


  سرآغاز
ها  وحشی. دیگه باید برگردیم«: با اصرار گفت 1وقتی جنگل در اطرافشان شروع به تاریک شدن کرد، گرد

  » .اند مرده

  »ترسونن؟ ها تو رو می مرده«: با مختصري لبخند پرسید 2سر ویمار رویس

. ها را دیده بود شرافیپیرمردي با بیش از پنجاه سال سن بود و آمدن و رفتن این بچه ا. گرد دم به تله نداد
  ».ها نداریم ما کاري با مرده. مرده، مرده است«

  »ند؟ چه مدرکی داریم؟ اونا مرده«: رویس به آرامی پرسید

  ».اند، براي من مدرك کافیه گه مرده حرفش که می. اونا رو دیده 3ویل«

: اظهار نظر کرد. شد ر میآرزو داشت که دیرت. دانست که دیر یا زود او را به بحث خواهند کشاند ویل می
  ».ها حرفی براي گفتن ندارند مادرم به من گفته که مرده«

شنوي،  ها می هیچ وقت چیزي رو که در آغوش زن. من هم همینو بهم گفته، ویلي  یهدا«: رویس جواب داد
ادي بلند انعکاس صدایش در هواي نیمه روشن، زی ».شه چیزهایی یاد گرفت ها هم می حتی از مرده. باور نکن

  .بود

  ».شه و داره شب می. هشت، یا شاید نه روز. راه طوالنی در پیش داریم«: گرد خاطر نشان کرد

ترسی،  از تاریکی می. شه هر روز حدود این موقع شب می«. عالقه به آسمان نگاه کرد سر ویمار رویس بی
  »گرد؟

. زیر کاله سیاهش مهار شده بود هاي ویل متوجه تنش دور دهان گرد شد، و خشمی که به زحمت در چشم
گرد چهل سال از عمرش را در خدمت نگهبانان شب گذرانده بود، از پسربچگی و کل مردانگی، و عادت 

توانست  دار شده، ویل می پشت غرور جریحه. اما موضوع بیش از این بود. نداشت که حرفش سبک شمرده شود
  .شد ید؛ فشار عصبی که داشت به مرز ترس نزدیک میشد آن را چش می. چیز دیگري را در پیرمرد حس کند

اولین بار که به آن طرف دیوار . چهار سال را روي دیوار گذرانده بود. قراري او شریک بود ویل در بی
بعداً به . اش را آب کرده بود هاي قدیمی به سرعت به یادش آمده بود و دل و روده فرستاده شده بود، تمام قصه
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ها  انتهایی که جنوبی صدها گشتزنی را داشت و سرزمین تاریک بیي  هاکنون تجرب. بود این موضوع خندیده
  .نامیدند، دیگر چیزي نداشت که او را بترساند جنگلِ اشباح می

نه روز بود که . کرد این تاریکی شدتی داشت که موهایش را سیخ می. امشب چیزي فرق داشت. تا امشب
سپس دوباره به سمت شمال، دورتر و دورتر از دیوار، به دنبال رد یک گروه رفتند؛ به شمال و شمال غرب و  می

باد سردي از سمت . امروز بدترین بود. هر روز بدتر از روزي بود که قبل آن گذشته بود. از مهاجمین وحشی
چیزي ویل تمام روز حس کرده بود که . انداخت وزید و درختان را مانند موجوداتی زنده به جنبش می شمال می

ویل با . گرد نیز آن را حس کرده بود. دمآ ناپذیر که از او خوشش نمی کند؛ چیزي سرد و آشتی تماشایش می
خودش ي  هخواست که چهارنعل به سمت امنیت دیوار بتازد، اما این احساسی نبود که با فرماند تمام وجود می

  . مطرح کند

  .اي مخصوصاً با همچین فرمانده

قیافه، هجده  جوانی بود خوش. با تعداد زیادي وارث بود کهن یترین پسر خاندان سر ویمار رویس کوچک
شوالیه، روي اسب جنگی سیاه خود باالي ویل و گرد که . ، با چشمان خاکستري، موقر و به باریکی چاقو  ساله

اه پوست چرمی سیاه، شلوار پشمی سیاه، دستکش سی  پوتین. تري بودند، قد کشیده بود هاي کوچک روي اسب
سر ویمار کمتر از نیم . هاي ظریف سیاه پوشیده بود اي با حلقه هاي چرم و پشم سیاه، زره کور و روي الیه موش

اش آماده نشده  توانست بگوید که براي حرفه شب شده بود، ولی کسی نمی ي دهسال بود که از برادران قسم خور
  .شد حداقل تا جایی که به کمد لباس مربوط می. بود

گرد سر میز شراب به بقیه . لتوي او اوج افتخاراتش بود؛ پوست سمور، ضخیم و سیاه، به دلپذیري گناهپا
کوچولوي سمورها  ي هجنگجوي قهار ما، کل. اونا رو کشته ي هبندم که خودش هم شرط می«: سربازان گفته بود

  .همه خندیده بودند ».رو پیچونده و کنده

گرد . استسخت خندي،  گساري به او می رفتن از مردي که موقع بادهویل با خودش فکر کرد که دستور گ
  .نیز حتماً چنین احساسی داشت

. شن دیگه مزاحم ما نمی. ند اونا مرده. یري کنیم و ما کردیمگفت که باید اونا رو ردگ 1مورمونت«: گرد گفت
کشه و  مون دو هفته طول میاگه برف بباره، برگشتن. از این هوا خوشم نمیاد. سواري سختی پیش روي ماست

  »هیچ وقت توفان یخ دیدید، قربان؟. تونیم امیدوار باشیم برف بهترین اتفاقیه که می
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اعتنایی، تیره  عالقگی و بی با رفتاري حاکی از بی. شنود هاي گرد را می رسید که بچه اشرافی حرف به نظر نمی
لیه سواري کرده بود که متوجه باشد وقتی او چنین ویل به حد کافی به همراه شوا. کرد شدن شفق را بررسی می

چیزي رو از قلم . تمام جزئیات. دوباره بهم بگو چی دیدي، ویل«. کند، بهتر است که مزاحمش نشد رفتار می
  ».نینداز

، در 1در جنگل ملیستر. کرده خوب، در واقع صید قاچاق می. ویل قبل پیوستن به نگهبانان شب، شکارچی بوده
کند، توسط سوارکارهاي ملیستر دستگیر شده بود و مجبور شده  هاي ملیستر را می وست یکی از گوزنحالی که پ

صداتر از ویل  توانست در جنگل بی هیچ کس نمی. بود بین پوشیدن لباس سیاه یا قطع دست یکی را انتخاب کند
  .حرکت کند و برادران سیاهپوش خیلی زود این استعداد او را کشف کرده بودند

تا جایی که جرات . اون تپه و کنار یک رودخونه است ي هاردوگاه، دو کیلومتر جلوتر، پشت لب«: یل گفتو
. بان روي صخره درست کردند یک سایه. بچه ندیدم. هشت نفر هستند، هم مرد و هم زن. داشتم نزدیک شدم
آتش کامالً معلوم  ي هچال سوخت، ولی محل آتش نمی. نده، ولی هنوز قابل تشخیص بودوبرف اونو کامالً پوش

  ».کشه حرکت دراز نمی اي این قدر بی هیچ انسان زنده. خیلی تماشا کردم. کرد هیچ کس حرکت نمی. بود

  »اثري از خون دیدي؟«

   ».خوب، نه«: ویل اقرار کرد

  »اي دیدي؟ اسلحه«

روي زمین، درست . با ظاهر سنگین، دو لبه، یه سالح خشن. یک مرد تبر داشت. چند شمشیر، چند کمان«
  ».کنار دست مرد بود

  »ها توجه کردي؟ به وضعیت بدن«

  ».مثل اینکه افتادند. بیشترشون روي زمین هستند. دو نفر به صخره تکیه دادند«. ویل شانه باال انداخت

  ».یا خوابیدند«: رویس پیشنهاد کرد

نگذاشتم که «. لبخند سستی زد ».بان دیدهیه . ها بود یه زن باالي درخت بین شاخه. افتادند«: ویل با اصرار گفت
  .برخالف میلش لرزید ».کنه وقتی نزدیک شدم، دیدم که اون هم حرکت نمی. منو ببینه

  »لرز داري؟«: رویس پرسید
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  ».به خاطر باده، سرورم. یه کمی«: ویل آهسته گفت

سر . رفت قرار جلو می س بیبرد و اسب روی زده را باد می هاي یخ برگ. شوالیه جوان به سرباز مسنش رو کرد
  »ها رو کشته باشه، گرد؟ کنی چی ممکنه این آدم فکر می«: ویمار راحت پرسید

من زمستون قبلی یخ زدن یه نفر رو دیدم، همین طور زمستون . کار سرما بوده«: گرد با اطمینان کامل گفت
کشان از سمت  اي که زوزه نجمدکنندهنزده متري و باد موبرف پ ي ههمه دربار. قبل از اون، وقتی که بچه بودم

لرزي،  اولش می. صداتر از ویل سراغتون میاد سرما بی. زنند، اما دشمن واقعی سرماست وزه، حرف می شمال می
سوزونه،  می. بینی کوبی و خواب شراب شیرین و آتش گرم رو می ده، پات رو به زمین می هات صدا می نودند

کنه و شروع به  بعدش به شما نفوذ می. اما فقط براي مدتی. سوزونه سرما نمیهیچ چیز مثل . سوزونه واقعاً می
گن که  می. تره نشستن یا خوابیدن راحت. کنه؛ بعد یه مدت قدرت جنگیدن نداري انباشته شدن در بدنتون می

عد شه و ب شی، همه چیز در نظرت محو می آلود می حال و خواب اولش بی. کنی نزدیک آخر کار درد حس نمی
  ».بخش آرامش. شه مثل فرو رفتن به دریایی از شیر گرم می

  ».کردم استعدادش رو داشته باشی فکر نمی. چه فصاحتی، گرد«

گرد کالهش را عقب کشید و به سر ویمار فرصت کافی داد که جاهایی را  ».زاده ، اربابگرفتههم  وسرما من«
غافلگیر . سه انگشت پا و انگشت کوچک دست چپمدو گوش، «. هایش متصل بودند تماشا کند که زمانی گوش

  ».برادرم رو سر کشیکش پیدا کردیم؛ منجمد و با یک لبخند روي صورتش. شدم

  ».تر بپوشی، گرد باید لباس گرم«. سر ویمار شانه باال انداخت

گوش هاي  الله 1هاي گوش، جایی که استاد ایمون هاي دور سوراخ زخم. غره رفت گرد به بچه اشرافی چشم
کالهش را باال » .تونی بپوشی بینیم که چقدر گرم می وقتی زمستون برسه، می«. را بریده بود، از خشم قرمز شدند

  .کشید، ساکت و عبوس روي اسبش قوز کرد

  »...گه که سرما بوده اگه گرد می«: ویل شروع به صحبت کرد

  »نگهبانی به تو رسیده، ویل؟ ي ههفته گذشته قرع«

  پسره چه منظوري داشت؟. داي نبود که چندین نوبت نگهبانی به ویل نرس هفته» .بله، قربان«

  »و دیوار رو چطور دیدي؟«
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حاال که بچه اشرافی این موضوع را گوشزد کرده بود، ویل به وضوح متوجه » .کرد گریه می«. ویل اخم کرد
  ».د کافی سرد نبودهوا به ح. شه نه وقتی که دیوار آب می. اونا ممکن نیست یخ زده باشند«. شد

گذشته چند بار یخبندان مختصر و گاه به گاه بوران کوتاه مدت  ي هطی هفت. باهوشی«. رویس سر تکان داد
بگذار یادآوري کنم، . داشتیم، اما مطمئناً سرمایی به اون حد شدید که هشت انسان بالغ رو بکشه نداشتیم

شوالیه به خودش » .ان روشن کردن آتش دم دستشونههایی که پوستین و چرم پوشیدند، سرپناه و امک انسان
  » .ها رو باید به چشم خودم ببینم این مرده. ویل، ما رو به اونجا راهنمایی کن«. نازید می

  .کرد ها را به اطاعت کردن مقید می دستور داده شده بود و شرف آن. شد کرد و دیگر کاري نمی

برف . کرد ها انتخاب می ک او، راه را با احتیاط بین بوتهکوچ ي دهویل در جلو به راه افتاد؛ اسب ژولی
برف در انتظار افراد  ي ههاي مخفی، درست زیر الی ها و چاله ها و ریشه مختصري شب پیش نشسته بود و سنگ

اسب جنگی براي گشتزنی انتخاب مناسبی . آمد اش می حوصله سپس سر ویمار با اسب سیاه بی. احتیاط بودند بی
سرباز پیر ضمن سواري زیر لب با . آمد گرد عقب صف می. سعی کنید که این را به بچه اشرافی بگویید نبود، اما

  .زد خودش حرف می

درآمد، سپس بنفش محو شد تا  –رنگ خونمردگی کهنه  –ابر به رنگ بنفش تیره  آسمان بی. تر شد شفق تیره
  .ه خاطر نور سپاسگزار بودویل ب. هالل طلوع کرد ماه نیم. ها درآمدند ستاره. سیاه شد

  ».تونیم با سرعت بیشتري حرکت کنیم حتماً می«: وقتی ماه کامالً باال آمد، رویس گفت

  »شاید شما دوست داشته باشید از جلو برید؟«. ترس ویل را گستاخ کرده بود» .نه با این اسب«

  .سر ویمار منت پاسخ دادن را دریغ کرد

  .جایی در جنگل یک گرگ زوزه کشید

  .ویل اسبش را به زیر یک درخت آهن قدیمی هدایت کرد و پیاده شد

  »چرا ایستادي؟«: سر ویمار پرسید

  ».همین بغل پشت اون تپه است. بهتره که بقیه راه رو پیاده بریم، قربان«

پالتوي خز سمور پشت . باد سردي بین درختان زمزمه کرد. رویس مدتی ایستاد و متفکرانه به دور خیره شد
  .به مانند چیزي که نصفه جانی دارد به حرکت درآمد سرش



  ».یه چیزي ایراد داره«: گرد زمزمه کرد

  »واقعا؟«. شوالیه جوان با تحقیر به او لبخند زد

  ».تونی حسش کنی؟ به تاریکی گوش بده نمی«: گرد پرسید

چه چیز . یده بوددر چهار سالی که نگهبان شب بوده، هیچ وقت این قدر نترس. توانست حسش کند ویل می
  بود؟

وقتی گرد جواب نداد، رویس با » کدوم یکی زهره ترکت کرده، گرد؟. یه گرگ. خش خش درختا. باد«
زیاد از دو اسب دیگر محکم به یک شاخه بست و شمشیر درازش را ي  هاسبش را با فاصل. وقار از زین پایین آمد

سالح . زد دند و مهتاب روي فوالد برق میدرخشی آن می ي هجواهرات روي دست. از غالف بیرون کشید
ویل شک داشت که تا به حال از روي خشم به حرکت . ساز است باشکوهی بود و از ظاهرش معلوم بود که تازه

  .در آمده باشد

بهتره به جاش چاقو در . شمشیر دست و پا گیره، قربان. ها به هم نزدیک هستند اینجا درخت«: ویل هشدار داد
  ».بیارید

  ».ها مراقبت کن از اسب. گرد، اینجا بمون. پرسم اگه راهنمایی الزم داشته باشم، می«: اب جوان گفتارب

  ».دم ترتیبشو می. آتش الزم داریم«. گرد پیاده شد

  ».کنه اگه در این جنگل دشمنی وجود داشته باشه، آتش خبردارشون می. چقدر احمقی، پیرمرد«

  »...و چیزاي دیگه... و 1ها ها، دایرولف خرس. داره گهشون میاي هستند که آتش دور ن دشمنان دیگه«

  ».بی آتشآتش «. دهان سر ویمار سفت شد

توانست برق خشمی را که متوجه شوالیه بود در  انداخت، اما ویل می کاله گرد روي صورتش سایه می
، سالح کوتاه و زشتی شمشیر. براي یک لحظه نگران شد که پیرمرد شمشیرش را خواهد کشید. چشمان او ببیند
زیاد دندانه برداشته بود؛ اما در صورت بیرون ي  هاش به خاطر استفاد اش بر اثر عرق رفته بود، لبه بود، رنگ دسته

  .بست سیاه هم شرط نمیي  هکشیده شدنش از غالف، ویل سر زنده ماندن بچه اشرافی یک سک

  ».بی آتشتش آ«: زیر لب آهسته گفت. سرانجام گرد به پایین نگاه کرد
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  ».راه رو نشون بده«: رویس این را موافقت تلقی کرد و به سمت ویل برگشت

اي کرد که در ستیغ آن، زیر یک  ویل راهشان را از بین درختان پیدا کرد، سپس شروع به باال رفتن از تپه
ی بود؛ جاي پا لیز نازك برف، زمین مرطوب و گلي  هزیر الی. دید خوبی پیدا کرده بودي  هدرخت کاج بلند نقط

. آورد ویل موقع صعود صدایی در نمی. آدم آماده بودندهاي مخفی براي سرنگون کردن  ها و ریشه بود و سنگ
کردند و پالتو خز گرانبهایش را  هایی که به شمشیرش گیر می شنید که بچه اشرافی به شاخه پشت سرش می

  .داد کشیدند، آهسته فحش می می

ترین  پایین. دانست پیدایش خواهد کرد الي ستیغ تپه بود، جایی که ویل میدرخت بزرگ درست در با
ها خزید  هایش تنها یک قدم از زمین فاصله داشتند؛ ویل به شکم روي برف و گل دراز کشید، به زیر شاخه شاخه

  .خالی در پایین نگاه کردي  هو به محوط

محوطه، خاکسترهاي در پایین مهتاب . اشتبراي یک لحظه جرات نفس کشیدن ند. قلبش از ضربان ایستاد
همه دقیقاً به همان . کرد زده را روشن می بزرگ و نهر نیمه یخي  هبان پوشیده از برف، صخر آتش، سایهي  هچال

  .شکل چند ساعت پیش بودند

  .جسدها رفته بودند ي ههم. ها رفته بودند آن

بادي که از پایین . اي را برید و به لبه رسید شاخهسر ویمار رویس با شمشیر . »!اي خدا«: ویل پشت سرش شنید
اي از ستارگان، با شکوه تمام در معرض  زد؛ کنار درخت، شمشیر در دست، در زمینه آمد، پالتویش را باال می می

  . دید همه ایستاد

  ».یه چیزي ایراد داره! دراز بکش«: ویل مصرانه زمزمه کرد

هاي تو به اردوگاه  رسه که مرده به نظر می«. کرد و خندید خالی نگاهي  هبه محوط. رویس حرکت نکرد
  ».اي رفتند، ویل دیگه

چشمانش جلو و عقب . امکان نداشت. رسیدند دنبال کلماتی گشت که به ذهنش نمی. صداي ویل در نیامد
را دیده یک تبر جنگی دولبه، هنوز در همان جایی که آخرین بار آن . اردوگاه را گشتند و روي تبر ثابت شدند

قایم شدن زیر . کسی اینجا نیست. بلند شو، ویل«: سر ویمار دستور داد... یک سالح باارزش. بود روي زمین بود
  ».ها، قابل قبول نیست بوته

  .با اکراه اطاعت کردویل 



 1من با شکست در اولین ماموریت گشتزنی خودم به کسل بلک«. سر ویمار با نارضایتی او را برانداز کرد
  ».دنبال آتش بگرد. عجله کن. برو باالي درخت«. اطراف را دید زد» .کنیم این آدما رو پیدا می. گردم برنمی

به . گذشت حرك داشت؛ درست از بدن ویل میتباد . بحث کردن فایده نداشت. ویل بدون حرفی برگشت
ها  ود و بین سوزنهایش را چسبناك کرده ب شیره به زودي دست. طرف درخت رفت و شروع به باال رفتن کرد

اسم  دعایی براي خدایان بی. اش را مثل غذایی غیرقابل هضم، مسدود کرده بود ترس روده. مخفی شده بود
هایش گذاشت تا دو دستش براي باال رفتن  آن را بین دندان. جنگل زمزمه کرد و خنجرش را از غالف درآورد

  .گی بخشیدسرد آهن در دهانش به او احساس آسودي  همز. آزاد باشند

باالتر . ویل عدم اطمینان را در این سوال حس کرد» کی اونجاست؟«: آن پایین، بچه اشرافی ناگهان داد زد
  .نرفت؛ گوش داد؛ تماشا کرد

ها، صداي آب همراه شکستن یخ از نهر، هوهوي یک جغد برفی در  خش خش برگ: جنگل پاسخ داد
  .دوردست

  .دیگران صدایی در نیاوردند

سرش را برگرداند، . کردند اشکال سفید که بین درختان حرکت می. چشمش حرکت دیدي  هشویل در گو
خوردند و  ها با باد به مالیمت تکان می شاخه. سپس اثري از آن نبود. سفیدي در تاریکی دیدي  هیک لحظه سای

انگار صدا در گلویش  ویل براي اخطار دادن دهانش را باز کرد، ولی. خاراندند یکدیگر را با انگشتان چوبی می
به . شاید تنها یک پرنده بوده، یا انعکاس روي برف، یا خطاي دید به علت مهتاب. شاید اشتباه کرده بود. یخ زد

  هر حال، مگر چه دیده بود؟

ناگهان دچار دلهره شده بود و شمشیر در دست، آرام دور » بینی؟ ویل، کجایی؟ چیزي می«: سر ویمار داد زد
چرا ! بهم جواب بده«. چیزي براي دیدن وجود نداشت. حتماً مثل ویل حسشان کرده بود. رخیدچ یک دایره می

  »یک دفعه این همه سرد شده؟

ي  هشیر. درخت فشرده شدي  هصورتش سفت به تن. تر گرفت لرزید؛ شاخه را محکم ویل می. سرد بود
  .کرد اش حس می چسبناك را روي گونه

بلندقد و الغر و به خشکی استخوان قدیمی با . جلوي رویس ایستاد. اي از ظلمات جنگل خارج شد سایه
داد؛ یک جا به سفیدي برف تازه به زمین  اش انگار با حرکت تغییر رنگ می زره. پوستی به سفیدي شیر بود
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 ها داشت، طرح با هر قدم که بر می. سبز درختان- هاي خاکستري نشسته، جاي دیگر به سیاهی سایه، همه جا با لکه
  .کردند مثل حرکت مهتاب روي آب تغییر می

صدایش » .جلوتر نیا«: بچه اشرافی اخطار داد. سر ویمار رویس را شنیدي  هویل خروج طوالنی نفس از سین
هایش آزاد باشند و شمشیر را با  هایش انداخت تا دست پالتوي درازش را روي شانه. مثل یک پسربچه دورگه بود

  .خیلی سرد بود. ف شده بودباد متوق. هر دو دست گرفت

هیچ فلز . در دستش شمشیر درازي بود که نظیرش را ویل به عمر ندیده بود. صدا جلو آمد با قدمی بی 1آدر
داد، کریستالی چنان  با مهتاب روشن بود، نور را عبور می. محصول بشر در ساخت آن تیغ به کار نرفته بود

درخشش آبی محوي در اطراف لبه داشت و به . شد از نظر ناپدید می شد تقریباً باریک که وقتی از کنار دیده می
  .تر است نحوي ویل فهمید که از هر تیغی برنده

دستش از . شمشیرش را کامالً باالي سر برد» .پس برقص تا برقصیم«. سر ویمار با شجاعت به مقابله با او رفت
به فکر ویل رسید که او دیگر یک پسربچه نیست،  اما در این لحظه. وزن شمشیر لرزید؛ شاید هم به خاطر سرما

  .بلکه عضوي از نگهبانان شب است

ها، یک آبی که مثل  تر از هر چشم آبی در انسان هایش را دید؛ آبی، رنگی عمیق ویل چشم. آدر مکث کرد
اب ها روي شمشیري ثابت شدند که لرزان باالي سر گرفته شده بود و درخشش سرد مهت چشم. سوزاند یخ می

  .امیدوار بودن را به خودش دادي  هبه مدت یک ضربان قلب، ویل اجاز. روي فلز را تماشا کردند

ها را  سر ویمار شاید سرماي همراه آن... پنج... چهار... سه نفر. ها خارج شدند صدا از سایه هاي اولی، بی همسان
و اگر . اش بود این وظیفه. داد باید خبر می ویل. ها را ندید و صدایشان را نشنید حس کرده بود، اما هیچ وقت آن

  .لرزید، درخت را بغل کرد و ساکت ماند. شد داد، علت مرگش می انجامش می

ها به هم خورند، صداي  وقتی تیغ. سر ویمار با فوالد به مقابله با آن رفت. رنگ، به حرکت در آمد شمشیر بی
شنوایی انسان بلند شد که به جیغ یک حیوان ي  هدر آستان ،برخورد فلز روي فلز به گوش نرسید؛ تنها صدایی زیر

چند . دوم را گرفت، سپس سومی، سپس یک قدم عقب رفتي  هرویس جلوي ضرب. از روي درد شباهت داشت
  .ضربه دیگر رد و بدل شد و باز عقب رفت

اي متغیر زره ه طرح. پشت او، در چپ و راست، در همه طرف، تماشاگران صبورانه و ساکت ایستاده بودند
  .با این وجود، براي دخالت اقدامی نکردند. ساخت ها را در جنگل عمالً نامرئی می ظریفشان آن
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هایش را از صداي زاري برخورد  خواست گوش دوباره و دوباره شمشیرها به هم خوردند، تا اینکه ویل می
شمشیرش ي  هتیغ. شد هتاب دیده میزد؛ بخار تنفسش زیر م سر ویمار دیگر داشت نفس نفس می. ها بپوشاند آن

  .رقصید برفک زده بود؛ نور آبی روشن روي تیغ آدر می

ارباب جوان از درد داد . رنگ، زره را زیر بازوي او برید شمشیر بی. بعد شمشیر رویس کمی دیر باال آمد
برف افتادند، شد و قطرات هر جا که روي  خون در سرما بخار می. هاي زنجیر جمع شد خون روي حلقه. کشید

دستکشش آغشته به خون از . هاي سر ویمار روي پهلویش کشیده شد انگشت. رسیدندبه نظر مثل آتش سرخ 
  .بدنش فاصله گرفت

آدر چیزي به زبانی گفت که ویل متوجه نشد؛ صدایش شبیه به شکستن یخ روي دریاچه بود و کلمات 
  .کردند مسخره می

شمشیر پوشیده از برفک را با دو دست بلند کرد و » !به خاطر رابرت« :داد کشید. سر ویمار شجاعتش را یافت
  .حرکت آدر براي دفاع، بدون زحمت بود. با تمام توان از پهلو ضربه زد

  .ها به هم رسیدند، فوالد خرد شد وقتی تیغه

رویس . تیز، مانند بارانی از سوزن پخش شدي  هفریادي در تاریکی جنگل منعکس شد و از شمشیر صدها تک
  .خون بین انگشتانش جمع شد. هایش را پوشاند به زانو افتاد و چشم

. در سکوتی مرگبار، شمشیرها باال و پایین رفتند. ها با هم جلو رفتند انگار که عالمتی داده شده باشد، تماشاچی
. یش را بستها ویل چشم. بریدند رنگ، زنجیر را به سادگی ابریشم می شمشیرهاي بی. اي بود سالخی سنگدالنه

  .شنید ها را می هاي به تیزي یخ آن در آن پایین، صدا و خنده

  .وقتی شهامت نگاه دوباره را یافت، وقت زیادي گذشته بود و کسی در پایین نبود

خزید، باالي درخت باقی ماند و به زحمت جرات تنفس  در حالی که ماه به آرامی روي آسمان سیاه می
  .عضالتش گرفته بودند و انگشتانش از سرما کرخت بودند، پایین آمدسرانجام، در حالی که . داشت

جان  به این شکل بی. پالتوي سمور در چندین جا بریده شده بود. بدن رویس به صورت روي برف افتاده بود
  .یک پسر. شد دید که چقدر جوان بود روي زمین، می

زده، شامل  کوتاه آن به مانند درختی صاعقهي  هغچند قدم دورتر، آنچه از شمشیر باقی مانده بود را یافت؛ تی
شمشیر شکسته، . ویل زانو زد، با احتیاط به اطراف نگاه کرد و شمشیر را برداشت. کج بودي  هچندین تراش



استاد  یا ،مورمونت ،د، مطمئناً آن خرس پیرشوو اگر او ن خواهد شدمفهوم آن متوجه گرد . شد مدرك او می
  . کرد کشید؟ باید عجله می ها انتظار می گرد هنوز با اسب .شدند میمتوجه ایمون 

  .سر ویمار رویس باالي او ایستاد. ویل برخاست

یک تکه از شمشیرش در مردمک سفید . هاي اعالیش پاره پاره بودند، جاي سالم روي صورتش نبود لباس
  .چشم چپش فرو رفته بود

  .دید می. سوخت مردمک به رنگ آبی می. چشم راست باز بود

هاي درازي روي  دست. ویل براي دعا کردن چشمانش را بست. اراده افتاد شمشیر شکسته از انگشتانِ بی
ها زیر بهترین دستکش پوست موش کور و آغشته  آن. هایش کشیده شدند، سپس دور گلویش سفت شدند گونه

  .به خون بودند، با این وجود تماسشان به سردي یخ بود



  ١برن -۱
با آغاز سحر راه . پایان تابستان بودي  هی روشن و سرد شروع شده بود که طراوتش مطرح کنندصبح با هوای

از . کرد ها سواري می در کل بیست نفر بودند و برن با آن. افتاده بودند که اعدام شدن یک مرد را تماشا کنند
لت پادشاه، براي همراهی با پدر به منظور تماشاي اجراي عداسنش  هیجان آرام و قرار نداشت؛ اولین بار بود که

  .نهمین سال تابستان و هفتمین سال عمر برن بود. و برادرانش کافی محسوب شده بود

کرد که آن مرد یک وحشی است و سوگند  فکر می 2راب. ها برده شده بود کوچکی روي تپه ي همرد به قلع
فکرش باعث مور مور شدن . باشد –پادشاه سرزمین پشت دیوار  – 3خورده که شمشیرش در خدمت منس ریدر

ها  ننه، وحشی ي هبه گفت. ها تعریف کرده بود به خاطر آورد پیر به آن ي ههایی که نن داستان. شد پوست برن می
ها را در  ها و دیوها معاشرت داشتند، دختربچه با غول. دارها، قاتلین و دزدها بودند مردان سنگدلی از قماش برده

با آدرها » شب طوالنی«هایشان به هنگام  و زن. نوشیدند و از جام شاخی خون می دزدیدند ظلمات شب می
  . شدند انسان هولناکی می خوابیدند و صاحب فرزندان نیمه می

به . اما مردي که دست و پا بسته منتظر عدالت پادشاه دید، پیر و نحیف بود و چندان قدش بلندتر از راب نبود
هایش  لباس ي همثل یکی از نگهبانان شب هم. ک انگشت را از دست داده بودخاطر سرمازدگی هر دو گوش و ی

  .سیاه بود، با این تفاوت که ژنده و کثیف بود

ها بودند، بخار نفس  وقتی منتظر اجراي دستور پدرش براي باز کردن مرد از دیوار و آوردنش به مقابل آن
. هایشان نشسته بودند حرکت روي اسب راست و بی راب و جان. آمیخت  انسان و اسب در سرماي صبح به هم می

کرد که بزرگتر از هفت سال به نظر برسد و تظاهر کند که تمام  برن بین آن دو روي اسب کوچکش تالش می
هاي  4باالي سرشان پرچم استارك. وزید باد خفیفی از میان ورودي می. این اتفاقات را قبالً هم دیده است

  .دوید سفید می ي هخاکستري که روي زمین یخ بست یدایرولف: خورد تکان می 5وینترفل

ریش کوتاهش چند تار سفید . خورد اش با باد تکان می اي پدر برن با ابهت روي اسبش بود و موي دراز قهوه
امروز چشمان خاکستریش نگاه عبوسی داشتند و اصالً به . داد تر از سی و پنج سال نشان می داشت که او را مسن

هاي عصر قهرمانان و فرزندان  نشیند و با مالطفت داستان رسید همان مردي باشد که عصر مقابل آتش می نظر نمی
  .لرد استارك وینترفل را گرفته بودي  هپدر را کنار گذاشته بود و قیاف ي هقیاف. کند جنگل را تعریف می
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سرانجام پدرش . ا به یاد برن نمانده هایی داده شد، اما چیز زیادي از این حرف هایی پرسیده شد و جواب سوال
به زور سر . درخت در وسط میدان کشیدندي  هپوش را به سمت کند ها مرد ژنده دستوري داد و دو نفر از نگهبان

، 2استارك از اسب پایین آمد و مالزمش، تیان گریجوي 1لرد ادارد. مرد را روي چوب سخت سیاه گذاشتند
تیغِ به . به پهناي دست یک مرد بود و از راب هم بلندتر بود. نام داشت 3آن شمشیر آیس. شمشیر را تقدیم کرد

هیچ چیز به برندگی فوالد والریائی . و قالب گرفته شده توسط جادو بود 4سیاهی دود آن از جنس فوالد والریائی
  .نبود

آیس را با . داد ،5اش، جوري کسل وادهنگهبانان خاني  هها را به فرماند هایش را درآورد و آن پدرش دستکش
ها و نخستین  ها و راین ، نخستین با اسم او، پادشاه اندل7از خاندان برتیون 6به نام رابرت«: دو دست گرفت و گفت

ها، فرمانرواي هفت پادشاهی و حافظ سرزمین، با حکم ادارد از خاندان استارك، حکمران وینترفل و  انسان
  .شمشیر بزرگ را  باالي سرش برد» .کنم مدافع شمال، تو را محکوم به مرگ می

هات  کنترل اسبت رو خوب حفظ کن و چشم«: ، نزدیک شد و زمزمه کرد8برن، جان اسنوي  هبرادر حرامزاد
  ».فهمه که نگاه نکردي پدر می. رو کنار نکش

  .برن کنترل اسبش را خوب حفظ کرد و نگاهش را کنار نکشید

ها به  یکی از اسب. خون به اطراف روي برف پاشید. طع کردبدون تزلزلی سر مرد را قي  هپدرش با تک ضرب
برف اطراف کنده با ولع خون . توانست از خون چشم بردارد برن نمی. شد تا فرار نکند عقب رفت و باید مهار می

  . شد نوشید و سرخ می را می

 ي هسال تیان جوان نوزده. نزدیک پاي گریجوي آمد. ضخیم افتاد و غلت خورد ي هسر از روي ریش
اش را روي سر گذاشت و آن را به دور  او خندید، چکمه. گرفت الغراندامی بود که همه چیز را به شوخی می

  .فرستاد

برن گذاشت و برن به برادر ي  هدستش را روي شان» .االغ«: جان با صدایی آهسته که گریجوي نشنود گفت
 ي هجان چهارده ساله بود؛ تجرب» .اش بر اومدي عهدهخوب از «: جان به او صمیمانه گفت. اش نگاه کرد حرامزاده

  .زیاد در تماشاي عدالت داشت
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هنگام سواري طوالنی براي بازگشت به وینترفل، با وجود فروکش کردن باد و باالتر بودن خورشید، هوا 
کرد  می رفت و اسب کوچکش تقال برن همراه برادرانش، خیلی جلوتر از گروه اصلی می. رسید سردتر به نظر می
  .هاي دو برادر برن برود که پا به پاي اسب

هاي مادرش  به رنگ. کرد راب درشت و شانه پهن بود و هر روز رشد می» .فراري شجاعانه مرد«: راب گفت
  ».حداقل تهور داشت«. 2ریورران 1هاي اي و چشمان آبی تالی پوست روشن، موي قرمز مایل به قهوه: بود

تونستی ببینی،  هاش می در چشم. مرد اون مرد از ترس داشت می. هور نبودنه، اون ت«: جان اسنو گفت
رسیدند، اما چیز زیادي از دیدشان  هاي خاکستري جان آن قدر تیره بودند که سیاه به نظر می چشم» .استارك

پوستش  جان باریک اندام بود اما راب عضالنی بود،. همسن راب بود، اما به هم شباهت نداشتند. ماند مخفی نمی
  .اش نیرومند و سریع بود تیره بود اما پوست راب روشن بود، با وقار و چابک بود اما برادر ناتنی

  »تا پل مسابقه بدیم؟. مرگش شایسته بود. هاش رو بکنند ها چشم آدر«. راب تحت تاثیر قرار نگرفته بود

در مسیر تاختند، راب . افتاد راب ناسزا گفت و به دنبال او راه» .قبول«: جان به اسبش لگد زد و گفت
  .پاشید هایشان برف را به اطراف می کرد، جان ساکت و مصمم بود، سم اسب خندید و هو می می

پوش را دیده  هاي مرد ژنده چشم. رسید ها نمی اسب کوچک او به پاي آن. برن سعی نکرد که دنبالشان کند
  .راب محو شد و جنگل دوباره ساکت شد ي هبعد مدتی صداي خند. کرد ها فکر می بود و حاال به آن

آن قدر غرق تفکر شده بود که تا وقتی پدرش سرعت گرفت تا به کنار او بیاید، متوجه نزدیک شدن بقیه 
  .محبت نبود صدایش بی» حالت خوبه، برن؟«: پدرش پرسید. نشد

پدرش مثل یک غول روي پوشیده در خز و چرم و بر روي اسب جنگی بزرگ، . به باال نگاه کرد» .بله، پدر«
  ».گه که اون ترسیده بود گه که اون مرد شجاعانه مرد، اما جان می راب می«. او قد کشیده بود

  »کنی؟ تو چی فکر می«: پدرش پرسید

  »ممکنه یک نفر با وجود اینکه ترسیده، شجاع باشه؟«. برن روي این موضوع فکر کرد

  »متوجه هستی که چرا من این کار رو کردم؟. هتونه شجاع باش این تنها زمانیه که یک نفر می«

  ».فروشند دزدند و به آدرها می ها رو می اونا زن. وحشی بود هاون ی«
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شکن بود، از  در واقع، اون مرد سوگند. کرد پیر باز داشت بهت قصه تعریف می ي هنن«. پدرش لبخند زد
دونه که اگه گیر بیفته، جونش  فراري می هی. تر نیست هیچ کس خطرناك. خدمت نگهبانان شب فرار کرده بود

ولی تو سوالم رو اشتباه . براي همین از هیچ جرمی هر چقدر هم که قبیح باشه، پروا نداره. ده رو از دست می
  ».کشتم مرد، بلکه چرا من شخصاً باید اونو می سوال این نبود که اون مرد چرا باید می. متوجه شدي

  ».پادشاه رابرت جالد داره«: با شک گفت. برن جوابی براي این سوال نداشت

. تره اما سنت ما قدیمی. قبل از رابرت داشتند 1هاي تارگرین همون طور که پادشاه. داره«: پدرش تایید کرد
کنه باید  ها جریان داره و به باور ما، کسی که حکم صادر می هاي استارك ها هنوز در رگ خون نخستین انسان

اگه قراره زندگی یک انسان رو بگیري، بهش مدیونی که به چشمش نگاه کنی و . ارهخودش شمشیر رو فرود بی
  .اگه طاقت این کار رو نداري، پس شاید اون شخص شایسته مرگ نیست. هاش رو بشنوي آخرین حرف

وقتی اون . کنی قلعه محافظت می هشی و به نیابت از برادرت و شاهت از ی برن، تو یه روزي پرچمدار راب می
حکمرانی که پشت جالدهاي . اعدام لذت ببري، اما نباید هم ازش شانه خالی کنی ي هز برسه، نباید از وظیفرو

  ».کنه زودي واقعیت مرگ رو فراموش میه شه، ب مزدور قایم می

پدر، برن، زود بیایید، «: دست تکان داد و داد کشید. ها ظاهر شد این زمان بود که جان روي ستیغ تپه مقابل آن
  .سپس دوباره رفته بود» !ینید راب چی پیدا کردهبب

  »مشکلی هست، سرورم؟«. جوري به کنار آن دو آمد

اسبش را به یورتمه » .بیایید، بذارید ببینیم این بار پسرهاي من چه شري به پا کردند. بدون شک«: پدرش گفت
  .جوري و برن و بقیه به دنبال او سرعت گرفتند. انداخت

در این دور ماه، بارش . جان کنار او هنوز سوار اسب بود. و در ساحل رودخانه یافتند راب را در شمال پل
راب تا زانو در سفیدي برف فرو رفته بود، کاله ردایش عقب کشیده شده بود و . برف اواخر تابستان سنگین بود

زده صحبت  یجانچیزي را به آغوش گرفته بود و دو پسر با صداي آهسته و ه. درخشید آفتاب روي مویش می
  .کردند می

جوري کسل و تیان گریجوي اولین . سوارکاران روي زمین ناهموار با احتیاط جاي پاي مطمئن انتخاب کردند
برن شنید که نفس او . گفت خندید و جوك می گریجوي حین سواري می. کسانی بودند که به پسرها رسیدند

  .کرد کنترل اسبش را از دست ندهد برد، سعی می در حالی که به شمشیرش دست می» !خداي من«. بند آمد
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» !دور شو شراب، از«: داد زداو کشید،  در حالی که اسبش عقب می. جوري زودتر شمشیرش را کشیده بود
برن دیگر داشت از کنجکاوي » .مرده. تونه به تو صدمه بزنه جوري، اون نمی«. راب لبخند زد و به باال نگاه کرد

تر مهمیز بزند، اما پدرش گفت که کنار پل از اسب پایین  ه اسبش براي حرکت سریعخواست ب می. سوخت می
  .برن از اسب پایین پرید و دوید. بیایند و پیاده بروند

به حق هفت جهنم، این «: گفت گریجوي می. تا این موقع، جان، جوري و تیان گریجوي هم پیاده شده بودند
  »دیگه چیه؟

  ».گرگ هی«: راب به او گفت

  ».اش رو ببین اندازه. هیوال هی«: ریجوي گفتگ

  .کرد در بین برفی که تا کمرش بود، راهش را به کنار برادرهایش باز می. زد قلب برن تند تند می

اش یخ زده بود و بوي  موهاي خاکستري. اي نیمه مخفی بود در میان برف آغشته به خون، هیکل عظیم تیره
هاي کوري را دید که پر از کرم بودند و دهانی گشاد  برن چشم. گرفته بود ها دورش را خفیف فساد مثل عطر زن

از اسب خودش بزرگتر بود، دو . جانور بود که نفسش را بند آورد ي هاما این انداز. هاي زرد بود که پر از دندان
  .پدرش بود ي هبزرگترین سگ شکاريِ سگخان ي هبرابر انداز

  ».شن اونا بزرگتر از گرگ می. و یه دایرولفههیوال نیست «: جان با خونسردي گفت

  ».در دویست سال اخیر هیچ دایرولفی در جنوب دیوار دیده نشده«: تیان گریجوي گفت

  ».بینم حاال من یکی رو می«: جان جواب داد

از شوق داد کشید و . این وقت بود که متوجه کالف مو در آغوش راب شد. برن از هیوال چشم برداشت
. هایش هنوز بسته بود پوشیده از موي خاکستري و سیاه بود و چشم یدایرولف توپ نحیف ي هتول. تتر رف نزدیک

انگیز ضعیفی  هاي غم مالید و در لباس چرمی او دنبال شیر بود، ناله راب می ي هاش را روي سین کورکورانه پوزه
  ».ست بزنیتونی بهش د بیا، می«: راب گفت. برن با دودلی دستش را دراز کرد. کرد می

اش  برادر ناتنی» .این هم مال تو«. سپس با صداي جان به عقب برگشت. برن با اضطراب توله را نوازش کرد
اش  برن روي برف نشست و توله گرگ را روي گونه» .پنج تا هستند«. دیگري را در آغوش او گذاشت ي هتول

  .موي آن ظریف و گرم بود. فشرد



خوشم . زنن ها در قلمروي ما پرسه می بعد این همه سال دایرولف«: ب گفت، استاد تربیت اسب، زیر ل1هالن
  ».نمیاد

  ».عالمته هی«: جوري گفت

جسد را دور زد . رسید با این حال مضطرب به نظر می» .ن مرده است، جوريوحیو هاین فقط ی«. پدر اخم کرد
  »دونیم که چه چیزي مادر رو کشته؟ می«. هایش له شد و برف زیر چکمه

اینجا، . یه چیزي به گلوش فرو رفته«: اب، مغرور از اینکه قبل پرسش پدرش جواب را یافته بود، گفتر
  ».درست زیر آرواره

یک شاخ . چیزي را بیرون کشید و باال گرفت تا همه ببینند. پدرش زانو زد و با دست زیر سر حیوان را گشت
  .شده بودند هایش شکسته آلود به طول سی سانت بود که شاخک گوزن خون

برن نیز . مردها با دلواپسی به شاخ خیره شدند و کسی جرات حرف زدن نداشت. ناگهان همه ساکت شدند
  .کرد ها را حس کند، گرچه علتش را درك نمی توانست ترس آن می

متحیرم که چطور تا زمان زایمان دوام «. هایش را با برف پاك کرد پدرش شاخ را دور انداخت و دست
  .صداي پدرش طلسم را شکست» .آورده

  ».ها مرده بوده شاید مادر قبل از تولد توله... هایی شنیدم داستان. شاید دوام نیاورده«: جوري گفت

  ».شگون بدتر. متولد شده از مرده«: مرد دیگري اضافه کرد

  ».میرند اونا هم خیلی زود می. مهم نیست«: هالن گفت

  .دیبرن از نگرانی نال

  ».جونور رو بده به من، برن«. تیان گریجوي شمشیرش را کشید» .رهر چه زودتر بهت«

  ».اون مال منه! نه«: برن با حرارت داد زد. فهمید موجود کوچولو در بغل او وول خورد؛ انگار که می

شد،  براي یک لحظه مثل پدرش، مثل اربابی که روزي می» .شمشیرت رو غالف کن گریجوي«: راب گفت
  ».داریم ها رو نگه می ما این توله«. با اقتدار شده بود
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  ».تونید این کار رو بکنید، پسر نمی«: که پسر هالن بود گفت 1هاروین

  ».کنید با کشتنشون بهشون ترحم می«: هالن گفت

گه،  هالن راست می«. عبوس تحویل گرفت ي هبرن به امید نجات به پدرش نگاه کرد، اما تنها یک اخم و قیاف
  ».از مرگ به خاطر سرما و گرسنگیه مرگ سریع بهتر. پسرم

خواست جلوي پدرش گریه  نمی. هایش را حس کرد و نگاهش را کنار کشید جمع شدن اشک در چشم» !نه«
  .کند

فقط دو توله زنده . پیش باز توله زایید ي ههفت 2ماده سگ قرمز سر رودریک«: راب با سرسختی پافشاري کرد
  ».شیر کافی داره. موندند

  ».دره کنند که شیر بخورند، سگ اونا رو میوقتی سعی «

برن، . شنیدن اینکه جان چنین رسمی پدرشان را مخاطب قرار بدهد عجیب بود» لرد استارك«: جان گفت
  ».سه نر و دو ماده. ها پنج تا هستند توله«: جان ادامه داد. سخت امیدوار، به جان نگاه کرد

  »که چی، جان؟«

براي فرزندان شما مقدر . دایرولف نشان خانوادگی شماست. ؛ سه پسر و دو دخترشما پنج فرزند قانونی دارید«
  ».ها رو نگه دارند، سرورم شده که این توله

در این لحظه از ته دل جان را دوست . ا به هم نگاه کردندهمرد ي هپدرش تغییر کرد و بقی ي هبرن دید که قیاف
شمارش تنها به خاطر اینکه جان خودش . رادرش چه کردهکرد که ب حتی با وجود سن کم، برن درك می. داشت

که بچه بود،  3او دختران را محسوب کرده بود، و حتی ریکان. را حساب نکرده بود، صحیح از آب در آمده بود
 ي هاسنو نامی بود که در شمال طبق رسوم به هم. کشید اي را که نام خانوادگی اسنو را یدك می اما نه حرامزاده

  .شد شانسی که خودشان فاقد اسم بودند داده میافراد بد

  »خواي، جان؟ براي خودت توله نمی«: با مالطفت پرسید. کرد پدرشان نیز درك می

  ».من استارك نیستم، پدر. پرچم خاندان استارکه ي هدایرولف زینت دهند«
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من خودم «: ه بود پر کردراب با عجله سکوتی را که جان به جا گذاشت. پدرشان متفکرانه جان را برانداز کرد
  ».گذارم تا بمکه کنم و به دهنش می یه حوله رو با شیرِ گرم خیس می. کنم، پدر ازش مراقبت می

 »!من هم«: برن تقلید کرد

دم وقت  اجازه نمی. ن ولی انجام دادنش مشکلهوگفتنش آس«. ارباب پسرهایش را به دقت ارزیابی کرد
  »مفهومه؟. خواهید، خودتون باید بهشون غذا بدید ها رو می اگه توله. دخدمتکاران رو براي این کار تلف کنی

  .توله وول خورد و صورت او را با زبان گرمش لیسید. برن مشتاقانه با سرش بله گفت

گذارم استاد تربیت سگ ما  بدونید که نمی. کنید شما تربیتشون می. باید تربیتشون هم بکنید«: پدرشان گفت
خدا بهتون رحم کنه اگه از رسیدگی بهشون غفلت کنید، باهاشون . یوالها داشته باشههیچ کاري با این ه

دایرولف به  هی. اینا سگ نیستند که براي غذا التماس کنند و با لگد دور بشن. بدرفتاري کنید یا بد تربیتشون کنید
نه نه میوکشه، بازوي آدم رو از ش همون راحتی که سگ موش می ید تربیتشون رو به عهده مطمئنید که حاضر. کَ

  »بگیرید؟

  ».بله، پدر«: برن گفت

  . راب هم موافقت کرد» .بله«

  ».میرند ها به هر حال می هر چقدر هم سعی کنید، توله«

  ».دیم ما اجازه نمی. میرند اونا نمی«: راب گفت

  ».رسیدیم فل میتا حاال باید به وینتر. هاي دیگه رو بردارید ، توله1جوري، دسموند. پس نگهشون دارید«

تا آن . تا وقتی سوار نشده بودند و در راه بازگشت نبودند، برن هنوز جرات لذت بردن از پیروزي را نداشت
برن در فکر نامی براي او . کرد موقع دیگر زیر پوشش چرمی او جاي توله امن بود و گرماي بدن توله را حس می

  .بود

  .وسط پل ناگهان جان ایستاد

  »چی شده، جان؟«: پدرشان پرسید

  »شنوید؟ نمی«
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گرسنه خودش را  ي لههاي تو برن صداي باد در بین درختان، تلق تلق سم اسب روي الوارهاي پل و ناله
  .شنید، اما توجه جان به صداي دیگري بود می

ها تماشا کردند که در محلی که  آن. اسبش را برگرداند و چهارنعل از روي پل بازگشت» .اونجا«: جان گفت
مدتی بعد، او داشت لبخندزنان پیششان . ایرولف مرده روي برف افتاده بود، جان از اسب پیاده شد و زانو زدد

  .گشت برمی

  ».از بقیه جدا شده و به کنار خزیده حتماً«: جان گفت

برخالف بقیه که مویشان » .یا اینکه به زور رانده شده«: کرد گفت ششم را تماشا می ي هپدرشان که تول
به نظر . پوشی بود که امروز صبح مرده بود چشمانش به سرخی خون مرد ژنده. ري بود، این یکی سفید بودخاکست

  .برن عجیب رسید که تنها این توله چشم گشوده بود، در حالی که بقیه هنوز کور بودند

  ».میره این یکی از بقیه هم زودتر می. زال یه«: یجوي با لودگی نابهنجاري گفتتیان گر

این . فکر نکنم، گریجوي«. انداخت سنو نگاه طوالنی به مالزم پدرش انداخت که انسان را به لرز میجان ا
  ».یکی مال منه



  ١کتلين -۲
  .کتلین هیچ وقت از این جنگلِ خدایان خوشش نیامده بود

جنگل در آنجا . 2دنت او یک تالی متولد شده بود؛ در ریورران، خیلی دور در جنوب در کنار رد فورك تراي
ها در  انداختند، پرنده خدایان یک باغ روشن و دلگشا بود که در آن صنوبرهاي بلند روي نهرهاي خنک سایه می

  .ها بود خواندند و هوا آکنده از عطر گل هاي پنهان خود آواز می النه

ون سه جریب جنگل وحشی و تاریک که در در. کردند خدایان وینترفل از نوع دیگري از جنگل مراقبت می
اینجا . رویید اینجا صنوبر نمی. داد بوي رطوبت و فساد می. آور، ده هزار سال دست نخورده بود حزن ي هاین قلع

هاي آهن  ها و درخت هاي سبز و خاکستري بود؛ جنگل کاج سوزني  هجنگل درختان سرسخت پوشیده در زر
کمی از یکدیگر قرار داشتند،  ي هه به فاصلهاي ضخیم تیر اینجا تنه. خود سرزمین ي هسترگ، با قدمتی به انداز

هاي کج زیر خاك با یکدیگر دست و پنجه نرم  بافتند و ریشه ها در باالي سر سایبان ضخیمی می شاخه
  .هاي گسترده بود و خدایانی که ساکن اینجا بودند، اسم نداشتند اینجا مکان سکوت عمیق و سایه. کردند می

گرفت، آرامش را در  او هر وقت که جان انسانی را می. واند شوهرش را بیابدت دانست که امشب کجا می اما می
  .یافت سکوت جنگل خدایان می

کرد، با هفت روغن تقدیس و نامگذاري شده  ریورران را روشن می 3کمانی از نور که سپت کتلین زیر رنگین
خدایان او . از او اعتقاد داشتنداو به مذهبی اعتقاد داشت که پدرش و پدربزرگش و پدر پدربزرگش قبل . بود

عبادت به همراه یک سپتون با مجمر، بوي اسفند . والدینش بودند ي ههایشان به آشنایی چهر اسم داشتند و چهره
ها مانند هر خاندان بزرگ از یک جنگل  تالی. و عود، انکسار نور توسط کریستال هفت وجهی و آواز بود

محل . حلی براي قدم زدن و مطالعه و دراز کشیدن زیر نور خورشید بودکردند، اما فقط م خدایان مراقبت می
  .عبادت، سپت بود

خدا نیایش کند، اما در  ي هند به خاطر او یک سپت کوچک ساخته بود که بتواند در آن به هفت چهر
و فاقد  ها جاري بود و ایمان ند به خدایان باستانیِ فاقد اسم ها هنوز خون نخستین انسان هاي استارك رگ
  .ها اعتقاد داشتند ها به آن جنگل و نخستین انسان ي هاي بود که فرزندان مفقود شد چهره

ند . انداخت کوچکی سایه می ي هکهنسال، روي آب تیره و سرد برک ي هها، یک درخت چهر در مرکز درخت
آلود  هزاران دست خون هایش به مانند درخت به سفیدي استخوان و برگ ي هتن. گفت می» نیایشدرخت «به آن 
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. درخت عظیم حک شده بود ي هیک صورت مغموم با دقت در جزئیات روي تن. به رنگ قرمز تیره بود
ها  آن چشم. کرد اي به دقت تماشا می کننده خشک قرمز بودند و به شکل ناراحت ي ههاي گودش پر از شیر چشم

حت داشتند، گذاشته شدن اولین سنگ توسط برندون ها ص اگر داستان. تر از خود وینترفل مسن بودند؛ کهنسال
شد که در  گفته می. معمار را دیده بودند و برخاستن دیوارهاي گرانیتی قلعه در اطرافشان را تماشا کرده بودند

ها را روي  ها از سمت دیگر دریاي باریک، فرزندان جنگل صورت قرون، قبل از ورود نخستین انسان ي هسپید
  .دندها کنده بو درخت

 ي هها هزاران سال پیش بریده شده یا سوزانده شده بودند؛ جز در جزیر هاي چهره در جنوب آخرین جنگل
اینجا هر قلعه، جنگلِ خدایان . این باال اوضاع متفاوت بود. کردند ها مراقبت می ها از درخت ها که جنگلبان چهره

 ي ه، نقش چهرنیایشو هر درخت  خودش را داشت نیایشخودش را داشت و هر جنگل خدایان، درخت 
  .خودش را داشت

آیس در دامانش بود و داشت . یافت نیایشکتلین شوهرش را نشسته روي سنگی پوشیده از خزه زیر درخت 
کف جنگلِ خدایان، پوشیده از هزاران سال خاك . کرد با آب آن برکه که به تیرگی شب بود، تیغه را تمیز می

آمدنش را  نیایش هاي سرخ درخت رسید که چشم کرد، اما به نظر می ا خفه میهایش ر برگ بود و صداي قدم
  .»ند«: به آرامی گفت. کنند تماشا می

  »ها کجان؟ بچه«. صدایش سرد و خشک بود» کتلین«. ند سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد

شنلش را » .کنند ها بحث می گاسم توله گر ي هدر آشپزخانه؛ دربار«. پرسید ند همیشه این سوال را از او می
ها را حس کند، اما سعی  توانست نگاه چشم می. روي کف جنگل پهن کرد و کنار برکه پشت به درخت نشست

اما ریکان . کنه مجذوب شده و بهش محبت می 2اش شده، و سنسا کامالً عاشق توله 1آریا«. کرد که اعتنا نکند
  ».چندان مطمئن نیست

  »ترسیده؟«

  ».اون فقط سه سالشه. یه کمی«: کرد کتلین اقرار

  ».و زمستون داره میاد. مونه همیشه سه ساله نمی. باید روبرو شدن با ترس رو یاد بگیره«. ند اخم کرد

هر خاندانی جمالت . ها تکیه کالم استارك. این جمله مثل همیشه او را لرزاند. کتلین موافقت کرد» .بله«
زدند، وفاداري و  همه الف شرف و افتخار می. رزها و دعاهاي خانوادگیانواع شعارها و اند. خودش را داشت
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: گفتند ها می استارك. ها همه جز استارك. خوردند دادند، به ایمان و شجاعت سوگند می صداقت وعده می
هاي عجیبی  ها چه آدم اولین بار نبود که کتلین پیش خودش فکر کرد که این شمالی. رسد زمستان دارد می

  .هستند

تکه چرم آغشته به روغنی را در » .اون مرد با سربلندي مرد، تا این حد رو در موردش قبول دارم«: ند گفت
به خاطر برن «. یافت اي می کشید و فلز درخشش تیره حین صحبت آن را به آرامی روي شمشیر می. دست داشت

  ».کردي به برن افتخار می. از این موضوع خوشحال شدم

توانست  می. کرد تماشا کرد شمشیري را که ند نوازش می» .کنم من همیشه به برن افتخار می« :کتلین پاسخ داد
کتلین به . گیري، فلز را صدها بار روي خودش خم کرده بودند امواج درون فوالد را ببیند؛ جایی که هنگام قالب

در والریا، قبل نزول فالکت  آیس. توانست زیبایی خاص آیس را انکار کند اي نداشت، اما نمی شمشیرها عالقه
اسمی که داشت از . بردند ساخته شده بود؛ در زمانی که آهنگران عالوه بر پتک، جادو نیز روي فلز به کار می

  .ها در شمال پادشاه بودند تر بود؛ یادگاري از عصر قهرمانان که استارك آن هم قدیمی

چیزي آن چنان ترس عمیقی . د بیچاره نیمه دیوانه بودمر. امسال چهارمین نفر بود«: گرفته گفت ي هند با قیاف
بن نوشته که قواي نگهبانان شب به «. آه کشید» .نداشت شهاي من تاثیري رو کاشته بود که حرف جودشدر و

  ».دن موقع گشتزنی هم سرباز از دست می. تنها به خاطر ترك خدمت نیست. زیر هزار نفر رسیده

  »هاست؟ کار وحشی«

شاید روزي . شه و تنها بدتر می«. ند آیس را بلند کرد و درازاي فوالد سرد را تماشا کرد» اي؟ چه کس دیگه«
 "پادشاه پشت دیوار"اي جز بسیج کردن قشونم و تاختن به شمال براي یکسره کردن کار این  برسه که چاره

  ».نداشته باشم

  .فکرش کتلین را لرزاند» پشت دیوار؟«

  ».منس ریدر چیزي نیست که ازش بترسیم«. ند دلهره را در صورت او دید

در پشت سرش نگاه کرد؛ با پوست  نیایشکتلین به درخت » .تري پشت دیوار وجود دارند چیزهاي شوم«
  .کرد کرد، به آرامی و طوالنی فکر می کرد، گوش می روشن و چشمان سرخ نگاه می

فرزندان  ي هن اندازوآدرها به هم. کنی وش میپیر گ ي ههاي نن زیاد به قصه«. با مهربانی بودتوام لبخند ند 
گه که اصالً هیچ وقت  استاد لوین می. هشت هزار ساله که اثري ازشون نیست. شن جنگل مرده محسوب می

  ».اي هرگز یکیشون رو ندیده هیچ انسان زنده. وجود نداشتند



  » .یده بوداي دایرولف ند تا امروز صبح، هیچ انسان زنده«: کتلین به او یادآوري کرد

تو «. آیس را به غالفش برگرداند» .دونستم که نباید با یک تالی بحث کرد باید می«: ند با لبخند ندامت گفت
موضوع . اي به این محل نداري دونم که چندان عالقه می. هاي وقت خواب به اینجا نیومدي براي تعریف قصه
  »چیه، بانوي من؟

خواستم تا خودت رو تمیز نکردي  نمی. گیزي رسیده، سرورمان خبر غم«. کتلین دست شوهرش را گرفت
  ».مرده 1جان ارن. متاسفم، عشق من«: راهی براي تخفیف شدت ضربه نبود، پس رك گفت» .دارت کنم غصه

توانست ببیند که تحملش چقدر براي او سخت است؛ همان طور که انتظار  هاي ند باال آمدند و کتلین می چشم
بزرگ شده بود و لرد ارن که بچه نداشت، براي دو  2ی به همراه رابرت برتیون در ایريند در نوجوان. داشت

، سرهاي آن دو را خواسته بود، 3وقتی پادشاه دیوانه، ایریس تارگرین دوم. دوم شده بود يمالزمش مشابه پدر
ا بلند کرده و شورش هاي ماه و باز خود ر لرد ارن به جاي تسلیم کسانی که متعهد به محافظت کردن بود، پرچم

  .کرده بود

و پانزده سال پیش، این پدر دوم، برادر نیز شده بود؛ روزي که او و ند در سپت ریورران کنار هم ایستادند تا با 
  .ازدواج کنند 4دو دختر لرد هاستر تالی

  »خبر قطعیه؟... جان«: ند گفت

حتی . گفته که لرد ارن خیلی سریع مرد .برات نگهش داشتم. نامه مهر شاه رو داشت و به خط خود رابرته«
  ».تونست بکنه، ولی شیره خشخاش به جان داد تا حداقل زیاد درد نکشه استاد پایسل کاري نمی

. دید، اما حتی در این وضعیت کتلین را به یاد داشت ماتم را در صورت ند می» .پس حداقل کمی لطف شده«
  »چه خبر از اونا؟. و پسر جان. خواهرت«

ایري، مرتفع و دورافتاده . ایکاش به ریورران رفته بودند. م فقط گفته که حالشون خوبه و به ایري برگشتندپیغا«
خواهرمو . لرد جان رو زنده خواهد کرد ي ههر سنگ، خاطر. شوهرش بوده، نه مال اون ي هاست و همیشه خون

  ».به دلداري خانواده و دوستان احتیاج داره. شناسم می

  ».دروازه منسوب کرده ي هره مستقره، مگه نه؟ شنیدم که جان اونو به مقام شوالیعموي تو در د«
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  »...کنه، اما هنوز کمی خیال رو راحت می. ده بریندن هر چه در توانش باشه، براي خواهرم و پسرش انجام می«

اون پسر به . ر کنتاالرها رو با صدا و فریاد و خنده پ. ها رو ببر بچه. برو پیش خواهرت«: ند با اصرار گفت
  ».نباید تنها سوگواري کنه 1هاي دیگه در کنارش احتیاج داره و الیسا بودن بچه

  ».پادشاه براي دیدن تو داره به وینترفل میاد. اي هم داشت نامه خبر دیگه. کردم تونستم، می اگه می«

. هایش محو شد از چشماو را بفهمد، اما وقتی درك کرد، افسردگی  ي همدتی طول کشید که ند مفهوم گفت
  .وقتی کتلین با سر تایید کرد، لبخند به صورت ند نشست» رابرت داره به اینجا میاد؟«

 اي ها را شنیده بود؛ دایرولف مرده اما پچ پچ. توانست در شادي او شریک باشد کتلین آرزو داشت که می
ودش را وادار به لبخند زدن به مرد خوف مانند مار به درونش خزید، اما خ. روي برف، با شاخ گوزن در گلو

باید به . کنه دونستم خوشحالت می می«: کتلین گفت. محبوبش کرد؛ مردي که ارزشی براي شگون قائل نبود
  ».برادرت در دیوار خبر بدیم

ت و ند برخاس» .اش رو بفرسته ترین پرنده گم که تیزبال به استاد لوین می. خواد که اینجا باشه بن می. بله، البته«
ده؟ چند نفر همراهش هستند، در  لعنت، چند سال گذشته؟ و بهمون بیشتر از این خبري نمی«. کتلین را بلند کرد

  »نامه نگفته؟

و  2سرسی. هاشون و حداقل نصف این تعداد، سرباز مزدور فکر کنم حداقل صد شوالیه با تمام پیشخدمت«
  ».ها با اونا هستند بچه

  ».ده به ما کمی فرصت تدارك دیدن می. چه بهتر. کنه ته سفر میبه خاطر اونا رابرت آهس«

  ».برادرهاي ملکه هم از مالزمین هستند«

لنیسترهاي . داردنوجود  چندانی ي هملکه عالق ي هدانست که بین او و خانواد کتلین می. قیافه ند در هم رفت
ها را  امالً قطعی بود، و ند هیچ وقت آنخیلی دیر به رابرت پیوسته بودند، وقتی که پیروزي ک 3»کسترلی راك«

ظاهراً رابرت نصف . خوب، اگه بهاي در کنار رابرت بودن، آفت لنیسترهاست، مشکلی نیست«. نبخشیده بود
  ».دربارش رو با خودش میاره

  ».کنه هر جا که پادشاه بره، سرزمینش دنبالش می«
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ترینشون رو دیدم، هنوز پستان اون زن لنیستري رو  آخرین بار که کوچک. بینیم ها رو دوباره می خوبه که بچه«
  »شه؟ پنج؟ حاال چند سالش می. مکید می

گن هر سال  زن لنیستري ملکه ماست و می. ند، لطفاً مواظب زبونت باش. پرنس تامن هفت سالشه، همسن برن«
  ».شه گذره، باد غرورش بیشتر می که می

. اید ترتیب بدیم و رابرت خواهد خواست که به شکار برهیه ضیافت رو که حتماً ب«. ند دست او را فشرد
شاهی از اونا استقبال کنه و به اینجا اسکورتشون  ي هفرستم که در جاد جوري رو با گارد احترام به جنوب می

  ».اش اونا رو سیر کنیم؟ گفتی که راه افتاده؟ لعنت به اون پوست سلطنتی ي هچطور قراره هم. کنه



  ١دنريس -۳
» .پارچه رو نوازش کن. بیا. لمسش کن. گن زیبایی به این می«. لباس را جلوي چشم او باال نگه داشت برادرش

آورد که هیچ  به یاد نمی. شد پارچه چنان نرم بود که به نظر از بین انگشتانش مثل آب رد می. دنی لمسش کرد
  »واقعاً مال منه؟«. شیددستش را عقب ک. ترساند او را می. وقت چیزي به این لطافت پوشیده باشد

رنگش باعث «. برادرش امشب باال بود ي هروحی» .3اي از طرف وکیل ایلیریو هدیه«: با لبخند گفت 2ویسریس
امشب . ایلیریو قول داده. و طال و هر جور جواهري هم خواهی داشت. شه هاي تو می گر شدن بنفش چشم جلوه

  ».پرنسس باشی هباید شبیه ی

. دانست شاید هیچ وقت واقعاً نمی. موش کرده بود که پرنسس بودن به چه شباهت دارددنی فرا. یک پرنسس
وکیل زندگی کرده بودند،  ي هقریب به نیم سال در خان» خواد؟ ده؟ از ما چی می چرا این همه چیز به ما می«

بزرگ بود که  دنی سیزده سال داشت؛ به حد کافی. کردند خوردند، خدمتکاران او لوسشان می غذاي او را می
  .، چنین هدایایی به ندرت در عوض هیچ هستند4بداند اینجا در شهر آزاد پنتاس

هاي  هایش لرز داشتند و چشم ویسریس مرد جوان نزاري بود که دست» .ایلیریو احمق نیست«: ویسریس گفت
» .کنم و فراموش نمیهام ر دونه که وقتی من به سلطنتم برسم، دوست می«. بنفش کم رنگ او پر تب و تاب بودند

کمتر  ي ههاي قیمتی، استخوان اژدها و چیزهاي با بهر وکیل ایلیریو در تجارت ادویه، سنگ. دنی چیزي نگفت
ها در وییِس  نه شهر آزاد دوستانی دارد، حتی در ماوراي آن ي هشد در هم گفته می. دیگري دست داشت

شد دوستی نداشت که در عوض بهایی  نین گفته میهمچ. اي پشت دریاي یشمی هاي افسانه و سرزمین 5داترك
داد و این چیزها را شنیده بود، اما  ها گوش می هاي کوچه دنی به صحبت. شد مناسب حاضر به فروش نمی

خروش خشم . کند حرف او را مورد تردید قرار بدهد دانست که صالح نیست وقتی برادرش رویابافی می می
  .نامید می» بیدار شدن اژدها«ا ویسریس آن ر. برادرش هولناك بود

حواست باشه که بوي . فرسته تا تو رو بشورند ها رو می ایلیریو برده«. برادرش لباس را کنار در آویزان کرد
» .گرده امشب دنبال نوع متفاوتی از سواري می. هزار اسب داره 6کال دروگو. اسطبل رو از خودت پاك کنی

بذار «. هاي او را عقب داد با دست شانه» .راست بایست. کنی باز قوز می«. ویسریس او را منتقدانه برانداز کرد
زد، کشیده  انگشتان ویسریس به آرامی روي پستان او، که داشت جوانه می» .زن رو داري هببینند که حاال بدن ی

خواي  ینم. شه اگه بکنی، روزگارت سیاه می. کنی امشب منو سرافکنده نمی«. شد و دور نوك پستان سفت شد
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زبر لباس دنی، درد نیشگون  ي هها پیچ خوردند؛ به خاطر پارچ انگشت» خواي؟ که اژدها رو بیدار کنی، می
  »خواي؟ می«: ویسریس تکرار کرد. شدیدتر بود

  ».نه«: دنی مطیعانه گفت

تاریخ  خواهر نازنین، وقتی«. این کارش بدون محبت نبود. موي او را نوازش کرد» .خوبه«. برادرش لبخند زد
  ».نویسند، خواهند گفت که از امشب شروع شد سلطنت منو می

هاي پنتاس که با  برج. هاي خلیج نگاه کرد اش رفت و با حسرت به آب وقتی او رفته بود، دنی به کنار پنجره
توانست  دنی می. هاي سیاهی بودند رخ آجرهاي مربع ساخته شده بودند، در برابر خورشید در حال غروب نیم

پوش  هاي ژنده خوانند و بر سر بچه هاي شبانگاهی آواز می ود که روحانیونِ سرخ حین روشن کردن آتشبشن
توانست با  اي، دنی آرزو کرد که می براي لحظه. ها بازي کنند کشند که خارج از دیوارهاي عبادتگاه آن فریاد می
ر مهمانی بدون آینده و مجبور به حضور د هاي پاره پاره، بدون گذشته و ها باشد، پا برهنه و با لباس آن بچه

  .ویالي کال دروگو نباشد

هاي پر از گل و  هاي سبز و دشت ، سرزمینی بود با تپه»دریاي باریک«جایی در جهت غروب خورشید، پشت 
هاي با  هاي تیره رنگ در میان کوه هاي ساخته شده با سنگ هاي بزرگ پر شتاب؛ سرزمینی که برج رودخانه

پوش زیر پرچم لردشان براي شرکت در جنگ  هاي زره و خاکستري قد برافراشته بودند و شوالیهشکوه آبی 
در شهرهاي آزاد به اسامی . ها گفتند، یعنی سرزمین اندل می» رییِش اندلی«ها به آن سرزمین  داترك. تاختند می

این دو کلمه . »سرزمین ما«: اي داشت برادرش براي آن اسم ساده. هاي مغرب معروف بود وستروس و پادشاهی
طبق حق اصالت، «. شنیدند کرد، خدایان حتماً می انگار که اگر به حد کافی تکرارش می. براي او به مانند دعا بود

. تونی از اژدها بدزدي، اوه نه نمی. مال ماست و با خیانت از ما گرفته شده؛ اما هنوز مال ماست، تا ابد مال ماست
  ».مونه اژدها یادش می

هرگز این سرزمینی را که برادرش . توانست به خاطر بیاورد شاید اژدها واقعاً به یاد داشت، اما دنی نمی و
گفت، کسترلی راك و ایري،  ها می ها که برادرش از آن این مکان. هاست، ندیده بود گفت مال آن می
فرار » بارانداز پادشاه«وقتی از . دها، براي دنی تنها کلمه بودن چهره ي هارن، دورن و جزیر ي هگاردن و در هاي

اما دنریس تنها یک . غاصب بگریزند، ویسریس هشت سال داشت شخصقشون در حال پیشرفت  کردند تا از
  .نطفه در رحم مادرش بود

فرار در . کرد اما از بس که برادرش داستان را تعریف کرده بود، دنی گاهی رخدادها را در ذهنش تصور می
جنگ برادرشان، ریگار، با غاصب در . هاي سیاه کشتی استون؛ درخشش مهتاب روي بادبان نیمه شب به درگون

غارت بارانداز پادشاه توسط کسانی که . دنت و مرگ او به خاطر زنی که دوست داشت هاي خونین تراي آب



اي دورنی التماس پرنسس الی. خواند، یعنی لرد لنیستر و لرد استارك می» غاصب«هاي  ها را سگ ویسریس آن
نگاه بدون چشمِ . براي ترحم، وقتی که وارث ریگار از آغوش او به زور گرفته شد و جلوي چشم مادر کشته شد

با » کش شاه«آخرین اژدهاها از روي دیوارهاي اتاق تخت سلطنتی وقتی که  ي ههاي صیقل داده شد جمجمه
  .شمشیري طالیی گلوي پدرشان را برید

کرد  استون متولد شده بود؛ وقتی که یک توفان شدید تابستانی تهدید می در درگون او نه ماه بعد از فرارشان
ناوگان تارگرین که لنگر انداخته بود، خرد شد و . گفتند که توفان مهیب بود می. جزیره را ویران کند ي هکه قلع
مادر سر . دندپرت ش» دریاي باریک«هاي خروشان  هاي عظیم از دیوارهاي قلعه کنده شدند و به آب سنگ

  .زایمان او مرده بود و ویسریس هرگز او را به این خاطر نبخشیده بود

ساز خودشان لنگر بکشد،  با ناوگان تازه» غاصب«درست قبل اینکه برادر . استون را نیز به یاد نداشت درگون
ت باستانی خاندانشان پایتخ –استون  تا آن زمان دیگر از هفت پادشاهی تنها خود درگون. ها دوباره گریختند آن
ها به غاصب بود، اما یک  پادگان آماده فروختن آن. ماند این هم زیاد باقی نمی. ها باقی مانده بود در اختیار آن –

شان ربودند و  و چهار مرد وفادار به محل خوابشان نفوذ کردند و آن دو را به همراه دایه 1شب سر ویلم دري
  .براوس بادبان گشودند تحت پوشش تاریکی شب به ساحل امن

گنگی از سر ویلم داشت؛ مردي بزرگ با ریش خاکستري و نیمه کور که بیمار روي تخت افتاده  ي هخاطر
پرنسس «دنی را . خدمتکاران از او وحشت داشتند، اما همیشه نسبت به دنی مهربان بود. زد بود و دستور عربده می

ولی هیچ وقت تختش را . ندیش به نرمی چرم کهنه بودها زد و دست صدا می» بانوي من«و گاهی » کوچک
این زمانی بود که در براوس در . شد کرد و بوي تند و مرطوب مریضی هیچ وقت از او جدا نمی ترك نمی

آنجا دنی اتاق خودش را داشت و بیرون پنجره یک درخت لیمو . کردند بزرگ با در قرمز زندگی می ي هخان
آن دو را دزدیده بودند و آن دو به زودي از  ي هلم، خدمتکاران اندك پول باقیماندبعد مرگ سر وی. شد دیده می

  .وقتی در قرمز براي همیشه پشت سرشان بسته شد، دنی گریه کرده بود. بزرگ بیرون انداخته شدند ي هخان

یس؛ هیچ وقت در از آن زمان آواره بودند؛ از براوس به میر، از میر به تایروش و بعد به کوهور و ولنتیس و ال
هاي اجیر شده توسط غاصب  اصرار داشت که آدمکش. گذاشت برادرش نمی. ماندند یک محل زیاد باقی نمی

  .پشت سرشان هستند، اگر چه دنی هیچ وقت یکی را هم ندیده بود

ود ها و سر میزشان خشن ها در خانه ابتدا حاکمان و والیان و تاجرین بزرگ  از استقبال از آخرین تارگرین
توسط غاصب، درها به رویشان بسته شد و زندگیشان » تخت آهنین«اشغال  ي هها و ادام بودند، اما با گذشت سال

هایی  هاي اندکشان را فروختند گذشت و حتی سکه ها از زمانی که به اجبار آخرین گنجینه سال. تر شد محقرانه
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هاي پنتاس، برادرش را شاه  ها و میخانه کوچه سدر پ. که از فروش تاج مادرشان به دست آورده بودند ته کشید
  .گفتند خواست بداند که به خودش چه می دنی نمی. نامیدند گدا می

گاهی وقتی در این باره صحبت » .گیریم خواهر نازنینم، روزي همشو پس می«: داد برادرش به او قول می
بارانداز پادشاه، تخت آهنین و هفت استون و  جواهرات و ابریشم، درگون«. لرزید هایش می کرد دست می

تنها چیزي که . ویسریس به امید آن روز زنده بود» .گیریم اند پس می پادشاهی، همه چیزهایی که از ما گرفته
بزرگ با در قرمز و درخت لیموي بیرون پنجره بود، و بچگی که هیچ  ي هخواست پس بگیرد، خان دنریس می

  .وقت تجربه نکرده بود

خدمتکاران ایلیریو وارد » .بیایید تو«: دنی از پنجره رو برگرداند و گفت. اي به در وارد شد هآهست ي هضرب
اي از جانب یکی از دوستان زیاد  ها برده بودند، هدیه آن. شدند، تعظیم کردند و مقدمات کارشان را چیدند

پیرزن که کوچک و . بودند ها برده با این حال، آن. در شهر آزاد پنتاس بردگی وجود نداشت. داترکی وکیل
او محبوب ایلیریو بود؛ دخترکی شانزده ساله با . مثل موش خاکستري بود، هیچ حرفی نزد، اما دختر جبران کرد

  .کرد موي روشن و چشمان آبی که مدام حین کار وراجی می

دختر لباس . ندشد، وان او را پر کردند و با روغن خوشبو معطرش کرد با آب داغ که از آشپزخانه آورده می
سوزاند، اما دنی عقب نکشید یا  آب می. زبر کتانی را از روي سر دنی درآورد و کمک کرد که داخل وان شود

بعالوه، برادرش زیاد به او گفته بود که . شد که احساس تمیزي بکند باعث می. گرما را دوست داشت. داد نزد
  ».آتش در خون ماست. ما خاندان اژدهاستخاندان «. هیچ چیز براي یک تارگرین زیادي داغ نیست

دخترك . باز هیچ حرفی نزد. اي روشن او را شست و به مالیمت با شانه صافش کرد پیرزن موي دراز و نقره
دروگو اون قدر ثروتمنده که حتی «. پشت و پاهاي او را کیسه کشید و به او گفت که چقدر خوش اقبال است

تازند و قصرش در وییس داترك دویست  اسب می 1شزار مرد در کاالسارصد ه. هاش از طالست گردنبند برده
ایه،  قیافه کال چه مرد خوش: هاي مشابه بیشتري شنید، خیلی بیشتر تعریف» .اتاق داره و درها نقره خالص هستند

جنگه، ماهرترین کسی که تا به حال سوار اسب شده، تیرش خطا  چه قدي داره و چقدر قاطعه، دالورانه می
بین . کرده که بعد بلوغ با ویسریس ازدواج خواهد کرد همیشه تصور می. دنریس چیزي نگفت. ره نمی

فاتح، خواهرش را به همسري  2از زمانی که اگان. ها بود که برادر با خواهر ازدواج کرده بود ها قرن تارگرین
ها تبار شاهی بود، نسل طالیی  نسل آن ویسریس هزاران بار به او گفته بود که نسل باید پاك بماند؛. برگزیده بود

هاي  ها خونشان را با خون انسان کرد و تارگرین اژدها با حیوانات حقیر آمیزش نمی. والریاي کهن، خون اژدها
  .کشید که او را به یک غریبه بفروشد؛ به یک بربر با این وجود، ویسریس اکنون نقشه می. آمیختند پست نمی

                                                             
1 Khalasar 
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دخترك آن قدر مویش را . مک کردند از آب خارج شود و با حوله خشکش کردندها ک وقتی تمیز شد، برده
هاي داترك را  هاي معطر دشت گل ي هدر این مدت، پیرزن عصار. درخشید مذاب می ي هشانه کشید که مثل نقر

زیر هاي  لباس. ها، و آخري آن پایین بین پاها ها، روي نوك پستان کمی روي هر مچ، پشت گوش: روي او مالید
. هایش بود، به او پوشاندند گري چشم را که وکیل ایلیریو فرستاده بود و لباس ابریشمی قرمز را که براي جلوه

دخترك دمپایی مطال به پاهاي او فرو برد و پیرزن تاج را روي موهایش ثابت کرد، سپس النگوهاي طالي 
طالیی سنگینی مزین با  ي هسید؛ حلقآخر از همه نوبت گردنبند ر. هایش انداخت نشان به مچ دست یاقوت
  .هاي کهن والریائی نشان

اي که پشتش نقره  دنی در شیشه» .حاال شبیه یه پرنسس شدي«: وقتی کارشان تمام شد دخترك با هیجان گفت
با خودش فکر کرد که . کاري فراهم کرده بود، ظاهر خودش را تماشا کرد مالیده بودند و ایلیریو با مالحظه

هایش  اینکه کال دروگو چقدر ثروتمند بود که حتی برده: دخترك به یادش افتاد ي ه، اما گفتپرنسس شده
  .هاي سردي فرو رفت هاي لختش سوزن ناگهان احساس لرز کرد و به بازو. گردنبند طال داشتند

برده حوض نشسته بود و دستش را به داخل آب  ي هبرادرش در هواي خنک تاالر ورودي به انتظار او روي لب
  »...ظاهرت. خوبه. بله. بچرخ«. وقتی دنی ظاهر شد، او ایستاد و منتقدانه برانداز کرد. بود

بزرگش، ظرافت  ي هبا توجه به جث. شد، این را گفت وکیل ایلیریو که از راهرویی وارد می» .شاهانه است... «
روي . جنبیدند قاتی از چربی میهاي گشاد ابریشمی، طب رفت، زیر لباس وقتی راه می. آور بود حرکاتش شگفت

او آن قدر روغن زده بود که ریشش  ي هدرخشید و خدمتکارش به ریش زرد دو شاخ هر انگشتش جواهري می
ترین روز، خالق  در این مبارك«: گرفت گفت وقتی دست دنی را می وکیل. زد مثل طالي واقعی برق می

سرش را براي احترام خم کرد و یک لحظه بین  ».روشنایی شما رو غرق رحمت خودش بکنه، پرنسس دنریس
. یه رویاست، عالیجناب، چه زیبا«: به ویسریس گفت. هاي زرد فاسدي را نشان داد ریش طالیی خود دندان

  ».شه اش می دروگو شیفته

اي روشن موي دنی بود، محکم به پشت سرش  موي او که به همان رنگ نقره» .زیادي الغره«: ویسریس گفت
داد که  اي به او می تندخویانه ي هقیاف. ه بود و با سنجاقی از جنس استخوان اژدها بسته شده بودکشیده شد

شمشیري که ایلیریو امانت داده  ي هدستش را روي دست. داد هاي سخت و خشک صورتش را بیشتر بروز می چین
  »ه؟د هاي این همه کم سن رو ترجیح می مطمئنی که کال دروگو زن«: بود گذاشت و گفت

بهش نگاه «. داد اولین بار نبود که ایلیریو این جواب را می» .در نظر کال سنش کافیه. پرنسس قاعدگی دیده«
شکی نیست که از نسل کهن والریاست، هیچ شکی، هیچ ... هاي ارغوانی طالیی، اون چشم-اون موي نقره. کن

» .ممکن نیست دروگوي ما رو مفتون نکنه. زاده است، دختر پادشاه قبلی، خواهر پادشاه جدید و اشراف... شکی
  .لرزد وقتی حاکم دستش را رها کرد، دنریس دید که بدنش می



  »...ها، گوسفندها پسرها، اسب. ها کج سلیقه هستند کنم که وحشی فکر می«: برادرش با تردید گفت

  ».دبهتره که جلوي کال دروگو اینو مطرح نکنی«: ایلیریو گفت

  »کنی؟ منو ابله فرض می«. ق زدخشم در چشم برادرش بر

اگه . پادشاهان فاقد احتیاط مردم عادي هستند. کنم شما رو پادشاه فرض می«. حاکم تعظیم مختصري کرد
  .برگشت و با دست زدن باربرها را صدا کرد» .خوام باعث رنجش خاطر شما شدم عذر می

دو . هاي پنتاس کامالً تاریک شده بود بانوقتی سوار بر تخت روانِ پر نقش و نگار ایلیریو عازم شدند، خیا
رفتند و یک دوجین مرد نیرومند تخت را روي  خدمتکار براي روشن کردن راه با دو فانوس نفتی جلوتر می

دنی پشت عطر غلیظ ایلیریو، بوي بدن . ها در درون، هوا گرم و خفه بود پشت پرده. کردند هایشان حمل می شانه
  .کرد او را حس می

» دریاي باریک«ذهن او متوجه سمت دیگر . توجه به این چیزها، کنار دنی روي بالش دراز کشید بیبرادرش 
شمشیر امانتی را نوازش  ي هبا انگشتانش دست» .ما به تمام کاالسارش نیاز نخواهیم داشت«: ویسریس گفت. بود
با ده . ده هزار نفر کافیه«. استدانست که هیچ وقت به شکل جدي از شمشیر استفاده نکرده  کرد، اما دنی می می

مملکت به پشتیبانی از پادشاه برحق قیام خواهد . تونم کل هفت پادشاهی رو درو کنم کش، می هزار داترکی نعره
ها در آتش  دورنی. ها بیشتر از من به غاصب عالقمند نیستند تایرل، ردواین، دري، گریجوي، این. کرد
اونا خواستار برگشت پادشاهشون . و مردم عادي با ما خواهند بود. سوزند می هاش خواهی براي الیا و بچه انتقام
  »شون اینه، مگه نه؟ خواسته«. با اضطراب به ایلیریو نگاه کرد» .هستند

در سراسر مملکت، سربازها . اونا ملت شما هستند و کامالً دوستتون دارند«: وکیل ایلیریو با مهربانی گفت
دوزند و به انتظار روزي که شما از  ها پرچم اژدها می نوشند؛ زن سالمتی شما شراب می ها به مخفیانه در پادگان

هاي من این طور  حداقل جاسوس«. حجیمش را باال انداخت ي هشان» .کنند اون طرف آب برگردید، قایمشون می
  ».گن می

ک نداشت، اما به دنی جاسوس یا راهی براي اطالع از اعمال و تفکرات اشخاص در آن سمت دریاي باری
اما برادرش با اشتیاق سر . سخنان شیرین ایلیریو مشکوك بود، همان طور که به هر چیز ایلیریو مشکوك بود

برادرش که هیچ وقت کسی را » .کشم همون طور که برادرم رو کشت، من خودم غاصب رو می«. تکان داد
  ».به خاطر کاري که با پدرم کردکش رو،  همین طور لنیستر شاه«. نکشته بود، این وعده را داد



هاي درشت ایلیریو دید، اما  ترین حد لبخند را روي لب دنی بازيِ کم» .ترین کاره شایسته«: وکیل ایلیریو گفت
دانست که او دارد  ویسریس سر تکان داد، پرده را کنار کشید و به شب خیره شد؛ و دنی می. برادرش متوجه نشد

  .کند را مرور میدنت  یک بار دیگر نبرد تراي

ها دیوارهاي بلند آجري آن را کامالً پوشانده  پیچک. هاي ساحل بود کال دروگو کنار آب ي هکاخ نه طبق
شهرهاي آزاد همیشه نسبت به . اند ها گفته بود که وکالي پنتاس این کاخ را به کال داده ایلیریو به آن. بودند

موضوع این نیست که از این بربرها «: داد و با لبخند توضیح میایلیری. سوار، سخاوتمند بودند روساي قبایل اسب
هاي  حداقل روحانی. خالقِ روشنایی دیوارهاي شهر رو در برابر یک میلیون داترك حفظ خواهد کرد. ترسیم می

  »شه، چرا خطر کنیم؟ م میون تموولی وقتی جلب دوستی اونا این همه ارز... گن سرخ این چنین می

او پوست . هاي کاخ با خشونت پرده را کنار کشید دروازه متوقف شد و یکی از نگهبانتخت روان جلوي 
ها را به سر  دار نشده مو بود و کاله برنزي لکه ها را داشت، اما صورتش بی داترك ي هاي تیر مسی و چشم قهوه

نگهبان با صدایی مشابه وکیل ایلیریو چیزي به زبان ناهنجار داترکی گفت؛ . ها انداخت نگاه سردي به آن. داشت
  .جواب داد و با دست عالمت داد که از دروازه بگذرند

 ي هبه نظر به همان انداز. شمشیر امانتی چنگ زده است ي هدنی متوجه شد که دست برادرش محکم به دست
  ».گستاخ ي هخواج«: وقتی تخت روان به سمت ورودي کاخ به راه افتاد، ویسریس زمزمه کرد. دنی ترسیده بود

چنین اشخاصی دشمن . اشخاص مهم زیادي امشب در مهمانی حضور دارند«. سخنان ایلیریو به مانند عسل بود
شکی نیست که غاصب . ترین بین اونا، اعلیحضرت شخص شما مهم. هاش محافظت کنه کال باید از مهمان. دارند

  ».ده براي سر شما پاداش خوبی می

هاي  آدمکش. گم که سعی کرده ی کرده، ایلیریو بهت با اطمینان میآه بله، اون سع«: ویسریس با خشم گفت
  ».ام، اون خواب راحت نداره من آخرین اژدها هستم و تا زنده. اجیرش به همه جا ما رو تعقیب کردند

پرده کنار کشیده شد و یک برده دستش را براي کمک به . حرکت تخت روان کند شد و بعد متوقف شد
برادرش به دنبال او بیرون آمد؛ یک دستش هنوز . دید که گردنبند او برنز عادي است دنی. دنریس دراز کرد

  .براي پایین گذاشتن وکیل ایلیریو روي پاهایش، دو مرد نیرومند الزم بود. محکم دسته شمشیر را گرفته بود

یعت شدند که به سمت دیگر تاالر ورودي مشا. داخل کاخ، هوا آکنده از بوي ادویه و لیمو و دارچین بود
نفت در سراسر . نابودي والریا را به تصویر کشیده بود ي هاي رنگی، صحنه اي از شیشه روي کف آن مجموعه
با  اي سنگی، خواجه ي ههاي در هم پیچید زیر یک تاق از برگ. سوخت هاي آهنی می طول دیوارها در فانوس

ها و  ام او، پادشاه اندلنن تارگرین، سومین با ویسریس از خاندا«: صدایی زیر و ملیح ورودشان را اعالم کرد



بورن،  خواهر ایشان، دنریس استورم. ها، فرمانرواي هفت پادشاهی و حافظ سرزمین ها و نخستین انسان راین
  ».میزبان محترمشان، ایلیریو موپاتیس، وکیل شهر آزاد پنتاس. استون پرنسس درگون

هایی از رنگ  مهتاب سایه. هایش را پیچک پوشانده بود ه ستوناز کنار خواجه گذشتند و وارد حیاطی شدند ک
ها روساي قبایل داترك بودند؛ مردانی بزرگ با  بسیاري از مهمان. انداخت ها می سفید تا خاکستري روي برگ

سیاهشان  ي هزد هاي فلزي متصل بود؛ موي روغن هاي آویزانشان حلقه اي مایل به سرخ که به سبیل پوست قهوه
ها و سربازان مزدور پنتاسی و میري و  با این حال براوسی. هایی از آن آویزان بودند بافته شده بود و زنگ در عقب

تر بود، مردانی پر مو از بندر ایبن و اربابانی از جزایر تابستان  تایروشی، یک روحانی سرخ که از ایلیریو هم چاق
... کرد ها را تماشا می دنریس با شگفتی آن. خوردند میها به چشم  که پوستشان به سیاهی آبنوس بود، بین مهمان

  .و ناگهان ترس برش داشت؛ متوجه شد که تنها زن حاضر است

کنار ستون، . دروگو هستند ي هاون سه نفر که اونجا ایستادند، برادران قسم خورد«: ها زمزمه کرد ایلیریو به آن
داره، برادر حاکم تایروشه و مردي که پشت سرشه، مردي که ریش سبز . کال مورو با پسرش روگورو ایستاده

  ».1سر جورا مورمونته

  »شوالیه؟ هی«. دنی را جلب کرد هآخرین اسم، توج

  ».تقدیس شده با هفت روغن توسط شخص سپتون اعظم. نه چیزي کمتر«. ایلیریو زیر ریشش لبخند زد

  .از دهانش پرید» کنه؟ اینجا چکار می«

به جاي اینکه چند صیاد قاچاق . خالف ناچیز هبه خاطر ی. خواست اصب سرش رو میغ«: ها گفت ایلیریو به آن
یه مرد باید اجازه انجام . قانون مزخرفیه. فروش تایروشی فروخته برده هرو به نگهبانان شب تحویل بده، اونا رو به ی

  ».هر کاري با اموال خودش رو داشته باشه

دنی متوجه شد که خودش » .نیِ شب با سر جورا صحبت کنممهما ي همایلم که قبل خاتم«: برادرش گفت
مرد نسبتاً مسنی بود که از چهل سال گذشته بود و داشت کچل . کند دارد با کنجکاوي شوالیه را برانداز می

سبز سیر  ي هتن روي نیم. به جاي ابریشم و کتان، پشم و چرم به تن داشت. شد، اما هنوز نیرومند و تندرست بود می
  .شد قش یک خرس سیاه که روي دو پا ایستاده بود دیده میاو، ن

کرد که وکیل ایلیریو کف دست خیسش را روي  اش را تماشا می دنی هنوز این مرد غریبه از وطن ناشناخته
  ».پرنسس عزیز، اونجا، این هم خود کال«: برهنه او گذاشت و زمزمه کرد ي هشان
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دانست که اگر موجب ناخشنودي  کرد و می سریس به او نگاه میدنی میل به فرار و قایم شدن داشت، اما وی
با اضطراب برگشت و به مردي که ویسریس امیدوار بود قبل پایان شب از . برادرش شود، اژدها بیدار خواهد شد

کال دروگو از بلندترین مردان حاضر در . دخترك برده زیاد اغراق نکرده بود. او خواستگاري کند نگاه کرد
. سر و گردن بلندتر بود، با این وجود راه رفتنش به چابکی و وقار پلنگی بود که در باغ ایلیریو دیده بود اتاق یک

به سبیل کلفتش . پوستش به رنگ مس جالدار بود. تر بود و بیش از سی سال نداشت از آنچه انتظار داشت جوان
  .هاي طال و برنز متصل بود حلقه

  ».اونو پیش شما میارم. اینجا منتظر بمونید. داي احترام برمباید براي ا«: وکیل ایلیریو گفت

رفت، برادرش به بازوي او چنان چنگ زد که  اش به سمت کال می هاي بدقواره در حالی که ایلیریو با قدم
  »بینی، خواهر نازنینم؟ موي کال رو می«. دردش گرفت

هاي ریزي از آن آویزان بودند که وقتی  زنگ. موي دروگو به سیاهی نیمه شب و آغشته به روغن معطر بود
رسید و  گذشت، حتی به زیر باسنش می کامالً از کمرش می. دادند کرد به آرامی صدا می دروگو حرکت می

  .شد هاي دروگو مالیده می انتهاي آن به پشت ران

ون رو خورند، از روي شرم موهاش ها در جنگ شکست می بینی چه درازه؟ وقتی داترك می«: ویسریس گفت
اون اگان، ارباب اژدهاست . کال دروگو هیچ وقت در نبرد شکست نخورده. ننگ رو ببینند ي هبرند تا همه لک می

  ».اش خواهی بود که دوباره زنده شده و تو ملکه

. هایش به سردي و تیرگی سنگ بود چشم. رحم بود صورتش خشن و بی. دنی به کال دروگو نگاه کرد
زد، اما ترس از برادرش به حد ترسی که از این مرد  شد گاهی او را می شدن اژدها می برادرش وقتی باعث بیدار

ویسریس لطفاً، من «. دنی صداي آهسته و ضعیف خودش را شنید» .اش بشم خوام ملکه نمی«. رسید داشت نمی
  ».خوام به خونه برگردم خوام، می نمی

چطور قراره به «. از لحنش متوجه خشمش شدشد  ویسریس صدایش را آهسته نگه داشت، اما می» خونه؟«
. ویسریس، او را به سایه و دور از چشم دیگران کشید» !مون رو از ما گرفتند خونه بریم، خواهر نازنینم؟ اونا خونه

استون و تمام قلمروي از دست  منظورش بارانداز پادشاه و درگون» چطور قراره به خونه بریم؟«: تکرار کرد
  .شان بود رفته

اي واقعی برایشان نبود، ولی تمام  هایشان در ویالي ایلیریو بود؛ مطمئناً خانه ظور دنی تنها برگشتن به اتاقمن
 ي هحتی به خان. شد شد؛ آنجا برایش خانه محسوب نمی اما برادرش حاضر به قبول آن نمی. چیزي بود که داشتند

دنی سرانجام . انگشتانش محکم بازوي او را فشردویسریس به انتظار جواب، با . شد بزرگ با در قرمز راضی نمی
  .هایش جمع شد اشک در چشم. لرزید صدایش می» ...دونم نمی«: گفت



با ارتش کال . ریم، خواهر نازنینم ما با یه ارتش به خونه می. دونم من می«: ویسریس با خشونت گفت
د با کال ازدواج کنی و باهاش بخوابی، و اگه براي به دست آوردنش، تو بای. ریم دروگوست که ما به خونه می

 ي هکاالسارش تو رو بکنند، خواهر نازنینم؛ هم ي هگذاشتم هم اگه الزم بود، می«. لبخند زد» .دي انجامش می
. ممنون باش که فقط دروگوئه. هاشون، اگه براي به دست آوردن ارتشم الزم بود چهل هزار سرباز و حتی اسب
ایلیریو داره دروگو رو پیش ما . هاتو پاك کن حاال چشم. ري که ازش خوشت بیادبه موقعش شاید حتی یاد بگی

  ».کنی میاره و اون نباید ببینه که گریه می

وکیل ایلیریو با لبخند و تعظیم مداوم، داشت کال دروگو را به جایی که . دنی برگشت و دید که صحت دارد
  .هنوز جاري نشده بودند با پشت دستش پاك کردها را که  اشک. کرد ها ایستاده بودند مشایعت می آن

لبخند بزن و راست بایست تا ببینه که «: شمشیرش رفت و با اضطراب زمزمه کرد ي دست ویسریس به دسته
  » .دونن چیزي که داري، چقدر کمه خدایان می. ن داريوپست

  .دنریس لبخند زد و راست ایستاد



  ادارد -۴
هاي  ها شامل پرچمداران و شوالیه ریخت؛ مهمان د براق از دروازه به داخل میاي از طال و نقره و فوال رودخانه

باالي سرشان چندین پرچم طالیی مزین به . شدند خورده و آزاد بودند و سیصد نفر می مغرور، سربازهاي قسم
  .خورد نقش گوزن تاجدار برتیون با باد شمالی تکان می

آمد و  با موي روشن طالیی خود بود که می 1، سر جیمی لنیسترآن. شناخت ند بسیاري از سوارکارها را می
توانست ولیعهد باشد و  پسر بلندقد کنار او تنها می. بود که صورتش به شکل بدي سوخته بود 2آن، سندور کلگان

  .بود 3آمد، مطمئناً تیریون لنیستر ها می اي که پشت سر آن مرد کوتوله

ی، مردي بود که به نظر ند غریبه نشاهوالیه با رداهاي سفید گارد شاهبا این وجود، در جلوي ردیف بین دو ش
اي آشنا از روي اسب جنگی به پایین پرید و کم مانده بود در آغوش او  تا اینکه مرد با قهقهه... رسید می

کرد و  پادشاه سر تا پاي او را برانداز» .آه، دیدن صورت خشک تو چه لذتی داره! ند«. هاي ند بشکنند استخوان
  ».اصالً تغییر نکردي«. خندید

پانزده سال پیش که براي تصاحب یک تاج با هم تاخته بودند، . شد که ند همین حرف را بزند کاش می
. مردي تیزچشم با اصالح صاف بود که بدنی عضالنی به مانند رویاي یک دوشیزه داشت 4استورمز اند فرمانرواي

پوشید،  مانند یک برج بود و وقتی زره و کالهخود شاخدار خاندانش را میبا دو متر قد، کنار بیشتر مردها به 
بود که ند به  ياش پتک آهنی خاردار او قدرت یک غول را نیز داشت؛ سالح مورد عالقه. شد غولی واقعی می
  .شد در آن روزها بوي چرم و خون مثل عطري بود که از رابرت جدا نمی. کرد زحمت بلند می

آخرین بار، ند . کرد شد و دور شکمش با قدش رقابت می بود که مثل عطر از او جدا نمیاکنون بوي عطر 
پادشاه را نه سال پیش ضمن شورش بیالن گریجوي دیده بود؛ وقتی که براي پایان بخشیدن به ادعاهاي کسی که 

گریجوي،  ي کردهدر قلعه سقوط . خودش را پادشاه جزایر آهن نامیده بود، گوزن و دایرولف متحد شده بودند
از آن . رابرت تسلیم شدن لرد شورشی را پذیرفت و ند پسر او، تیان، را به اسم مالزم گروگان خود نگه داشت

دو  ي ریشی زبر و سیاه، چانه. شب که شانه به شانه هم ایستاده بودند، پادشاه حداقل بیست کیلو وزن گرفته بود
زیر  ي هاي تیره ا هیچ چیز قادر به پنهان کردن شکم و یا حلقهساخت، ام اش را مخفی می طبقه و غبغب سلطنتی

  .هایش نبود چشم

                                                             
1 Ser Jaime Lannister 
2 Sandor Clegane 
3 Tyrion Lannister 
4 Storm’s End 



. حضرت اعلی«: با این وجود، رابرت اکنون پادشاه ند بود، نه اینکه تنها یک دوست باشد، پس ند تنها گفت
  ».وینترفل در خدمت شماست

 ي ملکه. گرفتند ها را تحویل می هاي آن شدند و مهترها اسب دیگر بقیه مهمانان نیز داشتند از اسب پیاده می
چرخداري که با آن سفر کرده ي  خانه. هاي کوچکترش پیاده وارد شد رابرت، سرسی لنیستر، به همراه بچه

هاي طالکاري شده بود که چهل اسب تنومند آن را  از چوب بلوط و ورقه اي عظیم دو طبقه ي بودند، کالسکه
ند در برف براي بوسیدن انگشتري ملکه زانو زد، . قلعه زیادي عریض بود ي ازهکشیدند و براي عبور از درو می

ها را جلو آوردند،  سپس بچه. هاست ندیده، کتلین را بغل کرد در حالی که رابرت به مانند خواهري که مدت
  .معرفی کردند و به شکل مناسب هر دو طرف تحسینشان کردند

خوام اداي  می. منو به سرداب ببر، ادارد«: پادشاه به میزبانش گفتگویی،  آمد به محض اتمام تشریفات خوش
  ».احترام کنم

دستور داد که فانوس . ند به این خاطر او را دوست داشت؛ به خاطر اینکه بعد این همه سال هنوز به یاد داشت
بودند، همه خسته  ها از اول صبح تاخته آن. ملکه شروع به اعتراض کرده بود. حرف دیگري الزم نبود. بیاورند

ملکه بیش از این نگفت؛ . توانستند صبر کنند ها می مرده. بودند و سردشان بود، مطمئناً ابتدا باید تجدید قوا کنند
  . رابرت به او نگاهی انداخت و برادر دوقلویش، جیمی، به آرامی بازوي او را گرفت و ملکه دیگر حرفی نزد

هاي سنگی، باریک بودند و پیچ  پله. داد، با هم به سرداب رفتند یند و این پادشاه که به زحمت تشخیصش م
کردم  دیگه داشتم فکر می«: رابرت حین پایین رفتن شروع به شکایت کرد. ند با فانوس از جلو رفت. خوردند می

کنند، آدم  هفت پادشاهی من صحبت می ي اون طور که در جنوب درباره. رسیم که هیچ وقت به وینترفل نمی
  ».کنه که سهم تو به بزرگی مجموع شش تاي دیگه است موش میفرا

  »حضرت؟ امیدوارم که از سفر لذت برده باشید، اعلی«

درست و حسابی در شمال  ي همش مرداب و جنگل و دشت، بدون یه مسافرخانه«. رابرت باد به دماغ انداخت
  »جا قایم شدن؟ک هات رعیت. به این وسعت ندیده بودم ي سرزمین خالی از سکنه. تنگه

ها مانند بازدم  بادي را که از پله» .کشیدند که خودشون رو نشون بدن احتماالً خجالت می«: ند به شوخی گفت
  ».ها اتفاق نادریه در شمال دیدن پادشاه«. کرد آمد، حس می سردي از اعماق زمین باال می

اه هنگام پایین رفتن براي حفظ تعادل پادش» !برف، ند. دم که زیر برف قایم شده بودند بیشتر احتمال می«
  .دستش را روي دیوار گذاشت



معموالً بارش . امیدوارم باعث زحمت شما نشده باشه. اواخر تابستان، بارش برف اینجا کامالً عادیه«: ند گفت
  ».شه سبک می

  ».لرزه شه؟ از فکرش بدنم می زمستون اینجا چه شکلی می! آدرها برف سبک رو از شما بگیرند«

  ».همیشه دوام آوردیم. ها دوام میارن اما استارك«. ند اقرار کرد» .شن ها سخت می زمستون«

هاي رز طالیی تا  باغ» گاردن هاي«در . اش رو بچشی باید قبل اینکه تابستون فرار کنه، مزه. باید به جنوب بیاي«
ترکند؛ هندوانه، هلو، شفتالو، تو  نت میاند که در ده ها اون قدر رسیده میوه. بینه امتداد دارند جایی که چشم می

با اون » استورمز اند«حتی در . اش رو برات آوردم بینی، نمونه خودت می. هایی رو نچشیدي همچین شیرینی
و باید شهرها . شه که حال تکون خوردن نداري وزه، روزها اون قدر گرم می هاي شدید که از سمت خلیج می باد

ز گله، بازارها پر از غذا هستند، شراب تابستانی اون قدر ارزون و خوبه که تنها با نفس همه جا پر ا! رو ببینی، ند
و «. اش کوبید خندید و با دست روي شکم فربه» .همه چاق و مست و ثروتمند هستند. شی کشیدن مست می

درست زیر قلعه، . کنند ها با گرما حیا رو فراموش می خورم که زن قسم می«. زدند چشمانش برق می» !دخترها، ند
هاي کوتاهی  ها با لباس هوا براي پشم و خز زیادي گرمه، پس حتی در خیابان. کنند لخت در رودخانه شنا می

کنند فرقی  کنند که اگه پولشو داشته باشند ابریشمیه و اگه نداشته باشند کتانیه، اما وقتی عرق می رفت و آمد می
  . پادشاه از ته دل خندید» .ار که لباس نپوشیدندچسبه، انگ کنه و لباس به بدنشون می نمی

توانست ادارد  کسی نمی. دانست چگونه خوش بگذراند رابرت برتیون همیشه پراشتها بود، کسی که می
ها براي پادشاه  با این حال، ممکن نبود که ند متوجه بهاي این خوشی. استارك را به خوشگذرانی متهم کند

اش زیر نور فانوس سرخ  زد و در تاریکی سرداب، چهره رسیدند، رابرت نفس نفس می ها وقتی به پایین پله. نشود
  .بود

ها تکان خوردند و کج  سایه. وسیع چرخاند ي دایره فانوس را در یک نیم. »حضرت اعلی«: ند با احترام گفت 
ساخت  ی را نمایان میهاي گرانیت تابید و در جلو ردیف طوالنی از ستون نور لرزان، زیر پا روي سنگ می. شدند

ها روي تخت سنگی خود پشت به دیوار نشسته  ها، مرده بین ستون. که دو تا دو تا به داخل تاریکی ادامه داشتند
  ».در آخر، پیش پدر و برادرمه نجاي او«. کردند آرامگاه بقایاي فاسدشدنی خود را مسدود می ي بودند و دهانه

. هوا این پایین سرد بود. لرزید، ساکت دنبال کرد که از سوز زیرزمینی میرابرت . ها نشان داد راه را بین ستون
لردهاي وینترفل عبورشان را . شد هاي باالي سرشان منعکس می خاست و از تاق هایشان از سنگ برمی صداي قدم
النی هاي طو در ردیف. قبرها تراشیده شده بود ي هاي مسدود کننده ها روي سنگ تندیس آن. کردند تماشا می

هاي سنگی بزرگی زیر  هاي کور به تاریکی دایمی خیره بودند، در حالی که دایرولف نشسته بودند و با چشم
  .خورند ها تکان می رسید که پیکره ها به نظر می زنده ها موقع عبورِ با جابجایی سایه. پایشان دراز کشیده بودند



خودشان، یک شمشیر دراز آهنی روي  ي دخمه جو در طبق رسوم کهن، براي محبوس نگه داشتن ارواح کینه
ها خیلی وقت پیش زنگ زده بودند  ترین قدیمی. شد که صاحبش لرد وینترفل بوده اي گذاشته می پاي هر پیکره

ند فکر کرد که آیا به این . هایی قرمز در جایی که فلز روي سنگ قرار داشت باقی مانده بود ها تنها لکه و از آن
لردهاي قدیمی . امیدوار بود که چنین نباشد. ن آن ارواح براي ول گشتن در قلعه آزادنداست که اکنو امعن

در قرون پیش از ورود اربابان اژدها . کردند اند که بر آن حکومت می وینترفل مردانی به خشونت سرزمینی بوده
  . شمال را داده بودند خوردند و به خود لقب پادشاه ها به هیچ کس سوگند وفاداري نمی از آن طرف دریا، آن

پیش رویشان سرداب به درون تاریکی هنوز ادامه داشت، اما بعد . الخره ایستاد و فانوس نفتی را باال برداند ب
ند فکر کردن در این . هایی تاریک که منتظر او و فرزندانش بودند ها خالی و گشوده بودند؛ حفره این نقطه مقبره

  ».اینجا«: گفت به پادشاهش. باره را دوست نداشت

  .رابرت بدون اینکه حرفی بزند، زانو زد و سرش را خم کرد

تراش او را  سنگ. لرد ریکارد استارك، پدر ند، صورتی دراز و جدي داشت. سه مقبره در کنار هم بودند
اش محکم شمشیر روي پایش را نگه داشته  هاي سنگی ساکت و با وقار نشسته بود، با انگشت. شناخته خوب می

  .هاي کوچکتر دو طرفش، مال فرزندانش بودند مقبره. ود، اما در زندگی شمشیر به او کمک نکرده بودب

اش با کتلین تالی مانده بود که به دستور پادشاه  برندون وقتی که مرد، بیست ساله بود؛ تنها چند روز به عروسی
او وارث حقیقی . ه مرگ او را تماشا کندپدرش را وادار کرده بودند ک. اش کردند دیوانه، ایریس تارگرین، خفه

  .و بزرگترین پسر بود و براي حکمرانی متولد شده بود

ند با تمام وجود . اي داشت کننده لیانا تنها شانزده سال عمر کرده بود؛ زنی که هنوز بچه بود و زیبایی خیره
  .لیانا قرار بود عروسش شود. رابرت حتی بیش از آن دوستش داشت. دوستش داشت

تواند او  رسید که می از نگاهش به صورت لیانا، به نظر می» .از این زیباتر بود«: بعد مدتی سکوت، پادشاه گفت
ه، لعنت به تو ند، مجبور «. با کمی زحمت به خاطر وزنش، سرانجام به روي پا بلند شد. را به زندگی برگرداند اَ

  »...حقش بیش از تاریکی بود«. ته بودبا یادآوري غم، صدایش گرف» بودي همچین جایی دفنش کنی؟

  ».جاش اینجاست. استارك وینترفلی بود هاون ی«: ند آرام گفت

ن که قبرش رو تمیز ودرخت میوه باشه، با خورشید و ابرها باالي سرش و بار هباید جایی روي تپه زیر ی«
  ».بشوره



نه براي آرام گرفتن کنار وگشت به خاش باز خواسته. وقتی مرد من پیشش بودم«: ند به پادشاه یادآوري کرد
: گفت داد، با گریه می در آن اتاق که بوي خون و رز می. شنید گاهی هنوز صداي لیانا را می» .برندون و پدر بود

تب، توان لیانا را گرفته بود و صدایش به آرامی یک زمزمه بود، اما وقتی ند . به من قول بده، ند. به من قول بده
آورد که بعد آن چگونه خواهرش در زمانی که  ند به یاد می. چشمان خواهرش محو شده بود قول داد، ترس از
او را در حالی که هنوز . بعد آن چیزي به یاد نداشت. هاي او را فشرده بود شد، لبخندزنان انگشت تسلیم مرگ می

ند . انا را از دست او جدا کرده بود، دست لی1آن مرد کوچک، هاولند رید. زده یافته بودند لیانا را گرفته بود، ماتم
  ».ها بود عاشق گل... لیانا. هر وقت فرصت کنم براش گل میارم«. توانست این را به یاد بیاورد نمی

. لیانا دست کشید؛ نوازشش چنان مالیم بود که انگار سنگ سخت، گوشت زنده است ي پادشاه روي گونه
  ».با لیانا کرد، بکشم رو به خاطر کاري که 2من قسم خوردم که ریگار«

  ».و اونو کشتی«: ند یادآوري کرد

  ».فقط یک بار«: رابرت به تلخی گفت

ور بود با هم روبرو شده بودند؛ رابرت با پتک  در حالی که اطرافشان جنگ شعله 3دنت آن دو در گدار تراي
شاهزاده، نقش اژدهاي  ي زره ي روي سینه. تارگرینی تماماً سیاهپوش ي جنگی و کالهخود شاخدارش و شاهزاده
هاي سرخ  آب. زدند اش زیر آفتاب مثل آتش برق می ین کنندهئهاي تز سه سر خاندانش وجود داشت که یاقوت

ها چند بار دور هم چرخیدند و به هم حمله کردند تا  هایشان جاري بود و آن دنت زیر سم اسب از خون تراي
وقتی ند به صحنه رسید، ریگار مرده در رودخانه افتاده . له کرد زیر آن را ي سرانجام پتک رابرت، اژدها و سینه

  .گشتند هاي جدا شده از زره او می بود و سربازانی از هر دو جناح در آب دنبال یاقوت

  ».هزاران بار مردن، هنوز از چیزي که سزاوارشه کمتره. کشمش در خواب من هر شب می«: رابرت اقرار کرد

همسرتون منتظر . حضرت باید برگردیم، اعلی«: بعد مدتی سکوت گفت. داشتند جوابی براي این حرف ن
  ».شماست

هاي سنگین، شروع به برگشتن از  اما با قدم» .آدرها همسرم رو بگیرند«: رابرت با اوقات تلخی زمزمه کرد
ارزشی . و کنندحضرت بشنوم، دستور میدم سرتو روي نیزه فر و اگه یه بار دیگه اعلی«. راهی که آمده بودند کرد

  ».که ما بهم قائلیم بیش از این چیزهاست

  ».جان بگو ي درباره«: وقتی شاه پاسخ نداد، گفت» .فراموش نکردم«: ند آهسته جواب داد
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یه مسابقه به مناسب روز . هرگز ندیده بودم کسی به این سرعت مریض بشه«. رابرت سرش را تکان داد
دو هفته بعد . کنه خوردي که تا ابد زندگی می دیدي، قسم می جان رو میاگه اون موقع . نامگذاري پسرم داشتیم

استارکی که  ي کنار یک ستون، مقابل مقبره» .ها شروع و تمام بدنشو سوزوند بیماري مثل آتش از روده. مرد
  ».پیرمرد رو دوست داشتم«. ها پیش مرده بود، ایستاد مدت

الیسا چطور با غم کنار . کتلین نگران خواهرشه«. کرداي مکث  ند لحظه» .هر دوي ما دوستش داشتیم«
  »اومده؟

. فکر کنم از دست دادن جان، زنه رو خل کرده. در واقع خوب نیست«. دهان رابرت با اوقات تلخی کج شد
خواستم پسره رو تحت سرپرستی تایوین لنیستر در کسترلی  می. برخالف میل من. پسرش رو به ایري برگردونده

  »انتظار داشتی بگذارم یه زن بزرگش کنه؟. اي هم نداشت جان برادر نداشت، پسر دیگه .راك بسپارم

بعضی . داد، اما شکش را به زبان نیاورد ند سپردن یک بچه به یک افعی را به سپردنش به لرد تایوین ترجیح می
: با احتیاط گفت. افتند می یابند و با کمترین حرفی دوباره به خونریزي هاي کهنه هیچ وقت واقعاً بهبود نمی زخم

  ».بچه خیلی سنش کمه. ترسه که پسرش رو از دست بده همسر، شوهرش رو از دست داده؛ شاید مادر می«

لرد تایوین هیچ وقت مالزم «. پادشاه فحش داد» .شش ساله و بیمار، و شده لرد ایري، خدایان رحم کنند«
الیسا حتی قبول نکرد که به . ترها خاندان بزرگ و شریفی هستندلنیس. کرد الیسا باید که افتخار می. نپذیرفته بود

. بعدش بدون اینکه حتی یه اجازه مرخص شدن ساده از من بخواد، نصفه شبی رفت. توضیحات گوش بده
قسم . دونستی؟ رابرت ارن پسره به افتخار من نامگذاري شده، می«. آه بلندي کشید» .سرسی خیلی عصبانی شد

تونم این کار  کنه، چطور می ولی وقتی مادرش اونو از پیش من دزدکی دور می. افظت کنمخوردم که ازش مح
  »رو بکنم؟

اون و کتلین موقع بچگی . ده الیسا حتماً به این رضایت می. کنم اگه مایل باشی، من سرپرستیش رو قبول می«
  ».شه به هم نزدیک بودند و از خودش هم اینجا به گرمی استقبال می

سپردن بچه به . لرد تایوین دیگه رضایتش رو اعالم کرده. اما خیلی دیره. ایه، دوست من سخاوتمندانه پیشنهاد«
  ».کنه اي رو توهین بزرگی محسوب می کس دیگه

  ».زنم هستم، تا غرور لنیستر ي من بیشتر نگران سالمت خواهرزاده«

ها طنین انداخت و از  ي خنده بین مقبرهصدا. رابرت خندید» .خوابی به این خاطره که تو با یه لنیستر نمی«
آه ند، تو هنوز «. هاي سفید در میان انبوه ریش سیاهش برق زدند با لبخندش، دندان. هاي سقف منعکس شد تاق

ام این بود که قبل صحبت با تو چند روزي  نقشه«. ند انداخت ي بازوي عظیمش را دور شانه» .خیلی جدي هستی



ها  دوباره شروع به قدم زدن به سمت انتهاي ستون» .بیا، با هم قدم بزنیم. احتیاج نیستبینم که  صبر کنم، اما می
حتماً از «. پادشاه دستش را دور شانه ند نگه داشت. کردند هاي سنگی کور به نظر تعقیبشان می چشم. کردند

  ».خودت پرسیدي که چرا بعد این همه مدت من به وینترفل اومدم

. و موضوع دیوار. البد به خاطر لذت بردن از همنشینی با من«. مطرحشان نکردهایی داشت، اما  ند شک
اي از چیزي که  نگهبانان شب فقط سایه. حضرت، باید ببینیش، روش راه بري و با اون مردها صحبت کنی اعلی

  »...گه بنجن می. زمانی بودند، هستند

! مدت تحمل کرده؟ هشت هزار سالدیوار چه . شنوم هاي برادرت رو می بدون شک، خیلی زود حرف«
به مردان خوب در کنارم نیاز . دوران دشواریه. تري دارم من کارهاي واجب. تونه چند روزي هم صبر کنه می

پیدا کردن . کرد اون در مقام لرد ایري، محافظ شرق و دست پادشاه خدمت می. مردانی مثل جان ارن. دارم
  ».جایگزین آسان نخواهد بود

  »...پسرش«

  ».نه بیشتر. بره پسرش ایري و تمام درآمدش رو به ارث می«. صبري حرفش را قطع کرد ابرت با بیر

ها همیشه محافظ  ارن«. جمالت ناخواسته به زبان آمدند. ایستاد و به پادشاه نگاه کرد. این ند را غافلگیر کرد
  ».رسه عنوان همراه قلمرو به ارث می. شرق بودند

یه پسر شش . من باید به فکر امسال و چند سال بعد باشم. نده بشهوخار به پسر برگردشاید بعد بلوغ این افت«
  ».ساله سردار جنگی نیست، ند

. کنی به خاطر پدرش، اگه به خاطر خودش نمی. بذار پسره حفظش کنه. این لقب موقع صلح فقط افتخاریه«
  ».مطمئناً تا این حد به جان به خاطر خدماتش مدیونی

اي بود که به سرورش سوگند  خدمت جان، وظیفه«. ند برداشت ي دستش را از دور شانه. د نبودپادشاه خرسن
تونه شرق  یه تنها پسربچه نمی. اما پسر، پدر نیست. بین همه، تو باید اینو بدونی. من ناسپاس نیستم، ند. خورده بود

تري براي بحث وجود دارند و  مهمهاي  مقام. صحبت از این موضوع بسه«. بعد لحنش مالیم شد» .رو حفظ کنه
  ».به تو احتیاج دارم، ند«. رابرت آرنج ند را گرفت» .در مورد اونا من با تو جدل نخواهم کرد

زد و بنابراین گفت؛ با وجود نگرانی از  حرفی بود که باید می» .همیشه. حضرت آماده اطاعت هستم، اعلی«
  .آنچه رابرت بعد آن خواهد گفت



قسم به خدایان که ... ندیموهایی که در ایري گذر اون سال«. که رابرت حرفش را شنید رسید به نظر نمی
خوام، نه  تو رو اون پایین در بارانداز پادشاه می. خوام، ند تو رو دوباره در کنار خودم می. هاي خوبی بودند سال

ي یک استارك به تاریکی خیره رابرت مدتی با همان سرد» .خوري این باال در انتهاي دنیا که به هیچ دردي نمی
اجراي قانون کار شاقیه و . تر از به دست آوردنشه خورم که حفظ تاج و تخت، هزار بار سخت بهت قسم می«. شد

ها  شینم و به شکایت اون قدر روي اون صندلی آهنی لعنتی می. پایانی ندارند... و مردم. شمردن سکه بدتر از اون
چه . خوان؛ پول یا زمین یا عدالت همه یه چیزي می. گیره همم و باسنم درد میف دم تا دیگه چیزي نمی گوش می

تونه یه  می. ها گرفتند ها و ابله دور منو چاپلوس. هاي من دست کمی ندارند و لردها و لیدي... گن هایی می دروغ
. افتن حقیقت نیستندنصفشون شهامت گفتن حقیقت به منو ندارند و نصف دیگه قادر به ی. مرد رو دیوانه کنه، ند

  »...کنم، اما آه، نه، واقعاً اینو آرزو نمی. دنت شکست خورده بودیم کنم که در تراي ها آرزو می بعضی شب

  ».فهمم می«: ند آهسته گفت

لبخند » .در این صورت، تو تنها کسی، دوست قدیمی من. فهمی کنم که می فکر می«. رابرت به او نگاه کرد
  ».ك، مایلم تو رو به مقام دست پادشاه منصوب کنملرد ادارد استار«. زد

پیشنهاد متعجش نکرد؛ رابرت چه دلیل دیگري براي این مسافرت طوالنی . ند به روي یک زانو تعظیم کرد
با اعتبار پادشاه حرف . توانست داشته باشد؟ دست پادشاه، دومین شخص قدرتمند در هفت پادشاهی بود می
حتی گاهی مواقع که پادشاه نبود یا . کرد داد، قوانین پادشاه را طرحریزي می فرمان میزد، به لشکرهاي پادشاه  می

رابرت . شد نشست و مجري عدالت پادشاه می بیمار بود یا به علتی دیگر در دسترس نبود، روي تخت آهنین می
  .کرد به او مسئولیتی به سنگینی تمام قلمروي سلطنتی پیشنهاد می

  .خواست این دنیا می آخرین چیزي بود که در

  ».حضرت، شایسته این افتخار نیستم اعلی«

من دارم نقشه . دادم که بازنشسته بشی خواستم مفتخرت کنم، اجازه می اگه می«. رابرت دوستانه غرغر کرد
کنم، تو مملکت رو اداره کنی  نوشم و با عیاشی یه قبر زودرس براي خودم می خورم و می کشم که وقتی می می

  »گن؟ پادشاه و دستش چی می ي دونی درباره می«. به روي شکمش زد و تبسم کرد» .یو بجنگ

  ».سازه بینه، دست می چیزي که پادشاه به خواب می«. دانست ند می

. رسونند فروشی خوابیدم و فهمیدم که اشخاص طبقه پایین چطور این مفهوم رو بهتر می یه بار با دختر ماهی«
ه نصیب دست می گن که پادشاه می اونا می رسید  در تمام اطراف به نظر می. قاه خندید رابرت قاه» .شه خوره، گُ
  .کنند هایی سرد و ناراضی تماشا می هاي وینترفل با چشم که مرده



لعنت به «: پادشاه شکایت کرد. کرد ند هنوز روي زانو بود و به باال نگاه می. سرانجام خنده آرام شد و تمام شد
  ».تونی براي دلخوشی من لبخند بزنی حداقل می. تو، ند

زنه  شه که خنده در گلو یخ می که اینجا هوا در زمستان اون قدر سرد می گن می«: ند با لحنی یکنواخت گفت
  ».طبع نیستند ها شوخ شاید به این دلیله که استارك. کنه و آدمو خفه می

تو به من در به دست آوردن این تاج لعنتی . دم که چطور دوباره بخندي با من به جنوب بیا و من بهت یاد می«
ند، ما وم میاگه لیانا زنده . مقدر بود که ما با هم حکومت کنیم. کمک کردي، حاال کمک کن که حفظش کنم

تو یه . من یه پسر دارم. خوب، خیلی دیر نشده. شدیم و عالوه بر دوستی، با خون به هم پیوند داشتیم برادر می
سنساي تو باید خاندان ما رو به هم پیوند بدن، همان طور که ممکن بود لیانا و من  جاف من و. دختر داري

  ».انجامش بدیم

  ».سنسا تنها یازده سالشه«. این پیشنهاد دیگر غافلگیرش کرد

تونه چند سال عقب انداخته  ازدواج می. براي نامزدي سنش کافیه«. صبري دستش را تکان داد رابرت با بی
  ».لعنت به تو، حاال بایست و بگو بله«. خند زدپادشاه لب» .بشه

. این افتخارات خیلی غیرمنتظره هستند«. مردد بود» .حضرت تونه منو شاد کنه، اعلی هیچ چیز بیش از این نمی«
  »...ممکنه براي فکر کردن وقت داشته باشم؟ باید با همسرم مطرحشون کنم

پادشاه دست دراز کرد، دست ند را گرفت و » .کرش به خواب بروبله، بله، البته، به کتلین بگو، اگه الزمه با ف«
  ».من مرد زیاد صبوري نیستم. فقط زیاد منو منتظر نگذار«. با زور بلندش کرد

هاي سنگی در  به پیکره. جاي او اینجا در شمال بود. بدي شد ي براي یک لحظه، ادارد استارك دچار دلشوره
ها  دانست که آن می. کرد ها را حس می نگاه مرده. ه نفس عمیقی کشیدهر طرف نگاه کرد، در سکوت سرد مقبر

  .رسید و زمستان داشت می. کنند گوش می



  جان -۵
از تنگ شراب که . افتاد ولی گاهاً چرا زیاد اتفاق نمی. گاهی اوقات جان اسنو از حرامزاده بودن خرسند بود

  .که به فکرش رسید شاید االن یکی از آن مواقع باشد کرد اش را پر می شد دوباره داشت پیاله دست به دست می

اي شراب تابستانی دهانش را  شیرین و میوه ي مزه. در جایش بین مالزمین جوان روي نیمکت نشست و نوشید
  .پر کرد و خنده به لبش آورد

سنگی دیوارهاي . تاالر بزرگ وینترفل را دود گرفته بود و بوي گوشت سرخ شده و نان تازه، غلیظ بود
. دایرولف استارك، گوزن تاجدار برتیون، شیر لنیستر: سفید، طالیی، زرشکی. خاکستري مزین به پرچم بودند

خواند، اما در این انتهاي تاالر، در میان غرش آتش و تلق  نواخت و آواز عاشقانه می داشت چنگ می اي خواننده
  .شد ه به زحمت شنیده میها و صدها گفتگوي مستانه، صداي خوانند تلق بشقاب و فنجان

برادرها و خواهرهاي جان کنار . چهارمین ساعت ضیافت استقبالی بود که براي شاه تدارك دیده شده بود
تر از سکویی که لرد و لیدي استارك میزبان شاه و ملکه بودند، جا داده شده  سلطنتی، پایین ي هاي خانواده بچه

نوشیدن یک گیالس شراب را  ي ها اجازه تردید به هر یک از بچه به افتخار این مناسبت، پدرشان بی. بودند
ها کسی نبود که نگذارد جان آن قدر بنوشد که عطشش سیر  این پایین روي نیمکت. داد، اما نه بیشتر از آن می
کردند  جوانان دور او بعد سر کشیدن هر پیاله اصرار می. شد که عطش یک مرد را دارد و داشت متوجه می. شود
هاي خوبی بودند و جان از  همنشین. کردند کرد با سر و صداي زیاد تشویقش می ادامه دهد و وقتی قبول می که

اطمینان داشت که . برد کردند لذت می بستري و شکار تعریف می جنگ و هم ي هایی که درباره داستان
ود بازدیدکنندگان سیر حس کنجکاویش را موقع ور. هاي شاه هستند تر از بچه مشرب هاي او خوش صحبت هم

صف از یک قدمی جایی رد شده بود که روي نیمکت به او داده شده بود و جان فرصت نگاه خوب . کرده بود
  .ها را کسب کرده بود آن ي و طوالنی به همه

یک تاج . شد ملکه به همان زیبایی بود که تعریف می. کرد ابتدا پدرش آمده بود که ملکه را مشایعت می
. هایش تناسب داشتند هاي تاج کامال با رنگ سبز چشم زد و زمرد اش برق می بین موهاي دراز طالیی جواهرنشان

اش راهنمایی کرد، اما ملکه به او حتی نگاه هم  هاي سکو باال برود و او را به صندلی پدرش کمک کرد که از پله
زد احساس واقعی او  لبخندي که ملکه میتوانست با وجود  با وجود اینکه تنها چهارده سال داشت، جان می. نکرد

  .را متوجه شود

شاه خیلی جان را مایوس . بعد خود پادشاه رابرت آمده بود، به همراه لیدي استارك که بازوي او را گرفته بود
ترین  دنت، مخوف همتا، شیطان تراي رابرت برتیون بی: او زیاد تعریف کرده بود ي پدرش درباره. کرده بود

دید که با اندکی فعالیت صورتش سرخ شده  جان تنها یک مرد چاق می. ها کت، غولی بین پرنسجنگجوي ممل



رفت که نصف ظرفیتش تا مست شدن را  مثل مردي راه می. اش را عرق خیس کرده بود هاي ابریشمی بود و لباس
  .نوشیده بود

سه  اي متانت در حد توانِ بچه جلوي همه ریکان کوچولو بود که داشت با حداکثر. ها آمدند ها بچه بعد آن
ریکان براي صحبت با او ایستاده بود و جان مجبور شده بود که او را . داد پیمایی طوالنی را انجام می ساله این راه

هاي سفید  کمی از ریکان، راب آمد که رداي پشمی خاکستري با حاشیه ي با فاصله. مسیر بکند ي تشویق به ادامه
پرنسس دختر ظریفی بود که . راب پرنسس میرسال را در کنارش داشت. ها هاي استارك گپوشیده بود، یعنی رن

حین عبور . اش بیرون ریخته بود هاي طالیی هنوز هشت سالش نشده بود و از زیر یک تور سر جواهرنشان، زلف
. زد یی لبخند میهاي خجوالنه پرنسس به راب شد و اینکه چطور با کمرو ها، جان متوجه نگاه آن دو از بین میز

راب حتی آن قدر شعور نداشت که متوجه شود پرنسس چقدر . اي است مزه جان نتیجه گرفت که او دختر بی
  .زد احمق است؛ برادرش مثل یک ابله لبخند می

آریا با تامن چاق جفت شده بود که موي . کردند هاي سلطنتی را مشایعت می اش پرنس خواهرهاي ناتنی
جافري دوازده ساله . کشید سنسا که دو سال بزرگتر بود، ولیعهد را با خود می. ا بلندتر بودبلوندش از موي آری

پرنس جافري . تر بود که باعث دلسردي شدید جان شد ها بلند تر بود، اما از هر دوي آن از جان و راب جوان. بود
ز گیسوهایش، روي هاي ضخیمی ا دسته. هاي مادرش که سبز سیر بود موهاي خواهرش را داشت و چشم

درخشید، اما جان از لب آویزان و  سنسا در کنار او می. اش ریخته بودند بلند مخملی ي گردن طالیی و یقه شال
 .نگاه توام با تحقیر جافري به تاالر بزرگ وینترفل خوشش نیامد

شیر . کسترلی راكبرادرهاي ملکه، لنیسترهاي : آمد جان بیشتر عالقمند به دیدن زوجی بود که پشت سر او می
سر جیمی لنیستر و ملکه سرسی دوقلو بودند؛ بلندقد و . و جن؛ امکان نداشت که با هم اشتباه گرفته شوند

هاي بلند سیاه و  لباس ابریشمی زرشکی با چکمه. برید موطالیی با چشمان براق سبز و لبخندي که مثل چاقو می
هاي طالیی، شیر گردنکشی که عالمت خاندانش بود  با نخ اش تنه روي سینه نیم. رداي ساتن سیاه پوشیده بود

  .کردند کش را زمزمه می گفتند و پشت سرش اسم شاه جلوي رویش به او شیر لنیستر می. دوخته شده بود

حین عبور این مرد با خودش فکر کرد که یک شاه باید این . جان کنار کشیدن نگاهش از او را مشکل یافت
  .شکلی باشد

ترین  ترین و به مراتب زشت تیریون لنیستر، کوچک. را دید که در کنار برادرش نیمه پنهان بودسپس دیگري 
اي با  او کوتوله. هر چه خدایان به سرسی و جیمی بخشیده بودند، از تیریون دریغ کرده بودند. فرزند لرد تایوین

سرش نسبت به . کرد  میهاي برادرش تقال نصف قد برادرش بود که با پاهاي لنگش براي حفظ سرعت گام
یک چشمش سبز و یکی سیاه بود و . بدنش زیادي بزرگ بود؛ صورتی خشن و تخت، زیر پیشانی برآمده داشت

  .جان با شگفتی او را تماشا کرد. زد موي کم پشتش چنان بلوند بود که به سفیدي می



شب و تیان گریجوي جوان آخرین لردهاي عالی مقام که وارد شدند، عمویش بنجن استارك از نگهبانان 
بعد اینکه . اي نبود تیان مطلقاً اعتنایی به او نکرد، اما این چیز تازه. بنجن حین عبور لبخند گرمی به جان زد. بودند

  .همه نشسته بودند، به افتخار یکدیگر نوشیدند، تشکرها رد و بدل شد، سپس ضیافت شروع شد

  .دست نکشیده بود آن وقت جان شروع به نوشیدن کرده بود و هنوز

» اي؟ باز گرسنه«. هاي سرخی را دید که به او خیره بودند جان چشم. چیزي زیر میز خودش را به پاي او مالید
دست دراز کرد تا یک پاي آن را جدا کند که . اي از جوجه آغشته به عسل وجود داشت در وسط میز هنوز تکه

صدا به  گوست بی. رداشت و بین پاهایش روي زمین انداختبا چاقو کل پرنده را ب. فکر بهتري به نظرش رسید
هایشان را به جشن بیاورند، اما در این  به برادرها و خواهرهایش اجازه داده نشده بود که گرگ. آن حمله کرد

با . او ایراد نگرفته بود ي انتهاي تاالر تعداد جانورهاي پشمالو خارج از شمارش بود و کسی از حضور توله
  .ت در این مورد نیز خوش شانس استخودش گف

دیگري از شراب نوشید و  ي جرعه. هایش را مالید و دود را نفرین کرد به شدت چشم. هایش سوخت چشم
  .خورد دایرولفش را تماشا کرد که با اشتها جوجه را می

به مشامش یک ماده سگ سیاه دورگه، بوي جوجه . کردند ها بین میزها دخترهاي خدمتکار را دنبال می سگ
سگ آرام . جان رویارویی را تماشا کرد. ایستاد و براي به دست آوردن سهم به زیر نیمکت نزدیک شد. خورد

هاي سرخ داغش به سگ چشم  صدا به باال نگاه کرد و با آن چشم گوست بی. تر آمد در گلویش غرید و نزدیک
هایش  گوست از جایش تکان نخورد؛ لب. اش سه برابر توله دایرولف بود جثه. سگ با خشم پارس کرد. دوخت

سگ خشکش زد، دوباره پارس کرد، سپس صالح دید که از این . هایش را نشان داد را عقب کشید و دندان
گوست سر . برگشت و حین دور شدن، یک بار دیگر براي حفظ غرور به عقب پارس کرد. جنگ عقب بکشد
  .غذایش برگشت

دایرولف به او نگاه کرد، به . د تا موي سفید پرپشت او را نوازش کندجان تبسم کرد و به زیر میز دست بر
  .مالیمت دست او را گاز گرفت، سپس دوباره مشغول خوردن شد

  »هاییه که این همه تعریفشون رو شنیدم؟ این یکی از دایرولف«: صدایی آشنا از نزدیک پرسید

او گذاشت و مثل کاري که جان با گرگ  عمو بن دستش را روي سر. جان با خوشحالی به باال نگاه کرد
  ».بله، اسمش گوسته«: جان گفت. کرده بود، موهاي جان را بهم ریخت



کاره گذاشت و کنار کشید تا جا براي برادر اربابش  کرد نیمه ها داستان رکیکی را که تعریف می یکی از جوان
شراب «: بعد مزه کردن گفت. تبنجن استارك روي نیمکت نشست و پیاله را از دست جان گرف. باز شود

  »چند پیاله خوردي، جان؟. تابستانی؛ هیچ چیز گواراتر نیست

  .جان لبخند زد

خوب، فکر کنم وقتی براي اولین بار واقعاً و صمیمانه مست . ترسیدم همون طور که می«. بن استارك خندید
ریخت، برداشت و قرچ قرچ  سس می از یک سینی دم دست، پیاز برشته که از آن» .تر بودم کردم، از تو جوان

  .خورد

هاي آبی او همیشه  باالي کوه زوایاي تند و باریکی داشت، اما چشم ي هصورت عمویش مثل یک صخر
امشب مخمل سیاه خوشرنگ با . یک نگهبان شب بود، سیاهپوش بود ي آن گونه که برازنده. خندیدند می

بنجن . زنجیر نقره سنگینی دور گردنش بود. اي بود قرههاي چرمی پوشیده بود و سگک کمربند پهنش، ن چکمه
  ».چه گرگ ساکتی«. حین پیاز خوردن، از تماشاي گوست لذت برد

این، و چون که . گذاشتم 1به این خاطر اسمش رو گوست. هیچ وقت ازش صدا در نمیاد. اون شبیه بقیه نیست«
  ».بقیه به رنگ خاکستري تیره یا سیاه هستند. سفیده

. به دقت به جان نگاه کرد» .شنویم موقع گشتزنی صداشون رو می. ها وجود دارند وار هنوز دایرولفپشت دی«
  »خوري؟ معموالً سر میز کنار برادرهات غذا نمی«

اما امشب لیدي استارك فکر کرد که شاید خاندان سلطنتی . ها بیشتر وقت«: جان با لحن یکنواخت پاسخ داد
  ».ن رو توهین محسوب کنندحرامزاده بین خودشو هنشستن ی

میزها قرار داشت، از روي شانه  ي عمویش به میزي که در انتهاي دیگر تاالر باالتر از بقیه» .که این طور«
  ».رسه برادرم امشب زیاد شنگول به نظر نمی«. نگاهی انداخت

را که مردم پشت  گرفت که دقت داشته باشد؛ که حقایقی یک حرامزاده باید یاد می. جان هم متوجه شده بود
کرد، اما چنان برخوردش رسمی بود که  پدرش کامالً ادب را مراعات می. کنند متوجه شود شان مخفی می چهره

کرد، بدون اینکه  هاي خیره به اطراف تاالر نگاه می زد، با چشم کم حرف می. جان نظیرش را به ندرت دیده بود
صورت پهنش زیر ریش سیاه انبوهش . شب نوشیده بودتر، پادشاه تمام  دو صندلی آن طرف. چیزي ببیند

خندید، و مثل شخصی قحطی  نوشید، به هر شوخی با صداي بلند می مدام به سالمتی این و آن می. برافروخته بود

                                                             
1 Ghost یعنی شبح.  



جان با . رسید یخی به نظر می اي اما کنار دستش ملکه به سردي مجسمه. برد کشیده به هر ظرف غذا یورش می
ملکه . پدر امروز بعدازظهر پادشاه رو به سرداب برد. ملکه هم عصبانیه«: ویش گفتصداي آهسته به عم

  ».خواست که پادشاه بره نمی

مونه، مگه نه، جان؟ کسی مثل تو روي  چیز زیادي از چشم تو مخفی نمی«. بنجن با دقت جان را ارزیابی کرد
  ».خوره دیوار خیلی به درد می

گه که سوارکاریم  زه بهتر از منه، اما من شمشیرباز ماهرتري هستم و هالن میراب با نی«. جان از غرور باد کرد
  ».به خوبی بهترین اشخاص در قلعه است

  ».هاي چشمگیریه موفقیت«

رفتن به من  ي اگه تو از پدر بخواي، اجازه. گردي، منو با خودت ببر وقتی به دیوار برمی«: جان ناگهانی گفت
  ».ده دونم که می می. ده می

  ».دیوار براي یه پسر جاي سختیه، جان«. مو بنجن با دقت صورت او را بررسی کردع

گه  شم و استاد لوین می روز نامگذاري بعدي، پانزده ساله می. من دیگه تقریباً بزرگ شدم«: جان اعتراض کرد
  ».شن ها بالغ می تر از بقیه بچه ها سریع که حرامزاده

طوالنی  اي از روي میز برداشت، از یک پارچ دم دست پرش کرد و جرعه بنجن فنجان جان را» .کامالً درسته«
  .نوشید

اژدهاي جوان یکی از » .دارن تارگرین وقتی دورن رو فتح کرد، تنها چهارده سالش بود«: جان گفت
  .هاي او بود قهرمان

اون سرزمین ده هزار شاه تو، براي گرفتن  ي پسربچه. ن دوام آوردوتابست هفتحی که تنها ی«: عمویش متذکر شد
» .گفت که جنگ بازي نیست کسی باید بهش می. سرباز و براي نگه داشتنش پنجاه هزار نفر دیگه از دست داد

همچنین، دارن تارگرین وقتی مرد، تنها «: کرد، ادامه داد وقتی دهانش را پاك می. باز یک جرعه شراب نوشید
  »نکنه این قسمت رو فراموش کردي؟. هجده سالش بود

راست  سعی کرد کامالً. زد مالحظه کرده بود و الف می شراب جان را بی» .کنم من چیزي رو فراموش نمی«
  ».خوام که در نگهبانی شب خدمت کنم، عمو من می«. بایستد تا بلندقدتر به نظر برسد



فکر ها در تختخواب وقتی برادرهایش در اطرافش خواب بودند، به دقت و طوالنی روي این موضوع  شب
. کرد برد و ارتش قدرتمندي را در مقام محافظ شمال فرماندهی می راب روزي وینترفل را به ارث می. کرده بود

آریا و سنسا با وارثین . هایی را اداره خواهند کرد برن و ریکان پرچمدار راب خواهند بود و به نیابت از او قلعه
اما یک . خودشان باشند ي هخواهند رفت تا بانوي قلع هاي بزرگ دیگر ازدواج خواهند کرد و به جنوب خاندان

  توانست داشته باشد؟ حرامزاده امید دست یافتن به چه چیزي را می

هیچ . ما خانواده نداریم. نگهبانان شب برادران قسم خورده هستند. کنی، جان دونی چی درخواست می نمی«
  ».ما ي ت، معشوقهشراف. وظیفه، همسر ماست. شیم کدوم هیچ وقت صاحب پسر نمی

  ».حاضرم که سوگند شما رو بخورم. تونه شرافتمند باشه یه حرامزاده هم می«

تونی  تا وقتی آغوش یه زن رو تجربه نکردي، نمی. نه یه مرد، هنوز مرد نشدي. اي تو یه پسر چهارده ساله«
  ».کشی بفهمی که از چه چیزي دست می

  ».دم اهمیتی بهش نمی«: جان با حرارت گفت

اگه بدونی که قسم خوردن به چه قیمتی تمام . دادي کردي، شاید اهمیت می اگه مفهومش رو درك می«
  ».شه، شاید این همه مشتاق پرداخت بها نباشی، پسرم می

  »!من پسر تو نیستم«. جان خروش خشم را در درونش حس کرد

خودت پدر چند حرامزاده  وقتی«. او گذاشت ي دستش را روي شانه» .چه بدتر«. بنجن استارك بلند شد
  ».شدي، پیش من بیا تا اون وقت ببینیم چه احساسی داري

  .مثل این بود که از دهانش زهر پاشید» !هرگز. شم من هرگز پدر یه حرامزاده نمی«. جان لرزید

هایش را  جمع شدن اشک در چشم. کنند ناگهان متوجه شد که میز ساکت شده است و همه به او نگاه می
  .خودش را وادار به برخاستن کرد .حس کرد

برگشت و قبل اینکه بتوانند » .خوام، باید برم عذر می«: اي که از آبرو برایش باقی بود گفت با آخرین ذره
بین راه نتوانست . حتماً بیش از آنچه توجه کرده بود، شراب نوشیده بود. اش را ببینند با شتاب دور شد گریه

خنده از هر طرف . ر خدمتکار خورد؛ یک تنگ شراب به زمین افتاد و شکستدرست قدم بردارد و به یک دخت
کسی سعی کرد که براي راست قدم برداشتن به . هایش حس کرد هاي داغ را روي گونه برخاست و جان اشک

گوست درست پشت سرش بیرون . به زور از چنگ او فرار کرد و نیمه کور به سمت در دوید. او کمک کند
  .آمد



. داد هاي بلند دیوار داخلی قلعه نگهبانی می تنها، روي یکی از کنگره ینگهبان. کت و خلوت بودحیاط سا
آن طور که آن باال تنها کز کرده بود، خسته و . ردایش را براي محافظت از سرما محکم دور خودش کشیده بود

غیر از آن، قلعه تاریک بود و . بودرسید، اما جان با کمال میل حاضر به تعویض جایش با او  انگیز به نظر می رقت
را دیده بود؛ جاي دلگیري بود که جز باد چیزي حرکت  اي جان یک بار دژ متروکه. شد کسی دیده نمی

وینترفل امشب او را به یاد . کردند ها اسرار مردمی را که زمانی ساکن آنجا بودند، فاش نمی کرد و سنگ نمی
  .آنجا انداخت

. آخرین چیزي بود که به شنیدنش تمایل داشت. آمد هاي باز پشت سرش می پنجرهصداي موسیقی و آواز از 
  .ها اجازه ریخته شدن داده بود، خیلی خشمگین بود ها را با آستین پیراهنش پاك کرد؛ از اینکه به آن اشک

  .جان برگشت. کسی صدایش کرد» پسر«

کوتوله به . کرد دنیا را نظاره می 1د یک گارگویلباالي در تاالر نشسته بود و مانن ي تیریون لنیستر روي تاقچه
  »اون حیوون یه گرگه؟«. او لبخند زد

اون باال چکار «. پکر بودن فراموش شده بود. به مرد کوچک در باال خیره شد» .یه دایرولف؛ اسمش گوسته«
  »کنی؟ چرا در مهمانی نیستی؟ می

خیلی وقت پیش یاد گرفتم که باال آوردن . شیدمخیلی گرمه، سر و صدا خیلی زیاده، و من زیادي شراب نو«
  »تونم از نزدیک یه نگاه به گرگت بندازم؟ می. شه ادبی محسوب می روي برادر خودت بی

  »تونی پایین بیاي، یا باید برات نردبان بیارم؟ می«. جان مردد بود، ولی بعد با سر موافقتش را نشان داد

جان با دهان باز تماشا کرد که چگونه تیریون . جلو پرید از تاقچه به» .زحمت نکش«: مرد کوچک گفت
هایش فرود آمد و سپس به عقب به روي  لنیستر مثل یک توپ دور خودش چرخید، با چاالکی روي دست

  .پاهایش پرید

  .گوست با تردید از او دور شد

  ».وامخ عذر می. فکر کنم که گرگت رو ترسوندم«. کوتوله خاك را از خودش پاك کرد و خندید

  ».خوبه. بیا اینجا. گوست، بیا اینجا«. جان زانو زد و او را صدا کرد» .نترسیده«
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اش را به صورت جان مالید، اما با یک چشم تیریون لنیستر را زیر نظر  صدا نزدیک شد و پوزه توله گرگ بی
: لنیستر گفت. داد صدا دندان نشان وقتی کوتوله براي نوازش او دست دراز کرد، عقب کشید و بی. نگه داشت

  »خجالتیه؟«

تا . تونی بهش دست بزنی االن می«. به کوتوله نگاه کرد» .تکون نخور. خوبه... بشین گوست«: جان فرمان داد
  ».تربیتش کردم. کنه بهش نگم حرکت نمی

  »  .گرگ خوب«: هاي گوست را به هم ریخت و گفت موهاي بین گوش» .که این طور«

  .شد در واقع هنوز صحت نداشت، اما به زودي می» .کرد لوت رو پاره میاگه من اینجا نبودم، گ«

هاي  سر نامتناسبش را به یک سمت خم کرد و با چشم» .در این صورت، بهتره که نزدیک من بمونی«
  ».من تیریون لنیسترم«. ناهمرنگش به جان نگاه کرد

  .ساس عجیبی به او دست داداح. ایستاده قدش بلندتر از کوتوله بود. جان ایستاد» .دونم می«

  »ند استارکی، مگه نه؟ ي تو حرامزاده«

: لنیستر گفت. هایش را روي هم فشرد و حرفی نزد لب. جان عبور موج سردي را از بدنش حس کرد
ها جست و خیز در نقش دلقک به من حق  نسل. داري ندارند ها نیازي به مردم کوتوله. ناراحتت کردم؟ متاسفم«

  ».اي اما به هر حال تو حرامزاده«. لبخند زد» .رسه بگم باس بپوشم و هر چی به ذهنم میده که بد ل می

  .جان خیلی خشک اقرار کرد» .لرد ادارد استارك پدر منه«

ها  برادرهات مشخصات شمالی ي تو بیش از بقیه. تونم تشخیص بدم بله، می«. لنیستر صورت او را بررسی کرد
  ».رو داري

  .از این حرف کوتوله خشنود شده بود، اما آشکار نکرد» .رادرهاي ناتنیب«: جان تصحیح کرد

. کنه هرگز فراموش نکن چه کسی هستی، چون مطمئناً دنیا فراموش نمی. حرامزاده، بذار نصیحتی بهت بکنم«
اونو مثل زره بپوش تا نشه براي صدمه . تونه عامل ضعف تو باشه اون وقت نمی. قوت خودت بکن ي اونو نقطه

  ».زدن به تو ازش استفاده کرد

آخه تو در مورد حرامزاده بودن چی «. نصیحت پذیرفتن داشته باشد ي جان در وضعی نبود که حوصله
  »دونی؟ می



  ».ها در چشم پدرشون حرامزاده هستند کوتوله ي همه«

  ».لنیستري هتو پسر قانونی مادرت از ی«

مادرم موقع زایمان من مرد و پدرم هیچ وقت از این . گوهستم؟ اینو به پدرم ب«: کوتوله با طعنه جواب داد
  ».موضوع مطمئن نبوده

  ».دونم مادرم کی بوده من حتی نمی«

. اینو به یاد داشته باش، پسر«. لبخند محزونی به جان زد» .اند بیشترشون این کاره. شکی نیست که یه زنی بوده«
و بعد این حرف » .ها الزم نیست که کوتوله باشند امزادهحر ي ها شاید حرامزاده باشند، اما همه کوتوله ي همه

او را روي حیاط انداخت و  ي وقتی در را باز کرد، نور از داخل سایه. زنان به ضیافت برگشت برگشت و سوت
  .براي یک لحظه تیریون لنیستر به بلندي یک پادشاه شده بود



  کتلين -۶
به ندرت روشن کردن آتش . اي برج بزرگ وینترفل بوده ترین در بین تمام اتاق اتاق خواب کتلین گرم

ها مثل  هاي طبیعی جوشان ساخته شده بود و آب داغی که بین دیوارها و اتاق برج روي چشمه. شد ضروري می
کرد و جلوي  ها را از گرماي مرطوب پر می گرفت، گلخانه خون جریان داشت، سرما را از تاالرهاي سنگی می

ها  هایی در چند حیاط کوچک وجود داشتند که شب و روز بخار از آن برکه. رفتگ انجماد زمین را می
  .شد این موضوع در تابستان اهمیتش اندك بود؛ در زمستان موضوع مرگ و زندگی می. خاست برمی

گرما او را به یاد . دیوارهایش همیشه موقع لمس گرم بودند. کرد حمام کتلین همیشه داغ بود و بخار می
انداخت، اما ند هیچ وقت طاقت گرما را  و روزهایی که زیر خورشید با الیسا و ادمور گذرانده بود میریورران 
داد که در این  خندید و جواب می کتلین می. اند ها براي سرما خلق شده گفت که استارك به کتلین می. نداشت

  .اند شان را در مکان نادرستی بنا کرده صورت مطمئناً قلعه

به طرف دیگر . پیش روي تخت غلتید و بلند شد ي وقتی که تمام کردند، ند مانند هزاران دفعه به این خاطر
هاي باریک بلند را یکی یکی باز کرد و هواي آزاد شب را به اتاق  هاي ضخیم را کنار زد، پنجره اتاق رفت، پرده

  .راه داد

کتلین خزها را تا چانه باال . ه داخل وزیدباد از دو طرف او ب. ند لخت و با دست خالی رو به تاریکی ایستاد
رسید؛ مثل جوانی که پانزده سال طوالنی  پذیرتر به نظر می تر و آسیب تا حدي کوچک. کشید و او را تماشا کرد

پایین کمر کتلین هنوز از حرارت عشق ورزیدن او درد . پیش از این، با او در سپت ریورران ازدواج کرده بود
سه . دعا کرد که در آنجا جان بگیرد. توانست تخم او را در خودش حس کند می. دي بوددرد خوشاین. کرد می

  .توانست او را صاحب پسر دیگري بکند می. هنوز زیاد پیر نشده بود. گذشت سال از به دنیا آمدن ریکان می

  .ها و صدایش پر از شک بود چشم» .کنم پیشنهادش رو قبول نمی«: ند به او رو کرد و گفت

  ».نباید رد کنی. تونی نمی«. ین روي تختخواب نشستکتل

  ».اي به دست رابرت بودن ندارم عالقه. وظایف من، اینجا در شمالند«

اگه خدمت کردن بهش رو رد کنی، با خودش . ها شبیه بقیه مردم نیستند اون االن شاهه و شاه. فهمه اینو نمی«
متوجه نیستی که تو رو در چه . و قصد سرکشی داريشه که ت کنه که چرا و دیر یا زود مشکوك می فکر می

  » ده؟ موقعیت خطرناکی قرار می



اي به من یا یکی از  رابرت هیچ وقت صدمه«. ند امتناعش از قبول این موضوع را با سر تکان دادن نشان داد
ده  کنه و فحش می یاگه قبول نکنم،  غرغر م. منو دوست داره. تر بودیم ما از برادر نزدیک. زنه نزدیکان من نمی

  »!شناسم من این مرد رو می. خندیم هفته ما با هم به این کار می هزنه، اما بعد ی و داد می

ها با یک شاخ گوزن فرو  کتلین دایرولف مرده روي برف» .پادشاه برات غریبه است. شناختی تو مرد رو می«
رابرت این . پادشاهه، سرورم هغرور همه چیز ی«. کرد که ند درك کند باید کاري می. رفته در گلو را به یاد آورد

  ».تونی جواب رد بهش بدي همه راه رو براي دیدن تو و تقدیم این همه افتخار به تو اومده، نمی

  .ند به تلخی خندید» افتخار؟«

  ».در چشم رابرت، بله«

  »و در چشم تو؟«

اون پسر خودش رو براي ازدواج با «رد؟ ک چرا ند درك نمی. داد حاال با عصبانیت جواب می» .و در چشم من«
پسرهاي . گذاري؟ سنسا شاید یه روزي ملکه بشه اي روي این می کنه، چه اسم دیگه دختر ما پیشنهاد می

  »این چه ایرادي داره؟. دخترمون ممکنه از دیوار تا دورن حکومت کنند

  »...جافري... و جافري. خدایا، کتلین، سنسا تنها یازده سالشه«

و وقتی پدرم قول منو به برادر تو داد، تنها . ولیعهد و وارث تخت آهنینه«: از عوض او جمله را تمام کرد کتلین
  ».دوازده سالم بود

همه . دونست همیشه می. دونست که چکار باید کرد برندون می. بله. برندون«. دهان ند از اوقات تلخی کج شد
اون زاده شده بود تا دست پادشاه و پدر . تو، وینترفل، همه چیز .این چیزها براي برندون در نظر گرفته شده بود

  ».من هیچ وقت نخواستم که این پیاله رو به من رد کنند. ملکه بشه

شاید به میل خودت نبوده، اما برندون مرده و پیاله به تو رسیده و مجبوري که ازش بنوشی، چه دوست داشته «
  ».باشی، چه نداشته باشی

کرد؛ شاید  به تاریکی خیره شد؛ شاید ماه و ستارگان را تماشا می. و پشت کرد و به شب رو کردند دوباره به ا
  .هم نگهبانان روي دیوار



ادارد استارك طبق رسوم به عوض برندون با او ازدواج کرده بود، اما . دل کتلین با دیدن رنج او به رحم آمد
همین طور شبحی دیگر، شبح زنی که حاضر نبود اسمش  انداخت؛ و اش هنوز بینشان فاصله می شبح برادر مرده

  .را بگوید، زنی که برایش یک حرامزاده زاییده بود

  »موضوع چیه؟«. ند با اخم برگشت. کم مانده بود به سمت ند برود که غیرمنتظره و بلند در زدند

 ي خواست اجازهسرورم، استاد لوین بیرون منتظره و در«. صدي دسموند از سمت دیگر در به گوش رسید
  ».مالقات فوري داره

  »بهش گفتی که دستور دادم کسی مزاحم نشه؟«

  ».کنه اصرار می. بله قربان«

  ».بفرستش تو. خیله خوب«

. کتلین ناگهان متوجه شد که هوا چقدر سرد شده است. ند به سمت کمد لباس رفت و لباس کلفتی به تن کرد
  ».شاید بهتر باشه که پنجره رو ببندیم«: پیشنهاد کرد. باال کشید اش در تختخواب نشست و لحاف خز را تا چانه

  .استاد لوین به داخل هدایت شد. توجهی سر تکان داد ند با بی

ها از  آنچه گذشت سال. اش سریع و تیزبین بودند چشمان خاکستري. استاد مرد خاکستري کوچکی بود
هاي سفید  ها، پشم خاکستري با حاشیه هاي استارك ردایش به رنگ. موهایش باقی گذاشته بود، خاکستري بود

برد و  ها فرو می لوین به طور مداوم چیزهایی به آن آستین. هایی مخفی بود هاي گشادش جیب درون آستین. بود
با این همه چیز که در . ها بازي براي بچه کتاب، پیغام، ابزار عجیب، اسباب: کرد چیزهاي دیگري را ظاهر می

  .هایش بود کرد که استاد لوین قادر به بلند کردن دست داشت، کتلین حیرت می ه میهایش نگ آستین

سرورم، عفو کنید که مزاحم «: به ند گفت. استاد قبل صحبت صبر کرد که در پشت سرش بسته شود
  ».پیغام به من سپرده شده هی. استراحت شما شدم

  ».ی؟ قاصدي اومده؟ به من خبر داده نشدهسپرده شده؟ توسط چه کس«. رسید ند رنجیده خاطر به نظر می

من  ي میز در رصدخانه ه، روي یکردنممنبت که موقع استراحت  ي جعبه هفقط ی. قاصدي نیومده، سرورم«
. خدمتکارهاي من کسی رو ندیدند، اما حتماً توسط شخصی از همراهان پادشاه آورده شده. گذاشته شده
  ».اي از جنوب نداشتیم مالقاتی دیگه

  »چوبی؟ ي جعبه هگفتید ی«: ین گفتکتل



  ».سازهاي میر نظیر ندارند عدسی. از ظاهرش مشخصه که ساخت میره. بود اي بین اعالي تازه داخلش ذره«

بین؟ باهاش چی کار  ذره«: ند گفت. ها را ندارد این نوع بازي ي دانست که او حوصله کتلین می. ند اخم کرد
  »باید بکنم؟

  ».واضحه که معنایی بیش از ظاهر داره. م همین سوال رو پرسیدممن ه«: استاد لوین گفت

  ».بین ابزاري براي بهتر دیدنه ذره«. لرزید کتلین زیر وزن سنگین خز می

زنجیر سنگینی بود که هر . استاد به گردنبندي که نشان صنف او بود، دست کشید» .کامالً همین طوره«
  .دور گردنش را سفت گرفته بود اش از جنس فلز متفاوتی بود و زیر ردا حلقه

  »تر ببینیم؟ خوان که ما دقیق چه چیزي رو می«. کتلین باز در درونش احساس خوف کرد

. را از آستینش درآورد اي استاد لوین تکه کاغذ لوله شده» .دقیقاً سوالی بود که من هم از خودم پرسیدم«
  ».اما محرم متنش نیستم .بین پیدا کردم ذره ي هزیر کف کاذب جعب وپیغام واقعی ر«

  ».پس بده به من«. ند دست دراز کرد

نوشته شده که تنها و تنها براي مطالعه . پیغام براي شما هم نیست. عفو کنید، سرورم«. لوین حرکت نکرد
  »تونم نزدیک بیام؟ می. توسط لیدي کتلینه

ي  با قطره. کنار تخت گذاشت استاد کاغذ را روي میز. کتلین با سر بله گفت؛ به صدایش اطمینان نداشت
  .خواست از اتاق خارج شود لوین تعظیم کرد و می. کوچکی از موم آبی مهر شده بود

  »لرزي؟ می. موضوع چیه، بانوي من«. به کتلین نگاه کرد» .بمون«: ند دستور داد

اش  ي بدن برهنهخز، فراموش شده از رو. دست لرزانش را دراز کرد و نامه را برداشت. اقرار کرد» .ترسیدم«
ما رو «. به شوهرش نگاه کرد» .از طرف الیساست«. شد روي موم آبی، نشان ماه و باز خاندان ارن دیده می. افتاد

  ».کنم حسش می. در این پیغام ماتم نهفته است، ند. شاد نخواهد کرد

  ».بازش کن«. ند اخم کرد

  .کتلین مهر را شکست

وقتی . الیسا خطر نکرده«. سپس به یاد آورد. یی براي او نداشتندابتدا معنا. چشمش روي کلمات حرکت کرد
  ».دختر بودیم، یه زبان خصوصی براي خودمون داشتیم؛ فقط اون و من



  »تونی بخونی؟ می«

  ».بله«

  ».پس به ما بگو«

  ».شاید بهتر باشه که من برم«: استاد لوین گفت

به سمت دیگر . خز را کنار زد و از تختخواب بلند شد» .به مشورت با شما نیاز خواهیم داشت. نه«: کتلین گفت
  .اش به سردي قبر بود هواي شب روي پوست برهنه. اتاق رفت

  »کنی؟ چی کار می«: پرسید. ند جا خورده بود. استاد لوین نگاهش را کنار کشید

  .یک لباس خواب پیدا کرد و سریع پوشید، سپس کنار بخاري خاموش زانو زد» .کنم آتش روشن می«

  »...استاد لوین«: ند شروع به صحبت کرد

هایی که جان  کاغذ را بین زغال» .مورد نیست االن وقت حیاي بی. هاي منو به دنیا آورده استاد لوین تمام بچه«
  .تري را روي آن گذاشت هاي سنگین گرفتند فرو برد و تکه چوب می

و را نگه داشت؛ صورتشان تنها کمی از هم ا. ند به سمت دیگر اتاق آمد، بازوي او را گرفت و بلندش کرد
  »پیغام چی بود؟. بانوي من، به من بگو«. فاصله داشت

  ».یک اخطار، اگه براي گوش کردن عاقل باشیم«: آهسته گفت. بدنش در چنگ ند سفت شد

  ».ادامه بده«. هاي ند صورت او را مطالعه کرد چشم

  ».گه که جان ارن به قتل رسیده الیسا می«

  »توسط چه کسی؟«. ند روي بازوي او سفت شد انگشتان

  ».لنیسترها، ملکه«

: ند با صدایی دورگه زمزمه کرد. قرمزي عمیقی روي پوست او ایجاد شده بود. ند بازوي او را رها کرد
  ».گه فهمه که چی می نمی. خدایا، خواهر تو از غصه دیوانه شده«

ریزي شده و  کنه، قبول، اما این پیغام با دقت طرح یالیسا گاهی عجوالنه اقدام م. فهمه می«: کتلین گفت
هاي اشتباه، به قیمت مرگ براش  دونست که در صورت افتادن به دست می. زیرکانه به شکل مخفی فرستاده شده



. به شوهرش نگاه کرد» .خالیهشک  هدونه بیشتر از ی براي این درجه خطر کردن، حتماً چیزي که می. شه م میوتم
باید باهاش به جنوب بري و حقیقت رو کشف . باید دست رابرت باشی. اي نداري تو واقعاً چارهحاال دیگه «

  ».کنی

. دونم، اینجا هستند تنها حقایقی که می«. خیلی متفاوتی رسیده است ي بالفاصله متوجه شد که ند به نتیجه
  ».هاییه که به صالحه ازشون اجتناب کنم جنوب پر از افعی

دست پادشاه «. جیر دور گردنش دست برد؛ زیر آن پوست ظریف گلویش خراشیده شده بوداستاد لوین به زن
. به عدالت پادشاه شقدرت یافتن حقیقت مرگ لرد ارن و تسلیم کردن قاتلین. صاحب قدرت زیادیه، سرورم

  ».قدرت محافظت از لیدي ارن و پسرش، در صورتی که بدترین حالت صحت داشته باشه

دانست که در این لحظه نباید او  دل کتلین برایش سوخت، اما می. اف اتاق خواب نگاه کردند با عجز به اطر
. گی که رابرت رو مثل برادر دوست داري تو می«. شد ابتدا باید به خاطر فرزندانش پیروز می. را در آغوش بگیرد

  »کنی؟ لنیسترها رها می ي آیا برادرت رو در محاصره

نه کتلین، . ها دور شد و به سمت پنجره رفت از آن» .آدرها شما دو نفر رو بگیرند«: ند با دلخوري زمزمه کرد
کرد، ساکت منتظر  در حالی که ادارد استارك از وطنی که دوستش داشت خداحافظی می. نه استاد حرفی نزدند

برق خفیفی چشمش  ي وقتی سرانجام از پنجره برگشت، صدایش خسته و پر از اندوه بود و نم در گوشه. ماندند
  ».نه باز نگشتوهرگز به خ. پادشاه به جنوب رفت هبار در پاسخ به دعوت ی هپدرم ی«. زد می

  ».متفاوتی بود، با پادشاهی متفاوت ي زمانه«: استاد لوین گفت

  ».مونی کتلین تو اینجا در وینترفل می«. روي یک صندلی کنار آتش نشست» بله«: ند با صداي گرفته گفت

این قرار بود تنبیهی براي او باشد؟ هیچ » نه«. ناگهان ترسید. د باد سردي از قلب کتلین گذشتصداي او مانن
  ند را نبیند و آغوش او را حس نکند؟ ي وقت دوباره قیافه

کنم، به نیابت  تو باید وقتی من نوکري رابرت رو می. بله«: گذاشت گفت که جاي بحث باقی نمی لحنی ند با
به زودي مرد . راب چهارده سالشه. باید همیشه یک استارك در وینترفل باشه. کنیاز من در شمال حکومت 

. اونو جزء مشاورینت کن. باید حکومت کردن رو یاد بگیره و من اینجا براي آموزشش نخواهم بود. شه بالغی می
  ».رسه، آماده باشه باید وقتی که نوبتش می

  ».چندین سال به امید خدایان، نه تا«: استاد لوین زمزمه کرد



هر چیز مهم یا ناچیزي نظرت رو  ي درباره. خویشاوند خونی اعتماد دارم هی ي استاد لوین، من به تو به اندازه«
  ».زمستون داره میاد. به پسرم چیزهایی که باید بیاموزه، یاد بده. به همسرم بگو

تا زمانی که کتلین شهامتش را سپس سکوت شد، . موافقت تکان داد ي استاد لوین با اخم سرش را به نشانه
  »هاي دیگه چطور؟ بچه«. ترسید یافت و سوالی را پرسید که بیش از هر چیز از جواب آن می

ریکان «: با مالیمت گفت. ند ایستاد، او را در آغوش گرفت و صورتش را نزدیک صورت خودش نگه داشت
  ».برم دم میبقیه رو با خو. خیلی سنش کمه، باید اینجا پیش تو و راب بمونه

  ».طاقتش رو ندارم«: کتلین با لرز گفت

دیگه مشخصه که سنسا باید با جافري ازدواج کنه، نباید به دست اونا دلیلی براي شک . باید تحمل کنی«
بعد چند سال، اون هم به . دربار جنوبی رو یاد بگیره هو آریا دیگه باید راه و رسم ی. نسبت به وفاداریمون بدیم

  ».رسه یسن ازدواج م

دانستند که آریا به تربیت  کتلین با خودش فکر کرد که سنسا در جنوب خواهد درخشید و حتی خدایان می
بله، اما لطفاً ند، به «. برن هرگز. اما برن نه. ها را داد دست کشیدن از آن ي با اکراه به قلبش اجازه. محتاج است

  ».اون تنها هفت سالشه. فل بمونهخاطر عشقت نسبت به من، بذار که برن اینجا در وینتر

راب و  ي گه که رابطه سر رودریک می. وقتی پدرم منو براي تربیت شدن به ایري فرستاد، هشت سالم بود«
اون پسري شیرین و دوست داشتنیه که . تونه فاصله رو پر بکنه برن می. این مضره. پرنس جافري خوب نیست

ن طور که رابرت دوست من شد، با اونا دوست ووان بزرگ بشه و همهاي ج بذار با پرنس. راحت به خنده میفته
  ».کنه این به امنیت خاندان ما کمک می. بشه

ند، هر : داد پس هر چهار نفر را از دست می. کرد تر نمی اما تحمل درد را آسان. دانست حق با او بود؛ کتلین می
هیچی نشده، احساس تنهایی . ماند برایش باقی میتنها راب و ریکان کوچولو . دو دختر، و برن شیرین و عزیزش

دونی که برن چقدر  می. از دیوارها دور نگهش دار«: شجاعانه گفت. وینترفل چه مکان وسیعی بود. کرد می
  ».عاشق باال رفتن از دیواره

  ».دونم که سخته می. متشکرم، بانوي من«: زمزمه کرد. ند قبل اینکه اشک او بغلتد، چشمش را بوسید

  »شه، سرورم؟ سرنوشت جان اسنو چی می«: ستاد لوین پرسیدا

  .ند خشم را حس کرد و عقب کشید. با ذکر این اسم، بدن کتلین سفت شد



وقتی در اولین سال . کتلین از بچگی از این موضوع مطلع بود. شدند میصاحب  مردهاي زیادي حرامزاده
ري به شکل تصادفی صاحب فرزند شده، اصالً ازدواجش فهمید که ند هنگامی که درگیر جنگ بود از دخت

ها آن سال را جدا از هم گذرانده بودند؛ ند مشغول  به هر حال او احتیاجات یک مرد را داشت و آن. تعجب نکرد
افکارش بیشتر متوجه راب . پدرش در ریورران امن بود ي نبرد در جنوب بود، در حالی که جاي خودش در قلعه

 ي داد که شوهرش در فاصله اهمیت نمی. شناخت خورد تا شوهري که به زحمت می می اش شیر بود که از سینه
حتی کتلین انتظار داشت که اگر تخم او ریشه بگیرد، احتیاجات بچه را . داد می کیننبردها خودش را چگونه تس

  .تامین کند

اش را با خودش به خانه  مزادهند حرا. ها شباهت نداشتند ها به سایر مرد استارك. اما او کاري بیش از آن کرد
ها خاتمه یافت و کتلین به  وقتی سرانجام جنگ. کرد اعالمها او را پسر خودش  شمالی ي آورد و مقابل چشم همه
  .اش دیگر مقیم اینجا شده بودند وینترفل آمد، جان و دایه

قلعه چیزي سري  مادر چیزي بگوید، اما در یک ي ند حاضر نبود حتی یک کلمه درباره. زخم عمیق بود
ها اسم سر آرتور دین، ملقب  آن. ماند و کتلین تکرار داستان سربازهاي شوهرش را از خدمتکارهایش شنید نمی

کردند و اینکه چطور ارباب  گارد شاهنشاهی را زمزمه می ي به شمشیر صبح و مرگبارترین بین هفت شوالیه
دند که چگونه بعد آن ند شمشیر سر آرتور را به خواهر کر و تعریف می. جوانشان او را در نبرد تن به تن کشت

استارفال در  ي هاي بنفش مسحورکننده، در قلعه لیدي آشارا دین، بلند قد و بور با چشم. جوان زیباي او برگرداند
دو هفته طول کشیده بود تا کتلین شهامتش را بیابد، اما . ساحل دریاي تابستان منتظر بازگشت برادرش بود

  . واسطه صحت این داستان را پرسیده بود م یک شب در تختخواب از شوهرش بیسرانجا

هرگز «: او با لحنی به سردي یخ جواب داده بود. ها بود که ند او را ترساند آن تنها بار در تمام این سال
 بهم بگو از و بانوي من، حاال. اون همخون منه و این تنها چیزیه که تو الزمه بدونی. جان از من نپرس ي درباره

ها  کتلین قول داده بود که اطاعت کند؛ به او گفته بود؛ و از آن روز به بعد زمزمه» .کجا این اسم رو شنیدي
  .متوقف شده بودند و اسم آشارا دین دیگر هرگز در وینترفل شنیده نشد

ت شوهرش راضی گف مادر جان هر کس که بوده ند حتماً او را خیلی دوست داشته، چون کتلین هر چه که می
با گذشت زمان . توانست ببخشد این چیزي بود که کتلین هیچ وقت نمی. شد به فرستادن جان به جایی دیگر نمی

شاید از . از ته دل عاشق شوهرش شده بود، اما هرگز در خودش توانایی محبت کردن به جان را پیدا نکرده بود
جان هیچ . افتاد ها نمی نها در صورتی که چشمش به آنپوشید، اما ت یک دوجین حرامزاده به خاطر ند چشم می
شد که کتلین براي ند به دنیا  شد، شباهتش به ند بیش از هر پسري می وقت خارج از دید نبود و هر چه بزرگتر می

  ».جان باید بره«: ماند اکنون کتلین ساکت نمی. شد و این موجب بدتر شدن مساله می. آورده بود

  »...امیدوار بودم. صمیمی هستند اون و راب«: ند گفت



» .کنم من ازش مراقبت نمی. اون پسر توئه، نه من. تونه اینجا بمونه اون نمی«: کتلین حرف او را قطع کرد
گذاشت، در حقش جفا  اگر ند آن پسر را اینجا در وینترفل می. دانست که سنگدالنه است، اما حقیقت داشت می
  .کرد می

. جایی در دربار نخواهد داشت. تونم اونو با خودم به جنوب ببرم دونی که نمی می«. کردند با اندوه به او نگاه 
  ».کنند همه ازش دوري می. گن اش چی می دونی که درباره می... حرامزاده هپسر با اسم ی هی

گن که دوست تو، رابرت، خودش صاحب  می«. هاي شوهرش مقاوم کرد کتلین قلبش را در برابر تمناي چشم
  ».دوجین حرامزاده است هی

زن لنیستري از این موضوع اطمینان حاصل ! اند و هیچ کدوم در دربار هیچ وقت دیده نشده«. ند برآشفت
  »...اون. پسربچه است هتونی این همه ظالم باشی، کتلین؟ اون فقط ی چطور می. کرده

: د لوین با صدایی آرام مداخله کردهاي بیشتر و بدتري بزند، اما استا ممکن بود حرف. ند در اختیار خشم بود
رسه  به نظر می. جان صحبت کرد ي برادر شما، بنجن، چند روز پیش با من درباره. اي وجود داره راه حل دیگه«

  ».که پسره رویاي به تن کردن لباس سیاه رو در سر داره

  »اون درخواست ملحق شدن به نگهبانان شب رو کرده؟«. ند متحیر به نظر رسید

گذاشت ند خودش در ذهن خودش موضوع را ارزیابی کند؛ دخالت او در این لحظه . ن چیزي نگفتکتلی
بنجن . راه حل او بهترین بود. بوسید با این حال، در صورت امکان در همان لحظه استاد را می. شد خوشایند نمی

و به . که هیچ وقت نداشتشد، پسري  جان مانند پسري براي او می. شب بود ي هاستارك از برادران قسم خورد
هاي  او صاحب پسري نخواهد شد که شاید روزي بر سر وینترفل با نوه. خورد وقت خود، پسرك نیز سوگند می

  .کتلین رقابت کند

  ».خدمت در دیوار افتخار بزرگیه، سرورم«: استاد لوین گفت

با این وجود » .هاي باال برسه مقام تونه بین نگهبانان شب به حرامزاده می هو حتی ی«: ند متوجه اصل مطلب بود
کرد،  اگه وقتی مرد بالغی شده بود این درخواست رو می. جان خیلی جوانه«. در صدایش دلواپسی مشهود بود

  »...پسر چهارده ساله همساله متفاوت بود، اما ی

تر از مال  المانهظ نمسیر او. اما در دوران حساسی هستیم، سرورم، فداکاري سختیه« :استاد لوین موافقت کرد
  .دیگر ساکت ماندن آسان نبود. داد فکر کرد کتلین به سه فرزندي که باید از دست می» .شما و بانو نیست



سرانجام آه کشید و . اي ساکت و متفکر به بیرون خیره شد ها کنار کشید و از پنجره با قیافه ند نگاهش را از آن
  ».کنم با بن صحبت می. کنم بهترین کارهخیله خوب، فکر «: به استاد لوین گفت. برگشت

  »کی باید به جان بگیم؟«: استاد لوین گفت

ترجیح . عزیمت بشیم ي کشه تا ما آماده دو هفته طول می. تدارکات باید مهیا بشن. وقتی دیگه مجبور باشم«
گی هم همین شه و بچ تابستون خیلی زود تموم می. دم که بذارم جان این چند روز آخر رو خوش بگذرونه می
  ».گم وقتی موقعش رسید، خودم بهش می. طور



  آريا -۷
  .هاي آریا باز کج و معوج از آب در آمده بودند کوك

گلدوزي سنسا . به خواهرش سنسا که پیش سایر دخترها نشسته بود، نگاه کرد. ها اخم کرد با دلسردي به آن
چه . کار سنسا به زیبایی خودشه«: ادرشان گفته بودسپتا موردان یک بار به م. گفتند همه چنین می. نقص بود بی

آریا «. آریا پرسیده بود، سپتا دماغ باال کشیده بود ي وقتی لیدي کتلین درباره» .هاي دقیق و ظریفی داره دست
  ».هاي یه آهنگر رو داره دست

اخت، اما امروز نگران شد که نکند سپتا موردان افکارش را بخواند و دزدکی به سمت دیگر اتاق نگاهی اند
آمد  زیاد پیش نمی. سپتا با لبخند و ابراز تحسین دایمی پیش پرنسس میرسال نشسته بود. سپتا به او توجهی نداشت

که افتخار آموزش هنرهاي زنانه به یک پرنسس سلطنتی را داشته باشد؛ همان طور که وقتی میرسال را براي 
هاي میرسال هم کمی کج بودند، اما با  به نظر آریا کوك. بود ها آورده بودند، به ملکه گفته ملحق شدن به آن

  .شد متوجه آن موضوع شد کرد، نمی هایی که سپتا موردان می تعریف

دوباره کار خودش را بررسی کرد و به دنبال راهی براي ترمیم آن گشت، سپس آه کشید و سوزن را کنار 
بث کسل، دختر . کرد ر با سرزندگی صحبت میسنسا حین کا. با دلخوري به خواهرش نگاه کرد. گذاشت

کرد؛ جین پول خم شده  هاي او گوش می کوچک سر رودریک، کنار پاي او نشسته بود و به هر کلمه از حرف
  .بود تا چیزي در گوش او زمزمه کند

 زده سنسا به نظر خجالت. جین جا خورد، بعد خندید» کنید؟ چی صحبت می ي درباره«: آریا ناگهان پرسید
  .کسی جواب نداد. بث سرخ شد. رسید

  ».به من بگید«

 ي میرسال چیزي گفت و سپتا با بقیه. ها نیست جین به سپتا موردان نگاه کرد که مطمئن شود گوشش به آن
  .بانوها خندید

  ».کنیم پرنس صحبت می ي ما درباره«: سنسا با صدایی به لطافت یک بوسه گفت

سهم سنسا . قیافه بود آن یکی که بلند و خوش. س است؛ البته که جافريدانست که منظورش کدام پرن آریا می
  .مسلماً. آریا مجبور بود با آن دیگري که کوتاه و چاق بود بنشیند. نشستن با او در مهمانی بود

او » .جافري خواهرت رو دوست داره«: جین انگار که نقشی در این موضوع داشته باشد، با غرور زمزمه کرد
  ».بهش گفته که خیلی خوشگله«. ترین دوست سنسا بود ار وینترفل و صمیمیدختر پیشک



  ».شه تمام مملکت می ي بعد سنسا ملکه. کنه جافري باهاش ازدواج می«: بث کوچولو رویاگونه گفت

آریا با دلخوري فکر کرد که سنسا هر . کرد سرخ شدن زیبایش می. سنسا آن قدر نزاکت داشت که سرخ شود
سنسا براي کاستن از تندي، موقع این تذکر موهاي » .بافیب بث، تو نباید داستان«. دهد ا انجام میکاري را زیب

پرنس جاف چیه، خواهر؟ خیلی  ي نظرت درباره«. به آریا نگاه کرد. دختر کوچک را با مهربانی نوازش کرد
  »کنی؟ مودبه، این طور فکر نمی

  ».گه که شبیه دخترهاست جان می«: آریا گفت

  ».کنه چون حرامزاده است، حسودي می. بیچاره جان«. ا حین دوختن آه کشیدسنس

  .صدایش آرامش عصرگاهی را از اتاق باالي برج گرفت. زیادي بلند گفت» .اون برادر ماست«

هایی باریک داشت که براي اخم کردن  صورتی استخوانی با لب. هاي تیزش را بلند کرد سپتا موردان چشم
  »ها؟ کنید، بچه در مورد چی صحبت می«. ون اخم کرده بوداکن. خلق شده بود

گفتیم از اینکه  آریا و من داشتیم می«. به سپتا لبخند زد» .برادر ناتنی ما«: سنسا آهسته و کامالً دقیق متذکر شد
  ».امروز پرنسس با ماست چقدر خوشحالیم

پرنسس میرسال با دودلی به » .ماست ي راي همهافتخار بزرگی ب. البته«. سپتا موردان با سر موافقتش را نشان داد
دامن . بلند شد و به این طرف اتاق آمد» آریا، چرا تو مشغول کارت نیستی؟«: سپتا پرسید. ها لبخند زد این تعریف

  ».هاي تو رو ببینم بذار کوك«. کرد آهاردارش خش خش می

کارش را » .اینجاست«. رفت سنسا انتظار می جلب توجه سپتا دقیقاً کاري بود که از. خواست داد بکشد آریا می
  .تسلیم کرد

  ».اصالً قابل قبول نیست. آریا، آریا، آریا، این قابل قبول نیست«. سپتا پارچه را معاینه کرد

تربیت سنسا بیش از آن خوب بود که به روسیاهی خواهرش . دیگر قابل تحمل نبود. کردند همه به او نگاه می
آریا . کند رسید که پرنسس میرسال دلسوزي می حتی به نظر می. زد ه عوض او پوزخند میلبخند بزند، اما جین ب
  .از صندلی بلند شد و با شتاب به سمت در رفت. هایش از اشک پر شد حس کرد که چشم

. شه مادرت از این موضوع خبردار می. دیگه یه قدم هم برندار! آریا، برگرد اینجا«. سپتا موردان صدایش کرد
  »!کنی ما رو شرمنده می ي همه! هم جلوي پرنسس مااون 



تعظیم خشک . هایش جاري بود اکنون اشک روي گونه. آریا جلوي در ایستاد، لبش را گاز گرفت و برگشت
  ».طلبم، بانوي من مرخص شدن می ي اجازه«. و مختصري به میرسال کرد

اگر او مردد بود، سپتا موردان تردید  اما. میرسال پلک زد و براي راهنمایی به خدمتکارهایش نگاه کرد
  »ري، آریا؟ کجا داري می به خیالت«: سپتا با قاطعیت گفت. نداشت

مدت کوتاهی ایستاد تا از دیدن بهت روي » .باید برم اسب نعل کنم«: با مالحت گفت. آریا به او خیره شد
ها پایین  توان پاهایش بود از پلهسپس چرخید، بیرون رفت و با حداکثر سرعتی که در . صورت سپتا لذت ببرد

  .دوید

سنسا دو سال بزرگتر بود؛ شاید تا وقتی خودش متولد شود دیگر چیزي . سنسا همه چیز داشت. منصفانه نبود
. گفت شعر می. توانست بدوزد و برقصد و آواز بخواند سنسا می. اغلب چنین حسی داشت. باقی نمانده بود

هاي درشت و موي انبوه  سنسا لپ. بدتر از همه اینکه زیبا بود. نواخت یچنگ م. دانست چطور آرایش کند می
اي بدون فروغی بود و صورتش  موي او قهوه. آریا به پدرشان شباهت داشت. قرمز مادرشان را به ارث برده بود

خیلی . جین عادت داشت که او را صورت اسبی صدا بزند و موقع عبور آریا شیهه بکشد. کشیده و جدي بود
سنسا . خانه هم بود ي خوب، اداره. سواري بود درد داشت که تنها کاري که آریا بهتر از خواهرش بلد بود اسب

کرد، آریا به خاطر خود پرنس امیدوار بود  اگر با پرنس جاف ازدواج می. ههیچ وقت مخِ جمع و تقسیم نداشت
  .که پیشکار خوبی داشته باشد

حتی . آریا لبخند زد. به محض دیدن آریا برخاست. ک نگهبانی منتظر او بوددر اتاق 1ها، نایمریا در پایین پله
رفتند و نایمریا در اتاق او  همه جا با هم می. اگر هیچ کس دوستش نداشت، حداقل توله گرگ دوستش داشت

. برد اگر مادرش ممنوع نکرده بود، آریا با خوشحالی او را به سر کالس گلدوزي می. خوابید کنار تختخوابش می
  .آن وقت بگذار که سپتا موردان از کوك زدن او شکایت کند

 ي زیر آفتاب مثل دو سکه. هایش زرد بودند چشم. کرد، نایمریا با اشتیاق دست او را لیسید موقعی که بازش می
جنگجوي راین که قومش را از دریاي باریک به این سرزمین هدایت کرده  ي آریا اسم ملکه. درخشیدند طال می

آریا . گذاشته بود 2اش را لیدي سنسا البته که اسم توله. این هم جنجال آفریده بود. ود، براي او انتخاب کرده بودب
تا این زمان دیگر سپتا . نایمریا گوشش را لیسید و او خندید. قیافه گرفت و محکم توله گرگ را بغل کرد

اي  آریا عالقه. کردند رفت، پیدایش می به اتاقش میاگر . موردان حتماً براي مطلع ساختن مادرش اقدام کرده بود
خواست ببیند که چگونه  می. کردند پسرها در حیاط تمرین می. فکر بهتري در سر داشت. به گیر افتادن نداشت

                                                             
1 Nymeria 

2 Lady یعنی خانم.  



گرگ . بلند شد و دوید» .بیا«: به نایمریا زمزمه کرد. اندازند راب پرنس جافري مودب را به پشت روي خاك می
  .آمد درست پشت سرش

. شد تمام حیاط را دید خانه و برج بزرگ وجود داشت که از آن می بین اسلحه ي اي در پل سرپوشیده پنجره
  .مقصدشان آنجا بود

تفاوتی یک پایش  پنجره نشسته و با بی ي وقتی برافروخته و نفس نفس زنان رسیدند، دیدند که جان روي لبه
ماشا بود که تا قبل از حرکت گرگ سفیدش براي استقبال از چنان مجذوب ت. اش جمع کرده است را روي سینه

ها بزرگتر  توله ي گوست که دیگر از بقیه. نایمریا با احتیاط نزدیک شد. ها، متوجه نزدیک شدن آریا نبود آن
  .بود، او را بو کرد، با احتیاط گوشش را گاز گرفت، دوباره روي زمین نشست

  »نباید مشغول تمرین گلدوزي باشی، خواهر کوچولو؟«. جان با کنجکاوي به آریا نگاه کرد

  ».خواستم جنگیدن اونا رو تماشا کنم می«. آریا قیافه گرفت

  ».پس بیا اینجا«. جان لبخند زد

  .آمد از پایین صداي ضربه و تقال می. پنجره باال کشید و کنار جان نشست ي آریا خودش را روي لبه

آن قدر لباس محافظشان ضخیم بود که انگار دور برن تشکی از  .تر بود حیف؛ نوبت تمرین پسرهاي کوچک
زدند و زیر نگاه دقیق سر  ها نفس نفس می آن. رسید پر پیچیده بودند و پرنس تامن چاق کامالً گرد به نظر می

نظامی قلعه، مردي  ي سر رودریک کسل، فرمانده. کردند دار چوبی به هم حمله می رودریک با شمشیرهاي رویه
چند پسر و مرد تماشاچی با صداي بلند تشویق . رسیدند هاي سفید باشکوهی بود که تا بناگوش می ند با سبیلتنوم
سیاه او مزین به  ي تنه تیان گریجوي را کنار راب تشخیص داد؛ نیم. بینشان صداي راب بلندترین بود. کردند می

آریا نتیجه گرفت که . خوردند ریف تلوتلو میهر دو ح. کرد پاي طالیی خاندانش بود و با تحقیر تماشا می هشت
  .شان مدتی گذشته است از شروع مبارزه

  ».تره کننده کمی از گلدوزي خسته«: جان گفت

جان لبخند زد، دست دراز کرد و موي او را بهم . آریا پاسخش را داد» .کمی تفریحش از گلدوزي بیشتره«
. ها تنها کسان بودند آن . جان مثل او شبیه پدرشان بود. اند هها همیشه به هم نزدیک بود آن. آریا سرخ شد. ریخت

وقتی آریا . ها رفته بودند راب و سنسا و برن و حتی ریکان کوچولو همه با لبخند دایمی و موي قرمز به تالی
کسی که براي مطرح کردن ترسش . باشد خودشکوچک بود، دلواپسی داشت که معنایش حرامزاده بودن 

  .ن بود و جان نگرانی او را رفع کرده بودانتخاب کرد جا



  »چرا تو در حیاط نیستی؟«: آریا از او پرسید

هر کوفتگی اونا در . هاي جوان رو ندارند آسیب زدن به پرنس ي ها اجازه حرامزاده«. جان نیم لبخندي زد
  ».میدان تمرین باید به دست شمشیر شرعی باشه

براي بار دوم امروز فکر کرد که زندگی منصفانه . شد متوجه می باید خودش. آریا احساس خجالت کرد» .اوه«
  .نیست

من نه . اون تنها هفت سالشه. تونم به خوبی برن بجنگم من می«. برادر کوچکش به تامن را تماشا کرد ي ضربه
  ».سالمه

لمس عضالتش بازوي آریا را براي » .تو خیلی الغري«. اش او را برانداز کرد جان با تمام خرد چهارده ساله
خواهر کوچولو، شک دارم که بتونی یه شمشیر رو حتی بلند کنی، چه «. بعد آه کشید و سر تکان داد. گرفت

  ».برسه که باهاش ضربه بزنی

دور هم چرخیدن برن و . جان باز موهاي او را بهم ریخت. غره رفت آریا دستش را عقب کشید و به او چشم
  .تامن را تماشا کردند

  »بینی؟ پرنس جافري رو می«: جان پرسید

اطرافش را . دیوار بلند سنگی یافت ي در نگاه اول ندیده بود، اما وقتی دوباره نگاه کرد او را در عقب زیر سایه
مردان بزرگتري هم . شناخت هاي لنیستري و برتیونی گرفته بودند که هیچ کدام را نمی مالزمین جوانی با لباس

  .دبودند؛ حدس زد که شوالیه باشن

  ».به نشان روي پالتو نگاه کن«: جان توصیه کرد

نشان . دوزي نبود شکی در ظرافت سوزن. روي پالتوي شاهزاده نقش یک سپر دوخته شده بود. آریا نگاه کرد
در وسط به دو نیم تقسیم شده بود؛ در یک طرف گوزن تاجدار خاندان سلطنتی و در طرف دیگر شیر لنیستر 

  .شد دیده می

اون . به نظر هر کسی نشان سلطنتی کافیه، اما نه در نظر جافري. کنند لنیسترها افتخار می«: گیري کرد جان نتیجه
  ».خاندان مادرش رو در مقام خاندان پادشاه شریک کرده

  »!ها هم مهم هستند زن«: آریا اعتراض کرد

  ».و استارك رو تلفیق کن در نشانت تالی. شاید تو هم باید همین کار رو بکنی، خواهر کوچولو«. جان خندید



بعالوه، اگه دخترها . شه احمقانه می«. فکرش آریا را به خنده انداخت» .ماهی در دهنش هگرگ با ی هی«
  »جنگیدن ندارند، چرا باید نشان رزمی داشته باشند؟ ي اجازه

شن، اما نشان  میها صاحب شمشیر  حرامزاده. رسه، اما شمشیر نه به دخترها نشان می«. جان شانه باال انداخت
  ».من قوانین رو وضع نکردم، خواهر کوچولو. ندارند

. شد کرد بلند شود و موفق نمی غلتید، سعی می پرنس تامن در خاك می. صداي فریاد از سمت حیاط بلند شد
برن روي او ایستاده بود، شمشیر . پشت کرده بودند که روي الکش افتاده باشد ها او را شبیه یک الك پوش نرم

مردها به . اش را باالي سرش برده بود و آماده بود که وقتی تامن به روي پاها بلند شد، دوباره او را بزند چوبی
  .خنده افتادند

لئو، . خوب جنگیدید«. دست پرنس را گرفت و کمک کرد که بلند شود» !کافیه«: سر رودریک داد زد
پرنس جافري، راب، یه دور دیگه مبارزه «. نگاه کردبه اطراف » .هاشون رو در بیارند دنیس، کمک کنید که زره

  »کنید؟ می

  ».با کمال میل«. ریخت، با اشتیاق جلو آمد راب که هنوز به خاطر دور قبل عرق می

اش سر  به نظر حوصله. درخشید مویش مثل طال می. جاف در پاسخ به دعوت رودریک به زیر آفتاب آمد
  ».ریکهاست، سر رود این بازي بچه«. رفته بود

  ».اید شما بچه«: با تمسخر گفت. تیان ناگهان خندید

  ».ها با شمشیر چوبی خسته شدم و از زدن استارك. ام من یک شاهزاده. راب شاید بچه باشه«: جافري گفت

  »ترسی؟ می. تو بیشتر از اون که زده باشی، ضربه خوردي«: راب گفت

  .بعضی از لنیسترها خندیدند» .از من بزرگتري خیلی. آه، چه ترسناکی«. پرنس جافري به او نگاه کرد

  ».مزخرفیه ي جافري واقعاً بچه«: به آریا گفت. جان با اخم به منظره نگاه کرد

  »پیشنهادت چیه؟«: از پرنس پرسید. سر رودریک متفکرانه سبیلش را کشید

  ».فوالد برنده«

  »!شی پشیمون می. قبوله«: راب سریع جواب داد



 ي بهتون اجازه. فوالد برنده خیلی خطرناکه«. راب گذاشت تا ساکتش کند ي ي شانهفرمانده دستش را رو
  ».شون کنده دم که لبه مبارزه با شمشیرهاي مسابقه رو می

اي بلندقد با موي سیاه بود و  شوالیه. شناخت به مقابل پرنس آمد جافري حرفی نزد، اما یک مرد که آریا نمی
سر، تو کی هستی که بهش بگی شمشیرش نباید تیز . توئه ي ن شاهزادهای«. روي صورتش زخم سوختگی داشت

  »باشه؟

  ».نظامی وینترفل، کلگان، بهتره فراموشش نکنی ي فرمانده«

  .مرد سوخته، عضالت یک گاو نر را داشت» دي؟ ها آموزش می اینجا به زن«

وقتی به . گیرند الد به دست میوقتی آماده بودند، فو. دم من شوالیه آموزش می«: سر رودریک با طعنه گفت
  ».سن الزم رسیدند

  »چند سالته، پسر؟«. مرد سوخته به راب نگاه کرد

  ».چهارده«: راب گفت

  ».مطمئن باش که با شمشیر کند نبوده. من وقتی دوازده سالم بود، یه مرد رو کشتم«

راب به سر رودریک رو  .دار شده بود غرور او جریحه. توانست بگوید که راب خشمگین شده است آریا می
  ».تونم شکستش بدم می. بذار انجامش بدم«. کرد

  ».پس با شمشیر مسابقه شکستش بده«: سر رودریک گفت

از سمت » .اگه زیادي پیر نشده باشی. وقتی بزرگ شدي پیش من بیا، استارك«. جافري شانه باال انداخت
  .لنیسترها صداي خنده بلند شد

تیان گریجوي بازوي راب را گرفت تا . آریا با بهت دهانش را پوشاند. شد هاي راب در حیاط منعکس فحش
  .سر رودریک با نگرانی سبیلش را کشید. اش دارد از پرنس دور نگه

ها  بذار بچه. وقت بازي تموم شد. بیا، تامن«. جافري به دروغ خمیازه کشید و به برادر کوچکترش رو کرد
  ».تفریح کنند



صورت سر رودریک زیر . هاي بیشتر از طرف راب شد تر از سمت لنیسترها و فحشهاي بیش این باعث خنده
ها و گروهشان کامالً دور نشده بودند، راب را در  تیان تا زمانی که پرنس. هایش برافروخته شده بود سفیدي سبیل

 .چنگ آهنین خودش نگه داشت

مرکز جنگل خدایان  ي حرکتی برکه و به بیصورت ا. ها را تماشا کرد و آریا جان را تماشا کرد جان رفتن آن
هاي گوست  خم شد و پشت گوش» .نمایش تموم شد«: پنجره پایین آمد و گفت ي بالخره جان از لبه. شده بود
سپتا . خواهر کوچولو، تو بهتره به اتاقت برگردي«. گرگ سفید بلند شد و خودش را به پاهاي او مالید. را خاراند

شی  مجبور می. شه تر می ات سنگین هر چی بیشتر قایم شدنت طول بکشه، کفاره. نشستهموردان حتماً به کمین 
سوزن بین  هها کنه، جسد تو رو با ی وقتی بهار شروع به آب کردن برف. تمام طول زمستون گلدوزي کنی

  ».کنند ات پیدا می هاي یخزده انگشت

  »!منصفانه نیست! متنفرممن از گلدوزي «: با حرارت گفت. دار نبود به نظر آریا خنده

گوست ساکت کنار جان قدم . باز موي او را بهم ریخت و بعد از پیشش رفت» .هیچ چیز منصفانه نیست«
  .آید، ایستاد و برگشت ها را دنبال کرد، بعد وقتی دید که آریا نمی نایمریا مدتی آن. زد می

  .با اکراه به جهت مخالف رفت

بلکه سپتا موردان و مادرش . سپتا موردان در اتاق او منتظر ننشسته بود. ه بودبدتر از آنچه بود که جان فکر کرد
  .منتظرش بودند



  برن -۸
پرنس جافري پدرش را . خواست پادشاه براي ضیافت امشب گراز وحشی می. گروه شکار موقع سحر رفت

بنجن، جوري، تیان عمو . ها داده شده بود همراهی با شکارچی ي کرد، پس به راب نیز اجازه همراهی می
به هر حال این . ها رفته بودند مضحک ملکه، همگی همراه آن ي گریجوي، سر رودریک و حتی برادر کوتوله

  .شدند فردا صبح به جنوب عازم می. آخرین شکار بود

 اما ریکان تنها یک بچه بود و دخترها تنها دختر بودند و. برن با جان و دخترها و ریکان جا گذاشته شده بود
او . کرد جان از دستش ناراحت است فکر می. برن خیلی هم دنبال جان نگشته بود. اثري از جان و گرگش نبود

رفت تا  او همراه عمو بن به دیوار می. دانست برن علتش را نمی. رسید این روزها از دست همه ناراحت به نظر می
راب کسی بود که تنها . جنوب به همراه پادشاه بود این تقریباً به همان خوبی رفتن به. به نگهبانان شب ملحق شود

  .شد، نه جان گذاشته می

آن هم . شاهی روي اسبی متعلق به خودش بتازد ي قرار بود در جاده. کرد تابی می روزها بود که براي رفتن بی
از پادشاه ها قرار بود در باراند پدرش قرار بود دست پادشاه شود و آن. نه یک اسب کوچک، بلکه اسبی واقعی

گفت که آنجا روح دارد و  پیر می ي ننه. اي که اربابان اژدها ساخته بودند شوند؛ در قلعهسرخ  ي قلعهساکن 
فکرش . ها انجام گرفته است و روي دیوارها جمجمه اژدها وجود دارد هایی که اعمال هولناکی در آن سیاهچال

بود که بترسد؟ پدرش با او خواهد بود؛ و پادشاه با تمام چطور ممکن . ترسید انداخت، اما نمی برن را به لرز می
  .ها و سربازانش شوالیه

ها  گفت که آن پیر می ي ننه. شاهپاد محافظینخواست روزي شوالیه شود، آن هم یکی از  برن خودش می
ند و زن پوشید سفید می ي ها وجود داشت و زره تنها هفت نفر از آن. بهترین شمشیرزنان در تمام مملکت هستند

ها  اسامی آن. دانست ها را می برن تمام داستان. کردند و بچه نداشتند، بلکه تنها براي خدمت به پادشاه زندگی می
. اژدها ي پرنس ایمون، شوالیه. سر ریام ردواین. اي سروین سپر آینه. به گوشش مانند موسیقی خوشایند بود

ها رقص اژدهاها نامیده بودند، با  در جنگی که آوازخواندوقلوهاي سر اریک و سر اَریک که صدها سال پیش، 
  .باك باریستان بی. سر آرتور دین، شمشیر صبح. تاور گاو سفید، جرالد هاي. شمشیر یکدیگر کشته شده بودند

ها شده بود؛ هیچ  برن مجذوب تماشاي آن. دو نفر از گارد شاهنشاهی با پادشاه رابرت به شمال آمده بودند
چشمانی  2مردي تاس با صورتی تپل بود و سر مرین 1سر بارس. ها صحبت کند رده بود که با آنوقت جرات نک

ها شباهت داشت و از  هاي داستان سر جیمی لنیستر بیشتر به شوالیه. مغموم و ریشی به رنگ زنگ آهن داشت
ه است و نباید دیگر قبلی را کشت ي اعضاي گارد شاهنشاهی هم بود، اما راب گفته بود که او پادشاه دیوانه
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پدر . گارد شاهنشاهی بود ي باك، فرمانده زنده سر باریستان سلمی، باریستان بی ي بزرگترین شوالیه. حساب شود
گذشت را روي  قرار هر روزي که می قول داده بود که در بارانداز پادشاه سر باریستان را خواهند دید و برن بی

برسد و دنیایی که تنها رویایش را دیده بود به چشم خودش ببیند و  دیوار عالمت گذاشته بود تا روز عزیمت
  .زندگی را که تنها تصور مبهمی از آن داشت آغاز کند

اي بود که در  وینترفل تنها خانه. کرد اما اکنون که روز آخر نزدیک بود، برن ناگهان احساس دلتنگی می
بعد اینکه گروه شکار . وداع کند و او سعی کرده بودپدرش گفته بود که باید امروز از همه . شناخت عمرش می

کسانی بود که ترکشان  ي قصدش مالقات با همه. قلعه را بگردد ي خواست که با گرگش همه رفته بودند، می
در اسطبل که همیشه لبخند داشت و از اسب  3در آهنگري، هودور 2آشپز، میکن 1پیر و گیج ي ننه: کرد می

گفت، آن مرد در گلخانه که هر وقت پیشش  نمی» هودور«د و هیچ وقت چیزي جز کر کوچک او مراقبت می
  ...داد رفت به او تمشک می می

قرار بود این . ابتدا به اسطبل رفته بود تا اسب کوچکش را ببیند، اما او دیگر آنجا نبود. اي نداشت اما فایده
قبل اینکه هودور و سایر . د و گریه کندخواست بنشین اسب بزرگ مال او باشد، اما ناگهان برن تنها می

به جایش . این انتهاي وداع او بود. هایش ببینند، برگشت و دوید هاي اسطبل بتوانند اشک را در چشم خدمتکار
صبح را در جنگل خدایان با گرگش گذرانده بود و سعی کرده بود که به او برگرداندن یک شاخه چوب را یاد 

تر بود و برن حاضر بود قسم بخورد که  توله گرگ از هر سگ شکاري پدرش باهوش. بدهد، اما موفق نشده بود
  .کرد نشان نداد هایی که برن پرتاب می اي به شاخه فهمد، اما هیچ عالقه هر حرفی را می

صدا  4»گري ویند«دوید،  راب مال خودش را چون خیلی سریع می. هنوز نتوانسته بود اسمی انتخاب کند
. اي را از آوازها انتخاب کرده بود ملکه ي م مال خودش را لیدي گذاشته بود و آریا اسم ساحرهسنسا اس. کرد می

گرگ . اي براي یک دایرولف بود گذاشته بود که به نظر برن اسم مسخره 5»داگ شگی«اش را  ریکان اسم توله
دش رسیده بود، اگر چه برن آرزو داشت که این اسم به فکر خو. جان، آن یکی که سفید بود، گوست نام داشت

اخیر صدها اسم را امتحان کرده بود، اما هیچ کدام مناسب به نظر  ي در دو هفته. گرگ خودش سفید نبود
  .رسیدند نمی

با این همه اتفاق که رخ داده بود، چند . سرانجام از بازي با چوب خسته شد و تصمیم گرفت که صعود کند
  .بود و این شاید آخرین فرصت باشده اي بود که باالي برج مخروبه نرفت هفته
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درخت همیشه او را . انتخاب کرد نیایشدرخت  ي در جنگل خدایان راه طوالنی را براي اجتناب از برکه
گرگش پا . هایی که به دست شباهت دارند ها نباید چشم داشته باشند، یا برگ ترساند؛ به اعتقاد برن، درخت می

. درسته. دراز بکش. اینجا بمون«: خانه به گرگ گفت نزدیک دیوار اسلحه درخت ي در قاعده. به پاي او دوید
  »...حاال همینجا بمون

هاي او را خاراند، سپس برگشت، پرید، یک شاخه را  برن پشت گوش. گرگ طبق دستورات عمل کرد
رفته بود دیگر  ي نصف راه تا باالي درخت را به سادگی از یک شاخه به شاخه. گرفت و خودش را باال کشید

  .که گرگ به روي پاهایش برخاست و شروع به زوزه کشیدن کرد

. لرز عجیبی به بدن برن افتاد. هاي زردش به او خیره شد گرگش ساکت شد و با چشم. برن به پایین نگاه کرد
مان تو از ما. همون جا بمون. بشین. ساکت«: برن داد زد. گرگ باز زوزه کشید. دوباره شروع به باال رفتن کرد

خانه پرید و از دید  ها تمام مسیر تا باالي درخت او را دنبال کردند، تا سرانجام به روي سقف اسلحه زوزه» .بدتري
  .خارج شد

مادرش زیاد گفته بود که برن باال رفتن را قبل از راه رفتن یاد . دوم برن بودند ي هاي وینترفل خانه بام پشت
آورد، اما زمانی که شروع به باال رفتن کرد را نیز به  یاد گرفت به خاطر نمیبرن اولین بار که راه رفتن را . گرفت

  .یاد نداشت، پس به گمانش حرف مادرش درست بود

ها بود که در هر  ها و تونل ها و حیاط وینترفل براي یک پسر هزارتویی خاکستري متشکل از دیوارها و برج
شد با اطمینان  ر به باال و پایین چنان شیب داشتند که نمیت هاي قدیمی راهروها در بخش. یافت جهت گسترش می

ها مانند درخت  استاد لوین یک بار به او گفته بود که این مکان در طی قرن. اي هستی گفت که در چه طبقه
  .اند هایش به اعماق زمین فرو رفته هایش گره و پیچ و تاب خورده و ریشه آسایی رشد کرده و شاخه سنگی غول

توانست تمام وینترفل را با یک نگاه  کرد، می آمد و به آسمان صعود می زیر آن درخت بیرون می وقتی از
 ي چرخیدند و بقیه تنها پرندگان باالي سرش می. شد دوست داشت اي را که پیش رویش گسترده می منظره. ببیند

فرسوده از باران بنشیند و  هاي ها بین گارگویل توانست ساعت برن می. زندگی قلعه زیر پاي او جریان داشت
کنند، آشپزهایی که به  سربازانی که با چوب و فوالد در میدان تمرین می: هاي قلعه را تماشا کند فعالیت ي همه

دوند،  قرار در سگخانه به این طرف و آن طرف می هایی که بی کنند، سگ سبزیجات در گلخانه رسیدگی می
شد که احساس کند  موجب می. کنند ه شستشوي لباس غیبت میسکوت جنگل خدایان، دخترانی که کنار چا

  .ارباب قلعه است؛ به شکلی که حتی راب هیچ وقت تجربه نخواهد کرد

ها  معماران حتی زمین را صاف نکرده بودند؛ پشت دیوارها تپه. کرد این کار به او اسرار وینترفل را نیز فاش می
دوم برج  ي چهارم برج ناقوس را به طبقه ي وجود داشت که طبقهاي  پل سرپوشیده. هایی وجود داشتند و گودي



 ي توان از دروازه دانست که می و می. دانست برن این را می. کرد رسان متصل می هاي نامه محل پرورش پرنده
 ها وجود دارد، وینترفل را جنوبی وارد دیوار داخلی شد، سه طبقه باال رفت و از طریق تونل باریکی که بین سنگ

  .داند برن مطمئن بود که حتی استاد لوین این را نمی. شمالی خارج شد ي همکف دروازه ي دور زد و در طبقه

به مادرش . مادرش از این وحشت داشت که روزي برن از دیوار لیز خواهد خورد و خودش را خواهد کشت
دو . ماند قول گرفت که روي زمین می یک بار به زور از برن. کرد گفته بود که امکان ندارد، اما مادرش باور نمی

بار بود تا اینکه یک شب وقتی برادرهایش  هر روزش کسالت. اي توانسته بود که به آن قول پایبند بماند هفته
  .اتاق خواب بیرون رفته بود ي کامالً خواب بودند، از پنجره

ستور داده بود که براي تزکیه به لرد ادارد د. روز بعد، به خاطر احساس گناه به این جرم اعتراف کرده بود
نگهبانان گماشته شده بودند تا اطمینان حاصل شود که برن براي تفکر درباره تخلف خود . جنگل خدایان برود

سرانجام او را خوابیده روي . صبح روز بعد اثري از برن نبود. گذراند تمام شب را در آنجا به تنهایی می
  .دهاي بلندترین کاج یافته بودن شاخه

تو . تو پسر من نیستی«: وقتی برن را پایین آوردند به او گفته بود. پدرشان با وجود عصبانیت زیاد خندیده بود
  ».اما سعی کن که مادرت نبینه. اگه مجبوري، برو باال. بنابراین ایرادي نداره. یه سنجابی

از آنجا که . ا فریب داده باشدکرد که هیچ وقت واقعاً مادرش ر برن حداکثر تالشش را کرد، اما فکر نمی
پسر کوچک بدي را  ي پیر قصه ي ننه. گرفت، مادرش به افراد دیگر متوسل شده بود پدرش جلوي او را نمی

هاي او را در  ها آمدند و با نوکشان چشم تعریف کرد که زیادي باال رفت و صاعقه او را کشت؛ بعد آن کالغ
ها النه  رفت، کالغ هاي مخروبه، در جاهایی که هیچ کس جز او نمی باالي برج. روي برن موثر نبود. آوردند
ها را روي کف  ها دانه کرد و در آن باال کالغ ذرت پر می ي هایش را از دانه همیشه قبل صعود جیب. داشتند

  .هاي او نشان نداده بود اي براي نوك زدن به چشم هیچ کدام هرگز اندك عالقه. خوردند دستش می

هاي برن به آن پوشاند و از  هایی شبیه به لباس اي از رس ساخت، لباس او پسربچه. تاد لوین بودبعد نوبت اس
تفریح . آید باالي دیوار آن را به حیاط انداخت تا به برن نشان بدهد که در صورت سقوط چه بالیی سرش می

و به هر حال، . ساخته نشدم من از رس«: خوبی بود؛ بعدش برن تنها به چشم استاد نگاه کرده بود و گفته بود
  ».محاله سقوط کنم

. کردند که او را پایین بیاورند دیدند، دنبالش می ها او را روي سقف می سپس براي مدتی هر وقت نگهبان
هیچ کدام از نگهبانان، نه حتی . برد مثل یک بازي با برادرهایش بود، جز اینکه همیشه می. بهترین دوران بود

مردم . دیدند به هر حال، بیشتر اوقات اصالً او را نمی. از دیوار نصف مهارت برن را نداشتند جوري، در باال رفتن



اش به باال رفتن بود؛ تقریباً مثل این بود که  هاي عالقه این یکی دیگر از علت. کنند هیچ وقت به باال نگاه نمی
  .نامرئی است

شیدن خودش از دیوار، محکم فرو بردن آمد؛ سنگ به سنگ باال ک از احساسی که داشت نیز خوشش می
رفت؛ باعث  آورد و پابرهنه باال می هایش را در می همیشه چکمه. ها هاي دست و پا به شکاف بین سنگ انگشت

. ماند را دوست داشت درد شیرین و عمقی که در عضالتش باقی می. شد که احساس کند چهار دست دارد می
ها در برج مخروبه،  کالغ: پرندگان را دوست داشت. دوست داشت لطیف و سرد هوا در آن باال را ي مزه

ها النه داشتند، جغد پیر که بین گرد و خاك در اتاقک  هاي بین سنگ هاي کوچک که در شکاف گنجشک
  .شناخت شان را می برن همه. خوابید خانه می باالي سقف اسلحه

خاکستري وینترفل به شکلی  ي و دیدن گستره توانست برود بیش از همه از رفتن به جاهایی که هیچ کس نمی
  .ساخت تمام قلعه را مکان سري او می. آمد دید، خوشش می که هیچ کس دیگري نمی

خیلی وقت پیش، صد . آن برج زمانی بلندترین برج دیدبانی در وینترفل بوده. پاتوق محبوبش برج مخروبه بود
یک سوم فوقانی بنا به داخل . آن را به آتش کشیده بود سال پیش از آن که حتی پدرش متولد شده باشد، صاعقه

فرستاد تا  گیرها را به پایین برج می گاهی پدرش موش. فرو ریخته بود و برج هرگز دوباره ترمیم نشده بود
. شد، از بین ببرند هاي سقوط کرده و الوارهاي سوخته و پوسیده پیدا می سنگ ي هایی را که همیشه بین توده النه

  .رفت ها به باالي داغون برج نمی اال دیگر کسی جز برن و کالغاما ح

ها سست بودند و  شد مستقیم از کنار خود برج صعود کرد، اما سنگ می. دو راه براي رسیدن به آنجا بلد بود
آمد که تمام  برن اصالً خوشش نمی. داشت، خیلی وقت پیش به خاك تبدیل شده بود ها را نگه می مالتی که آن

  .ها بیندازد را روي آن وزنش

خانه و  بهترین راه این بود که از جنگل خدایان شروع کنی، از کاج بلند باال بروي و سپس روي اسلحه
خوابگاه نگهبانان از یک سقف به روي سقف دیگر بپري؛ البته پا برهنه تا نگهبانان صداي پایت را باالي سرشان 

ترین بخش قلعه است و از آنچه به نظر  رسی که قدیمی برج می کور اولین ي به این ترتیب به نقطه. نشنوند
هاي قدیمی هنوز دوام  کردند، اما سنگ ها آنجا زندگی می ها و عنکبوت اکنون تنها موش. رسد بلندتر است می

ها به خارج خم  توانی مستقیم باال بروي تا به جایی برسی که گارگویل می. خوبی براي صعود کردن داشتند
از آنجا اگر کامالً به . و سپس دور برج از یک گارگویل به دیگري تاب بخوري تا به ضلع شمالی برسی اند شده

آخرین مرحله ده قدم باال . توانی خودت را باال بکشی رسد و می بدنت کشش بدهی، دستت به برج مخروبه می
  .اي یا برایشان ذرت آوردهگیرند تا ببیند که آ ها دورت را می هاي سیاه است و بعد کالغ رفتن از سنگ



چنان . رفت که صداها را شنید برن با مهارتی که حاصل تمرین زیاد بود از گارگویلی به گارگویل دیگر می
  .در تمام عمرش این برج خالی بوده. غیرمنتظره بود که کم مانده بود دستش رها شود

آمد که در  اي می و صدا از آخرین پنجره ها زیر او وجود داشت ردیفی از پنجره» .خوشم نمیاد«: گفت زنی می
  ».تو باید دست باشی«. سمت او بود

کارش . خوام به هیچ وجه همچین افتخاري رو نمی. خدایان رحم کنند«: حوصله جواب داد صداي مردي بی
  ».خیلی زیاده

که بگذرد، شاید کرد  اگر سعی می. ترسید ناگهان از ادامه دادن راهش می. برن آویزان باقی ماند و گوش کرد
  . دیدند پاهاي او را می

  ».متوجه نیستی که چه خطري براي ما داره؟ رابرت اون مرد رو مثل برادر دوست داره«: زن گفت

باعث  1آدمی مثل استنیس. نه اینکه سرزنشش کنم. کنه رابرت به زحمت ریخت برادرهاش رو تحمل می«
  ».شه درد هر کسی می دل

رابرت به حرف . مساله هستند، ادارد استارك موضوع کامالً متفاوت هی 2س و رنلیاستنی. بازي در نیار خل«
کردم که تو منصوب بشی، اما مطمئن بودم که  باید اصرار می. لعنت به هر دوشون. ده استارك گوش می

  ».کنه استارك پیشنهاد رو رد می

ن بود که یکی از برادرهاش رو شاه به همین راحتی ممک. شانس بدونیم باید خودمون رو خوش«: مرد گفت
طلب به من  به جاي یک دشمن جاه. رو انتخاب نکرد 3فینگر یا بدتر، خدایان رحم کردند که لیتل. منصوب کنه

  ».دشمنی شرافتمند بده تا شب راحت بخوابم

 اما اگر... تر کمی نزدیک. خواست که بیشتر بشنود می. کنند پدرش صحبت می ي برن متوجه شد که درباره
  .دیدند ها می شدند، آن پاهایش جلوي پنجره آویزان می

  ».باید اونو به دقت زیر نظر داشته باشیم«: زن گفت

  ».برگرد اینجا«. مرد سر رفته بود ي به نظر حوصله» .دم من تماشاي تو رو ترجیح می«

                                                             
1 Stannis 
2 Renly 
3 Littlefinger 



گم که  بهت می. هیچ وقت. ن ندادهواي نش لرد ادارد استارك هیچ وقت به اتفاقات جنوب تنگه هیچ عالقه«
  »اي ممکنه براي ترك مسند قدرتش داشته باشه؟ دیگه ي چه انگیزه. قصدش اقدام بر علیه ماست

خواد از زنش  شاید آرزو داره که اسمش در کتاب تاریخ درشت ثبت بشه، یا می. شرف. وظیفه. صدها دلیل«
  ».رش گرمش باشهخواد براي یک بار در عم شاید هم می. دور باشه، شاید هم هر دوي اینا

  ».خیلی عجیبه که الیسا اینجا نیست تا از ما با اتهاماتش استقبال کنه. زنش خواهر لیدي ارنه«

سعی کرد که . عرضش تنها چند سانت بود. باریک وجود داشت ي زیر پنجره یک لبه. برن به پایین نگاه کرد
  .آن برسدامکان نداشت که به . زیادي فاصله داشت. پایش را روي آن بگذارد

  ».الیسا ارن یه گاو ترسوست. زنی زیادي جوش می«

  ».اون گاو ترسو شریک تختخواب جان ارن بود«

  ».دونست، بجاي فرار از بارانداز پادشاه، پیش رابرت رفته بود اگه چیزي می«

ست دون می. وقتی که رابرت قبول کرده بود که اون پسر مردنیش به کسترلی راك فرستاده بشه؟ فکر نکنم«
  ».حاال که اون باال در ایري جاي پسره امنه، شاید الیسا جسورتر بشه. که قراره سکوتش ضامن عمر پسرش بشه

. کنم زایمان یه بالیی سر عقل شما میاره فکر می«. مرد طوري کلمه را گفت که انگار فحش بود» .مادرها«
هر چی . خواد جسارتش بیشتر بشه دلش می بذار لیدي ارن تا«. صدایش تلخ بود. خندید» .اید تون دیوانه همه
  »یا داره؟«. یک لحظه مکث کرد» .دونه، مدرکی نداره کنه می دونه، هر چی که فکر می می

  ».کنه؟ چند بار بگم که منو دوست نداره کنی شاه درخواست مدرك می فکر می«

  »و این موضوع تقصیر چه کسیه، خواهر عزیز؟«

لبه براي فرود آمدن زیادي باریک بود، اما اگر . ست خودش را ول کندتوان می. برن لبه را بررسی کرد
. ها را به پنجره جلب کند فقط اینکه ممکن بود صدایی بدهد و توجه آن... توانست موقع سقوط آن را بگیرد می

  .دانست که محرم این گفتگو نیست شنود، ولی می مطمئن نبود که چه می

  ».ت کوريرابر ي تو به اندازه«: گفت زن می

بینم که مرگ رو به خیانت به شاهش  من مردي رو می. بینم، بله اگه منظورت اینه که همون چیز رو می«
  ».ده ترجیح می



. کنم، اون واضحه اون قبالً به یک شاه خیانت کرده، مگه یادت رفته؟ اوه، وفاداریش به رابرت رو انکار نمی«
. ماست ي شه؟ هر چی زودتر این اتفاق بیفته، به نفع همه چی می اما وقتی رابرت بمیره و جاف به سلطنت برسه،

اون هنوز عاشق . کنه نزدیک استارك بودن تنها بدترش می. شه تر می حوصله کمگذره  شوهر من هر روز که می
کشه که تصمیم بگیره منو کنار بذاره و یه لیاناي جدید  چه مدت طول می. شانزده ساله ي خواهره است، اون مرده

  »انتخاب کنه؟

فقط اینکه چه . خواست که راه آمده را برگردد تا برادرهایش را پیدا کند تنها می. برن ناگهان خیلی ترسید
  .کنند دید که چه کسانی صحبت می باید می. تر شود گفت؟ برن متوجه شد که باید نزدیک ها می باید به آن

  ».هاي فعلی بیشتر توجه کنی به لذتآینده رو بخوري و ي  تو باید کمتر غصه«. مرد آه کشید

خودش را از گارگویل باال . مرد را شنید ي برن صداي سیلی ناگهانی و بعد صداي خنده» !بس کن«: زن گفت
روي سقف به سراغ گارگویل بعدي رفت که درست باالي . راه آسان این بود. کشید و به روي سقف خزید

  .ها بود اتاق صحبت کننده ي پنجره

  ».بیا اینجا و ساکت شو. شه، خواهر کننده می این همه صحبت کردن داره خسته« :مرد گفت

خودش را با پاهایش . برن سوار گارگویل شد، پاهایش را محکم دور آن گرفت، دور آن چرخید و معلق شد
ط در هاي حیا سنگ. وارونه دنیا خیلی عجیب شده بود. نگه داشت و به آرامی سرش را به سمت پنجره پایین برد

  .کرد پایین هنوز به خاطر ذوب برف خیس بودند؛ نگاه به پایین گیجش می

  .برن از پنجره نگاه کرد

توانست تشخیص بدهد که چه  برن نمی. هر دو برهنه بودند. گرفتند داخل اتاق، یک مرد و زن کشتی می
  .ساخت از دید مخفی میداد و بدنش زن را  پشت مرد به برن بود، زن را به دیوار فشار می. کسانی هستند

با چشمان گشاد و . بوسند برن متوجه شد که همدیگر را می. رسید صداهاي آهسته و مرطوبی به گوش می
کرد،  دست مرد بین پاهاي زن بود و حتماً داشت زن را اذیت می. آمد نفسش در نمی. زده تماشا کرد وحشت

اما صدایش ضعیف و آهسته » ...بس کن، اوه، لطفاً .بسه«: چون زن از عمق گلویش شروع به نالیدن کرد و گفت
اش  دستش به موهاي انبوه طالیی مرد فرو رفت و صورت او را به روي سینه. بود و مرد را از خودش دور نکرد

  .پایین کشید

با حرکت سرش به جلو و عقب . نالید هایش بسته بودند، دهانش باز بود و می چشم. برن صورتش را دید
  .خوردند، اما به هر حال ملکه را شناخت ش از یک طرف به طرف دیگر تاب میموهاي طالیی



ملکه جیغ . هایش را گشود و مستقیم به او نگاه کرد ناگهان ملکه چشم. حتماً صدایی از برن در آمده بود
  .کشید

برن سعی کرد  .کرد  کشید و اشاره می داد می. زن سراسیمه مرد را هل داد. سپس همه چیز یک دفعه اتفاق افتاد
هایش بدون فایده سنگ  دست. زیادي عجله داشت. خودش را باال بکشد و از کمر خم شد تا گارگویل را بگیرد

موقعی که پنجره با . کرد ناگهان داشت سقوط می. صاف را خراشیدند و به خاطر دستپاچگی پاهایش لیز خوردند
دستش را انداخت تا لبه را بگیرد، . ه او حمله کردآوري ب تهوع ي شد، احساس سرگیجه سرعت از مقابلش رد می

. اش بیرون راند ضربه هوا را از سینه. بدنش محکم به دیوار خورد. لیز خورد، دوباره با دست دیگر آن را گرفت
  .زد خورد و نفس نفس می برن یک دستی تاب می

  .باالي سرش دو صورت در پنجره ظاهر شدند

  .مثل تصویري در آینه خیلی به هم شبیه بودند. را شناخت و اکنون برن مرد کنار او. ملکه

  ».ما رو دید«: زن با اضطراب گفت

هایش  ناخن. با دست دیگرش لبه را گرفت. خوردند هاي برن داشتند سر می انگشت» .بله، دید«: مرد گفت
  ».اینکه بیفتی قبل از. دست منو بگیر«: مرد دست دراز کرد و گفت. سعی کردند که به سنگ سخت فرو بروند

پنجره  ي برن را به روي لبه. مرد خیلی نیرومند بود. برن دست او را گرفت و با تمام توانش محکم نگه داشت
  »کنی؟ چی کار می«: زن پرسید. باال کشید

  »چند سالته، پسر؟«. مرد به او اعتنا نکرد

با خجالت دست او را رها . ندهایش ساعد مرد را خراشیده بود انگشت» هفت«. لرزید برن آسوده خیال می
  .کرد

  .برن را هل داد» .کنم چه کارها که براي عشق نمی«: با انزجار گفت. مرد به زن نگاه کرد

حیاط با سرعت براي استقبال از . چیزي براي چنگ زدن نبود. برن جیغ کشان از روي پنجره به هوا پرت شد
  .او باال آمد

  .زدند ها به انتظار ذرت دور برج مخروبه چرخ می کالغ. کشید جایی در دوردست، یک گرگ زوزه می



  تيريون -۹
صدایش مانند پرچم عزایی بود که بر فراز قلعه آویخته . جایی در هزارتوي وسیع وینترفل، گرگی زوزه کشید

  .باشند

زوزه . رغم اینکه کتابخانه گرم و نرم بود، لرزید هایش برداشت و علی تیریون لنیستر نگاهش را از کتاب
کرد که شخص در آنجا  گرگ چیزي داشت که ذهن انسان را از زمان و مکان فعلی به جنگلی تاریک منتقل می

  .دوید برهنه در راس یک گله می

اي  کتاب مجموعه. خواند بست وقتی دایرولف دوباره زوزه کشید، تیریون جلد چرمی ضخیم کتابی را که می
اش را با  خمیازه. ها پیش مرده بود اش مدت صول بود که استاد نویسندههاي صد ساله در مورد تغییرات ف از بحث

کرد و چراغ مطالعه که نفتش تقریباً تمام شده  هاي مرتفع نفوذ می نور سحر داشت از پنجره. پشت دست پوشاند
که زیاد تیریون از اشخاصی نبود . تمام شب مشغول مطالعه بوده، اما این موضوع جدیدي نبود. زد بود، سوسو می

  .خوابند می

ها را کمی مالش داد و لنگ لنگان به کنار میزي رفت که  آن. کردند عضالت پایش گرفته بودند و درد می
. تیریون به عنوان کتاب نگاه کرد. کرد سپتون کتاب مقابل خودش را بالش کرده بود و آرام خر و پف می

مرد جوان از خواب پرید و پلک » .شیل«: می گفتبه آرا. بود 1تعجبی نداشت که زندگی استاد بزرگ اتلمور
ها رو به  کتاب. رم من براي صبحانه می«. زد؛ کریستال نشان صنف او روي زنجیر نقره به تاب خوردن افتاد

کتاب . طومارهاي والریایی رو خیلی با احتیاط جا به جا کن، کاغذشون خیلی خشکه. ها برگردون قفسه
شیل » .کاملیه که من به عمرم دیدم ي ی نادره و اونی که دست توست، تنها نسخهابزارآالت جنگی آیرمیدون خیل

تیریون تذکراتش را صبورانه تکرار کرد، . با دهان باز به او خیره بود؛ هنوز خواب کامالً از سرش نپریده بود
  .سپتون زد و او را براي انجام وظایفش تنها گذاشت ي هسپس به روي شان

هاي سنگی را  اش را از هواي سرد صبحگاهی پر کرد و کار دشوار پایین رفتن از پله ریهتیریون بیرون اتاق 
خوردند، ارتفاعشان زیاد  ها که دور سطح خارجی برج کتابخانه پیچ می پیشرفتش آهسته بود؛ پله. آغاز کرد

وارهاي وینترفل نرسیده آفتاب هنوز به باالي دی. وعرضشان کم بود، در حالی که پاهاي او کوتاه و نامیزان بودند
صداي ناهنجار سندور کلگان به . خود را دیگر آغاز کرده بودند ي اي فعالیت روزانه بود، اما در حیاط عده

  ».امیدوارم که زودتر تمومش کنه. کنه پسره خیلی وقته که جون می«: گوشش رسید
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ها را محاصره  ها آن ست و پیشخدمتتیریون به پایین نگاه کرد و دید که کلگان کنار جافري جوان ایستاده ا
دیشب . اندازه گرگه است که سروصدا راه می. صداست حداقل جون کندنش بی«: شاهزاده جواب داد. اند کرده

  ».نتونستم درست بخوابم

درازي روي زمین انداخته بود، پیشخدمتش کالهخود سیاه را روي سرش  ي در حالی که کلگان سایه
» .تونم اون حیوون رو ساکت کنم اگه مایل باشید، می«: که هنوز باز بود، گفتاز پشت کالهخودش . گذاشت

. اي به هواي سرد صبحگاهی زد وزن آن را امتحان کرد، ضربه. پیشخدمت جوانش شمشیرش را به دستش داد
  .پشت سرش در حیاط صداي تمرین شمشیرها بلند بود

وینترفل اون قدر پر از گرگه ! تا یه سگ رو بکشه یه سگ بفرستم«. به نظر این فکر پرنس را سر شوق آورد
  ».شن ها هیچ وقت متوجه نبود یکی نمی که استارك

تونند بیشتر از  ها می استارك. خوام که مخالفت کنم، خواهرزاده اجازه می«. تیریون پله آخر به حیاط را پرید
  ».تونم اسم ببرم ها که من می برخالف برخی شاهزاده. شش بشمارند

  .ي حداقل آن قدر نزاکت داشت که سرخ شودجافر

  .از شکاف کالهخودش به این طرف و آن طرف نگاه کرد» !ارواح هوا! صدایی از هیچ کجا«: سندور گفت

  ».این پایین«. تیریون به آن عادت داشت. اش خندید پرنس مثل هر دفعه به این لودگی نگهبان شخصی

. لرد کوچک، تیریون، مرا عفو کنید«. که تازه متوجه او شده است مرد بلندقد به پایین نگاه کرد و تظاهر کرد
  ».اید ندیدم که آنجا ایستاده

جافري، از موقعی که تو باید براي «. اش رو کرد تیریون به خواهرزاده» .گستاخی تو رو ندارم ي امروز حوصله«
  ».رفتی، خیلی گذشته دلداري دادن پیش لرد ادارد و همسرش می

دلداري من چه «. آید برمیکوچک  اي شاهزادهي  از عهدهگیري گرفت که تنها  اي از بهانه یافهجافري چنان ق
  »نفعی براي اونا داره؟

  ».ند غیبت تو رو متوجه شده. ره با این حال از تو انتظار می. هیچی«

  ».ها رو ندارم تحمل ناله و زاري زن. ارزشه پسر استارك در نظر من بی«

  .پسر شروع به سرخ شدن کرد ي گونه. اش زد ه صورت خواهرزادهتیریون سیلی محکمی ب



  ».دیگه بگو تا دوباره بزنمت ي یه کلمه«: تیریون گفت

  »!گم به مادرم می«: جافري با پرخاش گفت

  .سوخت اکنون هر دو گونه می. تیریون دوباره او را زد

زنی  ري و جلوشون زانو می استارك میاما اولش پیش لرد و لیدي . گی تو به مادرت می«: تیریون به او گفت
کمترین کاري باشه که بتونی براي اگه  ،گی که چقدر متاسفی و اینکه در این غمبارترین لحظات و بهشون می

  »فهمیدي که؟ هان؟. کنی اونا یا نزدیکانشون انجام بدي، در خدمتشون هستی و اینکه به همراه اونا دعا می

. به جایش با تکان مختصر سر نشان داد که فهمیده است. هد گریه کندخوا رسید که می پسرك به نظر می
تیریون دویدن . اش گرفته بود، به سرعت از حیاط خارج شد سپس برگشت و در حالی که دستش را روي گونه

  .او را تماشا کرد

به  ي رهز. برگشت و دید که کلگان مانند یک صخره باالي سرش ایستاده است. اش نقش بست اندوه بر چهره
کالهخود به شکل یک تازي سیاه . روبند کالهخود را پایین کشیده بود. کرد او آفتاب را محو می ي سیاهی دوده

اش خوف به دل بیندازد، اما تیریون همیشه آن را پیشرفتی نسبت به  قرار بود مشاهده. غرید ساخته شده بود که می
  .کلگان یافته بود ي صورت سوخته

اش را به غرشی پرطنین تبدیل  کالهخود خنده» .مونه، لرد کوچک پرنس یادش می«: ر دادسندور به او هشدا
  .کرد

اگه فراموش کرد، سگ خوبی باش و بهش یادآوري . امیدوارم که یادش بمونه«: تیریون لنیستر جواب داد
  »تونم برادرم رو پیدا کنم؟ دونی کجا می می«. به اطراف حیاط نگاه کرد» .کن

  ».خوره حانه میبا ملکه صب«

سرش را از روي ادب اجباري جلوي سندور کلگان خم کرد و با حداکثر شتابی که پاهاي لنگش اجازه » .آه«
او . کرد شد، احساس ترحم می اي که امروز با سندور طرف می براي اولین شوالیه. داد، سوت زنان دور شد می

  .مزاجی آتشین داشت

ها نشسته بود و با  جیمی پیش سرسی و بچه. در اتاق مهمانان فراهم بودغذاي سرد بدون لذتی سر میز صبحانه 
  .کردند صداي آهسته با هم صحبت می

  »رابرت هنوز خوابه؟«: نشست پرسید تیریون که بدون دعوت سر میز می



اش  حاکی از چندش را گرفت که از بدو تولد تیریون هنگام نگاه به او به چهره ي خواهرش همان قیافه
  ».از ته قلب شریک غم اونا شده. پیش لرد ادارده. شاه هنوز اصالً نخوابیده«. تنشس می

. گرفت خیلی کم بودند چیزهایی که جیمی جدي می» .رابرت ما خیلی مهربانه«: جیمی با لبخندي سست گفت
، تنها در تمام دوران بچگی طوالنی و وحشتناکش. گرفت دانست و نادیده می تیریون این ویژگی برادرش را می

جیمی کمترین حدي از محبت یا احترام به او نشان داده بود و تیریون به این خاطر حاضر بود تقریباً هر عمل 
  .جیمی را ببخشد

لیوان از اون شراب سیاه  ههاي کوچولو؛ و ی ن و دو تا از اون ماهیون«: تیریون به او گفت. جلو آمد یپیشخدمت
مرد تعظیم کرد و » .اون قدر بپز تا سیاه بشه. اوه، کمی هم گوشت خوك. رهاعال براي اینکه غذا از گلو پایین ب

امروز صبح خیلی بهتر این نقش را بازي . دوقلوهاي مذکر و مونث. تیریون به برادر و خواهرش رو کرد. رفت
ي آرایش گیسوها. هر دو لباس سبز سیري را انتخاب کرده بودند که با رنگ چشمشان تناسب داشت. کردند می

  .درخشید بلوندشان طبق مد روز بود و زیورآالت طالیی روي مچ و انگشت و گلویشان می

هر روز . دهد نداند شد و تصمیم گرفت که ترجیح می تیریون با خودش فکر کرد که اگر دوقلو داشت چه می
ز آن هولناك دایمی در برابر چشم، بیش ا ي یک نسخه. خودش در آینه به حد کافی بد بود ي صبح دیدن قیافه

  .بود که در ذهن تصور کند

  »، خبري از برن داري؟دایی«: پرنس تامن پرسید

اي  استاد اینو عالمت امیدوارکننده. تغییري در وضعش نبوده. دیشب به اتاق بیمار سر زدم«: تیریون گفت
  ».دونه می

شباهت نداشت، اما به هر  به برادرش. شیرینی بود ي پسربچه» .خوام برن بمیره من نمی«: تامن با ترس گفت
  .حال جیمی و تیریون نیز دو نخود در یک غالف نبودند

هایی که  یکی از گروگان. برادر داشت که اسم اون هم برندون بود هلرد ادارد ی«: جیمی متفکرانه گفت
  ».رسه که اسم بدیمنی باشه به نظر می. ها کشتند تارگرین

تیریون یک تکه از نان . پیشخدمت بشقاب او را آورد» .دیمن نیستاوه، مطمئناً اون همه هم ب«: تیریون گفت
  .سیاه پاره کرد

  »منظورت چیه؟«. کرد سرسی با دقت به او نگاه می



به نظر استاد هنوز . چطور، فقط اینکه ممکنه تامن به آرزوش برسه«. تیریون لبخند کجی به او تحویل داد
  .راب نوشیداي ش جرعه» .احتمال داره که پسره زنده بمونه

نگاهی که جیمی و سرسی . ها نبود میرسال با شادي داد زد و تامن با اضطراب لبخند زد، اما توجه تیریون به بچه
. سپس خواهرش به میز چشم دوخت. به هم انداختند بیش از یک لحظه طول نکشید، اما از دید او مخفی نماند

  ».دن یک بچه این همه درد بکشه ه میخدایان شمالی سنگدل هستند که اجاز. این ترحم نیست«

  »استاد چی گفت؟«: جیمی پرسید

کنه که اگه قرار  اون فکر می«: تیریون مدتی حین تفکر جوید و گفت. گوشت خوك زیر دندانش صدا داد
  ».چهار روزه که وضعش تغییر نکرده. بود پسره بمیره، تا به حال مرده بود

هاي  تمام زیبایی مادرش را داشت و فاقد هیچ یک از خصلت» ، عمو؟شه برن بهتر می«: میرسال کوچولو پرسید
  .او بود

با عسل و آب زنده . هاي پاهاش رو خرد کرده سقوط استخوان. کمرش شکسته، کوچولو«: تیریون به او گفت
ره راه اگه بیدار بشه، شاید بتونه درست غذا بخوره، اما هیچ وقت دوبا. میره نگهش داشتند، وگرنه از گرسنگی می

  ».ره نمی

  »احتمالش هست؟«. سرسی تکرار کرد» .اگه بیدار بشه«

خورم که  قسم می«. باز کمی نان جوید» .استاد تنها امیدواره. تنها خدایان خبر دارند«: تیریون به سرسی گفت
کنند،  هر بار که دورش می. کشه پسره زوزه می ي شب و روز کنار پنجره. داره اون گرگ پسره رو زنده نگه می

وقتی دوباره . تر شد بار پنجره رو بستند تا جلوي صدا رو بگیرند و برن به نظر ضعیف هاستاد گفت ی. گرده برمی
  ».تر شد پنجره رو باز کردند، ضربان قلبش قوي

کنم که هیچ کدوم با ما  قبول نمی. اونا خطرناکند. یه چیز غیرطبیعی در اون جونورها وجود داره«. ملکه لرزید
  ».نوب بیادبه ج

  ».کنند اونا اون دخترها رو همه جا تعقیب می. خیلی سخته که جلوشون رو بگیري، خواهر«: جیمی گفت

  »رید؟ پس به زودي می«. نوبت به ماهی رسید

ریم؟ تو چطور؟ خدایان رحم کنند، نگو که  می«. سپس اخم کرد» .نه به حد کافی زود«: سرسی گفت
  »خواي اینجا بمونی؟ می



تصمیم دارم . گرده برادرش پیش نگهبانان شب برمی ي بنجن استارك با حرامزاده«. شانه باال انداختتیریون 
  ».که باهاشون برم و این دیوار که این همه تعریفش رو شنیدیم ببینم

  ».سیاهپوش بکنی هبرادر عزیزم، امیدوارم به این فکر نباشی که ما رو صاحب ی«. جیمی لبخند زد

خوام  نه، من فقط می. افتند ها از دورن تا کسترلی راك به التماس می ی، من و پرهیز؟ فاحشهچ«. تیریون خندید
  ».دنیا بشاشم ي باالي دیوار بایستم و از روي لبه

سرسی با » .تامن، میرسال، بیایید. هاي رکیکی بشنوند  ها نباید همچین حرف بچه«. سرسی ناگهان برخاست
  .زمین از اتاق صبحانه بیرون رفتها و ردیف مال شتاب به همراه بچه

ي  استارك وقتی پسرش زیر سایه«. هاي سبز خونسردش برادرش را تماشا کرد جیمی لنیستر متفکرانه با چشم
  ».شه کنه، هیچ وقت حاضر به ترك وینترفل نمی مرگ تقال می

ر حالت هیچ کاري در در ه. و رابرت فرمان خواهد داد. کنه اگه رابرت فرمان بده، حرکت می«: تیریون گفت
  ».حد توان لرد ادارد براي کمک به پسره وجود نداره

  ».کنه در حقش لطف می. کردم اگه پسر من بود، این کار رو می. تونه عذابش رو پایان ببخشه می«

  ».کنه دوستانه تلقی نمی. کنم این پیشنهاد رو به لرد ادارد مطرح نکنی، برادر عزیز توصیه می«

مرگ تمیز رو  همن که ی. کنند اش می همه مسخره. بدتر از چالق. شه زنده بمونه، چالق میحتی اگه پسره «
  ».دم ترجیح می

اي که از تمسخر دارم، اجازه  با تجربه«. هایش را بدتر کرد تیریون در جواب شانه باال انداخت که اعوجاج شانه
  ».زندگی پر از امکاناتهمرگ خیلی قطعی و نهاییه، در حالی که . خوام که مخالفت بکنم می

  »جن منحرفی، درسته؟ هتو ی«. جیمی لبخند زد

هایی که شاید براي گفتن داشته  به شنیدن چیز. من امیدوارم که پسره حتماً بلند بشه. اوه، بله«: تیریون اقرار کرد
  ».باشه، خیلی عالقه دارم

کنم که  ها شک می عزیزم، بعضی وقتتیریون، برادر «: با دلخوري گفت. لبخند برادرش مثل شیر ترش برید
  ».م جناحیوتو طرفدار کد



براي پایین فرستادن غذا یک جرعه شراب تند سیاه نوشید و مثل یک . دهان تیریون پر از نان و ماهی بود
ام  دونی که چقدر عاشق خانواده می. کنی ناراحتم می. چطور، جیمی، برادر عزیزم«. گرگ به جیمی لبخند زد

  ».هستم



  جان - ۱۰
صدا  گوست بی. کرد به اینکه شاید این آخرین بار باشد فکر نکند سعی می. رفت ها باال می جان آهسته از پله

شد و حیاط پر از صدا و آشوب بود، اما داخل  ها وارد می در بیرون، برف با باد از دروازه. آمد در کنارش می
  .ساکت که جان احساس راحتی کند دیوارهاي ضخیم سنگی هنوز گرم و ساکت بود؛ بیش از آن حد

. این کار به جان شهامت داد. گوست دستش را لیسید. نگران بود. به مقابل در رسید و مدتی طوالنی ایستاد
  .راست ایستاد و وارد اتاق شد

حتی یک لحظه برن را . نزدیک به دو هفته شب و روز اینجا مانده بود. لیدي استارك آنجا کنار تخت بود
همچنین، با وجود اینکه گفته . دستور داده بود که غذایش و حتی لگن را به اینجا بیاورند. بود ترك نکرده

خودش به برن عسل و آب و . خوابد، تخت سفت کوچکی برایش مهیا شده بود شد خیلی به ندرت می می
بنابراین . بود حتی یک بار هم اتاق را ترك نکرده. کرد خوراند و زندگی او را حفظ می معجون گیاهی را می
  .جان نزدیک نشده بود

  .اما دیگر فرصتی نمانده بود

. زیر آن یک گرگ زوزه کشید. پنجره باز بود. ترسید که صحبت کند یا جلوتر برود می. مدتی دم در ایستاد
  .گوست شنید و سرش را بلند کرد

اینجا چی کار «. پلک زدسرانجام . براي یک لحظه انگار جان را نشناخت. لیدي استارك به او نگاه کرد
  .صدایش به شکلی عجیب یکنواخت و عاري از احساس بود» کنی؟ می

  ».براي وداع. اومدم برن رو ببینم«: جان گفت

  ».حاال برو. دیدي«. به نظر بیست سال پیر شده بود. موي قرمز درازش مات و ژولیده بود. اش تغییر نکرد چهره

با . دانست که شاید دیگر هرگز برن را نبیند کردن بود، اما می بخشی از وجود جان فرار ي تنها خواسته
  ».لطفاً«. دلواپسی به اتاق قدم گذاشت

  ».خوایم تو رو پیش خودمون نمی. گفتم برو«. هاي لیدي به جنبش افتاد چیز سردي در چشم

اکنون . انداخت زمانی حتی شاید او را به گریه می. شد که جان بدود و فرار کند زمانی این حرف موجب می
شد و با خطراتی بدتر از کتلین تالی  شب می ي قسم خورده انبرادراز  یاو به زودي یک. تنها خشمگینش کرد
  ».اون برادرمه«: جان گفت. شد استارك مواجه می



  »ها رو صدا کنم؟ باید نگهبان«

خت را بین خودشان ت» .دیدنش رو به من ندي ي حق نداري که اجازه. صداشون کن«: جان با سرسختی گفت
  .به برن نگاه کرد که دراز کشیده بود. حفظ کرد و عرض اتاق را پیمود

این برنی نبود که به خاطر . ها بود دست شبیه چنگال پرنده. لیدي استارك یک دست برن را نگه داشته بود
ایش زیر لحاف پاه. ها کشیده شده بود پوستش محکم روي استخوان. تمام گوشت بدنش آب شده بود. آورد می

هاي سیاهی فرو رفته بودند؛  هایش به حفره چشم. آن چنان انحنایی داشتند که با دیدنش جان احساس تهوع کرد
رسید که  جانی به نظر می شبیه برگ نیمه. سقوط به نحوي برن را چروکانده بود. دیدند باز بودند، اما چیزي نمی

  .اولین باد او را به قبر حمل خواهد کرد

  .رفت اش باال و پایین می عمق سینه هاي خرد شده، با هر نفس کم ن وجود، زیر آن دندهبا ای

جان . کرد هایش حس می ریزش اشک را روي گونه» .ترسیدم می. برن، متاسفم که تا حاال پیشت نیومدم«
  »...همهمن و راب و دخترها، . ما همه منتظریم که بیدار بشی. لطفاً. برن، نمیر«. داد دیگر اهمیت نمی

گرگ باز . جان این را به معناي پذیرش محسوب کرد. کسی را صدا نکرده بود. کرد لیدي استارك تماشا می
  .گرگی که برن فرصت نکرده بود اسمی برایش انتخاب کند. بیرون پنجره زوزه کشید

بل اینکه بارش برف باید امروز ق. قراره به دیوار در شمال برم. عمو بنجن منتظره. دیگه باید برم«: جان گفت
سنگینی فکر تنها . به یادش افتاد که برن به خاطر انتظار براي سفر تا چه حد هیجان داشت» .شروع بشه راه بیفتیم

هایش را پاك کرد، خم شد  اشک. گذاشتن برن در این حالت، بیش از آن بود که طاقت تحملش را داشته باشد
  .و به نرمی لب برادرش را بوسید

  ».خواستم که پیش من بمونه می«: ك آهسته گفتلیدي استار

زد، اما مثل این بود که  داشت با جان حرف می. کرد به جان حتی نگاه هم نمی. جان با احتیاط او را تماشا کرد
  .جان در اتاق حضور ندارد

به سپت رفتم و به هفت . خاص من بود ي اون بچه. من دعا کردم«: لیدي استارك عاري از احساس گفت
گاهی دعاها مستجاب . خدا هفت بار دعا کردم که ند نظرش عوض بشه و بذاره که اون پیش من بمونه ي هرهچ
  ».شن می

بعد سکوتی ناراحت کننده، تنها چیزي بود که به نظرش » .تقصیر شما نبود«. دانست که چه بگوید جان نمی
  .رسید



من به تبرئه شدن از دید تو نیازي ندارم، «. پر از نفرت بودند. هاي لیدي استارك به سمت او آمدند چشم
  ».حرامزاده

. دست دیگر را گرفت و فشرد. لیدي استارك یک دست برن را نگه داشته بود. جان نگاهش را پایین انداخت
  ».در پناه خدایان«. ها بودند ها مانند استخوان پرنده انگشت

ایستاد، اما لیدي هیچ وقت او را به اسم صدا  یجان نباید م. »جان«: جان به در رسیده بود که او صدایش کرد
  .دید کرد که انگار براي اولین بار او را می لیدي استارك طوري به صورت او نگاه می. جان برگشت. نکرده بود

  »بله؟«: جان پرسید

با تمام بدنش . سپس نگاهش به برن برگشت و شروع به گریستن کرد» .افتاد، نه برن باید براي تو اتفاق می«
  .او را ندیده بود ي جان هرگز گریه. لرزید ها می ریختن اشک

  .تا حیاط راه طوالنی به نظر رسید

ها افسار و زین  زدند، به اسب شدند، مردان داد می ها بارگیري می ارابه. بیرون پر از سر و صدا و اغتشاش بود
به بارش کرده بود و همه براي  برف سبکی شروع. شدند شد و به خارج از اسطبل راهنمایی می گذاشته می

  .حرکت عجله داشتند

به نظر اخیراً بلوغ یافته بود؛ . ها بود دستوراتش به بلندي بهترین فریادزننده. ها بود راب در مرکز تمام آشوب
  .ویند در کنارش بود گري. انگار که سقوط برن و فروپاشی مادرش او را نیرومندتر ساخته بود

  ».خواست راه بیفته یک ساعت پیش می. گرده دنبالت می عمو بنجن«: به جان گفت

  ».تره کردم سخت رفتن از اونی که فکر می«. به تمام جنب و جوش اطرافش نگاه کرد» .به زودي. دونم می«

اونو «. شد برف روي مویش نشسته بود و با گرماي بدنش آب می» .براي من هم جدایی سخته«: راب گفت
  »دیدي؟

  .ت؛ به صدایش اطمینان نداشتجان با سر بله گف

  ».دونم من می. میره نمی«: راب گفت

مالقات تمام توانش را . لحنش خسته و یکنواخت بود» .سخت هستید ها جان شما استارك«: جان موافقت کرد
  .گرفته بود



  »...مادرم«. راب متوجه شد که مشکلی وجود دارد

  » .خیلی لطف داشت... اون«

  ».دفعه بعد که ببینمت، سر تا پا سیاه پوشیدي. خوبه«. لبخند زد. به نظر خیال راب راحت شد

  »کنی چقدر طول بکشه؟ فکر می. همیشه رنگ دلخواهم بوده«. جان به زور متقابالً لبخند زد

  ».خدایان حفظت کنند، اسنو«. جان را به طرف خودش کشید و محکم بغل کرد» .خیلی زود«: راب قول داد

  ».مواظب برن باش. و همچنین تو رو، استارك« .جان هم او را بغل کرد

عمو بنجن گفت که اگه دیدمت، به «: سرانجام راب گفت. جدا شدند و با ناراحتی به هم نگاه کردند» حتماً«
  ».اسطبل بفرستمت

  ».هنوز از یه نفر دیگه باید وداع کنم«

  ».پس من تو رو ندیدم«

خانه مسافت  تا اسلحه. ه و گرگ و اسب تنها گذاشتاراب ي جان او را ایستاده روي برف و در محاصره
  .خودش را از آنجا برداشت و مسیر پل سرپوشیده را انتخاب کرد ي بسته. کوتاهی بود

کافی بود که . کرد نایمریا کمک می. کرد که از خودش بزرگتر بود آریا در اتاقش بود و صندوقی را پر می
داشت و  دوید، لباس ابریشمی ظریفی را با دهانش بر می تاق میآریا تنها اشاره کند و گرگ به سمت دیگر ا

  .اما وقتی بوي گوست را حس کرد، روي دمش نشست و واق زد. آورد می

هاي نحیفش را محکم دور گردن  دست. آریا به پشت سرش نگاه کرد، جان را دید و به روي پاهایش پرید
دادند که  اجازه نمی«. زد که نفسش گرفت یع حریف میآن قدر سر» .نگران بودم که رفته باشی«. جان انداخت

  ».براي خداحافظی پیشت بیام

  »این بار چی کار کردي؟«

به صندوق بزرگ » .من همه چیز رو جمع کرده بودم و آماده بودم. هیچی«. آریا از او جدا شد و قیافه گرفت
سپتا موردان «. و پال بودند، اشاره کرد هایی که در تمام اتاق پخش که بیش از یک سوم آن پر نشده بود و لباس

گه که یه بانوي  می. ند گه وسایل من به شکل مناسب چیده نشده می. اش رو دوباره جمع کنم گه که باید همه می
  ».کنه هاي کهنه به چمدانش پرت نمی هاش رو همین طوري مثل پارچه جنوبی لباس ي شایسته



  »این کاري نیست که کردي، خواهر کوچولو؟«

  »شدند؟ چیدهده که چطور  کی اهمیت می. ریزند خوب، به هر حال همه اونا در راه به هم می«

اش  هاي طالیی تیره گرگ ماده با چشم» .فکر نکنم از کمک کردن نایمریا هم خوشش بیاد. سپتا موردان«
  ».دي بشهبن چیزي برات دارم که باید خیلی با احتیاط بسته. ولی چه بهتر«. صدا به جان زل زد بی

  »یه هدیه؟«. آریا بشاش شد ي چهره

  ».در رو ببند. تونی هدیه حسابش کنی می«

گرگ را مامور کرد که در » .نگهبانی بده. نایمریا، بیا اینجا«. آریا محتاطانه ولی با هیجان راهرو را دید زد
آن را . ه در آورده بوداش را از پارچ در این بین، جان هدیه. صورت آمدن مزاحمین اخطار دهد و در را بست

  .جلوي چشم آریا باال گرفت

  .»یه شمشیر«: آریا یک نفس گفت. هاي خودش هایی تیره، مثل چشم چشم. هاي آریا گشاد شدند چشم

فوالد  ي جان شمشیر را آهسته بیرون کشید تا آریا برق آبی تیره. پذیر بود غالف چرمی خاکستري و انعطاف
تونی باهاش اصالح  اش اون قدر تیزه که می لبه. مواظب باش که خودتو نبري. یستاین اسباب بازي ن«. را ببیند

  ».کنی

  ».کنند دخترها اصالح نمی«: آریا گفت

  »پاهاي سپتا رو دیدي؟. شاید بهتر باشه که بکنند«

  ».خیلی نحیفند«. اش گرفت آریا خنده

پنتاس و میر و سایر شهرهاي آزاد از ها در  براوسی. براي ساخت این به میکن سفارش خاصی کردم. مثل تو«
کافی فرز باشی  ي تونی سر حریفت رو قطع کنی، ولی اگه به اندازه باهاش نمی. کنند این نوع شمشیر استفاده می

  ».تونی سوراخ سوراخش کنی می

  ».تونم باشم فرز می«

. اد و عقب رفتشمشیر را در دست او نهاد، طرز گرفتن صحیح را نشان د» .باید هر روز تمرین کنی«
  »احساست چطوره؟ از توازن راضی هستی؟«

  ».فکر کنم«



  ».کنه نوك تیزشه که حریف رو سوراخ می. اولین درس«

: آریا گفت. سوخت، اما جان مانند یک ابله لبخند زد محل ضربه می. آریا با پهناي شمشیر به دست او زد
  ».گیره سپتا موردان اینو از من می«. ر شداش ظاه شک در چهره» .دونم از کدوم سمتش استفاده کنم می«

  ».گیره اگه از وجودش خبر نداشته باشه، نمی«

  »با کی تمرین کنم؟«

تا وقتی . بارانداز پادشاه یه شهر واقعیه، هزار بار بزرگتر از وینترفله. کنی کسی رو پیدا می«: جان به او وعده داد
ولی هر . بدو، سوارکاري کن، خودتو قوي کن. تماشا کنشریک تمرین پیدا نکردي، تمرین بقیه رو در میدان 

  »...کنی کار می

  »!نگو... سنسا... به«: با هم گفتند. دانست بعدي را می ي آریا جمله

  ».شه، خواهر کوچولو دلم برات تنگ می«

  ».اومدي کاش با ما می«. خواهد گریه کند ناگهان به نظر رسید که آریا می

. اکنون احساس بهتري داشت» دونه؟ کسی چه می. شن یک قلعه ختم می هاي متفاوت به گاهی جاده«
اگه بیشتر از این عمو بنجن رو معطل کنم، سال اول خدمتم در . بهتره که برم«. گذاشت که باز تسلیم غم شود نمی

  ».گذره ها می دیوار با خالی کردن لگن

آریا تقریباً با » .اول شمشیر رو کنار بگذار«: ادجان با خنده هشدار د. آریا دوید تا براي آخرین بار بغلش کند
  . احتیاط شمشیر را کنار گذاشت و جان را بوسه باران کرد

: جان گفت. کرد وقتی جان کنار در دوباره به او رو کرد، او باز شمشیر را برداشته بود و توازنش را امتحان می
  ».شمشیرهاي خوب اسم دارند ي همه. کم مونده بود یادم بره«

  ».این هم اسم داره؟ اوه، به من بگو«. شمشیري که در دستش بود را تماشا کرد» .مثل آیس«: آریا گفت

  ».تونی حدس بزنی؟ یه چیز که خیلی بهش عالقه داري نمی«: جان سر به سر آریا گذاشت

  »!1نیدل«: با هم گفتند. این همه ذهنش تیز بود. سپس فهمید. آریا ابتدا متوجه نشد

                                                             
1 Needle یعنی سوزن.  



  .آریا، دلگرمی جان در مسافرت طوالنی به سمت شمال بود ي ندهخ ي خاطره



  دنريس - ۱۱
دنریس تارگرین با ترس و شکوهی وحشیانه در دشتی خارج از دیوارهاي پنتاس با کال دروگو ازدواج کرد، 

  .ها معتقد بودند که هر امر مهمی در زندگی یک مرد باید زیر آسمان آزاد صورت بگیرد چون داترك

ها آمده بودند؛ چهل هزار جنگجوي داترکی و تعداد  االسارش را به حضور خود فراخوانده بود و آندروگو ک
هایی با بافتن علف  هاي وسیع خود اردو زده بودند، قصر بیرون دیوارهاي شهر با گله. شماري زن، بچه و برده بی

وز مردم شریف پنتاس را بیشتر خوردند و با گذشت هر ر برافراشته بودند، هر چه که در معرض دید بود می
  .کردند مضطرب می

مشغول خوردن » .ند وکالي همکار من، تعداد نگهبانان شهر رو دو برابر کرده«: ها گفت یک شب ایلیریو به آن
کال به کاالسارش ملحق شده بود و محل . اردك عسلی و فلفل برشته در کاخی بودند که قبالًً مال دروگو بود

  .اسم عروسی در اختیار دنریس و برادرش گذاشته شده بوداقامتش تا زمان مر

تر قبل از اینکه نصف ثروت پنتاس رو براي اجیر  بهتره هر چه سریع«: سر جورا مورمونت به شوخی گفت
تبعیدي همان شبی که دنی  ي شوالیه» .ها هدر بدن، ترتیب ازدواج پرنسس دنریس رو بدیم کردن سرباز و براوسی

. وخته شده بود، تقاضا کرده بود که در خدمت ویسریس باشد؛ ویسریس مشتاقانه پذیرفته بودبه کال دروگو فر
  .ها شده بود مورمونت از آن زمان همراه دایمی آن

برادرش . اش بلند شد، اما ویسریس حتی لبخند نزد شاد وکیل ایلیریو از بین ریش دو شاخه ي صداي خنده
به شرط اینکه «. به دنی نگاه کرد و دنی نگاهش را پایین انداخت» .ل اوناگه بخواد، همین فردا دنریس ما«: گفت

  ».بهاش رو بپردازه

هاي  ها روي انگشت انگشتر» .گفتم که ترتیب همه چیز داده شده«. ایلیریو دستش را به سستی در هوا تکان داد
  ».کنید ا حتماً تصاحبش میکال به شما یک تاج قول داده و شم. به من اعتماد کنید«. زدند اش برق می فربه

  »بله، اما کی؟«

ها بگذره  کنه و بعد از اینکه ازدواج کردند، باید از دشت اول دختر رو تصاحب می. وقتی کال مناسب بدونه«
  ».اگه طالع به نفع جنگ باشه. بعدش، شاید. معرفی بکنه» دوش کالین«به » وییس داترك«و عروسش رو در 

چقدر باید . غاصب تخت پدر منو اشغال کرده. ها بشاشم به طالع داترك«. قراري برآشفت ویسریس با بی
  »انتظار بکشم؟



چند ماه یا چند سال . اید، شاهنشاه ن انتظار کشیدهوشما بیشتر عمرت«. حجیمش را باال انداخت ي ایلیریو شانه
  »کنه؟ دیگه چه فرقی می

کنم که  توصیه می«: ود، موافقتش را اعالم کردهایش تا وییس داترك به شرق رفته ب سر جورا که در مسافرت
. دن کنند، اما هر کاري رو به وقت خودش انجام می ها به حرفشون عمل می داترك. حضرت صبور باشید، اعلی

ایراد گرفتن از  ي تونه لطفی از کال استدعا بکنه، اما هیچ وقت نباید به خودش اجازه تر می شخصی با مقام پایین
  ».کال رو بده

تر  من شخصی پایین. گم که قطعش کنند مورمونت، مواظب زبونت باش، وگرنه می«: یسریس با تشر گفتو
  ».کنه اژدها استدعا نمی. نیستم، من فرمانرواي به حق هفت پادشاهی هستم

وقتی به . ایلیریو لبخند مرموزي زد و یک بال اردك را کند. سر جورا با احترام چشمانش را پایین انداخت
دنی به برادرش خیره شد و با . تُرد گاز زد، عسل و روغن از بین انگشتانش به روي ریشش چکیدگوشت 

  .خودش فکر کرد که دیگر اژدهایی وجود ندارد، اما جرات بلند گفتن آن را نداشت

برهنه بود و از ترس . کرد اش می زد؛ زخمی ویسریس او را می. با این وجود شب پیش خواب یکی را دید
. ویسریس باز او را زد. هایش تعادل نداشتند کرد، اما قدم از ویسریس فرار می. ایش را گم کرده بوددست و پ

تو اژدها رو بیدار «: کشید زد و داد می ویسریس به او لگد می» .تو اژدها رو بیدار کردي«. سکندري خورد و افتاد
صدایی انگار در . هایش را بست و نالید چشم .هایش را لیز کرده بود خون ران» .کردي، تو اژدها رو بیدار کردي

وقتی . ور شدن حجم عظیمی از آتش جواب به او بلند شد؛ صداي گوشخراش شکافته شدن چیزي و سپس شعله
ها  هایی از شعله به هوا برخاسته بود و اژدها در میان آن دوباره نگاه کرد، ویسریس رفته بود، در هر طرف ستون

اژدها دنی را پیدا کردند، دنی از خواب  ي هاي گداخته وقتی چشم. ستگی برگرداندسر عظیمش را به آه. بود
  ...هیچ وقت این همه نترسیده بود. نازکی از عرق بدنش را پوشانده بود ي لرزید و الیه می. پرید

  .اش رسید تا اینکه سرانجام روز عروسی... 

یک سکوي بلند . وقفه و نوش و دعواي بی مراسم از سحر شروع شد و تا غروب ادامه داشت؛ یک روز عیش
هاي علفی ساخته شده بود و دنی روي آن در کنار کال دروگو باالتر از دریاي پرهیاهوي  خاکی بین خانه

هایی چنین عجیب و  هرگز این همه آدم در کنار هم ندیده بود؛ همچنین هرگز انسان. ها نشسته بود داترك
هاي گران قیمت بپوشند و  شاید به هنگام بازدید از شهرهاي آزاد لباس سوار قبایل اسب. ترسناك ندیده بود

مرد و زن به . کردند شان رفتار می هاي کهن عطرهاي خوشبو به خودشان بزنند، اما زیر آسمان آزاد طبق سنت
ه شده شان را باز گذاشته بودند؛ شلوارشان که از موي اسب بافت هاي چرمی پوشیده و سینه تنه شکل یکسان، نیم

از . درازشان مالیده بودند ي شد؛ و جنگجوها روغن تقطیر شده به موهاي بافته بود، با مدال برنزي بزرگی بسته می



خوردند که خفه شوند؛ از شیر اسب تخمیر شده  غذا که گوشت اسب سرخ شده با عسل و فلفل بود، آن قدر می
دور آتش نشسته بودند و با صدایی که به گوش دنی نوشیدند که کور شوند؛  و شراب اعالي ایلیریو آن قدر می

  .کردند ناهنجار و غریبه بود، یکدیگر را مسخره می

لباس سیاه پشمی جدیدش اژدهاي سرخ باشکوهی دیده  ي روي سینه. ویسریس درست زیر پاي او نشسته بود
اران همخون کال بود و بسیار ها درست در کنار سو جایگاه آن. ایلیریو و سر جورا کنار او نشسته بودند. شد می

ویسریس از نشستن در . توانست خشم را در چشمان بنفش برادرش ببیند شد، اما دنی می بلند مرتبه محسوب می
کردند  ها ابتدا ظرف غذا را به کال و عروسش تعارف می هر وقت برده. آمد تر از دنی خوشش نمی مکانی پست

اما قادر به هیچ کاري به جز . لرزید گرفتند، از شدت خشم می میکردند را مقابل او  و آنچه آن دو رد می
گذشت، با هر توهین به شخصیتش، خلقش  کرد و هر ساعت که می سرکوب خشم نبود، پس خودخوري می

  .شد تر می تیره

برادرش . اکنون که در میان این جمع انبوه نشسته بود، احساس تنهایی نکرده بود ي دنی هیچ وقت به اندازه
. ها ناخواسته بیرون زدند فته بود که لبخند بزند، بنابراین آن قدر لبخند زد که صورتش درد گرفت و اشکگ

دانست که اگر ویسریس گریه کردنش را ببیند، چقدر  ها انجام داد؛ می حداکثر تالشش را براي مخفی کردن آن
شقه : شد یش آورده میغذا برا. عصبانی خواهد شد و از واکنش احتمالی کال دروگو وحشت داشت

هاي قرمز داترکی، و بعداً میوه و آش  هاي کلفت سیاه و کلوچه کردند و سوسیس هایی که هنوز بخار می گوشت
اش در تالطم بود و  معده. کرد هاي پنتاس، اما دنی همه را رد می هاي لذیذ از آشپزخانه سبزي و شیرینی

  .دانست که قادر به پایین نگه داشتن غذا نیست می

کرد و به  داد و شوخی می کال دروگو با فریاد به سواران همخونش دستور می. کسی براي صحبت کردن نبود
. ها زبان مشترکی نداشتند آن. کرد خندید، اما به دنی که در کنارش بود به ندرت توجهی می ها می هاي آن پاسخ

شد، تنها چند  که در شهرهاي آزاد صحبت میکال از زبان والریایی غیر اصیلی . داترکی براي دنی نامفهوم بود
دنی حتی از همصحبتی با برادرش و ایلیریو . دانست کلمه بلد بود و از زبان مشترك هفت پادشاهی هیچی نمی

  .ها از او زیاد بود آن ي کرد، اما براي صحبت کردن فاصله استقبال می

نوشید، از غذا  م آرام شراب عسلی میپس در لباس عروسی ابریشمی خود نشسته بود، از فنجان خود آرا
بورن، پرنسس  من دنریس استورم. من از تبار اژدها هستم: گفت صدا به خودش می خوردن هراس داشت، بی

  .استون، از نسل اگان فاتح هستم درگون

ن با چند ز. خورشید تنها یک چهارم مسیر رو به باالیش را در آسمان پیموده بود که مردن اولین انسان را دید
کرد، اما با چشمانش حرکات را دنبال  دروگو بدون ابراز احساس تماشا می. رقصیدند ها براي کال می صداي طبل

  .انداخت تا براي تصاحبش با هم نزاع کنند ها می کرد و گاه به گاه مدالی برنزي براي زن می



ها را گرفت، به  یکی از رقاصهها وارد گود شد، بازوي  سرانجام یکی از آن. کردند جنگجوها هم تماشا می
ایلیریو به دنی گفته بود که شاید این اتفاق رخ . ها، همان جا سوار زن شد روي زمین انداخت و مثل آمیزش اسب

زندگی خصوصی در کاالسار معنا نداره و . کنند گیري می هاشون جفت ها مثل حیوانات گله داترك«. بدهد
  ».درك اونا از گناه و شرم مثل ما نیست

افتد، نگاهش را از آمیزش کنار کشید، اما جنگجوي دومی جلو  دنی وقتی متوجه شد که چه اتفاقی دارد می
. سپس دو مرد زن یکسانی را گرفتند. هایش باقی نماند آمد، و سومی، و به زودي راهی براي حفظ عفت چشم

ارخ سالحی . بیرون کشیده شدند ها فریادي شنید، دید که یکدیگر را هل دادند، و در چشم به هم زدنی ارخ
رقص مرگ شروع شد؛ جنگجوها دور هم . دراز و تیز بود و نیمی به شمشیر و نیمی به داس شباهت داشت

. ها با فریاد به هم فحش دادند چرخیدند، تیغ را باالي سر چرخاندند، به جلو پریدند و ضربه زدند، با برخورد ارخ
  .کسی اقدامی براي مداخله نکرد

هاي دنی قادر  تر از آنچه بود که چشم ها سریع حرکت ارخ. مان سرعت که شروع شده بود، خاتمه یافتبه ه
فوالد . یک مرد پایش سر خورد، دیگري تیغش را در یک قوس مسطح به حرکت انداخت. به تعقیب بودند

هایش را روي خاك  گوشت را درست باالي کمر داترکی گاز گرفت، او را از ستون فقرات تا ناف برید و روده
ترین زن را گرفت و همان جا سوارش شد؛ آن زن حتی همان یکی  حین جان کندن بازنده، برنده نزدیک. ریخت

  .ها جسد را بردند و رقص ادامه یافت برده. نبود که دعوا بر سرش آغاز شده بود

کننده محسوب  سه مرگ، کسلازدواج داترکی بدون حداقل «: ایلیریو در این باره نیز به او هشدار داده بود
  .عروسی او حتماً به شکل خاصی تبرك یافته بود؛ یک دوجین مرد قبل از پایان روز مرده بودند» .شه می

یافت و دیگر به زحمت جلوي فریاد کشیدن خودش را  گذشت، ترس دنی شدت بیشتري می هر چه می
دگیشان غریب و وحشیانه بود که انگار زن ي ها وحشت داشت؛ در نظرش آن چنان شیوه از داترك. گرفت می

از برادرش وحشت داشت؛ از آنچه در صورت برآورده نکردن . هاي واقعی حیواناتی در جلد بشر بودند، نه انسان
ترسید؛  بیش از همه از آنچه امشب زیر ستارگان رخ خواهد داد، می. ترسید انتظارش ممکن بود انجام بدهد، می

رحم شراب  اي ثابت و بی ا تسلیم این نره غولی کرده باشد که کنار دستش با قیافهبعد از اینکه برادرش او ر
  .نوشید می

  .دوباره به خودش گفت که از تبار اژدهاست

وقتی که خورشید سرانجام به حد پایین خود در آسمان رسیده بود، کال دروگو کف زد و ناگهان صداي 
زمان دریافت . خاست و دنی را در کنار خود بلند کرددروگو بر. گذرانی خاموش شد طبل و فریاد و خوش

  .هدایاي عروس رسیده بود



دانست که بعد هدایا، بعد اینکه خورشید غروب کرد، زمان اولین سواري و به سرانجام رساندن  و دنی می
تا  خودش را بغل کرد. کرد دنی سعی کرد که این فکر را از ذهنش خارج کند، اما ترکش نمی. رسد ازدواج می

  .نلرزد

دانست که برایش مفت تمام شده است؛ بدون شک، ایلیریو  دنی می. برادرش به او سه ندیمه هدیه کرد
 3دوریا. ها را داشتند پوست مسی و موي سیاه و چشم بادامی داترك 2و ژیکوي 1ایري. دخترها را تهیه کرده بود

شدند، برادرش به او  حضورش آورده می وقتی یکی یکی به. دختري الیسی با موي روشن و چشمان آبی بود
. ایلیریو و من شخصاً اونا رو براي تو انتخاب کردیم. ها خدمتکارهاي عادي نیستند، خواهر نازنین این«: گفت

دوریا قراره بهت هنر عشق ورزیدن زنانه رو . ایري بهت سوارکاري و ژیکوي بهت زبان داترکی یاد میده
  ».دیم ایلیریو و من هر دو شهادت می. ارش خیلی خوبهک«. لبخند محوي زد» .آموزش بده

ناچیزیه، اما تمام چیزیه که در  ي پرنسس من، هدیه«: اش عذرخواهی کرد سر جورا مورمونت به خاطر هدیه
دنی دید که موضوعشان تاریخ و آوازهاي . و چند کتاب قدیمی را جلوي او گذاشت» .تبعیدي فقیره هحد توان ی

  .از صمیم قلب از سر جورا تشکر کرد. ه شده به زبان مشترك استهفت پادشاهی نوشت

بزرگ چوبی را به  ي کلفت با کمک هم یک جعبه گردن ي وکیل ایلیریو دستوري زمزمه کرد و چهار برده
شد پیدا  وقتی دنی بازش کرد، چند طبق از بهترین مخمل و حریري که در شهرهاي آزاد بافته می. جلو آوردند

زیباترین چیزي . نفس دنی بند آمد. اي ظریف، سه تخم عظیم قرار داشتند ها در میان پارچه ي آنو رو... کرد
هاي رویشان خوشرنگ بود که ابتدا  هر کدام با دیگري متفاوت بود و آن چنان طرح. بودند که به عمر دیده بود

آن را . هر دو دست محتاج بود آن چنان بزرگ بودند که براي برداشتن یکی به. دنی فکر کرد جواهرنشان هستند
با دقت برداشت، چون انتظار داشت که از نوعی چینی اعال یا عاج ظریف و یا حتی شیشه ساخته شده باشد، اما 

سطح پوسته با . تر بود؛ مثل این بود که از سنگ ساخته شده و توپر باشد ها خیلی سنگین وزنش از این حدس
ها مثل فلز براق زیر آفتاب در  ی تخم را بین انگشتانش چرخاند، فلسهاي ظریفی پوشیده شده بود و وقت فلس

هاي برنزي داشت که  بسته به طرز نگه داشتن تخم،  یک تخم سبز سیر بود و لک. درخشیدند حال غروب می
آخري سیاه بود؛ به سیاهی دریاي نیمه شب، . هاي طالیی بود دیگري کرمی روشن با رگه. شدند ظاهر و غیب می

صدایش گرفته و پر از » اینا چی هستند؟«. هاي ارغوانی ها و منحنی این وجود پر جنب و جوش با قوس و با
  .حیرت بود

                                                             
1 Irri 
2 Jhiqui 
3 Doreah 



گذشت سالیان دراز اونا رو به سنگ . 1هاي سایه در ماوراي آشائی تخم اژدها از سرزمین«: وکیل ایلیریو گفت
  ».تبدیل کرده، با این وجود هنوز زیبایی درخشانی دارند

هایی را شنیده بود، اما هیچ وقت یکی را ندیده بود،  هاي چنین تخم دنی قصه» .ه برام عزیز خواهند بودهمیش«
ولخرج بودن را  بضاعتدانست که ایلیریو  واقعاً باشکوهی بود، اگر چه می ي هدیه. کرد که ببیند فکر هم نمی

اي از اسب و برده  ه بود، گنجینهایلیریو در عوض نقشی که در فروش دنی به کال دروگو ایفا کرد. دارد
  .آوري کرده بود جمع

یک شالق  2هاي محشري بودند؛ هگو سواران همخون کال سه سالح سنتی به او تقدیم کردند و چه سالح
یک کمان از جنس استخوان اژدها که  4کاري طال، و کاتو ارخی عالی با کنده 3اي، کوهولو نقره ي بلند با دسته

آه، همخونان «. وکیل ایلیریو و سر جورا به او سنت رد کردن این تعارف را آموخته بودند. ودبلندتر از قد دنی ب
بگذارید شوهر من به عوض من . اي درخور یک جنگجوي بزرگ است و من تنها یک زن هستم من، این هدیه

  .و به این ترتیب هدایاي عروس به کال دروگو رسید» .ها را حمل کند آن

نقره براي آویختن از مو،  ي دمپایی و جواهر، حلقه: ها داده شد داترك ي ر توسط بقیهوفوهدایاي دیگر به 
هاي معطر، سوزن و پر و  ادویه ي هاي لطیف، ابریشم و خمره دار و خز هاي طرح تنه دار و نیم کمربندهاي مدالیون

وکیل ایلیریو . بوداي کوچک، یک لباس خواب که از پوست هزار موش درست شده  اي شیشه هاي قهوه بطري
. 5زیباییه کالیسی ي هدیه«: بعد از اینکه گفت این آخري از چه ساخته شده است، در وصفش اضافه کرد

کرد؛ بیش از آن  هایی از هدایا در اطرافش باال رفتند؛ بیش از آن حد که تصورش را می ستون» .بختی میاره خوش
  .توانست استفاده کند خواست یا می حد که می

وقتی کال از پیش او رفت، زمزمه دعوت به سکوت از . اش را تقدیم کرد از همه، کال دروگو هدیه و آخر
وقتی کال برگشت، جمعیت . مرکز اردوگاه بلند شد و مانند موجی گسترش یافت تا کل کاالسار ساکت شد

  .ها راه را برایش باز کردند و او اسب را پیش دنی آورد انبوه داترکی

شد که تشخیص بدهد این  ها سرش می دنی تنها آن قدر از اسب. و پرشور و باشکوه بودمادیانی جوان، 
خاکستري مثل دریاي زمستان بود و یالش مانند . آورد چیزي داشت که نفس را بند می. حیوانی عادي نیست

  .دودي از نقره بود

                                                             
1 Asshai 
2 Haggo 
3 Cohollo 
4 Qotho 
5 Khaleesi 



کال دروگو چیزي . وازش کرددنی با دودلی دست دراز کرد، انگشتانش را به یال فرو برد و گردن اسب را ن
  ».اي موهاي تو اي به خاطر نقره گه، نقره کال می«: به داترکی گفت و وکیل ایلیریو ترجمه کرد

  ».زیباست«: دنی زمزمه کرد

کنه که مرکب کالیسی چیزي در خور جایگاهش در  رسم ایجاب می. گل سرسبد کاالساره«: ایلیریو گفت
  ».کنار کال باشه

اي را  دنی را چنان راحت بلند کرد که انگار بچه. هایش دو طرف کمر او را گرفت با دست دروگو جلو آمد و
دنی . زین از آنچه دنی عادت داشت، خیلی کوچکتر بود. کرد و او را روي زین نازك داترکی گذاشت بلند می

سر » باید چکار کنم؟«: از ایلیریو پرسید. در این مورد کسی از قبل به او حرفی نزده بود. مدتی با تردید نشست
  ».الزم نیست زیاد دور بري. افسار رو بگیر و سواري کن«: جورا مورمونت کسی بود که جواب داد

سوارکاري او . هاي کوتاه فرو برد هایش جمع کرد و پاهایش را در رکاب دنی با اضطراب افسار را در دست
خیلی بیشتري را روي کشتی و ارابه و تخت روان تنها نسبتاً خوب بود؛ نسبت به مسافرت پشت اسب، مدت زمان 

ترین حد با زانو به پهلوي مادیان  ضمن دعا براي اینکه نیفتد و آبرویش نرود، به کمترین و مالیم. گذرانده بود
  .زد

  .شاید هم اولین بار در عمرش بود. و براي اولین بار در چندین ساعت اخیر ترس را فراموش کرد

ها به  کرد؛ همه چشم کرد و جمعیت راه را باز می هاي نرم و مالیم حرکت می اي با گام نقره–مادیان خاکستري
. انگیز بود رود، اما به جاي ترسناك بودن به نوعی هیجان تر می دنی دید که از آنچه منظورش بوده سریع. او بود

کمترین فشار با . راه باز کنند ها به روي هم افتادند تا داترکی. اسب شروع به یورتمه رفتن کرد و دنی لبخند زد
ها با  دنی آن را به چهارنعل واداشت، و حاال داترکی. داد ساق، کمترین کشش روي افسار، و مادیان پاسخ می

 ي وقتی چرخید تا برگردد، یک چاله. پریدند خندیدند و از سر راهش به کنار می کردند و می فریاد تشویقش می
گاه  آن. ها در دو طرف جمع شده بودند و راهی براي دور زدن نبود آن. آتش درست در سر راهش نمایان شد

  .سرش را به کنار سر مادیان آورد. احساس شهامت دنی را به شکلی که تجربه نداشت فرا گرفت

  .ها پرید که انگار بال داشت اي چنان از روي شعله اسب نقره

پنتاسی » .دروگو بگید که باد رو به من هدیه دادهبه کال «: وقتی مقابل وکیل ایلیریو افسار را کشید، گفت
کرد، این حرف را به داترکی تکرار کرد و دنی براي اولین بار لبخند  چاق ضمن اینکه با ریش زردش بازي می

  .شوهر جدیدش را دید



دنی حساب . هاي خورشید درست در این موقع پشت دیوارهاي پنتاس در غرب ناپدید شدند آخرین اشعه
کال دروگو به سواران همخونش دستور داد که اسب نر قرمز خودش را . ان را از دست داده بودگذشت زم

اي آمد و انگشتش را  گذاشت، ویسریس یواشکی به کنار اسب نقره وقتی کال روي اسب تنومند زین می. بیاورند
بینی که تا  داري اژدها رو میخواهر نازنین، کال رو ارضا کن، وگرنه چنان شکلی از بی«. به ساق پاي دنی فرو برد

  ».به حال ندیدي

کرد؛ سیزده ساله و تک و تنها،  یک بار دیگر احساس بچگی می. با حرف برادرش دوباره ترسش برگشت
  .بدون آمادگی براي آنچه قرار بود به سرش بیاید

کال دروگو با . ندهاي علفی را ترك کرد ها با هم کاالسار و خانه کردند، آن در حالی که ستارگان طلوع می
اي موي  هاي ریز نقره زنگ. شد اسبش را با یورتمه تندي راند تر می او حرف نزد، فقط ضمن اینکه هوا تاریک

من از نسل «: کرد کرد و براي حفظ شهامتش مرتب زمزمه می دنی تعقیبش می. نواختند دراز کال به آرامی می
بعد از مدتی دیگر . ترسد اژدها هیچ وقت نمی» .ژدها هستممن از نسل ا. من از نسل اژدها هستم. اژدها هستم

اند، اما وقتی در چمنزاري کنار یک نهر کوچک  کرده اند یا چه مدت سواري می دانست چقدر دور شده نمی
هاي او حس  در دست. دروگو از روي اسبش پایین پرید و او را پایین آورد. ایستادند، هوا کامالً تاریک شده بود

ها را  وقتی کال افسار اسب. هستند سستآب  ي ه بدنش به شکنندگی شیشه است و اندامش به اندازهکرد ک می
و وقتی کال برگشت و به او نگاه . لرزید بست، دنی در لباس عروسی ابریشمی خود عاجز ایستاده بود و می می

  .کرد، دنی شروع به گریستن کرد

دستش » .نه«: کال گفت. طرز عجیبی عاري از احساس بود اش به چهره. هاي او خیره شد کال دروگو به اشک
  .اش اشک را از صورت دنی پاك کرد را بلند کرد و با شست پینه بسته

  »تو زبان مشترك رو بلدي؟«: دنی با شگفتی پرسید

  ».نه«: کال دوباره گفت

کرد او  نی فکر میدانست، اما یک کلمه بیش از آن چیزي بود که د اي بود که او می شاید این تنها کلمه
اي او کشید و  هاي نقره دروگو با مالیمت انگشتانش را بین زلف. داند و به شکلی به دنی احساس بهتري داد می

شد، با این وجود مهربانی و گرمایی در لحن بود  دنی جمالت را متوجه نمی. آهسته به زبان داترکی زمزمه کرد
  .که هیچ وقت از این مرد انتظارش را نداشت

دروگو . هاي او افتاد او گذاشت و سرش را آن قدر بلند کرد که نگاهش به چشم ي کال انگشتش را زیر چانه
با مالیمت او را در آغوش بلند کرد و روي یک سنگ گرد در . روي او مثل هر کس دیگري قد کشیده بود



: کال گفت. شان همسطح بودهای سپس رو به دنی روي زمین چهار زانو نشست؛ سرانجام صورت. کنار نهر نشاند
  ».نه«

  »ایه که بلدي؟ تنها کلمه«: دنی پرسید

راستش انداخت و  ي آن را روي شانه. موي درازش در کنارش روي خاك حلقه زده بود. دروگو جواب نداد
. اي کرد وقتی تمام شد، دروگو اشاره. بعد مدتی دنی براي کمک کردن خم شد. ها را یکی یکی جدا کرد زنگ
  .به آرامی و بااحتیاط شروع به باز کردن موي دروگو کرد. توجه شددنی م

وقتی کارش تمام شد، . کرد در تمام این مدت، دروگو ساکت نشسته بود و او را تماشا می. خیلی طول کشید
دنی هیچ وقت مویی . دروگو سرش را تکان داد و مویش مثل رودي از درخشش و تیرگی پشت سرش پهن شد

  .ان سیاه، چنان پرپشت ندیده بودچنان دراز، چن

  .هاي دنی کرد او شروع به درآوردن لباس. سپس نوبت دروگو بود

ها را درآورد، در حالی  یکی یکی و بااحتیاط لباس. کار انگشتانش با مهارت و به طرز عجیبی با ظرافت بود
هاي کوچک او را آشکار  تانوقتی دروگو پس. هاي او خیره بود حرکت و ساکت نشسته بود و به چشم که دنی بی

دروگو . هایش پوشاند هایش را کنار کشید و بدنش را با دست چشم. کرد، نتوانست جلوي خودش را بگیرد
اش را بلند کرد تا  اش کنار کشید، سپس چانه هاي دنی را با مالیمت ولی با قاطعیت از سینه دست» .نه«: گفت

  ».نه«: دروگو تکرار کرد. دوباره به او نگاه کند

  ».نه«: دنی نیز تکرار کرد

هواي . ها را از تن او در بیاورد تر به خودش کشید تا آخرین ابریشم سپس دروگو بلندش کرد و او را نزدیک
از آنچه . ها و پاهایش ظاهر شدند هاي قرمزي روي دست لرزید و لکه. دنی سرد بود ي شب براي پوست برهنه

کال دروگو چهار زانو نشسته بود، با . ترسید، اما مدتی هیچ اتفاقی نیفتاد بعد از این قرار بود اتفاق بیفتد می
  .نوشید هایش بدن او را می چشم

ها را  توانست قدرت زیاد دست می. تر ابتدا مالیم، سپس محکم. بعد از مدتی دروگو شروع به لمس او کرد
هاي  ش گرفت و یکی یکی انگشتهای هاي دنی را در دست دست. حس کند، اما دروگو هیچ وقت اذیتش نکرد

روي صورت او دست کشید، انحناي . یک دستش را به آرامی روي ساق پاي دنی کشید. او را نوازش کرد
هر دو دستش را به موي او فرو برد و با . هایش را دنبال کرد، یک انگشتش را با مالیمت دور لب او کشید گوش

هایش را مالش داد، یک انگشتش را روي ستون  داند، شانهسپس دنی را برگر. هایش آن را شانه کرد انگشت
  .فقرات به پایین کشید



دروگو پوست نرم زیر . هاي او رفت ها گذشت، تا اینکه سرانجام دست دروگو به پستان به نظر ساعت
ها را مالش داد، بین  هایش دور نوك پستان با شست. هایش را آن قدر نوازش کرد که به سوزش افتاد انگشت

هاي  ست و انگشت اشاره گرفت، سپس شروع به کشیدن کرد؛ ابتدا آرام، سپس با نیروي بیشتر، تا نوك پستانش
  .دنی سفت شد و درد گرفت

دنی برافروخته بود؛ نفسش تنگ بود و قلبش در سینه آرامش . سپس دروگو او را در آغوش خودش نشاند
دنی متوجه شد که این » نه؟«. هایش نگاه کرد مدروگو صورت او را در دست بزرگش گرفت و به چش. نداشت

  .یک سوال است

هاي او را به داخل بدن خودش  وقتی انگشت. دست دروگو را گرفت و آن را به سمت خیسی بین پاهایش برد
  »بله«: برد زمزمه کرد فرو می



  ادارد - ۱۲
  .بود بیدارباش یک ساعت قبل از سحر داده شد؛ وقتی که دنیا هنوز ساکن و خاکستري

آلود، ناگهان با هواي سوزناك قبل از سحر مواجه شد و  ند خواب. با شدت تکانش داد و از رویا درآورد 1الن
اي و  هاي ضخیم قهوه رابرت دستکش. فهمید که اسبش آماده شده و پادشاه دیگر بر اسب خودش سوار است

و در نظر دنیا شبیه به یک خرس سوار بر پوشاند،  هایش را می رداي کلفتی از خز پوشیده بود و یک کاله گوش
  ».باید در مورد مسایل مملکت بحث کنیم! بلند شو، بلند شو! پاشو، استارك«: پادشاه غرید. اسب شده بود

  .چادر را کنار زده بود ي الن پرده» .حضرت بفرمایید تو، اعلی. البته«: ند گفت

خوام  بعالوه من می. اردوگاه پر از گوشه«. خارج شدبا هر کلمه بخار از دهانش » .نه، نه، نه«: رابرت گفت
ند دید که سر بارس و سر مرین به همراه یک دوجین نگهبان » .هاي تو لذت ببرم سواري کنم و از این دشت

  .ها، لباس پوشیدن و سوار اسب شدن اي نبود جز مالش دادن چشم چاره. پشت سر او منتظر هستند

ند در کنارش چهارنعل . اسب بزرگ سیاهش را به تاخت انداخته بودسرعت حرکت دست رابرت بود و او 
. حین سواري سوالی پرسید، ولی باد کلمات را محو کرد و پادشاه نشنید. کرد که عقب نماند راند و سعی می می

. شاهی خارج شدند و به دشت زدند که هنوز به خاطر مه تاریک بود ي به زودي از جاده. بعد آن ند ساکت ماند
رسد، اما  شد مطمئن بود که صدا به گوششان نمی تا آن زمان دیگر نگهبانان تا حدي عقب مانده بودند و می

کوتاهی رسیده بودند که سپیده دمید و سرانجام پادشاه افسار  ي به باالي تپه. کاست رابرت هنوز از سرعت نمی
ر رابرت ایستاد، دید که او برافروخته و وقتی ند در کنا. دیگر در چند فرسخی جنوب گروه اصلی بودند. کشید

ند، ! خدایان شاهدند که به جاده زدن مثل یک مرد چه احساس خوبی داره«: رابرت با خنده گفت. سرحال است
هیچ وقت شخص صبوري نبوده این رابرت » .کنه ها رو دیوانه می خورم که اون شکلی خزیدن، مرد قسم می
هاش، باال رفتنش از هر پشته در جاده مثل اینه که داره از یه  با ناله و زاري چرخدار لعنتی ي اون خونه«. برتیون

سوزونمش و سرسی  محور دیگه بشکنه، می دم که اگه اون آشغال یه میل بهت قول می... کنه کوه صعود می
  »!تونه بقیه راه رو پیاده بیاد می

  ».کنم با کمال میل مشعل رو برات روشن می«. ند خندید

  ».شون رو جا بگذاریم و فقط بتازیم میل نیستم که همه بی«. پادشاه به شانه او زد» !وبرفیق خ«

  ».گی مطمئنم که جدي می«. لبخند به لب ند آمد
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شاهی، شمشیر  ي خانه بدوش در جاده ي نظرت چیه، ند؟ فقط تو و من، دو شوالیه. حتماً، حتماً«: پادشاه گفت
یا پیشخدمت میخونه تا امشب جامون  دهقانشاید یه دختر . سر راهمون دونن چه چیزي به کمرمون و خدایان می

  ».گرم باشه

نسبت به مملکت، نسبت به فرزندانمون، من نسبت به ... اما ما حاال وظایفی داریم، سرورم. تونستیم کاش می«
  ».ما دیگه پسرهاي نوجوانی که بودیم نیستیم. همسرم و شما نسبت به ملکه

اسمش چی بود، اون دختر ... با این حال یک بار. چه حیف. تو هیچ وقت نوجوان نبودي« .رابرت غرولند کرد
. شدي هاي درشت که توش غرق می عامی تو؟ بکا؟ نه اون مال من بود، چه خوشگل بود، موي سیاه و اون چشم

  »ات؟ ر پسر حرامزادهدونی که منظورم کدومه، ماد مریل بود؟ می. اسمش رو یک بار بهم گفتی. الینا؟ نه... مال تو

  ».دم که ازش صحبت نشه و من بیشتر ترجیح می. اسمش وایال بود«: ند با ادب سردي پاسخ داد

حتماً دختري استثنایی بوده که تونسته کاري کنه که لرد ادارد استارك شرافتش . وایال، بله«. پادشاه لبخند زد
  »...اش وقت بهم تعریف نکردي که قیافههیچ . رو فراموش کنه، حتی اگه تنها براي یک ساعت بوده

. گی به من داري، ولش کن رابرت اي که می به خاطر عالقه. و قصدش رو ندارم«. دهان ند از خشم سفت شد
  ».ها باعث رسوایی خودم و کتلین شدم من در مقابل چشم خدایان و انسان

  ».خدایان رحم کنند، آشنایی تو با کتلین خیلی کم بود«

  ».فرزند منو حامله بود. همسري گرفته بودم من اونو به«

لعنت به تو، هیچ زنی در تختخوابش بیلور . همیشه این طور بودي. گیري، ند زیادي به خودت سخت می«
کنم، اما  خوب، اگه این همه برات مهمه زیاد سماجت نمی«. با دست روي زانویش زد» .خواد نمی 1مقدس

» .گیري که باید نشان خانوادگیت جوجه تیغی باشه اون قدر جدي میدم که گاهی مسایل جزئی رو  شهادت می
دشت پهنی زیر پایشان گسترده . هاي نورش را به میان مه سفید صبحگاهی فرستاد خورشید در حال طلوع، اشعه

به ها را  ند آن. شدند هاي دراز و کوتاهی دیده می اي بود و روي سطح صافش اینجا و آنجا پشته شد؛ بایر و قهوه
  ».ها قبرهاي نخستین انسان«. پادشاهش نشان داد

  »از قبرستان سر در آوردیم؟«. رابرت اخم کرد

  ».این سرزمین باستانیه. حضرت شه، اعلی در شمال همه جا مقبره پیدا می«
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محافظین در پایین تپه بودند و فاصله » .و سرد«. تر دور خودش کشید و غرغر کرد رابرت ردایش را محکم
تو  ي قبرها صحبت کنیم یا سر حرامزاده ي خوب، تو رو اینجا نکشوندم که درباره«. ها گرفته بودند ز آنزیادي ا

پادشاه از کمرش کاغذي » .بگیر. دیشب یک قاصد از بارانداز پادشاه از طرف لرد واریس اومد. بگومگو کنیم
  .درآورد و به ند داد

کرد،  ن طور که زمانی به ایریس تارگرین خدمت میهما. گرهاي پادشاه بود خواجه واریس، رییس زمزمه
ند با فکر الیسا و تهمت وحشتناکش نامه را با دلهره باز کرد، اما نامه ارتباطی با . اکنون در خدمت رابرت بود

  »منبع این اطالعات چیه؟«. لیدي ارن نداشت

  »سر جورا مورمونت یادته؟«

خرس خاندانی قدیمی بودند،  ي هاي جزیره مونتمور» .تونستم فراموشش کنم کاش می«: ند رك گفت
سر جورا تالش کرده بود که با فروختن چند . مغرور و شرافتمند، اما سرزمینشان سرد و دورافتاده و محروم بود

ها از پرچمداران  از آنجا که مورمونت. خانواده را بهبود ببخشد ي داران تایروشی بودجه صیاد قاچاق به برده
خرس به غرب را پیمود، اما  ي ند سفر طوالنی تا جزیره. ننگ شمال شده بود ي د، جرم او مایهها بودن استارك

پنج سال از آن . بعد رسیدن دید که جورا سوار کشتی شده و از چنگ آیس و عدالت پادشاه فرار کرده است
  .زمان گذشته بود

بازگشت از  ي شاهانه است تا اجازه سر جورا االن در پنتاسه و بسیار مشتاق کسب عفو«: رابرت توضیح داد
  ».کنه لرد واریس ازش خوب استفاده می. تبعید رو پیدا کنه

  ».دم جسد بشه من که ترجیح می«. نامه را پس داد» .دار، جاسوس شده پس برده«: ند با انزجار گفت

  »کنی؟ برداشت میقضیه جورا به کنار، از گزارش چه . ها مفیدتر از اجساد هستند  گه که جاسوس واریس می«

  »که چی؟ باید براش هدیه عروسی بفرستیم؟. داترکی ازدواج کرده ي رییس قبیلهه دنریس تارگرین با ی«

  ».یکی که کامالً تیز باشه، به همراه مرد جسوري که ازش استفاده کنه. چاقو هشاید ی«. پادشاه اخم کرد

ند به یاد . رفت ها تا حد جنون پیش می رینند وانمود نکرد که غافلگیر شده است؛ نفرت رابرت از تارگ
اي از وفاداري به رابرت پیشکش  هاي ریگار را به عنوان نشانه آورد که وقتی تایوین لنیستر اجساد زن و بچه می

وقتی اعتراض کرده بود . ند اسم آن عمل را قتل گذاشت؛ رابرت مقتضاي جنگ. کرد، با خشم به هم چه گفتند
» .بینم تنها توله اژدها می. بینم من بچه نمی«: ا بچه بودند، پادشاه جدیدش پاسخ داده بودکه پرنس و پرنسس تنه

ادارد استارك همان روز با خشمی فروخورده شهر را . حتی جان ارن نتوانسته بود آتش آن نزاع را خاموش کند



ها، مرگ دیگري   آن براي آشتی کردن. ها را به تنهایی در جنوب بجنگد ترك کرده بود تا آخرین درگیري
  .الزم شده بود؛ مرگ لیانا، و سوگی که با درگذشتش به طور مشترك گذرانده بودند

. شه بچه محسوب می هحضرت، دختره به زحمت بیش از ی اعلی«. این بار ند با اراده جلوي غضب را گرفت
وچک ریگار از زیر تختش به شد که وقتی دختر ک گفته می» .شما تایوین لنیستر نیستید که معصومین رو بکشید

پسرش تنها یک شیرخوار در آغوش مادر بود، با این حال . کرد شد، گریه می مقابل تیغ شمشیر کشیده می
  .مادر جدا کرده و سرش را به دیوار کوبیده بودند ي سربازان لرد تایوین او را به زور از سینه

کنه  مونه؟ این بچه خیلی زود پاهاش رو باز می و این یکی چه مدت معصوم باقی می«. دهان رابرت سفت شد
  ».کنه و شروع به زاییدن توله اژدها براي به دردسر انداختن من می

  »...غیر قابل تصوره... عمل خیلی پستیه... ها به هر حال، کشتن بچه«

مرگ طرز . غیر قابل تصور؟ کاري که ایریس با برادرت برندون کرد، غیر قابل تصور بود«. شاه برآشفت
صدایش » کنی چند بار به خواهرت تجاوز کرد؟ چند صد بار؟ فکر می... و ریگار. پدرت غیر قابل تصور بود

با . پادشاه افسار را محکم کشید و حیوان را ساکت کرد. چنان بلند شده بود که اسبش با اضطراب شیهه کشید
کشم، تا زمانی که مثل  تم بهش برسه میمن هر تارگرینی که دس«. عصبانیت انگشتش را به سمت ند اشاره گرفت

  ».شاشم اژدهاهاشون منقرض بشن، بعد روي قبرشون می

اگر گذشت این همه سال . دانست که موقع خشم صالح نیست که با رابرت مخالفت بکند ند به خوبی می
دستت «: سیدآهسته پر. کرد خواهی رابرت را تسکین نداده بود، هیچ حرفی از جانب ند کمکی نمی عطش انتقام

  »رسه؟ به این یکی که نمی

رو اون و برادرش رو در ویالي  یه پنتاسی آبله. نه، لعنت به خدایان«. دهان پادشاه با اوقات تلخی کج شد
ها پیش  باید سال. ها تحویل داده ها در هر طرف تحت محافظت داشت و حاال اونا رو به داترك خودش با خواجه

حماقت منه که  ي نشانه. دادم، اما جان به بدي تو بود د، ترتیب کشتنشون رو مین بووکه دست یافتن بهشون آس
  ».به حرفش گوش کردم

  ».جان ارن انسان شریف و دستی الیق بود«

شه که این کال  گفته می«. شد خشم به همان سرعت که آمده بود، محو می. رابرت باد به دماغش انداخت
  »جان چه پاسخی براي این داشت؟. دروگو در قشونش صد هزار سرباز داره



دریاي  ي گفت که حتی یک میلیون داترکی تا زمانی که در طرف دیگه می«: ند با خونسردي پاسخ داد
از دریاي آزاد نفرت دارند و ازش . بربرها کشتی ندارند. باریک بمونند، تهدیدي براي مملکت نیستند

  ».ترسند می

ند، بهت . شه صاحب کشتی شد اما در شهرهاي آزاد می. شاید«. قراري روي زین جابجا شد پادشاه با بی
یادت رفته که چند . گن هنوز کسانی در هفت پادشاهی به من غاصب می. گم که از این ازدواج خوشم نمیاد می

ها جنگیدند؟ فعالً منتظر فرصتند، اما اگه کوچکترین شانسی دستشون بیفته، منو در  خاندان به نفع تارگرین
اگه پادشاه گدا با پشتیبانی یک لشکر داترکی از دریا بگذره، . کنند کشند و به پسرهام هم رحم نمی می تختخوابم

  ».شن خائنین بهش ملحق می

مدافع شرق  هوقتی ی. ریزیم و اگه از بخت بد ما بگذره، قشونش رو به دریا می. گذره اون نمی«: ند وعده داد
  »...جدید انتخاب کنی

دونم  می. کنم گم، من پسر ارن رو به سمت مدافع منصوب نمی براي آخرین بار بهت می« .پادشاه غرولند کرد
ها شدند، دیوانگیه که دفاع از یک چهارم  ها شریک بستر داترك زنته، اما وقتی تارگرین ي که خواهرزاده

  ».مریض بذارم ي بچه همملکت رو به دوش ی

اگه رابرت ارن قبول نیست، یکی از . فع شرق منصوب کنیمدا هاما تو باید ی«. پاسخ دادن بود ي ند آماده
  ».شایستگی خودش رو اثبات کرده» استورمز اند« ي مطمئناً استنیس در زمان محاصره. برادرهات رو انتخاب کن

  .به نظر ناراحت بود. پادشاه اخم کرد و چیزي نگفت. ساکت شد تا این اسم نفوذ بکند

  ».بته در صورتی که قبالً این افتخار رو به کسی وعده نداده باشیال«: ند آهسته حرفش را تکمیل کرد

اش ظاهر  سپس به همان سرعت رنجش در قیافه. براي یک لحظه به نظر رسید که رابرت غافلگیر شده است
  »عیبی داره که داده باشم؟«. شد

  »به جیمی لنیستر، مگه نه؟«

. هاي او را حفظ کرد ند سرعت قدم. ها پایین رفت هرابرت دوباره اسبش را به حرکت واداشت و به سمت مقبر
  .؛ یک کلمه قاطع براي خاتمه دادن به موضوع»بله«: سرانجام گفت. پادشاه مستقیم جلو رفت

محتاطانه . دارد دانست که در مسیر خطرناکی گام بر می می. پس شایعات صحت داشتند» .کش شاه«: ند گفت
به وقتش جیمی به این مقام مفتخر . عه، اما پدرش مدافع غربه، رابرتشکی نیست که شخصی توانا و شجا«: گفت



نگرانی اصلیش را ناگفته گذاشت؛ این » .هیچ کس نباید هم شرق هم غرب رو در اختیار داشته باشه. شه می
  . گذاشت انتصاب نصف قواي مملکت را در دست لنیسترها می

فعالً لرد تایوین به جاودانگی . که وارد میدان بشه جنگم من وقتی با دشمن می«: شقی گفت پادشاه با کله
اذیتم نکن ند، . ها جیمی چیزي به ارث ببره رسه، پس شک دارم که به این زودي کسترلی راك به نظر می

  ».مقدمات این انتصاب چیده شده

  »تونم رك صحبت کنم؟ حضرت، می اعلی«

هاي دراز  از بین علف» .حرف زدنت رو بگیرمتونم جلوي  این طور که معلومه، نمی«. رابرت غرولند کرد
  .گذشتند اي می قهوه

  »تونی به جیمی لنیستر اعتماد کنی؟ می«

گارد شاهنشاهیه، زندگی و آینده و افتخاراتش همه به من  ي هاون دوقلوي زن منه، از برادران قسم خورد«
  ».وابسته است

  ».دهمان طور که به ایریس تارگرین وابسته بو«: ند متذکر شد

شمشیرش در فتح تختی که روش . چرا باید بهش مشکوك باشم؟ هر وقت هر چی ازش خواستم، انجام داده«
  ».شینم، کمک کرده می

اما نگذاشت که این کلمات . شینی، کمک کرده دار کردن تختی که روش می شمشیرش به لکه: ند فکر کرد
بعد گلوي همون . ودش از جان پادشاه دفاع کنهاون قسم خورده بود که به قیمت جان خ«. از لبش خارج شوند

  ».پادشاه رو با شمشیر برید

یکی باید ایریس رو ! به حق هفت جهنم«. رابرت ناگهان افسار اسبش را کشید و کنار یک قبر قدیمی ایستاد
  ».افتاد اگه جیمی نکرده بود، به دوش تو یا من می! کشت می

ند در جا تصمیم گرفت که رابرت باید اکنون تمام حقیقت » .ودیمگارد شاهنشاهی نب ي ما برادر قسم خورده«
  »حضرت؟ دنت خاطرت هست، اعلی تراي«. را بشنود

  »چطور ممکنه فراموشش کنم؟. من تاجم رو اونجا فتح کردم«

ریگار به تو زخمی زده بود، بنابراین وقتی قشون تارگرین در هم شکست و متواري شد، «: ند یادآوري کرد
ما . نشینی کرد ارتش ریگار به بارانداز پادشاه عقب ي باقیمانده. من گذاشتی ي تعقیب رو به عهده ي وظیفه



ها  انتظار داشتم که دروازه. بود ي سرخ قلعهایریس با چند هزار نفر که بهش وفادار بودند، در . دنبالشون کردیم
  ».رو به روي خودمون بسته ببینم

  »که چی؟. ه جاش دیدي که افراد ما قبالً شهر رو تسخیر کردندب«. صبري سر تکان داد رابرت با بی

و اونا . شیر لنیستر بر فراز دیوارها در اهتزاز بود، نه گوزن تاجدار. افراد لنیستر. افراد ما نه«: ند صبورانه گفت
  ».شهر رو با خیانت تصرف کرده بودند

اي  پرچم رابرت جمع شده بودند؛ عدهلردهاي بزرگ و کوچک زیر . ور بود جنگ نزدیک به یک سال شعله
لنیسترهاي قدرتمند کسترلی راك، محافظین غرب، از درگیري کنار مانده . دیگر به تارگرین وفادار مانده بودند

وقتی لرد تایوین لنیستر جلوي . اعتنا بودند بودند و به دعوت از طرف هر دوي شورشیان و وفاداران بی
ارتشی دوازده هزار نفره ظاهر شده بود و ادعاي وفاداري کرده بود، ایریس هاي بارانداز پادشاه با  دروازه

پس پادشاه دیوانه آخرین دستور . اند تارگرین حتماً فکر کرده بود که خدایان به دعاهایش پاسخ داده
  .هاي شهرش را به روي شیرها گشوده بود دروازه. آمیزش را داده بود جنون

دوباره داشت خشمگین » .ها به خوبی باهاش آشنا بودند که تارگرین خیانت تاکتیکی هست«: رابرت گفت
این موضوع باعث بدخواب . لنیسترها اون طور که لیاقتشون بود، حقشون رو کف دستشون گذاشتند«. شد می

  ».شه شدن من نمی

رده سال زندگی هایش چها با دروغ. آشنا نبود هاي آشفته براي او نا خواب. لحن ند تلخ بود» .تو اونجا نبودي«
  ».اون فتح فاقد شرافت بود«. آمدند ها به سراغش می ها هنوز شب کرده بود، با این حال آن

شرف  ي دونستند؟ برو به سردابت و از لیانا درباره ها از شرف چی می تارگرین! آدرها شرافت رو ازت بگیرند«
  »!اژدها سوال کن

به من قول : لیانا زمزمه کرده بود» .دنت گرفتی لیانا رو در ترايانتقام «: ند که کنار پادشاه ایستاده بود، گفت
  .بده، ند

پیروزي  هی. لعنت به خدایان«. رابرت به زمین خاکستري در دوردست خیره شد» .اما لیانا رو برنگردوند«
اره مال من، و دوب... خواهر تو، در امان. کردم من براي دختره بود که دعا می... تاج هی. توخالی نصیب من کردند

تاج به سر گذاشتن چیه؟ خدایان دعاهاي پادشاهان و  ي پرسم فایده ند، از تو می. ن طور که قرار بود باشهوهم
  ».کنند گاوچرانان رو مثل هم مسخره می



 تاالرتونم تعریف کنم که وقتی اون روز وارد  فقط می... حضرت تونم از عوض خدایان پاسخ بدم، اعلی نمی«
هاي اژدهاها از روي  جمجمه. ایریس غرق در خون خودش روي زمین افتاده بود. دم، چی دیدمتخت سلطنتی ش

 ي جیمی رداي سفید گارد شاهنشاهی رو روي زره. افراد لنیستر همه جا بودند. دیوارها به پایین خیره بودند
ها روي تخت  والیهباالتر از ش. حتی شمشیرش طالکاري بود. تونم تجسمش کنم هنوز می. طالیی پوشیده بود

  »!درخشید چه می. شیر روي سرش بود ي آهنین نشسته بود و کالهخودي به شکل کله

  ».دونند اینو همه می«: پادشاه نق زد

احساس . هاي اژدها تاالر رو طی کردم در سکوت بین ردیف دراز جمجمه. من هنوز سوار اسب بودم«
شمشیر طالییش روي پاهاش بود؛ . و به جیمی نگاه کردم جلوي تخت ایستادم. کنند کردم که منو تماشا می می
یک کلمه . افراد لنیستر کنار کشیدند. کردند افراد من پشت سرم تاالر رو پر می. اش از خون پادشاه سرخ بود لبه

کالهخودش رو . بالخره جیمی خندید و بلند شد. بهش روي تخت خیره شدم و منتظر موندم. حرف نزدم
متاسفانه باید . داشتم من فقط براي رفیقمون، رابرت، گرم نگهش می. نترس، استارك: فتبرداشت و به من گ

  ».بگم که صندلی راحتی نیست

هاي دراز یک دسته  با بلند شدن صداي خنده، از بین علف. پادشاه ناگهان سرش را به عقب برد و خندید
لنیستر اعتماد کنم، چون مدتی روي صندلی من کنی نباید به  فکر می«. کالغ با ضربات سریع بال به هوا پریدند

  ».تنها کمی بزرگتر از پسري نوجوان. جیمی تنها هفده سالش بود، ند«. دوباره با خنده لرزید» نشست؟

  ».نوجوان یا بالغ، حقی نسبت به اون تخت نداشت«

نفرین شده هیچ جاي  دونند که در اون اتاق خدایان می. ایه ها کار خسته کننده کشتن شاه. شاید خسته بود«
به . کننده است و جیمی راست گفته، اون صندلی به شکل ضایعی ناراحت. اي براي استراحت باسنت نیست دیگه

خوب، حاال من گناه اهریمنی جیمی رو دونستم و از موضوع چشم «. سرش را تکان داد» .اشکال مختلف
. آوره سکه شمردن کسالت ي به همون اندازه. ام، ند ها و امور حکومتی حسابی خسته از اسرار و مشاجره. پوشیدم

به پهلوي اسبش زد، از روي مقبره » .خوام دوباره باد رو در موهام حس کنم می. بیا، بذار بتازیم، قبالً بلد بودي
  .پرید و سرعت گرفت، خاك پشت سرش بلند شد

. نی تا عمق وجودش نفوذ کرده بودحرفی براي گفتن نداشت و احساس ناتوا. براي مدتی ند او را دنبال نکرد
منطق پادشاه را  او جان ارن نبود تا جلوي رفتار بی. کند و چرا آمده است باز به این فکر افتاد که اینجا چکار می

آمد انجام خواهد داد و هیچ حرف یا عمل  رابرت مثل همیشه هر کار که خوشش می. بگیرد و به او خرد بیاموزد
  .جاي او شراکت در غم کتلین و در کنار برن بود. جاي او در وینترفل بود. ادد ند این را تغییر نمی



ادارد استارك تسلیم شده بود؛ با چکمه به . تواند همیشه جایی باشد که به آن تعلق دارد اما یک مرد نمی
  .اسبش زد و به دنبال پادشاه به راه افتاد



  تيريون - ۱۳
  .انتها ادامه داشت جاده شمال بی

شاهی  ي ها آشنا بود، اما تنها دو هفته مسافرت در راهی وحشی که مثالً جاده به خوبی هر کسی با نقشه تیریون
  .شد، براي جا افتادن این درس کافی بود که نقشه یک چیز و سرزمین واقعی چیز کامالً متفاوتی است نامیده می

سلطنتی وینترفل را ترك کرده  ها در همان روز حرکت پادشاه در میان تمام آشوب ناشی از عزیمت آن
عظیم چرخدار ملکه بلند  ي ها و خانه ها، غژغژ ارابه بارید و صداي فریاد مردها، شیهه اسب برف سبکی می. بودند
ها و  ها و ستون شوالیه ها و ارابه آنجا پرچم. شد شاهی درست بعد گذشتن از قلعه و شهر آغاز می ي جاده. بود

بردند، در حالی که تیریون به همراه بنجن استارك و  ند و هیاهو را با خود میپیچید سربازها به جنوب می
  .او به سمت شمال پیچیدي  برادرزاده

  .تر شده بود بعد آن محیط به تدریج سردتر و به مراتب ساکت

هاي بلند  هاي سنگیشان برج هاي سنگالخی و ناهمواري گرفته بودند که روي قله سمت غرب جاده را تپه
شد که تا جایی که  هاي پهنی تبدیل می تر بود و زمین به دشت در شرق زمین کم ارتفاع. شد بانی دیده می دیده

گذشتند و مزارعی کوچک  عرضی می هاي پر شتاب کم هاي سنگی از روي رود پل. دید امتداد داشتند چشم می
در جاده زیاد بود و در شب رفت و آمد . هایی کوچک حلقه زده بودند دور دیوارهاي سنگی یا چوبی قلعه

  .شد هاي بدساختی براي استراحت پیدا می مهمانخانه

. شاهی خلوت شد ي اما بعد سه روز دور شدن از وینترفل، مزارع جایشان را به جنگل انبوه دادند و جاده
ل به هاي سرد آبی مای هاي سنگی با گذشت هر فرسنگ بلندتر شدند تا اینکه در روز پنجم دیگر به غول تپه

وزید،  وقتی باد از شمال می. هایشان را پوشانده بود هایی ناهموار تبدیل شده بودند و برف شانه خاکستري با قله
  .شد هاي یخی به مانند پرچم از روي ارتفاعات بلند می ستون درازي از کریستال

ل شرق پیچ و تاب ها در سمت غرب، جاده از بین جنگل به سمت شمال از شما با وجود این دیوار از کوه
هاي سیاه تشکیل شده بود، از هر چه که تیریون به عمرش  ها و خاربن سبز ها و همیشه جنگل که از بلوط. خورد می

هایشان با  نامید و به واقع شب می» ها جنگل گرگ«بنجن استارك آن را . تر بود تر و تاریک دیده بود قدیمی
هاي شبانه  دایرولف زال جان اسنو با شنیدن زوزه. شد پر می هاي دور و گاهی نه چندان دور هاي گله زوزه
به نظر تیریون چیزي در ارتباط با . کرد کرد، اما هیچ وقت صدایش را در جواب بلند نمی هایش را تیز می گوش

  .آن حیوان خیلی مضطرب کننده بود



یک لنیستر بود،  ي شایستهتیریون آن طور که . تا آن زمان بدون احتساب گرگ گروهشان هشت نفره شده بود
اش و چند اسب تازه براي  حرامزاده ي تنها همراهان بنجن استارك برادرزاده. کرد با دو محافظ مسافرت می

جنگل پشت دیوارهاي چوبی یک پست نگهبانی جنگلی اتراق کردند و  ي نگهبانان شب بود؛ اما شبی در حاشیه
یارن گوژپشت و بداخالق بود و . ها ملحق شد به آن 1یارن در آنجا یکی دیگر از برادران سیاهپوش به نام

اي کهنسال و به سختی سنگ به نظر  اش پشت ریشی به سیاهی لباسش پنهان بود، اما به استواري ریشه قیافه
یارن نگاهی سرد به . فینگرز بودند ي پوش از ناحیه همراهش یک جفت پسر دهقان ژنده. رسید می

شد که زندگی  گفته می. کرد تیریون درك می. »متجاوزین به عنف«: رفیشان کردهایش انداخت و مع زیردست
  .روي دیوار دشوار است، اما بدون شک نسبت به اخته شدن ارجح بود

. پنج مرد، سه پسر، یک دایرولف، بیست اسب و یک جعبه پر از زاغ که استاد لوین به بنجن استارك داده بود
  .شدند دیگري، گروه عجیبی محسوب می ي ا هر جادهشاهی، ی ي شکی نبود که در جاده

گیرد که به  جان اسنو چنان حالتی می ي تیریون متوجه شد که موقع تماشاي یارن و همراهان عبوسش، قیافه
داد، مو و ریشش  اي می کجی داشت، بوي زننده ي یارن شانه. اي حاکی از دلسردي بود کننده طرز ناراحت

دو نفري که به خدمت . شدند دارش به ندرت شسته می هاي کهنه و وصله ش بود، لباسژولیده و چرب و پر از شپ
  .رحم بودند، احمق نیز بودند دادند و به ظاهر همان طور که بی جذب کرده بود، بوي بدتري می

اگر . کرد که نگهبانی شب از مردانی مشابه عمویش تشکیل شده است پسرك بدون شک به اشتباه فکر می
تیریون براي پسرك احساس دلسوزي . شدند اي می دهنده ، یارن و همراهانش موجب بیداري تکانچنین بود

  .یا شاید باید گفت که زندگی سختی برایش انتخاب شده بود...  زندگی سختی انتخاب کرده بود. کرد می

ترها بیزار است رسید که مثل برادرش از لنیس بنجن استارك به نظر می. کمتري داشت ي به عمو احساس عالقه
از نوك دماغ به تیریون نگاه کرده بود و گفته . و وقتی تیریون قصدش را به او گفته بود، اصالً خشنود نشده بود

  ».شه دم لنیستر، کنار دیوار مهمانخانه پیدا نمی بهت هشدار می«: بود

اید متوجه شده باشی که من ش. کنید اي براي جا دادن من پیدا می مطمئناً یه گوشه«: تیریون جواب داده بود
  ».کوچکم

. داد، بنابراین موضوع قطعی شده بود، اما استارك خرسند نبود البته که کسی جواب رد به برادر ملکه نمی
عزیمتشان هر کار  ي و استارك از لحظه» .دم که از سواري خوشت نخواهد اومد بهت قول می«: رك گفته بود

  .وعده انجام داده بود توانست براي برآورده کردن آن که می

                                                             
1 Yoren 



هایش به شکل بدي  هاي تیریون از سواري مداوم زخمی بودند، عضالت ساق ران ،اول ي هدر انتهاي هفت
لعنت به او اگر که موجب . کرد شکایت نمی. گرفته بودند و تا مغز استخوان سرما به بدنش نفوذ کرده بود

  .شد خشنودي بنجن استارك می

پالتوي مندرس، از جنس پوست خرس بود و . استارك کمی دلش خنک شده بودتیریون سر موضوع پالتوي 
بزرگواري نگهبانان شب آن را به او تعارف کرده بود و بدون شک انتظار  ي استارك به نشانه. داد بوي کپک می

 ترین موقع خروج از وینترفل گرم. تیریون با لبخند آن را پذیرفته بود. داشت که او با متانت ردش کند
این . هایش را با خودش آورده بود، اما به زودي فهمیده بود که به هیچ وجه حتی نزدیک به کافی نیستند لباس

رسید و باد وقتی  انجماد می ي ها دماي هوا راحت به زیر نقطه اکنون شب. شد باال هوا سرد بود و سردتر می
اکنون دیگر استارك حتماً از . کرد ی نفوذ میهاي پشم ترین لباس وزید، مثل چاقویی بود که مستقیم به گرم می

لنیسترها هیچ وقت چیزي را رد . شاید درسی آموخته بود. خورد خودش تاسف می ي ژست جوانمردانه
  .داشتند شد، بر می لنیسترها چیزي که تعارف می. کردند، حتی اگر دور از ادب باشد نمی

ها  کردند، مزارع و قلعه ها نفوذ می ق تاریک جنگل گرگرفتند و بیشتر به اعما هر چه بیشتر به سمت شمال می
شد و به استفاده از امکانات  شدند، تا اینکه سرانجام دیگر سقفی براي پناه بردن پیدا نمی تر می تر و کوچک کم

  .خودشان تنزل کردند

زیادي  زیادي کوچک، زیادي لنگ،. تیریون هیچ وقت کمکی در برافراشتن یا جمع کردن محل اتراق نبود
پس عادت کرده بود که در مدتی که استارك و یارن و بقیه مردها مشغول فراهم کردن . دست و پا گیر

ها و روشن کردن آتش بودند، پالتو و مشک شرابش را بردارد و براي  هاي ابتدایی و رسیدگی به اسب سرپناه
  .خلوتی برود ي مطالعه به گوشه

رخ کمیابی از جزایر تابستان بود که این همه راه از کسترلی در هجدهمین شب مسافرتشان نوبت شراب س
تیریون با . هاي اژدهاها بود راك با خودش آورده بود و کتابی که شامل تفکراتی در مورد تاریخچه و ویژگی

وینترفل قرض گرفته و براي مسافرت شمال نگه داشته  ي لرد ادارد استارك چند کتاب نادر از کتابخانه ي اجازه
  .بود

یک . دنجی پیداکرد ي کمی دورتر از سر و صداي اردوگاه، کنار نهري با آب زالل و به سردي یخ، گوشه
درخت تکیه داد،  ي تیریون لنیستر پشتش را به تنه. کرد بلوط کهنسال در برابر باد گزنده از او محافظت می

خصوصیات استخوان  ي عه دربارهاي شراب نوشید و شروع به مطال پالتویش را محکم دور خودش پیچید، جرعه
استحکامش به . استخوان اژدها به علت مقدار آهن زیادي که دارد، سیاه است: کتاب به او یاد داد. اژدها کرد

تر و خیلی انعطاف پذیرتر است؛ و البته که کامالً در برابر آتش مقاوم  فوالد است، با این حال سبک ي اندازه



کماندار مجهز به یکی از . ها بسیار گرانبها هستند ستخوان اژدها براي داترکیهاي ا عجیب نیست که کمان. است
  .ها بردش از هر کمان چوبی بیشتر است آن

وقتی موقع ازدواج خواهرش با رابرت برتیون براي اولین بار به . واري به اژدهاها داشت دیوانه ي تیریون عالقه
ها آویزان  گشته بود که از دیوار اتاق تخت سلطنتی تارگرین هایی بارانداز پادشاه آمد، مصرانه دنبال جمجمه

ها کرده بود، اما تیریون آن قدر پافشاري کرده بود که انبار  پادشاه رابرت پرچم و تابلو جایگزین آن. اند بوده
  .ها در یک سرداب نمور را یافته بود آن

با این . کرد که زیبا باشند اما فکر نمی. بیابد انگیز کننده و شاید حتی رعب ها را خیره انتظارش را داشت که آن
مشعل . کرد شان به آتش را حس می عالقه. درخشیدند سیاه، صاف و براق چنان که زیر نور مشعل می. حال بودند

. ها را روي دیوار پشت سرش به رقص انداخته بود هاي بزرگتر برده بود و سایه را به داخل دهان یکی از جمجمه
ها براي  مشعل برایشان هیچ بود؛ آن ي شعله. درازي از جنس الماس سیاه بودند ي وهاي خمیدهها چاق دندان

توانست قسم بخورد که چشم  کشید، می وقتی کنار می. تري ساخته شده بودند گرماي آتش به مراتب مهیب
  .کند خالی حیوان رفتن او را تماشا می

. ترین تنها یک قرن و نیم سیصد سال پیش بود؛ تازهترین مال بیش از  قدیمی. نوزده جمجمه وجود داشت
سگ نبودند و تنها بقایاي  ي ترین بودند؛ یک جفت که بزرگتر از جمجمه ها همچنین کوچک جدیدترین

ها بودند، شاید هم  ها آخرین اژدهاهاي تارگرین آن. استون بودند آخرین بچه اژدهاهاي متولد شده در درگون
  .د عمر نکرده بودندآخرین در کل دنیا، و زیا

رسید؛ سه  ها می ها و داستان ي آواز شد تا نوبت به سه هیوال ها به تدریج زیاد می جمجمه ي از آن به بعد اندازه
ها اسامی خدایان  آوازخوان. اژدهایی که اگان تارگرین و خواهرهایش به جان هفت پادشاهی کهن انداخته بودند

ها ایستاده  آن ي هاي گشوده تیریون مات و مبهوت بین آرواره. 3، وگار2مراکسس، 1بلریون: ها داده بودند را به آن
مراکسس . شدي توانستی سوار بر اسب وارد گلوي وگار شوي، گرچه دیگر خارج نمی وقتی زنده بود، می. بود

ه ببلعد؛ توانست یک گاو میش را درست و بزرگتر از همه، بلریون، رعب سیاه بود که می. از آن هم بزرگتر بود
  .پلکند هاي سرد پشت بندر ایبن می شد در دشت هاي پشمالو که گفته می حتی شاید یکی از آن ماموت

عظیم فاقد چشم بلریون خیره شده بود تا مشعلش کم  ي تیریون در آن سرداب نمور مدت طوالنی به جمجمه
ود درکی داشته باشد، تصوري از حیوان وقتی که زنده ب ي سعی کرده بود که از جثه. مانده بود خاموش شود

  .دمید زد و آتش می گشود و در آسمان چرخ می هاي بزرگ سیاهش را می زمانی داشته باشد که او بال
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ها متحد  جد دور خودش، پادشاه الرن راکی، با پادشاه مرن ریچی به منظور مقابله با کشورگشایی تارگرین
این نزدیک به سیصد سال پیش و در زمانی بود که هفت . کندشده بود و سعی کرده بود در مقابل آتش مقاومت 

دو پادشاه روي هم ششصد پرچم . پادشاهی هر کدام یک پادشاهی بودند، نه استانی از یک مملکت بزرگتر
گویند که  نگاران می واقعه. افراشته، پنج هزار شوالیه سوار بر اسب، و ده برابر آن سرباز سواره و پیاده داشتند

ها بقایاي ارتش آخرین پادشاهی بود که اگان  انِ اژدهاساالر شاید یک پنجم آن تعداد بود و بیشتر آنلشکر اگ
  .کشته بود و وفاداریشان مشکوك بود

وقتی دو شاه حمله را . دو لشکر در دشتی وسیع در میان مزارع طالیی آماده براي دروي گندم به هم رسیدند
نویسند که براي  نگاران می واقعه. ز هم پاشید و شروع کرد به گریختنآغاز کردند، ارتش تارگرین لرزید و ا

اما فقط به مدت آن چند لحظه، قبل از اینکه اگان تارگرین ... چند لحظه کشورگشایی به انتهاي خود رسیده بود
  .و خواهرانش به نبرد ملحق شوند

ها آن را میدان آتش  آوازخوان. ودنداي بود که وگار، مراکسس و بلریون با هم رها شده ب این تنها مرتبه
  .نامیدند

پادشاه الرن فرار کرده بود و آن قدر زنده . آن روز نزدیک به چهار هزار نفر سوختند، از جمله پادشاه مرن
ها سوگند وفاداري بخورد، و صاحب فرزندي شود که تیریون بدون اشتیاق  مانده بود که تسلیم شود، به تارگرین

  .ر بودبه خاطرش سپاسگزا

  »کنی؟ چرا این همه مطالعه می«

جان اسنو چند قدم دورتر ایستاده بود و با کنجکاوي او را برانداز . تیریون با شنیدن صدا سرش را بلند کرد
  ».بینی به من نگاه کن و بگو که چی می«: کتاب را روي انگشتش بست و گفت. کرد می

  ».تیریون لنیستر. بینم رو میندازي؟ تو  دستم می«. پسرك با شک به او نگاه کرد

کوتوله  هبینی، ی چیزي که می. مزاده به طور قابل توجهی مودب هستی، اسنواحر هنسبت به ی«. تیریون آه کشید
  »چند سالته، دوازده؟. است

  ».چهارده«

زان پاهاي من کوتاه و نامی. رسم، بلندتري با این حال از حداکثر قدي که من تا آخر عمرم بهش می. چهارده«
شاید بدت نیاد بدونی که خودم اون . به زین خاصی نیاز دارم تا از پشت اسبم نیفتم. رم هستند و با زحمت راه می

کافی نیرومند  ي هاي من به اندازه دست. شدم اسب کوچولو می هوگرنه باید سوار ی. زین رو طراحی کردم



اگه رعیت به دنیا اومده بودم، شاید منو به . شم نمیهیچ وقت شمشیرباز قابلی . هستند، اما باز خیلی کوتاه هستند
. حال خودم گذاشته بودند تا بمیرم، شاید هم به بردگی فروخته بودند تا مردم از تماشاي نمایش من بخندند

. انتظاراتی از من هست. ها همه از بین مردم فقیر هستند لنیستر کسترلی راکی به دنیا اومدم و دلقک هافسوس که ی
از قضا برادرم بعداً همون پادشاه رو کشت، اما زندگی پر از این . ه مدت بیست سال دست پادشاه بودپدرم ب

من مجبورم . انگیز من پادشاه بعدیه نفرت ي خواهرم با پادشاه جدید ازدواج کرد و خواهرزاده. آمیزه اتفاقات طعنه
ا چطور؟ خوب، شاید پاهام نسبت به بدنم که سهمم در افتخارات خاندانم رو به دست بیارم، موافق نیستی؟ ام

ذهنم  ي اش رو تنها به اندازه دم که اندازه ام خیلی گنده است، گرچه من ترجیح می خیلی کوچک باشند، اما کله
برادرم . ذهن من، سالح منه. هاي خودم دارم ها و ضعف گرایانه از توانایی من ارزیابی واقع. بزرگ در نظر بگیرم
و همان طور که شمشیر به سنگ براي ... پادشاه رابرت پتکش رو داره، و من ذهنم رو دارم شمشیرش رو داره،

به «. تیریون به روي جلد چرمی کتاب زد» .تیز باقی موندن نیاز داره، ذهن هم براي حفظ تیزي به کتاب نیاز داره
  ».کنم، جان اسنو این خاطره که این همه مطالعه می

کشیده، : ها را داشت آن ي گرچه اسم استارك را نداشت، قیافه. دقت شنیدپسر ساکت این توضیح را به 
مادرش هر که بوده، در ظاهر پسرش از خودش چیز زیادي باقی . داد که چیزي بروز نمی اي جدي، تدافعی، قیافه

  »کنی؟ چی مطالعه می ي درباره«: جان پرسید. نگذاشته بود

  ».اژدها«

  ».اي داره؟ دیگه اژدهایی وجود نداره چه فایده«: تریاي جوانان گف پسر با قطعیت بی

  ».اژدها بودم هانگیزه، مگه نه؟ وقتی به سن تو بودم، آرزوي داشتم که صاحب ی غم. گن این طور می«

  .اندازد کرد که تیریون دستش می شاید هنوز فکر می» همچین آرزویی داشتی؟«: پسر با شک گفت

» .تونه از نوك دماغش به دنیا نگاه کنه شت وقتی سوار اژدها باشه، میچالق ز ي حتی یه پسربچه. اوه، بله«
هاي کسترلی  عادت داشتم که در زیرزمین«. تیریون مشک شراب را کنار گذاشت و به روي پاهایش بلند شد

گاهی در ذهنم تصور . ها خیره بشم ها با تظاهر به اینکه آتش اژدهاست به شعله راك آتش روشن کنم و ساعت
جان اسنو با نگاهی که نیمی حاکی از وحشت و نیمی حاکی » .گاهی خواهرم. سوزه کردم که پدرم داره می می

من راز تو رو . این طوري به من نگاه نکن، حرامزاده«. تیریون قاه قاه خندید. از بهت بود، به او خیره شده بود
  ».هایی داشتی تو هم همچین خیالبافی. دونم می

  »...نه، من هیچ وقت«: فتجان اسنو با وحشت گ



. ها خیلی با تو خوش رفتار بودند خوب، پس شکی نیست که استارك«. تیریون ابرو باال برد» نه؟ هیچ وقت؟«
و برادرت، راب، همیشه مهربان بوده، و چرا . کنه هاي خودش رفتار می مطمئنم که لیدي استارك با تو مثل بچه
حتماً دلیل خوبی داره که با فرستادنت پیش نگهبانان شب تو ... و پدرت. که نه؟ سهم اون وینترفله، سهم تو دیوار

  ».کنه رو از سرش باز می

  ».شریفیه ي نگهبانی شب حرفه. بس کن«. صورت جان اسنو از خشم تیره شده بود

هاي ناجور  نگهبانان شب ترکیب نابهنجاري از وصله. تر از اونی که باورش کنی زرنگ«. تیریون خندید
اند، جان اسنو، چقدر  اونا برادرهاي جدیدت. کردي دیدم که چطور به یارن و پسرها نگاه می. ر مملکتهسرتاس

هایی مثل خودت، همه کنار  ها، متجاوزین، دزدها، و حرامزاده بهشون عالقه داري؟ زارعین، بدهکارها، قاچاقچی
ات تو رو از اونا  اي هستند که دایه یگهها و تمام هیوالهاي د ها و اسنارك دیوار جمع شدند و مراقب گرامکین

. شه خوبیش اینه که گرامکین و اسنارك واقعیت ندارند، پس به زحمت کار خطرناکی محسوب می. ترسونده
جفتگیري نداري،  ي دي، اما چون به هر حال اجازه هات رو به خاطر سرمازدگی از دست می بدیش اینه که خایه

  ».مهمی باشه ي فکر نکنم مساله

هایش مشت شده بود و کم مانده بود که  دست. یک قدم به جلو برداشت» !بس کن«: سرك داد کشیدپ
  .هایش بریزند اشک

یک قدم به جلو برداشت، با این قصد که براي دلجویی به . تیریون غیرمنتظره و نامعقول احساس گناه کرد
  .پسر بزند یا چند کلمه براي عذرخواهی زمزمه کند ي روي شانه

داشت  یک لحظه داشت به سمت اسنو قدم بر می. گرگ را ندید، اینکه از کجا یا چگونه به رویش پرید اصالً
ناگهانی نفسش را بند آورده بود، موقع  ي ضربه. بعد روي زمین سخت سنگالخی به شکم افتاده بود ي و لحظه

وقتی سعی . هاي پوسیده بود افتادن کتاب از دستش به کناري پرت شده بود، دهانش پر از خاك و خون و برگ
از روي . حتماً موقع افتادن کمرش ضرب دیده بود. کرد که بلند شود، عضالت پشتش دردناك منقبض شدند

دستش را دراز . هایش را روي هم فشرد، به یک ریشه چنگ زد و کشید تا به وضعیت نشسته در آمد عجز دندان
  ».کمکم کن«: کرد و به پسر گفت

تنها با آن چشمان سرخ . آورد جانور لعنتی هیچ وقت صدایی در نمی. نغرید. نشان بودو ناگهان گرگ بی
تیریون با ناله روي زمین . این بیش از اخطار کافی بود. هایش را نشان داد روشنش به تیریون خیره شد و دندان

  ».مونم تا شما برید اون قدر اینجا می. پس کمکم نکن«. ولو شد

  ».مودبانه ازم بخواه«. زد دیگر لبخند می. فید گوست را نوازش کردجان اسنو موي پرپشت س



اولین بار در . گیرد و با قدرت اراده سرکوبش کرد تیریون حس کرد که خشم دارد در درونش ریشه می
اگه «: با مالیمت گفت. شاید حتی این بار سزاوارش بود. شد و آخرین بار نخواهد بود عمرش نبود که تحقیر می

  ».شم، جان ی و بهم کمک کنی، خیلی ازت ممنون میلطف کن

جان به . هاي سرخ یک لحظه از او کنار نکشیدند آن چشم. دایرولف روي دمش نشست» .بشین، گوست«
سپس کتاب را برداشت و به . هایش را زیر بغل او برد و به راحتی به روي پا بلندش کرد پشت سرش آمد، دست

  .او داد

خون و خاك را با پشت دست » چرا به من حمله کرد؟«: ه دایرولف داشت، پرسیدتیریون که گوشه چشمی ب
  .از دهانش پاك کرد

  ».شاید تو رو با یه گرامکین اشتباه گرفت«

در . اي از دماغش خارج شد اي انفجاري بدون هیچ اجازه سپس صداي خنده. تیریون نگاه تندي به او انداخت
اوه، خدایان شاهدند که من شبیه «: داد، گفت و سرش را تکان می حالی که خنده نفسش را بند آورده بود

  »کنه؟ ها چکار می با اسنارك. گرامکینم

  .مشک شراب را برداشت و به دست تیریون داد» .از دونستنش خوشت نمیاد«

شراب مانند آتشی . بلندي از آن به دهانش ریخت ي تیریون مشک را باز کرد، سرش را عقب برد و جرعه
  »خواي؟ کمی می«. مشک را به سمت جان اسنو گرفت. ز گلویش پایین رفت و شکمش را گرم کردسرد ا

 ي هایی که درباره درسته، مگه نه؟ حرف«: بعد گفت. اي نوشید پسر مشک را گرفت و با احتیاط جرعه
  ».نگهبانان شب گفتی

  .تیریون با سر تایید کرد

  ».شه کرد ، کاریش نمیهمینه که هست«: اي جدي گفت جان اسنو با قیافه

هاي تلخ رو انکار بکنند تا اینکه  دن واقعیت بیشتر اشخاص ترجیح می. خوبه، حرامزاده«. تیریون لبخند زد
  ».قبولشون کنند

  ».اما تو از اونا نیستی. بیشتر مردم«: پسر گفت

مشک را که » .د ندارهاژدهایی وجو. بینم حتی دیگه به ندرت خواب اژدها می. نه، من نه«: تیریون اقرار کرد
  ».بیا، بهتره قبل از اینکه عموت گروه جستجو تشکیل بده برگردیم«. دوباره روي زمین بود، برداشت



جان اسنو براي . کرد روي کوتاه بود، اما زمین زیر پا سخت بود و وقتی رسیدند پاهایش خیلی درد می پیاده
راهش . کمک به سمت او دراز کرد، اما تیریون نپذیرفتها دستش را براي  گذشتن از روي توده انبوهی از ریشه

اردوگاه برایش دلپذیر  ي با این حال منظره. پیمود، همچنان که تمام عمرش این کار را کرده بود را خودش می
ها غذا  به اسب. متروکه ساخته بودند اي قلعه ي ها را کنار دیوار مخروبه از باد، سرپناه ماندن محفوظبراي . بود
بوي خوش . کند یارن روي سنگی نشسته بود و پوست یک سنجاب را می. ه شده بود و آتش روشن شده بودداد

مورك . کرد خودش را به پیش یکی از افرادش کشید که به ظرف غذا رسیدگی می. غذا دماغ تیریون را پر کرد
  ».بیشتر فلفل بریز«: و گفت تیریون چشید، مالقه را پس داد. بدون اینکه حرفی بزند، مالقه را به دستش داد

لعنت، جان، این طوري . برگشتی«. اش شریک بود، خارج شد بنجن استارك از سرپناهی که با برادرزاده
  ».فکر کردم آدرها تو رو گرفتند. خبر نرو بی

. استارك با سردرگمی به یارن نگاهی انداخت. جان اسنو لبخند زد» .ها بودند گرامکین«: تیریون با خنده گفت
  .پیرمرد غرغر کرد، شانه باال انداخت و به کار خونین خودش مشغول شد

تیریون . سنجاب به ارزش غذاي آن شب افزود و دور آتش آن را به همراه نان سیاه و پنیر سفت خوردند
یکی یکی همسفران کنار . گذاشت که مشک شرابش دست به دست بگردد تا اینکه حتی یارن هم شنگول شد

مثل همیشه تیریون . اولین نوبت نگهبانی به او رسیده بود، رفتند که بخوابند ي جان اسنو که قرعه کشیدند و جز
شد که افرادش براي او بنا کرده بودند، مکثی کرد و نگاهی  وقتی وارد سرپناهی می. آخرین نفر بود که بلند شد

ها چشم دوخته  بود، به عمق شعله پسرك کنار آتش ایستاده بود، صورتش عبوس و مصمم. به جان اسنو انداخت
  .بود

  .تیریون لنیستر لبخند تلخی زد و به رختخواب رفت



  کتلين - ۱۴
از روز عزیمت ند و دخترها هشت روز گذشته بود که یک شب استاد لوین به همراه چراغ مطالعه و دفترهاي 

شما مایلید از . ها گذشته حساببانوي من، از موقع رسیدگی به «: استاد گفت. حساب پیش او به اتاق برن آمد
  ».خرجی که به خاطر بازدید سلطنتی متحمل شدیم، مطلع بشید

متوجه شد که موي او خیلی دراز . کتلین به برن که دراز کشیده بود نگاه کرد و موها را از پیشانی او کنار زد
من احتیاجی به «: ه استاد گفتبدون اینکه یک لحظه چشم از برن بردارد، ب. کرد به زودي باید کوتاهش می. شده

  ».دفترها رو ببر. دونم که بازدیدشون به چه قیمتی تمام شده می. ارقام ندارم، استاد لوین

  »...باید تجدید آذوقه کنیم، قبل از اینکه. بانوي من، همراهان پادشاه اشتهاي سالمی داشتند«

  ».کنه حتیاجات ما رسیدگی میپیشکار به ا. گفتم دفترها رو ببر«. کتلین حرف او را قطع کرد

کتلین با خودش فکر کرد که استاد مانند یک موش کوچک » .ما پیشکار نداریم«: استاد لوین یادآوري کرد
  ».پول براي بناي اساس زندگی لرد ادارد در بارانداز پادشاه به جنوب رفته«. خاکستري سمج است

فکر کرد که . رسید برن خیلی رنگ پریده به نظر می» .تیادم هس. اوه، بله«. توجهی سر تکان داد کتلین با بی
  .ها به روي او بیفتد شاید بهتر باشد تخت او را به کنار پنجره ببرند تا آفتاب صبح

چندین انتصاب محتاج توجه عاجل «. کنار در گذاشت و با فتیله ور رفت ي استاد لوین چراغ را روي تاقچه
نگهبانان براي پر کردن سمت جوري، یک استاد  ي فرمانده هار، ما به یعالوه بر پیشک. شما هستند، بانوي من

  »...اسب

  .صدایش مثل شالق بود» استاد اسب؟«. چشمانش ناگهان برخاستند و استاد را پیدا کردند

  »...هالن با لرد ادارد به جنوب رفته، پس. بله، بانوي من«. استاد جا خورده بود

استاد جدید اسب با من  ي خواي درباره میره، اون وقت تو می کشیده و داره میپسرم اینجا با بدن شکسته دراز «
ترین ارزشی براي  کنی کوچک ها میفته؟ فکر می دم که چه اتفاقی در اسطبل کنی اهمیت می بحث کنی؟ فکر می

ه برن برم، به شرط اینک هاي وینترفل رو می اسب ي هاي خودم گلوي همه من داره؟ من با کمال میل با دست
  »هاش رو باز کنه، فهمیدي لوین؟ حالیت شد؟ چشم

  »...ها بله بانوي من، اما انتصاب«. استاد سرش را خم کرد

  ».کنم ها رسیدگی می من به انتصاب«: راب گفت



. کرد کتلین متوجه ورود او نشده بود، با این حال راب آنجا در چهارچوب در ایستاده بود و به مادرش نگاه می
آمد؟ خیلی خسته بود و  چه بالیی داشت به سرش می. کشیده و ناگهان از شرم سرخ شد ه داد میمتوجه شد ک

  .کرد سرش دایم درد می

من «. کاغذي را از آستینش درآورد و به راب تقدیم کرد. نگاه استاد لوین از کتلین به پسرش معطوف شد
  ».ی در نظرشون گرفت، تهیه کردمهاي خال شه براي پر کردن سمت فهرستی از کسانی که احتماالً می

هایش از سرما سرخ بود و باد  کتلین متوجه شد که از خارج برج آمده؛ گونه. پسرش فهرست را از نظر گذراند
فهرست » .کنیم شون صحبت می فردا درباره. اي هستند مردان شایسته«: راب گفت. موهایش را آشفته کرده بود

  .اسامی را پس داد

  .کاغذ در آستین ناپدید شد» .خیله خوب، سرورم«

راب در را پشت سر استاد بست و به او رو . استاد لوین تعظیم کرد و رفت» .ذارگحاال ما رو تنها ب«: راب گفت
  »کنی؟ مادر، هیچ معلومه که چکار می«. کتلین متوجه شد که به کمرش شمشیر بسته است. کرد

مثل برن و ریکان و سنسا، او با موي قرمز و چشمان  کتلین همیشه فکر کرده بود که راب شبیه خودش است؛
او  ي با این حال در این لحظه براي اولین بار چیزي از ادارد استارك در چهره. ها را داشت آمیزي تالی آبی رنگ

تونی همچین سوالی  کنم؟ چطور می چکار می«: با حیرت تکرار کرد. دید؛ چیزي به قاطعیت و خشونت شمال
  ».کنم از برن مراقبت می. کنم نت مشغول چه کاري هستم؟ از برادرت مراقبت میبپرسی؟ به گما

حتی موقع حرکت پدر و . گی؟ از وقتی برن مصدوم شده، این اتاق رو ترك نکردي به این مراقبت می«
  ».دخترها به جنوب، به دروازه نیومدي

به ند التماس کرده بود که نرود، نه » .اینجا باهاشون وداع کردم و از اون پنجره عزیمتشون رو تماشا کردم«
ند به او . اي نداشت حاال، نه بعد آنچه اتفاق افتاده بود؛ اکنون همه چیز تغییر کرده بود، ند متوجه نبود؟ فایده

تونم حتی یک لحظه تنها بگذارمش، حتی  من نمی«. گفته بود چاره دیگري ندارد و رفتن را انتخاب کرده بود
دست » .باید پیشش باشم... اگه... اگه. عمرش باشه ي وقتی که هر لحظه ممکنه آخرین لحظهبراي یک لحظه، نه 

خیلی شکننده و الغر بود، هیچ قدرتی در . هاي او فرو برد هایش را به بین انگشت شل پسرش را گرفت، انگشت
  .توانست از پوستش حرارت زندگی را حس کند دستش باقی نمانده بود، اما هنوز می

  ».بیشترین خطر گذشته ي گه که لحظه استاد لوین می. اون قرار نیست بمیره، مادر«. اب نرم شدلحن ر

  »شه اگه برن محتاج من باشه و اینجا نباشم؟ و اگه استاد لوین اشتباه کنه؟ چی می«



کنه  فکر می. اون تنها سه سالشه، از وقایع درك درستی نداره. ریکان بهت احتیاج داره«: راب با تندي گفت
دونم باهاش چکار  نمی. کنه چسبه و گریه می کنه، به پام می همه تنهاش گذاشتند، پس تمام روز منو دنبال می

سعی . مادر، من هم به تو احتیاج دارم«. اش لب پایینش را جوید مدتی مکث کرد، مثل عادت بچگی» .کنم
انی عاطفه، صداي راب شکست و کتلین به یاد آورد با هجوم ناگه» .اش بر نمیام  اما تنهایی از عهده... کنم، اما می

خواست بلند شود و به سمت راب برود، اما برن هنوز دستش را گرفته بود و  می. که او تنها چهارده سال دارد
  .توانست برخیزد نمی

  .کتلین لرزید؛ تنها یک لحظه. بیرون برج، گرگی شروع به زوزه کشیدن کرد

صدایی سرد و تنها . زوزه بلندتر شد. واي شب اجازه ورود به اتاق خفه را دادراب پنجره را باز کرد و به ه
  .بود؛ پر از افسردگی و یاس

  ».برن باید گرم بمونه. نکن«: کتلین گفت

. جایی در وینترفل، گرگ دومی شروع به همنوایی با اولی کرد» .باید آواز خوندن اونا رو بشنوه«: راب گفت
. ویند داگ و گري شگی«: ها راب گفت حین افت و خیز هماهنگ صداي آن. تر سپس سومی، از جایی نزدیک
  ».تونی از هم متمایزشون کنی اگه به دقت گوش بدي، می

 ي هر شب بعد شب قبل، زوزه و باد سرد و قلعه. ها دایرولف ي به خاطر اندوه، سرما، زوزه. لرزید کتلین می
ترین،  اش، مهربان ترین بچه قت تغییري باشد، و پسر او، شیرینشد، بدون اینکه هیچ و خالی خاکستري تکرار می

با بدن شکسته دراز کشیده بود، برنی که دوست داشت بخندد و باال برود و رویاي شوالیه شدن در سر 
کنان دستش را از  گریه. او را نخواهد شنید ي پروراند؛ همه از دست رفته بود و کتلین هیچ وقت دوباره خنده می

کاري کن که «: فریاد زد. هاي وحشتناك را نشنود هایش را پوشاند تا آن زوزه ن بیرون کشید و گوشدست بر
شون  شون رو بکش، فقط خفه تحملش رو ندارم، جلوشون رو بگیر، جلوشون رو بگیر، اگه الزمه همه! بس کنند

  »!کن

. کرد ومندش داشت او را بلند میافتادن به زمین را به یاد نداشت، اما روي زمین بود و راب با دستان نیر
اتاق  ي کمک کرد که روي تخت باریکش در گوشه» .رسونند اونا هیچ وقت آزاري به تو نمی. نترس، مادر«

گه که از وقتی که برن افتاده،  استاد لوین می. استراحت کن. هات رو ببند  چشم«: با مهربانی گفت. دراز بکشد
  ».خیلی کم خوابیدي

شه  چی می... تونم، اگه وقتی خواب هستم اون بمیره خدایان منو ببخشند، راب، نمی. تونم مین«. کرد گریه می
آه، تو رو «. هایش را گرفت جیغ کشید و دوباره گوش. کشیدند ها هنوز زوزه می گرگ» ...اگه وقتی خوابم بمیره

  »!به خدایان قسم پنجره رو ببند



سمت پنجره رفت، اما وقتی دستش را به سمت کرکره دراز  راب به» .خوابی به شرط اینکه قول بدي که می«
 ي ها، همه سگ«: راب گوش داد و گفت. ها اضافه شد سوزناك دایرولف ي کرد صداي دیگري به زوزه می

کتلین صداي بند آمدن نفس راب در گلویش را » ...هیچ وقت این کار رو نکرده بودند. کنند ها پارس می سگ
  ».آتش«: راب زمزمه کرد. اه کرد، صورت او زیر نور چراغ سفید بودوقتی به باال نگ. شنید

کمک کن که برن رو جا . کمکم کن«: بالفاصله برخاست و گفت! آتش، به فکر کتلین رسید، و سپس، برن
  ».به جا کنیم

  ».برج کتابخونه آتش گرفته«: او گفت. رسید که حرفش را شنیده باشد راب به نظر نمی

برن در امان . بدنش با آسودگی خیال سست شد. دید باز می ي و زدن نور قرمز را از پنجرهکتلین اکنون سو س
خدایان «: زمزمه کرد. کتابخانه در طرف دیگر حیاط بیرونی بود، آتش راهی براي گسترش به اینجا نداشت. بود

  ».را شکر

به محض اطفاي حریق . نمادر، اینجا بمو«. راب چنان به او نگاه کرد که انگار او دیوانه شده است
ها همگی با  کتلین شنید که او با فریاد نگهبانان خارج از اتاق را صدا زد، شنید که آن. سپس دوید» .گردم برمی

  .پریدند شتاب پایین رفتند، در حالی که هر بار از روي دو یا سه پله می

 ي ها و پارس سراسیمه اسب ي هزد وحشت ي دویدند، شیهه هایی که می ، قدم»!آتش«از بیرون صداي فریاد 
ها  دایرولف. متوجه شد که زوزه جزیی از این مخلوط گوشخراش نیست. رسید هاي قلعه به گوش می سگ

  .ساکت شده بودند

هاي دراز  طرف دیگر حیاط زبانه. خدا دعایی خواند و به سمت پنجره رفت ي صدا به هفت چهره کتلین بی
هایی  برخاستن دود به آسمان را تماشا کرد و با اندوه به یاد تمام کتاب. استخ کتابخانه بر می ي شعله از پنجره

  .ها را بست سپس کرکره. آوري کرده بودند ها در طی قرون جمع افتاد که استارك

  .وقتی صورتش را از پنجره برگرداند، مرد با او در اتاق بود

  ».ر نبود اینجا باشههیچ کس قرا. قرار نبود اینجا باشی«: مرد به تلخی زمزمه کرد

کسانی را که در  ي کتلین همه. داد اي، و بوي اسب می هاي کثیف قهوه اندامی بود با لباس مرد کوچک
هایی  پشت و چشم نحیف بود، با موي بلوند کم. ها نبود شناخت و او یکی از آن کردند می ها کار می اسطبل

  .ست داشتصورتی استخوانی؛ و خنجري در د ويروشن و گودافتاده ر

  .گنگی خارج شد ي کلمه در گلویش گیر کرد و فقط زمزمه» نه«. کتلین به خنجر و سپس به برن نگاه کرد



  ».شه اون مرده محسوب می. ترحمه«: مرد حتماً شنیده بود، چون گفت

به سمت پنجره برگشت تا با فریاد کمک » .تونی نه، نمی. نه«: صداي کتلین برگشت و این بار بلندتر گفت
یک دست دهان کتلین را گرفت و سرش . کرد تر از آنچه بود که کتلین باور می بخواهد، اما حرکت مرد سریع

  .کننده بود بوي مرد خفه. را عقب کشید، دست دیگر خنجر را به روي حنجره او باال آورد

ید که مرد دم گوشش شن. کتلین با هر دو دست تیغه را گرفت و با تمام قدرت آن را از گلویش دور کرد
تر  دست روي دهان کتلین محکم. کرد انگشتانش با خون لیز شده بودند، اما خنجر را رها نمی. گوید ناسزا می

کتلین سرش را از یک طرف به طرف دیگر تکان داد و موفق شد که کمی . فشار آورد و راه ورود هوا را بست
کتلین . مرد از روي درد غرید. گرفتمحکم کف دست را گاز . هایش بگیرد از گوشت او را با دندان

هوا بلعید . خون دهان کتلین را پر کرده بود ي مزه. هایش را روي هم فشار داد و ناگهان مرد او را رها کرد دندان
نفس  سپس مرد باالي سر او ایستاده بود، نفس. مرد موي او را گرفت و کشید، و کتلین به زمین افتاد. و داد کشید

قرار نبود «: ابلهانه تکرار کرد. خنجر آغشته به خون را هنوز محکم با دست راستش گرفته بود. دلرزی زد و می می
  ».اینجا باشی

اي به گوش رسید، کمتر از حد  صداي آهسته. کتلین دید که پشت سر مرد یک سایه از در به داخل خزید
رست موقع آغاز جهش گرگ شروع غرش، تنها یک زمزمه از روي تهدید، اما مرد البد چیزي شنیده بود که د

فریاد مرد کمتر از یک . گرگ زیر آرواره را گرفته بود. آن دو با هم به روي کتلین افتادند. به چرخیدن کرد
  .ثانیه طول کشید، بعد حیوان با تکانی به سرش نصف گلوي مرد را درید

  .خون مرد مانند باران گرمی به روي صورت کتلین پاشید

هایش در اتاق تاریک درخشش طالیی  اش سرخ و مرطوب بود و چشم آرواره. کرد یگرگ به او نگاه م
» .متشکرم«: کتلین با صداي مبهم و ضعیف زمزمه کرد. البته که او بود. متوجه شد که گرگ برن است. داشتند

. یسیدگرگ جلو آمد، انگشتان او را بو کرد، سپس با زبان زبر و مرطوبش خون ل. دست لرزانش را بلند کرد
. صدا برگشت و روي تخت برن پرید، کنار او دراز کشید وقتی تمام خون را از دست او پاك کرده بود، بی

  . کتلین مهار نشدنی خندید

وقتی راب و استاد لوین و سر رودریک به همراه نصف نگهبانان وینترفل با شتاب وارد اتاق شدند، او را در 
در گلویش خاموش شد، پتوي گرم دور او پیچیدند و او را به اتاق خودش وقتی سرانجام خنده . این حالت یافتند

هایش را درآورد و کمک کرد که داخل تشت آب داغ شود تا با  پیر لباس ي ننه. در برج اصلی هدایت کردند
  .اي نرم خون را از روي کتلین پاك کند حوله



. عمیق بود و تقریباً به استخوان رسیده بود بریدگی انگشتانش. هایش آمد بعد استاد لوین براي پانسمان زخم
استاد گفت که درد . جایی که مرد مشتی از موهاي او را کنده بود، پوست سرش زخمی بود و خونریزي داشت

  .خشخاش داد تا راحت به خواب برود ي شود و به او شیره واقعی تازه دارد آغاز می

  .سرانجام چشمانش را بست

کتلین سر تکان داد و روي تختخواب . گفتند که چهار روز خواب بوده است وقتی دوباره بازشان کرد،
اکنون از زمان سقوط برن به بعد همه چیز برایش مانند یک کابوس بود، رویایی هولناك پر از خون و . نشست

احساس ضعف و . کرد کرد واقعیت آن وقایع را به او یادآوري می اندوه، اما دردي که در دستش حس می
  .کرد؛ اما به شکل عجیبی مصمم بود، انگار که وزن سنگینی از روي دوشش برداشته شده بود جه میسرگی

برام کمی نان و عسل بیارید و به استاد لوین خبر بدید که بانداژ دستم احتیاج به «: به خدمتکارانش گفت
  .ویدندخدمتکارها با حیرت به او نگاه کردند و به دنبال اجراي دستورش د» .تعویض داره

فرزندانش، شوهرش، خاندانش، همه را سرافکنده کرده . کتلین به یاد وضع سابقش افتاد و احساس شرم کرد
  .تواند باشد داد که یک تالی ریوررانی چقدر مستحکم می ها نشان می به این شمالی. افتاد دوباره اتفاق نمی. بود

آخر از همه هالیس مولن وارد شد . وي آمدندهمراه او رودریک کسل و تیان گریج. راب قبل از غذا رسید
پسرش . جدید نگهبانان است ي راب گفت که او فرمانده. اي مربع شکل بود هیکل با ریش قهوه که نگهبانی قوي

  .زنجیرباف پوشیده بود و شمشیري از کمرش آویزان بود ي چرمی و زره ي تنه نیم

  »اون کی بود؟«: ها پرسید کتلین از آن

گن که در  ها می از اهالی وینترفل نبوده بانوي من، اما بعضی. دونه کسی اسمش رو نمی«: گفتهالیس مولن 
  ».اند اخیر اونو اینجا و در اطراف قلعه دیده ي چند هفته

  ».حتماً وقتی بقیه رفتند، اینجا مونده. پس یکی از همراهان پادشاه یا لنیسترها بوده«: کتلین گفت

  ».شه گفت که از کجا اومده ه غریبه که اخیراً وینترفل رو پر کرده بودند، نمیبا این هم. شاید«: هال گفت

  ».داد، معلوم بود از بویی که می. هاي شما منتظر فرصت بوده در اسطبل«: گریجوي گفت

  »و چطور ممکنه متوجه حضورش نشده باشید؟«: کتلین با پرخاش گفت

هایی که لرد ادارد به جنوب برده و اونایی که به  ر اسببه خاط«. هالیس مولن ظاهر شد ي شرمندگی در قیافه
اسطبل کار  ي پنهان موندن از دید خدمه. ها خالیه هاي اسطبل شمال براي نگهبانان شب فرستادیم، نصف جایگاه



گن رفتارش عجیب بوده، اما با هوش کمی  احتمالش هست که هودور اونو دیده بوده، چون می. مشکلی نبود
  .ال سرش را تکان داده» ...که داره

ها  نقره داخل یک کیف چرمی زیر کاه ي نود سکه. خوابید پیدا کردیم ما جایی که می«: رابرت اضافه کرد
  ».قایم کرده بود

  ».خوبه که بدونیم زندگی پسر من ارزون فروخته نشده«: کتلین به تلخی گفت

منظورتون اینه که این مرد براي کشتن عفو کنید بانوي من، «. هالیس مولن با سردرگمی به او نگاه کرد
  »پسرتون اومده بود؟

  ».دیوانگیه«. گریجوي نیز مشکوك بود

کتابخونه رو با این فکر آتش . کرد که قرار نبود من اینجا باشم مدام زمزمه می. هدفش برن بود«: کتلین گفت
دیوانه نبودم،  گه به خاطر غصه نیمها. رم ها با عجله براي خاموش کردن آتش می نگهبان ي زده بود که من با همه

  ».شد اش عملی می نقشه

  »...ناتوانه که بیهوش دراز کشیده ي چرا کسی بخواد که برن رو بکشه؟ اون یک بچه«: راب گفت

اگه قراره در شمال حکومت کنی، باید «. کرد کتلین به اولین فرزندش نگاهی انداخت که به تفکر دعوتش می
بیهوش  ي بچه هچرا کسی ممکنه مرگ ی. به سوال خودت جواب بده. ابی کنی، راباین چیزها رو خوب ارزی

  »رو بخواد؟

خیلی بیشتر از . قبل اینکه راب فرصت پاسخ داشته باشد، خدمتکارها با ظرف غذاي تازه از آشپزخانه برگشتند
عسلی، یک برش  نان داغ، کره و عسل و مرباي تمشک، کتلت و تخم مرغ: آنچه بود که درخواست کرده بود

  .و به همراه آن استاد لوین آمد. پنیر، یک قوري چاي

  .کتلین به آن همه غذا نگاه کرد و دید که اشتها ندارد» پسرم چطوره، استاد؟«

  ».فرقی نکرده، بانوي من«. استاد لوین نگاهش را پایین انداخت

انگار چاقو هنوز داشت . سوخت درد میدستش از . همان جوابی بود که انتظارش را داشت؛ نه بیشتر و نه کمتر
  »الخره به جوابی رسیدي؟اب«. خدمتکاران را مرخص کرد و دوباره به راب نگاه کرد. برید تر دستش را می عمیق

از چیزي که شاید بگه یا انجام بده نگرانه، از چیزي که برن . کسی نگرانه که برن شاید بیدار بشه«: راب گفت
  ».دونه نگرانه می



باید برن رو در امان نگه «. جدید نگهبانان رو کرد ي به فرمانده» .خیلی خوب بود«. کرد به او افتخار میکتلین 
  ».اگه یه آدمکش وجود داشته، ممکنه باز هم باشه. داریم

  »خواید، بانوي من؟ چند نگهبان می«: هال پرسید

  ».تا وقتی شوهرم نیست، پسرم ارباب وینترفله«: کتلین گفت

هیچ . ها یک نفر در اتاق شب و روز بگذار، یکی بیرون در، دو تا در پایین پله«. تر ایستاد استراب کمی ر
  ».ره من یا مادرم به مالقات برن نمی ي کس بدون اجازه

  ».اطاعت، قربان«

  ».همین حاال انجامش بدید«: کتلین پیشنهاد کرد

  ».و بذارید گرگ پیشش در اتاق بمونه«: راب اضافه کرد

  ».بله«: و سپس دوباره» .بله«: فتکتلین گ

لیدي استارك، فرصت «: بعد رفتن نگهبان سر رودریک گفت. هالیس مولن تعظیم کرد و اتاق را ترك کرد
  »داشتید به چاقوي آدمکش دقت بکنید؟

تونم به تیز بودنش شهادت  داد، اما می دقیق نمیي  همعاین ي شرایط اجازه«: خشکی جواب داد ي کتلین با خنده
  »پرسی؟ چرا می. بدم

اي زیادي  به نظرم رسید براي همچین آدمی چنین اسلحه. چاقو رو در دست اون آدم ناکس پیدا کردیم«
همچین سالحی جاش . اش از فوالد والریاییه، دسته استخوان اژدهاست تیغه. مرغوبه، پس به دقت بررسی کردم

  ».کسی اونو بهش داده. در دست امثال اون آدم نیست

  ».راب، در رو ببند«. ن متفکرانه سر تکان دادکتلی

  .اش را انجام داد راب نگاه عجیبی به او انداخت، اما خواسته

اگه حتی بخشی از . خوام که قسم بخورید می. خوام بهتون بگم، نباید از این اتاق خارج بشه چیزي که می«
هاي اشتباه  یک کلمه به گوششک من صحیح باشه، ند و دخترهاي من در معرض خطر مرگ هستند و اگه 

  ».ن اونا تموم بشهاتونه به قیمت ج برسه، می

  ».خورم من قسم می. لرد ادارد براي من مثل پدر دومه«: تیان گریجوي گفت



  ».خورم قسم می«: استاد لوین گفت

  ».من هم همین طور، بانوي من«: سر رودریک نیز قسم خورد

  »و تو، راب؟«. به پسرش نگاه کرد

  .تکان دادن سر موافقتش را نشان دادراب با 

یادم . خواهر من الیسا اعتقاد داره که لنیسترها شوهرش، لرد ارن، رو به قتل رسوندند«: ها شرح داد کتلین به آن
. اتاق کامالً ساکت بود» .اینجا در قلعه موند. هست که روز سقوط برن، جیمی لنیستر به گروه شکار ملحق نشد

  ».کنم پرتش کردند از برج افتاده باشه، فکر می کنم که برن فکر نمی«

کش  حتی شاه. بانوي من، این فرضیه خیلی هولناکه«: رودریک کسل گفت. ها مشهود بود بهت روي صورت
  ».معصوم اکراه داره ي بچه هاز کشتن ی

  ».واقعاً؟ شک دارم«: تیان گریجوي پرسید

  ».ارهطلبی لنیسترها حد و مرز ند غرور و جاه«: کتلین گفت

  ».شناسه هر سنگی در وینترفل رو می. هاش با ثبات بوده پسره همیشه قدم«: استاد لوین متفکرانه گفت

» .بینه قسم به خدایان، اگه این حرف درست باشه، سزاش رو می«. خشم صورت جوان راب را تیره کرده بود
  ».کشمش خودم می«. شمشیرش را کشید و در هوا تکان داد

هیچ وقت شمشیرت رو . ها دور هستند لنیسترها فرسنگ! اونو غالف کن«: با پرخاش گفت سر رودریک به او
  »چند بار باید بهت بگم، پسر احمق؟. بدون قصد استفاده ازش بیرون نکش

: کتلین به سر رودریک گفت. ناگهان دوباره یک بچه شده بود. راب با خجالت شمشیرش را غالف کرد
  ».بنده فوالدي می بینم که پسرم حاال شمشیر می«

  ».فکر کردم که وقتش رسیده«: پیر گفت ي فرمانده

وینترفل به زودي ممکنه محتاج هر . از وقتش گذشته«: کتلین گفت. کرد راب با اضطراب به کتلین نگاه می
  ».شمشیرش باشه و خیلی بهتره که چوبی نباشند

ن، اگه کار به اونجا بکشه، خاندان بانوي م«: تیان گریجوي دستش را روي دسته شمشیرش گذاشت و گفت
  ».من به شما خیلی مدیون هستند



خوایم متهم  کسی که می. حدس تنها چیزیه که داریم«. استاد لوین با انگشتش زنجیر دور گردنش را کشید
 یا باید مدرك داشته باشیم، یا براي همیشه. ملکه با خوشرویی برخورد نخواهد کرد. کنیم، برادر عزیز ملکه است

  ».ساکت بمونیم

  ».صاحب همچین سالح اعالیی حتماً مورد توجه قرار گرفته. مدرك این چاقوست«: سر رودریک گفت

  ».یکی باید به بارانداز پادشاه بره«. توان یافت کتلین متوجه شد که حقیقت را تنها در یک جا می

  ».رم من می«: راب گفت

سر رودریک با سبیل بلند سفیدش، استاد » .وینترفل باشههمیشه باید یک استارك در . نه، جاي تو اینجاست«
چه کسی را بفرستد؟ حرف . لوین با رداي خاکستریش، و گریجوي جوان و ورزیده و عجول را از نظر گذراند

اش مثل سنگ خشک و سفت بودند؛ با  انگشتان باندپیچی شده. کردند؟ سپس متوجه شد چه کسی را باور می
  ».خودم باید برم«. از تخت بلند شد. زحمت پتو را کنار زد

  ».کنند بانوي من، عاقالنه است؟ مطمئناً لنیسترها با شک از شما استقبال می«: استاد لوین گفت

تونه تنها  منظورت نمی«. رسید طفلک پسرش اکنون کامالً سردرگم به نظر می» شه؟ برن چی می«: راب پرسید
  ».گذاشتن اون باشه

زندگی اون «. دست زخمیش را روي بازوي راب گذاشت» .بود براي برن انجام دادم من هر کار که در توانم«
اي هم دارم که  هاي دیگه ن طور که خودت بهم یادآوري کردي، من بچهوهم. در دست خدایان و استاد لوینه

  ».باید به فکرشون باشم، راب

  ».وي منشما به یک گروه محافظ نیرومند احتیاج خواهید داشت، بان«: تیان گفت

  ».فرستم هال رو با یک گردان از نگهبانان می«: راب گفت

  ».مایل نیستم که لنیسترها از اومدنم باخبر باشند. شه گروه بزرگ باعث جلب توجه می هنه، ی«: کتلین گفت

شاهی  ي زن تنها جاده هبراي ی. بانوي من، حداقل اجازه بدید من با شما بیام«: سر رودریک اعتراض کرد
  ».نه خطرناك باشهتو می

 وندو سوار به هم«: مدتی فکر کرد، سپس موافقت کرد» .رم شاهی نمی ي من از راه جاده«: کتلین پاسخ داد
چرخدار حرکتش  ي ها و خونه تر از ستونی دراز که ارابه تونن حرکت کنند و خیلی سریع سرعت یک سوار می



به  1نایف وایت ي ما در امتداد رودخانه. ، سر رودریککنم از همسفر بودن با شما استقبال می. کنه رو کند می
شه که  هاي تیزرو و باد موافق حتماً باعث می اسب. کنیم کشتی کرایه می 2هاربر ریم و در وایت کنار دریا می

  .و بعد ببینیم که چه باید کرد: با خودش فکر کرد» .خیلی زودتر از ند و لنیسترها به بارانداز پادشاه برسیم

                                                             
1 White Knife 
2 White Harbor 



  سنسا - ۱۵
. این موضوع را سپتا موردان موقع صرف صبحانه به اطالع سنسا رساند. دم رفته بود ادارد استارك قبل از سپیده

به من گفته شده که در این سرزمین هنوز گاو وحشی . به گمانم براي یه شکار دیگه. پادشاه دنبالش فرستاد«
  ».کنه زندگی می

من به عمرم گاو «: زیر میز براي لیدي گرفته بود، گفتسنسا در حالی که یک تکه از گوشت خوك را 
  .دایرولف با ظرافت یک ملکه گوشت را از دستش گرفت» .وحشی ندیدم

دیگري از شانه را شکست و حین چکیدن عسل به  ي تکه. نارضایتی دماغ باال کشید ي سپتا موردان به نشانه
  ».ده یها غذا نم یه بانوي نجیب سر سفره به سگ«: روي نان گفت

به هر . اون سگ نیست، دایرولفه«: لیسید، سنسا متذکر شد در حالی که لیدي با زبان زبرش انگشت او را می
  ».تونیم پیش خودمون نگهشون داریم حال، پدر گفته که اگه خواستیم، می

میاد، به خورم که وقتی پاي اون حیوون به میان  سنسا، تو دختر خوبی هستی، اما قسم می«. سپتا راضی نبود
  »و آریا امروز صبح کجا تشریف داره؟«. اخم کرد» .خواهرت خودسري ي اندازه

اما به خوبی آگاه بود که خواهرش احتماالً چندین ساعت پیش دزدکی به » .گرسنه نبود«: سنسا گفت
  .اش را از پسر آشپز گرفته است زبانی صبحانه آشپزخانه رفته و با چرب

ما دعوت شدیم که  ي همه. شاید مخمل خاکستري بد نباشه. لباس مناسب بپوشهحتماً بهش یادآوري کن که «
» .چرخدار سلطنتی مسافرت کنیم و باید بهترین ظاهر رو داشته باشیم ي همراه ملکه و پرنسس میرسال در خانه

زد و  موي بلند قرمزش را آن قدر شانه کشیده بود که برق می. سنسا همین حاال هم بهترین ظاهرش را داشت
. بیش از یک هفته براي رسیدن امروز انتظار کشیده بود. اش را انتخاب کرده بود بهترین لباس آبی ابریشمی

تنها فکر این . نامزدش. مسافرت به همراه ملکه افتخار بزرگی بود و بعالوه ممکن بود که جافري آنجا باشد
گذشت چندین و چند سال با هم ازدواج  شد، اگر چه قرار نبود تا عجیبی می ي موضوع باعث احساس غلغله

زیبا و مویی نظیر  ي با قد بلند و قیافه. سنسا هنوز شناخت واقعی از جافري نداشت، اما از قبل عاشق شده بود. کنند
هاي با او  هر لحظه از اندك فرصت. اش رویا دیده بود را داشت طال، او تمام خصوصیاتی که سنسا براي شاهزاده

آریا شگرد خاصی براي ضایع . تنها چیزي که امروز از آن وحشت داشت، آریا بود. شمرد میبودن را غنیمت 
گم، اما اون مثل  بهش می«: سنسا با شک گفت. شد حدس زد که او چه خواهد کرد نمی. کردن همه چیز داشت

  »اجازه رفتن دارم؟«. آور نباشد امیدوار بود که زیادي خجالت» .پوشه همیشه لباس می



. سپتا موردان مقدار دیگري نان و عسل براي خودش برداشت و سنسا از روي نیمکت برخاست» .ه دارياجاز«
  .با شتاب از تاالر مهمانخانه بیرون رفت و لیدي درست پشت سرش تعقیبش کرد

مردها چادرها را جمع . هاي چوبی ایستاد در بیرون مدتی در بین صداي فریاد و فحش و جیرجیر چرخ
ساخته شده از  ي مهمانخانه یک بناي سه طبقه. زدند روي دیگر بار می ها براي یک روز پیاده گاريکردند و  می

اي بود که سنسا در عمرش دیده بود، اما با این وجود تنها براي کمتر از یک  ترین مهمانخانه سنگ سفید و بزرگ
مزدور نیز در بین راه  ي سرباز سوارهعالوه بر اضافه شدن گروه پدر سنسا، چند . سوم همسفران پادشاه جا داشت

  .ها ملحق شده بودند و تعدادشان به بیش از چهارصد نفر رسیده بود به آن

کرد که هنگام شستن گل از موهاي نایمریا، او را  خواهرش تقال می. دنت پیدا کرد آریا را کنار ساحل تراي
ان لباس چرمی سوارکاري را پوشیده بود که آریا هم. برد دایرولف از این کار لذت نمی. حرکت نگه دارد بی

  .دیروز و روز قبل از آن به تن داشت

 ي خونه تويقراره امروز با پرنسس میرسال . سپتا موردان گفته. بهتره لباس قشنگ بپوشی«: سنسا به او گفت
  ».چرخدار ملکه سفر کنیم

مایکا . من نه«: ا صاف کند، گفتهاي موي خاکستري نایمریا ر خوردگی کرد گره آریا در حالی که سعی می
  ».خوایم با اسب به باالي رودخونه بریم و در گدار دنبال یاقوت بگردیم و من می

  »یاقوت؟ کدوم یاقوت؟«: سنسا با سردرگمی گفت

اینجا جاییه که پادشاه رابرت . هاي ریگار یاقوت«. گفت خیلی احمق است آریا نگاهی به او انداخت که می
  ».تاج شد اونو کشت و فاتح

ملکه . تونی دنبال یاقوت بري، پرنسس منتظر ماست تو نمی«. اش را برانداز کرد سنسا با ناباوري خواهر مردنی
  ».هر دوي ما رو دعوت کرده

  ».تونی ببینی چرخدار پنجره هم نداره، هیچی نمی ي خونه. دم اهمیت نمی«

زده بود، ولی همان طور که نگران بود  به خاطر دعوت ذوق» خواي ببینی؟ چی می«: سنسا با رنجش گفت
  ».فقط دشت و مزرعه و قلعه است«. خواست همه چیز را ضایع کند خواهرش می

  ».بینی اگه گاهی با ما بیاي، می. این طور نیست«: شقی گفت آریا با کله

  ».اش کثیف و خاکی و زخمی شدنه تنها فایده. من از سواري بدم میاد«: سنسا با حرارت گفت



وقتی «: سپس به سنسا گفت» .کنم اذیتت که نمی! تکون نخور«: با تشر به نایمریا گفت. شانه باال انداخت آریا
  ».گذشتیم، من سی و شش گل شمردم که قبالً ندیده بودم و مایکا یه سوسمار بهم نشون داد از تنگه می

سنگی پر پیچ و خم از میان  ي جادهروي . دوازده روز گذرشان از تنگه تازه تمام شده بود. سنسا به خود لرزید
هوا مرطوب و سرد بود، جاده . آن بدش آمده بود ي انتهایی گذشته بودند و سنسا از هر لحظه هاي سیاه بی مرداب

شاهی  ي ها قادر به برپا کردن اردوگاهی مناسب نبودند و اجباراً درست روي جاده چنان باریک بود که شب
ها  گرفتند و از شاخه هی از درختان نیمه فرو رفته در آب، دو طرفشان را میهاي انبو بیشه. کردند توقف می

هاي آب  هاي عظیمی روي لجن شکفته بودند و روي برکه گل. هاي رنگ پریده آویزان بود هایی از قارچ پرده
اي پایین سنگی را ترك کنی، باتالق بر ي گند شناور بودند، اما اگر آن قدر ابله بودي که براي چیدنشان جاده

کردند و سوسمارها مثل الوارهایی که چشم و دندان  ها تماشا می مارها از روي درخت. کشیدن تو آماده بود
  .ور بودند داشته باشند، روي آب غوطه

وار خودش برگشت، موهایش  یک روز وقتی او با تبسم اسب. گرفتند و البته که هیچ کدام جلوي آریا را نمی
هاي بنفش و سبز را به آغوش گرفته بود که  اي از گل بدقواره ي شیده از گل بود و تودههایش پو پریشان و لباس

سنسا انتظار داشت که پدر به آریا متذکر شود که مواظب اعمالش باشد و مثل بانوي . براي پدرشان چیده بود
رد؛ او تنها آریا را بغل کرد و اما پدر به هیچ وجه آن کار را نک. رفت اي رفتار کند که از او انتظار می زاده نجیب

  .شد این تنها باعث جسورتر شدن آریا می. ها تشکر کرد به خاطر گل

. هاي آریا ظاهر شد هاي قرمزي روي دست سمی نام دارند و لکه ي هاي بنفش، بوسه بعد معلوم شد که گل
فت و روز بعد مانند یکی کرد که شاید او درسی آموخته باشد، ولی آریا موضوع را به شوخی گر سنسا فکر می

هایش گل مالید، تنها به این دلیل که مایکا گفته بود این کار خارش را  از زنان لجنزار به روي تمام سطح دست
هاي بنفش تیره یا سبز و زرد کمرنگی  شد؛ لکه هایش خونمردگی نیز دیده می روي بازو و دست. کند خوب می

دانستند که چگونه  فقط هفت خدا می. بدن خواهرش دیده بود که سنسا موقع تعویض لباس براي خواب روي
  .ها را کسب کرده بود آن

پیش  ي هفته«. زد چیزهایی که در راه دیده بود حرف می ي کشید و درباره آریا هنوز داشت نایمریا را برس می
دیدي  باید می. اون برج نگهبانی رو پیدا کردیم که روح داشت و دیروز یه گله اسب وحشی رو تعقیب کردیم

گرگ در چنگ او وول خورد و آریا سرزنشش » .که وقتی بوي نایمریا به مشامشون رسید چطور فرار کردند
  ».نکن، باید اون طرفت رو برس بکشم، همه جات گلیه«: کرد

  ».نباید از صف دور بشی، پدر اینو گفته«: سنسا به او یادآوري کرد



تازه همیشه از گروه جدا . به هر حال، نایمریا همیشه با من بوده. دمزیاد دور نش«. آریا شانه باال انداخت
  ».ها اسب برونه و با مردم صحبت کنه ها آدم خوشش میاد که کنار ارابه بعضی وقت. شم نمی

مالزمین و مهترها و : دهد با چه نوع اشخاصی صحبت کند دانست که آریا ترجیح می سنسا به خوبی می
آریا با هر کسی . ردها و کودکان برهنه، سربازان مزدور بددهن با نسب مشکوكدخترهاي پیشخدمت، پیرم

گوشت و  ي این مایکا بدترین بود؛ پسر یک قصاب، سیزده ساله و وحشی، محل خوابش ارابه. شد دوست می
رسید  می او کافی بود که سنسا احساس تهوع کند، اما به نظر ي تنها دیدن قیافه. داد کشتارگاه را می ي بوي محله

  .دهد که آریا همصحبتی با او را به سنسا ترجیح می

تونی دعوت ملکه  نمی. تو باید با من بیاي«: با قاطعیت به خواهرش گفت. آمد دیگر داشت طاقت سنسا سر می
  ».سپتا موردان منتظر توست. رو رد کنی

  »!برگرد اینجا«. ز آریا دور شدنایمریا غرید و رنجیده خاطر ا. برس را محکم کشید. آریا به او توجه نکرد

لیدي خودش را به » .قراره با کیک لیمو و چاي پذیرایی بشیم«: سنسا با لحن یک بالغ و کامالً منطقی ادامه داد
لیدي کنار سنسا روي دمش نشست و به . هاي او را خاراند آمد، گوش سنسا آن طور که خوشش می. پاي او مالید

دي که سوار یه اسب پیر بدبو بشی تا در نهایت  چرا ترجیح می«. ریا مشغول شدتماشاي تعقیب نایمریا توسط آ
تونی روي بالش پر لم بدي و همراه ملکه کیک  عرق کرده باشی و همه بدنت درد کنه، در حالی که می

  »بخوري؟

کسی  سنسا نفس عمیقی کشید، مبهوت از امکان اینکه حتی» .از ملکه خوشم نمیاد«: آریا خیلی راحت گفت
ده که نایمریا رو  حتی بهم اجازه نمی«: مثل آریا چنین حرفی به زبان بیاورد، اما خواهرش با گستاخی ادامه داد

تر شدن او  نایمریا با دقت مواظب نزدیک. برس را به کمرش فرو برد و پاورچین به گرگش نزدیک شد» .بیارم
  .بود

  ».ترسه نی که پرنسس میرسال از اونا میدو سلطنتی جاي گرگ نیست و می ي کالسکه«: سنسا گفت

اي که برس را دوباره بیرون  آریا دور گردن نایمریا را گرفت، اما درست لحظه» .میرسال یه بچه کوچولوست«
: آریا از روي استیصال برس را انداخت و داد کشید. کشید، دایرولف با تقال خودش را آزاد کرد و در رفت

  »!گرگ بد«

ها یک بار به او گفته بود که حیوان رفتار صاحبش  استاد سگ. لبخندي مختصر را بگیرد سنسا نتوانست جلوي
. غره برگشت آریا شنید و با چشم. سنسا خندید. لیدي لپ او را لیسید. لیدي را سریع بغل کرد. کند را تقلید می

شقی را گرفت که  اي از کله صورت دراز اسبی او آن قیافه» .رم دم، من براي سواري می اهمیتی به حرف تو نمی«



. کنی بچه رفتار می هآریا، خدایان شاهدند که تو گاهی مثل ی«: سنسا گفت. گفت خودسرانه عمل خواهد کرد می
خوریم و بدون تو خوش  هاي لیمو رو می کیک ي لیدي و من همه. این طوري خیلی بهتره. رم بنابراین من تنها می

  ».گذرونیم می

قبل اینکه » .دن اونا به تو هم اجازه آوردن لیدي رو نمی«: ریا از پشت سر داد کشیدبرگشت که برود، اما آ
  .سنسا بتواند پاسخی بیندیشد، آریا در طول رودخانه در تعقیب نایمریا دور شده بود

دانست سپتا موردان  تنها و سرافکنده، سنسا راه طوالنی برگشت به مهمانخانه را در پیش گرفت؛ جایی که می
او  ي تنها خواسته. هایش کم مانده بود که بریزند اشک. داشت صدا در کنارش قدم بر می لیدي بی. ر اوستمنتظ

توانست مثل پرنسس میرسال شیرین و با  چرا آریا نمی. این بود که هر چیزي به مانند آوازها خوب و زیبا باشد
  .آمد ظرافت و مهربان باشد؟ از داشتن همچین خواهري خوشش می

توانند این  هیچ وقت نتوانسته بود درك کند که دو خواهر متولد شده تنها با دو سال فاصله چگونه میسنسا 
او حتی با صورت . شد تر می شان حرامزاده بود، موضوع ساده اگر آریا مثل برادر ناتنی. چنین متفاوت باشند
. آمیزي مادرشان در او نبود و رنگ ها به جان شباهت داشت و هیچ اثري از ظاهر اي استارك کشیده و موي قهوه

تر بود، حتی یک بار از  سنسا وقتی کوچک. گفتند و مادر جان یک شخص عامی بود؛ حداقل شایعات چنین می
اما . اند ها خواهر واقعی او را دزدیده شاید گرامکین. مادرش پرسیده بود که شاید نوعی اشتباه رخ داده است

به فکر سنسا . هاست نه، آریا دختر او و خواهر شرعی سنسا و همخون آن مادرش خندیده بود و گفته بود که
  .رسید، پس به گمانش حقیقت را گفته بود دلیلی براي دروغگویی مادرش نمی

چرخدار ملکه  ي گروهی دور خانه. اش را با نزدیک شدن به مرکز اردوگاه سریعاً فراموش کرد درماندگی
گفتگوهاي پر از هیجان، شبیه به وزوز کندویی از زنبورهاي عسل بلند  سنسا شنید که صداي. جمع شده بودند

شنید که . زند هاي چوبی ایستاده و به کسی در پایین لبخند می اند و ملکه باالي پله دید که درها باز شده. است
  ».شورا ما رو بسیار مفتخر کرده، سروران بزرگوار«: گوید ملکه می

  »چه خبره؟«: دشناخت پرسی از یک مالزم که می

گارد احترام براي  همسیر ما رو همراهی کنند؛ ی ي شورا یک گروه از بارانداز پادشاه فرستاده که در ادامه«
  ».پادشاه

مردم از سر راه دایرولف . قرار بود، گذاشت که لیدي راهی از بین جمعیت باز کند سنسا که براي تماشا بی
هایشان چنان  زره. اند شد، دید که دو شوالیه جلوي ملکه زانو زدهتر  وقتی نزدیک. کشیدند سراسیمه کنار می

  .ظریف و زیبا بود که سنسا مات تماشا شد



هایی با لعاب سفید تشکیل شده بود؛ مانند  ورقه ي اي پوشیده بود که از اتصال پیچیده ها زره یکی از شوالیه
وقتی . زدند اي زیر آفتاب برق می هاي نقره بقال درخشید و بندها و زمینی که تازه برف رویش نشسته باشد می

اش است، ولی هنوز هم نیرومند و  کالهخودش را برداشت، سنسا دید که او پیرمردي با موهایی به سفیدي زره
  .هایش رداي سفید خالص گارد شاهنشاهی آویزان بود از شانه. رسید چاالك به نظر می

 خوش. فوالد ساخته شده بود ي هاي سبز تیره اش از ورقه همراه او مردي تقریباً بیست ساله بود که زره
هایش  ترین مردي بود که سنسا به عمرش دیده بود؛ بلند و قوي هیکل، موهاي سیاه براق که به روي شانه قیافه
هاي خندان سبزي که متناسب با زره  گرفتند که اصالح صافی داشت، و چشم ریختند و دور صورتی را می می

  .درخشیدند غلش کالهخودي را گرفته بود که دو شاخ باشکوه آن به رنگ طال میزیر ب. بودند

ها در یک  مرد نحیف و عبوسی بود که کنار اسب. او با بقیه زانو نزده بود. ابتدا سنسا متوجه غریبه سوم نشد
افتاده  هایی گود ها و لپ رو بود و چشم مو و آبله صورتش بی. کرد گوشه ایستاده بود و مراسم را ساکت تماشا می

هایش بیرون زده بودند، اما مثل  گرچه پیر نبود، تنها چند تار مو برایش باقی مانده بود که باالي گوش. داشت
اش، به رنگ خاکستريِ آهن بود که در  پیرایه زنجیرباف ساده و بی ي زره. ها بلند شوند ها گذاشته بود که آن زن

 ي رنگی شمشیري که به پشتش بسته بود، باالي شانه ي دسته. ر بودزیاد آشکا ي ظاهر آن کهنگی و استفاده
  .شد؛ شمشیري دولبه که براي بستن به کمر زیادي دراز بود راستش دیده می

دونم که وقتی برگرده  پادشاه براي شکار رفته، اما می«: گفت ملکه به دو شوالیه که جلویش زانو زده بودند می
به نظر رسید که وزن نگاه او را . توانست از مرد سوم چشم بردارد ما سنسا نمیا» شه، از دیدن شما خوشحال می

ناگهان وحشتی شدیدتر از هر چه که سنسا استارك در . لیدي غرید. مرد به آرامی سرش را برگرداند. حس کرد
  .یک قدم به عقب برداشت و به کسی خورد. عمرش تجربه کرده بود، وجودش را فراگرفت

هایش را گرفتند و براي یک لحظه فکر کرد که پدرش است، اما وقتی برگشت،  مند شانههایی نیرو دست
کرد و دهانش با تقلید وحشتناکی از لبخند، کج شده  سندور کلگان بود که به پایین نگاه می ي صورت سوخته

  »ترسونمت؟ لرزي دختر، این همه می می«: تازي با صداي خشنش گفت. بود

اي افتاد که آتش از صورت او باقی گذاشته بود، گرچه  اول که چشمش به ویرانه ي فعهترساند؛ از همان د می
با این وجود، سنسا از او کنار کشید و . رسید نصف آن شخص دیگر ترسناك نمیي  اکنون در نظرش او به اندازه

را دور گردن گرگ هایش  سنسا به زانو افتاد و دست. لیدي به بینشان آمد و با غرش اخطار داد. تازي خندید
ها و  توانست نگاهشان را حس کند و زمزمه زیادي با دهان باز دورشان جمع شده بودند؛ می ي عده. انداخت

  .شنید ها را از این طرف و آن طرف می خنده



اینجا در «: مرد اول گفت» .به حق هفت جهنم، یه دایرولفه«: و یکی دیگر گفت» .یه گرگ«: مردي گفت
و » .کنند ها اونا رو به عنوان دایه استفاده می استارك«: دار تازي جواب داد صداي خش» کنه؟ اردوگاه چکار می

کنند، و بعد دوباره ترسید و خجالت  سنسا متوجه شد که دو شوالیه غریبه شمشیر در دست به او و لیدي نگاه می
  .هایش را پر کرد اشک چشم. کشید

  ».جافري، بهش کمک کن«: شنید که ملکه گفت

  .اش آنجا بود و شاهزاده

هاي پشمی آبی و چرمی  در لباس. جافري باالي سر سنسا ایستاد» .باهاش کاري نداشته باش«: جافري گفت
دست سنسا را گرفت و به روي پا . درخشید اش زیر آفتاب مثل یک تاج می سیاه چه زیبا بود؛ زلف طالیی

ها رو غالف کنید،  شمشیر. کنه سی شما رو اذیت نمیموضوع چیه، بانوي عزیز؟ چرا ترسیدید؟ ک«. بلندش کرد
و تو، سگ، گم «. به سندور کلگان نگاه کرد» .آموز این خانمه، فقط همین اون گرگ حیوون دست. تون همه

  ».ترسونی شو، نامزدم رو می

. ستدسنسا تقال کرد که راست بای. اش، تعظیم کرد و بدون حرفی بین جمعیت خزید تازي با وفاداري همیشگی
. زاده، و روزي یک ملکه خواهد شد او یک استارك وینترفلی بود، یک خانم نجیب. کرد احساس حماقت می

  ».اون یکی مرد بود. گرامی ي اون نبود شاهزاده«: سعی کرد که توضیح بدهد

  »ن؟پی«. سبز پوشیده بود، به خنده افتاد ي مرد جوان که زره. غریبه به هم نگاهی انداختند ي دو شوالیه

. ترسونه، بانوي گرامی ها سر ایلن منو هم می خیلی وقت«: مرد پیرتر سفیدپوش با مهربانی به سنسا گفت
  ».ترسناکی داره ي چهره

اگه «. ناظرین کنار کشیدند تا راه را براي او باز کنند. ملکه از خانه پایین آمده بود» .باید هم داشته باشه«
  ».ته باشند، معلومه که اون منصب به شخص مناسبی سپرده نشدهنابکارها از عدالت پادشاه خوف نداش

پس به یقین منصب به شخص مناسبی سپرده شده، «. سرانجام ذهن سنسا جمالت مناسبی پیدا کرد
  .صداي خنده در اطرافش بلند شد» .حضرت علیا

ي  با شما مایهآشنایی . دختر ادارد استارکه، حرف زدي ي آن چنان که شایسته«: پیرمرد سفیدپوش گفت
» .من سر باریستان سلمی از گارد شاهنشاهی هستم. مالقات ما غیرعادي باشه ي افتخاره، هر چقدر هم که شیوه

  .تعظیم کرد



ها به او آموخته بود، به کمکش  سنسا با این اسم آشنا بود و اکنون آداب معاشرتی که سپتا موردان طی سال
افتخار از جانب منه، . ر پادشاه ما رابرت و ایریس تارگرین قبل از ایشانگارد شاهنشاهی و مشاو ي فرمانده«. آمد

  ».کنند باك ستایش می ها از اعمال باریستان بی حتی در شمال دورافتاده هم آوازخوان. شریف ي شوالیه

زیادي ازش تعریف نکن، همین طوري هم زیادي به خودش . منظورت باریستان پیره«. سبز باز خندید ي هشوالی
حاال دختر گرگ، اگه بتونی روي من هم اسم بگذاري، اون وقت باید اذعان کنم «. به سنسا لبخند زد» .مغروره

  ».که حقیقتاً دختر دست پادشاهی

  »!دي مواظب باش که چطور نامزد منو مورد خطاب قرار می«. جافري کنار دست سنسا خودش را گرفت

. سبز لبخند زد ي به شوالیه» .تونم جواب بدم می«: گفتاش سریعاً  سنسا براي آرام کردن خشم شاهزاده
با . پادشاه رابرت دو برادر داره. گوزن نشان خاندان سلطنتیه. کالهخود شما شاخ گوزن طالیی داره، سرورم«

و این چنین . و مشاور پادشاه باشید» استورمز اند«توجه به جوانی زیاد، شما تنها ممکنه رنلی برتیون، فرمانرواي 
  ».گذارم ي شما اسم میرو

و . ندازه با توجه به جوانی زیادش، تنها ممکنه آدم گستاخی باشه که جفتک می«. سر باریستان به خنده افتاد
  ».گذارم این اسمیه که من روش می

تنش چند لحظه پیش از میان رفته بود و کم کم سنسا . با پیشقدمی خود لرد رنلی، همه حاضرین خندیدند
. تا اینکه سر ایلن پین دو مرد دیگر را کنار زد و بدون لبخند جلوي سنسا ایستاد... کرد حتی میداشت احساس را

صدایی زیر و پر از تهدید بود، اما این بار سنسا با گذاشتن دستش . لیدي دندان نشان داد و شروع به غریدن کرد
  ».خوام، سر ایلن م، عذر میندواگه شما رو رنج«: به روي سر گرگ، به مالیمت او را ساکت کرد و گفت

کند، و  ها را از تن سنسا می رنگش به نظر داشت لباس جالد با چشمان بی. منتظر جواب ماند، اما دریافت نکرد
  .سر ایلن بدون اینکه حرفی بزند برگشت و رفت. سپس پوست را تا اینکه روح سنسا برهنه مقابل او ایستاده بود

  »حرف ناشایستی زدم، واالحضرت؟ چرا با من حرف نزد؟«. نگاه کرد اش ه به شاهزاد. سنسا متوجه نشد

  ».اي به وراجی نداشته سر ایلن در چهارده سال گذشته عالقه«: اي اظهار داشت لرد رنلی با لبخند بازیگوشانه

هاي خودش  هاي سنسا را در دست جافري نگاهی از روي نفرت مطلق به عمویش انداخت، سپس دست
  ».ر ایریس تارگرین زبانش رو با انبر داغ کندندبه دستو«. گرفت

با » .زنه و در وفاداریش به مملکت شکی نیست اما به فصاحت تمام با شمشیرش حرف می«: ملکه گفت
سنسا، تا وقتی که پادشاه با پدرت برنگشته، الزمه که مشاورین شریف و من «: مهربانی به سنسا لبخند زد و گفت



لطفاً از طرف من از خواهر . نه مجبوریم که وقت تو با میرسال رو عقب بیندازیممتاسفا. با هم صحبت کنیم
  »جافري، ممکنه لطف کنی و امروز میزبان مهمان ما باشی؟. شیرینت عذرخواهی کن

چرخدار دور کرد؛ و  ي بازوي سنسا را گرفت و او را از خانه» .با کمال میل، مادر«: جافري کامالً رسمی گفت
. چه دلیر بود. با ستایش به جافري خیره شد! اش یک روز کامل همراه شاهزاده. پرواز در آمدقلب سنسا به 

اي که جافري او را از چنگ سر ایلن و تازي نجات داد، چقدر به آوازها شباهت داشت؛ مثل وقتی بود که  شیوه
ه اژدها، پرنس ایمون، از ها نجات داد، یا وقتی که شوالی اي، پرنسس دریسا را از چنگ غول سروین سپر آینه

  .هاي سر مورجیل خبیث دفاع کرد شرافت ملکه نئریس در برابر تهمت

  »دوست داري چکار کنیم؟«. تر تپیدن قلبش شد تماس از روي آستین با دست جافري موجب سریع

  ».من ي هر کاري که مایل باشید، شاهزاده«: با تو باشم، اما گفت: سنسا فکر کرد

  ».سواري تونیم بریم اسب می«. ر فرو رفتجافري مدتی به فک

  ».سواري هستم اوه، من عاشق اسب«

ها بشه  گرگت احتمال داره که باعث وحشت اسب«. آمد جافري به لیدي نگاهی انداخت که پشت سرشان می
  »؟بذار هر دوشون رو جا بذاریم و تنهایی راهی بشیم، نظرت چیه. ترسونه رسه که تو رو می و سگ من به نظر می

اما کامالً درك نکرده » .فکر کنم که بشه لیدي رو ببندم. اگه شما بخواهید«: با تردید گفت. سنسا دودل بود
  »...دونستم که یه سگ دارید نمی«. بود

  ».مادرم اونو مامور مراقبت از من کرده و بنابراین چشم اون روي منه. در واقع سگ مادرمه«. جافري خندید

رسید،  اگر احمق به نظر می. خواست به خاطر کند ذهن بودن خودش را بزند می» منظور شما تازیه؟«
  » خطري نداره که اونو جا بذاریم؟«. شد اش هیچ وقت عاشق او نمی شاهزاده

من تقریباً . بیم نداشته باشید، بانو«. پرسد رنجیده خاطر به نظر رسید پرنس جافري از اینکه او همچین سوالی می
شمشیرش را کشید و » .تنها چیزي که الزم دارم، اینه. جنگم ادرهاي شما با شمشیر چوبی نمیمرد هستم و مثل بر

اش با مهارت توسط آهنگر یک قلعه، کوچک گرفته شده بود تا  به او نشان داد؛ یک شمشیر دولبه که اندازه
وي دسته یک اش روکش چرمی و ر فوالدیش درخششی آبی و دسته ي تیغه. مناسب پسري دوازده ساله باشد

  » .گم دندانِ شیر بهش می«: جافري با خشنودي گفت. سنسا آن را تحسین کرد. کله شیر طالیی داشت



هیچ همراهی جز دندان شیر در طول  و این چنین شد که دایرولف و نگهبان شخصی را جا گذاشتند و بی
  .دنت براي گشتزنی به شرق رفتند ساحل شمالی تراي

ها بود و اینجا جنگل، زیبایی  هوا گرم و آکنده از عطر گل. مسحور کنندهروزي باشکوه بود، روزي 
اسب کهر پرنس جافري مثل باد تیزپا بود و پرنس چنان . آزاري داشت که هیچ وقت در شمال ندیده بود بی
. روز ماجراجوها بود. تاخت که سنسا و مادیانش براي همراهی کردن سخت تحت فشار بودند مهابا سریع می بی

اش تعقیب کردند، و وقتی گرسنه شدند  غارهاي ساحل رودخانه را گشتند و رد یک گربه وحشی را تا النه
شان و بانویش غذا و  ها گفت که براي شاهزاده جافري به کمک دود یک پست نگهبانی را پیدا کرد و به آن

بیش از مقداري که عادت داشت  آالي تازه صید شده از رودخانه خوردند و سنسا براي نهار قزل. شراب بیاورند
ده، اون هم فقط در  نوشیدن تنها یک فنجان رو می ي پدرم به ما اجازه«: اش اقرار کرد به شاهزاده. شراب نوشید

  ».ها مهمانی

تونه هر چقدر که دوست داره  نامزد من می«: فنجان او کرد و گفت ي جافري شروع به پر کردن دوباره
  ».بنوشه

صدایش زیر و خوشایند و . جافري حین سواري براي او آواز خواند. تر حرکت کردند بعد خوردن آهسته
  »دیگه نباید برگردیم؟«: پرسید. سنسا به خاطر شراب کمی منگ بود. نقص بود بی

دونی که پدرم اونجا بود  می. پیچه نه میومیدان جنگ کمی باالتره، جایی که رودخ. به زودي«: جافري گفت
جافري پتکی خیالی را در دستش » .اونو له کرد، درست روي زره کوبید ي سینه. رو کشت که ریگار تارگرین

این . جیمی، ایریس پیر رو کشت و پدرم شاه شد داییبعد «. زدن ضربه را نشان بدهد ي تکان داد تا به او طریقه
  »چه صداییه؟

. رسید چوبی به گوش می ي هاز میان جنگل نوعی صداي تلق تلق برخود چند شاخ. سنسا نیز آن را شنید
  ».جافري، بذار برگردیم«. او شد ي اما صدا باعث دلشوره» .دونم نمی«

صداها . اي جز دنبال کردن نداشت اسبش را به جهت صداها برگرداند و سنسا چاره» .خوام ببینم که چیه می«
  .ه غرولند کردن را نیز شنیدندگا تر شدن، صداي نفس نفس زدن و گاه و بی تر شدند و با نزدیک بلندتر و واضح

متوجه شد که فکرش لیدي است و آرزویش اینکه دایرولف » .کسی اونجاست«: سنسا با اضطراب گفت
  .همراهش باشد

. صداي فوالد روي چرم لرز به بدن سنسا انداخت. دندان شیر را از غالفش بیرون کشید» .پیش من در امانی«
  ».از این طرف«: فتجافري به میان ردیف چند درخت زد و گ



ها را در  مشرف به رودخانه، با پسر و دختري روبرو شدند که اداي شوالیه ي ها، در یک محوطه پشت درخت
جارو بودند، و روي علفزار جست و  ي هاي چوبی بود که ظاهراً در اصل دسته شمشیرهایشان شاخه. آوردند می

تر، یک سر و گردن بلندتر و خیلی  ر چند سالی بزرگپس. کردند کردند و با اشتیاق به هم حمله می خیز می
هاي چرمی خاکی بود،  اي نحیف با لباس دختر که بچه. نیرومندتر بود و عرصه را بر دختر تنگ کرده بود

وقتی شانسش را در حمله امتحان . کرد، اما نه همه را داد و با موفقیت بیشتر ضربات پسر را دفع می جاخالی می
دختر سر داد و روي انگشتان دختر  ي ربه را با چوب خودش گرفت، آن را روي شاخهکرد، پسر جلوي ض

  .اش را از دست داد دختر جیغ کشید و اسلحه. کوبید

اش را به روي چمن  هاي گشاد به اطراف نگاه کرد و شاخه پسر جا خورد، با چشم. پرنس جافري خندید
با . غره رفت و سنسا وحشت کرد ها چشم مکید به آن می دختر که براي کاستن از سوزش، انگشتانش را. انداخت

  »آریا؟«: ناباوري گفت

کنید؟ ما رو تنها  اینجا چکار می«. هایش جمع شده بود اشک خشم در چشم» .از اینجا برید«: آریا داد زد
  ».بذارید

. سر تایید کرد سنسا سرخ شد و با» خواهرت؟«. نگاه جافري به سنسا رفت و بعد دوباره به سمت آریا برگشت
و پسر، تو چه «. دار و موي قرمز انبوهی داشت مک جافري پسرك بدقواره را ارزیابی کرد که صورتی کک

  .تر بودن پسر ندارد داد که اعتنایی به یک سال بزرگ تحکم لحنش نشان می» کسی هستی؟

  ».سرورم« .هایش را پایین انداخت شاهزاده را تشخیص داد و چشم» .مایکا«: پسر آهسته گفت

  ».پسر قصابه«: سنسا گفت

  ».دوست منه، کاري بهش نداشته باشید«: آریا با تندي گفت

هایش از  چشم. شمشیر در دست از روي اسب پایین پرید» .خواد شوالیه بشه؟ که این طور پسر قصابی که می«
  ».بذار ببینیم چقدر مهارت داري. شمشیرت رو بردار، پسر قصاب«. درخشیدند ذوق می

  .مایکا حرکتی نکرد؛ از ترس خشکش زده بود

  »جنگی؟ ها می یا اینکه فقط با دختربچه. زود باش، برش دار«. جافري به طرف او قدم برداشت

  ».اون از من خواست. اون از من خواست، سرورم«: مایکا گفت



پسرك حقیقت را کافی بود که سنسا نگاهی به آریا بیندازد و برافروختگی صورتش را ببیند تا بفهمد که 
شمشیرت «. پروا کرده بود شراب او را بی. گوید، اما جافري در وضعی نبود که مایل به شنیدن توضیح باشد می

  »داري یا نه؟ رو بر می

  ».شمشیر نیست، فقط یه شاخه است. اون فقط یه شاخه چوبه، سرورم«. مایکا سر تکان داد

 ي ندان شیر را بلند کرد و نوك آن را زیر چشم روي گونهجافري د» .و تو فقط یه پسر قصابی، نه شوالیه«
یک » زدي؟ دونی که داشتی خواهر بانوي منو می هیچ می«. لرزید پسر قصاب ایستاده بود و می. مایکا گذاشت

آورد شکفت و خطی قرمز به آهستگی  غنچه از خون روشن در جایی که شمشیر روي پوست مایکا فشار می
  .سرازیر شد

  .خودش را از زمین برداشت ي شاخه» !بس کن«: زدآریا داد 

  ».آریا در این موضوع دخالت نکن«. سنسا ترسیده بود

فقط یه ... کنم اذیتش نمی«: اي چشمش را از پسر قصاب بردارد، به آریا گفت پرنس جافري بدون اینکه لحظه
  ».خرده

  .آریا او را هدف گرفت

با برخورد . آریا با هر دو دست به شاخه تاب داد. ا خیلی کند بودسنسا از روي مادیانش به پایین سر خورد، ام
آن به پشت سر شاهزاده، صداي بلند ترك برداشتن به گوش رسید و بعد همه چیز خیلی سریع مقابل چشمان 

مایکا با حداکثر سرعت . داد، تلوتلو خورد و برگشت جافري در حالی که فحش می. سنسا رخ داد ي زده وحشت
آریا باز به شاهزاده حمله کرد، اما این بار جافري با دندان شیر جلوي ضربه را . ها دوید ه سمت درختپاهایش ب

پشت سر جافري تماماً خونی بود و چشمانش سرخ . شکسته آریا از دستش به دور پرت شد ي گرفت و شاخه
اما کسی به او » .کنید بش مینه، نه، بس کنید، هر دوي شما بس کنید، دارید خرا«: کشید سنسا داد می. ندبود

آریا یک سنگ قاپید و به سمت سر جافري پرت کرد که به جاي او به اسبش خورد، و اسب . کرد گوش نمی
جافري با شمشیرش » !بس کنید، نکنید، بس کنید«: سنسا جیغ کشید. سرخ رمید و چهارنعل به دنبال مایکا رفت

آریا که اکنون ترسیده . هایی زشت هایی هولناك، حرف ت؛ حرفگف راند و با فریاد ناسزا می آریا را عقب می
ها تقریباً  سنسا که اشک. بود فرار کرد، اما جافري تا جنگل دنبالش کرد، تا اینکه پشت آریا به یک درخت بود

  .کرد کورش کرده بودند، عاجزانه تماشا می



اش دور دست شمشیر جافري  و آروارهسپس برقی خاکستري از کنار او رد شد، و ناگهان نایمریا حاضر بود 
روي علف غلت خوردند، گرگ . تیغ از دست جافري افتاد و گرگ او را به زمین انداخت. قفل شده بود

  »!دورش کن، دورش کن«: کشید کرد، پرنس با درد داد می غرید و حمله می می

  »!نایمریا«: فریاد آریا مثل شالق صدا داد

اش را  نالید و دست زخمی شاهزاده روي علف افتاده بود، می. ه کنار آریا آمددایرولف جافري را رها کرد و ب
از جایی که » .فقط یه خرده... اذیتت نکرد«: آریا گفت. پیراهنش آغشته به خون بود. به دقت باال نگه داشته بود

  .افتاده بود دندان شیر را برداشت، شمشیر را با دو دست گرفت و باالي سر جافري ایستاد

  ».گم به مادرم می. نه، اذیتم نکن«: زده نالید افري به او نگاه کرد و وحشتج

  »!باهاش کاري نداشته باش«: سنسا سر خواهرش داد کشید

شمشیر باالي رودخانه چرخ زد و . آریا به بدنش تاب داد و با تمام قدرت بدنش شمشیر را به آسمان انداخت
آریا به . جافري نالید. برخورد کرد و با صداي شاالپ ناپدید شد شمشیر به آب. فوالد آبی زیر آفتاب برق زد

  .سمت اسبش دوید؛ نایمریا درست پشت سرش تعقیبش کرد

هایش را بسته بود و تنفسش بریده بریده  از روي درد چشم. ها، سنسا پیش پرنس جافري رفت بعد رفتن آن
بیچاره  ي شاهزاده. بین چکار کردند، ببین چکار کردندجافري، اوه، ب«: سنسا کنار او زانو زد و با گریه گفت. بود
با مالیمت دست دراز کرد و موي بلوند ظریف او را » .رم و برات کمک میارم به پست نگهبانی می. نترس. من

  .کنار زد

ها نبود، هیچ چیز جز  جز نفرت هیچ چیز در آن. هاي شاهزاده ناگهان باز شدند و به او نگاه کردند چشم
  ».پس برو و به من دست نزن«. ن نگاه از روي تحقیرتری زشت

   



  ادارد - ۱۶
  ».پیداش کردند، سرورم«

  »افراد ما یا لنیسترها؟«. ند سریعاً برخاست

  ».آسیبی بهش نرسیده. جوري پیداش کرده«: پیشکارش، ویون پول، پاسخ داد

. اند راد ملکه نیز سرگرم شکار بودهگشتند، اما اف چهار روز بود که افرادش دنبال آریا می» .خدایان را شکر«
  ».کجاست؟ به جوري بگو که اونو فوراً به اینجا بیاره«

. نگهبانان دروازه از افراد لنیسترها بودند و وقتی جوري آریا رو آورد، به ملکه خبر دادند. متاسفم، سرورم«
  »...آریا مستقیم به حضور پادشاه برده شده

هاش  حرف. بارِ عام بیارش تاالرسنسا رو پیدا کن و به ! لعنت به اون زن«: تند به سمت در به راه افتاد و گف
سه روز اول، خودش جستجوها را رهبري . هاي برج پایین آمد غرق در خشمی گرم از پله» .شاید الزم باشند

ر امروز صبح آن قد. کرده بود و از زمان ناپدید شدن آریا به زحمت یک ساعت خواب به چشمانش آمده بود
  .بخشید شکسته و خسته بود که به زحمت قادر به سرپا ایستادن بود، اما اکنون غضبش به او توان می دل

. ها اعتنایی نکرد اي که داشت به آن گذشت کسانی صدایش کردند، اما با عجله وقتی از حیاط قلعه می
هایی که تعقیبش  از چشم. ندخواست بدود، اما او هنوز دست پادشاه بود و یک دست باید وقارش را حفظ ک می
این قلعه یک بناي محقر به . کردند، آگاه بود العمل او کنجکاوي می هایی که در مورد عکس کردند و زمزمه می

در مدتی که جستجو براي آریا و پسر قصاب در دو سمت . دنت بود نیم روز سواري از جنوب تراي ي فاصله
. ، کرده بود1ارباب قلعه، سر ریمون دري ي مهمان ناخوانده رودخانه ادامه داشت، گروه سلطنتی خودش را

اش تحت پرچم اژدها  کرد، اما خانواده سر ریمون تحت صلح با پادشاه زندگی می. مالقتشان مورد استقبال نبود
دنت جنگیده بود و سه برادر بزرگش در آنجا کشته شده بودند؛ حقیقتی که نه رابرت فراموش کرده  در تراي
اي که برایشان زیادي  با انباشته شدن این همه از افراد دري، لنیستري و استارکی در قلعه. سر ریمون بود، نه

  .کوچک بود، فضا داغ و سنگین شده بود

وقتی با . بار عام سر ریمون را به خودش اختصاص داده بود و در آنجا بود که ند او را پیدا کرد تاالرپادشاه 
توانستند که  زیادي شلوغ؛ او و رابرت اگر تنها بودند، شاید می. پر از جمعیت استشتاب وارد اتاق شد، دید که 

  .مساله را دوستانه حل کنند

                                                             
1 Raymun Darry 



سرسی لنیستر و پسرش کنار . اش در هم و عبوس بود قیافه. ها ولو بود رابرت در انتهاي اتاق روي صندلی دري
  .دست پسر هنوز بانداژ ضخیم ابریشمی داشت. ودجافري گذاشته ب ي ملکه دستش را روي شانه. او ایستاده بودند

ند با صداي بلند صدا . ها روي او بود آریا در وسط اتاق ایستاده بود، تنها جوري کسل پیشش بود و تمام چشم
وقتی آریا او را دید، . هایش از کف سنگی اتاق بلند شد به سمت آریا به راه افتاد و صداي چکمه» .آریا«: کرد

  .وع به گریستن کردداد کشید و شر

  ».متاسفم، متاسفم، متاسفم«: با گریه گفت. لرزید او می. ند روي زانویش نشست و او را بغل کرد

شد  مشکل می. نحیف بود ي رسید؛ تنها یک دختربچه آریا در بغلش خیلی کوچک به نظر می» .دونم می«
  »زخمی که نشدي؟«. درك کرد که چگونه این همه دردسر ایجاد کرده بود

یه . ام کمی گشنه«. گذاشتند هایش به جا می ها ردي صورتی روي گونه صورتش کثیف بود و اشک» .نه«
  ».اي نبود خورده توت خوردم، اما چیز دیگه

هایش  چشم» معنی این کار چیه؟«. بلند شد تا با پادشاه روبرو شود» .دیم خیلی زود بهت غذا می«: ند قول داد
سر ریمون دري به خوبی . اما جز افراد خودش چندان چیزي پیدا نکرد. ي دوستانه گشتندها اتاق را به دنبال قیافه

توانست هر معنایی بدهد و سر باریستان  لرد رنلی نیم لبخندي داشت که می. جلوي بروز احساسش را گرفته بود
جیمی لنیستر و سندور شان این بود که  شانسی تنها خوش. پیر اخم کرده بود؛ بقیه افراد لنیستر و دشمن بودند

صداي ند در اتاق . کردند، هر دو غایب بودند دنت رهبري می هاي جستجو را در شمال تراي کلگان که گروه
  »چرا من مطلع نشدم که دخترم پیدا شده؟ چرا بالفاصله پیش من آورده نشده؟«: طنین انداخت

کنی که با پادشاهت این  ور جرات میچط«: مخاطبش رابرت بود، اما سرسی لنیستر شخصی بود که جواب داد
  »!طور صحبت کنی

به هیچ وجه قصد . متاسفم، ند«. اش راست نشست در صندلی» .ساکت، زن«. پادشاه به این واکنش نشان داد
  ».به نظر رسید که بهتره به اینجا آورده بشه و به مساله سریعاً خاتمه داده بشه. ترسوندن دخترت رو نداشتم

  »کدوم مساله؟«. کردند لحنش را سرد 

اون و پسر . این دختر تو به پسر من حمله کرده. دونی، استارك کامالً خوب می«. ملکه قدم جلو گذاشت
 ».خواست دست پسرم رو بکنه و حیوونش می. قصاب رفیقش

  ».کرد جافري داشت مایکا رو اذیت می. نایمریا فقط یک کم گازش گرفت. درست نیست«: آریا بلند گفت



تو گرگت رو به جونش انداختی و با اون پسر قصاب با . جاف به ما گفته که چه اتفاقی افتاد«: فتملکه گ
  ».چماق زدینش

  .او گذاشت ي ند دستش را روي شانه» .این طوري نبود«. هاي آریا کم مانده بود دوباره بریزند اشک

و آریا دندان شیر رو به رودخونه اونا همه با هم به من حمله کردند ! بله، بود«: پرنس جافري اصرار کرد
  .ند متوجه شد که او موقع صحبت هیچ وقت به آریا نگاه نکرد» !انداخت

  »!دروغگو«: آریا داد کشید

  »!خفه شو«: پرنس متقابالً داد کشید

. آزردگی خاطر از صدایش کامالً مشهود بود» !کافیه«: اش غرید پادشاه موقع بلند شدن از روي صندلی
اش رو  همه. کنی حاال بچه، به من ماجرا رو تعریف می«: میان ریش انبوهش به آریا با خشم گفت از. سکوت شد
بعد اون «. بعد به پسرش نگاه کرد» .دروغ گفتن به پادشاه جرم سنگینیه. گی کنی و راستش رو می تعریف می

  ».تا اون موقع جلوي زبونت رو بگیر. رسه نوبت به تو می

نگاهی به پشت انداخت و دید که ویون . شروع کرد، ند صداي باز شدن در را شنیدوقتی آریا داستانش را 
وقتی آریا به جایی از داستان رسید که شمشیر جافري را . صدا ایستادند ها در ته تاالر بی آن. پول با سنسا وارد شد

سر باریستان، برادرم «: فتپادشاه با تشر گ. دنت پرت کرده بود، رنلی برتیون شروع کرد به خندیدن به وسط تراي
  ».رو قبل از اینکه خفه بشه به بیرون از تاالر هدایت کن

به جافري تعظیم » .تونم در رو پیدا کنم خودم می. برادر من خیلی لطف داره«. اش را خفه کرد لرد رنلی خنده
ه جارو تو رو خلع دختر نه ساله قد موش خیس، تونست با دست هشاید بعداً بهم تعریف کنی که چطور ی«. کرد

» .دندان شیر«: شد، ند شنید که گفت وقتی در پشت سر او بسته می» .نه بندازهوسالح کنه و شمشیرت رو به رودخ
  .و دوباره قاه قاه خندید

پادشاه بعد . وقتی پرنس جافري روایت کامالً متفاوتش از وقایع را شروع کرد، رنگ به صورتش نمانده بود
به حق «. خواهد هر جایی باشد جز اینجا گفت که می اش می قیافه. نگینی تمام بلند شداتمام صحبت پسرش با س

  ».گه، دختره یه چیز دیگه هفت جهنم، من چه برداشتی باید از این داشته باشم؟ پسره یه چیز می

اپدید شدن ند روایت سنسا از داستان را در همان شب ن» .سنسا، بیا اینجا. اونا تنها شاهدین نبودند«: ند گفت
  ».تعریف کن که چه اتفاقی افتاد«. دانست حقیقت را می. آریا شنیده بود



اي به  هاي سفید پوشیده بود و زنجیري نقره لباسی از مخمل آبی با حاشیه. دختر بزرگش با اکراه جلو آمد
رش و سپس به سنسا به روي خواه. درخشید موي انبوه قرمزش آن قدر شانه شده بود که می. گردن انداخته بود

رسید که  هایش جمع شده بود و به نظر می اشک در چشم» .دونم نمی«: روي شاهزاده جوان پلک زد و گفت
  »...همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، ندیدم. یادم نمیاد«. خواهد فرار کند می

مشت بارانش  مثل یک تیر به سمت خواهرش پرید، او را به زمین انداخت و» !پست فطرت«: آریا جیغ کشید
  ».دروغگو، دروغگو، دروغگو، دروغگو«. کرد

وقتی . زد آریا در بغل جوري لگد می. جوري او را از روي خواهرش کنار کشید» !آریا، بس کن«: ند داد زد
اما سنسا به آریا خیره بود و » صدمه که ندیدي؟«: پرسید. لرزید کرد، او رنگش پریده بود و می ند سنسا را بلند می

  .ظر سوال را نشنیدبه ن

  ».خوام که تنبیه بشه رابرت، من می. اون حیوون کثیفش وحشیه ي دختره به اندازه«: سرسی لنیستر گفت

زنان از بین  چه انتظاري از من داري؟ شالق. اون یه بچه است. سرسی، بهش نگاه کن! لعنت به هفت جهنم«
  ».دایمی ندیده ي ی صدمهکس. ختم کالم. شه ها دعواشون می ها بگذرونمش؟ بچه کوچه

  ».مونه عمر روي بدن جاف می ي ها براي بقیه جاي اون زخم«: ملکه از خشم کف کرد

من هم . ند، دخترت رو ادب کن. شاید درسی بیاموزه. همین طوره«. رابرت برتیون به پسر ارشدش نگاه کرد
  ».کنم همین کار رو با پسرم می

  ».حضرت کمال میل، اعلیبا «: ند با احساس آسودگی فراوان، گفت

و دایرولف چی «: از پشت سر به رابرت گفت. رابرت شروع کرد به دور شدن، اما ملکه دست بردار نبود
  »کنی؟ میشه؟ با حیوانی که به پسرت حمله کرد چکار می

  ».اون گرگ لعنتی رو فراموش کرده بودم«. پادشاه ایستاد و با اخم برگشت

ردي از دایرولف پیدا نکردیم، «: جوري سریع گفت. جوري سفت شدند دید که بدن آریا در آغوش 
  ».حضرت اعلی

  ».نه؟ پس مساله حل شد«. رسید رابرت ناراضی به نظر نمی

  »!صد سکه اژدهاي طالیی به شخصی که پوست اونو براي من بیاره«. ملکه صدایش را بلند کرد



تو آزادي که پالتو . ی در این کار ندارم، زنمن هیچ سهم. چه پوستین گرانبهایی«: رابرت با غرولند گفت
  ».هات رو با طالي لنیسترها بخري پوست

پادشاهی که من به تصور خودم . کردم این همه خسیس باشی تصور نمی«. ملکه نگاه سردي به او انداخت
  ».انداخت باهاش ازدواج کردم، قبل از غروب خورشید روي تختم پوستین گرگ می

  ».شد بدون وجود گرگ، کلک خیلی جالبی می«. را تیره کردرابرت  ي خشم قیافه

هاي سبزش پیروزمندانه  صدایش خیلی آهسته بود، اما چشم» .گرگ رو داریم«: سرسی لنیستر گفت
  .درخشیدند می

براي همه چند لحظه طول کشید تا منظور ملکه را متوجه شوند، اما بعد آن، پادشاه با رنجش خاطر شانه باال 
  ».به سر ایلن بسپار که ترتیبش رو بده. هر طور مایلی«. انداخت

  ».رابرت، ممکن نیست که جداً چنین دستوري بدي«: ند اعتراض کرد

. دایرولف جانوري وحشیه. اي ندارم تمایل به شنیدن حرف دیگه. کافیه، ند«. بحث نداشت ي پادشاه حوصله
تر  براش یه سگ پیدا کن، راضی. کنه تو حمله می دیر یا زود به همون شکل که به پسر من حمله کرد، به دختر

  ».شه می

هایش به سمت پدرش رفتند، پر از وحشت  وقتی چشم. در این لحظه به نظر رسید که سنسا سرانجام فهمید
لیدي کسی رو گاز . نه، نه، لیدي نه«. پدرش دید ي حقیقت را در قیافه» منظورش که لیدي نیست؟«. بودند

  »...بیهنگرفته، اون گرگ خو

  »!لیدي اونجا نبود، باهاش کاري نداشته باشید«: آریا با خشم داد زد

جلوشون رو بگیر، نگذار این کار رو بکنند، لطفاً، لطفاً، کار لیدي نبود، نایمریا بود، تقصیر «: سنسا التماس کرد
دم،  خوب باشه، قول می کنم که رفتارش تونید، لیدي نبود، نگذار لیدي رو اذیت کنند، کاري می آریا بود، نمی

  .شروع به گریه کرد» ...دم قول می

به . توانست انجام بدهد این بود که او را در آغوش بگیرد و موقع گریستن نگهش دارد تنها کاري که ند می
اي  به خاطر عالقه. لطفاً، رابرت«. تر از برادر اش، نزدیک رابرت در سمت دیگر اتاق نگاه کرد؛ دوست قدیمی

  ».لطفاً. به خاطر عشقت نسبت به خواهرم. ن داريکه به م



لعنت «: هایش را به سمت زنش برگرداند و با نفرت گفت ها نگاه کرد، سپس چشم پادشاه مدتی طوالنی به آن
  ».به تو، سرسی

تمام خستگی چهار روز گذشته دوباره . ند با مالیمت خودش را از چنگ سنسا جدا کرد و راست ایستاد
حداقل شجاعتش رو . پس خودت انجامش بده، رابرت«: لحنی به سردي و برندگی فوالد گفت با. سراغش آمد

  ».داشته باش که خودت انجامش بدي

هایی به سنگینی سرب اتاق را  حالت به ند نگاه کرد، سپس بدون حرفی با قدم بی ي رابرت با چشمان مرده
  .سکوت اتاق را فرا گرفت. ترك کرد

کنار او پرنس جافري لبخند به لب » دایرولف کجاست؟«: سرسی لنیستر پرسیدوقتی شوهرش رفته بود، 
  .داشت

  ».حیوون بیرون دروازه به زنجیر بسته شده، علیاحضرت«: سر باریستان سلمی با اکراه جواب داد

  ».ایلن پین رو صدا کنید«

مثل زهر گلویش را کلمات » .هاشون برگردون و آیس رو بیار جوري، دخترها رو به اتاق. نه«: ند گفت
  ».دم اگه باید انجام بشه، خودم انجامش می«. ها را با زور بیرون فرستاد سوزاند، اما آن می

جور حقه است؟ چرا همچین کاري رو انجام  هتو، استارك؟ این ی«. سرسی لنیستر با شک او را برانداز کرد
 هلیاقتش بیش از ی. اون گرگ اهل شماله«. بودکردند، اما تنها نگاه نافذ مال سنسا  همه به او نگاه می» بدي؟
  ».قصابه

توله دایرولف . هایش منعکس بود هاي دخترش در گوش سوخت و شیون هایش می اتاق را ترك کرد؛ چشم
هیچ وقت به . ؛ اسم را امتحان کرد»لیدي«. مدتی کنار او نشست. را در جایی که بسته شده بود، پیدا کرد

زیده بودند زیاد توجه نکرده بود، اما با برانداز کردن لیدي متوجه شد که سنسا هایش برگ هایی که بچه اسم
هاي براق  با چشم. ترین توله بود دل ترین و ساده ترین، زیباترین، مالیم او کوچک. اي کرده است انتخاب شایسته

  .طالیی به ند نگاه کرد و ند به موي ضخیم خاکستري او دست کشید

  .برایش آوردبه زودي جوري آیس را 

اونو در وینترفل . چهار مرد انتخاب کن و بهشون بسپار که جسد رو به شمال ببرند«: وقتی کار تمام شد، گفت
  ».دفن کنند



  »تمام راه؟«: جوري با حیرت پرسید

  ».شه زن لنیستري صاحب این پوست نمی. تمام راه«: ند با تاکید گفت

قلعه به  ي تسلیم کند که سندور کلگان و سوارانش از دروازه گشت تا سرانجام خود را به خواب به برج برمی
  .داخل ریختند

: تازي گفت. چیزي در پشت اسب جنگی او آویزان بود؛ هیکلی سنگین که در ردایی خونین پیچیده شده بود
به » .دوست کوچولوش رو پیدا کردیم. اما روزمون کامالً هم تلف نشد. اثري از دخترت پیدا نکردیم، دست«

  .عقب دست برد، بار را به پایین جلوي ند انداخت

کرد که به آریا چه خواهد گفت، اما معلوم شد  شد، با دلهره به این فکر می وقتی ند براي کنار زدن ردا خم می
 ي از شانه تا کمر با نوعی ضربه. پسر قصاب، مایکا، بود و بدنش پوشیده از خون خشک بود. که نایمریا نیست

  .اً به دو نیم تقسیم شده بودهولناك تقریب

  ».با اسب بهش زدي«: ند گفت

به صورت ند نگاه کرد و » .فرار کرد«. هاي تازي برق زدند اش به نظر رسید که چشم از پشت کالهخود کریه
  ».اما نه خیلی سریع«. خندید

    



  برن - ۱۷
  .رسید که سقوطش چندین سال طول کشیده است چنین به نظر می

آمد  اما برن پرواز بلد نبود، پس تنها کاري که از دستش بر می. پرواز کن: زمزمه کردصدایی در تاریکی 
  .سقوط بود

هایی مشابه برن به او پوشاند و از روي  اي از رس ساخت و پخت تا سفت و ترد شد، لباس استاد لوین پسربچه
  ».اما محاله که من بیفتم«: فتحین سقوط گ. برن طرز خرد شدن او را به یاد داشت. بام به پایین انداخت پشت

دید، اما  زد، به زحمت زمین را می اش از پایین زیاد بود که از میان مهی که دور او چرخ می آن قدر فاصله
دانست که چه سرنوشتی در آن پایین در  کند و می توانست حس کند که چقدر سریع دارد سقوط می می

پیش از  ي دانست که همیشه درست لحظه می. د سقوط کردشد که تا اب حتی در رویاها نمی. انتظارش است
  .شوي پیش از برخورد به زمین، همیشه از خواب بیدار می ي درست در لحظه. پرد برخورد به زمین از خواب می

  و اگه بیدار نشدي؟: صدا پرسید

آنچه که چند لحظه تر از  ها دورتر، اما نزدیک تر بود؛ هنوز خیلی خیلی دور بود، فرسنگ اکنون زمین نزدیک
خورشید نبود، ستارگان نبودند، تنها زمین در پایین که براي له . این باال در میان تاریکی، هوا سرد بود. پیش بود

  .خواست که گریه کند می. کرد آمد، و مه خاکستري و صدایی که زمزمه می کردن او باال می

  .پرواز کن. گریه نکن

  »...تونم تونم، نمی نمی .تونم پرواز کنم من نمی«: برن گفت

  از کجا معلوم؟ هیچ وقت سعی کردي؟

یک کالغ درست در خارج از . برن براي پیدا کردن منشاي آن به اطراف نگاه کرد. صدا زیر و نازك بود
  ».کمکم کن«. کرد دسترسش، حین سقوط تعقیبش می

  ببینم، همراهت ذرت داري؟. کنم دارم سعی می

وقتی دستش را بیرون آورد، . تاریکی سرگیجه گرفته بود، به جیبش دست برد برن در حالی که از چرخش در
  . ها همراه او سقوط کردند آن. طالیی از بین انگشتانش لیز خوردند ي چند دانه

  .کالغ روي کف دست او نشست و شروع به خوردن کرد



  »واقعاً یه کالغی؟«: برن پرسید

  وطی؟تو واقعاً در حال سق: کالغ متقابالً پرسید

  ».فقط یه رویاست«: برن گفت

  واقعاً؟: کالغ پرسید

  ».شم وقتی به زمین بخورم، از خواب بیدار می«: برن به پرنده گفت

  .و دوباره مشغول خوردن ذرت شد. میري وقتی به زمین بخوري، می: کالغ گفت

اي رودها از  هاي نقره دند و رشتهها از برف سفید بو قله. ها را ببیند توانست کوه حاال می. برن به پایین نگاه کرد
  .هایش را بست و گریست چشم. گذشتند ها می جنگل

. پرم مگه چقدر سخته؟ من می. بهت گفتم که راه حل پرواز کردنه، نه گریه کردن. اي نداره فایده: کالغ گفت
  .کالغ به هوا بلند شد و دور دست برن چرخ زد

  ».تو بال داري«: برن متذکر شد

  .داريشاید تو هم 

  .هایش به دنبال پر دست کشید برن روي شانه

  .انواع مختلفی از بال وجود دارند: کالغ گفت

. خیلی نحیف بود؛ تنها پوست بود که روي استخوان کشیده شده بود. کرد برن به دست و پاهایش نگاه می
هر شد که با نوري طالیی اي در میان مه خاکستري ظا چهره. همیشه این طور بوده؟ سعی کرد که به خاطر بیاورد

  ».کنم چه کارها که براي عشق نمی«: درخشید؛ گفت می

  .برن جیغ کشید

اونو فراموش کن، فعالً بهش احتیاج نداري، . اون نه: با فریاد به برن گفت. کالغ قارقار کنان به هوا پرید
  .رفت صورت طالیی. برن نشست و به او نوك زد ي روي شانه. بگذارش کنار، بگذارش کنار

شد و مه خاکستري اطرافش را گرفته  به سمت زمین کشیده می. کرد تر از همیشه سقوط می برن داشت سریع
  »کنی؟ با من چکار می«: با چشمان گریان از کالغ پرسید. بود



  .دم که چطور پرواز کنی بهت یاد می

  »!تونم پرواز کنم من نمی«

  .کنی همین حاال داري پرواز می

  »!کنم یمن دارم سقوط م«

  .به پایین نگاه کن. شه هر پروازي با سقوط شروع می

  »...ترسم می«

  !به پایین نگاه کن

کل دنیا به شکل . آمد زمین داشت با شتاب به سمتش می. برن به پایین نگاه کرد و حس کرد که دلش ریخت
دید که مدتی ترس را  یهمه چیز را چنان واضح م. اي و سبز زیر پایش گسترده شده بود فرشی از سفید و قهوه

  .توانست کل مملکت و هر کس در آن را ببیند می. فراموش کرد

رسیدند و  هاي بلند از باال کوتاه و زمخت به نظر می بینند، دید؛ برج ها می وینترفل را آن گونه که عقاب
براق  ي ک لولهدید که استاد لوین روي ایوان با ی. هایی روي خاك بودند دیوارهاي قلعه تنها به صورت خط

برادرش، راب، را دید؛ بلندتر و . کند و حین یادداشت برداشتن اخم به چهره دارد برنزي آسمان را مطالعه می
هودور، غول . تر از آنچه به یاد داشت و موقع تمرین شمشیرزنی در حیاط،  فوالد حقیقی در دست داشت قوي
چنان راحت آن را . برد میکن می ي سندانی را به کوره اسطبل بود، را دید؛ او داشت ي دلی که از خدمه ساده

در مرکز جنگل خدایان، درخت عظیم سفید روي . اي از یونجه بود کرد که انگار توده روي شانه حمل می
وقتی نگاه . کردند هایش در باد سرد خش خش می سیاه خم شده بود و برگ ي انعکاس تصویر خودش در چشمه

  .هاي ساکن برداشت و به برن نگاهی از روي دانایی انداخت را از روي آب هایش برن را حس کرد، چشم

مادرش را دید که تنها در . هاي خلیج بایت را دید به شرق نگاه کرد و یک کشتی پارویی در حال گذر از آب
ه زدند، سر رودریک ب ها پارو می پاروزن. کابینی نشسته و به چاقویی روي میزي در مقابلش خیره شده است

وسیعی که  ي گرفت، همهمه تیره طوفانی در پیش رویشان شکل می. اي تکیه داده بود و به زحمت سر پا بود نرده
  .ها قادر به دیدنش نبودند شد، اما به دلیلی آن با رعد به جلو رانده می

 اش نقش پدرش را دید که غم روي چهره. دنت را دید سبز تراي-به جنوب نگاه کرد و خروش عظیم آبی
سنسا را دید که موقع شب آن قدر گریه کرد تا خوابش برد و آریا را دید که در . کند بسته و به پادشاه تمنا می

یک . هایی گرفته بودند هر طرفشان را سایه. سکوت تماشا کرد و رازش را در سینه کامالً محفوظ نگه داشت



اش مثل خورشید بود؛ طالیی و  دیگري زره. سایه به تیرگی خاکستر بود و صورتی به ترسناکی یک تازي داشت
اي ساخته شده از سنگ قد کشیده بود، اما وقتی روبند کالهخودش را باز کرد،  روي آن دو، غولی با زره. زیبا

  .در داخل چیزي جز تاریکی و خون غلیظ سیاه نبود

ها را دید و  داتركهایش را بلند کرد و به وضوح آن طرف دریاي باریک، شهرهاي آزاد و دریاي سبز  چشم
دریاي یشمی، و سرانجام آشائی  ي اي کناره هاي افسانه بعد، در ماوراي آن وییس داترك زیر کوهش، سرزمین

  .زدند در همسایگی سرزمین سایه را دید که در آنجا زیر خورشید در حال طلوع، اژدهاها در آسمان چرخ می

اش روي تختی  برادر حرامزاده. درخشد کریستالی آبی می دید که دیوار به مانند. سرانجام به شمال نگاه کرد
و به . شد اي از گرما، پوستش رنگ پریده و سخت می سرد به تنهایی خوابیده بود و با فراموش شدن هر خاطره

هاي  زده و رودخانه انتهاي پوشیده از برف گذشت، از سواحل یخ هاي بی پشت دیوار نگاه کرد؛ نگاهش از جنگل
به دورتر و دورتر و . کرد رویید و چیزي زندگی نمی ها چیزي نمی هاي مرده که در آن و دشت بزرگ منجمد

به عمق قلب زمستان نگاه . نور در انتهاي دنیا، و سپس ماوراي آن پرده را دید ي دورتر در شمال نگاه کرد و پرده
  .هایش را سوزاند هایش گونه کرد و سپس با وحشت جیغ کشید، و گرماي اشک

  .دونی که چرا باید زنده بمونی حاال تو می. دونی حاال می: اش نشست و زمزمه کرد غ روي شانهکال

  »چرا؟«. کرد کرد و سقوط می شد، فقط سقوط می برن متوجه نمی

  .چون زمستون داره میاد

سه چشم داشت و نگاه چشم سوم حاکی از . اش نگاه کرد و کالغ به او نگاه کرد برن به کالغ روي شانه
اي  زده اکنون در زیر چیزي نبود، جز برف و سرما و مرگ؛ دشت یخ. برن به پایین نگاه کرد. دانشی هولناك بود

ها مثل نیزه به سمت او نشانه  آن. سفید یخی که منتظر بودند تا او را به آغوش بکشند-هاي ناهموار آبی با ستون
مایوسانه . ها فرو رفته بودند آن را دید که به نوك  هاي هزاران شخص در رویاي دیگر استخوان. گرفته شده بودند

  .اسیر ترس شده بود

ممکنه یک نفر با وجود اینکه ترسیده، شجاع «: گفت صداي ضعیف خودش را از دوردست شنید که می
  »باشه؟

  ».تونه شجاع باشه این تنها زمانیه که یک نفر می«: و صداي پدرش جواب داد

  .پرواز کن یا بمیر. انتخاب کن .حاال، برن: کالغ مصرانه گفت

  .مرگ، سخت مشتاق جان او دستش را دراز کرد



  .برن بازوانش را گشود و پرواز کرد

آسمان . هاي مخوف یخی عقب کشیدند در زیر، سوزن. هایی نامرئی، با باد پر شدند و او را به باال کشیدند بال
زیر پایش دنیا . از هر چیزي بهتر بود. ار بهتر بوداز باال رفتن از دیو. برن اوج گرفت. باالي سرش گشوده شد

  .کوچک شد

  »!کنم من پرواز می«: با ذوق داد زد

کالغ به هوا برخاست و با بال زدن جلوي صورت او، سرعتش را کم . م متوجه شده: کالغ سه چشم گفت
. دچار تزلزل شدهایش، برن در آسمان  با برخورد نوك پرهاي کالغ به گونه. کرد و جلوي دیدش را گرفت

  .نوك کالغ محکم به او خورد و برن دردي شدید و ناگهانی روي پیشانیش بین دو چشم حس کرد

  »کنی؟ چکار می«: فریاد کشید

کالغ نوکش را باز کرد و قارقار کرد؛ صدایش، فریاد بلندي از روي ترس بود و مه خاکستري دور برن لرزید 
برن دید که کالغ در واقع یک زن است؛ زنی خدمتکار با موهاي دراز و . و ناگهان مانند یک پرده، دریده شد

آورد و سپس متوجه شد که در  در وینترفل، بله، همین بود، حاال زن را به یاد می. سیاه که او را جایی دیده بود
مو یک تشت آب را انداخت که روي  و زن سیاه. وینترفل، روي یک تخت در اتاقی سرد باالي یک برج است

  .ها پایین دوید از پله» .بیداره، بیداره، اون بیداره«ف اتاق خرد شد، و با فریادهاي ک

سوخت، اما نه خونی، نه  جایی که کالغ نوك زده بود هنوز می. هایش روي پیشانی دست زد برن به بین چشم
  .اتفاقی نیفتاد سعی کرد از روي تخت بلند شود، اما. کرد احساس ضعف و سرگیجه می. زخمی، چیزي آنجا نبود

یک جفت . چیزي حس نکرد. و آن وقت چیزي کنار تختش حرکت کرد و با مالیمت روي پاهایش نشست
پنجره باز بود و هواي اتاق سرد بود، اما گرمایی که از . هاي او نگاه کرد چشم براق زرد مثل خورشید به چشم

اما آیا واقعاً او ... خودش است ي د که تولهبرن فکر کر. شد برن را مثل حمامی گرم در برگرفت گرگ ساطع می
  .لرزید براي نوازش او دست دراز کرد؛ دستش مثل برگ می. بود؟ خیلی بزرگ شده بود

هاي برج به باال،  به خاطر دویدن از پله. زد وقتی راب با شتاب وارد اتاق شد، دایرولف صورت برن را لیس می
  ».1اسمش سامره«: گاه کرد و گفتبرن با آرامش به او ن. نفس راب بریده بود
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  کتلين - ۱۸
  ».رسیم ظرف یک ساعت به بارانداز پادشاه می«

اي از  به عنوان نشانه. هات خوب به ما خدمت کردند، ناخدا پاروزن«. کتلین از نرده برگشت و به زور لبخند زد
  ».دم اي می سپاسگزاري خودم به هر کدوم یک سکه گوزن نقره

. شما خیلی سخاوتمندید، لیدي استارك«. اي به او لطف کرد یس تعظیم نصف و نیمهناخدا موریو تورمت
  ».افتخار حامل بانوي بزرگواري نظیر شما بودن، تنها پاداشیه که نیاز دارند

  ».گیرند نقره می ي ولی به هر حال سکه«

تایروشی  ي ختصري لهجهزبان مشترك را کامالً روان و تنها با م» .هر طور که شما بگید«. موریو لبخند زد
به کتلین گفته بود که سی سال در دریاي باریک رفت و آمد کرده است، ابتدا پاروزن، سپس . کرد صحبت می

اي دو دکله با شصت پارو بود،  دنسر که کشتی استون. هاي خودش بوده است سکاندار، و سرانجام ناخداي کشتی
  .ترین بود چهارمین قایق او و سریع

دنسر  مهابا در مسیر رودخانه به بندر رسیده بودند، استون لین و سر رودریک کسل بعد تاختن بیزمانی که کت
ها به طماعی مشهور بودند و سر رودریک به  تایروشی. هاربر بود ترین کشتی موجود در وایت بدون شک سریع

ن روي این کشتی اصرار نفع کرایه کردن یک کشتی ماهیگیري از جزایر سه خواهران بحث کرده بود، اما کتلی
ها به جاي خرامیدن به  در بیشتر مسیر سفر، باد مخالف بوده و بدون پاروهاي این کشتی، آن. خوب شد. کرده بود

  .سمت بارانداز پادشاه و اتمام سفرشان، هنوز با زحمت در حال گذر از سواحل فینگرز بودند

یش هنوز در محل بریدگی خنجر زیر بانداژ ها انگشت. چقدر نزدیک شده بود؛ کتلین با خودش فکر کرد
دو انگشت آخر دست . کرد که درد تنبیه اوست که مبادا فراموش کند کتلین تصور می. کردند کتانی گزگز می

با این وجود، بهاي ناچیزي در . شدند توانست خم کند و بقیه دیگر هرگز قادر به کارهاي ظریف نمی چپ را نمی
  .قبال جان برن بود

اش  موریو از میان ریش سبز دو شاخه. ریک این لحظه را براي آمدن به روي عرشه انتخاب کردسر رود
چه خوبه که تو رو «. هاي روشن بود، حتی در موهاي صورتش تایروشی عاشق رنگ» .دوست خوب من«: گفت

  ».با حال بهتري ببینیم

سرش را جلوي کتلین خم » .رمبله، االن دو روزه که دیگه آرزوي مرگ ندا«: سر رودریک موافقت کرد
  ».بانوي من«. کرد



هاربر شروع شد، اما دیگر تقریباً همان  مختصري الغرتر از روزي بود که مسافرتشان از وایت. ظاهرش بهتر بود
هاي دریاي باریک با او نساخته بودند و زمانی که  بادهاي نیرومند خلیج بایت و سختی. شخص سابق بود

استون شدند، کم مانده بود که او از عرشه پرت شود، اما به هر زحمتی  از طرف درگون غیرمنتظره اسیر توفانی
که بود به طنابی چسبیده بود تا اینکه سه نفر از افراد موریو موفق به نجات او شدند و او را سالم به زیر عرشه 

  .بردند

  ».گفت که سفر ما تقریباً به انتها رسیده ناخدا داشت می«: کتلین گفت

رسید؛ به  هاي سفید درازش عجیب به نظر می بدون سبیل» به این زودي؟«. رودریک با موفقیت لبخند زد سر
با این حال وقتی که در خلیج بایت براي سومین بار . تر، و ده سال پیرتر تر، کم شور و اشتیاق نحوي کوچک

آمیز  ، مصلحتانملواناز  یتیغ یکروي نرده خم شد و عق زد، باد چنان سبیلش را کثیف کرد که تسلیم شدن به 
  .رسید به نظر می

  .تعظیم کرد و از پیششان رفت» .هاي بین خودتون رو بزنید گذارم تا حرف تنهاتون می«: ناخدا موریو گفت

سر . خورد رفتند و او مثل یک سنجاقک روي آب سر می نقصی باال و پایین می پاروهاي کشتی با هماهنگی بی
  ».من به هیچ وجه محافظ دلیري نبودم«. و نگاهش را به ساحل دوخت رودریک نرده را گرفت

این تنها چیزیه که . ما اینجا هستیم و سالم رسیدیم، سر رودریک«. کتلین دستش را روي بازوي او گذاشت
کرد که براي  احساس می. خنجر هنوز در پهلویش بود. هاي سفتش زیر ردایش را گشت با انگشت» .اهمیت داره

نظامی پادشاه تماس بگیریم و  ي حاال باید با فرمانده«. گاه به خنجر دست بزند ن قلبش نیاز دارد گاه و بیاطمینا
  ».دعا کنیم که بشه بهش اعتماد کرد

هایش به سمت صورتش رفت و  دستش براي نوازش سبیل» .سر اران سنتاگار مرد مغرور ولی قابل اعتمادیه«
... شاید خنجر رو بشناسه، بله«. کرد اش می به نظر دستپاچه. اند دست رفتهها از  یک بار دیگر کشف کرد که آن

و کسانی در دربار وجود دارند که با یک . اما بانوي من، به محض پا گذاشتن روي ساحل در معرض خطر هستیم
  ».شناسند نگاه شما رو می

یک پسر، گرچه  ي کتلین آمد؛ قیافه او به جلوي دید ي قیافه» .فینگر لیتل«: دهان کتلین سفت شد و زمزمه کرد
بود، با این حال هنوز او را  1ها پیش مرده بود، پس او اکنون لرد بیلیش پدر او سال. او دیگر پسربچه نبود

. برادر کتلین، ادمور، خیلی وقت پیش در ریورران آن اسم را روي او گذاشته بود. کردند فینگر صدا می لیتل

                                                             
1 Petyr Baelish 



فینگرز واقع بود و پتایر نسبت به سنش باریک  ي ناحیه ي جزیره ترین شبه کوچک او در ي امالك محقر خانواده
  .و کوتاه بود

 ي صدایش قطع شد و با دودلی دنبال کلمه» ...لرد بیلیش زمانی، آه«. سر رودریک گلویش را صاف کرد
  .مودبانه گشت

به . ریورران با هم بزرگ شدیم ما در. اون مالزم پدرم بود«. کاري گذشته بود کتلین دیگر از خیر مالحظه
وقتی اعالم شد که قراره با . بیش از احساس برادرانه بود... ، اما احساس اون نسبت به منشدیدم چشم برادر می

برندون . دیوانگی بود. برندون استارك ازدواج کنم، پتایر به خاطر حق گرفتن دست من، دعوت به مبارزه کرد
. مجبور شدم به برندون التماس کنم تا از جان پتایر بگذره. زده سالش نشده بودبیست سالش بود، پتایر هنوز پان
از اون زمان . اي فرستاد بعدش پدرم پتایر رو به جاي دیگه. زخم اکتفا کرد هبرندون به باقی گذاشتن جاي ی

د کشته شدن بع«. صورتش را به سمت قطرات آب دراز کرد، انگار که باد قادر به شستن خاطرات بود» .ندیدمش
تا اون زمان دیگه فهمیده بودم . برندون، یه نامه به ریورران براي من فرستاد، اما من نامه رو بدون مطالعه سوزوندم

  ».که قراره با ند به جاي برادرش ازدواج کنم

  ».فینگر عضو شوراي کوچکه االن لیتل«. انگشتان سر رودریک دوباره با سبیلی ور رفتند که وجود نداشت

همیشه زرنگ بود، حتی وقتی بچه بود، اما زرنگی یک چیزه و خردمند بودن . بر دارم که به مقام باال رسیدهخ«
  ».دونم که گذشت این همه سال چه تغییراتی در او به وجود آورده نمی. چیز دیگه

د، از روي عرشه دا ناخدا موریو در حالی که دستور می. ها فریاد زدند ها از روي طناب بان باالي سرشان، دیده
 ي بارانداز پادشاه روي سه تپه. هاي سراسیمه شروع شد دنسر فعالیت رد شد و در هر طرف ناگهان روي استون

  .شد مرتفع به دیدشان وارد می

ماهیگیر در  ي آن ارتفاعات پوشیده از جنگل بودند و تنها چند خانواده ،دانست که سیصد سال پیش کتلین می
. کردند ریخت، زندگی می عمیق خروشان به دریا می ي در جایی که آن رودخانه» ر راشوات بلک«ساحل شمالی 

در اینجا بود که ارتش او در ساحل پیاده شده بود و روي . استون بادبان گشوده بود سپس اگان فاتح از درگون
  .ابتدایی را با چوب و سنگ ساخته بود ي بلندترین تپه بود که او اولین قلعه

ها و سیلوها، انبارهاي آجري و  ها و باغ دید، ساحل را شهر پوشانده بود؛ ویال یی که چشم کتلین میحاال تا جا
ها، یکی یکی باالي هم دیده  خانه ها و فاحشه ها و قبرستان هاي تاجرین، میخانه هاي چوبی و دکه مهمانخانه

هاي عریض با ردیفی  ها، راه ین ساختمانب. توانست بشنود هیاهوي بازار ماهی را حتی از این فاصله می. شدند می
توانستند از  هایی چنان باریک که دو مرد کنار هم نمی هاي پیچ در پیچ یا کوچه از درخت در دو طرفشان، خیابان

در طرف . ویسنیا معبد بزرگ بیلور بود که هفت برج بلورین داشت ي تاج تپه. ها رد شوند، وجود داشت آن



اژدها بود که گنبد عظیمش در حال ریختن بود و درهاي  ي دیوارهاي سیاه چاله ي ایهرینیس پ ي دیگر شهر، تپه
در . خیابان خواهران مثل یک تیر مستقیم بین آن دو تپه کشیده شده بود. اش یک قرن بود که بسته بودند برنزي

  .دور دیوارهاي بلند و مستحکم شهر به باال برخاسته بودند

هاي عمیق یا  هاي ماهیگیريِ آب قایق. شیده بودند و بندر پر از کشتی بودیکصد بارانداز در ساحل صف ک
هاي تجاري  گذشتند، کشتی می» واتر راش بلک«هاي باربر از عرض  ها در رفت و آمد بودند، کلک رودخانه

 کنار آن. کتلین کشتی تفریحی مجلل ملکه را شناخت. کردند هایی از براوس و پنتاس و الیس تخلیه می کاال
اش را قیر  اي چاق از بندر ایبن بسته شده بود که مخصوص شکار نهنگ بود و سطح خارجی یک کشتی با بدنه

هایشان  باالي رودخانه، چند کشتی جنگی طالیی در محل استراحتشان لنگر انداخته بودند؛ بادبان. سیاه کرده بود
  .هاي آهنی سهمگینشان در آغوش آب بود جمع شده بود و دماغه

هفت برج عظیم گرد . شهر مشرف بود ي مرتفع اگان بر بقیه ي سرخ بود که از روي تپه ي التر از همه، قلعهو با
ها و  هاي سرپوشیده، سربازخانه عریض تسلیم ناپذیر، تاالرهاي گنبددار و پل ي هاي آهنین، یک دروازه با تاج

اران، همه با سنگ سرخ روشن ساخته شده هاي کماند ها و انبارهاي غله، دیوارهاي ضخیم با آشیانه سیاهچال
بعد آن، سر . پسرش، میگور ظالم، به اتمام آن رسیدگی کرده بود. اگان فاتح دستور ساختش را داده بود. بودند

سوگند خورده بود که تنها نسل . کرده بود قطعتراش، نجار و معمار را که در ساخت آن نقش داشت،  هر سنگ
  .اند، آگاه خواهند بود ابان اژدها ساختهاژدها از اسرار دژي که ارب

هاي روي باروها طالیی بودند، نه سیاه، و اکنون به جاي اژدهاي سه سري که آتش  با این وجود، پرچم
  .کرد دمید، گوزن تاجدار خاندان برتیون جست و خیز می می

. شد داشت از بندر خارج می هاي سفیدش انداخته بود و یک کشتی با طرح قو از جزایر تابستان، باد به بادبان
  .دنسر از کنارش گذشت و با سرعتی ثابت به ساحل نزدیک شد استون

کردم که براي ما  بانوي من، در این مدت که در بستر بودم روي این موضوع فکر می«: سر رودریک گفت
در جایی امن پیش شما رم و سر اران رو  من به جاي شما می. شما نباید وارد قلعه بشید. بهترین روش اقدام چیه

  ».میارم

موریو به زبان والریایی غیراصیل . پیر را ارزیابی کرد ي شد شوالیه در حالی که کشتی به اسکله نزدیک می
  ».من در معرض خطر خواهی بود ي تو به اندازه«: کتلین گفت. زد شهرهاي آزاد فریاد می

ام در آب نگاه کردم و به زحمت خودم رو  افهکمی قبل از این، به قی. فکر نکنم«. سر رودریک لبخند زد
کافی  ي به گمانم به اندازه. مادرم آخرین کسی بوده که منو بدون سبیل دیده و اون چهل ساله که مرده. شناختم

  ».امنیت دارم، بانوي من



ه کامالً هماهنگ، شصت پارو از رودخانه بیرون کشیده شدند، سپس وارونه شد. موریو دستوري عربده کشید
با . پاروها به درون بدنه کشیده شدند. فریادي دیگر. سرعت کشتی کم شد. و در خالف جهت به آب زدند

بارانداز «. موریو با شتاب و لبخند به لب آمد. برخورد به اسکله، ملوانان تایروشی براي گره زدن به بیرون پریدند
براي . تر طی نکرده تر و مطمئن این مسیر رو سریعاي تا به حال  و هیچ کشتی. پادشاه، بانوي من، طبق دستور شما

  » حمل وسایلتون به قلعه احتیاج به کمک دارید؟

نه توصیه بکنید، جایی که تمیز و راحت باشه و از رودخونه زیاد امهمانخ هشاید بتونید ی. ریم ما به قلعه نمی«
  ».دور نباشه

شناسم که احتماالً مناسب  چندین جا رو می. ونمت دقیقاً می«. سبزش بازي کرد ي تایروشی با ریش دو شاخه
و . دوم بهایی که در موردش توافق کردیم حل بشه ي اما اگه گستاخی نباشه، اول موضوع نصفه. نیاز شما هستند

  ».اي بود فکر کنم شصت گوزن نقره. البته، نقره اضافی که شما با سخاوت تمام قول دادید

  ».ها براي پاروزن«: کتلین یادآوري کرد

اگه . هاي اونا به خاطر زن و بچه. گرچه شاید بهتر باشه که تا موقع برگشت به تایروش پیش من بمونه. آه، البته«
  ».کنند، بانوي من هاي شبانه می کنند یا صرف لذت اش رو با تاس حروم می نقره رو اینجا بهشون بدید، همه

  ».زمستون داره میاد. وجود دارههاي بدتري براي صرف پول  راه«: سر رودریک مداخله کرد

چطور خرجش . دریافت نقره هستند ي اونا شایسته. هاي خودشه هر شخص مسئول انتخاب«: کتلین گفت
  ».کنند، به من مربوط نیست می

  ».هر طور که شما بگید، بانوي من«. موریو با لبخند تعظیم کرد

مسی  ي کرد؛ یک گوزن به هر مرد و یک سکهها پاداش را پرداخت  براي اطمینان، کتلین خودش به پاروزن
اي که موریو پیشنهاد کرده بود  ویسنا، به مهمانخانه ي تپه ي ها را تا نیمه راه قله هاي آن به دو مردي که صندوق

اي عبوس با  زنی که صاحبش بود، عجوزه. ایل بود ي مهمانخانه، ساختمانی قدیمی و پرت در محله. حمل کردند
اما . کتلین را براي اطمینان از تقلبی نبودن گاز زد ي بود که با شک براندازشان کرد و سکهچشمانی سرگردان 

. ترین در هفت پادشاهی است خورد که کباب ماهی او لذیذ هاي او بزرگ و دلباز بودند و موریو قسم می اتاق
  .ها نداشت اي به اسامی آن بهترین چیز اینکه عالقه

حتی در . فکر کنم بهتر باشه که از اتاق عمومی اجتناب کنید«: ودریک گفتبعد اینکه مستقر شدند، سر ر
اش که کالهش تا باالي سر  زیر رداي تیره» .کنه شه مطمئن بود که چه کسی تماشا می همچین مکانی نمی



ید، حاال استراحت کن. گردم قبل تاریک شدن هوا با سر اران برمی«: قول داد. رسید، خنجر و شمشیر بسته بود می
  ».بانوي من

پنجره به کوچه و . کننده بود و دیگر مثل سابق جوان نبود مسافرتشان طوالنی و خسته. کتلین خسته بود
هاي  گام برداشتن سریع سر رودریک از بین خیابان. واتر دید داشت شد و در پشت به بلک ها باز می بام پشت

. او عمل کند ي پس تصمیم گرفت که به توصیهشلوغ را تماشا کرد تا اینکه او در بین جمعیت گم شد، س
  .رختخواب به جاي پر از کاه پر شده بود، اما مشکلی در به خواب رفتن نداشت

  .صداي کوبیدن در بیدارش کرد

. هاي بارانداز پادشاه زیر نور خورشید سرخ بودند بام غروب بود و بیرون پنجره، پشت. کتلین با شتاب برخاست
به نام «: مشتی دوباره به در کوبیده شد و صدایی با فریاد گفت. را داشت خوابیده بود بیش از مدتی که قصدش

  ».پادشاه، باز کنید

قبل از باز کردن در چوبی . خنجر روي میز کنار تخت بود. ردایش را دور خودش پیچید» .یه لحظه«: داد زد
  .سنگین، آن را قاپید

. هاي سیاه و رداي طالیی نگهبانان شهر را پوشیده بودند حلقه مردانی که وارد اتاق شدند، زره بافته شده از
ما ماموریت داریم که . احتیاجی بهش نیست، بانوي من«: یسشان با دیدن خنجر در دست او لبخند زد و گفتئر

  ».شما رو تا قلعه همراهی کنیم

  »به اختیار چه کسی؟«

. شان روي آن، مرغ مقلد روي موم خاکستري بودن. نفس کتلین بند آمد. نگهبان روبانی را به او نشان داد
دونید که من چه  می«. به نگهبان ارشد نگاه کرد. حتماً براي سر رودریک اتفاقی رخ داده بود. چه زود» .پتایر«

  »کسی هستم؟

فینگر، تنها گفت که شما رو پیشش ببریم و مواظب باشیم که با شما بدرفتاري  سرورم، لیتل. نه، بانوي من«
  ».نشه

  ».بیرون منتظر باشید تا لباس بپوشم«. کتلین سر تکان داد

هاي سفتش به زحمت بندهاي  با انگشت. هایش را در تشت شست و دورشان نوار کتانی تمیز پیچید دست
فینگر مکان او را  چگونه ممکن بود که لیتل. اي روشنش را دور گردنش گره زد پیراهنش را بست و رداي قهوه

او شاید که پیر باشد، ولی سرسخت بود و آن قدر . محال بود که سر رودریک گفته باشدکشف کرده باشد؟ 



ها وارد بارانداز پادشاه شده  آیا خیلی دیر رسیده بودند و لنیسترها قبل از آن. شد وفادار بود که عیب محسوب می
  ؟...چطور. آمد بودند؟ نه، آن وقت ند نیز اینجا بود و مطمئناً پیشش می

امیدوار بود که او . دانست، لعنت به او تایروشی هویت و محل اقامتشان را می. موریو... فکرش رسیدسپس به 
  .در عوض اطالعات پاداش خوبی گرفته باشد

کردند و  ها را داشتند روشن می هاي کنار مسیر کوچه وقتی به راه افتادند، چراغ. برایش یک اسب آورده بودند
وقتی به . کرد راند، نگاه شهر را روي خودش حس می انِ با رداي طالیی اسب مینگهبان ي کتلین که در محاصره

. زدند هاي قصر نورها سوسو می اصلی براي شب بسته شده بود، اما در پنجره ي رسیدند، دروازهسرخ  ي قلعه
شماري به  ي بیها ها را بیرون دیوار گذاشتند و او را از در عقبی باریکی به داخل و سپس از پله ها اسب نگهبان

  .باالي برجی هدایت کردند

وقتی کتلین را به . سر میز چوبی سنگینی نشسته بود و زیر نور چراغ نفتی مشغول نوشتن بود. او در اتاق تنها بود
  ».کت«: آهسته گفت. داخل راهنمایی کردند، قلمش را کنار گذاشت و به کتلین نگاه کرد

  »چرا به این شکل به اینجا آورده شدم؟«

امیدوارم که با «: ها گفت بعد رفتن آن. سربازها رفتند» .تنهامون بگذارید«. ها کرد اي به نگهبان بلند شد و اشاره
  »...هات دست«. متوجه بانداژ کتلین شد» .دستور اکید دادم. تو بدرفتاري نشده باشه

ک دختر پیشخدمت احضار من عادت ندارم که مثل ی«: با لحنی سرد گفت. کتلین به سوال ضمنی اعتنا نکرد
  ».دونستی وقتی نوجوان بودي، حداقل معنی ادب رو می. بشم

اش خاطرات  قیافه. رسید پشیمان به نظر می» .اصالً همچین قصدي نداشتم. عصبانیتون کردم، بانوي من«
خود پشیمانی به  ي او پسري بازیگوش بود، اما بعد شیطنت همیشه قیافه. واضحی را براي کتلین زنده کرد

پتایر پسري کوچک بوده و به مردي . ها چندان تغییرش نداده بود گذشت سال. گرفت؛ این استعداد او بود می
تر بود، الغر و چابک بود و کتلین مشخصات  اندام رشد کرده بود که یک یا دو سانت از کتلین کوتاه کوچک

اکنون ریش کوتاه نوك تیزي روي . آورد سبز خوب به خاطر می ي هاي سرزنده اش را با همان چشم چهره
ها با  آن. خورد اي به چشم می هاي نقره اش رشته اش داشت و گرچه هنوز سی سالش نشده بود، بین موي تیره چانه

اي خاندانش  حتی در زمان بچگی هم عاشق رنگ نقره. کرد متناسب بودند اي که ردایش را سنجاق می مرغ نقره
  .بود

  »م؟چطور فهمیدي که من در شهر«



شه، اما اول  به زودي به ما ملحق می. لرد واریس از همه چیز خبر داره«: پتایر با لبخندي رندانه گفت
  »چند سال؟. خیلی وقت پیش بود، کت. خواستم تنهایی باهات مالقات کنم می

منو پس عنکبوت پادشاه بود که «. سواالت مهمتري وجود داشتند. کتلین به خودمانی بودن او اعتنایی نکرد
  ».پیدا کرد

فکر کنم به خاطر خواجه . اون خیلی حساسه. به نفع خودته که با این اسم صداش نکنی«. فینگر اخم کرد لیتل
. ها قبل رخ دادن از اتفاق خبر داره خیلی وقت. افته هیچ چیز در این شهر بدون اطالع واریس اتفاق نمی. بودنه

. ها از بازدید تو مطلع شده یکی از این پرنده. هاي کوچولو دهگه پرن به اونا می. هاش همه جا هستند خبرچین
  ».خوشبختانه، واریس اول به سراغ من اومد

  »چرا تو؟«

سلمی و لرد رنلی براي استقبال از . دار هستم، مشاور شخص پادشاه چرا که نه؟ من خزانه«. شانه باال انداخت
  ».دونه واریس اینو می. یسا، بودممن همیشه از دوستان خواهرت، ال. رابرت به شمال رفتند

  »...دونه که واریس می«

  »چرا اینجایی؟«. ابرو باال برد» .جز علت اومدن تو به اینجا... دونه لرد واریس همه چیز رو می«

همسر حق داره که دلش براي شوهرش تنگ شده باشه و اگه مادري بخواد دخترهاش رو ببینه، کی حق داره «
  »که بگه نه؟

من تو رو خیلی خوب . اوه، خیله خب بانوي من، اما انتظار نداشته باش که باورش کنم«. گر خندیدفین لیتل
  »ها چی بود؟ یادآوري کن که شعار تالی. شناسم می

  .شناخت پتایر به واقع او را خوب می» .خانواده، وظیفه، شرف«. گلویش خشک بود

ردند که در وینترفل بمونی، جایی که دست ما تو رو ک ها از تو مطالبه می همه این. خانواده، وظیفه، شرف«
استدعا . نیاز فوریه ینوع ي این مسافرت ناگهانی شما نشان دهنده. نه بانوي من، اتفاقی افتاده. باقی گذاشته بود

» .هاي صمیمی قدیمی نباید از اعتماد کردن به همدیگه اکراه داشته باشند دوست. کنم که بذاري کمکت کنم می
  ».بیایید تو«: فینگر گفت لیتل. مالیمی به در زده شد ي ضربه

. تخم مرغ عاري از مو بود ي مردي که از در وارد شد، چاق بود و به خودش عطر و پودر زده بود و به اندازه
تیزي  هاي نوك هاي طالیی پوشیده بود و دمپایی اي بافته شده از رشته تنه روي پیرهن گشاد ابریشمی بنفشش، نیم



لیدي استارك، بعد این همه «: دست کتلین را با دو دستش گرفت و گفت. س مخمل نرم به پاهایش داشتاز جن
آه، «. داد پوست او لطیف و خیس بود و نفسش بوي گل یاس می» .سال مالقات دوباره با شما چه لذت بخشه

ستاد پایسل ما پماد ا... هاي ظریفی خودتون رو سوزوندید، بانوي عزیز؟ چه انگشت. هاي شما طفلکی دست
  »ظرف بفرستم؟ هگري داره، دنبال ی معجزه

هام  متشکرم سرورم، اما استاد لوین خودم قبالً به زخم«. هایش را از چنگ او بیرون کشید کتلین انگشت
  ».رسیدگی کرده

  ».خدایان ظالم هستند. و چه سنش کمه. از شنیدن خبر پسرتون متاثر شدم«. واریس سرش را خم کرد

احترام براي عضویتش در شورا بود؛ واریس  ي هلقب لرد تنها به نشان» .این مورد توافق داریم، لرد واریسدر «
  .گرهایش تار عنکبوتش، و رییس کسی نبود جز زمزمه ي مالک هیچ چیزي نبود جز شبکه

من . یزامیدوارم که سر مسایل بیشتري توافق داشته باشیم، بانوي عز«. هاي لطیفش را گشود خواجه دست
دونم که هر دوي ما پادشاه رابرت رو دوست  احترام زیادي براي شوهر شما، دست جدید ما، قائل هستم و می

  ».داریم

  ».بله، یقیناً«: مجبور شده بود که بگوید

. اي زد لبخند رندانه» .رابرت ما مورد عالقه نبوده ي هرگز هیچ شاهی به اندازه«: فینگر با طعنه گفت لیتل
  ».شنوه قتی که لرد واریس میحداقل و«

انگیزي  بانوي نجیب، در شهرهاي آزاد اشخاصی با قدرت شفابخشی حیرت«: واریس با نگرانی زیاد گفت
  ».کافیه بگید تا من ترتیب فرستاده شدن یکی رو براي برن عزیز بدم. وجود دارند

خواست در مورد برن صحبت کند، نه  کتلین نمی» .ده استاد لوین داره هر کاري که ممکنه براي برن انجام می«
گذاشت غم  نمی. فینگر تنها کمی اعتماد داشت و به واریس اصالً اعتماد نداشت به لیتل. اینجا در مقابل این مردان

  ».گه که براي آورده شدنم به اینجا باید از شما تشکر کنم لرد بیلیش می«. او را ببینند

امیدوارم که عفوم کنید، بانوي . به گمانم گناهکار من باشم. ه، بلهاو«. هرهر خندید  واریس مثل یک دختربچه
دونم که آیا ممکنه از شما تقاضا کنیم  نمی«. هایش را در هم فرو برد روي یک صندلی نشست و انگشت» .مهربان

  »که خنجر رو به ما نشون بدید؟

ه او یک عنکبوت است، یک سراسیمه به فکرش رسید ک. کتلین استارك مات و مبهوت به خواجه خیره شد
  »چه بالیی سر سر رودریک آوردید؟«: امکان نداشت که واریس بداند، مگر اینکه. ساحر یا بدتر



کدوم خنجر  ي درباره. ایه که بدون نیزه به میدان نبرد رسیده احساسم مثل شوالیه«. فینگر سردرگم بود لیتل
  »کنید؟ سر رودریک کیه؟ صحبت می

دم  لیدي استارك، به شما اطمینان می. نظامی وینترفله ي سر رودریک کسل فرمانده«: ردواریس او را مطلع ک
خانه  با سر اران سنتاگار در اسلحه. در واقع، اوایل بعدازظهر به اینجا سر زد. شریف آزاري نرسیده ي که به شوالیه

رو ترك کردند و تا حوالی غروب، با هم قلعه . مالقات کرد و در مورد خنجر به خصوصی صحبت کردند
اونا هنوز اونجا هستند، به انتظار بازگشت شما در اتاق نشیمن . آلونک هولناکی که شما مقیم بودید قدم زدند

  ».اید سر رودریک خیلی دلواپسه که شما رفته. نوشند شراب می

  »چطور ممکنه این چیزها رو بدونید؟«

شانه باال » .این ماهیت شغل منه. از چیزها اطالع دارممن . هاي کوچک پرنده ي زمزمه«: واریس با لبخند گفت
  »خنجر همراهتونه، درسته؟«. انداخت

هاي کوچکتون  شاید پرنده. بفرمایید«. کتلین آن را از زیر ردایش بیرون کشید و روي میز جلوي او انداخت
  ».اسم صاحب اینو زمزمه کرده باشند

خون بیرون زد و واریس با جیغ . آن کشید ي تش را روي لبهواریس با دقتی اغراق شده چاقو را برداشت و شس
  . خنجر را دوباره روي میز انداخت

  ».مراقب باشید، تیزه«: کتلین به او گفت

مکید و با نگاهش از  واریس شستش را می» .هیچ چیز به برندگی فوالد والریایی نیست«: فینگر گفت لیتل
آن را به باال انداخت و دوباره با دست . تش سبک سنگین کردفینگر خنجر را در دس لیتل. کتلین شاکی بود
خواي صاحبش رو پیدا کنی، به این خاطر اینجا اومدي؟ شخصی  می. چه توازن خوشایندي«. دیگرش گرفت

  ».اومدي باید پیش من می. که الزم داري سر اران نیست، بانوي من

  »گفتی؟ و اون وقت به من چی می«

تیغ را با شست و انگشت اشاره » .چاقوي مشابه این در بارانداز پادشاه وجود داره هگفتم که تنها ی بهت می«
تیغ به در خورد، به . اي آن را به سمت دیگر اتاق پرت کرد مچ تمرین شده ي گرفت، به روي شانه برد و با ضربه

  ».اون مال من بود«. عمق چوب بلوط فرو رفت و لرزان باقی ماند

  .پتایر در وینترفل نبوده. دمعنی بو بی» مال تو؟«



. پتایر براي بیرون کشیدن خنجر به طرف دیگر اتاق رفت» .پرنس جافري نامگذاريسالگرد  ي تا روز مسابقه«
شد که باز  تبسم خجالتی پتایر باعث می» .نیزه روي سر جیمی شرط بستم ي من به همراه نصف دربار در مسابقه«

. یرل، جیمی رو از روي اسب انداخت، خیلی از ما یه خرده فقیرتر شدیموقتی لوراس تا«. پسربچه به نظر برسد
علیاحضرت زمردش . زمرد، و من این چاقو ي گوشواره هسر جیمی صد سکه اژدهاي طالیی از دست داد، ملکه ی

  ».رو پس گرفت، اما برنده بقیه رو نگه داشت

  .خاطره دوباره درد گرفتندانگشتانش با یادآوري » کی؟«. دهان کتلین از ترس خشک شده بود

  ».تیریون لنیستر. جن«: فینگر گفت داشت، لیتل کتلین چشم بر نمی ي در حالی که واریس از قیافه

    



  جان - ۱۹
  .صداي شمشیرها در حیاط طنین انداخته بود

 .سوزاند و او میدان را بر حریف تنگ کرده بود جان را می ي زیر پشم سیاه، چرم سفت و زنجیر، عرق سینه
وقتی شمشیرش را بلند کرد، جان از زیر آن با . کرد داشت و ناشیانه از خودش دفاع می به عقب قدم برمی 1گرن
اي  رو به پایین گرن با ضربه ي ضربه. اي چرخشی به ساق پاي پسرك زد و او باز تلوتلو خوران عقب رفت ضربه

ه از پهلو را امتحان کرد، جان با شمشیر وقتی ضرب. از رو جواب داده شد که روي کالهخودش دندانه انداخت
جان با . گرن تعادلش را از دست داد و محکم روي باسنش افتاد. او کوبید ي دفاع کرد و با ساعد دستش به سینه

  .درد او بلند شد ي هاي به مچ، شمشیر را از دست او انداخت و نال ضربه

  .د والریایی بودصدایی داشت که به برندگی فوال 2سر آلیسر تورن» .کافیه«

  ».حرومزاده مچ دستم رو شکست«. گرن مچ دستش را با احتیاط ثابت نگه داشته بود

یا اگه این شمشیرها تیز بودند، . خالیت رو شکست و دستت رو قطع کرد ي حرومزاده چالقت کرد، جمجمه«
سر آلیسر به » .احتیاج دارند شانسی که نگهبانان به اندازه گشتی به مهتر هم خیلی خوش. این کارها رو کرده بود

  ».قراره ترتیب مجلس ختمش رو بده. گاو رو به روي پاهاش بلند کنید«. اي کرد و وزغ اشاره 3جرن

احساس هواي . کردند، جان کالهخودش را برداشت وقتی دو پسر داشتند گرن را به روي پاهایش بلند می
 ي ه داد، نفس عمیقی کشید و به خودش اجازهروي شمشیرش تکی. آور بود سرد صبحگاهی روي صورتش نشاط

  .یک لحظه لذت بردن از پیروزي را داد

  »کنند، لرد اسنو؟ پاهات درد می. اون یه شمشیره، نه عصاي یه پیرمرد«: سر آلیسر با تندي گفت

پسرها آن را . لقبی که سر آلیسر همان روز اول تمرین روي او چسبانده بود. آمد جان از آن اسم بدش می
  ».نه«: شمشیر را به غالفش برگرداند و جواب داد. شنید قاپیده بودند و اکنون هر جایی آن را می

مرد پنجاه . کردند هاي چرمی سیاه خشکش، موقع حرکت آهسته خش خش می لباس. تورن به سمت او آمد
. دو تکه زغالهاي خاکستري بین موي سیاهش و چشمانی مثل  کوچک، الغر و نیرومندي بود، با رگه ي ساله

  ».این بار، راستش رو بگو«: دستور داد
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دستش از وزن شمشیر به سوزش افتاده بود و اکنون که نبرد خاتمه یافته بود، درد » .ام خسته«: جان اقرار کرد
  .شد هاي بدنش کم کم شروع می کوفتگی

  ».چیزي که هستی، یه آدم ضعیفه«

  ».من بردم«

  ».گاوها باختند. نه«

هر کسی را که سر آلیسر به جنگش . تر از آن بود که پاسخ بدهد جان عاقل. زیر لب خندید یکی از پسرها
. تمسخر تنها پاداش از طرف مربی بود. فرستاده بود شکست داده بود، با این وجود هیچ چیز عایدش نشده بود

  .از آن هم شدیدتر بود جان به این نتیجه رسیده بود که تورن از او متنفر است؛ البته نفرتش از پسرهاي دیگر

اگه یه . عرضگی رو تحمل کنم تونم بی براي یک روز فقط همین قدر می. دیگه کافیه«: ها گفت تورن به آن
تیر شدن  ي موقع آدرها سراغمون اومدند، امیدوارم کماندار داشته باشند، چون شما الیق چیزي جز طعمه

  ».نیستید

گروهی که با او . زد اینجا به طور معمول تنها قدم می. زد نها قدم میخانه تعقیب کرد؛ ت جان بقیه را تا اسلحه
. توانست اسم دوست روي هیچ کدام بگذارد دیدند، حدود بیست نفر بودند، با این وجود نمی آموزش می

اکثرشان دو یا سه سال از او بزرگتر بودند، اما هیچ کدام نصف مهارت جنگی راب در چهارده سالگی را 
کرد  از شمشیرش چنان استفاده می 2پیپ. اي بخورد سریع بود، اما دایم نگران این بود که ضربه 1درین. نداشتند

 3هاي هالدر قدرت ضربه. دخترها ضعیف بود، گرن دست و پا چلفتی بود ي که انگار خنجر است، جرن به اندازه
گذراند، شدت نفرتش از  ها وقت می هر چقدر که بیشتر با آن. خیلی زیاد بود، اما موقع حمله، دفاعش باز بود

  .شد ها بیشتر می آن

در داخل، جان شمشیر و غالف را از قالبی روي دیوار سنگی آویزان کرد، بدون اینکه به اشخاص دیگري 
هاي چرمی و سرانجام پشمی آغشته به عرق را از بدنش  به ترتیب زره، لباس. که در اطرافش بودند اعتنایی بکند

سوختند، اما با این وجود جان دید که  هاي آهنی دو انتهاي اتاق دراز می ایی از زغال در مشعله تکه. در آورد
ظرف چند سال فراموش خواهد کرد که گرم بودن چه احساسی . اش بود اینجا لرز همدم همیشگی. لرزد می

  .داشت
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حساس ضعف او را فرا پوشید که پوشش هر روزشان بود، ناگهان ا هاي زبر سیاهی را می در حالی که لباس
تاالرهاي گرم وینترفل را به یاد آورد که . ها ور رفتند هایش با دکمه روي یک نیمکت نشست، انگشت. گرفت
هاي یک انسان جریان داشت و فکر کرد اینجا چقدر سرد  ها آب داغ در دیوارها به مانند خون در رگ در آن
  .ها سردتر بودند دیوارها سرد و انسان شد؛ اینجا گرماي ناچیزي در کسل بلک یافت می. است

کوتوله سر راه . هیچ کس به او نگفته بود که نگهبانی شب این چنین خواهد بود؛ هیچ کس جز تیریون لنیستر
جان با خودش فکر کرد که آیا پدرش . به شمال، حقیقت را به او ارزانی کرده بود، اما دیگر خیلی دیر شده بود

  .شد دانسته؛ این موجب رنج کشیدن بیشتر جان می او حتماً می. چنین خواهد بوددانسته که دیوار این  می

این باال، بنجن استارك . حتی عمویش در این مکان سرد در آخر دنیا او را به حال خودش رها کرده بود
 ي ماندهاو گشتی ارشد بود و روز و شبش را با فر. شناخته، به آدم متفاوتی تبدیل شده بود مشربی که می خوش

گذراند، در حالی که جان تحت سرپرستی پر از  کل مورمونت و استاد ایمون و سایر افسرهاي بلندمرتبه می
  .خشونت سر آلیسر تورن سپرده شده بود

جان سه روز بعد از رسیدنشان شنیده بود که قرار است بنجن استارك نیم دوجین مرد را در یک گشتزنی در 
آن شب عمویش را در اتاق بزرگ غذاخوري گیر انداخته بود و استدعا کرده . درون جنگل اشباح رهبري کند

برید، خیلی رك جواب رد  بنجن در حالی که با چنگال و خنجر از غذایش گوشت می. اش کند بود که همراهی
تی نیستی، تو یه گش. شه لیاقتش نصیبش می ي کنار دیوار، یه مرد تنها به اندازه. اینجا وینترفل نیست«: داده بود

  ».ده جان؛ فقط یه پسر نوآموزي که هنوز بوي تابستون می

  ».شم دیگه تقریباً مرد حساب می. شه روز تولدم پونزده سالم می«: جان ابلهانه با او بحث کرده بود

اي و تا زمانی که سر آلیسر نگفته که شایستگی عضوي از نگهبانان شب  تو بچه«. بنجن استارك اخم کرده بود
شه که برات  ها نسبت داشتن باعث می کردي که با استارك اگه فکر می. شی رو داري، بچه حساب میبودن 

پدرت . کشیم سابقمون دست می ي خوریم، از خانواده ما وقتی سوگند می. کردي استثنا قائل بشن، اشتباه می
دانی که در اطرافشان نشسته بودند با خنجرش به مر» .همیشه در قلب من جا داره، اما حاال برادرهاي من اینا هستند

  .آن مردان خشن سرد ي اشاره کرد؛ همه

ها، یک مرد  یکی از گشتی. جان روز بعد موقع سحر براي تماشاي عزیمت عمویش از خواب برخاست
زد، اما در برابر  بن استارك با شنیدن آن لبخند می. خواند درشت زشت، سوار بر اسبش آواز رکیکی می

  ».زنیم چند بار باید بهت بگم، جان؟ وقتی برگشتم، با هم حرف می«. خبري از لبخند نبوداش  برادرزاده

هاي تیریون  کرد، جان به یاد حرف کرد که اسبش را به داخل تونل هدایت می وقتی عمویش را تماشا می
ه بود؛ خون شاهی افتاده بود و با چشم ذهنش بن استارك را درازکش روي زمین تصور کرد ي لنیستر در جاده



شد؟ بعد آن در خلوت اتاقش به  به چه چیزي داشت تبدیل می. حالش بهم خورده بود. برف را سرخ کرده بود
  .سراغ گوست رفته بود و صورتش را در موي سفید ضخیم او پنهان کرده بود

یک سپت جنگل خدایان نداشت، تنها  »کسل بلک«. کرد اگر قرار بود تنها باشد، تنهایی را زره خودش می
کرد، چه  الخمر، اما جان اشتیاقی در خودش براي پرستش هیچ خدایی حس نمی کوچک داشت با سپتونی دایم

  .رحم و سازش ناپذیر بودند زمستان بیي  اگر خدایان واقعیت داشتند، به اندازه. قدیمی چه جدید

نبات  اقش براي آبهاي روشن بر ریکان کوچک که با چشم: شد اش تنگ می دلش براي برادران حقیقی
شق و کنجکاو، همیشه  اش؛ برن، کله کرد؛ راب، حریف و بهترین دوست و همدم همیشگی خواهش می

دلش براي دخترها نیز تنگ بود، حتی براي سنسا که بعد . خواست در هر ماجرایی به جان و راب ملحق شود می
» برادر ناتنی من«اي به جان جز با گفتن  هکرد، هرگز اشار از رسیدن به سنی که مفهوم حرامزادگی را درك می

هاي  براي او حتی بیش از راب دلش تنگ بود؛ چه جانور نحیف و کوچکی بود، با زانو... و آریا. کرد نمی
رسید که  آریا هیچ وقت به نظر نمی. سر بود هاي پاره، و چه پر شور و خیره خراشیده و موهاي آشفته و لباس

حاضر به دست . آورد با این حال همیشه لبخند به لب جان می... مثل خود جانجایی در جمع داشته باشد، 
کشیدن از هر چیز بود تا اکنون پیش او باشد، یک بار دیگر موهاي او را به هم بریزد و قیافه گرفتن او را تماشا 

  .اي را با هم تمام بکنند کند، بشنود که یک بار دیگر جمله

  ».تو مچ منو شکستی، حرامزاده«

گرن با گردن کلفتش و صورت سرخش، باالي سر . هایش را بلند کرد با شنیدن این صداي ترش، جان چشم
شناخت؛ پسري کوتاه و زشت با صدایی  تادر را می. هایش پشت سرش بودند او ایستاده بود و سه تا از دوست

ه همراهشان به شمال آورده بود؛ هایی بودن که یارن ب دو تاي دیگر همان. گفتند همه به او وزغ می. ناخوشایند
تا آنجا که . اسمشان را فراموش کرده بود. کسانی که بعد تجاوز به یک دختر در فینگرز به دام افتاده بودند

ها قلچماق و زورگو بودند و مجموع شرافت دو نفرشان، قد نوك سوزن  آن. زد ها حرف نمی مقدور بود، با آن
  .شد نمی

گرن شانزده ساله و یک سر و گردن بلندتر » .شکنم ه بخواي، اون یکی هم برات میاگه مودبان«. جان برخاست
هر کدامشان را در میدان تمرین . ترساندند ها بزرگتر از او بودند، اما او را نمی هر چهار تاي آن. از جان بود

  .شکست داده بود

  ».شاید ما تو رو بشکنیم«: یکی از متجاوزین گفت

  .ها دستش را گرفت و به پشت پیچید مشیرش دست برد، اما یکی از آنجان به ش» .سعی کنید«



  ».شی که ما بد به نظر برسیم تو باعث می«: وزغ شاکی بود

پسري که دستش را گرفته بود، آن را محکم به باال » .قبل از اینکه چشم من به روي شما بیفته، بدقیافه بودید«
  .از جان در نیامداش تیر کشید، اما صدایی  درد به شانه. کشید

از «. هاي یک خوك را داشت؛ ریز و براق چشم» .اشرافی چه دهن گشادي داره ي بچه ننه«. وزغ جلو آمد
شاید یکی دو بار باهاش وقت . مامانت بهت رسیده، حرامزاده؟ اون کی بود؟ یه جنده؟ اسمش رو بهم بگو

ا پاشنه پایش روي پاي پسري کوبید که نگهش جان مثل مارماهی پیچ و تاب خورد و ب. خندید» .گذرونده باشم
به روي وزغ پرید، او را از روي نیمکتی که در پشتش بود به . فریادي از درد بلند شد و جان آزاد شد. داشته بود

اش فرود آمد و سرش را به زمینِ  زمین انداخت، در حالی که با هر دو دست گلوي او را گرفته بود روي سینه
  . سفت کوبید

. گرن لگد بارانش کرد. فري که اهل فینگرز بودند، او را به عقب کشیدند و با خشونت به زمین انداختنددو ن
خانه طنین  اي تاریک، فریادي در اسلحه کرد که ناگهان از گوشه جان داشت با غلت زدن از ضربات فرار می

  ».فوراً! بس کنید«: انداخت

جاي جنگیدن، «: ساز گفت اسلحه. رفت غره می ها چشم که به آنبود  1دانل نوي. جان به روي پاهایش بلند شد
اصالً . کنمش من نگه دارید، وگرنه دعواي شخصی خودم می ي خونه دعواهاتون رو براي بیرون از اسلحه. حیاطه

  ».خوشتون نخواهد اومد

. بودندهایش خونی  وقتی بلندش کرد، انگشت. وزغ روي زمین نشست و با احتیاط به پشت سرش دست زد
  ».خواست منو بکشه می«

  ».من شاهد بودم. درسته«: یکی از متجاوزین حمایتش کرد

  ».مچ منو شکست«: گرن دستش را براي معاینه جلوي چشم نوي گرفت و باز گفت

استاد ایمون . شاید هم رگ به رگ شدگی. کوفتگی«. ساز کمترین حد یک نگاه را به مچ او انداخت اسلحه
تو ... هاتون برگردید بقیه شما به اتاق. ادر، تو هم باهاش برو، اون کله به مراقبت احتیاج دارهت. ده می مرهمبهت 

  ».تو اینجا بمون. نه، اسنو

تالفی در آینده را ي  هایی که بدون صحبت، وعده اعتنا به نگاه کردند، جان بی در حالی که بقیه ترکشان می
  .کرد دستش گزگز می. دادند، آهسته روي نیمکت دراز چوبی نشست می
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حتی . ها به هر شخصی که بتونند به خدمت در بیارند، احتیاج دارند نگهبان«: وقتی تنها شدند، دانل نوي گفت
  ».شه با کشتنش هیچ افتخاري نصیبت نمی. امثال وزغ

  »...اون گفت که مادر من«. خشم جان شعله کشید

  »که چی؟. شنیدم. فاحشه بوده... «

  »...شرفش. ها بخوابه لرد ادارد استارك مردي نبود که با فاحشه«: جان به سردي گفت

  »شد؟. مانع حرامزاده زاییدن نشد... «

  »تونم برم؟ می«. جان دچار خشمی سرد بود

  ».ري که من بگم وقتی می«

خاست خیره شد تا اینکه نوي زیر چانه او را گرفت و با  جان با لجاجت به دودي که از مشعل برمی
  ».کنم به من نگاه کن، پسر وقتی باهات صحبت می«. کلفتش سر او را چرخاندهاي  انگشت

دماغش پهن . کرد آبجو داشت و شکمی که با آن رقابت می ي اي شبیه به بشکه ساز سینه اسلحه. جان نگاه کرد
آستین چپ لباس پشمی سیاهش، با . رسید که محتاج اصالح صورت است و تخت بود و همیشه به نظر می

کسی . کنند کلمات، مادرت رو فاحشه نمی«. اي که به شکل یک شمشیر بود به شانه سنجاق شده بود ی نقرهسوزن
دونی که مردانی در خدمت دیوار داریم که مادرشون  می. تونه عوضش کنه بود که بود، و هیچ حرف وزغ نمی

  ».فاحشه بوده

او  ي دانست؛ ادارد استارك حرفی درباره از مادرش هیچ چیز نمی. مادر من نه: شقی فکر کرد جان با کله
. او را تصور کند ي توانست چهره دید؛ آن قدر زیاد که تقریباً می با این وجود، گاهی او را در خواب می. زد نمی

  .هایش مهربان بودند زاده بود و چشم در رویاهایش، او زیبا و اشراف

اربابی بلند مرتبه بودن، به تو سخت گذشته؟ اون پسر،  ي کنی به خاطر حرامزاده فکر می«: ساز ادامه داد اسلحه
واچ در کنار  ایست ي حاال اون فرمانده. دختر پیشخدمت میخونه است یهروحانیه و کاتر پایک پسر  هجرن، کار ی

  ».ساحل دریاست

تی برام دم و تو یا تورن یا بنجن استارك یا هیچ چیز نگهبانان شب اهمی به اونا اهمیت نمی. دم اهمیت نمی«
  ».خیلی سرده... خیلی. از اینجا متنفرم. ندارند



ات بهت  هایی که دایه نه شبیه قصه. رن سرد و سخت و خشن، این واقعیت دیوار و مردانیه که روش راه می. بله«
  ».ما ي عمرت اینجایی، مثل همه ي واقعیتش اینه و تو بقیه. ات ها و دایه خوب، گور باباي قصه. تعریف کرده

او تنها . او یکی داشته. زندگی صحبت کند ي توانست درباره ساز می اسلحه» .عمر«: به تلخی تکرار کردجان 
قبل آن براي . یک دستش را از دست داد، لباس سیاه را انتخاب کرد استورمز اند ي بعد اینکه در زمان محاصره
نتهاي دیگر دیده بود؛ عیاشی کرده بود و او هفت پادشاهی را از یک انتها تا ا. کرده استنیس برتیون آهنگري می
شد که دانل نوي بوده که پتک جنگی پادشاه رابرت را ساخته؛ همان که در  گفته می. در صدها نبرد جنگیده بود

کارهایی که جان هرگز نخواهد کرد انجام داده بود، و  ي او همه. دنت زندگی ریگار تارگرین را له کرد تراي
و سنش از سی سالگی کامالً گذشته بود، یک تبر بازویش را خراشیده بود و زخم چرك بعد وقتی پیر شده بود 

فقط بعد معلول شدن بود که دانل نوي به دیوار آمده . اي جز قطع دست باقی نمانده بود کرده بود، تا اینکه چاره
 .اش را کرده بود بود، وقتی که زندگی

ري، آخرش  راهی که االن می. بودنش دست خودته، اسنو عمري که طوالنی یا کوتاه. بله، عمر«: نوي گفت
  ».بره یکی از برادرهات یه شب گلوت رو می

  ».از من متنفرند، چون از اونا بهترم. اونا برادرهاي من نیستند«

بزرگ  ي کنند و حرامزاده به تو نگاه می. کنی که انگار از اونا بهتري از تو متنفرند، چون طوري رفتار می. نه«
زاده نیستی،  تو اشراف«. ساز به جلو خم شد اسلحه» .زاده است کنه اشراف بینند که فکر می اي رو می در قلعهشده 

  ».قلدر هاي و ی تو حرامزاده. تو اسنوئی، نه استارك. یادت باشه

اونا بودند که سراغ من «. تهمت چنان غیرمنصفانه بود که نفسش بند آمد. کلمه در گلویش گیر کرد» قلدر؟«
  ».چهار نفري. اومدند

شما ي  مبارزه. ترسند چهار نفري که احتماالً از تو می. چهار نفري که تو در میدان تمرین تحقیر کرده بودي«
دونی، من  اگه شمشیرت تیز باشه، کار اونا تمومه؛ تو می. مقابل تو، تمرین آموزشی نیست. رو تماشا کردم

  »کنی؟ به خودت افتخار می. شی باعث شرمشون می. گذاري نمیچیزي براشون باقی . دونن دونم، اونا می می

ساز این را هم از او  چرا نباید بکند؟ اما اسلحه. کرد برد، واقعاً احساس غرور می وقتی می. جان مردد بود
 ».اونا همه بزرگتر از من هستند«: تدافعی گفت. کرد که عمل اشتباهی به نظر برسد گرفت و کاري می می

بندم که مربی تو در وینترفل  اما شرط می. تر هستند، این واقعیت داره بزرگتر دارند و قوي ي و جثهسن بیشتر «
  »پیر؟ ي کی بود، یه شوالیه. هاي بزرگتر از خودت بجنگی بهت یاد داده که چطور با مرد



  .ردک جان قفل شدنش را حس می. در اینجا دامی نهفته بود» .سر رودریک کسل«: جان با احتیاط گفت

شما هیچ کدوم  ي بقیه. حاال روي این فکر کن، پسر«. دانل نوي بیشتر خم شد و با جان صورت به صورت شد
 هپدرهاشون زارع و گاریچی و قاچاقچی، آهنگر و معدنچی و یا پاروزن ی. قبل از سر آلیسر مربی نظامی نداشتند

و  1هاي اولدتاون کوچه ها، در پس سکلهدونند، بین ا جنگیدن می ي هر چی که درباره. کشتی تجاري بودند
هاي چوب چند ضربه  شاید با شاخه. شاهی یاد گرفتند ي هاي کنار جاده ها و مهمانخانه خانه ، یا فاحشه2لنیسپورت

» .دم که یک نفر در بیست، پول کافی براي خرید شمشیر واقعی نداشتند به هم زده باشند، اما بهت قول می
  »ها چقدر خوشت میاد، لرد اسنو؟ این پیروزي ي اال از مزهح«. اش گرفته بود قیافه

ناگهان احساس شرم . اما قدرت از خشمش گرفته شده بود» !منو با اون اسم صدا نکن«: جان با لحنی تند گفت
  »...به فکرم نرسیده بود... من هیچ«. و گناه کرد

  ».حاال برو. ا با یه خنجر بخوابیه یا شب. بهتره که دیگه عقلت رو به کار بندازي«: نوي هشدار داد

به آن پشت . خورشید ابرها را کنار زده بود. خانه را ترك کرد، دیگر تقریباً ظهر شده بود وقتی جان اسلحه
حتی بعد گذشت . هایش را به روي دیوار بلند کرد که زیر آفتاب، درخششی آبی و بلورین داشت کرد و چشم

اي روي آن  خاك با قدرت باد، الیه ي ها ضربه قرن. انداخت به بدنش می آن هنوز لرز ي این همه هفته، منظره
در نتیجه همانند آسمانی ابري، رنگش اغلب خاکستري روشن . اش کرده بود رو و فرسوده کشیده بود، و آبله

ا رنگ آساي نورانی ب غول ي تابید، مثل یک تپه اما وقتی آفتاب در روزي روشن به شکلی مناسب بر آن می... بود
  .پوشاند شد که نصف آسمان را می آبی می

بزرگترین «: شاهی به جان گفته بود ي اولین بار که در دوردست دیوار را دیده بودند، بنجن استارك در جاده
اما جن » .ترین فایده و بدون شک، بی«: تیریون لنیستر با لبخند اضافه کرده بود» .بنایی که به دست بشر ساخته شده

شد آن را دید؛ خط آبی روشن در افق شمال  ها دورتر می از فرسنگ. تر شد تر شدند، ساکت نزدیکهم هر چه 
رسید که  به نظر می. هیچ شکاف شد؛ با عظمت و بی که به شرق و غرب امتداد داشت و در دور ناپدید می

  .گوید این آخر دنیاست می

دیوار  ي هاي سنگی آن در زمینه چوبی و برجهاي  به دیدشان وارد شد، پناهگاه »کسل بلک«وقتی سرانجام 
مقر فرماندهی باستانی برادران سیاه . رسیدند ها به نظر نمی بازي پخش شده روي برف یخی بیش از چند اسباب

به خاطر عدم وجود دیوار، از جنوب یا شرق یا غرب قابل . اي حقیقی نبود شباهتی به وینترفل نداشت؛ اصالً قلعه
نها شمال بود که براي نگهبانان شب اهمیت داشت و در شمال، دیوار روي هر چیز سایه انداخته دفاع نبود؛ اما ت
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عمویش . رسید؛ سه برابر بلندتر از بلندترین برجی که تحت پناهش داشت ارتفاعش تقریباً به هفتصد قدم می. بود
چند . ند در کنار هم اسب برانندتوان پوش می زره ي گفته بود که در باال آن قدر عریض است که دوازده شوالیه

ها مردان  دادند و بین آن پیکر مثل اسکلت چند پرنده آن باال نگهبانی می منجیق عظیم و باالبرهاي چوبی غول
  .زدند که به کوچکی مورچه بودند سیاهپوشی قدم می

ي  روزي که در جاده ي ازهسازي ایستاده بود و نگاهش به باال بود، تقریباً به همان اند در حالی که بیرون اسلحه
شد وجودش را فراموش  گاهی می. دیوار این چنین بود. شاهی آن را دیده بود، مسحور عظمت آن شده بود

کنی، اما مواقع دیگري بود که به نظرت تنها چیز  کرد، به همان شکل که به آسمان یا زمین زیر پا توجه نمی
کرد،  ایستاد و به باال نگاه می بیشتر بود، و وقتی جان زیرش می قدمتش از هفت پادشاهی. رسید موجود در دنیا می

توانست فشار وزن عظیم آن همه یخ را حس کند، انگار که کم مانده بود دیوار واژگون  می. گرفت سرگیجه می
  .دانست که در صورت فرو ریختن آن، دنیا به همراهش متالشی خواهد شد شود و جان می

  ».شه که چه چیزي پشتشه نجکاوي در این مورد میباعث ک«: صدایی آشنا گفت

  ».کردم تنهام منظورم اینه که فکر می... ندیدمت. لنیستر«. جان به اطراف نگاه کرد

شه  خیلی چیزها می«. هاي پوستین فرو رفته بود که شبیه بچه خرس شده بود تیریون لنیستر آن قدر در الیه
  ».شی علوم نیست که از چه چیزي با خبر میم. فواید غافلگیر کردن مردم گفت ي درباره

به عنوان برادر . از زمان به انتها رسیدن سفرشان، کوتوله را خیلی کم دیده بود» .از من خبري گیرت نمیاد«
کل به او اتاقی در برج پادشاه  ي فرمانده. شخص ملکه، تیریون مهمان افتخاري نگهبانان شب محسوب شده بود

ن اسمی داشت، اما صدها سال بود که هیچ پادشاهی از آن بازدید نکرده بود؛ و لنیستر داده بود؛ برجی که چنی
ها شریک قمار و  گذراند، و شب خورد؛ و روزش را با سواري در طول دیوار می سر میز خود مورمونت غذا می

  .شراب سر آلیسر و بوئن مارش و سایر افسران بلند پایه بود

. اش اشاره کرد مرد کوچولو به دیوار با عصاي سیاه پرگره» .گیرم یاد می رم چیزي اوه، من هر جا که می«
شه که چه  سازه، نفر بعدي بالفاصله مشتاق این موضوع می چرا وقتی که یه نفر دیواري می... گفتم داشتم می«

. دسانش به جان نگاه کرناهمهاي  سرش را به یک طرف خم کرد و با چشم» چیزي در طرف دیگه وجود داره؟
  »خواي بدونی که چه چیزي پشتشه، مگه نه؟ تو هم می«

خواست  خواست که در کنار بنجن استارك به اعماق اسرار جنگل اشباح بتازد، می می» .چیز خاصی نیست«
هایت  هاي منس ریدر بجنگد و از مملکت در برابر آدرها دفاع کند، اما صالح این بود که خواسته که با وحشی

هاي منجمد، و کلی برف و یخ چیزي پیدا  گن که جز جنگل و کوه و دریاچه ها می گشتی«. يرا به زبان نیاور
  ».کنی نمی



  »اي داره؟ اونا رو فراموش نکنیم، لرد اسنو، وگرنه اون چیز گنده چه فایده. ها ها و اسنارك و گرامکین«

  ».به من نگو لرد اسنو«

ده،  نند؟ اگه اجازه بدي که ببیند حرفشون آزارت میدي که جن صدات ک ترجیح می«. کوتوله ابرو باال برد
خواد روي تو اسم بگذارند، قبولش کن و  اگه دلشون می. شی اون وقت دیگه هیچ وقت از تمسخر راحت نمی

بیا، همراه من قدم «. اي کرد با عصایش اشاره» .تونند با اون آزارت بدن اون وقت دیگه نمی. اونو اسم خودت کن
کاسه از هر چیزي بخورم؛ فقط  هغذاي گندي در غذاخوري عمومی سرو کنند و من حاضرم که یوقتشه که . بزن

  ».داغ باشه

هایی آهسته که با پاهاي نامتوازن و لنگ کوتوله متناسب بودند، کنار لنیستر به  جان هم گرسنه بود، پس با قدم
وبی را در اطرافشان بشنوند و در دوردست، هاي قدیمی چ توانستند غژغژ ساختمان خاست و می باد برمی. راه افتاد
اي از برف از  یک بار، توده. شد شد و بسته می اي سنگین که فراموش شده بود، پشت سر هم کوبیده می پنجره

  .ها فرود آمد روي سقف لغزید و با صداي گنگی کنار آن

  ».بینم گرگت رو نمی«: حین قدم زدنشان لنیستر گفت

دن،  هاي شرقی جا می ها رو در اسطبل اسب ي االن دیگه همه. کنم یمی زنجیرش میموقع تمرین در اسطبل قد«
  ».اتاق خواب من در برج هاردینه. مواقع پیش منه ي بقیه. شه براي همین کسی مزاحمش نمی

هاي شکسته حیاطش رو پر کرده و قامتش شبیه پادشاه نجیب ما  اش ریخته؟ همون که سنگ اونی که کنگره«
  ».اند ها متروکه کردم تمام اون ساختمان شرابخواریه؟ فکر میبعد یه شب 

تونی  هاي قدیمی خالی هستند، می بیشتر قلعه. خوابی ده که کجا می کسی اهمیت نمی«. جان شانه باال انداخت
ها و  محل اسکان پنج هزار مرد جنگی به همراه اسب کسل بلکزمانی » .هر اتاقی که خواستی برداري

هایی از آن در حال  اي براي یک دهم آن تعداد بود و بخش اکنون خانه. ها بود هاي آن الحخدمتکارها و س
  .تخریب بود

گم که قبل از اینکه برج تو بریزه،  حتماً به پدرت می«. اش در هواي سرد بخار برخاست از دهان لنیستر با خنده
  ».هاي بیشتري رو دستگیر کنه سنگتراش

نگهبانان نوزده دژ مستحکم در طول دیوار . شد حقیقت آن را انکار کرد ا نمیکرد، ام جان تمسخر را حس می
شدو «، در کنار ساحل خاکستري و بادخیزش »واچ ایست«: ها هنوز مسکونی بود ساخته بودند، اما تنها سه تا از آن

 ي انتهاي جادهدر بین آن دو در  »کسل بلک«یافت، و  چسبیده به کوهستان در جایی که دیوار خاتمه می »تاور



آور بودند که باد سرد  هایی دلگیر و هراس هاي دیگر که خیلی وقت بود خالی از سکنه بودند، مکان قلعه. شاهی
  .دادند ها روي باروها نگهبانی می وزید و ارواح مرده هاي تاریک می از بین پنجره

  ».سندتر بقیه از گوست می. تنها بودن برام خیلی بهتره«: شقی گفت جان با کله

  ».گن که غیبت عموت زیادي طول کشیده می«. بعد موضوع را عوض کرد» .پسرهاي عاقل«: لنیستر گفت

بنجن استارك که مرده روي برف افتاده، و فوراً به سمت دیگر  ي جان به یاد آرزویش موقع خشم افتاد، منظره
هایش  است که او گناه را در چشمخو کوتوله مهارت خاصی در پی بردن به چیزها داشت و جان نمی. نگاه کرد

دو هفته پیش روز تولدش آمده و رفته بود، » .گرده گفته بود که تا قبل از روز تولد من برمی«: اقرار کرد. ببیند
عمو بنجن گفت . گشتند که پدرش پرچمدار لرد ارنه اونا دنبال سر ویمار رویس می«. بدون توجه از طرف کسی

  ».ها یعنی تمام راه تا کوه. هم رفتند »تاورشدو «که شاید به دنبالش تا 

زیادي از  ي شنوم که اخیراً عده می«: رفتند، لنیستر گفت هاي غذاخوري عمومی باال می در حالی که از پله
  ».ها گرسنه هستند شاید امسال گرامکین«. لبخند زد و در را باز کرد» .ها ناپدید شدند گشتی

ها روي الوارهاي  کالغ. غرید بود، حتی در بخاري عظیم آن آتش میفضاي داخل غذاخوري زیاد و بادگیر 
سقف رفیعش النه داشتند و وقتی جان از آشپزهاي صبحگاهی یک کاسه سوپ و یک قرص نان سیاه تحویل 

گرن و وزغ و چند نفر دیگر روي نیمکتی که از همه به آتش . شنید گرفت، باالي سرش داد و بیداد می می
ها  جان مدتی متفکرانه به آن. گفتند خندیدند و با صداي خشنشان به هم ناسزا می سته بودند، میتر بود نش نزدیک

  .کامالً زیاد از بقیه انتخاب کرد ي دیگر میز، با فاصلهي  هسپس مکانی را در گوش. نگاه کرد

به آشپزها بگه که یکی باید . جو، پیاز، هویج«: زیر لب گفت. تیریون مقابل او نشست و غذا را با شک بو کرد
  ».گیره شلغم جاي گوشت رو نمی

خاست گرم  هایش را با بخاري که از کاسه برمی هایش را درآورد و دست جان دستکش» .سوپ گوسفنده«
  .بو دهانش را آب انداخت. کرد

  ».اسنو«

  .اه کردبه عقب نگ. شناخت، اما با لحن خاصی بود که تا به حال نشنیده بود جان صداي آلیسر تورن را می

  ».حاال. خواد که تو رو ببینه فرمانده می«



کل بخواهد که او را ببیند؟ با  ي چرا فرمانده. اي جان از شدت ترس قادر به حرکت نبود براي لحظه
: از دهانش پرید. سراسیمگی به فکرش رسید که حتماً خبري از بنجن رسیده، او مرده، رویایش تحقق یافته

  »برگشته؟ عموي منه؟ سالم ي درباره«

و من به مورد سوال قرار گرفتن «. جواب سر آلیسر بود» .کل به انتظار کشیدن عادت نداره ي فرمانده«
  ».ها عادت ندارم دستوراتم از طرف حرامزاده

  ».ترسونی پسره رو می. بس کن، تورن«. تیریون لنیستر از روي نیمکت برخاست

  ».تو اینجا مقامی نداري. یستردر مسائلی که به تو مربوط نیست دخالت نکن، لن«

حرفی به گوش مناسب برسه، تو قبل از اینکه فرصت . اما من مقامی در دربار دارم«: کوتوله با لبخند گفت
حاال به اسنو بگو چرا الزمه که خرس پیر اونو . میري اي رو داشته باشی، مثل یه پیرمرد غرغرو می تعلیم پسر دیگه

  »خبري از عموش رسیده؟. ببینه

اي رسید که در  امروز صبح، یک پرنده از وینترفل به همراه نامه. نه، موضوع کامالً متفاوتیه«: سر آلیسر گفت
  ».اش برادر ناتنی«: اش را اصالح کرد جمله» .مورد برادرشه

  ».اتفاقی براي برن افتاده«. جان با شتاب برخاست» .برن«

  ».متاسفم جان، واقعاً«. تیریون دستش را روي بازوي او گذاشت

. خودش را از زیر دست او کنار کشید و به سمت دیگر تاالر به راه افتاد. شنید جان به زحمت صداي او را می
وقتی . از بین انبوهی از برف قدیمی به سمت برج فرمانده شتافت. دوید وقتی به در رسید، دیگر داشت می

کل رسید، آب به  ي وقتی به حضور فرمانده. ا یکی کردهاي برج را دو ت ها اجازه ورود به او دادند، پله نگهبان
  »برن، چه خبري از برن رسیده؟«. زد هایش سراسیمه بودند و نفس نفس می هایش نفوذ کرده بود و چشم چکمه

تاس بزرگ و ریش انبوه  ي کل نگهبانان شب، پیرمردي حاضرجواب با کله ي جئور مورمونت، فرمانده
» .بهم گفتند که خوندن بلدي«. خوراند ستش نشسته بود و به آن دانه ذرت مییک زاغ روي د. خاکستري بود

زاغ را پراند، و آن بال زد و به سمت پنجره پرید، آنجا نشست و تماشا کرد که مورمونت یک کاغذ لوله شده از 
  ».ذرت، ذرت، ذرت«: زاغ آهسته با صدایی خشن گفت. کمربندش درآورد و به دست جان داد

دستخط راب را شناخت، اما وقتی . سفید را دنبال کرد ي طرح دایرولف روي موم شکسته ي شیهانگشتش حا
و بعد از . کند متوجه شد که دارد گریه می. کردند شدند و فرار می ها محو می کرد کلمات را بخواند، آن سعی می
  ».نو پس دادندخدایان او. بیدار شده«. ها متوجه مفهوم جمالت شد و سرش را بلند کرد بین اشک



  ».نامه رو بخون ي بقیه. متاسفم، پسر. فلج شده«: مورمونت گفت

برادر من زنده «: به مورمونت گفت. ماند برن زنده می. هیچ چیز مهم نبود. به کلمات نگاه کرد، اما مهم نبودند
او نشست و  ي هزاغ روي شان. کل سرش را تکان داد، یک مشت ذرت برداشت و سوت زد ي فرمانده» .مونه می

ها  به نگهبان. ها به پایین دوید راب در دستش از پله ي جان با لبخند روي صورتش و نامه» !زنده! زنده«: داد زد
به تاالر عمومی دوید و در آنجا دید که تیریون لنیستر . ها به هم نگاه کردند آن» .مونه برادر من زنده می«: گفت

غل مرد کوچک را گرفت، او را به باال انداخت و سپس یک دور او را زیرب. کم مانده است غذایش را تمام کند
جان او را پایین گذاشت و کاغذ را در دستش . لنیستر جا خورده بود» !مونه برن زنده می«: فریاد زد. چرخاند
  ».بیا، بخونش«. گذاشت

د قدم دورتر جان در چن. کشیدند شدند و با کنجکاوي سرك می اشخاص دیگري داشتند دورشان جمع می
رسید و آسایش  مضطرب به نظر می. بانداژ پشمی ضخیمی دور یک دستش پیچیده شده بود. متوجه گرن شد

. هایش را بلند کرد گرن عقب کشید و دست. جان به سمت او رفت. نداشت؛ ظاهرش اصالً تهدیدآمیز نبود
  ».ات رو از من حفظ کن، حرومزاده فاصله«

راب یک بار همین شگرد رو روي من به کار برد، البته با شمشیر . طر مچت متاسفمبه خا«. جان به او لبخند زد
تونم طرز دفاع رو  ببین، اگه دلت بخواد می. دردش مثل عذاب هفت جهنم بود، اما مال تو باید بدتر باشه. چوبی

  ».بهت نشون بدم

کار من براي اینکه به . منو بگیرهخواد جاي  حاال لرد اسنو می«: با پوزخند گفت. آلیسر تورن حرفش را شنید
  ».تره، تا کار تو در آموزش این گاوها گرگ پشتک زدن یاد بدم راحت هی

  ».خیلی دوست دارم که پشتک زدن گوست رو تماشا کنم. کنم، سر آلیسر شرط رو قبول می«: جان گفت

  .سکوت شد. جان شنید که از حیرت نفس گرن بند آمد

ها به باال و  خنده در طول نیمکت. سه نفر از میزي در نزدیکی به او پیوستند. خندیدسپس تیریون لنیستر قاه قاه 
ها از روي تیر سقف پریدند و سرانجام گرن نیز  پرنده. پایین گسترش یافت تا اینکه آشپزها هم ملحق شدند

  .خندید می

سرانجام . و دستش مشت شدتر شد  اش تیره با گسترش خنده، قیافه. سر آلیسر هیچ گاه چشم از جان برنداشت
  ».اشتباه بزرگی بود، لرد اسنو«: با لحن تلخ یک دشمن گفت

    



  ادارد - ٢٠
سرخ وارد شد؛ با بدن رنجور، خسته، گرسنه و آماده براي خشمگین  ي ادارد استارك از درهاي مرتفع قلعه

که پیشکار پادشاه به  دید هنوز سوار اسب بود و رویاي حمام طوالنی داغ، بره کباب و تشک پر می. شدن
افتخار . اطالعش رساند که استاد بزرگ پایسل تقاضاي تشکیل فوري شوراي کوچک را کرده است

ند موقع پیاده شدن از اسب با لحن . فرمایی دست به محض اینکه برایشان راحت بود درخواست شده بود تشریف
  ».فردا برام راحته«: تند گفت

 ».رسونم که شما پوزش خواستید، سرورم به اطالع مشاورین می«. پیشکار تعظیم خیلی بلندي کرد

به حضورشون «. به صالح نبود که قبل از اینکه حتی شروع به کار کرده باشد شورا را برنجاند» .نه، لعنت«
  ».تري بپوشم اي به من فرصت بدید تا لباس مناسب لطفاً چند لحظه. رم می

هاي سابق لرد ارن در برج دست رو به شما اختصاص  ید، اتاقاگه راضی باش. بله، سرورم«: پیشکار گفت
  ».دم ترتیب انتقال وسایل شما به اونجا رو می. دادیم

او داشتند  ي بقیه اهل خانه. هاي سوارکاري را از دستش کند و به کمربندش فرو برد ند دستکش» .متشکرم«
ظاهراً شورا به من «. را دید و صدایش کرد ند پیشکار خودش، ویون پول،. شدند پشت سرش از دروازه وارد می

رسیدگی کن که دخترهاي من اتاق خوابشون رو پیدا کنند و به جوري بگو که همون جا . نیاز فوري داره
هاي  ارابه«. ند به پیشکار سلطنتی رو کرد. پول تعظیم کرد» .اکتشاف قلعه رو نداره ي آریا اجازه. نگهشون داره

  ».به لباس مناسب نیاز دارم. کنند و در شهر پیدا میمن هنوز دارند راهشون ر

  ».خدمت به شما، افتخار بزرگی براي منه«: پیشکار گفت

هاي قرضی وارد تاالر شورا شد و در آنجا دید که چهار  و این چنین بود که خسته تا مغز استخوان و با لباس
  .نفر از اعضاي شوراي کوچک منتظر او هستند

هاي میري پوشانده بود و در یک گوشه چند صد  به جاي حصیر، کف اتاق را فرش. بود مبلمان تاالر اشرافی
ها را به جست و  هاي روشنشان آن کاري شده بودند و رنگ اي روي تابلویی از جزایر تابستان کنده حیوان افسانه

فت ابوالهول یک ج. هایی از نوروس و کوهور و الیس آویزان بود به دیوارها تابلوفرش. انداخت خیز می
  .دادند هاي سیاه مرمرین در دو طرف در نگهبانی می هاي سرخ سوزان و صورت والریایی با چشم

لرد «. آمد، به محض ورود جلویش سبز شد خواجه واریس، مشاوري که از او کمتر از همه خوشش می
روشن کردن شمع به ما براي  ي همه. شاهی عمیقاً متاسف شدم ي استارك، از شنیدن مشکالت شما در جاده



دستش روي آستین ند ردي از پودر بجا گذاشت » .کنم من براي بهبودش دعا می. رفتیم خاطر جافري به سپت می
  .هاي روي یک قبر بود داد، به زنندگی و لطافت گل و بویی که می

وز نیرومندتر شاهزاده هر ر. خدایان شما دعاتون رو مستجاب کردند«: ند با لحن سرد اما مودبانه جواب داد
او کنار پرده با مرد . خودش را از چنگ خواجه آزاد کرد و به سمت دیگر اتاق نزد لرد رنلی رفت» .شه می

وقتی رابرت سلطنت را فتح کرد رنلی تنها هشت . فینگر باشد توانست لیتل کرد که تنها می کوتاهی صحبت می
وقتی او را . کرد ادش به برادرش، ند را دستپاچه میسالش بود، اما اکنون به مردي رشد کرده بود که شباهت زی

  .دنت مقابلش ایستاده است اند و رابرت فاتح تراي دید، مثل این بود که سالیان گذشته از دست رفته می

  ».اید، لرد استارك بینم که به سالمت رسیده می«: رنلی گفت

  ».رسید صی از برادرتون رابرت به نظر مینق باید منو ببخشید، اما گاهی شما تصویر بی. شما هم همین طور«

  ».ضعیف ي یه نسخه«. رنلی شانه باال انداخت

هاش  لرد رنلی از نصف بانوهاي دربار وقت بیشتري صرف لباس. تر ولی خیلی شیک پوش«: فینگر طعنه زد لیتل
  ».کنه می

هاي  هایش مزین به گوزن اي پوشیده بود که حاشیه لرد رنلی لباس مخمل سبز تیره. صحیح بودنش واضح بود
: رنلی با خنده گفت. اش با سنجاقی زمردنشان نگه داشته شده بود شنلی زربافت روي یک شانه. طالیی بود

  ».بعنوان مثال، طرز لباس پوشیدن تو. تري وجود دارند هاي سنگین جرم«

د ساله که مشتاق مالقات با شما چن«. ند را با لبخندي گستاخانه برانداز کرد. فینگر به تمسخر اعتنایی نکرد لیتل
  ».بدون شک لیدي کتلین از من تعریف کرده. هستم، لرد استارك

کنم که برادرم برندون رو  فکر می«. او ند را رنجاند ي تکبر زیرکانه» .تعریف کرده«: ند با لحنی سرد پاسخ داد
  ».شناختید هم می

  .واریس براي گوش دادن نزدیک شد. رنلی برتیون خندید

برندون هم از من تعریف . هنوز یادگاري از احترام گذاشتنش رو دارم. زیادي خوب«: فینگر گفت تللی
  »کرده؟

این بازي، این جنگ با  ي حوصله. ند امیدوار بود که به انتها رسیده باشند» .زیاد و اغلب با کمی حرارت«
  .کلمات را نداشت



گن  اینجا در جنوب می. ها مناسب نیست ا استاركکردم حرارت براي سالمت شم فکر می«: فینگر گفت لیتل
  ».شید آیید، ذوب می که شما از یخ ساخته شدید و وقتی از تنگه به جنوب می

ند به سمت میز شورا » .تونید از این موضوع مطمئن باشید می. قصد ندارم به این زودي ذوب بشم، لرد بیلیش«
  ».وب باشهاستاد پایسل، امیدوارم که حالتون خ«: رفت و گفت

. نسبت به به سنم بد نیست«. استاد بزرگ که روي صندلی بلندش در انتهاي میز نشسته بود، با محبت لبخند زد
تاسش چند تار  ي کله ي باالي صورت مهربانش پیشانی پهنی داشت و در حاشیه» .شم متاسفانه زود خسته می

اي نظیر مال لوین نبود، بلکه از دو  قه فلزي سادهگردنبند استادي او حل. خورد سفید مو به چشم می ي پراکنده
ها، ساخته شده از هر فلز شناخته  حلقه. پوشاند او را می ي شد که از گردن تا سینه دوجین زنجیر سنگین تشکیل می

آهن سیاه و طالي سرخ، مس روشن و سرب کدر، فوالد و قلع و نقره، برنج و برنز و : اي براي بشر بودند شده
استاد بزرگ روي شکمش . فلزات بودند ي گاه زمرد یا یاقوت زینت دهنده لعل و مروارید، و گاه و بی. پالتین
اگه بیش از این صبر کنیم، . شاید بهتر باشه که زود شروع کنیم«: هایش را در هم فرو برد و گفت انگشت

  ».ترسم که خوابم ببره می

ها زردوزي  روي بالشتک آن گوزن تاجدار برتیون. بود صندلی پادشاه در راس میز خالی» .هر طور که مایلید«
سروران من، «: با لحن رسمی گفت. ند در مقام دست راست پادشاه، صندلی کنار آن را اشغال کرد. شده بود

  ».متاسفم که شما رو معطل گذاشتم

  ».هر وقت شما راحت باشید ما در خدمتیم، لرد استارك. شما دست پادشاهید«: واریس گفت

نشستند، ناگهان به فکرش خطور کرد که به اینجا، به این  هاي معمول خود می حالی که بقیه روي صندلیدر 
پادشاه به . به یاد آورد که رابرت در سرداب زیر وینترفل چه گفته بود. اتاق پیش این اشخاص، تعلق ندارد
میز شورا نگاه کرد و با خودش فکر به اطراف . ها احاطه شده است ها و ابله صراحت گفته بود که توسط چاپلوس

تنها پنج نفر «: متذکر شد. داند نتیجه گرفت که جواب را می. ها ابله هستند ها چاپلوس و کدام کرد که کدام
 ».هستیم

استون تشریف بردند و سر  لرد استنیس اندکی بعد از حرکت پادشاه به شمال، به درگون«: واریس گفت
گارد شاهنشاهیه، داره در کنار پادشاه  ي فرمانده ي ان طور که شایستهباریستان دالور ما بدون شک هم

  ».کنه سواري می اسب

  ».شاید بهتر باشه صبر کنیم تا سر باریستان و پادشاه به ما ملحق بشن«: ند پیشنهاد کرد

  ».اش ما رو مفتخر کنه خیلی باید صبر کنیم تا برادرم با حضور شاهانه«. رنلی برتیون بلند خندید



براي سبک کردن مسئولیتش بعضی از مسایل جزئی . هاي زیادي داره پادشاه عزیز ما مشغولیت«: واریس گفت
  ».سپاره ما می ي رو به عهده

برادر  ي نهملوکامنظور لرد واریس اینه که این مسائل مربوط به سکه و غله و عدالت خاطر «: لرد رنلی گفت
یک » .فرسته البته گاه به گاه دستوري براي ما می. ردن ما میفتهکنه، پس حکومت بر مملکت به گ منو مکدر می

امروز صبح به من دستور داد که با تمام سرعت از «. شده را از آستینش درآورد و روي میز گذاشت کاغذ لوله
  ».یک کار فوري به ما سپرده. جلو بتازم و از استاد بزرگ پایسل بخوام که این شورا بالفاصله تشکیل بشه

ند موم را با شست . خورد مهر سلطنتی روي طومار به چشم می. فینگر لبخند زد و کاغذ را به ند داد للیت
پایانی . شد با خواندن هر جمله به بهتش اضافه می. دستور عاجل پادشاه نامه را پهن کرد ي شکست و براي مطالعه

  ».خدایان رحم کنند«. پاشید نمک به زخم میبراي حماقت رابرت نبود؟ و قرار بود این کار به اسم او تمام شود؛ 

ده به افتخار انتصابش به مقام دست پادشاه ترتیب  منظور لرد ادارد اینه که به ما دستور می«: لرد رنلی اعالم کرد
  ».باشکوه رو بدیم ي برگزاري یک مسابقه

  »چقدر؟«: فینگر با آرامش پرسید لیتل

بیست هزار به نفر دوم، بیست . اژدهاي طالیی به قهرمان ي ر سکهچهل هزا«. ند از روي نامه جواب را خواند
  ».تیراندازي ي مسابقه ي آزاد و ده هزار به برنده ي مبارزه ي تاي دیگه به برنده

رابرت انتظار یک ضیافت . هاي دیگه غافل باشیم و نباید از خرج«. فینگر آه کشید لیتل» .طال ي هنود هزار سک«
  »...نی آشپز، نجار، دختر پیشخدمت، آوازخوان، تردست، دلقکاین یع. مفصل رو داره

  ».1احمق به حد کافی داریم«: لرد رنلی گفت

  »کشه؟ خزانه همچین خرجی رو می«: فینگر نگاه کرد و پرسید استاد بزرگ پایسل به لیتل

ع داري که خزانه به خوبی من اطال. ها رو در نیار، استاد کدوم خزانه؟ اداي احمق«. فینگر کج شد دهان لیتل
در حال حاضر ما به لرد تایوین . بدون شک لنیسترها کنار میان. مجبورم پول قرض بگیرم. هاست که خالیه سال

  »کنه؟ سه میلیون اژدها مقروضیم، صد هزارتاي دیگه چه فرقی می

  »طال مقروضه؟ ي کنید که سلطنت سه میلیون سکه ادعا می«: ند با حیرت پرسید
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اش هستند، اما ما  لنیسترها بخش عمده. طال مقروضه، لرد استارك ي شش میلیون سکه سلطنت بیش از«
اخیراً مجبور شدم . ایم همچنین از لرد تایرل، بانک آهن براوس و چندین کارتل تجاري تایروشی قرض گرفته

  ».زنه هاي دورنی چانه می فروش سپتون اعظم بدتر از ماهی. دست به دامن مذهب بشم

همچین چیزي رو  ي چطور ممکنه اجازه. اي لبریز از طال باقی گذاشت ایریس تارگرین خزانه«. بودند مبهوت 
  »داده باشید؟

  ».کنند پادشاه و دست خرجش می. دار فراهم کردن پوله کار خزانه«. فینگر شانه باال انداخت لیتل

  ».رت مملکت رو به گدایی بکشونهکنم که جان ارن اجازه داده باشه که راب من باور نمی«: ند با حرارت گفت

لرد ارن شخص «. هاي زنجیرش به آرامی صدا دادند حلقه. استاد بزرگ پایسل سر بزرگ تاسش را تکان داد
  ».کنه هاي خردمندانه گوش نمی حضرت همیشه به مشورت محتاطی بود، اما متاسفانه اعلی

قمنده و از چیزي که اسمش رو شمردن سکه برادر واالمقام من به مسابقه و ضیافت عال«: رنلی برتیون گفت
  ».گذاره متنفره می

  ».این مسابقه، ولخرجی خارج از حد توان مملکته. کنم حضرت صحبت می من با اعلی«: ند گفت

  ».ها رو شروع کنیم صحبت کنید، ولی بهتره که ما طرحریزي برنامه نویشهر چقدر مایلید با ا«: لرد رنلی گفت

باید یادش باشد که دیگر در وینترفل . با توجه به نگاه دیگران، زیادي تند گفته بود» .هیه روز دیگ«: ند گفت
با . اینجا تنها در راس چند نفر بود که شان یکسان داشتند. نیست؛ جایی که تنها پادشاه مقامش از او باالتر بود

امروز رو اعالم کنیم و  ي اي جلسهاجازه بدید که انته. ام عفو کنید سروران من، من خسته«: تري گفت لحن مالیم
ها  آن ي ها تقاضاي موافقت نکرد، بلکه بالفاصله برخاست، با سر به همه از آن» .وقتی خستگی رفع شد ادامه بدیم

  .اداي احترام کرد و به سمت در به راه افتاد

ی بود از گل و اسب و شدند و در حیاط آشوب هاي قلعه وارد می ها و سوارکاران هنوز از دروازه بیرون، ارابه
دنت،  هاي تراي از زمان درگیري. به او اطالع دادند که پادشاه هنوز نرسیده است. زدند مردهایی که فریاد می

ها خیلی جلوتر از ستون اصلی تاخته بود تا بین خودشان و لنیسترها فاصله بیندازند و تا حد امکان  گروه استارك
کند  چرخدار سفر می ي شد که او در خانه یلی کم دیده شده بود؛ گفته میرابرت خ. از فضاي پر تنش دور باشند
در این صورت او احتماالً چندین ساعت عقب بود، اما به هر حال زودتر از وقتی . و بیشتر اوقات مست است

در درونش دوباره را کافی بود تا به صورت سنسا نگاه کند و خروش خشم . رسید که خوشایند ند بود می
گفت که نایمریا بود  کرد و می سنسا آریا را مالمت می. آخر سفرشان پر از محنت بود ي دو هفته. س کنداحسا



گریست تا  سنسا آن قدر می. و آریا بعد شنیدن سرنوشت پسر قصابش در خود فرو رفته بود. شد که باید کشته می
استارك رویاي جهنم منجمدي را  رفت، آریا تمام مدت روز غرق در افکار خودش بود و ادارد به خواب می

از عرض حیاط بیرونی گذشت، از جلوي دري . هاي وینترفل کنار گذاشته شده بود دید که براي استارك می
رسد،  کرد به برج دست می وقتی جهتی را انتخاب کرد که فکر می. شد آهنی گذشت که به حیاط درونی باز می

  ».با من بیا. ري، استارك می به جهت اشتباه«. فینگر جلویش ظاهر شد لیتل

فینگر او را به یک برج، پایین یک راه پله و به سمت دیگر یک حیاط  لیتل. ند با اکراه دنبال او راه افتاد
هاي خالی نگهبانی  زره ،اي رسیدند که در طول دیوارهاي دو سمت گودافتاده هدایت کرد تا به راهروي متروکه

ها بودند؛ ساخته شده از فوالد سیاه و با نقش اژدها روي تاج کالهخود؛  ن تارگرینزما ي ها باقیمانده آن. دادند می
  ».این راه محل اقامت من نیست«: ند گفت. زده و فراموش شده بودند و حاال زنگ

کنم تا  گفتم که هست؟ دارم تو رو به سیاهچال هدایت می«: فینگر با لحنی سرشار از تمسخر جواب داد لیتل
  ».زنت منتظره. ها وقت نداریم، استارك براي این حرف. و جسدت رو پشت دیوار قایم کنم گلوت رو ببرم

  ».فینگر؟ کتلین در وینترفل، صدها فرسنگ دور از اینجاست ایه، لیتل این چه بازي«

رسه که  پس به نظر می«. کند داد که دارد تفریح می فینگر نشان می سبز لیتل-برق چشمان خاکستري» اوه؟«
یا اگه . بیا: گم براي آخرین بار می. اي در آورده انگیزي خودش رو به ظاهر شخص دیگه به شکل حیرتشخصی 

  .ها پایین رفت با شتاب از پله» .دارم خواي نیا و من اونو براي خودم نگهش می نمی

اي به  چ عالقههی. در حیرت بود که آیا سرانجام امروز به پایان خواهد رسید یا نه. ند با هوشیاري دنبالش کرد
  .فینگر مثل شراب گوارا هستند شد که براي امثال لیتل ها نداشت، اما کم کم داشت متوجه می این دسیسه چیدن

پتایر بیلیش چفت در را برداشت و به ند . ها به در سنگینی ساخته شده از بلوط و آهن رسیدند در پایین پله
تگاه مرتفع مشرف به رودخانه، به نور سرخ غروب قدم در بیرون، روي یک پر. اشاره کرد که از در بگذرد

  ».از قلعه خارج شدیم«: ند گفت. گذاشتند

از خورشید فهمیدي یا از آسمون؟ منو دنبال . کلک زدن به تو سخته، استارك«: فینگر با پوزخند گفت لیتل
محاله قبول کنه که  کتلین. مواظب باش که نیفتی گردنت بشکنه. هایی در صخره وجود داره فرو رفتگی. کن

  .بعد گفتن این، به سمت دیگر صخره رفت و با چاالکی یک میمون شروع به پایین رفتن کرد» .تقصیر من نبوده

همان طور که . تر دنبال او به راه افتاد اي پرتگاه را مطالعه کرد، سپس با سرعتی آهسته ند مدتی سطح صخره
عمقی که نامرئی بودند، مگر اینکه  هاي کم ود داشتند؛ بریدگیهایی وج فینگر قول داده بود فرو رفتگی لیتل



ند صورتش را به . آور در پایین بود اي زیاد و سرگیجه رودخانه در فاصله. دانستی که کجا باید دنبالشان گشت می
  .کرد که جز مواقع ضروري به پایین نگاه نکند فشرد و سعی می صخره می

فینگر به صخره لم داده  آب رسید، دید که لیتل ي آلود باریکی در لبه ه گلرا وقتی سرانجام در پایین به کوره
داري «: قیدي به آب خروشان انداخت و گفت سیب را با بی. ها رسیده بود تقریباً به هسته. خورد داده و سیب می
سوار شد و پشت ند . دو اسب آماده داشت» .ریم مهم نیست، بقیه راه رو با اسب می. شی، استارك پیر و تنبل می

 .سر او در امتداد مسیر به داخل شهر یورتمه رفت

با تاریک شدن هوا، نور چراغ . قدیمی افسار اسبش را کشید ي سرانجام بیلیش جلوي یک ساختمان سه طبقه
شد و روي آب طنین  ها خارج می آن هاي جنجالی از  ها را روشن کرده بود؛ صداي موسیقی و خنده پنجره

قرمز کروي  ي نار در از زنجیري سنگین یک چراغ نفتی پر نقش و نگار آویزان بود که شیشهک. انداخت می
  .داشت

. خانه یه فاحشه«. فینگر را چنگ زد و او را به طرف خودش برگرداند شانه لیتل. ند خشمگین از اسب پیاده شد
  ».خانه برسیم این همه راه منو آوردي تا به یه فاحشه

  ».اینجاست زنت«: فینگر گفت لیتل

ند پشت مرد کوچک را محکم به دیوار کوبید و خنجرش را زیر ریش کوچک نوك تیز . توهین نهایی بود
  ».برندون زیادي با تو مهربون بوده«. او گرفت

  .پشت سرش صداي پا شنید» .گه داره حقیقت رو می«. فریادي بلند شد» .سرورم، نه«

اي پوشیده بود و موقع  لباس زبر قهوه. دوید شت به سمتشان میپیرمرد سفید مویی دا. ند تیغ در دست برگشت
با . ند شروع کرد و سپس ناگهان او را شناخت» ...این مساله به تو مربوط نیست«. داشت دویدن غبغبش تاب بر می

  »سر رودریک؟«. حیرت خنجر را پایین آورد

  ».باال منتظر شماست ي بانو در طبقه«. رودریک کسل با سر تایید کرد

  .تیغ را غالف کرد» فینگر نیست؟ کتلین واقعاً اینجاست؟ این یه نوع مزاح عجیب لیتل«. ند سردرگم بود

دنبالم بیا و سعی کن که کمی بیشتر شبیه یه مرد شهوتران باشی و کمتر . کاش بود، استارك«: فینگر گفت لیتل
شاید بد نباشه که بین راه به چند پستان . به صالح نیست که شناخته بشی. به دست پادشاه شباهت داشته باشی

  ».دست بندازي



خواند و دخترهاي جوان  به داخل رفتند، از سرسراي شلوغی گذشتند که در آن زنی چاق آوازهاي هرزه می
هایشان عشوه  هاي رنگارنگ گشاد کتانی و نازك ابریشمی به تن داشتند، در آغوش معشوق زیبا که لباس

سر رودریک در پایین . ترین توجهی به ند نکرد هیچ کس کوچک. فشردند ها می ه آنرفتند و خودشان را ب می
  .سوم و سپس در طول یک راهرو و سرانجام به یک در راهنمایی کرد ي فینگر او را به طبقه ماند و لیتل

  .وقتی ند را دید، داد زد، به سمتش دوید و محکم بغلش کرد. در داخل، کتلین منتظرش بود

  ».بانوي من«: ت زمزمه کردند با حیر

  ».شناسیش می. آه، چه خوب«. بست فینگر داشت در را می لیتل

. آورد ها رو می پتایر برام گزارش. نگران بودم که هیچ وقت نرسی، سرورم«: ند زمزمه کرد ي کتلین روي سینه
  »د؟دخترهاي من چطورن. جوان رو بهم تعریف کرده ي آریا و شاهزاده ي دردسر تو در مساله

کنی؟ چه اتفاقی افتاده؟  اینجا در بارانداز پادشاه چکار می. شم کت، متوجه نمی. دار و پر از خشم هر دو غصه«
  .اي بود که به نوك زبانش آمد، اما نتوانست بلند بگوید مرده، کلمه» ...برنه؟ اون

  ».کنی به خاطر برنه، اما نه اون طور که تو فکر می«: کتلین گفت

  »پس چطور؟ چرا تو اینجایی، عشق من؟ اینجا چه نوع مکانیه؟«. ند سردرگم بود

مکانی با . خانه یک فاحشه. دقیقاً همون ظاهرش«: فینگر روي یک صندلی کنار پنجره نشست و گفت لیتل
 ي از قضا، من صاحب این موسسه«. لبخند زد» رسه؟ احتمال کمتر براي پیدا کردن کتلین تالی به فکرت می

نگرانی بزرگ من مخفی نگه داشتن حضور کت در بارانداز . ترتیب دادن جا آسون بودخاص هستم، پس 
  ».پادشاه از لنیسترهاست

سرخ و  ي هاي تازه ها را نگه داشته بود، زخم هاي او، طرز عجیبی که آن بعد متوجه دست» چرا؟«: ند پرسید
هاي  عجب زخم«. برگرداند هایش را گرفت و دست» .زخمی شدي«. سفتی دو انگشت آخر دست چپ او شد

  »چطور اتفاق افتاد، بانوي من؟... بریدگی شمشیر یا... عمیقی

این تیغ فرستاده شده بود تا گلوي برن رو «. کتلین از زیر ردایش خنجري را بیرون کشید و در دست او نهاد
  ».بخشش رو به زمین بریزه ببره و خون حیات

  »...کسیچرا ... کی... اما«. سر ند به باال جهید



تر باخبر  این طوري سریع. بذار همه ماجرا رو تعریف کنم، عشق من«. کتلین انگشتش را روي لب او گذاشت
  ».گوش کن. شی می

فینگر تعریف  سوزي برج کتابخانه تا واریس و نگهبانان و لیتل ماجرا را از آتش ي پس گوش کرد و کتلین همه
با کرختی به این فکر کرد که . دست و منگ کنار میز نشستوقتی تمام شد، ادارد استارك خنجر در . کرد

ها یافتند، جان چه گفته بود؟ براي  ها را در میان برف وقتی توله. گرگ برن جان پسرش را نجات داده است
و او مال سنسا را کشته بود، و به چه دلیل؟ آیا . ها رو نگهدارند، سرورم فرزندان شما مقدر شده که این توله

  ها را فرستاده بودند، چه حماقتی مرتکب شده بود؟ کرد؟ یا ترس؟ اگر خدایان این گرگ ناه میاحساس گ

مفهومی » .خنجر جن«: تکرار کرد. ند با رنج افکارش را وادار به تمرکز دوباره روي خنجر و معناي آن کرد
کوبید، حس کرد که  صاف از جنس استخوان اژدها گرفت، تیغه را به روي میز ي دستش را دور دسته. نداشت

چرا تیریون لنیستر بخواد که برن بمیره؟ پسرم «. خنجر براي تمسخر او سرپا باقی ماند. به داخل چوب فرو رفت
  ».هیچ وقت گزندي بهش نرسونده

شه؟ جن هیچ وقت تنهایی وارد عمل  ها پیدا نمی هاي استارك چیزي جز برف بین گوش«: فینگر پرسید لیتل
  ».شه نمی

خدایان رحم ... اگه ملکه نقشی در این ماجرا داشته، یا«. ت و در طول اتاق به قدم زدن مشغول شدند برخاس
گفت، به یاد  با این حال، درست زمانی که این حرف را می» .کنم نه، این یکی رو باور نمی... کنند، خود پادشاه

مزدور به دنبال پرنسس تارگرین ارسال چاقوکش  ي آن صبح سوزناك در کنار قبرها افتاد که رابرت درباره
او افتاد و اینکه چگونه پادشاه از آن رویش را  ي له شده ي به یاد پسر شیرخوار ریگار و جمجمه. کرد صحبت می

توانست به  هنوز می. ها رویش را برگرداند عام دري برگرداند، همان طور که همین چند روز پیش در اتاق بار
  .کردن سنسا را بشنود هاي لیانا، خواهش مانند خواهش

رابرت نجیب ما مهارت زیادي در بستن . اولین بار نیست. به احتمال زیاد پادشاه خبر نداشت«: فینگر گفت لیتل
  ».ده نبینه هاش به روي چیزهایی داره که ترجیح می چشم

به مقابل  صورت پسر قصاب که بدنش با سم اسب تقریباً دو نیم شده بود،. ند پاسخی براي این حرف نداشت
  .کوبید چیزي در سرش می. دیدش آمد و به یاد آورد که پادشاه حتی یک کلمه در نکوهش آن عمل نگفت

در هر دو حالت با متهم کردن، خائن محسوب «. فینگر روي میز خم شد و چاقو را از چوب بیرون کشید لیتل
اگه مدرکی پیدا ... ملکه. رقصی پین می شاه رو متهم کن و قبل از خروج کلمات از دهنت، داري با ایلن. شی می

  »...کنی و رابرت رو وادار به گوش دادن بکنی، اون وقت شاید



  ».خنجر رو داریم. مدرك داریم«: ند گفت

یه کار فلزي ظریف، اما دو لبه است، «. قیدي باال انداخت و دوباره گرفت فینگر چاقو را با بی لیتل» این؟«
و حاال که . خوره که خنجر وقتی در وینترفل بوده گم شده یا ازش دزدیدند جن بدون تردید قسم می. سرورم

توصیه «. چاقو را آهسته به ند پرت کرد» گه؟ تونه ثابت کنه که جن دروغ می اش مرده، چه کسی می اجیر شده
  ».من اینه که اونو به رودخانه بندازي و فراموش کنی که اصالً همچین چیزي ساخته شده

پسرم فلج شده و بیهوشه، شاید هم . لرد بیلیش، من یک استارك وینترفلی هستم«. به او انداخت ند نگاه سردي
اگه . ها پیدا کردیم نگذاشت مرد، و کتلین هم به همراهش، ولی توله گرگی که در برف اون می. در حال مرگه
وي برادرم شمشیر کشیدي، وقتی که به ر ي تونم فراموش کنم، هنوز هم به اندازه کنی که می واقعاً فکر می

  ».ابلهی

شه که در  با این حال من هنوز وجود دارم، در حالی که برادرت چهارده سالی می... ابله شاید باشم، استارك«
اي  اگه این همه به پوسیدن در کنارش مشتاقی، من کی باشم که منصرفت کنم، اما عالقه. پوسه قبر منجمدش می

  ».خیلی ممنونبه پیوستن به جمع شما ندارم، 

  ».شم، لرد بیلیش تو آخرین کسی هستی که اگه به اختیار خودم باشه در یک جمع بهش ملحق می«

من به سهم خودم همیشه «. فینگر دستش را روي قلبش گذاشت لیتل» .دار کردي احساسم رو عمیقاً جریحه«
. درك کنم، کت به شماها وابسته شدهتونم  کننده دیدم، اما به دالیلی که نمی ها رو جماعتی خسته شما استارك

تونم چیزي  ایه، اما چه کنم که نمی کنم که کار ابلهانه اقرار می. کنم تو رو زنده نگه دارم به خاطر کت سعی می
  ».از همسرت دریغ کنم

  »...فینگر لیتل«

  ».کنیم استارك، بهت هشدار بدم که ما در اینجا معموالً چیزي در عوض همچین کاري مطالبه می«

  ».خوام که چند لحظه ما رو تنها بگذاري فقط ازت می«: کتلین گفت

شه که دست و من باید به  دیگه داره وقتش می. زیاد طولش نده. خیله خب«. فینگر به سمت در به راه افتاد لیتل
  ».شن قلعه برگردیم، وگرنه متوجه غیبت ما می

کنم که چه کمکی به من  فراموش نمی«. فتهایش گر هاي او را در دست کتلین به سمت او رفت و دست
دیدم که تو از . برند یا دشمن دونستم که منو پیش دوست می وقتی افرادت سراغم اومدن، نمی. کردي، پتایر

  ».کردم از دست دادم دیدم که برادري هستی که فکر می. دوست باالتري



براي قانع کردن دربار به اینکه . تره به کسی نگیمبه. عمیقاً اسیر عاطفه شدم، بانوي عزیز«. پتایر بیلیش لبخند زد
  ».کشم و متنفرم که این همه زحمت در عوض هیچ حرام بشه هاست که زحمت می رحم هستم، سال ناکس و بی

من هم از شما سپاسگزارم، لرد «. کرد، اما لحنش را مودب نگه داشت ها را باور نمی ند یک کلمه از این حرف
  ».بیلیش

  ».اوه، این یکی با ارزشه«: وقع خروج گفتفینگر م لیتل

و  1وقتی به خونه رسیدي، با مهر من به هلمن تالهارت«: وقتی در پشت سر او بسته شد، ند به زنش رو کرد
. سنگر بگیرند موت کیلینهر کدوم باید صد کماندار به خدمت بگیرند و در . فرستی پیام می 2گالبرت گالور

به لرد مندرلی دستور بده که تمام . د تنگه رو به روي یک لشکر مسدود کنندتونن دویست کماندار مصمم می
و از امروز . رو ترمیم و تقویت کنه و اطمینان حاصل کنه که تعداد مدافعین کافی باشه وایت هاربراستحکامات 
ز شدیدي اگه جنگ شروع بشه، به ناوگان پدرش نیا. خوام که با دقت مواظب تیان گریجوي باشید به بعد، می

  ».خواهیم داشت

  .ترس در صورت کتلین آشکار بود» جنگ؟«

دوباره کتلین را در آغوش . کرد که حقیقت داشته باشد در دل دعا می» .کشه کار به اونجا نمی«: ند قول داد
ضعف  ي ن طور که ایریس تارگرین در کمال تاسف یاد گرفت، لنیسترها در صورت مشاهدهوهم«. گرفت

اما اونا بدون حمایت تمام مملکت در پشت سرشون جرات حمله به شمال رو ندارند و این رحم هستند،  بی
. شب بازي ابلهانه ادامه بدم، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده من باید به این خیمه. حمایت رو کسب نخواهند کرد

  »...رو به قتل رسوندند اگه مدرکی پیدا کنم که لنیسترها جان ارن. یادت باشه که چرا اینجا اومدم، عشق من

عشق من، اگه «: اش به او چنگ زد و گفت هاي زخمی کتلین با دست. لرزش کتلین در آغوشش را حس کرد
  »پیدا کردي، اون وقت؟

وقتی حقیقت رو دونستم، . منشاي هر عدالتی پادشاهه«. ترین بخش بازي است دانست که آن خطرناك ند می
کنم هست، نه مردي که  و دعا کنم که همون مردیه که فکر می: امه داددر ذهنش اد» .باید پیش رابرت برم

  .ترسم شده باشه می
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  تيريون - ٢١
  »مطمئنی که به این زودي باید از پیش ما بري؟«

. برادرم جیمی ممکنه که نگران بشه چه بالیی سر من اومده. کامالً مطمئن، لرد مورمونت«: تیریون پاسخ داد
  ».سه که شما منو متقاعد کردید لباس سیاه بپوشمشاید به این نتیجه بر

کل هر چند  ي فرمانده. مورمونت چنگال یک خرچنگ را برداشت و در مشتش خرد کرد» .تونستم کاش می«
  ».به امثال تو در کنار دیوار نیاز داریم. تو مرد زیرکی هستی، تیریون«. که پیر بود، هنوز قدرت خرس را داشت

فرستم،  گذارم و همه رو براي شما می ها زیر پا می هفت پادشاهی رو به دنبال کوتوله پس«. تیریون لبخند زد
خندیدند، از ساق پاي خرچنگ گوشت بیرون مکید و دست دراز کرد که  در حالی که بقیه می» .لرد مورمونت

پر از برف  هاي رسیده بودند و در بشکه »واچ ایست«ها همین امروز صبح از  خرچنگ. یکی دیگر را جدا کند
  .ارسال شده بودند، در نتیجه لذیذ بودند

لنیستر ما رو «. ه بودسر آلیسر تورن تنها شخص حاضر در سر میز بود که حداقل یک لبخند به لبش ننشست
  ».کنه مسخره می

هاي دور میز کیفیتی مضطرب داشت و همراه با دودلی  این بار خنده» .تنها تو رو، سر آلیسر«: تیریون گفت
  .بود

تره،  هم پستمرد نصفه نسبت به کسی که از یک «. ندهاي سیاه تورن با نفرت روي تیریون دوخته شد چشم
  ».شاید که بهتر باشه در حیاط با هم روبرو بشیم. زبون درازي داري

. سر آلیسر برخاست. هاي بیشتر بود این حرف قهقهه ي نتیجه» .ها اینجا هستند چرا؟ خرچنگ«: تیریون پرسید
  ».بیا بیرون و وقتی که تیغ در دستت داري طعنه بزن«. نش سفت شده بوددها

. چطور؟ سر آلیسر، من که در دستم تیغ دارم، البته ظاهراً چنگال خرچنگه«. تیریون به دست راستش نگاه کرد
. کردصداي خنده اتاق را پر . تورن فرو برد ي روي صندلی پرید و چنگال ظریف را به سینه» باید دعوا کنیم؟

ها ملحق شد و از باالي  حتی زاغ او به آن. کل به بیرون پرید ي هایی از گوشت خرچنگ از دهان فرمانده تکه
  »!دعوا! دعوا! دعوا«: پنجره با صداي بلند گفت

  .سر آلیسر چنان شق از اتاق خارج شد که انگار خنجري به نشیمنگاهش فرو رفته بود



سهم . رسه غنایم به برنده می«: تیریون به پشت او کوبید و گفت. کرد یمورمونت هنوز براي نفس گرفتن تقال م
  ».ها مال منه تورن از خرچنگ

تو آدم خبیثی هستی که سر آلیسر ما رو «: با اخم گفت. کل خودش را جمع و جور کرد ي سرانجام فرمانده
  ».کنی این طوري تحریک می

مرکز هدف نقاشی کنه، باید انتظار  هاش ی سینه اگه شخصی روي«. اي شراب نوشید تیریون نشست و جرعه
طبعی بیشتري از سر  من اشخاصی رو دیدم که حس شوخ. داشته باشه که دیر یا زود کسی بهش تیراندازي کنه

 ».آلیسر داشتند، ولی کشته شدند

اید ب«. بوئن مارش مردي بود به گردي و سرخی انار» .چندان درست نیست«: جانشین فرمانده مخالفت کرد
  ».ده گذاره که آموزش می هاي مضحکی روي پسرهایی می   بشنوي که چه اسم

بندم که پسرها هم در عوض چند اسم روي سر  شرط می«. تیریون چند تا از آن اسامی مضحک را شنیده بود
ینکه سر آلیسر تورن باید اسطبل تمیز کنه، نه ا. هاتون رو بشکنید، سروران من یخ جلوي چشم. آلیسر گذاشتند

  ».کار شما رو آموزش بده جنگجوهاي تازه

: فرستند تنها چیزیه که این روزها براي ما می. ها کمبود مهتر ندارند نگهبان«: لرد مورمونت با غرولند گفت
قسم خورده است؛ از معدود مواردي که در دوران فرماندهی من لباس  ي سر آلیسر شوالیه. مهتر و دزد و متجاوز

  ».اون در بارانداز پادشاه شجاعانه جنگید. ندسیاه انتخاب کرد

من باید بدونم، چون اونجا باالي باروي قلعه . در سمت اشتباه«: سر جارمی رایکر با لحنی خشک اظهار کرد
سیاه بپوشیم یا قبل غروب . تایوین لنیستر حق انتخاب چشمگیري در اختیار ما گذاشت. پیش سر آلیسر بودم

  ».قصد توهین ندارم، تیریون. ره یآفتاب سرمون روي نیزه م

کسانی که به  ي زیادي داره، خصوصاً کله ي پدرم به زدن کله روي نیزه عالقه. دلخور نشدم، سر جارمی«
اي به زیبایی مال شما، خوب، حتماً به نظرش رسید که باالي  و در مورد چهره. نحوي ناراحتش کرده باشند

  ».شدید چشمگیري می ي به نظر من اون باال خیلی منظره. شه میبخش دیوار شهر  پادشاه، زینت ي دروازه

  ».متشکرم«: سر جارمی با لبخندي تلخ جواب داد

داره که سر آلیسر ذات واقعی تو رو  گاهی ترس برم می«. کل، مورمونت، گلویش را صاف کرد ي فرمانده
  ».کنی تو به واقع ما و آرمان واالي ما رو مسخره می. دیده، تیریون



ما الزمه که گاهی مورد تمسخر قرار بگیریم، لرد مورمونت، تا مبادا  ي همه«. ریون شانه باال انداختتی
  .فنجانش را باال گرفت» .لطفاً باز هم شراب. خودمون رو زیادي جدي بگیریم

  ».شخص کوچک، عطشت زیاده هنسبت به ی«: کرد، بوئن مارش گفت در حالی که رایکر فنجان را پر می

. از انتهاي دور میز بلند شدبود که صداي استاد ایمون » .کنم که لرد تیریون فرد واقعاً بزرگیه ن فکر میاوه، م«
هاي مرد باستانی را بهتر  نگهبانی شب همه ساکت شدند تا حرف ي کرد، اما افسران بلندپایه او آهسته صحبت می

  ».اي دنیا اومدهغوله که پیش ما به اینجا در انته هکنم اون ی فکر می«. بشنوند

هاي زیادي روي من گذاشته شده، اما غول به ندرت یکی از اونا  سرورم، اسم«: تیریون با مهربانی جواب داد
  ».بوده

به هر حال، به نظر من حقیقت «. هاي به سفیدي شیر استاد ایمون به سمت صورت تیریون حرکت کردند چشم
  ».داره

شما «: تنها مودبانه سرش را خم کرد و گفت. رفی در جواب نداشتتیریون لنیستر براي یک بار هم که شده ح
  ».خیلی مهربانید، استاد ایمون

هیکل نحیفی داشت؛ چروکیده و عاري از مو، آب شده زیر فشار صد سال عمر به طوري . مرد کور لبخند زد
هاي زیادي روي  اسم«. که گردنبند استادیش با زنجیرهاي فراوان فلزي که داشت، دور گردنش شل آویزان بود

  .این بار خود تیریون اولین کسی بود که خندید» .من گذاشته شده، اما مهربان به ندرت یکی از اونا بوده

جدي غذا خوردن رسیدگی شده بود و بقیه تنهایشان گذاشته بودند،  ي خیلی بعد از آن، وقتی که به وظیفه
او یک فنجان از شرابی را داد که از شدت تندي اشک  مورمونت به تیریون کنار آتش صندلی تعارف کرد و به

تونه  شاهی می ي دور در شمال، جاده ي در این فاصله«: حین نوشیدن، فرمانده به او گفت. هایش آورد به چشم
  ».خطرناك باشه

  ».من جیک و مورك رو دارم و یارن باز به جنوب میاد«

لحن مورمونت جاي بحث باقی » .مشایعت خواهند کرد ها شما رو تا وینترفل نگهبان. یارن تنها یک نفره«
  ».سه مرد باید کافی باشه«. گذاشت نمی

از فرصت مالقات با برادرهاش . حاال که اصرار دارید، بد نیست که اسنوي جوان رو بفرستید، سرورم«
  ».شه خوشحال می



ها  الزمه که جوان. فکر نکنم .استارك ي اسنو؟ آه، حرامزاده«. مورمونت زیر ریش انبوه خاکستریش اخم کرد
بازدید از خانه تنها باعث تحریک . زندگی که پشت سر گذاشتند، برادر و مادر و غیره رو فراموش کنند

از زمان ... خویشاوندهاي خونی خودم. عواطف آشنایی دارم اینبا من . شه که بهتره فراموش بشن احساساتی می
هایی دارم که هرگز اونا  خواهرزاده. کنه خرس فرمانروایی می ي یرهداره در جز 1آبرویی پسرم، خواهرم میج بی

شما سه شمشیرزن نیرومند به همراه خواهید . بعالوه، جان اسنو هنوز بچه است«. اي نوشید جرعه» .رو ندیدم
  ».داشت تا در امان باشید

کرد، اما آن قدر مست  میشراب داشت تیریون را منگ » .از توجه شما تحت تاثیر قرار گرفتم، لرد مورمونت«
  ».امیدوارم که بتونم محبت شما رو جبران کنم«. نبود که متوجه نشود خرس پیر از او انتظاري دارد

بزرگیه و پدرت نیرومندترین  ي برادرت شوالیه. شینه خواهرت بغل پادشاه می. تونی می«: مورمونت رك گفت
به چشم خودت . از نیاز ما در اینجا بگو. ما صحبت کنباهاشون در طرفداري از . فرمانروا در هفت پادشاهیه

شدو ششصد در اینجا، دویست در . تعداد ما االن کمتر از هزار نفره. نگهبانی شب در حال مرگه. دیدي، سرورم
طول دیوار یکصد . ها کمتر از یک سومشون مرد جنگی هستند از اون هم کمتر، و از این تاور ایست، در تاور

  ».اگه مورد تهاجم قرار بگیریم، من تنها سه نفر براي دفاع از هر فرسنگ دارم. کر کنبهش ف. فرسنگه

  ».سه و یک سوم«: تیریون با خمیازه گفت

من بنجن «. هایش را جلوي آتش گرم کرد پیرمرد دست. رسید که گوش مورمونت به او باشد به نظر نمی
پسر رویس به کل فاقد . ماموریت گشتش ناپدید شده استارك رو به دنبال پسر یان رویس فرستادم که در اولین

. گفت که به خاطر شوالیه بودن، حقشه می. تجربه بود، اما اصرار داشت که افتخار فرماندهی رو داشته باشه
هر کسی  ي ها به اندازه با دو مردي که به نظرم بین نگهبان. خواستم پدرش رو برنجونم، پس تسلیم شدم نمی

  ».چه احمقی بودم. اونو به شمال فرستادمشایستگی داشتند، 

هایش را  پرنده با آن چشمان ریز سیاهش به او زل زد و بال. تیریون به باال نگاه کرد» .احمق«: زاغ موافقت کرد
  .حیف. شد اش می کرد، مورمونت پیر مطمئناً متوجه غیبت پرنده اش می اگر خفه» .احمق«: دوباره گفت. باز کرد

گرد تقریباً همسن من بود و بیشتر از من در «: ادامه داد. آزاردهنده اعتنایی نداشت ي پرنده کل به ي فرمانده
امکان نداشت باور کنم، نه در مورد . با این حال ظاهراً قسمش رو شکست و فرار کرد. دیوار خدمت کرده بود

فراري و دو گمشده، و حاال  یک. از رویس خبري نیست. گرد، اما لرد استارك سرش رو از وینترفل برام فرستاد
چه کسی رو باید به دنبالش بفرستم؟ دو سال دیگه هفتاد سالم «. آه عمیقی کشید» .بن استارك هم ناپدید شده

اي که به دوشمه، با این حال اگه این بار رو زمین بگذارم، چه کسی  خیلی پیر و خیلی خسته براي وظیفه. میشه
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. رش؟ باید به کوري استاد ایمون باشم تا واقعیت شخصیت اونا رو نبینمداره؟ آلیسر تورن؟ بوئن ما برش می
به جز این چند نفر که امشب سر . هاي عبوس و پیرمردهاي خسته تبدیل شده نگهبانی شب به ارتشی از پسربچه

قشه و میز من بودند، تنها شاید بیست نفر از افرادم خوندن بلد هستند و تعداد کسانی که قادر به تفکر، طرح ن
کردند و هر  زمانی بود که نگهبانان تابستون رو صرف ساخت و ساز می. فرماندهی هستند، از اون هم کمتره

حاال تمام سعی ما این شده که زنده . برد کل ارتفاع دیوار رو از اونی که تحویل گرفته بود باالتر می ي فرمانده
 ».بمونیم

لرد مورمونت بخش . در برابر پیرمرد احساس شرم کردکمی . تیریون متوجه شد که او واقعاً جدي است
. ها مفهومی داشتند اي از عمرش را صرف خدمت در دیوار کرده بود و الزم بود که باور کند آن سال عمده

و » .کنم شه و با پدر و برادرم هم صحبت می پادشاه از نیاز شما مطلع می. دم قول می«: تیریون موقرانه گفت
اما بقیه را نگفته گذاشت؛ اینکه پادشاه رابرت اعتنایی . کرد تیریون لنیستر به حرفش عمل می. انجامش خواهد داد

  .نخواهد کرد، لرد تایوین خواهد پرسید که آیا عقلش را از دست داده، و جیمی تنها خواهد خندید

  »چند زمستون دیدي؟. تو مرد جوانی هستی، تیریون«

  ».ادم نیستدرست ی. هشت، نه«. شانه باال انداخت

  ».و همه کوتاه بودند«

 ي او در اوج سرماي زمستانی بسیار سخت به دنیا آمده بود که به گفته» .گید، قربان همون طوره که می«
  .استادها نزدیک به سه سال طول کشید، اما اولین خاطرات تیریون از بهار بودند

این تابستان نه سال . زمستان طوالنیه هیدن یگفتند که تابستان طوالنی همیشه به معناي رس بچه که بودم می«
  ».روش فکر کن. شه طول کشیده، تیریون، و به زودي دهمین سالش شروع می

انتها اعطا  روز خدایان به دنیا تابستان بی هها خوب باشند، ی ام بهم گفت که اگه انسان بچه که بودم دایه«
  .لبخند زد» .الخره تابستان کبیر رسیدهام و بکنیم بهتر بودی شاید از اونی که فکر می. خواهند کرد

. اون قدر احمق نیستی که اینو باور کنی، سرورم«. کل خوشش آمده باشد ي رسید که فرمانده به نظر نمی
هایی دریافت کرده که منطبق بر مشاهدات  ایمون از دژ نامه. اشتباه نیست احتمال. شن تر می روزها دارند کوتاه

مورمونت دست دراز کرد و محکم دست تیریون را » .تابستان به صورت ما زل زده انتهاي. خودش هستند
موجودات وحشی در . رسه گم که تاریکی داره از راه می سرورم، بهت می. باید کاري کنی که بفهمند«. گرفت

لیدتري در رویاها موجودات پهاي برفی به بزرگی گاو میش، و  ها، خرس ها و ماموت پلکند، دایرولف جنگل می
  ».م دیده



  .از آن شراب تند است يفکر کرد که چقدر محتاج جرعه دیگر» .در رویاهاتون«: تیریون تکرار کرد

از دور آدرها رو در ساحل واچ  ایستماهیگیرهاي حوالی «. لحن صداي او نکرد ي مورمونت اعتنایی به طعنه
  ».دیدند

کنند که پري دریایی  یرهاي لنیسپورت زیاد گزارش میماهیگ«. این بار تیریون نتوانست جلوي زبانش را بگیرد
  ».دیدند

هایی که تعداد نفراتشون از  در گروه. کنند ها دارند به جنوب کوچ می نشین نویسه که کوه می 1دنیس ملیستر«
 لرد مورمونت به» اما از چی؟... کنند سرورم، اونا فرار می. شن دزدکی رد میشدوتاور قبل بیشتر شده، از کنار 

هاي من پیر هستند، اما همچین سرمایی رو هرگز حس  لنیستر، استخون«. کنار پنجره رفت و به شب خیره شد
زمستون داره میاد و وقتی شب طوالنی برسه، . کنم هاي منو بگو، بهت التماس می به پادشاه حرف. نکرده بودند

اگه آماده نباشیم، خدایان به . نان شب هستندکنه، نگهبا اي که از شمال پیشرفت می تنها مانع بین مملکت و سیاهی
  ».دادمون برسند

» .یارن مصممه که موقع اولین نور سحر راه بیفتیم. اگه نتونم امشب کمی بخوابم، خدایان به دادم برسند«
از این «. بار خسته شده بود آلودش کرده بود و از گوش دادن به عاقبت فالکت تیریون برخاست؛ شراب خواب

  ».که نسبت به من داشتید سپاسگزارم، لرد مورمونت همه محبت

سوت زد، و » .این تنها تشکریه که من نیاز دارم. بهشون بگو و کاري کن که باور کنند. بهشون بگو، تیریون«
ذرت داد و در این وضع  ي همورمونت با لبخند از جیبش به پرنده چند دان. اش نشست زاغش پرید و روي شانه

  .نهایش گذاشتبود که تیریون ت

هاي  تیریون که در پالتوهاي ضخیمش فرو رفته بود، دستکش پوشید و به بدبخت. بیرون وحشتناك سرد بود
به سمت اتاق خودش در برج پادشاه با حداکثر . دادند سر تکان داد مفلوکی که بیرون برج فرمانده نگهبانی می
شد،  شکست و برف زیر پایش له می بندان شب را میاش یخ چکمه. سرعتی که در توان پاهایش بود به راه افتاد

دعا . تر راه رفت هایش را زیر بغلش برد و سریع دست. خورد بخار نفسش مانند پرچمی در جلویش تاب می
  . کرد که مورك فراموش نکرده باشد که با آجر داغ رختخواب او را گرم کند می

. تیریون یک لحظه براي تماشا ایستاد. زد برق میپشت برج پادشاه، دیوار زیر مهتاب با عظمت و مرموز 
  .ندکرد پاهایش از سرما و شتاب درد می

                                                             
1 Denys Mallister 



آخرین فرصتش . دنیا نگاه کند ي آمیزي شد؛ تمایل به اینکه یک بار دیگر از روي لبه ناگهان اسیر فکر جنون
برج . رسید ی به نظرش نمیشد؛ فردا قرار  بود که به جنوب برود و براي برگشت به این تبعیدگاه منجمد دلیل می

گرما و رختخواب نرم در مقابلش بود، با این وجود تیریون از کنار آن گذشت و به سمت  ي پادشاه با وعده
  .وسیع سفید رفت ي دیواره

. هاي فرو رفته در یخ تکیه داشتند رفتند که در دو طرف به تیرك هایی چوبی باال می جنوبی پله ي از دیواره
تر از ظاهرش  دادند که مستحکم برادران سیاه به او اطمینان می. ال مانند صاعقه پر پیچ و خم بودمسیرش رو به با

در عوض به سمت قفس آهنی کنار . است، اما درد پاهاي تیریون بدتر از آن بود که باال رفتن در فکرش بگنجد
ها تا ابد  ا ایستاده در داخل میلهبه نظر باید آنج. دیوار رفت، وارد آن شد و سه بار محکم طناب زنگ را کشید

تازه به این نتیجه رسیده بود که . کند آن قدر طول کشید که به این فکر افتاد که چرا این کار را می. کرد صبر می
  .و به رختخواب برود که قفس تکان خورد و باال کشیده شدکند این هوس ناگهانی را فراموش 

زمین از زیر پایش فاصله . تر هاي دوباره، سپس به شکلی روان وعرفت، ابتدا با مکث و شر آهسته باال می
سرماي فلز را حتی با وجود . هایش گرفت هاي آهنی را با دست خورد و تیریون میله گرفت، قفس تاب می می

 ي با رضایت متوجه شد که مورك در اتاق او آتش روشن کرده، اما برج فرمانده. کرد هایش حس می دستکش
  .تر بود ظاهراً خرس پیر از او عاقل. دکل تاریک بو

از این باال . زیر پایش در نور ماه نقش بسته بود کسل بلک. رفت ها بود و هنوز باالتر می سپس باالي برج
هاي پر از سنگ  پنجره، دیوارهاي در حال ریزش، حیاط هاي بی شد دید که چقدر لخت و خالی است؛ برج می

نیم فرسنگ در  ي کوچکی که به فاصله ي را ببیند؛ دهکده مولز تاوننایی توانست روش در دورتر می. شکسته
شد که راهشان را  اینجا و آنجا بازتاب مهتاب از آب نهرهاي سردي دیده می. شاهی بود ي جنوب در کنار جاده

هاي  باد و دشتهاي فرسوده از  دنیا برهوت سوزناکی بود از تپه ي بقیه. کردند ها باز می ها به دشت از بلنداي کوه
  .اي پوشیده شده از برف صخره

و قفس با تکانی ناگهانی » .به حق هفت جهنم، کوتوله است«: سرانجام صدایی خشن در پشت سرش گفت
  .ایستاد، معلق باقی ماند و آهسته به جلو و عقب تاب خورد

ر کشیده شد و سپس چوب به گوش رسید، قفس به کنا ي صداي غرولند شخصی و ناله» .لعنتی رو بیار جلو«
هاي قفس صبر کرد، سپس در قفس را باز کرد و روي یخ  تیریون تا اتمام تاب خوردن. دیوار زیر پایش بود

اش قفس را نگه  هیکل درشت سیاهپوشی به چرخ باالبر تکیه داده بود و دیگري با دست دستکش پوشیده. پرید
شد و چندین الیه از  هایشان دیده می د که تنها چشمهایشان را شال پشمی چنان پوشانده بو صورت. داشته بود

این موقع شب چه «: آن یک که کنار چرخ بود پرسید. ها را فربه کرده بود پشم و چرم، سیاه روي سیاه، آن
  »چیزي ممکنه بخواي؟



  ».یه نگاه براي آخرین بار«

ن، فقط مواظب باش نیفتی، هر چقدر دوست داري نگاه ک«: دومی گفت. دو مرد نگاه تلخی به هم انداختند
آلونک چوبی کوچکی زیر باالبر عظیم وجود داشت که وقتی مردها » .کنه خرس پیر پوست ما رو می. کوچولو

مردها به داخل برگشتند . در آن را باز کردند، تیریون کورسوي مشعلی را دید و مختصر وزش گرما را حس کرد
  .و سپس او دوباره تنها شد

باالي دیوار از . انداخت هایش چنگ می سوزاند و باد مانند معشوقی سمج مرتب به لباس این باال سرما می
تر بود، پس تیریون از بابت سقوط نگرانی نداشت، گرچه جا پایش لیزتر  شاهی در بیشتر مسیرش عریض ي جاده

شماري  پاهاي بیپاشیدند، اما وزن  روها سنگ خردشده می برادران روي پیاده. آمد از آنچه بود که خوشش می
بلعد، تا اینکه  ها را می سنگ کند و خرده رسید که یخ رشد می کرد و به نظر می گذشتند، دیوار را ذوب می که می

  .شکستند شد و دوباره باید سنگ می مسیر باز لخت می

که مقابلش  به شرق و غرب، به دیواري. اش بر نیاید با این حال تا آن حد اوضاع وخیم نبود که تیریون از عهده
بدون . اي تاریک در دو طرف وسیع سفیدي بدون ابتدا و بدون انتها، با دره ي کشیده شده بود نگاه کرد؛ جاده

شمالی را انتخاب  ي مسیر نزدیک به لبه. دلیل خاصی غرب را انتخاب کرد و شروع به قدم زدن در آن مسیر کرد
  .رسیدند تر به نظر می ها تازه سنگ کرد، چون خرده

داشت پاهایش با صداي بلندتري اعتراض  هاي لختش را سرما کرخت کرده بود و با هر قدم که بر می ونهگ
ها صدا  سنگ هایش خرده کشید، زیر چکمه باد در اطرافش زوزه می. ها اعتنا نکرد کردند، اما تیریون به آن می
از . شد رفت، تا اینکه در افق غرب ناپدید می ها باال و باالتر می دادند، مقابل رویش مسیر سفید در امتداد تپه می

بازوي پرتابی . اش در دیوار فرو رفته بود کنار منجنیق عظیمی گذشت که به بلندي دیوار یک شهر بود و قاعده
  .مدفون بود اي در یخ نیمه بازي شکسته آن براي تعمیر جدا شده بود و سپس فراموش شده بود؛ مثل اسباب

  »!چه کسی اونجاست؟ ایست«. اي او را به چالش طلبید اي گرفتهدر طرف دیگر منجنیق صد

صدا به او نزدیک شد و  جانوري پشمالو و سفید بی» .زنم، جان اگه زیاد اینجا بایستم یخ می«. تیریون ایستاد
  ».سالم، گوست«. پالتویش را بو کرد

ایش که تا روي صورتش باال کشیده با این همه خز و چرم که پوشیده بود و کاله رد. تر آمد جان اسنو نزدیک
لنیستر، اینجا آخرین جا «: شال را از روي دهانش کنار زد و گفت. رسید تر به نظر می تر و سنگین شده بود، بزرگ

کرد که نوکش آهنی بود و درازتر از خودش  سنگینی حمل می ي نیزه» .در دنیاست که انتظار دیدن تو رو دارم
زد که  اش یک شیپور جنگی سیاه برق می روي سینه. از کمرش آویزان بودشمشیري در غالف چرمی . بود

  .اي بود بندش نقره



اگه به گوست دست . یهو هوس کردم. ره این آخرین مکانیه که انتظار مشاهده من می«: تیریون اقرار کرد
  »کنه؟ بزنم، بازوم رو از جا می

  ».نه حاال که من کنارتم«: جان قول داد

قد جانور حاال . تفاوتی تماشایش کردند هاي سرخ با بی چشم. هاي گرگ سفید را خاراند تیریون پشت گوش
تیریون احساس شومی داشت که بعد یک سال براي دیدن صورت گوست مجبور خواهد . رسید او می ي تا سینه

  »...ت مردانگیتجز سرما دادن به آله کنی؟ ب شب این باال چکار می«: از جان پرسید. بود که به باال نگاه کند

ها  سر آلیسر لطف کرده و کاري کرده که مسئول کشیک. دوباره. کشیک شب به اسم من در اومده ي قرعه«
کنه که اگه نصف مدت شب بیدار نگهم داره، موقع تمرین صبح  ظاهراً فکر می. محبت خاصی به من داشته باشه

  ».تا به حال مایوسش کردم. بره خوابم می

  »گوست هنوز پشتک زدن یاد نگرفته؟« .تیریون لبخند زد

نه، اما امروز صبح گرن با موفقیت از خودش در برابر هالدر دفاع کرد و دیگه مثل سابق «: جان با لبخند گفت
  » .افته شمشیر دایماً از دست پیپ نمی

  »پیپ؟«

من خواست که کنم و از  دید که با گرن کار می. هاي بزرگ اون پسر ریزه با گوش. اسم واقعیش پیپاره«
. برگشت و به شمال نگاه کرد» .تورن حتی طرز درست گرفتن شمشیر رو بهش نشون نداده بود. کمکش کنم

  ».زنی با من قدم می. نگهبانی از یک فرسنگ دیوار به گردن منه«

  ».اگه یواش راه بري«

  ».چه سرعتی قدم بزنم گه که باید راه برم تا خونم یخ نزنه، اما نگفته که با ها می نگهبان ي فرمانده«

  ».رم من فردا می«: تیریون گفت. داشت اي سفید در کنار جان قدم بر می گوست مانند سایه. به راه افتادند

  .رسید جان به طرز عجیبی مغموم به نظر می» .دونم می«

  »...اگه پیامی داري که مایلی من برسونم. قصد دارم که در سر راهم به جنوب در وینترفل توقف کنم«

کاري  کنم که از بی تامیننگهبانان شب بشم و چنان امنیت رو براش  ي به راب بگو که من قصد دارم فرمانده«
  ».با دخترها گلدوزي کنه و به میکن دستور بده که شمشیرها رو براي ساختن نعل ذوب کنه



باعث کشته شدنم حاضر نیستم پیامی بهش برسونم که . تره برادرت هیکلش از من درشت«. تیریون خندید
  ».شه می

تونی سعی کن بهش توضیح بدي که کجا  اگه می. گردم ریکان ازت خواهد پرسید که من کی به خونه بر می«
  ».کنه تونه وسایل منو برداره؛ خوشحالش می بگو در این مدت که نیستم می. رفتم

ها رو  این ي شه همه دونی که می می«. به فکر تیریون لنیستر رسید که امروز مردم از او انتظارات زیادي دارند
  ».نامه نوشت هدر ی

بهش کمک . دونم چه پیامی به برن بفرستم نمی«. ناگهان مکث کرد» ...برن. ریکان هنوز خوندن بلد نیست«
  ».کن، تیریون

هیچ سحري بلد نیستم که پاهاش . تونم بهش بکنم؟ من استاد نیستم که دردش رو تسکین بدم چه کمکی می«
  ».ش برگردونهرو به

  ».وقتی من نیاز داشتم، تو بهم کمک کردي«

  ».فقط حرف بود. کاري نکردم«

  ».هات رو به برن هم بزن پس حرف«

هر چقدر هم که درس صادقانه باشه، نتیجه به . خواي که به یه چالق رقصیدن یاد بده تو از یه مرد لنگ می«
هر کمک ناچیزي که در . دونم، لرد اسنو رادر رو میبا این حال من معنی عشق به ب. شه شکل فجیعی مضحک می
  ».کنم حد توانم باشه، به برن می

 ».دوست من«. اش را جلوي او گرفت دستکشش را در آورد و دست برهنه» .متشکرم، ارباب لنیستر«

ده هاي من حرامزا بیشتر خویشاوند«: با لبخندي کج گفت. تیریون به طرز عجیبی تحت تاثیر قرار گرفته بود
با دندان دستکشش را درآورد و دست اسنو را گرفت؛ » .شم هستند، اما تو اولین هستی که باهاش دوست می

  .چنگ پسرك محکم و پرقدرت بود. پوست روي پوست

زیر . شمالی رفت ي جان اسنو بعد از اینکه دوباره دستکشش را پوشید، ناگهان برگشت و به سمت دیواره
تیریون رفت و کنار او . رفت؛ زیر پایش تنها تاریکی بود و سرزمینی وحشی یین میپایش دیوار با شیب تندي پا

  .دنیا ایستاد ي روي لبه



انبوه . دادند که بیش از نیم فرسنگ به سطح شمالی دیوار نزدیک شود نگهبانان شب به جنگل اجازه نمی
شده بود تا نوار پهنی از زمین باز  ها پیش قطع درختان آهن و کاج و بلوط که زمانی در آنجا روییده بود، قرن

تیریون شنیده بود که در جاهاي دیگر . ایجاد شود که هیچ دشمنی نتواند امید مخفیانه نزدیک شدن را داشته باشد
ها دوباره به جلو خزیده بود و در جاهایی همیشه سبزها و  مسیر دیوار در بین سه قلعه، جنگل وحشی طی دهه

اشتهاي سیري ناپذیري براي هیزم  کسل بلکخود دیوار ریشه گرفته بودند، اما  ي یههاي آهن سفید در سا درخت
  .داشت و در اینجا جنگل توسط تبرهاي برادران سیاه هنوز عقب نگه داشته شده بود

توانست ردیف درختان تاریک را پشت زمین باز ببیند،  از این باال تیریون می. ولی هیچ وقت زیاد دور نبود
تبر را  ي آن جنگل سیاه به ندرت مزه. ر دومی که به موازات اولی ساخته شده باشد؛ دیواري از شبمانند دیوا
. هاي در هم فرورفته نفوذ کند ها و خارها و شاخه توانست به میان انبوه ریشه آنجا حتی مهتاب نیز نمی. چشیده بود

رسد غرق در تفکر  گفتند که به نظر می ها می کردند و گشتی هاي عظیمی رشد می آن بیرون درختان تا اندازه
  .تعجبی نداشت که نگهبانان شب اسمش را جنگل اشباح گذاشته بودند. شناسند هستند ولی انسان را نمی

اي بود،  آتش در هیچ گوشه ي گر آن همه تاریکی بدون روشنایی شعله در حالی که آنجا ایستاده بود و نظاره
تواند  رفت، تیریون لنیستر حس کرد که می مانند نیزه به شکمش فرو می وزید و سرما به در حالی که باد می

ها و  هایش در مورد گرامکین شوخی. شب را باور کند ي صحبت وجود آدرها، وجود دشمنی در پشت پرده
  .رسید ها دیگر آن همه مضحک به نظر نمی اسنارك

شب اولی «. یکی خیره بود و صدایش آهسته بوداش تکیه داده بود، به تار جان به نیزه» .عموي من اون بیرونه«
گرده، و من اولین کسی هستم که اونو  که منو این باال فرستادند، با خودم فکر کردم که امشب عمو بنجن بر می

  ».هاي دیگه نه اون شب، نه هیچ کدوم از شب. اما هیچ وقت نیومد. کنه بینه و با شیپور اعالم می می

  ».بهش فرصت بده«

صدایی دیگر به آن ندا پاسخ داد، سپس یکی . ست شمال، یک گرگ شروع به زوزه کشیدن کرددر دورد
دستش را » .کنیم ریم و پیداش می اگه برنگرده، گوست و من می«: جان گفت. گوست گوش تیز کرد. دیگر

  .روي سر دایرولف گذاشت

ي پیدا کردن تو میاد؟ بدنش به لرز و چه کسی برا: اما در ذهنش ادامه داد که» .کنم باور می«: تیریون گفت
  .افتاد

    



  آريا - ٢٢
همان طور که این روزها زیاد . خواند پدرش می ي باز پدرش درگیر مشاجره با شورا بوده؛ آریا این را از قیافه

وقتی ند استارك وارد تاالر کوچک شد، اولین دور غذا را که سوپ غلیظ . افتاد، او دیر سر میز آمد اتفاق می
علت انتخاب این اسم براي اینجا، افتراق آن از تاالر بزرگ بود که در آن . ود دیگر جمع کرده بودندکدو ب

شد ضیافتی براي پادشاه با هزار نفر ترتیب داد، اما تاالر کوچک در واقع اتاقی دراز با گنبدي رفیع بود و  می
  .هایش در کنار میزهاي چوبی گنجایش دویست نفر را داشتند نیمکت

هر کدام رداي پشمی ضخیم . محافظین به پا خاست ي و با بقیه» .سرورم«: ی پدر وارد شد، جوري گفتوقت
اي به شکل دست هر یک از رداها را  نقره اي گیره. ساتن سفید بود ي جدیدي پوشیده بود که خاکستري با حاشیه

تنها پنجاه نفر بودند، . دست است ي وادهاین بود که صاحب ردا یکی از اعضاي محافظین خان ي بسته بود و نشانه
 .ندها خالی بود بنابراین بیشتر نیمکت

خوشحالم که هنوز اشخاص عاقل . بینم که بدون حضور من شروع کردید می. بشینید«: ادارد استارك گفت
دند هایی پر از کباب دنده آور خدمتکارها بشقاب. عالمت داد که صرف غذا ادامه یابد» .شن در این شهر پیدا می

  .که با سس سیر و سبزي سرخ شده بود

مسابقه خواهیم داشت،  هصحبت از اینه که به زودي ی«: جوري دوباره در جاي خودش نشست و گفت
ها میان که به افتخار انتصاب شما به مقام دست پادشاه رقابت کنند و  گن که از سراسر مملکت شوالیه می. سرورم

گن که آخرین  اینم می«. که پدرش از این موضوع چندان راضی نیست توانست ببیند آریا می» .جشن بگیرند
  »من در این دنیاست؟ ي خواسته

او بین سپتا موردان و جین پول نشسته بود، بیشترین » .یه مسابقه«. ها شده بود هاي سنسا به درشتی بشقاب چشم
  »پدر؟اجازه رفتن داریم، «. شد فاصله از آریا که موجب سرزنش از جانب پدر نمی

من باید ترتیب تفریح رابرت رو بدم و تظاهر کنم که افتخار بزرگی از . تو از احساس من خبر داري، سنسا«
  ».ولی به این معنی نیست که باید دخترهاي خودمو درگیر این حماقت بکنم. طرفش نصیبم شده

  ».خوام ببینم من می. اوه، لطفاً«: سنسا گفت

تر  رم، پرنسس میرسال حضور خواهد داشت و ایشون از لیدي سنسا جوانسرو«. صداي سپتا موردان بلند شد
و مسابقه به افتخار . ره که حاضر باشند در چنین رویدادهاي بزرگی از تمام بانوان دربار انتظار می. هستند

  ».رسه شما حاضر نباشند، خیلی مشکوك به نظر می ي شماست؛ اگه خانواده



دم،  خیله خب، ترتیب یک جا براي تو رو می. فکر کنم حق با شماست«. رسید پدرش آزرده خاطر به نظر می
  ».براي هر دوي شما«. آریا را دید» .سنسا

دانست که پرنس جافري حضور خواهد داشت و از  می» .دم اونا نمی ي احمقانه ي اهمیتی به مسابقه«: آریا گفت
 .پرنس جافري متنفر بود

 ».اي به حضور تو نخواهد داشت کسی عالقه. م باشکوهی باشهقراره مراس«. سنسا سرش را باال گرفت

تا حد مرگ . شه ها بشنوم، نظرم عوض می اگه باز از این حرف. کافیه، سنسا«. پدرشان برق زد ي خشم در قیافه
  »انتظار دارم مثل خواهرها رفتار کنید، مفهومه؟. شما خواهرید. ام از این دعواي دایمی شما دو نفر خسته

. آریا سرش را پایین انداخت و با اخم به بشقابش خیره شد. بش را گاز گرفت و با سر پاسخ مثبت دادسنسا ل
ها را با پشت دستش پاك کرد، مصمم براي اینکه گریه نخواهد  با عصبانیت آن. سوزاند هایش را می اشک چشم

  . کرد

امشب اشتهاي خیلی کمی . اً منو عفو کنیدلطف«: پدرش به میز اعالم کرد. تنها صدا، تلق تلق چاقو و چنگال بود
  .از تاالر خارج شد» .دارم

جوري در انتهاي میز به یک جوك خندید و . بعد رفتن او، سنسا و جین پول با هیجان مشغول پچ پچ شدند
با هم . نیزه مناسب نباشه ي حاال اسب جنگی تو شاید براي مسابقه«. ها را آغاز کرد اسب ي هالن صحبت درباره

، هاروین 1ها را قبالً شنیده بودند؛ دسموند، جکز مردها این صحبت ي همه» .چیز نیست هرق دارند، اوه نه، اصالً یف
  .داد زد که باز برایش شراب بریزند 2پسر هالن با فریاد او را ساکت کردند و پورتر

گذاشتند، غذایش  گر میا. داد که این چنین باشد ترجیح می. داد اهمیت نمی. زد هیچ کس با آریا حرف نمی
دادند؛ وقتی که پدرش مجبور بود با پادشاه یا  اش را می گاهی اجازه. خورد را در اتاق خوابش به تنهایی می

در . خورد؛ فقط پدر و او و سنسا مواقع در حضور پدرش غذا می ي بقیه. اي از مکانی غذا بخورد اربابی یا فرستاده
سر برن ه خواست که سر ب می. کرد راي برادرهایش احساس دلتنگی میآن اوقات بود که بیش از هر زمان ب

خواست که جان موهایش را بهم بریزد و او را  می. بگذارد و با ریکان فسقلی بازي کند و راب به او لبخند بزند
کسی برایش . اما همه آن چیزها از دست رفته بود. صدا کند و با هم جمالت را تمام کنند» خواهر کوچولو«

  .زد، مگر اینکه پدرشان وادارش کند نمانده بود جز سنسا، و سنسا با او حرف نمی

                                                             
1 Jacks 
2 Porther 



پدرش زیاد گفته بود که یک . خوردند در وینترفل که بودند، تقریباً نصف مواقع در تاالر بزرگ غذا می
رش به راب یک بار شنید که پد. ها غذا بخورد خواهد وفاداري افرادش را حفظ کند، باید با آن حکمران اگر می

از افرادت نخواه که براي . اشخاصی که در خدمتت هستند بشناس و کاري کن که اونا هم تو رو بشناسند«: گفت
در وینترفل پدرش همیشه یک صندلی اضافه سر میز خودش داشت و هر روز از شخص » .غریبه بمیرند هی

غله و  ي د و صحبت از سکه و ذخیرهشبی نوبت ویون پول بو. او بنشیند ي خواست که سر سفره متفاوتی می
هاي او در مورد زره و شمشیر و دماي مناسب  بعد، میکن بود و پدرش به صحبت ي دفعه. شد خدمتکارها می

انتها در مورد اسب، یا  روز دیگر شاید هالن بود با گفتگوي بی. داد کوره و بهترین روش تفت آهن گوش می
  .هایش پیر با قصه ي سر رودریک، یا حتی ننهسپتون شیل از کتابخانه، یا جوري، یا 

 ي همچنین شیفته. آمد ها خوشش نمی آریا از هیچ چیز بیش از نشستن سر میز پدرش و گوش دادن به صحبت
هاي بانزاکت و مالزمین  ها بود؛ سربازان مزدور به سرسختی چرم، شوالیه هاي اشخاص روي نیمکت شنیدن حرف

ها گلوله برفی بیندازد و در سرقت کیک از آشپزخانه  عادت داشت که به آن .جسور، سربازهاي پیر باتجربه
هاي  کرد و با بچه ها اسم پیدا می دادند و او براي نوزادهاي آن ها به او کلوچه می همسرهاي آن. همدستشان شود

 ریاي زیرپاآتام چاق به او . کرد شو بازي می-من-قلعه-ها و مهمون دوشیزه-و-باشک و هیوالها ها قایم آن
  .آمد از آن اسم خیلی بیشتر از صورت اسبی خوشش می. گفت که او همیشه زیر پاست گفت، چون می می

از وقتی که به . یک دنیا دورتر، و حاال همه چیز عوض شده بود ي فقط اینکه آن وینترفل بود، به اندازه
حاال از صداي . آمد آریا از آن بدش می. خوردند بارانداز پادشاه رسیده بودند، اولین بار بود که با مردها غذا می

ها دوستانش  پیش از این، آن. کردند نفرت داشت هایی که تعریف می خندیدنشان، از داستان ي ها، از نحوه آن
ها اجازه دادند که ملکه  آن. اش دروغ بود دانست که همه کرد، اما حاال می ها احساس امنیت می بودند، پیش آن
جین پول به آریا تعریف کرده بود که . این به حد کافی هولناك بود، اما بعد تازي مایکا را یافت .لیدي را بکشد

بدن او آن قدر قطعه قطعه شده بود که در یک گونی به قصاب تحویلش داده بودند و مرد بیچاره ابتدا گمان 
ود، شمشیري کشیده نشده و صداي هیچ کس بلند نشده ب. اند کرده بود که یک خوك سالخی شده به او داده

 ي خواست شوالیه شود، نه جوري که فرمانده لن که میازد، نه  نه هاروین که همیشه الف می. بود، هیچ اعتراضی
  .نه حتی پدرش. محافظین بود

نخورده  اش دست کباب دنده. آریا به بشقابش چنان آهسته زمزمه کرد که کسی نشنید» .اون دوست من بود«
نگاهش به آن . نازکی از روغن روي بشقاب بسته شده بود ي ها الیه سرد شده بود و زیر دنده مانده بود؛ دیگر

  »برید، بانوي جوان؟ کنید کجا دارید تشریف می ببخشید، فکر می«. بشقاب را کنار زد. افتاد و احساس تهوع کرد

اجازه هست که مرخص . تمگشنه نیس«. آریا به یاد آوردن آداب معاشرت را دشوار یافت. سپتا موردان بود
  »بشم، لطفاً؟



  ».کنی شینی و تمام بشقابت رو تمیز می می. اصالً به غذا دست نزدي. اجازه نداري«: سپتا گفت

 ي پشت سرش خنده. قبل از اینکه کسی بتواند جلویش را بگیرد، آریا به سمت در دوید» !خودت تمیزش کن«
  .شنید شد، می و بلندتر میمردها و فریادهاي سپتا موردان را که بلندتر 

وقتی دید که آریا با سرعت به طرفش . کرد تام چاق سر پست خود، از در ورودي برج دست محافظت می
و » ...یه لحظه، صبر کن ببینم، کوچولو«: شروع به صحبت کرد. زند، پلک زد دود و شنید که سپتا داد می می

پاهایش . دوید هاي چرخان برج به باال می و بعد داشت از پله دست دراز کرد، اما آریا از بین پاهاي او سر خورد
 .شنید دادند و از پشت سر، نفس نفس زدن تام چاق را می روي سنگ صدا می

آمد و چیزي که بیش از همه دوست داشت،  اتاقش تنها مکان در کل بارانداز پادشاه بود که از آن خوشش می
بست و کلون سنگین  وقتی آن در را می. بلوط و نوارهاي سیاه آهنی ي بزرگ از چوب تیره اي درِ آن بود؛ قطعه

توانست وارد اتاقش شود، سپتا موردان یا تام خپل یا سنسا یا جوري یا تازي، هیچ  انداخت، هیچ کس نمی را می
  .حاال آن را محکم بست! کس

  .سرانجام وقتی کلون انداخته شد، آریا آن قدر احساس امنیت کرد که گریه کند

کشید و از همه متنفر بود، از خودش بیشتر از  به سمت صندلی کنار پنجره رفت و آنجا نشست، دماغ باال می
  .گفت و جین نیز همین طور سنسا چنین می. همه چیز تقصیر او بود، همه چیزهاي بدي که اتفاق افتاده بود. همه

  »؟آریا، دختر خانم، موضوع چیه؟ اینجایی«. زد تام چاق داشت در می

تام چاق همیشه راحت گول . مدتی بعد، صداي دور شدن او را شنید. در زدن متوقف شد» !نه«: داد زد
  .خورد می

زانو زد، درش را باز کرد و با دو دست شروع کرد به بیرون . تختش رفت ي آریا سراغ صندوق کنار پایه
در ته صندوق بود، همان جایی . مینها روي ز هاي ابریشمی و ساتن و مخمل و پشمی و ریختن آن کشیدن لباس

  . آریا آن را با دقت برداشت و تیغ باریک را از غالف بیرون کشید. که قایمش کرده بود

  .نیدل

اگر از مایکا نخواسته . تقصیر او بود، تقصیر او، تقصیر او. هایش پر اشک شد دوباره به یاد مایکا افتاد و چشم
  ...بود که با او تمرین شمشیرزنی کند

 »شنوي؟ کنی، می آریا استارك، فوراً این در رو باز می«. پیش به در کوبیدند ي تر از دفعه محکم



  .اي به هوا زد با خشونت ضربه» !به نفعته که وارد نشی«: اخطار داد. آریا نیدل در دست به سمت در برگشت

  »!شه جناب دست از این کارت مطلع می عالی«. سپتا موردان برآشفت

  ».برو. دم اهمیت نمی«: شیدآریا داد ک

  ».دم شی خانم جوان، بهت قول می از این رفتار گستاخانه پشیمان می«

  .ها را شنید آریا دم در گوش داد تا صداي پایین رفتن سپتا از پله

تنها اگر مثل برن بلد بود که از دیوار باال . نیدل در دست، به کنار پنجره برگشت و به حیاط چشم دوخت
گریخت، از سنسا و سپتا موردان و  رفت، از این مکان هولناك می شد و از برج پایین می نجره خارج میبرود؛ از پ

توانست از آشپزخانه کمی غذا کش برود، نیدل را به همراه  می. شد ها دور می آن ي پرنس جافري، از همه
دنت پیدا  گل وحشی پایین ترايتوانست که نایمریا را در جن می. برد هاي خوب و ردایی گرم با خودش می چکمه

آن . آرزو کرد که جان اینجا در پیشش بود. رفتند گشتند، یا به دیوار پیش جان می کند و با هم به وینترفل برمی
  .کرد وقت شاید این همه احساس تنهایی نمی

ي پدرش صدا» آریا«. از پنجره رو برگرداند و خیاالتش بگریزنداي آرام به در باعث شد که   صداي ضربه
  ».باید حرف بزنیم. در رو باز کن«. بود

باعث . اش بیشتر غمگین بود تا خشمگین قیافه. پدر تنها بود. آریا به طرف دیگر اتاق رفت و کلون را برداشت
آریا با سرش بله گفت، سپس از » تونم بیام تو؟ می«. شد که آریا از آنچه که بود هم احساس بدتري داشته باشد

  »اون شمشیر مال کیه؟«. پدر در را بست. به زمین دوخت روي خجالت چشم

  .آریا فراموش کرده بود که نیدل در دستش است» .مال من«

  ».بده به من«

. دانست که آیا هرگز آن را دوباره در دست خواهد گرفت یا نه نمی. آریا با اکراه شمشیرش را تسلیم کرد
یه شمشیر «. تیزي نوك را با شستش امتحان کرد. معاینه کرد پدرش آن را زیر نور چرخاند و هر دو سمت تیغه را

  ».نهاین کار میک. شناسم اش رو می براوسی، با این حال فکر کنم که عالمت سازنده

  .نگاهش را پایین انداخت. توانست به او دروغ بگوید آریا نمی



از دست . خبرم شه و من کامالً بی من از آهنگري خودم مسلح می ي دختر نه ساله«. لرد ادارد استارك آه کشید
. خودم هم عاجزم ي خونه ي ره که به هفت پادشاهی حکومت کنه، با این حال ظاهراً من از اداره پادشاه انتظار می

  »چطور شده که تو صاحب شمشیر شدي، آریا؟ اینو از کجا آوردي؟

  .داد، نه حتی به پدرشان جان را لو نمی. آریا لبش را جوید و چیزي نگفت

. با اخم به شمشیري که در دستش بود نگاه کرد» .فکر نکنم واقعاً اهمیت داشته باشه«: بعد مدتی، پدر گفت
کنی، چی  فهمید با شمشیر بازي می سپتا موردان اگه می. ها نیست، مخصوصاً براي دخترها بازي بچه این اسباب«

  »گفت؟ می

  ».ان متنفرماز سپتا مورد. کردم من بازي نمی«: آریا مصرانه گفت

ده، گرچه به شهادت خدایان، تو  اش انجام نمی سپتا کاري جز وظیفه«. لحن پدرش رك و قاطع بود» .کافیه«
بانو از تو رو به  هغیرممکن ساختن ی ي مادرت و من وظیفه. این کار رو براي زن بیچاره به جنگ تبدیل کردي

  ».اون گذاشتیم ي عهده

  »!انو باشمب هخوام ی من نمی«: آریا برآشفت

  ».ها خاتمه بدم بازي رو با زانو بشکنم و به این یاوه باید همین حاال و در همین جا این اسباب«

  .داد که مطمئن نیست اما صدایش لو می» .شکنه نیدل نمی«: آریا با لجاجت گفت

 گخون گرپدرم بهش . تو روح سرکشی داري، دخترم. آه، آریا«. پدرش آه کشید» پس اسم هم داره؟«
حاصلش براي هر دوي اونا قبر . در وجود لیانا کمی ازش وجود داشت و در برادرم بیش از یک کم. گفت می

افتاد که او از پدر خودش یا برادر و  آریا غم را در صداي او حس کرد؛ خیلی کم اتفاق می» .زودرس بود
گاهی . بست ، لیانا شاید شمشیر میداد اگه پدرم اجازه می«. خواهري که قبل تولد آریا مرده بودند صحبت کند

  ».حتی بهش شباهت ظاهري داري. ندازي منو به یاد اون می

  .شد ولی هیچ وقت در مورد آریا گفته نمی. گفتند همه این طور می. آریا جا خورده بود» .لیانا خوشگل بود«

. بلند کرد و نگه داشت شمشیر را» .خوشگل و خودسر، و قبل از موعد مرد. بود«. ادارد استارك موافق بود
خواستی بکنی؟ امیدوار بودي که چه کسی رو به سیخ بکشی؟  نیدل چکار می... آریا، به خیالت با این«

  »خواهرت؟ سپتا موردان؟ اصالً اولین اصل مبارزه با شمشیر رو بلدي؟

  ».کنه می نوك تیزشه که حریف رو سوراخ«. تنها چیزي که به نظرش رسید، درسی بود که جان داده بود



  ».اش همینه فکر کنم که چکیده«. پدرش به خنده افتاد

کردم که یاد بگیرم،  سعی می«. خواست که توضیح دهد، کاري کند که پدرش متوجه شود آریا مایوسانه می
رویش . کامالً ناگهانی اسیر غم شد» .از مایکا خواستم که با من تمرین کنه«. هایش را اشک پر کرد چشم» ...اما
  »...تقصیر من بود، من بودم که. من ازش خواستم«: با گریه گفت. لرزید می. برگرداندرا 

او با محبت نگهش داشت و . او گریه کرد ي به سمت او برگشت و روي سینه. ناگهان در آغوش پدرش بود
. نکشتیتو پسر قصاب رو . براي دوستت عزاداري کن، اما هرگز خودت رو سرزنش نکن. نه عزیزم«: زمزمه کرد

  ».کنه رحمیه که بهش خدمت می خونش به گردن تازي و زن بی

ازشون متنفرم، تازي و ملکه و پادشاه و پرنس «: آریا با صورتی قرمز، دماغ باال کشید و درد دلش را گفت
یادش بود، . از سنسا هم متنفرم. جافري دروغ گفت، اون طور نبود که تعریف کرد. از همشون متنفرم. جافري

  ».براي این دروغ گفت که جافري ازش خوشش بیاد تنها

  »کنی واقعاً باور کردم که نایمریا فرار کرده؟ مگه فکر می. گیم ما همه دروغ می«

  ».جوري قول داد که نگه«. احساس شرم صورت آریا را سرخ کرد

 هحتی ی. هبعضی چیزها هست که الزم نیست به من گفته بش. جوري سر حرفش مونده«: پدرش با لبخند گفت
  ».دید که اون گرگ هرگز تو رو به میل خودش ترك نخواهد کرد آدم کور هم می

. خوامش بهش گفتم که فرار کنه، بره آزاد باشه، دیگه نمی. مجبور شدیم سنگ بندازیم«: زده گفت فلک
گفت  جوري. شنیدیم هاشون رو می تونست باهاشون بازي کنه، صداي زوزه اي بودند که می هاي دیگه گرگ

کرد و آخرش مجبور شدیم بهش سنگ  اما باز هم دنبالمون می. تونه آهو شکار کنه که جنگل پر از حیوانه و می
خیلی احساس شرم کردم، اما کار درستی بود، مگه نه؟ ملکه . نالید و به من نگاه کرد. دو بار بهش خورد. بندازیم

  ».کرد که اونو بکشند کاري می

پدرش قبل از در آغوش گرفتن او » .از روي شرافت بوده... شه گفت که دروغ هم حتی می. کار درستی بود«
اکنون شمشیر را دوباره برداشت و به سمت پنجره رفت، در آنجا مدتی ایستاد و به . نیدل را کنار گذاشته بود

ي روي صندلی کنار پنجره نشست و نیدل را رو. هایش متفکر بودند وقتی برگشت، چشم. حیاط خیره شد
  ».باید سعی کنم که چیزهایی رو به تو توضیح بدم. آریا، بشین«. پاهایش گذاشت

هاي خودم  تر از اونی که از تمام نگرانی تو کوچک«: پدرش گفت. تختش نشست ي با اضطراب روي لبه
  ».دونی شعار ما رو می. استارك وینترفلی هستی همطلعت کنم، اما همچنین ی



  ».ره میادزمستون دا«: آریا زمزمه کرد

تو موقع تابستانی . دنت چشیدیم؛ و وقتی که برن افتاد اش رو در تراي مزه. روزگار خیلی ظالمانیه، دخترم«
عالمت . رسه اي تجربه نکردي، اما حاال زمستون واقعاً داره می هیچ وقت چیز دیگه. طوالنی متولد شدي، عزیزم
  ».خاندان ما رو بیاد بیار، آریا

  .ناگهان ترس برش داشت و پاهایش را به روي سینه جمع کرد» .دایرولف«: تبا فکر نایمریا گف

وزند، گرگ تنها  باره و بادهاي سفید می وقتی برف می. ها بهت بگم، دخترم بذار چیزي در مورد گرگ«
موقع زمستون ما باید از همدیگه حمایت کنیم، . تابستون وقت مشاجره است. مونه میره، اما گله زنده می می

پس اگه الزمه که متنفر باشی، از کسانی متنفر . همدیگه رو گرم نگه داریم، قدرت همدیگه رو شریک بشیم
شما شاید به . سنسا خواهرته... سپتا موردان زن خوبیه و سنسا. باش که واقعاً قصد صدمه زدن به ما رو دارند

ن طور وتو به اون محتاجی، هم. جریان دارهخورشید و ماه متفاوت باشید، اما خون یکسانی در قلب شما  ي اندازه
  ».و من به هر دوي شما محتاجم، خدایان به من کمک کنند... که اون به تو محتاجه

  .گفت دروغ نمی» .از سنسا متنفر نیستم، نه واقعاً«. رسید که آریا را غمگین کرد پدرش چنان خسته به نظر می

اینجا وینترفل . ما به جاي خطرناکی اومدیم، دخترم. گمخوام بهت دروغ ب خوام بترسونمت، اما نمی نمی«
سرکشی تو، فرار کردن، . نباید بین خودمون دعوا باشه. ما دشمنانی داریم که نیت خیر نسبت به ما ندارند. نیست
اینجا و حاال، با رسیدن . بچه بودند ههاي تابستانی ی در وطن اینا بازي... هاي از روي عصبانیت، نافرمانی حرف

  ».وقت بزرگ شدنه. کنه ن، موضوع فرق میوقریب زمست

قوي هم «. هیچ وقت بیش از این لحظه به پدرش احساس عشق نکرده بود» .شم بزرگ می«: آریا قول داد
  ».راب ي به اندازه. تونم باشم می

  ».بگیر«. نیدل را به سمتش گرفت ي پدرش دسته

ترسید که اگر دست دراز کند،  می. آن هراس داشتمدتی از دست زدن به . با حیرت به شمشیر چشم دوخت
  .و آریا آن را در دست گرفت» .بگیرش، مال توست«: دوباره از دسترس خارج خواهد شد، اما پدرش گفت

  »تونم نگهش دارم؟ واقعاً؟ می«

کن که  سعی. کنم گرز پیدا می هاگه ازت بگیرمش، بعد دو هفته حتماً زیر بالشت ی«. پدرش لبخند زد» .واقعاً«
  ».خواهرت رو سوراخ نکنی، حاال هر قدر هم که تحریک شدي



  .شد، نیدل را محکم بغل کرد وقتی پدرش از اتاق خارج می» .دم قول می. کنم نمی«

سپتا با شک . صبح روز بعد، موقع صبحانه از سپتا موردان عذر خواست و از او خواست که رفتارش را ببخشد
  .ا با رضایت تکان دادبه او خیره شد، اما پدر سرش ر

میزهاي چوبی جمع شده . سه روز بعد، موقع ظهر پیشکار پدرش، ویون پول، او را به تاالر کوچک فرستاد
دیر «: به نظرش تاالر خالی رسید تا اینکه صدایی ناآشنا گفت. ها کنار دیوارها چیده شده بودند بودند و نیمکت

بزرگ شبیه منقار، از سایه بیرون آمد که در دستش دو شمشیر مردي الغر با سري تاس و دماغی » .کردي، پسر
آهنگین شهرهاي آزاد را داشت؛ براوس، شاید  ي لهجه» .فردا تو سر ظهر اینجا باید باشی«. چوبی باریک داشت

  .هم میر

  »تو کی هستی؟«: آریا پرسید

یا دست دراز کرد، آر. یکی از شمشیرهاي چوبی را به سمت آریا انداخت» .من مربی رقص تو هستم«
  ».حاال برش دار. گیریش فردا می«. نتوانست آن را بگیرد، صداي افتادن آن به روي زمین را شنید

آریا آن را برداشت و با . تنها یک شاخه چوب نبود، بلکه شمشیر واقعی چوبی با دسته و محافظ دسته بود
  .تر از نیدل هرش بود، خیلی سنگینتر از ظا سنگین. اضطراب در جلوي خودش با هر دو دست نگه داشت

این یه شمشیر دو لبه نیست که براي ضربه . راهش این نیست، پسر«. هایش را روي هم کوبید مرد تاس دندان
  ».شمشیر رو باید با یک دست بگیري. زدن الزم باشه که با دو دست بگیریش

  ».خیلی سنگینه«: آریا گفت

تو خالیه و داخلش با سرب پر . بشی، و همین طور براي توازن الزمه الزمه که سنگین باشه چون باید نیرومند«
  ».باید فقط با یک دست بگیري. شده

شمشیر را با . آریا دست راستش را از روي دسته برداشت و عرق کف دستش را روي شلوارش پاك کرد
است، کار دشمنت رو همه چیز وارونه . چپ خوبه«. قرار گرفتمرد ظاهراً مورد تایید . دست چپش نگه داشت

 ي تو به الغري دسته. بدنت رو به یک طرف بچرخون، بله، این طوري. حاال ایستادنت غلطه. کنه ناخوشایندتر می
» .بذار ببینم. حاال دسته رو چطور گرفتی. تري هستی این هم خوبه، هدف کوچک. دونستی که نیزه هستی، می

این همه . این طوري، بله«. ي آریا را بلند کرد و دوباره بستها تر آمد و به دست او نگاه کرد، انگشت نزدیک
 ».محکم نگیرش، نه، دستت باید چاالك و باظرافت باشه

  »اگه بندازمش؟«



ه نُ 1سیریو فورل. تونی یه قسمت از دستت رو بندازي؟ نه می. تیغ باید جزئی از دستت باشه«: مرد تاس گفت
  ».به حرفش گوش کن، پسر. دونه ه، این چیزها رو میسال بهترین شمشیرزن دریاساالر براوس بود

  ».من دخترم«: آریا اعتراض کرد. گفته بود» پسر«سومین بار بود که به او 

این طوري، دسته رو این «. هایش را روي هم زد دندان» .شمشیري هپسر، دختر، تو فقط ی«: سیریو فورل گفت
  »...هدستت تبر نگرفتی که، دستت ی. طور باید بگیري

  .آریا قاطعانه حرف او را تکمیل کرد» .سوزن گرفتم... «

بچه، یادت باشه که رقص آهنین وستروس، بریدن و کوبیدن، رقص . کنیم حاال رقصیدن رو شروع می. درسته«
ها از  همه انسان. هاست، رقص آب، چابک و ناگهانی این رقص براوسی. گیریم، نه ها، نیست که ما یاد می شوالیه

یک قدم به عقب » .میرند کنه و می دونستی؟ وقتی سوراخشون کنی، آب ازشون نشت می شدند، میآب درست 
  ».کنی که به من حمله کنی حاال سعی می«. برداشت، شمشیر چوبی خودش را بلند کرد

و  ندعضالت بدنش گرفته بود ي چهار ساعت تالش کرد، تا اینکه همه. آریا سعی کرد که به او ضربه بزند
  .گفت که چکار کند زد و به او می هایش را روي هم می و در این مدت، سیریو فورل دندان. ندکرد درد می

  .تمرین واقعی روز بعد شروع شد

    

                                                             
1 Syrio Forel 



  دنريس - ٢٣
  ».ها دریاي داترك«: سر جورا مورمونت افسار اسبش را کشید، باالي تپه در کنار او ایستاد و گفت

دنی موافق بود که یک . در دور و پشت آن گسترش یافته بودها دشتی وسیع و خالی تا افق  زیر پاي آن
انتهایی که با  اي نبود، فقط علفزار بی از اینجا به بعد، تپه و کوه و درخت وجود نداشت، شهر یا جاده. دریاست

  ».چه سبزه«. داشتند ها مثل سطح دریا موج بر می وزش باد، ساقه

هاي قرمز تیره، افقی تا افق  ها ببینیش؛ گل باید در فصل شکوفه. اینجا و در این موقع«. سر جورا موافق بود
. بینی که دنیا به رنگ برنز کهنه در اومده اگه فصل خشکسالی بیاي، می. کنند دیگه رو مثل دریایی از خون پر می

گی ها وجود داره، علف به زردي لیمو و به تیر صدها نوع از علف در این دشت. و این فقط هرانا است، دخترم
هاي سایه دریاهایی  شه که در سرزمین گفته می. کمان هاي رنگین نیل، علف آبی و علف نارنجی و علف به رنگ

هاي  علف ي همه. اش به شفافی شیشه است مرد سوار بر اسبه و ساقه هاز علف شبح وجود داره که بلندتر از ی
ها ادعا دارند که روزي علف شبح  داترك. شهدرخ کشه و در تاریکی، با روشنایی ارواح ملعونین می دیگه رو می

  ».گذاره پوشونه و هیچ شکل از زندگی باقی نمی تمام دنیا رو می

خوام  اینجا خیلی زیباست، نمی. خوام در این مورد صحبت بشه نمی فعالً«. این فکر بدن دنی را به لرز انداخت
  ».به مرگ همه چیز فکر کنم

  ».ه مایلید، کالیسیهر طور ک«: سر جورا با احترام گفت

او و مورمونت از همراهانشان فاصله گرفته بودند و اکنون . صداي گفتگو شنید و برگشت تا به پشت نگاه کند
کنیزش، ایري، و کماندارهاي جوان خاص او موقع سواري به سنتورها شباهت . آمدند بقیه داشتند از تپه باال می

اینجا در دشت، برادرش شخص عاجزي . زین تخت مشکل داشتداشتند، اما ویسریس هنوز با رکاب کوتاه و 
وکیل ایلیریو از او خواهش کرده بود که در پنتاس منتظر بماند و پیشنهاد کرده . آمدنش کار صحیحی نبود. بود

تا زمانی که بدهی پرداخت نشده و به . بود که در ویالي خودش میزبان او باشد، اما گوش ویسریس بدهکار نبود
اش گذاشته بود  ویسریس دست روي شمشیر قرضی. ماند به او وعده داده شده نرسیده، پیش دروگو می تاجی که

و اگه سعی کنه که کاله سر من بگذاره، افسوس خواهد خورد که معناي بیداري اژدها «: و سوگند خورده بود
 .المتی کرده بودایلیریو با شنیدن این حرف تنها پلک زده بود و براي او آرزوي س» .رو درك کرده

نقص  امروز زیادي بی. هاي برادرش ندارد اي به شنیدن نق زدن دنی متوجه شد که در حال حاضر هیچ عالقه
با هر نفس باد، دریاي چمن آه . زد رنگ بود و آن باال یک باز به دنبال شکار چرخ می آسمان آبی خوش. بود
ضایع  ي اجازه. کرد و احساس آرامش داشت یهوا را روي صورتش گرم حس م. کرد کشید و سر خم می می

  .داد کردنش را به ویسریس نمی



  ».دم بگو که من دستور می. بهشون بگو که بایستند. اینجا صبر کنند«: دنی به سر جورا گفت

اش  ها و سینه اي شبیه به گاو نر داشت و دست گردن و شانه. اي نبود سر جورا مرد خوش قیافه. شوالیه لبخند زد
با این حال، لبخندش باعث آسایش . وي زبر سیاه چنان پوشانده بود که چیزي براي سرش باقی نمانده بودرا م

  ».ها صحبت کنی، دنریس گیري که شبیه ملکه داري یاد می«. شد خیال دنی می

  .اسبش را برگرداند و به تنهایی به پایین تپه تاخت» .ملکه نه؛ کالیسی«

تمام عمرش، . راند و لذت از هیجان آن، در قلبش مانند آواز بود دون ترس میشیب زیاد و سنگالخ بود، اما ب
اي نشده بود، هرگز  ویسریس به او گفته بود که یک پرنسس است، اما دنریس تارگرین تا زمانی که سوار نقره

 .احساس پرنسس بودن نکرده بود

اردوگاهش را جمع و به شرق به سمت کاالسار درست صبح روز بعد از عروسی او . آسان به دست نیامده بود
زین روي . کرد که به زودي خواهد مرد س داترك به راه افتاده بود، و با رسیدن روز سوم دنی فکر مییوی

هایش  هایش ساییده شده بود، افسار روي دست پوست ران. هاي زشت و خونین باز کرده بود نشیمنگاهش زخم
وقتی . داشت کرد که به زحمت خودش را راست نگه می ان درد میتاول انداخته بود، عضالت ساق و پشتش چن

  .شد، براي پیاده شدن از اسب محتاج کمک کنیزهایش بود غروب می

کرد، همان طور که موقع  کال دروگو موقع سواري اعتنایی به او نمی. آورد حتی رسیدن شب نیز آسایش نمی
شیدن به همراه جنگجویان و سواران همخونش، مسابقه اعتنا بود، و عصرهایش را با نو جشن عروسی به او بی

دنی جایی در این بخش از زندگی . گذراند هاي گرانبهایش و تماشاي رقص زنان و مرگ مردان می دادن با اسب
شد تا به تنهایی یا به همراه سر جورا و برادرش شام بخورد و بعد آن قدر گریه کند تا خوابش  رها می. او نداشت

مهابایی که  کرد تا به همان بی آمد و در تاریکی بیدارش می هر شب قبل از سحر، دروگو به چادر او میاما . ببرد
کرد که دنی از آن  همیشه به سبک داترکی از پشت او را تصاحب می. تاخت، از دنی سواري بگیرد اسب می

توانست  کردند و می می هایی نبود که صورتش را خیس خشنود بود؛ به این شکل، شوهرش قادر به دیدن اشک
بست و آهسته خر و پف  هایش را می شد، چشم دروگو وقتی کارش تمام می. هاي درد را با بالش خفه کند ناله
  .اش بیش از آن درد داشت که بتواند بخوابد کشید و بدن کوفته و زخمی کرد، دنی کنار او دراز می می

یک شب . تواند بیش از این تحمل کند که نمیروز پشت روز، و شب پشت شب سپري شد تا دنی دانست 
  ...دهد خودش را بکشد تا اینکه ادامه دهد تصمیم گرفت که ترجیح می

تنها خودش بود و . این بار ویسریس حاضر نبود. اما وقتی آن شب به خواب رفت، باز رویاي آن اژدها را دید
دنی حس کرد که خون خودش . ج کرده بودها را خیس و لز هایش به سیاهی شب بودند و خون آن فلس. اژدها
داغ به بیرون  ي مذاب بودند و وقتی دهانش را باز کرد، شعله ي هایی از گدازه هاي اژدها چشمه چشم. است



کند، آغوشش را به روي آتش باز کرد و گذاشت که تمام بدنش را ببلعد،  شنید که دعوتش می دنی می. غرید
حس کرد که پوستش سوخت و سیاه شد و کنده شد، . ه او بدهدگذاشت که پاکش کند و شکل جدیدي ب

احساس قدرت و نشاط و استحکام . کرد حس کرد که خونش جوشید و بخار شد، با این حال دردي حس نمی
  .کرد

مثل این بود که خدایان دعایش را شنیده بودند . کند و روز بعد با شگفتی دید که آن قدر هم بدنش درد نمی
کالیسی، موضوع چیه؟ «: ژیکوي پرسیده بود. حتی کنیزهایش نیز متوجه تغییر شدند. م آمده بودو دلشان به رح
  »ناخوش هستید؟

یکی را لمس کرد، . هاي اژدهایی ایستاده بود که ایلیریو موقع جشن عروسی به او داده بود کنار تخم» .بودم«
کرد که سیاه و سرخ  دنی به این فکر می. ترین در بین سه تا، و با مالیمت دستش را روي پوسته کشید بزرگ

یا اینکه هنوز ... شد هایش به شکل عجیبی گرم حس می سنگ زیر انگشت. است، درست مثل اژدهاي رویایش
  .دید؟ با اضطراب دستش را کنار کشید خواب می

هایش  ولهایش نیرومندتر شدند؛ تا ساق. شد تر از روز قبل می از آن ساعت به بعد، هر روز برایش آسان
  .هاي نرمش به استحکام چرم شدند هایش پینه بستند؛ ران شکافتند و دست

اش مادیان  کال به کنیزش، ایري، دستور داده بود که به او سواري به سبک داترکی را بیاموزد، اما مربی واقعی
هر روز . بودند رسید که اسب از تغییرات روحی او آگاه بود، انگار که هر دو شریک یک ذهن به نظر می. بود

اي بودند و اسم  عاطفه ها قوم خشن و بی داترك. کرد گذشت، دنی روي زین احساس اعتماد بیشتري می که می
هیچ وقت به چیزي این . گفت اي می گذاشتن روي حیوانات از رسومشان نبود، پس دنی به او خیلی ساده نقره

  .همه عالقمند نشده بود

او با دروگو و . سوارکاري، دنی شروع به توجه به سرزمین اطرافش کردبا پشت سر گذاشتن آزمون دشوار 
شد، بکر و دست نخورده  اي که وارد می کرد، بنابراین به هر منطقه سواران همخونش در راس کاالسار سفر می

اي  هکنند کرد و ستون خفه ها را گلی می در پشت سرشان شاید که قشون عظیم زمین را زیر و رو، و رودخانه. بود
  .کرد، اما سرزمین جلوي رویشان همیشه سبز و خرم بود از غبار به آسمان بلند می

هاي کوچکی رد شدند  بندي شده و دهکده هاي کرت هاي کم ارتفاع نوروس گذشتند، از کنار مزرعه از تپه
ریض آرام رد ع ي از سه رودخانه. کردند شده تماشایشان می که اهالی با نگرانی از باالي دیوارهاي گچکاري

کنار آبشاري بلند و آبی اردو زدند، . شدند، اما چهارمی باریک و خروشان بود و عبور از آن توام با خطر
آن ارواح  ي هاي مرمر سیاه شده شد در میان ستون اي را دور زدند که گفته می هاي شهر وسیع مرده ویرانه

به . رسید و مثل تیر داترکی مستقیم بودند هزار سال می هاي والریائی رد شدند که قدمتشان به از جاده. نالند می



ها باالي سرشان سایبانی طالیی کشیده  گذشتند که در آن برگ ماه از جنگل کوهور می ي مدت نصف دوره
خالی و  در آن جنگل، گوزن بزرگ و ببر خال. یک شهر بود ي درختان به عریضی دروازه ي بودند و تنه

کردند، اما همه قبل از رسیدن کاالسار  هاي درشت ارغوانی زندگی می اي و چشم هایی با موي نقره میمون
  .گریختند و چشم دنی به هیچ کدامشان نیفتاد می

هنوز بعد یک روز طوالنی سواري کردن، . شد عذاب کشیدنش داشت محو می ي خاطرهدیگر تا آن زمان 
شد، به شوق  سوار زین می کمال میلهر روز صبح با افتاد، اما درد حاال نوعی شیرینی داشت و  بدنش به درد می

ها کرده بود، و اگر موقع  حتی شروع به لذت بردن از شب. هاي سرزمین پیشرو آگاه خواهد شد یاینکه از شگفت
  .نالید، همیشه از روي درد نبود تصاحب بدنش توسط دروگو باز می

نی سرعتش را به یورتمه آهسته کرد و خودش را در د. اش کردند هاي بلند و انبوه محاصره در پایین تپه، علف
آمد، اما  کال دروگو تنها بعد غروب پیشش می. در کاالسار هیچ وقت تنها نبود. تنهایی دریاي سبز غرق کرد

سواران همخون دروگو و . خوابیدند شستند و کنار ورودي چادرش می دادند و او را می کنیزهایش به او غذا می
اي ناخوشایند  خاص او بودند، هیچ وقت زیاد دور نبودند و برادرش شب و روز مانند سایهمردانی که محافظ 

ادامه داد و به عمق بیشتري از دریاي . لرزید، در باالي تپه شنید صداي او را که از خشم می. کرد تعقیبش می
  .ها فرو رفت داترك

بوي عرق اسب و بدن دنی و روغن  هوا آکنده از عطر خاك و علف، مخلوط با. اطرافش سبز بود ي همه
ناگهان . دنی نفس عمیقی کشید و خندید. رسیدند متناسب با اینجا به نظر می. هاي داترکی رایحه. مویش بود

از زین پایین پرید و موقع در . هوس کرد که زمین را زیر پایش حس کند و شستش را در خاك سیاه فرو کند
  .اي براي خودش بچرد هاي بلندش، گذاشت که نقره آوردن چکمه

سر . افسار اسبش را کشید و اسب عقب عقب رفت. ویسریس مانند توفان تابستانی ناگهان جلویش ظاهر شد
موقعی . از روي اسب پایین پرید و سکندري خورد» دي؟ به من؟ به من دستور می! با چه جراتی«: دنی داد کشید
فراموش کردي که «. دنی را گرفت و تکان داد. وخته بودکرد دوباره روي پا بایستد، صورتش برافر که سعی می

  »!نگاه کن. کی هستی؟ به خودت نگاه کن

پا برهنه بود و مویش چرب بود و از روي لباس سوارکاري چرمی داترکی، . دنی نیازي به نگاه کردن نداشت
. ار به اینجا تعلق داشتظاهرش چنان بود که انگ. اش بود عروسی ي داري را پوشیده بود که هدیه نقش ي جلیقه

  .زنجیربافت بود ي ویسریس آلوده به ابریشم شهري و زره



فهمی؟ من فرمانرواي هفت پادشاهی هستم،  می. تو حق دستور دادن به اژدها رو نداري«: کشید هنوز داد می
هایش  گشتدنی رفت، ان ي دستش به زیر جلیقه» کنی؟ گیرم، گوش می رییس قبیله دستور نمی ي من از زن هرزه

  »کنی؟ گوش می«. محکم به پستان او چنگ زدند

  .دنی او را هل داد؛ محکم

هیچ وقت . دنی هیچ وقت در برابر او نایستاده بود. کردند هاي بنفشش باور نمی چشم. ویسریس به او خیره شد
  .رد، و خیلی بددانست که حاال کتک خواهد خو دنی می. اش از خشم در هم رفت قیافه. با او مقابله نکرده بود

  .شترق

ها  ویسریس روي علف. حلقه دور گلوي ویسریس پیچ خورد و او را به عقب کشید. شالق مثل رعد صدا داد
جاگوي جوان که شالق در . کرد، هو کردند ها او را که براي رهایی تقال می ك داتر. شد خزید، داشت خفه می

آن وقت دیگر ایري به همراه سر جورا و بقیه همراهان رسیده دنی متوجه نشد، اما تا . دست او بود، سوالی پرسید
  »خواهید اونو بکشه، کالیسی؟ پرسه که می جاگو می«: ایري گفت. بود

  ».نه، نه«: دنی پاسخ داد

کارو فکر «: ایري گفت. ها خندیدند یکی دیگر با صداي بلند چیزي گفت و داترك. جاگو این را فهمید
  ».ش رو قطع کنید تا احترام گذاشتن یادش نرهکنه که شما باید یک گوش می

زد  هاي نامفهومی می شالق فرو برده بود، حرف ي هایش را به زیر حلقه ویسریس روي زانوهایش بود، انگشت
  .شالق سفت دور ناي او را گرفته بود. کرد و براي تنفس تقال می

  ».اي ببینه خوام صدمه بگو که نمی«: دنی گفت

جاگو شالق را کشید، ویسریس مثل عروسکی که به نخ متصل باشد . داترکی تکرار کردایري حرف او را به 
اش  جایی که شالق زیر چانه. حاال که از بند چرمی آزاد شده بود، دوباره روي زمین خزید. دور خودش چرخید

ی میفته، بانوي من بهش هشدار دادم که چه اتفاق«: سر جورا گفت. شد را بریده بود، خط نازکی از خون دیده می
  ».بهش گفتم که طبق دستور شما روي تپه بمونه. من

ویسریس با صورت سرخ روي زمین » .دونم که گفتید می«: کرد، گفت دنی در حالی که ویسریس را تماشا می
 چرا قبالً. انگیز بوده همیشه رقت. انگیزي بود موجود رقت. کرد بلعید و ناله می دراز کشیده بود، با صدا هوا می

  .هرگز متوجه نشده بود؟ جایی از درون دنی را که قبالً ترس پر کرده بود، اکنون تهی بود



توانست آنچه را که  نمی. ویسریس با دهان باز به او خیره شد» .اسبش رو بگیر«: دنی به سر جورا دستور داد
: با این حال به زبان آورد. زند میها را  کرد که دارد این حرف شنید باور کند؛ و نه اینکه دنی کامالً باور می می
ها مردي که سوار اسب نبود اصالً مرد محسوب  بین داترك» .بذار برادرم پشت سر ما پیاده به کاالسار بیاد«

  ».بذار همه واقعیتش رو ببینند«. ها بود، بدون شرف یا غرور ترین بین پست شد، پست نمی

راي اینکه سوارکارها متوجه نشوند، به زبان مشترك التماس به سر جورا رو کرد و ب» !نه«: ویسریس داد کشید
  ».هاي داترك رو بکش و دختره رو ادب کن این سگ. ده پادشاهت دستور می. بزنش، مورمونت«: کرد

ها و موهاي  تبعیدي از دنی به سمت برادرش رفت؛ دنی پا برهنه بود، با خاك بین انگشت ي نگاه شوالیه
اون «. توانست تصمیمش را متوجه شود او می ي دنی از قیافه. شمی و زره به تن داشتروغنی؛ برادرش لباس ابری

  .شد، سر جورا افسار اسب برادرش را گرفت اي می وقتی دنی سوار نقره» .زنه، کالیسی قدم می

هاي  کرد و با چشم ساکت ماند، اما حرکت نمی. ویسریس با بهت به سر جورا خیره شد و روي خاك نشست
توانستند او را  وقتی دیگر نمی. هاي دراز ناپدید شد به زودي بین علف. ها را تماشا کرد نفرتش دور شدن آنپر از 

  »کنه؟ راه برگشت رو پیدا می«: از سر جورا پرسید. ببینند، دنی نگران شد

  ».حتی شخصی به کوري برادر شما هم توانایی دنبال کردن رد ما رو داره«

  ».ز اندازه از برگشت شرم داشته باشهشاید بیش ا. اون مغروره«

غرق . کنه ، کاالسار حتماً پیداش می تونه بره؟ اگه کاالسار رو پیدا نکنه اي می چه جاي دیگه«. جورا خندید
  ».ها مشکله، دخترم شدن در دریاي داترك

 همیشه. کاالسار مانند شهري در حال حرکت بود، اما حرکتش کور نبود. دنی متوجه حقیقت آن شد
. اي از وجود شکار یا دشمن بودند زدند و مراقب هر نشانه هایی خیلی جلوتر از ستون اصلی گشت می بان دیده

ماند، نه در  اینجا چیزي از چشمشان مخفی نمی. کردند ها محافظت می تاختند و از آن سوارکارانی از دو پهلو می
  .و اکنون جزئی از او... ها بود ی از آنها جزئ این دشت. اینجا در این سرزمین، جایی که وطنشان بود

رسید  اکنون که پایان یافته بود، به نظرش رویاي عجیبی می. شگفتی در صداي دنی مشهود بود» .من زدمش«
من اژدها «. لرزید» ...اون قدر عصبانی باشه که وقتی برگرده... کنی سر جورا، فکر می«. که به خواب دیده باشد
  »رو بیدار کردم، مگه نه؟

تونی مرده رو بیدار کنی، دختر؟ برادرت ریگار آخرین اژدها بود و در  مگه می«. سر جورا پوزخند زد
  ».ماره ي ویسریس کمتر از سایه. دنت مرد تراي



. گرفتند باورهاي عمرش ناگهان داشتند مورد تردید قرار می ي ظاهراً همه. از این حرف رك او جا خورد
  »...دي که شمشیرت در خدمتش باشهتو به ویسریس قسم خور... تو«

لحنش تلخ » مار کمتر باشه، خدمتکارهاش چه چیزي هستند؟ ي اگه برادرت از سایه. این کار رو کردم، دختر«
  .بود

  »...اون. اون هنوز شاه به حقه«

مایلید که ویسریس رو نشسته روي تخت . راستش رو بگید«. جورا افسار اسبش را کشید و به او نگاه کرد
  »طنت ببینید؟سل

  »شه، مگه نه؟ پادشاه چندان خوبی نمی«. دنی روي این موضوع فکر کرد

  .شوالیه به پهلوي اسبش زد و دوباره به راه افتاد» .اما زیاد نه... پادشاه بدتر از ویسریس داشتیم«

ه که پرچم گ وکیل ایلیریو می. با این حال، مردم عادي منتظر اون هستند«. راند دنی درست در کنار او می
  ».کنند که ویسریس از دریاي باریک براي آزاد کردنشون بگذره دوزند و دعا می اژدها می

تا زمانی که به . کنند شه، دعا می هاي سالم و تابستانی که هیچ وقت تموم نمی مردم عادي براي باران، بچه«
. شانه باال انداخت» .میتی ندارههاي بلندمرتبه براشون اه حال خودشون رها شده باشند، بازي سلطنتی ارباب

  ».شن منتهی هیچ وقت به حال خودشون رها نمی«

فکر اینکه مردم این همه نسبت به سلطنت شاهی برحق . هاي او فکر کرد دنی مدتی ساکت روي معماي حرف
ر چه با این حال ه. هایی بود که یک عمر از ویسریس شنیده بود اعتنا باشند، برخالف تمام حرف یا غاصب بی

  .شد کرد، حقیقتشان آشکارتر می هاي جورا فکر می بیشتر روي حرف

  »کنی، سر جورا؟ تو چه دعایی می«

  .صدایش پر از غم دوري بود» .خونه«

  ».من هم آرزوي خونه رو دارم«. کرد حرفش را باور می

  ».پس به اطرافت نگاه کن، کالیسی«. سر جورا خندید



سرخ عظیمی بود که اگان فاتح ساخته  ي بارانداز پادشاه و قلعه. نبودند ها اما آنچه دنی در ذهن داشت، دشت
ها با هزاران نور روشن بودند و در هر  در چشم ذهنش آن. استونی بود که در آن متولد شده بود گون در. بود

  .ها سرخ بودند در چشم ذهنش همه در. درخشید اي می پنجره شعله

تمام . داند متوجه شد که خیلی وقت است این را می» .گیره نمی برادرم هیچ وقت هفت پادشاهی رو پس«
به زبان آوردنش را نداده بود، حتی به صورت زمزمه، اما حاال بلند به  ي تنها به خودش اجازه. دانسته عمرش می

  .گفت سر جورا مورمونت و تمام دنیا می

  ».تو باورش نداري«. سر جورا او را برانداز کرد

اي که ازش پیروي  اون سکه نداره و تنها شوالیه. ارتش بده، توانایی رهبري نداره هبهش یحتی اگه شوهرم «
اون هیچ . کنند ها ضعیف بودنش رو مسخره می داترك. دونه مار حقیرش می ي کنه، در حد کمتر از سایه می

  ».بره وقت ما رو به خونه نمی

  ».عاقل ي بچه«. شوالیه لبخند زد

تندتر . اي را به چهارنعل انداخت با پاشنه به پهلوي اسبش فشار آورد و نقره» .ه نیستممن بچ«: با قاطعیت گفت
زیادي گرفت، گرماي باد را در موهایش و سرخی خورشید را  ي و تندتر تاخت، از جورا و ایري و بقیه فاصله

  .وقتی به کاالسار رسید، موقع غروب رسیده بود. کرد روي صورتش حس می

صداهاي خشنی را از . شد اي برافراشته بودند که از یک چشمه تغذیه می ا کنار برکهها چادرش ر برده
به زودي خنده خواهد شنید، وقتی که محافظینش داستان وقایع امروز در . شنید هاي بافته شده از علف می خانه

اردوگاه او را به وقتی ویسریس لنگ لنگان به پیششان برگردد، هر مرد و زن و بچه در . دشت را تعریف کردند
  .ماند در کاالسار چیزي مخفی نمی. شناسد عنوان یک پیاده می

تاریک  زیر سقف ابریشمی، هوا خنک و نیمه. ها داد و وارد چادرش شد اي را براي قشو کشیدن به برده نقره
در کشیده چادر را ول کرد تا پشت سرش بسته شود، دید که شعاعی از نور قرمز در طول چا ي وقتی پرده. بود

پلک . سرخ جلوي چشمش رقصیدند ي براي یک لحظه هزاران جرقه. هاي اژدها افتاده است شده و روي تخم
  .ها رفته بودند زد؛ و آن

. اند اي داشت، اژدهاها همه مرده ها تنها سنگ بودند، حتی ایلیریو چنین عقیده آن. با خودش گفت، سنگ
. سنگ گرم بود. ش را با مالیمت روي انحناي پوسته کشیدکف دستش را روي تخم سیاه گذاشت و انگشتان

کردیم، خورشید اینا رو گرم  موقعی که ما سواري می. خورشید«: دنی زمزمه کرد. شد گفت که داغ بود می
  ».کرده



ایري و . دوریا بیرون چادر آتش روشن کرد. به کنیزهایش دستور داد که مقدمات حمام را فراهم کنند
هاي بارکش برداشتند و از  را از پشت یکی از اسب –یکی دیگر از هدایاي عروسی  –مسی ژیکوي تشت بزرگ 

کرد، ایري به او کمک کرد که وارد تشت شود و خودش بعد او داخل  وقتی آب بخار می. برکه آب آوردند
  .شد

دومتون هیچ ک«: شست، پرسید ها را از مویش می کشید و ژیکوي شن در حالی که ایري پشتش را کیسه می
شنیده بود که اولین اژدهاها از شرق، از سرزمین سایه در ماوراي آشائی و جزایر دریاي یشمی » اژدها دیده؟

  .کردند هاي غریب و وحشی هنوز چندتایی زندگی می شاید آنجا در سرزمین. آمدند

  ».دیگه اژدهایی نیست، کالیسی«: ایري گفت

 ».قت پیشاند، خیلی خیلی و مرده«: ژیکوي موافقت کرد

ویسریس به او گفته بود که آخرین اژدهاها همین یک قرن و نیم پیش، در دوران حکومت اگان سوم که 
همه جا؟ حتی در «: ناامید پرسید. رسید به نظر دنی چندان هم خیلی وقت پیش نمی .لقبش مرگ اژدها بود، مردند

ل شده بود، جادو در غرب مرده بود و نه فوالد هاي تابستان طوالنی ناز وقتی فالکت بر والریا و سرزمین »شرق؟
قالب گرفته شده با جادو، نه ساحرین طوفان و نه اژدهاها نتوانسته بودند جلویش را بگیرند، اما دنی همیشه شنیده 

 یی تیهاي  زنند، جنگل شد که مانتیکورها در جزایر دریاي یشمی پرسه می گفته می. بود که شرق متفاوت است
یسک است، اینکه در آشائی جادوگران و ائرومنسرها آشکارا به کسب درآمد از هنر خویش مشغولند، پر از باسیل

با این حساب چرا . کنند هاي هولناکشان را اجرا می در حالی که ساحرین تاریکی و خون در خفاي شب طلسم
  اژدها نباشد؟

همه . دها حیوان خبیث هولناکیهکشتند، چون اژ مردان شجاع اونا رو می. اژدهایی نمونده«: ایري گفت
  ».دونن می

  ».دونن همه می«: ژیکوي موافقت کرد

یک بار بازرگانی اهل کارت به من گفت که «: کرد، گفت اي را روي آتش گرم می دوریاي بلوند که حوله
 هاي داترکی که وقتی دروگو ژیکوي و ایري هم سن و سال دنی بودند، دختر بچه ».اژدهاها از ماه اومدند

وکیل ایلیریو . دوریا بزرگتر بود، تقریباً بیست ساله. کاالسار پدرهایشان را از بین برده بود، به بردگی گرفته شدند
  .شهوت در الیس یافته بود ي او را در یک خانه

  »ماه؟«. هایش ریخت اي خیس روي چشم دنی با کنجکاوي سرش را برگرداند و موي نقره



زمانی دو ماه در آسمان بودند، اما یکی زیادي به . ه ماه تخمه، کالیسیبه من گفت ک«: دختر الیسی گفت
هزاران هزار اژدها بیرون ریختند و از آتش خورشید . خورشید نزدیک شد و از شدت حرارت ترك برداشت

بوسه و  یه روزي، اون یکی ماه هم خورشید رو می. زنه براي همینه که از نفس اژدها آتش بیرون می. نوشیدند
  ».گردند داره و اژدهاها برمی د ترك بر میبع

ماه خداست، . ماه تخم نیست. پوکی احمق کله ي تو یه برده«: ایري گفت. دو دختر داترکی به خنده افتادند
  ».دونن همه می. همسر خورشید

  ».دونن همه می«: ژیکوي موافقت کرد

د تا به بدنش روغن بمالد و چرك را از ژیکوي او را نشان. وقتی از تشتش بیرون آمد، پوستش گر گرفته بود
زد تا  وقتی دوریا مویش را شانه می. بعد آن ایري عطر گل و دارچین به او پاشید. هاي بدنش پاك کند گوشه

  .کرد ها و اژدهاها فکر می مثل نقره بدرخشد، به ماه و تخم

 ي ی براي پایین فرستادن همهشامش غذایی ساده شامل میوه و پنیر و نان برشته بود ، به همراه شراب عسل
دختر الیسی » .دوریا، بمون و با من غذا بخور«: کرد، دستور داد دنی موقعی که کنیزهایش را مرخص می. ها این

  .مویی به رنگ عسل و چشمانی به رنگ آسمان تابستان داشت

اما افتخاري در کار » .یافتخار بزرگی به من دادید، کالیس«. هایش را پایین انداخت وقتی تنها شدند، او چشم
آن شب . ها بعد از طلوع ماه، نشستند و با هم حرف زدند تا مدت. نبود، کالیسی تنها انتظار خدمت از او داشت

دنی آهسته برخاست . دم در چادر ایستاد و با تعجب به دنی نگاه کرد. وقتی کال دروگو آمد، دنی منتظرش بود
» .ما امشب باید بیرون بریم، سرورم«. تدفگذاشت که به روي زمین بی اش را باز کرد و و لباس خواب ابریشمی
  .گرفت ها هر کار مهم زندگی یک مرد باید زیر آسمان باز انجام می چون طبق اعتقاد داترك

چند . دادند هاي آویزان از مویش به آهستگی صدا می زنگ. کال دروگو او را به زیر نور مهتاب دنبال کرد
وقتی دروگو خواست . ر، بستري از علف نرم وجود داشت و در آنجا بود که دنی او را نشاندقدم دورتر از چاد

  ».خوام به صورتت نگاه کنم امشب می. نه«. او گذاشت ي که او را بچرخاند، دنی دستش را روي سینه

ا حس ها ر آورد، نگاه هاي او را در می وقتی دنی لباس. در قلب کاالسار زندگی خصوصی مفهومی نداشت
. اهمیتی برایش نداشت. شنید ها را می داد، زمزمه وقتی کارهایی که از دوریا آموخته بود را انجام می. کرد می

مگر او کالیسی نبود؟ تنها نگاهی که اهمیت داشت مال دروگو بود و وقتی دنی روي او نشست، چیزي در 
گرفت، روي  اي سواري می اشتیاقی که از نقره دنی با همان شور و. هایش دید که قبالً هیچ وقت ندیده بود چشم

  .او تاخت و کال دروگو موقع اوج اسم او را صدا زد



ها رسیده بودند که ژیکوي روي برجستگی خفیف شکم دنی دست کشید و  به انتهاي دور دریاي داترك
  ».دار شدید کالیسی، بچه«: گفت

  ».دونم می«

  .چهاردهمین سالگرد تولدش بود

    



  برن - ٢٤
  .دوید ها می حیاط زیرین ریکان با گرگدر 

ویند زودتر از او به  رفت، گري به هر سمت که پسربچه می. کرد خود تماشا می ي برن از صندلی کنار پنجره
کشید، سپس با شتاب به  دید و با شوق داد می کرد، تا اینکه ریکان او را می رسید و راهش را قطع می مقصد می

شدند،  هاي دیگر زیادي نزدیک می دوید و اگر گرگ گ درست پشت سر او میدا شگی. رفت سمتی دیگر می
هایش به رنگ سبز  مویش تیره شده بود تا اینکه سر تا پا سیاه شده بود، و چشم. کرد که گازشان بگیرد سعی می

نی را اي بود، با چشمان زرد که هر چیز دید به رنگ دود و نقره. آمد سامر برن آخر از همه می. سوختند می
ترین بین برادرها و خواهرهایش  کرد که سامر زیرك برن فکر می. تر ویند و محتاط تر از گري کوچک. دیدند می

شنید که با پاهاي کوچکش با تمام سرعت روي زمین سخت  ریکان را می ي وقفه بی ي صداي خنده. است
  .دوید می

برن خشمگین از این فکر، . دویدن باشد خواست آن پایین سرگرم خندیدن و دلش می. سوخت هایش می چشم
هشتمین سالگرد تولدش . هایش پاك کرد هایش را قبل اینکه فرصت ریختن داشته باشند، با پشت انگشت اشک

  .تر از آنکه گریه کند حاال دیگر تقریباً یک مرد بود، بزرگ. رسیده و گذشته بود

تونم  حتی نمی. تونم پرواز کنم من نمی. بودفقط یه دروغ «: کالغ رویایش به یادش آمد و به تلخی گفت
  ».بدوم

 ي من یه قصه درباره«. بافت روي صندلی نشسته بود و می» .ها همه دروغگو هستند کالغ«: پیر موافق بود ي ننه
  ».یه کالغ بلدم

ا حاال ام. قبالً. آمد هایش خوشش می پیر و قصه ي زمانی از ننه» .خوام دیگه قصه نمی«: شقی گفت برن با کله
گذاشتند که از او مراقبت کند، تمیزش کند و نگذارد که برن تنها  حاال تمام روز او را با ننه تنها می. کرد فرق می

  ».تو متنفرم ي هاي احمقانه از قصه«. کرد باشد، اما حضور ننه فقط تنهایی را بدتر می

ها قبل از من بودند  قصه. هاي من نه ، قصههاي من؟ نه ارباب کوچولو قصه«. پیرزن لبخند بدون دندانی به او زد
  ».قبل از تو هم بودند. و بعد من هستند

برن با لجبازي به این فکر کرد که او پیرزن بسیار زشتی است؛ آب رفته و چروکیده، تقریباً کور، آن قدر 
دارش  صورتی لک ي ها باال برود، تنها چند تار موي پراکنده براي پوشاندن کله توانست از پله ضعیف که نمی

گفت که حتی وقتی خودش  دانست که او واقعاً چند سالش است، اما پدرش می هیچ کس نمی. باقی مانده
یقیناً پیرترین فرد در وینترفل بود، شاید هم پیرترین فرد در هفت . کردند پیر صدا می ي پسربچه بوده، او را ننه



او . برندون استارکی باشد که مادرش سر زایمان او مرده بود ي ننه براي این به قلعه آمده بود تا دایه. پادشاهی
. تر بوده، شاید هم برادر پدر لرد ریکارد بوده تر لرد ریکارد، پدربزرگ برن، یا شاید برادر کوچک برادر بزرگ

ثر ها، آن پسر کوچک در سه سالگی بر ا آن روایت ي در همه. کرد پیر هر دفعه به شکل متفاوتی تعریف می ي ننه
موقع فتح سلطنت توسط . ماند هاي خودش در وینترفل می پیر به همراه بچه ي مرد، اما ننه سرماي اواخر تابستان می

اش روي دیوارهاي  پادشاه رابرت، هر دوي پسرهایش را از دست داده بود و زمان شورش بیالن گریجوي، نوه
تنها . دند و از او جدا شده بودند و مرده بودنددخترهایش خیلی وقت پیش ازدواج کرده بو. پایک کشته شده بود

پیر تنها به  ي هکرد، اما نن هوشی که در اسطبل کار می خویشاوند خونی که برایش مانده بود هودور بود، غول کم
  .کرد هایش را تعریف می بافت و قصه داد، و می داد و ادامه می زندگی ادامه می

پیر  ي خواست و ننه قصه نمی» .هاي چه کسی هستند، ازشون بدم میاد دم که قصه اهمیت نمی«: برن به او گفت
خواست که از برج  می. خواست که بدود و سامر در کنارش بجهد می. خواست مادر و پدرش را می. خواست نمی

خواست که  می. سواري کند خواست دوباره با برادرهایش اسب می. ها ذرت بدهد مخروبه باال برود و به کالغ
  .به شکل سابق باشد زندگی

هایش  سوزن» .اومد ها بدش می پسري بلدم که از قصه ي اي درباره قصه«: اش گفت پیر با لبخند ابلهانه ي ننه
  .خواست که سر او داد بکشد کردند، کلیک کلیک کلیک، تا آنجا که برن دلش می تمام مدت حرکت می

ه بود که پرواز کند، اما وقتی بیدار شده بود، بدنش کالغ او را فریب داد. دانست شد؛ می هرگز مثل سابق نمی
همه تنهایش گذاشته بودند، پدرش و مادرش و خواهرهایش و حتی برادر . شکسته بود و دنیا عوض شده بود

. پدرش قول داده بود که با اسبی واقعی به بارانداز پادشاه سفر خواهد کرد، اما بدون او رفته بودند. اش حرامزاده
ن یک پرنده براي لرد ادارد، یکی دیگر براي مادر و پیام سومی براي جان فرستاده بود، اما هیچ جوابی استاد لوی

ها  بین اینجا و بارانداز فرسنگ. رسند، پسرم ها به مقصد نمی ها پرنده خیلی وقت«: استاد به او گفته بود. نگرفته بود
اما احساس برن این بود که انگار با به » .ن نرسیدهشاید پیام به دستشو. شکاري در کمین ي راهه و کلی پرنده
جوري و سر . ها فراموشش کرده بودند یا شاید برن مرده بود و آن... ها مرده بودند آن ي خواب رفتنش همه

  .رودریک و ویون پول هم رفته بودند، و هالن و هاروین و تام چاق و یک چهارم نگهبانان

اکنون او راب فرمانروا بود، یا اینکه سعی . جا بودند و راب عوض شده بودتنها راب و ریکان کوچولو هنوز این
روزهایش صرف آموزش نگهبانان و تمرین دادن . زد بست و هرگز لبخند نمی شمشیر واقعی می. کرد باشد می

کرد، صداي فوالد در  در حالی که برن با حسرت از پنجره تماشا می. شد مهارت خودش در شمشیربازي می
ها را  هاي جدید را بررسی یا قدیمی کرد و حساب ها راب با استاد لوین خلوت می و شب. شد قطع نمی حیاط

رفت و هر چند  هاي نگهبانی دوردست می گاهی با هالیس مولن براي سرکشی به پست. کردند مرور دوباره می
شید، ریکان گریه ک هر وقت که غیبتش بیش از یک روز طول می. شد وقت یک بار، چند روزي غایب می



حتی مواقعی که در وینترفل بود، راب فرمانروا به . پرسید که آیا راب برخواهد گشت یا نه کرد و از برن می می
  .نظر وقت بیشتري براي هالیس مولن و تیان گریجوي داشت تا برادرهایش

  ».قه داشتیهمیشه بهش عال. برندون معمار رو برات تعریف کنم ي تونم قصه می«: پیر گفت ي ننه

اش را  برن قصه. برخی دیوار را بنیان نهاده بود ي چندین هزار سال پیش، برندون معمار وینترفل و به گفته
. آمده ها از این قصه خوشش می شاید یکی دیگر از برندون. هایش نبود دانست، اما هیچ وقت از مورد عالقه می

دي بوده که آن همه سال پیش شیر داده و گاهی او را با کرد که انگار او نوزا گاهی ننه طوري با او صحبت می
یک بار مادرش گفته بود که . گرفت که قبل از تولد برن به دست پادشاه دیوانه کشته شده بود عمویش اشتباه می

  .اند ها در ذهنش به یک شخص تبدیل شده برندون استارك ي ننه آن قدر عمر کرده که همه

. هیاهویی از بیرون شنید و به سمت پنجره برگشت» .ها خوشم میاد از ترسناكمن . من از اون خوشم نمیاد«
کردند، اما جهت این برج براي دیدن آنچه در  ها تعقیبش می دوید و گرگ ریکان داشت به سمت دروازه می

  .با ناراحتی به پایش مشت زد و چیزي حس نکرد. افتاد مناسب نبود کنار دروازه اتفاق می

دونی؟ ترس مال زمستونه، ارباب  نی، تو از ترس چی میوشیرین تابست ي آه، بچه«: ته گفتپیر آهس ي ننه
ترس مال زمان شب . کشه باره و باد یخ از سمت شمال زوزه می کوچولو، مال وقتی که صد قدم برف می

زندگی و  هاي کوچک تولد و کنه، و بچه اش رو قایم می طوالنیه، وقتی که خورشید گاهی براي چند سال چهره
ها  ها در جنگل ها الغر و همیشه گرسنه هستند، و رنگ پریده گذره، و دایرولف مرگشون همه در تاریکی می

  ».زنند پرسه می

  ».منظورت آدرهاست«: برن نق زد

انتهاتر از هر چی  تر و بی چندین هزار سال پیش، زمستانی رسید سردتر و سخت. آدرها«: پیر موافقت کرد ي ننه
ها در آغل  چران  ها در قلعه همپاي خوك شبی شد که یک نسل طول کشید و پادشاه. ها به خاطر داشتند که انسان

هاشون رو خفه کردند تا گرسنگی کشیدنشون رو نبینند و موقع گریه کردن، منجمد  ها بچه زن. لرزیدند و مردند
هاي سفید و تار به  با چشم. هایش ساکت شدند صدا و سوزن» .کردند هاشون رو حس می شدن اشک روي گونه
  »پس پسر، از این جور قصه خوشت میاد؟«: برن نگاه کرد و پرسید

  »...خوب، بله، فقط«: برن با دودلی گفت

هایش شروع  سوزن» .در میان اون تاریکی بود که آدرها براي اولین بار پیداشون شد«. پیر سر تکان داد ي ننه
 ي اي بودند که از آهن و آتش و اشعه موجودات سرد و مرده اونا«. کردند به کلیک کلیک کلیک کردن

 ي هاي مرده اونا سوار بر اسب. هاش جریان داره، نفرت داشتند خورشید، و از هر موجودي که خون گرم در رگ



ها رو درو کردند، قشون قشون اسب و  ها و شهرها و پادشاهی سفیدشون و در راس کسانی که کشته بودند، قلعه
ها قادر به جلوگیري از پیشروي اونا نبود و اونا حتی به  اتحاد تمام شمشیرهاي انسان. پا انداختندارتش از 

 ي کردند و خدمتکارهاي مرده زده شکار می هاي یخ ها رو در جنگل زن. کردند ها و شیرخوارها رحم نمی دوشیزه
  ».کردند ها سیر می خودشون رو با گوشت بچه

ود، تقریباً تا حد زمزمه، و برن متوجه شد که براي شنیدن صداي او به جلو خم صداي او خیلی پایین آمده ب
  .شده است

شون از دریاي  ها از شهرهاي راین و گذشتن ها بود، و خیلی قبل از فرار زن مدن اندلاوو این دوران پیش از «
ها رو از دست فرزندان  ینها بودند که این زم هاي نخستین انسان و صدها پادشاهی اون موقع، پادشاهی. باریک

ها، هنوز فرزندان جنگل در شهرهاي چوبی و  با این حال اینجا و اونجا در پناه جنگل. جنگل در آورده بودند
بنابراین وقتی که سرما و . ها مراقب بودند هاي روي درخت کردند و صورت هاي توخالی خودشون زندگی می تپه

ها رو پیدا کنه، با این امید که  مان تصمیم گرفت که جنگلیمرگ سراسر زمین رو فرا گرفت، آخرین قهر
اون با یه شمشیر، یه اسب، یه سگ و چند . ها رو برگردونه انسان ي جادوي باستانی اونا بتونه قواي از دست رفته

ید شون ناام ها گشت، تا اینکه از یافتن فرزندان جنگل در شهرهاي مخفی هاي مرده زد و سال همراه به قلب زمین
هاش مردند، و اسبش، و سرانجام سگش، و شمشیرش اون قدر سفت یخ زد که  یکی بعد دیگري دوست. شد

صدا با چند گله  و بوي خون گرم بدنش به مشام آدرها رسید و اونا بی. وقتی خواست اونو بیرون بکشه، شکست
  »...هاي سفیدي به بزرگی سگ شکاري، ردش رو تعقیب کردند از عنکبوت

در با صداي بلند باز شد و دل برن ریخت، اما تنها استاد لوین بود، به همراه هودور که پشت سر او در ناگهان 
  .و به همه لبخند گشادي زد» !هودور«: کارگر اصطبل طبق عادت ورودش را اعالم کرد. راهرو ایستاده بود

  ».مالقاتی داریم و حضور تو الزمه، برن«. زد استاد لوین لبخند نمی

  ».دم دارم به قصه گوش می«: اکی بودبرن ش

و هر وقت پیششون برگردي، براي تعریف شدن . مونند، ارباب کوچولو ها منتظر می قصه«: پیر گفت ي ننه
  ».اي میارند ها با خودشون قصه ها اون همه صبور نیستند و خیلی وقت مالقاتی. اند آماده

  »کی اومده؟«: برن از استاد لوین پرسید

. راب حاال پیش اوناست. با خودشون از برادرت، جان، خبر آوردند. ستر و چند نفر از نگهبانان شبتیریون لنی«
  »کنی که به تاالر بره؟ هودور، به برن کمک می



قد هودور تقریباً . خم شد تا سر پر موي بزرگش از در رد شود. هودور با شادمانی موافقت کرد» !هودور«
برن به این فکر افتاد که نکند خودش وقتی پیر شد، قدش به . با ننه سخت بودباور همخون بودنش . هفت قدم بود

  .رسید، حتی اگر هزار سال عمر کند در مورد هودور ممکن به نظر نمی. مادر مادربزرگش آب برود ي اندازه

کل او همیشه به ش. عظیمش نگه داشت ي اي از یونجه، برن را بلند کرد و روي سینه هودور به سادگی توده
اش را عضالت بسیار کلفت کرده  اي هاي پوشیده از موي قهوه دست. داد، اما بوي بدي نبود خفیفی بوي اسب می

داند، اما هیچ کس  تیان گریجوي یک بار اظهار کرده بود که هودور زیاد نمی» .هودور«: دوباره گفت. بودند
ی برن این را برایش تعریف کرد مانند مرغ قات پیر وقت ي ننه. داند که او اسم خودش را نمی کندتواند شک  نمی

از کجا آمده، اما » هودور«داند که  گفت کسی نمی. قات زد و اعتراف کرد که اسم واقعی هودور، والدر است
  .گفت اي بود که می تنها کلمه. وقتی شروع به تکرار آن کرد، او را با آن صدا زدند

ها و سمت  وقتی هودور برن را به پایین پله. خاطراتش تنها گذاشتندها و  پیر را در اتاق با سوزن ي ها ننه آن
خواند و استاد لوین در پشت سر با شتاب قدم بر  کالمی را زیر لب می کرد، آهنگ بی دیگر سرسرا حمل می

  .هاي بلند مهتر بیاید داشت تا همپاي قدم می

جدي راب فرمانروا را  ي بود و قیافهراب ملبس به زره و چرم آب دیده روي صندلی رفیع پدرشان نشسته 
هاي باریک دراز، یک دوجین  زیر پنجره. تیان گریجوي و هالیس مولن پشت سرش ایستاده بودند. گرفته بود

کوتوله به همراه خدمتکارهایش و چهار غریبه که . نگهبان کنار دیوارهاي خاکستري صف ایستاده بودند
برن درست همان لحظه که در آغوش هودور . در مرکز اتاق ایستاده بودهاي سیاه نگهبانان شب را داشتند،  لباس

  .تاالر شد ي فضاي خصمانه ي از در گذشت، متوجه

راب با لحن راب فرمانروا » .وینترفل پذیراي هر عضوي از نگهبانان شبه، تا هر مدت که مایل به اقامت باشه«
حتی برن معناي استقبال از . دنیا ي رض دید همهشمشیرش روي زانوهایش بود؛ فوالد لخت در مع. زد حرف می

  .دانست مهمان با شمشیر کشیده را می

  ».اما نه من، درست متوجه منظورت شدم، پسر«. کوتوله تکرار کرد» هر عضوي از نگهبانان شب«

وقتی مادر و پدرم حضور ندارند، اینجا من «. راب ایستاد و نوك شمشیر را به سمت مرد کوچک گرفت
  ».براي تو پسر نیستم. وا هستم، لنیسترفرمانر

اگه تو یک فرمانروایی، بهتره ادب «: اعتنا به شمشیر گرفته شده به روي صورتش جواب داد مرد کوچک بی
  ».ات رسیده نزاکت پدرتون به برادر حرامزاده ي رسه که همه به نظر می. فرمانرواها رو یاد بگیري

  ».نجا«: برن در آغوش هودور با اشتیاق گفت



ها خیلی  شما استارك. باورش برام سخته. پس درسته، پسره زنده مونده«. کوتوله چرخید تا به او نگاه کند
  ».جان هستید سخت

هودور، برادرم رو بیار . بهتره شما لنیسترها اینو به خاطر داشته باشید«: راب شمشیرش را پایین آورد و گفت
  ».اینجا

هاي  جایی که لرد. ها نشاند رفت و برن را روي صندلی رفیع استاركگفت، با لبخند جلو » هودور«هودور 
جنسش سنگ . وینترفل از زمانی که خودشان را پادشاهان شمال اعالم کرده بودند، رویش جلوس کرده بودند

 ي هاي تراشیده کله. شماري نشیمنگاه، سطحش را صاف و براق کرده بود سردي بود که تحمل تعداد بی
مصرفش آویزان  پاهاي بی. ها چنگ زد برن موقع نشستن به آن. غریدند هاي عظیم آن می ي دستهها رو دایرولف

  .شد که احساس بچه بودن بکند صندلی عظیم باعث می. شدند

  ».خوب، اون اینجاست، لنیستر. گفتی که کاري با برن داري«. او گذاشت ي راب دستش را روي شانه

ها سیاه و یکی سبز بود و هر دو به او نگاه  یکی از چشم. کرد آسایش نمیبرن زیر نگاه تیریون لنیستر احساس 
به من گفته شده که «: مرد کوچک سرانجام گفت. کردند کردند، سبک سنگینش می اش می کردند، ارزیابی می

  »چه عجب که اون روز افتادي؟. تو در باال رفتن خیلی مهارت داشتی، برن

  .امکان نداشت، هرگز هرگز هرگز» .من نیفتادم«: برن مصرانه گفت

  ».پسرك چیزي از سقوط به یاد نمیاره، یا از باال رفتن قبل از اون«: استاد لوین با مهربانی گفت

  ».جالبه«: تیریون لنیستر گفت

  ».کارت رو تموم کن و از اینجا برو. برادرم نیومده که سوال جواب بده، لنیستر«: راب با تندي گفت

  »از سواري خوشت میاد، پسر؟. برات یه هدیه دارم« :کوتوله به برن گفت

  ».قادر به نشستن روي زین نیست. سرورم، پسرك کارایی پاهاش رو از دست داده«. استاد لوین جلو آمد

  ».تونه سواري کنه با اسب مناسب و زین مناسب، یه چالق هم می. چرنده«: لنیستر گفت

  »!من چالق نیستم«. اخواسته به چشمش آمداشک ن. کلمه مانند چاقو به قلب برن فرو رفت

  .گریجوي خندید» .زنه پدرم با شنیدنش بشکن می. پس من هم کوتوله نیستم«: کوتوله با پوزخند گفت

  »کنید؟ چه نوع اسب و زینی رو پیشنهاد می«: استاد لوین پرسید



باید اسب رو مناسب سوار تونه از پاهاش براي هدایت حیوون استفاده کنه، پس  پسره نمی. یه اسب باهوش«
اي شروع  رام نشده ي من باشم با اسب یک ساله. شکل بدیم و بهش یاد بدیم که به افسار و صدا جواب بده

اینو به «. اي درآورد از کمرش کاغذ لوله شده» .کنم تا الزم نباشه که تربیت قدیمیش رو فراموش کنه می
  ».ده کار رو می ي ترتیب بقیه. سازتون بدید زین

. اش کرد بازش کرد و مطالعه. استاد لوین با کنجکاوي سنجابی کوچک، کاغذ را از دست کوتوله گرفت
  ».افتادم خودم باید به این فکر می. بله، این باید جواب بده. کنید، سرورم شما خوب طراحی می. متوجه شدم«

  ».شباهت به زین خودم نیست بی. تر بود، استاد براي من راحت«

شاید فقط دروغی . ترسید خواست حرفشان را باور کند، اما می می» شه که سواري کنم؟ واقعاً می« :برن پرسید
  .تواند پرواز کند کالغ قول داده بود که او می. دیگر بود

  ».شه دم که روي اسب قدت به بلندي هر کسی می کنی و پسر، بهت قول می سواري می«: کوتوله گفت

این یه جور تله است، لنیستر؟ برن چه اهمیتی براي تو داره؟ چرا باید «. راب استارك به نظر سردرگم بود
  »بخواي که بهش کمک کنی؟

» .ها دارم ها و در هم شکسته ها و حرامزاده خاصی به چالق ي و ته قلبم عالقه. برادرت جان از من خواسته«
  .تیریون لنیستر دستش را روي قلبش گذاشت و لبخند زد

ها با او  دایرولف. آفتاب سراسر تاالر را روشن کرد و ریکان با نفس بریده وارد شد. شد در حیاط ناگهان باز
هایشان لنیستر را یافت،  چشم. ها راهشان را ادامه دادند هاي گشاد دم در ایستاد، اما گرگ پسربچه با چشم. بودند

یکی از . ویند از او پیروي کرد يگر. سامر قبل از همه شروع به غریدن کرد. یا شاید بوي او به مشامشان خورد
  .سمت راست و دیگري از چپ به مرد کوچک نزدیک شدند

  ».ها از بوي تو خوششون نمیاد، لنیستر گرگ«: تیان گریجوي گفت

داگ  و معلوم نشد از کجا، شگی... یک قدم به عقب برداشت» .شاید وقتش رسیده که من برم«: تیریون گفت
. لنیستر به جاي اولش برگشت و سامر از سمت دیگر به رویش پرید. به غریدن به پشت سر او آمد و شروع کرد

  .هایش یک تکه از لباس او را پاره کرد ویند به دستش قاپ زد و با دندان تیریون تعادلش را از دست داد، گري

  ».ا پیش منسامر، بی. سامر، اینجا! نه«: برن از جایگاه بلندش داد زد. دست محافظین لنیستر به شمشیر رفت



به عقب خزید، از مرد کوچک دور شد و . دایرولف صدا را شنید، به برن و سپس دوباره به لنیستر نگاه کرد
  .زیر پاهاي آویزان برن نشست

صدا و سریع پیشش  دایرولف او بی» .ویند گري«: با آه بیرونش داد و صدا کرد. راب نفسش را نگه داشته بود
برن به . سوخت هایش مانند آتش سبز می غرید و چشم ه بود که به کوتوله میداگ ماند حاال فقط شگی. آمد

خونه، شگی، فوراً «: و ریکان به خود آمد و داد زد» .ریکان، صداش کن«: برادر خردسالش با فریاد گفت
  .گرگ سیاه یک بار دیگر به لنیستر غرید و به سمت ریکان دوید که محکم گردنش را بغل کرد» .برگرد

  ».چه جالب«: ن شالش را باز کرد، پیشانیش را پاك کرد و با لحن یکنواخت گفتتیریو

  .پایید ها را می شمشیر در دست داشت و با اضطراب دایرولف» خوبید، سرورم؟«: یکی از افرادش پرسید

  ».آستینم پاره شده و براي خیسی شلوارم بهانه ندارم، اما به جز غرورم چیزي صدمه ندیده«

  »...دونم چرا این کار رو کردند نمی... ها گرگ«. جا خورده بودحتی راب هم 

. ممنون که صداشون کردید، ارباب جوان«. لنیستر تعظیم خشکی به برن کرد» .حتماً منو با شام اشتباه گرفتند«
  ».شم حاال دیگه واقعاً مرخص می. گرفتند دم که سوءهاضمه می بهتون قول می

برن . پیش راب رفت، سرهایشان را نزدیک کردند و زمزمه کردند» .ورمیک لحظه، سر«: استاد لوین گفت
  .هایشان را بشنود، ولی صدایشان خیلی آهسته بود سعی کرد که حرف

شما . زده در مورد شما قضاوت کردم شاید من شتاب... من«. راب استارك سرانجام شمشیرش را غالف کرد
اگه مایل باشید، وینترفل از «. خودش را جمع و جور کردراب با زحمت » ...لطفی در حق برن کردید و خوب

  ».کنه، لنیستر شما پذیرایی می

خواي که اینجا  تو از من خوشت نمیاد و نمی. این احترام گذاشتن دروغین رو براي خودت نگه دار، پسر«
دوي ما شب راحت  کنم و هر اونجا براي خودم تخت پیدا می. مهمانخانه دیدم هبیرون دیوارها در شهر ی. بمونم

به پیرمردي با پشت » .حتی شاید در عوض چند سکه یه دختر ملیح براي گرم کردن بسترم پیدا کردم. خوابیم می
. افتیم یارن، ما با روشن شدن هوا به سمت جنوب راه می«: خمیده و ریش ژولیده که از برادران سیاه بود گفت

، با پاهاي کوچکش به هر زحمتی که بود به انتهاي تاالر رفت، از بعد این حرف» .کنی حتماً در جاده منو پیدا می
  .افرادش دنبالش کردند. کنار ریکان گذشت و از در خارج شد

گفتم که اتاق آماده کنند و براي شستن غبار «. ها رو کرد راب با دودلی به آن. چهار نگهبان شب باقی ماندند
چنان با » .امیدوارم که امشب سر میز به ما افتخار حضور بدید. جاده از خودتون کمبود آب داغ نخواهید داشت



ها را حفظ کرده بود، نه اینکه از روي میل خودش  زد که برن نیز متوجه شد؛ این حرف دستپاچگی حرف می
  .باشد، اما برادران سیاه به هر حال از او تشکر کردند

هودور . پیر روي صندلی به خواب رفته بود ي ننه. هاي برج برن و هودور را تعقیب کرد سامر به باالي پله
برن دراز . کرد با خودش برد گفت، مادر مادربزرگش را بلند کرد و او را که آهسته خر و پف می» هودور«

: صدا کرد. تواند در تاالر بزرگ با نگهبانان شب غذا بخورد راب قول داده بود که او می. کرد کشیده فکر می
اش حس  توانست نفس گرم او را روي گونه برن چنان محکم بغلش کرد که می. یدگرگ روي تخت پر» .سامر«

ریم، صبر کن  به زودي براي شکار به جنگل می. تونم سوار اسب بشم حاال من می«: به دوستش زمزمه کرد. کند
  .بعد یک مدت به خواب رفت» .و ببین

برد، پاهایش دنبال  هاي کدر شده فرو می گرفت؛ انگشتانش را به میان سن در رویایش دوباره داشت باال می
باالتر و باالتر صعود کرد، از میان ابرها . کشید قدیمی باال می ي گشتند، خودش را از برج فاقد پنجره گاه می تکیه

وقتی براي نگاه کردن به پایین . رفت گذشت و آسمان شب باال را پوشاند، و برج هنوز جلوي رویش باالتر می
برن جیغ کشید و براي حفظ جان . خورند ه دوران افتاد و حس کرد که انگشتانش دارند لیز میایستاد، سرش ب

توانست پرواز  نمی. توانست پرواز کند زمین صدها فرسنگ در زیر بود و او نمی. عزیزش محکم برج را گرفت
راه . ه باال رفتن کردصبر کرد تا تپش قلبش آرام شد، تا دوباره تنفسش منظم شد، و بعد دوباره شروع ب. کند

یک ماه وسیع سفید، به نظرش رسید که اشکال چند  ي خیلی باالتر در زمینه. دیگري نبود، جز به سمت باال
خودش را وادار کرد . کردند، اما جرات توقف نداشت هایش زخمی بودند و درد می دست. بیند گارگویل را می

چشمانشان مانند زغال داغ به رنگ سرخ . کردند شا میها صعودش را تما گارگویل. تر باال برود که سریع
شنید که  ها را می هاي آن برن صداي زمزمه. شاید زمانی شیر بودند، اما اکنون بدقواره و کریه بودند. درخشید می

با خودش گفت که نباید گوش کند، نباید بشنود، تا زمانی که متوجه . گفتند هاي هولناکی به یکدیگر می حرف
برج  ي ها خودشان را از سنگ جدا کردند و روي دیواره اما وقتی گارگویل. ها نشود در امان است آن هاي حرف

تر  ها نزدیک آن. به پایین به سمت جایی که برن چنگ زده بود به راه افتادند، دانست که به هیچ وجه امنیت ندارد
  ».من نشنیدم. من نشنیدم«. کرد شدند و او گریه می تر می و نزدیک

: زمزمه کرد. عظیمی باالي سرش بود ي سایه. کرد و همه جا تاریک بود احساس خفگی می. ناگهان بیدار شد
و شمع کنار تخت را روشن کرد، و برن نفسی با آسایش » هودور«: لرزید، اما سایه گفت از ترس می» .من نشنیدم«

  .خیال کشید

. هاي ماهر و با ظرافتش به او لباس پوشاند ستگرم عرق را از بدن او پاك کرد و با د ي هودور با حوله
صندلی . موقعش که شد، او را تا تاالر بزرگ حمل کرد که در آن میزي دراز را نزدیک آتش گذاشته بودند

آن شب غذایشان بچه . ارباب در باالي میز خالی نگه داشته شد و راب در سمت راست آن روبروي برن نشست



سامر از . عسل وعده داده بود ي شده در کره بود و آشپز براي بعد، شانه خوك و کتلت کبوتر و شلغم سرخ
. کردند تاالر سر یک استخوان دعوا می ي داگ در گوشه ویند و شگی گرفت، گري دست برن اضافات میز را می

ت رسید، اما داشت به غیب در ابتدا به نظر برن عجیب می. شدند هاي وینترفل دیگر به تاالر نزدیک نمی سگ
 .کرد ها عادت می سگ

پیرمرد . شد، بنابراین پیشکار او را بین راب و استاد لوین نشانده بود یارن بین برادران سیاه ارشد محسوب می
ها را  کرد و دنده با دندانش گوشت پاره می. داد، انگار که خیلی وقت بود خودش را نشسته بود بوي گندي می

: ی اسم جان اسنو برده شد، شانه باال انداخت و با غرولند گفتوقت. شکست براي مکیدن مغز استخوان می
 ي برن متوجه مفهوم آن نشد، اما وقتی راب درباره. و دو تا از همراهانش با هم خندیدند» .مصیبت سر آلیسر«

  .خبري از عمویشان پرسید، برادران سیاه به شکل مرموزي ساکت شدند

  »موضوع چیه؟«: برن پرسید

سروران من، خبرهایی هست که شنیدنش سخته و راه «. یش را روي لباسش پاك کردها یارن انگشت
پرسه باید طاقت جواب رو داشته  اي براي جبران نان و گوشتیه که به ما دادید، اما مردي که سوال می سنگدالنه

  ».استارك ناپدید شده. باشه

ویس فرستاد، ولی از وقت برگشتنش خرس پیر اونو براي پیدا کردن ویمار ر«: یکی دیگر از مردها گفت
  ».گذشته، سرورم

  ».به احتمال زیاد مرده. خیلی گذشته«: یارن گفت

از روي نیمکت برخاست و دستش . خشم در لحنش مشهود بود» .عموي من نمرده«: راب استارك بلند گفت
نین انداخت و صدایش بین دیوارهاي سنگی ط» !شنیدي؟ عموي من نمرده«. شمشیرش گذاشت ي را روي دسته

  .برن ناگهان ترسید

هر چی شما بگید، «: یارن بدبوي پیر، بدون اینکه تحت تاثیر قرار گرفته باشد به راب نگاه کرد و گفت
  .هایش گرفته بود مکید یک تکه استخوان را که بین دندان» .سرورم

ی که در خدمت دیوار از کسان«. ترین فرد بین برادران سیاه با عدم آسایش روي نیمکت جابجا شد جوان
  ».کنه راه برگشت رو پیدا می. شناسه هستند، هیچ کس جنگل ارواح رو بهتر از بنجن استارك نمی

ها وارد شدند و هیچ  قبل از این مردهاي خوب زیادي به اون جنگل. خوب، شاید بکنه شاید نکنه«: یارن گفت
  ».وقت برنگشتند



هاي منجمد به دنبال آخرین  آدرها بود که در جنگل ي پیر دربارهننه  ي تنها چیزي که به فکر برن رسید، قصه
 ي یک لحظه ترس برش داشت تا اینکه نحوه. هایی به بزرگی سگ شکاري بودند ها و عنکبوت قهرمان با مرده

  »!کنند کنند، فرزندان جنگل کمکش می ها کمکش می جنگلی«: از دهانش پرید. قصه را به یاد آورد ي خاتمه

اند و دیگه وجود  برن، فرزندان جنگل هزاران ساله که مرده«: جوي پوزخند زد و استاد لوین گفتتیان گری
  ».هاست هاي روي درخت تنها یادگار اونا صورت. ندارند

دونه؟ اون باال همیشه  این پایین شاید حرف شما درست باشه استاد، اما پشت دیوار کسی چه می«: یارن گفت
  ».نده است و چه چیزي مردهشه گفت که چه چیزي ز نمی

ویند راه را نشان داد و سامر  گري. ها، راب خودش برن را به تختخواب برد آن شب بعد جمع شدن بشقاب
ها زیاد و  برادرش نسبت به سن نیرومند بود و برن به سبکی یک قالیچه، اما شیب پله. درست پشت سرشان آمد

  .سنگین شده بودتاریک بود و وقتی به باال رسیدند، تنفس راب 

مدتی راب در کنارش در . او برن را در تختخواب گذاشت، رویش را با مالفه پوشاند و شمع را فوت کرد
ما برات «: سرانجام راب زمزمه کرد. دانست چه بگوید خواست با او حرف بزند، اما نمی برن می. تاریکی نشست
  ».دم کنیم، قول می یه اسب پیدا می

  »گردند؟ ونا هیچ وقت برمیا«: برن از او پرسید

دهد، نه راب  امید آن چنان در صداي راب مشهود بود که برن متوجه شد برادرش است که پاسخ می» .بله«
شاید امکانش پیش بیاد که از اینجا خارج بشیم و در جاده به استقبالش . رسه مامان به زودي به خونه می«. فرمانروا

توانست لبخند برادرش را  حتی با وجود تاریکی اتاق، برن می» کنه؟ ش نمیا زده دیدن تو سوار اسب شگفت. بریم
بینه که ما  یک روز می. دیم به جان اصالً خبر اومدنمون رو نمی. ریم و بعد با هم به شمال می«. حس کند

  ».شه خیلی سفر مهیجی می. اونجاییم، تو و من

توانست  اتاق آن قدر تاریک بود که نمی. کند ریه میشنید که برادرش گ» .سفر مهیج«: برن با آرزو تکرار کرد
هایشان در هم فرو  انگشت. هاي روي صورت راب را ببیند، پس دست دراز کرد و دست او را پیدا کرد اشک
  .رفت

   



  ادارد - ۲۵
مرگش هر چه که بتونم  ي با کمال میل درباره نحوه. بار بود، سرورم مرگ لرد ارن براي همه ما خیلی تاسف«
متاسفانه . چیزي میل دارید؟ شاید چند تا خرما؟ خرمالوي بسیار اعال هم دارم. لطفاً بشینید. کنم شما تعریف می به

تونم یک فنجان شیر یخدار، شیرین شده با عسل به شما تعارف  شراب دیگه با مزاج من سازگار نیست، اما می
  ».در این گرما منو خیلی سرحال میاره. کنم

هوایی مرطوب و سنگین . اش چسبیده کرد که پیرهن ابریشمی به سینه نکار کرد؛ ند حس میشد گرما را ا نمی
هاي داغ و فاقد  مانند پتوي پشمی شهر را پوشانده بود و ساحل رودخانه دچار آشوب بود، چون فقرا از خرابه

ند . کمی وزش باد بودخود به دنبال مکانی براي خواب به کنار آب هجوم آورده بودند که تنها جا با  ي تهویه
  ».خیلی لطف دارید«: موقع نشستن گفت

دختر جوان ظریفی . اي ریزي را با شست و انگشت اشاره برداشت و به آرامی تکانش داد پایسل زنگ نقره
  ».خوب شیرین شده باشه. شیر یخدار براي دست پادشاه و خودم بیار، دخترم و لطف کن«. فوري حاضر شد

هایش را روي  هایش را در هم فرو برد و دست استاد بزرگ انگشت. شیدنی رفتدخترك براي آوردن نو
این حرف درست نیست، . شه ترین می گن که آخرین سال تابستان همیشه گرم مردم عامی می«. شکمش گذاشت
ها رو به خاطر  ها آدم چنین احساسی داره، مگه نه؟ در همچین روزهایی من حسودي شما شمالی ولی خیلی وقت

. روي صندلی جابجا شد و زنجیر سنگین جواهرنشان دور گردنش آهسته صدا داد» .کنم تون می رف تابستانیب
حتی بین . این یکی طول کشید ي تر بوده و تقریباً به اندازه از این یکی گرم 1شکی نیست که تابستان پادشاه میکر«

ن کبیر رسیده، تابستانی که هیچ وقت تموم الخره تابستااکردند ب هایی بودند که تصور می استادها هم احمق
با این . اما در هفتمین سال یک دفعه هوا سرد شد و بعدش پاییزي کوتاه و زمستان طوالنی سختی داشتیم. شه نمی

کرد و فقط موقع شب زنده  پخت و عرق می موقع روز میاولدتاون . فرسا بود حال تا وقتی هوا گرم بود، طاقت
ها  هاي اون شب رایحه. کردیم خدایان بحث می ي زدیم و درباره ي کنار رودخانه قدم میها ما در باغ. شد می

هایی که  ها و شکوفه هایی که از فرط رسیدن ترکیده بودند، هلو و انار، گل یادمه، سرورم؛ عطر و عرق، هندوانه
اون قدر که االن  گرما. ردمک اون موقع مرد جوانی بودم و هنوز زنجیر به گردنبندم اضافه می. شدند شب باز می

به خواب رفتن به نظر  ي هاي پایسل چنان سنگین بود که آماده پلک» .کرد ندازه، اون موقع نمی منو از نفس می
تابستانی بشنوید که قبل از تولد پدرتون  ي شما اینجا نیومدید تا پرت و پال درباره. عفو کنید، لرد ادارد«. رسید می

هاي پیر  ذهن. با نهایت حسرت من، ذهن شبیه شمشیره. کنه وراجی این پیرمرد رو ببخشیداگه مم. از یادها رفته
دختر «. ها گذاشت و پایسل به او لبخند زد دختر خدمتکار سینی را بین آن» .آه، شیرمون اومد. زنند زنگ می

  ».تونی بري می. ممنون«. ها را برداشت، چشید، سر تکان داد یکی از فنجان» .شیرین
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در مورد لرد ارن . حاال کجا بودیم؟ آه، بله«. آلود به ند نگاه کرد رفتن دختر، پایسل با چشم خسته و اشک بعد
  »...سوال کردید

  .او بود ي تر از سلیقه سرمایش مطبوع بود، اما شیرین. ند مودبانه شیر یخدار را چشید» .درسته«

هاي  من و اون سال. ه حال دست گرفته استرسید ک راستش رو بخواهید، یک مدت به نظر می«: پایسل گفت
اي  زیادي در کنار هم سر میز شورا نشستیم و عالیم جلوي چشمم بودند، اما اونا رو به حساب سنگینی وظیفه

هاي مملکتی و  هاي پهنش به خاطر وزن مشغله شانه. کشید گذاشتم که این همه مدت با صداقت به دوش می
پسرش مدام بیمار بود و زنش اون قدر نگران بود که هیچ وقت . ده بودندچیزهاي اضافی دیگه، پایین افتا

مرد قوي هم کافی بودند و لرد جان  هاینا براي از پا در آوردن ی. گذاشت پسرش از جلوي چشمش دور بشه نمی
حاال اما . کردم حداقل اون موقع این طور فکر می. رسید افسردگی و خستگی عجیب به نظر نمی. دیگه جوان نبود

  .به کندي سرش را تکان داد» .زیاد مطمئن نیستم

  »تونید به من بگید؟ در مورد بیماري آخر عمرش چه چیزي می«

من به دنبال کتاب خاصی  یک روز پیشِ«. هایش را گشود تاسف از ناتوانی دست ي استاد بزرگ به نشانه
صبح روز بعد . کنه که چیزي عمیقاً اذیتش می همیشه سالم و تندرست بود، البته به نظرم رسید ي اومد، به اندازه

. اش سردي کرده فکر کرد که معده 1استاد کولمن. پیچید و قادر به برخاستن از بستر نبود از درد به خودش می
وقتی وضعیت . تونه سوءهاضمه بیاره نداخت که می بود و دست اغلب در شرابش یخ می هوا مدتی بود که گرم

  ».اونو به من عطا نکردند ي شخصاً سر بالینش رفتم، اما خدایان توانایی معالجه لرد جان وخیم شد، خودم

  ».شنیدم که شما استاد کولمن رو مرخص کردید«

خورم که لیدي الیسا هیچ وقت منو  بله و افسوس می«. استاد بزرگ به آهستگی کوهی از یخ سر تکان داد
استاد کولمن مثل پسر خودمه و از . کردم بهترین کاره یشاید خطا کردم، اما اون موقع فکر م. نخواهد بخشید

ها شکنندگی بدن پیرها رو  ها جوان کنم، اما اون جوانه و خیلی وقت هاش در برابر هر کسی دفاع می شایستگی
کرد و من نگران بودم  فلفل، تمیز می ي هاي مسهل و شیره اون داشت بدن لرد ارن رو با معجون. کنند درك نمی

  ».موجب مرگ لرد ارن بشهکه شاید 

  »لرد ارن در ساعات آخر عمرش چیزي به شما نگفت؟«

ناخوشی، دست چندین بار اسم رابرت رو صدا کرد، اما  ي در آخرین مرحله«. پیشانی پایسل چین برداشت
یمار ورود به اتاق ب ي لیدي الیسا به پسرش اجازه. خواست یا پادشاه رو تونستم متوجه بشم که پسرش رو می نمی
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ولی پادشاه اومد و چندین ساعت کنار تخت نشست، . داد، از ترس اینکه شاید بیماري بهش سرایت کنه رو نمی
ایشان به  ي شدت عالقه ي مشاهده. ها تعریف کرد و جوك گفت لرد جان از گذشته ي به امید باال بردن روحیه
  ».لرد جان دردناك بود

  »آخر؟ ي اي نیفتاد؟ حرفی در لحظه اتفاق دیگه«

درست قبل از بسته . خشخاش دادم تا درد نکشه ي وقتی دیدم که هر گونه امیدي از دست رفته، به دست شیره«
. ها براي آخرین بار، چیزي به گوش پادشاه زمزمه کرد و براي زنش آرزوي سالمت پسرش رو کرد شدن چشم

مرگ تا صبح روز بعد نیومد، اما . بوداواخر صحبتش چنان گنگ بود که قابل فهم ن. شه گفت که تبار حفظ می
  ».اي نزد هیچ حرف دیگه. لرد جان با آرامش به استقبالش رفت

غیرعادي  ي هیچ نکته«. ند یک جرعه دیگر از شیر نوشید و سعی کرد که از شیرینی آن حالش بهم نخورد
  »مرگ لرد ارن به نظرتون نرسید؟ ي درباره

با . بار بود مطمئناً تاسف. تونم بگم نه، همچین چیزي نمی«. زمزمه بود صداي استاد پیر به آهستگی» غیرعادي؟«
جان ارن اکنون در آرامشه، سرانجام بار از . ترین واقعه است، لرد ادارد این حال، مرگ به شکل خودش طبیعی

  ».دوشش برداشته شده

  »بیماري که اونو از پا در آورد، نظیرش رو قبالً در اشخاص دیگه دیده بودید؟«

پادشاه شریف رابرت و ایریس  ي در دوره. نزدیک چهل ساله که من استاد بزرگ هفت پادشاهی هستم«
دوم قبل از اون؛ حتی یک مدت کوتاه در خدمت پدر جهریس بودم، یعنی  1تارگرین قبل از اون و جهریس

. ي داشته باشم، سرورممن ناخوشی بیش از اون حد دیدم که عالقه به یادآور. ام اوناگان خوشبخت، پنجمین با 
تر از هیچ مورد  مرگ لرد جان عجیب. هایی به بقیه داره هر مورد متفاوته و هر مورد شباهت: گم اینو بهتون می

  ».اي نبود دیگه

  ».اي داشت دیگه ي زنش عقیده«

رو به  اگه این پیرمرد. حاال به یادم افتاد که بیوه، خواهر زن بزرگوار شماست«. استاد بزرگ سر تکان داد
ترین ذهن رو به هم بریزه و  یافته ترین و سازمان تونه حتی قوي گویی ببخشید، باید بگم که غصه می خاطر رك

اي دشمنی به کمین  زایی در هر گوشه از زمان آخرین مرده. لیدي الیسا هیچ وقت داراي همچین ذهنی نبوده
  ».دیده و با مرگ شوهرش سردرگم شد و در هم شکست
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  »مالً اطمینان دارید که جان ارن به خاطر بیماري ناگهانی مرد؟پس شما کا«

  »اگه بیماري نبوده، پس علتش چی ممکنه باشه، سرورم؟. مطمئنم«: پایسل با قاطعیت جواب داد

  ».سم«: ند آهسته مطرح کرد

فکر « .استاد مسن با عدم آسایش روي صندلی جابجا شد. آلود پایسل ناگهان کامالً باز شدند چشمان خواب
استاد بزرگ اتلمور . ما مثل شهرهاي آزاد نیستیم که در اونا همچین چیزهایی زیاد اتفاق میفته. ایه ناراحت کننده

مدتی » .نوشته که هر شخصی ته قلبش به قتل عالقمنده، با این وجود استفاده کننده از سم، حقیرترین شخصه
با این حال بعید . کنید امکانش هست، سرورم د میچیزي که پیشنها«. هایش غرق تفکر بودند ساکت شد، چشم

و . شناسه و لرد ارن هیچ عالمتی به نفع مسمومیت نشان نداد هاي رایج رو می هر استاد درجه سومی سم. دونم می
کنه که همچین شخص نجیبی رو به  چه هیوالیی در پوست یک مرد جرات می. همه دست رو دوست داشتند

  »قتل برسونه؟

  ».زنانه است ي سم اسلحهشنیدم که «

گلویش را » .ها و خواجه... ها ها، بزدل زن. گن بله، این طور می«. پایسل متفکرانه دست روي ریشش کشید
لرد «. خانه سر و صدا راه انداخت باالي سرشان یک زاغ در پرنده. خلط تف کرد ،صاف کرد و روي حصیر

  ».ها اعتماد نکنید، سرورم د؟ به عنکبوتدونستی واریس در الیس از موقع تولد برده بوده، می

. کرد شد؛ چیزي در مورد واریس بود که پوست ند را مور مور می به زحمت اخطاري براي ند محسوب می
  .بلند شد» .زیاد وقتتون رو گرفتم. و به خاطر کمک از شما ممنونم. مونه، استاد یادم می«

امیدوارم که براي بر طرف «. را تا در مشایعت کرد دو ن استاد بزرگ پایسل به آرامی از روي صندلی بلند شد
من بر بیاد، کافیه مطرح  ي اي باشه که از عهده اگه خدمت دیگه. کردن نگرانی شما کمک ناچیزي کرده باشم

  ».کنید

  ».کنجکاوم که نگاهی به اون کتاب بندازم که جان روز قبل مریض شدنش از شما قرض گرفت. خواهش هی«

 ي ، درباره1استاد بزرگ ملیون ي بار بود، نوشته کتابی کسالت. ونو چندان قابل توجه نخواهید یافتمتاسفانه ا«
  ».هاي بزرگ تبار خاندان

  ».با این حال دوست دارم که ببینمش«

                                                             
1 Malleon 



وقتی پیداش کردم، بالفاصله ترتیب . منه ي اینجا یه جایی در خونه. هر طور مایلید«. پیرمرد در را گشود
  ».دم امتگاه شما رو میبه اق ارسالش

اگه باز «: سپس انگار که فکري تازه به ذهنش خطور کرده باشد، اضافه کرد» .شما نهایت ادب رو دارید«
کنجکاوم که . گفتید که موقع مرگ لرد ارن، پادشاه کنار تختش بوده. لطف داشته باشید، یک سوال دیگه دارم

  »آیا ملکه هم اونجا بود؟

لرد تایوین براي . ها اون موقع به همراه پدر ملکه در راه کسترلی راك بودند بچهملکه و . چطور؟ نخیر«
بدون تردید به امید تماشاي اینکه پسرش، . روز تولد پرنس جافري با کلی همراه به شهر ما اومده بودي  مسابقه

لرد ارن به گردن من  فرستادن خبر مرگ ناگهانی. بره، اما با کمال تاسف ناامید شد جیمی، تاج قهرمانی رو می
  ».تر نفرستاده بودم اي با قلبی اندوهگین هیچ وقت پرنده. افتاد

  .پیر در بچگی آموخته بود ي المثلی بود که از ننه ضرب» .بال سیاه، خبر سیاه«: ند زمزمه کرد

لوین خبر استاد  ي وقتی پرنده. دونیم که همیشه این چنین نیست گن، اما می فروش این طور می هاي ماهی زن«
  »هاي پاك در قلعه شد، مگه نه؟ برن شما رو آورد، پیام موجب شادمانی تمام قلب

  ».حق با شماست، استاد«

در خدمت . هر چقدر مایلید به مالقات من بیایید، لرد استارك«. پایسل سر خم کرد» .خدایان رحیم هستند«
  ».هستم

  خدمت چه کسی؟ بله، اما در: شد ند با خودش فکر کرد وقتی در بسته می

هایش را در دو  آریا دست. هاي چرخان برج دست به دخترش برخورد در راه برگشت به اتاقش روي پله
. سنگ زبر پاي لخت او را ساییده بود. کرد که تعادلش را روي یک پا حفظ کند طرف بلند کرده بود و سعی می

  »کنی؟ آریا، چکار می«. ند ایستاد و به او خیره شد

هایش براي حفظ تعادل به  دست» .ها روي شستش وایسته گه که رقاص آب باید بتونه که ساعت سیریو می«
  .جنبش افتادند

  »کدوم شست؟«. ند مجبور شد که لبخند بزند

از روي پاي راست به چپ پرید، یک لحظه به شکل خطرناکی » .ها هر کدوم از شست«: با عصبانیت گفت
  .ا به دست آوردتاب خورد تا اینکه دوباره تعادلش ر



  ».شه ها راه زیاده و سقوط سختی می مجبوري که اینجا تمرین ایستادن بکنی؟ تا پایین پله«

پدر، حاال برن میاد «. ساقش را پایین آورد و روي دو پا ایستاد» .گه که رقاص آب هیچ وقت نمیفته سیریو می«
 »که پیش ما زندگی کنه؟

  ».دید قدرتش دارهاحتیاج به تج. نه به این زودي، عزیزم«

  »کنه؟ برن وقتی بالغ شد چکار می«. آریا لبش را گاز گرفت

» .مونه، کافیه فعالً دونستن اینکه زنده می. چندین سال براي یافتن جواب وقت داره، آریا«. ند کنارش زانو زد
بود که زمینی به شبی که پرنده از وینترفل رسیده بود، ادارد استارك دخترها را به جنگل خدایان قلعه برده 

در آنجا یک کاج  نیایشدرخت . وسعت یک هکتار در کنار رودخانه با درختان نارون و توسکا و سپیدار بود
هاي شمالی در  درخت به مانند. هاي تمشک پیچ خورده بودند هاي قدیمی آن بوته تنومند بود که روي شاخه

سا خوابش برد و چند ساعت بعد نوبت به آریا رسید که با برخاستن ماه سن. مقابل آن براي سپاسگزاري زانو زدند
وقتی نور . در تمام ساعات تاریکی به تنهایی شب را زنده نگه داشت. بدنش را زیر رداي ند جمع کرد و خوابید

سنسا به او . هاي قرمز باز شدند با نفس اژدها گل ،سحر روي شهر تابید، دور دخترهایش که دراز کشیده بودند
  ».زنه دیدم که لبخند می. خواب برن رو دیدم«: ه بودزمزمه کرد

  »تونه شوالیه بشه؟ هنوز می. هاي گارد شاهنشاهی از شوالیه. خواست شوالیه بشه می«: گفت اکنون آریا می

اي عظیم شد و به عضویت  اما یه روزي شاید حکمران قلعه«. دید اي در دروغ گفتن به او نمی فایده» .نه«
شاید مثل برندون معمار قلعه بنا کرد، یا به سیاحت در دریاي باختر رفت، یا به مذهب . ومدشوراي پادشاه درا

: داد در ذهنش اضافه کرد به زبان آوردن نمی ي با غمی عمیق که اجازه» .مادرت ایمان آورد و سپتون اعظم شد
در آغوش نخواهد  ارش راما هیچ وقت دوباره همپاي گرگش نخواهد دوید، یا با زنی نخواهد خوابید، یا پس

  .گرفت

  »تونم مشاور پادشاه بشم و قلعه بسازم و سپتون اعظم بشم؟ من می«. آریا سرش را به یک سمت خم کرد

کنی، و  اون حکومت می ي کنی و به قلعه با یک شاه ازدواج می«. نرمی به پیشانی به او زد ي بوسه» ...تو«
  ».شاید هم یکی سپتون اعظم شدشن، و بله،  پسرهات شوالیه و پرنس و لرد می

ند آه . ساق راستش را جمع کرد و تمرین تعادل را از سر گرفت» .نه، اون سنساست«. آریا در هم رفت ي قیافه
  .کشید و او را تنها گذاشت



. آب سرد روي سرش ریخت ،داخل اتاقش، لباس ابریشمی آلوده به عرق را درآورد و از تشت کنار تخت
مالقات  ي سرورم، لرد بیلیش بیرون منتظره و اجازه«: کرد، الن وارد شد و گفت می وقتی صورتش را خشک

  ».خواد می

فوراً به مالقاتش «. ترین لباس کتانی تمیز موجود را برداشت نازك» .هاي من هدایتش کن به اتاق مهمان«
  ».رم می

هاي گارد  شمشیربازي شوالیهفینگر روي صندلی کنار پنجره نشسته بود و تمرین  وقتی ند وارد شد، لیتل
هاي  تنها اگه ذهن سلمی پیر به تیزي شمشیرش بود، گردهمایی«. کرد شاهنشاهی در حیاط زیرین را تماشا می

  ».شد تر می شوراي ما به مراتب پر هیجان

 ي ه فرماندهند احترام عمیقی نسبت ب» .هر مردي در بارانداز پادشاه دلیر و قابل احترامه ي سر باریستان به اندازه«
  .سفیدموي گارد شاهنشاهی کسب کرده بود

سال . گیره خوبی می ي البته باید بگم که در مسابقه نتیجه. کننده و به همون اندازه خسته«: فینگر اضافه کرد لیتل
  ».پیش تازي رو از اسب انداخت و همین چهار سال پیش بود که قهرمان شد

این «. احتمالی مسابقه است ي رسش نداشت که چه کسی برندهاي به این پ ادارد استارك کمترین عالقه
  ».من اومدید ي پنجره ي مالقات دلیل خاصی داره، لرد پتایر، یا اینکه شما فقط براي لذت بردن از منظره

  ».به کت قول دادم که در پرس و جو به تو کمک کنم، پس کارهایی کردم«. فینگر لبخند زد لیتل

توان به لرد پتایر بیلیش اعتماد  ل هم داده باشد، براي ند قبولش سخت بود که میحتی اگر قو. ند جا خورد
  »خبري برام داري؟«. رسید رفتار او زیادي زیرکانه به نظر می. کرد

به فکرت رسیده که از خدمتکارهاي لرد جان . راستش رو بخواي، چهار کس. کسی«: فینگر تصحیح کرد لیتل
  »بازجویی کنی؟

در این مورد » .جان رو با خودش به ایري برده ي اهل خونه ي لیدي ارن همه. تونستم کاش می«. ند اخم کرد
استاد جان، : کردند، همراه او گریخته بودند تمام کسانی که نزدیک شوهر او زندگی می. الیسا به او لطف نداشته

  .ها و نوکرهایش هایش، شوالیه نگهبان ي پیشکارش، فرمانده

حامله که با عجله ترتیب ازدواجش با  ي یه پیشخدمت آشپزخونه. چند نفري موندند. نه همه بیشتر اهل خونه،«
هاي اسطبل که به نگهبانان شهر پیوست، مسئول شراب که به  یکی از مهترهاي لرد رنلی داده شد، یکی از خدمه

  ».خاطر دزدي از خدمت مرخص شد، و مالزم لرد ارن



هاي او  مالزم یک شخص معموالً اطالعات بسیاري از مالقات. ي ند بودغافلگیري خوشایندي برا» مالزمش؟«
  .داشت

  ».بعد مرگ لرد ارن، پادشاه پسره رو شوالیه کرد«. فینگر اسم او را گفت لیتل» .1سر هیو از ویل«

  ».و به دنبال بقیه. فرستم به دنبالش می«

  ».ار پنجره بیاسرورم، لطف کن و اینجا به کن«. فینگر در هم رفت لیتل ي قیافه

  »چرا؟«

  ».بیا تا بهت نشون بدم، سرورم«

خانه،  حیاط، کنار در اسلحه ي اونجا، سمت دیگه«. اي کرد پتایر بیلیش اشاره. ند با اخم به کنار پنجره آمد
  »کنه، دیدي؟ ها با سنگ داره شمشیر تیز می پسري که روي پله

  »چه ایرادي داره؟«

روي صندلی » .خیلی زیادي پیدا کرده ي بوت به شما و کارهاي شما عالقهعنک. ده اون به واریس گزارش می«
  »نگهبانی که به بارو تکیه داده؟. ها به سمت غرب، باالي اسطبل. حاال به دیوار نگاه کن«. جابجا شد

  »گرهاي خواجه؟ یکی دیگه از زمزمه«. ند آن مرد را دید

شه  ی روي ورودي این برج داره و راحت متوجه میدقت کن که چه دید خوب. نه، این یکی مال ملکه است«
فکر . سرخ پر از جاسوسه ي قلعه. شناسم ها رو من هم نمی باز هم هستند، خیلی. که چه کسانی به مالقاتت میان

  »خانه مخفی کردم؟ کنی چرا کت رو در فاحشه می

ظرش رسید که مرد روي دیوار به ن» .لعنت به هفت جهنم«. ها نداشت اي به این دسیسه ادارد استارك عالقه
در این شهر «. ند ناگهان احساس عدم آسایش کرد و از جلوي پنجره کنار کشید. کند واقعاً دارد او را تماشا می

  »شده هر کسی خبرچین یه کس دیگه است؟ نفرین

چه فکرش رو گر... من، تو، شاه«. هایش شروع به شمردن کرد فینگر با انگشت لیتل» .شاید که نه، بذار ببینم«
کسی در خدمت «. بلند شد» .ده و من از تو ابداً مطمئن نیستم کنم، پادشاه زیادي خبرها رو به ملکه می که می

  »داري که کامالً و به شکل مطلق بهش اعتماد داشته باشی؟

                                                             
1 Ser Hugh of the Vale 



  ».بله«

فینگر  تللبخند لی» .در این صورت من یک قصر دلباز در والریا دارم که خیلی دوست دارم به تو بفروشم«
این نوکر سرمشق . کنیم سرورم، جواب خردمندانه خیر بود، با این حال جوابتون رو قبول می«. کرد مسخره می

آمد و رفت خودتون مورد توجه خواهد بود، اما حتی واریس عنکبوت . خودتون رو سراغ سر هیو و بقیه بفرستید
  .به سمت در به راه افتاد» .نظر داشته باشهمدت روز تحت  ي تونه هر شخص تحت خدمت شما رو همه هم نمی

شاید عدم اعتمادم به شما خطا . ها سپاسگزارم از شما به خاطر این کمک... من«. ند صدایش کرد» لرد پتایر«
  ».بوده

عدم اعتماد به من . گیري، لرد ادارد خیلی دیر یاد می«. تیز کوچکش ور رفت فینگر با ریش نوك لیتل
  ».پایین اومدن از اسب در این شهر بوده ي ز لحظهترین کارت ا عاقالنه

    



  جان - ۲۶
جان . داد که عضو تازه به میدان تمرین وارد شد جان داشت به درین بهترین روش ضربه از پهلو را نشان می

. خوبه. نباید تعادلت رو از دست بدي. پاهات باید کمی بیشتر از هم فاصله داشته باشند«: کرد درین را تشویق می
  » .اال با ضربه بدنت رو بچرخون، تمام وزنت رو روي شمشیر بندازح

  ».اینو ببین، جان. به حق هفت خدا«: زمزمه کرد. درین کنار کشید و کالهخودش را باال زد

ترین پسري را که به عمر دیده بود، ایستاده در  از میان شکاف چشم کالهخودش، چاق. جان برگشت
خز کاپشن  ي یقه. با قضاوت از ظاهر، حداقل صد و سی کیلو وزن داشت. کردخانه مشاهده  چارچوب در اسلحه

نوري با  هاي کم روي صورت فربه به گردي قرص ماه، چشم. اش زیر غبغبش گم شده بود شده گلدوزي
بدون مخاطب . کردند تنه پاك می ها عرقشان را روي مخمل نیم زدند و انگشت اضطراب اطراف را دید می

  ».براي آموزش... براي... بهم گفتند که باید به اینجا بیام... همب«: خاصی گفت

پیپ با یک گروه » .گاردن اهل جنوب، به احتمال زیاد جایی نزدیک هاي. یه بچه اشرافی«: پیپ به جان گفت
تواند پی  زد که تنها از روي لحن صداي اشخاص می گرد هفت پادشاهی را گشته بود و الف می بازیگرِ دوره

  .اند اند و کجا متولد شده که چه کاره بوده ببرد

جان این . زد کاپشن پسر چاق با نخ ارغوانی طرحی از یک شکارچی دوخته شده بود که قدم می ي روي سینه
رسه که در  به نظر می«: سر آلیسر زیردست جدیدش را برانداز کرد و گفت. داد نشان خانوادگی را تشخیص نمی
تصور شما از زره، خز . فرستند ها رو برامون به دیوار می حاال خوك. اقچی شدندجنوب دچار قحطی دزد و قاچ

  »و مخمله، لرد ژامبون؟

دار و  اش را با خودش آورده است؛ جلیقه از چرم سخت و زره نرمپوش زودي آشکار شد که تازه وارد زره به
اما از آنجا که . شن را داشتچرمی که همان نقش شکارچی روي کاپ ي کالهخود، حتی یک سپر چوبی با رویه

این کار نصف . خانه مجهز کند ها سیاه نبود، سر آلیسر اصرار کرد که او خودش را از اسلحه هیچ کدام از آن
دور کمر او دانل نویل را وادار کرد که دو طرف بدنه زره را بشکافد و دوباره با صفحات . صبح طول کشید

. ساز مجبور شد که روبند را جدا کند کالهخود به سر او، زره براي فرو کردن یک. چرمی به هم وصل کند
در لباس نبرد، پسر جدید . بندهاي چرمی دور ساق و زیربغل چنان سفت بودند که به زحمت قادر به حرکت بود

خدایان «: سر آلیسر گفت. اي شباهت پیدا کرده بود که نزدیک بود پوستش بترکد به سوسیس بیش از حد پخته
  ».هالدر، ببین که سر خوك چی در چنته داره. عرضه نباشی و تو به اندازه ظاهرت بی رحم کنند



شانزده . هالدر در معدن سنگ متولد شده بود و شاگردي یک سنگتراش را کرده بود. جان اسنو اخم کرد
پ زمزمه پی. اش را داشت هایی بود که جان تجربه ترین ضربه ساله، قدبلند و عضالنی بود و ضرباتش سهمگین

  .و چنین هم شد» .شه تر از کون یه فاحشه می نمایش زشت«: کرد

لرزید و خون از کالهخود  تمام بدنش می. نبرد کمتر از یک دقیقه تا سرنگون شدن پسر چاق طول کشید
» .دیگه بسه، تسلیمم، منو نزن. تسلیمم«: جیغ کشید. کرد هاي کلفتش نفوذ می اش به میان انگشت شکافته شده

س خندیدند و چند تا از پسرهاي دیگر می 1تر.  

وقتی پسر » .شمشیرت رو بردار. روي پاها، سر خوك«. سر آلیسر حتی حاال هم قصد اعالم پایان نداشت
» .اون قدر با پهناي شمشیرت بزنش که روي پاهاش بلند شه«. چسبیده به زمین باقی ماند، تورن به هالدر اشاره داد

هالدر » .تونی بزنی تر می محکم«: تورن طعنه زد. اي زد ریفش که باال گرفته شده بود ضربههالدر با دودلی به ته ح
تازه  پسرِ. شمشیرش را با دو دست گرفت و چنان محکم زد که حتی پهناي شمشیر براي شکافتن چرم کافی بود

  .وارد از درد زوزه کشید

جان، «: پسر کوچک زمزمه کرد. گذاشت پیپ دستش را روي بازوي او. جان اسنو یک قدم به جلو برداشت
  .نگاه نگرانش به سر آلیسر تورن بود» .نه

سر خوك «. پسر چاق با زحمت بلند شد، سر خورد و دوباره محکم به زمین افتاد» .بلند شو«: تورن تکرار کرد
  ».دوباره. فهمه کم کم داره معنی ایستادن رو می

  »!برامون یه تکه گوشت ببر«: رست با خنده گفت. داي دیگر شمشیر را باال بر هالدر براي ضربه

  ».هالدر، بسه«. جان دست پیپ را کنار زد

  .هالدر به سر آلیسر نگاه کرد

کنم که  بهت یادآوري می. لرزه کنه، رعیت می حرامزاده عنایت می«: اش گفت مربی با آن صداي سرد و برنده
  ».اینجا من مربی نظامی هستم، لرد اسنو

هیچ افتخاري با زدن حریف «. کرد تا حد امکان به تورن اعتنا نمی» .بهش نگاه کن، هالدر«: گفت جان مصرانه
  .کنار پسر خپل زانو زد» .اون تسلیم شده. شه مغلوب کسب نمی

  ».اون تسلیم شده«: تکرار کرد. هالدر شمشیرش را پایین آورد
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کرد که برخیزد، او  ان به پسر چاق کمک میوقتی ج. هاي سیاه سر آلیسر روي جان اسنو دوخته شده بود چشم
  ».شمشیرت رو بهم نشون بده، لرد اسنو. ما عاشق شده ي رسه که حرامزاده به نظر می«: گفت

تنها تا یک حد جرات سرپیچی از سر آلیسر را داشت و ترسش از آن بود که اکنون . جان شمشیرش را کشید
  .زیادي از آن حد گذشته باشد

موش، . کنیم خواد که از بانوش دفاع کنه، پس ما براي تمرین ازش استفاده می حرامزاده می«. تورن لبخند زد
ست و آلبت» .جوش، به کله سنگی کمک کنید سه نفر شما باید براي به ضجه انداختن «. به هالدر پیوستند 1ر

  ».فقط کافیه که از حرامزاده رد بشید. خوك بانو کافی باشید

سر آلیسر زیاد دو حریف به مقابله با او فرستاده بود، اما هیچ وقت » .شت من بمونپ«: جان به پسر چاق گفت
براي مقابله . دانست که امشب به احتمال زیاد با بدن کوفته و زخمی به خواب خواهد رفت می. سه تا نفرستاده بود
  .با حمله آماده شد

کالهخودش را » .دو تفریحش بیشتره سه در برابر«: پسر کوچک با نشاط گفت. ناگهان پیپ در کنارش بود
مخالفت داشته باشد، گرن  ي قبل از اینکه جان حتی فرصت اندیشیدن درباره. پایین کشید و شمشیرش را درآورد

  .جلو آمده بود تا سه نفر شوند

از رست و دو همراهش با صدایی . توانست نگاه سر آلیسر را حس کند جان می. حیاط کامالً ساکت شده بود
هالدر به . اما این جان بود که قبل از همه جنبید» چرا منتظرید؟«: ه شکلی تمسخرآمیز مالیم بود پرسیدکه ب

  .زحمت شمشیرش را به موقع باال آورد

یک بار سر رودریک به او . جان با هر ضربه حمله کرد، پسر بزرگتر را مشغول نگه داشت و به عقب راند
به شکل مهیبی نیرومند اما کم طاقت، بدون : شناخت ر را میحریف را بشناس؛ جان هالد: آموخته بود

  .مستاصلش کن و به همان قطعیت غروب خورشید، دفاعش را باز رها خواهد کرد. کوچکترین عالقه به دفاع

. مهابا را در باالي سرش گرفت جان جلوي یک ضربه بی. با پیوستن بقیه به نبرد، صداي فوالد حیاط را پر کرد
اي از روي درد  خفه ي یک ضربه از پهلو به قفسه سینه هالدر زد و پاداشش ناله. باالي بازویش رفت موج ضربه تا

. درد تا گردنش تیر کشید، اما براي یک لحظه هالدر تعادل نداشت. جان فرود آمد ي ضد حمله روي شانه. بود
  . جان به پاي چپ زد و او ناسزاگویان سرنگون شد

زد، بیش از  کرد و تعداد ضرباتی که به آلبت می جان آموخته بود مقاومت می گرن داشت همان طور که از
ست دو سال سن و بیست کیلو وزن برتري داشت. شد، اما پیپ تحت فشار بود آنی بود که دفاع می جان به . ر
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زیر به رست تلو تلو خورد و پیپ از . پشت سر او رفت و کالهخود متجاوز به دختر را مثل زنگ به صدا درآورد
آلبت . تا آن زمان، جان سراغ بعدي رفته بود. دفاعش نفوذ کرد، سرنگونش کرد و تیغ را روي گلویش گذاشت

  ».تسلیم«: با مواجه شدن با دو شمشیر عقب کشید و داد زد

برگشت و دور » .ها امروز به حد کافی طول کشیده نمایش دلقک«. سر آلیسر با چندش صحنه را بررسی کرد
  .لسه از آموزش خاتمه یافته بوداین ج. شد

تراش کالهخودش را درآورد و به طرف دیگر حیاط  فرزند سنگ. درین به هالدر کمک کرد که بلند شود
  ».سازم، اسنو یه لحظه فکر کردم که بالخره کارت رو می«. پرت کرد

ف کرد و سعی شمشیرش را غال. کرد اش گز گز می زیر زنجیر و چرم، شانه» .یه لحظه فرصتش رو داشتی«
  .هایش را روي هم بفشارد کرد که کالهخودش را بردارد، اما وقتی دستش را بلند کرد، درد باعث شد که دندان

هاي کالهخود را باز کردند و آن را با  هایی با انگشتان خپل گیره دست» .بذار من در بیارم«: صدایی گفت
  »صدمه دیدي؟«. مالیمت بلند کردند

در اطرافشان، حیاط داشت . اش در هم رفت اش دست زد و از درد قیافه به شانه» .رو دارم تجربه کوفتگی بدن«
  .شد خلوت می

اسم من سمول «. در جایی که هالدر کالهخود پسر خپل را شکافته بود، روي مویش خون لخته زده بود
تا اینکه ... بودم، تا اینکه 2یله  هورنمنظورم اینه که اهل «. هایش را لیسید مکث کرد و لب» ...هورن، از 1تارلی

سابق بر این، . گاردن هاي هاي هاي تایرل ، یکی از پرچمدار3پدرم لرد رندله. اومدم تا سیاه بپوشم. ترکش کردم
 .صدایش محو شد» ...من وارثش بودم، اما

  ».ند استارك وینترفلیي  من جان اسنو هستم، حرامزاده«

  ».کنه مادرم سم صدام می. تونید منو سم صدا کنید دوست دارید، میاگه ... من«. سمول تارلی سر تکان داد

دوست نداري که بدونی . تونی لرد اسنو صداش کنی می«: ها ملحق شود گفت آمد تا به آن پیپ وقتی می
  ».کنه مادرش چی صداش می

  ».این دو نفر گرن و پیپار هستند«: جان گفت

                                                             
1 Samwell Tarly 
2 Horn Hill 
3 Lord Randyll 



  ».ست گرن اون زشته«: پیپ گفت

  ».هاي من شبیه خفاش نیست حداقل گوش. تري تو از من زشت«. گرن اخم کرد

  ».شما متشکرم ي از همه«: پسر چاق با جدیت گفت

  »چرا بلند نشدي تا بجنگی؟«: گرن پرسید

متاسفانه ... من«. به زمین نگاه کرد» .خواستم باز هم منو بزنه نمی. نتونستم... فقط. خواستم خواستم، واقعاً می می«
  ».گه پدرم اینو همیشه می .من ترسو هستم

چه جور مردي . حتی پیپ حرفی در جواب نداشت و پیپ همواره حاضرجواب بود. گرن مبهوت مانده بود
  کند؟ خودش را بزدل اعالم می

زده،  چشمش به چشم جان افتاد و به سرعت حیوانی وحشت. ها متوجه افکارشان شد سمول تارلی حتماً از قیافه
با » .خوام این طور که هستم باشم نمی... خوام من نمی. من متاسفم... من«. کنار کشید نگاهش را از نگاه جان

  .خانه به راه افتاد هاي سنگین به سمت اسلحه قدم

  ».کنی تو خسته بودي، فردا بهتر عمل می«: جان صدایش زد

هیچ وقت «. پلک زد ها براي پاك کردن اشک» .کنم نه، نمی«. اش به عقب نگاه کرد سم با ماتم از روي شانه
  ».کنم بهتر عمل نمی

کاش کمکش . ها خوشش نمیاد هیچ کس از بزدل«: بعد رفتن او، گرن اخم کرد و با ناراحتی گفت
  »شه؟ اگه فکر کنند که ما هم بزدلیم، چی می. کردیم نمی

  ».تر از اونی که بزدل باشی تو احمق«: پیپ گفت

  ».نیستم«

  ».تر از اونی که فرار کنی بهت حمله کنه، احمقاگه یه خرس در جنگل . بله، هستی«

ناگهان با دیدن لبخند پیپ مکث کرد، متوجه معناي » .کنم تر از تو فرار می نیستم، سریع«: گرن مصرانه گفت
جان آن دو را براي مشاجره تنها گذاشت و به . گردن کلفتش، رنگ سرخ تندي گرفت. حرفش شد و اخم کرد

  .اش را درآورد شده ش را آویزان کرد و زره لهخانه برگشت، شمشیر اسلحه



ها موقع تمرین شمشیرزنی بود، بعد از ظهرها  کرد؛ صبح از الگوي خاصی پیروي می »کسل بلک«زندگی در 
کردند تا معلوم شود که در چه کاري  وارد محول می برادران سیاه وظایف مختلفی را به اعضاي تازه. موعد کار

شد تا صیدي براي میز  رهاي نادري که به همراه گوست در کنارش فرستاده میبعد از ظه. مهارت دارند
گذشت، چندین روز را  هر روز که به شکار می اما در عوضِ. کل تهیه کنند، برایش بسیار عزیز بودند ي فرمانده

شده را تیز تبري را که از فرط استفاده کند  ،دست گذراند و وقتی آهنگر تک خانه می پیش دانل نوي در اسلحه
داد، با دم آهنگري باد  چرخاند یا وقتی نویل با پتک به یک شمشیر جدید شکل می کرد، سنگ را برایش می می
زد، به استاد ایمون در  کرد، به تیرها پر می داد، اسطبل تمیز می رساند، نگهبانی می مواقع دیگر پیغام می. زد می

  .کرد دن به حساب اموال و تجهیزات کمک میها یا به بوئن مارش در رسی نگهداري از پرنده

ها او را به همراه چهار بشکه از سنگ تازه خرد شده به باالبر فرستاد تا روي  آن بعدازظهر، مسئول کشیک
باري  کننده و کسالت حتی با وجود همراهی مثل گوست، کار خسته. مسیرهاي یخی باالي دیوار سنگریزه بپاشد

شد از باالي دیوار نصف دنیا را دید و هوا  در روزهایی که آسمان صاف بود، می. ددا بود، اما جان اهمیت نمی
و ... جاي مناسبی براي تفکر بود و دید که افکارش معطوف به سمول تارلی است. بخش بود همیشه سرد و فرح

کوتوله با  .اي خواهد داشت پسر چاق چه عقیده ي دانست که تیریون درباره نمی. عجیب که به تیریون لنیستر
دنیا . هاي تلخ را انکار کنند تا اینکه قبولشان کنند دهند واقعیت لبخند به او گفته بود که بیشتر اشخاص ترجیح می

کردند؛ اقرار به بزدلی به شیوه سمول تارلی، نوع عجیبی از  هایی بود که تظاهر به قهرمان بودن می پر از بزدل
ها را تمام کرد، به عصر  وقتی ریختن سنگریزه. ي پیشرفت کار بوددرد شانه باعث کند. شجاعت احتیاج داشت

. معطل کرد تا غروب خورشید و به رنگ خون در آمدن افق غرب را از آن باال تماشا کند. نزدیک شده بود
هاي خالی را به داخل قفس غلتاند و به  شد، جان بشکه سرانجام وقتی که تاریکی از سمت شمال داشت مسلط می

  .باالبر عالمت داد که او را به پایین بفرستدمسئول 

یک گروه از برادران . وقتی که او و گوست به غذاخوري رسیدند، بقیه غذاي عصر را تقریباً تمام کرده بودند
رفقاي او سر میز نزدیک دیوار غربی بودند و . کردند بازي می سیاه نزدیک آتش سر شراب شیرین تاس

 یهایی بزرگ، دروغگوی گرد با گوش هاي دوره پادوي هنرپیشه. داستان بودپیپ در وسط یک . خندیدند می
کرد و توانایی اجراي هر  ها زندگی می مادرزاد با صدها صداي مختلف بود و به جاي تعریف داستان، در متن آن

وقتی به دخترك میخانه یا پرنسس . شد چران می یک لحظه پادشاه بود و بعد خوك. نقش ضروري را داشت
آورد و  هاي ناگزیر، اشک همه را در می برد که از شدت خنده شد، صداي زیري به کار می اکره تبدیل میب

هر کسی از  ي جان به اندازه. تقلید دقیقی از سر آلیسر بودند يهایش همواره به شکل مرموز خواجه
جایی رفت که سمول تارلی  با این حال امشب برگشت و به انتهاي نیمکت به... برد هاي پیپ لذت می بازي دلقک

  .با بیشترین فاصله ممکن از دیگران تنها نشسته بود



کرد که جان روبروي او  که آشپزها براي شام تدارك دیده بودند تمام میرا او داشت آخرین کتلت خوکی 
  »گرگه؟«. چشم پسر خپل از دیدن گوست گشاد شد. نشست

  ».گی پدرمهدایرولف نشان خانواد. اسمش گوسته. یه دایرولف«

  ».زنه مال ما یه شکارچیه که قدم می«

  »از شکار خوشت میاد؟«

  .اش بگیرد کم مانده بود که دوباره گریه» .ازش متنفرم«. پسر چاق لرزید

  »اي؟ زده این دفعه مشکلت چیه؟ چرا همیشه این همه وحشت«

تی از حرف زدن سم به آخرین تکه از کتلت خوك خودش خیره شد و به سستی سرش را تکان داد؛ ح
. آورد جان شنید که پیپ با صدایی زیر صداي خوك در می. شلیکی از خنده تاالر را پر کرد. هراس داشت

  ».بیا بریم بیرون«. ایستاد

  »کنیم؟ چرا؟ بیرون چکار می«. صورت گرد فربه با شک به او زل زد

  »دیوار رو دیدي؟. کنیم صحبت می«

اما به هر حال برخاست، پالتو پوستش را » .دیدمش، هفتصد قدم ارتفاع دارهالبته که . من چاقم، کور که نیستم«
هنوز محتاط بود، انگار مشکوك بود که . هایش انداخت و جان را به خارج از غذاخوري دنبال کرد به روي شانه
 کردم که این هیچ فکر نمی«: سم گفت. زد گوست کنارشان قدم می. اي کثیف در انتظارش است در شب حقه

هیچی نشده، به خاطر تالش براي همراهی با جان به . فرستاد سخن گفتنش به هواي سرد بخار می» .طور باشه
  »...چقدر... ها در حال ریزشند و چقدر همه ساختمان«. نفس نفس افتاده بود

هاي خاکستري در زیر  بست و جان صداي ظریف خرد شدن بوته زمین قلعه داشت به سختی یخ می» سرده؟«
  .شنید هایش را می مهچک

. شب قبل در تاریکی بیدار شدم و آتش خاموش شده بود. از سرما متنفرم«. بار سر تکان داد سم با حالتی رقت
  ».زنم مطمئن بودم که تا صبح تا حد مرگ یخ می

  ».تره جایی که ازش اومدي، حتماً از اینجا گرم«



ذشتیم، من و مردانی که پدرم براي رسوندن من به شمال گ ها می از تپه. تا ماه پیش به عمرم برف ندیده بودم«
اولش فکر کردم که چه قشنگه، مثل . فرستاده بود، که این چیزهاي سفید مثل بارانی نرم شروع کردند به ریختن

همراهانم روي ریششون . اما ریخت و ریخت، تا اینکه مغز استخونم منجمد شد. پرهایی که در آسمون شناورند
ترسیدم که هیچ وقت تموم  می. بارید هاشون برف نشسته بود، با این حال هنوز می اون مقدار روي شانهو بیشتر از 

  ».نشه

  .جان لبخند زد

در آسمان باالي سر، . درخشید ماه با نور ضعیفی می ي قرص نصفه دیوار مقابلشان قد برافراشته بود و زیر نورِ
هاي عریض  با دیدن پله» کنند که به اون باال برم؟ م میمجبور«: سم پرسید. زدند ستارگان واضح چشمک می

  ».شم اگه مجبور به باال رفتن از اون بشم، تلف می«. اش مثل شیر کهنه ترشید چوبی، قیافه

  ».کشنت با قفس باال می. باالبر داریم«: جان ضمن اشاره گفت

  ».از جاهاي بلند بدم میاد«. سمول تارلی دماغ باال کشید

فهمم، اگه واقعاً این همه ترسو  ترسی؟ نمی از همه چیز می«. جان با ناباوري اخم کرد. مل نبوددیگر قابل تح
  »هستی، چرا اینجایی؟ چرا یه بزدل بخواد که به نگهبانان شب ملحق بشه؟

رسید که هر لحظه ممکن است صورت گردش فرو  سمول تارلی مدتی طوالنی به او چشم دوخت و به نظر می
اي سر داد که تمام بدنش را به لرز  کننده هاي خفه ین یخزده نشست و شروع کرد به گریستن، نالهروي زم. بریزد
رسید که  ها، به نظر می مانند ریزش برف روي تپه. توانست که بایستد و تماشا کند جان اسنو تنها می. انداخت می

  .ها پایانی ندارند اشک

لف سفید، ساکت مثل سایه نزدیک شد و شروع به دایرو. دانست این گوست بود که عمل صحیح را می
و در مدت ... پسر چاق که جا خورده بود، داد کشید. هاي گرم از روي صورت سمول تارلی کرد لیسیدن اشک

  .یک تپش قلب، نالیدنش به نحوي به خنده تبدیل شد

شان را محکم دور گوست بینشان بود و پالتوهای. بعد روي زمین منجمد نشستند. جان اسنو با او خندید
هاي تازه متولدشده را در میان برف اواخر تابستان  جان تعریف کرد که چطور او و راب توله. خودشان پیچیدند
گاهی «. زیاد طول نکشید که صحبت به وینترفل کشید. رسید اکنون هزار سال پیش به نظر می. پیدا کرده بودند
شه، اما کسی  صدام از هر طرف منعکس می. زنم النی قدم میدارم در یه راهروي خالی طو. بینم خوابش رو می

دونم که  حتی نمی. کنم ها رو صدا می کنم و اسم دارم، درها رو باز می تر قدم برمی ده، پس سریع جواب نمی
فکر بنجن » .ها پدرمه، اما گاهی به جاش رابه، یا خواهر کوچکترم آریا، یا عموم بیشتر شب. دنبال چه کسی هستم



سر . هایی به جستجوي او فرستاده بود خرس پیر گشتی. ارك اندوهگینش کرد؛ عمویش هنوز پیدا نشده بوداست
پیشروي کرده بود، اما جز چند شدوتاور از  1جارمی رایکر دو جستجو را رهبري کرده بود و کورن هفهند
در . د، چیزي نیافته بودندها را باقی گذاشته بو خراشیدگی روي درختان که عمویش براي عالمت زدن مسیر آن

هاي سنگالخ شمال غرب، برجا گذاشتن عالیم ناگهان متوقف و هر گونه اثر از بنجن استارك ناپدید شده  زمین
  .بود

  »کنی؟ هیچ وقت در خوابت به کسی برخورد می«: سم پرسید

ریف نکرده بود و هیچ وقت این رویا را به کسی تع» .قلعه همیشه خالیه. هیچ کس«. جان سرش را تکان داد
. آن داشت ي کند، با این حال احساس خوبی از صحبت درباره فهمید که چرا حاال دارد به سم تعریفش می نمی

بعدش شروع به دویدن . ترسونه این همیشه منو می. ها پر از استخونه خانه نیستند و اسطبل ها هم در پرنده حتی زاغ«
بینم که  و بعد می. کنم، یه کسی، هر کسی کشم و صدا می کنم، داد می میها  و باز کردن درها و باال رفتن از برج

دونم که باید  به نحوي می. خورند ها به پایین پیچ می بینم که پله داخل تاریکه و من می. جلوي در سرداب هستم
اهان قدیم زمستان پادش. ترسم از چیزي که شاید اون پایین در انتظارم باشه، می. خوام به اون پایین برم، اما نمی

هاي سنگی کنار پاشون دراز کشیدند و روي پاشون شمشیرهاي  هاشون نشستند، دایرولف اون پایین روي تخت
کشم که من یک استارك نیستم، به اینجا تعلق ندارم، اما فایده نداره،  داد می. آهنی دارند، اما ترسم از اونا نیست

مشعلی براي روشن کردن مسیر نیست، پس دستم . کنم ین رفتن میبه هر حال باید وارد بشم، پس شروع به پای
اینجاست «. زده، با اخم مکث کرد خجالت» .خوام داد بکشم تر میشه، تا اینکه می تاریک و تاریک. روي دیواره

پرد؛  گوست به کنارش می. با پوستی سرد و مرطوب و بدنی لرزان در تاریکی اتاق» .شم که همیشه بیدار می
برد و  صورتش را به موي سفید انبوه دایرولف فرو می. بخش است او به مانند روشنایی سحر آرامشگرماي 

  »بینی؟ هیل رو می تو هم خواب هورن«. رود دوباره به خواب می

به فکر فرو رفت و شروع کرد به خاراندن » .از لحظات اونجا متنفر بودم«. دهان سم سفت و سخت شد» .نه«
. بعد مدتی طوالنی، سمول تارلی شروع به تعریف کرد. جوالن داد ي به سکوت اجازهجان . پشت گوش گوست

به کنار دیوار کشیده را شخصی معترف به بزدلی  ،جان اسنو ساکت گوش داد و خبردار شد که چطور سرنوشت
  .است

دافع جنوب، گاردن و م ها خاندانی با افتخارات دیرین و از پرچمداران میس تایرل، فرمانرواي هاي تارلی
اي مستحکم و شمشیري دو لبه به نام  هایی حاصلخیز، قلعه سمول، پسر بزرگ لرد رندل تارلی، وارث زمین. بودند
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متولد شده بود که از جنس فوالد والریایی بود، سرگذشت خودش را داشت و نزدیک به پانصد سال  1هارتزبین
  .بود که از پدر به پسر رسیده بود

سم . سمول با تولد او کسب کرده بود، با چاق و مالیم و خجالتی شدن پسر محو شدهر چه غرور که پدر 
دوست داشت که موسیقی گوش کند و آوازهاي خودش را بسراید، مخمل نرم بپوشد، در آشپزخانه قلعه در 

ق عش. رود، بوهاي تند آنجا را استشمام کند کنار آشپزها بازي کند و وقتی کیک لیمو و تارت تمشک کش می
افتاد حالش  اما تا چشمش به خون می. رغم دست و پا چلفتی بودن، رقصیدن بود ها و علی ها و بچه گربه او کتاب
دلخواه  ي براي تبدیل سمول به شوالیه. گرفت اش می خورد و با مشاهده بریدن سر حتی یک جوجه گریه بهم می

پسرك فحش شنید و چوب خورد، سیلی . آمدند و رفتند »هیل هورن«پدرش، چندین و چند مربی نظامی به 
یکی دیگر لباس . یک نفر وادارش کرد که با زره بخوابد تا مشتاق جنگیدن شود. چشید و گرسنگی کشید

تر شد، تا اینکه  تر و هراسان او فقط چاق. مادرش را به او پوشاند و در حیاط رژه برد تا از شدت شرم دلیر شود
یک بار دو مرد به قلعه «. صداي سم تا حد زمزمه افت کرد. نفر تبدیل شدیاس لرد رندل به خشم و سپس به ت

اونا یه گاو میش ذبح کردند و منو وادار کردند که با . اومدند؛ ساحرین اهل کارت با پوست سفید و لب آبی
پدرم . حالم بهم خورد و باال آوردم. اما اون طور که قول داده بودند، منو شجاع نکرد. خون گرم خودمو بشورم

  ».گفت که اونا رو شالق بزنند

از آن روز به بعد، . سرانجام پس از سه دختر در همان تعداد سال، لیدي تارلی به شوهرش پسر دومی اهدا کرد
کرد که طبق دلخواهش نیرومند و پر  تر می لرد رندل به سم اعتنایی نداشت و تمام وقتش را وقف پسر کوچک

  .هایش تجربه کرده بود ل آرامش شیرین در کنار موسیقی و کتابسمول چندین سا. جنب و جوش بود

سه سرباز او را به . تا سحر پانزدهمین سالگرد تولدش که بیدارش کردند و اسبش را زین شده و آماده یافت
لرد رندل . کند هدایت کرده بودند؛ در آنجا پدرش داشت پوست یک آهو را میهیل  هورنجنگلی در نزدیکی 

چاقوي درازش داشت الشه را » .تو حاال تقریباً مرد بالغی شدي و وارث منی«: سر بزرگش گفته بودتارلی به پ
  .کرد لخت می

ها و لقبی که باید به  اي براي عاق کردن به من ندادي، اما من اجازه نخواهم داد که زمین تو تا به حال بهانه«
شه که توانایی به کار بردنش رو داشته باشه، در حالی اید نصیب مردي بهارتزبین ب. برسه، تو به ارث ببري 2دیکن

پس من تصمیم گرفتم که امروز تو تمایلت براي سیاه پوشیدن . اش رو هم نداري که تو لیاقت لمس کردن دسته
کشی و قبل از تاریک شدن هوا به سمت  برادرت دست می ي تو از هر گونه ادعا نسبت به ارثیه. رو اعالم کنی
  .فتیا شمال راه می
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خوره و  ریم و یه جایی در جنگل اسبت سکندري می اگه این کار رو نکنی، اون وقت فردا با هم به شکار می
ها رو داره و توانایی عزیز  اون دل زن. شنوه حداقل مادرت داستان رو این طور می... میري افتی، می تو از زین می

اگه به فکرت برسه که از دستور . نج کشیدنش بشمخوام باعث ر شمردن شخصی در حد تو رو داره، اما من نمی
کنه که تو  هیچ چیز منو بیش از این خوشحال نمی. من سرپیچی کنی، لطفاً یادت باشه که به همین راحتی نیست

هایش تا  گذاشت، دست وقتی چاقوي کندن پوست را کنار می» .خوك تعقیب و شکار کنم هرو واقعاً مثل ی
آهو دست برد، قلب را کند و در حالی  ي به درون الشه» ...نگهبانی شب. ب با خودتهپس انتخا«. آرنج سرخ بود

  ».یا این«. چکید، در مشت نگهش داشت که از آن خون می

اند، نه  کرد که انگار این وقایع براي کس دیگري اتفاق افتاده احساس داستان را تعریف می سم چنان آرام و بی
وقتی . اش نگرفت فکر کرد چه عجیب است که حتی یک بار هم گریه و جان. اینکه سرگذشت خودش باشد

هیچ صداي دیگري برایشان در دنیا وجود . داستان تمام شد، با هم نشستند و مدتی به صداي باد گوش دادند
  .نداشت

  ».بهتره به غذاخوري برگردیم«: سرانجام جان گفت

  »چرا؟«: سم پرسید

. شه دي آبجوي شیرین براي نوشیدن پیدا می تند سیب یا اگه ترجیح میاونجا شراب «. جان شانه باال انداخت
خوب، نه واقعاً، اما شاگرد ... اون قبالً خواننده بوده. خونه ها درین اگه حسش باشه برامون آواز می بعضی شب

  ».بوده

  »چطور کارش به اینجا کشیده؟«: سم پرسید

خوره  دختره دو سال بزرگتره و درین قسم می. پیدا کرداونو در تختخواب دخترش  1گرو لرد روون از گولدن«
. که براي ورود از پنجره بهش کمک کرده، اما جلوي پدرش گفت که به زور بوده، براي همین درین اینجاست

جان » .شه وقتی استاد ایمون آواز خوندن درین رو شنید، گفت که صداش مثل عسلیه که با طوفان پخش می
آوازهاي موقع مستی که در . خونه، البته اگه بشه بهش آواز گفت هی آواز میوزغ هم گا«. لبخند زد
با هم » .شه گه که صداي اون مثل شاشیه که با گوز پخش می پیپ می. فروشی پدرش یاد گرفته مشروب
  .خندیدند

اش  قیافه» .خوان حتماً از شنیدن صداي هر دوشون خوشم میاد، اما اونا منو پیش خودشون نمی«: سم اقرار کرد
  »کنه، مگه نه؟ فردا باز منو وادار به جنگیدن می«. نگران بود
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  » .بله«: جان مجبور بود که بگوید

شنلش را محکم دور خودش پیچید » .بهتره که شانسم رو براي خوابیدن امتحان کنم«. سم با زحمت برخاست
  .هاي سنگین دور شد و با قدم

  »کجا بودي؟«: پیپ پرسید. که بقیه هنوز در غذاخوري هستندجان با تنها همراهش، گوست، برگشت و دید 

  ».زدم با سم حرف می«

ترسید که  موقع شام وقتی سهمش رو گرفت، روي نیمکت هنوز جا داشتیم، اما می. واقعاً بزدله«: گرن گفت
  ».بیاد و پیش ما بشینه

  ».ما غذا بخورهدونه که با امثال  لرد ژامبون خودش رو برتر از اون می«: جرن مطرح کرد

و شروع کرد به » کنید برادرش بود؟ فکر می. خورد دیدید که کتلت خوك می«: وزغ با پوزخند گفت
  .درآوردن صداي خوك

  »!بس کن«: جان با خشم گفت

: ها گفت جان در میان سکوت آن. پسرها که از برآشفتن ناگهانی او جا خورده بودند، ساکت شدند ي بقیه
همان طور که انتظار داشت پیپ از او . ها گفت که اوضاع چگونه خواهد بود و به آن ».حرفم رو گوش کنید«

دانست که  گرن ابتدا مضطرب بود، اما جان می. حمایت کرد، اما نظر موافق هالدر غافلگیري خوشایندي بود
زبانی  ی چربجان برخی را مجاب کرد، به برخ. ها پیوستند یکی یکی بقیه نیز به آن. چگونه او را راضی کند

همه ... در نهایت همه موافقت کرده بودند. اي را شرمگین کرد، هر جا که تهدید الزم بود تهدید کرد کرد، عده
  .جز رست

شما دخترها هر کاري دوست دارید بکنید، اما اگه تورن منو به جنگ خانم خوك بفرسته، «: رست گفت
  .خندید و ترکشان کرد به روي جان» .برم حتماً براي خودم یه الیه گوشت می

پیپ روي پاهاي او نشست و گرن . چند ساعت بعد که قلعه به خواب رفته بود، سه نفر به اتاق او سر زدند
. شنید رست پرید، جان صداي تنفس سریع او را می ي وقتی گوست روي سینه. هایش را نگه داشت دست
پوست نرم گلوي پسرك را خراشید، فقط تا با دندان . سوخت هاي دایرولف مثل زغال به رنگ سرخ می چشم

  ».خوابی دونیم کجا می یادت باشه، ما می«: جان آهسته گفت. آن حد که خون بیرون بزند



کند که چطور موقع اصالح خودش را با تیغ  صبح روز بعد جان شنید که رست به آلبت و وزغ تعریف می
  .برید

ها را رو در  وقتی سر آلیسر آن. کرد تارلی را اذیت نمیاز آن روز به بعد، نه رست نه هیچ کس دیگر سمول 
شان فرمان حمله  اگر مربی. کردند سم را دفع می ي ایستادند و ضربات آهسته و ناشیانه کرد، سر جایشان می رو می

سر آلیسر با خشم تهدیدشان . زدند زره یا کالهخود یا ساق سم می ي نمایشی آهسته به سینه ي داد، چند ضربه می
چند شب بعد، با . رسید نامید، با این حال به سم آسیبی نمی ها را بزدل و زن و چیزهاي بدتري می کرد و آن می

دیگر طول کشید تا شهامت  ي دو هفته. ها ملحق شد و روي نیمکت کنار هالدر نشست آن اصرار جان سر شام به 
خندید و سر به سر  هاي پیپ می همه به ادا در آوردن ها در گفتگو را پیدا کند، اما بعد آن پا به پاي پیوستن به آن

  .گذاشت گرن می

. یک شب به جان در اتاقش سر زد. شاید سمول تارلی چاق و دست و پا چلفتی و هول بود، اما احمق نبود
تا به حال هیچ وقت یه «. با خجالت نگاهش را کنار کشید» .دونم که کار توست دونم چکار کردي، اما می نمی«

  ».ت نداشتمدوس

  ».برادریم«. دستش را روي شانه پهن سم گذاشت» .ما دوست نیستیم«

ها  راب و برن و ریکان پسرهاي پدرش بودند و هنوز آن. و بعد رفتن سم با خودش فکر کرد که واقعاً برادرند
استارك از کتلین . ها نبوده است دانست که هیچ وقت حقیقتاً یکی از آن را دوست داشت، با این حال جان می
دیوارهاي خاکستري وینترفل شاید هنوز رویاهایش را آشفته کنند، اما . این موضوع اطمینان حاصل کرده بود

هایی بودند که  اکنون کسل بلک زندگی واقعی او بود و برادرهایش سم و گرن و هالدر و پیپ و سایر تبعیدي
  .پوشیدند لباس سیاه نگهبانان شب را می

دانست که آیا هرگز بنجن استارك را دوباره خواهد دید  نمی» .عموي من حق داشت«: به گوست زمزمه کرد
  .تا این را به او بگوید

    



  ادارد - ۲۷
نگهبانان شهر براي شکایت به حضور  ي فرمانده» .دسته که باعث همه این مشکالته، سروران من ي مسابقه«

  .شوراي پادشاه آمده بود

دم که دست هیچ سهمی از اون  بهتون اطمینان می. پادشاه ي مسابقه«: ند با اخم حرف او را تصحیح کرد
  ».خواد نمی

رسند و در ازاي هر  ها می از هر گوشه مملکت شوالیه. اسمش رو هر چی دوست دارید بذارید، سرورم«
در دزد شوالیه، دو سوارکار مزدور، سه صنعتگر، شش سرباز پیاده، یه دوجین بازرگان، دو دوجین فاحشه و اون ق

این هیجان لعنتی نصف شهر رو سر شوق آورده بود و حاال با . شن که جرات برآورد کردن ندارم، وارد شهر می
سوزي،  شدگی، یه آشوب در میخانه، سه چاقوکشی، یه تجاوز، دو آتش دیشب یه غرق... این همه مسافر

شب قبل از اون در . خواهران داشتیم سوارکاري مستانه در خیابان ي هاي غیر قابل شمارش و یه مسابقه سرقت
دونه که چطور از اونجا  ظاهراً هیچ کس نمی. کمان پیدا شده ور در حوض رنگین زن غوطه هی ي سپت جامع، کله

  ».سر درآورده یا اینکه متعلق به چه کسیه

  » .چه هولناك«: واریس با لرز گفت

ی امنیت سلطنتی رو حفظ کنی، جینس، شاید تون اگه نمی«. لرد رنلی برتیون احساس همدردي کمتري داشت
  ».تونه بهتر باشه که نگهبانی شهر توسط شخصی فرماندهی بشه که می

شخص اگان اژدهاساالر «. اي عصبانی باد کرد و سر تاسش سرخ شد هیکل، مثل قورباغه قوي 1جینس اسلینت
  ».ج دارممن به نفرات بیشتري احتیا. تونست آرامش رو حفظ کنه، لرد رنلی هم نمی

شورا را نداده  ي مثل همیشه رابرت به خود زحمت حضور در جلسه» چند نفر؟«: ند به جلو خم شد و پرسید
  .بود، پس حرف زدن از جانب او به گردن دست بود

  ».هر چقدر که بشه، عالیجناب دست«

  ».دستت برسند کنه که مخارجش به لرد بیلیش رسیدگی می. پنجاه نفر تازه استخدام کن«: ند به او گفت

  »کنم؟ همچین کاري می«: فینگر گفت لیتل

                                                             
1 Janos Slynt 



تونی براي حفظ امنیت  قهرمان پیدا کردي، مطمئناً می هتو چهل هزار اژدهاي طالیی براي جیب ی. کنی می«
بعالوه بهت بیست سرباز خوب از بین «. دوباره به جینس اسلینت رو کرد» .سلطنتی چند سکه مسی فراهم کنی

  ».دم که تا زمان خالصی از دست این جمعیت در خدمت نگهبانی شهر باشند دم میمحافظین شخصی خو

دم که به طرز مناسبی ازشون استفاده  قول می. خیلی ممنون، عالیجناب دست«: اسلینت تعظیم کرد و گفت
  ».بشه

بیشتر ازش این بالهت هر چه زودتر تموم بشه، «. شورا رو کرد ي بعد رفتن فرمانده، ادارد استارك به بقیه
 ي مسابقه«کافی آزاردهنده نبود و هر کسی اصرار داشت با  ي انگار که مخارج و دردسرها به اندازه» .خوشم میاد

کرد که باید افتخار  و رابرت صادقانه فکر می. انگار که او عاملش بود. خواندن آن نمک به زخم ند بپاشد» دست
  !کند

براي بزرگان فرصتیه براي . گیره، سرورم رویدادهایی رونق میمملکت از همچین «: استاد بزرگ پایسل گفت
  ».ها ها فرصتیه براي فراموشی موقت گرفتاري کسب افتخار و براي زیردست

ها با پاهاي  هاي شهر پره، و فاحشه تمام مسافرخانه. ریزه هاي زیادي می و پول به جیب«: فینگر اضافه کرد لیتل
  ».ده ف پولشون صدا میرند و با هر قدم کی خمیده راه می

یادتونه یک بار پیشنهاد کرد که . خیلی خوش شانسیم که برادرم استنیس پیش ما نیست«. لرد رنلی خندید
ها غیرقانونی بشن؟ پادشاه ازش پرسید که شاید بد نباشه به همراهش به فکر طرحی براي غیرقانونی  خانه فاحشه

کنم که  راستش رو بخواید خیلی به این معما فکر می. هکردن خوردن و اجابت مزاج و نفس کشیدن هم باش
ره که انگار داره براي حضور در  اون به تختخواب زنش چنان می. چطور استنیس صاحب اون دختر زشتش شده

  ».اش عبوس و مصمم براي انجام وظیفه ي ره، با قیافه میدان جنگ رژه می

دونم که کی قصد داره به بازدیدش از  نمی. کنم فکر می من هم به برادر شما«. ند به خنده دیگران ملحق نشد
  ».استون خاتمه بده و به سر جایگاهش در شورا برگرده درگون

 ي و موجب خنده» .ها رو با تازیانه به دریا ریختیم حتماً به محض اینکه ما تمام این فاحشه«: فینگر پاسخ داد لیتل
  . بیشتر شد

  ».بمونه براي فردا. ها شنیدم روز به حد کافی از فاحشهام«: خاست گفت ند در حالی که برمی

: حوصلگی گفت ند با بی. وقتی ند به برج دست برگشت، هاروین بود که در را برایش باز نگه داشته بود
  ».جوري رو به اتاق من احضار کن و به پدرت بگو که اسبم رو زین کنه«



  ».اطاعت، سرورم«

حسرت . کنند اش می سرخ و مسابقه دست دارند کالفه ي رد که قلعهک رفت به این فکر می وقتی باال می
هاي سرد  آرامش آغوش کتلین، صداي تمرین شمشیرزنی راب و جان در میدان تمرین، و روزهاي خنک و شب

  .شمال را داشت

در اقامتگاهش لباس ابریشمی شورا را درآورد و در مدتی که منتظر رسیدن جوري بود، سر کتاب نشست؛ 
هاي بزرگ هفت پادشاهی، حاوي توصیف چندین و چند لرد بلندمرتبه و بانوهاي  خاندان ي و تاریخچه نسب

با این حال جان . آور بود اش کسالت پایسل حق داشت؛ مطالعه. استاد بزرگ ملیون ي نجیب و فرزندانشان، نوشته
چیزي در آنجا بود، . دلیلی داشتکرد که جان براي این کار  ارن تقاضایش کرده بود و ند احساس اطمینان می

اما چه چیزي؟ کتاب بیش از یک . حقیقتی مدفون در این صفحات زرد شکننده، فقط مانده بود که پیدایش کند
شد که وقتی  کردند، به زحمت کسی پیدا می از اشخاصی که در زمان حاضر زندگی می. قرن قدمت داشت

  .کرد، هنوز متولد شده باشد آوري می ها را جمع ا و فوتها، تولده ارزش از ازدواج ملیون این فهرست بی

یک بار دیگر، بخش مربوط به خاندان لنیستر را باز کرد و با این امید به آهستگی ورق زد که چیزي برایش 
گري از عصر  رسید، حیله می 1لنیسترها خاندانی باستانی بودند که نسبشان به لن زیرك. ناگهانی آشکار شود

ها و  آوازخوان ي اي بود، البته خیلی بیشتر مورد عالقه برن معمار افسانه ي بدون شک به اندازه قهرمانان که
ها را از  اش، کسترلی اي و تنها با کمک زیرکی در آوازها، لن شخصی بود که بدون هیچ اسلحه. گوها بود قصه

ند آرزو کرد که او . ال دزدیداش، از خورشید ط کسترلی راك بیرون کشید و براي برق انداختن موهاي فرفري
  .االن در اینجا حضور داشت تا حقیقت را از این کتاب لعنتی بیرون بکشد

ورود داد و به  ي ند کتاب ملیون را بست و به او اجازه. ورود جوري کسل شد ي صداي تیز کوبیدن در، مقدمه
براي انتخاب به . پایان مسابقه رو دادم من به نگهبانان شهر قول بیست نفر از محافظین خودم تا«: اطالعش رساند

فرماندهی رو به الن بسپار و مطمئن شو که افراد توجیه بشند که کارشون خاتمه دادن به . کنم تو اتکا می
  »مهتر اسطبل رو پیدا کردي؟«. ند بلند شد، از صندوق چوبی لباسی کتانی درآورد» .دعواست، نه شروع کردنش

  ».ها بزنه خوره که دیگه حاضر نیست دست به اسب اون قسم می .نگهبان، سرورم«: جوري گفت

  »چی براي گفتن داشت؟«

دست . رفیق صمیمی بودند«. جوري باد به دماغش انداخت» .شناخت کنه که لرد ارن رو خوب می ادعا می«
چ وقت هی. اومد ها خوب کنار می دست با اسب. داده مسی هدیه می ي همیشه به پسره در روز تولدش یک سکه
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ها همیشه از دیدنش خوشحال  آورد، براي همین اسب نداخت و براشون هویج و سیب می اونا رو به زحمت نمی
  ».شدند می

و او آخرین از . این پسر حتی از بقیه کمتر باشد ي رسید که فایده به نظر می» .هویج و سیب«: ند تکرار کرد
سر هیو برخوردش . ه نوبت با هر کدامشان صحبت کرده بودجوري ب. فینگر رو کرده بود چهار نفري بود که لیتل

اگر . آمد ها برمی تازه شوالیه ي داد، و رفتارش آن قدر متکبرانه بود که تنها از عهده تند بود و اطالعات پس نمی
دست مایل به صحبت با او بود، با کمال میل پذیراي او بود، اما به بازجویی توسط شخصی در حد یک 

مذکور ده سال بزرگتر و صد مرتبه شمشیرزن ماهرتري از  ي حتی اگر فرمانده... داد محافظین تن نمی ي فرمانده
گفته بود که لرد جان بیش از آن اندازه که برایش مضر . دختر خدمتکار حداقل خوش برخورد بود. او باشد

ورد، و رفتارش با خ پسر کوچکش بود و برایش غصه می ي کرد، نگران سالمت شکننده نباشد مطالعه می
ساقی که اکنون گاریچی شده بود، هرگز یک کلمه هم با لرد جان صحبت نکرده بود، اما . همسرش تند بود

زده، ارباب  ارباب با پادشاه مشاجره کرده بود، ارباب به غذا لب نمی: انواع و اقسام شایعات آشپزخانه را داشت
ن بفرستد، ارباب به پرورش سگ شکاري خیلی عالقمند استو قصد داشت که پسرش را براي تربیت به درگون

اي با لعاب تماماً نقره را بدهد که روي  ساز سر زده بود تا سفارش زره شده بود، ارباب به یک استاد اسلحه
پسرك گفته بود که برادر خود پادشاه براي . و ماهی از مروارید داشت ،اش نقش باز آبی رنگی از یاقوت سینه

  .نه، لرد رنلی نه، آن یکی، لرد استنیس. ب طرح همراه او رفته بودکمک در انتخا

  »اي به یاد میاره؟ این نگهبان ما هیچ چیز با اهمیت دیگه«

گه که مدام با لرد استنیس براي  می.  خوره که لرد جان به سالمت مردي با نصف سنش بوده پسره قسم می«
  ».رفته سواري می

شان همیشه محترمانه بوده، اما هیچ وقت صمیمی  جان ارن و او رابطه. یدرس عجیب به نظر می. باز استنیس
استون نقل مکان کرده  کرد، استنیس به درگون و وقتی رابرت براي رسیدن به وینترفل به شمال سفر می. نبودند

تمالی هیچ خبري از زمان اح. ها که استنیس به نام برادرش فتح کرده بود مستحکم تارگرین ي بود؛ به جزیره
  »رفتند؟ ها به کجا می موقع این سواري«: ند پرسید. برگشت خود نداده بود

  ».زدند خانه سر می فاحشه هگه که به ی پسره می«

با ناباوري » کرد؟ خانه بازدید می فاحشه هخانه؟ لرد ایري و دست پادشاه به همراه استنیس برتیون از ی فاحشه«
. ین خبر چه خوراك چربی براي لرد رنلی فراهم خواهد کردسرش را تکان داد، در شگفت از اینکه ا

پرستی رابرت در سراسر مملکت موضوعی براي آوازهاي مستهجن موقع مستی بود، اما استنیس به کل  شهوت



تر از پادشاه، با این حال مطلقاً متفاوت از او، جدي، بدون  نوع متفاوتی از یک مرد بود؛ کمتر از یک سال جوان
  .شناسی ی، فاقد بخشش، کامالً مصمم در وظیفهطبع حس شوخ

گه که بعد برگشت  برد و پسره می دست سه محافظ با خودش می. کنه که واقعیت داره پسره اصرار می«
  ».شنیده هاشون می هاي اونا رو موقع تحویل گرفتن اسب جوك

  »خانه؟ کدوم فاحشه«

  ».دونستند ها می محافظ. دونه پسره نمی«

خدایان براي آزار ما حداکثر همتشون رو به . و حیف که الیسا اونا رو به ویل برده«: گفتند بدون احساس 
هر کسی که شاید از واقعیت اتفاقی که براي جان ارن افتاده ... لیدي الیسا، استاد کولمن، لرد استنیس. کار بستند

  ».اطالع داشته باشه، هزارها فرسنگ از اینجا دوره

  »کنید؟ استون احضار نمی نلرد استنیس رو از درگو«

این موضوع » .نه تا وقتی که از حقیقت این وقایع و موضع لرد استنیس درك بهتري داشته باشم. نه هنوز«
ترسیده؟ ند تصور اینکه چه چیزي  چرا استنیس رفت؟ آیا نقشی در قتل جان ارن داشته؟ یا می. داد آزارش می

را در مدت یک سال  »اند  استورمز«یافت، کسی که یک بار ممکن است استنیس برتیون را بترساند دشوار 
ها حفظ کرده بود، در حالی که لرد تایرل و لرد ردواین با قشونشان  ها و چرم چکمه محاصره با خوردن موش

  .بیرون دیوارها هر شب جلوي دید اهالی شهر ضیافتی داشتند

ساز متوجه باشه که من  خوام این اسلحه می. ولفاون خاکستري با نشان دایر. منو بیار ي تنه لطف کن و نیم«
  ».شاید باعث بشه که زبانش باز بشه. کی هستم

  ».لرد رنلی هم برادر لرد استنیس و پادشاهه«. لباس رفت ي جوري سراغ قفسه

ند مطمئن نبود که چه قضاوتی در مورد رنلی با رفتار دوستانه و » .ها نبوده اما ظاهراً محرم این سواري«
چند روز پیش، او ند را به کناري کشیده بود تا گردنبند طالیی نفیسی را به او . ریایش داشته باشد هاي بی خنده

داشتنی جوانی رسم شده بود که  میري از دختر دوست ي در داخل آن، مینیاتوري به سبک زنده. نشان دهد
ود که بداند آیا دختر، او را به یاد تاب ب ظاهراً رنلی بی. اي داشت چشمان آهو و آبشاري از موي ظریف قهوه

اقرار کرده بود که . اش مشهود شد اندازد و وقتی ند جوابی جز شانه باال انداختن نداشت، یاس در قیافه کسی می
ند . گفتند او به لیانا شباهت دارد است، اما کسانی بودند که می ،1آن دوشیزه، خواهر لوراس تایرل، مارجري
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آیا امکانش بود که لرد رنلی، کسی که این همه شبیه به رابرت در جوانی بود، در . »نه«: دسردرگم به او گفته بو
کرد شبیه به لیانا است؟ بیش از هوسی گذرا به نظر  تخیالتش عالقه به دختري را پرورانده بود که فکر می

  .رسید می

وقتی جوري بندهاي لباس در . ها گذراند هایش را از سوراخ تنه را برایش نگه داشت و ند دست جوري نیم
  ».رابرت برگرده ي شاید لرد استنیس براي مسابقه«: بست، ند گفت پشت را می

  ».شه، سرورم شانسی می اي از خوش جرقه«: جوري گفت

  .لبخندش تیره بود» .به عبارت دیگه، خیلی بعیده«. ند شمشیر به کمر بست

. اي که نشان مقام دست بود، آن را بست ا گیرههایش انداخت و جلوي گلو ب جوري شنل ند را روي شانه
  ».الن راه رو بلده، سرورم. کنه بزرگ باالي خیابان فوالد زندگی می ي اش در یه خونه ساز باالي مغازه اسلحه«

عصاي » .خدایان به اون پسرك ساقی رحم کنند، اگه منو به دنبال نخود سیاه فرستاده باشه«. ند سر تکان داد
شناخته، کسی نبود که زره جواهرنشان با لعاب نقره  اي اتکا بود، اما جان ارنی که ند استارك میخیلی نازکی بر

به . مطمئناً احتمال تغییر در طرز دید او وجود داشت. فوالد فوالد بود؛ به منظور محافظت بود، نه تزئین. بپوشد
اما این تغییر آن قدر ... کرد غییر میشد که بعد از چند سال دربارنشینی، نگرشش ت هیچ وجه اولین شخصی نمی

  .برجسته بود که کنجکاوي ند را برانگیزد

  »اي از دستم بر میاد؟ خدمت دیگه«

  ».ها سر بزنی خانه فکر کنم بد نباشه که یکی یکی به فاحشه«

  ».پورتر از قبل شروع خوبی داشته. افراد با کمال میل کمک خواهند کرد«. جوري تبسم کرد

و جکز اسبشان را به دو  1گذشت، وارلی وقتی از حیاط می. در حیاط زین شده و آماده بوداسب محبوب ند 
وقتی لرد ادارد . پختند، اما شکایتی نکردند در کاله فوالدي و پیراهن زنجیري حتماً داشتند می. طرف او کشاندند

ي بد شهر وارد شد، در هر طرف پادشاه به میان بو ي هایش از دروازه با شنل خاکستري و سفید آویزان از  شانه
  .محافظینش دنبالش کردند. دید و اسبش را به یورتمه واداشت چشم می

کردند، مرتب به پشت سرش نگاه  هاي شلوغ شهر باز می در حالی که راهشان را از میان جمعیت خیابان
شد جاگیري  پیموده میو دسموند صبح زود قلعه را ترك کرده بودند تا در مسیري که باید  2تامارد. کرد می
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عنکبوت پادشاه و  ي سایه. هاي احتمالی باشند، اما به هر صورت ند مطمئن نبود کننده کنند و مراقب تعقیب
  .قرار باشد اي در شب زفافش بی شد که مثل دوشیزه هاي کوچکش باعث می پرنده

رودخانه و بین عوام  ي ها دروازه شد که روي نقشه اي شروع می خیابان فوالد از میدان بازار در کنار دروازه
گذشت و لشکري از  اي عظیم از بین جمعیت می یک دلقک روي چوب پا مانند حشره. دروازه لجن نام داشت

پوش که سنشان بیش از برن نبود،  در گوشه دیگري دو پسر ژنده. کردند هاي پا برهنه، هو کنان دنبالش می بچه
هاي چوب مبارزه  آتشین گروهی دیگر از تماشاچیان با شاخه هاي داشتند در میان تشویق برخی و فحش

هاي غذا روي سر دو حریف به مبارزه  مانده پر از ته یبا خم شدن از پنجره و خالی کردن سطل یپیرزن. کردند می
ب اعال، سیب، سی«: زدند هاي خود ایستاده بودند و داد می ها در کنار ارابه دیوار، دهقان ي در پناه سایه. خاتمه داد

  ».شلغم، پیاز، ریشه، بیا اینجا، شلغم و پیاز دارم«و » هندوانه قرمز، به شیرینی عسل«و » نصف قیمت

. شان زیر در آهنی به نیزه تکیه داده بودند دروازه لجن باز بود و یک جوخه از نگهبانان شهر با رداي طالیی
ها را به  ها و پیاده ه جنبش افتادند و با فریاد ارابهها ب وقتی ستونی از سوارکارها از سمت غرب ظاهر شد، نگهبان

اولین سوار که از دروازه وارد شد، پرچم دراز سیاهی را حمل . کناري راندند تا شوالیه با همراهانش وارد شود
اي ارغوانی  داشت؛ نقش روي پارچه، آسمان شب با صاعقه ابریشم مانند موجودي زنده با باد تاب برمی. کرد می
اي اندك، خود  و با فاصله» !راه را براي لرد بریک باز کنید! راه را براي لرد بریک باز کنید«: سوار داد کشید .بود

لرد جوان وارد شد، هیبتی باشکوه روي اسب جنگی سیاه که موي سرخ داشت و روي رداي سیاه ساتنش 
لرد » دست اومدید، قربان؟ ي سابقهبراي شرکت در م«: ها پرسید یکی از نگهبان. زدند چندین ستاره چشمک می

  .و جمعیت هورا کشید» .دست اومدم ي براي بردن مسابقه«: بریک با فریاد پاسخ داد

از . ند در محل شروع خیابان فوالد، میدان را دور زد و راه پر پیچ و خم طوالنی به باالي تپه را دنبال کرد
زدند، و  ، سوارکاران مزدوري که سر زره چانه میکردند هاي باز کار می مقابل آهنگرهایی که جلوي کوره

ها بزرگتر  رفت، ساختمان هر چه بیشتر باال می. فروختند، گذشت هایی که شمشیر و چاقوي کهنه می دستفروش
طبقات  کهکرد  اي عظیم زندگی می در خانه ،ها طالبش بودند، در آخر راه باالي تپه مردي که آن. شدند می

اي از  سیاه از جنس چوب آهن، منظره ي لنگه روي در دو. بان باریک پیشروي کرده بودندباالي آن به روي خیا
هایی از جنس  دادند، با زره سنگی در دو طرف ورودي نگهبانی می ي یک جفت شوالیه. شکار حک شده بود

و با شانه در را ند اسبش را به جکز سپرد . شاخ درآورده بود ها را به شکل شیردال و تک فوالد براق سرخ که آن
  .باز کرد

اش انداخت، و استاد با شتاب و  تنه ند و نشان روي نیم ي اندام، نگاه سریعی به گیره دختر خدمتکار باریک
کرد، به دختر دستور  در حالی که با دست ند را دعوت به نشستن روي کاناپه می. لبخند حاضر شد و تعظیم کرد



او » .لطفاً، لطفاً راحت باشید. هستم، سرورم 1من تابهو مات«: به ند گفت و» .براي دست پادشاه شراب بیار«: داد
دور گردنش زنجیر . اي دوخته شده بود با نخ نقره یپتک ،هایش مخملی سیاه پوشیده بود که روي آستین ي جلیقه
جدید  ي رهدست به ز ي اگه براي مسابقه«. سنگینی انداخته بود که یاقوتی به درشتی تخم کبوتر داشت ي نقره

او در حالی که دو فنجان . ردوند سعی نکرد که او را از اشتباه در بیا» .صحیح اومدید ي نیاز دارید، به مغازه
به شما قول . کنم، سرورم مزد من گرونه و به خاطرش عذرخواهی نمی«: کرد، ادامه داد اي مشابه را پر می نقره
اگه مایلید، به هر کارگاه . کنید تراز با کار من پیدا نمی هم ي هیچ ساخته ،دم که در هیچ جاي هفت پادشاهی می

تونه یک ردیف زنجیر سرهم کنه؛  اي می آهنگر هر دهکده. در بارانداز پادشاه سر بزنید و خودتون مقایسه کنید
 ».کار من هنره

هایش را  ، همه زرهاه گل ي شوالیهزد که  تابهو الف می. ند از شراب نوشید و به مرد اجازه داد که ادامه بدهد
دهند، و حتی لرد  اي که کار نفیس با فوالد را تشخیص می از اینجا خریداري کرده، همین طور اشراف بلند مرتبه

جدید لرد رنلی را دیده باشد، آن که صفحات سبز  ي شاید عالیجناب دست، زره. رنلی، برادر شخص پادشاه
توانست به رنگ سبزي با آن عمق دست یابد؛ او  در شهر نمیساز دیگري  هاي طالیی؟ هیچ اسلحه داشت با شاخ

شاید هم دست . سازهاي مبتدي بود هاي اسلحه دانست، رنگ و لعاب، کلک راز رنگ دادن به خود فوالد را می
کار با فوالد والریایی را  ي هاي کوهور طریقه خواست؟ تابهو وقتی بچه بود در کنار کوره یک شمشیر می

قسم . ها جدیدش را بسازد هاي قدیمی را بردارد و از آن توانست سالح ها شخصی وارد به فنون میتن. آموخته بود
تونم کالهخودي با طرح دایرولف بسازم که اون قدر  نشان خاندان استارك دایرولف بود، مگه نه؟ می«: خورد

  ».ها با دیدنش از شما فرار کنند ها بچه در خیابون طبیعی باشه که

تابهو مات مدتی طوالنی مکث کرد و » شما براي لرد ارن کالهخودي با طرح باز ساختید؟«. ند لبخند زد
در نهایت . عالیجناب دست در واقع به همراه برادر پادشاه، لرد استنیس، به من سر زد«. شرابش را کنار گذاشت

  ».شون منو مفتخر نکردند نوازي تاسف باید بگم که به بنده

ها به این نتیجه رسیده بود که گاهی  طی سال. مرد خیره شد، حرفی نزد، منتظر ماند ند بدون بروز احساس به
  .و این بار هم یکی از آن مواقع بود. شود بخش می سکوت بیش از پرسش نتیجه

  ».اونا خواستند که پسره رو ببینند، پس بردمشون به پشت کارگاه کنار کوره«: ساز گفت اسلحه

پس من هم مایلم «. اي از اینکه این پسر چه کسی ممکن است باشد نداشت ایدههیچ » پسره«: ند تکرار کرد
  ».این پسر رو ببینم
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اثري از صمیمیت سابق در » .هر طور مایلید، سرورم«. تابهو مات با خونسردي و احتیاط او را برانداز کرد
مایی کرد که کار آنجا صورت ند را از در عقب و حیاطی باریک به انبار سنگی بزرگی راهن. صدایش نمانده بود

ساز در را باز کرد، هجوم هواي داغ این تصور را در ند به وجود آورد که به دهان یک  وقتی اسلحه. گرفت می
کارگرهاي . داد اي روشن بود و هوا بوي دود و گوگرد می در داخل در هر گوشه کوره. گذارد اژدها قدم می

ها نگاهی  شان، از پتک و انبرهایشان چشم برداشتند و به آن سازي در مدت پاك کردن عرق پیشانی اسلحه
  .اي نیفتاد برهنه وقفه هاي سینه انداختند، اما در کار دمیدن شاگرد

. اش برجسته بود، صدا کرد استاد پسر بلندقدي را که حدوداً همسن راب بود و عضالت روي بازوها و سینه
هاي عبوس آبی به ند زل زد و با انگشت، موهاي  با چشم پسرك» .ن لرد استارکه، دست جدید پادشاهوایش«

ریشی جدید،  ي سایه. موهاي کلفت پرپشت و ژولیده، به سیاهی جوهر. خیس عرقش را به عقب شانه کرد
کالهخودي که ساختی به . کوشه نسبت به سنش نیرومنده و سخت. 1این جندري«. اش را تیره کرده بود آرواره

ها را به نیمکتش هدایت کرد و کالهخودي را نشان داد که شبیه  سر با کمی خجالت آنپ» .دست نشون بده، پسر
  .گاو با دو شاخ دراز قوسدار بود ي کله

. فوالد خالص بود، صیقل نخورده بود اما با مهارت به آن شکل داده بودند. ند کالهخود را در دستش چرخاند
  ».مششم که بخر اگه قبول کنی، خوشحال می. کار ظریفیه«

  ».براي فروش نیست«. پسر آن را از دستش قاپید

. خوان، بهشون پیشکش کن اگه این کالهخود رو می. پسر، ایشون دست پادشاهه«. تابهو از ترس خشکش زد
  ».ذاره ، منت سرت میبا این درخواست

  ».براي خودم ساختمش«: شقی گفت پسر با کله

پسره به خامی فوالد تازه است و مثل فوالد تازه، . ، سرورمصدها بار پوزش«: استاد با دستپاچگی به ند گفت
ببخشیدش و . کارگرهاست ي اون کالهخود در بهترین حالت تنها در حد ساخته. کمی کتک خوردن به نفعشه

  ».دم که براي شما کالهخودي بسازم که نظیرش رو ندیده باشید من قول می

تی لرد ارن به مالقاتت اومد، در چه مورد صحبت جندري، وق. کاري نکرده که محتاج بخشش من باشه«
  »کردید؟

  ».فقط ازم چند تا سوال پرسید، قربان«
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  »چه نوع سواالتی؟«

شه، از کار خوشم میاد، و یه چیزایی  رفتاري می حالم چطوره و آیا باهام خوش«. پسر شانه باال انداخت
  ».لاي داشته و از این قبی کی بوده و چه قیافه. مادرم ي درباره

  »تو بهش چی گفتی؟«

موهاش . مادرم وقتی بچه بودم مرد«. اش افتاده بود، کنار زد پسر یک دسته موي سیاه را که تازه روي پیشانی
  ».کرد در یه آبجوفروشی کار می. خوند زرد بود و یادمه که گاهی برام آواز می

  »لرد استنیس هم ازت سوالی پرسید؟«

الً حرفی نزد، فقط طوري به من زل زده بود که انگار من کسیم که دخترش تمام مدت اص. کچله؟ نه، اون نه«
  ».رو کرده

پسر «. پسر چشمانش را پایین انداخت» .مواظب زبون کثیفت باش، ایشون دست شخص پادشاهه«: استاد گفت
ن رو کردند، براي همین این طوري دهنشو گاوي صداش می بقیه کله... اون کالهخود. شقه زرنگیه، اما کله

  ».بست

به من نگاه کن، «. هایش را به موي انبوه سیاه او فرو برد ند دستش را روي سر پسر گذاشت و انگشت
با خودش . هاي آبی به رنگ یخ را بررسی کرد ند شکل آرواره، چشم. کارآموز صورتش را بلند کرد» .جندري

با . همراه استاد به خانه برگشت» .مببخش که مزاحمت شد. سر کارت برگرد، پسر«. بینم بله، می: فکر کرد
  »چه کسی حق شاگردي پسره رو پرداخت کرد؟«: مالیمت پرسید

ها براي  هایی داره، اون دست چه دست. دیدید که چقدر قویه. پسره رو دیدید«. رسید تاب می مات به نظر بی
ونو به شاگردي قبول رسید، من بدون پول ا اش درخشان به نظر می آینده. چکش به دست گرفتن خلق شدند

  ».کردم

روزي که تو کسی رو بدون پول به . ها پر از پسرهاي نیرومنده خیابون. راستش رو بگو«: ند مصرانه گفت
  »چه کسی حق شاگردي این پسر رو پرداخت کرد؟. شاگردي قبول کنی، روز فرو ریختن دیواره

سکه طال داد، دو برابر مقدار رایج، . د نشان بوداسمی نبرد و پالتوش فاق. یکی از اشراف«: استاد با اکراه گفت
  ».کنه و گفت که یک بار براي پسر و یک بار براي ساکت موندن منه که پرداخت می

  » .توصیفش کن«



. اي بود، اما مطمئنم که چند تار قرمز هم داشت ریشش قهوه. رسید تنومند و چهارشانه بود، قدش به شما نمی«
اي بود، اما صورتش رو کاله پالتو  هاي نقره مونده، مخمل کلفت ارغوانی با گلدوزي پالتوي گرانبهاش به خاطرم

  ».خوام سرورم، من گرفتاري نمی«. اي مکث کرد لحظه» .اش رو درست ندیدم پوشونده بود و هیچ وقت قیافه

دونی که این  تو می. هیچ کدوم از ما طالب گرفتاري نیست، اما متاسفانه این دوران پر از گرفتاریه، استاد مات«
  ».پسر چه کسیه

  ».دونم که بهم گفته شده تنها چیزهایی رو می. سازم، سرورم من فقط یک اسلحه«

  ».این یک سوال نیست. دونی که این پسر چه کسیه تو می«: ند صبورانه تکرار کرد

از اومدن به پیش من  اینکه قبل«. هاي ند نگاه کرد شقی یک تکه آهن کهنه به چشم با کله» .پسره شاگرد منه«
  ».چه کسی بوده، اهمیتی برام نداره

اگه روزي رسید که «. آید ساز، خوشش می به این نتیجه رسید که از تابهو مات، استاد اسلحه. ند سر تکان داد
تا . رو داره هاظاهر جنگجو. جندري به جاي ساختن شمشیر تصمیم گرفت که اونو به کار ببره، بفرستش پیش من

ها خواستم،  دم، اگه یه زمانی کالهخودي براي ترسوندن بچه و بهت قول می. ع از تو متشکرم، استاد ماتاون موق
  ».کنم اینجا اولین جاییه که مراجعه می

چیزي پیدا کردید، «: شد، جکز پرسید وقتی ند سوار می. ها منتظرش بودند محافظینش بیرون کنار اسب
  »سرورم؟

خواسته و آیا ارزش داشته  هاي پادشاه چه می بود، جان ارن از یکی از حرامزاده در حیرت. »بله«: ند جواب داد
    که به بهاي جانش تمام شود؟



  کتلين - ۲۸
  .رفتند هایشان داشتند به زحمت راه شمال را می اسب» .خورید سرما می. بانوي من، باید سرتون رو بپوشونید«

اش  و سنگین شده بود، یک دسته از آن به پیشانی مویش خیس» .فقط آبه، سر رودریک«: کتلین جواب داد
اش چقدر پریشان و ژولیده است، اما یک بار هم که شده اهمیتی  توانست تصور کند که قیافه چسبیده بود و می

هاي  کتلین دوست داشت آن را روي صورتش حس کند، مانند بوسه. باران جنوب مالیم و گرم بود. داد نمی
جنگل خدایان . گرداند، به روزهاي طوالنی خاکستري در ریورران را به زمان بچگی برمیاو . مادر با محبت بود

هاي خیس  برگ ي هاي برادرش که او را از میان توده هایی که از رطوبت سنگین شده بودند و خنده را با شاخه
ها، چسبیدن گل  ن آنآورد، وز گلی با الیسا را به خاطر می ي ساختن کلوچه. آورد کرد، به خاطر می تعقیب می

فینگر داده بودند و او آن قدر گل خورده بود که یک  ها را به لیتل آن ، با خنده. هایشان اي به میان انگشت قهوه
  .شان چقدر بچه بودند همه. هفته مریض شده بود

در شمال، ریزش باران سرد و سخت بود و گاهی در . کتلین این حس را تا حد زیادي فراموش کرده بود
مردهاي . کرد، احتمال داشت که آن را بکشد همان قدر که محصول را تغذیه می. شد ها به تگرگ تبدیل می شب

  .ها نبود باران مناسبی براي بازي دختربچه. گریختند بالغ از زیر آن به سرپناه می

آورد  فشار میها  جنگل از اطراف به آن» .هام هم آب کشیدند کامالً خیسم، استخون«: سر رودریک شاکی بود
بانوي «. کرد ها از گل همراهی می ها با صداي بیرون کشیده شدن سم اسب و چک چک مداوم باران روي برگ

  ».چسبه من، امشب حتماً آتش الزم داریم و یک غذاي داغ به هر دومون می

کرد،  یموقع نوجوانی در سفرهایی که با پدرش م» .یه مسافرخونه است عدي،کنار تقاطع ب«: کتلین گفت
قراري بود و دایماً به جایی  لرد هاستر تالی در زمان اوج قدرت خودش مرد بی. هاي زیادي آنجا خوابیده بود شب

که شب و روز برگ تلخ  1کتلین هنوز مسافرخانه را به یاد داشت؛ زنی چاق به نام ماشا هدل. کرد سفر می
هاي شیرین  عسل از کیک. ها داشت ه براي بچهانتهایی از لبخند و کیک خوشمز جوید و ظاهراً منبع بی می
هاي ماشا رنگ قرمز  ها به دندان برگ. ترسید ماند، اما چقدر از آن لبخندها می اش روي زبان می چکید و مزه می

  .خونین هولناکی بود ي تیره داده بودند و لبخندش منظره

اگه مایلیم که . خطر کردن نداریم اما جرات... فقط«. سر رودریک با حسرت تکرار کرد» .یه مسافرخونه«
با شنیدن صدا از سمت » ...کوچک بگردیم ي ناشناس باقی بمونیم، به نظرم بهتره که دنبال جایی مثل یه قلعه

دستش » .چند سوارکار«: هشدار داد. باالي جاده، حرفش قطع شد؛ شاالپ شلوپ آب، تلق تلوق زره، شیهه اسب
  .شاهی نیز احتیاط شرط عقل بود ي هحتی در جاد. شمشیر رفت ي به دسته

                                                             
1 Masha Heddle 



ها افتاد؛ ستونی از مردان  جاده گذشتند و چشمشان به آني  زاویه کم هاي پیچاز  یبه دنبال منشاي صداها از یک
عبور  ي ها اجازه کتلین افسار کشید تا به آن. گذشتند پوش که با سروصداي تمام از یک نهر پر از آب می زره

سوار جلوي ستون بود، خیس و شل پایین افتاده بود، اما محافظین رداهاي نیلی پرچمی که در دست . بدهد
: سر رودریک به او زمزمه کرد. شد ها عقاب سیگارد دیده می برخی از آن ي پوشیده بودند و روي شانه

  ».بانوي من، بهتره کالهتون رو باال بکشید«. انگار که خودش نشناخته بود» .ملیسترها«

، 2پسرش، پاتریک. ها بود هایش بین آن شوالیه ي در محاصره 1شخص لرد جیسون ملیستر. ردکتلین حرکتی نک
ها بارانداز پادشاه  دانست که مقصد آن می. اندکی در پشت سرشان بودند ي در کنارش و مالزمینشان با فاصله

شاهی را  ي هاي از مگس جاد گذشته، مسافرین مثل الیه ي طی هفته. دست است ي براي شرکت در مسابقه
هاي سنگین با بار آبجو یا  هایشان، ارابه ها و طبل ها با چنگ ها، سواران مزدور، آوازخوان پوشانده بودند؛ شوالیه

  .رفتند ها، و همه به جنوب می ذرت یا ظرف عسل، بازرگانان و صنعتگران و فاحشه

بود، او داشت در جشن عروسی کتلین به آخرین بار که کتلین او را دیده . جسورانه لرد جیسون را برانداز کرد
اکنون . دستی هدیه داده بود ها بودند و در نتیجه با گشاده کرد؛ ملیسترها پرچمدار تالی عمویش جوك تعریف می

هاي سفید داشت، صورتش توسط چاقوي زمان تکیده شده بود، با این حال گذشت عمر  اي، رگه بین موي قهوه
کتلین به او رشک . کرد که از چیزي هراس ندارد مانند مردي سواري می. دتاثیري روي غرورش نگذاشته بو

احترام  ي گذشتند، لرد جیسون به نشانه وقتی سوارها می. برد؛ خودش اکنون از خیلی چیزها هراس داشت می
جاده به برایشان سر خم کرد، ولی آن تنها از روي ادب اربابی بلند مرتبه نسبت به چند غریبه بود که تصادفی در 

اي از شناختن نبود و پسرش حتی براي یک نگاه وقت تلف  هاي مصمم نشانه در آن چشم. هم برخورده بودند
  .نکرد

  ».شما رو نشناخت«: ها متفکرانه گفت سر رودریک بعد عبور آن

اصالً به ذهنش خطور . آلود بود که خیس و خسته کنار جاده ایستادند چیزي که دید، یک جفت مسافر گل«
کافی امنیت خواهیم  ي فکر کنم در مسافرخونه به اندازه. خودش باشه سرورکرد که شاید یکی از اونا دختر ن

  ».داشت، سر رودریک

ماشا . دنت، در تقاطع چند جاده به آنجا رسیدند نزدیک غروب بود که در شمال تالقی رودهاي عظیم تراي
ها تنها یک نگاه  جوید، اما به آن بود، هنوز برگ تلخ می تر تر و سفید مو هدل از آنچه کتلین به یاد داشت چاق

: اي جویدن را متوقف کند گفت بدون اینکه لحظه. اش نبود بدون دقت انداخت و هیچ اثري از لبخند سرخ زننده
اونا زیر برج زنگ هستند، عالمت براي وقت صرف غذا رو از دست . ها، فقط همینو دارم دو اتاق باالي پله«
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تر اینکه فقط  جا نداریم، یا درست. اي نیست چاره. اما کسانی هستند که به نظرشون صداش زیادي بلنده دید، نمی
  ».ها یا کنار جاده، انتخاب کنید اون اتاق. دن جا داریم براي کسانی که اهمیت نمی

هایشان را  اینکه سکهماشا بعد از . اي باریک بود پله انتخابشان آن دو اتاق زیرشیروانی غبارگرفته در باالي راه
. هاي منو گلی کنید ذارم پله نمی. کنه پسره تمیزشون می. اریدهاتون رو همین پایین دربی چکمه«: گرفت، گفته بود

هاي  خبري از لبخند و کیک» .رسه رسند، چیزي بهشون نمی کسانی که براي غذا دیر می. حواستون به زنگ باشه
  .لذیذ نبود

کنار پنجره نشسته بود و . کتلین لباس خشک پوشیده بود. یش کرکننده بودوقتی زنگ شام زده شد، صدا
شیشه تار و پر از حباب بود، و هواي مرطوب بیرون . کرد ریزش باران و چکیدنش از روي کرکره را تماشا می

  .دید آلود دو رود عظیم را می کتلین به سختی تقاطع گل. شد داشت تاریک می

هر وقت . شد پیچید، مسافرت راحتی تا ریورران می اگر اینجا به غرب می. ر انداختها او را به فک تقاطع جاده
واقعاً محتاج بود، پدرش همیشه خردمندانه نصیحتش کرده بود و سخت مشتاق صحبت با او بود تا از طوفانی که 

از پادشاه خیلی شد، ریورران که به باراند اگر وینترفل باید براي جنگ مهیا می. سازد شمطلع ،گرفت شکل می
تنها . افتاد، نیازش براي آمادگی شدیدتر بود قدرت کسترلی راك از غرب روي آن می ي تر بود و سایه نزدیک

رفت، اما در دو سال گذشته هاستر تالی روي تخت  تر بود، شاید کتلین به آن جهت می اگر پدرش تندرست
  .نگران کند آمد که او را افتاده بود و با این وضع، کتلین خوشش نمی

رسیدند،  هاي سنگالخ و جنگل انبوه به کوهستان ماه می تر بود؛ باید از تپه تر و خطرناك شرقی وحشی ي جاده
. رسیدند هاي سنگی پشت آن می ها و ستون ارن ي گذشتند تا به دره هاي عمیق می هاي مرتفع و شکاف از گذرگاه

آنجا خواهرش را . هایش سر به فلک کشیده بودند ر داشت و برجباالي دره، ایري نفوذ ناپذیر در ارتفاع زیاد قرا
مطمئناً الیسا از آنچه که جرات نوشتن در . کرد هایی که ند جستجو می و شاید به برخی از جواب... خواهد یافت

نیاز  شاید دقیقاً همان مدرکی را در اختیار داشت که ند براي پایین کشیدن لنیسترها. دانست نامه داشت، بیشتر می
  .ها محتاج بودند هاي شرقی در خدمت ارن ها و حکمران ها به ارن کشید، آن داشت، و اگر کار به جنگ می

پلکید، ریزش سنگ  ها به دنبال طعمه می وحشی در آن راه ي گربه. کوهستان پرخطر بود ي با این حال جاده
شدند و  نازل می کشتاراعات براي چپاول و اي بودند که از ارتف شایع بود، و قبایل کوهستان، دزدهاي سرگردنه

حتی جان . شدند تاختند، مثل برف ذوب و غیب می ها به خارج می ها از ویل در جستجوي آن هر وقت که شوالیه
ارن که از مقتدرترین فرمانرواهاي تاریخ ایري بوده، همیشه موقع عبور از کوهستان با قشونی نیرومند سفر 

  .اش وفاداري بود اي پیر بود که زره محدود به شوالیه توان رزمی کتلین. کرد می



مسیر او به شمال بود، جایی که پسرها و . با خودش فکر کرد که نه، ریورران و ایري باید که منتظر بمانند
توانست حضورش را به یکی از  به محض اینکه به سالمت از تنگه بگذرند، می. اش چشم به راه او بودند وظیفه

  .شاهی اعزام شوند ي د آشکار کند و سوارانی از جلو با دستور گماشتن محافظین در جادهپرچمداران ن

. دید اش سرزمین را به وضوح می پوشاند، اما کتلین در حافظه هاي آن طرف تقاطع را از نظر می باران زمین
و پنجاه کلبه در اي بود که از یک سپت کوچک سنگی  بازار درست کنار مسیر بود و یک فرسنگ باالتر دهکده

شمال . اکنون احتماالً جمعیت بیشتري داشت؛ تابستان طوالنی و توام با صلح بوده. اطرافش تشکیل یافته بود
هاي سبز، و از کنار  هاي حاصلخیز و جنگل دنت از میان دره سبز تراي ي شاهی در امتداد شاخه ي اینجا، جاده

  .گذشت حل رودخانه میهاي سا هاي مستحکم حکمران شهرهاي آباد و قلعه

ها که از قدیم دشمن هم بودند و پدرش وادار به حل  و برکن 1وودها بلک: شناخت ها را می آن ي کتلین همه
 3هال هاي غارمانند هارن خاندانش که با ارواح در دخمه ي ، آخرین بازمانده2شد؛ لیدي ونت ها می مشاجرات آن
هاي دوقلویش را با فرزندان،  همسر بیشتر عمر کرده بود و برج تندخو که از هفت 4کرد؛ لرد فرِي زندگی می

ها بودند، قسم خورده  ها همه پرچمدار تالی آن. ها پر کرده بود حرامزاده ي ها و حرامزاده ها، حرامزاده ها، نتیجه  نوه
ند دانست که آیا در صورت وقوع جنگ آن سوگ کتلین نمی. بودند که شمشیرشان در خدمت ریورران باشد

ها پرچمدارهایش را صدا  پدرش باوفاترین مرد تاریخ بود و کتلین شک نداشت که به نفع آن. کافی خواهد بود
ها هم به ریورران سوگند خورده بودند،  ها و رایگرها و مونتن دري. اما آیا پرچمدارها خواهند آمد... خواهد کرد
در حالی که لرد فري با قشونش وقتی رسیده بود که دنت در کنار ریگار تارگرین جنگیده بودند،  اما در تراي

به فاتحین بعداً از صمیم قلب (جنگ خاتمه یافته بود و اینکه قصد داشته به کدام جناح ملحق شود مشکوك بود 
کتلین با حرارت ). گفت ها، اما از آن به بعد پدرش همیشه به او لرد فري متاخر می اطمینان داده بود که به آن

  .نباید اجازه بدهند. کرد که نباید کار به جنگ بکشدتمام فکر 

خوایم که امشب چیزي  اگه می«. سر رودریک درست وقتی که نواخته شدن زنگ متوقف شد، سراغ او آمد
  ».بخوریم، بهتره که عجله کنیم، بانوي من

فرین عامی کمتر جلب توجه مسا. شاید اگه تا وقتی از تنگه نگذشتیم شوالیه و بانو نباشیم، امنیتمون بیشتر باشه«
  ».فرضاً پدر و دختري که به خاطر یه موضوع خانوادگی عازم جایی هستند. کنند می
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. کتلین بود که متوجه خطایش شد ي تنها بعد خنده» .هر چی شما بگید، بانوي من«: سر رودریک موافقت کرد
اش را بکشد، و با عصبانیت  رفته خواست که سبیل از دست» .دخترم... شن، ب آداب قدیمی سخت فراموش می«

  .آه کشید

چینه، اما سعی نکن که  بینی ماشا هدل چه خوب میز می بیا، بابا، فکرکنم که می«. کتلین بازوي او را گرفت
  ».از دیدن لبخندش هیچ خوشت نمیاد. ازش تعریف بکنی

بخاري در انتهاي دیگر به  عظیم چوبی در یک انتها و یک ي اتاق نشیمن دراز و جادار بود، یک ردیف بشکه
اي  دوید و ماشا بدون اینکه لحظه هاي کباب از این طرف به آن طرف می پسر پیشخدمت با سیخ. خورد چشم می

  .ریخت ها شراب می از جویدن برگ تلخ دست بردارد، از بشکه

ها  تقاطع جاده. بودندها، انواع مسافرین، آزادانه با هم مخلوط شده  ها و دهقان ها پر بودند، شهرنشین نیمکت
هاي سیاه و ارغوانی، یک نیمکت را با  وجود آورده بود؛ رنگرزها با دسته ترکیب عجیبی از همسفرها را ب

دادند شریک شده بودند، آهنگري با بدنی عضالنی کنار سپتون پیر نحیفی  صیادهایی که بوي گند ماهی می
  .کردند ق مثل چند دوست صمیمی با هم خبر مبادله میهاي چا نشسته بود، سربازهاي سختی کشیده و بازرگان

ها  سه نفر کنار آتش، نشان برکن. تعداد شمشیر به کمرهاي جمعیت بیش از آن بود که کتلین خوشش بیاید
ها روي  آن. خورد اي به چشم می که اسب سرخ بود را داشتند و یک گروه بزرگ با زره آبی و کاله نقره

تر از  هایشان را بررسی کرد، اما جوان صورت. هاي دوقلوي خاندان فري برج: گر داشتندنشان آشناي دی شان، شانه
  .شان وقتی کتلین به شمال رفته بود، بزرگتر از برن نبود ترین مسن. آن بودند که او را بشناسند

طرف دیگر میز، جوانی خوشرو روي . سر رودریک یک جاي خالی روي نیمکت نزدیک آشپزخانه پیدا کرد
» .برکت هفت خدا بر شما، مردم شریف«: نشستند، گفت موقعی که آن دو می. کشید نگی چوبی انگشت میچ

  .فنجان خالی شراب، جلویش روي میز بود

گفت همین حاال، دستور نان و گوشت  سر رودریک با لحنی که می» .و بر تو، اي آوازخوان«: کتلین پاسخ داد
ها را برانداز کرد و پرسید که  هجده ساله بود، با جسارت آن آوازخوان که جوانی حدوداً. و شراب داد

سواالت را با سرعت عبور تیر مطرح کرد و براي . اند و چه خبرهایی دارند مقصدشان کجاست و از کجا آمده
  ».دو هفته پیش از بارانداز پادشاه در اومدیم«: خطرترین سوال پاسخ داد کتلین به بی. شنیدن پاسخ مکث نکرد

همان طور که کتلین ظنین بود، او بیشتر عالقه به تعریف داستان » .من عازم اونجا هستم«: نک گفتجوا
. شنیدن صداي خودشان عالقه داشتند ي ها به کمتر چیزي به اندازه آوازخوان. ها خودش داشت تا شنیدن مال آن

ون قدر سکه نقره کاسبی کردم که من ا ،آخرین بار. دست به معناي اشراف ثروتمند با کیف پر پوله ي مسابقه«



کش از دست نداده  بندي به نفع برد نهایی شاه البته اگه همش رو به خاطر شرط... تونستم با خودم حمل کنم نمی
  ».بودم

او از اهالی شمال بود و به مسابقات نگرش » .قماربازها نزد خدایان مذموم هستند«: سر رودریک با اخم گفت
  .استارکی داشت

ها با کمک هم منو به خاك  گل ي هخدایان ظالم شما و شوالی. به من که مطمئناً اخم کردند«: ن گفتآوازخوا
  ».سیاه نشوندند

  ».حتماً ازش درس گرفتی«: سر رودریک گفت

  ».هاي من از سر لوراس طرفداري خواهند کرد این بار سکه. بله«

بل از اینکه سرزنشی به ذهنش برسد، پسر که وجود نداشت بکشد، اما قرا سر رودریک دست برد که سبیلی 
ها را با چند قطعه گوشت برشته پر  چند سینی نان جلویشان چید و از یک سیخ، نان. پیشخدمت با شتاب آمد

پسرك براي آوردن شراب دوید و . به سیخ دیگر چند پیاز کوچک، فلفل تند و قارچ چاق فرو کرده بودند. کرد
  .کرد رودریک با ولع به غذا حمله سر

  »حتماً آواز خوندن منو یه جایی شنیدید؟«. آوازخوان روي سیم چنگ انگشت کشید» .1اسم من ملریونه«

گرد به ندرت تا حد رسیدن به وینترفل به شمال  هاي دوره آوازخوان. رفتارش لبخند به لب کتلین آورد
  ».متاسفانه نشنیدم«. آورد اش در ریورران به یاد می آمدند، اما امثال او را از زمان بچگی می

بهترین آوازخوانی که صداش رو به عمرتون شنیدید، چه . ضرر کردید«. صدایی سوزناك از چنگ در آورد
  »کسیه؟

  ».آلیا از براوس«: سر رودریک بالفاصله جواب داد

ل به شما اگه نقره براي شنیدن آواز دارید، با کمال می. اوه، من از اون هالوي پیر خیلی بهترم«: ملریون گفت
  ».دم نشون می

دم به ته چاه بندازمشون تا اینکه  شاید یکی دو تا سکه مسی داشته باشم، اما ترجیح می«: سر رودریک غر زد
دانستند؛ موسیقی یک چیز  ها را همه می آوازخوان ي او درباره ي عقیده» .هاي تو بپردازم در عوض زوزه
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درك کند که چرا یک پسر سالم چنگ در دستش بگیرد، در توانست  داشتنی در دخترها بود، اما نمی دوست
  .تواند به جایش شمشیر بردارد حالی که می

. براي تجلیل از زیبایی شما. خواستم شما رو مفتخر کنم پدربزرگت چقدر بدعنقه، می«: ملریون به کتلین گفت
  ».ها و اشراف بلند مرتبه ساخته شدم در واقع من براي آواز خوندن در حضور شاه

  ».حتماً در ریورران بودي. موسیقیه ي شنیدم که لرد تالی شیفته. تونم ببینم اوه، می«: کتلین گفت

اتاق اختصاصی کنار گذاشتند و ارباب جوان براي  هاونا براي من ی. صدها بار«: آوازخوان با سرزندگی گفت
  ».من مثل یه برادره

یک بار، آوازخوانی . این را بشنود، چه نظري خواهد داشتکرد که اگر ادمور  به این فکر می. کتلین لبخند زد
و وینترفل؟ به شمال هم سفر «. برادرش خوابیده بود؛ از آن زمان از این نژاد متنفر بود ي دیگر با دختر مورد عالقه

 »کردي؟

گرگ  ي ها جز زوزه شه، و استارك چرا اونجا برم؟ اون باال چیزي جز کوالك و پوست خرس پیدا نمی«
  .کتلین شنید که در انتهاي دیگر اتاق کسی در را با شتاب باز کرد» .ناختی از موسیقی ندارندش

خوایم  هامون جایی در اسطبل می چی، ما براي اسب مهمانخانه«. صداي یک خدمتکار را از پشت سرش شنید
  ».و سرورم، لنیستر، اتاق و حمام داغ الزم داره

» .اوه، خدایان رحم کنند«: کردن سر رودریک برسد، او گفتقبل از اینکه دست کتلین براي ساکت 
  .هاي کتلین دور بازوي او سفت شد انگشت

متاسفم سرورم، واقعاً، کامالً پر «. داد اش را نشان می کرد و لبخند سرخ کریه ماشا هدل داشت تعظیم می
  ».ها رو گرفتند هستیم، همه اتاق

و او، کوتوله با پررویی ... لباس سیاه نگهبانان شب، دو خدمتکار پیرمردي در. کتلین دید که چهار نفر هستند
خورند و اما خود من، خوب،  افراد من در اسطبل شما خیس می«. تمام در آنجا مقابل چشم همه ایستاده بود

و  تا زمانی که آتش گرم باشه«. با تمسخر لبخند زد» .بینید، یه اتاق بزرگ الزم ندارم ن طور که به وضوح میوهم
  ».رختخواب به شکل معقولی عاري از کک باشه، من راضی هستم

  »...شه کرد، اوه سرورم، هیچ جایی نمونده، به خاطر مسابقه است، کاري نمی«. ماشا هدل خودش را باخته بود



. طال درآورد و به باالي سرش پرت کرد، گرفت و دوباره باال انداخت ي تیریون لنیستر از کیفش یک سکه
  .مت دیگر اتاق که کتلین نشسته بود، اشتباه در تشخیص برق طال غیر ممکن بودحتی در س

  ».اتاق من در اختیار شماست، سرورم«. یک سوارکار مزدور با رداي مندرس آبی به سرعت برخاست

و «. سوارکار آن را در هوا قاپید. سکه را به سمت دیگر اتاق پرت کرد» .این هم یه مرد عاقل«: لنیستر گفت
  »غذا بر بیایید؟ ي امیدوارم که از عهده«. کوتوله دوباره به ماشا هدل رو کرد» .ز هم هستفر

کاش : کتلین با خودش فکر کرد» .هر چی که دوست داشته باشید، سرورم، هر چی«: چی وعده داد مهمانخانه
  .شد دید که در خون خودش خفه می اما در ذهنش برن را می. اش کنه خفه

. خورند کنید، می افراد من از همون چیزي که به این آدما سرو می«. ترین میز نگاهی انداخت لنیستر به نزدیک
خورم، حاال جوجه، اردك یا  سرخ شده می ي من پرنده. معمول؛ راه طوالنی و سختی اومدیم ي دو برابر سهمیه

  »خوري؟ ا مییارن، با من غذ. و یه مشک از بهترین شرابت رو بفرست باال. کنه کبوتر فرقی نمی

  ».خورم بله، سرورم، می«: برادر سیاه جواب داد

ها ممنون بود که  کوتوله به انتهاي دور اتاق زیاد دقت نکرده بود و کتلین در ذهنش از جمعیت روي نیمکت
سرافرازم کنید و بگذارید که موقع غذا ! ارباب لنیستر«: ناگهان ملریون به روي پاهایش برخاست و داد زد

  »!پیروزي بزرگ پدرتون در بارانداز پادشاه رو براتون بخونم ي بگذارید آواز صحنه. رگرمتون کنمخوردن، س

هاي ناهمسانش یک  با چشم» .هیچ چیز بدتر از اون براي ضایع کردن شامم وجود نداره«: کوتوله رك گفت
یک . تلین متوقف شدو نگاهش روي ک... کوتاه آواز خوان را برانداز کرد، شروع به دور شدن کرد ي لحظه

. زد کوتوله لبخند می. کتلین صورتش را برگرداند، اما خیلی دیر شده بود. لحظه با سردرگمی به کتلین خیره شد
  ».متاسف بودم که شما رو در وینترفل مالقات نکردم. اي لیدي استارك، چه افتخار غیرمنتظره«

. گرفت خاست، دلخوري جاي بهت را می هستگی برمیوقتی کتلین به آ. ملریون با دهان باز به کتلین خیره شد
  ...تنها اگر مردك کمی بیشتر در دیوار معطل کرده بود، تنها اگر. کتلین شنید که سر رودریک ناسزایی گفت

  »استارك؟... لیدي«: ماشا هدل با صداي گرفته گفت

ها  شنید، نگاه ها را می زمزمه» .بودمآخرین بار که اینجا اتاق گرفتم، هنوز کتلین تالی «: چی گفت به مهمانخانه
خورده انداخت، و براي  ها و سربازهاي قسم هاي شوالیه کتلین نگاهی به هر طرف اتاق و به قیافه. کرد را حس می

شهامت براي خطر را داشت؟ فرصت ارزیابی دقیق نبود، . قلبش نفسی عمیق کشید ي آرام کردن ضربان سراسیمه
پیرمردي را مخاطب قرار » .شما در اون گوشه«: صداي خودش در گوشش پیچید. تنها چند لحظه فرصت داشت



بینم،  هاله که روي پالتوي شما می آیا اون طرح خفاش سیاه هارن«. داده بود که تازه چشمش به او افتاده بود
  »قربان؟

  ».بله، بانوي من«. مرد برخاست

  »هاستر تالی ریورران هست؟ و آیا لیدي ونت دوستی حقیقی و صادق براي پدر من، لرد«

  ».بله«: مرد بدون ترس پاسخ داد

ها  اي سردرگم به روي آن کوتوله با قیافه. صدا برخاست و شمشیرش را در غالف شل کرد سر رودریک بی
  .هاي ناهمسانش مشهود بود تعجب در چشم. پلک زد

پدرم جونوس . ی استقبال شدهاز اسب سرخ همیشه در ریورران به گرم«: کتلین به سه نفر کنار آتش گفت
  ».کنه ترین و وفادارترین پرچمدارهاش محسوب می رو جز قدیمی 1برکن

  ».اعتماد ایشان، افتخار ارباب ماست«: ها با دودلی گفت یکی از آن. سه سرباز با تردید به هم نگاه کردند

ه، اما منظور از این کار شما ش به پدرتون به خاطر این همه دوست صمیمی حسودیم می«: لنیستر با کنایه گفت
  ».کنم، لیدي استارك رو درك نمی

ها در این مساله  آن. کتلین به او اعتنا نکرد و به بزرگترین گروه رو کرد که آبی و خاکستري پوشیده بودند
حال  .هاي دوقلوي فرِي برج: شناسم من نشان شما رو هم می«. تعیین کننده بودند؛ تعدادشان بیش از بیست نفر بود

  »ارباب شما چطوره، سروران؟

قصد دارند که به مناسبت نودمین سالگرد . لرد والدر خوب هستند، بانوي من«. ها بلند شد آن ي فرمانده
اند که جشن عروسی رو با حضورشون مفتخر  تولدشون همسر جدیدي بگیرند و از پدر شما درخواست کرده

  ».کنند

کتلین با اشاره . ان بود که کتلین مطمئن شد که او را گیر انداخته استدر این زم. تیریون لنیستر هرهر خندید
من اومد و در اونجا براي کشتن پسر من  ي این مرد به عنوان مهمان به خانه«: به تیریون، حضار را خطاب قرار داد
برت و به نام پادشاه را«. سر رودریک، شمشیر در دست به کنارش آمد» .که تنها هفت سالشه، توطئه چید

کنم که دستگیرش کنید و در  کنید، از شما درخواست می حاکمان شرافتمندي که به اونا خدمت می
  ».برگرداندنش به وینترفل به من کمک کنید تا در اونجا منتظر اجراي عدالت پادشاه باشه

                                                             
1 Jonos Bracken 



ورت ص ي صداي چندین شمشیر که همزمان کشیده شد یا منظره: تر بود بخش دانست که کدام رضایت نمی
  .تیریون لنیستر

    



  سنسا - ۲۹
هاي ابریشمی زرد  دست با تخت روانی رفت که پرده ي سنسا به همراه سپتا موردان و جین پول به محل مسابقه

بیرون دیوارهاي شهر، صدها خیمه در . تمام دنیا طالیی شده بود. شد پشت را دید آن، چنان ظریف بودند که می
شکوه آن نفس سنسا را . آمدند هاي هزار نفره براي تماشا می مردم عامی در گروه کنار رودخانه برافراشته بودند و

هایی که با باد  جمعیت، پرچم ي اي و طالیی، همهمه هاي تنومند با پوشش نقره هاي درخشان، اسب بند آورد؛ زره
  .ها ها، مخصوصاً خود شوالیه و خود شوالیه... خوردند تکان می

از «: هاي واالمقام، جایگاهی که پدرش وعده داده بود را یافتند، سنسا زمزمه کرد يوقتی در جمع لردها و لید
شد و  اش می گري موهاي خرمایی امروز به زیبایی لباس پوشیده بود؛ پیرهن سبزش موجب جلوه» .ها بهتره ترانه
  .زنند دانست که دیگران با دیدن او لبخند می می

گارد  ي هفت شوالیه. انگیزتر از قبلی تماشا کردند، هر یک شگفتهاي صدها آواز را  ها عبور قهرمان آن
اي به رنگ شیر و ردایی به سفیدي برف تازه به زمین نشسته، وارد میدان  شاهنشاهی، همه جز جیمی لنیستر، با زره

 سر جیمی نیز رداي سفید به دوش داشت، اما زیر آن از سر تا پا درخشش طالیی داشت، کالهخودش به. شدند
مانند بهمن از مقابلشان با  –تازد  کوهی که می – 1سر گرگور کلگان. شکل سر شیر و شمشیرش نیز طالیی بود

به جین زمزمه . آورد که دو سال پیش مهمان وینترفل شده بود را به خاطر می 2سنسا لرد یان رویس. شتاب رد شد
» .ی براي محافظت از آسیب روش حک شدهاش از برنزه، چند هزار سال قدمت داره، عالیم جادوی زره«: کرد

. ها نشان داد که یک عقاب روي کالهخودش بال گشوده بود ن ملیستر نیلی پوش را به آنوسپتا موردان لرد جیس
دخترها با دیدن روحانی جنگجو، توروس از میر، که . دنت کشته بود او سه نفر از پرچمداران ریگار را در تراي

یک بار با  3ها گفت که توروس یده داشت، به خنده افتادند، تا اینکه سپتا به آناي تراش عبایی سرخ و کله
 . شمشیري مشتعل بر دیوارهاي پایک غلبه کرده است

هاي دورن،  گاردن و کوه هاي خانه به دوش از فینگرز و هاي شناخت؛ شوالیه سنسا سوارکاران دیگر را نمی
هاي  هاي بزرگ و وارثین خاندان تر ارباب ، پسرهاي جوانکار سوارکاران ناشناس مزدور و مالزمین تازه

اي انجام نداده بودند، اما سنسا و جین توافق داشتند که روزي در  آن مردان جوان هنوز عمل قهرمانانه. تر کوچک
وارث یان برنزي، سر . از مارچز 5لرد برایس کرون. 4سر بیالن سوان. سراسر هفت پادشاهی بلندآوازه خواهند شد

هاي باستانی  ها همان طلسم فوالدي آن ي ، که روي صفحات زره7رویس و برادر کوچکش سر روبار 6ندارا

                                                             
1 Ser Gregor Clegane 
2 Yohn Royce 
3 Thoros 
4 Balon Swann 
5 Bryce Caron 
6 Andar 
7 Robar 



سرخ انگور را  ي شان خوشه ، دوقلوهایی که سپرهاي آبی1سر هارس و سر هابر. محافظ پدرشان حک شده بود
سر : فري از کراسینگ شش. نوپاتریک ملیستر، پسر لرد جیس. ها بود گذاشت که نشان ردواین به نمایش می

هاي لرد والدر پیر، به همراه پسر  ، پسرها و نوه2روینجرد، سر هاستین، سر دنول، سر امون، سر تیو، سر پِ
  .3اش، مارتین ریورز حرامزاده

اي تبعیدي از جزایر تابستان که روي  ترساند، شاهزاده او را می 4جین پول اقرار کرد که هیبت جاالبار زو
 5اما وقتی لرد بریک داندریون. شبش، سربندي سبز بسته بود و پر سرخ به آن فرو کرده بود پوست به سیاهی

جوان را با آن موهاي به رنگ طالي سرخ و سپري سیاه با نقش صاعقه دید، اعالم کرد که حاضر است در همین 
  .جا و همین لحظه با او ازدواج کند

ین لرد رنلی خوش قیافه، برادر پادشاه و فرمانرواي کنندگان وارد شد، و همچن تازي نیز به جمع شرکت
: وقتی وارد شدند، سپتا دماغ باال کشید. جوري، الن و هاروین نمایندگان وینترفل و شمال بودند. »استورمز اند«
خاکستري جوري، ساده و -آبی ي زره. اي جز موافقت نداشت سنسا چاره» .مونه جوري بین بقیه مثل گداها می«

با این حال، با از اسب . اش آویزان بود اش مانند لباسی مندرس از شانه بود و شنل نازك خاکستري پیرایه بی
در سومین . ها در دومین دور، خودش را تبرئه کرد انداختن هارس ردواین در اولین دور و یکی از فري

به کهنگی مال خودش بود، هیچ اش، بعد سه نوبت مبارزه با سوارکار آزادي به نام لوتار برون که زره او  مسابقه
تر خورده بود و  برون با استحکامی بیشتر به اهدافی دقیق ي کدام موفق به سرنگون کردن دیگري نشدند، اما نیزه

تري داشتند؛ هاروین در همان اولین تاخت توسط  الن و هاروین عملکرد ضعیف. پادشاه او را برنده اعالم کرد
  .ون شد، در حالی که الن مغلوب سر بیالن سوان شدسر مرین از گارد شاهنشاهی سرنگ

 ي هاي بزرگ جنگی میدان را شخم زد و ویرانه مبارزه با نیزه تمام روز و بعد از غروب ادامه یافت، سم اسب
چندین بار در میان تشویق مردم عامی، با برخورد سوارها به هم و شکسته شدن ناگهانی . ناهمواري از آن ساخت

هاي ترسو  افتاد، جین مانند دختربچه هر بار که مردي می. ها تکه، جین و سنسا با هم جیغ کشیدندها به صد نیزه
دانست که چگونه باید در  زاده می یک بانوي اصیل. تر بود پوشاند، اما طبیعت سنسا مقاوم هایش را می چشم

  .تایید سر تکان داد ي داري او شد و به نشانه سپتا موردان نیز متوجه خویشتن. مسابقات رفتار کند

تمرینی مغلوب  ي او سر اندار رویس و لرد برایس کرون را به راحتی یک مبارزه. کش باشکوه بود نمایش شاه
تر برده بود، به  رد، سپس در برابر باریستان سفید مو، که در دو دور اول خود از مردانی سی و چهل سال جوانک

  .سختی جنگید و سربلند بیرون آمد

                                                             
1 Ser Horas and Ser Hobber Redwyne 
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4 Jalabhar Xho 
5 Beric Dondarrion 



رسیدند، با سبک خشن خود یکی یکی  پیکرش نیز توقف ناپذیر به نظر می لگان و برادر غولسندور ک
او  ي در دومین دور سر گرگور اتفاق افتاد؛ نیزه ،روز ي ترین لحظه ترسناك. داشتند ها را از سر راه برمی حریف

شد که گلو را سوراخ کرد و جوانی از ویل چنان با قدرت کوبیده  ي به باال کج شد و به زیر کالهخود شوالیه
 ي نیزه ي نوك شکسته. جوان در کمتر از ده قدمی جایی که سنسا نشسته بود به زمین افتاد. سوار را درجا کشت

تر  پاشید که هر کدام از قبلی ضعیف هایی به بیرون می سر گرگور در گلوي او باقی مانده بود و خون با ضربان
زد؛ از روي یک دستش که باز افتاده بود، آفتاب مانند خطی آتشین منعکس  او از تازگی برق می ي زره. شد می
ردایش آبی بود، به رنگ آسمان یک روز صاف . خورشید به پشت ابر رفت و انعکاس خاموش شد. شد می

هاي ماه دوخته شده بود که با نفوذ خون یکی یکی به رنگ سرخ در  هالل ،هاي آن تابستانی، و در حاشیه
  .آمدند می

جین پول آن چنان متاثر شد که سپتا موردان او را به خارج برد تا کنترلش را به دست آورد، اما سنسا 
تا به حال هرگز مرگ یک انسان . هایش را در دامانش جمع کرده بود و به طرز عجیبی مجذوب شده بود دست

شاید تمامشان را براي لیدي و برن . آمدند ها در نمی فکر کرد که اصوالً باید گریه کند، اما اشک. را ندیده بود
 ي شوالیه. کرد به خودش گفت که اگر جوري یا سر رودریک یا پدر بود، واکنشش فرق می. مصرف کرده بود

ها بود که اسمش را به محض شنیدن فراموش  ارن ي اي از دره جوان با رداي آبی اهمیتی براي او نداشت، غریبه
. دنیا نیز اسم او را فراموش خواهد کرد؛ آوازي براي او سروده نخواهد شد سنسا متوجه شد که حاال. کرده بود
  .انگیز چه غم

بعد اینکه جسد به بیرون برده شد، پسري با بیل به میان میدان دوید و روي جایی که شوالیه سقوط کرده بود 
  .سپس مبارزه با نیزه از سر گرفته شد. خاك پاشید تا خون را بپوشاند

رنلی چنان با شدت از روي اسبش پرت . ن نیز مغلوب گرگور شد و رنلی از تازي شکست خوردسر بیالن سوا
وقتی سرش به زمین خورد، صداي بلند . شد که به نظر رسید به عقب و به دور از حریفش با پاهاي باز پرواز کرد

ها شکسته و  ی از شاخکیک. نفس همه را بند آورد، اما معلوم شد که صدا از شاخ طالیی کالهخود بود ،شکستن
 ي قیافه وقتی لرد رنلی به روي پا برخاست، مردم عامی با هیجان هورا کشیدند، چون برادر خوش. جدا شده بود

تازي خرناس کشید . او شاخک شکسته را با تعظیمی موقرانه به فاتح تقدیم کرد. پادشاه رابرت محبوب همه بود
کاري  کوچک طال شروع به کتک ي م عامی براي تصاحب آن تکهمرد. و تکه شاخ را به میان جمعیت انداخت

تا آن موقع، سپتا موردان برگشته بود، . کردند تا اینکه لرد رنلی به میانشان رفت و آرامش را دوباره برقرار کرد
ا سنس. کرد و ترتیب برگشتش به قلعه را داده بود توضیح داده بود که جین احساس ناخوشی می. البته به تنهایی

  .دیگر چندان به فکر جین نبود



آبرو  خانه به دوش با ردایی شطرنجی، خودش را با کشتن اسب بریک داندریون بی ي مدتی بعد، یک شوالیه
لرد بریک زینش را به اسب جدیدي منتقل کرد، تنها براي اینکه بالفاصله توسط توروس . کرد و بازنده اعالم شد

ن سنتاگار و لوتار برون، بدون کسب نتیجه سه بار به سمت هم تاختند؛ سر ارا. میري از روي آن سرنگون شود
 .ندن ملیستر و برون توسط پسر کوچکتر یان رویس از مسابقه خارج شدوبعد آن سر اران توسط لرد جیس

کش، و سر لوراس  آسایش، جیمی لنیستر شاه در نهایت تعداد به چهار نفر کاهش یافت؛ تازي و برادر غول
  .گفتند ها می گل ي انی که به او شوالیهتایرل، جو

با شانزده سال سن، او . گاردن و مدافع جنوب، بود ترین پسر میس تایرل، فرمانرواي هاي سر لوراس کوچک
هاي  ترین سوارکار حاضر در میدان بود، با این وجود امروز صبح در سه دور اول خود، سه نفر از شوالیه جوان

اي  او ساخت پیچیده ي زره. سنسا به عمرش کسی به زیبایی او ندیده بود. نداخته بودگارد شاهنشاهی را از اسب ا
به پوشش اسب به سفیدي . هایی از نقش هزاران گل مختلف، سطح آن را رنگارنگ کرده بود داشت و دسته

آهستگی داشت، به  بعد هر پیروزي، سر لوراس کالهخودش را برمی. برف او، رزهاي قرمز و سفید دوخته بودند
هاي زیباي حاضر در  چید و به یکی از دوشیزه تاخت، و سرانجام یکی از آن رزهاي سفید را می دور حصار می

  .کرد جمعیت پرت می

هاي خانوادگی سر روبار در برابر سر لوراس  طلسم. تر بود امروز او در برابر رویس جوان ي آخرین مسابقه
در حالی که . و با صدایی ناهنجار از زین به روي خاك افتادمحافظ ضعیفی از آب درآمد، و سپرش خرد شد 

سرانجام تخت روان آوردند و مغلوب را که گیج بود . زد نالید، فاتح دورِ پیروزي خود را می روبار روي زمین می
وقتی . نگاه او روي سر لوراس دوخته شده بود. دید ها را نمی سنسا این. خورد، از میدان بیرون بردند و تکان نمی

  .اسب سفید مقابل او ایستاد، فکر کرد که قلبش از سینه بیرون خواهد زد

بانوي عزیز، «: سر لوراس گفت. هاي دیگر رز سفید داده بود، اما براي سنسا قرمز انتخاب کرد به دوشیزه
تش سنسا با کمرویی گل را گرفت، ادب او مبهو» .نصف زیبایی شما نیست ي هیچ پیروزي به اندازه ي جلوه

سنسا بوي لطیف رز را . اي بود، چشمش طالي مذاب بود قید قهوه هاي بی اي از زلف موي او توده. کرده بود
  .ها گل را محکم نگه داشت استشمام کرد و بعد دور شدن سر لوراس، مدت

نوك تیز و او کوتاه بود، با ریش . باالي سرش ایستاده بود و زل زده بود يوقتی سرانجام به باال نگاه کرد، مرد
دهانش » .تو حتماً یکی از دخترهاي کتی«: مرد گفت. تقریباً همسن پدرش بود. هاي خاکستري در مویش رگه

  ».ها رو داري تالی ي قیافه«. اش خندان نبودند هاي خاکستري زد، اما چشم لبخند می



پوشیده بود که  خز ي مرد شنل ضخیمی با یقه» .من سنسا استارك هستم«: سنسا بدون احساس آسایش گفت
. شناخت هاي بلند مرتبه را داشت، اما سنسا او را نمی اي بود و رفتار بدون تکلف اشرافی اش مرغ مقلد نقره گیره

  ».افتخار آشنایی با شما رو ندارم، سرورم«

  ».دخترم، ایشون لرد پتایر بیلیش، عضو شوراي کوچک سلطنتیه«: سپتا موردان فوراً مداخله کرد

به » .تو موي اونو داري«. داد نفسش بوي نعناع می» .زیبایی من بود ي مادرت یه موقع ملکه«: فتمرد آهسته گ
سپس ناگهان . او کشیده شد ي یک حلقه از موهاي خرمایی سنسا دست برد و نوك انگشتانش روي گونه

  .برگشت و دور شد

نهایی، فردا  ي اعالم کرد که سه مبارزه دیگر ماه کامالً طلوع کرده بود و جمعیت خسته بودند، بنابراین پادشاه
هاي امروز و  مبارزه ي مردم عامی در حالی که گرم صحبت درباره. آزاد صورت خواهند گرفت ي قبل از مبارزه

شش گاو . هایشان راهی شدند، اما درباریان براي شروع ضیافت به کنار رودخانه رفتند رقابت فردا بودند، به خانه
شدند، و در این حین  چرخیدند و سرخ می هاي چوبی به آرامی می بود که روي سیخها  میش بزرگ، ساعت

ها روي میزها  کنار خیمه. کرد ریختند؛ گوشت دیگر جلز و ولز می ها کره و ادویه می پسرهاي خدمتکار روي آن
  .فرنگی و نان تازه چیده شده بود ها چندین طبق سبزي و توت و نیمکت

مکانی باال در سمت چپ سکویی که شخص پادشاه کنار ملکه نشسته بود، اختصاص به سنسا و سپتا موردان 
جافري از زمان آن . وقتی پرنس جافري در سمت راستش نشست، حس کرد که گلویش گرفت. داده بودند

کرد  ابتدا فکر می. هولناك یک کلمه هم با او حرف نزده بود و او هم جرات آغاز صحبت را نداشت ي حادثه
هایش  اند متنفر است، اما بعد از اینکه آن قدر گریست تا چشم جافري به خاطر کاري که با لیدي کردهکه از 

ملکه شخص مقصر بود؛ ملکه شخصی بود . ، با خودش گفت که در واقع تقصیر جافري نبوده استندخشک شد
  .داد نمیاگر آریا نبود، هیچ کدام از اتفاقات بد رخ . که باید هدف تنفر باشد، او و آریا

آبی سیري پوشیده بود  ي تنه نیم. براي نفرت، بیش از اندازه زیبا بود. توانست امشب از جافري متنفر باشد نمی
ساخته شده از طال و  یتاج طالیی شیر دوخته شده بود و روي پیشانیش نیم ي هایش دو ردیف کله که در حاشیه
ترسید که شاید جافري به او  ه کرد و لرزید؛ میسنسا به او نگا. مویش درخشش فلزي داشت. یاقوت داشت

  .انگیز بزند و او را گریان از سر میز فراري دهد هاي نفرت اعتنایی کند، یا دوباره حرف بی

سر لوراس «: هاي آوازها بوسید و گفت به جایش جافري لبخند زد و دست او را با ادب و ظرافت شاهزاده
  ».نوي گرامیچشم تیزي براي یافتن زیبایی داره، با

خواند، سعی داشت که موقر و  در حالی که قلبش آواز می» .خیلی لطف داشت«: سنسا با کمی تاخیر گفت
  »کنید که فردا ببره، سرورم؟ فکر می. واقعیه ي سر لوراس یه شوالیه«. متین باقی بماند



شرکت در مسابقه  و بعد چند سال که سن من براي. ده، شاید هم عمو جیمی نه، سگ من ترتیبش رو می«
ها را احضار کرد و از  با بلند کردن دست، یکی از پیشخدمت» .رسم شون رو می کافی شد، خودم حساب همه

سنسا با اضطراب به سپتا موردان نگاه کرد، تا . او براي سنسا یک فنجان شراب تابستانی یخدار پر کرد ي خمره
  .منشانه تشکر کرد و اعتراضی نکرد پتا هم بزرگاینکه جافري خم شد و فنجان سپتا را نیز پر کرد، س

آورد که  ها را پر نگه داشتند، با این وجود بعد مهمانی سنسا به یاد نمی ها تمام مدت شب فنجان پیشخدمت
از جادوي شب مست بود، از شکوه سرگیجه گرفته بود، غرق در . او محتاج شراب نبود. شراب چشیده باشد

. مام عمر در رویاها دیده بود و هرگز جرات نداشت که امید تجربه کردن داشته باشدهایی شده بود که ت زیبایی
هاي  یک تردست، ردیفی از چوب. کردند پادشاه فضاي شب را با موسیقی پر می ي ها جلوي خیمه آوازخوان

اسی دلقک شخص پادشاه، شخصی کودن با صورتی گرد به نام مون بوي، با لب. چرخاند مشتعل را در هوا می
. کرد که سنسا در مورد کودن بودن او به شک افتاد رقصید و چنان زیرکانه هر کسی را مسخره می رنگارنگ می

خواند، سپتا آن چنان  سپتون اعظم را می ي حتی سپتا موردان در برابر او عاجز بود؛ وقتی مون بوي آوازش درباره
  .به خنده افتاد که شراب را به روي خودش ریخت

تمام مدت شب با سنسا صحبت کرد، او را غرق ستایش کرد، خنداند، . هایت نزاکت را داشتو جافري ن
سنسا چنان مجذوب شده بود که رعایت . هاي مون بوي را توضیح داد شایعات دربار را به گوشش رساند، طعنه

  .اشتادب از جانب خودش را فراموش کرد و اعتنایی به سپتا موردان که در سمت چپش نشسته بود ند

ساالد سبزیجات و . سوپ غلیظ جو به همراه گوشت آهو. شد آمد و جمع می تمام مدت، سري غذاها می
سنسا قبالً حلزون نخورده بود؛ . حلزون پخته شده با عسل و سیر. اسفناج و خرما که به میانش آجیل پاشیده بودند

شیرین را خودش در دهان او  ي لقمهجافري به او طرز بیرون آوردن حلزون از صدف را نشان داد و اولین 
اش در شکستن  آالي تازه صید شده از رودخانه، کباب شده در میان رس بود؛ شاهزاده بعد نوبت قزل. گذاشت

و وقتی نوبت به گوشت رسید، براي . دارِ سفید به او کمک کرد پوشش سخت و آشکار کردن گوشت پولک
سنسا از طرز استفاده از دست . و با لبخند در بشقاب او گذاشتسنسا سهمی در خور یک ملکه از ران گاو برید 

  .راست، متوجه شد که او هنوز کامالً بهبود نیافته است، اما جافري یک کلمه هم شکایت نکرد

اي از شکر آوردند، اما  دار و کیک لیمو با رویه کمی بعد، نان شیرین و کتلت کبوتر و مرباي سیبِ دارچین
ها  ورده بود که نتوانست بیش از دو کیک لیموي کوچک بخورد، هر چند که عاشق آنسنسا دیگر آن قدر خ

  .کرد که شاید براي سومی هنوز جا داشته باشد که پادشاه شروع کرد به فریاد کشیدن با خودش فکر می. بود

میان صداي سنسا گاهاً خنده یا دستور دادن او را در . صداي پادشاه رابرت با هر دور غذا بلندتر شده بود
  .تر از آن بودند که معنایشان را متوجه شود موسیقی و برخورد کارد و چنگال به بشقاب شنیده بود، اما نامفهوم



سنسا از دیدن پادشاه که با . هاي دیگر را خاموش کرد غرش پادشاه تمام صحبت» .نه«. شنیدند حاال همه می
او جام شراب در یک دست گرفته بود و در اوج . دخورد، حیرت کر صورت قرمز ایستاده بود و تلو تلو می

اینجا پادشاه منم، . گی که چکار باید بکنم، زن تو به من نمی«: سرسی داد کشید  سر ملکه. مستی یک مرد بود
  »!کنم کنم، حتماً مبارزه می کنم و اگه بگم که فردا مبارزه می فهمی؟ من اینجا سلطنت می می

ه سر باریستان و برادر پادشاه و مرد کوتاهی که آن قدر عجیب با او صحبت سنسا چشمش ب. همه خیره بودند
صورت ملکه چنان رنگ . کرده بود و به مویش دست زده بود، افتاد، اما هیچ کدام اقدامی براي مداخله نکردند

رفی با او برخاست، دامنش را مرتب کرد و بدون هیچ ح. پریده بود که انگار نقابی تراشیده شده از برف بود
  .شتاب دور شد، خدمتکارها دنبالش راه افتادند

لنیستر سکندري خورد و . پادشاه گذاشت، اما پادشاه با خشونت او را هل داد ي جیمی لنیستر دست روي شانه
با » .کش این یادت باشه، شاه. تونم تو رو به خاك بندازم من هنوز می. بزرگ ي شوالیه«. پادشاه قهقهه زد. افتاد

کافیه «. اش زد و روي پیرهن ساتنش شراب پاشیده شد ه جام جواهرنشان را گرفته بود، به روي سینهدستی ک
  »!پتکم دستم باشه تا هیچ مردي در تمام مملکت نتونه جلوم وایسته

صدایش گرفته » .حق با شماست، اعلیحضرت«. جیمی لنیستر برخاست و خاك را از روي خودش پاك کرد
  .بود

  ».بذار برات یه جام تازه حاضر کنم. شرابت رو ریختی، رابرت«. ند جلو آمدلرد رنلی با لبخ

داره دیر «: شاهزاده گفت. جافري با گذاشتن دستش روي بازوي سنسا، توجه او را به خودش جلب کرد
  »محافظ براي برگشتن به قلعه الزم داري؟«. دید مرموزي داشت، انگار که سنسا را نمی ي قیافه» .شه می

سنسا شروع به پاسخ دادن کرد، اما وقتی دید که سپتا موردان سرش را روي میز گذاشته و مانند یک بانو » نه«
. ام و راه تاریکه خسته. کنی بله، ممنون، خیلی لطف می... منظورم اینه که«. کند، جا خورد به آرامی خروپف می

  ».شم از داشتن محافظ، خیلی خوشحال می

  »!سگ«: جافري صدا کرد

اش را با لباس پشمی سرخی  زره. ور کلگان چنان سریع ظاهر شد که انگار ناگهان از تاریکی خلق شدسند
اش  ها، صورت سوخته زیر نور مشعل. چرمی یک سگ به جلوي آن دوخته شده بود ي عوض کرده بود که کله

  »بله، واالحضرت؟«. درخشش قرمز مات داشت



و بدون حرفی » .اي نبینه قلعه برگردون و مواظب باش که صدمه نامزد منو به«: حوصلگی گفت شاهزاده با بی
  .براي وداع، جافري رفت و سنسا را تنها گذاشت

او  ي خنده. خندید» رسونه؟ فکر کردي که جاف خودش تو رو می«. کند کرد که تازي تماشایش می حس می
سنسا را بدون مقاومت به روي » .بوداحتمالش خیلی کم «. هایی بود که در گودال گیر افتادند مانند خرناس سگ

من خیلی شراب نوشیدم و شاید الزم باشه که فردا برادرم . بیا، تو تنها کسی نیستی که محتاج خوابه«. پا بلند کرد
  .دوباره خندید» .رو بکشم

تنها  سپتا موردان را به این امید که بیدار شود هل داد، اما او ي سنسا که ناگهان دچار ترس شده بود، شانه
ضیافت به انتها رسیده . ها به سرعت خالی شده بودند پادشاه رابرت رفته بود و نصف نیمکت. خروپفش بلندتر شد

  .بود و رویاي زیبا خاتمه یافته بود

زمین سنگالخ و . کم تعقیبش کرد ي سنسا با فاصله. تازي مشعلی را براي روشن کردن مسیرشان برداشت
نگاهش را پایین نگه داشت . شود شد که زمین زیر پایش جابجا می این تصور می ناهموار بود؛ لرزش نور موجب

اي آویزان بود، با هر قدم  گذشتند، جلوي هر یک پرچم و زره ها می از میان خیمه. هایش بود و مراقب جاي قدم
این وجود سنسا طاقت نگاه کردن به او را نداشت، این همه از او هراس داشت، با . شد تر می سکوت سنگین

خودش را وادار . کرد یک بانوي راستین به صورت او توجه نمی. سنسا براي رعایت کامل ادب تربیت شده بود
  ».امروز دالورانه جنگیدید، سر سندور«: به صحبت کرد

من . ها رو و سر گفتن... هاي توخالی رو براي خودت نگه دار، دختر تحسین«: سندور کلگان با تشر گفت
  »اش رو دیدي؟ امروز مبارزه. برادرم شوالیه است. کنم من به روي اونا و سوگندشون تف می. تمشوالیه نیس

  »...بله، اون«: سنسا با لرز گفت

  .تازي تکمیل کرد» .دالورانه جنگید«

تونه  هیچ کس نمی«: سرانجام به زحمت حرفی به ذهنش رسید. کند اش می سنسا متوجه شد که او دارد مسخره
  .دروغ نگفته بود. کرد به خودش افتخار می» .قاومت کنهدر برابرش م

یه «. اي جز ایستادن در کنار او نداشت سنسا چاره. سندور کلگان ناگهان در وسط تاریکی و زمین خالی ایستاد
سخنگوي  ي هاي جزایر تابستانی، مگه نه؟ یه پرنده تو مثل یکی از اون پرنده. سپتایی تو رو خوب تربیت کرده

  ».کنه هایی که بهش یاد دادند، تکرار می خوشگل، که حرفکوچک و 

  ».خوام که راه بیفتیم می. ترسونی منو می«. کرد اش را حس می سنسا تپش قلب در سینه» .ظالمانه است«



اون پسر، . هیچ کس هیچ وقت جلوش نتونسته وایسته. تونه در برابرش مقاومت کنه، کامالً درسته کسی نمی«
پول نداشت، . احمق، جاش در بین ما نبود ي حتماً دیدي؟ پسره. ور، چه کار تمیزي بودامروز در دومین د

به . اون کالهخود درست بسته نشده بود. مالزمی نداشت، کسی نبود که در پوشیدن اون زره بهش کمک کنه
وي وراج، سر گرگور تصادفی به باال منحرف شد؟ دختر کوچول ي کنی نیزه خیالت گرگور متوجه نبود؟ فکر می

. خواد ره که گرگور می گرگور درست به جایی می ي نیزه. عقلی یه پرنده بی ي کنی، تو واقعاً به اندازه باورش می
او گذاشت و به زور صورت او را  ي هسندور کلگان دست بزرگش را زیر چان» !به من نگاه کن. به من نگاه کن

دونی  می. خوب نگاه کن. زیبا براي تو ي ین هم یه منظرها«. جلوي او نشست و مشعل را نزدیک آورد. بلند کرد
. به ترست بشاش. گردوندي شاهی نگاهت رو برمی ي دیدم که چطور در تمام مسیر جاده. خواد که دلت می

  ».خوب نگاه کن

هاي مست،  چشم. کردند هاي او تماشایش می چشم. ندسنسا را در دامی آهنین نگه داشت ي هاي او چانه انگشت
  .اي جز تماشا نداشت چاره. کرده با خشم اخم

دماغش . تیز و چشمی خاکستري زیر ابرویی کلفت بود ي سمت راست صورت او نحیف، با زاویه گونه
کرد،  گذاشت که مو دراز شود و آن را به طرف دیگر شانه می می. پشت بود بزرگ و خمیده، مویش تیره و کم

  .رویید چون در سمت دیگر آن صورت چیزي نمی

. گوشش کامالً سوخته بود؛ چیزي جز یک سوراخ باقی نمانده بود. سمت چپ صورتش ویران شده بود
چشمش هنوز سالم بود، اما هر طرف  چشم را جاي زخم از شکل انداخته بود؛ پوستی براق و سیاه به سختی 

نه، جایی که گوشت زیر چا. هاي گود و شیارهاي عمیق که درخشش مرطوب و قرمزي داشتند چرم، پر از چاله
  .شد مختصري از استخوان را دید به طور کامل سوخته بود، می

براي این، از اون «. الخره رهایش کرد و مشعل را روي خاك خاموش کرداکلگان ب. سنسا به گریه افتاد
: وقتی جوابی نگرفت، ادامه داد» آمیزي بهت یاد نداده؟ هاي قشنگ نداري، دختر؟ سپتا حرف ستایش حرف

یه احمق . زمان محاصره، آتش سوزي در برج، مشعل یه دشمن. کنند که زخم جنگ بوده بیشتر مردم فکر می«
گم که چی شد،  بهت می«. تر بود، اما به همان تلخی اش آرام این بار خنده» ازم پرسید که کار نفس اژدها بوده؟

توانست بوي تند شراب را در  سنسا میاي آن قدر به جلو خم شد که  سایه. آمد صدایش از تاریکی می» .دختر
 ي کنار قلعه ي تراش در دهکده یه چوب. از تو کوچکتر بودم، شش، شاید هم هفت سالم بود«. نفس او حس کند

هاي تحسین برانگیزي  بازي پیرمرد اسباب. برامون هدیه فرستاد ،پدرم مغازه باز کرد و براي جلب عنایت
چوبی که  ي یه شوالیه. گرگور بود ي خواستم، هدیه سید، اما چیزي که مییادم نیست که چی به من ر. ساخت می

گرگور پنج . جنگ کرد شد باهاش بازيِ آمیزي شده بود و هر مفصل متحرك بود، طوري که می دقیقاً رنگ
بازي براش اهمیتی نداشت، اون موقع دیگه مشغول آموزش دیدن بود، نزدیک شش  سال بزرگتر از منه، اسباب



تمام . اش رو برداشتم، اما باور کن که لذتی نداشت براي همین شوالیه. د داشت و بدنش مثل یه گاو نر بودقدم ق
گرگور یه کلمه . یه منقل در اتاق بود. مدت از چیزي وحشت داشتم که به حقیقت پیوست؛ اون مچم رو گرفت

هاي داغ، و وقتی داد  زغالهم نگفت، فقط زیربغلم رو گرفت، بلندم کرد، کنار صورتم رو گذاشت روي 
حتی اون موقع هم براي جدا کردنش . دیدي که چه زوري داره. کشیدم، ثابت نگهم داشت کشیدم و داد می می

دونند؟ تنها کسانی  می مگه چی . کنند هفت جهنم موعظه می ي ها درباره سپتون. از من، سه مرد گنده الزم شد
  .چی شباهت دارهدونند که جهنم واقعاً به  که سوختند، می

به گرگور هم روغن ! روغن. پدرم به همه گفت که رختخوابم آتش گرفته و استادمون برام روغن تجویز کرد
ها رو بجا آورد و ریگار  چهار سال بعد، با هفت روغن تقدیس شد و مراسم سوگند شوالیه. خاص خودش رسید

  ».بلند شو، سر گرگور: اش زد و گفت تارگرین به روي شونه

هیکلی سیاه پوشیده شده توسط شب، مخفی از دید . ساکت جلوي سنسا نشست. دار خاموش شد داي خشص
به شکلی ترس از بین رفته . متوجه شد که براي او متاسف است. شنید او را می ي هاي بریده بریده سنسا نفس. او

  .بود

یافت، اما این بار براي تازي نگران  سکوت ادامه یافت و ادامه یافت، آن قدر که خوف دوباره به دل سنسا راه
  ».اون شوالیه واقعی نبود«: زمزمه کرد. حجیم او را پیدا کرد ي با دستش شانه. بود، نه خودش

نه، نه، «. سنسا به عقب رفت، از او دور شد، اما تازي بازویش را گرفت. تازي سرش را عقب برد و بلند خندید
  ».بودواقعی ن ي کوچولو، اون شوالیه ي پرنده

ها منتظر بودند راهنمایی کرد، به یکی  او را به جایی که کالسکه. راه تا شهر حرفی نزد ي سندور کلگان در بقیه
 ي در سکوت از دروازه. سرخ برساند و به دنبال سنسا سوار شد ي ها را به قلعه ها گفت که آن چی از کالسکه

. قب را باز کرد و او را به داخل قلعه مشایعت کردتازي درِ ع. هاي روشن با مشعل گذشتند پادشاه و کوچه
. آمد تر از سنسا می هاي برج، یک قدم عقب هایش متفکر بودند، و موقع باال رفتن از پله صورت سوخته و چشم

  .تمام راه تا راهروي بیرون اتاق خوابش به سالمت او را رساند

  ».متشکرم، سرورم«: سنسا سر به زیر گفت

. تر بود صدایش از همیشه خشن» چیزهایی که امشب بهت گفتم«. گرفت و به جلو خم شد تازي بازوي او را
  »...هر کسی... به خواهرت، پدرت... اگه هرگز به جافري بگی«

  ».دم قول می. گم نمی«: سنسا زمزمه کرد



  ».کشمت اگه به کسی بگی، می«. کافی نبود

    



  ادارد - ۳۰
اي  کس دیگه«. یستان سلمی به جسد روي ارابه خیره شده بودسر بار» .داري کردم خودم براش شب زنده«

  ».مادرش در ویله ،بهم گفتند که تنها خویشاوندش. نداشت

قیافه نبوده، اما مرگ  زمان زندگی خوش. جوان خواب است ي رسید که شوالیه زیر نور محو سحر، به نظر می
به تنش کرده بودند؛ مخملش را  ي جامه مشخصات خشن صورتش را لطیف کرده بود و خواهران صامت بهترین

ادارد استارك به صورت او نگاه کرد و فکر  .کاري که نیزه با گلویش کرده بود مخفی کردناي بلند براي  با یقه
قتل به دست یکی از پرچمداران لنیسترها قبل از اینکه ند بتواند با او . کرد که شاید پسرك به خاطر او مرده است

  .کرد که هیچ وقت پی نخواهد برد انست تصادف محض باشد؟ گمان میتو صحبت کند؛ می

. پادشاه قبل از سفر به شمال، اونو به یاد جان شوالیه کرد. هیو چهار سال مالزم جان ارن بود«: سلمی ادامه داد
  ».پسره از ته قلب آرزوش رو داشت، اما متاسفانه آمادگیش رو نداشت

هیچ کدوم از ما هرگز «. کرد عمرش احساس خستگی می ي تمام تجربه ند دیشب بد خوابیده بود و بیش از
  ».آماده نیستیم

  »براي شوالیه شدن؟«

هاي ماه در  ند با مالیمت روي پسرك را با ردایش پوشاند؛ ردایی آبی آغشته به خون با هالل» .براي مردن«
واب خواهند داد که به افتخار دست ند به تلخی فکر کرد که وقتی مادرش بپرسد چرا پسرش مرده، ج. ها حاشیه

به زنی که کنار ارابه بود، رو » .جنگ نباید تفریح باشه. مورد بود این بی«. پادشاه، ادارد استارك، مبارزه کرد
ها را  خواهران صامت، مرده. شد هایش دیده می صورت زن با روبند خاکستري پوشیده شده بود و تنها چشم. کرد

اش  اش رو به خونه زره«. شد مرگ، بدشگون محسوب می ي دند و نگاه کردن به چهرهکر براي تدفین آماده می
  ».خواد که اونو داشته باشه مادر حتماً می. در ویل بفرستید

کار . پسره مخصوصاً براي مسابقه سفارشش داده. قیمتش مقدار قابل توجهی نقره است«: سر باریستان گفت
  ».هنوز به آهنگر بهاي کاملش رو پرداخته باشه مطمئن نیستم که. پیرایه، اما خوب بی

زره رو به دست مادر «: و به خواهر صامت گفت» .دیروز پرداخته، سرورم، بهایی خیلی سنگین«: ند پاسخ داد
 .زن سرش را خم کرد» .کنم من با این آهنگر تسویه حساب می. برسونید

هاي  سوسیس. افتاد وگاه داشت به جنب و جوش میارد. پادشاه قدم زد ي بعد آن سر باریستان با ند تا خیمه
مالزمین جوان با شتاب براي . کردند کردند و هوا را با بوي سیر و فلفل معطر می کلفت روي آتش جلز ولز می



کشیدند و به اندامشان کشش  ها تازه خمیازه می هاي آن دویدند، در حالی که ارباب اجراي دستور به اطراف می
یک خدمتکار مرد با یک غاز در زیر بغلش، وقتی چشمش به . شدند یک روز جدید آماده میبراي  و دادند می
هاي او  غاز از فرصت براي نوك زدن به انگشت» .سروران من«: ها افتاد زانوهایش را خم کرد و زمزمه کرد آن

اي  عقاب نقره: دکر سپرهاي به نمایش گذاشته شده در بیرون هر خیمه، صاحب آن را معرفی می. استفاده کرد
گانه،  راه، گاو قرمز، درخت مشتعل، مارپیچ سه ها، گراز راه هاي برایس کرون، خوشه انگور ردواین سیگارد، بلبل

هاي دوقلو، جغد شاخدار، و آخر از همه طرح سفید خالص  رقصان، افعی سیاه، برج ي شاخ ارغوانی، دوشیزه تک
  .درخشید گارد شاهنشاهی که به روشنی سحر می

از مقابل سپر سر مرین » .آزاد شرکت کنه ي پادشاه مصممه که امروز در مبارزه«: سر باریستان گفت
یرل موقعی که او الوراس ت ي نیزه. آمیزي آن را به هم ریخته بود گذشتند که شکاف عمیقی یکنواختیِ رنگ می

  .را از زین انداخت، این زخم را روي چوب باقی گذاشته بود

چندان . شب پیش جوري او را از خواب بیدار کرده بود تا از این خبر مطلعش کند» .بله« :ند با اخم گفت
  .تعجبی نداشت که خوب نخوابیده بود

هاي شراب با  شن و بچه هاي شب در سحر محو می گن که زیبایی می«. رسید سر باریستان نگران به نظر می
  ».شن طلوع خورشید انکار می

اند  مهابایی مستی گفته هایی که بر اثر بی هاي دیگر شاید در مورد حرف مرد» .ابرتگن، اما نه در مورد ر می«
  .نشست آورد و بعد به خاطر آوردن، هرگز عقب نمی تجدید نظر کنند، اما رابرت برتیون به خاطر می

. بودهایی خاکستري پوشانده  پادشاه کنار آب بود و مه صبحگاهی از طرف رودخانه، آن را در الیه ي خیمه
بیرون ورودي، پتک جنگی رابرت در . ترین بنا در اردوگاه اش از ابریشم طالیی بود؛ بزرگترین و باشکوه همه

  .خورد کنار سپر آهنی عظیم با نقش گوزن تاجدار خاندان برتیون به چشم می

وقتی رابرت . بودند امیدوار بود که پادشاه هنوز تحت تاثیر شراب در خوابی عمیق باشد، اما شانس با او یار ن
کشید که سعی  داد می ینوشید و با نارضایتی سر دو مالزم جوان را دیدند، داشت از یک جام براق شراب می

اعلیحضرت، کوچک «: گفت یکی که کم مانده بود به گریه بیفتد، داشت می. اش جا دهند داشتند او را در زره
  .رابرت ور رفت، اما زره لیز خورد و روي زمین پخش شد او با بند دور گردن کلفت» .شه شده، بسته نمی  ساخته

با . برش دارید. خودم باید انجامش بدم؟ بشاشم به ریخت هر دوتون! لعنت به هفت جهنم«. رابرت ناسزا گفت
ها  به این پخمه«. پسرك از جا پرید و پادشاه متوجه حضور ند و همراهش شد» !دهن باز نایست، لنسل، برش دار

 ي تونن زره حتی نمی. فایده هستند همسرم اصرار داشت که این دو مالزم من باشند و اونا بدتر از بی. دنگاه کن، ن



هایی در لباس ابریشمی  چران گم که خوك من می. گن مالزم به خودشون می. یه مرد رو درست بهش بپوشونن
  ».هستند

تر از اونی که در  تو چاق. رها گناهی ندارندپس«: به پادشاه گفت. نگاه بود ند براي درك مشکل تنها محتاج نیم
  ».اون زره جا بگیري، رابرت

طوالنی از شراب نوشید، جام خالی را روي خزهاي رختخوابش انداخت، دهانش  ي رابرت برتیون یک جرعه
» کنی؟ چاق؟ پس من چاقم؟ این طوري با پادشاهت صحبت می«: را با پشت دست پاك کرد و با لحن تیره گفت

  »آه، لعنت به تو ند، چرا همیشه حق با توست؟«. طوفان، خندید ي مقدمه ن، مثل شروع بیناگها

شنیدید که . بله، هر دوي شما. شما«. ها با اضطراب لبخند به لب داشتند تا اینکه پادشاه متوجه آن دو شد مالزم
بهش بگید . گار رو پیدا کنیدبرید سر اران سنتا. ش جا بگیره تر از اونه که در زره پادشاه چاق. دست چی گفت

  »منتظر چی هستید؟! همین حاال. صفحه سینه احتیاج دارم ي که من گشاد کننده

رابرت تا زمانی که . اي که براي ترك خیمه داشتند، به هم خوردند و کم مانده بود بیفتند پسرها بر اثر عجله
لرزید، روي یک صندلی  از شدت خنده میسپس در حالی که . عبوس را حفظ کرد ي آن دو نرفته بودند، قیافه

  .ولو شد

با این وجود همواره . یک لبخند برآمد ي حتی ادارد استارك نیز از عهده. سر باریستان سلمی با او خندید
قیافه، ظریف  پسرهاي خوش: تر به دو مالزم خودداري کند نتوانست از توجه دقیق. خزیدند افکار شوم به ذهن می

هاي دراز طالیی داشت؛ دیگري شاید پانزده ساله بود، موهایش  کی همسن سنسا بود و زلفی. و با بدنی سالم
  .هاي به سبزي زمرد ملکه را داشت آمد و چشم حنایی بود، سبیلش تازه داشت در می

امیدوارم اون قدر عقل . سنتاگار رو ببینم ي آه، چقدر دوست داشتم که اونجا باشم تا قیافه«: رابرت گفت
  ».اونا رو باید تمام روز بدوونیم. اشه که اونا رو پیش یه نفر دیگه بفرستهداشته ب

  »اون پسرها، لنیستري هستند؟«: ند پرسید

پسرهاي برادر لرد . ها برادرزاده«. کرد، با سر تایید کرد ها را از چشمش پاك می رابرت در حالی که اشک
زن من از یه خاندان . یادم نمیاد. دونم است، درست نمیشاید هم اونی که زنده . یکی از برادرهاي مرده. تایوین

  ».خیلی بزرگه، ند



چیزي بر علیه مالزمین نداشت، اما دیدن رابرت در . طلب؛ ند با خودش فکر کرد خاندانی بسیار جاه
ر اشتهاي لنیسترها براي مقام و افتخا. کرد خویشاوندان ملکه، به هنگام خواب و بیداري، دلواپسش می ي محاصره

  ».شنیدم که تو و ملکه دیشب با هم مشاجره کردید«. شناخت به نظر حدي نمی

حاال در قلعه به یه گوشه . اون زن سعی کرد نذاره که در مبارزه شرکت کنم«. نشاط از صورتش محو شد
  ».کرد خواهرت هیچ وقت منو به این شکل شرمگین نمی. خزیده، لعنت به اون

اون بهت . دیدي، نه استحکام درونی اش رو می تو زیبایی. شناختی، رابرت نمیمن  ي تو لیانا رو به اندازه«
  ».آزاد نداري ي گفت که تو جایی در مبارزه می

وجودت  ي زیادي در شمال موندي، همه شیره. تو مرد عبوسی هستی، استارك«. پادشاه اخم کرد» تو هم؟«
  .اش کوبید روي سینهبراي اثبات به » .خوب، مال من هنوز جریان داره. یخ زده

  ».تو پادشاهی«: ند یادآوري کرد

ش اینه که من عطش سایر مردها رو ندارم؟  معنی. نشینم من وقتی الزم باشه روي اون تخت آهنی لعنتی می«
کنه، احساس زین اسب بین پاهام؟ به هفت جهنم  گاه یه جرعه شراب، دختري که در تختخوابم ناله می گاه و بی

  ».م یکی رو بزنمخوا قسم ند، می

. آزاد صورت خوشی نداره ي اعلیحضرت، شرکت پادشاه در مبارزه«. سر باریستان سلمی به حرف درآمد
  »کنه به شما حمله کنه؟ کی جرات می. شه اي نمی منصفانه ي مبارزه

سرپا  و آخرین مردي که. اگه بتونند. ها اون ناکس ي چطور، همه«. به نظر رسید که رابرت حقیقتاً جا خورد
  »...مونه می

براي رابرت به خطر انداختن . فوراً تشخیص داده بود که حق با سلمی است. ند تکمیل کرد» .تو هستی... «
آزاد تنها به منظور تفریح کردن بود، اما مطرح شدن موضوع به این شکل غرورش را  ي خودش در مبارزه

شه که شهامت پذیرفتن خطر  پادشاهی کسی پیدا نمیدر تمام هفت . سر باریستان حق داره«. کرد دار می جریحه
  ».داشته باشه توغضب تو رو با صدمه زدن به 

ذارند که من  هاي خودنما عمداً می ه اون بزدلگید ک دارید بهم می«. پادشاه با صورت برافروخته برخاست
  »ببرم؟

  .قت خم کردمواف ي و سر باریستان سلمی بدون حرفی سرش را به نشانه» .قطعاً«: ند گفت



هاي بلند به سمت دیگر خیمه رفت، چرخید، با  با گام. براي مدتی رابرت از شدت خشم قادر به صحبت نبود
سلمی . اش را از زمین قاپید و به سمت باریستان پرت کرد زره ي صفحه سینه. اي تیره به جاي اولش برگشت قیافه

  ».قبل از اینکه بکشمت، از اینجا برو. یرونبرو ب«: آن وقت پادشاه با لحنی سرد گفت. جا خالی داد

: خواست به دنبال او خارج شود که پادشاه دوباره حرف زد ند می. سر باریستان بالفاصله خیمه را ترك کرد
  ».تو نه، ند«

اي از شراب پر کرد و جلوي ند  رابرت دوباره جامش را برداشت، آن را از یک بشکه در گوشه. ند برگشت
  ».بنوش«. گرفت

  »...االن میل به نوشیدن«

شراب سیاه و غلیظ بود، آن چنان تند که چشم را . ند جام را گرفت و نوشید» .ده پادشاهت دستور می. بنوش«
  .سوزاند می

چه بالیی سر . تو و جان ارن، هر دوي شما رو دوست داشتم. لعنت به تو، ند استارك«. رابرت دوباره نشست
  ».شدید، تو یا جان ه باید شاه میمن آوردید؟ شما اشخاصی بودید ک

  ».در این ادعا صالحیت شما بیشتر بود، اعلیحضرت« 

تو منو پادشاه کردي، حداقل اون قدر ادب داشته باش که موقع صحبت کردن . گفتم بنوش، نگفتم بحث کن«
بکشند، اون قدر خدایان منو . ببین که سلطنت با من چه کرده. به من نگاه کن، ند. من ساکت باشی، لعنت به تو

  »شم، چه طور عاقبتم این شد؟ م جا نمی چاقم که تو زره

  »...رابرت«

وقتی که این تاج رو  ي خورم که هیچ وقت به اندازه قسم می. کنه بنوش و ساکت بمون، پادشاه صحبت می«
اینو مدیون ... سیو سر. مرده نبودم االن که فتحش کردم دل ي کردم، سرزنده نبودم، و هیچ وقت به اندازه فتح می

اي به ازدواج نداشتم، اما جان گفت که مملکت به وارث  بعد اینکه لیانا ازم گرفته شد هیچ عالقه. جان ارن هستم
شه، در صورتی که ویسریس تارگرین یه موقعی سعی  اي می بهم گفت که سرسی لنیستر جفت شایسته. نیاز داره

خورم  قسم می«. پادشاه سرش را تکان داد» .تحد من خواهد بودکنه که تاج پدرش رو پس بگیره، لرد تایوین م
دلپذیري براي  ي اوه، سرسی قیافه. بوده مون بويتر از  کنم که ابله که عاشق اون پیرمرد بودم، اما حاال فکر می

کنه که تمام طالي  کنه، آدم فکر می اون طور که از کسش محافظت می... تماشا داره، حرفی نیست، اما سرده
جام را گرفت، سر » .خوري، بده به من ببینم، اگه اون شراب رو نمی. کسترلی راك رو بین پاهاش قایم کرده



پسرم . منظورم در مورد گرگه است. واقعاً. به خاطر دخترت متاسفم، ند«. کشید، آروغ زد، دهانش را پاك کرد
  »ست داري، مگه نه؟هات رو دو تو بچه... پسرم. گفت، حاضرم سر روحم شرط ببندم دروغ می

  ».از ته دل«

با اسب و پتکم سوار . خیلی پیش اومده که خواب ترك سلطنت رو دیده باشم. بذار رازي رو بهت بگم، ند«
کشتی بشم و به شهرهاي آزاد برم، وقتم رو با جنگیدن و خوشگذرونی بگذرونم؛ من براي اون زندگی ساخته 

گیره؟ فکر جافري در  دونی چه چیزي جلوم رو می می. شون میادسازها خوش پادشاه مزدور؛ چقدر ترانه. شدم
چطور ممکنه که من همچین پسري . پسر من. خونه مقام سلطنت، به همراه سرسی که از پشت سر تو گوشش می

  »تربیت کرده باشم، ند؟

داشت، اما اي به پرنس جافري ن ند چندان عالقه. اي بود کننده موقعیت ناراحت» .اون فقط یه پسربچه است«
  »فراموش کردي که در اون سن چقدر سرکش بودي؟«. توانست از لحن رابرت متوجه رنج او بشود می

آه کشید و سرش را تکان » .شناسی من نمی ي تو اونو به اندازه. شدم، ند اگه پسره سرکش بود، ناراحت نمی«
رابرت » .شه، اما من به پادشاه خوبی تبدیل شدمزیاد اتفاق افتاد که جان از من ناامید ب. شاید حق داشته باشی«. داد

صحبت و موافقت کردن با من رو  ي دونی که االن اجازه می«. به ند نگاه کرد و با دیدن سکوت او اخم کرد
  ».داري

آه، بگو که من پادشاه بهتري از ایریس هستم «. رابرت به پشت ند زد» ...اعلیحضرت«: ند محتاطانه شروع کرد
من هنوز جوانم و حاال . تونی به خاطر عشق یا شرافت دروغ بگی، ند استارك تو هیچ وقت نمی. و تمومش کن

کنیم و  ها تبدیل می ما این دوره از سلطنت رو به چیزي الیق ترانه. شه که تو اینجا پیش منی، همه چیز عوض می
شه؟ پسر میس  ز قهرمان میبه نظرت چه کسی امرو. بوي صبحانه میاد. فرستیم لنیسترها رو به هفت جهنم می

. کنه فرزندي مثل اونه که هر مردي به داشتنش افتخار می. ها گل ي گن شوالیه تایرل رو دیدي؟ بهش می
اون قدر خندیدم . دیدي سرسی رو می ي هش پرت کرد، باید قیاف کش رو روي باسن طالیی قبلی، شاه ي مسابقه

اي چهارده ساله، دوست داشتنی مثل  واهر داره، دوشیزهگه که اون یه خ رنلی می. که پهلوهام درد گرفت
  »...سحر

رودخانه، براي صبحانه نان سیاه و تخم آبپز غاز و ماهی سرخ شده با پیاز و  ي روي میزي چوبی در حاشیه
به همراه محو شدن مه صبحگاهی، بدخلقی پادشاه نیز برطرف شده بود و زیاد طول . گوشت خوك خوردند

یک صبحگاه در ایري وقتی که پسربچه  ي داشت موقع خوردن پرتقال با اشتیاق تمام از خاطره نکشید که رابرت
به جان یه بشکه پرتقال پیشکش شده بود، یادته؟ تنها مشکل این بود که گندیده ... «. کرد بودند تعریف می

روي  مالزم آبله. میز پرت کردم و درست به روي دماغ دکز خورد ي بودند، پس مال خودم رو به طرف دیگه



ردفورتی که یادت هست؟ اون هم یکی به من انداخت و قبل از اینکه جان ارن بگوزه، از هر طرف تاالر پرتقال 
  .با صداي بلند خندید و حتی ند هم با یادآوري آن خاطره لبخند زد» .شد پرتاب می

. شناخت و دوستش داشت ه میفکر کرد که این پسري است که با او بزرگ شده؛ این رابرت برتیونی بود ک
ها جان ارن را به قتل  توانست ثابت کند که لنیسترها پشت حمله به برن بودند، ثابت کند که آن اگر می
کش به همراه او، و اگر لرد تایوین  کرد و شاه سپس سرسی سقوط می. اند، این مرد گوش خواهد داد رسانده

ها را  ند به وضوح این. همانند ریگار تارگرین له خواهد کرد کرد که غرب را بشوراند، رابرت او را جرات می
  .دید می

تر و بیشتر به لبش  صبحانه از هر چه ادارد استارك اخیراً خورده بود طعم بهتري داشت و بعد آن لبخند راحت
  .نشست، تا اینکه وقت از سرگیري مسابقه رسید می

ه بود که دورهاي نهایی را همراه سنسا تماشا کند؛ سپتا قول داد. ند به همراه پادشاه به میدان مسابقه رفت
موقع مشایعت رابرت تا . موردان امروز ناخوش بود و دخترش مصمم بود که پایان مبارزه با نیزه را از دست ندهد

. جایگاهش، متوجه شد که سرسی لنیستر تصمیم گرفته که خودش را نشان ندهد؛ جایگاه کنار پادشاه خالی بود
  .وع هم علت دیگري براي امیدواري ند بوداین موض

ها راهش را به جایی که دخترش نشسته بود باز کرد و وقتی شیپورها آغاز اولین دور را اعالم  از بین تماشاچی
  .سنسا چنان مجذوب تماشا بود که به نظر نرسید متوجه رسیدن او شده باشد. کردند، او را پیدا کرد

خاکستري خود، ردایی سبز رنگ پوشیده - مشکی ي روي زره. که وارد شدسندور کلگان اولین سواري بود 
  .آن و کالهخود به شکل سر تازي، تنها تجمالتی بودند که به پوشیدنشان تن داده بود. بود

صد اژدهاي «: فینگر با صداي بلند اعالم کرد موقع ورود جیمی لنیستر سوار بر اسب کهري باشکوه، لیتل
حتی . درخشید هاي طالیی بافته شده بود و جیمی از سر تا پاشنه می وشش اسب از حلقهپ» .کش طالیی روي شاه

  .اش از چوب طالیی محصول جزایر تابستان ساخته شده بود نیزه

  ».خاصی داره ي گرسنه ي تازي امروز قیافه. قبوله«: لرد رنلی در جواب فریاد زد

ده گاز  دونند که نباید دستی که بهشون غذا می هاي گرسنه هم می حتی سگ«: فینگر ساده جواب داد لیتل
  ».بگیرند



سر جیمی به یک زن در . صداي پایین کشیده شدن روبند سندور کلگان به گوش رسید و او موضع گرفت
هر دو مرد سر . ها رفت میان مردم عامی بوسه فرستاد، به آهستگی روبندش را پایین کشید و به انتهاي نرده

  .ن آوردندهایشان را پایی نیزه

آمد، اما سنسا با چشم مرطوب و با  باخت هر دو نفر خوشش نمی ي ند استارك از هیچ چیز بیش از مشاهده
تازي به . ها، ایوان که با شتاب برپا شده بود به لرزه افتاد با به تاخت در آمدن اسب. کرد اشتیاق تمام تماشا می

با مهارت  ،قبل از برخورد ي بود، اما جیمی درست در لحظهاش را با ثبات کامل گرفته  جلو خم شده بود و نیزه
کلگان بدون گزند رساندن روي سطح سپر طالیی با نقش شیر سر خورد، در  ي سر نیزه. روي زین جابجا شد

چوب تکه تکه شد، تازي براي باقی ماندن روي اسب به . حالی که ضربه وارد شده به سپر خودش عمودي بود
  .صداي تشویق مردم عامی بلند شد. نسا بریدنفس س. تقال افتاد

  ».کشم که چطور پول تو رو خرج کنم دارم نقشه می«: فینگر خطاب به لرد رنلی گفت لیتل

با خشونت اسبش را چرخاند و براي دور دوم به جاي . تازي هر طور که بود خودش را روي زین حفظ کرد
اي  کرد، نیزه کرد و در حالی که با مالزمش شوخی میاش را پرت  شکسته ي جیمی لنیستر نیزه. اولش برگشت
این بار وقتی جیمی روي زین . لنیستر به مقابله با او آمد. تازي با تمام سرعت چهارنعل هجوم برد. تازه برداشت

هاي ریز روي زمین  هر دو نیزه شکافتند و وقتی تکه. جابجا شد، سندور کلگان همزمان با او حرکت کرد
  .خورد گشت، سر جیمی لنیستر طالیی روي خاك غلت می هر بدون سوار به دنبال علف مینشستند، اسب ک

  ».بره دونستم که تازي می می«: سنسا گفت

دونی، قبل از اینکه  دور دوم مسابقه رو می ي اگه برنده«: با صداي بلند به سنسا گفت. فینگر رسید به گوش لیتل
  .د زدند لبخن» .لرد رنلی منو مفلس کنه حرف بزن

  ».بردم دو برابر این می. چه حیف که جن اینجا پیش ما نیست«: لرد رنلی گفت

جیمی لنیستر دوباره سرپا بود، اما کالهخود سر شیر مجللش بر اثر سقوط به یک سمت چرخیده و دندانه 
کردند، لردها و  یانگشت داشتند هو م ي مردم عامی همراه با اشاره. توانست آن را بردارد برداشته بود و حاال نمی

شنید که پادشاه رابرت  شان را سرکوب کنند، و از زمان سقوط تا به حال، ند می کردند خنده ها سعی می لیدي
سرانجام مجبور شدند که شیر لنیستر را کور و لنگ لنگان به نزد آهنگر هدایت . خندد بلندتر از هر کسی می

  .کنند

او عظیم بود، بزرگترین مردي که . ها بود خود در کنار نرده تا آن موقع دیگر سر گرگور کلگان سر موضع
در وینترفل . هیکل بودند، و همچنین تازي رابرت برتیون و برادرهایش درشت. ادارد استارك به عمر دیده بود



 اي که ملقب به کوهی که رسیدند، اما شوالیه مهتر کودنی به نام هودور بود که همه در برابرش کوتوله به نظر می
گذشت، به هشت قدم  قدش راحت از هفت قدم می. تازد بود، یک سر و گردن بلندتر از هودور بود می

اسب جنگی او بین پاهاي . هاي کوچک هایی حجیم و بازوانی به کلفتی تنه درخت تر بود، با شانه نزدیک
  . رسید به نظر می جارو ي اي که در دست داشت به کوچکی دسته پوشش به کره اسب شباهت داشت و نیزه زره

گیري بود که به جز براي شرکت در جنگ و  او مرد گوشه. برخالف برادرش، سر گرگور ساکن دربار نبود
موقع سقوط بارانداز پادشاه از همراهان لرد تایوین بود؛ جوان هفده . کرد هایش را ترك می ندرتاً زمین ،مسابقه
برخی . اش مشهور بود اش و سبعیت مهارنشدنی هم به خاطر جثهاي که تازه شوالیه شده بود و حتی آن موقع  ساله
کردند که بعد آن  را به دیوار کوبید و زمزمه می ،اگان تارگرین ،نوزاد شیرخوار ي گفتند گرگور بود که کله می

این چیزها جلوي گوش گرگور گفته . مادر، یعنی پرنسس الیاي دورنی را قبل کشتن مورد هتک حرمت قرار داد
  .شد نمی

آمد که یک کلمه هم با او صحبت کرده باشد، گرچه در زمان شورش بیالن گریجوي  ند استارك یادش نمی
ند ندرتاً به شایعات . با دلواپسی او را تماشا کرد. ندها بود اي بوده که در حمله همراه آن یکی از هزارها شوالیه

او به زودي . تر از خبر ناخوشایند بود شد وخیم میشد، اما چیزهایی که در مورد سر گرگور گفته  ل میئاهمیت قا
شد که  گفته می. رسید ها می هاي شومی در مورد دو زن اول او به گوش کرد و زمزمه براي سومین بار ازدواج می

ها از ورود به تاالر او  شدند و حتی سگ او قصر مخوفی بود که در آن خدمتکارها بدون توجیه ناپدید می ي قلعه
سوزي که برادرش را از ریخت  و خواهري بوده که تحت شرایط مرموز در نوجوانی مرده، و آتش. ندترسید می

هاي خانوادگی را به ارث برده و  گرگور قلعه، ثروت و زمین. شکاري که پدرشان را کشته ي انداخته، و سانحه
که هرگز برنگشته، نه حتی براي  شد گفته می. برادر کوچکترش همان روز رفته بود تا به خدمت لنیسترها در بیاید

  .یک دیدار ساده

اوه، چه «: جمعیت بلند شد و شنید که سنسا با شوق زمزمه کرد ي ها وارد شد، زمزمه گل ي وقتی شوالیه
  »!خوشگله

نظیري پوشیده بود که برقش کور کننده بود و  اي بی نقره ي سر لوراس تایرل به باریکی نی بود، زره
مردم عامی . نکن بودند-هاي ریز و آبی رنگ فراموشم هاي سیاه در هم فرو رفته و گل اش پیچک دهنده زینت

. ها برقِ یاقوت است؛ صداهاي حیرت از هزاران گلو بلند شد درنگ متوجه شدند که آبی گل همزمان با ند بی
تازه  ي چههاي حقیقی، صدها غن نکن بود، گل-پر از فراموشم. پسر رداي ضخیمی آویزان بود ي روي شانه

  .شکفته که به یک شنل ضخیم ابریشمی دوخته شده بودند

بوي . اسب او به ظرافت سوارش بود، مادیانی زیبا و خاکستري که اندامش متناسب براي سرعت گرفتن بود
گاردن با پاهایش کاري کرد و اسبش با  پسر اهل هاي. هیکل سر گرگور را سر شوق آورد او، نریان درشت



ند » .پدر، نذار سر گرگور بهش آسیبی برسونه«. سنسا به بازوي ند چنگ زد. ه به کنار خرامیدظرافت یک رقاص
جوري ماجراي گل را هم تعریف . دید که سنسا رزي را که دیروز از دست سر لوراس گرفته بود، به مویش زده

  .کرده بود

برخورد بترکند، تا کسی صدمه  طوري ساخته شدند که موقع. هاي مسابقه هستند اینا نیزه«: به دخترش گفت
دید و کلمات به زور از گلویش  هاي ماه را می با این حال در ذهنش پسرك مرده روي ارابه با رداي هالل» .نبینه

  .خارج شدند

کشید، سرش را  کشید و روي زمین سم می نریان شیهه می. سر گرگور در کنترل اسبش دچار مشکل شده بود
اسب به روي پاهاي عقبش برخاست و کم . فوالدي به حیوان لگد زد ي ت با چکمهکوه با خشون. داد تکان می

  .مانده بود که او را بندازد

سر . اش را پایین آورد ها رفت و آماده، نوك نیزه ها به پادشاه اداي احترام کرد، به انتهاي نرده گل ي هشوالی
نریان کوه با سرعت . و ناگهان شروع شد. ردگرگور با کشیدن افسار، مرکب خودش را به زور به روي مسیر آو

سر . تاخت کشی هجوم برد، اما مادیان مثل موجی روي ابریشم به نرمی می تمام به حرکت در آمد، با گردن
اش را مستقیم نگه دارد، و در تمام این مدت  گرگور سپرش را به موقعیت دفاعی پایین کشید، سعی کرد که نیزه

خود را در مسیر مستقیم نگه دارد، و ناگهان لوراس تایرل به او رسید، نوك  کرد که اسب سرکش تقال می
پیکر بود که  او چنان غول. کرد اش درست به هدف خورد و در یک چشم به هم زدن، کوه داشت سقوط می نیزه

  .اسب را با خودش در میان توده درهمی از فلز و گوشت به پایین کشید

. خشن تازي را شنید ي ها، خنده این ي هاي پر از هیجان و بلندتر از همه مهند تشویق، هورا، سوت، جیغ، زمز
هایش زیر آفتاب چشمک  یاقوت. اش ترك هم برنداشته بود نیزه. ها در انتهاي مسیر توقف کرد گل ي هشوالی
  .وار تشویقش کردند مردم عامی دیوانه. زدند، با لبخند روبندش را بلند کرد می

کالهخودش را درآورد و به زمین . رگور خودش را از بند رها کرد و با خشم برخاستدر وسط میدان، سر گ
: به مالزمش داد کشید. هایش ریخته بود اش را تیره کرده بود و موهایش روي چشم غضب چهره. کوبید

  .تا آن موقع اسبش نیز برخاسته بود و روي پاهایش بود. و پسرك دوان دوان آن را آورد» .شمشیرم«

ها در  تشویق. چنان شدیدي کشت که نصف گلوي حیوان بریده شد ي ر کلگان اسب را با تک ضربهگرگو
در آن موقع . نریان به روي زانوهایش افتاد، حین جان کندن ضجه کشید. یک چشم بهم زدن به جیغ تبدیل شد

: ند داد کشید. فتر ها می گرگور دیگر با شمشیري خونین در دستش به سمت سر لوراس در انتهاي دیگر نرده
  .کرد کشیدند و سنسا گریه می همه داشتند داد می. ها صدایش محو شد اما در میان همهمه» !جلوش رو بگیرید«



خواست که سر گرگور مالزم  ها با فریاد شمشیر خودش را می گل ي شوالیه. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد
. بوي خون به مشام مادیان رسید و روي پاهاي عقبش بلند شد. او را به کناري پرت کرد و افسار اسبش را گرفت

سر گرگور شمشیرش را به حرکت . لوراس تایرل به هر زحمتی که بود، خودش را روي زین حفظ کرد
اسب تیزپا . پسر خورد و او را از روي زین پرت کرد ي اي شدید با دو دست که به سینه درآورد؛ ضربه

 ي اما وقتی گرگور شمشیرش را براي ضربه .ها افتاده بود ج روي خاكزده گریخت، سر لوراس گی وحشت
پوش با قدرت او را از  و دستی زره» .باهاش کاري نداشته باش«: کشنده بلند کرد، صداي خشداري اخطار داد

  .باالي سر پسر کنار کشید

قوسی  ي ربهاش چرخید، شمشیرش را با تمام قدرت مهیبش در یک ض کوه بدون هیچ حرفی روي پاشنه
کشنده به حرکت درآورد، اما تازي دفاع کرد و متقابالً حمله کرد، و براي مدتی که پایان ناپذیر به نظر رسید، 

ند دید که سر گرگور . شد زدند و در این حین لوراس تایرل گیج به جاي امنی برده می دو برادر به هم ضربه می
حفاظ  ازي شکل زد، اما سندور حتی یک بار هم سر بیاي با هدف کالهخود ت هاي وحشیانه سه بار ضربه

  .برادرش را هدف نگرفت

ها گفته بود که  جان ارن به آن. صداي پادشاه و بیست شمشیر... صداي پادشاه بود که به این نزاع خاتمه داد
. سانده بوددنت حقیقت آن را به اثبات ر یک فرمانده به صدایی رسا در میدان جنگ نیاز دارد و رابرت در تراي

  »!ده پادشاهتون دستور می. این دیوانگی رو تموم کنید«. او اکنون از صدایش بهره برد

شمشیرش را انداخت . اي زد و سرانجام عقلش برگشت سر گرگور به هوا ضربه. تازي به روي زانو تعظیم کرد
بدون حرفی برگشت، به . گارد شاهنشاهی و چند شوالیه و محافظ دیگر خیره شد ي و به رابرت در محاصره

و به همان سرعت که شروع شده بود، تمام » .بذارید بره«: رابرت گفت. باریستان سلمی شانه زد و از او گذشت
  .شد

  »حاال تازي قهرمانه؟«: سنسا از ند پرسید

  ».شه ها برگزار می گل ي نهایی بین تازي و شوالیه ي یک دور مبارزه. نه«

اي ساده به میدان  تنه چند لحظه بعد سر لوراس تایرل با نیم. توجه شده استاما معلوم شد که سنسا درست م
  ».فاتح امروز شما هستید، سر. من جانم رو به شما مدیونم«: برگشت و به سندور کلگان گفت

قهرمان را قبول کرد و احتماالً براي اولین بار در  ي اما پیروزي و جایزه» .من سر نیستم«: تازي جواب داد
  .کشیدند کرد، برایش هورا می اش ترك می وقتی میدان را براي برگشت به خیمه. محبوب عوام بود عمرش



. ها پیوستند فینگر و لرد رنلی و چند نفر دیگر به آن رفت، لیتل وقتی ند به همراه سنسا به میدان تیراندازي می
. خورم که از قبل نقشه کشیده بود میقسم . دونست که نریان فحله تایرل حتماً می«: گفت فینگر داشت می لیتل

ظاهراً این » .بداخالق عالقمند بوده که بیش از عقل تابع احساس باشند ي هاي گنده گرگور همیشه به اسب
  .موضوع باعث تفریحش بود

  ».کلک زدن، شرافتمندانه نیست«: پیرمرد با جدیت گفت. دار نبود براي سر باریستان سلمی خنده

  ».کنه طال عایدت می ي ولی بیست هزار سکه«: گفتلرد رنلی با لبخند 

آن بعد از ظهر پسري به نام آنگوي، ناشناسی عامی از سرحدهاي دورن، با غلبه بر سر بیالن سوان و جاالبار زو 
تر حذف شده بودند، فاتح رقابت  کمانداران دیگر در فواصل کوتاه ي در یکصد قدمی بعد از آنکه همه

را به دنبالش فرستاد تا به او پیشنهاد مقامی در بین محافظین دست بدهد، اما پسرك  ند الن. تیراندازي شد
  .دید، پیشنهاد را رد کرد برافروخته از شراب و سرمست از فتح و ثروتی که در رویا هم نمی

ش هاي خانه به دو نزدیک به چهل نفر از جمله سوارکاران آزاد و شوالیه. آزاد سه ساعت طول کشید ي مبارزه
جنگیدند،  هاي کند در میان آشوبی از گل و خون می با سالح. کار جویاي نام شرکت داشتند و مالزمین تازه

شد و  گرفتند و اتحادها به طور دایم تشکیل می هاي کوچک در کنار هم و سپس در مقابل هم قرار می دسته
توروس از میر بود؛ مردي دیوانه که برنده روحانی سرخ، . گسست، تا اینکه تنها یک مرد سرپا باقی ماند می

هاي آزاد را داشت؛ شمشیر آتشین  برد در مسابقه ي او سابقه. جنگید تراشید و با شمشیري مشتعل می سرش را می
آمار نهایی سه اندام شکسته، یک جناغ . ترساند ترساند و چیزي توروس را نمی هاي سوارهاي دیگر را می مرکب

اي جز راحت کردنشان نبود، و بیش از آن حد  ه شده بود و دو اسب که چارهخرد شده، یک دوجین انگشت ل
ند از ته قلب شادمان . زخم، رگ به رگ شدگی و خونمردگی که کسی اهمیتی براي ثبت کردنشان قائل شود

  .بود که رابرت شرکت نکرده بود

گویی  رابرت بذله. بود آن شب موقع ضیافت، ند استارك بیش از هر زمانی در چندین ماه اخیر امیدوار
ها آورده بود  جوري آریا را پیش آن. کرد، از لنیسترها هیچ اثري نبود، و حتی دخترهایش خوش رفتار بودند می

. اومدي تو باید براي تماشا می«. آه کشید» .مسابقه باشکوه بود«. کرد و سنسا با خواهرش با محبت صحبت می
  »تمرین رقص تو چطور بود؟

و با غرور یک خونمردگی بزرگ را روي ساقش به » .کنه تمام بدنم درد می«: انی گزارش دادآریا با شادم
  .نمایش گذاشت

  ».تو باید رقاص افتضاحی باشی«: سنسا با تردید گفت



مرتبط با هم به  ي داد که یک سري از آوازهاي پیچیده بعد، وقتی که سنسا به گروهی از خوانندگان گوش می
امیدوارم که فورل به تو زیادي «. کردند، ند خودش خونمردگی را معاینه کرد را اجرا می» رقص اژدهاها«نام 

  ».سخت نگرفته باشه

گه که هر زخمی یه درسه و هر  سیریو می«. اخیراً مهارتش در این کار بیشتر شده بود. آریا روي یک پا ایستاد
اي عالی معرفی شده بود و سبک  ورل، با سابقهاین مرد، سیریو ف. ند اخم کرد» .کنه درسی مهارت منو بیشتر می

چند روز پیش دیده بود که ... براووسی او با شمشیر باریک آریا تناسب کامل داشت، با این وجود ي خودنمایانه
ها و دماغ و  سیریو دیدن با گوش. پلکد هایش را با روبان ابریشمی سیاه بسته است و در اطراف می آریا چشم

آریا، «. قبل آن، سیریو او را به پشتک وارو زدن واداشته بود. آموخت؛ آریا چنین توضیح داد پوست را به او می
  »خواي به این کارها ادامه بدي؟ مطمئنی که می

  ».فردا قراره گربه بگیریم«. آریا با سر بله گفت

بخوام که آموزش اگه دوست داري، از جوري . شاید استخدام این براوسی اشتباه بوده«. ند آه کشید» !گربه«
اون در جوانی خودش بهترین . یا شاید بتونم در خلوت ترتیبش رو با سر باریستان بدم. تو رو به عهده بگیره

  ».شمشیرزن در هفت پادشاهی بوده

  ».خوام سیریو رو می. خوام من اونا رو نمی«

حمله و دفاع را بدون  ي توانست اصول اولیه هر مربی نظامی قابلی می. هایش را به موهایش برد ند انگشت
مزخرفاتی از قبیل چشمبند، کله معلق زدن و از یک پا به روي دیگري پریدن، به آریا بیاموزد، اما آن قدر از 

» .هر طور دوست داري«. شق نیست کله ي کوچکترین دخترش شناخت داشت که بداند جاي بحثی با آن آرواره
  ».سعی کن که محتاط باشی«. شد مطمئناً به زودي از این کارها خسته می

  .و با چاالکی از روي پاي راست به چپ پرید» .حتماً«: قاطعانه قول داد

خیلی بعد که دخترها را از میان شهر برگردانده بود و هر دو را سالم به تختخواب رسانده بود، سنسا را با 
روز گرمی . ي برج دست رفتهایش تنها گذاشت و به اتاق خودش در باال رویاهایش و آریا را با خونمردگی

هاي سنگین را باز کرد تا به هواي خنک شب  ند به کنار پنجره رفت و کرکره. کرده بود بود و اتاق خفه و دم
از . فینگر شد لیتل ي سوسو زدن نور شمع از پنجره ي در سمت دیگر حیاط بزرگ متوجه. ورود بدهد ي اجازه
شد و خاتمه  ار رودخانه، جشن و پایکوبی تازه داشت آرام میآن پایین در کن. شب خیلی گذشته بود نیمه
  .یافت می



بندي روي مسابقه برده بود، براي  فینگر که تیریون لنیستر در شرط تیغ لیتل. خنجر را درآورد و مطالعه کرد
خواست؟ اصالً چرا کسی مرگ  چرا؟ چرا کوتوله مرگ برن را می. کشتن برن در تختخواب فرستاده شده بود

  رن را بخواهد؟ب

اما حقیقت مرگ . گفت خنجر، سقوط برن، همه به نحوي با قتل جان ارن مرتبط بودند، احساسش چنین می
لرد استنیس براي مسابقه به بارانداز . زمانی که تحقیق را شروع کرده بود، بر او پوشیده بود ي جان به همان اندازه
مالزم مرده بود و جوري . ند ایري سکوتش را حفظ کرده بودالیسا ارن پشت دیوارهاي بل. پادشاه برنگشته بود

  رابرت چه چیز در دست داشت؟ ي جز حرامزاده. گشت ها را می خانه هنوز فاحشه

ها روي صورت او  برتیون ي قیافه. ساز، پسر پادشاه است هیچ شکی نداشت ند به این که شاگرد بداخالق زره
تر از آن بود که پدر پسري به آن سن باشد،  رنلی جوان. موي سیاههایش، آن  مهر شده بود؛ آرواره او، چشم

  .جندري حتماً مال رابرت بود. استنیس زیادي سرد و مغرور به شرافتش بود

با این حال از کشف این موضوع چه چیز عایدش شده بود؟ پادشاه فرزندان نامشروع دیگري در سراسر هفت 
ها است، پسري همسن برن که مادرش  د که پدر یکی از آن حرامزادهاو آشکارا اعالم کرده بو. پادشاهی داشت
  .بود »استورمز اند«پسر تحت سرپرستی قائم مقام لرد رنلی در . از اشراف بود

ند فرزند اول رابرت را نیز به خاطر داشت؛ دختري متولد شده در ویل در زمانی که رابرت خودش به زحمت 
ها بعد از اینکه  مدت. او بود ي شیفته »استورمز اند«یرین؛ وارث جوان دختري کوچک و ش. شد بالغ محسوب می

ها کشانده  ند اغلب به جمع آن. زد اش به مادر را از دست داده بود، هنوز هر روز براي بازي با طفل سر می عالقه
بزرگتر متوجه شد که آن دختر اکنون هفده یا هجده ساله است؛ . خواست خواست چه نمی شد، چه دلش می می

  .چه فکر عجیبی. از سن پدر شدن رابرت

هاي شوهر واالمقام خود دل خوشی داشته باشد، با این حال در نهایت  ممکن نبود که سرسی از این شیطنت
قانون و سنت براي فرزندان غیرشرعی . اهمیت ناچیزي داشت که پادشاه یک حرامزاده داشته باشد یا صد تا

، هیچ یک تهدیدي براي فرزندان استورمز اندري، دختر اهل ویل، پسر ساکن جند. حقوق ناچیزي قائل بودند
  ...شرعی رابرت نبودند

. خواد شما رو ببینه سرورم، یه مرد می«: صداي هاروین آمد. اي آهسته به در دچار وقفه شد تفکراتش با ضربه
  ».گه اسمش رو نمی

  ».بفرستش تو«: ند با کنجکاوي گفت



ترین  اي ضخیم از جنس نامرغوب قهوه ي هاي ترکدارِ پوشیده از گل و خرقه با چکمهمالقاتی مردي تنومند 
  .هاي گشاد پوشانده بودند هایش را آستین اش را باشلقِ خرقه پوشانده بود، دست کتان بود، چهره

  »شما چه کسی هستید؟«: ند پرسید

  ».استارك باید تنهایی صحبت کنیم، لرد. یه دوست«: مرد با صداي زیر عجیبی گفت

تا وقتی که پشت درهاي بسته تنها » .هاروین، تنهامون بگذار«: فرمان داد. کنجکاوي نیرومندتر از احتیاط بود
  .نشدند، مالقاتی باشلق را عقب نکشید

  »لرد واریس؟«: ند با حیرت گفت

  »لرد استارك، ممکنه لطف کنید و نوشیدنی بهم بدید؟«: واریس موقع نشستن، مودبانه گفت

قدمی هم ممکن  هاز ی«: همچنان با ناباوري گفت. دو فنجان شراب تابستانی پر کرد و یکی را به واریس داد ند
هیچ وقت خواجه را در لباسی غیر از ابریشم و مخمل و گرانبهاترین حریر ندیده بود و این مرد به » .بود نشناسمت

اگه افراد خاصی باخبر . ر بودم که شناخته نشمبا دلواپسی امیدوا«: واریس گفت. داد جاي گل یاس بوي عرق می
. شراب خیلی اعالست. ملکه با دقت مراقب شماست. بشن که ما خصوصی صحبت کردیم، عاقبت خوشی نداره

  ».متشکرم

  ».پله است بیرون برج موضع گرفتند و الن در راه 1چطور از سایر محافظین من رد شدید؟ پورتر و کین«

زیاد «. واریس با لبخند عذرخواهی کرد» .ها شناخته شده بوده براي ارواح و عنکبوت سرخ همواره تنها ي قلعه«
شما دست پادشاه هستید و پادشاه . چیزهایی هست که شما باید مستحضر باشید. گیرم، سرورم وقتتون رو نمی

دونم که  می«. آور خواجه نبود؛ صدایش حاال به ظرافت و تیزي شالق بود اثري از لحن چندش» .فردي ابلهه
امروز کم مونده . و عاقبت شومی در انتظارشه، مگر اینکه شما نجاتش بدید... دوست شماست، با این حال ابلهه

  ».آزاد بکشن ي امیدوار بودند که اونو حین مبارزه. بود اتفاق بیفته

  »چه کسانی؟«. اي زبان ند را بند آورد بهت لحظه

تر هستید و من طرف جناح اشتباهی  که بهتون بگم، شما از رابرت ابله اگه واقعاً الزمه«. واریس از شراب چشید
  ».رو گرفتم

  ».اون از رابرت خواست که نجنگه. کنم، نه حتی در مورد سرسی نه، باور نمی... لنیسترها، ملکه«
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انه صادق. هاي پادشاه و نصف دربار، رابرت رو از شرکت در مبارزه منع کرد اون جلوي چشم برادر و شوالیه«
شناسید؟ ازتون  آزاد می ي تري براي واداشتن پادشاه رابرت براي شرکت در مبارزه به من بگید که آیا راه مطمئن

  ».پرسم می

به رابرت کافی بود خواجه کامالً صحیح به مطلبی اشاره کرده بود؛ . ند احساس ناخوشایندي در دلش داشت
دیگر آن کار را انجام یافته باید ست که کاري را انجام دهد و تواند، نباید یا صحیح نی برتیون گفته شود که نمی

 »جنگید، چه کسی شهامت کشتن پادشاه رو داشت؟ حتی اگه می«. تلقی کرد

اون  ي در بحبوحه. هاي زیادي دارند لنیسترها دوست. چهل سوار در میدان بودند«. واریس شانه باال انداخت
اي  ها و توروس با اون شمشیر مشتعل مضحکش، اگه ضربه ستخونها و شکستن ا اسب ي آشوب، در میان شیهه

به کنار خمره رفت و دوباره » تونست اسمش رو قتل بگذاره؟ کشت چه کسی می اتفاقی اعلیحضرت رو می
چه . تونم صداي گریستنش رو بشنوم می. شد بعد رخ دادن واقعه، قاتل غرق اندوه می«. فنجانش را پر کرد

به روي پا بلند  واومد، بدشانس بینوا ر سخاوتمند و مهربان دلش به رحم می ي نیست که بیوهاما شکی . انگیز غم
خواجه » .ندوم اي جز عفو او باقی نمی براي پادشاه جافري نجیب چاره. بخشید اي مالیم می کرد و با بوسه می

ه این شکل براي ب. گذاشت که سر ایلن سر مجرم رو قطع کنه شاید هم سرسی می«. دست روي لپش کشید
  » .شد لنیسترها خطر کمتري داشت، البته براي دوست کوچکشون غافلگیري ناخوشایندي می

شما از این دسیسه اطالع داشتید، و با این وجود هیچ کاري «. شود ند احساس کرد که دارد خشمگین می
  ».نکردید

  ».دم، نه جنگجوها گرها دستور می من به زمزمه«

  ».یش من بیاییدتونستید زودتر پ می«

رفتید، بله؟ و وقتی رابرت از خطري که در  و شما با عجله مستقیم پیش پادشاه می. آه، بله، به این خطا معترفم«
  ».کرد؟ در شگفتم شد، چکار می انتظارشه باخبر می

 شد تا شون و در هر صورت وارد مبارزه می گفت که گور باباي همه اون می«. ند روي این موضوع فکر کرد
  ».ترسه نشون بده که ازشون نمی

العمل شما رو  کنجکاو بودم که عکس. کنم، لرد ادارد اي می پس اعتراف دیگه«. هایش را گشود واریس دست
  ».چون به شما اعتماد نداشتم، سرورم. پرسید و من باید جواب بدم که چرا چرا پیش شما نیومدم؟ می. ببینم

 . ر بودبهت ند آشکا» به من اعتماد نداشتید؟«



کسانی که به مملکت . سرخ دو نوع از اشخاص رو در خودش جا داده، لرد ادارد ي قلعه«: واریس گفت
تونستم بگم که شما از کدوم دسته  تا امروز صبح نمی. وفادار هستند و اونایی که تنها به خودشون وفادارند

لبخند تنگی به روي صورت تپلش نشست و براي  ».دونم و حاال با قاطعیت می... پس منتظر موندم تا ببینم... هستید
فهمم که چرا ملکه این همه از شما  کم کم می«. اش یکی شدند شخصی و ظاهر عمومی ي یک لحظه قیافه

  ».دونم اوه، آره، می. ترسه می

  ».شما کسی هستید که اون ازش هراس داره«: ند گفت

پادشاه ما جنگجوي مقتدریه و . اما ازش شرم داره بره، پادشاه از من بهره می. من کسی هستم که هستم. نه«
اگه روزي برسه که . کمی دارند ي ها عالقه ها و خواجه ها و جاسوس چنین مردهاي مردصفتی به آب زیر کاه

کنه و اون وقت کی  در یک چشم به هم زدن ایلن پین سرم رو قطع می» اون مرد رو بکش«: سرسی زمزمه کنه
سرایی  ها ترانه کنه؟ شمال یا جنوب، در هیچ جایی در مدح عنکبوت اري میبراي واریس بیچاره سوگو

نه، مطمئنم که ... به نظرم... اما شما، لرد استارك«. دست دراز کرد و با دست لطیفش ند را لمس کرد» .کنند نمی
  ».اش، و کلید نجات ما در این مساله نهفته است کشه، نه حتی به خاطر ملکه شما رو نمی

براي یک لحظه ادارد استارك آرزویی جز بازگشت به وینترفل و سادگی . شد اشت تحمل ناپذیر میدیگر د
مطمئناً رابرت «: اعتراض کرد. هاي پشت دیوار بودند ها زمستان و وحشی حد شمال نداشت، جایی که دشمن بی

  »...اي هم داره، برادرهاش هاي وفادار دیگه دوست

برادرهاش از لنیسترها متنفرند، شکی نیست، اما تنفر «. نده فهرست را تمام کردواریس با لبخندي بر» زنش؟... «
از ملکه و دوست داشتن پادشاه دقیقاً مترادف هم نیستند، هستند؟ عشق سر باریستان افتخاراتشه، عشق استاد 

  ».فینگره فینگر لیتل بزرگ پایسل مقامشه، و عشق لیتل

  »...گارد شاهنشاهی«

خود جیمی لنیستر از . تون این همه مبهوت نباشه، لرد استارك قیافه. فاظ کاغذيیک ح«: خواجه گفت
روزگاري که مردانی مشابه . شمشیرهاي سفیده و همه ما از ارزش سوگندش خبر داریم ي برادران قسم خورده

از این هفت . وستهپوشیدند، به غبار تاریخ و آوازها پی اژدها، رداي سفید می ي ریام ردواین و پرنس ایمون، شوالیه
سر بارس و سر مرین تا مغز استخوان غالم ملکه . حقیقیه و سلمی پیر شده ي نفر، تنها سر باریستان سلمی شوالیه

نه سرورم، وقتی شمشیرها به شکل جدي از غالف کشیده بشن، شما تنها . هستند و نسبت به بقیه شک عمیق دارم
  ».دوست حقیقی براي رابرت برتیون خواهید بود

اگه حرف شما درست باشه، حتی اگه تنها بخشی ازش درست باشه، پادشاه باید با . رابرت باید مطلع بشه«
  ».گوش خودش بشنوه



هاي کوچک من در برابر  و چه مدرکی پیش روي پادشاه بگذاریم؟ حرف من در برابر حرف اونا؟ پرنده«
ر مدافعین شرق و غرب، در برابر قدرت کسترلی کش، در برابر برادرها و شوراي پادشاه، در براب ملکه و شاه

من از . شه جویی می مون کلی صرفه کنم که مستقیم به دنبال سر ایلن بفرستید، در وقت همه راك؟ خواهش می
  ».انتهاي اون مسیر آگاهم

  ».کنند مونند و باز سعی می گید صحیح باشه، اونا تنها منتظر فرصت می با این حال اگه چیزي که می«

هاي کوچک من  اما پرنده. کنید، لرد ادارد شما کامالً مضطربشون می. کنند، و متاسفانه حاال زودتر تماً میح«
برخاست و باشلق را دوباره آن قدر باال » .دن و به کمک هم شاید بتونیم پیشدستی کنیم؛ شما و من گوش می

بعد که منو در شورا  ي دفعه. کنیم یباز هم صحبت م. تشکر به خاطر شراب«. کشید که صورتش باز پنهان شد
  ».فکر نکنم براتون سخت باشه. دیدید، حتماً با همون تحقیر معمول با من رفتار کنید

  »جان ارن چطور مرد؟«. خواجه برگشت» .واریس«: به در رسیده بود که ند صدایش زد

  ».کنید الخره مطرحش میادونستم که کی ب نمی«

  ».بهم بگو«

یک چیز کمیاب و گرانبها، شفاف و گوارا مثل آب، و از خودش اثري بجا . یسگن اشک ال بهش می«
هاش رو قبل مصرف بچشه، در همین اتاق بهش  من به لرد ارن التماس کردم که کسی غذا و نوشیدنی. گذاره نمی

هایی  تر از یک مرد به همچین روش بهم گفت که تنها شخصی پست. التماس کردم، اما حاضر نبود که قبول کنه
  ».شه متوسل می

  »چه کسی زهر رو بهش داد؟«. فهمید اش را می ند باید بقیه

اوه، اما کدوم یکی؟ چنین . خوردند حتماً یکی از دوستان صمیمی که زیاد سر یک سفره گوشت و آبجو می«
ما وقتی یه پسري بود که همه چیزش رو مدیون جان ارن بود، ا«. خواجه آه کشید» .اشخاصی تعدادشون زیاد بود

ها در  تماشاي پیشرفت جوان. بیوه به همراه اهل خانه به ایري گریخت، اینجا در بارانداز پادشاه موند و ترقی کرد
 ي حتماً با زره«. برندگی باز به صدایش برگشته بود؛ هر کلمه یک ضربه» .کنه این دنیا همیشه منو شاد می

واقعاً حیف که . دالورها رو در مسابقه داشته ي ، جلوههاي هالل ماه روي رداش درخشان جدیدش، با اون طرح
  »...موقع مرد، قبل از اینکه شما فرصت صحبت کردن با اونو داشته باشید این همه بی



سر ند . دسیسهدر دسیسه در  دسیسه» .سر هیو. مالزم«. شود کرد که خودش دارد مسموم می ند احساس می
مشغول چه کاري بود که اونا مجبور به . هارده سال دست بودهچرا؟ چرا حاال؟ جان ارن چ«. نوسان داشت

  »کشتنش شدند؟

  ».سوال پرسیدن«: شد گفت واریس در حالی که از در خارج می

    



  تيريون - ۳۱
را تماشا  1در حالی که ایستاده در سوز قبل از سحر، سالخی شدن اسبش به دست چیگنتیریون لنیستر 

وقتی سربازِ مزدورِ خپل، شکم را با چاقوي . ها اضافه کرد با استاركخط دیگر به حسابش  کرد، یک چوب می
کردند، هیچ برشی را  هاي او با مهارت حرکت می دست. کندن پوست باز کرد، از درون الشه بخار برخاست

 هاي وحشی را از ارتفاعات به گرفت، قبل از اینکه بوي خون، گربه کردند؛ کار باید به سرعت انجام می تلف نمی
  .پایین جلب کند

ها نداشت؛ بدنی  او خودش دست کمی از وحشی»  .خوابه امشب هیچ کدوممون گشنه نمی«: گفت 2بران
  .ظریف اما مستحکم داشت، با چشمان سیاه و موي سیاه و ته ریش

  ».مخصوصاً اسب خودم. ها ندارم اي به خوردن اسب من عالقه. هامون چرا بعضی«: تیریون گفت

  ».ها از اسب بیشتر از گاو و خوك خوششون میاد داترك. گوشت، گوشته«: انداخت بران شانه باال

خوار بودند؛  ها اسب واقعیت داشت که داترك» کنی؟ ها مقایسه می منو با داترك«: تیریون به تلخی پرسید
را دنبال گذاشتند که کاالسارهایشان  اي باقی می هاي وحشی الخلقه را براي سگ ها همچنین نوزادان ناقص آن
  .رسوم داترکی جذابیت ناچیزي برایش داشتند. کنند می

  »خواي بچشی، کوتوله؟ می«. چیگن برش نازکی از گوشت خونین را جلوي چشم او نگه داشت

  ».این اسب رو برادرم جیمی در بیست و سومین سالگرد تولدم بهم هدیه داد«: تیریون با لحنی یکنواخت گفت

هاي زردي را به نمایش  چیگن لبخند زد و دندان» .اگه دوباره اونو دیدي. نپس از طرف ما ازش تشکر ک«
  ».اش معلومه تربیت خوبش از مزه«. گذاشت، سپس با دو بار جویدن، گوشت خام را قورت داد

  ».شه اگه با پیاز سرخش کنی بهتر هم می«: بران نظر داد

هایش چنان درد  هایش نشسته بود و ساق تخوانسرما به عمق اس. بدون هیچ حرفی، تیریون لنگ لنگان دور شد
هنوز ساعات . شانس بوده اش شخص خوش شاید نریان مرده. کردند که به زحمت قادر به راه رفتن بود می

بیشتري از سواري در پیش رو داشت، به دنبالش چند لقمه غذا و خوابی کوتاه و سرد روي زمین سخت، بعد 
به خاطر آورد و . دانستند که چگونه به انتها خواهد رسید تنها خدایان می شب مشابه دیگر، و بعدي و بعدي، و
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لعنت بهش و به «. رفت تا به اسیرکنندگانش ملحق شود با زحمت از جاده باال می» .زن لعنتی«: زیر لب گفت
  ».ها استارك ي همه

نی با اتاقی پر از مردان داد و در چشم بهم زد یک لحظه داشت دستور شام می. یادآوري خاطره هنوز تلخ بود
شمشیر نه، «: کشید چی چاق جیغ می برد و مهمانخانه مسلح مواجه شد که در آن جیک داشت دست به شمشیر می

  ».اینجا نه، لطفاً، سرورهاي من

ادبت «. تکه شدن هر دویشان شود تیریون با شتاب دست جیک را پایین کشید، قبل از اینکه باعث تکه
به زور لبخندي زد که » .اش عمل کن طبق خواسته. شریف ما گفت که شمشیر نکشیم کجاست، جیک؟ میزبان
من . شید، لیدي استارك شما دارید اشتباه فاحشی مرتکب می«. آور بود حسش چندش ي ظاهرش حتماً به اندازه

  »...سر شرافتم قسم. هیچ نقشی در هیچ سوءقصدي به جان پسر شما نداشتم

ها رو  خنجرش این زخم«. دستش را براي تماشاي همه حضار باال گرفت. واب او بودتنها ج» .شرافت لنیستري«
  ».تیغی که براي بریدن گلوي پسر من فرستاد. بجا گذاشته

هاي عمیق روي دست زن  تیریون خشم را غلیظ و سوزان از هر طرف حس کرد، خشمی که از بریدگی
تر از آنچه  پشت این را گفت و صداهاي دیگر سریعمستی از  ي زن هرزه» بکشینش«. گرفت استارك قدرت می
مطلوب رفتارشان دوستانه،  ي همه غریبه، چند لحظه پیش به اندازه. کرد به حمایت برخاستند که تیریون باور می

  .اما حاال مانند سگ شکاري که به دنبال رد باشد خواستار خون او بودند

اگه به باور لیدي استارك باید بابت جرمی جواب «. دتیریون بلند صحبت کرد؛ سعی داشت که صدایش نلرز
 ».پس بدم، حاضرم که همراهش برم و از خودم دفاع کنم

. مرگ شدن تالش براي در رفتن با توسل به زور، استقبال حتمی بود از جوان. تنها طرز برخورد ممکن بود
هالی، سه برکنی، دو نفر سرباز  هارنمرد : حداقل دوازده شمشیر به تقاضاي کمک زن استارك پاسخ داده بودند

کنند از کشتن او ابایی نداشته باشند، و چند  رسید به همان راحتی که تف می آور که به نظر می مزدور چندش
در مقابل، تیریون چه داشت؟ خنجري به . دادند نداشتند اي از آنچه انجام می محلی احمق که بدون شک ایده

شد؛ او بخشی مهتر، بخشی  د نبود، اما مورك به زحمت جنگجو محسوب میشمشیرزنی جیک ب. کمر و دو مرد
و اما یارن، صرف از نظر از احساسات احتمالی . آشپز، بخشی خدمتکار بود، ولی از سرباز بودن سهمی نداشت

  . کرد یارن دخالت نمی. اش، برادران سیاه قسم خورده بودند که در دعواهاي مملکتی جانبداري نکنند شخصی

، برادر سیاه بدون هیچ »هاشون رو بگیرید سالح«: پیرِ همراه کتلین استارك گفت ي به واقع وقتی شوالیه و
حرفی کنار کشید و بران جلو آمد تا شمشیر را از انگشتان جیک بیرون بکشد و خنجرهاي هر سه نفرشان را 



تیریون صداي خشن » .عالیه«. ، سنگینی فضاي اتاق به شکل محسوس فروکش کرد»خوبه«: پیرمرد گفت. بگیرد
  .هایش نظامی وینترفل، محروم شده از سبیل ي را تشخیص داد؛ فرمانده

: شد به کتلین استارك تمنا کرد هاي سرخ رنگ از دهانش پاشیده می چی چاق، در حالی که تف مهمانخانه
  »!اینجا نکشینش«

  »!هیچ جا نکشینش«: تیریون اصرار داشت که

خوام در دعواهاي اشراف دخالتی  ، لطفاً اینجا خونی ریخته نشه، بانوي من، من نمیببرینش یه جاي دیگه«
  ».داشته باشم

تا آن زمان فرصتی براي ... خوب، شاید: و تیریون فکر کرد» .گردونیم ما اونو به وینترفل برمی«: استارك گفت
اوه، زن استارك . ان هم ناراضی نبوداز آنچه دید چند. نگاه به اتاق و ارزیابی بهتر از موقعیت کسب کرده بود

هایشان به پدر او خورده بودند و  ها به تایید آشکار قسمی که ارباب واداشتن آن. زیرکی کرده بود، شکی نبود
با این حال آن قدر هم که استارك احتماالً . ها، و البته که او یک زن بود، چه شیرین سپس تقاضاي کمک از آن
تقاضاي کتلین . به تخمین نسبی نزدیک پنجاه نفر در اتاق نشیمن حضور داشتند. نبود امید داشت، پیروزي کامل

ها جنبیده  تنها دو نفر از فري. استارك تنها چند نفري را از جا بلند کرده بود؛ بقیه گیج یا هراسیده یا عبوس بودند
تیریون اگر جرات داشت، لبخند . دها خیلی سریع دوباره نشسته بودن شان حرکتی نکرد، آن بودند و وقتی فرمانده

  .زد می

شاهد خوبی براي طوالنی بودن آن سفر بود، چون تازه عکس آن مسیر » .پس مقصد وینترفله«: به جایش گفت
هاي مردي که اتاقش را به او واگذار  به چشم. اتفاقات زیادي ممکن بود در طی راه رخ بدهند. را پیموده بود

اي به هر  سخاوتمندانه ي اون جایزه. کنه که چه بالیی سرم اومده پدرم حیرت می« :کرده بود نگاه کرد و افزود
کرد، اما تیریون اگر آزاد  البته لرد تایوین چنین کاري نمی» .ده که از اتفاق امروز در اینجا مطلعش کنه کسی می

  . کرد شد، خودش جبران می می

و از باقی . افرادش با ما میان«: پیر گفت ي شوالیه .سر رودریک با چشمانی نگران به بانویش نگاهی انداخت
  ».چیزي که اینجا دیدید، ساکت بمونید ي شیم اگه درباره شما متشکر می

مگر اینکه کل مهمانخانه را اسیر . ساکت؟ پیر خرفت. اش را گرفت تیریون به هر زحمتی که بود جلوي خنده
سوارکار آزادي که سکه طالي تیریون را . کرد دن میکنند، به محض خروجشان از اینجا خبر شروع به پخش ش

یارن خبر را به . اگر او نه، پس شخصی دیگر. در جیب داشت، مانند تیر به کسترلی راك پرواز خواهد کرد
ها به اربابشان گزارش خواهند داد، و تنها  فري. اي از آن بسازد آوازخوان ابله شاید ترانه. جنوب خواهد برد

لرد والدر فري شاید که به ریورران قسم خورده باشد، اما مردي . ش احتمالی او باخبر بودندخدایان از واکن



کمترین . گیرد، این همه عمر کرده بود محتاط بود که با اطمینان حاصل کردن از اینکه همیشه جانب برنده را می
  .شتر از آن را جرات کندکرد، فرستادن خبر با پرنده به بارانداز پادشاه بود، شاید هم بی کاري که می

شما مردان . نفس و آذوقه براي راه الزم داریم اسب تازه. فتیما فوراً راه می«. کتلین استارك وقت تلف نکرد
هر کسی که در محافظت از اسیرمون و سالم . بدونید که سپاس ابدي خاندان استارك رو کسب کردید

ها با شتاب جلو  کافی بود؛ ابله» .گیره پاداش خوبی میدم که  رسوندنش به وینترفل به ما کمک کنه، قول می
ها حتماً پاداش خوبی بگیرند، البته  هایشان را بررسی کرد؛ با خودش قسم خورد که آن تیریون صورت. آمدند

  .شاید نه به آن صورت که تصور داشتند

هایش را با تکه طناب  دست ها را زین کردند و با این شرایط، وقتی او را به خارج کشاندند، زیر باران اسب
در . حاضر به شرط بستن بود که هرگز به وینترفل نخواهند رسید. زبري بستند، تیریون لنیستر چندان نترسیده بود

ها بال خواهند گشود و مطمئناً یکی از اربابان کنار  کمتر از یک روز، سوارکاران در تعقیبشان خواهند بود، پرنده
اندیشی به  تیریون به خاطر ظرافت. محبوبیت نزد پدر تیریون بود که دخالت بکندرودخانه آن قدر طالب کسب 

  .هایش کشید، بلندش کرد و روي زین گذاشت اي را روي چشم گفت که کسی کیسه خودش تبریک می

کردند و  در میان باران چهارنعل به راه افتادند، و طولی نکشید که عضالت ساق تیریون گرفته بودند و درد می
امنی از مهمانخانه رسیدند و کتلین استارك سرعتشان را به یورتمه  ي حتی وقتی به فاصله. کرد اسنش گزگز میب

موقع هر . کرد بار روي زمینی سخت بود که کور بودنش بدترش می کاهش داد، براي تیریون مسافرتی مشقت
هایی که  کرد، در نتیجه صحبت میکیسه صداها را محو . چرخش و دور زدن، در معرض خطر افتادن از اسب بود

کرد و موجب چسبیدن آن به صورتش  داد، و باران به پارچه نفوذ می شد را درست تشخیص نمی در اطرافش می
تر  خراشید و به نظر هر چه هوا تاریک هایش را می طناب مچ. شد تا آنجا که نفس کشیدن هم دشوار شد می
کم مونده بود کنار آتش داغ بشینم و جوجه کباب بخورم، : د کهکر با غصه فکر می. تر شد شد، گره سفت می

وقتی . ها آمده بود آوازخوان عوضی همراه آن. اون آوازخوان عوضی مگه مجبور بود که دهنش رو باز کنه
را اعالم کرده بود، به کتلین » ماجراجویی باشکوه«سرانجام این  ي ها براي مشاهده قصدش براي سفر با آن

تیریون در شگفت » .اش من خواهم بود مشهوري از آن سروده خواهد شد و سراینده ي هتران«: ه بوداستارك گفت
  .ها رسیدند، به گمان پسرك ماجراجویی چقدر شکوهمند خواهد بود بود که وقتی تیزپاهاي لنیسترها به آن

کرد که کتلین  روي چشمانش نفوذ می خیسِ ي باران بالخره متوقف شده بود و نور سحر از الي پارچه
هایش را باز کردند و کیسه را از  هایی خشن او را از اسب پایین کشیدند، دست دست. استارك دستور توقف داد

گرفتند و سرزمین وحشی  هایی که اوج می هاي تپه سنگی باریک، دامنه ي وقتی جاده. روي سرش کشیدند
با . ت را دید، امید به سرعت در وجودش خشکیدهاي ناهموارِ پوشیده از برف در افق دوردس اطرافشان و قله



شما گفتید که عازم . شرقی ي مرتفعه، جاده ي این جاده«. هایی شاکی به لیدي استارك خیره شد دهان باز و چشم
  »!وینترفل هستیم

شک ندارم که دوستان تو به دنبال . چندین بار و با صداي بلند«: کتلین استارك با لبخند محوي موافقت کرد
  ».کنم سفر سریعی رو براشون آرزو می. تازند ا به اون مسیر میم

تیریون همه عمرش به . انگیخت حتی حاال با وجود گذشت چندین روز، آن خاطره خشم تلخی را برمی
اي بود که خدایان براي اعطا به او مناسب تشخیص داده بودند، با این وجود  مکاري خودش نازیده بود، تنها هدیه

آگاهی از این موضوع . رگ در هر حرکت به او رو دست  زده بود؛ هفت بار لعنت بر کتلین استاركاین ماده گ
  .ربوده شدنش آزاردهنده بود ي بیش از حقیقت ساده

این بار تیریون از . ها توقف کردند و سپس دوباره راه افتادند تنها به مدت الزم براي آب و غذا دادن به اسب
بستند و بعد از رسیدن به ارتفاعات، چندان براي نگهبانی  هایش را نمی م دیگر دستبعد شب دو. کیسه معاف شد

و چرا باید بترسند؟ این باال سرزمین خشن و . ظاهراً ترسی از گریز او نداشتند. دادند از او به خودشان زحمت نمی
رفت، تنها و بدون  رمیاگر به واقع د. راهی سنگی نداشت مرتفع چندان تفاوتی با کوره ي وحشی بود و جاده

هایی که ساکن  شد و قبیله هاي وحشی می چربی براي گربه ي تجهیزات تا کجا امید داشت که برود؟ لقمه
  .کردند هاي کوهستانی بودند، راهزنان و قاتلینی بودند که در مقابل هیچ قانونی جز شمشیر گردن خم نمی پناهگاه

همان لحظه که . دانست تیریون مقصدشان را می. به جلو رانده بودها را  وقفه آن با این وجود، زن استارك بی
ها  دست سابق از تالی ي ها قلمروي خاندان ارن بودند و بیوه این کوه. کیسه را از سرش برداشته بودند، فهمیده بود

دوران اقامت  تیریون آشنایی اندکی با لیدي الیسا در. و رفاقتی با لنیسترها نداشت... بود؛ خواهر کتلین استارك
  .در بارانداز پادشاه کسب کرده بود و اشتیاقی براي تجدید دیدار نداشت

ها سهمشان از آب  اسب. مرتفع دور یک نهر جمع شده بودند ي اندکی از جاده ي اسیرکنندگانش در فاصله
. ییده بودندها رو هاي صخره چریدند که بین شکاف اي می قهوه یهای خنک را نوشیده بودند و داشتند از علف

اش  ها به نیزه موهور باالي سر آن. انگیز قوز کرده بودند هاي عبوس و رقت ها با قیافه جیک و مورك نزدیک آن
مرلیون آوازخوان در کناري . رسید اي وارونه به نظر می اش روي سر مانند کاسه کاله گرد آهنی. تکیه داده بود

  .هاي سازش آورده است ه رطوبت چه بالیی سر زهزد ک زد و نق می نشسته بود، به چنگش روغن می

که تیریون » .ما باید کمی استراحت کنیم، بانوي من«: گفت آواره، سر ویلیس ود داشت به کتلین می ي شوالیه
شوالیه از افراد لیدي ونت بود، گردن کلفت و عاري از احساس، و اولین کسی که در مهمانخانه . پیششان رسید

  .استارك برخاست براي کمک به کتلین

  »...این سومین اسب بود که از دست دادیم. سر ویلیس حق داره، بانوي من«: سر رودریک گفت



صورت او بادخورده » .شه تر از اسب می اگه لنیسترها بهمون برسند، تلفاتمون سنگین«: بانویشان یادآوري کرد
  .و نحیف شده بود، اما از قاطعیتش چیزي کاسته نشده بود

  ».احتمالش خیلی کمه«: اظهار نظر کردتیریون 

خوك  ي اي با موهاي کوتاه و قیافه او کودن فربه» .بانو نظر تو رو نپرسید، کوتوله«: کرلکت با تندي گفت
 ي اي براي یادگیري اسامی همه تیریون توجه ویژه. ها، از سربازان در خدمت لرد جونوس یکی از برکن. بود
یک لنیستر همیشه . بعدها بتواند از رفتار بامحبتی که با او داشتند سپاسگزاري کندها داشت، به این منظور که  آن

ش الریس و موهور، و سر ویلیس ایآموخت، همچنان که رفق کرلکت این را روزي می. پرداخت اش را می بدهی
خصوصاً درس سختی براي مرلیون در نظر داشت، صاحب چنگ و صدایی . نجیب، و بران و چیگن مزدور

اي براي این اهانت  هایی براي جن و چالق جور کند تا که ترانه قافیه طیف، که با جدیت بسیار سعی داشت همل
  .بسراید

  ».بذارید صحبت کنه«: لیدي استارك دستور داد

گران ما به دنبال دروغ شما، حاال دیگه دارند از تنگه رد  تعقیب«. تیریون لنیستر روي یک صخره نشست
اوه، شکی نیست که موضوع به . اي باشه که به هیچ وجه قطعی نیست کننده فرض که تعقیب با این... شن می

اي به من نداره و من اصالً مطمئن نیستم که به خودش زحمت تکون  اما پدرم چندان عالقه... گوش پدرم رسیده
زش قائل نبود، اما تنها نیمی از آن دروغ بود؛ لرد تایوین لنیستر براي پسر علیلش پشیزي ار» .خوردن بده

هیچ کمکی تا . این سرزمین خشنه، لیدي استارك«. کرد کوچکترین اهانتی به آبروي خاندانش را تحمل نمی
بدتر اینکه خطر از . کنه تر می دید، بار بقیه رو سنگین کنید و هر اسب که از دست می رسیدن به ویل پیدا نمی
به هیچ وجه دروغ » میرم چه چیزي به دست آوردید؟من کوچکم و قوي نیستم، اگه ب. دست دادن من هست

  .تواند این سرعت را تحمل کند دانست که تا چه مدت دیگر می نبود؛ تیریون نمی

  ».شاید خالصی از دست تو برام مطلوب باشه، لنیستر«: کتلین پاسخ داد

تا یکی از این دوستان خواستید، کافی بود لب تر کنید  منو می ي اگه مرده. فکر نکنم«: تیریون پاسخ داد
 ي تر از آن بود که متوجه به کرلکت نگاه کرد، اما مردك نفهم» .وفادارتون با کمال میل به من لبخند سرخ بزنه

  .طعنه بشود

  ».کشند ها کسی رو وقتی که عاجزه نمی استارك«

  ».گم که هیچ نقشی در سوءقصد به جان پسرتون نداشتم باز هم می. من هم«



  ».ر تو مجهز شده بودآدمکش با خنج«

چند بار باید قسم بخورم؟ لیدي . اون خنجر من نبود«: مصرانه گفت. تیریون احساس خروش خشم کرد
عادي رو با  ي تنها یه احمق یه سرباز پیاده. من فکر بکنید، من آدم احمقی نیستم ي استارك، هر چی هم درباره

  ».کنه سالح خودش مسلح می

چرا پتایر به «: کرد که برق شک را در چشمان او دید، اما آنچه او گفت این بودبراي یک لحظه تیریون فکر 
  »من دروغ بگه؟

فینگر به آسانی نفس  دروغگویی براي کسی مثل لیتل. کشه؟ چون طبیعتشه چرا یه خرس جنگل رو به گه می«
  ».بین همه مردم، شما باید بدونید. کشیدنه

  »و این چه معنایی داره، لنیستر؟«. لو برداشتاي عبوس، یک قدم به ج استارك با قیافه

چطور، هر مردي در دربار داستانش رو شنیده که چطور بکارت شما «. تیریون سرش را به یک طرف خم کرد
  ».رو گرفته، بانوي من

  »!دروغه«: کتلین استارك گفت

  ».اوه، جن خبیث کوچولو«: مرلیون با بهت گفت

کافیه دستور بدید تا زبون «. ا ظاهري شوم، ساخته شده از آهن سیاهاش را درآورد؛ سالحی ب کرلکت دشنه
  .هاي خوکش از هیجان خیس بودند چشم» .دروغگوش رو جلوي پاتون بندازم، بانوي من

پتایر بیلیش یه زمانی «. خونسردي که تیریون نظیرش را ندیده بود، به او خیره شد ي کتلین استارك با قیافه
آالیش بود و نباید  انگیز بود، اما واقعی و بی مون غم احساساتش براي همه. پسربچه بودتنها یه . عاشق من بود

  ».تو حقیقتاً مرد خبیثی هستی، لنیستر. حقیقت ماجرا اینه. اون طالب دست من براي ازدواج بود. مسخره بشه

ینگر نبوده، و بهتون قسم ف فینگر هیچ وقت عاشق کسی جز لیتل لیتل. و شما حقیقتاً ابله هستید، لیدي استارك«
هاي درشت، دهان شیرین و  زنه در مورد دست شما نیست، بلکه در مورد اون پستان خورم که الفی که می می

  ».حرارت بین پاهاتونه

سرد فلز را  ي تیریون بوسه. کرلکت به موي او چنگ برد، سرش را عقب کشید و گلویش را آشکار ساخت
  »بریزم، بانوي من؟ خونش رو«. اش حس کرد زیر چانه

  ».میره منو بکشید و حقیقت با من می«: تیریون گفت



  ».بذار حرف بزنه«: کتلین استارك دستور داد

  .کرلکت با اکراه موي تیریون را رها کرد

  ».فینگر گفته که چطور خنجرش رو صاحب شدم؟ به این جواب بدین لیتل«. تیریون نفس عمیق کشید

  ».فینگر بردي سالگرد تولد پرنس جافري، اونو از لیتل ي ابقهبندي موقع مس تو در یک شرط«

  »ها از اسب سرنگون شد، داستانش این بود، درسته؟ گل ي وقتی برادرم جیمی توسط شوالیه«

  .پیشانیش چین برداشته بود» .بله«: کتلین اقرار کرد

  »!چند سوار«

بانی روي جاده در مدت  الریس را براي دیده ،ریکسر رود. ها آمد فرسوده از باد باالي سر آن ي فریاد از تیغه
  .اي فرستاده بود صخره ي استراحتشان به باالي دیواره

: او فریاد کشید. کتلین استارك اولین کسی بود که واکنش نشان داد. مدتی طوالنی هیچ کس حرکتی نکرد
  »...موهور، مراقب اسرا باش. دها رو به پشت سرمون ببری بقیه اسب. سر رودریک، سر ویلیس، سوار اسب بشید«

  ».به همه شمشیرها احتیاج خواهید داشت«. تیریون پرید و بازوي استارك را گرفت» !ما رو مسلح کنید«

قبایل کوهستان هیچ اهمیتی به اختالفات . دید او می ي دانست که حق با اوست، تیریون در قیافه استارك می
کشتند، موقع کشتار فرقی بین استارك و  و اشتیاق که همدیگر را می دادند؛ با همان شور هاي بزرگ نمی خاندان
با این وجود، . گذاشتند؛ او هنوز آن قدر جوان بود که پسر بزاید شاید خود کتلین را زنده می. ل نبودندئلنیستر قا

  .استارك دودل بود

صداي سم : داند و شنیدتیریون سرش را براي گوش دادن برگر» !شنوم صداشون رو می«: سر رودریک داد زد
بردند، به سمت  ناگهان همه در تکاپو بودند، دست به سالح می. شدند یک دوجین اسب یا بیشتر که نزدیک می

  .دویدند اسبشان می

سنگریزه کنارشان ریخت و الریس روي دیواره به پایین سر خورد، نفس نفس زنان جلوي کتلین استارك 
هاي پریشانی از موي به رنگ زنگ آهنش از زیر کاله فلزي  دستهاي بود که  مرد بدقواره. فرود آمد
زنم از  حدس می. بیست مرد، شاید هم بیست و پنج«: همچنان نفس نفس زنان گفت. اش بیرون زده بود مخروطی

د دونن می... هاي مخفی بان دیده... حتماً این اطراف مراقب دارند، بانوي من. میلک اسنیکز یا مون برادرز ي قبیله
  ».که ما اینجاییم



اي با نوك آهنی  موهور که نیزه. سر رودریک کسل براي سوار اسب شدن و شمشیر کشیدن معطل نکرده بود
تو، «: سر ویلیس ود داد زد. هایش گرفته بود، پشت یک صخره پناه گرفت را با دو دست و خنجري را بین دندان

ش را محکم گرفته بود، صورتش به سفیدي شیر بود، مرلیون چنگ» .مطرب، کمک کن این صفحه سینه رو ببندم
اش کمک  خشکش زده بود، اما محافظ تیریون، مورك، به سرعت بلند شد و رفت تا به شوالیه در پوشیدن زره

  .کند

ارمی که براي هما سه نفر و نفر چ. اي ندارید دیگه ي چاره«. تیریون چنگش روي کتلین استارك را حفظ کرد
  ».تونه فرق بین زنده موندن و مرگ باشه چهار نفر می... ره هدر میمحافظت از ما به 

  ».کنید درگیري، دوباره شمشیرهاتون رو تسلیم می ي قسم بخور که بعد خاتمه«

خورم، بانوي  اوه، براتون قسم می«. اي زد تیریون لبخند رندانه. صداي سم اسب بلندتر شده بود» قسم من؟«
  ».سر شرافت لنیسترها... من

و » .مسلحشون کنید«: ک لحظه فکر کرد که استارك به رویش تف خواهد کرد، اما به جایش با تشر گفتی
را پرت کرد و براي رویارویی با دشمن  او سر رودریک به جیک شمشیر و غالف خود. به همان سرعت دور شد

زي او بهتر از تیراندا. مورك کمان و تیردانی را برداشت و کنار جاده روي یک زانو نشست. برگشت
» .من هیچ وقت با تبر نجنگیدم«. و بران به کنار تیریون آمد و یک تبر دو لبه به دستش داد. اش بود شمشیرزنی

اي کوتاه و سري سنگین داشت، با گلمیخی در  دسته. اسلحه در دستش احساس ناآشنایی داشت و راحت نبود
  .راس

تف » .بري تظاهر کن که الوار می«: کشید، گفت رون میبران موقعی که شمشیر درازش را از غالف پشتش بی
سر ویلیس براي ملحق شدن به . کرد و با یورتمه براي تشکیل یک صف به کنار چیگن و سر رودریک رفت

ها و  رفت که شبیه یک قوري آهنی بود با شکافی باریک براي چشم ها سوار اسب شد؛ با کالهخودش ور می آن
  .کاکل ابریشمی دراز سیاه

اطراف . کرد بدون زره احساس برهنگی می» .کنند الوارها خونریزي نمی«: تیریون بدون مخاطب خاصی گفت
  ».بکش کنار«. را به دنبال یک صخره گشت و به جایی دوید که مرلیون مخفی شده بود

  »!خوام من خواننده هستم، هیچ نقشی در این دعوا نمی! برو یه جاي دیگه«: پسرك با فریاد جواب داد

و درست به . آن قدر به جوانک لگد زد تا به او جا داد» چی؟ اشتهات براي ماجراجویی رو از دست دادي؟«
  .ها رسیده بودند موقع؛ یک لحظه بعد سوارها به آن



خبري از پیش قراول، پرچم، شیپور، طبل نبود، فقط صداي زه کمان وقتی که مورك و الریس تیرها را رها 
هاي  ها به تاخت به معرض دید او وارد شدند؛ مردان الغر سبزه با چرم سفت و زره نشین کردند، و ناگهان کوه
: هایشان هر نوع سالحی داشتند هایشان پشت کالهخودهاي ناقص مخفی بود و در دست ناهماهنگ که صورت

ومندي در راسشان مرد تن. هاي سنگین آهنی شمشیر پهن و نیزه و داس تیز، چماق میخدار و خنجر و چنگک
  .تاخت که پوستین راه راه گربه وحشی پوشیده بود مسلح با شمشیري دولبه می

کالم  بران و چیگن فریادهاي جنگی بی. و رفت تا با او رو در رو شود» !وینترفل«: سر رودریک فریاد کشید
خاند، به چر سر ویلیس ود در حالی که گرز خارداري را باالي سرش می. کشیدند و در کنار او هجوم بردند

تیریون اشتیاق ناگهانی براي بیرون پریدن و تبر تکان دادن همراه . »!هال هارن«: ها یورش برد و فریاد زد دنبال آن
  . در خودش حس کرد، اما جنون به سرعت سپري شد و در جایش بیشتر خم شد» !کسترلی راك«با فریاد 

شمشیر چیگن صورت لخت یک سوار  .ها و چکاچک فلز به گوشش رسید اسب ي زده هاي وحشت شیهه
سر رودریک راه . نشینان زد و چپ و راست حریف درو کرد پوش را خراشید، بران مانند گردباد به میان کوه زره

رقصیدند و آن دو ضربه  هایشان دور یکدیگر می که پوستین گربه وحشی داشت بسته بود، اسبرا مرد تنومندي 
. روي یک اسب پرید و بدون دفاعی در پشت به صف مهاجمین زد جیک به. کردند پشت ضربه مبادله می

وقتی دهانش را براي فریاد کشیدن باز کرد، تنها . پوش بیرون زد تیریون دید که تیري از گلوي مرد پوستین گربه
  .قبل از اینکه به زمین بیفتد، سر رودریک با شخص دیگري درگیر شده بود. خون بیرون ریخت

تیریون به روي . مرلیون جیغ کشید و سرش را با چنگش پوشاند. ها پرید آن ي ي صخرهناگهان اسبی از رو
. ها بیاید زد تا به سراغ آن چرخاند و دور می داري را دور سرش می پاهایش برخاست، سوار داشت چوب میخ

تاخت، فرو  ه میاي رو به باال به گلوي اسبی ک تیغ با زاویه. تیریون با هر دو دست تبرش را به حرکت درآورد
هر طور که بود، تبر را بیرون کشید و از سر راه به . موقع سقوط حیوان کم مانده بود تبر از دستش در بیاید. رفت

وقتی که پاي راهزن . اسب و سوار روي سر آوازخوان نازل شدند. شانس نبود مرلیون آن قدر خوش. کنار پرید
 .ن برگشت و تبر را درست در باالي شانه در گردن مرد دفن کرداش گیر کرده بود، تیریو هنوز زیر مرکب مرده

. یکی کمکم کنه«. کرد که صداي نالیدن مرلیون را از زیر اجساد شنید تقال می تبرداشت براي بیرون کشیدن 
  »!ریزه خون ازم میداره خدایان رحم کنند، 

پنج پا در میان خاك از زیر حیوان دست آوازخوان مانند عنکبوتی » .فکر کنم که خون اسبه«: تیریون گفت
به . بخشی را شنید ها گذاشت و صداي خرد شدن مسرت اش را روي انگشت تیریون پاشنه. مرده به بیرون خزید

تبر را به روي دوش انداخت و رویش را از » .هات رو ببند و تظاهر کن که مردي چشم«: آوازخوان توصیه کرد
  .او برگرداند



بود و همه چیز شده ها و فریادها و آلوده به بوي خون  سحر آکنده از جیغ. عت رخ دادندوقایع به سر ،بعد آن
بران را دید . شکستند ها می گذشتند و روي صخره تیرها صفیرکشان از کنار گوشش می. در دنیا به هم ریخته بود

نبرد حفظ  ي ر حاشیهتیریون خودش را د. جنگد که از اسب پایین کشیده شده و با شمشیري در هر دو دست می
گذشت  اي خزید، گاهی از سایه به بیرون جهید تا ساق پاي اسبی را که از کنارش می اي به صخره کرد، از صخره

کالهخود . نشینی زخمی برخورد، کالهخود او را براي خودش برداشت و رهایش کرد تا بمیرد به کوه. ببرد
وقتی مردي را در مقابل را دید که جیک . کرد فظی استقبال میزیادي تنگ بود، اما تیریون از داشتن هر نوع محا

خودش از پا درآورده بود، از پشت ضربه خورده بود و بعد، کم مانده بود که جسد کرلکت تیریون را واژگون 
اي را که از انگشتان مرد مرده درآورد  صورت شبیه خوك او را یک گرز له کرده بود، اما تیریون دشنه. کند
  .برد که صداي فریاد زنی را شنید آن را به کمربندش فرو می. تشناخ می

یکی از . سنگی کوه او را به دام انداخته بود ي سه مرد مقابل کتلین استارك بودند و در پشت، دیواره
استارك با دست معیوبش به زحمت خنجري را نگه . مهاجمین هنوز سوار اسب بود و دو نفر دیگر پیاده بودند

تیریون با خودش فکر کرد . ها از سه طرف گیرش انداخته بودند اما اکنون که پشتش به صخره بود آن داشته بود،
قبل از اینکه حتی متوجه حضور او باشند، به . برد ، با این وجود داشت هجوم می»بذار خدمت جنده رو برسند«که 

وقتی مرد دوم به او . ب پوسیده بریدپشت زانوي اولین مرد زد و سر سنگین تبر، گوشت و استخوان را مانند چو
تیریون سرش را از . کنند ها تنها الوارهایی هستند که خونریزي می کرد که آن حمله کرد، تیریون به این فکر می

و کتلین استارك جلو آمد و ... اي زد، مرد چند قدم عقب رفت شمشیر پایین کشید، با تبر خودش ضربه ي ضربه
سوار ظاهراً به یاد گرفتاري فوري در جایی دیگر افتاد و ناگهان چهارنعل دور  اسب. یداز پشت سر گلوي او را بر

وقتی حواسش نبود، نبرد به نحوي . دشمنان همه مغلوب یا ناپدید شده بودند. تیریون به اطراف نگاه کرد. شد
کشیدند یا  ، داد میکندند و مردهاي زخمی در هر طرف افتاده بودند هایی که جان می اسب. خاتمه یافته بود

انگشتانش را باز کرد و گذاشت که تبر . ها نبود خیلی باعث حیرتش شد که خودش یکی از آن. نالیدند می
توانست قسم بخورد که نبرد بیش از نصف روز  می. هایش را خون لزج کرده بود دست. محکم به زمین بیفتد

  .طول کشیده، اما خورشید به نظر اصالً جابجا نشده بود

اولین «: آورد، پرسید می هاي او را در بران وقتی که روي جسد جیک خم شده بود و چکمه ،بعدکمی 
یکی از افراد لرد تایوین بود؛ چرم ضخیم، جالدار و  ي ندهزهاي مرغوبی بودند، آن چنان که برا چکمه» جنگته؟

  .بادوام، خیلی بهتر از آنچه که بران به پا داشت

کردند که به  عضالت پاهایش آن قدر درد می» .پدرم خیلی افتخار خواهد کرد«. تیریون با سر تایید کرد
  .عجیب بود، حین نبرد حتی یک بار هم درد توجهش را جلب نکرده بود. زحمت خودش را سرپا نگه داشته بود



. زینش فرو برد ي ها را در کیسه چکمه. زدند هاي سیاهش برق می چشم» .حاال زن الزم داري«: بران گفت
  ».ها یه مرد رو بعد اینکه دستش به خون آلوده شد سرحال نمیاره، حرفم رو قبول کن هیچ چیز مثل زن«

  .اي دست از غارت اجساد راهزنان برداشت و با پوزخند لبش را لیسید چیگن چند لحظه

اگه « :کرد، نگاهی انداخت و گفت هاي سر رودریک را پانسمان می تیریون به لیدي استارك که داشت زخم
الخره اسربازهاي مزدور به خنده افتادند و تیریون تبسم کرد؛ ب» .اعتراضی نداشته باشه، من هم حرفی ندارم

  .اي دیده شد روزنه

وقتی لنگ لنگان پیش بقیه . بعد آن، کنار نهر زانو زد و با آبی به سردي یخ، خون را از صورتش شست
هایی نحیف با  اي بودند، اسب هاي مرده، مردهاي الغر و ژولیده ننشی کوه. ها را بررسی کرد گشت، باز کشته برمی
آنچه از تجهیزات که بران و چیگن برایشان باقی . شد هایشان دیده می اي کوچک داشتند که هر یک از دنده جثه

لبه وحشی که با شمشیر دو  ي همرد تنومند با پوستین گرب... گیر نبود؛ چنگک، چماق، داس گذاشته بودند، دندان
با سر رودریک درگیر شده بود، به خاطر آورد، اما وقتی جسد او را ولو شده روي زمین سنگی یافت، آن همه 

شمشیر به شکل بدي دندانه برداشته و فوالد نامرغوب آن  ي هم تنومند نبود، اثري از پوستین نبود و دید که تیغه
  .نه جسد روي زمین باقی گذاشته بودند ها نشین آور نبود که کوه چندان شگفت. پوشیده از زنگ است

ها تنها سه نفر تلفات داده بودند؛ دو نفر از افراد لرد برکن، کرلکت و موهور، و محافظ خودش جیک که  آن
  .تا آخر ابله بود. اي به تماشا گذاشته بود با آن یورش بدون داشتن دفاعی در پشت، نمایش جسورانه

چشمانش » .کنم که با تمام شتاب ممکن بالفاصله راه بیفتیم ستدعا میلیدي استارك، ا«: سر ویلیس ود گفت
ما عجالتاً اونا رو عقب روندیم، اما زیاد دور «. زدند ها را دید می کالهخود با نگرانی ستیغ قله ي از پشت روزنه

  ».نشدن

م اونا رو براي حاضر نیست. مردان شجاعی بودند. هامون رو دفن کنیم، سر ویلیس باید مرده«: استارك گفت
  ».هاي وحشی باقی بگذارم ها و گربه کالغ

  ».زمین براي کندن زیادي سنگالخه«: سر ویلیس گفت

  ».پوشونیم کنیم و روشون رو می پس سنگ جمع می«

تري از  من کارهاي واجب. هر چقدر که دوست دارید سنگ جمع کنید، اما بدون من یا چیگن«: بران گفت
خواد  هر کدومتون که می«. یافتگان نگاه کرد به باقی نجات» .مثالً نفس کشیدن... چیدن سنگ روي اجساد دارم

  ».موقع غروب هنوز زنده باشه، با ما بیاد



پیر در جنگ زخمی شده  ي شوالیه» .گه بانوي من، فکر کنم که راست می«: سر رودریک با خستگی گفت
. گذشت سالیان عمر از صدایش مشهود بود بود، بریدگی عمیق روي بازوي چپ و خراش نیزه روي گردن، و

  ».بریم کنند و از یه یورش دیگه جان بدر نمی اگه اینجا معطل کنیم، مطمئناً باز به ما حمله می«

  ».افتیم فوراً راه می. پس خدایان ما رو ببخشند«. اي نداشت دید، اما او چاره کتلین می ي تیریون خشم را در قیافه

رسید حداقل  خالی جیک انداخت که به نظر می تیریون زینش را روي اسب خال. دیگر کمبود اسب نداشتند
اون دشنه رو دیگه بده «: خواست سوار شود که الریس جلو آمد و گفت می. سه یا چهار روز دیگر دوام بیاورد

  ».به من، کوتوله

. رو هم بهش پس بدید و تبرش«. کرد کتلین استارك از روي اسبش به پایین نگاه می» .بذارید نگهش داره«
  ».دوباره بهش احتیاج داشته باشیم ي شاید در صورت حمله

  ».از شما متشکرم، بانوي من«: تیریون موقع سوار شدن گفت

قبل از اینکه تیریون » .بیشتر از سابق به تو اعتماد ندارم. تشکر رو براي خودت نگه دار«: او رك جواب داد
  .ودبتواند پاسخی بیاندیشد، او رفته ب

هاي  شروع سفر را با دست ي نحوه. اش را تنظیم کرد و تبر را از دست بران گرفت تیریون کالهخود مسروقه
توانست  لیدي استارك می. اي روي سر به خاطر آورد و نتیجه گرفت که قطعاً وضعیتش بهبود یافته بسته و کیسه

  .شمرد ه باشد، خود را در بازي جلو میاش بچسبد؛ تا زمانی که تیریون تبرش را حفظ کرد اعتمادي به بی

بران محافظت از پشت سر را به عهده گرفت، لیدي استارك جاي امنی در . سر ویلیس ود راهنمایشان شد
مرلیون چندین بار با اخم . کرد اي در کنار او حرکت می وسط داشت، به همراه سر رودریک که مانند سایه

آوازخوان، چنگش و هر چهار انگشت دستی که با آن  ي دندههمراه چندین . نگاهی به تیریون انداخت
نواخت شکسته بودند، اما امروز شکست کاملی براي او نشده بود؛ از جایی پوستین گربه وحشیِ باشکوهی به  می

هاي آن ساکت قوز کرده بود و براي یک بار هم که  زیر چین. دست آورده بود، سیاه و ضخیم با خطوط سفید
  .ي گفتن نداشتشده حرفی برا

پشت سر شنیدند، و بعدش صداي  هاي وحشی را از نصف فرسنگ هم دور نشده بودند که غرش بم گربه
: تیریون اسبش را به کنار او کشید. مرلیون به وضوح رنگش پرید. دعوایشان سر اجسادي که برجا مانده بود

وازخوان گذشت و به کنار سر رودریک و به پهلوي اسبش زد، از آ» .هاي خوبی هستند قافیه ترسو و هالو هم«
  .هاي محکم به هم فشرده به او نگاه کرد استارك با لب. کتلین استارك رسید



فینگر  گفتم که داستان لیتل ادبانه صحبتمون رو قطع کنند، داشتم می قبل از اینکه چنان بی«: تیریون شروع کرد
من هرگز ...  خورم که هر چی هم که باشه، قسم می لیدي استارك، باورتون در مورد من. ایرادي اساسی داره

  ».بندم خودم شرط نمی ي ضد خانواده

    



  آريا - ۳۲
  .فش کرد گوش، پشتش را قوس داد و فش گربه سیاه تک

رفت، تپش قلبش را  اش راه می ي پاهاي برهنه پنجهسبک روي . آریا آهسته به انتهاي کوچه نزدیک شد
نر با  ی گربه. صدا مثل سایه، سبک مثل پر بی: با خودش گفت. کشید یهاي عمیق م شنید، آهسته نفس می

  .کرد هاي نگران نزدیک شدن او را تماشا می چشم

هاي نیمه بهبود یافته بود و هر دو زانویش بر اثر زمین  هایش پوشیده از خراش دست. ها دشوار بود گرفتن گربه
رفت، اما سیریو او را شب  چاق آشپز نیز از دستش در می ي ابتدا حتی گربه. هاي مکرر ساییده شده بودند خوردن

این قدر کندي؟ فرز «: دویده بود، او گفته بود شهاي خونی به پیش وقتی با دست. و روز به این کار واداشته بود
 و هاي آریا آتش میري مالیده بود روي زخم» .کنند ها بهت وارد می هات بیش از اون خراش دشمن. باش، دختر

سپس باز او را دنبال . سوزاند که آریا براي خودداري از فریاد کشیدن، مجبور به گاز گرفتن لبش شد چنان
  .ها فرستاده بود گربه

هایشان را  گیرهاي چشم آبی که دم زدند، موش پیرهایی که زیر آفتاب چرت می: سرخ پر از گربه بود ي قلعه
هاي بانوهاي دربار که شانه شده بودند و به آدم  سوزن، گربه هایی مثل هاي فرز با چنگال جنباندند، بچه گربه می

شان را  آریا یکی بعد دیگري همه. گشتند ها دنبال غذا می موهاي ژولیده که بین زباله کامالً اعتماد داشتند، سیاه
سیاه،  ي پاره همه جز این یکی، این آتش... تعقیب و گیر انداخته بود و با غرور به محضر سیریو فورل برده بود

تر از گناه و  قدیمی. پادشاه واقعی این قلعه ایشونه«: ها به او گفته بود یکی از ردا طالیی. گوش نر تک ي گربه
سیاه روي میز پرید،  ي خورد و اون حرومزاده یک بار پادشاه داشت با پدر ملکه غذا می. چندین برابر پلیدتر

رابرت چنان شدید خندید که کم مونده بود . وین قاپیدهاي لرد تای بلدرچین سرخ شده رو درست از انگشت
  ».به این یکی نزدیک نشو، بچه. بترکه

ها، به پایین  او آریا را در نصف قلعه دوانده بود؛ دو بار دور برج دست، عرض حیاط درونی، از بین اسطبل
در امتداد دیوار کنار رودخانه کوچک و خوکدانی و خوابگاه نگهبانان ردا طالیی،  ي پله مارپیچ، از آشپزخانه راه

تر و چند بار به جلو و عقب برج خائنین و بعد دوباره به پایین و از یک  طوالنی ي پله و این بار به باالي یک راه
  . دانست که کجاست دروازه به کنار یک چاه و بعد به داخل و خارج بنایی ناشناس و سرانجام آریا دیگر نمی

 ي اندك دو طرف را گرفته بودند و در مقابل، توده ي دیوارهاي بلند به فاصله. اخته بودسرانجام او را به دام اند
  .صدا مثل سایه، و جلو رفت، سبک مثل پر بی: تکرار کرد. اي از سنگ، راه را بسته بود فاقد پنجره

د به چپ رفت، او به چپ، بعد به راست رفت؛ و آریا به راست، بع. سه قدم با او فاصله داشت که گربه رم کرد
هاي آریا دور او  دست. سریع مانند مار. او هیسید و سعی کرد که از بین پاهاي آریا بگریزد. راه فرار او را بست



زد، دور خودش  چرمی را شخم می ي هایش جلیقه او را به روي سینه بغل کرد، و وقتی گربه با چنگال. ندبسته شد
ها صورتش را بخراشند،  ها بوسید و درست قبل از اینکه چنگال چشمبه سرعت، او را بین . چرخید و بلند خندید
  .گربه میو کرد و فیسید. سرش را عقب کشید

  »کنه؟ با اون گربه چکار داره می«

در . گربه در یک چشم بهم زدن دررفت. آریا جا خورد، گربه را از دستش انداخت و به سمت صدا چرخید
اش به زیبایی  هاي طالیی بود و در لباس ساتن آبی حب انبوهی از زلفابتداي کوچه دختري ایستاده بود که صا

دوزي  اش یک گوزن مروارید تنه کنارش پسر کوچک چاق بلوندي ایستاده بود که در جلوي نیم. عروسک بود
یک سپتا به بزرگی اسبی بارکش، . پرنسس میرسال و پرنس تامن. شده بود و شمشیري کوچک به کمرش داشت

ن دو ایستاده بود و پشت سر او دو مرد تنومند با رداي زرشکی محافظین خانگی لنیسترها ایستاده باالي سر آ
  . بودند

هاش چه کثیفه، مگه نه؟ بهش  لباس«: به برادرش گفت» با اون گربه چکار داشتی، پسر؟«: میرسال با اخم پرسید
  .به خنده افتاد» .نگاه کن

  ».یه پسر بدبوي کثیف«: تامن موافق بود

تعجبی نداشت؛ او پابرهنه و کثیف بود، مویش . اونا منو نشناختند، حتی نفهمیدند که دخترم؛ آریا متوجه شد
پاره کرده بود و  گربه پاره ي اي پوشیده بود که پنجه به خاطر دویدن طوالنی از میان قلعه به هم ریخته بود، جلیقه

به سرعت . ابریشم، لباس مناسب براي گرفتن گربه نیستدامن و . اش ساییده شده بودند اي زانوهاي شلوار قهوه
شناختند، هرگز از عواقبش راحت  اگر می. شاید او را نشناسند. سرش را خم کرد و روي یک زانو تعظیم کرد

  . زد شد و سنسا به خاطر شرم دیگر هرگز با او حرف نمی سپتا موردان سرافکنده می. شد نمی

  ».چطور به اینجا رسیدي؟ این بخش از قلعه جاي تو نیستپسر، «. سپتاي چاق پیر جلو آمد

ها  مثل اینه که بخواي جلوي ورود موش. شه دور نگه داشت امثال اینو نمی«: ها گفت یکی از رداي قرمزپوش
  ».رو بگیري

  »مشکلت چیه، اللی؟. سرپرستت کیه، پسر؟ جواب بده«: سپتا پرسید

  .شناختند داد، تامن و میرسال مطمئناً او را می اگر جواب می. صداي آریا در گلویش گیر کرد

  . نگهبان بلندقدتر شروع به پیشروي به انتهاي کوچه کرد» .گودواین، بیارش اینجا«: سپتا گفت



اش به آن بستگی  گی آریا قادر به صحبت نبود، حتی اگر زند. هراس مانند دستی عظیم گلویش را فشرد
  .مثل آبآرام : هایش گفت صدا با لب بی. داشت

به سمت چپ خم شد تا . سریع مثل مار. کرد که آریا حرکت کرد گودواین دستش را به سمت او دراز می
تا او بچرخد، آریا با . هاي او تنها از کنار بازویش رد شوند، او را دور زد؛ با ظرافت ابریشم تابستانی انگشت

آریا از بین . کشید سپتا داشت سر او داد می. وچاالك مثل آه. شتاب تمام به سمت ورودي کوچه راه افتاده بود
هاي مرمر سر خورد، برخاست، به پرنس تامن شانه زد و وقتی او محکم به زمین  پاهایی به کلفتی و سفیدي ستون

ها رد شده بود و داشت با  آن ي گفت، از روي او پرید، نگهبان دوم را دور زد، و سپس از همه» آخ«افتاد و 
  .یددو سرعت تمام می

وري  صاحب رداي سرخ، یک. شد شنید که نزدیک میرا هاي سنگینی  از پشت، صداي فریادها و سپس قدم
اي را در باال دید؛ بلند و باریک  پنجره. آریا دوباره به روي پا بلند شد. از باالي سرش گذشت و سکندري خورد

نفسش را نگه . گرفت، خودش را باال کشید آریا پرید و لبه را. بود، تنها کمی از شکاف کماندارها گشادتر بود
. جلوي یک زن نظافتچی روي زمین فرود آمد و او را ترساند. لغزنده مثل مارماهی. داشت و به داخل خزید

ها پایین رفت، سپس  خاك را از روي لباسش پاك کرد و دوباره راه افتاد، از در و راهرویی دراز گذشت، از پله
وي یک دیوار در یک گوشه پرید و از یک پنجره باریک نزدیک به سطح زمین، از حیاط خلوت گذشت و از ر

  .تر شده بودند تر و گنگ صداها در پشت سرش گنگ. وارد سردابی تاریک شد

کرد که  اگر او را شناخته بودند کارش زار بود، اما فکر نمی. دانست کجاست نفس آریا بریده بود و اصالً نمی
  .چابک مثل آهو. سریع دررفته بودخیلی . شناسایی شده باشد

ها تیز کرد، اما  کننده پشت به دیوار نمور سنگی کز کرد و گوشش را براي شنیدن صداي تعقیب ،در تاریکی
به این فکر کرد که اینجا . صدا مثل سایه بی. چک آب از جایی در دور بود تنها صدا، تپش قلب خودش و چک

پدر گفته بود . دید که در قلعه گم شده است هاي بد می دشاه، مرتب خواباوایل آمدنشان به بارانداز پا. کجاست
انتهاي سنگی با  تر است، اما در رویاهایش اینجا عظیم بود، مارپیچ بی سرخ از وینترفل کوچک ي که قلعه

 تاریک از مقابل دید که در راهروهاي نیمه می. کردند خوردند و تغییر می دیوارهایی که پشت سرش تکان می
دود،  ها می ها یا روي پل رود، در حیاط انتها پایین می هاي مارپیچ بی گذرد، از پله تابلوهاي رنگ و رو رفته می

اي  چکید و هیچ جا پنجره ها از دیوارهاي سرخ خون می در برخی اتاق. شوند فریادهایش بدون پاسخ منعکس می
مسافتی خیلی دور، و هر چقدر هم که سریع به آن شنید، اما همیشه از  گاهی صداي پدرش را می. شد یافت نمی
  .ماند شد و آریا در تاریکی تنها می شد تا کامالً خاموش می دوید، باز صدا محوتر و محوتر می جهت می



صدا  بی. اش بغل کرد و لرزید زانوهایش را روي سینه. متوجه شد که همین حاال در تاریکی شدید نشسته است
خطر  تا آن وقت دیگر به بیرون خزیدن و پیدا کردن راهش به خانه بی. شمرد هزار میماند و تا ده  منتظر می

  .شد می

اشکال . تر شده بود هایش با تاریکی، اتاق روشن وقتی به هشتاد و هفت رسیده بود، به خاطر تطابق چشم
با گرسنگی به او  هاي عظیم توخالی، از میان تاریکی چشم. گرفتن کرده بودند  دورش به آرامی شروع به شکل

هایش را  چشم. حساب از دستش در رفت. دید مانندي را می هاي دراز اره محو دندان ي خیره شده بودند و سایه
هیچ وقت وجود . اند وقتی دوباره نگاه بکند، هیوالها رفته. بست و لبش را گاز گرفت و ترس را سرکوب کرد

. آرام مثل آب ساکن. کند او نشسته و در گوشش زمزمه میتظاهر کرد که سیریو در تاریکی پیش . اند نداشته
  .هایش را گشود دوباره چشم. درنده مثل گرگ. قوي مثل خرس

  .هیوالها هنوز آنجا بودند، اما ترس رفته بود

یکی را از روي کنجکاوي لمس کرد تا . ها در هر طرف بودند کله. آریا برخاست و با احتیاط حرکت کرد
. رسید کامالً واقعی به نظر می. عظیمی کشیده شد ي نوك انگشتانش روي آرواره. است ببیند که آیا واقعی

انگشتانش را روي یک دندان سیاه و تیز به پایین . شد استخوان زیر دستش صاف بود و سرد و سخت حس می
  .لرز به اندامش افتاد. کشید؛ خنجري ساخته شده از سیاهی

با این حال به نظرش » .تونه به من صدمه بزنه ه جمجمه است، نمیفقط ی. اون مرده«: با صداي بلند گفت
هاي خالی از میان تاریکی به او زل  توانست حس کند که چشم می. رسید که هیوال از حضور او باخبر است می
از جمجمه فاصله گرفت و . آید نور وسیع وجود دارد که از او خوشش نمی اند و چیزي در این اتاق کم زده

اش فرو رفت،  یک لحظه حس کرد که دندان آن به شانه. یکی دیگر خورد که از اولی بزرگتر بود پشتش به
اش به نوك یک چنگال عظیم گیر کرد و  آریا چرخید، جلیقه. خواست گوشت او را گاز بگیرد انگار که می

بین همه، اما آریا حتی  اي دیگر در مقابلش ظاهر شد، بزرگترین هیوال جمجمه. دوید پاره شد، و بعد او داشت می
هاي  هاي سیاه به درازي شمشیر پرید، به میان آرواره از روي ردیفی از دندان. از سرعت دویدنش کم نکرد

  .گرسنه دوید و خودش را روي در انداخت

در یک لحظه مقاومت کرد، سپس به . را روي چوب یافتند و آن را کشید یآهنی سنگین ي هایش حلقه دست
تنها آن قدر در را باز . دنشهر شنید ي یی چنان بلند روي لوال چرخید که آریا مطمئن بود که همهآرامی با صدا

  .کرد که براي لغزیدن از میان آن به راهروي پشتی جا داشته باشد

آرام : به خودش گفت. شد ترین چاله در هفت جهنم محسوب می اگر اتاق هیوالها تاریک بود، راهرو سیاه
هایش فرصت براي تطابق داد، چیزي جز طرح محوي از دري که از  ا حتی بعد اینکه به چشممثل آب ساکن، ام



. هایش را جلوي صورتش تکان داد، جریان هوا را حس کرد، چیزي ندید انگشت. دید آن وارد شده بود، نمی
ه سه شماره هایش را بست و ب چشم. بیند هایش می به خودش یادآوري کرد که رقاص آب با تمام حس. کور بود

  .هایش را دراز کرد تنفسش را آرام کرد، خودش را به سکوت سپرد، دست

دستش را روي سطح . زبري کشیده شدند ي کاري نشده هایش در سمت چپ روي سنگ صیقل انگشت
هر جا که ورودي دارد، راه . رسیدند راهروها به جایی می ي همه. هایی کوتاه دنبال کرد کشید، دیوار را با قدم

به نظرش خیلی راه آمده بود که . آریا تسلیم ترس نخواهد شد. برد تر از شمشیر می ترس عمیق. روج هم داردخ
چند تار مو به نرمی روي پوستش کشیده . اش وزید ناگهان دیوار خاتمه یافت و جریان سرد هوا از کنار گونه

  .شدند

نور لرزانی خیلی محو . هاي مبهم صحبتها،  خش خش چکمه. رسید صداهایی از جایی در پایین به گوش می
اي به عرض بیست قدم که به  شد و دید که باالي چاه بزرگ سیاهی ایستاده است؛ دیواره روي دیوار دیده می
تر پیچ  هاي عظیمی روي دیوارهاي انحنادار تعبیه شده بود که به پایین و پایین سنگ. رفت عمق زمین فرو می

و چیزي داشت از . پیر زیاد برایشان تعریف کرده بود ي هاي جهنم بودند که ننه لهخوردند، به همان تاریکی پ می
  ...هاي زمین آمد، به بیرون از روده تاریکی باال می

خیلی پایین، نور تک مشعلی را به . آریا از روي لبه نگاه کرد و سوز سرد تاریکی را روي صورتش حس کرد
ها روي دیوارهاي دو طرف  غول ي هایشان به درازي سایه سایه. ددو مرد تشخیص دا. دید ضعیفی شعله شمع می

 .شنید ها از دیواره را می انعکاس صداهاي آن. افتاده بود

یک روز، دو روز، دو . کنه اش رو زود کشف می بقیه. ها رو پیدا کرده یکی از حرامزاده... «: شان گفت یکی
  »...هفته

  »کنه؟ و وقتی حقیقت رو متوجه شد، چکار می«: رسیدسلیس شهرهاي آزاد پ ي صداي دومی با لهجه

دود خاکستري از مشعل را  ي آریا باال رفتن و درهم پیچیدن باریکه» .دونن تنها خدایان می«: صداي اول گفت
اون مردي نیست که از این . ها سعی کردند که پسرش رو بکشند و بدتر اینکه گند باال آوردند احمق«. دید می

کنند، چه ما مایل  دم که گرگ و شیر به زودي با چنگ و دندان به گلوي هم حمله می دار میبهت هش. بگذره
  ».باشیم چه نباشیم

معطل . اي داره؟ ما آماده نیستیم جنگ حاال چه فایده. خیلی زوده، خیلی زوده«: دار شکایت کرد صداي لهجه
  ».کن

  »دوگر اشتباه گرفتی؟منو با یه جا. مثل اینه که ازم بخواي زمان رو متوقف کنم«



هایی بلند تقریباً روي آریا افتاده  سایه. لیسیدند ها هواي سرد را می شعله» .کمتر نیستی«. دیگري به خنده افتاد
آریا به دور از چاه خزید، به . یک لحظه بعد، مرد مشعل به دست با رفیقش در بغل، به دید آریا وارد شد. بودند

رسیدند؛ نفسش را نگه  ها می مردها داشتند به باالي پله. روي دیوار پهن کردروي شکم دراز کشید و خودش را 
  .داشت

با وجود به پا داشتن » چه انتظاري از من داري؟«: چرمی بود، پرسید ي دار که مرد تنومندي با جلیقه مشعل
دار و  د زخمزیر کاله آهنی، صورت گر. خرامد صدا روي زمین می رسید که بی هاي سنگین، به نظر می چکمه

شد و روي چرم سفت، زره زنجیرباف پوشیده بود و به کمرش دشنه و شمشیر کوتاهی  اي دیده می ریش تیره ته
  . رسید به شکلی عجیب، به نظر آریا آشنا می. بسته بود

اگه ممکنه یه دست بمیره، چرا دومی نمیره؟ تو «: اش جواب داد مردي که ریش زرد دو شاخه داشت، با لهجه
خیلی چاق بود، اما سبک . آریا مطمئن بود که او را قبالً ندیده است» .اون رقص رو داري، دوست من ي قهساب

هایش زیر نور مشعل  انگشتري. انداخت رفت؛ به مانند یک رقاص آب، وزنش را روي جلوي پاها می راه می
هر انگشت یکی داشت؛ برخی . بردرخشیدند؛ سرخ طال و سفید نقره، با تاج یاقوت سرخ و آبی یا چشم زرد ب می

  .دو تا

آریا به خودش » .قبل، حاال نیست و این دست، اون یکی نیست«: دار موقع ورود به راهرو گفت مرد زخم
ظاهراً درخشش مشعل خودشان کورشان کرده بود و آریا را که . صدا مثل سایه حرکت مثل سنگ، بی بی: گفت

  .دیدند یده بود، نمیچند قدمی روي سنگ خواب ي تنها به فاصله

اما به هر . شاید این طور باشه«.  شاخه ایستاد تا بعد آن باال آمدن طوالنی، نفسش آرام شود مرد با ریش دو
ها  این وحشی. خوره کال تا پسرش متولد نشده جنب نمی. داره پرنسس بچه. صورت ما محتاج کسب زمان هستیم

  ».شناسی رو که می

تکه سنگ عظیمی که زیر نور مشعل سرخ بود، از . آریا صداي بمی را شنید. ار داددار چیزي را فش  مرد مشعل
جایی که قبالً . با بلند شدن صداي برخورد آن به زمین، کم مانده بود که جیغ بکشد. سقف به پایین لغزید

  .شد پارچه دیده نمی ورودي چاه بود، اکنون چیزي جز سنگ یک

این دیگه یه بازي بین دو نفر نیست، . ه زود نجنبه، ممکنه خیلی دیر بشهاگ«: مرد تنومند با کاله فلزي گفت
گن که دارند  ها می استنیس برتیون و الیسا ارن به خارج از دسترس من گریختند و زمزمه. حاال انگار قبالً بوده

زودتر خواهرش  خواد که هر چه نویسه و از پدرش می گاردن نامه می ها به هاي گل ي شوالیه. کنند نیرو جمع می
شیرین و خوشگل و سربراهه، و لرد رنلی و سر لوراس  ي چهارده ساله ي دختره یه دوشیزه. رو به دربار بفرسته

... فینگر لیتل. جدید داشته باشیم ي قصد دارند که ترتیب خوابیدن رابرت با اونو بدن تا باهاش ازدواج کنه و ملکه



. کنه با این حال، لرد استارك تنها کسیه که خواب منو آشفته می. یارندفینگر سر درم تنها خدایان از بازي لیتل
فینگر، زنش  و حاال با تشکر از دخالت لیتل. بره حرامزاده رو داره، کتاب رو داره، و خیلی زود به حقیقت پی می

اگه . داره عجیبی به جن ي کنه و جیمی عالقه لرد تایوین اینو گستاخی محسوب می. تیریون لنیستر رو دزدیده
حتی . دم عجله کن جواب می. گی معطل کن می. شن ها هم درگیر می لنیسترها به شمال لشکر بکشند، تالی

  ».تونه صد توپ رو براي همیشه در هوا بچرخونه ماهرترین تردست هم نمی

جادوت خوام اینه که  تنها چیزي که می. تو یه جادوگر واقعی هستی. تو بیش از یه تردستی، دوست قدیمی«
در راهرو به همان جهت که آریا بعد گذشتن از اتاق هیوالها آمده بود، راه » .رو یه مدت دیگه به کار بگیري

  . افتادند

  ».دیگه احتیاج دارم ي به طال و پنجاه پرنده. دم هر چه که در توانم باشه، انجام می«: دار به آرامی گفت مشعل

  .ساکت مثل سایه. ن خزیدگذاشت که خیلی دور شوند، بعد به دنبالشا

پیدا کردن کسانی که تو الزم داري «. تر شده بودند سوي مقابلش، ضعیف صداها به مانند نور کم» این همه؟«
  »...این همه راحت نمیرند...  تر هاي بزرگ شاید آدم... اون همه جوان و باسواد... سخته

  »...ار کن، اگه زبون داشته باشنبا مالیمت باهاشون رفت... ترها کم خطرتر هستند کوچک. نه«

دودزایی بود که او را دعوت به  ي دید؛ ستاره ها، هنوز نور مشعل را می ها بعد محو کامل صداي آن آریا مدت
دو بار ظاهراً ناپدید شد، اما آریا به حرکت مستقیم ادامه داد و هر دو بار خودش را در باالي . کرد تعقیب می

کرد، پایین و  با شتاب دنبالش می. درخشید یب یافت که مشعل در خیلی پایین میهایی باریک و پرش پله راه
یک بار پایش به یک سنگ گیر کرد و به روي دیوار افتاد، و دید که برخالف سابق، به جاي سنگ، . تر پایین

  .تونل را زمین خاکی حمایت شده توسط الوار پوشانده است

ها را گم کرد، اما مسیري جز مستقیم  سرانجام آن. تعقیب کرده بودها را  مطمئناً مسافتی خیلی طوالنی آن
کرد که نایمریا در  تظاهر می. هدف دنبالش کرد با دستش دیوار را دوباره پیدا کرد و کور و بی. وجود نداشت

توانست  کرد که کاش می آرزو می. سرانجام تا زانو در آبی بدبو فرو رفته بود. دارد تاریکی در کنار او قدم برمی
سرانجام آریا از تونل . دانست که آیا هرگز دوباره به روشنایی خواهد رسید به مانند سیریو روي آن برقصد و نمی

  .به هواي آزاد خارج شد و دید که شب شده است

داد که  چنان بوي بدي می. شد فاضالب یافت، در جایی که به رودخانه خالی می ي خودش را ایستاده در دهانه
آن . هاي عمیقِ تیره شیرجه رفت هاي کثیفش را روي ساحل رودخانه انداخت و به آب ا لخت شد، لباسهمان ج

شست،  هایش را می موقعی که لباس. قدر شنا کرد که احساس تمیز بودن کرد و با بدنی لرزان از آب خارج شد



هایش را زیر مهتاب  د که لباسنحیفی شدن ي چند سوار از کنار روخانه گذشتند، اما اگر هم متوجه دختر برهنه
  .سابید، اعتنایی نکردند می

اگان  ي سرخ را باالي تپه ي از قلعه خیلی دور شده بود، اما در بارانداز پادشاه کافی بود به باال نگاه کنی تا قلعه
ر د. هایش تقریباً خشک شده بودند وقتی به دروازه رسید، لباس. ببینی، پس خطر گم کردن راه وجود نداشت

ردا . آهنی پایین کشیده شده بود و کلون دروازه انداخته شده بود، پس راهش را به سمت در عقب کج کرد
: شان گفت یکی. ها بود، وقتی که گفت به داخل راهش بدهند پوزخند زدند هایی که نوبت نگهبانی با آن طالیی

  ».دیم گدایی نمی ي ههاي آشپزخونه تموم شده و بعد تاریکی اجاز مونده ته. از اینجا برو«

  ».کنم اینجا زندگی می. من گدا نیستم«

  »باید سیلی به گوشت بزنم تا بشنوي؟. گفتم از اینجا برو«

  ».خوام بابام رو ببینم می«

خوام ملکه رو بکنم، انگار  من هم می«: تر بود، گفت آن یک که جوان. ها نگاهی به هم انداختند نگهبان
  ».اي برام داره فایده

  »گیر شهر؟ این پدرت کیه، پسر، موش«: تر اخم کرد ن مسننگهبا

  ».دست پادشاه«: آریا گفت

قیدي زدن یک سگ، مشتش را به سمت آریا پرت  تر با همان بی مردها هر دو خندیدند، اما سپس مرد مسن
من پسر «: فتها گ با تشر به آن. بدون آسیب از مسیر آن کنار کشید. آریا حتی قبل از شروع، ضربه را دید. کرد
هر دوتون رو به نیزه  ي من آریا استارك وینترفلی هستم و اگه شما روي من دست بلند کنید، پدرم کله. نیستم
هایش را روي  دست» .کنید، جوري کسل یا ویون پول رو از برج دست صدا بزنید اگه حرفم رو باور نمی. زنه می

  »د سیلی به گوشتون بزنم تا بشنوید؟کنید یا بای حاال دروازه رو باز می«. باسنش گذاشت

اي تنها نشسته بود، کنار دستش  وقتی هاروین و تام چاق او را تا داخل اتاق مشایعت کردند، پدرش در گوشه
ترین کتابی که آریا به عمر دیده بود خم شده  داد و او روي بزرگ یک چراغ نفتی با نور ضعیفی روشنایی می

رنگ  هاي ناخوانا، صحافی شده بین جلدهاي چرمیِ اي زرد ترك خورده و نوشتهه کتاب کلفتی بود با ورق. بود
وقتی مردها را با تشکر مرخص کرد، اخم . و رو رفته، اما پدرش آن را براي گوش دادن به گزارش هاروین بست

  .کرده بود



د؟ سپتا موردان از گشتن متوجه هستی که نصف محافظینم دنبال تو می«: وقتی تنها شدند، ادارد استارك پرسید
دونی که نباید هرگز بدون  آریا، می. کنه داره در سپت براي سالم برگشتن تو دعا می. ترس آرام و قرار نداره

  ».هاي قلعه خارج بشی دروازه ي من از محدوده ي اجازه

ه وارد اون ها بودم ک پایین در سیاهچال. خواستم خوب، نمی. من از دروازه بیرون نرفتم«: با عجله جواب داد
به . همه جا تاریک بود و من مشعل یا شمع براي دیدن نداشتم، پس مجبور بودم مسیر رو دنبال کنم. تونل شدم

هیوالها نه، ! کردند پدر، اونا در مورد کشتن تو صحبت می. تونستم از راهی که اومدم برگردم خاطر هیوالها نمی
گفتند که تو . هاشون رو شنیدم صدایی سایه بودم، اما حرف یحرکتی سنگ و ب منو ندیدند، من به بی. دو تا مرد

یه کتاب و یه حرامزاده داري و اگه احتمال مرگ یه دست هست، چرا دومی نشه؟ منظور این کتابه؟ شرط 
  ».بندم که حرامزاده جانه می

  »کنی؟ کی اینو گفته؟ چی داري صحبت می ي جان؟ آریا درباره«

زنجیرباف و کاله آهنی  ي زرد، و اون یکی زره ي لی انگشتر و یه ریش دو شاخهشون چاق بود با ک یکی. اونا«
بازي ادامه بده و گرگ و شیر  تونه به شعبده چاقه گفت که باید معطل بکنند، اما اون یکی گفت که نمی. داشت

را که شنیده  همه چیزهایی. سعی کرد که بقیه را به خاطر بیاورد» .خورند و گند زدند به زودي همدیگه رو می
اونی که . دار شده چاقه گفت که پرنسس بچه«. بود متوجه نشده بود، و اکنون همه چیز در ذهنش قاطی شده بود
  » .کنم که اون جادوگره من فکر می. کاله آهنی داشت، مشعل هم داشت، گفت که باید عجله کنند

  »تیز که روش ستاره نقاشی شده؟ وكریش دراز سفید هم داشت، با کاله ن. جادوگر«: ند بدون لبخند گفت

  ».اش شبیه جادوگرها نبود، اما چاقه گفت که اون جادوگره قیافه. پیر نبود ي هاي ننه شبیه قصه! نه«

  »...بافی تا دم، آریا، اگه داري آسمون ریسمون می بهت اخطار می«

اش درهم  قیافه» ...کردم و خوب ها رو دنبال می من گربه. نه، گفتم که، در سیاهچال بود، کنار دیوار مخفی«
خوب، من از ... «. شد کرد که پرنس تامن را به زمین انداخته، پدر واقعاً از دستش خشمگین می اگر اقرار می. شد

  ».اونجا بود که هیوالها رو پیدا کردم. اون پنجره رفتم تو

هاشون رو شنیدي،  ا که حرفاین مرده. رسه که ماجراجویی حسابی داشتی به نظر می. هیوالها و جادوگرها«
  »کردند؟ بازي و نمایش صحبت می شعبده ي گی که درباره می

  »...بله، فقط«: آریا اقرار کرد



حاال چندین گروه از اونا در بارانداز پادشاه حضور دارند، براي کاسبی از . گرد بودند آریا، اونا بازیگر دوره«
کردند، اما شاید پادشاه خواسته که  این دو تا در قلعه چکار میدونم که  دقیقاً نمی. تماشاچیان مسابقه اومدند

  ».نمایششون رو ببینه

  »...اونا«. آریا با قاطعیت سرش را تکان داد» .نه«

همچنین من از این موضوع که دخترم . شون رو بکنی در هر صورت تو نباید مردم رو دنبال کنی و جاسوسی«
هات  دست. به خودت نگاه کن، عزیزم. اي ناشناخته بشه، دل خوشی ندارمه هاي ولگرد وارد پنجره به دنبال گربه

خوام دو کلمه باهاش  به سیریو فورل بگو که می. کافی طول کشیدند ي این کارها به اندازه. پر از جاي چنگه
  »...حرف بزنم

ود که در را کمی دسموند ب» .لرد ادارد، عفو کنید«. کوتاه ناگهانی به در قطع شد ي هایش با یک ضربه حرف
فکر کردم که مایلید . گه که موضوع فوریه می. طلبه حضور می ي اما یکی از برادران سیاه اینجا اجازه«. باز کرد

  ».مطلع بشید

  ».در من همیشه به روي نگهبانان شب بازه«: پدر گفت

هاي نشسته، اما پدر  ساو گوژپشت و زشت بود، با ریشی ژولیده و لبا. دسموند مرد را به داخل راهنمایی کرد
  .با روي گشاده از او استقبال کرد و اسمش را پرسید

و این باید پسرتون «. به آریا سر خم کرد» .ببخشید که دیروقت مزاحم شدم. یارن، در خدمت شما هستم قربان«
  ».شما رو داره ي قیافه. باشه

با هیجان . د، حتماً از مسیر وینترفل بودهاگر پیرمرد از دیوار آمده بو» .من دخترم«: آریا رنجیده خاطر گفت
جان اسنو، اون هم از نگهبانان . شناسی؟ راب و برن در وینترفل هستند و جان در دیواره برادرهاي منو می«: پرسید

» .جان هنوز گشتی نشده؟ من آریا استارکم. هاي قرمز داره شناسیش، یه دایرولف سفید با چشم شبه، حتماً می
هایش را متوقف  توانست صحبت هاي سیاه بدبو به طرز عجیبی به او خیره شده بود، اما آریا نمی سپیرمرد با لبا

آرزو داشت که جان اکنون اینجا » رسونی؟ گردي، اگه یه نامه بنویسم به دست جان می وقتی به دیوار برمی«. کند
  .کرد زي را باور میمرد چاق با ریش دوشاخه و جادوگر با کاله فل ي هایش درباره او حرف. بود

دخترم اغلب ادب رو فراموش «: هایش گفت ادارد استارك با لبخندي محو براي کاستن از تندي حرف
  »برادرم تو رو فرستاده؟. اونو ببخش، یارن. کنه می



به خاطر پیدا کردن نیرو براي دیوار اینجا اومدم و دفعه . من فرستاده کسی نیستم، جز مورمونت پیر، سرورم«
دم تا ببینم پادشاه و دست در  افتم و نیازمون رو مصرانه اطالع می ده، جلوش به زانو می که رابرت بارعام میبعد 

شه گفت که به خاطر بنجن  اما می. سیاهچال اشخاص لجنی دارند که بخوان از شرشون خالص بشن یا نه
به خاطر . شه شما برادر من هم حساب می ي به اندازه. خون اون سیاه شده. دم استارکه که دارم به شما اطالع می

  ».با سرعت تمام تاختم، کم مونده بود اسبم رو بکشم، اما از بقیه خیلی جلو افتادم. اونه که اومدم

  »بقیه؟«

اون مهمانخانه پر از اونا بود و دیدم که . هاي مشابه مزدور و آشغال ي سربازهاي پیاده و سواره«. یارن تف کرد
بعضی . شون هم به بارانداز پادشاه نیومدند همه. بوي خون یا بوي پول براشون فرقی نداره. دهبو به مشامشون رسی

  ».تونید مطمئن باشید که خبر تا حاال به لرد تایوین رسیده می. تره چهارنعل به کسترلی راك رفتند و اونجا نزدیک

  »کدوم خبر؟«. پدر اخم کرد

  ».قربان، بهتره خصوصی گفته بشهبا عرض پوزش «. یارن نگاهی به آریا انداخت

هامون بمونه  بقیه حرف«. پیشانی آریا را بوسید» .دسموند، دخترم رو به اتاقش مشایعت کن. هر طور مایلی«
  ».براي فردا

  »اتفاق بدي که براي جان نیفتاده؟ یا عمو بنجن؟«: از یارن پرسید. آریا در جایش میخکوب باقی ماند

نگرانی من . اسنو وقتی دیوار رو ترك کردم، حالش بد نبود. تونم بگم نمی خوب، چیزي در مورد استارك«
  ».به خاطر اونا نیست

  ».شنیدید که پدرتون چی گفت. بیایید، بانوي من«. دسموند دستش را گرفت

توانست به  کاش تام چاق جاي دسموند بود؛ آن وقت شاید می. اي جز رفتن به همراه او نداشت آریا چاره
موقع . تر از آن بود که فریب بخورد شق هاي یارن را بشنود، اما دسموند کله جلوي در معطل کند و حرفاي  بهانه

  »پدرم چند نفر محافظ داره؟«: ها به سمت اتاق خواب پرسید پایین رفتن از پله

  ».اینجا در بارانداز پادشاه؟ پنجاه«

  »گذارید که کسی اونو بکشه؟ نمی«

آسیبی . شه لرد ادارد شب و روز محافظت می. ت نگران نباشید، بانوي کوچکاز اون باب«. دسموند خندید
  » .رسه بهش نمی



  ».لنیسترها بیشتر از پنجاه سرباز دارند«: آریا متذکر شد

تونید با خیال راحت  درسته، اما هر شمالی ارزشش به اندازه ده تا از این سربازهاي جنوبیه، پس شما می«
  ».بخوابید

  »ادوگر براي کشتنش فرستاده بشه؟چطور اگه یه ج«

خوب، در جواب به این یکی باید گفت که وقتی سر «: دسموند به همراه کشیدن شمشیرش پاسخ داد
  ».میرن هاي دیگه می انسان ي جادوگرها رو ببري، مثل همه

   



  ادارد - ۳۳
کشتن یه بچه  ي تو داري درباره. گی کنم، گوش کن که چی داري می رابرت، تمنا می«: ند التماس کرد

  ».کنی صحبت می

بهت هشدار دادم که این «. مشت پادشاه با صدایی به بلندي صاعقه روي میز کوبیده شد» !جنده حامله است«
. دي خوب، حاال گوش می. در اون قبرستان، بهت هشدار دادم، اما تو اعتنایی به شنیدنش نکردي. اتفاق میفته، ند

خوام که اونا  کامالً واضحه؟ من می. ر هم بچه، و همین طور اون ویسریس ابلهخوام، هم ماد من اونا رو مرده می
  ».بمیرن

شکی نبود که از او . کردند تا تظاهر کنند که آنجا حضور ندارند سایر مشاورین حداکثر تالششان را می
بکنی تا ابد خودت رو اگه این کار رو «. ادارد استارك ندرتاً تا این حد احساس تنهایی کرده بود. تر بودند عاقل
  ».آبرو کردي بی

  ».تبر رو وقتی روي گردنمه نبینم ي من اون قدر کور نیستم که سایه. پس بذار گردن من باشه، فقط انجام بشه«

اگه اصالً همین هم وجود داشته ... اي که بیست ساله برطرف شده تنها یک سایه از سایه. تبري وجود نداره«
  ».باشه

انصافی  اگه؟ سرورم، در حق من بی«: اش را روي هم مالید و آهسته گفت ر زدههاي پود واریس دست
  »رسونم؟ مگه من دروغ به اطالع پادشاه و شورا می. کنید می

دید که نصف دنیا از اینجا  خائن رو به ما اطالع می ههاي ی شما زمزمه«. ند نگاه سردي به خواجه انداخت
  ».گه شاید دروغ می. کنه شاید مورمونت اشتباه می. دوره، سرورم

پرنسس . اطمینان داشته باشید، سرورم. سر جورا جرات فریب دادن منو نداره«: واریس با لبخندي رندانه گفت
  » .حامله است

اگه دختره سقط کنه، نیازي به نگرانی ما . اگه اشتباه کنید، نیازي به نگرانی ما نیست. گید شما این طور می«
اگه بچه در خردسالی بمیره، نیازي به . دختر به دنیا بیاره، نیازي به نگرانی ما نیستاگه به جاي پسر . نیست

  ».نگرانی ما نیست

  »اما اگه پسر باشه؟ اگه زنده بمونه؟«: رابرت مصر بود



هاشون تاختن  ترسم که به اسب ها می من روزي از داترك. دریاي باریک هنوز بین ما قرار خواهد داشت«
  ».نروي آب رو یاد بد

تو به من اینه که  ي پس توصیه«. غره رفت اي شراب نوشید و از سمت دیگر میز شورا به ند چشم پادشاه جرعه
  »گی؟ تا توله اژدها با ارتشش در ساحل من پیاده نشده، هیچ کاري نکنم، اینو می

 ».نکرداین توله اژدها در شکم مادرشه، حتی اگان فاتح هم قبلِ از شیر گرفته شدن، کشورگشایی «

شما  ي بقیه«. به حاضرین در میز شورا نگاهی انداخت» .شقی یه گاو نري، استارك تو به کله! به حق خدایان«
  »منجمد رو سر عقل بیاره؟ ي زبونتون رو خوردید؟ هیچ کدوم حرفی ندارید که این ابله با اون قیافه

هاي شما رو  من دلواپسی«. ین ند گذاشتاي به پادشاه زد و دست لطیفش را روي آست واریس لبخند ریاکارانه
داریم روي . برم از اطالع دادن این خبرهاي جانگداز به شورا هیچ لذتی نمی. کنم، لرد ادارد، حقیقتاً درك می

با این حال، کسانی که خیال حکومت کردن دارند باید اعمال . کنیم، موضوعی ناپسند موضوع هولناکی تعمق می
  ».عت مملکت انجام بدن، هر چقدر هم که دردناك باشهناپسندي رو به خاطر منف

ما باید چندین سال پیش ترتیب کشته . موضوع به نظر من به اندازه کافی واضحه«. لرد رنلی شانه باال انداخت
  ».دادیم، اما برادر واالمقام من مرتکب اشتباه گوش دادن به جان ارن شد شدن ویسریس و خواهرش رو می

دنت چندین مرد  سر باریستان که اینجا حاضره، در تراي. خشندگی هرگز خطا نیست، لرد رنلیب«: ند پاسخ داد
هاي شدیدي برداشته بود و دم  وقتی اونو پیش ما آوردند، زخم. خوب رو کشت که دوست رابرت و من بودند

رو به جرم  من کسی«: به ما اصرار کرد که گلوش رو ببریم، اما برادر شما گفت 1روس بولتون. مرگ بود
نگاه » .هاي سر باریستان فرستاد و استاد خودش رو براي رسیدگی به زخم» .کشم وفاداري یا خوب جنگیدن نمی

  ».کاش اون مرد امروز اینجا بود«. طوالنی و سردي به پادشاه انداخت

هاي گارد  سر باریستان از شوالیه. یکی نیستند«: شکایت کرد. رابرت هنوز آن قدر شرم داشت که سرخ شود
  ».شاهنشاهی بود

اش دارد از حد خردمندي  دانست که پافشاري ند می» .در حالی که دنریس دختري چهارده ساله است«
ها نبود، ما  پرسم، اگه براي پایان بخشیدن به کشتار بچه رابرت، ازت می«. توانست ساکت بماند گذرد، اما نمی می

  »؟به چه دلیلی علیه ایریس تارگرین شورش کردیم

  »!ها براي پایان بخشیدن به تارگرین«: پادشاه با غرولند گفت

                                                             
1 Roose Bolton 



ند تالش کرد لحنش » .ترسید اعلیحضرت، هیچ وقت این تصور رو از شما نداشتم که از ریگار می«
متولد  ي یه بچه ي گذشت عمر این همه جسارت رو از شما گرفته که از سایه«. آمیز نباشد و نتوانست سرزنش
  »لرزید؟ نشده می

فراموش کردي که . دیگه یه کلمه هم نگو. دیگه بسه، ند«: انگشت اخطار داد ي با اشاره. رابرت سرخ شد
  »اینجا پادشاه کیه؟

  »شما چطور؟. نه، اعلیحضرت«

  »بقیه نظرشون چیه؟. این موضوع تموم بشه یا فراموش بشه. از بحث خسته شدم! بسه«. پادشاه برآشفت

  ».شته بشهباید ک«: لرد رنلی اعالم کرد

  »...اي نداریم، متاسفانه، متاسفانه ما چاره«: واریس زمزمه کرد

اعلیحضرت، رویارویی با دشمن «: اش را از روي میز بلند کرد و گفت هاي آبی سر باریستان سلمی نگاه چشم
از لرد ادارد  عفو کنید، اما در این مورد من باید. در میدان نبرد شرافتمندانه است، اما کشتنش در رحم مادرش نه

  ».جانبداري کنم

صنف من در «. اي وقت نیاز داشت استاد بزرگ پایسل گلویش را صاف کرد؛ فرایندي که ظاهراً چند دقیقه
هاي خودمو به پادشاه  ام به پادشاه رابرت، توصیه زمانی من با همون وفاداري کنونی. خدمت مملکته، نه فرمانروا

اگه باز ... پرسم با این وجود از شما می. نسبت به این دختربچه ندارم کردم، پس هیچ غرضی ایریس تقدیم می
سوزه؟ چند بچه از آغوش مادرشون به زور جدا  شن؟ چند شهر می کار به جنگ بکشه، چند سرباز کشته می

پس نه تنها «. زاري روي ریش انبوه سفیدش دست کشید؛ نهایت تاسف، نهایت بی» ها بشن؟ شن تا قربانی نیزه می
ها هزار نفر فرصت زندگی داشته  آمیزتر نیست که دنریس تارگرین بمیره تا در عوض ده تر، بلکه محبت عاقالنه
  »باشند؟

اگه خدایان با بوالهوسی . درسته. اوه، چه خوب و صحیح گفتید، استاد بزرگ. آمیز محبت«: واریس گفت
  ».شه ده میخودشون به دنریس تارگرین یه پسر اعطا کنند، مملکت به خون آلو

بینی که  وقتی می«. وقتی ند به او نگاه کرد، لرد پتایر تظاهر به خمیازه کشیدن کرد. فینگر نفر آخر بود لیتل
انتظار کشیدن . هات رو ببندي و کار رو تموم کنی شریک بستر زنی زشت شدي، بهترین کار اینه که چشم

  » .ببوسش و تمومش کن. کنه تر نمی دوشیزه رو خوشگل

  »ببوسیمش؟«: اریستان با بهت تکرار کردسر ب



  ».اي آهنین بوسه«: فینگر گفت لیتل

تنها سوالی که . تو و سلمی در این موضوع تنها هستید. خوب، این هم نتیجه، ند«. رابرت به دست رو کرد
  »مونه اینه که کشتن دختره رو به چه کسی بسپاریم؟ می

  ».لطنتی رو دارهمورمونت آرزوي عفو س«: لرد رنلی یادآوري کرد

س داترك یتا حاال، پرنسس دیگه به نزدیکی وی. اما بیشتر از اون طالب زنده مونده. شدیداً«: واریس گفت
ها با بدبختی که روي کالیسی  اگه بهتون بگم که داترك. رسیده که در اونجا سالح کشیدن مجازاتش مرگه

... اما سم«. اش را نوازش کرد لپ پودر زده» .بره کنند، هیچ کدومتون امشب خوابش نمی شمشیر بکشه چکار می
  ».الزم نیست کال دروگو بفهمه که مرگ طبیعی نبوده. فرض کنیم اشک الیس

  .چشمش نگاه کرد ي با شک به خواجه از گوشه. آلود استاد بزرگ پایسل ناگهان باز شدند هاي خواب چشم

  ».هاست بزدل ي سم اسلحه«: پادشاه شاکی بود

کنی و با این حال در  تو براي کشتن یه دختر چهارده ساله آدم اجیر می«. کافی گوش کرده بود ي هند به انداز
مردي که حکم . خودت انجامش بده، رابرت«. اش را عقب داد و برخاست صندلی» زنی؟ مورد شرافت نق می

. اینکه اونو بکشیهاي دختره نگاه کن، قبل از  به چشم. کنه، خودش باید شمشیر رو فرود بیاره صادر می
  ».تا این حد رو بهش مدیونی. هاش رو ببین، حرف آخرش رو بشنو اشک

پادشاه چنان در کنترل خشمش دچار مشکل شده بود که به نظر کلمات از دهانش پرتاب » .به حق خدایان«
را خالی  دستش را به تنگ شراب در کنار آرنجش دراز کرد، آن» .گی، لعنت به تو واقعاً جدي می«. شدند می

زودتر تمومش . دیگه کافیه. شراب و صبرم ته کشیده«. یافت و پرتش کرد؛ تنگ با برخورد به دیوار، خرد شد
  ».کن

  ».هر کار دوست داري بکن، اما از من نخواه که مهرم رو به پاش بزنم. شم، رابرت من شریک قتل نمی«

. سرپیچی را بچشد ي افتاد که او مزه اتفاق نمیزیاد . مدتی به نظر رسید که رابرت متوجه مفهوم حرف ند نشد
هایش باریک شدند و برافروختگی، روي گردنش به باالي  چشم. اش تغییر کرد به همراه درك، به تدریج قیافه

تو طبق دستور من . تو دست پادشاهی، لرد استارك«. با انگشت خشمگینش به ند اشاره کرد. مخملی خزید ي یقه
  ».کنم که بکنه خودم دستی پیدا میراي کنی، یا من ب عمل می

اي  دست نقره: بست گشود سنگینی که ردایش را می ي ند گیره» .کنم صمیمانه براش آرزوي موفقیت می«
مردي که آن را  ي آن را روي میز مقابل پادشاه گذاشت؛ غمگین از خاطره. جواهرنشانی که نشان منصب او بود



کردم  فکر می. کردم، رابرت تو رو مردي بهتر از این تصور می«. داشت به او اعطا کرده بود، کسی که دوستش
  ».که پادشاه بزرگواري منصوب کردیم

بیرون، لعنت به تو، دیگه کاري با «. کرد اش می غضب داشت خفه» بیرون«. صورت رابرت ارغوانی شده بود
یگه هرگز چشمم به تو نیفته، وگرنه و مواظب باش که د. منتظر چی هستی؟ برو، به وینترفل فرار کن. تو ندارم
  »!زنم خورم که سرت رو روي نیزه می قسم می

در . کرد نگاه رابرت را روي پشتش حس می. ند تعظیم کرد، و بدون هیچ حرف دیگري روي پاشنه چرخید
هاد استاد بزرگ پایسل پیشن. شد، بحث بدون تاخیر چندانی از سرگرفته شد حالی که او از اتاق شورا خارج می

  ».نام در براوس جمعیتی هست به نام مردان بی«: کرد

شه یه لشکر سرباز  دونید چقدر دستمزدشون زیاده؟ با نصف اون پول می هیچ می«: فینگر معترض شد لیتل
جرات تصورش رو ندارم که براي یه پرنسس چقدر . هاست عادي اجیر کرد، تازه اون بها براي بازرگان

  ».خوان می

سفید گارد  ي سر بارس بالنت در رداي دراز و زره. شدن در در پشت سرش خاموش شدند صداها با بسته
چشم به ند نگاه سریعی از روي کنجکاوي انداخت، اما  ي از گوشه. شاهنشاهی، بیرون اتاق موضع گرفته بود

  .سوالی نپرسید

کرد که احتمال ریزش  یحس م. کننده بود گذشت، هوا سنگین و خفه وقتی به قصد برج پادشاه از حیاط می
وقتی به اتاقش . شد که اندکی کمتر احساس ناپاکی بکند شاید باعث می. کرد از آن استقبال می. باران هست

  »منو خواستید، حضرت دست؟«. پیشکار فوراً آمد. رسید، ویون پول را احضار کرد

  ».مگردی ما به وینترفل برمی. پادشاه و من مشاجره داشتیم. دیگه دست نیستم«

  ».براي آماده شدن همه چیز براي سفر، دو هفته وقت الزمه. کنم، سرورم فوراً تدارك دیدن رو آغاز می«

پادشاه یه چیزي در مورد زدن سر من . شاید یک روز هم وقت نداشته باشیم. شاید دو هفته وقت نداشته باشیم«
او برساند، ممکن نبود رابرت چنین کاري  واقعاً باور نداشت که پادشاه گزندي به. اخم کرد» .روي نیزه گفت

او فعالً خشمگین بود، اما وقتی ند به مدت کافی دور از چشم بماند، مانند همیشه غضب او فروکش . بکند
  .خواهد کرد

پانزده سال است که او مرده، با این وجود . همیشه؟ ناگهان به طرز ناخوشایندي به یاد ریگار تارگرین افتاد
 ي هو موضوع دیگري هم وجود داشت، مسال... اي بود فکر مضطرب کننده. کاهش نیافته شدت نفرت رابرت



شد، به همان قطعیت طلوع  به زودي بر همه آشکار می. کتلین و کوتوله که شب پیش یارن به او اطالع داده بود
ش قائل نباشد، اما رابرت شاید پشیزي براي تیریون لنیستر ارز... خورشید، و با این وضعیت خشم شدید پادشاه

  .العملی نشان بدهد شد، و معلوم نبود که ملکه چه عکس دار می غرورش جریحه

بقیه شما وقتی . برم دخترهام رو با چند محافظ می. شاید مصلحت باشه که من پیشاپیش برم«: به پول گفت
و تا قبل رفتن دخترها و من به جوري اطالع بده، اما به هیچ کس دیگه نگو، . آماده بودید به دنبالمون بیایید

  ».هام آشکار نباشند دم نقشه قلعه پر از چشم و گوشه، و ترجیح می. تدارك براي رفتن رو شروع نکن

  ».اطاعت، سرورم«

اي برایش  قابل مشاهده ي رابرت هیچ چاره. بعد رفتن او، ادارد استارك کنار پنجره نشست و غرق تفکر شد
اصالً هرگز نباید آنجا را . گشت شد اگر که به وینترفل باز می خیلی خوب می. بود به او مدیون. باقی نگذاشته بود

شاید بعد بازگشت، او و کتلین صاحب پسر دیگري شوند، هنوز . پسرهایش آنجا منتظرش بودند. کرد ترك می
  .دید ها در شب را می و این اواخر اغلب رویاي برف و سکوت ژرف جنگل گرگ. چندان مسن نشده بودند

رابرت و شوراي . خیلی چیزها هنوز نافرجام مانده بودند. کرد و با این حال، فکر رفتن نیز خشمگینش می
یا بدتر، آن را در عوض ... کشیدند شدند، مملکت را به گدایی می بزدالن و چاپلوسانش اگر به حال خود رها می

آه، چند قطعه از . ان از دست او گریزان بودو حقیقت مرگ جان ارن همچن. فروختند هایشان به لنیسترها می بدهی
معما را یافته بود، آن قدر که قانع شود که جان واقعاً به قتل رسیده است، اما این بیش از یافتن ردپاي حیوان روي 

کرد؛ پنهان، در کمین نشسته،  خود حیوان را هنوز ندیده بود، گرچه حضورش را حس می. کف جنگل نبود
  .فریبنده

 ي ند دریانورد نبود و در شرایط عادي جاده. تواند از راه دریا به وینترفل برسد فکرش رسید که می ناگهان به
استون به منظور  شد که توقفی در درگون شد امکانش فراهم می داد، اما اگر سوار کشتی می شاهی را ترجیح می

ودبانه از ند به آن طرف آب فرستاده بود اي م پایسل زاغی را به همراه نامه. صحبت با استنیس برتیون داشته باشد
تا این زمان پاسخی . که در آن از لرد استنیس درخواست شده بود به جایگاه خودش در شوراي کوچک برگردد

لرد استنیس محرم رازي بود که جان ارن به خاطرش مرده؛ از . کرد نداشته، اما سکوت تنها شک ند را تشدید می
  .جست چه بسا در دژ باستانی خاندان تارگرین در انتظارش باشد تی که میحقیق. این موضوع مطمئن بود

بعضی اسرار حتی . و وقتی به آن دست یافت، آن وقت؟ بعضی اسرار بهتر است که نهفته باقی بمانند
ند خنجري . ها اعتماد داري آن تر از آن هستند که با اشخاصی در میان بگذاري که دوستشان داري و به  خطرناك

چرا جن مرگ برن را بخواهد؟ . چاقوي جن. که کتلین برایش آورده بود از غالف روي کمرش بیرون کشید را
  اي دیگر از یک تار؟ رازي دیگر یا تنها رشته. مطمئناً براي ساکت کردن او



کرد، اما آن زمان همچنین گمان  آیا ممکن بود که رابرت نقشی در آن داشته باشد؟ زمانی چنین گمان نمی
تو : کتلین سعی کرده بود که به او هشدار دهد. ها را صادر کند ها و بچه کرد که رابرت بتواند دستور قتل زن ینم

اگر . کرد، به نفعشان بود هر چه زودتر بارانداز پادشاه را ترك می. شناختی، پادشاه برات غریبه است مرد رو می
  .سوارش شوندآمیز بود که  همین فردا یک کشتی عازم شمال بود، مصلحت

به پیشکار . ها فرستاد صدا ولی سریع، به اسکله وجویی بی دوباره ویون پول را احضار کرد و او را براي پرس
دم، فقط  ها یا کیفیت اثاثیه نمی کابین ي اهمیتی به اندازه. برام یه کشتی سریع با ناخدایی ماهر پیدا کن«: گفت

  ».نمخوام که فوراً حرکت ک می. سریع و امن باشه

لرد بیلیش تقاضا داره که شما رو ببینه، «. پول تازه رفته بود که تامارد حضور یک مالقاتی را اطالع داد
  ».سرورم

ها بازي  هنوز آزاد نشده بود؛ تا آن وقت، باید طبق قوانین آن. ند وسوسه شد که او را نپذیرد، اما صالح ندید
  ».شون کن، تام راهنمایی«. کرد می

مخمل  ي جلیقه. خیال وارد اتاق شد که انگار امروز صبح هیچ اتفاق خاصی رخ نداده بود ان بیلرد پتایر چن
آمیز  هایش از خز روباه سیاه بود، و لبخند طعنه اي، با شنلی خاکستري پوشیده بود که حاشیه کرمی و نقره

  .اش را به لب داشت همیشگی

  »قات رو بپرسم، لرد بیلیش؟ممکنه دلیل این مال«. ند به سردي از او استقبال کرد

کشه که  نقشه می. کتلت ماهی و بچه خوك برشته. هستم 1کنم، براي شام مهمان لیدي تاندا زیاد معطلتون نمی«
راستش رو بخواي، من . انگیزه اش همیشه حیرت منو به ازدواج دختر کوچکترش دربیاره، براي همین سفره

  ».شم عاشق کتلت ماهی. ي نگیددم، اما به لید ازدواج با خوك رو ترجیح می

در حال حاضر، هیچ کس به ذهنم . به خاطر من از خوردن ماهی نمونید، سرورم«: ند با تحقیر مطلق گفت
  ».رسه که کمتر از شما مایل به همصبحتی باهاش باشم نمی

. یا رابرت. سرسی. واریس، مثالً. رسه اوه، مطمئنم که اگه فکرتون رو به کار بندازید چند اسم به ذهنتون می«
بعد اینکه امروز صبح از پیشمون رفتید، سخنرانی مفصلی در مورد . اعلیحضرت کامالً نسبت به شما خشمگینه

  ».اون طور که خاطرم هست، کلماتی نظیر گستاخ و قدرنشناس زیاد به کار رفتند. شما کرد
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هیچ غمی  بی. فینگر به هر حال نشست همچنین به مهمانش صندلی تعارف نکرد، اما لیتل. ند افتخار پاسخ نداد
به جاش . نام رو اجیر نکنند، گردن من افتاد بعد خروج با شتاب شما، قانع کردن اونا که مردان بی«: ادامه داد

  ».کنیم کنه که هر کس دختر تارگرینی رو بکشه، ما لردش می واریس مخفیانه خبرش رو پخش می

  ».کنیم اعطا می ها لقب پس حاال به آدمکش«. ند چندشش شد

حقیقتش رو بخواي، من بیش از شما با . نام گرونند مردان بی. القاب مفت هستند«. فینگر شانه باال انداخت لیتل
بگذار یه سرباز مست با رویاي ارباب شدن سعی کنه . همه دم زدتون از شرافت، به دختر تارگرینی کمک کردم

اگه یکی از . شه ها حواسشون جمع می شه و بعدش، داترك یاي م احتماالً شکست مفتضحانه. دختره رو بکشه
  ».شده حساب کرد شه دفن ها رو به دنبال دختره بفرستیم، دختره رو می نام بی

زنی، اون وقت حاال انتظار داري  هاي آهنین حرف می هاي زشت و بوسه تو سر میز شورا از زن«. ند اخم کرد
  »کنی؟ منو تا چه حد ابله فرض می که باور کنم قصدت حفاظت از دختره بوده؟

  ».خوب، در واقع به منتهی درجه«: فینگر با خنده گفت لیتل

  »کنید، لرد بیلیش؟ همیشه با موضوع قتل این همه تفریح می«

شما مثل مردي هستید که روي یخ در حال ذوب . قتل نیست که برام جذابه، لرد استارك، بلکه شمایید«
  ».به باورم اولین صداهاي شکستن رو امروز صبح شنیدم. شه تون خیلی محشر میباید بگم که سقوط. رقصه می

  ».کنم من دیگه هیچ دخالتی نمی. اولین و آخرین«

  »و کی قصد دارید به وینترفل برگردید، سرورم؟«

  »چه ربطی به شما داره؟. به محض اینکه بتونم«

خانه ببرم که  شم که شما رو به این فاحشه شحال میاما اگه تصادفاً موقع غروب هنوز اینجا باشید، خو... هیچ«
  ».گم تازه به لیدي کتلین هم نمی«. فینگر لبخند زد لیتل» .گشته اي دنبالش می جوريِ شما بدون هیچ نتیجه

   



  کتلين - ۳۴
 مرتفع براي یه گروه به ي جاده. فرستادیم براتون اسکورت می. دادید بانوي من، باید اومدنتون رو اطالع می«

  ».سابق ایمن نیست ي کوچکی مال شما به اندازه

خودمون در کمال تاسف «. رفت از گذرگاه باال می 1کتلین داشت سوار بر اسب در کنار سر دانل وینوود
گاهی این احساس را داشت که قلبش سنگ شده است؛ شش مرد شجاع براي رساندن او به » .فهمیدیم، سر دانل

حتی اسمشان داشت از خاطر محو . یافت ها را هم در خودش نمی ن براي آناینجا مرده بودند و حس گریست
در اولین حمله سه نفر از دست دادیم، و دو نفر دیگه در . ها شب و روز راحتمون نگذاشتند نشین کوه«. شد می

وقتی صداي نزدیک شدن شما رو شنیدیم، فکر کردم که . دومی، و خدمتکار لنیستر از تب عفونت زخم مرد
کوتوله . سالح در دست و پشت به کوه، مایوسانه براي مقاومت آماده شده بودند» .یگه این بار کارمون تمومهد
کرد که بران پرچم سوارکارانی که نزدیک  کرد و جوك نیشداري تعریف می تبرش را روي سنگ تیز می ي لبه
هیچ  ي کتلین به عمرش از مشاهده. سمانیآبی آ ي شدند را تشخیص داد؛ ماه و باز خاندان ارن، سفید در زمینه می

  .چیز این همه شادمان نشده بود

ریایی  خپل، صادق و بی ي او جوان بیست ساله» .ها از زمان مرگ لرد جان جسورتر شدند قبیله«: سر دانل گفت
بردم،  اگه با من بود، صد مرد به کوهستان می«. اي بود، با دماغی پهن و انبوهی از موي پرپشت قهوه

حتی حاضر . دادم، اما خواهر شما قدغنش کرده کردم و گوشمالی حسابی می کن می شون رو ریشه استحکامات
جنگجوهاي ما نزدیک وطن  ي خواد که همه می. دست رو بده ي هاش اجازه شرکت در مسابقه نشد به شوالیه

با اضطراب » .ها گن در برابر سایه بعضی می. در برابر چه چیزي، کسی مطمئن نیست... باشند، تا از ویل دفاع کنند
امیدوارم از حدم تجاوز «. کند نگاهی به کتلین انداخت؛ انگار ناگهان یادش افتاده بود که با چه کسی صحبت می

  ».قصد اهانت نداشتم. نکرده باشم، بانوي من

ها نه، از  ز سایها. دانست که خواهرش از چه چیزي بیم دارد کتلین می» .رنجونه، سر دانل حرف رك منو نمی«
آن دو از زمان مرگ چیگن به تدریج . آمد به پشت سرش به کوتوله نگاه کرد که در کنار بران می. لنیسترها

موقع ورود به . تر بود مرد کوچولو از آنچه کتلین خوش داشت زیرك. خیلی با هم صمیمی شده بودند
اي به کمر و تبري به زین  اسیر او بود، اما دشنه حاال؟ هنوز. کوهستان، کوتوله اسیر او، و دربند و عاجز بود

وحشی پوشیده بود که از آوازخوان سر تاس برده بود و زره زنجیربافی داشت که از تن  ي داشت، پوستین گربه
ها و سربازان تحت خدمت خواهرش الیسا و پسر کوچک جان  دو ستون از شوالیه. جسد چیگن درآورده بود
اي از ترس مشهود  آمدند، اما در ظاهر تیریون هیچ نشانه او می ي گروه فرسوده ي و بقیهارن، در دو سمت کوتوله 

ممکنه که بعد . پرسید ها را از خودش می ممکنه که اشتباه کرده باشم؟ اولین بار نبود که کتلین این سوال. نبود
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ن چنین باشد، کتلین چه گناهه؟ و اگر ای این همه اتفاقات مشخص بشه که اون در قضیه برن و جان ارن بی
  .قضاوتی باید از خودش داشته باشد؟  شش مرد براي آوردن او به اینجا کشته شده بودند

شما برسیم، اگه فوراً به دنبال استاد کولمن  ي وقتی به قلعه«. هایش را کنار گذاشت کامالً مصمم، شک
چندین بار ترس برش داشته بود » .کردههاش تب  سر رودریک به خاطر زخم. کنید بفرستید خیلی به من لطف می

نزدیک به انتها، سر رودریک به زحمت خودش را روي . پیر دالور را خواهد گرفت ي که این سفر، جانِ شوالیه
به . کرد و بران اصرار کرده بود که او را به حال خود رها کنند، اما کتلین حاضر به پذیرش نبود زین حفظ می

  .ودند و کتلین به مریلیون آواز خوان دستور داده بود که مراقب او باشدجایش او را به زین بسته ب

لیدي الیسا دستور داده که استاد براي مراقبت از لرد رابرت تمام «. سر دانل قبل از پاسخ دادن مکث کرد
شما  ي تونه به جراحات شوالیه اون می. رسه ها می در دروازه یه سپتون داریم که به زخمی. مدت در ایري باشه

  ».رسیدگی بکنه

خواست همین را بگوید که  می. هاي یک استاد بیش از دعاهاي یک سپتون باور داشت کتلین به آموخته
سنگی کوهستان در دو  ي هایی دراز ساخته شده از خود دیواره چشمش به استحکامات مقابلش افتاد؛ ستون

توانستند در کنار هم از آن بگذرند؛ دو  حمت میشد که چهار نفر به ز طرف، در جایی که مسیر آن قدر تنگ می
هاي خاکستري، روي جاده  ها، که پلی سرپوشیده، تراشیده شده از سنگ برج نگهبانی دوقلو روي شیب صخره

ها و  ها، کنگره هایی ساکت از شکاف تیراندازهاي برج صورت. کرد قوس زده بود و آن دو را به هم متصل می
. اي از دروازه به بیرون تاخت وقتی تقریباً دیگر به باال رسیده بودند، شوالیه. ا بودنده پل مراقب نزدیک شدن آن

اش خاکستري بودند، اما ردایش به رنگ امواج آبی و قرمز ریورران بود و یک ماهی براق سیاه،  اسب و زره
خونین  ي عبور از دروازه چه کسانی قصد«. کرد هاي ردا را به روي شانه سنجاق می مزین به طال و لعل سیاه، چین

  »را دارند؟

  ».سر دانل وینوود، در کنار لیدي کتلین استارك و همراهان ایشان«: جوان پاسخ داد ي شوالیه

از خونه خیلی دوري، کت . گفتم که بانو چقدر آشناست می«. دروازه روبند کالهخودش را بلند کرد ي شوالیه
  ».کوچولو

شنیدن آن صداي خشنِ » .شما هم همین طور، عمو«: بود، با لبخند گفت هایی که کشیده رغم تمام سختی علی
  .گرفته، کتلین را بیست سال به عقب، به دوران بچگی برد

  ».من روي دوشمه ي خونه«: عمویش رك گفت

  ».تون رو ببینم دوست دارم دوباره قیافه. کالهخودتون رو بردارید. شما در قلب منه ي خونه«



اما وقتی کالهخودش را برداشت، کتلین دید » .ذشت عمر متاسفانه باعث بهبودش نشهگ«: بریندن تالی گفت
مشخصات صورتش آب رفته و چروکیده شده بودند و زمان رنگ خرمایی را از موهایش . گوید که او دروغ می

 ي خندهدزدیده بود و برایش تنها خاکستري باقی گذاشته بود، اما لبخند، ابروهاي پرپشت هزارپا مانند، و 
  »الیسا از اومدنت خبر داشت؟«. هاي آبی سیر، همان بود که به خاطر داشت چشم

دار توفان باشیم،  ترسم که ما طالیه می«. شدند بقیه داشتند پشت سرش جمع می» .فرصت اطالع دادن نبود«
  ».عمو

  .دندوینوودها همیشه عاشق تشریفات بو» ورود به ویل را داریم؟ ي اجازه«: سر دانل پرسید

 ي به نام رابرت ارن، فرمانرواي ایري، مدافع ویل، مدافع راستین شرق، به شما اجازه«: سر بریندن پاسخ داد
  ».بیایید. سپارم که به صلح ایشان احترام بگذارید دهم و می ورود می

ر قهرمانان خونین گذشت، مکانی که در عص ي دروازه ي و بدین ترتیب، کتلین پشت او راه افتاد و از زیر سایه
اي از  در سمت دیگر بناهاي سنگی، کوهستان ناگهان به منظره. عام کرده بودند چند ارتش یکدیگر را قتل

  .ها غرق در نور سحر ارن ي هاي برفی باز شد که نفس کتلین را بند آورد؛ دره هاي سبز، آسمان آبی و قله دشت

هاي عریض با  خاك سیاه حاصلخیز، رودخانه آلود گسترده شده بود؛ زمینی با مقابلش به سمت شرقِ مه
درخشیدند، و همه از هر طرف تحت  کوچک که در آفتاب مثل آینه می ي جریانی آهسته، صدها دریاچه

نیز کدوهایی گاردن  هايگندم و ذرت و جو در مزارع سر برافراشته بودند و حتی در . ها بودند حفاظت قله
ها در انتهاي غربی دره ایستاده بودند، جایی که  آن. شد ل اینجا پیدا نمیتر از محصو هایی شیرین بزرگتر و میوه

تر را  هاي پست دو فرسنگ پایین رسید و سقوط پیچ در پیچش به زمین مرتفع به آخرین گذرگاهش می ي جاده
دیک هاي شمالی چنان نز دره در اینجا باریک بود، عرضش بیش از نیم روز سواري نبود، و کوه. کرد شروع می
ناهمواري به نام  ي باالي سر همه، قله. خواست دست دراز کند و لمسشان کند رسیدند که کتلین می به نظر می

تاج آن که پشت مه . کردند هاي دیگر براي دیدنش به باال نگاه می شد، کوهی که حتی کوه غول دیده می ي نیزه
وسیع غربی آن، شبحی از یک رودخانه،  ي رهروي دیوا. مخفی بود، سه و نیم فرسنگ از کف دره باالتر بود

سنگ تیره  ي اي درخشان آن در زمینه کتلین حتی از این فاصله هم برق نقره. ، به پایین جاري بودهاي آلیسا اشک
  .دید را می

اونجاست، کنار «: عمویش وقتی دید که او توقف کرده، اسبش را به کنار اسب او آورد و با اشاره گفت
هاي سفید پراکنده است، اون هم اگه خیلی دقت  شه برق زدن از اینجا تنها چیزي که دیده می. هاي آلیسا اشک

  ».مناسب روي دیوارها بتابه ي کنی و آفتاب با زاویه



اند، آن قدر مرتفع که  تعریفش را از ند شنیده بود؛ هفت برج، مانند خنجرهایی که به شکم آسمان فرو رفته
  »چقدر راهه؟«. و به ابرها در پایین نگاه کنی توانی روي ایوان بایستی می

  ».بره تونیم قبل غروب به کوهستان برسیم، اما صعود یک روز دیگه وقت می می«: عمو بریندن گفت

بانوي من، در کمال شرمندگی من امروز بیش از این قادر به جلو رفتن «: صداي سر رودریک از پشت بلند شد
رسید که کتلین  رتب تازه درآمده، پایین افتاده بود و چنان خسته به نظر میهاي نام صورتش پشت سبیل» .نیستم

  .نگران شد مبادا از اسب سقوط کند

عموي من ترتیب رسیدنم به ایري رو . شما چند صد برابر انتظار من زحمت کشیدید. کنم و مجبورتون نمی«
  ».همین جا استراحت و تجدید قوا نکنید لنیستر باید با من بیاد، اما دلیلی نداره که شما و بقیه،. ده می

جز سر رودریک، تنها بران، » .اگه مهمان ما بشن، بر ما منت گذاشتند«: ها گفت سر دانل با نزاکت جدي جوان
ها  کنار تقاطع جاده ي سر ویلیس ود و مریلیون آوازخوان از گروهی باقی مانده بود که براي یاري او از مهمانخانه

  .راه افتاده بودند

بانوي من، استدعا دارم که اجازه بدید همراهتون تا ایري بیام، تا سرانجام داستان «: مریلیون جلو آمد و گفت
  .زدند هایش با اشتیاق برق می رسید؛ چشم پسر نزار، اما به طرز عجیبی مصمم به نظر می» .رو به مانند آغازش ببینم

ها بیاید؛ انتخاب گردن خود او بود و کتلین  با آنکتلین هیچ وقت از آوازخوان درخواست نکرده بود که 
دانست که او چگونه با وجود این همه مرد شجاع که دفن نشده باقی گذاشته بودند، در این سفر زنده مانده  نمی
شاید به خاطر اینکه تا . کرد به هر حال، اینجا حاضر بود، با ریشی ژولیده که تا حدي ظاهرش را مردانه می. بود

  ».ایرادي نداره«. آمده بود، کتلین چیزي به او مدیون بوداینجا 

  ».من هم میام«: بران اعالم کرد

رسید؛ سرباز مزدور از  دانست که بدون او هرگز به ویل نمی می. آمد از همسفري با بران کمتر خوشش می
با . ده بودترین جنگجوهایی بود که به عمرش دیده بود و شمشیرش در باز کردن راهشان کمک کر سرسخت

شجاعت را داشت، و همین طور قدرت، اما در وجودش از مهربانی . آمد این همه، کتلین از آن مرد خوشش نمی
کند، و با صدایی  ها دیده بود که کنار لنیستر سواري می و خیلی وقت. اش اندك بود هیچ اثري نبود، و وفاداري

او را همین حاال و همین جا از کوتوله جدا کند، اما داد که  ترجیح می. خندند هاي خصوصی می آهسته به جوك
. رسید اي براي دریغ کردن همان اجازه از بران به نظرش نمی بعد موافقت با همراهی مریلیون تا ایري، راه مودبانه

  .متوجه شد که بران در واقع از او اجازه نخواسته بود» .هر طور مایلید«



هاي  اسب. ها مشغول شد هاي آن ونی با صدایی ظریف با زخمسر ویلیس ود پیش سر رودریک ماند، سپت
ماه  ي سر دانل قول داد که پرنده به ایري و دروازه. هاي نحیف بیچاره خودشان را نیز باقی گذاشتند؛ حیوان

هاي تازه نفس برایشان آوردند که از نژاد کوهستان با بدنی  از اسطبل اسب. ها را اطالع دهد بفرستد و آمدن آن
. کتلین در کنار عمویش به سمت کف دره پایین رفت. مو بودند، و در عرض چند ساعت دوباره به راه افتادندپر

  .آمدند پشت سرشان، بران، تیریون لنیستر، مریلیون و شش نفر از افراد بریندن می

، بعد به او بریندن تالی آن قدر صبر کرد تا یک سوم مسیر به پایین سپري و فاصله از گوش دیگران کافی شد
  ».خب، بچه، از این توفانی که گفتی برام تعریف کن«: رو کرد و پرسید

تعریفش بیش از باور . اما به هر حال به او تعریف کرد» .چندین ساله که دیگه بچه نیستم، عمو«: کتلین گفت
ا تیریون لنیستر در فینگر و برخورد تصادفی ب الیسا و سقوط برن، خنجر آدمکش و لیتل ي نامه: کتلین طول کشید

  .بین راهی ي مسافرخانه

بریندن . تر شدن اخم سایه انداختند هایش با عمیق عمویش در سکوت گوش داد؛ ابروهاي کلفت روي چشم
او برادر لرد هاستر بود، پنج سال . هاي هر کسی جز پدر کتلین به حرف... خوبی بوده ي تالی همیشه شنونده

وقتی که کتلین هشت سال داشت، . آورد آن دو با هم نزاع داشتند ین به خاطر میکوچکتر، اما از زمانی که کتل
بریندن با . گفت» ها تالی ي بز سیاه گله«در یکی از مشاجرات شدیدتر از معمولشان بود که لرد هاستر به بریندن 

سیاه ماهی سیاه باشد، و آال است، براي همین او باید به جاي بز  ها قزل خنده متذکر شده بود که نشان خاندان آن
  .از آن روز به بعد آن را به عنوان نشان اختصاصی خودش برگزیده بود

ها بود که بریندن به برادرش قصدش براي  در جشن عروسی آن. نزاع تا روز ازدواج او و الیسا ادامه یافته بود
هاي اندکی که  طبق نامه. دترك ریورران به منظور خدمت به الیسا و شوهر جدیدش، لرد ایري، را اعالم کر

  .نوشت، لرد هاستر از آن زمان به بعد هرگز نام برادرش را به زبان نیاورده بود ادمور به کتلین می

هاي لرد هاستر با اشک براي  فیش کسی بود که بچه هاي بچگی کتلین، بریندن بلک با این وجود، در تمام سال
حالی که پدرشان زیادي سرش مشغول بود و مادرشان زیادي  شتافتند، در هایشان به نزدش می تعریف دلتنگی

شان صبورانه  دل همه بریندن به درد... و بله، حتی پتایر بیلیش، مالزم پدرشان... کتلین، الیسا، ادمور. ناخوش
ها خندیده بود و در زمان  ها همراه آن داد، و در موفقیت گوش داده بود، همان طور که اکنون داشت گوش می

  .ها همدردي کرده بود شان با آن هاي بچگانه اريبدبی

وقتی داستانش تمام شد، عمویش مدت طوالنی ساکت ماند و در این مدت اسب او خودش راهش را در 
در صورت حرکت لنیسترها، وینترفل . پدرت باید قاطعانه برخورد کنه«: سرانجام گفت. یافت شیب تند جاده می

  ».رفته، اما ریورران درست سر راههدوره و ویل پشت کوهستان پناه گ



خوام که یه پرنده  وقتی به ایري رسیدیم، از استاد کولمن می. من هم همین نگرانی رو دارم«: کتلین اقرار کرد
فرستاد؛ دستورهایی که ند رساندنشان را به پرچمدارهایش، به منظور تقویت  هاي دیگري نیز باید می پیام» .بفرسته

  »جمعی در ویل چطوره؟ ي روحیه«. به او سپرده بودمواضع دفاعی شمال، 

لرد جان خیلی محبوب بود و وقتی پادشاه جیمی لنیستر رو به مقامی منصوب . خشمگین«: بریندن اقرار کرد
الیسا به ما دستور داده که به . ها بوده، توهین سختی حس شد کرد که نزدیک به سیصد سال در اختیار ارن

 ي و خواهرت تنها کسی نیست که در مورد نحوه. زنه بگیم، اما کسی رو گول نمی پسرش مدافع راستین شرق
با دهانی » .شک درازه ي کسی جرات نداره که آشکارا بگه جان به قتل رسیده، اما سایه. مرگ دست مشکوکه

  ».و موضوع پسره هم هست«. سفت نگاهی به کتلین انداخت

  .خره که روي پیچ تندي را گرفته بود، سرش را پایین آوردبراي رد شدن از زیر یک ص» پسره؟ مگه چشه؟«

لرد رابرت، شش ساله، ناخوش، اگه عروسکش رو بگیري احتماالً «. آه کشید. صداي عمویش مضطرب بود
وارث حقیقی جان ارن به شهادت تمام خدایان، اما کسانی هستند که به باورشون براي اشغال . گیره اش می گریه

کرده، نستور  این چهارده سال گذشته که لرد جان در بارانداز پادشاه خدمت می. ضعیفهمقام پدرش زیادي 
بقیه . گن که باید تا زمان بالغ شدن پسره به حکومت ادامه بده ها می قائم مقام بوده و خیلی از زمزمه 1رویس

. هاي میدان نبرد جمع شدند خواستگارها مثل کالغ. اعتقاد دارند که الیسا باید دوباره ازدواج کنه، و خیلی زود
  ».ایري پر از اونا شده

اي  تعجبی نداشت؛ الیسا هنوز جوان بود و قلمروي کوهستان و دره، جهیزیه» .انتظارش رو باید داشت«
  »اي در میاد؟ الیسا به عقد شوهر دیگه«. گرانبها

خواست لرد نستور و چندین مرد اما تا حاال در. گه که بله، به شرط اینکه مرد مناسبش رو پیدا کنه خودش می«
  ».خوره که این بار خودش باید شوهرش رو انتخاب کنه قسم می. دیگه رو رد کرده ي شایسته

  ».تونه از الیسا به این خاطر ایراد بگیره مردم تو کسی هستی که نمی ي بین همه«

از بازي لذت . اسب رو در میارهبه نظرم الیسا تنها اداي جستجوي خواستگار من... گیرم، اما و ازش ایراد نمی«
بره، اما به باورم خواهرت قصد داره خودش حکمرانی کنه، تا زمانی که پسرش به سنی برسه که بتونه در  می

  ».عمل هم اسم لرد ایري رو داشته باشه

  ».تونه با خردمندي یه مرد حکومت کنه یه زن هم می«

                                                             
1 Nestor Royce 



اشتباه نکن، کت، الیسا به تو شباهت . تونه می زن مناسب«. عمویش از گوشه چشم به او نگاهی انداخت
ترسم که ببینی خواهرت اون قدر که دوست داري به  راستش رو بخواي، می«. یک لحظه مکث کرد» .نداره

  ».حالت مفید نیست

  »منظورت چیه؟«. متوجه نشده بود

ه مقام دست به جنوب الیسایی که از بارانداز پادشاه برگشت، همون دختري نیست که بعد انتصاب شوهرش ب«
شناسی بود، اما ازدواجشون مقتضاي  لرد ارن شوهر وظیفه. باید که بدونی. ها براش سخت بوده اون سال. رفت

  ».سیاست بوده، نه از روي عالقه

  ».مثل مال خود من«

قط، مرگ زایی، دو برابر اون س دو بار مرده. شبیه به هم شروع شدند، اما سرانجام تو از خواهرت شادتر بوده«
کتلین، خدایان به الیسا تنها یک فرزند اعطا کردند و اون طفلکی تنها چیزیه که حاال الیسا به خاطرش ... لرد ارن

ترسه، دخترم،  خواهرت می. تعجبی نداره که گریختن رو به تحویل دادن پسره به لنیسترها ترجیح داد. زنده است
سرخ گریخت و  ي اون مثل یه دزد در تاریکی شب از قلعه. سهتر و لنیسترها بدترین چیزي هستند که ازشون می

  ».و حاال تو شیر رو به دم درش آوردي... تا ویل دوید، تنها براي اینکه پسرش رو از دهن شیر بیرون بکشه

افسار اسبش را کشید و هر قدم را با . دهان یک دره در سمت راستش به درون تاریکی باز بود» .در زنجیر«
  .خاب کرداحتیاط انت

من یه تبر روي «. آمد تیریون لنیستر پشت سرشان به آهستگی پایین می. عمویش به عقب نگاه کرد» اوه؟«
زنجیرها کجان، . کنه پول که مثل سایه دنبالش می ي بینم و یه سرباز گرسنه زینش و یه خنجر روي کمرش می

  »عزیزم؟

زنجیر داشته باشه . نجاست و به انتخاب خودش نبودهکوتوله ای«. کتلین با عدم آسایش روي زین جا به جا شد
شوهر الیسا . هاش نیست الیسا کمتر از من خواستار پاسخگویی اون در قبال گناه. یا نه، به هر صورت اسیر منه

  ».الیسا بود که اولین هشدار بر علیه اونا رو به ما داد ي بود که لنیسترها به قتل رسوندند و نامه

  .گفت شک دارد آهی کشید که می» .امیدوارم حق با تو باشه«. ه او لبخند زدفیش ب بریندن بلک

جاده عریض و . هایشان شروع به راست شدن کرد خورشید به آسمان غرب رسیده بود که شیب زیر سم اسب
بعد رسیدن به کف دره، سرعت . هاي وحشی و رویش علف افتاد مستقیم شد و براي اولین بار چشم کتلین به گل

هایی کوچک با  هاي سبز و دهکده گذشت؛ چهارنعل از میان جنگل کتشان افزایش یافت و خوش میحر



هاي درخشان زیر  هاي میوه و مزارع طالیی گندم رد شدند، چند بار به رودخانه ساکنینی تنبل گذشتند، از باغ
ن کرده بود؛ پرچم باال عمویش طبق رسم یک سوار با پرچمی دوگانه را مامور تاختن در جلویشا. آفتاب زدند

هاي  داران و تاجرین و سوارکاران خاندان هاي مزرعه ارابه. ماه و باز خاندان ارن و زیري ماهی سیاه خودش بود
  .کردند کشیدند و راه را برایشان باز می کوچکتر کنار می

. الً تاریک شده بودغول بود، هوا کام ي نیزه ي مستحکمی رسیدند که در دامنه ي با این وجود وقتی به قلعه
پل متحرك باال کشیده . رقصید هاي تاریک خندق می سوختند و ماه شاخدار روي آب ها روي باروها می مشعل

هاي مربع شکلِ پشت آن روشنایی  هاي برج آهنین پایین بود، اما کتلین باالي دروازه و پنجره ي شده و دروازه
  .دید می

خندق رفت  ي پرچمدار او به لبه» .ماه ي هدرواز«: د، عمویش گفتکشی وقتی گروهشان براي توقف افسار می
  ».نگاه کن. حتماً منتظر ماست. مقر لرد نستور«. تا با فریاد ماموران دروازه را مطلع کند

عظیم کوه که  ي ابتدا چیزي جز سنگ و درخت ندید؛ بدنه. هایش را بلند کرد، باال و باال و باالتر کتلین چشم
سپس نور آتش در خیلی باال را دید؛ یک برج که . ستاره بود پنهان شده و به سیاهی آسمان بیدر تاریکی شب 

تر و  باالي آن، مرتفع. ها خیره بود هایی نارنجی به آن هایش مثل چشم روي شیب کوه ساخته شده و روشنایی
. در آسمان نبودخورد که بیش از کورسویی  دورتر، یکی دیگر بود و همچنان باالتر، سومی به چشم می

هاي سفید،  با خیره شدن به باال به برج. شد سرانجام، در ارتفاع پرواز بازها، برق سفیدي زیر مهتاب دیده می
  .کتلین دچار سرگیجه شد؛ چقدر باال

  ».ایري«: شنید که مریلیون با بهت زمزمه کرد

اگه قصد داري ما . ي به مهمان ندارندا ها ظاهراً چندان عالقه ارن«. صداي تیز تیریون لنیستر طلسم را شکست
  ».دم همین جا خودم رو بکشم رو در تاریکی وادار به صعود از اون کوه بکنی، ترجیح می

  ».کنیم گذرونیم و فردا به محض طلوع، صعود رو شروع می شب رو اینجا می«: بریندن گفت

  »ن در بزسواري تجربه ندارم؟ریم؟ م چطور به اون باال می. طاقت انتظار ندارم«: کوتوله پاسخ داد

  ».با قاطر«: بریندن با لبخند گفت

ند موقع تعریف خاطرات جوانیش به همراه رابرت برتیون و » .روي سطح کوه، پله تراشیده شده«: کتلین گفت
  .ها را ذکر کرده بود جان ارن در اینجا، آن پله



ها زیادي  براي اسب. شن، اما وجود دارند ها دیده نمی اون قدر تاریکه که پله«. عمویش با سر تایید کرد
بین راهی محافظت  ي مسیر توسط سه قلعه. بیشتر مسیر بر میان ي باریکند و شیبشون زیاده، اما قاطرها از عهده

  ».برن قاطرها ما رو تا اسکاي باال می. استون و اسنو و اسکاي: شه می

  »و بعد اون؟«. تیریون با تردید به باال نگاه کرد

یا شاید شما . ریم بقیه راه رو پیاده باال می. بعدش شیب مسیر حتی براي قاطرها هم زیاده«. دن لبخند زدبرین
هاش شش باالبر  ایري درست باالي اسکاي به کوهستان چسبیده و در سرداب. سواري با سبد رو ترجیح بدید

دن،  اگه جناب لنیستر ترجیح می. عظیم با زنجیرهاي آهنی دراز به منظور باال کشیدن تدارکات وجود داره
  ».شون تا باال به همراه نان و شراب و سیب رو بدم تونم ترتیب سواري می

حیف، پدر واالمقام من اگه پسرش مثل یک توده شلغم به . کاش من کدو بودم«. کوتوله با صداي بلند خندید
رید، متاسفانه من هم باید همون کار  اال میاگه شما پیاده ب. شه استقبال سرنوشتش بره، مطمئناً خیلی سرافکنده می

  ».ما لنیسترها غرور خاصی داریم. رو بکنم

ها  بعضی«. کرد تکلف او، کتلین را خشمگین می لحن تمسخرآمیز و رفتار بی» غرور؟«: کتلین با تندي گفت
  ».تکبر و طمع و شهوت براي قدرت. گن بهش تکبر می

تردید متکبره، پدرم مظهر طمعکاریه، خواهر عزیزم، سرسی، با هر  برادرم بدون«: تیریون لنیستر پاسخ داد
الزمه . کوچولو معصوم هستم ي یه بره ي اما من به اندازه. شه کشه به شهوتش براي قدرت اضافه می نفسی که می

  .تبسم کرد» که براتون بع بع کنم؟

شد و پل متحرك غژغژ کنان  شده بلند کاري قبل اینکه فرصت پاسخ داشته باشد، صداي زنجیرهاي روغن
ها را به سمت دیگر  ها مشعل به بیرون آوردند و عمویش آن سربازان براي روشن کردن مسیر آن. پایین آمد

 ي ماه، در حیاط در محاصره ي لرد نستور رویس، پیشکار اعظم ویل و محافظ دروازه. خندق راهنمایی کرد
اي شکل  اي بشکه مرد تنومندي با سینه» .لیدي استارك«. تعظیم کرد. ها استقبال کند ها منتظر بود تا از آن شوالیه

  .بود و تعظیمش بدقواره بود

 یان ي شناخت؛ پسرخاله ، این مرد را تنها از روي شهرتش می»لرد نستور«. کتلین پیاده شد تا جلوي او بایستد
ما سفر طوالنی و «. تدر در حد خودتري از خاندان رویس، با این وجود اربابی مق کم اهمیت ي ، از شاخهبرنزي
  ».اگه ممکنه، لطف کنید و امشب زیر سقفتون پذیراي ما باشید. اي داشتیم کننده خسته



سقف من در اختیار شماست، بانوي من، اما خواهر شما، لیدي الیسا، از ایري دستور «: لرد نستور گفت
شن و به محض روشن شدن  شما اینجا اسکان داده میگروه  ي بقیه. خواد که شما رو بالفاصله ببینه می. فرستاده

  ».شن هوا به باال فرستاده می

بریندن تالی هیچ وقت مردي نبود که در » این چه دیوانگیه؟«: رك گفت. عمویش از اسب پایین پرید
صعود در شب، اون هم وقتی ماه کامل نیست؟ حتی الیسا هم باید بدونه که «. کار باشد هایش مالحظه حرف

  ».اش یه گردن شکسته است یجهنت

موي . باریک اندامی به کنار لرد نستور آمد ي دختر هفده هجده ساله» .شناسن، سر بریندن قاطرها راه رو می«
به کتلین . زنجیرباف سبکی پوشیده بود ي اش کوتاه اصالح شده بود و لباس سواري چرمی و جلیقه تیره

باعث افتخارمه که . رسه دم که هیچ آسیبی به شما نمی ن، بهتون قول میبانوي م«. تر از رئیسش تعظیم کرد موقرانه
  ».گه که پدرم حتماً بز بوده مایکل می. من صدها بار در تاریکی صعود کردم. شما رو به باال برسونم

  »تو اسم هم داري، دخترم؟«. اي جز لبخند زدن نداشت نازید که کتلین چاره او آن قدر به خودش می

  ».، اگه باب طبعتون باشه، بانوي من1نمایا استو«

ها  در ویل، استون نامی براي حرامزاده. باب طبعش نبود؛ کتلین به زحمت لبخند را روي صورتش حفظ کرد
هایی که  ها، سنت براي بچه گاردن؛ در هر یک از هفت پادشاهی بود، همانند اسنو در شمال و فالورز در هاي

کتلین چیزي بر علیه این دختر . شدند نام فامیلی متداول کرده بود می بدون اسمی از جانب خودشان متولد
ند در دیوار افتاد و آن فکر خشمگینش کرد؛ و همچنین همزمان  ي اختیار به یاد حرامزاده نداشت، اما ناگهان بی

  .سعی کرد کلمات را براي پاسخ گفتن سرهم کند. احساس گناه کرد

بره،  خوره که شما رو سالم پیش لیدي الیسا می دختر زیرکیه و اگه قسم می مایا«. لرد نستور سکوت را پر کرد
  ».تا به حال منو شرمنده نکرده. کنم من باور می

سپارم که به دقت  لرد نستور، به شما می. گذارم، مایا استون پس خودم رو در اختیار تو می«: کتلین گفت
  ».مراقب زندانی من باشید

سپارم که براي زندانی یک فنجان شراب و جوجه به دقت کباب شده بیارید،  ا میو من به شم«: لنیستر گفت
نم که از شما درخواست ک شه اگه یه دختر هم فراهم کنید، اما فکر بد نمی. قبل از اینکه از گشنگی هالك شه

  .بران با صداي بلند خندید» .زیادي محسوب بشه
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فقط بعد آن بود که به کوتوله » .شه، بانوي من شما عمل می ي طبق گفته«. لرد نستور اعتنایی به شوخی نکرد
  ».حضرت لنیستر رو به سلولی در برج ببرید و براش گوشت و شراب فراهم کنید«. نگاه کرد

بردند، کتلین از عمو و سایرین وداع کرد، سپس دختر حرامزاده را از میان قلعه دنبال  وقتی تیریون لنیستر را می
وقتی یک نگهبان با ردایی به رنگ آبی . اط باالیی زین شده، و حاضر و آماده بودنددو قاطر در حی. کرد

پشت دروازه، . کرد، مایا کمک کرد که سوار یکی از قاطرها شود پشتی باریک را باز می ي آسمانی دروازه
عمق صخره تراشیده  ها آنجا بودند، به ها و صنوبرها انبوه بود و کوه مانند دیواري سیاه بود، اما پله جنگل کاج

کرد،  مایا وقتی که قاطرها را از دروازه به میان جنگل تاریک هدایت می. کردند شده و به آسمان صعود می
داره یا سرگیجه  وقتی هول برشون می. ترند هاشون رو ببندند، راحت بینند که اگه چشم ها می بعضی«: گفت
  » .ز اون کار خوششون نمیادقاطرها ا. گیرند گیرند، زیادي محکم قاطر رو می می

قصد داري مشعل روشن . شم من یه تالی متولد شدم و با یه استارك ازدواج کردم، آسون مغلوب ترس نمی«
  .ها به سیاهی قیر بودند پله» کنی؟

. ها کافی هستند هاي صافی مثل امشب، ماه و ستاره در شب. کنه مشعل کورت می«: دخترك قیافه گرفت
. او خودش سوار شد و قاطرش را به باال رفتن از اولین پله واداشت» .هاي جغد رو دارم ن چشمگه که م مایکل می

  .ها راه افتاد مرکب کتلین سرخود به دنبال آن

کتلین کامالً از آن راضی . قاطرها سرعتشان را تثبیت کردند؛ آهسته اما پیوسته» .قبالً از این مایکل اسم بردي«
  .بود

قراره به محض اینکه سال بعد یا . 2مالزم سر لین کوربریه. 1ل عشق منه، مایکل ردفورتمایک«: مایا شرح داد
  ».سال بعد از اون شوالیه شد، ازدواج کنیم

. کتلین لبخند زد، اما لبخند آغشته به غصه بود. چنین شاد و معصوم با رویاهایش خیلی به سنسا شباهت داشت
او شاید . هایشان ها در رگ کهن در ویل هستند، با خون نخستین انسان ي ها فامیلی با سابقه دانست که ردفورت می

او ترتیب یافتن زوج  ي خانواده. عشق مایا باشد، اما هیچ ردفورتی هرگز با یک حرامزاده ازدواج نخواهد کرد
اگر . ویلتري را خواهند داد، با یک کوربري یا وینوود یا رویس، یا شاید دختر خاندانی بزرگتر خارج از  مناسب

  .هم مایکل ردفورت با این دختر بخوابد، روي بستر خطاکارها خواهد بود

درختان از دو طرف فضا را تنگ کرده و . تر بود صعود از آنچه کتلین شهامت امیدوار بودن را داشت، آسان
رسید  یکرد، آن چنان که به نظر م روي مسیر خم شده بودند تا سقف سبزي بسازند که ماه را هم خاموش می
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هایشان استوار بود و خستگی ناپذیر بودند، و مایا استون  ولی قاطرها قدم. روند دارند از تونل دراز تاریکی باال می
ها، به جلو و عقب سطح  رفتند، همراه چرخش و دور زدن پله باال می. ظاهراً به واقع نعمت دید در شب داشت

رو ریخته، مسیر را چنان پوشانده بودند که سم قاطرها کمترین هاي ف ضخیمی از سوزن ي الیه. رفتند کوهستان می
انگیز بود و حرکت مالیم باعث آهسته تاب خوردن کتلین روي  سکوت رخوت. داد حد صدا روي صخره را می

  .کرد زیاد طول نکشید که باید با خواب مبارزه می. شد زین می

مایا . هاي آهنین جلویشان ظاهر شد ظیمی با ستونع ي اي چرت زده بود، چون ناگهان دروازه شاید چند لحظه
هاي آهنی روي دیوارهاي سنگیِ مستحکم تعبیه شده بودند و  سرنیزه. و پیاده شد» استون«: با شادمانی اعالم کرد

تنومندي  ي در داخل، شوالیه. در پاسخ به فریاد مایا دروازه باز شد. دو برج مدور کلفت روي قلعه تسلط داشتند
ها سیخ کباب سوخته و پیاز  آن بین راهی بود خیلی خودمانی احوال مایا را جویا شد و به  ي این قلعه ي ندهکه فرما

در مدتی که در حیاط سرپا غذا . کتلین متوجه نبود که چقدر گرسنه است. تعارف کرد که هنوز داغ بودند
اش به لباسش چکید، اما  داغ از روي چانه ي شیره. نفس منتقل کردند ها را به قاطرهاي تازه خورد، مهترها زین می

  .ها اعتنا نکرد کشیده مثل قحطی

. رسید تر می بخش دوم صعود به نظر کتلین خطرناك. بعد دوباره زیر نور ستارگان بر قاطري جدید سوار بود
مایا چند . دخور هاي شکسته به چشم می تر بودند و اینجا و آنجا سنگریزه و سنگ ها فرسوده شیب تندتر بود، پله

اصالً خوب نیست که این «. هاي سقوط کرده را از روي مسیر کنار بزند بار مجبور شد که پیاده شود تا تکه سنگ
ها  درخت. کرد اکنون ارتفاع را بیشتر حس می. اي جز موافقت نداشت کتلین چاره» .باال پاي قاطرتون بشکنه

کشید و مویش را روي  هایش را می ا ضربات تیزي که لباسوزید، ب تر بودند و باد با شدت بیشتري می پراکنده
تر از  ماه را خیلی پایین ي شد و استون را در زیر، و دروازه ها رو به پایین می گاهاً شیب پله. ریخت هایش می چشم

  .ها بیشتر از چند شمع نبود هاي آن روشنایی مشعل. دید آن می

. اي با دیوارهایی از الوار داشت مستحکم و سربازخانه اسنو از استون کوچکتر بود و تنها یک تک برج
هایش بدون مالت روي هم چیده شده بودند، اسطبلی از دیدها مخفی  همچنین پشت دیوار کوتاهی که سنگ

بین راهی  ي هاي سنگی قلعه چنان بود که بر تمام مسیر پلهغول  ي نیزه ي دیوارهبا این حال، موقعیتش روي . بود
دشمنی با قصد هجوم به ایري، مجبور بود که براي رسیدن به استون پله به پله بجنگد، در . اف داشتتر اشر پایین

رو بود، نان و  جوان مضطربی با صورت آبله ي فرمانده که شوالیه. بارد حالی که تمام مدت از اسنو سنگ و تیر می
اگه مخالفتی «. ارف کرد، اما مایا نپذیرفتها تع پنیر، و همچنین فرصتی براي گرم کردن خود در برابر آتش به آن

  .کتلین با سر تایید کرد» .ندارید، بهتره به مسیرمون ادامه بدیم، بانوي من

برفک پسر خوبیه، بانوي «. مایا وقتی قاطر را دید لبخند زد. مال او سفید بود. نفس دادند ها قاطر تازه باز به آن
  ».ندازه اگه از شما خوشش نیاد جفتک می. مراقب باشید هاش باثباته، اما باید روي یخ هم قدم. من



اثري از یخ هم نبود و کتلین . پرانی در کار نبود ظاهراً کتلین مورد پسند قاطر سفید بود؛ شکر خدایان، جفتک
از اینجا به باال . گه که صد سال پیش مرز شروع برف از اینجا بود مادرم می«: مایا گفت. از این هم خشنود بود

یادم نمیاد که جایی این قدر پایین کوه برف «. شانه باال انداخت» .شد یشه سفید بود و یخ هیچ وقت ذوب نمیهم
  ».دیده باشم، اما شاید زمانی این طور بوده، در دوران نسل قدیم

دخترك نصف عمرش را در . چه جوان؛ کتلین سعی کرد به خاطر بیاورد که آیا زمانی خودش این چنین بوده
خواست به او بگوید که زمستون داره  دلش می. ان گذرانده بود و تنها چیزي بود که با آن آشنایی داشتتابست
شاید سرانجام داشت به یک استارك . کلمات نوك زبانش بودند؛ کم مانده بود که بگوید. رسه، دخترم می

  .شد تبدیل می

شد، سپس به تدریج تا  اش بلند می اطرافشان زوزه گرفت، مانند گرگی در بیابان در باالتر از اسنو، باد آرام نمی
تر بودند،  این باال ستارگان روشن. کرد ها را به انجام همین عمل اغوا می شد؛ انگار که آن حد نیستی آرام می

آسمان صاف سیاهی  ي ها برسد، و هالل ماه عظیمی در زمینه چنان نزدیک که انگار کم مانده بود دستش به آن
ها بر اثر  پله. تر است رفتند، کتلین دید که نگاه به باال از نگاه به پایین ساده همین طور باالتر که می .شد دیده می

شماري قاطر، ترك برداشته بودند و حتی با وجود تاریکی هوا،  ها یخ زدن و آب شدن و عبور تعداد بی قرن
ها را به  ی مرتفع رسیدند که دو تیغه از صخرهوقتی به ستیغ. شد اش می تماشاي ارتفاع باعث باال آمدن دل و روده

باد ممکنه یه کمی ترسناك باشه، . اینجا بهتره که جلوي قاطر حرکت کنیم«. کرد، مایا پیاده شد هم وصل می
  ».بانوي من

کتلین از تاریکی به مسیر روبرویش نگاه کرد؛ طولش تنها بیست قدم بود و نزدیک به سه قدم عرض داشت، 
هاي سبک به راه افتاد،  مایا با قدم. شنید جیغ باد را می. فش را پرتگاهی با شیب تند گرفته بوداما هر دو طر

اما بیش از یک قدم برنداشته . نوبت او بود. گذشتند قاطرش با آرامش دنبالش کرد، انگار که از یک حیاط می
سیاه که اطرافش را گرفته  کرد، حجم عظیم هواي فضاي خالی را حس می. هاي ترس شد بود که اسیر آرواره

باد در گوشش داد کشید و با چنگ انداختن به . لرزید و جرات قدم برداشتن نداشت ایستاد؛ از ترس می. بود
کتلین خیلی با احتیاط به عقب قدم برداشت، اما قاطر پشت سرش . ردایش سعی کرد که او را از لبه پرت کند

  .جریان عرق سرد روي پشتش را حس کرد. میرم اینجا می: کرد با خودش فکر. نشینی نبود بود و امکان عقب

صداي دخترك به نظر از هزار فرسنگ دورتر » لیدي استارك، حالتون خوبه؟«: مایا از سمت دیگر صدا کرد
  .آمد می

  ».اش برنمیام، دخترم من از عهده... من«. کتلین تالی استارك آنچه از غرورش باقی بود را قورت داد

  ».ببینید چقدر عرض مسیر زیاده. تونید دونم که می تونید، می چرا، می«



ها شده  بچه ي چرخید، کوه و آسمان و قاطرها مثل فرفره دنیا داشت دور سرش می» .خوام نگاه کنم نمی«
  .هایش را بست وسعی کرد تنفسش را منظم کند کتلین چشم. بودند

  ».وي منتکون نخورید، بان. رسم االن براي کمک می«: مایا گفت

باد و کشیده شدن چرم روي  ي به زوزه. تکان خوردن، آخرین کاري بود که کتلین قصد انجامش را داشت
. هاتون رو ببندید اگه دوست دارید چشم«. سپس مایا پیشش بود و با مالیمت دستش را گرفت. سنگ گوش داد

کنم، آسونه،  ا رو راهنمایی میشم. خیلی خوبه، بانوي من. طناب رو ول کنید، برفک خودش راهش رو میاد
حاال . دیدید. همینه، پاتون رو حرکت بدید، فقط به جلو سرش بدید. حاال به خاطر من یه قدم بردارید. بینید می

و به این ترتیب، هر یک از پاها » .بله. یکی دیگه، جلو برید. تونید بدوید دلتون بخواد می. هول نشید. یکی دیگه
اعتنا  ، دختر حرامزاده کتلین را کور و لرزان از آن مسیر گذراند، در حالی که قاطر سفید بیبه نوبت، قدم بعد قدم

  .کرد دنبالشان می

ها  اي که اسکاي نام داشت، تنها دیوار بلند هاللی شکلی بود که از چیده شدن بدون مالت سنگ قلعه
اینجا . والریا هم زیباتر بود ي کشیده هاي سر به فلک برافراشته شده بود، اما به چشم کتلین استارك از برج

هاي درازي از  هاي فرسوده از باد اسکاي یخ زده بودند و قندیل شد؛ سنگ سرانجام تاج برفی آغاز می
  .هاي باال آویزان بودند صخره

 .ها صبح بخیر گفت و دروازه در برابرشان گشوده شد دمید که مایا با فریاد به نگهبان سپیده داشت از شرق می
شکی . خورد ها در هر اندازه به چشم نمی بزرگی از سنگ ي پشت دیوارها چیزي جز چند ردیف سکو و توده
صخره مقابلشان، یک غار  ي در دیواره. ترین کار در دنیا بود نبود که در اینجا آغاز کردن بهمنی از سنگ، ساده

ممکنه کمی تاریک باشه، اما . ل خود کوهداخ. اسطبل و سربازخونه اونجا هستند«: مایا گفت. دهان گشوده بود
از اینجا به بعد، مسیر بیشتر شبیه یه جور . تونن باال بیان اینجا آخرین حدیه که قاطرها می. حداقل از باد در امانیم

  ».تنها یک ساعت دیگه و بعدش ما به مقصد رسیدیم. پله، اما زیاد هم بد نیست نردبان سنگیه تا راه

فاصله بیش . هاي ایري را ببیند توانست پایه درست در باالي سر، در نور محو سحر می. کرد کتلین به باال نگاه
هاي  به یاد حرف. از پایین به کندوي عسل سفید کوچکی شباهت داشت. رسید از ششصد قدم به نظر نمی

تر به دنیا  ها عاقل تالی لنیسترها شاید غرور داشته باشند، اما«: به مایا گفت. سبد و باالبر افتاد ي عمویش درباره
  ».رم ها می من با شلغم. بگو که یه سبد پایین بفرستند. کردم تمام روز و بیشتر شب سواري می. میان

مرد تنومندي با رداي آبی . وقتی کتلین استارك سرانجام به ایري رسید، خورشید کامالً طلوع کرده بود
، 1ک کرد که از سبد خارج شود؛ او سر واردیس ایگناش به کتلین کم آسمانی و نقش ماه و باز روي سینه
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در کنارش استاد کولمنِ الغر و مضطرب ایستاده بود که کمبود مو . جان ارن بود ي محافظین خانواده ي فرمانده
لیدي استارك، افتخار به همون اندازه که غیرمنتظره است، «: سر واردیس گفت. و اضافی پهناي آرواره داشت

خبرش رو به خواهرتون . البته بانوي من، افتخار بزرگیه«. موافقت جنباند ي کولمن سرش را به نشانهاستاد » .بزرگه
  ».دستور داده بودند که به محض رسیدنِ شما بیدارشون کنیم. فرستادم

  .ظاهراً کسی متوجه نیش لحن کتلین نشد» .امیدوارم که شب راحت خوابیده باشه«

 ي هاي بزرگ، ایري قلعه در مقیاس خاندان. مارپیچ راهنمایی کردند ي پله یک راهمردها او را از اتاق باالبر به 
کوه عظیم، مانند تیرهاي یک تیردان، سفت کنار هم چیده شده  ي کوچکی بود؛ هفت برج باریک که روي شانه

وینترفل  گفت که سیلوي آن به بزرگی مال خانه نداشت، اما ند می نیازي به اسطبل یا آهنگري یا سگ. بودند
گذشت، راهروهاي  با این وجود وقتی کتلین از میان آن می. هایش گنجایش پانصد سرباز را دارند است و برج

  .شد گرداند و به شکل غریبی خالی از سکنه احساس می ها را برمی سنگی صداي خالیِ قدم

هاي  ی درازش روي شانههنوز لباس خواب به تن داشت، موي خرمای. اش منتظر او بود الیسا در اتاق شخصی
کرد، اما وقتی  هاي شب را با شانه باز می خوردگی کنیزي پشتش ایستاده بود و گره. برهنه و پشتش ریخته بود

طول اتاق را » .کت، اوه کت، از دیدنت خوشحالم، خواهر عزیزم«. کتلین وارد شد، خواهرش با لبخند برخاست
اوه، خیلی . چه مدته همدیگه رو ندیدیم«: ا در گوشش زمزمه کردالیس. دوید و بازوانش را دور کتلین انداخت

  ».خیلی وقت پیش بود

خواهرش دو . ها تاثیرش را گذاشته بود گذشت آن. در واقع پنج سال گذشته بود؛ پنج سال ظالمانه براي الیسا
بدنش فربه شده بود و  تر از کتلین بود، اما قدش کوتاه. رسید تر به نظر می تر بود، با این حال مسن سال جوان

ها را داشت، اما مال او مات و خیس بودند و هیچ گاه  چشمان آبی تالی. آلود بود پریده و پف صورتش رنگ
اي  همچنان که در آغوش او بود، کتلین دختر ظریف با سینه. گیر شده بود دهان کوچکش بهانه. آرامش نداشتند

داشتنی و سرشار  ت ریورران در کنارش ایستاده بود؛ چقدر دوستباال گرفته را به خاطر آورد که آن روز در سپ
تمام چیزي که از زیبایی خواهرش باقی مانده بود، انبوه موي خرمایی پرپشتی بود که تا کمرش . از امید بود
  .ریخته بود

  ».اي خسته... تو ظاهراً سالمی، اما«: کتلین دروغ گفت

حاضرین شد؛ کنیزش، استاد  ي ظاهراً آن وقت متوجه بقیه» .، بلهبله. خسته«. خواهرش از آغوش او کنار کشید
ها دست  موقع خروج آن» .خوام با خواهرم خصوصی صحبت کنم می. ما رو تنها بگذارید«. کولمن، سر واردیس

  ...کتلین را نگه داشته بود



ن شدن خورشید پشت ابر مانند پنها. او را دید ي کتلین تغییر قیافه. و به محض بسته شدن در رهایش کرد... 
عقلت رو از دست دادي؟ بدون اجازه اونو اینجا آوردي، بدون حتی یه اطالع دادن «: الیسا با تشر گفت. بود

  »...کشونی ساده، ما رو به دعواي خودت با لنیسترها می

در  سوخت، اما آتش بزرگی در آتشدان می. کرد شنید را باور می کتلین به سختی آنچه می» دعواي من؟«
 ي تو بودي که اون نامه. اولش تو بودي که درگیر دعوا شدي، خواهر«. صداي الیسا هیچ اثري از گرمی نبود

  ».لعنتی رو براي من فرستادي، تو بودي که نوشتی لنیسترها شوهرت رو به قتل رسوندن

به حق خدایان، کت، ! شتمهیچ قصد مقابله با اونا رو ندا! به منظور هشدار دادن به تو تا از اونا برحذر باشی«
  »دونی چکار کردي؟ می

رابرت ارن، لرد . الیسا چرخید، لباس گشاد ضخیمش دور بدنش پیچ خورد» مامان؟«: صداي ضعیفی گفت
به طرز . ها زل زده بود ایري، با عروسکی در دستش در چهارچوب در ایستاده بود و با چشمانی درشت به آن

بت به سنش کوچک بود، تمام عمرش ناخوشی کشیده بود و گاه به گاه بدنش اش نس انگیزي الغر بود، جثه رقت
  ».صدا شنیدم«. نامید استاد آن را بیماري لرز می. لرزید می

با این حال خواهرش سرزنش را با نگاه . زد کتلین فکر کرد که تعجبی نداشت؛ الیسا تقریباً داشت داد می
  »یادت میاد؟. واهر من، لیدي استاركخ. این خاله کتلینه، عزیزم«. متوجه او کرد

، گرچه آخرین بار که کتلین را دیده بود، کمتر »فکر کنم«اي به او نگاه کرد و گفت  پسرك بدون هیچ عالقه
  .از یک سال سن داشت

هاي رختخواب او را مرتب کرد و با موي  مالفه» .بیا پیش مامان، شیرینم«: الیسا کنار آتش نشست و گفت
. دونست جان می. شنوي باور نکن خوشگل نیست؟ قوي هم هست، چیزهایی که می«. او ور رفت اي ظریف قهوه

گفت و دست منو اون قدر محکم  مرتب اسم رابرت رو می. آخرین حرفش. شه به من گفت که تبار حفظ می
بچه  خواست همه بدونند که می. تبار خودش. شه بهشون بگو که تبار حفظ می: گفت. چنگ زد که جاش موند

  ».شه من چه پسر قوي و خوبی می

  »...ما. شه که باید سریع اقدام کنیم الیسا، اگه در مورد لنیسترها حق با تو باشه، اتفاقاً بیشتر واضح می«

  »طبیعت حساسی داره، مگه نه عزیزم؟. جلوي بچه نه«: الیسا گفت

ند . کاري نیست و االن وقت مالحظهپسرت فرمانرواي ایري و مدافع دره است، «: کتلین به او یادآوري کرد
  ».کنه که شاید کار به جنگ بکشه فکر می



رابرت کوچولو از روي شانه نگاهی به کتلین » .ترسونی پسرم رو می! ساکت«: الیسا با تشر ساکتش کرد
الیسا زمزمه . عروسکش روي حصیرها افتاد و خودش را سفت به مادرش فشرد. انداخت و شروع کرد به لرزیدن

هایش  لباسش را گشود و یکی از پستان ي سینه» .کنه مامان اینجاست، هیچی اذیتت نمی. نترس، شیرین من«: دکر
مادرش  ي پسر با اشتیاق آن را گرفت، صورتش را روي سینه. را بیرون کشید؛ سفید و سنگین بود، با نوکی سرخ

  .الیسا موي او را نوازش کرد. مخفی کرد و شروع کرد به مک زدن

خودش به یادش آمد، ریکان سه  ي بچه. پسر جان ارن: ناباورانه فکر کرد. دانست که چه بگوید ین نمیکتل
براي اولین . قرار بودند هاي ویل بی تعجبی نداشت که حکمران. ساله، با سنی نصف این پسر اما چندین برابر شَرتر

  ...اش را به لنیسترها بسپارد سرپرستیبار متوجه شد که چرا پادشاه قصد داشت بچه را از مادر جدا کند و 

  .کتلین مطمئن نبود که مخاطبش او بود یا پسرش» .ما اینجا در امانیم«: گفت الیسا داشت می

کنی قایم  اگه فکر می. هیچ کس در امان نیست«. شد خشمش داشت برانگیخته می» .احمق نباش«: کتلین گفت
  ».کنی کنند، در کمال تاسف اشتباه می شه که لنیسترها فراموشت شدن در اینجا باعث می

 ي حتی اگه اونا بتونند یه ارتش از کوهستان رد کنند و از دروازه«. الیسا گوش پسرش را با دستش گرفت
  ».رسه هیچ دشمنی دستش به ما در این باال نمی. خودت دیدي. خونین هم رد بشن، ایري تسخیر ناپذیره

اي تسخیر  هیچ قلعه«. خواسته که اخطار بدهد جه شد که عمو بریندن میمتو. خواست به او سیلی بزند کتلین می
  ».ناپذیر نیست

تنها مساله اینه که با این جن که تو برام آوردي، . گن همه این طور می. این یکی هست«: الیسا پافشاري کرد
  »چکار باید کنم؟

  .نوك پستان خیس و سرخ بود» دیه؟آدم ب«: داشت پرسید لرد ایري در حالی که از پستان مادرش دهان برمی

  ».گذاره که بچه کوچولوش رو اذیت کنه یه آدم خیلی بد، اما مامان نمی«. اش را پوشاند الیسا سینه

  ».پروازش بده«: رابرت با اشتیاق گفت

  ».کنیم شاید دقیقاً کاري باشه که می. شاید همین کار رو کردیم«: الیسا موي پسرش را نوازش کرد و گفت

   



  ادارد - ۳۵
زن روي پوستی به . هیکل یافت فینگر را گرم صحبت با زنی قدبلند و خوش خانه، لیتل در اتاق نشیمن فاحشه

پستان داشتند  و دختري خوش 1کنار آتش، هیوارد. اي پوشیده بود که با پر تزئین شده بود سیاهی جوهر، جامه
راستش را از دست داده بود، در  ي زنجیرباف و چکمه ي ظاهراً هیوارد فعالً کمربند، ردا، زره. کردند بازي می

خیس  ي جوري کسل لبخند به لب کنار پنجره. هایش را تا کمر باز کند حالی که دخترك مجبور شده بود دکمه
  .برد کند و از منظره لذت می هایش را رو می کرد که چگونه هیوارد کارت از باران ایستاده بود، تماشا می

  ».کار من اینجا تموم شده. وقت رفتنه«. هاي دستکشش را کشید مکث کرد و انگشتپله  ند پایین راه

رم به  می. شه، قربان اطاعت می«: جوري گفت. هیوارد به سرعت برخاست و با شتاب وسایلش را جمع کرد
  .به سمت خروجی رفت» .ها کمک کنم در آماده کردن اسب 2ویل

دست زن سیاهپوست را بوسید، یک شوخی . دایی را بجا آورداي آداب زمان ج فینگر بدون هیچ عجله لیتل
کار شما یا رابرت؟ «: قیدي گفت با بی. خصوصی زمزمه کرد که زن را به خنده انداخت، سپس پیش ند آمد

کنه و با شمشیر پادشاه  بینه، با صداي پادشاه صحبت می گن که دست رویاهاي پادشاه رو در خواب می می
  »...هاي پادشاه رو هم شریک هستید ن معناست که شما معشوقهبه ای. کنه حکومت می

بدون شما پیدا کردن . کنم از کمکتون ناسپاسی نمی. لرد بیلیش، توقع زیادي دارید«. ند حرفش را قطع کرد
و من . به این معنا نیست که حاضرم تمسخر شما رو تحمل کنم. کشید خانه شاید چند سال طول می این فاحشه

  ».ادشاه نیستمدیگه دست پ

  ».دایرولف باید حیوون بداخالقی باشه«: فینگر با دهانی کج گفت لیتل

جوري . ند کاله شنلش را باال کشید. ریخت ستاره می رفتند، باران گرمی از آسمان سیاه بی وقتی به اسطبل می
فته بود و با دست فینگر را با یک دست گر ویل جوان درست پشت سر جوري افسار مادیان لیتل. اسبش را آورد

اي پابرهنه، به در اسطبل تکیه داده بود و به او  فاحشه. رفت هاي شلوارش ور می دیگرش با کمربند و دکمه
  .خندید می

فینگر سوار شد  لیتل. ند سر تکان داد و به روي زین نشست» گردیم، سرورم؟ حاال به قلعه برمی«: جوري پرسید
 .الشان کردندجوري و بقیه دنب. و به کنار او آمد
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به این نتیجه . میل نیستم که اونو ازش بخرم کنه، بی شاتایا کاسبی موفقی رو اداره می«: فینگر گفت بین راه، لیتل
شن و وقتی  ها ندرتاً غرق می فاحشه. تري از کشتی هستند گذاري عاقالنه ها سرمایه خانه رسیدم که فاحشه

لرد پتایر به شوخی خودش » .مردم نداره ي رقی با پول بقیهدریایی سراغشون میاد، خوب، پول دزدها ف دزد
  .خندید

هاي تاریک و خلوت بارانداز  بعد مدتی او ساکت شد و در سکوت از خیابان. وراجی داد ي ند به او اجازه
وقفه مانند یاد  روي سر ند به گرمی خون و بی. هایشان رانده بود باران همه را به زیر سقف. پادشاه گذشتند

  .شدند قطرات درشت آب روي صورتش به پایین جاري می. چکید هاي قدیم می اهگن

لیانا این را شبی در وینترفل، خیلی وقت پیش، زمانی » .رابرت امکان نداره خودش رو به یه تخت محدود کنه«
که از یه دختري شنیدم «. وعده داده بود، به ند گفته بود »استورمز اند«که پدرشان دست او را به فرمانرواي جوان 

ند آن بچه را در آغوشش نگه داشته بود؛ انکار کردن دشوار بود و حاضر به » .در ویل صاحب بچه شده
دروغگویی به خواهرش نبود، اما به او اطمینان داد که اعمال رابرت پیش از نامزدي اهمیتی ندارند، اینکه او 

ند عزیزم، عشق «. لیانا تنها لبخند زده بود. تمردي شریف و صادق است که از صمیم قلب دوستش خواهد داش
  ».تونه ذات یک مرد رو تغییر بده شیرینه، اما نمی

بدون شک باکره بوده؛ در صورت چرب . دخترك آن قدر جوان بود که ند شهامت پرسیدن سنش را نداشت
مویش قرمز . ره بودندهاي سطح باالتر همواره قادر به فراهم کردن یک باک خانه بودن پیشنهاد مشتري، فاحشه

وقتی پستانش را درآورد تا نوك آن را . ها مثل نمک پاشیده شده بودند مک اش کک روشن بود و روي پل بینی
اسمش رو بارا «: داد گفت وقتی به بچه شیر می. مکی است اش نیز کک در دهان نوزاد بگذارد، ند دید که سینه

  »...سرورم؟ دماغش، موهاخیلی به ایشون شباهت داره، مگه نه، . گذاشتم

بین انگشتانش به مانند ابریشمِ . نوزاد را نوازش کرده بود ي ادارد استارك موي ظریف تیره» .بله، شباهت داره«
  .به خاطر آورد که اولین فرزند رابرت نیز همین موي ظریف را داشت. سیاه بود

  ».اش چقدر خوشگله بهش بگید که بچه. ارهاگه ایرادي ند... وقتی ایشون رو دیدین، بهش بگین، سرورم، اگه«

توانست به عشق پایان ناپذیر سوگند  رابرت می. ند این چنین نفرین شده بود» .گم بهش می«: ند قول داده بود
به یاد قولی افتاد که به لیانا وقتی که . کرد بخورد و قبل غروب فراموشش کند، اما ند استارك به حرفش عمل می

  .بود و بهایی که به خاطر حفظ آن قول پرداخته بودداد، داده  جان می

شاتایا گفته که . خورم، سرورم به خدایان قدیم و جدید قسم می. اي نبودم و بهش بگید که با هیچ کس دیگه«
پس حتماً . تونم نصف سال مرخصی داشته باشم، همین طور به این امید که ایشون برگرده به خاطر بچه می



همیشه واقعاً به من محبت . خوام، فقط ایشون منتظرم؟ جواهر یا هیچ چیز دیگه نمیگید که من  بهشون می
  ».داشت

  ».دم که بارا محتاج نباشه گم، دخترم، و قول می بهش می«. ند پکر فکر کرد که خوش به حالت

ر بر سوا. اش بیرون کشید سپس دخترك لبخند زده بود؛ لبخندي چنان همراه با امید که قلب ند را از سینه
تري از  جوان ي دید؛ چقدر به نسخه اسب در دل شب بارانی، ند صورت جان اسنو را در مقابل خودش می

گیرند، چرا چنین شهوتی را در مردها  ها سخت می اگر خدایان این چنین بر حرامزاده. خودش شباهت داشت
  »دونید؟ هاي رابرت چی می لرد بیلیش، از حرامزاده«اند؟  کاشته

  ».ي شروع، بیشتر از تو دارهخوب، برا«

  »چند تا؟«

اهمیتی داره؟ اگه با تعداد کافی «. هایی از آب به پشت شنلش سرازیر شدند جوي. فینگر شانه باال انداخت لیتل
. کنی، و اعلیحضرت در این مورد هیچ وقت شرم نشون نداده هاشون هدیه دریافت می ها بخوابی، از بعضی از زن
 ي چاره. رو رسماً پذیرفته، همونی که شب ازدواج لرد استنیس صاحب شد استورمز اندر دونم که اون پسر د می

گه که رابرت وسط  رنلی می. مادر یه فالرنت بود، دخترخاله و از خدمتکارهاي لیدي سلیس. اي نداشت دیگه
تخت زفاف رو  باال برده و قفل درِ اتاق ي رقصیدند، دختره رو به طبقه جشن، وقتی که استنیس و عروسش می

دونه، براي همین وقتی پسره متولد  ننگی براي شرافت خاندان زنش می ي ظاهراً لرد استنیس اینو لکه. شکونده
شایعاتی شنیدم که سه سال پیش، وقتی «. چشم به ند نگاهی انداخت ي از گوشه» .شد، اونو پیش رنلی فرستاد

ه بود، از یه پیشخدمت در کسترلی راك صاحب دوقلو رابرت براي حضور در مسابقات لرد تایوین به غرب رفت
اون . گذشت دادند فروشی که از اونجا می ها رو بکشند و مادر رو به یه برده سرسی ترتیبش رو داد که نوزاد. شد

  ».شون، اهانت شدیدي به غرور لنیسترها بوده همه نزدیک به خونه

. شد ورد هر فرمانرواي بزرگی در مملکت تعریف میهاي شنیعی نظیر این در م داستان. ند استارك اخم کرد
کرد؟ رابرتی که  ایستاد و فقط تماشا می اما آیا پادشاه کنار می... کرد به راحتی در مورد سرسی باورش می

شناخت این چنین در بستن چشم به روي چیزهایی که مایل به  کرد، اما رابرتی که می شناخت حتماً مداخله می می
  »هاي غیرشرعی پادشاه عالقمند شد؟ مقدمه به بچه چرا جان ارن بی«. مهارت نداشت دیدنشان نبود،

حتماً رابرت ازش خواسته بود که به تامین . اون دست پادشاه بود«. خیسش را باال انداخت ي شانه ،مرد کوتاه
  ».ها رسیدگی کنه بودن بچه



تري بوده، وگرنه چرا اونو  مهم ي یه مساله حتماً«. ند تا مغز استخوان آب کشیده بود و روحش سرد شده بود
  »بکشن؟

لرد ارن کشف کرد . متوجه شدم«. فینگر با تکان دادن سرش باران را از موهایش به اطراف پاشید و خندید لیتل
تعجبی . کردند فروش رو پر کرده و به این خاطر باید ساکتش می که اعلیحضرت شکم چند فاحشه و زن ماهی

کنه که خورشید از شرق طلوع  زندگی بدي، بعدش به همه فاش می ي ادامه ي چین مردي اجازهاگه به هم. نداره
  ».کنه می

براي اولین بار در چندین سال اخیر، دید که به ریگار تارگرین . ند استارك جوابی جز اخم کردن نداشت
  .کرد ها بوده؛ چنین فکر نمی خانه آیا ریگار مشتري دایم فاحشه. کند فکر می

سوزاند و صداي برخورد قطرات به زمین بلند  هایش را می نون ریزش باران شدت بیشتري یافته بود، چشماک
: کرد که جوري صدایش بلند شد هاي آب سیاه که به پایین تپه سرازیر بودند نگاه می به جوي. شده بود

  .و بالفاصله خیابان پر از سرباز شد. داد صدایش با نگرانی هشدار می» .سرورم«

پوش فلزي، کالهخودهاي آهنی با شیرهاي طالیی روي  زنجیرباف روي چرم، دستکش و ساق ي ند زره
فرصت شمارش نداشت، اما حداقل ده نفر بودند . رداهایشان، خیس از باران، از پشتشان آویزان بود. تاجشان دید

و وقتی اسبش » !پشت سر«: را شنیدفریاد ویل . خیابان را با شمشیر و نیزه سد کرده بودند ،که پیاده در یک صف
شمشیر جوري از غالف بیرون . بستند نشینی را می ي بیشتري از سربازان را دید که راه عقب را برگرداند، عده

  »!میرید راه رو باز کنید، وگرنه می«. کشیده شد

شون  اما گله«. دید ند جریان باران روي صورت او را می» .کشن ها زوزه می گرگ«: ها گفت آن ي فرمانده
  ».خیلی کوچیکه

  ».این چه معنایی داره؟ ایشون دست پادشاه هستند«. فینگر محتاطانه با اسبش چند قدم جلو رفت لیتل

روي صفحه . صف براي او راه باز کرد. کرد گل صداي سم اسب کهر را محو می» .دست پادشاه بودند«
  ».رو بخواي، حاال دیگه مطمئن نیستم چه کسی هستند راستش«. غرید طالیی، شیر لنیستر با گردنکشی می ي سینه

کنی چکار  فکر می. در قلعه منتظر برگشت ما هستند. لنیستر این دیوانگیه، بذار ما رد شیم«: فینگر گفت لیتل
  »کنی؟ داري می

  ».کنه دونه که چکار می می«: ند با خونسردي گفت



برادرم که یادتون هست، لرد استارك؟ در . گردم درم میمن دنبال برا. کامالً درسته«. جیمی لنیستر لبخند زد
  ».یه مرد کوتاه قد. هاي ناهمسان، زبون تند موي روشن، چشم. وینترفل با ما بود

  ».خوب به خاطر دارم«

اي ندارید که چه  شما تصادفاً ایده. پدر واالمقامم کامالً آشفته خاطر شده. ظاهراً در جاده دچار گرفتاري شده«
  »ه بد برادرم رو بخواد؟کسی ممکن

  ».برادرت به دستور من براي پاسخگویی در قبال جرایمش اسیر گرفته شده«

  »...سروران من«. فینگر با نگرانی غرید لیتل

الزم . شمشیرت رو بهم نشون بده، لرد ادارد«. سر جیمی شمشیرش را از غالف کشید و اسبش را به جلو راند
نگاه سرد تحقیرآمیزي به » .دم که شمشیر در دست بمیري ، اما ترجیح میبرم باشه، گلوت رو مثل ایریس می

هاي  رفتم، چون دوست نداشتم لباس لرد بیلیش، اگه جاي شما بودم، با عجله از اینجا می«. فینگر انداخت لیتل
  ».گرانبهام خونی بشن

صف لنیسترها » .و با خودم میارمهاي شهر ر نگهبان«: به ند قول داد. فینگر نیازي به ترغیب بیشتر نداشت لیتل
فینگر به مادیانش مهمیز زد و پشت یک  لیتل. عبور داد، سپس پشت سر او بسته شد ي گشوده شد و به او اجازه

  .پیچ ناپدید شد

ها و درهاي اطراف  ها از پنجره چشم. ها سه در برابر بیست بودند افراد ند شمشیرهایشان را کشیده بودند، اما آن
گروه او سواره بود، لنیسترها جز خود جیمی پیاده . کردند، اما هیچ کس قصد مداخله نداشت می تماشایشان

یک تاخت به جلو ممکن بود که آزادشان سازد، اما به نظر ادارد استارك چنین رسید که تاکتیک . بودند
  ».کشه میمنو بکشی کتلین حتماً تیریون رو «: کش هشدار داد به شاه. تري در اختیار دارند امن

اي را به سینه ند گرفت که خون آخرین پادشاه اژدهاساالر را  جیمی لنیستر نوك شمشیر طالکاري شده
اما «. آه کشید» .نه... کشه؟ به نظرم کنه؟ کتلین تالی شرافتمند یه گروگان رو می همچین کاري می«. چشیده بود

پس فکر «. شمشیر طالیی را به غالفش برگرداند جیمی» .حاضر نیستم با جان برادرم، سرِ شرف یه زن قمار کنم
ده یا  دونم که اهمیتی می نمی. کنم که باید بذارم به پیش رابرت فرار کنی و تعریف کنی که چقدر ترسوندمت

وقتی پشت ردیف سربازانش . جیمی موهاي خیسش را با انگشت به پشت شانه کرد و اسبش را چرخاند» .نه
  ».اي به لرد استارك نرسه ترگار، مواظب باش که صدمه«. اش نگاه کرد هرسید، رو به عقب به فرماند

  ».اطاعت، سرورم«



ند از میان تاریکی شب و باران، سفیدي » ...تونیم اجازه بدیم که بدون هیچ تنبیهی رد شه، پس نمی... اما«
  ».افرادش رو بکشید«. لبخند جیمی را دید

از . شد که ند فریاد ویل را شنید یمی دیگر داشت چهارنعل دور میج» !نه«: ند دست به شمشیر برد و داد کشید
زد که از سر راهش کنار  ند به اشباحی با رداي سرخ ضربه می. ها نزدیک شدند دو طرف سربازها به آن

آور  سم فلزي با صدایی چندش. جوري کسل به پهلوي اسبش زد و یورش برد. کشیدند؛ یکی را کشت می
ویل داشت . اي جوري آزاد بود سرباز دوم کنار کشید و براي لحظه. ن لنیسترها را له کردصورت یکی از محافظی

ند به سمت او تاخت، شمشیرش را . شد داد و از روي اسبش که در حال مرگ بود پایین کشیده می فحش می
ي صورتش به ترگار به زانو افتاد، تاج شیر از وسط نصف شده بود، خون رو. روي کالهخود ترگار فرود آورد

زد که یک نیزه به شکمش فرو  هایی که افسار اسبش را گرفته بودند ضربه می هیوارد به دست. ریخت پایین می
جوري، فرار ! نه«: ند داد کشید. ریخت ها بود، از شمشیرش باران سرخ می ناگهان جوري دوباره کنار آن. رفت
  .ورش کرد و در دهانش مزه خون را چشیددرد مدتی ک. اسب ند سر خورد و روي گل سرنگون شد» !کن

اش کردند، شمشیرها برخاستند و  ها ساق اسب جوري را بریدند و او را به پایین کشیدند، محاصره دید که آن
. وقتی اسب ند به روي پاهایش برخاست، ند سعی کرد که بلند شود، اما با فریادي بلند دوباره افتاد. فرود آمدند

باران . براي مدتی، آخرین چیزي بود که دید. دید ان شکسته از ساق پایش را میزدگی نوك استخو بیرون
 .ریخت ریخت و می ریخت و می می

اسبش نزدیک شد، بوي تند خون به . ها تنها بود هایش را گشود، با مرده وقتی لرد ادارد استارك دوباره چشم
هایش را از شدت درد روي  کشید، دندانند خودش را در میان گل به جلو . مشامش خورد، چهارنعل دور شد

کردند و مردم شروع به  هاي روشن با شمع تماشا می ها از پنجره صورت. ها طول کشید به نظر سال. هم فشرد
  .ها کردند، اما هیچ کس براي کمک پا پیش نگذاشت خروج از درها و کوچه

  .جسد جوري کسل را به آغوش گرفته بودفینگر و نگهبانان شهر او را در خیابان در وضعی یافتند که  لیتل

اي محو از رنج  ها از جایی یک تخت روان حاضر کردند، اما از بازگشت به قلعه برایش جز خاطره ردا طالیی
آورد که زیر نور خاکستري اوایل سحر،  به یاد می. کشیدن باقی نماند و چندین بار هوشیاریش را از دست داد

هاي صورتی روشن دیوارهاي عظیم را به رنگ خون درآورده  باران سنگ. ش دیدسرخ را در مقابل ي هیکل قلعه
  .بود

ي خشخاش  شیره. بنوشید، سرورم«: کرد سپس استاد بزرگ پایسل با یک فنجان باالي سرش بود و زمزمه می
  ».براي تسکین درد



 ي قداري پارچهگفت که شراب را بجوشاند و م آورد و سپس پایسل به شخصی می بلعیدن را به یاد می
  .ابریشمی تمیز بیاورد؛ و این آخرین چیزي بود که درك کرد

   



  دنريس - ۳۶
آساي برنزي تشکیل شده بود که روي پاهاي عقب برخاسته  یس داترك از دو اسب غولیي اسب و دروازه

  .تیز تشکیل دهند رسید تا یک تاقِ نوك هایشان صد قدم باالتر از جاده به هم می بودند و سم

با این . خورد و بنایی به چشم نمی... دانست که چرا وقتی شهري دیوار ندارد، محتاج دروازه است نمی دنی
ي دروازه در دوردست  هاي عظیم، باشکوه و زیبا، و کوه ارغوانی در زمینه وجود جلویش قد کشیده بودند، اسب

ه بودند که کال دروگو در کنار سواران هاي درازي انداخت هاي برنزي روي علفزار مواج سایه نریان. شد دیده می
  .ي خدایان هدایت کرد همخونش، کاالسارش را از زیر سم آن دو به جاده

ویسریس سوار اسب بود؛ بعد آن روز . ها در مشایعت سر جورا و برادرش وارد شد اي دنبال آن دنی روي نقره
صدا » کال رائه مار«ها به استهزا او را  د، داتركدر علفزار که دنی او را رها کرد تا پاي پیاده به کاالسار برگرد

کال دروگو روز بعد جایی در یک ارابه به او پیشنهاد کرده بود و ویسریس . زدند، یعنی پادشاه پا زخمی می
ها،  ها براي خواجه کنند؛ ارابه با تکبر پایان ناپذیري که داشت، متوجه نشده بود که تمسخرش می. پذیرفته بود
: این باعث کسب لقب دیگري شد. ها بودند ها و خیلی مسن هاي نزدیک به زایمان، خیلی کوچک نمعلولین، ز

برادرش تصور کرده بود که آن روش عذرخواهی کال است از آنچه که دنی . سوار ، پادشاه ارابه»کال راگات«
شوالیه . اعث شرم او گردددنی از سر جورا تمنا کرده بود که به ویسریس حقیقت را نگوید که مبادا ب. کرده بود

دنی مقدار . اما مطابق خواست دنی عمل کرده بود... پاسخ داده بود که کمی شرمساري به نفعِ خود پادشاه است
آغوشیِ دوریا را صرف کرده بود تا دروگو نرم شود و اجازه دهد که  هاي هم فراوانی التماس و تمام حقه

  .شودها ملحق  ویسریس دوباره در راس صف به آن

خورد، فقط علف  هیچ بنا یا انسانی به چشم نمی» شهر کجاست؟«: شدند، پرسید وقتی از زیر تاق برنزي رد می
ها در طی قرون  هایی گرفته بودند که داترك هاي باستانی از تمام سرزمین اي که دو طرفش را مجسمه بود و جاده

  .چپاول کرده بودند

  ».ي کوه جلوتر، در دامنه«: سر جورا پاسخ داد

هاي  خداوند. ي اسب، خدایان به تاراج رفته و قهرمانان مسروقه در دو سمت صف کشیده بودند پشت دروازه
. ي خود را به آسمان نشانه گرفته بودند ي به شکل صاعقه ي شهرهاي مرده، عصاهاي شکسته فراموش گشته

ترك خورده و رنگ گرفته بود، و  هایشان صورت. کردند پادشاهان سنگی از روي مسندشان به دنی نگاه می
ل نداشتند، روي  دوشیزه. حتی نامشان هم در میان غبار زمان ناپدید شده بود هاي جوانِ چاالك که پوششی جز گُ

هیوالها کنار جاده در میان چمن ایستاده . ریختند هایی شکسته، هوا می رقصیدند یا از جام سکوهایی از مرمر می
دارِ آماده  هاي نیش هاي غران، مانتیکورهایی با دم ین با چشمانی از جواهر، شیردالبودند؛ اژدهاهاي سیاه آهن



داشتنی بودند که نفسش را بند  ها چنان دوست برخی از مجسمه. دانست حمله و سایر حیواناتی که اسمشان را نمی
سر جورا . آورد قت میآورند، برخی دیگر چنان بدقیافه و هولناك بودند که دنی به زحمت تماشایشان را طا می

  .ي دوم احتماالً از سرزمین سایه در ماوراي آشائی هستند گفت که دسته

  ».هاي متفاوت و از کلی سرزمین. چقدر زیاد«: دنی گفت. رفت اي آهسته جلو می نقره

ویسریس دقت » هاي شهرهاي مرده زباله«: با پوزخند گفت. ویسریس چندان تحت تاثیر قرار نگرفته بود
شدند، با  ها متوجه می ي اندکی از داترك د که به زبان مشترك هفت پادشاهی صحبت کند که تنها عدهکر می

این وجود دنی ناخودآگاه به محافظینش در پشت سر نگاهی انداخت تا مطمئن شود که حرف برادرش را 
هاي برتر از  یزهایی که انسانها بلدند اینه که چ تنها چیزي که وحشی«: قیدي ادامه داد ویسریس با بی. اند نشنیده

وگرنه براي من هیچ ارزشی . اونا واقعاً در کشتار مهارت دارند«. خندید» .و کشتار... خودشون ساختند رو بدزدند
  ».نداشتند

  ».اونا حاال ملت من هستند، تو نباید وحشی صداشون کنی، برادر«: دنی گفت

از روي شانه به اگو و . به زبان مشترك... » .نهز اژدها هر جور که خوشش بیاد حرف می«: ویسریس گفت
هاي  ها ظرفیت فهم صحبت ببین، وحشی«. راکارو نگاهی انداخت و به لبخندي تمسخرآمیز مفتخرشان ساخت

. ي سنگیِ پنجاه قدمیِ فرسوده از خزه روي جاده سایه انداخته بود یک مجسمه» .هاي متمدن رو ندارند انسان
چقدر دیگه باید در این خرابه وقت تلف کنم تا دروگو ارتشم رو بهم «. چشم دوختویسریس با کسالت به آن 

  ».بده؟ از انتظار کشیدن خسته شدم

  »...پرنسس باید به دوش کالین معرفی بشن«

اي  ي پیشگویی سرنوشت توله ها، بله، و بعدش اون نمایش مسخره عجوزه«. برادرش حرف شوالیه را قطع کرد
چه اهمیتی براي من داره؟ از خوردن گوشت اسب خسته شدم و حالم از بوي . بهم گفتی که در شکمشه، قبالً

اي از پودر معطر را نگه  اش را بو کرد که همیشه در آنجا کیسه آستین گشاد جلیقه» .خوره ها بهم می این وحشی
بریشمی و پشمی ضخیمی هاي ا تمام لباس. جلیقه کثیف بود. اي داشته باشد بعید بود که چندان فایده. داشت می

  .که ویسریس با خود از پنتاس آورده بود، در سفر کثیف شده و از شدت عرق رنگ گرفته بودند

. شن که بیشتر مورد پسند شما باشن، اعلیحضرت در بازار غربی غذاهایی پیدا می«: سر جورا مورمونت گفت
کال وقتی خودش مناسب بدونه، به قولش . هاي شهرهاي آزاد براي فروش کاالهاشون به اینجا میان بازرگان
  ».کنه عمل می



. دستش بیارمه اون یه تاج به من قول داده و من مصمم هستم که ب. به نفعشه بکنه«: ویسریس با اخم گفت
. وقیحی از یک زن افتاد که شش پستان و سر راسو داشت ي نگاهش به مجسمه» .کنه اژدها تمسخر رو تحمل نمی

  .اش کند ا از نزدیک بررسیبه کنار جاده رفت ت

رسید، به سر جورا  وقتی صدا دیگر به برادرش نمی. خالص شده بود، اما اضطرابش کاهش نیافت دنی فعالً
  ».کنم که خورشید و ستارگان من زیاد اونو منتظر نگذاره دعا می«: گفت

. کاالسار جاي اون نیست. دمون برادر شما باید در پنتاس منتظر می«. شوالیه با تردید به ویسریس نگاه کرد
  ».ایلریو سعی کرد که بهش هشدار بده

  ».شوهرم بهش قول تاجی از طال داده. ره به محض اینکه ده هزار نفرش رو داشته باشه، می«

همین رو بهشون . ها متفاوته ها به زندگی با ما غربی نگاه داترك... بله، کالیسی، اما«. سر جورا غرولند کرد
ویسریس عقیده داره که شما . ساالرها تاجر نیستند اسب. یو، اما برادرتون گوشش بدهکار نیستگفتم، مثل ایلر

در عوض به ویسریس . اما کال دروگو باورش اینه که شما یه هدیه هستید. خواد رو فروخته و االن بهاش رو می
کسی حق مطالبه چیزي از . یه کال کنند، اون هم از هدیه رو مطالبه نمی. اما به وقتش... اي خواهد داد، بله هدیه

  ».کال رو نداره

. داد دانست، با این حال انجامش می دنی علت دفاع از برادرش را نمی» .منتظر گذاشتنش درست نیست«
  ».تونه هفت پادشاهی رو درو کنه کش داترکی می گه که با ده هزار نعره ویسریس می«

  ».با ده هزار جارو یه اسطبل تمیز کنه تونه ویسریس نمی«. سر جورا باد به دماغ انداخت

چطور اگه ویسریس نباشه؟ ... چطور«. آمیز او جا خورده است توانست تظاهر کند که از لحن تحقیر دنی نمی
  »ها توانایی فتح هفت پادشاهی رو دارند؟ اي رهبر اونا باشه؟ شخصی مقتدرتر؟ اون وقت داترك اگه کس دیگه

اوایل تبعید شدنم، «. گذشتند ي خدایان می هایشان در کنار هم از جاده باس. ي سر جورا متفکر شد چهره
پرنسس، اگه اون موقع این . تمدن هستند هاشون بی ي اسب دیدم که به اندازه لختی می ها رو بربرهاي نیمه داترك

شون از ي خوب، بدون زحمت لشکري صد برابر خود دادم که هزار شوالیه پرسیدید، جواب می سوال رو ازم می
  ».دن ها رو فراري می داترك

  »اما اگه حاال بپرسم؟«

دونند، برد  اي هستند، مطلقاً معناي ترس رو نمی اونا سوارکار بهتري از هر شوالیه. حاال اون همه مطمئن نیستم«
هاي  در هفت پادشاهی، بیشتر کماندارها از پشت سپرها یا دیواري از چوب. هاشون از مال ما بیشتره کمان



نشینی فرقی براشون  کنند، موقع هجوم یا عقب ها پشت اسب شلیک می داترك. کنند تیز در نبرد شرکت می كنو
شوهر واالمقام شما به تنهایی چهل هزار . شون خیلی زیاده، بانوي من و عده... نداره، به یک میزان مرگبار هستند

  ».جنگجو در کاالسارش داره

  »واقعاً این همه؟«

. شون شوالیه نبودند دنت آورد، اما بیش از یک دهم ار، همین تعداد نفرات با خودش به ترايبرادر شما، ریگ«
هاشون  وقتی ریگار از پا دراومد، خیلی. مسلح به نیزه بودند ي بقیه کماندار، سوارکار آزاد و سرباز پیاده

ارزشی چقدر در برابر چهل  به گمان شما همچین لشکر کم. هاشون رو انداختند و از میدان نبرد گریختند سالح
هاي زنجیري چقدر از  هاي چرمی و پیراهن ایستند؟ جلیقه کشند می هزار سوار داترکی که براي کشتار فریاد می

  »کنه؟ اونا در برابر باران تیر محافظت می

  ».نه زیاد، نه چندان«

هاي هفت پادشاهی حداقل در  ناینو هم در نظر داشته باشید پرنسس، که اگه حکمرا«. شوالیه با سر تایید کرد
سوار هیچ  قبایل اسب. کشه حدي که خدایان به یه غاز عقل داده، فکرشون رو به کار بندازند، کار به اونجا نمی

ترین قلعه در هفت پادشاهی رو تسخیر کنند،  شک دارم که بتونند حتی ضعیف. اي به فن محاصره ندارند عالقه
  »...له باشه که در میدان باز باهاشون رو در رو بشهاما اگه رابرت برتیون اون قدر اب

  »هست؟ منظورم اینه که ابله هست؟«

کال شما عقیده داره که . شد رابرت باید داترکی متولد می«: سرانجام گفت. سر جورا مدتی به فکر فرو رفت
اون . کنه ر موافقت میغاصب با این نظ. شه تنها یه بزدل به جاي رویارویی با دشمنش پشت دیوار سنگی قایم می

اما اشخاص دور و . ها در میدان باز مقابله کنه پرواست که با قشون داترك و اون قدر بی... مرد نیرومند و شجاعیه
  .تف کرد» ...برادرش استنیس، لرد تایوین لنیستر، ادارد استارك. برش، خوب، صداي ساز اونا متفاوته

  »از این لرد استارك متنفري؟«

اون به خاطر چند قاچاقچی شپشو و شرافت گرانبهاش، هر چی که عاشقش بودم رو «: تلخی گفت سر جورا به
سر جورا فوراً موضوع را . کشد ي آن رنج می توانست بگوید که هنوز از خاطره دنی از لحن او می» .از من گرفت
  ».شهر فرمانرواهاي سوارکار. ویس داترك. اونجا«: با اشاره انگشت گفت. عوض کرد

هاي عریض بعد آن هدایت  ها را از میان بازار بزرگ غربی به جاده کال دروگو و سوارهاي همخونش آن
یس یو. کرد و غرق تماشاي مناظر غریب اطرافش بود ها را دنبال می اي آن دنی با فاصله کم روي نقره. کردند



زد که ده برابر پنتاس باشد،  میتخمین . داترك همزمان بزرگترین و کوچکترین شهري بود که به عمر دیده بود
هاي  هاي عریض پوشیده از علف و گل، و مفروش با گل اي وسیع بدون دیوار یا مرز دیگري، با خیابان گستره
ها و تاالرها همه در کنار هم جمع  ها و مغازه ها و پل ها و ویالها و آلونک در شهرهاي آزاد غرب، برج. وحشی

گرفت؛ باستانی، متکبر، خالی از  ري روي زمین پخش بود و حمام آفتاب مییس داترك با خمایبودند، اما و
  .سکنه

هاي تراشیده شده از سنگ، ویالهایی بافته شده از علف به  ایوان. ها نیز به چشمش غریب بودند حتی ساختمان
وارهایی از ي مرمري، تاالرهاي سرگشوده با دی پله هاي پله هاي کج و معوج چوبی، هرم بزرگی یک قلعه، برج

هیچ کدوم به بقیه شباهت «. هاي خاردار شکل گرفته بود دیوارهاي برخی از قصرها به جاي سنگ از بوته. الوار
  ».نداره

هزار سال پیش، گودالی در . سازند ها نمی داترك. جا نیست نظر برادر شما چندان هم بی«: سر جورا تایید کرد
هایی  بینید، برده بناهایی که می. شد شون می پوشوندند، و خونه می کندند و روش رو با علف بافته شده زمین می

  ».هاي چپاول شده به اینجا آورده شدن، و هر کدوم به سبک ملت خود معماره ساختند که از سرزمین

بازار » کنند، کجان؟ مردمی که اینجا زندگی می«. ها، ظاهراً خالی از سکنه بودند بیشتر تاالرها، حتی بزرگترین
کشیدند، اما سایر جاها تنها چند خواجه دیده بود که به  دویدند و مردهایی که داد می هایی بود که می از بچه پر

  .دنبال کارشان عازم جایی بودند

ها و خدمتکارهاشون،  هاي دوش کالین ساکن دایمی شهر مقدسند، اونا و برده تنها پیرزن«: سر جورا پاسخ داد
ها به آغوش مادر، هر فردي  ي کال ت داره که در صورت بازگشت همزمان همهس داترك اون قدر وسعیاما وی
یس داترك یها پیشگویی کردند که روزي این اتفاق میفته و براي همین و پیرزن. ي کاالسارها رو جا بده از همه

  ».ي فرزندانش رو داشته باشه باید آمادگی پذیرایی از همه

شدند و  ی و سرزمین سایه براي تجارت جمع میئتی و آشا ها از یی نزدیک به بازار شرقی، جایی که کاروان
هایش  دنی به یاد کنیزِ وکیل ایلریو و صحبت. ي کوه مادر بود، کال دروگو سرانجام دستور توقف داد زیر سایه

در واقع تاالري عظیم بود که » قصر«. ي خالص افتاد در مورد قصري با دویست اتاق و درهایی از نقره
سقفی ابریشمی داشت که در واقع . ارهایش، توسط الوارهایی با برش نامیزان، تا چهل قدمی باال رفته بودنددیو

هاي نادر آن را برپا کرد، یا براي آشکار ساختنِ آسمان  شد براي در امان ماندن از بارش چادري مواج بود و می
هاي بلندي  ها وجود داشت که پرچین ار براي اسبهاي وسیعی از علفز اطراف تاالر، محوطه. انتها پایین کشید بی

هاي مینیاتوري پوشیده از  شد که مانند تپه ي خاکی گرد دیده می هاي آتش و صدها خانه همچنین گودال. داشتند
  .علف، از زمین بیرون زده بودند



ار از زین پایین وقتی هر سو. ها از جلو براي تدارك دیدن ورود کال دروگو رفته بودند لشکر کوچکی از برده
داد که منتظر  اي می هاي دیگرش به برده سالح ي کرد و آن را به همراه همه آمد، ارخش را از کمر باز می می

سر جورا شرح داده بود که حمل سالح و همچنین . حتی خود کال دروگو مستثنی نبود. ها بود تحویل گرفتن آن
حتی کاالسارهاي در حال جنگ نیز وقتی در دامان . استس داترك ممنوع یهاي آزاد در وی ریختن خون انسان

. خوردند گذاشتند و سر یک سفره گوشت و شراب می هاي دیرینشان را کنار می کوه مادر بودند، اختالف
ها از یک خون، از یک کاالسار، از یک گله  پیرزنان دوش کالین فتوا داده بودند که در این مکان تمام داترك

  .هستند

ترین سوار همخون  او مسن. آمد که کوهولو پیشش آمد اي پایین می ک ایري و ژیکوي از نقرهداشت به کم
ي گرز  هاي شکسته که بیست سال پیش، ضربه دروگو بود، مرد تاس خپلی بود با دماغی کج و دهانی پر از دندان

شمنان پدرش داشتند، خردشان کرده بود؛ وقتی که کاالکاي جوان را از دست کسانی که قصد فروش او را به د
  .زندگی کوهولو از آن روز به زندگی دروگو پیوند خورده بود. نجات داده بود

کرد  ها را نوعی گارد شاهنشاهی داترکی تصور می ابتدا دنی آن. هاي خاص خودش را داشت هر کال همخون
ژیکوي به او آموخته بود که  .اند از اربابشان محافظت کنند، اما در واقع فراتر از این بودند که سوگند خورده

. ترین دوستان او بودند ي او، صمیمی ها برادران کال، سایه سوار همخون بیش از یک محافظ صرف است؛ آن
هاي  سنت. ها در یک زندگی واحد شریک بودند گفت و این چنین بود؛ آن می» همخونان من«ها  دروگو به آن
میرد، سواران همخونش باید با او بمیرند تا در سرزمین  کال میکرد که وقتی  ساالرها ایجاب می باستانی اسب

کردند که انتقام  ها تنها آن قدر زندگی می شد، آن اگر کال به دست دشمن کشته می. شب در کنار او بتازند
ک شری  ژیکوي گفته بود که در برخی کاالسارها سواران همخون. رفتند بگیرند، بعد با افتخار دنبال او به قبر می

مرکب یک مرد مختص . هاي او نیستند شراب، چادر و حتی همسران کال هستند، البته هیچ وقت شریک اسب
  .خود اوست

از به اشتراك گذاشته شدن خودش . دنریس شادمان بود که کال دروگو پایبند آن رسوم قدیمی نیست
ترساندند؛  آمیز بود، بقیه او را می تو با وجود اینکه رفتار کوهولوي پیر با او به حد کافی محب. آمد خوشش نمی

کرد که انگار جایگاهش را فراموش کرده  هیکل و ساکت، اغلب طوري با اخم به او نگاه می هگوي درشت
هر وقت به . ي زیادي به آزار دیگران داشتند هاي چابکش عالقه است، و کاتو نگاه سنگدلی داشت و دست

کرد که ایري  گذاشت و گاهی کاري می خونمردگی باقی می زد، روي پوست سفید لطیف او دوریا دست می
  .رسید از او واهمه دارند هایش نیز به نظر می حتی اسب. تا صبح گریه کند

و . اي جز پذیرششان نداشت ها زندگی و مرگشان با دروگو پیوند خورده بود، بنابراین دنریس چاره اما آن
هاي سفید  در آوازها شوالیه. شد مردانی محافظت می کرد که کاش پدرش توسط چنین حتی گاهی آرزو می



ها، پسر  آن گارد شاهنشاهی همواره نجیب، دلیر و صادق بودند، و با این حال پادشاه ایریس به دست یکی از 
باك، به  ها، سر باریستان بی کش بود، به قتل رسیده بود و یکی دیگر از آن اي که اکنون لقبش شاه قیافه خوش

وقتی پسرش بر . مردان در هفت پادشاهی ریاکار هستند ي متحیر بود که آیا همه. درآمده بودخدمت غاصب 
هاي گارد  تخت آهنین بنشیند، ترتیبش را خواهد داد که چند سوار همخون محافظت از او را در برابر خیانت

  .شاهنشاهی به عهده داشته باشند

ستور داده به اطالع شما برسونم که امشب براي کالیسی، همخون من دروگو د«: کوهولو به داترکی گفت
  ».تقدیم قربانی به خدایان براي تشکر از به سالمت برگشتنشون، باید به باالي کوهستان مادر برند

هاي کال همراهش خواهند رفت و  همخون. دانست که تنها مردها اجازه پا گذاشتن روي مادر را دارند دنی می
بینمش و  به خورشید و ستارگان من بگو که در خواب می«: شکر جواب دادبا ت. موقع سحر برخواهند گشت

شد؛ در واقع، از یک  شد زودتر دچار خستگی می هر چه بچه در شکمش بزرگتر می» .صبرانه منتظر بازگشتشم بی
اخیراً  حاملگی ظاهراً تمایل دروگو براي رابطه با او را تشدید کرده بود و. کرد شب استراحت بسیار استقبال می

  .انداخت آغوشی با دروگو، دنی را از نفس می هم

داخلش سرد و نمور . ي توخالی که براي او و محافظینش تدارك دیده شده بود هدایت کرد دوریا او را به تپه
براي شستن غبار سفر از پوست و استراحت دادن . بود و به چادري شباهت داشت که از خاك درست شده باشد

دانست  خیلی خوشایند بود که می» .ژیکوي، لطفاً حمامم رو آماده کن«: اش، دستور داد خسته هاي به استخوان
  .اي شود مدتی اینجا اقامت خواهند کرد و فردا الزم نیست دوباره سوار نقره

امشب «: شست، تصمیم گرفت وقتی ژیکوي موهایش را می. سوزاند، همان طور که دوست داشت آب می
دوریا، بدو و پیداش کن، دعوتش کن . در شهر مقدس باید ظاهرش شاهانه باشه. دم هش میهدایاي برادرم رو ب
ویسریس با دختر الیسی رفتار بهتري نسبت به کنیزهاي داترکی دنی داشت، شاید به این » .که با من شام بخوره

ازار برو و میوه و گوشت ایري، به ب«. خاطر که در پنتاس وکیل ایلریو گذاشته بود که شبی را با دوریا بگذارند
  ».هر چی باشه مهم نیست، فقط گوشت اسب نباشه. بخر

  ».کنه اسب مردها رو نیرومند می. اسب بهترینه«: ایري گفت

  ».ویسریس از گوشت اسب نفرت داره«

  ».هر چی شما بگید، کالیسی«

ویه سرخ کرد و حین ژیکوي گوشت را با سبزي شیرین و اد. او با ران بز و سبدي از میوه و سبزي برگشت
شناخت،  ي شرقی عجیب که دنی نمی و همچنین  لیمو و انار و خرما و نوعی میوه. پختن رویش عسل چکاند



ي برادرش دوخته  هایی که به سفارش او به اندازه کردند، دنی لباس وقتی کنیزهایش غذا را آماده می. فراهم بود
آمد، کمربندي از  هایشان تا زانو می هاي چرمی که بند فشپیرهن و شلوار کتان سفید، ک: شده بودند را چید

امیدوار بود که در صورتی که برادرش . دمید ي چرمی با نقش اژدهایی که آتش می تنه هاي برنزي، نیم مدالیون
ها احترام بیشتري برایش قائل شوند و کاري را که آن روز دنی در  کمتر به گداها شباهت داشته باشد داترك

  .ها هر دو از تبار اژدها بودند آن. به هر حال، او هنوز پادشاه و برادرش بود. انجام داده بود، ببخشدعلفزار 

اي موي برادرش را  ي خاکستري روشن بود که نقره آخرین هدیه، ردایی ابریشمی به سبزي چمن با حاشیه
دور . کشید و او را دنبال خودش می وقتی آن را درآورد، ویسریس رسید؛ بازوي دوریا را گرفته بود. داد بروز می

کنیز » .کنی که این جنده رو بفرستی تا به من دستور بدي چطور جرات می«. چشم دوریا سرخ بود؛ جاي مشت
دوریا، تو چی ... من فقط«. خشم او دنی را کامالً غافلگیر کرده بود. دنی را با خشونت روي گلیم انداخت

  »گفتی؟

ي شما پیشش رفتم و بهش گفتم که دستور دادید براي شام به شما  خواسته من طبق. کالیسی، عفوم کنید«
  ».ملحق بشه

باید سرش رو برات پس ! ده، من پادشاه تو هستم هیچ کس به اژدها دستور نمی«: ویسریس با تشر گفت
  »!فرستادم می

برادر . ا تو ندارهنترس، اون کاري ب«. دختر الیسی نالید، اما دنی با گذاشتن دستش روي او، آرامش کرد
عزیزم، لطفاً ببخشش، دختره از روي عادت اشتباه کرده، من بهش گفتم که ازت بخواد اگه خودت مایل باشی با 

نگاه کن، اینا براي تو «. دست ویسریس را گرفت و او را به سمت دیگر اتاق برد» .من شام بخوري، اعلیحضرت
  ».هستند

  »هستند؟ اینا دیگه چی«. ویسریس با شک اخم کرد

  .دنی با خجالت لبخند زد» .به سفارش من براي تو دوخته شده. لباس نو«

دي که براي من  حاال به خودت اجازه می. هاي داترکی رخت چرك«: برادرش به رویش با پوزخند گفت
  »لباس انتخاب کنی؟

دنی » ...بپوشی، اوناها لباس  شاید اگه شبیه داترك... تري، و فکر کردم شی و راحت تر می شیک... لطفاً«
  .دانست که این را چطور بگوید تا اژدها بیدار نشود نمی

  ».خواي که موهام رو ببافم بعدش ازم می«



تو حق بافتن مو نداري، هنوز «. چرا او همیشه این قدر ظالم بود؟ دنی تنها قصد کمک داشت» ...من هرگز«
  ».هیچ پیروزي کسب نکردي

کردند و  هاي ارغوانی ویسریس برق زد، اما وقتی کنیزهایش تماشا می خشم در چشم. حرف اشتباهی بود
. ده بوي پهن می«. ویسریس ردا را برداشت و بو کرد. محافظین خاصش بیرون بودند، جرات زدن او را نداشت

  ».شاید پتوي اسبم بکنمش

  ».یه کال هستند ي اینا لباس برازنده. دوریا به سفارش من اونو مخصوص تو دوخته«: رنجیده خاطر گفت

من فرمانرواي هفت پادشاهی هستم، نه یه وحشی با زنگ توي موهاش که بوي «: ویسریس با تندي جواب داد
کنی اگه اژدها رو بیدار  فکر می. کنی، هرزه جایگاه خودتو فراموش می«. بازوي دنی را گرفت» .ده علف می

  »کنه؟ کنی اون شکم گنده ازت محافظت می

دناك به بازویش فرو رفته بودند و دنی یک لحظه دوباره احساس بچگی کرد، خودش را هاي او در انگشت
دست آزادش را دراز کرد و اولین چیزي را که پیدا کرد، برداشت؛ کمربندي که . در برابر خشم او باخت

  .دبا تمام قدرت با آن ضربه ز. هاي برنزي اي سنگین از مدالیون خواست به او هدیه بدهد، زنجیره می

ي او را شکافته بود  ها گونه ي یکی از مدالیون لبه. ویسریس دست دنی را رها کرد. محکم به صورت او خورد
اون روز در علفزار هیچی یاد . کنه، تو هستی کسی که جایگاهش رو فراموش می«: دنی گفت. و خون جاري بود

و دعا کن که چیزي به . انداختنت صدا کنم نگرفتی؟ حاال از پیشم برو، قبل از اینکه محافظینم رو براي بیرون
ویسریس به روي پاهایش » .ده هات رو به خوردت می بره و روده گوش کال دروگو نرسه، وگرنه شکمت رو می

در حالی که دستش را روي صورت » .خوري، هرزه وقتی به سلطنتم برسم، تو افسوس امروز رو می«. بلند شد
  .ن هدایایش، رفتاش گرفته بود و بدون برداشت زخمی

اش فشرد و  ي لطیف را روي گونه دنی پارچه. قطراتی از خون او روي رداي زیباي ابریشمی پاشیده بود
  .چهارزانو روي رختخوابش نشست

  ».شامتون حاضره، کالیسی«: ژیکوي اطالع داد

دتون تقسیم غذا رو بین خو«. کرد نهایت احساس خستگی می ناگهان بی» .گشنه نیستم«: دنی با غصه گفت
هاي اژدها  لطفاً یکی از تخم«: بعد مدتی افزود» .کنید و اگه زحمت نیست، مقداري هم براي سر جورا بفرستید

  ».رو برام بیارید



هاي برنزي روي پوسته  چرخاند، لک هاي کوچکش آن را می وقتی دنی با دست. ایري تخم سبز سیر را آورد
هاي کوچک حساسش بغل کرد و رداي  خم را بین شکم برجسته و پستاندنی به پهلو دراز کشید، ت. زدند برق می

خیلی زیبا بودند و گاهی با نزدیک نگه . ها را نگه دارد دوست داشت که آن. ابریشمی را روي خودش کشید
کرد، انگار که از اژدهاي سنگی محبوس در داخل تخم نیرو  ها احساس قدرت و شجاعت می داشتن آن

  .گرفت می

انگار که دست ... ز کشیده بود، تخم در آغوشش بود، که تکان خوردن بچه در درونش را حس کردآنجا درا
. دونم من می. تو اژدهایی، اژدهاي واقعی«: دنی به او زمزمه کرد. کرد، برادر به برادر، به همخونش دراز می
  .و لبخند زد و به خواب رفت تا رویاي وطن را ببیند» .مطمئنم

   



  برن - ۳۷
ها را روي صورتش و آب شدنشان به محض برخورد به پوستش را حس  برن دانه. بارید بکی میبرف س

ي آهنین را  روي اسبش راست ایستاد، باال کشیده شدن دروازه. ترین باران باشد کرد، انگار که زیر مالیم می
 .با وجود تالش شدید براي حفظ ظاهر، قلبش در سینه آرامش نداشت. تماشا کرد

  »اي؟ آماده«: یدراب پرس

از زمان سقوط از وینترفل خارج . کرد جلوي تظاهر ترسش را بگیرد، با سر جواب مثبت داد برن که سعی می
  .ي یک شوالیه بیرون برود نشده بود، اما مصمم بود با غرور برازنده

ه زیر سفید خودش زد و اسب ب-ي بزرگ خاکستري راب با پاشنه به پهلوي اسب اخته» .پس حرکت کنیم«
  .ي آهنی قدم گذاشت دروازه

برن . اي راه افتاد روي گردن او به مالیمت دست کشید و مادیان جوان قهوه. »برو«: برن به اسبش زمزمه کرد
تربیتش خاص . هاست تر از لیاقت اسب گفت که باهوش می 2دو ساله بود و جوزت. گذاشته بود 1اسمش را دنسر

اوایل کار، وقتی برن . تا به حال برن تنها در حیاط سوارش شده بود. سخ دهدبوده، تا به افسار و صدا و لمس پا
کردند، اما در دو  شد، جوزت یا هودور اسب را هدایت می روي زین بزرگش که جن طراحی کرده بود بسته می

فته بود، و با دور حیاط یورتمه رفته بود و یورتمه ر. ي اخیر، خود برن به تنهایی هدایت او را به عهده داشت هفته
  .گذشت هر دور جسورتر شده بود

داشتند و  سامر و گري ویند کنارشان قدم برمی. از زیر دروازه، از روي پل متحرك، از دیوار خارجی گذشتند
آمد؛ گفته بود که قصد  درست پشت سرشان، تیان گریجوي با کمان بلند و تیردانش می. کردند هوا را بو می

اي چوب، که  آمدند و جوزت، مهتري به الغري شاخه پوش می او چهار محافظ زرهپشت سر . شکار آهو دارد
. آمد آخر از همه استاد لوین سوار بر یک خر می. راب در غیاب هالن به سمت استاد اسب منصوب کرده بود

رفت و پذی برن بیشتر دوست داشت که راب و خودش تنها بروند، فقط دو نفرشان، اما هال مولن به هیچ وجه نمی
شد، استاد مصمم بود که در کنارش  افتاد یا زخمی می اگر برن از اسب می. استاد لوین از او پشتیبانی کرده بود

  .باشد

آلود  هاي گل از خیابان. اش اکنون خالی بودند هاي چوبی رسیدند که حجره بیرون قلعه، ابتدا به میدان بازار می
کمتر از . یزِ ساخته شده از الوار و سنگ صیقل نخورده، گذشتندهاي کوچک و تم دهکده، از مقابل ردیف خانه

بقیه با سرد شدن . خاست هاي دود هیزم به هوا برمی هایشان باریکه ها مسکونی بود و از دودکش یک پنجم خانه
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ي ننه پیر، وقتی برف ببارد و باد سرد از سمت شمال زوزه بکشد،  به گفته. هوا یکی یکی اشغال خواهند شد
کنند، و شهر  ي خودشان را ترك می هاي دورافتاده کنند، مزارع یخزده و خانه هایشان را پر می عین ارابهزار

ي آن روز  گفت که سایه برن هرگز رخ دادنش را ندیده بود، اما استاد لوین می. شود زمستانی دوباره زنده می
  .رسید زمستان داشت می. شتندتا پایان تابستان وقت چندانی ندا. شود تر می دارد نزدیک و نزدیک

کرد  هایی را که حمل می ها را زیر نظر داشتند، و یک مرد هیزم چند نفر از اهالی دهکده با اضطراب دایرولف
با دیدن پسرها . لرزید دور شد، اما بیشتر اهالی دیگر به این منظره عادت داشتند ریخت و در حالی که از ترس می

 .داد منشانه برایشان سر تکان می بکردند و راب اربا زانو خم می

شد، اما زین  بدون توانایی فشردن در پاهایش، حرکت نوساندار اسب ابتدا موجب احساس عدم تعادل می
گذاشتند  هایش نمی کرد و بندهاي دور سینه و ران جادار با شاخ ضخیم و پشتی بلند، نشیمنگاه راحتی فراهم می

اضطراب محو شد و لبخند توام با هراسی روي صورتش . تاً عادي شدندبعد مدتی نوسانات نسب. که سقوط کند
  .ظاهر شد

وقتی گریجوي بلند . ي محلی، اسموکینگ لوگ، ایستاده بودند دو دختر پیشخدمت زیر تابلوي میخانه
ه با خند. تیان به اسبش مهمیز زد و به کنار راب آمد. تر سرخ شد و صورتش را پوشاند صدایشان زد، دختر جوان

خوره، اما توي خیابون کافیه یه کلمه بهش بپرونی  توي رختخواب مثل راسو وول می. کایرا خیلی بانمکه«: گفت
  »...بهت داستان اون شب رو تعریف کردم که کایرا و بسا. ها سرخ بشه تا مثل دوشیزه

  ».تیان جلوي گوش برادرم از این حرفا نزن،«: راب نگاهی به برن انداخت و به تیان هشدار داد

بدون . کرد ي گریجوي روي خودش را حس می برن به کنار نگاه کرد و تظاهر کرد که نشنیده، اما نگاه خیره
اي بود که تنها خودش براي درك  زد که انگار زندگی شوخیِ ناشناخته او آن قدر لبخند می. شک لبخند داشت

برد، اما برن  کرد و از همنشینی با او لذت می میراب ظاهراً تیان را تحسین . ي کافی خردمند بود آن به اندازه
  .هرگز با مالزم پدرش گرم نگرفته بود

  ».اش براومدي، برن خوب از عهده«. راب به کنار برن آمد

  ».خوام تندتر برم می«: برن پاسخ داد

ر افسا. ها پشت سرش دویدند گرگ. اسبش را به تاخت انداخت» .هر طور که دوست داري«. راب لبخند زد
ها را  برن از پشت سر صداي فریاد تیان گریجوي و سپس سم اسب. برن شترق صدا داد و دنسر سرعت گرفت

  .شنید



راب که خیلی جلوتر بود، گاهی . زد داشت، برف با شتاب به صورتش می گرفت و موج برمی شنل برن باد می
برن افسار را به . گمش نکرده نباشندانداخت تا مطمئن شود که برن و سایرین  از روي شانه نگاهی به پشت می

ي  وقتی در حاشیه. فاصله کاهش یافت. سرعت دنسر با ظرافت ابریشم به چهارنعل افزایش یافت. صدا انداخت
برن با . ها، دو فرسنگ گذشته از شهر زمستانی، به راب رسید، از دیگران کامالً فاصله گرفته بودند جنگل گرگ
  .تقریباً به همان خوبی پرواز بود» !کنم تونم سواري می«: تبسم داد زد

لحن راب سبک و شوخ بود، با این حال برن متوجه بود » .ترسم که ازت ببازم دادم، اما می باهات مسابقه می«
  .که پشت لبخند، برادرش نگران چیزي است

. شده بودندهر دو در جنگل ناپدید . ها گشت برن اطراف را به دنبال دایرولف» .خوام مسابقه بدم نمی«
  »هاي دیشب سامر رو شنیدي؟ زوزه«

اش  ریش قرمزي آرواره توجه رها شده بود و نامرتب بود، ته موي خرمایی او بی» .قرار بود گري ویند هم بی«
چیزهایی رو ... فهمند کنم که اونا چیزهایی رو می گاهی فکر می«. داد پوشاند و او را پیرتر از پانزده نشان می را می

کاش . دونم که چقدر باید مسائل رو به تو اطالع بدم، برن هیچ وقت نمی«. راب آه کشید» ...نندک حس می
  ».بزرگتر بودي

  ».هشت زیاد هم کوچکتر از پونزده نیست و بعد تو من وارث وینترفلم! من حاال هشت سالمه«

یه . چیزي رو بهت بگمبرن، الزمه «. رسید، حتی کمی ترسیده بود راب غمگین به نظر می» .درسته، هستی«
  ».استاد لوین بیدارم کرد. از بارانداز پادشاه. پرنده دیشب اومد

هاي سیاه این  گفت و اخیراً زاغ ي پیر این را دائم می ننه. هاي تیره، خبر تیره بال. برن ناگهان خوف برش داشت
اي که برگشت این  شب نوشت، پرندهي کل نگهبانان  اي به فرمانده وقتی راب نامه. کردند المثل را تائید می ضرب

سپس پیامی از ایري آمده بود، از مادر، اما آن هم خبر خوشی . خبر را آورد که هنوز اثري از عمو بنجن نیست
برن به شکلی از مرد کوچک . مادر نگفته بود که کی قصد بازگشت دارد، فقط اینکه جن را اسیر گرفته. نبود

چیزي در مورد لنیسترها وجود داشت، چیزي که . انداخت ز به فقراتش میآمد، اما نام لنیستر لر خوشش می
اش مثل سنگ سخت  رفت و معده کرد، سرش گیج می اصوالً باید به خاطرش بیاید، اما وقتی روي آن تمرکز می

د بع. راب بیشتر آن روز را پشت درهاي بسته با استاد لوین، تیان گریجوي و هالیس مولن گذرانده بود. شد می
هایی  برن صحبت. هاي تیزرو رفته بودند تا دستورات راب را در سرتاسر شمال پخش کنند آن، قاصدها با اسب

هیچ کس به او . ها که بر تنگه مسلط بود، شنید در مورد موت کیلن، سنگر مستحکمِ باستانیِ نخستین انسان
  .دانست که خیر نیست گفت که چه خبر شده، اما می نمی



پرنده از طرف مادر بود؟ به خونه «. برن سعی کرد که امیدوار باشد. دیگر، پیامی دیگرو اکنون زاغی 
  »گرده؟ برمی

کش به قتل  به دست شاه. و همین طور ویل و هیوارد. جوري کسل مرده. پیام از الن در بارانداز پادشاه بود«
خدایان بهشون «. ش آب شدندا هاي برف بعد نشستن، روي گونه راب صورتش را بلند کرد و دانه» .رسیدند

  ».آرامش عطا کنند

ي محافظین خانواده از زمان  جوري فرمانده. مثل این بود که مشت خورده باشد. دانست که چه بگوید برن نمی
. ها تعقیبش کرده بود بام به یاد مواقعی افتاد که جوري روي پشت» جوري رو کشتند؟«. قبل تولد برن بود

اش در  رود، یا روي نیمکت مورد عالقه پوش در حیاط رژه می ا تصور کند که زرهتوانست در ذهنش او ر می
  »چرا کسی جوري رو بکشه؟«. کند تاالر بزرگ نشسته و موقع غذا خوردن جوك تعریف می

موقع . برن، خبر بدتري هست... دونم و نمی«. رنج در چشمانش مشهود بود. رابرت پکر سرش را تکان داد
ي خشخاش داده،  استاد پایسل بهش شیره... گه که ساقش خرد شده و الن می. یر اسب موندهجنگیدن پاي پدر ز

صداي سم اسب توجهش را به پایین جاده به سمت تیان و دیگران جلب » ...پدر کی... اما مطمئن نیستند که کی
شت و با لحن ي شمشیرش گذا سپس دستش را روي دسته» .شه کی بیدار می«: سپس حرفش را تکمیل کرد. کرد

دم که این ماجرا فراموش  دم که هر اتفاقی هم بیفته، من اجازه نمی برن، بهت قول می«: جدي راب فرمانروا گفت
  ».بشه

ها اسبش را متوقف  موقعی که تیان گریجوي کنار آن. چیزي در لحن برن موجب تشدید ترس برن شد
  »خواي چکار کنی؟ می«: کرد، برن پرسید می

  ».کنه که باید قشون بسیج کنم تیان فکر می«

اش حالتی گرسنه داشت و موي  صورت نحیف و سبزه. زد گریجوي دیگر لبخند نمی» .خون در عوض خون«
  .هایش ریخته بود سیاه روي چشم

  ».تونه پرچمدارها رو احضار کنه فقط فرمانروا می«: برن زیر بارش برف گفت

  ».شه وینترفل میاگه پدرتون بمیره، راب فرمانرواي «: تیان گفت

  ».میره پدر نمی«: برن سر او داد زد



شرافت شمال حاال در دست ... میره، با این حال میره، پدر نمی اون نمی«: با آرامش گفت. راب سر تکان داد
من تقریباً مرد بالغی هستم، . کرد، به من سپرد که به خاطر تو و ریکان قوي باشم وقتی پدرمون از ما وداع می. منه
  ».برن

اطراف را به دنبال استاد لوین گشت؛ در دور، خر او روي » .کاش مادر اینجا بود«: زده گفت فلک. برن لرزید
  »استاد لوین هم موافق بسیج قشونه؟«. شد یک تپه دیده می

  ».ي پیرمردها محتاطه استاد مثل همه«: تیان گفت

  ».کرد، مادر هم همین طور یپدر همیشه به مشورت اون توجه م«: برن به برادرش یادآوري کرد

  ».کنم کنم، من به حرف همه توجه می من بهش توجه می«: راب با تاکید گفت

نه چندان . هاي برف که روي صورتش آب شده بودند خوشی حاصل از سواري زائل شده بود، به مانند دانه
د، اما اکنون تنها احساس کر زده می پیش از حاال، فکر بسیج قشون توسط راب و عازم جنگ شدن، برن را ذوق

  ».شه دیگه برگردیم؟ سردمه می«. کرد خوف می

  »ي دیگه تحمل کنی؟ تونی چند لحظه می. ها رو پیدا کنیم باید گرگ«. راب اطراف را گشت

استاد لوین از ترس زخم زین هشدار داده بود که مدت سواري کوتاه » .ي تو سواري کنم تونم به اندازه می«
از طرزي که همه دائماً نگرانش بودند و حالش را . کرد لوي برادرش اقرار به ضعف نمیباشد، اما برن ج

  .خورد پرسیدند، دیگر حالش بهم می می

ي شاهی منحرف کردند و به  هایشان را از جاده در کنار هم، اسب» .ها رو شکار کنیم پس بریم و شکارچی«
 .اي زیاد دنبالشان کرد با محافظین شد و با فاصلهتیان عقب ماند، گرم صحبت و شوخی . ها زدند جنگل گرگ

برن افسار را شل گرفت، گذاشت دنسر قدم بزند و سرگرم تماشاي محیط . هواي زیر درختان فرحبخش بود
شناخت، اما آن قدر در دیوارهاي وینترفل محصور بوده که احساسش این بود  این جنگل را می. اطرافشان شد

هاي  هاي کاج، برگ اش را پر کردند؛ بوي تند سوزن ها شامه رایحه. بیند ینجا را میکه دارد براي اولین بار ا
یک لحظه سنجاب سیاهی . هاي دوردست طبخ غذا مرطوب در حال فساد، عطر خفیف برخی حیوانات و آتش

اي  رهکرد، و براي تماشاي دقیق تارهاي نق هاي پوشیده از برف یک بلوط جست و خیز می را دید که بین شاخه
  .یک عنکبوت امپراتریس مدتی توقف کرد

از مقابل صداي محو . رسید تر افتادند، تا اینکه دیگر صدایشان به گوش برن نمی تر و عقب تیان و دیگران عقب
  .هایش را سوزاند اشک چشم. بلندتر شد تا اینکه به کنار رودخانه رسیدند. آمد آب جاري می



  »برن؟ چی شده؟«: راب پرسید

تو و من و . آال اینجا آورد یه بار جوري ما رو براي صید قزل. فقط چیزي یادم افتاد«. رش را تکان دادبرن س
  »یادت میاد؟. جان

  .صداي راب آهسته و غمگین بود» .یادم میاد«

هیچ وقت جان رو دوباره . گشتیم، جان ماهیش رو به من داد من چیزي نگرفتم، اما موقعی که به وینترفل برمی«
  »ینیم؟ب می

  ».بینی جان هم براي مالقات میاد، حاال می. ما عمو بنجن رو موقع بازدید پادشاه دیدیم«: راب متذکر شد

ترین  در عمیق. راب پیاده شد و اسبش را براي گذشتن از گدار هدایت کرد. نهر پرآب و خروشان بود
و براي کمک به برن و دنسر  اسبش را به درختی در سمت دیگر بست. رسید قسمت، آب تا وسط ران او می

لبخند به لبش . پاشید کرد و روي صورت برن می هاي درختان کف می ها و ریشه نهر اطراف صخره. برگشت
به باالي درختان نگاه کرد و در خیالش از . براي مدت کوتاهی دوباره احساس نیرومندي و تندرستی کرد. آورد
  .تمام جنگل را زیر پایش تماشا کرد ها باال رفت، تا باالترین شاخه، و منظره آن

اي کشیده و پر افت و خیز که مانند بادي سرد از میان  در سمت دیگر نهر بودند که صداي زوزه شنیدند، ناله
هنوز حرفش تمام نشده بود که صداي » سامر«. برن براي گوش دادن سرش را بلند کرد. گذشت درختان می

  .دومی به اولی پیوست

. بهتره برم و اونا رو با خودم بیارم. یه چیزي شکار کردند«: شد گفت وباره سوار اسب میراب موقعی که د
  ».اینجا منتظر بمون، تیان و بقیه باید خیلی زودي برسن

  ».خوام با تو بیام من می«: برن گفت

  .راب مهمیز زد و بین درختان ناپدید شد» .کنم تر پیداشون می تنهایی سریع«

افتاد  هر جا روي خاك می. ریزش برف شدیدتر شده بود. آورد بعد رفتن او، جنگل از اطراف رویش فشار می
انتظار . نازك سفیدي نشسته بود ي ها الیه ها و شاخه ها و بوته شد، اما در هر طرف برن روي صخره آب می

اده در رکاب آویزان بودند، اما استف هیچ احساسی از پاهایش نداشت که بی. کشید و احساس آسایش نداشت می
کرد و حرارت  هایش نفوذ می شد، از دستکش کننده بود، و برفی که حاال آب می اش سفت و خفه بند دور سینه
  .اند جوزت و دیگران هنوز نرسیده دانست که چرا تیان و استاد لوین و نمی. گرفت هایش می را از دست



انتظار که دوستانش را خواهد دید با استفاده از افسار دنسر را  ها را شنید، با این خش برگ وقتی صداي خش
  .پوشی که به کنار ساحل رودخانه قدم گذاشتند غریبه بودند برگرداند، اما مردان ژنده

ها نه جنگلبانند، نه  تنها یک نگاه کافی بود تا برن متوجه شود که آن» .روز شما بخیر«: برن با اضطراب گفت
ي نوي او، از پشم  جلیقه. فکر به ذهنش خطور کرد که خودش چقدر فاخر لباس پوشیده استناگهان این . زارع

اش  اش را روي شانه شده اي سنگینی شنل خز دوزي ي نقره اي داشت و گیره هاي نقره خاکستري تیره بود و دکمه
  .داشت نگه می

ها گم شده،  در جنگل گرگ«. وردهمرد تاسی بود، با صورتی بادخ» تنهایی، مگه نه؟«: شان گفت تنومندترین
  ».طفلکی

چهار نفر شمرد، اما وقتی سرش را برگرداند، دو نفر . آمد ها خوشش نمی از طرز نگاه غریبه» .من گم نشدم«
  ».رسن برادرم چند لحظه پیش اینجا بود و محافظین من خیلی زود می«. دیگر در پشت سرش دید

و «. ریشی خاکستري پوشانده بود صورت نحیفش را ته» بله؟ پس محافظ داري،«: یکی دیگر از مردها گفت
  »ست؟ بینم، نقره کنن، ارباب کوچولو؟ اون گیره که روي شنلت می اونا از چی محافظت می

ها نداشت؛ بلند و الغر، با  شباهت چندانی به زن. صداي یک زن بود» .چه قشنگه«: ها گفت یکی دیگر از آن
اي هشت قدمی از  اش، شاخه ي نیزه تنه. اي شکل ویش پنهان زیر کالهخودي کاسهاي به خشونت سایرین، م قیافه

  .زده چوب بلوط سیاه بود و نوك آن، فوالد زنگ

  ».بذار نگاهی بندازیم«: مرد تنومند تاس گفت

رسید که کم مانده از روي او فرو بریزد،  هایش کثیف بود، به نظر می لباس. برن با اضطراب تماشایش کرد
ي سبز تیره داشت، همه جا خاکستري بود، اما شاید زمانی  اي دیگر وصله اي و آنجا آبی و در گوشه قهوه اینجا

برن ناگهان به یاد سوگندشکنی افتاد که . ي سیاه داشت هاي ژنده ریش خاکستري نیز لباس مرد با ته. سیاه بود
پوش بود و پدر گفته بود که از خدمت  یز سیاهها را یافتند؛ آن مرد ن پدرش اعدام کرده بود، همان روزي که توله

داند  شخص فراري می. تر نیست هیچ کسی خطرناك: ي لرد ادارد افتاد به یاد گفته. نگهبانی شب فرار کرده است
دهد، پس از هیچ جرمی ابا ندارد، هر چقدر هم شنیع یا  که در صورت گیر افتادن جانش را از دست می

  .رحمانه باشد بی

 .کف دستش را بلند کرد» .گیره، پسر«: د گفتمرد تنومن



تر از راب، با صورتی پهن و موي  زنی بود کوتاه» .داریم اسب رو هم برمی«: ها گفت یکی دیگر از آن
  .دار بود اش مثل اره دندانه از آستینش چاقویی درآورد که تیغه» .زود از اسب بیا پایین«. پشت کم

  »...تونم نه، من نمی«

تونی،  می«. فکر برن برسد که دنسر را برگرداند و چهارنعل دور شود، مرد تنومند افسار را گرفت قبل اینکه به
  ».دي و اگه بدونی که چه چیزي به نفعته، انجامش می... بچه اشرافی

  ».گه شاید داره راستش رو می. ، ببین چطور با بند روي اسب بسته شده1استیو«. اش اشاره کرد زن دراز با نیزه

  ».خالص شدن از شرشون راه داره«. استیو خنجرش را از غالف روي کمرش درآورد» بند داره؟که «

  »تو چالقی؟«: زن کوتاه پرسید

گم که  من برندون استارك وینترفلی هستم، به نفع خودتونه که اسبم رو ول کنید، وگرنه می«. برن برآشفت
  ».ي شما رو بکشن همه

فقط یه استارك اون قدر احمقه که در . معلومه که پسره یه استارکه«. دریش خاکستري، خندی مرد نحیف با ته
  ».کنن، تهدید کنه ها التماس می وضعیتی که عاقل

  ».کنه ساکتش می. چیز کوچکش رو ببرید و تو دهنش فرو کنید«: زن کوتاه پیشنهاد کرد

لعنت ... اش نداره، اما زنده ي پسره هیچ ارزشی مرده. 2تو همون قدر احمقی که زشتی، هالی«: زن دراز گفت
  »!به خدایان، فکرش رو بکن که منس در عوض گروگانی همخون بنجن استارك، چی حاضره بده

کنی  فکر می. تري ي ما احمق ؟ از همه3خواي به اونجا برگردي، آشا تو می. گور باباي منس«: مرد تنومند گفت
دوباره به برن رو کرد و بند چرمی دور ساق او را  »دن که چه کسی گروگانت باشه؟ ها اهمیتی می پریده رنگ
  .برید

برن به پایین نگاه کرد و زیر جایی که پارچه پشمی شلوارش . دقت بود، زیادي عمیق برید برش سریع و بی
با اندکی احساس . سپس خون شروع کرد به بیرون ریختن. پریده خودش را دید بریده شده بود، پوست رنگ

ي قرمز روي شلوارش را تماشا کرد؛ هیچ دردي حس نکرده بود، کوچکترین چیزي  سرگیجه، گسترش لکه
  .مرد تنومند با شگفتی غرولند کرد. حس نکرده بود
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  .صداي راب بود» .میرید هاتون رو فوراً زمین بذارید، تا بهتون قول بدم که سریع و بدون درد می سالح«

نگرانی آشکار در لحنش، از قدرت کلمات کاسته . نجاستبرن سخت امیدوار به باال نگاه کرد و دید که او آ
پوشش  ي خونی یک گوزن از پشت اسبش آویزان بود، شمشیرش را با دست دستکش سوار اسب بود، الشه. بود

  .گرفته بود

  ».برادره«: ریش خاکستري، گفت مرد با ته

  »خواي با ما بجنگی، پسر؟ می .چقدر هم مخوفه«: زدند، با تمسخر گفت زن کوتاه، که دیگران هالی صدا می

از اسب بیا پایین و شمشیرت رو . تو تنهایی، در برابر شش نفر. احمق نباش، پسر«. اش را پایین آورد آشا نیزه
تونید دنبال کار خودتون  کنیم، و تو و برادرت می ما به خاطر اسب و گوشت شکار ازت قدردانی می. بنداز
  ».برید

ها کنار رفتند،  بوته. هاي خشک به گوش رسید هاي سبکی روي برگ صداي گنگ قدم. راب سوت زد
. هاي نزدیک به زمینْ بار برف خود را از دست دادند، گري ویند و سامر از مخفیگاه سبزشان بیرون آمدند شاخه

  .سامر هوا را بو کشید و غرید

  ».گرگ«: هالی با بهت گفت

دند، و با این وجود به بزرگی هر گرگی بودند که برن به راه رشدشان بو هنوز در نیمه» .دایرولف«: برن گفت
ها، به او  ، استاد سگ1استاد لوین و فارلن. ها آسان بود عمرش دیده بود، اما اگر وارد بودي تشخیص تفاوت

اش به شکل بارزي  دایرولف نسبت به بدن، سري بزرگتر و پاهایی درازتر دارد و پوزه و آرواره. آموخته بودند
آن طور که آنجا زیر بارش مالیم برف ایستاده بودند، احساس شوم و هولناکی به آدم . ر و درازترندت باریک

  .دار کرده بود ي گري ویند را لکه خون تازه، پوزه. داد دست می

ها مثل پوستین گرگ گرم نگه  البته شنیدم که هیچ چیز یه مرد رو شب. سگ«: مرد تنومند با تحقیر گفت
  ».اونا رو بکشید«. ست عالمت دادبا د» .داره نمی

مردي فریاد . پوش شتافت هاي ژنده اسب به وسط غریبه. و به پهلوي اسبش زد» !وینترفل«: راب داد کشید
شمشیر راب با صدایی انزجارآور با تمام قدرت روي صورت او فرود آمد و . پروا با تبر حمله کرد کشید و بی

ها را  ریش دستش را به سمت افسار دراز کرد و یک لحظه آن ته مرد با. خون روشن به اطراف پاشیده شد
مرد فریادکشان، در حالی که سراسیمه و . و سپس گري ویند روي او پرید و او را به پایین کشید... گرفت
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دایرولف دنبال او به زیر آب رفت، در محلی که ناپدید . زد، به میان نهر پرت شد هدف با چاقویش ضربه می بی
  .د آب زالل سرخ شدشده بو

ي دراز، مانند ماري با سري فوالدي سعی کرد که  نیزه. کردند راب و آشا، وسط نهر ضربه رد و بدل می
چهارمین، شاید هم . ي راب را نیش بزند، یک بار، دو بار، سه بار، اما راب همه را با شمشیر دفع کرد سینه

راب . داد و تعادلش را تنها براي یک لحظه از دست دادپنجمین ضربه بود که زن بلندقد، زیادي به بدنش کشش 
  .حمله کرد و زن افتاد

سامر فاصله . چاقو پهلویش را خراشید. تر، سامر پرید و سعی کرد که هالی را گاز بگیرد چند قدم آن طرف
را با دو زن کوچک چاقو . ها دور ساق پا را گرفتند این بار آرواره. گرفت، غرید، با شتاب دوباره یورش برد

دست گرفت و به پایین فرود آورد، اما دایرولف ظاهراً تیغه را حس کرد و ناگهان با دهانی پر از چرم و پارچه و 
هایش را در  هالی افتاد، سامر دوباره به او یورش برد، او را به پشت انداخت، دندان. گوشت خونین کنار کشید

  .شکم او فرو برد

خورد،  وقتی او کنار ساحل بر اثر عجله سکندري می. ا زیاد دور نشدام... نفر ششم از مهلکه گریخت
ویند از نهر خارج شد، خودش را تکاند و بعد به دنبال مرد فراري شتافت، به روي او پرید، و وقتی مرد که  گري

  .خزید، دایرولف گلویش را درید به پشتش افتاده بود فریاد کشان به سمت آب می

برن . ي برن را برید، دستش را گرفت و کشید او بند سینه. جز مرد تنومند، استیوو سپس کسی نمانده بود 
سردي آب را حس . روي زمین ولو شد، یکی از پاهایش به نهر فرو رفت. کرد ناگهان داشت سقوط می

، نزدیک نشو«: مرد اخطار داد. کرد کرد، اما وقتی استیو خنجرش را روي گلوي او گذاشت، تیغه را حس می نمی
  ».خورم برم، قسم می وگرنه گلوي پسره رو می

  .هایش پژمرد و دست شمشیرش شل شد خشم چشم. راب نفس نفس زنان افسار اسبش را کشید

درید و از شکمش مارهاي آبی براقی را بیرون  سامر داشت هالی را می. دید در آن لحظه، برن همه چیز را می
ریش  مرد با ته. داد که زنده است یا مرده برن تشخیص نمی. بودندهاي هالی کامالً باز و خیره  چشم. کشید می

حرکت روي زمین افتاده بودند، اما آشا روي زانوهایش بود و به سمت  خاکستري و آن یکی که تبر داشت بی
  . شد چکید، به آشا نزدیک می گري ویند در حالی که قطرات آب از موهایش می. خزید اش می نیزه

  »!میره هر دوشون رو صدا کن، وگرنه پسر چالقه می! صداشون کن«: زد مرد تنومند فریاد

  ».گري ویند، سامر، بیایین پیش من«: راب گفت



سامر سرجایش . گري ویند با چند جهش پیش راب برگشت. ها ایستادند، سرهایشان را برگرداندند دایرولف
  .سوختند هایش می و سرخ بود، چشم اش خیس پوزه. غرید. هایش روي برن و مرد کنار او بود ماند، چشم

برن چکه . زد از زخم باالي بازویش خون بیرون می. اش به روي پاهایش بلند شد آشا با استفاده از ته نیزه
: مرد زمزمه کرد. ي خودش ترسیده است متوجه شد که او به اندازه. دید کردن عرق از صورت مرد تنومند را می

  ».ها رو بکش و شمشیر پسره رو بگیر آشا، گرگ«. صدایش را بلند کرد» .هاي ملعون ها، استارك استارك«

  ».شم من که به اون هیوالها نزدیک نمی. خودت بکششون«

اي از خون را از  لرزیدند؛ برن بیرون زدن قطره هایش می دست. گیري عاجز بود اي از تصمیم استیو چند لحظه
: او به راب گفت. اش را پر کرده بود؛ بوي وحشت امهبوي مرد ش. جایی که خنجر روي گردنش بود حس کرد

  »تو، تو اسم داري؟«

  ».من راب استارکم، وارث وینترفل«

  »این برادرته؟«

  ».بله«

  ».از اسب بیا پایین. دي گم انجام می خواي، هر چی می اش رو می اگه زنده«

  .و شمشیر به دست ایستادسپس، به آهستگی و بدون عجله از زین پایین آمد . اي مردد بود راب لحظه

  ».ها رو بکش حاال گرگ«

  .راب تکان نخورد

  ».ها یا پسر گرگ. بکششون«

ها به هر حال هر  کرد، استیو بعد از مردن دایرولف ها را اجرا می اگر راب درخواست آن» !نه«: برن داد کشید
  .کشت ها را می دوي آن

دهنت رو «. ي درد برن بلند شد قدر پیچاند که ناله مرد تاس با دست آزادش موي او را گرفت و با خشونت آن
  »شنوي؟ می«. تر پیچاند محکم» شنوي؟ ببند، چالق، می

اي، ناگهان از  نیم وجب از تیري با نوك اره. ي زیري از جنگل پشت سرشان به گوش رسید صداي کشیده
  .ه بودتیر با خون، رنگ سرخ روشن گرفت. ي استیو بیرون زد و صداي او خفه شد سینه



برن . تیر زیر او شکست. مرد تنومند با صورت به داخل نهر سقوط کرد. خنجر از روي گلوي برن کنار رفت
  .شسته شدن زندگیِ او با آب را تماشا کرد

اش را انداخت و با فریاد  نیزه. آشا به محافظین پدر نگاه کرد که شمشیر به دست از زیر درختان بیرون آمدند
 ».کنید، سرورمرحم «: به راب گفت

با دودلی مراقب . ي عجیبی پیدا کردند پریده ي رنگ ي کشتار افتاد، قیافه وقتی چشم محافظین به صحنه
. ها بودند و وقتی سامر سر جسد هالی برگشت، جوزت چاقویش را انداخت و پشت یک بوته باال آورد گرگ

سپس سرش را . افلگیر شد، اما تنها یک لحظهحتی استاد لوین نیز وقتی از پشت یک درخت بیرون آمد، ظاهراً غ
  »زخمی شدي؟«. تکان داد، از نهر رد شد و به کنار برن آمد

  ».اون پاي منو برید، اما چیزي حس نکردم«

تیان گریجوي کنار درخت کاجی ایستاده بود، . ي زخم زانو زد، برن سرش را برگرداند استاد براي معاینه
نیم دوجین تیر، جلوي پایش به زمین نرم فرو رفته بودند، اما . مثل همیشه. دز لبخند می. کمانش در دستش بود

  ».ي زیباییه دشمن مرده، منظره«: تیان اعالم کرد. تنها یک تیر الزم شده بود

باید تو حیاط زنجیرت کنم و بذارم که برن . گفت که تو االغی، گریجوي جان همیشه می«: راب بلند گفت
  ».سمتت بندازه براي تمرین چند تیر به

  ».باید ازم به خاطر نجات جان برادرت تشکر کنی«

زدي؟ از  پرید یا به اشتباه برن رو می کردي؟ اگه دستش می کردي چی؟ اگه تنها زخمیش می اگه خطا می«
اون وقت چه بالیی سر برادر من . دیدي، پشت رداش بود دونستی که زره سینه نداره؟ تنها چیزي که می کجا می
  »؟ به این چیزا فکر کردي، گریجوي؟میومد

  .با اخم شانه باال انداخت و تیرهایش را یکی یکی از زمین بیرون کشید. اثري از لبخند تیان نبود

  ».تون از ما زیاد نیست کجا بودید؟ خیالم راحت بود که فاصله«. غره رفت راب به محافظینش چشم

: اي داشت، گفت ترینشان که ریش نامرتب قهوه انکوونت، جو. مردها با عدم آسایش به هم نگاه کردند
» ...فقط اولش منتظر استاد لوین موندیم، و خرش، عفو کنید، بعدش، خوب. اومدیم، سرورم دنبال شما می«

  .هایش را به زمین دوخت نگاهی به تیان انداخت و با صورتی سرخ، سریعاً چشم



دونستم که پسره رو تنها  چطور باید می. ه بوقلمون افتادمن چشمم به ی«: تیان، آزرده خاطر از این سوال، گفت
  »گذاري؟ می

برن هیچ گاه او را چنین خشمگین ندیده بود، با این حال . راب سرش را برگرداند تا باز به تیان خیره شود
  »زخم برادرم بده؟«. سرانجام کنار استاد لوین زانو زد. حرفی نزد

موقع . اي را در نهر خیس کرد براي تمیز کردن زخم، پارچه» .نیستچندان بدتر از یه خراش «: استاد گفت
  ».دو تا از اونا سیاهپوش بودند«: کار به راب گفت

 انهاي نگهبان فراري«. کشید راب به استیو نگاه کرد که روي نهر افتاده بود و رداي سیاهش را آب خروشان می
  ».دندحتماً احمق بودند که این همه به وینترفل نزدیک ش. شب

  ».شه گفت که کاري از روي حماقت بوده یا استیصال ها نمی خیلی وقت«: استاد لوین گفت

  »دفنشون کنیم، سرورم؟«: کوونت پرسید

باقی جسدشون سهم . سرشون رو جدا کنید تا به دیوار بفرستیم. کردند اونا ما رو دفن نمی«: راب گفت
  ».هاي الشخور کالغ

  »و این یکی؟«. ردکوونت با شست به آشا اشاره ک

زندگی «. او یک سر و گردن از راب بلندتر بود، با این وجود جلوي راب به زانو افتاد. راب به سمت زن رفت
  ».شم منو ببخشید، لرد استارك، و من خدمتگزار شما می

  »اي براي من داره؟ خدمتگزار من؟ و یه سوگندشکن چه فایده«

ها  ها بین خودشون به زن کالغ سیاه. ز دیوار فرار کرده بودند، نه مناستیو و والن ا. من هیچ سوگندي نشکستم«
  ».دن جا نمی

نگاه زن به آنچه از هالی باقی مانده » .ها اونو بده به گرگ«: کامالً جدي به راب گفت. تیان گریجوي جلو آمد
  .حتی محافظین نیز چندششان شد. لرزید. بود رفت و به همان سرعت چشمانش را برگرداند

  ».اون یه زنه«: راب گفت

  ».گفت که باید منو زنده نگه دارند و پیش منس ریدر ببرند. یه وحشی«: برن گفت

  »اسم داري؟«: راب از زن پرسید



  ».آشا، سرورم«: به تلخی زمزمه کرد

  ».شاید بازجویی ازش به نفعمون باشه«. استاد لوین برخاست

با . هاش رو ببند وین، دست. گید، استاد درست می«. شد ي برادرش متوجه شد که خیالش راحت برن از قیافه
و زنده موندن یا مرگش بستگی به این داره که چقدر به ما اطالعات درست ... بریمش خودمون به وینترفل می

  ».بده

   



  تيريون - ۳۸
 هایش، بشقابی حاوي هاي زمخت یکی از دست با انگشت» خواي؟ غذات رو می«: غره پرسید با چشم 1مورد

  .لوبیاي چرب را نگه داشته بود

نشسته روي . مرد، اما حاضر نبود که جلوي این نفهم ضعف نشان دهد تیریون لنیستر داشت از گرسنگی می
شاید هم یه بشقاب نخود و پیاز، با . چسبه ران بره خیلی می«: ي سلول، گفت پاره و کثیفش در گوشه حصیر پاره

تره، شراب تلخ هم ایرادي  اگه راحت. شیرین تا همه اینا رو پایین بفرستهکمی نان تازه و کره، و یه تنگ شراب 
  ».من زیاد سختگیر نیستم. نداره

  .بشقاب را جلوي او گرفت» .بگیر. لوبیاست«

اي و چشمان ریز  هاي پوسیده قهوه زندانبان صد و بیست کیلو حماقت خالص بود، با دندان. تیریون آه کشید
به همان اندازه که . تبر قسمتی از گونه و گوشش را بریده بود، صاف و براق بود سمت چپ صورتش که. تیره

  .دستش را به سمت بشقاب دراز کرد. بینی بودند، اما تیریون گرسنه بود زشت بود، اعمالش قابل پیش

  ».اینجاست«: دور از دسترس تیریون نگه داشت و گفت. مورد با تبسم آن را کنار کشید

هر دفعه موقع غذا باید این «. کرد هایش درد می شکش به سختی برخاست؛ هر یک از مفصلکوتوله با بدن خ
  .یک بار دیگر براي گرفتن لوبیا دست دراز کرد» بازي ابلهانه رو داشته باشیم؟

دستش را از روي » .اینجاست، کوچولو«. اش را به نمایش گذاشت هاي پوسیده مورد آهسته عقب رفت، دندان
شد دراز کرد و بشقاب را با حداکثر طول دستش، دور نگه  یافت و آسمان شروع می خاتمه می جایی که سلول

  ».بیا بگیرش. خواي بخوري؟ اینجا نمی«. داشت

تنها . تر از آن بودند که به بشقاب برسند و قصد نداشت که آن همه به لبه نزدیک شود هاي تیریون کوتاه دست
هاي ایري در طی قرون،  سفیدش او را هل دهد تا مانند بسیاري از زندانیي  شد که مورد با شکم گنده کافی می

ي سلولش خزید و  به گوشه. هاي اسکاي ختم شود اي روي صخره ي قرمزِ مشمئزکننده عاقبت تیریون به توده
  ».بینم که گشنه نیستم کنم، می حاال که فکرش رو می«: اطالع داد که

. باد بشقاب را برد، محتویات بشقاب ریخت و سقوط کرد. را گشود هاي کلفتش مورد غرولند کرد و انگشت
اي از  زندانبان خندید، شکمش مثل کاسه. ها پراند قبل خارج شدن از دید، باد چند تا از لوبیاها را به روي آن

  .فرنی لرزید

                                                             
1 Mord 



  ».یري و بمیريرو، امیدوارم اسهال خونی بگ ي یه کودن آبله تو حرامزاده«: تیریون برآشفت و با تندي گفت

تیریون از درد نفسش . ي او لگد زد اش که نوکی فلزي داشت به سینه مورد در جواب موقع خروج با چکمه
در سنگین با » !خورم کشمت، قسم می هاي خودم می با دست! کنم تالفی می«. بند آمد و روي حصیر ولو شد
  .تلق کلیدها را شنید تیریون تلق. چهارچوب فلزي محکم بسته شد

کرد که  خزید، به این فکر می نامیدند می چال می ها با طعنه سیاه ي خودش در جایی که ارن وقتی به گوشه
اش بود کز  زیر پتوي نازکی که تنها مالفه. ي خطرناکی گشاد است جثه، دهانش به اندازه نسبت به مردي کوچک

کرد که هنوز  آرزو می. شت خیره شدي آسمان آبی خالی و کوهستان دوردست که پایانی ندا کرد، به گستره
ي وحشی را داشت، همان که از مریلیون سر تاس برده بود، بعد اینکه آوازخوان آن را از جسد  پوستین گربه

مورد به محض اینکه . داد، اما گرم و ضخیم بود پوستین بوي خون و کپک می. رئیس راهزنان کش رفته بود
  .چشمش به آن افتاد برش داشت

انگیزي کوچک بود، حتی براي یک  سلولش به طرز رقت. کشید مثل چنگال تیزي پتویش را میوزش باد 
چالی  کمتر از پنج قدم دورتر از او، در جایی که اصوالً دیوار باید باشد، در جایی که اصوالً در سیاه. کوتوله

خواست  آفتاب تا دلش میهواي تازه و . شد یافت و آسمان شروع می واقعی دیوار وجود دارد، سلول خاتمه می
ترین دخمه در  ها را با نمورترین و تاریک ي این ي ماه و ستارگان در شب، اما تیریون در دم همه داشت، و منظره

  .کرد عمق کسترلی راك مبادله می

بعدش . کنی، بیست روز، سی، شاید پنجاه تو پرواز می«: مورد بعد هل دادن او به داخل سلول وعده داده بود
  ».کنی ز میپروا

. ها مختار بودند که هر وقت دلشان خواست بگریزند چال در مملکت بودند که زندانی ها صاحب تنها سیاه ارن
روز اول بعد اینکه چندین ساعت شهامتش را جمع کرده بود، روي شکم خوابیده بود و خودش را تا لبه کشیده 

تر بود، بدون هیچ چیز در بینابین جز  ششصد قدم پاییناسکاي . بود تا سرش را بیرون ببرد و به پایین نگاه کند
هاي دیگر را در راست و چپ و باال  توانست سلول کشید، می توانست گردن می اگر تا آنجا که می. هواي خالی

  .هایش را کنده بودند زنبوري شده بود در کندویی از سنگ، و بال. ببیند

. خیلی مختصر، اما کافی. دتر از همه اینکه کف شیب داشتکشید، و ب سلول سرد بود، باد شب و روز جیغ می
ترسید که شاید در خواب غلت بخورد، و ناگهان با وحشت بیدار شود و  هایش هراس داشت، می از بستن چشم

  .کردند هاي آسمانی شخص را دیوانه می تعجبی نداشت که این سلول. افتد ببیند که دارد از لبه می



کنه؛ این را یکی از مستاجرین سابق روي دیوار نوشته بود، با چیزي که  ن صدام میخدایان حفظم کنند، آسما
ابتدا تیریون کنجکاو بود که بداند او چه کسی بوده و عاقبتش چه . به طرز مشکوکی به خون شباهت داشت

  .دهد نداند شده؛ بعد به این نتیجه رسیده بود که ترجیح می

  ...بودتنها اگر دهانش را بسته نگه داشته 

از روي تخت تراشیده شده از چوب، زیر پرچم باز و ماه خاندان ارن، به . پسرك عوضی شروعش کرده بود
در تمام عمرش، به تیریون لنیستر از نوك دماغ نگاه کرده بودند، اما به . تیریون در زیر پایش نگاه کرده بود

زیر کونش نیاز داشت تا همقد مردها  اي با چشمان خیس که به چند بالش ضخیم ندرت توسط پسر شش ساله
  »آدم بده اینه؟«: پسرك در حالی که عروسکش را محکم بغل کرده بود، پرسید. شود

سر تا پا آبی پوشیده بود، به خودش » .خودشه«: لیدي الیسا که روي تخت کوچکتر کنار او نشسته بود، گفت
  .کرده بودند، آرایش کرده بود پودر و عطر زده بود و براي خواستگارهایی که دربارش را پر

  ».چه کوچیکه«: لرد ایري با خنده گفت

صدایش را آن چنان بلند کرد که از دیوارهاي » .این تیریونِ جن از خاندان لنیسترهاست که پدرت رو کشته«
هاي باریک منعکس شد و در تاالر بزرگ ایري طنین انداخت، تا به گوش هر شخص  به سفیدي شیر و ستون

  »!اون دست پادشاه رو به قتل رسونده«: رسدحاضر ب

  »اوه، اونو هم من کشتم؟«: ها پاسخ داده بود تیریون به مانند احمق

اکنون متوجه بود؛ لعنت به هفت . وقت خیلی خوبی براي بسته نگه داشتن دهان و پایین انداختن سرش بود
از تجمل بود، با دیوارهایی از مرمر سفید با ها دراز و عاري  تاالر اصلی ارن. جهنم، همان موقع هم متوجه بود

هایی که اطرافش را گرفته بودند به مراتب  کردند، اما چهره هاي آبی که فضاي سرد ناخوشایندي ایجاد می رگه
ها هیچ دوستی براي لنیسترها یافت  ي ارن قدرت کسترلی راك از اینجا خیلی دور بود و در دره. سردتر بودند

  .شد کوت بهترین دفاع او میتواضع و س. شد نمی

ي صعودشان به  در کمال شرمساري، در آخرین مرحله. تر از آن بود که منطقی بیاندیشد اما حال تیریون گرفته
بران بقیه مسیر او را حمل کرده . ایري از توان افتاده بود و پاهاي لنگش نتوانسته بودند بیش از آن او را باال ببرند

رسه که آدم  به نظر می«: ي تلخی گفت با طعنه. ریخت هاي خشمش نفت می شعلهبود و احساس تحقیر روي 
  ».دونم از کجا براي این همه قتل و توطئه وقت گیر آوردم نمی. کوچولوي پرکاري بودم



خل او در دربار به داشتن طبع  الیسا ارن و پسر نیمه. داشت که با چه کسی درافتاده است باید به یاد می
  .ور نبودند، مخصوصاً وقتی که هدف طعنه خودشان باشندگویی مشه بذله

دم  جن، مواظب زبون تیزت باش و مودبانه با پسرم صحبت کن، وگرنه بهت قول می«: الیسا به سردي گفت
هاي ویل هستند که اطرافت رو گرفتند،  ها شوالیه اینجا ایریه و این. یادت باشه کجایی. که افسوسش رو بخوري 

  ».هر کدومشون حاضره که جونش رو براي من فدا کنه. از صمیم قلب عاشق جان ارن بودند مردان صادقی که

وقتی » .کنه ي اونا رو برآورده می لیدي ارن، اگه آسیبی به من برسه، برادرم جیمی با کمال میل خواسته«
  .دانست که نابخردانه هستند شد نیز می کلمات از دهانش خارج می

ها بال دارن؟ اگه نه، عاقالنه است که تهدید بعدي که  از بلدي، جناب لنیستر؟ کوتولهپرو«: لیدي الیسا پرسید
  ».رسه رو ببلعی به ذهنت می

  ».من تهدید نکردم، یه قول بود«

لرد رابرت کوچک با شنیدن این حرف آن قدر ناراحت شد که عروسکش را انداخت، سریع بلند شد و داد 
بهش بگو مامان، بگو که اینجا . تونه این باال ما رو اذیت کنه هیچ کس نمی. یتونی ما رو اذیت کن تو نمی«: کشید
  .پسرك شروع کرد به لرزیدن» .تونه ما رو اذیت کنه نمی

ي بازوي سفید  پسرش را نزدیک کشید و در حلقه» .ایري تسخیر ناپذیره«: الیسا ارن با آرامش اعالم کرد
هیچ کس پسر . لنیسترها همه دروغگو هستند. رو بترسونه، عزیزمکنه که ما  جن سعی می«. اش نگه داشت فربه

  ».کنه شیرین منو اذیت نمی

تیریون که خودش دشواري رسیدن به اینجا را مشاهده . گفت بدبختی این بود که او بدون شک راست می
ه سنگ و پوش، باز کردن راه خودش در حالی ک ي زره توانست تصور کند که براي یک شوالیه کرده بود، می
کابوس شروعی براي . کند، چقدر دشوار خواهد بود بارد و دشمن براي حفظ هر پله مبارزه می تیر از باال می

  .تعجبی نداشت که ایري هیچ وقت تسخیر نشده بود. شد توصیف آن نمی

  ».تسخیر ناپذیر نیست، فقط کمی زحمت داره«. تیریون باز نتوانست که ساکت بماند

دو » .خوام پروازش رو ببینم مامان، می. تو دروغگویی«. دست لرزان به پایین اشاره کردرابرت کوچولو با 
  .هاي تیریون را گرفتند و از زمین بلندش کردند محافظ با رداي آبی آسمانی، زیربغل



اي زیر  از گوشه. آمد دانند که اگر کتلین استارك مداخله نکرده بود، چه بالیی سر او می تنها خدایان می
خوام  نمی. خواهر، استدعا دارم که یادت باشه این مرد زندانی منه«: ها صدایش درآمده بود وي تختسک

  ».اي ببینه صدمه

الیسا ارن مدتی با خونسردي به خواهرش چشم دوخت، سپس برخاست و در حالی که دامن درازش پشت 
خواهد او را بزند، اما  بیم داشت که میاي از این  تیریون چند لحظه. شد به کنار تیریون خرامید سرش کشیده می

سربازان او را به جلو به روي زمین انداختند، پاهایش تعادل نیافتند و . جایش دستور داد که رهایش کننده ب
حتماً وقتی که براي ایستادن تقال کرد، اما عضالت ساقش گرفت و دوباره روي زمین ولو شد، . تیریون افتاد

  .ها طنین انداخت خنده در سراسر تاالر مرتفع ارن. اي تماشایی بوده منظره

سر واردیس، اونو . تونه بایسته مهمان کوچک خواهر من اون قدر خسته است که نمی«: لیدي الیسا دستور داد
  ».هاي هوایی ما براش مفیده یک شب استراحت در یکی از سلول. چال ببرید به سیاه

معلق ماند، بیهوده لگد پراند، با صورتی سرخ از شدت شرم، موقعی  تیریون بینشان. نگهبانان او را بلند کردند
  ».مونه این یادم می«: ها اعالم کرد ي آن بردند به همه که او را بیرون می

  .و به خاطر آوردنش چقدر برایش مفید بود

او را الیسا ارن قصد خوار کردن . داد که حبس بودنش زیاد طول نخواهد کشید ابتدا به خودش دلگرمی می
اگر هم الیسا ارن این کار را نکند، کتلین استارك . دوباره سراغ او خواهد فرستاد، و خیلی زود. داشت، همین

ها جرات ندارند که به همین  آن. این بار با دقت بیشتري مراقب زبانش خواهد بود. خواهان بازجویی از اوست
یا . ریختند، به معناي جنگ بود و اگر خونش را می راحتی او را بکشند؛ او هنوز یک لنیستر کسترلی راکی بود

 .کرد اینکه پیش از این چنین تصور می

  .اکنون چندان هم مطمئن نبود

ترسید که طاقت پوسیدن به مدتی طوالنی  هایش تنها قصد داشتند که بگذارند او بپوسد و می شاید اسیر کننده
هاي مورد  کشید که لگدها و مشت دان طول نمیشد و چن تر می با گذشت هر روز ضعیف. را نداشته باشد

چند شب دیگر تحمل . کشت اي جدي به او بزند، البته اگر زندانبان او را زودتر از آن از گرسنگی نمی صدمه
 .سرما و گرسنگی کافی بود تا آسمان او را هم دعوت کند

ي نداشت که جلوي سلولش خوب، ایراد(خواست که از وقایع پشت این دیوارها باخبر شود  خیلی دلش می
جیمی ممکن . ها فرستاده بود لرد تایوین بدون شک به محض اطالع، سوارانش را به دنبال آن). دیوار تصور کند

مگر اینکه به جایش به وینترفل لشکر ... بود که همین حاال در حال گذراندن یک قشون از کوهستان ماه باشد



ین شکی داشت که کتلین استارك او را به کجا برده؟ سرسی بعد آیا کسی خارج از ویل کوچکتر. کشیده باشد
گرفت یا  اش را می توانست دستور آزادي او را بدهد، اما آیا رابرت جانب ملکه کرد؟ پادشاه می اطالع چه می

  .ي پادشاه به خواهرش نداشت اساسی نسبت به میزان عالقه خیالی بی دستش؟ تیریون هیچ خوش

کرد که شخصاً در مسند قضاوت در مورد تیریون  انداخت، به پادشاه اصرار می کار می اگر سرسی عقلش را به
و . دار کردن شرافت پادشاه به این موضوع اعتراض بکند توانست بدون خدشه حتی ند استارك نیز نمی. بنشیند

ه گردن او هر قتلی هم که ب. کرد هیچ چیز تیریون را بیش از امتحان شانسش در یک محاکمه شادمان نمی
بگذار که شکایتشان را . ها هیچ مدرکی از هیچ نوعی در دست نداشتند دانست استارك بیندازند، تا آنجا که می

تنها اگر سرسی آن قدر زیرك . شد پایان کارشان می. جلوي تخت آهنین و فرمانرواهاي مملکت مطرح کنند
  ...بود که این را متوجه شود

او اهانت را . کرد اصی از مکاريِ پست را داشت، اما غرور کورش میخواهرش نوع خ. تیریون آه کشید
برادرش همیشه . شد و جیمی از او هم بدتر بود؛ عجول و لجوج و خیلی زود خشمگین می. دید، نه فرصت را می
  .گشود شد با دست باز کرد، با دندان می اي را که می گره

ن پسر استارك فرستاده بود و آیا واقعاً براي قتل لرد ارن دانست که کدامشان آن پیاده را براي ساکت کرد نمی
مردان به سن او خیلی اتفاق . اگر دست سابق به قتل رسیده بود، با مهارت و ظرافت بوده. توطئه چیده بودند

در مقابل، فرستادن آن کودن با چاقویی مسروقه به سراغ برندون . افتاد که با نوعی بیماريِ ناگهانی بمیرند می
  ...اما اگر به دقت فکر کنی، چندان هم عجیب نیست. رسید ستارك، به طرز غیر قابل باوري ناشیانه به نظر میا

شاید دایرولف و شیر تنها جانوران این جنگل . شک ناخوشایندي شکل گرفته بود. لرز به بدن تیریون افتاد
  .ن نفرت داشت که از او استفاده کنندتیریو. ي کسی شده بود نبودند، و اگر این صحت داشت، تیریون بازیچه

شانسی براي غلبه بر مورد با توسل به زور نداشت، و کسی . ناگزیر بود که از اینجا خارج شود، و خیلی زود
قرار نبود که طنابی به طول ششصد قدم را دزدکی به او برساند، پس ناگزیر بود که با صحبت کردن خودش را 

  .سلول انداخته بود؛ به همان خوبی توانایی رهانیدن او را داشت زبانش او را به این. آزاد کند

کرد که به آن شیب اندك  حداکثر تالشش را می. تیریون به هر زحمت که بود به روي پاهایش برخاست
مورد، باهات کار ! زندانبان! مورد«: داد زد. با مشت روي در کوبید. زمین زیر پایش به سمت لبه توجه نکند

تیریون درست قبل باز شدنِ با . ها را بشنود کشید تا سرانجام صداي قدم قل ده دقیقه باید انتظار میحدا» !دارم
  .قدرت در، کنار کشید

هاي گوشتی او، شالقی چرمی  از یکی از دست» .سر و صدا راه انداختی«: غرید. ندهاي مورد خونی بود چشم
  .پیچیده شده بودآویزان بود، ضخیم بود و کلفت، و چند بار دور مشتش 



دوست نداري که ثروتمند «: پرسید. تیریون به خودش یادآوري کرد که هیچ وقت نباید ترس را بروز داد
  »باشی؟

قدرت ضربه . قیدي تکان داد، اما چرم درست به باالي بازوي تیریون خورد دستش را با بی. مورد او را زد
دهنت «: مورد هشدار داد. هایش را روي هم بفشارد انباعث شد که به عقب تلوتلو بخورد و از شدت درد دند

  ».بسته باشه، کوتوله

این بار ضربه جدي » ...آآآخ... طال، کسترلی راك پر از طالست«: تیریون اداي لبخند زدن را درآورد و گفت
ن خورده ي تیریو به سینه. بود و مورد مقدار بیشتري از قدرتش را صرف به صدا انداختن شالق و ضربه زدن کرد

ثروت «: با زاري گفت. هر طور که بود به زندانبان نگاه کرد. بود و او را ناالن به روي زانوهایش انداخته بود
  »...لنیسترها ضرب المثله، مورد

درد چنان شدید . شالق در هوا سوت کشید و با تمام قدرت روي صورت تیریون فرود آمد. مورد غرولند کرد
زد و  گوشش زنگ می. نداشت، اما وقتی دوباره چشمانش را گشود روي کف سلول بود بود که افتادن را به یاد
روي چیزي ... گاهی براي بلند کردن خودش گشت و انگشتانش روي به دنبال تکیه. دهانش پر از خون بود

د که تیریون چنان سریع دستش را پس کشید که انگار در آب داغ فرو رفته بود و تمام تالشش را کر. ننشستند
  .ي اندکی از آسمان آبی افتاده بود درست در کنار لبه، به فاصله. نفس هم نکشد

صداي شترق آن تیریون را از جا . مورد شالق را با دو دست گرفت و محکم کشید» باز هم حرفی داري؟«
  .زندانبان خندید. پراند

کتلین استارك . ده منو به بیرون هل نمی: گفت که خزید، ناامیدانه با خودش می تیریون وقتی از لبه به کنار می
هایش پاك کرد، لبخند زد و  با پشت دست، خون را از روي لب. خواد، جرات کشتن منو نداره ي منو می زنده
زندانبان با اخم به او خیره شد و سعی در تشخیص این داشت که آیا » .این یکی خیلی محکم بود، مورد«: گفت

شالق به سمتش پرید، اما این بار » .تونه خیلی براي من مفید باشه نیرومندي تو می مردي به«. شود دارد تمسخر می
در حالی که مثل یک خرچنگ عقب . اش گرفت، نه بیشتر تنها نوك شالق به شانه. تیریون به موقع کنار کشید

باهاش زمین، زن،  اون قدر که. بینی طال، بیشتر از اون مقدار که به عمرت در اینجا می«: کشید، تکرار کرد می
  .تیریون با سرفه خون و خلط باال آورد و به بیرون تف کرد» .لرد مورد. تونی ارباب باشی می... اسب بخري

  ».طالیی در کار نیست«: مورد گفت

وقتی منو اسیر گرفتند کیف پولم رو ازم گرفتند، اما «! تیریون با خودش فکر کرد که توجه او جلب شده است
کتلین استارك شاید یکی رو اسیر بگیره، اما محاله که با دزدیدن پول اون خودش رو خفیف . نهطال هنوز مال م

شالق مورد باز تاب برداشت، اما » .رسه ي اون طالها به تو می بهم کمک کن و همه. دونه شرافتمندانه نمی. کنه



هیچ خطري «. مشتش نگه داشتتیریون چرم را گرفت و در . هدف و سرسري بود، آرام و تحقیرآمیز اي بی ضربه
  ».تنها کاري که الزمه بکنی، رسوندن یه پیامه. براي تو نداره

. طوري گفت که انگار هرگز این کلمه را نشنیده بود» پیام«. زندانبان شالق را از چنگ تیریون بیرون کشید
  .تر کرد هاي روي پیشانیش را عمیق اخمش چین

توانست الیسا ارن را  چی؟ چه چیزي می» ...بهش بگو. بانو برسون فقط پیام منو به. درست شنیدي، سرورم«
  ».هام اعتراف کنم خوام به گناه بهش بگو که من می«. ترغیب کند؟ به طور ناگهانی به تیریون لنیستر الهام شد

 شک و. اي دیگر آماده کرد، اما زندانبان دودل بود مورد دستش را بلند کرد و تیریون خودش را براي ضربه
اشخاصی را داشت که زیاد  ي خواست، اما از حقه واهمه داشت؛ قیافه طال را می. جنگیدند طمع در چشمانش می

  ».زنه دروغه، کوتوله بهم کلک می«: اي زمزمه کرد با لحن تیره. اند فریب خورده

  ».نویسم قسمم رو می«: تیریون سوگند خورد

اشتند؛ برخی دیگر حرمتی خرافی به سخن نوشته قائل بودند، ها د سوادها دید تحقیرآمیز به نوشته برخی از بی
یه . نویسی طال می«. زندانبان شالق را پایین آورد. خوشبختانه مورد از دسته دوم بود. انگار که نوعی جادو است

  ».عالم طال

ي از طالي ا برادر من زره. کیسه فقط نمونه است، دوست من. اوه، یه عالم طال«: تیریون به او اطمینان داد
  .ي جیمی لعاب طال داشت، اما این گاو امکان نداشت که تفاوت را تشخیص دهد در واقع زره» .پوشه خالص می

وقتی نامه نوشته . مورد متفکرانه روي شالقش دست کشید، اما سرانجام نرم شد و رفت تا کاغذ و جوهر بیاورد
  ».حاال پیام منو برسون« :تیریون مصرانه گفت. شد، زندانبان با شک به آن اخم کرد

سر . مورد در را باز کرد، اما ساکت ماند. لرزید که سراغش آمدند وسط خواب از سرما می ،دیروقت شب
  ».خواد تو رو ببینه بانو می. بلند شو، جن«. اش تیریون را بیدار کرد واردیس ایگن با نوك چکمه

شکی ندارم که «. آمیزي گرفت ي طعنه اسش قیافههایش مالید و کامالً برخالف احس تیریون خواب را از چشم
  »خوام اونو ببینم؟ شه که فکر کنی من هم می خواد، اما چه چیزي باعث می منو می

ي دست را از زمان طوالنی که در بارانداز پادشاه  ي محافظین خانواده تیریون فرمانده. سر واردیس اخم کرد
اي از  هیکل، و بی هیچ بهره اي، خوش ي عادي، موي نقره صورت کشیده. شناخت گذرانده بود به خوبی می

  ».گم که تو رو بکشونن بایست، وگرنه می. هاي تو به من مربوط نیست خواسته«. طبعی حس شوخ



خوام  نمی. شب سردیه و تاالر اصلی خیلی بادگیره«: ساده گفت. تیریون به زحمت روي پاهایش برخاست
  ».و پوستینم رو بیاريشه لطف کنی  مورد، می. سرما بخورم

  .اي پر از شک به او اخم کرد زندانبان با قیافه

یادت که . ي وحشی که براي سالم نگه داشتن ازم گرفتی پوستین گربه. پوستین من«: تیریون تکرار کرد
  ».هست

  ».پوستین لعنتیش رو بیار«: سر واردیس گفت

داد، اما به  ي تالفی در آینده را می که وعده اي رفت غره به تیریون چشم. مورد جرات غرولند کردن نداشت
هر . ازت ممنونم«. وقتی آن را دور گردن زندانیش انداخت، تیریون لبخند زد. هر حال به سراغ پوستین رفت
ي راستش انداخت و براي اولین بار در  انتهاي پوستین دراز را روي شانه» .کنم وقت بپوشمش، از تو یاد می

  ».راه رو نشون بده«. س گرمی کردچندین روز اخیر احسا

لیدي الیسا ابریشم سیاه پوشیده . سوختند روشن بود ها با نور پنجاه مشعل که روي دیوارها می تاالر اصلی ارن
رسید که نگهبانان  از آنجا که او از اشخاصی به نظر نمی. اش ماه و باز مرواریددوزي شده بود بود و روي سینه

. داند گیري می ي مناسب مراسم اعتراف توانست نتیجه بگیرد که او لباس عزا را جامه می شب بپذیرند، تیریون تنها
تخت بلندتر کنار دست . ي چپ انداخته شده بود اش به طرز باشکوهی بافته شده و روي شانه موي دراز خرمایی

این حداقل نیز  تیریون از. لرزید او خالی بود؛ فرمانرواي کوچک ایري بدون تردید داشت موقع خواب می
  .خشنود بود

ها و نوکرهایش را  لیدي ارن شوالیه. تعظیم بلندي کرد و از فرصت براي نگاه به هر طرف تاالر استفاده کرد
صورت زمخت برندین تالی و . براي شنیدن اعتراف او احضار کرده بود، همان طور که تیریون امیدوار بود

هاي کلفت ایستاده بود که تنها  تري با سبیل نستور مرد جوان کنار. ي خشن لرد نستور رویس را دید قیافه
سر لین کوربريِ . اي حضور داشت هاي اصلی ویل نماینده از بیشتر خاندان. ، باشد1توانست وارث او، سر آلبار می

را ي پسرهایش  اش، لیدي وینوود بیوه در محاصره با پاهاي نقرس گرفته 2ي شمشیر، لرد هانتر باریک به اندازه
  .ي شکسته، برج سوزان، جام بالدار شناخت؛ نیزه هایی داشتند که نمی بقیه نشان. شناخت می

ي مرتفع ایستاده بودند؛ سر رودریک کسل به خاطر  بین لردهاي ویل چند نفر از همفسرهایش در جاده
د، مریلیون آوازخوان پریده بود، سر ویلیس ود کنار او ایستاده بو اش رنگ هاي هنوز کامالً بهبود نیافته زخم
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داد، مایل  تیریون لبخند زد؛ هر اتفاقی که امشب در اینجا رخ می. اي براي خودش فراهم کرده بود چنگ تازه
  .کرد نبود که در خفا باشد و هیچ کس بهتر از یک خواننده داستان را در دور و نزدیک پخش نمی

ي سوار مزدور روي تیریون ثابت بودند و دستش روي ها چشم. در انتهاي تاالر، بران به یک ستون لم داده بود
  ...تیریون نگاهی طوالنی به او انداخت، با خودش فکر کرد که آیا. ي شمشیرش راحت بود دسته

  ».هات اعتراف کنی به ما گفتند که مایلی به گناه«. کتلین استارك نخستین کسی بود که حرف زد

  ».بله، بانوي من«: تیریون پاسخ داد

اونجا همیشه در دید . کنند ها رو تسلیم می هاي آسمانی همیشه آدم سلول«. ارن به خواهرش لبخند زدالیسا 
  ».کنی ي تاریکی براي اختفا پیدا نمی خدایانی و هیچ گوشه

  ».به نظر من که هنوز تسلیم نشده«: لیدي کتلین گفت

  ».زنهات رو ب حرف«: به تیریون دستور داد. لیدي الیسا توجهی به او نکرد

از کجا شروع کنم؟ «. و بعد نگاه سریع دیگري به بران، تصمیم گرفت که وقت آغاز بازي رسیده است
من . ها، جرائم و گناهانم قابل شمارش نیستند آقایان و خانم. کنم که آدم کوچولوي شروري هستم اعتراف می

ر واالمقامم رو کردم، و همچنین آرزوي آرزوي مرگ پد. م، اونم نه یک بار، بلکه صدها بار ها خوابیده با فاحشه
همیشه با خدمتکارهامون «. اش را خفه کرد پشت سرش کسی خنده» .ي بزرگوارمون رو مرگ خواهرم، ملکه

پشت سر لردها و بانوان نجیب . شم، اما باید اقرار کنم که تقلب هم کردم سرخ می. قمار کردم. مهربان نبودم
  »...یک بار«. هاي رك شد این یکی باعث بلند شدن خنده» .ی گفتمهاي غیرمنصفانه و وقیح دربار حرف

کنی،  به خیالت چکار داري می«. بود  صورت گرد الیسا ارن به رنگ سرخ سوزانی درآمده» !ساکت«
  »کوتوله؟

  »...کنم، بانوي من چطور، دارم به جرائمم اعتراف می«. تیریون سرش را به یک سمت خم کرد

تو متهمی که کسی رو براي کشتن پسر من، برن، اجیر کردي و متهمی «. جلو آمدکتلین استارك یک قدم 
  ».قتل لرد جان ارن، دست پادشاه، مشارکت داشتی ي که در توطئه

 ».از هیچ اقدام به قتلی اطالع ندارم. تونم اعتراف کنم متاسفانه به اون جرائم نمی«. تیریون شانه باال انداخت



به باورم . ات رو کردي، جن مزه شوخی بی. کنم تمسخر رو تحمل نمی«. برخاستلیدي الیسا از تخت چوبیش 
تر با شیب تندتر  اما این بار براش یه سلول کوچک... چال برگردون سر واردیس، اونو به سیاه. ازش لذت بردي

  ».پیدا کن

آیا «. شکش زداي خ تیریون چنان بلند داد کشیده بود که سر واردیس لحظه» اینه رسم عدالت در ویل؟«
کنم، اون  کنید، من انکار می شه؟ شما منو به جرائمی متهم می ي خونین فراموش می شرافت با گذشتن از دروازه

صورتش را بلند کرد تا همه به خوبی » .ندازید تا یخ بزنم و گرسنگی بکشم وقت منو به سلول بازي می
عدالت پادشاه چی شده؟ مگه ایري جزئی «. بینندهایی را که مورد روي صورتش بجا گذاشته بود، ب خونمردگی

بگذارید حرف بزنم ! من تقاضاي محاکمه شدن دارم. خیله خب. گید که من متهمم از هفت پادشاهی نیست؟ می
  ».ها در مورد حقیقت یا نادرستی اونا قضاوت بشه و بگذارید که جلوي چشم خدایان و انسان

او اشرافزاده بود، پسر . دانست که الیسا ارن را گیر انداخته است یتیریون م. پچ پچ تاالر مرتفع را پر کرد
. شد که حق داشتن محاکمه را از او دریغ کرد نمی. قدرتمندترین فرمانروا در مملکت بود، برادر ملکه بود

د و ها خواست که صبر کنن محافظین با رداي آبی آسمانی، به سمت تیریون به راه افتادند، اما سر واردیس از آن
  .به لیدي الیسا نگاه کرد

اگه محاکمه بشی و به خاطر اتهاماتت «. اي لجباز روي دهان کوچک الیسا ارن شکل گرفت لبخند بچه
ما در . اش رو با جان خودت پرداخت کنی گناهکار شناخته بشی، اون وقت طبق قوانین شخص پادشاه باید کفاره

  ».در ماه رو باز کنید. ایري جالد براي قطع سر نداریم، جناب لنیستر

. در سفید چوبی باریکی با نقش هالل ماه، بین دو ستون ظریف مرمرین آشکار شد. صف تماشاچیان باز شد
یکی از مردها کلون . اشخاصی که نزدیکتر ایستاده بودند، بیشتر کنار کشیدند و به دو نفر از نگهبان راه دادند

کشان از در وارد شد و رداهاي آبی  باد شدیدي زوزه. کشید برنزي سنگین را برداشت؛ دومی در را به داخل
ي سرد پراکنده به چشم  پشت در چیزي جز فضاي خالی شب با چند ستاره. هایشان بلند کرد ها را از روي شانه آن
  .خورد نمی

ده ها مانند چند پرچم در طول دیوارها به لرزش افتا مشعل» .عدالت پادشاه رو تماشا کن«: لیدي ارن گفت
  .ها خفه شدند بودند و اینجا و آنجا، چند تایی از آن

  ».الیسا، فکر نکنم عاقالنه باشه«: در حالی که باد ماتم در تاالر دور برداشته بود، کتلین استارك گفت

. خیله خب، محاکمه خواهی داشت. تو درخواست محاکمه داري، جناب لنیستر«. خواهرش به او اعتنا نکرد
از این ... بعدش اجازه داري که بري. شنوي ده و تو حکمش رو می که داشته باشی گوش می پسرم به هر حرفی

  ».در یا اون در



چطور ممکن بود که محاکمه تهدیدي براي . رسید و تعجبی نداشت لیدي ارن خیلی مغرور از خود به نظر می
مامان، : پسرك گفته بود که. تاو باشد، وقتی که پسر مردنی او قاضی بود؟ تیریون به در ماه نگاهی انداخ

  نقو تا به حال چند نفر را از آن در بیرون انداخته بود؟ پسرك نق! خوام پروازش رو ببینم می

. بینم از شما متشکرم بانوي من، اما نیازي براي به زحمت انداختن لرد رابرت نمی«: تیریون مودبانه گفت
من تقاضاي . پذیرم ها می اونا رو به جاي قضاوت انسانحکم . گناهی من اطالع دارند خدایان از واقعیت بی

  ».محاکمه با مبارزه رو دارم

صبري باد به دماغ انداخت، سر  لرد نستور رویس با بی. ها را پر کرد ناگهان صداي خنده تاالر مرتفع ارن
ه، اشک روي ویلیس زیر لب خندید، سر لین کوربري قهقهه زد، بقیه سرشان را عقب انداختند و از شدت خند

حتی صداي . اش صداي شادي از چنگ جدیدش درآورد هاي شکسته مریلیون با انگشت. صورتشان جاري شد
  .رسید وزید نیز تمسخرآمیز به نظر می بادي که از در ماه می

  ».مطمئناً این حق رو داري«. تیریون او را غافلگیر کرده بود. چشمان مرطوب الیسا ارن مردد بودند

. اش مزین به نقش افعی سبز بود، به جلو قدم گذاشت و روي یک زانو تعظیم کرد ی که جلیقهشوالیه جوان
  ».بانوي من، تمنا دارم که افتخار مبارزه به نیابت از جانب شما رو داشته باشم«

ازه اي که به شوهر واالمقام شما داشتم، اج به خاطر عالقه. این افتخار باید نصیب من بشه«: لرد هانتر پیر گفت
  ».بدید که انتقام مرگش رو بگیرم

. پدر من وفادارانه در مقام پیشکار اعظم ویل به لرد جان خدمت کرده«: سر آلبار رویس با صداي بلند گفت
  ».بگذارید من هم به پسر ایشون خدمت کنم

خدایان به اشخاص با نیت خالص لطف دارند، همچنین اونا اغلب اشخاصی با «: سر لین کوربري گفت
  .فروتنانه لبخند زد» .دونیم که در این جمع چه کسی این چنینه همه ما می. ترین سالح هستند اطعق

تیریون با . شان توجه شود چند دوجین مرد دیگر، همزمان صدایشان بلند شد و تقاضا کردند که به خواسته
  .اي نبوده ي زیرکانه هم نقشه شاید آن قدر. فهمیدن اینکه این همه غریبه مشتاق کشتن او هستند، کمی دلسرد شد

از شما متشکرم، سروران من، همچنان که پسرم اگه «. ها بلند کرد لیدي الیسا دستش را براي ساکت کردن آن
هاي  هیچ مردي در هفت پادشاهی به دالوري و صداقت شوالیه. کرد در جمع ما حضور داشت از شما تشکر می

» .تونم یک نفر رو انتخاب کنم اما تنها می. ي شما اعطا کنم به همهتونستم این افتخار رو  کاش می. ویل نیست



شما قهرمان ما خواهید . سر واردیس ایگن، شما همیشه دست راست وفاداري براي شوهر من بودید«. اشاره کرد
  ».بود

من، بانوي «: روي زانو تعظیم کرد و با صدایی گرفته گفت. سر واردیس تنها شخصی بود که ساکت مانده بود
. این مرد جنگجو نیست. اي بسپارید، من تمایلی به قبولش ندارم استدعا دارم که این مسئولیت رو به کس دیگه

  ».شه کشتن این مرد به اسم عدالت، موجب شرمساري می. یک کوتوله، نصف قد من و لنگ. بهش نگاه کنید

  ».موافقم«: تیریون گفت. اوه، چه عالی

  ».خودت بودي که تقاضاي محاکمه با مبارزه رو داشتی«. زهره رفت الیسا به او چشم

و حاال من تقاضا دارم همان طور که شما قهرمان مدافع خودتون رو انتخاب کردید، من هم یکی براي خودم «
  ».کنه، من مطمئنم برادرم، جیمی، با کمال میل به جاي من مبارزه می. انتخاب کنم

  ».صدها فرسنگ از اینجا دورهکش محبوبت  شاه«: الیسا ارن با تشر گفت

  ».مونم با کمال میل، منتظر رسیدن برادرم می. پرنده بفرستید«

  ».شی تو همین فردا با سر واردیس رو در رو می«

سازي، یادت باشه که چطور لیدي ارن از  آوازخوان، وقتی آواز این ماجرا رو می«. تیریون به مریلیون رو کرد
 ».اش فرستاد دریغ کرد و اونو خسته و کوفته و زخمی به مقابله با بهترین شوالیهکوتوله حق داشتن یه مدافع رو 

مدافعت رو «. صداي الیسا ارن تلخ بود و به خاطر آزردگی لرزش داشت» .کنم من چیزي از تو دریغ نمی«
  ».کنی مردي هست که حاضره به خاطرت بمیره اگه فکر می... اسم ببر، جن

تیریون به تاالر دراز چشم » .دم کسی رو پیدا کنم که حاضره به خاطرم آدم بکشه یاگه اجازه بدید، ترجیح م«
  .براي مدتی طوالنی نگران بود که مبادا مرتکب اشتباه عظیمی شده باشد. کسی تکان نخورد. دوخت

  .صداي بران بود» .ي کوتوله باشم من حاضرم که نماینده«. بعد در انتهاي دور تاالر جنبشی به چشم خورد

   



  ادارد - ۳۹
ها پیش سقوط کرده و لیانا روي  ي سفیدپوش و برجی که مدت دید، رویاي سه شوالیه اي را می رویاي کهنه
  .بستر خونینش

مارتین کسل مغرور، پدر جوري؛ تیو ول . در رویا به مانند واقعیت، رفقایش در کنارش سوار اسب بودند
سخن و رئوف؛ مرد مرداب، هاولند رید؛  مارك رایزول، خوشوفادار؛ اتان گالور که مالزم برندون بوده؛ سر 

ي خودش آشنایی داشت،  ي قیافه ها به اندازه هاي آن ند زمانی با قیافه. پیکرش لرد داستین روي اسب سرخ غول
در . هایی که قسم خورده فراموششان نکند مکد، حتی از خاطره ي شخص را می حافظه ها خونِ اما گذشت سال

  .هایی از مه بودند تنها چند شبح خاکستري روي اسب ها رویا آن

. اما این سه نفر اشخاص عادي نبودند. در رویا نیز به مانند واقعیتی که رخ داده. ها هفت در برابر سه بودند آن
شد، رداهاي سفیدشان با باد  ها جلوي برج مدور منتظر بودند، کوهستان سرخ دورن در پشت سرشان دیده می آن

سر آرتور دین، شمشیر صبح، . هایشان اکنون نیز کامالً واضح بود ها سایه نبودند؛ قیافه و آن. داشت یموج برم
 2سر ازول ونت. شد ي راست دیده می ، روي شانه»1سحر«ي شمشیرش،  دسته. لبخند اندوهگینی بر لب داشت

یاه خاندانش بال گشوده روي کالهخود سفیدش، خفاش س. کرد روي زانو بود و شمشیرش را روي سنگ تیز می
  .ي گارد شاهنشاهی، ایستاده بود تاورِ سرسخت پیر، گاو سفید، فرمانده بین آن دو، سر جرالد هاي. بود

  ».دنت ببینم انتظار داشتم شما رو در تراي«: ها گفت ند به آن

  ».ما اونجا نبودیم«: سر جرالد پاسخ داد

  ».وداگه بودیم، روزگار غاصب سیاه ب«: سر ازول گفت

تون رو با شمشیر طالیی کشت و من متحیر بودم که شما  وقتی بارانداز پادشاه سقوط کرد، سر جیمی پادشاه«
  ».کجائید

یه جاي دور، وگرنه ایریس هنوز روي تخت آهنین نشسته بود و برادر خائن ما در هفت «: سر جرالد گفت
  ».سوخت جهنم می

هاشون رو پایین آوردند و  لرد تایرل و لرد ردواین پرچم. ببخشمرفتم تا به محاصره پایان  استورمز اندبه «
  ».کنم مطمئن بودم که شما رو بین اونا پیدا می. هاشون زانو زدند تا به ما سوگند وفاداري بخورند ي شوالیه همه

                                                             
  ☺. شمشیر رو ترجمه کردماین دارم، برخالف همیشه اسم » سحر«ي  به علت تعصبی که روي کلمه  1

2 Oswell Whent 



  » .آییم ما به این آسونی به زانو درنمی«: سر آرتور دین گفت

فکر کردم که شاید شما همراهش . یس به درگون استون گریختهتون و پرنس ویسر سر ویلم دري با ملکه«
  ».سوار کشتی شده باشید

  ».سر ویلم مرد شریف و وفاداریه«: سر ازول گفت

  ».کنه گارد شاهنشاهی فرار نمی. اما از گارد شاهنشاهی نیست«: سر جرالد خاطر نشان کرد

  .کالهخودش را پوشید» .اون موقع یا حاال«: سر آرتور گفت

  ».ما سوگندي خوردیم«: جرالد مسن توضیح داد سر

  .هفت در برابر سه بودند. اشباح حامی ند، با شمشیرهایی از سایه به کنارش آمدند

. سحر را از غالف کشید و با دو دست نگه داشت» .شه حاال شروع می«: سر آرتور دین، شمشیر صبح، گفت
  .درخشید اش می تیغ به شفافی شیشه بود، هر گوشه

موقعی که در تالطمی از فوالد و سایه به هم یورش بردند، فریاد لیانا » .شه نه، حاال تموم می«: با اندوه گفتند 
هاي رز به  هایی از سرخ، و طوفانی از گلبرگ آسمان به رنگ آبیِ چشمان مرگ بود با رگه» !ادارد«: شنید را می

  .هوا برخاست

  ».لرد ادارد«: لیانا دوباره بلند گفت

  ».دم دم، لیا، قول می قول می«: زمه کردند زم

  ».لرد ادارد«: صداي مردي از تاریکی طنین انداخت

  .هاي بلند برج دست به روي مهتاب باز بودند پنجره. ادارد استارك نالید و چشمانش را گشود

  »لرد ادارد؟«. اي کنار تخت ایستاده بود سایه

  . درد مبهمی به پهلویش تیر کشید. قش آتل و گچ داشتها گره خورده بودند، سا مالفه» چه مدته؟... چه«

  ».بنوشید، سرورم«. پیشکار فنجانی را جلوي لب ند نگه داشت. صداي ویون پول بود» .شش روز و هفت شب«

  »؟...چیه«



  ».شید استاد پایسل گفت که تشنه می. آب خالی«

  .بودآب به نظرش به شیرینی عسل . هایش ترك و زخم داشتند لب. ند نوشید

  ».مایلند که با شما صحبت کنند، سرورم. پادشاه دستوراتی داده«: بعد خالی شدن فنجان، ویون پول گفت

رویا توانش را تا حد یک بچه . توانست با رابرت روبرو شود اکنون نمی» .فردا، وقتی که تواناییم بیشتر شد«
  .گربه تحلیل برده بود

پیشکار خودش را با » .ها شما رو پیششون بفرستیم ودن چشمسرورم، ایشون دستور دادند که به محض گش«
  .روشن کردن شمعی در کنار تخت مشغول کرد

تر از اونم که  بهش بگو که من ضعیف«. رابرت هیچ وقت به صبور بودن مشهور نبوده. ند آهسته فحش داد
امیدوارم که از خوابی . نهشم که همین جا منو سرافراز ک اگه مایله با من صحبت کنه، خوشحال می. پیشش برم

ي محافظین منو احضار  و فرمانده«. خواست اسم جوري را بگوید که یادش افتاد می» ...و. عمیق بیدارش کنی
  ».کن

  ».سرورم«. چند لحظه پس از خروج پیشکار، الن به اتاق خواب او وارد شد

  ».مالزمه از وضعیت کنونی مطلع بش. گه که من شش روز بیهوش بودم پول می«

داستان اسارت جن توسط . گن به کسترلی راك تاخته تا به پدرش ملحق بشه می. کش از شهر گریخته شاه«
  ».اگه راضی باشید، محافظت رو تشدید کردم. هاست لیدي کتلین، ورد زبان

  »دخترهام؟. راضیم«: ند به او اطمینان داد

از وقتی شما رو «. مکث کرد» ...کرد، اما آریا می سنسا آهسته براتون دعا. اونا هر روز کنارتون بودن، سرورم«
اي از خشم رو در یه  همچین درجه. کوچولوي سرسختیه، سرورم. برگردوندن، یک کلمه هم شکایت نکرده

  ».دختربچه ندیده بودم

  ».ترسم که ماجرا تازه شروع شده باشه می. خوام دخترام در امان باشن هر اتفاقی بیفته، می«

  ».ي این موضوع جان شخص من، وثیقه. رسه، لرد ادارد اونا نمیهیچ گزندي به «

  »...جوري و سایرین«



جوري حتماً تمایل داشته که کنار پدربزرگش دفن . اونا رو به خواهران صامت سپردم تا به وینترفل برگردن«
  ».بشه

مراه بقیه کشته مارتین کسل ه. شد، چون پدر جوري در دوردست جنوب دفن شده بود البته که پدربزرگ می
گفته . هاي به رنگ خون آن، هشت قبر ساخته بود بعد خاتمه، ند برج را ویران کرده بود و با سنگ. شده بود

ها هفت در برابر سه بودند، با  آن. اي تلخ بود شد که ریگار اسم آنجا را برج شادي گذاشته، اما براي ند خاطره می
کرد که  فکر نمی. د ادارد استارك و مرد کوچک مرداب، هاولند ریداین حال تنها دو نفرشان زنده ماندند؛ خو

  .یمن باشد ي آن رویا بعد این همه سال خوش دیدن دوباره

اعلیحضرت بیرون «. پیشکار تعظیم بلندي کرد. که ویون پول برگشت» .کارت خوب بوده، الن«: گفت ند می
. اش از درد ساق در هم رفت ت باال کشید، قیافهند خودش را روي تخ» .هستند، سرورم، ملکه نیز همراهشونه

هایی که براي  حرف. به داخل هدایتشون کن و تنهامون بگذارید«. خبر خوبی نبود. انتظار آمدن سرسی را نداشت
  .عقب خارج شد پول بدون هیچ حرفی عقب» .گفتن داریم، نباید از این دیوارها خارج بشه

اش گوزن  ي مخمل سیاه پوشیده بود که روي سینه تنه نیم. ه بودرابرت براي لباس پوشیدن وقت صرف کرد
تنگی از شراب در دست داشت، . هاي سیاه و طالیی تاجدار برتیون زردوزي شده بود، و شنلی شطرنجی به رنگ

تاجی جواهرنشان روي موهایش، پشت سر او  سرسی لنیستر با نیم. آن قدر نوشیده بود که صورتش برافروخته بود
  .شدوارد 

  ».تونم بلند شم نمی. اعلیحضرت، عفو کنید«: ند گفت

  ».خواي؟ محصول مرغوبی از آربره کمی شراب می. ایرادي نداره«: پادشاه با صدایی گرفته گفت

  ».ي خشخاش سرم گیجه هنوز از شیره. یه فنجان کوچولو«

  ».هاشه روي شونه شانس محسوب کنه که سرش هنوز مردي در مقام تو باید خودش رو خوش«: ملکه گفت

  »کنه؟ ساق پات هنوز اذیتت می«. براي ند فنجانی از شراب حاضر کرد» .ساکت، زن«: رابرت با تشر گفت

  .سرش نوسان داشت، اما اقرار به ضعف در مقابل ملکه به صالح نبود» .یه خرده«

که کتلین کرده خبر  فکر کنم از کاري«. رابرت اخم کرد» .شه خوره که خیلی تمیز خوب می پایسل قسم می«
  »داري؟



هر چه . سرزنشی متوجه همسر واالمقامم نیست، اعلیحضرت«. جرعه کوچکی از شراب نوشید» .خبر دارم«
  ».کرده، به دستور من بوده

  ».من خشنود نیستم، ند«. رابرت غرولند کرد

ی چه کسی کن کنی که روي خانواده من دست بلند کنی؟ فکر می به چه حقی جرات می«: سرسی پرسید
  »هستی؟

شخص اعلیحضرت شوهر شما، منو مسئول حفظ صلح سلطنتی و . دست پادشاه«: ند با ادبی خشک گفت
  ».اجراي عدالت پادشاه کرده

  »...تو دست بودي، اما حاال«: سرسی شروع کرد

سرسی غرق خشمی سرد، چیزي نگفت و » .ازش سوالی پرسیدي و جوابش رو داد! ساکت«: پادشاه غرید
کنی، ند؟ هفت  این طوري از طرف من حفظ صلح می. صلح سلطنتی، که این طور«. ت دوباره به ند رو کردرابر

  »...مرد مردن

  ».اي که لرد استارك بهش زده بود، مرد الخره امروز صبح در اثر ضربهاهشت، ترگار ب«: ملکه تصحیح کرد

  ».برام قابل تحمل نیست، ند. هاي من اباني شاهی و کشتار مستانه در خی ربایی در جاده آدم«: پادشاه گفت

  ».کتلین دلیل خوبی براي اسیر گرفتن جن داشت«

دي که فوراً کوتوله رو آزاد کنه و با  بهش دستور می. گور باباي دالیل کت! کنم گفتم که تحملش نمی«
  ».کنی جیمی آشتی می

چطور . خواست تنبیهم کنه یستر میسه نفر از افرادم جلوي چشمم سالخی شدن، تنها براي اینکه جیمی لن«
  »فراموشش کنم؟

لرد استارك داشت مست از یه . ي درگیري نبوده برادر من شروع کننده«: سرسی خطاب به پادشاه گفت
افرادش بودند که به جیمی و محافظینش حمله کردند، همان طور که همسرش در . گشت خانه برمی فاحشه
  ».ي شاهی راه تیریون رو بست جاده

اگه بهم شک داري از لرد بیلیش . دونی اهل این کارا نیستم، رابرت شناسی و می تو منو خوب می«: گفت ند
  ».اونجا حضور داشت. بپرس



ها رو بیاره،  کنه که قبل شروع درگیري رفت تا ردا طالیی ادعا می. فینگر صحبت کردم با لیتل«: رابرت گفت
  ».گشتی خانه برمی کنه که تو داشتی از یه فاحشه اما تائید می

مادرش اسمش رو بارا ! خانه؟ چشمات رو باز کن، رابرت، من رفته بودم تا به دختر تو سر بزنم یه فاحشه«
حین » .به اولین دخترت شباهت داره که وقتی خودمون در ویل چند تا نوجوان بودیم، صاحب شدي. گذاشته

  .داد بود، چیزي بروز نمی پریده صحبت به ملکه چشم دوخته بود؛ صورت او ثابت و رنگ

کردم یه خرده  فکر می. ي عوضی قراره که ازش خوشم بیاد؟ دختره. بارا«: با غرولند گفت. رابرت سرخ شد
  ».عقل داره

کنی عقل  امکان نداره بیشتر از پانزده سالش باشه، اما فاحشه شده، اون وقت تو فکر می«. شد ند باورش نمی
  ».ي ابله عاشقت شده، رابرت دختره«. حفظ خونسردي دشوار شده بود. شد میدرد ساقش داشت شدیدتر » داره؟

  ».این موضوع مناسب گوش ملکه نیست«. پادشاه نگاهی به سرسی انداخت

بهم . کش از شهر گریخته بهم گفتن که شاه. علیاحضرت از هیچ یک از سخنان من خوشش نخواهد اومد«
  ».ماجازه بده که اونو به محضر عدالت برگردون

خوام به این  نه، دیگه نمی«: اي نوشید و گفت جرعه. پادشاه متفکرانه شراب را در فنجان به دوران انداخت
  ».موضوع تمومه. جیمی سه تا از افراد تو رو کشته، تو پنج تا از افراد اون. بحث ادامه بدي

  ».ست تو نیستماینه نظر تو در مورد عدالت؟ اگه این طوره، خوشحالم که دیگه د«. ند برآشفت

  »...کرد که این چنین با یه تارگرین صحبت کنه اگه کسی جرات می«. ملکه به شوهرش نگاه کرد

  »منو با ایریس یکی تصور کردي؟«: رابرت به حرف او پرید

جیمی و تیریون طبق تمام قوانین ازدواج و پیوند من و تو، عین برادرهاي خودت . تو رو پادشاه تصور کردم«
کشه، به  این مرد با هر نفس که می. ها یکی رو فراري دادن و یکی رو اسیر گرفتن استارك. شن محسوب می

  » .کنی پرسی درد پاش چطوره و بهش شراب تعارف می ایستی و می کنه، و تو سر به زیر می شرافتت توهین می

  »چند بار باید بگم که جلوي زبونت رو بگیر، زن؟«. رابرت از خشم تیره شده بود

حقش این . آمیزي از ما دو نفر ساختند خدایان چه نمایش طعنه«. نقصی از تحقیر بود ورت سرسی نمونه بیص
  ».بود که تو دامن بپوشی و من زره



به میز . ي سهمگینی به کنار صورت او زد پادشاه که از شدت خشم ارغوانی شده بود با پشت دست ضربه
انگشتان . زمین سقوط کرد، اما صدایی از سرسی لنیستر در نیامد خورد، تعادلش را از دست داد و محکم به روي

تا فردا، خونمردگی نصف . اش کشید، روي جایی که پوست لطیفش سرخ شده بود ظریفش را روي گونه
  ».کنم اینو مثل نشان افتخار حمل می«: اعالم کرد. صورتش را خواهد پوشاند

با فریاد یکی از محافظینش را » .کنم هم مفتخرت میدر سکوت حملش کن، وگرنه باز «: رابرت قول داد
» .تا اتاق خوابش مشایعتش کن. ملکه خسته است«. سر مرین ترنت بلند قامت، با وقار وارد اتاق شد. خواست

  .شوالیه بدون هیچ حرفی کمک کرد که ملکه برخیزد و او را به بیرون هدایت کرد

» .کنه، ند بینی که با من چکار می می«. ه فنجانش را پر کردرابرت دستش را به سمت تنگ دراز کرد و دوبار
اثري از خشم » .هام مادر بچه. همسر مهربان من«. پادشاه در حالی که به دقت فنجانش را نگه داشته بود، نشست

به » .اون کار شاهانه نبود... اون کار. زدمش نباید می«. دید نمانده بود؛ ند در چشمانش اندوه و ترس را می
کسی نتونسته جلوم ... من همیشه قوي بودم«. هایش طوري خیره شد که انگار مطمئن نبود چه هستند دست

... ریگار«. شاه با بهت سرش را تکان داد» جنگی که زدنش درست نیست؟ چطور با کسی می. وایسته، هیچ کس
قلب سیاهش فرو رفت و  سیاهش به ي من کشتمش، ند، خار پتکم درست از زره. ریگار برنده شد، لعنت بهش

حاال اون لیانا رو داره و . شه گفت که اون برنده شد اما به نوعی می. ها سرودند در این باره ترانه. جلوي پام مرد
  .پادشاه فنجانش را سر کشید» .من سرسی رو

  ».حضرت، ما باید حرف بزنیم اعلی«: ند استارك گفت

فردا صبح . خوره دیگه از حرف زدن حالم بهم می«. دهایش فشر هایش را روي شقیقه رابرت نوك انگشت
  ».حرفت هر چی هم که باشه، باید تا برگشتن من صبر کنی. رم براي شکار به جنگل سلطنتی می

  »دستور دادي به وینترفل برگردم، یادته؟. به لطف خدایان، وقتی برگردي من اینجا نیستم«

بگیر، این . خدایان ندرتاً به ما لطف دارن، ند«. ن بلند شدهاي تخت را گرفت و به کمک آ رابرت یکی از پایه
دوست «. اي به شکل دست را از جیب آستر شنلش درآورد و روي تخت انداخت ي سنگین نقره گیره» .مال توئه

  ».کنم رفتنت رو قدغن می. هم نداشته باشی، دست من هستی، عوضی

کرد و مانند یک بچه احساس عجز  ساقش گزگز می. اشتظاهراً حق انتخاب ند. اي را برداشت ي نقره ند گیره
  »...دختر تارگرینی«. کرد می

اون مساله تمومه، تمایل به شنیدن هیچ حرف . به حق هفت جهنم، دوباره شروع نکن«: پادشاه غرولند کرد
  ».اي ندارم دیگه



  »خواي دستت باشم؟ هاي منو حداقل بشنوي، چرا می اگه حاضر نیستی که توصیه«

. ت رو بزن، ند گیره. چرا که نه؟ یه کسی الزمه که به این مملکت لعنتی حکومت کنه«. رابرت خندید» ا؟چر«
  ».خورم که به جیمی لنیستر سنجاقش کنم و اگه یه بار دیگه به روي من پرتش کنی، قسم می. بهت میاد

   



  کتلين - ۴۰
هایش  کتلین استارك دست. برخاست ها ي ارن آسمان شرق سرخ و طالیی شده بود که خورشید به روي دره

زیر پایش دنیا از سیاه . کرد هاي سنگی با تراشکاري ظریف گذاشته بود و گسترش نور را تماشا می را روي نرده
هاي آلیسا  مه شفاف سفیدي از اشک. ها به سبز تبدیل شد ها و جنگل به بنفش و سپس با خزیدن سحر روي دشت

ي غول را  اش روي سطح نیزه شد تا سقوط طوالنی ي کوه سرازیر می وي شانهخاست، از جایی که آب از ر برمی
 .کرد کتلین برخورد قطراتی ظریف به روي صورتش را حس می. آغاز کند

هایش بوده، اما با این وجود در زندگی یک قطره  ي بچه آلیسا ارن شاهد کشته شدن شوهرش، برادرش و همه
هایش زمین سیاه ویل را  ن حکم داده بودند که بعد مرگ تا زمانی که اشکبنابراین خدایا. اشک هم نریخته بود

از مرگ آلیسا شش هزار سال . که مردان محبوبش در آن مدفونند سیراب نکرده، آسایش نخواهد داشت
کتلین متحیر بود که . تر نرسیده بود اي از آن رود خروشان به کف دره در خیلی پایین گذشت، ولی هنوز قطره می
  .هاي خودش بعد مرگ چه آبشار عظیمی خواهند ساخت کاش

برادرتون نوشته . کنه کش داره در کسترلی راك قشون جمع می شاه«: سر رودریک از اتاق پشت سر پاسخ داد
ادمور به لرد ونس . که به راك نامه فرستاده و از لرد تایوین خواسته که قصدش رو اعالم کنه، اما پاسخی نگرفته

خوره که یک قدم از سرزمین  قسم می. دستور داده که از گذرگاه پایین گولدن توث محافظت کنندو لرد پایپر 
  ».کنه، مگه اینکه قبلش اونو با خون لنیسترها آبیاري کرده باشه ها رو تسلیم نمی تالی

ي با قشنگی آن چندان سرحالش نکرده بود؛ ظالمانه بود که روز. کتلین رویش را از طلوع خورشید برگرداند
ادمور قاصد فرستاده و قسم خورده، اما «. ریزي شده بود شروعی چنین زیبا، آن چنان افتضاح تمام شود که برنامه

  »چه خبر از پدرم؟. ادمور فرمانرواي ریورران نیست

هایش بهبود  در مدتی که زخم. سر رودریک سبیلش را کشید» .در پیغام ذکري از پدرتون نشده، بانوي من«
  .اي خاردار روییده بودند؛ باز تقریباً خودش شده بود هایش به سفیدي برف و زبري بوته سبیلیافت،  می

باید به محض . سپرد، مگه اینکه خیلی مریض باشه پدرم دفاع از ریورران رو به ادمور نمی«: با نگرانی گفت
  ».کردن رسیدن پرنده بیدارم می

  ».گذاشت بخوابید استاد کولمن گفت که خواهرتون به فکر شما بود و«

  ».کردن باید بیدارم می«: کتلین اصرار داشت

  ».گه که خواهرتون قصد داشت بعد مبارزه باهاتون صحبت کنه استاد می«



کوتوله اونو به ساز خودش رقصونده و الیسا «. کتلین اخم کرد» پس هنوز مصممه که به این نمایش تن بده؟«
ودریک، هر اتفاقی هم امروز صبح بیفته، ما باید قبالً از اینجا سر ر. شنوه اون قدر کره که آهنگش رو نمی

اگه توانایی کافی براي مسافرت دارید، از الیسا درخواست گروه . جاي من در وینترفله، کنار پسرهام. رفتیم می
  » .تونیم سوار کشتی بشیم اونجا می. کنم تاون رو می محافظ تا گال

هر چی شما بگید، «. کمی سبز شده بود، اما جلوي لرزیدن را گرفتي سر رودریک  قیافه» باز هم کشتی؟«
  ».بانوي من

پیر همچنان بیرون در منتظر ماند و کتلین خدمتکارهایی را احضار کرد که الیسا به خدمت او  ي شوالیه
د پوشاندند فکر کرد که اگر قبل مبارزه با خواهرش صحبت کند، شای موقعی که به او لباس می. گماشته بود

دختر . کرد هاي الیسا وابسته به خلقش بود و خلقش دم به ساعت تغییر می سیاست. بتواند که نظر او را تغییر دهد
مهابا،  پرداز، بی شناخته، به زنی تبدیل شده بود که همزمان مغرور، ترسو، ظالم، خیال خجالتی که در ریورران می

  .ثبات بود بی شق، از خود راضی، یعنی مهمتر از همه، خجالتی، کله

خواهد اعتراف کند، کتلین به الیسا اصرار کرده  وقتی زندانبان رذل الیسا با این خبر آمد که تیریون لنیستر می
بود که کوتوله در خلوت به نزدشان آورده شود، اما نه، هیچ چیز براي خواهرش قابل قبول نبود جز اینکه از آن 

  ...و حاال این. نمایشی مقابل نصف ویل بسازد

: رفتند تا به تاالرهاي سفید و سرد ایري برسند، به سر رودریک گفت هاي برج پایین می موقعی که از پله
به خواهرم باید «. اي پوشیده بود ي خاکستري با کمربندي نقره کتلین لباس پشمی ساده» .لنیستر زندانی منه«

  ».گوشزد کنم

به «: سر بریندن با تندي گفت. شد شتاب داشت خارج میدم در اقامتگاه الیسا، به عمویش برخوردند که با 
کردم که به زور کمی عقل به  اي داره، سفارش می کردم فایده ها دعوت دارید؟ اگه فکر می ي ابله جشنواره

  ».کنی ي خواهرت فرو کنی، ولی فقط خودت رو خسته می کله

  »...راي از ادمو اي از ریورران رسیده، نامه پرنده«: کتلین شروع کرد

باید از استاد «. ي ردایش بود، تنها تجمل مورد پذیرش بریندن بود ماهی سیاهی که گیره» .دونم، دخترم می«
دیده بردارم و با تمام سرعت به ریورران  از خواهرت کسب اجازه کردم که هزار سرباز جنگ. شنیدم کولمن می

 ي شما شوالیه. ره، چه برسه به هزار تا، عموتونه حتی از یه شمشیر بگذ دونی چی گفت؟ ویل نمی می. بتازم
گانه به گوش رسید و عمویش با اخم از  هاي بچه از در باز صداي خنده» .جاتون همین جاست. دروازه هستید

ي جدیدي براي خوش  دروازه ي تونه شوالیه خوب، من بهش گفتم که می«. روي شانه نگاهی به عقب انداخت
  ».کنم موقع غروب به قصد ریورران عزیمت می. تالیم ه، هنوز یماهی سیاه هم باشم. پیدا کنه



مرتفع  ي دونید که امکان نداره از جاده تنها؟ به خوبی من می«. کرد که برایش غیرمنتظره بوده کتلین تظاهر نمی
. دم میمن هزار سربازتون رو بهتون . با ما بیایید، عمو. گردیم سر رودریک و من به وینترفل برمی. زنده بگذرید

  ».جنگه ریورران به تنهایی نمی

تري تا  مسیر طوالنی. هر چی تو بگی«. اي فکر کرد، سپس با تکان دادن سر موافقتش را نشان داد بریندن لحظه
با سرعت رفت، ردایش » .مونم پایین منتظر شما می. خونه است، اما بیشتر دوست دارم که حتماً به اونجا برسم

  .شتپشت سرش پیچ و تاب بردا

ها استقبال  ي یک بچه از آن هاي بلند مشتاقانه از در گذشتند، خنده. کتلین با سر رودریک نگاهی مبادله کرد
 .کرد

هاي آبی و در  اي گرد پوشیده از خاك و چمن و گل شد، محوطه اقامتگاه الیسا به باغ کوچکی باز می
خدایان بوده، اما ایري روي سنگ خاراي نیت معماران تبدیل آن به جنگل . هاي بلند سفید ي برج محاصره

. گرفت کشیدند حتی یک درخت هم اینجا ریشه نمی کوهستان بنا شده بود و هر چقدر خاك از دره به باال می
در اینجا بود که . پراکندند هاي گلدار کوتاه، مجسمه می کاشتند و بین بوته بنابراین فرمانرواهاي ایري چمن می

  .هایشان را، و در نتیجه مال تیریون لنیستر را، به قضاوت خدایان بسپارند شدند تا جان یدو مدافع با هم روبرو م

به  سنگ دور گردنِ اي از یاقوت و ماه الیسا، با موهاي تازه برس خورده و در لباس مخمل کرمی با رشته
ردهاي بزرگ و ها، خدمتکاران، و ل ي شوالیه ي نبرد در محاصره سفیدي شیرش، روي ایوان مشرف به صحنه

با آنچه کتلین . بیشترشان هنوز امیدوار به ازدواج با او و حکومت بر ایري در کنار او بودند. کوچک دربارش بود
  .در مدت اقامتش در ایري آموخته بود، امیدشان عبث بود

تماشاي سکویی چوبی به منظور باال بردن صندلی رابرت ساخته بودند؛ فرمانرواي ایري آنجا نشسته بود، با 
گردانی گوژپشت با لباس رنگارنگ آبی و سفید،  ي چوبی به یکدیگر زیر دست عروسک حمالت دو شوالیه

هاي پر  هاي تمشک چیده شده بود و مهمانان در فنجان ي غلیظ و سبد هاي خامه پارچ. زد خندید و کف می می
ها نامیده بود، و تعجبی  ي ابله ن را جشنوارهبریندن ای. نوشیدند اي، شراب شیرین با طعم لیمو می نقش و نگار نقره

  .نداشت

ي لرد هانتر با سرزندگی خندید و با دندانش از نوك چاقوي سر لین  طرف دیگر ایوان، الیسا با شنیدن لطیفه
حداقل براي ... ها خواستگارانی بودند که بیشترین محبوبیت در نزد الیسا را داشتند آن. کوربري تمشک چید

تر بود،  ائون هانتر از جان ارن هم مسن. ترند مشکل داشت ن در انتخاب اینکه کدام یک نامناسبکتلی. امروز
. تر از دیگري بود جو نفرین شده بود که هر یک حریص چالقش کرده بود، با بالي سه پسر مشاجره نقرس نیمه

ستانی که ثروتش بر باد رفته، اما قیافه، وارث خاندانی با اندام و خوش سر لین نوع متفاوتی از حماقت بود؛ باریک



ها  ي زن هاي فریبنده کردند که مطلقاً به دلربایی ها رسوایش می و زمزمه... مالحظه، بدون طاقت از خود راضی، بی
  .اي ندارد عالقه

. اي مرطوب روي گونه از او استقبال کرد وقتی الیسا چشمش به کتلین افتاد، با بغل کردنی خواهرانه و بوسه
لرد هانتر خیلی . خواهر عزیز، حتماً کمی از شراب بچش. زنند انگیزي نیست؟ خدایان به ما لبخند می دلصبح «

  ».لطف داشته و از سرداب شخصی خودش آورده

  ».الیسا، ما باید حرف بزنیم. متشکرم، میل ندارم«

  ».بعداً«: خواهرش ضمن رو برگرداندن از او، وعده داد

الیسا، «. ها برگشتند چند نفر به سمت آن. صد داشت بلندتر صحبت کرده بودکتلین از آنچه که ق» .حاال«
و اگه . ها شدنه اش غذاي کالغ مرده، تنها فایده. اش ارزشمنده جن، زنده. تونی که به این حماقت تن بدي نمی

  »...قهرمانش پیروز بشه

. و گذاشت تا اطمینان بدهدي ا دار بود، روي شانه لرد هانتر دستش را که به خاطر بیماري کبدي لکه
  ».کنه خیلی سریع کار اون سرباز مزدور رو یکسره می. سر واردیس جنگجوي دلیریه. احتمالش کمه، بانوي من«

ي مرتفع شاهد جنگیدن بران بوده؛ تصادفی  در جاده» .واقعاً، سرورم؟ مطمئن نیستم«: کتلین به سردي گفت
حرکاتش به پلنگ شباهت . الی که او زنده به انتهاي سفر رسیدنبود که چندین مرد دیگر مرده بودند، در ح

  .رسید داشت و آن شمشیر زشتش جزئی از بدنش به نظر می

ها  زن«: سر مورتون وینوود گفت. شدند خواستگاران الیسا داشتند مثل زنبور دور گل، اطرافشان جمع می
اون یارو، خوب، امثال اون همه بزدل . وي گرامیسر واردیس شوالیه است، بان. چندان از این چیزا سر در نمیارن

موقع جنگ، وقتی هزار تا از رفقاشون همراهشونه مفید هستند، اما کافیه تنها بشن تا اثري از مردانگی . هستند
  ».براشون باقی نمونه

چه چیزي از مرگ «. حفظ احترام براي دهانش دردناك شده بود» .پس فرض کنیم که حق با شما باشه«
ده که قبل پرتاب برادرش از کوه، حق محاکمه  اي اهمیت می کنید که جیمی ذره شه؟ فکر می له عائد ما میکوتو

  »بهش دادیم؟

  ».کش شه براي شاه دریافت سر جن، هشداري می. سرش رو قطع کنید«: سر لین کوربري پیشنهاد داد



با چنان » .خواد پرواز اونو ببینه برت میلرد را«. اش را به جنبش انداخت صبري انبوه موي خرمایی الیسا با بی
خودش بود که . تونه سرزنش کنه، خودشه و تنها کسی که جن می«. لحنی گفت که انگار موضوع خاتمه یافته

  ».درخواست محاکمه با مبارزه رو کرد

  ».ست نداشتنداي براي رد درخوا لیدي الیسا حتی اگه تمایل داشتند، راه شرافتمندانه«: لرد هانتر متفکرانه گفت

کنم که تیریون لنیستر  بهت یادآوري می«. اعتنا به همه، تمام قوایش را روي خواهرش متمرکز کرد کتلین بی
  ».زندانی منه

اون دست پادشاه «. صدایش بلند شده بود» !کنم که کوتوله شوهر منو به قتل رسونده و من به تو یادآوري می«
الیسا چرخید، دامنش » !کرد، و حاال من مصمم هستم که جزاش رو ببینهي عزیز منو یتیم  رو مسموم کرد و بچه

سر لین و سر مورتون و سایر شیفتگان با احترامی خشک عذر . دور او پیچ خورد، به سمت دیگر ایوان خرامید
  .خواستند و الیسا را دنبال کردند

بوده؟ منظورم، کشتن لرد جان؟  کنید کار اون فکر می«: وقتی دوباره تنها شدند سر رودریک آهسته پرسید
  »...کنه، و کامالً با قاطعیت جن هنوز انکارش می

به باورم لنیسترها لرد ارن رو به قتل رسوندند، اما هیچ سرنخی ندارم که تیریون بوده، یا سر جیمی، یا ملکه، یا «
ه بود، اما اکنون ظاهراً مطمئن اي که به وینترفل فرستاده بود سرسی را متهم کرد الیسا در نامه» .شون با هم همه

شاید به این خاطر که کوتوله اینجا بود، اما ملکه صدها فرسنگ دورتر در جنوب، ... بود که قاتل تیریون است
ي خواهرش را به جاي  کرد که کاش نامه کتلین اکنون آرزو می. ي سرخ جایش امن بود پشت دیوارهاي قلعه
  .خواندن سوزانده بود

با عذرخواهی . یا سرسی. تونه کار کوتوله باشه، بحثی نیست می... سم، خوب«. ش را کشیدسر رودریک سبیل
اي بهش ندارم، اما اون  من چندان عالقه... کش حاال شاه. ي زنانه است گن که سم اسلحه از شما، بانوي من، می
  » من؟ حاال سم بوده، بانوي. زیادي عاشق دیدن خون روي شمشیر طالییشه. همچین مردي نیست

تونستند مرگ  اي می به چه طریق دیگه«. کرد دانست چرا، اما احساس عدم آسایش می کتلین اخم کرد؛ نمی
هاي عروسکی و پاشیده  پشت سرش، لرد رابرت با مشاهده نصف شدن یکی از شوالیه» رو طبیعی جلوه بدن؟

اون پسر به طور «. ه کرد و آه کشیداش نگا به خواهرزاده. ي سرخ روي ایوان، با شوق داد کشید اره شدن خاك
شه، مگه اینکه براي مدتی از مادرش  هیچ وقت براي فرمانروایی به حد کافی توانمند نمی. مطلق فاقد انضباطه

  ».جدا بشه



برگشت تا استاد کولمن را ببیند که » .پدر واالمقامش با شما توافق داشت«: صدایی از پشت آرنجش گفت
... استون بفرسته کشید تا پسره رو به درگون شاید بدونید که داشت نقشه می«. شتجامی از شراب در دست دا

سیب آدمش زیر زنجیر استادي گشادش با اضطراب باال و پایین » .مقدمه به حرفتون پریدم اوه، ببخشید که بی
  »...هم ریخته انتظار براي خونریزي اعصابم رو به. متاسفانه از شراب اعالي لرد هانتر زیادي نوشیدم«. رفت

استون، و اون مقدمات بعد مرگ دست  کسترلی راك بود، نه درگون. کنید، استاد اشتباه می«: کتلین گفت
  ».بدون موافقت خواهرم چیده شده بود

شباهت به نمایش عروسک  اش بی استاد چنان با قاطعیت سرش را تکان داد که با آن گردن دراز بدقواره
  »...فو کنید بانوي من، اما لرد جان بود کهنه، ع«. شب بازي نبود خیمه

لردهاي بلندمرتبه و دختران پیشخدمت، همه از کارشان دست . زنگی در پایین با صدایی بلند به صدا درآمد
سپتون . راندند در پایین، دو محافظ با رداي آبی آسمانی تیریون لنیستر را به جلو می. کشیدند و به کنار نرده رفتند

دار  مجسمه، زن گریانی تراشیده شده از مرمر رگه. ي مرکز باغ مشایعت کرد را تا کنار مجسمه خپل ایري، او
  .سفید بود که بدون تردید مقصود این بوده که آلیسا باشد

  ».خوام پروازش رو ببینم تونم پروازش بدم؟ می مامان، می. مرد بد کوچولو«: لرد رابرت با خنده گفت

  ».، پسر شیرینمبعداً«: لیدي الیسا قول داد

  ».اول محاکمه، بعد اعدام«: سر لین کوربري با لحنی کشدار گفت

ي  شوالیه همراه دو مالزم جوان بود، سرباز همراه فرمانده. اي بعد، دو مبارز از دو سمت باغ وارد شدند لحظه
  .نظامی ایري

. اي نرمپوش دار تنه ر و نیمهاي سنگین روي زنجی پوش بود، محبوس در ورقه سر واردیس ایگن سر تا پا زره
پذیر اتصال بازو به سینه  هاي گشاد گرد، با لعاب کرمی و آبی و نقش باز و ماه خاندان ارن، از نقاط آسیب حلقه

اي  ي فلزي یکپارچه پوشاند، حلقه ها را می دامنی فلزي شبیه به دم خرچنگ، کمر تا میان ران. کردند محافظت می
منقاري شکل آن،  هاي کالهخود گشوده شده بودند و روبند هاي یک باز روي شقیقه بال. گرفت دور گلو را می

  .هاي باریکی براي دید داشت شکاف

روي چرم تنها پیرهنی از زنجیر سیاه . رسید ي بران چنان سبک بود که در مقایسه با شوالیه لخت به نظر می زره
کمی از  ،هاي چرمی بلند با صفحات فلزي چکمه. پوشیده بود، کالهخود ناقصی با محافظ بینی به سر داشت

با این حال . هاي فلزي دوخته شده بود هایش، ورقه کردند و روي انگشتان دستکش هایش محافظت می ساق



و تخمین ... هایی درازتر ي نصف طول دست بلندتر از حریفش است، با دست کتلین متوجه شد که بران به اندازه
  .تر است ل جوانزد که تقریباً پانزده سا می

اي کمرش کریستالی  سپتون از انبان پارچه. روي چمن زیر زن گریان در دو طرف لنیستر رو به هم زانو زدند
. کمان روي صورت جن به رقص درآمد رنگین. باالي سرش برد و نور منکسر شد. خورده را درآورد تراش

ند و شهادت دهند، حقیقت روح این مرد را سپتون با صدایی بم، قاطع و آهنگین از خدایان خواست که بنگر
هاي اطراف  صدایش از برج. گناه بود زندگی و آزادي ببخشند، وگرنه حکم مرگ صادر کنند بیابند، اگر بی
  .شد منعکس می

قبل اینکه محافظین . ها خاموش شد، سپتون کریستالش را پایین آورد و با شتاب دور شد وقتی آخرین انعکاس
هاي  سرباز مزدور با خنده برخاست و شاخه. ون خم شد و چیزي در گوش بران زمزمه کرددورش کنند، تیری

  .علف را از روي زانویش پاك کرد

: شکایت کرد. صبري روي صندلی بلندش آرام و قرار نداشت رابرت ارن، فرمانرواي ایري و مدافع ویل، با بی
  »کی قراره بجنگن؟«

هاي  گوش بلوط سنگینی با گلمیخ دیگري سپر سه. ستن کمک کردیکی از مالزمین به سر واردیس در برخا
ي نظامی الیسا سپر مشابهی را به بران  وقتی فرمانده. آن را با بند به ساعد چپ او بستند. آهنی را به دستش داد

هایش را  ي ریش سیاه زبري، آرواره و گونه رویش سه روزه. تعارف کرد، سرباز مزدور تف کرد و ردش کرد
ي شمشیرش برق خطرناك فلزي را داشت که هر روز  نده بود، اما علت اصالح نکردن نداشتن تیغ نبود؛ لبهپوشا

  .ها ساییده شده تا اینکه با کوچکترین تماس ببرد ساعت

اي  روي تیغ، طرح نقره. ي زیبایی را در چنگش نهاد سر واردیس دستش را بلند کرد و مالزمش شمشیر دولبه
هاي گشوده را  اش به شکل سرِ باز بود و محافظ دسته طرح بال حکاکی شده بود؛ دستهظریفی از کوهستان 

شمشیر در بارانداز پادشاه «: اي را آزمایش کرد، الیسا با غرور به مهمانانش گفت وقتی سر واردیس ضربه. داشت
قشنگ . بست نشست، اونو به کمرش می هر وقت به جاي رابرت روي تخت آهنین می. براي جان ساخته شده

  ».نیست؟ خیلی مناسب دیدم که قهرمان ما انتقام جان رو با شمشیر خودش بگیره

با . تر بود اي نبود، اما به نظر کتلین سر واردیس احتماالً با شمشیر خودش راحت تردیدي در زیبایی شمشیر نقره
  .هاي بیهوده با خواهرش خسته شده بود این حال حرفی نزد؛ از بحث

  »!کاري بکن که بجنگن«: د زدلرد رابرت دا



به » !به خاطر ایري و ویل«. سر واردیس به فرمانرواي ایري رو کرد و شمشیرش را براي اداي احترام بلند کرد
به سمت او بود که بران براي اداي . تیریون در ایوانی در سمت دیگر باغ در میان دو نگهبان جا داده شده بود

  .احترامی سرسري چرخید

  ».منتظر دستور تو هستند«: ا به پسر واالمقامش گفتلیدي الیس

 »!بجنگید«: داد کشید. لرزیدند هاي صندلی را گرفته بودند، می هاي پسرك که دسته دست

شمشیرهایشان به هم خورد، یک بار، دو . بران به او رو کرد. سر واردیس چرخید، سپر سنگینش را باال آورد
شوالیه ضمن اینکه سپرش را باال نگه داشته بود، او را . ز یک قدم عقب رفتسربا. کردند بار، داشتند آزمایش می

اي  اي را امتحان کرد، اما بران به عقب پرید، تنها آن قدر که دور از برد شمشیر باشد، و تیغ نقره ضربه. دنبال کرد
شوالیه پیشروي . داشتسر واردیس چرخید، سپر را بین خودشان نگه . بران به سمت راست رفت. تنها هوا را برید

سر . هایش، ایستاد سرباز با لبخندي محو روي لب. گذاشت کرد، هر قدم را با احتیاط روي زمین ناهموار می
این بار سرباز به . واردیس حمله کرد، اما بران با چابکی از روي یک سنگ پوشیده از خزه پرید و از او دور شد

اي به پاهاي او بزند، اما  سر واردیس سعی کرد که ضربه. شوالیه چپ رفت، به دور از سپر، به سمت فاقد حفاظ
  .سر واردیس نیز در جاي خودش چرخید. بران باز به چپ خرامید. برد کافی نداشت

صداهاي دیگري همین عقیده را تکرار » !بایست و بجنگ، ترسو. چه مرد بزدلی«: لرد هانتر اظهار نظر کرد
  .کردند

قصدش اینه که سر واردیس رو «. مربی نظامی او با قاطعیت سر تکان داد. کرد کتلین به سر رودریک نگاه
  ».کنه ها رو هم خسته می ترین مرد وزن زره و سپر، قوي. وادار به تعقیب بکنه

ي بزرگ تماشا  کتلین تقریباً هر روز عمرش تمرین شمشیرزنی مردها را دیده بود، نزدیک به پنجاه مسابقه
و حین . رقصی که کوچکترین قدم اشتباهی به معناي مرگ بود: یزي متفاوت و مرگبارتر بودکرده بود، اما این چ

اي دیگر در وقتی دیگر به خاطر کتلین استارك آمد، آن چنان واضح که انگار همین  ي مبارزه تماشا، خاطره
  .دیروز اتفاق افتاده

ي سینه  ید که پتایر تنها کالهخود و صفحهوقتی برندون د. ها در حیاط تحتانی ریورران با هم روبرو شدند آن
اي کرده بود تا بپوشد، اما  پتایر از کتلین درخواست هدیه. ي خودش را درآورد و زنجیر پوشیده، بیشتر زره

پدر کتلین او را به برندون استارك قول داده بود، بنابراین برندون کسی بود که کتلین . جواب رد شنیده بود
آالي ریورران را روي آن گلدوزي کرده  دستمال آبی روشن که خود کتلین قزل: بخشیداش را به او  یادگاري

ي احمقه، اما من مثل  اون تنها یه پسربچه«: گذاشت، التماس کرده بود وقتی دستمال را در دست برندون می. بود



رد خاکستريِ هاي س و نامزدش با آن چشم» .کنه ي مرگش به شدت غمگینم می مشاهده. برادر دوستش داشتم
  .گیرد ها به او نگاه کرد و قول داد که جان پسري که عاشق او بود را نمی استارك

فینگر را در تمام طول حیاط و به  برندون مرد بالغی بود و لیتل. آن نبرد تقریباً به محض شروع خاتمه یافت
خورد و از  تا اینکه او تلو تلو میهاي منتهی به آب عقب راند، با هر قدم روي پسرك فلز نازل کرد،  پایین پله

برندون بیش از یک بار این را فریاد کشید، اما پتایر مصمم سر » !تسلیم شو«. ریخت چندین زخمش خون می
هایشان رسیده بود، برندون سرانجام کار را یکسره  وقتی رودخانه تا زانو. داد داد و به جنگیدن ادامه می تکان می

ها فرو رفت، چنان عمیق که کتلین مطمئن  زنجیر و چرم را برید و به گوشت زیر دندهاي شدید که  کرد، با ضربه
کرد، زمزمه  پتایر موقع سقوط به او نگاه کرد و در حالی که خون از میان انگشتانش فوران می. بود مرگبار است

  .کرد که این خاطره را فراموش کرده فکر می. »کت«: کرد

  .تا آن روز که در بارانداز پادشاه به حضور او کشانده شده بود... دیده بود آخرین باري بود که صورت او را

ي کافی بهبود یافت، اما پدر کتلین برایش رفتن  فینگر براي ترك ریورران به اندازه دو هفته طول کشید تا لیتل
شان کمک کرده بود؛ الیسا در پرستاري به استاد. به عیادت پتایر در برج محل بستري شدن او را قدغن کرده بود

ادمور در . ادمور نیز سر زده بود، اما پتایر از مالقات با او امتناع کرده بود. تر بود تر و خجالتی آن روزها او رئوف
به محض اینکه پتایر بیلیش آن قدر . بخشید فینگر این را نمی نبرد به عنوان مالزم برندون شرکت کرده بود و لیتل

ي بهبودي را  روان فرستاده بود تا باقی دوره مل کند، لرد هاستر تالی او را با تختتوان داشت که حرکت را تح
  .هاي در معرض بادي که محل تولدش بود در فینگرز بگذراند؛ روي صخره

سر واردیس با تمام قوا به بران با شمشیر و سپر . صداي برخورد فوالد به فوالد، کتلین را به زمان حال برگرداند
رفت، مواظب هر ضربه بود، یک  هایی سبک از روي سنگ و ریشه عقب عقب می سرباز با قدم. کرد حمله می

اي شوالیه هیچ گاه به  تر است؛ شمشیر نقره دید که او چابک کتلین می. داشت لحظه چشم از حریفش برنمی
  .ته بودي شوالیه دندانه انداخ ي شانه رسید، اما شمشیر زشت خاکستري او روي صفحه نزدیکی او نمی

ي  بران به کنار پرید و به پشت مجسمه. این اوج گرفتن نبرد، به همان سرعت که شروع شده بود خاتمه یافت
اي  سر واردیس به جایی ضربه زد که او چند لحظه پیش بوده، و از مرمر ران سفید آلیسا جرقه. زن گریان رفت

  .برخاست

  ».که بجنگن خوام می. جنگند، مامان خوب نمی«: لرد ایري نق زد

 ».تونه تمام روز فرار کنه سربازه نمی. جنگن، پسر خوشگلم می«: مادرش نوازشش کرد



زدند، اما در  هاي تمسخرآمیزي می هاي شرابشان طعنه بعضی از لردهاي روي ایوان الیسا حین پر کردن جام
ها شده بود که انگار هیچ  سمت دیگر باغ، تیریون لنیستر با چشمان ناهمسانش چنان غرق تماشاي رقص قهرمان

  .چیز دیگري در دنیا وجود نداشت

اي با دو دست به سمت راست  رفت ضربه بران چابک و سریع از پشت مجسمه درآمد، همچنان که به چپ می
صداي . سر واردیس با دستپاچگی سعی کرد که دفاع کند، اما شمشیر سرباز به سر او خورد. دفاع شوالیه زد بی

سر واردیس براي جمع و جور کردن خودش نیم قدم عقب . هاي باز روي زمین افتاد یکی از بالفلز بلند شد و 
. هایی از چوب بلوط به اطراف پخش شد شمشیر بران به دیوار چوبی ضربه زد و تراشه. رفت، سپرش را بلند کرد

ي تیز شمشیرش بریدگی  بهاي زد، ل سرباز باز به چپ رفت، به دور از سپر، و این بار به شکم سر واردیس ضربه
  .ي شوالیه به جا گذاشت براقی روي زره

بران آن را دفع کرد و . سر واردیس پاي عقبش را به جلو پرت کرد، شمشیرش را در یک قوس فرود آورد
تلو تلو خوران عقب رفت، سرش . شوالیه به زن گریان برخورد کرد، تعادل آن را روي سکو بهم زد. کنار کشید
هاي باریک روبند  شکاف. گشت زد، انگار که به دنبال حریفش می ن طرف و آن طرف را دید میبه سرعت ای

  .کردند کالهخود، دید او را محدود می

بران با هر دو دست شمشیرش را روي آرنج دست . اما خیلی دیر» !پشت سرتون، سر«: لرد هانتر داد کشید
شوالیه نالید، دور زد، . کرد، له شد مفصل محافظت میي نازك فلزي که از  الیه. شمشیر سر واردیس کوبید

ي فلزیشان در باغ طنین  شمشیرها به هم کوبیده شدند، نغمه. این بار بران سر جایش ایستاد. سالحش را باال آورد
 .هاي سفید ایري منعکس شد انداخت و از برج

  ».سر واردیس زخمی شده«: سر رودریک با صدایی گرفته گفت

به گفتن نداشت؛ خودش چشم داشت، جریان خطوط خون روشن روي ساعد شوالیه و خیسی کتلین نیازي 
سر واردیس پهلویش را . شد تر از قبلی می تر و پایین اکنون هر حمله کمی آهسته. دید اطراف مفصل آرنج را می

به . ابل او پریدبه سمت حریف چرخاند، سعی کرد با سپر دفاع کند، اما بران به چابکی یک گربه دوباره به مق
هاي براق عمیقی هر  خراش. ماند اکنون جاي ضرباتش می. شود رسید که سرباز دارد نیرومندتر می نظر می
شد، روي ران راست، روبند منقاري شکل، یک ضربدر روي سینه، خطی دراز  ي شوالیه دیده می ي زره گوشه

صداي تنفسی . ه شده بود و آویزان مانده بودنشان باز و ماه باالي بازوي راست سر واردیس، کند. زیر گلو
  .رسید هاي هواي روبند به گوش همه می سنگین، از سوراخ



ها و لردهاي ویل دیگر متوجه بودند که روبرویشان چه اتفاقی  با وجودي که از شدت تکبر کور بودند، شوالیه
، سر واردیس، همین حاال کارش رو تموم کافیه«: لیدي الیسا فریاد زد. دید افتد، اما خواهرش هنوز نمی دارد می

  ».ره اش سر می کن، پسرم داره حوصله

. ي آخر کرد، حتی تا لحظه و باید در حق سر واردیس ایگن گفت که وفادارانه از دستورات بانویش پیروي می
. کرد ي بعد آن حمله کرد؛ لحظه نشینی می اش پناه گرفته بود و داشت عقب یک لحظه پشت سپر خراش برداشته

بران تقریباً . ي سپر به صورت سرباز کوبید سر واردیس با لبه. ي ناگهانیِ با تمام قوا، بران را غافلگیر کرد حمله
چند قدم عقب عقب رفت، پایش به سنگ خورد و براي حفظ تعادل ... تعادلش را از دست داد، کم مانده بود

مشیرش را با دو دست بلند کرد و به قصد او یورش سر واردیس سپرش را کنار انداخت، ش. زن گریان را گرفت
مهاباي آخر، بران را از گردن تا ناف  ي بی دست راستش اکنون از آرنج تا انگشتان خونی بود، اما این ضربه. برد
  . ایستاد اگر که سرباز سر جایش می... شکافت می

رمرین زن گریان خورد و یک سوم اي زیباي جان ارن به آرنج م نوك شمشیر نقره. ن به عقب جهیدااما بر
ي آلیسا ارن تلو تلو خورد و  ي فرسوده مجسمه. اش را روي پشت مجسمه گذاشت بران شانه. انتهاي تیغه شکست

  .افتاد، سر واردیس ایگن را به همراه خودش سرنگون ساخت

ضعیف بین بازو و سینه ي  بران در یک چشم به هم زدن باالي سر او رسید، با لگد دست او را باز کرد تا نقطه
سرباز مزدور با دو دست . ي زن گریان گیر کرده بود سر واردیس روي پهلو زیر بدن شکسته. آشکار شود

ي شوالیه را شنید،  کتلین ناله. ها فرو برد شمشیرش را گرفت، وزنش را روي آن انداخت و از زیربغل به بین دنده
  .حرکت افتاد سر واردیس لرزید و بی

جایی که سپر به . ها بیفتد بران کالهخودش را برداشت و رها کرد تا روي چمن. ایري سایه انداختسکوت بر 
یک دندان شکسته را به بیرون . او خورده بود، لبش کوفته و خونی بود، و موي به سیاهی زغالش غرق عرق بود

  .تف کرد

  »تموم شد، مامان؟«: فرمانرواي ایري پرسید

  .نه، تازه شروع شده: ویدخواست به او بگ کتلین می

  ».بله«: ي محافظینش مرده، گفت ي فرمانده الیسا با صدایی سرد و به همان اندازه

  »تونم مرد کوچولو رو پرواز بدم؟ حاال می«



این کوچولو، ضمن تشکر از . این کوچولو رو نه«. طرف دیگر میدان، تیریون لنیستر به روي پاهایش برخاست
  ».ره پایین می الطاف شما، با سبد شلغم

  »...کنی فکر می«: الیسا شروع کرد

  ».در اوج شرافت: کنم که خاندان ارن به شعارشون پایبند هستند فکر می«: جن گفت

  .شروع کرد به لرزیدن» .تونم پروازش بدم تو قول دادي که می«: فرمانرواي ایري سر مادرش داد کشید

ما . گناه اعالم کنند، پسرم دایان تشخیص دادند که اونو بیخ«. صورت لیدي الیسا از خشم برافروخته شده بود
این جونورش رو از جلوي ... جناب لنیستر و. ها نگهبان«. صدایش را بلند کرد» .اي جز آزاد کردنش نداریم چاره

ترتیبش رو بدید که اسب و . ي خونین مشایعت کنید و آزادشون کنید اونا رو تا دروازه. چشمم دور کنید
در . هاشون رو بهشون برگردونید دنت داشته باشند و حتماً تجهیزات و اسلحه کافی براي رسیدن به تراي ي آذوقه
  ».ي مرتفع بهشون نیاز خواهند داشت جاده

. الیسا گذاشت که لبخند محوي، از خود راضی بودنش را نشان دهد» .ي مرتفع جاده«: تیریون لنیستر گفت
با . دانست تیریون لنیستر نیز حتماً می. وع دیگري از صدور حکم مرگ استکتلین متوجه شد که این در واقع ن

فکر . هر طور که شما دستور بدید«: آمیزي مفتخر ساخت و گفت این وجود، کوتوله لیدي ارن را با تعظیم طعنه
  ».کنم که اون راه رو بلدم

   



  جان - ۴۱
ي تمام  شما به اندازه«: ا شروع کردشان در حیاط جمع شدند، سر آلیسر تورن نطقش ر بعد اینکه همه

هاتون براي گرفتن بیل خلق شده، نه شمشیر، و  دست. لیاقت هستید هایی که قبل از این آموزش دادم بی پسربچه
اما شب پیش بهم گفتند که گورن با پنج پسر تازه داره از . گماشتم چرانی می تون رو به خوك اگه با من بود همه

براي اینکه جا براشون باز بشه، تصمیم . تر باشند شاید یکی دو تا از اونا از پهن با ارزش. ادجاده شاهی به اینجا می
یکی یکی با » .گرفتم هشت نفر از شما رو به فرمانده کل معرفی کنم تا هر چی که خواست با شما انجام بده

و «. ه به جان چشم دوختآخر از هم» .خل. میمون. جوش. عاشق. گاو. کله سنگی. وزغ«: صداي بلند نام برد
  ».حرامزاده

حاال به شما «. سر آلیسر مثل افعی به او چشم دوخت. پیپ هورا کشید و شمشیرش را باالي سرش تکان داد
شما هنوز پسربچه هستید و بوي . ترید گن، اما اگه باورش کنید از این میمون ابله عضوي از نگهبانان شب می

  .و بعد این حرف، آلیسر تورن از پیششان رفت» .میرید مثل مگس می دید، وقتی زمستون برسه تابستون می

هالدر با پهناي . پسرهاي دیگر دور هشت نفر اسم برده شده جمع شدند، با خنده و دشنام تبریک گفتند
پیپ داد کشید که یک برادر سیاه اسب الزم دارد » !وزغ نگهبانان شب«: شمشیرش به ته وزغ زد و با فریاد گفت

درین سریع . کول گرن پرید، هر دو به زمین سقوط کردند، غلت خوردند، به هم مشت زدند و هو کردند و روي
ها  کردند و مثل ابله وقتی شراب را دست به دست می. خانه رفت و با مشک شراب تلخ برگشت به داخل اسلحه

ي حیاط تنها ایستاده  گوشه اي در کردند، جان چشمش به سمول تارلی افتاد که زیر درخت خشک مرده رفتار می
  »یه جرعه شراب؟«. جان مشک را به او تعارف کرد. بود

  ».نه، ممنون جان«. سم سرش را تکان داد

  »خوبی؟«

لبخند به زور روي صورت گردش » .تون خوشحالم به خاطر همه. واقعاً خوبم«: پسر چاق به دروغ گفت
  ».موت بودهشی، همون طور که ع تو یه روزي گشتی ارشد می«. نشست

قبل اینکه حرف دیگري بزند . حاضر به پذیرش مرگ بنجن استارك نبود» .هنوز هست«: جان تصحیح کرد
پیپ مشک را از دست جان کش رفت و با » خواي همش رو خودت بخوري؟ بده به من، می«: هالدر فریاد کشید

هالدر به اتالف . ان پاشیده شدگرن بازوي پیپ را گرفت و مقداري از شراب سرخ به صورت ج. خنده دور شد



و جرن باالي دیوار رفتند و  1ماتار. جان بلند خندید و به رقابت سر شراب پیوست. شراب مرغوب معترض شد
  .برفی به همه شروع کردند به پرتاب گلوله

  .ي خیس از شراب از بازي کنار کشید، سمول تارلی رفته بود وقتی با موهاي خیس از برف و جلیقه

وقتی جان به تاالر عمومی . هاب سه انگشتی به مناسبت این روز براي پسرها غذاي خاص پختآن شب 
تر موقعی که از کنارشان  مردهاي مسن. رسید، پیشکار ارشد خودش شخصاً او را به میز کنار آتش راهنمایی کرد

سیر و سبزي، تزئین هشت نفر به زودي برادر سیاه، کباب بره سرخ شده با سس . گذشت به روي بازویش زدند
. »اس از میز شخص فرمانده«: خوردند که بوئن مارش گفت هاي نعناع و شلغم پخته شده در کره، می شده با شاخه

زده  هایی از فرنی شیرین به همراه تمشک یخ ساالد اسفناج و نخود و شلغم خام داشتند، و در کنارش کاسه
  .برایشان چیده شد

کنی ما رو پیش هم نگه  فکر می«: شکمشان کرده بودند که پیپ کنجکاوي کردبا شادمانی شروع به پر کردن 
  »دارند؟

  ».خوره هاي تو حالم بهم می دیگه از تماشاي اون گوش. امیدوارم که نه«. وزغ قیافه گرفت

ه شه از قلع خوان تا جایی که می می. کنن، وزغ تو رو مطمئناً گشتی می. گه پرهات سیاه هاه، کالغ به زاغ می«
ات رو نشونش بدي، تا جیغ  اگه منس ریدر حمله کنه، کافیه تو کالهخودت رو برداري و قیافه. دور نگهت دارن
  ».بکشه و فرار کنه

  ».من امیدوارم که گشتی بشم«. همه خندیدند، جز گرن

ه براي رفت ک داد و از هر کدامشان انتظار می هر مرد سیاهپوش روي دیوار کشیک می» .مثل همه«: ماتار گفت
ها بودند که  آن. ي راستین نگهبانان شب بودند ها قلب رزمنده دفاع از آن سالح به دست بگیرند، اما گشتی

شهامت تاختن به ماوراي دیوار، گشت زدن در جنگل اشباح و ارتفاعات منجمد غرب شدو تاور، و جنگیدن با 
  .الجثه را داشتند هاي برفی عظیم ها و خرس ها و غول وحشی

  »خورن؟ ها به چه درد می اگه دیوار بریزه، گشتی. همه نه، من دوست دارم معمار بشم«: ر گفتهالد

ها، معدنچی براي کندن تونل و خرد  ها و برج کننده سنگتراش و نجار براي تعمیر قلعه صنف معمارها تامین
. گل به سمت دیوار بودروها، و جنگلبان براي جلوگیري از رویش اضافی جن ها و پیاده کردن سنگ براي جاده

بریدند و روي  هاي منجمد جنگل اشباح می هاي عظیمی از یخ را از دریاچه ها بلوك شد که زمانی آن گفته می
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اما از آن روزگار چند قرن گذشته بود؛ حال تنها کاري . آوردند تا دیوار بیشتر اوج بگیرد سورتمه به جنوب می
هاي ذوب بود تا در  ها و نشانه واچ تا شدو تاور به دنبال ترك وار از ایستکه در توانشان بود، سواري در امتداد دی

  .حد توانشان آن را ترمیم کنند

اون بهترین . شی و جان مطمئناً یه گشتی تو مطمئناً یه معمار می. خرس پیر احمق نیست«: درین اظهار کرد
گوید و با  متوجه شد که چه دارد می» ...شمشیرزن و بهترین سوارکار در بین ماست و عموش گشتی ارشد بوده

  .دستپاچگی ساکت شد

بقیه » .بنجن استارك هنوز گشتی ارشده«: رفت، به او گفت ي تمشک ور می جان اسنو در حالی که با کاسه
ها را که خیلی کم  تمشک. شد شاید دیگر از به سالمت برگشتن عمویش ناامید شده باشند، اما او مایوس نمی

  .د، کنار زد و از روي نیمکت برخاستخورده شده بودن

  »خوري؟ اونا رو نمی«: وزغ پرسید

ردایش را از » .دیگه یه لقمه هم جا ندارم«. ي ضیافت بزرگ هاب را نچشیده بود جان چندان مزه» .مال تو«
  .قالب کنار در برداشت و با شانه در را باز کرد

  »جان، موضوع چیه؟«. پیپ دنبالش آمد

  ».امشب سر میز نبودسم، «: اقرار کرد

  »کنی مریض شده؟ فکر می. ازش بعیده که یه وعده غذا رو از دست بده«: پیپ متفکرانه گفت

آن  ي به یاد روزي افتاد که وینترفل را ترك کرده بود، با همه» .گذاریم ما داریم تنهاش می. اون ترسیده«
هاي آریا بعد اینکه نیدل  ر موهایش، باران بوسههاي تلخ و شیرین؛ برن بیهوش با بدن شکسته، راب با برف د وداع

واچ یا  هامون رو شاید به دور به ایست بعضی. شیم دار وظایفی می بعد قسم خوردن، ما همه عهده«. را به او داد
ي  سم همراه امثال رست و کوگر و این پسرهاي جدید که دارند از جاده شاهی میان، در دوره. شدو تاور بفرستند

شه شرط بست که سر آلیسر در  هایی هستند، اما می دونه که تازه واردها چطور آدم خدا می. مونه آموزشی می
  ».فرسته اولین فرصت سم رو به مبارزه با اونا می

  ».تونستی کردي تو هر کاري که می«. پیپ اخم کرد

  ».تونستیم، کافی نبود هر کار که می«



دایرولف کنار او تا اسطبل . دچار تشویش شدیدي بود ،وستموقع قدم زدن تا برج هاردین براي رها کردن گ
جان روي مادیانش زین . ها لگد پراندند و گوش خواباندند تر با ورود آن هاي سرکش برخی از اسب. آمد

گوست جلوتر از او دوید، در یک چشم بهم . گذاشت، سوار شد و از کسل بلک به سمت جنوب خارج شد
  .یک گرگ محتاج شکار کردن است. ه او برودجان گذاشت ک. زدن ناپدید شد

مدتی نهر را دنبال کرد و به صداي چکه کردن آب از . خواست سواري کند تنها می. مقصدي در ذهن نداشت
جلویش کشیده شده بود، باریک و . ها گوش داد، سپس از میان دشت به سمت جاده شاهی رفت روي سنگ

اش اشتیاقی سوزان به  ، راهی بدون مقصدي مشخص، اما مشاهدههاي هرز سنگفرش، شکاف برداشته توسط بوته
وینترفل در آن مسیر قرار داشت، و بعد آن ریورران و ایري و بارانداز پادشاه و خیلی . دل جان اسنو انداخت

ي براووس در میان دریا،  ها، کوهستان سرخ دورن، صدها جزیره چهره ي جاهاي دیگر؛ کسترلی راك، جزیره
... دنیا در آن مسیر قرار داشت. هایی که جان هرگز نخواهد دید و سایر مکان. ي والریاي کهن سوخته هاي خرابه

  .و او اینجا مانده بود

من هنوز سوگند «: زیر لب گفت. شد اش می بعد سوگند خوردن، دیوار تا رسیدن به سن استاد ایمون خانه
آزادانه به اینجا آمده و . ه پوشیدن یا مجازات شدن باشداز مجرمان نبود که مجبور به انتخاب بین سیا» .نخوردم
کافی بود که همین طور به سواري ادامه دهد . تا زمانی که سوگند نخورده... توانست آزادانه ترکش کند حال می

ي قرص ماه به وینترفل پیش برادرهایش  تا زمان کامل شدن دوباره. و همه چیز اینجا را پشت سر بگذارد
  .رسید می

جایی . و لیدي استارك که به تو خوشامد نخواهد گفت. برادرهاي ناتنی: دایی در درونش یادآوري کردص
این فکر . حتی مادرش نیز پیش خود جایی براي او نداشته. در وینترفل نداشت، در بارانداز پادشاه نیز همچنین

چون . پدرش او را ترك کرده اي داشته، چرا دانست که او چه کسی بوده، چه قیافه نمی. اندوهگینش کرد
چیزي قبیح و غیر شرافتمندانه، وگرنه چرا لرد ادارد از بردن اسم او شرم داشته . فاحشه یا خائن به شوهر بوده، ابله

  باشد؟

هاي کسل بلک پشت یک تپه مخفی  آتش. جان از جاده شاهی چشم برداشت تا به پشت سرش نگاه کند
  .ن زیر مهتاب، وسیع و سرد، کشیده شده از افقی تا افقی دیگربودند، اما دیوار آنجا بود، درخشا

  .اسبش را چرخاند و به سمت خانه به راه افتاد

ي  پوزه. دید که گوست برگشت به باالي بلندي رسیده بود و نور چراغ برج فرمانده کل را در دوردست می
تا رسیدن به . کند تارلی فکر می جان موقع بازگشت دید که باز دارد به سمول. دایرولف از خون سرخ بود

  .ها فهمیده بود که چه باید بکند اسطبل



هایش را  استاد مسن و نحیف، اتاق. خانه قرار داشت ي چوبی مستحکمی زیر پرنده اقامتگاه استاد ایمون در قلعه
دران به برا. کردند تر شریک بود که به احتیاجاتش رسیدگی و در اجراي وظایفش کمک می با دو برادر جوان

ي  ترین نگهبانان شب سهم استاد شده است؛ چون کور بود، از دیدن قیافه گفتند که دو نفر از زشت شوخی می
هاي ریز مرطوب به مانند یک  اي کوچک و چشم کوتاه و کچل بود، چانه 1کالیدس. کشید ها عذاب نمی آن

شاید . صورتی پر از تاول و جوشاي به بزرگی تخم کبوتر روي گردنش داشت و  غده 2چت. موش کور داشت
  .رسید به این دلیل بود که همیشه خشمگین به نظر می

  ».الزمه با استاد ایمون حرف بزنم«: جان به او گفت. چت بود که جواب در زدن جان را داد

  .شروع به بستن در کرد» .فردا بیا تا شاید تو رو بپذیره. دونی که استاد در رختخوابه حتماً می«

  ».فردا خیلی دیره. الزمه که حاال باهاش صحبت کنم«. اش در را به زور باز کرد چکمهجان با 

  »دونی چند سالشه؟ می. استاد به بیدار شدن در شب عادت نداره«. چت اخم کرد

خوام، اگه مهم  بهش بگو که خیلی عذر می. تر از تو برخورد کنه اون قدر بزرگ شده که با مهمان مودبانه«
  ».شدم ستراحتش نمینبود مزاحم ا

  »و اگه قبول نکنم؟«

  ».ایستم اگه الزم باشه تمام شب اینجا می«. اش را با استحکام کامل الي در گذاشته بود جان چکمه

هیزم . در کتابخونه منتظر بمون«. برادر سیاه با انزجار غرولند کرد و در را باز کرد تا او را به داخل راه دهد
  ».وام استاد به خاطر تو سرما بخورهخ نمی. آتش روشن کن. داریم

ي خوابش  پیرمرد جامه. تا زمانی که استاد ایمون به کمک چت وارد شود، جان آواز الوارها را بلند کرده بود
استادها حتی موقع خواب آن را در . را به تن داشت، اما زنجیر نشانگر صنفش همچنان دور گردنش بود

وقتی راحت نشسته بود، » .صندلی کنار آتش، لطفاً«: ش حس کرد گفتوقتی گرما را روي صورت. آوردند نمی
  .چت بعد پوشاندن پاهاي او با پوستین، رفت و کنار در ایستاد

  ».ببخشید که بیدارتون کردم، استاد«: جان اسنو گفت

پیر  شه، و من زیادي شم نیازم به خواب کمتر می بیدارم نکردي، هر چی پیرتر می«: استاد ایمون جواب داد
. گذرونم، انگار که همین دیروز اتفاق افتادند نصف شب رو با ارواح و خاطرات پنجاه سال گذشته می. شدم
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پس جان اسنو، بهم بگو که چرا در همچین ساعت .  معماي مالقاتی نصفه شب، برام انحراف توجه خوشایندیه
  »عجیبی بهم سر زدي؟

  ».عنوان برادري از نگهبانان شب پذیرفته بشهتا بخوام که سمول تارلی از آموزش فارغ و به «

  ».این به استاد ایمون مربوط نیست«: چت اعتراض کرد

دونی که تنها  حتماً می. واردها رو به سر آلیسر تورن سپرده فرمانده کل ما آموزش تازه«: استاد با مالیمت گفت
  »ش من اومدي؟پس چرا پی. ي سوگند خوردنه تونه بگه یه پسر چه زمانی آماده اون می

هاي نگهبانان شب با  ها و مریض ده، و مسئولیت زخمی فرمانده کل به حرف شما گوش می«: جان گفت
  ».شماست

  »و دوستت، سمول، زخمی یا مریضه؟«

  ».شه، مگه شما کمک کنید می«: جان اطمینان داد

هاي کور  چشم. ه بودي رست انداخت ها تعریف کرد، حتی قسمتی که گوست را روي سینه اش را به آن همه
جان . شد تر می ي چت با هر کلمه تیره داد، اما قیافه استاد ایمون به آتش خیره بود و ساکت گوش می

خواهر . از استفاده از شمشیر عاجزه. بدون تامین امنیت از طرف ما سم شانسی نداره«: هایش را تمام کرد حرف
اگه سر آلیسر به جنگیدن مجبورش کنه، . که هنوز ده سالش نشدهتونه اونو تکه پاره بکنه، در حالی  من، آریا، می
  ».کشه که صدمه جدي ببینه یا کشته بشه زیاد طول نمی

هات  اون یه خوکه، اگه حرف. این پسر چاق رو در تاالر غذاخوري دیدم«. چت دیگر طاقت تحمل نداشت
  ».درست باشه بزدلی عالج ناپذیر هم هست

کنی با همچین پسري چکار  اون وقت، چت بهم بگو که توصیه می. ین طور باشهشاید ا«: استاد ایمون گفت
  »کنیم؟

بگذارید اون قدر آموزش ببینه تا آماده بشه، . ها نیست در موقعیتی که هست رهاش کنید، دیوار جاي ضعیف«
  ».صالح دیدندکشه، هر چی خدایان  سازه یا اونو می سر آلیسر ازش یه مرد می. هر چند سال هم که الزم باشه

یادمه که یک بار از استاد لوین «. نفس عمیقی کشید تا به افکارش نظم ببخشد» .احمقانه است«: جان گفت
  ».علت انداختن اون زنجیر به دور گردنش رو پرسیدم



ادامه «. هاي فلزي سنگین گردنبند خودش را نوازش کرد اش حلقه استاد ایمون با انگشتان استخوانی چروکیده
  ».بده

پرسیدم . هاي گردنبند یک استاد براي به یاد داشتن اینه که سوگند خورده تا خدمت کنه بهم گفت که حلقه«
استاد لوین خندید . شن تر دیده می اي روي لباس خاکستریش قشنگ هاي نقره حلقه. چرا هر حلقه از فلز متفاوتیه
ي دانش متفاوتی  متفاوت هر کدوم نشانه فلزهاي. کنه هاش رو با مطالعه کسب می و گفت که یک استاد حلقه

و گفت که معانی . حسابداري، نقره براي درمان کردن، آهن براي هنر جنگیدن ي هستند، طال براي مطالعه
لردها طال هستند و . کنه باشه گردنبند براي اینه که استاد به یاد مملکتی که بهش خدمت می. اي هم دارند دیگه
به نقره و آهن و سرب، قلع و مس و برنز و تمام . شه یه زنجیر ساخت تنها دو حلقه نمیها فوالد، اما با  شوالیه

یک زنجیر به تمام انواع فلزات . فلزات دیگه نیاز هست، و اونا زارعین و آهنگران و تاجرین و غیره هستند
  ».ها محتاجه و یک سرزمین به تمام انواع آدم

  »و نتیجه؟«. استاد ایمون لبخند زد

شیم؟  وگرنه چرا به گشتی و تدارکاتی و معمار تقسیم می. ها محتاجه انی شب هم به انواع مختلف آدمنگهب«
هر چقدر هم محکم با چکش بکوبی، میخی . تونه لرد رندل نتونست از سم یه جنگجو بسازه و سر آلیسر هم نمی

  »را سم تدارکاتی نشه؟چ. فایده است ره، اما به این معنا نیست که قلع بی از قلع به آهن فرو نمی

هاست؟ صنف  کنی یه کار آسون و مناسب بزدل فکر می. ها هستم من از تدارکاتی«. چت با خشم اخم کرد
دوشیم،  رسیم، گاوها رو می ها می کنیم، به اسب ما شکار و زراعت می. داره ها رو زنده نگه می تدارکات نگهبان

دوزه؟ چه کسی مایحتاجمون رو از  هات رو می ه کسی لباسکنی چ فکر می. پزیم کنیم، غذا می هیزم جمع می
  ».ها جنوب میاره؟ تدارکاتی

  »دوستت در شکار مهارت داره؟«: تر بود برخورد استاد ایمون مالیم

  ».از شکار متنفره«: جان مجبور به اقرار بود

  »و ببره؟تونه سر یه گاو ر تونه ارابه یا قایق هدایت کنه؟ می تونه زمین شخم بزنه؟ می می«

  ».نه«

هاي لوس کار بکشی، چه بالیی سر  من دیدم که وقتی از این بچه اشرافی«. اي کرد چت خنده زننده
تبر به دستشون بده . کنه زنه و خونریزي می هاشون تاول می بهشون بسپار که کره بگیرند، دست. هاشون میاد دست

  ».کنن تا هیزم ببرن، پاي خودشون رو قطع می



  ».شناسم که سم بهتر از هر کسی وارده میمن کاري رو «

  »چه کاري؟«: استاد ایمون تشویق کرد

به سرعت . هاي صورتش نیز از خشم سرخ بودند جان با نگرانی نگاهی به چت در کنار در انداخت؛ تاول
دونم که چت خوندن بلد نیست و  می. اون حساب و خوندن نوشتن بلده. تونه به شما کمک کنه می«: گفت
ها هم خوب  کارش با پرنده. ي پدرش رو خونده هاي کتابخونه ي کتاب سم همه. هاش ضعیفه دس چشمکالی
جز جنگیدن خیلی کارهاي دیگه . گوست خیلی سریع باهاش رفیق شد. شن ظاهراً حیوانات مجذوبش می. شه می

بدون برآورده شدن هیچ چرا یکی رو . نگهبانی شب به هر نفر محتاجه. تونه انجام بده وجود دارند که اون می
  ».مقصودي بکشیم؟ بجاش ازش استفاده ببریم

سرانجام او . اي جان نگران بود که مبادا او به خواب رفته باشد هایش را بست، و چند لحظه استاد ایمون چشم
  ».ي شمشیرت تیزه رسه که ذهنت به اندازه به نظر می. استاد لوین تو رو خوب تربیت کرده، جان اسنو«: گفت

  »...این یعنی«

چت، برادر . م و حاال به نظرم براي خواب آماده. کنم هاي تو فکر می یعنی روي حرف«: استاد با قاطعیت گفت
  ».جوانمون رو تا در مشایعت کن

   



  تيريون - ۴۲
هایشان از نهر کوهستان  اسب. ي مرتفع پناه گرفته بودند پشتی از سپیدارها درست در کنار جاده زیر جنگل کم

اي را بردارد و آن را با دقت  ي شکسته خم شد تا شاخه. کرد نوشیدند و تیریون چوب خشک جمع می میآب 
  ».کرد مورك این کار رو برام می. این مناسبه؟ من در روشن کردن آتش تجربه ندارم«. بررسی کرد

دي؟ آتش قبایل آتش؟ این همه مشتاق مرگی، کوتوله؟ یا اینکه عقلت رو از دست دا«: بران تف کرد و گفت
  ».من قصد دارم که از این سفر جان سالم به در ببرم، لنیستر. کنه رو از چندین فرسنگی به سمت ما جلب می

پشت باز به  هاي کم شاخه را زیر بغلش ذخیره کرد و در میان بوته» خواي به این هدف برسی؟ و چطور می«
اي  ؛ از طلوع از زمانی که سر لین کوربري با قیافهاز خم و راست شدن پشتش درد گرفته بود. دنبال هیزم گشت

وقفه  ي خونین به خارج هدایت کرده بود و دستور داده بود که هرگز باز نگردند،  بی ها را از دروازه سنگی آن
  .تاخته بودند

ز ده تونن با سرعت بیشتري ا ما شانسی براي باز کردن راهمون با جنگیدن نداریم، اما دو نفر می«: بران گفت
گذرونیم کمتر باشه،  هر چقدر تعداد روزهایی که در این کوهستان می. نفر سفر کنند و توجه کمتري جلب کنند
شب حرکت کنیم و روزها . امان بتازیم گم سریع و بی من می. ها بیشتره احتمال رسیدنمون به سرزمین رودخانه

  ».در نیاریم، آتش روشن نکنیمشه از جاده اجتناب کنیم، صدایی  مخفی بشیم، تا جایی که می

اما ببخش که براي ... اگه دوست داشتی امتحانش کن. نقشه تحسین برانگیزیه، بران«. تیریون لنیستر آه کشید
  ».کنم دفن کردنت توقف نمی

ي سپر سر واردیس ایگن یکی از  جایی که لبه. تبسم کرد» کنی، کوتوله؟ کنی بیشتر از من عمر می فکر می«
  .اي داشت را شکسته بود، لبخندش شکاف تیره هایش دندان

امان تاختن در شب، یه راه تضمین شده براي سقوط از کوه و شکستن  سریع و بی«. تیریون شانه باال انداخت
ي گوشت اسبی  دونم که تو عاشق مزه می. شتاب از این مسیر رد بشم دم آهسته و بی من ترجیح می. کله است

و راستش رو بخواي، فکر ... هاي وحشی رو زین کنیم ب زیر پامون بمیره، مجبوریم گربهبران، اما این بار اگه اس
» .هاشون از هر طرف بر ما مسلطه چشم. کنند کنم که قبایل کوهستان هر کاري هم بکنیم ما رو به هر حال پیدا می

  .شان کرده بودند اشاره کرد هاي بلند فرسوده از باد که محاصره با دستش به صخره

  ».پس مرگمون حتمیه، لنیستر«. یافه بران در هم شدق



ها این باال سرده، و غذاي  شب. ما آتش الزم داریم. دم در حال آسایش بمیرم اگه این طور باشه، ترجیح می«
کنی امکان تهیه گوشت شکار داشته باشیم؟  فکر می. بره مون رو باال می کنه و روحیه گرم شکممون رو پر می

سخاوت امکان ضیافتی واقعی با گوشت دودي، پنیر سفت و نان بیات در اختیارمون گذاشته، اما لیدي الیسا با 
  ».ترین حکیم این همه دور هستیم دندونم بشکنه هیچ دوست ندارم وقتی که از نزدیک

ي تیریون را برانداز  ي بران زیر چند تار موي سیاه با شک قیافه چشمان تیره» .تونم گوشت تهیه کنم می«
. شه اگه اسب تو رو بردارم، شانس زنده موندنم دو برابر می. ات تنها بگذارم باید تو رو با آتش احمقانه«. ردندک

  »کنی، کوتوله؟ اون وقت چکار می

  .ي دیگري را بردارد تیریون خم شد تا شاخه» .میرم به احتمال زیاد می«

  »کنی این کار رو بکنم؟ فکر نمی«

وقتی دوستت چیگن تیر به شکمش . دي نجات بده، بدون تامل انجامش می اگه احتماالً جون خودت رو«
بران موي مرد را گرفته و سرش را عقب کشیده بود، نوك خنجرش را به » .خورد، خیلی راحت ساکتش کردي

  .زیر گوش فرو کرده بود، سپس به کتلین استارك گفته بود که سرباز دیگر از زخمی که برداشته بود، مرد

چیگن همین کار رو . کرد هاش اونا رو به سمت ما جلب می فرق چندانی با یه مرده نداشت و ناله«: بران گفت
من به خاطرت جنگیدم، اما هیچ . اشتباه نکن، کوتوله. و اون دوست من نبود، تنها یه همسفر بود... کرد با من می

  ».اي بهت ندارم عالقه

  .توده هیزم جمع شده در آغوشش را روي زمین ریخت ».ات شمشیرت بود که من نیاز داشتم، نه عالقه«

دونستی  چطور می. ي سربازهاي مزدور گستاخی، اینو در موردت قبول دارم تو به اندازه«: بران با تبسم گفت
  »ات بشم؟ شم نماینده که من حاضر می

. آزمایی کردم من بخت«. تیریون با زحمت روي پاهاي لنگش چمباتمه زد تا آتش روشن کند» دونستم؟ می«
چرا؟ بقیه به خاطر شرافت اربابشون . در مهمانخانه، تو و چیگن در به اسارت گرفتن من کمک کردید

تون از شرافت ناچیزه،  اي نداشتید، و بهره شما اربابی نداشتید، وظیفه. دونستن، اما شما دو نفر نه شون می وظیفه
ها تراشید  آورد و چند تراشه کوچک از پوست شاخهچاقویش را در» پس چرا خودتون رو به زحمت انداختید؟

کردید لیدي  شما فکر می. هاي مزدور چیه؟ طال خوب، دلیل هر کار سرباز«. تا براي شروع آتش استفاده کند
فکر کنم کافی . ده، شاید حتی شما رو به خدمت خودش در بیاره کتلین در عوض کمکتون بهتون پاداش می

  »باشه، سنگ چخماق داري؟



تیریون آن را . ران دو انگشتش را به داخل کیسه روي کمرش فرو برد و سنگ چخماقی را به پایین انداختب
  .در هوا قاپید

لرد ادارد مرد مغرور، شرافتمند و باصداقتیه، و زنش . شناختی ها رو نمی موضوع اینه که تو استارك. متشکرم«
کرد و با تشکري مودبانه  ی دو سکه براي تو پیدا میاوه، شکی نیست که بعد اتمام ماجرا یک. بدتر از خودش

. تونستی امیدوار باشی گذاشت، اما این نهایت چیزي بود که می اي منزجر اونو کف دستت می روي لبش و قیافه
گردند، و  کنند، دنبال شهامت و وفاداري و شرافت می ها در افرادي که براي خدمت کردن انتخاب می استارك

تیریون سنگ چخماق را به خنجرش زد، اثري از » .فطرتی هستند هاي پست امثال تو و چیگن لجنحقیقت اینه که 
  .جرقه ندید

کنه که  بره و مجبورت می یه روزي احتماالً یکی اونو می. زبون گستاخی داري، کوچولو«. بران خرناس کشید
  ».بخوریش

اما تو لجنی بران، اشتباه ... خوام ن کردم؟ عذر میبهت توهی«. تیریون به سرباز نگاه کرد» .گن همه اینو بهم می«
وظیفه، شرف، دوستی، اینا چه معنایی براي تو دارن؟ نه، به خودت زحمت نده، هر دوي ما جواب رو . نکن
اما من داشتم، و ... وقتی به ویل رسیدیم، لیدي استارك دیگه نیازي به تو نداشت. اما تو احمق نیستی. دونیم می

وقتی که زمان تاس ریختن رسید، روي باهوش . ترها هیچ وقت کمبودش رو نداشتند، طالستچیزي که لنیس
باز سنگ و فوالد » .خوشبختانه براي من، تو فهمیدي. کردم که متوجه بشی منفعتت کجاست بودن تو حساب می

  .فایده بود را به هم زد، بی

و و چخماق را از دست تیریون گرفت و با چاق» .کنم بده به من، من روشنش می«: بران چمباتمه زد و گفت
  .ها شروع کردند به سوختن تراشه. اولین امتحان، جرقه زد

گیري تقریباً به خوبی  لجن شاید باشی، اما مفید بودنت غیر قابل انکاره، وقتی شمشیر به دست می. آفرین«
  ».ا بهش برسیخواي، بران؟ طال؟ زمین؟ زن؟ منو زنده نگه دار ت چی می. برادرم جیمی هستی

  »و اگه مردي؟«. ها بلندتر برخاستند بران با مالیمت روي آتش فوت کرد و شعله

  ».ره طال با مرگ من از دست می«. لبخند زد» .خوب معلومه، اون وقت یه نفر دیگه دارم که عزاداریش واقعیه«

کرد، خنجر تیریون را به اش فرو  بران ایستاد، چخماق را به کیسه. ور بود بخشی شعله آتش به طرز رضایت
خواي  اما انتظار نداشته باش که هر وقت می... پس شمشیر من در اختیار توست. منصفانه است«. سمتش انداخت

  ».لیس کسی نیستم من کاسه. بشاشی من زانو بزنم و بگم سرورم، رو سر من



دي کتلین خیانت کردي شک ندارم که اگه منفعتی دیدي، به همون سرعتی که به لی. و دوست کسی نیستی«
هر چقدر که اونا : اگه روزي برسه که وسوسه شدي منو بفروشی، اینو به یاد داشته باش بران. کنی به من هم می

کنی بتونی که برامون شام فراهم  و حاال، فکر می. من زندگی رو دوست دارم. دم پیشنهاد کنند، من بیشتر می
  »کنی؟

ها  به میان درخت» .ها باش مواظب اسب«: ف بیرون کشید و گفتبران خنجر دراز روي کمرش را از غال
  .رفت

بخش آتش بلند بود و ران یک  ها برس کشیده شده بودند و سیر بودند، ترق تروق نشاط ساعتی بعد، اسب
تنها چیزي که حاال الزم داریم کمی شراب خوب براي «: تیریون گفت. کرد ها جلز ولز می بزغاله روي شعله

  ».مونه ستادن بزغالهپایین فر

چهارزانو نشست، شروع کرد به کشیدن لبه شمشیرش روي سنگ » .بعالوه یه زن و چند جنگجو«: بران گفت
: سرباز متذکر شد. بخش بود خاست، به شکل عجیبی آرامش صدایی که از کشیده شدن فوالد برمی. چاقو تیزکن

شاید برامون بهتر . فایده بودنش با وجود بی... ایستم وا میمن نگهبانی اول رو . شه به زودي هوا کامالً تاریک می«
  ».باشه که بگذاریم موقع خواب ما رو بکشن

بوي گوشت در حال کباب شدن، دهانش را به » .کنم که خیلی قبل از وقت خواب اینجا باشن اوه، گمان می«
  .آب انداخت

  ».تو یه نقشه داري«: ید و با قاطعیت گفتفوالد را روي سنگ کش. بران او را در سمت دیگر آتش تماشا کرد

  ».ریزم باز دارم تاس می. امید اسم بهتریه«

  »مبلغ شرط جونمونه؟«

تیریون به سمت آتش خم شد و از گوشت بزغاله برش » اي داریم؟ چاره دیگه«. تیریون شانه باال انداخت
از چیزي که دوست «. سرازیر شد اش روغن به روي چانه» آآآآ«: حین جویدن با رضایت گفت. نازکی برداشت

اگه در ایري بودم، داشتم لب دره به امید . شه خواد، اما صداي شکایتم بلند نمی تره و ادویه می دارم کمی سفت
  ».رقصیدم خوردن لوبیاي آبپز می

  ».و با این حال به زندانبان یه کیسه طال دادي«

  ».کنه لنیستر همیشه قرضشو پرداخت می هی«



زندانبان بند کیسه را . شد کیسه چرمی را به مورد پرت کرد، حتی خود مورد نیز باورش نمی وقتی لنیستر
نقره رو «: تیریون با لبخندي کج به او گفته بود. مرغ آبپز شد گشود و با دیدن برق طال، چشمانش به گشادي تخم

ي بود که مردي مانند مورد بیش از آن مقدار» .نگه داشتم، اما طال رو به تو قول داده بودم و بهش رسیدي
. و یادت باشه چی گفتم، این تنها یه نمونه است«. توانست امیدوار باشد که با عمري آزار زندانیان کاسبی کند می

ي قرضم رو  هر وقت از خدمت کردن به لیدي ارن خسته شدي، خودت رو در کسترلی راك معرفی کن و بقیه
ریخت، زانو زده بود و قول داده بود که  ي طالیی از دو دستش میمورد در حالی که اژدها» .پردازم بهت می

  .کند همین کار را می

هاي بیات را خالی کرد و  تیریون الي دو تا از نان. اش را درآورد و از روي آتش گوشت برداشت بران دشنه
رودخونه رسیدیم، اون اگه تصادفاً به «: سرباز پرسید. هاي بزرگی از گوشت برشته جدا کرد بران با چاقویش تکه

  »وقت قصد داري چکار کنی؟

نانش را نگه داشت و بران آن را با گوشت پر » .کنم اوه، اول یه فاحشه و تختی از پر و تنگی از شراب پیدا می«
چند سوال در مورد خنجر به خصوصی . فکر کنم بعدش به کسترلی راك برم، شاید هم به بارانداز پادشاه«. کرد

  ».جوابشون هستمدارم که طالب 

  »گفتی؟ چاقوي تو نبود؟ پس راستش رو می«. سرباز بعد جویدن بلعید

  »رسم؟ به نظرت دروغگو می«. تیریون لبخند محوي زد

تیریون پوستین . آمد ها باال می هالل از پشت کوه وقتی شکمشان پر شده بود، ستارگان درآمده بودند و ماه نیمه
دوستان ما دارن از وقتشون «. ن کرد، زینش را بالش کرد و دراز کشیدي وحشی خودش را روي زمین په گربه

  ».برن لذت می

اي براي این همه آشکار سفر کردن ممکنه داشته  چه دلیل دیگه. اگه جاي اونا بودم، نگرون یه تله بودم«
  »باشیم، جز کشوندن اونا به وسط تله؟

شروع کرد به زمزمه کردن یک » .از وحشت فرار کنند پس کافیه آواز بخونیم تا اونا«. اش گرفت تیریون خنده
  .ترانه با سوت زدن

  ».اي، کوتوله تو دیوانه«: هایش و گفت بران شروع کرد به پاك کردن روغن از زیر ناخن

  »به موسیقی عالقه نداري، بران؟«

  ».کردي اگه دنبال موسیقی بودي، باید اون مطرب رو مدافع خودت می«



» .کنه تصور کن که داره ضربات سر واردیس رو با چنگش دفع می. شد کننده می رگرمس«. تیریون تبسم کرد
  »شناسی؟ این آواز رو می«: باز سوت زد و پرسید

  ».خونند ها می خانه ها و فاحشه اینجا و اونجا در مهمانخانه«

غوش شدم، آ اولین دختري که باهاش هم. دلنشین و پر از غصه، اگه متوجه بشی. فصول عشق من. میري«
آسمان صاف و . تیریون به آسمان چشم دوخت» .دوست داشت که اینو بخونه، و من نتونستم که فراموشش کنم

اختیار شروع کرد به  بی. درخشیدند رحمی حقیقت می سرد شب، با ستارگانی که روي کوهستان به روشنی و بی
گشتیم که فریاد شنیدیم و  از لنیسپورت برمی جیمی و من. شبی شبیه به این بود که باهاش مالقات کردم«. تعریف

برادرم شمشیر کشید و به مردها حمله کرد، من براي . اون به وسط جاده دوید، دو مرد تهدیدکنان دنبالش بودند
اندام، صورتش  شد، موهاش تیره بود، باریک یه سال هم بزرگتر از من نمی. محافظت از دختر از اسب پیاده شدم

. با این وجود دوست داشتنی... اصل و نسب، قحطی کشیده، کثیف بی. مطمئناً مال من رو برد. برد قلب آدمو می
کرد، ردام  اش رو پاره کرده بودند، پس وقتی برادرم مردها رو به داخل جنگل تعقیب می نصف پشت لباس ژنده
ختر یه دهاتی، پدرش از د. تا برگشت برادرم، اسم و داستانش رو بیرون کشیده بودم. رو دور دختره انداختم

  .خوب، مقصد مشخصی نداشت... بیماري مرده و یتیم شده، عازم

ها جرات کنند اون همه نزدیک به  افتاد که راهزن زیاد اتفاق نمی. قرار بود جیمی براي تعقیب اون مردها بی
قدر ترسیده بود که ولی دختره اون . دید آمیز می کسترلی راك به مسافرها حمله کنند، و جیمی این رو اهانت

ترین مهمانخانه ببرم و در مدتی که برادرم  شد تنهاش گذاشت، پس من پیشنهاد کردم که اونو به نزدیک نمی
  .ره، بهش غذا بدم براي کمک آوردن به راك می

گرم صحبت، با هم دو مرغ کامل و نصف سومی رو به همراه . تر بود تونستم باور کنم گرسنه از چیزي که می
بعدش دیدم که . من تنها سیزده سالم بود و متاسفانه شراب عقلم رو ازم گرفت. گ شراب تموم کردیمیک تن

. دونم از کجا شهامتش رو یافتم نمی. تر بودم اگه اون خجالتی بود، من خجالتی. شریک رختخواب دختره شدم
نش رو خوند، و قبل سحر ما وقتی پرده بکارتش رو پاره کردم، گریه کرد، اما بعدش منو بوسید و آهنگ شیری

  ».عاشق شده بودیم

  .ناباوري در صداي بران بارز بود» تو؟«

  ».باهاش ازدواج کردم«: سرانجام اقرار کرد. تیریون دوباره شروع کرد به سوت زدن» مضحکه، مگه نه؟«

  »چطور ترتیبش رو دادي؟. یه لنیستر کسترلی راکی با یه دختر دهاتی ازدواج کرد«



. تونه بکنه کننده است که یه پسر با چند دروغ و پنجاه سکه نقره و یه سپتون مست چه کارها می آه، مبهوت«
جرات نداشتم که عروسم رو به کسترلی راك بیارم، پس براش یه خونه فراهم کردم که مال خودش باشه و دو 

تیریون » .درم اعتراف کرداش رو به پ بعدش سپتون سر عقل اومد و همه. اي نقش زن و مرد رو بازي کردیم هفته
شاید تنها به . کرد، حتی با گذشت این همه سال متعجب بود که با تعریف ماجرا چقدر احساس درماندگی می

نشست، با دیدن نور پلک زد و به آتشِ در حال زوال چشم » .این پایان ازدواج من بود«. خاطر خستگی بود
  .دوخت

  ».دختره رو دك کرد«

جیمی تمام این . آخه دختره فاحشه بود. ش برادرم رو وادار کرد که حقیقت رو بهم بگهاول. کار بهتري کرد«
چون . ها رسیده کرد وقت آشنایی من با زن فکر می. ها، تمامش قضیه رو طرح ریزي کرده بود، جاده، راهزن

  .دونست بار اولمه، براي یه دوشیزه دو برابر پرداخت کرده بود می

به . ایوین براي اینکه درس درست و حسابی جا بیفته، همسر منو به محافظینش دادبعد اعتراف جیمی، لرد ت
اي از همچین نرخ باالیی  یک سکه نقره براي هر مرد، کدوم فاحشه. اي دادند همسرم بهاي سخاوتمندانه
دختره  ها از دست آخرش وقتی نقره. ي سربازخونه نشوند و دستور داد که تماشا کنم برخورداره؟ منو در گوشه

تیریون گلویش را صاف . سوزاند هایش را می دود چشم» ...غلتیدند، اون خوردند و روي کف اتاق می سر می
. لرد تایوین آخر از همه منو مجبور کرد«: با صدایی آهسته گفت. کرد و نگاهش را از آتش به تاریکی برگرداند

  ».بودم و ارزشم بیشترو بهم یه سکه طال داد تا به دختره بدم، چون من یه لنیستر 

من که سیزده یا سی یا سه ساله باشم، کسی «. بعد مدتی دوباره صداي ساییده شدن فوالد روي سنگ را شنید
  ».کشم رو که این کار رو با من کرده می

یه لنیستر . یادت باشه بهت چی گفتم. شاید روزي فرصتش رو داشته باشی«. تیریون برگشت و به او رو کرد
. فکر کنم بهتر باشه شانسم رو براي خوابیدن آزمایش کنم«. خمیازه کشید» .کنه ش رو پرداخت میهمیشه قرض

  ».اگه کم مونده باشه که بمیریم، بیدارم کن

زمین سخت و سرد بود، اما بعد مدتی تیریون لنیستر به . خودش را در پوستین پیچید و چشمانش را بست
ن بار زندانبان بود، نه زندانی، قدرتمند با شالقی در دست، و پدرش ای. خواب سلول آسمانی را دید. خواب رفت

  ...راند زد و به سمت دره می را می

  .اخطار بران آهسته و اضطراري بود» .تیریون«



ها  هاي نیمسوز باقی مانده بود، و سایه آتش خاموش شده و زغال. تیریون در یک چشم بهم زدن بیدار شده بود
اش در آن یکی  بران روي زانو نشسته بود، شمشیرش در یک دست و دشنه. خزیدند میاز هر طرف به سمتشان 

بیایید و در آتش ما «: هاي خزنده را دعوت کرد سایه. تیریون با بلند کردن دست به او گفت که کاري نکند. بود
  ».ما بخورید تونید از گوشت بز شریک بشید، شب سردیه، متاسفانه شراب براي تعارف کردن نداریم، اما می

اي از پشت  صداي بم و خشن و غیردوستانه. تیریون برق مهتاب روي فلز را دید. ها متوقف شدند همه حرکت
  ».کوهستان ما، بز ما«: درختان گفت

  »شما کی هستید؟. بز شما«: تیریون موافقت کرد

کالغ ي  از قبیله 1غرن وقتی خدایانت رو مالقات کردي، بهشون بگو غانتور پسر«: صداي متفاوتی پاسخ داد
اي زیر پایش شکست و او به معرض روشنایی وارد شد؛ مرد  شاخه» .بود که تو رو پیششون فرستادها  سنگی

  .الغري بود با کالهخودي شاخدار، مسلح به چاقویی دراز

اي  یهاي در سمت چپشان به چپ جابجا شد، سا صخره. صداي اول بود، بم و پر از تهدید» .2و شاغا پسر دلف«
رسید، تماماً پوستین پوشیده بود،  تنومند و آهسته و نیرومند به نظر می. ایستاد و مردي جلوي چشمشان ظاهر شد

  .ها را به هم کوبید و جلوتر آمد آن. چماقی در دست راستش و تبري در دست چپش داشت

یون به محض شنیدن و تارك و جغت و غیره، که تیر 3صداهاي دیگري اسامی دیگري را ذکر کردند، کان
چوبی در دستشان  ي برخی شمشیر و چاقو داشتند؛ بقیه چنگک و داس و نیزه. فراموششان کرد؛ حداقل ده نفر

ن هستم، از یمن تیریون پسر تایو«: شان اسمشان را داد بزنند، سپس پاسخشان را داد صبر کرد تا همه. جنباندند می
  ».پردازیم ي بزي که خوردیم رو میضایت بهاما با کمال ر. ي لنیستر، شیرهاي راك قبیله

تو چه چیز براي پرداختن «: رسید، پرسید ها می کسی که خودش را غانتور معرفی کرده بود و به نظر رئیس آن
  »به ما داري، تیریون پسر تایوین؟

ان باشه، و تبر ي تن ک این زره که پوشیدم، برام بزرگه، اما به نظر اندازه. تو کیفم نقره دارم«: تیریون گفت
  ».رسه که االن تو دستشه جنگیم در دست تواناي شاغا خیلی بهتر از اون تبر چوبی به نظر می

  ».کنه هاي خودمون رو بهمون پیشنهاد می نصفه مرد سکه«: کان گفت
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ه زره و تبر و چاقوي کمرت، اینا هم. هاي تو مال ماست اسب. ي تو مال ماست نقره. حق با کانه«: غانتور گفت
  »دوست داري چطور بمیري، تیریون پسر تایوین؟. شما چیزي براي پیشنهاد به ما ندارید، جز جونتون. مال ماست

  ».تو رختخواب خودم، با شکم پر از شراب و دهن یه دوشیزه دور کیرم، در سن هشتاد سالگی«

: غانتور دستور داد. مده بودبقیه آن قدر هم خوششان نیا. شاغاي تنومند اولین و بلندترین صدا بود که خندید
تونه شیر بزها رو بدوشه و مادرها رو  اون می. اون یکی رو بکش و نصفه مرد رو ببند. هاشون رو بگیر کان، اسب«

  ».بخندونه

  »خواد اول بمیره؟ کی می«. بران به روي پاهایش جهید

ها ما  کالغ سنگیاگه . قدرتمندهخاندان من ثروتمند و . غانتور پسر غرن گوش کن! نه«: تیریون با تحکم گفت
  ».کنه رو به سالمت از این کوهستان بگذرونند، پدرم شما رو غرق طال می

  ».ارزشه هاي قول یه نصفه مرد بی هاي پست به اندازه طالي یه فرمانرواي زمین«: غانتور گفت

هاي ویل در  تی شوالیهها وق کالغ سنگی. شاید نصفه مرد باشم، اما شهامت رویارویی با دشمنانم رو دارم«
  »ها و از ترس لرزیدن؟ کنند جز قایم شدن پشت صخره تازند، چکار می کوهستانشون می

ي چوبی درازي  جغت نوك سخت شده با آتش نیزه. شاغا با عصبانیت غرید و چماقش را روي تبرش کوبید
این بهترین «. اش بروز نکند هتیریون با تمام قوا تالش کرد که ترس در قیاف. را به روي صورت تیریون گرفت

گه . اگه گوسفند مقابله به مثل نکنه... هاییه که با دزدي گیرتون میاد؟ براي کشتن گوسفند شاید بد نباشن اسلحه
  ».آهنگر پدر من استحکامش از اینا بیشتره

هم تبرم رو  بینیم وقتی که مردانگیت رو بریدم و به بز خوروندمش، باز بچه کوچولو، حاال می«: شاغا غرید
  ».کنی یا نه مسخره می

ها  مونن، فوالد بیشتر از طال شکم مادرها گشنه می. شنوم هاش رو می حرف. نه«. اما غانتور دستش را بلند کرد
  »چی حاضري در عوض زندگیت بدي، تیریون پسر تایوین؟ شمشیر؟ نیزه؟ زره؟. کنه رو پر می

  ».دم ها رو بهتون می ي ارن دره. و بیشتر، غانتور پسر غرني اینا  همه«: تیریون لنیستر خندان پاسخ داد

   



  ادارد - ۴۳
شد و روي  ي سرخ، نور غروب روي کف اتاق پخش می هاي باریک و بلند تاالر بار عام قلعه از پنجره

ها با  اکنون سنگ. انداخت هایی از سرخ تیره می ها آویزان بود رگه اژدها از آن ي دیوارهایی که زمانی کله
اي و آبی، با این حال به نظر ند استارك چنین  ي شکار پوشیده شده بودند، زنده با سبز و قهوه ابلوهاي منظرهت

  .رسید که تنها رنگ در تاالر، رنگ سرخ خون است می

هاي ناهموار، و فلز با  روي صندلی عظیم باستانی اگان فاتح نشسته بود؛ هیوالي آهنینی متشکل از نیزه و لبه
همان طور که رابرت هشدار داده بود، صندلی بسیار ناراحتی بود، و هیچ گاه بیش از حاال . ي بدریختگیر قالب

فلز زیر نشیمنگاهش با گذشت هر . یافت، اذیتش نکرده بود که سوزش ساق پایش دم به لحظه شدت بیشتري می
اگان فاتح وقتی به . تساخ هاي فوالدي پشت سرش تکیه دادن را غیرممکن می شد و نیزه تر می ساعت سخت

ي دشمنانش یک صندلی بزرگ بسازند، گفته بود  سازهایش دستور داده بود که از شمشیرهاي تسلیم شده اسلحه
لعنت بر او به خاطر تکبرش و همچنین لعنت بر رابرت با شکار . که یک پادشاه نباید هرگز آسوده بنشیند

  .کردنش

اش از میز شورا  واریس بود که با صداي آهسته» یاغی عادي بودند؟شما کامالً مطمئنید که اینا بیش از چند «
قراري در کنار او روي صندلی جابجا شد،  استاد بزرگ پایسل با بی. هاي تخت این سوال را پرسید در پایین پله

یک گوزن سفید در . ها تنها مشاورین حاضر بودند آن. فینگر به بازي با قلمش مشغول بود در حالی که لیتل
جنگل سلطنتی مشاهده شده بود و لرد رنلی و سر باریستان به همراه پرنس جافري، سندور کلگان، بیالن سوان و 

بایست که در غیاب رابرت روي تخت  بنابراین ند می. نصف دربار براي شکار آن به پادشاه ملحق شده بودند
  .آهنین بنشیند

شاکیان تجمع کرده . زدند ایستادند یا زانو می با احترام میجز شورا، بقیه باید . ي نشستن داشت حداقل او اجازه
ها، مردم عادي در ایوان، نگهبانان با رداي طالیی  ها زیر تابلوفرش ها و لردها و لیدي در کنار درهاي بلند، شوالیه

  . یا خاکستري، همه سرپا بودند

. شان پر از ترس ي همه شان پاره پاره، قیافههای آلود و لباس مرد، زن، بچه، همه خون: روستائیان زانو زده بودند
  .ها را براي شهادت به اینجا آورده بودند، پشت سرشان ایستاده بودند اي که آن سه شوالیه

. یاغی، لرد واریس؟ اوه، شکی نیست که یاغی بودند«: سر ریمون دري با صدایی لبریز از نکوهش گفت
 ».هاي لنیستري یاغی

اي بلند مرتبه براي شنیدن گوش تیز کردند؛ ند تنش حاکم بر فضاي تاالر را حس خدمتکاران به مانند لرده
از زمانی که کتلین تیریون لنیستر را ربوده بود، غرب . توانست تظاهر کند که برایش غیرمنتظره است نمی. کرد می



ها در گذرگاه  قشون ریورران و کسترلی راك هر دو پرچمدارهایشان را فراخوانده بودند و. ي اشتعال بود آماده
تنها سوال باقیمانده این بود که . اي بند بود دیگر شروع خونریزي به بهانه. شدند پایین گولدن توث انباشته می

 .چگونه جلوي گسترش زخم را بگیرند

اي بود، با چشمانی غمگین  قیافه ، که اگر خال شرابی مادرزادي روي صورتش نبود فرد خوش1سر کارل ونس
بقیه مثل ساکنین وندیش تاون و . ي شرره، لرد ادارد این کل بازماندگان دهکده«. یان زانوزده اشاره کردبه روستائ

  ».اند مامرز فورد مرده

هاي شخصی که جلویش زانو زده بود اعتماد نکرده  هیچ وقت به حرف» .برخیزید«: ند به روستائیان دستور داد
  ».همه شما، بلند شید«. بود

شد و دختري جوان با  به فردي مسن باید کمک می. ي شرر به روي پا برخاست نفري، دهکده به تنهایی یا دو
ي سفید گارد شاهنشاهی در کنار  باقی ماند که در زره 2لباسی خونین روي زانو خیره به سر ایریس اوکهارت

  .ت پادشاه نیز همین طورکرد که از دس ند گمان می... ي دفاع از پادشاه بود هاي تخت ایستاده بود و آماده پله

جاس، به حضرت دست بگو که «: ها را داشت، گفت فروش سر ریمون دري به مرد چاق تاسی که پیشبند می
  ».در شرر چه اتفاقی افتاد

  »...اگه اعلیحضرت تمایل«. جاس سر تکان داد

رش را به فاصله چطور ممکن بود شخصی تمام عم» .واتر به شکار مشغوله اعلیحضرت در کنار بلک«: ند گفت
ند . اي از ظاهر پادشاهش نداشته باشد ي سرخ گذرانده باشد و با این وجود هیچ ایده چند روز سواري از قلعه

ي  اش روي یقه گیره اش به تن داشت؛ شنل سیاه پشمی ها روي سینه ي سفید با طرح دایرولف استارك تنه نیم
من لرد ادارد استارك هستم، «. هاي حقیقت خاکستري، رنگ سیاه و سفید و. ي مقامش را داشت اي نماینده نقره

  ».دونی بهم بگو کی هستی و از این مهاجمین چی می. دست پادشاه

کنم سرورم،  تعریف از خودم نمی. یعنی بودم... من در شرر کنار پل سنگی صاحب یه آبجوفروشی هستم«
اونا اومدند . هر چیز دیگه از بین رفته، سرورم حاال مثل. گفتن که بهترین آبجوي جنوب تنگه رو داشتم همه می

اگه گرفته بودنم، خون . اش رو ریختند و بعدش سقف رو به آتش کشیدند و تا جایی که تونستند نوشیدند، بقیه
 ».ریختند، سرورم منو هم می
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ها و  مینموقع تاریکی از جنوب یهو پیداشون شد، ز. اونا همه چیز ما رو سوزوندند«: دهقان بغل دستی گفت
قصد دزدیدن . اما اونا سارق نبودند، سرورم. ها رو سوزوندند و هر کی سعی کرد جلوشون رو بگیره کشتند خونه

 ».ها گذاشتند ها و کالغ محصول ما رو نداشتند، گاو شیرده منو درجا کشتند و جسدش رو براي مگس

اونا شاگرد منو شکار «: ودند، گفتمرد تنومندي که عضالت آهنگرها را داشت و دور سرش باند پیچیده ب
هایش را پوشیده بود، اما شلوارش وصله داشت و ردایش آلوده به  براي حضور در دربار بهترین لباس» .کردند

اونو پشت اسب به این طرف و اون طرف حیاط دنبال کردند، با نوك نیزه وادارش «. گرد و غبار سفر بود
کشید، تا  خورد و داد می کنند، پسره زمین می که انگار دارند بازي میخندیدند  کردند که بدوه و طوري می می

  ».اش اش رو مستقیم فرو کرد تو سینه اینکه اون گندهه نیزه

اونا مادر منو هم «. دختري که زانو زده بود، گردنش را بلند کرد تا به ند در آن باال روي تختش نگاه کند
خواسته بگوید را فراموش کرده  ش خاموش شد، انگار آنچه که میصدای» ...و به من... و. کشتند، اعلیحضرت

 .شروع کرد به گریستن. بود

. در وندیش تاون مردم در قلعه پناه گرفتند، اما دیوارها از الوار بود«: سر ریمون دري داستان را ادامه داد
ها  لی وندیش براي فرار از شعلهوقتی اها. ي اونا رو زنده زنده سوزوندند مهاجمین کاه روي چوب انباشتند و همه

  ».ي شیرخوار داشتند هایی که بچه که به بیرون دوید با تیر زدند، حتی زنرو ها رو گشودند، اونا هر کی  دروازه

  »تونه سنگدل باشه؟ اوه، چه هولناك، انسان چقدر می«: واریس زمزمه کرد

خواستند  هاشون می بعضی. ز سنگ ساخته شدهي شرر ا کردند، اما قلعه با ما هم همین کار رو می«: جاس گفت
تري گیر میاد و  هاي چرب نه لقمهوما رو با دود مجبور به بیرون اومدن بکنند، اما گندهه گفت که باالي رودخ

  ».اونا به مامرز فورد رفتند

ك از بین هر کدام از انگشتانش، نو. کرد ند که به جلو خم شده بود، فلز سرد را بین انگشتانش حس می
بعضی از . تخت آهنین براي نامحتاطان پر از دام بود. هاي تخت بیرون زده بود شمشیري به مانند چنگال از دسته

ي نفس آتشین  گفتند که یک هزار شمشیر در کوره ها می ترانه. بریدند ها با وجود گذشت سه قرن هنوز می تیغه
کاري پنجاه و نه روز طول  چکش. بودندبلریون، رعب سیاه، گداخته شده و براي ساختن آن مصرف شده 

ها و خارهاي تیز و نوارهاي فلزي برنده شده بود؛ صندلی  اش این هیوالي گوژپشت سیاه با لبه نتیجه. کشیده بود
در ظرفیت درك . کردي، مرتکب این عمل شده بود ها را باور می که قادر به کشتن انسان بود، و اگر داستان

کنند، با این وجود جلوس کرده بود و این  که اینجا نشسته بر روي آن چه کار میگنجید  ادارد استارك نمی
چه مدرکی دارید که اونا لنیستري «: سعی کرد خشمش را کنترل کند و پرسید. مردم از او توقع عدالت داشتند

  »بودند؟ رداي ارغوانی یا پرچم شیر داشتند؟



اي بود؛ زیادي  جوان زبل پرافاده» .ون اندازه احمق نیستندلنیسترها هم به ا«: با تندي گفت 1سر مارك پایپر
  .جوان و زیادي پرحرارت که به مذاق ند خوش بیاید، گرچه رفیق صمیمی برادر کتلین، ادمور تالی، بود

هاي نوك  مسلح به نیزه. پوش بوده، سرورم هر کدوم از اونا سواره و زره«: سر کارل با خونسردي پاسخ داد
. تو«. پوش اشاره کرد به یکی از بازماندگان ژنده» .ر پهن، به همراه تبر جنگی براي سالخی کردنفوالدي و شمشی

  ».به حضرت دست هم تعریف کن ،که به من گفتیرو چیزي . کنه بله، تو، کسی اذیتت نمی

 من چندین سال در. اونا سوار اسب جنگی بودند. هاشون ي اسب درباره«: پیرمرد سرش را جنباند و گفت
هیچ کدوم از اونا به عمرشون زمین . دم هاي سر ویلوم پیر کار کردم، براي همین تفاوت رو تشخیص می اسطبل

 ».کنم شخم نزدند، خدایان منو بکشند اگه اشتباه می

شاید از آخرین جایی که غارت کرده بودند . هایی گرانبها هایی سوار بر اسب یاغی«: فینگر نتیجه گرفت لیتل
  ».دزدیدند

  »این گروه متجاوز چند نفر بودند؟«: پرسید ند

و مادربزرگی که پشت سر او » پنجاه«: همزمان آهنگر باندپیچی شده گفت» .صد نفر، حداقل«: جاس پاسخ داد
  ».صدها و صدها نفر، سرورم، یه ارتش بودند«: بود گفت

گید  می«: سپس ادامه داد» .میکنی حق با توست، خانم گرا بیشتر از چیزي که فکر می«: لرد ادارد به او گفت
اي که پوشیده بودند چی؟ هیچ کدومتون متوجه نقش و نگاري، تجمالتی  زره. کردند که هیچ پرچمی حمل نمی

  »روي سپر یا کالهخود نشدید؟

اي که جلوي دید ما بود کامالً ساده بود،  با کمال تاسف خیر، سرورم، زره«. جاسِ آبجوفروش سر تکان داد
موضوع هیکلش . که رهبر اونا بود، مثل بقیه زره پوشیده بود اما اشتباه گرفتنش غیرممکن بود شخصی... فقط

به بزرگی گاو نر بود . خورم که این آدم رو ندیدن ها منقرض شدن، قسم می گن غول کسانی که می. بود، سرورم
  ».و صداش شبیه خرد شدن سنگ بود

  ».نیم؟ این کار گرگور کلگان بودهشه شک ک می! کوه«: سر مارك با صداي بلند گفت

حتی روي ایوان نیز مضطربانه با هم حرف . ها و انتهاي دور تاالر شنید ها را از زیر پنجره ند صداي زمزمه
. دانستند که اثبات ادعاي سر مارك به چه معنایی است مردم عامی به همان خوبی لردهاي بلند مرتبه می. زدند می

  .ران لرد تایوین لنیستر بودسر گرگور کلگان از پرچمدا
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ترسیدند؛ فکرشان این بود که به  تعجبی نداشت که چنین می. ي روستائیان را بررسی کرد زده هاي وحشت قیافه
کرد که  فکر نمی. اند تا لرد تایوین را مقابل پادشاهی که دامادش بود قصابی جانی معرفی کنند اینجا آورده شده

  .داده باشند ها حق انتخاب ها به آن شوالیه

سر مارك، با «. زنجیرهاي گردن استاد بزرگ پایسل به صدا درآمدند و او به کندي از سر میز شورا برخاست
هیکل زیادي در  مردهاي درشت. کمال احترام، شما ممکن نیست که اطمینان داشته باشید این یاغی سر گرگوره

  ».مملکت وجود دارند

  ».تازد؟ من که تا به حال ندیدم به بزرگی کوهی که می«: سر کارل گفت

. حتی برادرش هم در برابرش مثل یه توله است. هیچ کس حاضر در اینجا ندیده«: سر ریمون با حرارت افزود
  ».الزمه که مهرش رو روي اجساد ببینید؟ کار گرگور بوده. هاتون رو باز کنید سروران من، چشم

. اي مستحکم و زمین هستند ت اربابشون، ایشون صاحب قلعهچرا سر گرگور یاغی بشه؟ با عنای«: پایسل پرسید
  ».ي تقدیس شده هستند شوالیه

  ».سگ هار لرد تایوین! اي کاذب شوالیه«: سر مارك گفت

ي شریف  کنم به این شوالیه حضرت دست، از شما مصرانه درخواست می«: پایسل با لحنی خشک گفت
  ».ار ماستي بزرگو یادآوري کنید که لرد تایوین پدر ملکه

  ».کردیم شدید شاید فراموشش می ترسم که اگه متذکر نمی خیلی ممنون استاد بزرگ پایسل، می«: ند گفت

. خزند دید که اشخاصی از در انتهاي دور تاالر آهسته به بیرون می از مکان مسلط خود در باالي تخت، می
چشمش . رفتند از دست ملکه پنیر بخورند هایی که می شاید هم موش... شدند هایی که از ترس قایم می خرگوش

اي خشمش شعله کشید؛ اینجا جاي یک دختربچه  لحظه. به سپتا موردان به همراه دخترش سنسا روي ایوان افتاد
ي  اما سپتا موردان راهی براي اطالع از این موضوع نداشت که بارِ عام امروز چیزي جز کار فرساینده. نبود

هاي مرزي خواهد  اختالفات بین دو زمیندار رقیب و داوري در مورد مکان سنگ معمولِ شنیدن شکایات، رفع
 .بود

سر مارك، سر کارل، سر ریمون، «. سر میز شورا، پتایر بیلیش عالقه به قلمش را از دست داد و به جلو خم شد
ها در جریان بود،  دنوقتی این قتل و سوزان. ها تحت حمایت شماها بودند تونم سوالی ازتون بپرسم؟ این منطقه می

  »شما کجا بودید؟



من در محضر پدر واالمقامم در گذرگاه پایین گولدن توث بودم، سر مارك هم «: سر کارل ونس پاسخ داد
ي کمی سرباز بریم و  وقتی خبر این اعمال ننگین به سر ادمور تالی رسید، به ما پیام فرستادند که با عده. همچنین

  ».یم، به حضور پادشاه ببریمها رو پیدا کن زنده مانده

کنار رودخانه مقابل . سر ادمور منو با تمام قواي خودم به ریورران احضار کرده بود«: سر ریمون دري گفت
هاي خودم  تا به زمین. ي ایشون اردو زده بودم و منتظر دستوراتشون بودم که خبر به گوشم رسید دیوارهاي قلعه

  ».تاختند هاي لنیستر می ي رد فورك برگشته بودند و به سمت تپه برسم، کلگان و اراذلش به سمت دیگه

  »و اگه اونا باز اومدند؟«. فینگر متفکرانه با نوك ریشش ور رفت لیتل

  ».کنیم که سوزوندند آبیاري میرو هایی  اگه دوباره بیان، با خونشون زمین«: سر مارك پایپر با حرارت گفت

. ي یک روز سواري از مرز سرباز فرستاده ر روستا و قلعه در فاصلهسر ادمور به ه«: سر کارل توضیح داد
  ».مهاجمین بعدي کارشون به این راحتی نخواهد بود

خواست، مکیدن قدرت ریورران، تحریک پسرك به پخش کردن  و این دقیقاً چیزي بود که لرد تایوین می
سعی خواهد کرد که هر وجب از . ودبرادر همسرش جوان بود و بیش از خردمند بودن دالور ب. قواي خودش

دانستند دفاع کند، و تایوین لنیستر آن  خاکش را حفظ کند، از هر مرد و زن و بچه که او را سرور خودشان می
  .قدر زیرك بود که این را متوجه شود

اي  البههاي شما حاال از آسیب در امانند، پس از دربار چه مط ها و قلعه اگه زمین«: گفت لرد پتایر داشت می
  »دارید؟

ما از شما . دنت به صلح سلطنتی پایبند هستند، لنیسترها اونو شکستند حکمرانان تراي«: سر ریمون دري گفت
ما براي مردم عامی شرر و وندیش تاون و . کنیم تا جوابشون رو بدیم، فوالد در برابر فوالد اجازه درخواست می

  ».مامرز فورد خواستار اجراي عدالتیم

ادمور موافقه، ما باید از گرگور کلگان به روش خونین خودش تقاص پس بگیریم، اما «: اطالع داد سر مارك
  ».لرد هاستر پیر به ما دستور داده که به اینجا بیاییم و قبل از حمله از پادشاه درخواست اجازه بکنیم

همان اندازه که شیر بود، روباه تایوین لنیستر به . کرد پس شکر خدایان که لرد هاستر پیر هنوز اعمال نفوذ می
و ند شک نداشت که این کار را  -اگر به واقع او سر گرگور را براي سوزاندن و غارت فرستاده بود . نیز بود
در صورت . هاي عادي بتازند ي شب، بدون پرچم، در پوشش یاغی ها در سایه کرد که آن احتیاط می -کرده 



ها  اصرار خواهند کرد که کسی که صلح سلطنتی را شکسته تالیي متقابل ریورران، سرسی و پدرش  حمله
  .دانستند که رابرت چه چیزي را باور خواهد کرد تنها خدایان می. بودند، نه لنیسترها

حضرت دست، اگه این مردم شریف باور دارند که سر گرگور از «. استاد بزرگ پایسل دوباره برخاسته بود
وز دست کشیده، بگذارید که در محضر سرور سر گرگور شکایتشون رو سوگند مقدسش به خاطر غارت و تجا

  ».بگذارید عدالت رو از لرد تایوین خواستار بشن. این جرائم به سلطنت مربوط نیست. مطرح کنند

شمال، جنوب، شرق یا غرب، ما همه به اسم رابرت اجراي عدالت . تنها منشاي عدالت پادشاهه«: ند گفت
  ».کنیم می

  »...پس عدالت پادشاه، بنابراین ما باید این موضوع رو به تعویق بندازیم تا پادشاه«: گ پایسل گفتاستاد بزر

رابرت به من سپرده که به . ي رودخانه سرگرم شکاره و تا چندین روز احتماالً برنگرده پادشاه در سمت دیگه«
البته ... م که همین کار رو بکنمقصد دار. نمایندگی ازش اینجا بنشینم، به جاش بشنوم، به جاش حرف بزنم

  ».سر روبار«. ي آشنایی را دید ها قیافه زیر تابلوفرش» .موافقم که باید مطلع بشه

  ».سرورم«. سر روبار رویس جلو آمد و تعظیم کرد

هاي امروز و تصمیمات گرفته شده در اینجا رو خبر  ممکنه بهشون گفته. پدر شما با پادشاه به شکار مشغوله«
  »بدید؟

  ».دم، سرورم فوراً انجامش می«

  »ي شما رو براي انتقام گرفتن از سر گرگور داریم؟ پس اجازه«: مارك پایپر از دربار پرسید

هاي کلگان و قتل عام  سوزوندن زمین. کنیم ي عدالت بحث می انتقام؟ فکر کردم که داریم درباره«: ند گفت
قبل از اینکه » .کنه ي شما رو آروم می دار شده جریحه شه، فقط غرور رعایاش باعث بازگشت صلح سلطنتی نمی

اهالی شرر، من قادر به پس دادن «. ي جوان با خشم بلند شود، به روستائیان رو کرد صداي اعتراض شوالیه
اما شاید امکانش رو داشته . هاي شما رو ندارم ها و محصول شما نیستم، همچنین توانایی زنده کردن مرده خونه

 ».اسم پادشاهمون، رابرت، کمی عدالت رو در حقتون اجرا کنم باشم که به

هایش به آرامی برخاست، ساق  ند به کمک قدرت دست. هر چشمی در تاالر منتظر روي او دوخته شده بود
ي مناسبی براي نشان دادن  شد به درد اعتنایی نکرد؛ لحظه تا جایی که می. نالید اش در گچ از درد می شکسته

کنه خودش باید شمشیر رو فرود  ها اعتقاد داشتند قاضی که حکم مرگ صادر می نخستین انسان«. ضعف نبود



اي رو به جاي خودم براي کشتن  دوست ندارم شخص دیگه. بیاره، و در شمال ما هنوز به این پایبند هستیم
  .اش اشاره کرد به ساق شکسته» .اي ندارم رسه که چاره با این حال به نظر می... بفرستم

بدون . اي بود که با جسارت تمام جلو آمد قیافه صداي فریاد از ضلع غربی تاالر از نوجوان خوش» !لرد ادارد«
ابریشم آبی روشن پوشیده بود، کمربندش . نمود تر می اش، سر لوراس تایرل از شانزده سالی که بود هم جوان زره

شما استدعا دارم که افتخار نمایندگی شما رو داشته از «. اي از رزهاي طالیی بود که نشان خاندانش بود زنجیره
  ».کنم تون نمی خورم که سرافکنده این وظیفه رو به من بسپارید، سرورم، و قسم می. باشم

سر لوراس، اگه شما رو به تنهایی بفرستیم، سر گرگور سر شما رو با یه آلو تو دهن «. فینگر به خنده افتاد لیتل
  ».کنند رو جلوي عدالت خم می ونهایی نیست که گردنش کوه از آدم. فرسته خوشگلتون پس می

  ».من ترسی از گرگور کلگان ندارم«: سر لوراس با نخوت تمام گفت

هاي حاضرین در  هایش قیافه چشم. ند به آهستگی خودش را روي صندلیِ سخت بدریخت اگان ولو کرد
اشخاص نامبرده به نوبت یک قدم جلو » .لرد لوتار. لدنسر گ. توروس میري. لرد بریک«: اسم برد. تاالر را گشت

بیست نفر از . ي گرگور برسونه هر کدوم از شما ماموره که بیست سرباز جمع کنه و فرمان منو به قلعه«. آمدند
ي مقام شماست شما  لرد بریک داندریون، همچنان که شایسته. محافظین شخصی خودم با شما خواهند اومد

اطاعت، لرد «. لرد جوان با موهاي قرمز طالیی سرش را به احترام خم کرد» .عهده خواهید داشتفرماندهی رو بر 
  ».ادارد

به نام رابرت از خاندان برتیون، نخستین با نام «. ند صدایش را بلند کرد تا به انتهاي دور تاالر هم واضح برسد
فت پادشاهی و حافظ سرزمین، با حکم ادارد از ها، فرمانرواي ه ها و نخستین انسان ها و راین او، پادشاه اندل

کنم که با سرعت تمام به قلمروي غربی بتازید، تحت پرچم  خاندان استارك، دست ایشان، من شما را مامور می
ي خائن، گرگور کلگان، و  دنت بگذرید، و در آنجا عدالت پادشاه را در حق شوالیه ي سرخ تراي پادشاه از شاخه

کنم، تمام  ها و عناوینش خلع می من او را از تمام مقام. جرایمش شریک بودند اجرا کنیدتمام کسانی که در 
باشد که خدایان بر . کنم کنم، و او را به مرگ محکوم می هایش را مصادره می ها و دارایی ها و درآمد زمین

  ».روحش ترحم کنند

  »ارد، پس من؟لرد اد«: ها با بهت گفت وقتی پژواك کلماتش خاموش شد، شوالیه گل

کسی در دالوري شما «. رسید از آن باال لوراس تایرل تقریباً به کوچکی راب به نظر می. ند به او نگاه کرد
دوباره به لرد بریک رو » .شک نداره، سر لوراس، اما هدف ما در اینجا اجراي عدالته و شما به دنبال انتقام هستید

دربار «. دستش را باال گرفت» .ن کارها بهتره به سرعت انجام بشنای. به محض روشن شدن هوا راه بیفتید«. کرد
  ».کنه اي رسیدگی نمی امروز به شکایت دیگه



موقع پایین آمدن، نگاه عبوس . هاي آهنینِ لیز باال رفتند تا در پایین آمدن کمکش کنند الن و پورتر از پله
  .بار عام، پسرك رفته بود کرد، اما قبل از رسیدن ند به کف اتاق لوراس تایرل را حس می

فینگر و استاد بزرگ  لیتل. کرد هاي تخت آهنین، واریس داشت از روي میز شورا کاغذ جمع می در پایین پله
  ».شما از من جسورتر هستید، سرورم«: خواجه آهسته گفت. پایسل صبر نکرده بودند

ي بازي با کلمات را  د و حوصلهکر ساقش گز گز می» چطور مگه، لرد واریس؟«: حوصلگی پرسید ند با بی
  .نداشت

کسی که ... خواست که بره فرستادم، خیلی دلش می گیري با من بود، حتماً سر لوراس رو می اگه تصمیم«
  ».ها دوست بشه لنیسترها دشمنش هستند به نفعشه که با تایرل

  ».شه شه و دلخوري فراموشش می سر لوراس جوانه، مطمئنم که بزرگ می«

به هر حال، اون مامور اجراي عدالت «. اش دست کشید ي تپلِ پودر زده خواجه روي گونه» ن؟و سر ایل«
  ».بعضی ممکنه اینو توهین شدیدي تلقی بکنند... اي براي انجام مسئولیتش فرستادن اشخاص دیگه. پادشاهه

این دلیل که از جالدها  ي الل اعتماد نداشت؛ البته شاید تنها به در واقع ند به شوالیه» .قصد اهانت نداشتم«
فکر کردم بهتر باشه اشخاصی رو . ها پرچمدار خاندان لنیستر هستند کنم که پین یادآوري می«. آمد خوشش نمی

  ».انتخاب کنم که تعهدي نسبت به لرد تایوین نداشته باشند

در انتهاي  با این حال من تصادفاً سر ایلن رو. اي بوده شکی نیست که انتخاب حساب شده«: واریس گفت
رسید، گرچه در  هاي روشنش به ما خیره شده بود، و باید بگم که خشنود به نظر نمی تاالر دیدم که با اون چشم

ایشون واقعاً . امیدوارم ایشون هم بزرگ بشه و دلخوري فراموشش بشه. ي ساکت ما گفتنش مشکله مورد شوالیه
  »...بره از شغلش لذت می

   



  سنسا - ۴۴
فکر «. سنسا و جین پول آن شب زیر نور چراغ شریک شام سردي بودند» .وراس رو بفرستهحاضر نشد سر ل«

  ».کنم به خاطر پاش بود
اش شامش را در اتاق خوابش با الن، هاروین و ویون پول  لرد ادارد براي استراحت دادن به ساق شکسته

آریا قرار . ن به مدت تمام روز شاکی بودصرف کرده بود و سپتا موردان از درد پا به خاطر سرپا ایستادن در ایوا
  .ها ملحق شود، اما بازگشتش از درس رقصش طول کشیده بود بود که به آن

بالیی سر پاي سر لوراس «. مویی بود، همسن و سال سنسا دختر زیباي سیاه» پاش؟«: جین با تردید گفت
  »اومده؟

اون قدر اذیتش . پاي اون نه، پاي پدر، احمق«: زد، گفت سنسا در حالی که با ظرافت به ران جوجه گاز می
  ».فرستاد وگرنه مطمئنم که سر لوراس رو می. کنه که اعصابش داغونه می

ها داوطلب بودنش را اعالم کرده بود، سنسا مطمئن بود  ي گل وقتی شوالیه. هنوز از تصمیم پدرش مبهوت بود
سر گرگور هیوال بود و سر لوراس . ش خواهد بودهاي ننه پیر در جلوي چشمان که شاهد زنده شدن یکی از قصه

مانست، چنان ظریف و زیبا، با  حتی ظاهرش نیز به قهرمانی راستین می. قهرمانی راستین که هیوال را خواهد کشت
و آن موقع پدرش . اي خوش رنگش که روي چشمانش ریخته بود رزهاي طالیی دور کمر باریکش و موي قهوه

موقع پایین آمدن از . رسید، سنسا را ناراحت کرده بود بیش از هر چه که به ذهنش می! به او جواب رد داده بود
هاي ایوان همین را به سپتا موردان گفته بود، اما سپتا تنها جواب داده بود که مورد تردید قرار دادن تصمیمات  پله

  .پدر واالمقامش در صالحیت او نیست
کمی مورد تردید قرار دادن تصمیمات پدر . وه، من شک دارم سپتاا«: آن موقع بود که لرد بیلیش گفته بود

چنان تعظیم بلندي کرد که سنسا » .بانوي جوان به همان اندازه که زیباست خردمنده. واالمقامش به صالحه
  .گیرد یا تمسخر اطمینان نداشت که دارد مورد تحسین قرار می

دختره تنها حرف «. ها را شنیده بسیار ناراحت شده بود نهاي آ سپتا موردان از فهمیدن اینکه لرد بیلیش حرف
  ».ازشون منظوري نداشت. هاي ابلهانه زد، حرف می

هیچ منظوري؟ دخترم، بهم بگو که چرا تو سر «: تیزش را نوازش کرد و گفت لرد بیلیش ریش کوتاه نوك
  »فرستادي؟ لوراس رو می
ها دالیلی  خوب، این«. مشاور پادشاه لبخند زد. ها نداشتي قهرمانان و هیوال اي جز توضیح درباره سنسا چاره

ي سنسا دست کشیده بود، شستش خط استخوان گونه را دنبال  روي گونه» ...کردم، اما نبودند که من ذکر می
  ».شاید روزي در کمال تاسف متوجه این موضوع بشی. زندگی ترانه نیست، دختر شیرین«. کرده بود

  .کرد کرد؛ تنها به خاطر آوردنش مضطربش می یفش به جین حس نمیاما سنسا تمایلی به تعر
  ».فرستاد لرد ادارد باید ایشون رو می. سر ایلن مسئول عدالت پادشاهه، نه سر لوراس«: جین گفت

این احساس را در سنسا بر . لرزید کرد، می هر بار که به سر ایلن پین نگاه می. لرز به اندام سنسا افتاد



خوشحالم . سر ایلن خودش تقریباً یه هیوالست«. خزد اش می اي دارد روي پوست برهنه چیز مردهانگیخت که  می
  ».که پدر انتخابش نکرد

  » .خیلی شجاع و مودبه. شه ي سر لوراس یه قهرمان محسوب می لرد بریک تقریباً به همون اندازه«
قیافه بود، اما به شکل ضایعی سنش  خوشي کافی  بریک داندریون به اندازه» .فکر کنم«: سنسا با دودلی گفت

ي اول که  البته، جین از همان لحظه. شد ها انتخاب خیلی بهتري می ي گل زیاد بود، تقریباً بیست و دو ساله؛ شوالیه
کرد که جین ابله است؛ به هر حال جین تنها  سنسا فکر می. چشمش در میدان به لرد بریک افتاد عاشق او شده بود

تر  کرد، او هرگز به کسی چنان پست ار بود و هر چقدر هم که در مورد لرد بریک رویابافی میدختر یک پیشک
  .کرد، حتی اگر دختر نصف سن خودش باشد از خودش توجه نمی

خواب دیدم «. اي از شیر نوشید و موضوع را عوض کرد ولی گفتن چنین حرفی ظالمانه بود، پس سنسا جرعه
هر . نمود در واقع بیشتر آرزو بود، اما رویا نامیدنش زیباتر می» .کنه رو شکار میکه جافري کسیه که گوزن سفید 

شدند و  هاي سفید خیلی نادر و جادویی محسوب می گوزن. دانست که رویاها نگرشی به آینده هستند کسی می
  . تر است دانست که شاهزاده دالورش از پدر همیشه مستش الیق سنسا در قلبش می

  »اي بهش نزد؟ ؟ اون وقت پرنس جافري جلو رفت و با دست خالی لمسش کرد و هیچ صدمهخواب؟ واقعاً«
ها هرگز جانوران جادویی را  ها شوالیه در ترانه» .نه، اونو با تیر طالیی زد و به من تقدیمش کرد«: سنسا گفت

دانست که جافري شکار  یزدند، اما م اي بهشان نمی کردند و صدمه رفتند و لمسشان می کشتند، تنها جلو می نمی
اش هیچ نقشی  سنسا مطمئن بود که شاهزاده. اما تنها حیوانات. ي کشتن را کردن را دوست دارد، مخصوصاً لحظه

دانست که پدرش هنوز از  می. کش شاه: ها نداشته؛ کار عموي خبیثش بوده در کشتن جوري و سایر آن بیچاره
مثل این بود که خودش را به خاطر اعمال آریا . انه نبوداین موضوع خشمگین است، اما سرزنش جاف منصف

  .سرزنش کنند
خواهرت رو امروز بعد از ظهر دیدم، از وسط اسطبل روي «: انگار که جین افکارش را خواند و گفت

  »کنه؟ چرا همچین کاري می. شد هاش رد می دست
هاي بد بوي پر از  ها نفرت داشت؛ مکان سنسا از اسطبل» .مطمئنم که هیچ وقت از کارهاي آریا سر در نمیارم«

. داد که مهتر اسب را زین کند و برایش به حیاط بیاورد رفت، ترجیح می حتی وقتی به سواري می. پهن و مگس
  »دوست داري ماجراي بار عام رو بشنوي؟«

  ».بله«
اصالً خوشش » .داد ي مییکی از برادران سیاه تقاضاي نیرو براي دیوار داشت، البته نسبتاً مسن بود و بوي بد«

هاي سیاه  ها شوالیه ها آن در ترانه. همیشه نگهبانان شب را مردانی شبیه به عمو بنجن تصور کرده بود. نیامده بود
اگر نگهبانان شب . رسید که شپش داشته باشد اما این مرد گوژپشت و کریه بود، و به نظر می. دیوار نام داشتند

پدر پرسید که آیا «. کرد اش، جان، احساس تاسف می راي برادر ناتنی حرامزادهواقعاً چنین مردانی بودند، ب
اي در تاالر حضور داره که به مفتخر کردن خاندانش با سیاه پوشیدن تمایل داشته باشه، اما کسی حاضر  شوالیه



ادر به پیشگاه و بعدش دو بر. ي انتخاب از سیاهچال پادشاه رو داد و مرخصش کرد نشد، پس پدر به یارن اجازه
پدر . پدر اومدند، سرباز مزدور از سرحد دورن بودند و استدعا داشتند که به خدمت پادشاه مفتخر بشن

  »...سوگندشون رو پذیرفت
  »کیک لیمو هست؟«. جین خمیازه کشید
 کرد که کیک لیمو از بیشتر وقایع آن روز آمد که حرفش را قطع کنند، اما باید اقرار می سنسا خوشش نمی
  ».بذار ببینیم«. تر است تاالر سلطنتی جالب

روي . فرنگی یافتند و تقریباً به همان خوبی بود از آشپزخانه کیک لیمو حاصل نشد، اما نصف پايِ سرد توت
هاي برج خوردند و خندیدند و با یکدیگر شایعات و اسرار مبادله کردند، و آن شب سنسا به تختخواب با این  پله

  .حدي مثل آریا شرور شده است احساس رفت که تا
آلود به کنار پنجره خزید تا لرد بریک را تماشا کند که  صبح روز بعد، قبل طلوع از خواب برخاست و خواب

سه پرچم پیشاپیش . موقع دمیدن سپیده بر شهر، از قلعه خارج شدند. کرد بر تشکیل صف افرادش نظارت می
دار خود لرد  ي شاخه ي بلندتر، دایرولف استارك و صاعقه یلهگوزن تاجدار پادشاه روي م: کردند حرکت می

ها، رقص  چه هیجان انگیز بود، تجلی یک ترانه بود؛ تلق تلق فلز، سو سو زدن مشعل. ترها بریک روي کوتاه
. تابید ها می ها، درخشش طالیی نور طلوع خورشید که اریب از میان کنگره ها با باد، خرناس و شیهه اسب پرچم
  .نمودند اي و رداي دراز خاکستریشان خصوصاً زیبا می ي نقره زان وینترفل با زرهسربا

وقتی دید که او براي صحبت اسبش را به کنار لرد بریک کشاند، احساس . ها دست الن بود پرچم استارك
  .شد تر بود؛ روزي شوالیه می قیافه الن از جوري خوش. غرور سنسا را گرفت

رسید که دیدن آریا سر میز صبحانه هم خوشحالش  دیگر چنان متروکه به نظر می ها برج دست بعد رفتن آن
پدر اونا رو به تعقیب جیمی لنیستر «: کند گفت خواهرش وقتی که داشت پوست یک پرتقال خونی را می. کرد

  »فرستاده؟
ردان رو کرد که داشت به سپتا مو» .اونا با لرد بریک رفتند تا سر گرگور کلگان رو قطع کنند«. سنسا آه کشید

زنه یا به اینجا به  ي خودش می سپتا، لرد بریک سر سر گرگور رو روي دروازه«. خورد با قاشق چوبی فرنی می
  .او و جین پول دیشب را با بحث روي این موضوع گذرانده بودند» حضور پادشاه میاره؟

ادبت . کنه ي همچین موضوعی بحث نمی ارهیه بانو موقع فرنی خوردن درب«. نفس سپتا از وحشت بند آمده بود
  ».ي خواهرت بد شدي ها تقریباً به اندازه خورم که تازگی کجا رفته، سنسا؟ قسم می

  »گرگور چکار کرده؟«: آریا پرسید
  ».ها ها و بچه ي زیادي آدم کشته، شامل زن یه پناهگاه رو به آتش کشیده و عده«

. ی لنیستر جوري و هیوارد و ویل رو کشت و تازي مایکا روجیم«. صورت آریا با اخم کردنش در هم رفت
  ».سر اونا رو باید قطع کنند

  ».پسر قصاب تو به شاهزاده حمله کرد. ي جافریه تازي محافظ قسم خورده. شبیه به هم نیستند«



  .ي قرمز از میان انگشتانش بیرون زد دست آریا چنان سفت پرتقال خونی را فشرد که شیره» .دروغگو«
مجبوري . ادامه بده، هر چی به دهنت میاد به من بگو، وقتی با جافري ازدواج کردم دیگه جراتش رو نداري«

. جیغ کشید، چون آریا از سمت دیگر میز پرتقال را پرت کرد» .جلوي من تعظیم کنی و علیاحضرت صدام کنی
  .مستقیم به وسط پیشانیش خورد و شاالپ روي دامنش افتاد

  ».اي شده، علیاحضرت تون شیرهصورت«: آریا گفت
وقتی دید که میوه با دامن زیباي . سنسا با دستمال پاکش کرد. سوزاند چکید و چشمانش را می از دماغش می

  »!کشتند تو وحشتناکی، باید تو رو جاي لیدي می«. اش چه کرده، باز جیغ کشید ابریشمی
  ».فوراً. فوراً برید به اتاقتون !شه پدرتون از این مطلع می«. سپتا موردان دفعتاً برخاست

  ».منصفانه نیست«. اشک در چشمان سنسا جمع شد» من هم؟«
  »!برید. موضوع قابل بحث نیست«

حداقل نه در مقابل چشم . کنند ها گریه نمی او قرار بود ملکه بشود و ملکه. سنسا با سر باال به دور خرامید
ي سرخی روي ابریشم به  پرتقال خونی لکه. لباسش را درآورد وقتی به اتاق خوابش رسید، در را بست و. دیگران

. لباس را گلوله کرد و روي خاکسترهاي آتش شب پیش انداخت» !ازش متنفرم«: داد کشید. جا گذاشته بود
با خشونت بقیه . اش تراوش کرده، برخالف میلش شروع به گریستن کرد وقتی دید که لکه به زیردامنی

  .دش را روي تخت ولو کرد و آن قدر گریه کرد تا خوابش بردهایش را کند، خو لباس
  ».خواد همین حاال تو رو ببینه پدرت می. سنسا«. سر ظهر بود که سپتا موردان در او را کوبید

اي مثل این بود که دایرولف آنجا در اتاق بود و با آن چشمان طالیی  لحظه» لیدي«: سنسا نشست و زمزمه کرد
ها در کنار هم  لیدي با او بود و آن. دیده متوجه شد که خواب می. کند او نگاه میغمگین و همدردش به 

رویا محو . تالش براي به خاطر آوردن مانند تالش براي گرفتن قطرات باران با انگشتانش بود... و... دویدند و می
  . شد و لیدي دوباره مرده بود

  »شنوي؟ صدام رو می. سنسا«. صداي محکم کوبیدن باز بلند شد
چشمانش به خاطر گریستن سرخ بودند، اما حداکثر » بله سپتا، لطفاً ممکنه بهم فرصت لباس پوشیدن بدید؟«

  .تالشش را کرد تا زیبا به نظر برسد
وقتی سپتا موردان او را به داخل اتاق هدایت کرد، لرد ادارد روي کتاب جلد چرمی کلفتی خم شده بود، پاي 

محبت نبود  بعد از اینکه سپتا به دنبال خواهر سنسا رفت، پدر با لحنی که بی. ز بوداش زیر میز درا گچ گرفته
  .کتاب را بست» .بیا اینجا سنسا، پیشم بشین«: گفت

اي حاکی  سنسا لباس حریر سبز روشنی را پوشیده و قیافه. سپتا موردان با آریا برگشت که آرام و قرار نداشت
. ي سر میز صبحانه را به تن داشت هاي چرمی و کتانی ژنده نوز همان لباساز ندامت گرفته بود، اما خواهرش ه

  ».این هم اون یکی«: سپتا موردان اعالم کرد
سپتا تعظیم کرد و » .خوام با دخترهام خصوصی صحبت کنم اگه لطف کنید، می. از شما ممنونم، سپتا موردان«



  .رفت
به من گفت دروغگو و پرتقال . آریا شروعش کرد«: اً گفتتابی براي اینکه حرف اول را بزند سریع سنسا با بی

بهم پرت کرد و لباسم رو خراب کرد، لباس ابریشم کرمی که ملکه سرسی موقع مراسم نامزدي با پرنس جافري 
سعی داره که همه چیز رو ضایع کنه پدر، طاقت نداره . متنفره که من قراره با پرنس ازدواج کنم. بهم داده بود
  ».یبا یا خوب یا باشکوه باشهکه چیزي ز

  .صبري لحن لرد ادارد را تند کرده بود بی» .کافیه، سنسا«
  ».من خطا کردم و از خواهر عزیزم تقاضاي بخشش دارم. متاسفم، پدر«. آریا چشمانش را بلند کرد

  »لباسم چی؟«. سرانجام صدایش برگشت. اي زبانش بند آمد سنسا طوري غافلگیر شد که چند لحظه
  ».تونم بشورمش می... شاید«: ا با تردید گفتآری
  ».ابریشمش ضایع شده. اي نداره، حتی اگه تمام مدت روز و شب بسابی شستن هیچ فایده«
  ».دوزم اش رو برات می یکی تازه... پس من«

تونی یه دستمال بدوزي که به درد تمیز کردن  تو؟ تو حتی نمی«. اش را باال گرفت سنسا با تحقیر چانه
  ».دونی بخورهخوک

قصد دارم شما رو به وینترفل . ي لباس صدا نکردم من شما رو به اینجا براي بحث درباره«. پدرشان آه کشید
  ».بفرستم

احساس کرد که چشمانش دوباره خیس . آید براي بار دوم سنسا دید که از شدت بهت صدایش در نمی
  .شدند

  »تونید نمی«: آریا گفت
  ».لطفاً پدر، لطفاً نکنید«: که بود گفت سنسا سرانجام به هر زحمتی

  ».باالخره یه چیز پیدا کردیم که شما روش توافق دارید«. ادارد استارك با خستگی به دخترهایش لبخند زد
عاشق بارانداز پادشاه بود؛ زرق و برق » .گردم من کار خطایی نکردم، من برنمی«: سنسا به او التماس کرد

مسابقه . لند مرتبه با مخمل و ابریشم و جواهراتشان، شهر بزرگ با تمام مردمشهاي ب دربار، لردها و لیدي
جشن برداشت محصول و بال ماسکه و : ي تمام عمرش بوده و هنوز خیلی چیزها را ندیده بود ترین لحظه باشکوه

رد، پدر، آریا رو بفرست، اون شروعش ک«. ها را از دست بدهد ي آن طاقت این فکر را نداشت که همه. تئاتر
دم که به ظرافت و نجابت و  بینی، فقط اجازه بده که بمونم و قول می شه، می من رفتارم خوب می. خورم قسم می

  ».نزاکت ملکه باشم
فرستم،  سنسا، من شما رو به خاطر دعوا کردن نیست که از اینجا می«. دهان پدرش به طرز عجیبی کج شد

خوام به وینترفل  به خاطر امنیت خودتونه که می. ام ث شما خستهگرچه خدایان شاهدند که چقدر از جر و بح
ي کمتر از یک فرسنگی اینجا مثل سگ کشتند، اون وقت رابرت  سه نفر از افراد منو در جایی به فاصله. برگردید
  ».ره به شکار کنه؟ می چکار می



  »رگرده؟شه سیریو هم با ما ب می«. جوید آورش می آریا داشت لبش را طبق عادت چندش
ده؟ پدر، تازه یادم افتاد، رفتن من ممکن نیست، قراره  کی به مربی رقص کودن تو اهمیت می«: سنسا برآشفت

من دوستش دارم، پدر، واقعاً «. سعی کرد که با شجاعت جلوي پدرش لبخند بزند» .با پرنس جافري ازدواج کنم
شوالیه اژدها، بود، به همون اندازه که جانکویل عاشقشم، به همون اندازه که ملکه نئریس عاشق پرنس ایمون، 

  ».هاش رو به دنیا بیارم اش باشم و بچه خوام ملکه من می. عاشق سر فلوریان بود
ي کافی بزرگ شدي، ترتیب ازدواجت با لرد  وقتی به اندازه. عزیزم، بهم گوش بده«: پدرش با مالطفت گفت

این پیوند با جافري . باشه، کسی که شجاع و مهربان و نیرومند باشه دم که لیاقت تو رو داشته اي رو می بلند مرتبه
  ».اون پسر پرنس ایمون نیست، باید حرفم رو باور کنی. اشتباه بزرگی بوده

شیم،  خیلی خوشبخت می. خوام خوام، اونو می من یه آدم شجاع و مهربان نمی! هست«: سنسا اصرار داشت که
شه، با  دم و یه روزي اون پسر پادشاه مملکت می پسري با موي طالیی می بهش. بینی ها، می درست مثل ترانه

  ».ترین پادشاهی که داشتیم، به شجاعت گرگ و غرور شیر عظمت
  ».نه اگه جافري پدرش باشه، اون دروغگو و بزدله، تازه اون گوزنه نه شیر«: آریا قیافه گرفت و گفت

شدت ناراحتی اختیار خودش را از دست داد و سر از . سنسا احساس کرد که اشک در چشمانش جمع شد
  ».جافري کمترین شباهتی به اون پادشاه دائم الخمر نداره! این طور نیست«: خواهرش داد کشید

سپتا موردان را » ...به حق خدایان، حقیقت رو از دهن بچه«: پدر به طرز عجیبی به او نگاه کرد و آهسته گفت
این . السیري هستم که شما رو به خونه برگردونه دنبال کشتی تجاري سریعمن «: به دخترهایش گفت. صدا زد

افتید، به همراه سپتا  به محض اینکه کشتی مناسبی پیدا کنم شما راه می. تره ي شاهی امن روزها دریا از جاده
موضوع چیزي اما از این . و بله، سیریو فورل هم اگه قبول کنه که به خدمت من در بیاد... موردان و دو محافظ

  ».کنیم فردا باز صحبت می. هاي ما خبردار نشه بهتره که کسی از نقشه. نگید
قصد داشتند همه چیز را بگیرند؛ مسابقات . گریست برد، سنسا می ها می ها را به پایین پله وقتی سپتا موردان آن

اکستري وینترفل برگردانند و تا اش، همه چیز، قصد داشتند او را به میان دیوارهاي سرد و خ و دربار و شاهزاده
  .اش پیش از آغاز خاتمه یافته بود زندگی. ابد در آنجا حبسش کنند

از گریه دست بردار دختر، مطمئنم که پدر واالمقامتون صالحتون رو بهتر «: سپتا موردان با قاطعیت گفت
  ».دونه می

شه و  خودش ماجراجویی محسوب می براي. شه، قراره با کشتی سفر کنیم اون قدر هم بد نمی«: آریا گفت
  .بازوي سنسا را گرفت» .ي پیر و هودور و سایرین بعدش دوباره پیش برن و راب هستیم، و ننه

خودش » !تو باید با هودور ازدواج کنی، بهش شباهت داري، کودن و پر مو و زشت! هودور«: سنسا داد کشید
  .بش رفت و کلون در را پشت سرش انداخترا از دست خواهرش بیرون کشید، با شتاب به اتاق خوا

  



  ادارد - ۴۵
به این معناست که استخون داره جوش . اي از جانب خدایانه، لرد ادارد درد هدیه«: استاد بزرگ پایسل گفت

  ».شکرگزار باشید. کنه خوره، گوشت خودش رو ترمیم می می
  ».کنم که ساقم دیگه گز گز نکنه وقتی شکر می«

ي خشخاش، براي وقتی که درد از تحمل  شیره«. اري را روي میز کنار تخت گذاشتد پایسل بطري درپوش
  ».خارج بشه

  ».خوابم بدون دوا هم بیش از اندازه می«
  ».ي اصلیه خواب شفادهنده«
  ».امیدم به شما بود«

 ».ي شوخ داغی در شما امیدوار کننده است، سرورم ي همچین روحیه مشاهده«. فروغی زد پایسل لبخند بی
. اي براي ملکه از پدر واالمقامشون آورد امروز صبح یه زاغ نامه«. تر خم شد و صدایش را پایین آورد نزدیک

  ».فکر کردم بهتره که شما مطلع بشید
  »هاي تیره، خبر تیره، چی گفته؟ بال«: ند با اخم گفت

کلگان فرستادید خیلی  لرد تایوین به خاطر کسانی که به سراغ سر گرگور«: استاد با او در میان گذاشت
  ».یادتون هست که همین حرف رو در شورا زدم. خشمگینه، همون طور که من دلواپس بودم

سوخت، به یاد لبخند جیمی لنیستر و جسد جوري در آغوش  هر بار که ساقش می» .بذارید خشمگین باشه«
بریک تحت پرچم شخص پادشاه لرد . خواد به ملکه نامه بنویسه بذارید هر چقدر دلش می«. افتاد خودش می

تنها چیزي . اگه لرد تایوین سعی کنه که جلوي اجراي عدالت پادشاه رو بگیره، باید به رابرت پاسخ بده. تازه می
  ».کنند بره، جنگیدن با لردهاییه که در برابرش گردنکشی می که اعلیحضرت از اون بیشتر از شکار لذت می

فردا باز به مالقتتون . هر چی شما بگید«. کرد عقب کشید می پایسل در حالی که زنجیرش جلنگ جلنگ
ند شک نداشت که او مستقیم عازم بخش سلطنتی است تا . پیرمرد با شتاب وسایلش را جمع کرد و رفت» .میام

واقعاً، انگار که سرسی او را موظف نکرده که ... فکر کردم بهتره که شما مطلع بشید. در گوش ملکه زمزمه کند
ند به هیچ وجه . نقص سرسی را به لرز بیندازد هاي بی امیدوار بود که پاسخش دندان. پدرش را اطالع دهد تهدید

کرد اطمینان نداشت، اما ضرورتی نداشت که سرسی فکر  العمل رابرت به آن اندازه که تظاهر می به عکس
  .دیگري بکند

. کرد، اما نه به آن اندازه ذهنش را مخدوش میآن هم . بعد رفتن پایسل، ند فنجانی از شراب عسلی تقاضا کرد
هزاران بار از خودش پرسیده بود که اگر جان ارن آن قدر زنده . الزم بود که توانایی تفکرش را حفظ کند

 .یا شاید هم اقدام کرده و جانش را سر آن از دست داده. کرد ماند که بر اساس کشفیاتش اقدام کند، چه می می

آالیش یک بچه قادر به دیدن حقایقی است که اشخاص بالغ به آن  که گاهی چشم بیچه حیرت انگیز بود 
روزي وقتی سنسا بزرگ شده باشد، به او خواهد گفت که چگونه همه چیز را براي پدرش آشکار . کورند



مرش سنسا گرفتار خشم و بدون آنکه متوجه باشد اعالم کرده بود که او کمترین شباهتی به پدر دائم الخ. ساخت
ند آن وقت به این نتیجه رسیده بود که . ندارد، و سادگی این حقیقت مانند سرماي مرگ بدن ند را خشکانده بود

هاي خرد شده  ساق. تر اما به یقین این شمشیري است که جان ارن را کشته، و رابرت را هم خواهد کشت، آهسته
  .سازند کنند و روح را مسموم می فونت میها ع امکان بهبود با گذشت زمان را دارند، اما برخی خیانت

اش یک مرغ مقلد گلدوزي شده بود و رداي راه راه سیاه  اي ارغوانی که روي سینه تنه فینگر، ملبس به نیم لیتل
لیدي تاندا . تونم زیاد پیشتون بمونم، سرورم نمی«. و سفید، یک ساعت بعد رفتن استاد بزرگ براي عیادت آمد

اگه نصف دخترش چاق باشه، من احتماالً . ي چاق برام کباب کنه خواد یه گوساله حتماً می .براي نهار منتظرمه
  »پاتون چطوره؟. میرم ترکم و می می
  ».کنه ام می ملتهب و دردناك، و خارشش داره دیوانه«

داره  مملکت. اصرار دارم که زود خوب بشید. در آینده نگذارید اسب روش بیفته«. فینگر ابرو باال برد لیتل
هاي مزدور در کسترلی راك  سواران و پیاده. شنوه هاي تهدیدآمیزي از غرب می واریس زمزمه. شه ناآرام می
  ».ارزشِ همصحبتی با لرد تایوین شدند، اون هم نه براي لذت کم جمع می

  »خبري از پادشاه هست؟ حداقل اینکه چه مدتی قصد داره به شکار بگذرونه؟«
دند که اون قدر در  اگه حق انتخاب داشته باشند، به باور من ترجیح می«: لبخند پاسخ دادلرد پتایر با مختصري 

بدون این حق انتخاب، فکر کنم به محض اینکه یه چیزي . جنگل بمونند تا شما و ملکه هر دو از پیري بمیرید
ها زودتر پیداش کردند  رگگ. یا در واقع چیزي که ازش باقی مونده... ظاهراً گوزن سفید رو پیدا کردند. بکشند

رابرت از خشم آرامش نداشت، تا اینکه بهش . و براي اعلیحضرت به جز سم و شاخ چندان چیزي نگذاشتند
. گیره، مگه اینکه شکارش کنه حاال دیگه آروم نمی. پیکر در اعماق جنگل مشاهده شده گفتند یه گراز غول

سایرین هنوز با . و حدود بیست نفر دیگه از گروه برگشت ها، سر بیالن سوان پرنس جافري امروز صبح با رویس
  ».شاهند

اکنون که سر جیمی براي پیوستن به پدرش از شهر گریخته بود، از بین تمام دار و » تازي؟«: ند با اخم پرسید
 .ساخت ي لنیسترها سندور کلگان شخصی بود که بیش از همه دلواپسش می دسته

اي بدم تا  حاضر بودم صد گوزن نقره. جافري برگشت و مستقیم پیش ملکه رفت اوه، با«. فینگر لبخند زد لیتل
  ».شنوه، یه سوسک روي حصیر باشم موقعی که خبر اعزام لرد بریک براي بریدن سر برادرش رو می

  ».دید که تازي از برادرش متنفره آدم کور هم می«
ي کوه رو برید،  بعد اینکه داندریون قله. آه، اما گرگور سهم اون از نفرت بود، نه مال شما براي کشتن«
و دیگه باید عفوم . رسه، اما انتظار تشکر نداشته باشید، نه از این آدم ها به سندور می ها و عایدات کلگان زمین
  ».ي چاقش منتظرمه لیدي تاندا با گوساله. کنید

. هدف ورق بزند ایستاد تا بی سر راهش به در، لرد پتایر چشمش به کتاب ضخیم استاد بزرگ ملیون افتاد و
هاي بزرگ هفت پادشاهی، حاوي توصیف چندین و چند لرد بلند مرتبه و بانوهاي  ي خاندان نسب و تاریخچه«



  »داروي خوابه، سرورم؟. باري براي مطالعه چه چیز کسالت. نجیب و فرزندانشان
فینگر آزارش  هاي لیتل در شوخی براي مدت کوتاهی در نظر داشت که همه چیز را به او بگوید، اما چیزي

ند با لحنی محتاط جوابی داد تا . شد زیادي زیرك بود و لبخند تمسخر هرگز از لبش دور نمی. داد می
  ».ي این کتاب بود که بیمار شد جان ارن مشغول مطالعه«: العمل او را ارزیابی کند عکس

بخشی  مرگ حتماً براشون خالصی آرامشدر این صورت «: آمیزي داد و او طبق عادت معمولش جواب طعنه
  .لرد پتایر بیلیش تعظیم کرد و مرخص شد» .بوده

جز مستخدمان خودش به زحمت شخصی در شهر . ادارد استارك اجازه داد که فحشی زبانش را آلوده کند
یش کمک فینگر کتلین را مخفی کرده و به ند در جست و جوها لیتل. شد که به او اعتماد داشته باشد پیدا می

اي که براي نجات جان خودش موقع گیر افتادن در کمین جیمی و افرادش نشان داده  کرده بود، با این حال عجله
دانست و خیلی کم  با همه تظاهرش به وفاداري، خواجه بسیار می. واریس بدتر بود. رنجاند بود هنوز ند را می

کرد، و سر  آموز سرسی شباهت پیدا می ه حیوان دستاستاد بزرگ پایسل با گذشت هر روز بیشتر ب. کرد عمل می
  .اش را انجام دهد باریستان پیر و انعطاف ناپذیر بود؛ به ند خواهد گفت که وظیفه

کرد که ند با  گشت و شرافت ایجاب می پادشاه به زودي از شکار برمی. فرصت به شکل خطرناکی اندك بود
فراهم  »ویند ویچ«ی براي سنسا و آریا روي کشتی براووسی ویون پول جای. تمام کشفیاتش به سراغ او برود

ند دیگر . رسیدند ها قبل برداشت محصول به وینترفل می آن. کشید کرده بود که سه روز دیگر بادبان می
  .ها در اقدام کردن تاخیر کند ي دلواپسی از امنیت آن توانست به بهانه نمی

لرد تایوین اجساد را پایین تخت آهنین نهاده بود، . ده بودهاي ریگار را دی با این حال دیشب خواب بچه
ي قرمز چندان هم کریه دیده  زیرکانه بود؛ خون روي پارچه. اش پوشیده در رداي ارغوانی محافظین خانواده

  ...پسر... پرنسس کوچک پا برهنه بود و هنوز لباس خواب به تن داشت، و پسر. شد نمی
دومی را نداشت، از رقص  ي مملکت طاقت پادشاه دیوانه. مجددش را بدهدتوانست اجازه رخ دادن  ند نمی

  .کرد ها پیدا می باید راهی براي نجات بچه. آمد ي خون و انتقام سالم بیرون نمی دوباره
. سر باریستان به هیچ وجه تنها شخصی نبود که مورد بخشش او قرار گرفته. توانست بخشنده باشد رابرت می

شدند، و همه  ل، واریس عنکبوت، لرد بیالن گریجوي؛ همه زمانی دشمن رابرت محسوب میاستاد بزرگ پایس
در عوض سوگند وفاداري دست دوستی به سمتشان دراز شد و اجازه داده شد که افتخارات و مقامشان را حفظ 

الور رفتار تا زمانی که شخصی شجاع و صادق باشد، رابرت با او با شرافت و احترام در خور دشمنی د. کنند
  .خواهد کرد

امکان نداشت این را ببخشد، همان . زهر خوراندن در خفا، چاقو فرو کردن در روح: ماهیت این فرق داشت
  .ها را خواهد کشت ي آن ند متوجه شد که رابرت همه. طور که ریگار را نبخشیده بود

ي جان ارن  ابرت، به مملکت و به سایهاي نسبت به ر وظیفه. تواند ساکت بماند دانست که نمی و با این حال می
وگرنه به چه دلیل سعی کنند . و به برن که مطمئناً به شکل تصادفی با بخشی از حقیقت مواجه شده بود... داشت



  که او را بکشند؟
هایش او را تام چاق صدا  دیر وقت آن بعد از ظهر تامارد را احضار کرد، محافظی فربه با سبیل زرد که بچه

این فکر به . ي او را در دست داشت با مرگ جوري و رفتن الن، تام چاق فرماندهی محافظین خانواده. دکردن می
تامارد مرد باثباتی بود؛ خونگرم، وفادار، خستگی ناپذیر، تا حد . کرد شکل مبهمی خاطر ند را مشوش می

شاید بهتر بود . و جوش نبودهمشخصی آدمی قابل، اما نزدیک به پنجاه سالش بود و حتی در جوانی هم پر جنب 
  .کرد که قبل فرستادن نصف محافظینش، آن هم از بین بهترین جنگجوهایش، بیشتر تعمق می

مانند همیشه که تامارد در برابر اربابش حاضر » .به کمکت احتیاج دارم«: وقتی تامارد پیدایش شد، ند گفت
  ».ان ببرمنو به جنگل خدای«. اش مشهود بود شد، دلهره در قیافه می
  »عاقالنه است، لرد ادارد؟ با این وضع پاي شما و شرایط موجود؟«
 ».شاید از احتیاط به دور باشه، اما ضروریه«

ها، به هر صورت که  ي یکی از آن ند با انداختن هر یک از دستانش روي شانه. تامارد وارلی را صدا کرد
خوام که نگهبانان دو برابر  می«: به تام پیر گفت. شد هاي برج پایین آمد و از حیاط رد شد از شیب تند پله می

  » .شه شه، یا خارج نمی ي من وارد برج دست نمی بشن، هیچ کس بدون اجازه
  »...سرورم، حاال که الن و بقیه نیستند، ما همین طوري هم تحت فشار هستیم«. تام پلک زد

  ».تر کن زمان هر کشیک رو طوالنی. تنها براي یه مدت کوتاهه«
  »...ممکنه علتش رو بپرسم. اطاعت، سرورم«

  ».صالح نیست«: ند با قاطعیت پاسخ داد
وقتی ند را روي علف کنار درخت . هاي خدایان جنوبی، خلوت بود جنگل خدایان طبق معمول پناهگاه

دانش مهر اي از آستینش درآورد که با نشان خان نامه» .تشکر«. نشاندند، فریاد پایش از درد بلند بود مرکزي می
  ».لطف کن و اینو فوراً برسون«. شده بود

  »...سرورم«. هایش را لیسید تامارد به اسمی که ند روي کاغذ نوشته بود نگاه کرد و با اضطراب لب
  ».ي من عمل کن، تام طبق خواسته«

اي دیواره. اینجا آرامش داشت. توانست تخمین بزند که چه مدت در سکوت جنگل خدایان منتظر ماند نمی
ها با وزش  ها و خش خش برگ سرایی پرندگان و آواز جیرجیرك کردند، و نغمه ضخیم غوغاي قلعه را خفه می

اي و فاقد چهره، با این وجود ند هنوز حضور خدایانش را حس  بلوط بود، قهوه نیایشدرخت . شنید باد را می
  .کرد ساقش دیگر چندان اذیت نمی. کرد می

طبق درخواست ند، تنها . ها سرخ شده بودند وقتی که ابرها باالي دیوارها و برجاو موقع غروب پیشش آمد، 
وقتی کاله رداي . هاي چرمی و لباس شکار سبز چکمه: دید اولین بار بود که او را در لباسی ساده می. بود
بود و تورم ارغوانی تند به زرد محو شده . ي پادشاه را دید ایش را عقب کشید، ند خونمردگی محل ضربه قهوه

  .کرد که جاي چه بوده فروکش کرده بود، اما کسی شک نمی



  »چرا اینجا؟«: سرسی لنیستر در حالی که باالي سر او ایستاده بود پرسید
  ».تا خدایان شاهد باشند«

جنبید و چشمانش به  موي فردار بلوندش با باد می. هر حرکتش توام با وقار بود. کنار او روي علف نشست
ها بود که ند استارك به زیبایی او توجه نکرده بود، اما اکنون آن را  مدت. هاي تابستانی بودند سبزي برگ

  ».من از حقیقتی که باعث مرگ جان ارن شد اطالع دارم«. دید می
واقعاً؟ به این علت منو به اینجا دعوت کردید، لرد «. ي او را برانداز کرد ملکه، محتاط مثل یک گربه، قیافه

تا معما برام طرح کنید؟ یا قصد دارید همون طور که همسرتون برادرم رو اسیر گرفت، منو به اسارت استارك؟ 
  »بگیرید؟

  »قبالً هم این کار رو کرده؟«. ي او دست زد با مالیمت به گونه» .اگه واقعاً باورش داشتید، محال بود که بیایید«
کشت، حتی  جیمی اونو می. روي صورت نبوده هیچ وقت«. خودش را از دست او کنار کشید» .یکی دو بار«

  ».ارزه برادرم صد برابر دوست شما می«. با گردنکشی به او نگاه کرد» .شد اگه به قیمت جونش تموم می
  »برادر؟ یا معشوق؟«
ها سیصد سال براي خالص  و چرا نه؟ تارگرین. از وقتی بچه بودیم«. ابائی از بیان حقیقت نشان نداد» .هر دو«

ما یک شخص در دو . و جیمی و من بیش از برادر و خواهریم. اشتن تبارشون برادر با خواهر ازدواج کردندنگه د
وقتی توي . گه که جیمی موقع تولد پاي منو گرفته بود استاد پیرمون می. ما در یک رحم شریک بودیم. بدنیم

  .شبحی از یک لبخند از روي لبانش گذشت» .کنم کمال می... منه، احساس
  »...پسرم، برن«

  »هاتون رو دوست دارید، مگه نه؟ شما بچه. اون ما رو دید«. سرسی با افتخار نگاهش را کنار نکشید
  ».از ته دل«: ند همان جواب را به سرسی داد. ي آزاد پرسیده بود رابرت عین همین سوال را صبح روز مسابقه

  ».هاي خودم کمتر نیست عشق من به بچه«
اي ناشناس در برابر زندگی  که اگر در موقعیتی قرار بگیرد که باید بین زندگی بچه ند با خودش فکر کرد

تر، کتلین اگر در برابر انتخاب  راب و سنسا و آریا و برن و ریکان یکی را انتخاب کند، چه خواهد کرد؟ بغرنج
دعا کرد که هرگز . تدانس اش قرار بگیرد، چه خواهد کرد؟ نمی بین زندگی جان در برابر زندگی فرزندان تنی

  .پی نبرد
  .سوال نبود» .هر سه مال جیمی هستند«
  ».شکر خدایان«

ها، همه صاحب  ي آن حرامزاده همه. جان ارن در بستر مرگ پایداري تبار را اعالم کرده بود و این چنین بود
ال پیش را ثبت استاد بزرگ ملیون نتیجه آخرین پیوند بین گوزن و شیر در حدود نود س. مویی به سیاهی شب

تنها حاصل پیوند، . کرده بود، وقتی تیا لنیستر با سومین پسر فرمانرواي آن موقع، گوئن برتیون، ازدواج کرده بود
هیکل با سري پر از موي سیاه توصیف شده بود،  پسري با نامی فراموش شده که در کتاب ملیون بزرگ و خوش



همسرش به او . اي برتیونی را به همسري برگزیده بود دوشیزهسی سال قبل آن، لنیستري مذکر . در نوزادي مرد
گشت،  ي زرد را به عقب می هاي شکننده هر چقدر که ند ورق. مو سه دختر و یک پسر داده بود، همه سیاه

  .دید که طال در برابر زغال تسلیم شده همیشه می
  »اي از پادشاه نشدید؟ دوازده سال، چطور شده که صاحب بچه«: ند گفت

برادرم . دار کرد رابرت شما یک بار منو بچه«: با لحنی آکنده از تحقیر گفت. کشی باال برد اش را با گردن چانه
شه و چندین  رابرت اصالً خبردار نشد، حقیقت اینه که از تماس با ایشون چندشم می. زنی پیدا کرد تا تطهیرم کنه

مونه که تلو تلو خوران به  هاش اون قدر دور می فاحشه وقتی از. ي دخول به بدنم رو ندادم ساله که بهش اجازه
هر کار که بکنیم، پادشاه معموالً اون قدر مسته که تا صبح فردا . اي براي ارضاش بلدم هاي دیگه بستر من بیاد، راه

  ».همه چیز رو فراموش کرده
ها حک  رت بچهشان این همه کور بودند؟ حقیقت در تمام این مدت جلوي چشمشان روي صو چگونه همه

من رابرت روز فتح سلطنت رو به خاطر میارم، هر وجب از بدنش «: آهسته گفت. ند چندشش شد. شده بود
  »چکار کرد که این همه ازش متنفر شدید؟. شدند شاهانه بود، هزاران زن دیگه از ته قلب عاشقش می

شب جشن عروسی «. اندانش بودسوختند، آتشی سبز در تاریکی غروب، مانند شیري که نشان خ چشمانش می
روي من بود، توي من، بوي گند شراب . ما، اولین بار که همبستر شدیم، اون منو با اسم خواهر شما صدا زد

  ».لیانا: کرد، و او زمزمه کرد ام می خفه
دونم براي کدومتون  نمی«. خواست که گریه کند اي دلش می ند به یاد رزهاي آبی روشن افتاد و براي لحظه

  ».بیشتر متاسف باشم
من هیچ سهمی . تاسف رو براي خودتون نگه دارید، لرد استارك«. این حرف ظاهراً براي ملکه مسخره بود

  ».خوام ازش نمی
  ».دونید که چکار باید بکنم می«
کنه که دلش  مرد واقعی کاري رو می«. دستش را درست باالي زانو روي پاي سالم ند گذاشت» باید؟«
مملکت دستی «. انگشتانش به مالیمت روي ران کشیده شدند، کمترین حد قول» .کاري که موظفهخواد، نه  می

هیچ کس طالب جنگ دوباره نیست، کمتر از همه . رسه جاف تا چندین سال دیگه به بلوغ نمی. مقتدر نیاز داره
تونن به  دشمنان نیز میتونند به دشمن تبدیل بشن،  اگه دوستان می«. دستش را روي صورت و موي ند کشید» .من

بهت قول . با من مهربان باش، ند. ها دوره، و برادر من گریخته همسرت از اینجا فرسنگ. دوست تبدیل بشن
  ».دم که هیچ وقت پشیمون نشی می
  »به جان ارن هم همین رو پیشنهاد کردید؟«

  .به ند سیلی زد
  ».کنم مثل نشانی از شرافت حملش می«: ند با لحنی خشک گفت

کنی احمقم؟  فکر می! کنی نقش لرد نجیب رو در برابر من بازي کنی چطور جرات می«. تف کرد» شرافت«



اش  دونم مادرش کی بود؟ یه دهقان دورنی که وقتی خونه نمی. خودت یه حرامزاده داري، من دیدمش
رو به دریا  سوخت بهش تجاوز کردي؟ یه فاحشه؟ یا خواهر عزادار، لیدي آشارا؟ بهم گفتند که خودش می

اي که دزدیدي؟ بهم بگو، لرد ادارد شرافتمند، فرق تو با  علتش چی بود؟ برادري که کشتی یا بچه. انداخته
  »رابرت، یا من، یا جیمی چیه؟

وقتی . گم تنها یک بار می. به نفعتونه که خوب گوش کنید، بانوي من. کشم ها رو نمی براي شروع، من بچه«
ها، هر  تو و بچه. تا اون موقع باید رفته باشید. قصد دارم حقیقت رو به اطالعش برسونمپادشاه از شکار برگرده، 

رفتم، یا حتی  شدم و به شهرهاي آزاد می اگه جاي شما بودم، سوار کشتی می. سه، اون هم نه به کسترلی راك
  ».بره تا جایی که باد می. دورتر، به جزایر تابستان یا بندر ایبن

  ».براي نوشیدنه جام تلخی. تبعید«
پدر و برادرهاتون هم . تر از لیاقت شما هاي ریگار تعارف کرد و رئوفانه تر از جامی که پدرتون به بچه شیرین«

کنه و سرباز براي امنیتتون استخدام  طالي لرد تایوین زندگی راحتی براتون فراهم می. به نفعشونه که با شما برن
کنه، حتی تا  دم به هر کجا که فرار کنید، غضب رابرت تعقیبتون می میقول . بهش نیاز خواهید داشت. کنه می

  ».دنیاي دیگه
چشمانش صورت ند را » دید، لرد استارك؟ و در مورد غضب من چه قولی می«: آهسته پرسید. ملکه ایستاد
ریف کرده جیمی بهم تع. جلوتون آماده چیدن بود. داشتید باید مملکت رو براي خودتون بر می«. بررسی کردند

که چطور در روز سقوط بارانداز پادشاه، اونو نشسته روي تخت آهنین گیر انداختید و مجبورش کردید که 
  ».باري چه اشتباه تاسف. ها باال برید و بشینید کافی بود از اون پله. فرصت در دست شما بود. تسلیمش کنه

  ».لف شدم، اما این یکی از اونا نبودهکنید مرتکب اشتباهات مخت من بیشتر از چیزي که شما تصور می«
  ».سرنوشت بینابینی وجود نداره. میري بري یا می اوه چرا، سرورم، در بازي شاهان یا می«: سرسی اصرار داشت

ي بلوط در میان سکوت جنگل خدایان  کالهش را باال کشید تا صورت متورمش را بپوشاند و ند را زیر سایه
  .آمدند ستارگان داشتند در می. ها گذاشتشد تن زیر آسمانی که سیاه می

   



  دنريس - ۴۶
هایش تا آرنج سرخ بود، آن را خام و  کال دروگو که دست. خاست از قلب در هواي خنک عصر بخار بر می

پشت سر کال، سواران همخونش با چاقوهایی سنگی در دستشان کنار جسد نریانی . خونین جلوي دنی گذاشت
هایی که دیوارهاي گچی را احاطه کرده بودند،  زیر نور نارنجی لرزان مشعل. ندوحشی روي شن زانو زده بود

  .شد خون نریان سیاه دیده می

هاي عرق روي پوستش جمع شد و از پیشانی به پایین چکه  دانه. دنی روي برجستگی نرم شکمش دست کشید
داترك، با چشمانی که روي هاي کهنسال ویس  کرد، نگاه عجوزه نگاه پیرزنان روي خودش را حس می. کرد

شد یا هراسان به  نباید چندشش می. خورده داشتند شان برقی سیاه به مانند چخماق صیقل هاي چروکیده صورت
هایش  به خودش گفت که از تبار اژدهاست، قلب نریان را با دو دست گرفت، به دهان برد و دندان. رسید نظر می

  .را به گوشت سفت فرو برد

اش عق بزند، اما به هر زحمت  کم مانده بود از مزه. اش جاري شد ش را پر کرد و روي چانهخون گرم دهان
ساخت،  باك می ها پسرش را نیرومند و چابک و بی قلب نریان حداقل به باور داترك. که بود جوید و قورت داد

شد یا گوشت را باال  می اگر خون مانع خوردن. آمد اما تنها به شرط آنکه مادر از عهده خوردن تمام آن برمی
کرد، شاید هم معلول یا مونث به  زائی بود یا بچه ضعیف رشد می آورد، شگون کمتر دلپذیر بود؛ امکان مرده می

  .آمد دنیا می

ي حساسی که در این دو  با وجود معده. سازي دنی براي مراسم به او کمک کرده بودند کنیزهایش در آماده
هایی از خون نیمه لخته شده صرف کرده بود تا خودش را به مزه عادت دهد و  ی کاسهماه اخیر مبتال شده بود، دن

از یک روز . هاي گوشت خشک اسب را آن قدر بجود که فکش درد بگیرد ایري او را وادار کرده بود که ورقه
  .باشد و شب قبل از مراسم روزه گرفته بود به این امید که گرسنگی در پایین نگه داشتن گوشت خام موثر

هایش پاره کند و هر لقمه را مدتی  ي خالص بود و دنی مجبور بود آن را با دندان قلب نریان وحشی عضله
ي کوهستان مادر، مجاز نبود؛  ي مقدس ویس داترك، زیر سایه به همراه داشتن تیغ در محدوده. طوالنی بجود

صورتش پوشیده از . د، با این وجود ادامه داداش دچار آشوب بو معده. مجبور بود قلب را با ناخن و دندان بدرد
  .ترکد هایش می رسید که قلب روي لب خون شده بود، گاهی به نظرش می

ي درازش جالي روغنی  موي بافته. کال دروگو با صورتی به ثبات سپري برنزي باالي سرش ایستاده بود
ي سنگینی  دور کمرش را حلقه هاي طالیی داشت و هاي طالیی و روي مویش زنگ روي سبیلش حلقه. داشت

کرد طاقتش رو به زوال  دنی هر وقت که فکر می. اش باز بود هاي طالي خالص گرفته بود، اما سینه از مدالیون
. بلعید جوید و می بلعید، می جوید و می بلعید، می جوید و می کرد و می کرد؛ به او نگاه می است به او نگاه می



ي بادامی او دید، اما اطمینان  ش یک لحظه برق غروري سهمگین را در چشمان تیرهنزدیک به انتها، دنی به گمان
  .داد ي کال ندرتاً افکار درونیش را بروز می قیافه. نداشت

. ها و انگشتانش چسبناك بودند داد گونه موقعی که با زور آخرین تکه را پایین می. و سرانجام خاتمه یافت
 .هاي دوش کالین یرزنان رو کرد، به عجوزهتنها آن زمان بود که دوباره به پ

درون من یک شاهزاده » !کاالکا داترا مرانها«: آمد اعالم کرد اش برمی ترین داترکی که از عهده با روان
  .چندین روز این عبارت را با کنیزش، ژیکوي، تمرین کرده بود. تازد می

هایش را تا جایی که  اي چروکیده، دست خهچشم با قامتی به مانند شا ترین عجوزه، زنی گوژپشت و تک مسن
  !تازد شاهزاده می» !کاالکا داترا«: شد بلند کرد و جیغ کشید می

  .پسر، پسر، پسري نیرومند» !راخ هاج! راخ! راخ«: و اظهار کردند که» !تازد او می«: بقیه زنان پاسخ دادند

. جنگی بمی نت طوالنی خودش را نواخت شیپور. هایی برنزي ها به صدا درآمدند؛ آواز ناگهانی پرنده زنگ
ي براق از روغن و  هاي پالسیده دارشان، پستان هاي چرمی نقش زیر جلیقه. ها شروع به دعا خواندن کردند پیرزن

هاي علف خشک را به  ها بودند، توده هایی که در خدمت آن خواجه. داشت عرقشان به جلو عقب تاب برمی
ها اعتقاد داشتند  داترك. و ابري از دود معطر به سمت ماه و ستارگان برخاستهاي بزرگ برنزي انداختند  منقل

  .تازد ي آسمان شب می ي عظیمی که چهارنعل در پهنه هایی از جنس آتش هستند، گله ها اسب که ستاره

ي کهنسال تنها چشمش را براي بهتر نگریستن به آینده  همزمان با صعود دود، نیایش خاموش شد و عجوزه
ها، موج برداشتن  دنی صداي دوردست پرندگان شب، ترق تروق مشعل. سکوت متعاقب آن مطلق بود. بست

  .هایی به رنگ شب به او چشم دوخته بودند ها صبورانه با چشم داترك. شنید آرام آب دریاچه را می

ش کالین در برابر دو. کرد اضطراب انگشتان او را حس می. کال دروگو دستش را روي بازوي دنی گذاشت
پشت . دوخت، حتی کالی به اقتدار دروگو نیز ممکن بود ترس را تجربه کند وقتی که به دود آینده چشم می

  .سرش کنیزهایش آرام و قرار نداشتند

صورتش «: با صدایی لرزان و نازك اعالم کرد. هایش را بلند کرد عجوزه سرانجام چشمانش را گشود و دست
  ».ام شنیده هایش را ام و غرش سم را دیده

  »!هایش غرش سم«: بقیه یک صدا گفتند

ي علف برنده، پشت  هایی براق به تیزي ساقه شمار با ارخ تازد و کاالسارش، مردانی بی به چاالکی باد می«
افتند، و  دشمنان در برابرش به لرز می. مثل توفان کوبنده خواهد بود، این شاهزاده. پوشاند سرش دنیا را می



هاي مویش آمدنش را اعالم خواهد کرد، و مردان سفید در  زنگ. درند گریند و جامه می می هایشان خون زن
پیرزن لرزید و به دنی طوري نگاه کرد که انگار » .چادرهاي سنگیشان از شنیدن اسمش خوف خواهند داشت

  ».تازد و او نریانی خواهد بود که بر دنیا چیره خواهد شد شاهزاده می«. دچار هراس شده

  .ها به آواز درآمد و شب از طنین صداي آن» !نریانی که بر دنیا چیره خواهد شد«: ظرین تکرار کردندنا

  »شود، چه نامیده خواهد شد؟ نریانی که بر دنیا چیره می«. چشم به دنی چشم دوخت ي تک عجوزه

او ریگو نامیده «: با استفاده از کلماتی که ژیکوي به او آموخته بود گفت. دنی براي پاسخ دادن برخاست
هایش را روي برجستگی  گرانه دست ها بلند شد، حمایت داترك» !ریگو، ریگو، ریگو«وقتی فریاد » .خواهد شد
 .اش گذاشت زیر سینه

ها  صفی آن. شنید هایش می کرد، طنین اسم را هنوز در گوش وقتی کال دروگو او را به خارج چاله هدایت می
گذشت و از  ي عریض پوشیده از علفی که از مرکز ویس داترك می ، جادهي خدایان دنبال کرد را تا جاده

هایشان جلوي همه  ها و برده هاي دوش کالین با خواجه عجوزه. ي اسب تا کوهستان مادر امتداد داشت دروازه
برخی به عصاهاي دراز تراشیده تکیه داشتند و روي پاهاي کهنسال لرزانْ خودشان را به جلو . آمدند می
ها زمانی کالیسی  هر یک از پیرزن. داشتند ساالرها قدم برمی کشیدند، در حالی که برخی دیگر با غرور اسب می
ها  با مرگ شوهرشان و جایگزین شدن کالی جدید در پیشاپیش سواران، با کالیسی جدیدي در کنار او، آن. بوده

ها نیز در برابر خرد و نفوذ  ی مقتدرترین کالحت. شدند تا بر ملت وسیع داترکی حکومت کنند به اینجا فرستاده می
رغم میل خودش به اینجا  با این وجود، دنی از این فکر که شاید روزي علی. کردند دوش کالین سر خم می

  .لرزید ها ملحق شود، تنش می فرستاده شود تا به آن

و و همسرانش، مردان آمدند؛ کال اوگو و پسرش کاالکا فوگو، کال جوم دیگران پشت سر زنان خردمند می
ها  ها و طبل ریتم موزون زنگ. ي کاالسار دروگو، کنیزان دنی، خدمتکاران و بردگان کال، و سایرین بلند مرتبه

هاي مرده در تاریکی باالي  ي ملت قهرمانان و خدایان مسروقه. کرد ي خدایان همراهی می ها را در مسیر جاده آن
دویدند  هاي آهسته می ا مشعل در دست در طول صف در میان علفزار با قدمه برده. کردند شان می سر جاده نظاره

  .هاي عظیم زنده به نظر بیایند شد که مجسمه هاي لرزان موجب می و شعله

دنی هر وقت » معنیش چیست، اسم ریگو؟«: موقع قدم زدن کال دروگو به زبان مشترك هفت پادشاهی پرسید
کرد خیلی  دروگو هر وقت ذهنش را روي یادگیري متمرکز می. ردک آورد به او تدریس می فرصت گیر می

هاي او  اش آن قدر خشن و بدوي بود که نه سر جورا نه ویسریس یک کلمه از حرف تیزهوش بود، گرچه لهجه
  .شدند را متوجه نمی



ن گه که او سر جورا می. قبل تولد من مرد. برادرم ریگار جنگجوي سرسختی بود، خورشید و ستارگانم«
  ».آخرین اژدها بود

پشت  صورتش نقابی مسی بود، با این وجود دنی فکر کرد که. کال دروگو رو به پایین به او چشم دوخت
اسم خوبی است، همسرم دن «. اي از لبخند را دید هاي طالیی آویزان بود، سایه سبیل دراز سیاه که زیر وزن حلقه

  ».ریس، ماه و ستارگانم

آبش آرام . گفتند ها به آن زهدان جهان می ها رفتند که داترك ي ردیفی از نی حاصرهاي در م به کنار دریاچه
ها از اعماق آن سوار بر نخستین  ژیکوي به او گفته بود که هزاران هزار سال پیش، نخستین انسان. و ساکن بود

  .اند ها خارج شده اسب

اش را روي زمین  ي کثیف شدهها صف روي ساحل پوشیده از علف منتظر ماند و دنی لخت شد، لباس
هاي  ایري گفته بود که دریاچه ته ندارد، اما دنی وقتی از میان نی. برهنه و محتاطانه به آب قدم گذاشت. انداخت

ماه روي آب ساکن سیاه شناور بود، همراه . کرد کرد لجن نرم را بین انگشتانش حس می دراز راهش را باز می
سرما روي رانش به باال خزید و به . گرفت شد و دوباره شکل می رد میشستند خ امواجی که صورتش را می

. ها و اطراف دهانش خشکیده بود خون نریان روي دست. هاي تحتانی او بوسه زد، پوست سفیدش گر گرفت لب
دنی فنجانی با انگشتانش ساخت و آب مقدس را روي سرش ریخت، در حالی که کال و سایرین تماشا 

شنید، کنجکاو بود  هاي پیرزنان دوش کالین را می زمزمه. ي در درونش را تطهیر کرد بچه کردند خودش و می
  .گویند که به هم چه می

داري به سمتش دوید،  ي ابریشمی نقش چکان از دریاچه خارج شد، کنیزش دوریا با جامه وقتی لرزان و قطره
هاي متورم و انحناي شکم او را تماشا  تانکال با رضایت پس. اما کال دروگو با تکان دستش او را عقب راند

. دید هاي سنگین طالیی، فشار آلت مردانگی روي شلوار پوست اسب را می کرد و دنی زیر کمربند مدالیون می
هاي او را گرفت و به سادگی  هیکلش، باسن سپس کال درشت. به سمتش رفت و در باز کردن بندها کمک کرد

  .ش آهسته صدا دادندهاي موی زنگ. یک بچه بلندش کرد

ي  سه ضربه. هاي او انداخت و صورتش را روي گردن او فشرد، و او وارد دنی شد دنی بازوانش را دور شانه
هایش هنوز  دست» .شود نریانی که بر دنیا چیره می«: دروگو با صدایی خشن زمزمه کرد. سریع و طاقتش تمام شد

محکم گاز گرفت و وقتی دنی را بلند کرد، آبش سرریز شد  ي اوج، گردن دنی را لحظه. داد بوي خون اسب می
تنها بعد آن اجازه داده شد که دوریا دنی را با ابریشم معطر . هاي دنی به پایین چکید و روي سطح داخلی ران

  .هاي نرمش را به پاهایش فرو کند بپوشاند و ایري دمپایی



افتخار کمک به کالیسی . ساحل دریاچه آوردند ها را به کال دروگو بندهایش را بست، دستوري داد و اسب
ي  ها در جاده دروگو به اسبش مهمیز زد و زیر ماه و ستاره. اي نصیب کوهولو شد براي سوار شدن روي نقره

  .رفت اي به سادگی همپاي او می دنی روي نقره. خدایان به راه افتاد

مع شده بود و مهتاب به داخل همراهیشان پوشاند ج امشب چادر ابریشمی که سقف تاالر کال دروگو را می
هوا آکنده از بوي . خاستند ها تا ده قدم به هوا برمی هاي سنگی داشتند شعله از سه گودال عظیم که دیواره. کرد

وقتی وارد شدند تاالر پر از جمعیت و صداي صحبت بود، . ي مادیان بود سرخ کردن گوشت و شیر ترشیده
وقتی دنی . ها را پر کرده بودند کرد تشک ي حضور در مراسم کفایت نمی اي اجازهکسانی که مقام و نامشان بر

ها درمورد شکم و  داترك. ها روي او بود از زیر تاق ورودي گذشت و به باالي سکوي مرکزي رفت، همه چشم
ریادهاي ي ف همه. کردند گرفت را تحسین می کردند، زندگی که در درونش شکل می هاي او اظهار نظر می پستان

نریانی که بر دنیا «: شد، اما یک عبارت که با هزاران صداي مختلف شنید برایش روشن بود ها را متوجه نمی آن
  ».شود چیره می

هاي گوشت و  برهنه روي میزهاي پایین در میان شقه زنان نیمه. پیچیدند ها در شب می ها و بوق صداي طبل
خیلی از مردها از شیر تخمیرشده . رقصیدند چرخیدند و می شان میهاي پر از آلو و خرما و انار دور خود طبق

ها نخواهد بود، نه در اینجا در شهر مقدس که  دانست که امشب خبري از چکاچک ارخ مست بودند، اما دنی می
  .تیغ و خونریزي ممنوع بود

وگو که موقع ورود به کال جومو و کال ا. کال دروگو از اسب پیاده شد و روي نیمکت باال در جایش نشست
هاي با افتخار باال در سمت راست و چپ دروگو  ها با کاالسارهاي خودشان در ویس داترك بودند، مکان آن

  .تر ها نشستند و چهار همسر کال جومو در پایین هاي سه کال زیر آن همخون. داده شده بود

چیدند، دنبال  هاي او را می وریا و ایري بالشموقعی که د. ها سپرد اي پایین آمد و افسار را به برده دنی از نقره
هاي  اي و لباس حتی در سمت دیگر تاالر پر ازدحام، ویسریس حتماً با پوست روشن، موي نقره. برادرش گشت

نگاهش میزهاي شلوغ کنار دیوارها را زیر و رو . شد، اما هیچ کجا او را ندید اش راحت تشخیص داده می ژنده
هاي صاف سر میزهاي پست  تر از آلتشان روي حصیر مندرس و بالش با موهاي کوتاهکرد، جایی که مردانی 

در مرکز تاالر نزدیک به چاله . هاي سیاه و پوست مسی داشتند هایی که دید چشم نشسته بودند، اما تمام صورت
ها به  د؛ داتركهر چند بلند مرتبه نبود، اما جایی محترمانه بو. آتش میانی چشمش به سر جورا مورمونت افتاد

مورمونت . دنی ژیکوي را براي دعوت او به میز خودش فرستاد. گذاشتند مهارت شوالیه در شمشیرزنی احترام می
  ».کالیسی، در خدمتم«. بالفاصله آمد و جلوي او زانو زد

  ».بشین و با من صحبت کن«. روي تشک پوست اسب کنار خودش زد



اي جلوي او زانو زد و طبقی چوبی پر از  برده. وي تشک نشستشوالیه چهار زانو ر» .کنید مفتخرم می«
  .سر جورا یکی برداشت و با دندان نصف کرد. انجیرهاي رسیده تعارف کرد

  ».شد برادرم کجاست؟ دیگه باید براي ضیافت پیداش می«: دنی پرسید

  ».ره اعلیحضرت رو امروز صبح دیدم، بهم گفت که دنبال شراب به بازار غربی می«

ها  ي مادیان را که داترك ي شیر تخمیرشده دانست که ویسریس طاقت مزه می» شراب؟«: ی با دودلی گفتدن
هاي بزرگی  گذراند که با کاروان نوشند ندارد، و این روزها وقتش را اغلب در بازار به نوشیدن با تاجرینی می می

  .یافت ز خواهرش میها را خوشایندتر ا ظاهراً همنشینی با آن. آمدند از شرق و غرب می

ها براي ارتش خودش سرباز اجیر  شراب، و به سرش زده که از بین محافظین کاروان«: سر جورا تائید کرد
  .دختر خدمتکاري پیراشکی خونی جلوي سر جورا گذاشت و او با هر دو دست به آن حمله کرد» .کنه

محافظین کاروان ندرتاً » هش خیانت کنند؟چطور اگه ب. ها نداره عاقالنه است؟ طال براي پرداخت به سرباز«
باید «. پرداخت موردي نظیر شرافت داشتند و غاصب پاداش خوبی در عوض سر برادرش می هاي بی دلواپسی

  ».تو براي خدمت به برادرم قسم خوردي. رفتی تا امنیتش رو حفظ کنی باهاش می

داره که در اینجا تیغ همراه داشته باشه یا هیچ کس حق ن. ما در ویس داترك هستیم«: سر جورا یادآوري کرد
  ».خون انسانی رو بریزه

هیکل در خدمت دارند که  هایی درشت بعضی از تجار خواجه. میرند جاگو بهم گفته که هنوز کسانی می«
  ».شن شه و خدایان خشمگین نمی با این روش، خونی ریخته نمی. کنند دزدها رو با نوار ابریشمی خفه می

سر جورا با پشت دستش روغن را از » .یم که برادرتون اون قدر عقل داشته باشه که چیزي ندزدهپس دعا کن«
قصد داشت تخم اژدهاهاي شما رو برداره، تا اینکه من بهش «. روي دهانش پاك کرد و روي میز بیشتر خم شد

  » .اخطار دادم کافیه لمسشون کنه تا دستش رو قطع کنم

اما اونا مال منن، وکیل ایلریو اونا رو به من داده، ... هاي من تخم«. نی بند آمداز شدت بهت چند لحظه زبان د
  »...اونا تنها سنگ هستند... هدیه عروسی هستند، چرا ویسریس اونا رو بخواد

و تخم اژدها به مراتب ... ي یاقوت و الماس و عقیق سرخ گفت، پرنسس شه درباره همین حرف رو می«
که برادرتون باهاشون شریک پیاله شده، حاضرند مردانگیشون رو در عوض تنها یکی از  اون تاجرین. تره کمیاب

  ».شه اجیر کنه تونه هر چند تا سرباز که الزمش می ها معامله کنند، و با هر سه تخم ویسریس می اون سنگ



اون . افیه بخوادک. الزم نیست که بدزده. باید اونا رو برداره... پس«. دانست، حتی ظنین نشده بود دنی نمی
  ».و پادشاه بحق من... برادرمه

  ».اون برادر شماست«: سر جورا تائید کرد

اگه ویسریس نبود تا برام . متوجه نیستی سر، مادرم سر زایمان من مرد، و پدرم و برادرم از اون هم زودتر«
  ».تمام چیزي که من دارم. ها کستن. اون تنها کس باقیمانده بود. گرفتم تعریف کنه، من حتی اسم اونا رو یاد نمی

تازه که بر دنیا چیره  در رحم شما نریانی می. ها تعلق دارید شما حاال به داترك. یه موقعی، دیگه نه، کالیسی«
سر جورا فنجانش را باال گرفت و یک برده آن را با شیر تخمیر شده مادیان پر کرد که بوي تندي » .خواهد شد

  .داد و پر از دلمه بود می

بوي آن براي احساس تهوع کافی بود و حاضر به قبول این خطر . دنی با تکان دادن دستش تعارف را رد کرد
معناش چیه؟ این نریان؟ همه تو «: پرسید. نبود که شاید قلب اسبی را که به اجبار به او خورانده بودند باال بیاورد

  ».فهمم زنند، اما من نمی صورتم داد می

ها رو زیر یک کاالسار  اون داترك. یه که در پیشگویی باستانی وعده داده شده، دخترمهائ نریان کال کال«
  ».شن ي اون می تمام مردم دنیا گله. تازه، حداقل این طور وعده دادند کنه و تا انتهاي دنیا می متحد می

من «. هاي لباسش روي برجستگی شکمش را صاف کرد با دستش چروك» اوه«:دنی با صدایی ضعیف گفت
  ».اسمش رو ریگو گذاشتم

  ».کنه اسمی که خون غاصب رو منجمد می«

  »...بانوي من، برادرتون«: ناگهان دوریا بازویش را کشید و با اضطرار زمزمه کرد

دنی با توجه . آمد ها می دنی به انتهاي دیگر تاالر درازِ فاقد سقف نگاه کرد و او را دید که داشت به سمت آن
  .و چیزي بیش از شجاعت را یافته... ي ویسریس فوراً فهمید که او شراب راها به عدم ثبات قدم

هایش مخمل سیاه بودند،  ردا و دستکش. هاي مسافرت لباس قرمز ابریشمیش را پوشیده بود، کثیف و پر از لکه
. ودهایش خشک و ترك برداشته بودند، موي بلوند روشنش درهم و ژولیده ب چکمه. رنگ و رو رفته زیر آفتاب

دوختند؛ دنی بلند  ها موقع عبور به شمشیر چشم می داترك. شمشیري در غالفی چرمی از کمرش آویزان بود
ها آشفته شد و موسیقی  ریتم طبل. هاي خشمگین از هر طرف را شنید آساي فحش و تهدید و زمزمه شدن موج

  .به تدریج خاموش شد



بگو اگه دلش . بیارش اینجا. پیشش، متوقفش کن برو«: به سر جورا دستور داد. خوف قلب دنی را فشرد
  .شوالیه با شتاب برخاست» .هاي اژدها رو برداره تونه تخم خواد، می می

چطور به خودتون . به جشنش اومدم«. بارید مستی از صدایش می» خواهرم کجاست؟«: ویسریس داد کشید
تونه از  کجاست؟ جنده نمی. کنه روع نمیدید که بدون حضور من بخورید؟ هیچ کس قبل از پادشاه ش اجازه می

  ».اژدها قایم بشه

پنج هزار نفر در . ها در اطرافش را برانداز کرد هاي داترك ي آتش ایستاد، چهره کنار بزرگترین از سه چاله
ها،  اما حتی با وجود نامفهوم بودن جمله. فهمیدند تاالر حضور داشتند، اما تنها چند نفري زبان مشترك را می

  .فی بود به او نگاهی بیندازند تا متوجه شوند که مست استکا

سر جورا فوراً به سراغش رفت، چیزي در گوشش زمزمه کرد و بازویش را گرفت، اما ویسریس به زور 
  ».زنه هیچ کس بدون اجازه به اژدها دست نمی! به من دست نزن«. خودش را رها کرد

کال جومو . گفت ها چیزهایی می ل دروگو داشت به سایر کالکا. دنی با اضطراب به نیمکت مرتفع نگاه کرد
  .تبسم کرد و کال اوگو با صداي بلند قهقهه زد

کال دروگو، براي شرکت «: با لحنی گرفته و نسبتاً مودبانه گفت. صداي خنده توجه ویسریس را جلب کرد
  .از سر جورا دور شدتلو تلو خوران به قصد پیوستن به سه کال روي نیمکت باال » .در جشن اومدم

تر از آنچه دنی قادر به فهمیدن باشد از زبانش پرتاب شدند  ي داترکی سریع کال دروگو برخاست، چند کلمه
گن که جاي شما روي نیمکت  کال دروگو می«: سر جورا براي برادر دنی ترجمه کرد. و با انگشت اشاره کرد

  ».گن جاتون اونجاست باال نیست، کال دروگو می

اي کنار دیوار، در  در انتهاي تاالر دراز، در گوشه. کرد نگاهی انداخت یس به جایی که کال اشاره میویسر
ها نشسته بودند؛ پسران خامی که  ترین بین پست ها نیفتد، پست عمق سایه تا اشخاص برتر چشمشان تصادفی به آن

دور از غذا . ها و معلولین ایی سخت، خله دستشان به خون آلوده نشده، پیرمردان با چشمانی غبارگرفته و مفصل
  ».اونجا درخور پادشاه نیست«: برادر دنی اعالم کرد. و دور از افتخار

کف » .هست جا، مال پادشاه پا زخمی«: کال دروگو با زبان مشترکی که دنی به او آموخته بود جواب داد
  »!براي کال راگات ارابه آورد! ارابه«. هایش را به هم زد دست



سر جورا کنار ویسریس ایستاده بود و در گوش او داد . هزار داترکی شروع کردند به خنده و تمسخرپنج 
برادرش متقابالً داد . شنید هاي شوالیه را نمی کشید، اما غوغاي تاالر آن چنان رعدآسا بود که دنی حرف می

  .زمین هل دادکشید، دو مرد با هم گالویز شدند و بعد آن مومورنت ویسریس را به زور روي 

  .برادرش شمشیر کشید

» !بهم نزدیک نشو«: ویسریس با خشم گفت. ي آتش به رنگ سرخ مخوفی درخشید فوالد برهنه زیر نور چاله
شمشیري را که وکیل ایلریو به . سر جورا یک قدم به عقب برداشت و برادرش نامتوازن روي پاهایش برخاست

هاي  ها از هر طرف فحش داترك. شتر باشد، باالي سرش چرخانداش بی ي شاهانه او قرض داده بود تا جلوه
  .کردند اي نثارش می زننده

دانست که شمشیر کشیده در اینجا چه معنایی  حتی اگر برادرش متوجه نبود، دنی می. دنی از ترس جیغ کشید
  .دارد

: لبخند گفتبا . صدایش باعث شد که ویسریس سرش را برگرداند و او براي اولین بار دنی را دید
زد که انگار دارد از بین دیواري از دشمنان  تلو تلو خوران به سمتش آمد، با شمشیر طوري ضربه می» .اینجاست«

  .کند، گرچه هیچ کس سعی نکرد که راهش را سد کند راهش را باز می

. منو شریک شو شمشیر رو غالف کن و بیا تشک. ممنوعه. لطفاً ویسریس... تو نباید... تیغ«: دنی استدعا کرد
  ».تونی برشون داري، فقط شمشیر رو کنار بذار خواي؟ می هاي اژدها چیزیه که می تخم... نوشیدنی و غذا هست

  ».مون رو به کشتن بدي به حرفش گوش کن، ابله، قبل از اینکه همه«: سر جورا داد زد

» .تونم اما من می... قدس خون بریزندتونند اینجا در شهر م نمی. تونند ما رو بکشند اونا نمی«. ویسریس خندید
من چیزي «: به دنی گفت. هاي دنریس گذاشت و روي انحناي شکم او به پایین سر داد نوك شمشیر را بین پستان

اون تو رو خرید، اما هنوز بهاي تو رو . خوام که بهم قول داده شده خوام که به دنبالش اومدم، تاجی رو می رو می
هم تو، هم . گردونم خوام که توافق کردیم، وگرنه تو رو با خودم برمی چیزي رو می بهش بگو من. نپرداخته

براي کال  برم، اون حرامزاده رو در میارم و من شکمت رو می. ي پستش رو نگه داره تونه توله می. ها تخم
ند؛ این مرد ک متوجه شد که ویسریس گریه می. نوك شمشیر از ابریشم گذشت و ناف دنی را خراشید» .ذارم می

  .خندید گریست و می که زمانی برادر او بوده، همزمان می

کند که جرات  نالد و التماس می شنید که کنیزش ژیکوي از ترس می اي دور دنی به طور مبهم می از فاصله
ترجمه ندارد، اینکه کال دست و پایش را خواهد بست و پشت اسبش تا باالي کوهستان مادر او را روي زمین 

  ».گم نترس، خودم بهش می«: دنی دستش را دور دخترك انداخت و گفت. هد کشیدخوا



ي تند به  داند، ولی وقتی تمام کرد کال دروگو چند جمله دانست که آیا به حد کافی از کلمات می نمی
مردي که . خورشید زندگیش از نیمکت به پایین آمد. داترکی گفت و دنی فهمید که منظورش را فهمیده

  »چی گفت؟«: بوده عقب کشید و پرسید برادرش

هاي موي کال دروگو را با هر قدمی که  توانست صداي ظریف زنگ تاالر چنان ساکت شده بود که دنی می
کل وجود دنریس سرد شده . آمدند هایی مسین پشت سرش می سواران همخونش مانند سایه. داشت بشنود برمی
  ».اندازه اشت که بر سر گذاشتنش هر مردي رو به لرزه میگه تو تاج طالیی باشکوهی خواهی د می«. بود

اش بعداً  انگیزترین چیز بود، چیزي که خاطره غم... طرز لبخند او. ویسریس لبخند زد و شمشیر را پایین آورد
  ».خواستم، چیزي که قول داده شده تنها همین رو می«: ویسریس گفت. دار کرد قلب دنی را جریحه

کال چیزي گفت و . به کنارش رسید، دنی دستش را دور کمر او انداخت وقتی خورشید زندگیش
ي محکم  هگو با ضربه. هاي مردي را که برادر او بوده گرفت کاتو دست. هایش بالفاصله اقدام کردند همخون
ویسریس هنوز . کوهولو شمشیر را از انگشتان شل او بیرون کشید. هاي بزرگش مچ ویسریس را شکست دست

نه، شما حق ندارید به من دست بزنید، من اژدها هستم، اژدها، و قراره تاجگذاري «: داد کشید. نبود هم متوجه
  »!کنم

ها طالي خالص بودند، درشت و پر نقش و نگار، هر کدام به  مدالیون. کال دروگو کمربندش را گشود
ي آتش  ی را از روي چالههاي آشپز دیگ آهنی سنگین برده. با فریاد دستوري داد. بزرگی کف دست یک مرد

دروگو کمربندش را به داخل انداخت و با . ها برگرداندند برداشتند، غذا را دور ریختند و دیگ را به میان شعله
دنی . ها را تماشا کرد که سرخ شدند و شروع به از دست دادن شکل کردند اي عاري از احساس مدالیون قیافه

اي یک جفت دستکش ضخیم بافته شده از موي اسب را به  برده. دید رقص آتش روي چشمان سیاه او را می
  .ها را پوشید کال تقدیم کرد و او بدون هیچ نگاهی به برده آن

لگد زد و تقال کرد، . کالم و بلند بزدل، هنگام رویارویی با مرگ ویسریس شروع کرد به داد کشیدن؛ جیغ بی
سر جورا خودش . او را بین خودشان محکم نگه داشتند ها مثل بچه گریست و مثل سگ زوزه کشید، اما داترك

کنم که صورتتون رو برگردونید،  استدعا می«. ي دنی گذاشت دستش را روي شانه. را به کنار دنی رسانده بود
  ».پرنسس

  .گرانه دور برجستگی شکمش گرفت هایش را حمایت دست» .نه«

  »...خواهر عزیز... جلوشون رو بگیر... ی، بهشون بگودن... خواهر، لطفاً«. سرانجام ویسریس به او نگاه کرد



: غرید. ها دست برد و دیگ را برداشت وقتی طال نیمه مذاب شد و شروع به فروریختن کرد، دروگو به شعله
و دیگ را روي سر مردي وارونه ساخت که تا چند لحظه پیش برادر » !تاجی براي پادشاه ارابه سوار. آماده! تاج«

  .دنی بوده

. ها نداشت تی آن کاله کریه آهنین صورت ویسریس تارگرین را پوشاند، صداي او شباهتی به فریاد انسانوق
اش چکیدند،  قطرات درشت طالي مذاب روي سینه. وار روي خاك کوفتند، آرام شدند، ایستادند پاهایش دیوانه

  .با این وجود یک قطره خون هم ریخته نشد... ابریشم قرمز را جزغاله کردند

  .تواند اژدها را بکشد آتش نمی. کرد که او اژدها نبود دنی به طرز غریبی با آرامش به این فکر می

   



  ادارد - ۴۷
پادشاهان زمستان . گذشت، همان طور که هزاران بار این راه را پیموده بود هاي زیر وینترفل می از میان سرداب

هاي زیر پایشان سرهاي بزرگ سنگیشان را  کردند و دایرولف با چشمانی از یخ عبورش را تماشا می
اي رسید که آرامگاه پدرش بود و برندون و لیانا در دو طرفش  آخر از همه، به مقبره. غریدند گرداندند و می برمی

تاجی از رزهاي آبی روشن به سر داشت و » .بهم قول بده، ند«: ي لیانا زمزمه کرد مجسمه. خوابیده بودند
 .دگریستن چشمانش خون می

اتاق به . ها به اندامش گره خورده بودند ادارد استارك ناگهان راست نشست؛ قلبش شتاب گرفته بود، مالفه
  ».لرد ادارد«: کسی بلند صدایش کرد. کوبید سیاهی قبر بود و کسی روي در می

که تامارد وقتی در را گشود، دید . آلود و برهنه خودش را به سمت دیگر اتاق تاریک کشید خواب» .یه لحظه«
  .پیشکار شخص پادشاه بینشان ایستاده بود. مشتش را بلند کرده و کین شمعی در دست دارد

حضرت «: ابالغ کرد. داد توانست از سنگ تراشیده شده باشد، آن قدر که چیزي بروز نمی صورت مرد می
  ».فوراً. دست، اعلیحضرت پادشاه دستور دادند که شرفیاب بشید

چند لحظه براي لباس پوشیدن بهم وقت «. از موقعش خیلی گذشته بود. گشته بودپس رابرت از شکار بر
ي حریر سفید و شنل  تنه کین در لباس پوشیدن کمکش کرد؛ نیم. ند مرد را در بیرون منتظر گذاشت» .بدید

هاي  خاکستري، شلواري که ساقش به خاطر گچ پا بریده شده بود، نشان منصبش، آخر از همه کمربندي با حلقه
  .خنجر والریایی را روي کمرش غالف کرد. اي سنگین نقره

ي  ماه با فاصله. ي سرخ تاریک و ساکت بود کردند، قلعه وقتی کین و تامارد او را در حیاط درونی مشایعت می
نگهبانی در رداي طالیی روي بارو کشیکش را . شد شد، به زودي قرصش کامل می کمی باالي دیوارها دیده می

  .داد می

ي سرخ پشت دیوارهایی به  اقامتگاه سلطنتی در برج میگور بود، دژ عظیم مربع شکلی که در قلب قلعه
اي در درون یک  هاي آهنین بود؛ قلعه ضخامت دوازده وجب قرار داشت و خندق خشکش پر از ردیف نیزه

در آن . کرد حافظت میي سفیدش مانند شبحی زیر مهتاب، از انتهاي دور پل م سر بارس بالنت، در زره. قلعه
ها ایستاده  پایین پله 1ي دیگر از گارد شاهنشاهی گذشت؛ سر پرستون گرینفیلد طرف پل، ند از کنار دو شوالیه

سه مرد با رداي سفید؛ ند به خاطر آورد و . کشید بود و سر باریستان سلمی کنار در اتاق خواب پادشاه انتظار می
ند کافی بود او را ببیند تا متوجه . اش بود سر باریستان به سفیدي زرهصورت . سرماي عجیبی به وجودش افتاد

                                                             
1 Preston Greenfield 



لرد ادارد استارك، «: پیشکار سلطنتی در را باز کرد و اعالم کرد. اند شود که به شکل وخیمی دچار مشکل شده
 ».دست پادشاه

  .صداي رابرت به طرز عجیبی خشن بود» .بیاریدش اینجا«

گرماي . داد سوخت و به اتاق نور قرمز دلگیري می انتهاي اتاق خواب میهاي دوقلوي دو  آتش در شومینه
کنار تخت استاد بزرگ پایسل منتظر . رابرت روي تخت چتردار دراز کشیده بود. کننده بود داخل اتاق خفه

آمدند و  خدمتکاران مرتب می. زد ها قدم می قراري جلوي پنجره ایستاده بود، در حالی که لرد رنلی با بی
. سرسی لنیستر روي تخت کنار شوهرش نشسته بود. کردند رفتند، به آتش زیر شراب جوشان هیزم اضافه می یم

ها  چشم. شد مویش بهم ریخته بود، انگار که تازه از خواب بیدار شده، اما اثري از خواب در چشمانش دیده نمی
رسید که دارد بسیار آهسته  نظرش می به. ند را دنبال کردند که به کمک تامارد و کین از عرض اتاق رد شد

  .بیند کند، انگار هنوز خواب می حرکت می

هاي  ند جایی که پاهاي رابرت از زیر پتو بیرون بود، گل خشکیده و ساقه. پادشاه هنوز چکمه به پا داشت
رمز مایل هاي ق ي سبزي روي کف اتاق انداخته بودند که پاره شده بود و لکه جلیقه. دید علف را روي چرم می

  .داد اتاق بوي دود و خون و مرگ می. اش خشکیده بود اي روي پارچه به قهوه

  ».جلوتر... بیا«. صورتش به سفیدي شیر بود» ند«: پادشاه وقتی او را دید زمزمه کرد

یک نگاه به رابرت کافی . ي تخت راست ایستاد ند با گذاشتن دستش روي پایه. تر بردند افرادش او را نزدیک
  »؟...چی«: با گلویی گرفته شروع کرد. تا به وخامت وضع او پی ببرد بود

  . هاي سبز شکار تنش بود و خون روي ردایش پاشیده شده بود لرد رنلی هنوز لباس» .یه گراز«

  ».ام خطا رفت ضربه. لعنت به جهنم، زیادي نوشیده بودم. تقصیر خودم بود. یه شیطان«: پادشاه پراند

  »و شماها کجا بودید؟ سر باریستان و گارد شاهنشاهی کجا بود؟«: سیدند از لرد رنلی پر

  ».برادرم به ما دستور داد که کنار بایستیم و بذاریم که به تنهایی گراز رو شکار کنه«. دهان رنلی سخت شد

  .ادارد استارك پتو را بلند کرد

با . گراز حتماً جانور مخوفی بوده. نبودهاي او را دوخته بودند، اما به هیچ وجه کافی  شد زخم تا جایی که می
بانداژ آغشته به شراب که استاد بزرگ پایسل استفاده . عاجش پادشاه را از کشاله ران تا نوك پستان دریده بود



پتو را رها . ي ند به تالطم افتاد معده. آور بود کرده بود، خیلی سریع با خون سیاه شده بود، و بوي زخم چندش
  .کرد

حرومزاده کارم رو ساخت، نه؟ اما . کنم ده، بوي مرگ، فکر نکن که خودم حسش نمی بو می« :رابرت گفت
چاقو رو درست «. هایی قرمز به هولناکی زخمش بود لبخند پادشاه با دندان» .من هم خدمتش رسیدم، ند... من

  ».ازشون بپرس. ازشون بپرس که این کار رو کردم یا نه. فرو کردم توي چشمش

  ».درسته، به دستور برادرم الشه رو با خودمون آوردیم«: آهسته گفتلرد رنلی 

  ».باید با ند حرف بزنم. تون همه. حاال تنهامون بذارید. براي ضیافت«: رابرت زمزمه کرد

  »...رابرت، همسر عزیزم«: سرسی شروع کرد

کجاي این حرف رو . گفتم تنهامون بذارید«: رابرت تا جایی که توان داشت با همان خشونت سابقش گفت
  »فهمی، زن؟ نمی

استاد . لرد رنلی و سایرین تعقیبش کردند. سرسی دامن و احترامش را جمع کرد و به سمت در به راه افتاد
ي خشخاش،  شیره«. هاي لرزانش به پادشاه فنجانی از مایع غلیظ سفید تعارف کرد بزرگ پایسل ماند و با دست

  ».براي دردتون. بنوشید. اعلیحضرت

  ».برو بیرون. خوابم، پیر خرفت من به وقتش می. مزاحم نشو«. ابرت با پشت دستش فنجان را رد کردر

  .استاد بزرگ پایسل موقع خروج از اتاق با رنجش نگاهی به ند انداخت

سوزش پایش آن قدر شدید بود که از شدت درد کور شده » .لعنت به تو، رابرت«: وقتی تنها شدند ند گفت
چرا همیشه باید این همه «. کنار دوستش روي تخت نشست. کرد غصه بود که چشمانش را تار می یا شاید. بود
  »شق باشی؟ کله

نگاهش را به باال » اه، لعنت به تو ند، من که اون حرومزاده رو کشتم، نکشتم؟«: پادشاه با صدایی گرفته گفت
تونی  نمی. کردم باید همین کار رو با تو می« .اي از موي سیاه ژولیده روي چشمانش افتاد متوجه ند کرد و حلقه

. به تازي هیچی نگفتم. چه تصور زشتی. سر گرگور. سر روبار پیدام کرد. یه مرد رو موقع شکار راحت بگذاري
. دختره«. اش را به غرولند تبدیل کرد بلند شدن موج جدیدي از درد، خنده» .گذاشتم سرسی متعجبش کنه

براي مجازات من ... خدایان گرازه رو فرستادند... به این خاطره، دختره... با تو بود تنها یه بچه، حق. دنریس
فینگر،  واریس، لیتل... تنها یه دختربچه... درست نبود، خطا کردم«. پادشاه همراه سرفه خون باال آورد» ...فرستادند



اش  دستش را بلند کرد، اشاره» ...تو فقط... ند، غیر از تو هیچ کس بهم گوشزد نکرد... ارزشن بی... حتی برادرم
  ».گم بنویس چیزهایی که می. اونجا، روي میز. کاغذ و جوهر«. انگیز بود بار و رقت رنج

  ».در خدمتم، اعلیحضرت«. ند کاغذ را روي زانویش صاف کرد و قلم را برداشت

القاب مسخره ... ها و سایرین این وصیت و سفارش رابرت از خاندان برتیون، نخستین با اسم او، پادشاه اندل«
به این وسیله من به ادارد از خاندان استارك، فرمانرواي وینترفل و دست . رو اضافه کن، خودت که بلدي

در مقام لرد نایب سلطنه و محافظ سرزمین خدمت کند، به ... بعد مرگ من... دهم که بعد پادشاه، فرمان می
  »...که پسرم جافري به سن بلوغ برسد از من حکومت کند، تا زمانی... جانشینی از

عذاب . آمدند خواست بگوید، اما کلمات به زبانش نمی حرفی بود که می» .رابرت، جافري پسر تو نیست«
پس ند سرش را خم کرد و . توانست موجب رنج بیشتر او شود روي صورت رابرت به وضوح مشهود بود؛ نمی

شد که احساس آلودگی  فریب باعث می. »وارثم«: به جایش نوشت» پسرم جافري«: نوشت، اما وقتی پادشاه گفت
  »خواي دیگه چی بگم؟ می«. خدایان عفوم کنند. گوییم هایی به خاطر عشق نمی فکر کرد که چه دروغ. بکند

من . بنویس. محافظت و حمایت، خدایان قدیم و جدید، خودت که واردي. شه هر چی الزمت می... بگو«
  ».گم اونو به شورا بدهبعد مر. کنم امضا می

  ».مملکت بهت نیاز داره. تنهام نگذار. رابرت، نباید این کار رو با من بکنی«: ند با صدایی پر از غصه گفت

دروغگوي خیلی بدي ... تو«: توام با درد کشیدن گفت. رابرت دست او را گرفت و با انگشتانش محکم فشرد
به بدي ایریس، خدایان بهم . اي بودم عرضه چه پادشاه بی دونه که مملکت می... مملکت. هستی، ند استارك

  ».رحم کنند

به هیچ وجه نزدیک به بدي . نه، اصالًً به بدي ایریس نبودید، اعلیحضرت«: ند به دوست در حال مرگش گفت
  ».ایریس نشدید

تو منو . ام دادماینو صحیح انج... این کار آخرم... گن که حداقل می«. رابرت هر طور که بود لبخند سرخی زد
اما شایسته انجامش ... ازش نفرت خواهی داشت، بدتر از من. کنی حاال تو فرمانروایی می. کنی سرافکنده نمی

  »نوشتنت تموم شد؟. دي می

پادشاه بدون خواندن امضا کرد، ردي از خون روي نامه . ند کاغذ را به رابرت تقدیم کرد» .بله، اعلیحضرت«
  ».باید در حضور شاهدین باشه مهر کردن«. باقی گذاشت



یه سیب تو دهنش، پوستش برشته . گراز رو در مراسم عزاداري من سرو کنید«: رابرت با صدایی گرفته گفت
  ».قول بده، ند. ات کنه برام مهم نیست که خفه. از گوشت اون حرومزاده بخور. و سوخته

  .، ندبهم قول بده: صداي لیانا در گوشش طنین انداخت» .دم قول می«

باهاشون صحبت ... خیلی دیر نشده باشه... اگه تونستی، اگه. بذارید زنده بمونه. دختره، دنریس«: پادشاه گفت
اش  قیافه» .از من بهتر بشه... کاري کن که. و به پسرم کمک کن، ند. نذار اونو بکشن... فینگر واریس، لیتل... کن

  ».خدایان رحم کنید«. در هم شد

  ».کنند ست من، رحم میکنند، دو رحم می«

کشته شده به دست یه خوك، حتماً بهم «: زیر لب گفت. پادشاه چشمانش را بست و به نظر خیالش آسوده شد
  ».رنجونه خندي، اما خیلی منو می می

  »به اتاق صداشون کنم؟«. خندید ند نمی

  »ده؟خدایان، چرا اینجا این قدر سر. هر طور مایلی«. رابرت حرکت ضعیفی به سرش داد

ملکه رفته بود؛ حداقل کمی تسکین . خدمتکاران با شتاب به داخل آمدند و با عجله روي آتش هیزم ریختند
تا همین حاال هم . کرد داشت و قبل سپیده فرار می هایش را برمی اگر سرسی کمی عقل داشت، بچه. داشتند

  .زیادي معطل کرده بود

از برادرش رنلی و استاد بزرگ پایسل خواست که شاهد . شدرسید که متوجه غیبت او با پادشاه به نظر نمی
حاال یه چیزي براي درد بهم بدید و «. باشند و مهرش را روي موم زرد داغی فشرد که ند روي نامه چکانده بود

  ».راحتم بذارید تا بمیرم

. را سر کشید این بار پادشاه آن. ي خشخاش آماده کرد استاد بزرگ پایسل با شتاب مخلوط دیگري از شیره
  »بینم؟ خواب هم می«. وقتی فنجان را به کنار پرت کرد، روي ریش سیاهش قطرات سفید غلیظی نشسته بودند

  ».بینید، سرورم می«: ند پاسخ داد

  ».هام باش از عوض من مراقب بچه. گم که چقدر دوستش داري، ند خوبه، به لیانا می«: با لبخند گفت

سپس . قدرت دروغ گفتن نداشت. یک لحظه زبانش بند آمد. ند فرو رفت این حرف مانند چاقویی به شکم
. اش و سایرین باراي کوچک در آغوش مادر، مایا در ویل، جندري سر کوره: ها را به خاطر آورد حرامزاده

  ».کنم که انگار مال خودمن هاي تو طوري محافظت می از بچه... من«: آهسته گفت



ند تماشا کرد که چطور با شسته شدن درد از صورت . چشمانش را بست رابرت با رضایت سر تکان داد و
  .خواب بر او چیره شد. ي خشخاش، او به تدریج روي بالش وا رفت اش توسط شیره دوست قدیمی

من هر چه در توانم «. هاي سنگین زنجیر آهسته به صدا درآمدند و استاد بزرگ پایسل به کنار ند آمد حلقه
وقتی من دیدمشون، . دو روز طول کشید تا ایشون رو برگردونن. سرورم، اما زخم چرك کرده دم، باشه انجام می

تونم رنج اعلیحضرت رو تخفیف بدم، اما حاال دیگه تنها خدایان توانایی شفا دادنشون رو  می. خیلی دیر شده بود
  ».دارند

  »چه مدت؟«: ند پرسید

  ».ردي رو ندیده بودم که این قدر سخت به زندگی چنگ بزنههیچ وقت م. مردند اصوالً تا حاال دیگه باید می«

ي  کننده در حرارت کالفه» .شاید عاقل نبوده، اما نیرومند بوده. برادرم همیشه نیرومند بوده«: لرد رنلی گفت
توانست روح رابرت  قیافه، می آن طور که آنجا ایستاده بود، جوان و سبزه و خوش. اتاق، پیشانی او غرق عرق بود

صدایش پر از » .ریختند، اما با این حال گراز رو کشت هاش داشتند از شکمش می روده. گراز رو کشت«. باشد
  .تحسین بود

  ».کرد رابرت مردي بود که هرگز تا وقتی که دشمنی سر پا مونده، پشت به میدان نبرد نمی«: ند گفت

استاد پایسل به رابرت «: ند به او گفت. کرد هاي برج محافظت می سر باریستان سلمی هنوز بیرون در از پله
  ».ي من مزاحم استراحتشون بشه نگذارید کسی بدون اجازه. ي خشخاش داده شیره

من در انجام «. رسید سر باریستان از عمرش هم پیرتر به نظر می» .شه، سرورم طبق دستور شما عمل می«
  ».ي مقدسم شکست خوردم وظیفه

من . رابرت عاشق شکار گراز بود. نه از یک پادشاه در برابر حماقتش دفاع کنهتو ترین شوالیه هم نمی شایسته«
اي بزرگ در  او بدون خم به ابرو آوردن با نیزه» .به چشمم شکار شدن هزار تا گراز به دست رابرت رو دیدم

ي  داد، تا آخرین لحظه گرفت، موقع یورش گراز اغلب به آن فحش می دستش پاهایش را محکم دور اسب می
ي قاطع و شدید آن را  کرد، آن قدر که گراز دیگر کم مانده به او برسد، سپس با یک ضربه ممکن صبر می

  ».شه هیچ کس ممکن نبود حدس بزنه که این یکی عامل مرگش می«. کشت می

  ».همچین حرفی از سر لطف شماست، لرد ادارد«

  ».هدون شراب رو مقصر می. شخص پادشاه تقریباً همین حرف رو زد«



اش به بیرون روندیم، اعلیحضرت روي زین  وقتی گراز رو از لونه«. ي سفید مو با بیزاري سر تکان داد شوالیه
  ».تعادل نداشت، با این حال به ما دستور داد که کنار بایستیم

  »سر باریستان، کنجکاوم که چه کسی این شراب رو به پادشاه داد؟«: واریس خیلی آهسته پرسید

رداي مخمل سیاهی . دن خواجه را نشنیده بود، اما وقتی به کنار نگاه کرد او آنجا ایستاده بودند نزدیک آم
  .شد، و به صورتش به تازگی پودر مالیده بود پوشیده بود که روي زمین کشیده می

  ».شراب از مشک خود پادشاه بوده«: سر باریستان گفت

  ».کنه تنها یک مشک؟ شکار کردن آدمو خیلی تشنه می«

  ».کرد هر وقت الزم داشتند، مالزمشون مشک تازه فراهم می. مطمئناً از یکی بیشتر بود. حساب نگه نداشتم«

  ».شناسی، نگذاشته اعلیحضرت کمبود نوشیدنی داشته باشه چه پسر وظیفه«: واریس گفت

ي  صفحه ي دو پسر با موي روشن را که رابرت به دنبال گشاد کننده. ي تلخی در دهانش حس کرد ند مزه
پادشاه آن شب موقع ضیافت قصه را براي همه تعریف کرده بود و از شدت . سینه فرستاده بود به خاطر آورد

  »کدوم مالزم؟«. خنده لرزیده بود

  ».بزرگتره، لنسل«: سر باریستان گفت

ایوین و ي لرد ت ، برادرزاده1یه پسر هیکلی، فرزند سر کوان لنیستر. شناسم پسره رو خوب می«: واریس گفت
ها به خاطر معصومیت جوانیشون خیلی  بچه. ي عزیز خودش رو سرزنش نکنه امیدوارم که پسره. پسرعموي ملکه

  ».پذیر هستند، اینو چه خوب یادمه آسیب

. ها رو پیش کشیدید حرف بچه«. ند شک داشت که هیچ وقت معصوم بوده. مطمئناً واریس زمانی جوان بوده
  »فوراً. خوام هر چی که ترتیب داده شده لغو بشه می. رین تغییر عقیده دادهرابرت در مورد دنریس تارگ

اما هر چی از دستم بر بیاد . ها پریدن متاسفانه اون پرنده. حیف، فوراً هم ممکنه خیلی دیر باشه«: واریس گفت
سنگ زمزمه هاي با کف نرمش روي  تعظیم کرد، دمپایی» .خوام ي مرخص شدن می اجازه. دم، سرورم انجام می

  .ها از نظر ناپدید شد کردند و پایین پله

. کردند که لرد رنلی از برج میگور خارج شد و ند را صدا زد کین و تامارد در عبور ند از روي پل کمک می
  ».لرد ادارد، اگه لطف کنید یک لحظه از وقتتون رو به من بدید«

                                                             
1 Kevan 



  ».کنم خواهش می«. ند ایستاد

خندق خشک زیر پایشان بود، . در وسط پل به هم رسیدند» .دتون رو دور کنیدافرا«. رنلی به پیش او آمد
  .کرد اي می هاي بستر خندق را نقره هاي خشن نیزه مهتاب لبه

لرد رنلی با دلواپسی به سر . تامارد و کین سر خم کردند و با احترام عقب عقب دور شدند. ند عالمت داد
. به سمت ند خم شد» اون نامه،«. تاق در پشت سرشان نگاهی انداخت بارس در انتهاي دور پل و سر پرستون زیر

سرورم، من سی مرد در نگهبانان «. منتظر پاسخ نماند» نیابت سلطنت بود؟ برادرم شما رو محافظ اعالم کرده؟«
بهم یک ساعت فرصت بدید تا صد . ها و لردها اي از بین شوالیه هاي دیگه شخصی خودم دارم، همچنین دوست

  ».باز در اختیارتون بگذارمسر

  »و با صد سرباز قراره چکار کنم، سرورم؟«

رنلی باز به سر بارس نگاه کرد، صدایش را تا حد زمزمه پایین آورد و » .همین حاال که قلعه خوابه! حمله کنید«
د یا محافظ باشی. ما باید جافري رو از مادرش دور کنیم و در اختیار خودمون نگهش داریم«: مصرانه گفت

. ما باید میرسال و تامن رو هم اسیر بگیریم. نباشید، کسی که پادشاه رو در اختیار داره صاحب اختیار مملکته
شورا مقام لرد محافظ شما رو تایید . کنه که با ما مقابله کنه هاي سرسی رو داشته باشیم، جرات نمی وقتی بچه

 ».سپاره کنه و سرپرستی جافري رو به شما می می

ي  اگه این طور نشد، من جلسه. خدایان شاید نجاتش بدن. رابرت هنوز نمرده«. سردي او را برانداز کرد ند به
دم، اما با ریختن خون در  شورا براي شنیدن آخرین وصیت رابرت و بررسی موضوع جانشینش رو تشکیل می

زندگی رابرت در این  زده از تختخواب، به آخرین ساعات هاي وحشت تاالرهاي قصرش و بیرون کشیدن بچه
اي که شما تعلل  هر لحظه«. لرد رنلی، با قامتی به سختی زه کمان، یک قدم به عقب برداشت» .کنم دنیا اهانت نمی

براي ... تا زمان مرگ رابرت شاید خیلی دیر شده باشه. دید کنید، به سرسی فرصت بیشتري براي تدارك می می
  ».هر دوي ما

  ».رت نمیرهپس باید دعا کنیم که راب«

  ».احتمالش خیلی کمه«

  ».کنند گاهی خدایان ترحم می«

لرد رنلی برگشت، دوباره از خندق رد شد و به برجی رفت که برادرش در حال » .کنند لنیسترها رحم نمی«
  .احتضار دراز کشیده بود



ن خواب کرد، با این حال بدون هیچ شکی امکا ند وقتی به اتاقش برگشت احساس خستگی و افسردگی می
بري یا  سرسی لنیستر در جنگل خدایان به او گفته بود که در بازي شاهان یا می. دوباره وجود نداشت، نه حاال

ها  اي به این دسیسه هیچ عالقه. به شک افتاد که آیا نپذیرفتن پیشنهاد لرد رنلی کار صحیحی بوده. میري می
سرسی به جاي گریختن، تصمیم به جنگیدن گرفته بود، .. .ها شرافتمندانه نبود، با این حال نداشت و تهدید بچه

  .شاید به صد سرباز رنلی، حتی بیشتر، جداً احتیاج پیدا کند

اگه در اقامتگاهش نباشه، هر چقدر نفرات که الزمه بردار و هر میکده . خوام فینگر رو می لیتل«: به کین گفت
کین تعظیم » .قبل از دمیدن سپیده پیش من بیارش. پیداش کنیخانه در بارانداز پادشاه رو بگرد، تا اینکه  و فاحشه

گروه محافظین رو . کشه ویند ویچ موقع مد عصرگاهی بادبان می«. کرد و مرخص شد، ند به تامارد رو کرد
  »انتخاب کردي؟

  ».ده مرد، پورتر فرماندهشون«

تر و  بت از دخترانش شخصی باثباتبراي مراق. شق بود پورتر مردي شجاع اما کله» .بیست و فرماندهی با تو«
  .خواست خردمندتر می

  ».دلم براي زنم تنگ شده. شم تونم بگم که از پشت کردن به این محل ناراحت می نمی. اطاعت، سرورم«

  ».خوام که یه نامه از طرف من برسونی ازت می. شید استون رد می سر راه به شمال از نزدیک درگون«

ي دژ مانند خاندان تارگرین به بدشگونی  جزیره» استون، سرورم؟ درگون« .رسید تام مضطرب به نظر می
  .مشهور بود

اونا شاید از مهمان ناخوانده احتیاط داشته . به کاپیتان کاس بگو که به محض رویت جزیره پرچم منو باال ببره«
نه . نیس برتیون بگذاريدم که در دست لرد است اي بهت می نامه. اگه مردد بود، هر چی خواست قبول کن. باشند

  ».ي محافظینش، نه همسرش، تنها شخص لرد استنیس نه پیشکارش، نه فرمانده. کس دیگه

  ».اطاعت، سرورم«

سوخت  ي شمعی که روي میز کنار دستش می وقتی تامارد تنهایش گذاشت، لرد استارك نشست و به شعله
ه بردن به جنگل خدایان، زانو زدن جلوي خواست جز پنا هیچ چیز نمی. یک لحظه مغلوب غم شد. خیره شد
بعداً زمزمه خواهند . و دعا براي زنده ماندن رابرت برتیون، کسی که برایش بیش از برادر بوده نیایشدرخت 

توانست  کرد که ادارد استارك به دوستیش با پادشاه خیانت کرده و پسرانش را از وراثت خلع کرده؛ تنها می
  .تر باشند و رابرت در سرزمین آن سوي قبر از واقعیت مطلع شود گاهامیدوار باشد که خدایان آ



ي  طوماري از کاغذ سفید خشک، مهر شده با موم طالیی، چند جمله. ي پادشاه را برداشت ند آخرین نامه
  .ي بین پیروزي و شکست، بین زندگی و مرگ، ناچیز بود چقدر فاصله. کوتاه و ردي از خون

به اعلیحضرت، استنیس از خاندان : نوشت. آورد و قلمش را در جوهردان فرو برد اي بیرون برگ کاغذ تازه
موقع شکار در . اند وقتی این نامه به دست شما برسد، برادر شما، پادشاه ما در پانزده سال اخیر، مرده. برتیون

  ...جنگل سلطنتی، مورد هجوم یک گراز

لرد تایوین و سر جیمی مردانی نبودند که در . تادحروف در نظرش روي کاغذ به رقص درآمدند و دستش ایس
بدون شک لرد استنیس بعد قتل جان . برابر رسوایی به سادگی تسلیم شوند؛ جنگ را به گریز ترجیح خواهند داد

کرد، اما واجب بود که فوراً با تمام قوایش، قبل از اینکه لنیسترها به حرکت درآیند، به بارانداز  ارن احتیاط می
  .بیاید پادشاه

ادارد استارك، فرمانرواي : وقتی کارش تمام شد، نامه را چنین امضا کرد. ند هر کلمه را با دقت انتخاب کرد
ي شمع  کاغذ را خشک کرد، دو بار تا کرد و موم مهر را روي شعله. وینترفل، دست پادشاه، محافظ مملکت

  .ذوب کرد

پادشاه جدید دست خودش را . نتش کوتاه خواهد بودکرد که نیابت سلط موقع نرم شدن موم به این فکر می
. فکر وینترفل لبخند ضعیفی به صورتش آورد. ند براي رفتن به خانه آزاد خواهد شد. انتخاب خواهد کرد

خواست  می. ي برن را بشنود، با راب به شکار برود، بازي ریکان را تماشا بکند خواست یک بار دیگر خنده می
  .رویا برود الی که دستش را سفت دور زنش کتلین انداخته، به خوابی بیدر رختخواب خودش در ح

فینگر بین آن دو  دسموند همراهش بود و لیتل. فشرد، کین بازگشت وقتی مهر دایرولف را روي موم سفید می
  .ها را مرخص کرد ند از محافظینش تشکر کرد و آن. وارد شد

. هاي مقلد داشت ایش طرح مرغ دار پوشیده بود، کاله نقره پفهاي  ي مخمل آبی با آستین تنه لرد پتایر نیم
  ».ظاهراً باید تبریک بگم«: موقع نشستن گفت

  ».پادشاه زخمی دراز کشیده و دم مرگه«. ند اخم کرد

  ».دونم که رابرت شما رو محافظ مملکت اعالم کرده همچنین می. دونم می«

و شما چطور «. وي میز کنار دستش بود؛ مهرش نشکسته بودي پادشاه پرید که ر اختیار به نامه چشمان ند بی
  »دونید، سرورم؟ اینو می

  ».اي کرد و خودتون همین حاال تاییدش کردید واریس یه اشاره«



کتلین راست گفته، اون مرد جادوي . هاي کوچکش لعنت به واریس و پرنده«. دهان ند از خشم سفت شد
  ».بهش اعتماد ندارم. سیاهی داره

بندم که منو در ظلمات شب به خاطر  ولی شرط می«. فینگر به جلو خم شد لیتل» .گیرید ، دارید یاد میعالیه«
  ».بحث در مورد خواجه به اینجا نکشیدید

رابرت پشت . دونم نه، من رازي رو که جان ارن به خاطر محفوظ موندنش به قتل رسید می«: ند اقرار کرد
هاي جیمی لنیستر هستند، حاصل زناي با محرم  افري و تامن حرامزادهج. گذاره سرش هیچ پسر شرعی باقی نمی

  ».اون با ملکه

پس . دختره هم؟ بدون شک«. اثري از بهت در لحنش مشهود نبود» .کننده چه مبهوت«. فینگر ابرو باال برد لیتل
  »...وقتی شاه بمیره

  ».رهرسه که بین دو برادر رابرت بزرگت سلطنت طبق حق به لرد استنیس می«

  »...مگه اینکه. رسه این طور به نظر می«. تیزش را نوازش کرد حین تعمق روي موضوع ریش نوك بیلیشلرد 

  ».کنه چیزي عوضش نمی. استنیس وارثه. مگه، سرورم؟ هیچ به نظر رسیدنی در کار نیست«

ید که جافري کن اگه عاقل باشید، اطمینان حاصل می. تونه به سلطنت برسه استنیس بدون کمک شما نمی«
  ».جانشین بشه

  »یک ذره شرافت در وجودتون ندارید؟«. ند نگاهی به سختی سنگ به او انداخت

استنیس نه دوست شماست، نه . خوب گوش کنید. یه ذره چرا، حتماً«: توجهی پاسخ داد فینگر با بی لیتل
مطمئناً دست . اف ناپذیرهاون آدم مثل آهن سخت و انعط. حتی برادرهاش طاقت تحملش رو ندارند. دوست من

کنه، اما از  شکی نیست که از شما به خاطر تحویل تاج تشکر می. کنه جدید و شوراي جدیدي بهمون تحمیل می
هاش نمرده  استنیس تا وقتی سرسی و حرامزاده. و به قدرت رسیدنش به معناي جنگه. شما خوشش نخواهد اومد

گیري نیزه براي سر دخترش رو  شینه و اندازه کار می تایوین بیکنید لرد  فکر می. باشند آرامش نخواهد داشت
رابرت در وجودش توانایی عفو خدمتگزاران . کنه و تنها نخواهد بود کنه؟ کسترلی راك طغیان می تماشا می

استنیس به این اندازه بخشنده . پادشاه ایریس رو داشت، تنها با یه شرط که به خودش سوگند وفاداري بخورند
ي استورمز اند رو فراموش نکرده، و لرد تایرل و ردواین شهامت تصوري جز این رو  هنوز محاصره .نیست
. هر کسی که زیر پرچم اژدها جنگیده یا متحد بیالن گریجوي موقع شورش بوده، دلیلی براي واهمه داره. ندارند

  .اه میفتهدم که خون در مملکت به ر استنیس رو روي تخت آهنین بنشونید، بهتون قول می



جافري تنها دوازده سالشه و رابرت نیابت سلطنت رو به شما سپرده، . حاال به روي دیگه سکه توجه کنید
کافیه دست دراز . قدرت در چنگ شماست، لرد استارك. شما دست پادشاه و محافظ مملکت هستید. سرورم

و . جافري رو به ازدواج سنسا در بیارید. جن رو آزاد کنید. با لنیسترها صلح کنید. کنید و مال خودتون بکنید
کشه تا جافري به سن بلوغ  چهار سال طول می. دختر کوچکترتون با پرنس تامن و وارث خودتون با میرسال

چهار سال فرصت خیلی ... کنه، و اگه این طور نشد، خوب تا اون موقع به شما به چشم پدر دوم نگاه می. برسه
ساز از  اون وقت اگه جافري مشکل. نی که از شر لرد استنیس خالص شده باشیماون قدر طوال. مناسبیه، سرورم

  ».تونیم راز کوچکش رو برمال کنیم و لرد رنلی رو به تخت بنشونیم آب در اومد، ما می

  »ما؟«: ند تکرار کرد

م که بهاي من د بهتون اطمینان می. شما محتاج شریک براي تحمل این بار هستید«. فینگر شانه باال انداخت لیتل
  ».معقول خواهد بود

  ».کنید خیانته لرد بیلیش، چیزي که پیشنهاد می. بهاي شما«. صداي ند به سردي یخ بود

  ».تنها اگه ببازیم«

و اینو فراموش . کنید کنید، جوري کسل رو فراموش می کنید، جان ارن رو فراموش می شما فراموش می«
ت؛ یک تکه استخوان اژدها و فوالد والریایی، به تیزي تفاوت بین خنجر را کشید و روي میز گذاش» .کنید می

اونا یکی رو براي بریدن گلوي پسر من فرستادند، لرد «. راست و خطا، بین صحیح و غلط، بین زندگی و مرگ
  ».بیلیش

دارم با یک لحظه یادم رفت که . لطفاً عفو کنید. متاسفانه واقعاً فراموش کردم، سرورم«. فینگر آه کشید لیتل
  »پس شد استنیس و جنگ؟«. دهانش کج شد» .کنم یک استارك صحبت می

  ».استنیس وارثه. انتخابی در کار نیست«

  ».پس چرا منو خواستید؟ مطمئناً به خاطر خردم نیست. من کی باشم که با لرد محافظ مخالفت کنم«

شما رو به خاطر کمکی که به . کنمخرد شما اعتنا ن... کنم که به حداکثر تالشم رو می«: ند با چندش گفت
رابرت منو محافظ نامیده، کامالً صحیح، اما در . لحظات خطرناکی براي همه ماست. کتلین قول دادید صدا کردم

ملکه یه دوجین شوالیه و صد سرباز داره که هر چی دستور بده انجام . چشم دنیا جافري هنوز پسر و وارثشه
دونم، شاید همین حاال که با هم  و تا اونجا که می. ي محافظین شخصی من کافیه هبراي غلبه بر باقیماند... دن می

  ».تازه، با یک لشکر لنیستري پشت سرش کنیم برادرش جیمی داره به بارانداز پادشاه می صحبت می



لرد «. دفینگر با انگشتانش خنجر روي میز را به آرامی چرخاند و با آن بازي کر لیتل» .و شما فاقد ارتش هستید«
یان رویس برنزي، سر بیالن سوان، سر لوراس، لیدي تاندا، . ي خیلی کمی به هم دارند رنلی و لنیسترها عالقه

  » .خورده در خدمت دارند هر کدوم اینجا در دربار چند شوالیه و سرباز قسم... دوقلوهاي ردواین

گه مطمئن باشم که همه طرفداري از منو حتی ا. رنلی سی نفر محافظ شخصی داره، مال بقیه از اون هم کمتره«
نگهبانان شهر دو هزار نفر نیرو دارند که . ها رو داشته باشم باید ردا طالیی. کنند، باز هم کافی نیست انتخاب می

  ».قسم خوردند از قلعه و نظم پادشاه دفاع کنند

از نظم چه کسی محافظت  کنه، اونا آه، اما وقتی ملکه یک نفر و دست شخصی دیگه رو پادشاه اعالم می«
چرخید و چرخید و حین چرخش . لرد پتایر با انگشتانش خنجر را در جایش به چرخش انداخت» کنند؟ می

مشخصه، این هم «: او با لبخند گفت. کرد فینگر اشاره می وقتی سرانجام متوقف شد، نوکش به لیتل. لرزید
به پشت تکیه داد و مستقیم به ند خیره شد؛ چشمان » .ده کنند که بهشون پول می جوابتون، اونا از کسی پیروي می

کنی که در امان  فکر می. کنی، استارك تو شرافتت رو مثل زره به تن می«. سبز خاکستریش پر از تمسخر بودند
دونی  می. حاال به خودت نگاه کن. کنه کنه و تحرك رو برات دشوار می داره، اما در واقع سنگینت می نگهت می
اما ... دونی که انجامش الزمه می. خواي چکار کنم دونی که از من می می. به اینجا احضار کردي چرا منو

  ».کنند شرافتمندانه نیست، پس کلمات در گلوت گیر می

  .کرد صدایش در بیاید یک لحظه آن قدر خشمگین بود که فکر نمی. گردن ند از شدت فشار سخت شده بود

به خاطر . پس نگران نباش، سرور عزیزم... شه ت کنم که بگی، اما ظالمانه میباید مجبور«. فینگر خندید لیتل
کنم که نگهبانان  رم و اطمینان حاصل می عشقی که نسبت به کتلین دارم، همین ساعت پیش جینس اسلینت می

ن، یک سوم مال فرمانده، یک سوم مال افسرا. ي طال باید کافی باشه شش هزار سکه. شهر طرفدار شما باشند
با لبخند » .دم که خطر نکنم احتماالً بتونیم با نصف این مبلغ اونا رو بخریم، اما ترجیح می. یک سوم مال سربازان

  .اش را به ند تعارف کرد خنجر را برداشت و دسته

   



  جان - ۴۸
خورد که سمول تارلی روي نیمکت تاالپ نشست  جان داشت براي صبحانه کیک سیب و سوسیس خونی می

ي شما  قراره همراه بقیه. کنند منو از آموزش ترخیص می. منو به سپت صدا کرده بودند«: جان زمزمه کردو با هی
  »شه؟ باورت می. به برادرها ملحق بشم

  »نه، واقعاً؟«

ها  کسی الزم داره که بتونه نامه. کنم ها کمک می من به استاد ایمون در کتابخونه و رسیدگی به پرنده. واقعاً«
  ».بنویسه رو بخونه و

  ».اش برمیاي خیلی خوب از عهده«: جان با لبخند گفت

موقع عبور از » .وقت رفتنه؟ نباید دیر کنم، ممکنه نظرشون عوض بشه«. سم با اضطراب اطراف را دید زد
هاي آب روي سطح  جوي. روز گرم و آفتابی بود. پرید حیاط پوشیده از علف هرز، او از خوشحالی باال پایین می

  .زند درخشد و برق می رسید که یخ می چکیدند، براي همین به نظر می به پایین میدیوار 

انداخت و  شد، به دام می ي رو به جنوب وارد می داخل سپت، کریستال بزرگ نور صبحگاهی را که از پنجره
ي  سینه وقتی چشمشان به سم افتاد، دهان پیپ باز ماند و وزغ به. کرد کمانی روي محراب پخش می در رنگین

با تکان دادن مجمري، هوا را با بویی  1سپتون سالدار. گرن انگشت فرو برد، اما کسی شهامت حرف زدن نداشت
سپتون براي اولین بار . انداخت ساخت که جان را به یاد سپت کوچک لیدي استارك در وینترفل می معطر می

  .رسید مست به نظر نمی

یدند؛ استاد ایمون تکیه داده به کالیدس، سر آلیسر عبوس با چشمانی افسران بلند پایه با هم در یک گروه رس
. ي خرس داشت اي پنجه هاي نقره ي سیاه پشمی که دکمه تنه کننده با نیم ي کل مورمونت خیره سرد، فرمانده

، سر جارمی 2پیشکار کل بوئن مارش، معمار ارشد آتل یارویک: پشت سرشان اعضاي ارشد سه صنف آمدند
  .کرد ها را فرماندهی می ه در غیاب بنجن استارك گشتیریکار ک

نطقش را شروع . مورمونت جلوي محراب ایستاد، رنگین کمان پیشانی پهن تاسش را به درخشش انداخت
تنها و در . بچه پیش ما اومدید. شما خالفکار پیش ما اومدید، قاچاقچی، متجاوز، بدهکار، قاتل و دزد«: کرد

هاي  هاتون اسم خاندان روي بعضی. ثروتمند اومدید و فقیر اومدید. یچ دوست یا شرفیزنجیر اومدید، بدون ه
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ي اینا مال گذشته  همه. ها رو دارید، یا اصالً فاقد اسم هستید هاتون تنها اسم حرامزاده بعضی. مغروري هست
 .کنار دیوار ما همه از یک خانواده هستیم. است

از اون لحظه به بعد شما برادر قسم . خورید شیم، شما سوگند می میهنگام غروب، موقعی که براي شب آماده 
پس شما هم باید از . شه هاتون بخشیده می هاتون تطهیر و قرض گناه. شید ي شب محسوب می خورده

. ها رو کنار بگذارید، خطاها و عزیزهاي سابقتون رو فراموش کنید هاي سابقتون دست بکشید، دشمنی دلبستگی
  .کنید نو شروع می اینجا شما از

نه پادشاه، نه حکمران، نه شرافت این یا اون . کنند مردهاي نگهبانی شب زندگیشون رو صرف مملکت می
مردهاي نگهبانی شب زن . خاندان، نه به خاطر طال، افتخار یا عشق به یک زن، بلکه مملکت و تمام ساکنینش

و شما تنها پسرانی هستید که . ي ماست رافت معشوقهش. وظیفه همسر ماست. شن گیرند و پدر هیچ پسري نمی نمی
  .پذیریم ما در عمرمون می

قبل به زبان آوردنشون خوب فکر کنید، چون وقتی سیاه پوشیدید، دیگه . جمالت سوگند رو یاد گرفتید
کسی بین شما هست «. خرس پیر قبل ادامه یک لحظه مکث کرد» .مجازات ترك خدمت مرگه. برگشتی نیست

  ».ل به ترك جمع ما داشته باشه؟ اگه هست، حاال بره، هیچ کس حقیر فرضش نخواهد کردکه تمای

  .کسی تکان نخورد

. تونید اینجا در برابر سپتون سالدار و ارشد صنفتون سوگند بخورید موقع غروب می. چه بهتر«: مورمونت گفت
  »کسی بین شما هست که معتقد به خدایان قدیم باشه؟

  ».رورممن، س«. جان ایستاد

  ».درخت حیات باشی هانتظار دارم که مثل عموت خواهان اجراي مراسم مقابل ی«

  .ها جریان داشت هاي استارك ها در رگ خدایان سپت ربطی به او نداشتند؛ خون نخستین انسان» .بله، سرورم«

  ».یدمهست؟ هیچ وقت ند. اینجا جنگل خدایانی وجود نداره«. زمزمه کردن گرن در پشت سرش را شنید

  ».بینی ها لهت نکرده باشند نمی تو یه گله گاو وحشی رو قبل از اینکه بین برف«: پیپ به گرن زمزمه کرد

  ».بینمشون بینمشون، از خیلی دور می می«: گرن با اصرار گفت

جنگل اشباح پشت . کسل بلک نیازي به جنگل خدایان نداره«. مورمونت شخصاً شک گرن را تائید کرد
ها هفت خدا رو از اون طرف  ون صورت باقیه که در سپیده قرون بود، از خیلی قبل از اینکه اندالدیوار به هم



کنی، و شاید خدایانت  هاي نیایش پیدا می اي از درخت ي نیم فرسنگی اینجا بیشه به فاصله. دریاي باریک بیارند
  ».رو

سمول تارلی روي پاهایش برخاسته . شنیدن این صدا موجب شد که جان با حیرت به پشت نگاه کند» .سرورم«
امکانش هست که ... امکانش هست«. اش پاك کرد تنه هایش را روي نیم ي دست پسر چاق کف عرق کرده. بود

  »من هم برم؟ برم و جلوي این درخت حیات سوگند بخورم؟

  »خاندان تارلی هم اعتقاد به خدایان قدیم رو حفظ کرده؟«: مورمونت پرسید

دانست که او از افسران ارشد، خصوصاً خرس  جان می» .نه، سرورم«: ف و مضطربی پاسخ دادند با صداي ضعی
گذاري شدم، مثل پدرم، و پدر پدرم، و  من تحت روشنایی هفت خدا در سپت هورن هیل نام«. پیر، هراس دارد

  ».ها در چند هزار سال اخیر تمام تارلی

  »کشی؟ ن پدرت و خاندانت دست میپس چرا از خدایا«: سر جارمی ریکار کنجکاوي کرد

  ».ها بکنند شاید قدیمی. هفت خدا هیچ وقت دعاهاي منو اجابت نکردند. حاال خاندان من نگهبانان شبه«

هر کدوم از شما رو مطابق نیاز «. سم مثل جان دوباره نشست» .هر طور که مایلی، پسرم«: مورمونت گفت
بوئن مارش جلو آمد و کاغذي را به دست او » .قرار دادیم خودمون و توانایی و مهارت خودتون در یک صنف

هالدر قاطعانه با تکان دادن سرش » .هالدر، معمار«. ي کل آن را باز کرد و شروع به خواندن کرد فرمانده. داد
. هایش را جنباند پیپ به جان رو کرد و گوش» .پیپار، گشتی. معمار آلبت،. گرن، گشتی«. رضایتش را نشان داد

ماتار، «. سم با آسودگی خیال در جایش ولو شد و پیشانیش را با دستمال ابریشمی پاك کرد» .ول، تدارکاتسم«
  ».جان، تدارکات. تادر، گشتی. درین، تدارکات. گشتی

خواست که بلند شود، دهانش را . مورمونت حتماً اشتباه خوانده. کرد که چه شنیده تدارکات؟ جان باور نمی
و آن وقت دید که سر آلیسر با چشمانی به براقی دو سنگ سیاه ... بگوید که اشتباهی شده ها باز کند، به آن
  .کند، و متوجه شد براندازش می

ي خدایان پشتیبان شما  همه. ارشدهاي شما وظایفتون رو بهتون شرح خواهند داد«. خرس پیر کاغذ را لوله کرد
سر آلیسر با لبخندي محو دنبال او . ناقص مفتخر ساخت و رفت ها را با تعظیمی ي کل آن فرمانده» .باشند، برادران

  .جان هیچ وقت مربی نظامی را این چنین شاد ندیده بود. رفت



پیپ در حالی که به جان زل زده بود آهسته » .ها با من گشتی«: ها سر جارمی ریکار صدا زد بعد رفتن آن
مت و . رسید که متوجه هیچ ایرادي باشد ر نمیگرن با تبسمی گشاد به نظ. هایش سرخ بودند گوش. برخاست

  .وزغ به آن دو پیوستند و به دنبال سر جارمی از سپت خارج شدند

  .هالدر و آلبت به بیرون تعقیبش کردند» .معمارها«: اش اعالم کرد ي بیرون زده آتل یارویک با چانه

ش را به نوري بلند کرده بود که های استاد ایمون چشم. جان با ناباوري و انزجار به اطرافش نگاه کرد
. تنها سم و درین روي نیمکت مانده بودند. چید ها را روي محراب می سپتون داشت کریستال. توانست ببیند نمی

  .و او... یک پسر چاق، یک مطرب

خونه و کتابخونه به استاد  سمول، تو در کار پرنده«. هاي تپلش را روي هم مالید پیشکار کل بوئن مارش دست
رسه تا شب  اتاقش به تو می. ها کمک کنه ره تا در رسیدگی به تازي چت به سگدونی می. کنی ایمون کمک می

اون خیلی پیره و وجودش براي . کنم که خوب ازش مراقبت کنی بهت اعتماد می. و روز به استاد نزدیک باشی
  .ما خیلی ارزشمنده

. ي زیادي آواز خوندي و شریک گوشت و شراب شدي هاي بلندمرتبه درین، بهم گفتن که تو سر میز اشرافی
. ي تو کمکی براي کاتر پایک باشه ها براي معامله میان، حنجره شاید وقتی کشتی. فرستیم واچ می تو رو به ایست

دن  دیم برامون سنگینه و کیفیت روغن زیتونی که بهمون می پولی که براي گوشت گاو و ماهی دودي می
ها مشغول نگهت  یدي، خودت رو به بورکاس معرفی کن، در فواصل اومدن کشتیوقتی رس. افتضاح بوده

  ».داره می

ي کل مورمونت تو رو به عنوان آجودان شخصیش خواسته،  فرمانده«. مارش لبخندش را متوجه جان کرد
  ».خوابی تو در برج فرمانده، زیر اقامتگاهش می. جان

کنم که  کشم، کمک می شن؟ غذاي فرمانده رو می ایی میو وظایف من شامل چه چیز«: جان با تندي پرسید
  »هاش رو ببنده، آب داغ براي حمام گرفتنش میارم؟ دکمه

داري، هر روز  رسونی، آتش اتاقش رو روشن نگه می هاش رو می و پیام. قطعاً«. مارش به لحن جان اخم کرد
  ».دي ي کل شاید ازت بخواد رو انجام می اي که فرمانده کنی، و هر کار دیگه هاش رو عوض می ها و تشک مالفه

  »منو پیشخدمت فرض کردید؟«

ما تو رو عضوي از «. کالیدس در بلند شدن کمکش کرد» .نه«: ي انتهاي سپت استاد ایمون گفت از گوشه
  ».کردیم اما شاید در این مورد اشتباه می... نگهبانان شب فرض کردیم



قرار بود که براي باقی عمرش کره بگیرد و . رنگرداند و بیرون نرودجان با تمام وجود تقال کرد که رویش را ب
  »اجازه رفتن دارم؟«: مانند دخترها لباس بدوزد؟ به خشکی پرسید

  ».راحت باش«: بوئن مارش پاسخ داد

بیرون که رسیدند، جان به دیوار درخشان . ها به حیاط پایین رفتند در سکوت از پله. درین و سم با او آمدند
خشم جان . خزیدند شدند و به پایین می آفتاب نگاه کرد که روي یخ آن صدها انگشت باریک ذوب میزیر 

  . هیچ درنگی دیوار را خرد کند چنان شدت داشت که حاضر بود گور باباي دنیا بگوید و بی

  »متوجه منظورشون نیستی؟. جان، صبر کن«: سمول تارلی با اشتیاق گفت

خواست منو تحقیر کنه و  می. بینم، دست کثیف سر آلیسره تنها چیزي که می«. جان با خشم به او رو کرد
  ».کرده

  ».ي لرد اسنو نیست سم، تدارکاتی بودن مناسب امثال تو و منه، اما برازنده«. درین به او خیره شد

  »!منصفانه نیست. من از هر کدوم شما شمشیرزن و سوارکار بهتري هستم«: جان با تشر جواب داد

منو از پنجره باال کشید، اون وقت تو . دختره لخت مادرزاد منتظر من بود«. درین پوزخند زد» انه؟منصف«
  .دور شد» کنی؟ ي منصفانه بودن با من بحث می درباره

  ».هیچ شرمی در تدارکاتی بودن نیست«: سم گفت

  ».مهاي زیر یه پیرمرد رو بشور ي عمرم اینه که لباس کنی انتظار من از بقیه فکر می«

ریزي  بله، براش شراب می. شی تو شب و روز باهاش می. ي کل نگهبانان شبه پیرمرد فرمانده«: سم گوشزد کرد
ها حضور  رسونی، در مالقات هاش رو می کنی، اما عالوه بر اون نامه هاش رسیدگی می و به تازه بودن مالفه

و ... ر داري، در همه چیز مشارکت دارياز همه چیز خب. شی مثل سایه نزدیکش می. داري، در جنگ مالزمشی
  !پیشکار کل گفت که مورمونت شخصاً تو رو خواسته

هر . وقتی من کوچک بودم، پدرم اصرار داشت که موقع بار عام در تاالر پذیرش پیشش حضور داشته باشم
البته بعدها دیکن رو . کرد که بیام رفت، منو هم وادار می گاردن می وقت براي تعظیم در برابر لرد تایرل به هاي

گذاشت، و مادام که دیکن حضور داشت براش اهمیت نداشت که منم در بار عام  برد و منو در خونه تنها می می
خواست، متوجه نیستی؟ تا تماشا کنه و گوش بده و کارها رو  وارثش رو در کنار خودش می. حضور داشته باشم



تونه داشته باشه؟  اي می چه علت دیگه. ونت تو رو خواسته، جانبندم به این دلیله که مورم شرط می. یاد بگیره
  »!خواد تو رو براي فرماندهی آماده کنه می

گیري  صحیح بود، در وینترفل که بود لرد ادارد اغلب راب را در جلسات تصمیم. جان غافلگیر شده بود
تواند در نگهبانی شب به  نیز می گفتند که حتی یک حرامزاده ممکن بود که حق با سم باشد؟ می. داد شرکت می

  ».من هیچ وقت اینو ازشون نخواستم«: شقی گفت با کله. مقام باال برسد

  ».مون نیستیم ي خواسته هیچ کدوم از ما در موقعیت مطالبه«: سم به او یادآوري کرد

  .و ناگهان جان اسنو احساس شرمساري کرد

بنجن استارك در . به مانند یک مرد را یافته بودسمول بزدل هم باشد در خودش شجاعت پذیرش سرنوشتش 
کند که  آخرین شبی که جان او را زنده دیده بود گفته بود که در دیوار یک مرد تنها چیزي را کسب می

شنیده بود . ده ي خامی هستی که هنوز بوي تابستون می جان، تو گشتی نیستی، فقط پسربچه. شایستگیش را دارد
  .رسند؛ در دیوار یا باید بزرگ شد یا مرد ها به بلوغ می از سایر بچهها زودتر  که حرامزاده

  ».رفتارم بچگانه بود. حق با توئه«. جان آه عمیقی بیرون داد

  »خوري؟ مونی و با من سوگند می پس می«

  .هر طور که بود لبخند زد» .خدایان قدیم منتظر ما هستند«

ي حقیقی نداشت، نه اینجا در کسل بلک، نه هیچ جا در طول  دیوار دروازه. دیروقت بعد از ظهر راه افتادند
دیوارهاي . هایشان را در تونل باریکی هدایت کردند که از میان یخ حفر شده بود اسب. سیصد فرسنگ درازایش

هایی آهنین راهشان را سد  سه مرتبه میله. آوردند و راهشان پیچ و خم داشت سرد تاریک از اطراف فشار می
جان . بور به توقف شدند تا بوئن مارش کلیدهایش را در بیاورد و زنجیرهاي عظیم محافظ را بگشایدکردند و مج

هوا سردتر از یک قبر بود، . کرد موقع انتظار در پشت سر پیشکار اعظم، فشار وزن عظیم یخ به پایین را حس می
  .به طرز غریبی احساس آسایش کردوقتی در سمت شمالی دیوار دوباره به نور عصر وارد شدند، . تر حرکت و بی

اونا هیچ وقت ... اونا... ها وحشی«. سم به خاطر درخشش ناگهانی پلک زد و با دلهره به اطراف نگاه کرد
  »کنند؟ جرات می. کنند که این همه به دیوار نزدیک بشن جرات نمی

شان سوار اسب  کننده تهاي مشایع وقتی بوئن مارش و گشتی. جان روي زینش سوار شد» .هیچ وقت نکردند«
  .گوست جست و خیز کنان از تونل خارج شد. شدند، جان دو انگشتش را در دهانش گذاشت و سوت زد



  »خواي اون هیوال رو بیاري؟ واقعاً می«. اسب پیشکار کل شیهه کشید و از دایرولف دور شد

بهم زدن به راه افتاد، روي  در یک چشم. چشید ظاهراً هوا را می. گوست سرش را بلند کرد» .بله، سرورم«
  .ها ناپدید شد زمین پهناور پوشیده از علف هرز سرعت گرفت و بین درخت

جان با پدرش و جوري و برادرش راب زیاد به شکار رفته . به محض ورود به جنگل، در دنیاي متفاوتی بودند
اشباح کامالً مشابه بود، و در جنگل . شناخت ها در اطراف وینترفل را می به مانند هر مردي جنگل گرگ. بود

  .داد خیلی متفاوت بود عین حال احساسی که به آدم دست می

هر . داد ها از انتهاي دنیا گذشته بودند؛ به شکلی همه چیز را تغییر می آن. شاید همه به علت شناخت بود
وردند و راه نور خورشید در آ درختان نزدیک به هم فشار می. رسید تر به نظر می تر، هر صدایی شوم اي تیره سایه

هایشان با صدایی شبیه به شکستن استخوان خرد  ي نازکی از برف زیر سم اسب الیه. کردند حال غروب را سد می
انداخت، مانند این بود که انگشت سردي روي فقرات جان به باال  ها را به خش خش می وقتی باد برگ. شد می

  .تنها خدایان از آنچه در پیش بود اطالع داشتنددیوار پشت سرشان بود و . شود کشیده می

ي بازي در عمق جنگل  رفت که به مقصدشان رسیدند؛ محوطه تر می ها پایین خورشید داشت از اوج درخت
جان نفسی کشید و دید که سم تارلی . که نه درخت نیایش تقریباً به شکل یک دایره آن را احاطه کرده بودند

شد بیش از دو یا سه تا از این درختان سفید را در کنار هم پیدا  ها نیز نمی نگل گرگحتی در ج. خیره مانده است
هاي افتاده مفروش بود، سرخ خون در  کف جنگل با برگ. ها ي نه تا از آن اي در محاصره کرد، چه برسد به بیشه

ورت به داخل نگاه هاي عریض صاف به رنگ پریدگی استخوان بودند و نه ص تنه. باال، سیاه پوسیدن در زیر
هایشان را  بوئن مارش دستور داد که اسب. ها قرمز و به سختی یاقوت بود ي خشک شده در چشم شیره. کردند می

  ».اش کنیم اینجا مکانی مقدسه، نباید آلوده«. بیرون از محوطه ببندند

هیچ کدام شبیه . کردها نگاه  وارد بیشه که شدند، سمول تارلی آهسته چرخید، به نوبت به هر یک از چهره
  ».کنند خدایان باستان تماشامون می«: زمزمه کرد. دیگري نبود

  .جان زانو زد و سم کنار او زانو زد» .بله«

شد، با هم جمالت را بازگو  روشن به شب سیاه تبدیل می شد و روز نیمه در حالی که نورِ از غرب محو می
  . کردند و صدایشان سکوت غروب بیشه را شکست

تا زمان . شود رسد و نوبت نگهبانی من آغاز می شب فرا می. انم را بشنوید و شاهد بر سوگندم باشیدسخن«
. من همسري اختیار نخواهم کرد، زمینی مالک نخواهم شد، پدر فرزندي نخواهم شد. مرگم خاتمه نخواهد یافت

ام زندگی خواهم کرد و  ظیفهمن در مکان انجام و. من تاج به سر نخواهم گذاشت و افتخار کسب نخواهم کرد



من آتشی هستم که در برابر سرما . من مراقب روي دیوار هستم. من شمشیر در تاریکی هستم. خواهم مرد
ها محافظت  کند، سپري که از قلمروي انسان آورد، شیپوري که خفتگان را بیدار می سوزد، نوري که سحر می می
  ».آیند هایی که می گذارم، امشب و تمام شب ان شب میمن زندگی و شرفم را در گروي نگهبان. کند می

حاال مثل مردي از نگهبانان . شما مثل پسربچه زانو زدید«: بوئن مارش با لحنی جدي گفت. جنگل ساکت شد
  ».شب برخیزید

شان  ها براي عرض تبریک و لبخند احاطه گشتی. جان دستش را دراز کرد و سم را به روي پاهایش بلند کرد
تاریکی داره . دیگه بهتره برگردیم، سرورم«: ، که به بوئن مارش گفت1همه جز جنگلبان پیر، دایون کردند؛

  ».شه و چیزي در بوي امشب هست که ازش خوشم نمیاد مسلط می

جان متوجه شد و دلهره برش . شد و ناگهان گوست برگشته بود و به آرامی از بین دو درخت نیایش خارج می
  ...مانند درختان. شمان قرمزموي سفید و چ: داشت

  »اون چیه که پیدا کرده؟«: بوئن مارش با اخم پرسید. چیزي سیاه. هایش داشت گرگ چیزي بین آرواره

  ».بیارش اینجا. بیا پیش من، گوست«. جان زانو زد

  .جان صداي دم تیز سمول تارلی را شنید. دایرولف خرامان به پیشش آمد

  ».یه دسته. کنندخدایان رحم «: دایون زمزمه کرد

   

                                                             
1 Dywen 



  ادارد - ۴۹
ها ادارد استارك را از خواب مختصر ناشی از  کرد که صداي سم اسب ها نفوذ می نیمه روشنایی سحر از پنجره

پوش با رداي  در پایین، مردان زره. سرش را براي نگاه کردن به حیاط از روي میز بلند کرد. خستگی بلند کرد
. شمشیر و تاختن از روي جنگجوهاي قالبی پر شده از کاه گرفته بودند چکاچکارغوانی آرامش را از صبح با 

ي یک  اي با نوك آهنین را به کله ند تماشا کرد که سندور کلگان روي زمین سخت چهار نعل تاخت تا نیزه
  .همراه با شوخی و فحش محافظین لنیستري، پارچه دریده شد و کاه به هر طرف پخش شد. مترسک فرو کند

تر از آنچه بود که ند تصور  این نمایش شجاعانه به افتخار منه؟ اگر چنین بود، سرسی ابله: فکر کرد با خودش
  ...لعنت به اون زن، چرا فرار نکرده؟ بهش فرصت پشت فرصت دادم. کرد می

 سنسا، همچنان افسرده، با اخم به. ند صبحانه را با دخترهایش و سپتا موردان خورد. صبح ابري و دلگیر بود
. کرد، اما آریا هر چه را که جلویش چیدند با اشتهاي تمام خورد غذایش زل زده بود و از خوردن امتناع می

تونم، پدر؟  می. ي دیگه داریم گه که قبل اینکه امروز عصر به کشتی سوار بشیم، وقت براي یه جلسه سیریو می«
  ».ي وسایلم رو جمع کردم همه

خوام تا ظهر آماده  می. باشه که وقت حمام و تعویض لباس برات باقی بمونهي کوتاه، و حتماً طوري  یه جلسه«
  »شده باشی، فهمیدي؟

تونه کالس رقص داشته باشه، چرا به  اگه اون می«. سنسا نگاهش را از غذایش بلند کرد» .تا ظهر«: آریا گفت
  »دید؟ ي خداحافظی با پرنس جافري رو نمی من اجازه

گذارم کشتی رو از  به هیچ وجه نمی. رم، لرد ادارد من با کمال میل همراهش می« :سپتا موردان پیشنهاد کرد
  ».دست بده

  ».متاسفم. سنسا، در حال حاضر رفتنت به پیش جافري عاقالنه نیست«

  »اما چرا؟«. چشمان سنسا از اشک پر شد

د قرار دادن تو در مقام مورد تردی. ده سنسا، پدرت صالح رو بهتر تشخیص می«: سپتا موردان گفت
  ».تصمیماتشون نیستی

  .از میز عقب کشید، صندلیش را به زمین انداخت و گریان به خارج از اتاق دوید» !منصفانه نیست«



وقتی همه به سالمت . سپتا، بذارید که بره«. سپتا موردان برخاست، اما ند با دست اشاره کرد که دوباره بنشیند
اش را تمام  سپتا سرش را خم کرد و نشست تا صبحانه» .تفهیم کنم کنم که بهش در وینترفل بودیم، سعی می

  .کند

هایش افتاده  شانه. یک ساعت بعد آن بود که استاد بزرگ پایسل در اتاق ادارد استارك به مالقاتش آمد
سرورم، پادشاه رابرت «. بودند، انگار وزن زنجیر حجیم استادي دور گردنش دیگر از تحملش خارج شده بود

  ».خدایان بهشون آرامش ببخشند. کردندفوت 

عجیب بود » .خدایان بهش عشق و خنده و لذت نبرد بحق رو بدن. نه، اون از آرامش متنفر بود«: ند پاسخ داد
. منتظر این مالقات بود، با این حال همراه این خبر چیزي در درونش مرد. کرد که این همه احساس تهی بودن می

اي که از آن  اما او دست رابرت بود و لحظه... در عوض آزادي براي گریستن بدهدحاضر بود تمام القابش را 
برج دست تا حداکثر مقداري » .لطف کنید و اعضاي شورا رو به اینجا دعوت کنید«. واهمه داشت رسیده بود

  .شد در مورد تاالر شورا گفت آمد تحت محافظت بود؛ این را نمی ي خودش و تامارد برمی که از عهده

شه تا فردا به تاخیر انداخت که غم ما این همه تازه  سرورم؟ مطمئناً امور مملکت رو می«. پایسل پلک زد
 ».نباشه

  ».متاسفانه باید بالفاصله تشکیل جلسه بدیم«: ند آرام اما قاطع گفت

ه دنبال ها را شتابان ب خدمتکارهایش را صدا زد و آن» .هر طور حضرت دست دستور بدن«. پایسل تعظیم کرد
  .دستوراتش فرستاد، سپس با سپاس تعارف ند براي صندلی و فنجانی از شراب شیرین را پذیرفت

سروران من، «. سر باریستان سلمی اولین کسی بود که با زره و رداي یکدست سفیدش سر دعوت حاضر شد
  ».مي مرخصی بدید تا در محضرشون حاضر باش لطفاً اجازه. جاي من در کنار پادشاه جوانه

  ».جاي شما اینجاست، سر باریستان«: ند به او گفت

هایش از  اي شب پیش را به تن داشت و چکمه فینگر نفر بعد بود، هنوز مخمل آبی و کاله نقره لیتل
اون کار «. سپس به ند رو کرد» سروران من«: هیچ دلیل خاصی لبخند زد و گفت بی. سواري غبارآلود بود اسب

  ».ترتیبش داده شده، لرد اداردکوچک که به من سپردید 

واریس همراه عطر استوقدوس وارد شد، پوستش از حمام گل انداخته بود، صورت تپلش پودر تازه خورده 
انگیزي  هاي کوچک امروز آواز غم پرنده«: موقع نشستن گفت. صدا بودند هاي لطیفش کامالً بی بود، دمپایی

  »تونیم شروع کنیم؟ می. مملکت سوگواره. دارند



  ».وقتی لرد رنلی تشریف آورد«: ند گفت

  ».متاسفانه لرد رنلی شهر رو ترك کرده«. واریس با تاسف به او نگاه کرد

  .ند روي حمایت رنلی حساب کرده بود» شهر رو ترك کرده؟«

آخرین بار که . ي عقب خارج شدند یک ساعت قبل از سحر، به همراه سر لوراس و پنجاه محافظ از دروازه«
  ».گاردن تاختند، حتماً به مقصد استورمز اند یا هاي دند، چهار نعل به جنوب میدیده ش

ي  آخرین نامه. شد کرد آمد، اما هیچ کاري نمی ند از ظاهرش خوشش نمی. این هم از رنلی و صد سربازش
. ثبت کنمدیشب پادشاه منو به حضور خواندند و بهم دستور دادند که آخرین فرامینشون رو «. رابرت را درآورد

سر . لرد رنلی و استاد بزرگ پایسل شاهد بودند که رابرت نامه رو مهر کرد تا بعد از مرگش گشوده بشه
  »کنید؟ باریستان، لطف می

. نامه را باز کرد و خواند» .مهر پادشاه رابرته و شکسته نشده«. ي گارد شاهنشاهی کاغذ را معاینه کرد فرمانده
ارك محافظ مملکت اعالم شده، در مقام نیابت سلطنت، تا زمان به سن بلوغ رسیدن طبق این سند، لرد ادارد است«

  ».کنند وارث، فرمانروایی می

نه به پایسل، نه به . ند با خودش گفت، و از قضا ایشون به سن بلوغ رسیده، اما این فکر را به زبان نیاورد
دفاع از پسري بود که پادشاه جدید تصورش  واریس اعتماد نداشت و سر باریستان طبق شرف مقید به محافظت و

ي تلخی در دهان ند داشت، اما  لزوم فریبکاري مزه. کرد ي پیر به این سادگی جافري را رها نمی شوالیه. کرد می
دانست که باید با ظرافت قدم بردارد، باید شورا را حفظ کند و تا زمان مستحکم شدن نیابت سلطنتش به بازي  می

ی آریا و سنسا جایشان در وینترفل امن باشد و لرد استنیس با تمام قوایش به بارانداز پادشاه برگشته وقت. ادامه دهد
  .باشد، فرصت کافی براي رسیدگی به موضوع جانشینی خواهد داشت

فینگر و انگشتان  قید لیتل دانست که پشت چشمان خمار پایسل، لبخند بی هایشان را تماشا کرد، نمی ند قیافه
ي رابرت، مقام لرد محافظ  از این شورا تقاضا دارم که طبق خواسته«. واریس چه افکاري مخفی شدهمضطرب 

  ».منو تایید کنه

  »...سروران، عفو کنید، پیشکار سلطنتی اصرار داره«. تام چاق به اتاق قدم گذاشت. در باز شد

حضور فوري شوراي کوچک در سروران ارجمند، پادشاه خواستار «. پیشکار سلطنتی وارد شد و تعظیم کرد
  ».تاالر تخت سلطنت هستند



پادشاه مرده، اما به هر حال با شما «. ي سریع را داشت؛ احضار شدن غافلگیرش نکرد ند از سرسی انتظار حمله
  ».تام، اگه ممکنه اسکورت تشکیل بده. میاییم

اي  ریس، پایسل و سر باریستان با فاصلهوا. ها بازویش را به ند داد فینگر براي کمک در پایین رفتن از پله لیتل
رداهاي . پوش، روي هم هشت نفر، بیرون برج منتظرشان بودند دو ردیف سرباز زره. اندك دنبالشان آمدند

خورد،  ارغوانی لنیسترها به چشم نمی. ها را به سمت دیگر حیاط مشایعت کردند خاکستریشان با باد جنبیدند و آن
  .ها خشنود بود هاي باالي باروها و دروازه یاما ند از تعداد ردا طالی

ي نقش و نگار دار سیاه و طالیی، و کالهخودي با تاجی بلند زیر بغلش، دم در تاالر  جینس اسلینت، با زره
افرادش درهاي بزرگ بلوط را که بیست پا ارتفاع و بندهاي . فرمانده تعظیم خشکی کرد. ها رسید سلطنتی به آن

  .ل دادن گشودندبرنزي داشتند، با ه

همه به اعلیحضرت جافري از خاندان برتیون و «: پیشکار سلطنتی به داخل هدایتشان کرد و با صداي بلند گفت
ها، فرمانرواي هفت پادشاهی و محافظ مملکت،  ها و نخستین انسان ها و راین لنیستر، اولین با اسم او، پادشاه اندال

  ».احترام بگذارید

به کمک . کشید، راهی طوالنی بود ، جایی که جافري روي تخت آهنین انتظار میتا انتهاي دیگر تاالر
دیگران . نامید فینگر، ند استارك به آهستگی به سمت پسري لنگ لنگان رفت که خودش را پادشاه می لیتل

ها  گریناولین بار که این مسیر را پیموده بود، پشت اسب و شمشیر در دست بوده و اژدهاهاي تار. دنبالش کردند
دانست که آیا جافري نیز  نمی. از روي دیوارها شاهد بودند که چطور جیمی لنیستر را وادار به تسلیم تخت کرد

  .به همان آسانی تسلیم خواهد شد یا نه

هاي تخت سلطنتی  پنج شوالیه از گارد شاهنشاهی، همه جز سر جیمی و سر باریستان، به شکل هالل اطراف پله
ي کامل پوشیده بودند، فوالد لعابدار از کالهخود تا پاشنه، رداي دراز سفید روي شانه، سپر  زره. را گرفته بودند

سرسی لنیستر و دو فرزند کوچکترش پشت سر بارس و سر مرین ایستاده . براق سفید بند شده روي بازوي چپ
. به سفیدي کف دریا بودند دوزي آن هاي میري حاشیه ملکه ابریشمی به سبزي دریا پوشیده بود و توري. بودند

  .تاج روي سرش با آن جفت بود روي انگشتش انگشتر طال با یاقوتی به درشتی تخم کبوتر داشت و نیم

سندور . ها نشسته بود ي زربافت و کاله ساتن سرخ در میان خارها و نیزه تنه ها، پرنس جافري با نیم باالي سر آن
اش را  ي دودي و خاکستري و کالهخود با سر تازي زره. گرفته بودهاي باریک تخت موضع  کلگان در پایین پله

  .پوشیده بود

هایشان را  رداهاي ارغوانی شانه. بیست نفر از محافظین لنیسترها شمشیر به کمر پشت تخت مراقب بودند
بود؛ در  فینگر به قولش عمل کرده اما لیتل. پوشانده بودند و شیرهاي فوالدي بر تاج کالهخودشان نشسته بودند



تمام طول دیوارها، مقابل تابلوهاي مناظر شکار و نبرد رابرت، نفرات ردا طالیی نگهبانان شهر خبردار ایستاده 
پنج به یک نسبت به لنیسترها . اي با نوك سیاه آهنین را در دست داشت ي هشت پایی نیزه بودند، هر مرد دسته

  .برتري قوا داشتند

فینگر نگه  ي لیتل براي کمک در حفظ تعادل، دستش را روي شانه. وختس وقتی ایستاد پایش از درد می
  .داشت

هایی زردوزي شده بود؛ پنجاه شیر غرنده در یک سمت، پنجاه  روي کاله ساتن قرمزش طرح. جافري ایستاد
دهم که تمام تدارکات الزم براي  من به شورا فرمان می«: پسرك اعالم کرد. گوزن جهنده در سمت دیگر

امروز پذیراي سوگند وفاداري اعضاي . مایلم ظرف دو هفته تاجگذاري کنم. اري مرا انجام بدهندتاجگذ
  ».شورایم هستم

  ».لرد واریس، لطف کنید و اینو به لیدي لنیستر نشون بدید«. ي رابرت را درآورد ند نامه

قراره سپر شما باشه،  این. محافظ مملکت«. ملکه به جمالت نگاهی انداخت. خواجه نامه را به سرسی رساند
ها را به چهار تکه پاره کرد، ولشان کرد تا روي زمین  نامه را از وسط پاره کرد، نصفه» سرورم؟ یه تکه کاغذ؟

  .بریزند

  ».هاي پادشاه بودند اونا وصیت«: سر باریستان با بهت گفت

که صحبت کردیم به من لرد ادارد، آخرین بار . ما حاال پادشاه جدیدي داریم«: سرسی لنیستر پاسخ داد
زانو بزنید و به پسرم سوگند وفاداري . زانو بزنید، سرورم. بگذارید لطفتون رو جبران کنم. اي کردید توصیه

بخورید، تا ما بهتون اجازه بدیم که از مقام دست استعفا بدید و باقی روزهاي عمرتون رو در برهوت دلگیري که 
  ».گید بگذرونید بهش خونه می

اگر او این چنین مصمم بود که همین جا و همین حاال موضوع را » .تونستم کاش می«: ت گفتند با جدی
لرد استنیس وارث . پسر تو حقی بر تختی که روش نشسته نداره«. گذاشت اي باقی نمی فیصله دهد، براي ند چاره

  ».حقیقی رابرته

  »!دروغگو«: جافري صورتش سرخ شد و فریاد کشید

  »پادشاه نیست؟جاف ، منظورش چیه؟ مگه حاال مانما«: از ملکه پرسید دلی دهبا ساپرنسس میرسال 

سر باریستان این خائن رو . کنی، لرد استارك خودت رو با زبان خودت محکوم می«: سرسی لنیستر گفت
  ».بازداشت کن



د که ي محافظین استارکی بو در یک چشم بهم زدن در محاصره. ي کل گارد شاهنشاهی مردد بود فرمانده
  .فوالد برهنه در مشتشان داشتند

» کنید سر باریستان تنهاست، سرورم؟ فکر می. و حاال خیانت از حرف به عمل تبدیل شد«: سرسی گفت
هاي گارد شاهنشاهی و  شوالیه. صداي ناهنجار کشیده شدن فلز روي فلز بلند شد و تازي شمشیر در دست داشت

  .راه افتادندبیست محافظ لنیستري به حمایت از او به 

  »!دم همشون رو بکشید، من فرمان می! بکشیدش«: ي پادشاه از تخت آهنین داد کشید پسر بچه

فرمانده، ملکه و «: خطاب به جینس اسلینت گفت» .اي برام باقی نذاشتید چاره«: ند به سرسی لنیستر گفت
  ».اه سلطنتی مشایعتشون کناي نرسه، فقط تحت محافظت به اقامتگ بهشون صدمه. هاش رو بازداشت کن بچه

صد ردا طالیی » !سربازان نگهبانی شهر«: جینس اسلینت موقع بر سر گذاشتن کالهخودش داد کشید
  .هایشان را پایین آوردند و جلو آمدند نیزه

به افرادت بگو که شمشیرهاشون رو بندازند، الزم نیست . خوام خونی ریخته بشه من نمی«: ند به ملکه گفت
  »...کسی

نوك سرخ مرطوب نیزه از . اش را به پشت تامارد فرو کرد ترین ردا طالیی نیزه اي قاطع، نزدیک ضربه با
قبل از برخورد شمشیرش . حسش افتاد ها بیرون زد، چرم و زنجیر را پاره کرد، شمشیر تام چاق از انگشتان بی دنده

  .به زمین، مرده بود

کین چرخید، فلز برق زد، با چند . اً گلوي وارلی را بریدجینس اسلینت شخص. فریاد ند خیلی دیر بلند شد
سپس . رسید که شاید راه فرارش را باز کند اي به نظر می دار را عقب راند؛ لحظه ترین نیزه ي سریع نزدیک ضربه

ي اول سندور کلگان مچ دست شمشیر کین را قطع کرد؛ ضربه دوم او را به زانو انداخت  ضربه. تازي به او رسید
  .از شانه تا جناغ دریدو 

ي او  فینگر خنجر ند را از غالف درآورد و نوکش را زیر چانه مردند، لیتل در اطرافش می شدر حالی که افراد
 ».یادتون که هست، بهتون هشدار دادم که به من اعتماد نکنید«. لبخندش عذرخواهانه بود. گرفت

  



  آريا - ۵۰
  .آریا دفعش کرد و شمشیرهاي چوبی صدا دادند. هدف گرفت و سر او را» باال«: سیریو فورل بلند گفت

صداي تلق باعث شد که سیریو . شمشیر آریا براي مقابله با آن جهید. و شمشیر صفیرکشان آمد» چپ«: داد زد
  .هایش را به هم بزند نوك دندان

آریا هر ضربه را دفع . لوتر، همراه با پیشروي به ج تر و سریع ، سریع»چپ«و دوباره » چپ«و » پایین«و » راست«
  .کشید کرد و عقب می می

ي  و وقتی او ضربه زد، آریا یک قدم به بغل گذاشت، شمشیر او را دفع کرد و به قصد شانه» .حمله«: اخطار داد
اي از  دسته. کم مانده بود به او بخورد، تقریباً، آن قدر فاصله کم بود که تبسم به لب آریا آورد. او ضربه زد
  .آریا با پشت دست آن را کنار زد. نگین از عرق، جلوي چشمش افتادمویش، س

شدند و در تاالر کوچک صداي تلق تلق تلق طنین  کلماتش محو می» .پایین. چپ«: خواند سیریو می
  »!چپ. پایین. چپ. راست. چپ. باال. چپ. چپ«. انداخت می

دهنده  ه از جهت اشتباه بلند شد بیشتر آزاراش خورد، سوزش ناگهانی به خاطر اینک تیغ چوبی به باالي سینه
به خودش . رود، خونمردگی جدیدي خواهد داشتبموقعی که جایی روي دریا به خواب » ...آآخ«: داد زد. بود

  .دهد هر خونمردگی یک درس است و هر درس مهارتش را افزایش می: گفت

  ».حاال تو مردي«. سیریو عقب کشید

  ».گفتی چپ، اما از راست زدي. تو تقلب کردي«: گفت آریا قیافه گرفت و با حرارت

  ».اي و حاال تو یه دختر مرده. کامالً درسته«

  ».اما تو دروغ گفتی«

  ».دیدي ها و بازوم حقیقت رو فریاد کشیدند، اما تو نمی چشم. کلماتم دروغ گفتند«

  »!کردم دیدم، هر لحظه تو رو تماشا می می«

بیا، شمشیر رو کنار بذار، حاال وقت گوش . بینه رقاص آب می. ت، دختر مردهتماشا کردن به معناي دیدن نیس«
  ».دادنه



سیریو فورل شمشیرباز برتر دریاساالر «. آریا او را تا کنار دیوار دنبال کرد و او آنجا روي نیمکت نشست
  »دونی که چطور به این درجه رسید؟ براوس بود، اما آیا تو می

  ».وديتو بهترین شمشیرباز شهر ب«

تر بودند، چرا سیریو فورل بهترین بود؟ حاال بهت  تر، جوان تر، چابک درسته، اما چرا؟ مردهاي دیگه قوي«
. گوش بده. دیدن، به واقع دیدن لب مطلبه«. نوك انگشت کوچکش را با مالیمت روي پلکش گذاشت» .گم می

گردن  انگیز، و وقتی برمی ي شگفت شناختههاي نا رن، به سرزمین وزه می هاي براوسی تا جایی که باد می کشتی
هاي راه  حیواناتی که نظیرشون رو ندیدي، اسب. ناخداهاشون براي باغ وحش دریاساالر حیوانات عجیبی میارن

هاي پشمالو به بزرگی گاو، مانتیکورهاي نیشدار، ببرهایی که  راه، چیزهاي خالدار گنده با گردن دراز، موش
سیریو فورل این . هاشون شبیه داسه کنند، سوسمارهاي وحشتناکی که پنجه ل میهاشون رو در کیسه حم بچه

  .چیزها رو دیده

. اش رو تعریف کنم شمشیرباز برتر تازه مرده بود و دریاساالر سراغ من فرستاد خوام خاطره روزي که می
وقتی به . رد کرده بودهاي زیادي به محضرش اومده بودند و به همون تعداد نامزد رو بدون ذکر دلیل  براوسی

بهم گفت که یکی از ناخداها این حیوون رو . ي زرد چاقی داشت حضورش رسیدم، نشسته بود و در بغلش گربه
  »مشابه این خانم رو به عمرت دیدي؟«: ازم پرسید. ي ماوراي محل طلوع خورشید آورده براش از جزیره

و دریاساالر خندید و همون » .بینم ابهش رو میهاي براوس هزار تا مش هر شب در کوچه«: و من بهش گفتم
  ».روز من شمشیرباز برتر نامیده شدم

  ».شم متوجه نمی«. اش در هم رفت آریا قیافه

اي  بقیه انتظار داشتند که حیوون افسانه. ي عادي بود، همین گربهه یه گربه«. هایش را به هم زد سیریو دندان
پروري چاق  هاي دیگه نبود، فقط به خاطر تن بزرگتر از گربه. ر بزرگهگفتند چقد می. دیدند باشه، پس همینو می

هاش در  گوش. هاي کوچک نازي داره گفتند چه گوش می. داد ي خودش بهش غذا می بود، دریاساالر از سفره
و با وجود اینکه دریاساالر بهش خانم گفت به وضوح نر بود، و دیگران . ها جویده شده بود دعواي بین گربه

  »کنی؟ گوش می. دیدند اي ماده می بهگر

  ».تو چیزي رو دیدي که وجود داشت«. آریا رویش فکر کرد

ها حقیقت  ده، اما چشم گه و مغز فریبمون می قلب دروغ می. هاته تنها کاري که الزمه باز کردن چشم. دقیقاً«
. با پوستت حس کن. بو کن با دماغت. با دهنت بچش. هات بشنو با گوش. هات نگاه کن با چشم. بینند رو می

  ».شه رسه، و به این ترتیب حقیقت آشکار می بعدش نوبت به فکر کردن می



  ».کامالً درسته«: آریا با تبسم گفت

کنم وقتی به این وینترفل تو رسیدیم، موقعشه که این  فکر می«. ي لبخند زدن داد سیریو فورل به خودش اجازه
  ».نیدل رو در دستت بذاریم

  »...صبر کن تا به جان نشون بدم! بله«: شتیاق گفتآریا با ا

  .آریا برگشت. پشت سرش درهاي بزرگ چوبی تاالر کوچک ناگهان با صداي بلند باز شدند

اي از گارد شاهنشاهی زیر تاق در ایستاده بود و پشت سرش پنج نفر از محافظین لنیستري صف کشیده  شوالیه
هاي به رنگ زنگ او را از زمان  آریا چشمان مغموم و سبیل. ش باال بودي کامل داشت، اما روبند او زره. بودند

ها پیرهن زنجیرباف روي چرم سخت و کاله  ردا سرخ. سر مرین ترنت: مالقات پادشاه از وینترفل به خاطر آورد
  ».دخترآریا استارك، با ما بیا «: شوالیه گفت. فلزي با تاج شیر داشتند

  »خواي؟ چی می« .آریا با دودلی لبش را جوید

  ».خواد تو رو ببینه پدرت می«

چی شده که لرد ادارد به جاي افراد «. آریا یک قدم به جلو برداشت، اما سیریو فورل بازوي او را گرفت
  ».خودش لنیسترها رو فرستاده؟ متحیرم

  ».این موضوع به تو مربوط نیست. رقص مربیاز حد خودت تجاوز نکن، «: سر مرین گفت

  .لنیسترها خندیدند. شمشیر چوبیش را باال گرفت» .فرستاد پدرم تو رو نمی« :آریا گفت

ي  خورده من از شمشیرهاي سفید، یکی از برادرهاي قسم. اون چوب رو بنداز، دختر«: سر مرین به او گفت
  ».گارد شاهنشاهی هستم

  ».نیستم با تو بیاماگه نخوام مجبور . کش، وقتی که پادشاه قبلی رو کشت همین طور شاه«: آریا گفت

  .روبند کالهخودش را پایین کشید» .بگیرینش«: به افرادش گفت. صبر سر مرین ترنت تمام شد

ردن کبراي آرام . آریا ناگهان ترسید. داد ها جلو آمدند، با هر قدمشان زنجیر به آهستگی صدا می سه نفر از آن
  .برد تر از شمشیر می ترس عمیق: شتاب قلبش به خودش گفت

همون جا که «. ها آمد زد به میان آن اش می یریو فورل در حالی که شمشیر چوبیش را با مالیمت روي چکمهس
  »کنید؟ شما مردید یا سگ که یه بچه رو تهدید می. هستید بایستید



  ».از سر راه بکش کنار، پیرمرد«: ها گفت یکی از ردا سرخ

من سیریو فورل هستم و تو از این به بعد با احترام «. چوب سیریو صفیرکشان باال آمد و به کالهخود او خورد
  ».زنی با من حرف می يبیشتر

آریا . کننده ضربه زد چوب دوباره با سرعتی مبهوت. مرد شمشیرش را از غالف کشید» .ي کچل حرامزاده«
نگشتان محافظ در حالی که با احتیاط ا. صداي بلند شکستن شنید و شمشیر محکم روي کف سنگی تاالر افتاد

  »!دستم«: کشید اش را نگه داشته بود داد می شکسته

  ».رقص فرزي مربینسبت به یه «: سر مرین گفت

  ».تو نسبت به یه شوالیه کندي«: سیریو جواب داد

  ».براوسی رو بکشید و دختره رو برام بیارید«: شوالیه سفید دستور داد

گشت شکسته، تف کرد و با دست چپ خنجرش را پنجمیِ ان. چهار محافظ لنیستري شمشیرهایشان را کشیدند
  .درآورد

هایش را به هم زد، بدنش حالت رقاص آب را گرفت که تنها پهلویش را به حریف عرضه  سیریو فورل دندان
آریا دخترم، درس رقص امروز «: اي از لنیسترها چشم بردارد، بدون نگاه به آریا گفت بدون اینکه لحظه. کرد می

  ».بدو پیش پدرت. اال دیگه بريبهتره ح. تموم شد

: زمزمه کرد. هایش گوش کند خواست او را تنها بگذارد، اما او به آریا آموخته بود که به حرف آریا نمی
  ».چابک مثل آهو«

  ».صحیح«: شدند گفت سیریو فورل در حالی که لنیسترها نزدیک می

کرد،  اکنون که سیریو را تماشا می. دآریا که شمشیر چوبی خودش را محکم در دستش گرفته بود، عقب کشی
ها از سه جهت با شمشیر  ردا سرخ. آورده سیریو تنها اداي جنگیدن را در می ،هایشان متوجه شد که موقع مبارزه

ها زره زنجیرباف روي سینه و بازو داشتند و قطعات فلزي به شلوارهایشان  آن. هایشان به او یورش بردند در دست
هایشان برهنه بود و کالهشان محافظ دماغ داشت،  دست. پوشاند ساق پایشان را تنها چرم می دوخته شده بود، اما

  .هایشان حفاظی نداشت اما چشم

او . آریا مردي را ندیده بود که چنین سریع حرکت کند. ها نماند، بلکه به چپ چرخید سیریو منتظر رسیدن آن
مرد دوم که تعادل درست نداشت، به آغوش اولی . یک شمشیر را با چوبش دفع کرد و از دومی کنار کشید



ها پرید، سر  نگهبان سوم از روي آن. سیریو با چکمه به پشت او زد و دو ردا سرخ با هم به زمین افتادند. رفت
خون در سوراخ قرمزي که قبالً محل . ریو سرش را پایین کشید و به باال ضربه زدیس. رقاص آب را هدف گرفت

  .ود جمع شد و او با فریاد روي زمین افتادچشم چپ نگهبان ب

مرد خنجردار . سیریو با لگد به صورت یکی زد و کاله فلزیش را از روي سرش قاپید. شدند ها بلند می افتاده
آخرین ردا قرمز با . ي زانوي مرد را خرد کرد سیریو آن را با کالهخود دفع کرد و با چوبش کاسه. اي زد ضربه

سیریو به راست چرخید و ضربه به میان . له کرد، با هر دو دست شمشیرش را پایین آوردفریاد فحش داد و حم
مرد . شمشیر زنجیر و چرم و گوشت را برید. کرد برخیزد کالهخود فرود آمد که سعی می ي مرد بی گردن و شانه

باشد، سیریو به روي قبل از اینکه قاتلش فرصت آزاد کردن شمشیرش را داشته . فریاد کشان به روي زانو افتاد
اي کرد و به عقب تلو تلو خورد، گلویش را گرفته بود و صورتش سیاه  ي خفه نگهبان ناله. سیب آدمش کوبید

شد، پنج مرد، مرده یا در حال مرگ، روي زمین  وقتی آریا به در عقب رسید که به آشپزخانه باز می. شد می
  ».عرضه هاي بی کودن«. ش از غالف فحش دادشنید که سر مرین موقع بیرون کشیدن شمشیر. بودند

آریا «: بدون اینکه به آریا نگاهی بیندازد گفت. هایش را بهم زد سیریو فورل دوباره حالت گرفت و دندان
  ».دخترم، فوراً برو

ا ها پوشیده ب ها، گلو و دست اي سفید، ساق شوالیه سر تا پا در زره: دید آریا می. ها ببین گفته بود که با چشم
ي چرمی و  سیریو با جلیقه: در مقابل آن. ها پنهان پشت کالهخود بلند سفید، و فوالد برنده در دست فلز، چشم

  ».سیریو، فرار کن«: داد کشید. شمشیر چوبی در دست

سیریو از جلوي شوالیه به » .کنه شمشیرباز برتر براوس فرار نمی«: زد سیریو گفت موقعی که سر مرین ضربه می
در یک چشم بهم زدن، چند ضربه به شقیقه، آرنج و گلوي شوالیه زده بود، صداي برخورد چوب . یدکنار رقص

جلوي . سر مرین پیشروي کرد؛ سیریو عقب رفت. آریا خشکش زده بود. روي فلز کالهخود و زره بلند شده بود
  .ي بعدي را گرفت، از سر راه دومی کنار کشید، سومی را دفع کرد ضربه

  .را شکست و از مغز سربی گذشت، چوب سیریو را دو نیم کردچهارمی چوب 

  .کنان چرخید و دوید آریا گریه

یک شاگرد نانوا که سینی چوبی در . هاي آشپزخانه و آبدارخانه گذشت کور و هول از میان آشپزها و کمک
ین پخش پخت روي زم هاي معطر تازه آریا او را سرنگون کرد، قرص نان. دست داشت، سر راهش سبز شد

صداي فریاد از پشت سرش بلند شد و قصاب تنومندي را دور زد که با دهان باز و ساطور در دست به او . شدند
 .هاي قصاب تا آرنج سرخ بودند دست. خیره شده بود



صدا مثل  بی. چابک مثل آهو. همه چیزهایی که سیریو فورل به او آموخته بود به سرعت از ذهنش گذشتند
. برد تر از شمشیر می ترس عمیق. خونسرد مثل آب ساکن. فرز مثل مار. برد تر از شمشیر می ترس عمیق. سایه

کسی که اسیر ترس شود قبل از شروع . برد تر از شمشیر می ترس عمیق. درنده مثل گرگ. نیرومند مثل خرس
وقتی به . برد شمشیر میتر از  ترس عمیق. برد تر از شمشیر می ترس عمیق. برد تر از شمشیر می ترس عمیق. باخته
براي یک لحظه . زد هاي مارپیچ رسید، مشتش که شمشیر چوبی را گرفته بود از عرق لیز بود و نفس نفس می پله

رساند که تا برج دست از روي حیاط کوچک  اي می باال یا پایین؟ باال او را به پل سرپوشیده. خشکش زد
سیریو یک بار گفته بود که هیچ . خابش را از آریا انتظار داشتندها انت گذشت، اما مطمئناً مسیري بود که آن می

ي سنگی  آریا پایین رفت، چرخید و چرخید، هر بار از روي دو یا سه پله. وقت کاري نکن که ازت انتظار دارند
 ي آبجو چیده به سرداب گنبددار غارمانندي وارد شد که در هر طرفش تا ارتفاع بیست پایی بشکه. باریک پرید

  .شد ي باریک مرتفعی وارد می تنها روشنایی از پنجره. بودند

جرات برگشتن از . راه خروجی وجود نداشت جز همان راهی که از آن وارد شده بود. بست بود سرداب بن
. گفت که چه اتفاقی افتاده کرد و می باید پدرش را پیدا می. توانست بماند ها را نداشت، اما اینجا هم نمی آن پله

  .کرد ش از او محافظت میپدر

اي به روي دیگري آن قدر باال رفت که  آریا شمشیر چوبیش را به کمربندش فرو برد و با پریدن از روي بشکه
دیوار سه قدم ضخامت داشت، . با هر دو دست سنگ را گرفت، خودش را باال کشید. دستش به پنجره رسید

وقتی سرش به . آریا به سمت روشنایی روز به راه افتاد. شتپنجره مانند تونلی بود که به باال و خارج شیب دا
  .سطح زمین رسید، به برج دست در سمت دیگر حیاط نگاهی انداخت

ها افتاده بود، ردایش  مردي به صورت روي پله. در مستحکم چوبی باز بود، انگار آن را با تبر شکسته بودند
ناگهان با وحشت متوجه شد که رداي جسد . به خون بودي زنجیربافش آغشته  تنه زیرش مانده بود و پشت نیم

  .داد که چه کسی است تشخیص نمی. دوزي ساتن سفید است پشم خاکستري با حاشیه

ها دنبالش آمده بودند؟ به یاد  افتاد؟ پدرش کجا بود؟ چرا ردا سرخ چه اتفاقی داشت می» .نه«: زمزمه کرد
اگه یه دست ممکنه بمیره، چرا دومی . که هیوالها را یافته بود هاي آن مرد ریش زرد افتاد، همان روزي گفته

موقع خروج از پنجره از . نفسش را براي گوش دادن نگه داشت. نمیره؟ آریا اشک را در چشمانش حس کرد
  .شنید سمت برج دست صداي جنگیدن، داد و فریاد، چکاچک فوالد را می

  ...پدرش. توانست به آنجا برگردد نمی

ها جوري و ویل و هیوارد را  آن. براي یک لحظه ترس قدرت حرکتش را گرفته بود. نش را بستآریا چشما
توانستند پدرش را نیز بکشند، و او را در  ها می آن. ها را، هر کس که بوده کشته بودند، و آن نگهبان روي پله



اي  تظاهر به رقاص آب بودن فایدهاما » .بره تر از شمشیر می ترس عمیق«: بلند گفت. صورتی که به دامش بیندازند
ي سفید احتماالً او را کشته بود، و او تنها یک دختر کوچک با شمشیري  نداشت، سیریو رقاص آب بود و شوالیه

  .زده چوبی بود، تنها و وحشت

ي سرخ  قلعه. رسید قلعه متروکه به نظر می. خاست با احتیاط اطراف را دید زد به حیاط خزید، موقعی که برمی
آریا با حسرت به باال . شان مخفی شده بودند ي اهالی پشت درهاي بسته حتماً همه. هیچ وقت خالی از سکنه نبود

. ي دیگر خزید اي به سایه چسبیده به دیوارها از سایه. به اتاق خوابش نگاه کرد، سپس از برج دست دور شد
گرفتند، او را  خودش بود و اگر او را میفقط اینکه حاال گربه ... هاست کرد که به دنبال گربه تظاهر می

  .کشتند می

داشت تا کسی  ها و روي دیوارها گذشت، هر جا که ممکن بود پشتش را به سنگ نگه می از بین ساختمان
موقعی که یواشکی از حیاط داخلی . ها رسید ي خاصی به اسطبل نتواند غافلگیرش بکند، و سرانجام بدون حادثه

دانست که طرفدار چه کسی  پوش از مقابلش دوان دوان گذشتند، اما چون نمی یی زرهگذشت، چند ردا طال می
هالن، استاد اسب وینترفل از زمانی که آریا به یاد داشت، کنار در . هستند در سایه نشست و گذاشت که بگذرند

آریا از . شتهاي سرخ دا آن قدر چاقو خورده بود که انگار پیرهنش طرح گل. اسطبل روي زمین افتاده بود
به ... آریا زیر پا، تو باید«: هاي او باز شدند و زمزمه کرد مرگ او مطمئن بود، اما وقتی جلوتر رفت، چشم

استاد اسب دوباره چشمانش را بست و چیز . حباب و کف سرخ از دهانش بیرون زد» ...اخطار بدي که... پدرت
  .دیگري نگفت

اي پر از  ارابه. او چند بار بازي کرده بود و سه تا از محافظین پدرشاجساد بیشتري در داخل بود؛ نوکري که با 
زدند  مردهاي مرده حتماً داشتند آن را براي حمل به اسکله بار می. جعبه و صندوق کنار در اسطبل رها شده بود

ه آریا یکی از اجساد، دسموند بود که شمشیرش را ب. آریا با احتیاط نزدیک شد. که مورد هجوم قرار گرفتند
هایش بدون دیدن به سقف  به پشت افتاده بود، چشم. نشان داده بود و قول داده بود که از پدر او محافظت کند

نزدیک او مردي با رداي سرخ و کالهخود شیر لنیسترها مرده . لولیدند ها می ها روي چشم زل زده بودند و مگس
آریا . ارزد ها می ي ده تا از این جنوبی که هر شمالی به اندازهدسموند به او گفته بود . اما تنها یک نفر. افتاده بود

 »!دروغگو«. ناگهان با خشم به جسد لگد زد

ي آریا زین کردن  تنها نقشه. کشیدند قرار بودند، شیهه و خرناس می ها از بوي خون در جاي خود بی حیوان
. دکرخواهد  شو سرانجام به وینترفل هدایت ي شاهی بماند کافی بود در جاده. اسب و گریختن از قلعه و شهر بود

  .تسمه و دهنه را از روي دیوار برداشت

حتماً در جنگ پرت شده . هاي افتاده توجهش را جلب کرد گذشت، یکی از صندوق وقتی از پشت ارابه می
ریا آ. چوب شکسته بود، در صندوق باز و محتویاتش روي زمین پخش بود. بود یا موقع بارگیري افتاده بود



ي شاهی لباس گرم نیاز داشته  اما شاید در جاده. پوشید شناخت هایی را که هیچ وقت نمی ابریشم و ساتن و مخمل
  ...در ضمنو ... باشد

رداي پشمی ضخیمی پیدا کرد، به همراه دامن مخمل و . هاي پخش شده زانو زد روي خاك در میان لباس
اي که شاید  ي نقره مادرش برایش گلدوزي کرده بود، دستبند بچهپیرهن ابریشم و چند تا لباس زیر، پیرهنی که 

آن را . در شکسته را از سر راه کنار زد و در داخل صندوق به دنبال نیدل گشت.  امکان فروشش را داشته باشد
مدتی . ي متعلقاتش موقع سقوط صندوق به هم ریخته بودند جایی در ته قایم کرده بود، زیر همه چیز، اما همه

سپس انگشتانش سختی فلز را زیر یک پیرهن . ریا نگران بود که نکند کسی شمشیر را پیدا کرده و دزدیده باشدآ
  .ساتن حس کردند

  .صداي نزدیکی از پشت سرش بود» .اینجاست«

پسر مهتري پشت سرش با پوزخندي روي صورت ایستاده بود، زیرپیراهن سفید . آریا سراسیمه برگشت
هایش پوشیده از پهن بودند و چنگکی در یک دست  چکمه. ي خاکیش بیرون زده بود کثیفش از زیر جلیقه

  »تو کی هستی؟«: آریا پرسید. داشت

  ».دختر گرگ. شناسمش، اوه آره شناسه، اما من می منو نمی«

پدرم دست «. به دنبال نیدل به صندوق دست برد» .کمک کن که اسب زین کنم«: آریا ملتمسانه گفت
  ».ده پاداش می پادشاهه، بهت

  ».بیا اینجا، دختر. ده ملکه است که به من پاداش می«. پسرك به سمت او به راه افتاد» .پدر مرده«

  .ي نیدل را گرفتند انگشتانش دسته» !جلو نیا«

  ».گم بیا می«. بازوي آریا را سفت گرفت

ي توام با وحشت،  آن لحظهدر . هر چه سیریو فورل به او آموخته بود، در کمتر از یک ضربان قلب محو شد
  .آورد درسی بود که جان اسنو در همان اول به او داده بود تنها چیزي که آریا به خاطر می

  .با نوك تیز به او زد و سراسیمه و آشفته تیغ را به باال فشرد

پسرك چنگک را . اش بیرون زد ي چرمی و پوست سفید شکم او را سوراخ کرد و از شانه نیدل جلیقه
  ».آه، درش بیار«: نالید. هایش دور تیغ را گرفتند دست. خت و صداي ضعیفی شبیه به آه درآورداندا

  .وقتی بیرونش کشید، پسرك مرد



موقع . زده در برابر ظاهر مرگ حرکت و وحشت آریا روي جسد ایستاد، بی. کشیدند ها بلند شیهه می اسب
ریخت و زیر جسدش جمع  شکمش مقدار بیشتري می سقوط، خون از دهان پسر بیرون زده بود و از سوراخ روي

. آهسته عقب رفت، نیدل سرخ در دستش بود. هایش شکافته بودند جایی که تیغ را گرفته بود کف دست. شد می
  .گر مهتر شد، جایی دور از اینجا، دور از چشمان مالمت باید دور می

موقع بلند کردن زین به پشت اسب ناگهان تسمه و دهنه را دوباره برداشت و به سمت مادیانش دوید، اما 
شاید . شوند حتی درهاي پشتی نیز احتماالً مراقبت می. هاي قلعه بسته خواهند بود خوف به دلش نشست؛ دروازه

ها دستور خواهند داشت که  نه، آن... اگر فکر کنند که او پسر است شاید بگذارند که. ها او را نشناسند نگهبان
  .ه ندهند، اهمیت نخواهد داشت که او را بشناسند یا نهکسی را به بیرون را

  ...اما راه دیگري براي خروج از قلعه وجود داشت

توانست اتاق هیوالها را  می. زین از انگشتانش سر خورد، تاالپ روي خاك افتاد و ابري از غبار بلند شد
  .دانست که باید سعی کند دوباره پیدا کند؟ مطمئن نبود، با این حال می

بقیه چیزها را در . هاي آن پنهان کرد هایی که جمع کرده بود پیدا کرد، ردا را پوشید و نیدل را زیر چین لباس
در عقب را باز کرد، با . با بقچه زیر بغلش محتاطانه به انتهاي دیگر اسطبل رفت. یک پارچه جمع و گره زد

ي جانگداز مردي از روي درد در  ردست و نالهصداي مبارزه با شمشیر در دو. اضطراب نگاهی به بیرون انداخت
رفت، از آشپزخانه کوچک و خوکدانی  هاي مارپیچ پایین می باید از پله. شنید سمت دیگر حیاط را می

فقط مشکل این بود که باید ... ي سیاه پیموده بود ي پیش در تعقیب گربه گذشت؛ این راهی بود که دفعه می
آریا سعی کرد که راه دیگري . توانست از آن راه برود نمی. گذشت ها می یدرست از جلوي خوابگاه ردا طالی

توانست در امتداد دیوار کنار رودخانه و از میان جنگل خدایان  رفت، می اگر به سمت دیگر قلعه می. بیندیشد
  .اما اول مجبور بود که از حیاط در معرض دید واضح نگهبانان روي دیوار بگذرد... بگذرد

برخی از روي قیافه . بیشترشان ردا طالیی و مسلح به نیزه بودند. همه سرباز روي دیوارها ندیده بودهرگز این 
کردند؟ از آن باال آن قدر کوچک به نظر  دیدند، چه می اگر دویدن او در طول حیاط را می. شناختند او را می

  اهمیت خواهند داد؟ .رسید که شاید قادر به تشخیصش نباشند می

ي خروج رسید آن قدر ترسیده بود که قدرت  گفت که حاال باید بیرون برود، اما وقتی لحظهبه خودش 
  .حرکت نداشت

آشفته . اش را بیندازد آریا کم ماند که بقچه. خونسرد مثل آب ساکن: صداي ضعیفی در گوشش زمزمه کرد
  .ودها و مردان مرده در اسطبل نب به اطراف نگاه کرد، اما هیچ کس جز خودش و اسب



هایش آرامش  توانست تشخیص بدهد، اما به نحوي ترس صداي خودش بود یا سیریو؟ نمی. صدا مثل سایه بی
  .یافتند

  .از اسطبل به خارج قدم گذاشت

خواست بدود و قایم شود، اما خودش را وادار کرد  می. ترین کاري بود که به عمرش انجام داده بود ترسناك
ان قدم بردارد که انگار تمام وقت دنیا را در اختیار دارد و دلیلی براي واهمه که آهسته حیاط را قدم بزند، چن

ها را به مانند خزیدن حشرات روي پوست زیر لباسش حس  هاي آن در ذهنش نگاه. داشتن از کسی ندارد
داد و  ت میکنند، تمام شهامتش را از دس دید که تماشایش می اگر می. آریا یک بار هم به باال نگاه نکرد. کرد می

نگاهش را . کردند ها دستگیرش می گریخت، آن وقت آن انداخت و مثل یک بچه با گریه می ي لباس را می بقچه
لرزید، اما  ي دور حیاط، از شدت تعریق می ي سپت سلطنتی در گوشه تا رسیدن به سایه. روي زمین نگه داشت

 .هاي و هوي به راه نیفتاده بود

کرد که  آریا گمان می. سوختند داخل پنجاه شمع نیایش در سکوت معطري میدر . سپت باز و خالی بود
. اي در پشت خارج شد هایش فرو برد و از پنجره ها را به آستین آن. خدایان کمبود دو تا را حس نخواهند کرد

. گم شد گوش را به دام انداخته بود کاري نداشت، اما بعد آن ي تک اي که گربه بی سر و صدا پیدا کردن کوچه
هاي تاریک راهش را کورمال پیدا  ها به داخل خزید و خارج شد، از روي دیوارها پرید، در سرداب از پنجره

ي باریک کم ارتفاعی که به کمینگاه هیوالها منتهی  پیدا کردن پنجره. یک بار صداي گریستن زنی را شنید. کرد
  .شد بیش از یک ساعت طول کشید می

آمیز بود؛  مخاطره. داخت و براي روشن کردن شمعش کمی از راه آمده را برگشتاش را به داخل ان بقچه
. دمید، صداهایی شنید سوز می آتشی که به یاد داشت، کم مانده بود خاموش شود و موقعی که روي چوب نیم

ن شدند از پنجره خارج شد، بدو ها از در وارد می انگشتانش را دور شمع لرزان گرفت، درست موقعی که آن
  .ها بیندازد تا هویتشان را بفهمد اینکه نگاهی به آن

با هر قدم . آریا شمع را باالي سرش گرفت. تقریباً مثل دوستانی قدیمی بودند. هیوالها این بار او را نترساندند
زمزمه . چرخیدند شدند که انگار براي تماشاي عبور او می ها روي دیوارها طوري جابجا می داشت، سایه که برمی

تیغ باریک خیلی کوچک و اژدهاها در مقابل خیلی بزرگ بودند، . نیدل را از زیر ردایش درآورد. »اژدها«: کرد
  .اما با این وجود با گرفتن فوالد در دستش احساس بهتري داشت

نیدل را در دست چپش، دست . ي پشت در به همان سیاهی بود که به خاطر داشت راهروي دراز فاقد پنجره
ورودي چاه در سمت . موم داغ روي بند انگشتانش جاري شد. شمع را در مشت راستش نگه داشت شمشیرش، و

بخشی از وجودش تمایل به دویدن داشت، اما از خاموش شدن شمعش . چپ بود، پس آریا به راست رفت



ید، اما ي روشنایی یک لحظه یک جفت چشم ریز درخشان د شنید و در حاشیه ها را می جیر جیر موش. ترسید می
پنهان شدن در اینجا بسیار راحت بود، همان طور . از چیزهاي دیگري وحشت داشت. ترساندند ها او را نمی موش

دید که کنار دیوار  تصویر محوي از مهتر را می. که خودش از جادوگر و مرد با ریش دو شاخه قایم شده بود
شاید . چکد هایش می اي عمیق کف دسته هایش مثل چنگال خم شده و خون هنوز از زخم ایستاده، دست

شاید به نفعش . ي شمع آریا را ببیند توانست شعله او از خیلی دور می. منتظر بود که موقع عبور به او چنگ بندازد
  ...باشد که نور را خاموش کند

نترفل هاي وی ناگهان آریا به یاد سرداب. برد تر از شمشیر می ترس عمیق: ي درونش زمزمه کرد صداي آهسته
ها را دیده بود تنها یک  اولین بار که آن. تر هستند ها از این مکان خیلی ترسناك به خودش گفت که آن. افتاد

ها را به آن پایین برده بود، آریا و سنسا، و برن کوچولو را که آن موقع  برادرش راب آن. دختر کوچک بود
داشتند و برن با چشمانی به درشتی نعلبکی  آن همه آدم تنها یک شمع. بزرگتر از سن فعلی ریکان نبود

هاي زیر پایشان و شمشیرهاي آهنین روي زانویشان را  هاي سنگی پادشاهان زمستان به همراه گرگ صورت
  .کرد تماشا می

هاي خودشان را به  ها را همه راه تا انتها برده بود، از پدربزرگ و برندون و لیانا گذشته بود تا مقبره راب آن
ي پیر به او  ننه. سنسا چشمش روي شمع کوچک کوتاه بود، از ترس اینکه مبادا خاموش شود. شان دهدها ن آن

راب با شنیدنش لبخند زده بود و زمزمه کرده . هایی به بزرگی سگ دارد گفته بود که این پایین عنکبوت و موش
آن وقت بود که صدا را » .استه شن، اینجا جوالنگاه مرده چیزهاي بدتري از عنکبوت و موش پیدا می«: بود

  .برن کوچولو محکم دست آریا را گرفته بود. شنیدند؛ آهسته و بم و لرزان

ها دوید و برن  کشان تا پله ي باز به بیرون قدم گذاشت و براي خون نالید، سنسا جیغ وقتی روح سفید از مقبره
. تنها جان بود، سر تا پا پوشیده از آرد .آریا سر جایش ماند و به روح مشت زد. گریان دور پاي راب را گرفت

اما جان و راب تنها خندیدند و خندیدند، و خیلی زود برن و » .توي احمق بچه رو ترسوندي«: آریا به او گفت
  .خندیدند آریا نیز می

مهتر مرده بود، . اي برایش نداشت خاطره لبخند به لب آریا آورد و بعد آن تاریکی دیگر عامل ترس نهفته
وقتی به خانه . رفت به خانه می. کشت پرید باز او را می اي بیرون می ش او را کشته بود، اگر دوباره از گوشهخود

  .رسیده باشد و پشت دیوارهاي گرانیتی خاکستري وینترفل در امان باشد، همه چیز بهتر خواهد شد

  .ر تاریکی فرو رفتتر د فرستاد و آریا عمیق اي می هاي آهسته هایش پیشاپیش انعکاس صداي قدم

   



  سنسا - ۵۱
  .روز سوم سراغ سنسا آمدند

ها به  اي داشت، اما اطراف یقه و آستین اي انتخاب کرد که دوخت ساده ي ساده لباس پشمی خاکستري تیره
رفت انگشتانش خیلی  اي ور می هاي نقره بدون کمک خدمتکار، وقتی با دکمه. شکل فاخري گلدوزي شده بود

آن قدر گریسته بود که . مصرف بود جین پول را پیش او حبس کرده بودند، اما جین بی. ندزمخت و ناشی بود
  .خواهد از گریه و زاري براي پدرش دست بردارد رسید که می صورتش پف کرده بود و به نظر نمی

پدرت مطمئنم که حال «: اي ببندد، به او گفت هاي لباس را به شکل شایسته وقتی سرانجام موفق شد که دکمه
ي جین را  کرد که محبت شاید روحیه فکر می» .ي مالقات با اونو بده خوام که بهت اجازه خوبه، از ملکه می

چقدر بچه . اش شدت بیشتري یافت بهبود ببخشد، اما دخترك تنها با چشمان قرمز و متورم به او نگاه کرد و گریه
 .بود

ر پشت دیوارهاي مستحکم دژ میگور با درهاي بسته و با شروع کشتار، حتی د. سنسا هم روز اول گریسته بود
او در کنار صداي فوالد از سمت حیاط بزرگ شده بود و خیلی به ندرت روزي . شد که نترسید چفت شده، نمی

از عمرش بدون شنیدن چکاچک شمشیرها گذشته بود، با این وجود اطالع داشتن از واقعی بودن مبارزه همه چیز 
: کرد که هرگز تجربه نکرده بود و صداهاي دیگري هم بودند وي صدا طوري تمرکز میر. داد را تغییر می

ها  ها، شوالیه در ترانه. ها ها و در حال مرگ هاي خشمگین، فریادهاي کمک، زاري زخمی هاي درد، فحش ناله
کرد که به او  بنابراین او گریست و از پشت در تمنا. کردند کشیدند یا براي ترحم التماس نمی هرگز داد نمی

اگر سربازان . ي دالورش را صدا کنند بگویند چه خبر است، پدرش را صدا کنند، سپتا موردان، پادشاه، شاهزاده
اي که در گشوده شد، دیر وقت شب بود و جین  تنها دفعه. هایش را شنیدند، جوابی ندادند محافظ او خواهش

ادامه داد و » .کشند دارند همه رو می«: ار داد کشیده بوددختر پیشک. پول را لرزان و زخمی به داخل هل دادند
سنسا . ها از خون لیز بودند برج دست پر از جسد بود و پله. تازي در او را با پتک جنگی شکسته بود. ادامه داد

در یک تختخواب مثل دو خواهر در . کرد و سعی داشت دوستش را آرام کند هاي خودش را پاك می اشک
  .اب رفته بودندآغوش هم به خو

ترین برج دژ میگور قرار  اتاقی که سنسا در آن محبوس بود در باالي مرتفع. روز دوم از آن هم بدتر بود
اند و پل متحرکی را که از  توانست ببیند که در آهنین سنگین دروازه را پایین کشیده ي آن می از پنجره. داشت

محافظین لنیستري . اند  گذشت، باال کشیده اطرافش می ي ي دژ درون دژ از قلعه روي خندق خشک جدا کننده
ي سرخ را تسخیر  نبرد خاتمه یافته بود و سکوت قبرستان قلعه. گشتند نیزه و کمان در دست روي دیوارها می

  .پایان جین پول بود تنها صدا، صداي گریه و زاري بی. کرده بود



براي صبحانه، جوجه کباب و سبزیجات موقع ظهر و پخت و شیر  دادند، پنیر سفت و نان تازه بهشان غذا می
آوردند حاضر نبودند که به  شام دیر وقت شامل سوپ گوشت گاو و جو، اما خدمتکارهایی که غذا را می

هایش را از برج دست آوردند، همین طور برخی از  چند زن آن روز عصر لباس. سواالت سنسا پاسخ بدهند
ها حرف بزند، چنان از  زده بودند و وقتی سعی کرد که با آن ي جین وحشت ندازهچیزهاي جین را، اما تقریباً به ا

ي خروج از اتاق  ها اجازه محافظین پشت در هنوز به آن. او فرار کردند که انگار طاعون خاکستري دارد
  .دادند نمی

حتماً مایلند . ت کنملطفاً، الزمه با ملکه دوباره صحب«: ها گفت سنسا مثل هر کس که آن روز دیده بود به آن
اگه ملکه امکان . خوام ببینمشون، لطفاً بهشون بگید که می. کنند دونم که قبول می که با من صحبت کنند، می

  ».قراره وقتی بزرگتر شدیم با هم ازدواج کنیم. نداره، پس لطف کنید به پرنس جافري بگید

بم و طنین افکن بود، و صداي کشدار صدایش . موقع غروب روز دوم، زنگ بزرگی شروع کرد به نواختن
هاي دیگري را  نواختن ادامه یافت و ادامه یافت، و بعد مدتی صداي زنگ. طوالنی، خوف به دل سنسا انداخت
 غرید و از طوفان پیش صدا مانند رعد روي شهر می. دادند ي ویسنا پاسخ می شنیدند که از سپت اعظم روي تپه

  .داد رو خبر می

  »زنند؟ ها رو می چه خبره؟ چرا زنگ«: ا پوشاند و پرسیدهایش ر جین گوش

پایان، به  دلنگ دلنگ کشدار بی. دانست سنسا متوجه نبود که چطور فهمیده، اما به هر حال می» .پادشاه مرده«
آیا دشمنی به قلعه پاتک زده و پادشاه رابرت را کشته بود؟ آیا معناي . سوزناکی آهنگ عزا، اتاقشان را پر کرد

  اي که شنیده بودند این بود؟ ارزهمب

آیا جافري زیبایش اکنون پادشاه بود؟ یا او را هم کشته بودند؟ . قرار و دلواپس به خواب رفت حیران و بی
  ...گفتند که ماجرا چه بوده تنها اگر می. نگران او و پدرش بود

ه بود و لباسش زربافت آن شب سنسا خواب جافري نشسته روي تخت سلطنتی را دید، خودش کنار او نشست
  .زدند آمدند و براي اداي احترام زانو می شناخت، به مقابلش می تاج به سر داشت و تمام کسانی را که می. بود

  .صبح روز بعد، صبح روز سوم، سر بالنت از گارد شاهنشاهی آمد تا او را به حضور ملکه مشایعت کند

هایش فربه به همراه غبغب، مویش  دماغش تخت، گونه. ی کجاي پهن و پاهای سر بارس مرد زشتی بود، با سینه
حیوان برق . ي شیر بسته شده بود ي سفید پوشیده بود و رداي برفیش با گیره امروز جلیقه. خاکستري و کم پشت

امروز خیلی زیبا و باشکوه شدید، سر «: سنسا به او گفت. از جنس یاقوت داشت يظرافت طال و چشمان ریز با
  .بانو همیشه آداب معاشرت را به یاد دارد و سنسا مصمم بود که تحت هر شرایطی یک بانو بماند یک» .بارس



  ».با من بیایید. علیاحضرت منتظر هستند. شما هم همین طور، بانوي من«: سر بارس با لحن یکنواختی گفت

سنسا خودش را واداشت . ددادن سربازان لنیستري با رداي ارغوانی و تاج شیر جلوي در اتاق سنسا نگهبانی می
از زمانی که دو روز پیش سر اریس اکهارت . ها لبخند خوشایندي بزند و صبح بخیر بگوید که موقع عبور به آن

براي «: ملکه سرسی گفته بود. دادند ي خروج می او را به این اتاق هدایت کرده بود، اولین بار بود که به او اجازه
  ».بخشه جافري اگه اتفاقی براي جواهرش بیفته، منو نمی. مدر امان نگه داشتن خودته، عزیز

سنسا انتظار داشت که سر بارس او را به اقامتگاه سلطنتی مشایعت کند، اما به جایش او را به بیرون از دژ 
چند کارگر مردي را با طناب به عمق خندق خشک . پل دوباره پایین کشیده شده بود. میگور هدایت کرد

به سرعت . هاي عظیم آهنین دید قتی سنسا نگاهی به پایین انداخت، جسدي را روي یکی از نیزهو. فرستادند می
ترسید که شاید جسد کسی  ترسید، می ترسید، از زیاد نگاه کردن می نگاهش را برگرداند، از سوال کردن می

  .شناخت باشد که می

اتاق مثل خیلی . اغذ و شمع و موم نشسته بودملکه سرسی را در تاالر شورا یافتند، سر میز درازي پوشیده از ک
هاي  با تحسین به تابلوي حکاکی شده روي چوب و ابوالهول. از تاالرهاي دیگري که سنسا دیده بود باشکوه بود

  .دوقلوي دو طرف در خیره شد

  ».علیاحضرت، دختره رو آوردم«: سر بارس گفت

اش حاضر نبود، اما سه نفر از شوراي سلطنتی حضور  شاهزاده. سنسا امیدوار بود که جافري پیش ملکه باشد
لرد پتایر بیلیش دست چپ ملکه و استاد بزرگ پایسل در انتهاي میز نشسته بودند، اما لرد واریس که . داشتند

اند و خوف به دلش  شان سیاه پوشیده سنسا متوجه شد که همه. ها ایستاده بود داد باالي سر آن عطر گل می
  ...لباس عزا. نشست

. پوشاند اش را می ملکه لباس سیاه ابریشمی یقه بلند پوشیده بود که چند صد یاقوت سرخ تیره گردن تا سینه
سرسی با دیدن او لبخند زد و سنسا فکر کرد که . گریست ها به شکل قطره بود، انگار که ملکه خون می برش آن

خواستی منو  دونم که می ا، دختر عزیزم، میسنس«. ترین و غم انگیزترین لبخندي است که به عمرش دیده ملیح
. اوضاع خیلی بهم ریخته بود و من یک لحظه هم فرصت نداشتم. متاسفم که زودتر از این امکانش نبود. ببینی

  ».هاي من از تو خوب مراقبت کرده باشند امیدوارم که گماشته

تنها، . متشکرم که به فکرم هستیدرفتار بودند علیاحضرت،  همه خیلی بامحبت و خوش«: سنسا مودبانه گفت
  »...گه که چی شده زنه یا بهمون نمی خب، هیچ کس با ما حرف نمی

  .ملکه به نظر غافلگیر شده بود» ما؟«



  ».اي براي دختره به نظرمون نرسید کار دیگه. دختر پیشکار رو پیش ایشون جا دادیم«: سر بارس گفت

تنها خدایان خبر دارند که ذهن سنسا رو با چه . پرسید د میي بع دفعه«: با لحن تندي گفت. ملکه اخم کرد
  ».کرده هایی پر می جور داستان

  ».تونه پدرش رو ببینه یا نه بهش قول دادم که بپرسم می. داره از گریه دست برنمی. جین ترسیده«: سنسا گفت

  .هایش را به پایین دوخت استاد بزرگ پایسل پیر چشم

دانست که جنگی رخ داده، اما مطمئناً کسی به یک  می» ال پدرش که خوبه؟ح«: سنسا با دلواپسی پرسید
  .بست ویون پول حتی شمشیر نمی. رساند پیشکار آسیبی نمی

مورد داشته  برام قابل قبول نیست که سنسا نگرانی بی«. ملکه سرسی به نوبت به هر یک از مشاورین نگاه کرد
  »سروران من؟ با این دوست کوچکش چکار باید بکنیم،. باشه

  ».کنم من براش یه جا پیدا می«. لرد پتایر به جلو خم شد

  ».در شهر نباشه«: ملکه گفت

  »منو ابله فرض کردید؟«

سر بارس، این دختر رو به اقامتگاه لرد پتایر مشایعت کنید و به «. ملکه به حرف آخر او اعتنا نکرد
فینگر  به دختره بگید که لیتل. رد پتایر به سراغش بیادخدمتکارهاشون دستور بدید که دختره رو نگه دارند تا ل

  ».خوام قبل بازگشت سنسا به اتاقش رفته باشه می. کنه بره، حتماً آرومش می اونو به مالقات پدرش می

تعظیم بلندي کرد، روي پاشنه چرخید و در حالی که رداي » .حضرت اطبق دستور شما، علی«: سر بارس گفت
 .انداخت خارج شد می تالطمر پشت سرش به دراز سفیدش هوا را د

پدر جین کجاست؟ چرا به جاي اینکه لرد پتایر مجبور باشه، سر بارس . شم متوجه نمی«. سنسا سردرگم بود
 استحکامبه خودش قول داده بود که یک بانو باشد، به مهربانی ملکه و » تونه جین رو پیش پدرش ببره؟ نمی

. گیرد اش می کرد که حتماً گریه یک لحظه فکر می. دوباره اسیر ترس شده بود مادرش لیدي کتلین، اما ناگهان
  ».فرستید؟ اون هیچ کار بدي نکرده، دختر خوبیه اونو کجا می«

بهت قول . دیگه در این باره حرفی نباشه. اون تو رو ناراحت کرده، قابل قبول نیست«: ملکه با مهربانی گفت
. بشین، سنسا«. روي صندلی کنار خودش زد» .ده ت شایسته از جین رو میدم که لرد بیلیش ترتیب مراقب می
  ».خوام باهات صحبت کنم می



هاي لطیفش را روي  واریس دست. سرسی باز لبخند زد، اما از اضطراب سنسا نکاست. سنسا کنار ملکه نشست
ود، اما سنسا نگاه هاي خمارش را روي کاغذهاي روبرویش دوخته ب مالید، استاد بزرگ پایسل چشم هم می

شد  چیزي در طرز نگاه آن مرد کوچک بود که باعث این تصور در سنسا می. توانست حس کند فینگر را می لیتل
  .پوستش مور مور شد. که لباس به تن ندارد

امیدوارم که از میزان . ي خوشگلی سنساي عزیز، چه بچه«. ملکه دست ظریفش را روي مچ سنسا گذاشت
  ».من نسبت به خودت مطلع باشی ي جافري و عالقه

. اش او را دوست داشت شاهزاده. فینگر فراموش شده بود لیتل» شما منو دوست دارید؟«: سنسا یک نفس گفت
  .اهمیت بود هر چیز دیگري بی

با بیزاري سرش » .و از عشقت به جافري خبر دارم. دونم من تو رو تقریباً مثل دختر خودم می«. ملکه لبخند زد
  ».باید شجاع باشی، دخترم. باري در مورد پدرت داریم متاسفانه خبرهاي تاسف«. ن دادرا تکا

  »چه خبري؟«. ي او لرز به بدن سنسا انداخت جمالت آهسته

  ».پدرت خیانتکاره، عزیزم«: لرد واریس گفت

شاه رابرت هاي خودم سوگند خوردن لرد ادارد به پاد با گوش«. استاد بزرگ پایسل سر کهنسالش را بلند کرد
و با این . کنه که انگار پسرهاي خودش هستند هاي جوان طوري محافظت می محبوبمون رو شنیدم که از پرنس

  ».وجود، به محض مرگ پادشاه شوراي کوچک رو براي دزدیدن مقام بحق پرنس جافري تشکیل داد

  »!امکان نداره. کنه نه، اون همچین کاري نمی«: از دهان سنسا پرید

کاغذ پاره بود و خون سختش کرده بود، اما مهر شکسته، دایرولف روي موم سفید، . اي را برداشت هملکه نام
نامه خطاب به استنیس، برادر . ي تو پیدا کردیم، سنسا ي محافظین خانواده این رو از فرمانده«. مال پدرش بود

  ».کنه که تاج رو تصاحب کنه شوهر مرحوم منه و دعوتش می

لطفاً، پدرم رو احضار «. هجوم وحشت، سنسا را گیج و ضعیف کرد» .، حتماً اشتباهی شدهلطفاً علیاحضرت«
  ».نویسه، پادشاه دوستش بود اي نمی گه که هرگز همچین نامه کنید، بهتون می

خدایان مهربان بودند که . شکست این خیانت قلبش رو می. کرد رابرت این طور تصور می«: ملکه گفت
سنسا، عزیزم، باید متوجه باشی که ما رو در چه موقعیت وخیمی «. آه کشید» .نکردعمرش براي دیدن وفا 

ي  تونم به تو اجازه چطور می. دونیم، اما تو دختر یک خائنی گناه از هر گونه خطایی، ما می تو بی. گذاره می
  »ازدواج با پسرم رو بدم؟



با او چکار کنند؟ با پدرش چه کرده  خواستند می» .اما من عاشقش هستم«. سنسا گیج و هراسان برآشفت
ها نامزد بودند، به سنسا قول  کرد، آن باید با جافري ازدواج می. بودند؟ قرار نبود که سیر وقایع این چنین باشد

  .منصفانه نبود که از او بگیرند، حاال جرم پدرش هر چه باشد. داده شده بود، حتی رویایش را دیده بود

اي جز عشق  به چه علت دیگه. دونم، دخترم خیلی خوب می«: ا محبت گفتسرسی با صدایی شیرین و ب
  »ي پدرت براي دور کردنت از ما رو خبر بدي؟ ممکن بود که پیش من بیاي و نقشه

او دختر خوب بود، دختر » .داد ي وداع بهم نمی پدر حتی اجازه. به خاطر عشق بود«: سنسا به سرعت گفت
ج از برج بدون اطالع سپتا موردان و سرپیچی از خواست پدرش، احساس مطیع، اما آن روز صبح، با خرو

قبالً هرگز تا این حد سرخود عمل نکرده بود و اگر تا این حد عاشق . ي آریا شرور شده کرد که به اندازه می
ي  لیهخواست منو به وینترفل برگردونه و به ازدواج یه شوا می«. جافري نبود امکان نداشت که همچین کاري بکند

پادشاه آخرین » .کرد بهش گفتم، اما گوش نمی. خوام رغم اینکه جاف کسیه که من می آواره دربیاره، علی
ي ماندن در بارانداز پادشاه و ازدواج با جافري  توانست به پدر فرمان بدهد که به او اجازه پادشاه می. امیدش بود

اکثر مواقع مست بود و بلند و . ترساند شاه همیشه او را میتواند، اما پاد دانست که پادشاه می را بدهد، سنسا می
ي مالقات به او  فرستاد، شاید هم اصالً اجازه کرد، و احتماالً او را به پیش لرد ادارد پس می خشن صحبت می

پس به جایش نزد ملکه رفت و حرف دلش را بیرون ریخت، سرسی گوش داده بود و با کمال لطف . دادند نمی
تنها اینکه بعد آن سر اریس او را به اتاق مرتفع در دژ میگور هدایت کرده بود و برایش ... بود تشکر کرده

لطفاً، باید اجازه بدید که با جافري «. محافظ گذاشته بود، و چند ساعت بعد در بیرون مبارزه آغاز شده بود
  ».دم شم، قول می دتون میاي درست مثل خو ملکه. بینید شم، می ازدواج کنم، براش همسر خیلی خوبی می

  »بزرگان شورا، چه جوابی براي خواهشش دارید؟«. ملکه سرسی به دیگران نگاه کرد

علیاحضرت، دریغ کردنش ظالمانه . آالیشی ي طفلکی، چه عشق صادقانه و بی بچه«: واریس زمزمه کرد
ایشی از اضطراب عاجزانه هاي لطیفش را در نم دست» .تونیم بکنیم؟ پدرش محکومه ولی، چکار می... شه می

  .روي هم مالید

فعالً . ي متولد شده از تخم یک خائن، خیانت رو امري طبیعی خواهد یافت بچه«: استاد بزرگ پایسل گفت
  »تونه بگه که بعد ده سال چه خیانتی ازش برمیاد؟ شاید دختر شیرینی باشه، اما چه کسی می

خورم  کنم، من دوستش دارم، قسم می به جافري خیانت نمی من... نه، من نه، من هرگز«: سنسا با وحشت گفت
  ».که دوستش دارم

  ».انگیز، اما راست گفتند که نسب نیرومندتر از سوگنده آه چه ترحم«: واریس گفت



تصویر . ها موها، چشم. بهش نگاه کنید. ندازه، نه پدر منو به یاد مادر می«: لرد پتایر بیلیش آهسته گفت
  ».این سنهنقصی از کت در  بی

دخترم، اگه «. دید می شملکه با نگرانی به او نگاه کرد، اما با این حال سنسا مهربانی را در چشمان سبز روشن
. کنه واقعاً باور کنم که مثل پدرت نیستی، البته که هیچ چیز بیشتر از ازدواجت با جافري منو خوشحال نمی

خون . نگرانم که حق با لرد واریس و استاد بزرگ باشه ولی«. آه کشید» .دونم که از ته قلب دوستش داري می
  ».کافیه یادم بیفته که خواهرت چطور گرگش رو روي پسرم رها کرد. کنه بروز می

من خوبم، از سپتا موردان بپرسید، . اون خون خیانتکار رو داره، نه من. من مثل آریا نیستم«: سنسا با عجله گفت
  ».اینه که همسري وفادار و عاشق براي جافري باشمي من  گه، تنهاي خواسته بهتون می

کنم،  جدي بودن حرفت رو باور می«. کرد ي ملکه سرسی را حس می سنسا سنگینی نگاه ارزیابی کننده
اش وفادار  ي خانواده سروران، به نظر من اگه در این دوران حساس بقیه«. برگشت تا به دیگران رو کند» .دخترم

  ».ده هاي ما رو تسکین می ادي نگرانیباقی بمونند، تا حد زی

لرد «. پیشانی عریضش متفکرانه چین برداشته بود. استاد بزرگ پایسل روي ریش انبوه لطیفش دست کشید
  ».ادارد سه پسر داره

  ».شم ها می پسربچه هستند، من باشم بیشتر نگران لیدي کتلین و تالی«: لرد پتایر همراه با شانه باال انداختن گفت

  »دخترم، نوشتن بلدي؟«. دست سنسا را با هر دو دست خودش گرفت ملکه

بهتر از هر کدام از برادرهایش خواندن و نوشتن بلد بود، گرچه در درس . سنسا با اضطراب با سرش تایید کرد
  .حساب مایوسانه ضعیف بود

  »...شاید هنوز براي تو و جافري امیدي باشه. شنوم خوشحالم که اینو می«

  »وایید چکار کنم؟خ ازم می«

  »اسمش چی بود؟... باید براي مادر واالمقامت نامه بنویسی، و براي برادر بزرگترت«

  ».راب«

باید . بهتره که از جانب تو باشه. رسه خبر خیانت پدر واالمقامت بدون شک خیلی زود به گوش اونا می«
  ».بهشون بگی که لرد ادارد چطور به پادشاه خیانت کرده



. ي ملکه را داشته باشد کرد که شهامت اجراي خواسته خواست، اما گمان نمی م وجود جافري را میسنسا با تما
  »...دونم چی باید بگم علیاحضرت، من نمی... اما اون هرگز، من هیچ وقت«

مساله مهم اینه که تو مصرانه از . گیم که چی باید بنویسی، دخترم می تما به«. ملکه دست او را نوازش کرد
  ».کتلین و برادرت بخواي که صلح پادشاه رو زیر پا نگذارند لیدي

به خاطر عشقی که به اونا داري، باید . شه اگه نپذیرند براشون گرون تموم می«: استاد بزرگ پایسل گفت
  ».اصرار کنی که از مسیر خرد منحرف نشن

خوبه و ما ازت مراقبت باید بهش بگی که حالت . مادر واالمقامت حتماً به شدت نگرانته«: ملکه گفت
ازشون درخواست کن که به . کنیم ات رسیدگی می کنیم و به هر خواسته کنیم، با محبت با تو رفتار می می

چرا که نه، ... اگه این کار رو بکنند. اري به جافري سوگند وفاداري بخورنذبارانداز پادشاه بیان و موقع تاجگ
و بعد اینکه زنانگیت شکفت، در سپت اعظم بیلور، مقابل چشمان دار نیست  وقتی ما فهمیدیم که خون تو لکه

  ».کنی ها، با پادشاه ازدواج می خدایان و انسان

اگه امکانش باشه پدرم رو ببینم، ... شاید«. نفسش به شتاب افتاد، اما هنوز دودل بود... ازدواج با پادشاه... 
  »...در مورد... باهاش حرف بزنم

  »خیانت؟«: لرد واریس پیشنهاد کرد

اگه . هاي پدرت رو بهت گفتیم ما گناه. کنی، سنسا ناامیدم می«. ندشده بود نگهاي ملکه به سختی س چشم
  »گی وفاداري، چرا باید بخواي که اونو ببینی؟ اي که می واقعاً به اندازه

زخمی ... ید کهلطفاً بگ... اون«. هایش خیس شدند احساس کرد که چشم» ...منظورم تنها این بود که... من«
  »...یا... نشده، یا

  »شه؟ عاقبتش چی می... اي نرسیده، اما به لرد ادارد صدمه«: ملکه گفت

  ».گیري در این مورد در صالحیت پادشاهه تصمیم«: استاد بزرگ پایسل متفکرانه اعالم کرد

ي دلیرش هرگز به پدر  شاهزاده. اکنون جافري پادشاه بود. هایش را پاك کرد سنسا با پلک زدن اشک! پادشاه
کرد، او مطمئنا  رفت و براي ترحم التماس می اگر پیش جافري می. رساند، جرمش هر چه باشد او آسیبی نمی

جاف مجبور بود که پدرش را . گفت داد، جاف عاشقش بود، این را ملکه هم می باید گوش می. داد گوش می
ید امکانش باشد که او را به وینترفل برگرداند یا به یکی از تنبیه کند، لردها چنین انتظاري خواهند داشت، اما شا
. کرد بعدش با جافري ازدواج می. تنها چند سال کافی بود. شهرهاي آزاد در آن طرف دریاي باریک تبعید کند



اگر ... تنها. تواند جاف را راضی کند که پدرش را عفو کند و اجازه بازگشت به او بدهد وقتی که ملکه باشد، می
زد، بسیج قشون یا امتناع از سوگند وفاداري، از این قبیل، همه چیز بهم  اي سر می از مادر یا راب کار خائنانه

. ها قاطع باشد دانست که جافري نجیب و مهربان است، اما یک پادشاه باید در برابر یاغی ته قلبش می. خورد می
  !دها متوجه بشوند، مجبور بو کرد که آن سنسا باید کاري می

  ».نویسم ها رو می من نامه... من«: ها گفت سنسا به آن

دونستم که  می«. اش را بوسید با لبخندي به گرمی طلوع خورشید، سرسی لنیستر خم شد و به مالیمت گونه
وقتی به جافري تعریف کنم که امروز چقدر شجاعت و دانایی نشون دادي، خیلی باعث . دي انجامش می
  ».شه افتخارش می

به مادرش لیدي کتلین استارك، برادرهایش در وینترفل، همچنین به خاله و . ایت چهار نامه نوشتدر نه
وقتی تمام کرد، انگشتانش خشک شده و . پدربزرگش، لیدي الیسا ارن در ایري و لرد هاستر تالی در ریورران

وم سفید زنبور را روي شمع سنسا م. واریس مهر پدرش را داشت. کردند و تماماً به جوهر آلوده بودند درد می
  .گرم کرد و با احتیاط چکاند، سپس خواجه را تماشا کرد که هر نامه را با دایرولف خاندان استارك مهر کرد

با خرسندي . سنسا را به برج مرتفع میگور برگرداند، جین پول با تمام وسایلش رفته بود 1وقتی سر مندون مور
کرد، حتی بعد  با این حال با رفتن جین بیشتر سرما را احساس می. د بودفکر کرد که دیگر خبري از گریه نخواه

اش  را درآورد و در  قه هاي مورد عال ها کشید، یکی از کتاب صندلی را نزدیک شعله. اینکه آتش روشن کرد
 ي رنگین کمان، پرنس ایمون دالور و عشق بد فرجامش هاي فلوریان و جانکویل، لیدي شال و شوالیه داستان

  .ي برادرش، خودش را غرق کرد نسبت به ملکه

برد بود که سنسا متوجه شد یادش رفته که از خواهرش خبر  دیر وقت شب وقتی آهسته آهسته خوابش می
  .بگیرد

   

                                                             
١ Mandon Moore  



  جان - ۵۲
با پایش جسد را برگرداند و » .و این یکی جیفر فالورزه. شکی نیست که آتره«: سر جارمی ریکار اعالم کرد

  ».اونا از افراد بن استارك بودند، هر دوشون«. فیدي با چشمان آبیِ آبی به آسمان ابري زل زدي س صورت مرده

. کرد ها التماس می آورد که چطور براي همراهی با آن به یاد می. جان کرخت فکر کرد که افراد عموي من
  ...افتاده بودمبردند، شاید من اینجا دراز  اگه منو با خودشون می. ي خامی بودم خدایان، چه بچه

هاي گوست بجا  شد که آرواره اي از گوشت پاره و استخوان شکسته ختم می مچ راست جیفر به ویرانه
دست چپش که هنوز در . ور بود اي پر از سرکه غوطه دست راستش در برج استاد ایمون درون شیشه. گذاشته بود

 .انتهاي مچ بود، به سیاهی ردایش بود

صبح به طرزي . از اسبش پایین پرید، افسارش را به جان داد» .دایان رحم کنندخ«: خرس پیر زمزمه کرد
. ي کل را دانه دانه کرده بودند غیرعادي گرم بود؛ قطرات عرق به مانند شبنم روي خربزه، پیشانی پهن فرمانده

جان . له گرفتداد فاص هایش را باال چرخاند و از اجساد تا جایی که افسار اجازه می تاب بود، چشم اسب بی
البته خود جان نیز . آمد ها از فضاي این مکان خوششان نمی اسب. گذاشت که چند قدم عقب برود تا رم نکند

  .همچنین

فایده  ها بی ي تازي گوست گروه را به اینجا هدایت کرده بود؛ دسته. ها کمتر از همه دوستش داشتند سگ
ادار کند که دست قطع شده را بو کنند، همه وحشی شدند، ها را و ها، باس، خواست آن وقتی مربی سگ. بودند

کشید  حتی حاال هم که چت افسارشان را می. زوزه کشیدند و پارس کردند، براي گریختن جنجال راه انداختند
  .غریدند دادند و می کرد، به نوبت دندان نشان می و سگ هرزه صدایشان می

  ...قبالً مرده دیده. ها تنها دو انسان مرده هستند و اینجان به خودش گفت که اینجا تنها یک جنگل است 

ها  زد، در جستجوي پدرش به سرداب ي خالی پرسه می در قلعه. شب پیش دوباره رویاي وینترفل را دیده بود
وقتی . در تاریکی کشیده شدن سنگ روي سنگ را شنیده بود. فقط این بار رویا بیش از همیشه پیش رفت. رفت

وقتی پادشاهان مرده از قبرهاي سرد تاریکشان بیرون . شوند ها یکی بعد از دیگري باز می ه تاقبرگشت، دید ک
کوبید و حتی وقتی گوست براي لیسیدن صورت  قلبش می. آمدند، جان در ظلمات شب از خواب پریده بود می

به جایش از . ودجرات نداشت که دوباره به خواب بر. او روي تخت پرید، از حس عمیق وحشت رهایی نیافت
من االن برادري . تنها یه رویا بود. قرار آن قدر قدم زد که چشمش به نور سحر در شرق افتاد دیوار باال رفت و بی

  .از نگهبانان شب هستم، نه یه پسر ترسو



اش به رنگ  صورت گرد فربه. ها پنهان بود سمول تارلی زیر درختان کز کرده بود، نصف بدنش پشت اسب
. ها نگاه نکرده بود هنوز به درون جنگل کنار نکشیده بود تا باال بیاورد، اما هنوز به مرده. ه بودشیر ترشید

  ».تونم نگاه کنم نمی«: انگیز زمزمه کرد رقت

مگه استاد ایمون تو رو نفرستاده که . مجبوري نگاه کنی«. جان صدایش را پایین آورد تا دیگران نشنوند
  »اي داره؟ باشه چه فایدههاش باشی؟ چشم اگه بسته  چشم

  ».من خیلی بزدلم، جان... بله، اما«

کسی به تو . ما یه دوجین گشتی همراهمون داریم، گوست هم هست«. ي سم انداخت جان دستش را دور شانه
  ».ترینه اولین نگاه، سخت. برو جلو و نگاه کن. رسونه، سم گزند نمی

. آهسته سرش را چرخاند. ی قابل مشاهده جمع کردسم با سر لرزانش تائید کرد، شهامتش را با زحمت
  .چشمانش گشاد شدند، اما جان او را طوري نگه داشت که نتواند رویش را برگرداند

. سر جارمی، بن استارك موقع عزیمت از دیوار شش مرد به همراه داشت«: خرس پیر با صدایی خشن پرسید
  »بقیه کجان؟

  ».ونستمد کاش می«. سر جارمی سرش را تکان داد

شن،  دو تا از برادرهاي ما تقریباً در دیدرس دیوار سالخی می«. مورمونت به وضوح از آن جواب راضی نبود
ها گشت  نگهبانی شب این همه افت کرده؟ هنوز در این جنگل. هاي تو چیزي نشنیدند، چیزي ندیدند اما گشتی

  »زنیم؟ می

  »...بله سرورم، اما«

  »گماریم؟ بان می هنوز دیده«

  »...بله، اما«

باید قبول کنم که بدون به صدا درآوردنش «. مورمونت به آتر اشاره کرد» .این مرد یه بوق شکار به کمر داره«
  »ها تو عالوه بر کور بودن، کر هم شدند؟ مرده؟ یا گشتی

بوقی به صدا درنیومده «: سر جارمی که عضالت صورتش از خشم سخت شده بودند، از خودش دفاع کرد
و از ... بان به تعداد دلخواهم ندارم نفرات کافی براي گماشتن دیده. شنیدند هاي من می رم، وگرنه گشتیسرو

  ».گیریم زمان گم شدن بنجن، طبق دستور خود شما ما کمتر از عادت سابقمون از دیوار فاصله می



بهم بگو چطور «. کرد اي صبري اشاره با بی» .گی خیله خب، فرض کنیم که راست می«: خرس پیر غرولند کرد
  ».مردند

ي آن چنگ  اي که به اسم جیفر فالورز تشخیص داده بود، چمباتمه زد و به کله سر جارمی کنار مرده
شوالیه فحش داد و با کف دست، صورت را کنار . مو به شکنندگی کاه کنده شد و بین انگشتانش ماند. انداخت

پریده از  ي رنگ تنها چند رشته. ر از خون خشک باز شدبریدگی بزرگی روي گردن جسد مانند دهانی پ. زد
  ».این کار یه تبره«. ها سر را به گردن متصل نگه داشته بودند زردپی

  ».بله، شاید همون تبري که آتر با خودش داشت، سرورم«: جنگلبان پیر، دایون، زمزمه کرد

هم فشرد و خودش را واداشت که هایش را روي  کرد، اما لب اش را در شکمش حس می جان تالطم صبحانه
جان . شد اثري از تبر دیده نمی. آتر مرد تنومند زشتی بود و جسد تنومند زشتی شده بود. به جسد دوم نگاه کند

دوران . خواند اي را می ها آواز هرزه آتر را به خاطر آورد؛ همان شخصی بود که موقع عزیمت گشتی
هایش به مانند جیفر  دست. ها به سفیدي شیر بود پوستش جز دست همه جاي. آوازخوانیش به انتها رسیده بود

هاي مرگباري را تزئین کرده بودند که بدون نظم سینه و  دار، زخم هایی از خون خشک ترك شکوفه. سیاه بودند
زده هایی آبی به آسمان زل  مانند یاقوت. هایش باز بودند با این حال چشم. تنه و گلویش را پوشانده بودند پایین
  .بودند

  ».ها هم تبر دارند وحشی«. سر جارمی ایستاد

  »پس اعتقاد داري که کار منس ریدره؟ این همه نزدیک به دیوار؟«. مورمونت به سمت او برگشت

  »اي، سرورم؟ چه کس دیگه«

ر دانستند، با این وجود هیچ کدام از این مردان حاض شان می دانست، همه می. توانست پاسخش را بدهد جان می
اگر هم زمانی . ها اي براي ترساندن بچه آدرها تنها یک افسانه بودند، قصه. نبودند که آن اسم را به زبان بیاورند

ها نیز موجب احساس  حتی صرف فکر کردن به آن. وجود داشتند، هشت هزار سال بود که خبري ازشان نبود
نگهبانی شب، نه پسري که زمانی همراه برن و راب بود، یکی از برادران سیاه  یشد؛ او اکنون مرد بالغ حماقت می

  .نشست ي پیر می و آریا زیر پاي ننه

ي نیم روز سواري از  اگه بن استارك به فاصله«. ي کل مورمونت باد به دماغش انداخت با این وجود، فرمانده
و تا هفت جهنم  گشت تا افراد بیشتري با خودش برداره گرفت، برمی ها قرار می کسل بلک مورد هجوم وحشی
  ».آورد داشت و سرشون رو براي من می هم از تعقیب قاتلین دست برنمی



  ».مگه اینکه خودش هم کشته شده باشه«: سر جارمی سر حرفش بود

خیلی گذشته بود، چنگ زدن به این امید که بن استارك هنوز زنده است . سوزاند این حرف حاال هم می
  .شقی چیزي کم نداشت اسنو در کله رسید، اما جان احمقانه به نظر می

ها هر  وحشی. جنگل وسیعه. کم مونده از زمان عزیمت بنجن نیم سال بگذره، سرورم«: سر جارمی ادامه داد
هاي گروهش بودند که پیش ما  بندم این دو تا آخرین بازمانده شرط می. جایی ممکنه بهش شبیخون زده باشند

اجساد هنوز تازه هستند، این مردها حداکثر یه . دیوار، دشمن به اونا رسیداما قبل رسیدن به امنیت ... میومدند
  ».روزه که مردن

  ».نه«

پسر چاق از . صداي نازك و مضطرب سم آخرین صدایی بود که انتظار شنیدنش را داشت. جان جا خورد
  .افسرها هراس داشت و سر جارمی به صبور بودن شهره نبود

  ».نظر نخواستم، پسراز تو «: رایکار به سردي گفت

  ».بذارید حرف بزنه، قربان«: جان از دهانش پرید

اگه پسره حرفی براي گفتن داشته باشه «. هاي مورمونت از سم به جان پریدند و دوباره متوجه سم شدند چشم
  ».بینیمت ها درست نمی پشت اون اسب. جلوتر بیا، پسر. شنوم می

تونه یک  نمی... تونه سرورم، نمی«. ها گذشت نار جان و اسبریخت، با تانی از ک سم که به شدت عرق می
  »...خون... نگاه کنید... روز باشه

  »خب؟ خون، که چی؟«: صبري غرولند کرد مورمونت با بی

  . ها خندیدند و گشتی» .کنه با دیدنش شلوارش رو کثیف می«: چت داد زد

جایی که دست اون مرد رو ... یرولف جاندا... جایی که گوست... جایی«. سم عرق پیشانیش را پاك کرد
لرد رندل منو وادار -ل... پدرم«. با دست اشاره کرد» ...از جاي زخم خون نریخته، ببینید... بینید، اما دریده می

سم سرش را تکان داد، غبغبش به جنبش » ...بعد... کرد که گاهی پوست کندن حیوانات رو تماشا کنم، وقتی می
خون هنوز ... وقتی شکار تازه است«. ها چشم بردارد توانست از آن اد را دیده بود، ظاهراً نمیحاال که اجس. افتاد
. انگار کم مانده بود باال بیاورد» ...و... مثل ژله، غلیظ و... بعدش لخته زده، شده مثل... بعدش. ریزه، سرورم می
  »...مثل... خشکه... به مچ نگاه کنید، کامالً... این مرد«



هایی سخت در میان  دید؛ کرم ي مچ دست مرد را می هاي پاره رگ. فاصله متوجه منظور سم شدجان بال
اگه بیش از یک روز از «. با این حال جارمی ریکار قانع نشده بود. خونش خاکستر سیاه. پریده گوشت رنگ

  ».دن اونا حتی بو نمی. مرگشون گذشته بود، دیگه فساد مشخص بود، پسر

بینی کند،  تواند بارش برف را با استفاده از دماغش پیش زد می یر بدعنقی که همیشه الف میدایون، جنگلبان پ
اثري از بوي گند اجساد . حق با سرورمه... خب، اونا گل بنفشه نیستند، اما«. به اجساد نزدیک شد و بو کشید

  ».نیست

... ببینید، اثري از حشرات یا«. ش داشتاش تنها کمی لرز سم اشاره کرد؛ انگشت فربه» .پوسند اونا نمی... اونا«
... حیوانات اونا رو نخوردند یا نجویدند... اینجا در جنگل افتاده بودند، اما... یا هیچ چیز دیگه نیست... ها یا کرم

  »...اونا... غیر از این، اونا... تنها گوست

  ».شن بهشون نزدیک نمی ها ها و اسب سگ. کنه و گوست فرق می. دست نخورده هستند«: جان آهسته گفت

مورمونت با اخم نگاهش را از اجساد . شان دیدند، همه ها به هم نگاه کردند؛ صحت داشتنش را می گشتی
  ».ها رو جلوتر بیار چت، تازي«. ها کرد متوجه سگ

ها  اکثر سگ. اش لگد زد ها را کشید، به یکی از حیوانات با چکمه چت همراه با فحش سعیش را کرد، قالده
ماده سگ غرید و مقاومت کرد، حتی . سعی کرد که یکی را بکشد. نها نالیدند و پایشان را روي زمین کاشتندت

سگ از . چت بند قالده را انداخت و به پشت افتاد. سرانجام به چت حمله کرد. اش بگریزد سعی کرد که از قالده
  .رویش پرید و به میان درختان گریخت

و بدنشون ... ها و هاي خون روي لباس لکه... خون. اش ایراد داره همه... اش همه«: سم تارلی با جدیت ادامه داد
... اون... با اون. خوره هیچ جاي دیگه به چشم نمی... اثري روي زمین یا... هست، خشک و سخت شده، اما

اکی که هاي وحشتن زخم... ها با اون زخم«. سم به هر زحمتی بود قورت داد و نفس عمیقی کشید» ...اون
  »مگه نه؟. جا باید خون پاشیده باشه همه... برداشتند

شاید کسی اونا رو آورده و براي ما . شاید اینجا نمرده باشند«. هاي چوبیش هوا مکید دایون از بین دندان
 شاید هم من خرفت شدم، اما تا اونجا که«. جنگلبان پیر با شک به پایین زل زد» .فرضاً به عنوان اخطار. گذاشته

  ».هاي آبی نداشت یادمه آتر چشم

  ».فالورز هم همین طور«: گشت گفت موقعی که به سمت جسد برمی. سر جارمی ظاهراً جا خورده بود



هاي سنگین سم و مکیدن مرطوب  شنیدند نفس براي مدتی، تنها چیزي که می. سکوت بر جنگل مسلط شد
  .دجان کنار گوست چمباتمه ز. هایش بود دایون از بین دندان

صداي دومی . ها بود؛ جان متوجه نشد که کدام یکی یکی از گشتی» .بسوزونیدشون«: شخصی زمزمه کرد
  ».بله، بسوزونیدشون«: مصرانه گفت

اونا رو به دیوار . خوام استاد ایمون بهشون نگاهی بندازه می. هنوز نه«. خرس پیر با سرسختی سرش را تکان داد
  ».گردونیم برمی

ها را با چند ردا پوشاندند، اما وقتی هیک و   مرده. تر از اطاعت کردنشان بود ت راحتصدور بعضی دستورا
دایون خواستند که یکی از اجساد را روي اسب گره بزنند، حیوان برآشفت، شیهه کشید و عقب رفت، روي 

ا با ه گشتی. زمین سم کشید، حتی وقتی کتر براي کمک به سمتشان دوید سعی کرد که او را گاز بگیرد
در نهایت . خواست ترین حیوان نیز هیچ سهمی از آن بار نمی تر نبودند؛ سر به راه هاي دیگر خوش شانس اسب

وقتی . هاي ابتدایی بسازند تا پیاده اجساد را خودشان حمل کنند مجبور شدند که چند شاخه قطع کنند و سورتمه
  .بازگشتشان را شروع کردند، کامالً از ظهر گذشته بود

خوام این جنگل زیر و رو بشه، هر درخت،  می«: افتادند، مورمونت به سر جارمی فرمان داد ی که راه میموقع
ي نفراتی که در اختیارته استفاده  همه. ي ده فرسنگ از اینجا هر صخره، هر بوته، هر وجب از زمین گلی به فاصله

اگه بن و سایرین مرده یا زنده یه . قرض بگیر ها از تدارکاتی ها رو ها و جنگلبان کن و اگه کافی نیست، شکارچی
تو . اي در این جنگل باشه، باید مطلع بشم و اگه شخص دیگه. خوام پیداشون کنی جایی این اطراف هستند، می

  »مفهومه؟. موظفی که ردشون رو بگیري و اگه امکانش باشه زنده دستگیرشون کنی

  ».شه انجام می. بله، قربان«: سر جارمی گفت

کرد؛ جایگاهش  اي اندك تعقیبش می جان با فاصله. ونت بعد آن در سکوت و غرق در تفکر اسب راندمورم
. شد روز دلگیر، مرطوب و ابري بود، نوعی از روز که موجب آرزوي باران می. ي کل در مقام آجودان فرمانده

اي جان به پوستش چسبیده ه کرد و لباس انداخت؛ هواي سنگین و شرجی سنگینی می باد جنگل را به جنبش نمی
کرد و گاهی جان تصور  کرد، چند روز بود که گریه می دیوار شدید گریه می. خیلی گرم. گرم بود. بودند
  .شود اش کاسته می کرد که حتی از اندازه می

شد که به معناي آن است که فصل سرانجام روحش را  گفتند و گفته می پیرمردها به این هوا شبح تابستان می
آید و تابستانی طوالنی همیشه به معناي زمستانی طوالنی  دادند که بعد آن سرما می هشدار می. کند یم میتسل

  .اش بوده اي در آغوش دایه موقع شروعش جان بچه. این تابستان ده سال طول کشیده بود. است



احساس بدون حضور دایرولف، جان . گوست مدتی در کنارشان دوید و سپس بین درختان ناپدید شد
هایی معطوف شد که موقع  فکرش ناخواسته به قصه. شد با اضطراب به هر سایه دقیق می. کرد برهنگی می
هایش را  صداي گنگ او و کلیک کلیک کلیک سوزن. ها تعریف کند ي پیر عادت داشت به آن بچگیشان ننه

د و مرده بودند و از آهن و آتش سر. شد تر می گفت، در ظلمات آدرها پیدا شدند، و صدایش آهسته می. شنید می
ها و شهرها  قلعه. هایش جریان داشت نفرت داشتند اي که خون گرم در رگ و نوازش خورشید و هر موجود زنده

ي سفیدشان، در راس  هاي مرده ها سوار بر اسب ها همه در مقابلشان سقوط کردند، و آن هاي انسان و پادشاهی
 ...خوراندند شان گوشت فرزندان انسان را می به خدمتگزاران مرده. کردندها به جنوب پیشروي  لشکري از مرده

وقتی در باالتر از اوج بلوطی کهنسال و پر پیچ و گره، اولین نگاهش به دیوار افتاد، احساس آسودگی کل 
  ».تارلی، بیا اینجا«. مورمونت ناگهان افسار کشید و روي زین چرخید. وجودش را فراگرفت

دید؛ بدون  زدگی را می هاي وحشت آمد اولین نشانه ي سم که روي مادیانش آهسته جلو می جان در قیافه
امروز . تو چاقی اما احمق نیستی، پسر«: حوصلگی گفت خرس پیر با بی. کرد که به دردسر افتاده تردید فکر می

  ».تو هم همین طور، اسنو. کارت خوب بود

جان نتوانست جلوي . تقال کرد، زبانش به لکنت افتاد صورت سم سرخ داغی شد و وقتی براي تشکر کردن
  .لبخند را بگیرد

گوست مثل . وقتی از زیر درختان درآمدند، مورمونت اسب کوچک پرطاقتش را با مهمیز به یورتمه واداشت
در آن باال، . لیسید اش از خون شکار سرخ بود و لبش را می پوزه. ها پیوست باد از جنگل خارج شد و به آن

جان صداي بم و خشن سرناي شخص کشیک را شنید که تا . هبانان روي دیوار نزدیک شدن صف را دیدندنگ
  .شد ها منعکس می کرد و از یخ ها پخش شد؛ یک بار دمیدن طوالنی که به میان درختان نفوذ می فرسنگ

  ووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ها بود و جان با خودش فکر  دن، به معناي بازگشت گشتییک مرتبه دمی. صدا به آهستگی به سکوت محو شد
  .توانند این را از او بگیرند هر اتفاقی هم بیفتد، نمی. کرد که حداقل یک روز گشتی بوده

پیشکار ارشد . گذراندند، بوئن مارش دم اولین دروازه منتظر بود هایشان را از تونل یخی می وقتی اسب
سرورم، یه پرنده «: گشود، تند تند به مورمونت گفت هاي آهنی را می لهوقتی می. برافروخته و مضطرب بود

  ».رسیده، باید فوراً بیایید

  »خبر چی بوده، مرد؟«: مورمونت به تندي گفت



  ».در اتاقتون منتظر شماست. نامه دست استاد ایمونه«. مارش قبل از پاسخ دادن نگاه عجیبی به جان انداخت

ها رو به انباري ببره، بمونند تا استاد براشون  س و به سر جارمی بگو که مردهجان به اسب من بر. خیله خب«
  .مورمونت غرولند کنان دور شد» .وقت پیدا کنه

سر آلیسر تورن . کنند برد، به طرز ناخوشایندي آگاه بود که دیگران تماشایش می ها را به اسطبل می وقتی اسب
دانل نوي . رش دست برداشت و با لبخندي محو به جان زل زدداد، اما از کا در حیاط به پسرها تمرین می

  ».خدایان همراهت باشند، اسنو«: خانه ایستاده بود، داد زد دست که دم در اسلحه تک

  .جان با خودش فکر کرد که اتفاقی افتاده، اتفاق خیلی بد

ده شده در درون یخ بود و ها به یکی از انبارهاي زیر دیوار برده شدند که اتاقک تاریک سردي، تراشی مرده
جان به اسب مورمونت آب و غذا داد و قشویش . شد براي نگهداري گوشت و غله و گاهاً شراب استفاده می

گرن و وزغ کشیک بودند، اما پیپ . بعد آن دنبال دوستانش گشت. کشید، سپس به اسب خودش رسیدگی کرد
  »چی شده؟«: از او پرسید. در اتاق نشیمن بود

  ».شاه مرده«: ش را پایین آوردپیپ صدای

موقع مالقاتش از وینترفل، دیده بود که رابرت برتیون پیر و فربه است، اما به ظاهر از . جان خشکش زد
  »تو چطور خبردار شدي؟«. سالمت کامل برخوردار بود و حرفی از بیماري نبود

جان، «. پیپ به جلو خم شد» .ند شنیدهخو ها موقعی که کالیدس نامه رو براي استاد ایمون می یکی از نگهبان«
  »دوست پدرت بود، مگه نه؟. متاسفم

دانست که آیا جافري پدرش را در مقام دست پادشاه حفظ  نمی» .یه زمانی مثل دو برادر به هم نزدیک بودند«
اهرهایش نیز شاید به معناي بازگشت لرد ادارد به وینترفل باشد، و خو. رسید محتمل به نظر نمی. خواهد کرد یا نه

ي تبسم آریا و  فرصت دیدن دوباره. ها را بدهد ي مالقات با آن شاید حتی لرد مورمونت به او اجازه. هم چنین
من حاال مرد . ي مادرش خواهد پرسید با جدیت تصمیم گرفت که از پدر درباره. شد صحبت با پدرش محشر می

  .خوام بدونم دم، می یه فاحشه بوده، اهمیت نمیحتی اگه اون . گفت شدم، خیلی قبل از این باید بهم می

  ».هاي عموت بودند ها از همراه گفت که مرده هیک می«: پیپ گفت

  ».اجساد مشکوکند... خیلی وقته که مردن، فقط. بله، دو تا از شش نفري که با خودش برد«

  »یعنی چی، مشکوك؟«. کنجکاوي پیپ کامالً برانگیخته شده بود» مشکوك؟«



باید برم و ببینم که خرس پیر باهام کاري «. خواست در این باره حرف بزند نمی» .کنه تعریف میسم بهت «
  ».نداشته باشه

برادرهایی که نگهبان ایستاده . ي کل قدم زد به تنهایی، همراه با حس غریبی از دلواپسی، به سمت برج فرمانده
تو رو . خرس پیر تو اتاقشه«: شان خبر دادیکی. اي عبوس نزدیک شدنش را تماشا کردند بودند، با قیافه

  ».خواست می

: به خودش گفت. هاي برج باال رفت با شتاب از پله. آمد باید مستقیم از اسطبل به اینجا می. جان سر تکان داد
  .خواد آتش روشن کنم، فقط همین خواد یا می شراب می

  »!ذرت! ذرت! ذرت! ذرت«: وقتی به اتاق وارد شد، زاغ مورمونت سرش داد کشید

. خواند اي را می کنار پنجره نشسته بود، نامه» .گوش نکن، همین حاال بهش غذا دادم«: خرس پیر غرولند کرد
  ».یه فنجان شراب برام بیار و براي خودت هم بریز«

  »براي خودم، سرورم؟«

. کرد حسش میدلسوزي در آن نگاه مشهود بود؛ جان . مورمونت از نامه چشم برداشت و به جان خیره شد
 ».شنیدي که چی گفتم«

اي جز مواجه شدن با خبرهاي آن نامه  ها پر شوند، چاره وقتی فنجان. آمیز شراب ریخت جان با دقتی اغراق
  ».بشین پسر، بنوش«: مورمونت دستور داد. ها خیلی زود پر شدند با این حال آن. نخواهد داشت

  »ي پدرمه، مگه نه؟ درباره«. جان سر پا ماند

با این . گم، خبرهاي شومی هستند بهت دروغ نمی. پدرت و پادشاه«: رس پیر با انگشتش به نامه زد و غریدخ
» .ي یه گاو وحشی زور داشت اي ببینم، رابرت نصف من سن داشت و به اندازه کردم پادشاه دیگه سنم فکر نمی

شون هستیم ما رو همیشه نابود چیزهایی که عاشق. گن پادشاه عاشق شکار بود می«. اي شراب نوشید جرعه
اگه به خاطر اون نبود، پسرم هرگز به . زن کودن. پسر من عاشق اون زن جوانش بود. یادت باشه. کنند، پسر می

  ».افتاد ها نمی فکر فروش اون قاچاقچی

  »چه اتفاقی براي پدرم افتاده؟. شم سرورم، متوجه نمی«. آورد هاي او سر در نمی جان چندان از حرف

  »...گفتم بشین«: مونت غرولند کردرمو

  » بشین«: زاغ جیغ کشید



  ».این یه دستوره، اسنو. و یه خورده بنوش، عوضی... «

  .اي از شراب نوشید جان نشست و جرعه

گن که به همراه برادرهاي رابرت توطئه چیده تا پرنس جافري  می. به خیانت متهم شده. لرد ادارد زندانی شده«
  ».کنه رو از مقامش محروم

  »!کنه پدرم هرگز به پادشاه خیانت نمی. نه، امکان نداره«: جان فوراً گفت

  ».با تو هم نیست. شاید این طور باشه، قضاوت با من نیست«

اند؟ لرد  شان دیوانه شده چطور ممکن بود که پدرش را خائن تصور کنند، همه» .اما دروغه«: جان اصرار داشت
  امکان داشت؟... دار کند لکهادارد محال بود که شرافتش را 

کجاي این عمل شرافتمندانه بود؟ و . اون صاحب یه حرامزاده شده: صداي ضعیفی در درونش زمزمه کرد
  .گفت مادرش چطور؟ پدر حتی نام او را نمی

  »کشنش؟ کنند؟ می سرورم، باهاش چکار می«

. ا بعضی از مشاورین پادشاه آشنایی داشتمدر جوانی ب. اي بفرستم خوام نامه می. از این یکی خبر ندارم، پسرم«
ي  باید بهش اجازه. ایه پدرت هر کار کرده، یا نکرده، لرد بلند مرتبه... پایسل پیر، لرد استنیس، سر باریستان

هاي لرد ادارد  خدایان آگاهند که چقدر به اشخاصی با قابلیت. انتخاب لباس سیاه و پیوستن به ما داده بشه
  ».محتاجیم

اند که شرافتشان را با خدمت در دیوار پس  دانست که در گذشته متهمان به خیانت دیگري اجازه یافته جان می
خلع او از . فکر عجیبی بود، و به طرز عجیبی ناراحت کننده. چرا لرد ادارد نتواند؟ پدرش در اینجا. بگیرند

شد، با این وجود اگر به معناي زنده  عدالتی عظیمی می فرمانروایی وینترفل و واداشتنش به سیاه پوشیدن، بی
  ...ماندنش بود

آورد، آن طور که راب و سر رودریک  داد؟ شاهزاده را در وینترفل به خاطر می اش را می و آیا جافري اجازه
سرورم، «. ها حتی الیق تحقیر او نبودند به خود جان زحمت توجه کردن نداد؛ حرامزاده. را در حیاط مسخره کرد

  »کنه؟ رفتون توجه میپادشاه به ح



حیف که کوتوله . کنم به حرف مادرش گوش بده تصور می... یه پادشاه نوجوان«. خرس پیر شانه باال انداخت
خیلی بد شد که مادر . اون دایی پسره است و موقع مالقاتش از اینجا دید که ما چقدر محتاجیم. پیششون نیست

  »...واالمقامت اونو اسیر گرفته

اگر لرد . تیریون لنیستر با او دوست شده بود» .لیدي استارك مادر من نیست«: ادآوري کردجان به تندي ی
سرورم، چه خبر از خواهرهام؟ آریا و سنسا، «. ي ملکه مقصر است استارك کشته شود، لیدي استارك به اندازه

  »...دونید که پیش پدرم بودند می

ام جویاي حالشون  توي نامه. شه بت باهاشون رفتار میپایسل ذکري ازشون نکرده، اما شکی نیست که با مح«
اگه مملکت هیچ وقت نیازمند . تري اتفاق بیفته امکان نداشت در زمان وخیم«. مورمونت سر تکان داد» .شم می

نگاه » ...کنم هام حسش می هاي سردي در پیشه، در عمق استخون روزگار تیره و شب... پادشاه مقتدري بوده
  ».اي نباشی، پسر امیدوارم که به فکر کار ابلهانه«. ن انداختاي به جا برنده

. دانست که مورمونت از شنیدنش خوشش نخواهد آمد خواست بگوید که اون پدر منه، اما می جان می
  .اي دیگري از شراب کرد خودش را وادار به نوشیدن جرعه. گلویش خشک بود

وقتی سیاه پوشیدي، زندگی . ي تو اینجاست م وظیفهحاال محل انجا«: ي کل به او یادآوري کرد فرمانده
هر کاري در «. مورمونت اعتنا نکرد» .سیاه«: اش با صداي ناهنجاري تکرار کرد پرنده» .سابقت به انتها رسید

اجازه «: وقتی جان پاسخ نداد، پیرمرد شرابش را تمام کرد و گفت» .بارانداز پادشاه بکنند، به تو مربوط نیست
  ».تونی در نوشتن اون نامه کمکم کنی فردا می. امروز دیگه بهت احتیاج ندارم. يداري که بر

چیزي که بعد آن متوجه شد، این بود که دارد از . جان ایستادن و بیرون رفتن از اتاق را به خاطر نداشت
  ن مربوط نیست؟کند که اونا پدر و خواهرهاي من هستند، چطور به م رود و به این فکر می هاي برج پایین می پله

  ».خدایان ظالمند. قوي باش، پسر«: ها به او نگاه کرد و گفت بیرون، یکی از نگهبان

کلمات هم در گلویش گیر » .پدرم خائن نیست«: با صداي گرفته گفت. دانند ها می جان متوجه شد که آن
. رسید دش سردتر به نظر میخاست و حیاط از زمان ورو باد داشت برمی. اش کنند خواستند خفه کردند، انگار می

  .کشید هاي آخرش را می شبح تابستان داشت نفس

کند، با چه کسی  زند، چه می جان متوجه نبود که به کجا قدم می. ي بعد از ظهر مانند یک رویا گذشت بقیه
. داد صداي دایرولف قوت قلب می حضور بی. فهمید گوست همراهش بود، تا این حد را می. کند صحبت می

داشتند، اما لیدي مرده بود و نایمریا گم  هایشان شاید در امان نگهشان می گرگ. رها همین قدر را هم نداشتنددخت
  .ها کامالً تنها بودند شده بود، آن



جان وقتی براي خوردن عصرانه به تاالر عمومی . بعد غروب خورشید باد شمالی شروع به وزیدن کرده بود
هاب خورش آهو پخته . شنید ه دیوار و وزیدنش از روي باروهاي یخی را میرفت، صداي تیز برخورد باد ب می

ي نان را به او  وقتی با مالقه سهمی اضافه به بشقاب جان ریخت و انتهاي برشته. بود که پر بود از جو، پیاز و هویج
ها  گشتند، نگاهبه سراسر تاالر نگاه کرد، سرها به سرعت بر. دانست هاب می. دانست داد، جان معنایش را می

  .دانستند همه می. مودبانه کنار کشیدند

پیپ وسط » ...از سپتون خواستیم که براي پدرت شمع روشن کنه«: ماتار گفت. دوستانش دورش را گرفتند
گرن تائید کرد، و سم » .دونه که دروغه دونیم که دروغه، حتی گرن هم می دروغه، ما همه می«: حرف پرید

خواي به جنگل بري و  اگه می. حاال تو برادر منی، پس ایشون پدر منم هست«: فتدست جان را گرفت و گ
  ».جلوي خدایان باستان دعا کنی، باهات میام

اونا برادرهاي من . دانست که حرف سم جدي است جنگل نیایش آن طرف دیوار بود، با این وجود می
  ...ي راب و برن و ریکان هستند، درست به اندازه

رحم به مانند شالق را شنید و سپس صداي سر آلیسر تورن بلند شد که به  اي تیز و بی ي خندهو آن وقت صدا
  ».ي یه خائنه تنها حرامزاده نیست، حرامزاده«: گفت مردهاي اطرافش می

پیپ سعی کرد که جلویش را بگیرد، اما پایش . در یک چشم بهم زدن، جان خنجر در دست به روي میز پرید
خورش به هر . اد کرد، و بعد روي میز دوید و با لگد کاسه را از دست سر آلیسر پرت کردرا از چنگ او آز

. شنید کشیدند، اما جان اسنو چیزي نمی جماعت داد می. تورن عقب کشید. طرف پاشید و برادران را کثیف کرد
را به مابین آن  هاي سیاه سرد را هدف گرفت و به صورت سر آلیسر ضربه زد، اما سم خودش با خنجر آن چشم

دو انداخت و قبل از اینکه جان بتواند او را دور بزند، پیپ مانند یک میمون روي پشتش سوار شد، گرن بازویش 
  .را از انگشتانش بیرون کشید خنجررا گرفت و وزغ 

اش  هبعد، خیلی بعد، بعد از اینکه او را به اتاق خوابش هدایت کرده بودند، مورمونت به همراه زاغ روي شان
: آوایی کرد پرنده هم» .اي ازت سر نزنه، پسر بهت گفتم کار ابلهانه«: خرس پیر گفت. براي مالقتش به پایین آمد

  ».اي ازت داشتم اون وقت من چه انتظارات بلند پروازانه«. مورمونت با عدم رضایت سر تکان داد» .پسر«

گیري در مورد  فسران بلند مرتبه براي تصمیمي ا و شمشیرش را گرفتند و گفتند تا زمان تشکیل جلسه خنجر
کند، پشت در برایش  و براي اطمینان از اینکه از دستور اطاعت می. مجازات او، حق ندارد اتاقش را ترك کند

ي مالقات با او را نداشتند، اما خرس پیر کمی کوتاه آمد و اجازه داد گوست  دوستانش اجازه. نگهبان گذاشتند
  .الً تنها نباشدپیشش بماند تا کام



جان پشت . گوست در سکوت به او چشم دوخت» .پدرم خائن نیست«: وقتی سایرین رفتند به دایرولف گفت
هایش را دور زانوهایش گرفت، به شمعی که روي میز کنار تختخواب باریک  به دیوار ولو شد، دست

داشتند، اتاق در نظرش هر لحظه  هاي اطراف حرکت زد، سایه لرزید و سو سو می شلعه می. سوخت خیره شد می
  .بره امشب خوابم نمی: جان با خودش فکر کرد. شد تر و سردتر می تاریک

کردند، و شمع خیلی وقت  وقتی بیدار شد، پاهایش گرفته بودند و درد می. با این حال مطمئناً چرت زده بود
آهسته . چقدر قد کشیده بود. خراشید گوست روي پاهاي عقبش ایستاده بود، در را می. بود که خاموش شده بود

دایرولف سرش را برگرداند، رو به پایین به او نگاه کرد، بدون غرش » گوست، چی شده؟«: صدایش کرد
با . زده به نظر نرسد سعی داشت که وحشت» .منم، گوست«: هار که نشده؟ زمزمه کرد. هایش را نشان داد دندان

  همه سرد شده بود؟ هوا کی این. لرزید این وجود به شدت می

جان با . خورد جایی که چوب را شخم زده بود، شیارهاي عمیقی به چشم می. گوست از در عقب کشید
دایرولف سرش را پایین انداخت، » کسی بیرونه، درسته؟«: زمزمه کرد. اي او را تماشا کرد تشویش افزایش یابنده

گهبان، اونا یکی رو براي محافظت از در ن. موهاي سفید روي گردنش سیخ شدند، از در به عقب خزید
  .کنه، فقط همین گذاشتند، گوست بوي اونو از پشت در حس می

با . کرد که هنوز شمشیرش را داشت لرزید، آرزو می غیر قابل کنترل می. جان آهسته به روي پاهایش برخاست
  .ا از جا پراندصداي لوالها او ر. دسته را گرفت و به داخل کشید. سه قدم سریع به در رسید

کرد، هر چند روي  به باال نگاه می. کرد هاي باریک دراز بود و به او نگاه می نگهبانش با بدنی شل روي پله
  .سرش کامالً به پشت چرخانده شده بود. شکمش افتاده بود

ه شد، امکان نداشت که واقعیت داشت ي کل بود، شب و روز محافظت می امکان نداشت، اینجا برج فرمانده
  .دید باشد، رویا بود، کابوس می

ها کرد، ایستاد، به جان در پشت  گرگ شروع به باال رفتن از پله. گوست از در گذشت، از کنارش رد شد
. ي چکمه روي سنگ، صداي برداشتن چفت در آن وقت بود که شنید؛ کشیده شدن آهسته. سرش نگاه کرد
  .کل ي هاي فرمانده از اتاق. آمدند صداها از باال می

  .شاید کابوس بود، اما رویا نبود

سنگینی فوالد در دستش به او جسارت . جان زانو زد و آن را بیرون کشید. شمشیر نگهبان هنوز در غالف بود
پله کمین کرده  ي راه ها در هر گوشه سایه. داشت ها باال رفت، گوست آهسته جلوي او قدم برمی از پله. بخشید
  .آزمود، باال رفت هاي مشکوك را با نوك شمشیر می حالی که سیاهیجان با احتیاط در . بودند



گوست از جلو جهید و » .ذرت، ذرت، ذرت، ذرت، ذرت، ذرت، ذرت«. ناگهان جیغ زاغ مورمونت را شنید
جان . دایرولف از میانش با شتاب گذشت. در اتاق مورمونت کامالً باز بود. رفت، جان پشت سرش باال رفت

ها کشیده شده  هاي ضخیمی روي پنجره پرده. نار در ایستاد، به چشمانش فرصت تطابق دادشمشیر در دست ک
  »کی اونجاست؟«: داد زد. بودند و تاریکی به سیاهی جوهر بود

شد؛  لغزید که به اتاق خواب مورمونت منتهی می ها، به سمت در داخلی می اي بین سایه سپس آن را دید، سایه
  ...درخشیدند هایش با برق آبی سردي می اما زیر کاله، چشم... اماً سیاه، کاله ردایش باالهیکلی شبیه به انسان، تم

مرد و گرگ بدون فریاد یا غرش با هم افتادند، غلتیدند، به یک صندلی خوردند و میزي . گوست پرید
ت، ذرت، ذرت، ذر«: زاغ مورمونت باالي سرشان بال بال زد و جیغ کشید. پوشیده از کاغذ را واژگون ساختند

پشتش را به دیوار نگه داشت، به سمت پنجره . کرد احساس کوري می ایموني استاد  جان به اندازه» .ذرت
هاي سیاهی را مدفون در موي سفید  دست. مهتاب به اتاق سرازیر شد. خزید، پرده را پایین کشید و پاره کرد

زد، با پاهایش  کرد و قاپ می گوست تقال می. دشدن دید، انگشتان سیاه متورمی دور گلوي دایرولفش تنگ می
  .توانست خودش را رها کند انداخت، اما نمی لگد می

فوالد از . فریاد کشان به جلو پرید، شمشیر را با تمام وزنش پایین آورد. جان فرصتی براي ترسیدن نداشت
اش کرد، چنان غریب  احاطهبویی که . پارچه و پوست و استخوان گذشت، اما حالت صدا به نحوي نادرست بود

بازو و دست را روي کف اتاق دید، انگشتان سیاه زیر دریایی از مهتاب وول . و سرد بود که کم ماند باال بیاورد
گوست خودش را از دست دیگر آزاد کرد و در حالی که زبان قرمزش از دهانش بیرون افتاده بود، . خوردند می

  .عقب کشید

شمشیر مهاجم را تا . اش را بلند کرد و جان بدون معطلی ضربه زد پریده رنگ مرد کاله به سر، صورت گرد
ي دیگر زخمی عمیق گشود؛  ها از یک گونه تا گونه استخوان درید، نصف دماغ را برداشت و زیر آن چشم

 پس رفت؛ آتره، خدایان، اون. شناخت جان آن صورت را می. هایی به مانند ستارگان سوزان آبی ها، چشم چشم
  .که مرده، مرده، خودم جسدش رو دیدم

بازو داشت . کشیدند انگشتان سیاهی روي ساقش چنگ می. خراشد احساس کرد که چیزي مچ پایش را می
ها را از  با انزجار داد کشید و با نوك شمشیرش انگشت. کرد کشید و پشم و پوست را پاره می خودش را باال می

  .روي زمین افتاد، انگشتان باز و بسته شدند و وول خورد. کردساقش جدا و آن چیز را به دور پرتاب 

دست شده بود و صورتش به دو نیم شکاف برداشته بود، اما  تک. اثري از خون نبود. جسد به جلو یورش آورد
زاغ » !نزدیک نشو«: با صدایی لرزان دستور داد. جان شمشیر را در جلویش نگه داشت. ظاهراً چیزي حالی نبود

شده، مثل ماري سفید با پنج سر سیاه، داشت خودش را از آستین  بازوي قطع» .ذرت، ذرت، ذرت«: یدجیغ کش



جان به گردن . ها له شدند هاي انگشت استخوان. هایش آن را گرفت گوست پرید و با دندان. کشید بیرون می
  .جسد ضربه زد، حس کرد که فوالد عمیق و سخت برید

  .ا انداختآتر مرده به رویش پرید، او ر

شمشیر، شمشیر کجا افتاده بود؟ شمشیر لعنتی را گم کرده . شده خورد و نفسش برید پشتش به میز واژگون
آروغ زد . ي سیاهش را به دهانش فرو کرد انگشتان مرده 1وقتی دهانش را براي فریاد کشیدن گشود، وایت! بود

تر  دست به سردي یخش در گلوي جان پایین. ن بودو سعی کرد که آن را بیرون براند، اما مرد مرده زیادي سنگی
هایش را پوشانده  برفک چشم. صورتش مقابل صورت جان بود، دنیا را پر کرده بود. رفت، راه تنفس او را بست
سعی کرد . هایش پوست سرد این موجود را خراشید و به پایش لگد زد جان با ناخن. بود، درخشش آبی داشت
  ...د، نفس بگیردکه گازش بگیرد، مشت بزن

جان تنها توانست که بغلتد، . و ناگهان وزن جسد برداشته شد و انگشتانش از گلوي جان بیرون کشیده شد
هایش را در شکم وایت  تماشا کرد که چطور دایرولف دندان. گوست دوباره روي آن بود. آروغ بزند و بلرزد

هوشیار تماشا کرد و بعد سرانجام به یادش  تنها نیمه مدتی طوالنی. فرو کرد و شروع کرد به دریدن و پاره کردن
  ...افتاد که دنبال شمشیرش بگردد

بازوي جویده شده و . آلود در چارچوب در با چراغ نفتی ایستاده و لرد مورمونت را برهنه دید که خواب... 
  .کشید فاقد انگشت، روي کف اتاق خودش را به سمت او می

لنگ لنگان برخاست، بازو را با لگد به دور پرت کرد و . ا صدایش گرفته بودجان سعی کرد که داد بکشد، ام
! بسوزون«: زاغ قار قار کرد. شعله لرزید و کم مانده بود که خاموش شود. چراغ را از دست خرس پیر قاپید

  »!بسوزون، بسوزون، بسوزون

با هر دو دست چراغ را روي . هایی افتاد که از جلوي پنجره پاره کرده بود جان برگشت و چشمش به پرده
گرماي آن . فلز له شد، شیشه شکست، نفت پاشید، پرده با صداي ووش بلندي مشتعل شد. ي کثیف کوبید پارچه

  »!گوست«: داد کشید. تر بود اي که به عمرش تجربه کرده بود شیرین روي صورتش از هر بوسه

ریختند  خم گشاد روي شکمش بیرون میگوست کنار کشید و پیشش آمد، وایت که مارهاي سیاهی از ز
اي شالقی آن  ي مشتعل را در چنگش گرفت، با ضربه ها دست برد، پرده جان به میان شعله. سعی کرد که برخیزد

کرد که بسوزه، خدایان لطفاً، لطفاً،  سوزاند، جان دعا می وقتی پارچه جسد را می. را روي مرد مرده پرت کرد
  .بسوزه

                                                             
١ Wight  



  برن - ۵۳
وزید و با خودشان سیصد سوار و نزدیک به دو هزار پیاده  در صبحی رسیدند که باد سردي می 1ها کاراستارك

مردي جلوتر از . زد رمق چشمک می هایشان زیر آفتاب کم نوك فوالدي نیزه. آوردند 2شان در کارهولد از قلعه
  .، بوم، بومنواخت؛ بوم رفت و با طبلی که بزرگتر از خودش بود، مارش بم رژه را می همه می

هاي نگهبانی دیوار خارجی، روي دوش هودور سوار بود و با دوربین برنزي استاد  برن در یکی از برجک
لرد ریکارد شخصاً در راسشان بود، پسرهایش هریون و ادارد و تارن، زیر . کرد ها را تماشا می لوین، آمدن آن

ي پیر  ننه. راندند انشان، در کنارش اسب میهایی به سیاهی شب و مزین به نشان خورشید سفید خاند پرچم
ها  رسد، اما به نظر برن شباهتی به استارك ها می گفت که اگر چند صد سال عقب بروند، نسبشان به استارك می

پوشاند، مویشان که به حال خود رها شده  مردانی تنومند و خشن بودند، ریش ضخیمی صورتشان را می. نداشتند
  .رداهایشان از پوست خرس و فوك و گرگ بود. گذشت میهایشان  بود از شانه

برن حسرت سواري با . هایشان قبالً رسیده بودند لردهاي دیگر با قشون. ها آخرین هستند دانست که آن می
هاي زمستانی که دیگر گنجایش نداشتند، ازدحام هر روز  ها و خروج از قلعه را داشت، براي تماشاي خانه آن

توضیح داده . اما راب قدغنش کرده بود. ها با چرخ و سم ان بازار، زیر و رو شدن خیابانصبح جمعیت در مید
  ».نفر اضافی براي محافظت از تو نداریم«: بود

وضعیت رو خوب . ها رو در نیار، برن برام اداي بچه«: راب گفت» .برم سامر رو با خودم می«: برن مشاجره کرد
رو در اسموکینگ لوگ  3فراد لرد بولتون با چاقو یکی از افراد لرد سروینهمین دو روز پیش یکی از ا. دونی می
لحن راب فرمانروا را به کار » .کنه اگه اجازه بدم که جونت رو به خطر بندازي، مادر زنده زنده پوستم رو می. زد

  .دانست که جاي بحث نیست برد؛ برن می

آن موقع . شد هاي بد می اش هنوز موجب خواب خاطره. ها است ي جنگل گرگ دانست که به خاطر واقعه می
ریکان حداقل به ... حتی کمتر. ي یک بچه عاجز بود، بیش از ریکان قدرت دفاع از خودش را نداشت به اندازه

تنها چند سال از راب کوچکتر بود؛ اگر برادرش تقریباً مرد شده بود، او نیز . کرد شرمسارش می. زد ها لگد می آن
  .توانست که از خودش دفاع کند باید می. دش مرد محسوب می

در آن روزها . کرد یک سال پیش، قبالً، حتی اگر به معناي باال رفتن از دیوارها بود از شهر دیدن می
ها به پایین بدود، خودش سوار اسب شود و پایین بیاید، آن قدر در استفاده از شمشیر چوبی  توانست از پله می

دار استاد لوین  ي عدسی توانست از میان لوله حاال تنها می. را به روي خاك بیندازدمهارت داشت که پرنس تامن 

                                                             
١ Karstark  
٢ Karhold  
٣ Cerwyn  



اي روي سرخ؛ خرس سیاه  پوش گالورها، نقره مشت زره: ها را به او آموخته بود استاد تمام پرچم. تماشا کند
دردفورتی لیدي مورمونت؛ مردي که پوستش را کنده بودند، نقش کریهی بود که جلوتر از روس بولتون 

، 2ها؛ و نقش ترسناك خاندان آمبر ها؛ سه درخت تالهارت ؛ تبر جنگی سروین1وودها رفت؛ گوزن نر هورن می
  .غول غرانی با زنجیرهاي پاره

هاي در خدمتشان به وینترفل براي شرکت در مهمانی،  و خیلی زود، بعد آمدن لردها به همراه پسرها و شوالیه
حتی تاالر بزرگ گنجایش کافی براي نشستن همزمان همه را نداشت، پس راب به . ها را نیز یاد گرفت قیافه

به برن همیشه مکانی پرافتخار در دست راست برادرش داده . شد نوبت میزبان هر یک از پرچمداران اصلی می
ه به چه پرسیدند ک انداختند، انگار می هاي عجیبی به او می نشست، بعضی از لردها نگاه وقتی آنجا می. شد می

  .ها نشانده شده حقی یک پسر خام، آن هم پسري چالق، باالتر از آن

: شدند، برن از استاد لوین پرسید هاي دیوار خارجی وارد می وقتی لرد کاراستارك و پسرهایش از دروازه
  »حاال چند نفر شدن؟«

  ».دوازده هزار نفر، یا حداقل اون قدر نزدیک به این رقم که اهمیت نداشته باشه«

  »چند شوالیه؟«

براي شوالیه شدن، باید در یه سپت شب «. حوصلگی کمی در صداي استاد مشهود بود بی» .چند تایی«
هاي بزرگ  در شمال تنها چند تا از خاندان. داري کرد و با هفت روغن تقدیس شد تا سوگند تبرك بیابه زنده

اما اون ... گذارند ارند و اسم شوالیه روي کسی نمیگذ بقیه به خدایان باستان احترام می. پرستند هفت خدا رو می
ارزش مرد . شون در سرسختی و وفاداري و شرافت چیزي کم ندارند لردها و پسرهاشون و سربازهاي قسم خورده

  ».اینا رو صد بار بهت گفتم. شه با یه لقب سر جلوي اسمش مشخص نمی

  »با این حال، چند شوالیه؟«

  ».دار که شوالیه نیستند بین سه هزار نیزه... ، شاید چهارصدسیصد«. استاد لوین آه کشید

  ».شه راب امشب میزبانش می. لرد کاراستارك آخرین بود«: برن متفکرانه گفت

  ».شه حتماً می«

  »که حرکت کنند؟... چقدر مونده که«

                                                             
١ Hornwood 

٢ Umber 



ین ارتش اگه بیش از این شهر زمستانی دیگه ظرفیت نداره و ا. راب یا باید خیلی زود به راه بیفته، یا اصالً نره«
ي  اي در سراسر جاده هاي دیگه گروه. گذاره ي شهر باقی نمی اینجا اردو بزنه، هیچ چیز براي خوردن در حومه
نبرد در . ها و اهالی مرداب و لرد مندرلی و لرد فلینت هاي تپه شاهی منتظرند تا به راب ملحق بشن، مثل شوالیه

  ».ادرت چندین فرسنگ راه در پیش دارهها شروع شده و بر سرزمین رودخانه

ي برنزي را به استاد پس داد و متوجه شد که موي  لوله. بار بود ي صدایش رقت احوالش به اندازه» .دونم می«
تمام عمرش رو به باال به استاد نگاه . دید از بین موها صورتیِ پوست سر را می. لوین در باالي سرش چقدر ریخته

نشیند به هر کس  از باال به او نگاه کردن حس غریبی داشت، اما کسی که پشت هودور می کرده بود و این چنین
  ».هودور، منو به قلعه برگردون. خوام تماشا کنم دیگه نمی«. کند رو به پایین نگاه می

  .»هودور«: هودور گفت

باید از . کنه که تو رو ببینه برن، برادر واالمقامت حاال دیگه وقت نمی«. استاد لوین لوله را به آستینش فرو کرد
  ».لرد کاراستارك و پسرهاش استقبال کنه و کاري کنه که احساس راحتی کنند

  ».هودور«. ي هودور گذاشت دستش را روي شانه» .خوام به جنگل خدایان سر بزنم می. شم مزاحم راب نمی«

هودور موقعی که . ساخت رج میهاي کنده شده با اسکنه، پلکانی روي دیوار گرانیتی ب ردیفی از جاي دست
کرد و روي پشتش، برن در صندلی  ی را زمزمه میکالم رفت، آهنگ بی گذاشت و پایین می دست زیر دست می

لوین ایده را از سبدهایی که زنان براي حمل . شد حصیري که استاد لوین طراحی کرده بود چپ و راست می
هاي پا و  د؛ بعد آن تنها چیزي که الزم  بود، بریدن سوراخکردند کسب کرده بو هیزم روي پشتشان استفاده می

به خوبی راندن دنسر نبود، اما جاهایی بودند که دنسر . تر وزن برن بود اتصال چند بند براي توزیع متوازن
ي حمل شدن به مانند یک بچه در آغوش هودور، برن را شرمسار  توانست برود و این روش به اندازه نمی
تنها بخش . آمد، هر چند در مورد هودور گفتنش مشکل بود دور نیز ظاهراً از آن خوشش میهو. ساخت نمی

توانست  کرد که برن روي پشتش است و گذشتن از در می گاهی هودور فراموش می. مستلزم دقت درها بودند
  .دردناك باشد

ی در ظلمات شب هر دو در نزدیک به دو هفته آن قدر رفت و آمد زیاد شده بود که راب دستور داده بود حت
داران  وقتی برن از برج خارج شد، ستون درازي از نیزه. آهنین باال باشند و پل متحرك مابینشان پایین بماند

گذشتند؛ سربازان کاراستارك بودند که اربابانشان را به داخل قلعه دنبال  پوش از خندق بین دو دیوار می زره
. ي خورشید روي دوششان بود داشتند و رداي پشمی سیاه با طرح اشعه کالهخود ناقص سیاه به سر. کردند می

موقعی که از کنار . هایش روي چوب پل متحرك صدا دادند هودور لبخندزنان در کنارشان قدم زد و چکمه
. اش را خفه کرد انداختند و یک بار برن شنید که کسی خنده هاي عجیبی می ها نگاه شدند، آن سواران رد می



بست، هشدار داده  استاد لوین بار اولی که سبد حصیري را دور سینه هودور می. که خاطرش مکدر شود نگذاشت
» .کنند ات می هاشون مسخره زنند و بعضی کنند و بین خودشون حرف می نگاه می. کنند ها بهت نگاه می آدم«: بود

نبود که عمرش را در تختخواب  کرد، اما حاضر اش نمی هیچ کس در اتاق خوابش مسخره. بگذار مسخره کنند
  .بگذراند

سامر . گذشتند، برن دو انگشتش را در دهانش گذاشت و سوت زد موقعی که از زیر در آهنین دروازه می
ها براي روي زین ماندن تقال  داران کاراستارك ناگهان نیزه. جست و خیز کنان از سمت دیگر حیاط آمد

یک مادیان عقب کشید، سوارش فحش داد و افسار را . کشیدند میهایشان با نگرانی شیهه  کردند و اسب می
ها به محض دور  کرد، اما این اسب زده می هایی را که عادت نداشتند وحشت ها اسب بوي دایرولف. سخت کشید

  ».جنگل خدایان«: برن به هودور یادآوري کرد. شدن سامر آرام شدند

درهاي . ها ها و پارس سگ اي شمشیر و تبر، غژ غژ ارابهحیاط پر بود از صد. حتی خود وینترفل شلوغ بود
چکید و پتکش  اش می ي برهنه سازي باز بودند و برن چشمش به میکن سر کوره افتاد که عرق از سینه اسلحه

برن در تمام مدت عمرش این همه غریبه ندیده بود، نه حتی وقتی که پادشاه رابرت براي مالقات با . نواخت می
  .پدرش آمد

از . هایش در هم نرود خودي اخم قتی هودور براي رد شدن از یک در کوتاه خم شد، برن سعی کرد که بیو
گرگ گاهاً با چشمان سوزان به مانند . زد خیال در کنارشان قدم می تاریکی گذشتند، سامر بی راهروي دراز نیمه

اما ارتفاع بلندتر از آن بود که دستش خواست که نوازشش کند،  برن دلش می. کرد طالي مذابش به باال نگاه می
  .برسد

ي انبوه بلوط و  هودور از میان بیشه. ي وینترفل بود زده اي از آرامش در دریاي آشوب جنگل خدایان جزیره
هاي پر پیچ و خم  زیر شاخه. ي ساکن کنار درخت حیات پیدا کرد درخت آهن و کاج، راهش را به برکه

هاي سبد  ي پاهایش را از سوراخ باال برد و خودش را باال کشید، وزن مرده برن دست. درخت نیایش توقف کرد
هاي سرخ تیره روي صورتش کشیده شدند، تا سرانجام  مدتی آویزان باقی ماند، برگ. حصیري بیرون کشید

تنی  برو آب. خوام یه مدت با خودم تنها باشم می«. هودور او را گرفت و روي سنگ صافی در کنار آب گذاشت
  ».ها برو به چشمه. کن

ي  ها، چشمه ي اقامتگاه مهمان سمت دیگر جنگل خدایان، زیر پنجره. هودور بین درختان ناپدید شد» .هودور«
خاست و دیوار باالي آن  بخار شب و روز از آب برمی. کرد ي کوچک را تغذیه می زیرزمینی جوشانی سه برکه

ي وحشی به دام افتاده در برابر تهدید صابون  مد و مثل گربهآ هودور از آب سرد بدش می. پوشیده از خزه بود
نشست، هر وقت حبابی از اعماق  ها می رفت و ساعت ترین برکه فرو می کرد، اما با شادمانی در داغ مقاومت می

  .زد گرفت تا روي سطح آب بترکد، همزمان آروغ بلندي می اوج می تیرهسبز 



ي گرگ را خاراند و براي مدتی پسر و حیوان هر دو در  آرواره زیر. سامر به آب زد و کنار برن نشست
آمد، حتی قبالً، اما اخیراً روز به روز بیشتر مجذوبش  برن همیشه از جنگل خدایان خوشش می. آرامش بودند

ي سفید  چشمان سرخ گود که به عمق تنه. ترساند ي سابق او را نمی حتی دیگر درخت حیات به اندازه. شد می
خدایان مراقبش . کرد کردند، اما حاال از آن نگاه به نحوي آسایش کسب می ده بودند هنوز تماشایش میکنده ش

زیر نگاهشان . ها و فرزندان جنگل، خدایان پدرش ها و نخستین انسان بودند؛ خدایان باستان، خدایان استارك
زمان سقوطش زیاد  برن از. کرد کرد و سکوت ژرف درختان به تفکراتش کمک می احساس امنیت می

  .زد دید و با خدایان حرف می کرد و خواب می اندیشید؛ فکر می می

لطفاً «. با تکان دادن دستش روي آب سرد برکه موج انداخت» .لطفاً کاري کنید که راب نره«: آهسته دعا کرد
و کاري . رش گردونیدیا اگه مجبوره که بره، به سالمت همراه با مادر و پدر و دخترها ب. کاري کنید که بمونه

  ».کاري کنید که ریکان بفهمه... کنید

برادر خردسالش وقتی فهمیده بود که راب عازم جنگ است، مثل توفان زمستانی وحشی شد و به نوبت گریه 
ي پیر  از خوردن امتناع کرد، بیشتر مدت شب گریست و داد زد، حتی وقتی ننه. کرد و خشمش را خالی کرد

راب نصف قلعه را به جستجوي او . الالیی بخواند او را با مشت زد، و روز بعد ناپدید شدسعی کرد که برایش 
اي که از دست یکی از  زده ها پیدا کردند، با شمشیر زنگ گماشت و وقتی سرانجام ریکان را در سرداب

بر سرشان نازل  داگ از تاریکی مانند شیطانی سبز چشم ها حمله کرد و شگی پادشاهان مرده کش رفته بود به آن
اي از گوشت ران میکن را  گرگ در توحش دست کمی از ریکان نداشت؛ بازوي گیج را گاز گرفته و تکه. شد

اکنون فارلن گرگ سیاه را در سگدانی زنجیر . براي تسلیم کردنش خود راب و گري ویند الزم شدند. کنده بود
  .یافته بود هاي ریکان به خاطر نبود او شدت بیشتري کرده بود و گریه

استاد لوین به راب توصیه کرده بود که در وینترفل بماند و برن نیز به خاطر ریکان و خود راب التماس کرده 
. تنها تا حدي دروغ بود» .مجبورم برم. خوام برم من نمی«: شقی سر تکان داده و گفته بود بود، اما برادرش با کله

فهمید، اما الزم نبود که  رفت، برن این را می در برابر لنیسترها میها  کسی باید براي حفظ تنگه و کمک به تالی
توانست فرماندهی را به هال مولن یا تیان گریجوي یا یکی از حکمرانان پرچمدارش  برادرش می. راب باشد

راب  ي کامالً شایسته. شد استاد لوین اصرار کرده بود که همین کار را بکند، اما راب حاضر به قبولش نمی. بدهد
ها پشت دیوارهاي وینترفل قایم بشه و دیگران رو  شد که مثل بزدل پدرم هرگز حاضر نمی«: گفت فرمانروا می

  ».بفرسته تا به جاش بمیرند

اکنون راب براي برن تا حد زیادي شخصی غریبه شده بود، تغییر کرده بود، فرمانروایی به معناي واقعی، هر 
. کردند حتی پرچمداران پدرش نیز ظاهراً حسش می. اریش نگذشته بودچند هنوز شانزدهمین سالگرد نامگذ



هر دو افتخار  1روس بولتون و رابت گالور. ها سعی کردند او را بیازمایند، هر کدام به روش خاص خود خیلی
میج مورمونت تنومند مو . فرماندهی جنگ را درخواست کردند، اولی با لحنی تند، دومی با لبخند و طعنه

اش است و در  ري که مثل مردها زره پوشیده بود، رك به راب گفته بود آن قدر جوان است که جاي نوهخاکست
لرد سروین . اي داشت که حاضر بود به عقد راب در بیاورد اما از قضا نوه... جایگاه دستور دادن به او نیست

اي که سمت چپ پدرش  لهي ساده لوح سی سا زبان دخترش را در واقع همراهش آورده بود، دوشیزه چرب
وود بشاش دختر نداشت، اما هدایایی آورده  لرد هورن. داشت نشست و هرگز نگاهش را از بشقاب بر نمی می

کاري شده، و در عوض چیزي  بود، یک روز اسب، روز بعد ران آهو، روز بعد آن بوق شکار نقره
اي خاص و  د و حق شکار در شمال تپهي خاصی که از پدر بزرگش گرفته بودن هیچ جز قلعه... خواست نمی

  .ي سد زدن روي وایت نایف، اگر لرد راب صالح بدانند اجازه

ها را تا حدودي  داد، درست شبیه رفتار احتمالی پدرشان، و آن اي به همه پاسخ می راب با نزاکت خونسردانه
  .رقصاند به میل خودش می

هایش دو  ي هودور و عرض شانه دند و قدش به اندازهکر و وقتی لرد آمبر، که افرادش جان گنده صدایش می
ها قرار بگیرد قشونش را به خانه  وودها یا سروین برابر او بود، تهدید کرد که اگر در صف پشت سر هورن

سپس در حالی که پشت گوش . خواهد انجام بدهد گرداند، راب به او گفت که مختار است هر چه می برمی
کشیم، تو رو از  و وقتی کارمون با لنیسترها تموم شد، به شمال لشکر می«: ل داد کهخاراند قو گري ویند را می

جان گنده فحش داد، تنگ آبجو را به آتش » .زنیم کشیم و به عنوان سوگندشکن دار می بیرون می ات قلعه
جلویش را وقتی هالیس مولن رفت تا . دهد راب آن قدر بچه است که دهنش  بوي شیر می: انداخت و داد کشید

ترین شمشیري را  بگیرد، او را هل داد و به زمین انداخت، با لگد میزي را واژگون ساخت، و بزرگترین و زشت
اش دست  خورده ها، پسران و برادران و سربازان قسم در تمام نیمکت. که برن به عمرش دیده بود از غالف کشید

  .به شمشیر برخاستند

بعد از یک غرش و چشم بر هم زدن، لرد آمبر به پشت افتاده بود و  اما راب تنها به آرامی حرفی زد و
زد و از جایی که گري ویند دو انگشت را با دندان کنده بود، خون  شمشیرش سه قدم دورتر روي زمین چرخ می

پدرم بهم یاد داده که مجازات کسی که روي اربابش شمشیر بکشه مرگه، اما شک «: راب گفت. ریخت می
جان گنده انتهاهاي خونی انگشتانش را مکید و به زحمت » .خواستی برام گوشت ببري و تنها میندارم که ت
  ».غذاتون خیلی سفته«: اما در کمال تعجب، مرد گنده خندید و بلند گفت... دل برن ریخت. برخاست

                                                             
١ Robett Glover 



گفت  آدم میو چنان شد که بعد آن جان گنده دست راست راب شد، وفادارترین مدافع او که بلند به عالم و 
خواهند که زانوهایشان دریده شود، به نفع خودشان است  که لرد نوجوان در واقع یک استارك است و اگر نمی

  .که جلویش به زانو بیفتند

پریده و لرزان به اتاق  ها در تاالر بزرگ، برادر برن رنگ ولی آن شب بعد سوختن و خاموش شدن آتش
دیدي چطور هال رو انداخت، انگار که بزرگتر از . کشه دم که منو میفکر کر«: راب اعتراف کرد. خوابش آمد

و جان گنده بدترینشون نیست، فقط بلندتر از همه داد . دونند که چقدر ترسیده بودم ریکان نیست؟ خدایان می
کنه،  کنه و تنها چیزي که فکرم رو مشغول می زنه، تنها بهم نگاه می لرد روس هیچ وقت حرفی نمی. کشه می

  ».کنند ها در دردفورت دارند، جایی که پوست دشمنانشون رو آویزان می اتاقیه که بولتون

  »مگه نه؟«. شک به صدایش نفوذ کرد» .ي پیره هاي ننه اون فقط یکی از قصه«: برن گفت

. گه براي آشپزي می. لرد سروین مصممه که دخترش رو به جنوب بیاره«. خسته سرش را تکان داد» .دونم نمی«
  »...کاش پدر اینجا بود... کاش. کنم یان مطمئنه که یه شب دختره رو در رختخوابم پیدا میت

. از موارد اندکی بود که برن و ریکان و راب فرمانروا رویش توافق داشتند؛ همه آرزو داشتند که پدر اینجا بود
گریخت،  که از ترس جانش میاما لرد ادارد هزاران فرسنگ دور بود، زندانی در سیاهچال، فراري تحت تعقیب 

کرد، هر کدام از  دانست؛ هر مسافري داستان متفاوتی تعریف می ظاهراً کسی به یقین نمی. شاید هم مرده بود
پدر با دست خودش پادشاه . پوسیدند ي سرخ می سرهاي محافظین پدر روي دیوارهاي قلعه. تر قبلی ترسناك

لرد ادارد همراه برادر خبیث پادشاه، رنلی، به . اند را محاصره کرده ها بارانداز پادشاه برتیون. رابرت را کشته
مادر، تیریون جن را کشته و جسدش را از دیوار ریورران . آریا و سنسا را تازي به قتل رسانده.  جنوب گریخته
گو  هحتی یک قص. سوزاند کرد و می تاخت و سر راهش غارت می لرد تایوین لنیستر به ایري می. آویزان کرده

ها برخاسته و در راس قشونی از قهرمانان  داد، ادعا داشت که ریگار تارگرین از میان مرده که بوي شراب می
  .تاخت تا سلطنت پدرش را پس بگیرد استون می باستان به درگون

رحم هم چندان باورکردنی  اي با مهر شخصی پدر و به دستخط سنسا آمد، حقیقت بی وقتی زاغ حامل نامه
گه که پدر  می«. ي راب را که به کلمات خواهرشان خیره مانده بود، از یاد نخواهد برد برن هرگز قیافه .نبود

پادشاه رابرت مرده، و مادر و من براي سوگند وفاداري . ي خیانت بوده همدست برادرهاي پادشاه در توطئه
و وقتی با جافري ازدواج کرد، ازش گه باید وفادار بمونیم  می. ي سرخ احضار شدیم خوردن به جافري به قلعه

و حرفی از «. ي سنسا را مچاله کردند انگشتانش مشت شدند و نامه» .کنه که جان پدرمون رو ببخشه خواهش می
  »گذره؟ چی تو فکرش می! لعنت بهش. زنه، هیچی، دریغ از یه کلمه آریا نمی



روزي به یادش افتاد که » .دست دادهاون گرگش رو از «: با صدایی آهسته گفت. سرما وجود برن را گرفت
داگ قبل  سامر و گري ویند و شگی. هاي لیدي از جنوب رسیدند چهار نفر از محافظین پدر به همراه استخوان

ي برج اول،  زیر سایه. ها از پل متحرك با صدایی کشیده و محزون شروع به زوزه کشیدن کردند عبور آن
گلسنگ وجود داشت که پادشاهان قدیم زمستان خدمتکاران  حیاطی قدیمی با سنگ قبرهاي پوشیده از

قرار بین  هایی بی کردند، برادرهایش مثل سایه موقعی که لیدي را دفن می. وفادارشان را در آنجا دفن کرده بودند
  .هایش بازگشت او به جنوب رفت و تنها استخوان. زدند میآن قبرها قدم 

هیچ کدام . راه پسرش برندون و دویست نفر از بهترین افرادش رفته بودپدربزرگشان، لرد ریکارد پیر نیز به هم
و پدر به همراه آریا و سنسا و جوري و هالن و تام چاق و سایرین به جنوب رفته بود، و بعد . هرگز بازنگشتند

نداز نه به بارا. و حاال راب قصد عزیمت داشت. ها هم برنگشته بودند ها مادر و سر رودریک رفتند و آن آن
و اگر پدرشان به واقع زندانی بود، . پادشاه و نه براي سوگند وفاداري خوردن، بلکه شمشیر به دست به ریورران

  .ترساند رسید می برن را بیش از هر چیزي که به ذهنش می. شد این عمل مطمئناً منجر به مرگ او می

اگه راب باید بره، «: ستدعا کردکردند، ا برن از خدایانی که با چشمان سرخ درخت حیات تماشایش می
و فکر . نت و بقیه، لرد آمبر و لیدي مورمونت و سایر لردهاومراقبش باشید و مراقب افرادش باشید، هال و کو

کمکشون کنید که . اگه زحمت نداره، مواظبشون باشید و از گزند حفظشون کنید. کنم تیان هم همین طور
  ».بدند و به خونه برگردونندلنیسترها رو شکست بدند و پدر رو نجات 

. سامر دندان نشان داد. هاي سرخ به جنبش افتادند و زمزمه کردند باد خفیفی در جنگل آه کشید و برگ
  »گن، پسر؟ شنوي چی می می«: صدایی پرسید

ها روي صورتش سایه  آشا زیر بلوطی کهنسال در سمت دیگر برکه ایستاده بود، برگ. برن سرش را بلند کرد
سامر برکه را دور زد، او را . کرد حتی با غل و زنجیر نیز زن وحشی به آهستگی گربه حرکت می. ته بودندانداخ

  .زن بلندقد خودش را جمع کرد. بو کرد

هایش را  برن دست. دایرولف براي آخرین بار بو کشید، دور زد و برگشت» .سامر، بیا پیش من«: برن صدا زد
ها اسیر گرفته بودند، او را ندیده  از زمانی که آشا را در جنگل گرگ» کنی؟ اینجا چکار می«. دور او انداخت

  .بود، هر چند خبر داشت که به کار در آشپزخانه گماشته شده

اي و ژولیده  موهایش قهوه» .پشت دیوار اونا تنها خداي حاضر هستند. اونا خدایان من هم هستند«: آشا گفت
اي که بعد گرفتن زره و چرم  ي قهوه ساخت، همچنین لباس کتانی ساده میتر  ظاهرش را زنانه. رشد کرده بودند
کنم گاهاً براي دعا کردن بیام و من بهش اجازه  ده که وقتی احساس نیاز می گیج اجازه می«. به او داده بودند



وست دارم و هاش رو د بوي آرد دست. برام مهم نیست. خواد زیر دامنم بکنه دم که وقتی نیاز داره هر کار می می
  ».چند دیگ هست که یکی باید بسابه. ذارم تنهاتون می«. اي کرد تعظیم ناشیانه» .تره از استیو مالیم

  ».کنند بهم بگو منظورت چی بود که گفتی خدایان گوش می. نه، بمون«: برن دستور داد

ات رو باز کن، ه گوش. دن تو ازشون درخواست کردي و اونا دارن جواب می«. آشا او را ارزیابی کرد
  ».شنوي می

  ».کنند ها خش خش می برگ. تنها باده«: بعد مدتی با تردید گفت. برن گوش داد

. سمت دیگر برکه مقابل او نشست» فرسته؟ کنی چه کسی باد رو می اگه کار خدایان نیست، پس فکر می«
ش زده بود که زنجیر هاي آهنی به مچ پاهای داد، میکن غل اي می هنگام حرکت صداي جلنگ جلنگ آهسته

داشت قادر به راه رفتن بود، اما دویدن یا باال  هایش را کوتاه نگه می کرد؛ تا وقتی قدم سنگینی بهم وصلشان می
اون خش خش . شنوند هاتو می حرف. بینند، پسر اونا تو رو می«. پذیر نبود رفتن یا سوار اسب شدن امکان

  ».جوابشونه

  »گن؟ چی می«

خدایان باستان در جنوب . کنه ره کمکی از جانب اونا دریافت نمی واالمقامت جایی که میبرادر . غمگینند«
تونند مراقب برادرت باشند، وقتی  چطور می. هاي نیایش همه هزاران سال پیش بریده شدند جنگل. فاقد قدرتند

  »که چشم ندارند؟

وانایی یاري رساندن به برادرش را اگر حتی خدایان ت. او را ترساند. برن به این موضوع فکر نکرده بود
سرش را به یک سمت خم کرد و دوباره . ماند؟ شاید آشا حرفشان را درست نشنیده بود نداشتند، چه امیدي می

  .شنید، اما نه بیشتر از آن به نظرش حاال غم را می. خوب گوش داد

هودور لخت و خندان از اي را شنید، و  ها و سوت زدن آهسته برن صداي گنگ قدم. خش خش بلندتر شد
  »!هودور«. ها خارج شد میان درخت

  ».هات رو فراموش کردي هودور، لباس. حتماً صدامون رو شنیده«: برن گفت

. شدند ریختند و در هواي سرد بخار می از گردن به پایین قطرات آب از بدنش می» .هودور«: هودور تائید کرد
مردانگیش، سنگین و دراز، بین پاهایش آویزان . اي بود قهوهبدنش مثل موي ضخیم حیوانات پوشیده از موي 

  .بود



رسه،  ها می حتماً نسبش به غول. شه بهش گنده گفت اینم مردي که می«. آشا با لبخند تلخی براندازش کرد
  ».وگرنه من ملکه هستم

تنها چیزي که . شون مثل فرزندان جنگل مردن گه همه می. گه که دیگه غولی وجود نداره استاد لوین می«
  ».شن هاي قدیمیه که گاهی موقع شخم زدن کشف می ازشون مونده، استخون

برادرم . کنند کنه، یا اونا پیداش می ها رو پیدا می اون وقت غول. استاد لوین کافیه که بره اون طرف دیوار«
خو  درنده. کنند رشد می دونیم که تا دوازده و سیزده قدم می. ده قدم قد داشت، تازه مردنی بود. یکی رو کشته

شه  هاي تیزي دارند، و همسرها مثل شوهرهاشون ریش دارند، براي همین نمی هم هستند، پشمالو هستند و دندون
هایی که  به زن. ها از اینجاست گیرند و منشاي دو رگه ها معشوق می ها از بین انسان زن. از هم تشخیصشون داد

به برن » .کنه دار کردن، پاره می اون قدر بزرگه که دختر رو قبل از بچه غول مرد. گذره ندازند سخت می گیر می
  »شی، مگه نه پسر؟ اما تو منظورم رو متوجه نمی«. لبخند زد

ها را در حیاط دیده بود و سوار شدن  کرد؛ سگ گیري را درك می جفت» .دونم چرا، می«: برن با تاکید گفت
برو «. به هودور نگاه کرد. کرد اش می ا صحبت در این مورد دست پاچهام. نریان روي مادیان را تماشا کرده بود

  ».برو لباس بپوش. هات رو بیار، هوردور و لباس

  .ي درخت خم کرد و از راهی که آمده بود برگشت سرش را براي گذشتن از زیر شاخه» .هودور«

: با تردید از آشا پرسید. برن موقع تماشاي دور شدن هودور با خودش فکر کرد که او چقدر بزرگ است
  »پشت دیوار واقعاً غول وجود داره؟«

سعی کردم موقع بازجویی به برادرت بگم، به اون و استادتون و اون پسر . زاده ها، ارباب ها و بدتر از غول غول«
اگه یا ... گردند گیرند و هرگز برنمی ها از آتش فاصله می وزند و آدم بادهاي سرد می. همیشه خندان، گریجوي

کنی چرا همراه استیو و  فکر می. برگردند، دیگه انسان نیستند، تنها وایت هستند، با چشمانی آبی و دستانی سیاه
شق و  تونه باهاشون بجنگه، مرد کله کنه که می کردم؟ منس فکر می ها به جنوب فرار می ي اون احمق هالی و بقیه

خواد به خودش  تونه هر چقدر که می می. ها هستند گشتیها مثل  پریده دونه، انگار رنگ جسوریه، اما چی می
هیچ وقت طعم زمستان رو . پادشاه پشت دیوار بگه، اما هنوز یه کالغ سیاه دیگه است که از شدو تاور فرار کرده

» .ما به خاطر داریم. من اونجا به دنیا اومدم پسر، مثل مادرم و مادر اون و مادر اون، بین مردم آزاد. نچشیده
همین دیروز، وقتی در حیاط . ات بگم سعی کردم به برادر اشرافزاده«. جیرهاي آشا صدا دادند و ایستادزن

لرد استارك ممکنه وقتتون رو بگیرم، اما بهم اعتنا نکرد و اون گاو بو گندو، جان : با احترام صداش زدم. دیدمش
کسی . گیرم یر به پا دارم و جلوي زبونم رو میمن زنج. پس چاره چیه. آمبر گنده، منو از سر راه به کنار هل داد

  ».شنوه ده، نمی که گوش نمی



  ».ده دونم که می ده، می راب به من گوش می. به من بگو«

به شماله که باید سربازهاش رو . بهش بگو که عازم جهت اشتباهیه. بهش اینو بگو، سرورم. بینیم واقعاً؟ می«
  »متوجه شدي؟. شمال، نه جنوب. ببره

  ».گم بهش می«. سر تکان داد برن

به جایش غذا را در اتاق به همراه لرد ریکارد و . ها نپیوست اما آن شب موقع ضیافت تاالر بزرگ، راب به آن
ریزي  هاي نهایی براي راهپیمایی طوالنی پیش رویشان را برنامه جان گنده و سایر لردهاي پرچمدار خورد تا نقشه

میز و ایفاي نقش میزبان پسرهاي کاراستارك و دوستان افتخاریشان به گردن برن  اشغال جایگاه او در راس. کنند
. ها قبالً نشسته بودند وقتی هودور برن را روي پشتش به تاالر حمل کرد و کنار صندلی باال زانو زد، مهمان. افتاد

اضر در تاالر را هاي ح هاي هر یک از غریبه برن چشم. دو مرد خدمتکار در برداشتنش از سبد کمک کردند
  ».سروران من، برندون استارك وینترفلی«: هالیس مولن اعالم کرد. سکوت همه جا را گرفته بود. کرد حس می

به افتخار دوستیمون به شما گوشت و شراب تعارف . به کنار آتش ما خوش آمدید«: برن به خشکی گفت
  ».کنم می

ي او به دنبالش تعظیم کردند، اما وقتی دوباره سر پسر بزرگ لرد ریکارد، هریون کاراستارك، و برادرها
آن یکی . ي دو برادر کوچکتر را شنید هاي آهسته هاي شراب، صحبت تلق جام جایشان نشستند برن در میان تلق

برادرش تارن » .دم بمیرم تا اینکه اون طوري زندگی کنم ترجیح می... من«: که هم اسم پدرش بود زمزمه کرد
  ».تر از اونه که به عمرش پایان ببخشه پسره در درونش هم مثل ظاهرش شکسته، بزدلاحتماالً «: گفت

اینه چیزي که حاال هستم؟ برن شکسته؟ با . شکسته: برن چاقو را در دستش فشرد و به تلخی فکر کرد که
الیه خوام شو می. خوام شکسته باشم من نمی«: حرارت به استاد لوین که دست راستش نشسته بود زمزمه کرد

  ».باشم

ندازي از سطح یه پسر زرنگ  تو وقتی فکرت رو به کار می. گن هاي ذهن می ها به صنف من شوالیه بعضی«
تونی زنجیر استادي به گردن بندازي؟ مرزي براي چیزهایی که  هیچ به این فکر کردي که می. باالتري، برن

  ».تونی یاد بگیري وجود نداره می

  ».کنم کالغ قول داد که من پرواز می. خوام جادو یاد بگیرم من می«

ها  تونم آموزش صحبت به زاغ می. شناسی یاد بدم تونم بهت تاریخ، درمان و گیاه من می«. استاد لوین آه کشید
تونم سنجش طول روزها و تشخیص  می. و طرز ساختن قلعه و هدایت کشتی از روي ستارگان رو یادت بدم



اما برن، هیچ انسانی قادر به . دن ون بهت هزاران چیز متفاوت دیگه یاد میلدتاوفصول رو یادت بدم و در دژ ا
  ».آموزش جادو به تو نیست

با این حرف به یاد قولی افتاد که در جنگل خدایان به آشا داده » .فرزندان جنگل. تونند فرزندان می«: برن گفت
  .هاي او را تعریف کرد بود، پس به لوین گفته

ي پیر درس  تونه به ننه ظاهراً زن وحشی می«: هاي برن تمام شد گفت وقتی حرف. رداستاد مودبانه گوش ک
. زنم، اما بهتره که برادرت رو درگیر این اراجیف نکنی اگه دوست داري باهاش دوباره حرف می. گویی بده قصه

برن، لنیسترها . هاي ذهنی کافی داره هاي جنگلی، مشغله ها و مرده مورد در مورد غول بدون این دلواپسی بی
. دستش را با مهربانی روي بازوي برن گذاشت» .کسایی هستند که پدرت رو اسیر گرفتند، نه فرزندان جنگل

  ».روي حرفاي من فکر کن، پسرم«

اي سرخ بر آسمانی باد خورده، برن روي دنسر بسته شده بود و کنار دروازه  و دو روز بعد، موقع دمیدن سپیده
  .برادرش وداع کنددر حیاط بود تا با 

سپرش از پهلوي اسب . سوار اسب نر خاکستري پشمالویی بود» .تو حاال فرمانرواي وینترفلی«: راب به او گفت
برادرش روي چرم سفید . آویزان بود؛ چوب با بندهاي آهنی، سفید و خاکستري، با نقش صورت دایرولفی غران

. هایش بود هاي خزدوزي روي شانه اشت، شنلی با حاشیهزنجیر خاکستري پوشیده بود، شمشیر و خنجر به کمر د
  ».تا وقتی که ما برگردیم. تو باید جاي منو بگیري، مثل من که جاي پدر رو گرفتم«

دانست چطور یک  نمی. هیچ وقت چنین احساس بچگی یا تنهایی نکرده بود» .دونم می«: بار پاسخ داد برن رقت
  .فرمانروا باشد

بهش بگو که من به محض اتمام جنگ . لوین گوش کن و مراقب ریکان باشهاي استاد  به توصیه«
  ».گردم برمی

وقتی برن پرسید که . با چشمانی سرخ و سرکش در اتاقش مانده بود. ریکان از پایین آمدن امتناع کرده بود
  »!وداع نه! نه«: خواهد با راب وداع کند، او داد کشیده بود نمی

  ».گرده هیچ کس برنمیگه  می. بهش گفتم«: برن گفت

خوب، مادر به زودي به خونه «. آه کشید» .اون یه استارکه و تقریباً چهار سالشه. تونه تا ابد بچه بمونه نمی«
  ».دم گردونم، قول می و من پدر رو برمی. رسه می



مولن  هالیس. گري ویند چابک و سریع کنار اسب جنگی به راه افتاد. اسبش را چرخاند و با یورتمه دور شد
ي بلندي از زبان گنجشک خاکستري را گرفته بود که بر  جلوتر از آن دو از دروازه رد شد، در دستش میله

تیان گریجوي و جان گنده دو طرف راب را گرفتند و . خورد فرازش پرچم سفید خاندان استارك تکان می
  .دادند هاي نوك فوالدي براق، دو ستون پشت سرشان تشکیل هایشان با نیزه شوالیه

خواست که به دنبال او  یک لحظه می. رفت او داشت به جهت اشتباه می. هاي آشا افتاد با دلهره به یاد حرف
  .بتازد و با فریاد هشدار بدهد، اما راب زیر در آهنین از دیدش خارج شد؛ لحظه سپري شد

نین شهر دارند راب را تشویق دانست که سربازان پیاده و ساک برن می. پشت دیوارهاي قلعه هیاهویی بلند شد
پیکرش با شنل مواجش و گري ویند  کنند؛ فریاد به افتخار لرد استارك، فرمانرواي وینترفل روي اسب غول می

. ها هرگز به این شکل او را تشویق نخواهند کرد همراه با دردي گنگ متوجه شد که آن. دوید که در کنارش می
توانست از اسبش  حتی نمی. واي وینترفل باشد، اما هنوز برن شکسته بوداو شاید در غیاب برادر و پدر فرمانر

  .پایین بیاید، مگر با انداختن خودش

. وقتی فریادها در دوردست خاموش شدند و حیاط سرانجام خالی بود، وینترفل مرده و متروکه به نظرش رسید
پیکر  مهتر غول. و هودور... ها و پیرمردها هها و بچ هاي اشخاص باقیمانده را تماشا کرد، زن برن در اطراف صورت

  »هودور؟«: با حزن گفت. اي گرفته بود زده ي سردرگم و وحشت قیافه

  ».هودور«: برن با این فکر که معنایش چیست، موافقت کرد

   



  دنريس - ۵۴
به  زیر نور سرخ مشعل، پوستش. کال دروگو بعد از ارضا از روي رختخوابشان بلند شد و روي او قد کشید

موي به سیاهی . ي پهنش آشکار بودند هاي قدیمی روي سینه درخشید، خطوط محو زخم تیرگی برنز می
مردانگیش درخشش مرطوبی . گذشت هایش و پشتش ریخته بود، از کمرش می جوهرش، باز و آزاد روي شانه

هاي آهنی  اجی به تختشود احتی نریانی که بر دنیا چیره می«. هاي بلندش، دهانش اخم کرد زیر سبیل. داشت
  ».نداره

. خصوصاً موهاي او را دوست داشت. دنی براي تماشاي او روي آرنجش بلند شد؛ چه قدي، چه شکوهی
  ».تازه پیشگویی شده که نریان تا انتهاي زمین می«. هرگز بریده نشده؛ او هرگز طعم شکست را نچشیده

براي پاك کردن عرق و روغن » .رسه اه به انتها میزمین در ساحل دریاي شور سی«: درنگ پاسخ داد دروگو بی
  ».تونه از آب مسموم بگذره هیچ اسبی نمی«. اي را در تشت آب گرم خیس کرد از پوستش، پارچه

هاي چوبی  اسب. در شهرهاي آزاد هزاران کشتی وجود دارند«: دنی همچنان که قبالً هم گفته بود به او گفت
  ».کنند ز باد از روي دریا پرواز میهایی پر ا با صدها پا که با بال

پارچه را » .زنیم هاي چوبی و تخت آهنی نمی ما دیگه حرفی از اسب«. کال دروگو تمایلی به شنیدن نداشت
هاي  پوشید و کمربند پهنی با مدالیون اي نقشدار می موقعی که جلیقه. انداخت و شروع به لباس پوشیدن کرد

  » .کنم، همسرم رم و شکار می امروز به چمنزار می«: اعالم کردبست،  سنگین نقره، طال و برنز می

داشت و به جستجوي راکار، شیر سفید بزرگ این  هایش را برمی دروگو همخون» .بله، خورشید و ستارگانم«
هاي او  شد و شاید به شنیدن حرف گشتند، شوهر واالمقامش بسیار شاد می اگر موفق باز می. رفتند ها، می دشت

  .داد شان میرغبت ن

براي . زیست ترس نداشت، اما دریا فرق داشت از هیچ حیوان وحشی یا هیچ بشري که در این دنیا می
سبز اقیانوس در دلشان -هاي مواج خاکستري توانست بنوشد چیزي پلید بود؛ دشت ها، آبی که اسب نمی داترك

ها جسورتر  صدها مورد از سایر خان دنی متوجه شده بود که دروگو در. کاشت نفرتی آمیخته با خرافات می
  ...شد او را سوار کشتی کند تنها اگر می. اما نه در این مورد... است

بدنش . هایشان به دور تاختند، دنی کنیزهایش را احضار کرد بعد از اینکه کال و سواران همخونش با کمان
کرد، در  ها استقبال می هاي ماهر آن ستاکنون چنان فربه و نامتعادل شده بود که از کمک بازوان نیرومند و د

او را سابیدند و تمیزش کردند، لباس ابریشمی . داد موردشان آزارش می هاي بی ها و نگرانی حالی که سابقاً تملق



زد، ژیکوي را به دنبال سر جورا مورمونت  موقعی که دوریا مویش را شانه می. گشاد و درازي به او پوشاندند
  .فرستاد

موي زبر سیاه . دار پوشیده بود ي نقش مانند یک سوارکار، شلوار موي اسب و جلیقه. اً حاضر شدشوالیه فور
  »چه خدمتی ازم برمیاد؟. پرنسس من«. پوشاند ي پهن و بازوان عضالنیش را می سینه

تمام  گه نریانی که بر دنیا چیره خواهد شد، براي فرمانروایی دروگو می. باید با شوهرم حرف بزنی«: دنی گفت
نظرش اینه که کاالسارش رو . هاي مسموم نیست هاي دنیا رو در اختیار داره و احتیاجی به گذشتن از آب سرزمین

  » .ي دریاي یشمین ببره هاي کناره بعد تولد ریگو به شرق براي چپاول سرزمین

ه بهش فکر هم اگ. براش اهمیتی نداره. کال هیچ وقت هفت پادشاهی رو ندیده«. شوالیه به فکر فرو رفت
هاي ساحل در  ي کوچک روي صخره کنه با شهرهاي پراکنده تردید چند جزیره تصورش می بکنه، بی
  ».هاي شرق حتماً دورنماي وسوسه برانگیزتري داره ثروت. ي دریاي توفانی، مشابه لوراث و الیس محاصره

او هم بیش از دروگو هفت » .لیش کنیملطفاً، کمک کن تا حا. اما اون باید به غرب بتازه«: دنی نومیدانه گفت
هایی که برادرش تعریف کرده، آنجا را  پادشاهی را ندیده بود، با این حال احساسش این بود که از قصه

ها با او  گرداند، اما اکنون مرده بود و وعده ویسریس هزاران بار قول داده بود که روزي او را برمی. شناسد می
  .مرده بودند

صبر داشته باشید، . دن ها هر کاري رو به دالیل خودشون به وقت خودش انجام می داترك«: دشوالیه پاسخ دا
  ».دم گردیم، بهتون قول می ما به خونه برمی. مرتکب اشتباه برادرتون نشید. پرنسس

ي خرسش را داشت، اما خانه براي دنریس چه مفهومی  سر جورا جزیره. کرد خانه؟ این کلمه محزونش می
آیا وییس ... ي گنگ دري قرمز د قصه و اسم، که خیلی خشک مانند کلمات دعا بازگو شده، خاطرهداشت؟ چن

  دید؟ ي خودش را می کرد، آینده هاي دوش کالین نگاه می شد؟ وقتی به عجوزه داترك وطن دایمش می

اسب از پنتاس  چهارصد. دیشب کاروان بزرگی رسیده، کالیسی«. اش دیده بود سر جورا حتماً غصه را در قیافه
مایلید از بازار . اي فرستاده باشه ایلریو شاید نامه. از راه نوروس و کوهور، زیر نظر رئیس کاروان، بایان وتایریس

  »غربی بازدید کنید؟

شد حدس زد که این بار  نمی. شد رسید، بازار زنده می وقتی کاروانی می» .بله، مایلم«. دنی به خودش تکان داد
ایري، بگو «. ي والریایی شهرهاي آزاد خوشایند بود اند و شنیدن گفتگو به لهجه اي آورده نهتاجرین چه گنجی

  ».روان آماده کنند تخت



  ».گم به محافظینتون می«. سر جورا عقب عقب رفت

ي نزدیک زایمان پشت اسب  ها مادرها تا لحظه بین داترك. شد اي می اگر کال دروگو با او بود، سوار نقره
اما کال مشغول شکار بود، لم دادن روي . خواست در چشم شوهرش ضعیف به نظر برسد و دنی نمی ماندند می

هاي ابریشمی سرخ از آفتاب حفظش  هاي نرم و حمل شدن در میان وییس داترك در حالی که پرده تشک
ش و سر جورا زین روي اسب گذاشت و در کنار دنی همراه با چهار محافظ جوان. کردند دلپذیر بود می

  .کنیزهایش آمد

. کرد وزید، عطر تند علف و خاك را حس می وقتی باد می. روزي گرم و صاف بود با آسمانی آبی و روشن
رفت و باز به زیر آفتاب  گذشت و او از آفتاب به سایه می هاي مسروقه می روانش از زیر مجسمه تخت
. کرد شده را برانداز می پادشاهان فراموشهاي قهرمانان مرده و  شد، صورت دنی چپ و راست می. گشت بازمی
  .کنند یا نه دانست که آیا خدایان شهرهاي سوخته هنوز دعاها را مستجاب می نمی

او کالیسی بود، شوهري نیرومند و . اش باشد توانست خانه با اندوه فکرکرد که اگر از تبار اژدها نبود، اینجا می
شد  داشتند، وقتی پیر می ند، جنگجویانی که در امان نگهش میاسبی تیزپا داشت، کنیزانی که در خدمتش بود

یافت که روزي دنیا را مطیع خودش  و در رحمش پسري رشد می... جایگاهی محترمانه در دوش کالین داشت
با رفتن ویسریس او آخرین بود، آخرین . اما نه براي اژدها... ها براي هر زنی حتماً کافی بودند این. ساخت می

  .کرد نباید فراموش می. اي که در درونش بود نیز همچنین و از نسل پادشاهان و فاتحین بود و بچها. مطلق

هاي  ي بناهایی از خشت، آغل حیوانات و میخانه شده در محاصره بازار غربی میدان بزرگی از خاك کوبیده
شکافتند و دهان  میي زیرزمینی، سطح خاك را  الجثه هایی مثل پشت حیوان عظیم تپه. شده بود گچکاري

فضاي داخلی میدان، هزارتویی از . گشودند که به انبارهایی خنک و غار مانند در پایین راه داشت سیاهشان را می
  .انداخت ها سایه می هاي بافته شده از علف بر آن هاي کج و معوج بود که سایبان ها و حجره غرفه

ها بودند، با این وجود بازار بزرگ در  ها در غرفه دن آني اجناسشان و چی صدها بازرگان و تاجر مشغول تخلیه
آورد، ساکت و متروکه به  مقایسه با بازارهاي پر از غوغایی که دنی از پنتاس و سایر شهرهاي آزاد به خاطر می

ها از شرق و غرب این راه را تا وییس داترك بیشتر براي  سر جورا توضیح داده بود که کاروان. رسید نظر می
کردند  تا زمانی که عدم خونریزي در شهر مقدس را رعایت می. ها آیند تا براي فروش به داترك له با هم میمعام

هاي دوش کالین را با هدایاي سنتی  کردند و حرمت عجوزه احترامی نمی و به کوهستان مادر و زهدان جهان بی
ها  داترك. هیچ گزندي بیایند و بروند بیها  گذاشتند که آن داشتند، سوارکاران می نمک و نقره و غله نگه می

  .ها نداشتند درك درستی از این خرید و فروش



ها صبح را  خیلی وقت. آمد ي مناظر و صداها و بوهاي غریبش خوشش می دنی از عجایب بازار شرقی با همه
مانند ساحرین  گذراند، به وردخوانی ناله هاي سبز می ها، پیراشکی ملخ و رشته در آنجا با خوردن تخم درخت

راه سیاه و  هاي راه هاي عظیم خاکستري و اسب اي و فیل هاي نقره سپرد، مبهوت مانتیکورها در قفس گوش می
هاي قدبلند  هاي عبوس سبزه و کارتی آشائی: برد از تماشاي مردم نیز لذت می. شد سفید جوگوس نائی می

میمون داشت، دخترهاي جنگجوي بایاس آباد، هایی که دم  تی با کاله پریده، مردمان چشم روشن یی رنگ
هایشان، حتی مردان سایه  هاي آهنی در نوك پستانشان و یاقوت روي گونه شمیریانا و کایاکایانایا با حلقه

هایشان پوشیده از خالکوبی بود و صورتشان را پشت نقاب مخفی  ها و سینه ترسناك و اخمو که بازوها و ساق
  .ها و جادو بود ي دنی مکان شگفتیبازار شرقی برا. کردند می

  .داد اما بازار غربی بوي خانه را می

کردند، بو کشید و عطر تند سیر و فلفل را  روان کمکش می موقعی که ایري و ژیکوي در پایین آمدن از تخت
انداخت و لبخند پرشوري به  هاي تایروش و میر می تشخیص داد که او را به یاد روزهاي گذرانده در کوچه

هایی از  هایی را دید که قواره برده. ي الیس را تشخیص داد کننده زیر آن بوها عطرهاي سرمست. صورتش نشاند
محافظین کاروان با . کردند هاي ظریف میري و نخ پشمی مرغوب در چندین رنگ را حمل می توري

خالیشان روي  هاي زدند و غالف ها گشت می هاي کتانی زرد، بین مغازه کالهخودهاي مسی و شلوارك
هاي طالیی و  اي با نقش فروشی صفحات سینه ها اسلحه پشت یکی از دکه. خورد کمربندهاي چرمی تاب می

کنار او زن جوان زیبایی . اي و کالهخودهایی ساخته شده به شکل جانوران تخیلی به نمایش گذاشته بود نقره
ي کمربند  هاي نفیسی که شایسته تاج و مدالیون حلقه و گل سینه و نیم: فروخت اجناس طالیی لنیسپورت را می

کرد و به هر  ي زن محافظت می مو و اللی در لباس مخمل آغشته به عرق از دکه هیکل بی ي درشت خواجه. بودند
تی سر قیمت نوعی رنگ  ي چاقی از یی رو، تاجر پارچه سمت دیگر پیاده. کرد شد اخم می کس که نزدیک می

  .داشت زد؛ دم میمون کالهش با جنباندن سرش تاب برمی میسبز با یک پنتاشی چانه 

وقتی بچه بودم، عاشق بازي در «: گذشتند که دنی به سر جورا گفت ها می ي بین غرفه از راهروي تحت سایه
انگیز براي تماشا وجود  خندیدند، یه عالمه چیزهاي شگفت زدند و می پر از زندگی بود، همه داد می. بازار بودم

... خب، جز گاهی یه سوسیس یا انگشت عسلی... ي کافی براي خرید چیزي داشتیم البته ما ندرتاً سکه ...داشت
  »پزند؟ در هفت پادشاهی انگشت عسلی دارند؟ از نوعی که در تایروش می

اگه چند لحظه به من اجازه مرخصی بدید، دنبال «. شوالیه تعظیم کرد» .یه جور کیکه؟ اطالع ندارم، پرنسس«
  ».اي داریم یا نه گردم تا ببینم نامه کاروان می رئیس

  ».کنم تا پیداش کنید کمک می. خیله خب«



. از بازار لذت ببرید«. صبري به اطراف نگاه کرد سر جورا با بی» .الزم نیست خودتون رو به زحمت بندازید«
  ».شم وقتی کارم تموم شد به شما ملحق می

شاید . کرد اش می دانست که چرا نباید همراهی نمی. را تماشا کرد دنی با تعجب دور شدن او در میان جمعیت
ها چندین  دانست که اغلب همراه کاروان می. سر جورا بعد مالقات با رئیس کاروان قصد داشت زنی پیدا کند

. شانه باال انداخت. آغوشی شرم داشتند کنند و برخی مردها به شکل عجیبی نسبت به موضوع هم فاحشه سفر می
  ».بیایید«: بقیه گفت به

آه ببین، «: ناگهان با شوق به دوریا گفت. دنی دوباره در میان بازار قدم برداشت و کنیزهایش دنبالش کردند
اي در آن روي سنگ داغ  اي اشاره کرد که پیرزن چروکیده به مغازه» .گفتم هایی هستند که می اونا سوسیس

دنی مشعوف از این کشف به سایرین » .کنند و فلفل تند درستش میبا یه عالمه سیر «. کرد گوشت و پیاز سرخ می
کنیزهایش خندان و با اشتهاي تمام خوردند، اما مردهاي . اصرار کرد که همراهش یک سوسیس بخورند
شون از اونی که به خاطر دارم  مزه«: دنی بعد چند گاز گفت. محافظش با شک گوشت برشته را بو کشیدند

  ».متفاوته

ها  هاي من در دریاي داترك ي خوك کنم، اما همه در پنتاس با گوشت خوك درستشون می«: تپیرزن گف
  ».زنم، کالیسی اینا با گوشت اسب درست شدند، اما به همون شکل ادویه می. مردند

راکارو . دنی دلسرد شد، اما کارو آن قدر از سوسیس خوشش آمد که تصمیم گرفت یکی دیگر بخورد» .آه«
  .دنی به خنده افتاد. هاي بلند سه تاي دیگر خورد گرفت و همراه آروغ سبقت میباید از او 

  ».دلگرم کننده است، کالیسی. از زمان تاجگذاري برادرتون، کال راگات، نخندیده بودید«: ایري گفت

  .تا حدودي مثل این بود که دوباره دختربچه شده. بخش بود خندیدن لذت. دنی با خجالت لبخند زد

در . رداي پردار زیبایی از جزایر تابستان به چشمش خورد و به عنوان هدیه برداشت. صبح گشتند نصف مدت
یک . ها بود این روش انجامش نزد داترك. اي کمربندش را داد هاي نقره عوض به بازرگان یکی از مدالیون

یک طوطی . لش خودداري کردفروش به طوطی سبز و سرخی نام او را یاد داد و دنی باز خندید، اما از قبو پرنده
سبز و سرخ چه جایی در کاالسار داشت؟ اما چند بطري روغن معطر برداشت؛ عطرهاي کودکیش بودند، کافی 

ي یک ساحر با  وقتی دوریا در غرفه. ي بزرگ با در قرمز را دوباره ببیند بود چشمانش را ببندد و بو بکشد تا خانه
آن را نیز برداشت و به کنیز داد، با این فکر که حاال باید چیزي براي حسرت چشمش به طلسم باروري ماند، دنی 

  .ایري و ژیکوي پیدا کند



ي انگشتانه از اجناسش به  هایی به اندازه اي پیچیدند، به تاجر شرابی برخوردند که در فنجان وقتی از گوشه
. ز الیس و ولنتیس و آربر دارمسرخ شیرین، سرخ شیرین ا«: با داترکی روانی داد زد. کرد عابرین تعارف می

اي و اندالی، من  تلخ قهوه. اي سبز از میر سفید از الیس، براندي گالبی از تایروش، شراب آتشین، فلفلی، میوه
قیافه که موهاي بورش را به سبک الیس فر داده و معطر کرده  مرد ریزي بود، باریک و خوش» .دارم، من دارم

چشید، کالیسی؟ سرخ شیرین از دورن  یه جرعه می«. ستاد، او تعظیم بلندي کرداش ای وقتی دنی جلوي دکه. بود
یه خمره، یه فنجان، یه جرعه؟ یه جرعه کافیه که اسم منو . کنه دارم که بوي آلو و گیالس و کاجش مستتون می

  ».تون بذارید روي بچه

شراب تابستانی تو رو امتحان پسر من اسم خودش رو داره، اما «: به زبان والریایی گفت. دنی لبخند زد
شد؛ بعد این همه مدت، کلمات حس غریبی روي  والریایی، به شکلی که در شهرهاي آزاد صحبت می» .کنم می

  ».تنها یه جرعه، اگه لطف کنید«. زبانش داشتند

وقتی . سوخته، داترك تصور کرده بود زده و پوست آفتاب ها و موي روغن بازرگان حتماً او را به خاطر لباس
  »تایروشی هستید؟ امکان داره؟... بانوي من، شما«. دنی حرف زد، با دهن باز خیره ماند

 ».هاي مغرب زمین ام شاید تایروشی باشه و لباسم داترکی، اما من وستروسی هستم، از پادشاهی لهجه«

بورن، کالیسی  رمافتخار صحبت با دنریس از خاندان تارگرین رو دارید، دنریس استو«. دوریا به کنارش آمد
  ».سوارکاران و پرنسس هفت پادشاهی

  ».پرنسس«: سرش را خم کرد و گفت. تاجر شراب به زانو افتاد

  ».کردي بچشم همچنان مایلم اون شراب تابستانی که توصیفش می. بلند شو«: دنی دستور داد

صول آربر دارم، گوارا شراب سرخ مح. سزاوار یه پرنسس نیست. اون؟ آشغال دورنی«. مرد با شتاب برخاست
  ».لطفاً بهم اجازه بدید که یه بشکه تقدیمتون کنم. آور و نشاط

دانست که  بازدیدهاي کال دروگو از شهرهاي آزاد اشتهایش براي شراب مرغوب را برانگیخته بود و دنی می
  ».کنید، قربان مفتخرم می«: با مالحت زمزمه کرد. سازد چنین محصول اعالیی خشنودش می

روي چوب نقش . ي بلوط کوچکی را درآورد اش را زیر و رو کرد و بشکه تاجر پشت دکه» .تخار از منهاف«
تري پیدا  نوشیدنی مرغوب. ها، از آربر نشان ردواین«: تاجر اشاره کرد و گفت. ي انگور سوزانده بودند خوشه
  ».کنید نمی



فروش وقتی دید که  باده» .وان من بیارشر آگو، لطف کن و تا تخت. شیم کال دروگو و من با هم شریک می«
  .داترکی بشکه را بلند کرد، تبسم به صورتش نشست

صدایش به شکل عجیبی » .نه«. دنی تا وقتی که صداي شوالیه را نشنید، متوجه نبود که سر جورا برگشته است
  ».آگو، اون بشکه رو زمین بذار«. خشونت داشت

  »سر جورا، مشکلی پیش اومده؟«. سر گفت که انجامش بدهد دنی با دودلی با. آگو به دنی نگاه کرد

  ».فروش بازش کن، باده. عطشم«

  ».شراب براي کالیسیه، نه امثال شما، سر«. تاجر اخم کرد

اي جز  در شهر مقدس اسلحه» .کنم اگه بازش نکنی، با سرت خردش می«. سر جورا به دکه نزدیک شد
ي زبر روي بند انگشتان،  بزرگ و سخت و خطرناك، با موهاي تیرههاي  دستانش نداشت، با این وجود آن دست

  .اي درنگ کرد، سپس پتکش را برداشت و درب بشکه را باز کرد فروش لحظه شراب. کردند کفایت می

ي  چهار جنگجوي محافظ دنی با اخم دور سر جورا را گرفتند، با چشمان تیره» .بریز«: سر جورا دستور داد
  .ندبادامیشان دقیق شد

  .فروش پتک را کنار نگذاشته بود شراب» .نوشیدن همچین شراب گوارایی بدون هوا دادن گناهه«

جاگو به شالقی که روي کمربندش پیچ خورده بود دست برد، اما دنی به مالیمت جلویش را گرفت و به 
  .دشدن مردم داشتند براي تماشا جمع می» .هاي سر جورا عمل کن طبق گفته«: فروش گفت شراب

براي بلند کردن بشکه، پتکش را کنار » .هر چی پرنسس بگن«. مرد نگاه عبوس سریعی به دنی انداخت
  .دو فنجان ریز مخصوص چشیدن را چنان با مهارت پر کرد که یک قطره هم نریخت. گذاشت

  .سر جورا فنجان را بلند کرد و با اخم بو کشید

سرورم، بچشید و . کنید، سر؟ عطر آربر میوه رو حس می شیرینه، مگه نه؟ بوي«: فروش با لبخند گفت باده
  ».ترین و گواراترین شرابیه که زبونتون چشیده بگید که مرغوب

  ».تو اول بچش«. سر جورا فنجان را به او تعارف کرد

نوشه  و تاجر شرابی که کاالي خودش رو می. من الیق این شراب نیستم، سرورم«. مرد خندید» من؟«
دنی با صدایی به . دید روي پیشانیش میرا ي عرق  لبخندش دوستانه بود، با این وجود الیه ».شه ورشکست می



ا سر جورا تمام تگم تو رو نگه دارند  فنجان رو خالی کن، وگرنه بهشون می. نوشی تو می«: سردي یخ گفت
  ».بشکه رو تو حلقت بریزه

یش بشکه را برداشت، با هر دو دست به سمت دنی و به جا... فروش شانه باال انداخت، به فنجان دست برد باده
ي شوالیه خورد، به زمین افتاد و  بشکه به شانه. سر جورا با شانه به دنی زد و او را به کنار هل داد. پرت کرد
هایش را براي گرفتن سرعت سقوط  دست» نه«: داد کشید. دنی تلو تلو خورد و تعادلش را از دست داد. شکست

و دوریا بازوي او را گرفت و به عقب کشید، طوري که به جاي شکم روي ساقش فرود . ..در جلویش گرفت
  .آمد

کارو به ارخی دست برد که وجود نداشت و . تاجر از روي دکه پرید، به سرعت از بین اگو و راکارو گذشت
شنید، دید که زبان دنی شترق شالق جاگو را . رو شروع به دویدن کرد در پیاده. مرد بور او را به کنار هل داد

یک دوجین از محافظین . مرد با صورت به خاك افتاد. فروش پیچ خورد چرمی دراز شد و دور پاهاي باده
خود رئیس، فرمانده بایان وتایریس، همراهشان بود که نوروسی ریزنقشی با پوستی . کاروان دوان دوان آمدند

ظاهراً بدون هیچ تعریفی متوجه شد که چه رخ . رسید مشابه چرم کهنه بود و سبیل آبی پرپشتش به بناگوش می
دو نفر از محافظین » .این یکی رو ببرید تا منتظر شرفیابی کال بمونه«: با اشاره به مرد روي زمین، دستور داد. داده
کنم،  اجناسش رو هم به شما پیشکش می«: رئیس کاروان ادامه داد. فروش را به روي پاهایش بلند کردند باده
  ».نشان ناچیزي از شرمساري که یکی از همراهان من همچین کاري کرده. سپرنس

. کرد ي شکسته به خاك نشت می شراب مسموم از بشکه. دوریا و ژیکوي به دنی در برخاستن کمک کردند
  »دونستید؟ چطور؟ از کجا می«: لرزان از سر جورا پرسید

ي وکیل ایلیریو رو خوندم خوف به  کرد، اما وقتی نامه دونستم، کالیسی، نه تا وقتی که از نوشیدن امتناع نمی«
بهتره اینجا در موردش حرف . بیایید«. ي حاضر در بازار را دید زد هاي غریبه اش قیافه چشمان تیره» .دلم نشست

  ».نزنیم

چون . ترس: اش را داشت دهانش چیزي بود که تجربه ي مزه. ند کم مانده بود گریه کندکرد وقتی حملش می
ترس حاال تنها به . این حتی بدتر بود. ها با وحشت از ویسریس زندگی کرده بود، ترس از بیدار کردن اژدها لسا

حتماً وحشت مادرش را حس کرده بود، چون داخل شکم او . اش نیز بود خاطر خودش نبود، به خاطر بچه
رسید و با  اش دستش به او میدنی با محبت برآمدگی شکمش را نوازش کرد، با این آرزو که ک. قرار بود بی

تو «: زمزمه کرد. شد هاي تخت روان محکم کشیده شده بودند و چپ و راست می پرده. کرد نوازش آرامش می
  ».شناسه تو از تبار اژدهایی و اژدها ترس رو نمی. از تبار اژدهایی، کوچولو



که همه از پیشش بروند؛ همه جز ي دنی در وییس داترك بود، دستور داد  ي خاکی توخالی که خانه زیر تپه
  »کار غاصب بود؟. حرف بزن«: نشست دستور داد وقتی روي تشکش می. سر جورا

رابرت برتیون براي . اي به ویسریس، از طرف وکیل ایلریو نامه«. اي را درآورد شوالیه تومار تاخورده» .بله«
  ».مرگ شما یا برادرتون، پاداش زمین و لقب لرد گذاشته

این بار » .دونه، مگه نه؟ غاصب به دروگو مقام لردي مدیونه هنوز نمی«. اش نیمی خنده شد ناله »برادرم؟«
  »تنها من؟. گفتی من«. خودش را حمایتگرانه بغل کرد. اش نیمی ناله بود خنده

  ».شما و بچه«: سر جورا با اخم گفت

به . رس به خودش نخواهد لرزیداز ت. تصمیم گرفت که نباید گریه کند» .حق نداره پسرم رو بگیره. نه«
شان روي مخمل  هایی رفت که در آشیانه و نگاهش به تخم... خودش گفت که غاصب حاال اژدها را بیدار کرده

ها در  هاي سبز و سرخ و طالیی دور آن تابید و جرقه هاي سنگی می نور لرزان چراغ روي پوسته. تیره قرار داشتند
  .رقصیدند شاه میآسمان به مانند درباریان یک پاد

آیا در آن لحظه دچار جنون آنی ناشی از ترس شد؟ یا نوعی دانش عجیب نهفته در خونش؟ دنی جوابی 
  ».سر جورا، منقل رو روشن کن«: صداي خودش را شنید. نداشت

  »مطمئنید؟. کالیسی؟ خیلی گرمه«. شوالیه نگاه عجیبی به او انداخت

  ».منقل رو روشن کن. من سرما خوردم... نم. بله«. هیچ وقت این همه مطمئن نبوده

  ».اطاعت«. تعظیم کرد

وقتی تخم سیاه و . براي این کار الزم بود که تنها باشد. ها آتش گرفتند، سر جورا را مرخص کرد وقتی زغال
خیلی قشنگه و . سوزه داره و می تنها ترك برمی. دیوانگیه: گفت داشت با خودش می سرخ را از روي مخمل برمی

 ...گه احمقم، اما، اما ه خرابش کنم سر جورا بهم میاگ

هاي سیاه  پوسته. هاي سوزان هل داد تخم را با هر دو دست بغل کرد، به کنار آتش حمل کرد و به میان زغال
دنی دو تخم . هاي کوچک سرخ سنگ را لیسیدند ها با زبان شعله. ظاهراً با نوشیدن حرارت به درخشش افتادند

  .لرزید کشید، نفس در گلویش می وقتی از منقل عقب می. ار اولی در آتش نهاددیگر را در کن

. ها معلق در هوا باال رفتند و از سوراخ دود خارج شدند جرقه. ها را تماشا کرد که خاکستر شدند آن قدر زغال
  .و این تمام چیزي بود که اتفاق افتاد. هاي اژدها را احاطه کرده بود گرما در امواجی تخم



چه انتظاري داشت؟ . ها خیره شد دنی با غصه به تخم. برادرتون، ریگار، آخرین اژدها بوده: ر جورا گفته بودس
. توانستند اژدها بسازند نمی. هایی خوشگل بودند ها زنده بودند، اما اکنون تنها سنگ هزاران هزار سال پیش آن

  .اژدها از جنس هوا و آتش بود، نه سنگ مرده

آمد که روي  کوهولو در پیشاپیش اسبی بارکش می. کال دروگو منقل دوباره سرد شده بودتا زمان برگشت 
کال با خنده از اسبش پایین آمد و . آمدند در باال ستارگان درمی. پشت آن جسد شیر سفید عظیمی آویزان بود

از «: وعده داد. بود هاي روي پایش را به دنی نشان داد؛ راکار شلوار را دریده و روي بدن او چنگ کشیده زخم
  ».کنم، ماه زندگی من پوستش برات یه ردا درست می

  .ها قطع شد و کال دروگو کامالً ساکت شد ي خنده وقتی دنی اتفاق بازار را تعریف کرد، همه

مردم به خاطر لرد شدن حاضرند خطر . شه فروش اولیه، اما آخري نمی سم«: سر جورا مورمونت هشدار داد
  ».ندزیادي رو بپذیر

. بهتره که دنبالش بدوه. فروش از ماه زندگی من فرار کرد این سم«: سرانجام گفت. دروگو مدتی ساکت ماند
ي من  جاگو، جوراي اندال، هر کدومتون اجازه دارید که هر اسبی خواستید از گله. کنه پس همین کار رو می

این . ي عروسی من به ماه زندگیم بوده هدیه اي که هر اسبی جز سرخ من و نقره. شه انتخاب کنید و مال شما می
  .ایه به سپاس کاري که کردید هدیه

به اون تخت آهنینی رو . اي مدیونم شه، به اون هم هدیه و به ریگو پسر دروگو، نریانی که به دنیا چیره می
کار رو من، دروگو، کال، این . دم بهش هفت پادشاهی رو می. نشست کنم که پدر مادرش روش می پیشکش می
برم، به جایی که دنیا  من کاالسارم رو به غرب می«. صدایش بلند شد و مشتش را به آسمان گرفت» .خواهم کرد
من مردان . شم، کاري که هیچ کالی تا به حال نکرده هاي چوبی از آب شور سیاه رد می یابه، و با اسب خاتمه می

کنم،  هاشون تجاوز می به زن. کنم سرشون خراب می شون رو روي هاي سنگی کشم و خونه با لباس آهنین رو می
شون رو به وییس داترك میارم تا جلوي کوهستان مادر تعظیم  گیرم و خدایان شکسته هاشون رو برده می بچه
خورم، ستارگان شاهد  این قسم رو در برابر کوهستان مادر می. خورم، من، دروگو پسر باربو من قسم می. کنند
  ».باشند

کال . ها به سمت جنوب غربی رفت دو روز بعد وییس داترك را ترك کرد و براي عبور از دشتکاالسارش 
فروش، برهنه و  شراب. اي در کنارش بود کرد، دنریس روي نقره دروگو روي اسب بزرگ سرخش هدایتشان می

مادام که . بسته بودندزنجیر را به زین دنی . هایش در زنجیر بودند آمد، گلو و مچ پیاده، پشت سرشان با عجله می
  .آورد تا وقتی که دوام می... دید اي نمی صدمه. دوید رفت، او پا برهنه دنبالش می دنی می

   



  کتلين - ۵۵
داد که سفید با  ها به وضوح تشخیص داده شوند، اما حتی از میان مه تشخیص می دورتر از آن بود که پرچم

کتلین . زده باشد ي یخ ها روي زمینه یرولف خاکستري استاركتوانست دا اي تیره در مرکز هستند؛ تنها می لکه
زیاد . خدایان لطف داشتند. ي تشکر خم کرد وقتی با چشم خودش دید، افسار اسبش را کشید و سرش را به نشانه

  .تاخیر نکرده بود

  ».اونا طبق قول پدرم، منتظر رسیدن ما هستند، بانوي من«: گفت 1سر ویلیس مندرلی

ها  سر بریندن تالی به اسبش مهمیز زد و به شتاب به سمت پرچم» .ز این منتظرشون نذاریم، سرپس بیشتر ا«
  .کتلین کنار او تاخت. رفت

نزدیک : ها نیز در راس سربازان خودشان بودند آمدند و آن ، به دنبالشان می2سر ویلیس و برادرش، سر وندل
دار یا شمشیرزن یا مزدور،  ان تعداد مالزم، دویست سوار نیزهبه هزار و پانصد مرد، بیست و چند تا شوالیه و به هم

نزدیک . براي نظارت بر مواضع دفاعی وایت هاربر باقی مانده بود 3لرد وایمن. بقیه پیادگان مسلح به نیزه و زوبین
موقعی که به استقبال کتلین . توانست روي اسب سوار شود شصت سالش بود و آن قدر چاق شده بود که نمی

کردم باز در  اگه فکر می«: ي کشتی آمده بود، با هر دو دست روي شکم عظیمش زده بود و گفته بود ي عرشهرو
اما نگران «. هایش به ضخامت سوسیس بودند انگشت» .خوردم بینم، حتماً کمتر مارماهی می عمرم جنگ می

  ».رسونند نباشید، پسرهاي من شما رو به سالمت پیش پسرتون می

و سنشان از کتلین بیشتر بود و کتلین آرزو داشت که این قدر خوب پدرشان را سرمشق قرار پسرهایش هر د
سر ویلیس تنها چند مارماهی کم داشت که دیگر نتواند سوار اسبش شود؛ کتلین دلش براي حیوان . نداده بودند
ترین مردي  کتر چاقکرد که پدر و برادر سر وندل را دیده است، پسر کوچ اگر فراموش می. سوخت بیچاره می

ي  هاي آویخته حرف و رسمی بود، وندل وراج و سرزنده؛ هر دو سبیل ویلیس کم. شد که به عمرش دیده بود می
ي غذا  رسید لباسی داشته باشند که لکه فاخري داشتند و سرشان به لختی کون بچه بود؛ هیچ کدام به نظر نمی

؛ همان طور که پدرشان قول داده بود، او را به راب رسانده آمد ها خوشش می با این حال از آن. نداشته باشد
  .بودند و هیچ چیز دیگر اهمیت نداشت

لنیسترها در صورت آمدن از جنوب . بان فرستاده خرسند بود ي اینکه پسرش به شرق هم دیده از مشاهده
کنه؛ هنوز کامالً  می پسرم داره یه لشکر به میدان جنگ هدایت. آمدند، اما خوب بود که راب محتاط بود می
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توانست انکار کند که کمی احساس غرور  سخت نگران او و وینترفل بود، با این وجود نمی. شد باورش نمی
  .دانست حاال چه؟ نمی. یک سال پیش، او پسربچه بوده. کند می

دست که از  اي سه شاخه در دریایی سفید با نیزه پري -ها افتاد  بان چشمشان به پرچم مندرلی سواران دیده
به زمین مرتفعی هدایت شدند که زمین براي اتراق به حد . به گرمی خوشامد گفتند و -سبز برخاسته -دریاي آبی

سر ویلیس در آنجا فرمان توقف داد و براي نظارت بر افرادش براي روشن کردن آتش و . کافی خشک بود
  .م به سرور پدرشان با کتلین و عمویش آمدها باقی ماند؛ برادر او به منظور اداي احترا رسیدگی به اسب

هاي مملو  ها، گاري هاي برگ خشک مشتعل، صفوف اسب از کنار توده. زمین زیر پایشان نرم و مرطوب بود
تر از محیط اطراف، از کنار چادر یک لرد  روي زمین سنگالخ مرتفع. از نان سخت و گوشت دودي گذشتند

ي نارنجی  وودها، روي زمینه اي هورن گوزن نر قهوه: ن پرچم را شناختکتلی. گذشتند که از ابریشم ضخیم بود
  .تیره

قطعات عظیم . ها باقی بود یا آنچه از آن... هاي موت کیلن افتاد بعد عبور، از میان مه نگاهش به دیوارها و برج
و پال بودند، هاي چوبی یک بچه پخش  بازي اي روستایی، مثل اسباب بازالت سیاه، هر کدام به بزرگی کلبه

هیچ چیز دیگر از دیواري باقی نمانده بود که زمانی ارتفاعش به . نصفشان در خاك نرم باتالقی فرو رفته بود
ي چوبی هزاران سال پیش پوسیده بود و حتی یک الوار هم باقی نمانده بود تا محل  قلعه. بلندي مال وینترفل بود
سه تایی که ... ها باقی مانده بود، سه برج بود رگ نخستین انسانتمام چیزي که از دژ بز. سابق آن را نشان دهد

  .کردي، زمانی بیست تا بودند گوها را باور می اگر حرف قصه

. نازید رسید و حتی به چند قدم دیوار باقیمانده در دو طرفش می ي کافی سالم به نظر می برج دروازه به اندازه
محل تالقی سابق دیوارهاي جنوبی و غربی قرار داشت و به مردي ها در دوردست در میان باتالق در  برج مست

ها  و برج فرزندان دراز و باریک، جایی که طبق افسانه. مانست که کم مانده یک شکم پر شراب باال بیاورد می
خواندند، نصف تاجش را از  نامشان را فرا می زمانی فرزندان جنگل براي سیل راه انداختن در آنجا خدایان بی

ها را روي باتالق  سنگ ها زده و خرده مثل این بود که انگار جانوري عظیم گاز بزرگی به کنگره. ست داده بودد
هاي سمت شمالی برج دروازه، درختی  در میان سنگ. ي سبز بودند هر سه برج، پوشیده از خزه. تف کرده

  .قه زده بودهایی از قارچی به نام پوست شبح حل هایش پرده روئیده بود که دور شاخه

خدایان رحم کنند، موت کیلن اینه؟ «: سر بریندن وقتی چشمش به آنچه در پیش رویشان بود افتاد، گفت
  »...چیزي نیست جز

من هم اولین بار که دیدمش همین فکر رو . دونم ظاهرش چطوره، عمو می. دام مرگ«: کتلین کامل کرد
سه برج باقیمانده از هر طرف . تره رسه ترسناك اونی که به نظر میداشتم، اما ند بهم اطمینان داد که این ویرانه از 



هاي اطراف غیر قابل نفوذند، پر از  باتالق. به راه عبور اشراف دارند و هر دشمنی مجبوره که از بینشون بگذره
عمق کمر ها، لشکر باید از منجالبی به  براي حمله به هر کدوم از برج. هاي مکنده و مملو از مار هستند سوراخ

بگذره، از خندقی پر از سوسمار رد بشه و از دیوار لیزي پوشیده از خزه باال بره و تمام این مدت در معرض 
گن موقع شب، ارواح انتقامجویی  و می«. لبخند شومی به عمویش زد» .تیراندازي کماندارهاي دو برج دیگه است

  ».ها هستند ي خون جنوبی بیرون میان که تشنه

  ».آخرین بار که به خودم نگاه کردم، جنوبی بودم. یادم بنداز که اینجا معطل نکنم«. به خنده افتادسر بریندن 

ها  ها زیر دایرولف از برج مست ي خورشید کاراستارك اشعه. ها باالي هر سه برج افراشته شده بودند پرچم
اما روي برج دروازه، . خورد یي جان گنده به چشم م آویزان بود؛ روي برج فرزندان، غول زنجیر پاره کرده

کتلین به سمت آن عازم شد، سر . جایی بود که راب اقامت کرده بود. ها به تنهایی در اهتزاز بود پرچم استارك
سیاه -گذاشتند که روي لجنزار سبز هایشان به آرامی روي الوارهایی قدم می بریندن و سر وندل به دنبالش، اسب

  .ندنهاده بود

هاي  ي پرچمداران شوهرش در تاالري یافت که در آن زیر دودکشی سیاه، برگ رهپسرش را در محاص
ها و کاغذها جلویش  اي از نقشه او کنار میز عظیم سنگی نشسته بود، توده. کردند سوختند و دود می خشک می

جانور . داما گرگش ش... ابتدا متوجه مادرش نشد. بود، با جدیت مشغول صحبت با روس بولتون و جان گنده بود
اش  هاي طالیی عظیم خاکستري کنار آتش دراز کشیده بود، اما وقتی کتلین وارد شد سرش را بلند کرد و چشم

لردها یکی یکی ساکت شدند، راب به خاطر سکوت ناگهانی سر بلند کرد و او را . هاي کتلین دوخت را به چشم
  »مادر؟«: با صدایی سرشار از عاطفه گفت. دید

هایش را دور او بندازد و آن قدر سفت  ت به سمتش بدود، پیشانی ماهش را ببوسد، دستخواس کتلین می
او اکنون داشت . کرد اما او در برابر لردهایش بود، کتلین جسارت نمی... نگهش دارد که هرگز هیچ گزندي نبیند

بازالتی که به جاي میز پس در انتهاي دور قطعه . گرفت کرد و کتلین این را از او نمی نقش مردها را بازي می
. دایرولف برخاست و عرض اتاق را تا رسیدن به محل ایستادن او پیمود. کردند، خودش را نگه داشت استفاده می
: کشید، به راب گفت موقعی که گري ویند دستش را بو می. رسید ها بزرگتر به نظر می ي عادي گرگ از اندازه

  ».ریش گذاشتی«

  ».بله«. تر بودند اش از سرش سرخ موهاي چانه. اش را با دستپاچگی خاراند او ناگهان ته ریش آرواره

گري ویند » .کنی به برادرم ادمور شباهت پیدا می«. کتلین با مالیمت سر گرگ را خاراند» .ازش خوشم میاد«
  .هایش را گاز گرفت، سپس به جایش در کنار آتش برگشت با بازیگوشی انگشت



ی بود که به تبعیت از گرگ براي اداي احترام جلو آمد، جلوي او زانو زد و سر هلمن تالهارت اولین کس
اي دلپذیر در این دوران  ي همیشه زیبا هستید، منظره لیدي کتلین، شما به اندازه«. پیشانیش را روي دست او فشرد

. گریجوي آخرین بود تیان. گالورها، گالبارت و رابت به دنبال او آمدند، و جان گنده و بقیه، یکی یکی» .دشوار
  ».انتظار دیدن شما در اینجا رو نداشتم، بانوي من«: زد گفت موقعی که زانو می

قصد اومدن به اینجا رو نداشتم، تا اینکه در ساحل وایت هاربر پیاده شدم و لرد وایمن بهم گفت که راب «
تا آنجا که دور کمرش اجازه وندل مندرلی جلو آمد و » سر وندل: شناسید پسرشون رو می. قشون بسیج کرده

  ».و عموي من، سر بریندن تالی، که خدمت خواهرم رو براي پیوستن به من ترك کرده«. داد، تعظیم کرد می

به مردانی با شهامت شما احتیاج . کنم، سر از شما به خاطر پیوستن به ما تشکر می. ماهی سیاه«: راب گفت
سر رودریک هم با شماست، مادر؟ دلم براش . در کنار ما هستیدو شما، سر وندل، خوشحالم که اینجا . داریم

  ».تنگ شده

من اونو حاکم قلعه اعالم کردم و بهش فرمان دادم که تا بازگشت . سر رودریک از وایت هاربر به شمال رفته«
  ».استاد لوین مشاور خردمندیه، اما در فن جنگ مهارت نداره. ما از وینترفل محافظت کنه

ما . وینترفل در امانه. نگران اون موضوع نباشید، لیدي استارك«: مانندش گفت صداي بم غرش جان گنده با
ي سرخ  کنیم، عفوم کنید، بعدش در راه قلعه خیلی زود شمشیرهامون رو به سوراخ عقب تایوین لنیستر فرو می

  ».براي آزاد کردن ند هستیم

فرمانرواي دردفورت، صداي ضعیفی داشت، اما  روس بولتون،» .بانوي من، اگه لطف کنید سوالی داشتم«
هایش به شکل غیرعادي روشن بودند،  چشم. شدند تر براي شنیدن ساکت می زد مردهاي قوي وقتی حرف می

. ي لرد تایوین در اسارت شماست گن پسر کوتوله می«. کرد تقریباً رنگ نداشتند، و نگاهش آدم را مضطرب می
  ».گروگانی به خوبی استفاده کنیم پیش ما آوردینش؟ باید از چنین

اي از حیرت از  همهمه» .من تیریون لنیستر رو به واقع اسیر داشتم، اما دیگه نه«. اي جز اقرار نداشت کتلین چاره
خدایان صالح دیدند که آزادش کنند، با کمی . بیشتر از شما خرسند نیستم، سروران من«. این خبر استقبال کرد

دانست که نباید بیزاریش را چنین آشکار نشان دهد، اما جدایی در ایري  می» .ه منکمک از طرف خواهر ابل
پیشنهاد کرده بود که لرد رابرت را با خودش ببرد تا چند سالی در وینترفل تحت سرپرستیش . خوشایند نبوده

ي خشم  اهدهمش. جرات کرده بود که مطرح کند همنشینی با پسرهاي دیگر براي رابرت مفید خواهد بود. باشد
بعد » .ري مهم نیست که خواهرمی، اگه سعی کنی که پسرم رو بدزدي، از در ماه بیرون می«. الیسا هولناك بود

  .آن دیگر حرفی نداشتند



ها  بعداً بدون شک براي تمام این«. قرار بودند، اما کتلین دست بلند کرد پیچ کردنش بی لردها براي سوال
دونم که منو عفو  می. مایلم با پسرم به تنهایی صحبت کنم. و از پا انداختهفرصت خواهیم داشت، اما سفر من

وود همواره مطیع، پرچمدارها تعظیم  اي برایشان باقی نگذاشت؛ به دنبال لرد هورن چاره» .کنید، سروران من می
و تنهایشان  او لبخند زد» .تو هم، تیان«: وقتی گریجوي درنگ کرد، کتلین اضافه کرد. کردند و مرخص شدند

  .گذاشت

از زمانی که . کتلین جامی را پر کرد، نشست، مزه مزه کرد و پسرش را برانداز کرد. روي میز آبجو و پنیر بود
ادمور وقتی براي اولین «. داد تر نشانش می رسید و تارهاي ریش به واقع مسن ترکش کرده بود بلندتر به نظر می

  ».بار سبیل گذاشت شونزده سالش بود

  ».شه لی زود من هم شونزده سالم میخی«

متوجه نیستی که چرا حق دارم نگران . کنی پونزده؛ و یه لشکر رو براي نبرد فرماندهی می. و حاال پونزده سالته«
  »باشم، راب؟

  ».اي نبود کس دیگه«. شق شد نگاهش کله

روس بولتون، ریکارد هیچ کس؟ لطفاً بهم بگو اون مردهایی که چند لحظه پیش اینجا دیدم کی بودند؟ «
. شد فرماندهی رو به هر کدومشون بدي می... کاراستارك، گالبارت و رابت گالور، جان گنده، هلمن تالهارت

  ».کردم شد تیان رو بفرستی، گرچه شخصاً همچین انتخابی نمی به حق خدایان، حتی می

  ».اونا استارك نیستند«

  ».کردي تو کمتر از یه سال پیش با شمشیر چوبی مبارزه می. اونا مرد هستند، راب، در نبرد آبدیده شدند«

به دنبال این حرف خشم را در چشمان او دید، اما به همان سرعت آمدن رفت و ناگهان او دوباره یک پسربچه 
  »خواید منو به وینترفل برگردونید؟ می... خواید منو می. دونم می«: با شرمساري گفت. بود

زیادي جلو . کنم، نه حاال اما جرات نمی. کردي نباید اصالً ترکش می. کار رو بکنم باید این«. کتلین آه کشید
اي که بدون شام به  اگه امروز مثل بچه. کنند یه روزي این لردها به تو به عنوان سرورشون نگاه می. اومدي

رسه  روزي می. ندندخ مونه و موقع نوشیدن بهت می شه، تو رو برگردونم، اونا یادشون می تختخواب فرستاده می
این کار رو با تو . خنده براي ترس زهره. که تو احتیاج داري اونا بهت احترام بگذارند، حتی کمی ازت بترسند

  ».کنم، هر چقدر هم که تمایل به در امان نگه داشتنت داشته باشم نمی

  .آسودگی خیال زیر لحن رسمی مشهود بود» .از شما ممنونم، مادر«



کافیه بهت نگاه . ي منی، راب تو اولین بچه«. دست دراز کرد و موهاي او را نوازش کرد از طرف دیگر میز
  ».کنم تا روزي که سرخ و ناالن به این دنیا اومدي به یادم بیفته

. گري ویند سرش را روي ساق او مالید. کرد، به سمت آتش قدم زد برخاست، به وضوح نوازش مشوشش می
  »موضوع پدر؟... خبر داري«

گزارش مرگ ناگهانی رابرت و سقوط ند آن قدر کتلین را ترسانده بود که قابل وصف نبود، اما » .بله«
هیچ خبري از . لرد مندرلی وقتی در وایت هاربر پیاده شدم بهم گفت«. گذاشت که پسرش ترسش را ببیند نمی

  »خواهرهات داري؟

یکی هم براي شما بود، اما . یه نامه داشتم«: خاراند گفت ي دایرولفش را می راب در حالی که زیر آرواره
. برگشت اي به کنار میز رفت، بین چند نقشه و کاغذ گشت و با کاغذ مچاله شده» .همراه مال من به وینترفل اومد

  ».این براي من نوشته شده، هیچ به فکرم نرسید مال شما رو بیارم«

نگرانی جایش را به ناباوري، سپس . و خواند کاغذ را صاف کرد. چیزي در لحن راب به دلش دلهره انداخت
پیام واقعی در . ي سرسیه، نه خواهرت این نامه«: وقتی خواندن تمام شد گفت. به خشم و در نهایت به ترس داد

من صداي تهدیدآمیز رو ... آمیز و الطاف لنیسترها ها از رفتار محبت ي این تعریف همه. گه چیزیه که سنسا نمی
  ».اونا سنسا رو گروگان دارند و قصد نگه داشتنش رو دارند. ها ی در زمزمهدم، حت تشخیص می

  ».از آریا اسمی برده نشده«: راب با محنت گفت

  .تواند داشته باشد؛ نه حاال، نه اینجا خواست روي این موضوع فکر کند که چه معنایی می کتلین نمی» .نه«

ي سنسا را گرفت و در مشتش مچاله  نامه» ...دله گروگاناگه شما هنوز جن رو داشتید، مبا... امیدوار بودم«
خبري از ایري نبوده؟ من به خاله الیسا درخواست «. کرد؛ از قدرت مشت، کتلین متوجه شد که اولین بار نیست

هاي ویل براي ملحق شدن به ما  دونید که آیا پرچمدارهاي لرد ارن رو فراخونده؟ شوالیه می. کمک فرستادم
  »میان؟

ي خونین  خواهرم از پشت دروازه. فیش اول یه تالی بوده اما بریندن بلک... یکی، بهترینشون، عموي من فقط«
  ».خوره جنب نمی

مادر، حاال چکار باید بکنیم؟ من تمام این ارتش رو جمع کردم، هجده هزار «. خبر سنگینی براي راب بود
اق به کتلین نگاه کرد، فرمانرواي جوان مغرور در یک هایی بر با چشم» ...مطمئن نیستم... دونم سرباز، اما نمی



اي پانزده ساله شده بود که براي پاسخ به مادرش چشم  لحظه محو شده بود و به همان سرعت، او دوباره پسربچه
  .دوخته بود

  »ترسی، راب؟ از چی این همه می«: با مهربانی پرسید. فایده نداشت

... حتی اگه پیروز بشیم... اگه پیشروي کنیم«. ن اشک برگرداندصورتش را براي مخفی کردن اولی» ...من«
  »کشند، مگه نه؟ اونا رو می. لنیسترها سنسا و پدر رو در اختیار دارند

  ».خوان که همچین فکر کنیم می«

  »گن؟ منظورتون اینه که دروغ می«

ارانداز پادشاه بري و سوگند اگه به ب. اي نداري دونم اینه که تو چاره چیزي که قطعاً می. دونم، راب نمی«
اگه دمت رو بذاري رو کولت و به وینترفل . دن ي ترك اونجا رو بهت نمی وفاداري بخوري، هرگز اجازه

هاشون شاید حتی به  بعضی. دي ي احترامت در دید لردهاي تحت فرمانت رو از دست می نشینی کنی، همه عقب
. تونه هر کار که خواست با اسیرهاش بکنه هاش می رانیاون وقت ملکه با کم شدن نگ. لنیسترها ملحق بشن

اگه بخت یار باشه و لرد تایوین یا . بهترین امید ما، تنها امید واقعی ما، اینه که تو دشمن رو در میدان شکست بدي
تا وقتی که . ایه کش رو اسیر گرفتی، اون وقت شانس زیادي براي مبادله هست، اما موضوع اصلی چیز دیگه شاه

سرسی اون قدر عاقله که متوجه باشه . ون قدر قدرت داري که ازت بترسند، ند و خواهرت حتماً در امان هستندا
  ».شاید نبرد به ضررش پیش بره و براي پیشنهاد صلح محتاج اونا باشه

  »چطور اگه نبرد به ضررش پیش نره؟ چطور اگه به ضرر ما پیش بره؟«

اگه شکست بخوري، امیدي براي هیچ . کنم رو برات مالیم نمیراب، حقیقت «. کتلین دست او را گرفت
هاي ریگار رو به یاد داشته  عاقبت بچه. گن در قلب کسترلی راك چیزي جز سنگ نیست می. کدوممون نیست

  ».باش

پس شکست «: او قسم خورد. شد آن وقت ترس را در چشمان جوان او دید، اما قدرت نیز دیده می
  ».خورم نمی

فهمید که آیا پسرش واقعاً آمادگی  باید می» هایی داري؟ ها چه خبر خانه ز جنگ در سرزمین رودبهم بگو ا«
  .دارد

دایی ادمور لرد ونس و لرد پایپر رو براي . هاي زیر گولدن توث با هم جنگیدند کمتر از دو هفته پیش، در تپه«
آخرین . لرد ونس کشته شد. ون کردش کش رو سرشون نازل شد و متواري حفظ گذرگاه فرستاده بود، اما شاه



نشینی  خبري که داشتیم این بود که لرد پایپر براي ملحق شدن به برادر شما و سایر پرچمدارها به ریورران عقب
تمام مدتی که در گذرگاه مشغول جنگیدن . اما بدترین خبر نبود. کنه و جیمی لنیستر درست پشت سرشه می

گن از لشکر جیمی هم  می. آورد لنیسترها رو با دور زدن از جنوب می بودیم، لرد تایوین داشت قشون دوم
  .بزرگتره

پدر حتماً از این موضوع خبر داشت، چون چند نفر رو تحت پرچم شخص شاه فرستاده بود تا جلوي اونا رو 
ن دري با فرماندهی رو به یه اشرافی جنوبی داده بود، لرد اریک یا دریک یا همچین چیزي، اما سر ریمو. بگیره

تنها مشکل این که، یه . ي دیگه و یه نیرو از محافظین شخصی پدر هم بودند گه که چند شوالیه اونا بود و نامه می
لرد دریک تازه از رد فورك گذشته بود که لنیسترها بهش هجوم آوردند؛ گور باباي پرچم پادشاه؛ و . تله بود

این لرد دریک و چند . نشینی کنند، راهشون رو بست عقب گرگور کلگان موقعی که سعی داشتند از مامرز فورد
گن لرد  می. ها کشته شدن نفر دیگه شاید فرار کرده باشند، کسی مطمئن نیست، اما سر ریمون و بیشتر وینترفلی

کنه، بین راه همه چیز  هال پیشروي می ي شاهی رو مسدود کرده و حاال داره به شمال به سمت هارن تایوین جاده
  ».سوزونه رو می

  ».قصد داري باهاش روبرو بشی«. تر بود از آنچه تصور کرده بود وخیم. تر تر و شوم شوم

به هاولند رید، دوست قدیمی پدر در . کنه که بیاد اگه تا اینجا بیاد، اما هیچ کس فکر نمی«: راب گفت
زنند،  ب در هر قدم بهشون زخم میاگه لنیسترها در تنگه پیشروي کنند، اهالی مردا. واتر واچ، پیام فرستادم گري

به باورشون، اون . تر از این حرفاست و روس بولتون موافقه گه که لرد تایوین زیرك اما گالبرت گالور می
کنه، تا زمانی که  ي رودخانه رو یکی یکی تسخیر می هاي لردهاي حاشیه مونه، قلعه دنت می نزدیک تراي

 ».رویارویی به جنوب پیشروي کنیمما مجبوریم براي . ریورران تنها بمونه

پسري پانزده ساله چه شانسی علیه فرماندهان جنگی . لرزاند تصورش هم کتلین را تا مغز استخوان می
گن  می. عاقالنه است؟ تو اینجا جایگاه مستحکمی داري«اي نظیر جیمی و تایوین لنیستر داشت؟  باتجربه

  ».شکرهایی ده برابر نیرومندتر رو عقب روندندپادشاهان قدیم شمال در موت کیلن با موفقیت ل

بله، اما غذا و تدارکات در حال اتمامه و اینجا سرزمینی نیست که بتونیم به راحتی احتیاجاتمون رو تامین «
  ».منتظر لرد مندرلی بودیم، اما حاال که پسرهاش به ما پیوستند، الزمه که حرکت کنیم. کنیم

در طی سالیان دراز، میزبان تعداد . شنود مداران را از زبان پسرش میهاي پرچ متوجه شد که دارد صحبت
دانست که  می. ها سر میز در کنار آتش خوشامد گفته بود ها در وینترفل شده بود و همراه ند به آن زیادي از آن

  .داند دانست که آیا راب می نمی. هر کدامشان چه نوع مردي هستند



ي مرسوم شهرهاي  نیرویی که پسرش جمع کرده بود، ارتش ثابت به شیوه. با این حال، حرفشان منطقی بود
روستایی، کارگر : بیشترشان مردم عامی بودند. گرفتند نبود آزاد نبود، همچنین گروهی از محافظین که حقوق می

مزدور  دارها، با چاشنی تندي از سربازان دارها و تاجرین و میخانه مزرعه، ماهیگیر، چوپان، پسران مهمانخانه
  . اما نه براي همیشه... آمدند کرد می وقتی اربابشان صدا می. ي چپاول ي تشنه سواره و پیاده

  » حرکت خیلی هم خوبه، اما به کجا و با چه هدفی؟ چه قصدي داري؟«: به پسرش گفت

یم، اما کنه که باید جنگ رو به سراغ لرد تایوین ببریم و غافلگیرش کن جان گنده فکر می«. راب مردد بود
کنند عاقالنه است که ارتش اونو دور بزنیم و به دایی سر ادمور براي مقابله  ها احساس می گالورها و کاراستارك

گرچه تا «. رسید اش برد؛ راضی به نظر نمی انگشتانش را به درون موهاي پرپشت خرمایی» .کش ملحق بشیم با شاه
  »...مطمئن نیستم... ما به ریورران برسیم

مردد بودن در برابر مردانی . مطمئن باش، یا برو به خونه و دوباره شمشیر چوبی بردار«: به پسرش گفتکتلین 
اشتباه نکن راب، اینا پرچمدارهاي تو . مثل روس بولتون و ریکارد کاراستارك عاقبت خوشی برات نداره

  ».فرماندهی کن. ي جنگی گذاشتی تو اسم خودت رو فرمانده. هستند، نه دوستانت

  ».هر چی شما بگید، مادر«. شنود کرد که چه می پسرش با بهت به او نگاه کرد، انگار باور نمی

  »چه قصدي داري؟. پرسم دوباره می«

یک انتها به . هاي محو شده اي بود، با رنگ ي پاره پاره  اي را روي میز پهن کرد؛ تکه چرم کهنه راب نقشه
نگاه کن، اگه ما ... هایی دارند، اما هر دو نقشه حسن«. زنه کردخاطر لوله شدن تاب برداشت؛ راب خنجرش را و

کش گیر بیفتیم، و اگه بهش حمله  سعی کنیم که قواي لرد تایوین رو دور بزنیم، خطرش هست که بین اون و شاه
که  گه جان گنده می. پوش خیلی بیشتر داره طبق تمام گزارشات، تعداد نفراتش بیشتر از منه و سوار زره... کنیم

اگه وقتی شلوارش رو پایین کشیده گیرش بندازیم، نفرات اهمیت نداره، اما به نظرم مردي مثل تایوین لنیستر که 
  ».شه این همه جنگیده به این آسونی غافلگیر نمی

  ».باز هم بگو«. شنید آن طور که متفکرانه روي نقشه خم شده بود، بازتابی از ند را در صداي او می» .خوبه«

گذارم، بقیه رو از مسیر  روي کوچکی، بیشترشون کماندار، براي حفظ موت کیلن در اینجا باقی میمن نی«
ي شاهی به پایین رفتن  ها از جاده پیاده. کنم برم، اما وقتی از تنگه گذشتیم، قوامون رو دو قسمت می پایین می
وقتی لرد تایوین «. اشاره کرد» .شن میهاي دوقلو از گرین فورك رد  ها در برج دن، در حالی که سواره ادامه می

کنه، سواره  خبردار بشه که ما به جنوب اومدیم، براي درگیر شدن با نیروي اصلی ما به سمت شمال پیشروي می



راب نشست، جرات لبخند زدن نداشت، اما از » .مونه که به سرعت از ساحل غربی به ریورران بره نظام ما آزاد می
  .ي تحسین کتلین بود خودش راضی بود و تشنه

  ».دي یه رودخانه بین دو قسمت ارتشمون قرار می«. کتلین به نقشه اخم کرد

باالتر از گدار یاقوت، جایی که رابرت «. لبخند باالخره آمد» .و بین جیمی و لرد تایوین«: مشتاقانه گفت
دوقلوها، تمام راه تا این باال، نه تا رسیدن به . سلطنتش رو فتح کرد، هیچ راهی براي عبور از گرین فورك نیست

  »اون پرچمدار پدر شماست، این طور نیست؟. و کنترل پل در دست لرد فریه

  ».تو هم نباید اعتماد بکنی. هست، اما پدرم هرگز بهش اعتماد نکرده«: کتلین اقرار کرد. لرد فري متاخر

  »نظرتون چیه؟. کنم نمی«: راب قول داد

ها شباهت دارد، اما هنوز  با خودش فکر کرد که راب به تالی. ر گرفته بودبرخالف احساسش تحت تاثیر قرا
  »گیري؟ فرماندهی کدوم قشون رو به عهده می«. فرزند پدرش است و ند او را خوب آموزش داده

  .گیرد تر را به عهده می ي خطرناك باز مشابه پدرش؛ ند همواره وظیفه» .سواره نظام«: فوراً پاسخ داد

  »و اون یکی؟«

  ».در نظر داشتم که این افتخار رو بهش بدم. گه که ما باید لرد تایوین رو له کنیم جان گنده همش می«

کرد؟  دار کردن اعتماد به نفس در حال بلوغش به او حالی می اولین لغزش او بود، اما چطور بدون خدشه
  ».شناسه ترین مردیه که می پروا پدرت یه بار بهم گفت که جان گنده بی«

  »پس موافقید؟. ویند دو انگشتش رو خورد و اون تنها خندید گري«. اب تبسم کردر

  ».شجاعه، اما با هم خیلی فرق دارند. پروا نیست پدرت بی«: کتلین متذکر شد

خوب، اونا . شه قشون شرقی تنها نیروي مابین لرد تایوین و وینترفل می«. پسرش مدتی روي موضوع تعمق کرد
  »پروا نیست که احتیاج دارم، درسته؟ پس شخصی بی. گذارم ینجا در موت باقی میو چند کماندار که ا

  ».گريِ سرد محتاجی، نه شجاعت فکر کنم به حیله. نه«

  ».ترسونه اون مرد منو می. روس بولتون«: راب فوراً گفت

  ».پس دعا کنیم که لرد تایوین رو هم بترسونه«



دم و اسکورتی براي رسوندن شما به وینترفل تشکیل  ورات رو میدست«. راب سر تکان داد و نقشه را لوله کرد
  ».دم می

یاس و ترس را مانند . کتلین به خاطر ند و پسر دلیر سرسختشان با خودش جنگیده بود تا نیرومند باقی بماند
  .پوشیدهها را  دید که به هر حال آن اما اکنون می... هایی که تمایل به پوشیدن نداشت کنار گذاشته بود جامه

غافلگیرش کرد و دیدش   هجوم ناگهانی اشک» .رم من به وینترفل نمی«: گفت صداي خودش را شنید که می
باید پیششون . ي دشمنه برادرم در محاصره. پدرم احتماالً پشت دیوارهاي ریورران در حال مرگه«. را تار کرد

 ».برم

  



  تيريون - ۵۶
راي دید زدن رفته بود و او کسی بود که خبر ارتش اردو زده در ها، ب ي گوش سیاه از قبیله 1چال دختر چیک

  ».هاشون قرمزه، با یه شیر طالیی پرچم. گم که تعدادشون بیست هزار نفره ها می از روي آتش«. تقاطع را آورد

  »پدرت؟«: بران پرسید

نزدیک سیصد نفر : ردپوش را برانداز ک یاغیان ژنده» .فهمیم خیلی زود می. یا برادرم، جیمی«: تیریون گفت
غانتور . کالغ سنگی، برادران ماه، گوش سیاه، مردان سوخته، و این تنها بذر ارتشی بود که امید داشت برویاند

هایشان و  ها با پوستین متحیر بود که پدرش با دیدن آن. شوراند پسر غرن، همین حاال داشت سایر قبایل را می
شان بود یا اسیرشان؟ بیشتر اوقات، مثل این  آیا فرمانده. اهد داشتشان چه تصوري خو هاي مسروقه اندك سالح

  ».شاید بهتر باشه که تنها پایین برم«: پیشنهاد کرد. بود که مخلوطی از هر دو مورد است

  ».بهتر براي تیریون پسر تایوین«: ي برادران ماه بود گفت که نماینده 2اولف

ره  شاغا با مرد کوچولو می. شاغا پسر دلف از این خوشش نمیاد«. ي هولناکی بود غره رفت؛ منظره شاغا چشم
  »...بره و اگه مرد کوچولو دروغ بگه، شاغا مردانگیش رو می

  ».گردم دم که برمی شاغا، من به عنوان یه لنیستر بهت قول می. ده، بله و به بزها می... «: تیریون با خستگی گفت

. اي به صافی یک پسر، و احمق نبود قاطعی بود، با سینه چال زن ریز» چرا به حرف تو اعتماد کنیم؟«
  ».رو دارندها  به قبیلهدروغ گفتن  ي سابقه ،هاي پست فرمانرواهاي زمین«

تو . اما هر طور شما مایلید. هاي خوبی شدیم کردم چه دوست فکر می. کنی، چال دار می احساساتم رو جریحه«
پسر تیمت از جانب  3ها، اولف از جانب برادران ماه، و تیمت نگیبا من میاي، و شاغا و کان از جانب کالغ س

مونید تا  بقیه اینجا منتظر می«. کردند ها با احتیاط به هم نگاه می نشین برد، کوه وقتی اسم می» .مردان سوخته
 ».سعی کنید در غیاب من، هم دیگه رو نکشید و ناقص نکنید. دنبالتون بفرستم

ها فرصت انتخاب بین آمدن یا منتظر ماندن را بدهد، با یورتمه دور  دون اینکه به آنبا پاشنه به اسبش زد و ب
گزیدند فرقی برایش نداشت، به شرط آنکه یک شب و یک روز براي بحث کردن  هر کدام را که برمی. شد

را باید در شورا معنی داشتند که نظر هر شخصی  اي بی ها عقیده ها بود؛ آن این مشکلش با قبیله. نشستند زمین نمی
چندان تعجبی . ي صحبت داشتند هایشان اجازه حتی زن. کردند شنید، بنابراین بدون پایان در هر موردي بحث می
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هاي گاه به گاه تهدید کرده بودند صدها سال  نداشت که از آخرین بار که ویل را با چیزي بیش از شبیخون
  .تیریون مصمم بود که تغییرش دهد. گذشت می

هاي نحیفشان  نشین روي اسب پشت سرش، بعد مقداري غرولند کوتاه مدت، پنج کوه. نار او آمدبران ک
  .رفتند ها باال و پایین می هاي نحیفشان بیشتر به بزهایی شباهت داشت که از صخره تعقیبش کردند؛ اسب

ها  ماه و گوش سیاه تاختند، همچنان که چال و اولف نزدیک هم ماندند، چون برادران ها با هم می کالغ سنگی
هر قبیله در کوهستان ماه از مردان . کرد تیمت پسر تیمت به تنهایی سواري می. پیوندهاي عمیقی با هم داشتند

در ) هاي دیگران طبق گفته(سوزاندند و  سوخته وحشت داشت که براي اثبات شجاعتشان، بدنشان را با آتش می
ي دیگر از تیمت وحشت داشتند؛ او  و حتی مردان سوخته. ردندک ها نوزادها را براي خوردن کباب می مهمانی

تیریون اطالع کسب کرده بود که . وقتی به سن بلوغ رسیده بود، چشم چپش را با چاقوي داغ کور کرده بود
یک ) اگر واقعاً شجاع یا واقعاً خل باشند(براي پسرها بیشتر مرسوم است که نوك پستانشان یا یک انگشت یا 

ها  هایش کسب کرد که آن اي قبیله تیمت با انتخاب یک چشم چنان احترامی نزد هم. بسوزانند گوششان را
  .ي جنگی، اعالم کردند بالفاصله او را دست سرخ، ظاهراً نوعی فرمانده

سرباز » .دونم پادشاهشون چه چیزي رو سوزونده نمی«: بعد شنیدن این داستان، تیریون از بران پرسیده بود
اگر مردي . داشت اما بران هم پیش تیمت احترام زبانش را نگه می... خند خشتکش را پایین کشیده بودمزدور با لب

  .آن قدر دیوانه باشد که چشم خودش را کور کند، ممکن نیست که با دشمنانش مهربان باشد

ده بدون مالت، هاي سنگی برافراشته ش بانان دوردست از برج آمدند، دیده ي تپه پایین می موقعی که از دامنه
ي مرتفع بین دو صخره  جایی که جاده. کردند و تیریون یک بار دید که زاغی بال گشود تماشایشان می

بست و یک  دیوار خاکی کوتاهی به ارتفاع چهار قدم، جاده را می. پیچید، به اولین پست نگهبانی رسیدند می
ر از تیررس متوقف کرد و به تنهایی به دیوار تیریون همراهانش را دو. دوجین کماندار روي ارتفاعات بودند

  »ي اینجا کیه؟ فرمانده«: داد زد. نزدیک شد

. تر اسکورتی در اختیارشان گذاشت فرمانده به سرعت ظاهر شد و وقتی پسر اربابش را شناخت، خیلی سریع
ا و گرین فورك ه هاي سوخته گذشتند، به سرزمین رودخانه شده و پناهگاه هاي زغال یورتمه کنان از زمین

تیریون جسدي ندید، اما آسمان پر از زاغ و کالغ الشخور بود؛ اینجا جنگی رخ داده بود و . دنت رسیدند تراي
  .در همین اواخر

دارها و کماندارها محافظت  نیم فرسنگ مانده به تقاطع، سدي از الوارهاي تیز برافراشته بودند که توسط نیزه
شد،  هاي باریک دود از صدها آتش طباخی بلند می رشته. ردست امتداد داشتپشت خط، اردوگاه تا دو. شد می



هاي فرو رفته  هاي آشنا از پایه کردند، پرچم ها نشسته بودند و شمشیرهایشان را تیز می پوش زیر درخت مردان زره
  .آلود در اهتزاز بودند به زمین گل

اي که  شوالیه. اختند تا از هویتشان خبردار شوندوقتی به الوارها نزدیک شدند، گروهی از سواران به جلو ت
تیریون براي . اي راه راه بود هاي ارغوانی داشت و ردایش ارغوانی و نقره اي با یاقوت شان بود، زره نقره فرمانده

  ».1سر فلمنت«. احوال پرسی افسار کشید و توقف کرد

ترسیدیم که شما مرده  سرورم، ما همه میتیریون، «: سر فلمنت برکس روبندش را بلند کرد و با حیرت گفت
  »...همراهان شما... این«. ها نگاه کرد نشین با شک به کوه» ...باشید، یا

  »تونم پیدا کنم؟ پدرم رو کجا می. رفقاي صمیمی و سربازان وفادار«

  ».ي سر تقاطع رو مقر خودشون کرده مهمانخانه«

  ».رم فوراً به مالقاتشون می«. که خدایان عادل هستندمعلوم شد ! ي سر تقاطع مهمانخانه. تیریون خندید

سه ردیف از الوارها از زمین . سر فلمنت اسبش را برگرداند و دستوراتی داد زد» .هر چی شما بگید، سرورم«
  .تیریون گروهش را از میان آن گذراند. بیرون کشیده شدند و شکافی در سد ایجاد شد

. تخمین بیست هزار نفري چال چندان دور از واقعیت نبود. خش بوداردوگاه لرد تایوین روي چند فرسخ پ
ها چادر افراشته بودند و مال برخی از لردهاي بلند مرتبه  سربازان عادي در فضاي آزاد اردو زده بودند، اما شوالیه

، 4، درخت مشتعل ماربرندها3هال کركلرد ، گراز خاکستري 2گاو سرخ پرسترها. به بزرگی یک خانه بود
گفتند و سربازان با دهان  ها به او خوشامد می گذشت، شوالیه موقعی که می. به چشمش خورد 5ها گورکن لیدن

  .شدند ها خیره می نشین باز به کوه

هاي  ي یاغی بقیه. شاغا متقابالً خیره بود؛ بدون تردید در تمام عمرش این همه مرد، اسب و اسلحه ندیده بود
زده  ها نیز به همان میزان شگفت تر بودند، اما تیریون شک نداشت که آن قکوهستان در حفظ ظاهرشان موف

  .تر خواهد شد هر چه بیشتر مبهوت قدرت لنیسترها باشند، هدایتشان راحت. بهتر و بهتر. بودند

ها تقریباً همان طور بودند که به یاد داشت، گرچه در جایی که سابقاً محل دهکده بود،  مهمانخانه و اسطبل
داري در حیاط افراشته بودند و  ي چوبه. هاي واژگون و بقایاي سوخته چندان چیزي نمانده بود از سنگبیش 
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هاي  ها قار قار کنان بال با نزدیک شدن تیریون، آن. ها جسدي را که از آن آویزان بود پوشانده بودند زاغ
ها و بیشتر  ها و چشم ها لب پرنده. نگاه کردي جسد  پیاده شد و به باقیمانده. سیاهشان را کوبیدند و به هوا پریدند

: با مالمت به زن یادآوري کرد. هاي سرخش را آشکار کرده بودند اش را خورده بودند، لبخند کریه دندان گونه
  ».خواستم ي چیزي بود که من می یه اتاق، غذا و یه خمره شراب، همه«

خواست از مال خودش دست  شاغا نمی. ج شدندها خار ها براي رسیدگی به اسب پسرها با تردید از اسطبل
خواد بهش کمی جو و آب بده، و موهاش  فقط می. دزده پسره مادیانت رو نمی«: تیریون به او اطمینان داد. بردارد

بردند، اما به زبان آوردنش دور از  ي زیادي می موهاي بدن شاغا نیز از برس کشیدن فایده» .رو برس بکشه
  ».بینه اي نمی دم که اسب صدمه می بهت قول«. سیاست بود

  ».این اسب شاغا پسر دلفه«: سر مهتر غرید. غره افسار را رها کرد شاغا با چشم

  ».اگه پس نداد، مردانگیش رو ببر و به بزها بده؛ البته اگه بزي پیدا کردي«: تیریون قول داد

ر، زیر تابلوي مهمانخانه در دو طرف یک جفت از محافظین خاندانشان با رداي ارغوانی و کالهخود با تاج شی
  »پدرم؟«. شان را شناخت تیریون فرمانده. ورودي ایستاده بودند

  ».اتاق نشیمن، سرورم«

  .وارد مهمانخانه شد و پدرش آنجا بود» .ببین که بهشون برسه. خوان افرادم خوردنی و نوشیدنی می«

واسط دهه ششم عمرش بود، با این حال به تایوین لنیستر، فرمانرواي کسترلی راك و مدافع غرب، در ا
هاي پهن و شکمی صاف  حتی موقع نشستن، بلندقد بود، پاهایی دراز و شانه. نیرومندي مردي بیست ساله بود

وقتی موهاي طالییش که زمانی پرپشت بودند شروع به . هاي عضله از بازوانش بیرون زده بودند رشته. داشت
. ر داد که سرش را بتراشد؛ لرد تایوین به اقدامی نصفه کاره اعتقادي نداشتپسرفت کردند، به آرایشگرش دستو

هایش  گذاشت و انبوهی از موي زبر طالیی، بیشتر گونه تراشید، اما دو طرف را باقی می اش را نیز می لب و چانه
ها یک  یشتر دلقکتر از ب دلقکی احمق. هاي طالیی چشمانش سبز بودند با رگه. پوشاند را از گوش تا آرواره می

گفتند که آن مرد  ها می بعضی. شود هاي طال پیدا می بار به شوخی گفته بود که در مدفوع لرد تایوین هم رگه
  .هنوز در اعماق کسترلی راك زنده است

ي لرد تایوین در یک  پیاله ي پدرش، هم وقتی تیریون وارد اتاق نشیمن شد، سر کوان لنیستر، تنها برادر زنده
ي بزرگش  عمویش فربه و تاس بود، ریش زردش اصالح کوتاهی داشت که خط آرواره. بجو شده بودخمره آ

  ».تیریون«: ابتدا سر کوان او را دید و با حیرت گفت. کرد را دنبال می



  ».چقدر از پیدا کردنتون خوشحالم. و پدر واالمقام من. عمو«: تیریون همراه با تعظیم گفت

بینم  می«. اش انداخت اي به پسر کوتوله نخورد، اما نگاه طوالنی و جستجوگرانه لرد تایوین از صندلیش جنب
  ».اساس بودند که شایعات مرگ تو بی

خوام خودتون رو به زحمت  الزم نیست که از جا بپرید و بغلم کنید، نمی. بخشید که ناامیدتون کردم، پدر می«
هر وقت . شوند اي نامیزانش موجب لنگیدنش در هر قدم میبه سمت میز رفت، کامالً آگاه از اینکه پاه» .بندازید
روي صندلی . شد هایش آگاه می ها و معلولیت اي از تمام نقص هاي پدر رویش بود، به شکل آزار دهنده چشم

خیلی لطف کردید که به خاطر من جنگ راه «. نشست و خودش را به فنجانی از آبجوي پدر مهمان کرد
  ».انداختید

برادرت جیمی هیچ وقت . من، تو کسی بودي که این جنگ رو راه انداخت فهمطبق «: اسخ دادلرد تایوین پ
  ».شد عرضگی تسلیم یه زن نمی با بی

  ».اگه توجه کرده باشید، اون بلندتر هم هست. هاي جیمی و منه ن یکی از تفاوتیا«

هیچ کسی خون . ت نداشتماي جز حرک چاره. شرافت خاندان ما مطرح بود«. پدرش به متلک اعتنایی نکرد
  ».ریزه لنیسترها رو بدون کیفر نمی

، واقعاً هیچ قطره خونی از من دراستش رو بخوای«. شعار لنیسترها» .غرش من را بشنو«: تیریون با تبسم گفت
  ».مورك و جیک کشته شدند. نریخت، گرچه یکی دو بار کم مونده بود

  ».فکر کنم به چند آدم تازه احتیاج داري«

اي و  قهوه. اي از آبجو امتحان کرد جرعه» .خودم چند نفري گیر آوردم. تون رو به زحمت نندازید، پدرخود«
. حیف که پدرش صاحب مهمانخانه را دار زده. به واقع مرغوب بود. شد جوید دار بود، آن قدر غلیظ که می کف

  »ره؟ جنگ چطور پیش می«

هاي کوچکی از سربازهاش رو در امتداد مرزها  ور گروهسر ادم. ره فعالً خوب پیش می«: عمویش پاسخ داد
پدرت و من قبل از اینکه فرصت ملحق شدن دوباره رو . هاي ما پراکنده کرده بود براي جلوگیري از چپاول

  ».داشته باشند مثل آب خوردن نابودشون کردیم

توث له کرده و کنار لرد ونس و پایپر رو در گولدن . برادرت خودش رو غرق افتخار کرده«: پدرش گفت
سر ادمور تالی . دنت تارومار شدند لردهاي تراي. ها رفته ي تالی دیوارهاي ریورران به مقابله با قواي تجمع یافته



وود کمی از نفرات باقیمانده رو به ریورران  لرد بلک. ها و پرچمدارهاش اسیر شده همراه تعداد زیادي از شوالیه
  ».هاي خودشون فرار کردند بقیه به قلعه. کرده شون برگردونده، و جیمی محاصره

تري فوراً سقوط کرد و  وود، ریون در نبود لرد بلک. کردیم من و پدرت به نوبت پیشروي می«: سر کوان گفت
ها رو از پا  سر گرگور پایپرها و برکن. هال رو تسلیم کرد لیدي ونت به خاطر نبود نیرو براي دفاع، هارن

  »...درآورد

  »هیچ حریفی براتون باقی نمونده؟«: فتتیریون گ

هاي دوقلو داره به  ملیسترها هنوز سیگارد رو در دست دارند و والدر فري در برج. نه کامالً«: سر کوان گفت
  ».ده سربازهاش نظم می

رسه، و  گذاره که بوي پیروزي به مشام همه می فري تنها وقتی به میدان قدم می. مهم نیست«: لرد تایوین گفت
وقتی جیمی ریورران . و جیسون ملیستر به تنهایی قدرت مبارزه نداره. رسه ویرانیه الن تنها بویی که به مشام میا

تونیم خودمون رو پیروز این جنگ حساب  می. کنند رو تسخیر کرد، هر دوشون به سرعت در برابرمون تعظیم می
  ».و بیانها براي رویارویی با ما جل ها و ارن کنیم، مگه اینکه استارك

. ها موضوع متفاوتی هستند استارك. ها نگرانی نداشتم اگه جاي شما بودم، زیاد از طرف ارن«: تیریون گفت
  »...لرد ادارد

پوسه، ارتشی رو هدایت  ي سرخ می مادام که در یه سیاهچال زیر قلعه. گروگان ماست... «: پدرش گفت
  ».کنه نمی

ي لشکري نیرومند در موت کیلن  ن بسیج کرده و در محاصرهنه، اما پسرش قشو«: سر کوان موافقت کرد
  » .نشسته

شکی . پسر استارك یه بچه است. رنده نیستهیچ شمشیري تا سرد و گرم نچشه ب« :لرد تایوین اظهار کرد
بره، اما آخر کار  خورند لذت می هایی که با باد تکون می ي پرچم نیست که از صداي شیپورهاي جنگی و منظره

  ».شک دارم تحملش رو داشته باشه. رسه به قصابی مینوبت 

و در مدت انجام «: کنجکاو بود. تیریون با خودش فکر کرد در مدتی که نبوده پیشرفت امور خیلی جالب بوده
گر من کاري کرده که رابرت  داشتنی و مجاب کنه؟ چطور خواهر دوست باك ما چکار می این قصابی، پادشاه بی
  »ت عزیزش، ند، موافقت کنه؟با زندانی شدن دوس

  ».کنه ات در بارانداز پادشاه سلطنت می خواهرزاده. رابرت برتیون مرده«: پدرش گفت



با حکمرانی . اي دیگر از آبجو بلعید جرعه» .منظورتون، خواهرم«. این یکی تیریون را کامالً غافلگیر کرد
  .شد سرسی به جاي شوهرش، مملکت مکان بسیار متفاوتی می

مارك پایپر و کارل ونس در پشت سر ما . دم اگه بدت نمیاد که مفید باشی، بهت ماموریتی می«: گفتپدرش 
  ».کنند ي رد فورك چپاول می هاي ما رو در حاشیه آزاد هستند و زمین

در شرایط عادي من با کمال میل حاضرم که . کنند چقدر گستاختند که مقابله به مثل می«. تیریون نچ نچ کرد
  ».هایی رو مجازات کنم، اما پدر، واقعیت اینه که من کار خیلی عاجلی در جائی دیگه دارم ادبی یهمچین ب

ي ند استارك یه جفت مزاحم رو  واقعاً؟ ما همچنین از آخرین نقشه«. رسید لرد تایوین مجذوب به نظر نمی
اون . فی جوان با رویاي دالوريبریک دندریون، یه اشرا. دن دستمون مونده که نیروهاي تدارکاتی ما رو آزار می

کنی بتونی سر راهت به  فکر می. راهب چاق مسخره همراهشه، اونی که دوست داره شمشیرش رو آتش بزنه
  »خونه حساب اونا رو برسی؟ بدون اینکه زیادي گند بزنی؟

... کنید و  می پدر، باعث دلگرمیه که شما به من اعتماد«. تیریون با پشت دست دهانش را پاك کرد و لبخند زد
تونید این همه سرباز لطف کنید؟ خوب، مهم  مطمئنید که می. گذارید چند نفر؟ بیست؟ پنجاه؟ در اختیارم می

از صندلیش پایین » .دم اگه تصادفاً به توروس و لرد بریک برخورد کردم، هر دوشون رو گوشمالی می. نیست
موقع بریدن یک تکه، . ها قالبی از پنیر سفید وجود داشت ها رفت که در آنجا در میان میوه آمد و به سراغ قفسه

من سه هزار کالهخود و به همون تعداد زره الزم دارم، . هاي خودم عمل کنم اما اولش من باید به قول«: گفت
پوش، صفحه سینه، ارابه براي حمل  بعالوه شمشیر، نیزه، نوك تیر فوالدي، گرز، تبر جنگی، دستکش، ساق

  »...ها ي این همه

ي محافظین به میان اتاق پرت شد  فرمانده. ندازدیپنیر را ب پشت سرش، در چنان با خشونت باز شد که کم ماند
موقعی که فرمانده با کالهخود کجش به میان . و سرش محکم به شومینه خورد، سر کوان ناسزاگویان بلند شد

کلفتی تنه درخت شکست و به اتاق نشیمن رفت، شاغا شمشیر او را روي زانویی به  خاکسترهاي سرد فرو می
قرمزپوش «: او غرید. قبل از شاغا، بوي بدنش وارد شد که تندتر از پنیر بود و فضاي بسته را پر کرد.  انداخت

  ».کنم برم و روي آتش سرخ می کوچولو، اگه یه بار دیگه روي شاغا پسر دلف شمشیر بکشی، مردانگیت رو می

  »چی، پس بز چی شد؟«: گفتتیریون به پنیر گاز زد و 

سرباز مزدور با تاسف براي . ها، وارد اتاق نشیمن شدند هاي دیگر و بران همراه آن نشین به دنبال شاغا، کوه
  .تیریون شانه باال انداخت

  »شما دیگه کی هستید؟«: لرد تایوین، خونسرد مثل یخ، پرسید



  ».خورند ممکنه نگهشون دارم؟ غذاي زیادي نمی. راونا منو تا اینجا دنبال کردند، پد«: تیریون توضیح داد

  »زنید؟ ي مشورتی ما رو بهم می ها جلسه به چه حقی شما وحشی«. زد کسی لبخند نمی

ما مردم آزادي هستیم و «. شد قیافه می شستی، احتماالً خوش اگر کان را می» وحشی، ما، اهل زمین پست؟«
  ».ی شرکت کنندمردم آزاد حق دارند که در تمام شوراهاي جنگ

  »کدومتون شیر فرمانرواست؟«: چال پرسید

  ».هر دوشون پیرند«: تیمت پسر تیمت که هنوز بیست سالش نشده بود اظهار کرد

. دست سر کوان به شمشیرش رفت، اما برادرش دو انگشت روي مچ او گذاشت و سریع جلویش را گرفت
مهمانان ... نزاکت یادت رفته؟ لطف کن و ما رو بهتیریون، «. اثري از اضطراب در لرد تایوین مشهود نبود

 ».محترممون معرفی کن

  ».هاست ي زیبا، چال دختر چیک از گوش سیاه این دوشیزه. با کمال میل«: تیریون انگشتانش را لیسید و گفت

  ».پسرهام در مجموع پنجاه گوش جمع کردند. من دوشیزه نیستم«: چال معترض شد

شاغا پسر . این کان پسر کارات«. تیریون لنگ لنگان از چال دور شد» .ه نصیبشون بشهامیدوارم پنجاه تاي دیگ«
این اولف پسر اومار از برادران ماه؛ . ها هستند اونا از کالغ سنگی. دلف اونیه که شبیه یه کسترلی راك پشمالوئه

اون در مدت . ن بیعت خاصو این بران، سربازي بدو. ي مردان سوخته و این تیمت پسر تیمت یه دست سرخ قبیله
شید،  کوتاهی که باهاش آشنایی دارم تا به حال دو بار جناح عوض کرده، شما و اون حتماً با هم صمیمی می

اجازه بدید پدر واالمقامم رو به شما معرفی کنم، تایوین پسر تایتوس، از «: ها گفت نشین به بران و کوه» .پدر
  ».، مدافع غرب، سپر لنیسپورت، دست سابق و آتی پادشاهخاندان لنیستر، فرمانرواي کسترلی راك

چه چیزي . حتی در غرب، ما از دالوري جنگجویان کوهستان ماه آگاهیم«. لرد تایوین راست و مغرور ایستاد
  »شما رو از سنگرتون پایین آورده، سروران من؟

  ».اسب«: شاغا گفت

  ».قول ابریشم و فوالد«: تیمت پسر تیمت گفت

ها به برهوتی سوخته را تعریف کند، اما هرگز  ي ارن اش براي تبدیل دره خواست به پدرش نقشه تیریون می
هاي  نشین قاصد موقع زانو زدن در برابر لرد تایوین، به کوه. در دوباره با صداي بلند باز شد. فرصتش را نیافت



شما اطالع بدم که قشون استارك  سرورم، سر آدام به من دستور داده به«. تیریون نگاه سریع مشکوکی انداخت
  ».در حال پایین اومدن از جاده است

زد، اما تیریون یاد گرفته بود که خشنودي پدرش را  لرد تایوین هرگز لبخند نمی. لرد تایوین لنیستر لبخند نزد
بچه پس «: با لحن رضایت مطلق گفت. دید ي او می به هر حال بخواند و همان چیزي بود که اکنون در قیافه

پیش سر آدام برگرد و بهش بگو که . چه عالی. اش بیرون میاد داره براي بازي با شیرها از آشیانه گرگ
خوام جناحینشون رو آزار بده و اونا رو بیشتر  ها درگیر بشه، اما می تا ما نرسیدیم، نباید با شمالی. نشینی کنه عقب

  ».به سمت جنوب بکشه

  .خص شدسوار مر» .هر چی شما دستور بدید«

ها  ها و گودال ي نیزه نزدیک گدار و در محاصره. ما اینجا به خوبی موضع گرفتیم«: سر کوان متذکر شد
گم که اجازه بدیم جلو بیان و با برخورد به خودمون، اونا رو  اگه اونا دارند به جنوب میان، من می. هستیم
  ».بشکنیم

هر چه زودتر . یدن تعداد ما شهامتش رو از دست بدهپسره شاید معطل کنه یا با د«: لرد تایوین پاسخ داد
ها بگو که آهنگ تجمع بزنند و به  به طبال. شم ها بشکنند، زودتر براي معامله با استنیس برتیون آزاد می استارك

  ».کنم جیمی خبر بفرست که من به سمت راب استارك پیشروي می

  ».اطاعت«: سر کوان گفت

گن که مردان  می«: وحشی رو کرد و گفت هاي نیمه نشین به کوه تیریون جذب تماشاي پدرش شد که
  ».باك هستند کوهستان جنگجویانی بی

  ».گن راست می«: هاي سنگی جواب داد کانِ کالغ

  ».ها و زن«: چال اضافه کرد

  ».با من به مقابله با دشمنانم بتازید تا بیشتر از چیزي که پسرم بهتون قول داده نصیبتون بشه«

پردازي؟ وقتی قول پسر رو داریم، چه احتیاجی به  هاي خودمون رو بهمون می سکه«: اومار گفت اولف پسر
  »قول پدر داریم؟

اهالی . شما مجبور نیستید به من ملحق بشید. هاي من تعارف صرف بود، نه بیشتر حرف. حرفی از احتیاج نزدم«
  ».ها هم از مقابله با اونا هراس دارند ههاي زمستانی از جنس آهن و یخ هستند و جسورترین شوالی سرزمین



  .اي اوه، چه اجراي ماهرانه: تیریون با لبخند فکر کرد

  ».تیمت پسر تیمت با شیرها میاد. ترسند مردان سوخته از هیچ چیز نمی«

  ».ما هم هستیم. ها پیشقدم بودند هر جا مردان سوخته رفتند، کالغ سنگی«: کان با حرارت اعالم کرد

  ».ده ها می کنه و به کالغ دلف مردانگی اونا رو قطع میشاغا پسر «

مرد تو پیش  تازیم، فرمانرواي شیر، اما به این شرط که پسر نصفه ما با شما می«: چال دختر چیک موافقت کرد
  ».تا فوالدي که به ما وعده نداده در دستمون نباشه، جونش مال ماست. هایی خریده اون جونش را با قول. ما باشه

  .هاي طالیی خودش را متوجه پسرش کرد هاي با رگه د تایوین چشملر

  ».با کمال میل«: آمیزي گفت تیریون با لبخند تسلیم

   



  سنسا - ۵۷
دیوارهاي تاالر بار عام لخت بودند؛ تابلوهاي مناظر شکاري را که پادشاه رابرت دوست داشت، برداشته بودند 

  .ده بودندي نامرتبی روي هم چی و در یک گوشه در توده

سنسا . سر مندون مور رفت که در کنار دو تا از یاران گارد شاهنشاهی در پایین سکوي تخت سلطنتی بایستد
ملکه به عنوان پاداش رفتار خوبش به او آزادي در قلعه را . که براي اولین بار مراقب نداشت، کنار در منتظر ماند

» ام گارد افتخاري براي عروس آینده«ها  ملکه به آن. ش بودرفت کسی همراه داده بود، با این حال هر جا که می
  .کرد گفت، اما سنسا احساس افتخار نمی می

ي سرخ هر جا که خواست برود، تا زمانی  ي قلعه به این معنا بود که آزاد است در محدوده» آزادي در قلعه«
توانست به پشت  به هر حال نمی. هدکه از دیوارها خارج نشود؛ قولی بود که سنسا با کمال میل حاضر بود بد

کردند و محافظین خاندان  ها مراقبت می هاي جینوس اسلینت شب و روز از دروازه ردا طالیی. دیوارها برود
توانست قلعه را ترك کند، کجا را داشت که برود؟  بعالوه، حتی اگر می. لنیستر نیز همیشه در کنارشان بودند

 رايدن در حیاط، گل چیدن از باغ میرسال و سر زدن به سپت براي دعا بي قدم ز کرد که اجازه کفایت می
  .ها به خدایان باستان پایبند بودند کرد، چون استارك گاهی در جنگل خدایان نیز دعا می. پدرش را داشت

صفی از . زد ي دربار در دوران سلطنت جافري بود، پس سنسا با نگرانی اطراف را دید می این اولین جلسه
هاي نگهبانان شهر در سمت شرق ایستاده  هاي غربی و صفی از ردا طالیی فظین خاندان لنیستر زیر پنجرهمحا

بیش . زدند قراري قدم می اثري از مردم عامی ندید، اما زیر ایوان جمعی از لردهاي بزرگ و کوچک با بی. بودند
  .ایستادند ضر پادشاه رابرت میاز بیست نفر نبودند، در حالی که به طور معمول حداقل صد نفر در مح

جاالبار زو سیاه پوست، سر . پرسی کرد و راهش را به جلو باز کرد سنسا به میانشان وارد شد، زیر لب احوال
اگر . شناختند ها او را نمی فقط اینکه ظاهراً آن... اران سنتاگار عبوس، دوقلوهاي هارر و اسالبر ردواین را شناخت

لرد جیلس بیمار وقتی سنسا نزدیک . کشیدند که انگار طاعون خاکستري دارد ار میشناختند، طوري کن هم می
کند، و وقتی سر دانتوس مضحک خواست که به او سالم  شد صورتش را پوشاند و تظاهر کرد که سرفه می می

  . بگوید، سر بیالن سوان در گوشش زمزمه کرد و او رویش را برگرداند

هاي او  هیچ کس به چشم. اي آشنا گشت ها کجا بودند؟ بیهوده دنبال قیافه آن ي بقیه. و چقدر غایب زیاد بود
  .مثل اینکه سنسا شبح بود، قبل از موعد مرده بود. کرد نگاه نمی

هایش را روي ریشش در هم فرو برده و ظاهراً  استاد بزرگ پایسل سر میز شورا به تنهایی نشسته بود، دست
چند لحظه بعد، . شتاب وارد تاالر شد، بدون اینکه صدایی از پاهایش بلند شوددید که لرد واریس با . خواب بود

اي با  کرد، صمیمانه چند کلمه وقتی راهش را به جلو باز می. لرد بیلیش لبخند به لب از در دراز عقبی وارد شد



چیزي نیست . سممن نباید بتر: به خودش گفت. دل سنسا از دلهره آرام نداشت. سر بیالن و سر دانتوس حرف زد
  .شه، جاف منو دوست داره و ملکه هم دوستم داره، خودش گفت که نگرانش باشم، همه چیز درست می

همه به اعلیحضرت جافري از خاندان برتیون و لنیستر، نخستین با نام او، پادشاه «: صداي جارچی بلند شد
همه به مادر ایشان، سرسی از . حترام بگذاریدها، فرمانرواي هفت پادشاهی ا ها و نخستین انسان ها و راین اندال

  ».خاندان لنیستر، نایب ملکه، نور غرب و حافظ مملکت احترام بگذارید

سر اریس اکهارت ملکه را مشایعت . ها وارد شد ي سفید، پیشاپیش آن سر باریستان سلمی، پرشکوه در زره
شش نفر از گارد شاهنشاهی اکنون در تاالر زد، بنابراین  کرد و سر بارس بالنت در کنار جافري قدم می می

هاي تخت آهنین  از پله -نه، دیگر پادشاهش  -اش  شاهزاده. ي شمشیرهاي سفید، جز جیمی لنیستر بودند، همه
هاي ارغوانی پوشیده بود، به همراه شنل  جافري مخمل سیاه نرم با لکه. باال رفت، مادرش در شورا جلوس کرد

  .لند، و تاجی طالیی روي سرش که مزین به یاقوت و الماس سیاه بوداي ب زرباف براق با یقه

پادشاه «: لبخند زد، نشست و گفت. وقتی جافري برگشت تا نگاهی به تاالر بیندازد، چشمش به سنسا افتاد
استاد بزرگ پایسل، دستور . وظیفه داره که خائنین رو مجازات کنه و به کسانی که صداقت دارند پاداش بده

ي خزدوزي و  مخمل سرخ باشکوهی با یقه. پایسل به روي پاهایش برخاست» .که فرامین منو بخونید دم می
هاي طالیی بود، طوماري بیرون کشید، باز  از آستین گشادش که پر از نوشته. هاي براق طالیی پوشیده بود دکمه

ند در برابر پادشاه و شورا حاضر کرد و شروع به خواندن فهرستی طوالنی از اسامی کرد که هر کدام دستور داشت
ها و عناوینشان به نفع  در صورت امتناع، خائن شناخته شده و زمین. شوند و به جافري سوگند وفاداري بخورند

  .شد سلطنت مصادره می

هر دو . لرد رنلی برتیون. لرد استنیس برتیون، همسرش، دخترش. هایی که خواند نفس سنسا را بند آورد اسم
راهب سرخ، توروس . لرد میس تایرل، برادران، عموها و پسرانش. سر لوراس تایرل. پسرانشان لرد رویس و

لرد هاستر تالی، برادرش بریندن، . لیدي الیسا ارن و پسرش، لرد رابرت خردسال. لرد بریک دندریون. میري
لرد والدر فري و  .وود لرد تایتوس بلک. لرد برایس کرون از مارچز. لرد جیسون ملیستر. پسرش سر ادمور

ي دورن و  دوران مارتل، شاهزاده. لیدي شیال ونت. لرد جونوس برکن. لرد کارل ونس. وارثش، سر استورون
چقدر زیاد، گله گله زاغ براي فرستادن این : خواند سنسا با خودش فکر کرد همچنان که پایسل می. تمام پسرانش

  .دستورات الزمه

. راب استارك. لیدي کتلین استارك. به اسامی رسید که سنسا خوف داشت و سرانجام، نزدیک به انتها نوبت
ها از آریا  آن. آریا. سنسا صداي حیرتش را خفه کرد. برندون استارك، ریکان استارك، آریا استارك

حتماً به این معنا بود که خواهرش با کشتی گریخته، ... خواستند که خودش را تسلیم کند و سوگند بخورد می
  ...اکنون در وینترفل در امان بود حتماً



. استاد پایسل فهرست را لوله کرد، در آستین چپش فرو برد و کاغذ دیگري را از سمت راست بیرون کشید
ي اعلیحضرت این است که تایوین  در عوض ادارد استارك خائن، اراده«: گلویش را صاف کرد و ادامه داد

ب، به سمت دست پادشاه منصوب شوند، تا با صداي ایشان صحبت لنیستر، فرمانرواي کسترلی راك و مدافع غر
پادشاه چنین . هایشان را در برابر دشمنان رهبري کنند و خواست همایونی ایشان را اجرا کنند کنند، ارتش

  .نهد شوراي کوچک گردن می. فرموده

، سرسی لنیستر، که ي اعلیحضرت این است که مادرشان، نایب ملکه در عوض استنیس برتیون خائن، اراده
همواره وفادارترین حامی ایشان بوده، در شوراي کوچک بنشینند تا در سلطنتی خردمندانه و عادالنه به ایشان 

  ».نهد شوراي کوچک گردن می. پادشاه چنین فرموده. یاري برسانند

  .دامه دادپایسل ا. اي را از لردهاي اطرافش شنید، اما به سرعت ساکت شدند هاي آهسته سنسا زمزمه

ي نگهبانان بارانداز پادشاه،  ي اعلیحضرت است که خادم وفادارشان، جینس اسلینت، فرمانده همچنین اراده«
ها و عواید مربوطه به ایشان اعطا شود، و  هال با تمام زمین در جا به مقام لرد ارتقا یابند و مقر باستانی هارن

دهند که لرد اسلینت  همچنین دستور می. افتخار خواهند بود هایشان تا انتهاي زمان صاحب این فرزندان و نوه
شوراي . پادشاه چنین فرموده. درنگ در شوراي کوچک بنشینند تا در حکومت به مملکت یاري کنند بی

  ».نهد کوچک گردن می

. تر بودند ها بلندتر و خشمگین این بار زمزمه. ي ورود جینس اسلینت شد ي چشمش متوجه سنسا از گوشه
ي تاس با صورتی شبیه قورباغه راه  دهاي مغروري که خاندانشان هزاران سال سابقه داشت، با اکراه به فرماندهلر
ي او دوخته شده بود که در هر قدم با برخورد به هم صداي  تنه هاي طالیی به مخمل سیاه نیم ورقه. دادند می

زشت که البد فرزندانش بودند، پیشاپیشش  دو پسر. شنلش ساتن شطرنجی سیاه و طالیی بود. دادند آرامی می
ي طالیی  نیزه. کردند داشتند، به هر زحمتی بود سپرهاي سنگین فلزي به بلندي خودشان را حمل می قدم برمی

هاي  اش، پوست دست با مشاهده. ي به سیاهی شب را به عنوان نشان خاندانش برگزیده بود خونین روي زمینه
  .سنسا تا باال مور مور شد

در آخر، در این دوران خیانت و «: نشست، استاد بزرگ پایسل ادامه داد قتی لرد اسلینت سر جایش میو
آشوب، با توجه به مرگ اخیر رابرت عزیزمان، نظر شورا این است که امنیت و زندگی پادشاه جافري از باالترین 

  .به ملکه نگاه کرد» .درجه اهمیت برخوردار است

  ».تان سلمی، بیایید جلوسر باریس«. سرسی ایستاد

حرکت ایستاده بود، اما اکنون روي یک زانو  هاي تخت آهنین مثل یک مجسمه بی سر باریستان در پایین پله
  ».علیاحضرت، در خدمتم«. تعظیم کرد و سرش را خم کرد



  ».تونید کالهخودتون رو بردارید می. بلند شید، سر باریستان«: سرسی لنیستر گفت

رسید که علتش  شد کالهخود سفیدش را برداشت، گرچه به نظر نمی ي پیر وقتی بلند می لیهشوا» بانوي من؟«
  .را متوجه باشد

شوالیه شریف، شما به مدت طوالنی و وفادارانه به مملکت خدمت کردید و هر مرد و زنی در هفت پادشاهی «
خواست پادشاه و شورا اینه که شما بار . دهبا این حال متاسفانه حاال دوران خدمت شما به انتها رسی. به شما مدیونه

  ».سنگینتون رو زمین بگذارید

  »...متوجه... ؟ متاسفانه...بار«

علیاحضرت سعی دارند بهت «: جینس اسلینت به تازگی لرد شده، با صداي رك و سنگینش به صحبت درآمد
  ».بفهمونند که از فرماندهی گارد شاهنشاهی خالص شدي

علیاحضرت، گارد شاهنشاهی «: سرانجام گفت. آمد د ظاهراً آب رفت؛ نفسش در نمیشوالیه سفیدموي بلندق
ي مقدسش  تنها مرگ فرمانده رو از وظیفه. سوگند ما براي تمام عمره. یه گروه از برادران قسم خورده است

  ».کنه خالص می

شما یا «. رسید ر میصداي ملکه به لطافت ابریشم بود، اما صدایش تا ته تاال» مرگ کی، سر باریستان؟«
  »پادشاهتون؟

پیرتر از اونی که از کسی محافظت . تو گذاشتی پدرم بمیره«: آمیز روي تخت آهنین گفت جافري سرزنش
  ».کنی

هیچ وقت ندیده بود که مثل حاال گذشت . سنسا شوالیه را تماشا کرد که به پادشاه جدیدش خیره مانده بود
ضرت، من در بیست و سه سالگی براي عضویت در شمشیرهاي سفید اعلیح«. اش مشهود باشد عمر در قیافه
از هر ادعایی نسبت به . اي که شمشیر به دست گرفتم تنها رویاي زندگی من بود، از اولین لحظه. انتخاب شدم

دختري که نامزدم بود با پسرعموم ازدواج کرد، احتیاجی به زمین و بچه نداشتم، . ي خاندانم دست کشیدم قلعه
سوگند براي محافظت از ... تاور شخصاً شاهد سوگند من بود سر جرالد هاي. شد ی من وقف مملکت میزندگ

در ... من در کنار گاو سفید و پرنس لوین دورنی جنگیدم... فدا کردن زندگیم براي ایشون... پادشاه با تمام توانم
ام، در خدمت محافظت از پادشاه ایریس قبل از اینکه به خدمت پدرتون در بی. کنار سر آرتور دین، شمشیر صبح

  »...سه پادشاه... ریس بودمهو قبلش، پدر ایشون ج

  ».اند شون االن مرده و همه«: فینگر متذکر شد لیتل



جافري در اطرافش به مردانی احتیاج داره که جوان و . دوران شما به سر رسیده«: سرسی لنیستر اظهار داشت
ي  ي برادران قسم خورده سر جیمی لنیستر جاي شما در مقام فرمانده شورا تصمیم گرفته که. قوي باشند

  ».شمشیرهاي سفید رو بگیره

ي دروغینی که شمشیرش رو به خون پادشاهی  شوالیه. کش شاه«: سر باریستان با لحنی سرشار از تحقیر گفت
  ».کنه آلود که سوگند خورده بود ازش دفاع می

کنید، همخون  ي برادر عزیز ما صحبت می دارید درباره. باشید، سرهاتون  مواظب حرف«: ملکه هشدار داد
  ».تون پادشاه

لرد . ي گرامی ما نسبت به خدمات شما ناسپاس نیستیم، شوالیه«: آمیزتر از دیگران گفت لرد واریس محبت
به شما  تایوین لنیستر سخاوتمندانه موافقت کرده که قطعه زمین حاصلخیزي در شمال لنیسپورت در کنار دریا

اي مستحکم، و خدمتکارانی که به تمام احتیاجات شما  ببخشه، به همراه طال و کارگر کافی براي ساختن قلعه
  ».رسیدگی بکنند

متشکرم سروران . تاالري براي مرگ و مردانی براي دفن کردنم«. ها انداخت سر باریستان نگاه تندي به آن
ي  داشتند باز کرد، پارچه هایی که شنلش را نگه می برد و گیره دست» .کنم اما من روي ترحم شما تف می... من

من «. کالهخودش با صداي بلند به زمین خورد. هایش سر خورد و روي زمین افتاد سفید سنگین از روي شانه
  ».میرم مثل یه شوالیه می«. اش را باز کرد و گذاشت که آن هم سقوط کند بندهاي صفحه سینه» .شوالیه هستم

  ».اي برهنه هستید رسه که شوالیه به نظر می«: ینگر طعنه زدف لیتل

آن وقت همه خندیدند، جافري روي تختش و لردهاي حاضر، جینس اسلینت و ملکه سرسی و سندور کلگان 
سنسا با خودش فکر . و حتی سایر اعضاي گارد شاهنشاهی، پنج نفري که تا چند لحظه پیش برادرهایش بودند

دلش براي پیرمرد دالوري سوخت که شرمگین و سرخ ایستاده بود و . ز هر چیز درد داشتکرد که حتماً بیش ا
  .سرانجام او شمشیرش را کشید. از شدت خشم قادر به صحبت نبود

سر بارس و سر مرین براي مقابله قدم پیش نهادند، اما سر باریستان با . سنسا شنید که نفس کسی بند آمد
. بدون سپاس از شما... نترسید سروران، پادشاه شما در امانه«. را در جایشان خشکاندها  نگاهی لبریز از تحقیر آن

کش خدمت  اگه حاضرید تحت فرمان شاه. تونم به راحتی بریدن پنیر با خنجر شما پنج نفر رو بکشم حاال هم می
. ین انداختشمشیرش را در برابر تخت آهنین روي زم» .کنید، هیچ کدومتون لیاقت سفید پوشیدن ندارید

بیشتر از شمشیرهایی که در دست این پنج نفره . اگه دوست داري، ذوبش کن و به بقیه اضافه کن. بگیرش، پسر«
  ».شاید لرد استنیس بعد از اینکه سلطنت رو ازت گرفت، از قضا روي اون نشست. کنه کمکت نمی



شد و از دیوارهاي لخت  بلند میهایش از کف تاالر  راه طوالنی خروج را در پیش گرفت، صداي بلند قدم
ها  تنها بعد اینکه پیشخدمت. ها کنار کشیدند و راه را برایش باز کردند لردها و لیدي. شد سنگی منعکس می

هاي آهسته، تکان  صحبت: درهاي بزرگ بلوط و برنزي را پشت سر او بستند، سنسا دوباره صداها را شنید
از سنش » .به من گفت پسر«: جافري با اوقات تلخی گفت. یز شوراقرار، صداي کاغذ از سمت م هاي بی خوردن

  ».از عمو استنیس هم حرف زد«. رسید کوچکتر به نظر می

  ».معنی هاي بی چرند و پرند، حرف«: خواجه واریس گفت

. هیچ کس تکان نخورد» .خوام بازداشت و بازجویی بشه می. کنه چینی می شاید داره با عموي من توطئه«
  ».خوام بازداشت بشه می«. دایش را بلند کردجافري ص

  ».دن، اعلیحضرت هاي من ترتیبش رو می ردا طالیی«. جینس اسلینت از میز شورا برخاست

لرد جینس به خارج از تاالر راهی شد، پسرهاي زشتش که سپرهاي فلزي بزرگ » .خوبه«: پادشاه جافري گفت
 .هاي سریع برداشتند اندن قدمکشیدند براي جا نم با طرح خاندان اسلینت را می

ما به . اعلیحضرت، بهتره که ادامه بدیم، هفت نفر حاال شش تا شدند«: فینگر به پادشاه یادآوري کرد لیتل
  ».شمشیر جدیدي در خدمت گارد شما محتاجیم

  ».مادر، بهشون بگو«. جافري لبخند زد

ظت از اعلیحضرت هیچ کس در هفت پادشاهی پادشاه و شورا به این نتیجه رسیدند که براي پاسداري و محاف«
  ».شون، سندور کلگان، نیست تر از محافظ قسم خورده مناسب

  »ازش خوشت میاد، سگ؟«: پادشاه جافري گفت

چرا که نه؟ من زمین یا همسري «. او مدتی فکر کرد. اش سخت بود ي سوخته خواندن افکار تازي از روي قیافه
اما بهتون «. دهانش به سمت سوخته کج شد» داد؟ اگه داشتم کی اهمیت میندارم که اجباراً ترکشون کنم و 

  ».بگم، حاضر نیستم سوگند شوالیه شدن بخورم

  ».ها بودند ي گارد شاهنشاهی همیشه از شوالیه برادران قسم خورده«: سر بارس قاطعانه گفت

  .و سر بارس ساکت شد» .تا حاال«: تازي با صداي خشدار بمش گفت

. ي دامنش را با اضطراب صاف کرد پارچه. ی سلطنتی جلو آمد، سنسا متوجه شد که وقتش رسیدهوقتی جارچ
لباس . ي احترام براي پادشاه مرده، لباس عزا پوشیده بود، اما توجه ویژه کرده بود که خودش را زیبا کند به نشانه



داده بود که سیاه رنگش کنند و لکه اصالً اش را ملکه به او داده بود، همان که آریا خراب کرده بود، اما  ابریشمی
اي  اي ساده چندین ساعت روي انتخاب جواهراتش فکر کرده بود و سرانجام برازندگی زنجیر نقره. شد دیده نمی

  .را برگزیده بود

اي براي مطرح شدن در محضر اعلیحضرت  اگه کسی در این تاالر موضوع دیگه«: صداي جارچی بلند شد
  ».صحبت کنه یا ساکت بمونه و مرخص بشهداره، همین حاال 

قدمی به . خدایان به من شهامت بدید. با خودش گفت، حاال، باید حاال انجامش بدم. سنسا خودش را باخت
ها ساکت کنار کشیدند تا راه را برایش باز کنند، سنگینی  لردها و شوالیه. جلو برداشت، سپس یکی دیگر

  ».اعلیحضرت«: با صداي لرزان آرامی گفت. ي مادرم شجاع باشم ازهباید به اند. کرد نگاهشان را حس می

اولین کسی بود که سنسا را . داد از هر کس دیگر در تاالر می يي دید بهتر ارتفاع تخت آهنین به جافري نقطه
  ».بیا جلو، بانوي من«: با لبخند گفت. دید

سنسا . منو دوست داره، دوستم داره. ندلبخندش به سنسا جرات داد، باعث شد که احساس زیبایی و قدرت ک
  .شدند ي اضطرابش می نباید متوجه. سرش را باال گرفت و به سمت او رفت؛ نه چندان آهسته، نه چندان سریع

  ».لیدي سنسا از خاندان استارك«: جارچی داد زد

ي زمین افتاده مچاله رو ،پایین تخت در جایی که رداي سفید سر باریستان در کنار کالهخود و صفحه سینه
  »اي از پادشاه و شورا داري، سنسا؟ خواسته«: ملکه از میز شورا پرسید. بود ایستاد

اگه «. اش روي تخت ترسناك سیاه چشم دوخت روي ردا زانو زد تا لباسش خراب نشود و به شاهزاده» .بله«
بوده، خواستار ترحم  اعلیحضرت لطف داشته باشند، براي پدرم، لرد ادارد استارك، کسی که دست پادشاه

  .کلمات را صدها بار تمرین کرده بود» .هستم

  »ها چی گفتم؟ پیشه ي خون خیانت بهت درباره. کنی سنسا، ناامیدم می«. ملکه آه کشید

  ».پدر شما مرتکب جرایم وخیم و سنگینی شده، بانوي من«: استاد بزرگ پایسل گفت

دونه که چه چیزي  من، اون تنها یه بچه است، نمی سروران. انگیز آه طفلک، چه غم«. واریس آه کشید
  ».کنه درخواست می

: دستور داد. پادشاه روي تختش جابجا شد. اون باید به حرفم گوش بده، باید. سنسا تنها به جافري چشم داشت
  ».هاش رو بشنوم خوام حرف می. بذارید حرف بزنه«



دانست که این  می. داد او گوش می. تنها براي او لبخند زد، لبخندي سري و خجالتی،» .ممنونم، اعلیحضرت«
  .کار را خواهد کرد

باید کندش، ریشه و ساقه و بذر، تا مبادا در هر گوشه . خیانت علف زهرآگینیه«: پایسل با جدیت اعالم کرد
  ».خیانتکار جدیدي جوانه بزنه

  »کنی؟ جرم پدرت رو انکار می«: لرد بیلیش پرسید

. تنها چیزي که درخواست دارم، ترحمه. دونم که باید تنبیه بشه می«. ن بودآتر از  عاقلسنسا » .نه، سروران من«
اون دوست پادشاه رابرت بود و ایشون رو دوست . دونم که پدر واالمقامم حتماً از کاري که کرده پشیمونه می

حتماً بهش . دست نبودتا پادشاه درخواست نکرد هرگز خواستار مقام . دونید که دوستشون داشت داشت، همه می
  »...یا یه کسی، حتماً بهش دروغ گفتند، وگرنه... لرد رنلی یا لرد استنیس یا. دروغ گفتند

ي شمشیرها از بین  نوك شکسته. هاي تخت را گرفته بود، به جلو خم شد پادشاه جافري در حالی که دسته
  »ت؟چرا اینو گف. اون گفت که من پادشاه نیستم«. انگشتانش پخش بودند

داد و  ي خشخاش می خیلی درد داشت، استاد پایسل بهش شیره. ساقش شکسته بود«: سنسا مشتاقانه گفت
  ».وگرنه محال بود که همچین حرفی بزنه. کنه ي خشخاش ذهن آدم رو مخدوش می گن که شیره می

ا حرف درست رو ه گن که خیلی وقت با این حال، می... چه معصومیت شیرینی... ایمان یه بچه«: واریس گفت
  ».باید از دهن بچه شنید

  ».خیانت خیانته«: پایسل فوراً جواب داد

  »مادر؟«. قراري روي تخت جابجا شد جافري با بی

کرد، ما  اگه لرد ادارد به گناهش اعتراف می«: سرانجام گفت. سرسی لنیستر متفکرانه سنسا را برانداز کرد
  ».شدیم که از حماقتش پشیمان شده متوجه می

دونم هستی،  لطفاً، لطفاً، لطفاً، پادشاهی باش که می: سنسا در فکرش گفت. جافري به روي پاهایش برخاست
  »اي نداري؟ حرف دیگه«: جافري پرسید. خوب و مهربان و نجیب، لطفاً

  ».ي من اگه دوستم دارید، این لطف رو در حقم بکنید، شاهزاده... فقط«



» .سخنان شیرینت منو تحت تاثیر قرار داد«: سرانجام با بزرگواري گفت. جافري سر تا پاي او را برانداز کرد
اما اول پدرت ... کنم درخواستت رو اجابت می«. گفت همه چیز روبراه خواهد شد سر تکان داد، انگار که می

  ».باید اعتراف کنه و بگه که من پادشاهم، وگرنه ترحمی در حقش نخواهد بود. باید اعتراف کنه

  ».کنه دونم که می کنه، اوه، می می«: قلبی مسرور گفتسنسا با 

   



  ادارد - ۵۸
دیوارهاي . اي نبود، تختی نبود، حتی سطلی براي اضافات نبود پنجره. داد حصیر کف سلول بوي ادرار می

هاي آهنی را به یاد  هایی تیره و در خاکستري چوبی به ضخامت شش سانت با گلمیخ سنگی سرخ روشن با لکه
وقتی در محکم . ها را دیده بود، یک نگاه مختصر، وقتی که او را به داخل هل دادند یک لحظه آن. آورد می

  .فرقی با کور بودن نداشت. تاریکی مطلق بود. بسته شد، دیگر چیزي ندید

گشت، به دیوار  دستش که اطراف را می» .اوه، رابرت«: زمزمه کرد. دفن شده به همراه پادشاهش. یا مردن
به یاد متلکی افتاد که پادشاه زیر نگاه سرد پادشاهان . کرد دي خورد؛ ساقش با هر حرکتی گز گز میسنگی سر

. شه خوره، گه نصیب دست می رابرت گفته بود پادشاه می. هاي وینترفل تعریف کرده بود زمستان در سرداب
  .دشو میرد، دست دفن می پادشاه می. کرد اما رابرت اشتباه می. چقدر خندیده بود

هاي قدیمی در مورد میگور  قصه. تر از آنچه جرات تصورش را داشت ي سرخ بود، عمیق سیاهچال زیر قلعه
اند بکشند، تا  اش کار کرده هایی را که روي قلعه ي سنگتراش آورد که دستور داده بود همه ظالم را به خاطر می

  .هرگز اسرار آن فاش نشود

کش، پایسل و واریس و سر  هایش، ملکه، شاه جینس اسلینت و ردا طالیی فینگر، لیتل: شان لعنت فرستاد به همه
با این . باریستان؛ حتی لرد رنلی، همخون رابرت، کسی که وقتی بیش از همیشه حضورش الزم بود گریخته بود

  ».ابله کور ملعون. ابله«: در تاریکی داد کشید. حال در آخر خودش را سرزنش کرد

. کرد درخشید، اما لبخندش مسخره می مویش از آفتاب می. تاریکی به مقابلش آمد ي سرسی لنیستر در قیافه
ند در بازي شرکت کرده و باخته بود، و افرادش بهاي حماقت او را با » .میري بري یا می در بازي شاهان یا می«

  .جانشان داده بودند

حتی حاال، او . ریختند ها نمی اما اشککرد، با کمال میل حاضر بود که گریه کند،  وقتی به دخترهایش فکر می
  .یک استارك وینترفلی بود و غصه و خشم در درونش منجمد شده بود

حرکت  کرد، پس حداکثر تالشش را کرد که بی ماند، ساقش آن قدر اذیت نمی حرکت می وقتی کامالً بی
دید که روي دیوارها  نمیآن قدر . خورشید و ماه نبودند. توانست بگوید چقدر طول کشید، نمی. دراز بکشد

دانست  نمی. خوابید و بیدار شد و دوباره خوابید. کرد هایش را بست و باز کرد؛ فرقی نمی چشم. عالمت بگذارد
اي از خون و  کننده هاي منقلب خواب: دید خوابید، رویا می وقتی می. تر است، بیداري یا خوابیدن کدام دردناك

. ها بدتر بودند کاري نداشت جز فکر کردن، و افکار بیداریش از کابوس شد، وقتی بیدار می. هاي شکسته قول
دانست که آیا  نمی. کند دانست که او کجاست و چکار دارد می نمی. فکر کت به دردناکی بستري پر از گزنه بود

  .هرگز دوباره او را خواهد دید



کرد،  اش حس می ساق خرد شدهدرد گنگی در . کرد ها تبدیل به روز شدند، حداقل چنین تصور می ساعت
تنها صدا صداي تنفسش . گذاشت، پوست زیر انگشتانش داغ بود وقتی روي رانش دست می. سوزشی زیر گچ

هایی براي دیوانه نشدن  نقشه. بعد مدتی شروع کرد به بلند حرف زدن، تنها براي اینکه صدایی بشنود. بود
برادرهاي رابرت در دنیاي خارج آزاد بودند، در . ردک هایی از امید در تاریکی بنا می کشید، قلعه می

اش، بعد اینکه کار  الن و هاروین با باقی محافظین خانواده. کردند استون و استورمز اند لشکر جمع می درگون
کتلین وقتی خبردار شود، شمال را خواهد شوراند و لردهاي . گرگور را ساختند به وینترفل باز خواهند گشت

  .هستان و دره به او ملحق خواهند شدرودخانه و کو

و  قددید، بلند پادشاه را آن طور که در اوج جوانی بود می. کند دید که بیشتر و بیشتر به رابرت فکر می
. قیافه، کالهخود شاخدار روي سرش، پتک جنگی در دستش، نشسته پشت اسب به مانند خدایی شاخدار خوش

رابرت . دید هاي کوهستانی او را می چشمان آبی و به زاللی دریاچه شنید، ي او را می در تاریکی صداي خنده
ما با هم یه . ما رو ببین ند، چطور دچار این عاقبت شدیم؟ تو اینجا و من کشته شده به دست یه خوك«: گفت

  »...تاج فتح کردیم

غ گفتم، حقیقت بهت درو. من در قبال تو قصور کردم، رابرت: با خودش فکر کرد. توانست بلند بگوید نمی
  .گذاشتم تو رو بکشند. رو مخفی کردم

تونی  نمی. شق احمق، مغرورتر از اون بودي که گوش بدي تو کله«: زمزمه کرد. هایش را شنید پادشاه حرف
صورت او ترك خورد، » کنه؟ هات محافظت می غرورتون رو قورت بدي، استارك؟ آیا شرافت از بچه

فینگر بود که با لبخند  او رابرت نبود؛ لیتل. دست برد و نقابش را پاره کرد هایی روي پوست باز شدند و  شکاف
  .به شکل بیدهایی خاکستري بال گشودند شهای وقتی دهانش را براي صحبت باز کرد، دروغ. کرد اش می مسخره

ی وقت بیند؛ خیل ابتدا فکر کرد که خواب می. به گوشش رسید اهروها از ر خواب بود که صداي قدم ند نیمه
ش خشکیده و ترك یها داد، لب تب داشت، ساقش عذاب می. بود که چیزي جز صداي خودش نشنیده بود

  .هایش از نور ناگهانی به درد افتادند وقتی در چوبی سنگین باز شد، چشم. برداشته بودند

. ع نوشیدند با هر دو دست گرفت و با ول. رس خنک بود و نم داشت. زندانبان پارچی را در دستش گذاشت
توانست  وقتی دیگر نمی. آن قدر نوشید که حالش به هم خورد. آب از دهانش بیرون ریخت و از ریشش چکید

  »؟...چه مدته«: بنوشد با صداي ضعیفی پرسید

ي چرمی به تن  تنه ي زنجیرباف و نیم زندانبان مردي فربه با صورتی شبیه موش و ریشی ژولیده بود که زره
  ».حرف نباشه«: کشید گفت ا از دست ند بیرون میوقتی پارچ ر. داشت



اش گذاشت،  اش را روي سینه با محو شدن نور چند بار پلک زد، چانه. در محکم بسته شد» ...لطفاً، دخترهام«
  .داد هیچ بویی نمی. داد حصیر دیگر بوي ادرار و مدفوع نمی. روي حصیر ولو شد

خاطره در تاریکی با وضوح یک رویا به ذهنش . شخیص دهدتوانست فرق بین خواب و بیداري را ت دیگر نمی
. هال براي شرکت در مسابقه آمده بود سال بهار کاذب بود، او دوباره هجده سالش بود و از ایري به هارن. خزید

هاي  روزهاي گرم و شب. کرد برد حس می هایی که باد با خودش می دید و بوي گرده ها را می ي چمن سبز تیره
اش موقعی که چپ و  ي آزاد و خنده وار رابرت در مسابقه ي برندون، تهور دیوانه خنده. رینی شرابخنک و شی

ي سفید، زانو زده روي چمن در  جیمی لنیستر، جوانی طالیی با زره. انداخت هایش را از اسب می راست حریف
ول ونت به جیمی در د آن، سر ازبع. ع از پادشاه ایریسبرابر ایوان پادشاه، سوگند خوردنش براي محافظت و دفا

تاور، رداي برفی گارد شاهنشاهی را روي  برخاستن کمک کرد و شخص فرمانده، گاو سفید، سر جرالد هاي
  .ي شش شمشیر سفید براي خوشامدگویی به جدیدترین برادرشان حضور داشتند همه. هاي او بست شانه

اي را پوشیده بود که در آن  ولیعهد زره. رین تعلق داشتي نیزه شروع شد، روز به ریگار تارگ اما وقتی مسابقه
وقتی . اش نقش اژدهاي سه سر خاندانش را تشکیل داده بودند ها روي سینه صفحات سیاه براق که یاقوت: مرد
برندون، یان . اي به او برسد رسید هیچ نیزه داشت و به نظر نمی تاخت، ابریشم سرخ پشت سرش موج برمی می

وقتی شاهزاده، بعد از . حتی سر آرتور دین، شمشیر صبح شکوهمند، از او شکست خوردندرویس برنزي، 
زد،  سرنگون کردن سر باریستان از اسب در دور نهایی، به منظور دریافت تاج قهرمانی دور افتخارش را می

تارگرین اسبش را  ند به خاطر داشت که وقتی پرنس ریگار. گویی با جان و لرد هانتر پیر بود رابرت مشغول بذله
ها  ي خنده ي زیبایی را در دامان لیانا نهاد، همه مقابل زن خودش، پرنسس الیاي دورنی، نگه نداشت و تاج ملکه

  .تاجی از رزهاي زمستانی، آبی به رنگ یخ: هنوز آن را به یاد داشت. خشکید

فرو رفتنشان به . رها پنهان بودندهاي آبی خا ند استارك دست دراز کرد تا تاج گل را بردارد، اما زیر گلبرگ
پوستش را حس کرد، تیز و دردناك؛ قطره خونی روي انگشتش آهسته به پایین جاري شد و لرزان در تاریکی 

  .از خواب پرید

  .لیانا بوي رزهاي زمستانی را دوست داشت. بهم قول بده، ند: خواهرش در بستر خونینش زمزمه کرده بود

  ».شم ید، دارم دیوونه میخدایان رحم کن«: ند گریست

  .خدایان لطف پاسخ دادن را از او دریغ داشتند

اوایل به مرد التماس . گفت که روز دیگري گذشته آورد، به خودش می هر بار که زندانبان برایش آب می
بعدها که شکم . غرولند و لگد تنها پاسخش بود. کرد که خبري از دخترهایش و دنیاي خارج از سلول بشنود می

خواستند از  شاید لنیسترها می. دادند فرقی نکرد؛ به او غذا نمی. کرد ها شروع شدند، براي غذا التماس می پیچه



خواست، در تاالر سلطنتی همراه افرادش  ي او را می اگر سرسی مرده» .نه«: با خودش گفت. گرسنگی بمیرد
کتلین برادر ملکه را داشت؛ جرات کشتنش را  .ضعیف، درمانده، اما زنده. خواست او را زنده می. کشته شده بود

  .داد نداشتند، وگرنه جن نیز جانش را از دست می

وقتی در باز شد، ند دستش را روي دیوار نمور . از بیرون سلول، صداي به هم خوردن زنجیرهاي آهنین آمد
  ».غذا« :نالید. درخشش مشعل باعث شد که چشمش را ببندد. گذاشت و خودش را به سمت نور کشید

تر بود، البته  تر و کوتاه همان مرد نبود که صورتی شبیه موش داشت؛ زندانبان فربه» .شراب«: صدایی پاسخ داد
مشکی را به دست ند » .بنوشید، لرد ادارد«. ي چرمی و کاله فلزي خاردار را پوشیده بود تنه این مرد همان نیم

  .انداخت

: حالی گفت با بی. استارك مدتی طول کشید که تشخیصش بدهد صدا به شکل عجیبی آشنا بود، اما براي ند
هاي درشت خواجه پوشیده از  گونه» .تو اینجائی. خواب نیستم... خواب«. صورت مرد را لمس کرد» واریس؟«
واریس خودش را به زندانبان موسفیدي تبدیل . کرد ند زیر انگشتانش موي زبر را حس می. ریشی تیره بود ته

  »چه جور جادوگري هستی؟... چطور این کار رو«. کرد بوي عرق و شراب تلخش آدم را خفه میکرده بود که 

  .هاي ند با مشک ور رفتند دست» .بنوشید، سرورم. یه جادوگر تشنه«

  »همون زهریه که به رابرت دادند؟«

شک رو م. کنید، واقعاً هیچ کس از یه خواجه خوشش نمیاد لطفی می در حقم کم«: واریس با غصه گفت
هایش  موقع پاك کردن لب. ي لب گوشتالویش بیرون ریخت کمی از مایع سرخ از گوشه. خواجه نوشید» .بدید

ها  در سطح شرابی نیست که شما در شب مسابقه به من تعارف کردید، اما از بیشتر نوشیدنی«: نتیجه گرفت
  » .بفرمایید. تر نیست مسموم

  .ساس کرد که کم مانده شراب را باال بیاورداح» .تفاله است«. ند سعی کرد که بنوشد

  ».نوبت شما رسیده، سرورم. لرد بلند مرتبه یا خواجه. چشند ها ناگزیر تلخی رو عالوه بر شیرینی می همه انسان«

  »...دخترهاي من«

یه لطف . لنیسترها هم نتونستند. من نتونستم پیداش کنم. دختر کوچکتر از دست سر مرین در رفت و گریخت«
سرسی اونو نزدیک خودش . دختر بزرگترتون هنوز نامزد جافریه. پادشاه جدید ما ازش خوشش نمیاد. ر حقتوند

تونستید  چه حیف که نمی. چند روز پیش به محضر دربار اومد تا خواهش کنه که شما بخشیده بشید. داره نگه می



مطمئناً خبر دارید که مرده حساب «. شد با جدیت به جلو خم» .داد اونجا حاضر باشید، تحت تاثیر قرارتون می
  »شید، لرد ادارد؟ می

... کت«. سرش نوسان داشت؛ شراب قوي بود و خیلی وقت بود که چیزي نخورده بود» .کشه ملکه منو نمی«
  »...کت برادرش رو اسیر گرفته

فکر . هاش سر بخوره گذاشته که جن از انگشت. و به هر حال از دستش داده«. واریس آه کشید» .برادر اشتباه«
  ».کنم تا حاال یه جایی در کوهستان ماه مرده باشه

  .از شراب سرگیجه گرفته بود، خسته و درمانده بود» .گی، پس گلوي منو ببر و خالصم کن اگه راست می«

  ».خون شما آخرین چیزیه که من خواستارم«

کردي، یه کلمه  ستاده بودي و تماشا میکردند، تو کنار ملکه ای وقتی محافظینم رو سالخی می«. ند اخم کرد
  ».هم نگفتی

ي  اگه درست یادم باشه، من غیر مسلح بودم، زره نداشتم، در محاصره. کنم و باز هم همین کار رو می«
وقتی پسربچه بودم، قبل از «. خواجه سرش را خم کرد و با کنجکاوي به او نگاه کرد» .سربازان لنیستري بودم

اونا به من یاد دادند که هر کس . کردم گرد در شهرهاي آزاد سفر می یه گروه بازیگر دوره اینکه بریده بشم، با
دار باید  جالد پادشاه باید مخوف باشه، خزانه. دربار هم همین طوره. درست مثل یه نمایش در زندگی نقشی داره

توجه  گر و چاپلوس و بی اید حیلهگرها ب و رئیس زمزمه... مقتصد باشه، فرمانده گارد شاهنشاهی باید دالور باشه
  .مشک را پس گرفت و نوشید» .مصرفه ي بزدل بی ي شوالیه خبرچین دلیر به اندازه. به نداي وجدان باشه

باز هم کمی . ریش دروغین دنبال حقیقت گشت هاي گریم و ته ند صورت خواجه را برانداز کرد، زیر زخم
  »تونی منو از این دخمه آزاد کنی؟ یم«. تر پایین رفت این بار راحت. شراب نوشید

  ».کنه ها به من اشاره می شه و جواب سواالت پرسیده می. دم؟ نه اما انجامش می... تونم می«

  ».رك هستی«. ند انتظار دیگري نداشت

  ».ها از نعمت وجدان برخوردار نیستند، سرورم ها شرافت ندارند و عنکبوت خواجه«

  »غام از طرف من برسونی؟کنی که یه پی حداقل موافقت می«



و وقتی چیزي رو که . ذارم اگه مایل باشید، با کمال میل کاغذ و جوهر در اختیارتون می. بستگی به پیغام داره«
خونم، اما رسوندن یا نرسوندنش بستگی داره که به نفع اهداف خودم  دارم و می خواید نوشتید، نامه رو برمی می

  ».باشه یا نباشه

  »نا چه اهدافی هستند، لرد واریس؟او. اهداف شما«

اگه یه شخص در بارانداز پادشاه باشه که عاجزانه خواستار زنده نگه . صلح«: درنگ پاسخ داد واریس بی
تونستم  پانزده سال ازش در برابر دشمنانش محافظت کردم، اما نمی«. آه کشید» .داشتن رابرت بود، من اون کسم

چه جنون عجیبی شما رو واداشت که به ملکه بگید از واقعیت تولد . در برابر دوستانش ازش محافظت کنم
  »جافري باخبر شدید؟

  ».جنون ترحم«: ند اقرار کرد

کنم، اون قدر که در  ها فراموشش می خیلی وقت. شما مرد صادق و شریفی هستید، لرد ادارد. آه، مطمئناً«
بینم صداقت و شرافت چه چیزي نصیبتون کرده،  وقتی می«. به گوشه کنار سلول نگاه کرد» .زندگیم کم دیدم

  ».شم که چرا متوجه می

شراب «. کرد ساقش گز گز می. ند استارك سرش را روي دیوار نمور سنگی گذاشت و چشمانش را بست
  »از لنسل بازجویی کردي؟... پادشاه

یه «. شانه باال انداختخواجه » .ي رابرته ها رو بهش داد و گفت معجون مورد عالقه سرسی مشک. بله، البته«
شد، یا مار درختی، یا  اگه گراز کار رابرت رو نساخته بود، افتادن از اسب می. شکارچی زندگی خطرناکی داره

  ».ترحم شما بود. شراب نبود که پادشاه رو کشت. جنگل کشتارگاه خدایانه... تیر سرگردان

  ».خدایان عفوم کنند«. ترسید ند از همین می

شد و  رابرت داشت سرکش می. کرد ملکه به هر حال زیاد صبر نمی. شه، انتظار دارم که بگذرهاگه خدایی با«
زوج جالبی هستند، . ملکه مجبور بود از دستش خالص بشه تا دستش براي معامله با برادرهاي اون آزاد بشه

نه رفتار کردید، شما ابلها«. با پشت دست دهانش را پاك کرد» .دستکش آهنین و ابریشمی. استنیس و رنلی
  ».پذیرفتید فینگر اصرار داشت که از به قدرت رسیدن جافري حمایت کنید، می باید وقتی لیتل. سرورم

  »چطور ممکنه که ازش باخبر باشی؟... چطور«

دونم که ملکه فردا به مالقات  من همچنین می. دونم، فقط همینش به شما مربوطه من می«. واریس لبخند زد
  ».شما میاد



  »چرا؟«. آهسته چشمانش را بلند کردند 

جیمی محبوبش همین . اي داره که ترسش از اونا شدیدتره اما دشمنان دیگه... ترسه، سرورم سرسی از شما می«
ي سنگ و فوالد در ایري نشسته و اون  الیسا ارن در محاصره. جنگه ي رودخانه می حاال داره با حکمرانان حاشیه

هاش به تلخی یاد  ها هنوز از قتل پرنسس الیا و بچه در دورن، مارتل. به هم ندارنداي  و ملکه کوچکترین عالقه
  ».کنه و حاال، پسر شما با یک لشکر شمالی در پشتش داره از تنگه عبور می. کنند می

  ».راب تنها یه پسربچه است«: ند با بهت گفت

برادرهاي پادشاه، . پسربچه است گید تنها یه پسري صاحب یک ارتش، اما همون طور که می«: واریس گفت
ادعاي اون ادعاي بحقه، مهارتش در . خصوصاً لرد استنیس... اشخاصی هستند که خواب سرسی رو آشفته کردند

تر از انسان مجري  هیچ جانداري روي زمین، مخوف. شده است، و مطلقاً گذشت نداره فرماندهی جنگ اثبات
بندم که بیشتر از  کرده، اما شرط می استون چکار می در درگونهیچ کس خبر نداره که . عدالت واقعی نیست

ها  موقعی که توان رزمی پدر و برادرش در مقابله با استارك: پس اینه کابوس سرسی. صدف، شمشیر جمع کرده
یابه، لرد استنیس در خشکی پیاده بشه، خودش رو پادشاه اعالم کنه و سر بلوند پسر سرسی  ها فرسایش می و تالی

و در این بین سر خود سرسی، هر چند واقعاً باور دارم که ملکه به پسرش بیشتر از خودش عالقه ... قطع کنه رو
  ».داره

  ».کنم من از به قدرت نشستنشون استقبال می. سلطنت حق ایشونه. استنیس وارث بحق رابرته«

استنیس شاید سلطنت رو . دارهاي به شنیدن این حرف ن دم که سرسی عالقه بهتون قول می«. نچ کرد واریس نچ
ي در حال  مونه کله فتح کنه، اما اگه جلوي زبونتون رو نگیرید، تنها چیزي که براي خوشامدگویی باقی می

اگه . شه که شما ضایعش کنید سنسا چقدر با مالحت خواهش کرد، خیلی باعث شرمساري می. پوسیدنتونه
دونه که یه گرگ رام بیشتر از یه  می. سرسی ابله نیست. شه یخودتون حاضر باشید، زندگیتون به شما پس داده م

  ».گرگ مرده براش فایده داره

» خواید به زنی خدمت کنم که پادشاهم رو کشت، افرادم رو سالخی کرد و پسرم رو علیل کرد؟ ازم می«
  .صداي ند سرشار از ناباوري بود

کنید، به پسرتون  تون اعتراف می خیانت خبیثانه به ملکه بگید که به. خوام به مملکت خدمت کنید ازتون می«
پیشنهاد بدید که استنیس و رنلی رو . فرمان بدید که سالحش رو زمین بذاره و جافري رو وارث بحق اعالم کنه

اگه صلحی که . دونه که شما مردي شرافتمند هستید سبز ما می شیر چشم. کنید به عنوان غاصبینی کافر محکوم می
رصت معامله با استنیس رو در اختیارش بذارید، و قسم بخورید که رازش رو با خودتون به گور الزم داره و ف



تون در  ي روزهاي عمرتون رو کنار برادر و پسر غیرشرعی ده سیاه بپوشید و بقیه برید، مطمئنم که اجازه می می
  ».دیوار بگذرونید

توانست آن  تنها اگر می. ذیر بر او مستولی شدفکر جان احساس شرم را در ند برانگیخت و اندوهی توصیف ناپ
. اش بلند شد زیر گچ خاکستري کثیف، درد از پاي شکسته... پسر را دوباره ببیند، بنشینند و با هم حرف بزنند

ي خودته، یا با  نقشه«: بریده بریده به واریس گفت. اش در هم رفت و عاجزانه انگشتانش را باز و بسته کرد چهره
  »همدستی؟ فینگر لیتل

فینگر دومین شخص  لیتل. دم با بز سیاه کوهور ازدواج کنم ترجیح می«. این حرف ظاهراً براي خواجه بامزه بود
... رسونم، اون قدر که فکر کنه طرفدارشم هاي انتخابی رو به گوشش می آه، زمزمه. مزور در تمام هفت پادشاهیه

  ».گذارم سرسی فکر کنه طرفدارشم همون طور که می

لرد واریس، بهم بگو واقعاً در خدمت چه کسی . و درست همون طور که گذاشتی من باور کنم طرفدار منی«
  »هستی؟

البته که مملکت، سرورم، چطور به این موضوع شک دارید؟ سر مردانگی از دست «. واریس لبخند باریکی زد
ي شراب را تمام کرد و  رعهآخرین ج» .کنم و مملکت محتاج صلحه من به مملکت خدمت می. م قسم رفته

هایی رو  دید وقتی که ملکه سر زد، حرف پس جوابتون چیه، لرد ادارد؟ قول می«. مشک خالی را به کنار انداخت
  »خواد بشنوه؟ گید که دلش می بهش می

  ».زندگیم اون قدر برام باارزش نیست. ي یه زره توخالیه اگه همچین قولی بدم، به اندازه«

  »و زندگی دخترتون، سرورم؟ اون چقدر باارزشه؟«. خاستخواجه بر» .حیف«

  »...دخترم«. سرما قلب ند را سوراخ کرد

  ».کردید که دختر معصوم شیرینتون رو فراموش کردم؟ ملکه قطعاً فراموشش نکرده مطمئناً فکر نمی«

بکنید، اما دخترم خواید  خدایان رحم کنید، واریس، با من هر کار می«. صدایش شکست» .نه«: ند التماس کرد
  ».سنسا تنها یه بچه است. هاتون راه ندید رو به نقشه

دونستید  می. موجود کوچک شکستنی، کوچکتر از دخترهاي شما. دختر پرنس ریگار. رینیس هم یه بچه بود«
 .کرد؟ همیشه کنجکاو بودم که چه اتفاقی براي گربه افتاد ي سیاه داشت که بلریون صداش می گربه که یه بچه

رینیس دوست داشت تظاهر کنه که اون بلریون اصلی، رعب سیاه زمان قدیمه؛ اما فکر کنم لنیسترها روزي که 
ي  واریس آه کشیده» .درش رو شکستند، خیلی زود فرق بین یه بچه گربه و یه اژدها رو بهش نشون دادند



سپتون اعظم یه بار بهم گفت که «. هاي جهان را به دوش کشیده اي بیرون داد؛ آه مردي که بار تمام غصه خسته
چرا همیشه در ... لرد ادارد، اگه این حرف صحت داره بهم بگید که. کشیم هامون رنج می ي گناه ما به اندازه

کشند؟ اگه دوست داشتید، در  ها هستند که بیشترین زجر رو می مرتبه، معصوم بازي سلطنتی شما لردهاي بلند
مالقاتی : یه مقدار از افکارتون رو به این هم اختصاص بدید. موضوع فکر کنید مدت انتظار براي ملکه روي این

تونه سر  یا می... ي خشخاش بیاره تونه براتون نون و پنیر، و براي دردتون شیره زنه، می بعدي که بهتون سر می
  .سنسا رو براتون بیاره

  ».حضرت دست گرامی، انتخاب کامالً در دست خودتونه

   



  کتلين - ۵۹
شد،  ها پخش می گذشت و بیشتر در سرزمین رودخانه هاي سیاه تنگه می ر قدر قشونشان از مسیر مابین مردابه

ها  ساخت، با این حال نگرانی ي جدي و ثابتش پنهان می نگرانیش را پشت قیافه. یافت ي کتلین افزایش می دلهره
قرار بود، هر  ها بی گذشت، شب ضطراب میروزها با ا. یافتند وجود داشتند و با گذشت هر فرسنگ افزایش می

  .فشرد هایش را روي هم می دید دندان وقت زاغی را باالي سرشان می

نگران برادرش ادمور بود و خدایان را دعا . کرد نگران پدرش بود و سکوت شوم دلواپسیش را تشدید می
گران ند و دخترهایش بود، و پسرهاي ن. کش در میدان نبرد، مراقب او باشند کرد که در صورت مواجهه با شاه می

ها هیچ کاري در توانش نبود، پس خودش را وادار  با این حال، براي آن. شیرینی که در وینترفل جا گذاشته بود
باید قدرتت رو براي راب حفظ کنی، تنها کسیه : گفت به خودش می. ساخت که فکرشان را از سر بیرون کند می

حاال باید مثل پسرت یه . د به سرسختی و قاطعیت شمال باشی، کتلین تالیبای. تونی بهش کمک کنی که می
  .استارك باشی

خواست که به  هر روز از یکی از لردهایش می. راند راب تحت پرچم سفید وینترفل در جلوي ستون اسب می
شد، مثل  ل نمیداد، تبعیض قائ او ملحق شود تا حین پیشروي تبادل نظر کنند؛ به هر کدام به نوبت افتخار می

کرد که خیلی چیزها از  موقع تماشاي او فکر می. کرد داد و نظرها را سبک و سنگین می پدرش به دقت گوش می
  ند یاد گرفته، اما آیا کافی بوده؟

تاخت تا مراقب تحرکات باشد و مسیر را  دار و صد اسب تیز پا برداشته بود و از جلو می فیش صد نیزه بلک
ي چندین  نیروي لرد تایوین هنوز به فاصله. داد هاي سواران سر بریندن چندان قوت قلب نمی گزارش. دید بزند

اما والدر فري، فرمانرواي پل، نیرویی نزدیک به چهار هزار نفر کنار گرین فورك در ... روز در جنوب بود
  .هایش جمع کرده بود قلعه

برادرش ادمور . دنت، لعنت به آن مرد داستان تراي همان» .دوباره با تاخیر«: کتلین وقتی که شنید زمزمه کرد
پرچمدارها را فراخوانده؛ حقش بود که لرد فري تا حاال براي پیوستن به قشون ریورران حرکت کرده باشد، با 

  .این وجود هنوز اینجا نشسته بود

ه تنهایی با لنیسترها تونه امیدوار باشه که ب لرد فري نمی. چهار هزار سرباز«: راب بیشتر با بهت تکرار کرد
  ».مطمئناً قصد داره به ما ملحق بشه. بجنگه

داران  طالیه. براي پیوستن به راب و همراه امروزش، رابت گالبت، به جلو آمده بود» واقعاً؟«: کتلین پرسید
چیزي از . شک دارم«. آمدند؛ جنگلی از نیزه و شمشیر و سپر با حرکتی آهسته پشت سرشان در یک صف می

  ».ر فري انتظار نداشته باش، تا غافلگیر نشیوالد



  ».اون پرچمدار پدر شماست«

ش با کسترلی  و لرد والدر همیشه رابطه. گیرند، راب تر می بعضی اشخاص سوگندشون رو از دیگران جدي«
هایی البته به تن. یکی از پسرهاش با خواهر تایوین لنیستر ازدواج کرده. تر از دلخواه پدرم بوده راك دوستانه

هاي دراز صاحب تعداد زیادي بچه شده و اونا به هر حال باید با یکی  لرد والدر طی سال. معناي چندانی نداره
  »...اما. ازدواج کنند

  »کنید قصد داره ما رو به لنیسترها بفروشه، بانوي من؟ فکر می«: رابت گالور با اخم پرسید

احتیاط پیرها و . ري بدونه که لرد فري چه قصدي دارهراستش شک دارم که حتی خود لرد ف«. کتلین آه کشید
  ».گري کم نیاورده ها رو داره و هیچ وقت در حیله طلبی جوان جاه

دونی  می. اي براي عبور از رودخانه نیست راه دیگه. باید دوقلوها رو داشته باشیم، مادر«: راب با حرارت گفت
  ».که

  ».اشدونه، شک نداشته ب و والدر فري هم می. بله«

در آنجا بود که تیان . ي شاهی و رودخانه اردو زدند ها، در بین جاده ي جنوبی باتالق آن شب در حاشیه
. گه بهتون اطالع بدم که با لنیسترها درگیر شده سر بریندن می«. اي از عموي کتلین آورد گریجوي اخبار تازه

سر آدام ماربرند «. لبخند زد» .دن زارش نمیها، یا هیچ وقت، چیزي به لرد تایوین گ چند گشتی به این زودي
. سوزونه کنه و هر چی سر راهشه می نشینی می االن داره به جنوب عقب. کنه هاي اونا رو فرماندهی می قراول پیش

  ».خوره که وقتی تقسیم شدیم، اون متوجه نشه فیش قسم می از مکان تقریبی ما خبر داره، اما بلک

تیان، وقتی پیش عموم برگشتی، بهش بگو که شب و . مگه لرد فري بهش خبر بده«: کتلین به تندي جواب داد
روز، بهترین تیراندازهاش رو اطراف دوقلوها مستقر کنه، با این دستور که هر وقت دیدند زاغی از باروها بلند 

  ».اي خبر تحرکات پسرم رو به لرد تایوین برسونه خوام هیچ پرنده نمی. شد، اونو بزنند

اگه چند تا پرنده سیاه دیگه . سر بریندن قبالً ترتیبش رو داده، بانوي من«: اي گفت ا لبخند مغرورانهتیان ب
  ».دارم تا باهاش کاله درست کنید پرهاشون رو نگه می. رسید مون کتلت می زدیم، به همه می

ها رو  هاي فري سترها زمینوقتی لنی«. کند فیش زودتر از او فکر این چیزها را می دانست که بریندن بلک باید می
  »کردند؟ ها چکار می کردند، فري هاشون رو غارت می سوزوندند و قلعه می



ي یک روز سواري از اینجا، ما دو  به فاصله. چند درگیري بین سر آدام و لرد فري رخ داده«: تیان پاسخ داد
لی بیشتر قواي لرد والدر در دوقلوها انباشته و. ها دار زده بودند ها براي کالغ بان لنیستري پیدا کردیم که فري دیده
  ».شدند

هیچ شکی مهر والدر فري را خورده؛ عقب کشیدن، صبر کردن،  کتلین به تلخی فکر کرد که این کار بی
  .تماشا کردن، خطر نکردن مگر به هنگام اجبار

  ».جنگیده، شاید قصد داره به سوگندش پایبند بمونه اگه با لنیسترها می«: راب گفت

  ».هاي خودش یه چیزه، جنگ علنی با لرد تایوین چیز دیگه دفاع از زمین«. بین نبود کتلین آن قدر خوش

  »اي براي گذشتن از گرین فورك پیدا نکرده؟ فیش راه دیگه بلک«. راب به تیان گریجوي رو کرد

ر شمال، قابل عبور گه در این فاصله د سر بریندن می. رودخانه عمیق و خروشانه«. تیان سرش را تکان داد
  ».نیست

هامون بتونند با شنا از  آه، فکر کنم اسب. باید پل رو در اختیار داشته باشیم«. رفت راب داشت از کوره درمی
ها و  خودها و زره شیم براي رد کردن کاله مجبور می. پوش روي پشتشون آب بگذرند، اما نه با مردهاي زره

لرد تایوین داره به شمال پیشروي . یا وقت کافی. فی براي این کار نداریمهامون کلک بسازیم، اما درخت کا نیزه
  .دستش را مشت کرد» .کنه می

ما پنج برابر اون . کنه اگه راه ما رو سد کنه لرد فري حماقت می«: ي معمولش گفت گیرانه تیان با اطمینان سهل
  ».تونی دوقلوها رو بگیري، راب اگه الزم بشه می. قوا داریم

دید، تایوین لنیستر  وقتی دارید ترتیب محاصره رو می. نه به آسونی و نه به موقع«: ها هشدار داد ن به آنکتلی
  ».کنه قشونش رو به شمال میاره و از پشت بهتون حمله می

ریش، حتی  رغم زره و شمشیر و ته مدتی علی. راب به دنبال پاسخ به گریجوي نگاه کرد و چیزي عایدش نشد
  »کرد؟ پدرم چکار می«: از کتلین پرسید. رسید لی که داشت هم کوچکتر به نظر میاز پانزده سا

به جاي . صبح روز بعد، سر بریندن تالی شخصاً پیششان آمد» .به هر قیمتی. کرد یه راه براي عبور پیدا می«
را به تن پوشید، زنجیر و چرم سبک یک گشتی  ي دروازه می خود سنگینی که در مقام شوالیه صفحات و کاله

  .ي ردایش بود داشت، اما ماهی سیاهش هنوز گیره



. جلوي دیوارهاي ریورران، جنگی درگرفته«. اش گرفته بود شد قیافه عمویش وقتی که از اسب پیاده می
کش قشون ادمور رو نابود کرده و حکمرانان  شاه. خبرش رو از یه گشتی لنیستري گرفتیم که اسیرش کردیم

  ».کردهدنت رو متواري  تراي

  »و برادرم؟«. دست سردي روي قلب کتلین چنگ انداخت

ي قواي  ها در ریورران تحت محاصره وود و سایر بازمانده لرد بلک. زخمی و اسیر شده«: سر بریندن گفت
  ».جیمی هستند

 ي اگه قراره امیدي براي خالص کردن به موقعِ اونا داشته باشیم، باید از این رودخونه«. تاب بود راب بی
  ».شده بگذریم نفرین

ها حبس کرده و  لرد فري تمام نیروي خودش رو داخل قلعه. اي نیست کار ساده«: عمویش هشدار داد
  ».ها مسدود هستند دروازه

اي جز  ي عبور نده، برام چاره اگه اون پیر خرفت تسلیم نشه و به من اجازه. لعنت به اون مرد«: راب فحش داد
کنم تا ببینیم چقدر  اگه مجبور بشم، دوقلوها رو جلوي چشمش ویران می. ذاره یورش به دیوارهاش باقی نمی

  »!خوشش میاد

بینه، اولین فکرش  وقتی یه بچه مانعی می. زنی، راب گیر حرف می ي بهانه مثل یه بچه«: کتلین به تندي گفت
شه که با  چیزي حاصل می یه فرمانروا باید یاد بگیره که گاهی با کلمات. اینه که دورش بزنه یا خرابش کنه

  ».شه شمشیر نمی

  ».منظورت چیه، مادر«: با خجالت گفت. گردن راب به خاطر این سرزنش سرخ شد

ها پل رو ششصد ساله که تحت سلطه دارند و در این ششصد سال حتی یک بار هم نشده که از اخذ  فري«
  ».باجشون گذشته باشند

  »خواد؟ چه باجی؟ چی می«

  ».که باید کشف کنیم چیزیه«. لبخند زد

  »و اگه تصمیم بگیریم که این باج رو نپردازیم؟«

اون وقت بهترین کار اینه که به موت کیلن برگردي، براي رویارویی با لرد تایوین در میدان نبرد موضع «
تفکر کتلین به پهلوي اسبش زد و پسرش را براي » .رسه اي به نظرم نمی ي دیگه چاره. یا بال دربیاري... بگیري



کند،  انگیخت که دارد جایگاهش را اشغال می اگر این احساس را در او برمی. هایش تنها گذاشت روي حرف
ند، عالوه بر دالوري، خردمند بودن رو هم بهش یاد دادي؟ بهش یاد دادي که چه زمانی . عاقبت خوشی نداشت
. در زندگی این درس را نیاموخته بودندهاي هفت پادشاهی پر از مردان شجاعی بودند که  زانو بزنه؟ گورستان

  .هاي دوقلو را دیدند؛ جایی که مکان جلوس حکمرانان پل بود هایشان برج قراول نزدیک ظهر بود که پیش

ها چند قرن پیش روي آن پل زده بودند و با پولی که  در اینجا عمیق و خروشان بود، اما فري» گرین فورك«
پلشان قوس عظیمی از سنگ صاف خاکستري بود و آن . روت اندوخته بودندپرداختند، ث دیگران براي عبور می

خاست، با  ي عبور بدهد؛ برج آب که از وسط قوس برمی قدر عرض داشت که به دو ارابه در کنار هم اجازه
ها سه نسل  براي فري. هاي مرگ و درهاي آویزانش بر رودخانه و جاده اشراف داشت هاي تیر و سوراخ شکاف

هاي مستحکمی از الوار در دو ساحل بنا کردند تا کسی  یده بود که پلشان را کامل کنند؛ بعد اتمام، قلعهطول کش
  .ها رد نشود ي آن بدون اجازه

ي بدریخت تسخیر ناپذیر، نظیر هم در  دوقلوها، دو قلعه. چوب خیلی وقت بود که جایش را به سنگ داده بود
دیوارهاي راست مرتفع، . که از گذرگاه محافظت کرده بودندهر مشخصه، در دو طرف پل، چند قرن بود 

هاي پل در داخل  کردند، پایه هاي سنگینی از بلوط و آهن، راه ورود را سد می هاي عمیق، دروازه خندق
  .کرد هاي درونی بود، برج آب از خود قوس پل محافظت می قسمت

باروها از نیزه و شمشیر برق . یر نخواهد شدیک نگاه کافی بود تا کتلین متوجه شود که قلعه با زور تسخ
ي دیوار و سوراخ تیر حاضر بود، پل متحرك باال بود، در آهنی پایین بود،  زدند، یک کماندار سر هر دندانه می

  .ها مسدود بودند دروازه

لرد ریکارد . جان گنده به محض اینکه آنچه در انتظارشان بود به چشمش خورد، شروع کرد به فحش دادن
  ».شه بهش یورش برد، سرورم نمی«: روس بولتون اعالم کرد. کاراستارك ساکت اخم کرده بود

شه  بدون گرفتن اون یکی ساحل با یه لشکر دیگه، با محاصره هم نمی«: هلمن تالهارت با دلخوري گفت
حتی «. بوداش ایستاده  هاي عمیق سبز، برج غربی مانند انعکاسی از برادر شرقی آن طرف آب» .تسخیرش کرد

  ».که مطمئناً نداریم. اگه وقتش رو داشتیم

کردند، یک در فرعی باز شد، پلی از الوار روي خندق نهاده شد و  وقتی حکمرانان شمالی قلعه را برانداز می
پرچمشان طرح . ها آمدند یک دوجین شوالیه به رهبري چهار نفر از پسرهاي متعدد لرد والدر به استقبال آن

سر استورون فري، وارث لرد والدر، به نمایندگی . ي خاکستري روشن بود وي آبی تیره روي زمینههاي دوقل برج
هاي  ها همه به راسو شباهت داشتند؛ سر استورون که از شصت سالگی گذشته بود و نوه فري. صحبت کرد



. کافی مودب بودي  رسید، با این حال به اندازه خودش را داشت، راسوي خصوصاً فرسوده و پیري به نظر می
  ».پدرم منو فرستاده تا به شما خوشامد بگم و سوال کنم که رهبري این قواي نیرومند با چه کسیه«

زره پوشیده بود و سپر دایرولف وینترفل از زینش آویزان بود، . راب به اسبش مهمیز زد و جلو رفت» .من«
  .داشت گري ویند در کنارش قدم برمی

ور خاکستریش به پسر کتلین نگاهی توام با مختصري تحقیر انداخت، هر چند اسبش ي پیر با چشمان نم شوالیه
اگه غذا و شراب ما رو در قلعه شریک بشید و مقصود از «. با اضطراب شیهه کشید و از دایرولف فاصله گرفت

  ».شید حضورتون رو شرح بدید، بسیار موجب سرافرازي پدرم می

. کردند هیچ کدام تایید نمی. جنیق در میان پرچمدارها ولوله انداختاین حرف مانند فرود سنگ عظیم یک من
  .فحش دادند، بحث کردند، سر هم داد زدند

  ».لرد والدر قابل اعتماد نیست. نباید همچین کاري کنید، سرورم«: گالبرت گالور به راب تمنا کرد

ممکنه شما رو به لنیسترها بفروشه، به . دکافیه که تنها وارد بشید تا اسیرش بشی«. روس بولتون با سر تایید کرد
  ».سیاهچال بندازه، یا گلوتون رو ببره، هر چی دلش خواست

هاش رو باز کنه و ما همه شریک  خواد با ما صحبت کنه، پس دروازه اگه می«: سر وندل مندرلی اظهار داشت
  ».شیم غذا و شراب می

  ».راب همین جا جلوي چشم افراد خودش و ما مذاکره کنهیا بیرون بیاد و با «: برادرش سر ویلیس پیشنهاد داد

شنود  ها شریک بود، اما یک نگاه به سر استورون کافی بود تا بفهمد که از آنچه می کتلین در تمام این شک
من «: بلند گفت. کرد باید سریع اقدام می. ي دیگر براي از دست رفتن فرصت کافی بود چند کلمه. راضی نیست

  ».رم می

  »شما، بانوي من؟«. گنده چین به ابرو انداختجان 

  .واضح بود که راب مطمئن نبود» مادر، مطمئنی؟«

از وقتی دختر . لرد والدر پرچمدار پدرمه. هیچ وقت این قدر مطمئن نبودم«: کتلین به سالست دروغ گفت
ما به زبان آوردن برخی از ا. مگه نفعی ببینه: در دلش افزود» .رسونه اي نمی به من صدمه. شناسم بودم اونو می

  .ها ضروري هستند ها به صالح نبود و برخی دروغ واقعیت



ي نیت خوبمون، برادرم سر  به نشانه. شه مطمئنم که پدرم از صحبت با شما خوشحال می«: سر استورون گفت
  ».مونه پِروین تا بازگشت لیدي اینجا پیش شما می

ترین بین چهار فري حاضر، از اسب پیاده شد و  پروین، جوانسر » .ایشون مهمان افتخاري ماست«: راب گفت
انتظار دارم که مادرم تا غروب برگرده، سر «: راب ادامه داد. افسارش را به دست یکی از برادرهایش داد

  ».قصد ندارم اینجا زیاد معطل بشم. استورون

ن به اسبش مهمیز زد و به پشت نگاه کتلی» .هر طور شما مایل باشید، سرورم«. سر استورون مودبانه سر خم کرد
  .ها اطرافش را گرفتند پسرهاي لرد والدر و پیک. نکرد

تواند از بین پاهایش یک  پدرش یک بار گفته بود که والدر فري تنها حکمران در هفت پادشاهی است که می
ي  کرد، در محاصره ي شرقی از کتلین استقبال وقتی حکمران پل در تاالر بزرگ قلعه. لشکر به میدان بیاورد

ي پسر، نوزده  ، سی و شش نوه)شدند جز سر پروین، که در صورت حضور بیست و یک نفر می(بیست پسر زنده 
کتلین آن وقت متوجه منظور . ي دختر، حرامزاده و نوه از حرامزاده بود شماري دختر، نوه ي پسر، تعداد بی نتیجه

  .پدرش شد

دار، که نقرس توانایی به تنهایی ایستادن  ي تاس لکه اي بود با کله چروکیدهلرد والدر نود ساله، پیرمرد صورتی 
اي بود و در کنار تخت روان او  پریده ي رنگ جدیدترین همسرش، دختر ظریف شانزده ساله. را از او گرفته بود

  .او هشتمین لیدي فري بود. وارد شد

  ».خار بزرگیه، سرورممالقات دوباره با شما بعد این همه سال، افت«: کتلین گفت

هاي شیرینتون مال خودتون، لیدي کتلین، من  حرف. این طوره؟ شک دارم«. پیرمرد با شک به او اخم کرد
  »چرا شما اینجائید؟ پسرتون مغرورتر از اونه که شخصاً به محضر من بیاد؟ با شما قراره چکار کنم؟. زیادي پیرم

ختربچه بود، اما آن موقع هم لرد والدر فري تندخو و صاحب آخرین بار که از دوقلوها بازدید کرده بود د
کرد  باید کلمات را با احتیاط انتخاب می. ظاهراً گذشت سن از همیشه بدترش کرده بود. زبانی تند و گستاخ بود

  .شد که او را نرنجاند و خیلی مواظب می

  ».ه دعوت شما اینجا اومدهلیدي استارك ب. کنید پدر، ادب رو فراموش می«: سر استورون مالمت کرد

  ».گیرم م؟ از تو دستور نمی به نظرت مرده. از تو پرسیدم؟ تو هنوز لرد فري نیستی، نه تا وقتی من نمردم«

  ».مون نیست، پدر این طرز صحبت در برابر مهمان گرامی«: ترین پسرهایش گفت یکی از جوان



زنم،  من هر طور خوشم بیاد حرف می. اد بدندن که بهم ادب ی هام به خودشون جرات می حاال حرامزاده«
کنی احتیاجی به درس گرفتن از امثال تو  من در عمرم میزبان سه پادشاه بودم، ملکه هم بوده، فکر می. لعنتی

هایش،  با تکان انگشت» .دوشید دارم، رایگر؟ مادرت اولین بار که تخمم رو تو بدنش ریختم، داشت بزها رو می
دنول، والن، کمک کنید «. بود ساکت کرد و به دو تا از پسرهاي دیگرش اشاره کرد جوان را که سرخ شده

  ».روي صندلی بشینم

ها حمل کردند که صندلی بلوط سیاهی  ها لرد والدر را از تخت روانش بلند کردند و تا جایگاه بلند فري آن
ر جوانش با کمرویی باال رفت و همس. کاري شده بود بود و پشتش به شکل دو برج با یک پل در میانشان کنده

. ي سطحی خشکی به دستش زد بعد استقرار، پیرمرد کتلین را به جلو فراخواند و بوسه. روي پاهایش پتو انداخت
چرا . شون منو سرافراز کنند بفرما بانوي من، حاال که ادب رو مراعات کردم، شاید پسرهام با بستن دهن«

  »اینجائید؟

تاب  پسرم و پرچمدارهاش بی. ها رو باز کنید، سرورم تا درخواست کنم دروازه«: کتلین مودبانه پاسخ داد
  ».هستند که از رودخونه بگذرند و راهشون رو ادامه بدن

تونه نقشه  این پیرمرد هنوز می. هنوز کور نشدم. اوه، الزم نیست بگی، الزم نیست«. نیشخند زد» به ریورران؟«
  ».رو بخونه

شما . جایی که انتظار داشتم شما رو اونجا پیدا کنم، سرورم. به ریورران«. دید ار نمیکتلین دلیلی براي انک
  »هنوز پرچمدار پدر من هستید، صحیح نیست؟

هه، من سربازهام رو بسیج کردم، بله، اینجا هستند، اونا رو «: لرد والدر با صدایی بین خنده و غرولند گفت
خوب، پسرهام رو . ینکه تمام قواي من جمع شدند راه بیفتمقصد داشتم به محض ا. باالي دیوارها دیدي

براي تایید احتمالی به اطراف نگاه کرد و به مرد » .از سن لشکرکشی من خیلی گذشته، لیدي کتلین. فرستادم می
  ».بگو که این قصد رو داشتیم. بهش بگو، جرد«. اي اشاره کرد ي قوز کرده بلند پنجاه ساله

  ».سر شرفم قسم. قصدمون این بود، بانوي من«: سرهایش از زن دوم، گفتسر جرد فري، یکی از پ

ها لم داد  روي بالش» تقصیر منه که قبل از اینکه ما امکان حرکت داشته باشیم، برادر احمقت شکست خورد؟«
کش  بهم گفتند که شاه«. گفت که اگر جرات داري، دید من از وقایع را به چالش بکش و اخم کرد، انگار می

ي اونایی که به  چرا پسرهاي من باید با عجله به جنوب برن؟ همه. بره، اونو متالشی کرد مثل تبري که پنیر رو می
  ».دوند جنوب رفتند، دارند به شمال می



کرد، اما براي گشودن پل تنها تا  کرد و او را روي آتش کباب می کتلین با مسرت روي پیرمرد غرغرو تف می
کجا . تره که ما به ریورران برسیم، و خیلی زود پس خیلی ضروري«: نسردي گفتبا خو. غروب وقت داشت

  »تونیم با هم حرف بزنیم، سرورم؟ می

به «: اش داد زد دارش به کنار برگشت و سر خانواده ي صورتی لکه کله» .زنیم داریم حرف می«. لرد فري غر زد
شاید نقشه کشیده که . ا من خصوصی صحبت کنهخواد ب لیدي استارك می. کنید؟ از اینجا برید چی نگاه می

وقتی » .بیرون، بیرون، بیرون. بله، تو هم، زن. تون، یه کار مفید پیدا کنید برید، همه. پاکدامنی منو امتحان کنه، هه
خم رفتند، به سمت کتلین  ها از تاالر بیرون می ها و خواهرزاده ها و برادرزاده ها و دخترها و حرامزاده پسرها و نوه

استورون پنجاه ساله که منتظره، اما من مرتب ناامیدش . اونا همه منتظر مرگ من هستند«: شد و اعتراف کرد
  ».کنم همچین کاري نمی. خوام چرا تنها به این خاطر بمیرم که اون لرد بشه؟ ازت جواب می. هه. کنم می

  ».امیدوارم که از صد سالگی بگذرید«

  »حاال شما چه حرفی دارید؟. مطمئناً. مطمئناً کفرشون رو درمیاره«

  ».خوایم رد بشیم می«

  »چرا بهتون اجازه بدم؟. خواید؟ چه رك همچین چیزي می«

هاتون  لرد فري، اگه اون قدر زور داشتید که خوتون رو به باالي کنگره«. یک لحظه خشمش شعله کشید
  ».دیدید که پسرم بیست هزار سرباز بیرون دیوارهاتون داره بکشید، می

سعی نکن منو . شن وقتی لرد تایوین به اینجا برسه، بیست هزار جسد تازه می«: پیرمرد متقابالً به تندي گفت
میره،  ي سرخه، پدرت مریضه، شاید داره می شوهرت در سیاهچال خیانتکارها زیر قلعه. بترسونی، بانوي من

پسرت؟ در ازاي هر پسرت یه پسر به میدان  چی داري که ازش بترسم؟ اون. جیمی لنیستر برادرت رو اسیر گرفته
  ».میارم، بعدش هجده تا اضافه میارم

  ».شما به پدر من سوگند خوردید«: کتلین یادآوري کرد

حاال . اوه بله، چند کلمه به زبان آوردم، اما ظاهراً به سلطنت هم سوگند خوردم«. با لبخند سرش را جنباند
اگه به . هاي بیرون، بیشتر از چند تا یاغی نیستید سرت و تمام اون احمقجافري پادشاهه و با این حساب، تو و پ

  ».کردم که شما رو تارومار کنند ي یه ماهی عقل داشتم، به لنیسترها کمک می اندازه

  »کنید؟ پس چرا نمی«



ه چه مرد لرد تایوین مغرور و پرشکوه، مدافع غرب، دست پادشاه، او«. لرد والدر با انزجار باد به دماغ انداخت
بندم که وقتی  شرط می. بزرگی، اون و طالش این کار رو کرد، طالش اون کار رو کرد، شیر اینجا، شیر اونجا

به هر حال چی . شه که اقرار کنه، اوه، محاله گوزه، اما هیچ وقت حاضر نمی ي من می خوره، به اندازه لوبیا می
در ازاي هر پسرش یه پسر . ون یه هیوالي کوچولوي علیلهنازه؟ تنها دو پسر، و یکیش داره که این همه بهش می

  ».تونه تقاضا کنه اگه لرد تایوین خواستار کمک منه، می«. به خنده افتاد» !دارم، و نوزده و نصفی اضافه میارم

و . کنم، سرورم من ازتون تقاضاي کمک می«: متواضعانه گفت. تمام چیزي بود که کتلین نیاز داشت بشنود
  ».کنند ي من درخواست می درم، شوهرم و پسرهام به واسطهپدرم، برا

هاي قشنگت رو واسه خودت نگه دار،  حرف«. لرد والدر انگشت استخوانیش را جلوي صورت او گرفت
. اونو دیدي؟ شونزده سالشه، یه گله، و عسلش تنها مال منه. شنوم هاي قشنگ رو از زنم می حرف. بانوي من
شون کفري  شاید اونو وارث اعالم کنم، بقیه. همین موقع بهم یه پسر داده باشهبندم تا سال بعد  شرط می

  »شن؟ نمی

  ».ده مطمئنم که پسرهاي زیادي به شما می«

حتی اگه در حال . کنم توهین محسوبش می. پدرت به جشن عروسی نیومد«. سرش به باال و پایین جنبید
کنه که من مردم؟  فکر می. گه لرد فري متاخر به من می دونی که می. به جشن عروسی قبلی هم نیومد. احتضاره

ات  خانواده. کنم، همون طور که از پدرش بیشتر عمر کردم دم که بیشتر از اون عمر می من نمردم و بهت قول می
ها قبل، پیش پدرت رفتم و پیشنهاد  سال. دونی که درسته همیشه منو تحقیر کرده، انکار نکن، دروغ نگو، می

چرا که نه؟ دختر ملیحی در نظر داشتم، تنها چند سال از . پسرش و یکی از دخترهام به عقد هم در بیانکردم که 
اي داشتم که شاید خوشش میومد،  گرفت، دخترهاي دیگه ادمور بزرگتر بود، اما اگه برادرت با اون گرم نمی

هاي شیرینی در جوابم  حرف. م رو بشنوهنه، لرد هانتر حاضر نبود که حرف. ، هر چی بخوادبیوهجوان، پیر، باکره، 
  .خواستم خالصی از دست یه دختر بود ها، اما چیزي که من می گفت، بهانه

کی بود، اوه، همین یه سال پیش، نه بیشتر، جان ارن هنوز دست . و خواهرت، اون هم از غرور چیزي کم نداره
استورون و جرد پیرتر از اون هستند که شرکت  .پادشاه بود و من براي تماشاي نمایش پسرهام در مسابقه رفتم

ي  هام شانسشون رو در مسابقه کنند، اما دنول و هاستین مبارزه کردند، پروین هم همین طور، چند تا از حرامزاده
شن، هرگز خودم رو براي سفر به زحمت  ي شرمساري من می دونستم چقدر مایه اگه می. آزاد امتحان کردند

ي تایرل از اسب سرنگون شد؟ ازت  ید این همه راه برم تا ببینم که هاستین به دست تولهچرا با. نداختم نمی
ي  و دنول رو یه شوالیه. گن، یا یه همچین چیزي پسره نصف سن هاستینه، بهش سر گل مینا می. خوام جواب می

زن . اقعاً مال من هستندمونم که آیا اون دو تا و ها انگشت به دهن می بعضی وقت! خانه به دوش از اسب انداخت



خیال، اون قبل از تولد تو مرده، چرا برات  خوب، بی. ها هرزه هستند هال ي کریک هال بود، همه سوم من کریک
  اهمیت داشته باشه؟

هاي منو در دربار به عهده بگیرند  پیشنهاد دادم که لرد و لیدي ارن سرپرستی دو تا از نوه. گفتم از خواهرت می
هاي من لیاقت ندارند که در دربار پادشاه دیده بشن؟  آیا نوه. م که پسر اونا رو به اینجا بیارمو پیشنهاد کرد

هه، یادم ... والدر پسر مرِته، اسم منو روش گذاشتند، و اون یکی. پسرهاي شیرینی هستند، ساکت و با نزاکت
پدرش ... ایت منو کسب کنند، اما پدرشذارن که شاید عن شاید یه والدر دیگه بود، اسمشون رو والدر می... نمیاد

لرد ارن حاضر به قبولش نبود یا هر . خوب، حاال هر کی بوده«. صورتش چروك برداشت» کدوم یکی بود؟
گردها  خوام پسرش رو به دوره طوري جبهه گرفت که انگار می. دونم کدوم دیگه، و من خواهرت رو مقصر می

استون بره،  اش قراره پیش استنیس برتیون در درگون گفت که بچه اش کنم، و وقتی لرد ارن بفروشم یا اخته
اي با عصبانیت از اتاق خارج شد و تنها چیزي که دست براي من داشت، عذرخواهی  خواهرت بدون هیچ بهانه

  ».خوام کنه؟ ازت جواب می عذرخواهی چه دردي از من دوا می. بود

  ».ن در کسترلی راك سپرده بشهیسر الیسا قرار بود به لرد تایوکردم که پ فکر می«. قراري اخم کرد کتلین با بی

دم؟  کنی لرد استنیس رو از لرد تایوین تشخیص نمی فکر می. نه، لرد استنیس بود«: والدر فري با رنجش گفت
شون نیست، اما به این موضوع هرگز اهمیت ندادم،  هایی هستند که به خیالشون گه کردن در شان هر دو عوضی

یادمه . مونه؟ نود سالمه و به خوبی یادمه کنی که اون قدر پیرم که یادم نمی یا فکر می. دم ن رو تشخیص میفرقشو
شه  یا دختر، نمی. بندم که همسرم تا سال دیگه همین موقع بهم یه پسر بده شرط می. کنند که با یه زن چکار می

  ».خواد که اسمش رو والدر یا والدا بذاره اً میناله، و زنم حتم پسر یا دختر، سرخ و چروکیده می. کاریش کرد

خواست پسرش رو  جان ارن می«. کند اش انتخاب می داد که لیدي فري چه اسمی براي بچه کتلین اهمیت نمی
  »به سرپرستی لرد استنیس بسپاره، کامالً مطمئنید؟

  »ه رد بشید؟خواید از رودخون گی که می بله، بله، بله، اما مرد، پس چه اهمیتی داره؟ می«

  ».بله«

ها و  اش رو بدم، و چرا اجازه بدم؟ تالی نه تا وقتی من اجازه! تونید خوب، نمی«: لرد والدر با حرارت گفت
خودش را روي صندلی باال کشید، با پوزخند بازوهایش را گره زد و » .ها هیچ وقت رفیق من نبودند استارك

  .منتظر جواب او ماند

  .بقیه چانه زدن بود



پل متحرك . خورد هاي غربی به چشم می هاي قلعه گشوده شد، خورشید متورم سرخی باالي تپه دروازه وقتی
جیر جیر کنان پایین آمد، در آهنین باال کشیده شد و لیدي کتلین استارك بیرون آمد تا به پسرش و 

ي لرد  حرامزادهپشت سرش سر جرد فري، سر هاستین فري، سر دنول فري و پسر . پرچمدارهاي او ملحق شود
ي زنجیرباف آبی  دارها آمدند؛ ردیف پشت ردیف سرباز با زره والدر، رانل ریورز، در راس ستون درازي از نیزه

  .اي و رداي خاکستري نقره

حل شد، لرد والدر به تو «: به راب گفت. راب به استقبال مادرش تاخت، گري ویند پشت اسب او دوید
هم در اختیارت هستند، قصد داره کمتر از چهارصد نفر رو براي محافظت از  سربازانش. ده ي عبور می اجازه

کنم تو هم چهارصد نفر از افراد خودت رو باقی بذاري، مخلوطی از کماندار و  پیشنهاد می. دوقلوها نگه داره
شخص مورد  اما مطمئن باش که فرماندهی رو به... اش رو رد کنه تونه پیشنهاد تقویت سربازخونه نمی. شمشیرزن

  ».لرد والدر براي حفظ وفاداري شاید احتیاج به یادآوري داشته باشه. بسپاري ياعتماد

  »سر هلمن تالهارت، موافقید؟... شاید«. دارها چشم دوخت راب به ستون نیزه» .هر چی شما بگید، مادر«

  ».انتخاب مناسبیه«

  »از ما چی خواست؟... از ما«

هاي لرد فري تا وینترفل  م بذار، به چند نفر براي مشایعت دو تا از نوهلطف کن و چند سرباز در اختیار«
ظاهراً اسم هر دو . هاي هشت و هفت ساله هستند پسربچه. موافقت کردم که سرپرستیشون رو بپذیریم. محتاجم

  ».هایی همسن خودش استقبال بکنه فکر کنم که برادرت، برن، از همنشینی با بچه. رو والدر گذاشتند

  »...ین؟ سرپرستی دو بچه؟ بهاي رد شدن این همه اندکههم«

پدرش مایله که در فرصت مناسب شوالیه . شه مالزم شخصی خود تو می. ، با ما میاد1پسر لرد فري، الیوار«
  ».بشه

  »...اشکال نداره، اگه اون«. شانه باال انداخت» .یه مالزم«

ترین پسر لرد والدر،  توافق شده که با کوچک همچنین اگه خواهرت، آریا، به سالمت پیشمون برگرده،«
  ».المار، وقتی هر دو به سن بلوغ رسیدند ازدواج کنه

  ».آریا هیچ خوشش نخواهد اومد«. راب مبهوت ماند

                                                             
١ Olyvar  



حضرت لرد سخاوتمندانه قبول کرده . کنی و وقتی که جنگ تموم شد، تو با یکی از دخترهاش ازدواج می«
  ».چند تایی داره که به نظرش مناسب هستند. انتخاب کنی ات رو که خودت دختر مورد عالقه

  ».که این طور«. ي راب ندید تغییري در قیافه

  »کنی؟ موافقت می«

  »کنم؟ن قبولتونم  می«

  ».خواي رد بشی نه اگه می«

پسرها شاید . هیچ وقت بیش از این لحظه، او را به چشم مرد ندیده بود» .کنم موافقت می«: راب مصمم گفت
  .ر به دست بگیرند، اما پذیرفتن قرار ازدواج با آگاهی از مفهوم آن، کار یک فرمانروا بودشمشی

ستون دو نفره مانند مار فلزي عظیم به . موقع غروب، وقتی که ماه شاخدار باالي رودخانه بود، عبور کردند
ي ساحل غربی  ه قلعهي شرقی وارد شد، از حیاط به قلعه رفت و سپس روي پل خزید، یک بار دیگر ب دروازه

  .نفوذ کرد

پشت سرشان نه دهم . کتلین در کنار پسر و عمویش سر بریندن و سر استورون فري در راس مار بود
شان  چندین ساعت طول کشید که همه. دارها، مزدورها، کماندارهاي سواره ها، نیزه آمد؛ شوالیه نظامشان می سواره

ي لرد والدر فري که روي تخت روانش  روي پل متحرك، قیافه شمار هاي بی بعد آن، صداي سم. عبور کنند
کردند، در  هاي مرگ روي سقف برج آب تماشایشان می هایی که از سوراخ کرد، چشم ها را تماشا می عبور آن

  .یاد کتلین ماند

رقی دارها و کمانداران و گروه عظیمی از سربازان پیاده، در ساحل ش بخش بزرگتر لشکر شمالی، شامل نیزه
راب به او دستور داده بود که پیشروي به جنوب را ادامه دهد و به مقابله با . تحت فرمان روس بولتون باقی ماند

  .آمد ارتش عظیمی برود که تحت فرمان لرد تایوین به شمال می

  .با عاقبتی نامعلوم، پسرش تاس ریخته بود

   



  جان - ۶۰
  ».خوب، خوب«: زاغش به صدا درآمد. جویاي حالش بود لرد مورمونت بود که با اخم» حالت خوبه، اسنو؟«

  »و شما؟«. بخشید بلند، انگار که به آن حقیقت می... دروغ گفت» .بله، قربان«

. اش را خاراند زیر چانه» تونه باشه؟ حالم چقدر خوب می. یه مرده سعی داشت منو بکشه«. مورمونت اخم کرد
رنگ جدیدش، او را  ریش کم ته. و او آن را از ته تراشیده بودریش خاکستري زبرش در آتش کز برداشته بود 

  »دستت چطوره؟. ات که جالب نیست قیافه«. داد گیر نشان می پیر، ژولیده و بهانه

هاي مشتعل را  موقعی که پرده. ي خودش را بست تا به او نشان بدهد انگشتان پانسمان شده» .شه داره خوب می«
اولش . دست راستش را تا آرنج با ابریشم پوشانده بودند. بود بدتر سوخته بودکرد، از آنچه متوجه  پرت می

هاي خونی  کرد و تاول هاي پوست سرخش مایع تراوش می از ترك. کرد؛ عذاب بعداً آمد چیزي حس نمی
مونه، اما غیر از اون، دست به  گه که جاش می استاد می«. ترسناکی به بزرگی سوسک بین انگشتانش برخاستند

  ».شه خوبی اولش می

  ».پوشی کنار دیوار بیشتر مواقع دستکش می. جاي زخم روي دست مهم نیست«

استاد ایمون . اش بود کرد؛ بلکه نگران نتیجه ها نبود که جان را دلواپس می فکر زخم» .حق با شماست، قربان«
بود که انگار دستش هنوز در میان  ابتدا مثل این. فرسا بود ي خشخاش داده بود، اما درد همچنان طاقت به او شیره

هاي یخ کمی تسکینش  تنها فرو بردنش به داخل تشتی پر از برف و تراشه. سوخت ها است، شب و روز می شعله
جان از خدایان سپاسگزار بود که هیچ کس جز گوست شاهد پیچ و تاب خوردنش روي تخت و . داد می

در خواب، جسدي که . دید و آن حتی بدتر بود برد، رویا می و وقتی سرانجام خوابش می. نالیدنش از درد نبود
هاي سیاه و صورت پدرش را داشت، اما جرات نداشت این را به مورمونت  جنگید، چشمان آبی و دست با آن می

  .تعریف کند

  ».اثري از عموت پیدا نکردند، هیچی بیشتر از سایرین. دایون و هیک شب پیش برگشتند«: خرس پیر گفت

ها  میلی به تاالر عمومی رفته بود تا با دوستانش غذا بخورد و شکست جستجوي گشتی جان با بی» .ونمد می«
  .تنها موضوع صحبت دیگران بود

رسید که  به نظر نمی» دونند؟ چطوره که این اطراف همه همه چیز رو می. دونی می«. مورمونت غرولند کرد
گم، وجود  از اون جونورها، هر چی که بودند، بهشون انسان نمی... ازظاهراً تنها دو تا «. انتظار پاسخ داشته باشد

منتهی باز هم . خوب، خوش ندارم بهش فکر کنم... یکی دیگه و. و به این خاطر از خدایان سپاسگزارم. داشتند



رو به تابستون . شن بادهاي سرد بلند می. کنم و استاد ایمون موافقه هاي پیر حس می در عمق این استخون. میان
  ».رسه که نظیرش رو این دنیا هرگز ندیده اتمامه و زمستونی داره می

با . ي این لحظه به نظر جان شوم و تیره نرسیده بود ها هرگز به اندازه شعار استارك. رسد زمستان دارد می
  »...گن دیشب یه پرنده رسیده سرورم، می«: دودلی پرسید

  »خوب که چی؟. رسیده«

  ».ز پدرم بودمچشم انتظار خبري ا«

  ».پدر«. ي مورمونت قدم زد اش را جنباند و روي شانه زاغ پیر کله» .پدر«

هایش را گشود، در اتاق پرواز  فرمانده کل دست برد تا نوك آن را ببندد، اما زاغ به روي سرش پرید، بال
دونم چرا با  نمی. ها زاغي  تنها فایده. غصه و سر و صدا«: مورمونت غرولند کرد. کرد و باالي پنجره فرود آمد

فرستادم؟ حرامزاده هم  کنی سراغت می اگه خبري از لرد ادارد بود، فکر نمی... کنم ي مزاحم سر می اون پرنده
جاش رو به . ظاهراً از گارد شاهنشاهی خلع شده. پیام در مورد سر باریستان سلمی بود. باشی، هنوز همخونشی

ها چند نگهبان رو براي دستگیر  احمق. لمی به جرم خیانت تحت تعقیبهاون سگ سیاه، کلگان، دادند و حاال س
مورمونت باد به دماغ انداخت و در مورد شخصی » .کردنش فرستادند، اما اون دو تاشون رو کشت و فرار کرد

با . فرستد، جاي شکی باقی نگذاشت باك می اي با شهرت باریستان بی که چند ردا طالیی را به سراغ شوالیه
هایی که آرامش ندارند در راهروهاي ما کمین  پلکند و مرده هاي سفیدي در جنگل می سایه«: زجار گفتان

  ».کردند، اون وقت یه پسر روي تخت آهنین نشسته

  ».پسر، پسر، پسر، پسر«. زاغ با صدایی گوشخراش خندید

ده بود، چه شانسی وجود جان به یاد آورد که سر باریستان بهترین امید خرس پیر بوده؛ اگر او سقوط کر
خواهرهام «. اش بلند شد درد از انگشتان سوخته. ي مورمونت توجه شود؟ مشتش را جمع کرد داشت که به نامه

  »چی؟

. ام به دستشون نرسیده شاید نامه«. با رنجش شانه باال انداخت» .پیغام هیچ ذکري از لرد ادارد یا دخترها نکرده«
ها فرستاد، اما از کجا معلوم؟ بیشتر احتمال داره که پایسل زحمت جواب دادن رو  هایمون دو نسخه با بهترین پرند

به ما . متاسفانه در بارانداز پادشاه به ما از هیچ هم کمتر ارزش قائلند. شه اولین بار نیست و آخري نمی. دریغ کرده
  ».خوان بدونیم، و مقدارش خیلی کمه گن که می چیزي رو می



برادرش راب . خواي بدونم، و مقدارش کمتره گی که می و تو به من چیزي رو می: کردجان با دلخوري فکر 
... پرچمدارها را فراخوانده و براي جنگیدن به جنوب تاخته بود، با این حال یک کلمه هم به گوش او نرسیده بود

یانه به جان زمزمه جز توسط سمول تارلی که نامه را به استاد ایمون خوانده بود و آن شب، محتوایش را مخف
کردند که جنگ برادرش  ها فکر می بدون شک آن. گفت نباید این کار را بکند کرده بود، در حالی که مدام می

هر . راب در حال حرکت بود، اما او ساکن بود. بیش از آنکه تصورش را بکنند نگران بود. به او مربوط نیست
ادران جدیدش در کنار دیوارست، هنوز احساس بزدل گفت که حاال جایش اینجا پیش بر قدر به خودش می

  .کرد بودن می

  ».ذرت، ذرت، ذرت«: زاغ داد زد

  »کشه که کارایی دستت برگرده؟ اسنو، به نظر استاد ایمون چقدر طول می. اوه، ساکت باش«: خرس پیر گفت

  ».زود«

اي  فلزي با بندهاي نقره لرد مورمونت شمشیر بزرگی را روي میز بینشان گذاشت که غالف سیاه» .خوبه«
  ».پس براي قبول این آمادگی داري. بیا«. داشت

زنان پایین آمد و روي میز نشست، سرش را با کنجکاوي به یک سمت خم کرد و به سمت شمشیر  زاغ بال
  »قربان؟«. اي نداشت که این چه معنایی دارد هیچ ایده. جان مردد بود. رفت

خوب، چرم خشک و چوب کهنه بود، چه . افظ دسته رو سوزوندي قبه رو ذوب کرد و مح آتش نقره«
مورمونت غالف را روي » .تر الزمه براي صدمه رسوندن به تیغه، آتشی صدها بار داغ... انتظاري داري؟ اما تیغه

  ».برش دار. اش رو دادم تعمیر کردند بقیه«. الوار بلوط زبر به سمت دیگر هل داد

  ».برش دار، برش دار، برش دار«: کرد، تکرار کرد یزاغ که داشت پرهایش را تمیز م

با . دست چپ؛ دست راست پانسمان شده هنوز زیادي متورم و دردناك بود. جان شمشیر را در دست گرفت
  .احتیاط آن را از غالف کشید و هم سطح با چشمانش گرفت

به شکل سر گرگی غران . ازي در ي آن تکه سنگ سفیدي بود با مغز سربی براي توازن بخشیدن به تیغه قبه
ي نرم و سیاهی پوشیده شده بود که هنوز  دسته با چرم تازه. تراشیده شده بود و در چشمانش دو لعل نهاده بودند

خود تیغ از آنچه جان عادت داشت نیم قدم درازتر بود، نوکش به تدریج . دار نشده بود با عرق یا خون لکه
در حالی که آیس . وراخ هم بکند، سه شیار روي فلز خط انداخته بودندشد تا عالوه بر ضربه زدن س باریک می

اما . گفتند یک شمشیر دو دم راستین بود، این تیغ یکی و نصفی بود که برخی به این نوع شمشیر حرامزاده می



وقتی چپ و راستش . رسید تر به نظر می هایی که تا به حال به کار برده بود سبک نشان از تیغ شمشیر گرگ
این «: با شگفتی گفت. هاي مکرر فلز بود دید که حاصل تا خوردن هاي درون فوالد تیره را می کرد، قوس می

  .پدرش به حد کافی آیس را به دستش داده بود؛ با ظاهر و احساس آشنایی داشت» .فوالد والریاییه، قربان

در . ها پنج قرنه که صاحبش بودند مورمونت. شمشیر پدرم بوده و قبل از اون مال پدرش. بله«: خرس پیر گفت
  ».روزگار خودم اونو به کمر داشتم و وقتی سیاه پوشیدم، اونو به پسرم دادم

بوسید  اش وقتی نور را می لبه. نظیري داشت تیغ توازن بی. شد جان باورش نمی. ده شمشیر پسرش رو به من می
  »...پسرتون«. درخشش محوي داشت

مورمونت شد، اما حداقل اون قدر مالحظه داشت که موقع فرار شمشیر رو  پسرم موجب سرافکندگی خاندان«
خواهرم اونو به من برگردوند، اما دیدنش کافیه که به یاد ننگ جورا بیفتم، پس کنار گذاشتمش و . باقی بذاره

اي  رهي اصلی به شکل سر خرس و نق دسته. بهش فکر نکردم تا اینکه بین خاکسترهاي اتاق خوابم پیداش کردیم
. تره فکر کردم براي تو یه گرگ سفید مناسب. شد تشخیص داد چیه بود، اما اون قدر رنگ و رو رفته بود که نمی

  ».تراش قابلیه یکی از معمارهاي ما سنگ

جزئیات . کرد که کارهاي بزرگی انجام خواهد داد بافی می ي پسرها خیال وقتی جان به سن برن بود، مثل همه
بعدش لرد . داد کرد، اما اغلب در خیاالتش زندگی پدرش را نجات می هر بار تغییر می هر یک از فتوحاتش

حتی آن . نهاد کرد که جان ثابت کرده که یک استارك واقعی است و آیس را در دستش می ادارد اعالم می
باشد که توانست امیدوار  اي هرگز نمی دانست که تنها یک رویاي بچگانه است؛ هیچ حرامزاده موقع هم می

چه نوع مردي حق مادرزادي برادر خودش . ساخت اش نیز شرمسارش می خاطره. شمشیر پدرش را استفاده کند
اش را  انگشتان سوخته. من درست مثل آیس حقی نسبت به این یکی ندارم: دزدد؟ با خودش فکر کرد را می

  »...د، اماسرورم، خیلی به من لطف داری«. فشرد، درد را در عمق پوستش احساس کرد

. اگه تو و اون حیوونت نبودید، من اینجا ننشسته بودم. اما برام نیار، پسر«. لرد مورمونت حرفش را قطع کرد
باید به . دونستیم باید می. بله، درسته! آتش. تر اینکه سریع فکرت رو به کار انداختی و مهم... دالورانه جنگیدي

اما اگه نگهبانان شب به ... وه، مطمئناً هشت هزار سال خیلی وقت پیشها. شب طوالنی قبالً هم اومده. خاطر داشتیم
  »یاد نیارند، کی میاره؟

  ».کی میاره، کی میاره«: زاغ وراج همنوایی کرد

خدایان آن شب به راستی دعاي جان را اجابت کردند؛ آتش به لباس مرد مرده سرایت کرده و گوشتش را 
هایش را ببندد تا تلو  کافی بود جان چشم. هیزم خشک مصرف کرده بودهایش را مثل  مثل موم شمع و استخوان

آزار . ها را به یاد آورد تلو خوردن آن چیز در اتاق، برخوردش به مبلمان و دست تکان دادنش در میان شعله



اي از آتش، سوختن موها مثل کاه، ذوب شدن گوشت مرده و  ترین خاطره، صورتش بود؛ در میان هاله دهنده
  .شدنش از جمجمه، آشکار شدن درخشش استخوان در زیر جدا

شکلی که در میان  ي بی ها مکیده شد؛ توده نیروي اهریمنیِ محرك آتر، هر چه که بوده توسط شعله
با این وجود در رویاهایش باز با آن روبرو . خاکسترها یافتند، چیزي بیش از گوشت پخته و استخوان سوخته نبود

شد،  ترکید و سیاه می پوست پدرش بود که می. ي لرد ادارد را داشت جسد مشتعل قیافهو این بار ... شد می
کرد که  جان درك نمی. ریخت هایش می هایی از ژله روي گونه شد و مثل اشک چشمان پدرش بود که ذوب می

  .اندترس رسید او را می چرا باید این چنین باشد و معنایش چیست، اما بیش از هر چیز که به ذهنش می

  »برش دار، دیگه اعتراض نشنوم، مفهومه؟. شمشیر بهاي ناچیزي در ازاي زندگیه«: مورمونت در خاتمه افزود

چرم نرم زیر انگشتان جان فرو رفت، انگار که شمشیر داشت خودش را با چنگ او هماهنگ » .بله قربان«
  ...دانست که باید افتخار کند و افتخار داشت، ولی می. کرد می

کنم، هر چند تا شمشیر  فراموشش نمی. لرد ادارد پدر منه. اون پدرم نیست. ناخواسته به ذهنش پریدندافکار 
  . کنه هم بهم بدن فرقی نمی

  ...شد به لرد مورمونت بگوید که رویاي تصاحب شمشیر مرد دیگري را دارد با این حال نمی

  ».رو با عمل مفتخر کن، نه با حرف شمشیر. به ادب هم احتیاجی ندارم، پس تشکر نکن«: مورمونت گفت

  »اسم هم داره، قربان؟«. جان سر تکان داد

  ».گفتند می 1کلو بهش النگ. داشت؛ یه موقع«

  ».کلو، کلو«: زاغ داد زد

رسید  با دست چپ راحت نبود، با این حال به نظر می. اي را امتحان کرد جان ضربه» .کلو اسم مناسبیه النگ«
ها چنگال  ها مثل خرس گرگ«. کند که انگار از خودش صاحب اراده است حرکت میکه شمشیر چنان در هوا 

  ».دارند

درازتر از اونه . دي روي شانه ببندي فکر کنم ترجیح می. به نظرم بله«. خرس پیر ظاهراً از این نظر خشنود بود
. و دست تمرین کنیو باید روي ضربه با د. که به کمر ببندي، حداقل تا وقتی که چند وجب دیگه قد بکشی

  ».تونه بهت چند حرکت نشون بده می 1هات خوب شدند، سر اندریو وقتی سوختگی
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  .این اسم براي جان ناآشنا بود» سر اندریو؟«

سر آلیسر تورن . داره از شدو تاور میاد تا وظایف مربی نظامی رو به عهده بگیره. سر اندریو تارت؛ مرد خوبیه«
  ».واچ کنار ساحل ترك کرده ایست دیروز صبح اینجا رو به مقصد

  »چرا؟«: ابلهانه پرسید. جان شمشیر را پایین آورد

چون من فرستادمش، به خیالت چرا؟ دستی رو که گوست تو از مچ جیفر «. مورمونت باد به دماغ انداخت
ي  پسربچهبهش دستور دادم سوار کشتی به مقصد بارانداز پادشاه بشه و اونو جلوي . فالورز کنده، همراهشه

و سر آلیسر شوالیه است، اشرافزاده و ... کنم باید توجه جافري جوان رو جلب کنه، این طور فکر می. پادشاه بذاره
  ».تره اعتنایی به اون نسبت به یه کالغ مشکل تقدیس شده، با دوستان قدیمی در دربار، روي هم رفته بی

  .به نظر جان رسید که زاغ کمی رنجیده» .کالغ«

ندازه،  همچنین بین تو و اون هزاران فرسنگ فاصله می«: اعتنایی به اعتراض پرنده ادامه داد ي کل با بی هفرماند
و فکر نکن به این «. انگشتش را جلوي صورت جان گرفت» .کنیم بدون اینکه به نظر برسه داریم اونو توبیخ می

اشتن تا حد زیادي بالهت رو جبران شهامت د. کنم بازي در غذاخوري رو تایید می معناست که اون مسخره
این شمشیر یه مرده که در . کنه، اما تو دیگه یه پسربچه نیستی، با وجود تعداد سالیان کمی که تجربه کردي می

  ».انتظار دارم از این به بعد این نقش رو ایفا کنی. دستته و براي به کار بردنش یه مرد الزمه

اي اعال  هر چند شمشیر منتخب خودش نبود، اما هدیه. نشانش برگرداند شمشیر را به غالف نقره» .بله، قربان«
  .تر بود هاي آلیسر تورن از آن هم باارزش بود و رها شدن از خباثت

. اي نیست خوب، چاره. خاره فراموش کرده بودم که ریش تازه چقدر می«. اش را خاراند خرس پیر چانه
  »؟دستت اون قدر خوب شده که سر وظایفت برگردي

  ».بله، قربان«

یه خمره از سرخش برام پیدا کن، زیاد تلخ نباشه و در . خوام دار می شه، شراب تند ادویه شب سرد می. خوبه«
. و به هاب بگو که اگه باز گوشت آبپز برام بفرسته، شاید خودش رو بپزم. مصرف ادویه خساست به خرج نده
با شستش سر زاغ را نوازش کرد و » .د بهش نوك بزنهپرنده هم حاضر نبو. گوشت ران آخري خیلی سفت بود

  ».کار دارم. مرخصی«. پرنده صدایی حاکی از رضایت درآورد
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شمشیر در دست سالمش . هاي برجک پایین آمد، محافظین از جاي دنجشان به او لبخند زدند موقعی که از پله
ها  جان زورکی به آن» .رو داري، اسنوشایستگیش «: یکی دیگر گفت» .سالح نازیه«: یکی از مردها گفت. بود

کرد و  دستش درد می. دانست که باید خوشحال باشد، اما چنین حسی نداشت می. لبخند زد، اما از ته قلب نبود
  .دانست از دست چه کسی و چرا خشمگین است ي خشم در دهانش بود، هر چند نمی مزه

بود ترك کرد، نیم دوجین از دوستانش کمین ي کل شده  وقتی برج پادشاه را که مکان سکونت فرمانده
هدفی را از در انبار غله آویزان کرده بودند تا به نظر برسد که دارند مهارتشان را در تیراندازي . کرده بودند
تازه از برج درآمده بود که پیپ . داد دید تشخیص می ها را وقتی می کننده کنند، اما جان کمین تقویت می

  ».ا پیش ما، بذار نگاهش کنیمخب، بی«: صدایش کرد

  »چی رو؟«: جان گفت

  ».معلومه دیگه، کون سرخت«. وزغ از پهلو به او نزدیک شد

  .شان انداخت اي به همه گرانه جان نگاه سرزنش» .خوایم شمشیر رو ببینیم می. شمشیر«: گرن گفت

  ».ما همه به کودنی گرن نیستیم«. پیپ لبخند زد

  ».ترید ا کودنشم. هستید«: گرن مصرانه گفت

ها  من به پیت در تراشیدن دسته کمک کردم و دوستت سم لعل«. هالدر با شانه باال انداختن عذرخواهی کرد
  ».رو از مولز تاون تهیه کرد

وقتی خرس پیر . کرد راج سر کوره به دانل نوي کمک می. دونستیم ولی ما قبل از اونم می«: گرن گفت
  ».شمشیر سوخته رو آورد حضور داشت

  ».شمشیر، شمشیر، شمشیر«. بقیه شعار را تقلید کردند» !شمشیر«: مت اصرار کرد

شمشیر حرامزاده . ها نشان داد، چپ و راستش کرد تا تحسینش کنند کلو را از غالف کشید و به آن جان النگ
ود و ي مورد انتظار خشن سعی کرد که به اندازه. زیر نور ضعیف خورشید، درخشش تیره و مرگباري داشت

  ».فوالد والریایی«: مغرور به نظر برسد و با ابهت اعالم کرد

کرد،  موقعی که داشت اصالح می. شنیدم یه مردي تیغی از جنس فوالد والریایی داشت«: وزغ اظهار داشت
  ».سر خودش رو برید



که افتخار  بندم لرد اسنو اولین برادریه نگهبانی شب هزار سال قدمت داره، اما شرط می«. پیپ لبخند زد
  ».ي کل نصیبش شده سوزوندن برج فرمانده

آتشی که او آغاز کرده بود، در واقع آن برج سنگی . بقیه خندیدند و حتی جان مجبور شد که لبخند بزند
ي فوقانی، که محل اقامت خرس پیر بود، را از میان  مستحکم را نسوزانده بود، اما با موفقیت هر چه در دو طبقه

  .داد، چون در این میان جسد آدمکش آتر را نیز نابود کرده بود راً کسی چندان اهمیت نمیظاه. برده بود

وایت دیگر، چیز یک دستی که زمانی یک گشتی به نام جیفر فالورز بوده، نیز نابود شده بود؛ توسط چندین 
اي را  سر جارمی ضربه. وداما قبل از آن سر جارمی ریکار و چهار نفر دیگر را کشته ب... شمشیر تکه تکه شده بود

سر به هر حال خنجر خود او را از غالف کشیده و در  زده بود که سرانجام سر آن را قطع کرده بود، اما جسد بی
افتاد چون مرده بود، قدرت و شجاعت چندان به درد  در برابر دشمنی که از پا نمی. شکمش فرو برده بود

 .کرد نی ارائه نمیخورد؛ حتی سالح و زره هم محافظت چندا نمی

باید هاب رو به «: کرد، گفت کلو را غالف می وقتی النگ. ي جان را تلخ کرد این فکر تیره، خلق شکننده
تقصیري نداشتند؛ مجبور نشده بودند . کردند نیت دوستانش خیر بود، اما درك نمی» .خاطر شام خرس پیر ببینم

ي آبی را ندیده بودند، سرماي آن انگشتان سیاه مرده را  که با آتر روبرو شوند، درخشش محو آن چشمان مرده
چه امیدي بود که درك کنند؟ به . ها خبر نداشتند همچنین از جنگ در سرزمین رودخانه. حس نکرده بودند

سوزي، او  بعد آتش. پیپ از پشت صدایش کرد، اما جان توجهی نکرد. ها رو برگرداند و دور شد سرعت از آن
گوست کنار در . ي هاردین برگردانده بودند و به آنجا بود که بازگشت اش در برج مخروبه را به اتاق قدیمی

تر  هاي سرخ دایرولف تیره چشم. هاي جان سرش را بلند کرد چنبر زده و خوابیده بود، اما با شنیدن صداي چکمه
. ي شمشیر را به او نشان داد قبه جان کنارش زانو زد، گوشش را خاراند و. ها بودند ها و خردمندتر از انسان از لعل

  ».این توئی. ببین«

افتخارش «: به گرگ گفت. جان لبخند زد. گوست سنگ تراشیده شده را بو کرد و براي امتحان لیس زد
با . و ناگهان به یادش افتاد که چطور در آن روز او را در میان برف اواخر تابستان یافته بود... »ي تو بود شایسته

ي موي  شدند، اما جان صدایی را شنیده بود و برگشته بود، و آنجا بود، گلوله گر داشتند دور میهاي دی توله
متفاوت بود، براي همین او . تنهاي تنها بود، جدا افتاده از سایرین. سفیدي که در میان انبوه برف تقریباً نامرئی بود

  .را از خودشان رانده بودند

هایش سرخ بودند و شنل  گونه. رلی مضطربانه ایستاده بود و آرامش نداشتسمول تا. به باال نگاه کرد» جان؟«
  .ضخیم خزي را چنان دور خودش گرفته بود که ظاهراً آماده رفتن به خواب زمستانی شده بود



تردید  دانستند، سم نیز بی اگر دیگران می» خواي شمشیر رو ببینی؟ موضوع چیه؟ می. سم«. جان ایستاد
  .دانست می

لرد رندل . هارتزبین. من یه موقع وارث شمشیر پدرم بودم«: ق با سرش جواب منفی داد و با غم گفتپسر چا
ترسیدم  فوالد والریایی، زیبا اما اون قدر تیز که می. چند بار گذاشت که نگهش دارم، اما همیشه منو ترسونده

... من، آه«. را روي شنل پاك کرد اش هاي عرق کرده دست» .رسه حاال به دیکن می. یکی از خواهرهام رو ببرم
  ».خواد تو رو ببینه استاد ایمون می

با . جوابش را گرفت. انگیز بود ي سم رقت قیافه» چرا؟«. جان با شک اخم کرد. وقت تعویض پانسمانش نبود
  ».تو بهش گفتی، مگه نه؟ بهش گفتی که به من گفتی«: عصبانیت گفت

بینه که هیچ  دونست، چیزهایی رو می منظورم اینه که ظاهراً می... ن پرسیداو... خواستم جان، نمی... اون... من«
  »...بینه کس دیگه نمی

  .سم را لرزان و با دهان باز تنها گذاشت» .کنم خودم راهو پیدا می. اون کوره«: جان با خشونت متذکر شد

ش بود، سطلی پر از قطعات کالیدس همراه. خانه پیدا کرد ها در پرنده استاد را مشغول غذا دادن به زاغ
  »سم گفت که با من کار دارید؟«. کرد گوشت را از قفسی به قفس دیگر حمل می

برادر » .حتماً اون قدر لطف داره که به من کمک کنه. کالیدس، سطل رو به جان بده. بله«. استاد سر تکان داد
گوشت رو به داخل «: ون دستور دادایم. گوژپشت چشم صورتی، سطل را به جان داد و از نردبان پایین رفت

  ».هاست اش با پرنده بقیه. ها بنداز قفس

ها سر و صدا راه انداختند و به  زاغ. هاي خونی فرو برد جان سطل را به راست داد و دست چپش را به تکه
که  هایی بریده شده بود گوشت به تکه. هاي به سیاهی شبشان به فلز برخورد کرد ها پریدند، بال سمت میله

هاي خام سرخ را به داخل قفس پرت کرد و جیغ و دادها  مشتش را پر کرد و لقمه. تر از بند انگشت نبودند بزرگ
جان به . اي منتخب دعوایشان شد و پرها به هوا بلند شد تر سر تکه هاي بزرگ دو تا از پرنده. شدت گرفت

  ».ورمونت میوه و ذرت دوست دارهزاغ لرد م«. سرعت مشت دیگري برداشت و به دنبال اولی پرت کرد

نیرومندشون . دن خورند، اما گوشت رو ترجیح می ها غله می بیشتر زاغ. ي نادریه اون پرنده«: استاد گفت
ها به  ي زاغ ها، همه و مثل انسان... ها هستند در این مورد شبیه انسان. برند کنه و متاسفانه از طعم خون لذت می می

  ».هم شباهت ندارند



بدون شک، پیرمرد هر . با این فکر که چرا احضار شده، گوشت انداخت. جوابی براي این حرف نداشتجان 
  .استاد ایمون مردي نبود که به عجله انداخته شود. گفت وقت که مناسب بود به او می

تر،  ، بزرگتر ي قوي شه تربیت کرد که پیام برسونند، هر چند زاغ پرنده کبوتر و قمري هم می«: استاد ادامه داد
ها سیاه هستند و مردار  با این حال زاغ... کنه تریه و از خودش در برابر بازها بهتر دفاع می جسورتر و خیلی باهوش

دونستی که بیلور قدیس سعی داشت زاغ رو با  می. خورند، براي همین بعضی از مذهبیون ازشون منزجر هستند می
ها رو  نگهبانان شب زاغ«. هاي سفیدش را متوجه جان کرد ن چشماستاد ایمون لبخندزنا» کبوتر جایگزین کنه؟

  ».دن ترجیح می

  ».گن ها به ما کالغ می گه وحشی دایون می«: با دودلی گفت. دست جان در سطل بود و تا مچ خونی شده بود

اونا هر دو گداهاي منفوري در لباس سیاه هستند که کسی درست درکشون . کالغ پسرعموي مظلوم زاغه«
  ».کنه مین

ها و کبوترها  زاغ. کند و به چه علت ي چه چیزي صحبت می شد استاد درباره جان آرزو داشت که متوجه می
  گفت؟ برایش چه اهمیتی داشتند؟ اگر پیرمرد حرفی براي گفتن داشت، چرا رك نمی

کنند و  ار نمیجان، هیچ وقت از خودت پرسیدي که چرا مردان نگهبانی شب همسر اختی«: استاد ایمون پرسید
  »شن؟ اي نمی پدر بچه

انگشتان دست چپش از خون لزج بودند و انگشتان . گوشت بیشتري پخش کرد» .نه«. جان شانه باال انداخت
  .راستش از وزن سطل به گز گز افتاده بودند

  ».ي شرف و قاتل وظیفه است کننده تا عشق نورزیم، چون عشق هالك«: پیرمرد پاسخ داد

استاد صد سال داشت و از افسران ارشد نگهبانی شب بود؛ در . رسید، اما چیزي نگفت یح نمیبه نظر جان صح
  .مقام مخالفت با او نبود

جان، بهم بگو اگه روزي برسه که پدر واالمقامت مجبور به انتخاب «. هاي او را حس کرد پیرمرد ظاهراً شک
  »کنه؟ یبین شرافت در یک طرف و عزیزانش در طرف دیگه باشه، چکار م

خواست بگوید که لرد ادارد محال است که شرافتش را زیر پا بگذارد، نه حتی به خاطر  می. جان مردد بود
عشق، اما در درونش صداي ضعیف رندي زمزمه کرد که اون صاحب حرامزاده شده، کجاش شرافتمندانه است؟ 

براي جبران تردیدش در جواب  .اش نسبت به اون چی، حاضر نیست حتی اسمش رو بگه و مادرت چی، وظیفه
  ».هر چی که باشه. ده هر کار که صحیح باشه انجام می«: دادن، بلند گفت



شرف در مقایسه با عشق به یه زن . بیشتر ما اون قدر نیرومند نیستیم. پس لرد ادارد شخصی بین ده هزار نفره«
ما تنها . ي لبخند برادر؟ همه باد هواست یا خاطره... چه ارزشی داره؟ وظیفه در برابر احساس نوزاد در آغوشت

  .اینه شکوه ما و تراژدي عظیم ما. انسانیم و خدایان ما رو براي عشق ورزیدن خلق کردند

. گزاران نگهبانی شب آگاه بودند که تنها سد مملکت در برابر ظلمات شمال، شجاعت اوناست بنیان
پس سوگند خوردند که همسر و . شون رو سست بکنه ارادهدونستند که نباید وفاداري دوگانه داشته باشند که  می

  .بچه نخواهند داشت

از صدها . مادري که بهشون زندگی داده، پدري که بهشون اسم داده. با این حال برادر و خواهر داشتند
ن قسم پس همچنی. مونند ها ثابت می دونستند که شرایط شاید تغییر بکنه، اما انسان قلمروي متخاصم میومدند و می

  .گیره کنه، جانب کسی رو نمی خوردند که نگهبانی شب در دعواهاي قلمرویی که ازش محافظت می

وقتی اگان، هارن سیاه رو کشت و مملکتش رو براي خودش برداشت، برادر . اونا به قسمشون پایبند موندند
در روزگاري که هفت . نکرداون حرکت . ي کل نگهبانان شب بود، با ده هزار سرباز تحت فرمان هارن فرمانده

نگهبانان . پادشاهی، هفت پادشاهی جدا بود، هیچ نسلی نبود که سه یا چهار تا از اونا با هم در جنگ نباشند
ها رو درو کردند،  هاي نخستین انسان ها از دریاي باریک گذشتند و پادشاهی وقتی اندال. جانبداري نکردند

پس همیشه این . پایبند موندند و محل خدمتشون رو ترك نکردندهاي سرنگون شده به قسمشون  پسرهاي شاه
  .اینه بهاي شرف. طور بوده، سالیانی خارج از شمارش

و ما همگی وقتی که بهایی نداره، . ي هر انسانی شجاعه وقتی چیزي براي ترسیدن وجود نداره، کالغ به اندازه
با این حال، دیر یا . رسه رافت چقدر آسون به نظر میي ش پس قدم برداشتن در جاده. دیم مون رو انجام می وظیفه

  ».رسه که آسون نیست، روزي که باید انتخاب بکنه زود در زندگی هر انسان روزي فرا می

رسید  بقیه به نظرش می. هاي درازي از گوشت آویزان بود خوردند، از منقارشان رشته ها هنوز می بعضی از زاغ
اینه ... و نوبت من رسیده«. کرد سنگینی تمام آن چشمان ریز سیاه را حس می جان. کنند که دارند تماشایش می

  »خواید بگید؟ چیزي که می

انگار درست داشت قلبش را . هاي سیاه مرده به او نگاه کرد استاد ایمون سرش را برگرداند و با آن چشم
ي غذا را به میان  ت و باقیماندهسطل را با هر دو دست گرف. جان احساس برهنگی و رسوایی کرد. کرد بررسی می

ها سراسیمه جیغ  آن. ها را پراکنده کردند قطعات گوشت و خون به هر طرف پخش شدند، زاغ. ها پاشید میله
جان سطل خالی را رها . ها را کش رفتند و با ولع بلعیدند هاي فرزتر در هوا لقمه پرنده. کشیدند و به هوا پریدند

  . فتدکرد تا با صدا روي زمین بی



. اوه، بله. درد داره، پسر«: آهسته گفت. ي او گذاشت اش را روي شانه ي پر از لکه پیرمرد دست چروکیده
  ».دونم من می. مونه و همیشه این طور باقی می. همیشه دردناکه... انتخاب

  »...حتی اگه حرامزاده باشم، اون هنوز پدرمه. دونه هیچ کس نمی. دونید نمی«: جان به تلخی گفت

سر پیرش را تکان داد؛ » کنی اولین نفري؟ کردي، جان؟ فکر می به حرفام گوش نمی«. استاد ایمون آه کشید
. خدایان سه بار صالح دونستند که قسم منو امتحان کنند«. داد حرکتی که خستگی را بیش از هر حرفی نشان می

اون موقع، توانم تحلیل رفته . شده بودمیک بار وقتی پسربچه بودم، یک بار در اوج جوانی، یک بار وقتی پیر 
هاي من از جنوب خبر  زاغ. ي بار اول ظالمانه بود سو شده بودند، با این حال امتحان به اندازه هام کم بود، چشم

من کور پیر . هاشون، نابودي خاندانم، مرگ خویشاوندانم، رسوایی و ویرانی تر از بال آوردند، اخباري تیره می
ي یه شیرخوار عاجز بودم، اما چه اندوهی داشت فراموش شده در اینجا نشستن،  بکنم؟ به اندازه تونستم چکار می

  »...هاي کوچک رو کشتند، و حتی بچه ي برادرم و پسرش رو می ي بیچاره وقتی که نوه

شما کی «: آهسته، کمی همراه با ترس، پرسید. ي برق اشک در چشمان پیرمرد مبهوت ماند جان با مشاهده
  »ستید؟ه

تنها یکی از اساتید دژ، موظف به خدمت کردن در کسل بلک و «. هایش لرزید دندانی روي لب لبخند بی
» .گذاریم پوشیم، اسم خاندانمون رو کنار می خوریم و گردنبند می در صنف ما، وقتی سوگند می. نگهبانی شب

پدرم میکر، نخستین با «. د دست کشیدگوشتش شل آویزان بو پیرمرد روي زنجیر استادي که از گردن باریک بی
پدر بزرگم اسم پرنس ایمون، شوالیه اژدها، رو روي . نام او، بود و برادرم، اگان، بعدش به جاي من سلطنت کرد

اون بود که اسمم رو ایمون . اي رو باور کنی من گذاشت، که عموش بود یا پدرش، بستگی داره که چه قصه
  »...گذاشت

  »تارگرین؟... ایمون«. شد جان باورش نمی

گم که بمونی یا  و به خاطر آگاهی داشتن، بهت نمی... دونم بینی جان، من می پس می. یه زمانی، یه زمانی«
صدایش تا حد زمزمه » .مثل من. ي عمرت باهاش کنار بیاي چیزیه که خودت باید تصمیم بگیري و بقیه. بري

  »...مثل من«. پایین آمد

   



  دنريس - ۶۱
کنیزها و مردهایی که محافظین مخصوصش . ها راند اي را به میان مرده یگر تمام شد، دنی نقرهوقتی جنگ د

  .کردند آمدند و با هم شوخی می بودند، لبخند زنان به دنبالش می

ها و  هاي چاودار و جو را له کرده بود، به جایشان ارخ ها زمین را زیر و رو کرده بود و جوانه هاي داترك سم
هاي در حال جان کندن  موقعی که از کنار اسب. ل جدیدي کاشته و با خون آبیاري کرده بودندتیرها محصو

. خواندند نالیدند و دعایشان را می ها می زخمی. کشیدند کردند و شیهه می ها سرشان را بلند می گذشت، آن می
کردند و مرده یا  جمع می ها در حرکت بود، مردهایی با تبر سنگین که محصولی از سر در بین آن» جاکا ران«

کشیدند و  ها تیرها را از اجساد بیرون می ها گروهی از دختربچه به دنبال آن. زنده برایشان فرقی نداشت
ها هیچ وقت  ي وحشی آن آمدند که گله اي می هاي الغر و گرسنه آخر از همه سگ. کردند سبدهایشان را پر می

  .ماند از کاالسار زیاد عقب نمی

به نظر هزاران جسد بودند، هر یک پوشیده با ابر سیاهی از مگس و تعداد . قبل همه مرده بودندگوسفندها 
دانست که کار سوارکاران کال اوگو بوده؛ هیچ یک از افراد کاالسار دروگو آن قدر ابله  دنی می. زیادي تیر

  . نبودند که وقتی چوپان هنوز زنده است تیر را براي کشتن گوسفند تلف کنند

زیر دیوارهاي . شدند هاي سیاه دود، غلتان و خروشان به آسمان آبیِ گرفته بلند می ر غرق آتش بود، ستونشه
ها را از ویرانه به خارج هدایت  مانده هاي بلندشان، زنده تاختند و با شالق ي خشتی، سواران به اطراف می شکسته

ست خورده و در بند بودند، با غروري مصمم قدم هاي کاالسار اوگو، با وجود اینکه شک ها و بچه زن. کردند می
دنی . سرنوشت اهالی شهر فرق داشت. رسید که ترسیده باشند اکنون برده بودند، اما به نظر نمی. داشتند برمی

هایی تهی و مرده، دست  مادرها با قیافه. سوخت؛ به یاد داشت که ترس چه احساسی دارد دلش به حالشان می
ها و  شد؛ معلولین و بزدل تنها چند مرد بینشان دیده می. کشیدند فته بودند و به دنبالشان میهاي گریان را گر بچه

  .ها پدربزرگ

ها هیش راکی  ها به آن گویند، اما داترك سر جورا گفته بود که اهالی این سرزمین به خودشان الزاري می
هاي  گرفت، چون همان پوست مسی و چشم میها اشتباه  ها را با داترك زمانی دنی آن. گفتند، یعنی قوم بره می

هاي تختشان و موهاي سیاهی که به شکل عجیبی خیلی کوتاه بود، به نظرش  اما حاال با صورت. بادامی را داشتند
گفت که به جنوب خم  کال دروگو می. ي گوسفند و گیاهخوار بودند ها پرورش دهنده آن. رسیدند بیگانه می

  .ها سهم گوسفندها شود ه نبود که علف دریاي داتركشایست. رودخانه تعلق دارند

سوارکاري مسیرش را قطع کرد و او را . دنی پسري را دید که شتاب گرفت و به سمت رودخانه دوید
یکی . برگرداند، دیگران او را احاطه کردند، با شالق به صورتش کوبیدند و به این طرف و آن طرف راندند



دیگري با یک ضربه مچ . هایش از خون سرخ شدند باسنش را شالق زد که ران پشت سرش به راه افتاد، آن قدر
سرانجام، وقتی که پسر تنها توانایی خزیدن را داشت، از بازي . پایش را گیر انداخت و او را نقش زمین کرد

  .خسته شدند و تیري به پشتش زدند

دستکش و . اي روي زنجیر پوشیده بود یرهي سبز ت جلیقه. ي شکسته با او مالقات کرد سر جورا بیرون دروازه
اش کردند و بزدل  ها مسخره وقتی زره به تن کرد، داترك. بند و کالهخودش از فوالد خاکستري تیره بودند ساق

خواندند، اما شوالیه توهین به صورتشان تف کرد، خشم شعله کشید، چکاچک برخورد شمشیر دراز با ارخ بلند 
  .از همه مسخره کرده بود، روي زمین باقی ماند تا جان بکندشد و سوارکاري که بلندتر 

شوهر واالمقامتون در شهر منتظر «. سر جورا وقتی که به او نزدیک شد، روبند کالهخودش را باال برد
  ».شماست

  »اي ندیده؟ دروگو که صدمه«

د پسرش فوگو که بعد اول کال اوگو و بع. امروز دو کال کشت. چند زخم، چیزي نبود که اهمیت داشته باشه«
ها رو از موهاي اونا بریدند و حاال صداي هر قدم کال دروگو بلندتر  ها زنگ همخون. کشته شدن اوگو کال شد

  ».از قبله

اوگو و پسرش در ضیافت نامگذاري، همان روز تاجگذاري ویسریس، نیمکت باال را با شوهرش شریک 
ها  ي سواران برادر بودند و تمام اختالف مادر، جایی که همه بودند، اما آن در وییس داترك بود، زیر کوهستان

برد که کال دروگو  کاالسار اوگو به شهر یورش می. کرد اینجا در علفزار موضوع فرق می. شد کنار گذاشته می
هاي  دنی متحیر بود که قوم بره وقتی براي اولین بار از روي دیوارهاي خشتی خود غبار اسب. غافلگیرش کرد

هایی که هنوز باور  ترها و احمق شاید چند نفرشان، جوان. ا را دیدند پیش خودشان چه فکري کرده بودنده آن
  .کنند، خیال کردند که امداد غیبی رسیده داشتند که خدایان دعاهاي مردم درمانده را اجابت می

سوارکاري او را به  .کرد تر نبود با صداي ظریف بلندي گریه می سمت دیگر جاده، دختري که از دنی بزرگ
چند سوارکار دیگر از اسب پایین آمدند و نوبت . اي از اجساد پرت کرد و به بدنش وارد شد صورت روي توده

  .ها براي قوم بره آورده بودند این امداد غیبی بود که داترك. گرفتند

هایش را محکم  لب. من از تبار اژدها هستم: گرداند به خودش یادآوري کرد دنی موقعی که صورتش را برمی
  .روي هم فشرد و قلبش را سخت کرد، راهش را به سمت دروازه ادامه داد

  ».با این وجود، شاید ده هزار اسیر گرفته باشیم. بیشتر سوارهاي اوگو فرار کردند«: گفت سر جورا داشت می



. دارها خواهد برد هي خلیج برد ها را در امتداد رودخانه به یکی از شهرهاي حاشیه کال دروگو آن. برده
این جنگ بود، واقعیتش این بود، بهاي تخت . خواست گریه کند، اما به خودش گفت که باید قوي باشد می

  .آهنین بود

ایلیریو نوشته . پردازند از یه کاروان برده، پول بهتري می. به کال گفتم که بهتره به میرین بره«: سر جورا گفت
ها براي دخترهاي جوان سالم دو برابر و براي پسرهاي  خانه براي همین فاحشهکه سال پیش اونجا طاعون اومده، 

ها به تعداد کافی این سفر رو طاقت بیارند، طالي حاصل براي  اگه بچه. پردازند زیر ده سال سه برابر پول می
  ».شه ي مورد نیاز ما کافی می ها و خدمه ي تمام کشتی تهیه

اي که ادامه  ي کشیده آورد؛ ناله شد، صداي سوزناکی درمی تجاوز میپشت سرشان، دختري که داشت به او 
بگو «: به سر جورا دستور داد. اي را برگرداند دست دنی دور افسار سفت شد و سر نقره. داشت و ادامه داشت

  ».دست بردارند

  . رسید شوالیه مبهوت به نظر می» کالیسی؟«

جاگو، کارو، شما به سر «: ي خشن داترکی گفت ش با لهجهبه محافظین» .جلوشون رو بگیر. شنیدي چی گفتم«
  ».خوام تجاوزي صورت بگیره نمی. کنید جورا کمک می

  .جنگجوها با سردرگمی به هم نگاه کردند

پرنسس، شما قلب مهربانی دارید، اما «: جورا مورمونت اسبش را با مهمیز به کنار دنی هدایت کرد و گفت
  ».کنند حاال پاداششون رو طلب می. اون مردها براي کال خون ریختند. همیشه بودهاین رسمیه که . متوجه نیستید

اولین مرد کارش با او . نالید سمت دیگر جاده، دختر هنوز به زبان یکنواختی که به گوش دنی ناآشنا بود می
  .تمام شده بود و دومی جایش را گرفته بود

مردهاي بره . کنند سوارها مفتخرش می. شی نداره، کالیسیارز. اون یه دختر بره است«: کارو به داترکی گفت
  ».دونند خوابند، همه می با گوسفندها می

جاگو که روي نریان خاکستري بلندي سوار بود که دروگو به او » .دونند همه می«: کنیزش ایري تکرار کرد
ه، جاگو زبونش رو براتون میاره، د هاتون رو آزار می هاش گوش اگه ناله. دونند همه می«: داده بود، موافقت کرد

  .ارخش را کشید» .کالیسی

به دستورم عمل کنید، وگرنه به . شم من مدعی مالکیتش می. اي بهش برسه خوام هیچ صدمه نمی«: دنی گفت
  ».کنید کال دروگو باید توضیح بدید که چرا سرپیچی می



هاي موها بلند شد و کارو و  ي زنگصدا» .اطاعت، کالیسی«: زد گفت جاگو موقعی که به پهلوي اسبش می
  .سایرین دنبال او راه افتادند

  ».باهاشون برو«: به سر جورا فرمان داد

  ».واقعاً که خواهر برادرتون هستید«. نگاه عجیبی به دنی انداخت» .هر چی شما دستور بدید«

  .شد دنی متوجه نمی» ویسریس؟«

  . چهار نعل دور شد» .نه، ریگار«

ارخ جاگو برق زد و سر مرد از . شان متقابالً داد کشید یکی. متجاوزین به او خندیدند. را شنیددنی فریاد جاگو 
ها به فحش تبدیل شدند و سوارکارها به سالح دست بردند، اما تا آن زمان کارو  خنده. هایش به پایین غلتید شانه

ي  سوارکاران با چشمان تیره. اشاره کرداي  دنی دید که آگو به او سوار بر نقره. و آگو و راکارو رسیده بودند
  .هایشان رفتند کنان پراکنده شدند و سراغ اسب بقیه زمزمه. شان تف کرد یکی. سرد به او نگاه کردند

آورد؛ چنان غرق در لذت خودش بود که  برد و درمی تمام این مدت مردي که روي دختر بود همچنان فرو می
ها غلت خورد، چاقو به  داترکی میان گل. را پیاده شد و او را به کنار هل دادسر جو. خبر بود ظاهراً از اطرافش بی

ي اجساد بلند  مورمونت دختر را از روي توده. دست به روي پاهایش پرید، تیر آگو به گلویش فرو رفت و مرد
خواید  می«. به پیش دنی در سمت دیگر جاده هدایتش کرد. آلود خودش را دور او انداخت کرد و رداي خون
  »باهاش چکار کنید؟

تو . هاش برس دوریا، به زخم«. مویش پوشیده از خون بود. لرزید، چشمانش گشاد و خیره بودند دخترك می
  .ي چوبی شکسته راند اي را به میان دروازه نقره» .بقیه با من بیایید. ي سوارکارها رو نداري، شاید ازت نترسه قیافه

. آور خودش را انجام داده بود کار چندش» جاکا ران«سوختند و  ها می هخیلی از خان. داخل شهر بدتر بود
هر . به زنان دیگري برخوردند که قربانی مردها بودند. سر بودند هاي باریک پیچ در پیچ، پر از اجساد بی کوچه

یکی از . کرد یفرستاد تا به آن پایان بخشند و ادعاي مالکیت برده را م کشید، محافظینش را می بار دنی افسار می
اي دنی را دعا کرد، اما از  اي با دماغی تخت و هیکلی درشت، به زبان مشترك شکسته بسته ها، زن چهل ساله آن

ترسیدند که دنی به نفع  با غصه متوجه شد که به او مشکوك هستند؛ می. هایی تهی نصیبش شد بقیه تنها نگاه
  .تر نجاتشان داده باشد سرنوشتی شوم

کردند سر  هاي جدیدش را به پشت سرش هدایت می که ایستادند، وقتی که محافظینش برده چهارمین بار
  ».شون بشی، دخترم تونی مدعی همه نمی«: جورا گفت



در صالحیت شما نیست که . من کالیسی هستم، وارث هفت پادشاهی، از تبار اژدها«: دنی به او یادآوري کرد
اي از شهر، ساختمانی با صدایی بلند در میان آتش و دود فرو ریخت و  در گوشه» .تونم بکنم بهم بگید چکار نمی

  .زده را شنید هاي وحشت دنی صداي دوردست گریه و زاري بچه

کال دروگو را نشسته در مقابل معبدي مربع شکل یافتند که پنجره نداشت، دیوارهاي ضخیم خشتی داشت و 
اي از سر به ارتفاعی بلندتر از قدش به چشم  سر او توده پشت. اي عظیمی شباهت داشت گنبدي که به پیاز قهوه

ي لختش پوشیده از  یکی از تیرهاي کوتاه قوم بره به باالي بازویش فرو رفته بود و سمت چپ سینه. خورد می
  .سه همخونش در کنارش بودند. خون بود

. لوي کال زانو زدج. ژیکوي در پایین آمدن کمکش کرد؛ شکم بزرگ و سنگینش دست و پا گیر شده بود
اي  عمق بود؛ نوك پستان چپش بریده شده و تکه زخم ارخ وسیع اما کم» .خورشید و ستارگان من زخمی شده«

  .اش آویزان بود از گوشت و پوست خونی مثل یک قالی خیس از سینه

 به خاطرش اونو. یک خراش، ماه زندگی، از ارخ همخون کال اوگو«: کال دروگو به زبان مشترك گفت
شنوي و  صداي اوگو رو می«. هاي مویش آهسته به صدا درآمدند سرش را چرخاند، زنگ» .کشتم، اوگو هم

  ».فوگو، کاالکاي اون، که وقتی کشتم کال بود

  ».شه، در برابر خورشید زندگی من، ایستادگی کنه تونه در برابر پدر نریانی که بر دنیا چیره می هیچ کس نمی«

با سلسله کلمات خشمگینی که براي گوش دنی . د و از روي زین پایین پریدجنگجویی سوار بر اسب آم
. هیکل نگاه سنگینی به دنی انداخت و به کال رو کرد همخون درشت. هایی به هگو زد زیادي سریع بود، حرف

  ».گه که کالیسی غنیمتش رو گرفته، یه دختر بره که مال اون بوده می. این مغو از محافظین کو ژاکوست«

به . اش ثابت و عبوس بود، اما کنجکاوي در چشمان سیاهش مشهود بود قیافه. ال دروگو به دنی رو کردک
  ».واقعیت رو بهم بگو، ماه زندگی من«: داترکی دستور داد

  .دنی به او گفت که چه کرده؛ با کلمات ساده و رك، به زبان خود کال تا او بهتر متوجه شود

هاي ما هستند، هر طور که دلمون  ها حاال برده این زن. این سنت جنگه«. بود وقتی تمام شد، دروگو اخم کرده
  ».کنیم خواد باهاشون رفتار می می

. خواد که اونا رو از گزند حفظ کنم من دلم می«: دنی با این فکر که نکند از حدش تجاوز کرده باشد گفت
ه با مالطفت باهاشون رفتار کنند و مثل همسر ها جفتگیري کنند، بگو ک اگه جنگجوهاي شما الزمه که با این زن

  ».بهشون در کاالسار جا بدید و بذارید براتون پسر به دنیا بیارن. نگهشون دارند



  »کنه؟ مگه اسب با گوسفند جفتگیري می«. او بود که خندید. ترین بوده رحم ها بی کاتو همواره بین همخون

اژدها هم اسب شکار «. دنی با عصبانیت به او رو کرد. چیزي در لحن او، دنی را به یاد ویسریس انداخت
  ».کنه هم گوسفند می

به خاطر وجود پسرم در درونشه، نریانی که بر ! شه ببین مزاجش چقدر داره آتشین می«. کال دروگو لبخند زد
که نشستی  اگه مادر تو رو همون جا... آهسته برون، کاتو. بخشه شه، اونه که مادرش رو گرما می دنیا چیره می

اي براي  ي دیگه و تو، مغو، جلوي زبونت رو بگیر و بره. کنه ها زیر سم له می آتش نزنه، پسر حتماً تو رو بین گل
خواست دستش را به سمت دنریس دراز کند، اما وقتی  می» .اینا به کالیسی من تعلق دارند. سواري پیدا کن

  .هم رفت و سرش را برگردانداش از درد در  بازویش را بلند کرد، ناگهان قیافه

. ها بدتر از آن بودند که سر جورا به او قبوالنده بود زخم. توانست شدت زجر او را احساس کند دنی می
ها علف و  زن. هاي برده هاي عقیم و خواجه زن: ها را داشت کاالسار دو نوع از آن» ها کجا هستند؟ کننده درمان«

  »چرا مشغول رسیدگی به کال نیستند؟«. ها چاقو و سوزن و آتش جهبردند، خوا معجون و طلسم به کار می

دنی دید که سوار همخون » .مو رو مرخص کرد کال خودشون مردهاي بی«: کوهولوي پیر به او اطمینان داد
  .ي چپ خودش زخمی برداشته؛ یک بریدگی عمیق روي شانه

این تیر بیشتر از نیش . اول اونا درمان بشن بذار. سوارکارهاي من زخمی شدند«: شقی گفت کال دروگو با کله
  ».دم شه که با افتخار به پسرم نشون می مگس نیست، این زخم کوچک هم فقط یه جاي زخم جدید می

از محلی که تیر بازویش را سوراخ . دید ي او، جایی که پوست کنده شده بود، عضالت را می دنی روي سینه
جاگو، برو دنبال این . شایسته نیست که کال دروگو منتظر بمونه«. چکید کرده بود، قطره خونی داشت می

  ».ها و فوراً بیارشون اینجا خواجه

  ».هاي سوارکار بزرگ رسیدگی کنم تونم به زخم اي، من می بانوي نقره«: صداي زنی از پشت سرش گفت

ل با دماغ تخت که در هیک هایی بود که مدعی شده بود، همان زن درشت یکی از برده. دنی سرش را برگرداند
  .حقش دعا کرده بود

  ».آگو، زبونش رو ببر. خوابه احتیاجی نداره کال به کمک یه زن که با گوسفندها می«: کاتو داد زد

  .آگو موي او را گرفت و چاقویی را روي گلویش گذاشت

  ».بذار حرف بزنه. اون مال منه. نه«. دنی دستش را بلند کرد



  .چاقویش را پایین آورد. آگو نگاهی به کاتو انداخت

لباسی که به تن داشت، . کرد زن خیلی خوب داترکی صحبت می» .قصد جسارت نداشتم، جنگجوي دلیر«
شد که همه جایش گلدوزي داشت، اما حاال گلی و خونی و پاره  ترین پشم محسوب می زمانی اعالترین و نازك

من کمی در هنر درمان مهارت «. ي درشتش را بپوشاندها اش را با دست گرفته بود تا پستان پیراهن پاره. بود
  ».دارم

  »تو کی هستی؟«: دنی از او پرسید

  ».من همسر خداي این معبد هستم. 1اسمم میري ماز دوره«

دنی داستان هولناکی را به خاطر آورد که یک شب ژیکوي جلوي . نگاهش تیره بود» .مغ«. هگو غرولند کرد
برد؛ چیزي  ترین جادوها بهره می شد و از سیاه غ زنی بود که با شیاطین همبستر میم. آتش به او تعریف کرده بود

  .مکید آمد و زندگی و توان را از بدنشان می ها می خبیث، شیطانی و فاقد روح، که در ظلمات شب سراغ انسان

  ».من یه درمانگر هستم«: میري ماز دور گفت

  ».مو بمونیم گم این مغ رو بکشیم و منتظر مردهاي بی ن، میهمخون م. درمانگر گوسفندها«. کاتو پوزخند زد

ریا، شباهتی به یک مغ  استخوان بی به نظرش این پیرزن درشت. دنی به اظهارات سوار همخون اعتنا نکرد
  »کجا درمان کردن رو یاد گرفتی، میري ماز دور؟«. نداشت

اي خوشایند چوپان بزرگ رو آموخت، و طرز ه مادرم قبل من همسر خدا بود و به من تمام آوازها و افسون«
تر و زیباتر بودم، با کاروانی به آشائی  وقتی جوان. درست کردن دود و روغن مقدس از برگ و ریشه و میوه

هاي زیادي به آشائی میان، پس اون قدر موندم که هنر  ها از سرزمین کشتی. رفتم تا از ساحرهاي اونجا بیاموزم
سراي ماه از جوگوس نائی، آوازهاي زایمانش رو به من هدیه  یه نغمه. مطالعه کنم مداواي مردم دوردست رو

داد، زنی از خود شما مردمان سوارکار به من جادوي علف و ذرت و اسب رو آموخت و استادي از مغرب زمین 
  ».پیش روي من یه جسد رو باز کرد و تمام اسرار نهفته در زیر پوست رو نشونم داد

  »یه استاد؟« :سر جورا گفت

هاي  سرزمین. اهل اون طرف دریا. از دریا. خودش رو ماروین معرفی کرد«: زن به زبان مشترك پاسخ داد
اون بهم این زبون رو یاد . کنند پوشند و اژدهاها فرمانروایی می جایی که مردها آهن می. مغرب زمین. هفتگانه

  ».داد
                                                             

١ Mirri Maz Duur  



  »سر خدا، بهم بگو این ماروین دور گردنش چی داشت؟هم. یه استاد در آشائی«: سر جورا متفکرانه گفت

  ».پوش اش کنه، با زنجیرهایی از چندین نوع فلز، سرور آهن تونست خفه یه زنجیر چنان سفت که می«

تنها یه مرد که در دژ اولدتاون آموزش دیده، همچین گردنبندي داره و همچین «. شوالیه به دنی نگاه کرد
  ».د هستندمردهایی در درمان خیلی وار

  »خواي به کال من کمک کنی؟ چرا می«

چوپان بزرگ منو به زمین . ها از یک گله هستند ي انسان به ما آموختند که همه«: میري ماز دور پاسخ داد
  ».هاش رو هر جا که پیدا کردم مداوا کنم فرستاده تا بره

  ».ما گوسفند نیستیم، مغ«. کاتو سیلی نیشداري به او زد

  ».دم آسیبی ببینه اجازه نمی. نکن، اون مال منه«: یت گفتدنی با عصبان

  ».تیر باید درآورده بشه، کاتو«: کال دروگو غرولند کرد

تون باید  و سینه. بله، سوارکار بزرگ«: اش گذاشته بود گفت میري ماز دور که دست روي صورت سرخ شده
  ».تمیز و دوخته بشه تا زخم چرك نکنه

  ».س انجامش بدهپ«: کال دروگو دستور داد

ي خدا هستند، جایی که نیروي شفابخشی  هاي من داخل خانه سوارکار بزرگ، وسایل و مرهم«: زن گفت
  ».بیشترین قوت رو داره

  ».کنم، همخون من من حملت می«: هگو پیشنهاد کرد

بدون » .من به کمک هیچ مردي احتیاج ندارم«: با صدایی مغرور و خشن گفت. کال دروگو او را کنار راند
اي از خون  از جایی که ارخ اوگو نوك پستانش را بریده بود، موج تازه. شان قد کشید کمک ایستاد، روي همه

دروگو » .تونی به من تکیه کنی من مرد نیستم، پس می«: زمزمه کرد. دنی به سرعت به کنارش شتافت. بیرون زد
داشتند، دنی مقداري از وزن او  گلی قدم برمی وقتی به سمت معبد بزرگ. ي او نهاد دست بزرگش را روي شانه

دنی به سر جورا و محافظین خاصش دستور داد که مراقب . سه همخون تعقیبشان کردند. را به دوش کشید
  .ورودي باشند و مواظب باشند که وقتی در داخل هستند، کسی بنا را به آتش نکشد



هاي مخفی در باال  نور ضعیفی از پنجره. ز مرتفع رسیدنداز چند اتاق انتظار گذشتند و به تاالر مرکزي زیر پیا
هاي گوسفند روي کف ساخته شده از  پوستین. کردند چند مشعل روي دیوار دود می. کرد اتاق را روشن می
ها  هاي آبی بود و رویش چوپان میري ماز دور به محراب اشاره کرد که سنگ بزرگی با رگه. خشت پخش بودند

پیرزن مشتی برگ خشک به یک . کال دروگو روي آن دراز کشید» .اونجا«. کاري شده بود هایشان کنده و گله
  ».بهتره بیرون منتظر باشید«: به سایرین گفت. منقل ریخت و اتاق با دودي معطر پر شد

  ».کشیم همین جا انتظار می. هاي کال هستیم ما همخون«: کوهولو گفت

اي به کال برسه، همون بال سر  صدمه. ها، اینو بدون داي برههمسر خ«. کاتو به میري ماز دور نزدیک شد
  .کند درآورد و تیغ را به زن نشان داد چاقویی را که با آن پوست می» .خودت میاد

ریا و دماغ تختش  ي بی تواند به این پیرزن با آن قیافه کرد که می دنی احساس می» .رسونه اون آسیبی نمی«
  .از دست متجاوزین نجات داده بود اعتماد کند؛ به هر حال او را

سوارکار بزرگ خیلی زورش نسبت به من . اگه باید بمونید، پس کمک کنید«: ها گفت میري به همخون
اش تا  گذاشت که لباس پاره» .حرکت نگهش دارید کشم، بی موقعی که تیر رو از گوشتش بیرون می. زیاده

ها و چاقوها و  ها و جعبه را باز کرد، خودش را با بطري اي کاري شده ي کنده کمرش پایین بیفتد و صندوقچه
ي تیر را شکست و سر  وقتی آماده شد، به زبان الزارینی شروع کرد به ورد خواندن، و بدنه. ها مشغول کرد سوزن

کال دروگو به او . ها ریخت اي از شراب را روي منقل جوشاند و روي زخم خمره. خاردار آن را بیرون کشید
خمیر . اش را به سینه معطوف کرد هاي خیس بست و توجه زن زخم تیر را با برگ. ، اما تکان نخوردفحش داد

هایش را روي هم  کال دندان. هاي پوست را به جایشان پس کشید سبزي را روي بریدگی مالید، سپس گوشه
رد و شروع کرد به بستن اي از نخ ابریشم درآو اي و قرقره همسر خدا سوزنی نقره. فشرد و فریادش را خفه کرد

اي از  وقتی کارش تمام شد، روي پوست مرهم سرخی مالید، باز برگ رویش گذاشت و سینه را با تکه. پوست
کنی و  تب می. دم بخونی و پوست بره رو برنداري باید ده روز و ده شب دعاهایی که بهت می«. پوست بره بست

  ».مونه ی میخارش داره و بعد خوب شدن، یه جاي بزرگ زخم باق

» .خونم، زن گوسفند هام آواز می من به افتخار زخم«. هاي کال دروگو به صدا درآمدند و او نشست زنگ
  .بازویش را خم کرد و اخم کرد

کشی، اما باید براي مبارزه با اشباح  درد می. ي خشخاش هم ننوش شراب ننوش، شیره«: زن به او هشدار داد
  ».عفونتزا بدنت رو قوي نگه داري

ام رو  کوهولو، جلیقه. نوشم کنم و هر چی خوشم بیاد می من کال هستم، روي درد تف می«: دروگو گفت
  .پیرمرد با عجله بیرون رفت» .بیار



  »...چند لحظه پیش، شنیدم که از آوازهاي زایمان حرف زدي«: دنی به الزارینی زشت گفت

هم، هیچ وقت نوزادي رو از دست ندادم، بانوي من از هر راز بستر خونین آگا«: میري ماز دور پاسخ داد
  ».اي نقره

  ».وقت من نزدیکه، اگه مایلی دوست دارم که تو موقعش حاضر باشی«

اون به دستورت عمل . گن کنند، بهش می ماه زندگی من، از برده درخواست نمی«. کال دروگو خندید
. کنند، این محل خاکستر شده ها صدامون می باس. هاي من بیاید همخون«. از روي محراب پایین پرید» .کنه می

  ».وقت تاختن رسیده

. غره مفتخر کند هگو کال را به خارج معبد هدایت کرد، اما کاتو معطل کرد تا میري ماز دور را به چشم
  ».یادت باشه مغ، هر بالیی سر کال بیاد، سر تو هم میاد«

چوپان بزرگ مراقب . حق با توئه، سوارکار«: دادکرد پاسخ  هایش را جمع می ها و شیشه زن که داشت خمره
  ».ست گله

   



  تيريون - ۶۲
اي  ي شاهی، میز کاج درازي زیر یک درخت نارون برافراشته بودند و رویش سفره اي مشرف به جاده روي تپه

هاي بلند مرتبه و  لرد تایوین آنجا در کنار چادر مجللش، شامش را در حضور شوالیه. طالیی کشیده بودند
اي رفیع در اهتزاز  اش روي نیزه باالي سرش پرچم بزرگ ارغوانی و طالیی. کرد لردهاي پرچمدارش صرف می

  .بود

کرد و موقعی که لنگ لنگان از شیب منتهی به  تیریون دیر کرده بود، زخم زین داشت و بدنش درد می
پیمایی روز، طوالنی و  راه .اي است ي مسخره رفت، کامالً آگاه بود که چه منظره جایگاه پدرش باال می

ها  تاب دم غروب بود و هوا جوالنگاه شب. فکر کرد که امشب خیلی سریع مست خواهد کرد. کننده بود خسته
  .بود

بو . اي متفاوت در دهن هر کدام پنج بچه خوك، پوستشان برشته و داغ، میوه: کردند آشپزها گوشت سرو می
  .و جایش را روي نیمکت در کنار عمویش اشغال کردگفت » خوام عذر می«. دهنش را آب انداخت

اگه به میدان جنگ هم مثل اومدن سر میز . ها بکنم شاید بهتر باشه تو رو مسئول دفن مرده«: لرد تایوین گفت
  ».تاخیر داشته باشی، تا رسیدنت جنگ دیگه تموم شده

د الزم نیست، دوست ندارم طمعکار زیا. اوه، حتماً امکانش هست که یکی دو تا رعیت به من بسپارید، پدر«
پوست برشته زیر چاقو جلز . برید تماشا کرد فنجان شرابش را پر کرد و خدمتکاري را که خوك را می» .باشم

  .دید ها می اي بود که تیریون بعد مدت ترین منظره دلنشین. ي داغ از گوشت بیرون ریخت ولز کرد و شیره

گن که قشون  هاي سر آدام می گشتی«: شد، پدرش گزارش داد یهاي گوشت خوك پر م وقتی سینی با برش
احتماالً بیش از یک روز . استارك از دوقلوها به سمت جنوب حرکت کرده، قواي لرد فري بهشون ملحق شده

  ».پیمایی به شمال از ما فاصله ندارند راه

  ».خوام غذا بخورم پدر لطفاً، می«: تیریون گفت

ندازه، تیریون؟ اگه برادرت جیمی اینجا بود، براي پنجه به  ارك ترس به دلت میفکر روبرو شدن با پسر است«
  ».پنجه شدن با اون آرام و قرار نداشت

پسر استارك اصالً به اون اندازه ترد نیست و هیچ وقت . دم با اون خوك دست به پنجه بشم من ترجیح می«
  ».ده همچین بوي خوبی نمی



امیدوارم که «. ها بود، به جلو خم شد ول تجهیزات و تدارکات آنلرد لفورد، مرد بد عنقی که مسئ
  ».هاي اعالیی رو حروم اونا کردیم میل نباشند، وگرنه سالح ي شما بی هاتون به اندازه وحشی

وقتی به لفورد گفته » .برند، سرورم اي بهره می هاي من از فوالد شما به نحو شایسته وحشی«: تیریون پاسخ داد
اي  ها پایین آورده، سالح و زره احتیاج دارد، او چنان قیافه تجهیز سیصد نفري که اولف از کوه بود که براي

  .ها کند اش را تسلیم آن گرفته بود که انگار خواسته شده که دخترهاي باکره

امروز اون لندهور پشمالو رو دیدم، اونی که اصرار داشت دو تا تبر جنگی بهش بدن، «. لرد لفورد اخم کرد
  ».ي هاللیِ دوقلوي سیاه برهاي سنگین با دو لبهت

  ».شاغا دوست داره که با هر دو دست بکشه«: گذاشتند گفت وقتی سینی گوشت داغ را جلوي تیریون می

  ».هنوز اون تبر چوبیش از پشتش آویزون بود«

برد و مقدار کافی  اش را به ظرف نمک فرو انگشت شست و اشاره» .شاغا معتقده که سه تبر از دو تا هم بهتره«
  .از نمک روي گوشتش ریخت

هات رو در  به نظرمون رسیده که بد نیست موقع درگیر شدن، تو و وحشی«. سر کوان به جلو خم شد
  ».قراول بذاریم پیش

اي از  تیریون نوك خنجرش را به تکه. سر کوان ندرتاً فکري داشت که قبلش به ذهن لرد تایوین نرسیده بود
یا » قراول؟ پیش«: با شک تکرار کرد. حاال پایینش آورد. برد بود و آن را به سمت دهانش میگوشت فرو برده 

نگریست، یا تصمیم گرفته بود که خودش را براي همیشه از  هاي او می پدرش با دید احترام جدیدي به قابلیت
  .صحیح استگفت کدام مورد  تیریون احساس شومی داشت که می. ي او خالص کند وجود تحقیر کننده

  ».به نظر من که خیلی درنده هستند«: سر کوان گفت

پدرش . کند یافته تکرار می اي تعلیم هاي عمویش را مثل پرنده تیریون متوجه شد که دارد حرف» درنده؟«
شب . بذار بهتون بگم چقدر درنده هستند«. کرد کرد، هر کلمه را سبک سنگین می اش می کرد، ارزیابی تماشا می
زدیم، سه  براي همین امروز وقتی اردو می. ی از برادران ماه یه کالغ سنگی رو سر یه سوسیس چاقو زدقبل، یک

بران . دونم خواستند سوسیس رو پس بگیرند، نمی شاید می. کالغ سنگی اون مرد رو گرفتند و گلوش رو بریدند
بها  بود، اما اولف به هر حال خونشانسی  به هر زحمت که بود نذاشت که شاغا کیر مرد مرده رو ببره، که خوش

  ».کنند خواد، که کان و شاغا از پرداختش امتناع می می

  ».ي مستقیمشونه وقتی سربازها انضباط ندارند، گناهش گردن فرمانده«: پدرش گفت



برادرش جیمی همیشه این توانایی را داشته که کاري کند که افرادش مشتاقانه از دستوراتش پیروي کنند و در 
خرید و با اسمش دیگران را  وفاداري را با طال می. تیریون از این نعمت محروم بود. رت لزوم برایش بمیرندصو

  »تونست ترس به دلشون بندازه؟ خواید بگید که یه مرد بزرگتر می سرورم، می«. کرد وادار به اطاعت می

کنند، شاید پیش قراول مکان مناسبی  اگه افراد پسرم ازش تبعیت نمی«. لرد تایوین لنیستر به برادرش رو کرد
  ».هاي تدارکاتی ما باشه تره که در عقب مواظب گاري بدون شک براش راحت. نباشه

اي نداري که در اختیارم بذاري، پیش  اگه پست فرماندهی دیگه. بهم لطف نکن، پدر«: با عصبانیت گفت
  ».کنم قراولت رو هدایت می

تو زیر دست سر گرگور خدمت . ي فرماندهی نزدم حرفی درباره«. از کرداش را براند لرد تایوین پسر کوتوله
  ».کنی می

موقعی که به زحمت از روي نیمکت . تیریون به خوك گاز زد، مدتی جوید و سپس با عصبانیت تف کرد
  ».لطفاً عفوم کنید، سروران من. متوجه شدم که گشنه نیستم«: خاست گفت برمی

ها را روي  هاي آن نگاه. تیریون برگشت و دور شد. ي مرخص شدن داد و اجازهلرد تایوین سر جنباند و به ا
پشت سرش ناگهان صداي خنده بلند شد، اما به عقب . رفت کرد و لنگ لنگان از تپه پایین می پشتش حس می

  .آرزو داشت که گوشت خوك در گلویشان گیر کند و خفه شوند. نگاه نکرد

اردوگاه لنیسترها در چندین فرسنگ بین رودخانه و . ها را تیره کرده بود چمي پر تاریکی چیره شده بود و همه
بین این همه انسان و اسب و درخت، پنهان شدن ساده بود و تیریون خودش را . ي شاهی گسترده شده بود جاده

ها مانند ستارگان آواره  تاب شب. ي بزرگ و چند صد آتش گذشت از جلوي چندین خیمه. در آن غرق کرد
بوي سوسیس سیردار لذیذ به مشامش خورد؛ آن چنان وسوسه برانگیز بود که شکم . زدند بین چادرها چرخ می

زن خندانی که زیر ردایی تیره لخت بود، . اي بلند شد در دوردست، صداي آواز هرزه. خالیش به غرولند افتاد
دار  کمی دورتر، دو نیزه. گون شدها واژ ي درخت ي مستش روي ریشه کننده شتابان از کنارش گذشت،  تعقیب

هاي برهنه و آغشته از عرق، روبروي هم  در دو طرف نهري باریک ایستاده بودند، زیر نوري که محو  با سینه
  .کردند شد حمله و دفاع تمرین می می

ي مردانی بود  در محاصره. هیچ کس به او اهمیت نداد. هیچ کس با او حرف نزد. هیچ کس به او نگاه نکرد
  .که براي خدمت به خاندان لنیستر سوگند خورده بودند، قشونی با قدرت بیست هزار نفر، با این وجود تنها بود



ها از فضاي  ي بم شاغا را از میان تاریکی شنید، مسیر صدا را تا سهم کوچک کالغ سنگی وقتی غرش خنده
بیا؛ کنار آتش بشین، ! مرد تیریون نصفه«. کان پسر کارات با تکان دادن پارچ آبجو صدایش کرد. شب دنبال کرد
  ».ما یه گاو نر داریم. ها گوشت شریک شو با کالغ سنگی

ي عظیم سرخ روي آتش غرانی آویزان بود؛ سیخی که به میانش فرو  الشه» .بینم، کان پسر کارات خودم می«
گوشت را  دو کالغ سنگی. البد واقعاً درختی کوچک بود. رفته بود به بزرگی درختی کوچک بود

از ظاهرش چنین به » .وقتی پخت صدام کن. ازت ممنونم«. چکید ها می چرخاندند و خون و روغن روي شعله می
  .راهش را ادامه داد. رسید که شاید قبل از شروع نبرد بپزد نظر می

خوردند، کالغ  ها غذا نمی ها با کالغ سنگی هر قبیله براي خودش آتش طبخ جدایی داشت؛ گوش سیاه
اي که از انبار  چادر محقرانه. خورد خوردند و هیچ کس با مردان سوخته غذا نمی ها با برادران ماه غذا نمی گیسن

تیریون دید که بران مشکی از شراب را با . لرد لفورد کش رفته بود، در مرکز چهار آتش برافراشته شده بود
ري را فرستاده بود و حتی اصرار کرده بود لرد تایوین برایش مهتر و کارگ. خدمتکاران جدید شریک شده است

اندام،  دختري در کنارشان بود؛ باریک. هايِ آتش کوچکی نشسته بودند ها دور زغال آن. که مالزم بپذیرد
ي او را برانداز کرد،  تیریون مدتی قیافه. رسید که بیش از هجده سال داشته باشد مو، از روي قیافه به نظر نمی سیه

  »چی خوردید؟«. سترها چشمش به استخوان ماهی افتادسپس در میان خاک

  ».بران صیدشون کرد. آال سرورم قزل«: مهتر گفت

  .ها نگاه کرد، شکمش به قار و قور افتاد با اندوه به استخوان. لعنت به پدرش. بچه خوك. آال قزل

خویشاوند دور  پسرك. ي حرفش را قورت داد بود، بقیه 1مالزمش که پسري با اسم بدشگون پادریک پین
تیریون براي . حرف بود، هر چند به خاطر نیاز به زبان نبود و به همان اندازه کم... جالد پادشاه، سر ایلن پین، بود

یه . شکی نیست که یه زبونه«: اینکه مطمئن شود، یک بار از او خواست که زبانش را دراز کند و اضافه کرده بود
  ».گیرياش رو یاد ب روزي باید طرز استفاده

کرد به منظور  ي تالش براي بیرون کشیدن فکر از این پسر را نداشت؛ کسی که فکر می در این لحظه، حوصله
  »خودشه؟«: از بران پرسید. اش را دوباره به دختر معطوف کرد تیریون توجه. اند اي ظالمانه به او تحمیل کرده طعنه

خودشه، سرورم، و اگه «. یا بیشتر به تیریون چشم دوختآمیز پنج پا  دختر با وقار برخاست و از اوج افتخار
  ».دوست داشته باشید، خودش زبون داره

  ».گن جن مردم معموالً بهم می. من تیریون هستم، از خاندان لنیستر«. سرش را به یک سمت خم کرد
                                                             

١ Podrick Payne  



  »....گن مردم معوالً بهم می. گذاشته 1مادرم اسمم رو شی«

تیریون پرده را بلند » .لطف کن و برو توي چادر، شی«. جز لبخند زدن نداشتاي  بران خندید و تیریون چاره
زندگی سربازي بدون مزایاي خاص . در داخل براي روشن کردن شمع زانو زد. کرد و براي او نگه داشت

را  ي روز، تیریون بران در پایان رژه. آمدند شد، مطمئناً گروهی پشت سرشان می هر جا اردو زده می. خودش نبود
ي معقولی  دهم که به اندازه من کسی رو ترجیح می«: به او گفته بود. اي شایسته بیابد فرستاده بود تا برایش فاحشه

شم که امسال یک بار خودش رو شسته  خوشحال می. کنی اي باشه که پیدا می ترین قیافه جوان باشه و خوشگل
جیک همیشه این » .ش هشدار بده که چی هستمحتماً بهش بگی که من کی هستم و به. باشه، وگرنه بشورش

افتاد که براي ارضا  اي می دخترها براي اولین بار چشمشان به اشرافزاده  گاهاً وقتی. داد زحمت را به خودش نمی
اش  ي دوباره نشست که تیریون لنیستر اشتیاقی براي مشاهده نگاهی به صورتشان می... کردنش پول گرفته بودند

  .نداشت

هاي غزال را داشت  بران کار را به خوبی انجام داده بود؛ چشم. بلند کرد و او را از سر تا پا برانداز کردشمع را 
خوشش . هاي کوچک و سفت و لبخندي که همزمان خجالتی، گستاخ و وقیح بود اندام بود، با پستان و باریک

  »لباسم رو در بیارم، سرورم؟«: دختر پرسید. آمد می

  »ره هستی، شی؟تو باک. به وقتش«

  ».اگه خوشتون بیاد، سرورم«: با ناز گفت

  ».چیزي که دوست دارم اینه که حقیقت رو بگی، دختر«

  ».شه بله، اما براتون دو برابر تموم می«

طال به وفور دارم و متوجه . من یه لنیسترم«. آیند تیریون به این نتیجه رسید که کامالً عالی با هم کنار می
. خوام اما ازت بیش از چیزي که بین پاهات داري انتظار دارم، هر چند اونو هم می... د هستمشی که سخاوتمن می

م رو  خندي، بعد یه روز سواري پاهاي کوفته هام می ریزي، به شوخی شی، برام شراب می تو شریک چادرم می
اي رو به بسترت راه  گهدارم، چه یه روز بشه چه یه سال، هیچ مرد دی و تا وقتی که نگهت می... دي مالش می

  ».دي نمی

ي نازکش دست برد و با یک حرکت روان، آن را از روي سرش کشید و کنار  ي جامه به لبه» .منصفانه است«
  ».سوزه، سرورم اگه اون شمع رو زمین نذارید، انگشتتون می«. در زیر چیزي جز شی نبود. انداخت

                                                             
١ Shae  



. ش گرفت و با مالیمت او را به سمت خودش کشیدتیریون شمع را زمین نهاد، دست او را در دست خود
  .یافتند هاي لباس تیریون را می داد و انگشتانش با مهارت تمام دکمه دهانش طعم عسل و میخک می

تیریون ظنین بود که . هاي ضعیف لذت از او استقبال کرد هاي عاشقانه و ناله وقتی وارد شد، دخترك با زمزمه
تیریون به آن درجه از واقعیت نیاز . داد که اهمیت نداشت ا چنان ماهرانه انجامش میلذت بردن او تظاهر است، ام

  .نداشت

. او یا کسی نظیر او. بعد که شی ساکت در آغوشش دراز کشیده بود، تیریون متوجه شد که محتاج او بوده
به وینترفل به  گذشت، قبل از شروع عزیمتش نزدیک یک سال از آخرین باري که با یک زن خوابیده بود می

شد  کامالً ممکن بود که همین فردا یا روز بعد آن بمیرد و اگر چنین می. همراه برادرش و پادشاه رابرت بوده
  .داد که به جاي پدرش یا الیسا ارن یا لیدي کتلین استارك، با یاد شی زیر خاك برود ترجیح می

آوازي ذهنش را . احساس خوبی بود. کرد میشدند حس  هاي او را که به روي دستش فشرده می لطافت پستان
  .آهسته، آرام، شروع کرد به سوت زدن. پر کرد

  »چیه، سرورم؟«: شی در بغلش زمزمه کرد

  ».بگیر بخواب، عزیزم. هیچی، یه آوازه که موقع نوجوانی یاد گرفتم، همین«

الیمت خارج شد، طوري وقتی چشمانش بسته بودند و تنفسش عمیق و یکنواخت شد، تیریون از زیر او به م
  .برهنه به خارج خزید، از روي مالزمش رد شد، براي راحت شدن به پشت چادرش رفت. که او از خواب نپرد

شمشیرش را . بران، نزدیک به جایی که اسبش را بسته بود، زیر یک درخت شاه بلوط چهار زانو نشسته بود
تیریون موقعی که . ظاهراً خوابش مثل دیگران نبود کرد و کامالً بیدار بود؛ سرباز مزدور روي سنگ تیز می

  »از کجا پیداش کردي؟«: شاشید پرسید می

اون و ... مردك خوش نداشت که ازش دست بکشه، اما اسم تو نظرش رو کمی تغییر داد. از یه شوالیه گرفتم«
  ».خنجر من که روي گلوش بود

یادمه که بهت سپردم یه فاحشه برام پیدا . عالی چه«: ها را تکاند و با لحن خشک گفت تیریون آخرین قطره
  ».کنی، نه اینکه یه دشمن برام بسازي

دي، این یکی رو با کمال میل  دندون رو ترجیح می ي بی اگه یه عفریته. ها رو برداشته بودند ي خوشگل همه«
  ».دم پس می



ذاشت و  وابیت رو گستاخی میپدرم اسم حاضر ج«. تیریون لنگ لنگان به جایی که او نشسته بود نزدیک شد
  ».فرستادت به معدن می

  »دي؟ اونو ترجیح می. یکی دیدم که روي دماغش تاول داشت. شانس آوردم که تو مثل پدرت نیستی«

از قضا به اسم این شوالیه که شی رو ازش گرفتی توجه کردي؟ . دارم که قلبت رو بشکنم؟ شی رو نگه می«
  ».ر کنارم نباشهدم که در میدان نبرد د ترجیح می

در میدان نبرد منو در کنارت داري، «. بران به چابکی و وقار گربه برخاست و شمشیرش را در دستش چرخاند
  ».کوتوله

کاري کن که در این «. کرد هواي شب را روي پوست لختش، گرم احساس می. تیریون با سر تایید کرد
  ».کنیجنگ زنده بمونم تا اجازه داشته باشی پاداشی انتخاب 

  »کشه؟ کی امثال تو رو می«. اي آزمود بران شمشیر را از دست راست به چپ انداخت و ضربه

  ».منو در پیش قراول گذاشته. پدرم، به عنوان مثال«

  ».شن کماندارها دیوانه می. یه مرد کوچولو با سپري بزرگ. کردم من هم همین کار رو می«

  ».مبر حتماً خل شدم که از خوشمزگی تو لذت می«

  ».بدون شک«. بران شمشیرش را غالف کرد

بیدار شدم و دیدم «: آلود زمزمه کرد وقتی تیریون به چادرش برگشت، شی روي آرنجش برخاست و خواب
  ».که سرورم رفته

  .به کنار او خزید» .حاال سرور برگشته«

  ».بله، برگشته«: شی نوازش کنان زمزمه کرد. دست شی به میان پاهاي چالق او رفت و دید که سفت است

اهمیتی را  ي کم ي اشرافزاده در مورد مردي که بران او را از چنگش درآورده بود پرسید و دخترك شوالیه
الزم نیست نگران امثال اون باشید، «: همان طور که انگشتانش با کیر تیریون مشغول بودند، گفت. اسم برد
  ».مرد کوچکیه. سرورم

  »ل؟و به نظرت من چی هستم؟ یه غو«



. روي تیریون سوار شد و کاري کرد که مدتی تیریون باورش شود» .غول لنیستر من. اوه، بله«: زمزمه کرد
  ...تیریون با لبخند به خواب رفت

سرورم، «: کرد داد و زمزمه می اش را تکان می شی شانه. ها در میان تاریکی بیدار شد و با صداي ترومپت... 
  ».ترسم بلند شید، می

کردند،  شیپورها با صداي آشفته و اضطراري در تاریکی صدا می. د نشست و پتو را کنار انداختآلو خواب
شنید، اما هیچ چیز هنوز نشان  ها و شیهه اسب می فریاد و تلق تلق نیزه. عجله عجله عجله: گفت اي که می ناله
م هنوز یک روز با استارك کرد فکر می. آرایش جنگی. هاي پدرم ترومپت«: گفت. داد که جنگی درگرفته نمی

  ».فاصله داریم

  .چشمانش آشفته و سفید بودند. شی سردرگم سر تکان داد

مه شفاف با انگشتان . آلود به روي پاهایش بلند شد و بیرون رفت، مالزمش را با فریاد صدا زد تیریون خواب
رماي قبل از سحر در تحرك ها در س مردها و اسب. دراز سفید از روي رودخانه به میان شب نفوذ کرده بود

عجله : ها باز صدا کردند ترومپت. شدند ها خاموش می شدند، آتش ها پر می شدند، ارابه ها بسته می بودند؛ زین
وقتی پاد را یافت، . هایشان پریدند، سربازان شمشیر به کمر بستند و دویدند ها روي اسب شوالیه. عجله عجله

» .ي من، عجله کن زره«: ي او زد و گفت ن با شست پایش محکم به سینهتیریو. کرد پسرك آهسته خر و پف می
: تیریون پرسید. اش را به سر داشت دیده بران در میان مه ظاهر شد، کامالً آماده و سوار بر اسب؛ کالهخود جنگ

  »خبر داري که چی شده؟«

ایین اومده و قشونش حاال شب از جاده شاهی پ. پسر استارك یه روز راهپیمایی از ما دزدید«: بران گفت
  ».گیره کمتر از یک فرسنگی ما در شمال، داره آرایش جنگی می

  .کردند، عجله کنید، عجله، عجله ها صدا می عجله کنید، ترومپت

هام  لباس«: سر شی داد کشید. تیریون به چادرش برگشت» .ها برس که آماده حرکت باشند نشین به کوه«
  ».هام رو بیار چکمه. بله. چرم نه، لعنت، لباس. کجاست؟ اینه

اي اعال داشت که  تیریون زره. اش را آماده چیده بود؛ آن که در دسترس بود تا لباسش را بپوشد، مالزمش زره
متاسفانه جاي آن در کسترلی راك امن بود، اما خودش امنیت . با مهارت، مناسب بدن نامتناسبش ساخته شده بود

زره زنجیرباف، دستکش و ساقپوش فلزي، : ساخت آمد می هاي لرد لفورد گیر می باید با آنچه از ارابه. نداشت
برخی ساده بودند، برخی تزئینات داشتند، هیچ قطعه با دیگري جور نبود، یا آن . هاي نوك تیز فوالدي چکمه



، اش ي گنده اش براي مرد بزرگتري ساخته شده بود؛ براي کله ي سینه صفحه. شد طور که باید سفت نمی
  .کالهخود بزرگی به شکل سطل یافته بودند که باالیش خاري مثلثی شکل به ارتفاع یک قدم داشت

  ».اگه مردم، برام گریه کن«: تیریون به روسپی گفت. ها کمک کرد ها و قالب شی به پاد در بستن سگک

  »فهمی؟ بعد مردن از کجا می«

  ».فهمم می«

تیریون کمربندش را . هاي گردن را بست ذاشت و پاد قالبشی کالهخود را روي سر او گ» .کنم باور می«
تا آن موقع، مهتر مرکب او را آورده بود که اسب . بست که با وزن شمشیر کوتاه و خنجر سنگین شده بود

کرد که  براي سوار شدن محتاج کمک بود؛ احساس می. جنگی مخوفی بود و مثل خودش پوشیده از زره بود
. سپرش را به دستش داد؛ قطعه سنگینی از چوب آهن که نوارهاي فوالدي داشت پاد. هزار سنگ وزن دارد
  ».سرورم خوفناك شده«. شی عقب رفت و براندازش کرد. سرانجام تبرش را داد

پادریک، اگه . تناسب شده، اما از لطفت متشکرم اي بی سرور یه کوتوله در زره«: تیریون به تلخی پاسخ داد
با تبر سالم داد، اسبش را چرخاند و با » .اش برسون بانو رو به سالمت به خونه جنگ به ضرر ما پیش رفت،

پشت سرش، خدمتکارهایش با شتاب مشغول . کرد شکمش چنان پیچ خورده بود که درد می. یورتمه دور شد
 هاي ها به شکل انگشت آمد، اولین اشعه در شرق که خورشید داشت از افق باال می. جمع کردن چادرش شدند

تیریون به این فکر . هاي درخشانی از ستارگان بود آسمان غرب بنفش تیره با خال. ارغوانی روشن باز شده بودند
آیا برادرش . ي بزدلی است و آیا دلواپس بودن نشانه... بیند کرد که آیا آخرین طلوع خورشیدي است که می می

 کرد؟ جیمی قبل نبرد هیچ به مرگ فکر می

ها  نشین کوه. کرد انگیز که روح را منجمد می ور دست به صدا درآمد، نتی بم و غمیک شیپور جنگی در د
خیلی . کردند هاي وقیح تعریف می زدند و جک هاي مردنی خودشان سوار شده بودند، فحش داد می روي اسب

اي مه را کرد، خورشید بازوه ها را به حرکت دعوت می موقعی که تیریون آن. رسیدند ها مست به نظر می از آن
ها باقی گذاشته بودند، از شبنم سنگین بودند و مثل این بود که خدایی موقع  هایی که اسب علف. سوزاند می

ها پشت سر تیریون راه افتادند، هر قبیله پشت سر رهبر  نشین کوه. عبور، یک گونی الماس روي زمین خالی کرده
  .خودش جمع شده بود

  .زدند شکفت، خارهایش برق می حر میارتش لرد تایوین لنیستر زیر نور س

کمانداران . ي شاهی برافراشته بود هایش را روي جاده سر کوان پرچم. کرد عمویش مرکز را فرماندهی می
هایشان از کمرشان آویزان بود، سه صف دراز در شرق و غرب جاده تشکیل داده بودند و با  پیاده که تیردان



دارها آرایش مربع شکل گرفته بودند؛ پشت سرشان  ها، نیزه میان آن در. انداختند خونسردي زه به کمان می
نظام سنگین، سر  سیصد سواره. ي کوتاه و شمشیر ایستاده بودند ردیف پشت ردیف سرباز مسلح به تبر و نیزه

  .شان احاطه کرده بودند خورده کوان و لرد لفورد، الیدن و سرت را با تمام مالزمین قسم

بیش از سه چهارم . سواره بود، حدود چهار هزار نفر که زره کامالً سنگینشان کرده بودجناح راست تماماً 
تیریون . سر آدام ماربرند فرماندهی را به عهده داشت. ها آنجا مثل مشت عظیم فوالدي تجمع کرده بودند شوالیه

پشت سر او . همراه دود دید که پرچمدار او بیرق را گشود و تکان داد که باز شود؛ درختی سوزان، نارنجی به
هال، خروس سویفت و تعداد زیادي پرچم دیگر در اهتزاز  اي کریک تک شاخ بنفش سر فلمنت، گراز قهوه

  .بودند

در اطرافش قواي ذخیره تجمع کردند؛ نیرویی . اي را اشغال کرد که رویش خوابیده بود پدرش همان تپه
لرد تایوین تقریباً همیشه فرماندهی ذخیره را انتخاب . فرعظیم، نیمی سواره، نیمی پیاده، در کل پنج هزار ن

کرد، وقتی و جایی که به نیرویش  رفت و پیشرفت نبرد در زیر پایش را تماشا می کرد؛ روي زمین مرتفع می می
  .شد شد، وارد میدان می بیشترین احتیاج پیدا می

ي پسرش جیمی را  ي طالکاري شده ر، زرهي رزم تایوین لنیست زره. پدر واالمقامش حتی از دور باشکوه بود
ي زربافت دوخته شده بود، آن قدر سنگین بود که  شمار پارچه هاي بی شنل درازش از الیه. ساخت شرمسار می

اي از پاهاي عقب  خورد، چنان وسیع بود که بعد نشستن روي زین، بخش عمده موقع یورش چندان تکان نمی
براي نگه داشتن چنان وزنی کافی نبود، براي همین شنل با یک جفت ي عادي  گیره. پوشاند نریان را می

ها،  جفت آن. شد ي جهش نشسته بودند، در جایش ثابت نگه داشته می ها آماده ي شیر ماده که روي شانه مجسمه
هر  .زد اش هوا را شخم می غرید و با پنجه خود لرد تایوین لمیده بود، می شیر نري با یالی شکوهمند، روي کاله

زره متشکل از صفحات فوالدي سنگین با لعاب ارغوانی تیره و . سه شیر روکش طال و چشمانی از یاقوت داشتند
ها روکش طال داشتند و  ي خورشید طالیی بود، تمام گیره دور گردنش اشعه. تزئینات ساخته شده از طال بود

  .درخشید یفوالد سرخ آن قدر صیقل خورده بود که زیر نور خورشید مثل آتش م

راب استارك را آن طور که آخرین بار دیده بود به خاطر . شنید هاي دشمن را می تیریون اکنون صداي طبل
به یاد آورد که . آورد، روي تخت رفیع پدرش در تاالر مرکزي وینترفل، شمشیر کشیده و براق در دستش

ها در مقابل صورتش را  ن دادن و غرش آنها چگونه از سایه به او یورش آوردند و ناگهان دندان نشا دایرولف
  .آورد؟ این فکر مضطربش کرد هایش را با خود به جنگ می آیا پسرك گرگ. توانست دوباره ببیند می

تیریون متحیر بود که پسرك چه . روي طوالنی بدون خوابشان حتماً خسته بودند ها بعد پیاده شمالی
غافلگیرشان کند؟ احتماش ضعیف بود؛ در مورد تایوین لنیستر هر به این فکر بوده که موقع خواب . اندیشیده می

  .شد گفت که ابله است چه هم بگویند، نمی



در مقابل صف، چشمش به پرچم افتاد؛ سه سگ سیاه روي . کرد پیش قراول داشت در جناح چپ تجمع می
بران نگاهی به . رش دیده بودسر گرگور زیر آن روي بزرگترین اسبی نشسته بود که تیریون به عم. اي زرد زمینه

  ».همیشه در میدان جنگ یه مرد بزرگ رو دنبال کن«. او انداخت و تبسم به لبش نشست

  »و به چه دلیل؟«. تیریون نگاه تندي به او انداخت

  ».کنه این یکی، نگاه هر کمانداري رو در میدان نبرد به خودش جلب می. سازند هاي چشمگیري می هدف«

کنم، از این دید بهش توجه نکرده  تصدیق می«: دید، خندید و گفت اي می ا با نظر تازهتیریون که کوه ر
  ».بودم

ي زیاد  اش از صفحات فوالدي خاکستري مات بود که بر اثر استفاده کلگان شکوهی با خود نداشت؛ زره
کرد  شان هدایت میسربازانش را با شمشیرش به مواضع خود. خش برداشته بودند و هیچ زینت یا نشانی نداشتند

: غرید داشت می. داد که انگار خنجري بود در دست مردي کوچکتر و چنان آن شمشیر دو دم بزرگ را تکان می
. رودخونه رو حفظ کن. چپ رو بگیر! جن«. که چشمش به تیریون افتاد» کشمش هر کی فرار کنه، خودم می«

  ».تونی اگه می

تیریون . هایی محتاج بود که بتوانند روي آب بدوند به اسب ها، استارك براي دور زدن آن. سمت چپِ چپ
هنوز » .نگاه کنید، رودخونه«: با تبرش اشاره کرد و داد زد. افرادش را به سمت ساحل رودخانه هدایت کرد

. کردند عمق را خفه می ها فضاي نواحی کم نی. آلود آب چسبیده بود فرشی از مه شفاف به سطح جریان سبز گل
به دشمن اجازه ندید . هیچ وقت از دیدتون دور نشه. هر اتفاقی بیفته، نزدیک آب بمونید. مال ماست رودخونه«

  ».ها بخورونید هاي ما رو کثیف کردند، کیرشون رو ببرید و به ماهی اگه آب. بین ما و رودخونه بیاد

ها و همچنین  ی کالغ سنگیباق» !نصفه مرد«: ها را به هم کوبید و داد زد آن. شاغا در هر دستش تبري داشت
هایشان را به هم  مردان سوخته داد نزدند، اما شمشیرها و نیزه. ها و برادران ماه، فریاد را تکرار کردند گوش سیاه

  »!نصفه مرد! نصفه مرد! نصفه مرد«. کوبیدند

لندي بود؛ نزدیک زمین ناهموار و پر از پستی و ب. تیریون با اسبش یک دور چرخید تا میدان نبرد را دید بزند
گرفت، آن طرف جاده در شرق  ي شاهی با شیبی مختصر اوج می آلود بود، به سمت جاده رودخانه نرم و گل

. دار کرده بودند، اما بیشتر زمین به منظور کشت پاك شده بود ها را لکه ي تپه چند درخت، دامنه. سنگالخ بود
سر گرگور را . اي چرم و فوالد، پیشانیش از عرق سرد بوده زد و زیر الیه ها می قلبش در سینه همگام با طبل

نظام  این جناح هم کامالً سواره. کرد داد و اشاره می تاخت و دستور می تماشا کرد که به باال و پایین صف می
هاي غرب تشکیل  قراول از تفاله دار سنگین بود، پیش بود، اما برخالف راست که مشتی فلزي از شوالیه و نیزه

هاي شخم  انضباط، زارعین روي اسب هاي چرمی، انبوهی از سواران مزدور بی کماندار سواره با جلیقه: ه بودیافت



هاي لنیسپورت بدون تعلیم کافی،  ي پدرشان، پسرهایی از کوچه زده زمین و مسلح به داس و شمشیرهاي زنگ
  .هاي او نشین تیریون و کوه

. توانست با سر تایید کند فقط می. »ها غذاي کالغ«: ، بران زمزمه کرددر کنارش آنچه را که به زبان نیاورده بود
شماري شوالیه، با  داري، تعداد قلیلی کماندار، تعداد انگشت آیا پدرش عقلش را از دست داده بود؟ هیچ نیزه

روه پدرش چطور انتظار داشت که این گ... عقل که تابع خشم بود ي نامرغوب، زیر دست قلدري بی سالح و زره
  مضحک، جناح چپش را حفظ کند؟

هایش را  خزید و دست ها به زیر پوستش می ها چنان نزدیک بودند که ضربه طبل. فرصت تعمق پیدا نکرد
ریخت، پشت  ها پایین می بران شمشیرش را کشید و ناگهان دشمن در مقابلشان بود؛ از باالي تپه. لرزاند می

  .کرد شده پیشروي می هاي حساب دیواري از سپر و نیزه با قدم

لعنت به خدایان، : دانست در میدان، تعداد نفرات پدرش بیشتر است با خود اندیشید تیریون با وجود اینکه می
. پوش در راس بودند و پرچمدارشان درست در کنارشان بود هاي زره فرماندهانشان روي اسب. ببین چقدر زیادند

و ... پوش گالورزها ها، تبر جنگی لرد سروین، مشت زره ي خورشید کاراستارك وودها، اشعه گوزن هورن
سفید . این هم از اطمینان پدرش که لرد والدر نخواهد جنبید. ها، آبی روي خاکستري هاي دوقلوي فري برج

هاي  ها باالي میله هاي پرچم هاي خاکستري انگار همگام با تکان شد، دایرولف خاندان استارك همه جا دیده می
  .پسرك کجا بود؟ تیریون کشف نکرد. جهیدند یدند و میدو دراز می

هارووووووووووو؛ مثل باد سرد شمالی، صدایش کشیده و زیر بود و لرز به اندام . شیپوري دمیده شد
داااااااا، گستاخ و سرکش، با این حال چنین به نظر -دا دا-دا دا-هاي لنیسترها پاسخ دادند، دا ترومپت. انداخت می

قراري مرطوب؛  کرد، نوعی بی در شکمش آشوب احساس می. تر هستند تر و آشفته که ضعیفتیریون رسید 
  .امیدوار بود که بیمار از دنیا نرود

شیپورها خاموش شدند، از سمت راستش از جایی که کماندارها در دو طرف جاده ایستاده بودند، تعداد 
کشیدند، اما تیرهاي لنیسترها  ن کرده بودند و داد میها شروع به دوید شمالی. زیادي تیر به آسمان قوس برداشتند

اي سکندري خوردند و به  مانند تگرگ رویشان ریخت؛ صدها تیر، هزاران، و فریادها به ناله تبدیل شد و عده
  .گذاشتند تا آن موقع، سري دوم در هوا بود و کماندارها تیر سومشان را روي زه می. زمین افتادند

سر گرگور شمشیر بزرگش را تکان داد و با . دا داااااااا- دا دا-دااا دا-دااا دا-ا درآمدند، داها باز به صد ترومپت
تیریون به اسبش مهمیز زد و صدایش را به هیاهو افزود، . فریاد دستوري داد، هزاران صدا به او پاسخ دادند

در شروعِ چهار نعل، » .دخونه بچسبیدیادتون باشه، به رو«: ها داد زد نشین به کوه. قراول به جلو شتاب گرفت پیش
کرد و به تاخت از کنارش رد شد، شاغا  ها بود، تا اینکه چال فریادي کشید که خون را منجمد می هنوز جلوي آن



هایشان تنها  ها به دنبال آن دو یورش بردند، تیریون را در میان غبار سم نشین کوه. کشان تعقیبش کرد نعره
  .گذاشتند

کرد  داران دشمن در مقابلشان شکل گرفته بود، یک جوجه تیغی دو الیه که برق فلزش کور می هاللی از نیزه
گرگور کلگان اولین کسی بود که در . ي خورشید کاراستارك منتظر بود و پشت سپرهاي بلوط با نشان اشعه

ها  یدن به صف نیزهها در آخرین لحظه جا زدند و قبل رس نیمی از اسب. ها رسید راس چند سوار باتجربه به آن
تیریون دید که چندین مرد سرنگون . هایشان را درید هاي تیز فوالدي سینه بقیه مردند؛ نوك. تاختشان متوقف شد

نریان کوه که روي پاهاي عقبش بلند شده بود، نوك نیزه گردنش را خراشید و با سم آهنینش به جلو . شدند
از هر طرف نیزه در بدنش فرو رفت، اما دیوار سپرها زیر . پریدحیوان که برآشفته بود، به میان صف . ضربه زد

هاي خونین سقوط کرد و  اسب کوه با شیهه. ها از غوغاي مرگ حیوان کنار کشیدند شمالی. وزن او شکافته شد
  .هاي سرخش را کشید، اما خود کوه سالم برخاست و با شمشیرش به اطراف ضربه زد آخرین نفس

ها  دن از شکاف ایجاد شده بین سپرها با سرعت تمام گذشت، سایر کالغ سنگیشاغا قبل فرصت بسته ش
ها جلوي او  اما بیشتر آن» !دنبال من! برادران ماه! مردان سوخته«: تیریون داد کشید. درست پشت سرش رد شدند

ان، او از نگاهش به تیمت پسر تیمت افتاد که اسبش موقع تاخت با تمام سرعت مرد و موقع سقوط حیو. بودند
ي یک مرد با لگد  ي کاراستارك به بدن یکی از برادران ماه را دید، ترکیدن سینه فرو رفتن نیزه. رویش پرید

دانست از کدام سمت آمدند، اما بین استارك و  مشتی تیر روي سرشان فرود آمد؛ نمی. اسب کان را تماشا کرد
تیریون سپرش را بلند کرد و زیر آن . یا به گوشت فرو رفتندلنیستر فرقی قائل نشدند، با برخورد به زره دفع شدند 

  .قایم شد

تیریون . کشیدند ي سوارها داشتند عقب می ها زیر قدرت ضربه گسست، شمالی جوجه تیغی داشت از هم می
 دار فرود آمد، زنجیر و چرم و عضله و ریه را ي نیزه دید که ابلهی با سرعت به سمت شاغا دوید و تبر روي سینه

اش گیر کرده بود، اما شاغا به تاختن ادامه داد و در حالی که جسد در  مرد سر پا مرده بود، سر تبر در سینه. برید
شاغا دو . سرانجام مرده رها شد. شد، با تبر دست چپش سپري را دو نیم کرد سمت راستش روي زمین کشیده می

  .تبرش را به هم کوبید و غرید

سربازي . ده بود و براي تیریون میدان نبرد به چند قدم زمین اطرافش کاهش یافتتا آن زمان دشمن به او رسی
اي دیگر عقب کشید، اما تیریون به اسبش  مرد براي ضربه. ي او را هدف گرفت و تبر او نیزه را کنار زد سینه

ولین نیزه را که بران را سه حریف دوره کرده بودند، اما او سر صاحب ا. مهمیز زد و مستقیم از روي مرد تاخت
یک نیزه، صفیر کشان از چپ به سمت . به سمتش آمد قطع کرد و با پشت شمشیر به روي صورت مرد دیگر زد

کننده تاخت، اما او  دور زد و به سمت پرتاب. تیریون آمد و با برخورد به سپرش صداي برخورد با چوب بلند شد
هاي بلوط  تکه. ، روي چوب ضربات تبر فرود آوردتیریون دور او چرخ زد. سپر خودش را باالي سرش گرفت



به اطراف پراکنده شدند، تا اینکه شمالی تعادلش را از دست داد و سر خورد، در حالی که سپرش را همچنان باال 
ارزید، بنابراین او را همانجا  زیر برد تبر تیریون بود و پیاده شدن به دردسرش نمی. گرفته بود، به پشت دراز شد

. اي به او زد که موج برخورد به باالي بازویش تیر کشید د و سراغ مرد دیگري رفت، از پشت سر ضربهرها کر
به نحوي دور خودش . آنجا در سمت راستش بود. افسار کشید و دنبال رودخانه گشت. فرصت گیر آورده بود

 .چرخیده بود

اي به شکمش فرو رفته و از پشتش  هنیز. یکی از مردان سوخته از کنارش گذشت که روي اسب قوز کرده بود
ها به سمت او دوید و افسار اسب را  شد به او کرد، اما دید که یکی از شمالی دیگر کمکی نمی. خارج شده بود

  .تیریون یورش برد. گرفت

هاي  ي زنجیرباف دراز و دستکش قد بلند و الغر بود، زره. حریفش شمشیر در دست به مقابله با او برخاست
تیریون . ریخت هایش می خودش را از دست داده بود و خون از زخمی رو پیشانی به چشم شت، اما کالهفلزي دا
تیریون دور او » .کوتوله، بمیر«: اي صورت او را هدف گرفت، اما مرد قد بلند آن را دفع کرد و داد کشید با ضربه

طنین برخورد فلز روي . ش چرخ زدي او فرود آورد، مرد دور خود چرخید و ضربه پشت ضربه روي سر و شانه
بران کدام گوري بود؟ مرد . تر و نیرومندتر از اوست فلز برخاست و تیریون به زودي متوجه شد که مرد چابک

تیریون در آخرین لحظه سپرش را باال آورد و . اي به سمت تیریون روانه ساخت ي وحشیانه و ضربه» بمیر«: غرید
: شمشیرزن نعره کشید. هاي خرد شده از روي بازویش پایین ریختند تکه. کیدچوب زیر نیروي ضربه به داخل تر

موقعی که تیغ . ي تیریون زد که سرش به نوسان افتاد ، قدم به جلو انداخت و چنان محکم روي شقیقه»!بمیر«
ب تا اینکه اس... مرد بلند قد لبخند زد. شد، صداي خراشیده شدن مشمئزش کرد روي فوالد عقب کشیده می

. آن وقت فریاد مرد بلند شد. ي مرد را تا استخوان لخت کرد جنگی تیریون به سرعت یک مار قاپ زد، گونه
  .و او مرد» خودت بمیر«: به او گفت. تیریون تبرش را در سر او دفن کرد

ه توپ اي ک شوالیه» !به خاطر ادارد و وینترفل! ادارد«: کرد، صداي فریاد شنید موقعی که سالحش را آزاد می
قبل از اینکه تیریون فرصت کند که . چرخاند، با شتاب به سمتش یورش آورد خاردار گرزي را باالي سرش می

ي فلز  خار گرز، الیه. هاي جنگیشان محکم به هم خوردند دهانش را باز کند و با فریاد بران را صدا بزند، اسب
. تبرش به همان سرعت از دست رفته بود. ترکیدنازك دور آرنج راستش را به داخل فرو برد و مفصلش از درد 

صدایی انزجارآور و . چرخید و این بار به سمت صورتش آمد به شمشیر دست برد، اما گرز دوباره داشت می
آورد، اما وقتی نگاه کرد، آسمان تنها چیز باالي  به زمین خوردن را به یاد نمی. کرد سپس داشت سقوط می

. سعی کرد که به روي پا بلند شود، اما درد بدنش را به لرزه انداخت و دنیا تار شد به پهلو چرخ زد و. سرش بود
  »شی، لنیستر؟ تسلیم می. تیریون جن، تو مال منی«. اي که او را سرنگون ساخته بود، باالي سرش آمد شوالیه



تی که بود روي اي درآورد و به هر زحم صداي خفه. تیریون فکر کرد که بله، اما کلمه در گلویش گیر کرد
  ...اش، هر چیزي گشت، شمشیرش، دشنه زانوها نشست؛ دنبال سالح می

مرد و اسب هر دو . پوشش مانند کوه روي او سایه افکنده بود شوالیه روي اسب جنگی زره» شی؟ تسلیم می«
بودند، هاي تیریون کرخت  دست. چرخید قیدي دور یک دایره می توپ خاردار با بی. رسیدند عظیم به نظر می

چرخش دستش سرعت بیشتري » تسلیم شو یا بمیر«: شوالیه هشدار داد. دیدش تار بود، غالفش خالی بود
  .گرفت می

حیوان شیهه کریهی کشید و روي پاهاي . تیریون ناگهان به روي پاهایش بلند شد، سرش را به شکم اسب زد
روي صورت تیریون ریخت و اسب مانند  بارانی از خون و احشا. عقبش بلند شد؛ سعی داشت از درد بگریزد

پایش . کند تیریون بعد آن متوجه شد که روبندش را گل گرفته و چیزي دارد پایش را له می. بهمن سرنگون شد
  .آمد را آزاد کرد، گلویش چنان خشک بود که به زحمت صدایش درمی

  »...تسلیم... «: هر طور که بود با صدایی ضعیف گفت

  ».بله«: پاسخ داداي پر از درد  ناله

ساق . اسب دور از او روي سوارش سرنگون شده بود. خودش پاك کرد تا دوباره ببیند تیریون گل را از کاله
. اي گرفته بود ي مشمئزکننده شوالیه گیر کرده بود، دستی که براي گرفتن سرعت سقوط استفاده کرده بود، زاویه

تسلیم «. فت، شمشیرش را کشید و جلوي پاي تیریون انداختبا دست سالمش با کمربندش ور ر» .شم تسلیم می«
  ».شم، سرورم می

جنگ . وقتی دستش را تکان داد، درد از آرنجش برخاست. کوتوله با بهت خم شد و شمشیر را برداشت
ها  زاغ. شماري جسد کسی نمانده بود در این قسمت از میدان جز تعداد بی. ظاهراً او را پشت سر گذاشته بود

قراول  دید که سر کوان مرکز را به حمایت از پیش. نشستند زدند و براي غذا خوردن می نشده چرخ می هیچی
ها روي  ها درگیر بودند، نیزه روي شیب. ها عقب رانده بود ها را به باالي تپه ها، شمالی ي انبوه نیزه آورده؛ توده

آسمان دوباره پر از تیر شد و . دار بودند میخآوردند که این بار بیضوي و گل دیواري دیگر از سپرها فشار می
فکر «: ي گیر افتاده زیر اسب گفت به شوالیه. مردان پشت دیوارهاي بلوط، زیر رگبار مرگبار از پا درآمدند

  .مرد پاسخی نداد» .خورید، سر کنم که دارید شکست می می

نجش به زحمت شمشیر را صداي سم اسب از پشت سر، موجب شد که بچرخد، هر چند به خاطر عذاب آر
  .بران افسار کشید و رو به پایین به او نگاه کرد. نگه داشته بود

  ».مصرف از آب دراومدي خیلی بی«: تیریون به او گفت



» .ولی خار کالهخودت رو گم کردي. رسه که خودت خوب از عهده براومدي به نظر می«: بران پاسخ داد
اسب منو . دونم کجاست دقیقاً می. گمش نکردم«. ر کنده شده بودخا. تیریون به باالي کالهخودش دست کشید

  »بینی؟ نمی

ي لرد تایوین از کنار رودخانه به تاخت  ها دوباره به صدا درآمده بودند و ذخیره گشتند، ترومپت وقتی می
سرش تکان تیریون عبور پرشتاب پدرش را تماشا کرده بود؛ پرچم ارغوانی و طالیی لنیسترها باالي . گذشته بود

ي  باقیمانده. زد هایشان برق می اش کرده بودند که نور خورشید روي نوك نیزه خورد و پانصد شوالیه احاطه می
  .ها مانند شیشه خرد شد ي یورش آن صفوف استارك، زیر ضربه

نبال او و بران به د. کرد، سعی نکرد که به کشتار ملحق شود تیریون با بازوي متورمش که زیر زره گز گز می
اولف پسر اومار در میان حوضی از خون لخته شده، دراز . ها یافتند ها را بین کشته خیلی از آن. افرادش رفتند

زیر یک درخت، . کشیده بود، دستش از آرنج قطع شده بود، یک دوجین از برادران ماه در اطرافش ولو بودند
تیریون گمان . ود و سر کان روي دامانش بودشاغا که بدنش را چندین تیر سوراخ سوراخ کرده بود، نشسته ب

اونا کان پسر کارات «: شد، شاغا چشم گشود و گفت اند، اما وقتی از اسب پیاده می ها مرده کرد که هر دوي آن
وقتی . اي از علت مرگ نداشت اش، هیچ نشانه ي نیزه روي سینه قیافه، جز سرخیِ ضربه کان خوش» .رو کشتند

ها را  یکی یکی آن. پاهایش بلند کرد، مرد بزرگ ظاهراً براي اولین بار متوجه تیرها شدبران شاغا را به روي 
ماند فحش داد، موقع بیرون کشیدن چند تایی  هایی که روي زنجیر و چرم به جا می بیرون کشید، به خاطر سوراخ

، چال دختر چیک سوار بر موقعی که مشغول درآوردن تیرها بودند. که به گوشتش فرو رفته بودند مثل بچه نالید
اش  تیمت را همراه یاران سوخته. ها نشان داد اسب پیدایش شد و چهار گوش که تصاحب کرده بود به آن

نشین که به دنبال تیریون به میدان نبرد تاخته بودند، شاید نصفشان  از سیصد کوه. سرگرم چپاول اجساد یافتند
  .زنده بودند

اش رسیدگی کند و به تنهایی به  ي اسیر گرفته شده ران را فرستاد که به شوالیهها سپرد، ب ها را به زنده مرده
اش  ي سینه هاي صفحه لرد تایوین کنار رودخانه نشسته بود و در حالی که مالزمش گیره. جستجوي پدرش رفت

ي خوبی بود، پیروز«: سر کوان وقتی تیریون را دید گفت. نوشید کرد، از فنجانی جواهرنشان شراب می را باز می
  ».هاي تو خوب جنگیدند وحشی

. هاي طالیی، چنان سرد که لرز به بدن تیریون انداخت چشمان پدرش روي او بود؛ سبز روشن با رگه
  »هاتون بهم ریخت؟ ما قرار بود که سالخی بشیم، مگه نه؟ متعجبتون کرد، پدر؟ نقشه«

ترین سربازهام رو در چپ قرار  من کم انضباط«. داي عاري از احساس فنجانش را سر کشی لرد تایوین با قیافه
راب استارك پسري خامه، بیشتر از خردمند بودن احتمال داره . کردم که صفشون بشکنه بینی می پیش. دادم، بله

امیدوار بودم که اگه سقوط جناح چپ ما رو مشاهده کنه، به هواي تار و مار کردن اونا به . که متهور باشه



زدند و از پهلو بهش  دارهاي سر کوان چرخ می شد، نیزه به محض اینکه کامالً درگیر می .شکاف یورش ببره
  ».روندند آوردم اونو به سمت رودخونه می کردند، وقتی من ذخیره رو می حمله می

  ».خبر باشم تون بی و صالح تشخیص دادید که منو در وسط اون قتل عام قرار بدید و کامالً از نقشه«

هام رو با کسی در میان بذارم که با مزدورها و  کاذب، کمتر قانع کننده است و میل ندارم نقشهمتالشی شدن «
  ».کنه ها معاشرت می وحشی

اش را درآورد، درد به باالي  تیریون دستکش فلزي» .هاي من رقص شما را بهم ریختند حیف که وحشی«
  .بازویش تیر کشید و دستکش را به زمین انداخت

تره، اما پیروزي  معلوم شد که پسر استارك از حد انتظارم براي کسی به اون سن محتاط«: رار کردلرد تایوین اق
  ».مثل اینکه زخمی شدي. پیروزیه

. خوب شد که متوجه شدید، پدر«: هاي بر هم فشرده گفت با دندان. دست راست تیریون آغشته به خون بود
دست  ي تک د؟ مگه از این فکر لذت ببرید که یه کوتولهتونم بهتون زحمت بدم که سراغ استادتون بفرستی می

  »...پسرتون باشه

وقتی سر آدام . موجب شد که پدرش سرش را برگرداند» لرد تایوین«قبل از فرصت پاسخ، فریاد اضطراريِ 
اش خون  دهان اسب کف کرده بود و از گوشه. پرید، تایوین لنیستر برخاست ماربرند از روي اسبش پایین می

هایش ریخته  ي مسی که روي شانه مرد درازي بود با موهاي تیره. سر آدام روي یک زانو تعظیم کرد. ریخت می
. ي سینه، درخت سوزان خاندانش به رنگ سیاه نقش بسته بود اش جالي برنزي داشت و روي صفحه بود، زره

مندرلی، هریون کاراستارك، چهار لرد سروین، سر ویلیس . سرورم، ما چند تا از افسرهاي اونا رو اسیر گرفتیم«
  ».وود مرده و روس بولتون متاسفانه از چنگمون گریخته لرد هورن. فري

  »و پسره؟«: لرد تایوین پرسید

نظامشون در  ي سواره گن که با بخش عمده می. پسر استارك باهاشون نبود، سرورم«. سر آدام مکث کرد
  ».تازه یورران میدوقلوها از رودخونه گذشته و داره به سرعت به ر

اگر بدنش آن همه . پسري خام که بیشتر از خردمند بودن احتمال داره که متهور باشه: تیریون به یادش افتاد
  .خندید کرد، می درد نمی

   



  کتلين - ۶۳
  .جنگل پر از زمزمه بود

. زد می قرار آن چشمک هاي بی پیمود و مهتاب روي آب در پایین، نهر مسیر سنگالخش را روي کف دره می
کشیدند،  کشیدند و روي زمین مرطوبِ پوشیده از برگ سم می هاي جنگی آهسته شیهه می زیر درختان، اسب

ها و خش خش فلزي  گاهاً صداي برخورد نیزه. کردند سوارهاي مضطربشان با صدایی گرفته با هم مزاح می
  . شنید، اما حتی آن صداها هم خفه بودند خفیف زنجیرها را می

درخواست کرده بود که موقع نبرد، افتخار » .دیگه نباید زیاد طول بکشه، بانوي من«: ولن گفتهالیس م
. ي محافظین وینترفل حق او بود و راب از او دریغ نکرده بود محافظت از کتلین را داشته باشد؛ به عنوان فرمانده

ببیند و در صورتی که نبرد به سی نفر اطراف کتلین را گرفته بودند، با این ماموریت که نگذارند گزندي 
خواست پنجاه نفر باشند؛ کتلین اصرار داشت  راب می. ضررشان پیش رفت، او را به سالمت به وینترفل برسانند

سر سی نفر توافق کرده بودند، اما هیچ کدام . که ده نفر کافی است و راب براي نبرد محتاج تمام شمشیرهاست
  .راضی نبودند

یا ... مرگ هال، شاید. دانست که شروعش به معناي مرگ است می» .شه شروع می به وقتش«: کتلین گفت
کتلین قانع بود که صبر کند، به . سالمت هیچ جانی تضمین نداشت. هیچ کس امنیت نداشت. خودش، یا راب

  .هاي جنگل و موسیقی گنگ نهر گوش کند، گرماي باد را در موهایش حس کند زمزمه

پدرش همیشه . مردها همیشه او را در انتظار گذاشته بودند. ه برایش تازگی نداشتانتظار کشیدن به هیچ وج
هاي  و همچنان که آب» .منتظرم باش، کت کوچولو«: گفت رفت به او می وقتی به دربار یا جشن یا نبرد می

همیشه . تادایس هاي ریورران صبورانه منتظر می استون در کنار جریان داشتند، او روي کنگره ردفورك و تامبل
ها  هاي برج ایستاد و از بین دندانه گشت، و اغلب کتلین چندین روز مراقب می داد برنمی همان موقع که وعده می

افتاد که  ایش می ماند تا اینکه چشمش به لرد هاستر تالی روي اسب پیر قهوه و شکاف تیراندازها چشم به راه می
منتظرم «: پرسید شد، می وقتی براي به آغوش گرفتن او خم می. مدآ داشت از ساحل رودخانه به سمت بارانداز می

  »بودي، کت کوچولو؟

وقتی . کشه، بانوي من زیاد طول نمی«: قول داده بود. برندون استارك هم از او خواسته بود که منتظر بماند
ر کتلین ایستاد، با این وجود، وقتی موعدش رسید، کسی که در سپت در کنا» .کنیم برگشتم، با هم ازدواج می

  .برادرش ادارد بود

. هایی روي زبانش براي جنگیدن تاخت ند به زحمت دو هفته در کنار تازه عروسش ماند و سپس او نیز با قول
نه ماه پر فراز و نشیب . او حداقل کتلین را با چیزي بیش از وعده تنها گذاشته بود؛ به او پسري بخشیده بود



در میان درد و خون او را به . جنگید متولد شد که پدرش هنوز در جنوب می گذشت و راب در ریورران وقتی
  ...چه کوچک بود. دنیا آورده بود، بدون اینکه بداند آیا ند هرگز او را خواهد دید

گفتند  اي که می ي طالکاري شده راب و جیمی لنیستر، شوالیه... کشید و اکنون براي راب بود که انتظار می
قراریه و زود عصبانی  کش آدم بی شاه«: عمویش بریندن به راب گفته بود. ودن را نیاموختههیچ وقت صبور ب

  .و او زندگیشان و بهترین امید به پیروزي را روي صحت داشتن این موضوع به گرو گذاشته بود» .شه می

گشت،  می کتلین پسرش را تماشا کرد که بین سربازان. ترسید، در ظاهرش چیزي مشهود نبود اگر راب می
کرد که اسب مضطربش را  کرد، به سومی کمک می گذاشت، با دیگري شوخی می ي یکی می دست روي شانه

کتلین مشاهده کرد که نسیم موي . تنها سرش برهنه بود. داد اش موقع حرکت به آهستگی صدا می زره. آرام کند
پانزده . سرش کی این همه بزرگ شدهجنباند و مبهوت بود که پ خرمایی پسرش را که شبیه موي خودش بود می

  .و تقریباً همقد با کتلین

اجازه بدید که شانزده سالگی و بیست و پنجاه رو تجربه . اجازه بدید بیشتر قد بکشه: از خدایان خواست که
وقتی او را تماشا . لطفاً، لطفاً، لطفاً. اجازه بدید همقد پدرش بشه و پسر خودش رو در آغوش نگه داره. کنه
داشت، تنها چیزي که به  کرد، آن پسر جوان را که ریشش تازه روییده بود و دایرولفی در کنارش قدم برمی می

  .رسید نوزادي بود که خیلی وقت پیش در ریورران در آغوشش نهادند ذهنش می

آیا  .کجا بودند؟ دلواپس بود. شب گرم بود، اما تنها فکر ریورران براي به لرزه انداختن کتلین کافی بود
راب سیصد . هاي او وابسته بود شان به صحت گفته احتمال داشت که عمویش اشتباه کرده باشد؟ چقدر نقشه

سر بریندن بعد . ها باشند آن ها را از جلو فرستاده بود تا مراقب پیشروي  فیش داده بود و آن دار به بلک نیزه
. اي بهش نرسیده، کماندارهاي من اجازه ندادند هیچ پرنده. دونه، سر جونم قسم جیمی نمی«: بازگشت گفته بود

باید نفرات بیشتري به اطراف . ما چند گشتی دیدیم، اما اونایی که ما رو دیدند، زنده نموندند که خبر بدن
  ».خبر نداره. فرستاد می

  »تعداد نفراتش چقدره؟«: پسرش پرسیده بود

دوازده هزار پیاده که در سه اردوگاه «: اشت گفتاي که کتلین خیلی خوب به یاد د عمویش با لبخند بدقواره
اي براي محاصره کردن  روش دیگه. جداگانه اطراف قلعه پخش شدند و بینشون رودخونه فاصله انداخته

  ».دو یا سه هزار سواره. شه ریورران وجود نداره، اما این کار عامل شکستشون می

  ».کش سه برابر ما نیرو داره شاه«: گالبرت گالور گفت

  ».کامالً درسته، با این حال، یه چیز هست که سر جیمی فاقد اونه«: سر بریندن گفت



  »چی؟«: راب پرسید

  ».صبر«

لرد جیسون ملیستر نیرویش را از سیگارد بیرون . لشکرشان بزرگتر از آنچه بود که موقع ترك دوقلوها داشتند
هاي  بپیوندد و سایرین نیز بیرون خزیدند، شوالیهها  ي بلوفورك به آن آورده بود تا موقع گذر از کنار سرچشمه

اهمیت و سربازان فاقد رهبر که بعد از در هم شکسته شدن ارتش ادمور در کنار  خانه به دوش، لردهاي کم
هایشان را به شتاب انداخته بودند تا  تا آنجا که جرات داشتند اسب. دیوارهاي ریورران، به شمال گریخته بودند

  .یمی از آمدنشان مطلع شود به این مکان برسند، و سرانجام موعدش نزدیک بودقبل از اینکه ج

پسر لرد والدر دو . اولیوار فري اسب را برایش نگه داشته بود. شد کتلین پسر را تماشا کرد که سوار اسب می
بست و  هاي سپر راب را در محلشان قالب. تر از راب بود تر و مضطرب تجربه سال بزرگتر، اما ده سال کم
وقتی پسرش آن را روي صورتش پایین آورد، چقدر خوشش آمد؛ به جاي . کالهخودش را به دستش داد

. بین درختان که دور از دسترس ماه بود، تاریک بود. اي بلند باال روي نریان خاکستري نشسته بود پسرش، شوالیه
مادر، من باید به جلوي صف «. دید ی میوقتی راب سرش را برگرداند و به او نگاه کرد، پشت روبند تنها سیاه

  ».پدر بهم گفته که سربازها باید قبل از نبرد منو ببینند. برم

  ».پس برو و بذار تو رو ببینند«

  ».ده بهشون شهامت می«

ده؟ اما سکوت را حفظ کرد و خودش را وادار کرد که به راب  و کی به من شهامت می: با خودش فکر کرد
. رفت بزرگ خاکستریش را برگرداند و آهسته از او دور شد، گري ویند همقدم با او می راب اسب. لبخند بزند

وقتی راب کتلین را وادار ساخت که این تعداد محافظ بپذیرد، کتلین . پشت سر راب، محافظینش شکل گرفتند
ها براي افتخار  اي آنتعداد زیادي از پسره. اصرار کرده بود که از او نیز محافظت شود و پرچمدارها موافق بودند

تارن . گرگ جوان لقبی بود که براي راب برگزیده بودند. همراهی با گرگ جوان هیاهو راه انداخته بودند
وود، تیان  کاراستارك و برادرش ادارد در میان سی نفر بودند، و پاتریک ملیستر، جان کوچولو آمبر، درین هورن

. تري چون سر وندل مندرلی و رابین فلینت به همراه مردان مسنگریجوي، حداقل پنج نفر از نسل والدر فري، 
ي خرس، با شش  دیسی مورمونت، دختر بزرگ لیدي میج و وارث جزیره: حتی یکی از همراهانش یک زن بود

برخی از . قدم قد و هیکلی الغر، کسی که در سن عروسک بغل کردن سایر دخترها گرز به دستش داده بودند
ي  مساله«. ها نبود طر این موضوع غرولندشان درآمده بود، اما کتلین حاضر به پذیرش شکایت آنسایر لردها به خا
  ».هاي شما مطرح نیست، مهم زنده و سالم نگه داشتن پسر منه افتخار خاندان

  کشید، سی نفر کافی بود؟ شش هزار نفر چطور؟ و اگر کار به آنجا می



اي تیز که کتلین به مانند دستی منجمد روي گلویش حس  لهاي در دوردست بلند شد، نا صداي گنگ پرنده
این صدا را از سالیانی که در وینترفل گذرانده بود، به خوبی . ي دیگري پاسخ داد؛ سومی، چهارمی پرنده. کرد
. شد، وقتی که جنگل خدایان سفید و ساکن بود جانوري که در اوج زمستان مشاهده می. قرقی برفی. شناخت می
  .هاي شمالی بودند ندهها پر آن

  .آمدند ها داشتند می آن

او همیشه از کسانی بوده که عادت دارند بدیهیات را به زبان » .اونا دارن میان، بانوي من«: هال مولن زمزمه کرد
  ».خدایان با ما باشند«. آورند

بشنود، دور  توانست ها را می در سکوت صداي آن. شد، سر تکان داد در حالی که جنگل اطرافش ساکت می
ها همراه با  ي انسان شدند؛ حرکت تعداد زیادي اسب، صداي شمشیر و سپر و زره، زمزمه بودند ولی نزدیک می

  .گاه ها و فحش دادن گاه و بی خنده

ها و داد زدن دستور، و سپس رد شدنشان از  باز صداي خنده. صداها بلندتر شدند. به نظر چندین قرن گذشت
تنها براي یک لحظه از میان ... و سرانجام او را دید. مردي فحش داد. سبی خرناس کشیدا. نهر کوچک را شنید

حتی از این . کرد، اما با این حال تشخیص داد که خود اوست هاي درختان، وقتی که به کف دره نگاه می شاخه
شنل ارغوانیش را سیاه  اي و اش و طالي مویش را نقره ماه زره. شد سر جیمی لنیستر را اشتباه گرفت فاصله، نمی
  .کالهخود به سر نداشت. کرده بود

آمدند،  ي دیگري پشت او می عده. اي او را پنهان ساختند ي نقره آنجا بود و دوباره غیب شد، درختان باز زره
  .نظام لنیستر  ها و سربازان قسم خورده و مزدور، سه چهارم سواره ستونی دراز از شوالیه

. سازند، در چادرش بشینه اون مردي نیست که وقتی نجارهاش برج فتح دیوار می«: دسر بریندن قول داده بو
هاش به اطراف  ها یا تسخیر یه پست نگهبانی سرسخت، تا به حال سه بار با شوالیه براي تعقیب شبیخون زننده

  ».تاخته

سر . ه او آموخته بودند خواندن نقشه را ب. کرد اي را که عموي کتلین رسم کرده بود مطالعه می راب نقشه
وقتی . ها با پرچم تالی. با چند صد نفر، نه بیشتر. اینجا بهش حمله کن«: جنبانده و با انگشت اشاره کرده بود

  ».اینجا«. انگشتش کمی به چپ رفته بود» .تعقیبتون کرد، ما منتظرشون هستیم

ایشان بود، تپه پوشیده از درخت با ها زیر پ ها آرامش داشتند، فرش ضخیمی از برگ حاال شب، مهتاب و سایه
  .شد ها کاسته می رفت از تراکم بوته تر می رسید، هر چه پایین ي مالیمی به بستر نهر می زاویه



  .ي احترام باال برد و حاال پسرش روي اسب براي آخرین بار به او نگاهی انداخت و شمشیرش را به نشانه

ها  آن د، یک دم کشیده که در دره تا شرق منعکس شد تا به و حاال صداي شیپور جنگی میج مورمونت بلند ش
  .اطالع دهد که آخرین سوار جیمی وارد دام شده است

  .و گري ویند سرش را باال برد و زوزه کشید

صداي هولناکی بود، . صدا به نظر رسید که مستقیم به کتلین استارك نفوذ کرد و او را به لرزه انداخت
اي نسبت به لنیسترهاي پایین احساسی مثل  براي لحظه. ال آهنگ خودش را داشتصدایی ترسناك، با این ح

  .پس مرگ چنین صدایی داشت. ترحم داشت

هاي لنیستر و فري  شرق و غرب، ترومپت. ي مقابل آمد هاروووووووووووو پاسخ جان گنده بود که از تپه
شد، شیپورهاي لرد  اي باریک می شدهدر شمال، جایی که دره به مانند آرنج خم . آهنگ انتقام نواختند

ها در نهر پایین  کشیدند و اسب مردان داد می. انگیز خود را به آواز شوم افزودند کاراستارك صداي بم و حزن
  .کشیدند عقب می

هاي درختان پنهان کرده  ي خود را ناگهان رها کرد؛ تیراندازهایی که راب بین شاخه جنگل نفس نگه داشته
در هر طرف، . ها ناگهان فضاي شب را پر کرد ها و اسب ن را رها کردند و صداي فریادهاي انسانبود، تیرهایشا
ها را مخفی کرده بودند  آن رحم نوك  هایی که درخشش بی هایشان را بلند کردند و خاك و برگ سواران نیزه

» !وینترفل«: فریاد راب را شنیدي تیرها، صداي  همراه با آه دوباره. کنار ریختند تا برق فوالد تیز نمایان شود
  .پسرش از او دور شد و افرادش را به پایین تپه هدایت کرد

اش کرده بودند و منتظر بود، همان طور  حرکت نشسته بود، هال مولن و محافظینش احاطه کتلین روي اسب بی
تر اتفاقات پایین را مخفی باالي تپه بود و درختان بیش. که قبالً براي برندون و ند و پدرش انتظار کشیده بود

. یک ضربان قلب، دو تا، چهار تا و ناگهان مثل این بود که او و محافظینش در جنگل تنها شدند. کردند می
  .سایرین در میان گیاهان ذوب شدند

با این حال وقتی به سمت دیگر دره نگاه کرد، دید که سواران جان گنده از میان تاریکی درختان بیرون 
انتها، و وقتی ناگهان از جنگل خارج شدند، به مدت یک  درازي تشکیل داده بودند، صفی بیصف . آمدند

ها دید و مثل این بود که هزاران  تر از یک ضربان قلب، کتلین انعکاس مهتاب را از نوك نیزه لحظه، کوتاه
ه براي کشتن یا کشته شدن ها تنها مردانی بودند ک آن وقت پلک زد و آن. ریخت اي از تپه پایین می ي نقره شعله

  .رفتند با شتاب پایین می



شکستن . کرد شنید و دره صداها را منعکس می با این حال می. توانست ادعا کند که نبرد را دیده بعد آن نمی
وقتی متوجه شد که دیگر چیزي » !ریورران و تالی! تالی«و » وینترفل«و » لنیستر«نیزه، چکاچک شمشیر، فریاد 

هاي  ها، قدم صداي سم. جنگ در هر طرفش زنده شد. وجود ندارد، چشمانش را بست و گوش داد براي مشاهده
عمق، برخورد شمشیر به سپر بلوط و کشیده شدن فوالد روي فوالد، صفیر تیر،  هاي آهنین در آب کم چکمه

کردند، و  دادند و براي ترحم التماس می مردها فحش می. ي هزاران اسب زده ي وحشت کوبش طبل، شیهه
یک . کردند هاي عجیبی با صدا می ها بازي صخره). ماندند یا نمی(ماندند  و زنده می) شد یا نمی(شد  نصیبشان می

» !به دنبال من! به دنبال من«: زند بار صداي راب را آن چنان واضح شنید که انگار کنارش ایستاده است و داد می
هاي دراز تیز را شنید، صداي دریده شدن گوشت و  ن آن دندانو غریدن دایرولف او را شنید، صداي گاز گرفت

  .تنها یک گرگ در میدان بود؟ اطمینان داشتن سخت بود. فریاد وحشت و ترس انسان و اسب

سحر سرخی در شرق دمید، . صداها اندك اندك محو شدند و مردند، تا اینکه تنها صداي گرگ باقی بود
  .گري ویند باز زوزه کشید

ي ابلقی به جاي نریان خاکستري که با خود به دره برده  سب دیگري پیشش برگشت، روي خواجهراب روي ا
سر گرگ روي سپرش دو نیم شده بود، زخم عمیقی روي بلوط نشسته بود، اما خود راب ظاهراً آسیبی . بود

: گفت. دهاما وقتی نزدیک شد، کتلین دید که دستکش آهنین و آستین شنلش را خون سیاه کر. ندیده بود
  ».زخمی شدي«

. سرش را تکان داد» ...خون تارنه، یا شاید... نه، این«. راب سرش را بلند کرد، انگشتانش را باز و بسته کرد
  ».دونم نمی«

تیان و جان گنده . گروهی از مردان، خاکی و زخم خورده و لبخند به لب به دنبال راب از شیب باال آمدند
هال بدون . او را جلوي اسب کتلین انداختند. کشیدند ن سر جیمی لنیستر را میپیشاپیشان بودند و بین خودشا

  ».کش شاه«: اینکه ضرورتی داشته باشد اعالم کرد

از یک بریدگی روي فرق سرش، خون روي یکی » .لیدي استارك«: لنیستر سر بلند کرد و روي زانوها گفت
شمشیرم رو بهتون تقدیم «. را به موهایش پس داده بود فروغ سحر، برق طال ریخت، اما نور کم هایش می از گونه

  ».کردم، اما ظاهراً اونو جا گذاشتم می

. دخترهام رو بهم بدید. پدرم و برادرم ادمور رو بهم بدید. خوام، سر شمشیرتون چیزي نیست که من می«
  ».شوهر واالمقامم رو بهم بدید

  ».متاسفانه، اونا رو هم جا گذاشتم«



  ».چه حیف«: ي گفتکتلین به سرد

  ».سرش رو قطع کن. بکشش، راب«: تیان گریجوي اصرار داشت

و . اش بیش از مرده ارزش داره نه، زنده«: آورد پاسخ داد هاي خونینش را درمی پسرش موقعی که دستکش
  ».پدرم محاله که قتل اسیر، بعد از نبرد رو ببخشه

  ».مرد خردمندیه و شرافتمند«: جیمی گفت

  ».از چشمم دورش کنید و به زنجیر بکشیدش«: کتلین گفت

لرد کاراستارك حتماً . ي مادرم عمل کنید و حتماً به شدت ازش محافظت بشه طبق گفته«: راب دستور داد
  ».تمایل داره که سرش رو روي نیزه بزنه

و به زنجیر  لنیستر را بردند تا پانسمان شود. و با دست عالمت داد» .خواد حتماً می«: جان گنده موافق بود
  .کشیده شود

  »خواد؟ چرا لرد کاراستارك مرگش رو می«: کتلین گفت

  »...اونا رو کشت... اون«. نشست راب به جنگل چشم دوخت، همان نگاه متفکرانه که اغلب به صورت ند می

  ».پسرهاي لرد کاراستارك رو«: گالبرت گالور توضیح داد

  ».وود طور درین هورنو همین . هر دوشون، تارن و ادارد«: راب گفت

وقتی دید که شکست خورده، محافظینش رو . تونه از شجاعت لنیستر ایراد بگیره هیچ کس نمی«: گالور گفت
و کم . تجدید آرایش داد و راهش رو تا باالي دره باز کرد، با این هدف که به لرد راب برسه و ایشون رو بکشه

  ».مونده بود که موفق بشه

در گردن ادارد کاراستارك جا گذاشت، بعد از اینکه سر تارن رو قطع کرده بود و  شمشیرش رو«: راب گفت
اگه اونا سعی نکرده بودند که جلوش رو . زد تمام مدت منو صدا می. وود رو شکافته بود ي درین هورن جمجمه
  »...بگیرند

ري رو انجام دادند که افراد تو کا. کردم به جاي لرد کاراستارك، من باید عزاداري می... «: کتلین گفت
. دالوریشون رو تمجید کن. براشون گریه کن. موقع دفاع از سرورشون کشته شدند. سوگند خورده بودند، راب



ي پدرم  شاید سر مار رو قطع کرده باشی، اما سه چهارم بدنش هنوز دور قلعه. فرصت عزاداري نداري. اما نه حاال
  ».گ روما یه درگیري رو بردیم، نه جن. حلقه زده

بانوي من، مملکت از زمان میدان آتش همچین پیروزي ! اما چه درگیري بود«: تیان گریجوي با شوق گفت
نزدیک به صد شوالیه و یه . ي ما، لنیسترها ده نفر از دست دادند خورم که در ازاي هر کشته قسم می. ندیده

گارت گرینفیلد، لرد استرن، سر تایتوس  لرد وسترلینگ، لرد بینفورت، سر. دوجین لرد پرچمدار اسیر گرفتیم
اش  و سه لنیستر عالوه بر جیمی، خویشاوندهاي نزدیک خود لرد تایوین، دو خواهرزاده... برکس، میلور از دورن

  »...اش و پسر یکی از برادرهاي مرده

  »و لرد تایوین؟ از قضا لرد تایوین رو هم گرفتید، تیان؟«: کتلین وسط حرف او پرید

  ».نه«: اسخی نداشت جزگریجوي پ

  ».تا اون موقع، جنگ به هیچ وجه خاتمه نیافته«

  ».هنوز ریورران مونده. حق با مادرمه«. هایش کنار زد راب سرش را بلند کرد و موهایش را از روي چشم

   



  دنريس - ۶۴
شد که به  ي شنوایی بلند می هایشان صدایی در آستانه زدند، از بال ها آهسته دور کال دروگو چرخ می مگس

  .انداخت دل دنی خوف می

خط نازکی از عرق، به آهستگی . خاستند هاي سنگالخ برمی امواج گرما از تپه. رحم بود خورشید در اوج و بی
هاي  هایشان، آهنگ موزون زنگ تنها صدا، صداي یکنواخت سم اسب. چکید هاي متورم دنی می از میان پستان

  .بودموي دروگو و صداهاي گنگ پشت سرشان 

  .کرد ها را تماشا می دنی مگس

ها و  در مرداب. گفتند ها مگس خون می ها به آن داترك. درشت و براق و ارغوانی و به بزرگی زنبور بودند
شدند و تخمشان را در بدن  کردند، در مکیدن خون بین انسان و اسب تبعیض قائل نمی هاي راکد زندگی می برکه

شد، دستش به  هر وقت یکی به او نزدیک می. ها متنفر بود دروگو از آن .ریختند مرده یا در حال مرگ می
مدتی طوالنی . دنی ندیده بود که یک مگس هم از دست او در برود. شد پرید و دور آن بسته می چابکی مار می

تر  هایش سفت سپس انگشت. داد ي آن گوش می داشت و به وز وز سراسیمه مگس را در مشت عظیمش نگه می
  .شد ي سرخی روي کف دستش دیده می گشود، لکه دند و وقتی دستش را دوباره میش می

چند تاي . ي خشمگین دمش آن را راند ها روي کپل نریان دروگو نشست و اسب با ضربه حاال یکی از آن
هایش به  چشم. کال واکنش نشان نداد. شدند تر می کردند، نزدیک و نزدیک دیگر اطراف دروگو پرواز می

ي نقش و نگار دارش، مرهمی از  زیر جلیقه. اي دوردست خیره بود، افسار در دستش شل بود هاي قهوه تپه
. هاي علفی آن را برایش فراهم کرده بودند زن. پوشاند اش را می ي آبی، زخم سینه هاي انجیر و گل پخته برگ

نفرین کردن مغ، آن را کنده  سوزاند و دروگو شش روز پیش، همراه با مرهم میري ماز دور خارش داشت و می
این سه . دیدند هاي علفی برایش شراب خشخاش هم تدارك می بخش بود و زن گل تسکین. و دور انداخته بود

ي مادیان یا آبجوي  روز اخیر خیلی زیاد نوشیده بود؛ وقتی شراب خشخاش دم دست نبود، شیر تخمیر شده
  .نوشید دار می ادویه

ي  دید که چقدر قیافه دنی می. پیچید نالید و به خود می ها می ذا دست زده بود و شببا این حال، خیلی کم به غ
انداخت، با این وجود برخالف سابق توجه  قرار بود و مثل اسب لگد می ریگو در شکمش بی. او عبوس شده

وط هاي دنی خط خاست، چشم اش برمی هر روز صبح که دروگو از خواب آشفته. دروگو را جلب نکرده بود
از سحر که سوار اسب شده . ترساند دنی را می. و حاال این سکوت. یافتند جدیدي از درد را در صورتش می

گرفت و با رسیدن  کرد، پاسخی جز غرولند نمی وقتی دنی صحبت می. بودند، دروگو یک کلمه حرف نزده بود
  .ظهر، دیگر از آن هم خبري نبود



دیگري چرخ زد، روي گردنش نشست و به سمت . ي کال نشست ي شانه ها روي پوست برهنه یکی از مگس
شد و  داشت و کال دروگو روي زین چپ و راست می نریان با سرعت ثابتی به جلو گام برمی. دهانش خزید

  .دادند هایش صدا می زنگ

  ».خورشید و ستارگانم. دروگو. سرورم«: آهسته گفت. اي زد و به او نزدیک شد دنی به پهلوي نقره

نفس . اش در شیار بغل دماغ نشست مگس خون به زیر سبیل آویزان او خزید و روي گونه. شنید اً نمیظاهر
  .با دستپاچگی به بازوي او دست زد» .دروگو«. دنی بند آمد

ها  مگس. کال دروگو روي زین تلو تلو خورد، آهسته به یک سمت خم شد، با کله از روي اسب سقوط کرد
  .پس دوباره دوره کردند و روي او جمع شدندیک لحظه پراکنده شدند، س

  .اي پایین آمد و به سمت او دوید توجه به شکمش، از نقره یک بار هم شده بی» .نه«: دنی افسار کشید و گفت

نفسش با خشونت از گلویش . وقتی دنی کنارش زانو زد، از درد نالید. اي و خشک بود علف زیر دروگو قهوه
اش پراند و یکی  ها را از روي سینه دنی مگس» .اسبم«. نی را بشناسد به او چشم دوختآمد و بدون اینکه د در می

  .سوزاند پوست دروگو انگشتان دنی را می. را به مانند او له کرد

کوهولو از . دنی صداي سرعت گرفتن و فریاد هگو را شنید. هاي کال درست پشت سرشان بودند همخون
  .هایشان ماندند دو نفر دیگر روي اسب» .همخون من«: زد گفت میموقعی که زانو . اسبش پایین پرید

  ».نه. بتازیم. باید بتازیم«. و در آغوش دنی تقال کرد» نه«: کال دروگو نالید

دنی به . داد، اما صدایش محزون بود صورت پهنش چیزي بروز نمی» .از اسب افتاد«: هگو خیره به پایین گفت
  ».زنیم اینجا اردو می. امروز به حد کافی حرکت کردیم. ینباید این حرف رو بزن«: او گفت

زمین مناسب اردو زدن «. اي بود، مناسب سکونت نبود زمین خشک و قهوه. هگو به اطراف نگاه کرد» اینجا؟«
  ».نیست

  ».درست نیست که یه زن به ما دستور توقف بده، حتی اگه کالیسی باشه«: کاتو گفت

اگه پرسیدند . هگو بهشون بگو که کال دروگو دستور توقف داده. زنیم دو میما اینجا ار«: دنی تکرار کرد
ها رو بیار، باید فوراً چادر کال رو  کوهولو، برده. تونم ادامه بدم چرا، بگو که وقت زایمان من نزدیکه و دیگه نمی

  »...کاتو. بر پا کنند

  ».گیرم، کالیسی از تو دستور نمی«: کاتو گفت



با «. آمد ها بین سایر مردمان بره پاي پیاده می همسر خدا در ستون دراز برده» .پیدا کنمیري ماز دور رو «
  ».اش پیش من بیارش صندوقچه

  ».دم انجامش نمی. مغ«. غره رفت هایی به سختی سنگ به دنی چشم با چشم

  ».دي که چرا از من سرپیچی کردي دي، وگرنه وقتی دروگو بیدار شد، بهش جواب پس می انجام می«

دانست هر چقدر هم که بدش بیاید، با  اما دنی می... کاتو غرق خشم نریانش را برگرداند و چهار نعل دور شد
اش مختصري از گرماي خورشید  ي ناهمواري که سایه ها کنار تکه صخره برده. میري ماز دور بر خواهد گشت

وقتی دنی به کمک ایري و دوریا کال  با این حال،. کاست، چادر کال دروگو را برافراشتند بعد از ظهر می
هاي ضخیم پر نقش و نگار روي زمین انداخته بودند  فرش. کرد دروگو را به زیر ابریشم برد، گرماي هوا خفه می

اریا، دختر خجالتی که دنی بیرون دیوارهاي شهر قوم بره نجات داده بود، . خورد و در هر گوشه متکا به چشم می
ظاهراً تمام » .نه، نه، نه«: او به زبان مشترك زمزمه کرد. را روي حصیر دراز کردنددروگو . منقل روشن کرد

  .چیزي بود که توانایی گفتنش را داشت

هاي او  هاي سواري او را بگشاید و دوریا کمربند مدالیون ژیکوي جلوي پاي دروگو نشست تا بندهاي کفش
هاي چادر را باز بگذارد تا نسیم به داخل بوزد،  ست پردهخوا ایري می. را باز کرد و جلیقه و شلوارش را درآورد

وقتی . گویی ببیند گذاشت که کسی دروگو را در این وضعیت ضعف و هذیان نمی. اما دنی اجازه نداد
هیچ . ي من راه ندید هیچ کس رو بدون اجازه«: ها را در بیرون گماشت و به جاگو گفت محافظینش رسیدند، آن

  ».کس

  ».میره اون می«: زمزمه کرد. ه دروگو خیره شداریا با ترس ب

هنوز . موش هیچ وقت بریده نشده. شه اون پدر نریانیه که بر دنیا چیره می. میره کال نمی«. دنی به او سیلی زد
  » .بنده هایی رو که پدرش بهش داده به موهاش می زنگ

ها رو  دنی از آن. از اشک شدچشمانش ناگهان پر » .کالیسی، اون از اسب افتاد«: ژیکوي لرزان گفت
ها دیده بودند و بدون شک کنیزها و محافظینش نیز  چنین بود، خودش و همخون! او از اسب افتاد. برگرداند

کالی که . دانست که به چه معناست توانستند سري نگهش دارند و دنی می و چند نفر دیگر؟ نمی. دیده بودند
  .نروایی کند، و دروگو از اسب سقوط کرده بودتوانست فرما توانست سواري کند، نمی نمی

دوریا، اریا، آب . ایري، تشت رو فوراً بیار«. شد نباید تسلیم ناامیدي می» .باید بشوریمش«: با کله شقی گفت
  .اي بود در پوست انسان کوره» .پیدا کنید، آب خنک، بدنش خیلی داغه



اي  ي آب را آورد، دنی تکه قتی دوریا اولین خمرهو. ي چادر گذاشتند ها تشت مسی سنگین را در گوشه برده
کردند، اما او را  هایش به دنی نگاه می چشم. از ابریشم را خیس کرد تا روي پوست داغ پیشانی دروگو بگذارد

ترس » میري ماز دور کجاست؟«: دنی پرسید. اي خارج نشد، فقط نالید وقتی لبانش را گشود، کلمه. دیدند نمی
  .آورده بود طاقتش را به سر

  ».کنه کاتو پیداش می«: ایري گفت

داد و با چند شیشه روغن تند و مشتی از برگ  کنیزهایش تشت را با آب ولرم پر کردند که بوي سولفور می
شان  شکم بزرگش که بچه. شد، دنی کنار شوهرش زانو زد تا حمام آماده می. ي نعناع مطبوعش کردند خرد شده

با انگشتانی مضطرب، موي او را باز کرد، درست همان طور . ساخت برایش دشوار میدر درونش بود، نشستن را 
شوهرش وقتی . ها را یکی یکی کنار گذاشت به دقت زنگ. که شب اول عروسیشان زیر ستارگان انجام داده بود

  .کرد ها احتیاج پیدا می شد، دوباره به آن خوب می

ي ورود  کالیسی، اندال اومده و اجازه«. میان ابریشم وارد کرد جریان هوا به چادر وارد شد و آگو سرش را از
  ».خواد می

به » .بله، بفرستش تو«: خاست گفت موقعی که به زحمت برمی. ها براي سر جورا بود اسم داترك» اندال«
  .دانست که چه باید کرد، او آن شخص بود اگر کسی می. شوالیه اعتماد داشت

ي ورودي داخل شد و مدتی براي عادت کردن چشمانش به تاریکی  پرده سر جورا با سر خم شده از زیر
هاي رو بازِ سواري پوشیده بود که بندشان تا  در گرماي مهیب جنوب، شلوار گشاد ابریشمی و دمپایی. مکث کرد

هنه بود اش بر اي سفید رنگ، سینه زیر جلیقه. غالفش از کمربند بافته شده از موي اسب آویزان بود. رسید زانو می
گن که کال دروگو از  می. صحبتش دهن به دهن در تمام کاالسار پیچیده«. و پوستش را خورشید سوزانده بود

  ».اسبش افتاده

  ».گی به من داري بهش کمک کن به خاطر عشقی که می. بهش کمک کن«: دنی التماس کرد

کنیزهات رو «. سپس به دنی رو کرد مدتی طوالنی و به دقت به دروگو نگاه کرد و. شوالیه کنار او زانو زد
  ».بیرون بفرست

وقتی تنها . ایري بقیه دخترها را از چادر به بیرون راند. اي کرد گلویش اسیر ترس بود؛ دنی بدون حرف، اشاره
با مهارت، با ظرافتی که براي چنین مرد درشت هیکلی بعید بود، شروع به . شدند، سر جورا خنجرش را کشید

مرهم پخته بود و به سختی دیوارهاي . ي دروگو کرد ي سیاه و گل خشک آبی از روي سینهها خراشیدن برگ
سر جورا با چاقویش گل خشک را شکست و . داشت خشتی قوم بره شده بود، و به همان آسانی ترك برمی



د که کم اي از زخم برخاست، آن قدر تن بوي زننده. ها را یکی یکی برداشت ها را از روي پوست کند، برگ تکه
  .ي دروگو به خاطر فساد، سیاه و براق بود ها آغشته به خون و چرك بودند، سینه برگ. ماند دنی باال بیاورد

  ».نه، نه، لطفاً، خدایان صداي منو بشنوید، نه«: هاي دنی ریخت و زمزمه کرد اشک به گونه

و غلیظ از زخم باز تراوش  خون سیاه، آهسته. جنگید کال دروگو به خودش پیچید؛ با دشمنی نامرئی می
  .کرد می

  ».شه، پرنسس کال شما مرده محسوب می«

هاي کوچک  ي او را با دست دنی دست بزرگ پینه بسته» .نه، اجازه نداره بمیره، نباید، فقط یه زخم بود«
  »...دم که بمیره بهش اجازه نمی«. خودش گرفت و محکم نگه داشت

هات رو نگه دار،  اشک. د یا ملکه، اون دستور خارج از توان شماستکالیسی باشی«. سر جورا به تلخی خندید
  ».باید بریم و فوراً، قبل از اینکه اون بمیره. فرصت عزاداري نداریم. فردا یا یه سال دیگه براش گریه کن. دخترم

  »بریم؟ کجا باید بریم؟«. دنی مبهوت ماند

یه . گن که بندر بزرگیه یاي شناخته شده، با این حال میخیلی دور در جنوبه، در انتهاي دن. به نظرم به آشائی«
به محافظینتون اعتماد دارید؟ . اي نکنید شه، فکر دیگه سفر سختی می. کنیم کشتی براي برگشت به پنتاس پیدا می

  »با ما میان؟

روي » ...میرهکال دروگو بهشون دستور داده که امنیت منو تضمین کنند، اما اگه اون ب«: دنی با تردید پاسخ داد
وارث دروگو رو حامله . چرا باید فرار کنیم؟ من کالیسی هستم. شم متوجه نمی«. برجستگی شکمش دست کشید

  »...شه اون بعد دروگو کال می. هستم

قدرت . کنند ها از یه نوزاد شیرخوار تبعیت نمی داترك. پرنسس، به من گوش کنید«. سر جورا اخم کرد
وقتی دیگه نباشه، ژاکو و پونو و سایر . کردند، فقط و فقط همین ر برابرش سر خم میدروگو چیزي بود که اونا د

اي  برنده تمایل نداره که رقیب دیگه. جنگند و این کاالسار به جون خودش میفته ها سر مقامش با هم می کاس
  »...دن ها می اونو به سگ. شه ي شما گرفته می اون پسر به محض تولد از سینه. داشته باشه

  »کشند؟ ي کوچولو رو می اما چرا؟ چرا یه بچه«: دنی با حزن گفت

بهتره که . پیشگویی شده. شه شه که بر دنیا چیره می گن که نریانی می ها می اون پسر دروگوست و عجوزه«
  ».بچه رو بکشند تا اینکه این خطر رو بپذیرند که بعد مرد شدن دچار خشمش بشن



دنی داستانی را به خاطر آورد که ویسریس تعریف کرده بود، . شنید ر میبچه در شکمش لگد انداخت، انگا
پسر او نیز نوزاد بوده، با این حال از آغوش . هاي ریگار آورده بودند هاي غاصب سر بچه داستان بالیی که سگ

اي  ید به پسرم صدمهاونا نبا«: نالید. این رسم مردها بود. مادر به زور گرفته بودند و سرش را به دیوار کوبیده بودند
  »...هاي دروگو دم که ازش محافظت کنند و همخون به محافظینم دستور می! برسونند

اونا تو رو . دونی، دخترم اینو می. میره همخون با مرگ کالش می«. هاي او گذاشت سر جورا دست روي شانه
وقتی ... ال در زندگی دارندایه که نسبت به ک برند، این آخرین وظیفه ها می به وییس داترك پیش عجوزه

  ».شن انجامش دادند، در سرزمین شب به دروگو ملحق می

هاي هولناك بگذراند، ولی  خواست به وییس داترك برگردد و باقی عمرش را با آن پیرزن دنی نمی
دروگو بیش از خورشید و ستارگانش بوده؛ او سپري بود که ضامن . گوید دانست که شوالیه حقیقت را می می
  ».کنم نمی«. دست دروگو را دوباره گرفت» .کنم من ولش نمی«: با کله شقی و عاجزانه گفت. منیتش بودا

. میري ماز دور وارد شد و تعظیم بلندي کرد. ي ورودي چادر باعث شد که سرش را برگرداند حرکت پرده
ریخت و  ها خون می ز آنروزها راهپیمایی پشت سر کاالسار، نحیف و لنگش کرده بود، پاهایش تاول زده و ا

وقتی چشم . ي همسر خدا وارد شدند پشت سر او کاتو و هگو با صندوقچه. هایش گود افتاده بود زیر چشم
ي زخم دروگو افتاد، صندوقچه از انگشتان هگو لغزید و محکم روي کف چادر افتاد و کاتو  ها به منظره همخون

  .فحش چنان تندي داد که هوا را سوزاند

  ».زخم چرك کرده«. ي دروگو را برانداز کرد حالت و مرده دور صورت بی میري ماز

ي میري زد که او را به زمین  ي محکمی به گونه هگو با مشت چنان ضربه» .تقصیر توئه، مغ«: کاتو گفت
  .سپس همان جا که افتاده بود، به او لگد زد. انداخت

  »!بس کنید«: دنی فریاد زد

روي زمین به چهار میخ . ببرش بیرون. لگد براي یه مغ زیادي ترحم آمیزه«: تکاتو هگو را عقب کشید و گف
. کنند ها هم ازش استفاده می و وقتی کارشون تموم شد، سگ. گذره سوارش بشه کشیمش تا هر مردي که می می

هاي رودخونه توي رحمش تخم  مگس. رسه هاي الشخور می هاش به کالغ کنه و چشم راسو شکمش رو پاره می
هاي به سختی آهن خودش را به گوشت نرم زیر بغل همسر  انگشت» ...نوشند اش رو می ریزند و چرك سینه می

  .خدا فرو برد و او را به زور بلند کرد

  ».دم بهش صدمه بزنید نه، اجازه نمی«: دنی گفت



ند را به نمایش اش کنار کشیدند و تقلید هولناکی از لبخ اي پوسیده هاي قهوه هاي کاتو از روي دندان لب
سر » .ي این زن مقصري به اندازه. گی نه؟ بهتره دعا کنی که تو رو کنار مغت نبندیم نه؟ به من می«. گذاشتند

پرنسس . زبونت رو مهار کن، سوارکار«. ها قدم گذاشت و شمشیرش را در غالف شل کرد جورا به میان آن
  ».هنوز کالیسی توئه

وقتی اون بمیره، دختره دیگه چیزي . ی که همخون من هنوز زنده استفقط تا وقت«: کاتو به شوالیه گفت
  ».نیست

سر جورا، محافظینم رو صدا . قبل کالیسی شدن، من از تبار اژدها بودم«. چیزي به قلب دنی چنگ انداخت
  ».کن

 .هگو با اخم به دنبال او از چادر خارج شد» .کالیسی... فعالً. ریم نه، ما می«: کاتو گفت

هاش در  گن یه مرد و همخون ها می داترك. این آدم نیت خیر نسبت به شما نداره، پرنسس«: ت گفتمورمون
  ».شناسه یه مرده ترس نمی. زندگی واحدي شریک هستند و به نظر کاتو، این زندگی به انتها رسیده

بیش » .رو بپوشید تون برید و زره. سر جورا، شاید به شمشیر شما احتیاج داشته باشم. کسی نمرده«: دنی گفت
  .از آن ترسیده بود که شهامت اقرارش را حتی به خودش داشته باشد

  .از چادر خارج شد» .هر چی شما بگید«. شوالیه تعظیم کرد

  ».پس یه بار دیگه منو نجات دادید«. چشمان زن پر از احتیاط بود. دنی به میري ماز دور رو کرد

  ».دي، لطفاًو حاال تو باید کال رو نجات ب«: دنی گفت

به سراغ دروگو رفت که روي حصیر » .گن کنند، بهش می از برده درخواست نمی«: میري به تندي پاسخ داد
از حد مهارت یه شفادهنده . کنه خواهش یا دستور، فرقی نمی«. سوخت و مدتی طوالنی به زخم خیره شد می

ي خشخاش تسکین  درد رو با شیره«. شودها را با انگشتش گ یکی از آن. هاي کال بسته بودند چشم» .خارجه
  ».داد می

  ».بله«: دنی اقرار کرد

  ».نزن براش مرهم ساختم و با پوست بره بستم-دست- من با گزنه و بهم«

  ».دهنده ساختند هاي علفی براش یه مرهم مرطوب و تسکین زن. کندش. سوزونه گفت که می«



  ».دونند موي شما هم می مردهاي بیآتش قدرت شفاي زیادي داره، اینو . سوزوند، بله می«

  ».کنم که نگهش داره این بار مجبورش می. یکی دیگه براش درست کن«: دنی التماس کرد

حاال تنها کاري که از دست من ساخته است اینه که راه تاریک پیشِ رو رو براش . وقتش گذشته، بانوي من«
  ».تا صبح از پیش ما رفته .تر کنم تا بدون احساس درد به سرزمین شب وارد بشه آسون

چکار کرده بود که خدایان چنین ظالم بودند؟ سرانجام جاي . ي دنی فرو رفتند سخنانش مانند چاقو به سینه
اش داشت از  و حاال همه. سرانجام عازم خانه بود. ي عشق و امید را چشیده بود امنی پیدا کرده بود و سرانجام مزه

یه جور ... حتماً یه راهی بلدي. خورم نجاتش بده تا آزادت کنم، قسم می نه،«: التماس کرد... رفت دست می
  »...جادو، یه جور

» .سحري وجود داره«. میري ماز دور راست ایستاد و با چشمانی به سیاهی شب، دنریس را برانداز کرد
گن که مرگ  ا میه بعضی. اما مشکله، بانوي من، و تاریک«. صدایش آهسته بود، به زحمت بلندتر از حد زمزمه

معلم من یه ساحر خون از . من راهش رو در آشائی یاد گرفتم و بهاي گرانبهایی براي این درس پرداختم. تمیزتره
  ».سرزمین سایه بود

  »!پس تو واقعاً یه مغی«. سرما به وجود دنی نشست

رکار شما رو داره، بانوي دیگه فقط یه مغ توانایی نجات دادن سوا«. میري ماز دور لبخند زد» خوشتون نمیاد؟«
  ».اي نقره

  »اي نداره؟ راه دیگه«

  ».هیچی«

  .کال دروگو نفس بلندي کشید و بدنش به لرز افتاد

  ».نجاتش بده«. نشست؛ او از تبار اژدها بود نباید به دلش واهمه می» .انجامش بده«: دنی بدون تامل گفت

  ».بهایی داره«: همسر خدا هشدار داد

  ».دیم، هر چی که خواستی بهت طال و اسب می«

  ».تونه زندگی رو جبران کنه تنها مرگ می. این جادوي خونه، بانو. موضوع طال و اسب نیست«



» مرگ من؟«. ي پاهایش به جلو و عقب تاب خورد دنی حمایتگرانه خودش را بغل کرد و روي پاشنه» مرگ؟«
اي  او از تبار اژدها بود، واهمه. میردبه خودش گفت که اگر ضروري است، حاضر است که به خاطر دروگو ب

  .برادرش ریگار به خاطر زنی که دوست داشت مرده بود. نخواهد داشت

  ».نه، مرگ شما نه، کالیسی«: میري ماز دور اطمینان داد

  ».انجامش بده«. دنی با آسودگی خیال لرزید

  ».خدمتکارهاتون رو صدا بزنید .شه شما دستور دادید، پس انجام می«. اي مصمم سر تکان داد مغ با قیافه

: کرد پیچید و ضعیف زمزمه می گذاشتند، او به خودش می وقتی راکارو و کارو، کال دروگو را در تشت می
  .با فرو رفتن در آب، ظاهراً تمام توانش از بدنش مکیده شد» .نه، نه، باید بتازیم«

جاگو نریان عظیم سرخ را به درون چادر . دپس انجامش دادن» .اسبش رو بیارید«: میري ماز دور دستور داد
. هایش را به باال چرخاند و شیهه کشید و پس رفت وقتی بوي مرگ به مشام حیوان خورد، چشم. هدایت کرد

  .براي نگه داشتنش، سه مرد الزم شدند

  »خواي کنی؟ چکار می«: دنی پرسید

  ».راهش اینه. خون الزم داریم«: میري پاسخ داد

افتاد،  باك، زود به خنده می جوانی شانزده ساله بود، به باریکی شالق، بی. رخ عقب کشیدجاگو دست روي ا
کالیسی، شما نباید «: جلوي دنی به زانو افتاد و تمنا کرد. شد ي آغاز رشد سبیل روي لب باالیش دیده می سایه

  ».بذارید این مغ رو بکشم. این کار رو بکنید

  ».تیاونو بکشی، کالت رو کش«: دنی گفت

  ».این جادوي خونه، قدغنه«

در وییس داترك، کال دروگو یه نریان کشت و من قلبش رو . گم قدغن نیست من کالیسی هستم و می«
  ».فرقی نداره. این همونه. خوردم، تا به پسرم قدرت و شهامت ببخشه

کال به مانند . کرد انداخت و مقاومت می راکارو، کارو و آگو نریان را به سمت تشت کشیدند، حیوان لگد می
میري ماز دور کلماتی از . کرد ور بود و خون و چرك از زخمش به آب تراوش می یک مرده در آب غوطه

. دنی هیچ متوجه نشد که از کجا آمد. دانست و چاقویی در دستش ظاهر شد زبانی را زمزمه کرد که دنی نمی
مغ آن را . هاي کهن اش پوشیده از نشان برگ، تیغه رسید؛ ساخته شده از برنز سرخ، به شکل باستانی به نظر می



. زیر سر باشکوه حیوان، روي گلو کشید و اسب شیهه زد، لرزید، فوران سرخی از خون از او بیرون ریخت
ریخت، میري  همچنان که خون اسب به حمام دروگو می. شد، اما محافظین دنی سرپا نگهش داشتند سرنگون می

  ».سوارکار منتقل شو، قدرت حیوان به انسان منتقل شو قدرت مرکب به«: خواند می

کرد، انگار ترسیده بود؛ از دست زدن به گوشت مرده هراس  جاگو که براي نگه داشتن وزن نریان تقال می
توانست زندگی  اگر می. فقط یک اسب: دنی با خودش اندیشید. ترسید که رهایش کند داشت، اما همچنین می
  .سب بخرد، حاضر بود بهایی هزار برابرش را بپردازددروگو را با مرگ یک ا

میري . اي شده بود و جز صورت، چیزي از دروگو معلوم نبود وقتی گذاشتند که نریان بیفتد، آب سرخ تیره
. کنند دانست که این کار را می می» .بسوزونیدش«: ها گفت دنی به آن. اي براي الشه نداشت ماز دور استفاده

هاي شب  گذاشتند تا براي رسیدن به سرزمین کشتند و زیر توده هیزم او می مرد، مرکبش را می وقتی یک مرد می
هاي دیواره،  حتی ابریشم. خون به همه جا پاشیده بود. محافظینش الشه را به بیرون چادر کشیدند. سوارش شود

  .هاي زیر پا، سیاه و خیس بودند هاي سرخ داشتند و قالی لکه

دودي با عطر تند برخاست، بویش . ها ریخت میري ماز دور گرد سرخی روي زغال. دها روشن بودن منقل
اما دیگر بیش از آن پیش رفته بود که . نسبتاً خوشایند بود، اما اریا با گریه گریخت و ترس به وجود دنی نشست

  ».اي نقرهباهاشون برو، بانوي «: میري ماز دور به او گفت. کنیزهایش را به بیرون فرستاد. جا بزند

تنهاش . اي که در درونمه حیات بخشید این مرد منو به زیر ستارگان برد و به بچه. مونم من می«: دنی گفت
  ».ذارم نمی

آواز من نیروهاي باستانی . وقتی شروع به آواز خوندن کردم، هیچ کس نباید به این چادر وارد بشه. مجبورید«
  ».اي نباید به اونا بیفته چشم هیچ انسان زنده. رقصند اینجا میها  امشب مرده. کنه اي رو تحریک می و تیره

ي  روي تشت خم شد، روي حمام خون دروگو، و بوسه» .شه هیچ کس وارد نمی«. دنی ناگزیر سر خم کرد
  ».اونو به من برگردون«: قبل خروج، به میري ماز دور زمزمه کرد. مالیمی به پیشانی او زد

دید،  تا جایی که چشم می. کاالسار اردو زده بود. ق بود و آسمان سرخ تندي بودبیرون، خورشید نزدیک به اف
اي براي سوزاندن نریان مرده  جاگو و آگو چاله. وزید باد داغی می. چادرها و حصیرهاي خواب پخش بودند

. زده بودند هایی به مانند نقابی برنزي و چشمانی سیاه به دنی زل جمعیتی جمع شده بود که با صورت. کندند می
هاي عرق روي پیشانی پهنش نشسته  چشمش به سر جورا مورمونت افتاد که حاال زنجیر و چرم پوشیده بود و دانه

هاي دنی روي  وقتی جا پاهاي سرخی را دید که چکمه. ها به پیش دنی باز کرد راهش را از میان داترك. بودند
  »احمق کوچولو، چکار کردي؟«: صدایی خشک پرسیدبا . اش نماند زمین بجا گذاشته بودند، رنگ به چهره



  ».دادم باید نجاتش می«

  »...احتیاجی نبود. رسوندم، پرنسس شما رو به سالمت به آشائی می. تونستیم فرار کنیم می«

  »واقعاً پرنسس تو هستم؟«

  ».خدایان به ما رحم کنند. دونید که هستید می«

  ».پس حاال بهم کمک کن«

  ».دونستم که چطوري کاش می«. سر جورا اخم کرد

ها  برخی از داترك. صداي میري ماز دور به صداي بم موزونی بلند شد که لرز به فقرات دنی انداخت
هاي  روي ابریشمی که لکه. درخشید هاي داخلش می چادر با نور منقل. چیزهایی زمزمه کردند و عقب کشیدند

  .هاي متحرکی افتاد خون داشت، چشمش به سایه

  .رقصید و تنها نبود از دور داشت میمیري م

  ».این کار نباید انجام بشه«: کاتو غرید. ها دید هاي داترك دنی وحشت محض را روي صورت

مو را با خودشان آورده بودند؛  مردهاي بی. هگو و کوهولو با او بودند. بازگشت سوار همخون را ندیده بود
  .کردند هایی که با چاقو و سوزن و آتش درمان می خواجه

  ».شه این کار انجام می«: دنی پاسخ داد

و کوهولو، کوهولوئی که روز تولد دروگو زندگیش به او وابسته شده بود، » .مغ«: هگو غرولند کرد
  .کوهولوئی که همیشه با دنی مهربان بود، روي صورتش تف کرد

  .شید و به سمت چادر به راه افتادارخش را ک» .میري مغ، اما اول اون یکی باید بمیره تو می«: کاتو وعده داد

دنی به روي . شانه او را گرفت، اما کاتو او را به کنار هل داد» .نه، تو نباید این کار رو بکنی«: دنی داد زد
: به محافظین خودش دستور داد. اش محافظت کند هایش را روي شکم گرفت تا از بچه زانوها افتاد، دست

  ».بکشیدش. جلوش رو بگیرید«

ي شالقش دست برد و به جلو قدم برداشت، اما  کارو به دسته. رو و کارو کنار ورودي چادر ایستاده بودندراکا
به زیر بغل کارو خورد، فوالد تیز براق، چرم و پوست را . کاتو با وقار یک رقاص چرخید و ارخش برخاست

ارکار جوان که نفسش گرفته بود خون فواره زد، سو. هاي سینه گذشت پاره کرد و از میان ماهیچه و استخوان



» .حضرت سوارکار، منو امتحان کن«: سر جورا مورمونت داد زد. کاتو شمشیرش را آزاد کرد. عقب کشید
  .شمشیر بلندش از غالف کشیده شد

اي ظریف به اطراف  ارخ چنان سریع به حرکت افتاد که خون کارو مثل فواره. کاتو فحش بر لب برگشت
یک قدم مانده به صورت سر جورا جلوي آن را گرفت، مدتی ثابت و لرزان نگه داشت و شمشیر دراز . پاشید

اي سنگین  شوالیه پیرهن زنجیرباف پوشیده بود، دستکش و ساقپوش فلزي داشت و حلقه. کاتو از خشم غرید
  .دور گلویش را گرفته بود، اما کالهخودش را نپوشیده بود

سر جورا حداکثر تالشش . د و مانند صاعقه روي شوالیه فرود آمدکاتو به عقب جهید، ارخ دور سرش چرخی
آمدند که انگار کاتو چهار ارخ و به همان تعداد دست  کرد، اما آن چنان سریع می را براي دفع ضربات می

ناگهان . دید ها را می شنید، با برخورد تیغ به دستکش، پریدن جرقه صداي برخورد شمشیر به زنجیر را می. داشت
سمت چپ صورت شوالیه از خون سرخ شد و . رفت و حمالت کاتو شدت گرفت رمونت عقب عقب میمو

اش کرد و او را بزدل و بچه ننه و  کاتو مسخره. اي روي باسن، زنجیر را شکافت و او را به لنگش انداخت ضربه
حم دنی، پسرش داخل ر. ارخ زیر نور سرخ غروب برق زد» !وقت مرگت رسیده«. پوش نامید اي زره خواجه

تیغ خمیده از کنار تیغ راست گذشت و به جایی از باسن شوالیه که زنجیر بریده شده بود . زد وحشیانه لگد می
  .فرو رفت

کاتو . هایش خیس شدند دنی درد تیزي در شکمش احساس کرد و ران. مورمونت نالید و سکندري خورد
  .اي گیر کرد لحظه فریاد پیروزي کشید، اما ارخ به استخوان خورده بود و

اش شمشیرش را فرود آورد، پوست و گوشت و استخوان را برید و  سر جورا با تمام نیروي باقیمانده. کافی بود
ضربه بعدي شوالیه روي گوش داترك بود و آن . اي پوست و کمی گوشت آویزان ماند ساعد کاتو از رشته

  .چنان شدید بود که صورت کاتو به نظر ترکید

هاي میري ماز دور در داخل چادر به صداي انسان شباهتی نداشت، کارو در حال  زدند، ناله داد میها  داترك
جنگید،  راکارو با هگو می. دنی با فریاد کمک خواست، اما کسی نشنید. کرد جان کندن، براي آب التماس می

ق عقب کشیده شد و سوار شال. ارخ با ارخ، تا اینکه شالق جاگو مثل رعد صدا داد و دور گلوي هگو پیچید
راکارو فریاد کشان به جلو پرید و ارخش را با هر دو دست روي سر . همخون تعادل و شمشیرش را از دست داد

کسی سنگی انداخت و وقتی دنی نگاه . تیغ بین دو چشم گیر کرد و سرخ و لرزان باقی ماند. هگو فرود آورد
» .لطفاً بس کنید، زیادي سنگین شده، بها زیادي سنگین شدهنه، نه، «: نالید. اش خونی شده بود کرد، شانه

هایش  انگشت. سعی کرد به سمت چادر بخزد، اما کوهولو او را گرفت. هاي بیشتري به سمتش پرت شدند سنگ
: دنی چاقوي سرد را روي گلویش حس کرد و فریاد کشید. به موهاي او فرو رفتند و سر دنی را عقب کشید



تیر آگو به زیر بغلش فرو رفته بود و ریه و قلب را . خدایان شنیدند؛ کوهولو در همان لحظه مردو شاید » .ام بچه«
  .سوراخ کرده بود

صدا  ها بی شوند؛ داترك وقتی سرانجام دنریس قدرت بلند کردن سرش را یافت، دید که جمعیت پراکنده می
خورشید غروب . تاختند ند و به دور میکرد برخی اسب زین می. گشتند به چادرها و حصیرهاي خوابشان برمی

هاي عظیم نارنجی با خشم به آسمان جرقه تف  ها در سراسر کاالسار روشن شده بودند، شعله آتش. کرده بود
نفسش برید؛ هر چه توان داشت براي . سعی کرد که برخیزد و درد مانند مشت یک غول او را فشرد. کردند می

  .زدند ها چرخ می داخل چادر، سایه. ماز دور به مانند سرود عزا بودصداي میري . بلعیدن هوا الزم بود

صورتش را خون لزج کرده بود و . دستی دور کمرش را گرفت و سپس سر جورا او را به روي پا بلند کرد
شنید که شوالیه . درد دوباره تیر کشید و در آغوش او لرزید. دنی دید که نیمی از گوشش را از دست داده است

موج دیگري از درد . دانست ترسیدند؟ جواب را می این همه می. زند ریاد کنیزهایش را براي کمک صدا میبا ف
مثل این بود که پسرش در هر دست چاقویی داشت و راهش را به خارج . بلند شد و دنی فریادش را خفه کرد

  ».ها رو بیار قابله. دوریا، لعنت به تو، بیا اینجا«: سر جورا غرید. برید می

  ».گن کالیسی نفرین شده می. حاضر نیستند که بیان«

  ».کنم یا میان یا سرشون رو قطع می«

  ».اونا رفتند، سرورم«. دوریا به گریه افتاد

  »!ببرینش پیش مغ«آگو بود؟ » .مغ«: شخص دیگري گفت

اي از  ي کشیده رد، نالهها نباید این کار را بکنند، اما وقتی دهانش را باز ک خواست بگوید که نه، آن نه، دنی می
رقصیدند  دیدند؟ داخل چادر اشکال می مشکلشان چه بود، نمی. درد از آن گریخت و عرق به تمام بدنش نشست

گرگ . ي برخی روي ابریشم شباهتی به انسان نداشت ي تیره سایه. زدند و دور منقل و حمام خون چرخ می
  .هاي آتش بود بزرگی را دید و دیگري شبیه انسانی در میان شعله

  ».خودش گفت، من شنیدم. زن بره به اسرار بستر زایمان آشناست«: ایري گفت

  ».بله، منم شنیدم«. دوریا موافق بود

حملش . هایش خارج نشد اي از صدا از لب نه؛ فریاد زد، شاید هم تنها این طور فکر کرد، چون هیچ زمزمه
صداي میري ماز . لطفاً نه. ستاره بود، سیاه و سرد و بی ي تهی دوخته شده چشمانش به آسمان مرده. کردند می

  !ها رقاص! اشکال: داد کشید. شد تا اینکه دنیا را پر کرد دور بلندتر می



  .سر جورا او را به داخل چادر برد

   



  آريا - ۶۵
تشمام کرده تر از هر عطري بود که آریا اس پیچید، مطبوع ها در سرتاسر خیابان آرد می بوي نان داغ که از مغازه

اي، و سرگرم نوك زدن به  هایی قهوه تپل بود، با خال. نفس عمیقی کشید و یک قدم به کبوتر نزدیک شد. بود
  .ي آریا رویش افتاد و به هوا پرید ها بود، اما سایه هاي ریخته شده در بین سنگفرش خرده نان

در . اي به پایین سقوط کرد اي از پر قهوه شمشیر چوبی صفیر کشید و آن را دو قدم باالتر از زمین زد، و توده
گردن آن را گرفت و آن . یک چشم بهم زدن باالي سرش بود، بال کبوتر را گرفت و کبوتر به دستش نوك زد

  .قدر چرخاند که در رفتن استخوان را حس کرد

  .در قیاس با گرفتن گربه، کبوترها آسان بودند

خاك » .اینجا بهترین جا براي پیدا کردن کبوتره«: آریا گفت. شد چپ چپ به او نگاه کرد سپتونی که رد می
سپتون با شتاب » .شن هاي نون جمع می براي خرده«. را از روي خودش پاك کرد و شمشیر چوبیش را برداشت

  .دور شد

مردي روي یک گاري دو چرخه، باري از . کبوتر را به کمربندش بست و به سمت انتهاي خیابان به راه افتاد
صداي خودش . شکم خالیش به غرولند افتاد. داد کرد؛ بوي تمشک و لیمو و زردآلو می ینی مربایی حمل میشیر

  ».یا هر چی... تونم یکی بردارم؟ یه لیمویی، یا می«: گفت را شنید که می

سه «. به وضوح از آنچه دید خوشش نیامد. داد، به سر تا پاي او نگاهی انداخت مردي که گاري را هل می
  ».دم عوضش یه کبوتر چاق بهت می«. اش کوبید آریا شمشیر چوبیش را به کنار چکمه» .ه مسیسک

  ».آدرها کبوترت رو بگیرند«: مرد گفت

یا حتی ... انداخت، اما سه سکه مسی نداشت بو دهنش را آب می. ها هنوز گرماي کوره را داشتند شیرینی
کوتاه قد و شکم گنده بود، . اهی به گاریچی انداختي دیدن یادش آمد و نگ هاي سیریو درباره حرف. یکی

کرد که  داشت به این فکر می. رفت ظاهراً تمایل داشت که وزنش را بیشتر روي پاي چپ بیندازد وقتی راه می
هاي کثیفت رو  دست«: اگر یک شیرینی کش برود و بدود، گاریچی هرگز به او نخواهد رسید که مرد گفت

  ».هاي دزد کوچولو چکار کنند، مطمئن باش دونند که با موش ها می طالییردا . پیش خودت نگه دار

ردایشان که . دو تا از نگهبانان شهر، اول کوچه ایستاده بودند. آریا با احتیاط به پشت سرش نگاهی انداخت
. رسید؛ زره و چکمه و دستکششان سیاه بود پشم ضخیم و به رنگ طالیی خوشرنگی بود تا نزدیک زمین می

ها انداخت، از گاري فاصله  نگاه پرحسرت دیگري به شیرینی. کی شمشیر و دیگري چماقی فلزي به کمر داشتی



توانست  تا آنجا که می. گرفت ها توجه خاصی به او نداشتند، اما با دیدنشان دلپیچه می ردا طالیی. گرفت و دوید
حال پوسیدن را روي دیوارهاي مرتفع سرخ از قلعه اجتناب کرده بود، مع هذا حتی از این فاصله، سرهاي در 

در چاله کک شایع بود . کردند ها مثل مگس با صداي بلند با هم نزاع می روي هر سر، انبوهی از کالغ. دید می
دنت و جایگاهی در شوراي  هایی در تراي شان همراه زمین اند، فرمانده ها با لنیسترها همدست شده که ردا طالیی

  .دي رسیدهپادشاه، به مقام لر

گفتند  برخی می. چیزهاي دیگري هم شنیده بود، چیزهاي هولناك، چیزهایی که مفهومی برایش نداشتند
دیگران اصرار داشتند که . پدرش پادشاه رابرت را کشته و در عوض خودش هم به دست لرد رنلی به قتل رسیده

ه فرارش در شب به مانند دزدي عادي، چه وگرن. ي مستانه بین دو برادر، پادشاه را کشته رنلی سر یک مشاجره
گفت که پادشاه را یک گراز موقع شکار کشته، دیگري  ي دیگري می توانست داشته باشد؟ قصه دلیل دیگري می

گفتند که  برخی دیگر می. گفت که موقع خوردن گراز مرده؛ آن قدر شکمش را پر کرده که سر میز ترکیده می
نه، ملکه کسی بود که مسمومش . ه این دلیل که واریس عنکبوت مسمومش کردهنه، پادشاه سر میز مرده، اما ب

  .اش کرد نه، استخوان ماهی خفه. نه، او از آبله مرد. کرد

هاي هفت برج سپت اعظم بیلور، یک  زنگ. پادشاه رابرت مرده: ها سر یک چیز توافق داشتند ي تعریف همه
ها  یک شاگرد دباغ به آریا گفته بود که زنگ. هر را شسته بودروز و یک شب نواخته بودند و موج برنزي عزا ش

  .نوازند را تنها به خاطر مرگ یک پادشاه این چنین می

صحبت . اش رفتن به خانه بود، اما ترك کردن بارانداز پادشاه آن قدر که امید داشت آسان نبود تمام خواسته
خب، به عنوان مثال به ... به انبوهی کک روي ها روي دیوارهاي شهر جنگ سر هر زبانی بود و ردا طالیی

ها، هر جایی که جایی  ها و داخل اسطبل خوابید؛ روي سقف در چاله کک می. فراوانی روي بدن خود آریا بودند
  .یافت، و خیلی زود فهمیده بود که محله اسم با مسمایی دارد براي دراز کشیدن می

دروازه اژدها، . ي شهر سر زده بود بت به هر یک از هفت دروازهي سرخ، هر روز به نو از زمان گریزش از قلعه
ي خدایان باز بودند، اما تنها براي کسانی  دروازه لجن و دروازه. ي کهن بسته و مسدود بودند دروازه شیر، دروازه

شتند از ي خروج دا کسانی که اجازه. دادند ها کسی را به خارج راه نمی خواستند وارد شهر شوند؛ نگهبان که می
شدند، اما سربازان لنیستري با رداي زرشکی و کالهخود شیر در  ي پادشاه یا دروازه آهن خارج می دروازه

ي پادشاه،  در جوار دروازه  با نگاه محتاطانه از روي سقف یک مسافرخانه. آنجاها به نگهبانی گماشته شده بودند
کنند و هر  هاي زین می دند، سواران را مجبور به گشودن کیسهگر ها را می ها و گاري ها ارابه آریا دیده بود که آن

  .کنند اي را که قصد خروج داشت بازجویی می پیاده



واتر راش عریض و عمیق بود و همه توافق داشتند که  اندیشید، اما بلک گاهی به گذشتن از رودخانه با شنا می
قایق، سکه براي پرداخت به مالکین براي گذشتن روي یک . هایش گول زننده و خطرناك هستند جریان
  .نداشت

. شد پدر واالمقامش به او آموخته بود که هرگز چیزي ندزدد، اما به یاد داشتن علتش دشوار و دشوارتر می
از وقتی که صید پرنده با شمشیر چوبی را . آزمود ها می شد، بختش را در برابر ردا طالیی اگر به زودي خارج نمی

چند تایی را خام . کند ماند، اما نگران بود که این همه کبوتر دارد بیمارش می گرسنه نمی یاد گرفته بود زیاد
  .خورده بود، تا اینکه چاله کک را پیدا کرده بود

ها بود  هاي عظیمی از خورش، سال ها دیگ هایی در امتداد کوچه بودند که در آن فروشی در چاله کک، می
اي معاوضه کرد و  اي از قهوه ي نان دیروز و کاسه نصف پرنده را با ته مانده شد می. که از جوشیدن نیفتاده بودند

در ازاي یک . کردند، به شرط آنکه خودت پرها را بکنی ي دیگر را برایت در آتش فرو و سرخ می حتی نیمه
اشت و اغلب داخلش جو د. اي آن قدر هم بد نبود فنجان شیر و کیک لیمو حاضر بود هر چیزي بدهد، اما قهوه

اغلب سعی داشت که به . ي شناوري از روغن روي همه هاي هویج و پیاز و شلغم و حتی گاهی سیب، با الیه تکه
  .اي ماهی گیرش آمده بود یک بار تکه. گوشت فکر نکند

داد، حس  ها هیچ گاه خالی نبودند و وقتی با شتاب غذایش را پایین می فروشی تنها مساله این بود که می
. اندیشند دانست که به چه می شدند و می ها و ردایش خیره می برخی به چکمه. کنند تماشایش می کرد که می

ها به چه  دانست که این کرد؛ نمی هایش احساس می سایرینی بودند که خزیدن نگاهشان را در زیر چرم لباس
ما تا به حال کسی نتوانسته بود او ها تعقیب شده بود، ا چند بار به داخل کوچه. ترساند اندیشند و این بیشتر می می

  .را بگیرد

ي خوکدونی دزدیده بودند؛  اي را که امیدوار به فروشش بود، همان شب اول خارج قلعه در محله دستبند نقره
تمام چیزي که . اي سوخته کش رفته بودند اي که موقع خواب در خانه هاي مرغوب داخل بقچه به همراه لباس

هاي چرمی که پوشیده بود، شمشیر تمرین  ردایی بود که دور خودش پیچیده بود، لباسبرایش مانده بود شامل 
روي نیدل دراز کشیده بود، وگرنه آن هم از دست رفته بود؛ بیش از مجموع سایر مایملکش . و نیدل... چوبی

تا  از آن پس، آریا عادت کرده بود که موقع پرسه زدن، ردایش را روي دست راستش بکشد. ارزش داشت
کرد، طوري که همه ببینند و  شمشیر چوبی را در دست چپ حمل می. شمشیر روي کمرش را پنهان نگه دارد

. ترساند ها را نمی ها وجود داشتند که به همراه داشتنِ تبر جنگی هم آن فروشی دزدها را بترساند، اما مردانی در می
ها، گرسنه به خواب رفتن را به  خیلی وقت. ودبراي کور کردن اشتهایش نسبت به کبوتر و نان بیات کافی ب

  .داد ها ترجیح می تحمل آن نگاه



توانست دزدکی سیب و گیالس از  هایی که می کرد، یا باغ شد، توت براي چیدن پیدا می اگر از شهر خارج می
ا را بکند، یا ه توانست در جنگل ریشه و می. ها را دیده به یاد داشت که موقع سفر به جنوب، آن. ها بردارد آن

شنیده . هاي نحیف بودند ها و سگ ها و گربه در شهر تنها چیز براي صید کردن، موش. حتی خرگوش شکار کند
دهند، اما تصورش  ي مسی می ها به ازاي یک دسته توله سگ تازه متولد شده، مشتی سکه فروشی بود که در می

  .را خوش نداشت

آریا راهش را از میان . رسیدي ها می هاي پیچ در پیچ و تقاطع کوچه تر از خیابان آرد به هزارتویی از پایین
یاد گرفته بود که بهتر است در . ها حفظ کند اش را از ردا طالیی کرد و سعی داشت که فاصله جمعیت باز می

. دید یکشید، اما حداقل نزدیک شدنشان را م ها کنار می ها و اسب گاهی باید از سر راه گاري. وسط خیابان بماند
اي جز فشرده شدن  ها چاره در برخی کوچه. زدند رفت، مردم به زور او را کنار می ها راه می اگر نزدیک ساختمان

  .شدند که کم مانده بود به هم برسند ها طوري به وسط خم می به دیوارها نبود؛ ساختمان

خورد از کنارش  لت میهاي خردسال با صداي بلند به دنبال یک حلقه که روي زمین غ گروهی از بچه
ها خیره شد؛ به یاد وقتی افتاد که با برن و جان و برادر خردسالشان ریکان با حلقه  آریا با دلخوري به آن. گذشتند
داد تنها براي  هر چیزي می. دانست که ریکان چقدر بزرگ شده و آیا برن افسرده است نمی. کردند بازي می

نه اینکه احتیاجی به بهم . صدا بزند و موهایش را بهم بریزد» ر کوچولوخواه«اینکه جان اینجا باشد و او را 
  .تر از مال او پیدا شود کرد هیچ مویی ژولیده هاي آب دیده بود و فکر نمی اش را در چاله قیافه. ریختن داشت

دا کند و بیند سر صحبت را باز کند، با این امید که دوستی پی هایی که در خیابان می سعی کرده بود با بچه
ترها تنها  کوچک. زد، یا مشکل دیگري وجود داشت جایی براي خواب گیرش بیاید، اما البد درست حرف نمی

برادرها و . گریختند شد می انداختند و اگر زیادي نزدیک می هاي نگرانی به او می قرارشان نگاه هاي بی با چشم
کردند و سعی  انست پاسخ بدهد، به او توهین میتو پرسیدند که آریا نمی هایی می خواهرهاي بزرگشان سوال

ي نحیفی که دو برابر او سن داشت، او را به زمین هل  همین دیروز، دختر پا برهنه. کردند که از او بدزدند می
هایش را از پایش دربیاورد، اما آریا با شمشیر چوبی، محکم روي گوشش زده  داده بود و سعی کرده بود چکمه

رفت، یک مرغ  اي پایین می وقتی براي رسیدن به چاله کک از تپه. نین و ناالن فراري داده بودبود که او را خو
آریا را به فکر . اش از چوب او امن بود آریا متفکرانه به آن نگاه کرد، اما فاصله. زد دریایی باالي سرش چرخ می

ایی را تعریف کرده بود که پنهانی سوار هاي پسره ننه پیر بارها داستان. شاید راه خروج، آن بود. دریا انداخت
. توانست همین کار را بکند شاید آریا نیز می. ها را تجربه کرده بودند هاي تجاري شده و انواع ماجراجویی کشتی

به هر حال، سر راهش به دروازه لجن بود و امروز به آن یکی سر . تصمیم گرفت که به ساحل رودخانه سر بزند
  .نزده بود



چشمش به یک جفت ردا طالیی دیگر افتاد که در . ها به طرز عجیبی خلوت بودند ها رسید، آن سکلهوقتی به ا
ها خالی بود و به نظرش  نیمی از مغازه. گذشتند، اما به آریا نگاه هم نکردند فروشان می کنار هم از بازار ماهی

هاي  واتر، سه تا از کشتی هاي بلک آب در میان. هاي لنگر انداخته از آنچه به یاد داشت کمتر بود تعداد کشتی
ي به رنگ طالییشان با باال و پایین رفتن پاروها آب را  کردند و بدنه جنگی پادشاه با آرایش منظم حرکت می

  .آریا مدتی تماشایشان کرد، سپس مسیرش را در امتداد رودخانه ادامه داد. شکافت می

قلبش کم ماند از تپش بایستد؛ رداي پشمی خاکستري با  ي سوم افتاد، وقتی چشمش به نگهبانان روي اسکله
ها، کشتی  پشت سر آن. هاي وینترفل، اشک به چشمانش آورد ي رنگ منظره. ي ساتن سفید داشتند حاشیه

توانست اسم رنگ شده روي بدنه را بخواند؛ کلمات  آریا نمی. اي به اسکله مهار شده بود تجاري شیک سه طبقه
لطفاً، اسم این «. شد گرفت آستین حمالی را که رد می. ، براوسی، حتی شاید والریایی کهنبیگانه بودند، میري

  »کشتی چیه؟

  ».ویند ویچ از میر«

حمال نگاه عجیبی به او انداخت، شانه باال انداخت، راهش را گرفت و » .هنوز اینجاست«: از دهانش پرید
... که پدرش براي رساندن او به خانه کرایه کرده بوداي بود  ویند ویچ کشتی. آریا به سمت اسکله دوید. رفت

  .ها پیش بادبان گشوده کرد که مدت تصور می! هنوز منتظر بود

شرمگین از اینکه . زد کردند، در حالی که سومی دست بر شمشیر گشت می دو نفر از محافظین تاس بازي می
هایش،  هایش، چشم چشم. هایش را بمالد مها شاید گریستنش به مانند یک بچه را ببینند، ایستاد تا چش آن

  ...هایش، چرا چشم

  .ي سیریو را شنید هات نگاه کن؛ زمزمه با چشم

آن یکی که گشت . پوش، غریبه بودند سه خاکستري. شناخت ي محافظین پدرش را می او همه. آریا نگاه کرد
  .شم برداشتند و به باال نگاه کردندها چ دو نفر دیگر از تاس» اینجا چکار داري، پسر؟. تو«: زد صدا کرد می

ها فوراً دنبالش  دانست که اگر پا به فرار بگذارد، آن براي خودداري از گریز، تمام توانش ضروري بود، اما می
شان او را پسر  گشتند، اما یکی ها دنبال یک دختر می آن. خودش را وادار ساخت که جلوتر برود. خواهند کرد

  .ها نشان داد ي مرده را به آن پرنده» خرید؟ یه کبوتر می«. شد ر میپس یک پس. فرض کرده بود

پشت . احتیاجی به تظاهر نبود که ترسیده. آریا طبق حرف او عمل کرد» .گورت رو گم کن«: نگهبان گفت
  .سرش، مردها باز تاس ریختند



ها رسید،  اریک بین تپهي ب هاي سنگفرش نشده به یاد نداشت که چطور به چاله کک رسید، اما وقتی به کوچه
هاي دباغی،  شد، بوي اصطبل و خوکدانی و آلونک چاله بویی داشت که از آن جدا نمی. نفسش سنگین شده بود

اي به  ها بوي جوشیدن قهوه فروشی وقتی دم در یکی از می. هاي ارزان آمیخته با بوي تند شراب و فاحشه خانه
حتماً موقع دویدن از کمربندش لیز خورده بود، یا کسی آن را  .مشامش خورد، تازه متوجه شد که کبوتر نیست

براي پیدا کردن کبوتري به . خواست که گریه کند یک لحظه باز دلش می. دزدیده بود و ابداً متوجه نشده بود
  .آن چاقی، مجبور بود این همه راه را تا خیابان آرد برگردد

  .ها به صدا درآمدند ي دوري از شهر زنگ در گوشه

  .تواند داشته باشد ها چه معنایی می آریا سر بلند کرد، حیران از اینکه این بار نواختن آن

  »این بار دیگه چی شده؟«. فروشی صدایش بلند شد مرد چاقی از داخل می

  ».ها، خدایان رحم کنند باز هم زنگ«: پیرزنی با صداي ضعیف گفت

به . ي دوم ساختمانی باز کرد اي را در طبقه ی، پنجرههاي ابریشمی رنگارنگ ي مو سرخی با اندك لباس فاحشه
خندید و » .مونن ي پادشاه مرده؟ آه، پسرها همینن، هیچ وقت زیاد نمی حاال پسره«: سمت خیابان خم شد و داد زد

هایش را دور او انداخت، گردنش را گاز گرفت و شروع کرد به مالش دادن  اي از پشت دست مرد برهنه
  .سفیدي که زیر پیراهنِ گشاد آویزان بودندهاي درشت  پستان

ها به صدا  یکی از برج. ي احمق، پادشاه نمرده، این فقط زنگ دعوت به تجمعه هرزه«: مرد چاق به باال داد زد
  ».زنند هاي شهر رو می ي زنگ میره، همه وقتی پادشاه می. دراومده

هات رو به صدا  از گرفتن دست برنداري، زنگاگه از گ«: زن مرد پشت سرش را با آرنج هل داد و به او گفت
  »پس اگه پادشاه نیست، کی مرده؟. درمیارم

  ».کنند احضار می«: مرد چاق تکرار کرد

ها  پیرزن به آن. دو پسر تقریباً همسن آریا، به دو از کنارش گذشتند، آب یک چاله را به اطراف پاشیدند
. ر مردم نیز به باالي تپه عازم بودند تا علت صدا را کشف کنندسای. ها به راهشان ادامه دادند فحش داد، اما آن

  »ري؟ موضوع چیه؟ کجا می«: وقتی به پشت سر او رسید داد زد. آریا دنبال پسرِ کندتر دوید

  »برند؟ ها دارند اونو به سپت می ردا طالیی«. او بدون کاستن از سرعتش به پشت نگاه کرد

  »کی؟«



  ».سرش رو قطع کنند خوان گه که می بوو می! دست«

سر خورد . پسر از رویش پرید، اما آریا ابداً متوجه آن نشد. یک گاري شیار عمیقی در خیابان بجا گذاشته بود
نیدل بین . و به صورت افتاد، زانویش روي سنگ خراشیده شد و دستش محکم به زمین سفت خاکی خورد

بعد مکیدن، . شست چپش را خون پوشانده بود. شداشک ریخت و به روي زانوهایش بلند . پاهایش مانده بود
  .لرزیدند و زانویش نیز خونی بود هایش می دست. دید که نیمی از ناخنش نیست

چهار » !راه رو براي حضرات ردواین باز کنید«. زد کسی از سمت دیگر خیابان داد می» !راه رو باز کنید«
یا به هر زحمتی که بود درست به موقع از مسیر کنار هایی غول پیکر، چهار نعل آمدند و آر محافظ روي اسب

ي جوان، مثل سیبی که از وسط نصف  پشت سرشان، دو لردزاده. رداهایشان شطرنجی آبی و شرابی بود. کشید
ها را صدها بار در حیاط دیده بود؛  آریا آن. تاختند اي می کرده باشند، در کنار هم روي دو مادیان قهوه

دارِ مربع شکل و موهاي  هاي خودمانی با صورت کک و مک ر هارس و سر هابر، جواندوقلوهاي ردواین، س
افتاد، عادت داشتند که یواشکی بخندند و بهشان سر هارر و  ها می سنسا و جین هر وقت چشمشان به آن. نارنجی

  .رسیدند اکنون چندان مضحک به نظر نمی. بگویند 1سر اسالبر

. ها را کشف کنند همه عجله داشتند که علت به صدا درآمدن زنگکردند،  همه در یک جهت حرکت می
جایی که ناخنش شکسته . آریا به جریان جمعیت پیوست. ها بلندتر شده بود ي زنگ کننده حاال صداي دعوت
لبش را گاز گرفت، لنگ لنگان جلو رفت و به . گرفت کرد که به زحمت جلوي گریستن را می بود چنان درد می

  .ي اطرافش گوش داد زده نصداهاي هیجا

  ».برند اونو دارند به سپت بیلور می. دست پادشاه، لرد استارك... «

  ».شنیده بودم که اون مرده«

  ».خوان سرش رو قطع کنند بندم که می بیا، یه سکه نقره شرط می. به زودي، به زودي«

  .مرد تف کرد» .وقتش بود، خائن«

اما او تنها یک بچه بود و اونا » ...اون هیچ وقت«: شروع کرد. ندآریا سعی کرد که صدایش را به گوش برسا
  .توجه به او حرفشان را ادامه دادند بی

هاي سپت اعظم گردن  از کی تا حاال خائنین رو روي پله. خوان که سرش رو قطع کنند اونا نمی! ابله«
  »زنن؟ می

                                                             
١ Ser Horror and Ser Slobber  



شنیدم که استارك پادشاه قبلی، . کنندخب، قصدشون مطمئناً این نیست که اونو به مقام شوالیه متبرك «
گلوش رو در جنگل بریده و وقتی پیداش کردند، با کمال خونسردي باالي سرش ایستاده بود . رابرت، رو کشته

  ».و گفت که یه گراز پیر کار اعلیحضرت رو ساخت

  ».هاي طالیی اوه، درست نیست، برادر خودش کارش رو ساخت، اون رنلی با شاخ«

  ».گی، حضرت لرد انسان شریفیه سر در نمیاري که چی می. ت رو ببند، زندهن دروغگو«

ها او را به باالي  آریا گذاشت که جریان انسان. تا رسیدنش به خیابان خواهران، آنجا شانه به شانه پر شده بود
زدند و  ف میمیدان مرمر سفید پر از جمعیت بود که همه با هیجان بلند بلند با هم حر. ي ویسنیا حمل کند تپه

  .ها خیلی بلند بودند اینجا زنگ. تر شوند سعی داشتند که به سپت بیلور نزدیک

گذشت، شمشیر چوبیش را محکم در دست  ها می رفت، از زیر پاهاي اسب آریا از بین جمعیت به زور جلو می
اریک سپت که باالي ها بود و هفت برج ب ها و پاها و شکم دید دست وسط جمعیت تنها چیزي که می. گرفته بود

گاري چوبی به چشمش خورد و به فکرش رسید که سوار آن شود تا دید بهتري داشته . سرش قد کشیده بودند
ي شالقش پیاده  ها را با ضربه چی فحش داد و آن گاري. باشد، اما سایرین نیز همین فکر به نظرشان رسیده بود

  .کرد

اش به ستون سنگی  زور راهی به جلوي جمعیت باز کند، شانه خواست با وقتی می. شد آریا داشت سراسیمه می
شمشیر چوبی را به کمربندش فرو کرد و شروع . به باال نگاه کرد و بیلور مقدس، سپتون پادشاه، را دید. خورد

گذاشت، اما خودش را به باال رساند و  اش ردي از خون روي مرمر رنگین بجا می ناخن شکسته. کرد به باال رفتن
  .میان پاهاي پادشاه رفتبه 

  .آن وقت بود که پدرش را دید

ي مخمل  نیم تنه. لرد ادارد بیرون درهاي سپت، روي منبر سپتون اعظم، به کمک دو ردا طالیی ایستاده بود
خاکستري روشن پوشیده بود که در جلویش دایرولف سفیدي مروارید دوزي شده بود و شنل پشمی خاکستري 

اش  هایش بود، اما از آنچه آریا به یاد داشت الغرتر بود و درد در صورت کشیده نهي خز روي شا با حاشیه
اش خاکستري و  شد که سرپا نگهش داشته بودند؛ گچ ساق شکسته به جاي ایستادن، باید گفته می. مشهود بود
  .متعفن بود

و سنگین وزن بود،  شخص سپتون اعظم پشت او ایستاده بود؛ مردي کوتاه که گذر عمر خاکستریش کرده بود
اي از  کرد، تاج عظیمش که از طال و کریستال بود حلقه ي سفید درازي پوشیده بود و هر وقت حرکت می جامه

  .انداخت رنگین کمان دور سرش می



جافري در . ها و لردهاي بلند مرتبه تجمع کرده بودند اطراف درهاي سپت، مقابل منبر مرمر مرتفع، شوالیه
هاي جهنده و شیرهاي غران  ي ابریشمی و ساتنش تماماً ارغوانی بود و طرح گوزن د، جامهبینشان چشمگیر بو

هاي سرخ در کنارش ایستاده بود و  مادرش در لباس سیاه عزا با اشک. داشت، تاجی از طال روي سرش بود
ش رداي سفیدي ا ي خاکستري تیره آریا تازي را شناخت، روي زره. هاي سیاه بین موهایش بود ردیفی از الماس

هاي  خواجه واریس را دید که با دمپایی. انداخته بود و چهار نفر از اعضاي گارد شاهنشاهی در کنارش بودند
اي،  گشت و به نظرش رسید که مرد کوتاه با ریش نوك تیز و کاله نقره ي حریر بین لردها می ظریف و جامه

  .زه کردهاحتماالً همان شخصی است که یک بار به خاطر مادر مبار

ها بود، با لباس ابریشمی آبی آسمانی، موي خرمایی دراز که شسته شده و فر داده شده بود  و سنسا در میان آن
کند و چرا این همه  دانست که خواهرش اینجا چکار می آریا اخم کرد؛ نمی. ها و دستبندهاي نقره روي مچ دست

  .رسد شادمان به نظر می

اي پر  شان مرد کوتاهی با زره فرمانده. طالیی جمعیت را عقب نگه داشته بودندداران ردا  صف درازي از نیزه
  .ي زربافت حقیقی را داشت شنلش درخشش فلزي پارچه. دوزي طالیی نقش و نگار بود، با الك سیاه و ملیله

بلند  ها از نواختن ایستادند، سکوت به آهستگی بر تمام میدان مستولی شد، و پدرش سرش را وقتی تمام زنگ
جمعیت . شد صدایش آن قدر ضعیف بود که آریا به زحمت چیزي متوجه می. کرد و شروع به صحبت کرد

ي سیاه و طالیی به پشت پدرش رفت و  مرد با زره» !بلندتر«و » چی؟«پشت سرش شروع کردند به فریاد کشیدن، 
دانست که هیچ کس اعتنا  ، اما میخواست داد بزند آریا می! باهاش کاري نداشته باش. ي تیزي به او زد ضربه

  .لبش را جوید. نخواهد کرد

من ادارد استارك هستم، «. رسید صدایش تا آخر میدان می. پدر صدایش را بلند کرد و دوباره شروع کرد
ها به خیانتم  اینجا در محضر شما حاضر شدم تا در برابر چشم خدایان و انسان. فرمانرواي وینترفل و دست پادشاه

  ».ف کنماعترا

سنسا . تمسخر و توهین فضا را پر کرد. در زیر پایش، جمعیت شروع کرد به داد و فریاد» .نه«: آریا نالید
  .هایش پوشاند صورتش را با دست

من به بیعت پادشاهم و اعتماد «. زد تا صدایش به گوش همه برسد، باز صدایش را بلند کرد پدرش که زور می
سم خوردم که از فرزندانش محافظت کنم، ولی قبل از خشک شدن خونش، ق. دوستم، رابرت، خیانت کردم

سپتون اعظم و هفت . توطئه چیدم که پسرش رو خلع کنم و به قتل برسونم و تاج و تخت رو براي خودم بردارم
جافري برتیون وارث بحق تخت آهنین، و با عنایت تمام خدایان، : خداي گرامی بر حقانیت سخنم شاهد باشند

  ».نرواي هفت پادشاهی و محافظ سرزمین استفرما



. ها نگذاشتند که پدر بیفتد ردا طالیی. آریا با دیدن برخوردش به پدر نالید. سنگی از میان جمعیت پرت شد
یکی به نگهبان . هاي بیشتري به دنبالش آمدند سنگ. خون از زخم عمیقی روي پیشانی به روي صورت او ریخت

دو نفر از گارد شاهنشاهی به . ي سیاه و طالیی کمانه کرد ي شوالیه حه سینهدیگري از صف. سمت چپ خورد
  .ها را با سپرهایشان محافظت کردند مقابل جافري و ملکه گام برداشتند و آن

تر از هر چه  انگشتانش دور دسته سفت شدند، سفت. دستش به زیر ردایش رفت و نیدل را در غالف پیدا کرد
  .اي به پدرم برسونند نذارید صدمه. خدایان لطفاً، ازش حمایت کنید: دعا کرد. بودکه در تمام عمرش فشرده 

ما به «: با صداي بمی که خیلی از صداي پدر بلندتر بود گفت. سپتون اعظم جلوي جافري و مادرش زانو زد
ها به  ساناین مرد، اینجا در این مکان مقدس در مقابل چشم خدایان و ان. کشیم هامون عذاب می خاطر گناه

. هایش را بلند کرد و رنگین کمان دور سرش به رقص افتاد به حالت تمنا دست» .هاش اعتراف کرده گناه
با این خائن چه باید کرد، . خدایان عادلند، با این وجود بیلور مقدس به ما آموخت که اونا بخشنده هم هستند«

  »اعلیحضرت؟

از پشت سپرهاي ... نه، پادشاه جافري... پرنس جافري. شنید ا نمیها ر کشیدند، اما آریا آن هزاران صدا داد می
مادرم از من خواسته که بذارم لرد ادارد سیاه بپوشه و لیدي سنسا تقاضاي «. گارد شاهنشاهی به جلو قدم گذاشت

 آن وقت به سنسا نگاه کرد و لبخند زد، و براي یک لحظه آریا فکر کرد که خدایان» .ترحم براي پدرش کرده
مادام که من . ها رو دارند اما اونا دل نازك زن«: اند، اما جافري به جماعت رو کرد و گفت دعاهایش را شنیده

  »!سر ایلن، سرش رو براي من بیار. مونه مجازات نمی پادشاهم، خیانت هیچ وقت بی

سپتون اعظم . ردي بیلور تکان خو هوار جمعیت بلند شد و با هجومشان به جلو، آریا احساس کرد که مجسمه
داد با شتاب به روبروي پادشاه آمد، حتی  به شنل پادشاه چنگ انداخت و واریس در حالی که دست تکان می

ها کنار کشیدند و عدالت پادشاه،  لردها و شوالیه. گفت، اما جافري با سرش نه گفت ملکه داشت چیزهایی می
شنید، طوري که انگار از  فریاد ضعیف خواهرش را می آریا. پوش، دراز و نحیف، از میانشان گذشت اسکلتی زره

  .هاي منبر باال رفت سر ایلن از پله. گریست وار می سنسا به زانو افتاده بود، دیوانه. آمد خیلی دور می

روي مردي با روپوش . آریا از میان پاهاي بیلور رد شد، نیدل را کشید و خودش را به میان جمعیت انداخت
ي محکمی به پشتش زد و کم مانده بود که  بالفاصله کسی ضربه. او را سرنگون ساخت قصابی فرود آمد و
دادند، روي قصاب بیچاره پا  زدند و هل می اش کرده بودند، تنه می از هر طرف احاطه. خودش هم بیفتد

  .ها ضربه زد آریا با نیدل به آن. گذاشتند می

ها، لرد استارك را به  ردا طالیی. یاه و طالیی دستوري دادي س اي کرد و شوالیه در اوج منبر، سر ایلن اشاره
  .اش از روي لبه آویزان ماند روي مرمر هل دادند، سر و سینه



مردم را هل داد، از میانشان گذشت، به . اما او به سرعت دور شد» !هی، تو«: صداي خشمگینی سر آریا داد زد
زنی . ها لگد زد ایش را بگیرد، به آن ضربه زد، به ساقدستی سعی کرد قلم پ. هر کس که سر راهش بود تنه زد

ي مردم خیلی  فایده، عده فایده بود، بی زد، اما بی به دو طرف ضربه می. سکندري خورد و آریا از رویش رد شد
هاي سنسا را  هنوز جیغ. کسی با مشت او را کنار زد. شد گشود به همان سرعت بسته می زیاد بود، هر روزنه که می

  .شنید می

موقعی که تیغ را به باالي سرش بلند کرد، . سر ایلن شمشیر دو دمی را از غالف پشت سرش بیرون آورد
ها  اشک! آیس در دست او بود! آیس. اي تیزتر از هر تیغ منعکس شد آفتاب روي فلز تیره به رقص افتاد و از لبه

  .به صورتش ریختند، کورش کردند

ي گرگ دور بازویش بسته شد، آن چنان محکم که نیدل  جمعیت، مانند تلهو آن وقت ناگهان دستی از میان 
داشت، به سادگی یک عروسک روي  اگر مرد او را نگه نمی. آریا تعادلش را از دست داد. از دستش در رفت

رتش ي اندکی از مقابل صو هاي فاسد به فاصله صورتی با موهاي دراز سیاه و ریش انبوه و دندان. زمین افتاده بود
  »!نگاه نکن«: صداي خشنی گفت. آمد

  »...من... من... من«: آریا با ناله گفت

خیلی گنگ، » .هات رو ببند، پسر دهن و چشم«. هایش به لرز افتاد پیرمرد چنان شدید تکانش داد که دندان
انگشتان . بیرون دادند ها نفر با هم نفسشان را صدایی نظیر آه، انگار میلیون... اي دور، صدایی شنید انگار از فاصله

. شراب تلخ، عطر نفسش بود» .بله، این درسته، به من. به من نگاه کن«. مرد به سختی آهن در بازویش فرو رفتند
  »یادت میاد، پسر؟«

پوشاند،  هاي کجش را می دار خاکی که شانه آریا موي چرب ژولیده، رداي وصله. بو بود که به یادش آورد
و برادر سیاهی را به یاد آورد که به مالقات پدرش آمده . او دقیق شده بودند را دیدهاي سیاهی که روي  چشم
  .بود

با من میاي و دهنت رو بسته نگه . کارشون اینجا تموم شد«. تف کرد» .حاال منو شناختی؟ چه پسر زرنگی«
  ».رگفتم بسته نگهش دا«. وقتی خواست پاسخ بدهد، مرد شدیدتر از قبل تکانش داد» .داري می

اما زندگی از . شد گشتند و از فشار اطرافشان کاسته می مردم به سر زندگیشان برمی. شد میدان داشت خالی می
به یاد نیدل نبود تا اینکه یارن . یارن، بله، اسمش یارن بود... داشت، در کنار کرخت قدم برمی. آریا محو شده بود

  ».کاش به دردت بخوره، پسر«. آن را در دستش گذاشت

  »...من پ«: شروع کرد



هاي کثیفش را به میان موهاي او برد، محکم پیچاند و سرش را به  یارن از میان یک در هلش داد، انگشت
  »خواستی بگی؟ اینو می. پسر زرنگی نیستی«. پشت خم کرد

  .چاقویی در دست دیگرش داشت

انداخت، سرش را از یک  خودش را به عقب پرت کرد، سراسیمه لگد. برق زد و به سمت صورت آریا آمد
سمت به سمت دیگر پیچاند، اما او موهایش را چنان محکم گرفته بود که کنده شدن پوست سرش را حس 

  .چشید ي شور اشک را می هایش مزه کرد و روي لب می

   



  برن - ۶۶
. بودیکی از بیست گذشته . بزرگترهایشان مردهایی با گذر هفده یا هجده سال از روز نامگذاریشان بودند

  .تر بودند، شانزده یا کمتر اکثرشان جوان

کرد، زور زدن و غرولند و فحش دادنشان را به هنگام ضربه  ها را از روي ایوان استاد لوین تماشا می برن آن
حیاط از صداي برخورد چوب روي چوب پر شده بود که مکرراً با . شنید ها و شمشیرهاي چوبی می زدن با شاخه

هاي سفیدش  زد، صورتش زیر سبیل سر رودریک بین پسرها قدم می. شد ي درد قطع میها فریادها و ناله
. نه«: گفت مدام می. ي پیر را چنین خشمگین ندیده بود برن هرگز شوالیه. زد شان غر می برافروخته بود و سر همه

  ».نه. نه. نه

ایرولف به گوشت ران گاز زد، د. پشت گوش سامر را خاراند» .جنگند چندان خوب نمی«: برن با بدبینی گفت
  .هایش شکست استخوان بین دندان

ي با عدسی بزرگ میري خود  استاد داشت از میان لوله» .قطعاً«. استاد لوین همراه با آهی عمیق موافقت کرد
ر داري را که در پایین افق آسمان صبحگاهی قرا گرفت و موقعیت ستاره دنباله ها را اندازه می کرد، سایه نگاه می

حق با سر رودریکه، ما به مردانی براي قدم زدن روي ... با این حال اگه بهشون فرصت بدیم«. کرد داشت ثبت می
ترین محافظین خودش رو به بارانداز پادشاه برد و برادرت باقی رو برد، به  پدرت زبده. دیوارها احتیاج داریم

هاشون پیش ما  خیلی. تونست محافظ بشه همراه هر پسري تا چندین فرسنگ در اطراف که احتماالً می
  ».گردن و مطمئناً به مردانی براي جایگزین کردن احتیاج خواهیم داشت برنمی

شون  تونستم همه اگه هنوز پا داشتم، می«. ریختند نگاه کرد برن با دلخوري به پسرهایی که در پایین عرق می
د به خاطر آورد، وقتی که پادشاه به وینترفل آمده آخرین باري را که شمشیر در دست گرفته بو» .رو شکست بدم

سر رودریک «. تنها یک شمشیر چوبی بود، با این حال پرنس تامن را حداقل پنجاه بار سرنگون ساخته بود. بود
. تونه پاهاي من بشه ي دراز داشته باشم، هودور می اگه یه تبر با دسته. باید بهم جنگیدن با تبر دراز رو یاد بده

  ».نیم با هم شوالیه بشیمتو می

  ».جنگه دست و پا و فکرش باید متحد باشند برن، وقتی آدم می. بعیده... به نظرم«: استاد لوین گفت

تر نوك  زنه و تو محکم حریف بهت نوك می. جنگی تو مثل غاز می«: زد پایین در حیاط سر رودریک داد می
اگه اونا شمشیر واقعی بودند، اولین . خوره درد نمی جنگ غازها به. جلوي ضربه رو بگیر! دفاع کن. زنی می

. تو. خندي تو می«. یکی از پسرها خندید و شوالیه پیر به سمت او چرخید» !کرد نوك زدن دستت رو قطع می
  »...جنگی تو مثل جوجه تیغی می. چقدر گستاخی



چوب . اش رو برام تعریف کرده هي پیر قص تونست ببینه، ننه اي بود که نمی یه شوالیه«: شقی گفت برن با کله
  ».کشت چرخوند، دو نفر رو با هم می درازي داشت که دو طرفش تیغ داشت و وقتی دستش رو می

هایش رو  وقتی چشم. آیز-سایمون استار«: کرد گفت لوین همان طور که اعدادي را در کتابش یادداشت می
برن، اون فقط یه قصه . کنند سراها همچین ادعا می هاي چشمش گذاشت، البته ترانه از دست داد، یاقوت در حدقه

باید این رویاها رو بذاري «. استاد نچ نچ کرد» .یه قصه از عصر قهرمانان. هاي فلوریان دلقک است، مثل داستان
  ».شن کنار، تنها باعث سرخوردگیت می

پرواز کنان به اتاق . اونی که سه چشم داره. دیشب باز خواب کالغ رو دیدم«. ذکر رویا به یادش انداخت
اون . پدر اونجا بود و با هم حرف زدیم. ها رفتیم به سرداب. خوابم اومد و بهم گفت که همراهش برم، پس رفتم

  ».غمگین بود

  »و دلیلش چی بود؟«. اش نگاه کرد لوین از میان لوله

ر یک از سایر رویاهاي در رویا عمیقاً منقلب کننده بود، بیش از ه» .یه چیزي در ارتباط با جان، فکر کنم«
  ».ها بره هودور حاضر نبود به سرداب«. ارتباط با کالغ

هودور «: چشمش را از لوله برداشت و پلک زنان پرسید. توانست بگوید که استاد حواسش به او نبوده برن می
  »؟...حاضر نبود که

اولش . پدرم واقعاً اونجاست یا نهوقتی بیدار شدم، بهش گفتم منو پایین ببره تا ببینم . ها بره به سرداب«
ها رسیدیم، فقط اون  دونست که منظورم چیه، اما اون قدر بهش گفتم از این طرف و از اون طرف تا به پله نمی

گفت هودور، انگار از تاریکی وحشت داشت، اما من  ها ایستاده بود و می باالي پله. موقع حاضر نبود پایین بره
دید که استاد چطور » .ي پیر بزنم به سرش نیم کرد که کم مونده بود مثل عادت ننهاون قدر عصبا. مشعل داشتم

  ».البته نزدمش«: اخم کرده و فوراً اضافه کرد

  ».هودور یه انسانه، نه یه قاطر که بزنی. خوبه«

م انجام تونم اون کار رو وقتی بیدار کنم، اما نمی در رویا من همراه کالغ به پایین پرواز می«: برن شرح داد
  ».بدم

  »ها بري؟ خواي به سرداب چرا می«

  ».تا دنبال پدر بگردم. گفتم«



برن، پسر عزیزم، یه روزي لرد ادارد اون «. استاد طبق عادتش در مواقع اضطراب، زنجیر دور گردنش را کشید
هن زمستان، ها به عقب تا زمان پادشاهان ک پایین محبوس در سنگ، در کنار پدرش و پدر پدرش و تمام استارك

اونو در سرداب پیدا . پدرت اسیر ملکه در بارانداز پادشاهه. اما به لطف خدایان نه تا چندین سال دیگه... شینه می
  ».کنی نمی

  ».باهاش حرف زدم. دیشب اونجا بود«

  »خواي بریم و ببینیم؟ می«. استاد آه کشید، کتابش را کنار گذاشت» .ي لجباز بچه«

  ».ها براي دنسر زیادي باریک و پر پیچ و خم هستند ر نیست بره و پلههودور حاض. تونم نمی«

  ».فکر کنم بتونم این مشکل رو حل کنم«

کرد، به هر کجا که دستور  او بلند و قوي بود و شکایت نمی. به جاي هودور، زن وحشی آشا احضار شد
کنه، سروران  مین منو نگرون نمیمن تمام عمرم پشت دیوار زندگی کردم، یه چاله زیر ز«. رفت دادند می می
  ».من

دایرولف استخوانش را رها » .سامر، بیا«: کرد برن صدا زد وقتی آشا او را با بازوان پرمو و مستحکمش بلند می
استاد لوین با . هاي مارپیچ تا رسیدن به تاق سرد زیر زمین دنبال کرد کرد و آشا را در عرض حیاط و به پایین پله

سر . شود؛ نه چندان داد که به جاي پشت در آغوش آشا حمل می برن حتی اهمیت نمی. رفت مشعل در جلو می
رودریک دستور داده بود که زنجیرهاي آشا را ببرند، چون از زمانی که در وینترفل بوده وفادارانه و به خوبی 

ز کامالً مورد اعتماد ي آنکه هنو مچ بندهاي آهنین هنوز روي پاهایش باقی بودند، به نشانه. خدمت کرده بود
  .کردند ها ایجاد نمی هاي استوارش به پایین پله ها زحمتی براي قدم نبود، اما آن

وقتی که کوچک . مطمئناً قبل بوده. توانست بیاورد ها بوده به خاطر نمی برن آخرین باري را که در سرداب
  .دبود، عادت داشت که با راب و جان و خواهرهایش در این پایین بازي کن

سامر به . رسید آرزو کرد که کاش االن اینجا بودند؛ تاق آن وقت شاید این همه تاریک و ترسناك به نظر نمی
دندان لخت کرد . انتها قدم گذاشت، سپس ایستاد، سرش را باال برد و هواي ساکن خنک را بو کشید ظلمات بی

حتی آشا که به سرسختی آهن بود، . چشمانش زیر نور مشعل استاد درخشش طالیی داشتند. و به عقب خزید
هاي سنگیشان نگاهی انداخت و  هاي گرانیتی روي تخت به ردیف دراز استارك. رسید مضطرب به نظر می

  ».شون معلومه که مردم عبوسی بودند از قیافه«: گفت



کردن  همیشه اینجا این احساس را داشت که بلند صحبت» .اونا پادشاهان زمستان بودند«: برن زمزمه کرد
  .خطاست

  ».دونستی، پسر تابستان اگه دیده بودیش، می. زمستان پادشاه نداره«. آشا لبخند زد

هاي  مشعل را بلند کرد تا نور روي صورت» .اونا به مدت هزاران سال پادشاه شمال بودند«: استاد لوین گفت
هاي لمیده در زیر پاهایشان  گرگ اي که به درنده خویی برخی پر مو و ریشو بودند، مردان ژولیده. سنگی بیفتد

مردانی خشن «. برخی اصالح صاف داشتند و زوایاي صورت الغرشان به تیزي شمشیرِ روي زانویشان بود. بودند
هاي سنگی  انتهاي ستون با شتاب گام برداشت و شروع به گذشتن از جلوي ردیف بی» .بیایید. اي خشن براي زمانه
  .ي مشعل که باال نگه داشته بود به عقب تاب برداشت لهاي ازشع زبانه. ها کرد و مجسمه

هاي دیگري در زیر وجود  تاق غار مانند، درازتر از خود وینترفل بود و یک بار جان به او گفته بود که طبقه
. از دست دادن روشنایی به صالح نبود. ها مدفون بودند تر در آن تر، که پادشاهان قدیمی تر و تاریک دارند، عمیق

  .ها امتناع کرد، حتی وقتی که آشا همراه برن در بغلش مشعل را تعقیب کرد مر از دور شدن از پلهسا

تونی، به آشا بگو اونا کی  درس تاریخ یادته، برن؟ اگه می«: رفتند استاد لوین گفت همین طور که راه می
  ».بودند و چکار کردند

ي پیر به  ها را تعریف کرده بود و ننه استاد لوین داستان. ها به یادش آمدند هاي گذرا نگاه کرد و قصه به چهره
هاي دریایی در شرق پیاده شدند، اونا رو بیرون ریخت  وقتی دزد. این یکی جان استارکه«. ها جان بخشیده بود آن

پسرش ریکارد استارك بود، پدر پدر من نه، یه ریکارد دیگه، اون تنگه رو از . ي وایت هاربر رو ساخت و قلعه
پشت  تیان استارك، اونیه که واقعاً الغره و موي دراز و ریش کم. ادشاه مرداب گرفت و با دخترش ازدواج کردپ

ي خمار یه برندونه، اون برندون  قد بلنده با قیافه. گفتند چون همیشه در جنگ بود بهش گرگ گرسنه می. داره
ریاي مغرب بگذره و به غرب رفت و هیچ خیال داشت از د. قبرش خالیه. ساز بود چون عاشق دریا بود کشتی

این هم . هاي پدرش رو سوزوند پسرش برندون سوزاننده بود، چون از غصه تمام کشتی. وقت دوباره پیداش نشد
و اون هم تارن . ها داد ي خرس رو برد و به مورمونت ي کشتی، جزیره رودریک استارك، کسی که در یه مسابقه

اون آخرین پادشاه شمال بود و بعد تسلیم شدن به اگان فاتح، اولین لرد وینترفل . استارك، پادشاهی که زانو زد
ي اژدها گفت که هرگز با  اون یه بار با پرنس ایمون مبارزه کرد و شوالیه. اوه، این هم کرگان استارك. شد

که غم دارد کم  دیگر تقریباً به آخر رسیده بودند و برن احساس کرد» .همچین شمشیرزن قابلی روبرو نشده بود
. و این هم پدربزرگم، لرد ریکارد، که به دستور پادشاه دیوانه ایریس گردن زده شد«. شود کم بر او مسلط می

  .من نه، یه برندون دیگه، برادر پدرم. هاي دو طرفش هستند دخترش لیانا و پسرش برندون در مقبره



هاست، اما پدرم اون قدر دوستشون  دها و پادشاهاونا اصوالً نباید تندیس داشته باشند، اون فقط مخصوص لر
  ».داشت که دستور داد بسازند

  ».دختره خوشگله«: آشا گفت

رابرت براي پس گرفتنش . رابرت نامزدش بود، اما پرنس ریگار اونو دزدید و بهش تجاوز کرد«: برن شرح داد
  ».رد و رابرت هیچ وقت پسش نگرفتدنت با پتکش کشت، اما لیانا م ریگار رو در تراي. یه جنگ راه انداخت

  ».انگیزتر هستند هاي خالی غم انگیزیه، اما اون سوراخ داستان غم«: آشا گفت

  »اینجا بود که در رویا پدرت رو دیدي، برن؟. قبر لرد ادارد، وقتی که موقعش برسه«: استاد لوین گفت

صدایی . وي پشت گردنش سیخ شده بودبا اضطراب اطراف را دید زد، م. خاطره لرز به بدنش انداخت» .بله«
  شنید؟ کسی اینجا بود؟

و تا . بینی، اون اینجا نیست خودت که می«. استاد لوین مشعل در دست به سمت قبر گشوده قدم برداشت
دستش را به درون ظلمات قبر فرو برد، مثل فرو بردن در » .رویاها تنها رویا هستند، پسرم. چندین سال نخواهد بود

  »...بینی؟ کامالً خا می«. وري عظیمدهان جان

  .تاریکی غرش کنان به رویش پرید

استاد لوین داد کشید و . ي اطرافشان دید برن چشمانی به مانند آتش سبز، برق دندان و مویی به سیاهی دخمه
مشعل از انگشتانش پرید، به صورت سنگی برندون استارك خورد و جلوي پاي . هایش را باال انداخت دست
خورد، دیدند که  ها تلو تلو می زیر نور مشعل که به مانند مست. ها شروع کردند به لیسیدن پاها مه افتاد، شعلهمجس

  .ها دور دست دیگرش بسته شده بودند کوبید و آرواره روي پوزه می. لوین با دایرولف درگیر شده است

  »!سامر«: برن داد کشید

داگ تنه زد و او را به زمین  به شگی. سامر وارد میدان شد اي از نیمه روشنایی پشت سرش جهید و و سایه
ي انبوهی از موي خاکستري و سیاه، روي زمین غلتیدند و سعی داشتند  انداخت، دو دایرولف در میان توده

آشا برن را به گرگ . استاد لوین به روي زانوهایش بلند شد، دستش پاره و خونین بود. یکدیگر را گاز بگیرند
هایی به درازي بیست پا روي دیوار و  زیر نور مشعل، سایه. د ریکارد تکیه داد و به کمک استاد شتافتسنگیِ لر
  .جنگیدند سقف می



. ي پدر ایستاده بود ي مقبره وقتی برن به باال نگاه کرد، برادر کوچکش در دهانه» .شگی«: صداي ضعیفی گفت
. گیرد، سپس کنار کشید و به سمت ریکان دویدداگ براي آخرین بار سعی کرد صورت سامر را گاز ب شگی

  ».کاري با پدرم نداشته باش، راحتش بذار«: ریکان به لوین اخطار داد

  ».ریکان، پدر اینجا نیست«: برن آهسته گفت

  ».دیشب دیدمش«. درخشیدند ها روي صورت ریکان می اشک» .دیدمش. بله، هست«

  »؟...در خواب«

گرده، همون طور  حاال داره به خونه برمی. راحتش بذارید. باهاش نداشته باشیدکاري «. ریکان با سر تایید کرد
  ».داره به خونه میاد. که قول داده

داگ پشم آستین و گوشت زیر  از جایی که شگی. ي استاد لوین را این چنین مردد ندیده بود برن هرگز قیافه
و آشا به سرعت آن را قبل از خاموش » .مشعل آشا،«: با تحمل درد، گفت. کرد آن را دریده بود خون چکه می

اون حیوون، مثالً قرار ... اون«: لوین ادامه داد. ي عموي برن را سیاه کرده بود دوده پاهاي مجسمه. شدن برداشت
  ».بود در سگخونه به زنجیر باشه

رو دوست زنجیر . من آزادش کردم«. داگ را که خون مرطوبش کرده بود، نوازش کرد ي شگی ریکان پوزه
  .انگشتانش را لیسید» .نداره

  »ریکان، دوست داري با من بیاي؟«: برن گفت

  ».اینجا رو دوست دارم. نه«

  ».اینجا تاریکه و سرده«

  ».باید منتظر پدر بمونم. ترسم من نمی«

اکنون هر دو دایرولف » .هامون کشیم، تو و من و گرگ با هم انتظار می. تونی همراه من منتظر بمونی می«
  .لیسیدند و عاقالنه بود که دقیقاً تحت نظر باشند داشتند زخم می

. تر از اونه که بگذاریم آزاد بگرده داگ وحشی دونم که نیتت خیره، اما شگی برن، می«: استاد قاطعانه گفت
حقیقت . کشه اگه بهش آزادي در قلعه بدي، دیر یا زود یکی رو می. من سومین کسی هستم که زخمی کرده

  .مکث کرد» ...اما گرگ باید به زنجیر کشیده بشه، یاتلخه، 



مونیم،  ما در برج منتظر می. لیاقتش زنجیر نیست«: برن در فکرش گفت یا کشته بشه، اما چیز دیگري گفت
  ».مون همه

  ».اصالً امکانش نیست«: استاد لوین گفت

ن پس داد و برن را دوباره با مشعل را به لوی» .تا جایی که یادمه، پسره لرد اینجاست«. آشا لبخند زد
  ».پس مقصد برج استاد«. هایش بلند کرد دست

  »میاي، ریکان؟«

اي جز  دنبال آشا و برن دوید و استاد لوین چاره» .اگه شگی هم بیاد«. برادرش با سر موافقتش را نشان داد
  .ها نداشت ها و به دقت زیر نظر داشتن گرگ تعقیب آن

هاي  ستون. م بر هم بود که به نظر برن یافتن چیزي در آن از عجایب روزگار بودبرج استاد لوین آن قدر در ه
ها صف کشیده  دار روي تاقچه هاي درب هاي بطري پوشاندند، ردیف ها را می متزلزلی از کتاب، میزها و صندلی

یک سه پایه در کنار ي با عدسی میري روي  دار کرده بودند، لوله شده اثاثیه را لکه ها و موم ذوب بودند، ته شمع
ها پخش  هاي رنگ و رو رفته بین حصیر هاي ستارگان از دیوارها آویزان بودند، نقشه ورودي ایوان بود، نقشه

هایی ریخته بود  ها فضوالت زاغ ي این خورد و روي همه اي به چشم می بودند، قلم و کاغذ و دوات در هر گوشه
هاي استاد را تمیز  تحت دستورات مختصر و مفید لوین، آشا زخم .هاي سقف قار قارشان بلند بود که روي تیرك
مالید، مرد مو خاکستري  اي می هاي گرگ، مرهم گزنده موقعی که آشا روي گاز گرفتگی. و پانسمان کرد

موافقم که عجیبه شما دو نفر خواب مشابهی دیدید، با این حال اگه روش تعمق کنیم، . ابلهانه است«: گفت
تونه ذهن انسان رو مخدوش کنه و  ترس می. دونید که اسیره شما دلتنگ پدرتون هستید و می. طبیعیهبینیم که  می

  »...تر از اونه که بفهمه ریکان کوچک. افکار عجیبی بهش ببخشه

ها  دایرولف. کرد هاي برج اول نگاه می دار به گارگویل ي عدسی با لوله» .من حاال چهار سالمه«: ریکان گفت
  .جویدند لیسیدند و استخوان می هایشان را می مخالف اتاق مدور بزرگ نشسته بودند، زخمدر دو سمت 

گفتم که خیلی کوچکه،  می. سوزونه، نه، کافی نیست، بیشتر اوه، لعنت هفت جهنم، می... خیلی کوچکه، و«
  ».اما تو، برن، تو اون قدر بزرگ شدي که بدونی رویاها فقط رویا هستند

. نفس لوین بند آمد. ي قرمز روشن آتشین روي زخم دراز ریخت آشا شیره» .ضیا نیستندبعضیا هستند، بع«
  ».تونن در مورد رویاها چند تا درس به شما بدن فرزندان جنگل می«



اونا تنها در ... فرزندان«. ریخت، با این وجود، سرسختانه سر تکان داد اشک آزادانه روي صورت استاد می
روش گاز بذار و محکم دورش . حاال پانسمان. کافیه، دیگه کافیه.  دیگه مردند و نیستندحاال. رویاها زنده هستند

  ».ره بپیچ، از زخم خون می

ها بپرن و مثل ماهی  تونستند مانند پرنده گه فرزندان آوازهاي درختان رو بلد بودند، می ي پیر می ننه«: برن گفت
ساختند که از شدت زیبایی آدم رو مثل بچه به گریه  می گه موسیقی می. شنا کنند و با حیوانات صحبت کنند

  ».انداخت می

یه افسون . کاش االن اینجا بودند. دادند ي این کارها رو با جادو انجام می و همه«: استاد لوین با آشفتگی گفت
چشم  ي از گوشه» .داگ حرف بزنند که گاز نگیره تونستند با شگی کرد و می دست منو با درد کمتري خوب می

کنه، مثل  کسی که به سحر اتکا می. این درس رو یاد بگیر، برن«. ي سیاه انداخت نگاه خشمگینی به گرگ گنده
فوراً بلند شد، عرض اتاق را » .بیا، بذار چیزي نشونت بدم. مثل فرزندان. جنگه اي می کسیه که با شمشیر شیشه

» .به اینا نگاه کن«: کرد گفت درب را باز میموقعی که . پیمود، با ظرف سبز رنگی در دست سالمش برگشت
  .تکان داد و مشتی نوك تیر سیاه براق روي کف دستش ریخت

  .ریکان با کنجکاوي به میز نزدیک شد» .از شیشه ساخته شده«. برن یکی را برداشت

  ».ي اژدها شیشه«: شان کرد آشا که وسایل پانسمان در دست داشت، موقع نشستن در کنار استاد لوین، شناسایی

گداخته شده در آتش خدایان، در . ابسیدین«: استاد دست زخمیش را جلوي آشا نگه داشت و مصرانه گفت
به جاي . فرزندان کار با فلز بلد نبودند. کردند هزاران سال پیش، فرزندان جنگل با اونا شکار می. اعماق زمین
کردند، براي همین به  ا پوست درخت محافظت میپوشیدند و پاهاشون رو ب هاي درازي از برگ می زنجیر، لباس

  ».هایی از ابسیدین به همراه داشتند به جاي شمشیر، تیغ. شن رسید که به درون جنگل ذوب می نظر می

ها را با نوارهاي  هاي ساعد استاد گذاشت و آن هاي نرمی روي گاز گرفتگی آشا ورقه» .و هنوز هم دارند«
  .درازي از کتان بست

تونم یکی  می«. به نظرش زیبا رسید. ي سیاه، صاف و براق بود شیشه. یر را جلوي چشمش گرفتبرن نوك ت
  ».رو نگه دارم

  ».البته«: استاد گفت

  ».من چهار سالمه. خوام من چهار تا می. خوام منم یکی می«: ریکان گفت

  ».يخودتو نبر. مواظب باش، هنوز تیز هستند«. ها را بشمارد لوین از او خواست که آن



  .مهم بود» .ي فرزندان تعریف کن بهم درباره«: برن گفت

  »خواي بدونی؟ چی می«

  »همه چیز؟«

ي قرون بودند، اولین  اونا اهالی سپیده«. خراشید کنار کشید استاد لوین زنجیرش را از جایی که گردنش را می
نداشت، شهري نبود، از اینجا تا دریاي در اون دوران قلعه و دژي وجود . ها ها و پادشاهی ها، قبل از پادشاه اولین

هایی که االن بهشون هفت  تنها ساکنین زمین. انسانی وجود نداشت. شد دورن حتی یه بازار کوچک پیدا نمی
  .گیم فرزندان جنگل بودند پادشاهی می

غارها و  در اعماق جنگل در. شدند ها نمی اونا کوچک جثه، سبزه و زیبا بودند، حتی بعد بلوغ بلندتر از بچه
زن و مرد با هم . با وجود کوچکی، چابک و فرز بودند. کردند ها و شهرهاي درختی سري زندگی می دریاچه

خدایانشون خدایان جنگل بودند، نهر و سنگ، . هاي پرتابی هایی از چوب سخت و تله کردند، با نیزه شکار می
هاي  هاي عجیبی روي درخت داشتند و قیافه هاشون غیبگوي سبز نام خردمند. خدایان باستان که اسمشون سریه

چه مدت فرزندان بر اینجا حاکم بودند و از کجا اومدند، هیچ . کردند تا مراقب جنگل باشند نیایش حک می
  .دونه بشري نمی

ي دورن قبل از  ها از شرق پیداشون شد که از بازوي شکسته اما حدود دوازده هزار سال پیش، نخستین انسان
قبلش هیچ اسبی در این . اونا با شمشیر برنزي و سپرهاي چرمی بزرگ، سوار بر اسب اومدند. ندشکستنش گذشت

ها  هاي روي درخت ها از دیدن چهره حتماً همون اندازه که نخستین انسان. سمت دریاي باریک دیده نشده بود
به آتش دادند، براي  ها رو بریدند و ها چهره نخستین انسان. وحشت کردند، فرزندان از اسب وحشت کردند

گن که  هاي قدیمی می ترانه. زده به جنگ برخاستند فرزندان وحشت. پناهگاه و مزرعه زمین صاف کردند
غیبگوهاي سبز با استفاده از جادوي سیاه کاري کردند که دریا بلند بشه و بازو رو بشکنه، اما براي بستن در دیگه 

کرد که زمین از خون انسان و فرزندان سرخ شد، اما بیشتر از خون  جنگ اون قدر ادامه پیدا. خیلی دیر شده بود
ها بزرگ و نیرومند بودند و چوب و سنگ و ابسیدین، حریف ضعیفی در برابر  ها، چون انسان فرزندان تا انسان

اي  هها، در میان درختان جزیر سرانجام هر دو نژاد به عقل گوش دادند و روسا و قهرمانان نخستین انسان. برنزه
 .هاي جنگل مالقات کردند گن، با پیشگوهاي سبز و رقاص اي که بهش چشم خدایان می  کوچک در دریاچه

ها  ها به نخستین انسان ها و باتالق هاي مرتفع، مراتع سبز، کوه سواحل، دشت. اونا پیمانی رو پایه ریزي کردند
در هیچ کجاي مملکت دیگه درخت نیایشی  هاي انبوه براي همیشه سهم فرزندان بودند و داده شد، اما جنگل

اي داده شد و از آن  براي اینکه خدایان شاهد این قرار باشند، به هر درخت در جزیره چهره. شد قربانی تبر نمی
  .ها تشکیل شد ي چهره موقع، صنف مقدسی براي مراقبت از جزیره



ها حتی  با گذشت زمان، نخستین انسان. ها و فرزندان پیمان آغازي بود بر چهار هزار سال دوستی بین انسان
امضاي پیمان، . خدایانی رو که با خودشان آورده بودند رها کردند و به پرستش خدایان سري جنگل رو آوردند

  ».ي قرون و آغاز عصر قهرمانان بود پایان سپیده

  ».نداما تو گفتی که دیگه فرزندان جنگل وجود ندار«. مشت برن دور تیر براق سیاه بسته شد

اونجا . کنه شمال دیوار وضع فرق می. اینجا بله«: کرد گفت آشا  که داشت آخر بانداژ را با دندان پاره می
  ».ها و سایر نژادهاي باستانی رفتند جاییه که فرزندان و غول

ز تر ا ها نسب به تو رئوف استارك. زن، حقش بود که تو مرده باشی یا در زنجیر باشی«. استاد لوین آه کشید
  ».قدر نشناسیه که تو در عوض مخ پسرهاشون رو با این چرندیات پر کنی. لیاقتت بودند

  ».خوام بدونم می. بگو اونا چی شدند«: برن گفت

  ».من هم«: ریکان تقلید کرد

ها بود، پیمان پا  تا وقتی که قدرت در دست نخستین انسان«: و ادامه داد» .اوه، خیله خب«: لوین زیر لب گفت
وند، در تمام مدت عصر قهرمانان و شب طوالنی و تولد هفت پادشاهی، با این وجود چندین قرن بعد، برجا م

  .اي از دریاي باریک گذشتند هاي دیگه سرانجام انسان

ي هفت پر  ها اولین بودند، نژادي قد بلند، جنگجویانی بلوند که به همراه فوالد و آتش و نقش ستاره اندال
جنگ صدها سال طول کشید، اما در انتها شش پادشاهی جنوب همه . شون اومدند خدایان جدید روي سینه

تنها در اینجا بود که پادشاهان شمال هر ارتشی رو که سعی کرد از تنگه عبور کنه عقب . مغلوب اونا شدند
طع ها رو ق هاي نیایش رو سوزوندند، چهره ها درخت اندال. ها دوام آورد روندند و حکومت نخستین انسان

. ي هفت بر خدایان باستان شدند کردند، هر جا فرزندان رو پیدا کردند قتل عام کردند، و همه جا مدعی غلبه
  »...بنابراین فرزندان به شمال گریختند

  .سامر شروع کرد به زوزه کشیدن

 داگ به روي پاهایش جهید و صدایش را به برادرش وقتی شگی. استاد لوین که جا خورده بود، ساکت شد
دانسته،  متوجه شد که از دیشب می» .داره میاد«: با قطعیت یاس، زمزمه کرد. ي برن نشست افزود، خوف به سینه

خواسته که حق با استاد  می. دانسته، اما باور نکرده بود می. ها برده بود از وقتی که کالغ او را براي وداع به سرداب
  ...کالغ، کالغ سه چشم. لوین باشد



داگ پیمود و شروع به  سامر عرض برج را به سمت شگی. ناگهانی که شروع شده بود قطع شد زوزه همان قدر
  .از پنجره صداي بال زدن آمد. آلود پشت گردن برادرش کرد لیسیدن توده موي خون

  .زاي گوشخراشی را شروع کرد زاغی روي تاق سنگی نشست، منقارش را گشود و قار قار تشویش

برن او را جلو . تیرها یکی یکی از دستش افتادند و روي کف اتاق صدا دادند. ردریکان شروع به گریستن ک
  .کشید و بغل کرد

رود،  مانند کسی که در خواب راه می. ي سیاه خیره شد که انگار عقربی پردار بود استاد لوین طوري به پرنده
هایش  روي بال. ي او پرید دهوقتی سوت زد، زاغ روي ساعد بانداژ ش. آهسته برخاست و به سمت پنجره رفت

نامه را از ساقش » .طفلکی، عجیبه که زنده مونده. یه باز، شاید هم جغد«: لوین زمزمه کرد. خون خشکیده بود
  .برداشت

چی «: تر نگه داشت و گفت برادرش را سفت. لرزید گشود، برن ناخودآگاه می وقتی استاد تومار را می
  »گه؟ می

  .دستش را روي سر برن گذاشت» .دونی که چه خبریه، پسر می«: وفت نبود گفتآشا با لحنی که دور از عط

استاد لوین کرخت به باال نگاه کرد؛ مرد ریز جو گندمی، با خون روي آستین و اشک در چشمان خاکستري 
 الزمه یه سنگتراش پیدا کنیم که... ما«. صدایش خشن و ضعیف شده بود» .سروران من«: براقش، به پسرها گفت

  »...ي ایشون آشنا باشه خوب با قیافه

   



  سنسا - ۶۷
  .در اتاق برج مرکزي دژ میگور، سنسا خودش را به ظلمات تسلیم کرد

برد،  وقتی خوابش نمی. هاي دور تختش را کشید، خوابید، دوباره همراه با گریه بیدار شد، دوباره خوابید پرده
آوردند، اما  رفتند، غذایش را می آمدند و می خدمتکاران می. لرزید کشید و از غصه می هایش دراز می زیر مالفه

شدند، بدون اینکه دست  ها روي میز کنار پنجره، روي هم تلنبار می بشقاب. ي غذا را نداشت تحمل منظره
  .بردند ها را می شدند، تا اینکه خدمتکارها دوباره آن بخورند فاسد می

هایش نیز بیشتر احساس  شد، از موقع بستن چشم یدار میرویا بود و وقتی ب خوابیدنش گاهی کرخت و بی
بیدار یا . دید، خواب پدرش بود ها بهترین اوقات بودند، چون وقتی خواب می لیکن، آن. کرد خستگی می

آید و  دید که سر ایلن جلو می کنند، می ها او را به زمین پرت می دید که ردا طالیی دید، می خواب، او را می
خواست که نگاهش را کنار  می... اي که لحظه... دید که اي را می آورد، لحظه ف پشتش درمیآیس را از غال

توانست سرش را برگرداند  خواست، قدرت از پاهایش رفته بود و به روي زانوهایش افتاده بود، اما نمی بکشد، می
د، لبخند زده بود و سنسا احساس اش به او لبخند زده بو کشیدند و شاهزاده زدند و فریاد می و تمام مردم داد می

چیزي که به ... امنیت کرده بود، اما تنها براي یک لحظه، تا وقتی که او آن کلمات را گفت و پاهاي پدرش
  ...وقتی که شمشیر... آورد پاها بود، پرش پاها، وقتی که سر ایلن خاطر می

توانست با  می. رسید ك به نظرش نمیکرد شاید من هم بمیرم، و این فکر چندان هم هولنا با خودش فکر می
سراها آوازهایی در وصف  پرت کردن خودش از پنجره به رنج کشیدنش پایان ببخشد و در سالیان آتی، ترانه

ي  ي همه هاي پایین ولو خواهد ماند، شکسته و معصوم، رسوا کننده بدنش روي سنگ. سوگ او خواهند سرود
اما آن ... ها پیش رفت ا تا حد پیمودن عرض اتاق و گشودن کرکرهسنس. کسانی که به او خیانت کرده بودند

  .وقت شهامتش گریخت و ناالن به تخت خوابش دوید

کردند که سر صحبت را باز کنند، اما هیچ وقت به  آوردند سعی می دخترهاي خدمتکار وقتی غذایش را می
. شیشه و بطري آمد تا ببیند که مریض نیستاي پر از  یک بار استاد بزرگ پایسل با جعبه. داد ها پاسخ نمی آن

. هایش را دربیاورد و به همه جاي بدنش دست کشید دست روي پیشانی سنسا گذاشت، وادارش ساخت که لباس
ي  سنسا همه. موقع رفتن، معجونی از آب و عسل و داروي علفی به او داد و سپرد که هر شب یک جرعه بنوشد

  .شید و دوباره به خواب رفتآن را درست بعد رفتن استاد سر ک

هاي برج را دید، کشیده شدن چرم روي سنگ، مردي آهسته به سمت اتاق خواب او  خواب صداي پا از پله
. آمد، کز کردن پشت در و گوش دادن و لرزیدن بود تنها کاري که از دستش برمی. آمد، قدم به قدم می
جایی براي فرار نبود، جایی براي مخفی . آید و میدانست که سر ایلن است، آیس در دست به دنبال سر ا می



ها ایستادند و دانست که او درست دم در است، با  سرانجام قدم. شدن نبود، راهی براي سد کردن در نداشت
دراز کشید و سعی . آن وقت تازه متوجه شد که لخت است. اش ساکت ایستاده رو و چشمان مرده صورت آبله

نوك شمشیر از میان در وارد . در صدا داد و شروع کرد به باز شدن. ایش بپوشانده کرد که خودش را با دست
  ...شد

  .اما کسی نبود که بشنود» .کنم، لطفاً نه لطفاً، لطفاً، درست رفتار می«. زمزمه کنان بیدار شد

ز کرد، سر جافري بود که در را با. وقتی سرانجام به واقع سراغش آمدند، سنسا اصالً صداي پایشان را نشنید
توانست  ها کشیده شده بودند، نمی در تختخواب پناه گرفته بود، پرده. اش بود ایلن نه، بلکه پسري که شاهزاده
هاي تختخواب با خشونت  سپس پرده. اولین چیزي که شنید بسته شدن در بود. بگوید که ظهر است یا نیمه شب

  .اند ها باالي سرش ایستاده انی آورد و دید که آنکنار زده شدند و سنسا ناگهان دستش را مقابل نور ناگه

ي  حتماً حموم کن و اون طور که شایسته. شی تو امروز بعد از ظهر در دربار من حاضر می«: جافري گفت
اي و شنل سبز پوشیده بود، کنار جافري ایستاده  ي قهوه ي ساده تنه سندور کلگان که نیم» .نامزد منه لباس بپوش
هاي گارد  ها، دو نفر از شوالیه پشت سر آن. اش زیر نور صبح به شکل کریهی مشخص بود هبود، صورت سوخت

  .شاهنشاهی با رداهاي دراز ساتن سفید بودند

  ».راحتم بذارید... نه، لطفاً«: نالید. اش باال کشید سنسا مالفه را تا چانه

  ».نهک اگه بلند نشی و لباس نپوشی، سگم این کار رو برات می«: جافري گفت

  »...ي من کنم، شاهزاده التماس می«

  ».سگ، از تخت بیارش پایین. من حاال پادشاهم«

مالفه . انگیزش، از روي تشک پر بلندش کرد سندور کلگان دور کمرش را گرفت و با وجود مقاومت رقت
ر چی ه«: کلگان گفت. پوشاند اش را می ي خواب نازك برهنگی بعد آن، تنها یک جامه. روي زمین افتاد

  .هایش هل داد او را نه چندان محکم به سمت کمد لباس» .خواد گوش کن دختر، لباس بپوش می

شما قول . ي ملکه عمل کردم، چیزي که به من گفت نوشتم من طبق خواسته«. ها فاصله گرفت سنسا از آن
خورم،  کنم، قسم می می شم، خوب رفتار من مرتکب خیانت نمی. لطفاً، بذارید برم خونه. کنید دادید که رحم می

. آداب نزاکت را به یاد آورد و سرش را پایین انداخت» .خوام برم خونه تنها می. من خون خیانتکار ندارم، ندارم
  ».اگه مایل باشید«: با صداي ضعیفی گفت

  ».نیک مونی و اطاعت می کنم، پس اینجا می گه که هنوز با تو ازدواج می مادرم می. مایل نیستم«: جافري گفت



  »!تو سر پدرم رو قطع کردي. خوام با تو ازدواج کنم من نمی«: سنسا نالید

اگه پدر تو . کنم و کردم گذرم، فقط گفتم که رحم می هیچ وقت قول ندادم که از جونش می. اون خائن بود«
  ».گفتم پوستش رو بکنند یا دست و پاهاش رو بکنند، اما بهش یه مرگ تمیز دادم نبود، می

ي  ي ارغوانی با طرح شیر و شنلی زرباف پوشیده بود و یقه جلیقه. او خیره شد، براي اولین بار او را دید سنسا به
هایش به نرمی و سرخی  لب. قیافه دیده دانست که چطور او را خوش نمی. گرفت بلندش دور صورتش را می

  ».ازت متنفرم«: زمزمه کرد. ودندهایش گستاخ و سنگدل ب شدند و چشم هایی بودند که بعد باران پیدا می کرم

  ».سر مرین. گه که شایسته نیست پادشاه زنش رو بزنه مادرم می«. صورت پادشاه جافري سخت شد

قبل اینکه فرصت فکر کردن داشته باشد، شوالیه جلویش بود و دست سنسا را که براي پوشاندن صورتش به 
سنسا افتادن را یادش نبود، با این حال بعد آن . گوشش زدباال رفته بود با زور کنار زد و با پشت دست به روي 
سر مرین ترنت باالي سرش ایستاده . زد سرش زنگ می. خزد متوجه شد که در میان حصیرها روي زانوهایش می

  .شد اش خون دیده می بود، روي دستکش سفید ابریشمی

  ».کنی یا باز هم باید بهش بگم که ادبت کنه حاال اطاعت می«

هر ... من«. به آن دست زد و وقتی برداشت، نوك انگشتانش خیس و قرمز بود. سا کرخت شده بودگوش سن
  ».چی شما بگید، سرورم

  .برگشت و رفت» .انتظار دارم در دربار حاضر بشی. اعلیحضرت«: جافري تصحیح کرد

. به روي پاهایش بلند کردسر مرین و سر ایریس به دنبال او خارج شدند، اما سندور کلگان ماند و او را به زور 
  ».خواد بهش بده و خودت رو یه خرده از درد نجات بده، دختر چیزي رو که ازت می«

  ».خواد؟ لطفاً بهم بگو از من چی می... چی«

هاي قشنگت رو  خواد تمام حرف می. خواد که لبخند بزنی و بوي خوب بدي و بانوي محبوبش باشی ازت می«
  ».و ازش بترسی... خواد دوستش داشته باشی می. براش تکرار کنی اون طور که سپتا یادت داده

بعد رفتن او، سنسا روي حصیرها ولو شد و آن قدر به دیوار خیره ماند که دو نفر از کنیزهایش با کمرویی 
لطفاً، من آب داغ براي حمام کردن احتیاج دارم و عطر و کمی پودر براي «: ها گفت به آن. وارد اتاق شدند

دانست جافري  سمت راست صورتش باد کرده بود و درد شروع شده بود، اما می» .کردن این خونمردگی مخفی
  .انتظار دارد که او زیبا باشد



از روز مرگ پدر، خودش را نشسته بود . آب داغ باعث شد که به یاد وینترفل بیفتد و از این فکر نیرو گرفت
ا از صورتش پاك کردند، پشتش را کیسه کشیدند، مویش کنیزها خون ر. و جا خورد که آب چقدر کثیف شد

ها  سنسا جز براي دستور دادن، با آن. اش بازگشتند هاي پرپشت خرمایی را شستند و آن قدر شانه زدند که زلف
وقتی نوبت لباس . ها خدمتکارهاي لنیستري بودند، نه مال خودش، و بهشان اعتماد نداشت زد؛ آن حرف نمی

به یاد آورد که در ضیافت آن . اس ابریشمی سبزي را انتخاب کرد که موقع مسابقه پوشیده بودپوشیدن رسید، لب
  .شاید جافري نیز به یاد آن شب بیفتد و با او با مالطفت رفتار کند. شب، جافري چقدر مودب بوده

ظهر بود . اش یک لیوان شیر چرب نوشید و چند بیسکویت شیرین خورد موقع انتظار، براي آرام کردن معده
ي سفیدش را پوشیده بود؛ صفحات لعابدار با شیارهاي طالیی، کالهخود دراز با تاج  زره. که سر مرین برگشت

روبند از . ي شیر طالیی هاي براق، شنل پشمی ضخیم با گیره ي خورشید طالیی، ساقبند و دستکش و پوتین اشعه
هایش پف کرده بود، دهان گشاد  د؛ زیر چشمش کالهخود برداشته شده بود و صورت عبوسش بهتر دیده می

: تعظیم کرد و گفت. هاي خاکستري پراکنده بودند اي داشت، بین موهاي به رنگ زنگ آهنش، رشته زننده
اعلیحضرت دستور «. انگار نه انگار که همین سه ساعت پیش سنسا را خونین به زمین انداخته بود» .بانوي من«

  ».عام مشایعت کنم دادند که شما رو به تاالر بار

  »بهتون دستور داده که اگه از اومدن امتناع کردم، منو بزنید؟«

هیچ توجهی به خونمردگی که . داد صورتش هیچ احساسی نشان نمی» کنید، بانوي من؟ از اومدن امتناع می«
  .روي صورت سنسا بجا گذاشته بود نداشت

هیچ احساسی نسبت به سنسا . او را دوست نداشتسنسا متوجه شد که سر مرین از او متنفر نیست؛ همچنین 
خواست که بخروشد، سر مرین  دلش می. »نه«: موقع برخاستن گفت. تنها یک شی بود... او برایش تنها. نداشت

را بزند، همان طور که از او خورده بود، به او هشدار دهد که وقتی ملکه شد اگر باز جسارت کند او را تبعید 
  ».دم هر چی اعلیحضرت فرمودند انجام می«: ه یاد حرف تازي افتاد، پس تنها گفت کهاما ب... خواهد کرد

  ».مثل من«

  ».ي واقعی نیستید، سر مرین اما شما شوالیه... بله«

مردهاي دیگر شاید به او فحش دهند، هشدار . دانست که سندور کلگان به این حرف خواهد خندید سنسا می
سر مرین ترنت هیچ یک از این کارها را . شاید از او طلب بخشش کنند دهند که مواظب زبانش باشد، حتی

  .سر مرین ترنت، خیلی ساده، برایش اهمیتی نداشت. نکرد



جافري در پایین . کرد هایش مبارزه می با سر افتاده ایستاده بود و با ریزش اشک. در ایوان جز سنسا کسی نبود
نه مورد از هر ده تا ظاهراً . کرد کشید به نام عدالت اجرا می روي تخت آهنینش نشسته بود و هر چه میلش می

گذاشت که شورا به آن رسیدگی کند و در مدتی که لرد بیلیش یا استاد بزرگ  برد؛ می اش را سر می حوصله
گرفت که  اما وقتی تصمیم می. کردند، روي تخت آرام و قرار نداشت پایسل یا ملکه سرسی مشکل را رفع می

  .توانست در تصمیمش تاثیرگذار باشد کند، حتی مادرش نیز نمیحکمی صادر 

دو . دزدي را به حضورش آوردند و او دستور داد که سر ایلن همان جا در محضر دربار دستش را قطع کند
تا سر «: همچنین اضافه کرد. شوالیه بر سر زمینی اختالف داشتند و او حکم داد که فردا باید با هم مبارزه کنند

زنی در مقابلش به زانو افتاد و التماس کرد که سر یک مرد را که به جرم خیانت اعدام شده به او . »گحد مر
اگه یه خائن «: جافري گفت. اي را بدهد خواهد ترتیب دفن آبرومندانه گفت که او را دوست داشته و می. بدهند

  .ها کشیدند ت سیاهچالدو ردا طالیی زن را به سم» .رو دوست داشتی، پس خودت هم حتماً خائنی

ي مخمل سیاه  تنه لرد اسلینت که صورتش به قورباغه شباهت داشت، در انتهاي میز شورا نشسته بود، نیم
ي تایید تکان  کرد سرش را به نشانه پوشیده بود و شنل زرباف به دوش داشت، هر وقت پادشاه حکمی صادر می

آرزو کرد . ورد که چگونه پدر را جلوي سر ایلن انداختسنسا به صورت زشت او خیره شد و به یاد آ. داد می
اما صدایی . برید انداخت و سرش را می توانست به او صدمه بزند، آرزو کرد که قهرمانی او را به زمین می که می

در درونش زمزمه کرد که قهرمانی وجود ندارد و حرفی را که لرد پتایر همین جا در همین تاالر گفته بود به 
به خودش گفت که در زندگی، » .زندگی ترانه نیست، شاید یه روزي در کمال تاسف متوجه بشی«. وردخاطر آ

چیزي رو که ازت « . شوند و این بار صداي سرد تازي را مثل کشیده شدن فلز روي سنگ شنید هیوالها برنده می
  ».خواد بهش بده و خودت رو یه خرده از درد نجات بده می

. کرد اي که پادشاه رابرت مرحوم را مسخره می اي بود، متهم به سرودن ترانه ق میخانهآخرین مورد، مطرب چا
مطرب ناالن . اش را بیاورند و به او دستور داد که ترانه را براي دربار اجرا کند جاف دستور داد که چنگ چوبی

ي  شد گفت که ترانه یم. سوگند خورد که هرگز آن ترانه را دوباره نخواهد خواند، اما پادشاه اصرار کرد
دانست که خوك همان گرازي است که او را  سنسا می. مضحکی بود، در مورد جنگ رابرت با یک خوك

وقتی ترانه تمام شد، جافري اعالم کرد که . رسید که منظور ملکه است کشته، اما در بعضی ابیات به نظر می
یک روز براي تصمیم . ظ کند یا زبانش راتوانست یا انگشتانش را حف مطرب می. تصمیم گرفته ترحم کند

  .جینس اسلینت با سر تکان دادن تایید کرد. فرصت داشت

. سنسا وقتی دید که این آخرین مورد بعد از ظهر بوده خیالش راحت شد، اما مشقتش هنوز به انتها نرسیده بود
هاي  که جافري در پایین پلهوقتی صداي جارچی، دربار را مرخص کرد، با شتاب ایوان را ترك کرد، اما دید 



پادشاه جوان او را از سر تا پا منتقدانه برانداز . تازي همراهش بود و همچنین سر مرین. مدور منتظرش ایستاده
  ».ظاهرت از اونی که بود خیلی بهتر شده«. کرد

 شد جافري از روي رضایت سر تکان کلمات توخالی؛ اما موجب می» .متشکرم، اعلیحضرت«: سنسا گفت
  .بدهد و لبخند بزند

زمانی گرفتن . اي جز قبول نداشت چاره. دستش را به او تعارف کرد» .با من قدم بزن«: جافري دستور داد
موقع خروج از در عقب اتاق بار عام، جافري . ساخت دست جافري بزرگترین آرزویش بود؛ حاال مور مورش می

  »قصد داري چی به من بدي؟. عطا بشنضیافت بزرگی تدارك دیده شده و قراره هدایا ا«: گفت

  ».فکرش رو نکردم، سرورم... من«

  ».گه اعلیحضرت، واقعاً دختر خنگی هستی، مگه نه؟ مادرم اینو می«: جافري با تشر گفت

هاي او باید قدرت رنجاندن را از دست داده باشند، با  ي این اتفاقات، حرف بعد همه» گه؟ همچین چیزي می«
  .ملکه همیشه خیلی نسبت به او مهربان بوده. توانستند که برنجانند شکلی میاین وجود هنوز به 

پادشاه اشاره کرد و سر » .هامونه که مبادا مثل تو خنگ بشن، اما بهش گفتم دلواپس نباشه نگران بچه. اوه، بله«
  .مرین دري را برایشان گشود

با تازي بوده، من تنها یه پرنده کوچک  با خودش فکر کرد که حق» .متشکرم، اعلیحضرت«: سنسا زمزمه کرد
ي  هاي قلعه خورشید به زیر دیوار غربی رسیده بود و سنگ. کنم هایی که بهم یاد دادند تکرار می هستم که حرف

  .درخشیدند سرخ به تاریکی خون می

شی، به محض اینکه تو تواناییش رو داشته با«: جافري هنگام مشایعت او به سمت دیگر میدان تمرین گفت
کنی کی  فکر می. کنم برم و یه همسر باهوش پیدا می اگه اولی خنگ بود، سرت رو می. کنم دارت می بچه

  »کنی؟ توانایی باردار شدن رو پیدا می

بیشتر ... گه بیشتر سپتا موردان می«. داد توانست به او نگاه کند؛ جافري این قدر خجالتش می سنسا نمی
  ».بینند ا سیزده سالگی براي اولین بار خون میدخترهاي اشرافزاده در دوازده ی

  .شد ها ختم می هاي منتهی به کنگره اي رسیدند که به پله به دروازه» .از این طرف«. جافري سر تکان داد

با صدایی . فهمیده بود که مقصدشان کجاست. لرز به بدنش افتاده بود. سنسا ناگهان از او فاصله گرفت
  »...کنم نه، نه، مجبورم نکن، التماس مینه، لطفاً «: وحشتزده گفت



  ».خوام بهت نشون بدم که چه بالیی سر خائنین میاد می«. هایش را روي هم فشرد جافري لب

  ».نمیام. نمیام«. سنسا سراسیمه سر تکان داد

 جافري» .به نفعته به حرفم گوش کنی. ازش خوشت نمیاد. تونم به سر مرین بگم که تو رو به باال بکشه می«
  .دستش را به سمت او دراز کرد و سنسا از او فاصله گرفت، پشتش به تازي خورد

ي  دهان او به سمت سوخته. و او را به سمت پادشاه هل داد» .گوش کن، دختر«: سندور کلگان به او گفت
ن باال کنه که تو به او به هر حال کاري می. توانست بقیه حرف او را حدس بزند صورتش کج شده بود و سنسا می

  .خواد بهش بده برسی، پس چیزي که می

باال رفتن کابوس بود؛ هر قدم همراه با تقال . سنسا خودش را وادار ساخت که دست پادشاه جافري را بگیرد
کرد بیشتر بود،  ها از آنچه باور می کشید، و تعداد پله بود، انگار پایش را که تا مچ در گل فرو رفته بود بیرون می

  .پله، تازه وحشت در انتظار بود هزاران هزار

ي ویسنا  سنسا سپت اعظم بیلور را روي تپه. از اوج باروي دروازه، کل دنیا زیر پایشان گسترده شده بود
ي چاله اژدها به چشم  هاي سیاه شده در انتهاي دیگر خیابان خواهران، ویرانه. دید، جایی که پدرش مرده بود می
شوري دریا در پشتش بود و . ي خدایان نیمه پنهان بود متورمی پشت دروازه در غرب، خورشید قرمز. خورد می

  ...و در شمال. واتر راش ها و جریان خروشان بلک در جنوب بازار ماهی و اسکله

ها و باز هم خیابان و کوچه و در  ها و گودي ها و تپه ها و کوچه به آن سمت برگشت و تنها شهر را دید، خیابان
ها  دانست که پشت دیوارها، زمین باز و مزارع و مراتع و جنگل با این وجود می. ي سنگیدوردست دیوارها

  .ها، به سمت شمال و شمال و باز هم شمال، وینترفل قرار داشت وجود دارند و بعد آن

  ».خوام ببینی همین جاست کنی؟ چیزي که می به چی نگاه می«: جافري گفت

کرد، هر پنج قدم  ي خارجی بارو محافظت می رسید، از لبه سا میي سن ي ضخیم سنگی که تا چانه دیواره
هاي آهنی زده شده  ها روي نیزه سرها در امتداد دیوار، وسط این دندانه. اي براي استقرار کماندارها داشت دندانه

ها شده بود،  سنسا به محض قدم گذاشتن روي راهرو متوجه آن. بودند، طوري که صورتشان به سمت شهر بود
تونه منو مجبور کنه  می: به خودش گفت. اما رودخانه و شهر زنده و خورشید در حال غروب، خیلی زیباتر بودند

  .تونه مجبورم کنه که اونا رو ببینم که به سرها نگاه کنم، اما نمی

  ».سگ، بچرخونش تا ببینه. اون یکی. این پدر توئه«



ه شده را در قیر فرو کرده بودند تا فسادش به تاخیر سر برید. سندور موهاي کله را گرفت و آن را چرخاند
اصالً شباهتی به لرد ادارد نداشت؛ حتی واقعی به . دید سنسا با خونسردي به آن نگاه کرد؛ آن را اصالً نمی. بیفتد

  »چقدر باید نگاه کنم؟«. رسید نظر نمی

  .ها موجود بود از آنردیف درازي » خواي بقیه رو ببینی؟ می«. جافري ظاهراً ناامید شده بود

  ».اگه اعلیحضرت مایل باشند«

به سنسا . جافري او را به سمت انتهاي دیوار برد، از مقابل چند دوجین سر دیگر گذشتند و دو نیزه خالی بود
سرهاي دیگر نسبت به پدرش خیلی وقت بود » .اونا رو براي عمو استنیس و عمو رنلی نگه داشتم«: توضیح داد

: پادشاه به یکی اشاره کرد و گفت. با وجود قیر، بیشترشان دیگر قابل شناسایی نبودند. شده بودندکه مرده و زده 
آرواره از صورت افتاده بود و . توانست تشخیص بدهد که یک زن بوده اما سنسا حتی نمی» .اون سپتاي توئه«

  .ها را خورده بودند پرندگان یک گوش و بیشتر یکی از گونه

پرسیده که چه اتفاقی براي سپتا موردان افتاده، هر چند حاال به نظرش رسید که جواب را  سنسا از خودش می
  »...ي خدایان بود چرا اونو کشتی؟ اون سوگند خورده«: پرسید. دانسته از اول می

نگفتی براي «. کرد دار می هاي لجباز را داشت؛ به شکلی سنسا را غصه ي بچه جافري قیافه» .اون یه خائن بود«
  »شاید بهتر باشه که به جاش من چیزي به تو بدم، خوشت میاد؟. خواي بهم بدي وز نامگذاري من چی میر

  ».کنید، سرورم لطف می«: سنسا گفت

سر سپتا موردان » .دونی که برادرت هم خائنه می«. کند اش می وقتی لبخند زد، سنسا متوجه بود که دارد مسخره
  »مگه نه، سگ؟. سگم بهش لقب استاد شمشیر چوبی رو داد. دمهاز وینترفل، برادرت یا«. را چرخاند

  ».واقعاً؟ یادم نمیاد«: تازي پاسخ داد

گه که خیانت و  مادرم می. برادرت دایی جیمی منو مغلوب کرده«. جافري با بدخلقی شانه باال انداخت
گه که  می. کنه که نیست ر میها همه ضعیفند، حتی اون، هر چند تظاه زن. وقتی شنید گریه کرد. بازي بوده حقه

بعد مهمانی روز . دم الزمه در بارانداز پادشاه بمونیم تا مبادا عموهاي من حمله کنند، اما من اهمیت نمی
سر . اینه چیزي که به تو خواهم داد، لیدي سنسا. کشم کنم و خودم برادرت رو می نامگذاريِ من، قشون بسیج می

  ».برادرت

شاید هم برادرم سر شما رو به من «: گفت مستولی شد و صداي خودش را شنید که می غفلتاً نوعی جنون بر او
  ».هدیه داد



یه همسر شایسته هیچ وقت سرورش رو . تو نباید هیچ وقت منو این طور مسخره کنی«. جافري اخم کرد
  ».سر مرین، بهش یاد بده. کنه مسخره نمی

تر،  دو بار او را زد، چپ به راست، و محکم. ثابت نگه داشت ي او را گرفت و سرش را این بار شوالیه زیر چانه
  .ها مخلوط شد لبش شکافت و خون روي چانه ریخت، با نمک اشک. راست به چپ

  ».تري خندي، خوشگل وقتی لبخند داري و می. نباید همش گریه کنی«: جافري گفت

پادشاه . بخند بزند، اما کافی نبودترسید باز از سر مرین کتک بخورد، خودش را واداشت که ل سنسا که می
  ».خون رو پاك کن، چقدر شلخته هستی«. اش را نشان داد هنوز با تکان دادن سر ناخشنودي

رو چیزي نبود، هیچ چیز جز سقوط  ي داخلی پیاده رسید، اما در امتداد لبه ي سنسا می ي خارجی تا چانه دیواره
او درست آنجا ایستاده بود، آنجا ایستاده بود و با آن . داد اید هل میتنها ب. طوالنی هفتاد یا هشتاد قدمی به حیاط

اگر . همین حاال انجامش بده. تونی تونی، می تو می: به خودش گفت. زد وارش به سنسا پوزخند می هاي کرم لب
  .اصالً مهم نبود. رفت مهم نبود خودش هم با او پایین می

با ظرافتی که از چنان مرد بزرگی بعید . زانو زد؛ بین او و جافريسندور کلگان جلوي او » .اجازه بده، دختر«
  .زد پاك کرد ي سنسا بیرون می بود، خونی را که از لب پاره شده

: وقتی تازي کارش را تمام کرد، سنسا گفت. سنسا نگاهش را پایین انداخت. فرصت از دست رفته بود
  .برد یاد نمی او دختر خوبی بود و هیچ وقت نزاکت را از. »متشکرم«

   



  دنريس - ۶۸
  »خواي؟ خواي که اژدها رو بیدار کنی، می نمی«. آلودش سایه افکندند ها بر خواب تب بال

توانست به پشت سر نگاه کند، نباید به پشت  نمی. داشت هاي سنگی رفیع در راهرویی دراز قدم برمی زیر تاق
دید که رنگش سرخ  ریز بود، اما حتی از دور نیز می دري در مقابلش بود که به خاطر فاصله خیلی. کرد نگاه می

  .اش روي سنگ رد خونی بجا گذاشتند تندتر قدم برداشت و پاهاي برهنه. است

  »خواي؟ خواي که اژدها رو بیدار کنی، می نمی«

ها را به جنبش  باد علف. دید، دشت بکر، آکنده از بوي خاك و مرگ ها می تابش آفتاب را بر دریاي داترك
دروگو او را در آغوش نیرومندش گرفت، دستش آنجا را مالش . داشتند ها مثل آب موج برمی داشت و آن میوا

ستارگان در آسمانی به روشنی روز . بخشی را که تنها و تنها مال او بود بیدار کرد داد و باز کرد و رطوبت لذت
، اما ناگهان ستارگان دیده »خونه«: زمزمه کردها لبخند زدند و وقتی دروگو وارد شد و بدن او را پر کرد،  به آن
  .ور شد هاي عظیمی آسمان آبی را پوشاندند و دنیا شعله شدند و بال نمی

  »خواي؟ خواي که اژدها رو بیدار کنی، می نمی... «

هاي شفافش را روي منقلی گرم  دست» .ریگار آخرین اژدها بود«. ي سر جورا مغموم و گرفته بود چهره
شد،  اي آنجا بود و سپس محو می لحظه. هاي سنگی به مانند زغال سرخ شده بودند روي آن، تخمکرد که  می

. و اثري ازش نماند» آخرین اژدها«: شوالیه به مانند نسیم زمزمه کرد. تر از باد رنگ شد، کم جرم پوستش بی
  .رسید ظلمات را در پشت سرش احساس کرد و درِ سرخ از قبل هم دورتر به نظر می

  »خواي؟ خواي اژدها رو بیدار کنی، می نمی... «

من . دي تو به اژدها دستور نمی. کنه، هرزه اژدها التماس نمی«: کشید ویسریس مقابلش ایستاده بود و داد می
طالي مذاب مثل موم روي صورتش ریخت، شیارهاي عمیقی را روي » .کنم اژدها هستم و تاجگذاري می

انگشتانش مانند مار جهیدند و نوك پستانش را نیش » !کنم و تاجگذاري می من اژدها هستم«. پوستش سوزاند
هاي سیاه  ها و ریختنشان به مانند ژله به روي گونه زدند، نیشگون گرفتند و پیچاندند، حتی با وجود ترکیدن چشم

  .شده

  »...خواي اژدها رو بیدار کنی نمی... «

رسید، به  اگر به او می. شد که از پشت به او نزدیک می کرد در قرمز خیلی دور بود و نفس سردي را حس می
  .شروع کرد به دویدن. نالید مرد که بدتر از مرگ بود، تا ابد در ظلمات از تنهایی می مرگی می



  »...خواي اژدها رو بیدار کنی نمی... «

وست پسرش بلند و مغرور بود، پ. کرد، سوزشی وحشتناك در رحمش گرمایی را در درونش احساس می
لبخند زد، شروع کرد به بلند کردن دستش به . اي دنی را داشت، با چشمان سرخ بادامی مسی دروگو و موي نقره

اش را سوزاند و در یک چشم  دنی دید که قلبش سینه. سمت دنی، اما وقتی دهانش را گشود آتش بیرون ریخت
براي فرزندش گریست، به خاطر . شد بهم زدن اثري ازش نماند؛ مثل بیدي که به شمع خورده باشد خاکستر

  .شدند هایش با برخورد به پوستش بخار می داد، اما اشک اش می اي که براي دهان گذاشتن روي سینه وعده

  »...خواي اژدها رو بیدار کنی می... «

در دست شمشیرهایی از آتش کم . هاي مندرس پادشاهان، در راهرو صف کشیده بودند اشباح ملبس به جامه
هایشان یاقوت و لعل و  موهایی از نقره و موهایی از طال و موهایی به سفیدي پالتین داشتند و چشم. داشتند رمق

گذاشت کف  دوید، هر جا که روي سنگ پا می» .تر تر، سریع تر، سریع سریع«: زدند داد می. یشم و الماس بود
چاقوي . و خودش را به جلو پرت کرد زدند و او جیغ کشید اشباح همصدا داد می. شد پایش به سنگ ذوب می

ها را  ي بال بزرگی پشتش را برید و دریده شدن پوستش را حس کرد، بوي خون جوشان به مشامش رسید و سایه
  .و دنریس تارگرین پرواز کرد. دید

  »...بیدار شدن اژدها ... «

ده بود، سرماي پشت در جلویش نمایان شد، در سرخ، خیلی نزدیک، خیلی نزدیک، راهروي اطراف محو ش
کرد، باال و باالتر، سبز زیر  ها پرواز می و حاال سنگ رفته بود و بر فراز دریاي داترك. نشست سرش عقب می

هاي او پا به فرار  ي بال کشید از خوف سایه داشت، و هر چیز که زنده بود و نفس می پایش موج برمی
هاي سبز و  ن را ببیند، آنجا، درست پشت در، زمینتوانست آ خورد، می بوي خانه به مشامش می. گذاشت می
  .در را گشود. هاي بزرگ سنگی و آغوش گرم، آنجا خانه

  »...اژدها... «

هاي چشم باریک کالهخود، سرخ  آتش از میان شیار. اش دید و برادرش ریگار را سوار بر اسبی به سیاهی زره
دنی روبند سیاه او را بلند » .ا، آخرین، آخرینآخرین اژده«: صداي گنگ سر جورا زمزمه کرد. درخشید می
  .صورت خودش بود. کرد

  .هاي ستارگان بعد آن به مدت طوالنی تنها درد بود و آتش درونش و زمزمه

  .ي خاکستر در دهانش بیدار شد با مزه



  ».نه، نه، لطفاً«: نالید

  .ژیکوي بود که به مانند غزالی هراسان روي او خم شده بود» کالیسی؟«

ها را تا  شدند و دنی آن ذرات خاکستر از منقل به هوا بلند می. در در سایه غرق بود، ساکت و خفهچا
اما تنها . کردم بال داشتم، من پرواز می. کردم پرواز می. هایش تعقیب کرد خروجشان از سوراخ سقف، با چشم

ایش به خشونت زخم تازه بود و به صد» ...برام«. سعی کرد که بلند شود» .کمکم کن«: زمزمه کرد. یک رویا بود
کرد؟ مثل این بود که بدنش تکه تکه شده بود و  چرا بدنش این همه درد می. خواهد رسید که چه می فکرش نمی

  »...من«. دوباره از اول ساخته شده بود

 ...چیزي... دنی محتاج بود. ژیکوي به همان سرعت رفت و فریادکشان از چادر خارج شد» .بله، کالیسی«
اي را که بین  به پهلو غلتید، مالفه. تنها چیز داراي اهمیت در این دنیا بود. دانست که مهم است چی؟ می... کسی

دنیا سرش را به نوسان . تکان خوردن چه سخت بود. پاهایش گیر کرده بود کنار زد و روي آرنج نشست
  ...من باید. انداخت می

سر جورا او را در آغوش بلند کرد و با . خزد هاي اژدها می وقتی آمدند دیدند که روي قالی به سمت تخم
ي شوالیه، سه کنیزش را و ژاگو را  از روي شانه. اش برگرداند هاي ابریشمی هاي ضعیفش، به مالفه وجود مقاومت

من باید، من «: ها بگوید سعی کرد به آن. دید، و همچنین صورت تخت میري ماز دور را با سبیل باریکش می
  »...باید

  ».بخوابید، پرنسس... «: سر جورا گفت

  ».لطفاً. نه، لطفاً«

پیش . بخوابید و دوباره نیرومند بشید، کالیسی«. سوخت، او را با ابریشم پوشاند با وجودي که بدنش می» .بله«
، و داد ي شیر ترشیده می مزه. فشرد و آن وقت، میري ماز مغ آنجا بود و فنجانی را به لب او می» .ما برگردید

تر شد و خواب  چادر تاریک. هر طور بود بلعید. اش ریخت مایع گرم روي چانه. چیزي دیگر، چیزي تند و تلخ
ور بود که ساحلی  در خلسه و با آرامش روي دریاي سیاهی غوطه. این بار خواب ندید. دوباره بر او چیره شد

  .شناخت نمی

چادر تاریک بود، . ص دهد، دوباره بیدار شدتوانست تشخی بعد مدتی، یک شب، یک روز، یک سال، نمی
صدا . این بار دنی سعی نکرد که برخیزد. خوردند هاي ابریشمی مثل بال تکان می وزید، دیواره وقتی باد بیرون می

گرم . و برایش آب آوردند» .گلوم خشکه، خیلی خشک«. همه فوراً حاضر شدند» .ایري، ژیکوي، دوریا«: زد
ایري دستمالی را خیس کرد و پیشانیش را . ی با ولع نوشید و ژیکوي را فرستاد تا باز بیاوردطعم، اما دن بود و بی



داد، با این  دستمال تسکینش می» چه مدت؟«. دختر داترك با سر تایید کرد» .مریض بودم«: دنی گفت. مالش داد
یکوي با آب برگشت، میري ماز وقتی ژ» .خیلی«. ترساند رسید که دنی را می حال ایري آن قدر غمگین به نظر می

باز سر دنی را به فنجان بلند کرد، اما این بار تنها » .بنوشید«. دور با چشمانی سنگین از خواب، همراهش آمد
وقتی . دنی نوشید و دراز کشید، به صداي آرام تنفس خودش گوش سپرد. شیرین، شراب شیرین. شراب بود

صدایش » ...برام«: زمزمه کرد. کرد هایش را حس می نی اندامخزید، سنگی خواب یک بار دیگر به بدنش می
  »...خوام نگهش دارم می... برام بیارش«. خواب آلود  بود

  »خواید کالیسی؟ بله؟ چی می«: مغ پرسید

  .تر از آن بود که باز نگهشان دارد هایش سرب شدند و خسته پلک» ...لطفاً... تخم اژدها... تخم... بیارش«

ریخت و بازوانش دور  سوم بیدار شد، ستون طالیی آفتاب از سوراخ دود چادر به پایین می وقتی براي بار
هاي طالیی و  هایی به رنگ خامه، رگه آن یکی که روشن بود، با فلس. هاي اژدها را گرفته بودند یکی از تخم

. پوشاند اش را می رهنهي نازکی از عرق پوست ب اش، الیه زیر ابریشم مالفه. کرد برنزي، و حرارتش را حس می
با نوك انگشتش سطح پوسته را دنبال کرد، در امتداد خطوط طالیی، و حس کرد که چیزي در . شبنم اژدها

  .ي هراسش رفت، سوخت و نابود شد همه. او را نترساند. عمق سنگ با پیچ و تاب خوردن به او پاسخ داد

خودش را . سرد بود و تب برطرف شده بود ي عرق، پوستش زیر الیه. اش دست گذاشت دنی روي پیشانی
کنیزهایش با شنیدن . هایش دردي عمقی احساس کرد اي سرش گیج رفت و بین ران لحظه. وادار به نشستن کرد

  ».و میوه، فکر کنم خرما. شه سرد باشه آب، یه پارچ آب، هر چی می«. صداي او به دو آمدند

  ».هر چی شما بگید، کالیسی«

و «. هایش انداخت ژیکوي رداي ابریشمی آورد و روي شانه» .خوام سر جورا رو می«: موقع برخاستن گفت
» کال دروگو«: به هر زحمتی گفت. اش ناگهانی برگشت و حرفش برید حافظه» ...حمام داغ و میري ماز دور و

  »؟...اون«. ها را با وحشت برانداز کرد هاي آن صورت

اما دنی غم را در چشمانش دید و او به محض گفتن این حرف با . ..»کال زنده است«: ایري آهسته پاسخ داد
  .عجله براي آوردن آب رفت

  ».بهم بگو«: به دوریا رو کرد

  .دختر الیسی سرش را خم کرد و از چادر گریخت» .من سر جورا رو میارم... من«



و ... دروگو. بدونمموضوع چیه؟ باید «. گریخت، اما دنی مچش را گرفت و اسیر نگهش داشت ژیکوي نیز می
  ».خوامش کجاست؟ می... ریگو... پسرم«چرا تا حاال به یاد بچه نیفتاده بود؟ » .ام بچه

  .اي بود زده ي وحشت صدایش زمزمه» .زنده نموند، کالیسی... پسر«. هایش را پایین انداخت کنیز چشم

. دانسته می. دیشید که پسرم مردهکرد، با خودش ان موقعی که ژیکوي چادر را ترك می. دنی مچ او را رها کرد
رویایش . دانسته نه، قبل از بیدار شدن می. دانسته هاي ژیکوي می ي اول بیدار شدن و دیدن اشک از همان لحظه

اي را به یاد آورد که ناگهان مشتعل  را به خاطر آورد، ناگهانی و واضح، و مرد بلند با پوست مسی و موي نقره
  .شد

ها  در رویایش گریسته بود و اشک. هایش به خشکی خاکستر بودند نست، اما چشمدا گریست، می باید می
احساس ... کرد، با این وجود احساس غم می. تمام غصه از وجود من رفته. هایش بخار شده بودند روي گونه

  .شود، انگار هیچ وقت وجود نداشته کرد که ریگو دارد فراموش می می

هاي اژدها یافتند؛ دو تا هنوز  ه بعد وارد شدند و دنی را ایستاده باالي تخمسر جورا و میري ماز دور چند لحظ
ي همانی که با آن خوابیده بود داغ هستند، خیلی  رسید که به اندازه به نظر دنی چنین می. در صندوقشان بودند

چی حس « .هاي سرخ گذاشت دست او را گرفت و روي تخم سیاه با موج» .سر جورا، بیا اینجا«. عجیب بود
  »کنی؟ می

  ».فلس«. کرد شوالیه احتیاط می» .پوسته، به سختی سنگ«

  »گرما؟«

  »پرنسس، حالتون خوبه؟ درسته با ضعفی که دارید سرپا باشید؟«. دستش را برداشت» .سنگ سرد. نه«

ام چطور  بهم بگو بچه«. اي از تشک نشست براي راضی کردن او روي توده» .ضعف؟ من قوي هستم، جورا«
  ».دمر

حرفش برید و دنی دید که چقدر گوشتش آب شده و » ...گن ها می زن. اون هیچ زندگی نکرد، پرنسس من«
  .لنگد چطور موقع راه رفتن می

  ».گن ها چی می بگو زن. بهم بگو«

  »...گن که بچه می«. زده بود نگاهش شبح. شوالیه صورتش را برگرداند



چقدر به جسد شباهت . اش از شرم گرفته شد قیافه. را نداشت دنی منتظر ماند، اما سر جورا توانایی گفتن
  .داشت

شوالیه مرد نیرومندي بود، اما در آن لحظه دنی متوجه شد . میري ماز دور به عوض او تمام کرد» .هیوال بود«
مثل . من خودم بیرون کشیدمش. عجیب الخلقه«. تر است نهایت خطرناك تر و بی که مغ نیرومندتر و ظالم

وقتی بهش دست . هاي کوچک چرمی مثل خفاش ار فلس داشت، کور بود، دم داشت مثل یه دنبه، و بالسوسم
خیلی وقت بود که . هاي قبر بود و بوي فساد بلند شد زدم، گوشت از استخون کنده شد و داخل بدنش پر از کرم

  ».مرده بود

. رفت کرد از دست می پشت نگاه میاگر به . خاست تا او را ببلعد ظلمات هولناك در پشتش برمی. ظلمات
کردم، جنگیدنش براي متولد  لگدهاش رو حس می. وقتی سر جورا منو به داخل چادر برد پسرم زنده و قوي بود«

  ».شدن رو

شاید این طور بوده، اما موجودي که از رحم شما خارج شد به همون شکل بود که «: میري ماز دور گفت
  ».شت، کالیسیمرگ در اون چادر حضور دا. گفتم

تو رو . من دیدم، مغ«. شنید اما دنی شک را در صداي او می» .تنها سایه بودند«: سر جورا با صدایی خشن گفت
  ».رقصیدي ها می دیدم، تنها با سایه

تونه  ندازه، دراز و تاریک، و در انتها هیچ نوري نمی هاي درازي می سرور آهنپوش، قبر سایه«: میري گفت
  ».جلوش رو بگیره

توانست انجام  او تنها از روي عشق و وفاداري کاري را که می. دانست سر جورا پسر او را کشته بود، دنی می
. ي او را به ظلمات خورانده بود رفت و بچه اي نباید می داده بود، لیکن دنی را به مکانی برده بود که هیچ زنده

ها تو رو هم لمس کردند،  سایه«: به او گفت. ده، لنگشهاي گود افتا ي گرفته، چشم دانست؛ قیافه شوالیه نیز می
تونه بهاي  تو بهم هشدار دادي که تنها مرگ می«. دنی به همسر خدا رو کرد. شوالیه پاسخی نداد» .سر جورا

  ».فکر کردم منظورت اسبه. زندگی باشه

  ».تیدشما از بها اطالع داش. نه، این دروغیه که به خودتون گفتید«: میري ماز دور گفت

ام، کارو و کاتو،  اسب، بچه. بها پرداخت شد«. دانسته؟ اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم دانسته؟ می می
کال دروگو «. ها برخاست از روي تشک» .بها پرداخت شد و پرداخت شد و پرداخت شد. هگو و کوهولو

. ل دروگو رو بهم نشون بدهکا. ي خون، هر چی که هستی کجاست؟ بهم نشونش بده، همسر خدا، مغ، ساحره
  ».بهم نشون بده که در عوض زندگی پسرم چی خریدم



  ».برم بیایید، شما رو پیشش می. هر چی شما دستور بدید، کالیسی«: پیرزن گفت

. سر جورا دستش را دور او انداخت و در برخاستن به او کمک کرد. تر بود دنی از آنچه متوجه بود ضعیف
  ».این کار وقت هست، پرنسس من بعداً براي«: آهسته گفت

  ».خوام حاال ببینمش، سر جورا می«

سوخت و زمین داغ و  خورشید مثل طالي مذاب می. در مقایسه با تاریکی چادر، دنیاي بیرون کور کننده بود
آگو و . کنیزهایش با میوه و شراب و آب منتظرش بودند و ژاگو براي کمک به سر جورا جلو آمد. برهوت بود

ساخت، تا اینکه دنی دستش را  تر را دشوار می تابش خورشید روي شن، نگاه دقیق. و سر جایشان ماندندراکار
حالی سرگردان  دید، چند گروه اسب با بی خاکسترهاي آتش را می. هایش سایه انداخت بلند کرد و روي چشم

گروه کوچکی . خورد چشم می گشتند، اینجا و آنجا چند چادر و رختخواب به بودند و دنبال یک لقمه علف می
ها، چند زن را دید که به کار خود مشغول بودند و چند  ها براي تماشاي او جمع شده بودند و پشت سر آن از بچه

هاي خون را از خودشان  پیرمرد چروکیده با چشمان خسته به آسمان صاف آبی خیره بودند و به سستی مگس
جایی که چهل هزار نفر اردو زده بودند، اکنون تنها باد . داد، نه بیشتر شمارش تقریبی صد نفر نشان می. راندند می

  .کرد و خاك زندگی می

  ».کاالسار دروگو رفته«: گفت

  ».تونه سواري کنه کال نیست کالی که نمی«: جاگو گفت

کو . راهی براي حفظشون نبود. متاسفم، پرنسس. کنند ها تنها از قدرتمند تبعیت می داترك«: سر جورا گفت
زیاد طول نکشید که ژاکو هم . ها بهش پیوستند پونو اولین کسی بود که به خودش کال پونو گفت و رفت، خیلی

االن در دریاي داترکی . هاي بزرگ و کوچک رفتند بقیه با استفاده از تاریکی شب در گروه. همین کار رو کرد
  ».ارهبه جاي یه کاالسار که مال دروگو بود چند کاالسار جدید وجود د

  ».مونیم ما می. و ما که قسم خوردیم. ها ها و مریض پیرها موندند و ترسوها، ضعیف«: آگو گفت

ي ما کمتر از اون بود که جلوشون رو  عده. هاي کال دروگو رو بردند، کالیسی اونا گله«: راکارو گفت
مال کال و مال شما رو، اما چند  ها رو هم برداشتند، خیلی از برده. تره که مال ضعیف رو بگیره حق قوي. بگیریم

  ».تایی مونده

  »اریا؟«. اي افتاد که بیرون دیوارهاي قوم بره نجات داده بود زده ي وحشت دنی به یاد بچه



جلو و عقب ازش سواري گرفت و اونو به کالش . مغو که حاال همخون ژاکوئه، اونو گرفت«: جاگو گفت
وقتی کارشون تموم شد، گلوش رو . شش نفر بودند. هاش داد ي همخون تقدیم کرد، ژاکو هم اونو به بقیه

  ».بریدند

  ».قسمتش بود، کالیسی«: آگو گفت

دم،  بهتون قول می. ي مال مغو اي بود، اما نه به اندازه سرنوشت ظالمانه«. اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم
به کوهستان مادر و زهدان جهان . تقسم به خدایان قدیم و جدید، خداي بره و اسب و هر خدایی که زنده اس

کنند که به اریا  قبل از اینکه کار من با مغو و کو ژاکو تموم بشه، اونا براي ترحمی التماس می. خورم سوگند می
  ».نشون دادند

کالیسی، ژاکو حاال «: ایري طوري شرح داد که انگار با بچه طرف است. ها با دودلی به هم نگاه کردند داترك
  ».با بیست هزار سوارکار در پشت سرشیه کاله، 

بورن از خاندان تارگرین، از نسل اگان فاتح و میگور ظالم و قبل اونا  و من دنریس استورم«. سرش را بلند کرد
. خورم که این مردها موقع مرگ از درد داد بکشند من دختر اژدها هستم و بهت قسم می. والریاي کهن هستم

  ».یدحاال منو پیش کال دروگو ببر

  .او روي خاك لخت سرخ دراز کشیده بود و به خورشید خیره بود

ها را راند و  دنی آن. شان باشد رسید متوجه چندین مگس خون روي بدنش نشسته بودند، هر چند به نظر نمی
تی اسمش وق. دیدند و دنی بالفاصله فهمید که او نابینا است هایش کامالً باز بودند اما نمی چشم. کنار او زانو زد

شد و جاي زخم  اش دیگر بهتر از این خوب نمی زخم روي سینه. شنود را زمزمه کرد، به نظر نرسید که می
  .خاکستري و قرمز و کریه بود

  »چرا این بیرون زیر آفتاب تنهاست؟«: ها پرسید از آن

، هر چند اونو کنند هاش خورشید رو دنبال می چشم. به نظر از گرما خوشش میاد، پرنسس«: سر جورا گفت
خوره،  اگه غذا در دهنش بذاریم می. ره، اما نه بیشتر هر جا هدایتش کنیم می. تونه راه بره تا حدي می. بینه نمی

  ».نوشه هاش بریزیم می اگه آب روي لب

هاي تو گرون  افسون«. ي آرامی به پیشانی خورشید و ستارگانش زد و مقابل میري ماز دور برخاست دنی بوسه
  ».مغ هستند،

  ».بهاي زندگی رو پرداختید. شما زندگی درخواست کردید. اون زنده است«: میري ماز دور گفت



زندگی اون خنده و برشته شدن گوشت روي . شه این براي کسی که مثل دروگو بوده زندگی محسوب نمی«
قع تاختن براي هاش مو زندگی اون داشتن ارخ در دست و به صدا دراومدن زنگ. آتش و اسب بین پاهاش بود

  ».هاش و من بودم و پسري که قرار بود بهش تقدیم کنم زندگی اون همخون. رویارویی با دشمن بود

  .میري ماز دور پاسخی نداد

  »شه؟ کی مثل سابقش می«: دنی مطالبه کرد

ها  وقتی خورشید از غرب طلوع و در شرق غروب کنه، وقتی دریاها خشک بشن و کوه«: میري ماز دور گفت
اون وقت و نه . اي به دنیا بیارید ي زنده وقتی رحم شما دوباره باردار بشه و بچه. ثل برگ با باد پراکنده بشنم

  ».زودتر

مورمونت و » .کنم با این مغ خصوصی صحبت می. ما رو تنها بذارید«. دنی به سر جورا و سایرین اشاره کرد
کرد، اما خشم به او نیرو  درون و بیرونش درد می» .تیدونس تو می«: وقتی رفتند دنی گفت. سایرین عقب کشیدند

  ».دونستی، با این حال گذاشتی که بپردازم خرم و بهاش رو می دونستی که چی دارم می می«. داد می

  ».اونا چوپان بزرگ رو خشمگین کردند. سوزوندن معبد من خطا بود«: زن سنگین وزن با خونسردي گفت

اي که  بچه. تو بهم کلک زدي. اگه به عقب نگاه کنیم، من باختم. ا نیستاین کار خد«: دنی به سردي گفت
  ».در شکمم بود کشتی

  ».کنه کاالسارش هیچ ملتی رو لگدمال نمی. سوزونه شود حاال دیگه شهري رو نمی نریانی که بر دنیا چیره می«

  ».نجاتت دادم. من ازت دفاع کردم«: با اندوه گفت

سه سوار با من آمیزش کرده بودند، نه مثل مرد با زن، بلکه از پشت «. تف کردزن الزارینی » نجاتم دادي؟«
ي  ذاري؟ من سوختن خانه چطور اسم اینو نجات دادن می. گذشتی، چهارمی توي بدنم بود وقتی می. ها مثل سگ

م هم  ونهخ. شه شمردشون هاي نیکوکار رو درمان کردم که نمی خدام رو مشاهده کردم، جایی که اون قدر انسان
سر پسري رو دیدم که . پخت سر نانوایی رو دیدم که برام نون می. هایی از سر دیدم ها تل سوزوندند و در کوچه

. هایی رو شنیدم که سوارکارها با شالق دنبالشون بودند هاي بچه گریه. همین سه ماه پیش نذاشتم از خناق بمیره
  ».باز هم بگو چی رو نجات دادي

  ».زندگیت«



به کالت نگاه کن و ببین وقتی همه چیز دیگه از دست رفته باشه، زندگی «. از دور با سنگدلی خندیدمیري م
  ».چه ارزشی داره

دنی محافظینش را صدا زد و دستور داد که دست و پاي میري ماز دور را ببندند، اما وقتی مغ را بیرون 
گفت که  افی بود یک کلمه بگوید و دنی میک. بردند به دنی طوري لبخند زد که انگار شریک رازي هستند می

آورد؟ یک سر؟ اگر زندگی ارزشی نداشت، مرگ چقدر  اما چه چیزي به دست می... سرش را قطع کنند
  ارزشمند بود؟

. کال دروگو را به چادرش برگرداندند و دنی دستور داد که تشتش را پر کنند و این بار، آب خون نداشت
ي نرم تمیز کرد، موي دراز  را از دست و سینه شست، صورتش را با پارچهخودش او را شست، گرد و خاك 

آورد  ها را باز کرد تا اینکه دوباره همان طور که دنی به یاد می سیاهش را صابون زد و با شانه گره خوردگی
ن به براي خوردن و آشامید. وقتی کارش تمام شد از غروب خیلی گذشته بود و دنی خسته شده بود. درخشید می

اش  خواب آسوده. خودش استراحت داد، اما تنها توانست که گازي به یک انجیر بزند و یک جرعه آب بنوشد
این شب را به دروگو مدیون بود، به خاطر تمام . در واقع خیلی زیاد... کرد، اما به حد کافی خوابیده بود می
  .توانستند با هم باشند هایی که با هم بودند و شاید هنوز می شب

ها معتقد بودند که  شان به یادش بود؛ داترك کرد خاطره اولین سواري وقتی او را به میان تاریکی هدایت می
گفت که نیروهاي قدرتمندتري  به خودش می. ي امور مهم زندگی یک مرد باید زیر آسمان باز انجام گیرد همه

مهتاب بود،  شب سیاه و بی. مغ در آشائی آموخته تر از آنچه تر و شایسته هاي باستانی از نفرت وجود دارند، افسون
  .آن را شگون فرض کرد. سوختند ها ستاره خیلی روشن می اما باالي سرشان میلیون

. ها استقبال نکرد، فقط زمین سخت خاکی لخت که سنگ رویش پاشیده بودند اینجا فرش نرم علف از آن
دنی به خودش گفت که . داد هایش را تسکین نمی ، ترسجنبید و نهري با موسیقی دلنشین آب درختی با باد نمی

یادت میاد دروگو، اولین سواریمون با هم یادت هست، روزي که ازدواج «: زمزمه کرد. ستارگان کافی هستند
هاي تو روي صورت  شبی که ریگو رو ساختیم یادت هست، کاالسار هر طرفمون رو گرفته بود و چشم. کردیم
به خاطر بیار و پیش من . یادته خورشید و ستارگان من. ن جهان چقدر خنک و زالل بودیادته آب زهدا. من بود
  ».برگرد

تر از آن باقی گذاشته بود که بتواند او را مطابق میلش در درونش بپذیرد، اما  تر و زخمی زایمان او را متورم
با ناخن . ایش را استفاده کرده هایش، دهانش، پستان دنی دست. هاي دیگري را به او آموخته بود دوریا راه

اش کرد و زمزمه کرد و دعا خواند و سرگذشتشان را تعریف کرد، و در نهایت او را با  خراشید و غرق بوسه
  .شد زد، سفت نمی با این وجود، دروگو احساس نداشت، حرف نمی. هایش شسته بود اشک



: با غصه گفت. به واقع از دست داده استي دلگیر از افقی تهی دمید، دنی دانست که او را  و وقتی سپیده
ها مثل برگ با باد پراکنده  وقتی خورشید از غرب طلوع و در شرق غروب کنه، وقتی دریاها خشک بشن و کوه«

گردي، خورشید و  اون وقت تو برمی. اي به دنیا بیارم ي زنده وقتی رحم من دوباره باردار بشه و بچه. بشن
  ».ستارگان من، و نه زودتر

  .هرگز، هرگز، هرگز: لمات داد کشیدظ

اش فشرد و پیش دروگو  آن را به سینه. دنی داخل چادر بالشی از ابریشم نرم پیدا کرد که با پر پر شده بود
راه رفتن هم درد داشت و . اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم. بازگشت، پیش خورشید و ستارگانش

  .خواست بخوابد، بخوابد و رویا نبیند می

  .هاي دروگو را بوسید، بالش را روي صورت او فشرد زانو زد، لب

   



  تيريون - ۶۹
  ».پسر من دست اوناست«: تایوین لنیستر گفت

اش، خون خشک نیمی از  ي پاره ي نیم تنه روي سینه. صداي قاصد از خستگی، سست شده بود» .بله، سرورم«
  .ها را پوشانده بود هال گراز کریک

وقتی دستش را بلند کرد، درد از . اي نوشید و با فکر جیمی چیزي نگفت ریون جرعهتی. یکی از پسرهات
برادرش را دوست داشت، اما در . ي مختصر خودش از جنگ انداخت آرنجش تیر کشید و او را باز به یاد تجربه

  .شد که در ویسپرینگ وود همراه او باشد عوض تمام طالي کسترلی راك نیز حاضر نمی

تنها صدا، ترق تروق . ي پدرش با شنیدن داستان قاصد ساکت شده بودند پرچمداران تجمع یافته فرماندهان و
  .سوخت الواري بود که در انتهاي اتاق دراز می

ي حتی یک شب خوابیدن در مهمانخانه، تیریون را به  ي طوالنی به جنوب، مژده وقفه بعد مشقات راهپیمایی بی
پدرش . داد که دوباره این مهمانخانه با تمام خاطراتش نباشد ترجیح میهر چند ... شدت سرحال آورده بود

هاي جنگ با سرعتی که  زخمی. سرعت طاقت فرسایی تعیین کرده بود و خسارتش را تحمل کرده بود
کردند،  ي دیگري را رها می هر روز صبح عده. کردند یا به حال خود رها شده بودند توانستند تعقیبشان می می

و هر روز . آمدند ي بیشتري بین راه از پا درمی هر بعد از ظهر، عده. خاستند که دیگر از خواب برنمیمردهایی 
  .ها برود میل نبود که همراه آن تیریون چندان بی. گریختند ي بیشتري با استفاده از تاریکی غروب می عصر، عده

الزمش بیدارش کرد و گفت که برد که م ي باال از آسایش تشک پر و گرماي بدن شی لذت می در طبقه
انتهاي  شتاب به جنوب، راهپیمایی بی. اش بیهوده بوده پس همه. سوارکاري با اخبار شوم از ریورران رسیده

  .راب استارك چندین روز پیش به ریورران رسیده. همه به خاطر هیچ... اجباري، اجساد رها شده در مسیر

تفاقی بیفته؟ چطور؟ حتی با وجود شکست ویسپرینگ وود، چطور ممکنه همچین ا«: سر هریس سویفت نق زد
چه نوع جنونی باعث شد که سر ... ي آهنین محاصره کرده بودید شما ریورران رو با قشونی نیرومند در یه حلقه

  »شن؟ دونست که چقدر آسیب پذیر می جیمی افرادش رو به سه اردوي جدا تقسیم کنه؟ مطمئناً می

شاید که جیمی ریورران را از دست داده بود، اما . چونه بهتر از تو، بزدل بی تیریون در دلش گفت خیلی
ساخت؛ کاسه لیسی که بزرگترین موفقیتش  شنیدن تحقیر شدن برادرش به دست امثال سویفت، خشمگینش می

  .این بوده که دخترش را به ازدواج سر کوان در بیاورد و در نتیجه خودش را به لنیسترها وصل کند



شما . کردم منم بودم همین کار رو می«: تر از جواب احتمالی تیریون پاسخ داد خیلی خونسردانه عمویش
قلعه درست در راس . هاي جیمی کم بودند دونستید که چقدر انتخاب ریورران رو ندیدید سر هریس، وگرنه می

سازند و موقع تهدید،  ها دو ضلع یک مثلث رو می رودخونه. استون به رد فورك قرار داره محل ریزش تامبل
سازند و ریورران رو به جزیره تبدیل  کنند، خندق عریضی در ضلع سوم می ي سدشون رو باز می ها دریچه تالی
ها تا چندین فرسنگ به ساحل مقابل اشراف  شن و مدافعین از روي برج دیوارها از وسط آب بلند می. کنند می

استون بذاره،  مام مسیرهاي ورود، باید یه اردو در شمال تامبلکسی که قصد محاصره داره، براي قطع ت. دارند
  ».اي نداره، هیچی راه دیگه. یکی در جنوب رد فورك، و یکی بین دو رودخونه در غرب خندق

ما حصارهایی از الوار نوك تیز دور اردوها کشیده . گن، سروران من سر کوان واقعیت رو می«: قاصد گفت
اونا اول به اردوي شمالی . ها ما رو از هم جدا کرده بودند ن غافلگیر شدیم و رودخونهبودیم، اما کافی نبود، چو

زد، اما بیشتر از  مارك پایپر به خطوط تدارکاتی ما شبیخون می. هیچ کس انتظار حمله نداشت. یورش آوردند
به ما . اونا بودند کردیم که خب، فکر می... سر جیمی رفته بود که تکلیفش رو یکسره کنه. پنجاه نفر نداشت

  »...کنه گفته بودند که پسر استارك در شرق گرین فورك داره به جنوب پیشروي می

رنگ نارنجی  آتش ته. توانست از سنگ تراشیده شده باشد صورت سر گرگور کلگان می» هاتون؟ و گشتی«
  »د؟ اخطار ندادند؟چیزي ندیدن«. انداخت هاي عمیقی زیر چشمانش می داد و سایه اي به پوستش می تیره

اونایی . کردیم کار مارك پایپره فکر می. شدند هاي ما ناپدید می گشتی«. آلود سرش را تکان داد قاصد خون
  ».گشتند چیزي ندیده بودند که برمی

. بکنیدشون و به گشتی بعدي بدید. اي ندارند هاش استفاده بینه چشم مردي که چیزي نمی«: کوه اظهار کرد
  ».و اگه ندید، اون وقت نفر بعدي شش تا داره... امیدوارید چهار چشم بهتر از دو تا ببینهبهش بگید که 

تیریون برق طال را در انعکاس نور از . لرد تایوین لنیستر صورتش را براي برانداز کردن سر گرگور برگرداند
هاي مشورتی، لرد  جلسهدر . داد که نگاه از روي تایید است یا انزجار مردمک پدرش دید، اما تشخیص نمی
با . داد قبل از صحبت گوش کند، عادتی که تیریون سعی در تقلید داشت تایوین اغلب ساکت بود و ترجیح می

  .این وجود، این درجه از سکوت براي پدرش غیرعادي بود و شرابش دست نخورده بود

  ».گفتید موقع شب اومدن«: سر کوان پرسید

هاي ما رو کشت و حصار رو  بان فیش رهبر پیش قراول بود، دیده بلک. بله« .مرد با خستگی سرش را تکان داد
ریختند و شمشیر و مشعل  تا افراد ما بفهمند که چی شده، سوارها به ساحل گود می. براي نیروي اصلی پاك کرد

و وقتی صداي جنگ ر. من در اردوي غربی بین دو رودخونه خوابیده بودم. تاختند در دست، بین اردو می
ها هدایت کرد و سعی  شن، لرد برکس ما رو به سمت کلک شنیدیم و دیدیم که چادرها به آتش کشیده می



ها از دیوارها با منجنیق روي ما سنگ  کردیم با پارو رد بشیم، اما جریان آب ما رو به پایین رودخونه کشید و تالی
افراد به رودخونه ریختند و غرق . دنددیدم که یه کلک چندین تکه شد و سه تاي دیگه واژگون ش. ریختند
  ».ها در ساحل منتظرشون هستند و اونایی که موفق به گذشتن شدند، دیدند که استارك... شدند

شنید باور  اي کسی را داشت که آنچه را می اي و ارغوانی پوشیده بود، قیافه سر فلمنت برکس که شنل نقره
  »...پدرم«. کرد نمی

  ».خیلی دالور بودند. م، لرد برکس وقتی کلکش واژگون شد زره پوشیده بودمتاسفم سرور«: قاصد گفت

گذشتن در شب . فنجان را تکان داد و به اعماق شراب خیره شد. تیریون در دلش گفت که اون یه احمق بود
اگر این رشادت ... پوش و با وجود دشمن در ساحل مقابل از رودخانه روي کلکی که با عجله ساخته شده، زره

هاي سیاه  دانست که وقتی وزن فوالد، لرد برکس را به زیر آب نمی. کرد بود، تیریون همیشه بزدلی را انتخاب می
  .کرده کشیده، او چقدر احساس دالوري می می

وقتی سعی داشتیم که از آب رد بشیم، . اردوي بین دو رودخونه هم متالشی شد«: گفت قاصد داشت می
پوش بودند و من غول در زنجیر آمبر و  ارد میدان شدند، دو ستون سواره نظام زرههاي بیشتري از غرب و استارك

کرد پسره بود، به همراه یه گرگ غول پیکر که در کنارش  شون می عقاب ملیستر رو دیدم، اما کسی که رهبري
. درید گن که اون حیوون چهار مرد رو کشت و یه دوجین اسب رو من اونجا حاضر نبودم، اما می. دوید می
ها درگیري رو  دارهاي ما دیواري از سپر تشکیل دادند و مقابل اولین یورش پایداري کردند، اما وقتی تالی نیزه

وود از پل متحرك گذشتند و به  هاي ریورران رو گشودند و گروهی به رهبري تایتوس بلک دیدند، دروازه
  ».دارها حمله کردند پشت نیزه

  ».ان رحم کنندخدای«: لرد لفورد با خشم گفت

وود سر ادمور تالی رو در زنجیر بین سایر  ساختیم سوزوند، لرد بلک هاي تسخیري که می جان آمبر برج«
اون وقتی دید که . اردوي جنوبی ما تحت فرماندهی سر فورلی پرستر بود. اسیرها پیدا کرد و همه رو آزاد کرد

دار و به همون تعداد کماندار با نظم عقب نشینی کرد، اما  اردوهاي دیگه از دست رفتند، به همراه دو هزار نیزه
  ».هاي اونو انداخت و به دشمن پیوست ي سوارهاي مزدورش بود پرچم تایروشی که فرمانده

. به جیمی هشدار دادم که بهش اعتماد نکنه«. عمو کوان ظاهراً بیشتر عصبانی بود تا متحیر» .لعنت به اون مرد«
  ».ي پول وفاداره نگه، تنها به کیسهج مردي که براي سکه می



. کردند هایش حرکت می موقع گوش دادن، تنها چشم. اش در هم فرو برد لرد تایوین انگشتانش را زیر چانه
ي  هاي ریز عرق را روي سر تراشیده صورتش چنان ثابت بود که انگار نقابی به چهره داشت، اما تیریون دانه

  .دید پدرش می

این ... چطور ممکنه اتفاق افتاده باشه؟ سر جیمی اسیر بشه، محاصره بشکنه«: ره نق زدسر هریس سویفت دوبا
  »!فاجعه است

سوال . ي ما از شما به خاطر متذکر شدن بدیهیات سپاسگزاریم، سر هریس مطمئناً همه«: سر آدام ماربرند گفت
  »اینه که، چکار باید بکنیم؟

ها و  کشته شده یا اسیر گرفته شده یا متواري شده، و استارك ي قشون جیمی یا تونیم بکنیم؟ همه چکار می«
تونن به کسترلی راك  اونا اگه بخوان می! راه ما به غرب قطع شده. ها درست در مسیر تدارکاتی ما نشستند تالی

  ».باید درخواست صلح کنیم. گیره؟ سروران من، ما شکست خوردیم پیشروي کنند و چه چیزي جلوشون رو می

. تیریون متفکرانه شرابش را تکان داد، تمامش را سرکشید و فنجان خالی را روي زمین انداخت »صلح؟«
ي عزیز من، وقتی تصمیم گرفت که  خواهرزاده. این هم صلح شما، سر هریس«. فنجان به چندین تکه خرد شد

تر  شراب با اون فنجان، راحتحاال نوشیدن . ي سرخ رو با سر لرد ادارد تزئین کنه، هر امیدي رو از بین برده قلعه
  »مگه متوجه نشدید؟... کنه اون داره پیروزي کسب می. از متقاعد کردن راب استارك به صلحه

ما هنوز به هیچ وجه شکست . کنه ي یه جنگ رو مشخص نمی دو درگیري نتیجه«: سر آدام مصرانه گفت
  ».کنم تقبال میمن از فرصت آزمایش سالح خودم در برابر پسر استارك اس. نخوردیم

  ».ي اسرا راضی بشن شاید به آتش بس و مبادله«: لرد لفورد پیشنهاد کرد

و در ازاي برادرم . مگه سه در برابر یک مبادله کنیم، باز هم در برابر اونا کم میاریم«: تیریون به تلخی گفت
  »چی براي پیشنهاد داریم؟ سر متعفن لرد ادارد؟

اگه به پسره خواهرهاش . که ملکه سرسی دخترهاي دست رو در اختیار دارهشنیدم «: لفورد امیدوارانه گفت
  »...رو پس بدیم

باید االغ محض باشه که زندگی جیمی لنیستر رو با دو دختر مبادله «. سر آدام با تمسخر باد به دماغ انداخت
  ».کنه

  ».پس باید براي سر جیمی پول بپردازیم، هر چقدر که بشه«: لرد لفورد گفت



  ».ي جیمی رو ذوب کنه تونه زره اگه استارك احساس کنه که طال الزم داره، می«. یون چشم به باال غلتاندتیر

باید فوراً بهشون حمله . کنند که ضعیف هستیم اگه درخواست آتش بس کنیم، فکر می«: سر آدام دلیل آورد
  ».کنیم

نیم که با نیروي تازه نفس به ما ملحق بشن و تونیم دوستانمون در دربار رو قانع ک مطمئناً می«: سر هریس گفت
  ».امکانش هست که کسی براي بسیج یه قشون جدید به کسترلی راك برگرده

برد جر  صدایش مانند شمشیري که دنبه را می» .پسر من دست اوناست«: باز گفت. لرد تایوین لنیستر برخاست
  ».تون همه. تنهام بذارید«. ها را قطع کرد و بحث

. انند همیشه در فرمانبرداري سرمشق بود، اما وقتی براي بیرون رفتن برخاست پدرش به او نگاه کردتیریون م
  ».ي شما، بیرون بقیه. تو هم همین طور، کوان. بمون. تو نه، تیریون«

هاي شراب در سمت دیگر  سر کوان به سمت خم. تیریون که زبانش بند آمده بود، باز روي نیمکت نشست
  »...عمو، لطف کنید«: یون صدایش کردتیر. اتاق رفت

  .به شراب لب نزده بود. پدرش فنجان خودش را به او تعارف کرد» .بفرما«

  .نوشید. تیریون دیگر واقعاً مبهوت مانده بود

شد ازش براي پیمان صلح  اگه لرد ادارد زنده بود، شاید می. تو در مورد استارك حق داري«. لرد تایون نشست
. داد ورران استفاده کرد، صلحی که به ما فرصت تعیین تکلیف با برادرهاي رابرت رو میبا وینترفل و ری

  ».جنون محض. جنون«. دستش مشت شد» ...اش مرده

  ».در سن اون، من هم مرتکب چند بالهت شدم. جاف تنها یه پسربچه است«: تیریون متذکر شد

  ».که هنوز با یه بدکاره ازدواج نکرده ظاهراً باید ممنون باشیم«. پدرش نگاه تندي به او انداخت

اي خواهد  تیریون شرابش را چشید و به این فکر کرد که اگر فنجان را به روي لرد تایوین بپاشد چه قیافه
  .داشت

  ».از قرار معلوم ما یه پادشاه جدید داریم. تر از اونیه که شما خبر دارید موقعیت ما وخیم«: پدرش ادامه داد

  »چی تازه؟ چه بالیی سر جافري آوردند؟«. اندسر کوان مبهوت م



ي من هنوز روي تخت آهنین  نوه. هنوز... هیچی«. هاي لرد تایوین نشست ي اندکی از انزجار روي لب نشانه
گاردن  رنلی برتیون دو هفته پیش با مارجري تایرل در هاي. هایی از جنوب شنیده نشسته، اما خواجه زمزمه

پدر و برادرهاي عروس زانو زدند و سوگند خوردند که شمشیرشون در . سلطنته ازدواج کرده و حاال مدعی
  ».خدمتش باشه

  .شد ها می هاي پیشانیش به ژرفاي دره کرد، چین وقتی سر کوان اخم می» .خبر شومیه«

بارانداز  ها به ي گل ي سرخ در برابر پادشاه رنلی و شوالیه دخترم به ما دستور داده که فوراً براي دفاع از قلعه«
  ».به نام پادشاه و شورا. ده کنید، به ما دستور می توجه که می«. دهانش سفت شد» .پادشاه بتازیم

  »عکس العمل پادشاه جافري در برابر این خبر چیه؟«: تیریون با نوعی لذت تلخ پرسید

ه که خودش ترسه جافري اصرار کن می. سرسی هنوز مناسب تشخیص نداده که بهش بگه«: لرد تایوین گفت
  ».براي مقابله با رنلی حرکت کنه

  »با کدوم ارتش؟ امیدوارم که قصد نداشته باشید این یکی رو بهش بدید؟«: تیریون پرسید

  ».اش رهبري محافظین شهره نقشه«

  »...استون و با حضور لرد استنیس در درگون. ذاره دفاع می اگه محافظین رو ببره، شهر رو بی«: سر کوان گفت

ي ناجورمون تو هستی، تیریون، اما  کردم وصله فکر می«. لرد تایوین رو به پایین به پسرش نگاه کرد ».بله«
  ».کردم ظاهراً اشتباه می

چه خبر از استنیس؟ اون «. با توجه کامل به جلو خم شد» .کنید چه عجب پدر، ظاهراً دارید ازم تعریف می«
  »داره؟چه احساسی از ادعاي برادرش . بزرگتره، نه رنلی

هاي دیگه خطر  ي رقیب از اول این احساس رو داشتم که استنیس نسبت به مجموع همه«. پدرش اخم کرد
سازه، استنیس  استنیس کشتی می. شنوه هاش رو می اوه، واریس زمزمه. کنه با این حال هیچ اقدامی نمی. بزرگتریه

با » چه معنایی داره؟ چقدرش درسته؟. ئی بیارهکنه، استنیس قصد داره یه ساحر اشباح رو از آشا سرباز اجیر می
  ».کوان، نقشه رو بیار«. دلخوري شانه باال انداخت

جیمی ما رو در بد وضعی «. لرد تایوین چرم را گشود و پهنش کرد. سر کوان درخواست او را انجام داد
ا و موت کیلن رو در اختیار دشمنانمون دوقلوه. ي نیروهاش در شمال ما هستند روس بولتون و باقیمانده. گذاشته
نشینی کنیم، مگه جنگ  تونیم به لنیسپورت و راك عقب راب استارك به غرب ما مسلطه، براي همین نمی. دارند



توروس میري و بریک داندریون به . جیمی اسیره و ارتشش از هر نظر عملی دیگه وجود نداره. رو انتخاب کنیم
در . استون نشسته ها رو داریم و استنیس برتیون در درگون در شرق ارن. دن آزار نیروهاي تدارکاتی ما ادامه می

  ».گاردن و استورمز اند پرچمدارهاشون رو احضار کردند جنوب هاي

  ».هاست حداقل ریگار تارگرین هنوز جز مرده. شجاع باش، پدر«. تیریون لبخند کجی زد

  ».از تمسخر داشته باشیامیدوار بودم برامون چیز بهتري «: لرد تایوین لنیستر گفت

. دنت رو خواهد داشت راب استارك حاال ادمور تالی و فرمانرواهاي تراي«. سر کوان به نقشه اخم کرد
تایوین، اگه اینجا ... و با وجود روس بولتون در پشت سرمون. مجموع قواي اونا از مال ما ممکنه بیشتر بشه

  ».ترسم که بین سه ارتش گیر بیفتیم بمونیم، می

گاردن رو داشته باشه،  باید قبل از اینکه رنلی برتیون امکان پیشروي از هاي. قصد اینجا موندن رو ندارم«
مرد محتاطیه و در گرین فورك کاري . کنه بولتون نگرانم نمی. تکلیفمون رو با لرد استارك جوان مشخص کنیم

. کنیم هال حرکت می فردا ما به هارن... پس. کنه در تعقیب ما کند عمل می. کردیم که احتیاطش تشدید بشه
هر چقدر نیرو الزم داره در اختیارش بذار و در . هاي سر آدام مراقب تحرك ما باشن خوام گشتی کوان، می

  ».غیب شدن برام قابل قبول نیست. هاي چهار نفره به ماموریت برن گروه

  ».گن نفرین شده است ها می بعضی. ونیههال؟ جاي دلگیر و بد شگ چرا هارن... هر چی شما بگید، سرورم، اما«

وارگو هوت و سوارهاي مزدورش رو هم . هاش از جلو بفرست سر گرگور رو رها کن و با راهزن. بذار بگن«
خوام  بگو که من می. سیصد سوار در اختیار هر کدومشون بذار. بفرست و همین طور سر آموري لورچ رو

  ».فورك بسوزهها از چشم خدایان تا رد  سرزمین رودخانه

  .تعظیم کرد و به سمت در رفت» .دم دستورات رو می. سوزه، سرورم می«: سر کوان موقع برخاستن گفت

بهشون . هاي تو شاید از یه کمی چپاول بدشون نیاد وحشی«. وقتی تنها شدند، لرد تایوین به تیریون نگاه کرد
خوان بردارن  کنند، کاال، آذوقه، زن، هر چی میتونن با وارگو هوت برن و هر چقدر خواستند غارت  بگو که می

  ».و بقیه رو بسوزونن

اما . به شاغا و تیمت راه چپاول رو یاد دادن، مثل آموزش قوقولی قوقو به خروسه«: تیریون نقل قول کرد
ز هاي او بودند و بیش ا فرهنگ بودند، اما وحشی شاید سرکش و بی» .دم اونا رو پیش خودم نگه دارم ترجیح می

  .ها را تحویل بدهد قصد نداشت که آن. ها اعتماد داشت افراد پدرش به آن

  ».غارت شهر برام قابل قبول نیست. پس به نفعته اختیارشون رو در دست بگیري«



  »منظور کدوم شهره؟«. تیریون سردرگم بود» شهر؟«

  ».فرستم دارم تو رو به دربار می. بارانداز پادشاه«

  .کرد بینی می ون لنیستر پیشآخرین چیزي بود که تیری

  »و اونجا قراره چکار کنم؟«. به شراب دست برد و موقع مزه مزه کردن روي موضوع فکر کرد

  ».حکومت«: پدرش رك گفت

  ».خواهر عزیزم احتماالً اعتراض خواهد کرد«. تیریون قهقهه زد

من اون . نابود کنه مهار بشه ي ما رو باید پسرش قبل از اینکه همه. خواد اعتراض کنه بذار هر چقدر می«
ي  دونم؛ دوستمون پتایر، استاد بزرگ ارجمند و اون عجیب الخلقه هاي از خود راضی شورا رو مقصر می آدم
ي کی  شه؟ ایده این چه جور توصیه دادن به جافریه که پشت سر هم مرتکب حماقت می. خایه، لرد واریس بی

هال  هارن. هال رو بهش اعطا کردند ش یه قصاب بوده و اونا هارنبود که این جینس اسلینت رو لرد کنند؟ پدر
ي خونی رو  بهم گفتند که یه نیزه. تا من قدرت دارم، محاله پاش رو به اونجا بذاره! ها بوده که پایتخت پادشاه

 پدرش صدایش را بلند نکرده» .کردم اگه با من بود، ساطور خونی رو براش انتخاب می. نشان خاندانش کرده
و عزل سلمی، چه منطقی داشت؟ بله، پیر بود، «. دید هایش می بود، با این وجود تیریون خشم را در طالي چشم

تونه  کی می. به هر کس خدمت کنه باعث افتخارشه. باك هنوز در مملکت معنایی داره اما اسم باریستان بی
» .شونی و کنار خودت روي نیمکت نمیدي، اون همچین حرفی در مورد تازي بزنه؟ به سگت زیر میز استخون می

و . تونه پسره رو مهار کنه، تو باید این کار رو بکنی اگه سرسی نمی«. انگشتش را جلوي صورت تیریون گرفت
  »...زنند اگه این اعضاي شورا دارند به ما نارو می

  ».نیزه، سر، دیوار«. آه کشید. دانست تیریون می

  ».تیبینم از من چند تا درس یاد گرف می«

. شرابش را تمام کرد و فنجان را کنار گذاشت» .بیشتر از چیزي که خبر داري، پدر«: تیریون آهسته پاسخ داد
بخش دیگر، جنگ باالي رودخانه را به خاطر . بخشی از وجودش مسرورتر از آنچه بود که حاضر به اقرار بود

سرش را به یک سمت » چرا من؟«. شود اده میآورد و متحیر بود که نکند دارد باز براي حفظ جناح چپ فرست می
  »یه مرد بزرگتر نه؟... چرا عمو نه؟ چرا سر آدام یا سر فلمنت یا لرد سرت نه؟ چرا«. خم کرد

  ».تو پسر منی«. لرد تایوین سریع برخاست



 کنی که ي پست فطرت، فکر می تو حرامزاده. کنی تو اونو از دست رفته فرض می. آن وقت بود که متوجه شد
خواست به او  تیریون می. جیمی دیگه فرقی با یه مرده نداره، پس من تمام چیزي هستم که براي تو باقی مونده

سیلی بزند، به صورتش تف کند، خنجرش را بکشد و قلبش را از بدنش در بیاورد تا ببیند که آیا همان طور که 
  .حرکت باقی ماند کت و بیبا این وجود، سا. گویند از طالي سخت ساخته شده یا نه عوام می

یه چیز «: کنار در گفت. رفت خرد شدند هاي فنجان شکسته زیر پاي پدرش که به سمت دیگر اتاق می خرده
  ».بري ات رو به دربار نمی فاحشه. دیگه

ها به پستوي خودش زیر برج  سرانجام از پله. تیریون بعد رفتن پدرش به مدت طوالنی در اتاق نشیمن نشست
ي داري را که پدرش  از پنجره، چوبه. شد ها مشکل محسوب نمی سقف کوتاه بود، اما براي کوتوله .زنگ رفت

ي امیدهاي  بدن او به اندازه. چرخید جسد صاحب مهمانخانه با وزش باد به آهستگی می. دید برافراشته بود می
  .لنیستر، نحیف و پاره پاره شده بود

تیریون دستش را به زیر . آلود زمزمه کرد و به سمت او چرخیدي تشک پر نشست، شی خواب  وقتی روي لبه
  ».سرورم«: چشمانش باز شدند و با لبخند خماري گفت. پتو برد و روي پستان نرم او گذاشت

  ».تصمیم گرفتم تو رو به بارانداز پادشاه ببرم«: در گوشش گفت. وقتی نوك پستان سفت شد، او را بوسید

   



  جان - ۷۰
آروم، «. جان رویش دست کشید و آرامش کرد. ي زین پاسخ داد اي آهسته به سفت شدن تسمه مادیان با شیهه

با . کرد خورد، اما جان اعتنا نمی وزید و مثل نفس سرد مرگ به صورتش می باد در اسطبل می» .خانمم
با  و گرگ» .گوست، بیا پیشم«: آهسته صدا زد. اش رختخوابش را روي زین بست هاي سفت و زخمی انگشت
  .هایی مثل زغال حاضر شد چشم

  ».نباید این کار رو بکنی. جان، لطفاً«

سمول تارلی جلوي در اسطبل ایستاده . سوار شد، افسار را گرفت و اسب را براي رویارویی با شب چرخاند
. یاهي یک غول را روي زمین انداخته بود، عظیم و س سایه. کرد اش دزدکی نگاه می بود، ماه کامل از روي شانه

  ».از سر راهم بکش کنار، سم«

  ».دم تونی، بهت اجازه نمی جان، تو نمی«

  ».شم بکش کنار سم، وگرنه از روت رد می. دم که بهت صدمه نزنم ترجیح می«

  »...لطفاً. دي به من گوش می. کنی این کار رو نمی«

ردي و رنگ پریدگی ماه سم با صورتی به گ. جان به بدن اسب مهمیز زد و مادیان به سمت در سرعت گرفت
در آخرین لحظه که دیگر کم مانده بود اسب به او بزند، . اي سر جایش ماند و دهانی باز مانده از بهت، لحظه

  .مادیان از روي او به میان شب پرید. طبق انتظار جان به کنار پرید، سکندري خورد و افتاد

  .سب آوردجان باشلق رداي ضخیمش را عقب زد و سرش را به کنار سر ا

دوید، مردها روي دیوار پشت  گوست در کنارش می. تحرك بود موقع خروجش کسل بلک ساکت و بی
دید، هیچ کس جز سم  هیچ کس رفتنش را نمی. ها به شمال بود، نه جنوب دادند، اما نگاه آن سرش نگهبانی می

وار بود که سم با آن افتادنش به امید. خاست هاي اسطبل به روي پاهایش برمی تارلی که به زحمت از میان خاك
آن قدر سنگین وزن و دست و پا چلفتی بود که ممکن بود مچ دست یا پایش بشکند یا . خودش صدمه نزده باشد

اش را خم  دست سوخته» .کرد بهش اخطار دادم، به هر حال نباید دخالت می«: بلند گفت. رگ به رگ شود
  .کردند، ولی خوشبختانه پانسمان برداشته شده بود اذیتش می هنوز. هایش را باز و بسته کرد کرد، انگشت

شد  باید تا جایی که می. کرد ي شاهی را تعقیب می هاي جاده اي کرده بود و او پیچ و خم ها را نقره مهتاب تپه
شد و براي گمراه کردن  فردا از جاده خارج می. قبل از اینکه متوجه گریزش شوند از دیوار فاصله بگیرد



به هر حال، . تر از فریب دادن بود رفت، اما فعالً سرعت مهم ها می ها و مراتع و نهر ها از میان دشت کننده بتعقی
  .حدس زدن مقصد جان برایشان چندان دشوار نبود

خرس پیر به سحرخیزي عادت داشت، بنابراین جان تا صبح وقت داشت که تا حد امکان بین خودش و دیوار 
افتاد،  پسر چاق وظیفه شناس بود و راحت به وحشت می. کرد شرطی که سم به او خیانت نمیبه ... فاصله بیندازد

گفت، اما جان  سم در صورت بازجویی شدن، بدون شک حقیقت را می. اما جان را مثل برادر دوست داشت
نت را از توانست آن قدر شهامت را در او تصور کند که از محافظین جلوي برج پادشاه بخواهد که مورمو نمی

  .خواب بیدار کنند

زدند و  شد، به اتاقش سر می ي خرس پیر از آشپزخانه پیدایش نمی وقتی جان براي تحویل گرفتن صبحانه
دل کندن از آن سخت بود، اما جان آن قدر از شرف دور نشده بود که . یافتند کلو را روي تختخواب می النگ

لرد مورمونت بدون شک . ریز ننگینش آن کار را نکرده بودجورا مورمونت هم موقع گ. آن را با خودش ببرد
. کرد احساس بدي داشت جان وقتی به پیرمرد فکر می. کرد کسی را با لیاقت بیشتر براي شمشیر پیدا می

راه بدي براي جبران . ي رسوایی پسر او دانست که گریز از خدمتش، نمک ریختن است روي زخم هنوز تازه می
  .شد که به کسی خیانت کرده کرد، احساسش این می جان هر کار که می. اي نبود ا چارهاعتماد او بود، ام

هایشان را  سپتون. ها راحت بودند جنوبی. دهد یا نه دانست که آیا دارد کار شرافتمندانه را انجام می هنوز نمی
اب و خطا کمکشان گفت و در افتراق بین صو ها می براي مشورت داشتند، کسی که خواست خدایان را به آن

شنیدند، صحبت  پرستیدند و درختان نیایش حتی اگر می نام کهن را می ها خدایان بی اما استارك. کرد می
  .کردند نمی

وقتی آخرین نورهاي کسل بلک در پشت سرش ناپدید شدند، جان سرعت مادیانش را به قدم زدن آهسته 
ي  در کنار جاده. ي پیمودن آن مسیر در اختیار داشتمسافرت طوالنی در پیش داشت و تنها یک اسب برا. کرد

توانست مادیانش را در صورت لزوم با اسب  هاي زارعین وجود داشتند که شاید می ها و دهکده جنوب، پناهگاه
  .تازه نفسی مبادله کند، اما در صورتی که زخمی نشده باشد یا از خستگی در حال مرگ نباشد

از سر . هاي تازه پیدا کند؛ بیشتر احتمال داشت که مجبور به دزدیدنشان شود شد که خیلی زود لباس الزم می
ي آستین کوتاه چرمی و رداي ضخیم  هاي بلند چرمی، شلوار و پیرهن کتانی، جلیقه تا پا سیاه پوشیده بود؛ چکمه

هر . یاه بوداش در جیب زین، از زنجیر س کور سیاه پوشیده بودند و زره شمشیر و خنجرش با پوست موش. پشمی
ي سیاهپوشی در هر دهکده یا  از هر غریبه. توانست به معناي مرگ او باشد ها در صورت پیدا شدن می تکه از این

هاي  وقتی زاغ. شد و به زودي تحت تعقیب قرار خواهد گرفت اي در شمال تنگه، با شک سرد استقبال می قلعه
برن شاید . نه حتی در وینترفل. ي امنی پیدا نخواهد کرد شهدانست که هیچ گو استاد ایمون به پرواز درآیند، می



طبق انتظار، دروازه را خواهد بست و جان را . تر از آن است دلش بخواهد که به او پناه بدهد، اما استاد لوین عاقل
  .بهتر بود که به آنجا اصالً سر نزند. دك خواهد کرد

، انگار همین دیروز بود؛ دیوارهاي مرتفع گرانیتی، تاالر دید با این حال قلعه را با چشم ذهنش به روشنی می
بخشی از . ها مرکزي با بوها و دود و سگ و کباب، اتاق پدرش، اتاق خواب خودش در یکی از برجک

هاي گوشت گاو و خوك گیج و  هاي برن، چشیدن پیراشکی ي خنده وجودش چیزي بیش از شنیدن دوباره
  .خواست در مورد فرزندان جنگل و فلوریان دلقک نمیي پیر  هاي ننه گوش دادن به قصه

اما به آن خاطر نبود که دیوار را ترك کرده بود؛ ترکش کرده بود چون به هر حال پسر پدرش و برادر راب 
ایمون . ساخت کلو، او را یک مورمونت نمی دریافت یک شمشیر، حتی شمشیري اعال به مانند النگ. بود

جان . سه مرتبه انتخاب کرده بود و سه مرتبه شرافت را برگزیده بود، اما انتخاب او بودپیرمرد . تارگرین هم نبود
با این . توانست نتیجه بگیرد که علت باقی ماندن استاد، ضعف و بزدلی بوده یا قدرت و صداقت حاال هم نمی

  .کرد کرد؛ خیلی خوب درك می وجود، منظور پیرمرد را در مورد رنج انتخاب درك می

هاي تلخ را انکار کنند تا با آن روبرو  دهند واقعیت ها ترجیح می ون لنیستر ادعا کرده بود که بیشتر انسانتیری
مادر،  او کسی بود که بود؛ جان اسنو، حرامزاده و سوگند شکن، بی. شوند، اما جان از حد انکار گذشته بود

بود که یک غریبه باشد، مرد ساکتی براي باقی عمرش، هر چقدر که طول بکشد، محکوم . دوست، ملعون بی
هر کجاي هفت پادشاهی برود، باید با دروغ . اش را به زبان بیاورد ایستاده در سایه که جرات نداشت نام واقعی

ماند  اما مهم نبود، به شرط آنکه آن قدر زنده می. اش دراز شود کرد که مبادا دست هر کسی بر علیه زندگی می
  .رش بگیرد و در گرفتن انتقام پدر کمک کندکه جایش را در کنار براد

آورد، ایستاده در حیاط و ذوب شدن برف در موهاي  راب را به آن شکل که آخرین بار دیده بود به خاطر می
ي راب را موقعی که هویتش را  سعی کرد قیافه. ي مبدل رفت، با قیافه جان در خفا به پیش او می. اش خرمایی
  ...خواهد گفت... رادرش سر تکان خواهد داد و لبخند خواهد زد و خواهد گفتب. ساخت تصور کند فاش می

دید که به آن . توانست آن لبخند را تصور کند کرد، نمی هر چقدر سعی می. دید در ذهنش آن لبخند را نمی
: ته بودلرد ادارد به او گف. ها گردن زده بود کند که پدر روز پیدا کردن دایرولف اي فکر می ترك خدمت کرده

دسموند و تام چاق مرد » .تو سوگند خوردي، جلوي برادرهات، در پیشگاه خدایان قدیم و جدید قسم خوردي«
هاي برن به گشادي نعلبکی بود و جان یادآوري کرده بود که مواظب اختیار  چشم. را به روي کنده کشیده بودند

آورد، پاشیدن خون  تش گذاشت به خاطر میي پدر را وقتی تیان گریجوي آیس را در دس قیافه. اسبش باشد
  .روي برف، غلتیدن کله به سمت تیان و لگدي که او زد



تفاوتی . کرد پوش، برادر لرد ادارد بود او چکار می ي ژنده دانست که اگر ترك خدمتی به جاي آن غریبه نمی
  ...هوگرن. و راب به او قطعاً خوشامد خواهد گفت... کرد؟ باید، حتماً، مطمئناً می

با . داد افسار را که گرفته بود، درد در عمق انگشتانش آزارش می. طاقت فکر کردن در این باره را نداشت
جان از . هایش سبقت بگیرد خواست از شک ي شاهی تاخت، انگار می پاشنه به اسب زد و چهار نعل در جاده

اگر باید . ر و اعدام مثل یک یاغیخواست، دست و پا بسته و اسی ترسید، اما چنان مرگی را نمی مرگ نمی
او استارك واقعی نبود، هیچ وقت . مرد، بهتر بود شمشیر در دست و موقع جنگیدن با قاتلین پدرش باشد می

  .بگذار بگویند که ادارد استارك چهار پسر داشته، نه سه تا. توانست مثل یکی بمیرد اما می... نبوده

وقتی جان از مادیان سرعت بیشتري خواست، پسر و . ها آمد گ همپاي آنگوست له له زنان، تقریباً تا نیم فرسن
پشت سر . گرگ از سرعتش کاست، ایستاد، با چشمان براق سرخ تماشا کرد. اسب سرهایشان را پایین گرفتند

  .دانست که با سرعت خودش دنبال خواهد کرد ناپدید شد، اما جان می

گذشت، سگی  موقعی که می. مولز تاون: زدند جاده سو سو می نورهاي پراکنده از میان درختان در دو طرف
اینجا و . ي قاطري را از اسطبل شنید، اما غیر از آن اثري از فعالیت در دهکده نبود ي نکره واق واق کرد و نعره
  .خورد، ولی خیلی کم ها به چشم می هاي چوبی پنجره هاي آتش از بین کرکره آنجا درخشش شعله

هاي عمیق گرم  آمد، سه چهارمش زیر زمین بود، به صورت اتاق تر از آن بود که به چشم میمولز تاون بزرگ
خانه هم آن پایین بود، در سطح چیزي نبود جز  اصل فاحشه. ها به هم متصل بودند که با هزارتویی از تونل

ها  ردها به فاحشهدر دیوار شنیده بود که م. آلونکی به بزرگی مستراح که فانوس سرخی از درش آویزان بود
دانست که آیا امشب هیچ کدام از برادران سیاهش آن پایین به دنبال گنج هستند  نمی. گویند هاي مدفون می گنج
  .داد آن هم شکستن سوگند بود، اما ظاهراً کسی اهمیت نمی. یا نه

مادیان خیس  تا آن موقع، هم خودش هم. تا وقتی که خوب از دهکده فاصله نگرفته بود از سرعتش نکاست
اي از برف زیر درختان، مهتاب را منعکس  توده. کرد اش درد می لرزان پیاده شد، دست سوخته. عرق شده بودند

هایش را  جان چمباتمه زد و دست. کرد هاي کم عمق کوچکی را پر می کرد و برکه کرد، آب از آن چکه می می
نوشید و کمی را روي صورتش پاشید، . یخ سرد بودمثل . کنار هم کاسه کرد و آب را بین انگشتانش جمع کرد

به . کوبید کردند و چیزي در سرش می انگشتانش بدتر از چند روز اخیر گز گز می. هایش از سرما سوختند گونه
  دهد، پس چرا این قدر احساس بدي دارد؟ خودش گفت که دارد کار صحیح را انجام می

جاده به زحمت براي عبور دو . را گرفت و مدتی راهش برداسب حسابی عرق کرده بود، براي همین افسار 
با تمام سرعت . دادند و پوشیده از سنگ بود سوار در کنار هم جا داشت، سطحش را نهرهاي باریک خراش می



این همه . جان متحیر بود که چه چیزي به جلدش رفته. تاختن واقعاً ابلهانه و استقبال از شکسته شدن گردن بود
  عجله داشت؟براي مردن 

مادیانش با اضطراب شیهه . اي از اعماق جنگل باعث شد که به اطراف نگاه کند زده جیغ حیوان وحشت
گوست، بیا پیش ! گوست«: اي یافته بود؟ دستش را دور دهانش گذاشت و فریاد کشید آیا گرگش طعمه. کشید

  .ي یک جغد از پشت سرش بود تنها جواب، صداي پر کشیدن عجوالنه» .من

جان . گوست پیدا نشد. به مادیانش نیم ساعت براي خشک شدن فرصت داد. جان با اخم راهش را ادامه داد
گوست، «: دوباره صدا زد. کرد خواست سوار شود و دوباره بتازد، اما مفقود شدن گرگش نگرانش می می

ایجاد کند، حتی  توانست مشکلی براي یک دایرولف هیچ چیز در جنگل نمی» !گوست! کجایی؟ بیا پیش من
تر از آن بود که به یک خرس حمله  نه، گوست زیرك... دایرولفی که هنوز به رشد نهایی نرسیده، مگر اینکه

  .هایشان را شنیده بود کند و اگر گله گرگی در این نزدیکی بود، جان مطمئناً زوزه

هنوز . داد ت رسیدن میکرد و به گوست فرص غذا شکمش را آرام می. تصمیم گرفت که چیزي باید بخورد
اي کوچکی  اي پنیر و سیب قهوه در جیب زینش بیسکویت، تکه. خطري در کار نبود؛ کسل بلک هنوز خفته بود

گوشت خشک هم آورده بود و یک ورقه گوشت خوك از آشپزخانه بلند کرده بود، اما گوشت را . را یافت
  .کرد ر کند که سرعتش را کند میشد که شکا بعد تمام شدنش مجبور می. گذاشت براي فردا می

سیب . چرید، بیسکویت و پنیر خورد ي شاهی می جان زیر درختان نشست و موقعی که مادیانش در کنار جاده
به هسته رسیده بود که صداها را . کمی نرم شده بود، اما هنوز خوش طعم و آبدار بود. را براي آخر نگه داشت

ها فاصله  توانست با آن می. رعت بلند شد و به سمت مادیانش رفتبه س. چند اسب، آن هم از شمال: شنید
  ...شنیدند و اگر از کسل بلک بودند بیندازد؟ نه، زیادي نزدیک بودند، صدایش را مطمئناً می

: آهسته گفت. سبز هدایت کرد-هاي ضخیم چند کاج خاکستري مادیانش را به بیرون از جاده و به پشت تنه
بیشتر . گذشتند اگر خدایان لطف داشتند، سوارها می. ها نگاه کند یز شد تا از زیر شاخهو نیم خ» .حاال ساکت«

رفتند؛ هر چند در این وقت شب  هایشان می احتمال داشت که از اهالی مولز تاون باشند، زارعینی که به مزرعه
  ...چکار ممکن بود داشته باشند

شد گفت که حداقل پنج یا شش  از روي صدا می .شد گوش داد ها که مرتب بلندتر می به صداي سم اسب
  .صدایشان از میان درختان به گوش رسید. نفر هستند

  »مطمئنید از این راه اومده؟... «

  ».تونیم مطمئن باشیم نمی«



کاریه که . یا از جاده به چپ زده باشه تا از بین جنگل رد بشه. دونیم، ممکنه به شرق رفته باشه تا اونجا که می«
  ».کردم من می

شدي و وقتی خورشید  شکست، گم می افتادي و گردنت نمی حتی اگه از اسب نمی. وقتی تاریکه؟ احمق«
  ».دیدي که دیوار جلوته اومد می درمی

شه جنوب رو تشخیص  ها می کافیه به جنوب برم، از روي ستاره«. ظاهراً اوقات گرن تلخ بود» .شدم گم نمی«
  ».داد

  »ري باشه چی؟اگه آسمون اب«: پیپ پرسید

  ».افتادم اون وقت راه نمی«

هاي مدفون  دونید اگه من بودم االن کجا بودم؟ در مولز تاون دنبال گنج می«. صداي دیگري بلند شد
  .مادیان جان خرناس کشید. ها منعکس شد ي وزغ در میان درخت صداي بم خنده» .گشتم می

  ».فکر کنم صدا شنیدم. همه ساکت«: هالدر گفت

  .ها ایستادند اسب» .؟ من چیزي نشنیدماز کجا«

  ».شنوي تو گوز خودتو نمی«

  ».شنوم اونم می«: گرن مصرانه پاسخ داد

  »!ساکت«

او پیش خرس پیر نرفته . سم. جان متوجه شد که نفسش را نگه داشته. همه ساکت شدند و گوش تیز کردند
موقع سحر اگر در . شان لعنت به همه. دبود، اما به بستر نیز نرفته بود، سایر پسرها را بیدار کرده بو

  کردند؟ به خیالشان چکار می. ها نیز ترك خدمتی شناخته خواهند شد هایشان نباشند آن تختخواب

هایشان را از میان  خیز شده بود، پاهاي اسب جان از آنجا که نیم. سکوت به نظر ادامه داشت و ادامه داشت
  »چی شنیدي؟«. شد سرانجام صداي پیپ بلند. دید ها می شاخه

  »...دونم، یه صدا، فکر کردم شاید اسب باشه اما نمی«: هالدر اقرار کرد

  ».اینجا چیزي نیست«



ها خش خش کردند و گوست  برگ. آمد ي چشم هیکل سفیدي را دید که از میان درختان می جان از گوشه
  »!اون طرف«: هالدر داد زد. هه کشیدها آن قدر ناگهانی ظاهر شد که مادیان جان جا خورد و شی از میان سایه

  ».من هم شنیدم«

ها دور  با این قصد که یواشکی از میان درخت» .خائن«: پرید به دایرولف گفت جان موقعی که روي زین می
  .ها رسیدند شود سر مادیان را چرخاند، اما ده قدم نرفته بود که آن

  »!جان«: پیپ پشت سرش داد زد

  ».ي ما رو پشت سر بذاري نی همهتو بایست، نمی«: گرن گفت

  .ها روبرو شود جان شمشیر کشید و برگشت تا با آن

  .اش کردند پسرها پخش شدند و محاصره. هالدر عالمت داد» یک علیه هفت؟«

  »خواید؟ چی از جونم می«

  ».خوایم تو رو به جایی برگردونیم که بهش تعلق داري می«: پیپ گفت

  ».جاي من پیش برادرمه«

  ».حاال ما برادرهاي تو هستیم«: گرن گفت

این کار خیلی . کنند دونی که حاال اگه بگیرنت سرت رو جدا می می«: اي مضطرب گفت وزغ همراه با خنده
  ».ایه، کاریه که شاید یه گاو بکنه احمقانه

  ».قسم خوردم و کامالً جدي. کنم، من سوگند شکن نیستم من نمی«: گرن گفت

جنگه، برادرم راب داره در سرزمین . متوجه نیستید؟ اونا پدرم رو کشتند. ردممن هم سوگند خو«: جان گفت
  »...جنگه ها می رودخانه

  ».دونیم، سم همه چیز رو به ما گفته می«: پیپ با اخم گفت

تونیم ترك خدمت  وقتی قسم خوردیم، نمی. به خاطر پدرت متاسفیم، اما موضوع این نیست«: گرن گفت
  ».یفتهکنیم، هر اتفاقی هم ب

  ».مجبورم«: جان با حرارت گفت



  ».تا زمان مرگم خاتمه نخواهد یافت. شود نوبت نگهبانی من آغاز می. تو قسم خوردي«: پیپ یادآوري کرد

  ».ام زندگی خواهم کرد و خواهم مرد من در مکان انجام وظیفه«: گرن افزود

گذاشتند که با آرامش  چرا نمی. شمگین بودحاال خ» .الزم نیست اینا رو بهم بگید، خودم به خوبی شما بلدم«
  .کردند ترش می راهش را برود؟ تنها سخت

  ».من شمشیر در تاریکی هستم«: هالدر خواند

  ».مراقب روي دیوار هستم«: وزغ گفت

من «: پیپ با مهمیز زدن اسبش را نزدیکتر آورد و خواند. اعتنایی نکردند. جان جلوي رویشان فحششان داد
کند، سپري  آورد، شیپوري که خفتگان را بیدار می سوزد، نوري که سحر می در برابر سرما می آتشی هستم که

  ».کند ها محافظت می که از قلمروي انسان

ها حتی زره نداشتند، اگر  آن» .گم، پیپ جلو نیا، جدي می«: جان شمشیرش را تکان داد و به او هشدار داد
  .شان کند توانست تکه تکه شد می مجبور می

  ».گذارم من زندگی و شرفم را در گروي نگهبانان شب می«. به آواز پیوست. ماتار از پشت نزدیک شده بود

هالدر . شدند اکنون پسرها هر طرفش را گرفته بودند و نزدیک می. جان مادیانش را حول یک دایره چرخاند
  ».امشب«. از چپ آمد

منو بکش یا با . حاال انتخاب کن«. ه افسار جان دست بردب» .آیند هایی که می و تمام شب... «: پیپ تمام کرد
  ».من برگرد

  ».لعنت به شما، لعنت به همتون«. و مستاصل پایینش آورد... جان شمشیرش را بلند کرد

  »گردي؟ دي که بدون دردسر برمی هات رو ببندیم یا قول می الزمه دست«: هالدر پرسید

چقدر «. از زیر درختان خارج شد و جان به او چشم غره رفتگوست » .کنم، اگه منظورت اینه فرار نمی«
  .هاي سرخ با آگاهی به او نگاه کردند چشم» .کمک کردي

مون رو جدا  اگه قبل روشن شدن هوا برنگشته باشیم، خرس پیر سر همه. بهتره عجله کنیم«: پیپ گفت
  ».کنه می



تر به نظر رسید، شاید به این  جنوب کوتاه از سفر به. جان اسنو از بازگشت چندان چیزي به خاطرش نماند
سرعت دست پیپ بود، چهار نعل، قدم، یورتمه، سپس دوباره چهار نعل . خاطر که ذهنش جاي دیگري بود

. وقت خوبی رسیدند. ها پیش خاموش شده بود خانه مدت مولز تاون آمد و گذشت، فانوس سرخ فاحشه. تاختند
. ي عظیم دیوار افتاد ي کسل بلک در زمینه هاي تیره ه چشم جان به برجتا سپیده هنوز یک ساعت مانده بود ک

  .این بار احساس خانه را نداشت

شد، یا روز بعد آن،  جنگ فردا تمام نمی. توانستند وادارش کنند که بماند توانستند او را برگردانند، اما نمی می
کرد که فکر کنند  ماند، کاري می میمنتظر فرصت . توانستند روز و شب مراقبش باشند و دوستانش نمی

ي بعد از  دفعه. و سپس وقتی که مراقبتشان از او سست شد، دوباره خواهد گریخت... خواهد اینجا بماند می
تر  مسیر طوالنی. توانست دیوار را به شرق دنبال کند، شاید تمام راه تا دریا می. ي شاهی اجتناب خواهد کرد جاده

آن مسیر . هاي مرتفع به سمت جنوب ها و سپس از گذرگاه تی به غرب، به سمت کوهیا ح. تري بود اما ایمن
ي شاهی  به صد فرسنگی وینترفل یا جاده. کرد ها بود، دشوار و پر از خطر، اما حداقل کسی دنبالش نمی وحشی

  .شد نزدیک نمی

ها بود و  منتظر آن. ه داده بوداي از کاه تکی هاي قدیمی روي زمین نشسته بود و به توده سمول تارلی در اسطبل
خوشحالم که پیدات کردند، ... من«. برخاست و خودش را تمیز کرد. تر از آن بود که خوابش ببرد مضطرب

  ».جان

  ».من نیستم«: جان موقع پیاده شدن گفت

 سم، بهمون در رسیدگی«. شد نگاه کرد پیپ از اسب پایین پرید و با دلخوري به آسمان که داشت روشن می
  ».یه روز طوالنی در پیشه و به لطف لرد اسنو، قرار نیست تا تموم شدنش بخوابیم. ها کمک کن به اسب

هاب سه انگشتی وقتی . داد به آشپزخانه رفت با دمیدن سپیده، جان مطابق کاري که هر سحر انجام می
اي آبپز به همراه نان برشته و  هي امروز سه تخم مرغ قهو صبحانه. داد چیزي نگفت ي خرس پیر را به او می صبحانه

مورمونت را مشغول نوشتن و . جان غذا را به برج پادشاه برد. اي از آلوهاي خشکیده بود استیک ژامبون و کاسه
ذرت، «: خواند رفت و آهسته می اش چپ و راست می زاغ روي شانه. نشسته روي صندلی کنار پنجره یافت

. غذا رو روي میز بذار«: خرس پیر به باال نگاهی انداخت و گفت. یدپرنده با ورود جان جیغ کش» .ذرت، ذرت
  ».خوام کمی شراب می

هاب به . ي شراب را از روي تاق بیرونی برداشت و جامی را پر کرد اي را گشود، خمره ي پنجره جان کرکره
هایش  از بین انگشت اش عصاره. جان آن را با مشتش له کرد. او لیمو داده بود که هنوز سرماي دیوار را داشت



هایش  کرد که به همین خاطر هنوز دندان نوشید و ادعا می مورمونت هر روز همراه شراب لیمو می. چکید
  .اند نریخته

چیزهایی که . شکی نیست که پدرت رو دوست داشتی«: وقتی جان جام را به دستش داد، مورمونت گفت
  »ادته که بهت گفتم؟ی. شن، پسر دوست داریم، همیشه اسباب نابودي ما می

  .ي پدرش نداشت، حتی با مورمونت اي به صحبت درباره عالقه» .یادمه«: جان با اخم گفت

بشقابم رو . حقایق تلخ چیزایی هستند که همیشه باید در ذهنت باشن. کاري کن که هیچ وقت فراموشت نشه«
  »ر مهتاب این همه خسته کننده بود؟سواري زی. رسی خسته به نظر می. اي نیست باز هم ژامبونه؟ چاره. بیار

  »شما اطالع دارید؟«. گلوي جان خشک بود

  ».اطالع، اطالع«: ي مورمونت تکرار کرد زاغ از روي شانه

ي کل نگهبانان شب انتخاب کردند چون از دم یه  کنی منو فرمانده فکر می«. خرس پیر باد به دماغ انداخت
و ... شناسم من افرادم رو می. گردونم بهش گفتم که تو رو برمی. ري هالو هستم؟ ایمون بهم گفت که تو می

  ».و شرف تو رو برگردوند... ي شاهی کشوند شرف تو رو به مسیر جاده. پسرهام رو

  ».دوستام منو برگردوندند«

  .مورمونت بشقابش را معاینه کرد» گفتم شرف خودت؟«

  »انتظار داشتید کاري نکنم؟. اونا پدرم رو کشتند«

ي آلویی را امتحان کرد، هسته را تف  مورمونت مزه» .رو بخواي ما درست همچین انتظاري داشتیم راستش«
گردوندند، بین راه اسیر  اگه برادرهات تو رو برنمی. موقع خروج دیدنت. دستور داده بودم تحت نظر باشی«. کرد
  »داري؟. شته باشهمگه اسبی داشته باشی که مثل زاغ بال دا. شدي، اون هم نه به دست دوست می

  .جان احساس حماقت کرد» .نه«

  ».خورد حیف، همچین اسبی به دردمون می«

. آمد اش برمی تواند با سربلندي بمیرد؛ تا این حد از عهده به خودش گفت که حداقل می. جان راست ایستاد
  ».ترسم از مرگ نمی. دونم، سرورم مجازات ترك خدمت رو می«

  »!مرگ«: زاغ نالید



تو ترك «. اي از ژامبون را برید و به پرنده خوراند تکه» .امیدوارم از زندگی هم نترسی«: گفت مورمونت
کردیم، االن تنها  ره اعدام می اگه هر پسري رو که شب به مولز تاون می. اینجا ایستادي. هنوز... خدمت نکردي

. فردا یا دو هفته دیگه باز فرار کنیبا این حال، شاید قصد داشته باشی که . کردند اشباح از دیوار محافظت می
  »مگه نه؟ همچین امیدي نداري، پسر؟

  .جان ساکت ماند

کنی  فکر می. پدرت مرده، پسر«. هاي آبپز را پوست گرفت مورمونت یکی از تخم مرغ» .کردم فکرش رو می«
  ».تونی برش گردونی می

  ».نه«: با حزن پاسخ داد

با دو » .اش داشته باشم و و من، و چیزي نیست که عالقه به دیدن دوبارهها رو دیدیم، ت خوبه، ما بازگشت مرده«
برادرت با پشتیبانی تمام قدرت «. هایش بیرون انداخت اي از پوست را از بین دندان گاز تخم مرغ را خورد و تکه

رباز شه س هر کدوم از پرچمدارهاش بیشتر از کل چیزي که در نگهبانی شب پیدا می. شمال در میدان جنگه
کنی که به کمک تو احتیاج داره؟ این همه جنگجوي تهمتنی هستی یا سحري  چرا خیال می. تحت فرمان دارند

  »بخشه؟ تو جیبت قایم کردي که قدرت جادویی به شمشیرت می

منقارش را از سوراخ . ها نوك زد، پوسته را شکست زاغ به یکی از تخم مرغ. جان پاسخی براي او نداشت
  .هاي سفید و زرد بیرون کشید قمهوارد کرد و ل

خوشم بیاد یا نیاد، خواهرم همراه قشون . تو تنها کسی نیستی که از این جنگ صدمه دیده«. خرس پیر آه کشید
. شق خودسر لجبازه ي کله میج یه عجوزه. برادرت رفته به جنگ، اون و دخترهاش که مثل مردها زره پوشیدند

ی با اون زن لعنتی رو ندارم، اما به این معنا نیست که عشق من نسبت به راستش رو بخواي، هیچ تحمل همنشین
مورمونت همراه با اخم، آخرین تخم مرغ را » .اون، کمتر از عشقیه که تو به خواهرهاي ناتنی خودت داري

اگه  شاید این طور باشه، ولی هنوز. شاید هم کمتر باشه«. اش ترکید برداشت و در مشتش آن قدر فشرد که پوسته
جاي من . من مثل تو سوگند خوردم. شم، با این وجود، محاله که از خدمت فرار کنم کشته بشه من سوگوار می

  »جاي تو کجاست، پسر؟... اینجاست

کلمات از گلویش . من جایی ندارم، من یه حرامزاده هستم، نه حقی، نه اسمی، نه مادري و حاال نه حتی پدري
  ».دونم نمی«. شدند خارج نمی

ها قد  پشت دیوار، سایه. خیزند، اسنو بادهاي سرد دارند برمی. دونم من می«: ي کل مورمونت گفت فرمانده
هاي بزرگی از گوزن دارند به جنوب و شرق به سمت دریا مهاجرت  نویسه که گله کاتر پایک می. کشیدند



بزرگی در سه فرسخی گه که یکی از افرادش جاي پاي بدریخت  می. ها هم همین طور کنند، ماموت می
گه که  هاي کامالً متروکه پیدا کردند و سر دنیس می هاي شدو تاور دهکده گشتی. واچ کشف کرده ایست
کورین . دارند هاي عظیمی که از غروب تا سحر روشن نگهشون می بینه، شعله ها آتش می ها روي کوه شب

ر داره افرادش رو در یه پناهگاه سري جدید خوره منس رید هفهند در اعماق گورج یه اسیر گرفته که قسم می
کنی عمو بنجن تو تنها گشتیه که در سال گذشته  فکر می. دونند کنه، حاال هدفش چیه فقط خدایان می جمع می

  »از دست دادیم؟

  ».بن جن. بن جن«. هاي تخم مرغ از نوکش ریخت سرش را جنباند، تکه» .بن جن«: زاغ قار قار کرد

  .زیاد از حد. گران هم بودنددی» .نه«: جان گفت

  »تر از مال ماست؟ کنی جنگ برادرت مهم فکر می«

  ».جنگ، جنگ، جنگ، جنگ«: زاغ بال زد و خواند. جان لبش را جوید

ها در  وقتی مرده. خدایان بهمون رحم کنند، پسر، تو کور نیستی و احمق هم نیستی. نیست«: مورمونت گفت
  »همیتی داره که چه کسی روي تخت آهنین نشسته؟کنی ا شب به شکارمون میان، فکر می

  .جان از این دید روي قضیه فکر نکرده بود» .نه«

  ».دونه چرا؟ کسی چه می. پدر واالمقامت تو رو پیش ما فرستاد، جان«

  »چرا؟ چرا؟ چرا؟«: زاغ داد زد

نخستین . ان دارهها جری هاي استارك ها در رگ دونم اینه که خون نخستین انسان تنها چیزي که من می«
و اون جونور . گن که اونا چیزایی رو به خاطر دارن که دیگران فراموش کردند ها دیوار رو ساختند و می انسان

سر جارمی بدون شک . ها رو به تو هشدار داد ها هدایت کرد، حضور مرده روي پله اون ما رو به محل وایت... تو
اي از  لرد مورمونت نوك خنجرش را به تکه» .م و من زنده گفت که تصادفی بوده، اما سر جارمی مرده می

ریم، تو و اون  خوام وقتی به پشت دیوار می فکر کنم تقدیر بوده که تو اینجا باشی و می«. ژامبون فرو کرد
  ».گرگت با ما باشید

  »پشت دیوار؟«. هایش موجی از هیجان به فقرات جان انداخت حرف

اینجا سر به زیر منتظر «. جوید و بلعید» .ستارك رو پیدا کنم، مرده یا زندهقصد دارم بن ا. شنیدي چی گفتم«
ي پادشاه پشت  این بار نگهبانی شب علیه. ما باید خبردار بشیم که چه اتفاقی داره میفته. شینم برف و باد نمی



با » .رماندهی کنمقصد دارم خودم ف. تازه دیوار و آدرها و هر چیز دیگه که شاید اون بیرون باشه با قدرت می
اما دوست ندارم هر ... ي کل مالزمش هم هست طبق رسوم، آجودان فرمانده«. ي جان اشاره کرد خنجر به سینه

خوام لرد اسنو، و همین  پس ازت جواب می. روز صبح با این نگرانی بیدار بشم که شاید تو باز فرار کرده باشی
  »اي که دوست داره بازي جنگ کنه؟ یه حرامزادهیا تنها ... تو یکی از برادران شب هستی. حاال

تونم بهتون  منو ببخشید، نمی... راب، آریا، برن. منو ببخش پدر. جان اسنو راست ایستاد و نفس عمیقی کشید
. خورم قسم می. سرباز شما. در خدمت شما هستم، قربان... من«. جاي من اینجاست. حق با اونه. کمک کنم

  ».کنم دوباره فرار نمی

  ».حاال برو و شمشیرت رو ببند. خوبه«. خرس پیر خرناس کشید

   



  کتلين - ۷۱
به نظر هزار سال پیش بود که کتلین استارك به همراه پسر نوزادش از ریوران در قایقی کوچک خارج شده و 

به خانه استون  و اکنون با گذشتن از عرض تامبل. استون سفرش را به وینترفل آغاز کرده بود با گذشتن از تامبل
  .گشت، هر چند پسر اکنون به جاي قنداق، زره پوشیده بود برمی

زدند، دستش روي سر  ي قایق به همراه گري ویند نشسته بود و وقتی کسان دیگري پارو می راب در سینه
عمو بریندن قرار بود به همراه جان گنده و لرد کاراستارك با قایق . تیان گریجوي همراهش بود. دایرولفش بود

  .دیگري پشت سرشان بیایند

استون رها کردند و گذاشتند که جریان نیرومند آب،  قایق را در تامبل. کتلین جایی نزدیک عقب نشسته بود
غریدن چرخ عظیم داخل برج، از صداهاي آشناي بچگی بود و لبخند محزونی . ها را از برج آسیاب بگذراند آن

را فریاد » !وینترفل«ه، سربازان و خدمتکارها اسم او و راب و از روي دیوارهاي قلع. به صورت کتلین نشاند
ي  منظره. ي مواج آبی و سرخ اي در زمینه آالي نقره قزل: جنبید روي هر بارو پرچم خاندان تالی می. زدند می

  ...اوه، ند. کرد که قلبش هیچ وقت دوباره اوج بگیرد فکر نمی. کرد مهیجی بود، اما دلش را شاد نمی

مردها تمام قدرتشان را روي . شتن از برج آسیاب، پیچ تندي زدند و عمود از آب خروشان گذشتندبعد گذ
تاق عریض برج آب به جلوي دید آمد و صداي زنجیرهاي سنگین را شنید که در آهنی عظیم . این کار گذاشتند

تحتانی آن از زنگ زدگی  ي با نزدیک شدنشان، در آهسته باال رفت و کتلین دید که نیمه. کشیدند را باال می
ها فاصله داشتند و گل سرخ  هاي نوك تیز تنها چند وجب از آن گذشتند، میله وقتی از زیرش می. سرخ شده

کتلین به باال نگاه کرد و با خودش فکر کرد که زنگ زدگی چقدر پیشرفت کرده و در . روي سرشان چکید
این روزها افکار این . وقتش نرسیده که تعویض شودصورت حمله با دژکوب، چقدر مقاومت خواهد کرد و آیا 

  .شدند چنینی به ندرت از ذهنش دور می

هاي بزرگ و  قایق. از زیر تاق و کنار دیوارها گذشتند، از آفتاب به سایه رفتند و باز زیر آفتاب بازگشتند
به همراه برادرش محافظین پدرش . هاي آهنین دیوارهاي سنگی بسته شده بودند کوچک در هر طرف به حلقه

. سر ادمور تالی، جوان خپل با موي پرپشت خرمایی و ریشی سرخ بود. هاي آب منتظرش بودند روي پله
لرد . هاي خون و دود داشت اش از جنگ خراش و دندانه برداشته بود، شنل آبی و سرخش لکه ي سینه صفحه

ي  زره. کوتاه جوگندمی، کنار او ایستاده بودهاي  وود، مردي دراز و باریک با بینی عقابی و سبیل تایتوس بلک
ها و برگ داشت و شنلی بافته شده از پر زاغ،  هاي سیاه باشکوهی از پیچک زرد روشن لرد تایتوس، طرح

  .ي هجومی بود که برادرش را از اردوي لنیسترها نجات داد لرد تایتوس فرمانده. پوشاند هایش را می شانه



ها پایین رفتند و تا زانو در آب فرو رفتند، قایق را به کنار  سه مرد از پله» .یاریدشونجلو ب«: سر ادمور دستور داد
وقتی گري ویند بیرون پرید، یکی از مردها چوبش را انداخت و به عقب پرید، سر . هاي درازي کشیدند قالب

تیان گریجوي از  .سایرین خندیدند و شرمساري به صورت مرد نشست. خورد و ناگهان در رودخانه نشسته بود
  .هاي خشک باالتر گذاشت روي لبه قایق پرید و کمر کتلین را گرفت، بلندش کرد و روي پله

هاي  چشم» .خواهر عزیزم«: با صدایی گرفته زمزمه کرد. ها پایین آمد ادمور براي در آغوش گرفتن او از پله
رسید،  خسته و از پا افتاده به نظر می. زد یآبی پررنگ و دهانی خلق شده براي لبخند داشت، اما اکنون لبخند نم

  .کتلین محکم بغلش کرد. زخمی که روي گردن داشت پانسمان شده بود. کوفته از جنگ و پریشان از اضطراب

لنیسترها جزاش رو ... وقتی خبر لرد ادارد رو شنیدم. در غمت شریکم، کت«: وقتی جدا شدند، او گفت
  ».گیري م میخورم، تو انتقا بینند، قسم می می

توانست به ند  االن نمی. تر، زخم زیادي تازه بود براي کلمات مالیم» گردونه؟ ند رو بهم برمی«: به تندي گفت
  ».باید پدر رو ببینم. ي اینا وقت هست براي همه«. باید استوار باشد. صالح نبود. کرد نمی. فکر کند

  ».در اتاقش منتظرته«: ادمور گفت

این مرد نجیب، کی این همه پیر و » .لرد هاستر به بستر افتاده، بانوي من«: ضیح دادپیشکار پدر کتلین تو
  ».بهم دستور داده که شما رو بالفاصله پیشش ببرم«خاکستري شده بود؟ 

در اینجا بود که . هاي آب و به سمت دیگر حیاط بیرونی هدایت کرد ادمور او را به باالي پله» .برم من می«
مقابلشان دیوارهاي عظیم ماسه سنگی قلعه، سر به . ندون استارك به خاطر او مبارزه کرده بودندپتایر بیلیش و بر

حالش چقدر «: گذشتند، پرسید وقتی از میان دو نگهبان با کالهخود داراي تاج ماهی می. فلک کشیده بودند
  .کلمات که روي زبانش بودند، از پاسخ احتمالی خوف به دلش نشست» بده؟

  ».فرساست دایمی و طاقت... درد. مونه گه زیاد با ما نمی استاد می«. رسید ون به نظر میادمور محز

خشم کتلین را کور کرد، خشم نسبت به تمام دنیا؛ نسبت به برادرش ادمور و خواهرش الیسا، نسبت به 
. گرفتند از او میها را  لنیسترها، نسبت به استادها، نسبت به ند و پدرش و خدایان هیوال صفتی که هر دوي آن

  ».دادي باید به محض اطالع خودت، به من خبر می. گفتی باید بهم می«

ترسید اگه  با آشوبی که مملکت دچار شده، می. میره ها بفهمند که داره می خواست دشمن نمی. قدغنش کرد«
  »...لنیسترها شک ببرند که چقدر وضعش وخیمه



اگه . تقصیر تو بود، تو: صدایی در درونش زمزمه کرد» له کنند؟شاید حم... «: کتلین با لحن تند کاملش کرد
  ...به سرت نزده بود که کوتوله رو اسیر بگیري

  .هاي مارپیچ باال رفتند در سکوت از پله

برج مثل خود ریورران سه ضلعی بود و اتاق لرد هاستر نیز مثلثی بود، با ایوانی سنگی رو به شرق که مثل 
تر به محل  هایش، و آن طرف توانست به دیوارها و کنگره از آنجا ارباب قلعه می. ه بودي کشتی بیرون زد دماغه

دوست داره زیر «: ادمور توضیح داد. تخت پدرش را به بیرون روي ایوان برده بودند. ها نگاه کند تالقی آب
  »...دهکت براي دیدنت اوم. پدر، ببین کی رو آوردم. ها رو تماشا کنه آفتاب بشینه و رودخونه

اکنون . هاستر تالی همیشه مرد بزرگی بوده؛ بلند و چهار شانه در جوانی، درشت هیکل با گذشت زمان
. حتی صورتش افتاده بود. هایش آب شده بودند عضالت و گوشت از روي استخوان. رسید چروکیده به نظر می

حاال به سفیدي برف . ي خاکستري بودنداي و پر از تارها آخرین بار که کتلین او را دیده بود، مو و ریشش قهوه
  .شده بودند

لبخند » .کت کوچولوي من«: با صدایی ضعیف و پر از درد زمزمه کرد. با شنیدن صداي ادمور چشم گشود
  »...منتظرت بودم«. لرزانی به صورتش نشست و دستش دنبال دست او گشت

  .شانی پدرش را با مالیمت بوسیدقبل خروج، پی» .ذارم شما رو براي صحبت تنها می«: برادرش گفت

ها زیر پوست  دست بزرگی بود، اما دیگر گوشت نداشت، استخوان. کتلین زانو زد و دست پدرش را گرفت
  »...یه زاغ، سوار. گفتید باید بهم می«: کتلین گفت. ها نمانده بود خوردند، قدرتی در آن به سستی تکان می

اي از درد شروع شد و انگشتان او را محکم  حمله» ...شن شکار میها  زاغ. شن سوارها اسیر و بازجویی می«
هاي مهیبی دارند  چنگال. روز و شب. گیرند گیرند، مدام گاز می گاز می... ها تو شکمم هستند خرچنگ«. فشرد

خواستم  اما می... خوابم زیاد می... سازه ي خشخاش می آور، شیره استاد وایمن برام شراب خواب. ها خرچنگ
ها از هر طرف  وقتی لنیسترها برادرت رو گرفتند، اردوگاه... نگران بودم. تی میاي براي دیدنت بیدار باشموق

  »...ترسیدم می... ترسیدم که قبل دیدن تو برم می... مون کردند محاصره

  ».خواد تو رو ببینه اونم می. من اینجام پدر، همراه پسرم راب«

  »...اشت، یادمههاي منو د چشم. پسر تو«: زمزمه کرد

  ».ریورران دوباره آزاده، پدر. و جیمی لنیستر رو در زنجیر براتون آوردیم. داشت و داره«



از روي ... منو به دروازه بردند. باید ببینم... شب قبل وقتی شروع شد، بهشون گفتم. دیدم«. لرد هاستر لبخند زد
ي رودخونه  مدند، صداي فریادها رو از سمت دیگهها در یه موج او مشعل... آه، قشنگ بود. دیوار تماشا کردم

حاضر بودم که خدایان منو همون موقع بکشند ... هاي تسخیر باال رفتند وقتی برج... فریادهاي دلنشین... شنیدم می
  »پسرت بود که این کار رو کرد؟ راب تو بود؟. هاي تو رو ببینم م این بود که قبلش بچه و تنها خواسته

  ».برادرتون هم اینجاست، سرورم. و بریندن... بله، کار راب بود«: تمام گفتکتلین با غرور 

  »برگشته؟ از ویل؟... فیش بلک«. صداي پدرش به ضعیفی زمزمه بود» .اون«

  ».بله«

  ».اون هم اومده... خدایان لطف دارند، خواهرت«. پشتش را بلند کرد باد خنکی موهاي سفید کم» و الیسا؟«

  »...متاسفم. نه«. مید و اشتیاق بود که گفتن حقیقت دشوار بودپدرش چنان پر از ا

امیدوار بودم که به مالقات باهاش عالقمند باشم، «. هایش رفت صورتش وا رفت و کمی از نور چشم» .اوه«
  »...قبالً

  ».اون پیش پسرش در ایریه«

  »چرا الیسا با تو نیومد؟... یادم میاد. ..نوا رفته حاال دیگه لرد رابرت، ارن بی«. لرد هاستر با خستگی سر جنباند

. راب حتماً منتظره«. ي او را بوسید پیشانی چروکیده» .کنه در ایري احساس امنیت می. ترسه، سرورم اون می«
  »بینیدش؟ و بریندن؟ می

  ».بله... بیارش. وقتی متولد شد. هاي منو داشت یادمه که چشم... ي کت بچه. بله. پسرت«: زمزمه کرد

  »رادرتون؟و ب«

  »؟...هنوز ازدواج نکرده؟ دختري، همسري. فیش بلک«. ها در بیرون نگاه کرد پدرش به رودخانه

هیچ . دونید، پدر اینو می. ازدواج نکرده«. کتلین با غصه فکر کرد که حتی در بستر مرگ نیز دست بردار نیست
  ».کنه وقت هم نمی

یه . حقم بود که براش زوجی پیدا کنم. دونست می. بودممن سرورش ! ازدواج کن. دستور دادم... بهش گفتم«
هنوز . دختر بیچاره. بتانی، بله... کک مک... دختري ملیح، خوشگل. خاندانی اصیل. یه ردواین. زوج مناسب

  »...هنوز. بله. منتظره



  ».ازش سه بچه داره. ها پیش با لرد روون ازدواج کرده بتانی ردواین سال«: کتلین یادآوري کرد

. فیش اون بلک... سرورش بودم، برادرش. تف به من. ها ردواین. تف به دختره. به هر حال، به هر حال«
ازدواج کرده؟ حاال ... گفت که هر کدوم از سه تا... والدر فري. دختر لرد برکن. اي براش داشتم هاي دیگه گزینه

  »با هر کسی؟ با هر کسی؟

اگه سر . ا شما رو ببینه، با جنگیدن راهش رو تا ریورران باز کردهبا این حال این همه راه اومده ت. هیچ کس«
  ».بریندن به ما کمک نکرده بود، من حاال اینجا نبودم

تکیه داد و براي تحمل خستگی، » .ي دروازه، بله شوالیه. اون همیشه یه جنگجو بوده، این کار ازش برمیاد«
  »...فیش رو بفرست بعداً بلک. راي دعوا زیادي مریضمب. خوابم حاال می. بعداً. بفرستش«. چشمانش را بست

قبل خروج کتلین، به خواب . کتلین با مالیمت او را بوسید، مویش را صاف کرد و در خلوتش تنها گذاشت
  .رفته بود

ي محافظین ریورران بود، با  وقتی به حیاط پایین رسید، سر بریندن تالی که مشغول صحبت با فرمانده
  »؟...اون داره«. فوراً به سمت کتلین آمد. هاي منتهی به آب ایستاده بود وي پلههاي خیس ر چکمه

  ».میره، همون طور که نگران بودیم داره می«

منو «. انگشتانش به موي پرپشت خاکستریش رفتند. صورت زمخت عمویش آشکارا رنج را نشان داد
  ».پذیره می

  ».گه براي دعوا زیادي مریضه می. بله«

هاي مراسم  هاستر حتی وقتی داریم هیزم. تر از اونم که باور کنم من کار کشته«. فیش به خنده افتاد بریندن بلک
  ».کنه کنیم، منو به خاطر اون دختر ردواینی سرزنش می تدفینش رو روشن می

  ».بینم راب رو نمی«. دانست این حرف صحیح است لبخند زد کتلین که می

  ».تفکر کنم، با گریجوي به تاالر رف«

اي از محافظین پدرش  برد و عده تیان در تاالر مرکزي ریورران روي نیمکتی نشسته بود، از جام آبجو لذت می
ها سعی داشتند که فرار کنند، اما ما دو طرف دره  بعضی«. ساخت را با تعریف کشتار ویسپرینگ وود سرگرم می

لنیسترها وقتی اون گرگ راب بینشون زد، البد . یمرو بسته بودیم و از تاریکی با شمشیر و نیزه بهشون حمله کرد



دیدم که بازوي یکی رو از شونه کند و اسبش از بوي گرگ رم . فکر کردند که آدرها بهشون حمله کردند
  »...تونم تخمین بزنم که چند نفر نمی. کرد

  »تونم پسرم رو پیدا کنم؟ تیان، کجا می«: کتلین به میان حرفش پرید

  ».زدید از جنگل خدایان رفته، بانوي منلرد راب براي با«

  ...اوه خدایان، ند. ي من، پسر ند هم هست باید یادم باشه که به اندازه. کرد کاري بود که ند می

ي جلوي درخت نیایشی یافت  هاي عظیم پیر، زانو زده ها در میان صنوبرها و نارون راب را زیر فرش سبز برگ
هایش دور  شمشیر راب جلویش بود، نوك آن در خاك بود و دست. ینکه صورتش بیشتر مغموم بود تا سهمگ

جان گنده آمبر، ریکارد کاراستارك، میج مورمونت، : اي در کنارش زانو زده بودند عده. دسته را گرفته بودند
وود در میانشان بود، با شنل پهن مشکی که پشت سرش باز شده  حتی تایتوس بلک. گالبرت گالور و سایرین

از خودش پرسید که خودش این . ها کسانی هستند که به خدایان باستان پایبند هستند توجه شد که اینم. بود
  .توانست بیابد روزها به کدام خدا معتقد است و پاسخی نمی

حتی خدایان سنگدلی که ند ... خدایان سهم خود را از توجه الزم داشتند. مزاحم عبادتشان شدن، درست نبود
شد و  هاي بلند رد می باد رودخانه از میان شاخه. پس کتلین منتظر ماند. گرفتند را از او می را و همچنین پدرش

همچنان که آنجا ایستاده . ها یک سمتش را پوشانده بودند دید که پیچک برج آسیاب را در سمت راستش می
ا آموخته بود و آن نارونی پدرش به او سواري در میان درختان ر. بود، تمام خاطرات با شتاب به ذهنش بازگشتند

بود که ادمور از رویش افتاده و بازویش شکسته بود و آن طرف، زیر آالچیق، جایی بود که او و الیسا با پتایر 
  .کردند بازي بوسیدن را 

شان بچه بودند، خودش بزرگتر از سنسا نبود، الیسا از آریا  چقدر همه. ها بود که به این فکر نکرده بود سال
کردند،  دخترها او را به نوبت معاوضه می. تر بود بود و پتایر از آن هم کوچکتر و با این وجود مشتاقکوچکتر 

هایش و  ي پتایر را روي شانه چنان واضح به خاطرش آمد که انگشتان عرق کرده. گاهی جدي و گاهی خندان
و پتایر به جویدنش عالقه  شد نعناع همیشه در جنگل خدایان پیدا می. کرد بوي نعناع را در نفسش حس می

: بعد که تنها شدند، به خواهرش اعتراف کرده بود. افتاد پسر کوچک جسوري بود و همیشه به دردسر می. داشت
  ».خوشم اومد. با من هم«: الیسا با کمرویی زمزمه کرده بود» .خواست زبونش رو تو دهنم فرو کنه می«

پرسد که آیا  ین دید که از خودش این سوال را میراب آهسته برخاست و شمشیرش را غالف کرد، کتل
کند و  دیده بود که جین پول با چشمانی خیس به او نگاه می. مطمئناً. پسرش دختري را در جنگل خدایان بوسیده

او در نبرد شرکت کرده و با شمشیر آدم ... همچنین برخی از دختران خدمتکار که برخی حتی هجده ساله بودند
  .با عصبانیت پاکشان کرد. چشمانش اشک داشتند. ناً طعم بوسه را چشیده بودکشته بود، مطمئ



مسایلی هست که باید در . مادر، ما باید شورا تشکیل بدیم«: رابرت وقتی دید که او آنجا ایستاده گفت
  ».موردشون تصمیم بگیریم

  ».اون خیلی مریضه. پدر بزرگت دوست داره تو رو ببینه، راب«

با این حال، اول باید جلسه تشکیل . به خاطر لرد هاستر و به خاطر شما... متاسفم، مادر. فتسر ادمور بهم گ«
  ».رنلی برتیون مدعی تاج برادرش شده. از جنوب خبر رسیده. بدیم

  »...شه کردم که مطمئناً لرد استنیس می رنلی؟ فکر می«: با بهت گفت

  ».ي ما هم همین طور، بانوي من همه«: گالبرت گالور گفت

لرد . شوراي جنگ در تاالر بزرگ سر چهار میز دراز تشکیل شد که به شکل تقریبی مربع چیده شده بودند
تر از آن بود که  دید و ضعیف ها در زمان جوانیش را می هاستر در ایوانش خواب انعکاس خورشید از رودخانه

ش در کنارش بود و پرچمدارهاي پدرش فی ها نشسته بود، بریندن بلک ادمور در جایگاه بلند تالی. حضور یابد
دنت پیچیده  خبر پیروزي ریورران بین لردهاي فراري تراي. چپ و راست و دو میز کناري را اشغال کرده بودند

کارل ونس اکنون لرد بود، پدرش در گذرگاه گولدن توث مرده . ها را به برگشت ترغیب کرده بود بود و آن
. پسر سر ریمون که از برن بزرگتر نبود: با خودشان یک دري آورده بودند سر مارك پایپر همراهش بود و. بود

داد دور از  هاي استون هج رسید و تا جایی که میز اجازه می لرد جونوس برکن با اخم و غرغر کنان از ویرانه
  .وود نشست تایتوس بلک

. تعدادشان کمتر بود. بودندلردهاي شمالی در مقابل نشسته بودند، طوري که کتلین و راب روبروي برادرش 
جان گنده دست چپ راب نشسته بود و تیان گریجوي کنارش بود؛ گالبرت گالور و لیدي مورمونت در سمت 

لرد ریکارد کاراستارك، با چشمانی گود افتاده از غصه و ریشی ژولیده و نشُسته، مانند . راست کتلین بودند
دو پسر مرده در ویسپرینگ وود به جا گذاشته بود و . ترفت روي صندلیش نشس مردي که در کابوس راه می

  .داران کاراستارك در برابر تایوین لنیستر در گرین فورك بوده ي نیزه خبري از پسر ارشدش نبود که فرمانده

و داد ... کردند ي صحبت داشت و همه صحبت می هر لردي اجازه. بحث تا دیر وقت شب طول کشید
کوبیدند و  ها را روي میز می آوردند و تمسخر و طعنه و توافق، و پیاله و دلیل می دادند کشیدند و فحش می می

ها گوش  ي این کتلین نشسته بود و به همه. گشتند رفتند، و با اخم یا تبسم برمی کردند و بیرون می تهدید می
  .داد می



هلمن تالهارت و والدر فري سر . ي دیگرشان نظم داده بود ي خورده ي ارتش ضربه روس بولتون به باقیمانده
و مملکت دو . هال بود دنت گذشته بود و عازم هارن ارتش لرد تایوین از تراي. هنوز دوقلوها را در اختیار داشتند

  .دو پادشاه، بدون هیچ توافقی. پادشاه داشت

ایان بخشیدن به هال، براي مقابله با لرد تایوین و پ تعداد زیادي از پرچمداران خواستار  یورش فوري به هارن
مارك پایپر جوان و تندخو اصرار داشت که به جایش به کسترلی راك در . قدرت لنیسترها براي همیشه بودند

جیسون ملیستر گوشزد ساخت که . دانستند ي دیگري هم بودند که صالح را در صبر می عده. غرب حمله کنند
نفس و تجهیزات را  تظر فرصت بمانند، نیروي تازهریورران بر خطوط تدارکاتی لنیستر مسلط است؛ بهتر است من

لرد . شان استراحت دهند از لرد تایوین دریغ کنند، مواضع دفاعی خود را تقویت کنند و به نیروهاي خسته
به . ها باید کاري را که در ویسپرینگ وود شروع کرده بودند تمام کنند آن. وود حاضر نبود بپذیرد بلک
وود خواستارش  طبق معمول، آنچه بلک. ارتش روس بولتون را نیز به جنوب بیاورند هال پیشروي کنند و هارن

ها باید به پادشاه رنلی سوگند وفاداري  بود، برکن مخالفش بود؛ لرد جونوس برکن با این اصرار برخاست که آن
  .بخورند و براي ملحق شدن به نیروي او به جنوب بروند

دانست که چطور  مانند پدرش می. ین بار بود که پسرش صحبت کرده بوداول» .رنلی پادشاه نیست«: راب گفت
  .هاي دیگران گوش بدهد به حرف

  ».اون پدرتون رو کشت. مطمئناً قصد ندارید به جافري وفادار بمونید، سرورم«: گالبرت گالور گفت

جافري هنوز . نهک دونم چطور رنلی رو پادشاه می سازه، نمی این ازش انسان شریري می«: راب پاسخ داد
اگه بمیره و من قصد دارم که . بزرگترین پسر شرعی رابرته، پس سلطنت بنا به حق تمام قوانین مملکت مال اونه

  ».رسه بعد از جافري نوبت به تامن می. ترتیبش رو بدم، هنوز یه برادر کوچکتر داره

  ».تامن کمتر از اون لنیستر نیست«: سر مارك پایپر به تندي گفت

با این حال اگه هیچ کدوم پادشاه نباشه، باز هم چطور ممکنه لرد . گید همین طوره که می«: شوش گفتراب م
تونه قبل از لرد استنیس  تونه قبل من لرد وینترفل بشه و رنلی نمی برن نمی. تر رابرته رنلی باشه؟ اون برادر کوچک

  ».پادشاه بشه

  ».تر رو داره کملرد استنیس ادعاي مح«: لیدي مورمونت موافقت کرد

ها  کنند و دورنی گاردن و استورمز اند از ادعاش پشتیبانی می هاي. رنلی تاجگذاري کرده«: مارك پایپر گفت
اگه وینترفل و ریورران نیروشون رو به اونا اضافه کنند، رنلی پشتیبانی پنج تا از هفت خاندان . مونند عقب نمی

سروران من، در کمتر از یک سال ما سر ! شش بر علیه راك! ندها بجنب شش، اگه ارن. بزرگ رو خواهد داشت



اینه چیزي که ما با ! شون کش، سر کوان، همه شون رو به نیزه زدیم، ملکه و پسر پادشاه، لرد تایوین، جن، شاه همه
  »ي اینا صرف نظر کنیم؟ لرد استنیس در مقابل چی داره که از همه. پیوستن به پادشاه رنلی به دست میاریم

اي به پدرش  وقتی این را گفت، کتلین فکر کرد که او به شکل مضطرب کننده» .حق«: راب با کله شقی گفت
  .شباهت پیدا کرده است

  »پس منظورتون اینه که استنیس رو پادشاه اعالم کنیم؟«: ادمور پرسید

م رو به عنوان خیانتکار لنیسترها پدر. براي جواب دعا کردم، اما خدایان پاسخی ندادند. دونم نمی«: راب گفت
  ».شیم دونیم که دروغ بوده، اما جافري پادشاه قانونیه و اگه ما باهاش بجنگیم، خائن محسوب می کشتند و ما می

. کرد که محتاط باشیم پدر واالمقام من اصرار می«: ي یک فري گفت سر استورون مسن با لبخند راسو صفتانه
تونیم جلوي برنده زانو  وقتی جنگشون تموم شد، می. شون رو بکنند نتیصبر کنید، بذارید دو پادشاه بازي سلط

با توجه به لشکر جمع کردن رنلی، لرد تایوین احتماالً از ترك . بزنیم، یا اگه ترجیح دادیم باهاش مقابله کنیم
ضورش لردهاي شریف، به من اجازه بدید که به ح. و از بازگشت به سالمت پسرش... کنه مخاصمه استقبال می

  »...بهاي مناسبی رو ترتیب بدم هال برم و شرایط و خون در هارن

التماس براي «: لیدي مورمونت اظهار داشت» !بزدل«: جان گنده غرید. غریو خشم، صداي او را خفه کرد
بها، ما نباید  گور باباي خون«: ریکارد کاراستارك داد زد» .شه که ضعیف به نظر برسیم آتش بس باعث می

  ».رو تسلیم کنیم کش شاه

  »چرا صلح نکنیم؟«: کتلین پرسید

بانوي من، اونا پدر من «. کرد، فقط و فقط مال او هاي راب را احساس می لردها به او نگاه کردند، اما تنها چشم
این «. راب شمشیرش را کشید و روي میز جلوي خودش نهاد، فلز براق روي چوب زبر» .و شوهر شما رو کشتند

  ».ه من براي لنیسترها دارمتنها صلحیه ک

. جان گنده نعره زنان موافقت کرد و دیگران با فریاد و کشیدن شمشیر و مشت کوبیدن روي میز تایید کردند
سروران من، لرد ادارد سرور شما بود، اما من شریک «: سپس گفت. کتلین آن قدر منتظر ماند تا ساکت شدند

صدایش کم » ام نسبت بهش کمتر از شماست؟ کنید عالقه فکر می. هاش رو به دنیا آوردم بسترش بودم و بچه
راب، اگه اون شمشیر «. ماند که از شدت غصه بشکند، اما نفس عمیقی کشید و خودش را مستحکم کرد

دادم تا وقتی که ند یه بار دیگه در کنارم ایستاده باشه غالفش  تونست پدرت رو برگردونه، بهت اجازه نمی می
وود و  ند رفته، و درین هورن. ده رفته و صدها پیروزي دیگه مثل ویسپرینگ وود تغییرش نمی اما اون... کنی



الزمه . پسرهاي دلیر لرد کاراستارك و خیلی مردهاي خوب دیگه، و هیچ کدوم پیش ما برنخواهند گشت
  »هاي بیشتري رو بپذیریم؟ مرگ

  ».از این چیزا سر درنمیارن ها شما یه زنید، بانوي من، زن«: جان گنده با صداي بمش گفت

یه مرد . شما جنس لطیف هستید«: اي از غصه روي صورتش، گفت لرد کاراستارك به همراه خطوط تازه
  ».محتاج انتقامه

تونه  سرسی لنیستر رو به من بدید لرد کاراستارك، تا بهتون نشون بدم یه زن چقدر لطیف می«: کتلین پاسخ داد
ما وقتی به جنگ رفتیم که . شم اما متوجه بیهودگی می... راتژي سر درنیارمشاید از تاکتیک و است. باشه

ما براي دفاع از . کردند و ند به اتهام دروغِ خیانت، زندانی بود ها رو غارت می هاي لنیستر سرزمین رودخانه ارتش
  .خودمون و آزاد کردن شوهرم جنگیدیم

کنم،  تا آخر عمرم براي ند سوگواري می. حصول شدهخب، یکی انجام شد و اون یکی براي همیشه غیر قابل 
اگه مجبور باشم که . خوام و ملکه هنوز اونا رو در اسارت داره من دخترهام رو می. ها باشم اما باید به فکر زنده

خوام تو در  می. کنم کنم و خدایان رو شکر می چهار لنیسترمون رو با دو استارك اونا معاوضه کنم، قبولش می
خوام زندگیت رو بکنی، دختري رو ببوسی و با  می. اشی راب، به جاي پدرت در وینترفل حکمرانی کنیامان ب

خوام به خونه برگردم سروران من، و  می. خوام به این کشتار خاتمه بدم می. زنی ازدواج کنی و پدر پسري بشی
  ».براي شوهرم گریه کنم

  .بود وقتی صحبت کتلین تمام شد، تاالر کامالً ساکت شده

اما تحت چه شرایطی؟ فایده نداره از شمشیرت خیش ... صلح شیرینه، بانوي من. صلح«: عمو بریندن گفت
  ».بسازي، اگه مجبور باشی صبح فردا دوباره اونو بسازي

هاي تارن و ادارد برگردم، اونا براي چی  اگه قراره به کارهولد فقط با استخون«: ریچارد کاراستارك پرسید
  »مردن؟

هاي منو سوزوند، رعایاي منو قتل عام کرد، استون هج رو به ویرانه  بله، گرگور کلگان زمین«: برکن گفت لرد
حاال باید جلوي کسی که اونو فرستاده زانو بزنم؟ اگه براي برگردوندن همه چیز به شکل سابق . تبدیل کرد

  »نبوده، براي چی جنگیدیم؟

و اگه با پادشاه جافري صلح کنیم، اون وقت «: د موافقت کردوو در کمال تعجب و دلسردي کتلین، لرد بلک
  »ذاره؟ کنیم؟ اگه گوزن بر شیر پیروز بشه، ما رو در چه موقعیتی می به پادشاه رنلی خیانت نمی



  ».شما هر تصمیمی بگیرید، من محاله یه لنیستر رو پادشاه خودم بنامم«: مارك پایپر اعالم کرد

  »!محاله. ممن ه«: پسر جوان دري داد زد

تقریباً به حرفش گوش کرده . خیلی نزدیک شده بود. کتلین با ناامیدي نشست. دوباره داد و بیداد شروع شد
صلحی نخواهد بود، فرصت بهبودي نخواهد بود، امنیت . اما فرصت از دست رفت... بودند، کم مانده بود

  .نخواهد بود

کند، با اخم و نگرانی، اما دلبسته  ردهایش را گوش میهاي ل به پسرش نگاه کرد، تماشا کرد که چگونه بحث
او قول داده بود که با یکی از دخترهاي والدر فري ازدواج خواهد کرد، اما کتلین به وضوح عروس . به جنگ

  .شمشیري که جلویش روي میز نهاده بود: دید واقعیش را می

کرد که جان گنده برخاست و داد  ها فکر می نکتلین به آ. دانست که آیا دوباره دخترهایش را خواهد دید نمی
  .هاي سقف منعکس شد صدایش از تیرك. زد

. رنلی برتیون براي من هیچه، استنیس هم همین طور«. تف کرد» !اینه جواب من به این دو پادشاه! سروران من«
ها  یوار و جنگل گرگگاردن یا دورن حکومت کنند؟ از د چرا باید بر من و امالکم از یه جاي پر از گل در هاي

آدرها لنیسترها رو بگیرند، من یکی که . دونند؟ حتی خدایانشون کاذبه ها چی می هاي نخستین انسان و قبرستان
چرا نباید دوباره خودمون به «. دست به شانه برد و شمشیر دو دم عظیمش را کشید» .دیگه تحملشون رو ندارم

سروران «. با شمشیر به راب اشاره کرد» !دیم و اژدهاها همه مردندخودمون حکومت کنیم؟ ما با اژدها ازدواج کر
  »!پادشاه شمال. من، اینجا تنها پادشاهی نشسته که من حاضرم جلوش زانو بزنم

  .و او زانو زد و شمشیرش را جلوي پاي پسر کتلین نهاد

آهنینشون مال  ي سرخ و تخت قلعه. من با این شرط حاضرم که صلح رو بپذیرم«: لرد کاراستارك گفت
  .کنار جان گنده زانو زد» !پادشاه شمال«. شمشیرش را از غالف کشید» .خودشون

  .گرز خاردارش را کنار شمشیرها گذاشت» !پادشاه شمال«. میج مورمونت ایستاد

ها  هایی که هرگز از وینترفل بر آن وود و برکن و ملیستر، خاندان خاستند، بلک و فرمانروایان رودخانه نیز برمی 
حکومت نشده بود، با این حال کتلین تماشا کرد که برخاستند و شمشیر کشیدند، زانو زدند و آن کلمات کهن را 
داد زدند که بیش از سیصد سال بود در مملکت شنیده نشده بود، از زمانی که اگان فاتح آمده بود تا هفت 

  :شد و از الوارهاي تاالر پدر کتلین منعکس میشد  با این حال اکنون دوباره شنیده می... پادشاهی را یکی کند

  »!پادشاه شمال«



  »!پادشاه شمال«

  »!پادشاه شمال«

   



  دنريس - ۷۲
جستجوگران او با چوبِ پنبه و . زمین سرخ و مرده و ترك خورده بود و پیدا کردن هیزم خوب دشوار بود

تر از بقیه بودند انتخاب کردند،  تدو درخت که راس. اي بازگشتند هاي علف قهوه هاي ارغوانی و دسته بوته
وسط را با کاه و بوته و . ها را قطع کردند، پوست را کندند و بریدند و الوارها را به شکل مربع چیدند شاخه

ي کوچکی که برایشان مانده بود نریانی را  راکارو از گله. هاي علف خشک پر کردند پوست درخت و دسته
آگو در مرکز مربع به آن . شد، ولی کمتر اسبی چنان بود و محسوب نمیتراز با سرخ کال دروگ برگزید؛ هم

  .هایش سریع کشت ي تبر به میان چشم سیب خشکی خوراند و با ضربه

. کرد میري ماز دور که اضطراب در چشمان سیاهش مشهود بود، دست و پا بسته از میان خاك تماشا می
و کلمات اجراي طلسم رو بلد نیستی، براي یاد گرفتنش هم ت. خون به تنهایی هیچه. کشتن یه اسب کافی نیست«

گی که انگار  هاست؟ طوري به من مغ می کنی جادوي خون، بازي بچه فکر می. به حد کافی خردمند نیستی
هر چی که قصد انجامش . ها جاهلی ي بچه اي و به اندازه تو یه بچه. فحشه، اما معناي واقعیش شخص خردمنده

  ».منو از این بندها رها کن تا کمکت کنم. ده میرو داري، نتیجه ن

  .داترك به زن شالق زد و بعد آن همسر خدا ساکت ماند» .از عرعر مغ خسته شدم«: دنی به جاگو گفت

ترین و  ي بزرگترها، ضخیم ي درختان کوچکتر و شاخه ي اسب، سکویی از الوار ساختند؛ تنه روي الشه
روي سکو . چوب را شرق به غرب گذاشتند، از جهت طلوع به غروب .آمد هایی که گیرشان می ترین راست
هاي نقش و نگاردارش، ارخی که با آن کال اوگو و  ي عظیمش، جلیقه خیمه: ي دروگو را انباشتند گنجینه

هاي  هایی را که همخون خواست سالح آگو می. پسرش را کشته بود، کمان شکوهمندي از استخوان اژدها
» .اونا مال منه و قصد دارم نگهشون دارم«. هدیه داده بودند نیز اضافه کند، اما دنی نگذاشتدروگو موقع عروسی 

  .ها پاشیده شد هایی از علف خشک روي آن ي کال چیده شد و توده ها کنار گنجینه ي دیگري از بوته الیه

  »...پرنسس«. شد که سر جورا مورمونت او را به کناري کشید خورشید به اوجش نزدیک می

بري؟ مگه برادرم ویسریس پادشاهت  چرا این لقب رو براي من به کار می«: دنی حرف او را به چالش کشید
  »نبود؟

  ».بود، بانوي من«

هر چی که مال اون بوده حاال به من . من وارثش هستم، آخرین از نسل خاندان تارگرین. ویسریس مرده«
  ».رسیده



و همین . ي من، شمشیر من در خدمت شماست، دنریس ملکه«: سر جورا روي یک زانو تعظیم کرد و گفت
من تنها یه شوالیه هستم و چیزي جز تبعیدي بودن براي تقدیم . طور قلبم که هیچ وقت به برادرتون تعلق نداشته

بهتون . تنها نخواهید بود. بذارید کال دروگو فراموش بشه. ندارم، اما ازتون تمنا دارم که به حرفم گوش بدید
. نیازي نیست به دوش کالین ملحق بشین. برم، مگه خودتون بخواید دم که شما رو به وییس داترك نمی یقول م

بینیم که کسی ندیده،  هایی رو می ما شگفتی. یی تی، دریاي یشمی، آشائی کنار سرزمین سایه. با من به شرق بیاید
  ».نکنید. نکنید. دونم چه قصدي دارید می. لطفاً کالیسی. دونند ي ما می نوشیم که خدایان شایسته شرابی می

  ».فهمید شما نمی«. با محبت و غصه روي صورت او دست کشید» .مجبورم«: دنی به او گفت

من یه موقع زنم رو دوست . فهمم که شما دوستش داشتید می«: سر جورا با صدایی سرشار از یاس گفت
در اختیار شماست، اما ازم نخواید که وقتی روي تل ي من هستید، شمشیرم  شما ملکه. داشتم، اما باهاش نمردم

  ».حاضر نیستم سوختن شما رو تماشا کنم. رید ساکت بمونم دروگو می

من به اون اندازه بچه نیستم، «. ي آرامی به پیشانی پهن او زد دنی بوسه» ترسید؟ اینه چیزي که ازش می«
  ».ي عزیز شوالیه

  »ي من؟ خورید، ملکه می شما قصد ندارید با ایشون بمیرید؟ قسم«

  ».خورم قسم می«: به زبان مشترك هفت پادشاهی که طبق حق مال اوست گفت

تر نبودند و با برگ و  شد که از انگشت ضخیم اي تشکیل می هاي به هم بافته ي سکو از شاخه سومین طبقه
ارتفاع زیادي رویش  آن را در جهت شمال به جنوب، از یخ به آتش، نهادند و به. ي خشک پوشیده شد شاخه

دنی . وقتی کارشان تمام شد خورشید نزولش به غرب را شروع کرده بود. هاي ابریشمی چیدند بالش نرم و مالفه
. دانست اگان با چند نفر شروع کرده بود؟ نمی. کمتر از صد نفر مانده بودند. ها به اطرافش فراخواند داترك

  .اهمیت نداشت

گردنبند رو . کنم شما رو آزاد می. بینم ها رو می هاي برده قیافه. شید من میشما کاالسار «: ها گفت به آن
مونید، مثل برادر و خواهر، شوهر و همسر  اگه می. اگه مایلید برید، هیچ کس باهاتون کاري نداره. بردارید

ها رو  ي مسن کیدهها، صورت چرو ها، زن بچه«. کردند تفاوتی تماشایش می هاي سیاه با احتیاط یا بی چشم» .شه می
گم دست و قلبتون رو به من بدید  به هر کدومتون می. شم فردا پیر می. امروز یه زنم. من دیروز بچه بودم. بینم می

دم  اي رو می جاگو، به تو شالق دسته نقره«. به سه جنگجوي محافظش رو کرد» .و همیشه جایی براي شما هست
خوام قسم بخوري که به عنوان همخون من زندگی کنی  مم و ازت مینا ي عروسیم بوده و تو رو کو می که هدیه

  ».و بمیري، کنار من بتازي و منو از گزند حفظ کنی



همخون یه . کالیسی، این نشدنیه«: با دودلی گفت. اش سردرگم بود جاگو شالق را از دستش گرفت، اما قیافه
  ».کنه زن بودن، منو شرمسار می

آگو، به تو کمان استخوان اژدهایی «: توجه به حرف جاگو گفت دنی بی. رفتم اگه به عقب نگاه کنم از دست
نامم و ازت  تو رو کو می«. نظیرِ سیاه براقی بود، بلندتر از دنی کمان کم» .ي عروسیم بود دم که هدیه رو می

  ».حفظ کنیخوام قسم بخوري که به عنوان همخون من زندگی کنی و بمیري، کنار من بتازي و منو از گزند  می

تونه کاالسار رو رهبري  تنها یه مرد می. تونم همچین حرفی بزنم من نمی«. آگو با نگاه پایین، کمان را پذیرفت
  ».کنه یا کو تعیین کنه

اي رو خواهی  ي زرکوبی شده راکارو، تو ارخ اعال با دسته و تیغه«. اعتنا به امتناع، به نفر بعدي رو کرد دنی بی
خوام به عنوان همخون من زندگی کنی  نامم و ازت می و من تو رو هم کو می. وسی من بودي عر داشت که هدیه

  ».و بمیري، کنار من بتازي و منو از گزند حفظ کنی

تازم  ي کوه مادر می من کنار شما تا وییس داترك تحت سایه. شما کالیسی هستید«: راکارو با قبول ارخ گفت
بیش از این . کنم هاي دوش کالین اشغال کنید شما رو از گزند حفظ می و تا وقتی جاي خودتون رو بین عجوزه

  ».تونم قولی بدم نمی

سر جورا «. با آرامش از روي رضایت سر تکان داد، انگار پاسخ را نشنیده بود، و به آخرین مدافعش رو کرد
دم که یه  م، اما بهتون قول میي من، چیزي از هدایاي عروسیم ندارم که به تو بد مورمونت، اولین و برترین شوالیه

م اژدها و فوالد والریایی و ازتون . روزي از من شمشیري دریافت کنید که نظیرش رو دنیا ندیده، ساخته شده با د
  ».خوام که شما هم سوگند بخورید می

م خور سوگند می. ي من در اختیار شما هستم، ملکه«. سر جورا زانو زد و شمشیرش را جلوي پاي او گذاشت
  ».به شما خدمت کنم، از شما اطاعت کنم، اگه الزم شد به خاطر شما بمیرم

  »هر چی پیش اومد؟«

  ».هر چی«

دنی او را به روي پا بلند » .امیدوارم هیچ وقت افسوسش رو نخورید. دارم شما رو پایبند به این سوگند نگه می«
ي من  شما اولین نفر از گارد ملکه«. یه را بوسیدروي پنجه پا بلند شد تا به لب او برسد و به مالیمت شوال. کرد

  ».هستید



کردند و از  ها زمزمه می داترك. کرد هاي کاالسار را روي پشتش احساس می موقع ورود به چادر، چشم
شاید . پندارند دنی متوجه شد که او را دیوانه می. انداختند هاي عجیبی به او می شان نگاه ي چشم بادامی گوشه

  .اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم. فهمید به زودي می. دیوانه بود

از حرارت . سوزاند، اما دنی بلند داد نکشید، اخم هم نکرد آب می. ایري کمک کرد که وارد تشت شود
هایی که در وییس داترك پیدا کرده  ژیکوي آب را با روغن. شد احساس تمیزي کند باعث می. آمد خوشش می

ها و به هم  دوریا موهایش را شست و شانه زد، گره. خاست بخار مرطوب و خوشبو برمیبود معطر ساخته بود؛ 
هایش را بست و گذاشت که بو و حرارت  دنی چشم. ایري پشتش را کیسه کشید. ها را صاف کرد ریختگی

درد و وقتی وارد بدنش شد لرزید و . کرد خزیدن گرما را به میان زخم میان پاهایش احساس می. اش کند احاطه
  .خودش را در آب رها کرد. سفتی برطرف شد

ایري و ژیکوي با باد زدن خشکش کردند و در . وقتی تمیز شد، کنیزهایش در خروج از آب کمکش کردند
با عطر گل و دارچین . این حین، دوریا آن قدر مویش را شانه زد که پشت سرش مثل رودي از نقره جاري شد

آخرین براي بین . هاي سنگین از شیر پشت گوش، روي نوك پستانمعطرش ساختند؛ کمی روي هر مچ، 
  .هایش کشیده شد ي معشوق بین آن لب دست ایري به سردي و لطافت بوسه. پاهایش بود

بدنش را . بعد آن، دنی همه را بیرون فرستاد تا کال دروگو را براي سفر آخرش به سرزمین شب مهیا سازد
کشید و با حس  آخرین بار بود که انگشتانش را در میان آن می. روغن زدتمیز شست و مویش را شانه کشید و 

چند مرد بدون کوتاه شدن . این مو هرگز کوتاه نشده بود. کردن وزنش به یاد سواري اولین شب عروسیشان افتاد
گرم  بوي علف و زمین. مردند؟ صورتش را به میان آن فرو برد و بوي تند روغن را استشمام کرد موهایشان می

ي کارهایی  به خاطر همه. منو ببخش، خورشید زندگانیم. داد بوي دروگو را می. داد، بوي دود و منی و اسب می
  ...ي من، اما خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بهاش رو پرداختم ستاره. ي کارهایی که باید بکنم که کردم و همه

. این همه زنگ. ها را یکی یکی آویخت و زنگاي به سبیلش انداخت  ي نقره دنی موي او را بافت و حلقه
هایی به این منظور که دشمنان صداي نزدیک شدنش را بشنوند و از ترس سست  زنگ. اي و برنزي طالیی و نقره

هاي طال و نقره را دور  هاي بلند به او پوشاند، کمربندي سنگین از مدالیون شلوار موي اسب و پوتین. شوند
اي را کشید که دروگو بیش از بقیه  ي رنگ و رو رفته ي کهنه اش، جلیقه خم برداشتهي ز روي سینه. کمرش بست
اي  رسید و جلیقه هایی که بندشان به وسط ساقش می براي خودش شلوار گشاد ابریشمی، دمپایی. دوست داشت

  .مشابه دروگو انتخاب کرد

ها در سکوت تماشا کردند  كداتر. کرد که براي حمل جسد به روي سکو صدایشان زد خورشید غروب می
ها، رو به  ها و ابریشم او را روي بالش. دنی پشت سرشان آمد. که جاگو و آگو، دروگو را از چادر درآوردند
  .کوهستان مادر در دوردست شمال شرق نهادند



ن را ي علف خشک آ ابریشم و بوته و توده. ها ریختند ها را آوردند و روي هیزم و خمره» .روغن«: دستور داد
: دنی به کنیزهایش دستور داد. جذب کردند و در نهایت به زیر الوارها چکید و بوي تندش به هوا برخاست

  .چیزي در لحنش موجب شد که بدوند» .هاي منو بیارید تخم«

بهتره . اي براي تخم اژدها در سرزمین شب نداره ي من، دروگو استفاده ملکه«. سر جورا بازوي او را گرفت
اگه هر سه رو . کافیه یکی رو بفروشید تا کشتی بخریم و به شهرهاي آزاد برگردیم. در آشایی بفروشیداونا رو 

  ».شید بفروشید، براي تمام عمر زن ثروتمندي می

  ».براي فروش به من داده نشدند«

بز س. سیاه در کنار قلب خورشید و ستارگانش، زیر بغل. ها خودش به باالي تل هیزم رفت براي چیدن تخم
وقتی او را براي آخرین بار بوسید، طعم شیرین روغن را . کرمی و طالیی بین پاها. زده دور آن کنار سر، مو حلقه

  .هایش چشید روي لب

همسر خدا با صدایی گرفته . موقع پایین آمدن از روي تل هیزم، متوجه شد که چشم میري ماز دور به اوست
  ».اي تو دیوانه«: گفت

  ».اي بین عقل و جنون هست؟ سر جورا، این مغ رو ببر و به سکو ببند فاصله«: دنی پرسید

  »...ي من، نه، گوش کنید ملکه... به«

تو قسم خوردي که از من اطاعت «. او هنوز اکراه داشت و خشم دنی شعله کشید» .گم بکن کاري که می«
  ».راکارو، بهش کمک کن. کنی، هر چی که شد می

دنی . تی از سوي او، به سکوي کال دروگو کشیدند و در میان گنجینه بستندهمسر خدا را بدون هیچ مقاوم
  ».هایی که به من یاد دادي متشکرم میري ماز دور، به خاطر درس«. خودش روغن روي سر زن ریخت

  ».شنوي جیغ کشیدن منو نمی«: چکید پاسخ داد میري ماز دور که روغن از مو و پیراهنش می

تونه  تنها مرگ می. یادمه که چی بهم گفتی. خوام، فقط زندگیت یزي نیست که میهات چ شنوم، اما جیغ می«
دنی موقع عقب کشیدن دید که تحقیر از . میري ماز دور دهانش را گشود، اما پاسخی نداد» .بهاي زندگی باشه

ي نبود آن وقت کار. توانست ترس باشد هاي سیاه مطلق مغ رفته است؛ جایش را چیزي گرفته بود که می چشم
  .جز تماشاي خورشید و منتظر ماندن براي طلوع اولین ستاره



اجساد زیر . شد تا با سربلندي به سرزمین شب بتازد مرد، اسبش در کنارش کشته می وقتی خان سوارکاري می
. خاست ها سوار مرکب آتشینش برمی شد و کال براي گرفتن جایگاهش در میان ستاره آسمان باز سوزانده می

  .درخشد تر می اش در تاریکی روشن چه با شدت بیشتري در زندگی سوخته باشد، ستاره مرد هر

دنی نگاه کرد و نزدیک به افق شرق، آن » .اونجا«: با صدایی آهسته گفت. جاگو اولین کس بود که آن را دید
توانست  مین. به سرخی خون؛ سرخی آتش؛ دم اژدها. سوخت اولین ستاره یک ذوذنب بود که سرخ می. را دید

  .تري را داشته باشد ي قوي انتظار نشانه

روغن فورا شعله گرفت و علف خشک و بوته . دنی مشعل را از دست آگو گرفت و بین الوارها انداخت
هاي چابک سرخی از چوب باال رفتند، روي روغن سر خوردند و  هاي ریز مثل موش شعله. چندان عقب نماندند

گرما مثل نفس معشوق، دفعتاً و به مالیمت به صورتش تف برداشت، اما . رگ پریدنداز تنه به شاخه و از آن به ب
میري ماز دور . چوب بلند و بلندتر جلز جلز کرد. دنی عقب رفت. خیلی زود آن قدر داغ شد که قابل تحمل نبود
ر رسیدن به روي ها چرخیدند و دور برداشتند، از یکدیگر د شعله. با صدایی مرتعش شروع به آواز خواندن کرد

دنی ترك . سوزد غروب به درخشش افتاد و به نظر رسید که هوا هم از شدت حرارت می. سکو سبقت گرفتند
سپس صدایش ... تر شد آواز او بلندتر و مرتعش. ها میري ماز دور را احاطه کردند شعله. برداشتن الوارها را شنید

  .بلند و پر از عذاب تبدیل شد بند آمد، دوباره و دوباره، و آوازش به جیغ زیر و

لباسش آتش گرفت و کال براي یک لحظه . ها به دروگویش رسیدند و حاال هر طرفش بودند و حاال شعله
هاي دنی باز شد و متوجه شد که  لب. هایی از دود خاکستري پوشیده بود لباسی از ابریشم نارنجی با شاخک

ها بدود و از  هاي سر جورا، به میان شعله ه طبق هراسخواست ک بخشی از وجودش می. نفسش را نگه داشته
کند، براي آخرین بار او را در  هایشان ذوب می دروگو طلب بخشش کند و وقتی آتش گوشت را از استخوان

  .درونش بپذیرد و تا ابد یکی شوند

یی سکو مانند هیوال. ي آتش نداشت بوي گوشت سوخته به مشامش فرقی با کباب شدن اسب روي چاله
شدند خفه  تر می هاي میري ماز دور را که ضعیف شد عربده کشید، جیغ تر می عظیم در میان تاریکی که عمیق

کنان عقب  ها سرفه تر شدن دود، داترك با غلیظ. ها را به آسمان براي لیسیدن شکم شب فرستاد کرد، شعله
هاي درخشانی با دود برخاستند و مثل  برادههایشان را گشود،  هاي عظیم نارنجی، پرچم باد جهنمیِ شعله. کشیدند

ها را  هاي سرخ عظیمش داترك حرارت با بال. تعداد زیادي شبتاب تازه متولد شده، در تاریکی پخش شدند
او از تبار اژدها بود و آتش جز وجودش . عقب راند، حتی مورمونت را نیز فراري داد، اما دنی سر جایش ماند

  .بود

ها پیش احساس  یگر نزدیک شد و با خودش فکر کرد که حقیقتش را مدتدنی به حریق یک قدم د
هایی که در عروسیش رقصیده بودند در مقابلش  ها مانند زن شعله. ي کافی داغ نبوده کرده، اما منقل به اندازه می



شیدند؛ ک خواندند و حجاب زرد و نارنجی و سرخشان را به رخ می زدند و آواز می پیچیدند، چرخ می به خود می
دنی با پوستی . ها مخوف بود، اما دوست داشتنی بودند، خیلی دوست داشتنی، زنده از حرارت دست زدن به آن

همسر خدا او را . میري ماز دور ساکت شده بود. این هم عروسی بود. برافروخته و براق برایشان آغوش گشود
  .ندآموخت ها می شدند و بچه ها بزرگ می پنداشت، لیکن بچه بچه می

ها و  عرق از ران. کرد ي پاهایش حس می هایش حرارت شن را روي پاشنه قدمی دیگر، و دنی با وجود دمپایی
پشت سرش سر . هایش جاري بود ریخت و همچنین مثل ریزش آزاد اشک روي گونه هایش پایین می بین پستان

ترین  ها چه زیبا بودند، دوست داشتنی شعله. کشید، ولی او دیگر اهمیتی نداشت، تنها آتش مهم بود جورا داد می
ي زرد و نارنجی و سرخ بود که رداي مواجی از  چیزي که به عمرش دیده بود، هر کدام مشابه ساحري با جامه

ي آبی کم رنگ را دید؛  هایی از جنس شعله شیرهاي سرخ و مارهاي عظیم زرد و تک شاخ. دود به تن داشت
اسبی را دید، . هاي پر شکوفه، هر یک زیباتر از قبلی هاي روشن و درخت هماهی و روباه و هیوال، گرگ و پرند

بله، خورشید و ستارگان من، بله، . ي آبی اي از شعله نریان عظیم خاکستري ترسیم شده با دود، یال پرپشتش هاله
  .حاال سوار شو، حاال اوج بگیر

چرم ناگهان مشتعل شد . زمین بیفتند اش شروع به سوختن کرد، پس آن را درآورد و گذاشت که روي جلیقه
در . ریخت، به آتش نزدیک شد هایی برهنه در برابر حرارت، که از نوك سرخ و متورمشان شیر می و او با پستان

او . دلش گفت حاال، حاال، و یک لحظه کال دروگو را در برابرش با شالقی مشتعل در دست، سوار بر نریان دید
  .ها کوبید هیزم لبخند زد و شالق را به روي

سکوي چوب و بوته و علف، شروع کرد به جابجایی و ریختن روي . صدایی شنید، صداي شکستن سنگ
و چیز . هاي داغ او را شست هایی از چوب مشتعل روي او ریخت و بارانی از خاکستر و براده تکه. خودش

هاي طالیی، شکسته  ن و با رگهاي از سنگ قوسدار، روش دیگري هم غلت خورد و جلوي پایش فرود آمد؛ تکه
ها از شدت بهت را  ها و بچه غرشی دنیا را فراگرفت، با این حال دنی صداي گنگ فریاد زن. و دودکنان

  .شنوید می

  .تواند بهاي زندگی باشد تنها مرگ می

له به شد و الوارها با رسیدن شع چرخید و سکو جابجا می دود دورش می. و صداي دومی بلند شد، به تیزي رعد
شنید و سر  ها از ترس و وحشت را می ها و بلند شدن فریاد داترك ي اسب زده ي وحشت شیهه. ترکیدند قلبشان می

ي شریف من، براي من  خواست برایش داد بزند که نه، نه، شوالیه می. داد زد و فحش می جورا نام او را صدا می
بینی؟  ، دختر اژدها، عروس اژدها، مادر اژدها، نمیبورن هستم من دنریس استورم. آتش مال منه. نگران نباش

ي هیزم متالشی شد و در اطرافش  بینی؟ همراه با آروغی از شعله و دود که سی قدم به آسمان برخاست، توده نمی
  .هایش را صدا زد دنی بدون هراس به میان طوفان آتش قدم گذاشت، بچه. پخش شد



  .دنیا بودسومین صدا به بلندي و تیزي صداي شکستن 

وقتی آتش سرانجام فروکش کرد و زمین آن قدر سرد شد که رویش قدم بگذارند، سر جورا او را در میان 
ي مرد و زن و اسب پیدا  هاي سوخته هاي داغ و استخوان ي الوارهاي سیاه شده و زغال خاکسترها و در محاصره

با این حال ... ي موي زیبایش سوخته بود ، همههایش خاکستر شده بودند لخت و پوشیده از دوده بود، لباس. کرد
  .اي ندیده بود صدمه

تر بغل  ها را محکم هایش آن دست. مکید برنزي از راستش می-طالیی از پستان چپش و سبز- اژدهاي کرمی
وقتی . ي او حلقه زده بود هایش بال گشوده بود، گردن درازش را زیر چانه جانور سیاه و سرخ، روي شانه. کرد
  .را دید، سرش را بلند کرد و با چشمانی به سرخی زغال به او نگاه کرد جورا

ژاگو اولین کسی بود که . محافظین دنی به دنبال او جلو آمدند. ي مبهوت به روي زانو تعظیم کرد شوالیه
شنید که آگو » .همخون من«: ارخش را جلوي پاي دنی نهاد، صورتش را روي زمین گذاشت و زمزمه کرد

  ».همخون من«: راکارو داد زد» .همخون من«: ردتکرار ک

ها، مرد و زن و بچه، دنی کافی بود نگاهی به  ها کنیزهایش آمدند و سپس سایرین، تمام داترك و بعد آن
هایشان بندازد تا متوجه شود که حاال مال او هستند، امروز و فردا و براي همیشه، مال او به شکلی که هیچ  چشم

  .گو نبودندوقت در اختیار درو

هاي  خاست، سیاهش فیس کرد، دود روشن از دهان و سوراخ وقتی دنریس تارگرین به روي پاهایش برمی
هاي شفافشان را گشودند و هوا را به جنبش  هاي او برداشتند، بال دو تاي دیگر سر از پستان. دماغش بیرون زد

چند صد سال، شب با موسیقی اژدهاها جان  انداختند، صدایشان را به دعوت افزودند، و براي اولین بار در
  .گرفت


