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سرآغاز

ها وحشی. دیگه باید برگردیم«: با اصرار گفت1وقتی جنگل در اطرافشان شروع به تاریک شدن کرد، گرد

» .اندمرده

»ترسونن؟ها تو رو میمرده«: با مختصري لبخند پرسید2سر ویمار رویس

. ها را دیده بودپیرمردي با بیش از پنجاه سال سن بود و آمدن و رفتن این بچه اشرافی. گرد دم به تله نداد

».ها نداریمما کاري با مرده. مرده، مرده است«

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

».کافیهاند، براي من مدرك گه مردهحرفش که می. اونا رو دیده3ویل«

مادرم «: اظهار نظر کرد. شدآرزو داشت که دیرتر می. دانست که دیر یا زود او را به بحث خواهند کشاندویل می

».ها حرفی براي گفتن ندارندبه من گفته که مرده

شنوي، باور ها میهیچ وقت چیزي رو که در آغوش زن. من هم همینو بهم گفته، ویلي یهدا«: رویس جواب داد

.انعکاس صدایش در هواي نیمه روشن، زیادي بلند بود».شه چیزهایی یاد گرفتها هم میحتی از مرده. نکن

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

»ترسی، گرد؟یکی میاز تار. هر روز حدود این موقع شب میشه«. عالقه به آسمان نگاه کردسر ویمار رویس بی

گرد . هاي زیر کاله سیاهش مهار شده بودویل متوجه تنش دور دهان گرد شد، و خشمی که به زحمت در چشم

چهل سال از عمرش را در خدمت نگهبانان شب گذرانده بود، از پسربچگی و کل مردانگی، و عادت نداشت که 

توانست چیز دار شده، ویل میرور جریحهپشت غ. اما موضوع بیش از این بود. حرفش سبک شمرده شود

.شدشد آن را چشید؛ فشار عصبی که داشت به مرز ترس نزدیک میمی. دیگري را در پیرمرد حس کند

1 Gared
2 Ser Waymar Royce
3 Will
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اولین بار که به آن طرف دیوار فرستاده . چهار سال را روي دیوار گذرانده بود. قراري او شریک بودویل در بی

بعداً به این . اش را آب کرده بودسرعت به یادش آمده بود و دل و رودههاي قدیمی به شده بود، تمام قصه

ها جنگلِ انتهایی که جنوبیصدها گشتزنی را داشت و سرزمین تاریک بیي هاکنون تجرب. موضوع خندیده بود

.نامیدند، دیگر چیزي نداشت که او را بترسانداشباح می

نه روز بود که . کردتی داشت که موهایش را سیخ میاین تاریکی شد. امشب چیزي فرق داشت. تا امشب

رفتند؛ به شمال و شمال غرب و سپس دوباره به سمت شمال، دورتر و دورتر از دیوار، به دنبال رد یک گروه می

باد سردي از سمت . امروز بدترین بود. هر روز بدتر از روزي بود که قبل آن گذشته بود. از مهاجمین وحشی

ویل تمام روز حس کرده بود که چیزي . انداختدرختان را مانند موجوداتی زنده به جنبش میوزید وشمال می

ویل با . گرد نیز آن را حس کرده بود. دمآناپذیر که از او خوشش نمیکند؛ چیزي سرد و آشتیتماشایش می

خودش ي هه با فرماندخواست که چهارنعل به سمت امنیت دیوار بتازد، اما این احساسی نبود کتمام وجود می

. مطرح کند

.ايمخصوصاً با همچین فرمانده

، قیافه، هجده سالهجوانی بود خوش. با تعداد زیادي وارث بودکهنیترین پسر خاندانسر ویمار رویس کوچک

شوالیه، روي اسب جنگی سیاه خود باالي ویل و گرد که روي . با چشمان خاکستري، موقر و به باریکی چاقو

چرمی سیاه، شلوار پشمی سیاه، دستکش سیاه پوست پوتین. تري بودند، قد کشیده بودهاي کوچکاسب

سر ویمار کمتر از نیم . هاي ظریف سیاه پوشیده بوداي با حلقههاي چرم و پشم سیاه، زرهکور و روي الیهموش

اش آماده نشده د که براي حرفهتوانست بگویشب شده بود، ولی کسی نمیيدهسال بود که از برادران قسم خور

.شدحداقل تا جایی که به کمد لباس مربوط می. بود

گرد سر میز شراب به بقیه سربازان . پالتوي او اوج افتخاراتش بود؛ پوست سمور، ضخیم و سیاه، به دلپذیري گناه

کوچولوي سمورها رو يهجنگجوي قهار ما، کل. اونا رو کشتهيهبندم که خودش همشرط می«: گفته بود

.همه خندیده بودند».پیچونده و کنده
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گرد نیز . استسخت خندي، گساري به او میویل با خودش فکر کرد که دستور گرفتن از مردي که موقع باده

.حتماً چنین احساسی داشت

. شناحم ما نمیدیگه مز. نداونا مرده. گفت که باید اونا رو ردگیري کنیم و ما کردیم4مورمونت«: گرد گفت

کشه و اگه برف بباره، برگشتنمون دو هفته طول می. از این هوا خوشم نمیاد. سواري سختی پیش روي ماست

»هیچ وقت توفان یخ دیدید، قربان؟. تونیم امیدوار باشیمبرف بهترین اتفاقیه که می

اعتنایی، تیره عالقگی و بیاز بیبا رفتاري حاکی . شنودهاي گرد را میرسید که بچه اشرافی حرفبه نظر نمی

ویل به حد کافی به همراه شوالیه سواري کرده بود که متوجه باشد وقتی او چنین . کردشدن شفق را بررسی می

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

».نینداز

، در 5در جنگل ملیستر. کردهخوب، در واقع صید قاچاق می. بانان شب، شکارچی بودهویل قبل پیوستن به نگه

کند، توسط سوارکارهاي ملیستر دستگیر شده بود و مجبور شده هاي ملیستر را میحالی که پوست یکی از گوزن

صداتر از ویل توانست در جنگل بیهیچ 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 استيهاردوگاه، دو کیلومتر جلوتر، پشت لب«: ویل گفت

. درست کردندبان روي صخرهیک سایه. بچه ندیدم. هشت نفر هستند، هم مرد و هم زن. داشتم نزدیک شدم

آتش کامالً معلوم يهسوخت، ولی محل چالآتش نمی. نده، ولی هنوز قابل تشخیص بودوبرف اونو کامالً پوش

».کشهحرکت دراز نمیاي این قدر بیهیچ انسان زنده. خیلی تماشا کردم. کردهیچ کس حرکت نمی. بود

»اثري از خون دیدي؟«

».خوب، نه«: ویل اقرار کرد

»ي دیدي؟ااسلحه«

4 Mormont
5 Mallister
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روي زمین، درست کنار . با ظاهر سنگین، دو لبه، یه سالح خشن. یک مرد تبر داشت. چند شمشیر، چند کمان«

».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».بانیه دیده. ها بودیه زن باالي درخت بین شاخه. افتادند«: ویل با اصرار گفت

.برخالف میلش لرزید».کنهوقتی نزدیک شدم، دیدم که اون هم حرکت نمی. منو ببینه

»لرز داري؟«: رویس پرسید

».به خاطر باده، سرورم. مییه ک«: ویل آهسته گفت

سر . رفتقرار جلو میبرد و اسب رویس بیزده را باد میهاي یخبرگ. شوالیه جوان به سرباز مسنش رو کرد

»ها رو کشته باشه، گرد؟کنی چی ممکنه این آدمفکر می«: ویمار راحت پرسید

یه نفر رو دیدم، همین طور زمستون قبل من زمستون قبلی یخ زدن . کار سرما بوده«: گرد با اطمینان کامل گفت

کشان از سمت شمال اي که زوزهنزده متري و باد منجمدکنندهوبرف پيههمه دربار. از اون، وقتی که بچه بودم

لرزي، اولش می. صداتر از ویل سراغتون میادسرما بی. زنند، اما دشمن واقعی سرماستوزه، حرف میمی

سوزونه، می. بینیکوبی و خواب شراب شیرین و آتش گرم رو میبه زمین میده، پات روهات صدا مینودند

کنه و شروع به بعدش به شما نفوذ می. اما فقط براي مدتی. سوزونههیچ چیز مثل سرما نمی. سوزونهواقعاً می

یگن که م. ترهنشستن یا خوابیدن راحت. کنه؛ بعد یه مدت قدرت جنگیدن نداريانباشته شدن در بدنتون می

شی، همه چیز در نظرت محو میشه و بعد آلود میحال و خواباولش بی. کنینزدیک آخر کار درد حس نمی

».بخشآرامش. شهمثل فرو رفتن به دریایی از شیر گرم می

».کردم استعدادش رو داشته باشیفکر نمی. چه فصاحتی، گرد«
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گرد کالهش را عقب کشید و به سر ویمار فرصت کافی داد که جاهایی را که ».زاده، اربابگرفتههم وسرما من«

غافلگیر . دو گوش، سه انگشت پا و انگشت کوچک دست چپم«. هایش متصل بودند تماشا کندزمانی گوش

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

».تر بپوشی، گردلباس گرمباید «. سر ویمار شانه باال انداخت

هاي گوش را الله6هاي گوش، جایی که استاد ایمونهاي دور سوراخزخم. غره رفتگرد به بچه اشرافی چشم

کالهش را باال » .تونی بپوشیبینیم که چقدر گرم میوقتی زمستون برسه، می«. بریده بود، از خشم قرمز شدند

.کشید، ساکت و عبوس روي اسبش قوز کرد

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

»نگهبانی به تو رسیده، ویل؟يههفته گذشته قرع«

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

»و دیوار رو چطور دیدي؟«

. ن موضوع را گوشزد کرده بود، ویل به وضوح متوجه شدحاال که بچه اشرافی ای» .کردگریه می«. ویل اخم کرد

».هوا به حد کافی سرد نبود. شهنه وقتی که دیوار آب می. اونا ممکن نیست یخ زده باشند«

گذشته چند بار یخبندان مختصر و گاه به گاه بوران کوتاه مدت يهطی هفت. باهوشی«. رویس سر تکان داد

بگذار یادآوري کنم، . اون حد شدید که هشت انسان بالغ رو بکشه نداشتیمداشتیم، اما مطمئناً سرمایی به 

شوالیه به خودش » .هایی که پوستین و چرم پوشیدند، سرپناه و امکان روشن کردن آتش دم دستشونهانسان

» .ها رو باید به چشم خودم ببینماین مرده. ویل، ما رو به اونجا راهنمایی کن«. نازیدمی

.کردها را به اطاعت کردن مقید میدستور داده شده بود و شرف آن. شد کردنمیو دیگر کاري 

برف مختصري . کردها انتخاب میکوچک او، راه را با احتیاط بین بوتهيدهویل در جلو به راه افتاد؛ اسب ژولی

احتیاط ر افراد بیبرف در انتظايههاي مخفی، درست زیر الیها و چالهها و ریشهشب پیش نشسته بود و سنگ

6 Maester Aemon
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اسب جنگی براي گشتزنی انتخاب مناسبی نبود، اما . آمداش میحوصلهسپس سر ویمار با اسب سیاه بی. بودند

سرباز پیر ضمن سواري زیر لب با خودش . آمدگرد عقب صف می. سعی کنید که این را به بچه اشرافی بگویید

.زدحرف می

درآمد، سپس بنفش محو شد تا –رنگ خونمردگی کهنه –بنفش تیره ابر به رنگآسمان بی. تر شدشفق تیره

.ویل به خاطر نور سپاسگزار بود. هالل طلوع کردماه نیم. ها درآمدندستاره. سیاه شد

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

»شاید شما دوست داشته باشید از جلو برید؟«. بودترس ویل را گستاخ کرده» .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

».شت اون تپه استهمین بغل پ. 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

.سرش به مانند چیزي که نصفه جانی دارد به حرکت درآمد

».یه چیزي ایراد داره«: گرد زمزمه کرد

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

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

چه چیز بود؟. در چهار سالی که نگهبان شب بوده، هیچ وقت این قدر نترسیده بود. توانست حسش کندویل می
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وقتی گرد جواب نداد، رویس با وقار از » 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 از ي هاصلاسبش را با ف. زین پایین آمد

سالح باشکوهی . زددرخشیدند و مهتاب روي فوالد برق میآن میيهجواهرات روي دست. غالف بیرون کشید

ویل شک داشت که تا به حال از روي خشم به حرکت در آمده . ساز استبود و از ظاهرش معلوم بود که تازه

.شدبا

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

».بیارید

».ها مراقبت کناز اسب. گرد، اینجا بمون. پرسماگه راهنمایی الزم داشته باشم، می«: ارباب جوان گفت

».دمترتیبشو می. آتش الزم داریم«. گرد پیاده شد

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

»...و چیزاي دیگه... و7هاها، دایرولفخرس. دارهاي هستند که آتش دور نگهشون میدشمنان دیگه«

».بی آتشآتش «. دهان سر ویمار سفت شد

توانست برق خشمی را که متوجه شوالیه بود در چشمان او انداخت، اما ویل میکاله گرد روي صورتش سایه می

شمشیر، سالح کوتاه و زشتی بود، رنگ . براي یک لحظه نگران شد که پیرمرد شمشیرش را خواهد کشید. ببیند

زیاد دندانه برداشته بود؛ اما در صورت بیرون کشیده ي هاش به خاطر استفاداش بر اثر عرق رفته بود، لبهدسته

.بستسیاه هم شرط نمیي هغالف، ویل سر زنده ماندن بچه اشرافی یک سکشدنش از

».بی آتشآتش «: زیر لب آهسته گفت. سرانجام گرد به پایین نگاه کرد

».راه رو نشون بده«: رویس این را موافقت تلقی کرد و به سمت ویل برگشت

اي کرد که در ستیغ آن، زیر یک درخت از تپهویل راهشان را از بین درختان پیدا کرد، سپس شروع به باال رفتن 

نازك برف، زمین مرطوب و گلی بود؛ جاي پا لیز بود و ي هزیر الی. دید خوبی پیدا کرده بودي هکاج بلند نقط

7 Direwolf .شویمها آشنا میفصل بعد با دایرولف
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پشت . آوردویل موقع صعود صدایی در نمی. آدم آماده بودندهاي مخفی براي سرنگون کردن ها و ریشهسنگ

کشیدند، کردند و پالتو خز گرانبهایش را میهایی که به شمشیرش گیر میرافی به شاخهشنید که بچه اشسرش می

.دادآهسته فحش می

ترین پایین. دانست پیدایش خواهد کرددرخت بزرگ درست در باالي ستیغ تپه بود، جایی که ویل می

ها ز کشید، به زیر شاخههایش تنها یک قدم از زمین فاصله داشتند؛ ویل به شکم روي برف و گل دراشاخه

.خالی در پایین نگاه کردي هخزید و به محوط

مهتاب در پایین محوطه، خاکسترهاي . براي یک لحظه جرات نفس کشیدن نداشت. قلبش از ضربان ایستاد

همه دقیقاً به همان . کردزده را روشن میبزرگ و نهر نیمه یخي هبان پوشیده از برف، صخرآتش، سایهي هچال

.کل چند ساعت پیش بودندش

.جسدها رفته بودنديههم. ها رفته بودندآن

بادي که از . اي را برید و به لبه رسیدسر ویمار رویس با شمشیر شاخه. »!اي خدا«: ویل پشت سرش شنید

اي از ستارگان، با شکوه تمام در زد؛ کنار درخت، شمشیر در دست، در زمینهآمد، پالتویش را باال میپایین می

. معرض دید همه ایستاد

».زي ایراد دارهیه چی! دراز بکش«: ویل مصرانه زمزمه کرد

اي هاي تو به اردوگاه دیگهرسه که مردهبه نظر می«. خالی نگاه کرد و خندیدي هبه محوط. رویس حرکت نکرد

».رفتند، ویل

چشمانش جلو و عقب . امکان نداشت. رسیدنددنبال کلماتی گشت که به ذهنش نمی. صداي ویل در نیامد

ک تبر جنگی دولبه، هنوز در همان جایی که آخرین بار آن را دیده ی. اردوگاه را گشتند و روي تبر ثابت شدند

قایم شدن . کسی اینجا نیست. بلند شو، ویل«: سر ویمار دستور داد... یک سالح باارزش. بود روي زمین بود

».ها، قابل قبول نیستزیر بوته

.ویل با اکراه اطاعت کرد
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8شکست در اولین ماموریت گشتزنی خودم به کسل بلکمن با«. سر ویمار با نارضایتی او را برانداز کرد

».دنبال آتش بگرد. عجله کن. برو باالي درخت«. اطراف را دید زد» .کنیماین آدما رو پیدا می. گردمبرنمی

به طرف . گذشتحرك داشت؛ درست از بدن ویل میتباد . بحث کردن فایده نداشت. ویل بدون حرفی برگشت

ها مخفی هایش را چسبناك کرده بود و بین سوزنشیره به زودي دست. اال رفتن کرددرخت رفت و شروع به ب

اسم جنگل دعایی براي خدایان بی. اش را مثل غذایی غیرقابل هضم، مسدود کرده بودترس روده. شده بود

آزاد هایش گذاشت تا دو دستش براي باال رفتنآن را بین دندان. زمزمه کرد و خنجرش را از غالف درآورد

.سرد آهن در دهانش به او احساس آسودگی بخشیدي همز. 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

.برفی در دوردستها، صداي آب همراه شکستن یخ از نهر، هوهوي یک جغدخش خش برگ: جنگل پاسخ داد

.دیگران صدایی در نیاوردند

سرش را برگرداند، یک . کردنداشکال سفید که بین درختان حرکت می. چشمش حرکت دیدي هویل در گوش

خوردند و ها با باد به مالیمت تکان میشاخه. سپس اثري از آن نبود. سفیدي در تاریکی دیدي هلحظه سای

ویل براي اخطار دادن دهانش را باز کرد، ولی انگار صدا در گلویش . خاراندندیکدیگر 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؟

دلهره شده بود و شمشیر در دست، آرام دور ناگهان دچار » بینی؟ویل، کجایی؟ چیزي می«: سر ویمار داد زد

چرا ! بهم جواب بده«. چیزي براي دیدن وجود نداشت. حتماً مثل ویل حسشان کرده بود. چرخیدیک دایره می

»یک دفعه این همه سرد شده؟

چسبناك ي هشیر. درخت فشرده شدي هصورتش سفت به تن. تر گرفتلرزید؛ شاخه را محکمویل می. سرد بود

.کرداش حس میروي گونهرا 

8 Castle Black
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بلندقد و الغر و به خشکی استخوان قدیمی با . جلوي رویس ایستاد. اي از ظلمات جنگل خارج شدسایه

داد؛ یک جا به سفیدي برف تازه به زمین اش انگار با حرکت تغییر رنگ میزره. پوستی به سفیدي شیر بود

داشت، با هر قدم که بر می. سبز درختان- خاکستريهاينشسته، جاي دیگر به سیاهی سایه، همه جا با لکه

.کردندها مثل حرکت مهتاب روي آب تغییر میطرح

صدایش » .جلوتر نیا«: بچه اشرافی اخطار داد. سر ویمار رویس را شنیدي هویل خروج طوالنی نفس از سین

یش آزاد باشند و شمشیر را هاهایش انداخت تا دستپالتوي درازش را روي شانه. مثل یک پسربچه دورگه بود

.خیلی سرد بود. باد متوقف شده بود. با هر دو دست گرفت

هیچ فلز . در دستش شمشیر درازي بود که نظیرش را ویل به عمر ندیده بود. صدا جلو آمدبا قدمی بی9آدر

یستالی چنان داد، کربا 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 . شدشد تقریباً از نظر ناپدید میباریک که وقتی از کنار دیده می

.تر استنحوي 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

اما در این لحظه به فکر ویل رسید که او دیگر یک پسربچه نیست، . ن شمشیر لرزید؛ شاید هم به خاطر سرماوز

.بلکه عضوي از نگهبانان شب است

ها، یک آبی که مثل یخ تر از هر چشم آبی در انسانهایش را دید؛ آبی، رنگی عمیقویل چشم. آدر مکث کرد

شدند که لرزان باالي سر گرفته شده بود و درخشش سرد مهتاب روي ها روي شمشیري ثابت چشم. سوزاندمی

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

ها را سر ویمار شاید سرماي همراه آن... پنج... چهار... سه نفر. ها خارج شدندصدا از سایههاي اولی، بیهمسان

و اگر . اش بوداین وظیفه. دادویل باید خبر می. ها را ندید و صدایشان را نشنیدد، اما هیچ وقت آنحس کرده بو

.لرزید، درخت را بغل کرد و ساکت ماند. شدداد، علت مرگش میانجامش می

9 The Other .کنمکنم و ترمجه منیچون اسم خاص شده، سواستفاده می
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صداي ها به هم خورند، وقتی تیغ. سر ویمار با فوالد به مقابله با آن رفت. رنگ، به حرکت در آمدشمشیر بی

شنوایی انسان بلند شد که به جیغ یک ي هدر آستان،برخورد فلز روي فلز به گوش نرسید؛ تنها صدایی زیر

دوم را گرفت، سپس سومی، سپس یک قدم عقب ي هرویس جلوي ضرب. حیوان از روي درد شباهت داشت

.چند ضربه دیگر رد و بدل شد و باز عقب رفت. رفت

هاي متغیر زره طرح. مه طرف، تماشاگران صبورانه و ساکت ایستاده بودندپشت او، در چپ و راست، در ه

.با این وجود، براي دخالت اقدامی نکردند. ساختها را در جنگل عمالً نامرئی میظریفشان آن

ها هایش را از صداي زاري برخورد آنخواست گوشدوباره و دوباره شمشیرها به هم خوردند، تا اینکه ویل می

شمشیرش برفک ي هتیغ. شدزد؛ بخار تنفسش زیر مهتاب دیده میسر ویمار دیگر داشت نفس نفس می. دبپوشان

.رقصیدزده بود؛ نور آبی روشن روي تیغ آدر می

. ارباب جوان از درد داد کشید. رنگ، زره را زیر بازوي او بریدشمشیر بی. بعد شمشیر رویس کمی دیر باال آمد

شد و قطرات هر جا که روي برف افتادند، مثل خون در سرما بخار می. جمع شدهاي زنجیرخون روي حلقه

دستکشش آغشته به خون از بدنش . هاي سر ویمار روي پهلویش کشیده شدانگشت. آتش سرخ به نظر رسیدند

.فاصله گرفت

ات مسخره آدر چیزي به زبانی گفت که ویل متوجه نشد؛ صدایش شبیه به شکستن یخ روي دریاچه بود و کلم

.کردندمی

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 شدوقتی تیغه

رویس . تیز، مانند بارانی از سوزن پخش شدي هز شمشیر صدها تکفریادي در تاریکی جنگل منعکس شد و ا

.خون بین انگشتانش جمع شد. هایش را پوشاندبه زانو افتاد و چشم
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. در سکوتی مرگبار، شمشیرها باال و پایین رفتند. ها با هم جلو رفتندانگار که عالمتی داده شده باشد، تماشاچی

. هایش را بستویل چشم. بریدندرنگ، زنجیر را به سادگی ابریشم مییشمشیرهاي ب. اي بودسالخی سنگدالنه

.شنیدها را میهاي به تیزي یخ آندر آن پایین، صدا و خنده

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

. ی ماند و به زحمت جرات تنفس داشتخزید، باالي درخت باقدر حالی که ماه به آرامی روي آسمان سیاه می

.سرانجام، در حالی که عضالتش گرفته بودند و انگشتانش از سرما کرخت بودند، پایین آمد

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 بودروي زمین، می

زده، شامل کوتاه آن به مانند درختی صاعقهي هد قدم دورتر، آنچه از شمشیر باقی مانده بود را یافت؛ تیغچن

شمشیر شکسته، . ویل زانو زد، با احتیاط به اطراف نگاه کرد و شمشیر را برداشت. کج بودي هچندین تراش

استاد یا،مورمونت، اً آن خرس پیرد، مطمئنشوو اگر او نخواهد شدمفهوم آن متوجه گرد . شدمدرك او می

. کردکشید؟ باید عجله میها انتظار میگرد هنوز با اسب. شدندمیمتوجه 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 نبودلباس

.بودچشم چپش فرو رفته

.دیدمی. سوختمردمک به رنگ آبی می. چشم راست باز بود

هاي درازي روي دست. ویل براي دعا کردن چشمانش را بست. اراده افتادشمشیر شکسته از انگشتانِ بی

ها زیر بهترین دستکش پوست موش کور و آغشته آن. هایش کشیده شدند، سپس دور گلویش سفت شدندگونه

.این وجود تماسشان به سردي یخ بودبه خون بودند، با 
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با آغاز سحر راه . ي پایان تابستان بودصبح با هوایی روشن و سرد شروع شده بود که طراوتش مطرح کننده

از . کردها سواري میدر کل بیست نفر بودند و برن با آن. افتاده بودند که اعدام شدن یک مرد را تماشا کنند

نداشت؛ اولین بار بود که سنش به منظور تماشاي اجراي عدالت پادشاه، براي همراهی با پدر هیجان آرام و قرار 

.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 می11راب. ها برده شده بودي کوچکی روي تپهمرد به قلعه

فکرش باعث مور مور . باشد–پادشاه سرزمین پشت دیوار –12ه شمشیرش در خدمت منس ریدرخورده ک

ي ننه، به گفته. ها تعریف کرده بود به خاطر آوردي پیر به آنهایی که ننهداستان. شدشدن پوست برن می

ا معاشرت داشتند، ها و دیوهبا غول. دارها، قاتلین و دزدها بودندها مردان سنگدلی از قماش بردهوحشی

شب «هایشان به هنگام و زن. نوشیدنددزدیدند و از جام شاخی خون میها را در ظلمات شب میدختربچه

. شدندانسان هولناکی میخوابیدند و صاحب فرزندان نیمهبا آدرها می» طوالنی

به . دش بلندتر از راب نبوداما مردي که دست و پا بسته منتظر عدالت پادشاه دید، پیر و نحیف بود و چندان ق

هایش ي لباسمثل یکی از نگهبانان شب همه. خاطر سرمازدگی هر دو گوش و یک انگشت را از دست داده بود

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

س انسان ها بودند، بخار نفوقتی منتظر اجراي دستور پدرش براي باز کردن مرد از دیوار و آوردنش به مقابل آن

برن . هایشان نشسته بودندحرکت روي اسبراب و جان راست و بی. آمیختو اسب در سرماي صبح به هم می

کرد که بزرگتر از هفت سال به نظر برسد و تظاهر کند که تمام این بین آن دو روي اسب کوچکش تالش می

14هاي وینترفل13باالي سرشان پرچم استارك.وزیدباد خفیفی از میان ورودي می. اتفاقات را قبالً هم دیده است

.دویدي سفید میدایرولفی خاکستري که روي زمین یخ بسته: خوردتکان می

10 Bran
11 Robb
12 Mance Rayder
13 Stark
14 Winterfell
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ریش کوتاهش چند تار سفید . خورداش با باد تکان میايپدر برن با ابهت روي اسبش بود و موي دراز قهوه

امروز چشمان خاکستریش نگاه عبوسی داشتند و اصالً . دادتر از سی و پنج سال نشان میداشت که او را مسن

هاي عصر قهرمانان و نشیند و با مالطفت داستانرسید همان مردي باشد که عصر مقابل آتش میبه نظر نمی

.ي لرد استارك وینترفل را گرفته بودي پدر را کنار گذاشته بود و قیافهقیافه. کندفرزندان جنگل را تعریف می

سرانجام پدرش . ها به یاد برن نماندهایی داده شد، اما چیز زیادي از این حرفپرسیده شد و جوابهایی سوال

به زور سر . ي درخت در وسط میدان کشیدندپوش را به سمت کندهها مرد ژندهدستوري داد و دو نفر از نگهبان

، 16و مالزمش، تیان گریجوياستارك از اسب پایین آمد15لرد ادارد. مرد را روي چوب سخت سیاه گذاشتند

تیغِ به . به پهناي دست یک مرد بود و از راب هم بلندتر بود. نام داشت17آن شمشیر آیس. شمشیر را تقدیم کرد

هیچ چیز به برندگی فوالد . و قالب گرفته شده توسط جادو بود18سیاهی دود آن از جنس فوالد والریائی

.والریائی نبود

آیس را با دو . ، داد19اش، جوري کسلي نگهبانان خانوادهها را به فرماندهد و آنهایش را درآورپدرش دستکش

ها و نخستین ها و راین، نخستین با اسم او، پادشاه اندل21از خاندان برتیون20به نام رابرت«: دست گرفت و گفت

حکمران وینترفل و ها، فرمانرواي هفت پادشاهی و حافظ سرزمین، با حکم ادارد از خاندان استارك، انسان

.شمشیر بزرگ را  باالي سرش برد» .کنممدافع شمال، تو را محکوم به مرگ می

هات رو کنترل اسبت رو خوب حفظ کن و چشم«: ، نزدیک شد و زمزمه کرد22ي برن، جان اسنوبرادر حرامزاده

».فهمه که نگاه نکرديپدر می. کنار نکش

.را کنار نکشیدبرن کنترل اسبش را خوب حفظ کرد و نگاهش

15 Eddard
16 Theon Greyjoy
17 Ice ) یخ(
18 Valyria
19 Jory Cassel
20 Robert
21 Baratheon
22 Jon Snow
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ها به یکی از اسب. خون به اطراف روي برف پاشید. ي بدون تزلزلی سر مرد را قطع کردپدرش با تک ضربه

برف اطراف کنده با ولع خون . توانست از خون چشم برداردبرن نمی. شد تا فرار نکندعقب رفت و باید مهار می

. شدنوشید و سرخ میرا می

ي الغراندامی تیان جوان نوزده ساله. نزدیک پاي گریجوي آمد. م افتاد و غلت خوردي ضخیسر از روي ریشه

.اش را روي سر گذاشت و آن را به دور فرستاداو خندید، چکمه. گرفتبود که همه چیز را به شوخی می

ادر ي برن گذاشت و برن به بردستش را روي شانه» .االغ«: جان با صدایی آهسته که گریجوي نشنود گفت

جان چهارده ساله بود؛ » .اش بر اومديخوب از عهده«: جان به او صمیمانه گفت. اش نگاه کردحرامزاده

.ي زیاد در تماشاي عدالت داشتتجربه

هنگام سواري طوالنی براي بازگشت به وینترفل، با وجود فروکش کردن باد و باالتر بودن خورشید، هوا سردتر 

کرد که پا رفت و اسب کوچکش تقال میبرادرانش، خیلی جلوتر از گروه اصلی میبرن همراه . رسیدبه نظر می

.هاي دو برادر برن برودبه پاي اسب

هاي مادرش به رنگ. کردراب درشت و شانه پهن بود و هر روز رشد می» .فراري شجاعانه مرد«: راب گفت

».حداقل تهور داشت«. 24ریورران23ايهاي و چشمان آبی تالیپوست روشن، موي قرمز مایل به قهوه: بود

» .تونستی ببینی، استاركهاش میدر چشم. مرداون مرد از ترس داشت می. نه، اون تهور نبود«: جان اسنو گفت

رسیدند، اما چیز زیادي از دیدشان مخفی هاي خاکستري جان آن قدر تیره بودند که سیاه به نظر میچشم

جان باریک اندام بود اما راب عضالنی بود، پوستش تیره . هم شباهت نداشتندهمسن راب بود، اما به . ماندنمی

.اش نیرومند و سریع بودبود اما پوست راب روشن بود، با وقار و چابک بود اما برادر ناتنی

»تا پل مسابقه بدیم؟. مرگش شایسته بود. هاش رو بکنندها چشمآدر«. راب تحت تاثیر قرار نگرفته بود

خندید در مسیر تاختند، راب می. راب ناسزا گفت و به دنبال او راه افتاد» .قبول«: سبش لگد زد و گفتجان به ا

.پاشیدهایشان برف را به اطراف میکرد، جان ساکت و مصمم بود، سم اسبو هو می

23 Tully
24 Riverrun
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دیده بود و پوش راهاي مرد ژندهچشم. رسیدها نمیاسب کوچک او به پاي آن. برن سعی نکرد که دنبالشان کند

.ي راب محو شد و جنگل دوباره ساکت شدبعد مدتی صداي خنده. کردها فکر میحاال به آن

. آن قدر غرق تفکر شده بود که تا وقتی پدرش سرعت گرفت تا به کنار او بیاید، متوجه نزدیک شدن بقیه نشد

.محبت نبودصدایش بی» حالت خوبه، برن؟«: پدرش پرسید

پوشیده در خز و چرم و بر روي اسب جنگی بزرگ، پدرش مثل یک غول روي او . اال نگاه کردبه ب» .بله، پدر«

».گه که اون ترسیده بودگه که اون مرد شجاعانه مرد، اما جان میراب می«. قد کشیده بود

»کنی؟تو چی فکر می«: پدرش پرسید

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

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

».فروشنددزدند و به آدرها میها رو میاونا زن. اون یه وحشی بود«

دمت شکن بود، از خدر واقع، اون مرد سوگند. کردي پیر باز داشت بهت قصه تعریف میننه«. پدرش لبخند زد

دونه که اگه گیر بیفته، جونش رو از یه فراري می. تر نیستهیچ کس خطرناك. نگهبانان شب فرار کرده بود

ولی تو سوالم رو اشتباه متوجه . براي همین از هیچ جرمی هر چقدر هم که قبیح باشه، پروا نداره. دست میده

».کشتمشخصاً باید اونو میمرد، بلکه چرا منسوال این نبود که اون مرد چرا باید می. شدي

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

. ترهاما سنت ما قدیمی. قبل از رابرت داشتند25هاي تارگرینهمون طور که پادشاه. داره«: پدرش تایید کرد

کنه باید ور ما، کسی که حکم صادر میها جریان داره و به باهاي استاركها هنوز در رگخون نخستین انسان

اگه قراره زندگی یک انسان رو بگیري، بهش مدیونی که به چشمش نگاه کنی و . خودش شمشیر رو فرود بیاره

.اگه طاقت این کار رو نداري، پس شاید اون شخص شایسته مرگ نیست. هاش رو بشنويآخرین حرف

25 Targaryen
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وقتی اون . کنیاز برادرت و شاهت از یه قلعه محافظت میبرن، تو یه روزي پرچمدار راب میشی و به نیابت

حکمرانی که پشت جالدهاي . ي اعدام لذت ببري، اما نباید هم ازش شانه خالی کنیروز برسه، نباید از وظیفه

».کنهمزدور قایم میشه، به زودي واقعیت مرگ رو فراموش می

پدر، برن، زود بیایید، «: دست تکان داد و داد کشید. شدها ظاهر این زمان بود که جان روي ستیغ تپه مقابل آن

.سپس دوباره رفته بود» !ببینید راب چی پیدا کرده

»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

.برن و بقیه به دنبال او سرعت گرفتندجوري و. انداخت

در این دور ماه، بارش برف . جان کنار او هنوز سوار اسب بود. راب را در شمال پل و در ساحل رودخانه یافتند

راب تا زانو در سفیدي برف فرو رفته بود، کاله ردایش عقب کشیده شده بود و . اواخر تابستان سنگین بود

زده صحبت چیزي را به آغوش گرفته بود و دو پسر با صداي آهسته و هیجان. درخشیدآفتاب روي مویش می

.کردندمی

جوري کسل و تیان گریجوي اولین . سوارکاران روي زمین ناهموار با احتیاط جاي پاي مطمئن انتخاب کردند

نفس او بند برن شنید که . گفتخندید و جوك میگریجوي حین سواري می. کسانی بودند که به پسرها رسیدند

.کرد کنترل اسبش را از دست ندهدبرد، سعی میدر حالی که به شمشیرش دست می» !خداي من«. آمد

» !راب، ازش دور شو«: کشید، او داد زددر حالی که اسبش عقب می. جوري زودتر شمشیرش را کشیده بود

برن دیگر داشت از کنجکاوي » .مرده. هتونه به تو صدمه بزنجوري، اون نمی«. راب لبخند زد و به باال نگاه کرد

تر مهمیز بزند، اما پدرش گفت که کنار پل از اسب پایین خواست به اسبش براي حرکت سریعمی. سوختمی

.برن از اسب پایین پرید و دوید. بیایند و پیاده بروند

حق هفت جهنم، این به «: گفتگریجوي می. تا این موقع، جان، جوري و تیان گریجوي هم پیاده شده بودند

»دیگه چیه؟
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».یه گرگ«: راب به او گفت

».اش رو ببیناندازه. یه هیوال«: گریجوي گفت

.کرددر بین برفی که تا کمرش بود، راهش را به کنار برادرهایش باز می. زدقلب برن تند تند می

اش یخ زده بود و بوي خاکستريموهاي . اي نیمه مخفی بوددر میان برف آغشته به خون، هیکل عظیم تیره

هاي کوري را دید که پر از کرم بودند و دهانی گشاد برن چشم. ها دورش را گرفته بودخفیف فساد مثل عطر زن

از اسب خودش بزرگتر بود، دو . ي جانور بود که نفسش را بند آورداما این اندازه. هاي زرد بودکه پر از دندان

.ي پدرش بودشکاريِ سگخانهي بزرگترین سگبرابر اندازه

».شناونا بزرگتر از گرگ می. هیوال نیست و یه دایرولفه«: جان با خونسردي گفت

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

».بینمحاال من یکی رو می«: جان جواب داد

تر از شوق داد کشید و نزدیک. متوجه کالف مو در آغوش راب شداین وقت بود که . برن از هیوال چشم برداشت

. هایش هنوز بسته بودي دایرولف توپ نحیفی پوشیده از موي خاکستري و سیاه بود و چشمتوله. رفت

انگیز ضعیفی هاي غممالید و در لباس چرمی او دنبال شیر بود، نالهي راب میاش را روي سینهکورکورانه پوزه

».تونی بهش دست بزنیبیا، می«: راب گفت. برن با دودلی دستش را دراز کرد. کردمی

اش برادر ناتنی» .این هم مال تو«. سپس با صداي جان به عقب برگشت. برن با اضطراب توله را نوازش کرد

اشبرن روي برف نشست و توله گرگ را روي گونه» .پنج تا هستند«. ي دیگري را در آغوش او گذاشتتوله

.موي آن ظریف و گرم بود. فشرد

خوشم . زننها در قلمروي ما پرسه میبعد این همه سال دایرولف«: ، استاد تربیت اسب، زیر لب گفت26هالن

».نمیاد

».یه عالمته«: جوري گفت

26 Hullen
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جسد را دور زد و . رسیدبا این حال مضطرب به نظر می» .این فقط یه حیوون مرده است، جوري«. پدر اخم کرد

»دونیم که چه چیزي مادر رو کشته؟می«. هایش له شدزیر چکمهبرف

اینجا، درست . یه چیزي به گلوش فرو رفته«: راب، مغرور از اینکه قبل پرسش پدرش جواب را یافته بود، گفت

».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

.هایش شکسته شده بودندآلود به طول سی سانت بود که شاخکگوزن خون

برن نیز . مردها با دلواپسی به شاخ خیره شدند و کسی جرات حرف زدن نداشت. ناگهان همه ساکت شدند

.کردها را حس کند، گرچه علتش را درك نمیتوانست ترس آنمی

» .متحیرم که چطور تا زمان زایمان دوام آورده«. ا برف پاك کردهایش را بپدرش شاخ را دور انداخت و دست

.صداي پدرش طلسم را شکست

».ها مرده بودهشاید مادر قبل از تولد توله... هایی شنیدمداستان. شاید دوام نیاورده«: جوري گفت

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

».میرندم خیلی زود میاونا ه. مهم نیست«: هالن گفت

.برن از نگرانی نالید

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

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

شد، با حظه مثل پدرش، مثل اربابی که روزي میبراي یک ل» .شمشیرت رو غالف کن گریجوي«: راب گفت

».داریمها رو نگه میما این توله«. اقتدار شده بود

».تونید این کار رو بکنید، پسرنمی«: که پسر هالن بود گفت27هاروین

27 Harwin
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».کنیدبا کشتنشون بهشون ترحم می«: هالن گفت

گه، هالن راست می«. ي عبوس تحویل گرفتفهبرن به امید نجات به پدرش نگاه کرد، اما تنها یک اخم و قیا

».مرگ سریع بهتر از مرگ به خاطر سرما و گرسنگیه. پسرم

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

.کند

فقط دو توله زنده . ي پیش باز توله زاییدهفته28ماده سگ قرمز سر رودریک«: راب با سرسختی پافشاري کرد

».شیر کافی داره. موندند

».درهوقتی سعی کنند که شیر بخورند، سگ اونا رو می«

برن، سخت . شنیدن اینکه جان چنین رسمی پدرشان را مخاطب قرار بدهد عجیب بود» لرد استارك«: جان گفت

».سه نر و دو ماده. ها پنج تا هستندتوله«: جان ادامه داد. امیدوار، به جان نگاه کرد

»که چی، جان؟«

براي فرزندان شما مقدر . دایرولف نشان خانوادگی شماست. شما پنج فرزند قانونی دارید؛ سه پسر و دو دختر«

».ها رو نگه دارند، سرورمشده که این توله

در این لحظه از ته دل جان را دوست . دندي مردها به هم نگاه کري پدرش تغییر کرد و بقیهبرن دید که قیافه

شمارش تنها به خاطر اینکه جان خودش . کرد که برادرش چه کردهحتی با وجود سن کم، برن درك می. داشت

که بچه بود، 29او دختران را محسوب کرده بود، و حتی ریکان. را حساب نکرده بود، صحیح از آب در آمده بود

ي اسنو نامی بود که در شمال طبق رسوم به همه. کشیدخانوادگی اسنو را یدك میاي را که ناماما نه حرامزاده

.شدافراد بدشانسی که خودشان فاقد اسم بودند داده می

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

28 Ser Rodrik
29 Rickon
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».پدرمن استارك نیستم،. ي پرچم خاندان استارکهدایرولف زینت دهنده«

من خودم «: راب با عجله سکوتی را که جان به جا گذاشته بود پر کرد. پدرشان متفکرانه جان را برانداز کرد

».گذارم تا بمکهکنم و به دهنش مییه حوله رو با شیرِ گرم خیس می. کنم، پدرازش مراقبت می

»!من هم«: برن تقلید کرد

دم وقت اجازه نمی. تنش آسون ولی انجام دادنش مشکلهگف«. ارباب پسرهایش را به دقت ارزیابی کرد

»مفهومه؟. خواهید، خودتون باید بهشون غذا بدیدها رو میاگه توله. خدمتکاران رو براي این کار تلف کنید

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

گذارم استاد تربیت سگ ما هیچ بدونید که نمی. کنیدشما تربیتشون می. نیدباید تربیتشون هم بک«: پدرشان گفت

خدا بهتون رحم کنه اگه از رسیدگی بهشون غفلت کنید، باهاشون بدرفتاري . کاري با این هیوالها داشته باشه

رولف به همون یه دای. اینا سگ نیستند که براي غذا التماس کنند و با لگد دور بشن. کنید یا بد تربیتشون کنید

مطمئنید که حاضرید تربیتشون رو به عهده . کَنهکشه، بازوي آدم رو از شونه میراحتی که سگ موش می

»بگیرید؟

».بله، پدر«: برن گفت

. راب هم موافقت کرد» .بله«

».میرندها به هر حال میهر چقدر هم سعی کنید، توله«

».دیمما اجازه نمی. میرنداونا نمی«: راب گفت

».رسیدیمتا حاال باید به وینترفل می. هاي دیگه رو بردارید، توله30جوري، دسموند. پس نگهشون دارید«

30 Desmond
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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 . کردا حس میموقع دیگر زیر پوشش چرمی او جاي توله امن بود و گرماي بدن توله ر

.او بود

.وسط پل ناگهان جان ایستاد

»چی شده، جان؟«: پدرشان پرسید

»شنوید؟نمی«

ي گرسنه خودش را هاي تولهبرن صداي باد در بین درختان، تلق تلق سم اسب روي الوارهاي پل و ناله

.شنید، اما توجه جان به صداي دیگري بودمی

ها تماشا کردند که در محلی که آن. اسبش را برگرداند و چهارنعل از روي پل بازگشت» .ااونج«: جان گفت

مدتی بعد، او داشت لبخندزنان پیششان . دایرولف مرده روي برف افتاده بود، جان از اسب پیاده شد و زانو زد

.گشتبرمی

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

برخالف بقیه که مویشان خاکستري » .یا اینکه به زور رانده شده«: کرد گفتششم را تماشا میي پدرشان که توله

به نظر برن . پوشی بود که امروز صبح مرده بودچشمانش به سرخی خون مرد ژنده. بود، این یکی سفید بود

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

».میرهاین یکی از بقیه هم زودتر می. یه زال«: گریجوي با لودگی نابهنجاري گفتتیان

این یکی . فکر نکنم، گریجوي«. انداختجان اسنو نگاه طوالنی به مالزم پدرش انداخت که انسان را به لرز می

».مال منه
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31کتلین-2

.کتلین هیچ وقت از این جنگلِ خدایان خوشش نیامده بود

در آنجا جنگل . 32دنتتالی متولد شده بود؛ در ریورران، خیلی دور در جنوب در کنار رد فورك تراياو یک 

ها در انداختند، پرندهخدایان یک باغ روشن و دلگشا بود که در آن صنوبرهاي بلند روي نهرهاي خنک سایه می

.ها بودخواندند و هوا آکنده از عطر گلهاي پنهان خود آواز میالنه

سه جریب جنگل وحشی و تاریک که در درون این . کردندیان وینترفل از نوع دیگري از جنگل مراقبت میخدا

اینجا . روییداینجا صنوبر نمی. دادبوي رطوبت و فساد می. آور، ده هزار سال دست نخورده بودي حزنقلعه

هاي آهن ها و درختکاجهاي سبز و خاکستري بود؛ جنگلي سوزنجنگل درختان سرسخت پوشیده در زره

ي کمی از یکدیگر قرار داشتند، هاي ضخیم تیره به فاصلهاینجا تنه. ي خود سرزمینسترگ، با قدمتی به اندازه

هاي کج زیر خاك با یکدیگر دست و پنجه نرم بافتند و ریشهها در باالي سر سایبان ضخیمی میشاخه

.گسترده بود و خدایانی که ساکن اینجا بودند، اسم نداشتندهاي اینجا مکان سکوت عمیق و سایه. کردندمی

گرفت، آرامش را در او هر وقت که جان انسانی را می. تواند شوهرش را بیابددانست که امشب کجا میاما می

.یافتسکوت جنگل خدایان می

. س و نامگذاري شده بودکرد، با هفت روغن تقدیریورران را روشن می33کمانی از نور که سپتکتلین زیر رنگین

خدایان او اسم . او به مذهبی اعتقاد داشت که پدرش و پدربزرگش و پدر پدربزرگش قبل از او اعتقاد داشتند

عبادت به همراه یک سپتون با مجمر، بوي اسفند و . ي والدینش بودندهایشان به آشنایی چهرهداشتند و چهره

ها مانند هر خاندان بزرگ از یک جنگل خدایان تالی. آواز بودعود، انکسار نور توسط کریستال هفت وجهی و

محل عبادت، . کردند، اما فقط محلی براي قدم زدن و مطالعه و دراز کشیدن زیر نور خورشید بودمراقبت می

.سپت بود

31 Catelyn
32 Red Fork of the Trident
33 Sept به ترتیب معادل . هاستسپت، سپتون و سپتا کلمات ابداعی نویسنده، در ارتباط با مذهب جنوبی

.معبد، کاهن مرد، کاهن زن
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ي هاي خدا نیایش کند، اما در رگند به خاطر او یک سپت کوچک ساخته بود که بتواند در آن به هفت چهره

اي بود که ها جاري بود و ایمان ند به خدایان باستانیِ فاقد اسم و فاقد چهرهها هنوز خون نخستین انساناستارك

.ها اعتقاد داشتندها به آني جنگل و نخستین انسانفرزندان مفقود شده

ند به آن . نداختاي کوچکی سایه میي کهنسال، روي آب تیره و سرد برکهها، یک درخت چهرهدر مرکز درخت

آلود به هایش به مانند هزاران دست خوني درخت به سفیدي استخوان و برگتنه. گفتمی» درخت نیایش«

هاي چشم. ي درخت عظیم حک شده بودیک صورت مغموم با دقت در جزئیات روي تنه. رنگ قرمز تیره بود

ها مسن آن چشم. کردبه دقت تماشا میايکنندهي خشک قرمز بودند و به شکل ناراحتگودش پر از شیره

ها صحت داشتند، گذاشته شدن اولین سنگ توسط برندون معمار را اگر داستان. تر از خود وینترفلبودند؛ کهنسال

ي شد که در سپیدهگفته می. دیده بودند و برخاستن دیوارهاي گرانیتی قلعه در اطرافشان را تماشا کرده بودند

ها ها را روي درختها از سمت دیگر دریاي باریک، فرزندان جنگل صورتنخستین انسانقرون، قبل از ورود 

.کنده بودند

ي ها هزاران سال پیش بریده شده یا سوزانده شده بودند؛ جز در جزیرههاي چهرهدر جنوب آخرین جنگل

اینجا هر قلعه، جنگلِ خدایان . این باال اوضاع متفاوت بود. کردندها مراقبت میها از درختها که جنگلبانچهره

ي خودش را داشت و هر جنگل خدایان، درخت نیایش خودش را داشت و هر درخت نیایش، نقش چهره

.خودش را داشت

آیس در دامانش بود و داشت با . کتلین شوهرش را نشسته روي سنگی پوشیده از خزه زیر درخت نیایش یافت

کف جنگلِ خدایان، پوشیده از هزاران سال خاك برگ . کردرا تمیز میآب آن برکه که به تیرگی شب بود، تیغه 

هاي سرخ درخت نیایش آمدنش را تماشا رسید که چشمکرد، اما به نظر میهایش را خفه میبود و صداي قدم

.»ند«: به آرامی گفت. کنندمی

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

شنلش را » .کنندها بحث میي اسم توله گرگدر آشپزخانه؛ درباره«. پرسیدند همیشه این سوال را از او می

ها را حس کند، اما سعی توانست نگاه چشممی. روي کف جنگل پهن کرد و کنار برکه پشت به درخت نشست
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اما ریکان . کنهمجذوب شده و بهش محبت می35اش شده، و سنساکامالً عاشق توله34آریا«. کرد که اعتنا نکند

».چندان مطمئن نیست

»ترسیده؟«

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

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

هر خاندانی جمالت خودش . هاتکیه کالم استارك. این جمله مثل همیشه او را لرزاند. افقت کردکتلین مو» .بله«

زدند، وفاداري و صداقت همه الف شرف و افتخار می. انواع شعارها و اندرزها و دعاهاي خانوادگی. را داشت

زمستان دارد : گفتندها میاستارك. هاهمه جز استارك. خوردنددادند، به ایمان و شجاعت سوگند میوعده می

.هاي عجیبی هستندها چه آدماولین بار نبود که کتلین پیش خودش فکر کرد که این شمالی. رسدمی

تکه چرم آغشته به روغنی را در » .اون مرد با سربلندي مرد، تا این حد رو در موردش قبول دارم«: ند گفت

به خاطر «. یافتاي میکشید و فلز درخشش تیرهیحین صحبت آن را به آرامی روي شمشیر م. دست داشت

».کرديبه برن افتخار می. برن از این موضوع خوشحال شدم

توانست می. کرد تماشا کردشمشیري را که ند نوازش می» .کنممن همیشه به برن افتخار می«: کتلین پاسخ داد

کتلین به . صدها بار روي خودش خم کرده بودندگیري، فلز را امواج درون فوالد را ببیند؛ جایی که هنگام قالب

آیس در والریا، قبل نزول فالکت . توانست زیبایی خاص آیس را انکار کنداي نداشت، اما نمیشمشیرها عالقه

اسمی که داشت از آن . بردندساخته شده بود؛ در زمانی که آهنگران عالوه بر پتک، جادو نیز روي فلز به کار می

.ها در شمال پادشاه بودندد؛ یادگاري از عصر قهرمانان که استاركتر بوهم قدیمی

چیزي آن چنان ترس عمیقی در . مرد بیچاره نیمه دیوانه بود. امسال چهارمین نفر بود«: ي گرفته گفتند با قیافه

زیر بن نوشته که قواي نگهبانان شب به «. آه کشید» .هاي من تاثیري روش نداشتوجودش کاشته بود که حرف

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

34 Arya
35 Sansa
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»هاست؟کار وحشی«

شاید روزي . شهو تنها بدتر می«. ند آیس را بلند کرد و درازاي فوالد سرد را تماشا کرد» اي؟چه کس دیگه«

"پادشاه پشت دیوار"یکسره کردن کار این اي جز بسیج کردن قشونم و تاختن به شمال براي 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

کتلین به درخت نیایش در پشت سرش نگاه کرد؛ با پوست روشن » .تري پشت دیوار وجود دارندچیزهاي شوم«

.کردکرد، به آرامی و طوالنی فکر میکرد، گوش مینگاه میو چشمان سرخ 

ي فرزندان جنگل آدرها به همون اندازه. کنیي پیر گوش میهاي ننهزیاد به قصه«. لبخند ند توام با مهربانی بود

گه که اصالً هیچ وقت وجود استاد لوین می. هشت هزار ساله که اثري ازشون نیست. شنمرده محسوب می

».اي هرگز یکیشون رو ندیدههیچ انسان زنده. ندنداشت

» .اي دایرولف ندیده بودتا امروز صبح، هیچ انسان زنده«: کتلین به او یادآوري کرد

تو «. آیس را به غالفش برگرداند» .دونستم که نباید با یک تالی بحث کردباید می«: ند با لبخند ندامت گفت

موضوع . اي به این محل نداريدونم که چندان عالقهمی. نجا نیومديهاي وقت خواب به ایبراي تعریف قصه

»چیه، بانوي من؟

خواستم تا خودت رو تمیز نکردي نمی. انگیزي رسیده، سرورمخبر غم«. کتلین دست شوهرش را گرفت

».مرده36جان ارن. متاسفم، عشق من«: راهی براي تخفیف شدت ضربه نبود، پس رك گفت» .دارت کنمغصه

توانست ببیند که تحملش چقدر براي او سخت است؛ همان طور که انتظار هاي ند باال آمدند و کتلین میشمچ

بزرگ شده بود و لرد ارن که بچه نداشت، براي دو 37ند در نوجوانی به همراه رابرت برتیون در ایري. داشت

36 Jon Arryn
37 Eyrie
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، سرهاي آن دو را خواسته بود، 38دوموقتی پادشاه دیوانه، ایریس تارگرین . مالزمش مشابه پدري دوم شده بود

هاي ماه و باز خود را بلند کرده و شورش 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 کنند39د هاستر تالیدو دختر لر

»خبر قطعیه؟... جان«: ند گفت

حتی استاد . 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 نکشهپایسل کاري نمی

. دید، اما حتی در این وضعیت کتلین را به یاد داشتماتم 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. پیغام فقط گفته که حالشون خوبه و به ایري برگشتند«

خواهرمو . ي لرد جان رو زنده خواهد کردسنگ، خاطرههر. ي شوهرش بوده، نه مال اوناست و همیشه خونه

».به دلداري خانواده و دوستان احتیاج داره. شناسممی

».ي دروازه منسوب کردهعموي تو در دره مستقره، مگه نه؟ شنیدم که جان اونو به مقام شوالیه«

»...کنه، اما هنوزرو راحت میکمی خیال. دهبریندن هر چه در توانش باشه، براي خواهرم و پسرش انجام می«

اون پسر به . تاالرها رو با صدا و فریاد و خنده پر کن. ها رو ببربچه. برو پیش خواهرت«: ند با اصرار گفت

».نباید تنها سوگواري کنه40هاي دیگه در کنارش احتیاج داره و الیسابودن بچه

».دشاه براي دیدن تو داره به وینترفل میادپا. اي هم داشتنامه خبر دیگه. کردمتونستم، میاگه می«

38 Aerys II Targaryen
39 Lord Hoster Tully
40 Lysa
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رابرت «. هایش محو شدي او را بفهمد، اما وقتی درك کرد، افسردگی از چشممدتی طول کشید که ند مفهوم گفته

.وقتی کتلین با سر تایید کرد، لبخند به صورت ند نشست» داره به اینجا میاد؟

اي روي ها را شنیده بود؛ دایرولف مردهاما پچ پچ. باشدتوانست در شادي او شریککتلین آرزو داشت که می

خوف مانند مار به درونش خزید، اما خودش را وادار به لبخند زدن به مرد . برف، با شاخ گوزن در گلو

باید به . کنهدونستم خوشحالت میمی«: کتلین گفت. محبوبش کرد؛ مردي که ارزشی براي شگون قائل نبود

».بر بدیمبرادرت در دیوار خ

ند برخاست و » .اش رو بفرستهترین پرندهبه استاد لوین میگم که تیزبال. خواد که اینجا باشهبن 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 41سرسی. هاشون و حداقل نصف این تعداد، سرباز مزدورتمام پیشخدمتفکر کنم حداقل صد شوالیه با«

».ها با اونا هستندبچه

».دهبه ما کمی فرصت تدارك دیدن می. چه بهتر. کنهبه خاطر اونا رابرت آهسته سفر می«

».برادرهاي ملکه هم از مالزمین هستند«

لنیسترهاي . ي چندانی وجود نداردي ملکه عالقهنوادهدانست که بین او و خاکتلین می. قیافه ند در هم رفت

ها را خیلی دیر به رابرت پیوسته بودند، وقتی که پیروزي کامالً قطعی بود، و ند هیچ وقت آن42»کسترلی راك«

ظاهراً رابرت نصف . خوب، اگه بهاي در کنار رابرت بودن، آفت لنیسترهاست، مشکلی نیست«. نبخشیده بود

».خودش میارهدربارش رو با 

».کنههر جا که پادشاه بره، سرزمینش دنبالش می«

ترینشون رو دیدم، هنوز پستان اون زن لنیستري رو آخرین بار که کوچک. بینیمها رو دوباره میخوبه که بچه«

»شه؟ پنج؟حاال چند سالش می. مکیدمی

41 Cersei
42 Lannisters of Casterly Rock
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گن هر سال لنیستري ملکه ماست و میزن. ند، لطفاً مواظب زبونت باش. پرنس تامن هفت سالشه، همسن برن«

».شهگذره، باد غرورش بیشتر میکه می

جوري . یه ضیافت رو که حتماً باید ترتیب بدیم و رابرت خواهد خواست که به شکار بره«. ند دست او را فشرد

. رتشون کنهي شاهی از اونا استقبال کنه و به اینجا اسکوفرستم که در جادهرو با گارد احترام به جنوب می

».اشي اونا رو سیر کنیم؟ گفتی که راه افتاده؟ لعنت به اون پوست سلطنتیچطور قراره همه
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43دنریس-3

» .پارچه رو نوازش کن. بیا. لمسش کن. گن زیباییبه این می«. برادرش لباس را جلوي چشم او باال نگه داشت

آورد که هیچ به یاد نمی. شدگشتانش مثل آب رد میپارچه چنان نرم بود که به نظر از بین ان. دنی لمسش کرد

»واقعاً مال منه؟«. دستش را عقب کشید. ترسانداو را می. وقت چیزي به این لطافت پوشیده باشد

رنگش باعث «. ي برادرش امشب باال بودروحیه» .45اي از طرف وکیل ایلیریوهدیه«: با لبخند گفت44ویسریس

امشب . ایلیریو قول داده. و طال و هر جور جواهري هم خواهی داشت. شهتو میهاي گر شدن بنفش چشمجلوه

».باید شبیه یه پرنسس باشی

. دانستشاید هیچ وقت واقعاً نمی. دنی فراموش کرده بود که پرنسس بودن به چه شباهت دارد. یک پرنسس

ي وکیل زندگی کرده بودند، خانهقریب به نیم سال در» خواد؟ده؟ از ما چی میچرا این همه چیز به ما می«

دنی سیزده سال داشت؛ به حد کافی بزرگ بود که . کردندخوردند، خدمتکاران او لوسشان میغذاي او را می

.، چنین هدایایی به ندرت در عوض هیچ هستند46بداند اینجا در شهر آزاد پنتاس

هاي هایش لرز داشتند و چشمکه دستویسریس مرد جوان نزاري بود » .ایلیریو احمق نیست«: ویسریس گفت

» .کنمهام رو فراموش نمیدونه که وقتی من به سلطنتم برسم، دوستمی«. بنفش کم رنگ او پر تب و تاب بودند

ي کمتر هاي قیمتی، استخوان اژدها و چیزهاي با بهرهوکیل ایلیریو در تجارت ادویه، سنگ. دنی چیزي نگفت

ها در وییِس ي نه شهر آزاد دوستانی دارد، حتی در ماوراي آندر همهشد گفته می. دیگري دست داشت

شد دوستی نداشت که در عوض بهایی همچنین گفته می. اي پشت دریاي یشمیهاي افسانهو سرزمین47داترك

داد و این چیزها را شنیده بود، اما ها گوش میهاي کوچهدنی به صحبت. شدمناسب حاضر به فروش نمی

خروش خشم . کند حرف او را مورد تردید قرار بدهدکه صالح نیست وقتی برادرش رویابافی میدانستمی

.نامیدمی» بیدار شدن اژدها«ویسریس آن را . برادرش هولناك بود

43 Daenerys
44 Viserys
45 Illyrio
46 Pentos
47 Vaes Dothrak
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حواست باشه که بوي . فرسته تا تو رو بشورندها رو میایلیریو برده«. برادرش لباس را کنار در آویزان کرد

» .گردهامشب دنبال نوع متفاوتی از سواري می. هزار اسب داره48کال دروگو. دت پاك کنیاسطبل رو از خو

بذار «. هاي او را عقب دادبا دست شانه» .راست بایست. کنیباز قوز می«. ویسریس او را منتقدانه برانداز کرد

زد، کشیده ه داشت جوانه میانگشتان ویسریس به آرامی روي پستان او، ک» .ببینند که حاال بدن یه زن رو داري

خواي که نمی. شهاگه بکنی، روزگارت سیاه می. کنیامشب منو سرافکنده نمی«. شد و دور نوك پستان سفت شد

ي زبر لباس دنی، درد نیشگون شدیدتر ها پیچ خوردند؛ به خاطر پارچهانگشت» خواي؟اژدها رو بیدار کنی، می

»خواي؟می«: ویسریس تکرار کرد. بود

».نه«: دنی مطیعانه گفت

خواهر نازنین، وقتی تاریخ «. این کارش بدون محبت نبود. موي او را نوازش کرد» .خوبه«. برادرش لبخند زد

».نویسند، خواهند گفت که از امشب شروع شدسلطنت منو می

اي پنتاس که با هبرج. هاي خلیج نگاه کرداش رفت و با حسرت به آبوقتی او رفته بود، دنی به کنار پنجره

توانست دنی می. هاي سیاهی بودندرخآجرهاي مربع ساخته شده بودند، در برابر خورشید در حال غروب نیم

پوش هاي ژندهخوانند و بر سر بچههاي شبانگاهی آواز میبشنود که روحانیونِ سرخ حین روشن کردن آتش

توانست با اي، دنی آرزو کرد که میبراي لحظه. ي کنندها بازکشند که خارج از دیوارهاي عبادتگاه آنفریاد می

هاي پاره پاره، بدون گذشته و بدون آینده و مجبور به حضور در مهمانی ها باشد، پا برهنه و با لباسآن 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 کوههاي ساخته شده با سنگهاي بزرگ پر شتاب؛ سرزمینی که برجرودخانه

دشان براي شرکت در جنگ پوش زیر پرچم لرهاي زرهشکوه آبی و خاکستري قد برافراشته بودند و شوالیه

در شهرهاي آزاد به اسامی . هاگفتند، یعنی سرزمین اندلمی» رییِش اندلی«ها به آن سرزمین داترك. تاختندمی

این دو کلمه . »سرزمین ما«: اي داشتبرادرش براي آن اسم ساده. هاي مغرب معروف بودوستروس و پادشاهی

طبق حق اصالت، «. شنیدندکرد، خدایان حتماً میر به حد کافی تکرارش میانگار که اگ. براي او به مانند دعا بود

48 Khal Drogo
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تونی از اژدها بدزدي، اوه نمی. مال ماست و با خیانت از ما گرفته شده؛ اما هنوز مال ماست، تا ابد مال ماست

».مونهاژدها یادش می. نه

هرگز این سرزمینی را که برادرش . اوردتوانست به خاطر بیو شاید اژدها واقعاً به یاد داشت، اما دنی نمی

گاردن و گفت، کسترلی راك و ایري، هايها میها که برادرش از آناین مکان. هاست، ندیده بودگفت مال آنمی

فرار کردند تا » بارانداز پادشاه«وقتی از . ها، براي دنی تنها کلمه بودندي چهرهي ارن، دورن و جزیرهدره

اما دنریس تنها یک نطفه در . فت شخص غاصب بگریزند، ویسریس هشت سال داشتازقشون در حال پیشر

.رحم مادرش بود

فرار در نیمه . کرداما از بس که برادرش داستان را تعریف کرده بود، دنی گاهی رخدادها را در ذهنش تصور می

گار، با غاصب در جنگ برادرشان، ری. هاي سیاه کشتیاستون؛ درخشش مهتاب روي بادبانشب به درگون

غارت بارانداز پادشاه توسط کسانی که . دنت و مرگ او به خاطر زنی که دوست داشتهاي خونین ترايآب

التماس پرنسس الیاي دورنی . خواند، یعنی لرد لنیستر و لرد استاركمی» غاصب«هاي ها را سگویسریس آن

نگاه بدون . شد و جلوي چشم مادر کشته شدبراي ترحم، وقتی که وارث ریگار از آغوش او به زور گرفته

» کششاه«ي آخرین اژدهاها از روي دیوارهاي اتاق تخت سلطنتی وقتی که هاي صیقل داده شدهچشمِ جمجمه

.با شمشیري طالیی گلوي پدرشان را برید

کرد که تهدید میاستون متولد شده بود؛ وقتی که یک توفان شدید تابستانی او نه ماه بعد از فرارشان در درگون

ناوگان تارگرین که لنگر انداخته بود، خرد شد و . گفتند که توفان مهیب بودمی. ي جزیره را ویران کندقلعه

مادر سر . پرت شدند» دریاي باریک«هاي خروشان هاي عظیم از دیوارهاي قلعه کنده شدند و به آبسنگ

.ر نبخشیده بودزایمان او مرده بود و ویسریس هرگز او را به این خاط

ساز خودشان لنگر بکشد، با ناوگان تازه» غاصب«درست قبل اینکه برادر . استون را نیز به یاد نداشتدرگون

پایتخت باستانی خاندانشان –استون تا آن زمان دیگر از هفت پادشاهی تنها خود درگون. ها دوباره گریختندآن

ها به غاصب بود، اما یک پادگان آماده فروختن آن. ماندیاد باقی نمیاین هم ز. ها باقی مانده بوددر اختیار آن–



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٣۴صفحھ 

شان ربودند و و چهار مرد وفادار به محل خوابشان نفوذ کردند و آن دو را به همراه دایه49شب سر ویلم دري

.تحت پوشش تاریکی شب به ساحل امن براوس بادبان گشودند

با ریش خاکستري و نیمه کور که بیمار روي تخت افتاده بود و ي گنگی از سر ویلم داشت؛ مردي بزرگ خاطره

پرنسس «دنی را . خدمتکاران از او وحشت داشتند، اما همیشه نسبت به دنی مهربان بود. زددستور عربده می

ولی هیچ وقت تختش را ترك . هایش به نرمی چرم کهنه بودندزد و دستصدا می» بانوي من«و گاهی » کوچک

ي این زمانی بود که در براوس در خانه. شدوي تند و مرطوب مریضی هیچ وقت از او جدا نمیکرد و بنمی

. شدآنجا دنی اتاق خودش را داشت و بیرون پنجره یک درخت لیمو دیده می. کردندبزرگ با در قرمز زندگی می

ي بزرگ دو به زودي از خانهي آن دو را دزدیده بودند و آن بعد مرگ سر ویلم، خدمتکاران اندك پول باقیمانده

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

از آن زمان آواره بودند؛ از براوس به میر، از میر به تایروش و بعد به کوهور و ولنتیس و الیس؛ هیچ وقت در 

هاي اجیر شده توسط غاصب اصرار داشت که آدمکش. گذاشتبرادرش نمی. ماندندیک محل زیاد باقی نمی

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

ها و سر میزشان خشنود بودند، ها در خانهابتدا حاکمان و والیان و تاجرین بزرگ  از استقبال از آخرین تارگرین

غاصب، درها به رویشان بسته شد و زندگیشان توسط » تخت آهنین«ي اشغال ها و ادامهاما با گذشت سال

هایی هاي اندکشان را فروختند گذشت و حتی سکهها از زمانی که به اجبار آخرین گنجینهسال. تر شدمحقرانه

هاي پنتاس، برادرش را شاه ها و میخانهکوچهدر پس. که از فروش تاج مادرشان به دست آورده بودند ته کشید

.گفتندخواست بداند که به خودش چه مینی نمید. نامیدندگدا می

کرد گاهی وقتی در این باره صحبت می» .گیریمخواهر نازنینم، روزي همشو پس می«: دادبرادرش به او قول می

استون و بارانداز پادشاه، تخت آهنین و هفت پادشاهی، همه جواهرات و ابریشم، درگون«. لرزیدهایش میدست

تنها چیزي که دنریس . ویسریس به امید آن روز زنده بود» .گیریماند پس میگرفتهچیزهایی که از ما

ي بزرگ با در قرمز و درخت لیموي بیرون پنجره بود، و بچگی که هیچ وقت تجربه خواست پس بگیرد، خانهمی

.نکرده بود

49 Willem Darry
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خدمتکاران ایلیریو وارد شدند، » .بیایید تو«: دنی از پنجره رو برگرداند و گفت. اي به در وارد شدي آهستهضربه

. اي از جانب یکی از دوستان زیاد داترکی وکیلها برده بودند، هدیهآن. تعظیم کردند و مقدمات کارشان را چیدند

پیرزن که کوچک و مثل موش . ها برده بودندبا این حال، آن. در شهر آزاد پنتاس بردگی وجود نداشت

او محبوب ایلیریو بود؛ دخترکی شانزده ساله با موي روشن . دختر جبران کردخاکستري بود، هیچ حرفی نزد، اما

.کردو چشمان آبی که مدام حین کار وراجی می

دختر لباس زبر . شد، وان او را پر کردند و با روغن خوشبو معطرش کردندبا آب داغ که از آشپزخانه آورده می

سوزاند، اما دنی عقب نکشید یا داد آب می. اخل وان شودکتانی را از روي سر دنی درآورد و کمک کرد که د

بعالوه، برادرش زیاد به او گفته بود که هیچ . شد که احساس تمیزي بکندباعث می. گرما را دوست داشت. نزد

».آتش در خون ماست. خاندان ما خاندان اژدهاست«. چیز براي یک تارگرین زیادي داغ نیست

دخترك . باز هیچ حرفی نزد. روشن او را شست و به مالیمت با شانه صافش کرداي 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 می50صد هزار مرد در کاالسارش. هاش از طالستگردنبند برده

ایه، قیافهکال چه مرد خوش: هاي مشابه بیشتري شنید، خیلی بیشترتعریف» .تاق داره و درها نقره خالص هستندا

جنگه، ماهرترین کسی که تا به حال سوار اسب شده، تیرش خطا چه قدي داره و چقدر قاطعه، دالورانه می

ها بین تارگرین. یس ازدواج خواهد کردکرده که بعد بلوغ با ویسرهمیشه تصور می. دنریس چیزي نگفت. نمیره

. فاتح، خواهرش را به همسري برگزیده بود51از زمانی که اگان. ها بود که برادر با خواهر ازدواج کرده بودقرن

ها تبار شاهی بود، نسل طالیی والریاي ویسریس هزاران بار به او گفته بود که نسل باید پاك بماند؛ نسل آن

هاي پست ها خونشان را با خون انسانکرد و تارگرینها با حیوانات حقیر آمیزش نمیاژد. کهن، خون اژدها

.کشید که او را به یک غریبه بفروشد؛ به یک بربربا این وجود، ویسریس اکنون نقشه می. آمیختندنمی

را شانه دخترك آن قدر مویش. ها کمک کردند از آب خارج شود و با حوله خشکش کردندوقتی تمیز شد، برده

هاي داترك را روي او هاي معطر دشتي گلدر این مدت، پیرزن عصاره. درخشیدي مذاب میکشید که مثل نقره

هاي زیر را که لباس. ها، و آخري آن پایین بین پاهاها، روي نوك پستانکمی روي هر مچ، پشت گوش: مالید

50 Khalasar
51 Aegon
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دخترك . هایش بود، به او پوشاندندگري چشماي جلوهوکیل ایلیریو فرستاده بود و لباس ابریشمی قرمز را که بر

نشان دمپایی مطال به پاهاي او فرو برد و پیرزن تاج را روي موهایش ثابت کرد، سپس النگوهاي طالي یاقوت

هاي کهن ي طالیی سنگینی مزین با نشانآخر از همه نوبت گردنبند رسید؛ حلقه. هایش انداختبه مچ دست

.والریائی

اي که پشتش نقره دنی در شیشه» .حاال شبیه یه پرنسس شدي«: رشان تمام شد دخترك با هیجان گفتوقتی کا

با خودش فکر کرد که . کاري فراهم کرده بود، ظاهر خودش را تماشا کردمالیده بودند و ایلیریو با مالحظه

هایش گردنبند بود که حتی بردهاینکه کال دروگو چقدر ثروتمند : ي دخترك به یادش افتادپرنسس شده، اما گفته

.هاي سردي فرو رفتهاي لختش سوزنناگهان احساس لرز کرد و به بازو. طال داشتند

ي حوض نشسته بود و دستش را به داخل آب برده برادرش در هواي خنک تاالر ورودي به انتظار او روي لبه

»...ظاهرت. خوبه. بله. بچرخ«. وقتی دنی ظاهر شد، او ایستاد و منتقدانه برانداز کرد. بود

ي بزرگش، ظرافت با توجه به جثه. شد، این را گفتوکیل ایلیریو که از راهرویی وارد می» .شاهانه است... «

روي . جنبیدندهاي گشاد ابریشمی، طبقاتی از چربی میرفت، زیر لباسوقتی راه می. آور بودحرکاتش شگفت

ي او آن قدر روغن زده بود که ریشش کارش به ریش زرد دو شاخهدرخشید و خدمتهر انگشتش جواهري می

ترین روز، خالق روشنایی در این مبارك«: گرفت گفتوکیل وقتی دست دنی را می. زدمثل طالي واقعی برق می

سرش را براي احترام خم کرد و یک لحظه بین ریش » .شما رو غرق رحمت خودش بکنه، پرنسس دنریس

دروگو . یه رویاست، عالیجناب، چه زیبا«: به ویسریس گفت. اي زرد فاسدي را نشان دادهطالیی خود دندان

» .اش میشهشیفته

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 میندخویانهي تقیافه. کشیده شده بود و با سنجاقی از جنس استخوان اژدها بسته شده بود

ي شمشیري که ایلیریو امانت دستش را روي دسته. دادهاي سخت و خشک صورتش را بیشتر بروز میچین

»ده؟هاي این همه کم سن رو ترجیح میمطمئنی که کال دروگو زن«: داده بود گذاشت و گفت
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بهش نگاه «. دادکه ایلیریو این جواب را میاولین بار نبود » .در نظر کال سنش کافیه. پرنسس قاعدگی دیده«

شکی نیست که از نسل کهن والریاست، هیچ شکی، هیچ ... هاي ارغوانیطالیی، اون چشم- اون موي نقره. کن

» .ممکن نیست دروگوي ما رو مفتون نکنه. زاده است، دختر پادشاه قبلی، خواهر پادشاه جدیدو اشراف... شکی

.لرزدد، دنریس دید که بدنش میوقتی حاکم دستش را رها کر

»...ها، گوسفندهاپسرها، اسب. ها کج سلیقه هستندکنم که وحشیفکر می«: برادرش با تردید گفت

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

»کنی؟منو ابله فرض می«. خشم در چشم برادرش برق زد

اگه باعث . پادشاهان فاقد احتیاط مردم عادي هستند. کنمشاه فرض میشما رو پاد«. حاکم تعظیم مختصري کرد

.برگشت و با دست زدن باربرها را صدا کرد» .خوامرنجش خاطر شما شدم عذر می

دو . هاي پنتاس کامالً تاریک شده بودوقتی سوار بر تخت روانِ پر نقش و نگار ایلیریو عازم شدند، خیابان

رفتند و یک دوجین مرد نیرومند تخت را روي اه با دو فانوس نفتی جلوتر میخدمتکار براي روشن کردن ر

دنی پشت عطر غلیظ ایلیریو، بوي بدن . ها در درون، هوا گرم و خفه بودپشت پرده. کردندهایشان حمل میشانه

.کرداو را حس می

» دریاي باریک«سمت دیگر ذهن او متوجه. توجه به این چیزها، کنار دنی روي بالش دراز کشیدبرادرش بی

ي شمشیر امانتی را نوازش با انگشتانش دسته» .ما به تمام کاالسارش نیاز نخواهیم داشت«: ویسریس گفت. بود

با ده . ده هزار نفر کافیه«. دانست که هیچ وقت به شکل جدي از شمشیر استفاده نکرده استکرد، اما دنی میمی

مملکت به پشتیبانی از پادشاه برحق قیام خواهد . هفت پادشاهی رو درو کنمتونم کل کش، میهزار داترکی نعره

ها در آتش دورنی. ها بیشتر از من به غاصب عالقمند نیستندتایرل، ردواین، دري، گریجوي، این. کرد

شاهشون اونا خواستار برگشت پاد. و مردم عادي با ما خواهند بود. سوزندهاش میخواهی براي الیا و بچهانتقام

»شون اینه، مگه نه؟خواسته«. با اضطراب به ایلیریو نگاه کرد» .هستند
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در سراسر مملکت، سربازها . اونا ملت شما هستند و کامالً دوستتون دارند«: وکیل ایلیریو با مهربانی گفت

ر روزي که شما از دوزند و به انتظاها پرچم اژدها مینوشند؛ زنها به سالمتی شما شراب میمخفیانه در پادگان

هاي من این طور حداقل جاسوس«. ي حجیمش را باال انداختشانه» .کننداون طرف آب برگردید، قایمشون می

».گنمی

دنی جاسوس یا راهی براي اطالع از اعمال و تفکرات اشخاص در آن سمت دریاي باریک نداشت، اما به 

اما برادرش با اشتیاق سر . ر چیز ایلیریو مشکوك بودسخنان شیرین ایلیریو مشکوك بود، همان طور که به ه

برادرش که هیچ وقت کسی را » .کشمهمون طور که برادرم رو کشت، من خودم غاصب رو می«. تکان داد

».کش رو، به خاطر کاري که با پدرم کردهمین طور لنیستر شاه«. نکشته بود، این وعده را داد

هاي درشت ایلیریو دید، اما ترین حد لبخند را روي لبدنی بازيِ کم» .رهترین کاشایسته«: 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

.کنددنت را مرور مییک بار دیگر نبرد تراي

. ها دیوارهاي بلند آجري آن را کامالً پوشانده بودندیچکپ. هاي ساحل بودي کال دروگو کنار آبکاخ نه طبقه

شهرهاي آزاد همیشه نسبت به روساي . اندها گفته بود که وکالي پنتاس این کاخ را به کال دادهایلیریو به آن

موضوع این نیست که از این بربرها «: دادایلیریو با لبخند توضیح می. سوار، سخاوتمند بودندقبایل اسب

هاي حداقل روحانی. خالقِ روشنایی دیوارهاي شهر رو در برابر یک میلیون داترك حفظ خواهد کرد. سیمترمی

»شه، چرا خطر کنیم؟ولی وقتی جلب دوستی اونا این همه ارزون تمام می... گنسرخ این چنین می

او پوست مسی و . کشیدهاي کاخ با خشونت پرده را کنار تخت روان جلوي دروازه متوقف شد و یکی از نگهبان

. ها را به سر داشتدار نشدهمو بود و کاله برنزي لکهها را داشت، اما صورتش بیي داتركاي تیرهچشم قهوه

وکیل ایلیریو چیزي به زبان ناهنجار داترکی گفت؛ نگهبان با صدایی مشابه جواب . ها انداختنگاه سردي به آن

.بگذرندداد و با دست عالمت داد که از دروازه

ي دنی به نظر به همان اندازه. ي شمشیر امانتی چنگ زده استدنی متوجه شد که دست برادرش محکم به دسته

».ي گستاخخواجه«: وقتی تخت روان به سمت ورودي کاخ به راه افتاد، ویسریس زمزمه کرد. ترسیده بود
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چنین اشخاصی دشمن . مانی حضور دارنداشخاص مهم زیادي امشب در مه«. سخنان ایلیریو به مانند عسل بود

شکی نیست که غاصب . حضرتترین بین اونا، اعلیشخص شما مهم. هاش محافظت کنهکال باید از مهمان. دارند

».دهبراي سر شما پاداش خوبی می

هاي آدمکش. گم که سعی کردهآه بله، اون سعی کرده، ایلیریو بهت با اطمینان می«: ویسریس با خشم گفت

».ام، اون خواب راحت ندارهمن آخرین اژدها هستم و تا زنده. جیرش به همه جا ما رو تعقیب کردندا

پرده کنار کشیده شد و یک برده دستش را براي کمک به دنریس . حرکت تخت روان کند شد و بعد متوقف شد

د؛ یک دستش هنوز محکم برادرش به دنبال او بیرون آم. دنی دید که گردنبند او برنز عادي است. دراز کرد

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

به سمت دیگر تاالر ورودي مشایعت شدند که روي . داخل کاخ، هوا آکنده از بوي ادویه و لیمو و دارچین بود

نفت در سراسر طول . والریا را به تصویر کشیده بودهاي رنگی، صحنه نابودياي از شیشهکف آن مجموعه

اي با صدایی ي سنگی، خواجههاي در هم پیچیدهزیر یک تاق از برگ. سوختهاي آهنی میدیوارها در فانوس

ها و ها و راینویسریس از خاندان تارگرین، سومین با نام او، پادشاه اندل«: زیر و ملیح ورودشان را اعالم کرد

بورن، پرنسس خواهر ایشان، دنریس استورم. ها، فرمانرواي هفت پادشاهی و حافظ سرزمیننساننخستین ا

».میزبان محترمشان، ایلیریو موپاتیس، وکیل شهر آزاد پنتاس. استوندرگون

هایی از رنگ مهتاب سایه. هایش را پیچک پوشانده بوداز کنار خواجه گذشتند و وارد حیاطی شدند که ستون

ها روساي قبایل داترك بودند؛ مردانی بزرگ با بسیاري از مهمان. انداختها میخاکستري روي برگسفید تا

ي سیاهشان زدههاي فلزي متصل بود؛ موي روغنهاي آویزانشان حلقهاي مایل به سرخ که به سبیلپوست قهوه

ها و سربازان مزدور پنتاسی و میري با این حال براوسی. هایی از آن آویزان بودنددر عقب بافته شده بود و زنگ

تر بود، مردانی پر مو از بندر ایبن و اربابانی از جزایر و تایروشی، یک روحانی سرخ که از ایلیریو هم چاق

ها را تماشا دنریس با شگفتی آن. خوردندها به چشم میتابستان که پوستشان به سیاهی آبنوس بود، بین مهمان

.برش داشت؛ متوجه شد که تنها زن حاضر استو ناگهان ترس... کردمی
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کنار ستون، . ي دروگو هستنداون سه نفر که اونجا ایستادند، برادران قسم خورده«: ها زمزمه کردایلیریو به آن

مردي که ریش سبز داره، برادر حاکم تایروشه و مردي که پشت سرشه، . کال مورو با پسرش روگورو ایستاده

».52سر جورا مورمونته

»یه شوالیه؟«. آخرین اسم، توجه دنی را جلب کرد

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

.از دهانش پرید» کنه؟اینجا چکار می«

اد قاچاق به جاي اینکه چند صی. به خاطر یه خالف ناچیز. خواستغاصب سرش رو می«: ها گفتایلیریو به آن

یه مرد باید اجازه . قانون مزخرفیه. فروش تایروشی فروختهرو به نگهبانان شب تحویل بده، اونا رو به یه برده

».انجام هر کاري با اموال خودش رو داشته باشه

دنی متوجه شد که خودش دارد با » .ي مهمانیِ شب با سر جورا صحبت کنممایلم که قبل خاتمه«: برادرش گفت

شد، اما مرد نسبتاً مسنی بود که از چهل سال گذشته بود و داشت کچل می. کندوي شوالیه را برانداز میکنجکا

ي سبز سیر او، نقش تنهروي نیم. به جاي ابریشم و کتان، پشم و چرم به تن داشت. هنوز نیرومند و تندرست بود

.شدیک خرس سیاه که روي دو پا ایستاده بود دیده می

کرد که وکیل ایلیریو کف دست خیسش را روي اش را تماشا مین مرد غریبه از وطن ناشناختهدنی هنوز ای

».پرنسس عزیز، اونجا، این هم خود کال«: ي برهنه او گذاشت و زمزمه کردشانه

دانست که اگر موجب ناخشنودي کرد و میدنی میل به فرار و قایم شدن داشت، اما ویسریس به او نگاه می

با اضطراب برگشت و به مردي که ویسریس امیدوار بود قبل پایان شب از . ود، اژدها بیدار خواهد شدبرادرش ش

کال دروگو از بلندترین مردان حاضر در اتاق . دخترك برده زیاد اغراق نکرده بود. او خواستگاري کند نگاه کرد

از . نگی بود که در باغ ایلیریو دیده بودیک سر و گردن بلندتر بود، با این وجود راه رفتنش به چابکی و وقار پل

به سبیل کلفتش . پوستش به رنگ مس جالدار بود. تر بود و بیش از سی سال نداشتآنچه انتظار داشت جوان

.هاي طال و برنز متصل بودحلقه

52 Ser Jorah Mormont



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۴١صفحھ 

».اونو پیش شما میارم. اینجا منتظر بمونید. باید براي اداي احترام برم«: وکیل ایلیریو گفت

رفت، برادرش به بازوي او چنان چنگ زد که دردش اش به سمت کال میهاي بدقوارهی که ایلیریو با قدمدر حال

»بینی، خواهر نازنینم؟موي کال رو می«. گرفت

هاي ریزي از آن آویزان بودند که وقتی زنگ. موي دروگو به سیاهی نیمه شب و آغشته به روغن معطر بود

رسید و انتهاي گذشت، حتی به زیر باسنش میکامالً از کمرش می. دادندصدا میکرد به آرامی دروگو حرکت می

.شدهاي دروگو مالیده میآن به پشت ران

خورند، از روي شرم موهاشون رو ها در جنگ شکست میبینی چه درازه؟ وقتی داتركمی«: ویسریس گفت

اون اگان، ارباب اژدهاست . نبرد شکست نخوردهکال دروگو هیچ وقت در . ي ننگ رو ببینندبرند تا همه لکهمی

».اش خواهی بودکه دوباره زنده شده و تو ملکه

برادرش . هایش به سردي و تیرگی سنگ بودچشم. رحم بودصورتش خشن و بی. دنی به کال دروگو نگاه کرد

که از این مرد داشت زد، اما ترس از برادرش به حد ترسیشد گاهی او را میوقتی باعث بیدار شدن اژدها می

ویسریس لطفاً، من «. دنی صداي آهسته و ضعیف خودش را شنید» .اش بشمخوام ملکهنمی«. رسیدنمی

».خوام به خونه برگردمخوام، مینمی

چطور قراره به «. شد از لحنش متوجه خشمش شدویسریس صدایش را آهسته نگه داشت، اما می» خونه؟«

ویسریس، او را به سایه و دور از چشم دیگران » !مون رو از ما گرفتنداونا خونهخونه بریم، خواهر نازنینم؟

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

.شان بوددست رفته

اي واقعی برایشان نبود، ولی تمام مطمئناً خانههایشان در ویالي ایلیریو بود؛ منظور دنی تنها برگشتن به اتاق

ي حتی به خانه. شدشد؛ آنجا برایش خانه محسوب نمیاما برادرش حاضر به قبول آن نمی. چیزي بود که داشتند

دنی . ویسریس به انتظار جواب، با انگشتانش محکم بازوي او را فشرد. شدبزرگ با در قرمز راضی نمی

.هایش جمع شداشک در چشم. لرزیدصدایش می» ...مدوننمی«: سرانجام گفت
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با ارتش کال . ریم، خواهر نازنینمما با یه ارتش به خونه می. دونممن می«: ویسریس با خشونت گفت

و اگه براي به دست آوردنش، تو باید با کال ازدواج کنی و باهاش بخوابی، . ریمدروگوست که ما به خونه می

ي ي کاالسارش تو رو بکنند، خواهر نازنینم؛ همهگذاشتم همهاگه الزم بود، می«. زدلبخند » .ديانجامش می

. ممنون باش که فقط دروگوئه. هاشون، اگه براي به دست آوردن ارتشم الزم بودچهل هزار سرباز و حتی اسب

روگو رو پیش ما ایلیریو داره د. هاتو پاك کنحاال چشم. به موقعش شاید حتی یاد بگیري که ازش خوشت بیاد

».کنیمیاره و اون نباید ببینه که گریه می

ها وکیل ایلیریو با لبخند و تعظیم مداوم، داشت کال دروگو را به جایی که آن. دنی برگشت و دید که صحت دارد

.ها را که هنوز جاري نشده بودند با پشت دستش پاك کرداشک. کردایستاده بودند مشایعت می

لبخند بزن و راست بایست تا ببینه که «: ي شمشیرش رفت و با اضطراب زمزمه کردستهدست ویسریس به د

» .دونن چیزي که داري، چقدر کمهخدایان می. پستون داري

.دنریس لبخند زد و راست ایستاد
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ادارد-4

هاي ن و شوالیهها شامل پرچمداراریخت؛ مهماناي از طال و نقره و فوالد براق از دروازه به داخل میرودخانه

باالي سرشان چندین پرچم طالیی مزین به . شدندخورده و آزاد بودند و سیصد نفر میمغرور، سربازهاي قسم

.خوردنقش گوزن تاجدار برتیون با باد شمالی تکان می

آمد و آن، با موي روشن طالیی خود بود که می53آن، سر جیمی لنیستر. شناختند بسیاري از سوارکارها را می

توانست ولیعهد باشد و پسر بلندقد کنار او تنها می. بود که صورتش به شکل بدي سوخته بود54سندور کلگان

.بود55آمد، مطمئناً تیریون لنیسترها میاي که پشت سر آنمرد کوتوله

فید گارد شاهنشاهی، مردي بود که به نظر ند غریبه با این وجود، در جلوي ردیف بین دو شوالیه با رداهاي س

اي آشنا از روي اسب جنگی به پایین پرید و کم مانده بود در آغوش او تا اینکه مرد با قهقهه... رسیدمی

پادشاه سر تا پاي او را برانداز کرد و » .آه، دیدن صورت خشک تو چه لذتی داره! ند«. هاي ند بشکننداستخوان

».الً تغییر نکردياص«. خندید

پانزده سال پیش که براي تصاحب یک تاج با هم تاخته بودند، . شد که ند همین حرف را بزندکاش می

مردي تیزچشم با اصالح صاف بود که بدنی عضالنی به مانند رویاي یک دوشیزه 56فرمانرواي استورمز اند

و وقتی زره و کالهخود شاخدار خاندانش را با دو متر قد، کنار بیشتر مردها به مانند یک برج بود . داشت

اش پتک آهنی خارداري بود او قدرت یک غول را نیز داشت؛ سالح مورد عالقه. شدپوشید، غولی واقعی میمی

.شددر آن روزها بوي چرم و خون مثل عطري بود که از رابرت جدا نمی. کردکه ند به زحمت بلند می

آخرین بار، ند پادشاه . کردشد و دور شکمش با قدش رقابت میاو جدا نمیاکنون بوي عطر بود که مثل عطر از

را نه سال پیش ضمن شورش بیالن گریجوي دیده بود؛ وقتی که براي پایان بخشیدن به ادعاهاي کسی که 

ي گریجوي، در قلعه سقوط کرده. خودش را پادشاه جزایر آهن نامیده بود، گوزن و دایرولف متحد شده بودند

از آن . برت تسلیم شدن لرد شورشی را پذیرفت و ند پسر او، تیان، را به اسم مالزم گروگان خود نگه داشترا

53 Ser Jaime Lannister
54 Sandor Clegane
55 Tyrion Lannister
56 Storm’s End
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ي دو ریشی زبر و سیاه، چانه. شب که شانه به شانه هم ایستاده بودند، پادشاه حداقل بیست کیلو وزن گرفته بود

ي زیر هاي تیرهپنهان کردن شکم و یا حلقهساخت، اما هیچ چیز قادر بهاش را مخفی میطبقه و غبغب سلطنتی

.هایش نبودچشم

. حضرتاعلی«: با این وجود، رابرت اکنون پادشاه ند بود، نه اینکه تنها یک دوست باشد، پس ند تنها گفت

».وینترفل در خدمت شماست

ي ملکه. گرفتندیل میها را تحوهاي آنشدند و مهترها اسبدیگر بقیه مهمانان نیز داشتند از اسب پیاده می

ي چرخداري که با آن سفر کرده بودند، خانه. هاي کوچکترش پیاده وارد شدرابرت، سرسی لنیستر، به همراه بچه

کشیدند هاي طالکاري شده بود که چهل اسب تنومند آن را میاي از چوب بلوط و ورقهي عظیم دو طبقهکالسکه

ند در برف براي بوسیدن انگشتري ملکه زانو زد، در حالی که . عریض بودي قلعه زیادي و براي عبور از دروازه

ها را جلو آوردند، معرفی کردند و به سپس بچه. هاست ندیده، کتلین را بغل کردرابرت به مانند خواهري که مدت

.شکل مناسب هر دو طرف تحسینشان کردند

خوام اداي می. منو به سرداب ببر، ادارد«: گفتگویی، پادشاه به میزبانشآمدبه 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

ها از اول صبح تاخته بودند، همه خسته آن. ملکه شروع به اعتراض کرده بود. حرف دیگري الزم نبود. بیاورند

ملکه بیش از این نگفت؛ . توانستند صبر کنندها میمرده. 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. سرداب رفتندداد، با هم به ند و این پادشاه که به زحمت تشخیصش می

کردم دیگه داشتم فکر می«: رابرت حین پایین رفتن شروع به شکایت کرد. ند با فانوس از جلو رفت. خوردندمی

کنند، آدم ي هفت پادشاهی من صحبت میاون طور که در جنوب درباره. رسیمکه هیچ وقت به وینترفل نمی

».م تو به بزرگی مجموع شش تاي دیگه استکنه که سهفراموش می

»حضرت؟امیدوارم که از سفر لذت برده باشید، اعلی«
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ي درست و حسابی در شمال همش مرداب و جنگل و دشت، بدون یه مسافرخانه«. رابرت باد به دماغ انداخت

»هات کجا قایم شدن؟رعیت. ي به این وسعت ندیده بودمسرزمین خالی از سکنه. تنگه

ها مانند بازدم بادي را که از پله» .کشیدند که خودشون رو نشون بدناحتماالً خجالت می«: به شوخی گفتند

».ها اتفاق نادریهدر شمال دیدن پادشاه«. کردآمد، حس میسردي از اعماق زمین باال می

فتن براي حفظ تعادل دستش پادشاه هنگام پایین ر» !برف، ند. دم که زیر برف قایم شده بودندبیشتر احتمال می«

.را روي دیوار گذاشت

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

».شهسبک می

».لرزهشه؟ از فکرش بدنم میزمستون اینجا چه شکلی می! آدرها برف سبک رو از شما بگیرند«

».همیشه دوام آوردیم. ها دوام میارناما استارك«. ند اقرار کرد» .شنیها سخت مزمستون«

هاي رز طالیی باغ» گاردنهاي«در . اش رو بچشیباید قبل اینکه تابستون فرار کنه، مزه. باید به جنوب بیاي«

وانه، هلو، شفتالو، تو ترکند؛ هنداند که در دهنت میها اون قدر رسیدهمیوه. بینه امتداد دارندتا جایی که چشم می

با اون » استورمز اند«حتی در . اش رو برات آوردمبینی، نمونهخودت می. هایی رو نچشیديهمچین شیرینی

و باید شهرها . شه که حال تکون خوردن نداريوزه، روزها اون قدر گرم میهاي شدید که از سمت خلیج میباد

ر از غذا هستند، شراب تابستانی اون قدر ارزون و خوبه که تنها با همه جا پر از گله، بازارها پ! رو ببینی، ند

. اش کوبیدخندید و با دست روي شکم فربه» .همه چاق و مست و ثروتمند هستند. شینفس کشیدن مست می

درست زیر . کنندها با گرما حیا رو فراموش میخورم که زنقسم می«. زدندچشمانش برق می» !و دخترها، ند«

هاي ها با لباسهوا براي پشم و خز زیادي گرمه، پس حتی در خیابان. کنندلخت در رودخانه شنا میقلعه،

کنند کنند که اگه پولشو داشته باشند ابریشمیه و اگه نداشته باشند کتانیه، اما وقتی عرق میکوتاهی رفت و آمد می

. پادشاه از ته دل خندید» .دندچسبه، انگار که لباس نپوشیکنه و لباس به بدنشون میفرقی نمی
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توانست ادارد استارك را کسی نمی. دانست چگونه خوش بگذراندرابرت برتیون همیشه پراشتها بود، کسی که می

وقتی به . ها براي پادشاه نشودبا این حال، ممکن نبود که ند متوجه بهاي این خوشی. به خوشگذرانی متهم کند

.اش زیر نور فانوس سرخ بودزد و در تاریکی سرداب، چهرهفس نفس میها رسیدند، رابرت نپایین پله

ها تکان خوردند و کج سایه. ي وسیع چرخانددایرهفانوس را در یک نیم. »حضرتاعلی«: ند با احترام گفت

اخت سهاي گرانیتی را نمایان میتابید و در جلو ردیف طوالنی از ستوننور لرزان، زیر پا روي سنگ می. شدند

ها روي تخت سنگی خود پشت به دیوار نشسته ها، مردهبین ستون. که دو تا دو تا به داخل تاریکی ادامه داشتند

».جاي اون در آخر، پیش پدر و برادرمه«. کردندي آرامگاه بقایاي فاسدشدنی خود را مسدود میبودند و دهانه

. هوا این پایین سرد بود. لرزید، ساکت دنبال کردنی میرابرت که از سوز زیرزمی. ها نشان دادراه را بین ستون

لردهاي وینترفل عبورشان . شدهاي باالي سرشان منعکس میخاست و از تاقهایشان از سنگ برمیصداي قدم

هاي طوالنی در ردیف. ي قبرها تراشیده شده بودهاي مسدود کنندهها روي سنگتندیس آن. کردندرا تماشا می

هاي سنگی بزرگی زیر هاي کور به تاریکی دایمی خیره بودند، در حالی که دایرولفو با چشمنشسته بودند

.خورندها تکان میرسید که پیکرهها به نظر میها موقع عبورِ زندهبا جابجایی سایه. پایشان دراز کشیده بودند

یک شمشیر دراز آهنی روي پاي ي خودشان، جو در دخمهطبق رسوم کهن، براي محبوس نگه داشتن ارواح کینه

ها خیلی وقت پیش زنگ زده بودند و از ترینقدیمی. شد که صاحبش لرد وینترفل بودهاي گذاشته میهر پیکره

ند فکر کرد که آیا به این معنا . هایی قرمز در جایی که فلز روي سنگ قرار داشت باقی مانده بودها تنها لکهآن

لردهاي قدیمی وینترفل . امیدوار بود که چنین نباشد. ول گشتن در قلعه آزادنداست که اکنون آن ارواح براي 

در قرون پیش از ورود اربابان اژدها از آن . کردنداند که بر آن حکومت میمردانی به خشونت سرزمینی بوده

. دندخوردند و به خود لقب پادشاه شمال را داده بوها به هیچ کس سوگند وفاداري نمیطرف دریا، آن

پیش رویشان سرداب به درون تاریکی هنوز ادامه داشت، اما بعد . ند باالخره ایستاد و فانوس نفتی را باال برد

ند فکر کردن در این . هایی تاریک که منتظر او و فرزندانش بودندها خالی و گشوده بودند؛ حفرهاین نقطه مقبره

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

.ابرت بدون اینکه حرفی بزند، زانو زد و سرش را خم کردر
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تراش او را خوب 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 بود، هاي سنگیساکت و با وقار نشسته بود، با انگشت. شناختهمی

.هاي کوچکتر دو طرفش، مال فرزندانش بودندمقبره. شمشیر به او کمک نکرده بوداما در زندگی

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 و . ا کندپدرش را وادار کرده بودند که مرگ او را تماش. اش کردنددیوانه، ایریس تارگرین، خفه

.بزرگترین پسر بود و براي حکمرانی متولد شده بود

ند با تمام وجود . اي داشتکنندهلیانا 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 میاز نگاهش به صورت لیانا، به نظر می» .از این زیباتر بود«: پادشاه گفتبعد مدتی سکوت، 

اَه، لعنت به تو ند، مجبور «. با کمی زحمت به خاطر وزنش، سرانجام به روي پا بلند شد. را به زندگی برگرداند

»...از تاریکی بودحقش بیش«. با یادآوري غم، صدایش گرفته بود» بودي همچین جایی دفنش کنی؟

».جاش اینجاست. اون یه استارك وینترفلی بود«: ند آرام گفت

باید جایی روي تپه زیر یه درخت میوه باشه، با خورشید و ابرها باالي سرش و بارون که قبرش رو تمیز «

».بشوره

آرام گرفتن کنار اش بازگشت به خونه برايخواسته. وقتی مرد من پیشش بودم«: ند به پادشاه یادآوري کرد

: گفتداد، با گریه میدر آن اتاق که بوي خون و رز می. شنیدگاهی 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. و شده بودقول داد، ترس از چشمان خواهرش مح

او را در حالی که . بعد آن چیزي به یاد نداشت. هاي او را فشرده بودشد، لبخندزنان انگشتتسلیم مرگ می

جدا کرده ، دست لیانا را از دست او57آن مرد کوچک، هاولند رید. زده یافته بودندهنوز لیانا را گرفته بود، ماتم

».ها بودعاشق گل... لیانا. هر وقت فرصت کنم براش گل میارم«. توانست این را به یاد بیاوردند نمی. بود

57 Howland Reed
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من «. ي لیانا دست کشید؛ نوازشش چنان مالیم بود که انگار سنگ سخت، گوشت زنده استپادشاه روي گونه

».کشمرو به خاطر کاري که با لیانا کرد، ب58قسم 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 شعله59دنتآن دو در گدار تراي

ي شاهزاده، نقش ي زرهروي سینه. ي تارگرینی تماماً سیاهپوشجنگی و کالهخود شاخدارش و شاهزاده

. زدنداش زیر آفتاب مثل آتش برق میهاي تزئین کنندهاژدهاي سه سر خاندانش وجود داشت که یاقوت

ها چند بار دور هم چرخیدند و به هم هایشان جاري بود و آندنت زیر سم اسبهاي سرخ از خون ترايآب

به صحنه رسید، ریگار مرده در وقتی ند. ي زیر آن را له کردحمله کردند تا سرانجام پتک رابرت، اژدها و سینه

.گشتندهاي جدا شده از زره او میرودخانه افتاده بود و سربازانی از هر دو جناح در آب دنبال یاقوت

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

همسرتون منتظر . حضرتباید برگردیم، اعلی«: کوت گفتبعد مدتی س. ند جوابی براي این حرف نداشت

».شماست

هاي سنگین، شروع به برگشتن از راهی اما با قدم» .آدرها همسرم رو بگیرند«: رابرت با اوقات تلخی زمزمه کرد

ما ارزشی که. حضرت بشنوم، دستور میدم سرتو روي نیزه فرو کنندو اگه یه بار دیگه اعلی«. که آمده بودند کرد

».بهم قائلیم بیش از این چیزهاست

».ي جان بگودرباره«: وقتی شاه پاسخ نداد، گفت» .فراموش نکردم«: ند آهسته جواب داد

یه مسابقه به مناسب روز . هرگز ندیده بودم کسی به این سرعت مریض بشه«. رابرت سرش را تکان داد

دو هفته بعد . کنهخوردي که تا ابد زندگی میقسم میدیدي، اگه اون موقع جان رو می. نامگذاري پسرم داشتیم

58 Rhaegar
59 Trident
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ي استارکی که کنار یک ستون، مقابل مقبره» .ها شروع و تمام بدنشو سوزوندبیماري مثل آتش از روده. مرد

».پیرمرد رو دوست داشتم«. ها پیش مرده بود، ایستادمدت

»الیسا چطور با غم کنار اومده؟. ن خواهرشهکتلین نگرا«. اي مکث کردند لحظه» .هر دوي ما دوستش داشتیم«

. 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، پسر دیگهجان برادر نداشت. راك بسپارم

بعضی . داد، اما شکش را به زبان نیاوردند سپردن یک بچه به یک افعی را به سپردنش به لرد تایوین ترجیح می

: احتیاط گفتبا . افتندیابند و با کمترین حرفی دوباره به خونریزي میهاي کهنه هیچ وقت واقعاً بهبود نمیزخم

».بچه خیلی سنش کمه. ترسه که پسرش رو از دست بدههمسر، 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 . رگ و شریفی هستندلنیسترها خاندان بز. کردالیسا 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 ارنپسره به افتخار من نامگذاري شده، می«. آه بلندي کشید» .سرسی خیلی عصبانی شد

تونم این کار رو کنه، چطور میوقتی مادرش اونو از پیش من دزدکی دور میولی . خوردم که ازش محافظت کنم

»بکنم؟

اون و کتلین موقع بچگی به . دهالیسا حتماً به این رضایت می. کنماگه مایل باشی، من سرپرستیش رو قبول می«

».شههم نزدیک بودند و از خودش هم اینجا به گرمی استقبال می

سپردن بچه به . لرد تایوین دیگه رضایتش رو اعالم کرده. اما خیلی دیره. یه، دوست مناپیشنهاد سخاوتمندانه«

».کنهاي رو توهین بزرگی محسوب میکس دیگه

».ي زنم هستم، تا غرور لنیسترمن بیشتر نگران سالمت خواهرزاده«
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ها طنین انداخت و از رهصداي خنده بین مقب. رابرت خندید» .خوابیبه این خاطره که تو با یه لنیستر نمی«

آه ند، تو هنوز «. هاي سفید در میان انبوه ریش سیاهش برق زدندبا لبخندش، دندان. هاي سقف منعکس شدتاق

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

دوباره شروع به قدم زدن به سمت انتهاي » .یا، با هم قدم بزنیمب. بینم که احتیاج نیستروزي صبر کنم، اما می

. پادشاه دستش را دور شانه ند نگه داشت. کردندهاي سنگی کور به نظر تعقیبشان میچشم. ها کردندستون

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

. و موضوع دیوار. البد به خاطر لذت بردن از همنشینی با من«. هایی داشت، اما مطرحشان نکردند شک

اي از چیزي که نگهبانان شب فقط سایه. حضرت، باید ببینیش، روش راه بري و با اون مردها صحبت کنیاعلی

»...گهبنجن می. زمانی بودند، هستند

تونه می! هشت هزار سالدیوار چه مدت تحمل کرده؟. شنومهاي برادرت رو میبدون شک، خیلی زود حرف«

. به مردان خوب در کنارم نیاز دارم. دوران دشواریه. تري دارممن کارهاي واجب. چند روزي هم صبر کنه

پیدا کردن جایگزین . کرداون در مقام لرد ایري، محافظ شرق و دست پادشاه خدمت می. مردانی مثل جان ارن

».آسان نخواهد بود

»...پسرش«

».نه بیشتر. برهپسرش ایري و تمام درآمدش رو به ارث می«. ي حرفش را قطع کردصبررابرت با بی

ها همیشه محافظ ارن«. جمالت ناخواسته به زبان آمدند. ایستاد و به پادشاه نگاه کرد. این ند را غافلگیر کرد

».رسهعنوان همراه قلمرو به ارث می. شرق بودند

یه پسر شش . من باید به فکر امسال و چند سال بعد باشم. ردونده بشهشاید بعد بلوغ این افتخار به پسر برگ«

».ساله سردار جنگی نیست، ند

. کنیبه 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
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اي بود که به سرورش سوگند خدمت جان، وظیفه«. ي ند برداشتا از دور شانهدستش ر. پادشاه خرسند نبود

تونه یه تنها پسربچه نمی. اما پسر، پدر نیست. بین همه، تو باید اینو بدونی. من ناسپاس نیستم، ند. خورده بود

حث وجود تري براي بهاي مهممقام. صحبت از این موضوع بسه«. بعد لحنش مالیم شد» .شرق رو حفظ کنه

».به تو احتیاج دارم، ند«. رابرت آرنج ند را گرفت» .دارند و در مورد اونا من با تو جدل نخواهم کرد

زد و بنابراین گفت؛ با وجود نگرانی از آنچه حرفی بود که باید می» .همیشه. حضرتآماده اطاعت هستم، اعلی«

.رابرت بعد آن خواهد گفت

هاي قسم به خدایان که سال... هایی که در ایري گذروندیماون سال«. را شنیدرسید که رابرت حرفشبه نظر نمی

خوام، نه این باال تو رو اون پایین در بارانداز پادشاه می. خوام، ندتو رو دوباره در کنار خودم می. خوبی بودند

. تاریکی خیره شدرابرت مدتی با همان سردي یک استارك به» .خوريدر انتهاي دنیا که به هیچ دردي نمی

اجراي قانون کار شاقیه و . تر از به دست آوردنشهخورم که حفظ تاج و تخت، هزار بار سختبهت قسم می«

ها شینم و به شکایتاون قدر روي اون صندلی آهنی لعنتی می. پایانی ندارند... و مردم. شمردن سکه بدتر از اون

چه . خوان؛ پول یا زمین یا عدالتهمه یه چیزي می. گیرهد میفهمم و باسنم دردم تا دیگه چیزي نمیگوش می

تونه یه می. ها گرفتندها و ابلهدور منو چاپلوس. هاي من دست کمی ندارندو لردها و لیدي... گنهایی میدروغ

. تندنصفشون شهامت گفتن حقیقت به منو ندارند و نصف دیگه قادر به یافتن حقیقت نیس. مرد رو دیوانه کنه، ند

»...کنم، اماآه، نه، واقعاً اینو آرزو نمی. دنت شکست خورده بودیمکنم که در ترايها آرزو میبعضی شب

».فهمممی«: ند آهسته گفت

. لبخند زد» .در این صورت، تو تنها کسی، دوست قدیمی من. فهمیکنم که میفکر می«. رابرت به او نگاه کرد

».به مقام دست پادشاه منصوب کنملرد ادارد استارك، مایلم تو رو«

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 بودمی

حتی گاهی مواقع که پادشاه نبود . کردقوانین پادشاه را طرحریزي میداد، زد، به لشکرهاي پادشاه فرمان میمی
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. شدنشست و مجري عدالت پادشاه مییا بیمار بود یا به علتی دیگر در دسترس نبود، روي تخت آهنین می

.کردرابرت به او مسئولیتی به سنگینی تمام قلمروي سلطنتی پیشنهاد می

.واستخآخرین چیزي بود که در این دنیا می

».حضرت، شایسته این افتخار نیستماعلی«

من دارم نقشه . دادم که بازنشسته بشیخواستم مفتخرت کنم، اجازه میاگه می«. رابرت دوستانه غرغر کرد

کنم، تو مملکت رو اداره کنی و نوشم و با عیاشی یه قبر زودرس براي خودم میخورم و میکشم که وقتی میمی

»گن؟ي پادشاه و دستش چی میدونی دربارهمی«. ش زد و تبسم کردبه روي شکم» .بجنگی

».سازهبینه، دست میچیزي که پادشاه به خواب می«. دانستند می

اونا . رسونندفروشی خوابیدم و فهمیدم که اشخاص طبقه پایین چطور این مفهوم رو بهتر مییه بار با دختر ماهی«

رسید که در تمام اطراف به نظر می. قاه خندیدرابرت قاه» .شهدست میخوره، گُه نصیبگن که پادشاه میمی

.کنندهایی سرد و ناراضی تماشا میهاي وینترفل با چشممرده

لعنت به «: پادشاه شکایت کرد. کردند هنوز روي زانو بود و به باال نگاه می. سرانجام خنده آرام شد و تمام شد

».وشی من لبخند بزنیتونی براي دلخحداقل می. تو، ند

زنه و شه که خنده در گلو یخ میگن که اینجا هوا در زمستان اون قدر سرد میمی«: ند با لحنی یکنواخت گفت

».طبع نیستندها شوخشاید به این دلیله که استارك. کنهآدمو خفه می

به دست آوردن این تاج لعنتی تو به من در . دم که چطور دوباره بخنديبا من به جنوب بیا و من بهت یاد می«

موند، ما برادر اگه لیانا زنده می. مقدر بود که ما با هم حکومت کنیم. کمک کردي، حاال کمک کن که حفظش کنم

تو یه دختر . من یه پسر دارم. خوب، خیلی دیر نشده. شدیم و عالوه بر دوستی، با خون به هم پیوند داشتیممی

خاندان ما رو به هم پیوند بدن، همان طور که ممکن بود لیانا و من انجامش جاف من و سنساي تو باید. داري

».بدیم

».سنسا تنها یازده سالشه«. این پیشنهاد دیگر غافلگیرش کرد
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تونه چند سال عقب انداخته ازدواج می. براي نامزدي سنش کافیه«. صبري دستش را تکان دادرابرت با بی

».به تو، حاال بایست و بگو بلهلعنت «. پادشاه لبخند زد» .بشه

. این افتخارات خیلی غیرمنتظره هستند«. مردد بود» .حضرتتونه منو شاد کنه، اعلیهیچ 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 با » .وبله، بله، البته، به کتلین بگو، اگه الزمه با فکرش به خواب بر«

».من مرد زیاد صبوري نیستم. فقط زیاد منو منتظر نگذار«. زور بلندش کرد

هاي سنگی در هر به پیکره. جاي او اینجا در شمال بود. ي بدي شدبراي یک لحظه، ادارد استارك دچار دلشوره

ها گوش دانست که آنمی. کردها را حس مینگاه مرده. یدطرف نگاه کرد، در سکوت سرد مقبره نفس عمیقی کش

.رسیدو زمستان داشت می. کنندمی
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جان-5

از تنگ شراب که . افتاد ولی گاهاً چرازیاد اتفاق نمی. گاهی اوقات جان اسنو از حرامزاده بودن خرسند بود

.رسید شاید االن یکی از آن مواقع باشدکرد که به فکرش اش را پر میشد دوباره داشت پیالهدست به دست می

اي شراب تابستانی دهانش را ي شیرین و میوهمزه. در جایش بین مالزمین جوان روي نیمکت نشست و نوشید

.پر کرد و خنده به لبش آورد

دیوارهاي سنگی . 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. مزین به پرچم بودندخاکستري

خواند، اما در این انتهاي تاالر، در میان غرش آتش و تلق نواخت و آواز عاشقانه میاي داشت چنگ میخواننده

.شدیده میها و صدها گفتگوي مستانه، صداي خواننده به زحمت شنتلق 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 ي سلطنتی، پایینهاي خانوادهبچه

ي نوشیدن یک گیالس شراب را ها اجازهیک از بچهتردید به هر 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 آنمی

کردند جوانان دور او بعد سر کشیدن هر پیاله اصرار می. شد که عطش یک مرد را داردو داشت متوجه می. شود

هاي خوبی بودند و جان از همنشین. کردندکرد با سر و صداي زیاد تشویقش میوقتی قبول میکه ادامه دهد و

اطمینان داشت که . بردکردند لذت میبستري و شکار تعریف میي جنگ و همهایی که دربارهداستان

دگان سیر حس کنجکاویش را موقع ورود بازدیدکنن. هاي شاه هستندتر از بچهمشربهاي او خوشصحبتهم

صف از یک قدمی جایی رد شده بود که روي نیمکت به او داده شده بود و جان فرصت نگاه خوب و . کرده بود

.ها را کسب کرده بودي آنطوالنی به همه

یک تاج . شدملکه به همان زیبایی بود که تعریف می. کردابتدا پدرش آمده بود که ملکه را مشایعت می

هایش تناسب هاي تاج کامال با رنگ سبز چشمزد و زمرداش برق میراز طالییجواهرنشان بین موهاي د

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

.واقعی او 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، مخوفهمتا، شیطان ترايرابرت برتیون بی: ي او زیاد تعریف کرده بودپدرش درباره. کرده بود

دید که با اندکی فعالیت صورتش سرخ شده جان تنها یک مرد چاق می. هاپرنسجنگجوي مملکت، غولی بین

رفت که نصف ظرفیتش تا مست شدن را مثل مردي راه می. اش را عرق خیس کرده بودهاي ابریشمیبود و لباس

.نوشیده بود

اي سه ساله د توانِ بچهجلوي همه ریکان کوچولو بود که داشت با حداکثر متانت در ح. ها آمدندها بچهبعد آن

ریکان براي صحبت با او ایستاده بود و جان مجبور شده بود که او را . دادپیمایی طوالنی را انجام میاین راه

هاي سفید ي کمی از ریکان، راب آمد که رداي پشمی خاکستري با حاشیهبا فاصله. ي مسیر بکندتشویق به ادامه

پرنسس دختر ظریفی بود که . راب پرنسس میرسال را در کنارش داشت. هاهاي استاركپوشیده بود، یعنی رنگ

حین . اش بیرون ریخته بودهاي طالییهنوز هشت سالش نشده بود و از زیر یک تور سر جواهرنشان، زلف

هاي خجوالنه پرنسس به راب شد و اینکه چطور با کمرویی لبخند ها، جان متوجه نگاهعبور آن دو از بین میز

راب حتی آن قدر شعور نداشت که متوجه شود پرنسس . اي استمزهجان نتیجه گرفت که او دختر بی. زدمی

.زدچقدر احمق است؛ برادرش مثل یک ابله لبخند می

آریا با تامن چاق جفت شده بود که موي بلوندش . کردندهاي سلطنتی را مشایعت میاش پرنسخواهرهاي ناتنی

از . جافري دوازده ساله بود. کشیدسنسا که دو سال بزرگتر بود، ولیعهد را با خود می. از موي آریا بلندتر بود

پرنس جافري . تر بود که باعث دلسردي شدید جان شدها بلندتر بود، اما از هر دوي آنجان و راب جوان

روي هاي ضخیمی از گیسوهایش، دسته. هاي مادرش که سبز سیر بودموهاي خواهرش را داشت و چشم

درخشید، اما جان از لب آویزان و سنسا در کنار او می. اش ریخته بودندي بلند مخملیگردن طالیی و یقهشال

.نگاه توام با تحقیر جافري به تاالر بزرگ وینترفل خوشش نیامد

شیر و . برادرهاي ملکه، لنیسترهاي کسترلی راك: آمدجان بیشتر عالقمند به دیدن زوجی بود که پشت سر او می

سر جیمی لنیستر و ملکه سرسی دوقلو بودند؛ بلندقد و موطالیی . جن؛ امکان نداشت که با هم اشتباه گرفته شوند
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هاي بلند سیاه و رداي لباس ابریشمی زرشکی با چکمه. بریدبا چشمان براق سبز و لبخندي که مثل چاقو می

الیی، شیر گردنکشی که عالمت خاندانش بود دوخته هاي طاش با نختنهروي سینه نیم. ساتن سیاه پوشیده بود

.کردندکش را زمزمه میگفتند و پشت سرش اسم شاهجلوي رویش به او شیر لنیستر می. 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 زشتتیریون لنیستر، کوچک. کنار برادرش نیمه پنهان بودسپس دیگري را دید که در

اي با او کوتوله. هر چه خدایان به سرسی و جیمی بخشیده بودند، از تیریون دریغ کرده بودند. فرزند لرد تایوین

ش نسبت به بدنش سر. کردهاي برادرش تقال مینصف قد برادرش بود که با پاهاي لنگش براي حفظ سرعت گام

یک چشمش سبز و یکی سیاه بود و موي . زیادي بزرگ بود؛ صورتی خشن و تخت، زیر پیشانی برآمده داشت

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

. یجوي جوان بودندآخرین لردهاي عالی مقام که وارد شدند، عمویش بنجن استارك از نگهبانان شب و تیان گر

بعد اینکه همه . اي نبودتیان مطلقاً اعتنایی به او نکرد، اما این چیز تازه. بنجن حین عبور لبخند گرمی به جان زد

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

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

» اي؟باز گرسنه«. هاي سرخی را دید که به او خیره بودندجان 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 داشتدر وسط میز هنوز تکه

صدا به گوست بی. پاهایش روي زمین انداختبا چاقو کل پرنده را برداشت و بین . 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 . ي او ایراد نگرفته بودانتهاي تاالر تعداد جانورهاي پشمالو خارج از شمارش بود و کسی از حضور توله

.د نیز خوش شانس استخودش گفت در این مور

ي دیگري از شراب نوشید و جرعه. هایش را مالید و دود را نفرین کردبه شدت چشم. هایش سوختچشم

.خورددایرولفش را تماشا کرد که با اشتها جوجه را می
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یک ماده سگ سیاه دورگه، بوي جوجه به مشامش . کردندها بین میزها دخترهاي خدمتکار را دنبال میسگ

سگ آرام . جان رویارویی را تماشا کرد. ایستاد و براي به دست آوردن سهم به زیر نیمکت نزدیک شد. دخور

هاي سرخ داغش به سگ چشم صدا به باال نگاه کرد و با آن چشمگوست بی. تر آمددر گلویش غرید و نزدیک

هایش یش تکان نخورد؛ لبگوست از جا. اش سه برابر توله دایرولف بودجثه. سگ با خشم پارس کرد. دوخت

سگ خشکش زد، دوباره پارس کرد، سپس صالح دید که از این . هایش را نشان دادرا 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 پرپشت او را نوازش کندجان تبسم کرد و به زیر میز دست برد تا موي سفی

.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

مثل کاري که جان با گرگ کرده عمو بن دستش را روي سر او گذاشت و . جان با خوشحالی به باال نگاه کرد

».بله، اسمش گوسته«: جان گفت. بود، موهاي جان را بهم ریخت

کاره گذاشت و کنار کشید تا جا براي برادر اربابش باز کرد نیمهها داستان رکیکی را که تعریف مییکی از جوان

شراب تابستانی؛ «: ردن گفتبعد مزه ک. بنجن استارك روي نیمکت نشست و پیاله را از دست جان گرفت. شود

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

.جان لبخند زد

خوب، فکر کنم وقتی براي اولین بار واقعاً و صمیمانه مست . ترسیدمهمون طور که می«. بن استارك خندید

برداشت و قرچ قرچ ریخت،از یک سینی دم دست، پیاز برشته که از آن سس می» .تر بودمکردم، از تو جوان

.خورد

هاي آبی او همیشه ي باالي کوه زوایاي تند و باریکی داشت، اما چشمصورت عمویش مثل یک صخره

امشب مخمل سیاه خوشرنگ با . ي یک نگهبان شب بود، سیاهپوش بودآن گونه که برازنده. خندیدندمی
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بنجن . زنجیر نقره سنگینی دور گردنش بود. اي بودهاي چرمی پوشیده بود و سگک کمربند پهنش، نقرهچکمه

».چه گرگ ساکتی«. حین پیاز خوردن، از تماشاي گوست لذت برد

این، و چون که . گذاشتم60به 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» .شنویمموقع گشتزنی صداشون رو می. ها وجود دارنددایرولفپشت دیوار هنوز «

»خوري؟معموالً سر میز کنار برادرهات غذا نمی«

اما امشب لیدي استارك فکر کرد که شاید خاندان سلطنتی . هابیشتر وقت«: جان با لحن یکنواخت پاسخ داد

».ن محسوب کنندنشستن یه حرامزاده بین خودشون رو توهی

ي میزها قرار داشت، از روي شانه عمویش به میزي که در انتهاي دیگر تاالر باالتر از بقیه» .که این طور«

».رسهبرادرم امشب زیاد شنگول به نظر نمی«. نگاهی انداخت

دم پشت گرفت که دقت داشته باشد؛ که حقایقی را که مریک حرامزاده باید یاد می. جان هم متوجه شده بود

کرد، اما چنان برخوردش رسمی بود که پدرش کامالً ادب را مراعات می. کنند متوجه شودشان مخفی میچهره

کرد، بدون اینکه هاي خیره به اطراف تاالر نگاه میزد، با چشمکم حرف می. جان نظیرش را به ندرت دیده بود

صورت پهنش زیر ریش سیاه انبوهش . بودتر، پادشاه تمام شب نوشیدهدو صندلی آن طرف. چیزي ببیند

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

جان با . رسیداي یخی به نظر میاما کنار دستش ملکه به سردي مجسمه. بردکشیده به هر ظرف غذا یورش می

ملکه . پدر امروز بعدازظهر پادشاه رو به سرداب برد. ملکه هم عصبانیه«: صداي آهسته به عمویش گفت

».خواست که پادشاه برهنمی

مونه، مگه نه، جان؟ کسی مثل تو روي چیز زیادي از چشم تو مخفی نمی«. بنجن با دقت جان را ارزیابی کرد

».خورهدیوار خیلی به درد می

60 Ghost .یعنی شبح
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گه که سوارکاریم به ز منه، اما من شمشیرباز ماهرتري هستم و هالن میراب با نیزه بهتر ا«. جان از غرور باد کرد

».خوبی بهترین اشخاص در قلعه است

».هاي چشمگیریهموفقیت«

ي رفتن به من اگه تو از پدر بخواي، اجازه. گردي، منو با خودت ببروقتی به دیوار برمی«: جان ناگهانی گفت

».دهدونم که میمی. دهمی

».دیوار براي یه پسر جاي سختیه، جان«. ا دقت صورت او را بررسی کردعمو بنجن ب

گه شم و استاد لوین میروز نامگذاري بعدي، پانزده ساله می. من دیگه تقریباً بزرگ شدم«: جان اعتراض کرد

».شنها بالغ میتر از بقیه بچهها سریعکه حرامزاده

اي طوالنی یز برداشت، از یک پارچ دم دست پرش کرد و جرعهبنجن فنجان جان را از روي م» .کامالً درسته«

.نوشید

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

.او بود

ن ده هزار ي شاه تو، براي گرفتن اون سرزمیپسربچه. فتحی که تنها یه تابستون دوام آورد«: عمویش متذکر شد

» .گفت که جنگ بازي نیستکسی باید بهش می. سرباز و براي نگه داشتنش پنجاه هزار نفر دیگه از دست داد

همچنین، دارن تارگرین وقتی مرد، تنها «: کرد، ادامه دادوقتی دهانش را پاك می. باز یک جرعه شراب نوشید

»نکنه این قسمت رو فراموش کردي؟. هجده سالش بود

سعی کرد کامالً راست . زدمالحظه کرده بود و الف میشراب جان را بی» .کنمي رو فراموش نمیمن چیز«

».خوام که در نگهبانی شب خدمت کنم، عمومن می«. بایستد تا بلندقدتر به نظر برسد

ها در تختخواب وقتی برادرهایش در اطرافش خواب بودند، به دقت و طوالنی روي این موضوع فکر کرده شب

برن و . کردبرد و ارتش قدرتمندي را در مقام محافظ شمال فرماندهی میراب روزي وینترفل را به ارث می. بود

آریا و سنسا با وارثین . ه خواهند کردهایی را ادارریکان پرچمدار راب خواهند بود و به نیابت از او قلعه
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اما یک . ي خودشان باشندهاي بزرگ دیگر ازدواج خواهند کرد و به جنوب خواهند رفت تا بانوي قلعهخاندان

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

هیچ . ما خانواده نداریم. هستندنگهبانان شب برادران قسم خورده. کنی، جاندونی چی درخواست مینمی«

».ي ماشرافت، معشوقه. وظیفه، همسر ماست. شیمکدوم هیچ وقت صاحب پسر نمی

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

تونی ، نمیتا وقتی آغوش یه زن رو تجربه نکردي. نه یه مرد، هنوز مرد نشدي. ايتو یه پسر چهارده ساله«

».کشیبفهمی که از چه چیزي دست می

».دماهمیتی بهش نمی«: جان با حرارت گفت

شه، اگه بدونی که قسم خوردن به چه قیمتی تمام می. داديکردي، شاید اهمیت میاگه مفهومش رو درك می«

».شاید این همه مشتاق پرداخت بها نباشی، پسرم

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

وقتی خودت پدر چند حرامزاده شدي، «. ي او گذاشتدستش را روي شانه» .چه بدتر«. بنجن استارك بلند شد

».پیش من بیا تا اون وقت ببینیم چه احساسی داري

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

هایش را حس جمع شدن اشک در چشم. کنندشد که میز ساکت شده است و همه به او نگاه میناگهان متوجه

.خودش را وادار به برخاستن کرد. کرد

برگشت و قبل اینکه بتوانند » .خوام، باید برمعذر می«: اي که از آبرو برایش باقی بود گفتبا آخرین ذره

بین راه نتوانست . از آنچه توجه کرده بود، شراب نوشیده بودحتماً بیش. اش را ببینند با شتاب دور شدگریه

خنده از هر طرف . درست قدم بردارد و به یک دختر خدمتکار خورد؛ یک تنگ شراب به زمین افتاد و شکست
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کسی سعی کرد که براي راست قدم برداشتن به او . هایش حس کردهاي داغ را روي گونهبرخاست و جان اشک

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

ردایش . دادهاي بلند دیوار داخلی قلعه نگهبانی مینگهبانی تنها، روي یکی از کنگره. حیاط ساکت و خلوت بود

بود، خسته و آن طور که آن باال تنها کز کرده. را براي محافظت از سرما محکم دور خودش کشیده بود

غیر از آن، قلعه تاریک بود . رسید، اما جان با کمال میل حاضر به تعویض جایش با او بودانگیز به نظر میرقت

کرد اي را دیده بود؛ جاي دلگیري بود که جز باد چیزي حرکت نمیجان یک بار دژ متروکه. شدو کسی دیده نمی

.وینترفل امشب او را به یاد آنجا انداخت. کردندبودند، فاش نمیها اسرار مردمی را که زمانی ساکن آنجاو سنگ

. آخرین چیزي بود که به شنیدنش تمایل داشت. آمدهاي باز پشت سرش میصداي موسیقی و آواز از پنجره

.ها اجازه ریخته شدن داده بود، خیلی خشمگین بودها را با آستین پیراهنش پاك کرد؛ از اینکه به آناشک

.جان برگشت. کسی صدایش کرد»پسر«

کوتوله به . کرددنیا را نظاره می61ي باالي در تاالر نشسته بود و مانند یک گارگویلتیریون لنیستر روي تاقچه

»اون حیوون یه گرگه؟«. او لبخند زد

ار اون باال چک«. 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 . خیلی گرمه، سر و صدا خیلی زیاده، و من زیادي شراب نوشیدم«

»تونم از نزدیک یه نگاه به گرگت بندازم؟می. شهادبی محسوب میروي برادر خودت بی

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

جان با دهان باز تماشا کرد که چگونه تیریون لنیستر . از تاقچه به جلو پرید» .زحمت نکش«: مرد کوچک گفت

هایش فرود آمد و سپس به عقب به روي پاهایش مثل یک توپ دور خودش چرخید، با چاالکی روي دست

.پرید

61 Gargoyle بینیم میترسناکبالدار که باالی سقف قصرهای هایجمسمهاز این . کله اژدری .
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.دور شدگوست با تردید از او 

».خوامعذر 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«

زیر نظر نگه اش را به صورت جان مالید، اما با یک چشم تیریون لنیستر را صدا نزدیک شد و پوزهتوله گرگ بی

: لنیستر گفت. صدا دندان نشان دادوقتی کوتوله براي نوازش او دست دراز کرد، عقب کشید و بی. داشت

»خجالتیه؟«

تا . تونی بهش دست بزنیاالن می«. به کوتوله نگاه کرد» .تکون نخور. خوبه... بشین گوست«: جان فرمان داد

».تربیتش کردم. کنهبهش نگم حرکت نمی

»  .گرگ خوب«: هاي گوست را به هم ریخت و گفتموهاي بین گوش» .طورکه این«

.شددر واقع هنوز صحت نداشت، اما به زودي می» .کرداگه من اینجا نبودم، گلوت رو پاره می«

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

».من تیریون لنیسترم«. کردناهمرنگش به جان نگاه

.احساس عجیبی به او دست داد. ایستاده قدش بلندتر از کوتوله بود. جان ایستاد» .دونممی«

»ي ند استارکی، مگه نه؟تو حرامزاده«

ناراحتت «: لنیستر گفت. هایش را روي هم فشرد و حرفی نزدلب. جان عبور موج سردي را از بدنش حس کرد

ده که بد ها جست و خیز در نقش دلقک به من حق مینسل. داري ندارندها نیازي به مردمکوتوله. کردم؟ متاسفم

».اياما به هر حال تو حرامزاده«. لبخند زد» .رسه بگملباس بپوشم و هر چی به ذهنم می

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

ها ي برادرهات مشخصات شمالیتو بیش از بقیه. تونم تشخیص بدممیبله، «. لنیستر صورت او را بررسی کرد

».رو داري
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.از این حرف کوتوله خشنود شده بود، اما آشکار نکرد» .برادرهاي ناتنی«: جان تصحیح کرد

اونو . کنههرگز فراموش نکن چه کسی هستی، چون مطمئناً دنیا فراموش نمی. حرامزاده، بذار نصیحتی بهت بکنم«

اونو مثل زره بپوش تا نشه براي صدمه زدن . تونه عامل ضعف تو باشهاون وقت نمی. ي قوت خودت بکنهنقط

».به تو ازش استفاده کرد

آخه تو در مورد حرامزاده بودن چی «. ي نصیحت پذیرفتن داشته باشدجان در وضعی نبود که حوصله

»دونی؟می

».ندها در چشم پدرشون حرامزاده هستي کوتولههمه«

».تو پسر قانونی مادرت از یه لنیستري«

مادرم موقع زایمان من مرد و پدرم هیچ وقت از این . هستم؟ اینو به پدرم بگو«: کوتوله با طعنه جواب داد

».موضوع مطمئن نبوده

».دونم مادرم کی بودهمن حتی نمی«

. اینو به یاد داشته باش، پسر«. ه جان زدلبخند محزونی ب» .اندبیشترشون این کاره. شکی نیست که یه زنی بوده«

و بعد این حرف » .ها الزم نیست که کوتوله باشندي حرامزادهها شاید حرامزاده باشند، اما همهي کوتولههمه

ي او را روي حیاط انداخت و وقتی در را باز کرد، نور از داخل سایه. زنان به ضیافت برگشتبرگشت و سوت

.لنیستر به بلندي یک پادشاه شده بودبراي یک لحظه تیریون 
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کتلین-6

به ندرت روشن کردن آتش ضروري . هاي برج بزرگ وینترفل بودترین در بین تمام اتاقاتاق خواب کتلین گرم

ها مثل خون هاي طبیعی جوشان ساخته شده بود و آب داغی که بین دیوارها و اتاقبرج روي چشمه. شدمی

کرد و جلوي انجماد ها را از گرماي مرطوب پر میگرفت، گلخانهتاالرهاي سنگی میجریان داشت، سرما را از

این . خاستها برمیهایی در چند حیاط کوچک وجود داشتند که شب و روز بخار از آنبرکه. گرفتزمین را می

.شدموضوع در تابستان اهمیتش اندك بود؛ در زمستان موضوع مرگ و زندگی می

گرما او را به یاد ریورران . دیوارهایش همیشه موقع لمس گرم بودند. کردشه داغ بود و بخار میحمام کتلین همی

به . انداخت، اما ند هیچ وقت طاقت گرما را نداشتو روزهایی که زیر خورشید با الیسا و ادمور گذرانده بود می

داد که در این صورت مطمئناً جواب میخندید و کتلین می. اندها براي سرما خلق شدهگفت که استاركکتلین می

.اندشان را در مکان نادرستی بنا کردهقلعه

به طرف دیگر اتاق . ي پیش روي تخت غلتید و بلند شدبه این خاطر وقتی که تمام کردند، ند مانند هزاران دفعه

آزاد شب را به اتاق راه هاي باریک بلند را یکی یکی باز کرد و هواي هاي ضخیم را کنار زد، پنجرهرفت، پرده

.داد

کتلین خزها را تا چانه باال . باد از دو طرف او به داخل وزید. ند لخت و با دست خالی رو به تاریکی ایستاد

رسید؛ مثل جوانی که پانزده سال طوالنی پذیرتر به نظر میتر و آسیبتا حدي کوچک. کشید و او را تماشا کرد

پایین کمر کتلین هنوز از حرارت عشق ورزیدن او درد . رران ازدواج کرده بودپیش از این، با او در سپت ریو

سه . دعا کرد که در آنجا جان بگیرد. توانست تخم او را در خودش حس کندمی. درد خوشایندي بود. کردمی

.کندتوانست او را صاحب پسر دیگري بمی. هنوز زیاد پیر نشده بود. گذشتسال از به دنیا آمدن ریکان می

.ها و صدایش پر از شک بودچشم» .کنمپیشنهادش رو قبول نمی«: ند به او رو کرد و گفت

».نباید رد کنی. تونینمی«. کتلین روي تختخواب نشست

».اي به دست رابرت بودن ندارمعالقه. وظایف من، اینجا در شمالند«
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اگه خدمت کردن بهش رو رد کنی، با خودش . ها شبیه بقیه مردم نیستنداون االن شاهه و شاه. فهمهاینو نمی«

متوجه نیستی که تو رو در چه . شه که تو قصد سرکشی داريکنه که چرا و دیر یا زود مشکوك میفکر می

» ده؟موقعیت خطرناکی قرار می

اي به من یا یکی از رابرت هیچ وقت صدمه«. ر تکان دادن نشان دادند امتناعش از قبول این موضوع را با س

ده و کنه و فحش میاگه قبول نکنم،  غرغر می. منو دوست داره. تر بودیمما از برادر نزدیک. زنهنزدیکان من نمی

»!شناسممن این مرد رو می. خندیمزنه، اما بعد یه هفته ما با هم به این کار میداد می

ها با یک شاخ گوزن فرو کتلین دایرولف مرده روي برف» .پادشاه برات غریبه است. شناختیرو میتو مرد«

رابرت این . غرور همه چیز یه پادشاهه، سرورم«. کرد که ند درك کندباید کاري می. رفته در گلو را به یاد آورد

».ونی جواب رد بهش بديتهمه 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 «کرد؟ چرا ند درك نمی. دادحاال با عصبانیت جواب می» .و در چشم من«

پسرهاي . ملکه بشهگذاري؟ سنسا شاید یه روزياي روي این میکنه، چه اسم دیگهدختر 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«: کتلین از عوض او جمله را تمام کرد

».بوددوازده سالم 

همه . دونستهمیشه می. دونست که چکار باید کردبرندون 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

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



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۶۶صفحھ 

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 هم به تاریکی خیره شد؛ شاید ماه و ستارگان را تماشا می. ند دوباره به او پشت کرد و به شب رو کرد

.نگهبانان روي دیوار

ادارد استارك طبق رسوم به عوض برندون با او ازدواج کرده بود، اما . ل کتلین با دیدن رنج او به رحم آمدد

انداخت؛ و همین طور شبحی دیگر، شبح زنی که حاضر نبود اسمش اش هنوز بینشان فاصله میشبح برادر مرده

.را بگوید، زنی که برایش یک حرامزاده زاییده بود

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

ي سرورم، استاد لوین بیرون منتظره و درخواست اجازه«. صدي دسموند از سمت دیگر در به گوش رسید

».مالقات فوري داره

»بهش گفتی که دستور دادم کسی مزاحم نشه؟«

».کنهاصرار می. بله قربان«

».بفرستش تو.خیله خوب«

در . 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. اش باال کشیدتختخواب نشست و لحاف خز را تا چانه

.دایت شداستاد لوین به داخل ه. توجهی سر تکان دادند با بی

ها از موهایش آنچه گذشت سال. اش سریع و تیزبین بودندچشمان خاکستري. استاد مرد خاکستري کوچکی بود

درون . هاي سفید بودها، پشم خاکستري با حاشیههاي استاركردایش به رنگ. باقی گذاشته بود، خاکستري بود

برد و چیزهاي ها فرو میزهایی به آن آستینلوین به طور مداوم چی. هایی مخفی بودهاي گشادش جیبآستین
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هایش با این همه چیز که در آستین. هابازي براي بچهکتاب، پیغام، ابزار عجیب، اسباب: کرددیگري را ظاهر می

.هایش بودکرد که استاد لوین قادر به بلند کردن دستداشت، کتلین حیرت مینگه می

سرورم، عفو کنید که مزاحم استراحت «: به ند گفت. ش بسته شوداستاد قبل صحبت صبر کرد که در پشت سر

».یه پیغام به من سپرده شده. شما شدم

».سپرده شده؟ توسط چه کسی؟ قاصدي اومده؟ به من خبر داده نشده«. رسیدند رنجیده خاطر به نظر می

ي من یز در رصدخانهي منبت که موقع استراحت کردنم، روي یه مفقط یه جعبه. قاصدي نیومده، سرورم«

مالقاتی . خدمتکارهاي من کسی رو ندیدند، اما حتماً توسط شخصی از همراهان پادشاه آورده شده. گذاشته شده

».اي از جنوب نداشتیمدیگه

»ي چوبی؟گفتید یه جعبه«: کتلین گفت

».نظیر ندارندسازهاي میرعدسی. از ظاهرش مشخصه که ساخت میره. اي بودبین اعالي تازهداخلش ذره«

بین؟ باهاش چی کار باید ذره«: ند گفت. ها را نداردي این نوع بازيدانست که او حوصلهکتلین می. ند اخم کرد

»بکنم؟

».واضحه که معنایی بیش از ظاهر داره. من هم همین سوال رو پرسیدم«: استاد لوین گفت

».ي بهتر دیدنهبین ابزاري براذره«. لرزیدکتلین زیر وزن سنگین خز می

اش زنجیر سنگینی بود که هر حلقه. استاد به گردنبندي که نشان صنف او بود، دست کشید» .کامالً همین طوره«

.از جنس فلز متفاوتی بود و زیر ردا دور گردنش را سفت گرفته بود

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

پیغام «. اي را از آستینش درآورداستاد لوین تکه کاغذ لوله شده» .قاً سوالی بود که من هم از خودم پرسیدمدقی«

».اما محرم متنش نیستم. بین پیدا کردمي ذرهواقعی رو زیر کف کاذب جعبه

».پس بده به من«. ند دست دراز کرد
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نوشته شده که تنها و تنها براي مطالعه توسط . ستپیغام براي شما هم نی. عفو کنید، سرورم«. لوین حرکت نکرد

»تونم نزدیک بیام؟می. لیدي کتلینه

ي کوچکی با قطره. استاد کاغذ را روي میز کنار تخت گذاشت. کتلین با سر بله گفت؛ به صدایش اطمینان نداشت

.خواست از اتاق خارج شودلوین تعظیم کرد و می. از موم آبی مهر شده بود

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

اش خز، فراموش شده از روي بدن برهنه. دست لرزانش را دراز کرد و نامه را برداشت. اقرار کرد» .ترسیدم«

ما «. به شوهرش نگاه کرد» .از طرف الیساست«. شدروي موم آبی، نشان ماه و باز خاندان ارن دیده می. افتاد

».کنمحسش می. در این پیغام ماتم نهفته است، ند. رو شاد نخواهد کرد

».بازش کن«. ند اخم کرد

.کتلین مهر را شکست

وقتی . الیسا خطر نکرده«. سپس به یاد آورد. ابتدا معنایی براي او نداشتند. چشمش روي کلمات حرکت کرد

».اون و مندختر بودیم، یه زبان خصوصی براي خودمون داشتیم؛ فقط 

»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 بودهواي شب روي پوست برهنه. اتاق رفت

»کنی؟چی کار می«: پرسید. ند جا خورده بود. ن نگاهش را کنار کشیداستاد لوی
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.یک لباس خواب پیدا کرد و سریع پوشید، سپس کنار بخاري خاموش زانو زد» .کنمآتش روشن می«

»...استاد لوین«: ند شروع به صحبت کرد

هایی که جان کاغذ را بین زغال» .مورد نیستاالن وقت حیاي بی. هاي منو به دنیا آوردهاستاد لوین تمام بچه«

.تري را روي آن گذاشتهاي سنگینگرفتند فرو برد و تکه چوبمی

او را نگه داشت؛ صورتشان تنها کمی از هم فاصله . ند به سمت دیگر اتاق آمد، بازوي او را گرفت و بلندش کرد

»پیغام چی بود؟. بانوي من، به من بگو«. 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 کردچشم

».گه که جان ارن به قتل رسیدهالیسا می«

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

».لنیسترها، ملکه«

خدایا، «: ند با صدایی دورگه زمزمه کرد. د شده بودقرمزي عمیقی روي پوست او ایجا. ند بازوي او را رها کرد

».گهفهمه که چی مینمی. خواهر تو از غصه دیوانه شده

ریزي شده و زیرکانه کنه، قبول، اما این پیغام با دقت طرحالیسا گاهی عجوالنه اقدام می. فهمهمی«: کتلین گفت

هاي اشتباه، به قیمت مرگ براش تموم ه دستدونست که در صورت افتادن بمی. به شکل مخفی فرستاده شده

. به شوهرش نگاه کرد» .دونه بیشتر از یه شک خالیهبراي این درجه خطر کردن، حتماً چیزي که می. شهمی

باید باهاش به جنوب بري و حقیقت رو کشف . باید دست رابرت باشی. اي نداريحاال دیگه تو واقعاً چاره«

».کنی

جنوب . دونم، اینجا هستندتنها حقایقی که می«. ي خیلی متفاوتی رسیده استند به نتیجهبالفاصله متوجه شد که

».هاییه که به صالحه ازشون اجتناب کنمپر از افعی
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دست پادشاه «. استاد لوین به زنجیر دور گردنش دست برد؛ زیر آن پوست ظریف گلویش خراشیده شده بود

. حقیقت مرگ لرد ارن و تسلیم کردن قاتلینش به عدالت پادشاهقدرت یافتن. 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 را دل کتلین برایش سوخت، اما می. ند با عجز به اطراف اتاق خواب نگاه کرد

. گی که رابرت رو مثل برادر دوست داريتو می«. شدبه خاطر فرزندانش پیروز میابتدا باید . در آغوش بگیرد

»کنی؟ي لنیسترها رها میآیا برادرت رو در محاصره

نه کتلین، نه . ها دور شد و به سمت پنجره رفتاز آن» .آدرها شما دو نفر رو بگیرند«: ند با دلخوري زمزمه کرد

کرد، ساکت منتظر رد استارك از وطنی که دوستش داشت خداحافظی میدر حالی که ادا. استاد حرفی نزدند

ي چشمش برق خفیفی وقتی سرانجام از پنجره برگشت، صدایش خسته و پر از اندوه بود و نم در گوشه. ماندند

».هرگز به خونه باز نگشت. پدرم یه بار در پاسخ به دعوت یه پادشاه به جنوب رفت«. زدمی

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

».مونیکتلین 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. صداي او مانند باد سردي از قلب کتلین گذشت

ا نبیند و آغوش او را حس نکند؟ي ند روقت دوباره قیافه

کنم، به نیابت از تو باید وقتی من نوکري رابرت رو می. بله«: گذاشت گفتند با لحنی که جاي بحث باقی نمی

به زودي مرد بالغی . راب چهارده سالشه. باید همیشه یک استارك در وینترفل باشه. من در شمال حکومت کنی

باید . اونو جزء مشاورینت کن. بگیره و من اینجا براي آموزشش نخواهم بودباید حکومت کردن رو یاد . شهمی

».رسه، آماده باشهوقتی که نوبتش می

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

رت رو به ي هر چیز مهم یا ناچیزي نظدرباره. ي یه خویشاوند خونی اعتماد دارماستاد لوین، من به تو به اندازه«

».زمستون داره میاد. به پسرم چیزهایی که باید بیاموزه، یاد بده. همسرم بگو
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سپس سکوت شد، تا زمانی که کتلین شهامتش را یافت . ي موافقت تکان داداستاد لوین با اخم سرش را به نشانه

»هاي دیگه چطور؟بچه«. ترسیدو 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

».برمبقیه رو با خودم می. خیلی سنش کمه، باید اینجا پیش تو و راب بمونه

».طاقتش رو ندارم«: کتلین با لرز گفت

نباید به دست اونا دلیلی براي شک نسبت دیگه مشخصه که سنسا باید با جافري ازدواج کنه، . باید تحمل کنی«

بعد چند سال، اون هم به سن . و آریا دیگه باید راه و رسم یه دربار جنوبی رو یاد بگیره. به وفاداریمون بدیم

».رسهازدواج می

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 دادي دست کشیدن از آنبا اکراه به قلبش اجازه. محتاج است

».اون تنها هفت سالشه. خاطر عشقت نسبت به من، بذار که برن اینجا در وینترفل بمونه

ي راب و رابطهگه کهسر 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 بکنهبرن می. این مضره. پرنس جافري خوب نیست

هاي جوان بزرگ بشه و همون طور که رابرت دوست من شد، با اونا دوست بذار با پرنس. راحت به خنده میفته

».کنهاین به امنیت خاندان ما کمک می. بشه

ند، هر : دادپس هر چهار نفر را از دست می. کردتر نمیاما تحمل درد را آسان. دانستود؛ کتلین میحق با او ب

هیچی نشده، احساس تنهایی . ماندتنها راب و ریکان کوچولو برایش باقی می. دو دختر، و برن شیرین و عزیزش

دونی که برن چقدر می. گهش داراز دیوارها دور ن«: شجاعانه گفت. وینترفل چه مکان وسیعی بود. کردمی

».عاشق باال رفتن از دیواره

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

»شه، سرورم؟سرنوشت جان اسنو چی می«: استاد لوین پرسید
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.کشیدند خشم را حس کرد و عقب . با ذکر این اسم، بدن کتلین سفت شد

وقتی در اولین سال . کتلین از بچگی از این موضوع مطلع بود. شدندمردهاي زیادي حرامزاده صاحب می

ازدواجش فهمید که ند هنگامی که درگیر جنگ بود از دختري به شکل تصادفی صاحب فرزند شده، اصالً تعجب 

از هم گذرانده بودند؛ ند مشغول نبرد ها آن سال را جدا به هر حال او احتیاجات یک مرد را داشت و آن. نکرد

افکارش بیشتر متوجه راب بود . ي پدرش در ریورران امن بوددر جنوب بود، در حالی که جاي خودش در قلعه

ي نبردها داد که شوهرش در فاصلهاهمیت نمی. شناختخورد تا شوهري که به زحمت میاش شیر میکه از سینه

تی کتلین انتظار داشت که اگر تخم او ریشه بگیرد، احتیاجات بچه را تامین ح. دادخودش را چگونه تسکین می

.کند

اش را با خودش به خانه ند حرامزاده. ها شباهت نداشتندها به سایر مرداستارك. اما او کاري بیش از آن کرد

مه یافت و کتلین ها خاتوقتی سرانجام جنگ. ها او را پسر خودش اعالم کردي شمالیآورد و مقابل چشم همه

.اش دیگر مقیم اینجا شده بودندبه وینترفل آمد، جان و دایه

ي مادر چیزي بگوید، اما در یک قلعه چیزي سري 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 شنیدنمی

کردند و اینکه چطور ارباب ي گارد شاهنشاهی را زمزمه میبه شمشیر صبح و مرگبارترین بین هفت شوالیه

کردند که چگونه بعد آن ند شمشیر سر آرتور را به خواهر و تعریف می. جوانشان او را در نبرد تن به تن کشت

ي استارفال هاي بنفش مسحورکننده، در قلعهلیدي آشارا دین، بلند قد و بور با چشم. جوان زیباي او برگرداند

دو هفته طول کشیده بود تا کتلین شهامتش را بیابد، اما . گشت برادرش بوددر ساحل دریاي تابستان منتظر باز

. واسطه صحت این داستان را پرسیده بودسرانجام یک شب در تختخواب از شوهرش بی

ي هرگز درباره«: او با لحنی به سردي یخ جواب داده بود. ها بود که ند او را ترساندآن تنها بار در تمام این سال

و بانوي من، حاال بهم بگو از کجا این . اون همخون منه و این تنها چیزیه که تو الزمه بدونی. من نپرسجان از 

ها متوقف شده کتلین قول داده بود که اطاعت کند؛ به او گفته بود؛ و از آن روز به بعد زمزمه» .اسم رو شنیدي

.بودند و اسم آشارا دین دیگر هرگز در وینترفل شنیده نشد
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گفت شوهرش راضی به جان هر کس که بوده ند حتماً او را خیلی دوست داشته، چون کتلین هر چه که میمادر 

با گذشت زمان از . توانست ببخشداین چیزي بود که کتلین هیچ وقت نمی. شدفرستادن جان به جایی دیگر نمی

شاید از . ا پیدا نکرده بودته دل عاشق شوهرش شده بود، اما هرگز در خودش توانایی محبت کردن به جان ر

جان هیچ . افتادها نمیپوشید، اما تنها در صورتی که چشمش به آنیک دوجین حرامزاده به خاطر ند چشم می

شد که کتلین براي ند به شد، شباهتش به ند بیش از هر پسري میوقت خارج از دید نبود و هر چه بزرگتر می

».جان باید بره«: مانداکنون کتلین ساکت نمی. شدمساله میو این موجب بدتر شدن . دنیا آورده بود

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

» .کنممن ازش مراقبت نمی. اون پسر توئه، نه من. تونه اینجا بمونهاون نمی«: کتلین حرف او را قطع کرد

گذاشت، در حقش جفا ر را اینجا در وینترفل میاگر ند آن پس. دانست که سنگدالنه است، اما حقیقت داشتمی

.کردمی

یه . جایی در دربار نخواهد داشت. تونم اونو با خودم به جنوب ببرمدونی که نمیمی«. ند با اندوه به او نگاه کرد

».کنندهمه ازش دوري می. گناش چی میدونی که دربارهمی... پسر با اسم یه حرامزاده

گن که دوست تو، رابرت، خودش صاحب یه می«. هاي شوهرش مقاوم کردابر تمناي چشمکتلین قلبش را در بر

».دوجین حرامزاده است

. زن لنیستري از این موضوع اطمینان حاصل کرده! اندو هیچ کدوم در دربار هیچ وقت دیده نشده«. ند برآشفت

»...ونا. تونی این همه ظالم باشی، کتلین؟ اون فقط یه پسربچه استچطور می

: هاي بیشتر و بدتري بزند، اما استاد لوین با صدایی آرام مداخله کردممکن بود حرف. ند در اختیار خشم بود

رسه به نظر می. ي جان صحبت کردبرادر شما، بنجن، چند روز پیش با من درباره. اي وجود دارهراه 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
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گذاشت ند خودش در ذهن خودش موضوع را ارزیابی کند؛ دخالت او در این لحظه . کتلین چیزي نگفت

بنجن. راه حل او بهترین بود. بوسیدبا این حال، در صورت امکان در همان لحظه استاد را می. شدخوشایند نمی

و به . شد، پسري که هیچ وقت نداشتجان مانند پسري براي او می. ي شب بوداستارك از برادران قسم خورده

هاي او صاحب پسري نخواهد شد که شاید روزي بر سر وینترفل با نوه. خوردوقت خود، پسرك نیز سوگند می

.کتلین رقابت کند

».ورمخدمت در دیوار افتخار بزرگیه، سر«: استاد لوین گفت

با این وجود » .هاي باال برسهتونه بین نگهبانان شب به مقامو حتی یه حرامزاده می«: ند متوجه اصل مطلب بود

کرد، اگه وقتی مرد بالغی شده بود این درخواست رو می. جان خیلی جوانه«. در صدایش دلواپسی مشهود بود

»...مساله متفاوت بود، اما یه پسر چهارده ساله

تر از مال مسیر اون ظالمانه. فداکاري سختیه، اما در دوران حساسی هستیم، سرورم«: لوین موافقت کرداستاد 

.دیگر ساکت ماندن آسان نبود. داد فکر کردکتلین به سه فرزندي که باید از دست می» .شما و بانو نیست

سرانجام آه کشید و . ه بیرون خیره شداي ساکت و متفکر بها کنار کشید و از پنجره با قیافهند نگاهش را از آن

».کنمبا بن صحبت می. خیله خوب، فکر کنم بهترین کاره«: به استاد لوین گفت. برگشت

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

ترجیح . ي عزیمت بشیمکشه تا ما آمادهدو هفته طول می. تدارکات باید مهیا بشن. وقتی دیگه مجبور باشم«

شه و بچگی هم همین تابستون خیلی زود تموم می. ه بذارم جان این چند روز آخر رو خوش بگذرونهدم کمی

».گموقتی موقعش رسید، خودم بهش می. طور



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٧۵صفحھ 

آریا-7

.هاي آریا باز کج و معوج از آب در آمده بودندکوك

گلدوزي سنسا . نگاه کردبه خواهرش سنسا که پیش سایر دخترها نشسته بود، . ها اخم کردبا دلسردي به آن

چه . کار سنسا به زیبایی خودشه«: سپتا موردان یک بار به مادرشان گفته بود. گفتندهمه چنین می. نقص بودبی

آریا «. ي آریا پرسیده بود، سپتا دماغ باال کشیده بودوقتی لیدي کتلین درباره» .هاي دقیق و ظریفی دارهدست

».هاي یه آهنگر رو دارهدست

ن شد که نکند سپتا موردان افکارش را بخواند و دزدکی به سمت دیگر اتاق نگاهی انداخت، اما امروز سپتا نگرا

آمد که زیاد پیش نمی. سپتا با لبخند و ابراز تحسین دایمی پیش پرنسس میرسال نشسته بود. به او توجهی نداشت

همان طور که وقتی میرسال را براي ملحق افتخار آموزش هنرهاي زنانه به یک پرنسس سلطنتی را داشته باشد؛

هایی هاي میرسال هم کمی کج بودند، اما با تعریفبه نظر آریا کوك. ها آورده بودند، به ملکه گفته بودشدن به آن

.شد متوجه آن موضوع شدکرد، نمیکه سپتا موردان می

سپس آه کشید و سوزن را کنار دوباره کار خودش را بررسی کرد و به دنبال راهی براي ترمیم آن گشت،

بث کسل، دختر کوچک . کردسنسا حین کار با سرزندگی صحبت می. با دلخوري به خواهرش نگاه کرد. گذاشت

کرد؛ جین پول خم شده بود تا هاي او گوش میسر رودریک، کنار پاي او نشسته بود و به هر کلمه از حرف

.چیزي در گوش او زمزمه کند

زده سنسا به نظر خجالت. جین جا خورد، بعد خندید» کنید؟ي چی صحبت میدرباره«: دآریا ناگهان پرسی

.کسی جواب نداد. بث سرخ شد. رسید

».به من بگید«

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

.خندید

».کنیمي پرنس صحبت میما درباره«: بوسه گفتسنسا با صدایی به لطافت یک



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٧۶صفحھ 

سهم سنسا . قیافه بودآن یکی که بلند و خوش. دانست که منظورش کدام پرنس است؛ البته که جافريآریا 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«: ضوع داشته باشد، با غرور زمزمه کردجین انگار که نقشی در این مو

».بهش گفته که خیلی خوشگله«. ترین دوست سنسا بوددختر پیشکار وینترفل و صمیمی

».شهي تمام مملکت میبعد سنسا ملکه. کنهجافري باهاش ازدواج می«: بث کوچولو رویاگونه گفت

آریا با دلخوري فکر کرد که سنسا هر . کردسرخ شدن زیبایش می. رخ شودسنسا آن قدر نزاکت داشت که س

سنسا براي کاستن از تندي، موقع این تذکر موهاي » .بث، تو نباید داستان ببافی«. دهدکاري را زیبا انجام می

یلی ي پرنس جاف چیه، خواهر؟ خنظرت درباره«. به آریا نگاه کرد. دختر کوچک را با مهربانی نوازش کرد

»کنی؟مودبه، این طور فکر نمی

».گه که شبیه دخترهاستجان می«: آریا گفت

».کنهچون حرامزاده است، حسودي می. بیچاره جان«. سنسا حین دوختن آه کشید

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

هایی باریک داشت که براي اخم کردن خلق صورتی استخوانی با لب. کردهاي تیزش را بلندسپتا موردان چشم

»ها؟کنید، بچهدر مورد چی صحبت می«. اکنون اخم کرده بود. شده بود

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

».قدر خوشحالیمامروز پرنسس با ماست چ

پرنسس میرسال با دودلی به » .ي ماستافتخار بزرگی براي همه. البته«. سپتا موردان با سر موافقتش را نشان داد

. بلند شد و به این طرف اتاق آمد» آریا، چرا تو مشغول کارت نیستی؟«: سپتا پرسید. ها لبخند زداین تعریف

».اي تو رو ببینمهبذار کوك«. کرددامن آهاردارش خش خش می
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کارش را » .اینجاست«. رفتجلب توجه سپتا دقیقاً کاري بود که از سنسا انتظار می. خواست داد بکشدآریا 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 . بوددیگر قابل تحمل ن. کردندهمه به او نگاه می

آریا . کندرسید که پرنسس میرسال دلسوزي میحتی به نظر می. زدلبخند بزند، اما جین به عوض او پوزخند می

.از صندلی بلند شد و با شتاب به سمت در رفت. هایش از اشک پر شدحس کرد که چشم

. شهمادرت از این موضوع خبردار می. دیگه یه قدم هم برندار! ا، برگرد اینجاآری«. سپتا موردان صدایش کرد

»!کنیي ما رو شرمنده میهمه! اون هم جلوي پرنسس ما

تعظیم خشک و . هایش جاري بوداکنون اشک روي گونه. آریا جلوي در ایستاد، لبش را گاز گرفت و برگشت

».طلبم، بانوي مني مرخص شدن میاجازه«. مختصري به میرسال کرد

. اما اگر او مردد بود، سپتا موردان تردید نداشت. میرسال پلک زد و براي راهنمایی به خدمتکارهایش نگاه کرد

»ري، آریا؟به خیالت کجا داري می«: سپتا با قاطعیت گفت

دیدن بهت روي مدت کوتاهی ایستاد تا از » .باید برم اسب نعل کنم«: با مالحت گفت. آریا به او خیره شد

ها پایین سپس چرخید، بیرون رفت و با حداکثر سرعتی که در توان پاهایش بود از پله. صورت سپتا لذت ببرد

.دوید

سنسا دو سال بزرگتر بود؛ شاید تا وقتی خودش متولد شود دیگر چیزي . سنسا همه چیز داشت. منصفانه نبود

. گفتشعر می. توانست بدوزد و برقصد و آواز بخواندسنسا می. اغلب چنین حسی داشت. باقی نمانده بود

هاي درشت و موي انبوه سنسا لپ. بدتر از همه اینکه زیبا بود. نواختچنگ می. دانست چطور آرایش کندمی

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. دکشیده و جدي بو

سنسا . ي خانه هم بودخوب، اداره. سواري بوددرد داشت که تنها کاري که آریا بهتر از خواهرش بلد بود اسب
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پرنس امیدوار بود که کرد، آریا به خاطر خوداگر با پرنس جاف ازدواج می. هیچ وقت مخِ جمع و تقسیم نداشته

.پیشکار خوبی داشته باشد

حتی . آریا لبخند زد. به محض دیدن آریا برخاست. در اتاقک نگهبانی منتظر او بود62ها، نایمریادر پایین پله

رفتند و نایمریا در اتاق او همه جا با هم می. اگر هیچ کس دوستش نداشت، حداقل توله گرگ دوستش داشت

. برداگر مادرش ممنوع نکرده بود، آریا با خوشحالی او را به سر کالس گلدوزي می. خوابیدکنار تختخوابش می

.آن وقت بگذار که سپتا موردان از کوك زدن او شکایت کند

ي زیر آفتاب مثل دو سکه. هایش زرد بودندچشم. کرد، نایمریا با اشتیاق دست او را لیسیدموقعی که بازش می

ي جنگجوي راین که قومش را از دریاي باریک به این سرزمین هدایت کرده یا اسم ملکهآر. درخشیدندطال می

آریا . گذاشته بود63اش را لیديسنسا البته که اسم توله. این هم جنجال آفریده بود. بود، براي او انتخاب کرده بود

تا این زمان دیگر سپتا موردان .نایمریا گوشش را لیسید و او خندید. قیافه گرفت و محکم توله گرگ را بغل کرد

اي به گیر آریا عالقه. کردندرفت، پیدایش میاگر به اتاقش می. حتماً براي مطلع ساختن مادرش اقدام کرده بود

خواست ببیند که چگونه راب می. کردندپسرها در حیاط تمرین می. فکر بهتري در سر داشت. افتادن نداشت

گرگ . بلند شد و دوید» .بیا«: به نایمریا زمزمه کرد. اندازندخاك میپرنس جافري مودب را به پشت روي

.درست پشت سرش آمد

. شد تمام حیاط را دیدخانه و برج بزرگ وجود داشت که از آن میي بین اسلحهاي در پل سرپوشیدهپنجره

.مقصدشان آنجا بود

تفاوتی یک پایش را ي پنجره نشسته و با بیوقتی برافروخته و نفس نفس زنان رسیدند، دیدند که جان روي لبه

چنان مجذوب تماشا بود که تا قبل از حرکت گرگ سفیدش براي استقبال از . اش جمع کرده استروي سینه

ها بزرگتر بود، ي تولهگوست که دیگر از بقیه. نایمریا با احتیاط نزدیک شد. ها، متوجه نزدیک شدن آریا نبودآن

.یاط گوشش را گاز گرفت، دوباره روي زمین نشستاو را بو کرد، با احت

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

62 Nymeria
63 Lady .یعنی خامن
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».خواستم جنگیدن اونا رو تماشا کنممی«. آریا قیافه گرفت

».پس بیا اینجا«. جان لبخند زد

.آمداز پایین صداي ضربه و تقال می. ان نشستي پنجره باال کشید و کنار جآریا خودش را روي لبه

آن قدر لباس محافظشان ضخیم بود که انگار دور برن تشکی از پر . تر بودحیف؛ نوبت تمرین پسرهاي کوچک

زدند و زیر نگاه دقیق سر ها نفس نفس میآن. رسیدپیچیده بودند و پرنس تامن چاق کامالً گرد به نظر می

ي نظامی قلعه، مردي سر رودریک کسل، فرمانده. کردنددار چوبی به هم حمله میهرودریک با شمشیرهاي روی

چند پسر و مرد تماشاچی با صداي بلند . رسیدندهاي سفید باشکوهی بود که تا بناگوش میتنومند با سبیل

ي سیاه او هتنتیان گریجوي را کنار راب تشخیص داد؛ نیم. بینشان صداي راب بلندترین بود. کردندتشویق می

آریا نتیجه . خوردندهر دو حریف تلوتلو می. کردپاي طالیی خاندانش بود و با تحقیر تماشا میمزین به هشت

.شان مدتی گذشته استگرفت که از شروع مبارزه

».ترهکنندهکمی از گلدوزي خسته«: جان گفت

د، دست دراز کرد و موي او را بهم جان لبخند ز. آریا پاسخش را داد» .کمی تفریحش از گلدوزي بیشتره«

. ها تنها کسان بودندآن. جان مثل او شبیه پدرشان بود. اندها همیشه به هم نزدیک بودهآن. آریا سرخ شد. ریخت

وقتی آریا . ها رفته بودندراب و سنسا و برن و حتی ریکان کوچولو همه با لبخند دایمی و موي قرمز به تالی

کسی که براي مطرح کردن ترسش انتخاب . شت که معنایش حرامزاده بودن خودش باشدکوچک بود، دلواپسی دا

.کرد جان بود و جان نگرانی او را رفع کرده بود

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

دان هر کوفتگی اونا در می. هاي جوان رو ندارندي آسیب زدن به پرنسها اجازهحرامزاده«. جان نیم لبخندي زد

».تمرین باید به دست شمشیر شرعی باشه

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

.نیست
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من نه . اون تنها هفت سالشه. تونم به خوبی برن بجنگممن می«. ي برادر کوچکش به تامن را تماشا کردضربه

».سالمه

بازوي آریا را براي لمس عضالتش » .تو خیلی الغري«. اش او را برانداز کردتمام خرد چهارده سالهجان با 

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 . باز موهاي او را بهم ریختجان. غره رفتآریا دستش را عقب کشید و به او چشم

.تامن را تماشا کردند

»بینی؟پرنس جافري رو می«: جان پرسید

اطرافش را . ي دیوار بلند سنگی یافتدر نگاه اول ندیده بود، اما وقتی دوباره نگاه کرد او را در عقب زیر سایه

مردان بزرگتري هم . شناخته بودند که هیچ کدام را نمیهاي لنیستري و برتیونی گرفتمالزمین جوانی با لباس

.بودند؛ حدس زد که شوالیه باشند

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

نشان در . دوزي نبودشکی در ظرافت سوزن. روي پالتوي شاهزاده نقش یک سپر دوخته شده بود. آریا نگاه کرد

ک طرف گوزن تاجدار خاندان سلطنتی و در طرف دیگر شیر لنیستر دیده وسط به دو نیم تقسیم شده بود؛ در ی

.شدمی

اون . به نظر هر کسی نشان سلطنتی کافیه، اما نه در نظر جافري. کنندلنیسترها افتخار می«: گیري کردجان نتیجه

».خاندان مادرش رو در مقام خاندان پادشاه شریک کرده

»!تندها هم مهم هسزن«: آریا اعتراض کرد

».در نشانت تالی و استارك رو تلفیق کن. شاید تو هم باید همین کار رو بکنی، خواهر کوچولو«. جان خندید
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ي بعالوه، اگه دخترها اجازه. شهاحمقانه می«. فکرش آریا را به خنده انداخت» .یه گرگ با یه ماهی در دهنش«

»جنگیدن ندارند، چرا باید نشان رزمی داشته باشند؟

شن، اما نشان ها صاحب شمشیر میحرامزاده. رسه، اما شمشیر نهبه دخترها نشان می«. شانه باال انداختجان 

».من قوانین رو وضع نکردم، خواهر کوچولو. ندارند

. شدکرد بلند شود و موفق نمیغلتید، سعی میپرنس تامن در خاك می. صداي فریاد از سمت حیاط بلند شد

برن روي او ایستاده بود، شمشیر . پشت کرده بودند که روي الکش افتاده باشده یک الكها او را شبیپوشنرم

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

.خنده افتادند

لئو، دنیس، . خوب جنگیدید«. ند شوددست پرنس را گرفت و کمک کرد که بل» !کافیه«: سر رودریک داد زد

پرنس جافري، راب، یه دور دیگه مبارزه «. به اطراف نگاه کرد» .هاشون رو در بیارندکمک کنید که زره

»کنید؟می

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

اش سر رفته به نظر حوصله. درخشیدمویش مثل طال می. جاف در پاسخ به دعوت رودریک به زیر آفتاب آمد

».هاست، سر رودریکاین بازي بچه«. بود

».ایدشما بچه«: با تمسخر گفت. تیان ناگهان خندید

».ها با شمشیر چوبی خسته شدمو از زدن استارك. اممن یک شاهزاده. راب شاید بچه باشه«: جافري گفت

»ترسی؟می. ده باشی، ضربه خورديتو بیشتر از اون که ز«: راب گفت

.بعضی از لنیسترها خندیدند» .خیلی از من بزرگتري. آه، چه ترسناکی«. پرنس جافري به او نگاه کرد

».ي مزخرفیهجافري واقعاً بچه«: به آریا گفت. جان با اخم به منظره نگاه کرد

»ه؟پیشنهادت چی«: از پرنس پرسید. سر رودریک متفکرانه سبیلش را کشید
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».فوالد برنده«

»!شیپشیمون می. قبوله«: راب سریع جواب داد

ي مبارزه بهتون اجازه. فوالد برنده خیلی خطرناکه«. ي راب گذاشت تا ساکتش کندفرمانده دستش را روي شانه

».شون کندهدم که لبهبا شمشیرهاي مسابقه رو می

اي بلندقد با موي سیاه بود و شوالیه. ابل پرنس آمدشناخت به مقجافري حرفی نزد، اما یک مرد که آریا نمی

سر، تو کی هستی که بهش بگی شمشیرش نباید تیز . ي توئهاین شاهزاده«. روي صورتش زخم سوختگی داشت

»باشه؟

».ي نظامی وینترفل، کلگان، بهتره فراموشش نکنیفرمانده«

.نر را داشتمرد سوخته، عضالت یک گاو » دي؟ها آموزش میاینجا به زن«

وقتی به سن . گیرندوقتی آماده بودند، فوالد به دست می. دممن شوالیه آموزش می«: سر رودریک با طعنه گفت

».الزم رسیدند

»چند سالته، پسر؟«. مرد سوخته به راب نگاه کرد

».چهارده«: راب گفت

».نبودهمطمئن باش که با شمشیر کند. من وقتی دوازده سالم بود، یه مرد رو کشتم«

. راب به سر رودریک رو کرد. دار شده بودغرور او جریحه. توانست بگوید که راب خشمگین شده استآریا می

».تونم شکستش بدممی. بذار انجامش بدم«

».پس با شمشیر مسابقه شکستش بده«: سر رودریک گفت

از سمت » .دي پیر نشده باشیاگه زیا. وقتی بزرگ شدي پیش من بیا، استارك«. جافري شانه باال انداخت

.لنیسترها صداي خنده بلند شد
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تیان گریجوي بازوي راب را گرفت تا از . آریا با بهت دهانش را پوشاند. هاي راب در حیاط منعکس شدفحش

.سر رودریک با نگرانی سبیلش را کشید. اش داردپرنس دور نگه

ها تفریح بذار بچه. وقت بازي تموم شد. بیا، تامن«. دجافري به دروغ خمیازه کشید و به برادر کوچکترش رو کر

».کنند

صورت سر رودریک زیر . هاي بیشتر از طرف راب شدهاي بیشتر از سمت لنیسترها و فحشاین باعث خنده

ها و گروهشان کامالً دور نشده بودند، راب را تیان تا زمانی که پرنس. هایش برافروخته شده بودسفیدي سبیل

.هنین خودش نگه داشتدر چنگ آ

ي مرکز جنگل خدایان شده حرکتی برکهصورت او به بی. ها را تماشا کرد و آریا جان را تماشا کردجان رفتن آن

هاي گوست را خم شد و پشت گوش» .نمایش تموم شد«: ي پنجره پایین آمد و گفتبالخره جان از لبه. بود

سپتا . خواهر کوچولو، تو بهتره به اتاقت برگردي«. پاهاي او مالیدگرگ سفید بلند شد و خودش را به . خاراند

شی مجبور می. شهتر میات سنگینهر چی بیشتر قایم شدنت طول بکشه، کفاره. موردان حتماً به کمین نشسته

ها کنه، جسد تو رو با یه سوزن بین وقتی بهار شروع به آب کردن برف. تمام طول زمستون گلدوزي کنی

».کنندات پیدا میهاي یخزدهانگشت

»!منصفانه نیست! من از گلدوزي متنفرم«: با حرارت گفت. دار نبودبه نظر آریا خنده

. زدگوست ساکت کنار جان قدم می. باز موي او را بهم ریخت و بعد از پیشش رفت» .هیچ چیز منصفانه نیست«

.آید، ایستاد و برگشتنمیها را دنبال کرد، بعد وقتی دید که آریا نایمریا مدتی آن

.با اکراه به جهت مخالف رفت

بلکه سپتا موردان و مادرش . سپتا موردان در اتاق او منتظر ننشسته بود. بدتر از آنچه بود که جان فکر کرده بود

.منتظرش بودند
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برن-8

پدرش را پرنس جافري . خواستپادشاه براي ضیافت امشب گراز وحشی می. گروه شکار موقع سحر رفت

عمو بنجن، جوري، تیان . ها داده شده بودي همراهی با شکارچیکرد، پس به راب نیز اجازههمراهی می

به هر حال این . ها رفته بودندي مضحک ملکه، همگی همراه آنگریجوي، سر رودریک و حتی برادر کوتوله

.شدندفردا صبح به جنوب عازم می. آخرین شکار بود

اما ریکان تنها یک بچه بود و دخترها تنها دختر بودند و . رها و ریکان جا گذاشته شده بودبرن با جان و دخت

او . کرد جان از دستش ناراحت استفکر می. برن خیلی هم دنبال جان نگشته بود. اثري از جان و گرگش نبود

رفت تا عمو بن به دیوار میاو همراه . دانستبرن علتش را نمی. رسیداین روزها از دست همه ناراحت به نظر می

راب کسی بود که . این تقریباً به همان خوبی رفتن به جنوب به همراه پادشاه بود. به نگهبانان شب ملحق شود

.شد، نه جانتنها گذاشته می

آن هم نه . ي شاهی روي اسبی متعلق به خودش بتازدقرار بود در جاده. کردتابی میروزها بود که براي رفتن بی

ها قرار بود در بارانداز پادشاه پدرش قرار بود دست پادشاه شود و آن. اسب کوچک، بلکه اسبی واقعییک

گفت که آنجا روح دارد و ي پیر میننه. اي که اربابان اژدها ساخته بودندي سرخ شوند؛ در قلعهساکن قلعه

فکرش . ارها جمجمه اژدها وجود داردها انجام گرفته است و روي دیوهایی که اعمال هولناکی در آنسیاهچال

چطور ممکن بود که بترسد؟ پدرش با او خواهد بود؛ و پادشاه با تمام . ترسیدانداخت، اما نمیبرن را به لرز می

.ها و سربازانششوالیه

ها بهترین گفت که آني پیر میننه. خواست روزي شوالیه شود، آن هم یکی از محافظین پادشاهبرن خودش می

پوشیدند و زن و بچه ي سفید میها وجود داشت و زرهتنها هفت نفر از آن. مشیرزنان در تمام مملکت هستندش

ها به اسامی آن. دانستها را میبرن تمام داستان. کردندنداشتند، بلکه تنها براي خدمت به پادشاه زندگی می

. ي اژدهاپرنس ایمون، شوالیه. ردواینسر ریام. ايسروین سپر آینه. گوشش مانند موسیقی خوشایند بود

ها رقص اژدهاها نامیده بودند، با دوقلوهاي سر اریک و سر اَریک که صدها سال پیش، در جنگی که آوازخوان

.باكباریستان بی. سر آرتور دین، شمشیر صبح. تاورگاو سفید، جرالد هاي. شمشیر یکدیگر کشته شده بودند
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ها شده بود؛ هیچ وقت برن مجذوب تماشاي آن. با پادشاه رابرت به شمال آمده بودنددو نفر از گارد شاهنشاهی 

چشمانی 65مردي تاس با صورتی تپل بود و سر مرین64سر بارس. ها صحبت کندجرات نکرده بود که با آن

و از ها شباهت داشت هاي داستانسر جیمی لنیستر بیشتر به شوالیه. مغموم و ریشی به رنگ زنگ آهن داشت

ي قبلی را کشته است و نباید دیگر اعضاي گارد شاهنشاهی هم بود، اما راب گفته بود که او پادشاه دیوانه

. ي گارد شاهنشاهی بودباك، فرماندهي زنده سر باریستان سلمی، باریستان بیبزرگترین شوالیه. حساب شود

گذشت را قرار هر روزي که میهند دید و برن بیپدر قول داده بود که در بارانداز پادشاه سر باریستان را خوا

روي دیوار عالمت گذاشته بود تا روز عزیمت برسد و دنیایی که تنها رویایش را دیده بود به چشم خودش ببیند 

.و زندگی را که تنها تصور مبهمی از آن داشت آغاز کند

اي بود که در عمرش وینترفل تنها خانه. کرداما اکنون که روز آخر نزدیک بود، برن ناگهان احساس دلتنگی می

بعد اینکه گروه شکار رفته . پدرش گفته بود که باید امروز از همه وداع کند و او سعی کرده بود. شناختمی

: کردي کسانی بود که ترکشان میقصدش مالقات با همه. ي قلعه را بگرددخواست که با گرگش همهبودند، می

در اسطبل که همیشه لبخند داشت و از اسب کوچک او 68در آهنگري، هودور67میکنآشپز،66ي پیر و گیجننه

رفت به او گفت، آن مرد در گلخانه که هر وقت پیشش مینمی» هودور«کرد و هیچ وقت چیزي جز مراقبت می

...دادتمشک می

قرار بود این اسب . گر آنجا نبودابتدا به اسطبل رفته بود تا اسب کوچکش را ببیند، اما او دی. اي نداشتاما فایده

هاي قبل اینکه هودور و سایر خدمتکار. خواست بنشیند و گریه کندبزرگ مال او باشد، اما ناگهان برن تنها می

به جایش صبح را در . این انتهاي وداع او بود. هایش ببینند، برگشت و دویداسطبل بتوانند اشک را در چشم

بود و سعی کرده بود که به او برگرداندن یک شاخه چوب را یاد بدهد، اما جنگل خدایان با گرگش گذرانده

تر بود و برن حاضر بود قسم بخورد که هر حرفی توله گرگ از هر سگ شکاري پدرش باهوش. موفق نشده بود

.کرد نشان ندادهایی که برن پرتاب میاي به شاخهفهمد، اما هیچ عالقهرا می

64 Boros Blount
65 Meryn Trant
66 Gage
67 Mikken
68 Hodor
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صدا 69»گري ویند«دوید، راب مال خودش را چون خیلی سریع می. انتخاب کندهنوز نتوانسته بود اسمی

. اي را از آوازها انتخاب کرده بودي ملکهسنسا اسم مال خودش را لیدي گذاشته بود و آریا اسم ساحره. کردمی

گرگ . اي براي یک دایرولف بودگذاشته بود که به نظر برن اسم مسخره70»داگشگی«اش را ریکان اسم توله

برن آرزو داشت که این اسم به فکر خودش رسیده بود، اگر چه . جان، آن یکی که سفید بود، گوست نام داشت

ي اخیر صدها اسم را امتحان کرده بود، اما هیچ کدام مناسب به نظر در دو هفته. گرگ خودش سفید نبود

.رسیدندنمی

با این همه اتفاق که رخ داده بود، چند . سرانجام از بازي با چوب خسته شد و تصمیم گرفت که صعود کند

.اي بود که باالي برج مخروبه نرفته بود و این شاید آخرین فرصت باشدهفته

او را درخت همیشه. ي درخت نیایش انتخاب کرددر جنگل خدایان راه طوالنی را براي اجتناب از برکه

گرگش پا . هایی که به دست شباهت دارندها نباید چشم داشته باشند، یا برگترساند؛ به اعتقاد برن، درختمی

. درسته. دراز بکش. اینجا بمون«: خانه به گرگ گفتي درخت نزدیک دیوار اسلحهدر قاعده. به پاي او دوید

»...حاال همینجا بمون

هاي او را خاراند، سپس برگشت، پرید، یک شاخه را گرفت و ت گوشبرن پش. گرگ طبق دستورات عمل کرد

ي دیگر رفته بود که گرگ نصف راه تا باالي درخت را به سادگی از یک شاخه به شاخه. خودش را باال کشید

.به روي پاهایش برخاست و شروع به زوزه کشیدن کرد

. لرز عجیبی به بدن برن افتاد. ه او خیره شدهاي زردش بگرگش ساکت شد و با چشم. برن به پایین نگاه کرد

تو از مامان . همون جا بمون. بشین. ساکت«: برن داد زد. گرگ باز زوزه کشید. دوباره شروع به باال رفتن کرد

خانه پرید و از ها تمام مسیر تا باالي درخت او را دنبال کردند، تا سرانجام به روي سقف اسلحهزوزه» .بدتري

.دید خارج شد

69 Grey Wind باد خاکسرتی
70 Shaggydog سگ پشمالو
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مادرش زیاد گفته بود که برن باال رفتن را قبل از راه رفتن یاد . ي دوم برن بودندهاي وینترفل خانهبامپشت

آورد، اما زمانی که شروع به باال رفتن کرد را نیز به برن اولین بار که راه رفتن را یاد گرفت به خاطر نمی. گرفت

.یاد نداشت، پس به گمانش حرف مادرش درست بود

ها بود که در هر ها و تونلها و حیاطترفل براي یک پسر هزارتویی خاکستري متشکل از دیوارها و برجوین

شد با اطمینان تر به باال و پایین چنان شیب داشتند که نمیهاي قدیمیراهروها در بخش. یافتجهت گسترش می

ها مانند درخت این مکان در طی قرناستاد لوین یک بار به او گفته بود که . اي هستیگفت که در چه طبقه

.اندهایش به اعماق زمین فرو رفتههایش گره و پیچ و تاب خورده و ریشهآسایی رشد کرده و شاخهسنگی غول

. توانست تمام وینترفل را با یک نگاه ببیندکرد، میآمد و به آسمان صعود میوقتی از زیر آن درخت بیرون می

ي چرخیدند و بقیهتنها پرندگان باالي سرش می. شد دوست داشتگسترده میاي را که پیش رویش منظره

هاي فرسوده از باران بنشیند و ها بین گارگویلتوانست ساعتبرن می. زندگی قلعه زیر پاي او جریان داشت

ایی که به کنند، آشپزهسربازانی که با چوب و فوالد در میدان تمرین می: هاي قلعه را تماشا کندي فعالیتهمه

دوند، قرار در سگخانه به این طرف و آن طرف میهایی که بیکنند، سگسبزیجات در گلخانه رسیدگی می

شد که احساس کند موجب می. کنندسکوت جنگل خدایان، دخترانی که کنار چاه شستشوي لباس غیبت می

.ارباب قلعه است؛ به شکلی که حتی راب هیچ وقت تجربه نخواهد کرد

ها و معماران حتی زمین را صاف نکرده بودند؛ پشت دیوارها تپه. کردار به او اسرار وینترفل را نیز فاش میاین ک

ي دوم برج ي چهارم برج ناقوس را به طبقهاي وجود داشت که طبقهپل سرپوشیده. هایی وجود داشتندگودي

ي توان از دروازهدانست که میو می. تدانسبرن این را می. کردرسان متصل میهاي نامهمحل پرورش پرنده

ها وجود دارد، وینترفل جنوبی وارد دیوار داخلی شد، سه طبقه باال رفت و از طریق تونل باریکی که بین سنگ

.داندبرن مطمئن بود که حتی استاد لوین این را نمی. ي شمالی خارج شدي همکف دروازهرا دور زد و در طبقه

به مادرش . شت که روزي برن از دیوار لیز خواهد خورد و خودش را خواهد کشتمادرش از این وحشت دا

دو . ماندیک بار به زور از برن قول گرفت که روي زمین می. کردگفته بود که امکان ندارد، اما مادرش باور نمی

وقتی برادرهایش بار بود تا اینکه یک شب هر روزش کسالت. اي توانسته بود که به آن قول پایبند بماندهفته

.ي اتاق خواب بیرون رفته بودکامالً خواب بودند، از پنجره
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لرد ادارد دستور داده بود که براي تزکیه به جنگل . روز بعد، به خاطر احساس گناه به این جرم اعتراف کرده بود

تخلف خود تمام نگهبانان گماشته شده بودند تا اطمینان حاصل شود که برن براي تفکر درباره. خدایان برود

هاي سرانجام او را خوابیده روي شاخه. صبح روز بعد اثري از برن نبود. گذراندشب را در آنجا به تنهایی می

.بلندترین کاج یافته بودند

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. نابراین ایرادي ندارهب. یه سنجابی

از آنجا که پدرش . کرد که هیچ وقت واقعاً مادرش را فریب داده باشدبرن حداکثر تالشش را کرد، اما فکر نمی

را تعریف کرد ي پسر کوچک بديي پیر قصهننه. گرفت، مادرش به افراد دیگر متوسل شده بودجلوي او را نمی

روي . هاي او را در آوردندها آمدند و با نوکشان چشمکه زیادي باال رفت و صاعقه او را کشت؛ بعد آن کالغ

همیشه . ها النه داشتندرفت، کالغهاي مخروبه، در جاهایی که هیچ کس جز او نمیباالي برج. برن موثر نبود

. خوردندها را روي کف دستش میها دانهو در آن باال کالغکردي ذرت پر میهایش را از دانهقبل صعود جیب

.هاي او نشان نداده بوداي براي نوك زدن به چشمهیچ کدام هرگز اندك عالقه

هاي برن به آن پوشاند و از هایی شبیه به لباساي از رس ساخت، لباساو پسربچه. بعد نوبت استاد لوین بود

تفریح . آیدخت تا به برن نشان بدهد که در صورت سقوط چه بالیی سرش میباالي دیوار آن را به حیاط اندا

و به هر حال، . من از رس ساخته نشدم«: خوبی بود؛ بعدش برن تنها به چشم استاد نگاه کرده بود و گفته بود

».محاله سقوط کنم

بهترین . و را پایین بیاورندکردند که ادیدند، دنبالش میها او را روي سقف میسپس براي مدتی هر وقت نگهبان

هیچ کدام از نگهبانان، نه حتی جوري، در . بردمثل یک بازي با برادرهایش بود، جز اینکه همیشه می. دوران بود

مردم هیچ وقت . دیدندبه هر حال، بیشتر اوقات اصالً او را نمی. باال رفتن از دیوار نصف مهارت برن را نداشتند

.اش به باال رفتن بود؛ تقریباً مثل این بود که نامرئی استهاي عالقهاین یکی دیگر از علت. کنندبه باال نگاه نمی

آمد؛ سنگ به سنگ باال کشیدن خودش از دیوار، محکم فرو بردن از احساسی که داشت نیز خوشش می

رفت؛ باعث میآورد و پابرهنه باال هایش را در میهمیشه چکمه. هاهاي دست و پا به شکاف بین سنگانگشت
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. ماند را دوست داشتدرد شیرین و عمقی که در عضالتش باقی می. شد که احساس کند چهار دست داردمی

ها در برج مخروبه، کالغ: پرندگان را دوست داشت. ي لطیف و سرد هوا در آن باال را دوست داشتمزه

که بین گرد و خاك در اتاقک باالي ها النه داشتند، جغد پیرهاي بین سنگهاي کوچک که در شکافگنجشک

.شناختشان را میبرن همه. خوابیدخانه میسقف اسلحه

ي خاکستري وینترفل به شکلی که توانست برود و دیدن گسترهبیش از همه از رفتن به جاهایی که هیچ کس نمی

.ساختتمام قلعه را مکان سري او می. آمددید، خوشش میهیچ کس دیگري نمی

خیلی وقت پیش، صد . آن برج زمانی بلندترین برج دیدبانی در وینترفل بوده. محبوبش برج مخروبه بودپاتوق 

یک سوم فوقانی بنا به داخل . سال پیش از آن که حتی پدرش متولد شده باشد، صاعقه آن را به آتش کشیده بود

فرستاد تا را به پایین برج میگیرهاگاهی پدرش موش. فرو ریخته بود و برج هرگز دوباره ترمیم نشده بود

. شد، از بین ببرندهاي سقوط کرده و الوارهاي سوخته و پوسیده پیدا میي سنگهایی را که همیشه بین تودهالنه

.رفتها به باالي داغون برج نمیاما حاال دیگر کسی جز برن و کالغ

ها سست بودند و برج صعود کرد، اما سنگشد مستقیم از کنار خود می. دو راه براي رسیدن به آنجا بلد بود

آمد که تمام برن اصالً خوشش نمی. داشت، خیلی وقت پیش به خاك تبدیل شده بودها را نگه میمالتی که آن

.ها بیندازدوزنش را روي آن

بگاه خانه و خوابهترین راه این بود که از جنگل خدایان شروع کنی، از کاج بلند باال بروي و سپس روي اسلحه

. نگهبانان از یک سقف به روي سقف دیگر بپري؛ البته پا برهنه تا نگهبانان صداي پایت را باالي سرشان نشنوند

رسد بلندتر ترین بخش قلعه است و از آنچه به نظر میرسی که قدیمیي کور اولین برج میبه این ترتیب به نقطه

هاي قدیمی هنوز دوام خوبی براي صعود کردند، اما سنگها آنجا زندگی میها و عنکبوتاکنون تنها موش. است

اند و سپس دور ها به خارج خم شدهتوانی مستقیم باال بروي تا به جایی برسی که گارگویلمی. کردن داشتند

از آنجا اگر کامالً به بدنت کشش بدهی، . برج از یک گارگویل به دیگري تاب بخوري تا به ضلع شمالی برسی

هاي آخرین مرحله ده قدم باال رفتن از سنگ. توانی خودت را باال بکشیرسد و میمخروبه میدستت به برج

.ايگیرند تا ببیند که آیا برایشان ذرت آوردهها دورت را میسیاه است و بعد کالغ
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ن چنا. رفت که صداها را شنیدبرن 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 میها زیر او وجود داشت و صدا از آخرین پنجرهردیفی از پنجره» .خوشم نمیاد«: گفتزنی می

».تو باید دست باشی«. سمت او بود

کارش . خوامه هیچ وجه همچین افتخاري رو نمیب. خدایان رحم کنند«: حوصله جواب دادصداي مردي بی

».خیلی زیاده

کرد که بگذرد، شاید اگر سعی می. ترسیدناگهان از ادامه دادن راهش می. برن آویزان باقی ماند و گوش کرد

. دیدندپاهاي او را می

».رهمتوجه نیستی که چه خطري براي ما داره؟ رابرت اون مرد رو مثل برادر دوست دا«: زن گفت

باعث 71آدمی مثل استنیس. نه اینکه سرزنشش کنم. کنهرابرت به زحمت ریخت برادرهاش رو تحمل می«

».شهدرد هر کسی میدل

رابرت به حرف . یه مساله هستند، ادارد استارك موضوع کامالً متفاوت72استنیس و رنلی. بازي در نیارخل«

کردم که تو منصوب بشی، اما مطمئن بودم که استارك ر میباید اصرا. لعنت به هر دوشون. دهاستارك گوش می

».کنهپیشنهاد رو رد می

شاه به همین راحتی ممکن بود که یکی از برادرهاش رو . شانس بدونیمباید خودمون رو خوش«: مرد گفت

به من طلببه جاي یک دشمن جاه. رو انتخاب نکرد73فینگریا بدتر، خدایان رحم کردند که لیتل. منصوب کنه

».دشمنی شرافتمند بده تا شب راحت بخوابم

اما اگر ... ترکمی نزدیک. خواست که بیشتر بشنودمی. کنندي پدرش صحبت میبرن متوجه شد که درباره

.دیدندها میشدند، آنپاهایش جلوي پنجره آویزان می

71 Stannis
72 Renly
73 Littlefinger
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».باید اونو به دقت زیر نظر داشته باشیم«: زن گفت

».برگرد اینجا«. ي مرد سر رفته بودبه نظر حوصله» .دمجیح میمن تماشاي تو رو تر«

گم که بهت می. هیچ وقت. اي نشون ندادهلرد ادارد استارك هیچ وقت به اتفاقات جنوب تنگه هیچ عالقه«

»اي ممکنه براي ترك مسند قدرتش داشته باشه؟ي دیگهچه 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«

».خواد براي یک بار در عمرش گرمش باشهشاید 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. ي باریک وجود داشتزیر پنجره یک لبه. نگاه کردبرن به پایین 

.امکان نداشت که به آن برسد. زیادي فاصله داشت. پایش را روي آن بگذارد

».الیسا ارن یه گاو ترسوست. زنیزیادي جوش می«

».اون گاو ترسو شریک تختخواب جان ارن بود«

».جاي فرار از بارانداز پادشاه، پیش رابرت رفته بوددونست، باگه چیزي می«

دونست که 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. قراره سکوتش ضامن عمر پسرش بشه

. کنم زایمان یه بالیی سر عقل شما میارهفکر می«. وري کلمه را گفت که انگار فحش بودمرد ط» .مادرها«

هر چی . خواد جسارتش بیشتر بشهبذار لیدي ارن تا دلش می«. صدایش تلخ بود. خندید» .ایدتون دیوانههمه

»یا داره؟«. یک لحظه مکث کرد» .دونه، مدرکی ندارهکنه میدونه، هر چی که فکر میمی

».کنه؟ چند بار بگم که منو دوست ندارهکنی شاه درخواست مدرك میفکر می«

»و این موضوع تقصیر چه کسیه، خواهر عزیز؟«
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توانست لبه براي فرود آمدن زیادي باریک بود، اما اگر می. توانست خودش را ول کندمی. برن لبه را بررسی کرد

مطمئن نبود . ها را به پنجره جلب کندصدایی بدهد و توجه آنفقط اینکه ممکن بود... موقع سقوط آن را بگیرد

.دانست که محرم این گفتگو نیستشنود، ولی میکه چه می

».ي رابرت کوريتو به اندازه«: گفتزن می

بینم که مرگ رو به خیانت به شاهش ترجیح من مردي رو می. بینم، بلهاگه منظورت اینه که همون چیز رو می«

».دهمی

اما . کنم، اون واضحهاون قبالً به یک شاه خیانت کرده، مگه یادت رفته؟ اوه، وفاداریش به رابرت رو انکار نمی«

. ي ماستشه؟ هر چی زودتر این اتفاق بیفته، به نفع همهوقتی رابرت بمیره و جاف به سلطنت برسه، چی می

اون هنوز عاشق . کنهك بودن تنها بدترش مینزدیک استار. شهتر میحوصلهگذره کمشوهر من هر روز که می

کشه که تصمیم بگیره منو کنار بذاره و یه لیاناي جدید چه مدت طول می. ي شانزده سالهخواهره است، اون مرده

»انتخاب کنه؟

به فقط اینکه چه باید. خواست که راه آمده را برگردد تا برادرهایش را پیدا کندتنها می. برن ناگهان خیلی ترسید

.کننددید که چه کسانی صحبت میباید می. تر شودگفت؟ برن متوجه شد که باید نزدیکها میآن

».هاي فعلی بیشتر توجه کنیي آینده رو بخوري و به لذتتو باید کمتر غصه«. مرد آه کشید

ارگویل باال خودش را از گ. ي مرد را شنیدبرن 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 بودي اتاق صحبت کنندهپنجره

».بیا اینجا و ساکت شو. شه، خواهرکننده میاین همه صحبت کردن داره خسته«: مرد گفت

خودش را با پاهایش . گرفت، دور آن چرخید و معلق شدبرن سوار گارگویل شد، پاهایش را محکم دور آن 

هاي حیاط سنگ. وارونه دنیا خیلی عجیب شده بود. نگه داشت و به آرامی سرش را به سمت پنجره پایین برد

.کرددر پایین هنوز به خاطر ذوب برف خیس بودند؛ نگاه به پایین گیجش می
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.برن از پنجره نگاه کرد

توانست تشخیص بدهد که چه کسانی برن نمی. هر دو برهنه بودند. گرفتندکشتی میداخل اتاق، یک مرد و زن

.ساختداد و بدنش زن را از دید مخفی میپشت مرد به برن بود، زن را به دیوار فشار می. هستند

با چشمان گشاد و . بوسندبرن متوجه شد که همدیگر را می. رسیدصداهاي آهسته و مرطوبی به گوش می

کرد، چون دست مرد بین پاهاي زن بود و حتماً داشت زن را اذیت می. آمدنفسش در نمی. زده تماشا کردوحشت

اما صدایش ضعیف و آهسته بود و » ...بس کن، اوه، لطفاً. بسه«: زن از عمق گلویش شروع به نالیدن کرد و گفت

اش پایین و صورت او را به روي سینهدستش به موهاي انبوه طالیی مرد فرو رفت . مرد را از خودش دور نکرد

.کشید

با حرکت سرش به جلو و عقب موهاي . نالیدهایش بسته بودند، دهانش باز بود و میچشم. برن صورتش را دید

.خوردند، اما به هر حال ملکه را شناختطالییش از یک طرف به طرف دیگر تاب می

.ملکه جیغ کشید. هایش را گشود و مستقیم به او نگاه کردناگهان ملکه چشم. حتماً صدایی از برن در آمده بود

برن سعی کرد . کردکشید و اشاره میداد 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 . کردناگهان داشت سقوط می. خراشیدند و به خاطر دستپاچگی پاهایش لیز خوردندصاف را 

دستش را انداخت تا لبه را . آوري به او حمله کردي تهوعشد، احساس سرگیجهبا سرعت از مقابلش رد می

اش به هوا را از سینهضر. بدنش محکم به دیوار خورد. بگیرد، لیز خورد، دوباره با دست دیگر آن را گرفت

.زدخورد و نفس نفس میبرن یک دستی تاب می. بیرون راند

.باالي سرش دو صورت در پنجره ظاهر شدند

.مثل تصویري در آینه خیلی به هم شبیه بودند. و اکنون برن مرد کنار او را شناخت. ملکه

».ما رو دید«: زن با اضطراب گفت
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هایش سعی ناخن. با دست دیگرش لبه را گرفت. خوردندبرن داشتند سر میهاي انگشت» .بله، دید«: مرد گفت

».قبل از اینکه بیفتی. دست منو بگیر«: مرد دست دراز کرد و گفت. کردند که به سنگ سخت فرو بروند

ي پنجره 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. ال کشیدبا

»چند سالته، پسر؟«. مرد به او اعتنا نکرد

.با خجالت دست او را رها کرد. هایش ساعد مرد را خراشیده بودندانگشت» هفت«. لرزیدبرن آسوده خیال می

.برن را هل داد» .کنمچه کارها که براي عشق نمی«: با انزجار گفت. مرد به زن نگاه کرد

حیاط با سرعت براي استقبال از او . چیزي براي چنگ زدن نبود. رن جیغ کشان از روي پنجره به هوا پرت شدب

.باال آمد

.زدندها به انتظار ذرت دور برج مخروبه چرخ میکالغ. کشیدجایی در دوردست، یک گرگ زوزه می
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تیریون-9

مانند پرچم عزایی بود که بر فراز قلعه آویخته صدایش . جایی در هزارتوي وسیع وینترفل، گرگی زوزه کشید

.باشند

زوزه گرگ . رغم اینکه کتابخانه گرم و نرم بود، لرزیدهایش برداشت و علیتیریون لنیستر نگاهش را از کتاب

کرد که شخص در آنجا برهنه چیزي داشت که ذهن انسان را از زمان و مکان فعلی به جنگلی تاریک منتقل می

.دویدله میدر راس یک گ

اي از کتاب مجموعه. خواند بستوقتی دایرولف دوباره زوزه کشید، تیریون جلد چرمی ضخیم کتابی را که می

اش را با خمیازه. ها پیش مرده بوداش مدتهاي صد ساله در مورد تغییرات فصول بود که استاد نویسندهبحث

کرد و چراغ مطالعه که نفتش تقریباً تمام شده وذ میهاي مرتفع نفنور سحر داشت از پنجره. پشت دست پوشاند

تیریون از اشخاصی نبود که زیاد . تمام شب مشغول مطالعه بوده، اما این موضوع جدیدي نبود. زدبود، سوسو می

.خوابندمی

ون ها را کمی مالش داد و لنگ لنگان به کنار میزي رفت که سپتآن. کردندعضالت پایش گرفته بودند و درد می

تعجبی نداشت . تیریون به عنوان کتاب نگاه کرد. کردکتاب مقابل خودش را بالش کرده بود و آرام خر و پف می

مرد جوان از خواب پرید و پلک زد؛ کریستال » .شیل«: به آرامی گفت. بود74که زندگی استاد بزرگ اتلمور

. ها برگردونها رو به قفسهکتاب. رمنه میمن براي صبحا«. نشان صنف او روي زنجیر نقره به تاب خوردن افتاد

کتاب ابزارآالت جنگی . طومارهاي والریایی رو خیلی با احتیاط جا به جا کن، کاغذشون خیلی خشکه

شیل با دهان باز به او » .ي کاملیه که من به عمرم دیدمآیرمیدون خیلی نادره و اونی که دست توست، تنها نسخه

ي تیریون تذکراتش را صبورانه تکرار کرد، سپس به روي شانه. از سرش نپریده بودخیره بود؛ هنوز خواب کامالً

.سپتون زد و او را براي انجام وظایفش تنها گذاشت

هاي سنگی را آغاز اش را از هواي سرد صبحگاهی پر کرد و کار دشوار پایین رفتن از پلهتیریون بیرون اتاق ریه

خوردند، ارتفاعشان زیاد ها که دور سطح خارجی برج کتابخانه پیچ میپیشرفتش آهسته بود؛ پله. کرد

74 Aethelmure
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ب هنوز به باالي دیوارهاي وینترفل نرسیده آفتا. وعرضشان کم بود، در حالی که پاهاي او کوتاه و نامیزان بودند

صداي ناهنجار سندور کلگان به . ي خود را دیگر آغاز کرده بودنداي فعالیت روزانهبود، اما در حیاط عده

».امیدوارم که زودتر تمومش کنه. کنهپسره خیلی وقته که جون می«: گوشش رسید

ها را محاصره ها آنفري جوان ایستاده است و پیشخدمتتیریون به پایین نگاه کرد و دید که کلگان کنار جا

دیشب . اندازهگرگه است که سروصدا راه می. صداستحداقل جون کندنش بی«: شاهزاده جواب داد. اندکرده

».نتونستم درست بخوابم

از . ي درازي روي زمین انداخته بود، پیشخدمتش کالهخود سیاه را روي سرش گذاشتدر حالی که کلگان سایه

پیشخدمت » .تونم اون حیوون رو ساکت کنماگه مایل باشید، می«: پشت کالهخودش که هنوز باز بود، گفت

پشت سرش . اي به هواي سرد صبحگاهی زدوزن آن را امتحان کرد، ضربه. جوانش شمشیرش را به دستش داد

.در حیاط صداي تمرین شمشیرها بلند بود

وینترفل اون قدر پر از گرگه که ! یه سگ بفرستم تا یه سگ رو بکشه«. وردبه نظر این فکر پرنس را سر شوق آ

».شنها هیچ وقت متوجه نبود یکی نمیاستارك

تونند بیشتر از ها میاستارك. خوام که مخالفت کنم، خواهرزادهاجازه می«. تیریون پله آخر به حیاط را پرید

».نم اسم ببرمتوها که من میبرخالف برخی شاهزاده. شش بشمارند

.جافري حداقل آن قدر نزاکت داشت که سرخ شود

.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 خندیدپرنس مثل هر دفعه به این لودگی نگهبان شخصی

. لرد کوچک، تیریون، مرا عفو کنید«. اه کرد و تظاهر کرد که تازه متوجه او شده استمرد بلندقد به پایین نگ

».ایدندیدم که آنجا ایستاده

جافري، از موقعی که تو باید براي «. اش رو کردتیریون به خواهرزاده» .ي گستاخی تو رو ندارمامروز حوصله«

».شتهرفتی، خیلی گذدلداري دادن پیش لرد ادارد و همسرش می
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دلداري من چه نفعی «. آیداي کوچک برمیي شاهزادهگیري گرفت که تنها از عهدهاي از بهانهجافري چنان قیافه

»براي اونا داره؟

».ندغیبت تو رو متوجه شده. رهبا این حال از تو انتظار می. هیچی«

».ها رو ندارمتحمل ناله و زاري زن. ارزشهپسر استارك در نظر من بی«

.ي پسر شروع به سرخ شدن کردگونه. اش زدیریون سیلی محکمی به صورت خواهرزادهت

».ي دیگه بگو تا دوباره بزنمتیه کلمه«: تیریون گفت

»!گمبه مادرم می«: جافري با پرخاش گفت

.سوختاکنون هر دو گونه می. تیریون دوباره او را زد

زنی و ري و جلوشون زانو میلش پیش لرد و لیدي استارك میاما او. گیتو به مادرت می«: تیریون به او گفت

گی که چقدر متاسفی و اینکه در این غمبارترین لحظات، اگه کمترین کاري باشه که بتونی براي اونا یا بهشون می

»فهمیدي که؟ هان؟. کنینزدیکانشون انجام بدي، در خدمتشون هستی و اینکه به همراه اونا دعا می

سپس . به جایش با تکان مختصر سر نشان داد که فهمیده است. خواهد گریه کندرسید که میمیپسرك به نظر

تیریون دویدن او را . اش گرفته بود، به سرعت از حیاط خارج شدبرگشت و در حالی که دستش را روي گونه

.تماشا کرد

ي به زره. سرش ایستاده استبرگشت و دید که کلگان مانند یک صخره باالي . اش نقش بستاندوه بر چهره

کالهخود به شکل یک تازي سیاه . روبند کالهخود را پایین کشیده بود. کردي او آفتاب را محو میسیاهی دوده

اش خوف به دل بیندازد، اما تیریون همیشه آن را پیشرفتی نسبت قرار بود مشاهده. غریدساخته شده بود که می

.ي کلگان یافته بودبه صورت سوخته

اش را به غرشی پرطنین تبدیل کالهخود خنده» .مونه، لرد کوچکپرنس یادش می«: سندور به او هشدار داد

.کرد
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» .اگه فراموش کرد، سگ خوبی باش و بهش یادآوري کن. امیدوارم که یادش بمونه«: تیریون لنیستر جواب داد

»کنم؟تونم برادرم رو پیدادونی کجا میمی«. به اطراف حیاط نگاه کرد

».خورهبا ملکه صبحانه می«

سرش را از روي ادب اجباري جلوي سندور کلگان خم کرد و با حداکثر شتابی که پاهاي لنگش اجازه » .آه«

او . کردشد، احساس ترحم میاي که امروز با سندور طرف میبراي اولین شوالیه. داد، سوت زنان دور شدمی

.مزاجی آتشین داشت

ها نشسته بود و با جیمی پیش سرسی و بچه. ذتی سر میز صبحانه در اتاق مهمانان فراهم بودغذاي سرد بدون ل

.کردندصداي آهسته با هم صحبت می

»رابرت هنوز خوابه؟«: نشست پرسیدتیریون که بدون دعوت سر میز می

اش به چهرهي حاکی از چندش را گرفت که از بدو تولد تیریون هنگام نگاه به اوخواهرش همان قیافه

».از ته قلب شریک غم اونا شده. پیش لرد ادارده. شاه هنوز اصالً نخوابیده«. نشستمی

. گرفت خیلی کم بودندچیزهایی که جیمی جدي می» .رابرت ما خیلی مهربانه«: جیمی با لبخندي سست گفت

طوالنی و وحشتناکش، تنها در تمام دوران بچگی. گرفتدانست و نادیده میتیریون 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

هاي کوچولو؛ و یه لیوان از اون شراب سیاه نون و دو تا از اون ماهی«: تیریون به او گفت. پیشخدمتی جلو آمد

مرد تعظیم کرد و » .اون قدر بپز تا سیاه بشه. اوه، کمی هم گوشت خوك. غذا از گلو پایین برهاعال براي اینکه 

امروز صبح خیلی بهتر این نقش را بازي . دوقلوهاي مذکر و مونث. تیریون به برادر و خواهرش رو کرد. رفت

آرایش گیسوهاي . داشتهر دو لباس سبز سیري را انتخاب کرده بودند که با رنگ چشمشان تناسب . کردندمی

.درخشیدبلوندشان طبق مد روز بود و زیورآالت طالیی روي مچ و انگشت و گلویشان می



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٩٩صفحھ 

هر روز . دهد نداندشد و تصمیم گرفت که ترجیح میتیریون با خودش فکر کرد که اگر دوقلو داشت چه می

ر برابر چشم، بیش از آن هولناك ي دایمی دیک نسخه. ي خودش در آینه به حد کافی بد بودصبح دیدن قیافه

.بود که در ذهن تصور کند

»دایی، خبري از برن داري؟«: پرنس تامن پرسید

اي استاد اینو عالمت امیدوارکننده. تغییري در وضعش نبوده. دیشب به اتاق بیمار سر زدم«: تیریون گفت

».دونهمی

به برادرش شباهت نداشت، اما به هر حال . ینی بودي شیرپسربچه» .خوام برن بمیرهمن نمی«: تامن با ترس گفت

.جیمی و تیریون نیز دو نخود در یک غالف نبودند

ها هایی که تارگرینیکی از گروگان. لرد ادارد یه برادر داشت که اسم اون هم برندون بود«: جیمی متفکرانه گفت

».رسه که اسم بدیمنی باشهبه نظر می. کشتند

تیریون یک تکه از نان . پیشخدمت بشقاب او را آورد» .مئناً اون همه هم بدیمن نیستاوه، مط«: تیریون گفت

.سیاه پاره کرد

»منظورت چیه؟«. کردسرسی با دقت به او نگاه می

به نظر استاد هنوز احتمال . چطور، فقط اینکه ممکنه تامن به آرزوش برسه«. تیریون لبخند کجی به او تحویل داد

.اي شراب نوشیدجرعه» .بمونهداره که پسره زنده

نگاهی که جیمی و سرسی . ها نبودمیرسال 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 بکشهنگدل هستند که اجازه میخدایان شمالی س. این ترحم نیست«

»استاد چی گفت؟«: جیمی پرسید
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کنه که اگه قرار بود اون فکر می«: تیریون مدتی حین تفکر جوید و گفت. گوشت خوك زیر دندانش صدا داد

».چهار روزه که وضعش تغییر نکرده. پسره بمیره، تا به حال مرده بود

هاي تمام زیبایی مادرش را داشت و فاقد هیچ یک از خصلت» شه، عمو؟برن بهتر می«: دمیرسال کوچولو پرسی

.او بود

با عسل و آب زنده . هاي پاهاش رو خرد کردهسقوط استخوان. کمرش شکسته، کوچولو«: تیریون به او گفت

، اما هیچ وقت دوباره راه اگه بیدار بشه، شاید بتونه درست غذا بخوره. میرهنگهش داشتند، وگرنه از گرسنگی می

».رهنمی

»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. کشهي پسره زوزه میشب و روز کنار پنجره. دارهاون گرگ پسره رو زنده نگه می

وقتی دوباره . تر شداستاد گفت یه بار پنجره رو بستند تا جلوي صدا رو بگیرند و برن به نظر ضعیف. گردهبرمی

».تر شدپنجره رو باز کردند، ضربان قلبش قوي

یچ کدوم با ما به کنم که هقبول نمی. اونا خطرناکند. یه چیز غیرطبیعی در اون جونورها وجود داره«. ملکه لرزید

».جنوب بیاد

».کننداونا 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

خواي ریم؟ تو چطور؟ خدایان رحم کنند، نگو که میمی«. سپس اخم کرد» .نه به حد کافی زود«: سرسی گفت

»جا بمونی؟این

تصمیم دارم که . گردهي برادرش پیش نگهبانان شب برمیبنجن استارك با حرامزاده«. تیریون شانه باال انداخت

».باهاشون برم و این دیوار که این همه تعریفش رو شنیدیم ببینم
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».برادر عزیزم، امیدوارم به این فکر نباشی که ما رو صاحب یه سیاهپوش بکنی«. جیمی لبخند زد

خوام نه، من فقط می. افتندها از دورن تا کسترلی راك به التماس میچی، من و پرهیز؟ فاحشه«. تیریون خندید

».ي دنیا بشاشمباالي دیوار بایستم و از روي لبه

سرسی با شتاب » .تامن، میرسال، بیایید. هاي رکیکی بشنوندها نباید همچین حرفبچه«. سرسی ناگهان برخاست

.ها و ردیف مالزمین از اتاق صبحانه بیرون رفته بچهبه همرا

ي استارك وقتی پسرش زیر سایه«. هاي سبز خونسردش برادرش را تماشا کردجیمی لنیستر متفکرانه با چشم

».شهکنه، هیچ وقت حاضر به ترك وینترفل نمیمرگ تقال می

در هر حالت هیچ کاري در حد . ان خواهد دادو رابرت فرم. کنهاگه رابرت فرمان بده، حرکت می«: تیریون گفت

».توان لرد ادارد براي کمک به پسره وجود نداره

».کنهدر حقش لطف می. کردماگه پسر من بود، این کار رو می. تونه عذابش رو پایان ببخشهمی«

».هکندوستانه تلقی نمی. کنم این پیشنهاد رو به لرد ادارد مطرح نکنی، برادر عزیزتوصیه می«

من که یه مرگ تمیز رو . کننداش میهمه مسخره. بدتر از چالق. شهحتی اگه پسره زنده بمونه، چالق می«

».دمترجیح می

اي که از تمسخر دارم، اجازه با تجربه«. هایش را بدتر کردتیریون در جواب شانه باال انداخت که اعوجاج شانه

».نهاییه، در حالی که زندگی پر از امکاناتهمرگ خیلی قطعی و . خوام که مخالفت بکنممی

»تو یه جن منحرفی، درسته؟«. 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 تو ها شک میتیریون، برادر عزیزم، بعضی وقت«: فتبا دلخوري گ. لبخند برادرش مثل شیر ترش برید

».طرفدار کدوم جناحی
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براي پایین فرستادن غذا یک جرعه شراب تند سیاه نوشید و مثل یک گرگ . دهان تیریون پر از نان و ماهی بود

».ام هستمخانوادهدونی که چقدر عاشق می. کنیناراحتم می. چطور، جیمی، برادر عزیزم«. به جیمی لبخند زد
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جان-10

صدا در گوست بی. کرد به اینکه شاید این آخرین بار باشد فکر نکندسعی می. رفتها باال میجان آهسته از پله

شد و حیاط پر از صدا و آشوب بود، اما داخل ها وارد میدر بیرون، برف با باد از دروازه. آمدکنارش می

.ساکت بود؛ بیش از آن حد ساکت که جان احساس راحتی کنددیوارهاي ضخیم سنگی هنوز گرم و 

. 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

لحظه برن را ترك حتی یک. نزدیک به دو هفته شب و روز اینجا مانده بود. لیدي استارك آنجا کنار تخت بود

شد همچنین، با وجود اینکه گفته می. دستور داده بود که غذایش و حتی لگن را به اینجا بیاورند. نکرده بود

خودش به برن عسل و آب و معجون گیاهی . خوابد، تخت سفت کوچکی برایش مهیا شده بودخیلی به ندرت می

بنابراین جان نزدیک نشده . ر هم اتاق را ترك نکرده بودحتی یک با. کردخوراند و زندگی او را حفظ میرا می

.بود

.اما دیگر فرصتی نمانده بود

. زیر آن یک گرگ زوزه کشید. پنجره باز بود. ترسید که صحبت کند یا جلوتر برودمی. مدتی دم در ایستاد

.گوست شنید و سرش را بلند کرد

اینجا چی کار «. سرانجام پلک زد. ان را نشناختبراي یک لحظه انگار ج. 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 نکردچهره

با دلواپسی . دانست که شاید دیگر هرگز برن را نبیندبخشی از وجود جان فرار کردن بود، اما میيتنها خواسته

».لطفاً«. به اتاق قدم گذاشت
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».خوایمتو رو پیش خودمون نمی. گفتم برو«. هاي لیدي به جنبش افتادچیز سردي در چشم

اکنون تنها . انداختشاید او را به گریه میزمانی حتی . شد که جان بدود و فرار کندزمانی این حرف موجب می

شد و با خطراتی بدتر از کتلین تالی استارك ي شب میاو به زودي یکی از برادران قسم خورده. خشمگینش کرد

».اون برادرمه«: جان گفت. شدمواجه می

»ها رو صدا کنم؟باید نگهبان«

تخت را بین خودشان » .دیدنش رو به من نديي 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 بوددست شبیه چنگال پرنده. لیدي استارك یک دست برن را نگه داشته بود

پاهایش زیر لحاف . ها کشیده شده بودپوستش محکم روي استخوان. تمام گوشت بدنش آب شده بود. آوردمی

هاي سیاهی فرو رفته بودند؛ هایش به حفرهچشم. آن چنان انحنایی داشتند که با دیدنش جان احساس تهوع کرد

رسید که جانی به نظر میشبیه برگ نیمه. سقوط به نحوي برن را چروکانده بود. دیدندباز بودند، اما چیزي نمی

.ر حمل خواهد کرداولین باد او را به قب

.رفتاش باال و پایین میعمق سینههاي خرد شده، با هر نفس کمبا این وجود، زیر آن دنده

جان دیگر . کردهایش حس میریزش اشک را روي گونه» .ترسیدممی. برن، متاسفم که تا حاال پیشت نیومدم«

»...من و راب و دخترها، همه. یما همه منتظریم که بیدار بش. لطفاً. برن، نمیر«. داداهمیت نمی

گرگ باز . جان این را به معناي پذیرش محسوب کرد. کسی را صدا نکرده بود. کردلیدي استارك تماشا می

.گرگی که برن فرصت نکرده بود اسمی برایش انتخاب کند. بیرون پنجره زوزه کشید

باید امروز قبل اینکه بارش برف . شمال برمقراره به دیوار در . عمو بنجن منتظره. دیگه باید برم«: جان گفت

سنگینی فکر . به یادش افتاد که برن به خاطر انتظار براي سفر تا چه حد هیجان داشت» .شروع بشه راه بیفتیم

هایش را پاك کرد، خم اشک. تنها گذاشتن برن در این حالت، بیش از آن بود که طاقت تحملش را داشته باشد

.ش را بوسیدشد و به نرمی لب برادر
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».خواستم که پیش من بمونهمی«: لیدي استارك آهسته گفت

زد، اما مثل این بود که داشت با جان حرف می. کردبه جان حتی نگاه هم نمی. جان با احتیاط او را تماشا کرد

.جان در اتاق حضور ندارد

به سپت رفتم و به هفت . ي خاص من بوداون بچه. من دعا کردم«: لیدي استارك عاري از احساس گفت

گاهی دعاها مستجاب . ي خدا هفت بار دعا کردم که ند نظرش عوض بشه و بذاره که اون پیش من بمونهچهره

».شنمی

بعد سکوتی ناراحت کننده، تنها چیزي بود که به نظرش » .تقصیر شما نبود«. دانست که چه بگویدجان نمی

.رسید

من به تبرئه شدن از دید تو نیازي ندارم، «. پر از نفرت بودند. آمدندهاي لیدي استارك به سمت او 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 بودندها مانند استخوان پرندهانگشت

ایستاد، اما لیدي هیچ وقت او را به اسم صدا جان نباید می. »جان«: ش کردجان به در رسیده بود که او صدای

.دیدکرد که انگار براي اولین بار او را میلیدي استارك طوري به صورت او نگاه می. جان برگشت. نکرده بود

»بله؟«: جان پرسید

تمام بدنش با . به گریستن کردسپس نگاهش به برن برگشت و شروع » .افتاد، نه برنباید براي تو اتفاق می«

.ي او را ندیده بودجان هرگز گریه. لرزیدها میریختن اشک

.تا حیاط راه طوالنی به نظر رسید
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ها افسار و زین زدند، به اسبشدند، مردان داد میها بارگیري میارابه. بیرون پر از سر و صدا و اغتشاش بود

برف سبکی شروع به بارش کرده بود و همه براي . شدندیی میشد و به خارج از اسطبل راهنماگذاشته می

.حرکت عجله داشتند

به نظر اخیراً بلوغ یافته بود؛ . ها بوددستوراتش به بلندي بهترین فریادزننده. ها بودراب در مرکز تمام آشوب

.ودویند در کنارش بگري. انگار که سقوط برن و فروپاشی مادرش او را نیرومندتر ساخته بود

».خواست راه بیفتهیک ساعت پیش می. گردهعمو بنجن دنبالت می«: به جان گفت

».ترهکردم سخترفتن از اونی که فکر می«. به تمام جنب و جوش اطرافش نگاه کرد» .به زودي. دونممی«

و اون«. شدبرف روي مویش نشسته بود و با گرماي بدنش آب می» .براي من هم جدایی سخته«: راب گفت

»دیدي؟

.جان با سر بله گفت؛ به صدایش اطمینان نداشت

».دونممن می. میرهنمی«: راب گفت

مالقات تمام توانش را . لحنش خسته و یکنواخت بود» .سخت هستیدها جانشما 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

».وخدایان حفظت کنند، اسن«. 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
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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 کوتاهی تا اسلحه. ي ارابه و گرگ و اسب تنها گذاشتوي برف و در محاصرهجان او را ایستاده ر

.ي خودش را از آنجا برداشت و مسیر پل سرپوشیده را انتخاب کردبسته. بود

کافی بود که آریا . کردنایمریا کمک می. کرد که از خودش بزرگتر بودآریا در اتاقش بود و صندوقی را پر می

. آوردداشت و میدوید، لباس ابریشمی ظریفی را با دهانش بر میه کند و گرگ به سمت دیگر اتاق میتنها اشار

.اما وقتی بوي گوست را حس کرد، روي دمش نشست و واق زد

هاي نحیفش را محکم دور گردن جان دست. آریا به پشت سرش نگاه کرد، جان را دید و به روي پاهایش پرید

دادند که براي اجازه نمی«. زد که نفسش گرفتآن قدر سریع حریف می» .که رفته باشینگران بودم«. انداخت

».خداحافظی پیشت بیام

»این بار چی کار کردي؟«

به صندوق بزرگ که » .من همه چیز رو جمع کرده بودم و آماده بودم. هیچی«. آریا از او جدا شد و قیافه گرفت

سپتا موردان «. هایی که در تمام اتاق پخش و پال بودند، اشاره کردلباسبیش از یک سوم آن پر نشده بود و 

گه که یه بانوي می. ندگه وسایل من به شکل مناسب چیده نشدهمی. اش رو دوباره جمع کنمگه که باید همهمی

».کنههاي کهنه به چمدانش پرت نمیهاش رو همین طوري مثل پارچهي جنوبی لباسشایسته

»نیست که کردي، خواهر کوچولو؟این کاري«

»ده که چطور چیده شدند؟کی اهمیت می. ریزندخوب، به هر حال همه اونا در راه به هم می«
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اش هاي طالیی تیرهگرگ ماده با چشم» .فکر نکنم از کمک کردن نایمریا هم خوشش بیاد. سپتا موردان«

».بندي بشهه باید خیلی با احتیاط بستهچیزي برات دارم ک. ولی چه بهتر«. صدا به جان زل زدبی

»یه هدیه؟«. ي آریا بشاش شدچهره

».در رو ببند. تونی هدیه حسابش کنیمی«

گرگ را مامور کرد که در » .نگهبانی بده. نایمریا، بیا اینجا«. آریا محتاطانه ولی با هیجان راهرو را دید زد

آن را . اش را از پارچه در آورده بودن بین، جان هدیهدر ای. صورت آمدن مزاحمین اخطار دهد و در را بست

.جلوي چشم آریا باال گرفت

.»یه شمشیر«: آریا یک نفس گفت. هاي خودشهایی تیره، مثل چشمچشم. هاي آریا گشاد شدندچشم

د را ي فوالجان شمشیر را آهسته بیرون کشید تا آریا برق آبی تیره. پذیر بودغالف چرمی خاکستري و انعطاف

تونی باهاش اصالح اش اون قدر تیزه که میلبه. مواظب باش که خودتو نبري. این اسباب بازي نیست«. ببیند

».کنی

».کننددخترها اصالح نمی«: آریا گفت

»پاهاي سپتا رو دیدي؟. شاید بهتر باشه که بکنند«

».خیلی نحیفند«. اش گرفتآریا خنده

ها در پنتاس و میر و سایر شهرهاي آزاد از براوسی. فارش خاصی کردمبراي ساخت این به میکن س. مثل تو«

ي کافی فرز باشی تونی سر حریفت رو قطع کنی، ولی اگه به اندازهباهاش نمی. کننداین نوع شمشیر استفاده می

».تونی سوراخ سوراخش کنیمی

».تونم باشمفرز می«

. نهاد، طرز گرفتن صحیح را نشان داد و عقب رفتشمشیر را در دست او » .باید هر روز تمرین کنی«

»احساست چطوره؟ از توازن راضی هستی؟«
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».فکر کنم«

».کنهنوك تیزشه که حریف رو سوراخ می. اولین درس«

: آریا گفت. سوخت، اما جان مانند یک ابله لبخند زدمحل ضربه می. آریا با پهناي شمشیر به دست او زد

».گیرهسپتا موردان اینو از من می«. اش ظاهر شدشک در چهره» .ستفاده کنمدونم از کدوم سمتش امی«

».گیرهاگه از وجودش خبر نداشته باشه، نمی«

»با کی تمرین کنم؟«

تا وقتی . بارانداز پادشاه یه شهر واقعیه، هزار بار بزرگتر از وینترفله. کنیکسی رو پیدا می«: جان به او وعده داد

ولی هر کار . بدو، سوارکاري کن، خودتو قوي کن. نکردي، تمرین بقیه رو در میدان تماشا کنشریک تمرین پیدا 

»...کنیمی

»!نگو... سنسا... به«: با هم گفتند. دانستي بعدي را میآریا جمله

».شه، خواهر کوچولودلم برات تنگ می«

».مدياوکاش با ما می«. خواهد گریه کندناگهان به نظر رسید که آریا می

. اکنون احساس بهتري داشت» دونه؟کسی چه می. شنهاي متفاوت به یک قلعه ختم میگاهی جاده«

اگه بیشتر از این عمو بنجن رو معطل کنم، سال اول خدمتم در . بهتره که برم«. گذاشت که باز تسلیم غم شودنمی

».گذرهها میدیوار با خالی کردن لگن

آریا تقریباً با » .اول شمشیر رو کنار بگذار«: جان با خنده هشدار داد. بغلش کندآریا دوید تا براي آخرین بار

. احتیاط شمشیر را کنار گذاشت و جان را بوسه باران کرد

: جان گفت. کردوقتی جان کنار در دوباره به او رو کرد، او باز شمشیر را برداشته بود و توازنش را امتحان می

».ي شمشیرهاي خوب اسم دارندهمه. 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
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».تونی حدس بزنی؟ یه چیز که خیلی بهش عالقه دارينمی«: جان سر به سر آریا گذاشت

»!75نیدل«: با هم گفتند. این همه ذهنش تیز بود. سپس فهمید. آریا ابتدا متوجه نشد

.ي آریا، دلگرمی جان در مسافرت طوالنی به سمت شمال بودي خندهخاطره

75 Needle .یعنی سوزن
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دنریس-11

دنریس تارگرین با ترس و شکوهی وحشیانه در دشتی خارج از دیوارهاي پنتاس با کال دروگو ازدواج کرد، 

.آسمان آزاد صورت بگیردها معتقد بودند که هر امر مهمی در زندگی یک مرد باید زیرچون داترك

ها آمده بودند؛ چهل هزار جنگجوي داترکی و تعداد دروگو کاالسارش را به حضور خود فراخوانده بود و آن

هایی با بافتن علف هاي وسیع خود اردو زده بودند، قصربیرون دیوارهاي شهر با گله. شماري زن، بچه و بردهبی

خوردند و با گذشت هر روز مردم شریف پنتاس را بیشتر دید بود میبرافراشته بودند، هر چه که در معرض 

.کردندمضطرب می

مشغول خوردن » .ندوکالي همکار من، تعداد نگهبانان شهر رو دو برابر کرده«: ها گفتیک شب ایلیریو به آن

شده بود و محل کال به کاالسارش ملحق. اردك عسلی و فلفل برشته در کاخی بودند که قبالًً مال دروگو بود

.اقامتش تا زمان مراسم عروسی در اختیار دنریس و برادرش گذاشته شده بود

تر قبل از اینکه نصف ثروت پنتاس رو براي اجیر کردن بهتره هر چه سریع«: سر جورا مورمونت به شوخی گفت

همان شبی که دنی به ي تبعیديشوالیه» .ها هدر بدن، ترتیب ازدواج پرنسس دنریس رو بدیمسرباز و براوسی

. کال دروگو فروخته شده بود، تقاضا کرده بود که در خدمت ویسریس باشد؛ ویسریس مشتاقانه پذیرفته بود

.ها شده بودمورمونت از آن زمان همراه دایمی آن

برادرش . اش بلند شد، اما ویسریس حتی لبخند نزدي شاد وکیل ایلیریو از بین ریش دو شاخهصداي خنده

به شرط «. به دنی نگاه کرد و دنی نگاهش را پایین انداخت» .اگه بخواد، همین فردا دنریس مال اون«: گفت

».اینکه بهاش رو بپردازه

هاي ها روي انگشتانگشتر» .گفتم که ترتیب همه چیز داده شده«. ایلیریو دستش را به سستی در هوا تکان داد

».کنیدکال به شما یک تاج قول داده و شما حتماً تصاحبش می.به من اعتماد کنید«. زدنداش برق میفربه

»بله، اما کی؟«
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ها بگذره و کنه و بعد از اینکه ازدواج کردند، باید از دشتاول دختر رو تصاحب می. وقتی کال مناسب بدونه«

».باشهاگه طالع به نفع جنگ . بعدش، شاید. معرفی بکنه» دوش کالین«به » وییس داترك«عروسش رو در 

چقدر باید انتظار . غاصب تخت پدر منو اشغال کرده. هابشاشم به طالع داترك«. قراري برآشفتویسریس با بی

»بکشم؟

چند ماه یا چند سال . اید، شاهنشاهشما بیشتر عمرتون انتظار کشیده«. ي حجیمش را باال انداختایلیریو شانه

»کنه؟دیگه چه فرقی می

کنم که توصیه می«: هایش تا وییس داترك به شرق رفته بود، موافقتش را اعالم کردسر جورا که در مسافرت

. دنکنند، اما هر کاري رو به وقت خودش انجام میها به حرفشون عمل میداترك. حضرتصبور باشید، اعلی

ي ایراد گرفتن از تونه لطفی از کال استدعا بکنه، اما هیچ وقت نباید به خودش اجازهتر میشخصی با مقام پایین

».کال رو بده

تر من شخصی پایین. گم که قطعش کنندمورمونت، مواظب زبونت باش، وگرنه می«: ویسریس با تشر گفت

».کنهاژدها استدعا نمی. نیستم، من فرمانرواي به حق هفت پادشاهی هستم

وقتی به . ک بال اردك را کندایلیریو لبخند مرموزي زد و ی. سر جورا با احترام چشمانش را پایین انداخت

دنی به برادرش خیره شد و با . گوشت تُرد گاز زد، عسل و روغن از بین انگشتانش به روي ریشش چکید

.خودش فکر کرد که دیگر اژدهایی وجود ندارد، اما جرات بلند گفتن آن را نداشت

برهنه بود و از ترس دست . کرداش میزد؛ زخمیویسریس او را می. با این وجود شب پیش خواب یکی را دید

سکندري . ویسریس باز او را زد. هایش تعادل نداشتندکرد، اما قدماز ویسریس فرار می. و پایش را گم کرده بود

تو اژدها رو بیدار کردي، «: کشیدزد و داد میویسریس به او لگد می» .تو اژدها رو بیدار کردي«. خورد و افتاد

صدایی انگار در جواب . هایش را بست و نالیدچشم. هایش را لیز کرده بودخون ران» .تو اژدها رو بیدار کردي

وقتی دوباره . ور شدن حجم عظیمی از آتشبه او بلند شد؛ صداي گوشخراش شکافته شدن چیزي و سپس شعله

. ها بودیان آنهایی از شعله به هوا برخاسته بود و اژدها در منگاه کرد، ویسریس رفته بود، در هر طرف ستون
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. ي اژدها دنی را پیدا کردند، دنی از خواب پریدهاي گداختهوقتی چشم. سر عظیمش را به آهستگی برگرداند

...هیچ وقت این همه نترسیده بود. ي نازکی از عرق بدنش را پوشانده بودلرزید و الیهمی

.اش رسیدتا اینکه سرانجام روز عروسی... 

یک سکوي بلند . وقفهو تا غروب ادامه داشت؛ یک روز عیش و نوش و دعواي بیمراسم از سحر شروع شد 

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 بودداترك

هاي گران قیمت بپوشند و سوار شاید به هنگام بازدید از شهرهاي آزاد لباسقبایل اسب. ترسناك ندیده بود

مرد و زن به . کردندشان رفتار میهاي کهنعطرهاي خوشبو به خودشان بزنند، اما زیر آسمان آزاد طبق سنت

دند؛ شلوارشان که از موي اسب بافته شده شان را باز گذاشته بوهاي چرمی پوشیده و سینهتنهشکل یکسان، نیم

. ي درازشان مالیده بودندشد؛ و جنگجوها روغن تقطیر شده به موهاي بافتهبود، با مدال برنزي بزرگی بسته می

خوردند که خفه شوند؛ از شیر اسب تخمیر از غذا که گوشت اسب سرخ شده با عسل و فلفل بود، آن قدر می

نوشیدند که کور شوند؛ دور آتش نشسته بودند و با صدایی که به گوش آن قدر میشده و شراب اعالي ایلیریو

.کردنددنی ناهنجار و غریبه بود، یکدیگر را مسخره می

ي لباس سیاه پشمی جدیدش اژدهاي سرخ باشکوهی دیده روي سینه. ویسریس درست زیر پاي او نشسته بود

ها درست در کنار سواران همخون کال بود و بسیار جایگاه آن. ندایلیریو و سر جورا کنار او نشسته بود. شدمی

ویسریس از نشستن در . توانست خشم را در چشمان بنفش برادرش ببیندشد، اما دنی میبلند مرتبه محسوب می

کردند و ها ابتدا ظرف غذا را به کال و عروسش تعارف میهر وقت برده. آمدتر از دنی خوشش نمیمکانی پست

اما قادر به هیچ کاري به جز سرکوب . لرزیدگرفتند، از شدت خشم میکردند را مقابل او میه آن دو رد میآنچ

.شدتر میگذشت، با هر توهین به شخصیتش، خلقش تیرهکرد و هر ساعت که میخشم نبود، پس خودخوري می

برادرش گفته . احساس تنهایی نکرده بودي اکنون که در میان این جمع انبوه نشسته بود، دنی هیچ وقت به اندازه

حداکثر . ها ناخواسته بیرون زدندبود که لبخند بزند، بنابراین آن قدر لبخند زد که صورتش درد گرفت و اشک

دانست که اگر ویسریس گریه کردنش را ببیند، چقدر عصبانی ها انجام داد؛ میتالشش را براي مخفی کردن آن

هایی که هنوز شقه گوشت: شدغذا برایش آورده می. الی کال دروگو وحشت داشتخواهد شد و از واکنش احتم
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هاي هاي قرمز داترکی، و بعداً میوه و آش سبزي و شیرینیهاي کلفت سیاه و کلوچهکردند و سوسیسبخار می

قادر به پایین دانست که اش در تالطم بود و میمعده. کردهاي پنتاس، اما دنی همه را رد میلذیذ از آشپزخانه

.نگه داشتن غذا نیست

کرد و به داد و شوخی میکال دروگو با فریاد به سواران همخونش دستور می. کسی براي صحبت کردن نبود

. ها زبان مشترکی نداشتندآن. کردخندید، اما به دنی که در کنارش بود به ندرت توجهی میها میهاي آنپاسخ

شد، تنها چند کال از زبان والریایی غیر اصیلی که در شهرهاي آزاد صحبت می.داترکی براي دنی نامفهوم بود

دنی حتی از همصحبتی با برادرش و ایلیریو . دانستکلمه بلد بود و از زبان مشترك هفت پادشاهی هیچی نمی

.ها از او زیاد بودي آنکرد، اما براي صحبت کردن فاصلهاستقبال می

نوشید، از غذا خود نشسته بود، از فنجان خود آرام آرام شراب عسلی میپس در لباس عروسی ابریشمی

بورن، پرنسس من دنریس استورم. من از تبار اژدها هستم: گفتصدا به خودش میخوردن هراس داشت، بی

.استون، از نسل اگان فاتح هستمدرگون

چند زن با . ه مردن اولین انسان را دیدخورشید تنها یک چهارم مسیر رو به باالیش را در آسمان پیموده بود ک

کرد، اما با چشمانش حرکات را دنبال دروگو بدون ابراز احساس تماشا می. رقصیدندها براي کال میصداي طبل

.انداخت تا براي تصاحبش با هم نزاع کنندها میکرد و گاه به گاه مدالی برنزي براي زنمی

ها را گرفت، به روي ها وارد گود شد، بازوي یکی از رقاصهیکی از آنسرانجام . کردندجنگجوها هم تماشا می

ایلیریو به دنی گفته بود که شاید این اتفاق رخ . ها، همان جا سوار زن شدزمین انداخت و مثل آمیزش اسب

زندگی خصوصی در کاالسار معنا نداره و درك. کنندگیري میهاشون جفتها مثل حیوانات گلهداترك«. بدهد

».اونا از گناه و شرم مثل ما نیست

افتد، نگاهش را از آمیزش کنار کشید، اما جنگجوي دومی جلو آمد، دنی وقتی متوجه شد که چه اتفاقی دارد می

. سپس دو مرد زن یکسانی را گرفتند. هایش باقی نماندو سومی، و به زودي راهی براي حفظ عفت چشم

ارخ سالحی دراز . ها بیرون کشیده شدندادند، و در چشم به هم زدنی ارخفریادي شنید، دید که یکدیگر را هل د

رقص مرگ شروع شد؛ جنگجوها دور هم چرخیدند، . و تیز بود و نیمی به شمشیر و نیمی به داس شباهت داشت
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سی ک. ها با فریاد به هم فحش دادندتیغ را باالي سر چرخاندند، به جلو پریدند و ضربه زدند، با برخورد ارخ

.اقدامی براي مداخله نکرد

هاي دنی قادر به تر از آنچه بود که چشمها سریعحرکت ارخ. به همان سرعت که شروع شده بود، خاتمه یافت

فوالد گوشت . یک مرد پایش سر خورد، دیگري تیغش را در یک قوس مسطح به حرکت انداخت. تعقیب بودند

. هایش را روي خاك ریختاز ستون فقرات تا ناف برید و رودهرا درست باالي کمر داترکی گاز گرفت، او را 

ترین زن را گرفت و همان جا سوارش شد؛ آن زن حتی همان یکی نبود که حین جان کندن بازنده، برنده نزدیک

.ها جسد را بردند و رقص ادامه یافتبرده. دعوا بر سرش آغاز شده بود

کننده محسوب ازدواج داترکی بدون حداقل سه مرگ، کسل«: بودایلیریو در این باره نیز به او هشدار داده

.عروسی او حتماً به شکل خاصی تبرك یافته بود؛ یک دوجین مرد قبل از پایان روز مرده بودند» .شهمی

یافت و دیگر به زحمت جلوي فریاد کشیدن خودش را گذشت، ترس دنی شدت بیشتري میهر چه می

ي زندگیشان غریب و وحشیانه بود که انگار داشت؛ در نظرش آن چنان شیوهها وحشتاز داترك. گرفتمی

از برادرش وحشت داشت؛ از آنچه در صورت برآورده نکردن . هاي واقعیحیواناتی در جلد بشر بودند، نه انسان

ترسید؛ بیش از همه از آنچه امشب زیر ستارگان رخ خواهد داد، می. ترسیدانتظارش ممکن بود انجام بدهد، می

رحم شراب اي ثابت و بیبعد از اینکه برادرش او را تسلیم این نره غولی کرده باشد که کنار دستش با قیافه

.نوشیدمی

.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 طبل و 

زمان دریافت هدایاي . دروگو برخاست و دنی را در کنار خود بلند کرد. گذرانی خاموش شدو خوشفریاد

.عروس رسیده بود

دانست که بعد هدایا، بعد اینکه خورشید غروب کرد، زمان اولین سواري و به سرانجام رساندن ازدواج و دنی می

.خودش را بغل کرد تا نلرزد. کردما ترکش نمیدنی سعی کرد که این فکر را از ذهنش خارج کند، ا. رسدمی
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دانست که برایش مفت تمام شده است؛ بدون شک، ایلیریو دخترها را دنی می. برادرش به او سه ندیمه هدیه کرد

دختري 78دوریا. ها را داشتندپوست مسی و موي سیاه و چشم بادامی داترك77و ژیکوي76ایري. تهیه کرده بود

: شدند، برادرش به او گفتوقتی یکی یکی به حضورش آورده می. و چشمان آبی بودالیسی با موي روشن 

ایري . ایلیریو و من شخصاً اونا رو براي تو انتخاب کردیم. ها خدمتکارهاي عادي نیستند، خواهر نازنیناین«

رو آموزش دوریا قراره بهت هنر عشق ورزیدن زنانه . بهت سوارکاري و ژیکوي بهت زبان داترکی یاد میده

».دیمایلیریو و من هر دو شهادت می. کارش خیلی خوبه«. لبخند محوي زد» .بده

ي ناچیزیه، اما تمام چیزیه که در حد پرنسس من، هدیه«: اش عذرخواهی کردسر جورا مورمونت به خاطر هدیه

تاریخ و آوازهاي دنی دید که موضوعشان . و چند کتاب قدیمی را جلوي او گذاشت» .توان یه تبعیدي فقیره

.از صمیم قلب از سر جورا تشکر کرد. هفت پادشاهی نوشته شده به زبان مشترك است

ي بزرگ چوبی را به جلو کلفت با کمک هم یک جعبهي گردنوکیل ایلیریو دستوري زمزمه کرد و چهار برده

... شد پیدا کردزاد بافته میوقتی دنی بازش کرد، چند طبق از بهترین مخمل و حریري که در شهرهاي آ. آوردند

زیباترین چیزي بودند که . نفس دنی بند آمد. اي ظریف، سه تخم عظیم قرار داشتندها در میان پارچهو روي آن

هاي رویشان خوشرنگ بود که ابتدا دنی فکر هر کدام با دیگري متفاوت بود و آن چنان طرح. به عمر دیده بود

آن را با دقت . زرگ بودند که براي برداشتن یکی به هر دو دست محتاج بودآن چنان ب. کرد جواهرنشان هستند

برداشت، چون انتظار داشت که از نوعی چینی اعال یا عاج ظریف و یا حتی شیشه ساخته شده باشد، اما وزنش 

هاي سسطح پوسته با فل. تر بود؛ مثل این بود که از سنگ ساخته شده و توپر باشدها خیلی سنگیناز این حدس

ها مثل فلز براق زیر آفتاب در حال ظریفی پوشیده شده بود و وقتی تخم را بین انگشتانش چرخاند، فلس

هاي برنزي داشت که  بسته به طرز نگه داشتن تخم، ظاهر و یک تخم سبز سیر بود و لک. درخشیدندغروب می

ود؛ به سیاهی دریاي نیمه شب، و با آخري سیاه ب. هاي طالیی بوددیگري کرمی روشن با رگه. شدندغیب می

صدایش گرفته و پر از حیرت » اینا چی هستند؟«. هاي ارغوانیها و منحنیاین وجود پر جنب و جوش با قوس

.بود

76 Irri
77 Jhiqui
78 Doreah
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گذشت سالیان دراز اونا رو به سنگ . 79هاي سایه در ماوراي آشائیتخم اژدها از سرزمین«: وکیل ایلیریو گفت

».نوز زیبایی درخشانی دارندتبدیل کرده، با این وجود ه

هایی را شنیده بود، اما هیچ وقت یکی را ندیده بود، هاي چنین تخمدنی قصه» .همیشه برام عزیز خواهند بود«

دانست که ایلیریو بضاعت ولخرج بودن را ي واقعاً باشکوهی بود، اگر چه میهدیه. کرد که ببیندفکر هم نمی

آوري اي از اسب و برده جمعدر فروش دنی به کال دروگو ایفا کرده بود، گنجینهایلیریو در عوض نقشی که . دارد

.کرده بود

یک شالق بلند با 80هاي محشري بودند؛ هگوسواران همخون کال سه سالح سنتی به او تقدیم کردند و چه سالح

تخوان اژدها که بلندتر از یک کمان از جنس اس82کاري طال، و کاتوارخی عالی با کنده81اي، کوهولوي نقرهدسته

آه، همخونان من، این «. وکیل ایلیریو و سر جورا به او سنت رد کردن این تعارف را آموخته بودند. قد دنی بود

ها را بگذارید شوهر من به عوض من آن. اي درخور یک جنگجوي بزرگ است و من تنها یک زن هستمهدیه

.کال دروگو رسیدو به این ترتیب هدایاي عروس به » .حمل کند

ي نقره براي آویختن از مو، دمپایی و جواهر، حلقه: ها داده شدي داتركهدایاي دیگر به وفور توسط بقیه

هاي معطر، سوزن و پر و ي ادویههاي لطیف، ابریشم و خمرهدار و خزهاي طرحتنهدار و نیمکمربندهاي مدالیون

وکیل ایلیریو . واب که از پوست هزار موش درست شده بوداي کوچک، یک لباس خاي شیشههاي قهوهبطري

. 83ي زیباییه کالیسیهدیه«: بعد از اینکه گفت این آخري از چه ساخته شده است، در وصفش اضافه کرد

کرد؛ بیش از هایی از هدایا در اطرافش باال رفتند؛ بیش از آن حد که تصورش را میستون» .بختی میارهخوش

.توانست استفاده کندت یا میخواسآن حد که می

وقتی کال از پیش او رفت، زمزمه دعوت به سکوت از مرکز . اش را تقدیم کردو آخر از همه، کال دروگو هدیه

وقتی کال برگشت، جمعیت انبوه . اردوگاه بلند شد و مانند موجی گسترش یافت تا کل کاالسار ساکت شد

.ب را پیش دنی آوردها راه را برایش باز کردند و او اسداترکی

79 Asshai
80 Haggo
81 Cohollo
82 Qotho
83 Khaleesi
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شد که تشخیص بدهد این حیوانی ها سرش میدنی تنها آن قدر از اسب. مادیانی جوان، و پرشور و باشکوه بود

خاکستري مثل دریاي زمستان بود و یالش مانند دودي از . آوردچیزي داشت که نفس را بند می. عادي نیست

.نقره بود

کال دروگو چیزي به . را به یال فرو برد و گردن اسب را نوازش کرددنی با دودلی دست دراز کرد، انگشتانش 

».اي موهاي تواي به خاطر نقرهگه، نقرهکال می«: داترکی گفت و وکیل ایلیریو ترجمه کرد

».زیباست«: دنی زمزمه کرد

ر کنار کنه که مرکب کالیسی چیزي در خور جایگاهش درسم ایجاب می. گل سرسبد کاالساره«: ایلیریو گفت

».کال باشه

اي را بلند دنی را چنان راحت بلند کرد که انگار بچه. هایش دو طرف کمر او را گرفتدروگو جلو آمد و با دست

دنی مدتی با . زین از آنچه دنی عادت داشت، خیلی کوچکتر بود. کرد و او را روي زین نازك داترکی گذاشتمی

سر جورا » باید چکار کنم؟«: از ایلیریو پرسید. و حرفی نزده بوددر این مورد کسی از قبل به ا. تردید نشست

».الزم نیست زیاد دور بري. افسار رو بگیر و سواري کن«: مورمونت کسی بود که جواب داد

سوارکاري او تنها . هاي کوتاه فرو بردهایش جمع کرد و پاهایش را در رکابدنی با اضطراب افسار را در دست

نسبت به مسافرت پشت اسب، مدت زمان خیلی بیشتري را روي کشتی و ارابه و تخت روان نسبتاً خوب بود؛ 

ترین حد با زانو به پهلوي مادیان ضمن دعا براي اینکه نیفتد و آبرویش نرود، به کمترین و مالیم. گذرانده بود

.زد

.در عمرش بودشاید هم اولین بار . و براي اولین بار در چندین ساعت اخیر ترس را فراموش کرد

ها به او کرد؛ همه چشمکرد و جمعیت راه را باز میهاي نرم و مالیم حرکت میاي با گامنقره–مادیان خاکستري

. انگیز بودرود، اما به جاي ترسناك بودن به نوعی هیجانتر میدنی دید که از آنچه منظورش بوده سریع. بود

کمترین فشار با . ها به روي هم افتادند تا راه باز کنندداترکی. داسب شروع به یورتمه رفتن کرد و دنی لبخند ز

ها با دنی آن را به چهارنعل واداشت، و حاال داترکی. دادساق، کمترین کشش روي افسار، و مادیان پاسخ می
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ي هوقتی چرخید تا برگردد، یک چال. پریدندخندیدند و از سر راهش به کنار میکردند و میفریاد تشویقش می

گاه آن. ها در دو طرف جمع شده بودند و راهی براي دور زدن نبودآن. 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 داشتاي چنان از روي شعلهاسب نقره

پنتاسی چاق » .به کال دروگو بگید که باد رو به من هدیه داده«: یریو افسار را کشید، گفتوقتی مقابل وکیل ایل

کرد، این حرف را به داترکی تکرار کرد و دنی براي اولین بار لبخند شوهر ضمن اینکه با ریش زردش بازي می

.جدیدش را دید

دنی حساب . غرب ناپدید شدندهاي خورشید درست در این موقع پشت دیوارهاي پنتاس در آخرین اشعه

کال دروگو به سواران همخونش دستور داد که اسب نر قرمز خودش را . گذشت زمان را از دست داده بود

اي آمد و انگشتش را گذاشت، ویسریس یواشکی به کنار اسب نقرهوقتی کال روي اسب تنومند زین می. بیاورند

بینی که رو ارضا کن، وگرنه چنان شکلی از بیداري اژدها رو میخواهر نازنین، کال «. به ساق پاي دنی فرو برد

».تا به حال ندیدي

کرد؛ سیزده ساله و تک و تنها، بدون یک بار دیگر احساس بچگی می. با حرف برادرش دوباره ترسش برگشت

.آمادگی براي آنچه قرار بود به سرش بیاید

کال دروگو با او . هاي علفی را ترك کردنداالسار و خانهها با هم ککردند، آندر حالی که ستارگان طلوع می

اي موي دراز هاي ریز نقرهزنگ. شد اسبش را با یورتمه تندي راندتر میحرف نزد، فقط ضمن اینکه هوا تاریک

من از نسل اژدها «: کردکرد و براي حفظ شهامتش مرتب زمزمه میدنی تعقیبش می. نواختندکال به آرامی می

بعد از مدتی دیگر . ترسداژدها هیچ وقت نمی» .من از نسل اژدها هستم. من از نسل اژدها هستم. هستم

اند، اما وقتی در چمنزاري کنار یک نهر کوچک کردهاند یا چه مدت سواري میدانست چقدر دور شدهنمی

هاي او حس در دست. ن آورددروگو از روي اسبش پایین پرید و او را پایی. ایستادند، هوا کامالً تاریک شده بود

ها را وقتی کال افسار اسب. ي آب سست هستندکرد که بدنش به شکنندگی شیشه است و اندامش به اندازهمی
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و وقتی کال برگشت و به او نگاه . لرزیدبست، دنی در لباس عروسی ابریشمی خود عاجز ایستاده بود و میمی

.کرد، دنی شروع به گریستن کرد

دستش را » .نه«: کال گفت. اش به طرز عجیبی عاري از احساس بودچهره. هاي او خیره شدبه اشککال دروگو 

.اش اشک را از صورت دنی پاك کردبلند کرد و با شست پینه بسته

»تو زبان مشترك رو بلدي؟«: دنی با شگفتی پرسید

».نه«: کال دوباره گفت

داند و کرد او میاما یک کلمه بیش از آن چیزي بود که دنی فکر میدانست، اي بود که او میشاید این تنها کلمه

اي او کشید و آهسته به هاي نقرهدروگو با مالیمت انگشتانش را بین زلف. به شکلی به دنی احساس بهتري داد

چ شد، با این وجود مهربانی و گرمایی در لحن بود که هیدنی جمالت را متوجه نمی. زبان داترکی زمزمه کرد

.وقت از این مرد انتظارش را نداشت

دروگو . هاي او افتادي او گذاشت و سرش را آن قدر بلند کرد که نگاهش به چشمکال انگشتش را زیر چانه

با مالیمت او را در آغوش بلند کرد و روي یک سنگ گرد در کنار . روي او مثل هر کس دیگري قد کشیده بود

: کال گفت. هایشان همسطح بودین چهار زانو نشست؛ سرانجام صورتسپس رو به دنی روي زم. نهر نشاند

».نه«

»ایه که بلدي؟تنها کلمه«: دنی پرسید

ي راستش انداخت و آن را روي شانه. موي درازش در کنارش روي خاك حلقه زده بود. دروگو جواب نداد

. اي کردتمام شد، دروگو اشارهوقتی. بعد مدتی دنی براي کمک کردن خم شد. ها را یکی یکی جدا کردزنگ

.به آرامی و بااحتیاط شروع به باز کردن موي دروگو کرد. دنی متوجه شد

وقتی کارش تمام شد، . کرددر تمام این مدت، دروگو ساکت نشسته بود و او را تماشا می. خیلی طول کشید

دنی هیچ وقت مویی . شددروگو سرش را تکان داد و مویش مثل رودي از درخشش و تیرگی پشت سرش پهن

.چنان دراز، چنان سیاه، چنان پرپشت ندیده بود
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.هاي دنی کرداو شروع به درآوردن لباس. سپس نوبت دروگو بود

ها را درآورد، در حالی که یکی یکی و بااحتیاط لباس. کار انگشتانش با مهارت و به طرز عجیبی با ظرافت بود

هاي کوچک او را آشکار وقتی دروگو پستان. هاي او خیره بودچشمحرکت و ساکت نشسته بود و بهدنی بی

دروگو . هایش پوشاندهایش را کنار کشید و بدنش را با دستچشم. کرد، نتوانست جلوي خودش را بگیرد

اش را بلند کرد تا اش کنار کشید، سپس چانههاي دنی را با مالیمت ولی با قاطعیت از سینهدست» .نه«: گفت

».نه«: دروگو تکرار کرد. به او نگاه کنددوباره

».نه«: دنی نیز تکرار کرد

هواي . ها را از تن او در بیاوردتر به خودش کشید تا آخرین ابریشمسپس دروگو بلندش کرد و او را نزدیک

از آنچه. ها و پاهایش ظاهر شدندهاي قرمزي روي دستلرزید و لکه. ي دنی سرد بودشب براي پوست برهنه

کال دروگو چهار زانو نشسته بود، با . ترسید، اما مدتی هیچ اتفاقی نیفتادبعد از این قرار بود اتفاق بیفتد می

.نوشیدهایش بدن او را میچشم

ها را حس توانست قدرت زیاد دستمی. ترابتدا مالیم، سپس محکم. بعد از مدتی دروگو شروع به لمس او کرد

هاي او را هایش گرفت و یکی یکی انگشتهاي دنی را در دستدست. یتش نکردکند، اما دروگو هیچ وقت اذ

روي صورت او دست کشید، انحناي . یک دستش را به آرامی روي ساق پاي دنی کشید. 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 کشیدگوش

هایش را مالش داد، یک انگشتش را روي ستون سپس دنی را برگرداند، شانه. ایش آن را شانه کردهانگشت

.فقرات به پایین کشید

دروگو پوست نرم زیر . هاي او رفتها گذشت، تا اینکه سرانجام دست دروگو به پستانبه نظر ساعت

ها را مالش داد، بین دور نوك پستانهایش با شست. هایش را آن قدر نوازش کرد که به سوزش افتادانگشت

هاي شست و انگشت اشاره گرفت، سپس شروع به کشیدن کرد؛ ابتدا آرام، سپس با نیروي بیشتر، تا نوك پستان

.دنی سفت شد و درد گرفت
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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 کردورت او را در دست بزرگش گرفت و به چشمدروگو ص. 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 کردفرو می
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ادارد-12

.د؛ وقتی که دنیا هنوز ساکن و خاکستري بودبیدارباش یک ساعت قبل از سحر داده ش

آلود، ناگهان با هواي سوزناك قبل از سحر مواجه شد و ند خواب. با شدت تکانش داد و از رویا درآورد84الن

اي و هاي ضخیم قهوهرابرت دستکش. فهمید که اسبش آماده شده و پادشاه دیگر بر اسب خودش سوار است

پوشاند، و در نظر دنیا شبیه به یک خرس سوار بر هایش را مید و یک کاله گوشرداي کلفتی از خز پوشیده بو

».باید در مورد مسایل مملکت بحث کنیم! بلند شو، بلند شو! پاشو، استارك«: پادشاه غرید. اسب شده بود

.ي چادر را کنار زده بودالن پرده» .حضرتبفرمایید تو، اعلی. البته«: ند گفت

خوام بعالوه من می. اردوگاه پر از گوشه«. با هر کلمه بخار از دهانش خارج شد» .نه، نهنه،«: رابرت گفت

ند دید که سر بارس و سر مرین به همراه یک دوجین نگهبان » .هاي تو لذت ببرمسواري کنم و از این دشت

.شدنها، لباس پوشیدن و سوار اسباي نبود جز مالش دادن چشمچاره. پشت سر او منتظر هستند

ند در کنارش چهارنعل . سرعت حرکت دست رابرت بود و او اسب بزرگ سیاهش را به تاخت انداخته بود

. حین سواري سوالی پرسید، ولی باد کلمات را محو کرد و پادشاه نشنید. کرد که عقب نماندراند و سعی میمی

. زدند که هنوز به خاطر مه تاریک بودي شاهی خارج شدند و به دشت به زودي از جاده. بعد آن ند ساکت ماند

رسد، اما شد مطمئن بود که صدا به گوششان نمیتا آن زمان دیگر نگهبانان تا حدي عقب مانده بودند و می

ي کوتاهی رسیده بودند که سپیده دمید و سرانجام پادشاه افسار به باالي تپه. کاسترابرت هنوز از سرعت نمی

وقتی ند در کنار رابرت ایستاد، دید که او برافروخته و . نوب گروه اصلی بودنددیگر در چند فرسخی ج. کشید

ند، ! خدایان شاهدند که به جاده زدن مثل یک مرد چه احساس خوبی داره«: رابرت با خنده گفت. سرحال است

رت هیچ وقت شخص صبوري نبوده این راب» .کنهها رو دیوانه میخورم که اون شکلی خزیدن، مردقسم می

هاش، باال رفتنش از هر پشته در جاده مثل اینه که داره از یه ي چرخدار لعنتی با ناله و زارياون خونه«. برتیون

تونه سوزونمش و سرسی میمحور دیگه بشکنه، میدم که اگه اون آشغال یه میلبهت قول می... کنهکوه صعود می

»!بقیه راه رو پیاده بیاد

84 Alyn
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».کنممشعل رو برات روشن میبا کمال میل«. ند خندید

».شون رو جا بگذاریم و فقط بتازیممیل نیستم که همهبی«. پادشاه به شانه او زد» !رفیق خوب«

».گیمطمئنم که جدي می«. لبخند به لب ند آمد

به ي شاهی، شمشیري خانه بدوش در جادهنظرت چیه، ند؟ فقط تو و من، دو شوالیه. حتماً، حتماً«: پادشاه گفت

شاید یه دختر دهقان یا پیشخدمت میخونه تا امشب جامون . دونن چه چیزي سر راهمونکمرمون و خدایان می

».گرم باشه

نسبت به مملکت، نسبت به فرزندانمون، من نسبت به ... اما ما حاال وظایفی داریم، سرورم. تونستیمکاش می«

».که بودیم نیستیمما دیگه پسرهاي نوجوانی . 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

. شديهاي درشت که توش غرق میعامی تو؟ بکا؟ نه اون مال من بود، چه خوشگل بود، موي سیاه و اون چشم

»ات؟دونی که منظورم کدومه، مادر پسر حرامزادهمریل بود؟ می. اسمش رو یک بار بهم گفتی. الینا؟ نه... مال تو

».دم که ازش صحبت نشهو 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 رو . وایال، بله«. پادشاه لبخند زد

»...اشهیچ وقت بهم تعریف نکردي که قیافه. ، حتی اگه تنها براي یک ساعت بودهفراموش کنه

من . گی به من داري، ولش کن رابرتاي که میبه خاطر عالقه. و قصدش رو ندارم«. دهان ند از خشم سفت شد

».ها باعث رسوایی خودم و کتلین شدمدر مقابل چشم خدایان و انسان

».تو با کتلین خیلی کم بودخدایان رحم کنند، آشنایی«

».فرزند منو حامله بود. من اونو به همسري گرفته بودم«
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لعنت به تو، هیچ زنی در تختخوابش بیلور . همیشه این طور بودي. گیري، ندزیادي به خودت سخت می«

اما کنم، خوب، اگه این همه برات مهمه زیاد سماجت نمی«. با دست روي زانویش زد» .خوادنمی85مقدس

» .گیري که باید نشان خانوادگیت جوجه تیغی باشهدم که گاهی مسایل جزئی رو اون قدر جدي میشهادت می

دشت پهنی زیر پایشان گسترده . هاي نورش را به میان مه سفید صبحگاهی فرستادخورشید در حال طلوع، اشعه

ها را به ند آن. شدنداز و کوتاهی دیده میهاي دراي بود و روي سطح صافش اینجا و آنجا پشتهشد؛ بایر و قهوه

».هاقبرهاي نخستین انسان«. پادشاهش نشان داد

»از قبرستان سر در آوردیم؟«. رابرت اخم کرد

».این سرزمین باستانیه. حضرتشه، اعلیدر شمال همه جا مقبره پیدا می«

ظین در پایین تپه بودند و فاصله محاف» .و سرد«. تر دور خودش کشید و غرغر کردرابرت ردایش را محکم

ي تو ي قبرها صحبت کنیم یا سر حرامزادهخوب، تو رو اینجا نکشوندم که درباره«. ها گرفته بودندزیادي از آن

پادشاه از کمرش کاغذي » .بگیر. دیشب یک قاصد از بارانداز پادشاه از طرف لرد واریس اومد. بگومگو کنیم

.درآورد و به ند داد

کرد، اکنون همان طور که زمانی به ایریس تارگرین خدمت می. گرهاي پادشاه بوداریس، رییس زمزمهخواجه و

ند با فکر الیسا و تهمت وحشتناکش نامه را با دلهره باز کرد، اما نامه ارتباطی با لیدي . در خدمت رابرت بود

»منبع این اطالعات چیه؟«. ارن نداشت

»سر جورا مورمونت یادته؟«

ي خرس خاندانی قدیمی بودند، مغرور و هاي جزیرهمورمونت» .تونستم فراموشش کنمکاش می«: گفتند رك

سر جورا تالش کرده بود که با فروختن چند صیاد . شرافتمند، اما سرزمینشان سرد و دورافتاده و محروم بود

ها ها از پرچمداران استاركمورمونتاز آنجا که . ي خانواده را بهبود ببخشدداران تایروشی بودجهقاچاق به برده

ي خرس به غرب را پیمود، اما بعد رسیدن ند سفر طوالنی تا جزیره. ي ننگ شمال شده بودبودند، جرم او مایه

85 Baelor the Blessed
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پنج سال از آن زمان گذشته . دید که جورا سوار کشتی شده و از چنگ آیس و عدالت پادشاه فرار کرده است

.بود

ي بازگشت از ا االن در پنتاسه و بسیار مشتاق کسب عفو شاهانه است تا اجازهسر جور«: رابرت توضیح داد

».کنهلرد واریس ازش خوب استفاده می. تبعید رو پیدا کنه

».دم جسد بشهمن که ترجیح می«. نامه را پس داد» .دار، جاسوس شدهپس برده«: ند با انزجار گفت

»کنی؟قضیه جورا به کنار، از گزارش چه برداشت می. هستندها مفیدتر از اجساد گه که جاسوسواریس می«

»که چی؟ باید براش هدیه عروسی بفرستیم؟. ي داترکی ازدواج کردهدنریس تارگرین با یه رییس قبیله«

».یکی که کامالً تیز باشه، به همراه مرد جسوري که ازش استفاده کنه. شاید یه چاقو«. پادشاه اخم کرد

آورد ند به یاد می. رفتها تا حد جنون پیش میکه غافلگیر شده است؛ نفرت رابرت از تارگرینند وانمود نکرد 

اي از وفاداري به رابرت پیشکش کرد، با هاي ریگار را به عنوان نشانهکه وقتی تایوین لنیستر اجساد زن و بچه

تی اعتراض کرده بود که پرنس وق. ند اسم آن عمل را قتل گذاشت؛ رابرت مقتضاي جنگ. خشم به هم چه گفتند

حتی جان » .بینمتنها توله اژدها می. بینممن بچه نمی«: و پرنسس تنها بچه بودند، پادشاه جدیدش پاسخ داده بود

ادارد استارك همان روز با خشمی فروخورده شهر را ترك کرده . ارن نتوانسته بود آتش آن نزاع را خاموش کند

ها، مرگ دیگري الزم شده بود؛ براي آشتی کردن آن. ه تنهایی در جنوب بجنگدها را ببود تا آخرین درگیري

.مرگ لیانا، و سوگی که با درگذشتش به طور مشترك گذرانده بودند

شما . شهحضرت، دختره به زحمت بیش از یه بچه محسوب میاعلی«. این بار ند با اراده جلوي غضب را گرفت

شد که وقتی دختر کوچک ریگار از زیر تختش به مقابل گفته می» .ن رو بکشیدتایوین لنیستر نیستید که معصومی

پسرش تنها یک شیرخوار در آغوش مادر بود، با این حال سربازان لرد . کردشد، گریه میتیغ شمشیر کشیده می

.ي مادر جدا کرده و سرش را به دیوار کوبیده بودندتایوین او را به زور از سینه

کنه و مونه؟ این بچه خیلی زود پاهاش رو باز میو این یکی چه مدت معصوم باقی می«. ت شددهان رابرت سف

».کنهشروع به زاییدن توله اژدها براي به دردسر انداختن من می
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»...غیر قابل تصوره... عمل خیلی پستیه... هابه هر حال، کشتن بچه«

طرز مرگ پدرت . رت برندون کرد، غیر قابل تصور بودغیر قابل تصور؟ کاري که ایریس با براد«. شاه برآشفت

صدایش چنان بلند » کنی چند بار به خواهرت تجاوز کرد؟ چند صد بار؟فکر می... و ریگار. غیر قابل تصور بود

با عصبانیت . پادشاه افسار را محکم کشید و حیوان را ساکت کرد. شده بود که اسبش با اضطراب شیهه کشید

کشم، تا زمانی که مثل من هر تارگرینی که دستم بهش برسه می«. ت ند اشاره گرفتانگشتش را به سم

».شاشماژدهاهاشون منقرض بشن، بعد روي قبرشون می

اگر گذشت این همه سال عطش . دانست که موقع خشم صالح نیست که با رابرت مخالفت بکندند به خوبی می

دستت به این «: آهسته پرسید. کردحرفی از جانب ند کمکی نمیخواهی رابرت را تسکین نداده بود، هیچ انتقام

»رسه؟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 سالباید. ها تحویل دادهها در هر طرف تحت محافظت داشت و حاال اونا رو به داتركخودش با خواجه

ي حماقت نشانه. دادم، اما جان به بدي تو بودپیش که دست یافتن بهشون آسون بود، ترتیب کشتنشون رو می

».منه که به حرفش گوش کردم

».جان ارن انسان شریف و دستی الیق بود«

ال دروگو شه که این کگفته می«. شدخشم به همان سرعت که آمده بود، محو می. رابرت باد به دماغش انداخت

»جان چه پاسخی براي این داشت؟. در قشونش صد هزار سرباز داره

ي دریاي باریک گفت که حتی یک میلیون داترکی تا زمانی که در طرف دیگهمی«: ند با خونسردي پاسخ داد

».ترسنداز دریاي آزاد نفرت دارند و ازش می. بربرها کشتی ندارند. بمونند، تهدیدي براي مملکت نیستند

گم ند، بهت می. شه صاحب کشتی شداما در شهرهاي آزاد می. شاید«. قراري روي زین جابجا شدپادشاه با بی

یادت رفته که چند خاندان . گنهنوز کسانی در هفت پادشاهی به من غاصب می. که از این ازدواج خوشم نمیاد

ین شانسی دستشون بیفته، منو در تختخوابم ها جنگیدند؟ فعالً منتظر فرصتند، اما اگه کوچکتربه نفع تارگرین
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اگه پادشاه گدا با پشتیبانی یک لشکر داترکی از دریا بگذره، خائنین . کنندکشند و به پسرهام هم رحم نمیمی

».شنبهش ملحق می

وقتی یه مدافع شرق . ریزیمو اگه از بخت بد ما بگذره، قشونش رو به دریا می. گذرهاون نمی«: ند وعده داد

»...جدید انتخاب کنی

دونم که می. کنمگم، من پسر ارن رو به سمت مدافع منصوب نمیبراي آخرین بار بهت می«. پادشاه غرولند کرد

ها شدند، دیوانگیه که دفاع از یک چهارم مملکت رو ها شریک بستر داتركي زنته، اما وقتی تارگرینخواهرزاده

».ي مریض بذارمبه دوش یه بچه

اگه رابرت ارن قبول نیست، یکی از . اما تو باید یه مدافع شرق منصوب کنی«. ي پاسخ دادن بودآمادهند 

شایستگی خودش رو اثبات » استورمز اند«ي مطمئناً استنیس در زمان محاصره. برادرهات رو انتخاب کن

».کرده

.اراحت بودبه نظر ن. پادشاه اخم کرد و چیزي نگفت. ساکت شد تا این اسم نفوذ بکند

».البته در صورتی که قبالً این افتخار رو به کسی وعده نداده باشی«: ند آهسته حرفش را تکمیل کرد

. اش ظاهر شدسپس به همان سرعت رنجش در قیافه. براي یک لحظه به نظر رسید که رابرت غافلگیر شده است

»عیبی داره که داده باشم؟«

»به جیمی لنیستر، مگه نه؟«

. هاي او را حفظ کردند سرعت قدم. ها پایین رفتدوباره اسبش را به حرکت واداشت و به سمت مقبرهرابرت 

.؛ یک کلمه قاطع براي خاتمه دادن به موضوع»بله«: سرانجام گفت. پادشاه مستقیم جلو رفت

محتاطانه . دارددانست که در مسیر خطرناکی گام بر میمی. پس شایعات صحت داشتند» .کششاه«: ند گفت

به وقتش جیمی به این مقام . شکی نیست که شخصی توانا و شجاعه، اما پدرش مدافع غربه، رابرت«: گفت

نگرانی اصلیش را ناگفته گذاشت؛ » .هیچ کس نباید هم شرق هم غرب رو در اختیار داشته باشه. شهمفتخر می

. گذاشتاین انتصاب نصف قواي مملکت را در دست لنیسترها می
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فعالً لرد تایوین به جاودانگی کسترلی . جنگم که وارد میدان بشهمن وقتی با دشمن می«: شقی گفتاه با کلهپادش

اذیتم نکن ند، مقدمات این . ها جیمی چیزي به ارث ببرهرسه، پس شک دارم که به این زوديراك به نظر می

».انتصاب چیده شده

»تونم رك صحبت کنم؟حضرت، میاعلی«

اي هاي دراز قهوهاز بین علف» .تونم جلوي حرف زدنت رو بگیرماین طور که معلومه، نمی«. لند کردرابرت غرو

.گذشتندمی

»تونی به جیمی لنیستر اعتماد کنی؟می«

ي گارد شاهنشاهیه، زندگی و آینده و افتخاراتش همه به من اون دوقلوي زن منه، از برادران قسم خورده«

».وابسته است

».همان طور که به ایریس تارگرین وابسته بود«: شدند متذکر 

شمشیرش در فتح تختی که روش . چرا باید بهش مشکوك باشم؟ هر وقت هر چی ازش خواستم، انجام داده«

».شینم، کمک کردهمی

اما نگذاشت که این کلمات از لبش . شینی، کمک کردهدار کردن تختی که روش میشمشیرش به لکه: ند فکر کرد

بعد گلوي همون پادشاه . اون قسم خورده بود که به قیمت جان خودش از جان پادشاه دفاع کنه«. ج شوندخار

».رو با شمشیر برید

یکی باید ایریس رو ! به حق هفت جهنم«. رابرت ناگهان افسار اسبش را کشید و کنار یک قبر قدیمی ایستاد

».ادافتاگه جیمی نکرده بود، به دوش تو یا من می! کشتمی

ند در جا تصمیم گرفت که رابرت باید اکنون تمام حقیقت را » .ي گارد شاهنشاهی نبودیمما برادر قسم خورده«

»حضرت؟دنت خاطرت هست، اعلیتراي«. بشنود

»چطور ممکنه فراموشش کنم؟. من تاجم رو اونجا فتح کردم«
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ون تارگرین در هم شکست و متواري شد، ریگار به تو زخمی زده بود، بنابراین وقتی قش«: ند یادآوري کرد

ما . نشینی کردي ارتش ریگار به بارانداز پادشاه عقبباقیمانده. ي من گذاشتیي تعقیب رو به عهدهوظیفه

ها انتظار داشتم که دروازه. ي سرخ بودایریس با چند هزار نفر که بهش وفادار بودند، در قلعه. دنبالشون کردیم

».ته ببینمرو به روي خودمون بس

»که چی؟. به جاش دیدي که افراد ما قبالً شهر رو تسخیر کردند«. صبري سر تکان دادرابرت 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 دیگر لردهاي بزرگ و کوچک زیر پرچم رابرت جمع شده بودند؛ عده. ور بودیک سال شعلهجنگ نزدیک به 

لنیسترهاي قدرتمند کسترلی راك، محافظین غرب، از درگیري کنار مانده بودند و . به تارگرین وفادار مانده بودند

هاي لنیستر جلوي دروازهوقتی لرد تایوین. اعتنا بودندبه دعوت از طرف هر دوي شورشیان و وفاداران بی

بارانداز پادشاه با ارتشی دوازده هزار نفره ظاهر شده بود و ادعاي وفاداري کرده بود، ایریس تارگرین حتماً فکر 

. آمیزش را داده بودپس پادشاه دیوانه آخرین دستور جنون. اندکرده بود که خدایان به دعاهایش پاسخ داده

.ها گشوده بودهاي شهرش را به روي شیردروازه

دوباره داشت خشمگین » .ها به خوبی باهاش آشنا بودندخیانت تاکتیکی هست که تارگرین«: رابرت گفت

این موضوع باعث بدخواب . لنیسترها اون طور که لیاقتشون بود، حقشون رو کف دستشون گذاشتند«. شدمی

».شهشدن من نمی

هایش چهارده سال زندگی با دروغ. آشنا نبودشفته براي او ناهاي آخواب. لحن ند تلخ بود» .تو اونجا نبودي«

».اون فتح فاقد شرافت بود«. آمدندها به سراغش میها هنوز شبکرده بود، با این حال آن

ي شرف دونستند؟ برو به سردابت و از لیانا دربارهها از شرف چی میتارگرین! آدرها شرافت رو ازت بگیرند«

»!اژدها سوال کن
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به من قول بده، : لیانا زمزمه کرده بود» .دنت گرفتیانتقام لیانا رو در تراي«: د که کنار پادشاه ایستاده بود، گفتن

.ند

یه پیروزي . لعنت به خدایان«. رابرت به زمین خاکستري در دوردست خیره شد» .اما لیانا رو برنگردوند«

و دوباره مال من، ... خواهر تو، در امان. کردمکه دعا میمن براي دختره بود... یه تاج. توخالی نصیب من کردند

ي تاج به سر گذاشتن چیه؟ خدایان دعاهاي پادشاهان و پرسم فایدهند، از تو می. همون طور که قرار بود باشه

».کنندگاوچرانان رو مثل هم مسخره می

کنم که وقتی اون روز وارد تاالر تونم تعریف فقط می... حضرتتونم از عوض خدایان پاسخ بدم، اعلینمی«

هاي اژدهاها از روي جمجمه. ایریس غرق در خون خودش روي زمین افتاده بود. تخت سلطنتی شدم، چی دیدم

ي جیمی رداي سفید گارد شاهنشاهی رو روي زره. افراد لنیستر همه جا بودند. دیوارها به پایین خیره بودند

ها روي تخت باالتر از شوالیه. حتی شمشیرش طالکاري بود. مش کنمتونم تجسهنوز می. طالیی پوشیده بود

»!درخشیدچه می. ي شیر روي سرش بودآهنین نشسته بود و کالهخودي به شکل کله

».دوننداینو همه می«: پادشاه نق زد

کردم میاحساس . هاي اژدها تاالر رو طی کردمدر سکوت بین ردیف دراز جمجمه. من هنوز سوار اسب بودم«

اش از شمشیر طالییش روي پاهاش بود؛ لبه. جلوي تخت ایستادم و به جیمی نگاه کردم. کنندکه منو تماشا می

یک کلمه حرف . افراد لنیستر کنار کشیدند. کردندافراد من پشت سرم تاالر رو پر می. خون پادشاه سرخ بود

کالهخودش رو برداشت و به . خندید و بلند شدبالخره جیمی. بهش روي تخت خیره شدم و منتظر موندم. نزدم

متاسفانه باید بگم که صندلی . داشتممن فقط براي رفیقمون، رابرت، گرم نگهش می. نترس، استارك: من گفت

».راحتی نیست

هاي دراز یک دسته کالغ با با بلند شدن صداي خنده، از بین علف. پادشاه ناگهان سرش را به عقب برد و خندید

» کنی نباید به لنیستر اعتماد کنم، چون مدتی روي صندلی من نشست؟فکر می«. سریع بال به هوا پریدندضربات

».تنها کمی بزرگتر از پسري نوجوان. جیمی تنها هفده سالش بود، ند«. دوباره با خنده لرزید

».نوجوان یا بالغ، حقی نسبت به اون تخت نداشت«
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دونند که در اون اتاق نفرین شده هیچ جاي خدایان می. ایهخسته کنندهها کار کشتن شاه. شاید خسته بود«

به . کننده استو جیمی راست گفته، اون صندلی به شکل ضایعی ناراحت. اي براي استراحت باسنت نیستدیگه

خوب، حاال من گناه اهریمنی جیمی رو دونستم و از موضوع چشم «. سرش را تکان داد» .اشکال مختلف

. آورهي سکه شمردن کسالتبه همون اندازه. ام، ندها و امور حکومتی حسابی خستهاز اسرار و مشاجره. پوشیدم

به پهلوي اسبش زد، از روي مقبره » .خوام دوباره باد رو در موهام حس کنممی. بیا، بذار بتازیم، قبالً بلد بودي

.پرید و سرعت گرفت، خاك پشت سرش بلند شد

باز . حرفی براي گفتن نداشت و احساس ناتوانی تا عمق وجودش نفوذ کرده بود. دنبال نکردبراي مدتی ند او را 

منطق پادشاه را او جان ارن نبود تا جلوي رفتار بی. کند و چرا آمده استبه این فکر افتاد که اینجا چکار می

اهد داد و هیچ حرف یا عمل آمد انجام خورابرت 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. دادند این را تغییر نمی

ادارد استارك تسلیم شده بود؛ با چکمه به اسبش . تواند همیشه جایی باشد که به آن تعلق دارداما یک مرد نمی

.زد و به دنبال پادشاه به راه افتاد
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تیریون-13

.انتها ادامه داشتجاده شمال بی

ي شاهی ها آشنا بود، اما تنها دو هفته مسافرت در راهی وحشی که مثالً جادهتیریون به خوبی هر کسی با نقشه

.شد، براي جا افتادن این درس کافی بود که نقشه یک چیز و سرزمین واقعی چیز کامالً متفاوتی استنامیده می

. روز حرکت پادشاه در میان تمام آشوب ناشی از عزیمت سلطنتی وینترفل را ترك کرده بودندها در همانآن

. ي عظیم چرخدار ملکه بلند بودها و خانهها، غژغژ ارابهبارید و صداي فریاد مردها، شیهه اسببرف سبکی می

ها و ها و ستون شوالیههها و ارابآنجا پرچم. شدي شاهی درست بعد گذشتن از قلعه و شهر آغاز میجاده

بردند، در حالی که تیریون به همراه بنجن استارك و پیچیدند و هیاهو را با خود میسربازها به جنوب می

.ي او به سمت شمال پیچیدبرادرزاده

.تر شده بودبعد آن محیط به تدریج سردتر و به مراتب ساکت

هاي بلند هاي سنگیشان برجه بودند که روي قلههاي سنگالخی و ناهمواري گرفتسمت غرب جاده را تپه

شد که تا جایی که هاي پهنی تبدیل میتر بود و زمین به دشتدر شرق زمین کم ارتفاع. شدبانی دیده میدیده

گذشتند و مزارعی کوچک عرضی میهاي پر شتاب کمهاي سنگی از روي رودپل. دید امتداد داشتندچشم می

رفت و آمد در جاده زیاد بود و در شب . هایی کوچک حلقه زده بودندا چوبی قلعهدور دیوارهاي سنگی ی

.شدهاي بدساختی براي استراحت پیدا میمهمانخانه

. ي شاهی خلوت شداما بعد سه روز دور شدن از وینترفل، مزارع جایشان را به جنگل انبوه دادند و جاده

هاي سرد آبی مایل به تا اینکه در روز پنجم دیگر به غولهاي سنگی با گذشت هر فرسنگ بلندتر شدند تپه

وزید، وقتی باد از شمال می. هایشان را پوشانده بودهایی ناهموار تبدیل شده بودند و برف شانهخاکستري با قله

.شدهاي یخی به مانند پرچم از روي ارتفاعات بلند میستون درازي از کریستال

در سمت غرب، جاده از بین جنگل به سمت شمال از شمال شرق پیچ و تاب هابا وجود این دیوار از کوه

هاي سیاه تشکیل شده بود، از هر چه که تیریون به ها و خاربنسبزها و همیشهجنگل که از بلوط. خوردمی
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یشان هانامید و به واقع شبمی» هاجنگل گرگ«بنجن استارك آن را . تر بودتر و تاریکعمرش دیده بود قدیمی

هاي شبانه دایرولف زال جان اسنو با شنیدن زوزه. شدهاي دور و گاهی نه چندان دور پر میهاي گلهبا زوزه

به نظر تیریون چیزي در ارتباط با . کردکرد، اما هیچ وقت صدایش را در جواب بلند نمیهایش را تیز میگوش

.آن حیوان خیلی مضطرب کننده بود

ي یک لنیستر بود، با تیریون آن طور که شایسته. گرگ گروهشان هشت نفره شده بودتا آن زمان بدون احتساب

اش و چند اسب تازه براي ي حرامزادهتنها همراهان بنجن استارك برادرزاده. کرددو محافظ مسافرت می

دند و ي جنگل پشت دیوارهاي چوبی یک پست نگهبانی جنگلی اتراق کرنگهبانان شب بود؛ اما شبی در حاشیه

یارن گوژپشت و بداخالق بود و . ها ملحق شدبه آن86در آنجا یکی دیگر از برادران سیاهپوش به نام یارن

اي کهنسال و به سختی سنگ به نظر اش پشت ریشی به سیاهی لباسش پنهان بود، اما به استواري ریشهقیافه

یارن نگاهی سرد به . بودندي فینگرز پوش از ناحیههمراهش یک جفت پسر دهقان ژنده. رسیدمی

شد که زندگی گفته می. کردتیریون درك می. »متجاوزین به عنف«: هایش انداخت و معرفیشان کردزیردست

.روي دیوار دشوار است، اما بدون شک نسبت به اخته شدن ارجح بود

. ن استارك داده بودپنج مرد، سه پسر، یک دایرولف، بیست اسب و یک جعبه پر از زاغ که استاد لوین به بنج

.شدندي دیگري، گروه عجیبی محسوب میي شاهی، یا هر جادهشکی نبود که در جاده

گیرد که به ي جان اسنو چنان حالتی میتیریون متوجه شد که موقع تماشاي یارن و همراهان عبوسش، قیافه

داد، مو و ریشش ژولیده اي میندهي کجی داشت، بوي زنیارن شانه. اي حاکی از دلسردي بودکنندهطرز ناراحت

دو نفري که به خدمت جذب . شدنددارش به ندرت شسته میهاي کهنه و وصلهو چرب و پر از شپش بود، لباس

.رحم بودند، احمق نیز بودنددادند و به ظاهر همان طور که بیکرده بود، بوي بدتري می

اگر چنین . ز مردانی مشابه عمویش تشکیل شده استکرد که نگهبانی شب اپسرك بدون شک به اشتباه فکر می

. کردتیریون براي پسرك احساس دلسوزي می. شدنداي میدهندهبود، یارن و همراهانش موجب بیداري تکان

.یا شاید باید گفت که زندگی سختی برایش انتخاب شده بود...  زندگی سختی انتخاب کرده بود

86 Yoren
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رسید که مثل برادرش از لنیسترها بیزار است و بنجن استارك به نظر می. ي کمتري داشتبه عمو احساس عالقه

از نوك دماغ به تیریون نگاه کرده بود و گفته . وقتی تیریون قصدش را به او گفته بود، اصالً خشنود نشده بود

».شهدم لنیستر، کنار دیوار مهمانخانه پیدا نمیبهت هشدار می«: بود

شاید متوجه شده باشی که من . کنیداي براي جا دادن من پیدا میمئناً یه گوشهمط«: تیریون جواب داده بود

».کوچکم

رك . داد، بنابراین موضوع قطعی شده بود، اما استارك خرسند نبودالبته که کسی جواب رد به برادر ملکه نمی

زیمتشان هر کار که ي عو استارك از لحظه» .دم که از سواري خوشت نخواهد اومدبهت قول می«: گفته بود

.توانست براي برآورده کردن آن وعده انجام داده بودمی

هایش به شکل بدي گرفته هاي تیریون از سواري مداوم زخمی بودند، عضالت ساقي اول، راندر انتهاي هفته

شنودي لعنت به او اگر که موجب خ. کردشکایت نمی. بودند و تا مغز استخوان سرما به بدنش نفوذ کرده بود

.شدبنجن استارك می

پالتوي مندرس، از جنس پوست خرس بود و . تیریون سر موضوع پالتوي استارك کمی دلش خنک شده بود

ي بزرگواري نگهبانان شب آن را به او تعارف کرده بود و بدون شک انتظار استارك به نشانه. دادبوي کپک می

ترین موقع خروج از وینترفل گرم. آن را پذیرفته بودتیریون با لبخند . 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 نیستندلباس

رسید و باد وقتی ي انجماد میها دماي هوا راحت به زیر نقطهاکنون شب. شدباال هوا سرد بود و سردتر می

اکنون دیگر استارك حتماً از . کردهاي پشمی نفوذ میترین لباسثل چاقویی بود که مستقیم به گرموزید، ممی

لنیسترها هیچ وقت چیزي را رد . شاید درسی آموخته بود. خوردي خودش تاسف میژست جوانمردانه

.داشتندشد، بر میلنیسترها چیزي که تعارف می. کردند، حتی اگر دور از ادب باشدنمی

ها کردند، مزارع و قلعهها نفوذ میرفتند و بیشتر به اعماق تاریک جنگل گرگهر چه بیشتر به سمت شمال می

شد و به استفاده از امکانات شدند، تا اینکه سرانجام دیگر سقفی براي پناه بردن پیدا نمیتر میتر و کوچککم

.خودشان تنزل کردند
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زیادي کوچک، زیادي لنگ، زیادي دست . جمع کردن محل اتراق نبودتیریون هیچ وقت کمکی در برافراشتن یا

هاي پس عادت کرده بود که در مدتی که استارك و یارن و بقیه مردها مشغول فراهم کردن سرپناه. و پا گیر

ها و روشن کردن آتش بودند، پالتو و مشک شرابش را بردارد و براي مطالعه به ابتدایی و رسیدگی به اسب

.خلوتی بروديگوشه

در هجدهمین شب مسافرتشان نوبت شراب سرخ کمیابی از جزایر تابستان بود که این همه راه از کسترلی راك با 

ي تیریون با اجازه. هاي اژدهاها بودخودش آورده بود و کتابی که شامل تفکراتی در مورد تاریخچه و ویژگی

.نترفل قرض گرفته و براي مسافرت شمال نگه داشته بودي ویلرد ادارد استارك چند کتاب نادر از کتابخانه

یک بلوط . ي دنجی پیداکردکمی دورتر از سر و صداي اردوگاه، کنار نهري با آب زالل و به سردي یخ، گوشه

ي درخت تکیه داد، پالتویش را تیریون لنیستر پشتش را به تنه. کردکهنسال در برابر باد گزنده از او محافظت می

. ي خصوصیات استخوان اژدها کرداي شراب نوشید و شروع به مطالعه دربارهور خودش پیچید، جرعهمحکم د

ي فوالد استحکامش به اندازه. استخوان اژدها به علت مقدار آهن زیادي که دارد، سیاه است: کتاب به او یاد داد

عجیب نیست . در برابر آتش مقاوم استتر و خیلی انعطاف پذیرتر است؛ و البته که کامالًاست، با این حال سبک

ها بردش از هر کماندار مجهز به یکی از آن. ها بسیار گرانبها هستندهاي استخوان اژدها براي داترکیکه کمان

.کمان چوبی بیشتر است

به وقتی موقع ازدواج خواهرش با رابرت برتیون براي اولین بار. واري به اژدهاها داشتي دیوانهتیریون عالقه

ها آویزان هایی گشته بود که از دیوار اتاق تخت سلطنتی تارگرینبارانداز پادشاه آمد، مصرانه دنبال جمجمه

ها کرده بود، اما تیریون آن قدر پافشاري کرده بود که انبار پادشاه رابرت پرچم و تابلو جایگزین آن. اندبوده

.ها در یک سرداب نمور را یافته بودآن

با این . کرد که زیبا باشنداما فکر نمی. انگیز بیابدکننده و شاید حتی رعبها را خیرهداشت که آنانتظارش را 

. کردشان به آتش را حس میعالقه. درخشیدندسیاه، صاف و براق چنان که زیر نور مشعل می. حال بودند

ي دیوار پشت سرش به رقص ها را روهاي بزرگتر برده بود و سایهمشعل را به داخل دهان یکی از جمجمه

ي مشعل برایشان هیچ بود؛ شعله. ي درازي از جنس الماس سیاه بودندها چاقوهاي خمیدهدندان. انداخته بود
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توانست قسم بخورد که کشید، میوقتی کنار می. تري ساخته شده بودندها براي گرماي آتش به مراتب مهیبآن

.دکنچشم خالی حیوان رفتن او را تماشا می

. ترین تنها یک قرن و نیمترین مال بیش از سیصد سال پیش بود؛ تازهقدیمی. نوزده جمجمه وجود داشت

ي سگ نبودند و تنها بقایاي آخرین ترین بودند؛ یک جفت که بزرگتر از جمجمهها همچنین کوچکجدیدترین

ها بودند، شاید هم آخرین در ارگرینها آخرین اژدهاهاي تآن. استون بودندبچه اژدهاهاي متولد شده در درگون

.کل دنیا، و زیاد عمر نکرده بودند

رسید؛ سه ها میها و داستاني آوازشد تا نوبت به سه هیوالها به تدریج زیاد میي جمجمهاز آن به بعد اندازه

ا اسامی خدایان هآوازخوان. اژدهایی که اگان تارگرین و خواهرهایش به جان هفت پادشاهی کهن انداخته بودند

ها ي آنهاي گشودهتیریون مات و مبهوت بین آرواره. 89، وگار88، مراکسس87بلریون: ها داده بودندرا به آن

. شديتوانستی سوار بر اسب وارد گلوي وگار شوي، گرچه دیگر خارج نمیوقتی زنده بود، می. ایستاده بود

توانست یک گاو میش را درسته بلریون، رعب سیاه بود که میو بزرگتر از همه، . مراکسس از آن هم بزرگتر بود

.پلکندهاي سرد پشت بندر ایبن میشد در دشتهاي پشمالو که گفته میببلعد؛ حتی شاید یکی از آن ماموت

ي عظیم فاقد چشم بلریون خیره شده بود تا مشعلش کم تیریون در آن سرداب نمور مدت طوالنی به جمجمه

ي حیوان وقتی که زنده بود درکی داشته باشد، تصوري از سعی کرده بود که از جثه. ش شودمانده بود خامو

.دمیدزد و آتش میگشود و در آسمان چرخ میهاي بزرگ سیاهش را میزمانی داشته باشد که او بال

ها متحد شده 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 . بود و سعی کرده بود در مقابل آتش مقاومت کند

دو پادشاه روي هم ششصد پرچم . پادشاهی هر کدام یک پادشاهی بودند، نه استانی از یک مملکت بزرگتر

گویند که نگاران میواقعه. اره و پیاده داشتندافراشته، پنج هزار شوالیه سوار بر اسب، و ده برابر آن سرباز سو

ها بقایاي ارتش آخرین پادشاهی بود که اگان لشکر اگانِ اژدهاساالر شاید یک پنجم آن تعداد بود و بیشتر آن

.کشته بود و وفاداریشان مشکوك بود

87 Balerion
88 Meraxes
89 Vhaghar
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تی دو شاه حمله را وق. دو لشکر در دشتی وسیع در میان مزارع طالیی آماده براي دروي گندم به هم رسیدند

نویسند که براي چند نگاران میواقعه. آغاز کردند، ارتش تارگرین لرزید و از هم پاشید و شروع کرد به گریختن

اما فقط به مدت آن چند لحظه، قبل از اینکه اگان تارگرین و ... لحظه کشورگشایی به انتهاي خود رسیده بود

.خواهرانش به نبرد ملحق شوند

.ها آن را میدان آتش نامیدندآوازخوان. اي بود که وگار، مراکسس و بلریون با هم رها شده بودندرتبهاین تنها م

پادشاه الرن فرار کرده بود و آن قدر زنده مانده . آن روز نزدیک به چهار هزار نفر سوختند، از جمله پادشاه مرن

حب فرزندي شود که تیریون بدون اشتیاق به ها سوگند وفاداري بخورد، و صابود که تسلیم شود، به تارگرین

.خاطرش سپاسگزار بود

»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

».ینیببه من نگاه کن و بگو که چی می«: کتاب را روي انگشتش بست و گفت. کردمی

».تیریون لنیستر. بینمندازي؟ تو رو میدستم می«. پسرك با شک به او نگاه کرد

بینی، یه کوتوله چیزي که می. نسبت به یه حرامزاده به طور قابل توجهی مودب هستی، اسنو«. تیریون آه کشید

»چند سالته، دوازده؟. است

».چهارده«

پاهاي من کوتاه و نامیزان . رسم، بلندتريآخر عمرم بهش میبا این حال از حداکثر قدي که من تا. چهارده«

شاید بدت نیاد بدونی که خودم . به زین خاصی نیاز دارم تا از پشت اسبم نیفتم. رمهستند و با زحمت راه می

ي کافی نیرومند هاي من به اندازهدست. شدموگرنه باید سوار یه اسب کوچولو می. اون زین رو طراحی کردم

اگه رعیت به دنیا اومده بودم، شاید منو به . شمهیچ وقت شمشیرباز قابلی نمی. د، اما باز خیلی کوتاه هستندهستن

. حال خودم گذاشته بودند تا بمیرم، شاید هم به بردگی فروخته بودند تا مردم از تماشاي نمایش من بخندند

. انتظاراتی از من هست. از بین مردم فقیر هستندها همهافسوس که یه لنیستر کسترلی راکی به دنیا اومدم و دلقک
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از قضا برادرم بعداً همون پادشاه رو کشت، اما زندگی پر از این . پدرم به مدت بیست سال دست پادشاه بود

من مجبورم . انگیز من پادشاه بعدیهي نفرتخواهرم با پادشاه جدید ازدواج کرد و خواهرزاده. آمیزهاتفاقات طعنه

در افتخارات خاندانم رو به دست بیارم، موافق نیستی؟ اما چطور؟ خوب، شاید پاهام نسبت به بدنم که سهمم 

ي ذهنم اش رو تنها به اندازهدم که اندازهام خیلی گنده است، گرچه من ترجیح میخیلی کوچک باشند، اما کله

برادرم . ذهن من، سالح منه. خودم دارمهايها و ضعفگرایانه از تواناییمن ارزیابی واقع. بزرگ در نظر بگیرم

و همان طور که شمشیر به سنگ براي ... شمشیرش رو داره، پادشاه رابرت پتکش رو داره، و من ذهنم رو دارم

. تیریون به روي جلد چرمی کتاب زد» .تیز باقی موندن نیاز داره، ذهن هم براي حفظ تیزي به کتاب نیاز داره

».کنم، جان اسنومطالعه میبه این خاطره که این همه«

کشیده، جدي، : ها را داشتي آنگرچه اسم استارك را نداشت، قیافه. پسر ساکت این توضیح را به دقت شنید

مادرش هر که بوده، در ظاهر پسرش از خودش چیز زیادي باقی . داداي که چیزي بروز نمیتدافعی، قیافه

»کنی؟لعه میي چی مطادرباره«: جان پرسید. نگذاشته بود

».اژدها«

».اي داره؟ دیگه اژدهایی وجود ندارهچه فایده«: ریاي جوانان گفتپسر با قطعیت بی

».انگیزه، مگه نه؟ وقتی به سن تو بودم، آرزوي داشتم که صاحب یه اژدها بودمغم. گناین طور می«

.اندازدون دستش میکرد که تیریشاید هنوز فکر می» همچین آرزویی داشتی؟«: پسر با شک گفت

» .تونه از نوك دماغش به دنیا نگاه کنهي چالق زشت وقتی سوار اژدها باشه، میحتی 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 بشمش اژدهاست به شعلهها با تظاهر به اینکه آتراك آتش روشن کنم و ساعت

جان اسنو با نگاهی که نیمی حاکی از وحشت و نیمی حاکی از » .گاهی خواهرم. سوزهکردم که پدرم داره میمی

من راز تو رو . این طوري به من نگاه نکن، حرامزاده«. تیریون قاه قاه خندید. بهت بود، به او خیره شده بود

».هایی داشتیتو هم همچین خیالبافی. دونممی
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»...نه، من هیچ وقت«: جان اسنو با وحشت گفت

. ها خیلی با تو خوش رفتار بودندخوب، پس شکی نیست که استارك«. تیریون ابرو باال برد» نه؟ هیچ وقت؟«

ان بوده، و چرا و برادرت، راب، همیشه مهرب. کنههاي خودش رفتار میمطمئنم 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

».کنهرو از سرش باز می

».ي شریفیهنگهبانی شب حرفه. بس کن«. صورت جان اسنو از خشم تیره شده بود

هاي ناجور سرتاسر نگهبانان شب ترکیب نابهنجاري از وصله.تر از اونی که باورش کنیزرنگ«. تیریون خندید

اند، جان اسنو، چقدر بهشون اونا برادرهاي جدیدت. کرديدیدم که چطور به یارن و پسرها نگاه می. مملکته

هایی مثل خودت، همه کنار دیوار ها، متجاوزین، دزدها، و حرامزادهعالقه داري؟ زارعین، بدهکارها، قاچاقچی

. ات تو رو از اونا ترسوندهاي هستند که دایهها و تمام هیوالهاي دیگهها و اسناركدند و مراقب گرامکینجمع ش

بدیش اینه که . شهخوبیش اینه که گرامکین و اسنارك واقعیت ندارند، پس به زحمت کار خطرناکی محسوب می

ي جفتگیري نداري، فکر نکنم جازهدي، اما چون به هر حال اهات رو به خاطر سرمازدگی از دست میخایه

».ي مهمی باشهمساله

هایش مشت شده بود و کم مانده بود که دست. یک قدم به جلو برداشت» !بس کن«: پسرك داد کشید

.هایش بریزنداشک

یک قدم به جلو برداشت، با این قصد که براي دلجویی به روي . تیریون غیرمنتظره و نامعقول احساس گناه کرد

.ي پسر بزند یا چند کلمه براي عذرخواهی زمزمه کندشانه

داشت و یک لحظه داشت به سمت اسنو قدم بر می. اصالً گرگ را ندید، اینکه از کجا یا چگونه به رویش پرید

ي ناگهانی نفسش را بند آورده بود، موقع ضربه. ي بعد روي زمین سخت سنگالخی به شکم افتاده بودلحظه

وقتی سعی . هاي پوسیده بودتش به کناري پرت شده بود، دهانش پر از خاك و خون و برگافتادن کتاب از دس

از روي عجز . حتماً موقع افتادن کمرش ضرب دیده بود. کرد که بلند شود، عضالت پشتش دردناك منقبض شدند
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را دراز کرد دستش . هایش را روي هم فشرد، به یک ریشه چنگ زد و کشید تا به وضعیت نشسته در آمددندان

».کمکم کن«: و به پسر گفت

تنها با آن چشمان سرخ روشنش . آوردجانور لعنتی هیچ وقت صدایی در نمی. نغرید. و ناگهان گرگ بینشان بود

. تیریون با ناله روي زمین ولو شد. این بیش از اخطار کافی بود. هایش را نشان دادبه تیریون خیره شد و دندان

».مونم تا شما بریدقدر اینجا میاون . پس کمکم نکن«

».مودبانه ازم بخواه«. زددیگر لبخند می. جان اسنو موي پرپشت سفید گوست را نوازش کرد

اولین بار در عمرش . گیرد و با قدرت اراده سرکوبش کردتیریون حس کرد که خشم دارد در درونش ریشه می

اگه لطف «: با مالیمت گفت. حتی این بار سزاوارش بودشاید. شد و آخرین بار نخواهد بودنبود که تحقیر می

».شم، جانکنی و بهم کمک کنی، خیلی ازت ممنون می

جان به پشت . هاي سرخ یک لحظه از او کنار نکشیدندآن چشم. دایرولف روي دمش نشست» .بشین، گوست«

پس کتاب را برداشت و به او س. هایش را زیر بغل او برد و به راحتی به روي پا بلندش کردسرش آمد، دست

.داد

خون و خاك را با پشت دست از » چرا به من حمله کرد؟«: تیریون که گوشه چشمی به دایرولف داشت، پرسید

.دهانش پاك کرد

».شاید تو رو با یه گرامکین اشتباه گرفت«

در . دماغش خارج شداي از اي انفجاري بدون هیچ اجازهسپس صداي خنده. تیریون نگاه تندي به او انداخت

اوه، خدایان شاهدند که من شبیه «: داد، گفتحالی که خنده نفسش را بند آورده بود و سرش را تکان می

»کنه؟ها چکار میبا اسنارك. گرامکینم

.مشک شراب را برداشت و به دست تیریون داد» .از دونستنش خوشت نمیاد«

شراب مانند آتشی سرد . ي بلندي از آن به دهانش ریختهتیریون مشک را باز کرد، سرش را عقب برد و جرع

»خواي؟کمی می«. مشک را به سمت جان اسنو گرفت. از گلویش پایین رفت و شکمش را گرم کرد
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ي نگهبانان هایی که دربارهدرسته، مگه نه؟ حرف«: بعد گفت. اي نوشیدپسر مشک را گرفت و با احتیاط جرعه

».شب گفتی

.تایید کردتیریون با سر 

».شه کردهمینه که هست، کاریش نمی«: اي جدي گفتجان اسنو با قیافه

هاي تلخ رو انکار بکنند تا اینکه دن واقعیتبیشتر اشخاص ترجیح می. خوبه، حرامزاده«. تیریون لبخند زد

».قبولشون کنند

».اما تو از اونا نیستی. بیشتر مردم«: پسر گفت

مشک را که » .اژدهایی وجود نداره. بینمحتی دیگه به ندرت خواب اژدها می. ن نهنه، م«: تیریون اقرار کرد

».بیا، بهتره قبل از اینکه عموت گروه جستجو تشکیل بده برگردیم«. دوباره روي زمین بود، برداشت

براي جان اسنو . کردروي کوتاه بود، اما زمین زیر پا سخت بود و وقتی رسیدند پاهایش خیلی درد میپیاده

راهش . ها دستش را براي کمک به سمت او دراز کرد، اما تیریون نپذیرفتگذشتن از روي توده انبوهی از ریشه

ي اردوگاه برایش دلپذیر با این حال منظره. پیمود، همچنان که تمام عمرش این کار را کرده بودرا خودش می

ها غذا به اسب. اي متروکه ساخته بودندي قلعهمخروبهها را کنار دیوار براي محفوظ ماندن از باد، سرپناه. بود

بوي خوش . کندیارن روي سنگی نشسته بود و پوست یک سنجاب را می. داده شده بود و آتش روشن شده بود

مورك . کردخودش را به پیش یکی از افرادش کشید که به ظرف غذا رسیدگی می. غذا دماغ تیریون را پر کرد

».بیشتر فلفل بریز«: تیریون چشید، مالقه را پس داد و گفت. ند، مالقه را به دستش دادبدون اینکه حرفی بز

خبر لعنت، جان، این طوري بی. برگشتی«. اش شریک بود، خارج شدبنجن استارك از سرپناهی که با برادرزاده

».فکر کردم آدرها تو رو گرفتند. نرو

. استارك با سردرگمی به یارن نگاهی انداخت. اسنو لبخند زدجان» .ها بودندگرامکین«: تیریون با خنده گفت

.پیرمرد غرغر کرد، شانه باال انداخت و به کار خونین خودش مشغول شد
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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 . حتی یارن هم شنگول شدگذاشت که مشک شرابش دست به دست بگردد تا اینکه 

مثل همیشه تیریون . ي اولین نوبت نگهبانی به او رسیده بود، رفتند که بخوابندکشیدند و جز جان اسنو که قرعه

شد که افرادش براي او بنا کرده بودند، مکثی کرد و نگاهی به وقتی وارد سرپناهی می. آخرین نفر بود که بلند شد

ها چشم دوخته پسرك کنار آتش ایستاده بود، صورتش عبوس و مصمم بود، به عمق شعله. و انداختجان اسن

.بود

.تیریون لنیستر لبخند تلخی زد و به رختخواب رفت
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کتلین-14

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 گذشتهبانوي من، از موقع رسیدگی به حساب«: استاد گفت. اتاق برن آمدحساب پیش او به 

».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 «: بدون اینکه یک لحظه چشم از برن بردارد، به استاد گفت. کردکوتاهش میبه زودي باید . شده

».دفترها رو ببر. دونم که بازدیدشون به چه قیمتی تمام شدهمی. به ارقام ندارم، استاد لوین

»...باید تجدید آذوقه کنیم، قبل از اینکه. بانوي من، همراهان پادشاه اشتهاي سالمی داشتند«

».کنهپیشکار به احتیاجات ما رسیدگی می. گفتم دفترها رو ببر«. ین حرف او را قطع کردکتل

کتلین با خودش فکر کرد که استاد مانند یک موش کوچک » .ما پیشکار نداریم«: استاد لوین یادآوري کرد

».تهپول براي بناي اساس زندگی لرد ادارد در بارانداز پادشاه به جنوب رف«. خاکستري سمج است

فکر کرد که . رسیدبرن خیلی رنگ پریده به نظر می» .یادم هست. اوه، بله«. توجهی سر تکان دادکتلین با بی

.ها به روي او بیفتدشاید بهتر باشد تخت او را به کنار پنجره ببرند تا آفتاب صبح

صاب محتاج توجه عاجل شما چندین انت«. ي کنار در گذاشت و با فتیله ور رفتاستاد لوین چراغ را روي تاقچه

»...ي نگهبانان براي پر کردن سمت جوري، یک استاد اسبعالوه بر پیشکار، ما به یه فرمانده. هستند، بانوي من

.صدایش مثل شالق بود» استاد اسب؟«. چشمانش ناگهان برخاستند و استاد را پیدا کردند

»...ادارد به جنوب رفته، پسهالن با لرد . بله، بانوي من«. استاد جا خورده بود

ي استاد جدید اسب با من خواي دربارهمیره، اون وقت تو میپسرم اینجا با بدن شکسته دراز کشیده و داره می«

ترین ارزشی براي کنی کوچکها میفته؟ فکر میدم که چه اتفاقی در اسطبلکنی اهمیت میبحث کنی؟ فکر می
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برم، به شرط اینکه برن هاي وینترفل رو میي اسباي خودم گلوي همههمن داره؟ من با کمال میل با دست

»هاش رو باز کنه، فهمیدي لوین؟ حالیت شد؟چشم

»...هابله بانوي من، اما انتصاب«. استاد سرش را خم کرد

».کنمها رسیدگی میمن به انتصاب«: راب گفت

. کردچهارچوب در ایستاده بود و به مادرش نگاه میکتلین متوجه ورود او نشده بود، با این حال راب آنجا در 

آمد؟ خیلی خسته بود و چه بالیی داشت به سرش می. کشیده و ناگهان از شرم سرخ شدمتوجه شد که داد می

.کردسرش دایم درد می

من «. کاغذي را از آستینش درآورد و به راب تقدیم کرد. نگاه استاد لوین از کتلین به پسرش معطوف شد

».هاي خالی در نظرشون گرفت، تهیه کردمشه براي پر کردن سمتهرستی از کسانی که احتماالً میف

هایش از سرما سرخ بود و باد کتلین متوجه شد که از خارج برج آمده؛ گونه. پسرش فهرست را از نظر گذراند

فهرست » .کنیمون صحبت میشفردا درباره. اي هستندمردان 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» .حاال ما رو تنها بگذار«: راب گفت

»کنی؟ر میمادر، هیچ معلومه که چکا«. کتلین متوجه شد که به کمرش شمشیر بسته است. کرد

کتلین همیشه فکر کرده بود که راب شبیه خودش است؛ مثل برن و ریکان و سنسا، او با موي قرمز و چشمان 

ي او با این حال در این لحظه براي اولین بار چیزي از ادارد استارك در چهره. ها را داشتآمیزي تالیآبی رنگ

تونی همچین سوالی کنم؟ چطور میچکار می«: کردبا حیرت تکرار . دید؛ چیزي به قاطعیت و خشونت شمال

».کنماز برن مراقبت می. کنمبپرسی؟ به گمانت مشغول چه کاري هستم؟ از برادرت مراقبت می

حتی موقع حرکت پدر و دخترها . گی؟ از وقتی برن مصدوم شده، این اتاق رو ترك نکرديبه این مراقبت می«

».به جنوب، به دروازه نیومدي
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به ند التماس کرده بود که نرود، نه حاال، » .ا باهاشون وداع کردم و از اون پنجره عزیمتشون رو تماشا کردماینج«

ند به او گفته بود . اي نداشتنه بعد آنچه اتفاق افتاده بود؛ اکنون همه چیز تغییر کرده بود، ند متوجه نبود؟ فایده

تونم حتی یک لحظه تنها بگذارمش، حتی براي یک نمیمن«. چاره دیگري ندارد و رفتن را انتخاب کرده بود

دست شل » .باید پیشش باشم... اگه... اگه. ي عمرش باشهلحظه، نه وقتی که هر لحظه ممکنه آخرین لحظه

خیلی شکننده و الغر بود، هیچ قدرتی در . هاي او فرو بردهایش را به بین انگشتپسرش را گرفت، انگشت

.توانست از پوستش حرارت زندگی را حس کنداما هنوز میدستش باقی نمانده بود،

».ي بیشترین خطر گذشتهگه که لحظهاستاد لوین می. اون قرار نیست بمیره، مادر«. لحن راب نرم شد

»شه اگه برن محتاج من باشه و اینجا نباشم؟و اگه استاد لوین اشتباه کنه؟ چی می«

کنه همه فکر می. اون تنها سه سالشه، از وقایع درك درستی نداره. ارهریکان بهت احتیاج د«: راب با تندي گفت

» .دونم باهاش چکار کنمنمی. کنهچسبه و گریه میکنه، به پام میتنهاش گذاشتند، پس تمام روز منو دنبال می

نم، کسعی می. مادر، من هم به تو احتیاج دارم«. اش لب پایینش را جویدمدتی مکث کرد، مثل عادت بچگی

با هجوم ناگهانی عاطفه، صداي راب شکست و کتلین به یاد آورد که او » .اش بر نمیاماما تنهایی از عهده... اما

خواست بلند شود و به سمت راب برود، اما برن هنوز دستش را گرفته بود و می. تنها چهارده سال دارد

.توانست برخیزدنمی

.کتلین لرزید؛ تنها یک لحظه. دبیرون برج، گرگی شروع به زوزه کشیدن کر

صدایی سرد و تنها بود؛ . زوزه بلندتر شد. راب پنجره را باز کرد و به هواي شب اجازه ورود به اتاق خفه را داد

.پر از افسردگی و یاس

».برن باید گرم بمونه. نکن«: کتلین گفت

. ومی شروع به همنوایی با اولی کردجایی در وینترفل، گرگ د» .باید آواز خوندن اونا رو بشنوه«: راب گفت

. داگ و گري ویندشگی«: ها راب گفتحین افت و خیز هماهنگ صداي آن. ترسپس سومی، از جایی نزدیک

».تونی از هم متمایزشون کنیاگه به دقت گوش بدي، می
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ي خالی د سرد و قلعههر شب بعد شب قبل، زوزه و با. هاي دایرولفبه خاطر اندوه، سرما، زوزه. لرزیدکتلین می

ترین، با بدن اش، مهربانترین بچهشد، بدون اینکه هیچ وقت تغییري باشد، و پسر او، شیرینخاکستري تکرار می

پروراند؛ همه شکسته دراز کشیده بود، برنی که دوست داشت بخندد و باال برود و رویاي شوالیه شدن در سر می

کنان دستش را از دست برن بیرون گریه. ي او را نخواهد شنیداره خندهاز دست رفته بود و کتلین هیچ وقت دوب

تحملش ! کاري کن که بس کنند«: فریاد زد. هاي وحشتناك را نشنودهایش را پوشاند تا آن زوزهکشید و گوش

»!شون کنشون رو بکش، فقط خفهرو ندارم، جلوشون رو بگیر، جلوشون رو بگیر، اگه الزمه همه

نترس، «. کردزمین را به یاد نداشت، اما روي زمین بود و راب با دستان نیرومندش داشت او را بلند میافتادن به 

. ي اتاق دراز بکشدکمک کرد که روي تخت باریکش در گوشه» .رسوننداونا هیچ وقت آزاري به تو نمی. مادر

از وقتی که برن افتاده، خیلی کم گه کهاستاد لوین می. استراحت کن. هات رو ببندچشم«: با مهربانی گفت

».خوابیدي

شه اگه چی می... تونم، اگه وقتی خواب هستم اون بمیرهخدایان منو ببخشند، راب، نمی. تونمنمی«. کردگریه می

آه، تو رو به «. هایش را گرفتجیغ کشید و دوباره گوش. کشیدندها هنوز زوزه میگرگ» ...وقتی خوابم بمیره

»!نجره رو ببندخدایان قسم پ

راب به سمت پنجره رفت، اما وقتی دستش را به سمت کرکره دراز » .خوابیبه شرط اینکه قول بدي که می«

ي ها، همهسگ«: راب گوش داد و گفت. ها اضافه شدي سوزناك دایرولفکرد صداي دیگري به زوزهمی

ن صداي بند آمدن نفس راب در گلویش را کتلی» ...هیچ وقت این کار رو نکرده بودند. کنندها پارس میسگ

».آتش«: راب زمزمه کرد. وقتی به باال نگاه کرد، صورت او زیر نور چراغ سفید بود. شنید

کمک کن که برن رو جا به جا . کمکم کن«: بالفاصله برخاست و گفت! آتش، به فکر کتلین رسید، و سپس، برن

».کنیم

».برج کتابخونه آتش گرفته«: او گفت. باشدرسید که حرفش را شنیدهراب به نظر نمی
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برن در امان . بدنش با آسودگی خیال سست شد. دیدي باز میکتلین اکنون سو سو زدن نور قرمز را از پنجره

خدایان «: زمزمه کرد. کتابخانه در طرف دیگر حیاط بیرونی بود، آتش راهی براي گسترش به اینجا نداشت. بود

».را شکر

» .گردمبه محض اطفاي حریق برمی. مادر، اینجا بمون«. او نگاه کرد که انگار او دیوانه شده استراب چنان به

ها همگی با شتاب پایین کتلین شنید که او با فریاد نگهبانان خارج از اتاق را صدا زد، شنید که آن. سپس دوید

.پریدندرفتند، در حالی که هر بار از روي دو یا سه پله می

ي ها و پارس سراسیمهي اسبزدهي وحشتدویدند، شیهههایی که می، قدم»!آتش«صداي فریاد از بیرون

ها ساکت دایرولف. متوجه شد که زوزه جزیی از این مخلوط گوشخراش نیست. رسیدهاي قلعه به گوش میسگ

.شده بودند

هاي دراز شعله دیگر حیاط زبانهطرف . ي خدا دعایی خواند و به سمت پنجره رفتصدا به هفت چهرهکتلین بی

هایی افتاد که برخاستن دود به آسمان را تماشا کرد و با اندوه به یاد تمام کتاب. خاستي کتابخانه بر میاز پنجره

.ها را بستسپس کرکره. آوري کرده بودندها در طی قرون جمعاستارك

.وقتی صورتش را از پنجره برگرداند، مرد با او در اتاق بود

».هیچ کس قرار نبود اینجا باشه. قرار نبود اینجا باشی«: مرد به تلخی زمزمه کرد

ها ي کسانی را که در اسطبلکتلین همه. داداي، و بوي اسب میهاي کثیف قهوهاندامی بود با لباسمرد کوچک

هایی روشن و شمپشت و چنحیف بود، با موي بلوند کم. ها نبودشناخت و او یکی از آنکردند میکار می

.گودافتاده روي صورتی استخوانی؛ و خنجري در دست داشت

.ي گنگی خارج شدکلمه در گلویش گیر کرد و فقط زمزمه» نه«. کتلین به خنجر و سپس به برن نگاه کرد

».شهاون مرده محسوب می. ترحمه«: مرد حتماً شنیده بود، چون گفت
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به سمت پنجره برگشت تا با فریاد کمک » .تونینه، نمی. نه«: صداي کتلین برگشت و این بار بلندتر گفت

یک دست دهان کتلین را گرفت و سرش را . کردتر از آنچه بود که کتلین باور میبخواهد، اما حرکت مرد سریع

.کننده بودبوي مرد خفه. عقب کشید، دست دیگر خنجر را به روي حنجره او باال آورد

دم گوشش شنید که مرد ناسزا . را گرفت و با تمام قدرت آن را از گلویش دور کردکتلین با هر دو دست تیغه 

تر فشار دست روي دهان کتلین محکم. کردانگشتانش با خون لیز شده بودند، اما خنجر را رها نمی. گویدمی

می از کتلین سرش را از یک طرف به طرف دیگر تکان داد و موفق شد که ک. آورد و راه ورود هوا را بست

هایش را کتلین دندان. مرد از روي درد غرید. محکم کف دست را گاز گرفت. هایش بگیردگوشت او را با دندان

. هوا بلعید و داد کشید. ي خون دهان کتلین را پر کرده بودمزه. روي هم فشار داد و ناگهان مرد او را رها کرد

زد و نفس میسپس مرد باالي سر او ایستاده بود، نفس.مرد موي او را گرفت و کشید، و کتلین به زمین افتاد

قرار نبود اینجا «: ابلهانه تکرار کرد. خنجر آغشته به خون را هنوز محکم با دست راستش گرفته بود. لرزیدمی

».باشی

اي به گوش رسید، کمتر از حد غرش، صداي آهسته. کتلین دید که پشت سر مرد یک سایه از در به داخل خزید

ا یک زمزمه از روي تهدید، اما مرد البد چیزي شنیده بود که درست موقع آغاز جهش گرگ شروع به تنه

فریاد مرد کمتر از یک ثانیه . گرگ زیر آرواره را گرفته بود. آن دو با هم به روي کتلین افتادند. چرخیدن کرد

.طول کشید، بعد حیوان با تکانی به سرش نصف گلوي مرد را درید

.انند باران گرمی به روي صورت کتلین پاشیدخون مرد م

. هایش در اتاق تاریک درخشش طالیی داشتنداش سرخ و مرطوب بود و چشمآرواره. کردگرگ به او نگاه می

دست » .متشکرم«: کتلین با صداي مبهم و ضعیف زمزمه کرد. البته که او بود. متوجه شد که گرگ برن است

وقتی تمام . آمد، انگشتان او را بو کرد، سپس با زبان زبر و مرطوبش خون لیسیدگرگ جلو . لرزانش را بلند کرد

کتلین مهار نشدنی . صدا برگشت و روي تخت برن پرید، کنار او دراز کشیدخون را از دست او پاك کرده بود، بی

. خندید
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د اتاق شدند، او را در این وقتی راب و استاد لوین و سر رودریک به همراه نصف نگهبانان وینترفل با شتاب وار

وقتی سرانجام خنده در گلویش خاموش شد، پتوي گرم دور او پیچیدند و او را به اتاق خودش در . حالت یافتند

هایش را درآورد و کمک کرد که داخل تشت آب داغ شود تا با ي پیر لباسننه. برج اصلی هدایت کردند

.اي نرم خون را از روي کتلین پاك کندحوله

. بریدگی انگشتانش عمیق بود و تقریباً به استخوان رسیده بود. هایش آمدبعد 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

.خواب برودي خشخاش داد تا راحت به شود و به او شیرهواقعی تازه دارد آغاز می

.سرانجام چشمانش را بست

. کتلین سر تکان داد و روي تختخواب نشست. وقتی دوباره بازشان کرد، گفتند که چهار روز خواب بوده است

اکنون از زمان سقوط برن به بعد همه چیز برایش مانند یک کابوس بود، رویایی هولناك پر از خون و اندوه، اما 

کرد؛ احساس ضعف و سرگیجه می. کردواقعیت آن وقایع را به او یادآوري میکرد دردي که در دستش حس می

.اما به شکل عجیبی مصمم بود، انگار که وزن سنگینی از روي دوشش برداشته شده بود

برام کمی نان و عسل بیارید و به استاد لوین خبر بدید که بانداژ دستم احتیاج به تعویض «: به خدمتکارانش گفت

.تکارها با حیرت به او نگاه کردند و به دنبال اجراي دستورش دویدندخدم» .داره

. فرزندانش، شوهرش، خاندانش، همه را سرافکنده کرده بود. کتلین به یاد وضع سابقش افتاد و احساس شرم کرد

.اشدتواند بداد که یک تالی ریوررانی چقدر مستحکم میها نشان میبه این شمالی. افتاددوباره اتفاق نمی

آخر از همه هالیس مولن وارد شد که . همراه او رودریک کسل و تیان گریجوي آمدند. راب قبل از غذا رسید

پسرش . ي جدید نگهبانان استراب گفت که او فرمانده. اي مربع شکل بودهیکل با ریش قهوهنگهبانی قوي

.آویزان بودي زنجیرباف پوشیده بود و شمشیري از کمرش ي چرمی و زرهتنهنیم

»اون کی بود؟«: ها پرسیدکتلین از آن
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گن که در چند ها میاز اهالی وینترفل نبوده بانوي من، اما بعضی. دونهکسی اسمش رو نمی«: هالیس مولن گفت

».اندي اخیر اونو اینجا و در اطراف قلعه دیدههفته

».اً وقتی بقیه رفتند، اینجا موندهحتم. پس یکی از همراهان پادشاه یا لنیسترها بوده«: کتلین گفت

».شه گفت که از کجا اومدهبا این همه غریبه که اخیراً وینترفل رو پر کرده بودند، نمی. شاید«: هال گفت

».داد، معلوم بوداز بویی که می. هاي شما منتظر فرصت بودهدر اسطبل«: گریجوي گفت

»نشده باشید؟و چطور ممکنه متوجه حضورش «: کتلین با پرخاش گفت

هایی که لرد ادارد به جنوب برده و اونایی که به به خاطر اسب«. ي هالیس مولن ظاهر شدشرمندگی در قیافه

ي اسطبل کار پنهان موندن از دید خدمه. ها خالیههاي اسطبلشمال براي نگهبانان شب فرستادیم، نصف جایگاه

گن رفتارش عجیب بوده، اما با هوش کمی که ه، چون میاحتمالش هست که هودور اونو دیده بود. مشکلی نبود

.هال سرش را تکان داد» ...داره

ها قایم ي نقره داخل یک کیف چرمی زیر کاهنود سکه. خوابید پیدا کردیمما جایی که می«: رابرت اضافه کرد

».کرده بود

».خوبه که بدونیم زندگی پسر من ارزون فروخته نشده«: کتلین به تلخی گفت

عفو کنید بانوي من، منظورتون اینه که این مرد براي کشتن پسرتون «. هالیس مولن با سردرگمی به او نگاه کرد

»اومده بود؟

».دیوانگیه«. گریجوي نیز مشکوك بود

کتابخونه رو با این فکر آتش زده . کرد که قرار نبود من اینجا باشممدام زمزمه می. هدفش برن بود«: کتلین گفت

دیوانه نبودم، اگه به خاطر غصه نیمه. رمها با عجله براي خاموش کردن آتش میي نگهبانمن با همهبود که

».شداش عملی مینقشه

»...ي ناتوانه که بیهوش دراز کشیدهچرا کسی بخواد که برن رو بکشه؟ اون یک بچه«: راب گفت
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اگه قراره در شمال حکومت کنی، باید این «. دکرکتلین به اولین فرزندش نگاهی انداخت که به تفکر دعوتش می

ي بیهوش رو چرا کسی ممکنه مرگ یه بچه. به سوال خودت جواب بده. چیزها رو خوب ارزیابی کنی، راب

»بخواد؟

خیلی بیشتر از . قبل اینکه راب فرصت پاسخ داشته باشد، خدمتکارها با ظرف غذاي تازه از آشپزخانه برگشتند

نان داغ، کره و عسل و مرباي تمشک، کتلت و تخم مرغ عسلی، یک برش : ت کرده بودآنچه بود که درخواس

.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 . سوختدستش از درد می. جوابی بود که انتظارش را داشت؛ نه بیشتر و نه کمترهمان

»باالخره به جوابی رسیدي؟«. خدمتکاران را مرخص کرد و دوباره به راب نگاه کرد. بریدتر دستش را میعمیق

یا انجام بده نگرانه، از چیزي که برن از چیزي که شاید بگه . کسی نگرانه که برن شاید بیدار بشه«: راب گفت

».دونه نگرانهمی

باید برن رو در امان نگه «. ي جدید نگهبانان رو کردبه فرمانده» .خیلی خوب بود«. کردکتلین به او افتخار می

».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«: ن گفتکتلی

هیچ کس . هایک نفر در اتاق شب و روز بگذار، یکی بیرون در، دو تا در پایین پله«. تر ایستادراب کمی راست

».رهي من یا مادرم به مالقات برن نمیبدون اجازه

».اطاعت، قربان«

».همین حاال انجامش بدید«: کتلین پیشنهاد کرد
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».و بذارید گرگ پیشش در اتاق بمونه«: راب اضافه کرد

».بله«: و سپس دوباره» .بله«: کتلین گفت

لیدي استارك، فرصت داشتید «: بعد رفتن نگهبان سر رودریک گفت. هالیس مولن تعظیم کرد و اتاق را ترك کرد

»به چاقوي آدمکش دقت بکنید؟

تونم به تیز بودنش شهادت داد، اما میي دقیق نمیي معاینهزهشرایط اجا«: ي خشکی جواب دادکتلین با خنده

»پرسی؟چرا می. بدم

اي زیادي مرغوبه، به نظرم رسید براي همچین آدمی چنین اسلحه. چاقو رو در دست اون آدم ناکس پیدا کردیم«

حی جاش در دست همچین سال. اش از فوالد والریاییه، دسته استخوان اژدهاستتیغه. پس به دقت بررسی کردم

».کسی اونو بهش داده. امثال اون آدم نیست

».راب، در رو ببند«. کتلین متفکرانه سر تکان داد

.اش را انجام دادراب نگاه عجیبی به او انداخت، اما خواسته

اگه حتی بخشی از شک. خوام که قسم بخوریدمی. خوام بهتون بگم، نباید از این اتاق خارج بشهچیزي که می«

هاي اشتباه برسه، من صحیح باشه، ند و دخترهاي من در معرض خطر مرگ هستند و اگه یک کلمه به گوش

».تونه به قیمت جان اونا تموم بشهمی

».خورممن قسم می. لرد ادارد براي من مثل پدر دومه«: تیان گریجوي گفت

».خورمقسم می«: استاد لوین گفت

».همین طور، بانوي منمن هم «: سر رودریک نیز قسم خورد

»و تو، راب؟«. به پسرش نگاه کرد

.راب با تکان دادن سر موافقتش را نشان داد
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یادم . خواهر من الیسا اعتقاد داره که لنیسترها شوهرش، لرد ارن، رو به قتل رسوندند«: ها شرح دادکتلین به آن

. اتاق کامالً ساکت بود» .اینجا در قلعه موند. هست که روز سقوط برن، جیمی لنیستر به گروه شکار ملحق نشد

».کنم پرتش کردندکنم که برن از برج افتاده باشه، فکر میفکر نمی«

کش از حتی شاه. بانوي من، این فرضیه خیلی هولناکه«: رودریک کسل گفت. ها مشهود بودبهت روي صورت

».ي معصوم اکراه دارهکشتن یه بچه

».واقعاً؟ شک دارم«: تیان گریجوي پرسید

».طلبی لنیسترها حد و مرز ندارهغرور و جاه«: کتلین گفت

».شناسههر سنگی در وینترفل رو می. هاش با ثبات بودهپسره همیشه قدم«: استاد لوین متفکرانه گفت

» .بینهقسم به خدایان، اگه این حرف درست باشه، سزاش رو می«. خشم صورت جوان راب را تیره کرده بود

».کشمشخودم می«. شمشیرش را کشید و در هوا تکان داد

هیچ وقت شمشیرت رو . ها دور هستندلنیسترها فرسنگ! اونو غالف کن«: سر رودریک به او با پرخاش گفت

»چند بار باید بهت بگم، پسر احمق؟. بدون قصد استفاده ازش بیرون نکش

بینم می«: کتلین به سر رودریک گفت. یک بچه شده بودناگهان دوباره . راب با خجالت شمشیرش را غالف کرد

».بندهکه پسرم حاال شمشیر فوالدي می

».فکر کردم که وقتش رسیده«: ي پیر گفتفرمانده

وینترفل به زودي ممکنه محتاج هر . از وقتش گذشته«: کتلین گفت. کردراب با اضطراب به کتلین نگاه می

».نباشندشمشیرش باشه و خیلی بهتره که چوبی

بانوي من، اگه کار به اونجا بکشه، خاندان من «: تیان گریجوي دستش را روي دسته شمشیرش گذاشت و گفت

».به شما خیلی مدیون هستند
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خوایم متهم کنیم، 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 . خوشرویی برخورد نخواهد کردملکه با. 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 یافتکتلین متوجه شد که حقیقت را تنها در یک جا می

».رممن می«: راب گفت

سر رودریک با سبیل بلند سفیدش، استاد » .همیشه باید یک استارك در وینترفل باشه. 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 ن باندپیچی شدهانگشتا. کردند؟ سپس متوجه شدچه کسی را باور می

».خودم باید برم«. از تخت بلند شد. زحمت پتو را کنار زد

».کنندبانوي من، عاقالنه است؟ مطمئناً لنیسترها با شک از شما استقبال می«: استاد لوین گفت

تونه تنها منظورت نمی«. سیدرطفلک پسرش اکنون کامالً سردرگم به نظر می» شه؟برن چی می«: راب پرسید

».گذاشتن اون باشه

زندگی اون در «. دست زخمیش را روي بازوي راب گذاشت» .من هر کار که در توانم بود براي برن انجام دادم«

اي هم دارم که باید به هاي دیگههمون طور که خودت بهم یادآوري کردي، من بچه. دست خدایان و استاد لوینه

».بفکرشون باشم، را

».شما به یک گروه محافظ نیرومند احتیاج خواهید داشت، بانوي من«: تیان گفت

».فرستمهال رو با یک گردان از نگهبانان می«: راب گفت

».مایل نیستم که لنیسترها از اومدنم باخبر باشند. شهنه، یه گروه بزرگ باعث جلب توجه می«: کتلین گفت
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ي شاهی براي یه زن تنها جاده. حداقل اجازه بدید من با شما بیامبانوي من،«: سر رودریک اعتراض کرد

».تونه خطرناك باشهمی

دو سوار به همون «: مدتی فکر کرد، سپس موافقت کرد» .رمي شاهی نمیمن از راه جاده«: کتلین پاسخ داد

ي چرخدار حرکتش هها و خونتر از ستونی دراز که ارابهتونن حرکت کنند و خیلی سریعسرعت یک سوار می

به 90ي وایت نایفما در امتداد رودخانه. کنم، سر رودریکاز همسفر بودن با شما استقبال می. کنهرو کند می

شه که هاي تیزرو و باد موافق حتماً باعث میاسب. کنیمکشتی کرایه می91ریم و در وایت هاربرکنار دریا می

.و بعد ببینیم که چه باید کرد: با خودش فکر کرد» .پادشاه برسیمخیلی زودتر از ند و لنیسترها به بارانداز

90 White Knife
91 White Harbor
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سنسا-15

. این موضوع را سپتا موردان موقع صرف صبحانه به اطالع سنسا رساند. دم رفته بودادارد استارك قبل از سپیده

هنوز گاو وحشی به من گفته شده که در این سرزمین . به گمانم براي یه شکار دیگه. پادشاه دنبالش فرستاد«

».کنهزندگی می

من به عمرم گاو وحشی «: سنسا در حالی که یک تکه از گوشت خوك را زیر میز براي لیدي گرفته بود، گفت

.دایرولف با ظرافت یک ملکه گوشت را از دستش گرفت» .ندیدم

حین چکیدن عسل به ي دیگري از شانه را شکست و تکه. ي نارضایتی دماغ باال کشیدسپتا موردان به نشانه

».دهها غذا نمییه بانوي نجیب سر سفره به سگ«: روي نان گفت

به هر . اون سگ نیست، دایرولفه«: لیسید، سنسا متذکر شددر حالی که لیدي با زبان زبرش انگشت او را می

».تونیم پیش خودمون نگهشون داریمحال، پدر گفته که اگه خواستیم، می

خورم که وقتی پاي اون حیوون به میان میاد، به ا، تو دختر خوبی هستی، اما قسم میسنس«. سپتا راضی نبود

»و آریا امروز صبح کجا تشریف داره؟«. اخم کرد» .ي خواهرت خودسرياندازه

اما به خوبی آگاه بود که خواهرش احتماالً چندین ساعت پیش دزدکی به آشپزخانه » .گرسنه نبود«: سنسا گفت

.اش را از پسر آشپز گرفته استزبانی صبحانهرفته و با چرب

ي ما دعوت شدیم که همه. شاید مخمل خاکستري بد نباشه. حتماً بهش یادآوري کن که لباس مناسب بپوشه«

» .ي چرخدار سلطنتی مسافرت کنیم و باید بهترین ظاهر رو داشته باشیمهمراه ملکه و پرنسس میرسال در خانه

زد و موي بلند قرمزش را آن قدر شانه کشیده بود که برق می. ین ظاهرش را داشتسنسا همین حاال هم بهتر

. بیش از یک هفته براي رسیدن امروز انتظار کشیده بود. اش را انتخاب کرده بودبهترین لباس آبی ابریشمی

ها فکر این تن. نامزدش. مسافرت به همراه ملکه افتخار بزرگی بود و بعالوه ممکن بود که جافري آنجا باشد

شد، اگر چه قرار نبود تا گذشت چندین و چند سال با هم ازدواج ي عجیبی میموضوع باعث احساس غلغله

ي زیبا و مویی با قد بلند و قیافه. سنسا هنوز شناخت واقعی از جافري نداشت، اما از قبل عاشق شده بود. کنند
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هاي هر لحظه از اندك فرصت. رویا دیده بود را داشتاش نظیر طال، او تمام خصوصیاتی که سنسا براي شاهزاده

آریا شگرد خاصی براي . تنها چیزي که امروز از آن وحشت داشت، آریا بود. شمردبا او بودن را غنیمت می

گم، اما اون بهش می«: سنسا با شک گفت. شد حدس زد که او چه خواهد کردنمی. ضایع کردن همه چیز داشت

»اجازه رفتن دارم؟«. آور نباشدامیدوار بود که زیادي خجالت» .وشهپمثل همیشه لباس می

. سپتا موردان مقدار دیگري نان و عسل براي خودش برداشت و سنسا از روي نیمکت برخاست» .اجازه داري«

.با شتاب از تاالر مهمانخانه بیرون رفت و لیدي درست پشت سرش تعقیبش کرد

مردها چادرها را جمع . هاي چوبی ایستادو فحش و جیرجیر چرخدر بیرون مدتی در بین صداي فریاد

ي ساخته شده از مهمانخانه یک بناي سه طبقه. زدندروي دیگر بار میها براي یک روز پیادهکردند و گاريمی

ک اي بود که سنسا در عمرش دیده بود، اما با این وجود تنها براي کمتر از یترین مهمانخانهسنگ سفید و بزرگ

ي مزدور نیز در بین عالوه بر اضافه شدن گروه پدر سنسا، چند سرباز سواره. سوم همسفران پادشاه جا داشت

.ها ملحق شده بودند و تعدادشان به بیش از چهارصد نفر رسیده بودراه به آن

ریا، او را کرد که هنگام شستن گل از موهاي نایمخواهرش تقال می. دنت پیدا کردآریا را کنار ساحل تراي

آریا همان لباس چرمی سوارکاري را پوشیده بود که . برددایرولف از این کار لذت نمی. حرکت نگه داردبی

.دیروز و روز قبل از آن به تن داشت

ي قراره امروز با پرنسس میرسال توي خونه. سپتا موردان گفته. بهتره لباس قشنگ بپوشی«: سنسا به او گفت

».یمچرخدار ملکه سفر کن

مایکا و من . من نه«: هاي موي خاکستري نایمریا را صاف کند، گفتخوردگیکرد گرهآریا در حالی که سعی می

».خوایم با اسب به باالي رودخونه بریم و در گدار دنبال یاقوت بگردیممی

»یاقوت؟ کدوم یاقوت؟«: سنسا با سردرگمی گفت

اینجا جاییه که پادشاه رابرت اونو . هاي ریگاریاقوت«. ق استگفت خیلی احمآریا نگاهی به او انداخت که می

».کشت و فاتح تاج شد
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ملکه . تونی دنبال یاقوت بري، پرنسس منتظر ماستتو نمی«. اش را برانداز کردسنسا با ناباوري خواهر مردنی

».هر دوي ما رو دعوت کرده

».تونی ببینیي چرخدار پنجره هم نداره، هیچی نمیخونه. دماهمیت 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 کندخواهرش می

».بینیاگه گاهی با ما بیاي، می. این طور نیست«: شقی گفتآریا با کله

».اش کثیف و خاکی و زخمی شدنهتنها فایده. من از سواري بدم میاد«:سنسا با حرارت گفت

وقتی از «: سپس به سنسا گفت» .کنماذیتت که نمی! تکون نخور«: با تشر به نایمریا گفت. آریا شانه باال انداخت

».گذشتیم، من سی و شش گل شمردم که قبالً ندیده بودم و مایکا یه سوسمار بهم نشون دادتنگه می

ي سنگی پر پیچ و خم از میان روي جاده. دوازده روز گذرشان از تنگه تازه تمام شده بود. سنسا به خود لرزید

هوا مرطوب و سرد بود، جاده . ي آن بدش آمده بودانتهایی گذشته بودند و سنسا از هر لحظههاي سیاه بیمرداب

ي شاهی ب نبودند و اجباراً درست روي جادهها قادر به برپا کردن اردوگاهی مناسچنان باریک بود که شب

ها گرفتند و از شاخههاي انبوهی از درختان نیمه فرو رفته در آب، دو طرفشان را میبیشه. کردندتوقف می

هاي آب گند هاي عظیمی روي لجن شکفته بودند و روي برکهگل. هاي رنگ پریده آویزان بودهایی از قارچپرده

ي سنگی را ترك کنی، باتالق براي پایین کشیدن ر آن قدر ابله بودي که براي چیدنشان جادهشناور بودند، اما اگ

کردند و سوسمارها مثل الوارهایی که چشم و دندان داشته باشند، ها تماشا میمارها از روي درخت. تو آماده بود

.ور بودندروي آب غوطه

وار خودش برگشت، موهایش روز وقتی او با تبسم اسبیک . گرفتندو البته که هیچ کدام جلوي آریا را نمی

هاي بنفش و سبز را به آغوش گرفته بود که اي از گلي بدقوارههایش پوشیده از گل بود و تودهپریشان و لباس

سنسا انتظار داشت که پدر به آریا متذکر شود که مواظب اعمالش باشد و مثل بانوي . براي پدرشان چیده بود
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اما پدر به هیچ وجه آن کار را نکرد؛ او تنها آریا را بغل کرد و به . رفتاي رفتار کند که از او انتظار میزادهنجیب

.شداین تنها باعث جسورتر شدن آریا می. ها تشکر کردخاطر گل

سنسا . هاي آریا ظاهر شدهاي قرمزي روي دستي سمی نام دارند و لکههاي بنفش، بوسهبعد معلوم شد که گل

کرد که شاید او درسی آموخته باشد، ولی آریا موضوع را به شوخی گرفت و روز بعد مانند یکی از زنان فکر می

هایش گل مالید، تنها به این دلیل که مایکا گفته بود این کار خارش را خوب لجنزار به روي تمام سطح دست

بنفش تیره یا سبز و زرد کمرنگی که سنسا هايشد؛ لکههایش خونمردگی نیز دیده میروي بازو و دست. کندمی

ها را دانستند که چگونه آنفقط هفت خدا می. موقع تعویض لباس براي خواب روي بدن خواهرش دیده بود

.کسب کرده بود

ي پیش هفته«. زدي چیزهایی که در راه دیده بود حرف میکشید و دربارهآریا هنوز داشت نایمریا را برس می

دیدي که باید می. انی رو پیدا کردیم که روح داشت و دیروز یه گله اسب وحشی رو تعقیب کردیماون برج نگهب

: گرگ در چنگ او وول خورد و آریا سرزنشش کرد» .وقتی بوي نایمریا به مشامشون رسید چطور فرار کردند

».نکن، باید اون طرفت رو برس بکشم، همه جات گلیه«

».د از صف دور بشی، پدر اینو گفتهنبای«: سنسا به او یادآوري کرد

تازه همیشه از گروه جدا . به هر حال، نایمریا همیشه با من بوده. زیاد دور نشدم«. آریا شانه باال انداخت

».ها اسب برونه و با مردم صحبت کنهها آدم خوشش میاد که کنار ارابهبعضی وقت. شمنمی

مالزمین و مهترها و : با چه نوع اشخاصی صحبت کنددهددانست که آریا ترجیح میسنسا به خوبی می

آریا با هر کسی . دخترهاي پیشخدمت، پیرمردها و کودکان برهنه، سربازان مزدور بددهن با نسب مشکوك

ي گوشت و این مایکا بدترین بود؛ پسر یک قصاب، سیزده ساله و وحشی، محل خوابش ارابه. شددوست می

رسید ي او کافی بود که سنسا احساس تهوع کند، اما به نظر میتنها دیدن قیافه. اددي کشتارگاه را میبوي محله

.دهدکه آریا همصحبتی با او را به سنسا ترجیح می

تونی دعوت ملکه نمی. تو باید با من بیاي«: با قاطعیت به خواهرش گفت. آمددیگر داشت طاقت سنسا سر می

».سپتا موردان منتظر توست. رو رد کنی
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»!برگرد اینجا«. نایمریا غرید و رنجیده خاطر از آریا دور شد. 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 . خاراندهاي او را آمد، گوشسنسا آن طور که خوشش می. پاي او مالید

دي که سوار یه اسب پیر بدبو بشی تا در چرا ترجیح می«. به تماشاي تعقیب نایمریا توسط آریا مشغول شد

تونی روي بالش پر لم بدي و همراه ملکه کیک نهایت عرق کرده باشی و همه بدنت درد کنه، در حالی که می

»بخوري؟

سنسا نفس عمیقی کشید، مبهوت از امکان اینکه حتی کسی » .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 نزدیکنایمریا با دقت مواظب . برس را به کمرش فرو برد و پاورچین به گرگش نزدیک شد» .بیارم

.بود

».ترسهدونی که پرنسس میرسال از اونا میي سلطنتی جاي گرگ نیست و میکالسکه«: سنسا گفت

اي که برس را دوباره بیرون آریا دور گردن نایمریا را گرفت، اما درست لحظه» .میرسال یه بچه کوچولوست«

: از روي استیصال برس را انداخت و داد کشیدآریا . 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. سنسا نتوانست جلوي لبخندي مختصر را بگیرد

. غره برگشتآریا شنید و با چشم. سنسا خندید. لیدي لپ او را لیسید. لیدي را سریع بغل کرد. کندرا تقلید می

شقی را گرفت که اي از کلهصورت دراز اسبی او آن قیافه» .رمدم، من براي سواري میبه حرف تو نمیاهمیتی«

. کنیآریا، خدایان شاهدند که تو گاهی مثل یه بچه رفتار می«: سنسا گفت. گفت خودسرانه عمل خواهد کردمی

خوریم و بدون تو خوش هاي لیمو رو میي کیکلیدي و من همه. این طوري خیلی بهتره. رمبنابراین من تنها می

».گذرونیممی

قبل اینکه سنسا » .دناونا به تو هم اجازه آوردن لیدي رو نمی«: برگشت که برود، اما آریا از پشت سر داد کشید

.بتواند پاسخی بیندیشد، آریا در طول رودخانه در تعقیب نایمریا دور شده بود
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دانست سپتا موردان برگشت به مهمانخانه را در پیش گرفت؛ جایی که میتنها و سرافکنده، سنسا راه طوالنی 

ي او تنها خواسته. هایش کم مانده بود که بریزنداشک. داشتصدا در کنارش قدم بر میلیدي بی. منتظر اوست

ن و با توانست مثل پرنسس میرسال شیریچرا آریا نمی. این بود که هر چیزي به مانند آوازها خوب و زیبا باشد

.آمدظرافت و مهربان باشد؟ از داشتن همچین خواهري خوشش می

توانند این سنسا هیچ وقت نتوانسته بود درك کند که دو خواهر متولد شده تنها با دو سال فاصله چگونه می

ت او حتی با صور. شدتر میشان حرامزاده بود، موضوع سادهاگر آریا مثل برادر ناتنی. چنین متفاوت باشند

. آمیزي مادرشان در او نبودها به جان شباهت داشت و هیچ اثري از ظاهر و رنگاي استاركکشیده و موي قهوه

تر بود، حتی یک بار از سنسا وقتی کوچک. گفتندو مادر جان یک شخص عامی بود؛ حداقل شایعات چنین می

اما . اندها خواهر واقعی او را دزدیدهشاید گرامکین. مادرش پرسیده بود که شاید نوعی اشتباه رخ داده است

به فکر سنسا . هاستمادرش خندیده بود و گفته بود که نه، آریا دختر او و خواهر شرعی سنسا و همخون آن

.رسید، پس به گمانش حقیقت را گفته بوددلیلی براي دروغگویی مادرش نمی

ي چرخدار ملکه جمع گروهی دور خانه. ش کرداش را با نزدیک شدن به مرکز اردوگاه سریعاً فرامودرماندگی

. سنسا شنید که صداي گفتگوهاي پر از هیجان، شبیه به وزوز کندویی از زنبورهاي عسل بلند است. شده بودند

شنید که ملکه . زندهاي چوبی ایستاده و به کسی در پایین لبخند میاند و ملکه باالي پلهدید که درها باز شده

».ا رو بسیار مفتخر کرده، سروران بزرگوارشورا م«: گویدمی

»چه خبره؟«: شناخت پرسیداز یک مالزم که می

ي مسیر ما رو همراهی کنند؛ یه گارد احترام براي شورا یک گروه از بارانداز پادشاه فرستاده که در ادامه«

».پادشاه

مردم از سر راه دایرولف . ز کندقرار بود، گذاشت که لیدي راهی از بین جمعیت باسنسا که براي تماشا بی

هایشان چنان زره. اندتر شد، دید که دو شوالیه جلوي ملکه زانو زدهوقتی نزدیک. کشیدندسراسیمه کنار می

.ظریف و زیبا بود که سنسا مات تماشا شد
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بود؛ مانند زمینی هایی با لعاب سفید تشکیل شده ي ورقهاي پوشیده بود که از اتصال پیچیدهها زرهیکی از شوالیه

وقتی . زدنداي زیر آفتاب برق میهاي نقرهدرخشید و بندها و قالبکه 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

.گارد شاهنشاهی آویزان بودهایش رداي سفید خالص از شانه. رسیدچاالك به نظر می

خوش . ي فوالد ساخته شده بودهاي سبز تیرهاش از ورقههمراه 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 شانهقیافه

هاي خندان سبزي که متناسب با زره اصالح صافی داشت، و چشمگرفتند کهریختند و دور صورتی را میمی

.درخشیدندزیر بغلش کالهخودي را گرفته بود که دو شاخ باشکوه آن به رنگ طال می. 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 گودها و لپرو بود و چشممو و آبلهصورتش بی. کردمراسم را ساکت تماشا میگوشه ایستاده بود و

هایش بیرون زده بودند، اما مثل گرچه پیر نبود، تنها چند تار مو برایش باقی مانده بود که باالي گوش. داشت

ش، به رنگ خاکستريِ آهن بود که در اپیرایهي زنجیرباف ساده و بیزره. ها بلند شوندها گذاشته بود که آنزن

ي ي رنگی شمشیري که به پشتش بسته بود، باالي شانهدسته. ي زیاد آشکار بودظاهر آن کهنگی و استفاده

.شد؛ شمشیري دولبه که براي بستن به کمر زیادي دراز بودراستش دیده می

دونم که وقتی برگرده از ي شکار رفته، اما میپادشاه برا«: گفتملکه به دو شوالیه که جلویش زانو زده بودند می

به نظر رسید که وزن نگاه او را . توانست از مرد سوم چشم بردارداما سنسا نمی» شه،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. وجودش را فراگرفتعمرش تجربه کرده بود،

هایش را گرفتند و براي یک لحظه فکر کرد که پدرش است، اما وقتی برگشت، صورت هایی نیرومند شانهدست

تازي . کرد و دهانش با تقلید وحشتناکی از لبخند، کج شده بودي سندور کلگان بود که به پایین نگاه میسوخته

»ترسونمت؟لرزي دختر، این همه میمی«: ي خشنش گفتبا صدا
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اي افتاد که آتش از صورت او باقی گذاشته بود، گرچه ي اول که چشمش به ویرانهترساند؛ از همان دفعهمی

با این وجود، سنسا از او کنار کشید و . رسیدي نصف آن شخص دیگر ترسناك نمیاکنون در نظرش او به اندازه

هایش را دور گردن گرگ سنسا به زانو افتاد و دست. یدي به بینشان آمد و با غرش اخطار دادل. تازي خندید

ها و توانست نگاهشان را حس کند و زمزمهي زیادي با دهان باز دورشان جمع شده بودند؛ میعده. انداخت

.شنیدها را از این طرف و آن طرف میخنده

اینجا در «: مرد اول گفت» .به حق هفت جهنم، یه دایرولفه«: و یکی دیگر گفت» .یه گرگ«: مردي گفت

و » .کنندها اونا رو به عنوان دایه استفاده میاستارك«: دار تازي جواب دادصداي 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 کرداشک چشم. شیدک

».جافري، بهش کمک کن«: شنید که ملکه گفت

.اش آنجا بودو شاهزاده

هاي پشمی آبی و چرمی در لباس. جافري باالي سر سنسا ایستاد» .باهاش کاري نداشته باش«: جافري گفت

ا گرفت و به روي پا دست سنسا ر. درخشیداش زیر آفتاب مثل یک تاج میسیاه چه زیبا بود؛ زلف طالیی

ها رو غالف کنید، شمشیر. کنهموضوع چیه، بانوي عزیز؟ چرا ترسیدید؟ کسی شما رو اذیت نمی«. بلندش کرد

و تو، سگ، گم شو، «. به سندور کلگان نگاه کرد» .آموز این خانمه، فقط همیناون گرگ حیوون دست. تونهمه

».ترسونینامزدم رو می

. سنسا تقال کرد که راست بایستد. اش، تعظیم کرد و بدون حرفی بین جمعیت خزیدتازي با وفاداري همیشگی

. زاده، و روزي یک ملکه خواهد شداو یک استارك وینترفلی بود، یک خانم نجیب. کرداحساس حماقت می

».اون یکی مرد بود. ي گرامیاون نبود شاهزاده«: سعی کرد که توضیح بدهد

»پین؟«. ي سبز پوشیده بود، به خنده افتادمرد جوان که زره. نگاهی انداختندي غریبه به هم دو شوالیه
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ي چهره. ترسونه، بانوي گرامیها سر ایلن منو هم میخیلی وقت«: مرد پیرتر سفیدپوش با مهربانی به سنسا گفت

».ترسناکی داره

اگه «. د تا راه را براي او باز کنندناظرین کنار کشیدن. ملکه از خانه پایین آمده بود» .باید هم داشته باشه«

».نابکارها از عدالت پادشاه خوف نداشته باشند، معلومه که اون منصب به شخص مناسبی سپرده نشده

پس به یقین منصب به شخص مناسبی سپرده شده، «. سرانجام ذهن سنسا جمالت مناسبی پیدا کرد

.صداي خنده در اطرافش بلند شد» .حضرتعلیا

ي افتخاره، آشنایی با شما مایه. ي دختر ادارد استارکه، حرف زديآن چنان که شایسته«: یدپوش گفتپیرمرد سف

تعظیم » .من سر باریستان سلمی از گارد شاهنشاهی هستم. ي مالقات ما غیرعادي باشههر چقدر هم که شیوه

.کرد

. ها به او آموخته بود، به کمکش آمدالسنسا با این اسم آشنا بود و اکنون آداب معاشرتی که سپتا موردان طی س

افتخار از جانب منه، . ي گارد شاهنشاهی و مشاور پادشاه ما رابرت و ایریس تارگرین قبل از ایشانفرمانده«

».کنندباك ستایش میها از اعمال باریستان بیحتی در شمال دورافتاده هم آوازخوان. ي شریفشوالیه

زیادي ازش تعریف نکن، همین طوري هم زیادي به خودش . منظورت باریستان پیره«. ي سبز باز خندیدشوالیه

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

»!ديد منو مورد خطاب قرار میمواظب باش که چطور نامز«. جافري کنار دست سنسا خودش را گرفت

. ي سبز لبخند زدبه شوالیه» .تونم جواب بدممی«: اش سریعاً گفتسنسا براي آرام کردن خشم شاهزاده

با . پادشاه رابرت دو برادر داره. گوزن نشان خاندان سلطنتیه. کالهخود شما شاخ گوزن طالیی داره، سرورم«

و این . و مشاور پادشاه باشید» استورمز اند«نلی برتیون، فرمانرواي توجه به جوانی زیاد، شما تنها ممکنه ر

».گذارمچنین روي شما اسم می
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و این . ندازهبا توجه به جوانی زیادش، تنها ممکنه آدم گستاخی باشه که جفتک می«. سر باریستان به خنده افتاد

».گذارماسمیه که من روش می

تنش چند لحظه پیش از میان رفته بود و کم کم سنسا داشت . ن خندیدندبا پیشقدمی خود لرد رنلی، همه حاضری

لیدي . تا اینکه سر ایلن پین دو مرد دیگر را کنار زد و بدون لبخند جلوي سنسا ایستاد... کرداحساس راحتی می

دستش به صدایی زیر و پر از تهدید بود، اما این بار سنسا با گذاشتن. دندان نشان داد و شروع به غریدن کرد

».خوام، سر ایلناگه شما رو رنجوندم، عذر می«: روي سر گرگ، به مالیمت او را ساکت کرد و گفت

کند، و ها را از تن سنسا میرنگش به نظر داشت لباسجالد با چشمان بی. منتظر جواب ماند، اما دریافت نکرد

.ر ایلن بدون اینکه حرفی بزند برگشت و رفتس. سپس پوست را تا اینکه روح سنسا برهنه مقابل او ایستاده بود

»حرف ناشایستی زدم، واالحضرت؟ چرا با من حرف نزد؟«. اش نگاه کردهبه شاهزاد. سنسا متوجه نشد

».اي به وراجی نداشتهسر ایلن در چهارده سال گذشته عالقه«: اي اظهار داشتلرد رنلی با لبخند بازیگوشانه

. هاي خودش گرفتهاي سنسا را در دستطلق به عمویش انداخت، سپس دستجافري نگاهی از روي نفرت م

».به دستور ایریس تارگرین زبانش رو با انبر داغ کندند«

با مهربانی » .زنه و در وفاداریش به مملکت شکی نیستاما به فصاحت تمام با شمشیرش حرف می«: ملکه گفت

شاه با پدرت برنگشته، الزمه که مشاورین شریف و من با هم سنسا، تا وقتی که پاد«: به سنسا لبخند زد و گفت

لطفاً از طرف من از خواهر شیرینت . متاسفانه مجبوریم که وقت تو با میرسال رو عقب بیندازیم. صحبت کنیم

»جافري، ممکنه لطف کنی و امروز میزبان مهمان ما باشی؟. عذرخواهی کن

ي چرخدار دور کرد؛ و بازوي سنسا را گرفت و او را از خانه» .ربا کمال میل، ماد«: جافري کامالً رسمی گفت

. چه دلیر بود. با ستایش به جافري خیره شد! اشیک روز کامل همراه شاهزاده. قلب سنسا به پرواز در آمد

اي که جافري او را از چنگ سر ایلن و تازي نجات داد، چقدر به آوازها شباهت داشت؛ مثل وقتی بود که شیوه

ها نجات داد، یا وقتی که شوالیه اژدها، پرنس ایمون، از اي، پرنسس دریسا را از چنگ غولین سپر آینهسرو

.هاي سر مورجیل خبیث دفاع کردشرافت ملکه نئریس در برابر تهمت
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»دوست داري چکار کنیم؟«. تر تپیدن قلبش شدتماس از روي آستین با دست جافري موجب سریع

».ي منهر کاري که مایل باشید، شاهزاده«: باشم، اما گفتبا تو: سنسا فکر کرد

».سواريتونیم بریم اسبمی«. جافري مدتی به فکر فرو رفت

».سواري هستماوه، من عاشق اسب«

ها بشه و گرگت احتمال داره که باعث وحشت اسب«. آمدجافري به لیدي نگاهی انداخت که پشت سرشان می

»بذار هر دوشون رو جا بذاریم و تنهایی راهی بشیم، نظرت چیه؟. ترسونهو رو میرسه که تسگ من به نظر می

. اما کامالً درك نکرده بود» .فکر کنم که بشه لیدي رو ببندم. اگه شما بخواهید«: با تردید گفت. سنسا دودل بود

»...دونستم که یه سگ داریدنمی«

».ور مراقبت از من کرده و بنابراین چشم اون روي منهمادرم اونو مام. در واقع سگ مادرمه«. جافري خندید

رسید، اگر احمق به نظر می. خواست به خاطر کند ذهن بودن خودش را بزندمی» منظور شما تازیه؟«

» خطري نداره که اونو جا بذاریم؟«. شداش هیچ وقت عاشق او نمیشاهزاده

من تقریباً . بیم نداشته باشید، بانو«. پرسد رنجیده خاطر به نظر رسیدپرنس جافري از اینکه او همچین سوالی می

شمشیرش را کشید » .تنها چیزي که الزم دارم، اینه. جنگممرد هستم و مثل برادرهاي شما با شمشیر چوبی نمی

توسط آهنگر یک قلعه، کوچک گرفته شده بود تا اش با مهارتو به او نشان داد؛ یک شمشیر دولبه که اندازه

اش روکش چرمی و روي دسته یک ي فوالدیش درخششی آبی و دستهتیغه. مناسب پسري دوازده ساله باشد

» .گم دندانِ شیربهش می«: جافري با خشنودي گفت. سنسا آن را تحسین کرد. کله شیر طالیی داشت

هیچ همراهی جز دندان شیر در طول ساحل صی را جا گذاشتند و بیو این چنین شد که دایرولف و نگهبان شخ

.دنت براي گشتزنی به شرق رفتندشمالی تراي

آزاري ها بود و اینجا جنگل، زیبایی بیهوا گرم و آکنده از عطر گل. روزي باشکوه بود، روزي مسحور کننده

مهابا سریع اد تیزپا بود و پرنس چنان بیاسب کهر پرنس جافري مثل ب. داشت که هیچ وقت در شمال ندیده بود
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غارهاي . روز ماجراجوها بود. تاخت که سنسا و مادیانش براي همراهی کردن سخت تحت فشار بودندمی

اش تعقیب کردند، و وقتی گرسنه شدند جافري به ساحل رودخانه را گشتند و رد یک گربه وحشی را تا النه

. شان و بانویش غذا و شراب بیاورندها گفت که براي شاهزادهو به آنکمک دود یک پست نگهبانی را پیدا کرد

. آالي تازه صید شده از رودخانه خوردند و سنسا بیش از مقداري که عادت داشت شراب نوشیدبراي نهار قزل

».هایده، اون هم فقط در مهماني نوشیدن تنها یک فنجان رو میپدرم به ما اجازه«: اش اقرار کردبه شاهزاده

».تونه هر چقدر که دوست داره بنوشهنامزد من می«: ي فنجان او کرد و گفتجافري شروع به پر کردن دوباره

صدایش زیر و خوشایند و . جافري حین سواري براي او آواز خواند. تر حرکت کردندبعد خوردن آهسته

»برگردیم؟دیگه نباید «: پرسید. سنسا به خاطر شراب کمی منگ بود. نقص بودبی

دونی که پدرم اونجا بود که می. پیچهمیدان جنگ کمی باالتره، جایی که رودخونه می. به زودي«: جافري گفت

جافري پتکی خیالی را در دستش تکان » .ي اونو له کرد، درست روي زره کوبیدسینه. ریگار تارگرین رو کشت

این چه . ی جیمی، ایریس پیر رو کشت و پدرم شاه شدبعد دای«. ي زدن ضربه را نشان بدهدداد تا به او طریقه

»صداییه؟

. رسیدي چوبی به گوش میاز میان جنگل نوعی صداي تلق تلق برخود چند شاخه. سنسا نیز آن را شنید

».جافري، بذار برگردیم«. ي او شداما صدا باعث دلشوره» .دونمنمی«

صداها . اي جز دنبال کردن نداشترگرداند و سنسا چارهاسبش را به جهت صداها ب» .خوام ببینم که چیهمی«

.گاه غرولند کردن را نیز شنیدندتر شدن، صداي نفس نفس زدن و گاه و بیتر شدند و با نزدیکبلندتر 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» .در امانیپیش من «

».از این طرف«: جافري به میان ردیف چند درخت زد و گفت
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ها را در ي مشرف به رودخانه، با پسر و دختري روبرو شدند که اداي شوالیهها، در یک محوطهپشت درخت

ي جارو بودند، و روي علفزار جست و هاي چوبی بود که ظاهراً در اصل دستهشاخهشمشیرهایشان. آوردندمی

تر، یک سر و گردن بلندتر و خیلی پسر چند سالی بزرگ. کردندکردند و با اشتیاق به هم حمله میخیز می

بود، جاخالی هاي چرمی خاکیاي نحیف با لباسدختر که بچه. نیرومندتر بود و عرصه را بر دختر تنگ کرده بود

وقتی شانسش را در حمله امتحان کرد، پسر . کرد، اما نه همه راداد و با موفقیت بیشتر ضربات پسر را دفع میمی

دختر . ي دختر سر داد و روي انگشتان دختر کوبیدجلوي ضربه را با چوب خودش گرفت، آن را روي شاخه

.اش را از دست دادجیغ کشید و اسلحه

اش را به روي چمن هاي گشاد به اطراف نگاه کرد و شاخهپسر جا خورد، با چشم. یدپرنس جافري خند

با . غره رفت و سنسا وحشت کردها چشممکید به آندختر که براي کاستن از سوزش، انگشتانش را می. انداخت

»آریا؟«: ناباوري گفت

کنید؟ ما رو تنها اینجا چکار می«. هایش جمع شده بوداشک خشم در چشم» .از اینجا برید«: آریا داد زد

».بذارید

. سنسا سرخ شد و با سر تایید کرد» خواهرت؟«. نگاه جافري به سنسا رفت و بعد دوباره به سمت آریا برگشت

و پسر، تو چه کسی «. دار و موي قرمز انبوهی داشتمکجافري پسرك بدقواره را ارزیابی کرد که صورتی کک

.تر بودن پسر نداردداد که اعتنایی به یک سال بزرگتحکم لحنش نشان می» هستی؟

».سرورم«. هایش را پایین انداختشاهزاده 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. مشیر در دست از روي اسب پایین پریدش» .خواد شوالیه بشه؟ که این طورپسر قصابی که می«

».بذار ببینیم چقدر مهارت داري. شمشیرت رو بردار، پسر قصاب«. درخشیدندذوق می

.مایکا حرکتی نکرد؛ از ترس خشکش زده بود
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»جنگی؟ها مییا 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

کافی بود که سنسا نگاهی به آریا بیندازد و برافروختگی صورتش را ببیند تا بفهمد که پسرك حقیقت را 

شمشیرت «. پروا کرده بودشراب او را بی. گوید، اما جافري در وضعی نبود که مایل به شنیدن توضیح باشدمی

»داري یا نه؟رو بر می

».شمشیر نیست، فقط یه شاخه است. اون فقط یه شاخه چوبه، سرورم«. مایکا سر تکان داد

ي مایکا جافري دندان شیر را بلند کرد و نوك آن را زیر چشم روي گونه» .و تو فقط یه پسر قصابی، نه شوالیه«

یک غنچه از » زدي؟و میدونی که داشتی خواهر بانوي منهیچ می«. لرزیدپسر قصاب ایستاده بود و می. گذاشت

.آورد شکفت و خطی قرمز به آهستگی سرازیر شدخون روشن در جایی که شمشیر روي پوست مایکا فشار می

.ي خودش را از زمین برداشتشاخه» !بس کن«: آریا داد زد

».آریا در این موضوع دخالت نکن«. سنسا ترسیده بود

فقط یه ... کنماذیتش نمی«: سر قصاب بردارد، به آریا گفتاي چشمش را از پپرنس جافري بدون اینکه لحظه

».خرده

.آریا او را هدف گرفت

با برخورد . آریا با هر دو دست به شاخه تاب داد. سنسا از روي مادیانش به پایین سر خورد، اما خیلی کند بود

ی سریع مقابل چشمان آن به پشت سر شاهزاده، صداي بلند ترك برداشتن به گوش رسید و بعد همه چیز خیل

مایکا با حداکثر سرعت . داد، تلوتلو خورد و برگشتجافري در حالی که فحش می. ي سنسا رخ دادزدهوحشت

آریا باز به شاهزاده حمله کرد، اما این بار جافري با دندان شیر جلوي ضربه را . ها دویدپاهایش به سمت درخت

پشت سر جافري تماماً خونی بود و چشمانش سرخ . پرت شدي شکسته آریا از دستش به دور گرفت و شاخه

اما کسی به او » .کنیدنه، نه، بس کنید، هر دوي شما بس کنید، دارید خرابش می«: کشیدسنسا داد می. بودند

آریا یک سنگ قاپید و به سمت سر جافري پرت کرد که به جاي او به اسبش خورد، و اسب . کردگوش نمی
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جافري با شمشیرش » !بس کنید، نکنید، بس کنید«: سنسا جیغ کشید. ل به دنبال مایکا رفتسرخ رمید و چهارنع

آریا که اکنون ترسیده بود . هایی زشتهایی هولناك، حرفگفت؛ حرفراند و با فریاد ناسزا میآریا را عقب می

ها تقریباً نسا که اشکس. فرار کرد، اما جافري تا جنگل دنبالش کرد، تا اینکه پشت آریا به یک درخت بود

.کردکورش کرده بودند، عاجزانه تماشا می

اش دور دست شمشیر جافري قفل سپس برقی خاکستري از کنار او رد شد، و ناگهان نایمریا حاضر بود و آرواره

غرید و روي علف غلت خوردند، گرگ می. تیغ از دست جافري افتاد و گرگ او را به زمین انداخت. شده بود

»!دورش کن، دورش کن«: کشیدکرد، پرنس با درد داد میمیحمله

»!نایمریا«: فریاد آریا مثل شالق صدا داد

اش را به نالید و دست زخمیشاهزاده روي علف افتاده بود، می. دایرولف جافري را رها کرد و به کنار آریا آمد

از جایی که » .فقط یه خرده... اذیتت نکرد«: آریا گفت. پیراهنش آغشته به خون بود. دقت باال نگه داشته بود

.افتاده بود دندان شیر را برداشت، شمشیر را با دو دست گرفت و باالي سر جافري ایستاد

».گمبه مادرم می. نه، اذیتم نکن«: زده نالیدجافري به او نگاه کرد و وحشت

»!باهاش کاري نداشته باش«: سنسا سر خواهرش داد کشید

شمشیر باالي رودخانه چرخ زد و . تاب داد و با تمام قدرت بدنش شمشیر را به آسمان انداختآریا به بدنش 

آریا به . جافري نالید. شمشیر به آب برخورد کرد و با صداي شاالپ ناپدید شد. فوالد آبی زیر آفتاب برق زد

.سمت اسبش دوید؛ نایمریا درست پشت سرش تعقیبش کرد

. هایش را بسته بود و تنفسش بریده بریده بوداز روي درد چشم. رنس جافري رفتها، سنسا پیش پبعد رفتن آن

. ي بیچاره منشاهزاده. جافري، اوه، ببین چکار کردند، ببین چکار کردند«: سنسا کنار او زانو زد و با گریه گفت

ظریف او را کنار با مالیمت دست دراز کرد و موي بلوند» .رم و برات کمک میارمبه پست نگهبانی می. نترس

.زد
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ها نبود، هیچ چیز جز جز نفرت هیچ چیز در آن. هاي شاهزاده ناگهان باز شدند و به او نگاه کردندچشم

».پس برو و به من دست نزن«. ترین نگاه از روي تحقیرزشت
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ادارد-16

».پیداش کردند، سرورم«

»افراد ما یا لنیسترها؟«. ند سریعاً برخاست

».آسیبی بهش نرسیده. جوري پیداش کرده«: ویون پول، پاسخ دادپیشکارش، 

. اندگشتند، اما افراد ملکه نیز سرگرم شکار بودهچهار روز بود که افرادش دنبال آریا می» .خدایان را شکر«

».کجاست؟ به جوري بگو که اونو فوراً به اینجا بیاره«

آریا . ها بودند و وقتی جوري آریا رو آورد، به ملکه خبر دادندنگهبانان دروازه از افراد لنیستر. متاسفم، سرورم«

»...مستقیم به حضور پادشاه برده شده

هاش حرف. سنسا رو پیدا کن و به تاالر بارِ عام بیارش! لعنت به اون زن«: ند به سمت در به راه افتاد و گفت

ه روز اول، خودش جستجوها را رهبري س. هاي برج پایین آمدغرق در خشمی گرم از پله» .شاید الزم باشند

امروز صبح آن قدر . کرده بود و از زمان ناپدید شدن آریا به زحمت یک ساعت خواب به چشمانش آمده بود

.بخشیدشکسته و خسته بود که به زحمت قادر به سرپا ایستادن بود، اما اکنون غضبش به او توان میدل

. ها اعتنایی نکرداي که داشت به آنکردند، اما با عجلهگذشت کسانی صدایشوقتی از حیاط قلعه می

هایی که تعقیبش از چشم. خواست بدود، اما او هنوز دست پادشاه بود و یک دست باید وقارش را حفظ کندمی

این قلعه یک بناي محقر به . کردند، آگاه بودالعمل او کنجکاوي میهایی که در مورد عکسکردند و زمزمهمی

در مدتی که جستجو براي آریا و پسر قصاب در دو سمت . دنت بودنیم روز سواري از جنوب تراييفاصله

. ، کرده بود92ي ارباب قلعه، سر ریمون دريرودخانه ادامه داشت، گروه سلطنتی خودش را مهمان ناخوانده

اش تحت پرچم اژدها ادهکرد، اما خانوسر 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 بود، در تراي

اي که برایشان زیادي کوچک با انباشته شدن این همه از افراد دري، لنیستري و استارکی در قلعه. نه سر ریمون

.بود، فضا داغ و سنگین شده بود

92 Raymun Darry
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وقتی با . شاه تاالر بار عام سر ریمون را به خودش اختصاص داده بود و در آنجا بود که ند او را پیدا کردپاد

توانستند که زیادي شلوغ؛ او و رابرت اگر تنها بودند، شاید می. شتاب وارد اتاق شد، دید که پر از جمعیت است

.مساله را دوستانه حل کنند

سرسی لنیستر و پسرش کنار . اش در هم و عبوس بودقیافه. ها ولو بوددريرابرت در انتهاي اتاق روي صندلی

دست پسر هنوز بانداژ ضخیم ابریشمی . ي جافري گذاشته بودملکه دستش را روي شانه. او ایستاده بودند

.داشت

بلند صدا ند با صداي. ها روي او بودآریا در وسط اتاق ایستاده بود، تنها جوري کسل پیشش بود و تمام چشم

وقتی آریا او را دید، . هایش از کف سنگی اتاق بلند شدبه سمت آریا به راه افتاد و صداي چکمه» .آریا«: کرد

.داد کشید و شروع به گریستن کرد

».متاسفم، متاسفم، متاسفم«: با گریه گفت. لرزیداو می. ند روي زانویش نشست و او را بغل کرد

شد درك مشکل می. ي نحیف بودرسید؛ تنها یک دختربچهلی کوچک به نظر میآریا در بغلش خی» .دونممی«

»زخمی که نشدي؟«. کرد که چگونه این همه دردسر ایجاد کرده بود

یه خورده . امکمی گشنه«. گذاشتندهایش به جا میها ردي صورتی روي گونهصورتش کثیف بود و اشک» .نه«

».اي نبودتوت خوردم، اما چیز دیگه

هایش چشم» معنی این کار چیه؟«. بلند شد تا با پادشاه روبرو شود» .دیمخیلی زود بهت غذا می«: د قول دادن

سر ریمون دري به . اما جز افراد خودش چندان چیزي پیدا نکرد. هاي دوستانه گشتنداتاق را به دنبال قیافه

توانست هر معنایی بدهد و سر ت که میلرد رنلی نیم لبخندي داش. خوبی جلوي بروز احساسش را گرفته بود

شان این بود که جیمی لنیستر و شانسیتنها خوش. باریستان پیر اخم کرده بود؛ بقیه افراد لنیستر و دشمن بودند

صداي ند در . کردند، هر دو غایب بودنددنت رهبري میهاي جستجو را در شمال ترايسندور کلگان که گروه

»من مطلع نشدم که دخترم پیدا شده؟ چرا بالفاصله پیش من آورده نشده؟چرا «: اتاق طنین انداخت
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کنی که با پادشاهت این چطور جرات می«: مخاطبش رابرت بود، اما سرسی لنیستر شخصی بود که جواب داد

»!طور صحبت کنی

وجه قصد به هیچ. متاسفم، ند«. اش راست نشستدر 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؟«. ند لحنش را سرد کرد

اون و پسر قصاب . این دختر تو به پسر من حمله کرده. دونی، استاركکامالً خوب می«. ملکه قدم جلو گذاشت

».خواست دست پسرم رو بکنهمیو حیوونش . رفیقش

».کردجافري 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 چماق . جاف به ما گفته که چه اتفاقی افتاد«: ملکه گفت

».زدینش

.ي او گذاشتند دستش را روي شانه» .این طوري نبود«. ه بریزندهاي آریا کم مانده بود دوباراشک

اونا همه با هم به من حمله کردند و آریا دندان شیر رو به رودخونه ! 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«: داد کشیدپرنس متقابالً

سکوت . آزردگی خاطر از صدایش کامالً مشهود بود» !کافیه«: اش غریدپادشاه موقع بلند شدن از روي صندلی

اش رو تعریف همه. کنیحاال بچه، به من ماجرا رو تعریف می«: از میان ریش انبوهش به آریا با خشم گفت. شد

بعد اون نوبت به تو «. بعد به پسرش نگاه کرد» .ادشاه جرم سنگینیهدروغ گفتن به پ. گیکنی و راستش رو میمی

».تا اون موقع جلوي زبونت رو بگیر. رسهمی
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نگاهی به پشت انداخت و دید که ویون پول . وقتی آریا داستانش را شروع کرد، ند صداي باز شدن در را شنید

آریا به جایی از داستان رسید که شمشیر جافري را وقتی. صدا ایستادندها در ته تاالر بیآن. با سنسا وارد شد

سر باریستان، «: پادشاه با تشر گفت. دنت پرت کرده بود، رنلی برتیون شروع کرد به خندیدنبه وسط تراي

».برادرم رو قبل از اینکه خفه بشه به بیرون از تاالر هدایت کن

به جافري تعظیم » .تونم در رو پیدا کنمخودم می. برادر من خیلی لطف داره«. اش را خفه کردلرد رنلی خنده

شاید بعداً بهم تعریف کنی که چطور یه دختر نه ساله قد موش خیس، تونست با دسته جارو تو رو خلع «. کرد

دندان «: شد، ند شنید که گفتوقتی در پشت سر او بسته می» .سالح کنه و شمشیرت رو به رودخونه بندازه

.ه خندیدو دوباره قاه قا» .شیر

پادشاه بعد اتمام . وقتی پرنس جافري روایت کامالً متفاوتش از وقایع را شروع کرد، رنگ به صورتش نمانده بود

به حق هفت «. خواهد هر جایی باشد جز اینجاگفت که میاش میقیافه. صحبت پسرش با سنگینی تمام بلند شد

».گه، دختره یه چیز دیگهه چیز میجهنم، من چه برداشتی باید از این داشته باشم؟ پسره ی

ند روایت سنسا از داستان را در همان شب ناپدید شدن » .سنسا، بیا اینجا. اونا تنها شاهدین نبودند«: ند گفت

».تعریف کن که چه اتفاقی افتاد«. دانستحقیقت را می. آریا شنیده بود

اي به گردن هاي سفید پوشیده بود و زنجیري نقرهلباسی از مخمل آبی با حاشیه. دختر بزرگش با اکراه جلو آمد

سنسا به روي خواهرش و سپس به روي . درخشیدموي انبوه قرمزش آن قدر شانه شده بود که می. انداخته بود

خواهد رسید که میهایش جمع شده بود و به نظر میاشک در چشم» .دونمنمی«: شاهزاده جوان پلک زد و گفت

»...همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، ندیدم. دیادم نمیا«. فرار کند

مثل یک تیر به سمت خواهرش پرید، او را به زمین انداخت و مشت بارانش » !پست فطرت«: آریا جیغ کشید

».دروغگو، دروغگو، دروغگو، دروغگو«. کرد

وقتی ند . زدد میآریا در بغل جوري لگ. 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. لرزیدکرد، او رنگش پریده بود و میسنسا را بلند می

.به نظر سوال را نشنید
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».خوام که تنبیه بشهرابرت، من می. ي اون حیوون کثیفش وحشیهدختره به اندازه«: سرسی لنیستر گفت

زنان از بین چه انتظاري از من داري؟ شالق. اون یه بچه است. ی، بهش نگاه کنسرس! لعنت به هفت جهنم«

».ي دایمی ندیدهکسی صدمه. ختم کالم. شهها دعواشون میها بگذرونمش؟ بچهکوچه

».مونهي عمر روي بدن جاف میها براي بقیهجاي 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

».کنمهمین کار رو با پسرم می

».حضرتبا کمال میل، اعلی«: ند با احساس آسودگی فراوان، گفت

و دایرولف چی میشه؟ «: از پشت سر به رابرت گفت. رابرت شروع کرد به دور شدن، اما ملکه دست بردار نبود

»کنی؟ه پسرت حمله کرد چکار میبا حیوانی که ب

».اون گرگ لعنتی رو فراموش کرده بودم«. پادشاه ایستاد و با اخم برگشت

ردي از دایرولف پیدا نکردیم، «: جوري سریع گفت. ند دید که بدن آریا در آغوش جوري سفت شد

».حضرتاعلی

».نه؟ پس مساله حل شد«. رسیدرابرت ناراضی به نظر نمی

»!صد سکه اژدهاي طالیی به شخصی که پوست اونو براي من بیاره«. را بلند کردملکه صدایش 

تو آزادي که پالتو . من هیچ سهمی در این کار ندارم، زن. چه پوستین گرانبهایی«: رابرت با غرولند گفت

».هات رو با طالي لنیسترها بخريپوست

پادشاهی که من به تصور خودم باهاش . یس باشیکردم این همه خستصور نمی«. ملکه نگاه سردي به او انداخت

».انداختازدواج کردم، قبل از غروب خورشید روي تختم پوستین گرگ می

».شدبدون وجود گرگ، کلک خیلی جالبی می«. ي رابرت را تیره کردخشم قیافه
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انه هاي سبزش پیروزمندصدایش خیلی آهسته بود، اما چشم» .گرگ رو داریم«: سرسی لنیستر گفت

.درخشیدندمی

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

دیر . دایرولف جانوري وحشیه. اي ندارمتمایل به شنیدن حرف دیگه. کافیه، ند«. تي بحث نداشپادشاه حوصله

تر براش یه سگ پیدا کن، راضی. کنهیا زود به همون شکل که به پسر من حمله کرد، به دختر تو حمله می

».شهمی

پر از وحشت هایش به سمت پدرش رفتند،وقتی چشم. در این لحظه به نظر رسید که سنسا سرانجام فهمید

لیدي کسی رو گاز . نه، نه، لیدي نه«. ي پدرش دیدحقیقت را در قیافه» منظورش که لیدي نیست؟«. بودند

»...نگرفته، اون گرگ خوبیه

»!لیدي اونجا نبود، باهاش کاري نداشته باشید«: آریا با خشم داد زد

فاً، لطفاً، کار لیدي نبود، نایمریا بود، تقصیر جلوشون رو بگیر، نگذار این کار رو بکنند، لط«: سنسا التماس کرد

دم، قول کنم که رفتارش خوب باشه، قول میتونید، لیدي نبود، نگذار لیدي رو اذیت کنند، کاري میآریا بود، نمی

.شروع به گریه کرد» ...دممی

به رابرت . ستن نگهش داردتوانست انجام بدهد این بود که او را در آغوش بگیرد و موقع گریتنها کاري که ند می

اي که به من به خاطر عالقه. لطفاً، رابرت«. تر از برادراش، نزدیکدر سمت دیگر اتاق نگاه کرد؛ دوست قدیمی

».لطفاً. به خاطر عشقت نسبت به خواهرم. داري

لعنت به «: هایش را به سمت زنش برگرداند و با نفرت گفتها نگاه کرد، سپس چشمپادشاه مدتی طوالنی به آن

».تو، سرسی
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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«: با لحنی به سردي و برندگی فوالد گفت. سراغش آمد

».داشته باش که خودت انجامش بدي

هایی به سنگینی سرب اتاق را ترك حالت به ند نگاه کرد، سپس بدون حرفی با قدمبیي رابرت با چشمان مرده

.سکوت اتاق را فرا گرفت. کرد

.کنار او پرنس جافري لبخند به لب داشت» دایرولف کجاست؟«: وقتی شوهرش رفته بود، سرسی لنیستر پرسید

».زنجیر بسته شده، علیاحضرتحیوون بیرون دروازه به«: سر باریستان سلمی با اکراه جواب داد

».ایلن پین رو صدا کنید«

کلمات مثل زهر گلویش را » .هاشون برگردون و آیس رو بیارجوري، دخترها رو به اتاق. نه«: ند گفت

».دماگه باید انجام بشه، خودم انجامش می«. ها را با زور بیرون فرستادسوزاند، اما آنمی

تو، استارك؟ این یه جور حقه است؟ چرا همچین کاري رو انجام «. داز کردسرسی لنیستر با شک او را بران

لیاقتش بیش از یه . اون گرگ اهل شماله«. کردند، اما تنها نگاه نافذ مال سنسا بودهمه به او نگاه می» بدي؟

».قصابه

یرولف را در توله دا. هایش منعکس بودهاي دخترش در گوشسوخت و شیونهایش میاتاق را ترك کرد؛ چشم

هایی که هیچ وقت به اسم. ؛ اسم را امتحان کرد»لیدي«. مدتی کنار او نشست. جایی که بسته شده بود، پیدا کرد

اي هایش برگزیده بودند زیاد توجه نکرده بود، اما با برانداز کردن لیدي متوجه شد که سنسا انتخاب شایستهبچه

هاي براق طالیی به ند نگاه با چشم. ترین توله بوددلترین و سادهترین، زیباترین، مالیماو کوچک. کرده است

.کرد و ند به موي ضخیم خاکستري او دست کشید

.به زودي جوري آیس را برایش آورد

اونو در وینترفل . چهار مرد انتخاب کن و بهشون بسپار که جسد رو به شمال ببرند«: وقتی کار تمام شد، گفت

».دفن کنند
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»تمام راه؟«: رت پرسیدجوري با حی

».شهزن لنیستري صاحب این پوست نمی. تمام راه«: ند با تاکید گفت

ي قلعه به گشت تا سرانجام خود را به خواب تسلیم کند که سندور کلگان و سوارانش از دروازهبه برج برمی

.داخل ریختند

: تازي گفت. نین پیچیده شده بودچیزي در پشت اسب جنگی او آویزان بود؛ هیکلی سنگین که در ردایی خو

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

، اما معلوم شد که کرد که به آریا چه خواهد گفتشد، با دلهره به این فکر میوقتی 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. نایمریا نیست

.هولناك تقریباً به دو نیم تقسیم شده بود

».با اسب بهش زدي«: ند گفت

ورت ند نگاه کرد و به ص» .فرار کرد«. هاي تازي برق زدنداش به نظر رسید که چشماز پشت کالهخود کریه

».اما نه خیلی سریع«. خندید
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برن-17

.رسید که سقوطش چندین سال طول کشیده استچنین به نظر می

آمد سقوط اما برن پرواز بلد نبود، پس تنها کاري که از دستش بر می. پرواز کن: صدایی در تاریکی زمزمه کرد

.بود

هایی مشابه برن به او پوشاند و از روي فت و ترد شد، لباساي از رس ساخت و پخت تا ساستاد لوین پسربچه

».اما محاله که من بیفتم«: حین سقوط گفت. برن طرز خرد شدن او را به یاد داشت. بام به پایین انداختپشت

دید، اما زد، به زحمت زمین را میاش از پایین زیاد بود که از میان مهی که دور او چرخ میآن قدر فاصله

دانست که چه سرنوشتی در آن پایین در انتظارش کند و میوانست حس کند که چقدر سریع دارد سقوط میتمی

ي پیش از برخورد به دانست که همیشه درست لحظهمی. شد که تا ابد سقوط کردحتی در رویاها نمی. است

.شويبیدار میي پیش از برخورد به زمین، همیشه از خوابدرست در لحظه. پردزمین از خواب می

و اگه بیدار نشدي؟: صدا پرسید

تر از آنچه که چند لحظه ها دورتر، اما نزدیکتر بود؛ هنوز خیلی خیلی دور بود، فرسنگاکنون 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 کندمی. کردآمد، و مه خاکستري و صدایی که زمزمه میباال میکردن او 

.پرواز کن. گریه نکن

»...تونمتونم، نمینمی. تونم پرواز کنممن نمی«: برن گفت

از کجا معلوم؟ هیچ وقت سعی کردي؟

درست در خارج از یک کالغ . برن براي پیدا کردن منشاي آن به اطراف نگاه کرد. صدا زیر و نازك بود

».کمکم کن«. کرددسترسش، حین سقوط تعقیبش می

ببینم، همراهت ذرت داري؟. کنمدارم سعی می
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وقتی دستش را بیرون آورد، . برن در حالی که از چرخش در تاریکی سرگیجه گرفته بود، به جیبش دست برد

. ط کردندها همراه او سقوآن. ي طالیی از بین انگشتانش لیز خوردندچند دانه

.کالغ روي کف دست او نشست و شروع به خوردن کرد

»واقعاً یه کالغی؟«: برن پرسید

تو واقعاً در حال سقوطی؟: کالغ متقابالً پرسید

».فقط یه رویاست«: برن گفت

واقعاً؟: کالغ پرسید

».شموقتی به زمین بخورم، از خواب بیدار می«: برن به پرنده گفت

.و دوباره مشغول خوردن ذرت شد. میريمین بخوري، میوقتی به ز: کالغ گفت

اي رودها از هاي نقرهها از برف سفید بودند و رشتهقله. ها را ببیندتوانست کوهحاال می. برن به پایین نگاه کرد

.هایش را بست و گریستچشم. گذشتندها میجنگل

کالغ . پرممگه چقدر سخته؟ من می. ه، نه گریه کردنبهت گفتم که راه حل پرواز کردن. اي ندارهفایده: کالغ گفت

.به هوا بلند شد و دور دست برن چرخ زد

».تو بال داري«: برن متذکر شد

.شاید تو هم داري

.هایش به دنبال پر دست کشیدبرن روي شانه

.انواع مختلفی از بال وجود دارند: کالغ گفت
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همیشه . بود؛ تنها پوست بود که روي استخوان کشیده شده بودخیلی نحیف . کردبرن به دست و پاهایش نگاه می

اي در میان مه خاکستري ظاهر شد که با نوري طالیی چهره. این طور بوده؟ سعی کرد که به خاطر بیاورد

».کنمچه کارها که براي عشق نمی«: درخشید؛ گفتمی

.برن جیغ کشید

اونو فراموش کن، فعالً بهش احتیاج نداري، بگذارش . اون نه: گفتبا فریاد به برن . کالغ قارقار کنان به هوا پرید

.صورت طالیی رفت. ي برن نشست و به او نوك زدروي شانه. کنار، بگذارش کنار

. شد و مه خاکستري اطرافش را گرفته بودبه سمت زمین کشیده می. کردتر از همیشه سقوط میبرن داشت سریع

»کنی؟با من چکار می«: با چشمان گریان از کالغ پرسید

.دم که چطور پرواز کنیبهت یاد می

»!تونم پرواز کنممن نمی«

.کنیهمین حاال داري پرواز می

»!کنممن دارم سقوط می«

.به پایین نگاه کن. شههر پروازي با سقوط شروع می

»...ترسممی«

!به پایین نگاه کن

کل دنیا به شکل . آمدزمین داشت با شتاب به سمتش می. برن به پایین نگاه کرد و حس کرد که دلش ریخت

دید که مدتی ترس را همه چیز را چنان واضح می. اي و سبز زیر پایش گسترده شده بودفرشی از سفید و قهوه

.توانست کل مملکت و هر کس در آن را ببیندمی. فراموش کرد

رسیدند و دیوارهاي هاي بلند از باال کوتاه و زمخت به نظر میبینند، دید؛ برجها میوینترفل را آن گونه که عقاب

ي براق برنزي آسمان دید که استاد لوین روي ایوان با یک لوله. هایی روي خاك بودندقلعه تنها به صورت خط
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تر از آنچه به برادرش، راب، را دید؛ بلندتر و قوي. داردکند و حین یادداشت برداشتن اخم به چهرهرا مطالعه می

دلی که از هودور، غول ساده. یاد داشت و موقع تمرین شمشیرزنی در حیاط،  فوالد حقیقی در دست داشت

چنان راحت آن را روي شانه حمل . بردي میکن میي اسطبل بود، را دید؛ او داشت سندانی را به کورهخدمه

در مرکز جنگل خدایان، درخت عظیم سفید روي انعکاس تصویر خودش . اي از یونجه بودار تودهکرد که انگمی

وقتی نگاه برن را حس کرد، . کردندهایش در باد سرد خش خش میي سیاه خم شده بود و برگدر چشمه

.هاي ساکن برداشت و به برن نگاهی از روي دانایی انداختهایش را از روي آبچشم

مادرش را دید که تنها در . هاي خلیج بایت را دیدنگاه کرد و یک کشتی پارویی در حال گذر از آببه شرق 

زدند، سر رودریک به ها پارو میپاروزن. کابینی نشسته و به چاقویی روي میزي در مقابلش خیره شده است

ي وسیعی که رفت، همهمه تیرهگطوفانی در پیش رویشان شکل می. اي تکیه داده بود و به زحمت سر پا بودنرده

.ها قادر به دیدنش نبودندشد، اما به دلیلی آنبا رعد به جلو رانده می

اش نقش بسته و پدرش را دید که غم روي چهره. دنت را دیدسبز تراي-به جنوب نگاه کرد و خروش عظیم آبی

وابش برد و آریا را دید که در سکوت سنسا را دید که موقع شب آن قدر گریه کرد تا خ. کندبه پادشاه تمنا می

یک سایه به . هایی گرفته بودندهر طرفشان را سایه. تماشا کرد و رازش را در سینه کامالً محفوظ نگه داشت

. اش مثل خورشید بود؛ طالیی و زیبادیگري زره. تیرگی خاکستر بود و صورتی به ترسناکی یک تازي داشت

شده از سنگ قد کشیده بود، اما وقتی روبند کالهخودش را باز کرد، در اي ساختهروي آن دو، غولی با زره

.داخل چیزي جز تاریکی و خون غلیظ سیاه نبود

ها را دید و بعد، هایش را بلند کرد و به وضوح آن طرف دریاي باریک، شهرهاي آزاد و دریاي سبز داتركچشم

ي دریاي یشمی، و سرانجام آشائی در اي کنارههاي افسانهدر ماوراي آن وییس داترك زیر کوهش، سرزمین

.زدندهمسایگی سرزمین سایه را دید که در آنجا زیر خورشید در حال طلوع، اژدهاها در آسمان چرخ می

اش روي تختی سرد برادر حرامزاده. درخشددید که دیوار به مانند کریستالی آبی می. سرانجام به شمال نگاه کرد

و به پشت . شداي از گرما، پوستش رنگ پریده و سخت میود و با فراموش شدن هر خاطرهبه تنهایی خوابیده ب

هاي بزرگ زده و رودخانهانتهاي پوشیده از برف گذشت، از سواحل یخهاي بیدیوار نگاه کرد؛ نگاهش از جنگل

و دورتر و دورتر در به دورتر . کردرویید و چیزي زندگی نمیها چیزي نمیهاي مرده که در آنمنجمد و دشت
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به عمق قلب زمستان نگاه کرد و . ي نور در انتهاي دنیا، و سپس ماوراي آن پرده را دیدشمال نگاه کرد و پرده

.هایش را سوزاندهایش گونهسپس با وحشت جیغ کشید، و گرماي اشک

.زنده بمونیدونی که چرا بایدحاال تو می. دونیحاال می: اش نشست و زمزمه کردکالغ روي شانه

»چرا؟«. کردکرد و سقوط میشد، فقط سقوط میبرن متوجه نمی

.چون زمستون داره میاد

سه چشم داشت و نگاه چشم سوم حاکی از دانشی . اش نگاه کرد و کالغ به او نگاه کردبرن به کالغ روي شانه

اي با زدهسرما و مرگ؛ دشت یخاکنون در زیر چیزي نبود، جز برف و . برن به پایین نگاه کرد. هولناك بود

ها مثل نیزه به سمت او نشانه آن. سفید یخی که منتظر بودند تا او را به آغوش بکشند-هاي ناهموار آبیستون

مایوسانه . ها فرو رفته بودندآنهاي هزاران شخص در رویاي دیگر را دید که به نوك استخوان. گرفته شده بودند

.اسیر ترس شده بود

»ممکنه یک نفر با وجود اینکه ترسیده، شجاع باشه؟«: گفتعیف خودش را از دوردست شنید که میصداي ض

».تونه شجاع باشهاین 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

.بازوانش را گشود و پرواز کردبرن 

آسمان . هاي مخوف یخی عقب کشیدنددر زیر، سوزن. هایی نامرئی، با باد پر شدند و او را به باال کشیدندبال

زیر پایش دنیا . از هر چیزي بهتر بود. از باال رفتن از دیوار بهتر بود. برن اوج گرفت. باالي سرش گشوده شد

.کوچک شد

»!کنمن پرواز میم«: با ذوق داد زد
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کالغ به هوا برخاست و با بال زدن جلوي صورت او، سرعتش را کم کرد و . ممتوجه شده: کالغ سه چشم گفت

نوك کالغ . هایش، برن در آسمان دچار تزلزل شدبا برخورد نوك پرهاي کالغ به گونه. جلوي دیدش را گرفت

.نیش بین دو چشم حس کردمحکم به او خورد و برن دردي شدید و ناگهانی روي پیشا

»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 و 

و برن دید که کالغ در واقع یک زن است؛ زنی خدمتکار با موهاي دراز سیاه . ناگهان مانند یک پرده، دریده شد

آورد و سپس متوجه شد که در در وینترفل، بله، همین بود، حاال زن را به یاد می. جایی دیده بودکه او را

مو یک تشت آب را انداخت که روي و زن سیاه. وینترفل، روي یک تخت در اتاقی سرد باالي یک برج است

.دویدها پاییناز پله» .بیداره، بیداره، اون بیداره«کف اتاق خرد شد، و با فریادهاي 

سوخت، اما نه خونی، نه جایی که کالغ نوك زده بود هنوز می. هایش روي پیشانی دست زدبرن به بین چشم

.سعی کرد از روي تخت بلند شود، اما اتفاقی نیفتاد. کرداحساس ضعف و سرگیجه می. زخمی، چیزي آنجا نبود

یک جفت . چیزي حس نکرد. ستو آن وقت چیزي کنار تختش حرکت کرد و با مالیمت روي پاهایش نش

پنجره باز بود و هواي اتاق سرد بود، اما گرمایی که از . هاي او نگاه کردچشم براق زرد مثل خورشید به چشم

اما آیا واقعاً او ... ي خودش استبرن فکر کرد که توله. شد برن را مثل حمامی گرم در برگرفتگرگ ساطع می

.لرزیدزش او دست دراز کرد؛ دستش مثل برگ میبراي نوا. بود؟ خیلی بزرگ شده بود

هاي برج به باال، به خاطر دویدن از پله. زدوقتی راب با شتاب وارد اتاق شد، دایرولف صورت برن را لیس می

».93اسمش سامره«: برن با آرامش به او نگاه کرد و گفت. نفس راب بریده بود

93 Summer یعنی تابستان
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کتلین-18

».رسیممیظرف یک ساعت به بارانداز پادشاه «

اي از به عنوان نشانه. هات خوب به ما خدمت کردند، ناخداپاروزن«. کتلین از نرده برگشت و به زور لبخند زد

».دماي میسپاسگزاري خودم به هر کدوم یک سکه گوزن نقره

فتخار ا. شما خیلی سخاوتمندید، لیدي استارك«. اي به او لطف کردناخدا موریو تورمتیس تعظیم نصف و نیمه

».حامل بانوي بزرگواري نظیر شما بودن، تنها پاداشیه که نیاز دارند

».گیرندي نقره میولی به هر حال سکه«

ي تایروشی زبان مشترك را کامالً روان و تنها با مختصري لهجه» .هر طور که شما بگید«. موریو لبخند زد

باریک رفت و آمد کرده است، ابتدا پاروزن، سپس به کتلین گفته بود که سی سال در دریاي . کردصحبت می

اي دو دکله با شصت پارو بود، دنسر که کشتیاستون. هاي خودش بوده استسکاندار، و سرانجام ناخداي کشتی

.ترین بودچهارمین قایق او و سریع

دنسر دند، استونمهابا در مسیر رودخانه به بندر رسیده بوزمانی که کتلین و سر رودریک کسل بعد تاختن بی

ها به طماعی مشهور بودند و سر رودریک به تایروشی. هاربر بودترین کشتی موجود در وایتبدون شک سریع

نفع کرایه کردن یک کشتی ماهیگیري از جزایر سه خواهران بحث کرده بود، اما کتلین روي این کشتی اصرار 

ها به جاي خرامیدن ه و بدون پاروهاي این کشتی، آندر بیشتر مسیر سفر، باد مخالف بود. خوب شد. کرده بود

.به سمت بارانداز پادشاه و اتمام سفرشان، هنوز با زحمت در حال گذر از سواحل فینگرز بودند

هایش هنوز در محل بریدگی خنجر زیر بانداژ کتانی انگشت. چقدر نزدیک شده بود؛ کتلین با خودش فکر کرد

دو انگشت آخر دست چپ را . کرد که درد تنبیه اوست که مبادا فراموش کندیکتلین تصور م. کردندگزگز می

با این وجود، بهاي ناچیزي در قبال . شدندتوانست خم کند و بقیه دیگر هرگز قادر به کارهاي ظریف نمینمی

.جان برن بود
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: اش گفتدو شاخهموریو از میان ریش سبز. سر رودریک این لحظه را براي آمدن به روي عرشه انتخاب کرد

چه خوبه که تو رو با «. هاي روشن بود، حتی در موهاي صورتشتایروشی عاشق رنگ» .دوست خوب من«

».حال بهتري ببینیم

. سرش را جلوي کتلین خم کرد» .بله، االن دو روزه که دیگه آرزوي مرگ ندارم«: سر رودریک موافقت کرد

».بانوي من«

هاربر شروع شد، اما دیگر تقریباً همان ر از روزي بود که مسافرتشان از وایتمختصري الغرت. ظاهرش بهتر بود

هاي دریاي باریک با او نساخته بودند و زمانی که بادهاي نیرومند خلیج بایت و سختی. شخص سابق بود

زحمتی که استون شدند، کم مانده بود که او از عرشه پرت شود، اما به هرغیرمنتظره اسیر توفانی از طرف درگون

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 رسیدهناخدا داشت می«: کتلین گفت

رسید؛ به ب به نظر میهاي سفید درازش عجیبدون سبیل» به این زودي؟«. سر رودریک با موفقیت لبخند زد

با این حال وقتی که در خلیج بایت براي سومین بار . تر، و ده سال پیرترتر، کم شور و اشتیاقنحوي کوچک

آمیز روي نرده خم شد و عق زد، باد چنان سبیلش را کثیف کرد که تسلیم شدن به تیغ یکی از ملوانان، مصلحت

.رسیدبه نظر می

.تعظیم کرد و از پیششان رفت» .هاي بین خودتون رو بزنیدگذارم تا حرفن میتنهاتو«: ناخدا موریو گفت

سر . خوردرفتند و او مثل یک سنجاقک روي آب سر مینقصی باال و پایین میپاروهاي کشتی با هماهنگی بی

».من به هیچ وجه محافظ دلیري نبودم«. رودریک نرده را گرفت و نگاهش را به ساحل دوخت

این تنها چیزیه که . ما اینجا هستیم و سالم رسیدیم، سر رودریک«. را روي بازوي او گذاشتکتلین دستش

کرد که براي احساس می. خنجر هنوز در پهلویش بود. هاي سفتش زیر ردایش را گشتبا انگشت» .اهمیت داره
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نظامی پادشاه تماس بگیریم و يحاال باید با فرمانده«. گاه به خنجر دست بزنداطمینان قلبش نیاز دارد گاه و بی

».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«. کرداش میبه نظر دستپاچه. اندها از دست رفتهیک بار دیگر کشف کرد که آن

و کسانی در دربار وجود دارند که با . ا بانوي من، به محض پا گذاشتن روي ساحل در معرض خطر هستیمام

».شناسندیک نگاه شما رو می

ي یک پسر، گرچه او ي او به جلوي دید کتلین آمد؛ قیافهقیافه» .فینگرلیتل«: دهان کتلین سفت شد و زمزمه کرد

بود، با این حال هنوز او را 94مرده بود، پس او اکنون لرد بیلیشها پیشپدر او سال. دیگر پسربچه نبود

. برادر کتلین، ادمور، خیلی وقت پیش در ریورران آن اسم را روي او گذاشته بود. کردندفینگر صدا میلیتل

ک و ي فینگرز واقع بود و پتایر نسبت به سنش باریي ناحیهجزیرهترین شبهي او در کوچکامالك محقر خانواده

.کوتاه بود

ي مودبانه صدایش قطع شد و با دودلی دنبال کلمه» ...لرد بیلیش زمانی، آه«. سر رودریک گلویش را صاف کرد

.گشت

به چشم . ما در ریورران با هم بزرگ شدیم. اون مالزم پدرم بود«. کاري گذشته بودکتلین دیگر از خیر مالحظه

وقتی اعالم شد که قراره با . بیش از احساس برادرانه بود... مندیدمش، اما احساس اون نسبت به 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. بیست سالش بود، پتایر هنوز پانزده سالش نشده بود

از اون زمان . اي فرستادبعدش پدرم پتایر رو به جاي دیگه. برندون به باقی گذاشتن جاي یه زخم اکتفا کرد

بعد کشته «. صورتش را به سمت قطرات آب دراز کرد، انگار که باد قادر به شستن خاطرات بود» .ندیدمش

تا اون زمان دیگه . ون مطالعه سوزوندمشدن برندون، یه نامه به ریورران براي من فرستاد، اما من نامه رو بد

».فهمیده بودم که قراره با ند به جاي برادرش ازدواج کنم

94 Petyr Baelish
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».فینگر عضو شوراي کوچکهاالن لیتل«. انگشتان سر رودریک دوباره با سبیلی ور رفتند که وجود نداشت

نگی یک چیزه و خردمند بودن همیشه زرنگ بود، حتی وقتی بچه بود، اما زر. خبر دارم که به مقام باال رسیده«

».دونم که گذشت این همه سال چه تغییراتی در او به وجود آوردهنمی. چیز دیگه

داد، از روي عرشه رد ناخدا موریو در حالی که دستور می. ها فریاد زدندها از روي طناببانباالي سرشان، دیده

ي بارانداز پادشاه روي سه تپه. مه شروع شدهاي سراسیدنسر فعالیتشد و در هر طرف ناگهان روي استون

.شدمرتفع به دیدشان وارد می

ي ماهیگیر در دانست که سیصد سال پیش، آن ارتفاعات پوشیده از جنگل بودند و تنها چند خانوادهکتلین می

. دندکرریخت، زندگی میي عمیق خروشان به دریا میدر جایی که آن رودخانه» واتر راشبلک«ساحل شمالی 

در اینجا بود که ارتش او در ساحل پیاده شده بود و روي . استون بادبان گشوده بودسپس اگان فاتح از درگون

.ي ابتدایی را با چوب و سنگ ساخته بودبلندترین تپه بود که او اولین قلعه

وها، انبارهاي آجري و ها و سیلها و باغدید، ساحل را شهر پوشانده بود؛ ویالحاال تا جایی که چشم کتلین می

ها، یکی یکی باالي هم دیده خانهها و فاحشهها و قبرستانهاي تاجرین، میخانههاي چوبی و دکهمهمانخانه

هاي عریض با ردیفی ها، راهبین ساختمان. توانست بشنودهیاهوي بازار ماهی را حتی از این فاصله می. شدندمی

توانستند از هایی چنان باریک که دو مرد کنار هم نمییچ در پیچ یا کوچههاي پاز درخت در دو طرفشان، خیابان

در طرف دیگر . ي ویسنیا معبد بزرگ بیلور بود که هفت برج بلورین داشتتاج تپه. ها رد شوند، وجود داشتآن

رهاي ي اژدها بود که گنبد عظیمش در حال ریختن بود و دي دیوارهاي سیاه چالهي رینیس پایهشهر، تپه

در . خیابان خواهران مثل یک تیر مستقیم بین آن دو تپه کشیده شده بود. اش یک قرن بود که بسته بودندبرنزي

.دور دیوارهاي بلند و مستحکم شهر به باال برخاسته بودند

هاي عمیق یا هاي ماهیگیريِ آبقایق. یکصد بارانداز در ساحل صف کشیده بودند و بندر پر از کشتی بود

هاي تجاري گذشتند، کشتیمی» واتر راشبلک«هاي باربر از عرض ها در رفت و آمد بودند، کلکخانهرود

کنار آن یک . کتلین کشتی تفریحی مجلل ملکه را شناخت. کردندهایی از براوس و پنتاس و الیس تخلیه میکاال

اش را قیر سیاه د و سطح خارجیاي چاق از بندر ایبن بسته شده بود که مخصوص شکار نهنگ بوکشتی با بدنه
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هایشان باالي رودخانه، چند کشتی جنگی طالیی در محل استراحتشان لنگر انداخته بودند؛ بادبان. کرده بود

.هاي آهنی سهمگینشان در آغوش آب بودجمع شده بود و دماغه

هفت برج عظیم گرد با . رف بودي شهر مشي مرتفع اگان بر بقیهي سرخ بود که از روي تپهو باالتر از همه، قلعه

ها و هاي سرپوشیده، سربازخانهي عریض تسلیم ناپذیر، تاالرهاي گنبددار و پلهاي آهنین، یک دروازهتاج

هاي کمانداران، همه با سنگ سرخ روشن ساخته شده ها و انبارهاي غله، دیوارهاي ضخیم با آشیانهسیاهچال

بعد آن، سر . پسرش، میگور ظالم، به اتمام آن رسیدگی کرده بود. ه بوداگان فاتح دستور ساختش را داد. بودند

سوگند خورده بود که تنها نسل . تراش، نجار و معمار را که در ساخت آن نقش داشت، قطع کرده بودهر سنگ

.اند، آگاه خواهند بوداژدها از اسرار دژي که اربابان اژدها ساخته

دمید، طالیی بودند، نه سیاه، و اکنون به جاي اژدهاي سه سري که آتش میهاي روي باروهابا این وجود، پرچم

.کردگوزن تاجدار خاندان برتیون جست و خیز می

. شدهاي سفیدش انداخته بود و داشت از بندر خارج مییک کشتی با طرح قو از جزایر تابستان، باد به بادبان

.احل نزدیک شددنسر از کنارش گذشت و با سرعتی ثابت به ساستون

کردم که براي ما بهترین بانوي من، در این مدت که در بستر بودم روي این موضوع فکر می«: سر رودریک گفت

رم و سر اران رو در جایی امن پیش شما من به جاي شما می. شما نباید وارد قلعه بشید. روش اقدام چیه

».میارم

موریو به زبان والریایی غیراصیل . ي پیر را ارزیابی کردشوالیهشد در حالی که کشتی به اسکله نزدیک می

».ي من در معرض خطر خواهی بودتو به اندازه«: کتلین گفت. زدشهرهاي آزاد فریاد می

. ام در آب نگاه کردم و به زحمت خودم رو شناختمکمی قبل از این، به قیافه. فکر نکنم«. سر رودریک لبخند زد

ي کافی امنیت به گمانم به اندازه. بوده که منو بدون سبیل دیده و اون چهل ساله که مردهمادرم آخرین کسی 

».دارم، بانوي من
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کامالً هماهنگ، شصت پارو از رودخانه بیرون کشیده شدند، سپس وارونه شده و . موریو دستوري عربده کشید

با برخورد . به درون بدنه کشیده شدندپاروها . فریادي دیگر. سرعت کشتی کم شد. در خالف جهت به آب زدند

بارانداز پادشاه، «. موریو با شتاب و لبخند به لب آمد. به اسکله، ملوانان تایروشی براي گره زدن به بیرون پریدند

براي حمل . تر طی نکردهتر و مطمئناي تا به حال این مسیر رو سریعو هیچ کشتی. بانوي من، طبق دستور شما

» ه احتیاج به کمک دارید؟وسایلتون به قلع

شاید بتونید یه مهمانخانه توصیه بکنید، جایی که تمیز و راحت باشه و از رودخونه زیاد دور . ریمما به قلعه نمی«

».نباشه

شناسم که احتماالً مناسب نیاز چندین جا رو می. تونمدقیقاً می«. ي سبزش بازي کردتایروشی با ریش دو شاخه

و البته، . ي دوم بهایی که در موردش توافق کردیم حل بشهاگه گستاخی نباشه، اول موضوع نصفهاما . شما هستند

».اي بودفکر کنم شصت گوزن نقره. نقره اضافی که شما با سخاوت تمام قول دادید

».هابراي پاروزن«: کتلین یادآوري کرد

اگه . هاي اونابه خاطر زن و بچه. پیش من بمونهگرچه شاید بهتر باشه که تا موقع برگشت به تایروش . آه، البته«

».کنند، بانوي منهاي شبانه میکنند یا صرف لذتاش رو با تاس حروم مینقره رو اینجا بهشون بدید، همه

».زمستون داره میاد. هاي بدتري براي صرف پول وجود دارهراه«: سر رودریک مداخله کرد

چطور خرجش . ي دریافت نقره هستنداونا شایسته. ي خودشههاهر شخص مسئول انتخاب«: کتلین گفت

».کنند، به من مربوط نیستمی

».هر طور که شما بگید، بانوي من«. موریو با لبخند تعظیم کرد

ي مسی به ها پاداش را پرداخت کرد؛ یک گوزن به هر مرد و یک سکهبراي اطمینان، کتلین خودش به پاروزن

اي که موریو پیشنهاد کرده بود ي ویسنا، به مهمانخانهي تپهها را تا نیمه راه قلههاي آندو مردي که صندوق

اي عبوس با زنی که صاحبش بود، عجوزه. ي ایل بودمهمانخانه، ساختمانی قدیمی و پرت در محله. حمل کردند

اما . بی نبودن گاز زدي کتلین را براي اطمینان از تقلچشمانی سرگردان بود که با شک براندازشان کرد و سکه
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. ترین در هفت پادشاهی استخورد که کباب ماهی او لذیذهاي او بزرگ و دلباز بودند و موریو قسم میاتاق

.ها نداشتاي به اسامی آنبهترین چیز اینکه عالقه

در همچین حتی . فکر کنم بهتر باشه که از اتاق عمومی اجتناب کنید«: بعد اینکه مستقر شدند، سر رودریک گفت

رسید، اش که کالهش تا باالي سر میزیر رداي تیره» .کنهشه مطمئن بود که چه کسی تماشا میمکانی نمی

حاال استراحت کنید، بانوي . گردمقبل تاریک شدن هوا با سر اران برمی«: قول داد. خنجر و شمشیر بسته بود

».من

پنجره به کوچه و . و دیگر مثل سابق جوان نبودکننده بودمسافرتشان طوالنی و خسته. کتلین خسته بود

هاي گام برداشتن سریع سر رودریک از بین خیابان. واتر دید داشتشد و در پشت به بلکها باز میبامپشت

. ي او عمل کندشلوغ را تماشا کرد تا اینکه او در بین جمعیت گم شد، سپس تصمیم گرفت که به توصیه

.پر شده بود، اما مشکلی در به خواب رفتن نداشترختخواب به جاي پر از کاه

.صداي کوبیدن در بیدارش کرد

. هاي بارانداز پادشاه زیر نور خورشید سرخ بودندبامغروب بود و بیرون پنجره، پشت. کتلین با شتاب برخاست

به نام «: اد گفتمشتی دوباره به در کوبیده شد و صدایی با فری. بیش از مدتی که قصدش را داشت خوابیده بود

».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 بودندمردانی که وارد اتاق شدند، زره بافته شده از حلقه

ما ماموریت داریم که . احتیاجی بهش نیست، بانوي من«: ن با دیدن خنجر در دست او لبخند زد و گفترئیسشا

».شما رو تا قلعه همراهی کنیم

»به اختیار چه کسی؟«
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. نشان روي آن، مرغ مقلد روي موم خاکستري بود. نفس کتلین بند آمد. نگهبان روبانی را به او نشان داد

دونید که من چه می«. به نگهبان ارشد نگاه کرد. براي سر رودریک اتفاقی رخ داده بودحتماً. چه زود» .پتایر«

»کسی هستم؟

».فینگر، تنها گفت که شما رو پیشش ببریم و مواظب باشیم که با شما بدرفتاري نشهسرورم، لیتل. نه، بانوي من«

».بیرون منتظر باشید تا لباس بپوشم«. کتلین سر تکان داد

هاي سفتش به زحمت بندهاي با انگشت. را در تشت شست و دورشان نوار کتانی تمیز پیچیدهایشدست

فینگر مکان او را چگونه ممکن بود که لیتل. اي روشنش را دور گردنش گره زدپیراهنش را بست و رداي قهوه

بود و آن قدر او شاید که پیر باشد، ولی سرسخت . کشف کرده باشد؟ محال بود که سر رودریک گفته باشد

ها وارد بارانداز پادشاه آیا خیلی دیر رسیده بودند و لنیسترها قبل از آن. شدوفادار بود که عیب محسوب می

؟...چطور. آمدشده بودند؟ نه، آن وقت ند نیز اینجا بود و مطمئناً پیشش می

امیدوار بود که او در . ت به اودانست، لعنتایروشی هویت و محل اقامتشان را می. موریو... سپس به فکرش رسید

.عوض اطالعات پاداش خوبی گرفته باشد

کردند و ها را داشتند روشن میهاي کنار مسیر کوچهوقتی به راه افتادند، چراغ. برایش یک اسب آورده بودند

قتی به و. کردراند، نگاه شهر را روي خودش حس میي نگهبانانِ با رداي طالیی اسب میکتلین که در محاصره

. زدندهاي قصر نورها سوسو میي اصلی براي شب بسته شده بود، اما در پنجرهرسیدند، دروازهسرخ يقلعه

شماري به هاي بیها را بیرون دیوار گذاشتند و او را از در عقبی باریکی به داخل و سپس از پلهها اسبنگهبان

.باالي برجی هدایت کردند

وقتی کتلین را . ز چوبی سنگینی نشسته بود و زیر نور چراغ نفتی مشغول نوشتن بودسر می. او در اتاق تنها بود

».کت«: آهسته گفت. به داخل راهنمایی کردند، قلمش را کنار گذاشت و به کتلین نگاه کرد

»چرا به این شکل به اینجا آورده شدم؟«



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ١٩۵صفحھ 

امیدوارم که با «: ها گفتبعد رفتن آن. رفتندسربازها» .تنهامون بگذارید«. ها کرداي به نگهبانبلند شد و اشاره

»...هاتدست«. متوجه بانداژ کتلین شد» .دستور اکید دادم. تو بدرفتاري نشده باشه

من عادت ندارم که مثل یک دختر پیشخدمت احضار «: با لحنی سرد گفت. کتلین به سوال ضمنی اعتنا نکرد

».دونستیوقتی نوجوان بودي، حداقل معنی ادب رو می. بشم

اش خاطرات واضحی قیافه. رسیدپشیمان به نظر می» .اصالً همچین قصدي نداشتم. عصبانیتون کردم، بانوي من«

گرفت؛ این ي پشیمانی به خود میاو پسري بازیگوش بود، اما بعد شیطنت همیشه قیافه. را براي کتلین زنده کرد

اندام رشد پتایر پسري کوچک بوده و به مردي کوچک. بودها چندان تغییرش نداده گذشت سال. استعداد او بود

اش را با همان تر بود، الغر و چابک بود و کتلین مشخصات چهرهکرده بود که یک یا دو سانت از کتلین کوتاه

اش داشت و گرچه اکنون ریش کوتاه نوك تیزي روي چانه. آوردي سبز خوب به خاطر میهاي سرزندهچشم

اي که ها با مرغ نقرهآن. خورداي به چشم میهاي نقرهاش رشتهده بود، بین موي تیرههنوز سی سالش نش

.اي خاندانش بودحتی در زمان بچگی هم عاشق رنگ نقره. کرد متناسب بودندردایش را سنجاق می

»چطور فهمیدي که من در شهرم؟«

خواستم شه، اما اول میبه زودي به ما ملحق می. لرد واریس از همه چیز خبر داره«: پتایر با لبخندي رندانه گفت

»چند سال؟. خیلی وقت پیش بود، کت. تنهایی باهات مالقات کنم

پس عنکبوت پادشاه بود که منو پیدا «. سواالت مهمتري وجود داشتند. کتلین به خودمانی بودن او اعتنایی نکرد

».کرد

فکر کنم به خاطر خواجه . اون خیلی حساسه. صداش نکنیبه نفع خودته که با این اسم «. فینگر اخم کردلیتل

. ها قبل رخ دادن از اتفاق خبر دارهخیلی وقت. افتههیچ چیز در این شهر بدون اطالع واریس اتفاق نمی. بودنه

. ها از بازدید تو مطلع شدهیکی از این پرنده. هاي کوچولوگه پرندهبه اونا می. هاش همه جا هستندخبرچین

».تانه، واریس اول به سراغ من اومدخوشبخ

»چرا تو؟«
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سلمی و لرد رنلی براي استقبال از . دار هستم، مشاور شخص پادشاهچرا که نه؟ من خزانه«. شانه باال انداخت

».دونهواریس اینو می. من همیشه از دوستان خواهرت، الیسا، بودم. رابرت به شمال رفتند

»...دونه کهواریس می«

»چرا اینجایی؟«. ابرو باال برد» .جز علت اومدن تو به اینجا... دونهواریس همه چیز رو میلرد «

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 . باورش کنماوه، خیله خب بانوي من، اما انتظار نداشته باش که «. فینگر خندیدلیتل

»ها چی بود؟یادآوري کن که شعار تالی. شناسممی

.شناختپتایر به واقع او را خوب می» .خانواده، وظیفه، شرف«. گلویش خشک بود

کردند که در وینترفل بمونی، جایی که دست ما تو رو باقی ها از تو مطالبه میهمه این. خانواده، وظیفه، شرف«

استدعا . ي نوعی نیاز فوریهاین مسافرت ناگهانی شما نشان دهنده. نه بانوي من، اتفاقی افتاده. بودگذاشته 

» .هاي صمیمی قدیمی نباید از اعتماد کردن به همدیگه اکراه داشته باشنددوست. کنم که بذاري کمکت کنممی

».بیایید تو«: فینگر گفتلیتل. ي مالیمی به در زده شدضربه

. ي تخم مرغ عاري از مو بوداز در وارد شد، چاق بود و به خودش عطر و پودر زده بود و به اندازهمردي که 

تیزي هاي نوكهاي طالیی پوشیده بود و دمپاییاي بافته شده از رشتهتنهروي پیرهن گشاد ابریشمی بنفشش، نیم

لیدي استارك، بعد این همه «: فتدست کتلین را با دو دستش گرفت و گ. از جنس مخمل نرم به پاهایش داشت

آه، «. دادپوست او لطیف و خیس بود و نفسش بوي گل یاس می» .سال مالقات دوباره با شما چه لذت بخشه

استاد پایسل ما پماد ... هاي ظریفیخودتون رو سوزوندید، بانوي عزیز؟ چه انگشت. هاي شماطفلکی دست

»گري داره، دنبال یه ظرف بفرستم؟معجزه

هام متشکرم سرورم، اما استاد لوین خودم قبالً به زخم«. هایش را از چنگ او بیرون کشیدلین انگشتکت

».رسیدگی کرده
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».خدایان ظالم هستند. و چه سنش کمه. از شنیدن خبر پسرتون متاثر شدم«. واریس سرش را خم کرد

حترام براي عضویتش در شورا بود؛ واریس ي القب لرد تنها به نشانه» .در این مورد توافق داریم، لرد واریس«

.گرهایشي تار عنکبوتش، و رییس کسی نبود جز زمزمهمالک هیچ چیزي نبود جز شبکه

من احترام . امیدوارم که سر مسایل بیشتري توافق داشته باشیم، بانوي عزیز«. هاي لطیفش را گشودخواجه دست

».دونم که هر دوي ما پادشاه رابرت رو دوست داریممیزیادي براي شوهر شما، دست جدید ما، قائل هستم و

».بله، یقیناً«: مجبور شده بود که بگوید

حداقل «. اي زدلبخند رندانه» .ي رابرت ما مورد عالقه نبودههرگز هیچ شاهی به اندازه«: فینگر با طعنه گفتلیتل

».شنوهوقتی که لرد واریس می

انگیزي وجود نجیب، در شهرهاي آزاد اشخاصی با قدرت شفابخشی حیرتبانوي«: واریس با نگرانی زیاد گفت

».کافیه بگید تا من ترتیب فرستاده شدن یکی رو براي برن عزیز بدم. دارند

خواست در مورد برن صحبت کند، نه کتلین نمی» .دهاستاد لوین داره هر کاري که ممکنه براي برن انجام می«

گذاشت غم نمی. فینگر تنها کمی اعتماد داشت و به واریس اصالً اعتماد نداشته لیتلب. اینجا در مقابل این مردان

».گه که براي آورده شدنم به اینجا باید از شما تشکر کنملرد بیلیش می«. او را ببینند

نوي امیدوارم که عفوم کنید، با. به گمانم گناهکار من باشم. اوه، بله«. هرهر خندیدواریس مثل یک دختربچه

دونم که آیا ممکنه از شما تقاضا کنیم نمی«. هایش را در هم فرو بردروي یک صندلی نشست و انگشت» .مهربان

»که خنجر رو به ما نشون بدید؟

سراسیمه به فکرش رسید که او یک عنکبوت است، یک . کتلین استارك مات و مبهوت به خواجه خیره شد

»چه بالیی سر سر رودریک آوردید؟«: داند، مگر اینکهامکان نداشت که واریس ب. ساحر یا بدتر

ي کدوم خنجر درباره. ایه که بدون نیزه به میدان نبرد رسیدهاحساسم مثل شوالیه«. فینگر سردرگم بودلیتل

»کنید؟ سر رودریک کیه؟صحبت می
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دم که ه شما اطمینان میلیدي استارك، ب. ي نظامی وینترفلهسر رودریک کسل فرمانده«: واریس او را مطلع کرد

خانه با سر اران سنتاگار در اسلحه. در واقع، اوایل بعدازظهر به اینجا سر زد. ي شریف آزاري نرسیدهبه شوالیه

حوالی غروب، با هم قلعه رو ترك کردند و تا آلونک . مالقات کرد و در مورد خنجر به خصوصی صحبت کردند

اونا هنوز اونجا هستند، به انتظار بازگشت شما در اتاق نشیمن شراب .هولناکی که شما مقیم بودید قدم زدند

».ایدسر رودریک خیلی دلواپسه که شما رفته. نوشندمی

»چطور ممکنه این چیزها رو بدونید؟«

شانه باال » .این ماهیت شغل منه. من از چیزها اطالع دارم. هاي کوچکي پرندهزمزمه«: واریس با لبخند گفت

»خنجر همراهتونه، درسته؟«. انداخت

هاي کوچکتون اسم شاید پرنده. بفرمایید«. کتلین آن را از زیر ردایش بیرون کشید و روي میز جلوي او انداخت

».صاحب اینو زمزمه کرده باشند

خون بیرون زد و واریس با جیغ . ي آن کشیدواریس با دقتی اغراق شده چاقو را برداشت و شستش را روي لبه

. ا دوباره روي میز انداختخنجر ر

».مراقب باشید، تیزه«: کتلین به او گفت

مکید و با نگاهش از کتلین واریس شستش را می» .هیچ چیز به برندگی فوالد والریایی نیست«: فینگر گفتلیتل

دیگرش آن را به باال انداخت و دوباره با دست . فینگر خنجر را در دستش سبک سنگین کردلیتل. شاکی بود

خواي صاحبش رو پیدا کنی، به این خاطر اینجا اومدي؟ شخصی که الزم می. چه توازن خوشایندي«. گرفت

».اومديباید پیش من می. داري سر اران نیست، بانوي من

»گفتی؟و اون وقت به من چی می«

با شست و انگشت اشاره تیغ را» .گفتم که تنها یه چاقوي مشابه این در بارانداز پادشاه وجود دارهبهت می«

تیغ به در خورد، به . اي آن را به سمت دیگر اتاق پرت کردي مچ تمرین شدهگرفت، به روي شانه برد و با ضربه

».اون مال من بود«. عمق چوب بلوط فرو رفت و لرزان باقی ماند
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.پتایر در وینترفل نبوده. معنی بودبی» مال تو؟«

. پتایر براي بیرون کشیدن خنجر به طرف دیگر اتاق رفت» .ذاري پرنس جافريي سالگرد نامگتا روز مسابقه«

شد که تبسم خجالتی پتایر باعث می» .ي نیزه روي سر جیمی شرط بستممن به همراه نصف دربار در مسابقه«

تر وقتی لوراس تایرل، جیمی رو از روي اسب انداخت، خیلی از ما یه خرده فقیر«. باز پسربچه به نظر برسد

علیاحضرت . ي زمرد، و من این چاقوسر جیمی صد سکه اژدهاي طالیی از دست داد، ملکه یه گوشواره. شدیم

».زمردش رو پس گرفت، اما برنده بقیه رو نگه داشت

.انگشتانش با یادآوري خاطره دوباره درد گرفتند» کی؟«. دهان کتلین از ترس خشک شده بود

».تیریون لنیستر. جن«: فینگر گفتداشت، لیتللین چشم بر نمیي کتدر حالی که واریس از قیافه
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جان-19

.صداي شمشیرها در حیاط طنین انداخته بود

. سوزاند و او میدان را بر حریف تنگ کرده بودي جان را میزیر پشم سیاه، چرم سفت و زنجیر، عرق سینه

وقتی شمشیرش را بلند کرد، جان از زیر آن با . کردداشت و ناشیانه از خودش دفاع میبه عقب قدم برمی95گرن

ي رو به پایین گرن با ضربه. اي چرخشی به ساق پاي پسرك زد و او باز تلوتلو خوران عقب رفتضربه

پهلو را امتحان کرد، جان با وقتی ضربه از . اي از رو جواب داده شد که روي کالهخودش دندانه انداختضربه

. گرن تعادلش را از دست داد و محکم روي باسنش افتاد. ي او کوبیدشمشیر دفاع کرد و با ساعد دستش به سینه

.ي درد او بلند شداي به مچ، شمشیر را از دست او انداخت و نالهجان با ضربه

.ریایی بودصدایی داشت که به برندگی فوالد وال96سر آلیسر تورن» .کافیه«

».حرومزاده مچ دستم رو شکست«. گرن مچ دستش را با احتیاط ثابت نگه داشته بود

یا اگه این شمشیرها تیز بودند، این . ي خالیت رو شکست و دستت رو قطع کردحرومزاده چالقت کرد، جمجمه«

سر آلیسر به » .اج دارندشانسی که نگهبانان به اندازه گشتی به مهتر هم احتیخیلی خوش. کارها رو کرده بود

».قراره ترتیب مجلس ختمش رو بده. گاو رو به روي پاهاش بلند کنید«. اي کردو وزغ اشاره97جرن

احساس هواي سرد . کردند، جان کالهخودش را برداشتوقتی دو پسر داشتند گرن را به روي پاهایش بلند می

ي یک ، نفس عمیقی کشید و به خودش اجازهروي شمشیرش تکیه داد. آور بودصبحگاهی روي صورتش نشاط

.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

ه پسرها آن را قاپید. لقبی که سر آلیسر همان روز اول تمرین روي او چسبانده بود. آمدجان از آن اسم بدش می

».نه«: شمشیر را به غالفش برگرداند و جواب داد. شنیدبودند و اکنون هر جایی آن را می

95 Grenn
96 Ser Alliser Thorne
97 Jeren



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٢٠١صفحھ 

مرد پنجاه . کردندهاي چرمی سیاه خشکش، موقع حرکت آهسته خش خش میلباس. تورن به سمت او آمد

. ه زغالهاي خاکستري بین موي سیاهش و چشمانی مثل دو تکي کوچک، الغر و نیرومندي بود، با رگهساله

».این بار، راستش رو بگو«: دستور داد

دستش از وزن شمشیر به سوزش افتاده بود و اکنون که نبرد خاتمه یافته بود، درد » .امخسته«: جان اقرار کرد

.شدهاي بدنش کم کم شروع میکوفتگی

».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 بدهدجان عاقل. لب خندیدیکی از پسرها زیر 

. تمسخر تنها پاداش از طرف مربی بود. فرستاده بود شکست داده بود، با این وجود هیچ چیز عایدش نشده بود

.ن هم شدیدتر بودجان به این نتیجه رسیده بود که تورن از او متنفر است؛ البته نفرتش از پسرهاي دیگر از آ

اگه یه موقع . عرضگی رو تحمل کنمتونم بیبراي یک روز فقط همین قدر می. دیگه کافیه«: ها گفتتورن به آن

».ي تیر شدن نیستیدآدرها سراغمون اومدند، امیدوارم کماندار داشته باشند، چون شما الیق چیزي جز طعمه

گروهی که با او . زداینجا به طور معمول تنها قدم می. زددم میخانه تعقیب کرد؛ تنها قجان بقیه را تا اسلحه

اکثرشان . توانست اسم دوست روي هیچ کدام بگذارددیدند، حدود بیست نفر بودند، با این وجود نمیآموزش می

98درین. دو یا سه سال از او بزرگتر بودند، اما هیچ کدام نصف مهارت جنگی راب در چهارده سالگی را نداشتند

کرد که انگار خنجر از شمشیرش چنان استفاده می99پیپ. اي بخوردسریع بود، اما دایم نگران این بود که ضربه

خیلی زیاد 100هاي هالدرقدرت ضربه. ي دخترها ضعیف بود، گرن دست و پا چلفتی بوداست، جرن به اندازه

ها بیشتر گذراند، شدت نفرتش از آنقت میها وهر چقدر که بیشتر با آن. بود، اما موقع حمله، دفاعش باز بود

.شدمی

98 Dareon
99 Pyp
100 Halder
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در داخل، جان شمشیر و غالف را از قالبی روي دیوار سنگی آویزان کرد، بدون اینکه به اشخاص دیگري که در 

هاي چرمی و سرانجام پشمی آغشته به عرق را از بدنش در به ترتیب زره، لباس. اطرافش بودند اعتنایی بکند

سوختند، اما با این وجود جان دید که هاي آهنی دو انتهاي اتاق دراز میز زغال در مشعلهایی اتکه. آورد

ظرف چند سال فراموش خواهد کرد که گرم بودن چه احساسی . اش بوداینجا لرز همدم همیشگی. لرزدمی

.داشت

ضعف او را فرا پوشید که پوشش هر روزشان بود، ناگهان احساس هاي زبر سیاهی را میدر حالی که لباس

تاالرهاي گرم وینترفل را به یاد آورد که در . ها ور رفتندهایش با دکمهروي یک نیمکت نشست، انگشت. گرفت

. هاي یک انسان جریان داشت و فکر کرد اینجا چقدر سرد استها آب داغ در دیوارها به مانند خون در رگآن

.ها سردتر بودندرها سرد و انسانشد؛ اینجا دیواگرماي ناچیزي در کسل بلک یافت می

کوتوله سر راه به . 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 . شمال، حقیقت را به او ارزانی کرده بود، اما دیگر خیلی دیر شده بود

.شددانسته؛ این موجب رنج کشیدن بیشتر جان میاو حتماً می. خواهد بوددانسته که دیوار این چنین می

این باال، بنجن استارك . حتی عمویش در این مکان سرد در آخر دنیا او را به حال خودش رها کرده بود

ي فرماندهاو گشتی ارشد بود و روز و شبش را با . شناخته، به آدم متفاوتی تبدیل شده بودمشربی که میخوش

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 . نددرون جنگل اشباح رهبري ک

برید، خیلی رك جواب رد بنجن در حالی که با چنگال و خنجر از غذایش گوشت می. اش کندبود که همراهی

گشتی نیستی، تو یه . شهي لیاقتش نصیبش میکنار دیوار، یه مرد تنها به اندازه. اینجا وینترفل نیست«: داده بود

».دهجان؛ فقط یه پسر نوآموزي که هنوز بوي تابستون می

».شمدیگه تقریباً مرد حساب می. شهروز تولدم پونزده سالم می«: جان ابلهانه با او بحث کرده بود
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اي و تا زمانی که سر آلیسر نگفته که شایستگی عضوي از نگهبانان شب تو بچه«. بنجن استارك اخم کرده بود

شه که برات استثنا ها نسبت داشتن باعث میکردي که با استاركاگه فکر می. شین رو داري، بچه حساب میبود

پدرت همیشه در . کشیمي سابقمون دست میخوریم، از خانوادهما وقتی سوگند می. کرديقائل بشن، اشتباه می

مردانی که در اطرافشان نشسته بودند اشاره با خنجرش به » .قلب من جا داره، اما حاال برادرهاي من اینا هستند

.ي آن مردان خشن سردکرد؛ همه

ها، یک مرد درشت یکی از گشتی. جان روز بعد موقع سحر براي تماشاي عزیمت عمویش از خواب برخاست

ش ازد، اما در برابر برادرزادهبن استارك با شنیدن آن لبخند می. خواندزشت، سوار بر اسبش آواز رکیکی می

».زنیمچند بار باید بهت بگم، جان؟ وقتی برگشتم، با هم حرف می«. خبري از لبخند نبود

هاي تیریون لنیستر کرد، جان به یاد حرفکرد که اسبش را به داخل تونل هدایت میوقتی عمویش را تماشا می

رده بود؛ خون برف را ي شاهی افتاده بود و با چشم ذهنش بن استارك را درازکش روي زمین تصور کدر جاده

شد؟ بعد آن در خلوت اتاقش به سراغ به چه چیزي داشت تبدیل می. حالش بهم خورده بود. سرخ کرده بود

.گوست رفته بود و صورتش را در موي سفید ضخیم او پنهان کرده بود

ا یک سپت جنگل خدایان نداشت، تنه» کسل بلک«. کرداگر قرار بود تنها باشد، تنهایی را زره خودش می

کرد، چه الخمر، اما جان اشتیاقی در خودش براي پرستش هیچ خدایی حس نمیکوچک داشت با سپتونی دایم

.رحم و سازش ناپذیر بودندي زمستان بیاگر خدایان واقعیت داشتند، به اندازه. قدیمی چه جدید

نبات خواهش براقش براي آبهاي روشن ریکان کوچک که با چشم: شداش تنگ میدلش براي برادران حقیقی

خواست در هر شق و کنجکاو، همیشه میاش؛ برن، کلهکرد؛ راب، حریف و بهترین دوست و همدم همیشگیمی

دلش براي دخترها نیز تنگ بود، حتی براي سنسا که بعد از رسیدن به سنی . ماجرایی به جان و راب ملحق شود

... و آریا. کردنمی» برادر ناتنی من«اي به جان جز با گفتن ارهکرد، هرگز اشکه مفهوم حرامزادگی را درك می

هاي خراشیده و موهاي آشفته براي او حتی بیش از راب دلش تنگ بود؛ چه جانور نحیف و کوچکی بود، با زانو

، رسید که جایی در جمع داشته باشدآریا هیچ وقت به نظر نمی. سر بودهاي پاره، و چه پر شور و خیرهو لباس

حاضر به دست کشیدن از هر چیز بود تا اکنون . آوردبا این حال همیشه لبخند به لب جان می... مثل خود جان
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پیش او باشد، یک بار دیگر موهاي او را به هم بریزد و قیافه گرفتن او را تماشا کند، بشنود که یک بار دیگر 

.اي را با هم تمام بکنندجمله

».تو مچ منو شکستی، حرامزاده«

گرن با گردن کلفتش و صورت سرخش، باالي سر او . هایش را بلند کردبا شنیدن این صداي ترش، جان چشم

شناخت؛ پسري کوتاه و زشت با صدایی تادر را می. هایش پشت سرش بودندایستاده بود و سه تا از دوست

به همراهشان به شمال آورده بود؛ هایی بودن که یارندو تاي دیگر همان. گفتندهمه به او وزغ می. ناخوشایند

تا آنجا که مقدور . اسمشان را فراموش کرده بود. کسانی که بعد تجاوز به یک دختر در فینگرز به دام افتاده بودند

.شدها قلچماق و زورگو بودند و مجموع شرافت دو نفرشان، قد نوك سوزن نمیآن. زدها حرف نمیبود، با آن

گرن شانزده ساله و یک سر و گردن بلندتر » .شکنمانه بخواي، اون یکی هم برات میاگه مودب«. جان برخاست

هر کدامشان را در میدان تمرین . ترساندندها بزرگتر از او بودند، اما او را نمیهر 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 پیچیدشمشیرش دست برد، اما یکی از آنجان به» .سعی کنید«

».شی که ما بد به نظر برسیمتو 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«

.ی از جان در نیامداش تیر کشید، اما صدایدرد به شانه. کشید

از «. هاي یک خوك را داشت؛ ریز و براقچشم» .ي اشرافی چه دهن گشادي دارهبچه ننه«. وزغ جلو آمد

شاید یکی دو بار باهاش وقت . مامانت بهت رسیده، حرامزاده؟ اون کی بود؟ یه جنده؟ اسمش رو بهم بگو

با پاشنه پایش روي پاي پسري کوبید که نگهش جان مثل مارماهی پیچ و تاب خورد و. خندید» .گذرونده باشم

به روي وزغ پرید، او را از روي نیمکتی که در پشتش بود . فریادي از درد بلند شد و جان آزاد شد. داشته بود
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اش فرود آمد و سرش را به زمینِ به زمین انداخت، در حالی که با هر دو دست گلوي او را گرفته بود روي سینه

. سفت کوبید

جان . گرن لگد بارانش کرد. نفري که اهل فینگرز بودند، او را به عقب کشیدند و با خشونت به زمین انداختنددو

: خانه طنین انداختاي تاریک، فریادي در اسلحهکرد که ناگهان از گوشهداشت با غلت زدن از ضربات فرار می

».فوراً! بس کنید«

جاي جنگیدن، «: ساز گفتاسلحه. رفتغره میها چشمد که به آنبو101دانل نوي. جان به روي پاهایش بلند شد

اصالً . کنمشي من نگه دارید، وگرنه دعواي شخصی خودم میخونهدعواهاتون رو براي بیرون از اسلحه. حیاطه

».خوشتون نخواهد اومد

. ی بودندهایش خونوقتی بلندش کرد، انگشت. وزغ روي زمین نشست و با احتیاط به پشت سرش دست زد

».خواست منو بکشهمی«

».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 بهت . شاید هم رگ به رگ شدگی. کوفتگی«. ساز کمترین حد یک نگاه را به مچ او انداختاسلحه

تو نه، ... هاتون برگردیدبقیه شما به اتاق. تادر، تو هم باهاش برو، اون کله به مراقبت احتیاج داره.دهمرهم می

».تو اینجا بمون. اسنو

ي تالفی در آینده را هایی که بدون صحبت، وعدهاعتنا به نگاهکردند، جان بیدر حالی که بقیه ترکشان می

.کرددستش گزگز می. دادند، آهسته روي نیمکت دراز چوبی نشستمی

حتی . ها به هر شخصی که بتونند به خدمت در بیارند، احتیاج دارندنگهبان«: وقتی تنها شدند، دانل نوي گفت

».شهبا کشتنش هیچ افتخاري نصیبت نمی. امثال وزغ

»...اون گفت که مادر من«. خشم جان شعله کشید

101 Donal Noye
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»که چی؟. شنیدم. فاحشه بوده... «

»...شرفش. ها بخوابهلرد 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 بگموقتی می«

هاي انگشتخاست 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، پسروقتی باهات صحبت می«. کلفتش سر او را چرخاند

دماغش پهن و . کردي آبجو داشت و شکمی که با آن رقابت میاي شبیه به بشکهساز سینهاسلحه. جان نگاه کرد

ش، با سوزنی آستین چپ لباس پشمی سیاه. رسید که محتاج اصالح صورت استتخت بود و همیشه به نظر می

کسی بود که . کنندکلمات، مادرت رو فاحشه نمی«. اي که به شکل یک شمشیر بود به شانه سنجاق شده بودنقره

دونی که مردانی در خدمت دیوار داریم که مادرشون فاحشه می. تونه عوضش کنهبود، و هیچ حرف وزغ نمی

».بوده

. زدي او نمیدانست؛ ادارد استارك حرفی دربارهیچ چیز نمیاز مادرش ه. مادر من نه: شقی فکر کردجان با کله

در . ي او را تصور کندتوانست چهرهدید؛ آن قدر زیاد که تقریباً میبا این وجود، گاهی او را در خواب می

.هایش مهربان بودندزاده بود و چشمرویاهایش، او زیبا و اشراف

ي اربابی بلند مرتبه بودن، به تو سخت گذشته؟ اون پسر، حرامزادهکنی به خاطر فکر می«: ساز ادامه داداسلحه

واچ در کنار ي ایستحاال اون فرمانده. جرن، کار یه روحانیه و کاتر پایک پسر یه دختر پیشخدمت میخونه است

».ساحل دریاست

ان شب اهمیتی برام دم و تو یا تورن یا بنجن استارك یا هیچ چیز نگهبانبه اونا اهمیت نمی. دماهمیت نمی«

».خیلی سرده... خیلی. از اینجا متنفرم. ندارند
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ات بهت هایی که دایهنه شبیه قصه. رنسرد و سخت و خشن، این واقعیت دیوار و مردانیه که روش راه می. بله«

».مايي عمرت اینجایی، مثل همهواقعیتش اینه و تو بقیه. اتها و دایهخوب، گور باباي قصه. تعریف کرده

او تنها بعد . او یکی داشته. ي زندگی صحبت کندتوانست دربارهساز میاسلحه» .عمر«: جان به تلخی تکرار کرد

قبل آن براي . یک دستش را از دست داد، لباس سیاه را انتخاب کرداستورمز اندي اینکه در زمان محاصره

انتها تا انتهاي دیگر دیده بود؛ عیاشی کرده بود و او هفت پادشاهی را از یک . کردهاستنیس 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

ي کارهایی که جان هرگز نخواهد کرد انجام داده بود، و بعد او همه. دنت زندگی ریگار تارگرین را له کردتراي

ر شده بود و سنش از سی سالگی کامالً گذشته بود، یک تبر بازویش را خراشیده بود و زخم چرك کرده وقتی پی

فقط بعد معلول شدن بود که دانل نوي به دیوار آمده بود، . اي جز قطع دست باقی نمانده بودبود، تا اینکه چاره

.اش را کرده بودوقتی که زندگی

ري، آخرش یکی راهی که االن می. ی یا کوتاه بودنش دست خودته، اسنوعمري که طوالن. بله، عمر«: نوي گفت

».برهاز برادرهات یه شب گلوت رو می

».از من متنفرند، چون از اونا بهترم. اونا برادرهاي من نیستند«

بزرگ شده يکنند و حرامزادهبه تو نگاه می. کنی که انگار از اونا بهترياز تو متنفرند، چون طوري رفتار می. نه«

زاده نیستی، تو اشراف«. ساز به جلو خم شداسلحه» .زاده استکنه اشرافبینند که فکر میاي رو میدر قلعه

».اي و یه قلدرتو حرامزاده. تو اسنوئی، نه استارك. یادت باشه

ه سراغ من اونا بودند ک«. تهمت چنان غیرمنصفانه بود که نفسش بند آمد. کلمه در گلویش گیر کرد» قلدر؟«

».چهار نفري. اومدند

ي شما رو مبارزه. ترسندچهار نفري که احتماالً از تو می. چهار نفري که تو در میدان تمرین تحقیر کرده بودي«

دونم، دونی، من میاگه شمشیرت تیز باشه، کار اونا تمومه؛ تو می. مقابل تو، تمرین آموزشی نیست. تماشا کردم

»کنی؟به خودت افتخار می. شیباعث شرمشون می. گذارياشون باقی نمیچیزي بر. دونناونا می
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ساز این را هم از او چرا نباید بکند؟ اما اسلحه. کردبرد، واقعاً احساس غرور میوقتی می. جان مردد بود

».اونا همه بزرگتر از من هستند«: تدافعی گفت. کرد که عمل اشتباهی به نظر برسدگرفت و کاري میمی

بندم که مربی تو در وینترفل اما شرط می. تر هستند، این واقعیت دارهي بزرگتر دارند و قويسن بیشتر و جثه«

»ي پیر؟کی بود، یه شوالیه. هاي بزرگتر از خودت بجنگیبهت یاد داده که چطور با مرد

.کردرا حس میجان قفل شدنش . در اینجا دامی نهفته بود» .سر رودریک کسل«: جان با احتیاط گفت

ي شما هیچ کدوم بقیه. حاال روي این فکر کن، پسر«. دانل نوي بیشتر خم شد و با جان صورت به صورت شد

پدرهاشون زارع و گاریچی و قاچاقچی، آهنگر و معدنچی و یا پاروزن . قبل از سر آلیسر مربی نظامی نداشتند

و 102هاي اولدتاونکوچهها، در پسنند، بین اسکلهدوي جنگیدن میهر چی که درباره. یه کشتی تجاري بودند

هاي چوب چند شاید با شاخه. ي شاهی یاد گرفتندهاي کنار جادهها و مهمانخانهخانه، یا فاحشه103لنیسپورت

» .دم که یک نفر در بیست، پول کافی براي خرید شمشیر واقعی نداشتندضربه به هم زده باشند، اما بهت قول می

»ها چقدر خوشت میاد، لرد اسنو؟ي این پیروزيحاال از مزه«. ته بوداش گرفقیافه

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. ها با یه خنجر بخوابییا شب. يبهتره که دیگه عقلت رو به کار بنداز«: نوي هشدار داد

به آن پشت کرد و . خورشید ابرها را کنار زده بود. خانه را ترك کرد، دیگر تقریباً ظهر شده بودوقتی جان اسلحه

حتی بعد گذشت این همه . هایش را به روي دیوار بلند کرد که زیر آفتاب، درخششی آبی و بلورین داشتچشم

اي روي آن کشیده بود، ي خاك با قدرت باد، الیهها ضربهقرن. انداختن هنوز لرز به بدنش میي آهفته، منظره

اما وقتی ... در نتیجه همانند آسمانی ابري، رنگش اغلب خاکستري روشن بود. اش کرده بودرو و فرسودهو آبله

شد که ي نورانی با رنگ آبی میآساي غولتابید، مثل یک تپهآفتاب در روزي روشن به شکلی مناسب بر آن می

.پوشاندنصف آسمان را می

102 Oldtown
103 Lannisport
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بزرگترین «: ي شاهی به جان گفته بوداولین بار که در دوردست دیوار را دیده بودند، بنجن استارك در جاده

اما » .ترینفایدهو 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 ها دورتر میاز فرسنگ. تر شدتر شدند، ساکتهم هر چه نزدیکجن

رسید که به نظر می. هیچ شکافشد؛ با عظمت و بیشمال که به شرق و غرب امتداد داشت و در دور ناپدید می

.گوید این آخر دنیاستمی

ي دیوار هاي سنگی آن در زمینههاي چوبی و برجاهگاهبه دیدشان وارد شد، پن» کسل بلک«وقتی سرانجام 

مقر فرماندهی باستانی برادران سیاه . رسیدندها به نظر نمیبازي پخش شده روي برفیخی بیش از چند اسباب

به خاطر عدم وجود دیوار، از جنوب یا شرق یا غرب . اي حقیقی نبودشباهتی به وینترفل نداشت؛ اصالً قلعه

بود؛ اما تنها شمال بود که براي نگهبانان شب اهمیت داشت و در شمال، دیوار روي هر چیز سایه قابل دفاع ن

. رسید؛ سه برابر بلندتر از بلندترین برجی که تحت پناهش داشتارتفاعش تقریباً به هفتصد قدم می. انداخته بود

. توانند در کنار هم اسب برانندوش میپي زرهعمویش گفته بود که در باال آن قدر عریض است که دوازده شوالیه

ها دادند و بین آنپیکر مثل اسکلت چند پرنده آن باال نگهبانی میچند منجیق عظیم و باالبرهاي چوبی غول

.زدند که به کوچکی مورچه بودندمردان سیاهپوشی قدم می

ي ي روزي که در جادهه همان اندازهسازي ایستاده بود و نگاهش به باال بود، تقریباً بدر حالی که بیرون اسلحه

شد وجودش را فراموش کرد، 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 موجود در به همان شکل که به آسمان یا زمین زیر پا توجه نمی

کرد، سرگیجه ایستاد و به باال نگاه میفت پادشاهی بیشتر بود، و وقتی جان زیرش میقدمتش از ه. رسیددنیا می

توانست فشار وزن عظیم آن همه یخ را حس کند، انگار که کم مانده بود دیوار واژگون شود و جان می. گرفتمی

.دانست که در صورت فرو ریختن آن، دنیا به همراهش متالشی خواهد شدمی

».شه که چه چیزي پشتشهباعث کنجکاوي در این مورد می«: تصدایی آشنا گف

».کردم تنهاممنظورم اینه که فکر می... ندیدمت. لنیستر«. جان به اطراف نگاه کرد



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٢١٠صفحھ 

شه خیلی چیزها می«. هاي پوستین فرو رفته بود که شبیه بچه خرس شده بودتیریون لنیستر آن قدر در الیه

».شیمعلوم نیست که از چه چیزي با خبر می. ردم گفتي فواید غافلگیر کردن مدرباره

به عنوان برادر . از زمان به انتها رسیدن سفرشان، کوتوله را خیلی کم دیده بود» .از من خبري گیرت نمیاد«

ي کل به او اتاقی در برج پادشاه فرمانده. شخص ملکه، تیریون مهمان افتخاري نگهبانان شب محسوب شده بود

رجی که چنین اسمی داشت، اما صدها سال بود که هیچ پادشاهی از آن بازدید نکرده بود؛ و لنیستر داده بود؛ ب

ها شریک قمار و گذراند، و شبخورد؛ و روزش را با سواري در طول دیوار میسر میز خود مورمونت غذا می

.شراب سر آلیسر و بوئن مارش و سایر افسران بلند پایه بود

داشتم «. اش اشاره کردمرد کوچولو به دیوار با عصاي سیاه پرگره» .گیرمرم چیزي یاد میمیاوه، من هر جا که «

شه که چه چیزي در سازه، نفر بعدي بالفاصله مشتاق این موضوع میچرا وقتی که یه نفر دیواري می... گفتممی

تو هم «. ان نگاه کردهاي ناهمسانش به جسرش را به یک طرف خم کرد و با چشم» طرف دیگه وجود داره؟

»خواي بدونی که چه چیزي پشتشه، مگه نه؟می

خواست که خواست که در کنار بنجن استارك به اعماق اسرار جنگل اشباح بتازد، میمی» .چیز خاصی نیست«

هایت را به هاي منس ریدر بجنگد و از مملکت در برابر آدرها دفاع کند، اما صالح این بود که خواستهبا وحشی

هاي منجمد، و کلی برف و یخ چیزي پیدا گن که جز جنگل و کوه و دریاچهها میگشتی«. زبان نیاوري

».کنینمی

»اي داره؟اونا رو فراموش نکنیم، لرد اسنو، وگرنه اون چیز گنده چه فایده. هاها و اسناركو گرامکین«

».به من نگو لرد اسنو«

ده، اون جن صدات کنند؟ اگه اجازه بدي که ببیند حرفشون آزارت میدي کهترجیح می«. کوتوله ابرو باال برد

خواد روي تو اسم بگذارند، قبولش کن و اونو اگه دلشون می. شیوقت دیگه هیچ وقت از تمسخر راحت نمی

.بیا، همراه من قدم بزن«. اي کردبا عصایش اشاره» .تونند با اون آزارت بدناون وقت دیگه نمی. اسم خودت کن

وقتشه که غذاي گندي در غذاخوري عمومی سرو کنند و من حاضرم که یه کاسه از هر چیزي بخورم؛ فقط داغ 

».باشه



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٢١١صفحھ 

هایی آهسته که با پاهاي نامتوازن و لنگ کوتوله متناسب بودند، کنار لنیستر به جان هم گرسنه بود، پس با قدم

اي قدیمی چوبی را در اطرافشان بشنوند و در هتوانستند غژغژ ساختمانخاست و میباد برمی. راه افتاد

اي از یک بار، توده. شدشد و بسته میاي سنگین که فراموش شده بود، پشت سر هم کوبیده میدوردست، پنجره

.ها فرود آمدبرف از روي سقف لغزید و با صداي گنگی کنار آن

».بینمگرگت رو نمی«: حین قدم زدنشان لنیستر گفت

دن، هاي شرقی جا میها رو در اسطبلي اسباالن دیگه همه. کنمر اسطبل قدیمی زنجیرش میموقع تمرین د«

».اتاق خواب من در برج هاردینه. ي مواقع پیش منهبقیه. شهبراي همین کسی مزاحمش نمی

بعد هاي شکسته حیاطش رو پر کرده و قامتش شبیه پادشاه نجیب ما اش ریخته؟ همون که سنگاونی که کنگره«

».اندها متروکهکردم تمام اون ساختمانیه شب شرابخواریه؟ فکر می

تونی هر هاي قدیمی خالی هستند، میبیشتر قلعه. خوابیده که کجا میکسی اهمیت نمی«. جان شانه باال انداخت

تکارها ها و خدمزمانی کسل بلک محل اسکان پنج هزار مرد جنگی به همراه اسب» .اتاقی که خواستی برداري

.هایی از آن در حال تخریب بوداي براي یک دهم آن تعداد بود و بخشاکنون خانه. ها بودهاي آنو سالح

گم که قبل از اینکه برج تو بریزه، حتماً به پدرت می«. اش در هواي سرد بخار برخاستاز دهان لنیستر با خنده

».هاي بیشتري رو دستگیر کنهسنگتراش

نگهبانان نوزده دژ مستحکم در طول دیوار . شد حقیقت آن را انکار کردکرد، اما نمیمیجان تمسخر را حس 

در کنار ساحل خاکستري و بادخیزش، » واچایست«: ها هنوز مسکونی بودساخته بودند، اما تنها سه تا از آن

آن دو در انتهاي در بین» کسل بلک«یافت، و چسبیده به کوهستان در جایی که دیوار خاتمه می»شدو تاور«

آور بودند که هایی دلگیر و هراسهاي دیگر که خیلی وقت بود خالی از سکنه بودند، مکانقلعه. ي شاهیجاده

.دادندها روي باروها نگهبانی میوزید و ارواح مردههاي تاریک میباد سرد از بین پنجره

».ترسندگوست میبقیه از . تنها بودن برام خیلی بهتره«: شقی گفتجان با کله

».گن که غیبت عموت زیادي طول کشیدهمی«. بعد موضوع را عوض کرد» .پسرهاي عاقل«: لنیستر گفت
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ي بنجن استارك که مرده روي برف افتاده، و فوراً به سمت دیگر جان به یاد آرزویش موقع خشم افتاد، منظره

هایش خواست که او گناه را در چشمجان نمیکوتوله مهارت خاصی در پی بردن به چیزها داشت و . نگاه کرد

دو هفته پیش روز تولدش آمده و رفته بود، » .گردهگفته بود که تا قبل از روز تولد من برمی«: اقرار کرد. ببیند

عمو بنجن گفت . گشتند که پدرش پرچمدار لرد ارنهاونا دنبال سر ویمار رویس می«. بدون توجه از طرف کسی

».هایعنی تمام راه تا کوه. هم رفتند» شدو تاور«ش تا که شاید به دنبال

ي زیادي از شنوم که اخیراً عدهمی«: رفتند، لنیستر گفتهاي غذاخوري عمومی باال میدر حالی که از پله

».ها گرسنه هستندشاید امسال گرامکین«. لبخند زد و در را باز کرد» .ها ناپدید شدندگشتی

ها روي الوارهاي سقف کالغ. غریدو بادگیر بود، حتی در بخاري عظیم آن آتش میفضاي داخل غذاخوري زیاد

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 . شنیدگرفت، باالي سرش داد و بیداد میمی

ها جان مدتی متفکرانه به آن. گفتندخندیدند و با صداي خشنشان به هم ناسزا میتر بود نشسته بودند، مینزدیک

.ي کامالً زیاد از بقیه انتخاب کردي دیگر میز، با فاصلهسپس مکانی را در گوشه. نگاه کرد

یکی باید به آشپزها بگه که .جو، پیاز، هویج«: زیر لب گفت. تیریون مقابل او نشست و غذا را با شک بو کرد

».گیرهشلغم جاي گوشت رو نمی

. خاست گرم کردهایش را با بخاري که از کاسه برمیهایش را درآورد و دستجان دستکش» .سوپ گوسفنده«

.بو دهانش را آب انداخت

».اسنو«

.به عقب نگاه کرد.شناخت، اما با لحن خاصی بود که تا به حال نشنیده بودجان صداي آلیسر تورن را می

».حاال. خواد که تو رو ببینهفرمانده می«



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٢١٣صفحھ 

ي کل بخواهد که او را ببیند؟ با سراسیمگی چرا فرمانده. اي جان از شدت ترس قادر به حرکت نبودبراي لحظه

ي عمويدرباره«: از دهانش پرید. به فکرش رسید که حتماً خبري از بنجن رسیده، او مرده، رویایش تحقق یافته

»منه؟ سالم برگشته؟

و من به مورد سوال قرار گرفتن دستوراتم «. جواب سر آلیسر بود» .ي کل به انتظار کشیدن عادت ندارهفرمانده«

».ها عادت ندارماز طرف حرامزاده

».ترسونیپسره رو می. بس کن، تورن«. تیریون لنیستر از روي نیمکت برخاست

».تو اینجا مقامی نداري. لت نکن، لنیستردر مسائلی که به تو مربوط نیست دخا«

حرفی به گوش مناسب برسه، تو قبل از اینکه فرصت تعلیم . اما من مقامی در دربار دارم«: کوتوله با لبخند گفت

حاال به اسنو بگو چرا الزمه که خرس پیر اونو . میرياي رو داشته باشی، مثل یه پیرمرد غرغرو میپسر دیگه

»وش رسیده؟خبري از عم. ببینه

اي رسید که در امروز صبح، یک پرنده از وینترفل به همراه نامه. نه، موضوع کامالً متفاوتیه«: سر آلیسر گفت

».اشبرادر ناتنی«: اش را اصالح کردجمله» .مورد برادرشه

».اتفاقی براي برن افتاده«. جان با شتاب برخاست» .برن«

».جان، واقعاً متاسفم«. تیریون دستش را روي بازوي او گذاشت

. خودش را از زیر دست او کنار کشید و به سمت دیگر تاالر به راه افتاد. شنیدجان به زحمت صداي او را می

وقتی . از بین انبوهی از برف قدیمی به سمت برج فرمانده شتافت. دویدوقتی به در رسید، دیگر داشت می

ي کل رسید، آب به وقتی به حضور فرمانده. برج را دو تا یکی کردهاي ها اجازه ورود به او دادند، پلهنگهبان

»برن، چه خبري از برن رسیده؟«. زدهایش سراسیمه بودند و نفس نفس میهایش نفوذ کرده بود و چشمچکمه

ي تاس بزرگ و ریش انبوه ي کل نگهبانان شب، پیرمردي حاضرجواب با کلهجئور مورمونت، فرمانده

» .بهم گفتند که خوندن بلدي«. خوراندک زاغ روي دستش نشسته بود و به آن دانه ذرت میی. خاکستري بود
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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 . ي سفید را دنبال کردي طرح دایرولف روي موم شکستهانگشتش حاشیه

و بعد از . کندمتوجه شد که دارد گریه می. کردندشدند و فرار میها محو میکرد کلمات را بخواند، آنسعی می

».خدایان اونو پس دادند. بیدار شده«. ها متوجه مفهوم جمالت شد و سرش را بلند کردبین اشک

».ي نامه رو بخونبقیه. متاسفم، پسر. فلج شده«: مورمونت گفت

برادر من زنده «: به مورمونت گفت. ماندبرن زنده می. هیچ چیز مهم نبود. به کلمات نگاه کرد، اما مهم نبودند

ي او نشست و روي شانهزاغ. ي کل سرش را تکان داد، یک مشت ذرت برداشت و سوت زدفرمانده» .مونهمی

ها به نگهبان. ها به پایین دویدي راب در دستش از پلهجان 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 کردندآن» .مونهبرادر من زنده می«: گفت

زیربغل مرد کوچک را گرفت، او را به باال انداخت و سپس یک دور او را . م کندکم مانده است غذایش را تما

جان او را پایین گذاشت و کاغذ را در دستش . لنیستر جا خورده بود» !مونهبرن زنده می«: فریاد زد. چرخاند

».بیا، بخونش«. گذاشت

جان در چند قدم دورتر متوجه . کشیدندشدند و با کنجکاوي سرك میاشخاص دیگري داشتند دورشان جمع می

رسید و آسایش نداشت؛ مضطرب به نظر می. بانداژ پشمی ضخیمی دور یک دستش پیچیده شده بود. گرن شد

ات رو فاصله«. هایش را بلند کردگرن عقب کشید و دست. جان به سمت او رفت. ظاهرش اصالً تهدیدآمیز نبود

».از من حفظ کن، حرومزاده

راب یک بار همین شگرد رو روي من به کار برد، البته با شمشیر . به خاطر مچت متاسفم«. زدجان به او لبخند

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 یه . خواد جاي منو بگیرهیحاال لرد اسنو م«: با پوزخند گفت. آلیسر تورن حرفش را شنید

».تره، تا کار تو در آموزش این گاوهاگرگ پشتک زدن یاد بدم راحت
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».خیلی دوست دارم که پشتک زدن گوست رو تماشا کنم. کنم، سر آلیسرشرط 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. تر قاه قاه خندیدسپس تیریون لنیس

ها از روي تیر سقف پریدند و سرانجام گرن نیز پرنده. پایین گسترش یافت تا اینکه آشپزها هم ملحق شدند

.خندیدمی

سرانجام . تر شد و دستش مشت شدتیرهاش با گسترش خنده، قیافه. سر آلیسر هیچ گاه چشم از جان برنداشت

».اشتباه بزرگی بود، لرد اسنو«: با لحن تلخ یک دشمن گفت
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ادارد-20

. ي سرخ وارد شد؛ با بدن رنجور، خسته، گرسنه و آماده براي خشمگین شدنادارد استارك از درهاي مرتفع قلعه

دید که پیشکار پادشاه به اطالعش پر میهنوز سوار اسب بود و رویاي حمام طوالنی داغ، بره کباب و تشک

فرمایی دست افتخار تشریف. رساند که استاد بزرگ پایسل تقاضاي تشکیل فوري شوراي کوچک را کرده است

فردا برام «: ند موقع پیاده شدن از اسب با لحن تند گفت. به محض اینکه برایشان راحت بود درخواست شده بود

».راحته

».رسونم که شما پوزش خواستید، سرورمبه اطالع مشاورین می«. بلندي کردپیشکار تعظیم خیلی 

به حضورشون «. به صالح نبود که قبل از اینکه حتی شروع به کار کرده باشد شورا را برنجاند» .نه، لعنت«

».تري بپوشماي به من فرصت بدید تا لباس مناسبلطفاً چند لحظه. رممی

. هاي سابق لرد ارن در برج دست رو به شما اختصاص دادیمگه راضی باشید، اتاقا. بله، سرورم«: پیشکار گفت

».دمترتیب انتقال وسایل شما به اونجا رو می

ي او داشتند بقیه اهل خانه. هاي سوارکاري را از دستش کند و به کمربندش فرو بردند دستکش» .متشکرم«

ظاهراً شورا به من «. ، ویون پول، را دید و صدایش کردند پیشکار خودش. شدندپشت 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» .ي اکتشاف قلعه رو ندارهآریا اجازه. نگهشون داره

».به لباس مناسب نیاز دارم. کنندند راهشون رو در شهر پیدا میمن هنوز دار

».خدمت به شما، افتخار بزرگی براي منه«: پیشکار گفت

هاي قرضی وارد تاالر شورا شد و در آنجا دید که چهار نفر و این چنین بود که خسته تا مغز استخوان و با لباس

.از اعضاي شوراي کوچک منتظر او هستند

هاي میري پوشانده بود و در یک گوشه چند صد به جاي حصیر، کف اتاق را فرش. االر اشرافی بودمبلمان ت

ها را به جست و هاي روشنشان آنکاري شده بودند و رنگاي روي تابلویی از جزایر تابستان کندهحیوان افسانه
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یک جفت ابوالهول والریایی . ن بودهایی از نوروس و کوهور و الیس آویزابه دیوارها تابلوفرش. انداختخیز می

.دادندهاي سیاه مرمرین در دو طرف در نگهبانی میهاي سرخ سوزان و صورتبا چشم

لرد استارك، «. آمد، به محض ورود جلویش سبز شدخواجه واریس، مشاوري که از او کمتر از همه خوشش می

ي ما براي روشن کردن شمع به خاطر جافري همه. ي شاهی عمیقاً متاسف شدماز شنیدن مشکالت شما در جاده

دستش روي آستین ند ردي از پودر بجا گذاشت و بویی که » .کنممن براي بهبودش دعا می. رفتیمبه سپت می

.هاي روي یک قبر بودداد، به زنندگی و لطافت گلمی

اهزاده هر روز نیرومندتر ش. 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» .شهمی

وقتی رابرت سلطنت را فتح کرد رنلی تنها هشت . فینگر باشدتوانست لیتلکرد که تنها میکوتاهی صحبت می

وقتی او را . کردکه شباهت زیادش به برادرش، ند را دستپاچه میسالش بود، اما اکنون به مردي رشد کرده بود 

.دنت مقابلش ایستاده استاند و رابرت فاتح ترايدید، مثل این بود که سالیان گذشته از دست رفتهمی

».اید، لرد استاركبینم که به سالمت رسیدهمی«: رنلی گفت

».رسیدنقصی از برادرتون رابرت به نظر میتصویر بیباید منو ببخشید، اما گاهی شما . شما هم همین طور«

».ي ضعیفیه نسخه«. رنلی شانه باال انداخت

هاش لرد رنلی از نصف بانوهاي دربار وقت بیشتري صرف لباس. ترولی خیلی شیک پوش«: فینگر طعنه زدلیتل

».کنهمی

هاي هایش مزین به گوزنبود که حاشیهاي پوشیده لرد رنلی لباس مخمل سبز تیره. صحیح بودنش واضح بود

: رنلی با خنده گفت. اش با سنجاقی زمردنشان نگه داشته شده بودشنلی زربافت روي یک شانه. طالیی بود

».بعنوان مثال، طرز لباس پوشیدن تو. تري وجود دارندهاي سنگینجرم«

چند ساله که مشتاق مالقات با شما «. نداز کردند را با لبخندي گستاخانه برا. فینگر به تمسخر اعتنایی نکردلیتل

».بدون شک لیدي کتلین از من تعریف کرده. هستم، لرد استارك
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کنم که برادرم برندون رو هم فکر می«. ي او ند را رنجاندتکبر زیرکانه» .تعریف کرده«: ند با لحنی سرد پاسخ داد

».شناختیدمی

.نزدیک شدواریس براي گوش دادن. رنلی برتیون خندید

»برندون هم از من تعریف کرده؟. هنوز یادگاري از احترام گذاشتنش رو دارم. زیادي خوب«: فینگر گفتلیتل

ي این بازي، این جنگ با حوصله. ند امیدوار بود که به انتها رسیده باشند» .زیاد و اغلب با کمی حرارت«

.کلمات را نداشت

گن که اینجا در جنوب می. ها مناسب نیستبراي سالمت شما استاركکردم حرارت فکر می«: فینگر گفتلیتل

».شیدآیید، ذوب میشما از یخ ساخته شدید و وقتی از تنگه به جنوب می

ند به سمت میز شورا » .تونید از این موضوع مطمئن باشیدمی. قصد ندارم به این زودي ذوب بشم، لرد بیلیش«

».م که حالتون خوب باشهاستاد پایسل، امیدوار«: رفت و گفت

. نسبت به به سنم بد نیست«. استاد بزرگ که روي صندلی بلندش در انتهاي میز نشسته بود، با محبت لبخند زد

ي تاسش چند تار ي کلهباالي صورت مهربانش پیشانی پهنی داشت و در حاشیه» .شممتاسفانه زود خسته می

اي نظیر مال لوین نبود، بلکه از دو استادي او حلقه فلزي سادهگردنبند. خوردي سفید مو به چشم میپراکنده

ها، ساخته شده از هر فلز حلقه. پوشاندي او را میشد که از گردن تا سینهدوجین زنجیر سنگین تشکیل می

آهن سیاه و طالي سرخ، مس روشن و سرب کدر، فوالد و قلع و نقره، برنج و : اي براي بشر بودندشناخته شده

استاد بزرگ روي . ي فلزات بودندگاه زمرد یا یاقوت زینت دهندهلعل و مروارید، و گاه و بی. نز و پالتینبر

اگه بیش از این صبر کنیم، . شاید بهتر باشه که زود شروع کنیم«: هایش را در هم فرو برد و گفتشکمش انگشت

».ترسم که خوابم ببرهمی

ها زردوزي روي بالشتک آن گوزن تاجدار برتیون. راس میز خالی بودصندلی پادشاه در» .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



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٢١٩صفحھ 

».استاركهر وقت شما راحت باشید ما در خدمتیم، لرد. شما دست پادشاهید«: واریس گفت

نشستند، ناگهان به فکرش خطور کرد که به اینجا، به این اتاق هاي معمول خود میدر حالی که بقیه روي صندلی

پادشاه به صراحت . به یاد آورد که رابرت در سرداب زیر وینترفل چه گفته بود. پیش این اشخاص، تعلق ندارد

به اطراف میز شورا نگاه کرد و با خودش فکر کرد که . ستها احاطه شده اها و ابلهگفته بود که توسط چاپلوس

».تنها پنج نفر هستیم«: متذکر شد. داندنتیجه گرفت که جواب را می. ها ابله هستندها چاپلوس و کدامکدام

استون تشریف بردند و سر باریستان لرد استنیس اندکی بعد از حرکت پادشاه به شمال، به درگون«: واریس گفت

سواري ي گارد شاهنشاهیه، داره در کنار پادشاه اسبي فرماندهما بدون شک همان طور که شایستهدالور 

».کنهمی

».شاید بهتر باشه صبر کنیم تا سر باریستان و پادشاه به ما ملحق بشن«: ند پیشنهاد کرد

».مفتخر کنهاش ما روخیلی باید صبر کنیم تا برادرم با حضور شاهانه«. رنلی برتیون بلند خندید

براي سبک کردن مسئولیتش بعضی از مسایل جزئی . هاي زیادي دارهپادشاه عزیز ما مشغولیت«: واریس گفت

».سپارهي ما میرو به عهده

ي برادر منو منظور لرد واریس اینه که این مسائل مربوط به سکه و غله و عدالت خاطر ملوکانه«: لرد رنلی گفت

یک کاغذ » .فرستهالبته گاه به گاه دستوري براي ما می. بر مملکت به گردن ما میفتهکنه، پس حکومت مکدر می

امروز صبح به من دستور داد که با تمام سرعت از جلو «. شده را از آستینش درآورد و روي میز گذاشتلوله

».ا سپردهیک کار فوري به م. بتازم و از استاد بزرگ پایسل بخوام که این شورا بالفاصله تشکیل بشه

ند موم را با شست شکست . خوردمهر سلطنتی روي طومار به چشم می. فینگر لبخند زد و کاغذ را به ند دادلیتل

پایانی براي . شدبا خواندن هر جمله به بهتش اضافه می. ي دستور عاجل پادشاه نامه را پهن کردو براي مطالعه

».خدایان رحم کنند«. پاشیداو تمام شود؛ نمک به زخم میحماقت رابرت نبود؟ و قرار بود این کار به اسم 

ده به افتخار انتصابش به مقام دست پادشاه ترتیب منظور لرد ادارد اینه که به ما دستور می«: لرد رنلی اعالم کرد

».ي باشکوه رو بدیمبرگزاري یک مسابقه
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»چقدر؟«: فینگر با آرامش پرسیدلیتل

بیست هزار به نفر دوم، بیست . ي اژدهاي طالیی به قهرمانچهل هزار سکه«. اندند از روي نامه جواب را خو

».ي تیراندازيي مسابقهي آزاد و ده هزار به برندهي مبارزهتاي دیگه به برنده

رابرت انتظار یک ضیافت . هاي دیگه غافل باشیمو نباید از خرج«. فینگر آه کشیدلیتل» .ي طالنود هزار سکه«

»...این یعنی آشپز، نجار، دختر پیشخدمت، آوازخوان، تردست، دلقک. دارهمفصل رو

».104احمق به حد کافی داریم«: لرد رنلی گفت

»کشه؟خزانه همچین خرجی رو می«: فینگر نگاه کرد و پرسیداستاد بزرگ پایسل به لیتل

ه خوبی من اطالع داري که خزانه ب. ها رو در نیار، استادکدوم خزانه؟ اداي احمق«. فینگر کج شددهان لیتل

در حال حاضر ما به لرد تایوین . بدون شک لنیسترها کنار میان. مجبورم پول قرض بگیرم. هاست که خالیهسال

»کنه؟سه میلیون اژدها مقروضیم، صد هزارتاي دیگه چه فرقی می

»ي طال مقروضه؟کنید که سلطنت سه میلیون سکهادعا می«: ند با حیرت پرسید

اش هستند، اما ما لنیسترها بخش عمده. ي طال مقروضه، لرد استاركسلطنت بیش از شش میلیون سکه«

اخیراً مجبور شدم . ایمهمچنین از لرد تایرل، بانک آهن براوس و چندین کارتل تجاري تایروشی قرض گرفته

».هزنهاي دورنی چانه میفروشسپتون اعظم بدتر از ماهی. دست به دامن مذهب بشم

ي همچین چیزي رو چطور ممکنه اجازه. اي لبریز از طال باقی گذاشتایریس تارگرین خزانه«. ند مبهوت بود

»داده باشید؟

».کنندپادشاه و دست خرجش می. دار فراهم کردن پولهکار خزانه«. فینگر شانه باال انداختلیتل

».ه باشه که رابرت مملکت رو به گدایی بکشونهکنم که جان ارن اجازه دادمن باور نمی«: ند با حرارت گفت

اینجا نویسنده کلمه ١ Fool .انگلیسی را در دو معنی دلقک و امحق به کار برده
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لرد ارن شخص «. هاي زنجیرش به آرامی صدا دادندحلقه. استاد بزرگ پایسل سر بزرگ تاسش را تکان داد

».کنههاي خردمندانه گوش نمیحضرت همیشه به مشورتمحتاطی بود، اما متاسفانه اعلی

قه و ضیافت عالقمنده و از چیزي که اسمش رو شمردن سکه برادر واالمقام من به مساب«: رنلی برتیون گفت

».گذاره متنفرهمی

».این مسابقه، ولخرجی خارج از حد توان مملکته. کنمحضرت صحبت میمن با اعلی«: ند گفت

».ها رو شروع کنیمهر چقدر مایلید با ایشون صحبت کنید، ولی بهتره که ما طرحریزي برنامه«: لرد رنلی گفت

باید یادش باشد که دیگر در وینترفل . با توجه به نگاه دیگران، زیادي تند گفته بود» .یه روز دیگه«: ند گفت

با . اینجا تنها در راس چند نفر بود که شان یکسان داشتند. نیست؛ جایی که تنها پادشاه مقامش از او باالتر بود

ي امروز رو اعالم کنیم و بدید که انتهاي جلسهاجازه. امعفو کنید سروران من، من خسته«: تري گفتلحن مالیم

ي ها تقاضاي موافقت نکرد، بلکه بالفاصله برخاست، با سر به همهاز آن» .وقتی خستگی رفع شد ادامه بدیم

.ها اداي احترام کرد و به سمت در به راه افتادآن

در حیاط آشوبی بود از گل و اسب و شدند وهاي قلعه وارد میها و سوارکاران هنوز از دروازهبیرون، ارابه

دنت، هاي تراياز زمان درگیري. به او اطالع دادند که پادشاه هنوز نرسیده است. زدندمردهایی که فریاد می

ها خیلی جلوتر از ستون اصلی تاخته بود تا بین خودشان و لنیسترها فاصله بیندازند و تا حد گروه استارك

ي چرخدار سفر شد که او در خانهرابرت خیلی کم دیده شده بود؛ گفته می. اشندامکان از فضاي پر تنش دور ب

در این صورت او احتماالً چندین ساعت عقب بود، اما به هر حال زودتر از . کند و بیشتر اوقات مست استمی

ش دوباره کافی بود تا به صورت سنسا نگاه کند و خروش خشم را در درون. رسید که خوشایند ند بودوقتی می

گفت که نایمریا بود که کرد و میسنسا آریا را مالمت می. ي آخر سفرشان پر از محنت بوددو هفته. احساس کند

گریست تا به سنسا آن قدر می. و آریا بعد شنیدن سرنوشت پسر قصابش در خود فرو رفته بود. شدباید کشته می

دید ش بود و ادارد استارك رویاي جهنم منجمدي را میرفت، آریا تمام مدت روز غرق در افکار خودخواب می

از عرض حیاط بیرونی گذشت، از جلوي دري آهنی . هاي وینترفل کنار گذاشته شده بودکه براي استارك
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رسد، کرد به برج دست میوقتی جهتی را انتخاب کرد که فکر می. شدگذشت که به حیاط درونی باز می

».با من بیا. ري، استاركبه جهت اشتباه می«. فینگر جلویش ظاهر شدلیتل

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 اي رسیدند که در طول دیوارهاي دو سمت، زرهگودافتاده هدایت کرد تا به راهروي متروکه

ها بودند؛ ساخته شده از فوالد سیاه و با نقش اژدها روي تاج ي زمان تارگرینقیماندهها باآن. دادندمی

».این راه محل اقامت من نیست«: ند گفت. زده و فراموش شده بودندکالهخود؛ و حاال زنگ

کنم تاگفتم که هست؟ دارم تو رو به سیاهچال هدایت می«: فینگر با لحنی سرشار از تمسخر جواب دادلیتل

».زنت منتظره. ها وقت نداریم، استاركبراي این حرف. گلوت رو ببرم و جسدت رو پشت دیوار قایم کنم

».فینگر؟ کتلین در وینترفل، صدها فرسنگ دور از اینجاستایه، لیتلاین چه بازي«

رسه که پس به نظر می«. کندداد که دارد تفریح میفینگر نشان میسبز لیتل-برق چشمان خاکستري» اوه؟«

یا اگه . بیا: گمبراي آخرین بار می. اي در آوردهانگیزي خودش رو به ظاهر شخص دیگهشخصی به شکل حیرت

.ها پایین رفتبا شتاب از پله» .دارمخواي نیا و من اونو براي خودم نگهش مینمی

اي به هیچ عالقه. سید یا نهدر حیرت بود که آیا سرانجام امروز به پایان خواهد ر. ند با هوشیاري دنبالش کرد

.فینگر مثل شراب گوارا هستندشد که براي امثال لیتلها نداشت، اما کم کم داشت متوجه میاین دسیسه چیدن

پتایر بیلیش چفت در را برداشت و به ند . ها به در سنگینی ساخته شده از بلوط و آهن رسیدنددر پایین پله

ون، روي یک پرتگاه مرتفع مشرف به رودخانه، به نور سرخ غروب قدم در بیر. اشاره کرد که از در بگذرد

».از قلعه خارج شدیم«: ند گفت. گذاشتند

. از خورشید فهمیدي یا از آسمون؟ منو دنبال کن. کلک زدن به تو سخته، استارك«: فینگر با پوزخند گفتلیتل

کتلین محاله قبول کنه که تقصیر من . بشکنهمواظب باش که نیفتی گردنت. هایی در صخره وجود دارهفرو رفتگی

.بعد گفتن این، به سمت دیگر صخره رفت و با چاالکی یک میمون شروع به پایین رفتن کرد» .نبوده
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همان طور که . تر دنبال او به راه افتاداي پرتگاه را مطالعه کرد، سپس با سرعتی آهستهند مدتی سطح صخره

عمقی که نامرئی بودند، مگر اینکه هاي کمهایی وجود داشتند؛ بریدگیرفتگیفینگر قول داده بود فرو لیتل

ند صورتش را . آور در پایین بوداي زیاد و سرگیجهرودخانه در فاصله. دانستی که کجا باید دنبالشان گشتمی

.کرد که جز مواقع ضروري به پایین نگاه نکندفشرد و سعی میبه صخره می

فینگر به صخره لم داده داده و ي آب رسید، دید که لیتلآلود باریکی در لبهراه گلپایین به کورهوقتی سرانجام در 

داري پیر و «: قیدي به آب خروشان انداخت و گفتسیب را با بی. ها رسیده بودتقریباً به هسته. خوردسیب می

ند سوار شد و پشت سر او . آماده داشتدو اسب» .ریممهم نیست، بقیه راه رو با اسب می. شی، استاركتنبل می

.در امتداد مسیر به داخل شهر یورتمه رفت

با تاریک شدن هوا، نور چراغ . ي قدیمی افسار اسبش را کشیدسرانجام بیلیش جلوي یک ساختمان سه طبقه

نین شد و روي آب طها خارج میآنهاي جنجالی از ها را روشن کرده بود؛ صداي موسیقی و خندهپنجره

ي قرمز کروي کنار در از زنجیري سنگین یک چراغ نفتی پر نقش و نگار آویزان بود که شیشه. انداختمی

.داشت

. خانهیه فاحشه«. فینگر را چنگ زد و او را به طرف خودش برگرداندشانه لیتل. ند خشمگین از اسب پیاده شد

».خانه برسیماین همه راه منو آوردي تا به یه فاحشه

».زنت اینجاست«: فینگر گفتلیتل

ند پشت مرد کوچک را محکم به دیوار کوبید و خنجرش را زیر ریش کوچک نوك تیز او . توهین نهایی بود

».برندون زیادي با تو مهربون بوده«. گرفت

.پشت سرش صداي پا شنید» .گهداره حقیقت رو می«. فریادي بلند شد» .سرورم، نه«

اي پوشیده بود و موقع لباس زبر قهوه. دویدمرد سفید مویی داشت به سمتشان میپیر. ند تیغ در دست برگشت

ند شروع کرد و سپس ناگهان او را » ...این مساله به تو مربوط نیست«. داشتدویدن غبغبش تاب بر می

»سر رودریک؟«. با حیرت خنجر را پایین آورد. شناخت
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».باال منتظر شماستي 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 به . کاش بود، استارك«: فینگر گفتلیتل

شاید بد نباشه که بین راه به چند پستان . که شناخته بشیبه صالح نیست. دست پادشاه شباهت داشته باشی

».دست بندازي

خواند و دخترهاي جوان زیبا به داخل رفتند، از سرسراي شلوغی گذشتند که در آن زنی چاق آوازهاي هرزه می

رفتند و میهایشان عشوه هاي رنگارنگ گشاد کتانی و نازك ابریشمی به تن داشتند، در آغوش معشوقکه لباس

سر رودریک در پایین ماند و . ترین توجهی به ند نکردهیچ کس کوچک. فشردندها میخودشان را به آن

.ي سوم و سپس در طول یک راهرو و سرانجام به یک در راهنمایی کردفینگر او را به طبقهلیتل

.کم بغلش کردوقتی ند را دید، داد زد، به سمتش دوید و مح. در داخل، کتلین منتظرش بود

».بانوي من«: ند با حیرت زمزمه کرد

».شناسیشمی. آه، چه خوب«. بستفینگر داشت در را میلیتل

. آوردها رو میپتایر برام گزارش. نگران بودم که هیچ وقت نرسی، سرورم«: ي ند زمزمه کردکتلین روي سینه

»دخترهاي من چطورند؟. کردهي جوان رو بهم تعریف ي آریا و شاهزادهدردسر تو در مساله

کنی؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینجا در بارانداز پادشاه چکار می. شمکت، متوجه نمی. دار و پر از خشمهر دو غصه«

.اي بود که به نوك زبانش آمد، اما نتوانست بلند بگویدمرده، کلمه» ...برنه؟ اون

».کنیمیبه خاطر برنه، اما نه اون طور که تو فکر «: کتلین گفت

»پس چطور؟ چرا تو اینجایی، عشق من؟ اینجا چه نوع مکانیه؟«. ند سردرگم بود

مکانی با . خانهیک فاحشه. دقیقاً همون ظاهرش«: فینگر روي یک صندلی کنار پنجره نشست و گفتلیتل

ي موسسهاز قضا، من صاحب این«. لبخند زد» رسه؟احتمال کمتر براي پیدا کردن کتلین تالی به فکرت می
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نگرانی بزرگ من مخفی نگه داشتن حضور کت در بارانداز پادشاه . خاص هستم، پس ترتیب دادن جا آسون بود

».از لنیسترهاست

ي سرخ و هاي تازهها را نگه داشته بود، زخمهاي او، طرز عجیبی که آنبعد متوجه دست» چرا؟«: ند پرسید

هاي عجب زخم«. هایش را گرفت و برگردانددست» .يزخمی شد«. 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 ببره «. کتلین از زیر ردایش خنجري را بیرون کشید و در دست او نهاد

».بخشش رو به زمین بریزهو خون حیات

»...چرا کسی... کی... اما«. یدسر ند به باال جه

تر باخبر این طوري سریع. بذار همه ماجرا رو تعریف کنم، عشق من«. کتلین انگشتش را روي لب او گذاشت

».گوش کن. شیمی

فینگر تعریف سوزي برج کتابخانه تا واریس و نگهبانان و لیتلي ماجرا را از آتشپس گوش کرد و کتلین همه

با کرختی به این فکر کرد که گرگ . ادارد استارك خنجر در دست و منگ کنار میز نشستوقتی تمام شد،. کرد

ها یافتند، جان چه گفته بود؟ براي فرزندان ها را در میان برفوقتی توله. برن جان پسرش را نجات داده است

ه چه دلیل؟ آیا احساس گناه و او مال سنسا را کشته بود، و ب. ها رو نگهدارند، سرورمشما مقدر شده که این توله

ها را فرستاده بودند، چه حماقتی مرتکب شده بود؟کرد؟ یا ترس؟ اگر خدایان این گرگمی

مفهومی » .خنجر جن«: تکرار کرد. ند با رنج افکارش را وادار به تمرکز دوباره روي خنجر و معناي آن کرد

فت، تیغه را به روي میز کوبید، حس کرد که به ي صاف از جنس استخوان اژدها گردستش را دور دسته. نداشت

چرا تیریون لنیستر بخواد که برن بمیره؟ پسرم «. خنجر براي تمسخر او سرپا باقی ماند. داخل چوب فرو رفت

».هیچ وقت گزندي بهش نرسونده

عمل شه؟ جن هیچ وقت تنهایی واردها پیدا نمیهاي استاركچیزي جز برف بین گوش«: فینگر پرسیدلیتل

».شهنمی
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خدایان رحم ... اگه ملکه نقشی در این ماجرا داشته، یا«. ند برخاست و در طول اتاق به قدم زدن مشغول شد

گفت، به یاد با این حال، درست زمانی که این حرف را می» .کنمنه، این یکی رو باور نمی... کنند، خود پادشاه

ي ارسال چاقوکش مزدور به دنبال پرنسس تارگرین دربارهآن صبح سوزناك در کنار قبرها افتاد که رابرت 

ي او افتاد و اینکه چگونه پادشاه از آن رویش ي له شدهبه یاد پسر شیرخوار ریگار و جمجمه. کردصحبت می

توانست به هنوز می. ها رویش را برگرداندرا برگرداند، همان طور که همین چند روز پیش در اتاق بار عام دري

.هاي لیانا، خواهش کردن سنسا را بشنودخواهشمانند 

رابرت نجیب ما مهارت زیادي در بستن . اولین بار نیست. به احتمال زیاد پادشاه خبر نداشت«: فینگر گفتلیتل

».ده نبینههاش به روي چیزهایی داره که ترجیح میچشم

قریباً دو نیم شده بود، به مقابل صورت پسر قصاب که بدنش با سم اسب ت. ند پاسخی براي این حرف نداشت

.کوبیدچیزي 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 کشیدلیتل

اگه مدرکی پیدا ... ملکه. رقصیاز دهنت، داري با ایلن پین میشاه رو متهم کن و قبل از خروج کلمات. شیمی

»...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 گرفتفینگر چاقو را با بیلیتل» این؟«

و حاال که . خوره که خنجر وقتی در وینترفل بوده گم شده یا ازش دزدیدندجن بدون تردید قسم می. سرورم

توصیه «. چاقو را آهسته به ند پرت کرد» گه؟تونه ثابت کنه که جن دروغ میاش مرده، چه کسی میاجیر شده

».خته شدهمن اینه که اونو به رودخانه بندازي و فراموش کنی که اصالً همچین چیزي سا

پسرم فلج شده و بیهوشه، شاید هم . لرد بیلیش، من یک استارك وینترفلی هستم«. ند نگاه سردي به او انداخت

اگه . ها پیدا کردیم نگذاشتمرد، و کتلین هم به همراهش، ولی توله گرگی که در برفاون می. در حال مرگه

».ي وقتی که به روي برادرم شمشیر کشیدي، ابلهیاندازهتونم فراموش کنم، هنوز هم بهکنی که میواقعاً فکر می
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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. پوسهقبر منجمدش می

».ستن به جمع شما ندارم، خیلی ممنونبه پیو

».شم، لرد بیلیشتو 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 گذاشتلیتل» .دار کردياحساسم رو عمیقاً جریحه«

به . تونم درك کنم، کت به شماها وابسته شدهبه دالیلی که نمیکننده دیدم، اما ها رو جماعتی خستهشما استارك

تونم چیزي از ایه، اما چه کنم که نمیکنم که کار ابلهانهاقرار می. کنم تو رو زنده نگه دارمخاطر کت سعی می

».همسرت دریغ کنم

»...فینگرلیتل«

».کنیمهمچین کاري مطالبه میاستارك، بهت هشدار بدم که ما در اینجا معموالً چیزي در عوض «

».خوام که چند لحظه ما رو تنها بگذاريفقط 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 افتادلیتل

».شنقلعه برگردیم، وگرنه متوجه غیبت ما می

کنم که چه کمکی به من کردي، فراموش نمی«. هایش گرفتهاي او را در دستدستکتلین به سمت او رفت و 

دیدم که تو از دوست . برند یا دشمندونستم که منو پیش دوست میوقتی افرادت سراغم اومدن، نمی. پتایر

».کردم از دست دادمدیدم که برادري هستی که فکر می. باالتري

براي قانع کردن دربار به اینکه . بهتره به کسی نگیم. یر عاطفه شدم، بانوي عزیزعمیقاً اس«. پتایر بیلیش لبخند زد

».کشم و متنفرم که این همه زحمت در عوض هیچ حرام بشههاست که زحمت میرحم هستم، سالناکس و بی

رم، لرد من هم از شما سپاسگزا«. کرد، اما لحنش را مودب نگه داشتها را باور نمیند یک کلمه از این حرف

».بیلیش
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».اوه، این یکی با ارزشه«: فینگر موقع خروج گفتلیتل

و 105وقتی به خونه رسیدي، با مهر من به هلمن تالهارت«: وقتی در پشت سر او بسته شد، ند به زنش رو کرد

. سنگر بگیرندموت کیلینهر کدوم باید صد کماندار به خدمت بگیرند و در . فرستیپیام می106گالبرت گالور

به لرد مندرلی دستور بده که تمام . تونند تنگه رو به روي یک لشکر مسدود کننددویست کماندار مصمم می

و از امروز به . رو ترمیم و تقویت کنه و اطمینان حاصل کنه که تعداد مدافعین کافی باشهوایت هاربراستحکامات 

شروع بشه، به ناوگان پدرش نیاز شدیدي اگه جنگ . خوام که با دقت مواظب تیان گریجوي باشیدبعد، می

».خواهیم داشت

.ترس در صورت کتلین آشکار بود» جنگ؟«

دوباره کتلین را در آغوش . کرد که حقیقت داشته باشددر دل دعا می» .کشهکار به اونجا نمی«: ند قول داد

رحم ي ضعف بیمشاهدههمون طور که ایریس تارگرین در کمال تاسف یاد گرفت، لنیسترها در صورت«. گرفت

هستند، اما اونا بدون حمایت تمام مملکت در پشت سرشون جرات حمله به شمال رو ندارند و این حمایت رو 

یادت باشه که . شب بازي ابلهانه ادامه بدم، انگار که هیچ اتفاقی نیفتادهمن باید به این خیمه. کسب نخواهند کرد

»...پیدا کنم که لنیسترها جان ارن رو به قتل رسوندنداگه مدرکی . چرا اینجا اومدم، عشق من

عشق من، اگه «: اش به او چنگ زد و گفتهاي زخمیکتلین با دست. لرزش کتلین در آغوشش را حس کرد

»پیدا کردي، اون وقت؟

د وقتی حقیقت رو دونستم، بای. منشاي هر عدالتی پادشاهه«. ترین بخش بازي استدانست که آن خطرناكند می

ترسم کنم هست، نه مردي که میو دعا کنم که همون مردیه که فکر می: در ذهنش ادامه داد» .پیش رابرت برم

.شده باشه

105 Helman Tallhart
106 Galbart Glover
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تیریون-21

»مطمئنی که به این زودي باید از پیش ما بري؟«

. اومدهبرادرم جیمی ممکنه که نگران بشه چه بالیی سر من. کامالً مطمئن، لرد مورمونت«: تیریون پاسخ داد

».شاید به این نتیجه برسه که شما منو متقاعد کردید لباس سیاه بپوشم

ي کل هر چند که فرمانده. مورمونت چنگال یک خرچنگ را برداشت و در مشتش خرد کرد» .تونستمکاش می«

».داریمبه امثال تو در کنار دیوار نیاز . تو مرد زیرکی هستی، تیریون«. پیر بود، هنوز قدرت خرس را داشت

فرستم، لرد گذارم و همه رو براي شما میها زیر پا میپس هفت پادشاهی رو به دنبال کوتوله«. تیریون لبخند زد

خندیدند، از ساق پاي خرچنگ گوشت بیرون مکید و دست دراز کرد که یکی در حالی که بقیه می» .مورمونت

هاي پر از برف ارسال رسیده بودند و در بشکه» چواایست«ها همین امروز صبح از خرچنگ. دیگر را جدا کند

.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

».کنهمسخره می

.رب داشت و همراه با دودلی بودهاي دور میز کیفیتی مضطاین بار خنده» .تنها تو رو، سر آلیسر«: تیریون گفت

تره، هم پستمرد نصفه نسبت به کسی که از یک «. ندهاي سیاه تورن با نفرت روي تیریون دوخته شدچشم

».شاید که بهتر باشه در حیاط با هم روبرو بشیم. زبون درازي داري

. سر آلیسر برخاست. تر بودهاي بیشي این حرف قهقههنتیجه» .ها اینجا هستندچرا؟ خرچنگ«: تیریون پرسید

».بیا بیرون و وقتی که تیغ در دستت داري طعنه بزن«. دهانش سفت شده بود

. چطور؟ سر آلیسر، من که در دستم تیغ دارم، البته ظاهراً چنگال خرچنگه«. تیریون به دست راستش نگاه کرد

. صداي خنده اتاق را پر کرد. و بردي تورن فرروي صندلی پرید و چنگال ظریف را به سینه» باید دعوا کنیم؟

ها ملحق شد و از باالي حتی زاغ او به آن. ي کل به بیرون پریدهایی از گوشت خرچنگ از دهان فرماندهتکه

»!دعوا! دعوا! دعوا«: پنجره با صداي بلند گفت
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.سر آلیسر چنان شق از اتاق خارج شد که انگار خنجري به نشیمنگاهش فرو رفته بود

سهم . رسهغنایم به برنده می«: تیریون به پشت او کوبید و گفت. کردت هنوز براي نفس گرفتن تقال میمورمون

».ها مال منهتورن از خرچنگ

تو آدم خبیثی هستی که سر آلیسر ما رو این «: با اخم گفت. ي کل خودش را جمع و جور کردسرانجام فرمانده

».کنیطوري تحریک می

اش یه مرکز هدف نقاشی کنه، باید انتظار داشته اگه شخصی روي سینه«. اي شراب نوشیدتیریون نشست و جرعه

طبعی بیشتري از سر آلیسر من اشخاصی رو دیدم که حس شوخ. باشه که دیر یا زود کسی بهش تیراندازي کنه

».داشتند، ولی کشته شدند

باید «. بود به گردي و سرخی اناربوئن مارش مردي» .چندان درست نیست«: جانشین فرمانده مخالفت کرد

».دهگذاره که آموزش میهاي مضحکی روي پسرهایی میبشنوي 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

رن باید اسطبل تمیز کنه، نه اینکه سر آلیسر تو. هاتون رو بشکنید، سروران منیخ جلوي چشم. آلیسر گذاشتند

».کار شما رو آموزش بدهجنگجوهاي تازه

مهتر و : فرستندتنها چیزیه که این روزها براي ما می. ها کمبود مهتر ندارندنگهبان«: لرد مورمونت با غرولند گفت

فرماندهی من لباس سیاه ي قسم خورده است؛ از معدود مواردي که در دوران سر آلیسر شوالیه. دزد و متجاوز

».اون در بارانداز پادشاه شجاعانه جنگید. انتخاب کردند

من باید بدونم، چون اونجا باالي باروي قلعه . در سمت اشتباه«: سر جارمی رایکر با لحنی خشک اظهار کرد

قبل غروب سیاه بپوشیم یا. تایوین لنیستر حق انتخاب چشمگیري در اختیار ما گذاشت. پیش سر آلیسر بودم

».قصد توهین ندارم، تیریون. رهآفتاب سرمون روي نیزه می
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ي کسانی که به نحوي ي زیادي داره، خصوصاً کلهپدرم به زدن کله روي نیزه عالقه. دلخور نشدم، سر جارمی«

ي زهاي به زیبایی مال شما، خوب، حتماً به نظرش رسید که باالي درواو در مورد چهره. ناراحتش کرده باشند

».شدیدي چشمگیري میبه نظر من اون باال خیلی منظره. شهبخش دیوار شهر میپادشاه، زینت

».متشکرم«: سر جارمی با لبخندي تلخ جواب داد

داره که سر آلیسر ذات واقعی تو رو دیده، گاهی ترس برم می«. ي کل، مورمونت، گلویش را صاف کردفرمانده

».کنیآرمان واالي ما رو مسخره میتو به واقع ما و . تیریون

ي ما الزمه که گاهی مورد تمسخر قرار بگیریم، لرد مورمونت، تا مبادا خودمون همه«. تیریون شانه باال انداخت

.فنجانش را باال گرفت» .لطفاً باز هم شراب. رو زیادي جدي بگیریم

».ه یه شخص کوچک، عطشت زیادهنسبت ب«: کرد، بوئن مارش گفتدر حالی که رایکر فنجان را پر می

او . از انتهاي دور میز بلند شدبود که صداي استاد ایمون » .کنم که لرد تیریون فرد واقعاً بزرگیهاوه، من فکر می«

هاي مرد باستانی را بهتر نگهبانی شب همه ساکت شدند تا حرفيکرد، اما افسران بلندپایهآهسته صحبت می

».غوله که پیش ما به اینجا در انتهاي دنیا اومدههیکنم اونفکر 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 کردندچشم

».داره

شما «: تنها مودبانه سرش را خم کرد و گفت. ریون لنیستر براي یک بار هم که شده حرفی در جواب نداشتتی

».خیلی مهربانید، استاد ایمون

هیکل نحیفی داشت؛ چروکیده و عاري از مو، آب شده زیر فشار صد سال عمر به طوري که . مرد کور لبخند زد

هاي زیادي روي من اسم«. که داشت، دور گردنش شل آویزان بودگردنبند استادیش با زنجیرهاي فراوان فلزي

.این بار خود تیریون اولین کسی بود که خندید» .گذاشته شده، اما مهربان به ندرت یکی از اونا بوده
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جدي غذا خوردن رسیدگی شده بود و بقیه تنهایشان گذاشته بودند، يخیلی بعد از آن، وقتی که به وظیفه

یریون کنار آتش صندلی تعارف کرد و به او یک فنجان از شرابی را داد که از شدت تندي اشک مورمونت به ت

تونه شاهی میيدور در شمال، جادهيدر این فاصله«: حین نوشیدن، فرمانده به او گفت. هایش آوردبه چشم

».خطرناك باشه

».من جیک و مورك رو دارم و یارن باز به جنوب میاد«

لحن مورمونت جاي بحث باقی » .ها شما رو تا وینترفل مشایعت خواهند کردنگهبان. ک نفرهیارن تنها ی«

».سه مرد باید کافی باشه«. گذاشتنمی

از فرصت مالقات با برادرهاش خوشحال . حاال که اصرار دارید، بد نیست که اسنوي جوان رو بفرستید، سرورم«

».شهمی

ها الزمه که جوان. فکر نکنم. استاركياسنو؟ آه، حرامزاده«. کردمورمونت زیر ریش انبوه خاکستریش اخم

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 دارماینبا من . شه که بهتره فراموش بشناحساساتی می

هایی دارم که هرگز اونا خواهرزاده. کنهي خرس فرمانروایی میداره در جزیره107آبرویی پسرم، خواهرم میجبی

شما سه شمشیرزن نیرومند به همراه خواهید . بعالوه، جان اسنو هنوز بچه است«. اي نوشیدجرعه» .رو ندیدم

».داشت تا در امان باشید

کرد، اما آن قدر مست شراب داشت تیریون را منگ می» .مورمونتاز توجه شما تحت تاثیر قرار گرفتم، لرد«

».امیدوارم که بتونم محبت شما رو جبران کنم«. نبود که متوجه نشود خرس پیر از او انتظاري دارد

ي بزرگیه و پدرت نیرومندترین برادرت شوالیه. شینهخواهرت بغل پادشاه می. تونیمی«: مورمونت رك گفت

به چشم خودت . از نیاز ما در اینجا بگو. باهاشون در طرفداري از ما صحبت کن. فت پادشاهیهفرمانروا در ه

شدو ششصد در اینجا، دویست در . تعداد ما االن کمتر از هزار نفره. نگهبانی شب در حال مرگه. دیدي، سرورم

107 Maege Mormont
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طول دیوار یکصد . ها کمتر از یک سومشون مرد جنگی هستنداز اون هم کمتر، و از اینتاورایست، در تاور

».اگه مورد تهاجم قرار بگیریم، من تنها سه نفر براي دفاع از هر فرسنگ دارم. بهش فکر کن. فرسنگه

».سه و یک سوم«: تیریون با خمیازه گفت

من بنجن استارك «. هایش را جلوي آتش گرم کرددستپیرمرد. رسید که گوش مورمونت به او باشدبه نظر نمی

پسر رویس به کل فاقد تجربه . رو به دنبال پسر یان رویس فرستادم که در اولین ماموریت گشتش ناپدید شده

خواستم نمی. گفت که به خاطر شوالیه بودن، حقشهمی. بود، اما اصرار داشت که افتخار فرماندهی رو داشته باشه

ي هر کسی شایستگی ها به اندازهبا دو مردي که به نظرم بین نگهبان. جونم، پس تسلیم شدمپدرش رو برن

».چه احمقی بودم. داشتند، اونو به شمال فرستادم

هایش را پرنده با آن چشمان ریز سیاهش به او زل زد و بال. تیریون به باال نگاه کرد» .احمق«: زاغ موافقت کرد

.حیف. شداش میکرد، مورمونت پیر مطمئناً متوجه غیبت پرندهاش میاگر خفه» .مقاح«: دوباره گفت. باز کرد

گرد تقریباً همسن من بود و بیشتر از من در «: ادامه داد. ي آزاردهنده اعتنایی نداشتي کل به پرندهفرمانده

ور کنم، نه در مورد امکان نداشت با. با این حال ظاهراً قسمش رو شکست و فرار کرد. دیوار خدمت کرده بود

یک فراري و دو گمشده، و حاال . 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

که به دوشمه، با این حال اگه این بار رو زمین بگذارم، چه کسی اي خیلی پیر و خیلی خسته براي وظیفه. میشه

. داره؟ آلیسر تورن؟ بوئن مارش؟ باید به کوري استاد ایمون باشم تا واقعیت شخصیت اونا رو نبینمبرش می

به جز این چند نفر که امشب سر . هاي عبوس و پیرمردهاي خسته تبدیل شدهنگهبانی شب به ارتشی از پسربچه

من بودند، تنها شاید بیست نفر از افرادم خوندن بلد هستند و تعداد کسانی که قادر به تفکر، طرح نقشه و میز 

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 . بردیي کل ارتفاع دیوار رو از اونی که تحویل گرفته بود باالتر مفرمانده

».بمونیم
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اي لرد مورمونت بخش عمده. کمی در برابر پیرمرد احساس شرم کرد. تیریون متوجه شد که او واقعاً جدي است

تیریون موقرانه . ها مفهومی داشتنداز عمرش را صرف خدمت در دیوار کرده بود و الزم بود که باور کند آن سال

. و انجامش خواهد داد» .کنمشه و با پدر و برادرم هم صحبت میپادشاه از نیاز شما مطلع می. دممیقول«: گفت

اما بقیه را نگفته گذاشت؛ اینکه پادشاه رابرت اعتنایی نخواهد کرد، لرد . کردتیریون لنیستر به حرفش عمل می

.اهد خندیدتایوین خواهد پرسید که آیا عقلش را از دست داده، و جیمی تنها خو

»چند زمستون دیدي؟. تو مرد جوانی هستی، تیریون«

».درست یادم نیست. هشت، نه«. شانه باال انداخت

».و همه کوتاه بودند«

ي استادها او در اوج سرماي زمستانی بسیار سخت به دنیا آمده بود که به گفته» .گید، قربانهمون طوره که می«

.ولین خاطرات تیریون از بهار بودندنزدیک به سه سال طول کشید، اما ا

این تابستان نه سال . گفتند که تابستان طوالنی همیشه به معناي رسیدن یه زمستان طوالنیهبچه که بودم می«

».روش فکر کن. شهطول کشیده، تیریون، و به زودي دهمین سالش شروع می

انتها اعطا خواهند روز خدایان به دنیا تابستان بیها خوب باشند، یهام بهم گفت که اگه انسانبچه که بودم دایه«

.لبخند زد» .کنیم بهتر بودیم و باالخره تابستان کبیر رسیدهشاید از اونی که فکر می. کرد

روزها . اون قدر احمق نیستی که اینو باور کنی، سرورم«. ي کل خوشش آمده باشدرسید که فرماندهبه نظر نمی

هایی دریافت کرده که منطبق بر مشاهدات خودش ایمون از دژ نامه. اشتباه نیستحتمالا. شنتر میدارند کوتاه

باید «. مورمونت دست دراز کرد و محکم دست تیریون را گرفت» .انتهاي تابستان به صورت ما زل زده. هستند

پلکند، جنگل میموجودات وحشی در. رسهگم که تاریکی داره از راه میسرورم، بهت می. کاري کنی که بفهمند

».مهاي برفی به بزرگی گاو میش، و در رویاها موجودات پلیدتري دیدهها، خرسها و ماموتدایرولف

.فکر کرد که چقدر محتاج جرعه دیگري از آن شراب تند است» .در رویاهاتون«: تیریون تکرار کرد
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از دور آدرها رو در ساحل واچ ایستماهیگیرهاي حوالی «. ي لحن صداي او نکردمورمونت اعتنایی به طعنه

».دیدند

کنند که پري دریایی ماهیگیرهاي لنیسپورت زیاد گزارش می«. این بار تیریون نتوانست جلوي زبانش را بگیرد

».دیدند

هایی که تعداد نفراتشون از قبل در گروه. کنندها دارند به جنوب کوچ مینشیننویسه که کوهمی108دنیس ملیستر«

لرد مورمونت به کنار » اما از چی؟... کنندسرورم، اونا فرار می. شندزدکی رد میشدوتاور بیشتر شده، از کنار 

ا همچین سرمایی رو هرگز حس نکرده هاي من پیر هستند، املنیستر، استخون«. پنجره رفت و به شب خیره شد

زمستون داره میاد و وقتی شب طوالنی برسه، تنها مانع . کنمهاي منو بگو، بهت التماس میبه پادشاه حرف. بودند

اگه آماده نباشیم، خدایان به دادمون . کنه، نگهبانان شب هستنداي که از شمال پیشرفت میبین مملکت و سیاهی

».برسند

تیریون » .یارن مصممه که موقع اولین نور سحر راه بیفتیم. مشب کمی بخوابم، خدایان به دادم برسنداگه نتونم ا«

از این همه «. بار خسته شده بودآلودش کرده بود و از گوش دادن به عاقبت فالکتبرخاست؛ شراب خواب

».محبت که نسبت به من داشتید سپاسگزارم، لرد مورمونت

سوت زد، و » .این تنها تشکریه که من نیاز دارم. شون بگو و کاري کن که باور کنندبه. بهشون بگو، تیریون«

ي ذرت داد و در این وضع مورمونت با لبخند از جیبش به پرنده چند دانه. اش نشستزاغش پرید و روي شانه

.بود که تیریون تنهایش گذاشت

هاي فته بود، دستکش پوشید و به بدبختتیریون که در پالتوهاي ضخیمش فرو ر. بیرون وحشتناك سرد بود

به سمت اتاق خودش در برج پادشاه با حداکثر . دادند سر تکان دادمفلوکی که بیرون برج فرمانده نگهبانی می

شد، شکست و برف زیر پایش له میاش یخبندان شب را میچکمه. سرعتی که در توان پاهایش بود به راه افتاد

دعا . تر راه رفتهایش را زیر بغلش برد و سریعدست. خوردجلویش تاب میبخار نفسش مانند پرچمی در

. کرد که مورك فراموش نکرده باشد که با آجر داغ رختخواب او را گرم کندمی

108 Denys Mallister
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. تیریون یک لحظه براي تماشا ایستاد. زدپشت برج پادشاه، دیوار زیر مهتاب با عظمت و مرموز برق می

.کردندد میپاهایش از سرما و شتاب در

آخرین فرصتش . ي دنیا نگاه کندآمیزي شد؛ تمایل به اینکه یک بار دیگر از روي لبهناگهان اسیر فکر جنون

برج . رسیدشد؛ فردا قرار  بود که به جنوب برود و براي برگشت به این تبعیدگاه منجمد دلیلی به نظرش نمیمی

بود، با این وجود تیریون از کنار آن گذشت و به سمت ي گرما و رختخواب نرم در مقابلشپادشاه با وعده

.ي وسیع سفید رفتدیواره

. هاي فرو رفته در یخ تکیه داشتندرفتند که در دو طرف به تیركهایی چوبی باال میي جنوبی پلهاز دیواره

تر از ظاهرش ه مستحکمدادند کبرادران سیاه به او اطمینان می. مسیرش رو به باال مانند صاعقه پر پیچ و خم بود

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 به نظر باید آنجا ایستاده در داخل میله. دیوار رفت، وارد آن شد و سه بار محکم طناب زنگ را کشید

تازه به این نتیجه رسیده بود که . کندن فکر افتاد که چرا این کار را میآن قدر طول کشید که به ای. کردصبر می

.این هوس ناگهانی را فراموش کند و به رختخواب برود که قفس تکان خورد و باال کشیده شد

زمین از زیر پایش فاصله . ترهاي دوباره، سپس به شکلی روانرفت، ابتدا با مکث و شروعآهسته باال می

سرماي فلز را حتی با وجود . هایش گرفتهاي آهنی را با دستخورد و تیریون میلهفس تاب میگرفت، قمی

ي با رضایت متوجه شد که مورك در اتاق او آتش روشن کرده، اما برج فرمانده. کردهایش حس میدستکش

.تر بودظاهراً خرس پیر از او عاقل. کل تاریک بود

از این باال . کسل بلک زیر پایش در نور ماه نقش بسته بود. رفتتر میها بود و هنوز باالسپس باالي برج

هاي پر از سنگ پنجره، دیوارهاي در حال ریزش، حیاطهاي بیشد دید که چقدر لخت و خالی است؛ برجمی

ي نیم فرسنگ در ي کوچکی که به فاصلهرا ببیند؛ دهکدهمولز تاونتوانست روشنایی در دورتر می. شکسته

شد که راهشان را اینجا و آنجا بازتاب مهتاب از آب نهرهاي سردي دیده می. ي شاهی بودب در کنار جادهجنو

هاي هاي فرسوده از باد و دشتي دنیا برهوت سوزناکی بود از تپهبقیه. کردندها باز میها به دشتاز بلنداي کوه

.اي پوشیده شده از برفصخره
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و قفس با تکانی ناگهانی » .به حق هفت جهنم، کوتوله است«: گفتسرانجام صدایی خشن در پشت سرش

.ایستاد، معلق باقی ماند و آهسته به جلو و عقب تاب خورد

ي چوب به گوش رسید، قفس به کنار کشیده شد و سپس صداي غرولند شخصی و ناله» .لعنتی رو بیار جلو«

س صبر کرد، سپس در قفس را باز کرد و روي یخ هاي قفتیریون 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 میهایشان را شال پشمی چنان پوشانده بود که تنها چشمصورت. داشته بود

این موقع شب چه «: آن یک که کنار چرخ بود پرسید. ها را فربه کرده بودیاه، آنپشم و چرم، سیاه روي س

»چیزي ممکنه بخواي؟

».یه نگاه براي آخرین بار«

هر چقدر دوست داري نگاه کن، فقط مواظب باش نیفتی، «: دومی گفت. دو مرد نگاه تلخی به هم انداختند

ی کوچکی زیر باالبر عظیم وجود داشت که وقتی مردها آلونک چوب» .کنهخرس 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

دیوار از باالي . انداختهایش چنگ میسوزاند و باد مانند معشوقی سمج مرتب به لباساین باال سرما می

تر بود، پس تیریون از بابت سقوط نگرانی نداشت، گرچه جا پایش ي شاهی در بیشتر مسیرش عریضجاده

پاشیدند، اما وزن پاهاي روها سنگ خردشده میبرادران روي پیاده. آمدلیزتر از آنچه بود که خوشش می

بلعد، ها را میسنگکند و خردهیخ رشد میرسید که کرد و به نظر میگذشتند، دیوار را ذوب میشماري که میبی

.شکستندشد و دوباره باید سنگ میتا اینکه مسیر باز لخت می

به شرق و غرب، به دیواري که مقابلش . اش بر نیایدبا این حال تا آن حد اوضاع وخیم نبود که تیریون از عهده

بدون . اي تاریک در دو طرفن انتها، با درهي وسیع سفیدي بدون ابتدا و بدوکشیده شده بود نگاه کرد؛ جاده

ي شمالی را انتخاب مسیر نزدیک به لبه. دلیل خاصی غرب را انتخاب کرد و شروع به قدم زدن در آن مسیر کرد

.رسیدندتر به نظر میها تازهسنگکرد، چون خرده
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ا صداي بلندتري اعتراض داشت پاهایش بهاي لختش را سرما کرخت کرده بود و با هر قدم که بر میگونه

ها صدا سنگهایش خردهکشید، زیر چکمهباد در اطرافش زوزه می. ها اعتنا نکردکردند، اما تیریون به آنمی

از . شدرفت، تا اینکه در افق غرب ناپدید میها باال و باالتر میدادند، مقابل رویش مسیر سفید در امتداد تپهمی

بازوي پرتابی . اش در دیوار فرو رفته بوده بلندي دیوار یک شهر بود و قاعدهکنار منجنیق عظیمی گذشت که ب

.مدفون بوداي در یخ نیمهبازي شکستهآن براي تعمیر جدا شده بود و سپس فراموش شده بود؛ مثل اسباب

»!چه کسی اونجاست؟ ایست«. اي او را به چالش طلبیددر طرف دیگر منجنیق صداي گرفته

صدا به او نزدیک شد و جانوري پشمالو و سفید بی» .زنم، جاناگه زیاد اینجا بایستم یخ می«. دتیریون ایستا

».سالم، گوست«. پالتویش را بو کرد

با این همه خز و چرم که پوشیده بود و کاله ردایش که تا روي صورتش باال کشیده . تر آمدجان اسنو نزدیک

لنیستر، اینجا آخرین «: شال را از روي دهانش کنار زد و گفت. رسیدتر به نظر میتر و سنگینشده بود، بزرگ

کرد که نوکش آهنی بود و درازتر از ي سنگینی حمل مینیزه» .جا در دنیاست که انتظار دیدن تو رو دارم

زد اش یک شیپور جنگی سیاه برق میروي سینه. شمشیري در غالف چرمی از کمرش آویزان بود. خودش بود

.اي بودنقرهکه بندش 

اگه به گوست دست بزنم، . یهو هوس کردم. رهاین آخرین مکانیه که انتظار مشاهده من می«: تیریون اقرار کرد

»کنه؟بازوم رو از جا می

».نه حاال که من کنارتم«: جان قول داد

انور حاال تا قد ج. تفاوتی تماشایش کردندهاي سرخ با بیچشم. هاي گرگ سفید را خاراندتیریون پشت گوش

تیریون احساس شومی داشت که بعد یک سال براي دیدن صورت گوست مجبور خواهد بود . رسیدي او میسینه

»...کنی؟ به جز سرما دادن به آلت مردانگیتشب این باال چکار می«: از جان پرسید. که به باال نگاه کند
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ها محبت لطف کرده و کاري کرده که مسئول کشیکسر آلیسر . دوباره. ي کشیک شب به اسم من در اومدهقرعه«

کنه که اگه نصف مدت شب بیدار نگهم داره، موقع تمرین صبح خوابم ظاهراً فکر می. خاصی به من داشته باشه

».تا به حال مایوسش کردم. برهمی

»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

» .افتهشمشیر دایماً از دست پیپ نمی

»پیپ؟«

کنم و از من خواست که کمکش دید که با گرن کار می. هاي بزرگاون پسر ریزه با گوش. اسم واقعیش پیپاره«

نگهبانی از «. برگشت و به شمال نگاه کرد» .درست گرفتن شمشیر رو بهش نشون نداده بودتورن حتی طرز. کنم

».زنیبا من قدم می. یک فرسنگ دیوار به گردن منه

».اگه یواش راه بري«

».گه که باید راه برم تا خونم یخ نزنه، اما نگفته که با چه سرعتی قدم بزنمها میي نگهبانفرمانده«

».رممن فردا می«: تیریون گفت. داشتاي سفید در کنار جان قدم بر میگوست مانند سایه. دبه راه افتادن

.رسیدجان به طرز عجیبی مغموم به نظر می» .دونممی«

»...اگه پیامی داري که مایلی من برسونم. قصد دارم که در سر راهم به جنوب در وینترفل توقف کنم«

کاري با ي نگهبانان شب بشم و چنان امنیت رو براش تامین کنم که از بیندهبه راب بگو که من قصد دارم فرما«

».دخترها گلدوزي کنه و به میکن دستور بده که شمشیرها رو براي ساختن نعل ذوب کنه

حاضر نیستم پیامی بهش برسونم که باعث کشته شدنم . ترهبرادرت هیکلش از من درشت«. تیریون خندید

».شهمی
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تونی سعی کن بهش توضیح بدي که کجا اگه می. گردمخواهد پرسید که من کی به خونه بر میریکان ازت «

».کنهتونه وسایل منو برداره؛ خوشحالش میبگو در این مدت که نیستم می. رفتم

در ها رو ي اینشه همهدونی که میمی«. به فکر تیریون لنیستر رسید که امروز مردم از او انتظارات زیادي دارند

».یه نامه نوشت

بهش کمک کن، . دونم چه پیامی به برن بفرستمنمی«. ناگهان مکث کرد» ...برن. ریکان هنوز خوندن بلد نیست«

».تیریون

هیچ سحري بلد نیستم که پاهاش رو . تونم بهش بکنم؟ من استاد نیستم که دردش رو تسکین بدمچه کمکی می«

».بهش برگردونه

».تو بهم کمک کرديوقتی من نیاز داشتم، «

».فقط حرف بود. کاري نکردم«

».هات رو به برن هم بزنپس حرف«

هر چقدر هم که درس صادقانه باشه، نتیجه به . خواي که به یه چالق رقصیدن یاد بدهتو از یه مرد لنگ می«

ناچیزي که در هر کمک . دونم، لرد اسنوبا این حال من معنی عشق به برادر رو می. شهشکل فجیعی مضحک می

».کنمحد توانم باشه، به برن می

».دوست من«. اش را جلوي او گرفتدستکشش را در آورد و دست برهنه» .متشکرم، ارباب لنیستر«

هاي من حرامزاده 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؛ » .شماش دوست میهستند، اما تو اولین هستی که باه

.چنگ پسرك محکم و پرقدرت بود. پوست روي پوست
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زیر پایش . ي شمالی رفتجان اسنو بعد از اینکه دوباره دستکشش را پوشید، ناگهان برگشت و به سمت دیواره

تیریون رفت و کنار او روي . ود و سرزمینی وحشیرفت؛ زیر پایش تنها تاریکی بدیوار با شیب تندي پایین می

.ي دنیا ایستادلبه

انبوه درختان . دادند که بیش از نیم فرسنگ به سطح شمالی دیوار نزدیک شودنگهبانان شب به جنگل اجازه نمی

ایجاد شود ها پیش قطع شده بود تا نوار پهنی از زمین باز آهن و کاج و بلوط که زمانی در آنجا روییده بود، قرن

تیریون شنیده بود که در جاهاي دیگر مسیر . که هیچ دشمنی نتواند امید مخفیانه نزدیک شدن را داشته باشد

ها دوباره به جلو خزیده بود و در جاهایی همیشه سبزها و دیوار در بین سه قلعه، جنگل وحشی طی دهه

اشتهاي سیري ناپذیري براي ما کسل بلکي خود دیوار ریشه گرفته بودند، اهاي آهن سفید در سایهدرخت

.هیزم داشت و در اینجا جنگل توسط تبرهاي برادران سیاه هنوز عقب نگه داشته شده بود

توانست ردیف درختان تاریک را پشت زمین باز ببیند، مانند از این باال تیریون می. ولی هیچ وقت زیاد دور نبود

ي تبر را چشیده آن جنگل سیاه به ندرت مزه. باشد؛ دیواري از شبدیوار دومی که به موازات اولی ساخته شده

آن . هاي در هم فرورفته نفوذ کندها و خارها و شاخهتوانست به میان انبوه ریشهآنجا حتی مهتاب نیز نمی. بود

ر هستند رسد غرق در تفکگفتند که به نظر میها میکردند و گشتیهاي عظیمی رشد میبیرون درختان تا اندازه

.تعجبی نداشت که نگهبانان شب اسمش را جنگل اشباح گذاشته بودند. شناسندولی انسان را نمی

اي بود، در ي آتش در هیچ گوشهگر آن همه تاریکی بدون روشنایی شعلهدر حالی که آنجا ایستاده بود و نظاره

تواند صحبت ریون لنیستر حس کرد که میرفت، تیوزید و سرما به مانند نیزه به شکمش فرو میحالی که باد می

ها ها و اسناركهایش در مورد گرامکینشوخی. ي شب را باور کندوجود آدرها، وجود دشمنی در پشت پرده

.رسیددیگر آن همه مضحک به نظر نمی

ب اولی ش«. اش تکیه داده بود، به تاریکی خیره بود و صدایش آهسته بودجان 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 دیگهنه اون شب، نه هیچ کدوم از شب. اما هیچ وقت نیومد. کنهبینه و با شیپور اعالم میمی

».بهش فرصت بده«
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. صدایی دیگر به آن ندا پاسخ داد، سپس یکی دیگر. کرددر دوردست شمال، یک گرگ شروع به زوزه کشیدن

دستش را روي سر » .کنیمریم و پیداش میاگه برنگرده، گوست و من می«: جان گفت. گوست گوش تیز کرد

.دایرولف گذاشت

.فتادو چه کسی براي پیدا کردن تو میاد؟ بدنش به لرز ا: اما در ذهنش ادامه داد که» .کنمباور می«: تیریون گفت



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٢۴٣صفحھ 

آریا-22

همان طور که این روزها زیاد . خواندي پدرش میباز 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 آمداتفاق می

شد این اسم براي اینجا، افتراق آن از تاالر بزرگ بود که در آن میعلت انتخاب. کدو بود دیگر جمع کرده بودند

ضیافتی براي پادشاه با هزار نفر ترتیب داد، اما تاالر کوچک در واقع اتاقی دراز با گنبدي رفیع بود و 

.هایش در کنار میزهاي چوبی گنجایش دویست نفر را داشتندنیمکت

هر کدام رداي پشمی ضخیم . ي محافظین به پا خاستو با بقیه» .سرورم«: وقتی پدر وارد شد، جوري گفت

اي به شکل دست هر یک از رداها را اي نقرهگیره. ي ساتن سفید بودجدیدي پوشیده بود که خاکستري با حاشیه

تنها پنجاه نفر بودند، . ي دست استي این بود که صاحب ردا یکی از اعضاي محافظین خانوادهبسته بود و نشانه

.ها خالی بودندنابراین بیشتر نیمکتب

خوشحالم که هنوز اشخاص عاقل در . بینم که بدون حضور من شروع کردیدمی. بشینید«: ادارد استارك گفت

هایی پر از کباب دنده آوردند که خدمتکارها بشقاب. عالمت داد که صرف غذا ادامه یابد» .شناین شهر پیدا می

.دبا سس سیر و سبزي سرخ شده بو

. صحبت از اینه که به زودي یه مسابقه خواهیم داشت، سرورم«: جوري دوباره در جاي خودش نشست و گفت

ها میان که به افتخار انتصاب شما به مقام دست پادشاه رقابت کنند و جشن گن که از سراسر مملکت شوالیهمی

ي گن که آخرین خواستهاینم می«. یستتوانست ببیند که پدرش از این موضوع چندان راضی نآریا می» .بگیرند

»من در این دنیاست؟

او بین سپتا موردان و جین پول نشسته بود، » .یه مسابقه«. ها شده بودهاي سنسا به درشتی بشقابچشم

»اجازه رفتن داریم، پدر؟«. شدبیشترین فاصله از آریا که موجب سرزنش از جانب پدر نمی

من باید ترتیب تفریح رابرت رو بدم و تظاهر کنم که افتخار بزرگی از . ساتو از احساس من خبر داري، سن«

».ولی به این معنی نیست که باید دخترهاي خودمو درگیر این حماقت بکنم. طرفش نصیبم شده
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».خوام ببینممن می. اوه، لطفاً«: سنسا گفت

تر ایشون از لیدي سنسا جوانسرورم، پرنسس میرسال حضور خواهد داشت و«. صداي سپتا موردان بلند شد

و مسابقه به افتخار . ره که حاضر باشنددر چنین رویدادهاي بزرگی از تمام بانوان دربار انتظار می. هستند

».رسهي شما حاضر نباشند، خیلی مشکوك به نظر میشماست؛ اگه خانواده

دم، رتیب یک جا براي تو رو میخیله خب، ت. فکر کنم حق با شماست«. رسیدپدرش آزرده خاطر به نظر می

».براي هر دوي شما«. آریا را دید» .سنسا

دانست که پرنس جافري حضور خواهد داشت و از می» .دمي اونا نمیي احمقانهاهمیتی به مسابقه«: آریا گفت

.پرنس جافري متنفر بود

».ور تو نخواهد داشتاي به حضکسی عالقه. قراره مراسم باشکوهی باشه«. سنسا سرش را باال گرفت

تا حد مرگ . شهها بشنوم، نظرم عوض میاگه باز از این حرف. کافیه، سنسا«. ي پدرشان برق زدخشم در قیافه

»انتظار دارم مثل خواهرها رفتار کنید، مفهومه؟. شما خواهرید. اماز این دعواي دایمی شما دو نفر خسته

. آریا سرش را پایین انداخت و با اخم به بشقابش خیره شد. ادسنسا لبش را گاز گرفت و با سر پاسخ مثبت د

ها را با پشت دستش پاك کرد، مصمم براي اینکه گریه نخواهد با عصبانیت آن. سوزاندهایش را میاشک چشم

. کرد

کمی امشب اشتهاي خیلی . لطفاً منو عفو کنید«: 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 هالن . بعد رفتن او، سنسا و جین پول با هیجان مشغول پچ پچ شدند

با هم فرق . ي نیزه مناسب نباشهحاال اسب جنگی تو شاید براي مسابقه«. ها را آغاز کردي اسبصحبت درباره

، هاروین 109ها را قبالً شنیده بودند؛ دسموند، جکزي مردها این صحبتهمه» .تدارند، اوه نه، اصالً یه چیز نیس

.داد زد که باز برایش شراب بریزند110پسر هالن با فریاد او را ساکت کردند و پورتر

١٠٩Jacks
110 Porther
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گذاشتند، غذایش را در اگر می. داد که این چنین باشدترجیح می. داداهمیت نمی. زدهیچ کس با آریا حرف نمی

دادند؛ وقتی که پدرش مجبور بود با پادشاه یا اربابی یا اش را میگاهی اجازه. خوردخوابش به تنهایی میاتاق 

در آن . خورد؛ فقط پدر و او و سنساي مواقع در حضور پدرش غذا میبقیه. اي از مکانی غذا بخوردفرستاده

خواست که سر به سر برن بگذارد و می. دکراوقات بود که بیش از هر زمان براي برادرهایش احساس دلتنگی می

خواهر «خواست که جان موهایش را بهم بریزد و او را می. با ریکان فسقلی بازي کند و راب به او لبخند بزند

کسی برایش نمانده بود . اما همه آن چیزها از دست رفته بود. صدا کند و با هم جمالت را تمام کنند» کوچولو

.زد، مگر اینکه پدرشان وادارش کندحرف نمیجز سنسا، و سنسا با او

پدرش زیاد گفته بود که یک حکمران . خوردنددر وینترفل که بودند، تقریباً نصف مواقع در تاالر بزرگ غذا می

: یک بار شنید که پدرش به راب گفت. ها غذا بخوردخواهد وفاداري افرادش را حفظ کند، باید با آناگر می

از افرادت نخواه که براي یه . تت هستند بشناس و کاري کن که اونا هم تو رو بشناسنداشخاصی که در خدم«

در وینترفل پدرش همیشه یک صندلی اضافه سر میز خودش داشت و هر روز از شخص » .غریبه بمیرند

ي غله و شبی نوبت ویون پول بود و صحبت از سکه و ذخیره. ي او بنشیندخواست که سر سفرهمتفاوتی می

هاي او در مورد زره و شمشیر و دماي مناسب ي بعد، میکن بود و پدرش به صحبتدفعه. شدخدمتکارها می

انتها در مورد اسب، یا روز دیگر شاید هالن بود با گفتگوي بی. دادکوره و بهترین روش تفت آهن گوش می

.هایشصهي پیر با قسپتون شیل از کتابخانه، یا جوري، یا سر رودریک، یا حتی ننه

ي همچنین شیفته. آمدها خوشش نمیآریا 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، شوالیههاي اشخاص روي نیمکتشنیدن حرف

ی بیندازد و در سرقت کیک از آشپزخانه ها گلوله برفعادت داشت که به آن. جسور، سربازهاي پیر باتجربه

هاي کرد و با بچهها اسم پیدا میدادند و او براي نوزادهاي آنها به او کلوچه میهمسرهاي آن. همدستشان شود

تام چاق به او آریاي زیرپا . کردشو بازي می-من- قلعه- ها و مهموندوشیزه- و- باشک و هیوالهاها قایمآن

.آمداز آن اسم خیلی بیشتر از صورت اسبی خوشش می. او همیشه زیر پاستگفت کهگفت، چون میمی

از وقتی که به بارانداز . ي یک دنیا دورتر، و حاال همه چیز عوض شده بودفقط اینکه آن وینترفل بود، به اندازه

ها، از اال از صداي آنح. آمدآریا از آن بدش می. خوردندپادشاه رسیده بودند، اولین بار بود که با مردها غذا می
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ها دوستانش بودند، پیش پیش از این، آن. کردند نفرت داشتهایی که تعریف میي خندیدنشان، از داستاننحوه

ها اجازه دادند که ملکه لیدي را آن. اش دروغ بوددانست که همهکرد، اما حاال میها احساس امنیت میآن

جین پول به آریا تعریف کرده بود که بدن او . بعد تازي مایکا را یافتاین به حد کافی هولناك بود، اما . بکشد

آن قدر قطعه قطعه شده بود که در یک گونی به قصاب تحویلش داده بودند و مرد بیچاره ابتدا گمان کرده بود که 

و صداي هیچ کس بلند نشده بود، شمشیري کشیده نشده بود، هیچ . اندیک خوك سالخی شده به او داده

ي محافظین خواست شوالیه شود، نه جوري که فرماندهزد، نه الن که مینه هاروین که همیشه الف می. عتراضیا

.نه حتی پدرش. بود

نخورده اش دستکباب دنده. آریا به بشقابش چنان آهسته زمزمه کرد که کسی نشنید» .اون دوست من بود«

نگاهش به آن . ي نازکی از روغن روي بشقاب بسته شده بودها الیهمانده بود؛ دیگر سرد شده بود و زیر دنده

»برید، بانوي جوان؟کنید کجا دارید تشریف میببخشید، فکر می«. بشقاب را کنار زد. افتاد و احساس تهوع کرد

اجازه هست که مرخص بشم، . گشنه نیستم«. آریا به یاد آوردن آداب معاشرت را دشوار یافت. سپتا موردان بود

»؟لطفاً

».کنیشینی و تمام بشقابت رو تمیز میمی. 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«

.شنیدشد، میمردها و فریادهاي سپتا موردان را که بلندتر و بلندتر می

وقتی دید که آریا با سرعت به طرفش . کردسر پست خود، از در ورودي برج دست محافظت میتام چاق

و » ...یه لحظه، صبر کن ببینم، کوچولو«: شروع به صحبت کرد. زند، پلک زددود و شنید که سپتا داد میمی

پاهایش . دویدبه باال میهاي چرخان برجدست دراز کرد، اما آریا از بین پاهاي او سر خورد و بعد داشت از پله

.شنیددادند و از پشت سر، نفس نفس زدن تام چاق را میروي سنگ صدا می

آمد و چیزي که بیش از همه دوست داشت، درِ اتاقش تنها مکان در کل بارانداز پادشاه بود که از آن خوشش می

بست و کلون سنگین را وقتی آن در را می. ي بلوط و نوارهاي سیاه آهنیاي بزرگ از چوب تیرهآن بود؛ قطعه
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تام خپل یا سنسا یا جوري یا تازي، هیچ توانست وارد اتاقش شود، سپتا موردان یاانداخت، هیچ کس نمیمی

.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 طورسنسا چنین می. همه چیزهاي بدي که اتفاق افتاده بودهمه چیز تقصیر او بود،. همه

»آریا، دختر خانم، موضوع چیه؟ اینجایی؟«. زدتام چاق داشت در می

تام چاق همیشه راحت گول . مدتی بعد، صداي دور شدن او را شنید. در زدن متوقف شد» !نه«: داد زد

.خوردمی

زانو زد، درش را باز کرد و با دو دست شروع کرد به بیرون کشیدن . ي تختش رفتایهآریا سراغ صندوق کنار پ

در ته صندوق بود، همان جایی که . ها روي زمینهاي ابریشمی و ساتن و مخمل و پشمی و ریختن آنلباس

. آریا آن را با دقت برداشت و تیغ باریک را از غالف بیرون کشید. قایمش کرده بود

.نیدل

اگر از مایکا نخواسته . تقصیر او بود، تقصیر او، تقصیر او. هایش پر اشک شده به یاد مایکا افتاد و چشمدوبار

...بود که با او تمرین شمشیرزنی کند

»شنوي؟کنی، میآریا استارك، فوراً این در رو باز می«. ي پیش به در کوبیدندتر از دفعهمحکم

.اي به هوا زدبا خشونت ضربه» !به نفعته که وارد نشی«: اخطار داد. آریا نیدل در دست به سمت در برگشت

»!شهجناب دست از این کارت مطلع میعالی«. سپتا موردان برآشفت

».برو. دماهمیت نمی«: آریا داد کشید

».دمشی خانم جوان، بهت قول میاز این رفتار گستاخانه پشیمان می«
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.ها را شنیدفتن سپتا از پلهآریا دم در گوش داد تا صداي پایین ر

تنها اگر مثل برن بلد بود که از دیوار باال برود؛ . نیدل در دست، به کنار پنجره برگشت و به حیاط چشم دوخت

گریخت، از سنسا و سپتا موردان و رفت، از این مکان هولناك میشد و از برج پایین میاز پنجره خارج می

توانست از آشپزخانه کمی غذا کش برود، نیدل را به همراه می. شدمیها دور ي آنپرنس جافري، از همه

دنت پیدا توانست که نایمریا را در جنگل وحشی پایین ترايمی. بردهاي خوب و ردایی گرم با خودش میچکمه

آن . بودآرزو کرد که جان اینجا در پیشش . رفتندگشتند، یا به دیوار پیش جان میکند و با هم به وینترفل برمی

.کردوقت شاید این همه احساس تنهایی نمی

. صداي پدرش بود» آریا«. از پنجره رو برگرداند و خیاالتش بگریزنداي آرام به در باعث شد که  صداي ضربه

».باید حرف بزنیم. در رو باز کن«

باعث . بود تا خشمگیناش بیشتر غمگین 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. روي خجالت چشم به زمین دوخت

.آریا فراموش کرده بود که نیدل در دستش است» .مال من«

».بده به من«

پدرش . دانست که آیا هرگز آن را دوباره در دست خواهد گرفت یا نهنمی. اکراه شمشیرش را تسلیم کردآریا با

یه شمشیر «. تیزي نوك را با شستش امتحان کرد. آن را زیر نور چرخاند و هر دو سمت تیغه را معاینه کرد

».نهیکاین کار م. شناسماش رو میبراوسی، با این حال فکر کنم که عالمت سازنده

.نگاهش را پایین انداخت. توانست به او دروغ بگویدآریا نمی

از دست . خبرمشه و من کامالً بیي من از آهنگري خودم مسلح میدختر نه ساله«. لرد ادارد استارك آه کشید

هم ي خودمي خونهره که به هفت پادشاهی حکومت کنه، با این حال ظاهراً من از ادارهپادشاه انتظار می

»چطور شده که تو صاحب شمشیر شدي، آریا؟ اینو از کجا آوردي؟. عاجزم
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.داد، نه حتی به پدرشانجان را لو نمی. آریا لبش را جوید و چیزي نگفت

این «. 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 میسپتا موردان اگه می. یست، مخصوصاً براي دخترهاها نبازي بچهاسباب

»گفت؟می

».از سپتا موردان متنفرم. کردممن بازي نمی«: آریا مصرانه گفت

ده، گرچه به شهادت خدایان، تو این اش انجام نمیسپتا کاري جز وظیفه«. لحن پدرش رك و قاطع بود» .کافیه«

ي غیرممکن ساختن یه بانو از تو رو به مادرت و من وظیفه. زن بیچاره به جنگ تبدیل کرديکار رو براي 

».ي اون گذاشتیمعهده

»!خوام یه بانو باشممن نمی«: آریا برآشفت

».ها خاتمه بدمبازي رو با زانو بشکنم و به این یاوهباید همین حاال و در همین جا این اسباب«

.داد که مطمئن نیستاما صدایش لو می» .شکنهنیدل نمی«: آریا با لجاجت گفت

. گفتمیخون گرگپدرم بهش . تو روح سرکشی داري، دخترم. آه، آریا«. پدرش آه کشید» پس اسم هم داره؟«

حاصلش براي هر دوي اونا قبر زودرس . در وجود لیانا کمی ازش وجود داشت و در برادرم بیش از یک کم

افتاد که او از پدر خودش یا برادر و خواهري که صداي او حس کرد؛ خیلی کم اتفاق میآریا غم را در» .بود

گاهی منو به یاد اون . بستداد، لیانا شاید شمشیر میاگه پدرم اجازه می«. قبل تولد آریا مرده بودند صحبت کند

».حتی بهش شباهت ظاهري داري. ندازيمی

.شدولی هیچ وقت در مورد آریا گفته نمی. گفتندهمه این طور می. آریا جا خورده بود» .لیانا خوشگل بود«

. شمشیر را بلند کرد و نگه داشت» .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«

»سپتا موردان؟ اصالً اولین اصل مبارزه با شمشیر رو بلدي؟خواهرت؟
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».کنهنوك تیزشه که حریف رو سوراخ می«. تنها چیزي که به نظرش رسید، درسی بود که جان داده بود

».اش همینهفکر کنم که چکیده«. پدرش به خنده افتاد

» ...کردم که یاد بگیرم، اماسعی می«. ودخواست که توضیح دهد، کاري کند که پدرش متوجه شآریا مایوسانه می

رویش را . کامالً ناگهانی اسیر غم شد» .از مایکا خواستم که با من تمرین کنه«. هایش را اشک پر کردچشم

»...تقصیر من بود، من بودم که. من ازش خواستم«: با گریه گفت. لرزیدمی. برگرداند

او با محبت نگهش داشت و . ي او گریه کردروي سینهبه سمت او برگشت و. ناگهان در آغوش پدرش بود

تو پسر قصاب رو . براي دوستت عزاداري کن، اما هرگز خودت رو سرزنش نکن. نه عزیزم«: زمزمه کرد

».کنهرحمیه که بهش خدمت میخونش به گردن تازي و زن بی. نکشتی

متنفرم، تازي و ملکه و پادشاه و پرنس ازشون «: 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

».تنها براي این دروغ گفت که جافري ازش خوشش بیاد

»کنی واقعاً باور کردم که نایمریا فرار کرده؟مگه فکر می. گیمما همه دروغ می«

».جوري قول داد که نگه«. احساس شرم صورت آریا را سرخ کرد

حتی یه . بعضی چیزها هست که الزم نیست به من گفته بشه. جوري سر حرفش مونده«: پدرش با لبخند گفت

».دید که اون گرگ هرگز تو رو به میل خودش ترك نخواهد کردآدم کور هم می

هاي گرگ. خوامشگفتم که فرار کنه، بره آزاد باشه، دیگه نمیبهش. مجبور شدیم سنگ بندازیم«: زده گفتفلک

جوري گفت که جنگل پر از . شنیدیمهاشون رو میتونست باهاشون بازي کنه، صداي زوزهاي بودند که میدیگه

دو بار . کرد و آخرش مجبور شدیم بهش سنگ بندازیماما باز هم دنبالمون می. تونه آهو شکار کنهحیوانه و می

کرد خیلی احساس شرم کردم، اما کار درستی بود، مگه نه؟ ملکه کاري می. نالید و به من نگاه کرد. هش خوردب

».که اونو بکشند
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پدرش قبل از در آغوش گرفتن او » .از روي شرافت بوده... شه گفت که دروغ همحتی می. کار درستی بود«

داشت و به سمت پنجره رفت، در آنجا مدتی ایستاد و به اکنون شمشیر را دوباره بر. نیدل را کنار گذاشته بود

روي صندلی کنار پنجره نشست و نیدل را روي . هایش متفکر بودندوقتی برگشت، چشم. حیاط خیره شد

».باید سعی کنم که چیزهایی رو به تو توضیح بدم. آریا، بشین«. پاهایش گذاشت

هاي خودم مطلعت تر از اونی که از تمام نگرانیوچکتو ک«: پدرش گفت. ي تختش نشستبا اضطراب روي لبه

».دونیشعار ما رو می. کنم، اما همچنین یه استارك وینترفلی هستی

».زمستون داره میاد«: آریا زمزمه کرد

تو موقع تابستانی . دنت چشیدیم؛ و وقتی که برن افتاداش رو در ترايمزه. روزگار خیلی ظالمانیه، دخترم«

عالمت . رسهاي تجربه نکردي، اما حاال زمستون واقعاً داره میهیچ وقت چیز دیگه. شدي، عزیزمطوالنی متولد

».خاندان ما رو بیاد بیار، آریا

.ناگهان ترس برش داشت و پاهایش را به روي سینه جمع کرد» .دایرولف«: با فکر نایمریا گفت

میره، وزند، گرگ تنها میباره و بادهاي سفید میمیوقتی برف . ها بهت بگم، دخترمبذار چیزي در مورد گرگ«

موقع زمستون ما باید از همدیگه حمایت کنیم، همدیگه رو . تابستون وقت مشاجره است. مونهاما گله زنده می

پس اگه الزمه که متنفر باشی، از کسانی متنفر باش که واقعاً . گرم نگه داریم، قدرت همدیگه رو شریک بشیم

ي شما شاید به اندازه. سنسا خواهرته... سپتا موردان زن خوبیه و سنسا. دن به ما رو دارندقصد صدمه ز

تو به اون محتاجی، همون طور که . خورشید و ماه متفاوت باشید، اما خون یکسانی در قلب شما جریان داره

».و من به هر دوي شما محتاجم، خدایان به من کمک کنند... اون به تو محتاجه

.گفتدروغ نمی» .از سنسا متنفر نیستم، نه واقعاً«. رسید که آریا را غمگین کردچنان خسته به نظر میپدرش 

. اینجا وینترفل نیست. ما به جاي خطرناکی اومدیم، دخترم. خوام بهت دروغ بگمخوام بترسونمت، اما نمینمی«

سرکشی تو، فرار کردن، . ون دعوا باشهنباید بین خودم. ما دشمنانی داریم که نیت خیر نسبت به ما ندارند
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اینجا و حاال، با رسیدن . هاي تابستانی یه بچه بودنددر وطن اینا بازي... هاي از روي عصبانیت، نافرمانیحرف

».وقت بزرگ شدنه. کنهقریب زمستون، موضوع فرق می

قوي هم «. کرده بودهیچ وقت بیش از این لحظه به پدرش احساس عشق ن» .شمبزرگ می«: آریا قول داد

».ي راببه اندازه. تونم باشممی

».بگیر«. ي نیدل را به سمتش گرفتپدرش دسته

ترسید که اگر دست دراز کند، می. مدتی از دست زدن به آن هراس داشت. با حیرت به شمشیر چشم دوخت

.را در دست گرفتو آریا آن » .بگیرش، مال توست«: دوباره از دسترس خارج خواهد شد، اما پدرش گفت

»تونم نگهش دارم؟ واقعاً؟می«

سعی کن که . کنماگه ازت بگیرمش، بعد دو هفته حتماً زیر بالشت یه گرز پیدا می«. پدرش لبخند زد» .واقعاً«

».خواهرت رو سوراخ نکنی، حاال هر قدر هم که تحریک شدي

.محکم بغل کردشد، نیدل راوقتی پدرش از اتاق خارج می» .دمقول می. کنمنمی«

سپتا با شک . صبح روز بعد، موقع صبحانه از سپتا موردان عذر خواست و از او خواست که رفتارش را ببخشد

.به او خیره شد، اما پدر سرش را با رضایت تکان داد

میزهاي چوبی جمع شده بودند. سه روز بعد، موقع ظهر پیشکار پدرش، ویون پول، او را به تاالر کوچک فرستاد

دیر کردي، «: به نظرش تاالر خالی رسید تا اینکه صدایی ناآشنا گفت. ها کنار دیوارها چیده شده بودندو نیمکت

مردي الغر با سري تاس و دماغی بزرگ شبیه منقار، از سایه بیرون آمد که در دستش دو شمشیر چوبی » .پسر

ن شهرهاي آزاد را داشت؛ براوس، شاید هم ي آهنگیلهجه» .فردا تو سر ظهر اینجا باید باشی«. باریک داشت

.میر

»تو کی هستی؟«: آریا پرسید
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آریا دست دراز کرد، نتوانست . یکی از شمشیرهاي چوبی را به سمت آریا انداخت» .من مربی رقص تو هستم«

».حاال برش دار. گیریشفردا می«. آن را بگیرد، صداي افتادن آن به روي زمین را شنید

آریا آن را برداشت و با . چوب نبود، بلکه شمشیر واقعی چوبی با دسته و محافظ دسته بودتنها یک شاخه 

.تر از نیدلتر از ظاهرش بود، خیلی سنگینسنگین. اضطراب در جلوي خودش با هر دو دست نگه داشت

راي ضربه این یه شمشیر دو لبه نیست که ب. راهش این نیست، پسر«. هایش را روي هم کوبیدمرد 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 . الزمه که سنگین باشه چون باید نیرومند بشی، و همین طور براي توازن الزمه«

».باید فقط با یک دست بگیري. شده

شمشیر را با دست . دسته برداشت و عرق کف دستش را روي شلوارش پاك کردآریا دست راستش را از روي

همه چیز وارونه است، کار دشمنت رو . چپ خوبه«. ظاهراً مورد تایید مرد قرار گرفت. چپش نگه داشت

تو به الغري . بدنت رو به یک طرف بچرخون، بله، این طوري. حاال ایستادنت غلطه. کنهناخوشایندتر می

بذار . حاال دسته رو چطور گرفتی. تري هستیاین هم خوبه، هدف کوچک. دونستی کهنیزه هستی، میي دسته

این . این طوري، بله«. هاي آریا را بلند کرد و دوباره بستتر آمد و به دست او نگاه کرد، انگشتنزدیک» .ببینم

».همه محکم نگیرش، نه، دستت باید چاالك و باظرافت باشه

»؟اگه بندازمش«

نُه 111سیریو فورل. تونی یه قسمت از دستت رو بندازي؟ نهمی. تیغ باید جزئی از دستت باشه«: مرد تاس گفت

».به حرفش گوش کن، پسر. دونهسال بهترین شمشیرزن دریاساالر براوس بوده، این چیزها رو می

».من دخترم«: آریا اعتراض کرد. گفته بود» پسر«سومین بار بود که به او 

111 Syrio Forel
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این طوري، دسته رو این «. هایش را روي هم زددندان» .پسر، دختر، تو فقط یه شمشیري«: یو فورل گفتسیر

»...دستت تبر نگرفتی که، دستت یه. طور باید بگیري

.آریا قاطعانه حرف او را تکمیل کرد» .سوزن گرفتم... «

وستروس، بریدن و کوبیدن، رقص بچه، یادت باشه که رقص آهنین. کنیمحاال رقصیدن رو شروع می. درسته«

ها از همه انسان. هاست، رقص آب، چابک و ناگهانیاین رقص براوسی. گیریم، نهها، نیست که ما یاد میشوالیه

یک قدم به عقب » .میرندکنه و میدونستی؟ وقتی سوراخشون کنی، آب ازشون نشت میآب درست شدند، می

».کنی که به من حمله کنیحاال سعی می«. برداشت، شمشیر چوبی خودش را بلند کرد

ي عضالت بدنش گرفته بودند و درد چهار ساعت تالش کرد، تا اینکه همه. آریا سعی کرد که به او ضربه بزند

.گفت که چکار کندزد و به او میهایش را روي هم میو در این مدت، سیریو فورل دندان. کردندمی

.تمرین واقعی روز بعد شروع شد
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دنریس-23

».هادریاي داترك«: سر جورا مورمونت افسار اسبش را کشید، باالي تپه در کنار او ایستاد و گفت

دنی موافق بود که یک . ها دشتی وسیع و خالی تا افق در دور و پشت آن گسترش یافته بودزیر پاي آن

انتهایی که با اي نبود، فقط علفزار بیاز اینجا به بعد، تپه و کوه و درخت وجود نداشت، شهر یا جاده. دریاست

».چه سبزه«. داشتندها مثل سطح دریا موج بر میوزش باد، ساقه

هاي قرمز تیره، افقی تا افق ها ببینیش؛ گلباید در فصل شکوفه. اینجا و در این موقع«. سر جورا موافق بود

. بینی که دنیا به رنگ برنز کهنه در اومدهمیاگه فصل خشکسالی بیاي،. کننددیگه رو مثل دریایی از خون پر می

ها وجود داره، علف به زردي لیمو و به تیرگی صدها نوع از علف در این دشت. و این فقط هرانا است، دخترم

هاي سایه دریاهایی شه که در سرزمینگفته می. کمانهاي رنگیننیل، علف آبی و علف نارنجی و علف به رنگ

هاي ي علفهمه. اش به شفافی شیشه استره که بلندتر از یه مرد سوار بر اسبه و ساقهاز علف شبح وجود دا

ها ادعا دارند که روزي علف شبح داترك. درخشهکشه و در تاریکی، با روشنایی ارواح ملعونین میدیگه رو می

».گذارهپوشونه و هیچ شکل از زندگی باقی نمیتمام دنیا رو می

خوام به اینجا خیلی زیباست، نمی. خوام در این مورد صحبت بشهفعالً نمی«. به لرز انداختاین فکر بدن دنی را 

».مرگ همه چیز فکر کنم

».هر طور که مایلید، کالیسی«: 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 . آمدندیه داشتند از تپه باال میبق

اینجا در دشت، برادرش شخص عاجزي . داشتند، اما ویسریس هنوز با رکاب کوتاه و زین تخت مشکل داشت

نتاس منتظر بماند و پیشنهاد کرده وکیل ایلیریو از او خواهش کرده بود که در پ. آمدنش کار صحیحی نبود. بود

تا زمانی که بدهی پرداخت نشده و . بود که در ویالي خودش میزبان او باشد، اما گوش ویسریس بدهکار نبود

اش گذاشته ویسریس دست روي شمشیر قرضی. ماندبه تاجی که به او وعده داده شده نرسیده، پیش دروگو می
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کنه که کاله سر من بگذاره، افسوس خواهد خورد که معناي بیداري اژدها و اگه سعی «: بود و سوگند خورده بود

.ایلیریو با شنیدن این حرف تنها پلک زده بود و براي او آرزوي سالمتی کرده بود» .رو درك کرده

. نقص بودامروز زیادي بی. هاي برادرش ندارداي به شنیدن نق زدندنی متوجه شد که در حال حاضر هیچ عالقه

با هر نفس باد، دریاي چمن آه . زدرنگ بود و آن باال یک باز به دنبال شکار چرخ میان آبی خوشآسم

ي ضایع اجازه. کرد و احساس آرامش داشتهوا را روي صورتش گرم حس می. کردکشید و سر خم میمی

.دادکردنش را به ویسریس نمی

».دمبگو که من دستور می. ایستندبهشون بگو که ب. اینجا صبر کنند«: دنی به سر جورا گفت

اش ها و سینهاي شبیه به گاو نر داشت و دستگردن و شانه. اي نبودسر جورا مرد خوش قیافه. شوالیه لبخند زد

با این حال، لبخندش باعث آسایش . را موي زبر سیاه چنان پوشانده بود که چیزي براي سرش باقی نمانده بود

».ها صحبت کنی، دنریسگیري که شبیه ملکهمیداري یاد«. شدخیال 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 بودشیب زیاد و سنگالخ بود، اما بدون ترس می

اي نشده بود، هرگز تارگرین تا زمانی که سوار نقرهویسریس به او گفته بود که یک پرنسس است، اما دنریس

.احساس پرنسس بودن نکرده بود

کاالسار درست صبح روز بعد از عروسی او اردوگاهش را جمع و به شرق به سمت . آسان به دست نیامده بود

زین روي . کرد که به زودي خواهد مردوییس داترك به راه افتاده بود، و با رسیدن روز سوم دنی فکر می

هایش هایش ساییده شده بود، افسار روي دستپوست ران. هاي زشت و خونین باز کرده بودنشیمنگاهش زخم

وقتی . داشتکرد که به زحمت خودش را راست نگه میتاول انداخته بود، عضالت ساق و پشتش چنان درد می

.شد، براي پیاده شدن از اسب محتاج کمک کنیزهایش بودغروب می

کرد، همان طور که موقع کال دروگو موقع سواري اعتنایی به او نمی. آوردرسیدن شب نیز آسایش نمیحتی 

اعتنا بود، و عصرهایش را با نوشیدن به همراه جنگجویان و سواران همخونش، مسابقه جشن عروسی به او بی
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جایی در این بخش از زندگی دنی . گذراندهاي گرانبهایش و تماشاي رقص زنان و مرگ مردان میدادن 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 بیآمد و در تاریکی بیدارش میاما هر شب قبل از سحر، دروگو به چادر او می. ببرد

کرد که دنی از آن همیشه به سبک داترکی از پشت او را تصاحب می. بگیردتاخت، از دنی سوارياسب می

توانست کردند و میهایی نبود که صورتش را خیس میخشنود بود؛ به این شکل، شوهرش قادر به دیدن اشک

بست و آهسته خر و پف هایش را میشد، چشمدروگو وقتی کارش تمام می. هاي درد را با بالش خفه کندناله

.اش بیش از آن درد داشت که بتواند بخوابدکشید و بدن کوفته و زخمیکرد، دنی کنار او دراز میمی

یک شب تصمیم . تواند بیش از این تحمل کندروز پشت روز، و شب پشت شب سپري شد تا دنی دانست که نمی

...دهد خودش را بکشد تا اینکه ادامه دهدگرفت که ترجیح می

تنها خودش بود و . این بار ویسریس حاضر نبود. ه خواب رفت، باز رویاي آن اژدها را دیداما وقتی آن شب ب

دنی حس کرد که خون خودش . ها را خیس و لزج کرده بودهایش به سیاهی شب بودند و خون آنفلس. اژدها

داغ به بیرون ي ي مذاب بودند و وقتی دهانش را باز کرد، شعلههایی از گدازههاي اژدها چشمهچشم. است

کند، آغوشش را به روي آتش باز کرد و گذاشت که تمام بدنش را ببلعد، شنید که دعوتش میدنی می. غرید

حس کرد که پوستش سوخت و سیاه شد و کنده شد، حس . گذاشت که پاکش کند و شکل جدیدي به او بدهد

.قدرت و نشاط و استحکام کرداحساس. کردکرد که خونش جوشید و بخار شد، با این حال دردي حس نمی

مثل این بود که خدایان دعایش را شنیده بودند و . کندو روز بعد با شگفتی دید که آن قدر هم بدنش درد نمی

کالیسی، موضوع چیه؟ «: ژیکوي پرسیده بود. حتی کنیزهایش نیز متوجه تغییر شدند. دلشان به رحم آمده بود

»ناخوش هستید؟

یکی را لمس کرد، . ي اژدهایی ایستاده بود که ایلیریو موقع جشن عروسی به او داده بودهاکنار تخم» .بودم«

کرد که سیاه و سرخ دنی به این فکر می. ترین در بین سه تا، و با مالیمت دستش را روي پوسته کشیدبزرگ

اینکه هنوز یا ... شدهایش به شکل عجیبی گرم حس میسنگ زیر انگشت. است، درست مثل اژدهاي رویایش

.دید؟ با اضطراب دستش را کنار کشیدخواب می
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هایش هایش نیرومندتر شدند؛ تاولساق. شدتر از روز قبل میاز آن ساعت به بعد، هر روز برایش آسان

.هاي نرمش به استحکام چرم شدندهایش پینه بستند؛ رانشکافتند و دست

اش مادیان واري به سبک داترکی را بیاموزد، اما مربی واقعیکال به کنیزش، ایري، دستور داده بود که به او س

هر روز که . رسید که اسب از تغییرات روحی او آگاه بود، انگار که هر دو شریک یک ذهن بودندبه نظر می. بود

اي بودند و اسم عاطفهها قوم خشن و بیداترك. کردگذشت، دنی روي زین احساس اعتماد بیشتري میمی

هیچ وقت به چیزي این . گفتاي میوي حیوانات از رسومشان نبود، پس دنی به او خیلی ساده نقرهگذاشتن ر

.همه عالقمند نشده بود

او با دروگو و . با پشت سر گذاشتن آزمون دشوار سوارکاري، دنی شروع به توجه به سرزمین اطرافش کرد

شد، بکر و دست نخورده اي که وارد میمنطقهکرد، بنابراین به هرسواران همخونش در راس کاالسار سفر می

اي کنندهکرد و ستون خفهها را گلی میدر پشت سرشان شاید که قشون عظیم زمین را زیر و رو، و رودخانه. بود

.کرد، اما سرزمین جلوي رویشان همیشه سبز و خرم بوداز غبار به آسمان بلند می

هاي کوچکی رد شدند که بندي شده و دهکدههاي کرتنار مزرعههاي کم ارتفاع نوروس گذشتند، از کاز تپه

ي عریض آرام رد شدند، از سه رودخانه. کردندشده تماشایشان میاهالی با نگرانی از باالي دیوارهاي گچکاري

هايکنار آبشاري بلند و آبی اردو زدند، ویرانه. اما چهارمی باریک و خروشان بود و عبور از آن توام با خطر

از . نالندي آن ارواح میهاي مرمر سیاه شدهشد در میان ستوناي را دور زدند که گفته میشهر وسیع مرده

به مدت نصف . رسید و مثل تیر داترکی مستقیم بودندهاي والریائی رد شدند که قدمتشان به هزار سال میجاده

ي رشان سایبانی طالیی کشیده بودند و تنهها باالي سگذشتند که در آن برگي ماه از جنگل کوهور میدوره

هایی با موي خالی و میموندر آن جنگل، گوزن بزرگ و ببر خال. ي یک شهر بوددرختان به عریضی دروازه

گریختند و چشم دنی به کردند، اما همه قبل از رسیدن کاالسار میهاي درشت ارغوانی زندگی میاي و چشمنقره

.هیچ کدامشان نیفتاد

هنوز بعد یک روز طوالنی سواري کردن، بدنش . شدعذاب کشیدنش داشت محو میيخاطرهدیگر تا آن زمان 

شد، به شوق اینکه سوار زین میکمال میلافتاد، اما درد حاال نوعی شیرینی داشت و هر روز صبح با به درد می
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ها کرده بود، و اگر موقع ز شبحتی شروع به لذت بردن ا. هاي سرزمین پیشرو آگاه خواهد شدیاز شگفت

.نالید، همیشه از روي درد نبودتصاحب بدنش توسط دروگو باز می

دنی سرعتش را به یورتمه آهسته کرد و خودش را در . اش کردندهاي بلند و انبوه محاصرهدر پایین تپه، علف

آمد، اما بعد غروب پیشش میکال دروگو تنها. در کاالسار هیچ وقت تنها نبود. تنهایی دریاي سبز غرق کرد

سواران همخون دروگو و . خوابیدندشستند و کنار ورودي چادرش میدادند و او را میکنیزهایش به او غذا می

اي ناخوشایند مردانی که محافظ خاص او بودند، هیچ وقت زیاد دور نبودند و برادرش شب و روز مانند سایه

ادامه داد و به عمق بیشتري از دریاي . لرزید، در باالي تپه شنیدمیصداي او را که از خشم. کردتعقیبش می

.ها فرو رفتداترك

هوا آکنده از عطر خاك و علف، مخلوط با بوي عرق اسب و بدن دنی و روغن مویش . اطرافش سبز بوديهمه

ناگهان هوس کرد . دیددنی نفس عمیقی کشید و خن. رسیدندمتناسب با اینجا به نظر می. هاي داترکیرایحه. بود

از زین پایین پرید و موقع در آوردن . که زمین را زیر پایش حس کند و شستش را در خاك سیاه فرو کند

.اي براي خودش بچردهاي بلندش، گذاشت که نقرهچکمه

سر . افسار اسبش را کشید و اسب عقب عقب رفت. ویسریس مانند توفان تابستانی ناگهان جلویش ظاهر شد

. از روي اسب پایین پرید و سکندري خورد» دي؟ به من؟به من دستور می! با چه جراتی«: داد کشیددنی 

فراموش «. دنی را گرفت و تکان داد. کرد دوباره روي پا بایستد، صورتش برافروخته بودموقعی که سعی می

»!نگاه کن. کردي که 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

. ظاهرش چنان بود که انگار به اینجا تعلق داشت. اش بودي عروسیداري را پوشیده بود که هدیهي نقشجلیقه

.ي زنجیربافت بودویسریس آلوده به ابریشم شهري و زره

فهمی؟ من فرمانرواي هفت پادشاهی هستم، من می. دها رو نداريتو حق دستور دادن به اژ«: کشیدهنوز داد می

هایش ي دنی رفت، انگشتدستش به زیر جلیقه» کنی؟گیرم، گوش میي رییس قبیله دستور نمیاز زن هرزه

»کنی؟گوش می«. محکم به پستان او چنگ زدند
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.دنی او را هل داد؛ محکم

هیچ وقت با . دنی هیچ وقت در برابر او نایستاده بود. کردندنمیهاي بنفشش باور چشم. ویسریس به او خیره شد

.دانست که حاال کتک خواهد خورد، و خیلی بددنی می. اش از خشم در هم رفتقیافه. 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 کردندها او را که براي رهایی تقال میكداتر. شدد، داشت خفه میخزی

دنی متوجه نشد، اما تا آن وقت دیگر ایري به همراه سر جورا و بقیه همراهان . دست او بود، سوالی پرسید

»خواهید اونو بکشه، کالیسی؟پرسه که میجاگو می«: ایري گفت. رسیده بود

».نه، نه«: دنی پاسخ داد

کنه که کارو فکر می«: ایري گفت. ها خندیدندیکی دیگر با صداي بلند چیزي گفت و داترك. جاگو این را فهمید

».شما باید یک گوشش رو قطع کنید تا احترام گذاشتن یادش نره

زد و هاي نامفهومی میرفي شالق فرو برده بود، حهایش را به زیر حلقهویسریس روي زانوهایش بود، انگشت

.شالق سفت دور ناي او را گرفته بود. کردبراي تنفس تقال می

».اي ببینهخوام صدمهبگو که نمی«: دنی گفت

جاگو شالق را کشید، ویسریس مثل عروسکی که به نخ متصل باشد دور . ایري حرف او را به داترکی تکرار کرد

اش را جایی که شالق زیر چانه. شده بود، دوباره روي زمین خزیدحاال که از بند چرمی آزاد . خودش چرخید

من بهش هشدار دادم که چه اتفاقی میفته، بانوي «: سر جورا گفت. شدبریده بود، خط نازکی از خون دیده می

».بهش گفتم که طبق دستور شما روي تپه بمونه. من

ویسریس با صورت سرخ روي زمین » .ه گفتیددونم کمی«: کرد، گفتدنی در حالی که ویسریس را تماشا می

چرا قبالً . انگیز بودههمیشه رقت. انگیزي بودموجود رقت. کردبلعید و ناله میدراز کشیده بود، با صدا هوا می

.هرگز متوجه نشده بود؟ جایی از درون دنی را که قبالً ترس پر کرده بود، اکنون تهی بود
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توانست آنچه را که نمی. ویسریس با دهان باز به او خیره شد» .رو بگیراسبش«: دنی به سر جورا دستور داد

: با این حال به زبان آورد. زندها را میکرد که دارد این حرفشنید باور کند؛ و نه اینکه دنی کامالً باور میمی

اصالً مرد محسوب ها مردي که سوار اسب نبود بین داترك» .بذار برادرم پشت سر ما پیاده به کاالسار بیاد«

».بذار همه واقعیتش رو ببینند«. ها بود، بدون شرف یا غرورترین بین پستشد، پستنمی

به سر جورا رو کرد و براي اینکه سوارکارها متوجه نشوند، به زبان مشترك التماس » !نه«: ویسریس داد کشید

».بکش و دختره رو ادب کنهاي داترك رواین سگ. دهپادشاهت دستور می. بزنش، مورمونت«: کرد

ها و موهاي روغنی؛ ي تبعیدي از دنی به سمت برادرش رفت؛ دنی پا برهنه بود، با خاك بین انگشتنگاه شوالیه

اون قدم «. توانست تصمیمش را متوجه شودي او میدنی از قیافه. برادرش لباس ابریشمی و زره به تن داشت

.شد، سر جورا افسار اسب برادرش را گرفتاي میوقتی دنی سوار نقره» .زنه، کالیسیمی

هاي پر کرد و با چشمساکت 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 شدبه زودي بین علف. ها را تماشا کرداز نفرتش دور شدن آن

»کنه؟راه برگشت رو پیدا می«: از سر جورا پرسید. ن شدببینند، دنی نگرا

».حتی شخصی به کوري برادر شما هم توانایی دنبال کردن رد ما رو داره«

».شاید بیش از اندازه از برگشت شرم داشته باشه. اون مغروره«

غرق شدن . کنهپیداش می، کاالسار حتماًتونه بره؟ اگه کاالسار رو پیدا نکنهاي میچه جاي دیگه«. جورا خندید

».ها مشکله، دخترمدر دریاي داترك

هایی بانهمیشه دیده. کاالسار مانند شهري در حال حرکت بود، اما حرکتش کور نبود. دنی متوجه حقیقت آن شد

سوارکارانی از . اي از وجود شکار یا دشمن بودندزدند و مراقب هر نشانهخیلی جلوتر از ستون اصلی گشت می

ماند، نه در اینجا در این اینجا چیزي از چشمشان مخفی نمی. کردندها محافظت میتاختند و از آنپهلو میدو

.و اکنون جزئی از او... ها بودها جزئی از آناین دشت. سرزمین، جایی که وطنشان بود
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رسید که اي عجیبی میاکنون که پایان یافته بود، به نظرش روی. شگفتی در صداي دنی مشهود بود» .من زدمش«

من اژدها رو «. لرزید» ...اون قدر عصبانی باشه که وقتی برگرده... کنیسر جورا، فکر می«. به خواب دیده باشد

»بیدار کردم، مگه نه؟

دنت تونی مرده رو بیدار کنی، دختر؟ برادرت ریگار آخرین اژدها بود و در ترايمگه می«. سر جورا پوزخند زد

».ي مارهمتر از سایهویسریس ک. مرد

... تو«. گرفتندي باورهاي عمرش ناگهان داشتند مورد تردید قرار میظاهراً همه. از این حرف رك او جا خورد

»...تو به ویسریس قسم خوردي که شمشیرت در خدمتش باشه

لحنش تلخ » ؟ي مار کمتر باشه، خدمتکارهاش چه چیزي هستنداگه 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

»سلطنت ببینید؟

»شه، مگه نه؟پادشاه چندان خوبی نمی«. دنی روي این موضوع فکر کرد

.شوالیه به پهلوي اسبش زد و دوباره به راه افتاد» .زیاد نهاما ... پادشاه بدتر از ویسریس داشتیم«

گه که پرچم اژدها وکیل ایلیریو می. با این حال، مردم عادي منتظر اون هستند«. رانددنی درست در کنار او می

».کنند که ویسریس از دریاي باریک براي آزاد کردنشون بگذرهدوزند و دعا میمی

تا زمانی که به حال . کنندشه، دعا میهاي سالم و تابستانی که هیچ وقت تموم نمیبچهمردم عادي براي باران، «

منتهی «. شانه باال انداخت» .هاي بلندمرتبه براشون اهمیتی ندارهخودشون رها شده باشند، بازي سلطنتی ارباب

».شنهیچ وقت به حال خودشون رها نمی
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فکر اینکه مردم این همه نسبت به سلطنت شاهی برحق یا . ردهاي او فکر کدنی مدتی ساکت روي معماي حرف

با این حال هر چه . هایی بود که یک عمر از ویسریس شنیده بوداعتنا باشند، برخالف تمام حرفغاصب بی

.شدکرد، حقیقتشان آشکارتر میهاي جورا فکر میبیشتر روي حرف

»کنی، سر جورا؟تو چه دعایی می«

.ز غم دوري بودصدایش پر ا» .خونه«

».من هم آرزوي خونه رو دارم«. کردحرفش را باور می

».پس به اطرافت نگاه کن، کالیسی«. سر جورا خندید

ي سرخ عظیمی بود که اگان فاتح ساخته بارانداز پادشاه و قلعه. ها نبودنداما 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 بودگوندر. بود

.ها سرخ بودنددر چشم ذهنش همه در. درخشیداي میپنجره شعله

تمام عمرش . داندمتوجه شد که خیلی وقت است این را می» .گیرهبرادرم هیچ وقت هفت پادشاهی رو پس نمی«

نداده بود، حتی به صورت زمزمه، اما حاال بلند به سر ي به زبان آوردنش را تنها به خودش اجازه. دانستهمی

.گفتجورا مورمونت و تمام دنیا می

».تو باورش نداري«. سر جورا او را برانداز کرد

اي که ازش پیروي اون سکه نداره و تنها شوالیه. حتی اگه شوهرم بهش یه ارتش بده، توانایی رهبري نداره«

اون هیچ وقت . کنندها ضعیف بودنش رو مسخره میداترك. دونهر حقیرش میي ماکنه، در حد کمتر از سایهمی

».برهما رو به خونه نمی

».ي عاقلبچه«. شوالیه لبخند زد
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تندتر . اي را به چهارنعل انداختبا پاشنه به پهلوي اسبش فشار آورد و نقره» .من بچه نیستم«: با قاطعیت گفت

ي زیادي گرفت، گرماي باد را در موهایش و سرخی خورشید را قیه فاصلهو تندتر تاخت، از جورا و ایري و ب

.وقتی به کاالسار رسید، موقع غروب رسیده بود. کردروي صورتش حس می

هاي صداهاي خشنی را از خانه. شداي برافراشته بودند که از یک چشمه تغذیه میها چادرش را کنار برکهبرده

زودي خنده خواهد شنید، وقتی که محافظینش داستان وقایع امروز در دشت را به. شنیدبافته شده از علف می

وقتی ویسریس لنگ لنگان به پیششان برگردد، هر مرد و زن و بچه در اردوگاه او را به عنوان یک . تعریف کردند

.مانددر کاالسار چیزي مخفی نمی. شناسدپیاده می

. تاریک بودزیر سقف ابریشمی، هوا خنک و نیمه. و وارد چادرش شدها داداي را براي قشو کشیدن به بردهنقره

ي چادر را ول کرد تا پشت سرش بسته شود، دید که شعاعی از نور قرمز در طول چادر کشیده شده و وقتی پرده

پلک زد؛ و . ي سرخ جلوي چشمش رقصیدندبراي یک لحظه هزاران جرقه. هاي اژدها افتاده استروي تخم

.ته بودندها رفآن

کف . انداي داشت، اژدهاها همه مردهها تنها سنگ بودند، حتی ایلیریو چنین عقیدهآن. با خودش گفت، سنگ

شد می. سنگ گرم بود. دستش را روي تخم سیاه گذاشت و انگشتانش را با مالیمت روي انحناي پوسته کشید

».کردیم، خورشید اینا رو گرم کردهي میموقعی که ما سوار. خورشید«: دنی زمزمه کرد. گفت که داغ بود

ایري و ژیکوي . دوریا بیرون چادر آتش روشن کرد. به کنیزهایش دستور داد که مقدمات حمام را فراهم کنند

هاي بارکش برداشتند و از برکه را از پشت یکی از اسب–یکی دیگر از هدایاي عروسی –تشت بزرگ مسی 

.، ایري به او کمک کرد که وارد تشت شود و خودش بعد او داخل شدکردوقتی آب بخار می. آب آوردند

هیچ کدومتون اژدها «: شست، پرسیدها را از مویش میکشید و ژیکوي شندر حالی که ایري پشتش را کیسه می

. شنیده بود که اولین اژدهاها از شرق، از سرزمین سایه در ماوراي آشائی و جزایر دریاي یشمی آمدند» دیده؟

.کردندهاي غریب و وحشی هنوز چندتایی زندگی میاید آنجا در سرزمینش

».دیگه اژدهایی نیست، کالیسی«: ایري گفت
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».اند، خیلی خیلی وقت پیشمرده«: ژیکوي موافقت کرد

ویسریس به او گفته بود که آخرین اژدهاها همین یک قرن و نیم پیش، در دوران حکومت اگان سوم که لقبش 

همه جا؟ حتی در «: ناامید پرسید. رسیدبه نظر دنی چندان هم خیلی وقت پیش نمی.بود، مردندمرگ اژدها 

هاي تابستان طوالنی نازل شده بود، جادو در غرب مرده بود و نه فوالد وقتی فالکت بر والریا و سرزمین»شرق؟

ویش را بگیرند، اما دنی همیشه قالب گرفته شده با جادو، نه ساحرین طوفان و نه اژدهاها نتوانسته بودند جل

هاي زنند، جنگلشد که مانتیکورها در جزایر دریاي یشمی پرسه میگفته می. شنیده بود که شرق متفاوت است

پر از باسیلیسک است، اینکه در آشائی جادوگران و ائرومنسرها آشکارا به کسب درآمد از هنر خویش یی تی

با این . کنندهاي هولناکشان را اجرا میمشغولند، در حالی که ساحرین تاریکی و خون در خفاي شب طلسم

حساب چرا اژدها نباشد؟

».دوننهمه می. شتند، چون اژدها حیوان خبیث هولناکیهکمردان شجاع اونا رو می. اژدهایی نمونده«: ایري گفت

».دوننهمه می«: ژیکوي موافقت کرد

یک بار بازرگانی اهل کارت به من گفت که اژدهاها «: کرد، گفتاي را روي آتش گرم میدوریاي بلوند که حوله

ه وقتی دروگو کاالسار هاي داترکی کژیکوي و ایري هم سن و سال دنی بودند، دختر بچه».از ماه اومدند

وکیل ایلیریو او را در . دوریا بزرگتر بود، تقریباً بیست ساله. پدرهایشان را از بین برده بود، به بردگی گرفته شدند

.ي شهوت در الیس یافته بودیک خانه

»ماه؟«. هایش ریختاي خیس روي چشمدنی با کنجکاوي سرش را برگرداند و موي نقره

زمانی دو ماه در آسمان بودند، اما یکی زیادي به . به من گفت که ماه تخمه، کالیسی«: دختر الیسی گفت

هزاران هزار اژدها بیرون ریختند و از آتش خورشید . خورشید نزدیک شد و از شدت حرارت ترك برداشت

بوسه و مییه روزي، اون یکی ماه هم خورشید رو . زنهبراي همینه که از نفس اژدها آتش بیرون می. نوشیدند

».گردندداره و اژدهاها برمیبعد ترك بر می
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ماه خداست، همسر . ماه تخم نیست. پوکیي احمق کلهتو یه برده«: ایري گفت. دو دختر داترکی به خنده افتادند

».دوننهمه می. خورشید

».دوننهمه می«: ژیکوي موافقت کرد

ي او را نشاند تا به بدنش روغن بمالد و چرك را از ژیکو. 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 کندگوشه

.کردها و اژدهاها فکر میمثل نقره بدرخشد، به ماه و تخم

ي راه شراب عسلی براي پایین فرستادن همهشامش غذایی ساده شامل میوه و پنیر و نان برشته بود ، به هم

دختر الیسی » .دوریا، بمون و با من غذا بخور«: کرد، دستور داددنی موقعی که کنیزهایش را مرخص می. هااین

.مویی به رنگ عسل و چشمانی به رنگ آسمان تابستان داشت

اما افتخاري در کار » .دادید، کالیسیافتخار بزرگی به من «. هایش را پایین انداختوقتی تنها شدند، او چشم

آن شب . ها بعد از طلوع ماه، نشستند و با هم حرف زدندتا مدت. نبود، کالیسی تنها انتظار خدمت از او داشت

دنی آهسته برخاست و . دم در چادر ایستاد و با تعجب به دنی نگاه کرد. وقتی کال دروگو آمد، دنی منتظرش بود

» .ما امشب باید بیرون بریم، سرورم«. را باز کرد و گذاشت که به روي زمین بیفتداش لباس خواب ابریشمی

.گرفتها هر کار مهم زندگی یک مرد باید زیر آسمان باز انجام میچون طبق اعتقاد داترك

چند قدم . دادندهاي آویزان از مویش به آهستگی صدا میزنگ. کال دروگو او را به زیر نور مهتاب دنبال کرد

وقتی دروگو خواست که او . دورتر از چادر، بستري از علف نرم وجود داشت و در آنجا بود که دنی او را نشاند

».خوام به صورتت نگاه کنمامشب می. نه«. ي او گذاشترا بچرخاند، دنی دستش را روي سینه

ها را حس د، نگاهآورهاي او را در میوقتی دنی لباس. در قلب کاالسار زندگی خصوصی مفهومی نداشت

مگر . اهمیتی برایش نداشت. شنیدها را میداد، زمزمهوقتی کارهایی که از دوریا آموخته بود را انجام می. کردمی

هایش او کالیسی نبود؟ تنها نگاهی که اهمیت داشت مال دروگو بود و وقتی دنی روي او نشست، چیزي در چشم

گرفت، روي او تاخت و اي سواري میا همان شور و اشتیاقی که از نقرهدنی ب. دید که قبالً هیچ وقت ندیده بود

.کال دروگو موقع اوج اسم او را صدا زد
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: ها رسیده بودند که ژیکوي روي برجستگی خفیف شکم دنی دست کشید و گفتبه انتهاي دور دریاي داترك

».دار شدیدکالیسی، بچه«

».دونممی«

.چهاردهمین سالگرد تولدش بود
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برن-24

.دویدها میدر حیاط زیرین ریکان با گرگ

رفت، گري ویند زودتر از او به به هر سمت که پسربچه می. کردي خود تماشا میبرن از صندلی کنار پنجره

کشید، سپس با شتاب به دید و با شوق داد میکرد، تا اینکه ریکان او را میرسید و راهش را قطع میمقصد می

شدند، هاي دیگر زیادي نزدیک میدوید و اگر گرگداگ درست پشت سر او میشگی. رفتمیسمتی دیگر 

هایش به رنگ سبز مویش تیره شده بود تا اینکه سر تا پا سیاه شده بود، و چشم. کرد که گازشان بگیردسعی می

که هر چیز دیدنی را اي بود، با چشمان زردبه رنگ دود و نقره. آمدسامر برن آخر از همه می. سوختندمی

ترین بین برادرها و خواهرهایش کرد که سامر زیركبرن فکر می. ترویند و محتاطتر از گريکوچک. دیدندمی

شنید که با پاهاي کوچکش با تمام سرعت روي زمین سخت ي ریکان را میوقفهي بیصداي خنده. است

.دویدمی

برن خشمگین از این فکر، . سرگرم خندیدن و دویدن باشدخواست آن پایین دلش می. سوختهایش میچشم

هشتمین سالگرد تولدش . هایش پاك کردهایش را قبل اینکه فرصت ریختن داشته باشند، با پشت انگشتاشک

.تر از آنکه گریه کندحاال دیگر تقریباً یک مرد بود، بزرگ. رسیده و گذشته بود

».تونم بدومحتی نمی. تونم پرواز کنممن نمی. فقط یه دروغ بود«:کالغ رویایش به یادش آمد و به تلخی گفت

ي من یه قصه درباره«. بافتروي صندلی نشسته بود و می» .ها همه دروغگو هستندکالغ«: ي پیر موافق بودننه

».یه کالغ بلدم

اما حاال . قبالً. آمدهایش خوشش میي پیر و قصهزمانی از ننه» .خوامدیگه قصه نمی«: شقی گفتبرن با کله

گذاشتند که از او مراقبت کند، تمیزش کند و نگذارد که برن تنها حاال تمام روز او را با ننه تنها می. کردفرق می

».ي تو متنفرمهاي احمقانهاز قصه«. کردباشد، اما حضور ننه فقط تنهایی را بدتر می

ها قبل از من بودند و قصه. هاي من نهه ارباب کوچولو، قصههاي من؟ نقصه«. پیرزن لبخند بدون دندانی به او زد

».قبل از تو هم بودند. بعد من هستند
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برن با لجبازي به این فکر کرد که او پیرزن بسیار زشتی است؛ آب رفته و چروکیده، تقریباً کور، آن قدر ضعیف 

. دارش باقی ماندهي صورتی لکپوشاندن کلهها باال برود، تنها چند تار موي پراکنده برايتوانست از پلهکه نمی

گفت که حتی وقتی خودش پسربچه بوده، او را دانست که او واقعاً چند سالش است، اما پدرش میهیچ کس نمی

ننه براي . یقیناً پیرترین فرد در وینترفل بود، شاید هم پیرترین فرد در هفت پادشاهی. کردندي پیر صدا میننه

تر لرد او برادر بزرگ. ي برندون استارکی باشد که مادرش سر زایمان او مرده بوده بود تا دایهاین به قلعه آمد

ي پیر هر دفعه به ننه. تر بوده، شاید هم برادر پدر لرد ریکارد بودهریکارد، پدربزرگ برن، یا شاید برادر کوچک

سه سالگی بر اثر سرماي اواخر ها، آن پسر کوچک دري آن روایتدر همه. کردشکل متفاوتی تعریف می

موقع فتح سلطنت توسط پادشاه . ماندهاي خودش در وینترفل میي پیر به همراه بچهمرد، اما ننهتابستان می

اش روي دیوارهاي پایک رابرت، هر دوي پسرهایش را از دست داده بود و زمان شورش بیالن گریجوي، نوه

تنها . ازدواج کرده بودند و از او جدا شده بودند و مرده بودنددخترهایش خیلی وقت پیش . کشته شده بود

ي پیر تنها به کرد، اما ننههوشی که در اسطبل کار میخویشاوند خونی که برایش مانده بود هودور بود، غول کم

.کردهایش را تعریف میبافت و قصهداد، و میداد و ادامه میزندگی ادامه می

ي پیر خواست و ننهقصه نمی» .هاي چه کسی هستند، ازشون بدم میاددم که قصهنمیاهمیت «: برن به او گفت

خواست که از برج می. خواست که بدود و سامر در کنارش بجهدمی. خواستمادر و پدرش را می. خواستنمی

خواست که می. سواري کندخواست دوباره با برادرهایش اسبمی. ها ذرت بدهدمخروبه باال برود و به کالغ

.زندگی به شکل سابق باشد

هایش تمام سوزن» .اومدها بدش میي پسري بلدم که از قصهاي دربارهقصه«: اش گفتي پیر با لبخند ابلهانهننه

.خواست که سر او داد بکشدکردند، کلیک کلیک کلیک، تا آنجا که برن دلش میمدت حرکت می

او را فریب داده بود که پرواز کند، اما وقتی بیدار شده بود، بدنش کالغ . دانستشد؛ میهرگز مثل سابق نمی

همه تنهایش گذاشته بودند، پدرش و مادرش و خواهرهایش و حتی برادر . شکسته بود و دنیا عوض شده بود

. دندپدرش قول داده بود که با اسبی واقعی به بارانداز پادشاه سفر خواهد کرد، اما بدون او رفته بو. اشحرامزاده

استاد لوین یک پرنده براي لرد ادارد، یکی دیگر براي مادر و پیام سومی براي جان فرستاده بود، اما هیچ جوابی 

بین اینجا و بارانداز . رسند، پسرمها به مقصد نمیها پرندهخیلی وقت«: استاد به او گفته بود. نگرفته بود
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اما احساس برن این بود که » .پیام به دستشون نرسیدهشاید. ي شکاري در کمینها راهه و کلی پرندهفرسنگ

جوري . ها فراموشش کرده بودندیا شاید برن مرده بود و آن... ها مرده بودندي آنانگار با به خواب رفتنش همه

.و سر 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 . وچولو هنوز اینجا بودند و راب عوض شده بودتنها راب و ریکان ک

روزهایش صرف آموزش نگهبانان و تمرین دادن . زدبست و هرگز لبخند نمیشمشیر واقعی می. کرد باشدمی

فوالد در کرد، صدايدر حالی که برن با حسرت از پنجره تماشا می. شدمهارت خودش در شمشیربازي می

ها را هاي جدید را بررسی یا قدیمیکرد و حسابها راب با استاد لوین خلوت میو شب. شدحیاط قطع نمی

رفت و هر چند هاي نگهبانی دوردست میگاهی با هالیس مولن براي سرکشی به پست. کردندمرور دوباره می

کرد کشید، ریکان گریه میک روز طول میهر وقت که غیبتش بیش از ی. شدوقت یک بار، چند روزي غایب می

حتی مواقعی که در وینترفل بود، راب فرمانروا به نظر وقت . پرسید که آیا راب برخواهد گشت یا نهو از برن می

.بیشتري براي هالیس مولن و تیان گریجوي داشت تا برادرهایش

».همیشه بهش عالقه داشتی.ي برندون معمار رو برات تعریف کنمتونم قصهمی«: ي پیر گفتننه

اش را برن قصه. ي برخی دیوار را بنیان نهاده بودچندین هزار سال پیش، برندون معمار وینترفل و به گفته

. آمدهها از این قصه خوشش میشاید یکی دیگر از برندون. هایش نبوددانست، اما هیچ وقت از مورد عالقهمی

انگار او نوزادي بوده که آن همه سال پیش شیر داده و گاهی او را با کرد کهگاهی ننه طوري با او صحبت می

یک بار مادرش گفته بود که . گرفت که قبل از تولد برن به دست پادشاه دیوانه کشته شده بودعمویش اشتباه می

.اندها در ذهنش به یک شخص تبدیل شدهي برندون استاركننه آن قدر عمر کرده که همه

. هیاهویی از بیرون شنید و به سمت پنجره برگشت» .ها خوشم میادمن از ترسناك. وشم نمیادمن از اون خ«

کردند، اما جهت این برج براي دیدن آنچه در کنار ها تعقیبش میدوید و گرگریکان داشت به سمت دروازه می

.با ناراحتی به پایش مشت زد و چیزي حس نکرد. افتاد مناسب نبوددروازه اتفاق می

دونی؟ ترس مال زمستونه، ارباب ي شیرین تابستونی، تو از ترس چی میآه، بچه«: ي پیر آهسته گفتننه

ترس مال زمان شب طوالنیه، . کشهباره و باد یخ از سمت شمال زوزه میکوچولو، مال وقتی که صد قدم برف می
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اي کوچک تولد و زندگی و مرگشون هکنه، و بچهاش رو قایم میوقتی که خورشید گاهی براي چند سال چهره

ها پرسه ها در جنگلها الغر و همیشه گرسنه هستند، و رنگ پریدهگذره، و دایرولفهمه در تاریکی می

».زنندمی

».منظورت آدرهاست«: برن نق زد

هر چی انتهاتر از تر و بیچندین هزار سال پیش، زمستانی رسید سردتر و سخت. آدرها«: ي پیر موافقت کردننه

ها در آغل چرانها در قلعه همپاي خوكشبی شد که یک نسل طول کشید و پادشاه. ها به خاطر داشتندکه انسان

هاشون رو خفه کردند تا گرسنگی کشیدنشون رو نبینند و موقع گریه کردن، منجمد ها بچهزن. لرزیدند و مردند

هاي سفید و تار به با چشم. هایش ساکت شدندصدا و سوزن» .کردندهاشون رو حس میشدن 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«. ي پیر سر تکان دادننه

ي خورشید، اي بودند که از آهن و آتش و اشعهاونا موجودات سرد و مرده«. یک کردنکردند به کلیک کلیک کل

ي سفیدشون هاي مردهاونا سوار بر اسب. هاش جریان داره، نفرت داشتندو از هر موجودي که خون گرم در رگ

اسب و ارتش از پا ها رو درو کردند، قشون قشون ها و شهرها و پادشاهیو در راس کسانی که کشته بودند، قلعه

ها و ها قادر به جلوگیري از پیشروي اونا نبود و اونا حتی به دوشیزهاتحاد تمام شمشیرهاي انسان. انداختند

ي خودشون رو کردند و خدمتکارهاي مردهزده شکار میهاي یخها رو در جنگلزن. کردندشیرخوارها رحم نمی

».کردندها سیر میبا گوشت بچه

ی پایین آمده بود، تقریباً تا حد زمزمه، و برن متوجه شد که براي شنیدن صداي او به جلو خم شده صداي او خیل

.است

شون از دریاي ها از شهرهاي راین و گذشتنها بود، و خیلی قبل از فرار زنو این دوران پیش از اومدن اندل«

ها رو از دست فرزندان ودند که این زمینها بهاي نخستین انسانو 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
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بنابراین وقتی که سرما و . ها مراقب بودندهاي روي درختکردند و صورتهاي توخالی خودشون زندگی میتپه

ها رو پیدا کنه، با این امید که جادوي رفت، آخرین قهرمان تصمیم گرفت که جنگلیمرگ سراسر زمین رو فرا گ

اون با یه شمشیر، یه اسب، یه سگ و چند همراه . ها رو برگردونهي انسانباستانی اونا بتونه قواي از دست رفته

. شون ناامید شدمخفیها گشت، تا اینکه از یافتن فرزندان جنگل در شهرهايهاي مرده زد و سالبه قلب زمین

هاش مردند، و اسبش، و سرانجام سگش، و شمشیرش اون قدر سفت یخ زد که وقتی یکی بعد دیگري دوست

صدا با چند گله از و بوي خون گرم بدنش به مشام آدرها رسید و اونا بی. خواست اونو بیرون بکشه، شکست

»...ندهاي سفیدي به بزرگی سگ شکاري، ردش رو تعقیب کردعنکبوت

ناگهان در با صداي بلند باز شد و دل برن ریخت، اما تنها استاد لوین بود، به همراه هودور که پشت سر او در 

.و به همه لبخند گشادي زد» !هودور«: کارگر اصطبل طبق عادت ورودش را اعالم کرد. راهرو ایستاده بود

».ه، برنمالقاتی داریم و حضور تو الزم«. زداستاد لوین لبخند نمی

».دمدارم به قصه گوش می«: برن شاکی بود

و هر وقت پیششون برگردي، براي تعریف شدن . مونند، ارباب کوچولوها منتظر میقصه«: ي پیر گفتننه

».اي میارندها با خودشون قصهها اون همه صبور نیستند و خیلی وقتمالقاتی. اندآماده

»؟کی اومده«: برن از استاد لوین پرسید

. راب حاال پیش اوناست. با خودشون از برادرت، جان، خبر آوردند. تیریون لنیستر و چند نفر از نگهبانان شب«

»کنی که به تاالر بره؟هودور، به برن کمک می

قد هودور تقریباً هفت . 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 . ر همخون بودنش با ننه سخت بودباو. قدم بود

.رسید، حتی اگر هزار سال عمر کنددر مورد هودور ممکن به نظر نمی. ي مادر مادربزرگش آب بروداندازه

او همیشه به شکل .ي عظیمش نگه داشتاي از یونجه، برن را بلند کرد و روي سینههودور به سادگی توده

اش را عضالت بسیار کلفت کرده ايهاي پوشیده از موي قهوهدست. داد، اما بوي بدي نبودخفیفی بوي اسب می
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داند، اما هیچ کس تیان گریجوي یک بار اظهار کرده بود که هودور زیاد نمی» .هودور«: دوباره گفت. بودند

ي پیر وقتی برن این را برایش تعریف کرد مانند مرغ قات ننه.داندتواند شک کند که او اسم خودش را نمینمی

از کجا آمده، اما وقتی » هودور«داند که گفت کسی نمی. قات زد و اعتراف کرد که اسم واقعی هودور، والدر است

.گفتاي بود که میتنها کلمه. شروع به تکرار آن کرد، او را با آن صدا زدند

ها و سمت وقتی هودور برن را به پایین پله. ها و خاطراتش تنها گذاشتندبا سوزني پیر را در اتاقها ننهآن

خواند و استاد لوین در پشت سر با شتاب قدم بر کالمی را زیر لب میکرد، آهنگ بیدیگر سرسرا حمل می

.هاي بلند مهتر بیایدداشت تا همپاي قدممی

ي جدي راب فرمانروا را پدرشان نشسته بود و قیافهراب ملبس به زره و چرم آب دیده روي صندلی رفیع

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 . شب را داشتند، در مرکز اتاق ایستاده بودهاي سیاه نگهبانان لباس

.ي تاالر شدي فضاي خصمانهاز 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 . ي دنیاوالد لخت در معرض دید همهشمشیرش روي زانوهایش بود؛ ف. زدحرف می

.دانستمهمان با شمشیر کشیده را می

».اما نه من، درست متوجه منظورت شدم، پسر«. کوتوله تکرار کرد» هر عضوي از نگهبانان شب«

ینجا من فرمانروا وقتی مادر و پدرم حضور ندارند، ا«. راب ایستاد و نوك شمشیر را به سمت مرد کوچک گرفت

».براي تو پسر نیستم. هستم، لنیستر

اگه تو یک فرمانروایی، بهتره ادب «: اعتنا به شمشیر گرفته شده به روي صورتش جواب دادمرد کوچک بی

».ات رسیدهي نزاکت پدرتون به برادر حرامزادهرسه که همهبه نظر می. فرمانرواها رو یاد بگیري

».جان«: اشتیاق گفتبرن در آغوش هودور با 
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ها خیلی شما استارك. باورش برام سخته. پس درسته، پسره زنده مونده«. کوتوله چرخید تا به او نگاه کند

».جان هستیدسخت

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، با لبخند جلو رفت و برن را روي صندلی رفیع استاركگفت» هودور«هودور 

جنسش سنگ . وینترفل از زمانی که خودشان را پادشاهان شمال اعالم کرده بودند، رویش جلوس کرده بودند

ي هاي تراشیدهکله. شماري نشیمنگاه، سطحش را صاف و براق کرده بودسردي بود که تحمل تعداد بی

مصرفش آویزان پاهاي بی. ها چنگ زدبرن موقع نشستن به آن. غریدندهاي عظیم آن میها روي دستهدایرولف

.شد که احساس بچه بودن بکندصندلی عظیم باعث می. شدند

».خوب، اون اینجاست، لنیستر. گفتی که کاري با برن داري«. ي او گذاشتراب دستش را روي شانه

ها سیاه و یکی سبز بود و هر دو به او نگاه یکی از چشم. کردن لنیستر احساس آسایش نمیبرن زیر نگاه تیریو

به من گفته شده که تو «: مرد کوچک سرانجام گفت. کردندکردند، سبک سنگینش میاش میکردند، ارزیابیمی

»چه عجب که اون روز افتادي؟. 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«: وله به برن گفتکوت

».قادر به نشستن روي زین نیست. سرورم، پسرك کارایی پاهاش رو از دست داده«. استاد لوین جلو آمد

».تونه سواري کنهبا اسب مناسب و زین مناسب، یه چالق هم می. چرنده«: لنیستر گفت
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»!من چالق نیستم«. اشک ناخواسته به چشمش آمد. فرو رفتکلمه مانند چاقو به قلب برن

.گریجوي خندید» .زنهپدرم 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

ستفاده کنه، پس باید اسب رو مناسب سوار تونه از پاهاش براي هدایت حیوون اپسره نمی. یه اسب باهوش«

اي شروع ي رام نشدهمن باشم با اسب یک ساله. شکل بدیم و بهش یاد بدیم که به افسار و صدا جواب بده

اینو به «. اي درآورداز کمرش کاغذ لوله شده» .کنم تا الزم نباشه که تربیت قدیمیش رو فراموش کنهمی

».دهکار رو میيترتیب بقیه. سازتون بدیدزین

متوجه «. اش کردبازش کرد و مطالعه. استاد لوین با کنجکاوي سنجابی کوچک، کاغذ را از دست کوتوله گرفت

».افتادمخودم باید به این فکر می. بله، این باید جواب بده. کنید، سرورمشما خوب طراحی می. شدم

».ستشباهت به زین خودم نیبی. تر بود، استادبراي من راحت«

شاید فقط دروغی . ترسیدخواست حرفشان را باور کند، اما میمی» شه که سواري کنم؟واقعاً می«: برن پرسید

.تواند پرواز کندکالغ قول داده بود که او می. دیگر بود

».شهدم که روي اسب قدت به بلندي هر کسی میکنی و پسر، بهت قول میسواري می«: کوتوله گفت

این یه جور تله است، لنیستر؟ برن چه اهمیتی براي تو داره؟ چرا باید «. نظر سردرگم بودراب استارك به

»بخواي که بهش کمک کنی؟

» .ها دارمها و در هم شکستهها و حرامزادهي خاصی به چالقو 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. در حیاط ناگهان باز شد

هایشان لنیستر را یافت، چشم. ها راهشان را ادامه دادندهاي گشاد دم در ایستاد، اما گرگپسربچه با چشم. بودند
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یکی از . ویند از او پیروي کردگري. ع به غریدن کردسامر قبل از همه شرو. یا شاید بوي او به مشامشان خورد

.سمت راست و دیگري از چپ به مرد کوچک نزدیک شدند

».ها از بوي تو خوششون نمیاد، لنیسترگرگ«: تیان گریجوي گفت

داگ به 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. او آمد و شروع کرد به غریدنپشت سر

.هایش یک تکه از لباس او را پاره کردویند به دستش قاپ زد و با دندانتیریون تعادلش را از دست داد، گري

».سامر، بیا پیش من. ر، اینجاسام! نه«: برن از جایگاه بلندش داد زد. دست محافظین لنیستر به شمشیر رفت

به عقب خزید، از مرد کوچک دور شد و زیر . دایرولف صدا را شنید، به برن و سپس دوباره به لنیستر نگاه کرد

.پاهاي آویزان برن نشست

صدا و سریع پیشش دایرولف او بی» .ویندگري«: با آه بیرونش داد و صدا کرد. راب نفسش را نگه داشته بود

برن به برادر . سوختهایش مانند آتش سبز میغرید و چشمداگ مانده بود که به کوتوله میفقط شگیحاال. آمد

» .خونه، شگی، فوراً برگرد«: و ریکان به خود آمد و داد زد» .ریکان، صداش کن«: خردسالش با فریاد گفت

.را بغل کردگرگ سیاه یک بار دیگر به لنیستر غرید و به سمت ریکان دوید که محکم گردنش

».چه جالب«: تیریون شالش را باز کرد، پیشانیش را پاك کرد و با لحن یکنواخت گفت

.پاییدها را میشمشیر در دست داشت و با اضطراب دایرولف» خوبید، سرورم؟«: یکی از افرادش پرسید

».دیدهآستینم پاره شده و براي خیسی شلوارم بهانه ندارم، اما به جز غرورم چیزي صدمه ن«

»...دونم چرا این کار رو کردندنمی... هاگرگ«. حتی راب هم جا خورده بود

. ممنون که صداشون کردید، ارباب جوان«. لنیستر تعظیم خشکی به برن کرد» .حتماً منو با شام اشتباه گرفتند«

».شمحاال دیگه واقعاً مرخص می. گرفتنددم که سوءهاضمه میبهتون قول می
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برن سعی . پیش راب رفت، سرهایشان را نزدیک کردند و زمزمه کردند» .یک لحظه، سرورم«: گفتاستاد لوین

.هایشان را بشنود، ولی صدایشان خیلی آهسته بودکرد که حرف

شما . زده در مورد شما قضاوت کردمشاید من شتاب... من«. راب استارك سرانجام شمشیرش را غالف کرد

اگه مایل باشید، وینترفل از «. راب با زحمت خودش را جمع و جور کرد» ...بلطفی در حق برن کردید و خو

».کنه، لنیسترشما پذیرایی می

. خواي که اینجا بمونمتو از من خوشت نمیاد و نمی. این احترام گذاشتن دروغین رو براي خودت نگه دار، پسر«

کنم و هر دوي ما شب راحت ت پیدا میاونجا براي خودم تخ. بیرون دیوارها در شهر یه مهمانخانه دیدم

به پیرمردي با پشت » .حتی شاید در عوض چند سکه یه دختر ملیح براي گرم کردن بسترم پیدا کردم. خوابیممی

. افتیمیارن، ما با روشن شدن هوا به سمت جنوب راه می«: خمیده و ریش ژولیده که از برادران سیاه بود گفت

بعد این حرف، با پاهاي کوچکش به هر زحمتی که بود به انتهاي تاالر رفت، از » .کنیحتماً 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 کردراب با دودلی به آن. چهار نگهبان شب باقی ماندند

چنان با » .امیدوارم که امشب سر میز به ما افتخار حضور بدید. داغ نخواهید داشتجاده از خودتون کمبود آب 

ها را حفظ کرده بود، نه اینکه از روي میل خودش زد که برن نیز متوجه شد؛ این حرفدستپاچگی حرف می

.باشد، اما برادران سیاه به هر حال از او تشکر کردند

هودور . ي پیر روي صندلی به خواب رفته بودننه. را تعقیب کردهاي برج برن و هودورسامر به باالي پله

برن دراز . کرد با خودش بردگفت، 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 بخوردراب قول داده بود که او می. کردکشیده فکر می

اش حس توانست نفس گرم او را روي گونهبرن چنان محکم بغلش کرد که می. گرگ روي تخت پرید» .رسام«

ریم، صبر کن به زودي براي شکار به جنگل می. تونم سوار اسب بشمحاال من می«: به دوستش زمزمه کرد. کند

.بعد یک مدت به خواب رفت» .و ببین
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برد، پاهایش دنبال هاي کدر شده فرو میتانش را به میان سنگرفت؛ انگشدر رویایش دوباره داشت باال می

باالتر و باالتر صعود کرد، از میان ابرها . کشیدي قدیمی باال میگشتند، خودش را از برج فاقد پنجرهگاه میتکیه

ایین وقتی براي نگاه کردن به پ. رفتگذشت و آسمان شب باال را پوشاند، و برج هنوز جلوي رویش باالتر می

برن جیغ کشید و براي حفظ جان . خورندایستاد، سرش به دوران افتاد و حس کرد که انگشتانش دارند لیز می

توانست پرواز نمی. توانست پرواز کندزمین صدها فرسنگ در زیر بود و او نمی. عزیزش محکم برج را گرفت

راه . بعد دوباره شروع به باال رفتن کردصبر کرد تا تپش قلبش آرام شد، تا دوباره تنفسش منظم شد، و. کند

ي یک ماه وسیع سفید، به نظرش رسید که اشکال چند خیلی باالتر در زمینه. دیگري نبود، جز به سمت باال

خودش را وادار کرد که . کردند، اما جرات توقف نداشتهایش زخمی بودند و درد میدست. بیندگارگویل را می

چشمانشان مانند زغال داغ به رنگ سرخ . کردندها صعودش را تماشا مییلگارگو. تر باال برودسریع

شنید که ها را میهاي آنبرن صداي زمزمه. شاید زمانی شیر بودند، اما اکنون بدقواره و کریه بودند. درخشیدمی

ی که متوجه با خودش گفت که نباید گوش کند، نباید بشنود، تا زمان. گفتندهاي هولناکی به یکدیگر میحرف

ي برج ها خودشان را از سنگ جدا کردند و روي دیوارهاما وقتی گارگویل. ها نشود در امان استهاي آنحرف

تر ها نزدیکآن. به پایین به سمت جایی که برن چنگ زده بود به راه افتادند، دانست که به هیچ وجه امنیت ندارد

».من نشنیدم. نیدممن نش«. کردشدند و او گریه میتر میو نزدیک

: زمزمه کرد. ي عظیمی باالي سرش بودسایه. کرد و همه جا تاریک بوداحساس خفگی می. ناگهان بیدار شد

و شمع کنار تخت را روشن کرد، و برن نفسی با » هودور«: لرزید، اما سایه گفتاز ترس می» .من نشنیدم«

.آسایش خیال کشید

موقعش . هاي ماهر و با ظرافتش به او لباس پوشاندي گرم عرق را از بدن او پاك کرد و با دستهودور با حوله

صندلی ارباب در . که شد، او را تا تاالر بزرگ حمل کرد که در آن میزي دراز را نزدیک آتش گذاشته بودند

آن شب غذایشان بچه خوك و . نشستباالي میز خالی نگه داشته شد و راب در سمت راست آن روبروي برن 

سامر از دست برن . ي عسل وعده داده بودکتلت کبوتر و شلغم سرخ شده در کره بود و آشپز براي بعد، شانه

هاي سگ. کردندي تاالر سر یک استخوان دعوا میداگ در گوشهویند و شگیگرفت، گرياضافات میز را می
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ها عادت رسید، اما داشت به غیبت سگدر ابتدا به نظر برن عجیب می. شدندوینترفل دیگر به تاالر نزدیک نمی

.کردمی

پیرمرد . شد، بنابراین پیشکار او را بین راب و استاد لوین نشانده بودیارن بین برادران سیاه ارشد محسوب می

ها را رد و دندهکبا دندانش گوشت پاره می. داد، انگار که خیلی وقت بود خودش را نشسته بودبوي گندي می

: وقتی اسم جان اسنو برده شد، شانه باال انداخت و با غرولند گفت. شکستبراي 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«

.زي ساکت شدندخبري از عمویشان پرسید، برادران سیاه به شکل مرمو

»موضوع چیه؟«: برن پرسید

سروران من، خبرهایی هست که شنیدنش سخته و راه «. هایش را روي لباسش پاك کردیارن انگشت

پرسه باید طاقت جواب رو داشته اي براي جبران نان و گوشتیه که به ما دادید، اما مردي که سوال میسنگدالنه

».استارك ناپدید شده. باشه

خرس پیر اونو براي پیدا کردن ویمار رویس فرستاد، ولی از وقت برگشتنش گذشته، «: از مردها گفتیکی دیگر

».سرورم

».به احتمال زیاد مرده. خیلی گذشته«: یارن گفت

از روي نیمکت برخاست و دستش را . خشم در لحنش مشهود بود» .عموي من نمرده«: راب استارك بلند گفت

صدایش بین دیوارهاي سنگی طنین انداخت و » !شنیدي؟ عموي من نمرده«. ي شمشیرش گذاشتروي دسته

.برن ناگهان ترسید

» .هر چی شما بگید، سرورم«: یارن بدبوي پیر، بدون اینکه تحت تاثیر قرار گرفته باشد به راب نگاه کرد و گفت

.هایش گرفته بود مکیدیک تکه استخوان را که بین دندان

از کسانی که در خدمت دیوار هستند، «. دران سیاه با عدم آسایش روي نیمکت جابجا شدترین فرد بین براجوان

».کنهراه برگشت رو پیدا می. شناسههیچ کس جنگل ارواح رو بهتر از بنجن استارك نمی
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ها وارد شدند و هیچ قبل از این مردهاي خوب زیادي به اون جنگل. خوب، شاید بکنه شاید نکنه«: یارن گفت

».برنگشتندوقت 

هاي منجمد به دنبال آخرین ي آدرها بود که در جنگلي ننه پیر دربارهتنها چیزي که به فکر برن رسید، قصه

ي یک لحظه ترس برش داشت تا اینکه نحوه. هایی به بزرگی سگ شکاري بودندها و عنکبوتقهرمان با مرده

»!کنندکنند، فرزندان جنگل کمکش میکمکش میهاجنگلی«: از دهانش پرید. ي قصه را به یاد آوردخاتمه

اند و دیگه وجود برن، فرزندان جنگل هزاران ساله که مرده«: تیان گریجوي پوزخند زد و استاد لوین گفت

».هاستهاي روي درختتنها یادگار اونا صورت. ندارند

دونه؟ اون باال همیشه چه میاین پایین شاید حرف شما درست باشه استاد، اما پشت دیوار کسی«: یارن گفت

».شه گفت که چه چیزي زنده است و چه چیزي مردهنمی

ویند راه را نشان داد و سامر گري. ها، راب خودش برن را به تختخواب بردآن شب بعد جمع شدن بشقاب

ا زیاد و هبرادرش نسبت به سن نیرومند بود و برن به سبکی یک قالیچه، اما شیب پله. درست پشت سرشان آمد

.تاریک بود و وقتی به باال رسیدند، تنفس راب سنگین شده بود

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 بگویدخواست با او حرف بزند، اما نمیبرن می. تاریکی نشست

».دمکنیم، قول میه اسب پیدا میی

»گردند؟اونا هیچ وقت برمی«: 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«

جاده به شاید امکانش پیش بیاد که از اینجا خارج بشیم و در. رسهمامان به زودي به خونه می«. فرمانروا

توانست لبخند حتی با وجود تاریکی اتاق، برن می» کنه؟اش نمیزدهدیدن تو سوار اسب شگفت. استقبالش بریم

بینه که یک روز می. دیمبه جان اصالً خبر اومدنمون رو نمی. ریمو بعد با هم به شمال می«. برادرش را حس کند

».شهخیلی سفر مهیجی می. ما اونجاییم، تو و من
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توانست اتاق آن قدر تاریک بود که نمی. کندشنید که برادرش گریه می» .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 کرداشک

.رفت
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ادارد-25

مرگش هر چه که بتونم به يبا کمال میل درباره نحوه. مبار بود، سرورمرگ لرد ارن براي همه ما خیلی تاسف«

متاسفانه . چیزي میل دارید؟ شاید چند تا خرما؟ خرمالوي بسیار اعال هم دارم. لطفاً بشینید. کنمشما تعریف می

تونم یک فنجان شیر یخدار، شیرین شده با عسل به شما تعارف شراب دیگه با مزاج من سازگار نیست، اما می

».یارهدر این گرما منو خیلی سرحال م. کنم

هوایی مرطوب و سنگین . اش چسبیدهکرد که پیرهن ابریشمی به سینهشد گرما را انکار کرد؛ ند حس مینمی

هاي داغ و فاقد مانند پتوي پشمی شهر را پوشانده بود و ساحل رودخانه دچار آشوب بود، چون فقرا از خرابه

ند . ده بودند که تنها جا با کمی وزش باد بودخود به دنبال مکانی براي خواب به کنار آب هجوم آوريتهویه

».خیلی لطف دارید«: موقع نشستن گفت

دختر جوان ظریفی . اي ریزي را با شست و انگشت اشاره برداشت و به آرامی تکانش دادپایسل زنگ نقره

».هخوب شیرین شده باش. شیر یخدار براي دست پادشاه و خودم بیار، دخترمولطف کن«. فوري حاضر شد

هایش را روي شکمش هایش را در هم فرو برد و دستاستاد بزرگ انگشت. دخترك براي آوردن نوشیدنی رفت

این حرف درست نیست، ولی . شهترین میگن که آخرین سال تابستان همیشه گرممردم عامی می«. گذاشت

ها رو به خاطر ا شمالیها آدم چنین احساسی داره، مگه نه؟ در همچین روزهایی من حسودي شمخیلی وقت

. روي صندلی جابجا شد و زنجیر سنگین جواهرنشان دور گردنش آهسته صدا داد» .کنمتون میبرف تابستانی

حتی . این یکی طول کشیديتر بوده و تقریباً به اندازهاز این یکی گرم112شکی نیست که تابستان پادشاه میکر«

الخره تابستان کبیر رسیده، تابستانی که هیچ وقت تموم اکردند بمیهایی بودند که تصور بین استادها هم احمق

با . اما در هفتمین سال یک دفعه هوا سرد شد و بعدش پاییزي کوتاه و زمستان طوالنی سختی داشتیم. شهنمی

کرد و فقط موقع شب پخت و عرق میموقع روز میاولدتاون . فرسا بوداین حال تا وقتی هوا گرم بود، طاقت

ها هاي اون شبرایحه. کردیمخدایان بحث میيزدیم و دربارههاي کنار رودخانه قدم میما در باغ. شدنده میز

هایی که ها و شکوفههایی که از فرط رسیدن ترکیده بودند، هلو و انار، گلیادمه، سرورم؛ عطر و عرق، هندوانه

گرما اون قدر که االن . کردمبه گردنبندم اضافه میاون موقع مرد جوانی بودم و هنوز زنجیر. شدندشب باز می

112 Maekar
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به خواب رفتن به نظر يهاي پایسل چنان سنگین بود که آمادهپلک» .کردندازه، اون موقع نمیمنو از نفس می

تابستانی بشنوید که قبل از تولد يشما اینجا نیومدید تا پرت و پال درباره. عفو کنید، لرد ادارد«. رسیدمی

. با نهایت حسرت من، ذهن شبیه شمشیره. اگه ممکنه وراجی این پیرمرد رو ببخشید. ن از یادها رفتهپدرتو

ها گذاشت و پایسل به او لبخند دختر خدمتکار سینی را بین آن» .آه، شیرمون اومد. زنندهاي پیر زنگ میذهن

».تونی بريمی. منونم«. ها را برداشت، چشید، سر تکان دادیکی از فنجان» .دختر شیرین«. زد

در مورد لرد ارن . حاال کجا بودیم؟ آه، بله«. آلود به ند نگاه کردبعد رفتن دختر، پایسل با چشم خسته و اشک

»...سوال کردید

.او بوديتر از سلیقهسرمایش مطبوع بود، اما شیرین. ند مودبانه شیر یخدار را چشید» .درسته«

هاي من و اون سال. رسید که حال دست گرفته استیک مدت به نظر میراستش رو بخواهید، «: 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 مشغلهشانه. کشیدگذاشتم که این همه مدت با صداقت به دوش می

پسرش مدام بیمار بود و زنش اون قدر نگران بود که هیچ وقت . اضافی دیگه، پایین افتاده بودندچیزهاي

مرد قوي هم کافی بودند و لرد جان هاینا براي از پا در آوردن ی. گذاشت پسرش از جلوي چشمش دور بشهنمی

اما حاال . کردمن طور فکر میحداقل اون موقع ای. رسیدافسردگی 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 اومد، یک روز پیشِ«. هایش را گشودتاسف از ناتوانی دستياستاد بزرگ به نشانه

صبح روز بعد از درد . کنهبود، البته به نظرم رسید که چیزي عمیقاً اذیتش میهمیشه سالم و تندرست يبه اندازه

هوا . اش سردي کردهفکر کرد که معده113استاد کولمن. پیچید و قادر به برخاستن از بستر نبودبه خودش می

وقتی وضعیت لرد . تونه سوءهاضمه بیارهنداخت که میمدتی بود که گرم بود و دست اغلب در شرابش یخ می

».اونو به من عطا نکردنديجان وخیم شد، خودم شخصاً سر بالینش رفتم، اما خدایان توانایی معالجه

113 Maester Colemon
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».ردیدشنیدم که شما استاد کولمن رو مرخص ک«

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 کارهشاید خطا کردم، اما اون موقع فکر می. نخواهد بخشید

ها شکنندگی بدن پیرها رو ها جوانلی وقتکنم، اما اون جوانه و خیهاش در برابر هر کسی دفاع میشایستگی

کرد و من نگران بودم که فلفل، تمیز میيهاي مسهل و شیرهاون داشت بدن لرد ارن رو با معجون. کننددرك نمی

».شاید موجب مرگ لرد ارن بشه

»لرد ارن در ساعات آخر عمرش چیزي به شما نگفت؟«

ناخوشی، دست چندین بار اسم رابرت رو صدا کرد، اما يدر آخرین مرحله«. پیشانی پایسل چین برداشت

ورود به اتاق يلیدي الیسا به پسرش اجازه. خواست یا پادشاه روتونستم متوجه بشم که پسرش رو مینمی

ولی پادشاه اومد و چندین ساعت کنار تخت . داد، از ترس اینکه شاید بیماري بهش سرایت کنهبیمار رو نمی

يشدت عالقهيمشاهده. ها تعریف کرد و جوك گفتلرد جان از گذشتهياال بردن روحیهنشست، به امید ب

».ایشان به لرد جان دردناك بود

»آخر؟ياي نیفتاد؟ حرفی در لحظهاتفاق دیگه«

درست قبل از بسته . خشخاش دادم تا درد نکشهيوقتی 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 کردشدن چشم

مرگ تا صبح روز بعد نیومد، اما . اواخر صحبتش چنان گنگ بود که قابل فهم نبود. شهگفت که تبار حفظ می

».اي نزدهیچ حرف دیگه. لرد جان با آرامش به استقبالش رفت

غیرعادي يهیچ نکته«. شیر نوشید و سعی کرد که از شیرینی آن حالش بهم نخوردند یک جرعه دیگر از 

»مرگ لرد ارن به نظرتون نرسید؟يدرباره
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با . بار بودمطمئناً تاسف. تونم بگمنه، همچین چیزي نمی«. صداي استاد پیر به آهستگی زمزمه بود» غیرعادي؟«

جان ارن اکنون در آرامشه، سرانجام بار از . ست، لرد اداردترین واقعه ااین 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 تارگرین يدر 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 اگان 114قبل از اون و جهریس

اینو . من ناخوشی بیش از اون حد دیدم که عالقه به یادآوري داشته باشم، سرورم. ام اونخوشبخت، پنجمین با 

تر از هیچ مورد مرگ لرد جان عجیب. هایی به بقیه دارهورد شباهتهر مورد متفاوته و هر م: گمبهتون می

».اي نبوددیگه

».اي داشتدیگهيزنش عقیده«

اگه این پیرمرد رو به خاطر . حاال به یادم افتاد که بیوه، خواهر زن بزرگوار شماست«. استاد بزرگ سر تکان داد

ترین ذهن رو به هم بریزه و لیدي یافتهرین و سازمانتتونه حتی قويگویی ببخشید، باید بگم که غصه میرك

اي دشمنی به کمین دیده و با زایی در هر گوشهاز زمان آخرین مرده. الیسا هیچ وقت داراي همچین ذهنی نبوده

».مرگ شوهرش سردرگم شد و در هم شکست

»پس شما کامالً اطمینان دارید که جان ارن به خاطر بیماري ناگهانی مرد؟«

»اگه بیماري نبوده، پس علتش چی ممکنه باشه، سرورم؟. مطمئنم«: یسل با قاطعیت جواب دادپا

».سم«: ند آهسته مطرح کرد

فکر «. استاد مسن با عدم آسایش روي صندلی جابجا شد. آلود پایسل ناگهان کامالً باز شدندچشمان خواب

استاد بزرگ اتلمور . ما مثل شهرهاي آزاد نیستیم که در اونا همچین چیزهایی زیاد اتفاق میفته. ایهناراحت کننده

مدتی » .فاده کننده از سم، حقیرترین شخصهنوشته که هر شخصی ته قلبش به قتل عالقمنده، با این وجود است

١١٤Jaehaerys
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با این حال بعید . کنید امکانش هست، سرورمچیزي که پیشنهاد می«. هایش غرق تفکر بودندساکت شد، چشم

. شناسه و لرد ارن هیچ عالمتی به نفع مسمومیت نشان ندادهاي رایج رو میهر استاد درجه سومی سم. دونممی

کنه که همچین شخص نجیبی رو به چه هیوالیی در پوست یک مرد جرات می. و همه دست رو دوست داشتند

»قتل برسونه؟

».زنانه استيشنیدم که سم اسلحه«

گلویش را » .هاو خواجه... هاها، بزدلزن. گنبله، این طور می«. پایسل متفکرانه دست روي ریشش کشید

لرد «. خانه سر و صدا راه انداختدر پرندهباالي سرشان یک زاغ. خلط تف کرد،صاف کرد و روي حصیر

».ها اعتماد نکنید، سرورمدونستید؟ به عنکبوتواریس در الیس از موقع تولد برده بوده، می

یادم «. کردشد؛ چیزي در مورد واریس بود که پوست ند را مور مور میبه زحمت اخطاري براي ند محسوب می

.بلند شد» .زیاد وقتتون رو گرفتم. ا ممنونمو به خاطر کمک از شم. مونه، استادمی

امیدوارم که براي بر طرف «. را تا در مشایعت کردداستاد بزرگ پایسل به آرامی از روي صندلی بلند شد و ن

من بر بیاد، کافیه مطرح ياي باشه که از عهدهاگه خدمت دیگه. کردن نگرانی شما کمک ناچیزي کرده باشم

».کنید

».جکاوم که نگاهی به اون کتاب بندازم که جان روز قبل مریض شدنش از شما قرض گرفتکن. خواهشهی«

ي، درباره115استاد بزرگ ملیونيبار بود، نوشتهکتابی کسالت. متاسفانه اونو چندان قابل توجه نخواهید یافت«

».هاي بزرگتبار خاندان

».با این حال دوست دارم که ببینمش«

وقتی پیداش کردم، بالفاصله ترتیب . منهياینجا یه جایی در خونه. هر طور مایلید«. پیرمرد در را گشود

».دمبه اقامتگاه شما رو میارسالش

115 Malleon
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اگه باز لطف «: سپس انگار که فکري تازه به ذهنش خطور کرده باشد، اضافه کرد» .شما نهایت ادب رو دارید«

کنجکاوم که آیا ملکه . لرد ارن، پادشاه کنار تختش بودهگفتید که موقع مرگ. داشته باشید، یک سوال دیگه دارم

»هم اونجا بود؟

ي لرد تایوین براي مسابقه. ها اون موقع به همراه پدر ملکه در راه کسترلی راك بودندملکه و بچه. چطور؟ نخیر«

ه پسرش، جیمی، بدون تردید به امید تماشاي اینک. روز تولد پرنس جافري با کلی همراه به شهر ما اومده بود

هیچ . فرستادن خبر مرگ ناگهانی لرد ارن به گردن من افتاد. بره، اما با کمال تاسف ناامید شدتاج قهرمانی رو می

».تر نفرستاده بودماي با قلبی اندوهگینوقت پرنده

.پیر در بچگی آموخته بوديالمثلی بود که از ننهضرب» .بال سیاه، خبر سیاه«: ند زمزمه کرد

استاد لوین خبر يوقتی پرنده. دونیم که همیشه این چنین نیستگن، اما میفروش این طور میهاي ماهیزن«

»هاي پاك در قلعه شد، مگه نه؟برن شما رو آورد، پیام موجب شادمانی تمام قلب

».حق با شماست، استاد«

در خدمت . من بیایید، لرد استاركهر چقدر مایلید به مالقات «. پایسل سر خم کرد» .خدایان رحیم هستند«

».هستم

بله، اما در خدمت چه کسی؟: شد ند با خودش فکر کردوقتی در بسته می

هایش را در دو طرف آریا دست. هاي چرخان برج دست به دخترش برخورددر راه برگشت به اتاقش روي پله

ند . زبر پاي لخت او را ساییده بودسنگ. کرد که تعادلش را روي یک پا حفظ کندبلند کرده بود و سعی می

»کنی؟آریا، چکار می«. ایستاد و به او خیره شد

هایش براي حفظ تعادل به دست» .ها روي شستش وایستهگه که رقاص آب باید بتونه که ساعتسیریو می«

.جنبش افتادند

»کدوم شست؟«. ند مجبور شد که لبخند بزند
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از روي پاي راست به چپ پرید، یک لحظه به شکل خطرناکی تاب » .اههر کدوم از شست«: با عصبانیت گفت

.خورد تا اینکه دوباره تعادلش را به دست آورد

».شهها راه زیاده و سقوط سختی میمجبوري که اینجا تمرین ایستادن بکنی؟ تا پایین پله«

پدر، حاال برن میاد «. ا ایستادساقش را پایین آورد و روي دو پ» .گه که رقاص آب هیچ وقت نمیفتهسیریو می«

»که پیش ما زندگی کنه؟

».احتیاج به تجدید قدرتش داره. نه به این زودي، عزیزم«

»کنه؟برن وقتی بالغ شد چکار می«. آریا لبش را گاز گرفت

» .مونه، کافیهفعالً دونستن اینکه زنده می. چندین سال براي یافتن جواب وقت داره، آریا«. ند کنارش زانو زد

شبی که پرنده از وینترفل رسیده بود، ادارد استارك دخترها را به جنگل خدایان قلعه برده بود که زمینی به 

در آنجا یک کاج نیایشدرخت . سپیدار بودوسعت یک هکتار در کنار رودخانه با درختان نارون و توسکا و

هاي شمالی در درختبه مانند. هاي تمشک پیچ خورده بودندهاي قدیمی آن بوتهتنومند بود که روي شاخه

با برخاستن ماه سنسا خوابش برد و چند ساعت بعد نوبت به آریا رسید . مقابل آن براي سپاسگزاري زانو زدند

وقتی . در تمام ساعات تاریکی به تنهایی شب را زنده نگه داشت. ع کرد و خوابیدکه بدنش را زیر رداي ند جم

سنسا به . هاي قرمز باز شدندبا نفس اژدها گل،نور سحر روي شهر تابید، دور دخترهایش که دراز کشیده بودند

».زنهدیدم که لبخند می. خواب برن رو دیدم«: او زمزمه کرده بود

»تونه شوالیه بشه؟هنوز می. هاي گارد شاهنشاهیاز شوالیه. خواست شوالیه بشهمی«: گفتاکنون آریا می

اي عظیم شد و به عضویت شوراي اما یه روزي شاید حکمران قلعه«. دیداي در دروغ گفتن به او نمیفایده» .نه«

، یا به مذهب مادرت شاید مثل برندون معمار قلعه بنا کرد، یا به سیاحت در دریاي باختر رفت. پادشاه دراومد

اما هیچ : داد در ذهنش اضافه کردبه زبان آوردن نمیيبا غمی عمیق که اجازه» .ایمان آورد و سپتون اعظم شد

.در آغوش نخواهد گرفتاوقت دوباره همپاي گرگش نخواهد دوید، یا با زنی نخواهد خوابید، یا پسرش ر

»اور پادشاه بشم و قلعه بسازم و سپتون اعظم بشم؟تونم مشمن می«. آریا سرش را به یک سمت خم کرد
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کنی، و اون حکومت میيکنی و به قلعهبا یک شاه ازدواج می«. نرمی به پیشانی به او زديبوسه» ...تو«

».شن، و بله، شاید هم یکی سپتون اعظم شدپسرهات شوالیه و پرنس و لرد می

ند آه . اق راستش را جمع کرد و تمرین تعادل را از سر گرفتس» .نه، اون سنساست«. آریا در هم رفتيقیافه

.کشید و او را تنها گذاشت

وقتی . آب سرد روي سرش ریخت،داخل اتاقش، لباس ابریشمی آلوده به عرق را درآورد و از تشت کنار تخت

قات ماليسرورم، لرد بیلیش بیرون منتظره و اجازه«: کرد، الن وارد شد و گفتصورتش را خشک می

».خوادمی

فوراً به مالقاتش «. ترین لباس کتانی تمیز موجود را برداشتنازك» .هاي من هدایتش کنبه اتاق مهمان«

».رممی

هاي گارد فینگر روي صندلی کنار پنجره نشسته بود و تمرین شمشیربازي شوالیهوقتی ند وارد شد، لیتل

هاي اگه ذهن سلمی پیر به تیزي شمشیرش بود، گردهماییتنها«. کردشاهنشاهی در حیاط زیرین را تماشا می

».شدتر میشوراي ما به مراتب پر هیجان

ند احترام عمیقی نسبت به » .هر مردي در بارانداز پادشاه دلیر و قابل احترامهيسر باریستان به اندازه«

.سفیدموي گارد شاهنشاهی کسب کرده بوديفرمانده

سال . گیرهخوبی میيالبته باید بگم که در مسابقه نتیجه. کنندهو به همون اندازه خسته«: فینگر اضافه کردلیتل

».پیش تازي رو از اسب انداخت و همین چهار سال پیش بود که قهرمان شد

این مالقات «. احتمالی مسابقه استياي به این پرسش نداشت که چه کسی برندهادارد استارك کمترین عالقه

».من اومدیديپنجرهياره، لرد پتایر، یا اینکه شما فقط براي لذت بردن از منظرهدلیل خاصی د

».به کت قول دادم که در پرس و جو به تو کمک کنم، پس کارهایی کردم«. فینگر لبخند زدلیتل

. ماد کردتوان به لرد پتایر بیلیش اعتحتی اگر قول هم داده باشد، براي ند قبولش سخت بود که می. ند جا خورد

»خبري برام داري؟«. رسیدرفتار او زیادي زیرکانه به نظر می
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به فکرت رسیده که از خدمتکارهاي لرد جان . راستش رو بخواي، چهار کس. کسی«: فینگر تصحیح کردلیتل

»بازجویی کنی؟

در این مورد » .جان رو با خودش به ایري بردهياهل خونهيلیدي ارن همه. تونستمکاش می«. ند اخم کرد

استاد جان، : کردند، همراه او گریخته بودندتمام کسانی که نزدیک شوهر او زندگی می. الیسا به او لطف نداشته

.ها و نوکرهایشهایش، شوالیهنگهبانيپیشکارش، فرمانده

ازدواجش با حامله که با عجله ترتیب يیه پیشخدمت آشپزخونه. چند نفري موندند. بیشتر اهل خونه، نه همه«

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. غافلگیري خوشایندي براي ند بود» مالزمش؟«

.داشت

».بعد مرگ لرد ارن، پادشاه پسره رو شوالیه کرد«. فینگر اسم او را گفتلیتل» .116ر هیو از ویلس«

».و به دنبال بقیه. فرستمبه دنبالش می«

».سرورم، لطف کن و اینجا به کنار پنجره بیا«. فینگر در هم رفتلیتليقیافه

»چرا؟«

».بیا تا بهت نشون بدم، سرورم«

خانه، پسري حیاط، کنار در اسلحهياونجا، سمت دیگه«. اي کردپتایر بیلیش اشاره. نجره آمدند با اخم به کنار پ

»کنه، دیدي؟ها با سنگ داره شمشیر تیز میکه روي پله

»چه ایرادي داره؟«

116 Ser Hugh of the Vale
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روي صندلی » .خیلی زیادي پیدا کردهيعنکبوت به شما و کارهاي شما عالقه. دهاون به واریس گزارش می«

»نگهبانی که به بارو تکیه داده؟. هابه سمت غرب، باالي اسطبل. حاال به دیوار نگاه کن«. جابجا شد

»گرهاي خواجه؟یکی دیگه از زمزمه«. ند آن مرد را دید

شه که متوجه میدقت کن که چه دید خوبی روي ورودي این برج داره و راحت. نه، این یکی مال ملکه است«

فکر . سرخ پر از جاسوسهيقلعه. شناسمها رو من هم نمیباز هم هستند، خیلی. چه کسانی به مالقاتت میان

»خانه مخفی کردم؟کنی چرا کت رو در فاحشهمی

به نظرش رسید که مرد روي دیوار واقعاً» .لعنت به هفت جهنم«. ها نداشتاي به این دسیسهادارد استارك عالقه

در این شهر «. ند ناگهان احساس عدم آسایش کرد و از جلوي پنجره کنار کشید. کنددارد او را تماشا می

»شده هر کسی خبرچین یه کس دیگه است؟نفرین

گرچه فکرش رو که ... من، تو، شاه«. هایش شروع به شمردن کردفینگر با انگشتلیتل» .شاید که نه، بذار ببینم«

کسی در خدمت داري «. بلند شد» .ده و من از تو ابداً مطمئن نیستمادي خبرها رو به ملکه میکنم، پادشاه زیمی

»که کامالً و به شکل مطلق بهش اعتماد داشته باشی؟

».بله«

فینگر مسخره لبخند لیتل» .در این صورت من یک قصر دلباز در والریا دارم که خیلی دوست دارم به تو بفروشم«

این نوکر سرمشق خودتون . کنیمجواب خردمندانه خیر بود، با این حال جوابتون رو قبول میسرورم، «. کردمی

آمد و رفت خودتون مورد توجه خواهد بود، اما حتی واریس عنکبوت هم . رو سراغ سر هیو و بقیه بفرستید

.اه افتادبه سمت در به ر» .مدت روز تحت نظر داشته باشهيتونه هر شخص تحت خدمت شما رو همهنمی

شاید عدم اعتمادم به شما خطا . ها سپاسگزارماز شما به خاطر این کمک... من«. ند صدایش کرد» لرد پتایر«

».بوده

عدم اعتماد به من . گیري، لرد اداردخیلی دیر یاد می«. تیز کوچکش ور رفتفینگر با ریش نوكلیتل

».این شهر بودهپایین اومدن از اسب در يترین کارت از لحظهعاقالنه
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جان-26

جان . داد که عضو تازه به میدان تمرین وارد شدجان داشت به درین بهترین روش ضربه از پهلو را نشان می

. نباید تعادلت رو از دست بدي. پاهات باید کمی بیشتر از هم فاصله داشته باشند«: کرددرین را تشویق می

» .م وزنت رو روي شمشیر بندازحاال با ضربه بدنت رو بچرخون، تما. خوبه

».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 چارچوب از میان شکاف چشم کالهخودش، چاق. جان برگشت

ي خز کاپشن یقه. و سی کیلو وزن داشتبا قضاوت از ظاهر، حداقل صد. خانه مشاهده کرددر اسلحه

نوري با اضطراب هاي کمروي صورت فربه به گردي قرص ماه، چشم. اش زیر غبغبش گم شده بودشدهگلدوزي

: بدون مخاطب خاصی گفت. کردندتنه پاك میها عرقشان را روي مخمل نیمزدند و انگشتاطراف را دید می

».براي آموزش... براي... ا بیامبهم گفتند که باید به اینج... بهم«

پیپ با یک گروه » .گاردناهل جنوب، به احتمال زیاد جایی نزدیک هاي. یه بچه اشرافی«: پیپ به جان گفت

تواند پی ببرد زد که تنها از روي لحن صداي اشخاص میگرد هفت پادشاهی را گشته بود و الف میبازیگرِ دوره

.اندد شدهاند و کجا متولکه چه کاره بوده

جان این . زدي کاپشن پسر چاق با نخ ارغوانی طرحی از یک شکارچی دوخته شده بود که قدم میروي سینه

رسه که در به نظر می«: سر آلیسر زیردست جدیدش را برانداز کرد و گفت. دادنشان خانوادگی را تشخیص نمی

تصور شما از زره، خز . فرستندن به دیوار میها رو براموحاال خوك. جنوب دچار قحطی دزد و قاچاقچی شدند

»و مخمله، لرد ژامبون؟

دار و اش را با خودش آورده است؛ جلیقه از چرم سخت و زره نرمپوشبه زودي آشکار شد که تازه وارد زره

اما از آنجا که . ي چرمی که همان نقش شکارچی روي کاپشن را داشتکالهخود، حتی یک سپر چوبی با رویه

این کار نصف صبح . خانه مجهز کندها سیاه نبود، سر آلیسر اصرار کرد که او خودش را از اسلحهکدام از آنهیچ 

دور کمر او دانل نویل را وادار کرد که دو طرف بدنه زره را بشکافد و دوباره با صفحات چرمی به . طول کشید

بندهاي چرمی . ر شد که روبند را جدا کندساز مجبوبراي فرو کردن یک کالهخود به سر او، زره. هم وصل کند
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در لباس نبرد، پسر جدید به سوسیس . دور ساق و زیربغل چنان سفت بودند که به زحمت قادر به حرکت بود

خدایان رحم کنند و «: سر آلیسر گفت. اي شباهت پیدا کرده بود که نزدیک بود پوستش بترکدبیش از حد پخته

».هالدر، ببین که سر خوك چی در چنته داره. باشیعرضه نتو به اندازه ظاهرت بی

شانزده ساله، . هالدر در معدن سنگ متولد شده بود و شاگردي یک سنگتراش را کرده بود. جان اسنو اخم کرد

: پیپ زمزمه کرد. اش را داشتهایی بود که جان تجربهترین ضربهقدبلند و عضالنی بود و ضرباتش سهمگین

.و چنین هم شد» .شهون یه فاحشه میتر از کنمایش زشت«

لرزید و خون از کالهخود شکافته تمام بدنش می. نبرد کمتر از یک دقیقه تا سرنگون شدن پسر چاق طول کشید

و 117رست» .دیگه بسه، تسلیمم، منو نزن. تسلیمم«: جیغ کشید. کردهاي کلفتش نفوذ میاش به میان انگشتشده

.خندیدندچند تا از پسرهاي دیگر می

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 «. چسبیده به زمین باقی ماند، تورن به هالدر اشاره داد

تونی تر میمحکم«: تورن طعنه زد. اي زدفش که باال گرفته شده بود ضربههالدر با دودلی به ته حری» .شه

هالدر شمشیرش را با دو دست گرفت و چنان محکم زد که حتی پهناي شمشیر براي شکافتن چرم کافی » .بزنی

.پسرِ تازه وارد از درد زوزه کشید. بود

جان، «: پسر کوچک زمزمه کرد. ذاشتپیپ دستش را روي بازوي او گ. 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. فهمهکم کم داره معنی ایستادن رو می

»!برامون یه تکه گوشت ببر«: رست با خنده گفت.اي دیگر شمشیر را باال بردهالدر براي ضربه

».هالدر، بسه«. جان دست پیپ را کنار زد

117 Rast
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.هالدر به سر آلیسر نگاه کرد

کنم که اینجا بهت یادآوري می. لرزهکنه، رعیت میحرامزاده عنایت می«: اش گفتمربی با آن صداي سرد و برنده

».من مربی نظامی هستم، لرد اسنو

هیچ افتخاري با زدن حریف «. کردتا حد امکان به تورن اعتنا نمی» .بهش نگاه کن، هالدر«: فتجان مصرانه گ

.کنار پسر خپل زانو زد» .اون تسلیم شده. شهمغلوب کسب نمی

».اون تسلیم شده«: تکرار کرد. هالدر شمشیرش را پایین آورد

کرد که برخیزد، او به پسر چاق کمک میوقتی جان. هاي سیاه سر آلیسر روي جان اسنو دوخته شده بودچشم

».شمشیرت رو بهم نشون بده، لرد اسنو. ي ما عاشق شدهرسه که حرامزادهبه 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، . کنیمخواد که از بانوش دفاع کنه، پس ما براي تمرین ازش استفاده میحرامزاده می«. تورن لبخند زد

سه نفر شما باید براي به ضجه انداختن «. به هالدر پیوستند118رست و آلبت» .جوش، به کله سنگی کمک کنید

».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 » .پشت من بمون«: جان به پسر چاق گفت

براي . دانست که امشب به احتمال زیاد با بدن کوفته و زخمی به خواب خواهد رفتمی. سه تا نفرستاده بود

.مقابله با حمله آماده شد

کالهخودش را پایین » .ر دو تفریحش بیشترهسه در براب«: پسر کوچک با نشاط گفت. ناگهان پیپ در کنارش بود

ي مخالفت داشته باشد، گرن جلو قبل از اینکه جان حتی فرصت اندیشیدن درباره. کشید و شمشیرش را درآورد

.آمده بود تا سه نفر شوند

118 Albett
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از رست و دو همراهش با صدایی که . توانست نگاه سر آلیسر را حس کندجان می. حیاط کامالً ساکت شده بود

هالدر به زحمت . اما این جان بود که قبل از همه جنبید» چرا منتظرید؟«: به شکلی تمسخرآمیز مالیم بود پرسید

.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 کوچکترین : شناختدر را میحریف را بشناس؛ جان هال: آموخته بود

.مستاصلش کن و به همان قطعیت غروب خورشید، دفاعش را باز رها خواهد کرد. عالقه به دفاع

. مهابا را در باالي سرش گرفتجان جلوي یک ضربه بی. با پیوستن بقیه به نبرد، صداي فوالد حیاط را پر کرد

اي از روي ي خفهیک ضربه از پهلو به قفسه سینه هالدر زد و پاداشش ناله. ا باالي بازویش رفتموج ضربه ت

درد تا گردنش تیر کشید، اما براي یک لحظه هالدر تعادل . ي جان فرود آمدضد حمله روي شانه. درد بود

. جان به پاي چپ زد و او ناسزاگویان سرنگون شد. نداشت

زد، بیش از آنی کرد و تعداد ضرباتی که به آلبت میز جان آموخته بود مقاومت میگرن داشت همان طور که ا

جان به پشت . رست دو سال سن و بیست کیلو وزن برتري داشت. شد، اما پیپ تحت فشار بودبود که دفاع می

زیر به رست تلو تلو خورد و پیپ از. 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 کشیدهنمایش دلقک«. سر آلیسر با چندش صحنه را بررسی کرد

.جلسه از آموزش خاتمه یافته بوداین . شد

تراش کالهخودش را درآورد و به طرف دیگر حیاط پرت فرزند سنگ. درین به هالدر کمک کرد که بلند شود

».سازم، اسنویه لحظه فکر کردم که بالخره کارت رو می«. کرد

الف کرد و سعی کرد شمشیرش را غ. کرداش گز گز میزیر زنجیر و چرم، شانه» .یه لحظه فرصتش رو داشتی«

.هایش را روي هم بفشاردکه کالهخودش را بردارد، اما وقتی دستش را بلند کرد، درد باعث شد که دندان
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هاي کالهخود را باز کردند و آن را با هایی با انگشتان خپل گیرهدست» .بذار من در بیارم«: صدایی گفت

»صدمه دیدي؟«. مالیمت بلند کردند

در اطرافشان، حیاط داشت . اش در هم رفتاش دست زد و از درد قیافهبه شانه» .ن رو دارمتجربه کوفتگی بد«

.شدخلوت می

اسم من سمول «. در جایی که هالدر کالهخود پسر خپل را شکافته بود، روي مویش خون لخته زده بود

تا ... بودم، تا اینکه120هیلمنظورم اینه که اهل هورن «. هایش را لیسیدمکث کرد و لب» ...، از هورن119تارلی

سابق . گاردنهاي هايهاي تایرل، یکی از پرچمدار121پدرم لرد رندله. اومدم تا سیاه بپوشم. اینکه ترکش کردم

.صدایش محو شد» ...بر این، من وارثش بودم، اما

».ي ند استارك وینترفلیمن جان اسنو هستم، حرامزاده«

».کنهمادرم سم صدام می. تونید منو سم صدا کنیددوست دارید، میاگه... من«. سمول تارلی سر تکان داد

دوست نداري که بدونی مادرش . تونی لرد اسنو صداش کنیمی«: ها ملحق شود گفتآمد تا به آنپیپ وقتی می

».کنهچی صداش می

».این دو نفر گرن و پیپار هستند«: جان گفت

».ستگرن اون زشته«: پیپ گفت

».هاي من شبیه خفاش نیستحداقل گوش. تريتو از من زشت«.گرن اخم کرد

».ي شما متشکرماز همه«: پسر چاق با جدیت گفت

»چرا بلند نشدي تا بجنگی؟«: گرن پرسید

متاسفانه ... من«. به زمین نگاه کرد» .خواستم باز هم منو بزنهنمی. نتونستم... فقط. خواستمخواستم، واقعاً میمی«

».گهپدرم اینو همیشه می. من ترسو هستم

119 Samwell Tarly
120 Horn Hill
121 Lord Randyll
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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 شدسمول تارلی حتماً از قیافه

با » .خوام این طور که هستم باشمنمی... خواممن نمی. من متاسفم... من«. ن کنار کشیدنگاهش را از نگاه جا

.خانه به راه افتادهاي سنگین به سمت اسلحهقدم

».کنیتو خسته بودي، فردا بهتر عمل می«: جان صدایش زد

هیچ وقت بهتر «. ا پلک زدهبراي پاك کردن اشک» .کنمنه، نمی«. اش به عقب نگاه کردسم با ماتم از روي شانه

».کنمعمل نمی

اگه . کردیمکاش کمکش نمی. ها خوشش نمیادهیچ کس از بزدل«: بعد رفتن او، گرن اخم کرد و با ناراحتی گفت

»شه؟فکر کنند که ما هم بزدلیم، چی می

».تر از اونی که بزدل باشیتو احمق«: پیپ گفت

».نیستم«

».تر از اونی که فرار کنیبهت حمله کنه، احمقاگه یه خرس در جنگل. بله، هستی«

ناگهان با دیدن لبخند پیپ مکث کرد، متوجه معناي » .کنمتر از تو فرار مینیستم، 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 درآوردشدهرش را آویزان کرد و زره لهخانه برگشت، شمشیاسلحه

ها موقع تمرین شمشیرزنی بود، بعد از ظهرها کرد؛ صبحاز الگوي خاصی پیروي می»کسل بلک«زندگی در 

کردند تا معلوم شود که در چه کاري وارد محول میبرادران سیاه وظایف مختلفی را به اعضاي تازه. موعد کار

ي شد تا صیدي براي میز فرماندههرهاي نادري که به همراه گوست در کنارش فرستاده میبعد از ظ. مهارت دارند

گذشت، چندین روز را پیش دانل اما در عوضِ هر روز که به شکار می. کل تهیه کنند، برایش بسیار عزیز بودند

کرد، شده را تیز میدست، تبري را که از فرط استفاده کندگذراند و وقتی آهنگر تکخانه مینوي در اسلحه
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. زدداد، با دم آهنگري باد میچرخاند یا وقتی نویل با پتک به یک شمشیر جدید شکل میسنگ را برایش می

زد، به استاد ایمون در نگهداري کرد، به تیرها پر میداد، اسطبل تمیز میرساند، نگهبانی میمواقع دیگر پیغام می

.کردیدن به حساب اموال و تجهیزات کمک میها یا به بوئن مارش در رساز 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 کسالتحتی 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. اددبود، اما جان اهمیت نمی

و ... جاي مناسبی براي تفکر بود و دید که افکارش معطوف به سمول تارلی است. بخش بودهمیشه سرد و فرح

کوتوله با . اي خواهد داشتي پسر چاق چه عقیدهدانست که تیریون دربارهنمی. عجیب که به تیریون لنیستر

دنیا . هاي تلخ را انکار کنند تا اینکه قبولشان کننددهند واقعیتلبخند 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 میپر از بزدل

ها را تمام کرد، به عصر وقتی ریختن سنگریزه. دي پیشرفت کار بوددرد شانه باعث کن. 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 شد، جان بشکهسرانجام وقتی که تاریکی از سمت شمال داشت مسلط می

.باالبر عالمت داد که او را به پایین بفرستدبه مسئول

یک گروه از برادران سیاه . وقتی که او و گوست به غذاخوري رسیدند، بقیه غذاي عصر را تقریباً تمام کرده بودند

. خندیدندرفقاي او سر میز نزدیک دیوار غربی بودند و می. کردندبازي مینزدیک آتش سر شراب شیرین تاس

هایی بزرگ، دروغگویی مادرزاد با صدها گرد با گوشهاي دورهپادوي هنرپیشه. داستان بودپیپ در وسط یک

کرد و توانایی اجراي هر نقش ضروري را ها زندگی میصداي مختلف بود و به جاي تعریف داستان، در متن آن

شد، باکره تبدیل میوقتی به دخترك میخانه یا پرنسس . شدچران مییک لحظه پادشاه بود و بعد خوك. داشت

هایش همواره به آورد و خواجههاي ناگزیر، اشک همه را در میبرد که از شدت خندهصداي زیري به کار می

... بردهاي پیپ لذت میبازيي هر کسی از دلقکجان به اندازه. شکل مرموزي تقلید دقیقی از سر آلیسر بودند

ه جایی رفت که سمول تارلی با بیشترین فاصله ممکن از دیگران با این حال امشب برگشت و به انتهاي نیمکت ب

.تنها نشسته بود
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کرد که جان روبروي او او داشت آخرین کتلت خوکی را که آشپزها براي شام تدارك دیده بودند تمام می

»گرگه؟«. چشم پسر خپل از دیدن گوست گشاد شد. نشست

».دگی پدرمهدایرولف نشان خانوا. اسمش گوسته. یه دایرولف«

».زنهمال ما یه شکارچیه که قدم می«

»از شکار خوشت میاد؟«

.اش بگیردکم مانده بود که دوباره گریه» .ازش متنفرم«. پسر چاق لرزید

»اي؟زدهاین دفعه مشکلت چیه؟ چرا همیشه این همه وحشت«

حتی از حرف زدن هراس سم به آخرین تکه از کتلت خوك خودش خیره شد و به سستی سرش را تکان داد؛ 

بیا «. ایستاد. آوردجان شنید که پیپ با صدایی زیر صداي خوك در می. شلیکی از خنده تاالر را پر کرد. داشت

».بریم بیرون

»کنیم؟چرا؟ بیرون چکار می«. صورت گرد فربه با شک به او زل زد

»دیوار رو دیدي؟. کنیمصحبت 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 کردبه روي شانه

ن طور کردم که ایهیچ فکر نمی«: سم گفت. زدگوست کنارشان قدم می. اي کثیف در انتظارش استدر شب حقه

هیچی نشده، به خاطر تالش براي همراهی با جان به نفس . فرستادسخن گفتنش به هواي سرد بخار می» .باشه

»...چقدر... ها در حال ریزشند و چقدرهمه ساختمان«. نفس افتاده بود

هاي خاکستري در زیر بست و جان صداي ظریف خرد شدن بوتهزمین قلعه داشت به سختی یخ می» سرده؟«

.شنیدهایش را میکمهچ
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. شب قبل در تاریکی بیدار شدم و آتش خاموش شده بود. از سرما متنفرم«. بار سر تکان دادسم با حالتی رقت

».زنممطمئن بودم که تا صبح تا حد مرگ یخ می

».ترهجایی که ازش اومدي، حتماً از اینجا گرم«

گذشتیم، من و مردانی که پدرم براي رسوندن من به شمال ها میاز 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 می. باریدهاشون برف نشسته بود، با این حال هنوز میاون مقدار روي شانهو بیشتر از

».تموم نشه

.جان لبخند زد

در آسمان باالي سر، . درخشیدي ماه با نور ضعیفی میدیوار مقابلشان قد برافراشته بود و زیر نورِ قرص نصفه

هاي عریض با دیدن پله» کنند که به اون باال برم؟رم میمجبو«: سم پرسید. زدندستارگان واضح چشمک می

».شماگه مجبور به باال رفتن از اون بشم، تلف می«. اش مثل شیر کهنه ترشیدچوبی، قیافه

».کشنتبا 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؟ نمیاز همه چیز می«. جان با ناباوري اخم کرد. حمل نبوددیگر قابل ت

»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 کنندههاي خفهمین یخزده نشست و شروع کرد به گریستن، نالهروي ز. بریزد

رسید که ها، به نظر میمانند ریزش برف روي تپه. توانست که بایستد و تماشا کندجان اسنو تنها می. انداختمی

.ها پایانی ندارنداشک
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ولف سفید، ساکت مثل سایه نزدیک شد و شروع به لیسیدن دایر. دانستاین گوست بود که عمل صحیح را می

و در مدت یک تپش ... پسر چاق که جا خورده بود، داد کشید. هاي گرم از روي صورت سمول تارلی کرداشک

.قلب، نالیدنش به نحوي به خنده تبدیل شد

پالتوهایشان را محکم دور خودشان گوست بینشان بود و . بعد روي زمین منجمد نشستند. جان اسنو با او خندید

هاي تازه متولدشده را در میان برف اواخر تابستان پیدا کرده جان تعریف کرد که چطور او و راب توله. پیچیدند

گاهی خوابش رو «. زیاد طول نکشید که صحبت به وینترفل کشید. رسیداکنون هزار سال پیش به نظر می. بودند

شه، اما کسی جواب صدام از هر طرف منعکس می. زنمخالی طوالنی قدم میدارم در یه راهروي. بینممی

دونم که دنبال چه حتی نمی. کنمها رو صدا میکنم و اسمدارم، درها رو باز میتر قدم برمیده، پس سریعنمی

بنجن فکر » .ها پدرمه، اما گاهی به جاش رابه، یا خواهر کوچکترم آریا، یا عمومبیشتر شب. کسی هستم

سر . هایی به جستجوي او فرستاده بودخرس پیر گشتی. استارك اندوهگینش کرد؛ عمویش هنوز پیدا نشده بود

از شدوتاور پیشروي کرده بود، اما جز چند 122جارمی رایکر دو جستجو را رهبري کرده بود و کورن هفهند

در . ذاشته بود، چیزي نیافته بودندها را باقی گخراشیدگی 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

ه کسی تعریف نکرده بود و هیچ وقت این رویا را ب» .قلعه همیشه خالیه. هیچ کس«. جان سرش را تکان داد

. ي آن داشتکند، با این حال احساس خوبی از صحبت دربارهفهمید که چرا حاال دارد به سم تعریفش مینمی

بعدش شروع به . ترسونهاین همیشه منو می. ها پر از استخونهخانه نیستند و اسطبلها هم در پرندهحتی زاغ«

و بعد . کنم، یه کسی، هر کسیکشم و صدا میکنم، داد میها میبرجدویدن و باز کردن درها و باال رفتن از

به نحوي . خورندها به پایین پیچ میبینم که پلهداخل تاریکه و من می. بینم که جلوي در سرداب هستممی

. سمتراز چیزي که شاید اون پایین در انتظارم باشه، می. خوامدونم که باید به اون پایین برم، اما نمیمی

هاي سنگی کنار پاشون دراز کشیدند و هاشون نشستند، دایرولفپادشاهان قدیم زمستان اون پایین روي تخت

122 Quorin Halfhand
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کشم که من یک استارك نیستم، به اینجا داد می. روي پاشون شمشیرهاي آهنی دارند، اما ترسم از اونا نیست

مشعلی براي روشن . کنمع به پایین رفتن میتعلق ندارم، اما فایده نداره، به هر حال باید وارد بشم، پس شرو

زده، خجالت» .خوام داد بکشمتر میشه، تا اینکه میتاریک و تاریک. کردن مسیر نیست، پس دستم روي دیواره

. با پوستی سرد و مرطوب و بدنی لرزان در تاریکی اتاق» .شماینجاست که همیشه بیدار می«. با اخم مکث کرد

صورتش را به موي سفید انبوه . بخش است؛ گرماي او به مانند روشنایی سحر آرامشپردگوست به کنارش می

»بینی؟تو هم خواب هورن هیل رو می«. رودبرد و دوباره به خواب میدایرولف فرو 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. ي جوالن دادجان به سکوت اجازه. ستپشت گوش گو

جان اسنو ساکت گوش داد و خبردار شد که چطور سرنوشت، شخصی معترف به بزدلی را به کنار دیوار کشیده 

.است

. اردن و مدافع جنوب، بودندگها خاندانی با افتخارات دیرین و از پرچمداران میس تایرل، فرمانرواي هايتارلی

اي مستحکم و شمشیري دو لبه به نام هایی حاصلخیز، قلعهسمول، پسر بزرگ لرد رندل تارلی، وارث زمین

متولد شده بود که از جنس فوالد والریایی بود، سرگذشت خودش را داشت و نزدیک به پانصد سال 123هارتزبین

.بود که از پدر به پسر رسیده بود

سم دوست . که پدر سمول با تولد او کسب کرده بود، با چاق و مالیم و خجالتی شدن پسر محو شدهر چه غرور

داشت که موسیقی گوش کند و آوازهاي خودش را بسراید، مخمل نرم بپوشد، در آشپزخانه قلعه در کنار آشپزها 

ها و عشق او کتاب. کندرود، بوهاي تند آنجا را استشمامبازي کند و وقتی کیک لیمو و تارت تمشک کش می

افتاد حالش بهم اما تا چشمش به خون می. رغم دست و پا چلفتی بودن، رقصیدن بودها و علیبچه گربه

ي دلخواه براي تبدیل سمول به شوالیه. گرفتاش میخورد و با مشاهده بریدن سر حتی یک جوجه گریهمی

پسرك فحش شنید و چوب خورد، سیلی . و رفتندآمدند» هورن هیل«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 هراساناو فقط چاق. مادرش را به او پوشاند و در حیاط رژه برد تا از شدت شرم دلیر شود

123 Heartsbane
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یک بار دو مرد به قلعه «. صداي سم تا حد زمزمه افت کرد. سپس به تنفر تبدیل شدیاس لرد رندل به خشم و 

اونا یه گاو میش ذبح کردند و منو وادار کردند که با خون . اومدند؛ ساحرین اهل کارت با پوست سفید و لب آبی

پدرم گفت . ال آوردمحالم بهم خورد و با. اما اون طور که قول داده بودند، منو شجاع نکرد. گرم خودمو بشورم

».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 میلرد رندل به سم اعتنایی نداشت و تمام وقتش را وقف پسر کوچک

.هایش تجربه کرده بودچندین سال آرامش شیرین در کنار موسیقی و کتابسمول . 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 . کندجنگلی در نزدیکی هورن هیل هدایت کرده بودند؛ در آنجا پدرش داشت پوست یک آهو را می

چاقوي درازش داشت الشه را » .تو حاال تقریباً مرد بالغی شدي و وارث منی«: رلی به پسر بزرگش گفته بودتا

.کردلخت می

ها و لقبی که باید به اي براي عاق کردن به من ندادي، اما من اجازه نخواهم داد که زمینتو تا به حال بهانه«

ب مردي بشه که توانایی به کار بردنش رو داشته باشه، در هارتزبین باید نصی. برسه، تو به ارث ببري124دیکن

پس من تصمیم گرفتم که امروز تو تمایلت براي سیاه . اش رو هم نداريحالی که تو لیاقت لمس کردن دسته

کشی و قبل از تاریک شدن هوا به ي برادرت دست میتو از هر گونه ادعا نسبت به ارثیه. پوشیدن رو اعالم کنی

.افتیراه میسمت شمال 

خوره و تو ریم و یه جایی در جنگل اسبت سکندري میاگه این کار رو نکنی، اون وقت فردا با هم به شکار می

ها رو داره و توانایی عزیز اون دل زن. شنوهحداقل مادرت داستان رو این طور می... میريافتی، میاز زین می

اگه به فکرت برسه که از دستور . م باعث رنج کشیدنش بشمخواشمردن 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 آرنج گذاشت، دستوقتی چاقوي کندن پوست را کنار می» .رو واقعاً مثل یه خوك تعقیب و شکار کنم

124 Dickon
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ي آهو دست برد، قلب را کند و در حالی که به درون الشه» ...نگهبانی شب. پس انتخاب با خودته«. سرخ بود

».یا این«. چکید، در مشت نگهش داشتاز آن خون می

اند، نه کرد که انگار این وقایع براي کس دیگري اتفاق افتادهاحساس داستان را تعریف میسم چنان آرام و بی

وقتی . اش نگرفتو جان فکر کرد چه عجیب است که حتی یک بار هم گریه. داینکه سرگذشت خودش باش

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

. شهدي آبجوي شیرین براي نوشیدن پیدا میجا شراب تند سیب یا اگه ترجیح میاون«. جان شانه باال انداخت

خوب، نه واقعاً، اما شاگرد ... اون قبالً خواننده بوده. خونهها درین اگه حسش باشه برامون آواز میبعضی شب

».بوده

»چطور کارش به اینجا کشیده؟«: سم پرسید

خوره دختره دو سال بزرگتره و درین قسم می. ب دخترش پیدا کرداونو در تختخوا125گرولرد روون از گولدن«

. که براي ورود از پنجره بهش کمک کرده، اما جلوي پدرش گفت که به زور بوده، براي همین درین اینجاست

جان » .شهوقتی 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 گفتزغ هم گاهی آواز میو«. لبخند زد

با هم » .شهگه که صداي اون مثل شاشیه که با گوز پخش میپیپ می. فروشی پدرش یاد گرفتهمشروب

.خندیدند

اش قیافه» .خوانحتماً 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

125 Lord Rowan of Goldengrove



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٣٠۶صفحھ 

» .بله«: جان مجبور بود که بگوید

شنلش را محکم دور خودش پیچید و » .بهتره که شانسم رو براي خوابیدن امتحان کنم«. سم با زحمت برخاست

.هاي سنگین دور شدبا قدم

»کجا بودي؟«: پیپ پرسید. برگشت و دید که بقیه هنوز در غذاخوري هستندجان با تنها همراهش، گوست، 

».زدمبا سم حرف می«

ترسید که بیاد و موقع شام وقتی سهمش رو گرفت، روي نیمکت هنوز جا داشتیم، اما می. واقعاً بزدله«: گرن گفت

».پیش ما بشینه

».که با امثال ما غذا بخورهدونه لرد ژامبون خودش رو برتر از اون می«: جرن مطرح کرد

و شروع کرد به درآوردن » کنید برادرش بود؟فکر می. خورددیدید که کتلت خوك می«: وزغ با پوزخند گفت

.صداي خوك

»!بس کن«: جان با خشم گفت

حرفم «: ها گفتجان در میان سکوت آن. ي پسرها که از برآشفتن ناگهانی او جا خورده بودند، ساکت شدندبقیه

همان طور که انتظار داشت پیپ از او حمایت . ها گفت که اوضاع چگونه خواهد بودو به آن» .و گوش کنیدر

دانست که چگونه او را گرن ابتدا مضطرب بود، اما جان می. کرد، اما نظر موافق هالدر غافلگیري خوشایندي بود

اي را زبانی کرد، عدهکرد، به برخی چربجان برخی را مجاب. ها پیوستندیکی یکی بقیه نیز به آن. راضی کند

.همه جز رست... در نهایت همه موافقت کرده بودند. شرمگین کرد، هر جا که تهدید الزم بود تهدید کرد

شما دخترها هر کاري دوست دارید بکنید، اما اگه تورن منو به جنگ خانم خوك بفرسته، حتماً «: رست گفت

.به روي جان خندید و ترکشان کرد» .برمبراي 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

. شنیدي رست پرید، جان صداي تنفس سریع او را میوقتی گوست روي سینه. هایش را نگه داشتدست
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با دندان پوست نرم گلوي پسرك را خراشید، فقط تا آن . تسوخهاي دایرولف مثل زغال به رنگ سرخ میچشم

».خوابیدونیم کجا مییادت باشه، ما می«: جان آهسته گفت. حد که خون بیرون بزند

.کند که چطور موقع اصالح خودش را با تیغ بریدصبح روز بعد جان شنید که رست به آلبت و وزغ تعریف می

ها را رو در رو وقتی سر آلیسر آن. کردکس دیگر سمول تارلی را اذیت نمیاز آن روز به بعد، نه رست نه هیچ 

شان فرمان حمله اگر مربی. کردندي سم را دفع میایستادند و ضربات آهسته و ناشیانهکرد، سر جایشان میمی

خشم تهدیدشان سر آلیسر با . زدندي زره یا کالهخود یا ساق سم میي نمایشی آهسته به سینهداد، چند ضربهمی

چند شب بعد، با . رسیدنامید، با این حال به سم آسیبی نمیها را بزدل و زن و چیزهاي بدتري میکرد و آنمی

ي دیگر طول کشید تا شهامت دو هفته. ها ملحق شد و روي نیمکت کنار هالدر نشستآناصرار جان سر شام به 

خندید و سر به سر هاي پیپ میآن پا به پاي همه به ادا در آوردنها در گفتگو را پیدا کند، اما بعدپیوستن به آن

.گذاشتگرن می

. یک شب به جان در اتاقش سر زد. شاید سمول تارلی چاق و دست و پا چلفتی و هول بود، اما احمق نبود

یچ وقت یه تا به حال ه«. با خجالت نگاهش را کنار کشید» .دونم که کار توستدونم چکار کردي، اما مینمی«

».دوست نداشتم

».برادریم«. دستش را روي شانه پهن سم گذاشت» .ما دوست نیستیم«

ها را راب و برن و ریکان پسرهاي پدرش بودند و هنوز آن. و بعد رفتن سم با خودش فکر کرد که واقعاً برادرند

کتلین استارك از این . ه استها نبوددانست که هیچ وقت حقیقتاً یکی از آندوست داشت، با این حال جان می

دیوارهاي خاکستري وینترفل شاید هنوز رویاهایش را آشفته کنند، اما اکنون . موضوع اطمینان حاصل کرده بود

هایی بودند که لباس کسل بلک زندگی واقعی او بود و برادرهایش سم و گرن و هالدر و پیپ و سایر تبعیدي

.پوشیدندسیاه نگهبانان شب را می

دانست که آیا هرگز بنجن استارك را دوباره خواهد دید تا نمی» .عموي من حق داشت«: وست زمزمه کردبه گ

.این را به او بگوید
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ادارد-27

ي نگهبانان شهر براي شکایت به حضور فرمانده» .ي دسته که باعث همه این مشکالته، سروران منمسابقه«

.شوراي پادشاه آمده بود

دم که دست هیچ سهمی از اون بهتون اطمینان می. ي پادشاهمسابقه«: را تصحیح کردند با اخم حرف او

».خوادنمی

رسند و در ازاي هر شوالیه، ها میاز هر گوشه مملکت شوالیه. اسمش رو هر چی دوست دارید بذارید، سرورم«

فاحشه و اون قدر دزد که دو سوارکار مزدور، سه صنعتگر، شش سرباز پیاده، یه دوجین بازرگان، دو دوجین 

این هیجان لعنتی نصف شهر رو سر شوق آورده بود و حاال با این . شنجرات برآورد کردن ندارم، وارد شهر می

هاي سوزي، سرقتشدگی، یه آشوب در میخانه، سه چاقوکشی، یه تجاوز، دو آتشدیشب یه غرق... همه مسافر

شب قبل از اون در سپت جامع، . انه در خیابان خواهران داشتیمي سوارکاري مستغیر قابل شمارش و یه مسابقه

دونه که چطور از اونجا سر درآورده ظاهراً هیچ کس نمی. کمان پیدا شدهور در حوض رنگیني یه زن غوطهکله

».یا اینکه متعلق به چه کسیه

» .چه هولناك«: واریس با لرز گفت

تونی امنیت سلطنتی رو حفظ کنی، جینس، شاید بهتر اگه نمی«.لرد رنلی برتیون احساس همدردي کمتري داشت

».تونهباشه که نگهبانی شهر توسط شخصی فرماندهی بشه که می

شخص اگان اژدهاساالر «. اي عصبانی باد کرد و سر تاسش سرخ شدهیکل، مثل قورباغهقوي126جینس اسلینت

».من به نفرات بیشتري احتیاج دارم. تونست آرامش رو حفظ کنه، لرد رنلیهم نمی

ي شورا را نداده مثل همیشه رابرت به خود زحمت حضور در جلسه» چند نفر؟«: ند به جلو خم شد و پرسید

.رف زدن از جانب او به گردن دست بودبود، پس ح

».هر چقدر که بشه، عالیجناب دست«

126 Janos Slynt
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».کنه که مخارجش به دستت برسندلرد بیلیش رسیدگی می. پنجاه نفر تازه استخدام کن«: ند به او گفت

»کنم؟همچین کاري می«: فینگر گفتلیتل

تونی براي حفظ امنیت دي، مطمئناً میتو چهل هزار اژدهاي طالیی براي جیب یه قهرمان پیدا کر. کنیمی«

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 باشندمحافظین شخصی خودم می

».دم که به طرز مناسبی ازشون استفاده بشهقول می. یجناب دستخیلی ممنون، عال«: اسلینت تعظیم کرد و گفت

این بالهت هر چه زودتر تموم بشه، بیشتر ازش خوشم «. ي شورا رو کردبعد رفتن فرمانده، ادارد استارك به بقیه

يمسابقه«ي کافی آزاردهنده نبود و هر کسی اصرار داشت با انگار که مخارج و دردسرها به اندازه» .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، سرورممملکت از همچین رویدادهایی رونق می«: استاد بزرگ پایسل گفت

».هافتاريها فرصتیه براي فراموشی موقت گرکسب افتخار و براي زیردست

ها با پاهاي هاي شهر پره، و فاحشهتمام مسافرخانه. ریزههاي زیادي میو پول به جیب«: فینگر اضافه کردلیتل

».دهرند و با هر قدم کیف پولشون صدا میخمیده راه می

که یادتونه یک بار پیشنهاد کرد . 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 خانهفاحشه

کنم که راستش رو بخواید خیلی به این معما فکر می. کردن خوردن و اجابت مزاج و نفس کشیدن هم باشه

ره که انگار داره براي حضور در یاون به تختخواب زنش چنان م. چطور استنیس صاحب اون دختر زشتش شده

».اشي عبوس و مصمم براي انجام وظیفهره، با قیافهمیدان جنگ رژه می

دونم که کی قصد داره به بازدیدش از نمی. کنممن هم به برادر شما فکر می«. ند به خنده دیگران ملحق نشد

».استون خاتمه بده و به سر جایگاهش در شورا برگردهدرگون
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و موجب » .ها رو با تازیانه به دریا ریختیمحتماً به محض اینکه ما تمام این فاحشه«: فینگر پاسخ دادلیتل

. ي بیشتر شدخنده

».بمونه براي فردا. ها شنیدمامروز به حد کافی از فاحشه«: خاست گفتند در حالی که برمی

جوري «: حوصلگی گفتند با بی. داشته بودوقتی ند به برج دست برگشت، هاروین بود که در را برایش باز نگه

».رو به اتاق من احضار کن و به پدرت بگو که اسبم رو زین کنه

».اطاعت، سرورم«

حسرت آرامش . کننداش میي سرخ و مسابقه دست دارند کالفهکرد که قلعهرفت به این فکر میوقتی باال می

هاي سرد شمال میدان تمرین، و روزهاي خنک و شبآغوش کتلین، صداي تمرین شمشیرزنی راب و جان در 

.را داشت

در اقامتگاهش لباس ابریشمی شورا را درآورد و در مدتی که منتظر رسیدن جوري بود، سر کتاب نشست؛ نسب 

هاي بزرگ هفت پادشاهی، حاوي توصیف چندین و چند لرد بلندمرتبه و بانوهاي نجیب و ي خاندانو تاریخچه

با این حال جان ارن . آور بوداش کسالتپایسل حق داشت؛ مطالعه. ي استاد بزرگ ملیونشتهفرزندانشان، نو

چیزي در آنجا بود، . کرد که جان براي این کار دلیلی داشتتقاضایش کرده بود و ند احساس اطمینان می

کتاب بیش از یک اما چه چیزي؟ . حقیقتی مدفون در این صفحات زرد شکننده، فقط مانده بود که پیدایش کند

شد که وقتی ملیون کردند، به زحمت کسی پیدا میاز اشخاصی که در زمان حاضر زندگی می. قرن قدمت داشت

.کرد، هنوز متولد شده باشدآوري میها را جمعها، تولدها و فوتارزش از ازدواجاین فهرست بی

ن امید به آهستگی ورق زد که چیزي برایش یک بار دیگر، بخش مربوط به خاندان لنیستر را باز کرد و با ای

گري از عصر رسید، حیلهمی127لنیسترها خاندانی باستانی بودند که نسبشان به لن زیرك. ناگهانی آشکار شود

ها و ي آوازخواناي بود، البته خیلی بیشتر مورد عالقهي برن معمار افسانهقهرمانان که بدون شک به اندازه

ها را از اش، کسترلیاي و تنها با کمک زیرکیزها، لن شخصی بود که بدون هیچ اسلحهدر آوا. گوها بودقصه

127 Lann
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ند آرزو کرد که او . اش، از خورشید طال دزدیدکسترلی راك بیرون کشید و براي برق انداختن موهاي فرفري

.االن در اینجا حضور داشت تا حقیقت را از این کتاب لعنتی بیرون بکشد

ي ورود داد و به ند کتاب ملیون را بست و به او اجازه. ي ورود جوري کسل شددر، مقدمهصداي تیز کوبیدن 

براي انتخاب . من به نگهبانان شهر قول بیست نفر از محافظین خودم تا پایان مسابقه رو دادم«: اطالعش رساند

که کارشون خاتمه دادن به فرماندهی رو به الن بسپار و مطمئن شو که افراد توجیه بشند . کنمبه تو اتکا می

»مهتر اسطبل رو پیدا کردي؟«. ند بلند شد، از صندوق چوبی لباسی کتانی درآورد» .دعواست، نه شروع کردنش

».ها بزنهخوره که دیگه حاضر نیست دست به اسباون قسم می. نگهبان، سرورم«: جوري گفت

»چی براي گفتن داشت؟«

دست . رفیق صمیمی بودند«. جوري باد به دماغش انداخت» .شناختکنه که لرد ارن رو خوب میادعا می«

هیچ وقت . اومدها خوب کنار میدست با اسب. دادهي مسی هدیه میهمیشه به پسره در روز تولدش یک سکه

ها همیشه از دیدنش خوشحال آورد، براي همین اسبنداخت و براشون هویج و سیب میاونا رو به زحمت نمی

».شدندمی

و او آخرین از . ي این پسر حتی از بقیه کمتر باشدرسید که فایدهبه نظر می» .هویج و سیب«: ند تکرار کرد

سر هیو برخوردش . جوري به نوبت با هر کدامشان صحبت کرده بود. فینگر رو کرده بودچهار نفري بود که لیتل

اگر . آمدها برمیي تازه شوالیهکه تنها از عهدهداد، و رفتارش آن قدر متکبرانه بود 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 

ي مذکور ده سال بزرگتر و صد مرتبه شمشیرزن ماهرتري از حتی اگر فرمانده... دادي محافظین تن نمیفرمانده

گفته بود که لرد جان بیش از آن اندازه که برایش مضر . ر حداقل خوش برخورد بوددختر خدمتکا. او باشد

خورد، و رفتارش با ي پسر کوچکش بود و برایش غصه میکرد، نگران سالمت شکنندهنباشد مطالعه می

نواع ساقی که اکنون گاریچی شده بود، هرگز یک کلمه هم با لرد جان صحبت نکرده بود، اما ا. همسرش تند بود

زده، ارباب قصد ارباب با پادشاه مشاجره کرده بود، ارباب به غذا لب نمی: و اقسام شایعات آشپزخانه را داشت

استون بفرستد، ارباب به پرورش سگ شکاري خیلی عالقمند شده داشت که پسرش را براي تربیت به درگون
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اش با لعاب تماماً نقره را بدهد که روي سینهايساز سر زده بود تا سفارش زرهبود، ارباب به یک استاد اسلحه

پسرك گفته بود که برادر خود پادشاه براي کمک در . نقش باز آبی رنگی از یاقوت، و ماهی از مروارید داشت

.نه، لرد رنلی نه، آن یکی، لرد استنیس. انتخاب طرح همراه او رفته بود

»یاره؟اي به یاد ماین 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 بودهپسره قسم می«

».رفتهسواري می

شان همیشه محترمانه بوده، اما هیچ وقت صمیمی جان ارن و او رابطه. رسیدعجیب به نظر می. باز استنیس

استون نقل مکان کرده کرد، استنیس به درگونه شمال سفر میو وقتی رابرت براي رسیدن به وینترفل ب. نبودند

هیچ خبري از زمان احتمالی . ها که استنیس به نام برادرش فتح کرده بودي مستحکم تارگرینبود؛ به جزیره

»رفتند؟ها به کجا میموقع این سواري«: ند پرسید. برگشت خود نداده بود

».زدندیخانه سر مگه که به یه فاحشهپسره می«

با ناباوري » کرد؟خانه بازدید میخانه؟ لرد ایري و دست پادشاه به همراه استنیس برتیون از یه فاحشهفاحشه«

. سرش را تکان داد، در شگفت از اینکه این خبر چه خوراك چربی براي لرد رنلی فراهم خواهد کرد

موقع مستی بود، اما استنیس به کل پرستی رابرت در سراسر مملکت موضوعی براي آوازهاي مستهجنشهوت

تر از پادشاه، با این حال مطلقاً متفاوت از او، جدي، بدون نوع متفاوتی از یک مرد بود؛ کمتر از یک سال جوان

.شناسیطبعی، فاقد بخشش، کامالً مصمم در وظیفهحس شوخ

گه که بعد برگشت ه میبرد و پسردست سه محافظ با خودش می. کنه که واقعیت دارهپسره اصرار می«

».شنیدههاشون میهاي اونا رو موقع تحویل گرفتن اسبجوك

»خانه؟کدوم فاحشه«

».دونستندها میمحافظ. دونهپسره نمی«
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خدایان براي آزار ما حداکثر همتشون رو به کار . و حیف که الیسا اونا رو به ویل برده«: ند بدون احساس گفت

هر کسی که شاید از واقعیت اتفاقی که براي جان ارن افتاده ... کولمن، لرد استنیسلیدي الیسا، استاد. بستند

».اطالع داشته باشه، هزارها فرسنگ از اینجا دوره

»کنید؟استون احضار نمیلرد استنیس رو از درگون«

ین موضوع ا» .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. دادآزارش می

را در مدت یک سال » انداستورمز «ممکن است استنیس برتیون را بترساند دشوار یافت، کسی که یک بار 

که لرد تایرل و لرد ردواین با قشونشان ها حفظ کرده بود، در حالیها و چرم چکمهمحاصره با خوردن موش

.بیرون دیوارها هر شب جلوي دید اهالی شهر ضیافتی داشتند

ساز متوجه باشه که من کی خوام این اسلحهمی. اون خاکستري با نشان دایرولف. ي منو بیارتنهلطف کن و نیم«

».شاید باعث بشه که زبانش باز بشه. هستم

».لرد رنلی هم برادر لرد استنیس و پادشاهه«. رفتي لباس جوري سراغ قفسه

ند مطمئن نبود که چه قضاوتی در مورد رنلی با رفتار دوستانه و » .ها نبودهاما ظاهراً محرم این سواري«

چند روز پیش، او ند را به کناري کشیده بود تا گردنبند طالیی نفیسی را به او . ریایش داشته باشدهاي بیخنده

داشتنی جوانی رسم شده بود که ي میري از دختر دوستدر داخل آن، مینیاتوري به سبک زنده.نشان دهد

تاب بود که بداند آیا دختر، او را به یاد ظاهراً رنلی بی. اي داشتچشمان آهو و آبشاري از موي ظریف قهوه

اقرار کرده بود که . مشهود شداشاندازد و وقتی ند جوابی جز شانه باال انداختن نداشت، یاس در قیافهکسی می

ند . گفتند او به لیانا شباهت دارد، است، اما کسانی بودند که می128آن دوشیزه، خواهر لوراس تایرل، مارجري

آیا امکانش بود که لرد رنلی، کسی که این همه شبیه به رابرت در جوانی بود، در . »نه«: سردرگم به او گفته بود

کرد شبیه به لیانا است؟ بیش از هوسی گذرا به نظر پرورانده بود که فکر میتخیالتش عالقه به دختري را

.رسیدمی

128 Margaery
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وقتی جوري بندهاي لباس در پشت . ها گذراندهایش را از سوراختنه را برایش نگه داشت و ند دستجوري نیم

».ي رابرت برگردهشاید لرد استنیس براي مسابقه«: بست، ند گفترا می

».شه، سرورمشانسی میاي از خوشهجرق«: جوري گفت

.لبخندش تیره بود» .به عبارت دیگه، خیلی بعیده«. ند شمشیر به کمر بست

. اي که نشان مقام دست بود، آن را بستهایش انداخت و جلوي گلو با گیرهجوري شنل ند را روي شانه

».الن راه رو بلده، سرورم. کنهدگی میي بزرگ باالي خیابان فوالد زناش در یه خونهساز باالي مغازهاسلحه«

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 خیلی نازکی براي اتکا بود، اما جان ارنی که ند استارك می

به . مطمئناً احتمال تغییر در طرز دید او وجود داشت. بود؛ به منظور محافظت بود، نه تزئینفوالد فوالد . بپوشد

اما این تغییر آن قدر ... کردشد که بعد از چند سال دربارنشینی، نگرشش تغییر میهیچ وجه اولین شخصی نمی

.برجسته بود که کنجکاوي ند را برانگیزد

»اي از دستم بر میاد؟خدمت دیگه«

».ها سر بزنیخانهفکر 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 129گذشت، وارلیوقتی از حیاط می. اسب محبوب ند در حیاط زین شده و آماده بود

وقتی لرد ادارد . پختند، اما شکایتی نکردندالدي و پیراهن زنجیري حتماً داشتند میدر کاله فو. طرف او کشاندند

ي پادشاه به میان بوي بد شهر وارد شد، در هر طرف هایش از دروازهبا شنل خاکستري و سفید آویزان از  شانه

.محافظینش دنبالش کردند. دید و اسبش را به یورتمه واداشتچشم می

. کردکردند، مرتب به پشت سرش نگاه میهاي شلوغ شهر باز مین را از میان جمعیت خیاباندر حالی که راهشا

شد جاگیري کنند و و دسموند صبح زود قلعه را ترك کرده بودند تا در مسیري که باید پیموده می130تامارد

١٢٩Varly
130 Tomard
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هاي ت پادشاه و پرندهي عنکبوسایه. هاي احتمالی باشند، اما به هر صورت ند مطمئن نبودکنندهمراقب تعقیب

.قرار باشداي در شب زفافش بیشد که مثل دوشیزهکوچکش باعث می

ي رودخانه و بین عوام ها دروازهشد که روي نقشهاي شروع میخیابان فوالد از میدان بازار در کنار دروازه

گذشت و لشکري از اي عظیم از بین جمعیت مییک دلقک روي چوب پا مانند حشره. دروازه لجن نام داشت

پوش که سنشان بیش از برن نبود، در گوشه دیگري دو پسر ژنده. کردندهاي پا برهنه، هو کنان دنبالش میبچه

هاي چوب مبارزه هاي آتشین گروهی دیگر از تماشاچیان با شاخهداشتند در میان تشویق برخی و فحش

هاي غذا روي سر دو حریف به مبارزه ماندهپر از تهپیرزنی با خم شدن از پنجره و خالی کردن سطلی. کردندمی

سیب، سیب «: زدندهاي خود ایستاده بودند و داد میها در کنار ارابهي دیوار، دهقاندر پناه سایه. خاتمه داد

».شلغم، پیاز، ریشه، بیا اینجا، شلغم و پیاز دارم«و » هندوانه قرمز، به شیرینی عسل«و » اعال، نصف قیمت

. شان زیر در آهنی به نیزه تکیه داده بودنده لجن باز بود و یک جوخه از نگهبانان شهر با رداي طالییدرواز

ها را به ها و پیادهها به جنبش افتادند و با فریاد ارابهوقتی ستونی از سوارکارها از سمت غرب ظاهر شد، نگهبان

ر که از دروازه وارد شد، پرچم دراز سیاهی را حمل اولین سوا. کناري راندند تا شوالیه با همراهانش وارد شود

اي ارغوانی داشت؛ نقش روي پارچه، آسمان شب با صاعقهابریشم مانند موجودي زنده با باد تاب برمی. کردمی

اي اندك، خود و با فاصله» !راه را براي لرد بریک باز کنید! راه را براي لرد بریک باز کنید«: سوار داد کشید. بود

د جوان وارد شد، هیبتی باشکوه روي اسب جنگی سیاه که موي سرخ داشت و روي رداي سیاه ساتنش لر

لرد » ي دست اومدید، قربان؟براي شرکت در مسابقه«: ها پرسیدیکی از نگهبان. زدندچندین ستاره چشمک می

.و جمعیت هورا کشید» .ي دست اومدمبراي بردن مسابقه«: بریک با فریاد پاسخ داد

از مقابل . 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 کردند، سوارکاران مزدوري که سر زره چانه میهاي باز کار میآهنگرهایی که جلوي کوره

ها بزرگتر رفت، ساختمانشتر باال میهر چه بی. فروختند، گذشتهایی که شمشیر و چاقوي کهنه میدستفروش

کرد که طبقات باالي اي عظیم زندگی میها طالبش بودند، در آخر راه باالي تپه، در خانهمردي که آن. شدندمی

اي از شکار ي سیاه از جنس چوب آهن، منظرهروي در دو لنگه. آن به روي خیابان باریک پیشروي کرده بودند

هایی از جنس فوالد دادند، با زرهي سنگی در دو طرف ورودي نگهبانی میلیهیک جفت شوا. حک شده بود
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ند اسبش را به جکز سپرد و با شانه در را باز . شاخ درآورده بودها را به شکل شیردال و تکبراق سرخ که آن

.کرد

استاد با شتاب و لبخند اش انداخت، وتنهي ند و نشان روي نیماندام، نگاه سریعی به گیرهدختر خدمتکار باریک

: کرد، به دختر دستور داددر حالی که با دست ند را دعوت به نشستن روي کاناپه می. حاضر شد و تعظیم کرد

او » .لطفاً، لطفاً راحت باشید. هستم، سرورم131من تابهو مات«: و به ند گفت» .براي دست پادشاه شراب بیار«

دور گردنش زنجیر . اي دوخته شده بودهایش، پتکی با نخ نقرهآستیني مخملی سیاه پوشیده بود که روي جلیقه

ي جدید ي دست به زرهاگه براي مسابقه«. ي سنگینی انداخته بود که یاقوتی به درشتی تخم کبوتر داشتنقره

فنجان او در حالی که دو . ند سعی نکرد که او را از اشتباه در بیاورد» .ي صحیح اومدیدنیاز دارید، به مغازه

به شما قول . کنم، سرورممزد من گرونه و به خاطرش عذرخواهی نمی«: کرد، ادامه داداي مشابه را پر مینقره

اگه مایلید، به هر کارگاه . کنیدتراز با کار من پیدا نمیي همدم که در هیچ جاي هفت پادشاهی، هیچ ساختهمی

تونه یک ردیف زنجیر سرهم کنه؛ اي میآهنگر هر دهکده. ددر بارانداز پادشاه سر بزنید و خودتون مقایسه کنی

».کار من هنره

هایش را از ، همه زرههاگليشوالیهزد که تابهو الف می. ند از شراب نوشید و به مرد اجازه داد که ادامه بدهد

ند، و حتی لرد دهاي که کار نفیس با فوالد را تشخیص میاینجا خریداري کرده، همین طور اشراف بلند مرتبه

ي جدید لرد رنلی را دیده باشد، آن که صفحات سبز شاید عالیجناب دست، زره. رنلی، برادر شخص پادشاه

توانست به رنگ سبزي با آن عمق دست یابد؛ او ساز دیگري در شهر نمیهاي طالیی؟ هیچ اسلحهداشت با شاخ

شاید هم دست . سازهاي مبتدي بودهاي اسلحهکدانست، رنگ و لعاب، کلراز رنگ دادن به خود فوالد را می

ي کار با فوالد والریایی را آموخته هاي کوهور طریقهخواست؟ تابهو وقتی بچه بود در کنار کورهیک شمشیر می

: قسم خورد. ها جدیدش را بسازدهاي قدیمی را بردارد و از آنتوانست سالحتنها شخصی وارد به فنون می. بود

تونم کالهخودي با طرح دایرولف بسازم که اون قدر طبیعی استارك دایرولف بود، مگه نه؟ مینشان خاندان «

».ها با دیدنش از شما فرار کنندها بچهباشه که در خیابون

131 Tobho Mott
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تابهو مات مدتی طوالنی مکث کرد و » شما براي لرد ارن کالهخودي با طرح باز ساختید؟«. ند لبخند زد

در نهایت . یجناب دست در واقع به همراه برادر پادشاه، لرد استنیس، به من سر زدعال«. شرابش را کنار گذاشت

».شون منو مفتخر نکردندنوازيتاسف باید بگم که به بنده

ها به این نتیجه رسیده بود که گاهی طی سال. ند بدون بروز احساس به مرد خیره شد، حرفی نزد، منتظر ماند

.و این بار هم یکی از آن مواقع بود. شودبخش میسکوت بیش از پرسش نتیجه

».اونا خواستند که پسره رو ببینند، پس بردمشون به پشت کارگاه کنار کوره«: ساز گفتاسلحه

پس من هم مایلم این «. اي از اینکه این پسر چه کسی ممکن است باشد نداشتهیچ ایده» پسره«: ند تکرار کرد

».پسر رو ببینم

اثري از صمیمیت سابق در » .هر طور مایلید، سرورم«. خونسردي و احتیاط او را برانداز کردتابهو مات با 

ند را از در عقب و حیاطی باریک به انبار سنگی بزرگی راهنمایی کرد که کار آنجا صورت . صدایش نمانده بود

جود آورد که به دهان یک ساز در را باز کرد، هجوم هواي داغ این تصور را در ند به ووقتی اسلحه. گرفتمی

کارگرهاي . داداي روشن بود و هوا بوي دود و گوگرد میدر داخل در هر گوشه کوره. گذارداژدها قدم می

ها نگاهی شان، از پتک و انبرهایشان چشم برداشتند و به آنسازي در مدت پاك کردن عرق پیشانیاسلحه

.اي نیفتادنه وقفهبرههاي سینهانداختند، اما در کار دمیدن شاگرد

. اش برجسته بود، صدا کرداستاد 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 پسرك با چشم» .ایشون لرد استارکه، دست جدید پادشاه«

ي ریشی جدید، سایه. لیده، به سیاهی جوهرموهاي کلفت پرپشت و ژو. خیس عرقش را به عقب شانه کرد

کالهخودي که ساختی به . کوشهنسبت به سنش نیرومنده و سخت. 132این جندري«. اش را تیره کرده بودآرواره

ها را به نیمکتش هدایت کرد و کالهخودي را نشان داد که شبیه پسر با کمی خجالت آن» .دست نشون بده، پسر

.قوسدار بودي گاو با دو شاخ دراز کله

132 Gendry
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. فوالد خالص بود، صیقل نخورده بود اما با مهارت به آن شکل داده بودند. ند کالهخود را در دستش چرخاند

».شم که بخرمشاگه قبول کنی، خوشحال می. کار ظریفیه«

».براي فروش نیست«. پسر آن را از دستش قاپید

با . خوان، بهشون پیشکش کنن کالهخود رو میاگه ای. پسر، ایشون دست پادشاهه«. تابهو از ترس خشکش زد

».ذارهاین درخواست، منت سرت می

».براي خودم ساختمش«: شقی گفتپسر با کله

پسره به خامی فوالد تازه است و مثل فوالد تازه، . صدها بار پوزش، سرورم«: استاد با دستپاچگی به ند گفت

ببخشیدش و من . ي کارگرهاستحالت تنها در حد ساختهاون کالهخود در بهترین . کمی کتک خوردن به نفعشه

».دم که براي شما کالهخودي بسازم که نظیرش رو ندیده باشیدقول می

جندري، وقتی لرد ارن به مالقاتت اومد، در چه مورد صحبت . کاري نکرده که محتاج بخشش من باشه«

»کردید؟

».فقط ازم چند تا سوال پرسید، قربان«

»تی؟چه نوع سواال«

شه، از کار خوشم میاد، و یه چیزایی رفتاري میحالم چطوره و آیا باهام خوش«. پسر شانه باال انداخت

».اي داشته و از این قبیلکی بوده و چه قیافه. ي مادرمدرباره

»تو بهش چی گفتی؟«

موهاش . بچه بودم مردمادرم وقتی «. اش افتاده بود، کنار زدپسر یک دسته موي سیاه را که تازه روي پیشانی

».کرددر یه آبجوفروشی کار می. خوندزرد بود و یادمه که گاهی برام آواز می

»لرد استنیس هم ازت سوالی پرسید؟«
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تمام مدت اصالً حرفی نزد، فقط طوري به من زل زده بود که انگار من کسیم که دخترش رو . کچله؟ نه، اون نه«

».کرده

پسر «. پسر چشمانش را پایین انداخت» .کثیفت باش، ایشون دست شخص پادشاههمواظب زبون «: استاد گفت

».کردند، براي همین این طوري دهنشون رو بستگاوي صداش میبقیه کله... اون کالهخود. شقهزرنگیه، اما کله

» .، جندريبه من نگاه کن«. هایش را به موي انبوه سیاه او فرو بردند دستش را روي سر پسر گذاشت و انگشت

: با خودش فکر کرد. هاي آبی به رنگ یخ را بررسی کردند شکل آرواره، چشم. کارآموز صورتش را بلند کرد

: با مالیمت پرسید. همراه استاد به خانه برگشت» .ببخش که مزاحمت شدم. سر کارت برگرد، پسر«. بینمبله، می

»چه کسی حق شاگردي پسره رو پرداخت کرد؟«

ها براي هایی داره، اون دستچه دست. دیدید که چقدر قویه. پسره رو دیدید«. رسیدتاب مییمات به نظر ب

رسید، من بدون پول اونو به شاگردي قبول اش درخشان به نظر میآینده. چکش به دست گرفتن خلق شدند

».کردم

کسی رو بدون پول به روزي که تو. ها پر از پسرهاي نیرومندهخیابون. 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، و . اسمی نبرد و پالتوش فاقد نشان بود. یکی از اشراف«: استاد با اکراه گفت

».کنهکه پرداخت میگفت که یک بار براي پسر و یک بار براي ساکت موندن منه

» .توصیفش کن«

. اي بود، اما مطمئنم که چند تار قرمز هم داشتریشش قهوه. رسیدتنومند و چهارشانه بود، قدش به شما نمی«

اي بود، اما صورتش رو کاله پالتو هاي نقرهپالتوي گرانبهاش به خاطرم مونده، مخمل کلفت ارغوانی با گلدوزي

».خوامسرورم، من گرفتاري نمی«. اي مکث کردلحظه» .اش رو درست ندیدمقیافهپوشونده بود و هیچ وقت 

دونی که این تو می. هیچ کدوم از ما طالب گرفتاري نیست، اما متاسفانه این دوران پر از گرفتاریه، استاد مات«

».پسر چه کسیه



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٣٢١صفحھ 

».دهدونم که بهم گفته شتنها چیزهایی رو می. سازم، سرورممن فقط یک اسلحه«

».این یک سوال نیست. دونی که این پسر چه کسیهتو می«: ند صبورانه تکرار کرد

اینکه قبل از اومدن به پیش من «. هاي ند نگاه کردشقی یک تکه آهن کهنه به چشمبا کله» .پسره شاگرد منه«

».چه کسی بوده، اهمیتی برام نداره

اگه روزي رسید که «. آیدساز، خوشش میمات، استاد اسلحهبه این نتیجه رسید که از تابهو . ند سر تکان داد

. ظاهر جنگجوها رو داره. جندري به جاي ساختن شمشیر تصمیم گرفت که اونو به کار ببره، بفرستش پیش من

ها دم، اگه یه زمانی کالهخودي براي ترسوندن بچهو بهت قول می. تا اون موقع از تو متشکرم، استاد مات

».کنماولین جاییه که مراجعه میخواستم، اینجا

»چیزي پیدا کردید، سرورم؟«: شد، جکز پرسیدوقتی ند سوار می. ها منتظرش بودندمحافظینش بیرون کنار اسب

خواسته و آیا ارزش داشته هاي پادشاه چه میدر حیرت بود، جان ارن از یکی از حرامزاده. »بله«: ند جواب داد

که به بهاي جانش تمام شود؟
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کتلین-28

.رفتندهایشان داشتند به زحمت راه شمال را میاسب» .خوریدسرما می. بانوي من، باید سرتون رو بپوشونید«

اش مویش خیس و سنگین شده بود، یک دسته از آن به پیشانی» .فقط آبه، سر رودریک«: کتلین جواب داد

پریشان و ژولیده است، اما یک بار هم که شده اهمیتی اش چقدر توانست تصور کند که قیافهچسبیده بود و می

هاي مادر کتلین دوست داشت آن را روي صورتش حس کند، مانند بوسه. باران جنوب مالیم و گرم بود. دادنمی

جنگل خدایان را با . گرداند، به روزهاي طوالنی خاکستري در ریورراناو را به زمان بچگی برمی. با محبت بود

هاي خیس تعقیب ي برگهاي برادرش که او را از میان تودهکه از رطوبت سنگین شده بودند و خندههایی شاخه

اي ها، چسبیدن گل قهوهآورد، وزن آني گلی با الیسا را به خاطر میساختن کلوچه. آوردکرد، به خاطر میمی

او آن قدر گل خورده بود که یک هفته فینگر داده بودند وها را به لیتل، آنبا خنده. هایشانبه میان انگشت

.شان چقدر بچه بودندهمه. مریض شده بود

ها در شمال، ریزش باران سرد و سخت بود و گاهی در شب. کتلین این حس را تا حد زیادي فراموش کرده بود

ي بالغ از مردها. کرد، احتمال داشت که آن را بکشدهمان قدر که محصول را تغذیه می. شدبه تگرگ تبدیل می

.ها نبودباران مناسبی براي بازي دختربچه. گریختندزیر آن به سرپناه می

آورد و ها فشار میجنگل از اطراف به آن» .هام هم آب کشیدندکامالً خیسم، استخون«: سر رودریک شاکی بود

بانوي «. کردها از گل همراهی میها با صداي بیرون کشیده شدن سم اسبچک چک مداوم باران روي برگ

».چسبهمن، امشب حتماً آتش الزم داریم و یک غذاي داغ به هر دومون می

هاي کرد، شبموقع نوجوانی در سفرهایی که با پدرش می» .کنار تقاطع بعدي، یه مسافرخونه است«: کتلین گفت

دایماً به جایی سفر قراري بود و لرد هاستر تالی در زمان اوج قدرت خودش مرد بی. زیادي آنجا خوابیده بود

جوید که شب و روز برگ تلخ می133کتلین هنوز مسافرخانه را به یاد داشت؛ زنی چاق به نام ماشا هدل. کردمی

چکید و هاي شیرین میعسل از کیک. ها داشتانتهایی از لبخند و کیک خوشمزه براي بچهو ظاهراً منبع بی

133 Masha Heddle
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هاي ماشا رنگ قرمز تیره داده ها به دندانبرگ. ترسیدندها میماند، اما چقدر از آن لبخاش روي زبان میمزه

.ي خونین هولناکی بودبودند و لبخندش منظره

اگه مایلیم که . اما جرات خطر کردن نداریم... فقط«. سر رودریک با حسرت تکرار کرد» .یه مسافرخونه«

با شنیدن صدا از سمت » ...کوچک بگردیمي ناشناس باقی بمونیم، به نظرم بهتره که دنبال جایی مثل یه قلعه

» .چند سوارکار«: هشدار داد. باالي جاده، حرفش قطع شد؛ شاالپ شلوپ آب، تلق تلوق زره، شیهه اسب

.ي شاهی نیز احتیاط شرط عقل بودحتی در جاده. ي شمشیر رفتدستش به دسته

ها افتاد؛ ستونی از مردان و چشمشان به آني جاده گذشتندزاویههاي کمبه دنبال منشاي صداها از یکی از پیچ

ي عبور ها اجازهکتلین افسار کشید تا به آن. گذشتندپوش که با سروصداي تمام از یک نهر پر از آب میزره

پرچمی که در دست سوار جلوي ستون بود، خیس و شل پایین افتاده بود، اما محافظین رداهاي نیلی . بدهد

: سر رودریک به او زمزمه کرد. شدها عقاب سیگارد دیده میي برخی از آنپوشیده بودند و روي شانه

».بانوي من، بهتره کالهتون رو باال بکشید«. انگار که خودش نشناخته بود» .ملیسترها«

پسرش، . ها بودهایش بین آني شوالیهدر محاصره134شخص لرد جیسون ملیستر. کتلین حرکتی نکرد

ها دانست که مقصد آنمی. ي اندکی در پشت سرشان بودندزمینشان با فاصله، در کنارش و مال135پاتریک

ي اي از مگس جادهي گذشته، مسافرین مثل الیهطی هفته. ي دست استبارانداز پادشاه براي شرکت در مسابقه

هاي سنگین با بار هایشان، ارابهها و طبلها با چنگها، سواران مزدور، آوازخوانشاهی را پوشانده بودند؛ شوالیه

.رفتندها، و همه به جنوب میآبجو یا ذرت یا ظرف عسل، بازرگانان و صنعتگران و فاحشه

آخرین بار که کتلین او را دیده بود، او داشت در جشن عروسی کتلین به . جسورانه لرد جیسون را برانداز کرد

اکنون . دستی هدیه داده بودنتیجه با گشادهها بودند و درکرد؛ ملیسترها پرچمدار تالیعمویش جوك تعریف می

هاي سفید داشت، صورتش توسط چاقوي زمان تکیده شده بود، با این حال گذشت عمر اي، رگهبین موي قهوه

کتلین به او رشک . کرد که از چیزي هراس نداردمانند مردي سواري می. تاثیري روي غرورش نگذاشته بود

ي احترام گذشتند، لرد جیسون به نشانهوقتی سوارها می. یزها هراس داشتبرد؛ خودش اکنون از خیلی چمی

134 Jason Mallister
135 Patrek
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برایشان سر خم کرد، ولی آن تنها از روي ادب اربابی بلند مرتبه نسبت به چند غریبه بود که تصادفی در جاده به 

قت تلف اي از شناختن نبود و پسرش حتی براي یک نگاه وهاي مصمم نشانهدر آن چشم. هم برخورده بودند

.نکرد

».شما رو نشناخت«: ها متفکرانه گفتسر رودریک بعد عبور آن

اصالً به ذهنش خطور نکرد . آلود بود که خیس و خسته کنار جاده ایستادندچیزي که دید، یک جفت مسافر گل«

م داشت، ي کافی امنیت خواهیفکر کنم در مسافرخونه به اندازه. که شاید یکی از اونا دختر سرور خودش باشه

».سر رودریک

ماشا هدل . دنت، در تقاطع چند جاده به آنجا رسیدندنزدیک غروب بود که در شمال تالقی رودهاي عظیم تراي

ها تنها یک نگاه بدون جوید، اما به آنتر بود، هنوز برگ تلخ میتر و سفید مواز آنچه کتلین به یاد داشت چاق

دو «: اي جویدن را متوقف کند گفتبدون اینکه لحظه. اش نبودزنندهدقت انداخت و هیچ اثري از لبخند سرخ 

دید، اونا زیر برج زنگ هستند، عالمت براي وقت صرف غذا رو از دست نمی. ها، فقط همینو دارماتاق باالي پله

براي تر اینکه فقط جا نداریم، یا درست. اي نیستچاره. اما کسانی هستند که به نظرشون صداش زیادي بلنده

».ها یا کنار جاده، انتخاب کنیداون اتاق. دن جا داریمکسانی که اهمیت نمی

هایشان را ماشا بعد از اینکه سکه. اي باریک بودپلهانتخابشان آن دو اتاق زیرشیروانی غبارگرفته در باالي راه

. هاي منو گلی کنیدذارم پلهنمی. کنهپسره تمیزشون می. هاتون رو همین پایین دربیاریدچکمه«: گرفت، گفته بود

هاي خبري از لبخند و کیک» .رسهرسند، چیزي بهشون نمیکسانی که براي غذا دیر می. حواستون به زنگ باشه

.لذیذ نبود

کنار پنجره نشسته بود و ریزش . کتلین لباس خشک پوشیده بود. وقتی زنگ شام زده شد، صدایش کرکننده بود

شیشه تار و پر از حباب بود، و هواي مرطوب بیرون داشت . کردکرکره را تماشا میباران و چکیدنش از روي 

.دیدآلود دو رود عظیم را میکتلین به سختی تقاطع گل. شدتاریک می

هر وقت . شدپیچید، مسافرت راحتی تا ریورران میاگر اینجا به غرب می. ها او را به فکر انداختتقاطع جاده

پدرش همیشه خردمندانه نصیحتش کرده بود و سخت مشتاق صحبت با او بود تا از طوفانی که واقعاً محتاج بود، 
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شد، ریورران که به بارانداز پادشاه خیلی اگر وینترفل باید براي جنگ مهیا می. گرفت، مطلعش سازدشکل می

تنها . ی شدیدتر بودافتاد، نیازش براي آمادگي قدرت کسترلی راك از غرب روي آن میتر بود و سایهنزدیک

رفت، اما در دو سال گذشته هاستر تالی روي تخت افتاده تر بود، شاید کتلین به آن جهت میاگر پدرش تندرست

.آمد که او را نگران کندبود و با این وضع، کتلین خوشش نمی

رسیدند، از ان ماه میهاي سنگالخ و جنگل انبوه به کوهستتر بود؛ باید از تپهتر و خطرناكي شرقی وحشیجاده

. رسیدندهاي سنگی پشت آن میها و ستوني ارنگذشتند تا به درههاي عمیق میهاي مرتفع و شکافگذرگاه

آنجا خواهرش را . هایش سر به فلک کشیده بودندباالي دره، ایري نفوذ ناپذیر در ارتفاع زیاد قرار داشت و برج

مطمئناً الیسا از آنچه که جرات نوشتن در . کردهایی که ند جستجو میو شاید به برخی از جواب... خواهد یافت

شاید دقیقاً همان مدرکی را در اختیار داشت که ند براي پایین کشیدن لنیسترها نیاز . دانستنامه داشت، بیشتر می

.بودندها محتاج هاي شرقی در خدمت ارنها و حکمرانها به ارنکشید، آنداشت، و اگر کار به جنگ می

پلکید، ریزش سنگ ها به دنبال طعمه میي وحشی در آن راهگربه. ي کوهستان پرخطر بودبا این حال جاده

شدند و اي بودند که از ارتفاعات براي چپاول و کشتار نازل میشایع بود، و قبایل کوهستان، دزدهاي سرگردنه

حتی جان . شدندتاختند، مثل برف ذوب و غیب میها به خارج میها از ویل در جستجوي آنهر وقت که شوالیه

ارن که از مقتدرترین فرمانرواهاي تاریخ ایري بوده، همیشه موقع عبور از کوهستان با قشونی نیرومند سفر 

.اش وفاداري بوداي پیر بود که زرهتوان رزمی کتلین محدود به شوالیه. کردمی

مسیر او به شمال بود، جایی که پسرها و . که منتظر بمانندبا خودش فکر کرد که نه، ریورران و ایري باید

توانست حضورش را به یکی از به محض اینکه به سالمت از تنگه بگذرند، می. اش چشم به راه او بودندوظیفه

.ي شاهی اعزام شوندپرچمداران ند آشکار کند و سوارانی از جلو با دستور گماشتن محافظین در جاده

بازار . دیداش سرزمین را به وضوح میپوشاند، اما کتلین در حافظهي آن طرف تقاطع را از نظر میهاباران زمین

اي بود که از یک سپت کوچک سنگی و پنجاه کلبه در درست کنار مسیر بود و یک فرسنگ باالتر دهکده

شمال . ام با صلح بودهاکنون احتماالً جمعیت بیشتري داشت؛ تابستان طوالنی و تو. اطرافش تشکیل یافته بود

هاي سبز، و از کنار هاي حاصلخیز و جنگلدنت از میان درهي سبز ترايي شاهی در امتداد شاخهاینجا، جاده

.گذشتهاي ساحل رودخانه میهاي مستحکم حکمرانشهرهاي آباد و قلعه
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دند و پدرش وادار به حل ها که از قدیم دشمن هم بوو برکن136وودهابلک: شناختها را میي آنکتلین همه

هاي غارمانند ي خاندانش که با ارواح در دخمه، آخرین بازمانده137شد؛ لیدي ونتها میمشاجرات آن

هاي دوقلویش را با تندخو که از هفت همسر بیشتر عمر کرده بود و برج139کرد؛ لرد فرِيزندگی می138هالهارن

ها بودند، ها همه پرچمدار تالیآن. ها پر کرده بودي حرامزادهها و حرامزادهها، حرامزادهها، نتیجهفرزندان، نوه

وقوع جنگ آن دانست که آیا در صورتکتلین نمی. قسم خورده بودند که شمشیرشان در خدمت ریورران باشد

ها پرچمدارهایش را پدرش باوفاترین مرد تاریخ بود و کتلین شک نداشت که به نفع آن. سوگند کافی خواهد بود

ها هم به ریورران سوگند خورده ها و رایگرها و مونتندري. اما آیا پرچمدارها خواهند آمد... صدا خواهد کرد

ن جنگیده بودند، در حالی که لرد فري با قشونش وقتی رسیده بود دنت در کنار ریگار تارگریبودند، اما در تراي

به فاتحین بعداً از صمیم (که جنگ خاتمه یافته بود و اینکه قصد داشته به کدام جناح ملحق شود مشکوك بود 

کتلین با). گفتها، اما از آن به بعد پدرش همیشه به او لرد فري متاخر میقلب اطمینان داده بود که به آن

.نباید اجازه بدهند. حرارت تمام فکر کرد که نباید کار به جنگ بکشد

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

مسافرین عامی کمتر جلب توجه . بیشتر باشهشاید اگه تا وقتی از تنگه نگذشتیم شوالیه و بانو نباشیم، امنیتمون«

».فرضاً پدر و دختري که به خاطر یه موضوع خانوادگی عازم جایی هستند. کنندمی

. ي کتلین بود که متوجه خطایش شدتنها بعد خنده» .هر چی شما بگید، بانوي من«: سر رودریک موافقت کرد

اش را بکشد، و با عصبانیت ت که سبیل از دست رفتهخواس» .دخترم... شن، بآداب قدیمی سخت فراموش می«

.آه کشید

چینه، اما سعی نکن که ازش بینی ماشا هدل چه خوب میز میبیا، بابا، فکرکنم که می«. کتلین بازوي او را گرفت

».از دیدن لبخندش هیچ خوشت نمیاد. تعریف بکنی

١٣٦Blackwood
١٣٧Lady Sheila Whent
١٣٨Harrenhal

139 Walder Frey
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در یک انتها و یک بخاري در انتهاي دیگر به ي عظیم چوبی اتاق نشیمن دراز و جادار بود، یک ردیف بشکه

اي دوید و ماشا بدون اینکه لحظههاي کباب از این طرف به آن طرف میپسر پیشخدمت با سیخ. خوردچشم می

.ریختها شراب میاز جویدن برگ تلخ دست بردارد، از بشکه

ها تقاطع جاده. با هم مخلوط شده بودندها، انواع مسافرین، آزادانه ها و دهقانها پر بودند، شهرنشیننیمکت

هاي سیاه و ارغوانی، یک نیمکت را با ترکیب عجیبی از همسفرها را به وجود آورده بود؛ رنگرزها با دست

دادند شریک شده بودند، آهنگري با بدنی عضالنی کنار سپتون پیر نحیفی صیادهایی که بوي گند ماهی می

.کردندهاي چاق مثل چند دوست صمیمی با هم خبر مبادله میو بازرگاننشسته بود، سربازهاي سختی کشیده 

ها که سه نفر کنار آتش، نشان برکن. تعداد شمشیر به کمرهاي جمعیت بیش از آن بود که کتلین خوشش بیاید

ن، شاها روي شانهآن. خورداي به چشم میاسب سرخ بود را داشتند و یک گروه بزرگ با زره آبی و کاله نقره

تر از آن هایشان را بررسی کرد، اما جوانصورت. هاي دوقلوي خاندان فريبرج: نشان آشناي دیگر داشتند

.شان وقتی کتلین به شمال رفته بود، بزرگتر از برن نبودترینمسن. بودند که او را بشناسند

وانی خوشرو روي طرف دیگر میز، ج. سر رودریک یک جاي خالی روي نیمکت نزدیک آشپزخانه پیدا کرد

» .برکت هفت خدا بر شما، مردم شریف«: نشستند، گفتموقعی که آن دو می. کشیدچنگی چوبی انگشت می

.فنجان خالی شراب، جلویش روي میز بود

گفت همین حاال، دستور نان و گوشت و سر رودریک با لحنی که می» .و بر تو، اي آوازخوان«: کتلین پاسخ داد

ها را برانداز کرد و پرسید که مقصدشان ن که جوانی حدوداً هجده ساله بود، با جسارت آنآوازخوا. شراب داد

سواالت را با سرعت عبور تیر مطرح کرد و براي شنیدن پاسخ . اند و چه خبرهایی دارندکجاست و از کجا آمده

».در اومدیمدو هفته پیش از بارانداز پادشاه«: خطرترین سوال پاسخ دادکتلین به بی. مکث نکرد

همان طور که کتلین ظنین بود، او بیشتر عالقه به تعریف داستان خودش » .من عازم اونجا هستم«: جوانک گفت

. ي شنیدن صداي خودشان عالقه داشتندها به کمتر چیزي به اندازهآوازخوان. هاداشت تا شنیدن مال آن

آخرین بار، من اون قدر سکه نقره کاسبی کردم که .ي دست به معناي اشراف ثروتمند با کیف پر پولهمسابقه«
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کش از دست نداده بندي به نفع برد نهایی شاهالبته اگه همش رو به خاطر شرط... تونستم با خودم حمل کنمنمی

».بودم

او از اهالی شمال بود و به مسابقات نگرش » .قماربازها نزد خدایان مذموم هستند«: سر رودریک با اخم گفت

.کی داشتاستار

ها با کمک هم منو به خاك سیاه ي گلخدایان ظالم شما و شوالیه. به من که مطمئناً اخم کردند«: آوازخوان گفت

».نشوندند

».حتماً ازش درس گرفتی«: سر رودریک گفت

».هاي من از سر لوراس طرفداري خواهند کرداین بار سکه. بله«

داشت بکشد، اما قبل از اینکه سرزنشی به ذهنش برسد، پسر سر رودریک دست برد که سبیلی را که وجود ن

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

.ولع به غذا حمله کردسر رودریک با

»حتماً آواز خوندن منو یه جایی شنیدید؟«. آوازخوان روي سیم چنگ انگشت کشید» .140اسم من ملریونه«

آمدند، گرد به ندرت تا حد رسیدن به وینترفل به شمال میهاي دورهآوازخوان. رفتارش لبخند به لب کتلین آورد

».متاسفانه نشنیدم«. آوردن به یاد میاش در ریوررااما امثال او را از زمان بچگی

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

ارید، با کمال میل به شما اگه نقره براي شنیدن آواز د. اوه، من از اون هالوي پیر خیلی بهترم«: ملریون گفت

».دمنشون می

140 Marillion
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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 میي آوازخواني او دربارهعقیده» .هاي تو بپردازمدر عوض زوزه

توانست درك کند که چرا یک پسر سالم چنگ در دستش بگیرد، در حالی اما نمیداشتنی در دخترها بود،دوست

.تواند به جایش شمشیر برداردکه می

در . براي تجلیل از زیبایی شما. خواستم شما رو مفتخر کنمپدربزرگت چقدر بدعنقه، می«: ملریون به کتلین گفت

».مرتبه ساخته شدمها و اشراف بلندواقع من براي آواز خوندن در حضور شاه

».حتماً در ریورران بودي. ي موسیقیهشنیدم که لرد تالی شیفته. تونم ببینماوه، می«: کتلین گفت

اونا براي من یه اتاق اختصاصی کنار گذاشتند و ارباب جوان براي من . صدها بار«: آوازخوان با سرزندگی گفت

».مثل یه برادره

یک بار، آوازخوانی . رد که اگر ادمور این را بشنود، چه نظري خواهد داشتکبه این فکر می. کتلین لبخند زد

و وینترفل؟ به شمال هم «. ي برادرش خوابیده بود؛ از آن زمان از این نژاد متنفر بوددیگر با دختر مورد عالقه

»سفر کردي؟

ي گرگ شناختی جز زوزههاشه، و استاركچرا 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» .از موسیقی ندارند

خوایم و هامون جایی در اسطبل میچی، ما براي اسبمهمانخانه«. صداي یک خدمتکار را از پشت سرش شنید

».سرورم، لنیستر، اتاق و حمام داغ الزم داره

هاي انگشت» .اوه، خدایان رحم کنند«: کتلین براي ساکت کردن سر رودریک برسد، او گفتقبل از اینکه دست 

.کتلین دور بازوي او سفت شد

متاسفم سرورم، واقعاً، کامالً پر هستیم، «. داداش را نشان میکرد و لبخند سرخ کریهماشا هدل داشت تعظیم می

».ها رو گرفتندهمه اتاق
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و او، کوتوله با پررویی ... پیرمردي در لباس سیاه نگهبانان شب، دو خدمتکار. هستندکتلین دید که چهار نفر 

خورند و اما خود من، خوب، افراد من در اسطبل شما خیس می«. تمام در آنجا مقابل چشم همه ایستاده بود

ی که آتش گرم باشه تا زمان«. با تمسخر لبخند زد» .بینید، یه اتاق بزرگ الزم ندارمهمون طور که به وضوح می

».و رختخواب به شکل معقولی عاري از کک باشه، من راضی هستم

»...شه کرد، اوهسرورم، هیچ جایی نمونده، به خاطر مسابقه است، کاري نمی«. ماشا هدل خودش را باخته بود

حتی . انداختي طال درآورد و به باالي سرش پرت کرد، گرفت و دوباره باالتیریون لنیستر از کیفش یک سکه

.در سمت دیگر اتاق که کتلین نشسته بود، اشتباه در تشخیص برق طال غیر ممکن بود

».اتاق من در اختیار شماست، سرورم«. یک سوارکار مزدور با رداي مندرس آبی به سرعت برخاست

و فرز «. هوا قاپیدسوارکار آن را در. سکه را به سمت دیگر اتاق پرت کرد» .این هم یه مرد عاقل«: لنیستر گفت

»ي غذا بر بیایید؟امیدوارم که از عهده«. کوتوله دوباره به ماشا هدل رو کرد» .هم هست

کاش : کتلین با خودش فکر کرد» .هر چی که دوست داشته باشید، سرورم، هر چی«: چی وعده دادمهمانخانه

.شددید که در خون خودش خفه میاما در ذهنش برن را می. اش کنهخفه

دو . خورندکنید، میافراد من از همون چیزي که به این آدما سرو می«. ترین میز نگاهی انداختلنیستر به نزدیک

خورم، حاال جوجه، اردك یا کبوتر ي سرخ شده میمن پرنده. ي معمول؛ راه طوالنی و سختی اومدیمبرابر سهمیه

»خوري؟یارن، با من غذا می. و یه مشک از بهترین شرابت رو بفرست باال. کنهفرقی نمی

».خورمبله، 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

موقع غذا سرافرازم کنید و بگذارید که ! ارباب لنیستر«: ناگهان ملریون به روي پاهایش برخاست و داد زد

»!ي پیروزي بزرگ پدرتون در بارانداز پادشاه رو براتون بخونمبگذارید آواز صحنه. خوردن، سرگرمتون کنم

هاي ناهمسانش یک با چشم» .هیچ چیز بدتر از اون براي ضایع کردن شامم وجود نداره«: کوتوله رك گفت

یک لحظه . و نگاهش روي کتلین متوقف شد... ي کوتاه آواز خوان را برانداز کرد، شروع به دور شدن کردلحظه
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لیدي «. زدکوتوله لبخند می. کتلین صورتش را برگرداند، اما خیلی دیر شده بود. با سردرگمی به کتلین خیره شد

».متاسف بودم که شما رو در وینترفل مالقات نکردم. اياستارك، چه افتخار غیرمنتظره

. گرفتخاست، دلخوري جاي بهت را میوقتی کتلین به آهستگی برمی. 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 را شنید، نگاهها را میزمزمه» .هنوز کتلین تالی بودمآخرین بار که اینجا اتاق گرفتم،«: چی گفتبه مهمانخانه

خورده انداخت، و براي ها و سربازهاي قسمهاي شوالیهکتلین نگاهی به هر طرف اتاق و به قیافه. کردحس می

شهامت براي خطر را داشت؟ فرصت ارزیابی دقیق نبود، . ي قلبش نفسی عمیق کشیدآرام کردن ضربان سراسیمه

پیرمردي را مخاطب قرار » .شما در اون گوشه«: صداي خودش در گوشش پیچید. ند لحظه فرصت داشتتنها چ

بینم، هاله که روي پالتوي شما میآیا اون طرح خفاش سیاه هارن«. داده بود که تازه چشمش به او افتاده بود

»قربان؟

».بله، بانوي من«. مرد برخاست

»براي پدر من، لرد هاستر تالی ریورران هست؟و آیا لیدي ونت دوستی حقیقی و صادق«

».بله«: مرد بدون ترس پاسخ داد

ها پلک اي سردرگم به روي آنکوتوله با قیافه. صدا برخاست و شمشیرش را در غالف شل کردسر رودریک بی

.هاي ناهمسانش مشهود بودتعجب در چشم. زد

پدرم جونوس . در ریورران به گرمی استقبال شدهاز اسب سرخ همیشه «: کتلین به سه نفر کنار آتش گفت

».کنهترین و وفادارترین پرچمدارهاش محسوب میرو جز قدیمی141برکن

».اعتماد ایشان، افتخار ارباب ماست«: ها با دودلی گفتیکی از آن. سه سرباز با تردید به هم نگاه کردند

141 Jonos Bracken
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شه، اما منظور از این کار شما صمیمی حسودیم میبه پدرتون به خاطر این همه دوست «: لنیستر با کنایه گفت

».کنم، لیدي استاركرو درك نمی

ها در این مساله تعیین آن. کتلین به او اعتنا نکرد و به بزرگترین گروه رو کرد که آبی و خاکستري پوشیده بودند

حال . هاي دوقلوي فرِيبرج: شناسممن نشان شما رو هم می«. کننده بودند؛ تعدادشان بیش از بیست نفر بود

»ارباب شما چطوره، سروران؟

قصد دارند که به مناسبت نودمین سالگرد تولدشون . لرد والدر خوب هستند، بانوي من«. ها بلند شدي آنفرمانده

».اند که جشن عروسی رو با حضورشون مفتخر کنندهمسر جدیدي بگیرند و از پدر شما درخواست کرده

کتلین با اشاره به . در این زمان بود که کتلین مطمئن شد که او را گیر انداخته است. خندیدتیریون لنیستر هرهر

ي من اومد و در اونجا براي کشتن پسر من این مرد به عنوان مهمان به خانه«: تیریون، حضار را خطاب قرار داد

به نام پادشاه رابرت و «. سر رودریک، شمشیر در دست به کنارش آمد» .که تنها هفت سالشه، توطئه چید

کنم که دستگیرش کنید و در برگرداندنش به کنید، از شما درخواست میحاکمان شرافتمندي که به اونا خدمت می

».وینترفل به من کمک کنید تا در اونجا منتظر اجراي عدالت پادشاه باشه

ي صورت تیریون ه شد یا منظرهصداي چندین شمشیر که همزمان کشید: تر بودبخشدانست که کدام رضایتنمی

.لنیستر
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سنسا-29

هاي ابریشمی زرد ي دست با تخت روانی رفت که پردهسنسا به همراه سپتا موردان و جین پول به محل مسابقه

بیرون دیوارهاي شهر، صدها خیمه در . تمام دنیا طالیی شده بود. شد پشت را دیدآن، چنان ظریف بودند که می

شکوه آن نفس سنسا . آمدندهاي هزار نفره براي تماشا میبرافراشته بودند و مردم عامی در گروهکنار رودخانه 

هایی که با ي جمعیت، پرچماي و طالیی، همهمههاي تنومند با پوشش نقرههاي درخشان، اسبرا بند آورد؛ زره

.هاها، مخصوصاً خود شوالیهو خود شوالیه... خوردندباد تکان می

از «: هاي واالمقام، جایگاهی که پدرش وعده داده بود را یافتند، سنسا زمزمه کردر جمع لردها و لیديوقتی د

شد و اش میگري موهاي خرماییامروز به زیبایی لباس پوشیده بود؛ پیرهن سبزش موجب جلوه» .ها بهترهترانه

.زننددانست که دیگران با دیدن او لبخند میمی

ي گارد هفت شوالیه. انگیزتر از قبلیهاي صدها آواز را تماشا کردند، هر یک شگفتها عبور قهرمانآن

اي به رنگ شیر و ردایی به سفیدي برف تازه به زمین نشسته، وارد شاهنشاهی، همه جز جیمی لنیستر، با زره

داشت، سر جیمی نیز رداي سفید به دوش داشت، اما زیر آن از سر تا پا درخشش طالیی . میدان شدند

مانند –تازد کوهی که می–142سر گرگور کلگان. کالهخودش به شکل سر شیر و شمشیرش نیز طالیی بود

آورد که دو سال پیش مهمان وینترفل را به خاطر می143سنسا لرد یان رویس. بهمن از مقابلشان با شتاب رد شد

داره، عالیم جادویی براي محافظت از اش از برنزه، چند هزار سال قدمت زره«: به جین زمزمه کرد. شده بود

ها نشان داد که یک عقاب روي سپتا موردان لرد جیسون ملیستر نیلی پوش را به آن» .آسیب روش حک شده

دخترها با دیدن روحانی . دنت کشته بوداو سه نفر از پرچمداران ریگار را در تراي. کالهخودش بال گشوده بود

ها گفت که اي تراشیده داشت، به خنده افتادند، تا اینکه سپتا به آنسرخ و کلهجنگجو، توروس از میر، که عبایی 

. یک بار با شمشیري مشتعل بر دیوارهاي پایک غلبه کرده است144توروس

هاي دورن، گاردن و کوههاي خانه به دوش از فینگرز و هايشناخت؛ شوالیهسنسا سوارکاران دیگر را نمی

هاي هاي بزرگ و وارثین خاندانتر اربابکار، پسرهاي جوانمالزمین تازهسوارکاران ناشناس مزدور و

142 Ser Gregor Clegane
143 Yohn Royce
144 Thoros
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اي انجام نداده بودند، اما سنسا و جین توافق داشتند که روزي در آن مردان جوان هنوز عمل قهرمانانه. ترکوچک

ث یان وار. از مارچز146لرد برایس کرون. 145سر بیالن سوان. سراسر هفت پادشاهی بلندآوازه خواهند شد

ها همان ي فوالدي آن، که روي صفحات زره148رویس و برادر کوچکش سر روبار147برنزي، سر اندار

شان ، دوقلوهایی که سپرهاي آبی149سر هارس و سر هابر. هاي باستانی محافظ پدرشان حک شده بودطلسم

شش . پسر لرد جیسونپاتریک ملیستر، . ها بودگذاشت که نشان ردوایني سرخ انگور را به نمایش میخوشه

هاي لرد والدر ، پسرها و نوه150سر جرد، سر هاستین، سر دنول، سر امون، سر تیو، سر پِروین: فري از کراسینگ

.151اش، مارتین ریورزپیر، به همراه پسر حرامزاده

اي تبعیدي از جزایر تابستان که روي ترساند، شاهزادهاو را می152جین پول اقرار کرد که هیبت جاالبار زو

153اما وقتی لرد بریک داندریون. پوست به سیاهی شبش، سربندي سبز بسته بود و پر سرخ به آن فرو کرده بود

جوان را با آن موهاي به رنگ طالي سرخ و سپري سیاه با نقش صاعقه دید، اعالم کرد که حاضر است در 

.همین لحظه با او ازدواج کندهمین جا و

استورمز «کنندگان وارد شد، و همچنین لرد رنلی خوش قیافه، برادر پادشاه و فرمانرواي تازي نیز به جمع شرکت

جوري «: وقتی وارد شدند، سپتا دماغ باال کشید. جوري، الن و هاروین نمایندگان وینترفل و شمال بودند. »اند

پیرایه خاکستري جوري، ساده و بی- ي آبیزره. اي جز موافقت نداشتسنسا چاره» .مونهبین بقیه مثل گداها می

با این حال، با از اسب انداختن . اش آویزان بوداش مانند لباسی مندرس از شانهبود و شنل نازك خاکستري

اش، بعد ابقهدر سومین مس. ها در دومین دور، خودش را تبرئه کردهارس ردواین در اولین دور و یکی از فري

سه نوبت مبارزه با سوارکار آزادي به نام لوتار برون که زره او به کهنگی مال خودش بود، هیچ کدام موفق به 

تر خورده بود و پادشاه او را ي برون با استحکامی بیشتر به اهدافی دقیقسرنگون کردن دیگري نشدند، اما نیزه

تري داشتند؛ هاروین در همان اولین تاخت توسط سر مرین از الن و هاروین عملکرد ضعیف. برنده اعالم کرد

.گارد شاهنشاهی سرنگون شد، در حالی که الن مغلوب سر بیالن سوان شد

145 Balon Swann
146 Bryce Caron
147 Andar
148 Robar
149 Ser Horas and Ser Hobber Redwyne
150 Jared, Hosteen, Danwell, Emmon, Theo, Perwyn
151 Martyn Rivers
152 Jalabhar Xho
153 Beric Dondarrion
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ي هاي بزرگ جنگی میدان را شخم زد و ویرانهمبارزه با نیزه تمام روز و بعد از غروب ادامه یافت، سم اسب

تشویق مردم عامی، با برخورد سوارها به هم و شکسته شدن چندین بار در میان . ناهمواري از آن ساخت

افتاد، جین مانند هر بار که مردي می. ها به صدها تکه، جین و سنسا با هم جیغ کشیدندناگهانی نیزه

دانست که زاده مییک بانوي اصیل. تر بودپوشاند، اما طبیعت سنسا مقاومهایش را میهاي ترسو چشمدختربچه

ي تایید سر تکان داري او شد و به نشانهسپتا موردان نیز متوجه خویشتن. در مسابقات رفتار کندچگونه باید 

.داد

ي تمرینی مغلوب او سر اندار رویس و لرد برایس کرون را به راحتی یک مبارزه. کش باشکوه بودنمایش شاه

تر برده بود، به سی و چهل سال جوانکرد، سپس در برابر باریستان سفید مو، که در دو دور اول خود از مردانی

.سختی جنگید و سربلند بیرون آمد

ها رسیدند، با سبک خشن خود یکی یکی حریفپیکرش نیز توقف ناپذیر به نظر میسندور کلگان و برادر غول

به باال کج ي او ي روز، در دومین دور سر گرگور اتفاق افتاد؛ نیزهترین لحظهترسناك. داشتندرا از سر راه برمی

ي جوانی از ویل چنان با قدرت کوبیده شد که گلو را سوراخ کرد و سوار را درجا شد و به زیر کالهخود شوالیه

ي سر گرگور در ي نیزهنوك شکسته. جوان در کمتر از ده قدمی جایی که سنسا نشسته بود به زمین افتاد. کشت

ي او زره. شدتر میپاشید که هر کدام از قبلی ضعیفیرون میهایی به بگلوي او باقی مانده بود و خون با ضربان

خورشید . شدزد؛ از روي یک دستش که باز افتاده بود، آفتاب مانند خطی آتشین منعکس میاز تازگی برق می

ردایش آبی بود، به رنگ آسمان یک روز صاف تابستانی، و در . به پشت ابر رفت و انعکاس خاموش شد

.آمدندهاي ماه دوخته شده بود که با نفوذ خون یکی یکی به رنگ سرخ در میاللهاي آن، هحاشیه

جین پول آن چنان متاثر شد که سپتا موردان او را به خارج برد تا کنترلش را به دست آورد، اما سنسا 

ان تا به حال هرگز مرگ یک انس. هایش را در دامانش جمع کرده بود و به طرز عجیبی مجذوب شده بوددست

شاید تمامشان را براي لیدي و برن . آمدندها در نمیفکر کرد که اصوالً باید گریه کند، اما اشک. را ندیده بود

ي شوالیه. کردبه 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 ارني اي از درهجوان با رداي آبی اهمیتی براي او نداشت، غریبه
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. سنسا متوجه شد که حاال دنیا نیز اسم او را فراموش خواهد کرد؛ آوازي براي او سروده نخواهد شد. کرده بود

.انگیزچه 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. پاشید تا خون را بپوشاندخاك

رنلی چنان با شدت از روي اسبش پرت . سر بیالن سوان نیز مغلوب گرگور شد و رنلی از تازي شکست خورد

وقتی سرش به زمین خورد، صداي . شد که به نظر رسید به عقب و به دور از حریفش با پاهاي باز پرواز کرد

ها یکی از شاخک. تن، نفس همه را بند آورد، اما معلوم شد که صدا از شاخ طالیی کالهخود بودبلند شکس

وقتی لرد رنلی به روي پا برخاست، مردم عامی با هیجان هورا کشیدند، چون برادر . شکسته و جدا شده بود

تازي . به فاتح تقدیم کرداو شاخک شکسته را با تعظیمی موقرانه . ي پادشاه رابرت محبوب همه بودقیافهخوش

ي کوچک طال شروع به مردم عامی براي تصاحب آن تکه. خرناس کشید و تکه شاخ را به میان جمعیت انداخت

تا آن موقع، سپتا موردان . کاري کردند تا اینکه لرد رنلی به میانشان رفت و آرامش را دوباره برقرار کردکتک

کرد و ترتیب برگشتش به قلعه را داده ده بود که جین احساس ناخوشی میتوضیح دا. برگشته بود، البته به تنهایی

.سنسا دیگر چندان به فکر جین نبود. بود

آبرو کرد ي خانه به دوش با ردایی شطرنجی، خودش را با کشتن اسب بریک داندریون بیمدتی بعد، یک شوالیه

رد، تنها براي اینکه بالفاصله توسط توروس لرد بریک زینش را به اسب جدیدي منتقل ک. و بازنده اعالم شد

سر اران سنتاگار و لوتار برون، بدون کسب نتیجه سه بار به سمت هم تاختند؛ . میري از روي آن سرنگون شود

.بعد آن سر اران توسط لرد جیسون ملیستر و برون توسط پسر کوچکتر یان رویس از مسابقه خارج شدند

کش، و سر لوراس تایرل، آسایش، جیمی لنیستر شاههش یافت؛ تازي و برادر غولدر نهایت تعداد به چهار نفر کا

.گفتندها میي گلجوانی که به او شوالیه

با شانزده سال سن، او . گاردن و مدافع جنوب، بودترین پسر میس تایرل، فرمانرواي هايسر لوراس کوچک

هاي روز صبح در سه دور اول خود، سه نفر از شوالیهترین سوارکار حاضر در میدان بود، با این وجود امجوان

ي او ساخت زره. سنسا به عمرش کسی به زیبایی او ندیده بود. گارد شاهنشاهی را از اسب انداخته بود
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به پوشش اسب به . هایی از نقش هزاران گل مختلف، سطح آن را رنگارنگ کرده بوداي داشت و دستهپیچیده

داشت، به بعد هر پیروزي، سر لوراس کالهخودش را برمی. مز و سفید دوخته بودندسفیدي برف او، رزهاي قر

هاي زیباي چید و به یکی از دوشیزهتاخت، و سرانجام یکی از آن رزهاي سفید را میآهستگی دور حصار می

.کردحاضر در جمعیت پرت می

نوادگی سر روبار در برابر سر لوراس هاي خاطلسم. تر بودي امروز او در برابر رویس جوانآخرین مسابقه

در حالی که . محافظ ضعیفی از آب درآمد، و سپرش خرد شد و با صدایی ناهنجار از زین به روي خاك افتاد

سرانجام تخت روان آوردند و مغلوب را که گیج بود . زدنالید، فاتح دورِ پیروزي خود را میروبار روي زمین می

وقتی . نگاه او روي سر لوراس دوخته شده بود. دیدها را نمیسنسا این. بیرون بردندخورد، از میدان و تکان نمی

.اسب سفید مقابل او ایستاد، فکر کرد که قلبش از سینه بیرون خواهد زد

ي بانوي عزیز، جلوه«: سر لوراس گفت. هاي دیگر رز سفید داده بود، اما براي سنسا قرمز انتخاب کردبه دوشیزه

. سنسا با کمرویی گل را گرفت، ادب او مبهوتش کرده بود» .ي نصف زیبایی شما نیستبه اندازههیچ پیروزي

سنسا بوي لطیف رز را استشمام کرد و . اي بود، چشمش طالي مذاب بودقید قهوههاي بیاي از زلفموي او توده

.ها گل را محکم نگه داشتبعد دور شدن سر لوراس، مدت

او کوتاه بود، با ریش نوك تیز و . نگاه کرد، مردي باالي سرش ایستاده بود و زل زده بودوقتی سرانجام به باال

دهانش » .تو حتماً یکی از دخترهاي کتی«: مرد گفت. تقریباً همسن پدرش بود. هاي خاکستري در مویشرگه

».ها رو داريي تالیقیافه«. اش خندان نبودندهاي خاکستريزد، اما چشملبخند می

ي خز پوشیده بود که مرد شنل ضخیمی با یقه» .من سنسا استارك هستم«: سا بدون احساس آسایش گفتسن

. شناختهاي بلند مرتبه را داشت، اما سنسا او را نمیاي بود و رفتار بدون تکلف اشرافیاش مرغ مقلد نقرهگیره

».افتخار آشنایی با شما رو ندارم، سرورم«

».دخترم، ایشون لرد پتایر بیلیش، عضو شوراي کوچک سلطنتیه«: کردسپتا موردان فوراً مداخله
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به » .تو موي اونو داري«. دادنفسش بوي نعناع می» .ي زیبایی من بودمادرت یه موقع ملکه«: مرد آهسته گفت

سپس ناگهان . ي او کشیده شدیک حلقه از موهاي خرمایی سنسا دست برد و نوك انگشتانش روي گونه

.دور شدبرگشت و 

ي نهایی، فردا قبل دیگر ماه کامالً طلوع کرده بود و جمعیت خسته بودند، بنابراین پادشاه اعالم کرد که سه مبارزه

هاي امروز و ي مبارزهمردم عامی در حالی که گرم صحبت درباره. ي آزاد صورت خواهند گرفتاز مبارزه

شش . درباریان براي شروع ضیافت به کنار رودخانه رفتندهایشان راهی شدند، اما رقابت فردا بودند، به خانه

شدند، و در این حین چرخیدند و سرخ میهاي چوبی به آرامی میها بود که روي سیخگاو میش بزرگ، ساعت

ها روي میزها کنار خیمه. کردریختند؛ گوشت دیگر جلز و ولز میها کره و ادویه میپسرهاي خدمتکار روي آن

.فرنگی و نان تازه چیده شده بودندین طبق سبزي و توتها چو نیمکت

به سنسا و سپتا موردان مکانی باال در سمت چپ سکویی که شخص پادشاه کنار ملکه نشسته بود، اختصاص 

جافري از زمان آن . وقتی پرنس جافري در سمت راستش نشست، حس کرد که گلویش گرفت. داده بودند

کرد که ابتدا فکر می. او حرف نزده بود و او هم جرات آغاز صحبت را نداشتي هولناك یک کلمه هم باحادثه

هایش خشک اند متنفر است، اما بعد از اینکه آن قدر گریست تا چشماز جافري به خاطر کاري که با لیدي کرده

باید ملکه شخص مقصر بود؛ ملکه شخصی بود که. شدند، با خودش گفت که در واقع تقصیر جافري نبوده است

.داداگر آریا نبود، هیچ کدام از اتفاقات بد رخ نمی. هدف تنفر باشد، او و آریا

ي آبی سیري پوشیده بود که تنهنیم. براي نفرت، بیش از اندازه زیبا بود. توانست امشب از جافري متنفر باشدنمی

تاجی ساخته شده از طال و ي طالیی شیر دوخته شده بود و روي پیشانیش نیمهایش دو ردیف کلهدر حاشیه

ترسید که شاید جافري به او سنسا به او نگاه کرد و لرزید؛ می. مویش درخشش فلزي داشت. یاقوت داشت

.انگیز بزند و او را گریان از سر میز فراري دهدهاي نفرتاعتنایی کند، یا دوباره حرفبی

سر لوراس چشم «: هاي آوازها بوسید و گفتادهبه جایش جافري لبخند زد و دست او را با ادب و ظرافت شاهز

».تیزي براي یافتن زیبایی داره، بانوي گرامی
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خواند، سعی داشت که موقر و متین در حالی که قلبش آواز می» .خیلی لطف داشت«: سنسا با کمی تاخیر گفت

»کنید که فردا ببره، سرورم؟فکر می. ي واقعیهسر لوراس یه شوالیه«. باقی بماند

و بعد چند سال که سن من براي شرکت در مسابقه کافی . ده، شاید هم عمو جیمینه، سگ من ترتیبش رو می«

ي ها را احضار کرد و از خمرهبا بلند کردن دست، یکی از پیشخدمت» .رسمشون رو میشد، خودم حساب همه

سپتا موردان نگاه کرد، تا اینکه سنسا با اضطراب به. او براي سنسا یک فنجان شراب تابستانی یخدار پر کرد

.منشانه تشکر کرد و اعتراضی نکردجافري خم شد و فنجان سپتا را نیز پر کرد، سپتا هم بزرگ

آورد که شراب ها را پر نگه داشتند، با این وجود بعد مهمانی سنسا به یاد نمیها تمام مدت شب فنجانپیشخدمت

دوي شب مست بود، از شکوه سرگیجه گرفته بود، غرق در از جا. او محتاج شراب نبود. چشیده باشد

. هایی شده بود که تمام عمر در رویاها دیده بود و هرگز جرات نداشت که امید تجربه کردن داشته باشدزیبایی

هاي یک تردست، ردیفی از چوب. کردندي پادشاه فضاي شب را با موسیقی پر میها جلوي خیمهآوازخوان

دلقک شخص پادشاه، شخصی کودن با صورتی گرد به نام مون بوي، با لباسی . چرخاندمیمشتعل را در هوا

. کرد که سنسا در مورد کودن بودن او به شک افتادرقصید و چنان زیرکانه هر کسی را مسخره میرنگارنگ می

خواند، سپتا آن ي سپتون اعظم را میحتی سپتا موردان در برابر او عاجز بود؛ وقتی مون بوي آوازش درباره

.چنان به خنده افتاد که شراب را به روي خودش ریخت

تمام مدت شب با سنسا صحبت کرد، او را غرق ستایش کرد، خنداند، شایعات . و جافري نهایت نزاکت را داشت

سنسا چنان مجذوب شده بود که رعایت ادب از . هاي مون بوي را توضیح داددربار را به گوشش رساند، طعنه

.نب خودش را فراموش کرد و اعتنایی به سپتا موردان که در سمت چپش نشسته بود نداشتجا

ساالد سبزیجات و اسفناج . سوپ غلیظ جو به همراه گوشت آهو. شدآمد و جمع میتمام مدت، سري غذاها می

نخورده بود؛ سنسا قبالً حلزون . حلزون پخته شده با عسل و سیر. و خرما که به میانش آجیل پاشیده بودند

ي شیرین را خودش در دهان او جافري به او طرز بیرون آوردن حلزون از صدف را نشان داد و اولین لقمه

اش در شکستن آالي تازه صید شده از رودخانه، کباب شده در میان رس بود؛ شاهزادهبعد نوبت قزل. گذاشت

و وقتی نوبت به گوشت رسید، براي سنسا .دارِ سفید به او کمک کردپوشش سخت و آشکار کردن گوشت پولک
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سنسا از طرز استفاده از دست . سهمی در خور یک ملکه از ران گاو برید و با لبخند در بشقاب او گذاشت

.راست، متوجه شد که او هنوز کامالً بهبود نیافته است، اما جافري یک کلمه هم شکایت نکرد

اي از شکر آوردند، اما سنسا دار و کیک لیمو با رویهبِ دارچینکمی بعد، نان شیرین و کتلت کبوتر و مرباي سی

با . ها بوددیگر آن قدر خورده بود که نتوانست بیش از دو کیک لیموي کوچک بخورد، هر چند که عاشق آن

.کرد که شاید براي سومی هنوز جا داشته باشد که پادشاه شروع کرد به فریاد کشیدنخودش فکر می

سنسا گاهاً خنده یا دستور دادن او را در میان صداي . برت با هر دور غذا بلندتر شده بودصداي پادشاه را

.تر از آن بودند که معنایشان را متوجه شودموسیقی و برخورد کارد و چنگال به بشقاب شنیده بود، اما نامفهوم

نسا از دیدن پادشاه که با س. هاي دیگر را خاموش کردغرش پادشاه تمام صحبت» .نه«. شنیدندحاال همه می

او جام شراب در یک دست گرفته بود و در اوج . خورد، حیرت کردصورت قرمز ایستاده بود و تلو تلو می

اینجا پادشاه منم، . گی که چکار باید بکنم، زنتو به من نمی«: سرسی داد کشیدسر ملکه. مستی یک مرد بود

»!کنمکنم، حتماً مبارزه میکه فردا مبارزه میکنم و اگه بگمفهمی؟ من اینجا سلطنت میمی

سنسا چشمش به سر باریستان و برادر پادشاه و مرد کوتاهی که آن قدر عجیب با او صحبت . همه خیره بودند

صورت ملکه چنان رنگ . کرده بود و به مویش دست زده بود، افتاد، اما هیچ کدام اقدامی براي مداخله نکردند

او برخاست، دامنش را مرتب کرد و بدون هیچ حرفی با . انگار نقابی تراشیده شده از برف بودپریده بود که 

.شتاب دور شد، خدمتکارها دنبالش راه افتادند

لنیستر سکندري خورد و . ي پادشاه گذاشت، اما پادشاه با خشونت او را هل دادجیمی لنیستر دست روي شانه

با » .کشاین یادت باشه، شاه. تونم تو رو به خاك بندازممن هنوز می. بزرگيشوالیه«. پادشاه قهقهه زد. افتاد

کافیه «. اش زد و روي پیرهن ساتنش شراب پاشیده شددستی که جام جواهرنشان را گرفته بود، به روي سینه

»!پتکم دستم باشه تا هیچ مردي در تمام مملکت نتونه جلوم وایسته

صدایش گرفته » .حق با شماست، اعلیحضرت«. ز روي خودش پاك کردجیمی لنیستر برخاست و خاك را ا

.بود
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».بذار برات یه جام تازه حاضر کنم. شرابت رو ریختی، رابرت«. لرد رنلی با لبخند جلو آمد

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؟«. دیدداشت، انگار که سنسا را نمیي مرموزيقیافه» .شهمی

سنسا شروع به پاسخ دادن کرد، اما وقتی دید که سپتا موردان سرش را روي میز گذاشته و مانند یک بانو » نه«

از . ام و راه تاریکهخسته. کنیبله، ممنون، خیلی لطف می... منظورم اینه که«. کند، جا خوردبه آرامی خروپف می

».شمداشتن محافظ، خیلی خوشحال می

»!سگ«: جافري صدا کرد

اش را با لباس پشمی سرخی زره. سندور کلگان چنان سریع ظاهر شد که انگار ناگهان از تاریکی خلق شد

اش ها، صورت سوختهزیر نور مشعل. ي چرمی یک سگ به جلوي آن دوخته شده بودعوض کرده بود که کله

»بله، واالحضرت؟«. درخشش قرمز مات داشت

و بدون حرفی » .اي نبینهنامزد منو به قلعه برگردون و مواظب باش که صدمه«: حوصلگی گفتشاهزاده با بی

.براي وداع، جافري رفت و سنسا را تنها گذاشت

ي او خنده.خندید» رسونه؟فکر کردي که جاف خودش تو رو می«. کندکرد که تازي تماشایش میحس می

سنسا را بدون مقاومت به روي » .احتمالش خیلی کم بود«. هایی بود که در گودال گیر افتادندمانند خرناس سگ

من خیلی شراب نوشیدم و شاید الزم باشه که فردا . بیا، تو تنها کسی نیستی که محتاج خوابه«. پا بلند کرد

.دوباره خندید» .برادرم رو بکشم

ي سپتا موردان را به این امید که بیدار شود هل داد، اما او تنها ار ترس شده بود، شانهسنسا که ناگهان دچ

ضیافت به انتها . ها به سرعت خالی شده بودندپادشاه رابرت رفته بود و نصف نیمکت. خروپفش بلندتر شد

.رسیده بود و رویاي زیبا خاتمه یافته بود

زمین سنگالخ و . ي کم تعقیبش کردسنسا با فاصله. داشتتازي مشعلی را براي روشن کردن مسیرشان بر

نگاهش را پایین نگه داشت . شودشد که زمین زیر پایش جابجا میناهموار بود؛ لرزش نور موجب این تصور می
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اي آویزان بود، با هر قدم گذشتند، جلوي هر یک پرچم و زرهها میاز میان خیمه. هایش بودو مراقب جاي قدم

سنسا طاقت نگاه کردن به او را نداشت، این همه از او هراس داشت، با این وجود . شدتر میینسکوت سنگ

خودش را وادار . کردیک بانوي راستین به صورت او توجه نمی. سنسا براي رعایت کامل ادب تربیت شده بود

».امروز دالورانه جنگیدید، سر سندور«: به صحبت کرد

من شوالیه . ها روو سر گفتن... هاي توخالی رو براي خودت نگه دار، دخترحسینت«: سندور کلگان با تشر گفت

»اش رو دیدي؟امروز مبارزه. برادرم شوالیه است. کنممن به روي اونا و سوگندشون تف می. نیستم

»...بله، اون«: سنسا با لرز گفت

.تازي تکمیل کرد» .دالورانه جنگید«

تونه هیچ کس نمی«: سرانجام به زحمت حرفی به ذهنش رسید. کنداش میرهسنسا متوجه شد که او دارد مسخ

.دروغ نگفته بود. کردبه خودش افتخار می» .در برابرش مقاومت کنه

یه «. اي جز ایستادن در کنار او نداشتسنسا چاره. سندور کلگان ناگهان در وسط تاریکی و زمین خالی ایستاد

ي سخنگوي هاي جزایر تابستانی، مگه نه؟ یه پرندهتو مثل یکی از اون پرنده. سپتایی تو رو خوب تربیت کرده

».کنههایی که بهش یاد دادند، تکرار میکوچک و خوشگل، که حرف

».خوام که راه بیفتیممی. ترسونیمنو می«. کرداش را حس میسنسا تپش قلب در سینه» .ظالمانه است«

اون پسر، . هیچ کس هیچ وقت جلوش نتونسته وایسته. ، کامالً درستهتونه در برابرش مقاومت کنهکسی نمی«

پول نداشت، . ي احمق، جاش در بین ما نبودحتماً دیدي؟ پسره. امروز در دومین دور، چه کار تمیزي بود

به . اون کالهخود درست بسته نشده بود. مالزمی نداشت، کسی نبود که در پوشیدن اون زره بهش کمک کنه

ي سر گرگور تصادفی به باال منحرف شد؟ دختر کوچولوي وراج، کنی نیزهور متوجه نبود؟ فکر میخیالت گرگ

. خوادره که گرگور میي گرگور درست به جایی مینیزه. عقلیي یه پرنده بیکنی، تو واقعاً به اندازهباورش می

او گذاشت و به زور صورت او را يسندور کلگان دست بزرگش را زیر چانه» !به من نگاه کن. به من نگاه کن

دونی می. خوب نگاه کن. ي زیبا براي تواین هم یه منظره«. جلوي او نشست و مشعل را نزدیک آورد. بلند کرد
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. به ترست بشاش. گردونديي شاهی نگاهت رو برمیدیدم که چطور در تمام مسیر جاده. خوادکه دلت می

».خوب نگاه کن

هاي مست، چشم. کردندهاي او تماشایش میچشم. سا را در دامی آهنین نگه داشتندي سنهاي او چانهانگشت

.اي جز تماشا نداشتچاره. اخم کرده با خشم

دماغش بزرگ و . ي تیز و چشمی خاکستري زیر ابرویی کلفت بودسمت راست صورت او نحیف، با زاویه گونه

کرد، چون در ز شود و آن را به طرف دیگر شانه میگذاشت که مو درامی. پشت بودخمیده، مویش تیره و کم

.روییدسمت دیگر آن صورت چیزي نمی

چشمش . گوشش کامالً سوخته بود؛ چیزي جز یک سوراخ باقی نمانده بود. سمت چپ صورتش ویران شده بود

چرم، پر از هنوز سالم بود، اما هر طرف  چشم را جاي زخم از شکل انداخته بود؛ پوستی براق و سیاه به سختی

زیر چانه، جایی که گوشت به طور . هاي گود و شیارهاي عمیق که درخشش مرطوب و قرمزي داشتندچاله

.شد مختصري از استخوان را دیدکامل سوخته بود، می

براي این، از اون «. کلگان باالخره رهایش کرد و مشعل را روي خاك خاموش کرد. سنسا به گریه افتاد

: وقتی جوابی نگرفت، ادامه داد» آمیزي بهت یاد نداده؟ري، دختر؟ سپتا حرف ستایشهاي قشنگ نداحرف

یه احمق . زمان محاصره، آتش سوزي در برج، مشعل یه دشمن. کنند که زخم جنگ بودهبیشتر مردم فکر می«

گم که چی شد، یبهت م«. تر بود، اما به همان تلخیاش آراماین بار خنده» ازم پرسید که کار نفس اژدها بوده؟

توانست بوي تند شراب را در اي آن قدر به جلو خم شد که سنسا میسایه. آمدصدایش از تاریکی می» .دختر

ي ي کنار قلعهتراش در دهکدهیه چوب. از تو کوچکتر بودم، شش، شاید هم هفت سالم بود«. نفس او حس کند

هاي تحسین برانگیزي بازيپیرمرد اسباب. فرستادپدرم مغازه باز کرد و براي جلب عنایت، برامون هدیه 

ي چوبی که یه شوالیه. ي گرگور بودخواستم، هدیهیادم نیست که چی به من رسید، اما چیزي که می. ساختمی

گرگور پنج سال . شد باهاش بازيِ جنگ کردآمیزي شده بود و هر مفصل متحرك بود، طوري که میدقیقاً رنگ

بازي براش اهمیتی نداشت، اون موقع دیگه مشغول آموزش دیدن بود، نزدیک شش قدم قد اببزرگتر از منه، اسب

تمام مدت از . اش رو برداشتم، اما باور کن که لذتی نداشتبراي همین شوالیه. داشت و بدنش مثل یه گاو نر بود

گور یه کلمه هم نگفت، گر. یه منقل در اتاق بود. چیزي وحشت داشتم که به حقیقت پیوست؛ اون مچم رو گرفت
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کشیدم و داد هاي داغ، و وقتی داد میفقط زیربغلم رو گرفت، بلندم کرد، کنار صورتم رو گذاشت روي زغال

حتی اون موقع هم براي جدا کردنش از من، سه مرد . دیدي که چه زوري داره. کشیدم، ثابت نگهم داشتمی

دونند؟ تنها کسانی که سوختند، میمگه چی . کنندمیي هفت جهنم موعظهها دربارهسپتون. گنده الزم شد

.دونند که جهنم واقعاً به چی شباهت دارهمی

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 گفتتارگرین به روي شونه

هیکلی سیاه پوشیده شده توسط شب، مخفی از دید . ساکت جلوي سنسا نشست. دار خاموش شدصداي خش

ن رفته به شکلی ترس از بی. متوجه شد که براي او متاسف است. شنیدي او را میهاي بریده بریدهسنسا نفس. او

.بود

سکوت ادامه یافت و ادامه یافت، آن قدر که خوف دوباره به دل سنسا راه یافت، اما این بار براي تازي نگران 

».اون شوالیه واقعی نبود«: زمزمه کرد. ي حجیم او را پیدا کردبا دستش شانه. بود، نه خودش

نه، نه، «. ور شد، اما تازي بازویش را گرفتسنسا به عقب رفت، از او د. تازي سرش را عقب برد و بلند خندید

».ي واقعی نبودي کوچولو، اون شوالیهپرنده

ها منتظر بودند راهنمایی کرد، به یکی از او را به جایی که کالسکه. ي راه تا شهر حرفی نزدسندور کلگان در بقیه

ي پادشاه در سکوت از دروازه. وار شدي سرخ برساند و به دنبال سنسا سها را به قلعهها گفت که آنچیکالسکه

صورت . تازي درِ عقب را باز کرد و او را به داخل قلعه مشایعت کرد. هاي روشن با مشعل گذشتندو کوچه

تمام راه . آمدتر از سنسا میهاي برج، یک قدم عقبهایش متفکر بودند، و موقع باال رفتن از پلهسوخته و چشم

.ش به سالمت او را رساندتا راهروي بیرون اتاق خواب

».متشکرم، سرورم«: سنسا سر به زیر گفت
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. تر بودصدایش از همیشه خشن» چیزهایی که امشب بهت گفتم«. تازي بازوي او را گرفت و به جلو خم شد

»...هر کسی... به خواهرت، پدرت... اگه هرگز به جافري بگی«

».دمقول می. گمنمی«: سنسا زمزمه کرد

».کشمتاگه به کسی بگی، می«.کافی نبود
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ادارد-30

اي کس دیگه«. سر باریستان سلمی به جسد روي ارابه خیره شده بود» .داري کردمخودم براش شب زنده«

».مادرش در ویله،بهم گفتند که تنها خویشاوندش. نداشت

قیافه نبوده، اما مرگ زمان زندگی خوش. جوان خواب استيرسید که شوالیهزیر نور محو سحر، به نظر می

به تنش کرده بودند؛ مخملش را يمشخصات خشن صورتش را لطیف کرده بود و خواهران صامت بهترین جامه

ادارد استارك به صورت او نگاه کرد و فکر .کاري که نیزه با گلویش کرده بودمخفی کردناي بلند براي با یقه

قتل به دست یکی از پرچمداران لنیسترها قبل از اینکه ند بتواند با . پسرك به خاطر او مرده استکرد که شاید 

.کرد که هیچ وقت پی نخواهد بردتوانست تصادف محض باشد؟ گمان میاو صحبت کند؛ می

. ن شوالیه کردپادشاه قبل از سفر به شمال، اونو به یاد جا. 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 آماده «. کردعمرش احساس خستگی میيند دیشب بد خوابیده بود و بیش از تمام تجربه

».نیستیم

»براي شوالیه شدن؟«

هاي ماه در ردایی آبی آغشته به خون با هاللند با مالیمت روي پسرك را با ردایش پوشاند؛ » .براي مردن«

ند به تلخی فکر کرد که وقتی مادرش بپرسد چرا پسرش مرده، جواب خواهند داد که به افتخار دست . هاحاشیه

. به زنی که کنار ارابه بود، رو کرد» .جنگ نباید تفریح باشه. مورد بوداین بی«. پادشاه، ادارد استارك، مبارزه کرد

ها را خواهران صامت، مرده. شدهایش دیده میبا روبند خاکستري پوشیده شده بود و تنها چشمصورت زن 

اش در اش رو به خونهزره«. شدمرگ، بدشگون محسوب میيکردند و نگاه کردن به چهرهبراي تدفین آماده می

».خواد که اونو داشته باشهمادر حتماً می. ویل بفرستید

کار . پسره مخصوصاً براي مسابقه سفارشش داده. متش مقدار قابل توجهی نقره استقی«: سر باریستان گفت

».مطمئن نیستم که هنوز به آهنگر بهاي کاملش رو پرداخته باشه. پیرایه، اما خوببی
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زره رو به دست مادر «: و به خواهر صامت گفت» .دیروز پرداخته، سرورم، بهایی خیلی سنگین«: ند پاسخ داد

.زن سرش را خم کرد» .کنممن با این آهنگر تسویه حساب می. برسونید

هاي سوسیس. افتاداردوگاه داشت به جنب و جوش می. پادشاه قدم زديبعد آن سر باریستان با ند تا خیمه

مالزمین جوان با شتاب براي . کردندکردند و هوا را با بوي سیر و فلفل معطر میکلفت روي آتش جلز ولز می

کشیدند و به اندامشان کشش ها تازه خمیازه میهاي آندویدند، در حالی که اربابتور به اطراف میاجراي دس

یک خدمتکار مرد با یک غاز در زیر بغلش، وقتی چشمش به . شدندبراي یک روز جدید آماده میودادندمی

هاي او اي نوك زدن به انگشتغاز از فرصت بر» .سروران من«: ها افتاد زانوهایش را خم کرد و زمزمه کردآن

اي عقاب نقره: کردسپرهاي به نمایش گذاشته شده در بیرون هر خیمه، صاحب آن را معرفی می. استفاده کرد

گانه، راه، گاو قرمز، درخت مشتعل، مارپیچ سهها، گراز راههاي برایس کرون، خوشه انگور ردواینسیگارد، بلبل

هاي دوقلو، جغد شاخدار، و آخر از همه طرح سفید خالص ، افعی سیاه، برجرقصانيشاخ ارغوانی، دوشیزهتک

.درخشیدگارد شاهنشاهی که به روشنی سحر می

گذشتند از مقابل سپر سر مرین می» .آزاد شرکت کنهيپادشاه مصممه که امروز در مبارزه«: سر باریستان گفت

یرل موقعی که او را از زین الوراس تينیزه. آمیزي آن را به هم ریخته بودکه شکاف عمیقی یکنواختیِ رنگ

.انداخت، این زخم را روي چوب باقی گذاشته بود

چندان . از این خبر مطلعش کندشب پیش جوري او را از خواب بیدار کرده بود تا » .بله«: ند با اخم گفت

.تعجبی نداشت که خوب نخوابیده بود

هاي شراب با شن و بچههاي شب در سحر محو میگن که زیباییمی«. رسیدسر باریستان نگران به نظر می

».شنطلوع خورشید انکار می

اند مهابایی مستی گفتهبیهایی که بر اثر هاي دیگر شاید در مورد حرفمرد» .گن، اما نه در مورد رابرتمی«

.نشستآورد و بعد به خاطر آوردن، هرگز عقب نمیتجدید نظر کنند، اما رابرت برتیون به خاطر می
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. هایی خاکستري پوشانده بودپادشاه کنار آب بود و مه صبحگاهی از طرف رودخانه، آن را در الیهيخیمه

بیرون ورودي، پتک جنگی رابرت در . رین بنا در اردوگاهتاش از ابریشم طالیی بود؛ بزرگترین و باشکوههمه

.خوردکنار سپر آهنی عظیم با نقش گوزن تاجدار خاندان برتیون به چشم می

وقتی رابرت را . ند امیدوار بود که پادشاه هنوز تحت تاثیر شراب در خوابی عمیق باشد، اما شانس با او یار نبود

کشید که سعی داشتند داد میینوشید و با نارضایتی سر دو مالزم جوانیدیدند، داشت از یک جام براق شراب م

اعلیحضرت، کوچک ساخته«: گفتیکی که کم مانده بود به گریه بیفتد، داشت می. اش جا دهنداو را در زره

.او با بند دور گردن کلفت رابرت ور رفت، اما زره لیز خورد و روي زمین پخش شد» .شهشده، بسته نمی

با . برش دارید. خودم باید انجامش بدم؟ بشاشم به ریخت هر دوتون! لعنت به هفت جهنم«. ابرت ناسزا گفتر

به این «. پسرك از جا پرید و پادشاه متوجه حضور ند و همراهش شد» !دهن باز نایست، لنسل، برش دار

حتی . فایده هستندبدتر از بیهمسرم اصرار داشت که این دو مالزم من باشند و اونا . ها نگاه کن، ندپخمه

هایی در چرانگم که خوكمن می. گن مالزمبه خودشون می. یه مرد رو درست بهش بپوشوننيتونن زرهنمی

».لباس ابریشمی هستند

تر از اونی که در تو چاق. پسرها گناهی ندارند«: به پادشاه گفت. نگاه بودند براي درك مشکل تنها محتاج نیم

».بگیري، رابرتاون زره جا

طوالنی از شراب نوشید، جام خالی را روي خزهاي رختخوابش انداخت، دهانش را يرابرت برتیون یک جرعه

» کنی؟چاق؟ پس من چاقم؟ این طوري با پادشاهت صحبت می«: با پشت دست پاك کرد و با لحن تیره گفت

»ند، چرا همیشه حق با توست؟آه، لعنت به تو«. طوفان، خندیديمقدمهناگهان، مثل شروع بی

شنیدید که . بله، هر دوي شما. شما«. ها با اضطراب لبخند به لب داشتند تا اینکه پادشاه متوجه آن دو شدمالزم

بهش بگید . برید سر اران سنتاگار رو پیدا کنید. ش جا بگیرهتر از اونه که در زرهپادشاه چاق. دست چی گفت

»منتظر چی هستید؟! همین حاال. ینه احتیاج دارمصفحه سيکه من گشاد کننده
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رابرت تا زمانی که آن . اي که براي ترك خیمه داشتند، به هم خوردند و کم مانده بود بیفتندپسرها بر اثر عجله

لرزید، روي یک صندلی ولو سپس در حالی که از شدت خنده می. عبوس را حفظ کرديدو نرفته بودند، قیافه

.شد

با این وجود همواره افکار . یک لبخند برآمديحتی ادارد استارك نیز از عهده. ان سلمی با او خندیدسر باریست

قیافه، ظریف و با پسرهاي خوش: تر به دو مالزم خودداري کندنتوانست از توجه دقیق. خزیدندشوم به ذهن می

ید پانزده ساله بود، موهایش حنایی هاي دراز طالیی داشت؛ دیگري شایکی همسن سنسا بود و زلف. بدنی سالم

.هاي به سبزي زمرد ملکه را داشتآمد و چشمبود، سبیلش تازه داشت در می

امیدوارم اون قدر عقل داشته . سنتاگار رو ببینميآه، چقدر دوست داشتم که اونجا باشم تا قیافه«: رابرت گفت

».تمام روز بدوونیماونا رو باید . باشه که اونا رو پیش یه نفر دیگه بفرسته

»اون پسرها، لنیستري هستند؟«: ند پرسید

پسرهاي برادر لرد . هابرادرزاده«. کرد، با سر تایید کردها را از چشمش پاك میرابرت در حالی که اشک

زن من از یه خاندان . یادم نمیاد. دونمشاید هم اونی که زنده است، درست نمی. یکی از برادرهاي مرده. تایوین

».یلی بزرگه، ندخ

يچیزي بر علیه مالزمین نداشت، اما دیدن رابرت در محاصره. طلب؛ ند با خودش فکر کردخاندانی بسیار جاه

اشتهاي لنیسترها براي مقام و افتخار به نظر . کردخویشاوندان ملکه، به هنگام خواب و بیداري، دلواپسش می

».هم مشاجره کردیدشنیدم که تو و ملکه دیشب با «. شناختحدي نمی

حاال در قلعه به یه گوشه خزیده، . اون زن سعی کرد نذاره که در مبارزه شرکت کنم«. نشاط از صورتش محو شد

».کردخواهرت هیچ وقت منو به این شکل شرمگین نمی. لعنت به اون

اون بهت . دیدي، نه استحکام درونیاش رو میتو زیبایی. شناختی، رابرتمن نمیيتو لیانا رو به اندازه«

».آزاد ندارييگفت که تو جایی در مبارزهمی
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وجودت یخ يزیادي در شمال موندي، همه شیره. تو مرد عبوسی هستی، استارك«. پادشاه اخم کرد» تو هم؟«

.اش کوبیدبه روي سینهبراي اثبات» .خوب، مال من هنوز جریان داره. زده

».تو پادشاهی«: ند یادآوري کرد

ش اینه که من عطش سایر مردها رو ندارم؟ گاه معنی. نشینممن وقتی الزم باشه روي اون تخت آهنی لعنتی می«

کنه، احساس زین اسب بین پاهام؟ به هفت جهنم قسم گاه یه جرعه شراب، دختري که در تختخوابم ناله میو بی

».خوام یکی رو بزنمند، می

. آزاد صورت خوشی ندارهياعلیحضرت، شرکت پادشاه در مبارزه«. سر باریستان سلمی به حرف درآمد

»کنه به شما حمله کنه؟کی جرات می. شهاي نمیمنصفانهيمبارزه

ي که سرپا و آخرین مرد. اگه بتونند. هااون ناکسيچطور، همه«. به نظر رسید که رابرت حقیقتاً جا خورد

»...مونهمی

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 يخودش در مبارزه

شه که شهامت پذیرفتن خطر هفت پادشاهی کسی پیدا نمیدر تمام . سر باریستان حق داره«. کرددار میجریحه

».داشته باشهتوغضب تو رو با صدمه زدن به 

»ذارند که من ببرم؟هاي خودنما عمداً میگید که اون بزدلدارید بهم می«. پادشاه با صورت برافروخته برخاست

.موافقت خم کرديو 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

. اش را از زمین قاپید و به سمت باریستان پرت کردزرهيصفحه سینه. اي تیره به جاي اولش برگشتقیافه

».قبل از اینکه بکشمت، از اینجا برو. رو بیرونب«: آن وقت پادشاه با لحنی سرد گفت. سلمی جا خالی داد

تو «: خواست به دنبال او خارج شود که پادشاه دوباره حرف زدند می. سر باریستان بالفاصله خیمه را ترك کرد

».نه، ند
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اي از شراب پر کرد و جلوي ند رابرت دوباره جامش را برداشت، آن را از یک بشکه در گوشه. ند برگشت

».شبنو«. گرفت

»...االن میل به نوشیدن«

شراب سیاه و غلیظ بود، آن چنان تند که چشم را . ند جام را گرفت و نوشید» .دهپادشاهت دستور می. بنوش«

.سوزاندمی

چه بالیی سر من . تو و جان ارن، هر دوي شما رو دوست داشتم. لعنت به تو، ند استارك«. رابرت دوباره نشست

».شدید، تو یا جانبودید که باید شاه میآوردید؟ شما اشخاصی 

».در این ادعا صالحیت شما بیشتر بود، اعلیحضرت« 

تو منو پادشاه کردي، حداقل اون قدر ادب داشته باش که موقع صحبت کردن من . گفتم بنوش، نگفتم بحث کن«

ان منو بکشند، اون قدر چاقم خدای. ببین که سلطنت با من چه کرده. به من نگاه کن، ند. ساکت باشی، لعنت به تو

»شم، چه طور عاقبتم این شد؟م جا نمیکه تو زره

»...رابرت«

وقتی که این تاج رو فتح يخورم که هیچ وقت به اندازهقسم می. کنهبنوش و ساکت بمون، پادشاه صحبت می«

اینو مدیون جان ... و سرسی. مرده نبودماالن که فتحش کردم دليکردم، سرزنده نبودم، و هیچ وقت به اندازهمی

اي به ازدواج نداشتم، اما جان گفت که مملکت به وارث نیاز بعد اینکه لیانا ازم گرفته شد هیچ عالقه. ارن هستم

شه، در صورتی که ویسریس تارگرین یه موقعی سعی کنهاي میبهم گفت که سرسی لنیستر جفت شایسته. داره

خورم که قسم می«. پادشاه سرش را تکان داد» .که تاج پدرش رو پس بگیره، لرد تایوین متحد من خواهد بود

دلپذیري براي تماشا ياوه، سرسی قیافه. بودهمون بويتر از کنم که ابلهعاشق اون پیرمرد بودم، اما حاال فکر می

کنه که تمام طالي کسترلی کنه، آدم فکر میت میاون طور که از کسش محافظ... داره، حرفی نیست، اما سرده

جام را گرفت، سر کشید، آروغ » .خوري، بده به منببینم، اگه اون شراب رو نمی. راك رو بین پاهاش قایم کرده
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گفت، پسرم دروغ می. منظورم در مورد گرگه است. واقعاً. به خاطر دخترت متاسفم، ند«. زد، دهانش را پاك کرد

»هات رو دوست داري، مگه نه؟تو بچه... پسرم. حم شرط ببندمحاضرم سر رو

».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 میمی. سازها خوششون میادپادشاه مزدور؛ چقدر ترانه. دمش

چطور ممکنه که من همچین پسري . پسر من. خونهمقام سلطنت، به همراه سرسی که از پشت سر تو گوشش می

»تربیت کرده باشم، ند؟

اي به پرنس جافري نداشت، اما ند چندان عالقه. بوداي کنندهموقعیت ناراحت» .اون فقط یه پسربچه است«

»فراموش کردي که در اون سن چقدر سرکش بودي؟«. توانست از لحن رابرت متوجه رنج او بشودمی

. آه کشید و سرش را تکان داد» .شناسیمن نمیيتو اونو به اندازه. شدم، نداگه پسره سرکش بود، ناراحت نمی«

رابرت » .زیاد اتفاق افتاد که جان از من ناامید بشه، اما من به پادشاه خوبی تبدیل شدم. شاید حق داشته باشی«

صحبت و موافقت کردن با من رو يدونی که االن اجازهمی«. به ند نگاه کرد و با دیدن سکوت او اخم کرد

».داري

ادشاه بهتري از ایریس هستم آه، بگو که من پ«. رابرت به پشت ند زد» ...اعلیحضرت«: ند محتاطانه شروع کرد

من هنوز جوانم و حاال . تونی به خاطر عشق یا شرافت دروغ بگی، ند استاركتو هیچ وقت نمی. و تمومش کن

کنیم و ها تبدیل میما این دوره از سلطنت رو به چیزي الیق ترانه. شهکه تو اینجا پیش منی، همه چیز عوض می

شه؟ پسر میس به نظرت چه کسی امروز قهرمان می. بوي صبحانه میاد. فرستیملنیسترها رو به هفت جهنم می

يمسابقه. کنهفرزندي مثل اونه که هر مردي به داشتنش افتخار می. هاگليگن شوالیهتایرل رو دیدي؟ بهش می

لوهام اون قدر خندیدم که په. دیديسرسی رو میيهش پرت کرد، باید قیافکش رو روي باسن طالییقبلی، شاه

»...اي چهارده ساله، دوست داشتنی مثل سحرگه که اون یه خواهر داره، دوشیزهرنلی می. درد گرفت
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رودخانه، براي صبحانه نان سیاه و تخم آبپز غاز و ماهی سرخ شده با پیاز و يروي میزي چوبی در حاشیه

رطرف شده بود و زیاد طول به همراه محو شدن مه صبحگاهی، بدخلقی پادشاه نیز ب. گوشت خوك خوردند

یک صبحگاه در ایري وقتی که پسربچه ينکشید که رابرت داشت موقع خوردن پرتقال با اشتیاق تمام از خاطره

به جان یه بشکه پرتقال پیشکش شده بود، یادته؟ تنها مشکل این بود که گندیده بودند، ... «. کردبودند تعریف می

روي ردفورتی مالزم آبله. ز پرت کردم و درست به روي دماغ دکز خوردمیيپس مال خودم رو به طرف دیگه

که یادت هست؟ اون هم یکی به من انداخت و قبل از اینکه جان ارن بگوزه، از هر طرف تاالر پرتقال پرتاب 

.با صداي بلند خندید و حتی ند هم با یادآوري آن خاطره لبخند زد» .شدمی

اگر . شناخت و دوستش داشتا او بزرگ شده؛ این رابرت برتیونی بود که میفکر کرد که این پسري است که ب

اند، این ها جان ارن را به قتل رساندهتوانست ثابت کند که لنیسترها پشت حمله به برن بودند، ثابت کند که آنمی

کرد که میکش به همراه او، و اگر لرد تایوین جراتکرد و شاهسپس سرسی سقوط می. مرد گوش خواهد داد

.دیدها را میند به وضوح این. غرب را بشوراند، رابرت او را همانند ریگار تارگرین له خواهد کرد

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 رسیدمی

قول داده بود که دورهاي نهایی را همراه سنسا تماشا کند؛ سپتا موردان . اه پادشاه به میدان مسابقه رفتند به همر

موقع مشایعت رابرت تا . امروز ناخوش بود و دخترش مصمم بود که پایان مبارزه با نیزه را از دست ندهد

. ؛ جایگاه کنار پادشاه خالی بودجایگاهش، متوجه شد که سرسی لنیستر تصمیم گرفته که خودش را نشان ندهد

.این موضوع هم علت دیگري براي امیدواري ند بود

ها راهش را به جایی که دخترش نشسته بود باز کرد و وقتی شیپورها آغاز اولین دور را اعالم از بین تماشاچی

.شده باشدسنسا چنان مجذوب تماشا بود که به نظر نرسید متوجه رسیدن او . کردند، او را پیدا کرد

. خاکستري خود، ردایی سبز رنگ پوشیده بود- مشکیيروي زره. سندور کلگان اولین سواري بود که وارد شد

.آن و کالهخود به شکل سر تازي، تنها تجمالتی بودند که به پوشیدنشان تن داده بود
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صد اژدهاي طالیی «: م کردفینگر با صداي بلند اعالموقع ورود جیمی لنیستر سوار بر اسب کهري باشکوه، لیتل

حتی . درخشیدهاي طالیی بافته شده بود و جیمی از سر تا پاشنه میپوشش اسب از حلقه» .کشروي شاه

.اش از چوب طالیی محصول جزایر تابستان ساخته شده بودنیزه

».خاصی دارهيگرسنهيتازي امروز قیافه. قبوله«: لرد رنلی در جواب فریاد زد

ده گاز دونند که نباید دستی که بهشون غذا میهاي گرسنه هم میحتی سگ«: ساده جواب دادفینگر لیتل

».بگیرند

سر جیمی به یک زن در میان . صداي پایین کشیده شدن روبند سندور کلگان به گوش رسید و او موضع گرفت

هر دو مرد سر . رفتهامردم عامی بوسه فرستاد، به آهستگی روبندش را پایین کشید و به انتهاي نرده

.هایشان را پایین آوردندنیزه

آمد، اما سنسا با چشم مرطوب و با باخت هر دو نفر خوشش نمیيند استارك از هیچ چیز بیش از مشاهده

تازي به . ها، ایوان که با شتاب برپا شده بود به لرزه افتادبا به تاخت در آمدن اسب. کرداشتیاق تمام تماشا می

با مهارت ،قبل از برخوردياش را با ثبات کامل گرفته بود، اما جیمی درست در لحظهه بود و نیزهجلو خم شد

کلگان بدون گزند رساندن روي سطح سپر طالیی با نقش شیر سر خورد، در يسر نیزه. روي زین جابجا شد

اقی ماندن روي اسب به چوب تکه تکه شد، تازي براي ب. حالی که ضربه وارد شده به سپر خودش عمودي بود

.صداي تشویق مردم عامی بلند شد. نفس سنسا برید. تقال افتاد

».کشم که چطور پول تو رو خرج کنمدارم نقشه می«: فینگر خطاب به لرد رنلی گفتلیتل

با خشونت اسبش را چرخاند و براي دور دوم به جاي . تازي هر طور که بود خودش را روي زین حفظ کرد

اي کرد، نیزهاش را پرت کرد و در حالی که با مالزمش شوخی میشکستهيجیمی لنیستر نیزه. تاولش برگش

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 قتی تکههر دو نیزه شکافتند و و. جابجا شد، سندور کلگان همزمان با او حرکت کرد

.خوردگشت، سر جیمی لنیستر طالیی روي خاك غلت مینشستند، اسب کهر بدون سوار به دنبال علف می
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».برهدونستم که تازي میمی«: سنسا گفت

دونی، قبل از اینکه دور دوم مسابقه رو میياگه برنده«: با صداي بلند به سنسا گفت. فینگر رسیدبه گوش لیتل

.ند لبخند زد» .رد رنلی منو مفلس کنه حرف بزنل

».بردمدو 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 انگشت داشتند هو میيعامی همراه با اشارهمردم . توانست آن را برداردبرداشته بود و حاال نمی

شنید که پادشاه رابرت شان را سرکوب کنند، و از زمان سقوط تا به حال، ند میکردند خندهها سعی میلیدي

.سرانجام مجبور شدند که شیر لنیستر را کور و لنگ لنگان به نزد آهنگر هدایت کنند. خنددبلندتر از هر کسی می

او عظیم بود، بزرگترین مردي که ادارد . ها بودتا آن موقع دیگر سر گرگور کلگان سر موضع خود در کنار نرده

در وینترفل مهتر . هیکل بودند، و همچنین تازيرابرت برتیون و برادرهایش درشت. استارك به عمر دیده بود

تازد اي که ملقب به کوهی که میسیدند، اما شوالیهرکودنی به نام هودور بود که همه در برابرش کوتوله به نظر می

تر بود، با گذشت، به هشت قدم نزدیکقدش راحت از هفت قدم می. بود، یک سر و گردن بلندتر از هودور بود

پوشش به کره اسب اسب جنگی او بین پاهاي زره. هاي کوچکهایی حجیم و بازوانی به کلفتی تنه درختشانه

. رسیدجارو به نظر میياي که در دست داشت به کوچکی دستهشباهت داشت و نیزه

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 . کردهایش را ترك میندرتاً زمین،مسابقه

. اش مشهور بوداش و سبعیت مهارنشدنیي که تازه شوالیه شده بود و حتی آن موقع هم به خاطر جثهاساله

کردند که بعد را به دیوار کوبید و زمزمه می،اگان تارگرین،نوزاد شیرخواريگفتند گرگور بود که کلهبرخی می

این چیزها جلوي گوش گرگور . دادآن مادر، یعنی پرنسس الیاي دورنی را قبل کشتن مورد هتک حرمت قرار 

.شدگفته نمی

آمد که یک کلمه هم با او صحبت کرده باشد، گرچه در زمان شورش بیالن گریجوي یکی ند استارك یادش نمی

ند ندرتاً به شایعات اهمیت . با دلواپسی او را تماشا کرد. ندها بوداي بوده که در حمله همراه آناز هزارها شوالیه
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او به زودي براي . تر از خبر ناخوشایند بودشد وخیم، اما چیزهایی که در مورد سر گرگور گفته میشدل میئقا

شد که گفته می. رسیدها میهاي شومی در مورد دو زن اول او به گوشکرد و زمزمهسومین بار ازدواج می

ها از ورود به تاالر او حتی سگشدند واو قصر مخوفی بود که در آن خدمتکارها بدون توجیه ناپدید میيقلعه

سوزي که برادرش را از ریخت و خواهري بوده که تحت شرایط مرموز در نوجوانی مرده، و آتش. ترسیدندمی

هاي خانوادگی را به ارث برده و گرگور قلعه، ثروت و زمین. شکاري که پدرشان را کشتهيانداخته، و سانحه

شد که هرگز برنگشته، نه حتی گفته می. ا به خدمت لنیسترها در بیایدبرادر کوچکترش همان روز رفته بود ت

.براي یک دیدار ساده

اوه، چه «: جمعیت بلند شد و شنید که سنسا با شوق زمزمه کرديها وارد شد، زمزمهگليوقتی شوالیه

»!خوشگله

برقش کور کننده بود و نظیري پوشیده بود که اي بینقرهيسر لوراس تایرل به باریکی نی بود، زره

مردم عامی . نکن بودند- هاي ریز و آبی رنگ فراموشمهاي سیاه در هم فرو رفته و گلاش پیچکدهندهزینت

. ها برقِ یاقوت است؛ صداهاي حیرت از هزاران گلو بلند شددرنگ متوجه شدند که آبی گلهمزمان با ند بی

تازه يهاي حقیقی، صدها غنچهنکن بود، گل- فراموشمپر از. پسر رداي ضخیمی آویزان بوديروي شانه

.شکفته که به یک شنل ضخیم ابریشمی دوخته شده بودند

بوي او، . اسب او به ظرافت سوارش بود، مادیانی زیبا و خاکستري که اندامش متناسب براي سرعت گرفتن بود

پاهایش کاري کرد و اسبش با ظرافت گاردن با پسر اهل هاي. هیکل سر گرگور را سر شوق آوردنریان درشت

ند دید که » .پدر، نذار سر گرگور بهش آسیبی برسونه«. سنسا به بازوي ند چنگ زد. یک رقاصه به کنار خرامید

جوري ماجراي گل را هم تعریف کرده . سنسا رزي را که دیروز از دست سر لوراس گرفته بود، به مویش زده

.بود

طوري ساخته شدند که موقع برخورد بترکند، تا کسی صدمه . ي مسابقه هستندهااینا نیزه«: به دخترش گفت

دید و کلمات به زور از گلویش هاي ماه را میبا این حال در ذهنش پسرك مرده روي ارابه با رداي هالل» .نبینه

.خارج شدند
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کشید، سرش را یکشید و روي زمین سم منریان شیهه می. سر گرگور در کنترل اسبش دچار مشکل شده بود

اسب به روي پاهاي عقبش برخاست و کم . فوالدي به حیوان لگد زديکوه با خشونت با چکمه. دادتکان می

.مانده بود که او را بندازد

سر . اش را پایین آوردها رفت و آماده، نوك نیزهها به پادشاه اداي احترام کرد، به انتهاي نردهگليهشوالی

نریان کوه با سرعت . و ناگهان شروع شد. سار، مرکب خودش را به زور به روي مسیر آوردگرگور با کشیدن اف

سر . تاختکشی هجوم برد، اما مادیان مثل موجی روي ابریشم به نرمی میتمام به حرکت در آمد، با گردن

در تمام این مدت اش را مستقیم نگه دارد، و گرگور سپرش را به موقعیت دفاعی پایین کشید، سعی کرد که نیزه

اش کرد که اسب سرکش خود را در مسیر مستقیم نگه دارد، و ناگهان لوراس تایرل به او رسید، نوك نیزهتقال می

پیکر بود که اسب را او چنان غول. کرددرست به هدف خورد و در یک چشم به هم زدن، کوه داشت سقوط می

.یین کشیدبا خودش در میان توده درهمی از فلز و گوشت به پا

. خشن تازي را شنیديها، خندهاینيهاي پر از هیجان و بلندتر از همهند تشویق، هورا، سوت، جیغ، زمزمه

هایش زیر آفتاب چشمک یاقوت. اش ترك هم برنداشته بودنیزه. ها در انتهاي مسیر توقف کردگليهشوالی

.وار تشویقش کردندنهمردم عامی دیوا. زدند، با لبخند روبندش را بلند کردمی

کالهخودش را درآورد و به زمین . در وسط میدان، سر گرگور خودش را از بند رها کرد و با خشم برخاست

: به مالزمش داد کشید. هایش ریخته بوداش را تیره کرده بود و موهایش روي چشمغضب چهره. کوبید

.نیز برخاسته بود و روي پاهایش بودتا آن موقع اسبش. و پسرك دوان دوان آن را آورد» .شمشیرم«

ها در یک تشویق. چنان شدیدي کشت که نصف گلوي حیوان بریده شديگرگور کلگان اسب را با تک ضربه

در آن موقع . نریان به روي زانوهایش افتاد، حین جان کندن ضجه کشید. چشم بهم زدن به جیغ تبدیل شد

: ند داد کشید. رفتها میمت سر لوراس در انتهاي دیگر نردهگرگور دیگر با شمشیري خونین در دستش به س

.کردکشیدند و سنسا گریه میهمه داشتند داد می. ها صدایش محو شداما در میان همهمه» !جلوش رو بگیرید«

خواست که سر گرگور مالزم او ها با فریاد شمشیر خودش را میگليشوالیه. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد

. بوي خون به مشام مادیان رسید و روي پاهاي عقبش بلند شد. به کناري پرت کرد و افسار اسبش را گرفترا 
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سر گرگور شمشیرش را به حرکت درآورد؛ . لوراس تایرل به هر زحمتی که بود، خودش را روي زین حفظ کرد

زده اسب تیزپا وحشت. پسر خورد و او را از روي زین پرت کردياي شدید با دو دست که به سینهضربه

کشنده بلند کرد، ياما وقتی گرگور شمشیرش را براي ضربه.ها افتاده بودگریخت، سر لوراس گیج روي خاك

پوش با قدرت او را از باالي سر پسر و دستی زره» .باهاش کاري نداشته باش«: صداي خشداري اخطار داد

.کنار کشید

قوسی کشنده يد، شمشیرش را با تمام قدرت مهیبش در یک ضربهاش چرخیکوه بدون هیچ حرفی روي پاشنه

به حرکت درآورد، اما تازي دفاع کرد و متقابالً حمله کرد، و براي مدتی که پایان ناپذیر به نظر رسید، دو برادر 

ار ند دید که سر گرگور سه ب. شدزدند و در این حین لوراس تایرل گیج به جاي امنی برده میبه هم ضربه می

حفاظ برادرش را اي با هدف کالهخود تازي شکل زد، اما سندور حتی یک بار هم سر بیهاي وحشیانهضربه

.هدف نگرفت

ها گفته بود که یک جان ارن به آن. صداي پادشاه و بیست شمشیر... صداي پادشاه بود که به این نزاع خاتمه داد

او . دنت حقیقت آن را به اثبات رسانده بودابرت در ترايفرمانده به صدایی رسا در میدان جنگ نیاز دارد و ر

»!دهپادشاهتون دستور می. این دیوانگی رو تموم کنید«. اکنون از صدایش بهره برد

شمشیرش را انداخت و . اي زد و سرانجام عقلش برگشتسر گرگور به هوا ضربه. تازي به روي زانو تعظیم کرد

بدون حرفی برگشت، به . اهی و چند شوالیه و محافظ دیگر خیره شدگارد شاهنشيبه 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

».شهها برگزار میگلينهایی بین تازي و شوالیهيیک دور مبارزه. نه«

اي ساده به میدان تنهچند لحظه بعد سر لوراس تایرل با نیم. اما معلوم شد که سنسا درست متوجه شده است

».فاتح امروز شما هستید، سر. من جانم رو به شما مدیونم«: برگشت و به سندور کلگان گفت
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مان را قبول کرد و احتماالً براي اولین بار در قهرياما پیروزي و جایزه» .من سر نیستم«: تازي جواب داد

.کشیدندکرد، برایش هورا میاش ترك میوقتی میدان را براي برگشت به خیمه. عمرش محبوب عوام بود

. ها پیوستندفینگر و لرد رنلی و چند نفر دیگر به آنرفت، لیتلوقتی ند به همراه سنسا به میدان تیراندازي می

. خورم که از قبل نقشه کشیده بودقسم می. دونست که نریان فحلهتایرل حتماً می«: گفتمیفینگر داشت لیتل

ظاهراً این » .بداخالق عالقمند بوده که بیش از عقل تابع احساس باشنديهاي گندهگرگور همیشه به اسب

.موضوع باعث تفریحش بود

».کلک زدن، شرافتمندانه نیست«: پیرمرد با جدیت گفت. دار نبودبراي سر باریستان سلمی خنده

».کنهطال عایدت میيولی بیست هزار سکه«: لرد رنلی با لبخند گفت

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 تیراندازي کمانداران دیگر در فواصل کوتاهيدر یکصد قدمی بعد از آنکه همه

ند الن را به دنبالش فرستاد تا به او پیشنهاد مقامی در بین محافظین دست بدهد، اما پسرك برافروخته از . شد

.دید، پیشنهاد را رد کردشراب و سرمست از فتح و ثروتی که در رویا هم نمی

هاي خانه به دوش و فر از جمله سوارکاران آزاد و شوالیهنزدیک به چهل ن. آزاد سه ساعت طول کشیديمبارزه

جنگیدند، هاي کند در میان آشوبی از گل و خون میبا سالح. کار جویاي نام شرکت داشتندمالزمین تازه

شد و گرفتند و اتحادها به طور دایم تشکیل میهاي کوچک در کنار هم و سپس در مقابل هم قرار میدسته

برنده روحانی سرخ، توروس از میر بود؛ مردي دیوانه که . که تنها یک مرد سرپا باقی ماندگسست، تا اینمی

هاي آزاد را داشت؛ شمشیر برد در مسابقهياو سابقه. جنگیدتراشید و با شمشیري مشتعل میسرش را می

سه اندام شکسته، آمار نهایی . ترساندترساند و چیزي توروس را نمیهاي سوارهاي دیگر را میآتشین مرکب

اي جز راحت کردنشان نبود، و بیش از یک جناغ خرد شده، یک دوجین انگشت له شده بود و دو اسب که چاره

ند از ته قلب . آن حد زخم، رگ به رگ شدگی و خونمردگی که کسی اهمیتی براي ثبت کردنشان قائل شود

.شادمان بود که رابرت شرکت نکرده بود



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٣۶٠صفحھ 

کرد، از گویی میرابرت بذله. استارك بیش از هر زمانی در چندین ماه اخیر امیدوار بودآن شب موقع ضیافت، ند

ها آورده بود و سنسا با جوري آریا را پیش آن. لنیسترها هیچ اثري نبود، و حتی دخترهایش خوش رفتار بودند

تمرین . اومديشا میتو باید براي تما«. آه کشید» .مسابقه باشکوه بود«. کردخواهرش با محبت صحبت می

»رقص تو چطور بود؟

و با غرور یک خونمردگی بزرگ را روي ساقش به » .کنهتمام بدنم درد می«: آریا با شادمانی گزارش داد

.نمایش گذاشت

».تو باید رقاص افتضاحی باشی«: سنسا با تردید گفت

مرتبط با هم به نام يآوازهاي پیچیدهداد که یک سري از بعد، وقتی که سنسا به گروهی از خوانندگان گوش می

امیدوارم که فورل به تو زیادي سخت «. کردند، ند خودش خونمردگی را معاینه کردرا اجرا می» رقص اژدهاها«

».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 این مرد، سیریو فورل، با سابقه. ند اخم کرد» .کنهرت منو بیشتر میدرسی مها

چند روز پیش دیده بود که ... براووسی او با شمشیر باریک آریا تناسب کامل داشت، با این وجوديخودنمایانه

ها و دماغ و سیریو دیدن با گوش. کدپلهایش را با روبان ابریشمی سیاه بسته است و در اطراف میآریا چشم

آریا، «. قبل آن، سیریو او را به پشتک وارو زدن واداشته بود. آموخت؛ آریا چنین توضیح دادپوست را به او می

»خواي به این کارها ادامه بدي؟مطمئنی که می

».فردا قراره گربه بگیریم«. آریا با سر بله گفت

اگه دوست داري، از جوري بخوام که آموزش تو . ام این براوسی اشتباه بودهشاید استخد«. ند آه کشید» !گربه«

اون در جوانی خودش بهترین . یا شاید بتونم در خلوت ترتیبش رو با سر باریستان بدم. رو به عهده بگیره

».شمشیرزن در هفت پادشاهی بوده

».خوامسیریو رو می. خواممن اونا رو نمی«
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حمله و دفاع را بدون يتوانست اصول اولیههر مربی نظامی قابلی می. هایش بردهایش را به موند انگشت

مزخرفاتی از قبیل چشمبند، کله معلق زدن و از یک پا به روي دیگري پریدن، به آریا بیاموزد، اما آن قدر از 

» .ت داريهر طور دوس«. شق نیستکلهيکوچکترین دخترش شناخت داشت که بداند جاي بحثی با آن آرواره

».سعی کن که محتاط باشی«. شدمطمئناً 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 . هایش تنها گذاشت و به اتاق خودش در باالي برج دست رفتبا خونمردگیرویاهایش و آریا را

هاي سنگین را باز کرد تا به هواي خنک شب ند به کنار پنجره رفت و کرکره. کرده بودبود و اتاق خفه و دم

از . ینگر شدفلیتليسوسو زدن نور شمع از پنجرهيدر سمت دیگر حیاط بزرگ متوجه. ورود بدهدياجازه

شد و خاتمه آن پایین در کنار رودخانه، جشن و پایکوبی تازه داشت آرام می. شب خیلی گذشته بودنیمه

.یافتمی

بندي روي مسابقه برده بود، براي کشتن فینگر که تیریون لنیستر در شرطتیغ لیتل. خنجر را درآورد و مطالعه کرد

خواست؟ اصالً چرا کسی مرگ برن را چرا کوتوله مرگ برن را میچرا؟ . برن در تختخواب فرستاده شده بود

بخواهد؟

اما حقیقت مرگ جان . گفتخنجر، سقوط برن، همه به نحوي با قتل جان ارن مرتبط بودند، احساسش چنین می

انداز لرد استنیس براي مسابقه به بار. زمانی که تحقیق را شروع کرده بود، بر او پوشیده بوديبه همان اندازه

مالزم مرده بود و جوري . الیسا ارن پشت دیوارهاي بلند ایري سکوتش را حفظ کرده بود. پادشاه برنگشته بود

رابرت چه چیز در دست داشت؟يجز حرامزاده. گشتها را میخانههنوز فاحشه

ا روي صورت او هبرتیونيقیافه. ساز، پسر پادشاه است هیچ شکی نداشتند به این که شاگرد بداخالق زره

تر از آن بود که پدر پسري به آن سن باشد، رنلی جوان. هایش، آن موي سیاهمهر شده بود؛ آرواره او، چشم

.جندري حتماً مال رابرت بود. استنیس زیادي سرد و مغرور به شرافتش بود
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در سراسر هفت با این حال از کشف این موضوع چه چیز عایدش شده بود؟ پادشاه فرزندان نامشروع دیگري

ها است، پسري همسن برن که مادرش از او آشکارا اعالم کرده بود که پدر یکی از آن حرامزاده. پادشاهی داشت

.بود»استورمز اند«پسر تحت سرپرستی قائم مقام لرد رنلی در . اشراف بود

رابرت خودش به زحمت ند فرزند اول رابرت را نیز به خاطر داشت؛ دختري متولد شده در ویل در زمانی که 

ها بعد از اینکه مدت. او بوديشیفته»استورمز اند«دختري کوچک و شیرین؛ وارث جوان . شدبالغ محسوب می

ها کشانده ند اغلب به جمع آن. زداش به مادر را از دست داده بود، هنوز هر روز براي بازي با طفل سر میعالقه

متوجه شد که آن دختر اکنون هفده یا هجده ساله است؛ بزرگتر از . خواستخواست چه نمیشد، چه دلش میمی

.چه فکر عجیبی. سن پدر شدن رابرت

هاي شوهر واالمقام خود دل خوشی داشته باشد، با این حال در نهایت ممکن نبود که سرسی از این شیطنت

نت براي فرزندان غیرشرعی قانون و س. اهمیت ناچیزي داشت که پادشاه یک حرامزاده داشته باشد یا صد تا

جندري، دختر اهل ویل، پسر ساکن استورمز اند، هیچ یک تهدیدي براي فرزندان . حقوق ناچیزي قائل بودند

...شرعی رابرت نبودند

. خواد شما رو ببینهسرورم، یه مرد می«: صداي هاروین آمد. اي آهسته به در دچار وقفه شدتفکراتش با ضربه

».گهاسمش رو نمی

».بفرستش تو«: د با کنجکاوي گفتن

ترین کتان اي ضخیم از جنس نامرغوبقهوهيهاي ترکدارِ پوشیده از گل و خرقهمالقاتی مردي تنومند با چکمه

.هاي گشاد پوشانده بودندهایش را آستیناش را باشلقِ خرقه پوشانده بود، دستبود، چهره

»شما چه کسی هستید؟«: ند پرسید

».باید تنهایی صحبت کنیم، لرد استارك. یه دوست«: زیر عجیبی گفتمرد با صداي 

تا وقتی که پشت درهاي بسته تنها » .هاروین، تنهامون بگذار«: فرمان داد. کنجکاوي نیرومندتر از احتیاط بود

.نشدند، مالقاتی باشلق را عقب نکشید
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»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. ند دو فنجان شراب تابستانی پر کرد و یکی را به واریس داد

هیچ وقت خواجه را در لباسی غیر از ابریشم و مخمل و گرانبهاترین حریر ندیده بود و این مرد » .بود نشناسمت

اگه افراد خاصی . با دلواپسی امیدوار بودم که شناخته نشم«: واریس گفت. دادل یاس بوي عرق میبه جاي گ

شراب خیلی . ملکه با دقت مراقب شماست. باخبر بشن که ما خصوصی صحبت کردیم، عاقبت خوشی نداره

».متشکرم. اعالست

».پله استفتند و الن در راهبیرون برج موضع گر154چطور از سایر محافظین من رد شدید؟ پورتر و کین«

زیاد «. واریس با لبخند عذرخواهی کرد» .ها شناخته شده بودهسرخ همواره تنها براي ارواح و عنکبوتيقلعه«

شما دست پادشاه هستید و پادشاه . چیزهایی هست که شما باید مستحضر باشید. گیرم، سرورموقتتون رو نمی

دونم که می«. خواجه نبود؛ صدایش حاال به ظرافت و تیزي شالق بودآوراثري 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 بکشنيامیدوار بودند که اونو حین مبارزه. بود اتفاق بیفته

»چه کسانی؟«. اي زبان ند را بند آوردبهت لحظه

تر هستید و من طرف جناح اشتباهی اگه واقعاً الزمه که بهتون بگم، شما از رابرت ابله«. واریس از شراب چشید

».رو گرفتم

».اون از رابرت خواست که نجنگه. کنم، نه حتی در مورد سرسینه، باور نمی... لنیسترها، ملکه«

صادقانه به . نصف دربار، رابرت رو از شرکت در مبارزه منع کردهاي پادشاه و اون جلوي چشم برادر و شوالیه«

شناسید؟ ازتون آزاد میيتري براي واداشتن پادشاه رابرت براي شرکت در مبارزهمن بگید که آیا راه مطمئن

».پرسممی

154 Cayn
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ابرت به رکافی بود خواجه کامالً صحیح به مطلبی اشاره کرده بود؛ . ند احساس ناخوشایندي در دلش داشت

دیگر آن کار را انجام یافته باید تواند، نباید یا صحیح نیست که کاري را انجام دهد و برتیون گفته شود که نمی

»جنگید، چه کسی شهامت کشتن پادشاه رو داشت؟حتی اگه می«. تلقی کرد

اون يبحبوحهدر. هاي زیادي دارندلنیسترها دوست. چهل سوار در میدان بودند«. واریس شانه باال انداخت

اي ها و توروس با اون شمشیر مشتعل مضحکش، اگه ضربهها و شکستن استخوناسبيآشوب، در میان شیهه

به کنار خمره رفت و دوباره » تونست اسمش رو قتل بگذاره؟کشت چه کسی میاتفاقی اعلیحضرت رو می

چه . تونم صداي گریستنش رو بشنومیم. شدبعد رخ دادن واقعه، قاتل غرق اندوه می«. فنجانش را پر کرد

به روي پا بلند واومد، بدشانس بینوا رسخاوتمند و مهربان دلش به رحم میياما شکی نیست که بیوه. انگیزغم

خواجه » .ندوماي جز عفو او باقی نمیبراي پادشاه جافري نجیب چاره. بخشیداي مالیم میکرد و با بوسهمی

به این شکل براي . گذاشت که سر ایلن سر مجرم رو قطع کنهد هم سرسی میشای«. دست روي لپش کشید

» .شدلنیسترها خطر کمتري داشت، البته براي دوست کوچکشون غافلگیري ناخوشایندي می

شما از این دسیسه اطالع داشتید، و با این وجود هیچ کاري «. شودند احساس کرد که دارد خشمگین می

».نکردید

».دم، نه جنگجوهاگرها دستور میمن به زمزمه«

».تونستید زودتر پیش من بیاییدمی«

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 شگفتمشد، چکار میانتظارشه باخبر می

شد تا شون و در هر صورت وارد مبارزه میگور باباي همهگفت که اون می«. ند روي این موضوع فکر کرد

».ترسهنشون بده که ازشون نمی

العمل شما رو کنجکاو بودم که عکس. کنم، لرد ادارداي میپس اعتراف دیگه«. هایش را گشودواریس دست

».نداشتم، سرورمچون به شما اعتماد . پرسید و من باید جواب بدم که چراچرا پیش شما نیومدم؟ می. ببینم
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. بهت ند آشکار بود» به من اعتماد نداشتید؟«

کسانی که به مملکت وفادار . سرخ دو نوع از اشخاص رو در خودش جا داده، لرد ادارديقلعه«: واریس گفت

پس... تونستم بگم که شما از کدوم دسته هستیدتا امروز صبح نمی. هستند و اونایی که تنها به خودشون وفادارند

لبخند تنگی به روي صورت تپلش نشست و براي یک لحظه » .دونمو حاال با قاطعیت می... منتظر موندم تا ببینم

اوه، آره، . ترسهفهمم که چرا ملکه این همه از شما میکم کم می«. اش یکی شدندشخصی و ظاهر عمومیيقیافه

».دونممی

».شما کسی هستید که اون ازش هراس داره«: ند گفت

پادشاه ما جنگجوي مقتدریه و . بره، اما ازش شرم دارهپادشاه از من بهره می. من کسی هستم که هستم. نه«

اگه روزي برسه که . کمی دارنديها عالقهها و خواجهها و جاسوسچنین مردهاي مردصفتی به آب زیر کاه

کنه و اون وقت کی م رو قطع میدر یک چشم به هم زدن ایلن پین سر» اون مرد رو بکش«: سرسی زمزمه کنه

سرایی ها ترانهکنه؟ شمال یا جنوب، در هیچ جایی در مدح عنکبوتبراي واریس بیچاره سوگواري می

نه، مطمئنم که ... به نظرم... اما شما، لرد استارك«. دست دراز کرد و با دست لطیفش ند را لمس کرد» .کنندنمی

».اش، و کلید نجات ما در این مساله نهفته استکشه، نه حتی به خاطر ملکهشما رو نمی

براي یک لحظه ادارد استارك آرزویی جز بازگشت به وینترفل و سادگی . شددیگر داشت تحمل ناپذیر می

مطمئناً رابرت «: اعتراض کرد. هاي پشت دیوار بودندها زمستان و وحشیحد شمال نداشت، جایی که دشمنبی

»...هم داره، برادرهاشاي هاي وفادار دیگهدوست

برادرهاش از لنیسترها متنفرند، شکی نیست، اما تنفر «. واریس با لبخندي برنده فهرست را تمام کرد» زنش؟... «

از ملکه و دوست داشتن پادشاه دقیقاً مترادف هم نیستند، هستند؟ عشق سر باریستان افتخاراتشه، عشق استاد 

».فینگرهر لیتلفینگبزرگ پایسل مقامشه، و عشق لیتل

»...گارد شاهنشاهی«
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خود جیمی لنیستر از برادران . تون این همه مبهوت نباشه، لرد استاركقیافه. یک حفاظ کاغذي«: خواجه گفت

روزگاري که مردانی مشابه ریام . شمشیرهاي سفیده و همه ما از ارزش سوگندش خبر داریميقسم خورده

از این هفت . پوشیدند، به غبار تاریخ و آوازها پیوستهاژدها، رداي سفید میيردواین و پرنس ایمون، شوالیه

سر بارس و سر مرین تا مغز استخوان غالم ملکه . حقیقیه و سلمی پیر شدهينفر، تنها سر باریستان سلمی شوالیه

بشن، شما نه سرورم، وقتی شمشیرها به شکل جدي از غالف کشیده. هستند و نسبت به بقیه شک عمیق دارم

».تنها 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

ملکه و هاي کوچک من در برابر و چه مدرکی پیش روي پادشاه بگذاریم؟ حرف من در برابر حرف اونا؟ پرنده«

کش، در برابر برادرها و شوراي پادشاه، در برابر مدافعین شرق و غرب، در برابر قدرت کسترلی راك؟ شاه

من از انتهاي . شهجویی میمون کلی صرفهکنم که مستقیم به دنبال سر ایلن بفرستید، در وقت همهخواهش می

».اون مسیر آگاهم

».کنندمونند و باز سعی میه، اونا تنها منتظر فرصت میگید صحیح باشبا این حال اگه چیزي که می«

هاي کوچک من اما پرنده. کنید، لرد اداردشما کامالً مضطربشون می. کنند، و متاسفانه حاال زودترحتماً می«

برخاست و باشلق را دوباره آن قدر باال » .دن و به کمک هم شاید بتونیم پیشدستی کنیم؛ شما و منگوش می

بعد که منو در شورا يدفعه. کنیمباز هم صحبت می. تشکر به خاطر شراب«. ه صورتش باز پنهان شدکشید ک

».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

».کنیدالخره مطرحش میاکی بدونستم که نمی«

».بهم بگو«
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. گذارهیک چیز کمیاب و گرانبها، شفاف و گوارا مثل آب، و از خودش اثري بجا نمی. گن اشک الیسبهش می«

هاش رو قبل مصرف بچشه، در همین اتاق بهش التماس من به لرد ارن التماس کردم که کسی غذا و نوشیدنی

هایی متوسل تر از یک مرد به همچین روشبهم گفت که تنها شخصی پست. نهکردم، اما حاضر نبود که قبول ک

».شهمی

»چه کسی زهر رو بهش داد؟«. فهمیداش را میند باید بقیه

اوه، اما کدوم یکی؟ چنین . خوردندحتماً یکی از دوستان صمیمی که زیاد سر یک سفره گوشت و آبجو می«

یه پسري بود که همه چیزش رو مدیون جان ارن بود، اما «. کشیدخواجه آه» .اشخاصی تعدادشون زیاد بود

تماشاي پیشرفت . وقتی بیوه به همراه اهل خانه به ایري گریخت، اینجا در بارانداز پادشاه موند و ترقی کرد

با حتماً «. برندگی باز به صدایش برگشته بود؛ هر کلمه یک ضربه» .کنهها در این دنیا همیشه منو شاد میجوان

واقعاً . دالورها رو در مسابقه داشتهيهاي هالل ماه روي رداش، جلوهدرخشان جدیدش، با اون طرحيزره

»...موقع مرد، قبل از اینکه شما فرصت صحبت کردن با اونو داشته باشیدحیف که این همه بی

سر ند . دسیسهدر دسیسه در دسیسه» .سر هیو. مالزم«. شودکرد که خودش دارد مسموم میند احساس می

مشغول چه کاري بود که اونا مجبور به . چرا؟ چرا حاال؟ جان ارن چهارده سال دست بوده«. نوسان داشت

»کشتنش شدند؟

».سوال پرسیدن«: شد گفتواریس در حالی که از در خارج می
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تیریون-31

را تماشا 155شدن اسبش به دست چیگندر حالی که ایستاده در سوز قبل از سحر، سالخی تیریون لنیستر 

وقتی سربازِ مزدورِ خپل، شکم را با چاقوي . ها اضافه کردخط دیگر به حسابش با استاركکرد، یک چوبمی

کردند، هیچ برشی را تلف هاي او با مهارت حرکت میدست. کندن پوست باز کرد، از درون الشه بخار برخاست

هاي وحشی را از ارتفاعات به پایین گرفت، قبل از اینکه بوي خون، گربهمیکردند؛ کار باید به سرعت انجامنمی

.جلب کند

ها نداشت؛ بدنی ظریف او خودش دست کمی از وحشی»  .خوابهامشب هیچ کدوممون گشنه نمی«: گفت156بران

.اما مستحکم داشت، با چشمان سیاه و موي سیاه و ته ریش

».مخصوصاً اسب خودم. ها ندارماي به خوردن اسبقهمن عال. هامون چرابعضی«: تیریون گفت

».ها از اسب بیشتر از گاو و خوك خوششون میادداترك. گوشت، گوشته«: بران شانه باال انداخت

ها خوار بودند؛ آنها اسبواقعیت داشت که داترك» کنی؟ها مقایسه میمنو با داترك«: تیریون به تلخی پرسید

. کنندگذاشتند که کاالسارهایشان را دنبال میاي باقی میهاي وحشیالخلقه را براي سگهمچنین نوزادان ناقص

.رسوم داترکی جذابیت ناچیزي برایش داشتند

»خواي بچشی، کوتوله؟می«. چیگن برش نازکی از گوشت خونین را جلوي چشم او نگه داشت

».ست و سومین سالگرد تولدم بهم هدیه داداین اسب رو برادرم جیمی در بی«: تیریون با لحنی یکنواخت گفت

هاي زردي را به نمایش چیگن لبخند زد و دندان» .اگه دوباره اونو دیدي. پس از طرف ما ازش تشکر کن«

».اش معلومهتربیت خوبش از مزه«. گذاشت، سپس با دو بار جویدن، گوشت خام را قورت داد

».شهمیاگه با پیاز سرخش کنی بهتر هم«: بران نظر داد

155 Chiggen
156 Bronn
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هایش چنان درد هایش نشسته بود و ساقسرما به عمق استخوان. بدون هیچ حرفی، تیریون لنگ لنگان دور شد

هنوز ساعات . شانس بودهاش شخص خوششاید نریان مرده. کردند که به زحمت قادر به راه رفتن بودمی

ی کوتاه و سرد روي زمین سخت، بعد بیشتري از سواري در پیش رو داشت، به دنبالش چند لقمه غذا و خواب

به خاطر آورد و . دانستند که چگونه به انتها خواهد رسیدشب مشابه دیگر، و بعدي و بعدي، و تنها خدایان می

لعنت بهش و به «. رفت تا به اسیرکنندگانش ملحق شودبا زحمت از جاده باال می» .زن لعنتی«: زیر لب گفت

».هااستاركيهمه

داد و در چشم بهم زدنی با اتاقی پر از مردان یک لحظه داشت دستور شام می. طره هنوز تلخ بودیادآوري خا

شمشیر «: کشیدچی چاق جیغ میبرد و مهمانخانهمسلح مواجه شد که در آن جیک داشت دست به شمشیر می

».نه، اینجا نه، لطفاً، سرورهاي من

ادبت کجاست، «. تکه شدن هر دویشان شوداینکه باعث تکهتیریون با شتاب دست جیک را پایین کشید، قبل از

به زور لبخندي زد که ظاهرش » .اش عمل کنطبق خواسته. جیک؟ میزبان شریف ما گفت که شمشیر نکشیم

من هیچ . شید، لیدي استاركشما دارید اشتباه فاحشی مرتکب می«. آور بودحسش چندشيحتماً به اندازه

»...سر شرافتم قسم. ه جان پسر شما نداشتمنقشی در هیچ سوءقصدي ب

ها خنجرش این زخم«. دستش را براي تماشاي همه حضار باال گرفت. تنها جواب او بود» .شرافت لنیستري«

».تیغی که براي بریدن گلوي پسر من فرستاد. رو بجا گذاشته

میق روي دست زن استارك هاي عتیریون خشم را غلیظ و سوزان از هر طرف حس کرد، خشمی که از بریدگی

تر از آنچه که مستی از پشت این را گفت و صداهاي دیگر سریعيزن هرزه» بکشینش«. گرفتقدرت می

مطلوب رفتارشان دوستانه، اما يهمه غریبه، چند لحظه پیش به اندازه. کرد به حمایت برخاستندتیریون باور می

.ستار خون او بودندحاال مانند سگ شکاري که به دنبال رد باشد خوا

اگه به باور لیدي استارك باید بابت جرمی جواب پس «. تیریون بلند صحبت کرد؛ سعی داشت که صدایش نلرزد

».بدم، حاضرم که همراهش برم و از خودم دفاع کنم
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. مرگ شدنتالش براي در رفتن با توسل به زور، استقبال حتمی بود از جوان. تنها طرز برخورد ممکن بود

هالی، سه برکنی، دو نفر سرباز مرد هارن: حداقل دوازده شمشیر به تقاضاي کمک زن استارك پاسخ داده بودند

کشتن او ابایی نداشته باشند، و چند کنند ازرسید به همان راحتی که تف میآور که به نظر میمزدور چندش

در مقابل، تیریون چه داشت؟ خنجري به کمر . دادند نداشتنداي از آنچه انجام میمحلی احمق که بدون شک ایده

شد؛ او بخشی مهتر، بخشی آشپز، شمشیرزنی جیک بد نبود، اما مورك به زحمت جنگجو محسوب می. و دو مرد

و اما یارن، صرف از نظر از احساسات احتمالی . از بودن سهمی نداشتبخشی خدمتکار بود، ولی از سرب

. کردیارن دخالت نمی. اش، برادران سیاه قسم خورده بودند که در دعواهاي مملکتی جانبداري نکنندشخصی

رفی ، برادر سیاه بدون هیچ ح»هاشون رو بگیریدسالح«: پیرِ همراه کتلین استارك گفتيو به واقع وقتی شوالیه

. کنار کشید و بران جلو آمد تا شمشیر را از انگشتان جیک بیرون بکشد و خنجرهاي هر سه نفرشان را بگیرد

تیریون صداي خشن را » .عالیه«. ، سنگینی فضاي اتاق به شکل محسوس فروکش کرد»خوبه«: پیرمرد گفت

.هایشنظامی وینترفل، محروم شده از سبیليتشخیص داد؛ فرمانده

اینجا «: شد به کتلین استارك تمنا کردهاي سرخ رنگ از دهانش پاشیده میچی چاق، در حالی که تفنهمهمانخا

»!نکشینش

»!هیچ جا نکشینش«: تیریون اصرار داشت که

خوام در دعواهاي اشراف دخالتی ببرینش یه جاي دیگه، لطفاً اینجا خونی ریخته نشه، بانوي من، من نمی«

».داشته باشم

تا آن زمان فرصتی براي ... خوب، شاید: و تیریون فکر کرد» .گردونیمما اونو به وینترفل برمی«: فتاستارك گ

اوه، زن استارك . از آنچه دید چندان هم ناراضی نبود. نگاه به اتاق و ارزیابی بهتر از موقعیت کسب کرده بود

هایشان به پدر او خورده بودند و اربابها به تایید آشکار قسمی که 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 شیرینسپس تقاضاي کمک از آن

تقاضاي کتلین . به تخمین نسبی نزدیک پنجاه نفر در اتاق نشیمن حضور داشتند. امید داشت، پیروزي کامل نبود

ها تنها دو نفر از فري. را از جا بلند کرده بود؛ بقیه گیج یا هراسیده یا عبوس بودنداستارك تنها چند نفري
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تیریون اگر جرات داشت، . ها خیلی سریع دوباره نشسته بودندشان حرکتی نکرد، آنجنبیده بودند و وقتی فرمانده

.زدلبخند می

آن سفر بود، چون تازه عکس آن مسیر شاهد خوبی براي طوالنی بودن» .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 سخاوتمندانهياون جایزه. کنه که چه بالیی سرم اومدهپدرم حیرت می«: کرده بود نگاه کرد و افزود

کرد، اما تیریون اگر آزاد البته لرد تایوین چنین کاري نمی» .امروز در اینجا مطلعش کنهده که از اتفاق کسی می

. کردشد، خودش جبران میمی

و از باقی . افرادش با ما میان«: پیر گفتيشوالیه. سر رودریک با چشمانی نگران به بانویش نگاهی انداخت

».د، ساکت بمونیدچیزي که اینجا دیدیيشیم اگه دربارهشما متشکر می

مگر اینکه کل مهمانخانه را اسیر . ساکت؟ پیر خرفت. اش را گرفتتیریون به هر زحمتی که بود جلوي خنده

سوارکار آزادي که سکه طالي تیریون را . کردکنند، به محض خروجشان از اینجا خبر شروع به پخش شدن می

یارن خبر را به . اگر او نه، پس شخصی دیگر. رددر جیب داشت، مانند تیر به کسترلی راك پرواز خواهد ک

ها به اربابشان گزارش خواهند داد، و تنها فري. اي از آن بسازدآوازخوان ابله شاید ترانه. جنوب خواهد برد

لرد والدر فري شاید که به ریورران قسم خورده باشد، اما مردي . خدایان از واکنش احتمالی او باخبر بودند

کمترین . گیرد، این همه عمر کرده بودبا اطمینان حاصل کردن از اینکه همیشه جانب برنده را میمحتاط بود که 

.کرد، فرستادن خبر با پرنده به بارانداز پادشاه بود، شاید هم بیشتر از آن را جرات کندکاري که می

شما مردان . راه الزم داریمنفس و آذوقه براي اسب تازه. فتیمافوراً راه می«. کتلین استارك وقت تلف نکرد

هر کسی که در محافظت از اسیرمون و سالم رسوندنش . بدونید که سپاس ابدي خاندان استارك رو کسب کردید

تیریون . ها با شتاب جلو آمدندکافی بود؛ ابله» .گیرهدم که پاداش خوبی میبه وینترفل به ما کمک کنه، قول می

ها حتماً پاداش خوبی بگیرند، البته شاید نه به آن ش قسم خورد که آنهایشان را بررسی کرد؛ با خودصورت

.صورت که تصور داشتند
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هایش را با تکه طناب ها را زین کردند و دستبا این شرایط، وقتی او را به خارج کشاندند، زیر باران اسب

. ز به وینترفل نخواهند رسیدحاضر به شرط بستن بود که هرگ. زبري بستند، تیریون لنیستر چندان نترسیده بود

ها بال خواهند گشود و مطمئناً یکی از اربابان در کمتر از یک روز، سوارکاران در تعقیبشان خواهند بود، پرنده

اندیشی تیریون به خاطر ظرافت. کنار رودخانه آن قدر طالب کسب محبوبیت نزد پدر تیریون بود که دخالت بکند

.هایش کشید، بلندش کرد و روي زین گذاشتاي را روي چشمکیسهگفت که کسیبه خودش تبریک می

کردند و در میان باران چهارنعل به راه افتادند، و طولی نکشید که عضالت ساق تیریون گرفته بودند و درد می

ه امنی از مهمانخانه رسیدند و کتلین استارك سرعتشان را به یورتميحتی وقتی به فاصله. کردباسنش گزگز می

موقع هر . کردبار روي زمینی سخت بود که کور بودنش بدترش میکاهش داد، براي تیریون مسافرتی مشقت

هایی که کرد، در نتیجه صحبتکیسه صداها را محو می. چرخش و دور زدن، در معرض خطر افتادن از اسب بود

و موجب چسبیدن آن به صورتش کردداد، و باران به پارچه نفوذ میشد را درست تشخیص نمیدر اطرافش می

تر خراشید و به نظر هر چه هوا تاریکهایش را میطناب مچ. شد تا آنجا که نفس کشیدن هم دشوار شدمی

کم مونده بود کنار آتش داغ بشینم و جوجه کباب بخورم، اون : کرد کهبا غصه فکر می. تر شدشد، گره سفتمی

وقتی قصدش . ها آمده بودآوازخوان عوضی همراه آن. رو باز کنهآوازخوان عوضی مگه مجبور بود که دهنش 

را اعالم کرده بود، به کتلین استارك گفته » ماجراجویی باشکوه«سرانجام این يها براي مشاهدهبراي سفر با آن

ی تیریون در شگفت بود که وقت» .اش من خواهم بودمشهوري از آن سروده خواهد شد و سرایندهيهتران«: بود

.ها رسیدند، به گمان پسرك ماجراجویی چقدر شکوهمند خواهد بودتیزپاهاي لنیسترها به آن

کرد که کتلین استارك روي چشمانش نفوذ میخیسِيباران بالخره متوقف شده بود و نور سحر از الي پارچه

د و کیسه را از روي هایش را باز کردنهایی خشن او را از اسب پایین کشیدند، دستدست. دستور توقف داد

گرفتند و سرزمین وحشی اطرافشان و هایی که اوج میهاي تپهسنگی باریک، دامنهيوقتی جاده. سرش کشیدند

با دهان باز و . هاي ناهموارِ پوشیده از برف در افق دوردست را دید، امید به سرعت در وجودش خشکیدقله

شما گفتید که عازم وینترفل . شرقیيمرتفعه، جادهيادهاین ج«. هایی شاکی به لیدي استارك خیره شدچشم

»!هستیم
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شک ندارم که دوستان تو به دنبال ما . چندین بار و با صداي بلند«: کتلین استارك با لبخند محوي موافقت کرد

».کنمسفر سریعی رو براشون آرزو می. تازندبه اون مسیر می

تیریون همه عمرش به مکاري . انگیختره خشم تلخی را برمیحتی حاال با وجود گذشت چندین روز، آن خاط

اي بود که خدایان براي اعطا به او مناسب تشخیص داده بودند، با این وجود این خودش نازیده بود، تنها هدیه

آگاهی از این موضوع بیش . ماده گرگ در هر حرکت به او رو دست  زده بود؛ هفت بار لعنت بر کتلین استارك

.ربوده شدنش آزاردهنده بوديت سادهاز حقیق

این بار تیریون از . ها توقف کردند و سپس دوباره راه افتادندتنها به مدت الزم براي آب و غذا دادن به اسب

بستند و بعد از رسیدن به ارتفاعات، چندان براي نگهبانی هایش را نمیبعد شب دوم دیگر دست. کیسه معاف شد

و چرا باید بترسند؟ این باال سرزمین خشن . ظاهراً ترسی از گریز او نداشتند. دادندنمیاز او به خودشان زحمت 

رفت، تنها و بدون اگر به واقع درمی. راهی سنگی نداشتمرتفع چندان تفاوتی با کورهيو وحشی بود و جاده

هایی که ساکن لهشد و قبیهاي وحشی میچربی براي گربهيتجهیزات تا کجا امید داشت که برود؟ لقمه

.کردندهاي کوهستانی بودند، راهزنان و قاتلینی بودند که در مقابل هیچ قانونی جز شمشیر گردن خم نمیپناهگاه

همان لحظه که . دانستتیریون مقصدشان را می. ها را به جلو رانده بودوقفه آنبا این وجود، زن استارك بی

دست سابق از يها قلمروي خاندان ارن بودند و بیوهاین کوه. ودکیسه را از سرش برداشته بودند، فهمیده ب

تیریون آشنایی اندکی با لیدي الیسا در دوران . و رفاقتی با لنیسترها نداشت... ها بود؛ خواهر کتلین استاركتالی

.اقامت در بارانداز پادشاه کسب کرده بود و اشتیاقی براي تجدید دیدار نداشت

ها سهمشان از آب خنک اسب. مرتفع دور یک نهر جمع شده بودندياندکی از جادهيصلهاسیرکنندگانش در فا

جیک و . ها روییده بودندهاي صخرهچریدند که بین شکافاي میقهوهیهایرا نوشیده بودند و داشتند از علف

اش تکیه داده ها به نیزهنموهور باالي سر آ. انگیز قوز کرده بودندهاي عبوس و رقتها با قیافهمورك نزدیک آن

مرلیون آوازخوان در کناري نشسته بود، . رسیداي وارونه به نظر میاش روي سر مانند کاسهکاله گرد آهنی. بود

.هاي سازش آورده استزد که رطوبت چه بالیی سر زهزد و نق میبه چنگش روغن می
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که تیریون » .باید کمی استراحت کنیم، بانوي منما «: گفتآواره، سر ویلیس ود داشت به کتلین میيشوالیه

شوالیه از افراد لیدي ونت بود، گردن کلفت و عاري از احساس، و اولین کسی که در مهمانخانه . پیششان رسید

.براي کمک به کتلین استارك برخاست

»...این سومین اسب بود که از دست دادیم. سر ویلیس حق داره، بانوي من«: سر رودریک گفت

صورت او بادخورده و » .شهتر از اسب میاگه لنیسترها بهمون برسند، تلفاتمون سنگین«: بانویشان یادآوري کرد

.نحیف شده بود، اما از قاطعیتش چیزي کاسته نشده بود

».احتمالش خیلی کمه«: تیریون اظهار نظر کرد

. خوك بودياي با موهاي کوتاه و قیافهبهاو کودن فر» .بانو نظر تو رو نپرسید، کوتوله«: کرلکت با تندي گفت

ها آنياي براي یادگیري اسامی همهتیریون توجه ویژه. ها، از سربازان در خدمت لرد جونوسیکی از برکن

یک لنیستر همیشه . داشت، به این منظور که بعدها بتواند از رفتار بامحبتی که با او داشتند سپاسگزاري کند

ش الریس و موهور، و سر ویلیس ایآموخت، همچنان که رفقکرلکت این را روزي می. پرداختاش را میبدهی

خصوصاً درس سختی براي مرلیون در نظر داشت، صاحب چنگ و صدایی . نجیب، و بران و چیگن مزدور

اي براي این اهانتهایی براي جن و چالق جور کند تا که ترانهقافیهلطیف، که با جدیت بسیار سعی داشت هم

.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 گوش . اي باشه که به هیچ وجه قطعی نیستکنندهبا این فرض که تعقیب... شنمی

اي به من نداره و من اصالً مطمئن نیستم که به خودش زحمت تکون اما پدرم چندان عالقه... پدرم رسیده

تنها نیمی از آن دروغ بود؛ لرد تایوین لنیستر براي پسر علیلش پشیزي ارزش قائل نبود، اما » .خوردن بده

هیچ کمکی تا . این سرزمین خشنه، لیدي استارك«. کردکوچکترین اهانتی به آبروي خاندانش را تحمل نمی

بدتر اینکه خطر از . کنهتر میدید، بار بقیه رو سنگینکنید و هر اسب که از دست میرسیدن به ویل پیدا نمی
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به هیچ وجه دروغ » من کوچکم و قوي نیستم، اگه بمیرم چه چیزي به دست آوردید؟. دست دادن من هست

.ن سرعت را تحمل کندتواند ایدانست که تا چه مدت دیگر مینبود؛ تیریون نمی

».شاید خالصی از دست تو برام مطلوب باشه، لنیستر«: کتلین پاسخ داد

خواستید، کافی بود لب تر کنید تا یکی از این دوستان منو میياگه مرده. فکر نکنم«: تیریون پاسخ داد

يتر از آن بود که متوجهمبه کرلکت نگاه کرد، اما مردك نفه» .وفادارتون با کمال میل به من لبخند سرخ بزنه

.طعنه بشود

».کشندها کسی رو وقتی که عاجزه نمیاستارك«

».گم که هیچ نقشی در سوءقصد به جان پسرتون نداشتمباز هم می. من هم«

».آدمکش با خنجر تو مجهز شده بود«

ورم؟ لیدي استارك، چند بار باید قسم بخ. اون خنجر من نبود«: مصرانه گفت. تیریون احساس خروش خشم کرد

عادي رو با سالح يتنها یه احمق یه سرباز پیاده. من فکر بکنید، من آدم احمقی نیستميهر چی هم درباره

».کنهخودش مسلح می

چرا پتایر به من «: براي یک لحظه تیریون فکر کرد که برق شک را در چشمان او دید، اما آنچه او گفت این بود

»دروغ بگه؟

فینگر به آسانی نفس دروغگویی براي کسی مثل لیتل. کشه؟ چون طبیعتشهس جنگل رو به گه میچرا یه خر«

».بین همه مردم، شما باید بدونید. کشیدنه

»و این چه معنایی داره، لنیستر؟«. اي عبوس، یک قدم به جلو برداشتاستارك با قیافه

دربار داستانش رو شنیده که چطور بکارت شما چطور، هر مردي در «. تیریون سرش را به یک طرف خم کرد

».رو گرفته، بانوي من

»!دروغه«: کتلین استارك گفت
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».اوه، جن خبیث کوچولو«: مرلیون با بهت گفت

کافیه دستور بدید تا زبون «. اش را درآورد؛ سالحی با ظاهري شوم، ساخته شده از آهن سیاهکرلکت دشنه

.هاي خوکش از هیجان خیس بودندچشم» .بانوي مندروغگوش رو جلوي پاتون بندازم، 

پتایر بیلیش یه زمانی «. خونسردي که تیریون نظیرش را ندیده بود، به او خیره شديکتلین استارك با قیافه

آالیش بود و نباید انگیز بود، اما واقعی و بیمون غماحساساتش براي همه. تنها یه پسربچه بود. عاشق من بود

».تو حقیقتاً مرد خبیثی هستی، لنیستر. حقیقت ماجرا اینه. اون طالب دست من براي ازدواج بود. مسخره بشه

فینگر نبوده، و بهتون قسم فینگر هیچ وقت عاشق کسی جز لیتللیتل. و شما حقیقتاً ابله هستید، لیدي استارك«

هاي درشت، دهان شیرین و انزنه در مورد دست شما نیست، بلکه در مورد اون پستخورم که الفی که میمی

».حرارت بین پاهاتونه

سرد فلز را زیر يتیریون بوسه. کرلکت به موي او چنگ برد، سرش را عقب کشید و گلویش را آشکار ساخت

»خونش رو بریزم، بانوي من؟«. اش حس کردچانه

».میرهمنو بکشید و حقیقت با من می«: تیریون گفت

».ذار حرف بزنهب«: کتلین استارك دستور داد

.کرلکت با اکراه موي تیریون را رها کرد

».فینگر گفته که چطور خنجرش رو صاحب شدم؟ به این جواب بدینلیتل«. تیریون نفس عمیق کشید

».فینگر برديسالگرد تولد پرنس جافري، اونو از لیتليبندي موقع مسابقهتو در یک شرط«

»ها از اسب سرنگون شد، داستانش این بود، درسته؟گليوقتی برادرم جیمی توسط شوالیه«

.پیشانیش چین برداشته بود» .بله«: کتلین اقرار کرد

»!چند سوار«
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بانی روي جاده در مدت الریس را براي دیده،سر رودریک. ها آمدفرسوده از باد باالي سر آنيفریاد از تیغه

.داي فرستاده بوصخرهياستراحتشان به باالي دیواره

سر «: او فریاد کشید. کتلین استارك اولین کسی بود که واکنش نشان داد. مدتی طوالنی هیچ کس حرکتی نکرد

»...موهور، مراقب اسرا باش. ها رو به پشت سرمون ببریدبقیه اسب. رودریک، سر ویلیس، سوار اسب بشید

».شمشیرها احتیاج خواهید داشتبه همه «. تیریون پرید و بازوي استارك را گرفت» !ما رو مسلح کنید«

قبایل کوهستان هیچ اهمیتی به اختالفات . دیداو میيدانست که حق با اوست، تیریون در قیافهاستارك می

کشتند، موقع کشتار فرقی بین استارك و دادند؛ با همان شور و اشتیاق که همدیگر را میهاي بزرگ نمیخاندان

با این وجود، . گذاشتند؛ او هنوز آن قدر جوان بود که پسر بزایدتلین را زنده میشاید خود ک. ل نبودندئلنیستر قا

.استارك دودل بود

صداي سم : تیریون سرش را براي گوش دادن برگرداند و شنید» !شنومصداشون رو می«: سر رودریک داد زد

بردند، به سمت به سالح میناگهان همه در تکاپو بودند، دست . شدندیک دوجین اسب یا بیشتر که نزدیک می

.دویدنداسبشان می

سنگریزه کنارشان ریخت و الریس روي دیواره به پایین سر خورد، نفس نفس زنان جلوي کتلین استارك فرود 

اش هاي پریشانی از موي به رنگ زنگ آهنش از زیر کاله فلزي مخروطیاي بود که دستهمرد بدقواره. آمد

يزنم از قبیلهحدس می. بیست مرد، شاید هم بیست و پنج«: نفس زنان گفتهمچنان نفس. بیرون زده بود

دونند که ما می... هاي مخفیباندیده... حتماً این اطراف مراقب دارند، بانوي من. میلک اسنیکز یا مون برادرز

».اینجاییم

اي با نوك آهنی را زهموهور که نی. 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 گرفتبا دو دست و خنجري را بین دندان

مرلیون چنگش را محکم گرفته بود، صورتش به سفیدي شیر بود، » .مطرب، کمک کن این صفحه سینه رو ببندم

اش کمک لند شد و رفت تا به شوالیه در پوشیدن زرهخشکش زده بود، اما محافظ تیریون، مورك، به سرعت ب

.کند



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٣٧٨صفحھ 

ارمی که براي هما سه نفر و نفر چ. اي نداریددیگهيچاره«. تیریون چنگش روي کتلین استارك را حفظ کرد

».تونه فرق بین زنده موندن و مرگ باشهچهار نفر می... رهمحافظت از ما به هدر می

».کنیددرگیري، دوباره شمشیرهاتون رو تسلیم میيقسم بخور که بعد خاتمه«

خورم، بانوي اوه، براتون قسم می«. اي زدتیریون لبخند رندانه. صداي سم اسب بلندتر شده بود» قسم من؟«

».سر شرافت لنیسترها... من

و به ».مسلحشون کنید«: یک لحظه فکر کرد که استارك به رویش تف خواهد کرد، اما به جایش با تشر گفت

را پرت کرد و براي رویارویی با دشمن اوسر رودریک به جیک شمشیر و غالف خود. همان سرعت دور شد

تیراندازي او بهتر از . 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 بودشمشیرزنی

اي کوتاه و سري سنگین داشت، با گلمیخی در دسته. اسلحه در دستش احساس ناآشنایی داشت و راحت نبود

.راس

تف کرد » .بريتظاهر کن که الوار می«: کشید، گفتبران موقعی که شمشیر درازش را از غالف پشتش بیرون می

ها سر ویلیس براي ملحق شدن به آن. نار چیگن و سر رودریک رفتو با یورتمه براي تشکیل یک صف به ک

ها و کاکل رفت که شبیه یک قوري آهنی بود با شکافی باریک براي چشمسوار اسب شد؛ با کالهخودش ور می

.ابریشمی دراز سیاه

اطراف را .کردبدون زره احساس برهنگی می» .کنندالوارها خونریزي نمی«: تیریون بدون مخاطب خاصی گفت

».بکش کنار«. به دنبال یک صخره گشت و به جایی دوید که مرلیون مخفی شده بود

»!خواممن 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 بودندموقع؛ یک لحظه بعد سوارها به آن
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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 زرهنشینکردند، و ناگهان کوه

: هایشان هر نوع سالحی داشتندهایشان پشت کالهخودهاي ناقص مخفی بود و در دستنگ که صورتناهماه

در راسشان مرد تنومندي . هاي سنگین آهنیشمشیر پهن و نیزه و داس تیز، چماق میخدار و خنجر و چنگک

.تاخت که پوستین راه راه گربه وحشی پوشیده بودمسلح 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

چرخاند، به سر ویلیس ود در حالی که گرز خارداري را باالي سرش می. کشیدند و در کنار او هجوم بردند

ی براي بیرون پریدن و تبر تکان دادن تیریون اشتیاق ناگهان. »!هالهارن«: ها یورش برد و فریاد زددنبال آن

در خودش حس کرد، اما جنون به سرعت سپري شد و در جایش بیشتر خم » !کسترلی راك«همراه با فریاد 

. شد

شمشیر چیگن صورت لخت یک سوار . ها و چکاچک فلز به گوشش رسیداسبيزدههاي وحشتشیهه

سر رودریک راه . نشینان زد و چپ و راست حریف درو کردوهپوش را خراشید، بران مانند گردباد به میان کزره

رقصیدند و آن دو ضربه هایشان دور یکدیگر میکه پوستین گربه وحشی داشت بسته بود، اسبرا مرد تنومندي 

تیریون . جیک به روي یک اسب پرید و بدون دفاعی در پشت به صف مهاجمین زد. کردندپشت ضربه مبادله می

وقتی دهانش را براي فریاد کشیدن باز کرد، تنها خون . پوش بیرون زدز گلوي مرد پوستین گربهدید که تیري ا

.قبل از اینکه به زمین بیفتد، سر رودریک با شخص دیگري درگیر شده بود. بیرون ریخت

تیریون به روي. مرلیون جیغ کشید و سرش را با چنگش پوشاند. ها پریدآنيناگهان اسبی از روي صخره

. ها بیایدزد تا به سراغ آنچرخاند و دور میداري را دور سرش میپاهایش برخاست، سوار داشت چوب میخ

تاخت، فرو اي رو به باال به گلوي اسبی که میتیغ با زاویه. تیریون با هر دو دست تبرش را به حرکت درآورد

ور که بود، تبر را بیرون کشید و از سر راه به هر ط. 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 نبودمرلیون آن قدر خوش. کنار پرید

.اش گیر کرده بود، تیریون برگشت و تبر را درست در باالي شانه در گردن مرد دفن کردهنوز زیر مرکب مرده
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. یکی کمکم کنه«. کرد که صداي نالیدن مرلیون را از زیر اجساد شنیدتقال میتبریدن داشت براي بیرون کش

»!ریزهخون ازم میداره خدایان رحم کنند، 

دست آوازخوان مانند عنکبوتی پنج پا در میان خاك از زیر حیوان مرده » .فکر کنم که خون اسبه«: تیریون گفت

به . بخشی را شنیدها گذاشت و صداي خرد شدن مسرتانگشتاش را روي تیریون پاشنه. به بیرون خزید

تبر را به روي دوش انداخت و رویش را از » .هات رو ببند و تظاهر کن که مرديچشم«: آوازخوان توصیه کرد

.او برگرداند

چیز در بود و همهشده ها و فریادها و آلوده به بوي خون سحر آکنده از جیغ. وقایع به سرعت رخ دادند،بعد آن

بران را دید که . شکستندها میگذشتند و روي صخرهتیرها صفیرکشان از کنار گوشش می. دنیا به هم ریخته بود

نبرد حفظ يتیریون خودش را در حاشیه. جنگداز اسب پایین کشیده شده و با شمشیري در هر دو دست می

گذشت هید تا ساق پاي اسبی را که از کنارش میاي خزید، گاهی از سایه به بیرون جاي به صخرهکرد، از صخره

کالهخود زیادي . نشینی زخمی برخورد، کالهخود او را براي خودش برداشت و رهایش کرد تا بمیردبه کوه. ببرد

وقتی مردي را در مقابل را دید که جیک . کردتنگ بود، اما تیریون از داشتن هر نوع محافظی استقبال می

بود، از پشت ضربه خورده بود و بعد، کم مانده بود که جسد کرلکت تیریون را واژگون خودش از پا درآورده 

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 شنیدآن را به کمربندش فرو می. شناختمی

یکی از مهاجمین . سنگی کوه او را به دام انداخته بودين استارك بودند و در پشت، دیوارهسه مرد مقابل کتلی

استارك با دست معیوبش به زحمت خنجري را نگه داشته بود، . هنوز سوار اسب بود و دو نفر دیگر پیاده بودند

بذار «ا خودش فکر کرد که تیریون ب. ها از سه طرف گیرش انداخته بودنداما اکنون که پشتش به صخره بود آن

قبل از اینکه حتی متوجه حضور او باشند، به پشت . برد، با این وجود داشت هجوم می»خدمت جنده رو برسند

وقتی مرد دوم به او حمله . زانوي اولین مرد زد و سر سنگین تبر، گوشت و استخوان را مانند چوب پوسیده برید

يتیریون سرش را از ضربه. کنندها تنها الوارهایی هستند که خونریزي میکرد که آنکرد، تیریون به این فکر می

و کتلین استارك جلو آمد و از پشت ... اي زد، مرد چند قدم عقب رفتشمشیر پایین کشید، با تبر خودش ضربه

. دور شدسوار ظاهراً به یاد گرفتاري فوري در جایی دیگر افتاد و ناگهان چهارنعلاسب. سر گلوي او را برید
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وقتی حواسش نبود، نبرد به نحوي خاتمه . دشمنان همه مغلوب یا ناپدید شده بودند. تیریون به اطراف نگاه کرد

. نالیدندکشیدند یا میکندند و مردهاي زخمی در هر طرف افتاده بودند، داد میهایی که جان میاسب. یافته بود

انگشتانش را باز کرد و گذاشت که تبر محکم به زمین . ها نبودخیلی باعث حیرتش شد که خودش یکی از آن

توانست قسم بخورد که نبرد بیش از نصف روز طول کشیده، اما می. هایش را خون لزج کرده بوددست. بیفتد

.خورشید به نظر اصالً جابجا نشده بود

» اولین جنگته؟«: رسیدآورد، پمیهاي او را دربران وقتی که روي جسد جیک خم شده بود و چکمه،بعدکمی 

یکی از افراد لرد تایوین بود؛ چرم ضخیم، جالدار و بادوام، يندهزهاي مرغوبی بودند، آن چنان که براچکمه

.خیلی بهتر از آنچه که بران به پا داشت

کردند که به زحمتعضالت 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. خودش را سرپا نگه داشته بود

. زینش فرو برديها را در کیسهچکمه. زدندهاي سیاهش برق میچشم» .حاال زن الزم داري«: بران گفت

».ها یه مرد رو بعد اینکه دستش به خون آلوده شد سرحال نمیاره، حرفم رو قبول کنهیچ چیز مثل زن«

.اي دست از غارت اجساد راهزنان برداشت و با پوزخند لبش را لیسیدچیگن چند لحظه

اگه «: انداخت و گفتکرد، نگاهی هاي سر رودریک را پانسمان میتیریون 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 شدروزنه

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، اسبهاي مرده، مردهاي الغر و ژولیدهنشینکوه. کردها را بررسیگشت، باز کشتهبرمی

آنچه از تجهیزات که بران و چیگن برایشان باقی . شدهایشان دیده میاي کوچک داشتند که هر یک از دندهجثه

با شمشیر دو لبه وحشی کهيهمرد تنومند با پوستین گرب... گیر نبود؛ چنگک، چماق، داسگذاشته بودند، دندان

با سر رودریک درگیر شده بود، به خاطر آورد، اما وقتی جسد او را ولو شده روي زمین سنگی یافت، آن همه 
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شمشیر به شکل بدي دندانه برداشته و فوالد نامرغوب آن يهم تنومند نبود، اثري از پوستین نبود و دید که تیغه

.ها نه جسد روي زمین باقی گذاشته بودندنشینه کوهآور نبود کچندان 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 با آن آن

.تا آخر ابله بود. اي به تماشا گذاشته بودیورش بدون داشتن دفاعی در پشت، نمایش جسورانه

چشمانش از » .کنم که با تمام شتاب ممکن بالفاصله راه بیفتیمیدي استارك، استدعا میل«: سر ویلیس ود گفت

ما عجالتاً اونا رو عقب روندیم، اما زیاد دور «. زدندها را دید میکالهخود با نگرانی ستیغ قلهيپشت روزنه

».نشدن

حاضر نیستم اونا رو براي . ندمردان شجاعی بود. هامون رو دفن کنیم، سر ویلیسباید مرده«: استارك گفت

».هاي وحشی باقی بگذارمها و گربهکالغ

».زمین براي کندن زیادي سنگالخه«: سر ویلیس گفت

».پوشونیمکنیم و روشون رو میپس سنگ جمع می«

تري از چیدن من کارهاي واجب. هر چقدر که دوست دارید سنگ جمع کنید، اما بدون من یا چیگن«: بران گفت

خواد موقع هر کدومتون که می«. یافتگان نگاه کردبه باقی نجات» .مثالً نفس کشیدن... وي اجساد دارمسنگ ر

».غروب هنوز زنده باشه، با ما بیاد

پیر در جنگ زخمی شده بود، يشوالیه» .گهبانوي من، فکر کنم که راست می«: سر رودریک با خستگی گفت

اگه «. ه روي گردن، و گذشت سالیان عمر از صدایش مشهود بودبریدگی عمیق روي بازوي چپ و خراش نیز

».بریمکنند و از یه یورش دیگه جان بدر نمیاینجا معطل کنیم، مطمئناً باز به ما حمله می

».افتیمفوراً راه می. پس خدایان ما رو ببخشند«. اي نداشتدید، اما او چارهکتلین میيتیریون خشم را در قیافه

رسید حداقل سه خالی جیک انداخت که به نظر میتیریون زینش را روي اسب خال. د اسب نداشتنددیگر کمبو

اون دشنه رو دیگه بده به «: خواست سوار شود که الریس جلو آمد و گفتمی. یا چهار روز دیگر دوام بیاورد

».من، کوتوله
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. و تبرش رو هم بهش پس بدید«. کردکتلین استارك از روي اسبش به پایین نگاه می» .بذارید نگهش داره«

».دوباره بهش احتیاج داشته باشیميشاید 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

.شد، او رفته بودبتواند پاسخی بیاندی

هاي بسته شروع سفر را با دستينحوه. اش را تنظیم کرد و تبر را از دست بران گرفتتیریون کالهخود مسروقه

توانست به لیدي استارك می. اي روي سر به خاطر آورد و نتیجه گرفت که قطعاً وضعیتش بهبود یافتهو کیسه

.شمردرش را حفظ کرده باشد، خود را در بازي جلو میاش بچسبد؛ تا زمانی که تیریون تباعتماديبی

بران محافظت از پشت سر را به عهده گرفت، لیدي استارك جاي امنی در وسط . سر ویلیس ود راهنمایشان شد

مرلیون چندین بار با اخم نگاهی به . کرداي در کنار او حرکت میداشت، به همراه سر رودریک که مانند سایه

نواخت شکسته آوازخوان، چنگش و هر چهار انگشت دستی که با آن میيهمراه چندین دنده.تیریون انداخت

بودند، اما امروز شکست کاملی براي او نشده بود؛ از جایی پوستین گربه وحشیِ باشکوهی به دست آورده بود، 

شده حرفی براي هاي آن ساکت قوز کرده بود و براي یک بار هم کهزیر چین. سیاه و ضخیم با خطوط سفید

.گفتن نداشت

پشت سر شنیدند، و بعدش صداي هاي وحشی را ازنصف 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

اسبش زد، از آوازخوان گذشت و به کنار سر رودریک و به پهلوي » .هاي خوبی هستندقافیهترسو و هالو هم«

.هاي محکم به هم فشرده به او نگاه کرداستارك با لب. کتلین استارك رسید

فینگر گفتم که داستان لیتلادبانه صحبتمون رو قطع کنند، داشتم میقبل از اینکه چنان بی«: تیریون شروع کرد

من هرگز ضد ...  خورم کهباورتون در مورد من هر چی هم که باشه، قسم میلیدي استارك، . ایرادي اساسی داره

».بندمخودم شرط نمیيخانواده
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آریا-32

.فش کردگوش، پشتش را قوس داد و فشگربه سیاه تک

رفت، تپش قلبش را اش راه میي پاهاي برهنهسبک روي پنجه. آریا آهسته به انتهاي کوچه نزدیک شد

ي نر با گربه. صدا مثل سایه، سبک مثل پربی: با خودش گفت. کشیدهاي عمیق میآهسته نفسشنید، می

.کردهاي نگران نزدیک شدن او را تماشا میچشم

هاي نیمه بهبود یافته بود و هر دو زانویش بر اثر زمین هایش پوشیده از خراشدست. ها دشوار بودگرفتن گربه

رفت، اما سیریو او را ي چاق آشپز نیز از دستش در میابتدا حتی گربه. دندهاي مکرر ساییده شده بوخوردن

این قدر کندي؟ «: هاي خونی به پیشش دویده بود، او گفته بودوقتی با دست. شب و روز به این کار واداشته بود

ري مالیده هاي آریا آتش میروي زخم» .کنندها بهت وارد میهات بیش از اون خراشدشمن. فرز باش، دختر

سپس باز او را . بود و چنان سوزاند که آریا براي خودداري از فریاد کشیدن، مجبور به گاز گرفتن لبش شد

.ها فرستاده بوددنبال گربه

هایشان را گیرهاي چشم آبی که دمزدند، موشپیرهایی که زیر آفتاب چرت می: ي سرخ پر از گربه بودقلعه

هاي بانوهاي دربار که شانه شده بودند و به آدم هایی مثل سوزن، گربهرز با چنگالهاي فجنباندند، بچه گربهمی

شان را آریا یکی بعد دیگري همه. گشتندها دنبال غذا میموهاي ژولیده که بین زبالهکامالً اعتماد داشتند، سیاه

ي سیاه، پارهین یکی، این آتشهمه جز ا... 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 بودیکی از ردا طالیی. گوشي نر تکگربه

ي سیاه روي میز پرید، خورد و اون حرومزادهیک بار پادشاه داشت با پدر ملکه غذا می. چندین برابر پلیدتر

رابرت چنان شدید خندید که کم مونده بود . هاي لرد تایوین قاپیداز انگشتبلدرچین سرخ شده رو درست 

».به این یکی نزدیک نشو، بچه. بترکه

پله ها، به پایین راهاو آریا را در نصف قلعه دوانده بود؛ دو بار دور برج دست، عرض حیاط درونی، از بین اسطبل

نگهبانان ردا طالیی، در امتداد دیوار کنار رودخانه و این ي کوچک و خوکدانی و خوابگاه مارپیچ، از آشپزخانه
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تر و چند بار به جلو و عقب برج خائنین و بعد دوباره به پایین و از یک ي طوالنیپلهبار به باالي یک راه

. دانست که کجاستدروازه به کنار یک چاه و بعد به داخل و خارج بنایی ناشناس و سرانجام آریا دیگر نمی

ي ي اندك دو طرف را گرفته بودند و در مقابل، تودهدیوارهاي بلند به فاصله. جام او را به دام انداخته بودسران

.صدا مثل سایه، و جلو رفت، سبک مثل پربی: تکرار کرد. اي از سنگ، راه را بسته بودفاقد پنجره

؛ و آریا به راست، بعد به چپ رفت، او به چپ، بعد به راست رفت. 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 ي چرمی را شخم میهایش جلیقهاو را به روي سینه بغل کرد، و وقتی گربه با چنگال. بسته شدند

ها صورتش را ها بوسید و درست قبل از اینکه چنگالبه سرعت، او را بین چشم.خودش چرخید و بلند خندید

.گربه میو کرد و فیسید. بخراشند، 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 آبیري ایستاده بود که صاحب انبوهی از زلفابتداي کوچه دخت

دوزي اش یک گوزن مرواریدتنهکنارش پسر کوچک چاق بلوندي ایستاده بود که در جلوي نیم. عروسک بود

بی بارکش، یک سپتا به بزرگی اس. پرنسس میرسال و پرنس تامن. شده بود و شمشیري کوچک به کمرش داشت

باالي سر آن دو ایستاده بود و پشت سر او دو مرد تنومند با رداي زرشکی محافظین خانگی لنیسترها ایستاده 

. 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 به . اونا منو نشناختند، حتی نفهمیدند که دخترم؛ آریا متوجه شد

پاره کرده بود و ي گربه پارهاي پوشیده بود که پنجهخاطر دویدن طوالنی از میان قلعه به هم ریخته بود، جلیقه



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٣٨٧صفحھ 

به سرعت . دامن و ابریشم، لباس مناسب براي گرفتن گربه نیست. ه شده بودنداش ساییدايزانوهاي شلوار قهوه

شناختند، هرگز از عواقبش راحت اگر می. شاید او را نشناسند. سرش را خم کرد و روي یک زانو تعظیم کرد

. زدشد و سنسا به خاطر شرم دیگر هرگز با او حرف نمیسپتا موردان سرافکنده می. شدنمی

».پسر، چطور به اینجا رسیدي؟ این بخش از قلعه جاي تو نیست«. پیر جلو آمدسپتاي چاق

ها رو مثل اینه که بخواي جلوي ورود موش. شه دور نگه داشتامثال اینو نمی«: ها گفتیکی از رداي قرمزپوش

».بگیري

»مشکلت چیه، اللی؟. سرپرستت کیه، پسر؟ جواب بده«: سپتا پرسید

.شناختندداد، تامن و میرسال مطمئناً او را میاگر جواب می. گیر کردصداي آریا در گلویش 

. نگهبان بلندقدتر شروع به پیشروي به انتهاي کوچه کرد» .گودواین، بیارش اینجا«: سپتا گفت

. اش به آن بستگی داشتگیآریا قادر به صحبت نبود، حتی اگر زند. هراس مانند دستی عظیم گلویش را فشرد

.آرام مثل آب: هایش گفتا لبصدا ببی

به سمت چپ خم شد تا . سریع مثل مار. کرد که آریا حرکت کردگودواین 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 تابستانیانگشت

آریا از بین . کشیدسپتا داشت سر او داد می. چاالك مثل آهو. ده بودشتاب تمام به سمت ورودي کوچه راه افتا

هاي مرمر سر خورد، برخاست، به پرنس تامن شانه زد و وقتی او محکم به پاهایی به کلفتی و سفیدي ستون

ت ها رد شده بود و داشي آنگفت، از روي او پرید، نگهبان دوم را دور زد، و سپس از همه» آخ«زمین افتاد و 

.دویدبا سرعت تمام می

وري از صاحب رداي سرخ، یک. شد شنیدهاي سنگینی را که نزدیک میاز پشت، صداي فریادها و سپس قدم

اي را در باال دید؛ بلند و باریک پنجره. آریا دوباره به روي پا بلند شد. باالي سرش گذشت و سکندري خورد

نفسش را نگه . آریا پرید و لبه را گرفت، خودش را باال کشید. 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
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ها پایین رفت، سپس خاك را از روي لباسش پاك کرد و دوباره راه افتاد، از در و راهرویی دراز گذشت، از پله

یاط خلوت گذشت و از روي یک دیوار در یک گوشه پرید و از یک پنجره باریک نزدیک به سطح زمین، از ح

.تر شده بودندتر و گنگصداها در پشت سرش گنگ. وارد سردابی تاریک شد

کرد که اگر او را شناخته بودند کارش زار بود، اما فکر نمی. دانست کجاستنفس آریا بریده بود و اصالً نمی

.چابک مثل آهو. خیلی سریع دررفته بود. سایی شده باشدشنا

ها تیز کرد، اما تنها کنندهدر تاریکی، پشت به دیوار نمور سنگی کز کرد و گوشش را براي شنیدن صداي تعقیب

به این فکر کرد که اینجا . صدا مثل سایهبی. چک آب از جایی در دور بودصدا، تپش قلب خودش و چک

پدر گفته بود . دید که در قلعه گم شده استهاي بد میدنشان به بارانداز پادشاه، مرتب خواباوایل آم. کجاست

انتهاي سنگی با تر است، اما در رویاهایش اینجا عظیم بود، مارپیچ بیي سرخ از وینترفل کوچککه قلعه

تاریک از مقابل نیمهدید که در راهروهايمی. کردندخوردند و تغییر میدیوارهایی که پشت سرش تکان می

دود، ها میها یا روي پلرود، در حیاطانتها پایین میهاي مارپیچ بیگذرد، از پلهتابلوهاي رنگ و رو رفته می

چکید و هیچ جا ها از دیوارهاي سرخ خون میدر برخی اتاق. شوندفریادهایش بدون پاسخ منعکس می

شنید، اما همیشه از مسافتی خیلی دور، و هر چقدر هم که گاهی صداي پدرش را می. شداي یافت نمیپنجره

شد و آریا در تاریکی تنها شد تا کامالً خاموش میدوید، باز صدا محوتر و محوتر میسریع به آن جهت می

.ماندمی

صدا بی. اش بغل کرد و لرزیدزانوهایش 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. شمردماند و تا ده هزار میتظر میمن

.شدمی

اشکال دورش . تر شده بودهایش با تاریکی، اتاق روشنوقتی به هشتاد و هفت رسیده بود، به خاطر تطابق چشم

خالی، از میان تاریکی با گرسنگی به او خیره هاي عظیم توچشم. گرفتن کرده بودندبه آرامی شروع به شکل

هایش را بست چشم. حساب از دستش در رفت. دیدمانندي را میهاي دراز ارهي محو دندانشده بودند و سایه

هیچ وقت وجود . اندوقتی دوباره نگاه بکند، هیوالها رفته. و لبش را گاز گرفت و ترس را سرکوب کرد
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. آرام مثل آب ساکن. کندسیریو در تاریکی پیش او نشسته و در گوشش زمزمه میتظاهر کرد که . اندنداشته

.هایش را گشوددوباره چشم. درنده مثل گرگ. قوي مثل خرس

.هیوالها هنوز آنجا بودند، اما ترس رفته بود

تا ببیند یکی را از روي کنجکاوي لمس کرد . ها در هر طرف بودندکله. آریا برخاست و با احتیاط حرکت کرد

استخوان زیر . رسیدکامالً واقعی به نظر می. ي عظیمی کشیده شدنوك انگشتانش روي آرواره. که آیا واقعی است

انگشتانش را روي یک دندان سیاه و تیز به پایین کشید؛ خنجري . شددستش صاف بود و سرد و سخت حس می

.لرز به اندامش افتاد. ساخته شده از سیاهی

با این حال به نظرش » .تونه به من صدمه بزنهفقط یه جمجمه است، نمی. اون مرده«: گفتبا صداي بلند 

هاي خالی از میان تاریکی به او زل توانست حس کند که چشممی. رسید که هیوال از حضور او باخبر استمی

فاصله گرفت و پشتش از جمجمه. آیدنور وسیع وجود دارد که از او خوشش نمیاند و چیزي در این اتاق کمزده

اش فرو رفت، انگار که یک لحظه حس کرد که دندان آن به شانه. به یکی دیگر خورد که از اولی بزرگتر بود

اش به نوك یک چنگال عظیم گیر کرد و پاره شد، و بعد آریا چرخید، جلیقه. خواست گوشت او را گاز بگیردمی

هر شد، بزرگترین هیوال بین همه، اما آریا حتی از سرعت اي دیگر در مقابلش ظاجمجمه. دویداو داشت می

هاي گرسنه دوید و هاي سیاه به درازي شمشیر پرید، به میان آروارهاز روي ردیفی از دندان. دویدنش کم نکرد

.خودش را روي در انداخت

، سپس به در یک لحظه مقاومت کرد. ي آهنی سنگینی را روي چوب یافتند و آن را کشیدهایش حلقهدست

تنها آن قدر در را باز . ي شهر شنیدندآرامی با صدایی چنان بلند روي لوال چرخید که آریا مطمئن بود که همه

.کرد که براي لغزیدن از میان آن به راهروي پشتی جا داشته باشد

آرام مثل :به خودش گفت. شدترین چاله در هفت جهنم محسوب میاگر اتاق هیوالها تاریک بود، راهرو سیاه

هایش فرصت براي تطابق داد، چیزي جز طرح محوي از دري که از آن آب ساکن، اما حتی بعد اینکه به چشم

کور . هایش را جلوي صورتش تکان داد، جریان هوا را حس کرد، چیزي ندیدانگشت. دیدوارد شده بود، نمی
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هایش را بست و به سه شماره چشم. بیندهایش میبه خودش یادآوري کرد که رقاص آب با تمام حس. بود

.هایش را دراز کردتنفسش را آرام کرد، خودش را به سکوت سپرد، دست

دستش را روي سطح کشید، . ي زبري کشیده شدندکاري نشدههایش در سمت چپ روي سنگ صیقلانگشت

که ورودي دارد، راه خروج هم هر جا. رسیدندي راهروها به جایی میهمه. هایی کوتاه دنبال کرددیوار را با قدم

به نظرش خیلی راه آمده بود که ناگهان . آریا تسلیم ترس نخواهد شد. بردتر از شمشیر میترس عمیق. دارد

.چند تار مو به نرمی روي پوستش کشیده شدند. اش وزیددیوار خاتمه یافت و جریان سرد هوا از کنار گونه

نور لرزانی خیلی محو . هاي مبهمها، صحبتخش خش چکمه. رسیدمیصداهایی از جایی در پایین به گوش 

اي به عرض بیست قدم که به شد و دید که باالي چاه بزرگ سیاهی ایستاده است؛ دیوارهروي دیوار دیده می

تر پیچ هاي عظیمی روي دیوارهاي انحنادار تعبیه شده بود که به پایین و پایینسنگ. رفتعمق زمین فرو می

و چیزي داشت از . ي پیر زیاد برایشان تعریف کرده بودهاي جهنم بودند که ننهخوردند، به همان تاریکی پلهمی

...هاي زمینآمد، به بیرون از رودهتاریکی 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 ي غولهایشان به درازي سایهسایه. دو مرد تشخیص داد. دیدمیضعیفی شعله شمع

.شنیدها از دیواره را میانعکاس صداهاي آن. افتاده بود

یک روز، دو روز، دو . کنهاش رو زود کشف میبقیه. ها رو پیدا کردهیکی از حرامزاده... «: شان گفتیکی

»...هفته

»کنه؟و وقتی حقیقت رو متوجه شد، چکار می«: ي سلیس شهرهاي آزاد پرسیدهجهصداي دومی با ل

ي دود خاکستري از مشعل را آریا باال رفتن و درهم پیچیدن باریکه» .دوننتنها خدایان می«: صداي اول گفت

که از این اون مردي نیست. ها سعی کردند که پسرش رو بکشند و بدتر اینکه گند باال آوردنداحمق«. دیدمی

کنند، چه ما مایل دم که گرگ و شیر به زودي با چنگ و دندان به گلوي هم حمله میبهت هشدار می. بگذره

».باشیم چه نباشیم
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معطل . اي داره؟ ما آماده نیستیمجنگ حاال چه فایده. خیلی زوده، خیلی زوده«: دار شکایت کردصداي لهجه

».کن

»منو با یه جادوگر اشتباه گرفتی؟. متوقف کنممثل اینه که ازم بخواي زمان رو«

هایی بلند تقریباً روي آریا افتاده سایه. لیسیدندها هواي سرد را میشعله» .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 میمردها داشتند به باالي پله. شکم دراز کشید و خودش را روي دیوار پهن کردروي 

.داشت

با وجود به پا داشتن » چه انتظاري از من داري؟«: ي چرمی بود، پرسیددار که مرد تنومندي با جلیقهمشعل

دار و زیر کاله آهنی، صورت گرد زخم. خرامدصدا روي زمین میرسید که بیهاي سنگین، به نظر میچکمه

شد و روي چرم سفت، زره زنجیرباف پوشیده بود و به کمرش دشنه و شمشیر کوتاهی اي دیده میریش تیرهته

. رسیدبه شکلی عجیب، به نظر آریا آشنا می. بسته بود

، چرا دومی نمیره؟ تو اگه ممکنه یه دست بمیره«: اش جواب دادمردي که ریش زرد دو شاخه داشت، با لهجه

خیلی چاق بود، اما سبک . آریا مطمئن بود که او را قبالً ندیده است» .ي اون رقص رو داري، دوست منسابقه

هایش زیر نور مشعل انگشتري. انداخترفت؛ به مانند یک رقاص آب، وزنش را روي جلوي پاها میراه می

هر انگشت یکی داشت؛ . ت سرخ و آبی یا چشم زرد ببردرخشیدند؛ سرخ طال و سفید نقره، با تاج یاقومی

.برخی دو تا

: آریا به خودش گفت» .قبل، حاال نیست و این دست، اون یکی نیست«: دار موقع ورود به راهرو گفتمرد زخم

ظاهراً درخشش مشعل خودشان کورشان کرده بود و آریا را که تنها به . صدا مثل سایهحرکت مثل سنگ، بیبی

.دیدندي چند قدمی روي سنگ خوابیده بود، نمیفاصله

اما به هر . شاید این طور باشه«.  شاخه ایستاد تا بعد آن باال آمدن طوالنی، نفسش آرام شودمرد با ریش دو

این . خورهکال تا پسرش متولد نشده جنب نمی. دارهپرنسس بچه. صورت ما محتاج کسب زمان هستیم

».شناسیها رو که میوحشی
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تکه سنگ عظیمی که زیر نور مشعل سرخ بود، از . آریا صداي بمی را شنید. دار چیزي را فشار دادمرد مشعل

جایی که قبالً ورودي . با بلند شدن صداي برخورد آن به زمین، کم مانده بود که جیغ بکشد. سقف به پایین لغزید

.شدپارچه دیده نمیچاه بود، اکنون چیزي جز سنگ یک

این دیگه یه بازي بین دو نفر نیست، حاال . اگه زود نجنبه، ممکنه خیلی دیر بشه«: ند با کاله فلزي گفتمرد تنوم

گن که دارند نیرو ها میاستنیس برتیون و الیسا ارن به خارج از دسترس من گریختند و زمزمه. انگار قبالً بوده

خواد که هر چه زودتر خواهرش رو از پدرش مینویسه و گاردن نامه میها به هايي گلشوالیه. کنندجمع می

ي شیرین و خوشگل و سربراهه، و لرد رنلی و سر لوراس ي چهارده سالهدختره یه دوشیزه. به دربار بفرسته

... فینگرلیتل. ي جدید داشته باشیمقصد دارند که ترتیب خوابیدن رابرت با اونو بدن تا باهاش ازدواج کنه و ملکه

. کنهبا این حال، لرد استارك تنها کسیه که خواب منو آشفته می. فینگر سر درمیارندز بازي لیتلتنها خدایان ا

فینگر، زنش و حاال با تشکر از دخالت لیتل. برهحرامزاده رو داره، کتاب رو داره، و خیلی زود به حقیقت پی می

اگه . ي عجیبی به جن دارهجیمی عالقهکنه و لرد تایوین اینو گستاخی محسوب می. تیریون لنیستر رو دزدیده

حتی . دم عجله کنجواب می. گی معطل کنمی. شنها هم درگیر میلنیسترها به شمال لشکر بکشند، تالی

».تونه صد توپ رو براي همیشه در هوا بچرخونهماهرترین تردست هم نمی

خوام اینه که جادوت رو چیزي که میتنها . 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 افتادند» .یه مدت دیگه به کار بگیري

».ي دیگه احتیاج دارمبه طال و پنجاه پرنده. دمهر چه که در توانم باشه، انجام می«: دار به آرامی گفتمشعل

.ساکت مثل سایه. دور شوند، بعد به دنبالشان خزیدگذاشت که خیلی 

پیدا کردن کسانی که تو الزم داري «. تر شده بودندسوي مقابلش، ضعیفصداها به مانند نور کم» این همه؟«

»...این همه راحت نمیرند...  ترهاي بزرگشاید آدم... اون همه جوان و باسواد... سخته

»...با مالیمت باهاشون رفتار کن، اگه زبون داشته باشن.. .ترها کم خطرتر هستندکوچک. نه«
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ي دودزایی بود که او را دعوت به دید؛ ستارهها، هنوز نور مشعل را میها بعد محو کامل صداي آنآریا مدت

دو بار ظاهراً ناپدید شد، اما آریا به حرکت مستقیم ادامه داد و هر دو بار خودش را در باالي . کردتعقیب می

کرد، پایین و با شتاب دنبالش می. درخشیدهایی باریک و پرشیب یافت که مشعل در خیلی پایین میپلهراه

یک بار پایش به یک سنگ گیر کرد و به روي دیوار افتاد، و دید که برخالف سابق، به جاي سنگ، . ترپایین

.تونل را زمین خاکی حمایت شده توسط الوار پوشانده است

ها را گم کرد، اما مسیري جز مستقیم وجود سرانجام آن. ها را تعقیب کرده بودتی خیلی طوالنی آنمطمئناً مساف

کرد که نایمریا در تاریکی در تظاهر می. هدف دنبالش کردبا دستش دیوار را دوباره پیدا کرد و کور و بی. نداشت

توانست به مانند کرد که کاش میآرزو می. دسرانجام تا زانو در آبی بدبو فرو رفته بو. داردکنار او قدم برمی

سرانجام آریا از تونل به . دانست که آیا هرگز دوباره به روشنایی خواهد رسیدسیریو روي آن برقصد و نمی

.هواي آزاد خارج شد و دید که شب شده است

داد که بوي بدي میچنان . شدي فاضالب یافت، در جایی که به رودخانه خالی میخودش را ایستاده در دهانه

آن . هاي عمیقِ تیره شیرجه رفتهاي کثیفش را روي ساحل رودخانه انداخت و به آبهمان جا لخت شد، لباس

شست، هایش را میموقعی که لباس. قدر شنا کرد که احساس تمیز بودن کرد و با بدنی لرزان از آب خارج شد

هایش را زیر مهتاب ي نحیفی شدند که لباسه دختر برهنهچند سوار از کنار روخانه گذشتند، اما اگر هم متوج

.سابید، اعتنایی نکردندمی

ي اگان ي سرخ را باالي تپهاز قلعه خیلی دور شده بود، اما در بارانداز پادشاه کافی بود به باال نگاه کنی تا قلعه

در . تقریباً خشک شده بودندهایش 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 گفتیکی. ها بود، وقتی که گفت به داخل راهش بدهند پوزخند زدندهایی که نوبت نگهبانی با آنطالیی

».دیمي گدایی نمیوم شده و بعد تاریکی اجازههاي آشپزخونه تمموندهته. از اینجا برو«

».کنماینجا زندگی می. من گدا نیستم«

»باید سیلی به گوشت بزنم تا بشنوي؟. گفتم از اینجا برو«
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».خوام بابام رو ببینممی«

اي فایدهخوام ملکه رو بکنم، انگار من هم می«: تر بود، گفتآن یک که جوان. ها نگاهی به هم انداختندنگهبان

».برام داره

»گیر شهر؟این پدرت کیه، پسر، موش«: تر اخم کردنگهبان مسن

».دست پادشاه«: آریا گفت

. قیدي زدن یک سگ، مشتش را به سمت آریا پرت کردتر با همان بیمردها هر دو خندیدند، اما سپس مرد مسن

من پسر «: ها گفتبا تشر به آن. ار کشیدبدون آسیب از مسیر آن کن. آریا حتی قبل از شروع، ضربه را دید

ي هر دوتون رو به نیزه 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 بزنیداگه حرفم رو باور نمی. زنهمی

»کنید یا باید سیلی به گوشتون بزنم تا بشنوید؟وازه رو باز میحاال در«. باسنش گذاشت

اي تنها نشسته بود، کنار دستش وقتی هاروین و تام چاق او را تا داخل اتاق مشایعت کردند، پدرش در گوشه

. دترین کتابی که آریا به عمر دیده بود خم شده بوداد و او روي بزرگیک چراغ نفتی با نور ضعیفی روشنایی می

هاي ناخوانا، صحافی شده بین جلدهاي چرمیِ رنگ و رو هاي زرد ترك خورده و نوشتهکتاب کلفتی بود با ورق

وقتی مردها را با تشکر مرخص کرد، اخم کرده . رفته، اما پدرش آن را براي گوش دادن به گزارش هاروین بست

.بود

گشتند؟ سپتا موردان از محافظینم دنبال تو میمتوجه هستی که نصف«: وقتی تنها شدند، ادارد استارك پرسید

دونی که نباید هرگز بدون آریا، می. کنهداره در سپت براي سالم برگشتن تو دعا می. ترس آرام و قرار نداره

».هاي قلعه خارج بشیي دروازهي من از محدودهاجازه

ها بودم که وارد اون پایین در سیاهچال. خواستمخوب، 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، ! کردندپدر، اونا در مورد کشتن تو صحبت می. تونستم از راهی که اومدم برگردمخاطر هیوالها نمی
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گفتند که تو یه . هاشون رو شنیدمصدایی سایه بودم، اما حرفحرکتی سنگ و بیند، من به بیمنو ندید. دو تا مرد

بندم کتاب و یه حرامزاده داري و اگه احتمال مرگ یه دست هست، چرا دومی نشه؟ منظور این کتابه؟ شرط می

».که حرامزاده جانه

»کنی؟ کی اینو گفته؟ي چی داري صحبت میجان؟ آریا درباره«

ي زنجیرباف و کاله آهنی ي زرد، و اون یکی زرهشون چاق بود با کلی انگشتر و یه ریش دو شاخهیکی. اونا«

بازي ادامه بده و گرگ و شیر به تونه به شعبدهچاقه گفت که باید معطل بکنند، اما اون یکی گفت که نمی. داشت

همه چیزهایی را که شنیده بود . ه خاطر بیاوردسعی کرد که بقیه را ب» .خورند و گند زدندزودي همدیگه رو می

اونی که کاله . دار شدهچاقه گفت که پرنسس بچه«. متوجه نشده بود، و اکنون همه چیز در ذهنش قاطی شده بود

» .کنم که اون جادوگرهمن فکر می. آهنی داشت، مشعل هم داشت، گفت که باید عجله کنند

»تیز که روش ستاره نقاشی شده؟از سفید هم داشت، با کاله نوكریش در. جادوگر«: ند بدون لبخند گفت

».اش شبیه جادوگرها نبود، اما چاقه گفت که اون جادوگرهقیافه. ي پیر نبودهاي ننهشبیه قصه! نه«

»...بافی تادم، آریا، اگه داري آسمون ریسمون میبهت اخطار می«

. اش درهم شدقیافه» ...کردم و خوبها رو دنبال میمن گربه. مخفینه، گفتم که، در سیاهچال بود، کنار دیوار «

خوب، من از اون ... «. شدکرد که پرنس تامن را به زمین انداخته، پدر واقعاً از دستش خشمگین میاگر اقرار می

».اونجا بود که هیوالها رو پیدا کردم. پنجره رفتم تو

هاشون رو شنیدي، این مردها که حرف. جراجویی حسابی داشتیرسه که مابه نظر می. هیوالها و جادوگرها«

»کردند؟بازي و نمایش صحبت میي شعبدهگی که دربارهمی

»...بله، فقط«: آریا اقرار کرد

حاال چندین گروه از اونا در بارانداز پادشاه حضور دارند، براي کاسبی از . گرد بودندآریا، اونا بازیگر دوره«

کردند، اما شاید پادشاه خواسته که دونم که این دو تا در قلعه چکار میدقیقاً نمی. ه اومدندتماشاچیان مسابق

».نمایششون رو ببینه
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»...اونا«. آریا با قاطعیت سرش را تکان داد» .نه«

همچنین من از این موضوع که دخترم به . شون رو بکنیدر هر صورت تو نباید مردم رو دنبال کنی و جاسوسی«

هات پر دست. به خودت نگاه کن، عزیزم. هاي ناشناخته بشه، دل خوشی ندارمهاي ولگرد وارد پنجرهل گربهدنبا

خوام دو کلمه باهاش حرف به سیریو فورل بگو که می. ي کافی طول کشیدنداین کارها به اندازه. از جاي چنگه

»...بزنم

دسموند بود که در را کمی باز » .رد ادارد، عفو کنیدل«. ي کوتاه ناگهانی به در قطع شدهایش با یک ضربهحرف

فکر کردم که مایلید مطلع . گه که موضوع فوریهمی. طلبهي حضور میاما یکی از برادران سیاه اینجا اجازه«. کرد

».بشید

».در من همیشه به روي نگهبانان شب بازه«: پدر گفت

هاي نشسته، اما پدر با زشت بود، با ریشی ژولیده و لباساو گوژپشت و . دسموند مرد را به داخل راهنمایی کرد

.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«

».ي شما رو دارهقیافه. باشه

با هیجان . اگر پیرمرد از دیوار آمده بود، حتماً از مسیر وینترفل بوده» .من دخترم«: آریا رنجیده خاطر گفت

جان اسنو، اون هم از . شناسی؟ راب و برن در وینترفل هستند و جان در دیوارهبرادرهاي منو می«: پرسید

آریا جان هنوز گشتی نشده؟ من . هاي قرمز دارهشناسیش، یه دایرولف سفید با چشمنگهبانان شبه، حتماً می

هایش توانست صحبتهاي سیاه بدبو به طرز عجیبی به او خیره شده بود، اما آریا نمیپیرمرد با لباس» .استارکم

آرزو داشت که جان » رسونی؟گردي، اگه یه نامه بنویسم به دست جان میوقتی به دیوار برمی«. را متوقف کند

.کردیش دوشاخه و جادوگر با کاله فلزي را باور میي مرد چاق با رهایش دربارهاو حرف. اکنون اینجا بود

. کنهدخترم اغلب ادب رو فراموش می«: هایش گفتادارد استارك با لبخندي محو براي کاستن از تندي حرف

»برادرم تو رو فرستاده؟. اونو ببخش، یارن
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دیوار اینجا اومدم و دفعه بعد به خاطر پیدا کردن نیرو براي . من فرستاده کسی نیستم، جز مورمونت پیر، سرورم«

دم تا ببینم پادشاه و دست در افتم و نیازمون رو مصرانه اطالع میده، جلوش به زانو میکه رابرت بارعام می

شه گفت که به خاطر بنجن اما می. سیاهچال اشخاص لجنی دارند که بخوان از شرشون خالص بشن یا نه

به خاطر . شهي شما برادر من هم حساب میبه اندازه. ون اون سیاه شدهخ. دماستارکه 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؟«

بود و دیدم که اون مهمانخانه پر از اونا . هاي مشابهي مزدور و آشغالسربازهاي پیاده و سواره«. یارن تف کرد

. شون هم به بارانداز پادشاه نیومدندهمه. بوي خون یا بوي پول براشون فرقی نداره. بو به مشامشون رسیده

تونید مطمئن باشید که خبر تا حاال به لرد تایوین می. ترهبعضی چهارنعل به کسترلی راك رفتند و اونجا نزدیک

».رسیده

»کدوم خبر؟«. پدر اخم کرد

».با عرض پوزش قربان، بهتره خصوصی گفته بشه«. ی به آریا انداختیارن نگاه

هامون بمونه بقیه حرف«. پیشانی آریا را بوسید» .دسموند، دخترم رو به اتاقش مشایعت کن. هر طور مایلی«

».براي فردا

»نجن؟اتفاق بدي که براي جان نیفتاده؟ یا عمو ب«: از یارن پرسید. آریا در جایش میخکوب باقی ماند

نگرانی من به . اسنو وقتی دیوار رو ترك کردم، حالش بد نبود. تونم بگمخوب، چیزي در مورد استارك نمی«

».خاطر اونا نیست

».شنیدید که پدرتون چی گفت. بیایید، بانوي من«. دسموند دستش را گرفت

توانست به وقت شاید میکاش تام چاق جاي دسموند بود؛ آن . اي جز رفتن به همراه او نداشتآریا چاره

موقع . تر از آن بود که فریب بخوردشقهاي یارن را بشنود، اما دسموند کلهاي جلوي در معطل کند و حرفبهانه

»پدرم چند نفر محافظ داره؟«: ها به سمت اتاق خواب پرسیدپایین رفتن از پله
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».اینجا در بارانداز پادشاه؟ پنجاه«

»کشه؟گذارید که کسی اونو بنمی«

آسیبی بهش . شهلرد ادارد شب و روز محافظت می. از اون بابت نگران نباشید، بانوي کوچک«. دسموند خندید

» .رسهنمی

».لنیسترها بیشتر از پنجاه سرباز دارند«: آریا متذکر شد

ل راحت تونید با خیادرسته، اما هر شمالی ارزشش به اندازه ده تا از این سربازهاي جنوبیه، پس شما می«

».بخوابید

»چطور اگه یه جادوگر براي کشتنش فرستاده بشه؟«

خوب، در جواب به این یکی باید گفت که وقتی سر جادوگرها «: دسموند به همراه کشیدن شمشیرش پاسخ داد

».میرنهاي دیگه میي انسانرو ببري، مثل همه
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ادارد-33

ي کشتن یه بچه صحبت تو داري درباره. گیچی داري میکنم، گوش کن کهرابرت، تمنا می«: ند التماس کرد

».کنیمی

بهت هشدار دادم که این «. مشت پادشاه با صدایی به بلندي صاعقه روي میز کوبیده شد» !جنده حامله است«

. ديخوب، 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. خوام، هم مادر هم بچه، و همین طور اون ویسریس ابلهمن اونا رو مرده می

».بمیرن

تر شکی نبود که از او عاقل. کردند تا تظاهر کنند که آنجا حضور ندارندسایر مشاورین حداکثر تالششان را می

آبرو اگه این کار رو بکنی تا ابد خودت رو بی«. هایی کرده بودادارد استارك ندرتاً تا این حد احساس تن. بودند

».کردي

».ي تبر رو وقتی روي گردنمه نبینممن اون قدر کور نیستم که سایه. پس بذار گردن من باشه، فقط انجام بشه«

داشته اگه اصالً همین هم وجود... اي که بیست ساله برطرف شدهتنها یک سایه از سایه. تبري وجود نداره«

».باشه

. کنیدانصافی میاگه؟ سرورم، در حق من بی«: اش را روي هم مالید و آهسته گفتهاي پودر زدهواریس دست

»رسونم؟مگه من دروغ به اطالع پادشاه و شورا می

، دید که نصف دنیا از اینجا دورههاي یه خائن رو به ما اطالع میشما زمزمه«. ند نگاه سردي به خواجه انداخت

».گهشاید دروغ می. کنهشاید مورمونت اشتباه می. سرورم

پرنسس . اطمینان داشته باشید، سرورم. سر جورا جرات فریب دادن منو نداره«: واریس با لبخندي رندانه گفت

» .حامله است
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نگرانی ما اگه دختره سقط کنه، نیازي به . اگه اشتباه کنید، نیازي به نگرانی ما نیست. گیدشما این طور می«

اگه بچه در خردسالی بمیره، نیازي به . اگه به جاي پسر دختر به دنیا بیاره، نیازي به نگرانی ما نیست. نیست

».نگرانی ما نیست

»اما اگه پسر باشه؟ اگه زنده بمونه؟«: رابرت مصر بود

هاشون تاختن روي اسبترسم که به ها میمن روزي از داترك. دریاي باریک هنوز بین ما قرار خواهد داشت«

».آب رو یاد بدن

ي تو به من اینه که پس توصیه«. غره رفتاي شراب نوشید و از سمت دیگر میز شورا به ند چشمپادشاه جرعه

»گی؟تا توله اژدها با ارتشش در ساحل من پیاده نشده، هیچ کاري نکنم، اینو می

».بلِ از شیر گرفته شدن، کشورگشایی نکرداین توله اژدها در شکم مادرشه، حتی اگان فاتح هم ق«

ي شما بقیه«. به حاضرین در میز شورا نگاهی انداخت» .شقی یه گاو نري، استاركتو به کله! به حق خدایان«

»ي منجمد رو سر عقل بیاره؟زبونتون رو خوردید؟ هیچ کدوم حرفی ندارید که این ابله با اون قیافه

هاي شما رو من دلواپسی«. پادشاه زد و دست لطیفش را روي آستین ند گذاشتاي به واریس لبخند ریاکارانه

داریم روي . برماز اطالع دادن این خبرهاي جانگداز به شورا هیچ لذتی نمی. کنم، لرد ادارد، حقیقتاًدرك می

اید اعمال با این حال، کسانی که خیال حکومت کردن دارند ب. کنیم، موضوعی ناپسندموضوع هولناکی تعمق می

».ناپسندي رو به خاطر منفعت مملکت انجام بدن، هر چقدر هم که دردناك باشه

ما باید چندین سال پیش ترتیب کشته . موضوع به نظر من به اندازه کافی واضحه«. لرد رنلی شانه باال انداخت

».به جان ارن شددادیم، اما برادر واالمقام من مرتکب اشتباه گوش دادنشدن ویسریس و خواهرش رو می

دنت چندین مرد سر باریستان که اینجا حاضره، در تراي. بخشندگی هرگز خطا نیست، لرد رنلی«: ند پاسخ داد

هاي شدیدي برداشته بود و دم وقتی اونو پیش ما آوردند، زخم. خوب رو کشت که دوست رابرت و من بودند

من کسی رو به جرم «: بریم، اما برادر شما گفتبه ما اصرار کرد که گلوش رو ب157روس بولتون. مرگ بود

157 Roose Bolton
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» .هاي سر باریستان فرستادو استاد خودش رو براي رسیدگی به زخم» .کشموفاداري یا خوب جنگیدن نمی

».کاش اون مرد امروز اینجا بود«. نگاه طوالنی و سردي به پادشاه انداخت

هاي گارد سر باریستان از شوالیه. ی نیستندیک«: شکایت کرد. رابرت هنوز آن قدر شرم داشت که سرخ شود

».شاهنشاهی بود

گذرد، اش دارد از حد خردمندي میدانست که پافشاريند می» .در حالی که دنریس دختري چهارده ساله است«

ها نبود، ما به چه پرسم، اگه براي پایان بخشیدن به کشتار بچهرابرت، ازت می«. توانست ساکت بمانداما نمی

»لی علیه ایریس تارگرین شورش کردیم؟دلی

»!هابراي پایان بخشیدن به تارگرین«: پادشاه با غرولند گفت

آمیز ند تالش کرد لحنش سرزنش» .ترسیداعلیحضرت، هیچ وقت این تصور رو از شما نداشتم که از ریگار می«

ي متولد نشده ي یه بچهسایهگذشت عمر این همه جسارت رو از شما گرفته که از «. نباشد و نتوانست

»لرزید؟می

فراموش کردي که اینجا . دیگه یه کلمه هم نگو. دیگه بسه، ند«: ي انگشت اخطار دادبا اشاره. رابرت سرخ شد

»پادشاه کیه؟

»شما چطور؟. نه، اعلیحضرت«

»شون چیه؟بقیه نظر. این موضوع تموم بشه یا فراموش بشه. از بحث خسته شدم! بسه«. پادشاه برآشفت

».باید کشته بشه«: لرد رنلی اعالم کرد

»...اي نداریم، متاسفانه، متاسفانهما چاره«: واریس زمزمه کرد

اعلیحضرت، رویارویی با دشمن در «: اش را از روي میز بلند کرد و گفتهاي آبیسر باریستان سلمی نگاه چشم

عفو کنید، اما در این مورد من باید از لرد ادارد . نهمیدان نبرد شرافتمندانه است، اما کشتنش در رحم مادرش 

».جانبداري کنم
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صنف من در «. اي وقت نیاز داشتاستاد بزرگ پایسل گلویش را صاف کرد؛ فرایندي که ظاهراً چند دقیقه

دشاه هاي خودمو به پاام به پادشاه رابرت، توصیهزمانی من با همون وفاداري کنونی. خدمت مملکته، نه فرمانروا

اگه باز ... پرسمبا این وجود از شما می. کردم، پس هیچ غرضی نسبت به این دختربچه ندارمایریس تقدیم می

سوزه؟ چند بچه از آغوش مادرشون به زور جدا شن؟ چند شهر میکار به جنگ بکشه، چند سرباز کشته می

پس نه «. زاريایت تاسف، نهایت بیروي ریش انبوه سفیدش دست کشید؛ نه» ها بشن؟شن تا قربانی نیزهمی

ها هزار نفر فرصت زندگی آمیزتر نیست که دنریس تارگرین بمیره تا در عوض دهتر، بلکه محبتتنها عاقالنه

»داشته باشند؟

اگه خدایان با بوالهوسی . درسته. اوه، چه خوب و صحیح گفتید، استاد بزرگ. آمیزمحبت«: واریس گفت

».شهین یه پسر اعطا کنند، مملکت به خون آلوده میخودشون به دنریس تارگر

بینی که شریک وقتی می«. وقتی ند به او نگاه کرد، لرد پتایر تظاهر به خمیازه کشیدن کرد. فینگر نفر آخر بودلیتل

انتظار کشیدن دوشیزه رو . هات رو ببندي و کار رو تموم کنیبستر زنی زشت شدي، بهترین کار اینه که چشم

» .ببوسش و تمومش کن. کنهتر نمیخوشگل

»ببوسیمش؟«: سر باریستان با بهت تکرار کرد

».اي آهنینبوسه«: فینگر گفتلیتل

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

».مورمونت آرزوي عفو سلطنتی رو داره«: نلی یادآوري کردلرد ر

تا حاال، پرنسس دیگه به نزدیکی وییس داترك . اما بیشتر از اون طالب زنده مونده. شدیداً«: واریس گفت

ها با بدبختی که روي کالیسی شمشیر اگه بهتون بگم که داترك. رسیده که در اونجا سالح کشیدن مجازاتش مرگه

فرض ... اما سم«. اش را نوازش کردلپ پودر زده» .برهکنند، هیچ کدومتون امشب خوابش نمیمیبکشه چکار

».الزم نیست کال دروگو بفهمه که مرگ طبیعی نبوده. کنیم اشک الیس
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.ي چشمش نگاه کردبا شک به خواجه از گوشه. آلود استاد بزرگ پایسل ناگهان باز شدندهاي خوابچشم

».هاستي بزدلسم اسلحه«: پادشاه شاکی بود

کنی و با این حال در تو براي کشتن یه دختر چهارده ساله آدم اجیر می«. ي کافی گوش کرده بودند به اندازه

مردي که حکم . خودت انجامش بده، رابرت«. اش را عقب داد و برخاستصندلی» زنی؟مورد شرافت نق می

. هاي دختره نگاه کن، قبل از اینکه اونو بکشیبه چشم. رهکنه، خودش باید شمشیر رو فرود بیاصادر می

».تا این حد رو بهش مدیونی. هاش رو ببین، حرف آخرش رو بشنواشک

پادشاه چنان در کنترل خشمش دچار مشکل شده بود که به نظر کلمات از دهانش پرتاب » .به حق خدایان«

به تنگ شراب در کنار آرنجش دراز کرد، آن را خالی دستش را » .گی، لعنت به توواقعاً جدي می«. شدندمی

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، رابرتمن شریک قتل نمی«

به . ي سرپیچی را بچشدافتاد که او مزهزیاد اتفاق نمی. که رابرت متوجه مفهوم حرف ند نشدمدتی به نظر رسید 

ي هایش باریک شدند و برافروختگی، روي گردنش به باالي یقهچشم. اش تغییر کردهمراه درك، به تدریج قیافه

تو طبق دستور من عمل . كتو دست پادشاهی، لرد استار«. با انگشت خشمگینش به ند اشاره کرد. مخملی خزید

».کنم که بکنهکنی، یا من براي خودم دستی پیدا میمی

اي دست نقره: بست گشودي سنگینی که ردایش را میند گیره» .کنمصمیمانه براش آرزوي موفقیت می«

ن را ي مردي که آآن را روي میز مقابل پادشاه گذاشت؛ غمگین از خاطره. جواهرنشانی که نشان منصب او بود

کردم که فکر می. کردم، رابرتتو رو مردي بهتر از این تصور می«. به او اعطا کرده بود، کسی که دوستش داشت

».پادشاه بزرگواري منصوب کردیم
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بیرون، لعنت به تو، دیگه کاري با تو «. کرداش میغضب داشت خفه» بیرون«. صورت رابرت ارغوانی شده بود

و مواظب باش که دیگه هرگز چشمم به تو نیفته، وگرنه قسم . ، به وینترفل فرار کنمنتظر چی هستی؟ برو. ندارم

»!زنمخورم که سرت رو روي نیزه میمی

در . کردنگاه رابرت را روي پشتش حس می. ند تعظیم کرد، و بدون هیچ حرف دیگري روي پاشنه چرخید

استاد بزرگ پایسل پیشنهاد . ی از سرگرفته شدشد، بحث بدون تاخیر چندانحالی که او از اتاق شورا خارج می

».نامدر براوس جمعیتی هست به نام مردان بی«: کرد

شه یه لشکر سرباز عادي دونید چقدر دستمزدشون زیاده؟ با نصف اون پول میهیچ می«: فینگر معترض شدلیتل

».خوانیه پرنسس چقدر میجرات تصورش رو ندارم که براي. هاستاجیر کرد، تازه اون بها براي بازرگان

ي سفید گارد سر بارس بالنت در رداي دراز و زره. صداها با بسته شدن در در پشت سرش خاموش شدند

ي چشم به ند نگاه سریعی از روي کنجکاوي انداخت، اما از گوشه. شاهنشاهی، بیرون اتاق موضع گرفته بود

.سوالی نپرسید

کرد که احتمال ریزش باران حس می. کننده بودگذشت، هوا سنگین و خفهوقتی به قصد برج پادشاه از حیاط می

وقتی به اتاقش رسید، . شد که اندکی کمتر احساس ناپاکی بکندشاید باعث می. کرداز آن استقبال می. هست

»منو خواستید، حضرت دست؟«. پیشکار فوراً آمد. ویون پول را احضار کرد

».گردیمما به وینترفل برمی. مشاجره داشتیمپادشاه و من . دیگه دست نیستم«

».براي آماده شدن همه چیز براي سفر، دو هفته وقت الزمه. کنم، سرورمفوراً 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«

واقعاً باور نداشت که پادشاه گزندي به او برساند، ممکن نبود رابرت چنین کاري . اخم کرد» .روي نیزه گفت

او فعالً خشمگین بود، اما وقتی ند به مدت کافی دور از چشم بماند، مانند همیشه غضب او فروکش خواهد . بکند

.کرد



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۴٠۵صفحھ 

که او مرده، با این وجود پانزده سال است . همیشه؟ ناگهان به طرز ناخوشایندي به یاد ریگار تارگرین افتاد

ي و موضوع دیگري هم وجود داشت، مساله... اي بودفکر مضطرب کننده. شدت نفرت رابرت کاهش نیافته

شد، به همان قطعیت طلوع به زودي بر همه آشکار می. کتلین و کوتوله که شب پیش یارن به او اطالع داده بود

ابرت شاید پشیزي براي تیریون لنیستر ارزش قائل نباشد، اما ر... خورشید، و با این وضعیت خشم شدید پادشاه

.العملی نشان بدهدشد، و معلوم نبود که ملکه چه عکسدار میغرورش جریحه

بقیه شما وقتی آماده . برمدخترهام رو با چند محافظ می. شاید مصلحت باشه که من پیشاپیش برم«: به پول گفت

ري اطالع بده، اما به هیچ کس دیگه نگو، و تا قبل رفتن دخترها و من تدارك به جو. بودید به دنبالمون بیایید

».هام آشکار نباشنددم نقشهقلعه پر از چشم و گوشه، و ترجیح می. براي رفتن رو شروع نکن

».اطاعت، سرورم«

اي برایش باقی ي قابل مشاهدهرابرت هیچ چاره. بعد رفتن او، ادارد استارك کنار پنجره نشست و غرق تفکر شد

اصالً هرگز نباید آنجا را . گشتشد اگر که به وینترفل باز میخیلی خوب می. به او مدیون بود. نگذاشته بود

شاید بعد بازگشت، او و کتلین صاحب پسر دیگري شوند، هنوز . پسرهایش آنجا منتظرش بودند. کردترك می

.دیدها در شب را میو سکوت ژرف جنگل گرگو این اواخر اغلب رویاي برف . چندان مسن نشده بودند

رابرت و شوراي . خیلی چیزها هنوز نافرجام مانده بودند. کردو با این حال، فکر رفتن نیز خشمگینش می

یا بدتر، آن را در عوض ... کشیدندشدند، مملکت را به گدایی میبزدالن و چاپلوسانش اگر به حال خود رها می

آه، چند قطعه . و حقیقت مرگ جان ارن همچنان از دست او گریزان بود. فروختندا میهایشان به لنیسترهبدهی

از معما را یافته بود، آن قدر که قانع شود که جان واقعاً به قتل رسیده است، اما این بیش از یافتن ردپاي حیوان 

هان، در کمین نشسته، کرد؛ پنخود حیوان را هنوز ندیده بود، گرچه حضورش را حس می. روي کف جنگل نبود

.فریبنده

ي ند دریانورد نبود و در شرایط عادي جاده. تواند از راه دریا به وینترفل برسدناگهان به فکرش رسید که می

استون به منظور شد که توقفی در درگونشد امکانش فراهم میداد، اما اگر سوار کشتی میشاهی را ترجیح می

اي مودبانه از ند به آن طرف آب فرستاده پایسل زاغی را به همراه نامه. باشدصحبت با استنیس برتیون داشته 
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تا این زمان . بود که در آن از لرد استنیس درخواست شده بود به جایگاه خودش در شوراي کوچک برگردد

طرش لرد استنیس محرم رازي بود که جان ارن به خا. کردپاسخی نداشته، اما سکوت تنها شک ند را تشدید می

جست چه بسا در دژ باستانی خاندان تارگرین در انتظارش حقیقتی که می. مرده؛ از این موضوع مطمئن بود

.باشد

تر بعضی اسرار حتی خطرناك. و وقتی به آن دست یافت، آن وقت؟ بعضی اسرار بهتر است که نهفته باقی بمانند

ند خنجري را که کتلین . ها اعتماد داريآني و به از آن هستند که با اشخاصی در میان بگذاري که دوستشان دار

چرا جن مرگ برن را بخواهد؟ مطمئناً براي . چاقوي جن. برایش آورده بود از غالف روي کمرش بیرون کشید

اي دیگر از یک تار؟رازي دیگر یا تنها رشته. ساکت کردن او

کرد، اما آن زمان همچنین گمان ان نمیآیا ممکن بود که رابرت نقشی در آن داشته باشد؟ زمانی چنین گم

تو : کتلین سعی کرده بود که به او هشدار دهد. ها را صادر کندها و بچهکرد که رابرت بتواند دستور قتل زننمی

اگر . کرد، به نفعشان بودهر چه زودتر بارانداز پادشاه را ترك می. شناختی، پادشاه برات غریبه استمرد رو می

.آمیز بود که سوارش شوندکشتی عازم شمال بود، مصلحتهمین فردا یک 

به پیشکار . ها فرستادصدا ولی سریع، به اسکلهوجویی بیدوباره ویون پول را احضار کرد و او را براي پرس

دم، فقط ها یا کیفیت اثاثیه نمیي کابیناهمیتی به اندازه. برام یه کشتی سریع با ناخدایی ماهر پیدا کن«: گفت

».خوام که فوراً حرکت کنممی. یع و امن باشهسر

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، تامراهنمایی«. کردمی

ي مخمل جلیقه. خیال وارد اتاق شد که انگار امروز صبح هیچ اتفاق خاصی رخ نداده بودلرد پتایر چنان بی

آمیز هایش از خز روباه سیاه بود، و لبخند طعنهاي، با شنلی خاکستري پوشیده بود که حاشیهکرمی و نقره

.اش را به لب داشتهمیشگی
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»ممکنه دلیل این مالقات رو بپرسم، لرد بیلیش؟«. سردي از او استقبال کردند به

کشه که نقشه می. کتلت ماهی و بچه خوك برشته. هستم158کنم، براي شام مهمان لیدي تاندازیاد معطلتون نمی«

من راستش رو بخواي،. انگیزهاش همیشه حیرتمنو به ازدواج دختر کوچکترش دربیاره، براي همین سفره

».شمعاشق کتلت ماهی. دم، اما به لیدي نگیدازدواج 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 باشمنمی

. یا رابرت. سرسی. واریس، مثالً. رسهزید چند اسم به ذهنتون میاوه، مطمئنم که اگه فکرتون رو به کار بندا«

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

هیچ غمی بی. فینگر به هر حال نشستهمچنین به مهمانش صندلی تعارف نکرد، اما لیتل.ند افتخار پاسخ نداد

به جاش . نام رو اجیر نکنند، گردن من افتادبعد خروج با شتاب شما، قانع کردن اونا که مردان بی«: ادامه داد

».کنیمکنه که هر کس دختر تارگرینی رو بکشه، ما لردش میواریس مخفیانه خبرش رو پخش می

».کنیمها لقب اعطا میپس حاال به آدمکش«. ند چندشش شد

حقیقتش رو بخواي، من بیش از شما با . نام گرونندمردان بی. القاب مفت هستند«. فینگر شانه باال انداختلیتل

ه بگذار یه سرباز مست با رویاي ارباب شدن سعی کن. همه دم زدتون از شرافت، به دختر تارگرینی کمک کردم

اگه یکی از . شهها حواسشون جمع میشه و بعدش، داتركاي میاحتماالً شکست مفتضحانه. دختره رو بکشه

».شده حساب کردشه دفنها رو به دنبال دختره بفرستیم، دختره رو مینامبی

ر داري که زنی، اون وقت حاال انتظاهاي آهنین حرف میهاي زشت و بوسهتو سر میز شورا از زن«. ند اخم کرد

»کنی؟باور کنم قصدت حفاظت از دختره بوده؟ منو تا چه حد ابله فرض می

».خوب، در واقع به منتهی درجه«: فینگر با خنده گفتلیتل

158 Lady Tanda
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»کنید، لرد بیلیش؟همیشه با موضوع قتل این همه تفریح می«

روي یخ در حال ذوب شما مثل مردي هستید که. قتل نیست که برام جذابه، لرد استارك، بلکه شمایید«

».به باورم اولین صداهاي شکستن رو امروز صبح شنیدم. شهباید بگم که سقوطتون خیلی محشر می. رقصهمی

».کنممن 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 فاحشها اگه تصادفاً موقع غروب هنوز اینجا باشید، خوشحال میام... هیچ«

».گمتازه به لیدي کتلین هم نمی«. فینگر لبخند زدلیتل» .گشتهاي دنبالش میجوريِ شما بدون هیچ نتیجه
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کتلین-34

ي مرتفع براي یه گروه به جاده. فرستادیمرت میبراتون اسکو. دادیدبانوي من، باید اومدنتون رو اطالع می«

».ي سابق ایمن نیستکوچکی مال شما به اندازه

خودمون در کمال تاسف «. رفتاز گذرگاه باال می159کتلین 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 . یافتها را هم در خودش نمیاینجا مرده بودند و حس گریستن براي آن

در اولین حمله سه نفر از دست دادیم، و دو نفر دیگه در . وز راحتمون نگذاشتندها شب و رنشینکوه«. شدمی

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» .دیگه این بار کارمون تمومه

کرد که بران پرچم سوارکارانی که نزدیک کرد و جوك نیشداري تعریف میي تبرش را روي سنگ تیز میلبه

ي کتلین به عمرش از مشاهده. ي آبی آسمانیشدند را تشخیص داد؛ ماه و باز خاندان ارن، سفید در زمینهمی

.هیچ چیز این همه شادمان نشده بود

ریایی ي خپل، صادق و بیاو جوان بیست ساله» .زمان مرگ لرد جان جسورتر شدندها ازقبیله«: سر دانل گفت

بردم، اگه با من بود، صد مرد به کوهستان می«. ايبود، با دماغی پهن و انبوهی از موي پرپشت قهوه

ر حتی حاض. دادم، اما خواهر شما قدغنش کردهکردم و گوشمالی حسابی میکن میشون رو ریشهاستحکامات

ي جنگجوهاي ما نزدیک وطن خواد که همهمی. ي دست رو بدههاش اجازه شرکت در مسابقهنشد به شوالیه

با » .هاگن در برابر سایهبعضی می. در برابر چه چیزي، کسی مطمئن نیست... باشند، تا از ویل دفاع کنند

امیدوارم از «. کندچه کسی صحبت میاضطراب نگاهی به کتلین انداخت؛ انگار ناگهان یادش افتاده بود که با 

».قصد اهانت نداشتم. حدم تجاوز نکرده باشم، بانوي من

ها نه، از از سایه. دانست که خواهرش از چه چیزي بیم داردکتلین می» .رنجونه، سر دانلحرف رك منو نمی«

مان مرگ چیگن به تدریج خیلی آن دو از ز. آمدبه پشت سرش به کوتوله نگاه کرد که در کنار بران می. لنیسترها

موقع ورود به کوهستان، کوتوله . تر بودمرد کوچولو از آنچه کتلین خوش داشت زیرك. با هم صمیمی شده بودند

159 Donnel Waynwood
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ي اي به کمر و تبري به زین داشت، پوستین گربهحاال؟ هنوز اسیر او بود، اما دشنه. اسیر او، و دربند و عاجز بود

ازخوان سر تاس برده بود و زره زنجیربافی داشت که از تن جسد چیگن درآورده وحشی پوشیده بود که از آو

ها و سربازان تحت خدمت خواهرش الیسا و پسر کوچک جان ارن، در دو سمت کوتوله دو ستون از شوالیه. بود

ه که اشتباه ممکن. اي از ترس مشهود نبودآمدند، اما در ظاهر تیریون هیچ نشانهي او میي گروه فرسودهو بقیه

ممکنه که بعد این همه اتفاقات مشخص . پرسیدها را از خودش میکرده باشم؟ اولین بار نبود که کتلین این سوال

گناهه؟ و اگر این چنین باشد، کتلین چه قضاوتی باید از خودش داشته بشه که اون در قضیه برن و جان ارن بی

.ده بودندباشد؟  شش مرد براي آوردن او به اینجا کشته ش

ي شما برسیم، اگه فوراً به دنبال استاد کولمن بفرستید وقتی به قلعه«. هایش را کنار گذاشتکامالً مصمم، شک

چندین بار ترس برش داشته بود که این » .هاش تب کردهسر رودریک به خاطر زخم. کنیدخیلی به من لطف می

به انتها، سر رودریک به زحمت خودش را روي زین نزدیک. ي پیر دالور را خواهد گرفتسفر، جانِ شوالیه

به جایش . کرد و بران اصرار کرده بود که او را به حال خود رها کنند، اما کتلین حاضر به پذیرش نبودحفظ می

.او را به زین بسته بودند و کتلین به مریلیون آواز خوان دستور داده بود که مراقب او باشد

لیدي الیسا دستور داده که استاد براي مراقبت از لرد رابرت تمام مدت «. مکث کردسر دانل قبل از پاسخ دادن

ي شما تونه به جراحات شوالیهاون می. رسهها میدر دروازه یه سپتون داریم که به زخمی. در ایري باشه

».رسیدگی بکنه

ت همین را بگوید که چشمش خواسمی. هاي یک استاد بیش از دعاهاي یک سپتون باور داشتکتلین به آموخته

ي سنگی کوهستان در دو طرف، در هایی دراز ساخته شده از خود دیوارهبه استحکامات مقابلش افتاد؛ ستون

توانستند در کنار هم از آن بگذرند؛ دو برج شد که چهار نفر به زحمت میجایی که مسیر آن قدر تنگ می

هاي خاکستري، روي جاده قوس یده، تراشیده شده از سنگها، که پلی سرپوشنگهبانی دوقلو روي شیب صخره

ها و پل ها، کنگرههایی ساکت از شکاف تیراندازهاي برجصورت. کردزده بود و آن دو را به هم متصل می

. اي از دروازه به بیرون تاختوقتی تقریباً دیگر به باال رسیده بودند، شوالیه. ها بودندمراقب نزدیک شدن آن

اش خاکستري بودند، اما ردایش به رنگ امواج آبی و قرمز ریورران بود و یک ماهی براق سیاه، هاسب و زر
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ي چه کسانی قصد عبور از دروازه«. کردهاي ردا را به روي شانه سنجاق میمزین به طال و لعل سیاه، چین

»خونین را دارند؟

».لین استارك و همراهان ایشانسر دانل وینوود، در کنار لیدي کت«: ي جوان پاسخ دادشوالیه

از خونه خیلی دوري، کت . گفتم که بانو چقدر آشناستمی«. ي دروازه روبند کالهخودش را بلند کردشوالیه

».کوچولو

شنیدن آن صداي خشنِ » .شما هم همین طور، عمو«: هایی که کشیده بود، با لبخند گفترغم تمام سختیعلی

.عقب، به دوران بچگی بردگرفته، کتلین را بیست سال به 

».ي من روي دوشمهخونه«: عمویش رك گفت

».تون رو ببینمدوست دارم دوباره قیافه. کالهخودتون رو بردارید. ي شما در قلب منهخونه«

اما وقتی کالهخودش را برداشت، کتلین دید که » .گذشت عمر متاسفانه باعث بهبودش نشه«: بریندن تالی گفت

مشخصات صورتش آب رفته و چروکیده شده بودند و زمان رنگ خرمایی را از موهایش . دگویاو دروغ می

ي دزدیده بود و برایش تنها خاکستري باقی گذاشته بود، اما لبخند، ابروهاي پرپشت هزارپا مانند، و خنده

»الیسا از اومدنت خبر داشت؟«. هاي آبی سیر، همان بود که به خاطر داشتچشم

دار توفان باشیم، ترسم که ما طالیهمی«. شدندبقیه داشتند پشت سرش جمع می» .ادن نبودفرصت اطالع د«

».عمو

.وینوودها همیشه عاشق تشریفات بودند» ي ورود به ویل را داریم؟اجازه«: سر دانل پرسید

ي ورود شما اجازهبه نام رابرت ارن، فرمانرواي ایري، مدافع ویل، مدافع راستین شرق، به«: سر بریندن پاسخ داد

».بیایید. سپارم که به صلح ایشان احترام بگذاریددهم و میمی
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ي خونین گذشت، مکانی که در عصر قهرمانان ي دروازهو بدین ترتیب، کتلین پشت او راه افتاد و از زیر سایه

اي از ه منظرهدر سمت دیگر بناهاي سنگی، کوهستان ناگهان ب. عام کرده بودندچند ارتش یکدیگر را قتل

.ها غرق در نور سحري ارنهاي برفی باز شد که نفس کتلین را بند آورد؛ درههاي سبز، آسمان آبی و قلهدشت

هاي عریض با جریانی آلود گسترده شده بود؛ زمینی با خاك سیاه حاصلخیز، رودخانهمقابلش به سمت شرقِ مه

ها درخشیدند، و همه از هر طرف تحت حفاظت قلهه میي کوچک که در آفتاب مثل آینآهسته، صدها دریاچه

هایی گاردن نیز کدوهایی بزرگتر و میوهگندم و ذرت و جو در مزارع سر برافراشته بودند و حتی در هاي. بودند

ي مرتفع به ها در انتهاي غربی دره ایستاده بودند، جایی که جادهآن. شدتر از محصول اینجا پیدا نمیشیرین

. کردتر را شروع میهاي پست دو فرسنگ پایینرسید و سقوط پیچ در پیچش به زمینگذرگاهش میآخرین 

هاي شمالی چنان نزدیک به نظر دره در اینجا باریک بود، عرضش بیش از نیم روز سواري نبود، و کوه

ي اري به نام نیزهي ناهموباالي سر همه، قله. خواست دست دراز کند و لمسشان کندرسیدند که کتلین میمی

تاج آن که پشت مه مخفی . کردندهاي دیگر براي دیدنش به باال نگاه میشد، کوهی که حتی کوهغول دیده می

هاي اشکي وسیع غربی آن، شبحی از یک رودخانه، روي دیواره. بود، سه و نیم فرسنگ از کف دره باالتر بود
ي سنگ تیره را اي درخشان آن در زمینهاصله هم برق نقرهکتلین حتی از این ف. ، به پایین جاري بودآلیسا

.دیدمی

هاي اشکاونجاست، کنار «: عمویش وقتی دید که او توقف کرده، اسبش را به کنار اسب او آورد و با اشاره گفت
آفتاب هاي سفید پراکنده است، اون هم اگه خیلی دقت کنی و شه برق زدناز اینجا تنها چیزي که دیده می. آلیسا

».ي مناسب روي دیوارها بتابهبا زاویه

اند، آن قدر مرتفع که تعریفش را از ند شنیده بود؛ هفت برج، مانند خنجرهایی که به شکم آسمان فرو رفته

»چقدر راهه؟«. توانی روي ایوان بایستی و به ابرها در پایین نگاه کنیمی

».برهرسیم، اما صعود یک روز دیگه وقت میتونیم قبل غروب به کوهستان بمی«: عمو بریندن گفت
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بانوي من، در کمال شرمندگی من امروز بیش از این قادر به جلو رفتن «: صداي سر رودریک از پشت بلند شد

رسید که کتلین هاي نامرتب تازه درآمده، پایین افتاده بود و چنان خسته به نظر میصورتش پشت سبیل» .نیستم

.سقوط کندنگران شد مبادا از اسب

عموي من ترتیب رسیدنم به ایري رو . شما چند صد برابر انتظار من زحمت کشیدید. کنمو مجبورتون نمی«

».لنیستر باید با من بیاد، اما دلیلی نداره که شما و بقیه، همین جا استراحت و تجدید قوا نکنید. دهمی

جز سر رودریک، تنها بران، » .ر ما منت گذاشتنداگه مهمان ما بشن، ب«: ها گفتسر دانل با نزاکت جدي جوان

ي کنار تقاطع سر ویلیس ود و مریلیون آوازخوان از گروهی باقی مانده بود که براي یاري او از مهمانخانه

.ها راه افتاده بودندجاده

نجام داستان رو بانوي من، استدعا دارم که اجازه بدید همراهتون تا ایري بیام، تا سرا«: مریلیون جلو آمد و گفت

.زدندهایش با اشتیاق برق میرسید؛ چشمپسر نزار، اما به طرز عجیبی مصمم به نظر می» .به مانند آغازش ببینم

ها بیاید؛ انتخاب گردن خود او بود و کتلین کتلین هیچ وقت از آوازخوان درخواست نکرده بود که با آن

اع که دفن نشده باقی گذاشته بودند، در این سفر زنده مانده دانست که او چگونه با وجود این همه مرد شجنمی

شاید به خاطر اینکه تا . کردبه هر حال، اینجا حاضر بود، با ریشی ژولیده که تا حدي ظاهرش را مردانه می. بود

».ایرادي نداره«. اینجا آمده بود، کتلین چیزي به او مدیون بود

».من هم میام«: بران اعالم کرد

رسید؛ سرباز مزدور از دانست که بدون او هرگز به ویل نمیمی. آمدري با بران کمتر خوشش میاز همسف

با این . ترین جنگجوهایی بود که به عمرش دیده بود و شمشیرش در باز کردن راهشان کمک کرده بودسرسخت

ودش از مهربانی هیچ شجاعت را داشت، و همین طور قدرت، اما در وج. آمدهمه، کتلین از آن مرد خوشش نمی

کند، و با صدایی آهسته ها دیده بود که کنار لنیستر سواري میو خیلی وقت. اش اندك بوداثري نبود، و وفاداري

داد که او را همین حاال و همین جا از کوتوله جدا کند، اما بعد ترجیح می. خندندهاي خصوصی میبه جوك

. رسیداي براي دریغ کردن همان اجازه از بران به نظرش نمیمودبانهموافقت با همراهی مریلیون تا ایري، راه 

.متوجه شد که بران در واقع از او اجازه نخواسته بود» .هر طور مایلید«
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هاي اسب. ها مشغول شدهاي آنسر ویلیس ود پیش سر رودریک ماند، سپتونی با صدایی ظریف با زخم

ي ماه سر دانل قول داد که پرنده به ایري و دروازه. نحیف بیچارههاي خودشان را نیز باقی گذاشتند؛ حیوان

هاي تازه نفس برایشان آوردند که از نژاد کوهستان با بدنی از اسطبل اسب. ها را اطالع دهدبفرستد و آمدن آن

. رفتکتلین در کنار عمویش به سمت کف دره پایین . پرمو بودند، و در عرض چند ساعت دوباره به راه افتادند

.آمدندپشت سرشان، بران، تیریون لنیستر، مریلیون و شش نفر از افراد بریندن می

بریندن تالی آن قدر صبر کرد تا یک سوم مسیر به پایین سپري و فاصله از گوش دیگران کافی شد، بعد به او رو 

».خب، بچه، از این توفانی که گفتی برام تعریف کن«: کرد و پرسید

تعریفش بیش از باور . اما به هر حال به او تعریف کرد» .چندین ساله که دیگه بچه نیستم، عمو«: کتلین گفت

فینگر و برخورد تصادفی با تیریون لنیستر در ي الیسا و سقوط برن، خنجر آدمکش و لیتلنامه: کتلین طول کشید

.ي بین راهیمسافرخانه

بریندن تالی . تر شدن اخم سایه انداختندایش با عمیقهعمویش در سکوت گوش داد؛ ابروهاي کلفت روي چشم

او برادر لرد هاستر بود، پنج سال کوچکتر، . هاي هر کسی جز پدر کتلینبه حرف... ي خوبی بودههمیشه شنونده

وقتی که کتلین هشت سال داشت، در یکی از . آورد آن دو با هم نزاع داشتنداما از زمانی که کتلین به خاطر می

بریندن با خنده . گفت» هاي تالیبز سیاه گله«ات شدیدتر از معمولشان بود که لرد هاستر به بریندن مشاجر

آال است، براي همین او باید به جاي بز سیاه ماهی سیاه باشد، و از آن ها قزلمتذکر شده بود که نشان خاندان 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. زاع تا روز ازدواج او و الیسا ادامه یافته بودن

هاي اندکی که طبق نامه. ترك ریورران به منظور خدمت به الیسا و شوهر جدیدش، لرد ایري، را اعالم کرد

.رادرش را به زبان نیاورده بودنوشت، لرد هاستر از آن زمان به بعد هرگز نام بادمور به کتلین می

هاي لرد هاستر با اشک براي فیش کسی بود که بچههاي بچگی کتلین، بریندن بلکبا این وجود، در تمام سال

شتافتند، در حالی که پدرشان زیادي سرش مشغول بود و مادرشان زیادي هایشان به نزدش میتعریف دلتنگی

شان صبورانه بریندن به درد دل همه... ، حتی پتایر بیلیش، مالزم پدرشانو بله... کتلین، الیسا، ادمور. ناخوش



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۴١۵صفحھ 

ها خندیده بود و در زمان ها همراه آنداد، و در موفقیتگوش داده بود، همان طور که اکنون داشت گوش می

.ها همدردي کرده بودشان با آنهاي بچگانهبدبیاري

ت ماند و در این مدت اسب او خودش راهش را در شیب وقتی داستانش تمام شد، عمویش مدت طوالنی ساک

در صورت حرکت لنیسترها، وینترفل دوره . پدرت باید قاطعانه برخورد کنه«: سرانجام گفت. یافتتند جاده می

».و ویل پشت کوهستان پناه گرفته، اما ریورران درست سر راهه

خوام که یه پرنده یري رسیدیم، از استاد کولمن میوقتی به ا. من هم همین نگرانی رو دارم«: کتلین اقرار کرد

فرستاد؛ دستورهایی که ند رساندنشان را به پرچمدارهایش، به منظور هاي دیگري نیز باید میپیام» .بفرسته

»ي جمعی در ویل چطوره؟روحیه«. تقویت مواضع دفاعی شمال، به او سپرده بود

حبوب بود و وقتی پادشاه جیمی لنیستر رو به مقامی منصوب کرد لرد جان خیلی م. خشمگین«: بریندن اقرار کرد

الیسا به ما دستور داده که به پسرش . ها بوده، توهین سختی حس شدکه نزدیک به سیصد سال در اختیار ارن

ي مرگ دست و خواهرت تنها کسی نیست که در مورد نحوه. زنهمدافع راستین شرق بگیم، اما کسی رو گول نمی

با دهانی سفت نگاهی » .ي شک درازهکسی جرات نداره که آشکارا بگه جان به قتل رسیده، اما سایه.مشکوکه

».و موضوع پسره هم هست«. به کتلین انداخت

.براي رد شدن از زیر یک صخره که روي پیچ تندي را گرفته بود، سرش را پایین آورد» پسره؟ مگه چشه؟«

د رابرت، شش ساله، ناخوش، اگه عروسکش رو بگیري احتماالً لر«. آه کشید. صداي عمویش مضطرب بود

وارث حقیقی جان ارن به شهادت تمام خدایان، اما کسانی هستند که به باورشون براي اشغال . گیرهاش میگریه

کرده، نستور این چهارده سال گذشته که لرد جان در بارانداز پادشاه خدمت می. مقام پدرش زیادي ضعیفه

بقیه . گن که باید تا زمان بالغ شدن پسره به حکومت ادامه بدهها میم مقام بوده و خیلی از زمزمهقائ160رویس

. هاي میدان نبرد جمع شدندخواستگارها مثل کالغ. اعتقاد دارند که الیسا باید دوباره ازدواج کنه، و خیلی زود

».ایري پر از اونا شده

160 Nestor Royce
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. اي گرانبهایسا هنوز جوان بود و قلمروي کوهستان و دره، جهیزیهتعجبی نداشت؛ ال» .انتظارش رو باید داشت«

»اي در میاد؟الیسا به عقد شوهر دیگه«

اما تا حاال درخواست لرد نستور و چندین مرد . گه که بله، به شرط اینکه مرد مناسبش رو پیدا کنهخودش می«

».شوهرش رو انتخاب کنهخوره که این بار خودش باید قسم می. ي دیگه رو رد کردهشایسته

».تونه از الیسا به این خاطر ایراد بگیرهي مردم تو کسی هستی که نمیبین همه«

از بازي لذت . به نظرم الیسا تنها اداي جستجوي خواستگار مناسب رو در میاره... گیرم، اماو ازش ایراد نمی«

زمانی که پسرش به سنی برسه که بتونه در بره، اما به باورم خواهرت قصد داره خودش حکمرانی کنه، تا می

».عمل هم اسم لرد ایري رو داشته باشه

».تونه با خردمندي یه مرد حکومت کنهیه زن هم می«

» .اشتباه نکن، کت، الیسا به تو شباهت نداره. تونهزن مناسب می«. عمویش از گوشه چشم به او نگاهی انداخت

ترسم که ببینی خواهرت اون قدر که دوست داري به حالت مفید میراستش رو بخواي، «. یک لحظه مکث کرد

».نیست

»منظورت چیه؟«. متوجه نشده بود

الیسایی که از بارانداز پادشاه برگشت، همون دختري نیست که بعد انتصاب شوهرش به مقام دست به جنوب «

اسی بود، اما ازدواجشون مقتضاي شنلرد ارن شوهر وظیفه. باید که بدونی. ها براش سخت بودهاون سال. رفت

».سیاست بوده، نه از روي عالقه

».مثل مال خود من«

زایی، دو برابر اون سقط، مرگ دو بار مرده. شبیه به هم شروع شدند، اما سرانجام تو از خواهرت شادتر بوده«

زیه که حاال الیسا به کتلین، خدایان به الیسا تنها یک فرزند اعطا کردند و اون طفلکی تنها چی... لرد ارن

خواهرت . تعجبی نداره که گریختن رو به تحویل دادن پسره به لنیسترها ترجیح داد. خاطرش زنده است

اون مثل یه دزد در تاریکی شب از . ترسهترسه، دخترم، و لنیسترها بدترین چیزي هستند که ازشون میمی
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و حاال تو شیر رو به ... ش رو از دهن شیر بیرون بکشهي سرخ گریخت و تا ویل دوید، تنها براي اینکه پسرقلعه

».دم درش آوردي

افسار اسبش را کشید و هر قدم را با . دهان یک دره در سمت راستش به درون تاریکی باز بود» .در زنجیر«

.احتیاط انتخاب کرد

من یه تبر روي «.آمدتیریون لنیستر پشت سرشان به آهستگی پایین می. عمویش به عقب نگاه کرد» اوه؟«

زنجیرها کجان، . کنهي پول که مثل سایه دنبالش میبینم و یه سرباز گرسنهزینش و یه خنجر روي کمرش می

»عزیزم؟

زنجیر داشته باشه . کوتوله اینجاست و به انتخاب خودش نبوده«. کتلین با عدم آسایش روي زین جا به جا شد

شوهر الیسا . هاش نیستاز من خواستار پاسخگویی اون در قبال گناهالیسا کمتر . یا نه، به هر صورت اسیر منه

».ي الیسا بود که اولین هشدار بر علیه اونا رو به ما دادبود که لنیسترها به قتل رسوندند و نامه

.گفت شک داردآهی کشید که می» .امیدوارم حق با تو باشه«. فیش به او لبخند زدبریندن بلک

جاده عریض و . هایشان شروع به راست شدن کردرب رسیده بود که شیب زیر سم اسبخورشید به آسمان غ

بعد رسیدن به کف دره، سرعت . هاي وحشی و رویش علف افتادمستقیم شد و براي اولین بار چشم کتلین به گل

نینی هایی کوچک با ساکهاي سبز و دهکدهگذشت؛ چهارنعل از میان جنگلحرکتشان افزایش یافت و خوش می

هاي درخشان زیر آفتاب هاي میوه و مزارع طالیی گندم رد شدند، چند بار به رودخانهتنبل گذشتند، از باغ

عمویش طبق رسم یک سوار با پرچمی دوگانه را مامور تاختن در جلویشان کرده بود؛ پرچم باال ماه و . زدند

هاي داران و تاجرین و سوارکاران خاندانهاي مزرعهارابه. باز خاندان ارن و زیري ماهی سیاه خودش بود

.کردندکشیدند و راه را برایشان باز میکوچکتر کنار می

. ي غول بود، هوا کامالً تاریک شده بودي نیزهي مستحکمی رسیدند که در دامنهبا این وجود وقتی به قلعه

پل متحرك باال کشیده . رقصیدهاي تاریک خندق میسوختند و ماه شاخدار روي آبها روي باروها میمشعل

هاي مربع شکلِ پشت آن روشنایی هاي برجي آهنین پایین بود، اما کتلین باالي دروازه و پنجرهشده و دروازه

.دیدمی
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ي خندق رفت تا پرچمدار او به لبه» .ي ماهدروازه«: کشید، عمویش گفتوقتی گروهشان براي توقف افسار می

».نگاه کن. حتماً منتظر ماست. مقر لرد نستور«. را مطلع کندبا فریاد ماموران دروازه 

ي عظیم کوه که در ابتدا چیزي جز سنگ و درخت ندید؛ بدنه. هایش را بلند کرد، باال و باال و باالترکتلین چشم

سپس نور آتش در خیلی باال را دید؛ یک برج که . ستاره بودتاریکی شب پنهان شده و به سیاهی آسمان بی

تر و باالي آن، مرتفع. ها خیره بودهایی نارنجی به آنهایش مثل چشمي شیب کوه ساخته شده و روشناییرو

سرانجام، . خورد که بیش از کورسویی در آسمان نبوددورتر، یکی دیگر بود و همچنان باالتر، سومی به چشم می

هاي سفید، کتلین دچار شدن به باال به برجبا خیره. شددر ارتفاع پرواز بازها، برق سفیدي زیر مهتاب دیده می

.سرگیجه شد؛ چقدر باال

».ایري«: شنید که مریلیون با بهت زمزمه کرد

اگه قصد داري ما . اي به مهمان ندارندها ظاهراً چندان عالقهارن«. صداي تیز تیریون لنیستر طلسم را شکست

».دم همین جا خودم رو بکشمیرو در تاریکی وادار به صعود از اون کوه بکنی، ترجیح م

».کنیمگذرونیم و فردا به محض طلوع، صعود رو شروع میشب رو اینجا می«: بریندن گفت

»ریم؟ من در بزسواري تجربه ندارم؟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 » .ه تراشیده شدهروي سطح کوه، پل«: کتلین گفت

.ها را ذکر کرده بودجان ارن در اینجا، آن پله

ها زیادي باریکند براي اسب. شن، اما وجود دارندها دیده نمیاون قدر تاریکه که پله«. عمویش با سر تایید کرد

: شهي بین راهی محافظت میمسیر توسط سه قلعه. شتر مسیر بر میاني بیو شیبشون زیاده، اما قاطرها از عهده

».برنقاطرها ما رو تا اسکاي باال می. استون و اسنو و اسکاي

»و بعد اون؟«. تیریون با تردید به باال نگاه کرد
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یا شاید شما . ریمبقیه راه رو پیاده باال می. بعدش شیب مسیر حتی براي قاطرها هم زیاده«. بریندن لبخند زد

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

».ب رو بدمشون تا باال به همراه نان و شراب و سیتونم ترتیب سواريمی

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 اگه شما پیاده باال می. شهاستقبال سرنوشتش بره، مطمئناً خیلی سرافکنده می

».ما لنیسترها غرور خاصی داریم. کار رو بکنم

ها بهش بعضی«. کردتکلف او، کتلین را خشمگین میلحن تمسخرآمیز و رفتار بی» غرور؟«: با تندي گفتکتلین

».تکبر و طمع و شهوت براي قدرت. گنتکبر می

برادرم بدون تردید متکبره، پدرم مظهر طمعکاریه، خواهر عزیزم، سرسی، با هر نفسی «: تیریون لنیستر پاسخ داد

الزمه که . ي کوچولو معصوم هستمي یه برهاما من به اندازه. شهراي قدرت اضافه میکشه به شهوتش بکه می

.تبسم کرد» براتون بع بع کنم؟

شده بلند شد و پل متحرك غژغژ کنان پایین کاريقبل اینکه فرصت پاسخ داشته باشد، صداي زنجیرهاي روغن

ها را به سمت دیگر خندق وردند و عمویش آنها مشعل به بیرون آسربازان براي روشن کردن مسیر آن. آمد

ها ي شوالیهي ماه، در حیاط در محاصرهلرد نستور رویس، پیشکار اعظم ویل و محافظ دروازه. راهنمایی کرد

اي شکل بود و اي بشکهمرد تنومندي با سینه» .لیدي استارك«. تعظیم کرد. ها استقبال کندمنتظر بود تا از آن

.ودتعظیمش بدقواره ب

ي یان شناخت؛ پسرخاله، این مرد را تنها از روي شهرتش می»لرد نستور«. کتلین پیاده شد تا جلوي او بایستد

ما سفر طوالنی و «. تري از خاندان رویس، با این وجود اربابی مقتدر در حد خودي کم اهمیتبرنزي، از شاخه

».سقفتون پذیراي ما باشیداگه ممکنه، لطف کنید و امشب زیر . اي داشتیمکنندهخسته
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. سقف من در اختیار شماست، بانوي من، اما خواهر شما، لیدي الیسا، از ایري دستور فرستاده«: لرد نستور گفت

شن و به محض روشن شدن هوا به باال ي گروه شما اینجا اسکان داده میبقیه. خواد که شما رو بالفاصله ببینهمی

».شنفرستاده می

بریندن تالی هیچ وقت مردي نبود که در » این چه دیوانگیه؟«: رك گفت. پایین پریدعمویش از اسب

صعود در شب، اون هم وقتی ماه کامل نیست؟ حتی الیسا هم باید بدونه که «. کار باشدهایش مالحظهحرف

».اش یه گردن شکسته استنتیجه

موي . باریک اندامی به کنار لرد نستور آمديدختر هفده هجده ساله» .شناسن، سر بریندنقاطرها راه رو می«

به کتلین . ي زنجیرباف سبکی پوشیده بوداش کوتاه اصالح شده بود و لباس سواري چرمی و جلیقهتیره

باعث افتخارمه . رسهدم که هیچ آسیبی به شما نمیبانوي من، بهتون قول می«. تر از رئیسش تعظیم کردموقرانه

».گه که پدرم حتماً بز بودهمایکل می. من صدها بار در تاریکی صعود کردم. مکه شما رو به باال برسون

»تو اسم هم داري، دخترم؟«. اي جز لبخند زدن نداشتنازید که کتلین چارهاو آن قدر به خودش می

».، اگه باب طبعتون باشه، بانوي من161مایا استون«

ها بود، در ویل، استون نامی براي حرامزاده. فظ کردباب طبعش نبود؛ کتلین به زحمت لبخند را روي صورتش ح

هایی که بدون ها، سنت براي بچهگاردن؛ در هر یک از هفت پادشاهیهمانند اسنو در شمال و فالورز در هاي

کتلین چیزي بر علیه این دختر نداشت، اما . شدند نام فامیلی متداول کرده بوداسمی از جانب خودشان متولد می

ي ند در دیوار افتاد و آن فکر خشمگینش کرد؛ و همچنین همزمان احساس گناه اختیار به یاد حرامزادهناگهان بی

.سعی کرد کلمات را براي پاسخ گفتن سرهم کند. کرد

بره، خوره که شما رو سالم پیش لیدي الیسا میمایا دختر زیرکیه و اگه قسم می«. لرد نستور سکوت را پر کرد

».تا به حال منو شرمنده نکرده. کنممن باور می

سپارم که به دقت مراقب لرد نستور، به شما می. گذارم، مایا استونپس خودم رو در اختیار تو می«: کتلین گفت

».زندانی من باشید

161 Mya Stone
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سپارم که براي زندانی یک فنجان شراب و جوجه به دقت کباب شده بیارید، قبل و من به شما می«: لنیستر گفت

شه اگه یه دختر هم فراهم کنید، اما فکر کنم که از شما درخواست زیادي بد نمی. ز گشنگی هالك شهاز اینکه ا

.بران با صداي بلند خندید» .محسوب بشه

فقط بعد آن بود که به کوتوله » .شه، بانوي مني شما عمل میطبق گفته«. لرد نستور اعتنایی به شوخی نکرد

».ولی در برج ببرید و براش گوشت و شراب فراهم کنیدحضرت لنیستر رو به سل«. 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 آسمانی . دو قاطر در حیاط باالیی زین شده، و حاضر و آماده بودند. کرد

ها پشت دروازه، جنگل کاج. کرد، مایا کمک کرد که سوار یکی از قاطرها شودي پشتی باریک را باز میوازهدر

ها آنجا بودند، به عمق صخره تراشیده شده و به آسمان و صنوبرها انبوه بود و کوه مانند دیواري سیاه بود، اما پله

ها بعضی«: کرد، گفتیان جنگل تاریک هدایت میمایا وقتی که قاطرها را از دروازه به م. کردندصعود می

گیرند، زیادي محکم داره یا سرگیجه میوقتی هول برشون می. ترندهاشون رو ببندند، راحتبینند که اگه چشممی

» .قاطرها از اون کار خوششون نمیاد. گیرندقاطر رو می

قصد داري مشعل روشن . شمب ترس نمیمن یه تالی متولد شدم و با یه استارك ازدواج کردم، آسون مغلو«

.ها به سیاهی قیر بودندپله» کنی؟

مایکل . ها کافی هستندهاي صافی مثل امشب، ماه و ستارهدر شب. کنهمشعل کورت می«: دخترك قیافه گرفت

. او خودش سوار شد و قاطرش را به باال رفتن از اولین پله واداشت» .هاي جغد رو دارمگه که من چشممی

.ها راه افتادمرکب 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 . 163مالزم سر لین کوربریه. 162مایکل عشق منه، مایکل ردفورت«: مایا شرح داد

».د از اون شوالیه شد، ازدواج کنیمیا سال بع

162 Mychel Redfort
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. کتلین لبخند زد، اما لبخند آغشته به غصه بود. چنین شاد و معصوم با رویاهایش خیلی به سنسا شباهت داشت

او . هایشانها در رگي کهن در ویل هستند، با خون نخستین انسانها فامیلی با سابقهدانست که ردفورتمی

ي او ترتیب یافتن خانواده. چ ردفورتی هرگز با یک حرامزاده ازدواج نخواهد کردشاید عشق مایا باشد، اما هی

تري را خواهند داد، با یک کوربري یا وینوود یا رویس، یا شاید دختر خاندانی بزرگتر خارج از زوج مناسب

.اگر هم مایکل ردفورت با این دختر بخوابد، روي بستر خطاکارها خواهد بود. ویل

درختان از دو طرف فضا را تنگ کرده و روي . تر بوده کتلین شهامت امیدوار بودن را داشت، آسانصعود از آنچ

رسید دارند از کرد، آن چنان که به نظر میمسیر خم شده بودند تا سقف سبزي بسازند که ماه را هم خاموش می

گی ناپذیر بودند، و مایا استون ظاهراً هایشان استوار بود و خستولی قاطرها قدم. روندتونل دراز تاریکی باال می

ها، به جلو و عقب سطح کوهستان رفتند، همراه چرخش و دور زدن پلهباال می. به واقع نعمت دید در شب داشت

هاي فرو ریخته، مسیر را چنان پوشانده بودند که سم قاطرها کمترین حد صدا ي ضخیمی از سوزنالیه. رفتندمی

انگیز بود و حرکت مالیم باعث آهسته تاب خوردن کتلین روي زین کوت رخوتس. دادروي صخره را می

.کردزیاد طول نکشید که باید با خواب مبارزه می. شدمی

مایا با . هاي آهنین جلویشان ظاهر شدي عظیمی با ستوناي چرت زده بود، چون ناگهان دروازهشاید چند لحظه

هاي آهنی روي دیوارهاي سنگیِ مستحکم تعبیه شده بودند و سرنیزه. و پیاده شد» استون«: شادمانی اعالم کرد

ي تنومندي در داخل، شوالیه. در پاسخ به فریاد مایا دروازه باز شد. دو برج مدور کلفت روي قلعه تسلط داشتند

سوخته و ها سیخ کبابآني بین راهی بود خیلی خودمانی احوال مایا را جویا شد و به ي این قلعهکه فرمانده

در مدتی که در حیاط سرپا غذا . کتلین متوجه نبود که چقدر گرسنه است. پیاز تعارف کرد که هنوز داغ بودند

اش به لباسش چکید، ي داغ از روي چانهشیره. نفس منتقل کردندها را به قاطرهاي تازهخورد، مهترها زینمی

.ها اعتنا نکردکشیدهاما مثل قحطی

. رسیدتر میبخش دوم صعود به نظر کتلین خطرناك. نور ستارگان بر قاطري جدید سوار بودبعد دوباره زیر 

مایا چند . خوردهاي شکسته به چشم میتر بودند و اینجا و آنجا سنگریزه و سنگها فرسودهشیب تندتر بود، پله

اصالً خوب نیست که «. ندهاي سقوط کرده را از روي مسیر کنار بزبار مجبور شد که پیاده شود تا تکه سنگ

163 Lyn Corbray
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ها درخت. کرداکنون ارتفاع را بیشتر حس می. اي جز موافقت نداشتکتلین چاره» .این باال پاي قاطرتون بشکنه

کشید و مویش را روي هایش را میوزید، با ضربات تیزي که لباستر بودند و باد با شدت بیشتري میپراکنده

تر ي ماه را خیلی پایینشد و استون را در زیر، و دروازهرو به پایین میهاگاهاً شیب پله. ریختهایش میچشم

.ها بیشتر از چند شمع نبودهاي آنروشنایی مشعل. دیداز آن می

همچنین . اي با دیوارهایی از الوار داشتاسنو از استون کوچکتر بود و تنها یک تک برج مستحکم و سربازخانه

با این . ش بدون مالت روي هم چیده شده بودند، اسطبلی از دیدها مخفی بودهایپشت دیوار کوتاهی که سنگ

تر ي بین راهی پایینهاي سنگی قلعهچنان بود که بر تمام مسیر پلهغول ينیزهيدیوارهحال، موقعیتش روي 

بجنگد، در حالی دشمنی با قصد هجوم به ایري، مجبور بود که براي رسیدن به استون پله به پله . اشراف داشت

رو بود، نان و پنیر، ي جوان مضطربی با صورت آبلهفرمانده که شوالیه. باردکه تمام مدت از اسنو سنگ و تیر می

اگه مخالفتی «. ها تعارف کرد، اما مایا نپذیرفتو همچنین فرصتی براي گرم کردن خود در برابر آتش به آن

.کتلین با سر تایید کرد» .وي منندارید، بهتره به مسیرمون ادامه بدیم، بان

برفک پسر خوبیه، بانوي «. مایا وقتی قاطر را دید لبخند زد. مال او سفید بود. نفس دادندها قاطر تازهباز به آن

».ندازهاگه از شما خوشش نیاد جفتک می. هاش باثباته، اما باید مراقب باشیدروي یخ هم قدم. من

اثري از یخ هم نبود و کتلین از . پرانی در کار نبودفید بود؛ شکر خدایان، جفتکظاهراً کتلین مورد پسند قاطر س

از اینجا به باال . گه که صد سال پیش مرز شروع برف از اینجا بودمادرم می«: مایا گفت. این هم خشنود بود

قدر پایین کوه برف یادم نمیاد که جایی این«. شانه باال انداخت» .شدهمیشه سفید بود و یخ هیچ وقت ذوب نمی

».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

زمستون داره خواست به او بگوید کهدلش می. تابستان گذرانده بود و تنها چیزي بود که با آن آشنایی داشت

شاید سرانجام داشت به یک استارك تبدیل . کلمات نوك زبانش بودند؛ کم مانده بود که بگوید. رسه، دخترممی

.شدمی
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شد، سپس به تدریج تا اش بلند میگرفت، مانند گرگی در بیابان در اطرافشان زوزهباالتر از اسنو، باد آرام نمی

تر بودند، این باال ستارگان روشن. کردا را به انجام همین عمل اغوا میهشد؛ انگار که آنحد نیستی آرام می

ي آسمان صاف سیاهی ها برسد، و هالل ماه عظیمی در زمینهچنان نزدیک که انگار کم مانده بود دستش به آن

ها بر اثر پله. استتررفتند، کتلین دید که نگاه به باال از نگاه به پایین سادههمین طور باالتر که می. شددیده می

شماري قاطر، ترك برداشته بودند و حتی با وجود تاریکی هوا، ها یخ زدن و آب شدن و عبور تعداد بیقرن

ها را به وقتی به ستیغی مرتفع رسیدند که دو تیغه از صخره. شداش میتماشاي ارتفاع باعث باال آمدن دل و روده

باد ممکنه یه کمی ترسناك باشه، . بهتره که جلوي قاطر حرکت کنیماینجا «. کرد، مایا پیاده شدهم وصل می

».بانوي من

کتلین از تاریکی به مسیر روبرویش نگاه کرد؛ طولش تنها بیست قدم بود و نزدیک به سه قدم عرض داشت، اما 

اه افتاد، قاطرش هاي سبک به رمایا با قدم. شنیدجیغ باد را می. هر دو طرفش را پرتگاهی با شیب تند گرفته بود

اما بیش از یک قدم برنداشته بود که . نوبت او بود. گذشتندبا آرامش دنبالش کرد، انگار که از یک حیاط می

. کرد، حجم عظیم هواي سیاه که اطرافش را گرفته بودفضاي خالی را حس می. هاي ترس شداسیر آرواره

باد در گوشش داد کشید و با چنگ انداختن به ردایش . لرزید و جرات قدم برداشتن نداشتایستاد؛ از ترس می

کتلین خیلی با احتیاط به عقب قدم برداشت، اما قاطر پشت سرش بود و . سعی کرد که او را از لبه پرت کند

.جریان عرق سرد روي پشتش را حس کرد. میرماینجا می: با خودش فکر کرد. نشینی نبودامکان عقب

صداي دخترك به نظر از هزار فرسنگ دورتر » لیدي استارك، حالتون خوبه؟«:مایا از سمت دیگر صدا کرد

.آمدمی

».اش برنمیام، دخترممن از عهده... من«. کتلین تالی استارك آنچه از غرورش باقی بود را قورت داد

».ببینید چقدر عرض مسیر زیاده. تونیددونم که میتونید، میچرا، می«

. ها شده بودندي بچهچرخید، کوه و آسمان و قاطرها مثل فرفرهدنیا داشت دور سرش می» .خوام نگاه کنمنمی«

.هایش را بست وسعی کرد تنفسش را منظم کندکتلین چشم

».تکون نخورید، بانوي من. رسماالن براي کمک می«: مایا گفت
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و کشیده شدن چرم روي سنگ ي باد به زوزه. تکان خوردن، آخرین کاري بود که کتلین قصد انجامش را داشت

طناب . هاتون رو ببندیداگه دوست دارید چشم«. سپس مایا پیشش بود و با مالیمت دستش را گرفت. گوش داد

. بینیدکنم، آسونه، میشما رو راهنمایی می. خیلی خوبه، بانوي من. رو ول کنید، برفک خودش راهش رو میاد

حاال یکی . دیدید. پاتون رو حرکت بدید، فقط به جلو سرش بدیدهمینه، . حاال به خاطر من یه قدم بردارید

و به این ترتیب، هر یک از پاها به » .بله. یکی دیگه، جلو برید. تونید بدویددلتون بخواد می. هول نشید. دیگه

اعتنا ینوبت، قدم بعد قدم، دختر حرامزاده کتلین را کور و لرزان از آن مسیر گذراند، در حالی که قاطر سفید ب

.کرددنبالشان می

ها برافراشته اي که اسکاي نام داشت، تنها دیوار بلند هاللی شکلی بود که از چیده شدن بدون مالت سنگقلعه

اینجا سرانجام تاج . ي والریا هم زیباتر بودهاي سر به فلک کشیدهشده بود، اما به چشم کتلین استارك از برج

هاي باال آویزان هاي درازي از صخرهده از باد اسکاي یخ زده بودند و قندیلهاي فرسوشد؛ سنگبرفی آغاز می

.بودند

. ها صبح بخیر گفت و دروازه در برابرشان گشوده شددمید که مایا با فریاد به نگهبانسپیده داشت از شرق می

شکی . خوردنمیها در هر اندازه به چشمي بزرگی از سنگپشت دیوارها چیزي جز چند ردیف سکو و توده

ي صخره مقابلشان، یک غار در دیواره. ترین کار در دنیا بودنبود که در اینجا آغاز کردن بهمنی از سنگ، ساده

ممکنه کمی تاریک باشه، اما . داخل خود کوه. اسطبل و سربازخونه اونجا هستند«: مایا گفت. دهان گشوده بود

از اینجا به بعد، مسیر بیشتر شبیه یه . تونن باال بیانکه قاطرها میاینجا آخرین حدیه . حداقل از باد در امانیم

».تنها یک ساعت دیگه و بعدش ما به مقصد رسیدیم. پله، اما زیاد هم بد نیستجور نردبان سنگیه تا راه

بیش از فاصله. هاي ایري را ببیندتوانست پایهدرست در باالي سر، در نور محو سحر می. کتلین به باال نگاه کرد

هاي عمویش به یاد حرف. از پایین به کندوي عسل سفید کوچکی شباهت داشت. رسیدششصد قدم به نظر نمی

. تر به دنیا میانها عاقللنیسترها شاید غرور داشته باشند، اما تالی«: به مایا گفت. ي سبد و باالبر افتاددرباره

».رمها میمن با شلغم. د پایین بفرستندبگو که یه سب. کردمتمام روز و بیشتر شب سواري می



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۴٢۶صفحھ 

مرد تنومندي با رداي آبی آسمانی و . وقتی کتلین استارك سرانجام به ایري رسید، خورشید کامالً طلوع کرده بود

ي ، فرمانده164اش به کتلین کمک کرد که از سبد خارج شود؛ او سر واردیس ایگننقش ماه و باز روي سینه

در کنارش استاد کولمنِ الغر و مضطرب ایستاده بود که کمبود مو و اضافی . ارن بودي جان محافظین خانواده

» .لیدي استارك، افتخار به همون اندازه که غیرمنتظره است، بزرگه«: سر واردیس گفت. پهناي آرواره داشت

به خواهرتون خبرش رو. البته بانوي من، افتخار بزرگیه«. ي موافقت جنبانداستاد کولمن سرش را به نشانه

».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 قلعهدر مقیاس خاندان. ي مارپیچ راهنمایی کردندپلهمردها او را از اتاق باالبر به یک راه

ي کوه عظیم، مانند تیرهاي یک تیردان، سفت کنار هم چیده شده ی بود؛ هفت برج باریک که روي شانهکوچک

گفت که سیلوي آن به بزرگی مال وینترفل خانه نداشت، اما ند مینیازي به اسطبل یا آهنگري یا سگ. بودند

گذشت، راهروهاي میان آن میبا این وجود وقتی کتلین از. هایش گنجایش پانصد سرباز را دارنداست و برج

.شدگرداند و به شکل غریبی خالی از سکنه احساس میها را برمیسنگی صداي خالیِ قدم

هاي هنوز لباس خواب به تن داشت، موي خرمایی درازش روي شانه. اش منتظر او بودالیسا در اتاق شخصی

کرد، اما وقتی هاي شب را با شانه باز میگیخوردکنیزي 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«: الیسا در گوشش زمزمه کرد. دوید و بازوانش را دور کتلین انداخت

».خیلی وقت پیش بود

خواهرش دو . ها تاثیرش را گذاشته بودگذشت آن. ر واقع پنج سال گذشته بود؛ پنج سال ظالمانه براي الیساد

تر از کتلین بود، اما بدنش فربه شده بود و قدش کوتاه. رسیدتر به نظر میتر بود، با این حال مسنسال جوان

اما مال او مات و خیس بودند و هیچ گاه ها را داشت،چشمان آبی تالی. آلود بودپریده و پفصورتش رنگ

اي همچنان که در آغوش او بود، کتلین دختر ظریف با سینه. گیر شده بوددهان کوچکش بهانه. آرامش نداشتند

داشتنی و سرشار باال گرفته را به خاطر آورد که آن روز در سپت ریورران در کنارش ایستاده بود؛ چقدر دوست

164 Vardis Egen
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ي که از زیبایی خواهرش باقی مانده بود، انبوه موي خرمایی پرپشتی بود که تا کمرش تمام چیز. از امید بود

.ریخته بود

».ايخسته... تو ظاهراً سالمی، اما«: کتلین دروغ گفت

ي حاضرین شد؛ کنیزش، استاد ظاهراً آن وقت متوجه بقیه» .بله، بله. خسته«. خواهرش از آغوش او کنار کشید

ها دست موقع خروج آن» .خوام با خواهرم خصوصی صحبت کنممی. ما رو تنها بگذارید«. کولمن، سر واردیس

...کتلین را نگه داشته بود

. مانند پنهان شدن خورشید پشت ابر بود. ي او را دیدکتلین تغییر قیافه. و به محض بسته شدن در رهایش کرد... 

ونو اینجا آوردي، بدون حتی یه اطالع دادن ساده، عقلت رو از دست دادي؟ بدون اجازه ا«: الیسا با تشر گفت

»...کشونیما رو به دعواي خودت با لنیسترها می

سوخت، اما در صداي آتش بزرگی در آتشدان می. کردشنید را باور میکتلین به سختی آنچه می» دعواي من؟«

ي لعنتی رو تو بودي که اون نامه. اولش تو بودي که درگیر دعوا شدي، خواهر«. الیسا هیچ اثري از گرمی نبود

».براي من فرستادي، تو بودي که نوشتی لنیسترها شوهرت رو به قتل رسوندن

به حق خدایان، کت، ! هیچ قصد مقابله با اونا رو نداشتم! به منظور هشدار دادن به تو تا از اونا برحذر باشی«

»دونی چکار کردي؟می

رابرت ارن، لرد . د، لباس گشاد ضخیمش دور بدنش پیچ خوردالیسا چرخی» مامان؟«: صداي ضعیفی گفت

به طرز . ها زل زده بودایري، با عروسکی در دستش در چهارچوب در ایستاده بود و با چشمانی درشت به آن

اش نسبت به سنش کوچک بود، تمام عمرش ناخوشی کشیده بود و گاه به گاه بدنش انگیزي الغر بود، جثهرقت

».صدا شنیدم«. نامیداد آن را بیماري لرز میاست. لرزیدمی

با این حال خواهرش سرزنش را با نگاه متوجه . زدکتلین فکر کرد که تعجبی نداشت؛ الیسا تقریباً داشت داد می

»یادت میاد؟. خواهر من، لیدي استارك. این خاله کتلینه، عزیزم«. او کرد
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، گرچه آخرین بار که کتلین را دیده بود، کمتر از »فکر کنم«اي به او نگاه کرد و گفت پسرك بدون هیچ عالقه

.یک سال سن داشت

هاي رختخواب او را مرتب کرد و با موي مالفه» .بیا پیش مامان، شیرینم«: الیسا کنار آتش نشست و گفت

. دونستجان می. شنوي باور نکنخوشگل نیست؟ قوي هم هست، چیزهایی که می«. اي او ور رفتظریف قهوه

گفت و دست منو اون قدر محکم مرتب اسم رابرت رو می. آخرین حرفش. شهبه من گفت که تبار حفظ می

خواست همه بدونند که بچه می. تبار خودش. شهبهشون بگو که تبار حفظ می: گفت. چنگ زد که جاش موند

».شهمن چه پسر قوي و خوبی می

»...ما. شه که باید سریع اقدام کنیماتفاقاً بیشتر واضح میالیسا، اگه در مورد لنیسترها حق با تو باشه، «

»طبیعت حساسی داره، مگه نه عزیزم؟. جلوي بچه نه«: الیسا گفت

ند فکر . کاري نیستپسرت فرمانرواي ایري و مدافع دره است، و االن وقت مالحظه«: کتلین به او یادآوري کرد

».کنه که شاید کار به جنگ بکشهمی

رابرت کوچولو از روي شانه نگاهی به کتلین انداخت » .ترسونیپسرم رو می! ساکت«: تشر ساکتش کردالیسا با 

: الیسا زمزمه کرد. عروسکش روي حصیرها افتاد و خودش را سفت به مادرش فشرد. و شروع کرد به لرزیدن

هایش را یکی از پستاني لباسش را گشود وسینه» .کنهمامان اینجاست، هیچی اذیتت نمی. نترس، شیرین من«

ي مادرش پسر با اشتیاق آن را گرفت، صورتش را روي سینه. بیرون کشید؛ سفید و سنگین بود، با نوکی سرخ

.الیسا موي او را نوازش کرد. مخفی کرد و شروع کرد به مک زدن

مد، ریکان سه ساله، ي خودش به یادش آبچه. پسر جان ارن: ناباورانه فکر کرد. دانست که چه بگویدکتلین نمی

براي اولین بار . قرار بودندهاي ویل بیتعجبی نداشت که حکمران. با سنی نصف این پسر اما چندین برابر شَرتر

...اش را به لنیسترها بسپاردمتوجه شد که چرا پادشاه قصد داشت بچه را از مادر جدا کند و سرپرستی

.تلین مطمئن نبود که مخاطبش او بود یا پسرشک» .ما اینجا در امانیم«: گفتالیسا داشت می
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کنی قایم اگه فکر می. هیچ کس در امان نیست«. شدخشمش داشت برانگیخته می» .احمق نباش«: کتلین گفت

».کنیشه که لنیسترها فراموشت کنند، در کمال تاسف اشتباه میشدن در اینجا باعث می

ي ونا بتونند یه ارتش از کوهستان رد کنند و از دروازهحتی اگه ا«. الیسا گوش پسرش را با دستش گرفت

».رسههیچ دشمنی دستش به ما در این باال نمی. خودت دیدي. خونین هم رد بشن، ایري تسخیر ناپذیره

اي تسخیر هیچ قلعه«. خواسته که اخطار بدهدمتوجه شد که عمو بریندن می. خواست به او سیلی بزندکتلین می

».ناپذیر نیست

تنها مساله اینه که با این جن که تو برام آوردي، . گنهمه این طور می. این یکی هست«: الیسا پافشاري کرد

»چکار باید کنم؟

.نوك پستان خیس و سرخ بود» آدم بدیه؟«: داشت پرسیدلرد ایري در حالی که از پستان مادرش دهان برمی

».گذاره که بچه کوچولوش رو اذیت کنهامان نمییه آدم خیلی بد، اما م«. اش را پوشاندالیسا سینه

».پروازش بده«: رابرت با اشتیاق گفت

».کنیمشاید دقیقاً کاري باشه که می. شاید همین کار رو کردیم«: الیسا موي پسرش را نوازش کرد و گفت
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ادارد-35

زن روي پوستی به . یکل یافتهفینگر را گرم صحبت با زنی قدبلند و خوشخانه، لیتلدر اتاق نشیمن فاحشه

پستان داشتند و دختري خوش165کنار آتش، هیوارد. اي پوشیده بود که با پر تزئین شده بودسیاهی جوهر، جامه

ي راستش را از دست داده بود، در ي زنجیرباف و چکمهظاهراً هیوارد فعالً کمربند، ردا، زره. کردندبازي می

ي خیس از جوري کسل لبخند به لب کنار پنجره. هایش را تا کمر باز کندهحالی که دخترك مجبور شده بود دکم

.بردکند و از منظره لذت میهایش را رو میکرد که چگونه هیوارد کارتباران ایستاده بود، تماشا می

».کار من اینجا تموم شده. وقت رفتنه«. هاي دستکشش را کشیدپله مکث کرد و انگشتند پایین راه

رم به می. شه، قرباناطاعت می«: جوري گفت. به سرعت برخاست و با شتاب وسایلش را جمع کردهیوارد

.به سمت خروجی رفت» .ها کمک کنمدر آماده کردن اسب166ویل

دست زن سیاهپوست را بوسید، یک شوخی . اي آداب زمان جدایی را بجا آوردفینگر بدون هیچ عجلهلیتل

کار شما یا رابرت؟ «: قیدي گفتبا بی. به خنده انداخت، سپس پیش ند آمدخصوصی زمزمه کرد که زن را 

کنه و با شمشیر پادشاه بینه، با صداي پادشاه صحبت میگن که دست رویاهاي پادشاه رو در خواب میمی

»...هاي پادشاه رو هم شریک هستیدبه این معناست که شما معشوقه. کنهحکومت می

بدون شما پیدا کردن این . کنماز کمکتون ناسپاسی نمی. رد بیلیش، توقع زیادي داریدل«. ند حرفش را قطع کرد

و من دیگه . به این معنا نیست که حاضرم تمسخر شما رو تحمل کنم. کشیدخانه شاید چند سال طول میفاحشه

».دست پادشاه نیستم

».دایرولف باید حیوون بداخالقی باشه«: فینگر با دهانی کج گفتلیتل

جوري . ند کاله شنلش را باال کشید. ریختستاره میرفتند، باران گرمی از آسمان سیاه بیوقتی به اسطبل می

فینگر را با یک دست گرفته بود و با دست ویل جوان درست پشت سر جوري افسار مادیان لیتل. اسبش را آورد

165 Heward
166 Wyl
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ه، به در اسطبل تکیه داده بود و به او اي پابرهنفاحشه. رفتهاي شلوارش ور میدیگرش با کمربند و دکمه

.خندیدمی

فینگر سوار شد لیتل. ند سر تکان داد و به روي زین نشست» گردیم، سرورم؟حاال به قلعه برمی«: جوري پرسید

.جوري و بقیه دنبالشان کردند. و به کنار او آمد

به این نتیجه . میل نیستم که اونو ازش بخرمکنه، بیشاتایا کاسبی موفقی رو اداره می«: فینگر گفتبین راه، لیتل

شن و وقتی ها ندرتاً غرق میفاحشه. تري از کشتی هستندگذاري عاقالنهها سرمایهخانهرسیدم که فاحشه

لرد پتایر به شوخی خودش » .ي مردم ندارهدریایی سراغشون میاد، خوب، پول دزدها فرقی با پول بقیهدزد

.خندید

هاي تاریک و خلوت بارانداز بعد مدتی او ساکت شد و در سکوت از خیابان. وراجی داديند به او اجازه

وقفه مانند یاد روي سر ند به گرمی خون و بی. هایشان رانده بودباران همه را به زیر سقف. پادشاه گذشتند

.شدندقطرات درشت آب روي صورتش به پایین جاري می. چکیدهاي قدیم میگناه

لیانا این را شبی در وینترفل، خیلی وقت پیش، زمانی » .کان نداره خودش رو به یه تخت محدود کنهرابرت ام«

شنیدم که از یه «. وعده داده بود، به ند گفته بود» استورمز اند«که پدرشان دست او را به فرمانرواي جوان 

ار کردن دشوار بود و حاضر به ند آن بچه را در آغوشش نگه داشته بود؛ انک» .دختري 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. مردي شریف و صادق است که از صمیم قلب دوستش خواهد داشت

».و تغییر بدهتونه ذات یک مرد رشیرینه، اما نمی

بدون شک باکره بوده؛ در صورت چرب بودن . دخترك آن قدر جوان بود که ند شهامت پرسیدن سنش را نداشت

مویش قرمز روشن . هاي سطح باالتر همواره قادر به فراهم کردن یک باکره بودندخانهپیشنهاد مشتري، فاحشه

وقتی پستانش را درآورد تا نوك آن را در دهان . ندها مثل نمک پاشیده شده بودمکاش ککبود و روي پل بینی

. اسمش رو بارا گذاشتم«: داد گفتوقتی به بچه شیر می. مکی استاش نیز ککنوزاد بگذارد، ند دید که سینه

»...خیلی به ایشون شباهت داره، مگه نه، سرورم؟ دماغش، موها
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بین انگشتانش به مانند ابریشمِ . را نوازش کرده بودي نوزاد 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 خوشگلهبهش بگید که بچه. اگه ایرادي نداره... وقتی ایشون رو دیدین، بهش بگین، سرورم، اگه«

توانست به عشق پایان ناپذیر سوگند رابرت می. ین نفرین شده بودند این چن» .گمبهش می«: ند قول داده بود

به یاد قولی افتاد که به لیانا وقتی که . کردبخورد و قبل غروب فراموشش کند، اما ند استارك به حرفش عمل می

.داد، داده بود و بهایی که به خاطر حفظ آن قول پرداخته بودجان می

شاتایا گفته که به . خورم، سرورمبه خدایان قدیم و جدید قسم می. اي نبودمو بهش بگید که با هیچ کس دیگه«

پس حتماً بهشون . تونم نصف سال مرخصی داشته باشم، همین طور به این امید که ایشون برگردهخاطر بچه می

».شتهمیشه واقعاً به من محبت دا. خوام، فقط ایشونگید که من منتظرم؟ جواهر یا هیچ چیز دیگه نمیمی

».دم که بارا محتاج نباشهگم، دخترم، و قول میبهش می«. ند پکر فکر کرد که خوش به حالت

سوار بر اسب . اش بیرون کشیدسپس دخترك لبخند زده بود؛ لبخندي چنان همراه با امید که قلب ند را از سینه

تري از خودش ي جوانسخهدید؛ چقدر به ندر دل شب بارانی، ند صورت جان اسنو را در مقابل خودش می

اند؟ گیرند، چرا چنین شهوتی را در مردها کاشتهها سخت میاگر خدایان این چنین بر حرامزاده. شباهت داشت

»دونید؟هاي رابرت چی میلرد بیلیش، از حرامزاده«

».خوب، براي شروع، بیشتر از تو داره«

»چند تا؟«

اهمیتی داره؟ اگه با تعداد کافی از «. هایی از آب به پشت شنلش سرازیر شدندجوي. فینگر شانه باال انداختلیتل

. کنی، و اعلیحضرت در این مورد هیچ وقت شرم نشون ندادههاشون هدیه دریافت میها بخوابی، از بعضیزن

ي چاره. که شب ازدواج لرد استنیس صاحب شددونم که اون پسر در استورمز اند رو رسماً پذیرفته، همونیمی

گه که رابرت وسط رنلی می. مادر یه فالرنت بود، دخترخاله و از خدمتکارهاي لیدي سلیس. اي نداشتدیگه

ي باال برده و قفل درِ اتاق تخت زفاف رو رقصیدند، دختره رو به طبقهجشن، وقتی که استنیس و عروسش می
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دونه، براي همین وقتی پسره متولد ي ننگی براي شرافت خاندان زنش میس اینو لکهظاهراً لرد استنی. شکونده

شایعاتی شنیدم که سه سال پیش، وقتی «. ي چشم به ند نگاهی انداختاز گوشه» .شد، اونو پیش رنلی فرستاد

حب دوقلو رابرت براي حضور در مسابقات لرد تایوین به غرب رفته بود، از یه پیشخدمت در کسترلی راك صا

اون . گذشت دادندفروشی که از اونجا میها رو بکشند و مادر رو به یه بردهسرسی ترتیبش رو داد که نوزاد. شد

».شون، اهانت شدیدي به غرور لنیسترها بودههمه نزدیک به خونه

به . شدمیهاي شنیعی نظیر این در مورد هر فرمانرواي بزرگی در مملکت تعریفداستان. ند استارك اخم کرد

کرد؟ رابرتی که ایستاد و فقط تماشا میاما آیا پادشاه کنار می... کردراحتی در مورد سرسی باورش می

شناخت این چنین در بستن چشم به روي چیزهایی که مایل کرد، اما رابرتی که میشناخت حتماً مداخله میمی

»هاي غیرشرعی پادشاه عالقمند شد؟ه بچهمقدمه بچرا جان ارن بی«. به دیدنشان نبود، مهارت نداشت

حتماً رابرت ازش خواسته بود که به تامین . اون دست پادشاه بود«. ي خیسش را باال انداختمرد کوتاه، شانه

».ها رسیدگی کنهبودن بچه

ونو تري بوده، وگرنه چرا اي مهمحتماً یه مساله«. 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 خندیدلیتل

تعجبی . کردندفروش رو پر کرده و به این خاطر باید ساکتش میکه اعلیحضرت شکم چند فاحشه و زن ماهی

کنه که خورشید از شرق طلوع عدش به همه فاش میي زندگی بدي، بي ادامهاگه به همچین مردي اجازه. نداره

».کنهمی

براي اولین بار در چندین سال اخیر، دید که به ریگار تارگرین فکر . ند استارك جوابی جز اخم کردن نداشت

.کردها بوده؛ چنین فکر نمیخانهآیا ریگار مشتري دایم فاحشه. کندمی

سوزاند و صداي برخورد قطرات به زمین بلند هایش را میچشماکنون ریزش باران شدت بیشتري یافته بود، 

: کرد که جوري صدایش بلند شدهاي آب سیاه که به پایین تپه سرازیر بودند نگاه میبه جوي. شده بود

.و بالفاصله خیابان پر از سرباز شد. دادصدایش با نگرانی هشدار می» .سرورم«
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پوش فلزي، کالهخودهاي آهنی با شیرهاي طالیی روي تاجشان اقي زنجیرباف روي چرم، دستکش و سند زره

فرصت شمارش نداشت، اما حداقل ده نفر بودند که . رداهایشان، خیس از باران، از پشتشان آویزان بود. دید

و وقتی اسبش » !پشت سر«: فریاد ویل را شنید. پیاده در یک صف، خیابان را با شمشیر و نیزه سد کرده بودند

شمشیر جوري از غالف بیرون . بستندنشینی را میي بیشتري از سربازان را دید که راه عقبرداند، عدهرا برگ

»!میریدراه رو باز کنید، وگرنه می«. کشیده شد

شون خیلی اما گله«. دیدند جریان باران روي صورت او را می» .کشنها زوزه میگرگ«: ها گفتي آنفرمانده

».کوچیکه

».این چه معنایی داره؟ ایشون دست پادشاه هستند«. محتاطانه با اسبش چند قدم جلو رفتفینگرلیتل

ي روي صفحه سینه. صف براي او راه باز کرد. کردگل صداي سم اسب کهر را محو می» .دست پادشاه بودند«

».سی هستندراستش رو بخواي، حاال دیگه مطمئن نیستم چه ک«. غریدطالیی، شیر لنیستر با گردنکشی می

کنی چکار فکر می. در قلعه منتظر برگشت ما هستند. لنیستر این دیوانگیه، بذار ما رد شیم«: فینگر گفتلیتل

»کنی؟داري می

».کنهدونه که چکار میمی«: ند با خونسردي گفت

د استارك؟ در برادرم که یادتون هست، لر. گردممن دنبال برادرم می. کامالً درسته«. جیمی لنیستر لبخند زد

».یه مرد کوتاه قد. هاي ناهمسان، زبون تندموي 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«

»کسی ممکنه بد برادرم رو بخواد؟

».دستور من براي پاسخگویی در قبال جرایمش اسیر گرفته شدهبرادرت به «

»...سروران من«. فینگر با نگرانی غریدلیتل
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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 » .بمیريدم که شمشیر در دست برم، اما ترجیح میباشه، گلوت رو مثل ایریس می

هاي رفتم، چون دوست نداشتم لباسلرد بیلیش، اگه جاي شما بودم، با عجله از اینجا می«. فینگر انداختلیتل

».گرانبهام خونی بشن

صف لنیسترها » .هاي شهر رو با خودم میارمنگهبان«: به ند قول داد. فینگر نیازي به ترغیب بیشتر نداشتلیتل

فینگر به مادیانش مهمیز زد و پشت یک لیتل. ي عبور داد، سپس پشت سر او بسته شده شد و به او اجازهگشود

.پیچ ناپدید شد

ها و درهاي اطراف ها از پنجرهچشم. ها سه در برابر بیست بودندافراد ند شمشیرهایشان را کشیده بودند، اما آن

گروه او سواره بود، لنیسترها جز خود جیمی پیاده . داشتکردند، اما هیچ کس قصد مداخله نتماشایشان می

تري یک تاخت به جلو ممکن بود که آزادشان سازد، اما به نظر ادارد استارك چنین رسید که تاکتیک امن. بودند

».کشهمنو بکشی کتلین حتماً تیریون رو می«: کش هشدار دادبه شاه. در اختیار دارند

اي را به سینه ند گرفت که خون آخرین پادشاه اژدهاساالر را چشیده کاري شدهجیمی لنیستر نوك شمشیر طال

اما حاضر «. آه کشید» .نه... کشه؟ به نظرمکنه؟ کتلین تالی شرافتمند یه گروگان رو میهمچین کاري می«. بود

پس فکر کنم «.جیمی شمشیر طالیی را به غالفش برگرداند» .نیستم با جان برادرم، سرِ شرف یه زن قمار کنم

» .ده یا نهدونم که اهمیتی مینمی. که باید بذارم به پیش رابرت فرار کنی و تعریف کنی که چقدر ترسوندمت

وقتی پشت ردیف سربازانش رسید، . جیمی موهاي خیسش را با انگشت به پشت شانه کرد و اسبش را چرخاند

».اي به لرد استارك نرسهه صدمهترگار، مواظب باش ک«. اش نگاه کردرو به عقب به فرمانده

».اطاعت، سرورم«

ند از میان تاریکی شب و باران، سفیدي لبخند » ...تونیم اجازه بدیم که بدون هیچ تنبیهی رد شه، پسنمی... اما«

».افرادش رو بکشید«. جیمی را دید

از . ند فریاد ویل را شنیدشد کهجیمی دیگر داشت چهارنعل دور می» !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 شدنددو طرف سربازها به آن
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آور سم فلزي با صدایی چندش. جوري کسل به پهلوي اسبش زد و یورش برد. کشیدند؛ یکی را کشتمی

ویل داشت . اي جوري آزاد بودار کشید و براي لحظهسرباز دوم کن. صورت یکی از محافظین لنیسترها را له کرد

ند به سمت او تاخت، شمشیرش را . شدداد و از روي اسبش که در حال مرگ بود پایین کشیده میفحش می

ترگار به زانو افتاد، تاج شیر از وسط نصف شده بود، خون روي صورتش به . روي کالهخود ترگار فرود آورد

زد که یک نیزه به شکمش فرو هایی که افسار اسبش را گرفته بودند ضربه میه دستهیوارد ب. ریختپایین می

جوري، فرار ! نه«: ند داد کشید. ریختها بود، از شمشیرش باران سرخ میناگهان جوري دوباره کنار آن. رفت

.درد مدتی کورش کرد و در دهانش مزه خون را چشید. 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، محاصرهدید که آن

. وقتی اسب ند به روي پاهایش برخاست، ند سعی کرد که بلند شود، اما با فریادي بلند دوباره افتاد. فرود آمدند

باران . اي مدتی، آخرین چیزي بود که دیدبر. دیدزدگی نوك استخوان شکسته از ساق پایش را میبیرون

.ریختریخت و میریخت و میمی

اسبش نزدیک شد، بوي تند خون به . ها تنها بودهایش را گشود، با مردهوقتی لرد ادارد استارك دوباره چشم

هایش را از شدت درد رويند خودش را در میان گل به جلو کشید، دندان. مشامش خورد، چهارنعل دور شد

کردند و مردم شروع به هاي روشن با شمع تماشا میها از پنجرهصورت. ها طول کشیدبه نظر سال. هم فشرد

.ها کردند، اما هیچ کس براي کمک پا پیش نگذاشتخروج از درها و کوچه

.فینگر و نگهبانان شهر او را در خیابان در وضعی یافتند که جسد جوري کسل را به آغوش گرفته بودلیتل

اي محو از رنج ها از جایی یک تخت روان حاضر کردند، اما از بازگشت به قلعه برایش جز خاطرهردا طالیی

آورد که زیر نور خاکستري اوایل سحر، به یاد می. کشیدن باقی نماند و چندین بار هوشیاریش را از دست داد

دیوارهاي عظیم را به رنگ خون درآورده هاي صورتی روشن باران سنگ. ي سرخ را در مقابلش دیدهیکل قلعه

.بود

ي خشخاش شیره. بنوشید، سرورم«: کردسپس استاد بزرگ پایسل با یک فنجان باالي سرش بود و زمزمه می

».براي تسکین درد
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ي ابریشمی گفت که شراب را بجوشاند و مقداري پارچهآورد و سپس پایسل به شخصی میبلعیدن را به یاد می

.د؛ و این آخرین چیزي بود که درك کردتمیز بیاور
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دنریس-36

آساي برنزي تشکیل شده بود که روي پاهاي عقب برخاسته بودند ي اسب وییس داترك از دو اسب غولدروازه

.تیز تشکیل دهندرسید تا یک تاقِ نوكهایشان صد قدم باالتر از جاده به هم میو سم

با این وجود . خوردو بنایی به چشم نمی... ر ندارد، محتاج دروازه استدانست که چرا وقتی شهري دیوادنی نمی

ي دروازه در دوردست دیده هاي عظیم، باشکوه و زیبا، و کوه ارغوانی در زمینهجلویش قد کشیده بودند، اسب

ران هاي درازي انداخته بودند که کال دروگو در کنار سواهاي برنزي روي علفزار مواج سایهنریان. شدمی

.ي خدایان هدایت کردهمخونش، کاالسارش را از زیر سم آن دو به جاده

ویسریس سوار اسب بود؛ بعد آن روز . ها در مشایعت سر جورا و برادرش وارد شداي دنبال آندنی روي نقره

صدا » رائه مارکال«ها به استهزا او را در علفزار که دنی او را رها کرد تا پاي پیاده به کاالسار برگردد، داترك

کال دروگو روز بعد جایی در یک ارابه به او پیشنهاد کرده بود و ویسریس . زدند، یعنی پادشاه پا زخمیمی

ها، ها براي خواجهکنند؛ ارابهبا تکبر پایان ناپذیري که داشت، متوجه نشده بود که تمسخرش می. پذیرفته بود

: این باعث کسب لقب دیگري شد. ها بودندها و خیلی مسنهاي نزدیک به زایمان، خیلی کوچکمعلولین، زن

برادرش تصور کرده بود که آن روش عذرخواهی کال است از آنچه که دنی . سوار، پادشاه ارابه»کال راگات«

شوالیه . دنی از سر جورا تمنا کرده بود که به ویسریس حقیقت را نگوید که مبادا باعث شرم او گردد. کرده بود

دنی مقدار . اما مطابق خواست دنی عمل کرده بود... ه بود که کمی شرمساري به نفعِ خود پادشاه استپاسخ داد

آغوشیِ دوریا را صرف کرده بود تا دروگو نرم شود و اجازه دهد که هاي همفراوانی التماس و تمام حقه

.ها ملحق شودویسریس دوباره در راس صف به آن

خورد، فقط علف هیچ بنا یا انسانی به چشم نمی» شهر کجاست؟«: شدند، پرسیدمیوقتی از زیر تاق برنزي رد 

ها در طی قرون هایی گرفته بودند که داتركهاي باستانی از تمام سرزمیناي که دو طرفش را مجسمهبود و جاده

.چپاول کرده بودند

».ي کوهجلوتر، در دامنه«: سر جورا پاسخ داد
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هاي خداوند. ان به تاراج رفته و قهرمانان مسروقه در دو سمت صف کشیده بودندي اسب، خدایپشت دروازه

. ي خود را به آسمان نشانه گرفته بودندي به شکل صاعقهي شهرهاي مرده، عصاهاي شکستهفراموش گشته

حتی هایشان ترك خورده و رنگ گرفته بود، و صورت. کردندپادشاهان سنگی از روي مسندشان به دنی نگاه می

هاي جوانِ چاالك که پوششی جز گُل نداشتند، روي دوشیزه. نامشان هم در میان غبار زمان ناپدید شده بود

هیوالها کنار جاده در میان چمن ایستاده . ریختندهایی شکسته، هوا میرقصیدند یا از جامسکوهایی از مرمر می

دارِ آماده هاي نیشهاي غران، مانتیکورهایی با دمبودند؛ اژدهاهاي سیاه آهنین با چشمانی از جواهر، شیردال

داشتنی بودند که نفسش را ها چنان دوستبرخی از مجسمه. دانستحمله و سایر حیواناتی که اسمشان را نمی

سر . آوردآورند، برخی دیگر چنان بدقیافه و هولناك بودند که دنی به زحمت تماشایشان را طاقت میبند می

.ي دوم احتماالً از سرزمین سایه در ماوراي آشائی هستندهجورا گفت که دست

».هاي متفاوتو از کلی سرزمین. چقدر زیاد«: دنی گفت. رفتاي آهسته جلو مینقره

کرد ویسریس دقت می» هاي شهرهاي مردهزباله«: با پوزخند گفت. ویسریس چندان تحت تاثیر قرار نگرفته بود

شدند، با این وجود ها متوجه میي اندکی از داتركصحبت کند که تنها عدهکه به زبان مشترك هفت پادشاهی

. انددنی ناخودآگاه به محافظینش در پشت سر نگاهی انداخت تا مطمئن شود که حرف برادرش را نشنیده

دشون هاي برتر از خوها بلدند اینه که چیزهایی که انسانتنها چیزي که وحشی«: قیدي ادامه دادویسریس با بی

وگرنه براي من هیچ ارزشی . اونا واقعاً در کشتار مهارت دارند«. خندید» .و کشتار... ساختند رو بدزدند

».نداشتند

».اونا حاال ملت من هستند، تو نباید وحشی صداشون کنی، برادر«: دنی گفت

شانه به اگو و از روي. به زبان مشترك... » .زنهاژدها هر جور که خوشش بیاد حرف می«: ویسریس گفت

هاي ها ظرفیت فهم صحبتببین، وحشی«. راکارو نگاهی انداخت و به لبخندي تمسخرآمیز مفتخرشان ساخت

. ي سنگیِ پنجاه قدمیِ فرسوده از خزه روي جاده سایه انداخته بودیک مجسمه» .هاي متمدن رو ندارندانسان

ین خرابه وقت تلف کنم تا دروگو ارتشم رو بهم چقدر دیگه باید در ا«. ویسریس با کسالت به آن چشم دوخت

».بده؟ از انتظار کشیدن خسته شدم
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»...پرنسس باید به دوش کالین معرفی بشن«

اي که ي پیشگویی سرنوشت تولهها، بله، و بعدش اون نمایش مسخرهعجوزه«. برادرش حرف شوالیه را قطع کرد

اره؟ از خوردن گوشت اسب خسته شدم و حالم از بوي این چه اهمیتی براي من د. در شکمشه، قبالً بهم گفتی

اي از پودر معطر را نگه اش را بو کرد که همیشه در آنجا کیسهآستین گشاد جلیقه» .خورهها بهم میوحشی

هاي ابریشمی و پشمی ضخیمی تمام لباس. جلیقه کثیف بود. اي داشته باشدبعید بود که چندان فایده. داشتمی

.با خود از پنتاس آورده بود، در سفر کثیف شده و از شدت عرق رنگ گرفته بودندکه ویسریس 

. شن که بیشتر مورد پسند شما باشن، اعلیحضرتدر بازار غربی غذاهایی پیدا می«: سر جورا مورمونت گفت

قولش کال وقتی خودش مناسب بدونه، به . هاي شهرهاي آزاد براي فروش کاالهاشون به اینجا میانبازرگان

».کنهعمل می

اژدها . اون یه تاج به من قول داده و من مصمم هستم که به دستش بیارم. به نفعشه بکنه«: ویسریس با اخم گفت

به . ي وقیحی از یک زن افتاد که شش پستان و سر راسو داشتنگاهش به مجسمه» .کنهتمسخر رو تحمل نمی

.اش کندکنار جاده رفت تا از نزدیک بررسی

: رسید، به سر جورا گفتوقتی صدا دیگر به برادرش نمی. عالً خالص شده بود، اما اضطرابش کاهش نیافتدنی ف

».کنم که خورشید و ستارگان من زیاد اونو منتظر نگذارهدعا می«

. کاالسار جاي اون نیست. موندبرادر شما باید در پنتاس منتظر می«. شوالیه با تردید به ویسریس نگاه کرد

».و سعی کرد که بهش هشدار بدهایلری

».شوهرم بهش قول تاجی از طال داده. رهبه محض اینکه ده هزار نفرش رو داشته باشه، می«

همین رو بهشون گفتم، . ها متفاوتهها به زندگی با ما غربینگاه داترك... بله، کالیسی، اما«. سر جورا غرولند کرد

ویسریس عقیده داره که شما رو . ساالرها تاجر نیستنداسب. یستمثل ایلریو، اما برادرتون گوشش بدهکار ن

در عوض به ویسریس . اما کال دروگو باورش اینه که شما یه هدیه هستید. خوادفروخته و االن بهاش رو می
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کسی حق مطالبه چیزي از. کنند، اون هم از یه کالهدیه رو مطالبه نمی. اما به وقتش... اي خواهد داد، بلههدیه

».کال رو نداره

. داددانست، با این حال انجامش میدنی علت دفاع از برادرش را نمی» .منتظر گذاشتنش درست نیست«

».تونه هفت پادشاهی رو درو کنهکش داترکی میگه که با ده هزار نعرهویسریس می«

».کنهتونه با ده هزار جارو یه اسطبل تمیزویسریس نمی«. سر جورا باد به دماغ انداخت

چطور اگه ویسریس نباشه؟ اگه ... چطور«. آمیز او جا خورده استتوانست تظاهر کند که از لحن تحقیردنی نمی

»ها توانایی فتح هفت پادشاهی رو دارند؟اي رهبر اونا باشه؟ شخصی مقتدرتر؟ اون وقت داتركکس دیگه

اوایل تبعید شدنم، «. گذشتندخدایان میي هایشان در کنار هم از جادهاسب. ي سر جورا متفکر شدچهره

پرنسس، اگه اون موقع این . تمدن هستندهاشون بیي اسبدیدم که به اندازهلختی میها رو بربرهاي نیمهداترك

ي خوب، بدون زحمت لشکري صد برابر خودشون از دادم که هزار شوالیهپرسیدید، جواب میسوال رو ازم می

».دنها رو فراري میداترك

»اما اگه حاال بپرسم؟«

دونند، برد اي هستند، مطلقاً معناي ترس رو نمیاونا 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 بیشترهکمان

نشینی فرقی براشون کنند، موقع هجوم یا عقبها پشت اسب شلیک میداترك. کنندتیز در نبرد شرکت مینوك

شوهر واالمقام شما به تنهایی چهل هزار . شون خیلی زیاده، بانوي منو عده... نداره، به یک میزان مرگبار هستند

».جنگجو در کاالسارش داره

»واقعاً این همه؟«

بقیه . شون شوالیه نبودنددنت آورد، اما بیش از یک دهمبه ترايبرادر شما، ریگار، همین تعداد نفرات با خودش«

هاشون هاشون سالحوقتی ریگار از پا دراومد، خیلی. ي مسلح به نیزه بودندکماندار، سوارکار آزاد و سرباز پیاده

ر سوار ارزشی چقدر در برابر چهل هزابه گمان شما همچین لشکر کم. رو انداختند و از میدان نبرد گریختند
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هاي زنجیري چقدر از اونا در برابر هاي چرمی و پیراهنایستند؟ جلیقهکشند میداترکی که براي کشتار فریاد می

»کنه؟باران تیر محافظت می

».نه زیاد، نه چندان«

هاي هفت پادشاهی حداقل در اینو هم در نظر داشته باشید پرنسس، که اگه حکمران«. شوالیه با سر تایید کرد

سوار هیچ قبایل اسب. کشهدي که خدایان به یه غاز عقل داده، فکرشون رو به کار بندازند، کار به اونجا نمیح

ترین قلعه در هفت پادشاهی رو تسخیر کنند، اما شک دارم که بتونند حتی ضعیف. اي به فن محاصره ندارندعالقه

»...شون رو در رو بشهاگه رابرت برتیون اون قدر ابله باشه که در میدان باز باها

»هست؟ منظورم اینه که ابله هست؟«

کال شما عقیده داره که تنها . شدرابرت باید داترکی متولد می«: سرانجام گفت. سر جورا مدتی به فکر فرو رفت

اون مرد . کنهغاصب با این نظر موافقت می. شهیه بزدل به جاي رویارویی با دشمنش پشت دیوار سنگی قایم می

اما اشخاص دور و . ها در میدان باز مقابله کنهپرواست که با قشون داتركو اون قدر بی... ومند و شجاعیهنیر

.تف کرد» ...برادرش استنیس، لرد تایوین لنیستر، ادارد استارك. برش، خوب، صداي ساز اونا متفاوته

»از این لرد استارك متنفري؟«

قاچاقچی شپشو و شرافت گرانبهاش، هر چی که عاشقش بودم رو اون به خاطر چند «: سر جورا به تلخی گفت

سر جورا فوراً موضوع را . کشدي آن رنج میتوانست بگوید که هنوز از خاطرهدنی از لحن او می» .از من گرفت

».شهر فرمانرواهاي سوارکار. ویس داترك. اونجا«: با اشاره انگشت گفت. عوض کرد

. هاي عریض بعد آن هدایت کردندها را از میان بازار بزرگ غربی به جادهنکال دروگو و سوارهاي همخونش آ

وییس داترك . کرد و غرق تماشاي مناظر غریب اطرافش بودها را دنبال میاي آندنی با فاصله کم روي نقره

اي ، گسترهزد که ده برابر پنتاس باشدتخمین می. همزمان بزرگترین و کوچکترین شهري بود که به عمر دیده بود

در . هاي وحشیهاي عریض پوشیده از علف و گل، و مفروش با گلوسیع بدون دیوار یا مرز دیگري، با خیابان
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ها و تاالرها همه در کنار هم جمع بودند، اما ها و مغازهها و پلها و ویالها و آلونکشهرهاي آزاد غرب، برج

.گرفت؛ باستانی، متکبر، خالی از سکنهفتاب میوییس داترك با خماري روي زمین پخش بود و حمام آ

هاي تراشیده شده از سنگ، ویالهایی بافته شده از علف به ایوان. ها نیز به چشمش غریب بودندحتی ساختمان

ي مرمري، تاالرهاي سرگشوده با دیوارهایی از پلههاي پلههاي کج و معوج چوبی، هرمبزرگی یک قلعه، برج

هیچ کدوم به بقیه شباهت «. هاي خاردار شکل گرفته بودرخی از قصرها به جاي سنگ از بوتهدیوارهاي ب. الوار

».نداره

هزار سال پیش، گودالی در . سازندها نمیداترك. جا نیستنظر برادر شما چندان هم بی«: سر جورا تایید کرد

هایی بینید، بردهبناهایی که می. شدشون میپوشوندند، و خونهکندند و روش رو با علف بافته شده میزمین می

».هاي چپاول شده به اینجا آورده شدن، و هر کدوم به سبک ملت خود معمارهساختند که از سرزمین

بازار پر » کنند، کجان؟مردمی که اینجا زندگی می«. ها، ظاهراً خالی از سکنه بودندبیشتر تاالرها، حتی بزرگترین

کشیدند، اما سایر جاها تنها چند خواجه دیده بود که به دنبال د و مردهایی که داد میدویدنهایی بود که میاز بچه

.کارشان عازم جایی بودند

ها و خدمتکارهاشون، اما هاي دوش کالین ساکن دایمی شهر مقدسند، اونا و بردهتنها پیرزن«: سر جورا پاسخ داد

ها به آغوش مادر، هر فردي از ي کالمان همهوییس داترك اون قدر وسعت داره که در صورت بازگشت همز

ها پیشگویی کردند که روزي این اتفاق میفته و براي همین وییس داترك باید پیرزن. ي کاالسارها رو جا بدههمه

».ي فرزندانش رو داشته باشهآمادگی پذیرایی از همه

شدند و زیر ن سایه براي تجارت جمع میتی و آشائی و سرزمیها از یینزدیک به بازار شرقی، جایی که کاروان

هایش در دنی به یاد کنیزِ وکیل ایلریو و صحبت. ي کوه مادر بود، کال دروگو سرانجام دستور توقف دادسایه

در واقع تاالري عظیم بود که دیوارهایش، » قصر«. ي خالص افتادمورد قصري با دویست اتاق و درهایی از نقره

سقفی ابریشمی داشت که در واقع چادري مواج . ش نامیزان، تا چهل قدمی باال رفته بودندتوسط الوارهایی با بر

انتها پایین هاي نادر آن را برپا کرد، یا براي آشکار ساختنِ آسمان بیشد براي در امان ماندن از بارشبود و می

. هاي بلندي داشتندپرچینها وجود داشت که هاي وسیعی از علفزار براي اسباطراف تاالر، محوطه. کشید
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هاي مینیاتوري پوشیده از علف، از شد که مانند تپهي خاکی گرد دیده میهاي آتش و صدها خانههمچنین گودال

.زمین بیرون زده بودند

وقتی هر سوار از زین پایین . ها از جلو براي تدارك دیدن ورود کال دروگو رفته بودندلشکر کوچکی از برده

داد که منتظر اي میهاي دیگرش به بردهي سالحکرد و آن را به همراه همهرا از کمر باز میآمد، ارخشمی

سر جورا شرح داده بود که حمل سالح و همچنین . حتی خود کال دروگو مستثنی نبود. ها بودتحویل گرفتن آن

نگ نیز وقتی در دامان حتی کاالسارهاي در حال ج. هاي آزاد در وییس داترك ممنوع استریختن خون انسان

پیرزنان . خوردندگذاشتند و سر یک سفره گوشت و شراب میهاي دیرینشان را کنار میکوه مادر بودند، اختالف

.ها از یک خون، از یک کاالسار، از یک گله هستنددوش کالین فتوا داده بودند که در این مکان تمام داترك

ترین سوار همخون دروگو او مسن. آمد که کوهولو پیشش آمدیین میاي پاداشت به کمک ایري و ژیکوي از نقره

ي گرز هاي شکسته که بیست سال پیش، ضربهبود، مرد تاس خپلی بود با دماغی کج و دهانی پر از دندان

خردشان کرده بود؛ وقتی که کاالکاي جوان را از دست کسانی که قصد فروش او را به دشمنان پدرش داشتند، 

.زندگی کوهولو از آن روز به زندگی دروگو پیوند خورده بود. بودنجات داده

کرد که ها را نوعی گارد شاهنشاهی داترکی تصور میابتدا دنی آن. هاي خاص خودش را داشتهر کال همخون

وار ژیکوي به او آموخته بود که س. اند از اربابشان محافظت کنند، اما در واقع فراتر از این بودندسوگند خورده

دروگو به . ترین دوستان او بودندي او، صمیمیها برادران کال، سایههمخون بیش از یک محافظ صرف است؛ آن

هاي باستانی سنت. ها در یک زندگی واحد شریک بودندگفت و این چنین بود؛ آنمی» همخونان من«ها آن

اید با او بمیرند تا در سرزمین شب در میرد، سواران همخونش بکرد که وقتی کال میساالرها ایجاب میاسب

کردند که انتقام بگیرند، بعد با ها تنها آن قدر زندگی میشد، آناگر کال به دست دشمن کشته می. کنار او بتازند

شریک شراب، چادر و ژیکوي گفته بود که در برخی کاالسارها سواران همخون. رفتندافتخار دنبال او به قبر می

.مرکب یک مرد مختص خود اوست. هاي او نیستندل هستند، البته هیچ وقت شریک اسبحتی همسران کا

از به اشتراك گذاشته شدن خودش خوشش . دنریس شادمان بود که کال دروگو پایبند آن رسوم قدیمی نیست

ساندند؛ هگوي ترآمیز بود، بقیه او را میو با وجود اینکه رفتار کوهولوي پیر با او به حد کافی محبت. آمدنمی

کرد که انگار جایگاهش را فراموش کرده است، و کاتو هیکل و ساکت، اغلب طوري با اخم به او نگاه میدرشت
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زد، هر وقت به دوریا دست می. ي زیادي به آزار دیگران داشتندهاي چابکش عالقهنگاه سنگدلی داشت و دست

حتی . کرد که ایري تا صبح گریه کندهی کاري میگذاشت و گاروي پوست سفید لطیف او خونمردگی باقی می

.رسید از او واهمه دارندهایش نیز به نظر میاسب

و حتی . اي جز پذیرششان نداشتها زندگی و مرگشان با دروگو پیوند خورده بود، بنابراین دنریس چارهاما آن

هاي سفید گارد زها شوالیهدر آوا. شدکرد که کاش پدرش توسط چنین مردانی محافظت میگاهی آرزو می

ها، پسر آنشاهنشاهی همواره نجیب، دلیر و صادق بودند، و با این حال پادشاه ایریس به دست یکی از 

باك، به ها، سر باریستان بیکش بود، به قتل رسیده بود و یکی دیگر از آناي که اکنون لقبش شاهقیافهخوش

وقتی پسرش بر . ي مردان در هفت پادشاهی ریاکار هستندهمهمتحیر بود که آیا. خدمت غاصب درآمده بود

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

م که امشب براي تقدیم کالیسی، همخون من دروگو دستور داده به اطالع شما برسون«: کوهولو به داترکی گفت

».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 دارنددنی می

بینمش و ستارگان من بگو که در خواب میبه خورشید و «: با تشکر جواب داد. موقع سحر برخواهند گشت

شد؛ در واقع، از شد زودتر دچار خستگی میهر چه بچه در شکمش بزرگتر می» .صبرانه منتظر بازگشتشمبی

حاملگی ظاهراً تمایل دروگو براي رابطه با او را تشدید کرده بود و . کردیک شب استراحت بسیار استقبال می

.انداختدنی را از نفس میآغوشی با دروگو، اخیراً هم

داخلش سرد و نمور بود . ي توخالی که براي او و محافظینش تدارك دیده شده بود هدایت کرددوریا او را به تپه

براي شستن غبار سفر از پوست و استراحت دادن به . و به چادري شباهت داشت که از خاك درست شده باشد

دانست خیلی خوشایند بود که می» .، لطفاً حمامم رو آماده کنژیکوي«: اش، دستور دادهاي خستهاستخوان

.اي شودمدتی اینجا اقامت خواهند کرد و فردا الزم نیست دوباره سوار نقره
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امشب هدایاي «: شست، تصمیم گرفتوقتی ژیکوي موهایش را می. سوزاند، همان طور که دوست داشتآب می

دوریا، بدو و پیداش کن، دعوتش کن که با من . ظاهرش شاهانه باشهدر شهر مقدس باید . دمبرادرم رو بهش می

ویسریس با دختر الیسی رفتار بهتري نسبت به کنیزهاي داترکی دنی داشت، شاید به این خاطر که » .شام بخوره

هر .ایري، به بازار برو و میوه و گوشت بخر«. در پنتاس وکیل ایلریو گذاشته بود که شبی را با دوریا بگذارند

».چی باشه مهم نیست، فقط گوشت اسب نباشه

».کنهاسب مردها رو نیرومند می. اسب بهترینه«: ایري گفت

».ویسریس از گوشت اسب نفرت داره«

».هر چی شما بگید، کالیسی«

ژیکوي گوشت را با سبزي شیرین و ادویه سرخ کرد و حین . او با ران بز و سبدي از میوه و سبزي برگشت

شناخت، ي شرقی عجیب که دنی نمیو همچنین  لیمو و انار و خرما و نوعی میوه. عسل چکاندپختن رویش

ي برادرش دوخته هایی که به سفارش او به اندازهکردند، دنی لباسوقتی کنیزهایش غذا را آماده می. فراهم بود

آمد، کمربندي از ا زانو میهایشان تهاي چرمی که بندپیرهن و شلوار کتان سفید، کفش: شده بودند را چید

امیدوار بود که در صورتی که برادرش . دمیدي چرمی با نقش اژدهایی که آتش میتنههاي برنزي، نیممدالیون

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 بودندآن. ر حال، او هنوز پادشاه و برادرش بودبه ه. علفزار انجام داده بود، ببخشد

اي موي برادرش را بروز ي خاکستري روشن بود که نقرهآخرین هدیه، ردایی ابریشمی به سبزي چمن با حاشیه

دور . کشیدمیوقتی آن را درآورد، ویسریس رسید؛ بازوي دوریا را گرفته بود و او را دنبال خودش . دادمی

کنیز » .کنی که این جنده رو بفرستی تا به من دستور بديچطور 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؟

فتم و بهش گفتم که دستور دادید براي شام به شما ملحق ي شما پیشش رمن طبق خواسته. کالیسی، عفوم کنید«

».بشه
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باید سرش رو برات پس ! ده، من پادشاه تو هستمهیچ کس به اژدها دستور نمی«: ویسریس با تشر گفت

»!فرستادممی

یزم، برادر عز. نترس، اون کاري با تو نداره«. دختر الیسی نالید، اما دنی با گذاشتن دستش روي او، آرامش کرد

لطفاً ببخشش، دختره از روي عادت اشتباه کرده، من بهش گفتم که ازت بخواد اگه خودت مایل باشی با من شام 

نگاه کن، اینا براي تو «. دست ویسریس را گرفت و او را به سمت دیگر اتاق برد» .بخوري، اعلیحضرت

».هستند

»اینا دیگه چی هستند؟«. ویسریس با شک اخم کرد

.دنی با خجالت لبخند زد» .ه سفارش من براي تو دوخته شدهب. لباس نو«

دي که براي من لباس حاال به خودت اجازه می. هاي داترکیرخت چرك«: برادرش به رویش با پوزخند گفت

»انتخاب کنی؟

دنی » ...ها لباس بپوشی، اوناشاید اگه شبیه داترك... تري، و فکر کردمشی و راحتتر میشیک... لطفاً«

.دانست که این را چطور بگوید تا اژدها بیدار نشودنمی

».خواي که موهام رو ببافمبعدش ازم می«

تو حق بافتن مو نداري، هنوز هیچ «. چرا او همیشه این قدر ظالم بود؟ دنی تنها قصد کمک داشت» ...من هرگز«

».پیروزي کسب نکردي

کردند و رق زد، اما وقتی کنیزهایش تماشا میهاي ارغوانی ویسریس بخشم در چشم. حرف اشتباهی بود

. دهبوي پهن می«. ویسریس ردا را برداشت و بو کرد. محافظین خاصش بیرون بودند، جرات زدن او را نداشت

».شاید پتوي اسبم بکنمش

».ي یه کال هستنداینا لباس برازنده. دوریا به سفارش من اونو مخصوص تو دوخته«: رنجیده خاطر گفت



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۴۴٨صفحھ 

من فرمانرواي هفت پادشاهی هستم، نه یه وحشی با زنگ توي موهاش که بوي «: یس با تندي جواب دادویسر

کنی اگه اژدها رو بیدار کنی فکر می. کنی، هرزهجایگاه خودتو فراموش می«. بازوي دنی را گرفت» .دهعلف می

»کنه؟اون شکم گنده ازت محافظت می

فته بودند و دنی یک لحظه دوباره احساس بچگی کرد، خودش را در هاي او دردناك به بازویش فرو رانگشت

خواست دست آزادش را دراز کرد و اولین چیزي را که پیدا کرد، برداشت؛ کمربندي که می. برابر خشم او باخت

.با تمام قدرت با آن ضربه زد. هاي برنزياي سنگین از مدالیونبه او هدیه بدهد، زنجیره

ي او را شکافته بود و ها گونهي یکی از مدالیونلبه. ویسریس دست دنی را رها کرد. وردمحکم به صورت او خ

اون روز در علفزار هیچی یاد . کنه، تو هستیکسی که جایگاهش رو فراموش می«: دنی گفت. خون جاري بود

دعا کن که چیزي به و. نگرفتی؟ حاال از پیشم برو، قبل از اینکه محافظینم رو براي بیرون انداختنت صدا کنم

ویسریس به روي پاهایش » .دههات رو به خوردت میبره و رودهگوش کال دروگو نرسه، وگرنه شکمت رو می

در حالی که دستش را روي صورت » .خوري، هرزهوقتی به سلطنتم برسم، تو افسوس امروز رو می«. بلند شد

.اش گرفته بود و بدون برداشتن هدایایش، رفتزخمی

اش فشرد و ي لطیف را روي گونهدنی پارچه. تی از خون او روي رداي زیباي ابریشمی پاشیده بودقطرا

.چهارزانو روي رختخوابش نشست

».شامتون حاضره، کالیسی«: ژیکوي اطالع داد

غذا رو بین خودتون تقسیم کنید «. کردنهایت احساس خستگی میناگهان بی» .گشنه نیستم«: دنی با غصه گفت

هاي اژدها رو برام لطفاً یکی از تخم«: بعد مدتی افزود» .ه زحمت نیست، مقداري هم براي سر جورا بفرستیدو اگ

».بیارید

هاي برنزي روي پوسته چرخاند، لکهاي کوچکش آن را میوقتی دنی با دست. ایري تخم سبز سیر را آورد

هاي کوچک حساسش بغل کرد و رداي و پستاندنی به پهلو دراز کشید، تخم را بین شکم برجسته. زدندبرق می

خیلی زیبا بودند و گاهی با نزدیک نگه . ها را نگه دارددوست داشت که آن. ابریشمی را روي خودش کشید
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کرد، انگار که از اژدهاي سنگی محبوس در داخل تخم نیرو ها احساس قدرت و شجاعت میداشتن آن

.گرفتمی

انگار که دست دراز ... آغوشش بود، که تکان خوردن بچه در درونش را حس کردآنجا دراز کشیده بود، تخم در 

و » .مطمئنم. دونممن می. تو اژدهایی، اژدهاي واقعی«: دنی به او زمزمه کرد. کرد، برادر به برادر، به همخونشمی

.لبخند زد و به خواب رفت تا رویاي وطن را ببیند
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برن-37

کرد، ها را روي صورتش و آب شدنشان به محض برخورد به پوستش را حس میدانهبرن . باریدبرف سبکی می

با . ي آهنین را تماشا کردروي اسبش راست ایستاد، باال کشیده شدن دروازه. ترین باران باشدانگار که زیر مالیم

.وجود تالش شدید براي حفظ ظاهر، قلبش در سینه آرامش نداشت

»اي؟آماده«: راب پرسید

از زمان سقوط از وینترفل خارج . کرد جلوي تظاهر ترسش را بگیرد، با سر جواب مثبت دادن که سعی میبر

.ي یک شوالیه بیرون برودنشده بود، اما مصمم بود با غرور برازنده

سفید خودش زد و اسب به زیر -ي بزرگ خاکستريراب با پاشنه به پهلوي اسب اخته» .پس حرکت کنیم«

.ی قدم گذاشتي آهندروازه

برن . اي راه افتادروي گردن او به مالیمت دست کشید و مادیان جوان قهوه. »برو«: برن به اسبش زمزمه کرد

تربیتش . هاستتر از لیاقت اسبگفت که باهوشمی168دو ساله بود و جوزت. گذاشته بود167اسمش را دنسر

اوایل کار، . برن تنها در حیاط سوارش شده بودتا به حال . خاص بوده، تا به افسار و صدا و لمس پاسخ دهد

کردند، شد، جوزت یا هودور اسب را هدایت میوقتی برن روي زین بزرگش که جن طراحی کرده بود بسته می

دور حیاط یورتمه رفته بود و یورتمه . ي اخیر، خود برن به تنهایی هدایت او را به عهده داشتاما در دو هفته

.هر دور جسورتر شده بودرفته بود، و با گذشت

داشتند و هوا سامر و گري ویند کنارشان قدم برمی. از زیر دروازه، از روي پل متحرك، از دیوار خارجی گذشتند

آمد؛ گفته بود که قصد شکار آهو درست پشت سرشان، تیان گریجوي با کمان بلند و تیردانش می. کردندرا بو می

اي چوب، که راب در آمدند و جوزت، مهتري به الغري شاخهپوش میپشت سر او چهار محافظ زره. دارد

برن بیشتر . آمدآخر از همه استاد لوین سوار بر یک خر می. غیاب هالن به سمت استاد اسب منصوب کرده بود

پذیرفت و استاد 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 باشدافتاد یا زخمی میاگر برن از اسب می. ز او پشتیبانی کرده بودلوین ا

167 Dancer
168 Joseth
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آلود هاي گلاز خیابان. اش اکنون خالی بودندهاي چوبیرسیدند که حجرهبیرون قلعه، ابتدا به میدان بازار می

کمتر از . الوار و سنگ صیقل نخورده، گذشتندهاي کوچک و تمیزِ ساخته شده از دهکده، از مقابل ردیف خانه

بقیه با سرد شدن . خاستهاي دود هیزم به هوا برمیهایشان باریکهها مسکونی بود و از دودکشیک پنجم خانه

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 میهاي دورافتادهکنند، مزارع یخزده و خانهرا پر میهایشان زارعین ارابه

ي آن روز گفت که سایهبرن هرگز رخ دادنش را ندیده بود، اما استاد لوین می. شودزمستانی دوباره زنده می

.رسیدمیزمستان داشت. تا پایان تابستان وقت چندانی نداشتند. شودتر میدارد نزدیک و نزدیک

کرد هایی را که حمل میها را زیر نظر داشتند، و یک مرد هیزمچند نفر از اهالی دهکده با اضطراب دایرولف

با دیدن . لرزید دور شد، اما بیشتر اهالی دیگر به این منظره عادت داشتندریخت و در حالی که از ترس می

.دادسر تکان میمنشانه برایشان کردند و راب اربابپسرها زانو خم می

شد، اما زین جادار بدون توانایی فشردن در پاهایش، حرکت نوساندار اسب ابتدا موجب احساس عدم تعادل می

گذاشتند که هایش نمیکرد و بندهاي دور سینه و رانبا شاخ ضخیم و پشتی بلند، نشیمنگاه راحتی فراهم می

طراب محو شد و لبخند توام با هراسی روي صورتش اض. بعد مدتی نوسانات نسبتاً عادي شدند. سقوط کند

.ظاهر شد

وقتی گریجوي بلند صدایشان . ي محلی، اسموکینگ لوگ، ایستاده بودنددو دختر پیشخدمت زیر تابلوي میخانه

: با خنده گفت. تیان به اسبش مهمیز زد و به کنار راب آمد. تر سرخ شد و صورتش را پوشاندزد، دختر جوان

خوره، اما توي خیابون کافیه یه کلمه بهش بپرونی تا توي رختخواب مثل راسو وول می. ی بانمکهکایرا خیل«

»...بهت داستان اون شب رو تعریف کردم که کایرا و بسا. ها سرخ بشهمثل دوشیزه

».جلوي گوش برادرم از این حرفا نزن، تیان«: راب نگاهی به برن انداخت و به تیان هشدار داد

بدون . کردي گریجوي روي خودش را حس میار نگاه کرد و تظاهر کرد که نشنیده، اما نگاه خیرهبرن به کن

اي بود که تنها خودش براي درك زد که انگار زندگی شوخیِ ناشناختهاو آن قدر لبخند می. شک لبخند داشت
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برد، اما برن نی با او لذت میکرد و از همنشیراب ظاهراً تیان را تحسین می. ي کافی خردمند بودآن به اندازه

.هرگز با مالزم پدرش گرم نگرفته بود

».اش براومدي، برنخوب از عهده«. راب به کنار برن آمد

».خوام تندتر برممی«: برن پاسخ داد

افسار برن . ها پشت سرش دویدندگرگ. اسبش را به تاخت انداخت» .هر طور که دوست داري«. راب لبخند زد

.ها را شنیدبرن از پشت سر صداي فریاد تیان گریجوي و سپس سم اسب. د و دنسر سرعت گرفتشترق صدا دا

راب که خیلی جلوتر بود، گاهی از . زدداشت، برف با شتاب به صورتش میگرفت و موج برمیشنل برن باد می

برن افسار را به صدا .انداخت تا مطمئن شود که برن و سایرین گمش نکرده نباشندروي شانه نگاهی به پشت می

ي وقتی در حاشیه. فاصله کاهش یافت. سرعت دنسر با ظرافت ابریشم به چهارنعل افزایش یافت. انداخت

برن با . ها، دو فرسنگ گذشته از شهر زمستانی، به راب رسید، از دیگران کامالً فاصله گرفته بودندجنگل گرگ

.همان خوبی پرواز بودتقریباً به» !تونم سواري کنممی«: تبسم داد زد

لحن راب سبک و شوخ بود، با این حال برن متوجه بود که » .ترسم که ازت ببازمدادم، اما میباهات مسابقه می«

.پشت لبخند، برادرش نگران چیزي است

. هر دو در جنگل ناپدید شده بودند. ها گشتبرن اطراف را به دنبال دایرولف» .خوام مسابقه بدمنمی«

»هاي دیشب سامر رو شنیدي؟زوزه«

اش را ریش قرمزي آروارهتوجه رها شده بود و نامرتب بود، تهموي خرمایی او بی» .قرار بودگري ویند هم بی«

چیزهایی رو ... فهمندکنم که اونا چیزهایی رو میگاهی فکر می«. دادپوشاند و او را پیرتر از پانزده نشان میمی

کاش . دونم که چقدر باید مسائل رو به تو اطالع بدم، برنهیچ وقت نمی«. یدراب آه کش» ...کنندحس می

».بزرگتر بودي

».هشت زیاد هم کوچکتر از پونزده نیست و بعد تو من وارث وینترفلم! من حاال هشت سالمه«
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یه . برن، الزمه چیزي رو بهت بگم«. رسید، حتی کمی ترسیده بودراب غمگین به نظر می» .درسته، هستی«

».استاد لوین بیدارم کرد. از بارانداز پادشاه. پرنده دیشب اومد

هاي سیاه این گفت و اخیراً زاغي پیر این را دائم میننه. هاي تیره، خبر تیرهبال. برن ناگهان خوف برش داشت

که برگشت این ايي کل نگهبانان شب نوشت، پرندهاي به فرماندهوقتی راب نامه. کردندالمثل را تائید میضرب

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 . داختانآمد، اما نام لنیستر لرز به فقراتش میخوشش می

اش مثل سنگ سخت رفت و معدهکرد، سرش گیج میاصوالً باید به خاطرش بیاید، اما وقتی روي آن تمرکز می

بعد . راب بیشتر آن روز را پشت درهاي بسته با استاد لوین، تیان گریجوي و هالیس مولن گذرانده بود. شدمی

هایی برن صحبت. هاي تیزرو رفته بودند تا دستورات راب را در سرتاسر شمال پخش کنندسبآن، قاصدها با ا

هیچ کس به او . ها که بر تنگه مسلط بود، شنیددر مورد موت کیلن، سنگر مستحکمِ باستانیِ نخستین انسان

.دانست که خیر نیستگفت که چه خبر شده، اما مینمی

پرنده از طرف مادر بود؟ به خونه «. برن سعی کرد که امیدوار باشد.و اکنون زاغی دیگر، پیامی دیگر

»گرده؟برمی

کش به قتل به دست شاه. و همین طور ویل و هیوارد. جوري کسل مرده. پیام از الن در بارانداز پادشاه بود«

ن بهشون خدایا«. اش آب شدندهاي برف بعد نشستن، روي گونهراب 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 بگویدبرن نمی

. ها تعقیبش کرده بودبامبه یاد مواقعی افتاد که جوري روي پشت» جوري رو کشتند؟«. قبل تولد برن بود

اش در رود، یا روي نیمکت مورد عالقهپوش در حیاط رژه میزرهتوانست در ذهنش او را تصور کند که می

»چرا کسی جوري رو بکشه؟«. کندتاالر بزرگ نشسته و موقع غذا خوردن جوك تعریف می
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موقع . برن، خبر بدتري هست... دونم ونمی«. رنج در چشمانش مشهود بود. رابرت پکر سرش را تکان داد

ي خشخاش داده، استاد پایسل بهش شیره... گه که ساقش خرد شده والن می. جنگیدن پاي پدر زیر اسب مونده

صداي سم اسب توجهش را به پایین جاده به سمت تیان و دیگران جلب » ...پدر کی... اما مطمئن نیستند که کی

ي شمشیرش گذاشت و با سپس دستش را روي دسته» .شهکی بیدار می«: سپس حرفش را تکمیل کرد. کرد

دم که این ماجرا دم که هر اتفاقی هم بیفته، من اجازه نمیبرن، بهت قول می«: ي راب فرمانروا گفتلحن جد

».فراموش بشه

کرد، ها اسبش را متوقف میموقعی که تیان گریجوي کنار آن. چیزي در لحن برن موجب تشدید ترس برن شد

»خواي چکار کنی؟می«: برن پرسید

».ون بسیج کنمکنه که باید قشتیان فکر می«

اش حالتی گرسنه داشت و موي صورت نحیف و سبزه. زدگریجوي دیگر لبخند نمی» .خون در عوض خون«

.هایش ریخته بودسیاه روي چشم

».تونه پرچمدارها رو احضار کنهفقط فرمانروا می«: برن زیر بارش برف گفت

».شهاگه پدرتون بمیره، راب فرمانرواي وینترفل می«: تیان گفت

».میرهپدر نمی«: برن سر او داد زد

. شرافت شمال حاال در دست منه... میره، با این حالمیره، پدر نمیاون نمی«: با آرامش گفت. راب سر تکان داد

من تقریباً مرد بالغی هستم، . کرد، به من سپرد که به خاطر تو و ریکان قوي باشموقتی پدرمون از ما وداع می

».برن

اطراف را به دنبال استاد لوین گشت؛ در دور، خر او روي » .کاش مادر اینجا بود«: زده گفتفلک. برن لرزید

»استاد لوین هم موافق بسیج قشونه؟«. شدیک تپه دیده می

».ي پیرمردها محتاطهاستاد مثل همه«: تیان گفت
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».همین طورکرد، مادر همپدر همیشه به مشورت اون توجه می«: برن به برادرش یادآوري کرد

».کنمکنم، من به حرف همه توجه میمن بهش توجه می«: راب با تاکید گفت

نه چندان پیش . هاي برف که روي صورتش آب شده بودندخوشی حاصل از سواري زائل شده بود، به مانند دانه

نها احساس خوف کرد، اما اکنون تزده میاز حاال، فکر بسیج قشون توسط راب و عازم جنگ شدن، برن را ذوق

».شه دیگه برگردیم؟ سردمهمی«. کردمی

»ي دیگه تحمل کنی؟تونی چند لحظهمی. ها رو پیدا کنیمباید گرگ«. راب اطراف را گشت

استاد لوین از ترس زخم زین هشدار داده بود که مدت سواري کوتاه باشد، » .ي تو سواري کنمتونم به اندازهمی«

پرسیدند، از طرزي که همه دائماً نگرانش بودند و حالش را می. کردار به ضعف نمیاما برن جلوي برادرش اقر

.خورددیگر حالش بهم می

ي شاهی منحرف کردند و به هایشان را از جادهدر کنار هم، اسب» .ها رو شکار کنیمپس بریم و شکارچی«

.اي زیاد دنبالشان کردو با فاصلهتیان عقب ماند، گرم صحبت و شوخی با محافظین شد . ها زدندجنگل 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، برگاش را پر کردند؛ بوي تند سوزنها شامهرایحه. دبینکه دارد براي اولین بار اینجا را می

یک لحظه سنجاب سیاهی . هاي دوردست طبخ غذامرطوب در حال فساد، عطر خفیف برخی حیوانات و آتش

اي کرد، و براي تماشاي دقیق تارهاي نقرههاي پوشیده از برف یک بلوط جست و خیز میرا دید که بین شاخه

.ت امپراتریس مدتی توقف کردیک عنکبو

از مقابل صداي محو . رسیدتر افتادند، تا اینکه دیگر صدایشان به گوش برن نمیتر و عقبتیان و دیگران عقب

.هایش را سوزانداشک چشم. بلندتر شد تا اینکه به کنار رودخانه رسیدند. آمدآب جاري می

»برن؟ چی شده؟«: راب پرسید
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تو و من و . آال اینجا آوردیه بار جوري ما رو براي صید قزل. فقط چیزي یادم افتاد«. برن سرش را تکان داد

»یادت میاد؟. جان

.صداي راب آهسته و غمگین بود» .یادم میاد«

هیچ وقت جان رو دوباره . گشتیم، جان ماهیش رو به من دادمن چیزي نگرفتم، اما موقعی که به وینترفل برمی«

»بینیم؟می

».بینیجان هم براي مالقات میاد، حاال می. ما عمو بنجن رو موقع بازدید پادشاه دیدیم«: کر شدراب متذ

ترین قسمت، در عمیق. راب پیاده شد و اسبش را براي گذشتن از گدار هدایت کرد. نهر پرآب و خروشان بود

نهر . برن و دنسر برگشتاسبش را به درختی در سمت دیگر بست و براي کمک به. رسیدآب تا وسط ران او می

براي مدت . لبخند به لبش آورد. پاشیدکرد و روي صورت برن میهاي درختان کف میها و ریشهاطراف صخره

ها باال رفت، به باالي درختان نگاه کرد و در خیالش از آن. کوتاهی دوباره احساس نیرومندي و تندرستی کرد

.زیر پایش تماشا کردتا باالترین شاخه، و منظره تمام جنگل را 

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. گذشتدرختان می

.دومی به اولی پیوست

اینجا . بهتره برم و اونا رو با خودم بیارم. یه چیزي شکار کردند«: شد گفتمیراب موقعی که دوباره سوار اسب

».منتظر بمون، تیان و بقیه باید خیلی زودي برسن

».خوام با تو بیاممن می«: برن گفت

.راب مهمیز زد و بین درختان ناپدید شد» .کنمتر پیداشون میتنهایی سریع«

افتاد هر جا روي خاك می. ریزش برف شدیدتر شده بود. آوردفشار میبعد رفتن او، جنگل از اطراف رویش 

انتظار . ي نازك سفیدي نشسته بودها الیهها و شاخهها و بوتهشد، اما در هر طرف برن روي صخرهآب می

استفاده در رکاب آویزان بودند، اما هیچ احساسی از پاهایش نداشت که بی. کشید و احساس آسایش نداشتمی
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کرد و حرارت را هایش نفوذ میشد، از دستکشکننده بود، و برفی که حاال آب میاش سفت و خفهد دور سینهبن

.انددانست که چرا تیان و استاد لوین و جوزت و دیگران هنوز نرسیدهنمی. گرفتهایش میاز دست

با استفاده از افسار دنسر را ها را شنید، با این انتظار که دوستانش را خواهد دید خش برگوقتی صداي خش

.پوشی که به کنار ساحل رودخانه قدم گذاشتند غریبه بودندبرگرداند، 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. ر فاخر لباس پوشیده استناگهان این فکر به ذهنش خطور کرد که خودش چقد. زارع

اش اش را روي شانهشدهاي سنگینی شنل خز دوزيي نقرهاي داشت و گیرههاي نقرهخاکستري تیره بود و دکمه

.داشتنگه می

ها گم شده، در جنگل گرگ«. مرد تاسی بود، با صورتی بادخورده» تنهایی، مگه نه؟«: شان گفتتنومندترین

».لکیطف

چهار نفر شمرد، اما وقتی سرش را برگرداند، دو نفر . آمدها خوشش نمیاز طرز نگاه غریبه» .من گم نشدم«

».رسنبرادرم چند لحظه پیش اینجا بود و محافظین من خیلی زود می«. دیگر در پشت سرش دید

و اونا «. ستري پوشانده بودریشی خاکصورت نحیفش را ته» پس محافظ داري، بله؟«: یکی دیگر از مردها گفت

»ست؟بینم، نقرهکنن، ارباب کوچولو؟ اون گیره که روي شنلت میاز چی محافظت می

ها نداشت؛ بلند و الغر، با شباهت چندانی به زن. صداي یک زن بود» .چه قشنگه«: ها گفتیکی دیگر از آن

اي هشت قدمی از اش، شاخهي نیزهتنه. کلاي شاي به خشونت سایرین، مویش پنهان زیر کالهخودي کاسهقیافه

.زدهچوب بلوط سیاه بود و نوك آن، فوالد زنگ

».بذار نگاهی بندازیم«: مرد تنومند تاس گفت

رسید که کم مانده از روي او فرو بریزد، اینجا هایش کثیف بود، به نظر میلباس. برن با اضطراب تماشایش کرد

ي سبز تیره داشت، همه جا خاکستري بود، اما شاید زمانی سیاه اي دیگر وصلهاي و آنجا آبی و در گوشهقهوه

برن ناگهان به یاد سوگندشکنی افتاد که پدرش . ي سیاه داشتهاي ژندهریش خاکستري نیز لباسمرد با ته. بود
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پوش بود و پدر گفته بود که از خدمت نگهبانی ها را یافتند؛ آن مرد نیز سیاهاعدام کرده بود، همان روزي که توله

داند که در شخص فراري می. تر نیستهیچ کسی خطرناك: ي لرد ادارد افتادبه یاد گفته. شب فرار کرده است

رحمانه دهد، پس از هیچ جرمی ابا ندارد، هر چقدر هم شنیع یا بیافتادن جانش را از دست میصورت گیر 

.باشد

.کف دستش را بلند کرد» .گیره، پسر«: مرد تنومند گفت

. پشتتر از راب، با صورتی پهن و موي کمزنی بود کوتاه» .داریماسب رو هم برمی«: ها گفتیکی دیگر از آن

.دار بوداش مثل اره دندانهاز آستینش چاقویی درآورد که تیغه» .پایینزود از اسب بیا «

»...تونمنه، من نمی«

تونی، می«. قبل اینکه به فکر برن برسد که دنسر را برگرداند و چهارنعل دور شود، مرد تنومند افسار را گرفت

».ديو اگه بدونی که چه چیزي به نفعته، انجامش می... بچه اشرافی

».گهشاید داره راستش رو می. ، ببین چطور با بند روي اسب بسته شده169استیو«. اش اشاره کرداز با نیزهزن در

».خالص شدن از شرشون راه داره«. استیو خنجرش را از غالف روي کمرش درآورد» که بند داره؟«

»تو چالقی؟«: زن کوتاه پرسید

ي گم که همهنفع خودتونه که اسبم رو ول کنید، وگرنه میمن برندون استارك وینترفلی هستم، به«. برن برآشفت

».شما رو بکشن

فقط یه استارك اون قدر احمقه که در . معلومه که پسره یه استارکه«. ریش خاکستري، خندیدمرد نحیف با ته

».کنن، تهدید کنهها التماس میوضعیتی که عاقل

».کنهساکتش می. دهنش فرو کنیدچیز کوچکش رو ببرید و تو«: زن کوتاه پیشنهاد کرد

169 Stiv
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لعنت به ... اشي پسره هیچ ارزشی نداره، اما زندهمرده. 170تو همون قدر احمقی که زشتی، هالی«: زن دراز گفت

»!خدایان، فکرش رو بکن که منس در عوض گروگانی همخون بنجن استارك، چی حاضره بده

کنی فکر می. تريي ما احمق؟ از همه171جا برگردي، آشاخواي به اونتو 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 میپریدهرنگ

.برید

برن به پایین نگاه کرد و زیر جایی که پارچه پشمی شلوارش بریده . دقت بود، زیادي عمیق بریدبرش سریع و بی

با اندکی احساس سرگیجه، . سپس خون شروع کرد به بیرون ریختن. پریده خودش را دیدبود، پوست رنگشده

ي قرمز روي شلوارش را تماشا کرد؛ هیچ دردي حس نکرده بود، کوچکترین چیزي حس نکرده گسترش لکه

.مرد تنومند با شگفتی غرولند کرد. بود

.صداي راب بود» .میریدن قول بدم که سریع و بدون درد میهاتون رو فوراً زمین بذارید، تا بهتوسالح«

. نگرانی آشکار در لحنش، از قدرت کلمات کاسته بود. برن سخت امیدوار به باال نگاه کرد و دید که او آنجاست

پوشش ي خونی یک گوزن از پشت اسبش آویزان بود، شمشیرش را با دست دستکشسوار اسب بود، الشه

.گرفته بود

».برادره«: ریش خاکستري، گفتا تهمرد ب

»خواي با ما بجنگی، پسر؟می. چقدر هم مخوفه«: زدند، با تمسخر گفتزن 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 آوردآشا نیزه

تونید دنبال کار خودتون کنیم، و تو و برادرت میت شکار ازت قدردانی میما به خاطر اسب و گوش. بنداز

».برید

170 Hali
171 Osha
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ها کنار رفتند، بوته. هاي خشک به گوش رسیدهاي سبکی روي برگصداي گنگ قدم. راب سوت زد

. هاي نزدیک به زمینْ بار برف خود را از دست دادند، گري ویند و سامر از مخفیگاه سبزشان بیرون آمدندشاخه

.سامر هوا را بو کشید و غرید

».گرگ«: هالی با بهت گفت

راه رشدشان بودند، و با این وجود به بزرگی هر گرگی بودند که برن به هنوز در نیمه» .دایرولف«: برن گفت

ها، به او ، استاد سگ172استاد لوین و فارلن. ها آسان بودعمرش 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. بودندآموخته

آن طور که آنجا زیر بارش مالیم برف ایستاده بودند، احساس شوم و هولناکی به آدم . تر و درازترندباریک

.دار کرده بودي گري ویند را لکهخون تازه، پوزه. داددست می

ها مثل پوستین گرگ گرم نگه البته شنیدم که هیچ چیز یه مرد رو شب. سگ«: مند با تحقیر گفتمرد تنو

».اونا رو بکشید«. با دست عالمت داد» .دارهنمی

مردي فریاد کشید . پوش شتافتهاي ژندهاسب 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 خون . پروا با تبر حمله کردو بی

و ... ها را گرفتریش دستش را به سمت افسار دراز کرد و یک لحظه آنمرد با ته. روشن به اطراف پاشیده شد

ف با هدمرد فریادکشان، در حالی که سراسیمه و بی. سپس گري ویند روي او پرید و او را به پایین کشید

دایرولف دنبال او به زیر آب رفت، در محلی که ناپدید شده بود آب . زد، به میان نهر پرت شدچاقویش ضربه می

.زالل سرخ شد

ي ي دراز، مانند ماري با سري فوالدي سعی کرد که سینهنیزه. کردندراب و آشا، وسط نهر ضربه رد و بدل می

چهارمین، شاید هم پنجمین ضربه . ، اما راب همه را با شمشیر دفع کردراب را نیش بزند، یک بار، دو بار، سه بار

راب حمله کرد و . بود که زن بلندقد، زیادي به بدنش کشش داد و تعادلش را تنها براي یک لحظه از دست داد

.زن افتاد

172 Farlen
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امر فاصله س. چاقو پهلویش را خراشید. تر، سامر پرید و سعی کرد که هالی را گاز بگیردچند قدم آن طرف

زن کوچک چاقو را با دو . ها دور ساق پا را گرفتنداین 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 ه به او یورش برد، او را به پشت انداخت، دندانهالی افتاد، سامر دوبار. گوشت خونین کنار کشید

.شکم او فرو برد

ویند خورد، گريوقتی او کنار ساحل بر اثر عجله سکندري می. اما زیاد دور نشد... نفر ششم از مهلکه گریخت

مرد که به پشتش از نهر خارج شد، خودش را تکاند و بعد به دنبال مرد فراري شتافت، به روي او پرید، و وقتی 

.خزید، دایرولف گلویش را دریدافتاده بود فریاد کشان به سمت آب می

برن ناگهان . ي برن را برید، دستش را گرفت و کشیداو بند سینه. و سپس کسی نمانده بود جز مرد تنومند، استیو

کرد، اما حس نمیسردي آب را. روي زمین ولو شد، یکی از پاهایش به نهر فرو رفت. کردداشت سقوط می

نزدیک نشو، وگرنه گلوي «: مرد اخطار داد. کردوقتی استیو خنجرش را روي گلوي او گذاشت، تیغه را حس می

».خورمبرم، قسم میپسره رو می

.هایش پژمرد و دست شمشیرش شل شدخشم چشم. راب نفس نفس زنان افسار اسبش را کشید

درید و از شکمش مارهاي آبی براقی را بیرون سامر داشت هالی را می. دیددر آن لحظه، برن همه چیز را می

ریش مرد با ته. داد که زنده است یا مردهبرن تشخیص نمی. هاي هالی کامالً باز و خیره بودندچشم. کشیدمی

اما آشا روي زانوهایش بود و به سمت حرکت روي زمین افتاده بودند،خاکستري و آن یکی که تبر داشت بی

. شدچکید، به آشا نزدیک میگري ویند در حالی که قطرات آب از موهایش می. خزیداش مینیزه

»!میرههر دوشون رو صدا کن، وگرنه پسر چالقه می! صداشون کن«: مرد تنومند فریاد زد

».گري ویند، سامر، بیایین پیش من«: راب گفت

سامر سرجایش . گري ویند با چند جهش پیش راب برگشت. تادند، سرهایشان را برگرداندندها ایسدایرولف

.سوختندهایش میاش خیس و سرخ بود، چشمپوزه. غرید. هایش روي برن و مرد کنار او بودماند، چشم
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برن چکه کردن . زداز زخم باالي بازویش خون بیرون می. اش به روي پاهایش بلند شدآشا با استفاده از ته نیزه

: مرد زمزمه کرد. ي خودش ترسیده استمتوجه شد که او به اندازه. دیدعرق از صورت مرد تنومند را می

».ها رو بکش و شمشیر پسره رو بگیرآشا، گرگ«. صدایش را بلند کرد» .هاي ملعونها، استاركاستارك«

».شممن که به اون هیوالها نزدیک نمی. خودت بکششون«

اي از خون را از لرزیدند؛ برن بیرون زدن قطرههایش میدست. گیري عاجز بوداي از تصمیمچند لحظهاستیو

: او به راب گفت. اش را پر کرده بود؛ بوي وحشتبوي مرد شامه. جایی که خنجر روي گردنش بود حس کرد

»تو، تو اسم داري؟«

».من راب استارکم، وارث وینترفل«

»این برادرته؟«

».بله«

».از اسب بیا پایین. ديگم انجام میخواي، هر چی میاش رو میاگه زنده«

.سپس، به آهستگی و بدون عجله از زین پایین آمد و شمشیر به دست ایستاد. اي مردد بودراب لحظه

».ها رو بکشحاال گرگ«

.راب تکان نخورد

».ها یا پسرگرگ. بکششون«

ها به هر حال هر کرد، استیو بعد از مردن دایرولفها را اجرا میست آناگر راب درخوا» !نه«: برن داد کشید

.کشتها را میدوي آن

دهنت رو «. ي درد برن بلند شدمرد تاس با دست آزادش موي او را گرفت و با خشونت آن قدر پیچاند که ناله

»شنوي؟می«. تر پیچاندمحکم» شنوي؟ببند، چالق، می
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اي، ناگهان از نیم وجب از تیري با نوك اره. نگل پشت سرشان به گوش رسیدي زیري از جصداي کشیده

.تیر با خون، رنگ سرخ روشن گرفته بود. ي استیو بیرون زد و صداي او خفه شدسینه

برن . تیر زیر او شکست. مرد تنومند با صورت به داخل نهر سقوط کرد. خنجر از روي گلوي برن کنار رفت

.با آب را تماشا کردشسته شدن زندگیِ او 

اش را انداخت و با فریاد به نیزه. آشا به محافظین پدر نگاه کرد که شمشیر به دست از زیر درختان بیرون آمدند

».رحم کنید، سرورم«: راب گفت

ها با دودلی مراقب گرگ. ي عجیبی پیدا کردندپریدهي رنگي کشتار افتاد، قیافهوقتی چشم محافظین به صحنه

حتی استاد . و وقتی سامر سر جسد هالی برگشت، جوزت چاقویش را انداخت و پشت یک بوته باال آوردبودند

سپس سرش را تکان داد، . لوین نیز وقتی از پشت یک درخت بیرون آمد، ظاهراً غافلگیر شد، اما تنها یک لحظه

»زخمی شدي؟«. از نهر رد شد و به کنار برن آمد

».زي حس نکردماون پاي منو برید، اما چی«

تیان گریجوي کنار درخت کاجی ایستاده بود، کمانش . ي زخم زانو زد، برن سرش را برگردانداستاد براي معاینه

نیم دوجین تیر، جلوي پایش به زمین نرم فرو رفته بودند، اما تنها یک . مثل همیشه. زدلبخند می. در دستش بود

».ي زیباییهمرده، منظرهدشمن «: تیان اعالم کرد. تیر الزم شده بود

باید تو حیاط زنجیرت کنم و بذارم که برن براي . گفت که تو االغی، گریجويجان همیشه می«: راب بلند گفت

».تمرین چند تیر به سمتت بندازه

».باید ازم به خاطر نجات جان برادرت تشکر کنی«

زدي؟ از کجا ید یا به اشتباه برن رو میپرکردي؟ اگه دستش میکردي چی؟ اگه تنها زخمیش میاگه خطا می«

اون وقت چه بالیی سر برادر من . دیدي، پشت رداش بوددونستی که زره سینه نداره؟ تنها چیزي که میمی

»میومد؟ به این چیزا فکر کردي، گریجوي؟

.یدبا اخم شانه باال انداخت و تیرهایش را یکی یکی از زمین بیرون کش. اثري از لبخند تیان نبود
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».تون از ما زیاد نیستکجا بودید؟ خیالم راحت بود که فاصله«. غره رفتراب به محافظینش چشم

دنبال «: اي داشت، گفتترینشان که ریش نامرتب قهوهکوونت، جوان. مردها با عدم آسایش به هم نگاه کردند

نگاهی به » ...کنید، بعدش، خوبفقط اولش منتظر استاد لوین موندیم، و خرش، عفو . اومدیم، سرورمشما می

.هایش را به زمین دوختتیان انداخت و با صورتی سرخ، سریعاً چشم

دونستم که پسره رو تنها چطور باید می. من چشمم به یه بوقلمون افتاد«: تیان، آزرده خاطر از این سوال، گفت

»گذاري؟می

اه او را چنین خشمگین ندیده بود، با این حال برن هیچ گ. راب سرش را برگرداند تا باز به تیان خیره شود

»زخم برادرم بده؟«. سرانجام کنار استاد لوین زانو زد. حرفی نزد

موقع کار . اي را در نهر خیس کردبراي تمیز کردن زخم، پارچه» .چندان بدتر از یه خراش نیست«: استاد گفت

».دو تا از اونا سیاهپوش بودند«: به راب گفت

هاي نگهبانان فراري«. کشیدو نگاه کرد که روي نهر افتاده بود و رداي سیاهش را آب خروشان میراب به استی

».حتماً احمق بودند که این همه به وینترفل نزدیک شدند. شب

».شه گفت که کاري از روي حماقت بوده یا استیصالها نمیخیلی وقت«: استاد لوین گفت

»دفنشون کنیم، سرورم؟«: کوونت پرسید

هاي باقی جسدشون سهم کالغ. سرشون رو جدا کنید تا به دیوار بفرستیم. کردنداونا ما رو دفن نمی«: راب گفت

».الشخور

»و این یکی؟«. کوونت با شست به آشا اشاره کرد

زندگی «. او یک سر و گردن از راب بلندتر بود، با این وجود جلوي راب به زانو افتاد. راب به سمت زن رفت

».شمببخشید، لرد استارك، و من خدمتگزار شما میمنو 

»اي براي من داره؟خدمتگزار من؟ و یه سوگندشکن چه فایده«
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ها ها بین خودشون به زنکالغ سیاه. استیو و والن از دیوار فرار کرده بودند، نه من. من هیچ سوگندي نشکستم«

».دنجا نمی

نگاه زن به آنچه از هالی باقی مانده » .هااونو بده به گرگ«: تکامالً جدي به راب گف. 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

»داري؟اسم «: راب از زن پرسید

».آشا، سرورم«: به تلخی زمزمه کرد

».شاید بازجویی ازش به نفعمون باشه«. استاد لوین برخاست

با . هاش رو ببندوین، دست. گید، استاددرست می«. ي برادرش متوجه شد که خیالش راحت شدبرن از قیافه

ه که چقدر به ما اطالعات درست و زنده موندن یا مرگش بستگی به این دار... بریمشخودمون به وینترفل می

».بده
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تیریون-38

هایش، بشقابی حاوي هاي زمخت یکی از دستبا انگشت» خواي؟غذات رو می«: غره پرسیدبا چشم173مورد

.لوبیاي چرب را نگه داشته بود

روي نشسته . مرد، اما حاضر نبود که جلوي این نفهم ضعف نشان دهدتیریون لنیستر داشت از گرسنگی می

شاید هم یه بشقاب نخود و پیاز، با . چسبهران بره خیلی می«: ي سلول، گفتپاره و کثیفش در گوشهحصیر پاره

تره، شراب تلخ هم ایرادي اگه راحت. کمی نان تازه و کره، و یه تنگ شراب شیرین تا همه اینا رو پایین بفرسته

».من زیاد سختگیر نیستم. نداره

.اب را جلوي او گرفتبشق» .بگیر. لوبیاست«

اي و چشمان ریز هاي پوسیده قهوهزندانبان صد و بیست کیلو حماقت خالص بود، با دندان. تیریون آه کشید

به همان اندازه که . سمت چپ صورتش که تبر قسمتی از گونه و گوشش را بریده بود، صاف و براق بود. تیره

.دستش را به سمت بشقاب دراز کرد. یون گرسنه بودبینی بودند، اما تیرزشت 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 «. کردهایش درد میکوتوله با بدن خشکش به سختی برخاست؛ هر یک از مفصل

.ر براي گرفتن لوبیا دست دراز کردیک بار دیگ» بازي ابلهانه رو داشته باشیم؟

دستش را از روي » .اینجاست، کوچولو«. اش را به نمایش گذاشتهاي پوسیدهمورد آهسته عقب رفت، دندان

شد دراز کرد و بشقاب را با حداکثر طول دستش، دور نگه یافت و آسمان شروع میجایی که سلول خاتمه می

».بگیرشبیا . خواي بخوري؟ اینجانمی«. داشت

تنها . تر از آن بودند که به بشقاب برسند و قصد نداشت که آن همه به لبه نزدیک شودهاي تیریون کوتاهدست

هاي ایري در طی قرون، ي سفیدش او را هل دهد تا مانند بسیاري از زندانیشد که مورد با شکم گندهکافی می

173 Mord
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ي سلولش خزید و به گوشه. هاي اسکاي ختم شودصخرهاي روي ي قرمزِ مشمئزکنندهعاقبت تیریون به توده

».بینم که گشنه نیستمکنم، میحاال که فکرش رو می«: اطالع داد که

قبل . باد بشقاب را برد، محتویات بشقاب ریخت و سقوط کرد. هاي کلفتش را گشودمورد غرولند کرد و انگشت

اي از فرنی زندانبان خندید، شکمش مثل کاسه. ها پراندنخارج شدن از دید، باد چند تا از لوبیاها را به روي آ

.لرزید

».رو، امیدوارم اسهال خونی بگیري و بمیريي یه کودن آبلهتو حرامزاده«: تیریون برآشفت و با تندي گفت

تیریون از درد نفسش بند . ي او لگد زداش که نوکی فلزي داشت به سینهمورد در جواب موقع خروج با چکمه

در سنگین با » !خورمکشمت، قسم میهاي خودم میبا دست! کنمتالفی می«. و روي حصیر ولو شدآمد

.تلق کلیدها را شنیدتیریون تلق. چهارچوب فلزي محکم بسته شد

کرد که نسبت خزید، به این فکر مینامیدند میچال میها با طعنه سیاهي خودش در جایی که ارنوقتی به گوشه

اش بود کز کرد، به زیر پتوي نازکی که تنها مالفه. ي خطرناکی گشاد استجثه، دهانش به اندازهکبه مردي کوچ

کرد که هنوز پوستین آرزو می. ي آسمان آبی خالی و کوهستان دوردست که پایانی نداشت خیره شدگستره

ن آن را از جسد رئیس ي وحشی را داشت، همان که از مریلیون سر تاس برده بود، بعد اینکه آوازخواگربه

مورد به محض اینکه چشمش به . داد، اما گرم و ضخیم بودپوستین بوي خون و کپک می. راهزنان کش رفته بود

.آن افتاد برش داشت

انگیزي کوچک بود، حتی براي یک سلولش به طرز رقت. کشیدوزش باد مثل چنگال تیزي پتویش را می

چالی و، در جایی که اصوالً دیوار باید باشد، در جایی که اصوالً در سیاهکمتر از پنج قدم دورتر از ا. کوتوله

خواست هواي تازه و آفتاب تا دلش می. شدیافت و آسمان شروع میواقعی دیوار وجود دارد، سلول خاتمه می

رین دخمه در تها را با نمورترین و تاریکي ایني ماه و ستارگان در شب، اما تیریون در دم همهداشت، و منظره

.کردعمق کسترلی راك مبادله می

بعدش . کنی، بیست روز، سی، شاید پنجاهتو پرواز می«: مورد بعد هل دادن او به داخل سلول وعده داده بود

».کنیپرواز می
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. ها مختار بودند که هر وقت دلشان خواست بگریزندچال در مملکت بودند که زندانیها صاحب تنها سیاهارن

ول بعد اینکه چندین ساعت شهامتش را جمع کرده بود، روي شکم خوابیده بود و خودش را تا لبه کشیده روز ا

تر بود، بدون هیچ چیز در بینابین جز اسکاي ششصد قدم پایین. بود تا سرش را بیرون ببرد و به پایین نگاه کند

هاي دیگر را در راست و چپ و باال لتوانست سلوکشید، میتوانست گردن میاگر تا آنجا که می. هواي خالی

.هایش را کنده بودندزنبوري شده بود در کندویی از سنگ، و بال. ببیند

از . خیلی مختصر، اما کافی. کشید، و بدتر از همه اینکه کف شیب داشتسلول سرد بود، باد شب و روز جیغ می

د، و ناگهان با وحشت بیدار شود و ترسید که شاید در خواب غلت بخورهایش هراس داشت، میبستن چشم

.کردندهاي آسمانی شخص را دیوانه میتعجبی نداشت که این سلول. افتدببیند که دارد از لبه می

کنه؛ این را یکی از مستاجرین سابق روي دیوار نوشته بود، با چیزي که به خدایان حفظم کنند، آسمان صدام می

تیریون کنجکاو بود که بداند او چه کسی بوده و عاقبتش چه شده؛ ابتدا. طرز مشکوکی به خون شباهت داشت

.دهد نداندبعد به این نتیجه رسیده بود که ترجیح می

...تنها اگر دهانش را بسته نگه داشته بود

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 . ایش نگاه کرده بودتیریون در زیر پ

اي با چشمان خیس که به چند بالش ضخیم زیر کونش نیاز داشت تا همقد مردها 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«: یسا که روي تخت کوچکتر کنار او نشسته بود، گفتلیدي ال

.پودر و عطر زده بود و براي خواستگارهایی که دربارش را پر کرده بودند، آرایش کرده بود

».چه کوچیکه«: لرد ایري با خنده گفت
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صدایش را آن چنان بلند کرد که از دیوارهاي به » .شتهاین تیریونِ جن از خاندان لنیسترهاست که پدرت رو ک«

هاي باریک منعکس شد و در تاالر بزرگ ایري طنین انداخت، تا به گوش هر شخص سفیدي شیر و ستون

»!اون دست پادشاه رو به قتل رسونده«: حاضر برسد

»اوه، اونو هم من کشتم؟«: ها پاسخ داده بودتیریون به مانند احمق

اکنون متوجه بود؛ لعنت به هفت . وبی براي بسته نگه داشتن دهان و پایین انداختن سرش بودوقت خیلی خ

ها دراز و عاري از تجمل بود، با دیوارهایی از مرمر سفید با تاالر اصلی ارن. جهنم، همان موقع هم متوجه بود

افش را گرفته بودند به مراتب هایی که اطرکردند، اما چهرههاي آبی که فضاي سرد ناخوشایندي ایجاد میرگه

ها هیچ دوستی براي لنیسترها یافت ي ارنقدرت کسترلی راك از اینجا خیلی دور بود و در دره. سردتر بودند

.شدتواضع و سکوت بهترین دفاع او می. شدنمی

صعودشان به ي در کمال شرمساري، در آخرین مرحله. تر از آن بود که منطقی بیاندیشداما حال تیریون گرفته

بران بقیه مسیر او را حمل . ایري از توان افتاده بود و پاهاي لنگش نتوانسته بودند بیش از آن او را باال ببرند

رسه که به نظر می«: ي تلخی گفتبا طعنه. ریختهاي خشمش نفت میکرده بود و احساس تحقیر روي شعله

».ن همه قتل و توطئه وقت گیر آوردمدونم از کجا براي اینمی. آدم کوچولوي پرکاري بودم

خل او در دربار به داشتن طبع الیسا ارن و پسر نیمه. داشت که با چه کسی درافتاده استباید به یاد می

.گویی مشهور نبودند، مخصوصاً وقتی که هدف طعنه خودشان باشندبذله

دم که حبت کن، وگرنه بهت قول میجن، مواظب زبون تیزت باش و مودبانه با پسرم ص«: الیسا به سردي گفت

هاي ویل هستند که اطرافت رو گرفتند، ها شوالیهاینجا ایریه و این. یادت باشه کجایی. افسوسش رو بخوري 

».هر کدومشون حاضره که جونش رو براي من فدا کنه. مردان صادقی که از صمیم قلب عاشق جان ارن بودند

وقتی کلمات » .کنهي اونا رو برآورده میرادرم جیمی با کمال میل خواستهلیدي ارن، اگه آسیبی به من برسه، ب«

.دانست که نابخردانه هستندشد نیز میاز دهانش خارج می
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ها بال دارن؟ اگه نه، عاقالنه است که تهدید بعدي که به پرواز بلدي، جناب لنیستر؟ کوتوله«: لیدي الیسا پرسید

».رسه رو ببلعیذهنت می

».د نکردم، یه قول بودمن تهدی«

: لرد رابرت کوچک با شنیدن این حرف آن قدر ناراحت شد که عروسکش را انداخت، سریع بلند شد و داد کشید

بهش بگو مامان، بگو که اینجا . تونه این باال ما رو اذیت کنههیچ کس نمی. تونی ما رو اذیت کنیتو نمی«

.ه لرزیدنپسرك شروع کرد ب» .تونه ما رو اذیت کنهنمی

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. کنه که ما رو بترسونه، عزیزمجن سعی می«. اش نگه داشتفربه

».کنهشیرین منو اذیت نمی

تیریون که خودش دشواري رسیدن به اینجا را مشاهده کرده . گفتست میبدبختی این بود که او بدون شک را

پوش، باز کردن راه خودش در حالی که سنگ و تیر از باال ي زرهتوانست تصور کند که براي یک شوالیهبود، می

کابوس شروعی براي توصیف آن. کند، چقدر دشوار خواهد بودبارد و دشمن براي حفظ هر پله مبارزه میمی

.تعجبی نداشت که ایري هیچ وقت تسخیر نشده بود. شدنمی

».تسخیر ناپذیر نیست، فقط کمی زحمت داره«. تیریون باز نتوانست که ساکت بماند

دو » .خوام پروازش رو ببینممامان، می. تو دروغگویی«. رابرت کوچولو با دست لرزان به پایین اشاره کرد

.هاي تیریون را گرفتند و از زمین بلندش کردندمحافظ با رداي آبی آسمانی، زیربغل

اي زیر سکوي از گوشه. آمددانند که اگر کتلین استارك مداخله نکرده بود، چه بالیی سر او میتنها خدایان می

».اي ببینهخوام صدمهنمی. خواهر، استدعا دارم که یادت باشه این مرد زندانی منه«: ها صدایش درآمده بودتخت

الیسا ارن مدتی با خونسردي به خواهرش چشم دوخت، سپس برخاست و در حالی که دامن درازش پشت 

خواهد او را بزند، اما اي از این بیم داشت که میتیریون چند لحظه. شد به کنار تیریون خرامیدسرش کشیده می

اختند، پاهایش تعادل نیافتند و سربازان او را به جلو به روي زمین اند. به جایش دستور داد که رهایش کنند
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حتماً وقتی که براي ایستادن تقال کرد، اما عضالت ساقش گرفت و دوباره روي زمین ولو شد، . تیریون افتاد

.ها طنین انداختخنده در سراسر تاالر مرتفع ارن. اي تماشایی بودهمنظره

سر واردیس، اونو به . تونه بایستهکه نمیمهمان کوچک خواهر من اون قدر خسته است «: لیدي الیسا دستور داد

».هاي هوایی ما براش مفیدهیک شب استراحت در یکی از سلول. چال ببریدسیاه

تیریون بینشان معلق ماند، بیهوده لگد پراند، با صورتی سرخ از شدت شرم، موقعی که . نگهبانان او را بلند کردند

».مونهاین یادم می«: کردها اعالم ي آنبردند به همهاو را بیرون می

.و به خاطر آوردنش چقدر برایش مفید بود

الیسا ارن قصد خوار کردن او را . داد که حبس بودنش زیاد طول نخواهد کشیدابتدا 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 بودراحتی او را بکشند؛ او هنوز یک لنیستر کسترلی راکی بود و اگر خونش را می

.کرداینکه پیش از این چنین تصور می

.داکنون چندان هم مطمئن نبو

ترسید که طاقت پوسیدن به مدتی طوالنی را هایش تنها قصد داشتند که بگذارند او بپوسد و میشاید اسیر کننده

اي هاي مورد صدمهکشید که لگدها و مشتشد و چندان طول نمیتر میبا گذشت هر روز ضعیف. نداشته باشد

چند شب دیگر تحمل سرما و . کشترسنگی نمیجدي به او بزند، البته اگر زندانبان او را زودتر از آن از گ

.گرسنگی کافی بود تا آسمان او را هم دعوت کند

خوب، ایرادي نداشت که جلوي سلولش (خواست که از وقایع پشت این دیوارها باخبر شود خیلی دلش می

جیمی ممکن . ها فرستاده بودلرد تایوین بدون شک به محض اطالع، سوارانش را به دنبال آن). دیوار تصور کند

ینکه به جایش به وینترفل لشکر مگر ا... بود که همین حاال در حال گذراندن یک قشون از کوهستان ماه باشد

آیا کسی خارج از ویل کوچکترین شکی داشت که کتلین استارك او را به کجا برده؟ سرسی بعد . کشیده باشد
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گرفت یا اش را میتوانست دستور آزادي او را بدهد، اما آیا رابرت جانب ملکهکرد؟ پادشاه میاطالع چه می

.ي پادشاه به خواهرش نداشتی نسبت به میزان عالقهاساسخیالی بیدستش؟ تیریون هیچ خوش

کرد که شخصاً در مسند قضاوت در مورد تیریون انداخت، به پادشاه اصرار میاگر سرسی عقلش را به کار می

و . دار کردن شرافت پادشاه به این موضوع اعتراض بکندتوانست بدون خدشهحتی ند استارك نیز نمی. بنشیند

هر قتلی هم که به گردن او . کردرا بیش از امتحان شانسش در یک محاکمه شادمان نمیهیچ چیز تیریون 

بگذار که شکایتشان را . ها هیچ مدرکی از هیچ نوعی در دست نداشتنددانست استاركبیندازند، تا آنجا که می

آن قدر زیرك بود تنها اگر سرسی . شدپایان کارشان می. جلوي تخت آهنین و فرمانرواهاي مملکت مطرح کنند

...که این را متوجه شود

دید، او اهانت را می. کردخواهرش نوع خاصی از مکاريِ پست را داشت، اما غرور کورش می. تیریون آه کشید

اي برادرش همیشه گره. شدو جیمی از او هم بدتر بود؛ عجول و لجوج و خیلی زود خشمگین می. نه فرصت را

.گشودد، با دندان میشد با دست باز کررا که می

دانست که کدامشان آن پیاده را براي ساکت کردن پسر استارك فرستاده بود و آیا واقعاً براي قتل لرد ارن 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 . بمیرندافتاد که با نوعی بیماريِ ناگهانی می

...اما اگر به دقت فکر کنی، چندان هم عجیب نیست. رسیداستارك، به طرز غیر قابل باوري ناشیانه به نظر می

جنگل شاید دایرولف و شیر تنها جانوران این . شک ناخوشایندي شکل گرفته بود. لرز به بدن تیریون افتاد

.تیریون نفرت داشت که از او استفاده کنند. ي کسی شده بودنبودند، 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

پس ناگزیر بود که با صحبت کردن خودش را قرار نبود که طنابی به طول ششصد قدم را دزدکی به او برساند،

.زبانش او را به این سلول انداخته بود؛ به همان خوبی توانایی رهانیدن او را داشت. آزاد کند

کرد که به آن شیب اندك زمین حداکثر تالشش را می. تیریون به هر زحمت که بود به روي پاهایش برخاست

» !مورد، باهات کار دارم! زندانبان! مورد«: داد زد. ت روي در کوبیدبا مش. زیر پایش به سمت لبه توجه نکند
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تیریون درست قبل باز شدنِ با قدرت . ها را بشنودکشید تا سرانجام صداي قدمحداقل ده دقیقه باید انتظار می

.در، کنار کشید

شتی او، شالقی چرمی هاي گواز یکی از دست» .سر و صدا راه انداختی«: غرید. هاي مورد خونی بودندچشم

.آویزان بود، ضخیم بود و کلفت، و چند بار دور مشتش پیچیده شده بود

دوست نداري که ثروتمند «: پرسید. تیریون به خودش یادآوري کرد که هیچ وقت نباید ترس را بروز داد

»باشی؟

قدرت ضربه باعث . یون خوردقیدي تکان داد، اما چرم درست به باالي بازوي تیردستش را با بی. مورد او را زد

دهنت بسته «: مورد هشدار داد. هایش را روي هم بفشاردشد که به عقب تلوتلو بخورد و از شدت درد دندان

».باشه، کوتوله

این بار ضربه جدي بود » ...آآآخ... طال، کسترلی راك پر از طالست«: تیریون اداي لبخند زدن را درآورد و گفت

ي تیریون خورده بود به سینه. از قدرتش را صرف به صدا انداختن شالق و ضربه زدن کردو مورد مقدار بیشتري 

ثروت «: با زاري گفت. هر طور که بود به زندانبان نگاه کرد. و او را ناالن به روي زانوهایش انداخته بود

»...لنیسترها ضرب المثله، مورد

درد چنان شدید . درت روي صورت تیریون فرود آمدشالق در هوا سوت کشید و با تمام ق. مورد غرولند کرد

زد و گوشش زنگ می. بود که افتادن را به یاد نداشت، اما وقتی دوباره چشمانش را گشود روي کف سلول بود

روي چیزي ... گاهی براي بلند کردن خودش گشت و انگشتانش رويبه دنبال تکیه. دهانش پر از خون بود

دستش را پس کشید که انگار در آب داغ فرو رفته بود و تمام تالشش را کرد که تیریون چنان سریع. ننشستند

.ي اندکی از آسمان آبی افتاده بوددرست 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
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کتلین استارك . دهمنو به بیرون هل نمی: گفت کهخزید، ناامیدانه با خودش میتیریون وقتی از لبه به کنار می

هایش پاك کرد، لبخند زد و با پشت دست، خون را از روي لب. خواد، جرات کشتن منو ندارهي منو میزنده

خیره شد و سعی در تشخیص این داشت که آیا زندانبان با اخم به او» .این یکی خیلی محکم بود، مورد«: گفت

شالق به سمتش پرید، اما این » .تونه خیلی براي من مفید باشهمردي به نیرومندي تو می«. شوددارد تمسخر می

در حالی که مثل یک خرچنگ عقب . اش گرفت، نه بیشترتنها نوك شالق به شانه. بار تیریون به موقع کنار کشید

اون قدر که باهاش زمین، زن، . بینیطال، بیشتر از اون مقدار که به عمرت در اینجا می«: دکشید، تکرار کرمی

.تیریون با سرفه خون و خلط باال آورد و به بیرون تف کرد» .لرد مورد. تونی ارباب باشیمی... اسب بخري

».طالیی در کار نیست«: مورد گفت

وقتی منو اسیر گرفتند کیف پولم رو ازم گرفتند، اما «! تتیریون با خودش فکر کرد که توجه او جلب شده اس

کتلین استارك شاید یکی رو اسیر بگیره، اما محاله که با دزدیدن پول اون خودش رو خفیف . طال هنوز مال منه

شالق مورد باز تاب برداشت، اما » .رسهي اون طالها به تو میبهم کمک کن و همه. دونهشرافتمندانه نمی. کنه

هیچ خطري «. تیریون چرم را گرفت و در مشتش نگه داشت. هدف و سرسري بود، آرام و تحقیرآمیزاي بیهضرب

».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 کردهاي روي پیشانیش را عمیقاخمش چین

توانست الیسا ارن را چی؟ چه چیزي می» ...بهش بگو. فقط پیام منو به بانو برسون. درست شنیدي، سرورم«

».هام اعتراف کنمخوام به گناهبهش بگو که من می«. ترغیب کند؟ به طور ناگهانی به تیریون لنیستر الهام شد

شک و طمع . اي دیگر آماده کرد، اما زندانبان دودل بودون خودش را براي ضربهمورد دستش را بلند کرد و تیری

ي اشخاصی را داشت که زیاد خواست، اما از حقه واهمه داشت؛ قیافهطال را می. جنگیدنددر چشمانش می

».زنهدروغه، کوتوله بهم کلک می«: اي زمزمه کردبا لحن تیره. اندفریب خورده

».نویسمقسمم رو می«: تیریون سوگند خورد
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ها داشتند؛ برخی دیگر حرمتی خرافی به سخن نوشته قائل بودند، سوادها دید تحقیرآمیز به نوشتهبرخی از بی

یه . نویسی طالمی«. زندانبان شالق را پایین آورد. خوشبختانه مورد از دسته دوم بود. انگار که نوعی جادو است

».عالم طال

اي از طالي خالص برادر من زره. کیسه فقط نمونه است، دوست من. اوه، یه عالم طال«: دادتیریون به او اطمینان 

.ي جیمی لعاب طال داشت، اما این گاو امکان نداشت که تفاوت را تشخیص دهددر واقع زره» .پوشهمی

قتی نامه نوشته و. 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 آمدنددیروقت شب، وسط خواب از سرما می

».تو رو ببینهخوادبانو می. بلند شو، جن«. اش تیریون را بیدار کردواردیس ایگن با نوك چکمه

شکی ندارم که «. آمیزي گرفتي طعنههایش مالید و کامالً برخالف احساسش قیافهتیریون خواب را از چشم

»خوام اونو ببینم؟شه که فکر کنی من هم میخواد، اما چه چیزي باعث میمنو می

نی که در بارانداز پادشاه ي دست را از زمان طوالي محافظین خانوادهتیریون فرمانده. سر واردیس اخم کرد

اي از حس هیکل، و بی هیچ بهرهاي، خوشي عادي، موي نقرهصورت کشیده. شناختگذرانده بود به خوبی می

».گم که تو رو بکشوننبایست، وگرنه می. هاي تو به من مربوط نیستخواسته«. طبعیشوخ

خوام سرما نمی. تاالر اصلی خیلی بادگیرهشب سردیه و«: ساده گفت. تیریون به زحمت روي پاهایش برخاست

».شه لطف کنی و پوستینم رو بیاريمورد، می. بخورم

.اي پر از شک به او اخم کردزندانبان با قیافه

».یادت که هست. ي وحشی که براي سالم نگه داشتن ازم گرفتیپوستین گربه. پوستین من«: تیریون تکرار کرد

».تیش رو بیارپوستین لعن«: سر واردیس گفت
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داد، اما به هر ي تالفی در آینده را میاي رفت که وعدهغرهبه تیریون چشم. مورد جرات غرولند کردن نداشت

هر وقت . ازت ممنونم«. وقتی آن را دور گردن زندانیش انداخت، تیریون لبخند زد. حال به سراغ پوستین رفت

ي راستش انداخت و براي اولین بار در چندین را روي شانهانتهاي پوستین دراز» .کنمبپوشمش، از تو یاد می

».راه رو نشون بده«. روز اخیر احساس گرمی کرد

لیدي الیسا ابریشم سیاه پوشیده . سوختند روشن بودها با نور پنجاه مشعل که روي دیوارها میتاالر اصلی ارن

رسید که نگهبانان که او از اشخاصی به نظر نمیاز آنجا . اش ماه و باز مرواریددوزي شده بودبود و روي سینه

. داندگیري میي مناسب مراسم اعترافتوانست نتیجه بگیرد که او لباس عزا را جامهشب بپذیرند، تیریون تنها می

تخت بلندتر کنار دست . ي چپ انداخته شده بوداش به طرز باشکوهی بافته شده و روي شانهموي دراز خرمایی

تیریون از این حداقل نیز . لرزید؛ فرمانرواي کوچک ایري بدون تردید داشت موقع خواب میاو خالی بود

.خشنود بود

ها و نوکرهایش را براي لیدي ارن شوالیه. تعظیم بلندي کرد و از فرصت براي نگاه به هر طرف تاالر استفاده کرد

ي صورت زمخت برندین تالی و قیافه. ودشنیدن اعتراف او احضار کرده بود، همان طور که تیریون امیدوار ب

توانست هاي کلفت ایستاده بود که تنها میتري با سبیلکنار نستور مرد جوان. خشن لرد نستور رویس را دید

سر لین کوربريِ باریک . اي حضور داشتهاي اصلی ویل نمایندهاز بیشتر خاندان. ، باشد174وارث او، سر آلبار

ي پسرهایش را اش، لیدي وینوود بیوه در محاصرهبا پاهاي نقرس گرفته175انتري شمشیر، لرد هبه اندازه

.ي شکسته، برج سوزان، جام بالدارشناخت؛ نیزههایی داشتند که نمیبقیه نشان. شناختمی

هاي ي مرتفع ایستاده بودند؛ سر رودریک کسل به خاطر زخمبین لردهاي ویل چند نفر از همفسرهایش در جاده

اي پریده بود، سر ویلیس ود کنار او ایستاده بود، مریلیون آوازخوان چنگ تازهاش رنگامالً بهبود نیافتههنوز ک

داد، مایل نبود که در خفا تیریون لبخند زد؛ هر اتفاقی که امشب در اینجا رخ می. براي خودش فراهم کرده بود

.کردک پخش نمیباشد و هیچ کس بهتر از یک خواننده داستان را در دور و نزدی

174 Albar
175 Hunter
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هاي سوار مزدور روي تیریون ثابت بودند و دستش روي 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 بوددسته

».هات اعتراف کنیمایلی به گناهبه ما گفتند که «. کتلین استارك نخستین کسی بود که حرف زد

».بله، بانوي من«: تیریون پاسخ داد

اونجا همیشه در دید . کنندها رو تسلیم میهاي آسمانی همیشه آدمسلول«. الیسا ارن به خواهرش لبخند زد

».کنیي تاریکی براي اختفا پیدا نمیخدایانی و هیچ گوشه

».نشدهبه نظر من که هنوز تسلیم«: لیدي کتلین گفت

».هات رو بزنحرف«: به تیریون دستور داد. لیدي الیسا توجهی به او نکرد

از کجا شروع کنم؟ اعتراف «. و بعد نگاه سریع دیگري به بران، تصمیم گرفت که وقت آغاز بازي رسیده است

من با . ها، جرائم و گناهانم قابل شمارش نیستندآقایان و خانم. کنم که آدم کوچولوي شروري هستممی

آرزوي مرگ پدر واالمقامم رو کردم، و همچنین آرزوي . م، اونم نه یک بار، بلکه صدها بارها خوابیدهفاحشه

همیشه با خدمتکارهامون «. اش را خفه کردپشت سرش کسی خنده» .ي بزرگوارمون رومرگ خواهرم، ملکه

پشت سر لردها و بانوان نجیب دربار . قلب هم کردمشم، اما باید اقرار کنم که تسرخ می. قمار کردم. مهربان نبودم

»...یک بار«. هاي رك شداین یکی باعث بلند شدن خنده» .هاي غیرمنصفانه و وقیحی گفتمحرف

»کنی، کوتوله؟به خیالت چکار داري می«. بودصورت گرد الیسا ارن به رنگ سرخ سوزانی درآمده» !ساکت«

»...کنم، بانوي منچطور، 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 که در «. کتلین استارك یک قدم جلو آمد

».ي قتل لرد جان ارن، دست پادشاه، مشارکت داشتیتوطئه

».از هیچ اقدام به قتلی اطالع ندارم. اعتراف کنمتونم متاسفانه به اون جرائم نمی«. تیریون شانه باال انداخت
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به باورم . ات رو کردي، جنمزهشوخی بی. کنمتمسخر رو تحمل نمی«. لیدي الیسا از تخت چوبیش برخاست

تر با شیب تندتر اما این بار براش یه سلول کوچک... چال برگردونسر واردیس، اونو به سیاه. ازش لذت بردي

».پیدا کن

آیا شرافت «. اي خشکش زدتیریون چنان بلند داد کشیده بود که سر واردیس لحظه» سم عدالت در ویل؟اینه ر«

کنم، اون وقت منو کنید، من انکار میشه؟ شما منو به جرائمی متهم میي خونین فراموش میبا گذشتن از دروازه

هایی کرد تا همه به خوبی خونمردگیصورتش را بلند » .ندازید تا یخ بزنم و گرسنگی بکشمبه سلول بازي می

عدالت پادشاه چی شده؟ مگه ایري جزئی از هفت پادشاهی «. را که مورد روي صورتش بجا گذاشته بود، ببینند

بگذارید حرف بزنم و بگذارید که ! من تقاضاي محاکمه شدن دارم. خیله خب. گید که من متهممنیست؟ می

».حقیقت یا نادرستی اونا قضاوت بشهها در مورد جلوي چشم خدایان و انسان

او اشرافزاده بود، پسر . دانست که الیسا ارن را گیر انداخته استتیریون می. پچ پچ تاالر مرتفع را پر کرد

. شد که حق داشتن محاکمه را از او دریغ کردنمی. قدرتمندترین فرمانروا در مملکت بود، برادر ملکه بود

ها خواست که صبر کنند و ، به سمت تیریون به راه افتادند، اما سر واردیس از آنمحافظین با رداي آبی آسمانی

.به لیدي الیسا نگاه کرد

اگه محاکمه بشی و به خاطر اتهاماتت گناهکار «. اي لجباز روي دهان کوچک الیسا ارن شکل گرفتلبخند بچه

ما در ایري . جان خودت پرداخت کنیاش رو باشناخته بشی، اون وقت طبق قوانین شخص پادشاه باید کفاره

».در ماه رو باز کنید. 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 . راه دادنداشخاصی که نزدیکتر ایستاده بودند، بیشتر کنار کشیدند و به دو نفر از نگهبان

کشان از در وارد شد و رداهاي آبی باد شدیدي زوزه. برنزي سنگین را برداشت؛ دومی در را به داخل کشید

ي سرد پراکنده به پشت در چیزي جز فضاي خالی شب با چند ستاره. هایشان بلند کردها را از روي شانهآن

.خوردچشم نمی
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ها مانند چند پرچم در طول دیوارها به لرزش افتاده بودند مشعل» .پادشاه رو تماشا کنعدالت «: لیدي ارن گفت

.ها خفه شدندو 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. ت محاکمه داري، جناب لنیسترتو درخواس«. خواهرش به او اعتنا نکرد

از این ... بعدش اجازه داري که بري. شنويده و تو حکمش رو میپسرم به هر حرفی که داشته باشی گوش می

».در یا اون در

اي او چطور ممکن بود که محاکمه تهدیدي بر. رسید و تعجبی نداشتلیدي ارن خیلی مغرور از خود به نظر می

خوام مامان، می: پسرك گفته بود که. باشد، وقتی که پسر مردنی او قاضی بود؟ تیریون به در ماه نگاهی انداخت

نقو تا به حال چند نفر را از آن در بیرون انداخته بود؟پسرك نق! پروازش رو ببینم

خدایان . بینماختن لرد رابرت نمیاز شما متشکرم بانوي من، اما نیازي براي به زحمت اند«: تیریون مودبانه گفت

من تقاضاي محاکمه با . پذیرمها میحکم اونا رو به جاي قضاوت انسان. گناهی من اطالع دارنداز واقعیت بی

».مبارزه رو دارم

صبري باد به دماغ انداخت، سر ویلیس لرد نستور رویس با بی. ها را پر کردناگهان صداي خنده تاالر مرتفع ارن

خندید، سر لین کوربري قهقهه زد، بقیه سرشان را عقب انداختند و از شدت خنده، اشک روي صورتشان زیر لب

حتی صداي بادي که از . اش صداي شادي از چنگ جدیدش درآوردهاي شکستهمریلیون با انگشت. جاري شد

.رسیدوزید نیز تمسخرآمیز به نظر میدر ماه می

».مطمئناً این حق رو داري«. تیریون او را غافلگیر کرده بود. دچشمان مرطوب الیسا ارن مردد بودن

بانوي «. اش مزین به نقش افعی سبز بود، به جلو قدم گذاشت و روي یک زانو تعظیم کردشوالیه جوانی که جلیقه

».من، تمنا دارم که افتخار مبارزه به نیابت از جانب شما رو داشته باشم

اي که به شوهر واالمقام شما داشتم، اجازه به خاطر عالقه. ار باید نصیب من بشهاین افتخ«: لرد هانتر پیر گفت

».بدید که انتقام مرگش رو بگیرم
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. 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

ترین خدایان به اشخاص با نیت خالص لطف دارند، همچنین اونا اغلب اشخاصی با قاطع«: تسر لین کوربري گف

.فروتنانه لبخند زد» .دونیم که در این جمع چه کسی این چنینههمه ما می. سالح هستند

تیریون با . شان توجه شودچند دوجین مرد دیگر، همزمان صدایشان بلند شد و تقاضا کردند که به خواسته

.اي نبودهي زیرکانهشاید آن قدر هم نقشه. میدن اینکه این همه غریبه مشتاق کشتن او هستند، کمی دلسرد شدفه

از شما متشکرم، سروران من، همچنان که پسرم اگه در «. ها بلند کردلیدي الیسا دستش را براي ساکت کردن آن

هاي ویل اهی به دالوري و صداقت شوالیههیچ مردي در هفت پادش. کردجمع ما حضور داشت از شما تشکر می

اشاره » .تونم یک نفر رو انتخاب کنماما تنها می. ي شما اعطا کنمتونستم این افتخار رو به همهکاش می. نیست

».شما قهرمان ما خواهید بود. سر واردیس ایگن، شما همیشه دست راست وفاداري براي شوهر من بودید«. کرد

بانوي من، «: روي زانو تعظیم کرد و با صدایی گرفته گفت. بود که ساکت مانده بودسر واردیس تنها شخصی 

. این مرد جنگجو نیست. اي بسپارید، من تمایلی به قبولش ندارماستدعا دارم که این مسئولیت رو به کس دیگه

».شهمیکشتن این مرد به اسم عدالت، موجب شرمساري. 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 رفتالیسا 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 مطمئنمجاي من مبارزه میبرادرم، جیمی، با کمال میل به . انتخاب کنم

».کش محبوبت صدها فرسنگ از اینجا دورهشاه«: الیسا ارن با تشر گفت

».مونمبا کمال میل، منتظر رسیدن برادرم می. پرنده بفرستید«

».شیتو همین فردا با سر واردیس رو در رو می«
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سازي، یادت باشه که چطور لیدي ارن از رو میآوازخوان، وقتی آواز این ماجرا«. تیریون به مریلیون رو کرد

».اش فرستادکوتوله حق داشتن یه مدافع رو دریغ کرد و اونو خسته و کوفته و زخمی به مقابله با بهترین شوالیه

مدافعت رو اسم «. صداي الیسا ارن تلخ بود و به خاطر آزردگی لرزش داشت» .کنممن چیزي از تو دریغ نمی«

».کنی مردي هست که حاضره به خاطرت بمیرهفکر میاگه... ببر، جن

تیریون به تاالر دراز چشم » .دم کسی رو پیدا کنم که حاضره به خاطرم آدم بکشهاگه اجازه بدید، ترجیح می«

.براي مدتی طوالنی نگران بود که مبادا مرتکب اشتباه عظیمی شده باشد. کسی تکان نخورد. دوخت

.صداي بران بود» .ي کوتوله باشممن حاضرم که نماینده«. جنبشی به چشم خوردبعد در انتهاي دور تاالر
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ادارد-39

ها پیش سقوط کرده و لیانا روي بستر ي سفیدپوش و برجی که مدتدید، رویاي سه شوالیهاي را میرویاي کهنه

.خونینش

کسل مغرور، پدر جوري؛ تیو ول وفادار؛ مارتین . در رویا به مانند واقعیت، رفقایش در کنارش سوار اسب بودند

سخن و رئوف؛ مرد مرداب، هاولند رید؛ لرد داستین اتان گالور که مالزم برندون بوده؛ سر مارك رایزول، خوش

ي خودش آشنایی داشت، اما گذشت ي قیافهها به اندازههاي آنند زمانی با قیافه. پیکرشروي اسب سرخ غول

ها در رویا آن. هایی که قسم خورده فراموششان نکندمکد، حتی از خاطرهرا میي شخصها خونِ حافظهسال

.هایی از مه بودندتنها چند شبح خاکستري روي اسب

. اما این سه نفر اشخاص عادي نبودند. در رویا نیز به مانند واقعیتی که رخ داده. ها هفت در برابر سه بودندآن

شد، رداهاي سفیدشان با باد کوهستان سرخ دورن در پشت سرشان دیده میها جلوي برج مدور منتظر بودند،آن

سر آرتور دین، شمشیر صبح، . هایشان اکنون نیز کامالً واضح بودها سایه نبودند؛ قیافهو آن. داشتموج برمی

سر ازول . شدي راست دیده می، روي شانه»176سحر«ي شمشیرش، دسته. لبخند اندوهگینی بر لب داشت

روي کالهخود سفیدش، خفاش سیاه خاندانش بال . کردروي زانو بود و شمشیرش را روي سنگ تیز می177ونت

.ي گارد شاهنشاهی، ایستاده بودتاورِ سرسخت پیر، گاو سفید، فرماندهبین آن دو، سر جرالد هاي. گشوده بود

».دنت ببینمانتظار داشتم شما رو در تراي«: ها گفتند به آن

».ما اونجا نبودیم«: پاسخ دادسر جرالد 

».اگه بودیم، روزگار غاصب سیاه بود«: سر ازول گفت

تون رو با شمشیر طالیی کشت و من متحیر بودم که شما وقتی بارانداز پادشاه سقوط کرد، سر جیمی پادشاه«

».کجائید

176 مششیر رو این دارم، برخالف مهیشه اسم » سحر«ی به علت تعصبی که روی کلمه
. ترمجه کردم 

177 Oswell Whent



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۴٨٣صفحھ 

ر خائن ما در هفت جهنم یه جاي دور، وگرنه ایریس هنوز روي تخت آهنین نشسته بود و براد«: سر جرالد گفت

».سوختمی

هاشون رو پایین آوردند و لرد تایرل و لرد ردواین پرچم. رفتم تا به محاصره پایان ببخشماستورمز اندبه «

».کنممطمئن بودم که شما رو بین اونا پیدا می. هاشون زانو زدند تا به ما سوگند وفاداري بخورندي شوالیههمه

» .آییمما به این آسونی به زانو درنمی«: سر آرتور دین گفت

فکر کردم که شاید شما همراهش سوار . تون و پرنس ویسریس به درگون استون گریختهسر ویلم دري با ملکه«

».کشتی شده باشید

».سر ویلم مرد شریف و وفاداریه«: سر ازول گفت

».کنهگارد شاهنشاهی فرار نمی. هی نیستاما از گارد شاهنشا«: سر جرالد خاطر نشان کرد

.کالهخودش را پوشید» .اون موقع یا حاال«: سر آرتور گفت

».ما سوگندي خوردیم«: سر جرالد مسن توضیح داد

.هفت در برابر سه بودند. اشباح حامی ند، با شمشیرهایی از سایه به کنارش آمدند

تیغ . سحر را از غالف کشید و با دو دست نگه داشت» .شهحاال شروع می«: سر آرتور دین، شمشیر صبح، گفت

.درخشیداش میبه شفافی شیشه بود، هر گوشه

موقعی که در تالطمی از فوالد و سایه به هم یورش بردند، فریاد لیانا » .شهنه، حاال تموم می«: ند با اندوه گفت

هاي رز به ایی از سرخ، و طوفانی از گلبرگهآسمان به رنگ آبیِ چشمان مرگ بود با رگه» !ادارد«: شنیدرا می

.هوا برخاست

».لرد ادارد«: لیانا دوباره بلند گفت

».دمدم، لیا، قول میقول می«: ند زمزمه کرد
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».لرد ادارد«: صداي مردي از تاریکی طنین انداخت

.دندهاي بلند برج دست به روي مهتاب باز بوپنجره. ادارد استارك نالید و چشمانش را گشود

»لرد ادارد؟«. اي کنار تخت ایستاده بودسایه

. درد مبهمی به پهلویش تیر کشید. ها گره خورده بودند، ساقش آتل و گچ داشتمالفه» چه مدته؟... چه«

».بنوشید، سرورم«. پیشکار فنجانی را جلوي لب ند نگه داشت. صداي ویون پول بود» .شش روز و هفت شب«

»؟...چیه«

».شیدستاد پایسل گفت که تشنه میا. آب خالی«

.آب به نظرش به شیرینی عسل بود. هایش ترك و زخم داشتندلب. 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 گربه . روبرو شودتوانست با رابرت اکنون نمی» .فردا، وقتی که تواناییم بیشتر شد«

.تحلیل برده بود

پیشکار خودش را با » .ها شما رو پیششون بفرستیمسرورم، ایشون دستور دادند که به محض گشودن چشم«

.روشن کردن شمعی در کنار تخت مشغول کرد

تر از اونم که ه من ضعیفبهش بگو ک«. رابرت هیچ وقت به صبور بودن مشهور نبوده. ند آهسته فحش داد

امیدوارم که از خوابی . شم که همین جا منو سرافراز کنهاگه مایله با من صحبت کنه، خوشحال می. پیشش برم

ي محافظین منو احضار و فرمانده«. خواست اسم جوري را بگوید که یادش افتادمی» ...و. عمیق بیدارش کنی

».کن

».سرورم«. ه اتاق خواب او وارد شدچند لحظه پس از خروج پیشکار، الن ب

».الزمه از وضعیت کنونی مطلع بشم. گه که من شش روز بیهوش بودمپول می«
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داستان اسارت جن توسط لیدي . گن به کسترلی راك تاخته تا به پدرش ملحق بشهمی. کش از شهر گریختهشاه«

».اگه راضی باشید، محافظت رو تشدید کردم. هاستکتلین، ورد زبان

»دخترهام؟. راضیم«: ند به او اطمینان داد

از وقتی شما رو «. مکث کرد» ...کرد، اما آریاسنسا آهسته براتون دعا می. 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 باشهمی. خوام دخترام در امان باشنر اتفاقی بیفته، میه«

».ي این موضوعجان شخص من، وثیقه. رسه، لرد اداردهیچ گزندي به اونا نمی«

»...جوري و سایرین«

پدربزرگش دفن جوري حتماً تمایل داشته که کنار. اونا رو به خواهران صامت سپردم تا به وینترفل برگردن«

».بشه

مارتین کسل همراه بقیه کشته . شد، چون پدر جوري در دوردست جنوب دفن شده بودالبته که پدربزرگ می

گفته . هاي به رنگ خون آن، هشت قبر ساخته بودبعد خاتمه، ند برج را ویران کرده بود و با سنگ. شده بود

ها هفت در برابر سه بودند، آن. اي تلخ بودبراي ند خاطرهشد که ریگار اسم آنجا را برج شادي گذاشته، امامی

کرد که فکر نمی. با این حال تنها دو نفرشان زنده ماندند؛ خود ادارد استارك و مرد کوچک مرداب، هاولند رید

.یمن باشدي آن رویا بعد این همه سال خوشدیدن دوباره

اعلیحضرت بیرون «. پیشکار تعظیم بلندي کرد. گشتکه ویون پول بر» .کارت خوب بوده، الن«: گفتند می

. اش از درد ساق در هم رفتند خودش را روي تخت باال کشید، قیافه» .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 شدپول بدون هیچ حرفی عقب» .د از این دیوارها خارج بشهگفتن داریم، نبای
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اش گوزن ي مخمل سیاه پوشیده بود که روي سینهتنهنیم. رابرت براي لباس پوشیدن وقت صرف کرده بود

تنگی از شراب در دست داشت، . هاي سیاه و طالییتاجدار برتیون زردوزي شده بود، و شنلی شطرنجی به رنگ

تاجی جواهرنشان روي موهایش، پشت سر سرسی لنیستر با نیم. نوشیده بود که صورتش برافروخته بودآن قدر

.او وارد شد

».تونم بلند شمنمی. اعلیحضرت، عفو کنید«: ند گفت

».خواي؟ محصول مرغوبی از آربرهکمی شراب می. ایرادي نداره«: پادشاه با صدایی گرفته گفت

».ي خشخاش سرم گیجهاز شیرههنوز . یه فنجان کوچولو«

».هاشهشانس محسوب کنه که سرش هنوز روي شونهمردي 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

.بل ملکه به صالح نبودسرش نوسان داشت، اما اقرار به ضعف در مقا» .یه خرده«

فکر کنم از کاري که کتلین کرده خبر «. رابرت اخم کرد» .شهخوره که خیلی تمیز خوب میپایسل 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

»کنی چه کسی هستی؟کنی که روي خانواده من دست بلند کنی؟ فکر میبه چه حقی جرات می«: سرسی پرسید

شخص اعلیحضرت شوهر شما، منو مسئول حفظ صلح سلطنتی و اجراي . دست پادشاه«: ند با ادبی خشک گفت

».عدالت پادشاه کرده

»...االتو دست بودي، اما ح«: سرسی شروع کرد
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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«. رابرت دوباره به ند رو کرد

»...مرد مردن

».اي که لرد استارك بهش زده بود، مردضربههشت، ترگار باالخره امروز صبح در اثر «: ملکه تصحیح کرد

».برام قابل تحمل نیست، ند. هاي مني شاهی و کشتار مستانه در خیابانربایی در جادهآدم«: پادشاه گفت

».کتلین دلیل خوبی براي اسیر گرفتن جن داشت«

رو آزاد کنه و با جیمی دي که فوراً کوتولهبهش دستور می. گور باباي دالیل کت! کنمگفتم که تحملش نمی«

».کنیآشتی می

چطور . خواست تنبیهم کنهسه نفر از افرادم جلوي چشمم سالخی شدن، تنها براي اینکه جیمی لنیستر می«

»فراموشش کنم؟

لرد استارك داشت مست از یه . ي درگیري نبودهبرادر من شروع کننده«: سرسی خطاب به پادشاه گفت

ادش بودند که به جیمی و محافظینش حمله کردند، همان طور که همسرش در افر. گشتخانه برمیفاحشه

».ي شاهی راه تیریون رو بستجاده

اگه بهم شک داري از لرد بیلیش . دونی اهل این کارا نیستم، رابرتشناسی و میتو منو خوب می«: ند گفت

».اونجا حضور داشت. بپرس

ها رو بیاره، اما کنه که قبل شروع درگیري رفت تا ردا طالییا میادع. فینگر صحبت کردمبا لیتل«: رابرت گفت

».گشتیخانه برمیکنه که تو داشتی از یه فاحشهتائید می

مادرش اسمش رو بارا ! خانه؟ چشمات رو باز کن، رابرت، من رفته بودم تا به دختر تو سر بزنمیه فاحشه«

حین » .مون در ویل چند تا نوجوان بودیم، صاحب شديبه اولین دخترت شباهت داره که وقتی خود. گذاشته

.دادپریده بود، چیزي بروز نمیصحبت به ملکه چشم دوخته بود؛ صورت او ثابت و رنگ
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کردم یه خرده عقل فکر می. ي عوضیقراره که ازش خوشم بیاد؟ دختره. بارا«: با غرولند گفت. رابرت سرخ شد

».داره

کنی عقل ره بیشتر از پانزده سالش باشه، اما فاحشه شده، اون وقت تو فکر میامکان ندا«. شدند باورش نمی

ي ابله عاشقت شده، دختره«. حفظ خونسردي دشوار شده بود. شددرد ساقش داشت شدیدتر می» داره؟

».رابرت

».این موضوع مناسب گوش ملکه نیست«. پادشاه نگاهی به سرسی انداخت

بهم اجازه . کش از شهر گریختهبهم گفتن که شاه. من خوشش نخواهد اومدعلیاحضرت از هیچ یک از سخنان«

».بده که اونو به محضر عدالت برگردونم

خوام به این بحث نه، دیگه نمی«: اي نوشید و گفتجرعه. پادشاه متفکرانه شراب را در فنجان به دوران انداخت

».موضوع تمومه. از افراد اونجیمی سه تا از افراد تو رو کشته، تو پنج تا. ادامه بدي

».اینه نظر تو در مورد عدالت؟ اگه این طوره، خوشحالم که دیگه دست تو نیستم«. ند برآشفت

»...کرد که این چنین با یه تارگرین صحبت کنهاگه 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 . پادشاه تصور کردمتو رو «

کشه، به این مرد با هر نفس که می. ها یکی رو فراري دادن و یکی رو اسیر گرفتناستارك. شنمحسوب می

» .کنیبهش شراب تعارف میپرسی درد پاش چطوره و ایستی و میکنه، و تو سر به زیر میشرافتت 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 ساختندخدایان چه نمایش طعنه«. نقصی از تحقیر بودصورت سرسی نمونه بی

».بود که تو دامن بپوشی و من زره
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به میز خورد، . ي سهمگینی به کنار صورت او زده بود با پشت دست ضربهپادشاه که از شدت خشم ارغوانی شد

انگشتان . تعادلش را از دست داد و محکم به روي زمین سقوط کرد، اما صدایی از سرسی لنیستر در نیامد

تا فردا، خونمردگی نصف . اش کشید، روي جایی که پوست لطیفش سرخ شده بودظریفش را روي گونه

».کنماینو مثل نشان افتخار حمل می«: اعالم کرد. د پوشاندصورتش را خواه

با فریاد یکی از محافظینش را » .کنمدر سکوت حملش کن، وگرنه باز هم مفتخرت می«: رابرت قول داد

» .تا اتاق خوابش مشایعتش کن. ملکه خسته است«. سر مرین ترنت بلند قامت، با وقار وارد اتاق شد. خواست

.چ حرفی کمک کرد که ملکه برخیزد و او را به بیرون هدایت کردشوالیه بدون هی

» .کنه، ندبینی که با من چکار میمی«. رابرت دستش را به سمت تنگ دراز کرد و دوباره فنجانش را پر کرد

اثري از خشم » .هاممادر بچه. همسر مهربان من«. پادشاه در حالی که به دقت فنجانش را نگه داشته بود، نشست

به » .اون کار شاهانه نبود... اون کار. زدمشنباید می«. دیدمانده بود؛ ند در چشمانش اندوه و ترس را مین

کسی نتونسته جلوم ... من همیشه قوي بودم«. هایش طوري خیره شد که انگار مطمئن نبود چه هستنددست

... ریگار«. سرش را تکان دادشاه با بهت» جنگی که زدنش درست نیست؟چطور با کسی می. وایسته، هیچ کس

ي سیاهش به قلب سیاهش فرو رفت و من کشتمش، ند، خار پتکم درست از زره. ریگار برنده شد، لعنت بهش

حاال اون لیانا رو داره و . شه گفت که اون برنده شداما به نوعی می. ها سرودنددر این باره ترانه. جلوي پام مرد

.سر کشیدپادشاه فنجانش را» .من سرسی رو

».حضرت، ما باید حرف بزنیماعلی«: ند استارك گفت

فردا صبح براي . خورهدیگه از حرف زدن حالم بهم می«. هایش فشردهایش را روي شقیقهرابرت نوك انگشت

».حرفت هر چی هم که باشه، باید تا برگشتن من صبر کنی. رمشکار به جنگل سلطنتی می

»دستور دادي به وینترفل برگردم، یادته؟. من اینجا نیستمبه لطف خدایان، وقتی برگردي«

بگیر، این . خدایان ندرتاً به ما لطف دارن، ند«. هاي تخت را گرفت و به کمک آن بلند شدرابرت یکی از پایه

دوست «. اي به شکل دست را از جیب آستر شنلش درآورد و روي تخت انداختي سنگین نقرهگیره» .مال توئه

».کنمرفتنت رو قدغن می. ته باشی، دست من هستی، عوضیهم نداش
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کرد و مانند یک بچه احساس عجز ساقش گزگز می. ظاهراً حق انتخاب نداشت. اي را برداشتي نقرهند گیره

»...دختر تارگرینی«. کردمی

شنیدن هیچ حرف اون مساله تمومه، تمایل به . به حق هفت جهنم، دوباره شروع نکن«: پادشاه غرولند کرد

».اي ندارمدیگه

»خواي دستت باشم؟هاي منو حداقل بشنوي، چرا میاگه حاضر نیستی که توصیه«

. ت رو بزن، ندگیره. چرا که نه؟ یه کسی الزمه که به این مملکت لعنتی حکومت کنه«. رابرت خندید» چرا؟«

».که به جیمی لنیستر سنجاقش کنمخورمو اگه یه بار دیگه به روي من پرتش کنی، قسم می. بهت میاد



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۴٩١صفحھ 

کتلین-40

هایش را کتلین استارك دست. ها برخاستي ارنآسمان شرق سرخ و طالیی شده بود که خورشید به روي دره

زیر پایش دنیا از سیاه به . کردهاي سنگی با تراشکاري ظریف گذاشته بود و گسترش نور را تماشا میروي نرده

هاي آلیسا مه شفاف سفیدي از اشک. ها به سبز تبدیل شدها و جنگلسحر روي دشتبنفش و سپس با خزیدن

ي غول را اش روي سطح نیزهشد تا سقوط طوالنیي کوه سرازیر میخاست، از جایی که آب از روي شانهبرمی

.کردکتلین برخورد قطراتی ظریف به روي صورتش را حس می. آغاز کند

هایش بوده، اما با این وجود در زندگی یک قطره ي بچهشوهرش، برادرش و همهآلیسا ارن شاهد کشته شدن 

هایش زمین سیاه ویل را بنابراین خدایان حکم داده بودند که بعد مرگ تا زمانی که اشک. 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 بوداي از آن رود خروشان به کف دره در خیلی پایینگذشت، ولی هنوز قطرهمی

.هاي خودش بعد مرگ چه آبشار عظیمی خواهند ساختاشک

برادرتون نوشته که . کنهکش داره در کسترلی راك قشون جمع میشاه«: سر رودریک از اتاق پشت سر پاسخ داد

ادمور به لرد ونس و . مه فرستاده و از لرد تایوین خواسته که قصدش رو اعالم کنه، اما پاسخی نگرفتهبه راك نا

خوره که یک قدم از سرزمین قسم می. لرد پایپر دستور داده که از گذرگاه پایین گولدن توث محافظت کنند

».کرده باشهکنه، مگه اینکه قبلش اونو با خون لنیسترها آبیاريها رو تسلیم نمیتالی

قشنگی آن چندان سرحالش نکرده بود؛ ظالمانه بود که روزي با . کتلین رویش را از طلوع خورشید برگرداند

ادمور قاصد فرستاده و قسم خورده، «. ریزي شده بودشروعی چنین زیبا، آن چنان افتضاح تمام شود که برنامه

»چه خبر از پدرم؟. اما 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 بودهایش به سفیدي برف و زبري بوتهیافت، سبیلمی

باید به محض . خیلی مریض باشهسپرد، مگه اینکهپدرم دفاع از ریورران رو به ادمور نمی«: با نگرانی گفت

».کردنرسیدن پرنده بیدارم می
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».استاد کولمن گفت که خواهرتون به فکر شما بود و گذاشت بخوابید«

».کردنباید بیدارم می«: کتلین اصرار داشت

».گه که خواهرتون قصد داشت بعد مبارزه باهاتون صحبت کنهاستاد می«

کوتوله اونو به ساز خودش رقصونده و الیسا «. کتلین اخم کرد» تن بده؟پس هنوز مصممه که به این نمایش «

سر رودریک، هر اتفاقی هم امروز صبح بیفته، ما باید قبالً از اینجا . شنوهاون قدر کره که آهنگش رو نمی

ست گروه اگه توانایی کافی براي مسافرت دارید، از الیسا درخوا. جاي من در وینترفله، کنار پسرهام. رفتیممی

» .تونیم سوار کشتی بشیماونجا می. کنمتاون رو میمحافظ تا گال

هر چی شما بگید، «. ي سر رودریک کمی سبز شده بود، اما جلوي لرزیدن را گرفتقیافه» باز هم کشتی؟«

».بانوي من

ه خدمت او گماشته ي پیر همچنان بیرون در منتظر ماند و کتلین خدمتکارهایی را احضار کرد که الیسا بشوالیه

پوشاندند فکر کرد که اگر قبل مبارزه با خواهرش صحبت کند، شاید بتواند که نظر موقعی که به او لباس می. بود

دختر خجالتی که . کردهاي الیسا وابسته به خلقش بود و خلقش دم به ساعت تغییر میسیاست. او را تغییر دهد

مهابا، خجالتی، پرداز، بیبود که همزمان مغرور، ترسو، ظالم، خیالشناخته، به زنی تبدیل شدهدر ریورران می

.ثبات بودشق، از خود راضی، یعنی مهمتر از همه، بیکله

خواهد اعتراف کند، کتلین به الیسا اصرار کرده وقتی زندانبان رذل الیسا با این خبر آمد که تیریون لنیستر می

ه شود، اما نه، هیچ چیز براي خواهرش قابل قبول نبود جز اینکه از آن بود که کوتوله در خلوت به نزدشان آورد

...و حاال این. نمایشی مقابل نصف ویل بسازد

لنیستر «: رفتند تا به تاالرهاي سفید و سرد ایري برسند، به سر رودریک گفتهاي برج پایین میموقعی که از پله

به خواهرم باید گوشزد «. اي پوشیده بودکمربندي نقرهي خاکستري باکتلین لباس پشمی ساده» .زندانی منه

».کنم
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به «: سر بریندن با تندي گفت. شددم در اقامتگاه الیسا، به عمویش برخوردند که با شتاب داشت خارج می

ي کردم که به زور کمی عقل به کلهاي داره، سفارش میکردم فایدهها دعوت دارید؟ اگه فکر میي ابلهجشنواره

».کنیاهرت فرو کنی، ولی فقط خودت رو خسته میخو

»...اي از ادموراي از ریورران رسیده، نامهپرنده«: کتلین شروع کرد

باید از استاد «. ي ردایش بود، تنها تجمل مورد پذیرش بریندن بودماهی سیاهی که گیره» .دونم، دخترممی«

دیده بردارم و با تمام سرعت به ریورران سرباز جنگاز خواهرت کسب اجازه کردم که هزار . شنیدمکولمن می

ي شما شوالیه. تونه حتی از یه شمشیر بگذره، چه برسه به هزار تا، عمودونی چی گفت؟ ویل نمیمی. بتازم

گانه به گوش رسید و عمویش با اخم از هاي بچهاز در باز صداي خنده» .جاتون همین جاست. دروازه هستید

ي جدیدي براي خوش ي دروازهتونه شوالیهخوب، من بهش گفتم که می«. ه عقب انداختروي شانه نگاهی ب

».کنمموقع غروب به قصد ریورران عزیمت می. ماهی سیاه هم باشم، هنوز یه تالیم. پیدا کنه

مرتفع يدونید که امکان نداره از جادهتنها؟ به خوبی من می«. کرد که برایش غیرمنتظره بودهکتلین تظاهر نمی

. دممن هزار سربازتون رو بهتون می. با ما بیایید، عمو. گردیمسر رودریک و من به وینترفل برمی. زنده بگذرید

».جنگهریورران به تنهایی نمی

تري تا مسیر طوالنی. هر چی تو بگی«. اي فکر کرد، سپس با تکان دادن سر موافقتش را نشان دادبریندن لحظه

با سرعت رفت، ردایش » .مونمپایین منتظر شما می. ر دوست دارم که حتماً به اونجا برسمخونه است، اما بیشت

.پشت سرش پیچ و تاب برداشت

.ها استقبال کردي یک بچه از آنهاي بلند مشتاقانهاز در گذشتند، خنده. کتلین با سر رودریک نگاهی مبادله کرد

هاي آبی و در اي گرد پوشیده از خاك و چمن و گلشد، محوطهاقامتگاه الیسا به باغ کوچکی باز می

نیت معماران تبدیل آن به جنگل خدایان بوده، اما ایري روي سنگ خاراي . هاي بلند سفیدي برجمحاصره

. گرفتکشیدند حتی یک درخت هم اینجا ریشه نمیکوهستان بنا شده بود و هر چقدر خاك از دره به باال می

در اینجا بود که دو . پراکندندهاي گلدار کوتاه، مجسمه میکاشتند و بین بوتهیري چمن میبنابراین فرمانرواهاي ا

.هایشان را، و در نتیجه مال تیریون لنیستر را، به قضاوت خدایان بسپارندشدند تا جانمدافع با هم روبرو می



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۴٩۴صفحھ 

سنگ دور گردنِ به و ماهاي از یاقوتالیسا، با موهاي تازه برس خورده و در لباس مخمل کرمی با رشته

ها، خدمتکاران، و لردهاي بزرگ و ي شوالیهي نبرد در محاصرهسفیدي 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

.دشان عبث بوددر مدت اقامتش در ایري آموخته بود، امی

سکویی چوبی به منظور باال بردن صندلی رابرت ساخته بودند؛ فرمانرواي ایري آنجا نشسته بود، با تماشاي 

گردانی گوژپشت با لباس رنگارنگ آبی و سفید، ي چوبی به یکدیگر زیر دست عروسکحمالت دو شوالیه

هاي پر چیده شده بود و مهمانان در فنجانهاي تمشک ي غلیظ و سبدهاي خامهپارچ. زدخندید و کف میمی

ها نامیده بود، و تعجبی ي ابلهبریندن این را جشنواره. نوشیدنداي، شراب شیرین با طعم لیمو مینقش 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 داشتندآن. ي تمشک چیدکوربر

تر بود، ائون هانتر از جان ارن هم مسن. ترند مشکل داشتکتلین در انتخاب اینکه کدام یک نامناسب. امروز

. تر از دیگري بوده هر یک حریصجو نفرین شده بود کچالقش کرده بود، با بالي سه پسر مشاجرهنقرس نیمه

قیافه، وارث خاندانی باستانی که ثروتش بر باد رفته، اندام و خوشسر لین نوع متفاوتی از حماقت بود؛ باریک

ي هاي فریبندهکردند که مطلقاً به دلرباییها رسوایش میو زمزمه... مالحظه، بدون طاقتاما از خود راضی، بی

.اي نداردها عالقهزن

. اي مرطوب روي گونه از او استقبال کردوقتی الیسا چشمش به کتلین افتاد، با بغل کردنی خواهرانه و بوسه

لرد هانتر خیلی . خواهر عزیز، حتماً کمی از شراب بچش. زنندانگیزي نیست؟ خدایان به ما لبخند میصبح دل«

».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
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الیسا، «. ها برگشتندچند نفر به سمت آن. کتلین از آنچه که قصد داشت بلندتر صحبت کرده بود» .حاال«

و اگه . ها شدنهاش غذاي کالغمرده، تنها فایده. اش ارزشمندهجن، زنده. تونی که به این حماقت تن بدينمی

»...قهرمانش پیروز بشه

احتمالش «. ي او گذاشت تا اطمینان بدهددار بود، روي شانهلرد هانتر دستش را که به خاطر بیماري کبدي لکه

».کنهخیلی سریع کار اون سرباز مزدور رو یکسره می. سر واردیس جنگجوي دلیریه. کمه، بانوي من

ي مرتفع شاهد جنگیدن بران بوده؛ تصادفی نبود در جاده» .رم؟ مطمئن نیستمواقعاً، سرو«: کتلین به سردي گفت

حرکاتش به پلنگ شباهت داشت و . که چندین مرد دیگر مرده بودند، در حالی که او زنده به انتهاي سفر رسید

.رسیدآن شمشیر زشتش جزئی از بدنش به نظر می

ها چندان زن«: سر مورتون وینوود گفت. شدندشان جمع میخواستگاران الیسا داشتند مثل زنبور دور گل، اطراف

اون یارو، خوب، امثال اون همه بزدل . سر واردیس شوالیه است، بانوي گرامی. 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

».اقی نمونهبراشون ب

چه چیزي از مرگ کوتوله «. حفظ احترام براي دهانش دردناك شده بود» .پس فرض کنیم که حق با شما باشه«

ده که قبل پرتاب برادرش از کوه، حق محاکمه بهش اي اهمیت میکنید که جیمی ذرهشه؟ فکر میعائد ما می

»دادیم؟

».کششه براي شاهریافت سر جن، هشداري مید. سرش رو قطع کنید«: سر لین کوربري پیشنهاد داد

با چنان » .خواد پرواز اونو ببینهلرد رابرت می«. اش را به جنبش انداختصبري انبوه موي خرماییالیسا با بی

خودش بود که . تونه سرزنش کنه، خودشهو تنها کسی که جن می«. لحنی گفت که انگار موضوع خاتمه یافته

».رزه رو کرددرخواست محاکمه با مبا

».اي براي رد درخواست نداشتندلیدي الیسا حتی اگه تمایل داشتند، راه شرافتمندانه«: لرد هانتر متفکرانه گفت
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کنم که تیریون لنیستر بهت یادآوري می«. اعتنا به همه، تمام قوایش را روي خواهرش متمرکز کردکتلین بی

».زندانی منه

اون دست پادشاه «. صدایش بلند شده بود» !کوتوله شوهر منو به قتل رسوندهکنم که و من به تو یادآوري می«

الیسا چرخید، دامنش » !ي عزیز منو یتیم کرد، و حاال من مصمم هستم که جزاش رو ببینهرو مسموم کرد و بچه

ک عذر سر لین و سر مورتون و سایر شیفتگان با احترامی خش. دور او پیچ خورد، به سمت دیگر ایوان خرامید

.خواستند و الیسا را دنبال کردند

کنید کار اون بوده؟ منظورم، کشتن لرد جان؟ جن فکر می«: وقتی دوباره تنها شدند سر رودریک آهسته پرسید

»...کنه، و کامالً با قاطعیتهنوز انکارش می

ده، یا سر جیمی، یا ملکه، یا به باورم لنیسترها لرد ارن رو به قتل رسوندند، اما هیچ سرنخی ندارم که تیریون بو«

اي که به وینترفل فرستاده بود سرسی را متهم کرده بود، اما اکنون ظاهراً مطمئن الیسا در نامه» .شون با همهمه

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 نامهکتلین اکنون آرزو می. جایش امن بودي سرخ پشت دیوارهاي قلعه

.خواندن سوزانده بود

با عذرخواهی از . یا سرسی. تونه کار کوتوله باشه، بحثی نیستمی... سم، خوب«. سر رودریک سبیلش را کشید

اي بهش ندارم، اما اون عالقهمن چندان ... کشحاال شاه. ي زنانه استگن که سم اسلحهشما، بانوي من، می

» حاال سم بوده، بانوي من؟. زیادي عاشق دیدن خون روي شمشیر طالییشه. همچین مردي نیست

تونستند مرگ رو اي میبه چه طریق دیگه«. کرددانست چرا، اما احساس عدم آسایش میکتلین اخم کرد؛ نمی

هاي عروسکی و پاشیده شدن شدن یکی از شوالیهپشت سرش، لرد رابرت با مشاهده نصف » طبیعی جلوه بدن؟

اون پسر به طور مطلق «. اش نگاه کرد و آه کشیدبه خواهرزاده. ي سرخ روي ایوان، با شوق داد کشیدارهخاك

شه، مگه اینکه براي مدتی از مادرش جدا هیچ وقت براي فرمانروایی به حد کافی توانمند نمی. فاقد انضباطه

».بشه
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برگشت تا استاد کولمن را ببیند که جامی » .پدر واالمقامش با شما توافق داشت«: ت آرنجش گفتصدایی از پش

اوه، ... استون بفرستهکشید تا پسره رو به درگونشاید بدونید که داشت نقشه می«. از شراب در دست داشت

. طراب باال و پایین رفتسیب آدمش زیر زنجیر استادي گشادش با اض» .مقدمه به حرفتون پریدمببخشید که بی

»...انتظار براي خونریزي اعصابم رو به هم ریخته. متاسفانه از شراب اعالي لرد هانتر زیادي نوشیدم«

استون، و اون مقدمات بعد مرگ دست بدون کسترلی راك بود، نه درگون. کنید، استاداشتباه می«: کتلین گفت

».موافقت خواهرم چیده شده بود

شباهت به نمایش عروسک اش بیقاطعیت سرش را تکان داد که با آن گردن دراز بدقوارهاستاد چنان با

»...نه، عفو کنید بانوي من، اما لرد جان بود که«. شب بازي نبودخیمه

لردهاي بلندمرتبه و دختران پیشخدمت، همه از کارشان دست . زنگی در پایین با صدایی بلند به صدا درآمد

. راندنددر پایین، دو محافظ با رداي آبی آسمانی تیریون لنیستر را به جلو می. نرده رفتندکشیدند و به کنار 

مجسمه، زن گریانی تراشیده شده از مرمر . ي مرکز باغ مشایعت کردسپتون خپل ایري، او را تا کنار مجسمه

.دار سفید بود که بدون تردید مقصود این بوده که آلیسا باشدرگه

».خوام پروازش رو ببینمتونم پروازش بدم؟ میمامان، می. مرد بد کوچولو«: نده گفتلرد رابرت با خ

».بعداً، پسر شیرینم«: لیدي الیسا قول داد

».اول محاکمه، بعد اعدام«: سر لین کوربري با لحنی کشدار گفت

ي سرباز همراه فرماندهشوالیه همراه دو مالزم جوان بود، . اي بعد، دو مبارز از دو سمت باغ وارد شدندلحظه

.نظامی ایري

. اي نرمپوش دارتنههاي سنگین روي زنجیر و نیمپوش بود، محبوس در ورقهسر 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 آسیبحلقه

اي ي فلزي یکپارچهپوشاند، حلقهها را میفلزي شبیه به دم خرچنگ، کمر تا میان راندامنی . کردندمحافظت می
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منقاري شکل آن، هاي کالهخود گشوده شده بودند و روبندهاي یک باز روي شقیقهبال. گرفتدور گلو را می

.هاي باریکی براي دید داشتشکاف

روي چرم تنها پیرهنی از زنجیر سیاه . رسیدبه نظر میي بران چنان سبک بود که در مقایسه با شوالیه لختزره

هاي چرمی بلند با صفحات فلزي، کمی از چکمه. پوشیده بود، کالهخود ناقصی با محافظ بینی به سر داشت

با این حال . هاي فلزي دوخته شده بودهایش، ورقهکردند و روي انگشتان دستکشهایش محافظت میساق

و تخمین ... هایی درازتري نصف طول دست بلندتر از حریفش است، با دستن به اندازهکتلین متوجه شد که برا

.تر استزد که تقریباً پانزده سال جوانمی

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 درآمدرنگین. منکسر شدباالي سرش برد و نور . خورده را درآوردتراش

سپتون با صدایی بم، قاطع و آهنگین از خدایان خواست که بنگرند و شهادت دهند، حقیقت روح این مرد را 

هاي اطراف صدایش از برج. گناه بود زندگی و آزادي ببخشند، وگرنه حکم مرگ صادر کنندبیابند، اگر بی

.شدمنعکس می

قبل اینکه محافظین . ها خاموش شد، سپتون کریستالش را پایین آورد و با شتاب دور شدآخرین انعکاسوقتی 

هاي سرباز مزدور با خنده برخاست و شاخه. دورش کنند، تیریون خم شد و چیزي در گوش بران زمزمه کرد

.علف را از روي زانویش پاك کرد

: شکایت کرد. صبري روي صندلی بلندش آرام و قرار نداشتیرابرت ارن، فرمانرواي ایري و مدافع ویل، با ب

»کی قراره بجنگن؟«

هاي آهنی گوش بلوط سنگینی با گلمیخدیگري سپر سه. یکی از مالزمین به سر واردیس در برخاستن کمک کرد

به بران تعارف ي نظامی الیسا سپر مشابهی راوقتی فرمانده. آن را با بند به ساعد چپ او بستند. را به دستش داد

هایش را پوشانده ي ریش سیاه زبري، آرواره و گونهرویش سه روزه. کرد، سرباز مزدور تف کرد و ردش کرد

ها ي شمشیرش برق خطرناك فلزي را داشت که هر روز ساعتبود، اما علت اصالح نکردن نداشتن تیغ نبود؛ لبه

.ساییده شده تا اینکه با کوچکترین تماس ببرد
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اي روي تیغ، طرح نقره. ي زیبایی را در چنگش نهاددیس دستش را بلند کرد و مالزمش شمشیر دولبهسر وار

هاي گشوده را اش به شکل سرِ باز بود و محافظ دسته طرح بالظریفی از کوهستان حکاکی شده بود؛ دسته

شمشیر در بارانداز «:اي را آزمایش کرد، الیسا با غرور به مهمانانش گفتوقتی سر واردیس ضربه. داشت

. بستنشست، اونو به کمرش میهر وقت به جاي رابرت روي تخت آهنین می. پادشاه براي جان ساخته شده

».قشنگ نیست؟ خیلی مناسب دیدم که قهرمان ما انتقام جان رو با شمشیر خودش بگیره

با . تر بودالً با شمشیر خودش راحتاي نبود، اما به نظر کتلین سر واردیس احتماتردیدي در زیبایی شمشیر نقره

.هاي بیهوده با خواهرش خسته شده بوداین حال حرفی نزد؛ از بحث

»!کاري بکن که بجنگن«: لرد رابرت داد زد

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 . دیگر باغ در میان دو نگهبان جا داده شده بودتیریون در ایوانی در سمت 

.احترامی سرسري چرخید

».منتظر دستور تو هستند«: لیدي الیسا به پسر واالمقامش گفت

»!بجنگید«: داد کشید. لرزیدندهاي صندلی را گرفته بودند، میهاي پسرك که دستهدست

شمشیرهایشان به هم خورد، یک بار، دو . بران به او رو کرد. گینش را باال آوردسر واردیس چرخید، سپر سن

شوالیه ضمن اینکه سپرش را باال نگه داشته بود، او را . سرباز یک قدم عقب رفت. کردندبار، داشتند آزمایش می

اي شمشیر باشد، و تیغ نقرهاي را امتحان کرد، اما بران به عقب پرید، تنها آن قدر که دور از بردضربه. دنبال کرد

شوالیه . سر واردیس چرخید، سپر را بین خودشان نگه داشت. بران به سمت راست رفت. تنها هوا را برید

هایش، سرباز با لبخندي محو روي لب. گذاشتپیشروي کرد، هر قدم را با احتیاط روي زمین ناهموار می

این . از روي یک سنگ پوشیده از خزه پرید و از او دور شدسر واردیس حمله کرد، اما بران با چابکی. ایستاد

اي به پاهاي سر واردیس سعی کرد که ضربه. بار سرباز به چپ رفت، به دور از سپر، به سمت فاقد حفاظ شوالیه

.سر واردیس نیز در جاي خودش چرخید. بران باز به چپ خرامید. او بزند، اما برد کافی نداشت
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صداهاي دیگري همین عقیده را تکرار » !بایست و بجنگ، ترسو. چه مرد بزدلی«: ر کردلرد هانتر اظهار نظ

.کردند

قصدش اینه که سر واردیس رو وادار «. مربی نظامی او با قاطعیت سر تکان داد. کتلین به سر رودریک نگاه کرد

».کنهها رو هم خسته میترین مردوزن زره و سپر، قوي. به تعقیب بکنه

ي بزرگ تماشا کرده ریباً هر روز عمرش تمرین شمشیرزنی مردها را دیده بود، نزدیک به پنجاه مسابقهکتلین تق

و حین . رقصی که کوچکترین قدم اشتباهی به معناي مرگ بود: بود، اما این چیزي متفاوت و مرگبارتر بود

ن چنان واضح که انگار همین اي دیگر در وقتی دیگر به خاطر کتلین استارك آمد، آي مبارزهتماشا، خاطره

.دیروز اتفاق افتاده

ي سینه و وقتی برندون دید که پتایر تنها کالهخود و صفحه. ها در حیاط تحتانی ریورران با هم روبرو شدندآن

اي کرده بود تا بپوشد، اما جواب پتایر از کتلین درخواست هدیه. ي خودش را درآوردزنجیر پوشیده، بیشتر زره

اش پدر کتلین او را به برندون استارك قول داده بود، بنابراین برندون کسی بود که کتلین یادگاري. بودرد شنیده

وقتی . آالي ریورران را روي آن گلدوزي کرده بوددستمال آبی روشن که خود کتلین قزل: را به او بخشید

ي احمقه، اما من مثل برادر سربچهاون تنها یه پ«: گذاشت، التماس کرده بوددستمال را در دست برندون می

هاي سرد خاکستريِ و نامزدش با آن چشم» .کنهي مرگش به شدت غمگینم میمشاهده. دوستش داشتم

.گیردها به او نگاه کرد و قول داد که جان پسري که عاشق او بود را نمیاستارك

فینگر را در تمام طول حیاط و به پایین لیتلبرندون مرد بالغی بود و. آن نبرد تقریباً به محض شروع خاتمه یافت

خورد و از چندین هاي منتهی به آب عقب راند، با هر قدم روي پسرك فلز نازل کرد، تا اینکه او تلو تلو میپله

برندون بیش از یک بار این را فریاد کشید، اما پتایر مصمم سر تکان » !تسلیم شو«. ریختزخمش خون می

هایشان رسیده بود، برندون سرانجام کار را یکسره کرد، وقتی رودخانه تا زانو. دادادامه میداد و به جنگیدنمی

ها فرو رفت، چنان عمیق که کتلین مطمئن بود اي شدید که زنجیر و چرم را برید و به گوشت زیر دندهبا ضربه

: کرد، زمزمه کردگشتانش فوران میپتایر موقع سقوط به او نگاه کرد و در حالی که خون از میان ان. مرگبار است

.کرد که این خاطره را فراموش کردهفکر می. »کت«
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.تا آن روز که در بارانداز پادشاه به حضور او کشانده شده بود... آخرین باري بود که صورت او را دیده بود

ما پدر کتلین برایش رفتن به ي کافی بهبود یافت، افینگر براي ترك ریورران به اندازهدو هفته طول کشید تا لیتل

الیسا در پرستاري به استادشان کمک کرده بود؛ . 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 بودتر و خجالتیآن روزها او رئوف

به محض اینکه پتایر بیلیش آن قدر . بخشیدفینگر این را نمیرندون شرکت کرده بود و لیتلنبرد به عنوان مالزم ب

ي بهبودي را در روان فرستاده بود تا باقی دورهتوان داشت که حرکت را تحمل کند، لرد هاستر تالی او را با تخت

.هاي در معرض بادي که محل تولدش بودفینگرز بگذراند؛ روي صخره

سر واردیس با تمام قوا به بران با شمشیر و سپر . رد فوالد به فوالد، کتلین را به زمان حال برگرداندصداي برخو

رفت، مواظب هر ضربه بود، یک هایی سبک از روي سنگ و ریشه عقب عقب میسرباز با قدم. کردحمله می

اي شوالیه هیچ گاه به رهتر است؛ شمشیر نقدید که او چابککتلین می. داشتلحظه چشم از حریفش برنمی

.ي شوالیه دندانه انداخته بودي شانهرسید، اما شمشیر زشت خاکستري او روي صفحهنزدیکی او نمی

ي زن بران به کنار پرید و به پشت مجسمه. این اوج گرفتن نبرد، به همان سرعت که شروع شده بود خاتمه یافت

اي چند لحظه پیش بوده، و از مرمر ران سفید آلیسا جرقهسر واردیس به جایی ضربه زد که او . گریان رفت

.برخاست

».خوام که بجنگنمی. جنگند، مامانخوب نمی«: لرد ایري نق زد

».تونه تمام روز فرار کنهسربازه نمی. جنگن، پسر خوشگلممی«: مادرش نوازشش کرد

زدند، اما در هاي تمسخرآمیزي میههاي شرابشان طعنبعضی 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 ضربهبران 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. ع شوالیه زددفابی
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سر واردیس براي جمع و جور کردن خودش نیم قدم عقب . هاي باز روي زمین افتادفلز بلند شد و یکی از بال

از چوب بلوط به اطراف پخش هاییشمشیر بران به دیوار چوبی ضربه زد و تراشه. رفت، سپرش را بلند کرد

ي تیز شمشیرش اي زد، لبهسرباز باز به چپ رفت، به دور از سپر، و این بار به شکم سر واردیس ضربه. شد

.ي شوالیه به جا گذاشتبریدگی براقی روي زره

نار بران آن را دفع کرد و ک. سر واردیس پاي عقبش را به جلو پرت کرد، شمشیرش را در یک قوس فرود آورد

تلو تلو خوران عقب رفت، سرش به . شوالیه به زن گریان برخورد کرد، تعادل آن را روي سکو بهم زد. کشید

هاي باریک روبند شکاف. گشتزد، انگار که به دنبال حریفش میسرعت این طرف و آن طرف را دید می

.کردندکالهخود، دید او را محدود می

بران با هر دو دست شمشیرش را روي آرنج دست . اما خیلی دیر» !رپشت سرتون، س«: لرد هانتر داد کشید

شوالیه نالید، دور زد، . کرد، له شدي نازك فلزي که از مفصل محافظت میالیه. شمشیر سر واردیس کوبید

ي فلزیشان در باغ شمشیرها به هم کوبیده شدند، نغمه. این بار بران سر جایش ایستاد. سالحش را باال آورد

.هاي سفید ایري منعکس شدن انداخت و از برجطنی

».سر واردیس زخمی شده«: سر رودریک با صدایی گرفته گفت

کتلین نیازي به گفتن نداشت؛ خودش چشم داشت، جریان خطوط خون روشن روي ساعد شوالیه و خیسی 

سر واردیس پهلویش را . شدمیتر از قبلی تر و پاییناکنون هر حمله کمی آهسته. دیداطراف مفصل آرنج را می

به . به سمت حریف چرخاند، سعی کرد با سپر دفاع کند، اما بران به چابکی یک گربه دوباره به مقابل او پرید

هاي براق عمیقی هر خراش. مانداکنون جاي ضرباتش می. شودرسید که سرباز دارد نیرومندتر مینظر می

ان راست، روبند منقاري شکل، یک ضربدر روي سینه، خطی دراز شد، روي ري شوالیه دیده میي زرهگوشه

صداي تنفسی . نشان باز و ماه باالي بازوي راست سر واردیس، کنده شده بود و آویزان مانده بود. زیر گلو

.رسیدهاي هواي روبند به گوش همه میسنگین، از سوراخ
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ویل دیگر متوجه بودند که روبرویشان چه اتفاقی ها و لردهاي با وجودي که از شدت تکبر کور بودند، شوالیه

کافیه، سر واردیس، همین حاال کارش رو تموم «: لیدي الیسا فریاد زد. دیدافتد، اما خواهرش هنوز نمیدارد می

».رهاش سر میکن، پسرم داره حوصله

. ي آخرحتی تا لحظهکرد،و باید در حق سر واردیس ایگن گفت که وفادارانه از دستورات بانویش پیروي می

. ي بعد آن حمله کردکرد؛ لحظهنشینی میاش پناه گرفته بود و داشت عقبیک لحظه پشت سپر خراش برداشته

بران تقریباً . ي سپر به صورت سرباز کوبیدسر واردیس با لبه. ي ناگهانیِ با تمام قوا، بران را غافلگیر کردحمله

چند قدم عقب عقب رفت، پایش به سنگ خورد و براي حفظ تعادل زن ... دتعادلش را از دست داد، کم مانده بو

. سر واردیس سپرش را کنار انداخت، شمشیرش را با دو دست بلند کرد و به قصد او یورش برد. گریان را گرفت

ف مهاباي آخر، بران را از گردن تا ناي بیدست راستش اکنون از آرنج تا انگشتان خونی بود، اما این ضربه

. ایستاداگر که سرباز سر جایش می... شکافتمی

اي زیباي جان ارن به آرنج مرمرین زن گریان خورد و یک سوم انتهاي نوك شمشیر نقره. اما بران به عقب جهید

ي آلیسا ارن تلو تلو خورد و افتاد، ي فرسودهمجسمه. اش را روي پشت مجسمه گذاشتبران شانه. تیغه شکست

.ن را به همراه خودش سرنگون ساختسر واردیس ایگ

ي ضعیف بین بازو و سینه 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 بودسر واردیس روي پهلو زیر بدن شکسته. آشکار شود

ي شوالیه را شنید، کتلین ناله. ها فرو برداخت و از زیربغل به بین دندهشمشیرش را گرفت، وزنش را روي آن اند

.حرکت افتادسر واردیس لرزید و بی

جایی که سپر به او . ها بیفتدبران کالهخودش را برداشت و رها کرد تا روي چمن. سکوت بر ایري سایه انداخت

یک دندان شکسته را به بیرون . رق عرق بودخورده بود، لبش کوفته و خونی بود، و موي به سیاهی زغالش غ

.تف کرد

»تموم شد، مامان؟«: فرمانرواي ایري پرسید

.نه، تازه شروع شده: خواست به او بگویدکتلین می
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».بله«: ي محافظینش مرده، گفتي فرماندهالیسا با صدایی سرد و به همان اندازه

»تونم مرد کوچولو رو پرواز بدم؟حاال می«

این کوچولو، ضمن تشکر از . این کوچولو رو نه«. ر میدان، تیریون لنیستر به روي پاهایش برخاستطرف دیگ

».رهالطاف شما، با سبد شلغم پایین می

»...کنیفکر می«: الیسا شروع کرد

».در اوج شرافت: کنم که خاندان ارن به شعارشون پایبند هستندفکر می«: جن گفت

.شروع کرد به لرزیدن» .تونم پروازش بدمتو قول دادي که می«: داد کشیدفرمانرواي ایري سر مادرش 

ما . گناه اعالم کنند، پسرمخدایان تشخیص دادند که اونو بی«. صورت لیدي الیسا از خشم برافروخته شده بود

رو از این جونورش ... جناب لنیستر و. هانگهبان«. صدایش را بلند کرد» .اي جز آزاد کردنش نداریمچاره

ترتیبش رو بدید که اسب و . ي خونین مشایعت کنید و آزادشون کنیداونا رو تا دروازه. جلوي چشمم دور کنید

در . هاشون رو بهشون برگردونیددنت داشته باشند و حتماً تجهیزات و اسلحهي کافی براي رسیدن به ترايآذوقه

».ي مرتفع بهشون نیاز خواهند داشتجاده

. الیسا گذاشت که لبخند محوي، از خود راضی بودنش را نشان دهد» .ي مرتفعجاده«: گفتتیریون لنیستر

با . دانستتیریون لنیستر نیز حتماً می. کتلین متوجه شد که این در واقع نوع دیگري از صدور حکم مرگ است

فکر . شما دستور بدیدهر طور که «: آمیزي مفتخر ساخت و گفتاین وجود، کوتوله لیدي ارن را با تعظیم طعنه

».کنم که اون راه رو بلدم
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جان-41

ي تمام شما به اندازه«: شان در حیاط جمع شدند، سر آلیسر تورن نطقش را شروع کردبعد اینکه همه

هاتون براي گرفتن بیل خلق شده، نه شمشیر، و دست. لیاقت هستیدهایی که قبل از این آموزش دادم بیپسربچه

اما شب پیش بهم گفتند که گورن با پنج پسر تازه داره از . گماشتمچرانی میتون رو به خوكد همهاگه با من بو

براي اینکه جا براشون باز بشه، . تر باشندشاید یکی دو تا از اونا از پهن با ارزش. جاده شاهی به اینجا میاد

یکی یکی » .که خواست با شما انجام بدهتصمیم گرفتم هشت نفر از شما رو به فرمانده کل معرفی کنم تا هر چی 

. آخر از همه به جان چشم دوخت» .خل. میمون. جوش. عاشق. گاو. کله سنگی. وزغ«: با صداي بلند نام برد

».و 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 . تریدگن، اما اگه باورش کنید از این میمون ابلهمیعضوي از نگهبانان شب

.و بعد این حرف، آلیسر تورن از پیششان رفت» .میریددید، وقتی زمستون برسه مثل مگس میتابستون می

پهناي هالدر با. 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 » !وزغ نگهبانان شب«: شمشیرش به ته وزغ زد و با فریاد گفت

درین . دارد و روي کول گرن پرید، هر دو به زمین سقوط کردند، غلت خوردند، به هم مشت زدند و هو کردند

کردند و مثل اب را دست به دست میوقتی شر. خانه رفت و با مشک شراب تلخ برگشتسریع به داخل اسلحه

ي حیاط تنها اي در گوشهکردند، جان چشمش به سمول تارلی افتاد که زیر درخت خشک مردهها رفتار میابله

»یه جرعه شراب؟«. جان مشک را به او تعارف کرد. ایستاده بود

».نه، ممنون جان«. سم سرش را تکان داد

»خوبی؟«

. لبخند به زور روي صورت گردش نشست» .تون خوشحالمبه خاطر همه. عاً خوبمواق«: پسر چاق به دروغ گفت

».شی، همون طور که عموت بودهتو یه روزي گشتی ارشد می«
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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 » ودت بخوري؟خواي همش رو خبده به من، می«: هالدر فریاد کشید

هالدر به . گرن بازوي پیپ را گرفت و مقداري از شراب سرخ به صورت جان پاشیده شد. با خنده دور شد

و جرن باالي دیوار 178ماتار. جان بلند خندید و به رقابت سر شراب پیوست. اتالف شراب مرغوب معترض شد

.برفی به همهلولهرفتند و شروع کردند به پرتاب گ

.ي خیس از شراب از بازي کنار کشید، سمول تارلی رفته بودوقتی با موهاي خیس از برف و جلیقه

وقتی جان به تاالر عمومی رسید، . آن شب هاب سه انگشتی به مناسبت این روز براي پسرها غذاي خاص پخت

تر موقعی که از کنارشان مردهاي مسن.پیشکار ارشد خودش شخصاً او را به میز کنار آتش راهنمایی کرد

هشت نفر به زودي برادر سیاه، کباب بره سرخ شده با سس سیر و سبزي، تزئین . گذشت به روي بازویش زدند

از میز شخص «: خوردند که بوئن مارش گفتهاي نعناع و شلغم پخته شده در کره، میشده با شاخه

هایی از فرنی شیرین به همراه تمشک ام داشتند، و در کنارش کاسهساالد اسفناج و نخود و شلغم خ. »اسفرمانده

.زده برایشان چیده شدیخ

کنی ما رو پیش هم نگه فکر می«: با شادمانی شروع به پر کردن شکمشان کرده بودند که پیپ کنجکاوي کرد

»دارند؟

».خورهبهم میهاي تو حالم دیگه از تماشاي اون گوش. امیدوارم که نه«. وزغ قیافه گرفت

شه از قلعه خوان تا جایی که میمی. کنن، وزغتو رو مطمئناً گشتی می. گه پرهات سیاههاه، 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

».امیدوارم که گشتی بشممن «. همه خندیدند، جز گرن

رفت که براي داد و از هر کدامشان انتظار میهر مرد سیاهپوش روي دیوار کشیک می» .مثل همه«: ماتار گفت

ها بودند که آن. ي راستین نگهبانان شب بودندها قلب رزمندهدفاع از آن سالح به دست بگیرند، اما گشتی

178 Matthar
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جنگل اشباح و ارتفاعات منجمد غرب شدو تاور، و جنگیدن با شهامت تاختن به ماوراي دیوار، گشت زدن در

.الجثه را داشتندهاي برفی عظیمها و خرسها و غولوحشی

»خورن؟ها به چه درد میاگه دیوار بریزه، گشتی. همه نه، من دوست دارم معمار بشم«: هالدر گفت

ها، معدنچی براي کندن تونل و خرد کردن و برجها کننده سنگتراش و نجار براي تعمیر قلعهصنف معمارها تامین

گفته . روها، و جنگلبان براي جلوگیري از رویش اضافی جنگل به سمت دیوار بودها و پیادهسنگ براي جاده

بریدند و روي سورتمه هاي منجمد جنگل اشباح میهاي عظیمی از یخ را از دریاچهها بلوكشد که زمانی آنمی

اما از آن روزگار چند قرن گذشته بود؛ حال تنها کاري که در . تا دیوار بیشتر اوج بگیردآوردند به جنوب می

هاي ذوب بود تا در حد ها و نشانهواچ تا شدو تاور به دنبال تركتوانشان بود، سواري در امتداد دیوار از ایست

.توانشان آن را ترمیم کنند

اون بهترین . شی و جان مطمئناً یه گشتیاً یه معمار میتو مطمئن. 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

یه شاید بق» .بنجن استارك هنوز گشتی ارشده«: رفت، به او گفتي تمشک ور میجان اسنو در حالی که با کاسه

ها را که خیلی کم خورده تمشک. شددیگر از به سالمت برگشتن عمویش ناامید شده باشند، اما او مایوس نمی

.شده بودند، کنار زد و از روي نیمکت برخاست

»خوري؟اونا رو نمی«: وزغ پرسید

ردایش را از » .ارمدیگه یه لقمه هم جا ند«. ي ضیافت بزرگ هاب را نچشیده بودجان چندان مزه» .مال تو«

.قالب کنار در برداشت و با شانه در را باز کرد

»جان، موضوع چیه؟«. پیپ دنبالش آمد

».سم، امشب سر میز نبود«: اقرار کرد

»کنی مریض شده؟فکر می. ازش بعیده که یه وعده غذا رو از دست بده«: پیپ متفکرانه گفت
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ي آن یاد روزي افتاد که وینترفل را ترك کرده بود، با همهبه » .گذاریمما داریم تنهاش می. اون ترسیده«

هاي آریا بعد اینکه هاي تلخ و شیرین؛ برن بیهوش با بدن شکسته، راب با برف در موهایش، باران بوسهوداع

واچهامون رو شاید به دور به ایستبعضی. شیمدار وظایفی میبعد قسم خوردن، ما همه عهده«. نیدل را به او داد

سم همراه امثال رست و کوگر و این پسرهاي جدید که دارند از جاده شاهی میان، در . یا شدو تاور بفرستند

شه شرط بست که سر هایی هستند، اما میدونه که تازه واردها چطور آدمخدا می. مونهي آموزشی میدوره

».فرستهآلیسر در اولین فرصت سم رو به مبارزه با اونا می

».تونستی کرديتو هر کاري که می«. ردپیپ اخم ک

».تونستیم، کافی نبودهر کار که می«

دایرولف کنار او تا اسطبل . موقع قدم زدن تا برج هاردین براي رها کردن گوست، دچار تشویش شدیدي بود

جان روي مادیانش زین. ها لگد پراندند و گوش خواباندندتر با ورود آنهاي سرکشبرخی از اسب. آمد

گوست جلوتر از او دوید، در یک چشم بهم زدن . گذاشت، سوار شد و از کسل بلک به سمت جنوب خارج شد

.یک گرگ محتاج شکار کردن است. جان گذاشت که او برود. ناپدید شد

مدتی نهر را دنبال کرد و به صداي چکه کردن آب از . خواست سواري کندتنها می. مقصدي در ذهن نداشت

جلویش کشیده شده بود، باریک و . وش داد، سپس از میان دشت به سمت جاده شاهی رفتها گروي سنگ

اش اشتیاقی سوزان به هاي هرز، راهی بدون مقصدي مشخص، اما مشاهدهسنگفرش، شکاف برداشته توسط بوته

شاه و خیلی وینترفل در آن مسیر قرار داشت، و بعد آن ریورران و ایري و بارانداز پاد. دل جان اسنو انداخت

ي براووس در میان دریا، ها، کوهستان سرخ دورن، صدها جزیرهي چهرهجاهاي دیگر؛ کسترلی راك، جزیره

... دنیا در آن مسیر قرار داشت. هایی که جان هرگز نخواهد دیدو سایر مکان. ي والریاي کهنهاي سوختهخرابه

.و او اینجا مانده بود

من هنوز سوگند «: زیر لب گفت. شداش میدن به سن استاد ایمون خانهبعد سوگند خوردن، دیوار تا رسی

آزادانه به اینجا آمده و . از مجرمان نبود که مجبور به انتخاب بین سیاه پوشیدن یا مجازات شدن باشد» .نخوردم

ادامه دهد و کافی بود که همین طور به سواري . تا زمانی که سوگند نخورده... توانست آزادانه ترکش کندحال می
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ي قرص ماه به وینترفل پیش برادرهایش تا زمان کامل شدن دوباره. همه چیز اینجا را پشت سر بگذارد

.رسیدمی

جایی در . و لیدي استارك که به تو خوشامد نخواهد گفت. برادرهاي ناتنی: صدایی در درونش یادآوري کرد

این فکر . مادرش نیز پیش خود جایی براي او نداشتهحتی . وینترفل نداشت، در بارانداز پادشاه نیز همچنین

چون فاحشه . اي داشته، چرا پدرش او را ترك کردهدانست که او چه کسی بوده، چه قیافهنمی. اندوهگینش کرد

چیزي قبیح و غیر شرافتمندانه، وگرنه چرا لرد ادارد از بردن اسم او شرم داشته . یا خائن به شوهر بوده، ابله

باشد؟

هاي کسل بلک پشت یک تپه مخفی بودند، آتش. از جاده شاهی چشم برداشت تا به پشت سرش نگاه کندجان

.اما دیوار آنجا بود، درخشان زیر مهتاب، وسیع و سرد، کشیده شده از افقی تا افقی دیگر

.اسبش را چرخاند و به سمت خانه به راه افتاد

ي پوزه. دید که گوست برگشتانده کل را در دوردست میبه باالي بلندي رسیده بود و نور چراغ برج فرم

تا رسیدن به . کندجان موقع بازگشت دید که باز دارد به سمول تارلی فکر می. دایرولف از خون سرخ بود

.ها فهمیده بود که چه باید بکنداسطبل

هایش را مسن و نحیف، اتاقاستاد. خانه قرار داشتي چوبی مستحکمی زیر پرندهاقامتگاه استاد ایمون در قلعه

برادران به . کردندتر شریک بود که به احتیاجاتش رسیدگی و در اجراي وظایفش کمک میبا دو برادر جوان

ي ترین نگهبانان شب سهم استاد شده است؛ چون کور بود، از دیدن قیافهگفتند که دو نفر از زشتشوخی می

هاي ریز مرطوب به مانند یک اي کوچک و چشمل بود، چانهکوتاه و کچ179کالیدس. کشیدها عذاب نمیآن

شاید . اي به بزرگی تخم کبوتر روي گردنش داشت و صورتی پر از تاول و جوشغده180چت. موش کور داشت

.رسیدبه این دلیل بود که همیشه خشمگین به نظر می

».یمون حرف بزنمالزمه با استاد ا«: جان به او گفت. چت بود که جواب در زدن جان را داد

179 Clydas
180 Chett
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.شروع به بستن در کرد» .فردا بیا تا شاید تو رو بپذیره. دونی که استاد در رختخوابهحتماً می«

».فردا خیلی دیره. الزمه که حاال باهاش صحبت کنم«. اش در را به زور باز کردجان با چکمه

»شه؟دونی چند سالمی. استاد به بیدار شدن در شب عادت نداره«. چت اخم کرد

خوام، اگه مهم نبود بهش بگو که خیلی عذر می. تر از تو برخورد کنهاون قدر بزرگ شده که با مهمان مودبانه«

».شدممزاحم استراحتش نمی

»و اگه قبول نکنم؟«

».ایستماگه الزم باشه تمام شب اینجا می«. اش را با استحکام کامل الي در گذاشته بودجان چکمه

هیزم . در کتابخونه منتظر بمون«. انزجار غرولند کرد و در را باز کرد تا او را به داخل راه دهدبرادر سیاه با 

».خوام استاد به خاطر تو سرما بخورهنمی. آتش روشن کن. داریم

ي خوابش را 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 . داشت، اما زنجیر نشانگر صنفش همچنان دور گردنش بودبه تن

وقتی راحت نشسته بود، » .صندلی کنار آتش، لطفاً«: وقتی گرما را روي صورتش حس کرد گفت. آوردندنمی

.چت بعد پوشاندن پاهاي او با پوستین، رفت و کنار در ایستاد

».بیدارتون کردم، استادببخشید که«: جان اسنو گفت

. شه، و من زیادي پیر شدمشم نیازم به خواب کمتر میبیدارم نکردي، هر چی پیرتر می«: استاد ایمون جواب داد

معماي . گذرونم، انگار که همین دیروز اتفاق افتادندنصف شب رو با ارواح و خاطرات پنجاه سال گذشته می

پس جان اسنو، بهم بگو که چرا در همچین ساعت عجیبی .  وشایندیهمالقاتی نصفه شب، برام انحراف توجه خ

»بهم سر زدي؟

».تا بخوام که سمول تارلی از آموزش فارغ و به عنوان برادري از نگهبانان شب پذیرفته بشه«

».این به استاد ایمون مربوط نیست«: چت اعتراض کرد
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دونی که تنها حتماً می. واردها رو به سر آلیسر تورن سپردهتازهفرمانده کل ما آموزش «: استاد با مالیمت گفت

»پس چرا پیش من اومدي؟. ي سوگند خوردنهتونه بگه یه پسر چه زمانی آمادهاون می

هاي نگهبانان شب با ها و مریضده، و مسئولیت زخمیفرمانده کل به حرف شما گوش می«: جان گفت

».شماست

»مریضه؟و دوستت، سمول، زخمی یا «

».شه، مگه شما کمک کنیدمی«: جان اطمینان داد

هاي کور استاد چشم. ي رست انداخته بودها تعریف کرد، حتی قسمتی که گوست را روي سینهاش را به آنهمه

هایش را جان حرف. شدتر میي چت با هر کلمه تیرهداد، اما قیافهایمون به آتش خیره بود و ساکت گوش می

خواهر من، آریا، . از استفاده از شمشیر عاجزه. بدون تامین امنیت از طرف ما سم شانسی نداره«:تمام کرد

اگه سر آلیسر به جنگیدن مجبورش کنه، زیاد . تونه اونو تکه پاره بکنه، در حالی که هنوز ده سالش نشدهمی

».کشه که صدمه جدي ببینه یا کشته بشهطول 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. شاید این طور باشه«: استاد ایمون گفت

»کنیم؟

ارید اون قدر آموزش ببینه تا آماده بشه، هر بگذ. ها نیستدر موقعیتی که هست رهاش کنید، دیوار جاي ضعیف«

».کشه، هر چی خدایان صالح دیدندسازه یا اونو میسر آلیسر ازش یه مرد می. چند سال هم که الزم باشه

یادمه که یک بار از استاد لوین علت «. نفس عمیقی کشید تا به افکارش نظم ببخشد» .احمقانه است«: جان گفت

».دور گردنش رو پرسیدمانداختن اون زنجیر به 

ادامه «. هاي فلزي سنگین گردنبند خودش را نوازش کرداش حلقهاستاد ایمون با انگشتان استخوانی چروکیده

».بده
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پرسیدم چرا . هاي گردنبند یک استاد براي به یاد داشتن اینه که سوگند خورده تا خدمت کنهبهم گفت که حلقه«

استاد لوین خندید و . شنتر دیده میاي روي لباس خاکستریش قشنگاي نقرههحلقه. هر حلقه از فلز متفاوتیه

ي دانش متفاوتی فلزهاي متفاوت هر کدوم نشانه. کنههاش رو با مطالعه کسب میگفت که یک استاد حلقه

اي گهو گفت که معانی دی. ي حسابداري، نقره براي درمان کردن، آهن براي هنر جنگیدنهستند، طال براي مطالعه

ها لردها طال هستند و شوالیه. کنه باشهگردنبند براي اینه که استاد به یاد مملکتی که بهش خدمت می. هم دارند

به نقره و آهن و سرب، قلع و مس و برنز و تمام فلزات دیگه . شه یه زنجیر ساختفوالد، اما با تنها دو حلقه نمی

یک زنجیر به تمام انواع فلزات محتاجه و یک . و غیره هستندنیاز هست، و اونا زارعین و آهنگران و تاجرین

».هاسرزمین به تمام انواع آدم

»و نتیجه؟«. استاد ایمون لبخند زد

شیم؟ لرد وگرنه چرا به گشتی و تدارکاتی و معمار تقسیم می. ها محتاجهنگهبانی شب هم به انواع مختلف آدم«

هر چقدر هم محکم با چکش بکوبی، میخی از . تونهآلیسر هم نمیرندل نتونست از سم یه جنگجو بسازه و سر

»چرا سم تدارکاتی نشه؟. فایده استره، اما به این معنا نیست که قلع بیقلع به آهن فرو نمی

هاست؟ صنف کنی یه کار آسون و مناسب بزدلفکر می. ها هستممن از تدارکاتی«. چت با خشم اخم کرد

دوشیم، رسیم، گاوها رو میها میکنیم، به اسبما شکار و زراعت می. دارهزنده نگه میها رو تدارکات نگهبان

دوزه؟ چه کسی مایحتاجمون رو از هات رو میکنی چه کسی لباسفکر می. پزیمکنیم، غذا میهیزم جمع می

».هاجنوب میاره؟ تدارکاتی

»اره؟دوستت در شکار مهارت د«: تر بودبرخورد استاد ایمون مالیم

».از شکار متنفره«: جان مجبور به اقرار بود

»تونه سر یه گاو رو ببره؟تونه ارابه یا قایق هدایت کنه؟ میتونه زمین شخم بزنه؟ میمی«

».نه«
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هاشون هاي لوس کار بکشی، چه بالیی سر دستمن دیدم که وقتی از این بچه اشرافی«. اي کردچت خنده زننده

تبر به دستشون بده تا هیزم . کنهزنه و خونریزي میهاشون تاول میکره بگیرند، دستبهشون بسپار که. میاد

».کننببرن، پاي خودشون رو قطع می

».شناسم که سم بهتر از هر کسی واردهمن کاري رو می«

»چه کاري؟«: استاد ایمون تشویق کرد

: به سرعت گفت. نیز از خشم سرخ بودندهاي صورتش جان با نگرانی نگاهی به چت در کنار در انداخت؛ تاول

دونم که چت خوندن بلد نیست و کالیدس می. اون حساب و خوندن نوشتن بلده. تونه به شما کمک کنهمی«

ظاهراً . شهها هم خوب میکارش با پرنده. ي پدرش رو خوندههاي کتابخونهي کتابسم همه. هاش ضعیفهچشم

جز جنگیدن خیلی کارهاي دیگه وجود دارند . سریع باهاش رفیق شدگوست خیلی . شنحیوانات مجذوبش می

چرا یکی رو بدون برآورده شدن هیچ مقصودي . نگهبانی شب به هر نفر محتاجه. تونه انجام بدهکه اون می

».بکشیم؟ بجاش ازش استفاده ببریم

سرانجام او . خواب رفته باشداي جان نگران بود که مبادا او به هایش را بست، و چند لحظهاستاد ایمون چشم

».ي شمشیرت تیزهرسه که ذهنت به اندازهبه نظر می. استاد لوین تو رو خوب تربیت کرده، جان اسنو«: گفت

»...این یعنی«

چت، برادر . مو حاال به نظرم براي خواب آماده. کنمهاي تو فکر مییعنی روي حرف«: استاد با قاطعیت گفت

».یعت کنجوانمون رو تا در مشا
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تیریون-42

هایشان از نهر کوهستان اسب. ي مرتفع پناه گرفته بودندپشتی از سپیدارها درست در کنار جادهزیر جنگل کم

اي را بردارد و آن را با دقت ي شکستهخم شد تا شاخه. کردنوشیدند و تیریون چوب خشک جمع میآب می

».کردمورك این کار رو برام می. آتش تجربه ندارماین مناسبه؟ من در روشن کردن «. بررسی کرد

آتش؟ این همه مشتاق مرگی، کوتوله؟ یا اینکه عقلت رو از دست دادي؟ آتش قبایل رو «: بران تف کرد و گفت

».من قصد دارم که از این سفر جان سالم به در ببرم، لنیستر. کنهاز چندین فرسنگی به سمت ما جلب می

پشت باز به هاي کمشاخه را زیر بغلش ذخیره کرد و در میان بوته» این هدف برسی؟خواي به و چطور می«

اي از خم و راست شدن پشتش درد گرفته بود؛ از طلوع از زمانی که سر لین کوربري با قیافه. دنبال هیزم گشت

وقفه ز نگردند،  بیي خونین به خارج هدایت کرده بود و دستور داده بود که هرگز باها را از دروازهسنگی آن

.تاخته بودند

تونن با سرعت بیشتري از ده نفر 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. سفر کنند و توجه کمتري جلب کنند

شب حرکت کنیم و روزها . امان بتازیمگم سریع و بیمن می. ها بیشترهودخانهاحتمال رسیدنمون به سرزمین ر

».شه از جاده اجتناب کنیم، صدایی در نیاریم، آتش روشن نکنیممخفی بشیم، تا جایی که می

اما ببخش که براي دفن ... اگه دوست داشتی امتحانش کن. نقشه تحسین برانگیزیه، بران«. تیریون لنیستر آه کشید

».کنمکردنت توقف نمی

ي سپر سر واردیس ایگن یکی از جایی که لبه. تبسم کرد» کنی، کوتوله؟کنی بیشتر از من عمر میفکر می«

.اي داشتهایش را شکسته بود، لبخندش شکاف تیرهدندان

شکستن کله امان تاختن در شب، یه راه تضمین شده براي سقوط از کوه وسریع و بی«. تیریون شانه باال انداخت

ي گوشت اسبی بران، دونم که تو عاشق مزهمی. شتاب از این مسیر رد بشمدم آهسته و بیمن ترجیح می. است

و راستش رو بخواي، فکر کنم ... هاي وحشی رو زین کنیماما این بار اگه اسب زیر پامون بمیره، مجبوریم گربه
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با » .هاشون از هر طرف بر ما مسلطهچشم. کنندل پیدا میکه قبایل کوهستان هر کاري هم بکنیم ما رو به هر حا

.شان کرده بودند اشاره کردهاي بلند فرسوده از باد که محاصرهدستش به صخره

».پس مرگمون حتمیه، لنیستر«. قیافه بران در هم شد

سرده، و غذاي ها این باالشب. ما آتش الزم داریم. دم در حال آسایش بمیرماگه این طور باشه، ترجیح می«

کنی امکان تهیه گوشت شکار داشته باشیم؟ فکر می. برهمون رو باال میکنه و روحیهگرم شکممون رو پر می

لیدي الیسا با سخاوت امکان ضیافتی واقعی با گوشت دودي، پنیر سفت و نان بیات در اختیارمون گذاشته، اما 

».همه دور هستیم دندونم بشکنهترین حکیم این هیچ دوست ندارم وقتی که از نزدیک

. ي تیریون را برانداز کردندي بران زیر چند تار موي سیاه با شک قیافهچشمان تیره» .تونم گوشت تهیه کنممی«

اون . شهاگه اسب تو رو بردارم، شانس زنده موندنم دو برابر می. ات تنها بگذارمباید تو رو با آتش احمقانه«

»ه؟کنی، کوتولوقت چکار می

.ي دیگري را برداردتیریون خم شد تا شاخه» .میرمبه احتمال زیاد می«

»کنی این کار رو بکنم؟فکر نمی«

وقتی دوستت چیگن تیر به شکمش خورد، . دياگه احتماالً جون خودت رو نجات بده، بدون تامل انجامش می«

ده بود، نوك خنجرش را به زیر بران موي مرد را گرفته و سرش را عقب کشی» .خیلی راحت ساکتش کردي

.گوش فرو کرده بود، سپس به کتلین استارك گفته بود که سرباز دیگر از زخمی که برداشته بود، مرد

چیگن همین کار رو با . کردهاش اونا رو به سمت ما جلب میفرق چندانی با یه مرده نداشت و ناله«: بران گفت

من به خاطرت جنگیدم، اما هیچ . اشتباه نکن، کوتوله. یه همسفر بودو اون دوست من نبود، تنها ... کردمن می

».اي بهت ندارمعالقه

.توده هیزم جمع شده در آغوشش را روي زمین ریخت» .اتشمشیرت بود که من نیاز داشتم، نه عالقه«

دونستی که ور میچط. ي سربازهاي مزدور گستاخی، اینو در موردت قبول دارمتو به اندازه«: بران با تبسم گفت

»ات بشم؟شم نمایندهمن حاضر می
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در . آزمایی کردممن بخت«. تیریون با زحمت روي پاهاي لنگش چمباتمه زد تا آتش روشن کند» دونستم؟می«

شون چرا؟ بقیه به خاطر شرافت اربابشون وظیفه. مهمانخانه، تو و چیگن در به اسارت گرفتن من کمک کردید

تون از شرافت ناچیزه، پس چرا اي نداشتید، و بهرهشما اربابی نداشتید، وظیفه. دو نفر نهدونستن، اما شمامی

ها تراشید تا براي چاقویش را درآورد و چند تراشه کوچک از پوست شاخه» خودتون رو به زحمت انداختید؟

کردید لیدي کتلین در شما فکر می. هاي مزدور چیه؟ طالخوب، دلیل هر کار سرباز«. شروع آتش استفاده کند

فکر کنم کافی باشه، سنگ . ده، شاید حتی شما رو به خدمت خودش در بیارهعوض کمکتون بهتون پاداش می

»چخماق داري؟

تیریون آن را در . بران دو انگشتش را به داخل کیسه روي کمرش فرو برد و سنگ چخماقی را به پایین انداخت

.هوا قاپید

لرد ادارد مرد مغرور، شرافتمند و باصداقتیه، و زنش . شناختیها رو نمیتو استاركموضوع اینه که . متشکرم«

کرد و با تشکري مودبانه اوه، شکی نیست که بعد اتمام ماجرا یکی دو سکه براي تو پیدا می. بدتر از خودش

. ی امیدوار باشیتونستگذاشت، اما این نهایت چیزي بود که میاي منزجر اونو کف دستت میروي لبش و قیافه

گردند، و کنند، دنبال شهامت و وفاداري و شرافت میها در افرادي که براي خدمت کردن انتخاب میاستارك

تیریون سنگ چخماق را به خنجرش زد، اثري » .فطرتی هستندهاي پستحقیقت اینه که امثال تو و چیگن لجن

.از جرقه ندید

کنه که بره و مجبورت مییه روزي احتماالً یکی اونو می. کوچولوزبون گستاخی داري، «. بران خرناس کشید

».بخوریش

اما تو لجنی بران، اشتباه ... خوامبهت توهین کردم؟ عذر می«. تیریون به سرباز نگاه کرد» .گنهمه اینو بهم می«

ما جواب رو وظیفه، شرف، دوستی، اینا چه معنایی براي تو دارن؟ نه، به خودت زحمت نده، هر دوي . نکن

اما من داشتم، و ... وقتی به ویل رسیدیم، لیدي استارك دیگه نیازي به تو نداشت. اما تو احمق نیستی. دونیممی

وقتی که زمان تاس ریختن رسید، روي باهوش . چیزي که لنیسترها هیچ وقت کمبودش رو نداشتند، طالست

باز سنگ و فوالد » .ختانه براي من، تو فهمیديخوشب. کردم که متوجه بشی منفعتت کجاستبودن تو حساب می

.فایده بودرا به هم زد، بی



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۵١٧صفحھ 

چاقو و چخماق را از دست تیریون گرفت و با اولین » .کنمبده به من، من روشنش می«: بران چمباتمه زد و گفت

.ها شروع کردند به سوختنتراشه. امتحان، جرقه زد

گیري تقریباً به خوبی ر قابل انکاره، وقتی شمشیر به دست میلجن شاید باشی، اما مفید بودنت غی. آفرین«

».خواي، بران؟ طال؟ زمین؟ زن؟ منو زنده نگه دار تا بهش برسیچی می. برادرم جیمی هستی

»و اگه مردي؟«. ها بلندتر برخاستندبران با مالیمت روي آتش فوت کرد و شعله

».رهطال با مرگ من از دست می«. لبخند زد» .اریش واقعیهخوب معلومه، اون وقت یه نفر دیگه دارم که عزاد«

اش فرو کرد، خنجر تیریون را به بران ایستاد، چخماق را به کیسه. ور بودبخشی شعلهآتش به طرز رضایت

اما انتظار نداشته باش که هر وقت ... پس شمشیر من در اختیار توست. منصفانه است«. سمتش انداخت

».لیس کسی نیستممن کاسه. انو بزنم و بگم سرورم، رو سر منخواي بشاشی من زمی

شک ندارم که اگه منفعتی دیدي، به همون سرعتی که به لیدي کتلین خیانت کردي به من . و دوست کسی نیستی«

هر چقدر که اونا پیشنهاد : اگه روزي برسه که وسوسه شدي منو بفروشی، اینو به یاد داشته باش بران. کنیهم می

»کنی بتونی که برامون شام فراهم کنی؟و حاال، فکر می. من زندگی رو دوست دارم. دمند، من بیشتر میکن

.ها رفتبه میان درخت» .ها باشمواظب اسب«: بران خنجر دراز روي کمرش را از غالف بیرون کشید و گفت

آتش بلند بود و ران یک بزغاله بخشها برس کشیده شده بودند و سیر بودند، ترق تروق نشاطساعتی بعد، اسب

تنها چیزي که حاال الزم داریم کمی شراب خوب براي پایین «: تیریون گفت. کردها جلز ولز میروي شعله

».مونهفرستادن بزغاله

چهارزانو نشست، شروع کرد به کشیدن لبه شمشیرش روي سنگ » .بعالوه یه زن و چند جنگجو«: بران گفت

: سرباز متذکر شد. بخش بودخاست، به شکل عجیبی آرامشاز کشیده شدن فوالد برمیصدایی که. چاقو تیزکن

شاید برامون . فایده بودنشبا وجود بی... ایستممن نگهبانی اول رو وا می. شهبه زودي هوا کامالً تاریک می«

».بهتر باشه که بگذاریم موقع خواب ما رو بکشن
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بوي گوشت در حال کباب شدن، دهانش را به آب » .ت خواب اینجا باشنکنم که خیلی قبل از وقاوه، گمان می«

.انداخت

».تو یه نقشه داري«: فوالد را روي سنگ کشید و با قاطعیت گفت. بران او را در سمت دیگر آتش تماشا کرد

».ریزمباز دارم تاس می. امید اسم بهتریه«

»مبلغ شرط جونمونه؟«

تیریون به سمت آتش خم شد و از گوشت بزغاله برش نازکی » اي داریم؟دیگهچاره«. تیریون شانه باال انداخت

از چیزي که دوست دارم «. اش سرازیر شدروغن به روي چانه» آآآآ«: حین جویدن با رضایت گفت. برداشت

خوردن اگه در ایري بودم، داشتم لب دره به امید. شهخواد، اما صداي شکایتم بلند نمیتره و ادویه میکمی سفت

».رقصیدملوبیاي آبپز می

».و با این حال به زندانبان یه کیسه طال دادي«

».کنهیه لنیستر همیشه قرضشو پرداخت می«

زندانبان بند کیسه را گشود . شدوقتی لنیستر کیسه چرمی را به مورد پرت کرد، حتی خود مورد نیز باورش نمی

نقره رو نگه «: تیریون با لبخندي کج به او گفته بود. آبپز شدمرغو با دیدن برق طال، چشمانش به گشادي تخم

بیش از آن مقداري بود که مردي مانند مورد » .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 کندمی

ي قرضم رو ر وقت از خدمت کردن به لیدي ارن خسته شدي، خودت رو در کسترلی راك معرفی کن و بقیهه

ریخت، زانو زده بود و قول داده بود که مورد در حالی که اژدهاي طالیی از دو دستش می» .پردازمبهت می

.کندهمین کار را می

هاي بیات را خالی کرد و ریون الي دو تا از نانتی. اش را درآورد و از روي آتش گوشت برداشتبران دشنه

اگه تصادفاً به رودخونه رسیدیم، اون «: سرباز پرسید. هاي بزرگی از گوشت برشته جدا کردبران با چاقویش تکه

»وقت قصد داري چکار کنی؟
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ن را با گوشت پر نانش را نگه داشت و بران آ» .کنماوه، 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

».دارم که طالب جوابشون هستم

»گفتی؟ چاقوي تو نبود؟پس راستش رو می«. سرباز بعد جویدن بلعید

»رسم؟به نظرت دروغگو می«. تیریون لبخند محوي زد

تیریون پوستین . آمدها باال میهالل از پشت کوهمشان پر شده بود، ستارگان درآمده بودند و ماه نیمهوقتی شک

دوستان ما دارن از وقتشون «. ي وحشی خودش را روي زمین پهن کرد، زینش را بالش کرد و دراز کشیدگربه

».برنلذت می

براي این همه آشکار سفر کردن ممکنه داشته باشیم، ايچه دلیل دیگه. اگه جاي اونا بودم، نگرون یه تله بودم«

»جز کشوندن اونا به وسط تله؟

شروع کرد به زمزمه کردن یک » .پس کافیه آواز بخونیم تا اونا از وحشت فرار کنند«. اش گرفتتیریون خنده

.ترانه با سوت زدن

».اي، کوتولهتو دیوانه«: هایش و گفتبران شروع کرد به پاك کردن روغن از زیر ناخن

»به موسیقی عالقه نداري، بران؟«

».کردياگه دنبال موسیقی بودي، باید اون مطرب رو مدافع خودت می«

باز » .کنهتصور کن که داره ضربات سر واردیس رو با چنگش دفع می. شدکننده میسرگرم«. تیریون تبسم کرد

»شناسی؟این آواز رو می«: سوت زد و پرسید

».خونندها میخانهها و فاحشهاونجا در مهمانخانهاینجا و «

آغوش شدم، 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
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اختیار شروع کرد به بی. درخشیدندرحمی حقیقت میي کوهستان به روشنی و بیسرد شب، با ستارگانی که رو

گشتیم که فریاد شنیدیم و جیمی و من از لنیسپورت برمی. شبی شبیه به این بود که باهاش مالقات کردم«. تعریف

ه کرد، من براي برادرم شمشیر کشید و به مردها حمل. اون به وسط جاده دوید، دو مرد تهدیدکنان دنبالش بودند

اندام، صورتش شد، موهاش تیره بود، باریکیه سال هم بزرگتر از من نمی. محافظت از دختر از اسب پیاده شدم

. با این وجود دوست داشتنی... اصل و نسب، قحطی کشیده، کثیفبی. مطمئناً مال من رو برد. بردقلب آدمو می

کرد، ردام وقتی برادرم مردها رو به داخل جنگل تعقیب میاش رو پاره کرده بودند، پسنصف پشت لباس ژنده

دختر یه دهاتی، پدرش از . 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 راهزننمیزیاد اتفاق . قرار بودجیمی براي تعقیب اون مردها بی

ولی دختره اون قدر ترسیده بود که . دیدآمیز میکسترلی راك به مسافرها حمله کنند، و جیمی این رو اهانت

ترین مهمانخانه ببرم و در مدتی که برادرم براي شد تنهاش گذاشت، پس من پیشنهاد کردم که اونو به نزدیکنمی

.ره، بهش غذا بدمن به راك میکمک آورد

گرم صحبت، با هم دو مرغ کامل و نصف سومی رو به همراه یک . تر بودتونستم باور کنم گرسنهاز چیزي که می

بعدش دیدم که شریک . من تنها سیزده سالم بود و متاسفانه شراب عقلم رو ازم گرفت. تنگ شراب تموم کردیم

وقتی پرده . دونم از کجا شهامتش رو یافتمنمی. تر بودمبود، من خجالتیاگه اون خجالتی. رختخواب دختره شدم

بکارتش رو پاره کردم، گریه کرد، اما بعدش منو بوسید و آهنگ شیرینش رو خوند، و قبل سحر ما عاشق شده 

».بودیم

.ناباوري در صداي بران بارز بود» تو؟«

».باهاش ازدواج کردم«: سرانجام اقرار کرد. دنتیریون دوباره شروع کرد به سوت ز» مضحکه، مگه نه؟«

»چطور ترتیبش رو دادي؟. یه لنیستر کسترلی راکی با یه دختر دهاتی ازدواج کرد«

. تونه بکنهکننده است که یه پسر با چند دروغ و پنجاه سکه نقره و یه سپتون مست چه کارها میآه، مبهوت«

ارم، پس براش یه خونه فراهم کردم که مال خودش باشه و دو جرات نداشتم که عروسم رو به کسترلی راك بی
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تیریون » .اش رو به پدرم اعتراف کردبعدش سپتون سر عقل اومد و همه. اي نقش زن و مرد رو بازي کردیمهفته

شاید تنها به . کرد، حتی با گذشت این همه سالمتعجب 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«. ی بودخاطر خستگ

.دوخت

».دختره رو دك کرد«

جیمی تمام این . آخه دختره فاحشه بود. اولش برادرم رو وادار کرد که حقیقت رو بهم بگه. کار بهتري کرد«

چون . ها رسیدهکرد وقت آشنایی من با زنفکر می.ها، تمامشقضیه رو طرح ریزي کرده بود، جاده، راهزن

.دونست بار اولمه، براي یه دوشیزه دو برابر پرداخت کرده بودمی

به . بعد اعتراف جیمی، لرد تایوین براي اینکه درس درست و حسابی جا بیفته، همسر منو به محافظینش داد

اي از همچین نرخ باالیی رد، کدوم فاحشهیک سکه نقره براي هر م. اي دادندهمسرم بهاي سخاوتمندانه

ها از دست دختره آخرش وقتی نقره. ي سربازخونه نشوند و دستور داد که تماشا کنمبرخورداره؟ منو در گوشه

تیریون گلویش را صاف کرد . سوزاندهایش را میدود چشم» ...غلتیدند، اونخوردند و روي کف اتاق میسر می

و . لرد تایوین آخر از همه منو مجبور کرد«: با صدایی آهسته گفت. اریکی برگرداندو نگاهش را از آتش به ت

».بهم یه سکه طال داد تا به دختره بدم، چون من یه لنیستر بودم و ارزشم بیشتر

من که سیزده یا سی یا سه ساله باشم، کسی «. بعد مدتی دوباره صداي ساییده شدن فوالد روي سنگ را شنید

».کشمار رو با من کرده میرو که این ک

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» .کنههمیشه قرضش رو پرداخت می

».اگه کم مونده باشه که بمیریم، بیدارم کن

زمین سخت و سرد بود، اما بعد مدتی تیریون لنیستر به خواب . خودش را در پوستین پیچید و چشمانش را بست

این بار زندانبان بود، نه زندانی، قدرتمند با شالقی در دست، و پدرش را . خواب سلول آسمانی را دید. رفت

...راندزد و به سمت دره میمی
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.طراري بوداخطار بران آهسته و اض» .تیریون«

ها هاي نیمسوز باقی مانده بود، و سایهآتش 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. خزیدنداز هر طرف به سمتشان می

بیایید و در آتش ما «: هاي خزنده را دعوت کردایهس. تیریون با بلند کردن دست به او گفت که کاري نکند. بود

».تونید از گوشت بز ما بخوریدشریک 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 شدندهمه حرکت

».ما، بز ماکوهستان«: درختان گفت

»شما کی هستید؟. بز شما«: تیریون موافقت کرد

ي کالغ از قبیله181وقتی خدایانت رو مالقات کردي، بهشون بگو غانتور پسر غرن«: صداي متفاوتی پاسخ داد

اي زیر پایش شکست و او به معرض روشنایی وارد شد؛ مرد شاخه» .ها بود که تو رو پیششون فرستادسنگی

.کالهخودي شاخدار، مسلح به چاقویی درازالغري بود با

اي در سمت چپشان به چپ جابجا شد، صخره. صداي اول بود، بم و پر از تهدید» .182و شاغا پسر دلف«

رسید، تماماً پوستین تنومند و آهسته و نیرومند به نظر می. اي ایستاد و مردي جلوي چشمشان ظاهر شدسایه

.ها را به هم کوبید و جلوتر آمدآن. و تبري در دست چپش داشتپوشیده بود، چماقی در دست راستش 

و تارك و جغت و غیره، که تیریون به محض شنیدن 183صداهاي دیگري اسامی دیگري را ذکر کردند، کان

ي چوبی در دستشان برخی شمشیر و چاقو داشتند؛ بقیه چنگک و داس و نیزه. فراموششان کرد؛ حداقل ده نفر

من تیریون پسر تایوین هستم، «: شان اسمشان را داد بزنند، سپس پاسخشان را دادصبر کرد تا همه. جنباندندمی

».پردازیمما با کمال رضایت بهاي بزي که خوردیم رو می. تر، شیرهاي راكي لنیساز قبیله

تو چه چیز براي پرداختن به «: رسید، پرسیدها میکسی که خودش را غانتور معرفی کرده بود و به نظر رئیس آن

»ما داري، تیریون پسر تایوین؟

181 Gunthor son of Gurn
182 Shagga son of Dolf
183 Conn
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ي تن کان باشه، و تبر جنگیم گه، اما به نظر اندازهاین زره که پوشیدم، برام بزر. تو کیفم نقره دارم«: تیریون گفت

».رسه که االن تو دستشهدر دست تواناي شاغا خیلی بهتر از اون تبر چوبی به نظر می

».کنههاي خودمون رو بهمون پیشنهاد مینصفه مرد سکه«: کان گفت

و تبر و چاقوي کمرت، اینا همه زره. هاي تو مال ماستاسب. ي تو مال ماستنقره. حق با کانه«: غانتور گفت

دوست داري چطور بمیري، تیریون پسر . شما چیزي براي پیشنهاد به ما ندارید، جز جونتون. مال ماست

»تایوین؟

».تو رختخواب خودم، با شکم پر از شراب و دهن یه دوشیزه دور کیرم، در سن هشتاد سالگی«

: غانتور دستور داد. بقیه آن قدر هم خوششان نیامده بود. دشاغاي تنومند اولین و بلندترین صدا بود که خندی

تونه شیر بزها رو بدوشه و مادرها اون می. اون یکی رو بکش و نصفه مرد رو ببند. هاشون رو بگیرکان، اسب«

».رو بخندونه

»خواد اول بمیره؟کی می«. بران به روي پاهایش جهید

ها ما اگه کالغ سنگی. خاندان من ثروتمند و قدرتمنده. گوش کنغانتور پسر غرن ! نه«: تیریون با تحکم گفت

».کنهرو به سالمت از این کوهستان بگذرونند، پدرم شما رو غرق طال می

».ارزشههاي قول یه نصفه مرد بیهاي پست به اندازهطالي یه فرمانرواي زمین«: غانتور گفت

هاي ویل در ها وقتی شوالیهکالغ سنگی. انم رو دارمشاید نصفه مرد باشم، اما شهامت رویارویی با دشمن«

»ها و از ترس لرزیدن؟کنند جز قایم شدن پشت صخرهتازند، چکار میکوهستانشون می

ي چوبی درازي را جغت نوك سخت شده با آتش نیزه. شاغا با عصبانیت غرید و چماقش را روي تبرش کوبید

این بهترین «. اش بروز نکندقوا تالش کرد که ترس در قیافهتیریون با تمام. به روي صورت تیریون گرفت

گه . اگه گوسفند مقابله به مثل نکنه... هاییه که با دزدي گیرتون میاد؟ براي کشتن گوسفند شاید بد نباشناسلحه

».آهنگر پدر من استحکامش از اینا بیشتره
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بریدم و به بز خوروندمش، باز هم تبرم رو بینیم وقتی که مردانگیت روبچه کوچولو، حاال می«: شاغا غرید

».کنی یا نهمسخره می

ها مونن، فوالد بیشتر از طال شکممادرها گشنه می. شنومهاش رو میحرف. نه«. اما غانتور دستش را بلند کرد

»چی حاضري در عوض زندگیت بدي، تیریون پسر تایوین؟ شمشیر؟ نیزه؟ زره؟. کنهرو پر می

».دمها رو بهتون میي ارندره. ي اینا و بیشتر، غانتور پسر غرنهمه«: خندان پاسخ دادتیریون لنیستر 
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ادارد-43

شد و روي ي سرخ، نور غروب روي کف اتاق پخش میهاي باریک و بلند تاالر بار عام قلعهاز پنجره

ها با اکنون سنگ. انداختمیهایی از سرخ تیره ها آویزان بود رگهي اژدها از آندیوارهایی که زمانی کله

اي و آبی، با این حال به نظر ند استارك چنین ي شکار پوشیده شده بودند، زنده با سبز و قهوهتابلوهاي منظره

.رسید که تنها رنگ در تاالر، رنگ سرخ خون استمی

ي ناهموار، و فلز با هاروي 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 . گیري بدریختقالب

فلز زیر نشیمنگاهش با گذشت هر . یافت، اذیتش نکرده بودکه سوزش ساق پایش دم به لحظه شدت بیشتري می

اگان فاتح وقتی به . ساختتکیه دادن را غیرممکن میهاي فوالدي پشت سرششد و نیزهتر میساعت سخت

ي دشمنانش یک صندلی بزرگ بسازند، گفته بود سازهایش دستور داده بود که از شمشیرهاي تسلیم شدهاسلحه

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 در واریس بود که با صداي آهسته» مطمئنید که اینا بیش از چند یاغی عادي بودند؟شما کامالً«

قراري در کنار او روي صندلی جابجا شد، در استاد بزرگ پایسل با بی. هاي تخت این سوال را پرسیدپایین پله

یک گوزن سفید در جنگل . حاضر بودندها تنها مشاورین آن. فینگر به بازي با قلمش مشغول بودحالی که لیتل

سلطنتی مشاهده شده بود و لرد رنلی و سر باریستان به همراه پرنس جافري، سندور کلگان، بیالن سوان و نصف 

بایست که در غیاب رابرت روي تخت آهنین بنابراین ند می. دربار براي شکار آن به پادشاه ملحق شده بودند

.بنشیند

شاکیان تجمع کرده . زدندایستادند یا زانو میجز شورا، بقیه باید با احترام می. ي نشستن داشتحداقل او اجازه

ها، مردم عادي در ایوان، نگهبانان با رداي طالیی ها زیر تابلوفرشها و لردها و لیديدر کنار درهاي بلند، شوالیه

. یا خاکستري، همه سرپا بودند
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. شان پر از ترسي همههایشان پاره پاره، قیافهآلود و لباسمرد، زن، بچه، همه خون: زده بودندروستائیان زانو 

.ها را براي شهادت به اینجا آورده بودند، پشت سرشان ایستاده بودنداي که آنسه شوالیه

. ودندیاغی، لرد واریس؟ اوه، شکی نیست که یاغی ب«: سر ریمون دري با صدایی لبریز از نکوهش گفت

».هاي لنیستريیاغی

خدمتکاران به مانند لردهاي بلند مرتبه براي شنیدن گوش تیز کردند؛ ند تنش حاکم بر فضاي تاالر را حس 

از زمانی که کتلین تیریون لنیستر را ربوده بود، غرب . توانست تظاهر کند که برایش غیرمنتظره استنمی. کردمی

ها در گذرگاه رلی راك هر دو پرچمدارهایشان را فراخوانده بودند و قشونریورران و کست. ي اشتعال بودآماده

تنها سوال باقیمانده این بود که . اي بند بوددیگر شروع خونریزي به بهانه. شدندپایین گولدن توث انباشته می

.چگونه جلوي گسترش زخم را بگیرند

اي بود، با چشمانی غمگین قیافهفرد خوش، که اگر خال شرابی مادرزادي روي صورتش نبود184سر کارل ونس

بقیه مثل ساکنین وندیش تاون و . ي شرره، لرد ادارداین کل بازماندگان دهکده«. به روستائیان زانوزده اشاره کرد

».اندمامرز فورد مرده

نکرده هاي شخصی که جلویش زانو زده بود اعتمادهیچ 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 برخاستبه تنهایی یا دو نفري، دهکده

ي سفید گارد شاهنشاهی در کنار باقی ماند که در زره185لباسی خونین روي زانو خیره به سر ایریس اوکهارت

.کرد که از دست پادشاه نیز همین طورند گمان می... ي دفاع از پادشاه بودهاي تخت ایستاده بود و آمادهپله

جاس، به حضرت دست بگو که در «: ها را داشت، گفتفروشسر ریمون دري به مرد چاق تاسی که پیشبند می

».شرر چه اتفاقی افتاد

»...اگه اعلیحضرت تمایل«. جاس سر تکان داد

184 Karyl Vance
185 Arys Oakheart
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چطور ممکن بود شخصی تمام عمرش را به فاصله » .واتر به شکار مشغولهاعلیحضرت در کنار بلک«: ند گفت

ند . اي از ظاهر پادشاهش نداشته باشدي سرخ گذرانده باشد و با این وجود هیچ ایدهچند روز سواري از قلعه

ي اش روي یقه گیرهاش به تن داشت؛ شنل سیاه پشمیها روي سینهي سفید با طرح دایرولف استاركتنهنیم

من لرد ادارد استارك هستم، «. هاي حقیقتسیاه و سفید و خاکستري، رنگ. ي مقامش را داشتاي نمایندهنقره

».دونیبهم بگو کی هستی و از این مهاجمین چی می. دست پادشاه

کنم سرورم، همه تعریف از خودم نمی. یعنی بودم... من در شرر کنار پل سنگی صاحب یه آبجوفروشی هستم«

اونا اومدند و تا . حاال مثل هر چیز دیگه از بین رفته، سرورم. فتن که بهترین آبجوي جنوب تنگه رو داشتمگمی

اگه گرفته بودنم، خون منو هم . اش رو ریختند و بعدش سقف رو به آتش کشیدندجایی که تونستند نوشیدند، بقیه

».ریختند، سرورممی

ها و موقع تاریکی از جنوب یهو پیداشون شد، زمین. سوزوندنداونا همه چیز ما رو«: دهقان بغل دستی گفت

قصد دزدیدن . اما اونا سارق نبودند، سرورم. ها رو سوزوندند و هر کی سعی کرد جلوشون رو بگیره کشتندخونه

».ها گذاشتندها و کالغمحصول ما رو نداشتند، گاو شیرده منو درجا کشتند و جسدش رو براي مگس

اونا شاگرد منو شکار «: که عضالت آهنگرها را داشت و دور سرش باند پیچیده بودند، گفتمرد تنومندي 

هایش را پوشیده بود، اما شلوارش وصله داشت و ردایش آلوده به براي حضور در دربار بهترین لباس» .کردند

نیزه وادارش اونو پشت اسب به این طرف و اون طرف حیاط دنبال کردند، با نوك«. گرد و غبار سفر بود

کشید، تا خورد و داد میکنند، پسره زمین میخندیدند که انگار دارند بازي میکردند که بدوه و طوري میمی

».اشاش رو مستقیم فرو کرد تو سینهاینکه اون گندهه نیزه

در منو هم کشتند، اونا ما«. دختري که زانو زده بود، گردنش را بلند کرد تا به ند در آن باال روي تختش نگاه کند

شروع . خواسته بگوید را فراموش کرده بودصدایش خاموش شد، انگار آنچه که می» ...و به من... و. اعلیحضرت

.کرد به گریستن

. در وندیش تاون مردم در قلعه پناه گرفتند، اما دیوارها از الوار بود«: سر ریمون دري داستان را ادامه داد

وقتی اهالی وندیش براي فرار از . ي اونا رو زنده زنده سوزوندندتند و همهمهاجمین کاه روي چوب انباش
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ي شیرخوار هایی که بچهها رو گشودند، اونا هر کی رو که به بیرون دوید با تیر زدند، حتی زنها دروازهشعله

».داشتند

»تونه سنگدل باشه؟اوه، چه هولناك، انسان چقدر می«: واریس زمزمه کرد

خواستند ما هاشون میبعضی. ي شرر از سنگ ساخته شدهکردند، اما قلعهبا ما هم همین کار رو می«: جاس گفت

تري گیر میاد و اونا هاي چربرو با دود مجبور به بیرون اومدن بکنند، اما گندهه گفت که باالي رودخونه لقمه

».به مامرز فورد رفتند

از بین هر کدام از انگشتانش، نوك . کردگشتانش حس میند که به جلو خم شده بود، فلز سرد را بین ان

بعضی از . تخت آهنین براي نامحتاطان پر از دام بود. هاي تخت بیرون زده بودشمشیري به مانند چنگال از دسته

ي نفس آتشین گفتند که یک هزار شمشیر در کورهها میترانه. بریدندها با وجود گذشت سه قرن هنوز میتیغه

کاري پنجاه و نه روز طول کشیده چکش. ، رعب سیاه، گداخته شده و براي ساختن آن مصرف شده بودندبلریون

ها و خارهاي تیز و نوارهاي فلزي برنده شده بود؛ صندلی که اش این هیوالي گوژپشت سیاه با لبهنتیجه. بود

در ظرفیت درك ادارد . مل شده بودکردي، مرتکب این عها را باور میقادر به کشتن انسان بود، و اگر داستان

کنند، با این وجود جلوس کرده بود و این مردم از او گنجید که اینجا نشسته بر روي آن چه کار میاستارك نمی

چه مدرکی دارید که اونا لنیستري بودند؟ رداي «: سعی کرد خشمش را کنترل کند و پرسید. توقع عدالت داشتند

»؟ارغوانی یا پرچم شیر داشتند

اي بود؛ زیادي جوان زبل پرافاده» .لنیسترها هم به اون اندازه احمق نیستند«: با تندي گفت186سر 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. بوده، سرورمپوشهر کدوم از اونا سواره و زره«: سر کارل با خونسردي پاسخ داد

. پوش اشاره کردبه یکی از بازماندگان ژنده» .فوالدي و شمشیر پهن، به همراه تبر جنگی براي سالخی کردن

».چیزي رو که به من گفتی، به حضرت دست هم تعریف کن. کنهبله، تو، کسی اذیتت نمی. تو«

186 Marq Piper



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۵٢٩صفحھ 

من چندین سال در . اونا سوار اسب جنگی بودند. هاشوني اسبدرباره«: پیرمرد سرش را جنباند و گفت

هیچ کدوم از اونا به عمرشون زمین . دمهاي سر ویلوم پیر کار کردم، براي همین تفاوت رو تشخیص میاسطبل

».کنمشخم نزدند، خدایان منو بکشند اگه اشتباه می

ید از آخرین جایی که غارت کرده بودند شا. هایی گرانبهاهایی سوار بر اسبیاغی«: فینگر نتیجه گرفتلیتل

».دزدیدند

»این گروه متجاوز چند نفر بودند؟«: ند پرسید

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 که می«: سپس ادامه داد» .کنی حق با توست، خانم گرامیبیشتر از چیزي که فکر می«: لرد ادارد به او گفت

اي که پوشیده بودند چی؟ هیچ کدومتون متوجه نقش و نگاري، تجمالتی روي زره. کردندهیچ پرچمی حمل نمی

»سپر یا کالهخود نشدید؟

که جلوي دید ما بود کامالً ساده بود، ايبا کمال تاسف خیر، سرورم، زره«. جاسِ آبجوفروش سر تکان داد

موضوع هیکلش . شخصی که رهبر اونا بود، مثل بقیه زره پوشیده بود اما اشتباه گرفتنش غیرممکن بود... فقط

به بزرگی گاو نر بود و . خورم که این آدم رو ندیدنها منقرض شدن، قسم میگن غولکسانی که می. بود، سرورم

».بودصداش شبیه خرد شدن سنگ 

».شه شک کنیم؟ این کار گرگور کلگان بودهمی! کوه«: سر مارك با صداي بلند گفت

حتی روي ایوان نیز مضطربانه با هم حرف . ها و انتهاي دور تاالر شنیدها را از زیر پنجرهند صداي زمزمه

مارك به چه معنایی دانستند که اثبات ادعاي سرمردم عامی به همان خوبی لردهاي بلند مرتبه می. زدندمی

.سر گرگور کلگان از پرچمداران لرد تایوین لنیستر بود. است
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ترسیدند؛ فکرشان این بود که به تعجبی نداشت که چنین می. ي روستائیان را بررسی کردزدههاي وحشتقیافه

کرد که فکر نمی. ننداند تا لرد تایوین را مقابل پادشاهی که دامادش بود قصابی جانی معرفی کاینجا آورده شده

.ها حق انتخاب داده باشندها به آنشوالیه

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 ندیدمبه 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

».بودهالزمه که مهرش رو روي اجساد ببینید؟ کار گرگور. هاتون رو باز کنیدسروران من، چشم

. اي مستحکم و زمین هستندچرا سر گرگور یاغی بشه؟ با عنایت اربابشون، ایشون صاحب قلعه«: پایسل پرسید

».ي تقدیس شده هستندشوالیه

».سگ هار لرد تایوین! اي کاذبشوالیه«: سر مارك گفت

ي شریف یادآوري هکنم به این شوالیحضرت دست، از شما مصرانه درخواست می«: پایسل با لحنی خشک گفت

».ي بزرگوار ماستکنید که لرد تایوین پدر ملکه

».کردیمشدید شاید فراموشش میترسم که اگه متذکر نمیخیلی ممنون استاد بزرگ پایسل، می«: ند گفت

. خزنددید که اشخاصی از در انتهاي دور تاالر آهسته به بیرون میاز مکان مسلط خود در باالي تخت، می

چشمش . رفتند از دست ملکه پنیر بخورندهایی که میشاید هم موش... شدندایی که از ترس قایم میهخرگوش

اي خشمش شعله کشید؛ اینجا جاي یک دختربچه لحظه. به سپتا موردان به همراه دخترش سنسا روي ایوان افتاد

ي مروز چیزي جز کار فرسایندهاما سپتا موردان راهی براي اطالع از این موضوع نداشت که بارِ عام ا. نبود

هاي مرزي خواهد معمولِ شنیدن شکایات، رفع اختالفات بین دو زمیندار رقیب و داوري در مورد مکان سنگ

.بود
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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 وقتی این قتل و سوزاندن. ها تحت حمایت شماها بودندمنطقهتونم سوالی ازتون بپرسم؟ این می

»بود، 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 ه با عدهوقتی خبر این اعمال ننگین به سر ادمور تالی رسید، به ما پیام فرستادند ک. همچنین

».ها رو پیدا کنیم، به حضور پادشاه ببریمزنده 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 رسیددیوارهاي قلعه

».تاختندهاي لنیستر میي رد فورك برگشته بودند و به سمت تپهبرسم، کلگان و اراذلش به سمت دیگه

»و اگه اونا باز اومدند؟«. فینگر متفکرانه با نوك ریشش ور رفتلیتل

».کنیمد آبیاري میهایی رو که سوزوندناگه دوباره بیان، با خونشون زمین«: سر مارك پایپر با حرارت گفت

. ي یک روز سواري از مرز سرباز فرستادهسر ادمور به هر روستا و قلعه در فاصله«: سر کارل توضیح داد

».مهاجمین بعدي کارشون به این راحتی نخواهد بود

خواست، مکیدن قدرت ریورران، تحریک پسرك به پخش کردن قواي و این دقیقاً چیزي بود که لرد تایوین می

سعی خواهد کرد که هر وجب از خاکش . برادر همسرش جوان بود و بیش از خردمند بودن دالور بود. خودش

دانستند دفاع کند، و تایوین لنیستر آن قدر را حفظ کند، از هر مرد و زن و بچه که او را سرور خودشان می

.زیرك بود که این را متوجه شود

اي هاي شما حاال از آسیب در امانند، پس از دربار چه مطالبهقلعهها واگه زمین«: گفتلرد پتایر داشت می

»دارید؟
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ما از شما . دنت به صلح سلطنتی پایبند هستند، لنیسترها اونو شکستندحکمرانان تراي«: سر ریمون دري گفت

وندیش تاون و ما براي مردم عامی شرر و . کنیم تا جوابشون رو بدیم، فوالد در برابر فوالداجازه درخواست می

».مامرز فورد خواستار اجراي عدالتیم

ادمور موافقه، ما باید از گرگور کلگان به روش خونین خودش تقاص پس بگیریم، اما لرد «: سر مارك اطالع داد

».هاستر پیر به ما دستور داده که به اینجا بیاییم و قبل از حمله از پادشاه درخواست اجازه بکنیم

تایوین لنیستر به همان اندازه که شیر بود، روباه نیز . کردلرد هاستر پیر هنوز اعمال نفوذ میپس شکر خدایان که 

- و ند شک نداشت که این کار را کرده -اگر به واقع او سر گرگور را براي سوزاندن و غارت فرستاده بود . بود

ي در صورت حمله. ادي بتازندهاي عي شب، بدون پرچم، در پوشش یاغیها در سایهکرد که آناحتیاط می

ها بودند، نه متقابل ریورران، سرسی و پدرش اصرار خواهند کرد که کسی که صلح سلطنتی را شکسته تالی

.دانستند که رابرت چه چیزي را باور خواهد کردتنها خدایان می. لنیسترها

اور دارند که سر گرگور از حضرت دست، اگه این مردم شریف ب«. استاد بزرگ پایسل دوباره برخاسته بود

سوگند مقدسش به خاطر غارت و تجاوز دست کشیده، بگذارید که در محضر سرور سر گرگور شکایتشون رو 

».بگذارید عدالت رو از لرد تایوین خواستار بشن. این جرائم به سلطنت مربوط نیست. مطرح کنند

رب، ما همه به اسم رابرت اجراي عدالت شمال، جنوب، شرق یا غ. تنها منشاي عدالت پادشاهه«: ند گفت

».کنیممی

»...پس عدالت پادشاه، بنابراین ما باید این موضوع رو به تعویق بندازیم تا پادشاه«: استاد بزرگ پایسل گفت

رابرت به من سپرده که به . ي رودخانه سرگرم شکاره و تا چندین روز احتماالً برنگردهپادشاه در سمت دیگه«

البته ... قصد دارم که همین کار رو بکنم. زش اینجا بنشینم، به جاش بشنوم، به جاش حرف بزنمنمایندگی ا

».سر روبار«. ي آشنایی را دیدها قیافهزیر تابلوفرش» .موافقم که باید مطلع بشه

».سرورم«. سر روبار رویس جلو آمد و تعظیم کرد
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هاي امروز و تصمیمات گرفته شده در اینجا رو خبر تهممکنه بهشون گف. پدر شما با پادشاه به شکار مشغوله«

»بدید؟

».دم، سرورمفوراً انجامش می«

»ي شما رو براي انتقام گرفتن از سر گرگور داریم؟پس اجازه«: مارك پایپر از دربار پرسید

قتل عام هاي کلگان وسوزوندن زمین. کنیمي عدالت بحث میانتقام؟ فکر کردم که داریم درباره«: ند گفت

قبل از اینکه » .کنهي شما رو آروم میدار شدهشه، فقط غرور جریحهرعایاش باعث بازگشت صلح سلطنتی نمی

اهالی شرر، من قادر به پس دادن «. ي جوان با خشم بلند شود، به روستائیان رو کردصداي اعتراض شوالیه

اما شاید امکانش رو داشته . هاي شما رو ندارمهها و محصول شما نیستم، همچنین توانایی زنده کردن مردخونه

».باشم که به اسم پادشاهمون، رابرت، کمی عدالت رو در حقتون اجرا کنم

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 اعتنایی نکرد؛ لحظهشد به دردتا جایی که می. نالیداش در گچ از درد میشکسته

کنه خودش باید شمشیر رو فرود ها اعتقاد داشتند قاضی که حکم مرگ صادر مینخستین 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 کردبه ساق شکسته» .اي ندارمرسه که چارهظر میبا این حال به ن... بفرستم

بدون . اي بود که با جسارت تمام جلو آمدقیافهصداي فریاد از ضلع غربی تاالر از نوجوان خوش» !لرد ادارد«

ابریشم آبی روشن پوشیده بود، کمربندش. نمودتر میاش، سر لوراس تایرل از شانزده سالی که بود هم جوانزره

از شما استدعا دارم که افتخار نمایندگی شما رو داشته «. اي از رزهاي طالیی بود که نشان خاندانش بودزنجیره

».کنمتون نمیخورم که سرافکندهاین وظیفه رو به من بسپارید، سرورم، و قسم می. باشم

رگور سر شما رو با یه آلو تو دهن سر لوراس، اگه شما رو به تنهایی بفرستیم، سر گ«. فینگر به خنده افتادلیتل

».کنندهایی نیست که گردنشون رو جلوي عدالت خم میکوه از آدم. فرستهخوشگلتون پس می

».من ترسی از گرگور کلگان ندارم«: سر لوراس با نخوت تمام گفت
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ن در تاالر هاي حاضریهایش قیافهچشم. ند به آهستگی خودش را روي صندلیِ سخت بدریخت اگان ولو کرد

اشخاص نامبرده به نوبت یک قدم جلو » .لرد لوتار. سر گلدن. توروس میري. لرد بریک«: اسم برد. را گشت

بیست نفر از . ي گرگور برسونههر کدوم از شما ماموره که بیست سرباز جمع کنه و فرمان منو به قلعه«. آمدند

ي مقام شماست شما ریون، همچنان که شایستهلرد بریک داند. محافظین شخصی خودم با شما خواهند اومد

اطاعت، «. لرد جوان با موهاي قرمز طالیی سرش را به احترام خم کرد» .فرماندهی رو بر عهده خواهید داشت

».لرد ادارد

به نام رابرت از خاندان برتیون، نخستین با نام «. ند صدایش را بلند کرد تا به انتهاي دور تاالر هم واضح برسد

ها، فرمانرواي هفت پادشاهی و حافظ سرزمین، با حکم ادارد از ها و نخستین انسانها و راینپادشاه اندلاو، 

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 ا در حق شوالیهدنت بگذرید، و در آنجا عدالت پادشاه ري سرخ ترايپادشاه از شاخه

کنم، تمام ها و عناوینش خلع میمن او را از تمام مقام. تمام کسانی که در جرایمش شریک بودند اجرا کنید

باشد که خدایان بر . کنمکنم، و او را به مرگ محکوم میهایش را مصادره میها و داراییها و درآمدزمین

».روحش ترحم کنند

»لرد ادارد، پس من؟«: ها با بهت گفتپژواك کلماتش خاموش شد، شوالیه گلوقتی 

کسی در دالوري شما شک «. رسیداز آن باال لوراس تایرل تقریباً به کوچکی راب به نظر می. ند به او نگاه کرد

. به لرد بریک رو کرددوباره » .نداره، سر لوراس، اما هدف ما در اینجا اجراي عدالته و شما به دنبال انتقام هستید

دربار «. دستش را باال گرفت» .این کارها بهتره به سرعت انجام بشن. به محض روشن شدن هوا راه بیفتید«

».کنهاي رسیدگی نمیامروز به شکایت دیگه

وراس موقع پایین آمدن، نگاه عبوس ل. هاي آهنینِ لیز باال رفتند تا در پایین آمدن کمکش کنندالن و پورتر از پله

.کرد، اما قبل از رسیدن ند به کف اتاق بار عام، پسرك رفته بودتایرل را حس می

فینگر و استاد بزرگ لیتل. کردهاي تخت آهنین، واریس داشت از روي میز شورا کاغذ جمع میدر پایین پله

».شما از من جسورتر هستید، سرورم«: خواجه آهسته گفت. پایسل صبر نکرده بودند
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ي بازي با کلمات را کرد و حوصلهساقش گز گز می» چطور مگه، لرد واریس؟«: حوصلگی پرسیدبیند با 

.نداشت

کسی که لنیسترها ... خواست که برهفرستادم، خیلی دلش میگیري با من بود، حتماً سر لوراس رو میاگه تصمیم«

».ها دوست بشهدشمنش هستند به نفعشه که با تایرل

».شهشه و دلخوري فراموشش میمطمئنم که بزرگ میسر لوراس جوانه،«

به هر حال، اون مامور اجراي عدالت «. اش دست کشیدي تپلِ پودر زدهخواجه روي گونه» و سر ایلن؟«

».بعضی ممکنه اینو توهین شدیدي تلقی بکنند... اي براي انجام مسئولیتشفرستادن اشخاص دیگه. پادشاهه

ي الل اعتماد نداشت؛ البته شاید تنها به این دلیل که از جالدها واقع ند به شوالیهدر » .قصد اهانت نداشتم«

فکر کردم بهتر باشه اشخاصی رو . ها پرچمدار خاندان لنیستر هستندکنم که پینیادآوري می«. آمدخوشش نمی

».انتخاب کنم که تعهدي نسبت به لرد تایوین نداشته باشند

با این حال من تصادفاً سر ایلن رو در انتهاي تاالر . اي بودهنتخاب حساب شدهشکی نیست که ا«: واریس گفت

رسید، گرچه در مورد هاي روشنش به ما خیره شده بود، و باید بگم که خشنود به نظر نمیدیدم که با اون چشم

واقعاً از ایشون. امیدوارم ایشون هم بزرگ بشه و دلخوري فراموشش بشه. ي ساکت ما گفتنش مشکلهشوالیه

»...برهشغلش لذت می
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سنسا-44

فکر «. سنسا و جین پول آن شب زیر نور چراغ شریک شام سردي بودند» .حاضر نشد سر لوراس رو بفرسته«

».کنم به خاطر پاش بود

اش شامش را در اتاق خوابش با الن، هاروین و ویون پول صرف لرد ادارد براي استراحت دادن به ساق شکسته

آریا قرار بود که . بود و سپتا موردان از درد پا به خاطر سرپا ایستادن در ایوان به مدت تمام روز شاکی بودکرده 

.ها ملحق شود، اما بازگشتش از درس رقصش طول کشیده بودبه آن

بالیی سر پاي سر لوراس «. مویی بود، همسن و سال سنسادختر زیباي سیاه» پاش؟«: جین با تردید گفت

»اومده؟

اون قدر اذیتش . پاي اون نه، پاي پدر، احمق«: زد، گفتسنسا در حالی که با ظرافت به ران جوجه گاز می

».فرستادوگرنه مطمئنم که سر لوراس رو می. کنه که اعصابش داغونهمی

ود که ها داوطلب بودنش را اعالم کرده بود، سنسا مطمئن بي گلوقتی شوالیه. هنوز از تصمیم پدرش مبهوت بود

سر گرگور هیوال بود و سر لوراس . هاي ننه پیر در جلوي چشمانش خواهد بودشاهد زنده شدن یکی از قصه

مانست، چنان ظریف و زیبا، حتی ظاهرش نیز به قهرمانی راستین می. قهرمانی راستین که هیوال را خواهد کشت

و آن موقع . چشمانش ریخته بوداي خوش رنگش که رويبا رزهاي طالیی دور کمر باریکش و موي قهوه

موقع پایین . رسید، سنسا را ناراحت کرده بودبیش از هر چه که به ذهنش می! پدرش 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 آمدن از پله

.در صالحیت او نیستتصمیمات پدر واالمقامش 

کمی مورد تردید قرار دادن تصمیمات پدر . اوه، من شک دارم سپتا«: 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

.ا تمسخرگیرد یاطمینان نداشت که دارد مورد تحسین قرار می
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دختره تنها حرف «. ها را شنیده بسیار ناراحت شده بودهاي آنسپتا موردان از فهمیدن اینکه لرد بیلیش حرف

».ازشون منظوري نداشت. هاي ابلهانهزد، حرفمی

هیچ منظوري؟ دخترم، بهم بگو که چرا تو سر لوراس «: تیزش را نوازش کرد و گفتلرد بیلیش ریش کوتاه نوك

»رستادي؟فرو می

ها دالیلی خوب، این«. مشاور پادشاه لبخند زد. ي قهرمانان و هیوالها نداشتاي جز توضیح دربارهسنسا چاره

ي سنسا دست کشیده بود، شستش خط استخوان گونه را دنبال روي گونه» ...کردم، امانبودند که من ذکر می

».ر کمال تاسف متوجه این موضوع بشیشاید روزي د. زندگی ترانه نیست، دختر شیرین«. کرده بود

.کردکرد؛ تنها به خاطر آوردنش مضطربش میاما سنسا تمایلی به تعریفش به جین حس نمی

».فرستادلرد ادارد باید ایشون رو می. سر ایلن مسئول عدالت پادشاهه، نه سر لوراس«: جین گفت

انگیخت این احساس را در سنسا بر می. لرزیدکرد، میمیهر بار که به سر ایلن پین نگاه. لرز به اندام سنسا افتاد

خوشحالم که پدر . سر ایلن خودش تقریباً یه هیوالست«. خزداش میاي دارد روي پوست برهنهکه چیز مرده

».انتخابش نکرد

» .خیلی شجاع و مودبه. شهي سر لوراس یه قهرمان محسوب میلرد بریک تقریباً به همون اندازه«

قیافه بود، اما به شکل ضایعی سنش ي کافی خوشبریک داندریون به اندازه» .فکر کنم«: با دودلی گفتسنسا 

ي اول البته، جین از همان لحظه. شدها انتخاب خیلی بهتري میي گلزیاد بود، تقریباً بیست و دو ساله؛ شوالیه

کرد که جین ابله است؛ به هر حال میسنسا فکر. که چشمش در میدان به لرد بریک افتاد عاشق او شده بود

کرد، او هرگز به کسی چنان جین تنها دختر یک پیشکار بود و هر چقدر هم که در مورد لرد بریک رویابافی می

.کرد، حتی اگر دختر نصف سن خودش باشدتر از خودش توجه نمیپست

خواب دیدم که «. موضوع را عوض کرداي از شیر نوشید و ولی گفتن چنین حرفی ظالمانه بود، پس سنسا جرعه

هر . نموددر واقع بیشتر آرزو بود، اما رویا نامیدنش زیباتر می» .کنهجافري کسیه که گوزن سفید رو شکار می
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شدند و هاي سفید خیلی نادر و جادویی محسوب میگوزن. دانست که رویاها نگرشی به آینده هستندکسی می

. تر استاده دالورش از پدر همیشه مستش الیقدانست که شاهزسنسا در قلبش می

»اي بهش نزد؟خواب؟ واقعاً؟ اون وقت پرنس جافري جلو رفت و با دست خالی لمسش کرد و هیچ صدمه«

ها هرگز جانوران جادویی را ها شوالیهدر ترانه» .نه، اونو با تیر طالیی زد و به من تقدیمش کرد«: سنسا گفت

دانست که جافري شکار زدند، اما میاي بهشان نمیکردند و صدمهرفتند و لمسشان میکشتند، تنها جلو مینمی

اش هیچ نقشی سنسا مطمئن بود که شاهزاده. اما تنها حیوانات. ي کشتن راکردن را دوست دارد، مخصوصاً لحظه

که پدرش هنوز از دانست می. کششاه: ها نداشته؛ کار عموي خبیثش بودهدر کشتن جوري و سایر آن بیچاره

مثل این بود که خودش را به خاطر اعمال آریا . این موضوع خشمگین است، اما سرزنش جاف منصفانه نبود

.سرزنش کنند

هاش خواهرت رو امروز بعد از ظهر دیدم، از وسط اسطبل روي دست«: انگار که جین افکارش را خواند و گفت

»کنه؟چرا همچین کاري می. شدرد می

هاي بد بوي پر از ها نفرت داشت؛ مکانسنسا از اسطبل» .که هیچ وقت از کارهاي آریا سر در نمیارممطمئنم«

. داد که مهتر اسب را زین کند و برایش به حیاط بیاوردرفت، ترجیح میحتی وقتی به سواري می. پهن و مگس

»دوست داري ماجراي بار عام رو بشنوي؟«

».بله«

اصالً خوشش » .داداضاي نیرو براي دیوار داشت، البته نسبتاً مسن بود و بوي بدي مییکی از برادران سیاه تق«

هاي سیاه ها شوالیهها آندر ترانه. همیشه نگهبانان شب را مردانی شبیه به عمو بنجن تصور کرده بود. نیامده بود

اگر نگهبانان شب . داشته باشدرسید که شپشاما این مرد گوژپشت و کریه بود، و به نظر می. دیوار نام داشتند

پدر پرسید که آیا «. کرداش، جان، احساس تاسف میواقعاً چنین مردانی بودند، براي برادر ناتنی حرامزاده

اي در تاالر حضور داره که به مفتخر کردن خاندانش با سیاه پوشیدن تمایل داشته باشه، اما کسی حاضر شوالیه

و بعدش دو برادر به پیشگاه . نتخاب از سیاهچال پادشاه رو داد و مرخصش کردي انشد، پس پدر به یارن اجازه
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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 تاالر اما باید اقرار میآمد که حرفش را قطع کنند،سنسا خوشش نمی

».بذار ببینیم«. تر استسلطنتی جالب

روي . فرنگی یافتند و تقریباً به همان خوبی بوداز آشپزخانه کیک لیمو حاصل نشد، اما نصف پايِ سرد توت

له کردند، و آن شب سنسا به تختخواب با این هاي برج خوردند و خندیدند و با یکدیگر شایعات و اسرار مبادپله

.احساس رفت که تا حدي مثل آریا شرور شده است

آلود به کنار پنجره خزید تا لرد بریک را تماشا کند که بر صبح روز بعد، قبل طلوع از خواب برخاست و خواب

سه پرچم پیشاپیش .موقع دمیدن سپیده بر شهر، از قلعه خارج شدند. کردتشکیل صف افرادش نظارت می

دار خود لرد ي شاخهي بلندتر، دایرولف استارك و صاعقهگوزن تاجدار پادشاه روي میله: کردندحرکت می

ها، رقص چه هیجان انگیز بود، تجلی یک ترانه بود؛ تلق تلق فلز، سو سو زدن مشعل. ترهابریک روي کوتاه

. تابیدها مینور طلوع خورشید که اریب از میان کنگرهها، درخشش طالییها با باد، خرناس و شیهه اسبپرچم

.نمودنداي و رداي دراز خاکستریشان خصوصاً زیبا میي نقرهسربازان وینترفل با زره

وقتی دید که او براي صحبت اسبش را به کنار لرد بریک کشاند، احساس غرور . ها دست الن بودپرچم استارك

.شدتر بود؛ روزي شوالیه میقیافهالن از جوري خوش. سنسا را گرفت

. رسید که دیدن آریا سر میز صبحانه هم خوشحالش کردها برج دست دیگر چنان متروکه به نظر میبعد رفتن آن

پدر اونا رو به تعقیب جیمی لنیستر «: کند گفتخواهرش وقتی که داشت پوست یک پرتقال خونی را می

»فرستاده؟
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به سپتا موردان رو کرد که داشت با » .د بریک رفتند تا سر گرگور کلگان رو قطع کننداونا با لر«. سنسا آه کشید

زنه یا به اینجا به ي خودش میسپتا، لرد بریک سر سر گرگور رو روي دروازه«. خوردقاشق چوبی فرنی می

.او و جین پول دیشب را با بحث روي این موضوع گذرانده بودند» حضور پادشاه میاره؟

ادبت . کنهي همچین موضوعی بحث نمییه بانو موقع فرنی خوردن درباره«. سپتا از وحشت بند آمده بودنفس

».ي خواهرت بد شديها تقریباً به اندازهخورم که تازگیکجا رفته، سنسا؟ قسم می

»گرگور چکار کرده؟«: آریا پرسید

».هاها و بچهزني زیادي آدم کشته، شاملیه پناهگاه رو به آتش کشیده و عده«

سر . جیمی لنیستر جوري و هیوارد و ویل رو کشت و تازي مایکا رو«. صورت آریا با اخم کردنش در هم رفت

».اونا رو باید قطع کنند

».پسر قصاب تو به شاهزاده حمله کرد. ي جافریهتازي محافظ قسم خورده. شبیه به هم نیستند«

.ي قرمز از میان انگشتانش بیرون زدخونی را فشرد که شیرهدست آریا چنان سفت پرتقال » .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

.سط پیشانیش خورد و شاالپ روي دامنش افتادمستقیم به و

».اي شده، علیاحضرتصورتتون شیره«: آریا گفت

وقتی دید که میوه با دامن زیباي . سنسا با دستمال پاکش کرد. سوزاندچکید و چشمانش را میاز دماغش می

»!کشتندتو وحشتناکی، باید تو رو جاي لیدي می«. اش چه کرده، باز جیغ کشیدابریشمی

».فوراً. فوراً برید به اتاقتون! شهپدرتون از این مطلع می«. سپتا موردان دفعتاً برخاست

».منصفانه نیست«. اشک در چشمان سنسا جمع شد» من هم؟«

»!برید. موضوع قابل بحث نیست«
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ر مقابل چشم حداقل نه د. کنندها گریه نمیاو قرار بود ملکه بشود و ملکه. سنسا با سر باال به دور خرامید

ي سرخی روي ابریشم پرتقال خونی لکه. وقتی به اتاق خوابش رسید، در را بست و لباسش را درآورد. دیگران

. لباس را گلوله کرد و روي خاکسترهاي آتش شب پیش انداخت» !ازش متنفرم«: داد کشید. به جا گذاشته بود

با خشونت بقیه . ش شروع به گریستن کرداش تراوش کرده، برخالف میلوقتی دید که لکه به زیردامنی

.هایش را کند، خودش را روي تخت ولو کرد و آن قدر گریه کرد تا خوابش بردلباس

».خواد همین حاال تو رو ببینهپدرت می. سنسا«. سر ظهر بود که سپتا موردان در او را کوبید

آنجا در اتاق بود و با آن چشمان طالیی اي مثل این بود که دایرولفلحظه» لیدي«: سنسا نشست و زمزمه کرد

ها در کنار هم لیدي با او بود و آن. دیدهمتوجه شد که خواب می. کندغمگین و همدردش به او نگاه می

رویا . تالش براي به خاطر آوردن مانند تالش براي گرفتن قطرات باران با انگشتانش بود... و... دویدند ومی

. ه بودمحو شد و لیدي دوباره مرد

»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

ب جلد چرمی کلفتی خم شده بود، پاي گچ وقتی سپتا موردان او را به داخل اتاق هدایت کرد، لرد ادارد روي کتا

: محبت نبود گفتبعد از اینکه سپتا به دنبال خواهر سنسا رفت، پدر با لحنی که بی. اش زیر میز دراز بودگرفته

.کتاب را بست» .بیا اینجا سنسا، پیشم بشین«

اي حاکی از پوشیده و قیافهسنسا لباس حریر سبز روشنی را. سپتا موردان با آریا برگشت که آرام و قرار نداشت

. ي سر میز صبحانه را به تن داشتهاي چرمی و کتانی ژندهندامت گرفته بود، اما خواهرش هنوز همان لباس

».این هم اون یکی«: سپتا موردان اعالم کرد

د و سپتا تعظیم کر» .خوام با دخترهام خصوصی صحبت کنماگه لطف کنید، می. از شما ممنونم، سپتا موردان«

.رفت
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به من گفت دروغگو و پرتقال . آریا شروعش کرد«: تابی براي اینکه حرف اول را بزند سریعاً گفتسنسا با بی

بهم پرت کرد و لباسم رو خراب کرد، لباس ابریشم کرمی که ملکه سرسی موقع مراسم نامزدي با پرنس جافري 

عی داره که همه چیز رو ضایع کنه پدر، طاقت نداره که س. متنفره که من قراره با پرنس ازدواج کنم. بهم داده بود

».چیزي زیبا یا خوب یا باشکوه باشه

.صبري لحن لرد ادارد را تند کرده بودبی» .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 آمدهسنسا طوري غافلگیر شد که چند لحظ

».تونم بشورمشمی... شاید«: آریا با تردید گفت

».ابریشمش ضایع شده. اي نداره، حتی اگه تمام مدت روز و شب بسابیشستن هیچ فایده«

».دوزماش رو برات مییکی تازه... پس من«

تونی یه دستمال بدوزي که به درد تمیز کردن خوکدونی تو حتی نمیتو؟«. اش را باال گرفتسنسا با تحقیر چانه

».بخوره

قصد دارم شما رو به وینترفل . ي لباس صدا نکردممن شما رو به اینجا براي بحث درباره«. پدرشان آه کشید

».بفرستم

.خیس شدنداحساس کرد که چشمانش دوباره . آیدبراي بار دوم سنسا دید که از شدت بهت صدایش در نمی

»تونیدنمی«: آریا گفت

».لطفاً پدر، لطفاً نکنید«: سنسا سرانجام به هر زحمتی که بود گفت

».باالخره یه چیز پیدا کردیم که شما روش توافق دارید«. ادارد استارك با خستگی به دخترهایش لبخند زد
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بارانداز پادشاه بود؛ زرق و برق دربار، عاشق » .گردممن کار خطایی نکردم، من برنمی«: سنسا به او التماس کرد

ترین مسابقه باشکوه. هاي بلند مرتبه با مخمل و ابریشم و جواهراتشان، شهر بزرگ با تمام مردمشلردها و لیدي

طاقت . جشن برداشت محصول و بال ماسکه و تئاتر: ي تمام عمرش بوده و هنوز خیلی چیزها را ندیده بودلحظه

. خورمآریا رو بفرست، اون شروعش کرد، پدر، قسم می«. ها را از دست بدهدي آنهمهاین فکر را نداشت که

دم که به ظرافت و نجابت و نزاکت ملکه بینی، فقط اجازه بده که بمونم و قول میشه، میمن رفتارم خوب می

».باشم

فرستم، از اینجا میسنسا، من شما رو به خاطر دعوا کردن نیست که «. دهان پدرش به طرز عجیبی کج شد

خوام به وینترفل به خاطر امنیت خودتونه که می. امگرچه خدایان شاهدند که چقدر از جر و بحث شما خسته

ي کمتر از یک فرسنگی اینجا مثل سگ کشتند، اون وقت رابرت سه نفر از افراد منو در جایی به فاصله. برگردید

».ره به شکارکنه؟ میچکار می

»شه سیریو هم با ما برگرده؟می«. جویدآورش میش را طبق عادت چندشآریا داشت لب

ده؟ پدر، تازه یادم افتاد، رفتن من ممکن نیست، قراره با کی به مربی رقص کودن تو اهمیت می«: سنسا برآشفت

من دوستش دارم، پدر، واقعاً«. سعی کرد که با شجاعت جلوي پدرش لبخند بزند» .پرنس جافري ازدواج کنم

عاشقشم، به همون اندازه که ملکه نئریس عاشق پرنس ایمون، شوالیه اژدها، بود، به همون اندازه که جانکویل 

».هاش رو به دنیا بیارماش باشم و بچهخوام ملکهمن می. عاشق سر فلوریان بود

دواجت با لرد بلند ي کافی بزرگ شدي، ترتیب ازوقتی به اندازه. عزیزم، بهم گوش بده«: پدرش با مالطفت گفت

این پیوند با جافري . دم که لیاقت تو رو داشته باشه، کسی که شجاع و مهربان و نیرومند باشهاي رو میمرتبه

».اون پسر پرنس ایمون نیست، باید حرفم رو باور کنی. اشتباه بزرگی بوده

شیم، خیلی خوشبخت می. وامخخوام، اونو میمن یه آدم شجاع و مهربان نمی! هست«: سنسا اصرار داشت که

شه، با دم و یه روزي اون پسر پادشاه مملکت میبهش پسري با موي طالیی می. بینیها، میدرست مثل ترانه

».ترین پادشاهی که داشتیم، به شجاعت گرگ و غرور شیرعظمت

».زنه نه شیرنه اگه جافري پدرش باشه، اون دروغگو و بزدله، تازه اون گو«: آریا قیافه گرفت و گفت
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از شدت ناراحتی اختیار خودش را از دست داد و سر . 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 » ...دهن بچهبه حق خدایان، حقیقت رو از «: پدر به طرز عجیبی به او نگاه کرد و آهسته گفت

این . السیري هستم که شما رو به خونه برگردونهمن دنبال کشتی تجاري سریع«: به دخترهایش گفت. صدا زد

افتید، به همراه سپتا به محض اینکه کشتی مناسبی پیدا کنم شما راه می. ترهي شاهی امنروزها دریا از جاده

اما از این موضوع چیزي . فورل هم اگه قبول کنه که به خدمت من در بیادو بله، سیریو... موردان و دو محافظ

».کنیمفردا باز صحبت می. هاي ما خبردار نشهبهتره که کسی از نقشه. نگید

قصد داشتند همه چیز را بگیرند؛ مسابقات و . گریستبرد، سنسا میها میها را به پایین پلهوقتی سپتا موردان آن

اش، همه چیز، قصد داشتند او را به میان دیوارهاي سرد و خاکستري وینترفل برگردانند و تا ابد هدربار و شاهزاد

.اش پیش از آغاز خاتمه یافته بودزندگی. در آنجا حبسش کنند

از گریه دست بردار دختر، مطمئنم که پدر واالمقامتون صالحتون رو بهتر «: سپتا موردان با قاطعیت گفت

».دونهمی

شه و بعدش براي خودش ماجراجویی محسوب می. شه، قراره با کشتی سفر کنیماون قدر هم بد نمی«: گفتآریا 

.بازوي سنسا را گرفت» .ي پیر و هودور و سایریندوباره پیش برن و راب هستیم، و ننه

خودش را » !تو باید با هودور ازدواج کنی، بهش شباهت داري، کودن و پر مو و زشت! هودور«: سنسا داد کشید

.از دست خواهرش بیرون کشید، با شتاب به اتاق خوابش رفت و کلون در را پشت سرش انداخت

ادارد-45

به این معناست که استخون داره جوش . اي از جانب خدایانه، لرد ادارددرد هدیه«: استاد بزرگ پایسل گفت

».شکرگزار باشید. کنهخوره، گوشت خودش رو ترمیم میمی

».کنم که ساقم دیگه گز گز نکنهشکر میوقتی«
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ي خشخاش، براي وقتی که درد از تحمل شیره«. داري را روي میز کنار تخت گذاشتپایسل بطري درپوش

».خارج بشه

».خوابمبدون دوا هم بیش از اندازه می«

».ي اصلیهخواب شفادهنده«

».امیدم به شما بود«

» .ي شوخ داغی در شما امیدوار کننده است، سرورمهمچین روحیهي مشاهده«. فروغی زدپایسل لبخند بی

. اي براي ملکه از پدر واالمقامشون آوردامروز صبح یه زاغ نامه«. تر خم شد و صدایش را پایین آوردنزدیک

».فکر کردم بهتره که شما مطلع بشید

»هاي تیره، خبر تیره، چی گفته؟بال«: ند با اخم گفت

لرد تایوین به خاطر کسانی که به سراغ سر گرگور کلگان فرستادید خیلی «: یان گذاشتاستاد با او در م

».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«

لرد بریک تحت پرچم شخص پادشاه . خواد به ملکه نامه بنویسهبذارید هر چقدر دلش می«. دافتاخودش می

تنها چیزي . اگه لرد تایوین سعی کنه که جلوي اجراي عدالت پادشاه رو بگیره، باید به رابرت پاسخ بده. تازهمی

».کنندابرش گردنکشی میبره، جنگیدن با لردهاییه که در برکه اعلیحضرت از اون بیشتر از شکار لذت می

» .فردا باز به مالقتتون میام. هر چی شما بگید«. کرد عقب کشیدپایسل در حالی که زنجیرش جلنگ جلنگ می

ند شک نداشت که او مستقیم عازم بخش سلطنتی است تا در . پیرمرد با شتاب وسایلش را جمع کرد و رفت

واقعاً، انگار که سرسی او را موظف نکرده که تهدید ... بشیدفکر کردم بهتره که شما مطلع. گوش ملکه زمزمه کند

ند به هیچ وجه به . نقص سرسی را به لرز بیندازدهاي بیامیدوار بود که پاسخش دندان. پدرش را اطالع دهد

کرد اطمینان نداشت، اما ضرورتی نداشت که سرسی فکر دیگري العمل رابرت به آن اندازه که تظاهر میعکس

.بکند
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. کرد، اما نه به آن اندازهآن هم ذهنش را مخدوش می. 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

.دام کرده و جانش را سر آن از دست دادهیا شاید هم اق. کردماند که بر اساس کشفیاتش اقدام کند، چه میمی

آالیش یک بچه قادر به دیدن حقایقی است که اشخاص بالغ به آن چه حیرت انگیز بود که گاهی چشم بی

روزي وقتی سنسا بزرگ شده باشد، به او خواهد گفت که چگونه همه چیز را براي پدرش آشکار . کورند

باشد اعالم کرده بود که او کمترین شباهتی به پدر دائم الخمرش سنسا گرفتار خشم و بدون آنکه متوجه. ساخت

ند آن وقت به این نتیجه رسیده بود که . ندارد، و سادگی این حقیقت مانند سرماي مرگ بدن ند را خشکانده بود

ه هاي خرد شدساق. تر اما به یقیناین شمشیري است که جان ارن را کشته، و رابرت را هم خواهد کشت، آهسته

.سازندکنند و روح را مسموم میها عفونت میامکان بهبود با گذشت زمان را دارند، اما برخی خیانت

اش یک مرغ مقلد گلدوزي شده بود و رداي راه راه سیاه و اي ارغوانی که روي سینهتنهفینگر، ملبس به نیملیتل

لیدي تاندا . زیاد پیشتون بمونم، سرورمتونمنمی«. سفید، یک ساعت بعد رفتن استاد بزرگ براي عیادت آمد

اگه نصف دخترش چاق باشه، من احتماالً . ي چاق برام کباب کنهخواد یه گوسالهحتماً می. براي نهار منتظرمه

»پاتون چطوره؟. میرمترکم و میمی

».کنهام میملتهب و دردناك، و خارشش داره دیوانه«

مملکت داره ناآرام . اصرار دارم که زود خوب بشید. نگذارید اسب روش بیفتهدر آینده «. فینگر ابرو باال بردلیتل

هاي مزدور در کسترلی راك جمع سواران و پیاده. شنوههاي تهدیدآمیزي از غرب میواریس زمزمه. شهمی

».ارزشِ همصحبتی با لرد تایوینشدند، اون هم نه براي لذت کممی

»چه مدتی قصد داره به شکار بگذرونه؟خبري از پادشاه هست؟ حداقل اینکه«

دند که اون قدر در اگه حق انتخاب داشته باشند، به باور من ترجیح می«: لرد پتایر با مختصري لبخند پاسخ داد

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 و گرگ. یا در واقع چیزي که ازش باقی مونده... ید رو پیدا کردندظاهراً گوزن سف. بکشند

رابرت از خشم آرامش نداشت، تا اینکه بهش گفتند . براي اعلیحضرت به جز سم و شاخ چندان چیزي نگذاشتند
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پرنس . کارش کنهگیره، مگه اینکه شحاال دیگه آروم نمی. پیکر در اعماق جنگل مشاهده شدهیه گراز غول

سایرین هنوز با . ها، سر بیالن سوان و حدود بیست نفر دیگه از گروه برگشتجافري 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

.ساختیش از همه دلواپسش میي لنیسترها سندور کلگان شخصی بود که بدسته

اي بدم تا حاضر بودم صد گوزن نقره. اوه، با جافري برگشت و مستقیم پیش ملکه رفت«. فینگر لبخند زدلیتل

».شنوه، یه سوسک روي حصیر باشمموقعی که خبر اعزام لرد بریک براي بریدن سر برادرش رو می

».دید که تازي از برادرش متنفرهآدم کور هم می«

ها و ي کوه رو برید، زمینبعد اینکه داندریون قله. آه، اما گرگور سهم اون از نفرت بود، نه مال شما براي کشتن«

لیدي . و دیگه باید عفوم کنید. رسه، اما انتظار تشکر نداشته باشید، نه از این آدمها به سندور میعایدات کلگان

».ي چاقش منتظرمهتاندا با گوساله

. هدف ورق بزنددر، لرد پتایر چشمش به کتاب ضخیم استاد بزرگ ملیون افتاد و ایستاد تا بیسر راهش به 

هاي بزرگ هفت پادشاهی، حاوي توصیف چندین و چند لرد بلند مرتبه و بانوهاي ي خانداننسب و تاریخچه«

»داروي خوابه، سرورم؟. باري براي مطالعهچه چیز کسالت. نجیب و فرزندانشان

فینگر آزارش هاي لیتلت کوتاهی در نظر داشت که همه چیز را به او بگوید، اما چیزي در شوخیبراي مد

ند با لحنی محتاط جوابی داد تا . شدزیادي زیرك بود و لبخند تمسخر هرگز از لبش دور نمی. دادمی

».ي این کتاب بود که بیمار شدجان ارن مشغول مطالعه«: العمل او را ارزیابی کندعکس

بخشی در این صورت مرگ حتماً براشون خالصی آرامش«: آمیزي دادو او طبق عادت معمولش جواب طعنه

.لرد پتایر بیلیش تعظیم کرد و مرخص شد» .بوده

جز مستخدمان خودش به زحمت شخصی در شهر پیدا . ادارد استارك اجازه داد که فحشی زبانش را آلوده کند

فینگر کتلین را مخفی کرده و به ند در جست و جوهایش کمک کرده بود، لیتل. اشدشد که به او اعتماد داشته بمی
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اي که براي نجات جان خودش موقع گیر افتادن در کمین جیمی و افرادش نشان داده بود هنوز با این حال عجله

ی کم عمل دانست و خیلبا همه تظاهرش به وفاداري، خواجه بسیار می. واریس بدتر بود. رنجاندند را می

کرد، و سر آموز سرسی شباهت پیدا میاستاد بزرگ پایسل با گذشت هر روز بیشتر به حیوان دست. کردمی

.اش را انجام دهدباریستان پیر و انعطاف ناپذیر بود؛ به ند خواهد گفت که وظیفه

کرد که ند با تمام گشت و شرافت ایجاب میپادشاه به زودي از شکار برمی. فرصت به شکل خطرناکی اندك بود

فراهم کرده » ویند ویچ«ویون پول جایی براي سنسا و آریا روي کشتی براووسی . کشفیاتش به سراغ او برود

توانست به ند دیگر نمی. رسیدندها قبل برداشت محصول به وینترفل میآن. کشیدبود که سه روز دیگر بادبان می

.کردن تاخیر کندها در اقدام ي دلواپسی از امنیت آنبهانه

لرد تایوین اجساد را پایین تخت آهنین نهاده بود، پوشیده . هاي ریگار را دیده بودبا این حال دیشب خواب بچه

. شدي قرمز چندان هم کریه دیده نمیزیرکانه بود؛ خون روي پارچه. اشدر رداي ارغوانی محافظین خانواده

...پسر... به تن داشت، و پسرپرنسس کوچک پا برهنه بود و هنوز لباس خواب 

ي دومی را نداشت، از رقص مملکت طاقت پادشاه دیوانه. توانست اجازه رخ دادن مجددش را بدهدند نمی

.کردها پیدا میباید راهی براي نجات بچه. آمدي خون و انتقام سالم بیرون نمیدوباره

. ها شخصی نبود که مورد بخشش او قرار گرفتهسر باریستان به هیچ وجه تن. توانست بخشنده باشدرابرت می

شدند، و همه استاد بزرگ پایسل، واریس عنکبوت، لرد بیالن گریجوي؛ همه زمانی دشمن رابرت محسوب می

در عوض سوگند وفاداري دست دوستی به سمتشان دراز شد و اجازه داده شد که افتخارات و مقامشان را حفظ 

صادق باشد، رابرت با او با شرافت و احترام در خور دشمنی دالور رفتار تا زمانی که شخصی شجاع و. کنند

.خواهد کرد

امکان نداشت این را ببخشد، همان طور . زهر خوراندن در خفا، چاقو فرو کردن در روح: ماهیت این فرق داشت

.ها را خواهد کشتي آنند متوجه شد که رابرت همه. که ریگار را نبخشیده بود
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ي جان ارن اي نسبت به رابرت، به مملکت و به سایهوظیفه. تواند ساکت بمانددانست که نمیحال میو با این 

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 محافظی فربه با سبیل زرد که بچهدیر وقت آن بعد از ظهر تامارد را احضار کرد، 

این فکر به . ي او را در دست داشتبا مرگ جوري و رفتن الن، تام چاق فرماندهی محافظین خانواده. کردندمی

تامارد مرد باثباتی بود؛ خونگرم، وفادار، خستگی ناپذیر، تا حد . کردشکل مبهمی خاطر ند را مشوش می

شاید بهتر بود . ی قابل، اما نزدیک به پنجاه سالش بود و حتی در جوانی هم پر جنب و جوش نبودهمشخصی آدم

.کردکه قبل فرستادن نصف محافظینش، آن هم از بین بهترین جنگجوهایش، بیشتر تعمق می

بش حاضر مانند همیشه که تامارد در برابر اربا» .به کمکت احتیاج دارم«: وقتی تامارد پیدایش شد، ند گفت

».منو به جنگل خدایان ببر«. اش مشهود بودشد، دلهره در قیافهمی

»عاقالنه است، لرد ادارد؟ با این وضع پاي شما و شرایط موجود؟«

».شاید از احتیاط به دور باشه، اما ضروریه«

شد ر صورت که میها، به هي یکی از آنند با انداختن هر یک از دستانش روي شانه. تامارد وارلی را صدا کرد

خوام که نگهبانان دو برابر بشن، هیچ می«: به تام پیر گفت. هاي برج پایین آمد و از حیاط رد شداز شیب تند پله

» .شهشه، یا خارج نمیي من وارد برج دست نمیکس بدون اجازه

»...سرورم، حاال که الن و بقیه نیستند، ما همین طوري هم تحت فشار هستیم«. تام پلک زد

».تر کنزمان هر کشیک رو طوالنی. تنها براي یه مدت کوتاهه«

»...ممکنه علتش رو بپرسم. اطاعت، سرورم«

».صالح نیست«: ند با قاطعیت پاسخ داد
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وقتی ند را روي علف کنار درخت مرکزي . هاي خدایان جنوبی، خلوت بودجنگل خدایان طبق معمول پناهگاه

اي از آستینش درآورد که با نشان خاندانش مهر شده نامه» .تشکر«. درد بلند بودنشاندند، فریاد پایش از می

».لطف کن و اینو فوراً برسون«. بود

»...سرورم«. هایش را لیسیدتامارد به اسمی که ند روي کاغذ نوشته بود نگاه کرد و با اضطراب لب

».ي من عمل کن، تامطبق خواسته«

دیوارهاي . اینجا آرامش داشت. مدت در سکوت جنگل خدایان منتظر ماندتوانست تخمین بزند که چهنمی

ها با وزش ها و خش خش برگسرایی پرندگان و آواز جیرجیركکردند، و نغمهضخیم غوغاي قلعه را خفه می

اي و فاقد چهره، با این وجود ند هنوز حضور خدایانش را حس درخت نیایش بلوط بود، قهوه. شنیدباد را می

.کردساقش دیگر چندان اذیت نمی. کردمی

. طبق درخواست ند، تنها بود. ها سرخ شده بودنداو موقع غروب پیشش آمد، وقتی که ابرها باالي دیوارها و برج

ایش را وقتی کاله رداي قهوه. هاي چرمی و لباس شکار سبزچکمه: دیداولین بار بود که او را در لباسی ساده می

ارغوانی تند به زرد محو شده بود و تورم فروکش کرده . ي پادشاه را دیدونمردگی محل ضربهعقب کشید، ند خ

.کرد که جاي چه بودهبود، 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. وقار بودهر حرکتش توام با . کنار او روي علف نشست

ها بود که ند استارك به زیبایی او توجه نکرده بود، اما اکنون آن را مدت. هاي تابستانی بودندسبزي برگ

».من از حقیقتی که باعث مرگ جان ارن شد اطالع دارم«. دیدمی

واقعاً؟ به این علت منو به اینجا دعوت کردید، لرد «. ز کردي او را برانداملکه، محتاط مثل یک گربه، قیافه

استارك؟ تا معما برام طرح کنید؟ یا قصد دارید همون طور که همسرتون برادرم رو اسیر گرفت، منو به اسارت 

»بگیرید؟
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»ار رو کرده؟قبالً هم این ک«. ي او دست زدبا مالیمت به گونه» .اگه واقعاً باورش داشتید، محال بود که بیایید«

کشت، حتی اگه جیمی اونو می. هیچ وقت روي صورت نبوده«. خودش را از دست او کنار کشید» .یکی دو بار«

».ارزهبرادرم صد برابر دوست شما می«. با گردنکشی به او نگاه کرد» .شدبه 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 . و جیمی و من بیش از برادر و خواهریم. نگه داشتن تبارشون برادر با خواهر ازدواج کردند

وقتی توي . گه که جیمی موقع تولد پاي منو گرفته بوداستاد پیرمون می. ما در یک رحم شریک بودیم. دو بدنیم

.شبحی از یک لبخند از روي لبانش گذشت» .کنمکمال می... نه، احساسم

»...پسرم، برن«

»هاتون رو دوست دارید، مگه نه؟شما بچه. اون ما رو دید«. سرسی با افتخار نگاهش را کنار نکشید

».ز ته دلا«: ند همان جواب را به سرسی داد. ي آزاد پرسیده بودرابرت عین همین سوال را صبح روز مسابقه

».هاي خودم کمتر نیستعشق من به بچه«

اي ناشناس در برابر زندگی راب و ند با خودش فکر کرد که اگر در موقعیتی قرار بگیرد که باید بین زندگی بچه

تر، کتلین اگر در برابر انتخاب بین سنسا و آریا و برن و ریکان یکی را انتخاب کند، چه خواهد کرد؟ بغرنج

.دعا کرد که هرگز پی نبرد. دانستاش قرار بگیرد، چه خواهد کرد؟ نمیدر برابر زندگی فرزندان تنیزندگی جان 

.سوال نبود» .هر سه مال جیمی هستند«

».شکر خدایان«

ها، همه صاحب ي آن حرامزادههمه. جان ارن در بستر مرگ پایداري تبار را اعالم کرده بود و این چنین بود

استاد بزرگ ملیون نتیجه آخرین پیوند بین گوزن و شیر در حدود نود سال پیش را ثبت . مویی به سیاهی شب

تنها حاصل پیوند، . برتیون، ازدواج کرده بودکرده بود، وقتی تیا لنیستر با سومین پسر فرمانرواي آن موقع، گوئن 
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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 بودسی سال قبل آن، لنیستري مذکر دوشیزه. در نوزادي مرد

گشت، همیشه ي زرد را به عقب میهاي شکنندههر چقدر که ند ورق. موبود، همه سیاهسه دختر و یک پسر داده 

.دید که طال در برابر زغال تسلیم شدهمی

»اي از پادشاه نشدید؟دوازده سال، چطور شده که صاحب بچه«: ند گفت

برادرم . دار کردر منو بچهرابرت شما یک با«: با لحنی آکنده از تحقیر گفت. کشی باال برداش را با گردنچانه

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 میوقتی از فاحشه. ي دخول به بدنم رو ندادمساله که بهش اجازه

هر کار که بکنیم، پادشاه معموالً اون قدر مسته که تا صبح . اي براي ارضاش بلدمهاي دیگهبستر من بیاد، راه

».فردا همه چیز رو فراموش کرده

ها حک شده شان این همه کور بودند؟ حقیقت در تمام این مدت جلوي چشمشان روي صورت بچهچگونه همه

خاطر میارم، هر وجب از بدنش شاهانه من رابرت روز فتح سلطنت رو به «: آهسته گفت. ند چندشش شد. بود

»چکار کرد که این همه ازش متنفر شدید؟. شدندبود، هزاران زن دیگه از ته قلب عاشقش می

شب جشن عروسی «. سوختند، آتشی سبز در تاریکی غروب، مانند شیري که نشان خاندانش بودچشمانش می

روي من بود، توي من، بوي گند شراب . شما صدا زدما، اولین بار که همبستر شدیم، اون منو با اسم خواهر 

».لیانا: کرد، و او زمزمه کردام میخفه

دونم براي کدومتون بیشتر نمی«. خواست که گریه کنداي دلش میند به یاد رزهاي آبی روشن افتاد و براي لحظه

».متاسف باشم

من هیچ سهمی ازش . گه دارید، لرد استاركتاسف رو براي خودتون ن«. این حرف ظاهراً براي ملکه مسخره بود

».خوامنمی

».دونید که چکار باید بکنممی«



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۵۵٣صفحھ 

خواد، کنه که دلش میمرد واقعی کاري رو می«. دستش را درست باالي زانو روي پاي سالم ند گذاشت» باید؟«

دستی مقتدر نیاز مملکت «. انگشتانش به مالیمت روي ران کشیده شدند، کمترین حد قول» .نه کاري که موظفه

» .هیچ کس طالب جنگ دوباره نیست، کمتر از همه من. رسهجاف تا چندین سال دیگه به بلوغ نمی. داره

تونن به تونند به دشمن تبدیل بشن، دشمنان نیز میاگه دوستان می«. دستش را روي صورت و موي ند کشید

بهت قول . با من مهربان باش، ند. ن گریختهها دوره، و برادر مهمسرت از اینجا فرسنگ. دوست تبدیل بشن

».دم که هیچ وقت پشیمون نشیمی

»به جان ارن هم همین رو پیشنهاد کردید؟«

.به ند سیلی زد

».کنممثل نشانی از شرافت حملش می«: ند با لحنی خشک گفت

کنی احمقم؟ فکر می! کنی نقش لرد نجیب رو در برابر من بازي کنیچطور جرات می«. تف کرد» شرافت«

سوخت اش میدونم مادرش کی بود؟ یه دهقان دورنی که وقتی خونهنمی. خودت یه حرامزاده داري، من دیدمش

علتش . بهش تجاوز کردي؟ یه فاحشه؟ یا خواهر عزادار، لیدي آشارا؟ بهم گفتند که خودش رو به دریا انداخته

، لرد ادارد شرافتمند، فرق تو با رابرت، یا من، یا اي که دزدیدي؟ بهم بگوچی بود؟ برادري که کشتی یا بچه

»جیمی چیه؟

وقتی . گمتنها یک بار می. به نفعتونه که خوب گوش کنید، بانوي من. کشمها رو نمیبراي شروع، من بچه«

هر ها،تو و بچه. تا اون موقع باید رفته باشید. پادشاه از شکار برگرده، قصد دارم حقیقت رو به اطالعش برسونم

رفتم، یا حتی شدم و به شهرهاي آزاد میاگه جاي شما بودم، سوار کشتی می. سه، اون هم نه به کسترلی راك

».برهتا جایی که باد می. دورتر، به جزایر تابستان یا بندر ایبن

».جام تلخی براي نوشیدنه. تبعید«

پدر و برادرهاتون هم . تر از لیاقت شماانههاي ریگار تعارف کرد و رئوفتر از جامی که پدرتون به بچهشیرین«

کنه و سرباز براي امنیتتون استخدام طالي لرد تایوین زندگی راحتی براتون فراهم می. به نفعشونه که با شما برن
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کنه، حتی تا دم به هر کجا که فرار کنید، غضب رابرت تعقیبتون میقول می. بهش نیاز خواهید داشت. کنهمی

».دنیاي دیگه

چشمانش صورت ند را » دید، لرد استارك؟و در مورد غضب من چه قولی می«: آهسته پرسید. ملکه ایستاد

جیمی بهم تعریف کرده که . جلوتون آماده چیدن بود. داشتیدباید مملکت رو براي خودتون بر می«. بررسی کردند

داختید و مجبورش کردید که تسلیمش چطور در روز سقوط بارانداز پادشاه، اونو نشسته روي تخت آهنین گیر ان

».باريچه اشتباه تاسف. ها باال برید و بشینیدکافی بود از اون پله. فرصت در دست شما بود. کنه

».کنید مرتکب اشتباهات مختلف شدم، اما این یکی از اونا نبودهمن بیشتر از چیزي که شما تصور می«

».سرنوشت بینابینی وجود نداره. میريبري یا میشاهان یا میاوه چرا، سرورم، در بازي«: سرسی اصرار داشت

ي بلوط در میان سکوت جنگل خدایان کالهش را باال کشید تا صورت متورمش را بپوشاند و ند را زیر سایه

.آمدندستارگان داشتند در می. شد تنها گذاشتزیر آسمانی که سیاه می
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دنریس-46

هایش تا آرنج سرخ بود، آن را خام و کال دروگو که دست. خاستبر میاز قلب در هواي خنک عصر بخار

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. وحشی روي شن زانو زده بودند

.شدریان سیاه دیده میخون ن

هاي عرق روي پوستش جمع شد و از پیشانی به پایین چکه دانه. دنی روي برجستگی نرم شکمش دست کشید

هاي کهنسال ویس داترك، با چشمانی که روي کرد، نگاه عجوزهنگاه پیرزنان روي خودش را حس می. کرد

شد یا هراسان به نباید چندشش می. رده داشتندخوشان برقی سیاه به مانند چخماق صیقلهاي چروکیدهصورت

هایش به خودش گفت که از تبار اژدهاست، قلب نریان را با دو دست گرفت، به دهان برد و دندان. رسیدنظر می

.را به گوشت سفت فرو برد

زحمت که اش عق بزند، اما به هر کم مانده بود از مزه. اش جاري شدخون گرم دهانش را پر کرد و روي چانه

ساخت، اما باك میها پسرش را نیرومند و چابک و بیقلب نریان حداقل به باور داترك. بود جوید و قورت داد

شد یا گوشت را باال اگر خون مانع خوردن می. آمدتنها به شرط آنکه مادر از عهده خوردن تمام آن برمی

کرد، شاید هم معلول یا مونث به بچه ضعیف رشد میزائی بود یا آورد، شگون کمتر دلپذیر بود؛ امکان مردهمی

.آمددنیا می

ي حساسی که در این دو ماه با وجود معده. سازي دنی براي مراسم به او کمک کرده بودندکنیزهایش در آماده

هایی از خون نیمه لخته شده صرف کرده بود تا خودش را به مزه عادت دهد و اخیر مبتال شده بود، دنی کاسه

از یک روز و . هاي گوشت خشک اسب را آن قدر بجود که فکش درد بگیردري او را وادار کرده بود که ورقهای

.شب قبل از مراسم روزه گرفته بود به این امید که گرسنگی در پایین نگه داشتن گوشت خام موثر باشد

ه کند و هر لقمه را مدتی هایش پاري خالص بود و دنی مجبور بود آن را با دندانقلب نریان وحشی عضله

ي کوهستان مادر، مجاز نبود؛ ي مقدس ویس داترك، زیر سایهبه همراه داشتن تیغ در محدوده. طوالنی بجود
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صورتش پوشیده از . اش دچار آشوب بود، با این وجود ادامه دادمعده. مجبور بود قلب را با ناخن و دندان بدرد

.ترکدهایش میه قلب روي لبرسید کخون شده بود، گاهی به نظرش می

. ي درازش جالي روغنی داشتموي بافته. کال دروگو با صورتی به ثبات سپري برنزي باالي سرش ایستاده بود

ي سنگینی از هاي طالیی داشت و دور کمرش را حلقههاي طالیی و روي مویش زنگروي سبیلش حلقه

کرد طاقتش رو به زوال است دنی هر وقت که فکر می. باز بوداش هاي طالي خالص گرفته بود، اما سینهمدالیون

نزدیک به . بلعیدجوید و میبلعید، میجوید و میبلعید، میجوید و میکرد و میکرد؛ به او نگاه میبه او نگاه می

. اشتي بادامی او دید، اما اطمینان ندانتها، دنی به گمانش یک لحظه برق غروري سهمگین را در چشمان تیره

.دادي کال ندرتاً افکار درونیش را بروز میقیافه

تنها . ها و انگشتانش چسبناك بودندداد گونهموقعی که با زور آخرین تکه را پایین می. و سرانجام خاتمه یافت

.هاي دوش کالینآن زمان بود که دوباره به پیرزنان رو کرد، به عجوزه

. تازددرون من یک شاهزاده می» !کاالکا داترا مرانها«: آمد اعالم کردمیاش برترین داترکی که از عهدهبا روان

.چندین روز این عبارت را با کنیزش، ژیکوي، تمرین کرده بود

هایش را تا جایی که اي چروکیده، دستچشم با قامتی به مانند شاخهترین عجوزه، زنی گوژپشت و تکمسن

!تازدشاهزاده می» !تراکاالکا دا«: شد بلند کرد و جیغ کشیدمی

.پسر، پسر، پسري نیرومند» !راخ هاج! راخ! راخ«: و اظهار کردند که» !تازداو می«: بقیه زنان پاسخ دادند

. شیپور جنگی بمی نت طوالنی خودش را نواخت. هایی برنزيها به صدا درآمدند؛ آواز ناگهانی پرندهزنگ

ي براق از روغن و هاي پالسیدهدارشان، پستانهاي چرمی نقشلیقهزیر ج. ها شروع به دعا خواندن کردندپیرزن

هاي علف خشک را به ها بودند، تودههایی که در خدمت آنخواجه. داشتعرقشان به جلو عقب تاب برمی

ها اعتقاد داشتند داترك. هاي بزرگ برنزي انداختند و ابري از دود معطر به سمت ماه و ستارگان برخاستمنقل

.تازدي آسمان شب میي عظیمی که چهارنعل در پهنههایی از جنس آتش هستند، گلهها اسبتارهکه س
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ي کهنسال تنها چشمش را براي بهتر نگریستن به آینده همزمان با صعود دود، نیایش خاموش شد و عجوزه

ج برداشتن آرام ها، مودنی صداي دوردست پرندگان شب، ترق تروق مشعل. سکوت متعاقب آن مطلق بود. بست

.هایی به رنگ شب به او چشم دوخته بودندها صبورانه با چشمداترك. شنیدآب دریاچه را می

در برابر دوش کالین وقتی . کرداضطراب انگشتان او را حس می. کال دروگو دستش را روي بازوي دنی گذاشت

پشت سرش . بود ترس را تجربه کنددوخت، حتی کالی به اقتدار دروگو نیز ممکنکه به دود آینده چشم می

.کنیزهایش آرام و قرار نداشتند

صورتش را «: با صدایی لرزان و نازك اعالم کرد. هایش را بلند کردعجوزه سرانجام چشمانش را گشود و دست

».امهایش را شنیدهام و غرش سمدیده

»!هایشغرش سم«: بقیه یک صدا گفتند

ي علف برنده، پشت سرش هایی براق به تیزي ساقهشمار با ارخسارش، مردانی بیتازد و کاالبه چاالکی باد می«

هایشان افتند، و زندشمنان در برابرش به لرز می. مثل توفان کوبنده خواهد بود، این شاهزاده. پوشانددنیا را می

ید در چادرهاي هاي مویش آمدنش را اعالم خواهد کرد، و مردان سفزنگ. درندگریند و جامه میخون می

پیرزن لرزید و به دنی طوري نگاه کرد که انگار دچار هراس » .سنگیشان از شنیدن اسمش خوف خواهند داشت

».تازد و او نریانی خواهد بود که بر دنیا چیره خواهد شدشاهزاده می«. شده

.ا به آواز درآمدهو شب از طنین صداي آن» !نریانی که بر دنیا چیره خواهد شد«: ناظرین تکرار کردند

»شود، چه نامیده خواهد شد؟نریانی که بر دنیا چیره می«. چشم به دنی چشم دوختي تکعجوزه

او ریگو نامیده خواهد «: با استفاده از کلماتی که ژیکوي به او آموخته بود گفت. دنی براي پاسخ دادن برخاست

هایش را روي برجستگی زیر گرانه دستحمایتها بلند شد،داترك» !ریگو، ریگو، ریگو«وقتی فریاد » .شد

.اش گذاشتسینه

ها را صفی آن. شنیدهایش میکرد، طنین اسم را هنوز در گوشوقتی کال دروگو او را به خارج چاله هدایت می

ي گذشت و از دروازهي عریض پوشیده از علفی که از مرکز ویس داترك میي خدایان دنبال کرد، جادهتا جاده
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. آمدندهایشان جلوي همه میها و بردههاي دوش کالین با خواجهعجوزه. تا کوهستان مادر امتداد داشتاسب

کشیدند، در برخی به عصاهاي دراز تراشیده تکیه داشتند و روي پاهاي کهنسال لرزانْ خودشان را به جلو می

با مرگ . ها زمانی کالیسی بودهپیرزنهر یک از . داشتندساالرها قدم برمیحالی که برخی دیگر با غرور اسب

ها به اینجا شوهرشان و جایگزین شدن کالی جدید در پیشاپیش سواران، با کالیسی جدیدي در کنار او، آن

ها نیز در برابر خرد و نفوذ دوش حتی مقتدرترین کال. شدند تا بر ملت وسیع داترکی حکومت کنندفرستاده می

رغم میل خودش به اینجا فرستاده وجود، دنی از این فکر که شاید روزي علیبا این. کردندکالین سر خم می

.لرزیدها ملحق شود، تنش میشود تا به آن

آمدند؛ کال اوگو و پسرش کاالکا فوگو، کال جومو و همسرانش، مردان بلند دیگران پشت سر زنان خردمند می

ها ها آنها و طبلریتم موزون زنگ. ان کال، و سایریني کاالسار دروگو، کنیزان دنی، خدمتکاران و بردگمرتبه

هاي مرده در تاریکی باالي سر ي ملتقهرمانان و خدایان مسروقه. کردي خدایان همراهی میرا در مسیر جاده

دویدند و هاي آهسته میها مشعل در دست در طول صف در میان علفزار با قدمبرده. کردندشان میجاده نظاره

.هاي عظیم زنده به نظر بیایندشد که مجسمهي لرزان موجب میهاشعله

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. کردآورد به او تدریس میفرصت گیر می

هاي او اش آن قدر خشن و بدوي بود که نه سر جورا نه ویسریس یک کلمه از حرفجهتیزهوش بود، گرچه له

.شدندرا متوجه نمی

گه که اون آخرین سر جورا می. قبل تولد من مرد. برادرم ریگار جنگجوي سرسختی بود، خورشید و ستارگانم«

».اژدها بود

پشت سبیل ود، با این وجود دنی فکر کرد کهصورتش نقابی مسی ب. کال دروگو رو به پایین به او چشم دوخت

اسم خوبی است، همسرم دن «. اي از لبخند را دیدهاي طالیی آویزان بود، سایهدراز سیاه که زیر وزن حلقه

».ریس، ماه و ستارگانم
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م و آبش آرا. گفتندها به آن زهدان جهان میها رفتند که داتركي ردیفی از نیاي در محاصرهبه کنار دریاچه

ها از اعماق آن سوار بر نخستین ژیکوي به او گفته بود که هزاران هزار سال پیش، نخستین انسان. ساکن بود

.اندها خارج شدهاسب

. اش را روي زمین انداختهاي کثیف شدهصف روي ساحل پوشیده از علف منتظر ماند و دنی لخت شد، لباس

هاي دراز گفته بود که دریاچه ته ندارد، اما دنی وقتی از میان نیایري . برهنه و محتاطانه به آب قدم گذاشت

ماه روي آب ساکن سیاه شناور بود، همراه امواجی . کردکرد لجن نرم را بین انگشتانش حس میراهش را باز می

هاي سرما روي رانش به باال خزید و به لب. گرفتشد و دوباره شکل میشستند خرد میکه صورتش را می

دنی . ها و اطراف دهانش خشکیده بودخون نریان روي دست. انی او بوسه زد، پوست سفیدش گر گرفتتحت

کردند فنجانی با انگشتانش ساخت و آب مقدس را روي سرش ریخت، در حالی که کال و سایرین تماشا می

کاو بود که به هم چه شنید، کنجهاي پیرزنان دوش کالین را میزمزمه. ي در درونش را تطهیر کردخودش و بچه

.گویندمی

داري به سمتش دوید، اما ي ابریشمی نقشچکان از دریاچه خارج شد، کنیزش دوریا با جامهوقتی لرزان و قطره

کرد هاي متورم و انحناي شکم او را تماشا میکال با رضایت پستان. کال دروگو با تکان دستش او را عقب راند

به سمتش . دیدي سنگین طالیی، فشار آلت مردانگی روي شلوار پوست اسب را میهاو دنی زیر کمربند مدالیون

هاي او را گرفت و به سادگی یک بچه هیکلش، باسنسپس کال درشت. رفت و در باز کردن بندها کمک کرد

.هاي مویش آهسته صدا دادندزنگ. بلندش کرد

ي سه ضربه. ردن او فشرد، و او وارد دنی شدهاي او انداخت و صورتش را روي گدنی بازوانش را دور شانه

هایش دست» .شودنریانی که بر دنیا چیره می«: دروگو با صدایی خشن زمزمه کرد. سریع و طاقتش تمام شد

ي اوج، گردن دنی را محکم گاز گرفت و وقتی دنی را بلند کرد، آبش سرریز لحظه. دادهنوز بوي خون اسب می

تنها بعد آن اجازه داده شد که دوریا دنی را با ابریشم . اي دنی به پایین چکیدهشد و روي سطح داخلی ران

.هاي نرمش را به پاهایش فرو کندمعطر بپوشاند و ایري دمپایی
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افتخار کمک به کالیسی براي . ها را به ساحل دریاچه آوردندکال دروگو بندهایش را بست، دستوري داد و اسب

ي خدایان ها در جادهدروگو به اسبش مهمیز زد و زیر ماه و ستاره. کوهولو شداي نصیب سوار شدن روي نقره

.رفتاي به سادگی همپاي او میدنی روي نقره. به راه افتاد

. پوشاند جمع شده بود و مهتاب به داخل همراهیشان کردامشب چادر ابریشمی که سقف تاالر کال دروگو را می

هوا آکنده از بوي سرخ . خاستندها تا ده قدم به هوا برمیسنگی داشتند شعلههاي از سه گودال عظیم که دیواره

وقتی وارد شدند تاالر پر از جمعیت و صداي صحبت بود، کسانی که . ي مادیان بودکردن گوشت و شیر ترشیده

از زیر تاق وقتی دنی . ها را پر کرده بودندکرد تشکي حضور در مراسم کفایت نمیمقام و نامشان براي اجازه

هاي ها درمورد شکم و پستانداترك. ها روي او بودورودي گذشت و به باالي سکوي مرکزي رفت، همه چشم

ها را ي فریادهاي آنهمه. کردندگرفت را تحسین میکردند، زندگی که در درونش شکل میاو اظهار نظر می

نریانی که بر دنیا چیره «: برایش روشن بودشد، اما یک عبارت که با هزاران صداي مختلف شنید متوجه نمی

».شودمی

هاي گوشت و برهنه روي میزهاي پایین در میان شقهزنان نیمه. پیچیدندها در شب میها و بوقصداي طبل

خیلی از مردها از شیر تخمیرشده . رقصیدندچرخیدند و میهاي پر از آلو و خرما و انار دور خودشان میطبق

ها نخواهد بود، نه در اینجا در شهر مقدس که دانست که امشب خبري از چکاچک ارخدنی میمست بودند، اما

.تیغ و خونریزي ممنوع بود

به کال جومو و کال اوگو که موقع ورود . کال دروگو از اسب پیاده شد و روي نیمکت باال در جایش نشست

با افتخار باال در سمت راست و چپ دروگو هاي ها با کاالسارهاي خودشان در ویس داترك بودند، مکانآن

.ترها نشستند و چهار همسر کال جومو در پایینهاي سه کال زیر آنهمخون. داده شده بود

چیدند، دنبال هاي او را میموقعی که دوریا و ایري بالش. ها سپرداي پایین آمد و افسار را به بردهدنی از نقره

هاي اي و لباسالر پر ازدحام، ویسریس حتماً با پوست روشن، موي نقرهحتی در سمت دیگر تا. برادرش گشت

نگاهش میزهاي شلوغ کنار دیوارها را زیر و رو . شد، اما هیچ کجا او را ندیداش راحت تشخیص داده میژنده

هاي صاف سر میزهاي پست تر از آلتشان روي حصیر مندرس و بالشکرد، جایی که مردانی با موهاي کوتاه

در مرکز تاالر نزدیک به چاله . هاي سیاه و پوست مسی داشتندهایی که دید چشمشسته بودند، اما تمام صورتن
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ها به هر چند بلند مرتبه نبود، اما جایی محترمانه بود؛ داترك. آتش میانی چشمش به سر جورا مورمونت افتاد

. راي دعوت او به میز خودش فرستاددنی ژیکوي را ب. گذاشتندمهارت شوالیه در شمشیرزنی احترام می

».کالیسی، در خدمتم«. مورمونت 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. شوالیه چهار زانو روي تشک نشست» .کنیدمفتخرم می«

.سر جورا یکی برداشت و با دندان نصف کرد. تعارف کردانجیرهاي رسیده 

».شدبرادرم کجاست؟ دیگه باید براي ضیافت پیداش می«: دنی پرسید

».رهاعلیحضرت رو امروز صبح دیدم، بهم گفت که دنبال شراب به بازار غربی می«

ها ادیان را که داتركي مي شیر تخمیرشدهدانست که ویسریس طاقت مزهمی» شراب؟«: دنی با دودلی گفت

هاي بزرگی گذراند که با کارواننوشند ندارد، و این روزها وقتش را اغلب در بازار به نوشیدن با تاجرینی میمی

.یافتها را خوشایندتر از خواهرش میظاهراً همنشینی با آن. آمدنداز شرق و غرب می

» .ها براي ارتش خودش سرباز اجیر کنهفظین کاروانشراب، و به سرش زده که از بین محا«: سر جورا تائید کرد

.دختر خدمتکاري پیراشکی خونی جلوي سر جورا گذاشت و او با هر دو دست به آن حمله کرد

محافظین کاروان ندرتاً » چطور اگه بهش خیانت کنند؟. ها ندارهعاقالنه است؟ طال براي پرداخت به سرباز«

باید «. پرداختداشتند و غاصب پاداش خوبی در عوض سر برادرش میموردي نظیر شرافت هاي بیدلواپسی

».تو براي خدمت به برادرم قسم خوردي. رفتی تا امنیتش رو حفظ کنیباهاش می

هیچ کس حق نداره که در اینجا تیغ همراه داشته باشه یا . ما در ویس داترك هستیم«: سر جورا یادآوري کرد

».خون انسانی رو بریزه

هیکل در خدمت دارند که دزدها هایی درشتبعضی از تجار خواجه. میرندهم گفته که هنوز کسانی میجاگو ب«

».شنشه و خدایان خشمگین نمیبا این روش، خونی ریخته نمی. کنندرو با نوار ابریشمی خفه می
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ستش روغن را از سر جورا با پشت د» .پس دعا کنیم که برادرتون اون قدر عقل داشته باشه که چیزي ندزده«

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

داده، اما اونا مال منن، وکیل ایلریو اونا رو به من... هاي منتخم«. از شدت بهت چند لحظه زبان دنی بند آمد

»...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، پرنسسشه دربارههمین حرف رو می«

یکی از اون تاجرین که برادرتون باهاشون شریک پیاله شده، حاضرند مردانگیشون رو در عوض تنها . ترهکمیاب

».شه اجیر کنهتونه هر چند تا سرباز که الزمش میها معامله کنند، و با هر سه تخم ویسریس میاون سنگ

اون . کافیه بخواد. الزم نیست که بدزده. باید اونا رو برداره... پس«. دانست، حتی ظنین نشده بوددنی نمی

».و پادشاه بحق من... برادرمه

».رادر شماستاون ب«: 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. تنها کس. اون تنها کس باقیمانده بود. گرفتمتعریف کنه، من حتی اسم اونا رو یاد نمی

تازه که بر دنیا چیره در رحم شما نریانی می. ها تعلق داریدداتركشما حاال به . 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 بودمی

و حاضر به قبول این خطر بوي آن براي احساس تهوع کافی بود. 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

».فهممزنند، اما من نمیصورتم داد می

کاالسار متحد ها رو زیر یک اون داترك. هائیه که در پیشگویی باستانی وعده داده شده، دخترمنریان کال کال«

».شني اون میتمام مردم دنیا گله. تازه، حداقل این طور وعده دادندکنه و تا انتهاي دنیا میمی
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من «. هاي لباسش روي برجستگی شکمش را صاف کردبا دستش چروك» اوه«:دنی با صدایی ضعیف گفت

».اسمش رو ریگو گذاشتم

».کنهاسمی که خون غاصب رو منجمد می«

»...بانوي من، برادرتون«: ریا بازویش را کشید و با اضطرار زمزمه کردناگهان دو

دنی با توجه به . آمدها میدنی 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... هاي ویسریس فوراً فهمید که او شراب راعدم ثبات قدم

هایش مخمل سیاه بودند، ردا و دستکش. هاي مسافرتاس قرمز ابریشمیش را پوشیده بود، کثیف و پر از لکهلب

. هایش خشک و ترك برداشته بودند، موي بلوند روشنش درهم و ژولیده بودچکمه. رنگ و رو رفته زیر آفتاب

دوختند؛ دنی بلند یر چشم میها موقع عبور به شمشداترك. شمشیري در غالفی چرمی از کمرش آویزان بود

ها آشفته شد و موسیقی ریتم طبل. هاي خشمگین از هر طرف را شنیدآساي فحش و تهدید و زمزمهشدن موج

.به تدریج خاموش شد

بگو اگه دلش . بیارش اینجا. برو پیشش، متوقفش کن«: به سر جورا دستور داد. خوف قلب دنی را فشرد

.شوالیه با شتاب برخاست» .دها رو بردارههاي اژتونه تخمخواد، میمی

چطور به خودتون . به جشنش اومدم«. باریدمستی از صدایش می» خواهرم کجاست؟«: ویسریس داد کشید

تونه از کجاست؟ جنده نمی. کنهدید که بدون حضور من بخورید؟ هیچ کس قبل از پادشاه شروع نمیاجازه می

».اژدها قایم بشه

پنج هزار نفر در تاالر . ها در اطرافش را برانداز کردهاي داتركي آتش ایستاد، چهرهسه چالهکنار بزرگترین از

ها، کافی بود اما حتی با وجود نامفهوم بودن جمله. فهمیدندحضور داشتند، اما تنها چند نفري زبان مشترك را می

.به او نگاهی بیندازند تا متوجه شوند که مست است

سراغش رفت، چیزي در گوشش زمزمه کرد و بازویش را گرفت، اما ویسریس به زور خودش سر جورا فوراً به

».زنههیچ کس بدون اجازه به اژدها دست نمی! به من دست نزن«. را رها کرد
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کال جومو تبسم . گفتها چیزهایی میکال دروگو داشت به سایر کال. دنی با اضطراب به نیمکت مرتفع نگاه کرد

.گو با صداي بلند قهقهه زدکرد و کال او

کال دروگو، براي شرکت در «: با لحنی گرفته و نسبتاً مودبانه گفت. صداي خنده توجه ویسریس را جلب کرد

.تلو تلو خوران به قصد پیوستن به سه کال روي نیمکت باال از سر جورا دور شد» .جشن اومدم

دنی قادر به فهمیدن باشد از زبانش پرتاب شدند و با تر از آنچهي داترکی سریعکال دروگو برخاست، چند کلمه

گن که جاي شما روي نیمکت باال کال دروگو می«: سر جورا براي برادر دنی ترجمه کرد. انگشت اشاره کرد

».گن جاتون اونجاستنیست، کال دروگو می

اي کنار دیوار، در عمق گوشهدر انتهاي تاالر دراز، در . کرد نگاهی انداختویسریس به جایی که کال اشاره می

ها نشسته بودند؛ پسران خامی که ترین بین پستها نیفتد، پستسایه تا اشخاص برتر چشمشان تصادفی به آن

دور از غذا . ها و معلولینهایی سخت، خلدستشان به خون آلوده نشده، پیرمردان با چشمانی غبارگرفته و مفصل

».اونجا درخور پادشاه نیست«: کردبرادر دنی اعالم . 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 زددست

د و در گوش او داد سر جورا کنار ویسریس ایستاده بو. پنج هزار داترکی شروع کردند به خنده و تمسخر

برادرش متقابالً داد . شنیدهاي شوالیه را نمیکشید، اما غوغاي تاالر آن چنان رعدآسا بود که دنی حرفمی

.کشید، دو مرد با هم گالویز شدند و بعد آن مومورنت ویسریس را به زور روي زمین هل داد

.برادرش شمشیر کشید

» !بهم نزدیک نشو«: ویسریس با خشم گفت. سرخ مخوفی درخشیدي آتش به رنگ 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 فحشداترك. اش بیشتر باشد، باالي سرش چرخاندي شاهانهاو قرض داده بود تا جلوه

.کردندمیاي نثارش زننده
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دانست که شمشیر کشیده در اینجا چه معنایی حتی اگر برادرش متوجه نبود، دنی می. دنی از ترس جیغ کشید

.دارد

» .اینجاست«: با لبخند گفت. 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 راهش را تلو تلو خوران به سمتش آمد، با شمشیر طوري ضربه می

.کند، گرچه هیچ کس سعی نکرد که راهش را سد کندباز می

. شمشیر رو غالف کن و بیا تشک منو شریک شو. ممنوعه. لطفاً ویسریس... تو نباید... تیغ«: دنی استدعا کرد

».تونی برشون داري، فقط شمشیر رو کنار بذارخواي؟ میهاي اژدها چیزیه که میتخم... نوشیدنی و غذا هست

».مون رو به کشتن بديبه حرفش گوش کن، ابله، قبل از اینکه همه«: سر جورا داد زد

» .تونماما من می... تونند اینجا در شهر مقدس خون بریزندنمی. تونند ما رو بکشنداونا نمی«. ویسریس خندید

من «: به دنی گفت. اشت و روي انحناي شکم او به پایین سر دادهاي دنریس گذنوك شمشیر را بین پستان

اون تو رو خرید، اما هنوز . خوام که بهم قول داده شدهخوام که به دنبالش اومدم، تاجی رو میچیزي رو می

هم . گردونمخوام که توافق کردیم، وگرنه تو رو با خودم برمیبهش بگو من چیزي رو می. بهاي تو رو نپرداخته

برم، اون حرامزاده رو در میارم و براي کال من شکمت رو می. ي پستش رو نگه دارهتونه تولهمی. هاو، هم تخمت

کند؛ این مرد متوجه شد که ویسریس گریه می. نوك شمشیر از ابریشم گذشت و ناف دنی را خراشید» .ذارممی

.خندیدگریست و میکه زمانی برادر او بوده، همزمان می

کند که جرات ترجمه نالد و التماس میشنید که کنیزش ژیکوي از ترس میاي دور دنی به طور مبهم میلهاز فاص

ندارد، اینکه کال دست و پایش را خواهد بست و پشت اسبش تا باالي کوهستان مادر او را روي زمین خواهد 

».گمنترس، خودم بهش می«: دنی دستش را دور دخترك انداخت و گفت. کشید

ي تند به داترکی داند، ولی وقتی تمام کرد کال دروگو چند جملهدانست که آیا به حد کافی از کلمات میمین

مردي که برادرش بوده . خورشید زندگیش از نیمکت به پایین آمد. گفت و دنی فهمید که منظورش را فهمیده

»چی گفت؟«: عقب کشید و پرسید
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هاي موي کال دروگو را با هر قدمی که انست صداي ظریف زنگتوتاالر چنان ساکت شده بود که دنی می

کل وجود دنریس سرد شده . آمدندهایی مسین پشت سرش میسواران همخونش مانند سایه. داشت بشنودبرمی

».اندازهگه تو تاج طالیی باشکوهی خواهی داشت که بر سر گذاشتنش هر مردي رو به لرزه میمی«. بود

اش بعداً انگیزترین چیز بود، چیزي که خاطرهغم... طرز لبخند او. شمشیر را پایین آوردویسریس لبخند زد و 

».خواستم، چیزي که قول داده شدهتنها همین رو می«: ویسریس گفت. دار کردقلب دنی را جریحه

یش هاکال چیزي گفت و همخون. وقتی خورشید زندگیش به کنارش رسید، دنی دستش را دور کمر او انداخت

هاي بزرگش ي محکم دستهگو با ضربه. هاي مردي را که برادر او بوده گرفتکاتو دست. بالفاصله اقدام کردند

داد . ویسریس هنوز هم متوجه نبود. کوهولو شمشیر را از انگشتان شل او بیرون کشید. مچ ویسریس را شکست

»!دها، و قراره تاجگذاري کنمنه، شما حق ندارید به من دست بزنید، من اژدها هستم، اژ«: کشید

ها طالي خالص بودند، درشت و پر نقش و نگار، هر کدام به بزرگی کف مدالیون. کال دروگو کمربندش را گشود

ي آتش برداشتند، غذا هاي آشپز دیگ آهنی سنگینی را از روي چالهبرده. با فریاد دستوري داد. دست یک مرد

اي عاري دروگو کمربندش را به داخل انداخت و با قیافه. ها برگرداندندلهرا دور ریختند و دیگ را به میان شع

دنی رقص آتش روي . ها را تماشا کرد که سرخ شدند و شروع به از دست دادن شکل کردنداز احساس مدالیون

او اي یک جفت دستکش ضخیم بافته شده از موي اسب را به کال تقدیم کرد وبرده. دیدچشمان سیاه او را می

.ها را پوشیدبدون هیچ نگاهی به برده آن

لگد زد و تقال کرد، مثل . کالم و بلند بزدل، هنگام رویارویی با مرگویسریس شروع کرد به داد کشیدن؛ جیغ بی

سر جورا خودش را به . ها او را بین خودشان محکم نگه داشتندبچه گریست و مثل سگ زوزه کشید، اما داترك

کنم که صورتتون رو برگردونید، استدعا می«. ي دنی گذاشتدستش را روي شانه. بودکنار دنی رسانده 

».پرنسس

.گرانه دور برجستگی شکمش گرفتهایش را حمایتدست» .نه«

»...خواهر عزیز... جلوشون رو بگیر... دنی، بهشون بگو... خواهر، لطفاً«. سرانجام ویسریس به او نگاه کرد



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۵۶٧صفحھ 

: غرید. ها دست برد و دیگ را برداشتو شروع به فروریختن کرد، دروگو به شعلهوقتی طال نیمه مذاب شد

و دیگ را روي سر مردي وارونه ساخت که تا چند لحظه پیش » !تاجی براي پادشاه ارابه سوار. آماده! تاج«

.برادر دنی بوده

. ها نداشتفریاد انسانوقتی آن کاله کریه آهنین صورت ویسریس تارگرین را پوشاند، صداي او شباهتی به

اش چکیدند، قطرات درشت طالي مذاب روي سینه. وار روي خاك کوفتند، آرام شدند، ایستادندپاهایش دیوانه

.با این وجود یک قطره خون هم ریخته نشد... ابریشم قرمز را جزغاله کردند

.تواند اژدها را بکشدیآتش نم. کرد که او اژدها نبوددنی به طرز غریبی با آرامش به این فکر می
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ادارد-47

پادشاهان زمستان . گذشت، همان طور که هزاران بار این راه را پیموده بودهاي زیر وینترفل میاز میان سرداب

هاي زیر پایشان سرهاي بزرگ سنگیشان را کردند و دایرولفبا چشمانی از یخ عبورش را تماشا می

اي رسید که آرامگاه پدرش بود و برندون و لیانا در دو طرفش همه، به مقبرهآخر از. غریدندگرداندند و میبرمی

تاجی از رزهاي آبی روشن به سر داشت و » .بهم قول بده، ند«: ي لیانا زمزمه کردمجسمه. خوابیده بودند

.گریستندچشمانش خون می

اتاق به . امش گره خورده بودندها به اندادارد استارك ناگهان راست نشست؛ قلبش شتاب گرفته بود، مالفه

».لرد ادارد«: کسی بلند صدایش کرد. کوبیدسیاهی قبر بود و کسی روي در می

وقتی در را گشود، دید که تامارد . آلود و برهنه خودش را به سمت دیگر اتاق تاریک کشیدخواب» .یه لحظه«

.بینشان ایستاده بودپیشکار شخص پادشاه . مشتش را بلند کرده و کین شمعی در دست دارد

حضرت دست، «: ابالغ کرد. دادتوانست از سنگ تراشیده شده باشد، آن قدر که چیزي بروز نمیصورت مرد می

».فوراً. اعلیحضرت پادشاه دستور دادند که شرفیاب بشید

» .بدیدچند لحظه براي لباس پوشیدن بهم وقت «. از موقعش خیلی گذشته بود. پس رابرت از شکار برگشته بود

ي حریر سفید و شنل خاکستري، تنهکین در لباس پوشیدن کمکش کرد؛ نیم. ند مرد را در بیرون منتظر گذاشت

هاي سنگین 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. اينقره

ي ماه با فاصله. ي سرخ تاریک و ساکت بودکردند، قلعهرد او را در حیاط درونی مشایعت میوقتی کین و تاما

نگهبانی در رداي طالیی روي بارو کشیکش را . شدشد، به زودي قرصش کامل میکمی باالي دیوارها دیده می

.دادمی

سرخ پشت دیوارهایی به ضخامت ي اقامتگاه سلطنتی در برج میگور بود، دژ عظیم مربع شکلی که در قلب قلعه

سر . اي در درون یک قلعههاي آهنین بود؛ قلعهدوازده وجب قرار داشت و خندق خشکش پر از ردیف نیزه
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در آن طرف پل، ند . کردي سفیدش مانند شبحی زیر مهتاب، از انتهاي دور پل محافظت میبارس بالنت، در زره

ها ایستاده بود و سر پایین پله187هی گذشت؛ سر پرستون گرینفیلدي دیگر از گارد شاهنشااز کنار دو شوالیه

سه مرد با رداي سفید؛ ند به خاطر آورد و سرماي . کشیدباریستان سلمی کنار در اتاق خواب پادشاه انتظار می

که ند کافی بود او را ببیند تا متوجه شود . اش بودصورت سر باریستان به سفیدي زره. عجیبی به وجودش افتاد

لرد ادارد استارك، دست «: پیشکار سلطنتی در را باز کرد و اعالم کرد. اندبه شکل وخیمی دچار مشکل شده

».پادشاه

.صداي رابرت به طرز عجیبی خشن بود» .بیاریدش اینجا«

گرماي داخل . دادسوخت و به اتاق نور قرمز دلگیري میهاي دوقلوي دو انتهاي اتاق خواب میآتش در شومینه

کنار تخت استاد بزرگ پایسل منتظر ایستاده بود، . رابرت روي تخت چتردار دراز کشیده بود. کننده بوداتاق خفه

رفتند، به آتش آمدند و میخدمتکاران مرتب می. زدها قدم میقراري جلوي پنجرهدر حالی که لرد رنلی با بی

مویش بهم ریخته . ت کنار شوهرش نشسته بودسرسی لنیستر روي تخ. کردندزیر شراب جوشان هیزم اضافه می

ها ند را دنبال کردند چشم. شدبود، انگار که تازه از خواب بیدار شده، اما اثري از خواب در چشمانش دیده نمی

کند، انگار رسید که دارد بسیار آهسته حرکت میبه نظرش می. که به کمک تامارد و کین از عرض اتاق رد شد

.بیندهنوز خواب می

هاي علف ند جایی که پاهاي رابرت از زیر پتو بیرون بود، گل خشکیده و ساقه. پادشاه هنوز چکمه به پا داشت

هاي قرمز مایل به ي سبزي روي کف اتاق انداخته بودند که پاره شده بود و لکهجلیقه. دیدرا روي چرم می

.دادمیاتاق بوي دود و خون و مرگ . اش خشکیده بوداي روي پارچهقهوه

».جلوتر... بیا«. صورتش به سفیدي شیر بود» ند«: پادشاه وقتی او را دید زمزمه کرد

یک نگاه به رابرت کافی . ي تخت راست ایستادند با گذاشتن دستش روي پایه. تر بردندافرادش او را نزدیک

»؟...چی«: با گلویی گرفته شروع کرد. بود تا به وخامت وضع او پی ببرد

. هاي سبز شکار تنش بود و خون روي ردایش پاشیده شده بودلرد رنلی هنوز لباس» .زیه گرا«

187 Preston Greenfield
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».ام خطا رفتضربه. لعنت به جهنم، زیادي نوشیده بودم. تقصیر خودم بود. یه شیطان«: پادشاه پراند

»و شماها کجا بودید؟ سر باریستان و گارد شاهنشاهی کجا بود؟«: ند از لرد رنلی پرسید

».برادرم به ما دستور داد که کنار بایستیم و بذاریم که به تنهایی گراز رو شکار کنه«. لی سخت شددهان رن

.ادارد استارك پتو را بلند کرد

با . گراز حتماً جانور مخوفی بوده. هاي او را دوخته بودند، اما به هیچ وجه کافی نبودشد زخمتا جایی که می

بانداژ آغشته به شراب که استاد بزرگ پایسل استفاده . وك پستان دریده بودعاجش پادشاه را از کشاله ران تا ن

پتو را رها . ي ند به تالطم افتادمعده. آور بودکرده بود، خیلی سریع با خون سیاه شده بود، و بوي زخم چندش

.کرد

... ت، نه؟ اما منحرومزاده کارم رو ساخ. کنمده، بوي مرگ، فکر نکن که خودم حسش نمیبو می«: رابرت گفت

چاقو رو درست فرو «. هایی قرمز به هولناکی زخمش بودلبخند پادشاه با دندان» .من هم خدمتش رسیدم، ند

».ازشون بپرس. ازشون بپرس که این کار رو کردم یا نه. کردم توي چشمش

».درسته، به دستور برادرم الشه رو با خودمون آوردیم«: لرد رنلی آهسته گفت

».باید با ند حرف بزنم. تونهمه. حاال تنهامون بذارید. براي ضیافت«: زمه کردرابرت زم

»...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 بزرگ . لرد رنلی و سایرین تعقیبش کردند. در به راه افتادسرسی دامن و احترامش را جمع کرد و به سمت

ي خشخاش، شیره«. هاي لرزانش به پادشاه فنجانی از مایع غلیظ سفید تعارف کردپایسل ماند و با دست

».براي دردتون. بنوشید. اعلیحضرت

».برو بیرون. خرفتخوابم، پیرمن به وقتش می. مزاحم نشو«. رابرت با پشت دستش فنجان را رد کرد
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.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 بود» .لعنت به تو، رابرت«: وقتی تنها شدند ند گفت

باید این همه چرا همیشه «. کنار دوستش روي تخت نشست. کردیا شاید غصه بود که چشمانش را تار می

»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. کردمباید همین کار رو با تو می«. اي از موي سیاه ژولیده روي چشمانش افتادمتوجه ند کرد و حلقه

. به تازي هیچی نگفتم. چه تصور زشتی. سر گرگور. سر روبار پیدام کرد. ذاريیه مرد رو موقع شکار راحت بگ

. دختره«. اش را به غرولند تبدیل کردبلند شدن موج جدیدي از درد، خنده» .گذاشتم سرسی متعجبش کنه

مجازات من براي ... خدایان گرازه رو فرستادند... به این خاطره، دختره... تنها یه بچه، حق با تو بود. دنریس

واریس، ... تنها یه دختربچه... درست نبود، خطا کردم«. پادشاه همراه سرفه خون باال آورد» ...فرستادند

دستش را بلند کرد، » ...فقط تو... ند، غیر از تو هیچ کس بهم گوشزد نکرد... ارزشنبی... فینگر، حتی برادرملیتل

».گم بنویسچیزهایی که می. اونجا، روي میز. هرکاغذ و جو«. انگیز بودبار و رقتاش رنجاشاره

».در خدمتم، اعلیحضرت«. ند کاغذ را روي زانویش صاف کرد و قلم را برداشت

القاب مسخره رو ... ها و سایریناین وصیت و سفارش رابرت از خاندان برتیون، نخستین با اسم او، پادشاه اندل«

به ادارد از خاندان استارك، فرمانرواي وینترفل و دست پادشاه، به این وسیله من . اضافه کن، خودت که بلدي

... در مقام لرد نایب سلطنه و محافظ سرزمین خدمت کند، به جانشینی از... بعد مرگ من... دهم که بعدفرمان می

»...از من حکومت کند، تا زمانی که پسرم جافري به سن بلوغ برسد

عذاب روي . آمدندخواست بگوید، اما کلمات به زبانش نمیبود که میحرفی » .رابرت، جافري پسر تو نیست«

پس ند سرش را خم کرد و نوشت، . توانست موجب رنج بیشتر او شودصورت رابرت به وضوح مشهود بود؛ نمی

. شد که احساس آلودگی بکندفریب باعث می. »وارثم«: به جایش نوشت» پسرم جافري«: اما وقتی پادشاه گفت

»خواي دیگه چی بگم؟می«. خدایان عفوم کنند. گوییمهایی به خاطر عشق نمیکه چه دروغفکر کرد
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من امضا . بنویس. محافظت و حمایت، خدایان قدیم و جدید، خودت که واردي. شههر چی الزمت می... بگو«

».بعد مرگم اونو به شورا بده. کنممی

».مملکت بهت نیاز داره. تنهام نگذار. کار رو با من بکنیرابرت، نباید این «: 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 رحم . اي بودمعرضهدونه که چه پادشاه بیمملکت می... مملکت. هستی، ند استارك

».کنند

به هیچ وجه نزدیک به بدي . نه، اصالًً به بدي ایریس نبودید، اعلیحضرت«: به دوست در حال مرگش گفتند 

».ایریس نشدید

تو منو . اینو صحیح انجام دادم... این کار آخرم... گن کهحداقل می«. رابرت هر طور که بود لبخند سرخی زد

اما شایسته انجامش ... رت خواهی داشت، بدتر از منازش نف. کنیحاال تو فرمانروایی می. کنیسرافکنده نمی

»نوشتنت تموم شد؟. ديمی

پادشاه بدون خواندن امضا کرد، ردي از خون روي نامه . ند کاغذ را به رابرت تقدیم کرد» .بله، اعلیحضرت«

».مهر کردن باید در حضور شاهدین باشه«. باقی گذاشت

یه سیب تو دهنش، پوستش برشته و . راسم عزاداري من سرو کنیدگراز رو در م«: رابرت با صدایی گرفته گفت

».قول بده، ند. ات کنهبرام مهم نیست که خفه. از گوشت اون حرومزاده بخور. سوخته

.بهم قول بده، ند: صداي لیانا در گوشش طنین انداخت» .دمقول 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... فینگرواریس، لیتل... کن

».خدایان رحم کنید«. در هم شد

».کنندکنند، دوست من، رحم میرحم می«
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کشته شده به دست یه خوك، حتماً بهم «: زیر لب گفت. پادشاه چشمانش را بست و به نظر خیالش آسوده شد

».رنجونهخندي، اما خیلی منو میمی

»به اتاق صداشون کنم؟«. خندیدند نمی

»خدایان، چرا اینجا این قدر سرده؟. 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 . کردداشت و قبل سپیده فرار میهایش را برمیاگر سرسی کمی عقل داشت، بچه. داشتند

.زیادي معطل کرده بود

از برادرش رنلی و استاد بزرگ پایسل خواست که شاهد باشند . رسید که متوجه غیبت او باشدپادشاه به نظر نمی

حاال یه چیزي براي درد بهم بدید و راحتم «. روي موم زرد داغی فشرد که ند روي نامه چکانده بودو مهرش را

».بذارید تا بمیرم

. این بار پادشاه آن را سر کشید. ي خشخاش آماده کرداستاد بزرگ پایسل با شتاب مخلوط دیگري از شیره

»بینم؟خواب هم می«. د غلیظی نشسته بودندوقتی فنجان را به کنار پرت کرد، روي ریش سیاهش قطرات سفی

».بینید، سرورممی«: ند پاسخ داد

».هام باشاز عوض من مراقب بچه. گم که چقدر دوستش داري، ندخوبه، به لیانا می«: با لبخند گفت

سپس . قدرت دروغ گفتن نداشت. یک لحظه زبانش بند آمد. این حرف مانند چاقویی به شکم ند فرو رفت

. اش و سایرینباراي کوچک در آغوش مادر، مایا در ویل، جندري سر کوره: ها را به خاطر آوردادهحرامز

».کنم که انگار مال خودمنهاي تو طوري محافظت میاز بچه... من«: آهسته گفت

ند تماشا کرد که چطور با شسته شدن درد از صورت . رابرت با رضایت سر تکان داد و چشمانش را بست

.خواب بر او چیره شد. ي خشخاش، او به تدریج روي بالش وا رفتاش توسط شیرهدیمیدوست ق
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من هر چه در توانم باشه «. هاي سنگین زنجیر آهسته به صدا درآمدند و استاد بزرگ پایسل به کنار ند آمدحلقه

ی من دیدمشون، خیلی وقت. دو روز طول کشید تا ایشون رو برگردونن. دم، سرورم، اما زخم چرك کردهانجام می

تونم رنج اعلیحضرت رو تخفیف بدم، اما حاال دیگه تنها خدایان توانایی شفا دادنشون رو می. دیر شده بود

».دارند

»چه مدت؟«: ند پرسید

».هیچ وقت مردي رو ندیده بودم که این قدر سخت به زندگی چنگ بزنه. مردنداصوالً تا حاال دیگه باید می«

ي اتاق، کنندهدر حرارت کالفه» .شاید عاقل نبوده، اما نیرومند بوده. برادرم همیشه نیرومند بوده«: لرد رنلی گفت

توانست روح رابرت قیافه، میآن طور که آنجا ایستاده بود، جوان و سبزه و خوش. پیشانی او غرق عرق بود

صدایش پر از » .ال گراز رو کشتریختند، اما با این حهاش داشتند از شکمش میروده. گراز رو کشت«. باشد

.تحسین بود

».کردرابرت 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. کردهاي برج محافظت میسر باریستان سلمی هنوز بیرون در از پله

».ي من مزاحم استراحتشون بشهی بدون اجازهنگذارید کس. ي خشخاش دادهشیره

من در انجام «. رسیدسر باریستان از عمرش هم پیرتر به نظر می» .شه، سرورمطبق دستور شما عمل می«

».ي مقدسم شکست خوردموظیفه

من .رابرت عاشق شکار گراز بود. تونه از یک پادشاه در برابر حماقتش دفاع کنهترین شوالیه هم نمیشایسته«

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 لحظهگرفت، موقع یورش گراز اغلب به آن فحش میدستش پاهایش را محکم دور اسب می

ي قاطع و شدید آن را یک ضربهکرد، آن قدر که گراز دیگر کم مانده به او برسد، سپس باممکن صبر می

».شههیچ کس ممکن نبود حدس بزنه که این یکی عامل مرگش می«. کشتمی

».همچین حرفی از سر لطف شماست، لرد ادارد«
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».دونهشراب رو مقصر می. شخص پادشاه تقریباً همین حرف رو زد«

ش به بیرون روندیم، اعلیحضرت روي زین اوقتی گراز رو از لونه«. ي سفید مو با بیزاري سر تکان دادشوالیه

».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 . ودند نزدیک آمدن خواجه را نشنیده بود، اما وقتی به کنار نگاه کرد او آنجا ایستاده ب

.شد، و به صورتش به تازگی پودر مالیده بودپوشیده بود که روي زمین کشیده می

».شراب از مشک خود پادشاه بوده«: سر باریستان گفت

».کنهتنها یک مشک؟ شکار کردن آدمو خیلی تشنه می«

».کردزمشون مشک تازه فراهم میهر وقت الزم داشتند، مال. مطمئناً از یکی بیشتر بود. حساب نگه نداشتم«

».شناسی، نگذاشته اعلیحضرت کمبود نوشیدنی داشته باشهچه پسر وظیفه«: واریس گفت

ي سینه ي صفحهدو پسر با موي روشن را که رابرت به دنبال گشاد کننده. ي تلخی در دهانش حس کردند مزه

را براي همه تعریف کرده بود و از شدت خنده پادشاه آن شب موقع ضیافت قصه . فرستاده بود به خاطر آورد

»کدوم مالزم؟«. لرزیده بود

».بزرگتره، لنسل«: سر باریستان گفت

ي لرد تایوین و ، برادرزاده188یه پسر هیکلی، فرزند سر کوان لنیستر. شناسمپسره رو خوب می«: واریس گفت

ها به خاطر معصومیت جوانیشون بچه. ي عزیز خودش رو سرزنش نکنهامیدوارم که پسره. پسرعموي ملکه

».پذیر هستند، اینو چه خوب یادمهخیلی آسیب

. ها رو پیش کشیدیدحرف بچه«. ند شک داشت که هیچ وقت معصوم بوده. مطمئناً واریس زمانی جوان بوده

»اًفور. خوام هر چی که ترتیب داده شده لغو بشهمی. رابرت در مورد دنریس تارگرین تغییر عقیده داده

188 Kevan
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اما هر چی از دستم بر بیاد . ها پریدنمتاسفانه اون پرنده. حیف، فوراً هم ممکنه خیلی دیر باشه«: واریس گفت

هاي با کف نرمش روي سنگ زمزمه تعظیم کرد، دمپایی» .خوامي مرخص شدن میاجازه. دم، سرورمانجام می

.ها از نظر ناپدید شدکردند و پایین پله

لرد «. کردند که لرد رنلی از برج میگور خارج شد و ند را صدا زدبور ند از روي پل کمک میکین و تامارد در ع

».ادارد، اگه لطف کنید یک لحظه از وقتتون رو به من بدید

».کنمخواهش می«. ند ایستاد

، خندق خشک زیر پایشان بود. در وسط پل به هم رسیدند» .افرادتون رو دور کنید«. رنلی به پیش او آمد

.کرداي میهاي بستر خندق را نقرههاي خشن نیزهمهتاب لبه

لرد رنلی با دلواپسی به سر بارس . تامارد و کین سر خم کردند و با احترام عقب عقب دور شدند. ند عالمت داد

. به سمت ند خم شد» اون نامه،«. در انتهاي دور پل و سر پرستون زیر تاق در پشت سرشان نگاهی انداخت

سرورم، من سی مرد در نگهبانان «. منتظر پاسخ نماند» ت سلطنت بود؟ برادرم شما رو محافظ اعالم کرده؟نیاب«

بهم یک ساعت فرصت بدید تا صد . ها و لردهااي از بین شوالیههاي دیگهشخصی خودم دارم، همچنین دوست

».سرباز در اختیارتون بگذارم

»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«

محافظ باشید یا . ما باید جافري رو از مادرش دور کنیم و در اختیار خودمون نگهش داریم«: مصرانه گفت

. ا باید میرسال و تامن رو هم اسیر بگیریمم. نباشید، کسی که پادشاه رو در اختیار داره صاحب اختیار مملکته

شورا مقام لرد محافظ شما رو تایید . کنه که با ما مقابله کنههاي سرسی رو داشته باشیم، جرات نمیوقتی بچه

».سپارهکنه و سرپرستی جافري رو به شما میمی

ي اگه این طور نشد، من جلسه.خدایان شاید نجاتش بدن. رابرت هنوز نمرده«. ند به سردي او را برانداز کرد

دم، اما با ریختن خون در شورا براي شنیدن آخرین وصیت رابرت و بررسی موضوع جانشینش رو تشکیل می
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زده از تختخواب، به آخرین ساعات زندگی رابرت در این هاي وحشتتاالرهاي قصرش و بیرون کشیدن بچه

اي که شما تعلل هر لحظه«. ی زه کمان، یک قدم به عقب برداشتلرد رنلی، با قامتی به سخت» .کنمدنیا اهانت نمی

براي ... تا زمان مرگ رابرت شاید خیلی دیر شده باشه. دیدکنید، به سرسی فرصت بیشتري براي تدارك میمی

».هر دوي ما

».پس باید دعا کنیم که رابرت نمیره«

».احتمالش خیلی کمه«

».کنندگاهی خدایان ترحم می«

لرد رنلی برگشت، دوباره از خندق رد شد و به برجی رفت که برادرش در حال » .کنندها رحم نمیلنیستر«

.احتضار دراز کشیده بود

کرد، با این حال بدون هیچ شکی امکان خواب ند وقتی به اتاقش برگشت احساس خستگی و افسردگی می

بري یا و گفته بود که در بازي شاهان یا میسرسی لنیستر در جنگل خدایان به ا. دوباره وجود نداشت، نه حاال

ها اي به این دسیسههیچ عالقه. به شک افتاد که آیا نپذیرفتن پیشنهاد لرد رنلی کار صحیحی بوده. میريمی

سرسی به جاي گریختن، تصمیم به جنگیدن گرفته بود، ... ها شرافتمندانه نبود، با این حالنداشت و تهدید بچه

.رنلی، حتی بیشتر، جداً احتیاج پیدا کندشاید به صد سرباز

اگه در اقامتگاهش نباشه، هر چقدر نفرات که الزمه بردار و هر میکده و . خوامفینگر رو میلیتل«: به کین گفت

کین تعظیم » .قبل از دمیدن سپیده پیش من بیارش. خانه در بارانداز پادشاه رو بگرد، تا اینکه پیداش کنیفاحشه

گروه محافظین رو . کشهویند ویچ موقع مد عصرگاهی بادبان می«. شد، ند به تامارد رو کردکرد و مرخص 

»انتخاب کردي؟

».ده مرد، پورتر فرماندهشون«

تر و براي مراقبت از دخترانش شخصی باثبات. شق بودپورتر مردي شجاع اما کله» .بیست و فرماندهی با تو«

.خواستخردمندتر می
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».دلم براي زنم تنگ شده. شمتونم بگم که از پشت کردن به این محل ناراحت مینمی. اطاعت، سرورم«

».خوام که یه نامه از طرف من برسونیازت می. شیداستون رد میسر راه به شمال از نزدیک درگون«

مشهور ي دژ مانند خاندان تارگرین به بدشگونیجزیره» استون، سرورم؟درگون«. رسیدتام مضطرب به نظر می

.بود

اونا شاید از مهمان ناخوانده احتیاط داشته . به کاپیتان کاس بگو که به محض رویت جزیره پرچم منو باال ببره«

نه . دم که در دست لرد استنیس برتیون بگذارياي بهت مینامه. اگه مردد بود، هر چی خواست قبول کن. باشند

».نه همسرش، تنها شخص لرد استنیسي محافظینش،نه پیشکارش، نه فرمانده. کس دیگه

».اطاعت، سرورم«

سوخت خیره ي شمعی که روي میز کنار دستش میوقتی تامارد تنهایش گذاشت، لرد استارك نشست و به شعله

خواست جز پناه بردن به جنگل خدایان، زانو زدن جلوي درخت هیچ چیز نمی. یک لحظه مغلوب غم شد. شد

بعداً زمزمه خواهند کرد که . اندن رابرت برتیون، کسی که برایش بیش از برادر بودهنیایش و دعا براي زنده م

توانست امیدوار 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 شودباشد که خدایان آگاه

ي کوتاه طوماري از کاغذ سفید خشک، مهر شده با موم طالیی، چند جمله. ي پادشاه را برداشتآخرین نامهند 

.ي بین پیروزي و شکست، بین زندگی و مرگ، ناچیز بودچقدر فاصله. و ردي از خون

خاندان به اعلیحضرت، استنیس از : نوشت. اي بیرون آورد و قلمش را در جوهردان فرو بردبرگ کاغذ تازه

موقع شکار در . اندوقتی 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 . حروف در نظرش روي کاغذ به رقص درآمدند و دستش ایستاد

بدون شک لرد استنیس بعد قتل جان . گی تسلیم شوند؛ جنگ را به گریز ترجیح خواهند دادبرابر رسوایی به ساد
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کرد، اما واجب بود که فوراً با تمام قوایش، قبل از اینکه لنیسترها به حرکت درآیند، به بارانداز ارن احتیاط می

.پادشاه بیاید

ادارد استارك، فرمانرواي : را چنین امضا کردوقتی کارش تمام شد، نامه . ند هر کلمه را با دقت انتخاب کرد

ي شمع ذوب کاغذ را خشک کرد، دو بار تا کرد و موم مهر را روي شعله. وینترفل، دست پادشاه، محافظ مملکت

.کرد

پادشاه جدید دست خودش را . کرد که نیابت سلطنتش کوتاه خواهد بودموقع نرم شدن موم به این فکر می

. فکر وینترفل لبخند ضعیفی به صورتش آورد. براي رفتن به خانه آزاد خواهد شدند. انتخاب خواهد کرد

خواست می. ي برن را بشنود، با راب به شکار برود، بازي ریکان را تماشا بکندخواست یک بار دیگر خندهمی

.رویا بروددر رختخواب خودش در حالی که دستش را سفت دور زنش کتلین انداخته، به خوابی بی

فینگر بین آن دو وارد دسموند همراهش بود و لیتل. فشرد، کین بازگشتوقتی مهر دایرولف را روي موم سفید می

.ها را مرخص کردند از محافظینش تشکر کرد و آن. شد

موقع . هاي مقلد داشتایش طرح مرغدار پوشیده بود، کاله نقرههاي پفي مخمل آبی با آستینتنهلرد پتایر نیم

».ظاهراً باید تبریک بگم«: ن گفتنشست

».پادشاه زخمی دراز کشیده و دم مرگه«. ند اخم کرد

».دونم که رابرت شما رو محافظ مملکت اعالم کردههمچنین می. دونممی«

و شما چطور اینو «. ي پادشاه پرید که روي میز کنار دستش بود؛ مهرش نشکسته بوداختیار به نامهچشمان ند بی

»سرورم؟دونید،می

».اي کرد و خودتون همین حاال تاییدش کردیدواریس یه اشاره«

کتلین راست گفته، اون مرد جادوي سیاهی . هاي کوچکشلعنت به واریس و پرنده«. دهان ند از خشم سفت شد

».بهش اعتماد ندارم. داره
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که منو در ظلمات شب به خاطر بندم ولی شرط می«. فینگر به جلو خم شدلیتل» .گیریدعالیه، دارید یاد می«

».بحث در مورد خواجه به اینجا نکشیدید

رابرت پشت سرش . دونمنه، من رازي رو که جان ارن به خاطر محفوظ موندنش به قتل رسید می«: ند اقرار کرد

با هاي جیمی لنیستر هستند، حاصل زناي با محرم اونجافري و تامن حرامزاده. گذارههیچ پسر شرعی باقی نمی

».ملکه

پس . دختره هم؟ بدون شک«. اثري از بهت در لحنش مشهود نبود» .کنندهچه مبهوت«. فینگر ابرو باال بردلیتل

»...وقتی شاه بمیره

».رسه که بین دو برادر رابرت بزرگترهسلطنت طبق حق به لرد استنیس می«

»...مگه اینکه. رسهطور به نظر میاین«. تیزش را نوازش کردلرد بیلیش حین تعمق روي موضوع ریش نوك

».کنهچیزي عوضش نمی. استنیس وارثه. مگه، سرورم؟ هیچ به نظر رسیدنی در کار نیست«

کنید که جافري اگه عاقل باشید، اطمینان حاصل می. تونه به سلطنت برسهاستنیس بدون کمک شما نمی«

».جانشین بشه

»ره شرافت در وجودتون ندارید؟یک ذ«. ند نگاهی به سختی سنگ به او انداخت

استنیس نه دوست شماست، نه دوست . خوب گوش کنید. یه ذره چرا، حتماً«: توجهی پاسخ دادفینگر با بیلیتل

مطمئناً دست جدید و . اون آدم مثل آهن سخت و انعطاف ناپذیره. حتی برادرهاش طاقت تحملش رو ندارند. من

کنه، اما از شما ل تاج تشکر میشکی نیست که از شما به خاطر تحوی. کنهشوراي جدیدي بهمون تحمیل می

هاش نمرده استنیس تا وقتی سرسی و حرامزاده. و به قدرت رسیدنش به معناي جنگه. خوشش نخواهد اومد

گیري نیزه براي سر دخترش رو شینه و اندازهکار میکنید لرد تایوین بیفکر می. باشند آرامش نخواهد داشت

رابرت در وجودش توانایی عفو خدمتگزاران . ه و تنها نخواهد بودکنکنه؟ کسترلی راك طغیان میتماشا 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
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. هر کسی که زیر پرچم اژدها جنگیده یا متحد بیالن گریجوي موقع شورش بوده، دلیلی براي واهمه داره.ندارند

.دم که خون در مملکت به راه میفتهاستنیس رو روي تخت آهنین بنشونید، بهتون قول می

ا سپرده، جافري تنها دوازده سالشه و رابرت نیابت سلطنت رو به شم. 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 سال طول میچهار. دختر کوچکترتون با پرنس تامن و وارث خودتون با میرسال

چهار سال فرصت خیلی ... کنه، و اگه این طور نشد، خوبتا اون موقع به شما به چشم پدر دوم نگاه می. برسه

ساز از اون وقت اگه جافري مشکل. اون قدر طوالنی که از شر لرد استنیس خالص شده باشیم. مناسبیه، سرورم

».از کوچکش رو برمال کنیم و لرد رنلی رو به تخت بنشونیمتونیم رآب در اومد، ما می

»ما؟«: ند تکرار کرد

دم که بهاي من بهتون اطمینان می. شما محتاج شریک براي تحمل این بار هستید«. فینگر شانه باال انداختلیتل

».معقول خواهد بود

».کنید خیانتهیلرد بیلیش، چیزي که پیشنهاد م. بهاي شما«. صداي ند به سردي یخ بود

».تنها اگه ببازیم«

و اینو فراموش . کنیدکنید، جوري کسل رو فراموش میکنید، جان ارن رو فراموش میشما فراموش می«

خنجر را کشید و روي میز گذاشت؛ یک تکه استخوان اژدها و فوالد والریایی، به تیزي تفاوت بین » .کنیدمی

اونا یکی رو براي بریدن گلوي پسر من فرستادند، لرد «. دگی و مرگراست و خطا، بین صحیح و غلط، بین زن

».بیلیش

یک لحظه یادم رفت که دارم با یک . لطفاً عفو کنید. متاسفانه واقعاً فراموش کردم، سرورم«. فینگر آه کشیدلیتل

»پس شد استنیس و جنگ؟«. دهانش کج شد» .کنماستارك صحبت می

».س وارثهاستنی. انتخابی در کار نیست«
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».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 کتلین . خرد شما اعتنا نکنم... کنم که بهحداکثر تالشم رو می«: ند با چندش گفت

و محافظ نامیده، کامالً صحیح، اما در چشم رابرت من. لحظات خطرناکی براي همه ماست. قول دادید صدا کردم

... دنملکه یه دوجین شوالیه و صد سرباز داره که هر چی دستور بده انجام می. دنیا جافري هنوز پسر و وارثشه

دونم، شاید همین حاال که با هم صحبت و تا اونجا که می. ي محافظین شخصی من کافیهبراي غلبه بر باقیمانده

».تازه، با یک لشکر لنیستري پشت سرشجیمی داره به بارانداز پادشاه میکنیم برادرش می

. فینگر با انگشتانش خنجر روي میز را به آرامی چرخاند و با آن بازي کردلیتل» .و شما فاقد ارتش هستید«

لیدي یان رویس برنزي، سر بیالن سوان، سر لوراس،. ي خیلی کمی به هم دارندلرد رنلی و لنیسترها عالقه«

» .خورده در خدمت دارندهر کدوم اینجا در دربار چند شوالیه و سرباز قسم... تاندا، دوقلوهاي ردواین

حتی اگه مطمئن باشم که همه طرفداري از منو . رنلی سی نفر محافظ شخصی داره، مال بقیه از اون هم کمتره«

نگهبانان شهر دو هزار نفر نیرو دارند که . ته باشمها رو داشباید ردا طالیی. کنند، باز هم کافی نیستانتخاب می

».قسم خوردند از قلعه و نظم پادشاه دفاع کنند

کنه، اونا از نظم چه کسی محافظت آه، اما وقتی ملکه یک نفر و دست شخصی دیگه رو پادشاه اعالم می«

چرخید و حین چرخش چرخید و . لرد پتایر با انگشتانش خنجر را در جایش به چرخش انداخت» کنند؟می

مشخصه، این هم «: او با لبخند گفت. کردفینگر اشاره میوقتی سرانجام متوقف شد، نوکش به لیتل. لرزید

به پشت تکیه داد و مستقیم به ند خیره شد؛ چشمان » .دهکنند که بهشون پول میجوابتون، اونا از کسی پیروي می

کنی که در امان فکر می. کنی، استاركرو مثل زره به تن میتو شرافتت«. سبز خاکستریش پر از تمسخر بودند

دونی می. حاال به خودت نگاه کن. کنهکنه و تحرك رو برات دشوار میداره، اما در واقع سنگینت مینگهت می

اما ... دونی که انجامش الزمهمی. خواي چکار کنمدونی که از من میمی. چرا منو به اینجا احضار کردي

».کنندندانه نیست، پس کلمات در گلوت گیر میشرافتم

.کرد صدایش در بیایدیک لحظه آن قدر خشمگین بود که فکر نمی. گردن ند از شدت فشار سخت شده بود
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به خاطر . پس نگران نباش، سرور عزیزم... شهباید مجبورت کنم که بگی، اما ظالمانه می«. فینگر خندیدلیتل

کنم که نگهبانان رم و اطمینان حاصل میرم، همین ساعت پیش جینس اسلینت میعشقی که نسبت به کتلین دا

یک سوم مال فرمانده، یک سوم مال افسران، . ي طال باید کافی باشهشش هزار سکه. شهر طرفدار شما باشند

با لبخند » .کنمدم که خطر ناحتماالً بتونیم با نصف این مبلغ اونا رو بخریم، اما ترجیح می. یک سوم مال سربازان

.اش را به ند تعارف کردخنجر را برداشت و دسته
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جان-48

خورد که سمول تارلی روي نیمکت تاالپ نشست و جان داشت براي صبحانه کیک سیب و سوسیس خونی می

به ي شما قراره همراه بقیه. کنندمنو از آموزش ترخیص می. منو به سپت صدا کرده بودند«: با هیجان زمزمه کرد

»شه؟باورت می. برادرها ملحق بشم

»نه، واقعاً؟«

ها رو کسی الزم داره که بتونه نامه. کنمها کمک میمن به استاد ایمون در کتابخونه و رسیدگی به پرنده. واقعاً«

».بخونه و بنویسه

».اش برمیايخیلی خوب از عهده«: جان با لبخند گفت

موقع عبور از حیاط » .فتنه؟ نباید دیر کنم، ممکنه نظرشون عوض بشهوقت ر«. سم با اضطراب اطراف را دید زد

هاي آب روي سطح دیوار جوي. روز گرم و آفتابی بود. پریدپوشیده از علف هرز، او از خوشحالی باال پایین می

.زنددرخشد و برق میرسید که یخ میچکیدند، براي همین به نظر میبه پایین می

انداخت و در شد، به دام میي رو به جنوب وارد میرگ نور صبحگاهی را که از پنجرهداخل سپت، کریستال بز

ي گرن وقتی چشمشان به سم افتاد، دهان پیپ باز ماند و وزغ به سینه. کردکمانی روي محراب پخش میرنگین

را با بویی با تکان دادن مجمري، هوا 189سپتون سالدار. انگشت فرو برد، اما کسی شهامت حرف زدن نداشت

سپتون براي اولین بار . انداختساخت که جان را به یاد سپت کوچک لیدي استارك در وینترفل میمعطر می

.رسیدمست به نظر نمی

افسران بلند پایه با هم در یک گروه رسیدند؛ استاد ایمون تکیه داده به کالیدس، سر آلیسر عبوس با چشمانی 

پشت . ي خرس داشتاي پنجههاي نقرهي سیاه پشمی که دکمهتنهکننده با نیمي کل مورمونت خیرهسرد، فرمانده

، سر جارمی ریکار 190پیشکار کل بوئن مارش، معمار ارشد آتل یارویک: سرشان اعضاي ارشد سه صنف آمدند

.کردها را فرماندهی میکه در غیاب بنجن استارك گشتی

189 Celladar
190 Othell Yarwyck



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۵٨۵صفحھ 

: نطقش را شروع کرد. پهن تاسش را به درخشش انداختمورمونت جلوي محراب ایستاد، رنگین کمان پیشانی

تنها و در زنجیر . بچه پیش ما اومدید. شما خالفکار پیش ما اومدید، قاچاقچی، متجاوز، بدهکار، قاتل و دزد«

هاي مغروري هاتون اسم خاندانروي بعضی. ثروتمند اومدید و فقیر اومدید. اومدید، بدون هیچ دوست یا شرفی

کنار . ي اینا مال گذشته استهمه. ها رو دارید، یا اصالً فاقد اسم هستیدهاتون تنها اسم حرامزادهبعضی. هست

.دیوار ما همه از یک خانواده هستیم

از اون لحظه به بعد شما برادر قسم . خوریدشیم، شما سوگند میهنگام غروب، موقعی که براي شب آماده می

پس شما هم باید از . شههاتون بخشیده میون تطهیر و قرضهاتگناه. شیدي شب محسوب میخورده

. ها رو کنار بگذارید، خطاها و عزیزهاي سابقتون رو فراموش کنیدهاي سابقتون دست بکشید، دشمنیدلبستگی

.کنیداینجا شما از نو شروع می

افت این یا اون نه پادشاه، نه حکمران، نه شر. کنندمردهاي 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 . ي ماستشرافت معشوقه. وظیفه همسر ماست. شنگیرند و پدر هیچ پسري نمینمی

.پذیریمکه ما در عمرمون می

قبل به زبان آوردنشون خوب فکر کنید، چون وقتی سیاه پوشیدید، دیگه برگشتی . گرفتیدجمالت سوگند رو یاد 

کسی بین شما هست که تمایل «. خرس پیر قبل ادامه یک لحظه مکث کرد» .مجازات ترك خدمت مرگه. نیست

».به ترك جمع ما داشته باشه؟ اگه هست، حاال بره، هیچ کس حقیر فرضش نخواهد کرد

.دکسی تکان نخور

. تونید اینجا در برابر سپتون سالدار و ارشد صنفتون سوگند بخوریدموقع غروب می. چه بهتر«: مورمونت گفت

»کسی بین شما هست که معتقد به خدایان قدیم باشه؟

».من، سرورم«. جان ایستاد

».انتظار دارم که مثل عموت خواهان اجراي مراسم مقابل یه درخت حیات باشی«
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.ها جریان داشتهاي استاركها در رگخدایان سپت ربطی به او نداشتند؛ خون نخستین انسان».بله، سرورم«

».هست؟ هیچ وقت ندیدم. اینجا جنگل خدایانی وجود نداره«. زمزمه کردن گرن در پشت سرش را شنید

».بینینمیها لهت نکرده باشندتو یه گله گاو وحشی رو قبل از اینکه بین برف«: پیپ به گرن زمزمه کرد

».بینمشونبینمشون، از خیلی دور میمی«: گرن با اصرار گفت

جنگل اشباح پشت دیوار . کسل بلک نیازي به جنگل خدایان نداره«. مورمونت شخصاً شک گرن را تائید کرد

یاي ها هفت خدا رو از اون طرف دربه همون صورت باقیه که در سپیده قرون بود، از خیلی قبل از اینکه اندال

».کنی، و شاید خدایانت روهاي نیایش پیدا میاي از درختي نیم فرسنگی اینجا بیشهبه فاصله. باریک بیارند

سمول تارلی روي پاهایش برخاسته . شنیدن این صدا موجب شد که جان با حیرت به پشت نگاه کند» .سرورم«

امکانش هست که ... امکانش هست«. کرداش پاك تنههایش را روي نیمي دستپسر 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«: ند با صداي ضعیف و مضطربی پاسخ داد

گذاري شدم، مثل پدرم، و پدر پدرم، و من تحت روشنایی هفت خدا در سپت هورن هیل نام«. داردپیر، هراس 

».ها در چند هزار سال اخیرتمام تارلی

»کشی؟پس چرا از خدایان پدرت و خاندانت دست می«: سر جارمی ریکار کنجکاوي کرد

».ها بکنندشاید قدیمی. اجابت نکردندهفت خدا هیچ وقت دعاهاي منو . 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 » .خودمون و توانایی و مهارت خودتون در یک صنف قرار دادیم

هالدر قاطعانه با تکان دادن سرش » .هالدر، معمار«. شروع به خواندن کردي کل آن را باز کرد و فرمانده. داد

. هایش را جنباندپیپ به جان رو کرد و گوش» .پیپار، گشتی. آلبت، معمار. گرن، گشتی«. رضایتش را نشان داد
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. سم با آسودگی خیال در جایش ولو شد و پیشانیش را با دستمال ابریشمی پاك کرد» .سمول، تدارکات«

».جان، تدارکات. تادر، گشتی. درین، تدارکات. ماتار، گشتی«

خواست که بلند شود، دهانش را باز . مورمونت حتماً اشتباه خوانده. کرد که چه شنیدهتدارکات؟ جان باور نمی

و آن وقت دید که سر آلیسر با چشمانی به براقی دو سنگ سیاه ... ها بگوید که اشتباهی شدهکند، به آن

.کند، و متوجه شدزش میبراندا

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 . ها را با تعظیمی ناقص مفتخر ساخت و رفتي کل آنفرمانده» .باشند، برادران

.این چنین شاد ندیده بودجان هیچ وقت مربی نظامی را . او رفت

پیپ در حالی که به جان زل زده بود آهسته » .ها با منگشتی«: ها سر جارمی ریکار صدا زدبعد رفتن آن

مت و . رسید که متوجه هیچ ایرادي باشدگرن با تبسمی گشاد به نظر نمی. هایش سرخ بودندگوش. برخاست

.پت خارج شدندوزغ به آن دو پیوستند و به دنبال سر جارمی از س

.هالدر و آلبت به بیرون تعقیبش کردند» .معمارها«: اش اعالم کردي بیرون زدهآتل یارویک با چانه

توانست هایش را به نوري بلند کرده بود که نمیاستاد ایمون چشم. جان با ناباوري و انزجار به اطرافش نگاه کرد

یک پسر . تنها سم و درین روي نیمکت مانده بودند. یدچها را روي محراب میسپتون داشت کریستال. ببیند

.و او... چاق، یک مطرب

خونه و کتابخونه به استاد سمول، تو در کار پرنده«. هاي تپلش را روي هم مالیدپیشکار کل بوئن مارش دست

ه تا شب و رساتاقش به تو می. ها کمک کنهره تا در رسیدگی به تازيچت به سگدونی می. کنیایمون کمک می

اون خیلی پیره و وجودش براي ما . کنم که خوب ازش مراقبت کنیبهت اعتماد می. روز به استاد نزدیک باشی

.خیلی ارزشمنده

تو . ي زیادي آواز خوندي و شریک گوشت و شراب شديهاي بلندمرتبهدرین، بهم گفتن که تو سر میز اشرافی

. ي تو کمکی براي کاتر پایک باشهها براي معامله میان، حنجرهشاید وقتی کشتی. فرستیمواچ میرو به ایست
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دن افتضاح دیم برامون سنگینه و کیفیت روغن زیتونی که بهمون میپولی که براي گوشت گاو و ماهی دودي می

».دارهها مشغول نگهت میوقتی رسیدي، خودت رو به بورکاس معرفی کن، در فواصل اومدن کشتی. بوده

. ي کل مورمونت تو رو به عنوان آجودان شخصیش خواسته، جانفرمانده«. ش را متوجه جان کردمارش لبخند

».خوابیتو در برج فرمانده، زیر اقامتگاهش می

کنم که کشم، کمک میشن؟ غذاي فرمانده رو میو وظایف من شامل چه چیزایی می«: جان با تندي پرسید

»فتنش میارم؟هاش رو ببنده، آب داغ براي حمام گردکمه

داري، هر روز رسونی، آتش اتاقش رو روشن نگه میهاش رو میو پیام. قطعاً«. مارش به لحن جان اخم کرد

».ديي کل شاید ازت بخواد رو انجام میاي که فرماندهکنی، و هر کار دیگههاش رو عوض میها و تشکمالفه

»منو پیشخدمت فرض کردید؟«

ما تو رو عضوي از «. کالیدس در بلند شدن کمکش کرد» .نه«: اد ایمون گفتي انتهاي سپت استاز گوشه

».کردیماما شاید در این مورد اشتباه می... نگهبانان شب فرض کردیم

قرار بود که براي باقی عمرش کره بگیرد و . جان با تمام وجود تقال کرد که رویش را برنگرداند و بیرون نرود

»اجازه رفتن دارم؟«: به خشکی پرسیدمانند دخترها لباس بدوزد؟ 

».راحت باش«: بوئن مارش پاسخ داد

بیرون که رسیدند، جان به دیوار درخشان زیر . ها به حیاط پایین رفتنددر سکوت از پله. درین و سم با او آمدند

چنان خشم جان . خزیدندشدند و به پایین میآفتاب نگاه کرد که روي یخ آن صدها انگشت باریک ذوب می

. هیچ درنگی دیوار را خرد کندشدت 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 کردهمی. بینم، دست کثیف سر آلیسرهتنها چیزي که می«. جان با خشم به او رو کرد

».ي لرد اسنو نیستسم، تدارکاتی بودن مناسب امثال تو و منه، اما برازنده«. یره شددرین به او خ
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»!منصفانه نیست. من از هر کدوم شما شمشیرزن و سوارکار بهتري هستم«: جان با تشر جواب داد

تو منو از پنجره باال کشید، اون وقت . دختره لخت مادرزاد منتظر من بود«. درین پوزخند زد» منصفانه؟«

.دور شد» کنی؟ي منصفانه بودن با من بحث میدرباره

».هیچ شرمی در تدارکاتی بودن نیست«: سم گفت

».هاي زیر یه پیرمرد رو بشورمي عمرم اینه که لباسکنی انتظار من از بقیهفکر می«

ریزي شراب میبله، براش. شیتو شب و روز باهاش می. ي کل نگهبانان شبهپیرمرد فرمانده«: سم گوشزد کرد

ها حضور رسونی، در مالقاتهاش رو میکنی، اما عالوه بر اون نامههاش رسیدگی میو به تازه بودن مالفه

و ... از همه چیز خبر داري، در همه چیز مشارکت داري. شیمثل سایه نزدیکش می. داري، در جنگ مالزمشی

!پیشکار کل گفت که مورمونت شخصاً تو رو خواسته

هر وقت . ن کوچک بودم، پدرم اصرار داشت که موقع بار عام در تاالر پذیرش پیشش حضور داشته باشموقتی م

برد و البته بعدها دیکن رو می. کرد که بیامرفت، منو هم وادار میگاردن میبراي تعظیم در برابر لرد تایرل به هاي

اهمیت نداشت که منم در بار عام حضور گذاشت، و مادام که دیکن حضور داشت براش منو در خونه تنها می

خواست، متوجه نیستی؟ تا تماشا کنه و گوش بده و کارها رو یاد وارثش رو در کنار خودش می. داشته باشم

تونه داشته باشه؟ اي میچه علت دیگه. بندم به این دلیله که مورمونت تو رو خواسته، جانشرط می. بگیره

»!ماده کنهخواد تو رو براي فرماندهی آمی

گیري شرکت صحیح بود، در وینترفل که بود لرد ادارد اغلب راب را در جلسات تصمیم. جان غافلگیر شده بود

تواند در نگهبانی شب به مقام باال گفتند که حتی یک حرامزاده نیز میممکن بود که حق با سم باشد؟ می. دادمی

».خواستممن هیچ وقت اینو ازشون ن«: شقی گفتبا کله. برسد

».مون نیستیمي خواستههیچ کدوم از ما در موقعیت مطالبه«: سم به او یادآوري کرد

.و ناگهان جان اسنو احساس شرمساري کرد
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بنجن استارك در . سمول بزدل هم باشد در خودش شجاعت پذیرش سرنوشتش به مانند یک مرد را یافته بود

کند که بود که در دیوار یک مرد تنها چیزي را کسب میآخرین شبی که جان او را زنده دیده بود گفته 

شنیده بود . دهي خامی هستی که هنوز بوي تابستون میجان، تو گشتی نیستی، فقط پسربچه. شایستگیش را دارد

.رسند؛ در دیوار یا باید بزرگ شد یا مردها به بلوغ میها زودتر از سایر بچهکه حرامزاده

».رفتارم بچگانه بود. حق با توئه«. جان آه عمیقی بیرون داد

»خوري؟مونی و با من سوگند میپس 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 . در تونل باریکی هدایت کردند که از میان یخ حفر شده بودهایشان را اسب. سیصد فرسنگ درازایش

هایی آهنین راهشان را سد سه مرتبه میله. آوردند و راهشان پیچ و خم داشتسرد تاریک از اطراف فشار می

. کردند و مجبور به توقف شدند تا بوئن مارش کلیدهایش را در بیاورد و زنجیرهاي عظیم محافظ را بگشاید

هوا سردتر از یک . کردن موقع انتظار در پشت سر پیشکار اعظم، فشار وزن عظیم یخ به پایین را حس میجا

وقتی در سمت شمالی دیوار دوباره به نور عصر وارد شدند، به طرز غریبی احساس . ترحرکتقبر بود، و بی

.آسایش کرد

اونا هیچ وقت جرات ... اونا... هاوحشی«. کردسم به خاطر درخشش ناگهانی پلک زد و با دلهره به اطراف نگاه 

»کنند؟جرات می. کنند که این همه به دیوار نزدیک بشننمی

شان سوار اسب کنندههاي مشایعتوقتی بوئن مارش و گشتی. جان روي زینش سوار شد» .هیچ وقت نکردند«

.ن از تونل خارج شدگوست جست و خیز کنا. 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

در یک چشم بهم زدن به راه افتاد، روي زمین . چشیدظاهراً هوا را می. گوست سرش را بلند کرد» .بله، سرورم«

.شدها ناپدیدپهناور پوشیده از علف هرز سرعت گرفت و بین درخت
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جان با پدرش و جوري و برادرش راب زیاد به شکار رفته . به محض ورود به جنگل، در دنیاي متفاوتی بودند

جنگل اشباح کامالً مشابه بود، و در . شناختها در اطراف وینترفل را میبه مانند هر مردي جنگل گرگ. بود

.داد خیلی متفاوت بودعین حال احساسی که به آدم دست می

اي هر سایه. دادها از انتهاي دنیا گذشته بودند؛ به شکلی همه چیز را تغییر میآن. همه به علت شناخت بودشاید 

آوردند و راه نور خورشید در حال درختان نزدیک به هم فشار می. رسیدتر به نظر میتر، هر صدایی شومتیره

ن با صدایی شبیه به شکستن استخوان خرد هایشاي نازکی از برف زیر سم اسبالیه. کردندغروب را سد می

انداخت، مانند این بود که انگشت سردي روي فقرات جان به باال ها را به خش خش میوقتی باد برگ. شدمی

.دیوار پشت سرشان بود و تنها خدایان از آنچه در پیش بود اطالع داشتند. شودکشیده می

ي بازي در عمق جنگل که نه که به مقصدشان رسیدند؛ محوطهرفتتر میها پایینخورشید داشت از اوج درخت

جان نفسی کشید و دید که سم تارلی خیره . 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 کرد، ها نیز نمیحتی در جنگل گرگ. مانده است

هاي افتاده مفروش بود، سرخ خون در باال، کف جنگل با برگ. هاي نه تا از آناي در محاصرهبرسد به بیشهچه 

هاي عریض صاف به رنگ پریدگی استخوان بودند و نه صورت به داخل نگاه تنه. سیاه پوسیدن در زیر

هایشان دستور داد که اسببوئن مارش. ها قرمز و به سختی یاقوت بودي خشک شده در چشمشیره. کردندمی

».اش کنیماینجا مکانی مقدسه، نباید آلوده«. را بیرون از محوطه ببندند

هیچ کدام شبیه . ها نگاه کردوارد بیشه که شدند، سمول تارلی آهسته چرخید، به نوبت به هر یک از چهره

».کنندخدایان باستان تماشامون می«: زمزمه کرد. دیگري نبود

.زانو زد و سم کنار او زانو زدجان » .بله«

شد، با هم جمالت را بازگو کردند روشن به شب سیاه تبدیل میشد و روز نیمهدر حالی که نورِ از غرب محو می

. و صدایشان سکوت غروب بیشه را شکست

مان مرگم تا ز. شودرسد و نوبت نگهبانی من آغاز میشب فرا می. سخنانم را بشنوید و شاهد بر سوگندم باشید«

من . من همسري اختیار نخواهم کرد، زمینی مالک نخواهم شد، پدر فرزندي نخواهم شد. خاتمه نخواهد یافت
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ام زندگی خواهم کرد و خواهم من در مکان انجام وظیفه. تاج به سر نخواهم گذاشت و افتخار کسب نخواهم کرد

سوزد، من آتشی هستم که در برابر سرما می. من مراقب روي دیوار هستم. من شمشیر در تاریکی هستم. مرد

من . کندها محافظت میکند، سپري که از قلمروي انسانآورد، شیپوري که خفتگان را بیدار مینوري که سحر می

».آیندهایی که میگذارم، امشب و تمام شبزندگی و شرفم را در گروي نگهبانان شب می

حاال مثل مردي از نگهبانان . شما مثل پسربچه زانو زدید«: تبوئن مارش با لحنی جدي گف. جنگل ساکت شد

».شب برخیزید

شان ها براي عرض تبریک و لبخند احاطهگشتی. جان دستش را دراز کرد و سم را به روي پاهایش بلند کرد

ره تاریکی دا. دیگه بهتره برگردیم، سرورم«: ، که به بوئن مارش گفت191کردند؛ همه جز جنگلبان پیر، دایون

».شه و چیزي در بوي امشب هست که ازش خوشم نمیادمسلط می

جان متوجه شد و دلهره برش . شدو ناگهان گوست برگشته بود و به آرامی از بین دو درخت نیایش خارج می

...مانند درختان. موي سفید و چشمان قرمز: داشت

»اون چیه که پیدا کرده؟«: رسیدبوئن مارش با اخم پ. چیزي سیاه. هایش داشتگرگ 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. خدایان رحم کنند«: دایون زمزمه کرد

191 Dywen
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ادارد-49

ادارد استارك را از خواب مختصر ناشی از ها کرد که صداي سم اسبها نفوذ مینیمه 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

. ارغوانی آرامش را از صبح با چکاچک شمشیر و تاختن از روي جنگجوهاي قالبی پر شده از کاه گرفته بودند

ي یک اي با نوك آهنین را به کلهلگان روي زمین سخت چهار نعل تاخت تا نیزهند تماشا کرد که سندور ک

.همراه با شوخی و فحش محافظین لنیستري، پارچه دریده شد و کاه به هر طرف پخش شد. مترسک فرو کند

تصور تر از آنچه بود که نداین نمایش شجاعانه به افتخار منه؟ اگر چنین بود، سرسی ابله: با خودش فکر کرد

...لعنت به اون زن، چرا فرار نکرده؟ بهش فرصت پشت فرصت دادم. کردمی

سنسا، همچنان افسرده، با اخم به . ند صبحانه را با دخترهایش و سپتا موردان خورد. صبح ابري و دلگیر بود

. تمام خوردکرد، اما آریا هر چه را که جلویش چیدند با اشتهاي غذایش زل زده بود و از خوردن امتناع می

تونم، پدر؟ می. ي دیگه داریمگه که قبل اینکه امروز عصر به کشتی سوار بشیم، وقت براي یه جلسهسیریو می«

».ي وسایلم رو جمع کردمهمه

خوام تا ظهر آماده می. ي کوتاه، و حتماً طوري باشه که وقت حمام و تعویض لباس برات باقی بمونهیه 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 نمیمن اجازه

گذارم کشتی رو از به هیچ وجه نمی. رم، لرد اداردمن 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
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تو در مقام مورد تردید قرار دادن تصمیماتشون . دهسنسا، پدرت صالح رو بهتر تشخیص می«: سپتا موردان گفت

».نیستی

.داخت و گریان به خارج از اتاق دویداز میز عقب کشید، صندلیش را به زمین ان» !منصفانه نیست«

وقتی همه به سالمت در . سپتا، بذارید که بره«. سپتا موردان برخاست، اما ند با دست اشاره کرد که دوباره بنشیند

.اش را تمام کندسپتا سرش را خم کرد و نشست تا صبحانه» .کنم که بهش تفهیم کنموینترفل بودیم، سعی می

هایش افتاده بودند، شانه. که استاد بزرگ پایسل در اتاق ادارد استارك به مالقاتش آمدیک ساعت بعد آن بود 

سرورم، پادشاه رابرت فوت «. انگار وزن زنجیر حجیم استادي دور گردنش دیگر از تحملش خارج شده بود

».خدایان بهشون آرامش ببخشند. کردند

عجیب بود » .بهش عشق و خنده و لذت نبرد بحق رو بدنخدایان . نه، اون از آرامش متنفر بود«: ند پاسخ داد

. منتظر این مالقات بود، با این حال همراه این خبر چیزي در درونش مرد. کردکه این همه احساس تهی بودن می

اي که از آن اما او دست رابرت بود و لحظه... حاضر بود تمام القابش را در عوض آزادي براي گریستن بدهد

برج دست تا حداکثر مقداري که » .لطف کنید و اعضاي شورا رو به اینجا دعوت کنید«. رسیده بودواهمه داشت 

.شد در مورد تاالر شورا گفتآمد تحت محافظت بود؛ این را نمیي خودش و تامارد برمیاز عهده

این همه تازه شه تا فردا به تاخیر انداخت که غم ما سرورم؟ مطمئناً امور مملکت رو می«. پایسل پلک زد

».نباشه

».متاسفانه باید بالفاصله تشکیل جلسه بدیم«: ند آرام اما قاطع گفت

ها را شتابان به دنبال خدمتکارهایش را صدا زد و آن» .هر طور حضرت دست دستور بدن«. پایسل تعظیم کرد

.ذیرفتدستوراتش فرستاد، سپس با سپاس تعارف ند براي صندلی و فنجانی از شراب شیرین را پ

سروران من، «. سر باریستان سلمی اولین کسی بود که با زره و رداي یکدست سفیدش سر دعوت حاضر شد

».ي مرخصی بدید تا در محضرشون حاضر باشملطفاً اجازه. جاي من در کنار پادشاه جوانه

».جاي شما اینجاست، سر باریستان«: ند به او گفت
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سواري هایش از اسباي شب پیش را به تن داشت و چکمهآبی و کاله نقرهفینگر نفر بعد بود، هنوز مخمل لیتل

اون کار کوچک که به «. سپس به ند رو کرد» سروران من«: هیچ دلیل خاصی لبخند زد و گفتبی. غبارآلود بود

».من سپردید ترتیبش داده شده، لرد ادارد

خته بود، صورت تپلش پودر تازه خورده بود، واریس همراه عطر استوقدوس وارد شد، پوستش از حمام گل اندا

. انگیزي دارندهاي کوچک امروز آواز غمپرنده«: موقع نشستن گفت. صدا بودندهاي لطیفش کامالً بیدمپایی

»تونیم شروع کنیم؟می. مملکت سوگواره

».وقتی لرد رنلی تشریف آورد«: ند گفت

».لی شهر رو ترك کردهمتاسفانه لرد رن«. واریس با تاسف به او نگاه کرد

.ند روي حمایت رنلی حساب کرده بود» شهر رو ترك کرده؟«

آخرین بار که . ي عقب خارج شدندیک ساعت قبل از سحر، به همراه سر لوراس و پنجاه محافظ از دروازه«

».گاردنتاختند، حتماً به مقصد استورمز اند یا هايدیده شدند، چهار نعل به جنوب می

ي آخرین نامه. شد کردآمد، اما هیچ کاري نمیند از ظاهرش خوشش نمی. رنلی و صد سربازشاین هم از 

. دیشب پادشاه منو به حضور خواندند و بهم دستور دادند که آخرین فرامینشون رو ثبت کنم«. رابرت را درآورد

سر . رگش گشوده بشهلرد رنلی و استاد بزرگ پایسل شاهد بودند که رابرت نامه رو مهر کرد تا بعد از م

»کنید؟باریستان، لطف می

. نامه را باز کرد و خواند» .مهر پادشاه رابرته و شکسته نشده«. ي گارد شاهنشاهی کاغذ را معاینه کردفرمانده

طبق این سند، لرد ادارد استارك محافظ مملکت اعالم شده، در مقام نیابت سلطنت، تا زمان به سن بلوغ «

».کنندروایی میرسیدن وارث، فرمان

نه به پایسل، نه به . ند با خودش گفت، و از قضا ایشون به سن بلوغ رسیده، اما این فکر را به زبان نیاورد

واریس اعتماد نداشت و سر باریستان طبق شرف مقید به محافظت و دفاع از پسري بود که پادشاه جدید 

ي تلخی در دهان ند لزوم فریبکاري مزه. کردا نمیي پیر به این سادگی جافري را رهشوالیه. کردتصورش می
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دانست که باید با ظرافت قدم بردارد، باید شورا را حفظ کند و تا زمان مستحکم شدن نیابت داشت، اما می

وقتی آریا و سنسا جایشان در وینترفل امن باشد و لرد استنیس با تمام قوایش به . سلطنتش به بازي ادامه دهد

.اه برگشته باشد، فرصت کافی براي رسیدگی به موضوع جانشینی خواهد داشتبارانداز پادش

فینگر و انگشتان قید لیتلدانست که پشت چشمان خمار پایسل، لبخند بیهایشان را تماشا کرد، نمیند قیافه

افظ ي رابرت، مقام لرد محاز این شورا تقاضا دارم که طبق خواسته«. مضطرب واریس چه افکاري مخفی شده

».منو تایید کنه

»...سروران، عفو کنید، پیشکار سلطنتی اصرار داره«. تام چاق به اتاق قدم گذاشت. در باز شد

سروران ارجمند، پادشاه خواستار حضور فوري شوراي کوچک در «. پیشکار سلطنتی وارد شد و تعظیم کرد

».تاالر تخت سلطنت هستند

پادشاه مرده، اما به هر حال با شما «. ت؛ احضار شدن غافلگیرش نکردي سریع را داشند از سرسی انتظار حمله

».تام، اگه ممکنه اسکورت تشکیل بده. میاییم

اي واریس، پایسل و سر باریستان با فاصله. ها بازویش را به ند دادفینگر براي کمک در پایین رفتن از پلهلیتل

رداهاي . هم هشت نفر، بیرون برج منتظرشان بودندپوش، رويدو ردیف سرباز زره. اندك دنبالشان آمدند

ارغوانی لنیسترها به چشم . ها را به سمت دیگر حیاط مشایعت کردندخاکستریشان با باد جنبیدند و آن

.ها خشنود بودهاي باالي باروها و دروازهخورد، اما ند از تعداد ردا طالیینمی

و طالیی، و کالهخودي با تاجی بلند زیر بغلش، دم در تاالر ي نقش و نگار دار سیاه جینس اسلینت، با زره

افرادش درهاي بزرگ بلوط را که بیست پا ارتفاع و بندهاي . فرمانده تعظیم خشکی کرد. ها رسیدسلطنتی به آن

.برنزي داشتند، با هل دادن گشودند

رت جافري از خاندان برتیون و همه به اعلیحض«: پیشکار سلطنتی به داخل هدایتشان کرد و با صداي بلند گفت

ها، فرمانرواي هفت پادشاهی و محافظ ها و نخستین انسانها و راینلنیستر، اولین با اسم او، پادشاه اندال

».مملکت، احترام بگذارید
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فینگر، به کمک لیتل. کشید، راهی طوالنی بودتا انتهاي دیگر تاالر، جایی که جافري روي تخت آهنین انتظار می

. دیگران دنبالش کردند. نامیداستارك به آهستگی به سمت پسري لنگ لنگان رفت که خودش را پادشاه میند

ها از روي اولین بار که این مسیر را پیموده بود، پشت اسب و شمشیر در دست بوده و اژدهاهاي تارگرین

دانست که آیا جافري نیز به همان نمی. دیوارها شاهد بودند که چطور جیمی لنیستر را وادار به تسلیم تخت کرد

.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

سپر ي کامل پوشیده بودند، فوالد لعابدار از کالهخود تا پاشنه، رداي دراز سفید روي شانه،زره. را گرفته بودند

سرسی لنیستر و دو فرزند کوچکترش پشت سر بارس و سر مرین ایستاده . براق سفید بند شده روي بازوي چپ

. دوزي آن به سفیدي کف دریا بودندهاي میري حاشیهملکه ابریشمی به سبزي دریا پوشیده بود و توري. بودند

.تاج روي سرش با آن جفت بودیمروي انگشتش انگشتر طال با یاقوتی به درشتی تخم کبوتر داشت و ن

. ها نشسته بودي زربافت و کاله ساتن سرخ در میان خارها و نیزهتنهها، پرنس جافري با نیمباالي سر آن

ي دودي و خاکستري و کالهخود با سر زره. هاي باریک تخت موضع گرفته بودسندور کلگان در پایین پله

.اش را پوشیده بودتازي

هایشان را رداهاي ارغوانی شانه. حافظین لنیسترها شمشیر به کمر پشت تخت مراقب بودندبیست نفر از م

فینگر به قولش عمل کرده بود؛ در اما لیتل. پوشانده بودند و شیرهاي فوالدي بر تاج کالهخودشان نشسته بودند

گهبانان شهر خبردار ایستاده تمام طول دیوارها، مقابل تابلوهاي مناظر شکار و نبرد رابرت، نفرات ردا طالیی ن

پنج به یک نسبت به لنیسترها . اي با نوك سیاه آهنین را در دست داشتي هشت پایی نیزهبودند، هر مرد دسته

.برتري قوا داشتند

.فینگر نگه داشتي لیتلبراي کمک در حفظ تعادل، دستش را روي شانه. سوختوقتی ایستاد پایش از درد می

هایی زردوزي شده بود؛ پنجاه شیر غرنده در یک سمت، پنجاه ي کاله ساتن قرمزش طرحرو. جافري ایستاد

دهم که تمام تدارکات الزم براي من به شورا فرمان می«: پسرك اعالم کرد. گوزن جهنده در سمت دیگر
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ي شورایم امروز پذیراي سوگند وفاداري اعضا. مایلم ظرف دو هفته تاجگذاري کنم. تاجگذاري مرا انجام بدهند

».هستم

».لرد واریس، لطف کنید و اینو به لیدي لنیستر نشون بدید«. ي رابرت را درآوردند نامه

این قراره سپر شما باشه، . محافظ مملکت«. ملکه به جمالت نگاهی انداخت. خواجه نامه را به سرسی رساند

ر تکه پاره کرد، ولشان کرد تا روي زمین ها را به چهانامه را از وسط پاره کرد، نصفه» سرورم؟ یه تکه کاغذ؟

.بریزند

».هاي پادشاه بودنداونا وصیت«: سر باریستان با بهت گفت

اي لرد ادارد، آخرین بار که صحبت کردیم به من توصیه. ما حاال پادشاه جدیدي داریم«: سرسی لنیستر پاسخ داد

زانو بزنید و به پسرم سوگند وفاداري بخورید، تا ما . زانو بزنید، سرورم. بگذارید لطفتون رو جبران کنم. کردید

بهتون اجازه بدیم که از مقام دست استعفا بدید و باقی روزهاي عمرتون رو در برهوت دلگیري که بهش خونه 

».گید بگذرونیدمی

فیصله اگر او این چنین مصمم بود که همین جا و همین حاال موضوع را » .تونستمکاش می«: ند با جدیت گفت

لرد استنیس وارث . پسر تو حقی بر تختی که روش نشسته نداره«. گذاشتاي باقی نمیدهد، براي ند چاره

».حقیقی رابرته

»!دروغگو«: جافري صورتش سرخ شد و فریاد کشید

»مامان، منظورش چیه؟ مگه حاال جاف پادشاه نیست؟«: دلی از ملکه پرسیدپرنسس میرسال با ساده

سر باریستان این خائن رو . کنی، لرد استاركخودت رو با زبان خودت محکوم می«: گفتسرسی لنیستر 

».بازداشت کن

ي محافظین استارکی بود که فوالد در یک چشم بهم زدن در محاصره. ي کل گارد شاهنشاهی مردد بودفرمانده

.برهنه در مشتشان داشتند
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صداي » کنید سر باریستان تنهاست، سرورم؟فکر می. و حاال خیانت از حرف به عمل تبدیل شد«: سرسی گفت

هاي گارد شاهنشاهی و شوالیه. ناهنجار کشیده شدن فلز روي فلز بلند شد و تازي شمشیر در دست داشت

.بیست محافظ لنیستري به حمایت از او به راه افتادند

»!دمفرمان میهمشون رو بکشید، من ! بکشیدش«: ي پادشاه از تخت آهنین داد کشیدپسر بچه

فرمانده، ملکه و «: خطاب به جینس اسلینت گفت» .اي برام باقی نذاشتیدچاره«: ند به سرسی لنیستر گفت

».اي نرسه، فقط تحت محافظت به اقامتگاه سلطنتی مشایعتشون کنبهشون صدمه. هاش رو بازداشت کنبچه

هایشان صد ردا طالیی نیزه» !ن نگهبانی شهرسربازا«: جینس اسلینت موقع بر سر گذاشتن کالهخودش داد کشید

.را پایین آوردند و جلو آمدند

به افرادت بگو که شمشیرهاشون رو بندازند، الزم نیست . خوام خونی ریخته بشهمن نمی«: ند به ملکه گفت

»...کسی

ها وب نیزه از دندهنوك سرخ مرط. اش را به پشت تامارد فرو کردترین ردا طالیی نیزهاي قاطع، نزدیکبا ضربه

قبل از برخورد شمشیرش به . حسش افتادبیرون زد، چرم و زنجیر را پاره کرد، شمشیر تام چاق از انگشتان بی

.زمین، مرده بود

کین چرخید، فلز برق زد، با چند . جینس اسلینت شخصاً گلوي وارلی را برید. فریاد ند خیلی دیر بلند شد

سپس . رسید که شاید راه فرارش را باز کنداي به نظر میدار را عقب راند؛ لحظهترین نیزهي سریع نزدیکضربه

ي اول سندور کلگان مچ دست شمشیر کین را قطع کرد؛ ضربه دوم او را به زانو انداخت ضربه. تازي به او رسید

.و از شانه تا جناغ درید

ي او از غالف درآورد و نوکش را زیر چانهفینگر خنجر ند رامردند، لیتلدر حالی که افرادش در اطرافش می

».یادتون که هست، بهتون هشدار دادم که به من اعتماد نکنید«. لبخندش عذرخواهانه بود. گرفت
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آریا-50

.آریا دفعش کرد و شمشیرهاي چوبی صدا دادند. و سر او را هدف گرفت» باال«: سیریو فورل بلند گفت

صداي تلق باعث شد که سیریو . شمشیر آریا براي مقابله با آن جهید. آمدو شمشیر صفیرکشان» چپ«: داد زد

.هایش را به هم بزندنوك دندان

آریا هر ضربه را . تر، همراه با پیشروي به جلوتر و سریع، سریع»چپ«و دوباره » چپ«و » پایین«و » راست«

.کشیدکرد و عقب میدفع می

ي د، آریا یک قدم به بغل گذاشت، شمشیر او را دفع کرد و به قصد شانهو وقتی او ضربه ز» .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. مویش، سنگین از عرق، جلوي چشمش افتاد

شدند و در تاالر کوچک صداي تلق تلق تلق طنین کلماتش محو می» .پایین.چپ«: خواندسیریو می

»!چپ. پایین. چپ. راست. چپ. باال. چپ. چپ«. انداختمی

اش خورد، سوزش ناگهانی به خاطر اینکه از جهت اشتباه بلند شد بیشتر آزار دهنده تیغ چوبی به باالي سینه

به خودش . دریا به خواب برود، خونمردگی جدیدي خواهد داشتموقعی که جایی روي » ...آآخ«: داد زد. بود

.دهدهر 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«: آریا قیافه گرفت و با حرارت گفت

».ايمردهو حاال تو یه دختر . کامالً درسته«

».اما تو دروغ گفتی«

».دیديها و بازوم حقیقت رو فریاد کشیدند، اما تو نمیچشم. کلماتم دروغ گفتند«

»!کردمدیدم، هر لحظه تو رو تماشا میمی«
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بیا، شمشیر رو کنار بذار، حاال وقت گوش . بینهرقاص آب می. تماشا کردن به معناي دیدن نیست، دختر مرده«

».دادنه

سیریو فورل شمشیرباز برتر دریاساالر «. او را تا کنار دیوار دنبال کرد و او آنجا روي نیمکت نشستآریا

»دونی که چطور به این درجه رسید؟براوس بود، اما آیا تو می

».تو بهترین شمشیرباز شهر بودي«

بهترین بود؟ حاال بهت تر بودند، چرا سیریو فورلتر، جوانتر، چابکدرسته، اما چرا؟ مردهاي دیگه قوي«

. گوش بده. دیدن، به واقع دیدن لب مطلبه«. نوك انگشت کوچکش را با مالیمت روي پلکش گذاشت» .گممی

گردن انگیز، و وقتی برمیي شگفتهاي ناشناختهرن، به سرزمینوزه میهاي براوسی تا جایی که باد میکشتی

هاي راه حیواناتی که نظیرشون رو ندیدي، اسب. جیبی میارنناخداهاشون براي باغ وحش دریاساالر حیوانات ع

هاي پشمالو به بزرگی گاو، مانتیکورهاي نیشدار، ببرهایی که راه، چیزهاي خالدار گنده با گردن دراز، موش

سیریو فورل این . هاشون شبیه داسهکنند، سوسمارهاي وحشتناکی که پنجههاشون رو در کیسه حمل میبچه

.دهچیزها رو دی

. اش رو تعریف کنم شمشیرباز برتر تازه مرده بود و دریاساالر سراغ من فرستادخوام خاطرهروزي که می

وقتی به . هاي زیادي به محضرش اومده بودند و به همون تعداد نامزد رو بدون ذکر دلیل رد کرده بودبراوسی

فت که یکی از ناخداها این حیوون رو بهم گ. ي زرد چاقی داشتحضورش رسیدم، نشسته بود و در بغلش گربه

»مشابه این خانم رو به عمرت دیدي؟«: ازم پرسید. ي ماوراي محل طلوع خورشید آوردهبراش از جزیره

و دریاساالر خندید و همون روز » .بینمهاي براوس هزار تا مشابهش رو میهر شب در کوچه«: و من بهش گفتم

».من شمشیرباز برتر نامیده شدم

».شممتوجه نمی«. اش در هم رفتقیافهآریا

اي بقیه انتظار داشتند که حیوون افسانه. ي عادي بود، همینگربهه یه گربه«. هایش را به هم زدسیریو دندان

پروري چاق هاي دیگه نبود، فقط به خاطر تنبزرگتر از گربه. گفتند چقدر بزرگهمی. دیدندباشه، پس همینو می
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هاش در گوش. هاي کوچک نازي دارهگفتند چه گوشمی. دادي خودش بهش غذا میسفرهبود، دریاساالر از

و با وجود اینکه دریاساالر بهش خانم گفت به وضوح نر بود، و دیگران . ها جویده شده بوددعواي بین گربه

»کنی؟گوش می. دیدنداي ماده میگربه

».تتو چیزي رو دیدي که وجود داش«. آریا رویش فکر کرد

ها حقیقت رو ده، اما چشمگه و مغز فریبمون میقلب دروغ می. هاتهتنها کاري که الزمه باز کردن چشم. دقیقاً«

بعدش . با پوستت حس کن. با دماغت بو کن. با دهنت بچش. هات بشنوبا گوش. هات نگاه کنبا چشم. بینندمی

».شهمیرسه، و به این ترتیب حقیقت آشکار 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 دادسیریو فورل به خودش اجازه

».نیدل رو در دستت بذاریم

»...صبر کن تا به جان نشون بدم! بله«: آریا با اشتیاق گفت

.آریا برگشت. ناگهان با صداي بلند باز شدندپشت سرش درهاي بزرگ چوبی تاالر کوچک

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. ي کامل داشت، اما روبندش باال بوداو زره. بودند

ها پیرهن زنجیرباف روي چرم سخت و کاله ردا سرخ. سر مرین ترنت: وینترفل به خاطر آوردمالقات پادشاه از

».آریا استارك، با ما بیا دختر«: شوالیه گفت. فلزي با تاج شیر داشتند

»خواي؟چی می«. آریا با دودلی لبش را جوید

».خواد تو رو ببینهپدرت می«

چی شده که لرد ادارد به جاي افراد خودش «. ورل بازوي او را گرفتآریا یک قدم به جلو برداشت، اما سیریو ف

».لنیسترها رو فرستاده؟ متحیرم
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».این موضوع به تو مربوط نیست. از حد خودت تجاوز نکن، مربی رقص«: سر مرین گفت

.لنیسترها خندیدند. شمشیر چوبیش را باال گرفت» .فرستادپدرم تو رو نمی«: آریا گفت

ي گارد خوردهمن از شمشیرهاي سفید، یکی از برادرهاي قسم. اون چوب رو بنداز، دختر«: او گفتسر مرین به 

».شاهنشاهی هستم

».اگه نخوام مجبور نیستم با تو بیام. کش، وقتی که پادشاه قبلی رو کشتهمین طور شاه«: آریا گفت

.خودش را پایین کشیدروبند کاله» .بگیرینش«: به افرادش گفت. صبر سر مرین ترنت تمام شد

براي آرام کردن . آریا ناگهان ترسید. دادها جلو آمدند، با هر قدمشان زنجیر به آهستگی صدا میسه نفر از آن

.بردتر از شمشیر میترس عمیق: شتاب قلبش به خودش گفت

همون جا که «. ها آمدزد به میان آناش میسیریو فورل در حالی که شمشیر چوبیش را با مالیمت روي چکمه

»کنید؟شما مردید یا سگ که یه بچه رو تهدید می. هستید بایستید

».از سر راه بکش کنار، پیرمرد«: ها گفتیکی 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

».زنیبیشتري با من حرف می

آریا . کننده ضربه زدچوب دوباره با سرعتی مبهوت. مرد شمشیرش را از غالف کشید» .ي کچلمزادهحرا«

محافظ در حالی که با احتیاط انگشتان . صداي بلند شکستن شنید و شمشیر محکم روي کف سنگی تاالر افتاد

»!دستم«: کشیداش را نگه داشته بود داد میشکسته

».بی رقص فرزينسبت به یه مر«: سر مرین گفت

».تو نسبت به یه شوالیه کندي«: سیریو جواب داد

».براوسی رو بکشید و دختره رو برام بیارید«: شوالیه سفید دستور داد
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پنجمیِ انگشت شکسته، تف کرد و با دست چپ خنجرش را . چهار محافظ لنیستري شمشیرهایشان را کشیدند

.درآورد

بدنش حالت رقاص آب را گرفت که تنها پهلویش را به حریف عرضه هایش را به هم زد،سیریو فورل دندان

آریا دخترم، درس رقص امروز «: اي از لنیسترها چشم بردارد، بدون نگاه به آریا گفتبدون اینکه لحظه. کردمی

».بدو پیش پدرت. بهتره حاال دیگه بري. تموم شد

چابک «: زمزمه کرد. هایش گوش کندخته بود که به حرفخواست او را تنها بگذارد، اما او به آریا آموآریا نمی

».مثل آهو

».صحیح«: شدند گفتسیریو فورل در حالی که لنیسترها نزدیک می

کرد، اکنون که سیریو را تماشا می. آریا که شمشیر چوبی خودش را محکم در دستش گرفته بود، عقب کشید

ها از سه جهت با شمشیر ردا سرخ. آوردهي جنگیدن را در میهایشان، سیریو تنها ادامتوجه شد که موقع مبارزه

ها زره زنجیرباف روي سینه و بازو داشتند و قطعات فلزي به آن. هایشان به او یورش بردنددر دست

هایشان برهنه بود و کالهشان دست. پوشاندشلوارهایشان دوخته شده بود، اما ساق پایشان را تنها چرم می

.هایشان حفاظی نداشت، اما چشممحافظ دماغ داشت

او . آریا مردي را ندیده بود که چنین سریع حرکت کند. ها نماند، بلکه به چپ چرخیدسیریو منتظر رسیدن آن

. مرد دوم که تعادل درست نداشت، به آغوش اولی رفت. یک شمشیر را با چوبش دفع کرد و از دومی کنار کشید

ها پرید، سر رقاص نگهبان سوم از روي آن. ردا سرخ با هم به زمین افتادندسیریو با چکمه به پشت او زد و دو 

خون در سوراخ قرمزي که قبالً محل چشم . سیریو سرش را پایین کشید و به باال ضربه زد. آب را هدف گرفت

.چپ نگهبان بود جمع شد و او با فریاد روي زمین افتاد

مرد خنجردار . ورت یکی زد و کاله فلزیش را از روي سرش قاپیدسیریو با لگد به ص. شدندها بلند میافتاده

آخرین ردا قرمز با . ي زانوي مرد را خرد کردسیریو آن را با کالهخود دفع کرد و با چوبش کاسه. اي زدضربه

سیریو به راست چرخید و ضربه به میان . فریاد فحش داد و حمله کرد، با هر دو دست شمشیرش را پایین آورد

مرد . شمشیر زنجیر و چرم و گوشت را برید. کرد برخیزدکالهخود فرود آمد که سعی میي مرد بین و شانهگرد
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قبل از اینکه قاتلش فرصت آزاد کردن شمشیرش را داشته باشد، سیریو به روي . فریاد کشان به روي زانو افتاد

، گلویش را گرفته بود و صورتش سیاه اي کرد و به عقب تلو تلو خوردي خفهنگهبان 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. شدمی

».عرضههاي بیکودن«. شنید که سر مرین موقع بیرون کشیدن شمشیرش از غالف فحش داد. بودند

آریا دخترم، «: بدون اینکه به آریا نگاهی بیندازد گفت. ا بهم زدهایش رسیریو فورل دوباره حالت گرفت و دندان

».فوراً برو

ها پوشیده با فلز، ها، گلو و دستاي سفید، ساقشوالیه سر تا پا در زره: دیدآریا می. ها ببینگفته بود که با چشم

ي چرمی و یو با جلیقهسیر: در مقابل آن. ها پنهان پشت کالهخود بلند سفید، و فوالد برنده در دستچشم

».سیریو، فرار کن«: داد کشید. شمشیر چوبی در دست

سیریو از جلوي شوالیه به » .کنهشمشیرباز برتر براوس فرار نمی«: زد سیریو گفتموقعی که سر مرین ضربه می

چوب در یک چشم بهم زدن، چند ضربه به شقیقه، آرنج و گلوي شوالیه زده بود، صداي برخورد. کنار رقصید

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 کردضربه

.چهارمی چوب را شکست و از مغز سربی گذشت، چوب سیریو را دو نیم کرد

.کنان چرخید و دویدآریا گریه

یک شاگرد نانوا که سینی چوبی در . هاي آشپزخانه و آبدارخانه گذشتکور و هول از میان آشپزها و کمک

پخت روي زمین پخش هاي معطر تازهآریا او را سرنگون کرد، قرص نان. دست داشت، سر راهش سبز شد

ز و ساطور در دست به او صداي فریاد از پشت سرش بلند شد و قصاب تنومندي را دور زد که با دهان با. شدند

.هاي قصاب تا آرنج سرخ بودنددست. خیره شده بود

. صدا مثل سایهبی. چابک مثل آهو. همه چیزهایی که سیریو فورل به او آموخته بود به سرعت از ذهنش گذشتند

نیرومند . بردتر از شمشیر میترس عمیق. خونسرد مثل آب ساکن. فرز مثل مار. بردتر از شمشیر میترس عمیق
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. کسی که اسیر ترس شود قبل از شروع باخته. بردتر از شمشیر میترس عمیق. درنده مثل گرگ. مثل خرس

وقتی به . بردتر از شمشیر میترس عمیق. بردتر از شمشیر میترس عمیق. بردتر از شمشیر میترس عمیق

براي یک لحظه . زدلیز بود و نفس نفس میهاي مارپیچ رسید، مشتش که شمشیر چوبی را گرفته بود از عرقپله

رساند که تا برج دست از روي حیاط کوچک اي میباال یا پایین؟ باال او را به پل سرپوشیده. خشکش زد

سیریو یک بار گفته بود که هیچ . ها انتخابش را از آریا انتظار داشتندگذشت، اما مطمئناً مسیري بود که آنمی

ي سنگی آریا پایین رفت، چرخید و چرخید، هر بار از روي دو یا سه پله. نتظار دارندوقت کاري نکن که ازت ا

ي آبجو چیده به سرداب گنبددار غارمانندي وارد شد که در هر طرفش تا ارتفاع بیست پایی بشکه. باریک پرید

.شدي باریک مرتفعی وارد میتنها روشنایی از پنجره. بودند

جرات برگشتن از آن . وجی وجود نداشت جز همان راهی که از آن وارد شده بودراه خر. بست بودسرداب بن

. گفت که چه اتفاقی افتادهکرد و میباید پدرش را پیدا می. توانست بماندها را نداشت، اما اینجا هم نمیپله

.کردپدرش از او محافظت می

اي به روي دیگري آن قدر باال رفت که شکهآریا شمشیر چوبیش را به کمربندش فرو برد و با پریدن از روي ب

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. پنجره مانند تونلی بود که به باال و خارج شیب داشت

.ر سمت دیگر حیاط نگاهی انداختسطح زمین رسید، به برج دست د

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 . ي زنجیربافش آغشته به خون بودتنهزیرش مانده بود و پشت نیم

.داد که چه کسی استتشخیص نمی. فید استدوزي ساتن سپشم خاکستري با حاشیه

ها دنبالش آمده بودند؟ به یاد افتاد؟ پدرش کجا بود؟ چرا ردا سرخچه اتفاقی داشت می» .نه«: زمزمه کرد

اگه یه دست ممکنه بمیره، چرا دومی . هاي آن مرد ریش زرد افتاد، همان روزي که هیوالها را یافته بودگفته

موقع خروج از پنجره از . نفسش را براي گوش دادن نگه داشت. چشمانش حس کردنمیره؟ آریا اشک را در 

.شنیدسمت برج دست صداي جنگیدن، داد و فریاد، چکاچک فوالد را می
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...پدرش. توانست به آنجا برگرددنمی

ها جوري و ویل و هیوارد راآن. براي یک لحظه ترس قدرت حرکتش را گرفته بود. آریا چشمانش را بست

توانستند پدرش را نیز بکشند، و او را در ها میآن. ها را، هر کس که بودهکشته بودند، و آن نگهبان روي پله

اما تظاهر به رقاص آب بودن » .برهتر از شمشیر میترس عمیق«: بلند گفت. صورتی که به دامش بیندازند

او را کشته بود، و او تنها یک دختر کوچک با ي سفید احتماالً اي نداشت، سیریو رقاص آب بود و شوالیهفایده

.زدهشمشیري چوبی بود، تنها و وحشت

ي سرخ قلعه. رسیدقلعه متروکه به نظر می. خاست با احتیاط اطراف را دید زدبه حیاط خزید، موقعی که برمی

ریا با حسرت به آ. شان مخفی شده بودندي اهالی پشت درهاي بستهحتماً همه. هیچ وقت خالی از سکنه نبود

ي دیگر اي به سایهچسبیده به دیوارها از سایه. باال به اتاق خوابش نگاه کرد، سپس از برج دست دور شد

گرفتند، او را فقط اینکه حاال گربه خودش بود و اگر او را می... هاستکرد که به دنبال گربهتظاهر می. خزید

.کشتندمی

داشت تا کسی نتواند ذشت، هر جا که ممکن بود پشتش را به سنگ نگه میها و روي دیوارها گاز بین ساختمان

موقعی که یواشکی از حیاط داخلی . ها رسیدي خاصی به اسطبلغافلگیرش بکند، و سرانجام بدون حادثه

دانست که طرفدار چه کسی پوش از مقابلش دوان دوان گذشتند، اما چون نمیگذشت، چند ردا طالیی زرهمی

هالن، استاد اسب وینترفل از زمانی که آریا به یاد داشت، کنار در . ر سایه نشست و گذاشت که بگذرندهستند د

آریا از . هاي سرخ داشتآن 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 کردمرگ 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. اجساد بیشتري در داخل بود؛ نوکري که با او چند بار بازي کرده بود و سه تا از محافظین پدرش

زدند مردهاي مرده حتماً داشتند آن را براي حمل به اسکله بار می. ر در اسطبل رها شده بودجعبه و صندوق کنا

یکی از اجساد، دسموند بود که شمشیرش را به آریا . آریا با احتیاط نزدیک شد. که مورد هجوم قرار گرفتند

هایش بدون دیدن به سقف شمبه پشت افتاده بود، چ. نشان داده بود و قول داده بود که از پدر او محافظت کند
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نزدیک او مردي با رداي سرخ و کالهخود شیر لنیسترها مرده . لولیدندها میها روي چشمزل زده بودند و مگس

آریا . ارزدها میي ده تا از این جنوبیدسموند به او گفته بود که هر شمالی به اندازه. اما تنها یک نفر. افتاده بود

»!دروغگو«. لگد زدناگهان با خشم به جسد 

ي آریا زین کردن اسب تنها نقشه. کشیدندقرار بودند، شیهه و خرناس میها از بوي خون در جاي خود بیحیوان

. ي شاهی بماند و سرانجام به وینترفل هدایتش خواهد کردکافی بود در جاده. و گریختن از قلعه و شهر بود

.تسمه و دهنه را از روي دیوار برداشت

حتماً در جنگ پرت شده بود . هاي افتاده توجهش را جلب کردگذشت، یکی از صندوقاز پشت ارابه میوقتی 

آریا ابریشم . چوب شکسته بود، در صندوق باز و محتویاتش روي زمین پخش بود. یا موقع بارگیري افتاده بود

اهی لباس گرم نیاز داشته ي شاما شاید در جاده. پوشید شناختهایی را که هیچ وقت نمیو ساتن و مخمل

...و در ضمن... باشد

رداي پشمی ضخیمی پیدا کرد، به همراه دامن مخمل و پیرهن . هاي پخش شده زانو زدروي خاك در میان لباس

اي که شاید امکان ي نقرهابریشم و چند تا لباس زیر، پیرهنی که مادرش برایش گلدوزي کرده بود، دستبند بچه

آن را جایی . در شکسته را از سر راه کنار زد و در داخل صندوق به دنبال نیدل گشت.  شدفروشش را داشته با

مدتی آریا . ي متعلقاتش موقع سقوط صندوق به هم ریخته بودنددر ته قایم کرده بود، زیر همه چیز، اما همه

را زیر یک پیرهن سپس انگشتانش سختی فلز. نگران بود که نکند کسی شمشیر را پیدا کرده و دزدیده باشد

.ساتن حس کردند

.صداي نزدیکی از پشت سرش بود» .اینجاست«

پسر مهتري پشت سرش با پوزخندي روي صورت ایستاده بود، زیرپیراهن سفید کثیفش . آریا سراسیمه برگشت

آریا . هایش پوشیده از پهن بودند و چنگکی در یک دست داشتچکمه. ي خاکیش بیرون زده بوداز زیر جلیقه

»تو کی هستی؟«: پرسید

».دختر گرگ. شناسمش، اوه آرهشناسه، اما من میمنو نمی«
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پدرم دست پادشاهه، «. به دنبال نیدل به صندوق دست برد» .کمک کن که اسب زین کنم«: آریا ملتمسانه گفت

».دهبهت پاداش می

».بیا اینجا، دختر. دهاش میملکه است که به من پاد«. پسرك به سمت او به راه افتاد» .پدر مرده«

.ي نیدل را گرفتندانگشتانش دسته» !جلو نیا«

».گم بیامی«. بازوي آریا را سفت گرفت

ي توام با وحشت، تنها در آن لحظه. هر چه سیریو فورل به او آموخته بود، در کمتر از یک ضربان قلب محو شد

.در همان اول به او داده بودآورد درسی بود که جان اسنوچیزي که آریا به خاطر می

.با نوك تیز به او زد و سراسیمه و آشفته تیغ را به باال فشرد

پسرك چنگک را انداخت و . اش بیرون زدي چرمی و پوست سفید شکم او را سوراخ کرد و از شانهنیدل جلیقه

».بیارآه، درش«: نالید. هایش دور تیغ را گرفتنددست. صداي ضعیفی شبیه به آه درآورد

.وقتی بیرونش کشید، پسرك مرد

موقع سقوط، . زده در برابر ظاهر مرگحرکت و وحشتآریا روي جسد ایستاد، بی. کشیدندها بلند شیهه میاسب

ریخت و زیر جسدش جمع خون از دهان پسر بیرون زده بود و از سوراخ روي شکمش مقدار بیشتري می

. آهسته عقب رفت، نیدل سرخ در دستش بود. هایش شکافته بودندستجایی که تیغ را گرفته بود کف د. شدمی

.گر مهترشد، جایی دور از اینجا، دور از چشمان مالمتباید دور می

تسمه و دهنه را دوباره برداشت و به سمت مادیانش دوید، اما موقع بلند کردن زین به پشت اسب ناگهان خوف 

شاید . شوندحتی درهاي پشتی نیز احتماالً مراقبت می. هند بودهاي قلعه بسته خوابه دلش نشست؛ دروازه

ها دستور خواهند داشت که نه، آن... اگر فکر کنند که او پسر است شاید بگذارند که. ها او را نشناسندنگهبان

.کسی را به بیرون راه ندهند، اهمیت نخواهد داشت که او را بشناسند یا نه

...قلعه وجود داشتاما راه دیگري براي خروج از 



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۶١٠صفحھ 

توانست اتاق هیوالها را دوباره می. زین از انگشتانش سر خورد، تاالپ روي خاك افتاد و ابري از غبار بلند شد

.دانست که باید سعی کندپیدا کند؟ مطمئن نبود، با این حال می

بقیه چیزها را در یک . ان کردهاي آن پنههایی که جمع کرده بود پیدا کرد، ردا را پوشید و نیدل را زیر چینلباس

در عقب را باز کرد، با اضطراب . با بقچه زیر بغلش محتاطانه به انتهاي دیگر اسطبل رفت. پارچه جمع و گره زد

ي جانگداز مردي از روي درد در سمت صداي مبارزه با شمشیر در دوردست و ناله. نگاهی به بیرون انداخت

گذشت؛ این رفت، از آشپزخانه کوچک و خوکدانی میهاي مارپیچ پایین میباید از پله. شنیددیگر حیاط را می

فقط مشکل این بود که باید درست از جلوي ... ي سیاه پیموده بودي پیش در تعقیب گربهراهی بود که دفعه

ر به اگ. آریا سعی کرد که راه دیگري بیندیشد. توانست از آن راه برودنمی. گذشتها میخوابگاه ردا طالیی

اما اول ... توانست در امتداد دیوار کنار رودخانه و از میان جنگل خدایان بگذردرفت، میسمت دیگر قلعه می

.مجبور بود که از حیاط در معرض دید واضح نگهبانان روي دیوار بگذرد

از روي قیافه برخی. بیشترشان ردا طالیی و مسلح به نیزه بودند. هرگز این همه سرباز روي دیوارها ندیده بود

کردند؟ از آن باال آن قدر کوچک به نظر دیدند، چه میاگر دویدن او در طول حیاط را می. شناختنداو را می

اهمیت خواهند داد؟. رسید که شاید قادر به تشخیصش نباشندمی

رت حرکت ي خروج رسید آن قدر ترسیده بود که قدبه خودش گفت که حاال باید بیرون برود، اما وقتی لحظه

.نداشت

آشفته به . اش را بیندازدآریا کم ماند که بقچه. خونسرد مثل آب ساکن: صداي ضعیفی در گوشش زمزمه کرد

.ها و مردان مرده در اسطبل نبوداطراف نگاه کرد، اما هیچ کس جز خودش و اسب

هایش آرامش ي ترستوانست تشخیص بدهد، اما به نحوصداي خودش بود یا سیریو؟ نمی. صدا مثل سایهبی

.یافتند

.از اسطبل به خارج قدم گذاشت
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خواست بدود و قایم شود، اما خودش را وادار کرد که می. ترین کاري بود که به عمرش انجام داده بودترسناك

داشتن آهسته حیاط را قدم بزند، چنان قدم بردارد که انگار تمام وقت دنیا را در اختیار دارد و دلیلی براي واهمه 

آریا . کردها را به مانند خزیدن حشرات روي پوست زیر لباسش حس میهاي آندر ذهنش نگاه. از کسی ندارد

ي لباس داد و بقچهکنند، تمام شهامتش را از دست میدید که تماشایش میاگر می. یک بار هم به باال نگاه نکرد

نگاهش را روي زمین نگه . کردندها دستگیرش میآنگریخت، آن وقت انداخت و مثل یک بچه با گریه میرا می

لرزید، اما هاي و هوي به ي دور حیاط، از شدت تعریق میي سپت سلطنتی در گوشهتا رسیدن به سایه. داشت

.راه نیفتاده بود

کرد که خدایان آریا گمان می. سوختنددر داخل پنجاه شمع نیایش در سکوت معطري می. سپت باز و خالی بود

بی سر و . اي در پشت خارج شدهایش فرو برد و از پنجرهها را به آستینآن. مبود دو تا را حس نخواهند کردک

ها از پنجره. گوش را به دام انداخته بود کاري نداشت، اما بعد آن گم شدي تکاي که گربهصدا پیدا کردن کوچه

یک بار . هاي تاریک راهش را کورمال پیدا کردبه داخل خزید و خارج شد، از روي دیوارها پرید، در سرداب

شد بیش از ي باریک کم ارتفاعی که به کمینگاه هیوالها منتهی میپیدا کردن پنجره. صداي گریستن زنی را شنید

.یک ساعت طول کشید

که آمیز بود؛ آتشیمخاطره. اش را به داخل انداخت و براي روشن کردن شمعش کمی از راه آمده را برگشتبقچه

انگشتانش را . دمید، صداهایی شنیدسوز میبه یاد داشت، کم مانده بود خاموش شود و موقعی که روي چوب نیم

شدند از پنجره خارج شد، بدون اینکه نگاهی به ها از در وارد میدور شمع لرزان گرفت، درست موقعی که آن

.ها بیندازد تا هویتشان را بفهمدآن

با هر قدم . آریا شمع را باالي سرش گرفت. تقریباً مثل دوستانی قدیمی بودند. نترساندندهیوالها این بار او را 

زمزمه . چرخیدندشدند که انگار براي تماشاي عبور او میها روي دیوارها طوري جابجا میداشت، سایهکه برمی

ر مقابل خیلی بزرگ بودند، تیغ باریک خیلی کوچک و اژدهاها د. 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 داشتراهروي دراز فاقد پنجره

در ورودي چاه. موم داغ روي بند انگشتانش جاري شد. شمشیرش، و شمع را در مشت راستش نگه داشت
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بخشی از وجودش تمایل به دویدن داشت، اما از خاموش شدن . سمت چپ بود، پس آریا به راست رفت

ي روشنایی یک لحظه یک جفت چشم ریز شنید و در حاشیهها را میجیر جیر موش. ترسیدشمعش می

اینجا بسیار پنهان شدن در. از چیزهاي دیگري وحشت داشت. ترساندندها او را نمیدرخشان دید، اما موش

تصویر محوي از مهتر را . راحت بود، همان طور که خودش از جادوگر و مرد با ریش دو شاخه قایم شده بود

هایش هاي عمیق کف دستهایش مثل چنگال خم شده و خون هنوز از زخمدید که کنار دیوار ایستاده، دستمی

ي شمع آریا را توانست شعلهاو از خیلی دور می. شاید منتظر بود که موقع عبور به او چنگ بندازد. چکدمی

...شاید به نفعش باشد که نور را خاموش کند. ببیند

هاي وینترفل ناگهان آریا به یاد سرداب. بردتر از شمشیر میترس عمیق: ي درونش زمزمه کردصداي آهسته

ها را دیده بود تنها یک بار که آناولین . تر هستندها از این مکان خیلی ترسناكبه 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

آن همه آدم تنها یک شمع داشتند و برن با چشمانی به درشتی نعلبکی . بزرگتر از سن فعلی ریکان نبود

هاي زیر پایشان و شمشیرهاي آهنین روي زانویشان را مراه گرگهاي سنگی پادشاهان زمستان به هصورت

.کردتماشا می

ها هاي خودشان را به آنها را همه راه تا انتها برده بود، از پدربزرگ و برندون و لیانا گذشته بود تا مقبرهراب آن

ي پیر به او گفته نهن. سنسا چشمش روي شمع کوچک کوتاه بود، از ترس اینکه مبادا خاموش شود. نشان دهد

: راب با شنیدنش لبخند زده بود و زمزمه کرده بود. هایی به بزرگی سگ داردبود که این پایین عنکبوت و موش

آن وقت بود که صدا را شنیدند؛ » .هاستشن، اینجا جوالنگاه مردهچیزهاي بدتري از عنکبوت و موش پیدا می«

.آریا را گرفته بودبرن کوچولو محکم دست. آهسته و بم و لرزان

ها دوید و برن کشان تا پلهي باز به بیرون قدم گذاشت و براي خون نالید، سنسا جیغوقتی 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 » .ترسونديتوي احمق بچه رو «: آریا به او گفت

.خندیدندآریا نیز می
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مهتر مرده بود، . اي برایش نداشتخاطره لبخند به لب آریا آورد و بعد آن تاریکی دیگر عامل ترس نهفته

وقتی به خانه . رفتبه خانه می. کشتپرید باز او را میاي بیرون میخودش او را کشته بود، اگر دوباره از گوشه

.رسیده باشد و پشت دیوارهاي گرانیتی خاکستري وینترفل در امان باشد، همه چیز بهتر خواهد شد

.تر در تاریکی فرو رفتفرستاد و آریا عمیقاي میهاي آهستههایش پیشاپیش انعکاسصداي قدم
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سنسا-51

.روز سوم سراغ سنسا آمدند

ها به شکل اي داشت، اما اطراف یقه و آستیناي انتخاب کرد که دوخت سادهي سادهتیرهلباس پشمی خاکستري 

رفت انگشتانش خیلی زمخت اي ور میهاي نقرهبدون کمک خدمتکار، وقتی با دکمه. فاخري گلدوزي شده بود

بود که صورتش آن قدر گریسته. مصرف بودجین پول را پیش او حبس کرده بودند، اما جین بی. و ناشی بودند

.خواهد از گریه و زاري براي پدرش دست برداردرسید که میپف کرده بود و به نظر نمی

مطمئنم که حال پدرت «: اي ببندد، به او گفتهاي لباس را به شکل شایستهوقتی سرانجام موفق شد که دکمه

ي جین را بهبود د که محبت شاید روحیهکرفکر می» .ي مالقات با اونو بدهخوام که بهت اجازهخوبه، از ملکه می

.چقدر بچه بود. اش شدت بیشتري یافتببخشد، اما دخترك تنها با چشمان قرمز و متورم به او نگاه کرد و گریه

با شروع کشتار، حتی در پشت دیوارهاي مستحکم دژ میگور با درهاي بسته و . سنسا هم روز اول گریسته بود

او در کنار صداي فوالد از سمت حیاط بزرگ شده بود و خیلی به ندرت روزي . شد که نترسیدچفت شده، نمی

از عمرش بدون شنیدن چکاچک شمشیرها گذشته بود، با این وجود اطالع داشتن از واقعی بودن مبارزه همه 

: کرد که هرگز تجربه نکرده بود و صداهاي دیگري هم بودندروي صدا طوري تمرکز می. دادچیز را تغییر می

ها ها، شوالیهدر ترانه. هاها و در حال مرگهاي خشمگین، فریادهاي کمک، زاري زخمیهاي درد، فحشناله

بنابراین او گریست و از پشت در تمنا کرد که به او . کردندکشیدند یا براي ترحم التماس نمیهرگز داد نمی

اگر سربازان . ي دالورش را صدا کنندشاهزادهبگویند چه خبر است، پدرش را صدا کنند، سپتا موردان، پادشاه، 

اي که در گشوده شد، دیر وقت شب بود و جین تنها دفعه. هایش را شنیدند، جوابی ندادندمحافظ او خواهش

ادامه داد و » .کشنددارند همه رو می«: دختر پیشکار داد کشیده بود. پول را لرزان و زخمی به داخل هل دادند

سنسا . ها از خون لیز بودندبرج دست پر از جسد بود و پله. او را با پتک جنگی شکسته بودتازي در. ادامه داد

در یک تختخواب مثل دو خواهر در . کرد و سعی داشت دوستش را آرام کندهاي خودش را پاك میاشک

.آغوش هم به خواب رفته بودند
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. ترین برج دژ میگور قرار داشتدر باالي مرتفعاتاقی که سنسا در آن محبوس بود . روز دوم از آن هم بدتر بود

اند و پل متحرکی را که از روي توانست ببیند که در آهنین سنگین دروازه را پایین کشیدهي آن میاز پنجره

محافظین لنیستري نیزه و . اندگذشت، باال کشیدهي اطرافش میي دژ درون دژ از قلعهخندق خشک جدا کننده

. ي سرخ را تسخیر کرده بودنبرد خاتمه یافته بود و سکوت قبرستان قلعه. گشتنددیوارها میکمان در دست روي

.پایان جین پول بودتنها صدا، صداي گریه و زاري بی

پخت و شیر براي صبحانه، جوجه کباب و سبزیجات موقع ظهر و شام دادند، پنیر سفت و نان تازهبهشان غذا می

آوردند حاضر نبودند که به سواالت و و جو، اما خدمتکارهایی که غذا را میدیر وقت شامل سوپ گوشت گا

هایش را از برج دست آوردند، همین طور برخی از چیزهاي چند زن آن روز عصر لباس. سنسا پاسخ بدهند

او فرار ها حرف بزند، چنان از زده بودند و وقتی سعی کرد که با آني جین وحشتجین را، اما تقریباً به اندازه

.دادندي خروج از اتاق نمیها اجازهمحافظین پشت در هنوز به آن. کردند که انگار طاعون خاکستري دارد

حتماً مایلند که . لطفاً، الزمه با ملکه دوباره صحبت کنم«: ها گفتسنسا مثل هر کس که آن روز دیده بود به آن

اگه ملکه امکان نداره، . خوام ببینمشون، لطفاًگید که میبهشون ب. کننددونم که قبول میبا من صحبت کنند، می

».قراره وقتی بزرگتر شدیم با هم ازدواج کنیم. پس لطف کنید به پرنس جافري بگید

صدایش بم و طنین افکن بود، و صداي کشدار . موقع غروب روز دوم، زنگ بزرگی شروع کرد به نواختن

هاي دیگري را دامه یافت و ادامه یافت، و بعد مدتی صداي زنگنواختن ا. طوالنی، خوف به دل سنسا انداخت

غرید و از طوفان پیش صدا مانند رعد روي شهر می. دادندي ویسنا پاسخ میشنیدند که از سپت اعظم روي تپه

.دادرو خبر می

»زنند؟ها رو میچه خبره؟ چرا زنگ«: هایش را پوشاند و پرسیدجین گوش

پایان، به دلنگ دلنگ کشدار بی. دانستمتوجه نبود که چطور فهمیده، اما به هر حال میسنسا » .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؟مبارزه
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ا جافري زیبایش اکنون پادشاه بود؟ یا او را هم کشته بودند؟ نگران آی. قرار و دلواپس به خواب رفتحیران و بی

...گفتند که ماجرا چه بودهتنها اگر می. او و پدرش بود

آن شب سنسا خواب جافري نشسته روي تخت سلطنتی را دید، خودش کنار او نشسته بود و لباسش زربافت 

.زدندآمدند و براي اداي احترام زانو میمقابلش میشناخت، بهتاج 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. اي پهن و پاهایی کجسر بارس مرد زشتی بود، با سینه

حیوان برق . ي شیر بسته شده بودي سفید پوشیده بود و رداي برفیش با گیرهروز جلیقهام. خاکستري و کم پشت

امروز خیلی زیبا و باشکوه شدید، سر «: سنسا به او گفت. با ظرافت طال و چشمان ریزي از جنس یاقوت داشت

.یک بانو بماندیک بانو همیشه آداب معاشرت را به یاد دارد و سنسا مصمم بود که تحت هر شرایطی » .بارس

».با من بیایید. علیاحضرت منتظر هستند. شما هم همین طور، بانوي من«: سر بارس با لحن یکنواختی گفت

سنسا خودش را واداشت . دادندسربازان لنیستري با رداي ارغوانی و تاج شیر جلوي در اتاق سنسا نگهبانی می

از زمانی که دو روز پیش سر اریس اکهارت . خیر بگویدها لبخند خوشایندي بزند و صبح بکه موقع عبور به آن

براي «: ملکه سرسی گفته بود. دادندي خروج میاو را به این اتاق هدایت کرده بود، اولین بار بود که به او اجازه

».بخشهجافري اگه اتفاقی براي جواهرش بیفته، منو نمی. در امان نگه داشتن خودته، عزیزم

ه سر بارس او را به اقامتگاه سلطنتی مشایعت کند، اما به جایش او را به بیرون از دژ میگور سنسا انتظار داشت ک

. فرستادندچند کارگر مردي را با طناب به عمق خندق خشک می. پل دوباره پایین کشیده شده بود. هدایت کرد

به سرعت نگاهش را . یدهاي عظیم آهنین دوقتی سنسا نگاهی به پایین انداخت، جسدي را روي یکی از نیزه

ترسید که شاید جسد کسی باشد که ترسید، میترسید، از زیاد نگاه کردن میبرگرداند، از سوال کردن می

.شناختمی
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اتاق مثل خیلی . ملکه سرسی را در تاالر شورا یافتند، سر میز درازي پوشیده از کاغذ و شمع و موم نشسته بود

هاي با تحسین به تابلوي حکاکی شده روي چوب و ابوالهول. بود باشکوه بوداز تاالرهاي دیگري که سنسا دیده 

.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

ت چپ ملکه و استاد بزرگ پایسل در انتهاي میز نشسته بودند، اما لرد واریس که لرد پتایر بیلیش دس. داشتند

اند و خوف به دلش شان سیاه پوشیدهسنسا متوجه شد که همه. ها ایستاده بودداد باالي سر آنعطر گل می

...لباس عزا. نشست

. پوشانداش را میردن تا سینهملکه لباس سیاه ابریشمی یقه بلند پوشیده بود که چند صد یاقوت سرخ تیره گ

سرسی با دیدن او لبخند زد و سنسا فکر کرد که . گریستها به شکل قطره بود، انگار که ملکه خون میبرش آن

خواستی منو دونم که میسنسا، دختر عزیزم، می«. ترین و غم انگیزترین لبخندي است که به عمرش دیدهملیح

. اوضاع خیلی بهم ریخته بود و من یک لحظه هم فرصت نداشتم. کانش نبودمتاسفم که زودتر از این ام. ببینی

».هاي من از تو خوب مراقبت کرده باشندامیدوارم که گماشته

تنها، . رفتار بودند علیاحضرت، متشکرم که به فکرم هستیدهمه خیلی بامحبت و خوش«: سنسا مودبانه گفت

»...گه که چی شدهزنه یا بهمون نمیخب، هیچ کس با ما حرف نمی

.ملکه به نظر غافلگیر شده بود» ما؟«

».اي براي دختره به نظرمون نرسیدکار دیگه. دختر پیشکار رو پیش ایشون جا دادیم«: سر بارس گفت

تنها خدایان خبر دارند که ذهن سنسا رو با چه جور . پرسیدي بعد میدفعه«: با لحن تندي گفت. ملکه اخم کرد

».کردهپر میهایی داستان

».تونه پدرش رو ببینه یا نهبهش قول دادم که بپرسم می. دارهاز گریه دست برنمی. جین ترسیده«: سنسا گفت

.هایش را به پایین دوختاستاد بزرگ پایسل پیر چشم
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ر دانست که جنگی رخ داده، اما مطمئناً کسی به یک پیشکامی» حال پدرش که خوبه؟«: سنسا با دلواپسی پرسید

.بستویون پول حتی شمشیر نمی. رساندآسیبی نمی

مورد داشته برام قابل قبول نیست که سنسا نگرانی بی«. ملکه سرسی به نوبت به هر یک از مشاورین نگاه کرد

»با این دوست کوچکش چکار باید بکنیم، سروران من؟. باشه

».کنممن براش یه جا پیدا می«. لرد پتایر به جلو خم شد

».در شهر نباشه«: گفتملکه 

»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. خدمتکارهاشون دستور بدید که دختره رو نگه دارند تا لرد پتایر به سراغش بیاد

».خوام قبل بازگشت سنسا به اتاقش رفته باشهمی. کنهبره، حتماً آرومش میمیاونو به مالقات پدرش

تعظیم بلندي کرد، روي پاشنه چرخید و در حالی که رداي » .حضرتطبق دستور شما، علیا«: سر بارس گفت

.انداخت خارج شددراز سفیدش هوا را در پشت سرش به تالطم می

در جین کجاست؟ چرا به جاي اینکه لرد پتایر مجبور باشه، سر بارس پ. شممتوجه نمی«. سنسا سردرگم بود

به خودش قول داده بود که یک بانو باشد، به مهربانی ملکه و استحکام » تونه جین رو پیش پدرش ببره؟نمی

. گیرداش میکرد که حتماً گریهیک لحظه فکر می. مادرش لیدي کتلین، اما ناگهان دوباره اسیر ترس شده بود

».فرستید؟ اون هیچ کار بدي نکرده، دختر خوبیهاونو 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» .دهدم که لرد بیلیش ترتیب مراقبت شایسته از جین رو میمی

».باهات صحبت کنمخواممی

هاي لطیفش را روي واریس دست. سرسی باز لبخند زد، اما از اضطراب سنسا نکاست. سنسا کنار ملکه نشست

هاي خمارش را روي کاغذهاي روبرویش دوخته بود، اما سنسا نگاه مالید، استاد بزرگ پایسل چشمهم می
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شد رد کوچک بود که باعث این تصور در سنسا میچیزي در طرز نگاه آن م. توانست حس کندفینگر را میلیتل

.پوستش مور مور شد. که لباس به تن ندارد

امیدوارم که از میزان . ي خوشگلیسنساي عزیز، چه بچه«. ملکه دست ظریفش را روي مچ سنسا گذاشت

».ي جافري و من نسبت به خودت مطلع باشیعالقه

. اش او را دوست داشتشاهزاده. فینگر فراموش شده بودللیت» شما منو دوست دارید؟«: سنسا یک نفس گفت

.اهمیت بودهر چیز دیگري بی

با بیزاري سرش » .و از عشقت به جافري خبر دارم. دونممن تو رو تقریباً مثل دختر خودم می«. ملکه لبخند زد

».خترمباید شجاع باشی، د. باري در مورد پدرت داریممتاسفانه خبرهاي تاسف«. را تکان داد

»چه خبري؟«. ي او لرز به بدن سنسا انداختجمالت آهسته

».پدرت خیانتکاره، عزیزم«: لرد واریس گفت

هاي خودم سوگند خوردن لرد ادارد به پادشاه رابرت با گوش«. استاد بزرگ پایسل سر کهنسالش را بلند کرد

و با این . نگار پسرهاي خودش هستندکنه که اهاي جوان طوري محافظت میمحبوبمون رو شنیدم که از پرنس

».وجود، به محض مرگ پادشاه شوراي کوچک رو براي دزدیدن مقام بحق پرنس جافري تشکیل داد

»!امکان نداره. کنهنه، اون همچین کاري نمی«: از دهان سنسا پرید

لف روي موم سفید، مال کاغذ پاره بود و خون سختش کرده بود، اما مهر شکسته، دایرو. اي را برداشتملکه نامه

نامه خطاب به استنیس، برادر شوهر . ي تو پیدا کردیم، سنساي محافظین خانوادهاین رو از فرمانده«. پدرش بود

».کنه که تاج رو تصاحب کنهمرحوم منه و دعوتش می

و احضار لطفاً، پدرم ر«. هجوم وحشت، سنسا را گیج و ضعیف کرد» .لطفاً علیاحضرت، حتماً اشتباهی شده«

».نویسه، پادشاه دوستش بوداي نمیگه که هرگز همچین نامهکنید، بهتون می
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خدایان مهربان بودند که عمرش . شکستاین خیانت قلبش رو می. کردرابرت این طور تصور می«: ملکه گفت

تو . گذارهوخیمی میسنسا، عزیزم، باید متوجه باشی که ما رو در چه موقعیت «. آه کشید» .براي دیدن وفا نکرد

ي ازدواج با پسرم تونم به تو اجازهچطور می. دونیم، اما تو دختر یک خائنیگناه از هر گونه خطایی، ما میبی

»رو بدم؟

خواستند با او چکار کنند؟ با پدرش چه کرده بودند؟ می» .اما من عاشقش هستم«. سنسا گیج و هراسان برآشفت

ها نامزد بودند، به سنسا قول داده شده کرد، آنباید با جافري ازدواج می. چنین باشدقرار نبود که سیر وقایع این 

.منصفانه نبود که از او بگیرند، حاال جرم پدرش هر چه باشد. بود، حتی رویایش را دیده بود

اي جز عشق ممکن به چه علت دیگه. دونم، دخترمخیلی خوب می«: سرسی با صدایی شیرین و با محبت گفت

»ي پدرت براي دور کردنت از ما رو خبر بدي؟بود که پیش من بیاي و نقشه

او دختر خوب بود، دختر » .دادي وداع بهم نمیپدر حتی اجازه. به خاطر عشق بود«: سنسا به سرعت گفت

مطیع، اما آن روز صبح، با خروج از برج بدون اطالع سپتا موردان و سرپیچی از خواست پدرش، احساس 

قبالً هرگز تا این حد سرخود عمل نکرده بود و اگر تا این حد عاشق . ي آریا شرور شدهکه به اندازهکردمی

خواست منو به وینترفل برگردونه و به ازدواج یه می«. جافري نبود امکان نداشت که همچین کاري بکند

پادشاه » .کرداما گوش نمیبهش گفتم،. خوامرغم اینکه جاف کسیه که من میي آواره دربیاره، علیشوالیه

ي ماندن در بارانداز پادشاه و ازدواج با توانست به پدر فرمان بدهد که به او اجازهپادشاه می. آخرین امیدش بود

اکثر مواقع مست بود و . ترساندتواند، اما پادشاه همیشه او را میدانست که پادشاه میجافري را بدهد، سنسا می

ي مالقات به فرستاد، شاید هم اصالً اجازهرد، و احتماالً او را به پیش لرد ادارد پس میکبلند و خشن صحبت می

پس به جایش نزد ملکه رفت و حرف دلش را بیرون ریخت، سرسی گوش داده بود و با کمال لطف . دادنداو نمی

ایت کرده بود و برایش محافظ تنها اینکه بعد آن سر اریس او را به اتاق مرتفع در دژ میگور هد... تشکر کرده بود

لطفاً، باید اجازه بدید که با جافري ازدواج کنم، «. گذاشته بود، و چند ساعت بعد در بیرون مبارزه آغاز شده بود

».دمشم، قول میاي درست مثل خودتون میملکه. بینیدشم، میبراش همسر خیلی خوبی می

»چه جوابی براي خواهشش دارید؟بزرگان شورا، «. ملکه سرسی به دیگران نگاه کرد
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... شهعلیاحضرت، دریغ کردنش ظالمانه می. آالیشیي طفلکی، چه عشق صادقانه و بیبچه«: واریس زمزمه کرد

هاي لطیفش را در نمایشی از اضطراب عاجزانه روي هم دست» .تونیم بکنیم؟ پدرش محکومهولی، چکار می

.مالید

فعالً شاید . متولد شده از تخم یک خائن، خیانت رو امري طبیعی خواهد یافتي بچه«: استاد بزرگ پایسل گفت

»تونه بگه که بعد ده سال چه خیانتی ازش برمیاد؟دختر شیرینی باشه، اما چه کسی می

خورم کنم، من دوستش دارم، قسم میمن به جافري خیانت نمی... نه، من نه، من هرگز«: سنسا با وحشت گفت

».که دوستش دارم

».انگیز، اما راست گفتند که نسب نیرومندتر از سوگندهآه چه ترحم«: واریس گفت

نقصی تصویر بی. هاموها، چشم. بهش نگاه کنید. ندازه، نه پدرمنو به یاد مادر می«: لرد پتایر بیلیش آهسته گفت

».از کت در این سنه

دخترم، اگه «. دیدنی را در چشمان سبز روشنش میملکه با نگرانی به او نگاه کرد، اما با این حال سنسا مهربا

. کنهواقعاً باور کنم که مثل پدرت نیستی، البته که هیچ چیز بیشتر از ازدواجت با جافري منو خوشحال نمی

خون . ولی نگرانم که حق با لرد واریس و استاد بزرگ باشه«. آه کشید» .دونم که از ته قلب دوستش داريمی

».یه یادم بیفته که خواهرت چطور گرگش رو روي پسرم رها کردکاف. کنهبروز می

من خوبم، از سپتا موردان بپرسید، . اون خون خیانتکار رو داره، نه من. من مثل آریا نیستم«: سنسا با عجله گفت

».ي من اینه که همسري وفادار و عاشق براي جافري باشمگه، تنهاي خواستهبهتون می

» .کنم، دخترمجدي بودن حرفت رو باور می«. کردي ملکه سرسی را حس مییابی کنندهسنسا سنگینی نگاه ارز

اش وفادار باقی ي خانوادهسروران، به نظر من اگه در این دوران حساس بقیه«. برگشت تا به دیگران رو کند

».دههاي ما رو تسکین میبمونند، تا حد زیادي نگرانی

لرد ادارد «. پیشانی عریضش متفکرانه چین برداشته بود. لطیفش دست کشیداستاد بزرگ پایسل روي ریش انبوه 

».سه پسر داره
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».شمها میپسربچه هستند، من باشم بیشتر نگران لیدي کتلین و تالی«: لرد پتایر همراه با شانه باال انداختن گفت

»دخترم، نوشتن بلدي؟«. ملکه دست سنسا را با هر دو دست خودش گرفت

بهتر از هر کدام از برادرهایش خواندن و نوشتن بلد بود، گرچه در درس . اضطراب با سرش تایید کردسنسا با 

.حساب مایوسانه ضعیف بود

»...شاید هنوز براي تو و جافري امیدي باشه. شنومخوشحالم که اینو می«

»خوایید چکار کنم؟ازم می«

»اسمش چی بود؟... در بزرگترتباید براي مادر واالمقامت نامه بنویسی، و براي برا«

».راب«

باید بهشون . بهتره که از جانب تو باشه. رسهخبر خیانت پدر واالمقامت بدون شک خیلی زود به گوش اونا می«

».بگی که لرد ادارد چطور به پادشاه خیانت کرده

. ملکه را داشته باشديکرد که شهامت اجراي خواستهخواست، اما گمان نمیسنسا با تمام وجود جافري را می

»...دونم چی باید بگمعلیاحضرت، من نمی... اما اون هرگز، من هیچ وقت«

مساله مهم اینه که تو مصرانه از . گیم که چی باید بنویسی، دخترمما بهت می«. ملکه دست او را نوازش کرد

».لیدي کتلین و برادرت بخواي که صلح پادشاه رو زیر پا نگذارند

به خاطر عشقی که به اونا داري، باید اصرار . شهاگه نپذیرند براشون گرون تموم می«: پایسل گفتاستاد بزرگ

».کنی که از مسیر خرد منحرف نشن

کنیم، با باید بهش بگی که حالت خوبه و ما ازت مراقبت می. مادر واالمقامت حتماً به شدت نگرانته«: ملکه گفت

ازشون درخواست کن که به بارانداز پادشاه بیان . کنیمات رسیدگی میخواستهکنیم و به هر محبت با تو رفتار می

چرا که نه، وقتی ما فهمیدیم که ... اگه این کار رو بکنند. و موقع تاجگذاري به جافري سوگند وفاداري بخورن
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ها، با انساندار نیست و بعد اینکه زنانگیت شکفت، در سپت اعظم بیلور، مقابل چشمان خدایان و خون تو لکه

».کنیپادشاه ازدواج می

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 واقعاً . هاي پدرت رو بهت گفتیمما گناه. ساکنی، سنناامیدم می«. هاي ملکه به سختی سنگ شده بودندچشم

»گی وفاداري، چرا باید بخواي که اونو ببینی؟اي که میبه اندازه

زخمی ... لطفاً بگید که... اون«. هایش خیس شدنداحساس کرد که چشم» ...منظورم تنها این بود که... من«

»...یا... نشده، یا

»شه؟عاقبتش چی می... رسیده، امااي نبه لرد ادارد صدمه«: ملکه گفت

».گیري در این مورد در صالحیت پادشاههتصمیم«: استاد بزرگ پایسل متفکرانه اعالم کرد

ي دلیرش هرگز به پدر او شاهزاده. اکنون جافري پادشاه بود. هایش را پاك کردسنسا با پلک زدن اشک! پادشاه

کرد، او مطمئنا گوش رفت و براي ترحم التماس میافري میاگر پیش ج. رساند، جرمش هر چه باشدآسیبی نمی

جاف مجبور بود که پدرش را تنبیه کند، . گفتداد، جاف عاشقش بود، این را ملکه هم میباید گوش می. دادمی

لردها چنین انتظاري خواهند داشت، اما شاید امکانش باشد که او را به وینترفل برگرداند یا به یکی از شهرهاي 

وقتی که . کردبعدش با جافري ازدواج می. تنها چند سال کافی بود. اد در آن طرف دریاي باریک تبعید کندآز

اگر از مادر یا ... تنها. تواند جاف را راضی کند که پدرش را عفو کند و اجازه بازگشت به او بدهدملکه باشد، می

ته . خوردند وفاداري، از این قبیل، همه چیز بهم میزد، بسیج قشون یا امتناع از سوگاي سر میراب کار خائنانه

سنسا باید . ها قاطع باشددانست که جافري نجیب و مهربان است، اما یک پادشاه باید در برابر یاغیقلبش می

!ها متوجه بشوند، مجبور بودکرد که آنکاري می

».نویسمها رو میمن نامه... من«: ها گفتسنسا به آن
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دونستم که می«. اش را بوسیدگرمی طلوع خورشید، سرسی لنیستر خم شد و به مالیمت گونهبا لبخندي به

وقتی به جافري تعریف کنم که امروز چقدر شجاعت و دانایی نشون دادي، خیلی باعث . ديانجامش می

».شهافتخارش می

فل، همچنین به خاله و به مادرش لیدي کتلین استارك، برادرهایش در وینتر. در نهایت چهار نامه نوشت

وقتی تمام کرد، انگشتانش خشک شده و . پدربزرگش، لیدي الیسا ارن در ایري و لرد هاستر تالی در ریورران

سنسا موم سفید زنبور را روي شمع . واریس مهر پدرش را داشت. کردند و تماماً به جوهر آلوده بودنددرد می

.ماشا کرد که هر نامه را با دایرولف خاندان استارك مهر کردگرم کرد و با احتیاط چکاند، سپس خواجه را ت

با خرسندي . سنسا را به برج مرتفع میگور برگرداند، جین پول با تمام وسایلش رفته بود192وقتی سر مندون مور

کرد، حتی بعد با این حال با رفتن جین بیشتر سرما را احساس می. فکر کرد که دیگر خبري از گریه نخواهد بود

اش  را درآورد و در هقهاي مورد عالها کشید، یکی از کتابصندلی را نزدیک شعله. اینکه آتش روشن کرد

ي رنگین کمان، پرنس ایمون دالور و عشق بد فرجامش هاي فلوریان و جانکویل، لیدي شال و شوالیهداستان

.ي برادرش، خودش را غرق کردنسبت به ملکه

برد بود که سنسا متوجه شد یادش رفته که از خواهرش خبر دیر وقت شب وقتی آهسته آهسته خوابش می

.بگیرد

192 Mandon Moore
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جان-52

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«. ي سفیدي با چشمان آبیِ آبی به آسمان ابري زل زدصورت مرده

. کردها التماس میطور براي همراهی با آنآورد که چبه یاد می. جان کرخت فکر کرد که افراد عموي من

...بردند، شاید من اینجا دراز افتاده بودماگه منو با خودشون می. ي خامی بودمخدایان، چه بچه

هاي گوست بجا گذاشته شد که آروارهاي از گوشت پاره و استخوان شکسته ختم میمچ راست جیفر به ویرانه

دست چپش که هنوز در انتهاي . ور بوداي پر از سرکه غوطهون درون شیشهدست راستش در برج استاد ایم. بود

.مچ بود، به سیاهی ردایش بود

صبح به طرزي . از اسبش پایین پرید، افسارش را به جان داد» .خدایان رحم کنند«: خرس پیر زمزمه کرد

. ي کل را دانه دانه کرده بودندغیرعادي گرم بود؛ قطرات عرق به مانند شبنم روي خربزه، پیشانی پهن فرمانده

جان . داد فاصله گرفتهایش را باال چرخاند و از اجساد تا جایی که افسار اجازه میتاب بود، چشماسب بی

البته خود جان نیز . آمدها از فضاي این مکان خوششان نمیاسب. گذاشت که چند قدم عقب برود تا رم نکند

.همچنین

. فایده بودندها بیي تازيگوست گروه را به اینجا هدایت کرده بود؛ دسته. داشتندها کمتر از همه دوستش سگ

ها را وادار کند که دست قطع شده را بو کنند، همه وحشی شدند، زوزه ها، باس، خواست آنوقتی مربی سگ

کشید و سگ حتی حاال هم که چت افسارشان را می. کشیدند و پارس کردند، براي گریختن جنجال راه انداختند

.غریدنددادند و میکرد، به نوبت دندان نشان میهرزه صدایشان می

...قبالً مرده دیده. ها تنها دو انسان مرده هستندجان به خودش گفت که اینجا تنها یک جنگل است و این

ها ردابزد، در جستجوي پدرش به سي خالی پرسه میدر قلعه. شب پیش دوباره رویاي وینترفل را دیده بود

. 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 . شوندها یکی بعد از دیگري باز میوقتی برگشت، دید که تاق
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وبید و حتی وقتی گوست براي لیسیدن کقلبش می. آمدند، جان در ظلمات شب از خواب پریده بودبیرون می

به . جرات نداشت که دوباره به خواب برود. صورت او روي تخت پرید، از حس عمیق وحشت رهایی نیافت

من . تنها یه رویا بود. قرار آن قدر قدم زد که چشمش به نور سحر در شرق افتادجایش از دیوار باال رفت و بی

.نه یه پسر ترسواالن برادري از نگهبانان شب هستم، 

اش به رنگ شیر صورت گرد فربه. ها پنهان بودسمول تارلی زیر درختان کز کرده بود، نصف بدنش پشت اسب

انگیز رقت. ها نگاه نکرده بودهنوز به درون جنگل کنار نکشیده بود تا باال بیاورد، اما هنوز به مرده. ترشیده بود

».تونم نگاه کنمنمی«: زمزمه کرد

مگه استاد ایمون تو رو نفرستاده که . مجبوري نگاه کنی«. ایش را پایین آورد تا دیگران نشنوندجان صد

»اي داره؟هاش باشی؟ چشم اگه بسته باشه چه فایدهچشم

».من خیلی بزدلم، جان... بله، اما«

ی به تو کس. ما یه دوجین گشتی همراهمون داریم، گوست هم هست«. ي سم انداختجان دستش را دور شانه

».ترینهاولین نگاه، سخت. برو جلو و نگاه کن. رسونه، سمگزند نمی

چشمانش . آهسته سرش را چرخاند. سم با سر لرزانش تائید کرد، شهامتش را با زحمتی قابل مشاهده جمع کرد

.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«: سیدخرس پیر با صدایی خشن پر

»بقیه کجان؟

».دونستمکاش می«. سر جارمی سرش را تکان داد

شن، اما 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. ندیدندهاي تو چیزي نشنیدند، چیزي گشتی

»زنیم؟می

»...بله سرورم، اما«
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»گماریم؟بان میهنوز دیده«

»...بله، اما«

باید قبول کنم که بدون به صدا درآوردنش «. مورمونت به آتر اشاره کرد» .این مرد یه بوق شکار به کمر داره«

»ه بر کور بودن، کر هم شدند؟ها تو عالومرده؟ یا گشتی

بوقی به صدا درنیومده «: سر جارمی که عضالت صورتش از خشم سخت شده بودند، از خودش دفاع کرد

و از زمان ... بان به تعداد دلخواهم ندارمنفرات کافی براي گماشتن دیده. شنیدندهاي من میسرورم، وگرنه گشتی

».گیریماز عادت سابقمون از دیوار فاصله میگم شدن بنجن، طبق دستور خود شما ما کمتر

بهم بگو چطور «. اي کردصبري اشارهبا بی» .گیخیله خب، فرض کنیم که راست می«: خرس پیر غرولند کرد

».مردند

مو . ي آن چنگ انداختاي که به اسم جیفر فالورز تشخیص داده بود، چمباتمه زد و به کلهسر جارمی کنار مرده

بریدگی . شوالیه فحش داد و با کف دست، صورت را کنار زد. کاه کنده شد و بین انگشتانش ماندبه شکنندگی 

ها سر را پریده از زردپیي رنگتنها چند رشته. بزرگی روي گردن جسد مانند دهانی پر از خون خشک باز شد

».این کار یه تبره«. به گردن متصل نگه داشته بودند

».بله، شاید همون تبري که آتر با خودش داشت، سرورم«: کردجنگلبان پیر، دایون، زمزمه

هایش را روي هم فشرد و خودش را واداشت که به کرد، اما لباش را در شکمش حس میجان تالطم صبحانه

جان آتر . شداثري از تبر دیده نمی. آتر مرد تنومند زشتی بود و جسد تنومند زشتی شده بود. جسد دوم نگاه کند

دوران آوازخوانیش به . خوانداي را میها آواز هرزهخاطر آورد؛ همان شخصی بود که موقع عزیمت گشتیرا به 

. هایش به مانند جیفر سیاه بودنددست. ها به سفیدي شیر بودهمه جاي پوستش جز دست. انتها رسیده بود

تنه و بدون نظم سینه و پایینهاي مرگباري را تزئین کرده بودند کهدار، زخمهایی از خون خشک تركشکوفه

.هایی آبی به آسمان زل زده بودندمانند یاقوت. هایش باز بودندبا این حال چشم. گلویش را پوشانده بودند

».ها هم تبر دارندوحشی«. سر جارمی ایستاد
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»پس اعتقاد داري که کار منس ریدره؟ این همه نزدیک به دیوار؟«. مورمونت به سمت او برگشت

»اي، سرورم؟کس دیگهچه«

دانستند، با این وجود هیچ کدام از این مردان حاضر شان میدانست، همهمی. توانست پاسخش را بدهدجان می

اگر هم زمانی . هااي براي ترساندن بچهآدرها تنها یک افسانه بودند، قصه. نبودند که آن اسم را به زبان بیاورند

ها نیز موجب احساس حتی صرف فکر کردن به آن. ه خبري ازشان نبودوجود داشتند، هشت هزار سال بود ک

شد؛ او اکنون مرد بالغی بود، یکی از برادران سیاه نگهبانی شب، نه پسري که زمانی همراه برن و راب حماقت می

.نشستي پیر میو آریا زیر پاي ننه

ي نیم روز سواري از بن استارك به فاصلهاگه «. ي کل مورمونت باد به دماغش انداختبا این وجود، فرمانده

گشت تا افراد بیشتري با خودش برداره و تا هفت جهنم گرفت، برمیها قرار میکسل بلک مورد هجوم وحشی

».آوردداشت و سرشون رو براي من میهم 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 احمقانه . سوزاندحرف حاال هم میاین 

.شقی چیزي کم نداشترسید، اما جان اسنو در کلهبه 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 بازماندهشرط می. ش شبیخون زده باشندجایی ممکنه به

اجساد هنوز تازه هستند، این مردها حداکثر یه . اما قبل رسیدن به امنیت دیوار، دشمن به اونا رسید... میومدند

».روزه که مردن

».نه«

پسر چاق از . که انتظار شنیدنش را داشتصداي نازك و مضطرب سم آخرین صدایی بود. جان جا خورد

.افسرها هراس داشت و سر جارمی به صبور بودن شهره نبود

».از تو نظر نخواستم، پسر«: رایکار به سردي گفت
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».بذارید حرف بزنه، قربان«: جان از دهانش پرید

براي گفتن داشته باشه اگه پسره حرفی «. هاي مورمونت از سم به جان پریدند و دوباره متوجه سم شدندچشم

».بینیمتها درست نمیپشت اون اسب. جلوتر بیا، پسر. شنوممی

تونه یک روز نمی... تونهسرورم، نمی«. ها گذشتریخت، با تانی از کنار جان و اسبسم که به شدت عرق می

»...خون... نگاه کنید... باشه

»خب؟ خون، که چی؟«: صبري غرولند کردمورمونت با بی

. ها خندیدندو گشتی» .کنهبا دیدنش شلوارش رو کثیف می«: داد زدچت

جایی که دست اون مرد رو دریده ... دایرولف جان... جایی که گوست... جایی«. سم عرق پیشانیش را پاك کرد

کرد ر میلرد رندل منو وادا- ل... پدرم«. با دست اشاره کرد» ...از جاي زخم خون نریخته، ببینید... بینید، امامی

. سم سرش را تکان داد، غبغبش به جنبش افتاد» ...بعد... که گاهی پوست کندن حیوانات رو تماشا کنم، وقتی

خون هنوز ... وقتی شکار تازه است«. ها چشم برداردتوانست از آنحاال که اجساد را دیده بود، ظاهراً نمی

. انگار کم مانده بود باال بیاورد» ...و... ل ژله، غلیظ ومث... بعدش لخته زده، شده مثل... بعدش. ریزه، سرورممی

»...مثل... خشکه... به مچ نگاه کنید، کامالً... این مرد«

هایی سخت در میان گوشت دید؛ کرمي مچ دست مرد را میهاي پارهرگ. جان بالفاصله متوجه منظور سم شد

اگه بیش از یک روز از مرگشون «. قانع نشده بودبا این حال جارمی ریکار . خونش خاکستر سیاه. پریدهرنگ

».دناونا حتی بو نمی. گذشته بود، دیگه فساد مشخص بود، پسر

بینی کند، به تواند بارش برف را با استفاده از دماغش پیشزد میدایون، جنگلبان پیر بدعنقی که همیشه الف می

اثري از بوي گند اجساد . حق با سرورمه... اماخب، اونا گل بنفشه نیستند،«. اجساد نزدیک شد و بو کشید

».نیست
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یا ... ببینید، اثري از حشرات یا«. اش تنها کمی لرزش داشتسم اشاره کرد؛ انگشت فربه» .پوسنداونا نمی... اونا«

... یدندحیوانات اونا رو نخوردند یا نجو... اینجا در جنگل افتاده بودند، اما... یا هیچ چیز دیگه نیست... هاکرم

»...اونا... غیر از این، اونا... تنها گوست

».شنها بهشون نزدیک نمیها و اسبسگ. کنهو گوست فرق می. دست نخورده هستند«: جان آهسته گفت

مورمونت با اخم نگاهش را از اجساد متوجه . شاندیدند، همهها به هم نگاه کردند؛ صحت داشتنش را میگشتی

».ها رو جلوتر بیاريچت، تاز«. ها کردسگ

ها تنها اکثر سگ. اش لگد زدها را کشید، به یکی از حیوانات با چکمهچت همراه با فحش سعیش را کرد، قالده

ماده سگ غرید و مقاومت کرد، حتی سعی . سعی کرد که یکی را بکشد. نالیدند و پایشان را روي زمین کاشتند

سگ از . چت بند قالده را انداخت و به پشت افتاد. ت حمله کردسرانجام به چ. اش بگریزدکرد که از قالده

.رویش پرید و به میان درختان گریخت

و بدنشون ... ها وهاي خون روي لباسلکه... خون. اش ایراد دارههمه... اشهمه«: سم تارلی با جدیت ادامه داد

... اون... با اون. خورهچشم نمیهیچ جاي دیگه به... اثري روي زمین یا... هست، خشک و سخت شده، اما

هاي وحشتناکی که زخم... هابا اون زخم«. سم به هر زحمتی بود قورت داد و نفس عمیقی کشید» ...اون

»مگه نه؟. جا باید خون پاشیده باشههمه... برداشتند

ورده و براي ما شاید کسی اونا رو آ. شاید اینجا نمرده باشند«. هاي چوبیش هوا مکیددایون از بین دندان

شاید هم من خرفت شدم، اما تا اونجا «. جنگلبان پیر با شک به پایین زل زد» .فرضاً به عنوان اخطار. گذاشته

».هاي آبی نداشتکه یادمه آتر چشم

».فالورز هم همین طور«: گشت گفتموقعی که به سمت جسد برمی. سر جارمی ظاهراً جا خورده بود

هاي سنگین سم و مکیدن مرطوب دایون شنیدند نفسبراي مدتی، تنها چیزي که می. سکوت بر جنگل مسلط شد

.جان کنار گوست چمباتمه زد. هایش بوداز بین دندان
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صداي دومی مصرانه . ها بود؛ جان متوجه نشد که کدام یکییکی از گشتی» .بسوزونیدشون«: شخصی زمزمه کرد

».بله، بسوزونیدشون«: گفت

اونا رو به دیوار . خوام استاد ایمون بهشون نگاهی بندازهمی. هنوز نه«. ی سرش را تکان دادخرس پیر با سرسخت

».گردونیمبرمی

ها را با چند ردا پوشاندند، اما وقتی هیک و دایون مرده. تر از اطاعت کردنشان بودصدور بعضی دستورات راحت

رآشفت، شیهه کشید و عقب رفت، روي زمین سم خواستند که یکی از اجساد را روي اسب گره بزنند، حیوان ب

هاي دیگر ها با اسبگشتی. کشید، حتی وقتی کتر براي کمک به سمتشان دوید سعی کرد که او را گاز بگیرد

در نهایت مجبور شدند که . خواستترین حیوان نیز هیچ سهمی از آن بار نمیتر نبودند؛ سر به راهخوش شانس

وقتی بازگشتشان را . هاي ابتدایی بسازند تا پیاده اجساد را خودشان حمل کنندتمهچند شاخه قطع کنند و سور

.شروع کردند، کامالً از ظهر گذشته بود

خوام این جنگل زیر و رو بشه، هر درخت، هر می«: افتادند، مورمونت به سر جارمی فرمان دادموقعی که راه می

ي نفراتی که در اختیارته استفاده همه. ي ده فرسنگ از اینجافاصلهصخره، هر بوته، هر وجب از زمین گلی به 

اگه بن و سایرین مرده یا زنده یه . ها قرض بگیراز تدارکاتیها روها و جنگلبانکن و اگه کافی نیست، شکارچی

تو . شماي در این جنگل باشه، باید مطلع بو اگه شخص دیگه. خوام پیداشون کنیجایی این اطراف هستند، می

»مفهومه؟. موظفی که ردشون رو بگیري و اگه امکانش باشه زنده دستگیرشون کنی

».شهانجام می. بله، قربان«: سر جارمی گفت

کرد؛ جایگاهش در اي اندك تعقیبش میجان با فاصله. مورمونت بعد آن در سکوت و غرق در تفکر اسب راند

باد . شدو ابري بود، نوعی از روز که موجب آرزوي باران میروز دلگیر، مرطوب . ي کلمقام آجودان فرمانده

هاي جان به پوستش چسبیده کرد و لباسانداخت؛ هواي سنگین و شرجی سنگینی میجنگل را به جنبش نمی

کرد کرد و گاهی جان تصور میکرد، چند روز بود که گریه میدیوار شدید گریه می. خیلی گرم. گرم بود. بودند

.شوداش کاسته میاندازهکه حتی از 
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شد که به معناي آن است که فصل سرانجام روحش را گفتند و گفته میپیرمردها به این هوا شبح تابستان می

آید و تابستانی طوالنی همیشه به معناي زمستانی طوالنی دادند که بعد آن سرما میهشدار می. کندتسلیم می

.اش بودهاي در آغوش دایهموقع شروعش جان بچه. این تابستان ده سال طول کشیده بود. است

بدون حضور دایرولف، جان احساس برهنگی . گوست مدتی در کنارشان دوید و سپس بین درختان ناپدید شد

ي هایی معطوف شد که موقع بچگیشان ننهفکرش ناخواسته به قصه. شدبا اضطراب به هر سایه دقیق می. کردمی

گفت، می. شنیدهایش را میصداي گنگ او و کلیک کلیک کلیک سوزن. تعریف کندهاپیر عادت داشت به آن

سرد و مرده بودند و از آهن و آتش و نوازش خورشید . شدتر میدر ظلمات آدرها پیدا شدند، و صدایش آهسته

هاي هیها و شهرها و پادشاقلعه. هایش جریان داشت نفرت داشتنداي که خون گرم در رگو هر موجود زنده

ها ي سفیدشان، در راس لشکري از مردههاي مردهها سوار بر اسبها همه در مقابلشان سقوط کردند، و آنانسان

...خوراندندشان گوشت فرزندان انسان را میبه خدمتگزاران مرده. به جنوب پیشروي کردند

دیوار افتاد، احساس آسودگی کل وقتی در باالتر از اوج بلوطی کهنسال و پر پیچ و گره، اولین نگاهش به 

».تارلی، بیا اینجا«. مورمونت ناگهان افسار کشید و روي زین چرخید. وجودش را فراگرفت

دید؛ بدون تردید زدگی را میهاي وحشتآمد اولین نشانهي سم که روي مادیانش آهسته جلو میجان در قیافه

امروز کارت . تو چاقی اما احمق نیستی، پسر«: لگی گفتحوصخرس پیر با بی. کرد که به دردسر افتادهفکر می

».تو هم همین طور، اسنو. خوب بود

جان نتوانست جلوي . صورت سم سرخ داغی شد و وقتی براي تشکر کردن تقال کرد، زبانش به لکنت افتاد

.لبخند را بگیرد

گوست مثل باد . یورتمه واداشتوقتی از زیر درختان درآمدند، مورمونت اسب کوچک پرطاقتش را با مهمیز به 

در آن باال، . لیسیداش از خون شکار سرخ بود و لبش را میپوزه. ها پیوستاز جنگل خارج شد و به آن

جان صداي بم و خشن سرناي شخص کشیک را شنید که تا . نگهبانان روي دیوار نزدیک شدن صف را دیدند

.شدها منعکس میکرد و از یخن درختان نفوذ میها پخش شد؛ یک بار دمیدن طوالنی که به میافرسنگ

ووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ها بود و جان با خودش فکر یک مرتبه دمیدن، به معناي بازگشت گشتی. صدا به آهستگی به سکوت محو شد

.توانند این را از او بگیرندهر اتفاقی هم بیفتد، نمی. کرد که حداقل یک روز گشتی بوده

پیشکار ارشد برافروخته . گذراندند، بوئن مارش دم اولین دروازه منتظر بودهایشان را از تونل یخی میوقتی اسب

سرورم، یه پرنده رسیده، باید فوراً «: گشود، تند تند به مورمونت گفتهاي آهنی را میوقتی میله. و مضطرب بود

».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 جان به اسب من برس و به سر جارمی بگو که مرده. خیله خب«

.مورمونت غرولند کنان دور شد» .وقت پیدا کنه

سر آلیسر تورن . کنندبرد، به طرز ناخوشایندي آگاه بود که دیگران تماشایش میاسطبل میها را بهوقتی اسب

دانل نوي . داد، اما از کارش دست برداشت و با لبخندي محو به جان زل زددر حیاط به پسرها تمرین می

».خدایان همراهت باشند، اسنو«: خانه ایستاده بود، داد زددست که دم در اسلحهتک

.با خودش فکر کرد که اتفاقی افتاده، اتفاق خیلی بدجان

ها به یکی از انبارهاي زیر دیوار برده شدند که اتاقک تاریک سردي، تراشیده شده در درون یخ بود و براي مرده

جان به اسب مورمونت آب و غذا داد و قشویش کشید، . شدنگهداري گوشت و غله و گاهاً شراب استفاده می

گرن و وزغ کشیک بودند، اما پیپ در اتاق . بعد آن دنبال دوستانش گشت. خودش رسیدگی کردسپس به اسب 

»چی شده؟«: از او پرسید. نشیمن بود

».شاه مرده«: پیپ صدایش را پایین آورد

موقع مالقاتش از وینترفل، دیده بود که رابرت برتیون پیر و فربه است، اما به ظاهر از سالمت . جان خشکش زد

»تو چطور خبردار شدي؟«. برخوردار بود و حرفی از بیماري نبودکامل
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جان، «. پیپ به جلو خم شد» .خوند شنیدهها موقعی که کالیدس نامه رو براي استاد ایمون مییکی از نگهبان«

»دوست پدرت بود، مگه نه؟. متاسفم

پدرش را در مقام دست پادشاه حفظ دانست که آیا جافري نمی» .یه زمانی مثل دو برادر به هم نزدیک بودند«

شاید به معناي بازگشت لرد ادارد به وینترفل باشد، و خواهرهایش . رسیدمحتمل به نظر نمی. خواهد کرد یا نه

ي تبسم آریا فرصت دیدن دوباره. ها را بدهدي مالقات با آنشاید حتی لرد مورمونت به او اجازه. نیز هم چنین

من حاال . ي مادرش خواهد پرسیدبا جدیت تصمیم گرفت که از پدر درباره. شدو صحبت با پدرش محشر می

.خوام بدونمدم، میحتی اگه اون یه فاحشه بوده، اهمیت نمی. گفتمرد شدم، خیلی قبل از این باید بهم می

».هاي عموت بودندها از همراهگفت که مردههیک می«: پیپ گفت

».اجساد مشکوکند... خیلی وقته که مردن، فقط. خودش بردبله، دو تا از شش نفري که با «

»یعنی چی، مشکوك؟«. کنجکاوي پیپ کامالً برانگیخته شده بود» مشکوك؟«

باید برم و ببینم که خرس پیر باهام کاري «. خواست در این باره حرف بزندنمی» .کنهسم بهت تعریف می«

».نداشته باشه

برادرهایی که نگهبان ایستاده . ي کل قدم زدز دلواپسی، به سمت برج فرماندهبه تنهایی، همراه با حس غریبی ا

تو رو . خرس پیر تو اتاقشه«: یکیشان خبر داد. اي عبوس نزدیک شدنش را تماشا کردندبودند، با قیافه

».خواستمی

: به خودش گفت. رفتهاي برج باالبا شتاب از پله. آمدباید مستقیم از اسطبل به اینجا می. جان سر تکان داد

.خواد آتش روشن کنم، فقط همینخواد یا میشراب می

»!ذرت! ذرت! ذرت! ذرت«: وقتی به اتاق وارد شد، زاغ مورمونت سرش داد کشید

. خوانداي را میکنار پنجره نشسته بود، نامه» .گوش نکن، همین حاال بهش غذا دادم«: خرس پیر غرولند کرد

».بیار و براي خودت هم بریزیه فنجان شراب برام «
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»براي خودم، سرورم؟«

. کرددلسوزي در آن نگاه مشهود بود؛ جان حسش می. 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، چارهوقتی فنجان. آمیز شراب ریختجان با دقتی اغراق

».بشین پسر، بنوش«: مورمونت دستور داد. ها خیلی زود پر شدندبا این حال آن. نخواهد داشت

»ي پدرمه، مگه نه؟درباره«. جان سر پا ماند

با این . گم، خبرهاي شومی هستندبهت دروغ نمی. پدرت و پادشاه«: خرس پیر با انگشتش به نامه زد و غرید

» .ي یه گاو وحشی زور داشتبینم، رابرت نصف من سن داشت و به اندازهاي بکردم پادشاه دیگهسنم فکر نمی

چیزهایی که عاشقشون هستیم ما رو همیشه نابود . گن پادشاه عاشق شکار بودمی«. اي شراب نوشیدجرعه

اگه به خاطر اون نبود، پسرم هرگز به . زن کودن. پسر من عاشق اون زن جوانش بود. یادت باشه. کنند، پسرمی

».افتادها نمیکر فروش اون قاچاقچیف

»چه اتفاقی براي پدرم افتاده؟. شمسرورم، متوجه نمی«. آوردهاي او سر در نمیجان چندان از حرف

»...گفتم بشین«: مورمونت غرولند کرد

» بشین«: زاغ جیغ کشید

».این یه دستوره، اسنو. و یه خورده بنوش، عوضی... «

.راب نوشیداي از شجان نشست و جرعه

گن که به همراه برادرهاي رابرت توطئه چیده تا پرنس جافري می. به خیانت متهم شده. لرد ادارد زندانی شده«

».رو از مقامش محروم کنه

»!کنهپدرم هرگز به پادشاه خیانت نمی. نه، امکان نداره«: جان فوراً گفت

».با تو هم نیست. شاید این طور باشه، قضاوت با من نیست«
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اند؟ لرد شان دیوانه شدهچطور ممکن بود که پدرش را خائن تصور کنند، همه» .اما دروغه«: جان اصرار داشت

امکان داشت؟... دار کندادارد محال بود که شرافتش را لکه

کجاي این عمل شرافتمندانه بود؟ و مادرش . اون صاحب یه حرامزاده شده: صداي ضعیفی در درونش زمزمه کرد

.گفتپدر حتی نام او را نمیچطور؟ 

»کشنش؟کنند؟ میسرورم، باهاش چکار می«

. در جوانی با بعضی از مشاورین پادشاه آشنایی داشتم. اي بفرستمخوام نامهمی. از این یکی خبر ندارم، پسرم«

ي د بهش اجازهبای. ایهپدرت 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 یافتهجان می

خلع او از . فکر عجیبی بود، و به طرز عجیبی ناراحت کننده. ر اینجاچرا لرد ادارد نتواند؟ پدرش د. بگیرند

شد، با این وجود اگر به معناي زنده عدالتی عظیمی میفرمانروایی وینترفل و واداشتنش به سیاه پوشیدن، بی

...ماندنش بود

راب و سر رودریک را آورد، آن طور کهداد؟ شاهزاده را در وینترفل به خاطر میاش را میو آیا جافري اجازه

سرورم، «. ها حتی الیق تحقیر او نبودندبه خود جان زحمت توجه کردن نداد؛ حرامزاده. در حیاط مسخره کرد

»کنه؟پادشاه به حرفتون توجه می

حیف که کوتوله . کنم به حرف مادرش گوش بدهتصور 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
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اگر لرد . تیریون لنیستر با او دوست شده بود» .لیدي استارك مادر من نیست«: جان به تندي یادآوري کرد

سرورم، چه خبر از خواهرهام؟ آریا و سنسا، «. مقصر استي ملکه استارك کشته شود، لیدي استارك به اندازه

»...دونید که پیش پدرم بودندمی

ام جویاي حالشون توي نامه. شهپایسل ذکري ازشون نکرده، اما شکی نیست که با محبت باهاشون رفتار می«

مملکت هیچ وقت نیازمند اگه . تري اتفاق بیفتهامکان نداشت در زمان وخیم«. مورمونت سر تکان داد» .شممی

نگاه » ...کنمهام حسش میهاي سردي در پیشه، در عمق استخونروزگار تیره و شب... پادشاه مقتدري بوده

».اي نباشی، پسرامیدوارم که به فکر کار ابلهانه«. اي به جان انداختبرنده

گلویش . ش خوشش نخواهد آمددانست که مورمونت از شنیدنخواست بگوید که اون پدر منه، اما میجان می

.اي دیگري از شراب کردخودش را وادار به نوشیدن جرعه. خشک بود

وقتی سیاه پوشیدي، زندگی سابقت به . ي تو اینجاستحاال محل انجام وظیفه«: ي کل به او یادآوري کردفرمانده

هر کاري در بارانداز «. ا نکردمورمونت اعتن» .سیاه«: اش با صداي ناهنجاري تکرار کردپرنده» .انتها رسید

اجازه داري که «: وقتی جان پاسخ نداد، پیرمرد شرابش را تمام کرد و گفت» .پادشاه بکنند، به تو مربوط نیست

».تونی در نوشتن اون نامه کمکم کنیفردا می. امروز دیگه بهت احتیاج ندارم. بري

هاي چیزي که بعد آن متوجه شد، این بود که دارد از پله. جان ایستادن و بیرون رفتن از اتاق را به خاطر نداشت

کند که اونا پدر و خواهرهاي من هستند، چطور به من مربوط نیست؟رود و به این فکر میبرج پایین می

».خدایان ظالمند. قوي باش، پسر«: ها به او نگاه کرد و گفتبیرون، یکی از نگهبان

کلمات هم در گلویش گیر کردند، » .پدرم خائن نیست«: صداي گرفته گفتبا. دانندها میجان متوجه شد که آن

شبح . رسیدخاست و حیاط از زمان ورودش سردتر به نظر میباد داشت برمی. اش کنندخواستند خفهانگار می

.کشیدهاي آخرش را میتابستان داشت نفس

کند، با چه کسی زند، چه میکجا قدم میجان متوجه نبود که به. ي بعد از ظهر مانند یک رویا گذشتبقیه

. دادصداي دایرولف قوت قلب میحضور بی. فهمیدگوست همراهش بود، تا این حد را می. کندصحبت می
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داشتند، اما لیدي مرده بود و نایمریا گم هایشان شاید در امان نگهشان میگرگ. دخترها همین قدر را هم نداشتند

.ها بودندها کامالً تنشده بود، آن

جان وقتی براي خوردن عصرانه به تاالر عمومی . بعد غروب خورشید باد شمالی شروع به وزیدن کرده بود

هاب خورش آهو پخته . شنیدرفت، صداي تیز برخورد باد به دیوار و وزیدنش از روي باروهاي یخی را میمی

ي نان را به به بشقاب جان ریخت و انتهاي برشتهوقتی با مالقه سهمی اضافه . بود که پر بود از جو، پیاز و هویج

ها به سراسر تاالر نگاه کرد، سرها به سرعت برگشتند، نگاه. دانستهاب می. دانستاو داد، جان معنایش را می

.دانستندهمه می. مودبانه کنار کشیدند

پیپ وسط » ...ن کنهاز سپتون خواستیم که براي پدرت شمع روش«: ماتار گفت. دوستانش دورش را گرفتند

گرن تائید کرد، و سم دست » .دونه که دروغهدونیم که دروغه، حتی گرن هم میدروغه، ما همه می«: حرف پرید

خواي به جنگل بري و جلوي اگه می. حاال تو برادر منی، پس ایشون پدر منم هست«: جان را گرفت و گفت

».خدایان باستان دعا کنی، باهات میام

اونا برادرهاي من هستند، . دانست که حرف سم جدي استن طرف دیوار بود، با این وجود میجنگل نیایش آ

...ي راب و برن و ریکاندرست به اندازه

رحم به مانند شالق را شنید و سپس صداي سر آلیسر تورن بلند شد که به اي تیز و بیو آن وقت صداي خنده

».ي یه خائنه، حرامزادهتنها حرامزاده نیست«: گفتمردهاي اطرافش می

پیپ سعی کرد که جلویش را بگیرد، اما پایش را . در یک چشم بهم زدن، جان خنجر در دست به روي میز پرید

خورش به هر طرف . از چنگ او آزاد کرد، و بعد روي میز دوید و با لگد کاسه را از دست سر آلیسر پرت کرد

با خنجر . شنیدکشیدند، اما جان اسنو چیزي نمیجماعت داد می. دتورن عقب کشی. پاشید و برادران را کثیف کرد

هاي سیاه سرد را هدف گرفت و به صورت سر آلیسر ضربه زد، اما سم خودش را به مابین آن دو آن چشم

انداخت و قبل از اینکه جان بتواند او را دور بزند، پیپ مانند یک میمون روي پشتش سوار شد، گرن بازویش را 

.وزغ خنجر را از انگشتانش بیرون کشیدگرفت و
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اش براي بعد، خیلی بعد، بعد از اینکه او را به اتاق خوابش هدایت کرده بودند، مورمونت به همراه زاغ روي شانه

: آوایی کردپرنده هم» .اي ازت سر نزنه، پسربهت گفتم کار ابلهانه«: خرس پیر گفت. مالقتش به پایین آمد

».اي ازت داشتماون وقت من چه انتظارات بلند پروازانه«. عدم رضایت سر تکان دادمورمونت با» .پسر«

گیري در مورد ي افسران بلند مرتبه براي تصمیمخنجر و شمشیرش را گرفتند و گفتند تا زمان تشکیل جلسه

پشت در برایش کند،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

.پیشش بماند تا کامالً تنها نباشد

جان پشت به . گوست در سکوت به او چشم دوخت» .پدرم خائن نیست«: وقتی سایرین رفتند به دایرولف گفت

سوخت هایش را دور زانوهایش گرفت، به شمعی که روي میز کنار تختخواب باریک میدیوار ولو شد، دست

تر و هاي اطراف حرکت داشتند، اتاق در نظرش هر لحظه تاریکزد، سایهلرزید و سو سو میشلعه می. خیره شد

.برهامشب خوابم نمی: جان با خودش فکر کرد. شدسردتر می

کردند، و شمع خیلی وقت بود وقتی بیدار شد، پاهایش گرفته بودند و درد می. با این حال مطمئناً چرت زده بود

آهسته . چقدر قد کشیده بود. خراشیدگوست روي پاهاي عقبش ایستاده بود، در را می. 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 نرسدسعی داشت که وحشت» .منم، گوست«: هار که نشده؟ زمزمه کرد. هایش را نشان داداندند

هوا کی این همه سرد شده بود؟. لرزیداین وجود به شدت می

جان با تشویش . خوردجایی که چوب را شخم زده بود، شیارهاي عمیقی به چشم می. گوست از در عقب کشید

دایرولف سرش را پایین انداخت، موهاي » کسی بیرونه، درسته؟«: زمزمه کرد. اي او را تماشا کردیابندهافزایش 

نگهبان، اونا یکی رو براي محافظت از در گذاشتند، گوست . سفید روي گردنش سیخ شدند، از در به عقب خزید

.کنه، فقط همینبوي اونو از پشت در حس می

با . کرد که هنوز شمشیرش را داشتلرزید، آرزو میغیر قابل کنترل می. خاستجان آهسته به روي پاهایش بر

.صداي لوالها او را از جا پراند. دسته را گرفت و به داخل کشید. سه قدم سریع به در رسید
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کرد، هر چند روي به باال نگاه می. کردهاي باریک دراز بود و به او نگاه مینگهبانش با بدنی شل روي پله

.سرش کامالً به پشت چرخانده شده بود. ش افتاده بودشکم

شد، امکان نداشت که واقعیت داشته باشد، ي کل بود، شب و روز محافظت میامکان نداشت، اینجا برج فرمانده

.دیدرویا بود، کابوس می

در پشت سرش ها کرد، ایستاد، به جان گرگ شروع به باال رفتن از پله. گوست از در گذشت، از کنارش رد شد

صداها از . ي چکمه روي سنگ، صداي برداشتن چفت درآن وقت بود که شنید؛ کشیده شدن آهسته. نگاه کرد

.ي کلهاي فرماندهاز اتاق. آمدندباال می

.شاید کابوس بود، اما رویا نبود

تش به او جسارت سنگینی فوالد در دس. جان زانو زد و آن را بیرون کشید. شمشیر نگهبان هنوز در غالف بود

پله کمین کرده ي راهها در هر گوشهسایه. داشتها باال رفت، گوست آهسته جلوي او قدم برمیاز پله. بخشید

.آزمود، باال رفتهاي مشکوك را با نوك شمشیر میجان با احتیاط در حالی که سیاهی. بودند

گوست از جلو جهید و » .ذرت، ذرتذرت، 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 پنجرهپرده. شمشیر در دست کنار در ایستاد، به چشمانش فرصت تطابق داد

»کی اونجاست؟«: زدداد . بودند و تاریکی به سیاهی جوهر بود

شد؛ لغزید که به اتاق خواب مورمونت منتهی میها، به سمت در داخلی میاي بین سایهسپس آن را دید، سایه

هایش با برق آبی سردي اما زیر کاله، چشم... هیکلی شبیه به انسان، تماماً سیاه، کاله ردایش باال

...درخشیدندمی

ا غرش با هم افتادند، غلتیدند، به یک صندلی خوردند و میزي پوشیده از مرد و گرگ بدون فریاد ی. گوست پرید

» .ذرت، ذرت، ذرت، ذرت«: زاغ مورمونت باالي سرشان بال بال زد و جیغ کشید. کاغذ را واژگون ساختند

پشتش را به دیوار نگه داشت، به سمت پنجره خزید، پرده . کردي استاد ایمون احساس کوري میجان به اندازه
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هاي سیاهی را مدفون در موي سفید دید، انگشتان دست. مهتاب به اتاق سرازیر شد. را پایین کشید و پاره کرد

انداخت، زد، با پاهایش لگد میکرد و قاپ میگوست تقال می. شدندسیاه متورمی دور گلوي دایرولفش تنگ می

.توانست خودش را رها کنداما نمی

فوالد از . فریاد کشان به جلو پرید، شمشیر را با تمام وزنش پایین آورد. جان فرصتی براي ترسیدن نداشت

اش کرد، چنان غریب بویی که احاطه. پارچه و پوست و استخوان گذشت، اما حالت صدا به نحوي نادرست بود

هتاب وول بازو و دست را روي کف اتاق دید، انگشتان سیاه زیر دریایی از م. 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، . خوردندمی

.عقب کشید

شمشیر مهاجم را تا . اش را بلند کرد و جان بدون معطلی ضربه زدپریدهمرد کاله به سر، صورت گرد رنگ

ي دیگر زخمی عمیق گشود؛ ا از یک گونه تا گونههاستخوان درید، نصف دماغ را برداشت و زیر آن چشم

پس رفت؛ آتره، خدایان، اون . شناختجان آن صورت را می. هایی به مانند ستارگان سوزان آبیها، چشمچشم

.که مرده، مرده، خودم جسدش رو دیدم

داشت بازو . کشیدندانگشتان سیاهی روي ساقش چنگ می. خراشداحساس کرد که چیزي مچ پایش را می

ها را از با انزجار داد کشید و با نوك شمشیرش انگشت. کردکشید و پشم و پوست را پاره میخودش را باال می

.روي زمین افتاد، انگشتان باز و بسته شدند و وول خورد. ساقش جدا و آن چیز را به دور پرتاب کرد

تش به دو نیم شکاف برداشته بود، اما دست شده بود و صورتک. اثري از خون نبود. جسد به جلو یورش آورد

» !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 بازوي قطع» .ذرت، ذرت، ذرت«: زاغ جیغ کشید

جان به . ها له شدندهاي انگشتاستخوان. هایش آن را گرفتدندانگوست پرید و با. کشیدآستین بیرون می

.گردن جسد ضربه زد، حس کرد که فوالد عمیق و سخت برید

.آتر مرده به رویش پرید، او را انداخت
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! شمشیر، شمشیر کجا افتاده بود؟ شمشیر لعنتی را گم کرده بود. شده خورد و نفسش بریدپشتش به میز واژگون

آروغ زد و . ي سیاهش را به دهانش فرو کردانگشتان مرده193ش را براي فریاد کشیدن گشود، وایتوقتی دهان

تر دست به سردي یخش در گلوي جان پایین. سعی کرد که آن را بیرون براند، اما مرد مرده زیادي سنگین بود

هایش را پوشانده رفک چشمب. 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 زدجان با ناخن. بود، درخشش آبی داشت

...که گازش بگیرد، مشت بزند، نفس بگیرد

جان تنها توانست که بغلتد، آروغ . و ناگهان وزن جسد برداشته شد و انگشتانش از گلوي جان بیرون کشیده شد

هایش را در شکم وایت فرو کرد و تماشا کرد که چطور دایرولف دندان. گوست دوباره روي آن بود. د و بلرزدبزن

هوشیار تماشا کرد و بعد سرانجام به یادش افتاد که مدتی طوالنی تنها نیمه. شروع کرد به دریدن و پاره کردن

...دنبال شمشیرش بگردد

بازوي جویده شده و فاقد . آلود در چارچوب در با چراغ نفتی ایستادهابو لرد مورمونت را برهنه دید که خو... 

.کشیدانگشت، روي کف اتاق خودش را به سمت او می

لنگ لنگان برخاست، بازو را با لگد به دور پرت کرد و . جان سعی کرد که داد بکشد، اما صدایش گرفته بود

! بسوزون«: زاغ قار قار کرد. نده بود که خاموش شودشعله لرزید و کم ما. 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 بودجان برگشت و چشمش به پرده

ي آن گرما. فلز له شد، شیشه شکست، نفت پاشید، پرده با صداي ووش بلندي مشتعل شد. ي کثیف کوبیدپارچه

»!گوست«: داد کشید. تر بوداي که به عمرش تجربه کرده بود شیرینروي صورتش از هر بوسه

ریختند سعی گوست کنار کشید و پیشش آمد، وایت که مارهاي سیاهی از زخم گشاد روي شکمش بیرون می

اي شالقی آن را هي مشتعل را در چنگش گرفت، با ضربها دست برد، پردهجان به میان شعله. کرد که برخیزد

.کرد که بسوزه، خدایان لطفاً، لطفاً، بسوزهسوزاند، جان دعا میوقتی پارچه جسد را می. روي مرد مرده پرت کرد

193 Wight
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برن-53

وزید و با خودشان سیصد سوار و نزدیک به دو هزار پیاده در صبحی رسیدند که باد سردي می194هاکاراستارك

مردي جلوتر از . زدرمق چشمک میهایشان زیر آفتاب کمنوك فوالدي نیزه. آوردند195شان در کارهولداز قلعه

.نواخت؛ بوم، بوم، بومرفت و با طبلی که بزرگتر از خودش بود، مارش بم رژه را میهمه می

هاي نگهبانی دیوار خارجی، روي دوش هودور سوار بود و با دوربین برنزي استاد لوین، برن در یکی از برجک

لرد ریکارد شخصاً در راسشان بود، پسرهایش هریون و ادارد و تارن، زیر . کردها را تماشا میآمدن آن

ي پیر ننه. راندندهایی به سیاهی شب و مزین به نشان خورشید سفید خاندانشان، در کنارش اسب میپرچم

ها به نظر برن شباهتی به استاركرسد، اما ها میگفت که اگر چند صد سال عقب بروند، نسبشان به استاركمی

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. گذشتهایشان میبود از شانه

ها برن حسرت سواري با آن. رسیده بودندهایشان قبالًلردهاي دیگر با قشون. ها آخرین هستنددانست که آنمی

هاي زمستانی که دیگر گنجایش نداشتند، ازدحام هر روز صبح و خروج از قلعه را داشت، براي تماشاي خانه

: توضیح داده بود. اما راب قدغنش کرده بود. ها با چرخ و سمجمعیت در میدان بازار، زیر و رو شدن خیابان

».از تو نداریمنفر اضافی براي محافظت «

وضعیت رو خوب . ها رو در نیار، برنبرام اداي بچه«: راب گفت» .برمسامر رو با خودم می«: برن مشاجره کرد

رو در اسموکینگ 196همین دو روز پیش یکی از افراد لرد بولتون با چاقو یکی از افراد لرد سروین. دونیمی

لحن راب فرمانروا را » .کنه، مادر زنده زنده پوستم رو میاگه اجازه بدم که جونت رو به خطر بندازي. لوگ زد

.دانست که جاي بحث نیستبه کار برد؛ برن می

آن موقع به . شدهاي بد میاش هنوز موجب خوابخاطره. ها استي جنگل گرگدانست که به خاطر واقعهمی

ریکان حداقل به ... حتی کمتر. ي یک بچه عاجز بود، بیش از ریکان قدرت دفاع از خودش را نداشتاندازه

194 Karstark
195 Karhold
196 Cerwyn
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تنها چند سال از راب کوچکتر بود؛ اگر برادرش تقریباً مرد شده بود، او نیز . کردشرمسارش می. زدها لگد میآن

.توانست که از خودش دفاع کندباید می. شدمرد محسوب می

توانست در آن روزها می. کرددن مییک سال پیش، قبالً، حتی اگر به معناي باال رفتن از دیوارها بود از شهر دی

ها به پایین بدود، خودش سوار اسب شود و پایین بیاید، آن قدر در استفاده از شمشیر چوبی مهارت داشت از پله

. دار استاد لوین تماشا کندي عدسیتوانست از میان لولهحاال تنها می. که پرنس تامن را به روي خاك بیندازد

اي روي سرخ؛ خرس سیاه لیدي پوش گالورها، نقرهمشت زره: ا به او آموخته بودها راستاد تمام پرچم

رفت؛ گوزن مورمونت؛ مردي که پوستش را کنده بودند، نقش کریهی بود که جلوتر از روس بولتون دردفورتی می

رانی با ، غول غ198ها؛ و نقش ترسناك خاندان آمبرها؛ سه درخت تالهارت؛ تبر جنگی سروین197وودهانر هورن

.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 گرفتقیافه

به برن همیشه مکانی پرافتخار در دست راست برادرش داده . دشنوبت میزبان هر یک از پرچمداران اصلی می

پرسیدند که به چه انداختند، انگار میهاي عجیبی به او مینشست، بعضی از لردها نگاهوقتی آنجا می. شدمی

.ها نشانده شدهحقی یک پسر خام، آن هم پسري چالق، باالتر از آن

حاال «: شدند، برن از استاد لوین پرسیداي دیوار خارجی وارد میهوقتی لرد کاراستارك و پسرهایش از دروازه

»چند نفر شدن؟

».دوازده هزار نفر، یا حداقل اون قدر نزدیک به این رقم که اهمیت نداشته باشه«

»چند شوالیه؟«

اري دبراي شوالیه شدن، باید در یه سپت شب زنده«. حوصلگی کمی در صداي استاد مشهود بودبی» .چند تایی«

هاي بزرگ هفت خدا رو در شمال تنها چند تا از خاندان. کرد و با هفت روغن تقدیس شد تا سوگند تبرك بیابه

اما اون لردها و ... گذارندگذارند و اسم شوالیه روي کسی نمیبقیه به خدایان باستان احترام می. پرستندمی

197 Hornwood
198 Umber
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ارزش مرد با یه . و شرافت چیزي کم ندارندشون در سرسختی و وفاداريپسرهاشون و سربازهاي قسم خورده

».اینا رو صد بار بهت گفتم. شهلقب سر جلوي اسمش مشخص نمی

»با این حال، چند شوالیه؟«

».دار که شوالیه نیستندبین سه هزار نیزه... سیصد، شاید چهارصد«. استاد لوین آه کشید

».شهمیزبانش میراب امشب. لرد کاراستارك آخرین بود«: برن متفکرانه گفت

».شهحتماً می«

»که حرکت کنند؟... چقدر مونده که«

شهر زمستانی دیگه ظرفیت نداره و این ارتش اگه بیش از این . راب یا باید خیلی زود به راه بیفته، یا اصالً نره«

ي سراسر جادهاي در هاي دیگهگروه. گذارهي شهر باقی نمیاینجا اردو بزنه، هیچ چیز براي خوردن در حومه

نبرد در . ها و اهالی مرداب و لرد مندرلی و لرد فلینتهاي تپهشاهی منتظرند تا به راب ملحق بشن، مثل شوالیه

».ها شروع شده و برادرت چندین فرسنگ راه در پیش دارهسرزمین رودخانه

پس داد و متوجه شد که موي ي برنزي را به استاد لوله. بار بودي صدایش رقتاحوالش به اندازه» .دونممی«

تمام عمرش رو به باال به استاد . دیداز بین موها صورتیِ پوست سر را می. لوین در باالي سرش چقدر ریخته

نشیند به هر نگاه کرده بود و این چنین از باال به او نگاه کردن حس غریبی داشت، اما کسی که پشت هودور می

».هودور، منو به قلعه برگردون. خوام تماشا کنمنمیدیگه«. کندکس رو به پایین نگاه می

.»هودور«: هودور گفت

باید از . کنه که تو رو ببینهبرن، 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 گذاشتدستش را روي شانه» .خوام به جنگل خدایان سر بزنممی. شمنمیمزاحم راب «
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هودور موقعی که . ساختهاي کنده شده با اسکنه، پلکانی روي دیوار گرانیتی برج میردیفی از جاي دست

ن در صندلی کرد و روي پشتش، بری را زمزمه میکالمرفت، آهنگ بیگذاشت و پایین میدست زیر دست می

لوین ایده را از سبدهایی که زنان براي حمل . شدحصیري که استاد لوین طراحی کرده بود چپ و راست می

هاي پا و کردند کسب کرده بود؛ بعد آن تنها چیزي که الزم  بود، بریدن سوراخهیزم روي پشتشان استفاده می

بی راندن دنسر نبود، اما جاهایی بودند که دنسر به خو. تر وزن برن بوداتصال چند بند براي توزیع متوازن

ي حمل شدن به مانند یک بچه در آغوش هودور، برن را شرمسار توانست برود و این روش به اندازهنمی

تنها بخش . آمد، هر چند در مورد هودور گفتنش مشکل بودهودور نیز ظاهراً از آن خوشش می. ساختنمی

توانست کرد که برن روي پشتش است و گذشتن از در میهودور فراموش میگاهی . مستلزم دقت درها بودند

.دردناك باشد

نزدیک به دو هفته آن قدر رفت و آمد زیاد شده بود که راب دستور داده بود حتی در ظلمات شب هر دو در 

داران از نیزهوقتی برن از برج خارج شد، ستون درازي. 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 میزره

. ي خورشید روي دوششان بودکالهخود ناقص سیاه به سر داشتند و رداي پشمی سیاه با طرح اشعه. کردندمی

موقعی که از کنار . روي چوب پل متحرك صدا دادندهایش هودور لبخندزنان در کنارشان قدم زد و چکمه

. اش را خفه کردانداختند و یک بار برن شنید که کسی خندههاي عجیبی میها نگاهشدند، آنسواران رد می

بست، هشدار داده استاد لوین بار اولی که سبد حصیري را دور سینه هودور می. نگذاشت که خاطرش مکدر شود

» .کنندات میهاشون مسخرهزنند و بعضیکنند و بین خودشون حرف مینگاه می. کنندگاه میها بهت نآدم«: بود

کرد، اما حاضر نبود که عمرش را در تختخواب اش نمیهیچ کس در اتاق خوابش مسخره. بگذار مسخره کنند

.بگذراند

سامر جست . اشت و سوت زدگذشتند، برن دو انگشتش را در دهانش گذموقعی که از زیر در آهنین دروازه می

کردند و ها براي روي زین ماندن تقال میداران کاراستاركناگهان نیزه. و خیز کنان از سمت دیگر حیاط آمد

. یک مادیان عقب کشید، سوارش فحش داد و افسار را سخت کشید. کشیدندهایشان با نگرانی شیهه میاسب
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ها به محض دور شدن سامر کرد، اما این اسبزده میوحشتهایی را که عادت نداشتندها اسببوي دایرولف

».جنگل خدایان«: برن به هودور یادآوري کرد. آرام شدند

درهاي . هاها و پارس سگحیاط پر بود از صداي شمشیر و تبر، غژ غژ ارابه. حتی خود وینترفل شلوغ بود

چکید و پتکش اش میي برهنهعرق از سینهسازي باز بودند و برن چشمش به میکن سر کوره افتاد که اسلحه

برن در تمام مدت عمرش این همه غریبه ندیده بود، نه حتی وقتی که پادشاه رابرت براي مالقات با . نواختمی

.پدرش آمد

از . هایش در هم نرودخودي اخموقتی هودور براي رد شدن از یک در کوتاه خم شد، برن سعی کرد که بی

گرگ گاهاً با چشمان سوزان به مانند . زدخیال در کنارشان قدم میتاریکی گذشتند، سامر بیراهروي دراز نیمه

خواست که نوازشش کند، اما ارتفاع بلندتر از آن بود که دستش برن دلش می. کردطالي مذابش به باال نگاه می

.برسد

ي انبوه بلوط و هودور از میان بیشه. ي وینترفل بودزدهاي از آرامش در دریاي آشوبجنگل خدایان جزیره

هاي پر پیچ و خم درخت زیر شاخه. ي ساکن کنار درخت حیات پیدا کرددرخت آهن و کاج، راهش را به برکه

هاي سبد ي پاهایش را از سوراخبرن دست باال برد و خودش را باال کشید، وزن مرده. نیایش توقف کرد

هاي سرخ تیره روي صورتش کشیده شدند، تا سرانجام اند، برگمدتی آویزان باقی م. حصیري بیرون کشید

تنی برو آب. خوام یه مدت با خودم تنها باشممی«. هودور او را گرفت و روي سنگ صافی در کنار آب گذاشت

».ها بروبه چشمه. کن

ي ها، چشمهني اقامتگاه مهماسمت دیگر جنگل خدایان، زیر پنجره. هودور بین درختان ناپدید شد» .هودور«

خاست و دیوار باالي آن بخار شب و روز از آب برمی. کردي کوچک را تغذیه میزیرزمینی جوشانی سه برکه

ي وحشی به دام افتاده در برابر تهدید صابون آمد و مثل گربههودور از آب سرد بدش می. پوشیده از خزه بود

نشست، هر وقت حبابی از اعماق ها میرفت و ساعتو میترین برکه فرکرد، اما با شادمانی در داغمقاومت می

.زدگرفت تا روي سطح آب بترکد، همزمان آروغ بلندي میاوج میتیرهسبز 
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ي گرگ را خاراند و براي مدتی پسر و حیوان هر دو در آرامش زیر آرواره. سامر به آب زد و کنار برن نشست

. شدد، حتی قبالً، اما اخیراً روز به روز بیشتر مجذوبش میآمبرن همیشه از جنگل خدایان خوشش می. بودند

ي سفید کنده شده چشمان سرخ گود که به عمق تنه. ترساندي سابق او را نمیحتی دیگر درخت حیات به اندازه

خدایان مراقبش بودند؛ . کردکردند، اما حاال از آن نگاه به نحوي آسایش کسب میبودند هنوز تماشایش می

زیر نگاهشان احساس . ها و فرزندان جنگل، خدایان پدرشها و نخستین انسانباستان، خدایان استاركخدایان

اندیشید؛ فکر برن از زمان سقوطش زیاد می. کردکرد و سکوت ژرف درختان به تفکراتش کمک میامنیت می

.زددید و با خدایان حرف میکرد و خواب میمی

لطفاً «. با تکان دادن دستش روي آب سرد برکه موج انداخت» .نید که راب نرهلطفاً کاري ک«: آهسته دعا کرد

و کاري . یا اگه مجبوره که بره، به سالمت همراه با مادر و پدر و دخترها برش گردونید. کاري کنید که بمونه

».کاري کنید که ریکان بفهمه... کنید

مثل توفان زمستانی وحشی شد و به نوبت گریه برادر خردسالش وقتی فهمیده بود که راب عازم جنگ است، 

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 . سعی کرد که برایش الالیی بخواند او را با مشت زد، و روز بعد ناپدید شد

اي که از دست یکی از پادشاهان زدهها پیدا کردند، با شمشیر زنگان را در سردابگماشت و وقتی سرانجام ریک

. داگ از تاریکی مانند شیطانی سبز چشم بر سرشان نازل شدها حمله کرد و شگیمرده کش رفته بود به آن

ا کنده اي از گوشت ران میکن رگرگ در توحش دست کمی از ریکان نداشت؛ بازوي گیج را گاز گرفته و تکه

اکنون فارلن گرگ سیاه را در سگدانی زنجیر کرده . براي تسلیم کردنش خود راب و گري ویند الزم شدند. بود

.هاي ریکان به خاطر نبود او شدت بیشتري یافته بودبود و گریه

کرده استاد لوین به راب توصیه کرده بود که در وینترفل بماند و برن نیز به خاطر ریکان و خود راب التماس

. تنها تا حدي دروغ بود» .مجبورم برم. خوام برممن نمی«: شقی سر تکان داده و گفته بودبود، اما برادرش با کله

فهمید، اما الزم نبود که رفت، برن این را میها در برابر لنیسترها میکسی باید براي حفظ تنگه و کمک به تالی

هال مولن یا تیان گریجوي یا یکی از حکمرانان پرچمدارش توانست فرماندهی را بهبرادرش می. راب باشد

ي راب کامالً شایسته. شداستاد لوین اصرار کرده بود که همین کار را بکند، اما راب حاضر به قبولش نمی. بدهد
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ها پشت دیوارهاي وینترفل قایم بشه و دیگران رو شد که مثل بزدلپدرم هرگز حاضر نمی«: گفتفرمانروا می

».سته تا به جاش بمیرندبفر

اکنون راب براي برن تا حد زیادي شخصی غریبه شده بود، تغییر کرده بود، فرمانروایی به معناي واقعی، هر چند 

ها خیلی. کردندحتی پرچمداران پدرش نیز ظاهراً حسش می. هنوز شانزدهمین سالگرد نامگذاریش نگذشته بود

هر دو افتخار 199روس بولتون و رابت گالور. ه روش خاص خودسعی کردند او را بیازمایند، هر کدام ب

میج مورمونت تنومند مو . فرماندهی جنگ را درخواست کردند، اولی با لحنی تند، دومی با لبخند و طعنه

اش است و در خاکستري که مثل مردها زره پوشیده بود، رك به راب گفته بود آن قدر جوان است که جاي نوه

لرد سروین . اي داشت که حاضر بود به عقد راب در بیاورداما از قضا نوه... دن به او نیستجایگاه دستور دا

اي که سمت چپ پدرش ي ساده لوح سی سالهزبان دخترش را در واقع همراهش آورده بود، دوشیزهچرب

ایی آورده وود بشاش دختر نداشت، اما هدایلرد هورن. داشتنشست و هرگز نگاهش را از بشقاب بر نمیمی

... خواستکاري شده، و در عوض چیزي نمیبود، یک روز اسب، روز بعد ران آهو، روز بعد آن بوق شکار نقره

ي سد زدن اي خاص و اجازهي خاصی که از پدر بزرگش گرفته بودند و حق شکار در شمال تپههیچ جز قلعه

.روي وایت نایف، اگر لرد راب صالح بدانند

ها را تا حدودي به داد، درست شبیه رفتار احتمالی پدرشان، و آناي به همه پاسخ میردانهراب با نزاکت خونس

.رقصاندمیل خودش می

هایش دو ي هودور و عرض شانهکردند و قدش به اندازهو وقتی لرد آمبر، که افرادش جان گنده صدایش می

ها قرار بگیرد قشونش را به خانه سروینوودها یا برابر او بود، تهدید کرد که اگر در صف پشت سر هورن

سپس در حالی که پشت گوش گري . خواهد انجام بدهدگرداند، راب به او گفت که مختار است هر چه میبرمی

اتکشیم، تو رو از قلعهو وقتی کارمون با لنیسترها تموم شد، به شمال لشکر می«: خاراند قول داد کهویند را می

جان گنده فحش داد، تنگ آبجو را به آتش انداخت و داد » .زنیمنوان سوگندشکن دار میکشیم و به عبیرون می

وقتی هالیس مولن رفت تا جلویش را بگیرد، او را . دهدراب آن قدر بچه است که دهنش  بوي شیر می: کشید

ا که برن به ترین شمشیري رهل داد و به زمین انداخت، با لگد میزي را واژگون ساخت، و بزرگترین و زشت

199 Robett Glover
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اش دست به شمشیر خوردهها، پسران و برادران و سربازان قسمدر تمام نیمکت. عمرش دیده بود از غالف کشید

.برخاستند

اما راب تنها به آرامی حرفی زد و بعد از یک غرش و چشم بر هم زدن، لرد آمبر به پشت افتاده بود و شمشیرش 

. ریختجایی که گري ویند دو انگشت را با دندان کنده بود، خون میزد و از سه قدم دورتر روي زمین چرخ می

پدرم بهم یاد داده که مجازات کسی که روي اربابش شمشیر بکشه مرگه، اما شک ندارم که تو تنها «: راب گفت

دل برن . جان گنده انتهاهاي خونی انگشتانش را مکید و به زحمت برخاست» .خواستی برام گوشت ببريمی

».غذاتون خیلی سفته«: اما در کمال تعجب، مرد گنده خندید و بلند گفت. ..ریخت

گفت که و چنان شد که بعد آن جان گنده دست راست راب شد، وفادارترین مدافع او که بلند به عالم و آدم می

ت که خواهند که زانوهایشان دریده شود، به نفع خودشان اسلرد نوجوان در واقع یک استارك است و اگر نمی

.جلویش به زانو بیفتند

پریده و لرزان به اتاق خوابش ها در تاالر بزرگ، برادر برن رنگولی آن شب بعد سوختن و خاموش شدن آتش

دیدي چطور هال رو انداخت، انگار که بزرگتر از ریکان . کشهفکر کردم که منو می«: راب اعتراف کرد. آمد

. کشهو جان گنده بدترینشون نیست، فقط بلندتر از همه داد می. بودمدونند که چقدر ترسیده نیست؟ خدایان می

کنه، اتاقیه که کنه و تنها چیزي که فکرم رو مشغول میزنه، تنها بهم نگاه میلرد روس هیچ وقت حرفی نمی

».کنندها در دردفورت دارند، جایی که پوست دشمنانشون رو آویزان میبولتون

»مگه نه؟«. شک به صدایش نفوذ کرد» .ي پیرههاي ننهقصهاون فقط یکی از«: برن گفت

. گه براي آشپزيمی. لرد سروین مصممه که دخترش رو به جنوب بیاره«. خسته سرش را تکان داد» .دونمنمی«

»...کاش پدر اینجا بود... کاش. کنمتیان مطمئنه که یه شب دختره رو در رختخوابم پیدا می

اما . برن و ریکان و راب فرمانروا رویش توافق داشتند؛ همه آرزو داشتند که پدر اینجا بوداز موارد اندکی بود که 

گریخت، شاید لرد ادارد هزاران فرسنگ دور بود، زندانی در سیاهچال، فراري تحت تعقیب که از ترس جانش می

کرد، هر کدام از قبلی یدانست؛ هر مسافري داستان متفاوتی تعریف مظاهراً کسی به یقین نمی. هم مرده بود

پدر با دست خودش پادشاه رابرت . پوسیدندي سرخ میسرهاي محافظین پدر روي دیوارهاي قلعه. ترترسناك
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لرد ادارد همراه برادر خبیث پادشاه، رنلی، به جنوب . اندها بارانداز پادشاه را محاصره کردهبرتیون. را کشته

مادر، تیریون جن را کشته و جسدش را از دیوار ریورران آویزان . رساندهآریا و سنسا را تازي به قتل.  گریخته

گو که بوي حتی یک قصه. سوزاندکرد و میتاخت و سر راهش غارت میلرد تایوین لنیستر به ایري می. کرده

ستان به ها برخاسته و در راس قشونی از قهرمانان باداد، ادعا داشت که ریگار تارگرین از میان مردهشراب می

.تاخت تا سلطنت پدرش را پس بگیرداستون میدرگون

. رحم هم چندان باورکردنی نبوداي با مهر شخصی پدر و به دستخط سنسا آمد، حقیقت بیوقتی زاغ حامل نامه

گه که پدر همدست می«. ي راب را که به کلمات خواهرشان خیره مانده بود، از یاد نخواهد بردبرن هرگز قیافه

پادشاه رابرت مرده، و مادر و من براي سوگند وفاداري خوردن به . ي خیانت بودهرهاي پادشاه در توطئهبراد

گه باید وفادار بمونیم و وقتی با جافري ازدواج کرد، ازش خواهش می. ي سرخ احضار شدیمجافري به قلعه

و حرفی از آریا «. مچاله کردندي سنسا را انگشتانش مشت شدند و نامه» .کنه که جان پدرمون رو ببخشهمی

»گذره؟چی تو فکرش می! لعنت بهش. زنه، هیچی، دریغ از یه کلمهنمی

روزي به یادش افتاد که » .اون گرگش رو از دست داده«: با صدایی آهسته گفت. سرما وجود برن را گرفت

داگ قبل گري ویند و شگیسامر و. هاي لیدي از جنوب رسیدندچهار نفر از محافظین پدر به همراه استخوان

ي برج اول، حیاطی زیر سایه. ها از پل متحرك با صدایی کشیده و محزون شروع به زوزه کشیدن کردندعبور آن

قدیمی با سنگ قبرهاي پوشیده از گلسنگ وجود داشت که پادشاهان قدیم زمستان خدمتکاران وفادارشان را 

قرار بین آن قبرها قدم هایی بیکردند، برادرهایش مثل سایهدفن میموقعی که لیدي را . در آنجا دفن کرده بودند

.هایش بازگشتاو به جنوب رفت و تنها استخوان. زدندمی

هیچ کدام . پدربزرگشان، لرد ریکارد پیر نیز به همراه پسرش برندون و دویست نفر از بهترین افرادش رفته بود

ا و جوري و هالن و تام چاق و سایرین به جنوب رفته بود، و بعد و پدر به همراه آریا و سنس. هرگز بازنگشتند

نه به بارانداز . و حاال راب قصد عزیمت داشت. ها هم برنگشته بودندها مادر و سر رودریک رفتند و آنآن

و اگر پدرشان به واقع زندانی بود،. پادشاه و نه براي سوگند وفاداري خوردن، بلکه شمشیر به دست به ریورران

.ترساندرسید میبرن را بیش از هر چیزي که به ذهنش می. شداین عمل مطمئناً منجر به مرگ او می
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اگه راب باید بره، مراقبش «: کردند، استدعا کردبرن از خدایانی که با چشمان سرخ درخت حیات تماشایش می

و فکر کنم تیان . ونت و سایر لردهانت و بقیه، لرد آمبر و لیدي مورموباشید و مراقب افرادش باشید، هال و کو

کمکشون کنید که لنیسترها رو . اگه زحمت نداره، مواظبشون باشید و از گزند حفظشون کنید. هم همین طور

».شکست بدند و پدر رو نجات بدند و به خونه برگردونند

صدایی . دان نشان دادسامر دن. هاي سرخ به جنبش افتادند و زمزمه کردندباد خفیفی در جنگل آه کشید و برگ

»گن، پسر؟شنوي چی میمی«: 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 . کردحتی با غل و زنجیر نیز زن وحشی به آهستگی گربه حرکت می. انداخته بودند

.بلندقد خودش را جمع کردزن. 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

.شپزخانه گماشته شدهبود، هر چند خبر داشت که به کار در آ

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 به ي قهوهساخت، همچنین لباس کتانی سادهتر میظاهرش را زنانه. رشد کرده بودند

دم کنم گاهاً براي دعا کردن بیام و من بهش اجازه میتی احساس نیاز میده که وقگیج اجازه می«. او داده بودند

هاش رو دوست دارم و از بوي آرد دست. برام مهم نیست. خواد زیر دامنم بکنهکه وقتی نیاز داره هر کار می

».چند دیگ هست که یکی باید بسابه. ذارمتنهاتون می«. اي کردتعظیم ناشیانه» .ترهاستیو مالیم

».کنندبهم بگو منظورت چی بود که گفتی خدایان گوش می. نه، بمون«: رن دستور دادب

هات رو باز کن، گوش. دنتو ازشون درخواست کردي و اونا دارن جواب می«. آشا او را ارزیابی کرد

».شنويمی

».کنندها خش خش میبرگ. تنها باده«: بعد مدتی با تردید گفت. برن گوش داد
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هنگام . سمت دیگر برکه مقابل او نشست» فرسته؟کنی چه کسی باد رو میدایان نیست، پس فکر میاگه کار خ«

هاي آهنی به مچ پاهایش زده بود که زنجیر سنگینی داد، میکن غلاي میحرکت صداي جلنگ جلنگ آهسته

اما دویدن یا باال رفتن یا داشت قادر به راه رفتن بود، هایش را کوتاه نگه میکرد؛ تا وقتی قدمبهم وصلشان می

».اون خش خش جوابشونه. شنوندهاتو میحرف. بینند، پسراونا تو رو می«. پذیر نبودسوار اسب شدن امکان

»گن؟چی می«

خدایان باستان در جنوب فاقد . کنهره کمکی از جانب اونا دریافت نمیبرادر واالمقامت جایی که می. غمگینند«

تونند مراقب برادرت باشند، وقتی که چطور می. نیایش همه هزاران سال پیش بریده شدندهاي جنگل. قدرتند

»چشم ندارند؟

اگر حتی خدایان توانایی یاري رساندن به برادرش را نداشتند، . او را ترساند. برن به این موضوع فکر نکرده بود

به یک سمت خم کرد و دوباره خوب سرش را . ماند؟ شاید آشا حرفشان را درست نشنیده بودچه امیدي می

.شنید، اما نه بیشتر از آنبه نظرش حاال غم را می. گوش داد

اي را شنید، و هودور لخت و خندان از میان ها و سوت زدن آهستهبرن صداي گنگ قدم. خش خش بلندتر شد

»!هودور«. ها خارج شددرخت

».و فراموش کرديهات رهودور، لباس. حتماً صدامون رو شنیده«: برن گفت

. شدندریختند و در هواي سرد بخار میاز گردن به پایین قطرات آب از بدنش می» .هودور«: هودور تائید کرد

مردانگیش، سنگین و دراز، بین پاهایش آویزان . اي بودبدنش مثل موي ضخیم حیوانات پوشیده از موي قهوه

.بود

رسه، وگرنه ها میحتماً نسبش به غول. شه بهش گنده گفتکه میاینم مردي«. آشا با لبخند تلخی براندازش کرد

».من ملکه هستم

تنها چیزي که ازشون . شون مثل فرزندان جنگل مردنگه همهمی. گه که دیگه غولی وجود ندارهاستاد لوین می«

».شنهاي قدیمیه که گاهی موقع شخم زدن کشف میمونده، استخون
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برادرم یکی . کنندکنه، یا اونا پیداش میها رو پیدا میاون وقت غول. اون طرف دیواراستاد لوین کافیه که بره «

خو هم درنده. کننددونیم که تا دوازده و سیزده قدم رشد میمی. ده قدم قد داشت، تازه مردنی بود. رو کشته

شه از ، براي همین نمیهاي تیزي دارند، و همسرها مثل شوهرهاشون ریش دارندهستند، پشمالو هستند و دندون

هایی که گیر به زن. ها از اینجاستگیرند و منشاي دو رگهها معشوق میها از بین انسانزن. هم تشخیصشون داد

به برن لبخند » .کنهدار کردن، پاره میغول مرد اون قدر بزرگه که دختر رو قبل از بچه. گذرهندازند سخت میمی

»شی، مگه نه پسر؟نمیاما تو منظورم رو متوجه «. زد

ها را در حیاط دیده بود و سوار شدن کرد؛ سگگیري را درك میجفت» .دونمچرا، می«: برن با تاکید گفت

برو «. به هودور نگاه کرد. کرداش میاما صحبت در این مورد دست پاچه. نریان روي مادیان را تماشا کرده بود

».وشبرو لباس بپ. هات رو بیار، هوردورو لباس

.ي درخت خم کرد و از راهی که آمده بود برگشتسرش را براي گذشتن از زیر شاخه» .هودور«

پشت «: با تردید از آشا پرسید. برن موقع تماشاي دور شدن هودور با خودش فکر کرد که او چقدر بزرگ است

»دیوار واقعاً غول وجود داره؟

م موقع بازجویی به برادرت بگم، به اون و استادتون و اون پسر سعی کرد. زادهها، اربابها و بدتر از غولغول«

یا اگه ... گردندگیرند و هرگز برنمیها از آتش فاصله میوزند و آدمبادهاي سرد می. همیشه خندان، گریجوي

یو و کنی چرا همراه استفکر می. برگردند، دیگه انسان نیستند، تنها وایت هستند، با چشمانی آبی و دستانی سیاه

شق و تونه باهاشون بجنگه، مرد کلهکنه که میکردم؟ منس فکر میها به جنوب فرار میي اون احمقهالی و بقیه

خواد به خودش تونه هر چقدر که میمی. ها هستندها مثل گشتیپریدهدونه، انگار رنگجسوریه، اما چی می

هیچ وقت طعم زمستان رو . که از شدو تاور فرار کردهپادشاه پشت دیوار بگه، اما هنوز یه کالغ سیاه دیگه است

» .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 بگمسعی کردم به برادر اشرافزاده«. زنجیرهاي آشا صدا دادند و ایستاد

لرد استارك ممکنه وقتتون رو بگیرم، اما بهم اعتنا نکرد و اون گاو بو گندو، جان : احترام صداش زدمبا. دیدمش

کسی . گیرممن زنجیر به پا دارم و جلوي زبونم رو می. پس چاره چیه. آمبر گنده، منو از سر راه به کنار هل داد

».شنوهده، نمیکه گوش نمی
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».دهدونم که میمیده، راب به من گوش می. به من بگو«

. به شماله که باید سربازهاش رو ببره. بهش بگو که عازم جهت اشتباهیه. بهش اینو بگو، سرورم. بینیمواقعاً؟ می«

»متوجه شدي؟. شمال، نه جنوب

».گمبهش می«. برن سر تکان داد

ق به همراه لرد ریکارد و به جایش غذا را در اتا. ها نپیوستاما آن شب موقع ضیافت تاالر بزرگ، راب به آن

هاي نهایی براي راهپیمایی طوالنی پیش رویشان را جان گنده و سایر لردهاي پرچمدار خورد تا نقشه

اشغال جایگاه او در راس میز و ایفاي نقش میزبان پسرهاي کاراستارك و دوستان افتخاریشان . ریزي کنندبرنامه

ها قبالً پشتش به تاالر حمل کرد و کنار صندلی باال زانو زد، مهمانوقتی هودور برن را روي . به گردن برن افتاد

هاي حاضر هاي هر یک از غریبهبرن چشم. دو مرد خدمتکار در برداشتنش از سبد کمک کردند. نشسته بودند

سروران من، برندون استارك «: هالیس مولن اعالم کرد. سکوت همه جا را گرفته بود. کرددر تاالر را حس می

».ینترفلیو

به افتخار دوستیمون به شما گوشت و شراب تعارف . به کنار آتش ما خوش آمدید«: برن به خشکی گفت

».کنممی

پسر بزرگ لرد ریکارد، هریون کاراستارك، و برادرهاي او به دنبالش تعظیم کردند، اما وقتی دوباره سر جایشان 

آن یکی که هم . ي دو برادر کوچکتر را شنیدي آهستههاهاي شراب، صحبتتلق جامنشستند برن در میان تلق

: برادرش تارن گفت» .دم بمیرم تا اینکه اون طوري زندگی کنمترجیح می... من«: اسم پدرش بود زمزمه کرد

».تر از اونه که به عمرش پایان ببخشهاحتماالً پسره در درونش هم مثل ظاهرش شکسته، بزدل«

اینه چیزي که حاال هستم؟ برن شکسته؟ با . شکسته: به تلخی فکر کرد کهبرن چاقو را در دستش فشرد و 

خوام شوالیه می. خوام شکسته باشممن نمی«: حرارت به استاد لوین که دست راستش نشسته بود زمزمه کرد

».باشم
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گ ندازي از سطح یه پسر زرنتو وقتی فکرت رو به کار می. گنهاي ذهن میها به صنف من شوالیهبعضی«

تونی زنجیر استادي به گردن بندازي؟ مرزي براي چیزهایی که هیچ به این فکر کردي که می. باالتري، برن

».تونی یاد بگیري وجود ندارهمی

».کنمکالغ قول داد که من پرواز می. خوام جادو یاد بگیرممن می«

ها و تونم آموزش صحبت به زاغمی. بدمشناسی یاد تونم بهت تاریخ، درمان و گیاهمن می«. استاد لوین آه کشید

تونم سنجش طول روزها و تشخیص می. طرز ساختن قلعه و هدایت کشتی از روي ستارگان رو یادت بدم

اما برن، هیچ انسانی قادر به . دنلدتاون بهت هزاران چیز متفاوت دیگه یاد میوفصول 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. تونندفرزندان می«: برن گفت

.هاي او را تعریف کردبود، پس به لوین گفته

ي پیر درس تونه به ننهظاهراً زن وحشی می«: هاي برن تمام شد گفتوقتی حرف. استاد مودبانه گوش کرد

. زنم، اما بهتره که برادرت رو درگیر این اراجیف نکنیباهاش دوباره حرف میاگه دوست داري. گویی بدهقصه

برن، لنیسترها . هاي ذهنی کافی دارههاي جنگلی، مشغلهها و مردهمورد در مورد غولبدون این دلواپسی بی

. گذاشتدستش را با مهربانی روي بازوي برن» .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 در و دو روز بعد، موقع دمیدن سپیده

.حیاط بود تا با برادرش وداع کند

ز پهلوي اسب سپرش ا. 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 هاي خزدوزي روي شانهزنجیر خاکستري پوشیده بود، شمشیر و خنجر به کمر داشت، شنلی با حاشیه

».ا وقتی که ما برگردیمت. تو باید جاي منو بگیري، مثل من که جاي پدر رو گرفتم«. بود
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دانست چطور یک نمی. هیچ وقت چنین احساس بچگی یا تنهایی نکرده بود» .دونممی«: بار پاسخ دادبرن رقت

.فرمانروا باشد

».گردمبهش بگو که من به محض اتمام جنگ برمی. هاي استاد لوین گوش کن و مراقب ریکان باشبه توصیه«

وقتی برن پرسید که . با چشمانی سرخ و سرکش در اتاقش مانده بود. رده بودریکان از پایین آمدن امتناع ک

»!وداع نه! نه«: خواهد با راب وداع کند، او داد کشیده بودنمی

».گردهگه هیچ کس برنمیمی. بهش گفتم«: برن گفت

ادر به زودي به خونه خوب، م«. آه کشید» .اون یه استارکه و تقریباً چهار سالشه. تونه تا ابد بچه بمونهنمی«

».دمگردونم، قول میو من پدر رو برمی. رسهمی

هالیس مولن . 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 . خوردازش پرچم سفید خاندان استارك تکان میفر

.هاي نوك فوالدي براق، دو ستون پشت سرشان تشکیل دادندهایشان با نیزهشوالیه

او بتازد خواست که به دنبال یک لحظه می. رفتاو داشت به جهت اشتباه می. هاي آشا افتادبا دلهره به یاد حرف

.و با فریاد هشدار بدهد، اما راب زیر در آهنین از دیدش خارج شد؛ لحظه سپري شد

دانست که سربازان پیاده و ساکنین شهر دارند راب را تشویق برن می. پشت دیوارهاي قلعه هیاهویی بلند شد

شنل مواجش و گري ویند پیکرش باکنند؛ فریاد به افتخار لرد استارك، فرمانرواي وینترفل روي اسب غولمی

. ها هرگز به این شکل او را تشویق نخواهند کردهمراه با دردي گنگ متوجه شد که آن. دویدکه در کنارش می

توانست از اسبش حتی نمی. او شاید در غیاب برادر و پدر فرمانرواي وینترفل باشد، اما هنوز برن شکسته بود

.پایین بیاید، مگر با انداختن خودش



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۶۵٨صفحھ 

. وقتی فریادها در دوردست خاموش شدند و حیاط سرانجام خالی بود، وینترفل مرده و متروکه به نظرش رسید

مهتر . و هودور... ها و پیرمردهاها و بچههاي اشخاص باقیمانده را تماشا کرد، زنبرن در اطراف صورت

»ر؟هودو«: با حزن گفت. اي گرفته بودزدهي سردرگم و وحشتپیکر قیافهغول

».هودور«: برن با این فکر که معنایش چیست، موافقت کرد
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دنریس- 54

زیر نور سرخ مشعل، پوستش به . کال دروگو بعد از ارضا از روي رختخوابشان بلند شد و روي او قد کشید

موي به سیاهی . ي پهنش آشکار بودندهاي قدیمی روي سینهدرخشید، خطوط محو زخمتیرگی برنز می

مردانگیش درخشش مرطوبی . گذشتهایش و پشتش ریخته بود، از کمرش میاز و آزاد روي شانهجوهرش، ب

هاي آهنی شود احتیاجی به تختنریانی که بر دنیا چیره می«. هاي بلندش، دهانش اخم کردزیر سبیل. داشت

».نداره

هرگز . را دوست داشتخصوصاً موهاي او. دنی براي تماشاي او روي آرنجش بلند شد؛ چه قدي، چه شکوهی

».تازهپیشگویی شده که نریان تا انتهاي زمین می«. بریده نشده؛ او هرگز طعم شکست را نچشیده

براي پاك کردن عرق و روغن » .رسهزمین در ساحل دریاي شور سیاه به انتها می«: درنگ پاسخ داددروگو بی

».تونه از آب مسموم بگذرهی نمیهیچ اسب«. اي را در تشت آب گرم خیس کرداز پوستش، پارچه

هاي چوبی با اسب. در شهرهاي آزاد هزاران کشتی وجود دارند«: دنی همچنان که قبالً هم گفته بود به او گفت

».کنندهایی پر از باد از روي دریا پرواز میصدها پا که با بال

پارچه را » .زنیمتخت آهنی نمیهاي چوبی و ما دیگه حرفی از اسب«. کال دروگو تمایلی به شنیدن نداشت

هاي پوشید و کمربند پهنی با مدالیوناي نقشدار میموقعی که جلیقه. انداخت و شروع به لباس پوشیدن کرد

» .کنم، همسرمرم و شکار میامروز به چمنزار می«: بست، اعالم کردسنگین نقره، طال و برنز می

داشت و به جستجوي راکار، شیر سفید بزرگ این ش را برمیهایدروگو همخون» .بله، خورشید و ستارگانم«

هاي او شد و شاید به شنیدن حرفگشتند، شوهر واالمقامش بسیار شاد میاگر موفق باز می. رفتندها، میدشت

.دادرغبت نشان می

ها، داتركبراي. زیست ترس نداشت، اما دریا فرق داشتاز هیچ حیوان وحشی یا هیچ بشري که در این دنیا می

سبز اقیانوس در دلشان نفرتی -هاي مواج خاکستريتوانست بنوشد چیزي پلید بود؛ دشتآبی که اسب نمی
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اما ... ها جسورتر استدنی متوجه شده بود که دروگو در صدها مورد از سایر خان. کاشتآمیخته با خرافات می

...شد او را سوار کشتی کندتنها اگر می. نه در این مورد

بدنش اکنون . هایشان به دور تاختند، دنی کنیزهایش را احضار کردعد از اینکه کال و سواران همخونش با کمانب

کرد، در حالی که ها استقبال میهاي ماهر آنچنان فربه و نامتعادل شده بود که از کمک بازوان نیرومند و دست

و را سابیدند و تمیزش کردند، لباس ابریشمی گشاد و ا. دادموردشان آزارش میهاي بیها و نگرانیسابقاً تملق

.زد، ژیکوي را به دنبال سر جورا مورمونت فرستادموقعی که دوریا مویش را شانه می. درازي به او پوشاندند

موي زبر سیاه . دار پوشیده بودي نقشمانند یک سوارکار، شلوار موي اسب و جلیقه. شوالیه فوراً حاضر شد

»چه خدمتی ازم برمیاد؟. پرنسس من«. پوشاندبازوان عضالنیش را میي پهن وسینه

گه نریانی که بر دنیا چیره خواهد شد، براي فرمانروایی تمام دروگو می. باید با شوهرم حرف بزنی«: دنی گفت

نظرش اینه که کاالسارش . هاي مسموم نیستهاي دنیا رو در اختیار داره و احتیاجی به گذشتن از آبسرزمین

» .یشمین ببرهي دریايهاي کنارهرو بعد تولد ریگو به شرق براي چپاول سرزمین

اگه بهش فکر هم بکنه، . براش اهمیتی نداره. کال هیچ وقت هفت پادشاهی رو ندیده«. شوالیه به فکر فرو رفت

ي دریاي هاي ساحل در محاصرهي کوچک روي صخرهکنه با شهرهاي پراکندهتردید چند جزیره تصورش میبی

».نماي وسوسه برانگیزتري دارههاي شرق حتماً دورثروت. توفانی، مشابه لوراث و الیس

او هم بیش از دروگو هفت » .لطفاً، کمک کن تا حالیش کنیم. 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 وعدهه بود که روزي او را برمیویسریس هزاران بار قول داد. شناسدمی

.مرده بودند

صبر داشته باشید، . دنها هر کاري رو به دالیل خودشون به وقت خودش انجام میداترك«: شوالیه پاسخ داد

».دمگردیم، بهتون قول میما به خونه برمی. مرتکب اشتباه برادرتون نشید. پرنسس



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۶۶١صفحھ 

ي خرسش را داشت، اما خانه براي دنریس چه مفهومی سر جورا جزیره. کرد؟ این کلمه محزونش میخانه

آیا وییس ... ي گنگ دري قرمزداشت؟ چند قصه و اسم، که خیلی خشک مانند کلمات دعا بازگو شده، خاطره

دید؟را میي خودش کرد، آیندههاي دوش کالین نگاه میشد؟ وقتی به عجوزهداترك وطن دایمش می

چهارصد اسب از پنتاس . دیشب کاروان بزرگی رسیده، کالیسی«. اش دیده بودسر جورا حتماً غصه را در قیافه

مایلید از . اي فرستاده باشهایلریو شاید نامه. از راه نوروس و کوهور، زیر نظر رئیس کاروان، بایان وتایریس

»بازار غربی بازدید کنید؟

شد حدس زد که این بار نمی. شدرسید، بازار زنده میوقتی کاروانی می» .بله، مایلم«.دنی به خودش تکان داد

ایري، بگو «. ي والریایی شهرهاي آزاد خوشایند بوداند و شنیدن گفتگو به لهجهاي آوردهتاجرین چه گنجینه

».روان آماده کنندتخت

».گمبه محافظینتون می«. سر جورا عقب عقب رفت

ي نزدیک زایمان پشت اسب ها مادرها تا لحظهبین داترك. شداي میگو با او بود، سوار نقرهاگر کال درو

اما کال مشغول شکار بود، لم دادن روي . خواست در چشم شوهرش ضعیف به نظر برسدماندند و دنی نمیمی

تاب حفظش هاي ابریشمی سرخ از آفهاي نرم و حمل شدن در میان وییس داترك در حالی که پردهتشک

سر جورا زین روي اسب گذاشت و در کنار دنی همراه با چهار محافظ جوانش و . کردند دلپذیر بودمی

.کنیزهایش آمد

. کردوزید، عطر تند علف و خاك را حس میوقتی باد می. روزي گرم و صاف بود با آسمانی آبی و روشن

رفت و باز به زیر آفتاب اب به سایه میگذشت و او از آفتهاي مسروقه میروانش از زیر مجسمهتخت

. کردشده را برانداز میهاي قهرمانان مرده و پادشاهان فراموششد، صورتدنی چپ و راست می. گشتبازمی

.کنند یا نهدانست که آیا خدایان شهرهاي سوخته هنوز دعاها را مستجاب مینمی

او کالیسی بود، شوهري نیرومند و . اش باشدتوانست خانهیبا اندوه فکرکرد که اگر از تبار اژدها نبود، اینجا م

شد داشتند، وقتی پیر میاسبی تیزپا داشت، کنیزانی که در خدمتش بودند، جنگجویانی که در امان نگهش می

یافت که روزي دنیا را مطیع خودش و در رحمش پسري رشد می... جایگاهی محترمانه در دوش کالین داشت
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با رفتن ویسریس او آخرین بود، آخرین . اما نه براي اژدها... براي هر زنی حتماً کافی بودندهااین. ساختمی

.کردنباید فراموش می. اي که در درونش بود نیز همچنیناو از نسل پادشاهان و فاتحین بود و بچه. مطلق

هاي حیوانات و میخانهي بناهایی از خشت، آغل شده در محاصرهبازار غربی میدان بزرگی از خاك کوبیده

شکافتند و دهان ي زیرزمینی، سطح خاك را میالجثههایی مثل پشت حیوان عظیمتپه. شده بودگچکاري

فضاي داخلی میدان، هزارتویی . گشودند که به انبارهایی خنک و غار مانند در پایین راه داشتسیاهشان را می

.انداختها سایه میهاي بافته شده از علف بر آنهاي کج و معوج بود که سایبانها و حجرهاز غرفه

ها بودند، با این وجود بازار بزرگ در ها در غرفهي اجناسشان و چیدن آنصدها 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. سیدرنظر می

کردند تا زمانی که عدم خونریزي در شهر مقدس را رعایت می. هاآیند تا براي فروش به داتركمعامله با هم می

هاي دوش کالین را با هدایاي سنتی کردند و حرمت عجوزهاحترامی نمیو به کوهستان مادر و زهدان جهان بی

ها درك داترك. هیچ گزندي بیایند و بروندها بیگذاشتند که آنداشتند، سوارکاران مینمک و نقره و غله نگه می

.ها نداشتنددرستی از این خرید و فروش

ها صبح را وقتخیلی . آمدي مناظر و صداها و بوهاي غریبش خوشش میدنی از عجایب بازار شرقی با همه

گذراند، به وردخوانی ناله مانند ساحرین هاي سبز میها، پیراشکی ملخ و رشتهدر آنجا با خوردن تخم درخت

راه سیاه و هاي راههاي عظیم خاکستري و اسباي و فیلهاي نقرهسپرد، مبهوت مانتیکورها در قفسگوش می

هاي قدبلند هاي عبوس سبزه و کارتیآشائی: بردیاز تماشاي مردم نیز لذت م. شدسفید جوگوس نائی می

هایی که دم میمون داشت، دخترهاي جنگجوي بایاس آباد، تی با کالهپریده، مردمان چشم روشن ییرنگ

هایشان، حتی مردان سایه هاي آهنی در نوك پستانشان و یاقوت روي گونهشمیریانا و کایاکایانایا با حلقه

هایشان پوشیده از خالکوبی بود و صورتشان را پشت نقاب مخفی ها و سینها و ساقترسناك و اخمو که بازوه

.ها و جادو بودبازار شرقی براي دنی مکان شگفتی. کردندمی

.داداما بازار غربی بوي خانه را می
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را کردند، بو کشید و عطر تند سیر و فلفلروان کمکش میموقعی که ایري و ژیکوي در پایین آمدن از تخت

انداخت و لبخند پرشوري به هاي تایروش و میر میتشخیص داد که او را به یاد روزهاي گذرانده در کوچه

هایی از هایی را دید که قوارهبرده. ي الیس را تشخیص دادکنندهزیر آن بوها عطرهاي سرمست. صورتش نشاند

محافظین کاروان با . ردندکهاي ظریف میري و نخ پشمی مرغوب در چندین رنگ را حمل میتوري

هاي خالیشان روي زدند و غالفها گشت میهاي کتانی زرد، بین مغازهکالهخودهاي مسی و شلوارك

هاي طالیی و اي با نقشفروشی صفحات سینهها اسلحهپشت یکی از دکه. خوردکمربندهاي چرمی تاب می

کنار او زن جوان زیبایی . ه نمایش گذاشته بوداي و کالهخودهایی ساخته شده به شکل جانوران تخیلی بنقره

ي کمربند هاي نفیسی که شایستهتاج و مدالیونحلقه و گل سینه و نیم: فروختاجناس طالیی لنیسپورت را می

کرد و به هر ي زن محافظت میمو و اللی در لباس مخمل آغشته به عرق از دکههیکل بیي درشتخواجه. بودند

تی سر قیمت نوعی رنگ ي چاقی از ییرو، تاجر پارچهسمت دیگر پیاده. کرداخم میشدکس که نزدیک می

.داشتزد؛ دم میمون کالهش با جنباندن سرش تاب برمیسبز با یک پنتاشی چانه می

وقتی بچه بودم، عاشق بازي در «: گذشتند که دنی به سر جورا گفتها میي بین غرفهاز راهروي تحت سایه

انگیز براي تماشا وجود خندیدند، یه عالمه چیزهاي شگفتزدند و میپر از زندگی بود، همه داد می.بازار بودم

... خب، جز گاهی یه سوسیس یا انگشت عسلی... ي کافی براي خرید چیزي داشتیمالبته 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» .جور کیکه؟ اطالع ندارم، پرنسسیه«

».اي داریم یا نهگردم تا ببینم نامهرئیس کاروان می

».کنم تا پیداش کنیدکمک می. خیله خب«

. از بازار لذت ببرید«. دصبري به اطراف نگاه کرسر جورا با بی» .الزم نیست خودتون رو به زحمت بندازید«

».شموقتی کارم تموم شد به شما ملحق می

شاید سر . کرداش میدانست که چرا نباید همراهینمی. دنی با تعجب دور شدن او در میان جمعیت را تماشا کرد

احشه ها چندین فدانست که اغلب همراه کاروانمی. جورا بعد مالقات با رئیس کاروان قصد داشت زنی پیدا کند
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به بقیه . شانه باال انداخت. آغوشی شرم داشتندکنند و برخی مردها به شکل عجیبی نسبت به موضوع همسفر می

».بیایید«: گفت

آه ببین، اونا «: ناگهان با شوق به دوریا گفت. دنی دوباره در میان بازار قدم برداشت و کنیزهایش دنبالش کردند

اي در آن روي سنگ داغ گوشت و اي اشاره کرد که پیرزن چروکیدهمغازهبه » .گفتمهایی هستند که میسوسیس

دنی مشعوف از این کشف به سایرین اصرار » .کنندبا یه عالمه سیر و فلفل تند درستش می«. کردپیاز سرخ می

کنیزهایش خندان و با اشتهاي تمام خوردند، اما مردهاي محافظش با . کرد که همراهش یک سوسیس بخورند

».شون از اونی که به خاطر دارم متفاوتهمزه«: دنی بعد چند گاز گفت. گوشت برشته را بو کشیدندشک

. ها مردندهاي من در دریاي داتركي خوكکنم، اما همهدر پنتاس با گوشت خوك درستشون می«: پیرزن گفت

».زنم، کالیسیاینا با گوشت اسب درست شدند، اما به همون شکل ادویه می

راکارو باید . 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 خوردگرفت و همراه آروغاز او سبقت می

».یدلگرم کننده است، کالیس. از زمان تاجگذاري برادرتون، کال راگات، نخندیده بودید«: ایري گفت

.تا حدودي مثل این بود که دوباره دختربچه شده. بخش بودخندیدن لذت. دنی با خجالت لبخند زد

در . رداي پردار زیبایی از جزایر تابستان به چشمش خورد و به عنوان هدیه برداشت. نصف مدت صبح گشتند

یک . ها بودش نزد داتركاین روش انجام. اي کمربندش را دادهاي نقرهعوض به بازرگان یکی از مدالیون

یک طوطی . فروش به طوطی سبز و سرخی نام او را یاد داد و دنی باز خندید، اما از قبولش خودداري کردپرنده

سبز و سرخ چه جایی در کاالسار داشت؟ اما چند بطري روغن معطر برداشت؛ عطرهاي کودکیش بودند، کافی 

ي یک ساحر وقتی دوریا در غرفه. رگ با در قرمز را دوباره ببیندي بزبود چشمانش را ببندد و بو بکشد تا خانه

با حسرت چشمش به طلسم باروري ماند، دنی آن را نیز برداشت و به کنیز داد، با این فکر که حاال باید چیزي 

.براي ایري و ژیکوي پیدا کند
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ي انگشتانه از اجناسش به ندازههایی به ااي پیچیدند، به تاجر شرابی برخوردند که در فنجانوقتی از گوشه

. سرخ شیرین، سرخ شیرین از الیس و ولنتیس و آربر دارم«: با داترکی روانی داد زد. کردعابرین تعارف می

اي و اندالی، من تلخ قهوه. اي سبز از میرسفید از الیس، براندي گالبی از تایروش، شراب آتشین، فلفلی، میوه

قیافه که موهاي بورش را به سبک الیس فر داده و معطر کرده د، باریک و خوشمرد ریزي بو» .دارم، من دارم

چشید، کالیسی؟ سرخ شیرین از دورن یه جرعه می«. اش ایستاد، او تعظیم بلندي کردوقتی دنی جلوي دکه. بود

که اسم منو یه خمره، یه فنجان، یه جرعه؟ یه جرعه کافیه . کنهدارم که بوي آلو و گیالس و کاجش مستتون می

».تون بذاریدروي بچه

» .کنمپسر من اسم خودش رو داره، اما شراب تابستانی تو رو امتحان می«: به زبان والریایی گفت. دنی لبخند زد

شد؛ بعد این همه مدت، کلمات حس غریبی روي زبانش والریایی، به شکلی که در شهرهاي آزاد صحبت می

».کنیدتنها یه جرعه، اگه لطف «. داشتند

وقتی دنی . سوخته، داترك تصور کرده بودزده و پوست آفتابها و موي روغنبازرگان حتماً او را به خاطر لباس

»تایروشی هستید؟ امکان داره؟... بانوي من، شما«. حرف زد، با دهن باز خیره ماند

».هاي مغرب زمینهیام شاید تایروشی باشه و لباسم داترکی، اما من وستروسی هستم، از پادشالهجه«

بورن، کالیسی افتخار صحبت با دنریس از خاندان تارگرین رو دارید، دنریس استورم«. دوریا به کنارش آمد

».سوارکاران و پرنسس هفت پادشاهی

».پرنسس«: سرش را خم کرد و گفت. تاجر شراب به زانو افتاد

».کردي بچشمی که توصیفش میهمچنان مایلم اون شراب تابستان. بلند شو«: دنی دستور داد

شراب سرخ محصول آربر دارم، گوارا و . سزاوار یه پرنسس نیست. اون؟ آشغال دورنی«. مرد با شتاب برخاست

».لطفاً بهم اجازه بدید که یه بشکه تقدیمتون کنم. آورنشاط

دانست که دنی میبازدیدهاي کال دروگو از شهرهاي آزاد اشتهایش براي شراب مرغوب را برانگیخته بود و

».کنید، قربانمفتخرم می«: با مالحت زمزمه کرد. سازدچنین محصول اعالیی خشنودش می



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ۶۶۶صفحھ 

روي چوب نقش . ي بلوط کوچکی را درآورداش را زیر و رو کرد و بشکهتاجر پشت دکه» .افتخار از منه«

تري پیدا نوشیدنی مرغوب. ز آربرها، انشان ردواین«: تاجر اشاره کرد و گفت. ي انگور سوزانده بودندخوشه

».کنیدنمی

فروش وقتی دید که باده» .روان من بیارشآگو، لطف کن و تا تخت. شیمکال 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؟«. دنی با دودلی با سر گفت که انجامش بدهد. آگو به دنی نگاه کرد

».فروشبازش کن، باده. عطشم«

».شراب براي کالیسیه، نه امثال شما، سر«. تاجر اخم کرد

اي جز دستانش در شهر مقدس اسلحه» .کنماگه بازش نکنی، با سرت خردش می«.سر جورا به دکه نزدیک شد

ي زبر روي بند انگشتان، کفایت هاي بزرگ و سخت و خطرناك، با موهاي تیرهنداشت، با این وجود آن دست

.اي درنگ کرد، سپس پتکش را برداشت و درب بشکه را باز کردفروش لحظهشراب. کردندمی

ي چهار جنگجوي محافظ دنی با اخم دور سر جورا را گرفتند، با چشمان تیره» .بریز«: دادسر جورا دستور

.بادامیشان دقیق شدند

.فروش پتک را کنار نگذاشته بودشراب» .نوشیدن همچین شراب گوارایی بدون هوا دادن گناهه«

جلویش را گرفت و به جاگو به شالقی که روي کمربندش پیچ خورده بود دست برد، اما دنی به مالیمت

.شدندمردم داشتند براي تماشا جمع می» .هاي سر جورا عمل کنطبق گفته«: فروش گفتشراب

. براي بلند کردن بشکه، پتکش را کنار گذاشت» .هر چی پرنسس بگن«. مرد نگاه عبوس سریعی به دنی انداخت

.هم نریختدو فنجان ریز مخصوص چشیدن را چنان با مهارت پر کرد که یک قطره
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.سر جورا فنجان را بلند کرد و با اخم بو کشید

سرورم، بچشید و بگید . کنید، سر؟ عطر آربرشیرینه، مگه نه؟ بوي میوه رو حس می«: فروش با لبخند گفتباده

».ترین و گواراترین شرابیه که زبونتون چشیدهکه 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 . دیدي عرق را روي پیشانیش میلبخندش دوستانه بود، با این وجود الیه» .شهورشکست می

دارند تا سر جورا تمام گم تو رو نگه فنجان رو خالی کن، وگرنه بهشون می. نوشیتو می«: سردي یخ گفت

».بشکه رو تو حلقت بریزه

و به جایش بشکه را برداشت، با هر دو دست به سمت دنی ... فروش شانه باال انداخت، به فنجان دست بردباده

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 دست» نه«: داد کشید. تلو تلو خورد و تعادلش را از دست داددنی. شکست

و دوریا بازوي او را گرفت و به عقب کشید، طوري که به جاي شکم روي ساقش ... سقوط در جلویش گرفت

.فرود آمد

د که وجود نداشت و مرد کارو به ارخی دست بر. تاجر از روي دکه پرید، به سرعت از بین اگو و راکارو گذشت

دنی شترق شالق جاگو را شنید، دید که زبان چرمی . رو شروع به دویدن کرددر پیاده. بور او را به کنار هل داد

یک دوجین از محافظین کاروان دوان . مرد با صورت به خاك افتاد. فروش پیچ خورددراز شد و دور پاهاي باده

ن وتایریس، همراهشان بود که نوروسی ریزنقشی با پوستی مشابه چرم کهنه خود رئیس، فرمانده بایا. دوان آمدند

با اشاره به . ظاهراً بدون هیچ تعریفی متوجه شد که چه رخ داده. رسیدبود و سبیل آبی پرپشتش به بناگوش می

فروش را بادهدو نفر از محافظین » .این یکی رو ببرید تا منتظر شرفیابی کال بمونه«: مرد روي زمین، دستور داد

نشان . کنم، پرنسساجناسش رو هم به شما پیشکش می«: رئیس کاروان ادامه داد. به روي پاهایش بلند کردند

».ناچیزي از شرمساري که یکی از همراهان من همچین کاري کرده
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رزان ل. کردي شکسته به خاك نشت میشراب مسموم از بشکه. دوریا و ژیکوي به دنی در برخاستن کمک کردند

»دونستید؟ چطور؟از کجا می«: از سر جورا پرسید

ي وکیل ایلیریو رو خوندم خوف به دلم دونستم، کالیسی، نه تا وقتی که از نوشیدن امتناع کرد، اما وقتی نامهنمی«

بهتره اینجا در موردش حرف . بیایید«. ي حاضر در بازار را دید زدهاي غریبهاش قیافهچشمان تیره» .نشست

».نیمنز

چون . ترس: اش را داشتي دهانش چیزي بود که تجربهمزه. کردند کم مانده بود گریه کندوقتی حملش می

ترس حاال تنها . این حتی بدتر بود. ها با وحشت از ویسریس زندگی کرده بود، ترس از بیدار کردن اژدهاسال

را حس کرده بود، چون داخل شکم او حتماً وحشت مادرش. اش نیز بودبه خاطر خودش نبود، به خاطر بچه

رسید و با دنی با محبت برآمدگی شکمش را نوازش کرد، با این آرزو که کاش دستش به او می. قرار بودبی

تو از «: زمزمه کرد. شدهاي تخت روان محکم کشیده شده بودند و چپ و راست میپرده. کردنوازش آرامش می

».شناسهاژدهایی و اژدها ترس رو نمیتو از تبار. تبار اژدهایی، کوچولو

ي دنی در وییس داترك بود، دستور داد که همه از پیشش بروند؛ همه جز سر ي خاکی توخالی که خانهزیر تپه

»کار غاصب بود؟. حرف بزن«: نشست دستور دادوقتی روي تشکش می. جورا

رابرت برتیون براي . ویسریس، از طرف وکیل ایلریواي به نامه«. اي را درآوردشوالیه تومار تاخورده» .بله«

».مرگ شما یا برادرتون، پاداش زمین و لقب لرد گذاشته

این بار » .دونه، مگه نه؟ غاصب به دروگو مقام لردي مدیونههنوز نمی«. اش نیمی خنده شدناله» برادرم؟«

»نها من؟ت. گفتی من«. خودش را حمایتگرانه بغل کرد. اش نیمی ناله بودخنده

».شما و بچه«: سر جورا با اخم گفت

به خودش . از ترس به خودش نخواهد لرزید. تصمیم گرفت که نباید گریه کند» .حق نداره پسرم رو بگیره. نه«

شان روي مخمل تیره قرار هایی رفت که در آشیانهو نگاهش به تخم... گفت که غاصب حاال اژدها را بیدار کرده
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ها در آسمان هاي سبز و سرخ و طالیی دور آنتابید و جرقههاي سنگی میچراغ روي پوستهنور لرزان. داشتند

.رقصیدندبه مانند درباریان یک پادشاه می

آیا در آن لحظه دچار جنون آنی ناشی از ترس شد؟ یا نوعی دانش عجیب نهفته در خونش؟ دنی جوابی 

».شن کنسر جورا، منقل رو رو«: صداي خودش را شنید. نداشت

»مطمئنید؟. کالیسی؟ خیلی گرمه«. شوالیه نگاه عجیبی به او انداخت

».منقل رو روشن کن. من سرما خوردم... من. بله«. هیچ وقت این همه مطمئن نبوده

».اطاعت«. تعظیم کرد

یاه و وقتی تخم س. براي این کار الزم بود که تنها باشد. ها آتش گرفتند، سر جورا را مرخص کردوقتی زغال

خیلی قشنگه و . سوزهداره و میتنها ترك برمی. دیوانگیه: گفتداشت با خودش میسرخ را از روي مخمل برمی

...گه احمقم، اما، امااگه خرابش کنم سر جورا بهم می

هاي سیاه پوسته. هاي سوزان هل دادتخم را با هر دو دست بغل کرد، به کنار آتش حمل کرد و به میان زغال

دنی دو تخم . هاي کوچک سرخ سنگ را لیسیدندها با زبانشعله. اً با نوشیدن حرارت به درخشش افتادندظاهر

.لرزیدکشید، نفس در گلویش میوقتی از منقل عقب می. دیگر را در کنار اولی در آتش نهاد

. سوراخ دود خارج شدندها معلق در هوا باال رفتند و از جرقه. ها را تماشا کرد که خاکستر شدندآن قدر زغال

.و این تمام چیزي بود که اتفاق افتاد. هاي اژدها را احاطه کرده بودگرما در امواجی تخم

چه انتظاري داشت؟ . ها خیره شددنی با غصه به تخم. برادرتون، ریگار، آخرین اژدها بوده: سر جورا گفته بود

. توانستند اژدها بسازندنمی. هایی خوشگل بودندا سنگها زنده بودند، اما اکنون تنههزاران هزار سال پیش آن

.اژدها از جنس هوا و آتش بود، نه سنگ مرده

آمد که روي پشت کوهولو در پیشاپیش اسبی بارکش می. تا زمان برگشت کال دروگو منقل دوباره سرد شده بود

خنده از اسبش پایین آمد و کال با. آمدنددر باال ستارگان درمی. آن جسد شیر سفید عظیمی آویزان بود
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از «: وعده داد. هاي روي پایش را به دنی نشان داد؛ راکار شلوار را دریده و روي بدن او چنگ کشیده بودزخم

».کنم، ماه زندگی منپوستش برات یه ردا درست می

.ها قطع شد و کال دروگو کامالً ساکت شدي خندهوقتی دنی اتفاق بازار را تعریف کرد، همه

مردم به خاطر لرد شدن حاضرند خطر . شهفروش اولیه، اما آخري نمیسم«: سر جورا مورمونت هشدار داد

».زیادي رو بپذیرند

پس . بهتره که دنبالش بدوه. فروش از ماه زندگی من فرار کرداین سم«: سرانجام گفت. دروگو مدتی ساکت ماند

ي من انتخاب تون اجازه دارید که هر اسبی خواستید از گلهجاگو، جوراي اندال، هر کدوم. کنههمین کار رو می

ایه این هدیه. ي عروسی من به ماه زندگیم بودهاي که هدیههر اسبی جز سرخ من و نقره. شهکنید و مال شما می

.به سپاس کاري که کردید

به اون تخت آهنینی رو . اي مدیونمشه، به اون هم هدیهو به ریگو پسر دروگو، نریانی که به دنیا چیره می

من، دروگو، کال، این کار رو . دمبهش هفت پادشاهی رو می. نشستکنم که پدر مادرش روش میپیشکش 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 نکردهاه رد میهاي چوبی از آب شور سییابه، و با اسبخاتمه می

کنم، هاشون تجاوز میبه زن. کنمشون رو روي سرشون خراب میهاي سنگیکشم و خونهبا لباس آهنین رو می

شون رو به وییس داترك میارم تا جلوي کوهستان مادر تعظیم گیرم و خدایان شکستههاشون رو برده میبچه

خورم، ستارگان شاهد این قسم رو در برابر کوهستان مادر می. خورم، من، دروگو پسر باربوقسم میمن . کنند

».باشند

کال . ها به سمت جنوب غربی رفتکاالسارش دو روز بعد وییس داترك را ترك کرد و براي عبور از دشت

فروش، برهنه و شراب. وداي در کنارش بکرد، دنریس روي نقرهدروگو روي اسب بزرگ سرخش هدایتشان می

مادام که . زنجیر را به زین دنی بسته بودند. هایش در زنجیر بودندآمد، گلو و مچپیاده، پشت سرشان با عجله می

.آوردتا وقتی که دوام می... دیداي نمیصدمه. دویدرفت، او پا برهنه دنبالش میدنی می
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کتلین- 55

داد که سفید با وضوح تشخیص داده شوند، اما حتی از میان مه تشخیص میها به دورتر از آن بود که پرچم

کتلین . زده باشدي یخها روي زمینهتوانست دایرولف خاکستري استاركاي تیره در مرکز هستند؛ تنها میلکه

.خدایان لطف داشتند. ي تشکر خم کردوقتی با چشم خودش دید، افسار اسبش را کشید و سرش را به نشانه

.زیاد تاخیر نکرده بود

».اونا طبق قول پدرم، منتظر رسیدن ما هستند، بانوي من«: گفت200سر ویلیس مندرلی

ها سر بریندن تالی به اسبش مهمیز زد و به شتاب به سمت پرچم» .پس بیشتر از این منتظرشون نذاریم، سر«

.کتلین کنار او تاخت. رفت

نزدیک : ها نیز در راس سربازان خودشان بودندآمدند و آنشان می، به دنبال201سر ویلیس و برادرش، سر وندل

دار یا شمشیرزن یا به هزار و پانصد مرد، بیست و چند تا شوالیه و به همان تعداد مالزم، دویست سوار نیزه

نده براي نظارت بر مواضع دفاعی وایت هاربر باقی ما202لرد وایمن. مزدور، بقیه پیادگان مسلح به نیزه و زوبین

موقعی که به . توانست روي اسب سوار شودنزدیک شصت سالش بود و آن قدر چاق شده بود که نمی. بود

اگه فکر «: ي کشتی آمده بود، با هر دو دست روي شکم عظیمش زده بود و گفته بوداستقبال کتلین روي عرشه

. هایش به ضخامت سوسیس بودندتانگش» .خوردمبینم، حتماً کمتر مارماهی میکردم باز در عمرم جنگ میمی

».رسوننداما نگران نباشید، پسرهاي من شما رو به سالمت پیش پسرتون می«

پسرهایش هر دو سنشان از کتلین بیشتر بود و کتلین آرزو داشت که این قدر خوب پدرشان را سرمشق قرار 

اسبش شود؛ کتلین دلش براي حیوان سر ویلیس تنها چند مارماهی کم داشت که دیگر نتواند سوار. نداده بودند

ترین مردي کرد که پدر و برادر سر وندل را دیده است، پسر کوچکتر چاقاگر فراموش می. سوختبیچاره می

ي هاي آویختهحرف و رسمی بود، وندل وراج و سرزنده؛ هر دو سبیلویلیس کم. شد که به عمرش دیده بودمی

ي غذا رسید لباسی داشته باشند که لکهبچه بود؛ هیچ کدام به نظر نمیفاخري داشتند و سرشان به لختی کون 

200 Wylis Manderly
201 Wendel
202 Wyman
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آمد؛ همان طور که پدرشان قول داده بود، او را به راب رسانده ها خوشش میبا این حال از آن. نداشته باشد

.بودند و هیچ چیز دیگر اهمیت نداشت

لنیسترها در صورت آمدن از جنوب . دبان فرستاده خرسند بوي اینکه پسرش به شرق هم دیدهاز مشاهده

کنه؛ هنوز کامالً پسرم داره یه لشکر به میدان جنگ هدایت می. آمدند، اما خوب بود که راب محتاط بودمی

توانست انکار کند که کمی احساس غرور سخت نگران او و وینترفل بود، با این وجود نمی. شدباورش نمی

.دانستحاال چه؟ نمی. هیک سال پیش، او پسربچه بود. کندمی

اي سه شاخه در دست که از پري دریایی سفید با نیزه- ها افتاد بان چشمشان به پرچم مندرلیسواران دیده

به زمین مرتفعی هدایت شدند که زمین براي اتراق به . و به گرمی خوشامد گفتند- سبز برخاسته -دریاي آبی

توقف داد و براي نظارت بر افرادش براي روشن کردن آتش و سر ویلیس در آنجا فرمان . حد کافی خشک بود

.ها باقی ماند؛ برادر او به منظور اداي احترام به سرور پدرشان با کتلین و عمویش آمدرسیدگی به اسب

هاي مملو از ها، گاريهاي برگ خشک مشتعل، صفوف اسباز کنار توده. زمین زیر پایشان نرم و مرطوب بود

تر از محیط اطراف، از کنار چادر یک لرد گذشتند روي زمین سنگالخ مرتفع. ت دودي گذشتندنان سخت و گوش

.ي نارنجی تیرهوودها، روي زمینهاي هورنگوزن نر قهوه: کتلین پرچم را شناخت. که از ابریشم ضخیم بود

قطعات عظیم . ها باقی بودآنیا آنچه از ... هاي موت کیلن افتادبعد عبور، از میان مه نگاهش به دیوارها و برج

هاي چوبی یک بچه پخش و پال بودند، بازياي روستایی، مثل اسباببازالت 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

هزاران سال پیش پوسیده بود و حتی یک الوار هم باقی نمانده بود تا ي چوبی قلعه. بلندي مال وینترفل بود

سه ... ها باقی مانده بود، سه برج بودتمام چیزي که از دژ بزرگ نخستین انسان. محل سابق آن را نشان دهد

.کردي، زمانی بیست تا بودندگوها را باور میتایی که اگر حرف قصه

. نازیدرسید و حتی به چند قدم دیوار باقیمانده در دو طرفش میبه نظر میي کافی سالمبرج دروازه به اندازه

ها در دوردست در میان باتالق در محل تالقی سابق دیوارهاي جنوبی و غربی قرار داشت و به مردي برج مست

ها فسانهو برج فرزندان دراز و باریک، جایی که طبق ا. مانست که کم مانده یک شکم پر شراب باال بیاوردمی
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خواندند، نصف تاجش را از نامشان را فرا میزمانی فرزندان جنگل براي سیل راه انداختن در آنجا خدایان بی

ها را روي باتالق سنگها زده و خردهمثل این بود که انگار جانوري عظیم گاز بزرگی به کنگره. دست داده بود

هاي سمت شمالی برج دروازه، درختی روئیده در میان سنگ. ي سبز بودندهر سه برج، پوشیده از خزه. تف کرده

.هایی از قارچی به نام پوست شبح حلقه زده بودهایش پردهبود که دور شاخه

خدایان رحم کنند، موت کیلن اینه؟ چیزي «: سر بریندن وقتی چشمش به آنچه در پیش رویشان بود افتاد، گفت

»...نیست جز

من هم اولین بار که دیدمش همین فکر رو داشتم، . دونم ظاهرش چطوره، عمویم. دام مرگ«: کتلین کامل کرد

سه برج باقیمانده از هر طرف به راه . ترهرسه ترسناكاما ند بهم اطمینان داد که این ویرانه از اونی که به نظر می

ل نفوذند، پر از هاي اطراف غیر قابباتالق. عبور اشراف دارند و هر دشمنی مجبوره که از بینشون بگذره

ها، لشکر باید از منجالبی به عمق کمر براي حمله به هر کدوم از برج. هاي مکنده و مملو از مار هستندسوراخ

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«. خند شومی به عمویش زدلب» .تیراندازي کماندارهاي دو برج دیگه است

».ها هستندي خون جنوبیبیرون میان که تشنه

».آخرین بار که به خودم نگاه کردم، جنوبی بودم. یادم بنداز که اینجا معطل نکنم«. سر بریندن به خنده افتاد

ها ها زیر دایرولف از برج مستد کاراستاركي خورشیاشعه. ها باالي هر سه برج افراشته شده بودندپرچم

اما روي برج دروازه، . خوردي جان گنده به چشم میآویزان 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 بودپرچم استارك

سیاه -گذاشتند که روي لجنزار سبزهایشان به آرامی روي الوارهایی قدم میدنبالش، اسببریندن و سر وندل به

.نهاده بودند

هاي خشک ي پرچمداران شوهرش در تاالري یافت که در آن زیر دودکشی سیاه، برگپسرش را در محاصره

ها و کاغذها جلویش بود، با هاي از نقشاو کنار میز عظیم سنگی نشسته بود، توده. کردندسوختند و دود میمی

جانور عظیم . اما گرگش شد... ابتدا متوجه مادرش نشد. جدیت مشغول صحبت با روس بولتون و جان گنده بود
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اش را به هاي طالییخاکستري کنار آتش دراز کشیده بود، اما وقتی کتلین وارد شد سرش را بلند کرد و چشم

. کت شدند، راب به خاطر سکوت ناگهانی سر بلند کرد و او را دیدلردها یکی یکی سا. هاي کتلین دوختچشم

»مادر؟«: با صدایی سرشار از عاطفه گفت

هایش را دور او بندازد و آن قدر سفت نگهش خواست به سمتش بدود، پیشانی ماهش را ببوسد، دستکتلین می

او اکنون داشت نقش . کردن جسارت نمیاما او در برابر لردهایش بود، کتلی... دارد که هرگز هیچ گزندي نبیند

پس در انتهاي دور قطعه بازالتی که به جاي میز استفاده . گرفتکرد و کتلین این را از او نمیمردها را بازي می

از . دایرولف برخاست و عرض اتاق را تا رسیدن به محل ایستادن او پیمود. کردند، خودش را نگه داشتمی

: کشید، به راب گفتموقعی که گري ویند دستش را بو می. رسیدرگتر به نظر میها بزي عادي گرگاندازه

».ریش گذاشتی«

».بله«. تر بودنداش از سرش سرخموهاي چانه. اش را با دستپاچگی خارانداو ناگهان ته ریش آرواره

گري ویند با » .کنیمیبه برادرم ادمور شباهت پیدا «. کتلین با مالیمت سر گرگ را خاراند» .ازش خوشم میاد«

.هایش را گاز گرفت، سپس به جایش در کنار آتش برگشتبازیگوشی انگشت

سر هلمن تالهارت اولین کسی بود که به تبعیت از گرگ براي اداي احترام جلو آمد، جلوي او زانو زد و 

اي دلپذیر در این رهي همیشه زیبا هستید، منظلیدي کتلین، شما به اندازه«. پیشانیش را روي دست او فشرد

تیان گریجوي . گالورها، گالبارت و رابت به دنبال او آمدند، و جان گنده و بقیه، یکی یکی» .دوران دشوار

».انتظار دیدن شما در اینجا رو نداشتم، بانوي من«: زد گفتموقعی که زانو می. آخرین بود

ربر پیاده شدم و لرد وایمن بهم گفت که راب قشون قصد اومدن به اینجا رو نداشتم، تا اینکه در ساحل وایت ها«

داد، وندل مندرلی جلو آمد و تا آنجا که دور کمرش اجازه می» سر وندل: شناسیدپسرشون رو می. بسیج کرده

».و عموي من، سر بریندن تالی، که خدمت خواهرم رو براي پیوستن به من ترك کرده«. تعظیم کرد

به مردانی با شهامت شما احتیاج . کنم، سربه خاطر پیوستن به ما تشکر میاز شما. ماهی سیاه«: راب گفت

سر رودریک هم با شماست، مادر؟ دلم براش . و شما، سر وندل، خوشحالم که اینجا در کنار ما هستید. داریم

».تنگ شده
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ادم که تا بازگشت ما من اونو حاکم قلعه اعالم کردم و بهش فرمان د. سر رودریک از وایت هاربر به شمال رفته«

».استاد لوین مشاور خردمندیه، اما در فن جنگ مهارت نداره. از وینترفل محافظت کنه

ما . وینترفل در امانه. نگران اون موضوع نباشید، لیدي استارك«: مانندش گفتجان گنده با صداي بم غرش

ي سرخ عفوم کنید، بعدش در راه قلعهکنیم، خیلی زود شمشیرهامون رو به سوراخ عقب تایوین لنیستر فرو می

».براي آزاد کردن ند هستیم

روس بولتون، فرمانرواي دردفورت، صداي ضعیفی داشت، اما وقتی » .بانوي من، اگه لطف کنید سوالی داشتم«

هایش به شکل غیرعادي روشن بودند، تقریباً چشم. شدندتر براي شنیدن ساکت میزد مردهاي قويحرف می

پیش ما . ي لرد تایوین در اسارت شماستگن پسر کوتولهمی«. کردتند، و نگاهش آدم را مضطرب میرنگ نداش

».آوردینش؟ باید از چنین گروگانی به خوبی استفاده کنیم

اي از حیرت از همهمه» .من تیریون لنیستر رو به واقع اسیر داشتم، اما دیگه نه«. اي جز اقرار نداشتکتلین چاره

خدایان صالح دیدند که آزادش کنند، با کمی . بیشتر از شما خرسند نیستم، سروران من«. تقبال کرداین خبر اس

دانست که نباید بیزاریش را چنین آشکار نشان دهد، اما جدایی در ایري می» .کمک از طرف خواهر ابله من

در وینترفل تحت سرپرستیش پیشنهاد کرده بود که لرد رابرت را با خودش ببرد تا چند سالی. خوشایند نبوده

ي خشم مشاهده. جرات کرده بود که مطرح کند همنشینی با پسرهاي دیگر براي رابرت مفید خواهد بود. باشد

بعد » .ريمهم نیست که خواهرمی، اگه سعی کنی که پسرم رو بدزدي، از در ماه بیرون می«. الیسا هولناك بود

.آن دیگر حرفی نداشتند

ها فرصت بعداً بدون شک براي تمام این«. قرار بودند، اما کتلین دست بلند کردپیچ کردنش بیلردها براي سوال

کنید، دونم که منو عفو میمی. مایلم با پسرم به تنهایی صحبت کنم. خواهیم داشت، اما سفر منو از پا انداخته

ره مطیع، پرچمدارها تعظیم کردند و وود هموااي برایشان باقی نگذاشت؛ به دنبال لرد هورنچاره» .سروران من

.او لبخند زد و تنهایشان گذاشت» .تو هم، تیان«: وقتی گریجوي درنگ کرد، کتلین اضافه کرد. مرخص شدند
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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 «. دادتر نشانش میرسید و تارهاي ریش به واقع مسنمیترکش کرده بود بلندتر به نظر 

».بار سبیل گذاشت شونزده سالش بود

».شهخیلی زود من هم شونزده سالم می«

متوجه نیستی که چرا حق دارم نگران . کنیپونزده؛ و یه لشکر رو براي نبرد فرماندهی می. و حاال پونزده سالته«

»باشم، راب؟

».اي نبودکس دیگه«. شق شدنگاهش کله

هیچ کس؟ لطفاً بهم بگو اون مردهایی که چند لحظه پیش اینجا دیدم کی بودند؟ روس بولتون، ریکارد «

به . شد فرماندهی رو به هر کدومشون بديمی... کاراستارك، گالبارت و رابت گالور، جان گنده، هلمن تالهارت

».کردمبفرستی، گرچه شخصاً همچین انتخابی نمیشد تیان رو حق خدایان، حتی می

».اونا استارك نیستند«

».کرديتو کمتر از یه سال پیش با شمشیر چوبی مبارزه می. اونا مرد هستند، راب، در نبرد آبدیده شدند«

ه به دنبال این حرف خشم را در چشمان او دید، اما به همان سرعت آمدن رفت و ناگهان او دوباره یک پسربچ

»خواید منو به وینترفل برگردونید؟می... خواید منومی. دونممی«: با شرمساري گفت. بود

زیادي جلو . کنم، نه حاالاما جرات نمی. کردينباید اصالً ترکش می. باید این کار رو بکنم«. کتلین آه کشید

اي که بدون شام به امروز مثل بچهاگه . کنندیه روزي این لردها به تو به عنوان سرورشون نگاه می. اومدي

رسه روزي می. خندندمونه و موقع نوشیدن بهت میشه، تو رو برگردونم، اونا یادشون میتختخواب فرستاده می

این کار رو با تو . خنده براي ترس زهره. که تو احتیاج داري اونا بهت احترام بگذارند، حتی کمی ازت بترسند

».ایل به در امان نگه داشتنت داشته باشمکنم، هر چقدر هم که تمنمی

.آسودگی خیال زیر لحن رسمی مشهود بود» .از شما ممنونم، مادر«
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کافیه بهت نگاه کنم تا . ي منی، رابتو اولین بچه«. از طرف دیگر میز دست دراز کرد و موهاي او را نوازش کرد

».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 زدخاست، به وضوح نوازش مشوشش میبر

»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 . وایت هاربر پیاده شدم بهم گفتلرد مندرلی وقتی در «. گذاشت که پسرش ترسش را ببیندنمی

»خواهرهات داري؟

یکی هم براي شما بود، اما همراه . یه نامه داشتم«: خاراند گفتي دایرولفش را میراب در حالی که زیر آرواره

این «. اي برگشتبه کنار میز رفت، بین چند نقشه و کاغذ گشت و با کاغذ مچاله شده» .مال من به وینترفل اومد

».براي من نوشته شده، هیچ به فکرم نرسید مال شما رو بیارم

نگرانی جایش را به ناباوري، سپس به . کاغذ را صاف کرد و خواند. چیزي در لحن راب به دلش دلهره انداخت

پیام واقعی در . ي سرسیه، نه خواهرتاین نامه«: وقتی خواندن تمام شد گفت. خشم و در نهایت به ترس داد

من صداي تهدیدآمیز رو ... آمیز و الطاف لنیسترهاها از رفتار محبتي این تعریفهمه. گهیه که سنسا نمیچیز

».اونا سنسا رو گروگان دارند و قصد نگه داشتنش رو دارند. هادم، حتی در زمزمهتشخیص می

».از آریا اسمی برده نشده«: راب با محنت گفت

.تواند داشته باشد؛ نه حاال، نه اینجاوضوع فکر کند که چه معنایی میخواست روي این مکتلین نمی» .نه«

ي سنسا را گرفت و در مشتش مچاله کرد؛ نامه» ...اگه شما هنوز جن رو داشتید، مبادله گروگان... امیدوار بودم«

خواست خبري از ایري نبوده؟ من به خاله الیسا در«. 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؟ شوالیهمی. کمک فرستادم

»میان؟
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ي خونین خواهرم از پشت دروازه. فیش اول یه تالی بودهاما بریندن بلک... فقط یکی، بهترینشون، عموي من«

».خورهجنب نمی

ال چکار باید بکنیم؟ من تمام این ارتش رو جمع کردم، هجده هزار مادر، حا«. خبر سنگینی براي راب بود

هایی براق به کتلین نگاه کرد، فرمانرواي جوان مغرور در یک با چشم» ...مطمئن نیستم... دونمسرباز، اما نمی

چشم اي پانزده ساله شده بود که براي پاسخ به مادرشلحظه 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«. صورتش را براي مخفی کردن اولین اشک برگرداند» ...من«

»کشند، مگه نه؟اونا رو می. لنیسترها سنسا و پدر رو در اختیار دارند

».کر کنیمخوان که همچین فمی«

»گن؟منظورتون اینه که دروغ می«

اگه به بارانداز پادشاه بري و سوگند وفاداري . اي نداريدونم اینه که تو چارهچیزي که قطعاً می. دونم، رابنمی«

نشینی کنی، اگه دمت رو بذاري رو کولت و به وینترفل عقب. دني ترك اونجا رو بهت نمیبخوري، هرگز اجازه

هاشون شاید حتی به لنیسترها ملحق بعضی. ديامت در دید لردهاي تحت فرمانت رو از دست میي احترهمه

بهترین امید ما، تنها . تونه هر کار که خواست با اسیرهاش بکنههاش میاون وقت ملکه با کم شدن نگرانی. بشن

کش رو اسیر لرد تایوین یا شاهاگه بخت یار باشه و . امید واقعی ما، اینه که تو دشمن رو در میدان شکست بدي

تا وقتی که اون قدر قدرت . ایهگرفتی، اون وقت شانس زیادي براي مبادله هست، اما موضوع اصلی چیز دیگه

سرسی اون قدر عاقله که متوجه باشه شاید نبرد به . داري که ازت بترسند، ند و خواهرت حتماً در امان هستند

».محتاج اونا باشهضررش پیش بره و براي پیشنهاد صلح 

»چطور اگه نبرد به ضررش پیش نره؟ چطور اگه به ضرر ما پیش بره؟«
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اگه شکست بخوري، امیدي براي هیچ کدوممون . کنمراب، حقیقت رو برات مالیم نمی«. کتلین دست او را گرفت

».ته باشهاي ریگار رو به یاد داشعاقبت بچه. گن در قلب کسترلی راك چیزي جز سنگ نیستمی. نیست

».خورمپس شکست نمی«: او قسم خورد. شدآن وقت ترس را در چشمان جوان او دید، اما قدرت نیز دیده می

.فهمید که آیا پسرش واقعاً آمادگی داردباید می» هایی داري؟ها چه خبرخانهبهم بگو از جنگ در سرزمین رود«

دایی ادمور لرد ونس و لرد پایپر رو براي . هم جنگیدندهاي زیر گولدن توث با کمتر از دو هفته پیش، در تپه«

آخرین . لرد ونس کشته شد. شون کردکش رو سرشون نازل شد و متواريحفظ 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. می لنیستر درست پشت سرشهکنه و جیمی

گن از لشکر جیمی هم می. آوردبودیم، لرد تایوین داشت قشون دوم لنیسترها رو با دور زدن از جنوب می

.بزرگتره

ه بود تا جلوي اونا رو پدر حتماً از این موضوع خبر داشت، چون چند نفر رو تحت پرچم شخص شاه فرستاد

فرماندهی رو به یه اشرافی جنوبی داده بود، لرد اریک یا دریک یا همچین چیزي، اما سر ریمون دري با . بگیره

تنها مشکل این که، یه . ي دیگه و یه نیرو از محافظین شخصی پدر هم بودندگه که چند شوالیهاونا بود و نامه می

ورك گذشته بود که لنیسترها بهش هجوم آوردند؛ گور باباي پرچم پادشاه؛ و لرد دریک تازه از رد ف. تله بود

این لرد دریک و چند . نشینی کنند، راهشون رو بستگرگور کلگان موقعی که سعی داشتند از مامرز فورد عقب

گن لرد می. ها کشته شدننفر دیگه شاید فرار کرده باشند، کسی مطمئن نیست، اما سر ریمون و بیشتر وینترفلی

کنه، بین راه همه چیز هال پیشروي میي شاهی رو مسدود کرده و حاال داره به شمال به سمت هارنتایوین جاده

».سوزونهرو می

».قصد داري باهاش روبرو بشی«. تر بوداز آنچه تصور کرده بود وخیم. ترتر و شومشوم

واتر به هاولند رید، دوست قدیمی پدر در گري. ه بیادکنه کاگه تا اینجا بیاد، اما هیچ کس فکر نمی«: راب گفت

زنند، اما اگه لنیسترها در تنگه پیشروي کنند، اهالی مرداب در هر قدم بهشون زخم می. واچ، پیام فرستادم

به باورشون، اون نزدیک . تر از این حرفاست و روس بولتون موافقهگه که لرد تایوین زیركگالبرت گالور می
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کنه، تا زمانی که ریورران تنها ي رودخانه رو یکی یکی تسخیر میهاي لردهاي حاشیهمونه، قلعهیدنت متراي

».ما مجبوریم براي رویارویی به جنوب پیشروي کنیم. بمونه

اي پسري پانزده ساله چه شانسی علیه فرماندهان جنگی باتجربه. لرزاندتصورش هم کتلین را تا مغز استخوان می

گن پادشاهان قدیم می. عاقالنه است؟ تو اینجا جایگاه مستحکمی داري«تایوین لنیستر داشت؟ نظیر جیمی و

».شمال در موت کیلن با موفقیت لشکرهایی ده برابر نیرومندتر رو عقب روندند

. نیمبله، اما غذا و تدارکات در حال اتمامه و اینجا سرزمینی نیست که بتونیم به راحتی احتیاجاتمون رو تامین ک«

».منتظر لرد مندرلی بودیم، اما حاال که پسرهاش به ما پیوستند، الزمه که حرکت کنیم

در طی سالیان دراز، میزبان تعداد زیادي . شنودهاي پرچمداران را از زبان پسرش میمتوجه شد که دارد صحبت

دانست که هر می. گفته بودها سر میز در کنار آتش خوشامدها در وینترفل شده بود و همراه ند به آناز آن

.دانددانست که آیا راب مینمی. کدامشان چه نوع مردي هستند

ي مرسوم شهرهاي آزاد نیرویی که پسرش جمع کرده بود، ارتش ثابت به شیوه. با این حال، حرفشان منطقی بود

روستایی، کارگر : بیشترشان مردم عامی بودند. گرفتند نبودنبود، همچنین گروهی از محافظین که حقوق می

ارها، با چاشنی تندي از سربازان مزدور ددارها و تاجرین و میخانهمزرعه، ماهیگیر، چوپان، پسران مهمانخانه

. اما نه براي همیشه... آمدندکرد میوقتی اربابشان صدا می. ي چپاولي تشنهسواره و پیاده

» حرکت خیلی هم خوبه، اما به کجا و با چه هدفی؟ چه قصدي داري؟«: به پسرش گفت

لرد تایوین ببریم و غافلگیرش کنیم، اما کنه که باید جنگ رو به سراغ جان گنده فکر می«. راب مردد بود

کنند عاقالنه است که ارتش اونو دور بزنیم و به دایی سر ادمور براي مقابله ها احساس میگالورها و کاراستارك

گرچه «. رسیداش برد؛ راضی به نظر نمیانگشتانش را به درون موهاي پرپشت خرمایی» .کش ملحق بشیمبا شاه

»...مطمئن نیستم... رسیمتا ما به ریورران ب
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مردد بودن در برابر مردانی . مطمئن باش، یا برو به خونه و دوباره شمشیر چوبی بردار«: کتلین به پسرش گفت

اشتباه نکن راب، اینا پرچمدارهاي تو . مثل روس بولتون و ریکارد کاراستارك عاقبت خوشی برات نداره

».فرماندهی کن. ي جنگی گذاشتیتو اسم خودت رو فرمانده. هستند، نه دوستانت

».هر چی شما بگید، مادر«. شنودکرد که چه میپسرش با بهت به او نگاه کرد، انگار باور نمی

»چه قصدي داري؟. پرسمدوباره می«

یک انتها به خاطر . هاي محو شدهاي بود، با رنگي پاره پارهاي را روي میز پهن کرد؛ تکه چرم کهنهراب نقشه

نگاه کن، اگه ما سعی ... هایی دارند، اماهر دو نقشه حسن«. شدن تاب برداشت؛ راب خنجرش را وزنه کردلوله 

... کش گیر بیفتیم، و اگه بهش حمله کنیمکنیم که قواي لرد تایوین رو دور بزنیم، خطرش هست که بین اون و شاه

گه که اگه جان گنده می. یلی بیشتر دارهپوش خطبق تمام گزارشات، تعداد نفراتش بیشتر از منه و سوار زره

وقتی شلوارش رو پایین کشیده گیرش بندازیم، نفرات اهمیت نداره، اما به نظرم مردي مثل تایوین لنیستر که این 

».شههمه جنگیده به این آسونی غافلگیر نمی

».باز هم بگو«. شنیدمیآن طور که متفکرانه روي نقشه خم شده بود، بازتابی از ند را در صداي او» .خوبه«

گذارم، بقیه رو از مسیر پایین من نیروي کوچکی، بیشترشون کماندار، براي حفظ موت کیلن در اینجا باقی می«

ي شاهی به پایین رفتن ادامه ها از جادهپیاده. کنمبرم، اما وقتی از تنگه گذشتیم، قوامون رو دو قسمت میمی

وقتی لرد تایوین «. اشاره کرد» .شنهاي دوقلو از گرین فورك رد میبرجها در دن، در حالی که سوارهمی

کنه، سواره خبردار بشه که ما به جنوب اومدیم، براي درگیر شدن با نیروي اصلی ما به سمت شمال پیشروي می

، اما راب نشست، جرات لبخند زدن نداشت» .مونه که به سرعت از ساحل غربی به ریورران برهنظام ما آزاد می

.ي تحسین کتلین بوداز خودش راضی بود و تشنه

».ديیه رودخانه بین دو قسمت ارتشمون قرار می«. کتلین به نقشه اخم کرد
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باالتر از گدار یاقوت، جایی که رابرت «. لبخند باالخره آمد» .و بین جیمی و لرد تایوین«: مشتاقانه گفت

نه تا رسیدن به دوقلوها، تمام راه تا این باال، . رین فورك نیستسلطنتش رو فتح کرد، هیچ راهی براي عبور از گ

»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. کنمنمی«: راب قول داد

ها شباهت دارد، اما هنوز با خودش فکر کرد که راب به تالی. برخالف احساسش تحت تاثیر قرار گرفته بود

»گیري؟فرماندهی کدوم قشون رو به عهده می«. فرزند پدرش است و ند او را خوب آموزش داده

.گیردا به عهده میتر ري خطرناكباز 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 کنیمجان گنده همش می«

پدرت «کرد؟ دار کردن اعتماد به نفس در حال بلوغش به او حالی میاولین لغزش او بود، اما چطور بدون خدشه

».شناسهترین مردیه که میرواپیه بار بهم گفت که جان گنده بی

»پس موافقید؟. ویند دو انگشتش رو خورد و اون تنها خندیدگري«. راب تبسم کرد

».شجاعه، اما با هم خیلی فرق دارند. پروا نیستپدرت بی«: کتلین متذکر شد

خوب، اونا . شهقشون شرقی تنها نیروي مابین لرد تایوین و وینترفل می«. پسرش مدتی روي موضوع تعمق کرد

»پروا نیست که احتیاج دارم، درسته؟پس شخصی بی. گذارمو چند کماندار که اینجا در موت باقی می

».گريِ سرد محتاجی، نه شجاعتفکر کنم به حیله. نه«

».ترسونهاون مرد منو می. روس بولتون«: راب فوراً گفت

».پس دعا کنیم که لرد تایوین رو هم بترسونه«
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دم و اسکورتی براي رسوندن شما به وینترفل تشکیل دستورات رو می«. ن داد و نقشه را لوله کردراب سر تکا

».دممی

یاس و ترس را مانند . کتلین به خاطر ند و پسر دلیر سرسختشان با خودش جنگیده بود تا نیرومند باقی بماند

.ها را پوشیدهدید که به هر حال آنمیاما اکنون... هایی که تمایل به پوشیدن نداشت کنار گذاشته بودجامه

غافلگیرش کرد و دیدش را هجوم ناگهانی اشک» .رممن به وینترفل نمی«: گفتصداي خودش را شنید که می

باید پیششون . ي دشمنهبرادرم در محاصره. پدرم احتماالً پشت دیوارهاي ریورران در حال مرگه«. تار کرد

».برم
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تیریون- 56

ها، براي دید زدن رفته بود و او کسی بود که خبر ارتش اردو زده در ي گوش سیاهاز قبیله203چیکچال دختر 

».هاشون قرمزه، با یه شیر طالییپرچم. گم که تعدادشون بیست هزار نفرهها میاز روي آتش«. تقاطع را آورد

»پدرت؟«: بران پرسید

نزدیک سیصد نفر کالغ : پوش را برانداز کردیاغیان ژنده» .فهمیمخیلی زود می. یا برادرم، جیمی«: تیریون گفت

غانتور پسر . سنگی، برادران ماه، گوش سیاه، مردان سوخته، و این تنها بذر ارتشی بود که امید داشت برویاند

هایشان و اندك ها با پوستینمتحیر بود که پدرش با دیدن آن. شوراندغرن، همین حاال داشت سایر قبایل را می

شان بود یا اسیرشان؟ بیشتر اوقات، مثل این بود آیا فرمانده. شان چه تصوري خواهد داشتهاي مسروقهالحس

».شاید بهتر باشه که تنها پایین برم«: پیشنهاد کرد. که مخلوطی از هر دو مورد است

».بهتر براي تیریون پسر تایوین«: ي برادران ماه بود گفتکه نماینده204اولف

ره و شاغا با مرد کوچولو می. شاغا پسر دلف از این خوشش نمیاد«. ي هولناکی بودره رفت؛ منظرهغشاغا چشم

»...برهاگه مرد کوچولو دروغ بگه، شاغا مردانگیش رو می

».گردمدم که برمیشاغا، من به عنوان یه لنیستر بهت قول می. ده، بلهو به بزها می... «: تیریون با خستگی گفت

. اي به صافی یک پسر، و احمق نبودچال زن ریز قاطعی بود، با سینه» رف تو اعتماد کنیم؟چرا به ح«

».رو دارندها به قبیلهدروغ گفتن يسابقه،هاي پستفرمانرواهاي زمین«

تو با . اما هر طور شما مایلید. هاي خوبی شدیمکردم چه دوستفکر می. کنی، چالدار میاحساساتم رو جریحه«

پسر تیمت از جانب 205ها، اولف از جانب برادران ماه، و تیمتي، و شاغا و کان از جانب کالغ سنگیمن میا

مونید تا بقیه اینجا منتظر می«. کردندها با احتیاط به هم نگاه مینشینبرد، کوهوقتی اسم می» .مردان سوخته

».کنیدسعی کنید در غیاب من، هم دیگه رو نکشید و ناقص ن. دنبالتون بفرستم

203 Chella daughter of Cheyk
204 Ulf
205 Timett
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ها فرصت انتخاب بین آمدن یا منتظر ماندن را بدهد، با یورتمه دور با پاشنه به اسبش زد و بدون اینکه به آن

گزیدند فرقی برایش نداشت، به شرط آنکه یک شب و یک روز براي بحث کردن زمین هر کدام را که برمی. شد

معنی داشتند که نظر هر شخصی را باید در شورا بیاي ها عقیدهها بود؛ آناین مشکلش با قبیله. نشستندنمی

چندان تعجبی . ي صحبت داشتندهایشان اجازهحتی زن. کردندشنید، بنابراین بدون پایان در هر موردي بحث می

هاي گاه به گاه تهدید کرده بودند صدها سال نداشت که از آخرین بار که ویل را با چیزي بیش از شبیخون

.مصمم بود که تغییرش دهدتیریون . گذشتمی

هاي نحیفشان تعقیبش نشین روي اسبپشت سرش، بعد مقداري غرولند کوتاه مدت، پنج کوه. بران کنار او آمد

.رفتندها باال و پایین میهاي نحیفشان بیشتر به بزهایی شباهت داشت که از صخرهکردند؛ اسب

ها ف نزدیک هم ماندند، چون برادران ماه و گوش سیاهتاختند، همچنان که چال و اولها با هم میکالغ سنگی

هر قبیله در کوهستان ماه از مردان . کردتیمت پسر تیمت به تنهایی سواري می. پیوندهاي عمیقی با هم داشتند

در ) هاي دیگرانطبق 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. کردندوزادها را براي خوردن کباب میها نمهمانی

تیریون اطالع کسب کرده بود که براي . وقتی به سن بلوغ رسیده بود، چشم چپش را با چاقوي داغ کور کرده بود

یک ) واقعاً خل باشنداگر واقعاً شجاع یا(پسرها بیشتر مرسوم است که نوك پستانشان یا یک انگشت یا 

ها هایش کسب کرد که آنايقبیلهتیمت با انتخاب یک چشم چنان احترامی نزد هم. گوششان را بسوزانند

.ي جنگی، اعالم کردندبالفاصله او را دست سرخ، ظاهراً نوعی فرمانده

سرباز » .رو سوزوندهدونم پادشاهشون چه چیزي نمی«: بعد شنیدن این داستان، تیریون از بران پرسیده بود

اگر . داشتاما بران هم پیش تیمت احترام زبانش را نگه می... مزدور با لبخند خشتکش را پایین کشیده بود

.مردي آن قدر دیوانه باشد که چشم خودش را کور کند، ممکن نیست که با دشمنانش مهربان باشد

هاي سنگی برافراشته شده بدون مالت، ست از برجبانان دوردآمدند، دیدهي تپه پایین میموقعی که از دامنه

پیچید، ي مرتفع بین دو صخره میجایی که جاده. کردند و تیریون یک بار دید که زاغی بال گشودتماشایشان می

بست و یک دوجین دیوار خاکی کوتاهی به ارتفاع چهار قدم، جاده را می. به اولین پست نگهبانی رسیدند
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. تیریون همراهانش را دور از تیررس متوقف کرد و به تنهایی به دیوار نزدیک شد. ت بودندکماندار روي ارتفاعا

»ي اینجا کیه؟فرمانده«: داد زد

. تر اسکورتی در اختیارشان گذاشتفرمانده به سرعت ظاهر شد و وقتی پسر اربابش را شناخت، خیلی سریع

ها و گرین فورك ته گذشتند، به سرزمین رودخانههاي سوخشده و پناهگاههاي زغالیورتمه کنان از زمین

تیریون جسدي ندید، اما آسمان پر از زاغ و کالغ الشخور بود؛ اینجا جنگی رخ داده بود و . دنت رسیدندتراي

.در همین اواخر

ت دارها و کماندارها محافظنیم فرسنگ مانده به تقاطع، سدي از الوارهاي تیز برافراشته بودند که توسط نیزه

شد، هاي باریک دود از صدها آتش طباخی بلند میرشته. پشت خط، اردوگاه تا دوردست امتداد داشت. شدمی

هاي فرو هاي آشنا از پایهکردند، پرچمها نشسته بودند و شمشیرهایشان را تیز میپوش زیر درختمردان زره

.آلود در اهتزاز بودندرفته به زمین گل

اي که شوالیه. شدند، گروهی از سواران به جلو تاختند تا از هویتشان خبردار شوندوقتی به الوارها نزدیک 

تیریون براي . اي راه راه بودهاي ارغوانی داشت و ردایش ارغوانی و نقرهاي با یاقوتشان بود، زره نقرهفرمانده

».206سر فلمنت«. احوال پرسی افسار کشید و توقف کرد

ترسیدیم که شما مرده تیریون، سرورم، ما همه می«: د کرد و با حیرت گفتسر فلمنت برکس روبندش را بلن

»...همراهان شما... این«. ها نگاه کردنشینبا شک به کوه» ...باشید، یا

»تونم پیدا کنم؟پدرم رو کجا می. رفقاي صمیمی و سربازان وفادار«

».ي سر تقاطع رو مقر خودشون کردهمهمانخانه«

».رمفوراً به مالقاتشون می«. معلوم شد که خدایان عادل هستند! ي سر تقاطعمهمانخانه. 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

206 Flement Brax
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. تخمین بیست هزار نفري چال چندان دور از واقعیت نبود. دوگاه لرد تایوین روي چند فرسخ پخش بودار

ها چادر افراشته بودند و مال برخی از لردهاي بلند سربازان عادي در فضاي آزاد اردو زده بودند، اما شوالیه

، درخت مشتعل 208هالك، گراز خاکستري لرد کر207گاو سرخ پرسترها. مرتبه به بزرگی یک خانه بود

گفتند و ها به او خوشامد میگذشت، شوالیهموقعی که می. به چشمش خورد210ها، گورکن لیدن209ماربرندها

.شدندها خیره مینشینسربازان با دهان باز به کوه

هاي ي یاغیبقیه. شاغا متقابالً خیره بود؛ بدون تردید در تمام عمرش این همه مرد، اسب و اسلحه ندیده بود

زده ها نیز به همان میزان شگفتتر بودند، اما تیریون شک نداشت که آنکوهستان در حفظ ظاهرشان موفق

.تر خواهد شدهر چه بیشتر مبهوت قدرت لنیسترها باشند، هدایتشان راحت. بهتر و بهتر. بودند

ی که سابقاً محل دهکده بود، بیش ها تقریباً همان طور بودند که به یاد داشت، گرچه در جایمهمانخانه و اسطبل

ها ي داري در حیاط افراشته بودند و زاغچوبه. هاي واژگون و بقایاي سوخته چندان چیزي نمانده بوداز سنگ

هاي سیاهشان را ها قار قار کنان بالبا نزدیک شدن تیریون، آن. جسدي را که از آن آویزان بود پوشانده بودند

اش را ها و بیشتر گونهها و چشمها لبپرنده. ي جسد نگاه کردپیاده شد و به باقیمانده.کوبیدند و به هوا پریدند

یه اتاق، غذا «: با مالمت به زن یادآوري کرد. هاي سرخش را آشکار کرده بودندخورده بودند، لبخند کریه دندان

».خواستمي چیزي بود که من میو یه خمره شراب، همه

خواست از مال خودش دست شاغا نمی. ها خارج شدندها براي رسیدگی به اسببلپسرها با تردید از اسط

خواد بهش کمی جو و آب بده، و موهاش فقط می. دزدهپسره مادیانت رو نمی«: تیریون به او اطمینان داد. بردارد

ردنش دور از بردند، اما به زبان آوي زیادي میموهاي بدن شاغا نیز از برس کشیدن فایده» .رو برس بکشه

».بینهاي نمیدم که اسب صدمهبهت قول می«. سیاست بود

».این اسب شاغا پسر دلفه«: سر مهتر غرید. غره افسار را رها کردشاغا با چشم

».اگه پس نداد، مردانگیش رو ببر و به بزها بده؛ البته اگه بزي پیدا کردي«: تیریون قول داد

207 Prester
208 Crakehall
209 Marbrand
210 Lydden
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رداي ارغوانی و کالهخود با تاج شیر، زیر تابلوي مهمانخانه در دو طرف یک جفت از محافظین خاندانشان با 

»پدرم؟«. شان را شناختتیریون فرمانده. ورودي ایستاده بودند

».اتاق نشیمن، سرورم«

.وارد مهمانخانه شد و پدرش آنجا بود» .ببین که بهشون برسه. خوانافرادم خوردنی و نوشیدنی می«

واي کسترلی راك و مدافع غرب، در اواسط دهه ششم عمرش بود، با این حال به نیرومندي تایوین لنیستر، فرمانر

. هاي پهن و شکمی صاف داشتحتی موقع نشستن، بلندقد بود، پاهایی دراز و شانه. مردي بیست ساله بود

به پسرفت وقتی موهاي طالییش که زمانی پرپشت بودند شروع . هاي عضله از بازوانش بیرون زده بودندرشته

لب و . کردند، به آرایشگرش دستور داد که سرش را بتراشد؛ لرد تایوین به اقدامی نصفه کاره اعتقادي نداشت

هایش را از گذاشت و انبوهی از موي زبر طالیی، بیشتر گونهتراشید، اما دو طرف را باقی میاش را نیز میچانه

ها یک بار به تر از بیشتر دلقکدلقکی احمق. هاي طالییگهچشمانش سبز بودند با ر. پوشاندگوش تا آرواره می

گفتند که آن مرد هنوز در ها میبعضی. شودهاي طال پیدا میشوخی گفته بود که در مدفوع لرد تایوین هم رگه

.اعماق کسترلی راك زنده است

ي لرد تایوین در یک پیالهي پدرش، هموقتی تیریون وارد اتاق نشیمن شد، سر کوان لنیستر، تنها برادر زنده

ي بزرگش را عمویش فربه و تاس بود، ریش زردش اصالح کوتاهی داشت که خط آرواره. خمره آبجو شده بود

».تیریون«: ابتدا سر کوان او را دید و با حیرت گفت. کرددنبال می

».شحالمچقدر از پیدا کردنتون خو. و پدر واالمقام من. عمو«: تیریون همراه با تعظیم گفت

بینم که می«. اش انداختاي به پسر کوتولهلرد تایوین از صندلیش جنب نخورد، اما نگاه طوالنی و جستجوگرانه

».اساس بودندشایعات مرگ تو بی

خوام خودتون رو به زحمت الزم نیست که از جا بپرید و بغلم کنید، نمی. بخشید که ناامیدتون کردم، پدرمی«

هر وقت . شوندیز رفت، کامالً آگاه از اینکه پاهاي نامیزانش موجب لنگیدنش در هر قدم میبه سمت م» .بندازید

روي صندلی . شدهایش آگاه میها و معلولیتاي از تمام نقصهاي پدر رویش بود، به شکل آزار دهندهچشم
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جنگ راه خیلی لطف کردید که به خاطر من«. نشست و خودش را به فنجانی از آبجوي پدر مهمان کرد

».انداختید

برادرت جیمی هیچ وقت با . طبق فهم من، تو کسی بودي که این جنگ رو راه انداخت«: لرد تایوین پاسخ داد

».شدعرضگی تسلیم یه زن نمیبی

».اگه توجه کرده باشید، اون بلندتر هم هست. هاي جیمی و منهاین یکی از تفاوت«

هیچ کسی خون . اي جز حرکت نداشتمچاره. ندان ما مطرح بودشرافت خا«. پدرش به متلک اعتنایی نکرد

».ریزهلنیسترها رو بدون کیفر نمی

راستش رو بخواید، واقعاً هیچ قطره خونی از من «. شعار لنیسترها» .غرش من را بشنو«: تیریون با تبسم گفت

».مورك و جیک کشته شدند. نریخت، گرچه یکی دو بار کم مونده بود

».چند آدم تازه احتیاج داريفکر کنم به«

اي و قهوه. اي از آبجو امتحان کردجرعه» .خودم چند نفري گیر آوردم. خودتون رو به زحمت نندازید، پدر«

. حیف که پدرش صاحب مهمانخانه را دار زده. به واقع مرغوب بود. شد جویددار بود، آن قدر غلیظ که میکف

»ره؟جنگ چطور پیش می«

هاي کوچکی از سربازهاش رو در امتداد مرزها سر ادمور گروه. رهفعالً خوب پیش می«: ادعمویش پاسخ د

پدرت و من قبل از اینکه فرصت ملحق شدن دوباره رو . هاي ما پراکنده کرده بودبراي جلوگیري از چپاول

».داشته باشند مثل آب خوردن نابودشون کردیم

لرد ونس و پایپر رو در گولدن توث له کرده و کنار . دهبرادرت خودش رو غرق افتخار کر«: پدرش گفت

سر ادمور تالی . دنت تارومار شدندلردهاي تراي. ها رفتهي تالیدیوارهاي ریورران به مقابله با قواي تجمع یافته

ران وود کمی از نفرات باقیمانده رو به ریورلرد بلک. ها و پرچمدارهاش اسیر شدههمراه تعداد زیادي از شوالیه

».هاي خودشون فرار کردندبقیه به قلعه. شون کردهبرگردونده، و جیمی محاصره
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تري فوراً سقوط کرد و وود، ریوندر نبود لرد بلک. کردیممن و پدرت به نوبت پیشروي می«: سر کوان گفت

ها رو از پا سر گرگور پایپرها و برکن. هال رو تسلیم کردلیدي ونت به خاطر نبود نیرو براي دفاع، هارن

»...درآورد

»هیچ حریفی براتون باقی نمونده؟«: تیریون گفت

هاي دوقلو داره به ملیسترها هنوز سیگارد رو در دست دارند و والدر فري در برج. نه کامالً«: سر کوان گفت

».دهسربازهاش نظم می

رسه، و ي پیروزي به مشام همه میگذاره که بوفري تنها وقتی به میدان قدم می. مهم نیست«: لرد تایوین گفت

وقتی جیمی ریورران . و جیسون ملیستر به تنهایی قدرت مبارزه نداره. رسه ویرانیهاالن تنها بویی که به مشام می

تونیم خودمون رو پیروز این جنگ حساب می. کنندرو تسخیر کرد، هر دوشون به سرعت در برابرمون تعظیم می

».ها براي رویارویی با ما جلو بیانو ارنهاکنیم، مگه اینکه استارك

لرد . ها موضوع متفاوتی هستنداستارك. ها نگرانی نداشتماگه جاي شما بودم، زیاد از طرف ارن«: تیریون گفت

»...ادارد

پوسه، ارتشی رو هدایت ي سرخ میمادام که در یه سیاهچال زیر قلعه. گروگان ماست... «: پدرش گفت

».کنهنمی

ي لشکري نیرومند در موت کیلن نه، اما پسرش قشون بسیج کرده و در محاصره«: ان موافقت کردسر کو

» .نشسته

شکی نیست . پسر استارك یه بچه است. هیچ شمشیري تا سرد و گرم نچشه برنده نیست«: لرد تایوین اظهار کرد

بره، اما آخر کار نوبت به ند لذت میخورهایی که با باد تکون میي پرچمکه از صداي شیپورهاي جنگی و منظره

».شک دارم تحملش رو داشته باشه. رسهقصابی می
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و در مدت انجام «: کنجکاو بود. تیریون با خودش فکر کرد در مدتی که نبوده پیشرفت امور خیلی جالب بوده

کرده که رابرت با گر من کاريداشتنی و مجابکنه؟ چطور خواهر دوستباك ما چکار میاین قصابی، پادشاه بی

»زندانی شدن دوست عزیزش، ند، موافقت کنه؟

».کنهات در بارانداز پادشاه سلطنت میخواهرزاده. رابرت برتیون مرده«: پدرش گفت

با حکمرانی سرسی . اي دیگر از آبجو بلعیدجرعه» .منظورتون، خواهرم«. این یکی تیریون را کامالً غافلگیر کرد

.شدمکان بسیار متفاوتی میبه جاي شوهرش، مملکت

مارك پایپر و کارل ونس در پشت سر ما . دماگه بدت نمیاد که مفید باشی، بهت ماموریتی می«: پدرش گفت

».کنندي رد فورك چپاول میهاي ما رو در حاشیهآزاد هستند و زمین

من با کمال میل حاضرم که در شرایط عادي. کنندچقدر 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 دارمادبیهمچین بی

ي ند استارك یه جفت مزاحم رو واقعاً؟ ما همچنین از آخرین نقشه«. رسیدلرد تایوین مجذوب به نظر نمی

اون . بریک دندریون، یه اشرافی جوان با رویاي دالوري. دنزار میدستمون مونده که نیروهاي تدارکاتی ما رو آ

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 باعث دلگرمیه که شما به من اعتماد میپدر، «. تیریون با پشت دست دهانش را پاك کرد و لبخند زد

تونید این همه سرباز لطف کنید؟ خوب، مهم مطمئنید که می. گذاریدچند نفر؟ بیست؟ پنجاه؟ در اختیارم می

از صندلیش پایین » .دماگه تصادفاً به توروس و لرد بریک برخورد کردم، هر دوشون رو گوشمالی می. نیست

موقع بریدن یک تکه، . ها قالبی از پنیر سفید وجود داشتها رفت که در آنجا در میان میوههآمد و به سراغ قفس

من سه هزار کالهخود و به همون تعداد زره الزم دارم، . هاي خودم عمل کنماما اولش من باید به قول«: گفت

ي ینه، ارابه براي حمل همهپوش، صفحه سبعالوه شمشیر، نیزه، نوك تیر فوالدي، گرز، تبر جنگی، دستکش، ساق

»...هااین
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ي محافظین به میان اتاق پرت شد و فرمانده. پشت سرش، در چنان با خشونت باز شد که کم ماند پنیر را بیندازد

موقعی که فرمانده با کالهخود کجش به میان . سرش محکم به شومینه خورد، سر کوان ناسزاگویان بلند شد

شاغا شمشیر او را روي زانویی به کلفتی تنه درخت شکست و به اتاق نشیمن رفت،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

».کنمیبرم و روي آتش سرخ مکوچولو، اگه یه بار دیگه روي شاغا پسر دلف شمشیر بکشی، مردانگیت رو می

»چی، پس بز چی شد؟«: تیریون به پنیر گاز زد و گفت

سرباز مزدور با تاسف براي . ها، وارد اتاق نشیمن شدندهاي دیگر و بران همراه آننشینبه دنبال شاغا، کوه

.تیریون شانه باال انداخت

»شما دیگه کی هستید؟«: لرد تایوین، خونسرد مثل یخ، پرسید

».خورندممکنه نگهشون دارم؟ غذاي زیادي نمی. ونا منو تا اینجا دنبال کردند، پدرا«: تیریون توضیح داد

»زنید؟ي مشورتی ما رو بهم میها جلسهبه چه حقی شما وحشی«. زدکسی لبخند نمی

ما مردم آزادي هستیم و «. شدقیافه میشستی، احتماالً خوشاگر کان را می» وحشی، ما، اهل زمین پست؟«

».حق دارند که در تمام شوراهاي جنگی شرکت کنندمردم آزاد

»کدومتون شیر فرمانرواست؟«: چال پرسید

».هر دوشون پیرند«: تیمت پسر تیمت که هنوز بیست سالش نشده بود اظهار کرد

اثري . دست سر کوان به شمشیرش رفت، اما برادرش دو انگشت روي مچ او گذاشت و سریع جلویش را گرفت

مهمانان محترممون ... تیریون، نزاکت یادت رفته؟ لطف کن و ما رو به«. لرد تایوین مشهود نبوداز اضطراب در 

».معرفی کن

».هاستي زیبا، چال دختر چیک از گوش سیاهاین دوشیزه. با کمال میل«: تیریون انگشتانش را لیسید و گفت

».کردندپسرهام در مجموع پنجاه گوش جمع. من دوشیزه نیستم«: چال معترض شد
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شاغا پسر . این کان پسر کارات«. تیریون لنگ لنگان از چال دور شد» .امیدوارم پنجاه تاي دیگه نصیبشون بشه«

این اولف پسر اومار از برادران ماه؛ و . ها هستنداونا از کالغ سنگی. دلف اونیه که شبیه یه کسترلی راك پشمالوئه

اون در مدت . و این بران، سربازي بدون بیعت خاص. ان سوختهي مرداین 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 گفتنشینبه بران و کوه» .پدر

».دان لنیستر، فرمانرواي کسترلی راك، مدافع غرب، سپر لنیسپورت، دست سابق و آتی پادشاهخان

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 ارناش براي تبدیل درهخواست به پدرش نقشهتیریون می

هاي نشینقاصد موقع زانو زدن در برابر لرد تایوین، به کوه. در دوباره با صداي بلند باز شد. فرصتش را نیافت

ورم، سر آدام به من دستور داده به شما اطالع بدم که قشون استارك سر«. تیریون نگاه سریع مشکوکی انداخت

».در حال پایین اومدن از جاده است

زد، اما تیریون یاد گرفته بود که خشنودي پدرش را به لرد تایوین هرگز لبخند نمی. لرد تایوین لنیستر لبخند نزد

پس بچه گرگ «: با لحن رضایت مطلق گفت. دیدي او میهر حال بخواند و همان چیزي بود که اکنون در قیافه

. نشینی کنهپیش سر آدام برگرد و بهش بگو که عقب. چه عالی. اش بیرون میادداره براي بازي با شیرها از آشیانه

خوام جناحینشون رو آزار بده و اونا رو بیشتر به سمت ها درگیر بشه، اما میتا ما نرسیدیم، نباید با شمالی

».جنوب بکشه

.سوار مرخص شد» .هر چی شما دستور بدید«
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. ها هستیمها و گودالي نیزهنزدیک 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 بشکنیماگه اونا دارند به جنوب میان، من می

هر چه زودتر . پسره شاید معطل کنه یا با دیدن تعداد ما شهامتش رو از دست بده«: دادلرد تایوین پاسخ 

ها بگو که آهنگ تجمع بزنند و به به طبال. شمها بشکنند، زودتر براي معامله با استنیس برتیون آزاد میاستارك

».کنمجیمی خبر بفرست که من به سمت راب استارك پیشروي می

».تاطاع«: سر کوان گفت

گن که مردان کوهستان می«: وحشی رو کرد و گفتهاي نیمهنشینتیریون جذب تماشاي پدرش شد که به کوه

».باك هستندجنگجویانی بی

».گنراست می«: هاي سنگی جواب دادکانِ کالغ

».هاو زن«: چال اضافه کرد

».قول داده نصیبتون بشهبا من به مقابله با دشمنانم بتازید تا بیشتر از چیزي که پسرم بهتون«

پردازي؟ وقتی قول پسر رو داریم، چه احتیاجی به قول هاي خودمون رو بهمون میسکه«: اولف پسر اومار گفت

»پدر داریم؟

اهالی . شما مجبور نیستید به من ملحق بشید. هاي من تعارف صرف بود، نه بیشترحرف. حرفی از احتیاج نزدم«

».ها هم از مقابله با اونا هراس دارندآهن و یخ هستند و جسورترین شوالیههاي زمستانی از جنسسرزمین

.اياوه، چه اجراي ماهرانه: تیریون با لبخند فکر کرد

».تیمت پسر تیمت با شیرها میاد. ترسندمردان سوخته از هیچ چیز نمی«

».ما هم هستیم. بودندها پیشقدمهر جا مردان سوخته رفتند، کالغ سنگی«: کان با حرارت اعالم کرد

».دهها میکنه و به کالغشاغا پسر دلف مردانگی اونا رو قطع می«
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مرد تو پیش ما تازیم، فرمانرواي شیر، اما به این شرط که پسر نصفهما با شما می«: چال دختر چیک موافقت کرد

».دستمون نباشه، جونش مال ماستتا فوالدي که به ما وعده نداده در . هایی خریدهاون جونش را با قول. باشه

.هاي طالیی خودش را متوجه پسرش کردهاي با رگهلرد تایوین چشم

».با کمال میل«: آمیزي گفتتیریون با لبخند تسلیم
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سنسا-57

دیوارهاي تاالر بار عام لخت بودند؛ تابلوهاي مناظر شکاري را که پادشاه رابرت دوست داشت، برداشته بودند و 

.ي نامرتبی روي هم چیده بودندگوشه در تودهدر یک 

سنسا که . 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 . براي اولین بار مراقب نداشت، کنار در منتظر ماند

» امگارد افتخاري براي عروس آینده«ها ملکه به آن. رفت کسی همراهش بودین حال هر جا که میداده بود، با ا

.کردگفت، اما سنسا احساس افتخار نمیمی

ي سرخ هر جا که خواست برود، تا زمانی که ي قلعهبه این معنا بود که آزاد است در محدوده» آزادي در قلعه«

توانست به پشت به هر حال نمی. که سنسا با کمال میل حاضر بود بدهداز دیوارها خارج نشود؛ قولی بود

کردند و محافظین خاندان ها مراقبت میهاي جینوس اسلینت شب و روز از دروازهردا طالیی. دیوارها برود

د؟ توانست قلعه را ترك کند، کجا را داشت که بروبعالوه، حتی اگر می. لنیستر نیز همیشه در کنارشان بودند

ي قدم زدن در حیاط، گل چیدن از باغ میرسال و سر زدن به سپت براي دعا براي پدرش کرد که اجازهکفایت می

.ها به خدایان باستان پایبند بودندکرد، چون استاركگاهی در جنگل خدایان نیز دعا می. را داشت

صفی از . زدی اطراف را دید میي دربار در دوران سلطنت جافري بود، پس سنسا با نگراناین اولین جلسه

هاي نگهبانان شهر در سمت شرق ایستاده هاي غربی و صفی از ردا طالییمحافظین خاندان لنیستر زیر پنجره

بیش . زدندقراري قدم میاثري از مردم عامی ندید، اما زیر ایوان جمعی از لردهاي بزرگ و کوچک با بی. بودند

.ایستادندبه طور معمول حداقل صد نفر در محضر پادشاه رابرت میاز بیست نفر نبودند، در حالی که

جاالبار زو سیاه پوست، سر . پرسی کرد و راهش را به جلو باز کردسنسا به میانشان وارد شد، زیر لب احوال

. ختندشناها او را نمیفقط اینکه ظاهراً آن... اران سنتاگار عبوس، دوقلوهاي هارر و اسالبر ردواین را شناخت

لرد جیلس بیمار وقتی سنسا . کشیدند که انگار طاعون خاکستري داردشناختند، طوري کنار میاگر هم می

کند، و وقتی سر دانتوس مضحک خواست که به او شد صورتش را پوشاند و تظاهر کرد که سرفه مینزدیک می

. دسالم بگوید، سر بیالن سوان در گوشش زمزمه کرد و او رویش را برگردان
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هاي او نگاه هیچ کس به چشم. اي آشنا گشتها کجا بودند؟ بیهوده دنبال قیافهي آنبقیه. و چقدر غایب زیاد بود

.مثل اینکه سنسا شبح بود، قبل از موعد مرده بود. کردنمی

هایش را روي ریشش در هم فرو برده و ظاهراًاستاد بزرگ پایسل سر میز شورا به تنهایی نشسته بود، دست

چند لحظه بعد، . دید که لرد واریس با شتاب وارد تاالر شد، بدون اینکه صدایی از پاهایش بلند شود. خواب بود

اي با کرد، صمیمانه چند کلمهوقتی راهش را به جلو باز می. لرد بیلیش لبخند به لب از در دراز عقبی وارد شد

چیزي نیست . من نباید بترسم: به خودش گفت. نداشتدل سنسا از دلهره آرام . سر بیالن و سر دانتوس حرف زد

.شه، جاف منو دوست داره و ملکه هم دوستم داره، خودش گفتکه 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 . ها، فرمانرواي هفت پادشاهی احترام بگذاریدنسانها و نخستین اها و رایناندال

».خاندان لنیستر، نایب ملکه، نور غرب و حافظ مملکت احترام بگذارید

سر اریس اکهارت ملکه را مشایعت . ها وارد شدي سفید، پیشاپیش آنسر باریستان سلمی، پرشکوه در زره

زد، بنابراین شش نفر از گارد شاهنشاهی اکنون در تاالر کنار جافري قدم میکرد و سر بارس بالنت درمی

هاي تخت آهنین از پله-نه، دیگر پادشاهش -اش شاهزاده. ي شمشیرهاي سفید، جز جیمی لنیستربودند، همه

همراه شنل هاي ارغوانی پوشیده بود، به جافري مخمل سیاه نرم با لکه. باال رفت، مادرش در شورا جلوس کرد

.اي بلند، و تاجی طالیی روي سرش که مزین به یاقوت و الماس سیاه بودزرباف 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 . بدهوظیفه داره که خائنین رو مجازات کنه و به کسانی که صداقت دارند پاداش 

ي خزدوزي و مخمل سرخ باشکوهی با یقه. پایسل به روي پاهایش برخاست» .دم که فرامین منو بخونیدمی

هاي طالیی بود، طوماري بیرون کشید، باز از آستین گشادش که پر از نوشته. هاي براق طالیی پوشیده بوددکمه

از اسامی کرد که هر کدام دستور داشتند در برابر پادشاه و شورا حاضر کرد و شروع به خواندن فهرستی طوالنی 

ها و عناوینشان به نفع در صورت امتناع، خائن شناخته شده و زمین. شوند و به جافري سوگند وفاداري بخورند

.شدسلطنت مصادره می
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هر دو لرد . لرد رنلی برتیون.لرد استنیس برتیون، همسرش، دخترش. هایی که خواند نفس سنسا را بند آورداسم

. راهب سرخ، توروس میري. لرد میس تایرل، برادران، عموها و پسرانش. سر لوراس تایرل. رویس و پسرانشان

لرد هاستر تالی، برادرش بریندن، پسرش . لیدي الیسا ارن و پسرش، لرد رابرت خردسال. لرد بریک دندریون

لرد والدر فري و وارثش، سر . وودلرد تایتوس بلک. کرون از مارچزلرد برایس . لرد جیسون ملیستر. سر ادمور

. ي دورن و تمام پسرانشدوران مارتل، شاهزاده. لیدي شیال ونت. لرد جونوس برکن. لرد کارل ونس. استورون

چقدر زیاد، گله گله زاغ براي فرستادن این دستورات : خواند سنسا با خودش فکر کردهمچنان که پایسل می

.مهالز

. راب استارك. لیدي کتلین استارك. و سرانجام، نزدیک به انتها نوبت به اسامی رسید که سنسا خوف داشت

ها از آریا آن. آریا. سنسا صداي حیرتش را خفه کرد. برندون استارك، ریکان استارك، آریا استارك

ود که خواهرش با کشتی گریخته، حتماً به این معنا ب... خواستند که خودش را تسلیم کند و سوگند بخوردمی

...حتماً اکنون در وینترفل در امان بود

. 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

ر، فرمانرواي کسترلی راك و مدافع غرب، به سمت دست پادشاه منصوب شوند، تا با صداي ایشان صحبت لنیست

پادشاه چنین . هایشان را در برابر دشمنان رهبري کنند و خواست همایونی ایشان را اجرا کنندکنند، ارتش

.نهدشوراي کوچک گردن می. فرموده

اعلیحضرت این است که مادرشان، نایب ملکه، سرسی لنیستر، که ي در عوض استنیس برتیون خائن، اراده

همواره وفادارترین حامی ایشان بوده، در شوراي کوچک بنشینند تا در سلطنتی خردمندانه و عادالنه به ایشان 

».نهدشوراي کوچک گردن می. پادشاه چنین فرموده. یاري برسانند

.پایسل ادامه داد. ش شنید، اما به سرعت ساکت شدنداي را از لردهاي اطرافهاي آهستهسنسا زمزمه

ي نگهبانان بارانداز پادشاه، در ي اعلیحضرت است که خادم وفادارشان، جینس اسلینت، فرماندههمچنین اراده«

ها و عواید مربوطه به ایشان اعطا شود، و هال با تمام زمینجا به مقام لرد ارتقا یابند و مقر باستانی هارن
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دهند که لرد اسلینت همچنین دستور می. هایشان تا انتهاي زمان صاحب این افتخار خواهند بودن و نوهفرزندا

شوراي کوچک . پادشاه چنین فرموده. درنگ در شوراي کوچک بنشینند تا در حکومت به مملکت یاري کنندبی

».نهدگردن می

. تر بودندها بلندتر و خشمگینزمزمهاین بار. ي ورود جینس اسلینت شدي چشمش متوجهسنسا از گوشه

ي تاس با صورتی شبیه قورباغه راه لردهاي مغروري که خاندانشان هزاران سال سابقه داشت، با اکراه به فرمانده

ي او دوخته شده بود که در هر قدم با برخورد به هم صداي تنههاي طالیی به مخمل سیاه نیمورقه. دادندمی

دو پسر زشت که البد فرزندانش بودند، پیشاپیشش . ش ساتن شطرنجی سیاه و طالیی بودشنل. دادندآرامی می

ي طالیی نیزه. کردندداشتند، به هر زحمتی بود سپرهاي سنگین فلزي به بلندي خودشان را حمل میقدم برمی

هاي وست دستاش، پبا مشاهده. ي به سیاهی شب را به عنوان نشان خاندانش برگزیده بودخونین روي زمینه

.سنسا تا باال مور مور شد

در آخر، در این دوران خیانت و آشوب، «: نشست، استاد بزرگ پایسل ادامه دادوقتی لرد اسلینت سر جایش می

با توجه به مرگ اخیر رابرت عزیزمان، نظر شورا این است که امنیت و زندگی پادشاه جافري از باالترین درجه 

.ملکه نگاه کردبه» .اهمیت برخوردار است

».سر باریستان سلمی، بیایید جلو«. سرسی ایستاد

حرکت ایستاده بود، اما اکنون روي یک زانو هاي تخت آهنین مثل یک مجسمه بیسر باریستان در پایین پله

».علیاحضرت، در خدمتم«. تعظیم کرد و سرش را خم کرد

».الهخودتون رو برداریدتونید کمی. بلند شید، سر باریستان«: سرسی لنیستر گفت

رسید که علتش را شد کالهخود سفیدش را برداشت، گرچه به نظر نمیي پیر وقتی بلند میشوالیه» بانوي من؟«

.متوجه باشد
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شوالیه شریف، شما به مدت طوالنی و وفادارانه به مملکت خدمت کردید و هر مرد و زنی در هفت پادشاهی به «

خواست پادشاه و شورا اینه که شما بار . سفانه حاال دوران خدمت شما به انتها رسیدهبا این حال متا. 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

».هنشاهی خالص شديبفهمونند که از فرماندهی گارد شا

علیاحضرت، گارد شاهنشاهی یه «: سرانجام گفت. آمدشوالیه سفیدموي بلندقد ظاهراً آب رفت؛ نفسش در نمی

ي مقدسش خالص تنها مرگ فرمانده رو از وظیفه. سوگند ما براي تمام عمره. گروه از برادران قسم خورده است

».کنهمی

شما یا «. رسیدلطافت ابریشم بود، اما صدایش تا ته تاالر میصداي ملکه به » مرگ کی، سر باریستان؟«

»پادشاهتون؟

».پیرتر از اونی که از کسی محافظت کنی. تو گذاشتی پدرم بمیره«: آمیز روي تخت آهنین گفتجافري سرزنش

ذشت عمر هیچ وقت ندیده بود که مثل حاال گ. سنسا شوالیه را تماشا کرد که به پادشاه جدیدش خیره مانده بود

اعلیحضرت، من در بیست و سه سالگی براي عضویت در شمشیرهاي سفید انتخاب «. اش مشهود باشددر قیافه

ي از هر ادعایی نسبت به قلعه. اي که شمشیر به دست گرفتمتنها رویاي زندگی من بود، از اولین لحظه. شدم

رد، احتیاجی به زمین و بچه نداشتم، زندگی دختري که نامزدم بود با پسرعموم ازدواج ک. خاندانم دست کشیدم

سوگند براي محافظت از پادشاه با ... تاور شخصاً شاهد سوگند من بودسر جرالد هاي. شدمن وقف مملکت می

در کنار سر ... من در کنار گاو سفید و پرنس لوین دورنی جنگیدم... فدا کردن زندگیم براي ایشون... تمام توانم

قبل از اینکه به خدمت پدرتون در بیام، در خدمت محافظت از پادشاه ایریس و . صبحآرتور دین، شمشیر 

»...سه پادشاه... قبلش، پدر ایشون جهریس بودم

».اندشون االن مردهو همه«: فینگر متذکر شدلیتل
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جوان و جافري در اطرافش به مردانی احتیاج داره که. دوران شما به سر رسیده«: سرسی لنیستر اظهار داشت

ي ي برادران قسم خوردهشورا تصمیم گرفته که سر جیمی لنیستر جاي شما در مقام فرمانده. قوي باشند

».شمشیرهاي سفید رو بگیره

ي دروغینی که شمشیرش رو به خون پادشاهی شوالیه. کششاه«: سر باریستان با لحنی سرشار از تحقیر گفت

».نهکآلود که سوگند خورده بود ازش دفاع می

کنید، همخون ي برادر عزیز ما صحبت میدارید درباره. هاتون باشید، سرمواظب حرف«: ملکه هشدار داد

».تونپادشاه

لرد . ي گرامیما نسبت به خدمات شما ناسپاس نیستیم، شوالیه«: آمیزتر از دیگران گفتلرد واریس محبت

حاصلخیزي در شمال لنیسپورت در کنار دریا به شما تایوین لنیستر سخاوتمندانه موافقت کرده که قطعه زمین 

اي مستحکم، و خدمتکارانی که به تمام احتیاجات شما ببخشه، به همراه طال و کارگر کافی براي ساختن قلعه

».رسیدگی بکنند

.. .متشکرم سروران من. تاالري براي مرگ و مردانی براي دفن کردنم«. ها انداختسر باریستان نگاه تندي به آن

ي سفید داشتند باز کرد، پارچههایی که شنلش را نگه میدست برد و گیره» .کنماما من روي ترحم شما تف می

من شوالیه «. کالهخودش با صداي بلند به زمین خورد. هایش سر خورد و روي زمین افتادسنگین از روي شانه

».میرممثل یه شوالیه می«. ط کنداش را باز کرد و گذاشت که آن هم سقوبندهاي صفحه سینه» .هستم

».اي برهنه هستیدرسه که شوالیهبه نظر می«: فینگر طعنه زدلیتل

آن وقت همه خندیدند، جافري روي تختش و لردهاي حاضر، جینس اسلینت و ملکه سرسی و سندور کلگان و 

سنسا با خودش فکر . دحتی سایر اعضاي گارد شاهنشاهی، پنج نفري که تا چند لحظه پیش برادرهایش بودن

دلش براي پیرمرد دالوري سوخت که شرمگین و سرخ ایستاده بود و . کرد که حتماً بیش از هر چیز درد داشت

.سرانجام او شمشیرش را کشید. از شدت خشم قادر به صحبت نبود
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اریستان با نگاهی سر بارس و سر مرین براي مقابله قدم پیش نهادند، اما سر ب. سنسا شنید که نفس کسی بند آمد

حاال . بدون سپاس از شما... نترسید سروران، پادشاه شما در امانه«. ها را در جایشان خشکاندلبریز از تحقیر آن

کش خدمت کنید، اگه حاضرید تحت فرمان شاه. تونم به راحتی بریدن پنیر با خنجر شما پنج نفر رو بکشمهم می

بگیرش، «. شمشیرش را در برابر تخت آهنین روي زمین انداخت» .هیچ کدومتون لیاقت سفید پوشیدن ندارید

بیشتر از شمشیرهایی که در دست این پنج نفره کمکت . اگه دوست داري، ذوبش کن و به بقیه اضافه کن. پسر

».شاید لرد استنیس بعد از اینکه سلطنت رو ازت گرفت، از قضا روي اون نشست. کنهنمی

شد و از دیوارهاي لخت سنگی هایش از کف تاالر بلند میگرفت، صداي بلند قدمراه طوالنی خروج را در پیش

ها درهاي تنها بعد اینکه پیشخدمت. ها کنار کشیدند و راه را برایش باز کردندلردها و لیدي. شدمنعکس می

هاي خوردنهاي آهسته، تکانصحبت: بزرگ بلوط و برنزي را پشت سر او بستند، سنسا دوباره صداها را شنید

از سنش کوچکتر به » .به من گفت پسر«: جافري با اوقات تلخی گفت. قرار، صداي کاغذ از سمت میز شورابی

».از عمو استنیس هم حرف زد«. رسیدنظر می

».معنیهاي بیچرند و پرند، حرف«: خواجه واریس گفت

. هیچ کس تکان نخورد» .بازجویی بشهخوام بازداشت و می. کنهچینی میشاید داره با عموي من توطئه«

».خوام بازداشت بشهمی«. جافري صدایش را بلند کرد

».دن، اعلیحضرتهاي من ترتیبش رو میردا 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 برداشتندکشیدند براي جا نماندن قدمطرح خاندان اسلینت را میبا 

ما به شمشیر . اعلیحضرت، بهتره که ادامه بدیم، هفت نفر حاال شش تا شدند«: فینگر به پادشاه یادآوري کردلیتل

».جدیدي در خدمت گارد شما محتاجیم

».مادر، بهشون بگو«. جافري لبخند زد
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ه این نتیجه رسیدند که براي پاسداري و محافظت از اعلیحضرت هیچ کس در هفت پادشاهی پادشاه و شورا ب«

».شون، سندور کلگان، نیستتر از محافظ قسم خوردهمناسب

»ازش خوشت میاد، سگ؟«: پادشاه جافري گفت

ن یا همسري چرا که نه؟ من زمی«. او مدتی فکر کرد. اش سخت بودي سوختهخواندن افکار تازي از روي قیافه

اما بهتون بگم، «. دهانش به سمت سوخته کج شد» داد؟ندارم که اجباراً ترکشون کنم و اگه داشتم کی اهمیت می

».حاضر نیستم سوگند شوالیه شدن بخورم

».ها بودندي گارد شاهنشاهی همیشه از شوالیهبرادران 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 کردپارچه. وقتی جارچی سلطنتی جلو آمد، سنسا متوجه شد که وقتش رسیده

لباس . ي احترام براي پادشاه مرده، لباس عزا پوشیده بود، اما توجه ویژه کرده بود که خودش را زیبا کندبه نشانه

اده بود، همان که آریا خراب کرده بود، اما داده بود که سیاه رنگش کنند و لکه اصالً اش را ملکه به او دابریشمی

اي اي سادهچندین ساعت روي انتخاب جواهراتش فکر کرده بود و سرانجام برازندگی زنجیر نقره. شددیده نمی

.را برگزیده بود

طرح شدن در محضر اعلیحضرت داره، اي براي ماگه کسی در این تاالر موضوع دیگه«: صداي جارچی بلند شد

».همین حاال صحبت کنه یا ساکت بمونه و مرخص بشه

قدمی به . خدایان به من شهامت بدید. با خودش گفت، حاال، باید حاال انجامش بدم. سنسا خودش را باخت

سنگینی ها ساکت کنار کشیدند تا راه را برایش باز کنند،لردها و شوالیه. جلو برداشت، سپس یکی دیگر

».اعلیحضرت«: با صداي لرزان آرامی گفت. ي مادرم شجاع باشمباید به اندازه. کردنگاهشان را حس می

اولین کسی بود که سنسا را . دادي دید بهتري از هر کس دیگر در تاالر میارتفاع تخت آهنین به جافري نقطه

».بیا جلو، بانوي من«: با لبخند گفت. دید
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سنسا . منو دوست داره، دوستم داره. رات داد، باعث شد که احساس زیبایی و قدرت کندلبخندش به سنسا ج

.شدندي اضطرابش مینباید متوجه. سرش را باال گرفت و به سمت او رفت؛ نه چندان آهسته، نه چندان سریع

».لیدي سنسا از خاندان استارك«: جارچی داد زد

تان در کنار کالهخود و صفحه سینه، مچاله روي زمین افتاده بود پایین تخت در جایی که رداي سفید سر باریس

»اي از پادشاه و شورا داري، سنسا؟خواسته«: ملکه از میز شورا پرسید. ایستاد

اگه «. اش روي تخت ترسناك سیاه چشم دوختروي ردا زانو زد تا لباسش خراب نشود و به شاهزاده» .بله«

پدرم، لرد ادارد استارك، کسی که دست پادشاه بوده، خواستار ترحم اعلیحضرت لطف داشته باشند، براي 

.کلمات را صدها بار تمرین کرده بود» .هستم

»ها چی گفتم؟پیشهي خون خیانتبهت درباره. کنیسنسا، ناامیدم می«. ملکه آه کشید

».پدر شما مرتکب جرایم وخیم و سنگینی شده، بانوي من«: استاد بزرگ پایسل گفت

دونه که چه چیزي درخواست سروران من، اون تنها یه بچه است، نمی. انگیزآه طفلک، چه غم«. یس آه کشیدوار

».کنهمی

: دستور داد. پادشاه روي تختش جابجا شد. اون باید به حرفم گوش بده، باید. سنسا تنها به جافري چشم داشت

».هاش رو بشنومخوام حرفمی. بذارید حرف بزنه«

دانست که این کار می. داداو گوش می. لبخند زد، لبخندي سري و خجالتی، تنها براي او» .اعلیحضرتممنونم، «

.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؟رو انکار میجرم پدرت«: لرد بیلیش پرسید
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. تنها چیزي که درخواست دارم، ترحمه. دونم که باید تنبیه بشهمی«. تر از آن بودسنسا عاقل» .نه، سروران من«

اون دوست پادشاه رابرت بود و ایشون رو دوست . دونم که پدر واالمقامم حتماً از کاري که کرده پشیمونهمی

حتماً بهش . تا پادشاه درخواست نکرد هرگز خواستار مقام دست نبود. دونید که دوستشون داشتداشت، 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 شدپادشاه جافري در حالی که دسته

»چرا اینو گفت؟. اون گفت که من پادشاه نیستم«.انگشتانش پخش بودند

داد و ي خشخاش میخیلی درد داشت، استاد پایسل بهش شیره. ساقش شکسته بود«: سنسا مشتاقانه گفت

».وگرنه محال بود که همچین حرفی بزنه. کنهي خشخاش ذهن آدم رو مخدوش میگن که شیرهمی

ها حرف درست رو گن که خیلی وقتبا این حال، می... شیرینیچه معصومیت ... ایمان یه بچه«: واریس گفت

».باید از دهن بچه شنید

».خیانت خیانته«: پایسل فوراً جواب داد

»مادر؟«. قراري روي تخت جابجا شدجافري با بی

متوجه کرد، مااگه لرد ادارد به گناهش اعتراف می«: سرانجام گفت. سرسی لنیستر متفکرانه سنسا را برانداز کرد

».شدیم که از حماقتش پشیمان شدهمی

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 مناگه دوستم دارید، این لطف رو در حقم بکنید، شاهزاده... فقط«

سر » .سخنان شیرینت منو تحت تاثیر قرار داد«: سرانجام با بزرگواري گفت. جافري سر تا پاي او را برانداز کرد

اما اول پدرت باید ... کنمدرخواستت رو اجابت می«. گفت همه چیز روبراه خواهد شدتکان داد، انگار که می

».وگرنه ترحمی در حقش نخواهد بودباید اعتراف کنه و بگه که من پادشاهم،. اعتراف کنه
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».کنهدونم که میکنه، اوه، میمی«: سنسا با قلبی مسرور گفت
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ادارد-58

دیوارهاي سنگی . اي نبود، تختی نبود، حتی سطلی براي اضافات نبودپنجره. دادحصیر کف سلول بوي ادرار می

هاي آهنی را به یاد سانت با گلمیخهایی تیره و در خاکستري چوبی به ضخامت ششسرخ روشن با لکه

وقتی در محکم بسته . ها را دیده بود، یک نگاه مختصر، وقتی که او را به داخل هل دادندیک لحظه آن. آوردمی

.فرقی با کور بودن نداشت. تاریکی مطلق بود. شد، دیگر چیزي ندید

گشت، به دیوار سنگی 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 زمستان . کردسردي خورد؛ ساقش با هر حرکتی گز گز می

چقدر . شهخوره، گه نصیب دست میرابرت گفته بود پادشاه می. هاي وینترفل تعریف کرده بوددر سرداب

.شودمیرد، دست دفن میپادشاه می. کردباه میاما رابرت اشت. خندیده بود

هاي قدیمی در مورد میگور ظالم قصه. تر از آنچه جرات تصورش را داشتي سرخ بود، عمیقسیاهچال زیر قلعه

اند بکشند، تا هرگز اش کار کردههایی را که روي قلعهي سنگتراشآورد که دستور داده بود همهرا به خاطر می

.نشوداسرار آن فاش 

کش، پایسل و واریس و سر هایش، ملکه، شاهفینگر، جینس اسلینت و ردا طالییلیتل: شان لعنت فرستادبه 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

در «. کرددرخشید، اما لبخندش مسخره میمویش از آفتاب می. ي سرسی لنیستر در تاریکی به مقابلش آمدقیافه

ند در بازي شرکت کرده و باخته بود، و افرادش بهاي حماقت او را با » .میريبري یا میبازي شاهان یا می

.جانشان داده بودند

حتی حاال، او . ریختندها نمیکرد، با کمال میل حاضر بود که گریه کند، اما اشکیوقتی به دخترهایش فکر م

.یک استارك وینترفلی بود و غصه و خشم در درونش منجمد شده بود
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حرکت دراز کرد، پس حداکثر تالشش را کرد که بیماند، ساقش آن قدر اذیت نمیحرکت میوقتی کامالً بی

دید که روي دیوارها عالمت آن قدر نمی. خورشید و ماه نبودند. وانست بگویدتچقدر طول کشید، نمی. بکشد

دانست کدام نمی. خوابید و بیدار شد و دوباره خوابید. کردهایش را بست و باز کرد؛ فرقی نمیچشم. بگذارد

هاي از خون و قولاي کنندههاي منقلبخواب: دیدخوابید، رویا میوقتی می. تر است، بیداري یا خوابیدندردناك

فکر کت به . ها بدتر بودندشد، کاري نداشت جز فکر کردن، و افکار بیداریش از کابوسوقتی بیدار می. شکسته

دانست که آیا هرگز دوباره نمی. کنددانست که او کجاست و چکار دارد مینمی. دردناکی بستري پر از گزنه بود

.او را خواهد دید

کرد، اش حس میدرد گنگی در ساق خرد شده. کرددند، حداقل چنین تصور میها تبدیل به روز شساعت

تنها صدا صداي تنفسش . گذاشت، پوست زیر انگشتانش داغ بودوقتی 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

استون برادرهاي رابرت در دنیاي خارج آزاد بودند، در درگون. کردهایی از امید در تاریکی بنا میشید، قلعهکمی

اش، بعد اینکه کار گرگور را ساختند الن و هاروین با باقی محافظین خانواده. کردندو استورمز اند لشکر جمع می

مال را خواهد شوراند و لردهاي رودخانه و کوهستان کتلین وقتی خبردار شود، ش. به وینترفل باز خواهند گشت

.و دره به او ملحق خواهند شد

دید، بلندقد و پادشاه را آن طور که در اوج جوانی بود می. کنددید که بیشتر و بیشتر به رابرت فکر می

. دارقیافه، کالهخود شاخدار روي سرش، پتک جنگی در دستش، نشسته پشت اسب به مانند خدایی شاخخوش

رابرت . دیدهاي کوهستانی او را میشنید، چشمان آبی و به زاللی دریاچهي او را میدر 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

بهت دروغ گفتم، حقیقت رو . من در قبال تو قصور کردم، رابرت: با خودش فکر کرد. توانست بلند بگویدنمی

.گذاشتم تو رو بکشند. مخفی کردم

تونی نمی. شق احمق، مغرورتر از اون بودي که گوش بديتو کله«: زمزمه کرد. هایش را شنیدپادشاه حرف

ترك خورد، صورت او» کنه؟هات محافظت میغرورتون رو قورت بدي، استارك؟ آیا شرافت از بچه
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فینگر بود که با لبخند او رابرت نبود؛ لیتل. هایی روي پوست باز شدند و دست برد و نقابش را پاره کردشکاف

.هایش به شکل بیدهایی خاکستري بال گشودندوقتی دهانش را براي صحبت باز کرد، دروغ. کرداش میمسخره

بیند؛ خیلی وقت بود ابتدا فکر کرد که خواب می. رسیدها از راهرو به گوششخواب بود که صداي قدمند نیمه

هایش خشکیده و ترك برداشته داد، لبتب داشت، ساقش عذاب می. که چیزي جز صداي خودش نشنیده بود

.هایش از نور ناگهانی به درد افتادندوقتی در چوبی سنگین باز شد، چشم. بودند

آب . ند با هر دو دست گرفت و با ولع نوشید. د و نم داشترس خنک بو. زندانبان پارچی را در دستش گذاشت

توانست وقتی دیگر نمی. آن قدر نوشید که حالش به هم خورد. از دهانش بیرون ریخت و از ریشش چکید

»؟...چه مدته«: بنوشد با صداي ضعیفی پرسید

ي چرمی به تن تنهو نیمي زنجیربافزندانبان مردي فربه با صورتی شبیه موش و ریشی ژولیده بود که زره

».حرف نباشه«: کشید گفتوقتی پارچ را از دست ند بیرون می. داشت

اش گذاشت، اش را روي سینهبا محو شدن نور چند بار پلک زد، چانه. در محکم بسته شد» ...لطفاً، دخترهام«

.دادهیچ بویی نمی. دادحصیر دیگر بوي ادرار و مدفوع نمی. روي حصیر ولو شد

خاطره در تاریکی با وضوح یک رویا به ذهنش . توانست فرق بین خواب و بیداري را تشخیص دهددیگر نمی

. هال براي شرکت در مسابقه آمده بودسال بهار کاذب بود، او دوباره هجده سالش بود و از ایري به هارن. خزید

هاي روزهاي گرم و شب. کردرد حس میبهایی که باد با خودش میدید و بوي گردهها را میي چمنسبز تیره

اش موقعی که چپ و ي آزاد و خندهوار رابرت در مسابقهي برندون، تهور دیوانهخنده. خنک و شیرینی شراب

ي سفید، زانو زده روي چمن در جیمی لنیستر، جوانی طالیی با زره. انداختهایش را از اسب میراست حریف

بعد آن، سر ازول ونت به جیمی در . دنش براي محافظت و دفاع از پادشاه ایریسبرابر ایوان پادشاه، سوگند خور

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 داشتندهمه. هاي او بستشانه

اي را پوشیده بود که در آن ولیعهد زره. ي نیزه شروع شد، روز به ریگار تارگرین تعلق داشتی مسابقهاما وقت

وقتی . اش نقش اژدهاي سه سر خاندانش را تشکیل داده بودندها روي سینهصفحات سیاه براق که یاقوت: مرد
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برندون، یان . اي به او برسدزهرسید هیچ نیداشت و به نظر نمیتاخت، ابریشم سرخ پشت سرش موج برمیمی

وقتی شاهزاده، بعد از . رویس برنزي، حتی سر آرتور دین، شمشیر صبح شکوهمند، از او شکست خوردند

زد، سرنگون کردن سر باریستان از اسب در دور نهایی، به منظور دریافت تاج قهرمانی دور افتخارش را می

ند به خاطر داشت که وقتی پرنس ریگار تارگرین اسبش را . یر بودگویی با جان و لرد هانتر پرابرت مشغول بذله

ها ي خندهي زیبایی را در دامان لیانا نهاد، همهمقابل 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 . هاي آبی خارها پنهان بودندتاج گل را بردارد، اما زیر گلبرگند استارك دست دراز کرد تا 

پوستش را حس کرد، تیز و دردناك؛ قطره خونی روي انگشتش آهسته به پایین جاري شد و لرزان در تاریکی 

.از خواب پرید

.زمستانی را دوست داشتلیانا بوي رزهاي . بهم قول بده، ند: خواهرش در بستر خونینش زمزمه کرده بود

».شمخدایان رحم کنید، دارم دیوونه می«: ند گریست

.خدایان لطف پاسخ دادن را از او دریغ داشتند

کرد اوایل به مرد التماس می. گفت که روز دیگري گذشتهآورد، به خودش میهر بار که زندانبان برایش آب می

ها بعدها که شکم پیچه. غرولند و لگد تنها پاسخش بود. ودکه خبري از دخترهایش و دنیاي خارج از سلول بشن

خواستند از گرسنگی شاید لنیسترها می. دادندفرقی نکرد؛ به او غذا نمی. کردشروع شدند، براي غذا التماس می

خواست، در تاالر سلطنتی همراه افرادش کشته شده ي او را میاگر سرسی مرده» .نه«: با خودش گفت. بمیرد

کتلین برادر ملکه را داشت؛ جرات کشتنش را نداشتند، . ضعیف، درمانده، اما زنده. خواستاو را زنده می.بود

.دادوگرنه 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. دگذاشت و خودش را به سمت نور کشی
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تر بود، البته تر و کوتاههمان 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 بودتنهاین مرد همان نیم

.انداخت

: حالی گفتبا بی. صدا به شکل عجیبی آشنا بود، اما براي ند استارك مدتی طول کشید که تشخیصش بدهد

هاي درشت خواجه پوشیده از گونه» .تو اینجائی. خواب نیستم... خواب«. صورت مرد را لمس کرد» واریس؟«

خودش را به زندانبان موسفیدي تبدیل واریس . کردند زیر انگشتانش موي زبر را حس می. ریشی تیره بودته

»چه جور جادوگري هستی؟... چطور این کار رو«. کردکرده بود که بوي عرق و شراب تلخش آدم را خفه می

.هاي ند با مشک ور رفتنددست» .بنوشید، سرورم. یه جادوگر تشنه«

»همون زهریه که به رابرت دادند؟«

» .مشک رو بدید. کنید، واقعاً هیچ کس از یه خواجه خوشش نمیادلطفی میدر حقم کم«: واریس با غصه گفت

هایش نتیجه موقع پاك کردن لب. ي لب گوشتالویش بیرون ریختکمی از مایع سرخ از گوشه. خواجه نوشید

تر ها مسمومدر سطح شرابی نیست که شما در شب مسابقه به من تعارف کردید، اما از بیشتر نوشیدنی«: گرفت

» .رماییدبف. نیست

.احساس کرد که کم مانده شراب را باال بیاورد» .تفاله است«. ند سعی کرد که بنوشد

».نوبت شما رسیده، سرورم. لرد بلند مرتبه یا خواجه. چشندها ناگزیر تلخی رو عالوه بر شیرینی میهمه انسان«

»...دخترهاي من«

یه لطف . لنیسترها هم نتونستند. نستم پیداش کنممن نتو. دختر کوچکتر از دست سر مرین در رفت و گریخت«

سرسی اونو نزدیک . دختر بزرگترتون هنوز نامزد جافریه. پادشاه جدید ما ازش خوشش نمیاد. در حقتون

چه حیف که . چند روز پیش به محضر دربار اومد تا خواهش کنه که شما بخشیده بشید. دارهخودش نگه می

مطمئناً خبر دارید که «. با جدیت به جلو خم شد» .داد، تحت تاثیر قرارتون میتونستید اونجا حاضر باشیدنمی

»شید، لرد ادارد؟مرده حساب می
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کت ... کت«. سرش نوسان داشت؛ شراب قوي بود و خیلی وقت بود که چیزي نخورده بود» .کشهملکه منو نمی«

»...برادرش رو اسیر گرفته

فکر . هاش سر بخورهگذاشته که جن از انگشت. به هر حال از دستش دادهو «. 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 کناگه راست می«

».خون شما آخرین چیزیه که من خواستارم«

کردي، یه کلمه هم کردند، تو کنار ملکه ایستاده بودي و تماشا میتی محافظینم رو سالخی میوق«. ند اخم کرد

».نگفتی

ي سربازان اگه درست یادم باشه، من غیر مسلح بودم، زره نداشتم، در محاصره. کنمو باز هم همین کار رو می«

وقتی پسربچه بودم، قبل از اینکه بریده «.خواجه سرش را خم کرد و با کنجکاوي به او نگاه کرد» .لنیستري بودم

اونا به من یاد دادند که هر کس درست مثل یه . کردمگرد در شهرهاي آزاد سفر میبشم، با یه گروه بازیگر دوره

دار باید مقتصد باشه، جالد پادشاه باید مخوف باشه، خزانه. دربار هم همین طوره. نمایش در زندگی نقشی داره

توجه به نداي گر و چاپلوس و بیگرها باید حیلهو رئیس زمزمه... اهنشاهی باید دالور باشهفرمانده گارد ش

.مشک را پس گرفت و نوشید» .مصرفهي بزدل بیي شوالیهخبرچین دلیر به اندازه. وجدان باشه

کمی شراب باز هم. ریش دروغین دنبال حقیقت گشتهاي گریم و تهند صورت خواجه را برانداز کرد، زیر زخم

»تونی منو از این دخمه آزاد کنی؟می«. تر پایین رفتاین بار راحت. نوشید

».کنهها به من اشاره میشه و جوابسواالت پرسیده می. دم؟ نهاما انجامش می... تونممی«

».رك هستی«. ند انتظار دیگري نداشت

».نیستند، سرورمها از نعمت وجدان برخوردارها شرافت ندارند و عنکبوتخواجه«

»کنی که یه پیغام از طرف من برسونی؟حداقل موافقت می«
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و وقتی چیزي رو که . ذارماگه مایل باشید، با کمال میل کاغذ و جوهر در اختیارتون می. بستگی به پیغام داره«

نفع اهداف خودم خونم، اما رسوندن یا نرسوندنش بستگی داره که بهدارم و میخواید نوشتید، نامه رو برمیمی

».باشه یا نباشه

»اونا چه اهدافی هستند، لرد واریس؟. اهداف شما«

اگه یه شخص در بارانداز پادشاه باشه که عاجزانه خواستار زنده نگه داشتن . صلح«: درنگ پاسخ دادواریس بی

تونستم در اما نمیپانزده سال ازش در برابر دشمنانش محافظت کردم، «. آه کشید» .رابرت بود، من اون کسم

چه جنون عجیبی شما رو واداشت که به ملکه بگید از واقعیت تولد جافري . برابر دوستانش ازش محافظت کنم

»باخبر شدید؟

».جنون ترحم«: ند اقرار کرد

کنم، اون قدر که در زندگیم ها فراموشش میخیلی وقت. شما مرد صادق و شریفی هستید، لرد ادارد. آه، مطمئناً«

بینم صداقت و شرافت چه چیزي نصیبتون کرده، متوجه وقتی می«. به گوشه کنار سلول نگاه کرد» .کم دیدم

».شم که چرامی

شراب «. کردساقش گز گز می. ند استارك سرش را روي دیوار نمور سنگی گذاشت و چشمانش را بست

»از لنسل بازجویی کردي؟... پادشاه

یه «. خواجه شانه باال انداخت» .ي رابرتههش داد و گفت معجون مورد عالقهها رو بسرسی 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«. ترسیدمین میند از ه

شد و رابرت داشت سرکش می. کردملکه به هر حال زیاد صبر نمی. اگه خدایی باشه، انتظار دارم که بگذره«

زوج جالبی هستند، . ملکه مجبور بود از دستش خالص بشه تا دستش براي معامله با برادرهاي اون آزاد بشه
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شما ابلهانه رفتار کردید، «. با پشت دست دهانش را پاك کرد» .ریشمیدستکش آهنین و اب. استنیس و رنلی

».پذیرفتیدفینگر اصرار داشت که از به قدرت رسیدن جافري حمایت کنید، میباید وقتی لیتل. سرورم

»چطور ممکنه که ازش باخبر باشی؟... چطور«

دونم که ملکه فردا به مالقات شما ن میمن همچنی. دونم، فقط همینش به شما مربوطهمن می«. واریس لبخند زد

».میاد

»چرا؟«. ند آهسته چشمانش را بلند کرد

جیمی محبوبش همین . اي داره که ترسش از اونا شدیدترهاما دشمنان دیگه... ترسه، سرورمسرسی از شما می«

د در ایري نشسته و ي سنگ و فوالالیسا ارن در محاصره. جنگهي رودخانه میحاال داره با حکمرانان حاشیه

هاش به تلخی ها هنوز از قتل پرنسس الیا و بچهدر دورن، مارتل. اي به هم ندارنداون و ملکه کوچکترین عالقه

».کنهو حاال، پسر شما با یک لشکر شمالی در پشتش داره از تنگه عبور می. کنندیاد می

».راب تنها یه پسربچه است«: ند با بهت گفت

برادرهاي پادشاه، . گید تنها یه پسربچه استپسري 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

انسان مجري تر ازهیچ جانداري روي زمین، مخوف. شده است، و مطلقاً گذشت ندارهفرماندهی جنگ اثبات

بندم که بیشتر از کرده، اما شرط میاستون چکار میهیچ کس خبر نداره که در درگون. عدالت واقعی نیست

ها موقعی که توان رزمی پدر و برادرش در مقابله با استارك: پس اینه کابوس سرسی. صدف، شمشیر جمع کرده

ه، خودش رو پادشاه اعالم کنه و سر بلوند پسر یابه، لرد استنیس در خشکی پیاده بشها فرسایش میو تالی

و در این بین سر خود سرسی، هر چند واقعاً باور دارم که ملکه به پسرش بیشتر از خودش ... سرسی رو قطع کنه

».عالقه داره

».کنممن از به قدرت نشستنشون استقبال می. سلطنت حق ایشونه. استنیس وارث بحق رابرته«
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استنیس شاید سلطنت رو . اي به شنیدن این حرف ندارهدم که سرسی عالقههتون قول میب«. نچ کردواریس نچ

ي در حال مونه کلهفتح کنه، اما اگه جلوي زبونتون رو نگیرید، تنها چیزي که براي خوشامدگویی باقی می

اگه . شه که شما ضایعش کنیدسنسا چقدر با مالحت خواهش کرد، خیلی باعث شرمساري می. پوسیدنتونه

دونه که یه گرگ رام بیشتر از یه می. سرسی ابله نیست. شهخودتون حاضر باشید، زندگیتون به شما پس داده می

».گرگ مرده براش فایده داره

صداي » خواید به زنی خدمت کنم که پادشاهم رو کشت، افرادم رو سالخی کرد و پسرم رو علیل کرد؟ازم می«

.ند سرشار از ناباوري بود

کنید، به پسرتون تون اعتراف میبه ملکه بگید که به خیانت خبیثانه. خوام به مملکت خدمت کنیدتون میاز«

پیشنهاد بدید که استنیس و رنلی رو . فرمان بدید که سالحش رو زمین بذاره و جافري رو وارث بحق اعالم کنه

اگه صلحی که . شما مردي شرافتمند هستیددونه که سبز ما میشیر چشم. کنیدبه عنوان غاصبینی کافر محکوم می

الزم داره و فرصت معامله با استنیس رو در اختیارش بذارید، و قسم بخورید که رازش رو با خودتون به گور 

تون در ي روزهاي عمرتون رو کنار برادر و پسر غیرشرعیده سیاه بپوشید و بقیهبرید، مطمئنم که اجازه میمی

».دیوار بگذرونید

توانست آن تنها اگر می. جان احساس شرم را در ند برانگیخت و اندوهی توصیف ناپذیر بر او مستولی شدفکر 

. اش بلند شدزیر گچ خاکستري کثیف، درد از پاي شکسته... پسر را دوباره ببیند، بنشینند و با هم حرف بزنند

ي خودته، یا نقشه«: ریده به واریس گفتبریده ب. اش در هم رفت و عاجزانه انگشتانش را باز و بسته کردچهره

»فینگر همدستی؟با لیتل

فینگر دومین شخص لیتل. دم با بز سیاه کوهور ازدواج کنمترجیح می«. این حرف ظاهراً براي خواجه بامزه بود

... مرسونم، اون قدر که فکر کنه طرفدارشهاي انتخابی رو به گوشش میآه، زمزمه. مزور در تمام هفت پادشاهیه

».گذارم سرسی فکر کنه طرفدارشمهمون طور که می

لرد واریس، بهم بگو واقعاً در خدمت چه کسی . و درست همون طور که گذاشتی من باور کنم طرفدار منی«

»هستی؟
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البته که مملکت، سرورم، چطور به این موضوع شک دارید؟ سر مردانگی از دست «. واریس لبخند باریکی زد

ي شراب را تمام کرد و مشک آخرین جرعه» .کنم و مملکت محتاج صلحهبه مملکت خدمت میمن. م قسمرفته

هایی رو بهش دید وقتی که ملکه سر زد، حرفپس جوابتون چیه، لرد ادارد؟ قول می«. خالی را به کنار انداخت

»خواد بشنوه؟گید که دلش میمی

».زندگیم اون قدر برام باارزش نیست.ي یه زره توخالیهاگه همچین قولی بدم، به اندازه«

»و زندگی دخترتون، سرورم؟ اون چقدر باارزشه؟«. خواجه برخاست» .حیف«

»...دخترم«. سرما قلب ند را سوراخ کرد

».کردید که دختر معصوم شیرینتون رو فراموش کردم؟ ملکه قطعاً فراموشش نکردهمطمئناً فکر نمی«

خواید بکنید، اما دخترم خدایان رحم کنید، واریس، با من هر کار می«. تصدایش شکس» .نه«: ند التماس کرد

».سنسا تنها یه بچه است. هاتون راه ندیدرو به نقشه

دونستید می. موجود کوچک شکستنی، کوچکتر از دخترهاي شما. دختر پرنس ریگار. رینیس هم یه بچه بود«

. د؟ همیشه کنجکاو بودم که چه اتفاقی براي گربه افتادکري سیاه داشت که بلریون صداش میگربهکه 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؛ آه مردي که بار تمام غصهاي بیرون دادخسته

چرا همیشه در بازي ... لرد ادارد، اگه این حرف صحت داره بهم بگید که. کشیمهامون رنج میي گناهما به اندازه

؟ اگه دوست داشتید، در مدت کشندها هستند که بیشترین زجر رو میمرتبه، معصومسلطنتی شما لردهاي بلند

مالقاتی بعدي : یه مقدار از افکارتون رو به این هم اختصاص بدید. انتظار براي ملکه روي این موضوع فکر کنید

تونه سر سنسا رو یا می... ي خشخاش بیارهتونه براتون نون و پنیر، و براي دردتون شیرهزنه، میکه بهتون سر می

.براتون بیاره

».رامی، انتخاب کامالً در دست خودتونهحضرت دست گ
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کتلین- 59

شد، ها پخش میگذشت و بیشتر در سرزمین رودخانههاي سیاه تنگه میهر قدر قشونشان از مسیر مابین مرداب

ها ساخت، با این حال نگرانیي جدي و ثابتش پنهان مینگرانیش را پشت قیافه. یافتي کتلین افزایش میدلهره

قرار بود، هر ها بیگذشت، شبروزها با اضطراب می. یافتندو با گذشت هر فرسنگ افزایش میوجود داشتند

.فشردهایش را روي هم میدید دندانوقت زاغی را باالي سرشان می

کرد نگران برادرش ادمور بود و خدایان را دعا می. کردنگران پدرش بود و سکوت شوم دلواپسیش را تشدید می

نگران ند و دخترهایش بود، و پسرهاي . کش در میدان نبرد، مراقب او باشندواجهه با شاهکه در صورت م

ها هیچ کاري در توانش نبود، پس خودش را وادار با این حال، براي آن. شیرینی که در وینترفل جا گذاشته بود

ب حفظ کنی، تنها کسیه باید قدرتت رو براي را: گفتبه خودش می. ساخت که فکرشان را از سر بیرون کندمی

حاال باید مثل پسرت یه . باید به سرسختی و قاطعیت شمال باشی، کتلین تالی. تونی بهش کمک کنیکه می

.استارك باشی

خواست که به او هر روز از یکی از لردهایش می. راندراب تحت پرچم سفید وینترفل در جلوي ستون اسب می

شد، مثل پدرش داد، تبعیض قائل نمینند؛ به هر کدام به نوبت افتخار میملحق شود تا حین پیشروي تبادل نظر ک

کرد که خیلی چیزها از ند یاد موقع تماشاي او فکر می. کردداد و نظرها را سبک و سنگین میبه دقت گوش می

گرفته، اما آیا کافی بوده؟

تا مراقب تحرکات باشد و مسیر را دید تاختدار و صد اسب تیز پا برداشته بود و از جلو میفیش صد نیزهبلک

ي چندین روز نیروي لرد تایوین هنوز به فاصله. دادهاي سواران سر بریندن چندان قوت قلب نمیگزارش. بزند

هایش اما والدر فري، فرمانرواي پل، نیرویی نزدیک به چهار هزار نفر کنار گرین فورك در قلعه... در جنوب بود

.جمع کرده بود

برادرش ادمور . دنت، لعنت به آن مردهمان داستان تراي» .دوباره با تاخیر«: وقتی که شنید زمزمه کردکتلین

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
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تونه امیدوار باشه که به تنهایی با لنیسترها لرد فري نمی. ر هزار سربازچها«: راب بیشتر با بهت تکرار کرد

».مطمئناً قصد داره به ما ملحق بشه. بجنگه

داران پشت طالیه. براي پیوستن به راب و همراه امروزش، رابت گالبت، به جلو آمده بود» واقعاً؟«: کتلین پرسید

چیزي از والدر . شک دارم«. شیر و سپر با حرکتی آهستهآمدند؛ جنگلی از نیزه و شمسرشان در یک صف می

».فري انتظار نداشته باش، تا غافلگیر نشی

».اون پرچمدار پدر شماست«

ش با کسترلی راك و لرد والدر همیشه رابطه. گیرند، رابتر میبعضی اشخاص سوگندشون رو از دیگران جدي«

البته به تنهایی معناي . با خواهر تایوین لنیستر ازدواج کردهیکی از پسرهاش. تر از دلخواه پدرم بودهدوستانه

هاي دراز صاحب تعداد زیادي بچه شده و اونا به هر حال باید با یکی ازدواج لرد والدر طی سال. چندانی نداره

»...اما. کنند

»کنید قصد داره ما رو به لنیسترها بفروشه، بانوي من؟فکر می«: رابت گالور با اخم پرسید

احتیاط پیرها و . راستش شک دارم که حتی خود لرد فري بدونه که لرد فري چه قصدي داره«. کتلین آه کشید

».گري کم نیاوردهها رو داره و هیچ وقت در حیلهطلبی جوانجاه

ی دونمی. اي براي عبور از رودخانه نیستراه دیگه. باید دوقلوها رو داشته باشیم، مادر«: راب با حرارت گفت

».که

».دونه، شک نداشته باشو والدر فري هم می. بله«

در آنجا بود که تیان . ي شاهی و رودخانه اردو زدندها، در بین جادهي جنوبی باتالقآن شب در حاشیه

. گه بهتون اطالع بدم که با لنیسترها درگیر شدهسر بریندن می«. اي از عموي کتلین آوردگریجوي اخبار تازه

سر آدام ماربرند «. لبخند زد» .دنها، یا هیچ وقت، چیزي به لرد تایوین گزارش نمیبه این زوديچند گشتی 

. سوزونهکنه و هر چی سر راهشه مینشینی میاالن داره به جنوب عقب. کنههاي اونا رو فرماندهی میقراولپیش

».شدیم، اون متوجه نشهخوره که وقتی تقسیمفیش قسم میاز مکان تقریبی ما خبر داره، اما بلک
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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 

».خبر تحرکات پسرم رو به لرد تایوین برسونهاي خوام هیچ پرندهنمی. شد، اونو بزنند

اگه چند تا پرنده سیاه دیگه . سر بریندن قبالً ترتیبش رو داده، بانوي من«: اي گفتتیان با لبخند مغرورانه

».دارم تا باهاش کاله درست کنیدپرهاشون رو نگه می. رسیدمون کتلت میزدیم، به همهمی

ها رو هاي فريوقتی لنیسترها زمین«. کندش زودتر از او فکر این چیزها را میفیدانست که بریندن بلکباید می

»کردند؟ها چکار میکردند، فريهاشون رو غارت میسوزوندند و قلعهمی

ي یک روز سواري از اینجا، ما دو به فاصله. چند درگیري بین سر آدام و لرد فري رخ داده«: تیان پاسخ داد

ولی بیشتر قواي لرد والدر در دوقلوها . ها دار زده بودندها براي کالغدا کردیم که فريبان لنیستري پیدیده

».انباشته شدند

هیچ شکی مهر والدر فري را خورده؛ عقب کشیدن، صبر کردن، تماشا کتلین به تلخی فکر کرد که این کار بی

.کردن، خطر نکردن مگر به هنگام اجبار

».جنگیده، شاید قصد داره به سوگندش پایبند بمونهیاگه با لنیسترها م«: راب گفت

».هاي خودش یه چیزه، جنگ علنی با لرد تایوین چیز دیگهدفاع از زمین«. بین نبودکتلین آن قدر خوش

»اي براي گذشتن از گرین فورك پیدا نکرده؟فیش راه دیگهبلک«. راب به تیان گریجوي رو کرد

گه در این فاصله در شمال، قابل عبور سر بریندن می. ه عمیق و خروشانهرودخان«. تیان سرش را تکان داد

».نیست

هامون بتونند با شنا از آب آه، فکر کنم اسب. باید پل رو در اختیار داشته باشیم«. رفتراب داشت از کوره درمی

ها و ها و زرهخودشیم براي رد کردن کالهمجبور می. پوش روي پشتشونبگذرند، اما نه با مردهاي زره

لرد تایوین داره به شمال پیشروي . یا وقت کافی. هامون کلک بسازیم، اما درخت کافی براي این کار نداریمنیزه

.دستش را مشت کرد» .کنهمی
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ما پنج برابر اون قوا . کنه اگه راه ما رو سد کنهلرد فري حماقت می«: ي معمولش گفتگیرانهتیان با اطمینان سهل

».تونی دوقلوها رو بگیري، رابگه الزم بشه میا. داریم

دید، تایوین لنیستر وقتی دارید ترتیب محاصره رو می. نه به آسونی و نه به موقع«: ها هشدار دادکتلین به آن

».کنهقشونش رو به شمال میاره و از پشت بهتون حمله می

ریش، حتی رغم زره و شمشیر و تهمدتی علی. راب به دنبال پاسخ به گریجوي نگاه کرد و چیزي عایدش نشد

»کرد؟پدرم چکار می«: از کتلین پرسید. رسیداز پانزده سالی که داشت هم کوچکتر به نظر می

به جاي . صبح روز بعد، سر بریندن تالی شخصاً پیششان آمد» .به هر قیمتی. کردیه راه براي عبور پیدا می«

پوشید، زنجیر و چرم سبک یک گشتی را به تن ي دروازه میشوالیهخود سنگینی که در مقامصفحات و کاله

.ي ردایش بودداشت، اما ماهی سیاهش هنوز گیره

خبرش . جلوي دیوارهاي ریورران، جنگی درگرفته«. اش گرفته بودشد قیافهعمویش وقتی که از اسب پیاده می

دنت رو ادمور رو نابود کرده و حکمرانان ترايکش قشونشاه. رو از یه گشتی لنیستري گرفتیم که اسیرش کردیم

».متواري کرده

»و برادرم؟«. دست سردي روي قلب کتلین چنگ انداخت

ي قواي جیمی ها در ریورران تحت محاصرهوود و سایر بازماندهلرد بلک. زخمی و اسیر شده«: سر بریندن گفت

».هستند

ي دن به موقعِ اونا داشته باشیم، باید از این رودخونهاگه قراره امیدي براي خالص کر«. تاب بودراب بی

».شده بگذریمنفرین

ها ها حبس کرده و دروازهلرد فري تمام نیروي خودش رو داخل قلعه. اي نیستکار ساده«: عمویش هشدار داد

».مسدود هستند
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اي جز عبور نده، برام چارهي 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. ذارهیورش به دیوارهاش باقی نمی

»!خوشش میاد

بینه، اولین فکرش اینه وقتی یه بچه مانعی می. زنی، رابگیر حرف میي بهانهمثل یه بچه«: کتلین به تندي گفت

شه که با شمشیر یه فرمانروا باید یاد بگیره که گاهی با کلمات چیزي حاصل می. بش کنهکه دورش بزنه یا خرا

».شهنمی

».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«

».شته باشندباجشون گذ

»خواد؟چه باجی؟ چی می«

».چیزیه که باید کشف کنیم«. 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 «

کتلین به پهلوي اسبش زد و پسرش را براي تفکر » .رسهرم نمیاي به نظي دیگهچاره. یا بال دربیاري... بگیري

کند، انگیخت که دارد جایگاهش را اشغال میاگر این احساس را در او برمی. هایش تنها گذاشتروي حرف

ند، عالوه بر دالوري، خردمند بودن رو هم بهش یاد دادي؟ بهش یاد دادي که چه زمانی . عاقبت خوشی نداشت

. هاي هفت پادشاهی پر از مردان شجاعی بودند که در زندگی این درس را نیاموخته بودندگورستانزانو بزنه؟ 

.هاي دوقلو را دیدند؛ جایی که مکان جلوس حکمرانان پل بودهایشان برجقراولنزدیک ظهر بود که پیش

بودند و با پولی که ها چند قرن پیش روي آن پل زدهدر اینجا عمیق و خروشان بود، اما فري» گرین فورك«

پلشان قوس عظیمی از سنگ صاف خاکستري بود و آن . پرداختند، ثروت اندوخته بودنددیگران براي عبور می

خاست، با ي عبور بدهد؛ برج آب که از وسط قوس برمیقدر عرض داشت که به دو ارابه در کنار هم اجازه
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ها سه نسل براي فري. ودخانه و جاده اشراف داشتهاي مرگ و درهاي آویزانش بر رهاي تیر و سوراخشکاف

هاي مستحکمی از الوار در دو ساحل بنا کردند تا کسی طول کشیده بود که پلشان را کامل کنند؛ بعد اتمام، قلعه

.ها رد نشودي آنبدون اجازه

یر، نظیر هم در ي بدریخت تسخیر ناپذدوقلوها، دو قلعه. چوب خیلی وقت بود که جایش را به سنگ داده بود

دیوارهاي راست مرتفع، . هر مشخصه، در دو طرف پل، چند قرن بود که از گذرگاه محافظت کرده بودند

هاي پل در داخل کردند، پایههاي سنگینی از بلوط و آهن، راه ورود را سد میهاي عمیق، دروازهخندق

.کردهاي درونی بود، برج آب از خود قوس پل محافظت میقسمت

باروها از نیزه و شمشیر برق . نگاه کافی بود تا کتلین متوجه شود که قلعه با زور تسخیر نخواهد شدیک 

ي دیوار و سوراخ تیر حاضر بود، پل متحرك باال بود، در آهنی پایین بود، زدند، یک کماندار سر هر دندانهمی

.ها مسدود بودنددروازه

لرد ریکارد . بود به چشمش خورد، شروع کرد به فحش دادنجان گنده به محض اینکه آنچه در انتظارشان 

».شه بهش یورش برد، سرورمنمی«: 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 «. اش ایستاده بودز، برج غربی مانند انعکاسی از برادر شرقیهاي عمیق سبآن 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 یک وقتی حکمرانان شمالی قلعه را برانداز می

هاي پرچمشان طرح برج. ها آمدنددر به استقبال آندوجین شوالیه به رهبري چهار نفر از پسرهاي متعدد لرد وال

سر استورون فري، وارث لرد والدر، به نمایندگی صحبت . ي خاکستري روشن بوددوقلوي آبی تیره روي زمینه

هاي خودش را ها همه به راسو شباهت داشتند؛ سر استورون که از شصت سالگی گذشته بود و نوهفري. کرد

پدرم منو «. ي کافی مودب بودرسید، با این حال به اندازهسوده و پیري به نظر میداشت، راسوي خصوصاً فر

».فرستاده تا به شما خوشامد بگم و سوال کنم که رهبري این قواي نیرومند با چه کسیه
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زره پوشیده بود و سپر دایرولف وینترفل از زینش آویزان بود، گري . راب به اسبش مهمیز زد و جلو رفت» .من«

.داشتند در کنارش قدم برمیوی

ي پیر با چشمان نمور خاکستریش به پسر کتلین نگاهی توام با مختصري تحقیر انداخت، هر چند اسبش شوالیه

اگه غذا و شراب ما رو در قلعه شریک بشید و مقصود از «. با اضطراب شیهه کشید و از دایرولف فاصله گرفت

».شیدازي پدرم میحضورتون رو شرح بدید، بسیار موجب سرافر

. کردندهیچ کدام تایید نمی. این حرف مانند فرود سنگ عظیم یک منجنیق در میان پرچمدارها ولوله انداخت

.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 . کافیه که تنها وارد بشید تا اسیرش بشید«. سر تایید کردروس بولتون با 

».سیاهچال بندازه، یا گلوتون رو ببره، هر چی دلش خواست

هاش رو باز کنه و ما همه شریک خواد با ما صحبت کنه، پس دروازهاگه می«: سر وندل مندرلی اظهار داشت

».شیمغذا و شراب می

».یا بیرون بیاد و با راب همین جا جلوي چشم افراد خودش و ما مذاکره کنه«: برادرش سر ویلیس پیشنهاد داد

شنود راضی ها شریک بود، اما یک نگاه به سر استورون کافی بود تا بفهمد که از آنچه میکتلین در تمام این شک

».رممن می«: بلند گفت. کردباید سریع اقدام می.ي دیگر براي از دست رفتن فرصت کافی بودچند کلمه. نیست

»شما، بانوي من؟«. جان گنده چین به ابرو انداخت

.واضح بود که راب مطمئن نبود» مادر، مطمئنی؟«

از وقتی دختر بودم . لرد والدر پرچمدار پدرمه. هیچ وقت این قدر مطمئن نبودم«: کتلین به سالست دروغ گفت

اما به زبان آوردن برخی از . مگه نفعی ببینه: در دلش افزود» .رسونهاي نمیصدمهبه من . شناسماونو می

.ها ضروري هستندها به صالح نبود و برخی دروغواقعیت
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ي نیت خوبمون، برادرم سر به نشانه. شهمطمئنم که پدرم از صحبت با شما خوشحال می«: سر استورون گفت

».مونهمیپِروین تا بازگشت لیدي اینجا پیش شما

ترین بین چهار فري حاضر، از اسب پیاده شد و سر پروین، جوان» .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

کتلین به اسبش مهمیز زد و به پشت نگاه » .هر طور شما مایل باشید، سرورم«. انه سر خم کردسر استورون مودب

.ها اطرافش را گرفتندپسرهاي 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 ي شرقی از کتلین استقبال کرد، در محاصرهکمران پل در تاالر بزرگ قلعهوقتی ح. لشکر به میدان بیاورد

ي پسر، نوزده ، سی و شش نوه)شدندجز سر پروین، که در صورت حضور بیست و یک نفر می(بیست پسر زنده 

جه منظور کتلین آن وقت متو. ي دختر، حرامزاده و نوه از حرامزاده بودشماري دختر، نوهي پسر، تعداد بینتیجه

.پدرش شد

دار، که نقرس توانایی به تنهایی ایستادن را ي تاس لکهاي بود با کلهلرد والدر نود ساله، پیرمرد صورتی چروکیده

اي بود و در کنار تخت روان او پریدهي رنگجدیدترین همسرش، دختر ظریف شانزده ساله. از او گرفته بود

.او هشتمین لیدي فري بود. وارد شد

».مالقات دوباره با شما بعد این همه سال، افتخار بزرگیه، سرورم«: لین گفتکت

هاي شیرینتون مال خودتون، لیدي کتلین، من زیادي حرف. این طوره؟ شک دارم«. پیرمرد با شک به او اخم کرد

»کار کنم؟چرا شما اینجائید؟ پسرتون مغرورتر از اونه که شخصاً به محضر من بیاد؟ با شما قراره چ. پیرم

آخرین بار که از دوقلوها بازدید کرده بود دختربچه بود، اما آن موقع هم لرد والدر فري تندخو و صاحب زبانی 

کرد و باید کلمات را با احتیاط انتخاب می. ظاهراً گذشت سن از همیشه بدترش کرده بود. تند و گستاخ بود

.شد که او را نرنجاندخیلی مواظب می
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».لیدي استارك به دعوت شما اینجا اومده. کنیدپدر، ادب رو فراموش می«: مت کردسر استورون مال

».گیرمم؟ از تو دستور نمیبه نظرت مرده. از تو پرسیدم؟ تو هنوز لرد فري نیستی، نه تا وقتی من نمردم«

».مون نیست، پدراین طرز صحبت در برابر مهمان گرامی«: ترین پسرهایش گفتیکی از جوان

. زنم، لعنتیمن هر طور خوشم بیاد حرف می. دن که بهم ادب یاد بدنهام به خودشون جرات میحاال حرامزاده«

کنی احتیاجی به درس گرفتن از امثال تو دارم، من در عمرم میزبان سه پادشاه بودم، ملکه هم بوده، فکر می

هایش، جوان با تکان انگشت» .دوشیدو میرایگر؟ مادرت اولین بار که تخمم رو تو بدنش ریختم، داشت بزها ر

دنول، والن، کمک کنید روي صندلی «. را که سرخ شده بود ساکت کرد و به دو تا از پسرهاي دیگرش اشاره کرد

».بشینم

ها حمل کردند که صندلی بلوط سیاهی بود و ها لرد والدر را از تخت روانش بلند کردند و تا جایگاه بلند فريآن

همسر جوانش با کمرویی باال رفت و روي . کاري شده بودل دو برج با یک پل در میانشان کندهپشتش به شک

. ي سطحی خشکی به دستش زدبعد استقرار، پیرمرد کتلین را به جلو فراخواند و بوسه. پاهایش پتو انداخت

چرا . سرافراز کنندشون منو بفرما بانوي من، حاال که ادب رو مراعات کردم، شاید پسرهام با بستن دهن«

»اینجائید؟

تاب هستند پسرم و پرچمدارهاش بی. ها رو باز کنید، سرورمتا درخواست کنم دروازه«: کتلین مودبانه پاسخ داد

».که از رودخونه بگذرند و راهشون رو ادامه بدن

تونه نقشه د هنوز میاین پیرمر. هنوز کور نشدم. اوه، الزم نیست بگی، الزم نیست«. نیشخند زد» به ریورران؟«

».رو بخونه

شما هنوز . جایی که انتظار داشتم شما رو اونجا پیدا کنم، سرورم. به ریورران«. دیدکتلین دلیلی براي انکار نمی

»پرچمدار پدر من هستید، صحیح نیست؟

تند، اونا رو باالي هه، من سربازهام رو بسیج کردم، بله، اینجا هس«: لرد والدر با صدایی بین خنده و غرولند گفت

از . فرستادمخوب، پسرهام رو می. قصد داشتم به محض اینکه تمام قواي من جمع شدند راه بیفتم. دیوارها دیدي
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براي تایید احتمالی به اطراف نگاه کرد و به مرد بلند پنجاه » .سن لشکرکشی من خیلی گذشته، لیدي کتلین

».بگو که این قصد رو داشتیم. ردبهش بگو، ج«. اي اشاره کردي قوز کردهساله

».سر شرفم قسم. قصدمون این بود، بانوي من«: سر جرد فري، یکی از پسرهایش از زن دوم، گفت

ها لم داد و روي بالش» تقصیر منه که قبل از اینکه ما امکان حرکت داشته باشیم، برادر احمقت شکست خورد؟«

کش مثل بهم گفتند که شاه«. د من از وقایع را به چالش بکشگفت که اگر جرات داري، دیاخم کرد، انگار می

ي اونایی که به چرا پسرهاي من باید با عجله به جنوب برن؟ همه. بره، اونو متالشی کردتبري که پنیر رو می

».دوندجنوب رفتند، دارند به شمال می

کرد، اما براي گشودن پل تنها تا کرد و او را روي آتش کباب میکتلین با مسرت روي پیرمرد غرغرو تف می

کجا . تره که ما به ریورران برسیم، و خیلی زودپس خیلی ضروري«: با خونسردي گفت. غروب وقت داشت

»تونیم با هم حرف بزنیم، سرورم؟می

به «: اش داد زددارش به کنار برگشت و سر خانوادهي صورتی لکهکله» .زنیمداریم حرف می«. لرد فري غر زد

شاید نقشه کشیده که . خواد با من خصوصی صحبت کنهلیدي استارك می. کنید؟ از اینجا بریدنگاه میچی

وقتی » .بیرون، بیرون، بیرون. بله، تو هم، زن. تون، یه کار مفید پیدا کنیدبرید، همه. پاکدامنی منو امتحان کنه، هه

رفتند، به سمت کتلین ها از تاالر بیرون میخواهرزادهها و ها و برادرزادهها و دخترها و حرامزادهپسرها و نوه

استورون پنجاه ساله که منتظره، اما من مرتب ناامیدش . اونا همه منتظر مرگ من هستند«: خم شد و اعتراف کرد

».کنمهمچین کاري نمی. خوامچرا تنها به این خاطر بمیرم که اون لرد بشه؟ ازت جواب می. هه. کنممی

».ه از صد سالگی بگذریدامیدوارم ک«

»حاال شما چه حرفی دارید؟. مطمئناً. مطمئناً کفرشون رو درمیاره«

».خوایم رد بشیممی«

»چرا بهتون اجازه بدم؟. خواید؟ چه ركهمچین چیزي می«
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هاتون بکشید، 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 دارهمی

سعی نکن منو . شنوقتی لرد تایوین به اینجا برسه، بیست هزار جسد تازه می«: پیرمرد متقابالً به تندي گفت

میره، ي سرخه، پدرت مریضه، شاید داره میشوهرت در سیاهچال خیانتکارها زیر قلعه. بترسونی، بانوي من

چی داري که ازش بترسم؟ اون پسرت؟ در ازاي هر پسرت یه پسر به . لنیستر برادرت رو اسیر گرفتهجیمی 

».میدان میارم، بعدش هجده تا اضافه میارم

».شما به پدر من سوگند خوردید«: کتلین یادآوري کرد

حاال . سوگند خوردماوه بله، چند کلمه به زبان آوردم، اما ظاهراً به سلطنت هم«. با لبخند سرش را جنباند

اگه . هاي بیرون، بیشتر از چند تا یاغی نیستیدجافري پادشاهه و با این حساب، تو و پسرت و تمام اون احمق

».کردم که شما رو تارومار کنندي یه ماهی عقل داشتم، به لنیسترها کمک میبه اندازه

»کنید؟پس چرا نمی«

لرد تایوین مغرور و پرشکوه، مدافع غرب، دست پادشاه، اوه چه مرد «.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

ال چی به هر ح. شه که اقرار کنه، اوه، محالهگوزه، اما هیچ وقت حاضر نمیي من میخوره، به اندازهلوبیا می

در ازاي هر پسرش یه پسر . نازه؟ تنها دو پسر، و یکیشون یه هیوالي کوچولوي علیلهداره که این همه بهش می

».تونه تقاضا کنهاگه لرد تایوین خواستار کمک منه، می«. به خنده افتاد» !دارم، و نوزده و نصفی اضافه میارم

و پدرم، . کنم، سرورممن ازتون تقاضاي کمک می«: ه گفتمتواضعان. تمام چیزي بود که کتلین نیاز داشت بشنود

».کنندي من درخواست میبرادرم، شوهرم و پسرهام به واسطه

هاي قشنگت رو واسه خودت نگه دار، بانوي حرف«. لرد والدر انگشت استخوانیش را جلوي صورت او گرفت

شرط . ، یه گله، و عسلش تنها مال منهاونو دیدي؟ شونزده سالشه. شنومهاي قشنگ رو از زنم میحرف. من

»شن؟شون کفري نمیشاید اونو وارث اعالم کنم، بقیه. بندم تا سال بعد همین موقع بهم یه پسر داده باشهمی
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».دهمطمئنم که پسرهاي زیادي به شما می«

در حال حتی اگه . کنمتوهین محسوبش می. پدرت به جشن عروسی نیومد«. سرش به باال و پایین جنبید

کنه که من مردم؟ فکر می. گه لرد فري متاخردونی که به من میمی. به جشن عروسی قبلی هم نیومد. احتضاره

ات خانواده. کنم، همون طور که از پدرش بیشتر عمر کردمدم که بیشتر از اون عمر میمن نمردم و بهت قول می

ها قبل، پیش پدرت رفتم و پیشنهاد کردم سال. که درستهدونی همیشه منو تحقیر کرده، انکار نکن، دروغ نگو، می

چرا که نه؟ دختر ملیحی در نظر داشتم، تنها چند سال از . که پسرش و یکی از دخترهام به عقد هم در بیان

اي داشتم که شاید خوشش میومد، گرفت، دخترهاي دیگهادمور بزرگتر بود، اما اگه برادرت با اون گرم نمی

هاي شیرینی در جوابم حرف. نه، لرد هانتر حاضر نبود که حرفم رو بشنوه. ، هر چی بخوادبیوهکره، جوان، پیر، با

.خواستم خالصی از دست یه دختر بودها، اما چیزي که من میگفت، 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 مسابقهکنند، اما دنول و هاستین مبارزه کردند، پروین هم همین طور، چند تا از حرامزاده

شن، هرگز خودم رو براي سفر به زحمت میي شرمساري مندونستم چقدر مایهاگه می. آزاد امتحان کردند

ي تایرل از اسب سرنگون شد؟ ازت چرا باید این همه راه برم تا ببینم که هاستین به دست توله. نداختمنمی

ي و دنول رو یه شوالیه. گن، یا یه همچین چیزيپسره نصف سن هاستینه، بهش سر گل مینا می. خوامجواب می

زن . مونم که آیا اون دو تا واقعاً مال من هستندها انگشت به دهن میبعضی وقت! اختخانه به دوش از اسب اند

خیال، اون قبل از تولد تو مرده، چرا برات خوب، بی. ها هرزه هستندهالي کریکهال بود، همهسوم من کریک

اهمیت داشته باشه؟

هاي منو در دربار به عهده بگیرند و تا از نوهپیشنهاد دادم که لرد و لیدي ارن سرپرستی دو. گفتماز خواهرت می

هاي من لیاقت ندارند که در دربار پادشاه دیده بشن؟ آیا نوه. پیشنهاد کردم که پسر اونا رو به اینجا بیارم

هه، یادم ... والدر پسر مرِته، اسم منو روش گذاشتند، و اون یکی. پسرهاي شیرینی هستند، ساکت و با نزاکت

پدرش ... ذارن که شاید عنایت منو کسب کنند، اما پدرشید یه والدر دیگه بود، اسمشون رو والدر میشا... نمیاد

لرد ارن حاضر به قبولش نبود یا هر . خوب، حاال هر کی بوده«. صورتش چروك برداشت» کدوم یکی بود؟
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گردها ش رو به دورهخوام پسرطوري جبهه گرفت که انگار می. دونمکدوم دیگه، و من خواهرت رو مقصر می

استون بره، اش قراره پیش استنیس برتیون در درگوناش کنم، و وقتی لرد ارن گفت که بچهبفروشم یا اخته

اي با عصبانیت از اتاق خارج شد و تنها چیزي که دست براي من داشت، عذرخواهی خواهرت بدون هیچ بهانه

».خوامب میکنه؟ ازت جواعذرخواهی چه دردي از من دوا می. بود

».ن در کسترلی راك سپرده بشهیکردم که پسر الیسا قرار بود به لرد تایوفکر می«. قراري اخم کردکتلین با بی

دم؟ هر کنی لرد استنیس رو از لرد تایوین تشخیص نمیفکر می. نه، لرد استنیس بود«: والدر فري با رنجش گفت

شون نیست، اما به این موضوع هرگز اهمیت ندادم، ر شانهایی هستند که به خیالشون گه کردن ددو عوضی

. مونه؟ نود سالمه و به خوبی یادمهکنی که اون قدر پیرم که یادم نمییا فکر می. دمفرقشون رو تشخیص می

یا دختر، . بندم که همسرم تا سال دیگه همین موقع بهم یه پسر بدهشرط می. کنندیادمه که با یه زن چکار می

خواد که اسمش رو والدر یا والدا ناله، و زنم حتماً میپسر یا دختر، سرخ و چروکیده می. کاریش کردشه نمی

».بذاره

خواست پسرش رو به جان ارن می«. کنداش انتخاب میداد که لیدي فري چه اسمی براي بچهکتلین اهمیت نمی

»سرپرستی لرد استنیس بسپاره، کامالً مطمئنید؟

»خواید از رودخونه رد بشید؟گی که میاما مرد، پس چه اهمیتی داره؟ میبله، بله، بله،«

».بله«

ها و اش رو بدم، و چرا اجازه بدم؟ تالینه تا وقتی من اجازه! تونیدخوب، نمی«: لرد والدر با حرارت گفت

را گره زد و خودش را روي صندلی باال کشید، با پوزخند بازوهایش» .ها هیچ وقت رفیق من نبودنداستارك

.منتظر جواب او ماند

.بقیه چانه زدن بود

پل متحرك . خوردهاي غربی به چشم میهاي قلعه گشوده شد، خورشید متورم سرخی باالي تپهوقتی دروازه

جیر جیر کنان پایین آمد، در آهنین باال کشیده شد و لیدي کتلین استارك بیرون آمد تا به پسرش و 
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ي لرد پشت سرش سر جرد فري، سر هاستین فري، سر دنول فري و پسر حرامزاده. دپرچمدارهاي او ملحق شو

ي زنجیرباف آبی دارها آمدند؛ ردیف پشت ردیف سرباز با زرهوالدر، رانل ریورز، در راس ستون درازي از نیزه

.ايو رداي خاکستري نقره

ي حل شد، لرد والدر به تو اجازه«: فتبه راب گ. راب به استقبال مادرش تاخت، گري ویند پشت اسب او دوید

سربازانش هم در اختیارت هستند، قصد داره کمتر از چهارصد نفر رو براي محافظت از دوقلوها . دهعبور می

. کنم تو هم چهارصد نفر از افراد خودت رو باقی بذاري، مخلوطی از کماندار و شمشیرزنپیشنهاد می. نگه داره

ياما مطمئن باش که فرماندهی رو به شخص مورد اعتماد... اش رو رد کنهربازخونهتونه پیشنهاد تقویت سنمی

».لرد والدر براي حفظ وفاداري شاید احتیاج به یادآوري داشته باشه. بسپاري

»سر هلمن تالهارت، موافقید؟... شاید«. دارها چشم دوختراب به ستون نیزه» .هر چی شما بگید، مادر«

».انتخاب مناسبیه«

»از ما چی خواست؟... از ما«

هاي لرد فري تا وینترفل لطف کن و چند سرباز در اختیارم بذار، به چند نفر براي مشایعت دو تا از نوه«

ظاهراً اسم هر دو . هاي هشت و هفت ساله هستندپسربچه. موافقت کردم که سرپرستیشون رو بپذیریم. محتاجم

».هایی همسن خودش استقبال بکنهبرن، از همنشینی با بچهفکر کنم که برادرت، . رو والدر گذاشتند

»...همین؟ سرپرستی دو بچه؟ بهاي رد شدن این همه اندکه«

پدرش مایله که در فرصت مناسب شوالیه . شهمالزم شخصی خود تو می. ، با ما میاد211پسر لرد فري، الیوار«

».بشه

»...اوناشکال نداره، اگه «. شانه باال انداخت» .یه مالزم«

ترین پسر لرد والدر، المار، همچنین اگه خواهرت، آریا، به سالمت پیشمون برگرده، توافق شده که با کوچک«

».وقتی هر دو به سن بلوغ رسیدند ازدواج کنه

211 Olyvar
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».آریا هیچ خوشش نخواهد اومد«. راب مبهوت ماند

ت لرد سخاوتمندانه قبول کرده که حضر. کنیو وقتی که جنگ تموم شد، تو با یکی از دخترهاش ازدواج می«

».چند تایی داره که به نظرش مناسب هستند. ات رو انتخاب کنیخودت دختر مورد عالقه

».که این طور«. ي راب ندیدتغییري در قیافه

»کنی؟موافقت می«

»کنم؟نقبولتونم می«

».خواي رد بشینه اگه می«

پسرها شاید . از این لحظه، او را به چشم مرد ندیده بودهیچ وقت بیش» .کنمموافقت می«: راب مصمم گفت

.شمشیر به دست بگیرند، اما پذیرفتن قرار ازدواج با آگاهی از مفهوم آن، کار یک فرمانروا بود

ستون دو نفره مانند مار فلزي عظیم به . موقع غروب، وقتی که ماه شاخدار باالي رودخانه بود، عبور کردند

ي ساحل غربی شد، از حیاط به قلعه رفت و سپس روي پل خزید، یک بار دیگر به قلعهي شرقی وارددروازه

.نفوذ کرد

پشت سرشان نه دهم . کتلین در کنار پسر و عمویش سر بریندن و سر استورون فري در راس مار بود

شان ول کشید که همهچندین ساعت ط. دارها، مزدورها، کماندارهاي سوارهها، نیزهآمد؛ شوالیهنظامشان میسواره

ي لرد والدر فري که روي تخت روانش عبور شمار روي پل متحرك، قیافههاي بیبعد آن، صداي سم. عبور کنند

کردند، در یاد هاي مرگ روي سقف برج آب تماشایشان میهایی که از سوراخکرد، چشمها را تماشا میآن

.کتلین ماند

ارها و کمانداران و گروه عظیمی از سربازان پیاده، در ساحل شرقی تحت دبخش بزرگتر لشکر شمالی، شامل نیزه

راب به او دستور داده بود که پیشروي به جنوب را ادامه دهد و به مقابله با ارتش . فرمان روس بولتون باقی ماند

.آمدعظیمی برود که تحت فرمان لرد تایوین به شمال می



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٧٣٢صفحھ 

.دبا عاقبتی نامعلوم، پسرش تاس ریخته بو
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جان-60

».خوب، خوب«: زاغش به صدا درآمد. لرد مورمونت بود که با اخم جویاي حالش بود» حالت خوبه، اسنو؟«

»و شما؟«. بخشیدبلند، انگار که به آن حقیقت می... دروغ گفت» .بله، قربان«

. اش را خاراندانهزیر چ» تونه باشه؟حالم چقدر خوب می. یه مرده سعی داشت منو بکشه«. مورمونت اخم کرد

رنگ جدیدش، او را ریش کمته. ریش خاکستري زبرش در آتش کز برداشته بود و او آن را از ته تراشیده بود

»دستت چطوره؟. ات که جالب نیستقیافه«. دادگیر نشان میپیر، ژولیده و بهانه

هاي مشتعل موقعی که پرده. هدي خودش را بست تا به او نشان بدانگشتان پانسمان شده» .شهداره خوب می«

اولش . دست راستش را تا آرنج با ابریشم پوشانده بودند. کرد، از آنچه متوجه بود بدتر سوخته بودرا پرت می

هاي خونی کرد و تاولهاي پوست سرخش مایع تراوش میاز ترك. کرد؛ عذاب بعداً آمدچیزي حس نمی

مونه، اما غیر از اون، دست به گه که جاش میاستاد می«. تندترسناکی به بزرگی سوسک بین انگشتانش برخاس

».شهخوبی اولش می

».پوشیکنار دیوار بیشتر مواقع دستکش می. جاي زخم روي دست مهم نیست«

استاد ایمون به . اش بودکرد؛ بلکه نگران نتیجهها نبود که جان را دلواپس میفکر زخم» .حق با شماست، قربان«

ابتدا مثل این بود که انگار دستش هنوز در میان . فرسا بودخاش داده بود، اما درد همچنان طاقتي خشاو شیره

هاي یخ کمی تسکینش تنها فرو بردنش به داخل تشتی پر از برف و تراشه. سوختها است، شب و روز میشعله

نش روي تخت و جان از خدایان سپاسگزار بود که هیچ کس جز گوست شاهد پیچ و تاب خورد. دادمی

در خواب، جسدي که با . دید و آن حتی بدتر بودبرد، رویا میو 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 دستآن می

.تعریف کند

».اثري از عموت پیدا نکردند، هیچی بیشتر از سایرین. ددایون و هیک شب پیش برگشتن«: خرس پیر گفت
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ها میلی به تاالر عمومی رفته بود تا با دوستانش غذا بخورد و شکست جستجوي گشتیجان با بی» .دونممی«

.تنها موضوع صحبت دیگران بود

رسید که انتظار ر نمیبه نظ» دونند؟چطوره که این اطراف همه همه چیز رو می. دونیمی«. مورمونت غرولند کرد

گم، وجود از اون جونورها، هر چی که بودند، بهشون انسان نمی... ظاهراً تنها دو تا از«. پاسخ داشته باشد

منتهی باز هم . خوب، خوش ندارم بهش فکر کنم... یکی دیگه و. و به این خاطر از خدایان سپاسگزارم. داشتند

تابستون رو به . شنبادهاي سرد بلند می. کنم و استاد ایمون موافقههاي پیر حس میدر عمق این استخون. میان

».رسه که نظیرش رو این دنیا هرگز ندیدهاتمامه و زمستونی داره می

با دودلی . ي این لحظه به نظر جان شوم و تیره نرسیده بودها هرگز به اندازهشعار استارك. رسدزمستان دارد می

»...یه پرنده رسیدهگن دیشب سرورم، می«: پرسید

»خوب که چی؟. رسیده«

».چشم انتظار خبري از پدرم بودم«

».پدر«. ي مورمونت قدم زداش را جنباند و روي شانهزاغ پیر کله» .پدر«

هایش را گشود، در اتاق پرواز کرد و فرمانده کل دست برد تا نوك آن را ببندد، اما زاغ به روي سرش پرید، بال

دونم چرا با اون نمی. هاي زاغتنها فایده. غصه و سر و صدا«: مورمونت غرولند کرد. فرود آمدباالي پنجره 

فرستادم؟ حرامزاده هم باشی، کنی سراغت میاگه خبري از لرد ادارد بود، فکر نمی... کنمي مزاحم سر میپرنده

جاش رو به اون . هنشاهی خلع شدهظاهراً از گارد شا. پیام در مورد سر باریستان سلمی بود. هنوز همخونشی

ها چند نگهبان رو براي دستگیر احمق. سگ سیاه، کلگان، دادند و حاال سلمی به جرم خیانت تحت تعقیبه

مورمونت باد به دماغ انداخت و در مورد شخصی که » .کردنش فرستادند، اما اون دو تاشون رو کشت و فرار کرد

با انزجار . فرستد، جاي شکی باقی نگذاشتباك میبا شهرت باریستان بیاي چند ردا طالیی را به سراغ شوالیه

هایی که آرامش ندارند در راهروهاي ما کمین کردند، اون پلکند و مردههاي سفیدي در جنگل میسایه«: گفت

».وقت یه پسر روي تخت آهنین نشسته
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».پسر، پسر، پسر، پسر«. زاغ با صدایی گوشخراش خندید

آورد که سر باریستان بهترین امید خرس پیر بوده؛ اگر او سقوط کرده بود، چه شانسی وجود داشت جان به یاد 

»خواهرهام چی؟«. اش بلند شددرد از انگشتان سوخته. ي مورمونت توجه شود؟ مشتش را جمع کردکه به نامه

. ام به دستشون نرسیدهشاید 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 ایمون دو نسخه با بهترین پرنده

. متاسفانه در بارانداز پادشاه به ما از هیچ هم کمتر ارزش قائلند. شهاولین بار نیست و آخري نمی. رو دریغ کرده

».خوان بدونیم، و مقدارش خیلی کمهگن که میبه ما چیزي رو می

برادرش راب . خواي بدونم، و مقدارش کمترهگی که میو تو به من چیزي رو می: جان با دلخوري فکر کرد

پرچمدارها را فراخوانده و براي جنگیدن به جنوب تاخته بود، با این حال یک کلمه هم به گوش او نرسیده 

که نامه را به استاد ایمون خوانده بود و آن شب، محتوایش را مخفیانه به جان جز توسط سمول تارلی ... بود

کردند که جنگ ها فکر میبدون شک آن. گفت نباید این کار را بکندزمزمه کرده بود، در حالی که مدام می

او ساکن راب در حال حرکت بود، اما . بیش از آنکه تصورش را بکنند نگران بود. برادرش به او مربوط نیست

گفت که حاال جایش اینجا پیش برادران جدیدش در کنار دیوارست، هنوز احساس هر قدر به خودش می. بود

.کردبزدل 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 داشتلرد مورمونت شمشیر بزرگی را روي میز بینشان گذاشت که غالف سیاه فلزي با بندهاي نقره» .خوبه«

».پس براي قبول این آمادگی داري. بیا«

. زنان پایین آمد و روي میز نشست، سرش را با کنجکاوي به یک سمت خم کرد و به سمت شمشیر رفتزاغ بال

»قربان؟«. این چه معنایی دارداي نداشت که هیچ ایده. جان مردد بود
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خوب، چرم خشک و چوب کهنه بود، چه انتظاري . ي قبه رو ذوب کرد و محافظ دسته رو سوزوندآتش نقره«

مورمونت غالف را روي الوار » .تر الزمهبراي صدمه رسوندن به تیغه، آتشی صدها بار داغ... داري؟ اما تیغه

».برش دار. رو دادم تعمیر کردنداشبقیه«. بلوط زبر به سمت دیگر هل داد

».برش دار، برش دار، برش دار«: کرد، تکرار کردزاغ که داشت پرهایش را تمیز می

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 . ي درازتکه سنگ سفیدي بود با مغز سربی براي توازن بخشیدن به تیغهي آن قبه

ي نرم و سیاهی پوشیده شده بود که هنوز دسته با چرم تازه. تراشیده شده بود و در چشمانش دو لعل نهاده بودند

درازتر بود، نوکش به تدریج خود تیغ از آنچه جان عادت داشت نیم قدم . دار نشده بودبا عرق یا خون لکه

در حالی که آیس . شد تا عالوه بر ضربه زدن سوراخ هم بکند، سه شیار روي فلز خط انداخته بودندباریک می

اما . گفتندیک شمشیر دو دم راستین بود، این تیغ یکی و نصفی بود که برخی به این نوع شمشیر حرامزاده می

وقتی چپ و راستش . رسیدتر به نظر میحال به کار برده بود سبکهایی که تا بهنشان از تیغشمشیر گرگ

این «: با شگفتی گفت. هاي مکرر فلز بوددید که حاصل تا خوردنهاي درون فوالد تیره را میکرد، قوسمی

.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 بودندمورمونت. شمشیر پدرم بوده و قبل از اون مال پدرش. بله«: یر گفتخرس پ

».روزگار خودم اونو به کمر داشتم و وقتی سیاه پوشیدم، اونو به پسرم دادم

سید بواش وقتی نور را میلبه. نظیري داشتتیغ توازن بی. شدجان باورش نمی. دهشمشیر پسرش رو به من می

»...پسرتون«. درخشش محوي داشت

پسرم موجب سرافکندگی خاندان مورمونت شد، اما حداقل اون قدر مالحظه داشت که موقع فرار شمشیر رو «

خواهرم اونو به من برگردوند، اما دیدنش کافیه که به یاد ننگ جورا بیفتم، پس کنار گذاشتمش و . باقی بذاره

اي ي اصلی به شکل سر خرس و نقرهدسته. ترهاي اتاق خوابم پیداش کردیمبهش فکر نکردم تا اینکه بین خاکس
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. ترهفکر کردم براي تو یه گرگ سفید مناسب. شد تشخیص داد چیهبود، اما اون قدر رنگ و رو رفته بود که نمی

».تراش قابلیهیکی از معمارهاي ما سنگ

جزئیات هر . کرد که کارهاي بزرگی انجام خواهد دادبافی میي پسرها خیالوقتی جان به سن برن بود، مثل همه

بعدش لرد ادارد . دادکرد، اما اغلب در خیاالتش زندگی پدرش را نجات مییک از فتوحاتش هر بار تغییر می

حتی آن موقع هم . نهادکرد که جان ثابت کرده که یک استارك واقعی است و آیس را در دستش میاعالم می

توانست امیدوار باشد که شمشیر پدرش اي هرگز نمیک رویاي بچگانه است؛ هیچ حرامزادهدانست که تنها یمی

دزدد؟ چه نوع مردي حق مادرزادي برادر خودش را می. ساختاش نیز شرمسارش میخاطره. را استفاده کند

، درد را در اش را فشردانگشتان سوخته. من درست مثل آیس حقی نسبت به این یکی ندارم: با خودش فکر کرد

»...سرورم، خیلی به من لطف دارید، اما«. 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 . دونستیممیباید . بله، درسته! آتش. تر اینکه سریع فکرت رو به کار انداختیو مهم... دالورانه جنگیدي

اما اگه نگهبانان شب ... اوه، مطمئناً هشت هزار سال خیلی وقت پیشه. شب طوالنی قبالً هم اومده. خاطر داشتیم

»به یاد نیارند، کی میاره؟

».کی میاره، کی میاره«: زاغ وراج همنوایی کرد

رده سرایت کرده و گوشتش را مثل خدایان آن شب به راستی دعاي جان را اجابت کردند؛ آتش به لباس مرد م

هایش را ببندد تا تلو تلو کافی بود جان چشم. هایش را مثل هیزم خشک مصرف کرده بودموم شمع و استخوان

آزار . ها را به یاد آوردخوردن 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 هالهترین خاطره، صورتش بود؛ در میاندهنده

.جدا شدنش از جمجمه، آشکار شدن درخشش استخوان در زیر

شکلی که در میان خاکسترها ي بیها مکیده شد؛ تودهنیروي اهریمنیِ محرك آتر، هر چه که بوده توسط شعله

... شدبا این وجود در رویاهایش باز با آن روبرو می.یافتند، چیزي بیش از گوشت پخته و استخوان سوخته نبود

شد، چشمان پدرش ترکید و سیاه میپوست پدرش بود که می. ي لرد ادارد را داشتو این بار جسد مشتعل قیافه
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کرد که چرا باید این جان درك نمی. ریختهایش میهایی از ژله روي گونهشد و مثل اشکبود که ذوب می

.ترساندرسید او را مینایش چیست، اما بیش از هر چیز که به ذهنش میچنین باشد و مع

»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، ولیمی. ردکمی

کنم، هر چند تا شمشیر هم فراموشش نمی. لرد ادارد پدر منه. اون پدرم نیست. افکار ناخواسته به ذهنش پریدند

. کنهبهم بدن فرقی نمی

...شد به لرد مورمونت بگوید که رویاي تصاحب شمشیر مرد دیگري را داردبا این حال نمی

».شمشیر رو با عمل مفتخر کن، نه با حرف. به ادب هم احتیاجی ندارم، پس تشکر نکن«: مورمونت گفت

»اسم هم داره، قربان؟«. جان سر تکان داد

».گفتندمی212کلوبهش النگ. داشت؛ یه موقع«

».کلو، کلو«: زاغ داد زد

رسید که چپ راحت نبود، با این حال به نظر میبا دست . اي را امتحان کردجان ضربه» .کلو اسم مناسبیهالنگ«

ها چنگال ها مثل خرسگرگ«. کند که انگار از خودش صاحب اراده استشمشیر چنان در هوا حرکت می

».دارند

درازتر از اونه . دي روي شانه ببنديفکر کنم ترجیح می. به نظرم بله«. خرس پیر ظاهراً از این نظر خشنود بود

وقتی . و باید روي ضربه با دو دست تمرین کنی. ، حداقل تا وقتی که چند وجب دیگه قد بکشیکه به کمر ببندي

».تونه بهت چند حرکت نشون بدهمی213هات خوب شدند، سر اندریوسوختگی

.این اسم براي جان ناآشنا بود» سر اندریو؟«

212 دراز چنگول یا بلند پنجه یا از این چیزا
213 Endrew Tarth
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سر آلیسر تورن . می رو به عهده بگیرهداره از شدو تاور میاد تا وظایف مربی نظا. سر اندریو تارت؛ مرد خوبیه«

».واچ کنار ساحل ترك کردهدیروز صبح اینجا رو به مقصد ایست

»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 دستور دادم سوار کشتی به مقصد بارانداز پادشاه بشه و اونو جلوي پسربچهبهش . فالورز کنده، همراهشه

و سر آلیسر شوالیه است، اشرافزاده ... کنمباید توجه جافري جوان رو جلب کنه، این طور فکر می. پادشاه بذاره

».ترهمشکلاعتنایی به اون نسبت به یه کالغو 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 دادي کل با بیفرمانده

و فکر نکن به این«. انگشتش را جلوي صورت جان گرفت» .کنیمبدون اینکه به نظر برسه داریم اونو توبیخ می

شهامت داشتن تا حد زیادي بالهت رو جبران . کنمبازي در غذاخوري رو تایید میمعناست که اون مسخره

این شمشیر یه مرده که در . کنه، اما تو دیگه یه پسربچه نیستی، با وجود تعداد سالیان کمی که تجربه کرديمی

».بعد این نقش رو ایفا کنیانتظار دارم از این به . دستته و براي به کار بردنش یه مرد الزمه

اي اعال هر چند شمشیر منتخب خودش نبود، اما هدیه. نشانش برگرداندشمشیر را به غالف نقره» .بله، قربان«

.تر بودهاي آلیسر تورن از آن هم باارزشبود و رها شدن از خباثت

دستت . اي نیستخوب، چاره. خارهفراموش کرده بودم که ریش تازه چقدر می«. اش را خاراندخرس پیر چانه

»اون قدر خوب شده که سر وظایفت برگردي؟

».بله، قربان«

یه خمره از سرخش برام پیدا کن، زیاد تلخ نباشه و در . خوامدار میشه، شراب تند ادویهشب سرد می. خوبه«

. و به هاب بگو که اگه باز گوشت آبپز برام بفرسته، شاید خودش رو بپزم. مصرف ادویه خساست به خرج نده
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با شستش سر زاغ را نوازش کرد و » .پرنده هم حاضر نبود بهش نوك بزنه. گوشت ران آخري خیلی سفت بود

».کار دارم. مرخصی«. پرنده صدایی حاکی از رضایت درآورد

شمشیر در دست سالمش . هاي برجک پایین آمد، محافظین از جاي دنجشان به او لبخند زدندموقعی که از پله

ها ان زورکی به آنج» .شایستگیش رو داري، اسنو«: یکی دیگر گفت» .سالح نازیه«: یکی از مردها گفت. بود

کرد و دستش درد می. دانست که باید خوشحال باشد، اما چنین حسی نداشتمی. لبخند زد، اما از ته قلب نبود

.دانست از دست چه کسی و چرا خشمگین استي خشم در دهانش بود، هر چند نمیمزه

دوجین از دوستانش کمین کرده ي کل شده بود ترك کرد، نیم 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 تقویت . بودند

: تازه از برج درآمده بود که پیپ صدایش کرد. داددید تشخیص میها را وقتی میکنندهکنند، اما جان کمینمی

».اهش کنیمخب، بیا پیش ما، بذار نگ«

»چی رو؟«: جان گفت

».معلومه دیگه، کون سرخت«. وزغ از پهلو به او نزدیک شد

.شان انداختاي به همهگرانهجان نگاه سرزنش» .خوایم شمشیر رو ببینیممی. شمشیر«: گرن گفت

».ما همه به کودنی گرن نیستیم«. پیپ لبخند زد

».تریدشما کودن. هستید«: گرن مصرانه گفت

ها رو من به پیت در تراشیدن دسته کمک کردم و دوستت سم لعل«. در با شانه باال انداختن عذرخواهی کردهال

».از مولز تاون تهیه کرد

وقتی خرس پیر شمشیر . کردراج سر کوره به دانل نوي کمک می. دونستیمولی ما قبل از اونم می«: گرن گفت

».سوخته رو آورد حضور داشت

».شمشیر، شمشیر، شمشیر«. بقیه شعار را تقلید کردند» !شمشیر«: مت اصرار کرد
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شمشیر حرامزاده . ها نشان داد، چپ و راستش کرد تا تحسینش کنندکلو را از غالف کشید و به آنجان النگ

ي مورد انتظار خشنود و مغرور سعی کرد که به اندازه. زیر نور ضعیف خورشید، درخشش تیره و مرگباري داشت

».فوالد والریایی«: برسد و با ابهت اعالم کردبه نظر

کرد، سر موقعی که داشت اصالح می. شنیدم یه مردي تیغی از جنس فوالد والریایی داشت«: وزغ اظهار داشت

».خودش رو برید

بندم لرد اسنو اولین برادریه که افتخار نگهبانی شب هزار سال قدمت داره، اما شرط می«. پیپ لبخند زد

».ي کل نصیبش شدهسوزوندن 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 بودان اهمیت نمیظاهراً کسی چند. برده بود

وایت دیگر، چیز یک دستی که زمانی یک گشتی به نام جیفر فالورز بوده، نیز نابود شده بود؛ توسط چندین 

اي ی ضربهسر جارم. اما قبل از آن سر جارمی ریکار و چهار نفر دیگر را کشته بود... شمشیر تکه تکه شده بود

سر به هر حال خنجر خود او را از غالف کشیده و را 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. در شکمش فرو برده بود

.کردیخورد؛ حتی سالح و زره هم محافظت چندانی ارائه نمنمی

باید هاب رو به خاطر «: کرد، گفتکلو را غالف میوقتی النگ. ي جان را تلخ کرداین فکر تیره، خلق شکننده

تقصیري نداشتند؛ مجبور نشده بودند که با . کردندنیت دوستانش خیر بود، اما درك نمی» .شام خرس پیر ببینم

یده بودند، سرماي آن انگشتان سیاه مرده را حس ي آبی را ندآتر روبرو شوند، درخشش محو آن چشمان مرده

چه امیدي بود که درك کنند؟ به سرعت از . ها خبر نداشتندهمچنین از جنگ در سرزمین رودخانه. نکرده بودند

سوزي، او را به اتاق بعد آتش. پیپ از پشت صدایش کرد، اما جان توجهی نکرد. ها رو برگرداند و دور شدآن

گوست کنار در چنبر زده و . ي هاردین برگردانده بودند و به آنجا بود که بازگشتمخروبهاش در برج قدیمی

ها و تر از لعلهاي سرخ دایرولف تیرهچشم. هاي جان سرش را بلند کردخوابیده بود، اما با شنیدن صداي چکمه
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. ببین«. ر را به او نشان دادي شمشیجان کنارش زانو زد، گوشش را خاراند و قبه. ها بودندخردمندتر از انسان

».این توئی

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 بودشایسته

ي موي شدند، اما جان صدایی را شنیده بود و برگشته بود، و آنجا بود، گلولهور میهاي دیگر داشتند دتوله

متفاوت بود، براي همین . تنهاي تنها بود، جدا افتاده از سایرین. سفیدي که در میان انبوه برف تقریباً نامرئی بود

.او را از خودشان رانده بودند

هایش سرخ بودند و شنل گونه. ه ایستاده بود و آرامش نداشتسمول تارلی مضطربان. 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 بیاگر دیگران می» خواي شمشیر رو ببینی؟موضوع چیه؟ می. سم«. جان ایستاد

.دانستمی

لرد رندل . هارتزبین. من یه موقع وارث شمشیر پدرم بودم«: اب منفی داد و با غم گفتپسر چاق با سرش جو

ترسیدم فوالد والریایی، زیبا اما اون قدر تیز که می. چند بار گذاشت که نگهش دارم، اما همیشه منو ترسونده

... من، آه«. پاك کرداش را روي شنلهاي عرق کردهدست» .رسهحاال به دیکن می. یکی از خواهرهام رو ببرم

».خواد تو رو ببینهاستاد ایمون می

با . جوابش را گرفت. انگیز بودي سم رقتقیافه» 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 میمنظورم اینه که ظاهراً می... اون پرسید... خواستمجان، نمی... اون... من«

»...بینهکس دیگه نمی

.سم را لرزان و با دهان باز تنها گذاشت» .کنمخودم راهو پیدا می. اون کوره«: جان با خشونت متذکر شد



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٧۴٣صفحھ 

پر از قطعات گوشت را کالیدس همراهش بود، سطلی. خانه پیدا کردها در پرندهاستاد را مشغول غذا دادن به زاغ

»سم گفت که با من کار دارید؟«. کرداز 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 «: دایمون دستور دا. گوژپشت چشم صورتی، سطل را به جان داد و از نردبان پایین رفت

».هاستاش با پرندهبقیه. ها بندازقفس

ها سر و صدا راه انداختند و به زاغ. هاي خونی فرو بردجان سطل را به راست داد و دست چپش را به تکه

هایی بریده شده بود که گوشت به تکه. هاي به سیاهی شبشان به فلز برخورد کردها پریدند، بالسمت میله

هاي خام سرخ را به داخل قفس پرت کرد و جیغ و دادها مشتش را پر کرد و لقمه. از بند انگشت نبودندتربزرگ

جان به . اي منتخب دعوایشان شد و پرها به هوا بلند شدتر سر تکههاي بزرگدو تا از پرنده. شدت گرفت

».و ذرت دوست دارهزاغ لرد مورمونت میوه«. سرعت مشت دیگري برداشت و به دنبال اولی پرت کرد

کنه نیرومندشون می. دنخورند، اما گوشت رو ترجیح میها غله میبیشتر زاغ. ي نادریهاون پرنده«: استاد گفت

ها به هم ي زاغها، همهو مثل انسان... ها هستنددر این مورد شبیه انسان. برندو متاسفانه از طعم خون لذت می

».شباهت ندارند

بدون شک، پیرمرد هر . با این فکر که چرا احضار شده، گوشت انداخت. این حرف نداشتجان جوابی براي 

.استاد ایمون مردي نبود که به عجله انداخته شود. گفتوقت که مناسب بود به او می

تر، تر، بزرگي قويشه تربیت کرد که پیام برسونند، هر چند زاغ پرندهکبوتر و قمري هم می«: استاد ادامه داد

ها سیاه هستند و با این حال زاغ... کنهتریه و از خودش در برابر بازها بهتر دفاع میجسورتر و خیلی باهوش

دونستی که بیلور قدیس سعی داشت می. خورند، براي همین بعضی از مذهبیون ازشون منزجر هستندمردار می

نگهبانان شب «. فیدش را متوجه جان کردهاي ساستاد ایمون لبخندزنان چشم» زاغ رو با کبوتر جایگزین کنه؟

».دنها رو ترجیح میزاغ

».گنها به ما کالغ میگه وحشیدایون می«: با دودلی گفت. دست جان در سطل بود و تا مچ خونی شده بود
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اونا هر دو گداهاي منفوري در لباس سیاه هستند که کسی درست درکشون . کالغ پسرعموي مظلوم زاغه«

».کنهنمی

ها و کبوترها زاغ. کند و به چه علتي چه چیزي صحبت میشد استاد دربارهن آرزو داشت که متوجه میجا

گفت؟برایش چه اهمیتی داشتند؟ اگر پیرمرد حرفی براي گفتن داشت، چرا رك نمی

و کنندجان، هیچ وقت از خودت پرسیدي که چرا مردان نگهبانی شب همسر اختیار نمی«: استاد ایمون پرسید

»شن؟اي نمیپدر 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 استکنندهتا عشق نورزیم، چون عشق هالك«: پیرمرد پاسخ داد

استاد صد سال داشت و از افسران ارشد نگهبانی شب بود؛ در . رسید، اما چیزي نگفتنمیبه نظر جان صحیح 

.مقام مخالفت با او نبود

جان، بهم بگو اگه روزي برسه که پدر واالمقامت مجبور به انتخاب بین «. هاي او را حس کردپیرمرد ظاهراً شک

»نه؟کشرافت در یک طرف و عزیزانش در طرف دیگه باشه، چکار می

خواست بگوید که لرد ادارد محال است که شرافتش را زیر پا بگذارد، نه حتی به خاطر عشق، می. جان مردد بود

اما در درونش صداي ضعیف رندي زمزمه کرد که اون صاحب حرامزاده شده، کجاش شرافتمندانه است؟ و 

اي جبران تردیدش در جواب بر. اش نسبت به اون چی، حاضر نیست حتی اسمش رو بگهمادرت چی، وظیفه

».هر چی که باشه. دههر 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 . بخند برادر؟ همه باد هواستي لیا 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
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دونستند می. گزاران نگهبانی شب آگاه بودند که تنها سد مملکت در برابر ظلمات شمال، شجاعت اوناستبنیان

پس سوگند خوردند که همسر و بچه نخواهند . شون رو سست بکنهارادهکه نباید وفاداري دوگانه داشته باشند که 

.داشت

از صدها قلمروي . مادري که بهشون زندگی داده، پدري که بهشون اسم داده. با این حال برادر و خواهر داشتند

ن قسم پس همچنی. مونندها ثابت میدونستند که شرایط شاید تغییر بکنه، اما انسانمتخاصم میومدند و می

.گیرهکنه، جانب کسی رو نمیخوردند 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 فرمانهارن 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 انسانها از دریاي باریک گذشتند و پادشاهیوقتی 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 شجاعهوقتی چیزي براي ترسیدن وجود نداره، کالغ به اندازه

با این حال، دیر یا . رسهرافت چقدر آسون به نظر میي شپس قدم برداشتن در جاده. دیممون رو انجام میوظیفه

».رسه که آسون نیست، روزي که باید انتخاب بکنهزود در زندگی هر انسان روزي فرا می

رسید بقیه به نظرش می. هاي درازي از گوشت آویزان بودخوردند، از منقارشان رشتهها هنوز میبعضی از زاغ

اینه ... و نوبت من رسیده«. کردسنگینی تمام آن چشمان ریز سیاه را حس میجان. کنندکه دارند تماشایش می

»خواید بگید؟چیزي که می

انگار درست داشت قلبش را بررسی . هاي سیاه مرده به او نگاه کرداستاد ایمون سرش را برگرداند و با آن چشم

ها ي غذا را به میان میلهت و باقیماندهسطل را با هر دو دست گرف. جان احساس برهنگی و رسوایی کرد. کردمی

ها سراسیمه جیغ کشیدند و آن. ها را پراکنده کردندقطعات گوشت و خون به هر طرف پخش شدند، زاغ. پاشید
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جان سطل خالی را رها کرد تا با . ها را کش رفتند و با ولع بلعیدندهاي فرزتر در هوا لقمهپرنده. به هوا پریدند

. فتدصدا روي زمین بی

. اوه، بله. درد داره، پسر«: آهسته گفت. ي او گذاشتاش را روي شانهي پر از لکهپیرمرد دست چروکیده

».دونممن می. مونهو همیشه این طور باقی می. همیشه دردناکه... انتخاب

»...حتی اگه حرامزاده باشم، اون هنوز پدرمه. دونههیچ کس نمی. دونیدنمی«: جان به تلخی گفت

سر پیرش را تکان داد؛ » کنی اولین نفري؟کردي، جان؟ فکر میبه حرفام گوش نمی«. استاد ایمون آه کشید

. خدایان سه بار صالح دونستند که قسم منو امتحان کنند«. دادحرکتی 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 بودسو شده بودند، با این حال امتحان به اندازههام کمبود، چشم

من کور پیر . هاشون، نابودي خاندانم، مرگ خویشاوندانم، رسوایی و ویرانیتر از بالآوردند، اخباري تیرهمی

ي یه شیرخوار عاجز بودم، اما چه اندوهی داشت فراموش شده در اینجا بکنم؟ به اندازهتونستمچکار می

»...هاي کوچک روکشتند، و حتی بچهي برادرم و پسرش رو میي بیچارهنشستن، وقتی که نوه

شما کی «: آهسته، کمی همراه با ترس، پرسید. ي برق اشک در چشمان پیرمرد مبهوت ماندجان با مشاهده

»ستید؟ه

تنها یکی از اساتید دژ، موظف به خدمت کردن در کسل بلک و نگهبانی «. هایش لرزیددندانی روي لبلبخند بی

پیرمرد » .گذاریمپوشیم، اسم خاندانمون رو کنار میخوریم و گردنبند میدر صنف ما، وقتی سوگند می. شب

پدرم میکر، نخستین با نام او، «. د دست کشیدگوشتش شل آویزان بوروي زنجیر استادي که از گردن باریک بی

پدر بزرگم اسم پرنس ایمون، شوالیه اژدها، رو روي من . بود و برادرم، اگان، بعدش به جاي من سلطنت کرد

اون بود که اسمم رو ایمون . اي رو باور کنیگذاشت، که عموش بود یا پدرش، بستگی داره که چه قصه

»...گذاشت

»تارگرین؟... ایمون«. شدجان باورش نمی
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. گم که بمونی یا بريو به خاطر آگاهی داشتن، بهت نمی... دونمبینی جان، من میپس می. یه زمانی، یه زمانی«

صدایش تا حد زمزمه پایین » .مثل من. ي عمرت باهاش کنار بیايچیزیه که خودت باید تصمیم بگیري و بقیه

»...مثل من«. آمد
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دنریس- 61

کنیزها و مردهایی که محافظین مخصوصش . ها رانداي را به میان مردهیگر تمام شد، دنی نقرهوقتی جنگ د

.کردندآمدند و با هم شوخی میبودند، لبخند زنان به دنبالش می

ها و هاي چاودار و جو را له کرده بود، به جایشان ارخها زمین را زیر و رو کرده بود و جوانههاي داتركسم

هاي در حال جان کندن موقعی که از کنار اسب. ل جدیدي کاشته و با خون آبیاري کرده بودندتیرها محصو

. خواندندنالیدند و دعایشان را میها میزخمی. کشیدندکردند و شیهه میها سرشان را بلند میگذشت، آنمی

کردند و مرده یا جمع میها در حرکت بود، مردهایی با تبر سنگین که محصولی از سردر بین آن» جاکا ران«

کشیدند و ها تیرها را از اجساد بیرون میها گروهی از دختربچهبه دنبال آن. زنده برایشان فرقی نداشت

ها هیچ وقت ي وحشی آنآمدند که گلهاي میهاي الغر و گرسنهآخر از همه سگ. کردندسبدهایشان را پر می

.مانداز کاالسار زیاد عقب نمی

به نظر هزاران جسد بودند، هر یک پوشیده با ابر سیاهی از مگس و تعداد زیادي . قبل همه مرده بودندگوسفندها 

دانست که کار سوارکاران کال اوگو بوده؛ هیچ یک از افراد کاالسار دروگو آن قدر ابله نبودند که دنی می. تیر

. وقتی چوپان هنوز زنده است تیر را براي کشتن گوسفند تلف کنند

زیر دیوارهاي . شدندهاي سیاه دود، غلتان و خروشان به آسمان آبیِ گرفته بلند میر غرق آتش بود، ستونشه

ها را از ویرانه به خارج هدایت ماندههاي بلندشان، زندهتاختند و با شالقي خشتی، سواران به اطراف میشکسته

ست خورده و در بند بودند، با غروري مصمم قدم هاي کاالسار اوگو، با وجود اینکه شکها و بچهزن. کردندمی

دنی دلش . سرنوشت اهالی شهر فرق داشت. رسید که ترسیده باشنداکنون برده بودند، اما به نظر نمی. داشتندبرمی

هایی تهی و مرده، دست مادرها با قیافه. سوخت؛ به یاد داشت که ترس چه احساسی داردبه حالشان می

ها و شد؛ معلولین و بزدلتنها چند مرد بینشان دیده می. کشیدندفته بودند و به دنبالشان میهاي گریان را گربچه

.هاپدربزرگ

ها هیش راکی ها به آنگویند، اما داتركسر جورا گفته بود که اهالی این سرزمین به خودشان الزاري می

هاي گرفت، چون همان پوست مسی و چشممیها اشتباه ها را با داتركزمانی دنی آن. گفتند، یعنی قوم برهمی
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هاي تختشان و موهاي سیاهی که به شکل عجیبی خیلی کوتاه بود، به اما حاال با صورت. بادامی را داشتند

گفت که به جنوب کال دروگو می. ي گوسفند و گیاهخوار بودندها پرورش دهندهآن. رسیدندنظرش بیگانه می

.ها سهم گوسفندها شوده نبود که علف دریاي داتركشایست. خم رودخانه تعلق دارند

سوارکاري مسیرش را قطع کرد و او را برگرداند، . دنی پسري را دید که شتاب گرفت و به سمت رودخانه دوید

یکی پشت سرش به . دیگران او را احاطه کردند، با شالق به صورتش کوبیدند و به این طرف و آن طرف راندند

دیگري با یک ضربه مچ پایش را گیر . هایش از خون سرخ شدندباسنش را شالق زد که رانراه افتاد، آن قدر

سرانجام، وقتی که پسر تنها توانایی خزیدن را داشت، از بازي خسته شدند و . انداخت و او را نقش زمین کرد

.تیري به پشتش زدند

دستکش و . اي روي زنجیر پوشیده بودیرهي سبز تجلیقه. ي شکسته با او مالقات کردسر جورا بیرون دروازه

اش کردند و بزدل ها مسخرهوقتی زره به تن کرد، داترك. بند و کالهخودش از فوالد خاکستري تیره بودندساق

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 شماست«. سر جورا وقتی که به او نزدیک شد، روبند کالهخودش را باال برد

»اي ندیده؟دروگو که صدمه«

بعد پسرش فوگو که بعد اول کال اوگو و . 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 زنگهمخون. کشته شدن اوگو کال شد

».از قبله

اوگو و پسرش در ضیافت نامگذاري، همان روز تاجگذاري ویسریس، نیمکت باال را با شوهرش شریک بودند، 

ها کنار ي سواران برادر بودند و تمام اختالفان مادر، جایی که همهاما آن در وییس داترك بود، زیر کوهست

برد که کال دروگو کاالسار اوگو به شهر یورش می. کرداینجا در علفزار موضوع فرق می. شدگذاشته می

هاي دنی متحیر بود که قوم بره وقتی براي اولین بار از روي دیوارهاي خشتی خود غبار اسب. غافلگیرش کرد
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هایی که هنوز باور ترها و احمقشاید چند نفرشان، جوان. ها را دیدند پیش خودشان چه فکري کرده بودندآن

.کنند، خیال کردند که امداد غیبی رسیدهداشتند که خدایان دعاهاي مردم درمانده را اجابت می

سوارکاري او را به . دکرتر نبود با صداي ظریف بلندي گریه میسمت 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 شدصورت روي توده

.ها براي قوم بره آورده بودنداین امداد غیبی بود که داترك. گرفتند

هایش را محکم لب. هستممن از تبار اژدها : گرداند به خودش یادآوري کرددنی 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«: گفتسر جورا داشت می

. دارها خواهد بردبردهي خلیجها را در امتداد رودخانه به یکی از شهرهاي حاشیهکال دروگو آن. برده

این جنگ بود، واقعیتش این بود، بهاي تخت آهنین . خواست گریه کند، اما به خودش گفت که باید قوي باشدمی

.بود

ایلیریو نوشته که . پردازنداز 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 خانهده، براي همین فاحشهسال پیش اونجا طاعون اوم

ها به تعداد کافی این سفر رو طاقت بیارند، طالي حاصل براي اگه بچه. پردازندزیر ده سال سه برابر پول می

».شهي مورد نیاز ما کافی میها و خدمهي تمام کشتیتهیه

اي که ادامه داشت ي کشیدهآورد؛ نالهشد، صداي سوزناکی درمیاو تجاوز میپشت سرشان، دختري که داشت به

بگو دست «: به سر جورا دستور داد. اي را برگردانددست دنی دور افسار سفت شد و سر نقره. و ادامه داشت

».بردارند

. رسیدشوالیه مبهوت به نظر می» کالیسی؟«

جاگو، کارو، شما به سر «: ي خشن داترکی گفتفظینش با لهجهبه محا» .جلوشون رو بگیر. شنیدي چی گفتم«

».خوام تجاوزي صورت بگیرهنمی. کنیدجورا کمک می
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.جنگجوها با سردرگمی به هم نگاه کردند

پرنسس، شما قلب مهربانی دارید، اما متوجه «: جورا مورمونت اسبش را با مهمیز به کنار دنی هدایت کرد و گفت

».کنندحاال پاداششون رو طلب می. اون مردها براي کال خون ریختند. که همیشه بودهاین رسمیه. نیستید

اولین مرد کارش با او تمام . نالیدسمت دیگر جاده، دختر هنوز به زبان یکنواختی که به گوش دنی ناآشنا بود می

.شده بود و دومی جایش را گرفته بود

مردهاي بره با . کنندسوارها مفتخرش می. ارزشی نداره، کالیسی.اون یه دختر بره است«: کارو به داترکی گفت

».دونندخوابند، همه میگوسفندها می

جاگو که روي نریان خاکستري بلندي سوار بود که دروگو به او داده » .دونندهمه می«: کنیزش ایري تکرار کرد

ده، جاگو زبونش رو براتون میاره، میهاتون رو آزار هاش گوشاگه ناله. دونندهمه می«: بود، موافقت کرد

.ارخش را کشید» .کالیسی

به دستورم عمل کنید، وگرنه به کال . شممن مدعی مالکیتش می. اي بهش برسهخوام هیچ صدمهنمی«: دنی گفت

».کنیددروگو باید توضیح بدید که چرا سرپیچی می

هاي موها بلند شد و کارو و صداي زنگ».اطاعت، کالیسی«: زد گفتجاگو 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«

.شددنی متوجه نمی» ویسریس؟«

. چهار نعل دور شد» .نه، ریگار«

ارخ جاگو برق زد و سر مرد از . شان متقابالً داد کشیدیکی. متجاوزین به او خندیدند. اگو را شنیددنی فریاد ج

ها به فحش تبدیل شدند و سوارکارها به سالح دست بردند، اما تا آن زمان کارو خنده. هایش به پایین غلتیدشانه
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ي سرد سوارکاران با چشمان تیره. اي اشاره کرددنی دید که آگو به او سوار بر نقره. و آگو و راکارو رسیده بودند

.هایشان رفتندکنان پراکنده شدند و سراغ اسببقیه زمزمه. شان تف کردیکی. به او نگاه کردند

آورد؛ چنان غرق در لذت خودش بود که برد و درمیتمام این مدت مردي که روي دختر بود همچنان فرو می

ها غلت خورد، چاقو داترکی میان گل. ر جورا پیاده شد و او را به کنار هل دادس. خبر بودظاهراً از اطرافش بی

ي اجساد مورمونت دختر را از روي توده. به دست به روي پاهایش پرید، تیر آگو به گلویش فرو رفت و مرد

. به پیش دنی در سمت دیگر جاده هدایتش کرد. آلود خودش را دور او انداختبلند کرد و رداي خون

»خواید باهاش چکار کنید؟می«

تو . هاش برسدوریا، به زخم«. مویش پوشیده از خون بود. لرزید، چشمانش گشاد و خیره بودنددخترك می

ي چوبی شکسته اي را به میان دروازهنقره» .بقیه با من بیایید. ي سوارکارها رو نداري، شاید ازت نترسهقیافه

.راند

. آور خودش را انجام داده بودکار چندش» جاکا ران«سوختند و ها میخانهخیلی از. داخل شهر بدتر بود

هر . به زنان دیگري برخوردند که قربانی مردها بودند. سر بودندهاي باریک پیچ در پیچ، پر از اجساد بیکوچه

یکی از . کردرا میفرستاد تا به آن پایان بخشند و ادعاي مالکیت برده کشید، محافظینش را میبار دنی افسار می

اي دنی را دعا کرد، اما از اي با دماغی تخت و هیکلی درشت، به زبان مشترك شکسته بستهها، زن چهل سالهآن

ترسیدند که دنی به نفع با غصه متوجه شد که به او مشکوك هستند؛ می. هایی تهی نصیبش شدبقیه تنها نگاه

.تر نجاتشان داده باشدسرنوشتی شوم

کردند سر جورا هاي جدیدش را به پشت سرش هدایت میبار که ایستادند، وقتی که محافظینش بردهچهارمین

».شون بشی، دخترمتونی مدعی همهنمی«: گفت

در صالحیت شما نیست که بهم . 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 گوشهدر » .تونم بکنمبگید چکار نمی

.زده را شنیدهاي وحشتدنی صداي دوردست گریه و زاري بچه
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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 پشت سر او توده.اي عظیمی شباهت داشتگنبدي که به پیاز قهوه

ي لختش پوشیده از یکی از تیرهاي کوتاه قوم بره به باالي بازویش فرو رفته بود و سمت چپ سینه. خوردمی

.سه همخونش در کنارش بودند. خون بود

. جلوي کال زانو زد. دژیکوي در پایین آمدن کمکش کرد؛ شکم بزرگ و سنگینش دست و پا گیر شده بو

اي عمق بود؛ نوك پستان چپش بریده شده و تکهزخم ارخ وسیع اما کم» .خورشید و ستارگان من زخمی شده«

.اش آویزان بوداز گوشت و پوست خونی مثل یک قالی خیس از سینه

اونو کشتم، به خاطرش . یک خراش، ماه زندگی، از ارخ همخون کال اوگو«: کال دروگو به زبان مشترك گفت

شنوي و فوگو، صداي اوگو رو می«. هاي مویش آهسته به صدا درآمدندسرش را چرخاند، زنگ» .اوگو هم

».کاالکاي اون، که وقتی کشتم کال بود

».شه، در برابر خورشید زندگی من، ایستادگی کنهتونه در برابر پدر نریانی که بر دنیا چیره میهیچ کس نمی«

با سلسله کلمات خشمگینی که براي گوش دنی زیادي . اسب آمد و از روي زین پایین پریدجنگجویی سوار بر 

این مغو «. هیکل نگاه سنگینی به دنی انداخت و به کال رو کردهمخون درشت. هایی به هگو زدسریع بود، حرف

».دهگه که کالیسی غنیمتش رو گرفته، یه دختر بره که مال اون بومی. از محافظین کو ژاکوست

به داترکی . اش ثابت و عبوس بود، اما کنجکاوي در چشمان سیاهش مشهود بودقیافه. کال دروگو به دنی رو کرد

».واقعیت رو بهم بگو، ماه زندگی من«: 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 بردهاین زن. این سنت جنگه«. م کرده بودوقتی تمام شد، دروگو اخ

».کنیمخواد باهاشون رفتار میمی



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٧۵۴صفحھ 

اگه . خواد که اونا رو از گزند حفظ کنممن دلم می«: دنی با این فکر که نکند از حدش تجاوز کرده باشد گفت

بگو که با مالطفت باهاشون رفتار کنند و مثل همسر ها جفتگیري کنند،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 بودهرحمها بیکاتو همواره بین همخون

کنه اژدها هم اسب شکار می«. دنی با عصبانیت به او رو کرد. انداختچیزي در لحن او، دنی را به یاد ویسریس 

».هم گوسفند

به خاطر وجود پسرم در درونشه، نریانی که بر ! شهببین مزاجش چقدر داره آتشین می«. کال دروگو لبخند زد

مون جا که نشستی اگه مادر تو رو ه... آهسته برون، کاتو. بخشهشه، اونه که مادرش رو گرما میدنیا چیره می

اي براي ي دیگهو تو، مغو، جلوي زبونت رو بگیر و بره. کنهها زیر سم له میآتش 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

.رد در هم رفت و سرش را برگردانداش از دبازویش را بلند کرد، ناگهان قیافه

. ها بدتر از آن بودند که سر جورا به او قبوالنده بودزخم. توانست شدت زجر او را احساس کنددنی می

ها علف و زن. هاي بردههاي عقیم و خواجهزن: ها را داشتکاالسار دو نوع از آن» ها کجا هستند؟کنندهدرمان«

»چرا مشغول رسیدگی به کال نیستند؟«. ها چاقو و سوزن و آتشبردند، خواجهمیمعجون و طلسم به کار 

دنی دید که سوار همخون » .مو رو مرخص کردکال خودشون مردهاي بی«: کوهولوي پیر به او اطمینان داد

.ي چپخودش زخمی برداشته؛ یک بریدگی عمیق روي شانه

این تیر بیشتر از نیش . بذار اول اونا درمان بشن. می شدندسوارکارهاي من زخ«: شقی گفتکال دروگو با کله

».دمشه که با افتخار به پسرم نشون میمگس نیست، این زخم کوچک هم فقط یه جاي زخم جدید می

از محلی که تیر بازویش را سوراخ کرده . دیدي او، جایی که پوست کنده شده بود، عضالت را میدنی روي سینه

ها و جاگو، برو دنبال این خواجه. شایسته نیست که کال دروگو منتظر بمونه«. چکیداشت میبود، قطره خونی د

».فوراً بیارشون اینجا
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».هاي سوارکار بزرگ رسیدگی کنمتونم به زخماي، من میبانوي نقره«: صداي زنی از پشت سرش گفت

هیکل با دماغ تخت که در ن زن درشتهایی بود که مدعی شده بود، همایکی از برده. دنی سرش را برگرداند

.حقش دعا کرده بود

».آگو، زبونش رو ببر. خوابه احتیاجی ندارهکال 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. ه کاتو انداختآگو نگاهی ب

لباسی که به تن داشت، زمانی . کردزن خیلی خوب داترکی صحبت می» .قصد جسارت نداشتم، جنگجوي دلیر«

. شد که همه جایش گلدوزي داشت، اما حاال گلی و خونی و پاره بودترین پشم محسوب میاعالترین و نازك

».من کمی در هنر درمان مهارت دارم«. هاي درشتش را بپوشاندد تا پستاناش را با دست گرفته بوپیراهن پاره

»تو کی هستی؟«: دنی از او پرسید

».من همسر خداي این معبد هستم. 214اسمم 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 میشد و از سیاهمغ زنی بود که با شیاطین همبستر می. ف کرده بودآتش به او تعری

.مکیدآمد و زندگی و توان را از بدنشان میها میخبیث، شیطانی و فاقد روح، که در ظلمات شب سراغ انسان

».من یه درمانگر هستم«: میري ماز دور گفت

».مو بمونیمگم این مغ رو بکشیم و منتظر مردهاي بیهمخون من، می. ندهادرمانگر گوسف«. کاتو پوزخند زد

ریا، شباهتی به یک مغ استخوان بیبه نظرش این پیرزن درشت. دنی به اظهارات سوار همخون اعتنا نکرد

»کجا درمان کردن رو یاد گرفتی، میري ماز دور؟«. نداشت

214 Mirri Maz Duur
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هاي خوشایند چوپان بزرگ رو آموخت، و طرز زها و افسونمادرم قبل من همسر خدا بود و به من تمام آوا«

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 سرزمینکشتی. رفتم تا از ساحرهاي اونجا بیاموزم

سراي ماه از جوگوس نائی، آوازهاي زایمانش رو به من هدیه داد، یه نغمه. ردم دوردست رو مطالعه کنممداواي م

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 . کنندپوشند و اژدهاها فرمانروایی میجایی که مردها آهن می. مغرب زمین. هفتگانه

».داد

»همسر خدا، بهم بگو این ماروین دور گردنش چی داشت؟. در آشائییه استاد«: سر جورا متفکرانه گفت

».پوشاش کنه، با زنجیرهایی از چندین نوع فلز، سرور آهنتونست خفهیه زنجیر چنان سفت که می«

تنها یه مرد که در دژ اولدتاون آموزش دیده، همچین گردنبندي داره و همچین «. شوالیه به دنی نگاه کرد

».رمان خیلی وارد هستندمردهایی در د

»خواي به کال من کمک کنی؟چرا می«

چوپان بزرگ منو به زمین . ها از یک گله هستندي انسانبه ما آموختند که همه«: میري ماز دور پاسخ داد

».هاش رو هر جا که پیدا کردم مداوا کنمفرستاده تا بره

».ما گوسفند نیستیم، مغ«. کاتو سیلی نیشداري به او زد

».دم آسیبی ببینهاجازه نمی. نکن، اون مال منه«: دنی با عصبانیت گفت

».تیر باید درآورده بشه، کاتو«: کال دروگو غرولند کرد
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تون باید و سینه. بله، سوارکار بزرگ«: اش گذاشته بود گفتمیري ماز دور که دست روي صورت سرخ شده

».تمیز و دوخته بشه تا زخم چرك نکنه

».پس انجامش بده«: دستور دادکال دروگو 

ي خدا هستند، جایی که نیروي شفابخشی هاي من داخل خانهسوارکار بزرگ، وسایل و مرهم«: زن گفت

».بیشترین قوت رو داره

».کنم، همخون منمن حملت می«: هگو پیشنهاد کرد

بدون کمک » .احتیاج ندارممن به کمک هیچ مردي «: با صدایی مغرور و خشن گفت. کال دروگو او را کنار راند

اي از خون بیرون از جایی که ارخ اوگو نوك پستانش را بریده بود، موج تازه. شان قد کشیدایستاد، روي همه

دروگو دست » .تونی به من تکیه کنیمن مرد نیستم، پس می«: زمزمه کرد. دنی به سرعت به کنارش شتافت. زد

داشتند، دنی مقداري از وزن او را به سمت معبد بزرگ گلی قدم برمیوقتی به . ي او نهادبزرگش را روي شانه

دنی به سر جورا و محافظین خاصش دستور داد که مراقب ورودي . سه همخون تعقیبشان کردند. دوش کشید

.باشند و مواظب باشند که وقتی در داخل هستند، کسی بنا را به آتش نکشد

هاي مخفی در باال نور ضعیفی از پنجره. مرکزي زیر پیاز مرتفع رسیدنداز چند اتاق انتظار گذشتند و به تاالر 

هاي گوسفند روي کف ساخته شده از پوستین. کردندچند مشعل روي دیوار دود می. کرداتاق را روشن می

ها هاي آبی بود و رویش چوپانمیري 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 بودهایشان کندههو گل

».بهتره بیرون منتظر باشید«: به سایرین گفت. منقل ریخت و اتاق با دودي معطر پر شد

».کشیمهمین جا انتظار می. هاي کال هستیمما همخون«: کوهولو گفت

اي به کال برسه، همون بال سر خودت صدمه. ها، اینو بدونهمسر خداي بره«. نزدیک شدکاتو به میري ماز دور 

.کند درآورد و تیغ را به زن نشان دادچاقویی را که با آن پوست می» .میاد
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ریا و دماغ تختش ي بیتواند به این پیرزن با آن قیافهکرد که میدنی احساس می» .رسونهاون آسیبی نمی«

.؛ به هر حال او را از دست متجاوزین نجات داده بوداعتماد کند

. سوارکار بزرگ خیلی زورش نسبت به من زیاده. اگه باید بمونید، پس کمک کنید«: ها گفتمیري به همخون

اش تا کمرش پایین گذاشت که لباس پاره» .حرکت نگهش داریدکشم، بیموقعی که تیر رو از گوشتش بیرون می

ها مشغول ها و چاقوها و سوزنها و جعبهاي را باز کرد، خودش را با بطريکاري شدهکندهيبیفتد و صندوقچه

ي تیر را شکست و سر خاردار آن را وقتی آماده شد، به زبان الزارینی شروع کرد به ورد خواندن، و بدنه. کرد

وگو به او فحش داد، اما کال در. ها ریختاي از شراب را روي منقل جوشاند و روي زخمخمره. بیرون کشید

خمیر سبزي را روي . اش را به سینه معطوف کردهاي خیس بست و توجهزن زخم تیر را با برگ. تکان نخورد

هایش را روي هم فشرد و فریادش کال دندان. هاي پوست را به جایشان پس کشیدبریدگی مالید، سپس گوشه

وقتی . از نخ ابریشم درآورد و شروع کرد به بستن پوستاي اي و قرقرههمسر خدا سوزنی نقره. را خفه کرد

اي از پوست بره کارش تمام شد، روي پوست مرهم سرخی مالید، باز برگ رویش گذاشت و سینه را با تکه

کنی و خارش تب می. دم بخونی و پوست بره رو برنداريباید ده روز و ده شب دعاهایی که بهت می«. بست

».مونهجاي بزرگ زخم باقی میداره و بعد خوب شدن، یه

» .خونم، زن گوسفندهام آواز میمن به افتخار زخم«. هاي کال دروگو به صدا درآمدند و او نشستزنگ

.بازویش را خم کرد و اخم کرد

کشی، اما باید براي مبارزه با اشباح درد می. ي خشخاش هم ننوششراب ننوش، شیره«: زن به او هشدار داد

».ت رو قوي نگه داريعفونتزا بدن

» .ام رو بیارکوهولو، جلیقه. نوشمکنم و هر چی خوشم بیاد میمن کال هستم، روي درد تف می«: دروگو گفت

.پیرمرد با عجله بیرون رفت

»...چند لحظه پیش، شنیدم که از آوازهاي زایمان حرف زدي«: دنی به الزارینی زشت گفت

از بستر خونین آگاهم، هیچ وقت نوزادي رو از دست ندادم، بانوي من از هر ر«: میري ماز دور پاسخ داد

».اينقره
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».وقت من نزدیکه، اگه مایلی دوست دارم که تو موقعش حاضر باشی«

از » .کنهاون به دستورت عمل می. گنکنند، بهش میماه زندگی من، از برده درخواست نمی«. کال دروگو خندید

وقت تاختن . کنند، این محل خاکستر شدهها صدامون میاسب. هاي منهمخونبیاید«. روي محراب پایین پرید

».رسیده

یادت «. غره مفتخر کندهگو کال را به خارج معبد هدایت کرد، اما کاتو معطل کرد تا میري ماز دور را به چشم

».باشه مغ، هر بالیی سر کال بیاد، سر تو هم میاد

چوپان بزرگ مراقب . حق با توئه، سوارکار«: کرد پاسخ دادجمع میهایش راها و شیشهزن که داشت خمره

».ستگله
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تیریون- 62

اي ي شاهی، میز کاج درازي زیر یک درخت نارون برافراشته بودند و رویش سفرهاي مشرف به جادهروي تپه

هاي بلند مرتبه و شوالیهلرد تایوین آنجا در کنار چادر مجللش، شامش را در حضور . طالیی کشیده بودند

اي رفیع در اهتزاز اش روي نیزهباالي سرش پرچم بزرگ ارغوانی و طالیی. کردلردهاي پرچمدارش صرف می

.بود

کرد و موقعی که لنگ لنگان از شیب منتهی به جایگاه تیریون دیر کرده بود، زخم زین داشت و بدنش درد می

. کننده بودپیمایی روز، طوالنی و خستهراه. اي استي مسخرهچه منظرهرفت، کامالً آگاه بود که پدرش باال می

.ها بودتابدم غروب بود و هوا جوالنگاه شب. فکر کرد که امشب خیلی سریع مست خواهد کرد

بو . اي متفاوت در دهن هر کدامپنج بچه خوك، پوستشان برشته و داغ، میوه: کردندآشپزها گوشت سرو می

.گفت و جایش را روي نیمکت در کنار عمویش اشغال کرد» خوامعذر می«. داختدهنش را آب ان

اگه به میدان جنگ هم مثل اومدن سر میز . ها بکنمشاید بهتر باشه تو رو مسئول دفن مرده«: لرد تایوین گفت

».تاخیر داشته باشی، تا رسیدنت جنگ دیگه تموم شده

زیاد الزم نیست، دوست ندارم طمعکار . به من بسپارید، پدراوه، حتماً امکانش هست که یکی دو تا رعیت«

پوست برشته زیر چاقو جلز . برید تماشا کردفنجان شرابش را پر کرد و خدمتکاري را که خوك را می» .باشم

.دیدها میاي بود که تیریون بعد مدتترین منظرهدلنشین. ي داغ از گوشت بیرون ریختولز کرد و شیره

گن که قشون هاي سر آدام میگشتی«: شد، پدرش گزارش دادهاي گوشت خوك پر میبا برشوقتی سینی 

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 ندارندراه

».خوام غذا بخورمپدر لطفاً، می«: تیریون گفت

ندازه، تیریون؟ اگه برادرت جیمی اینجا بود، براي پنجه به فکر روبرو شدن با پسر استارك ترس به دلت می«

».پنجه شدن با اون آرام و قرار نداشت
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پسر استارك اصالً به اون اندازه ترد نیست و هیچ وقت . دم با اون خوك دست به پنجه بشممن ترجیح می«

».دههمچین بوي خوبی نمی

هاتون به امیدوارم که وحشی«. ها بود، به جلو خم شدفورد، مرد بد عنقی که مسئول تجهیزات و تدارکات آنلرد ل

».هاي اعالیی رو حروم اونا کردیممیل نباشند، وگرنه سالحي شما بیاندازه

ه لفورد گفته وقتی ب» .برند، سرورماي بهره میهاي من از فوالد شما به نحو شایستهوحشی«: تیریون پاسخ داد

اي گرفته ها پایین آورده، سالح و زره احتیاج دارد، او چنان قیافهبود که براي تجهیز سیصد نفري که اولف از کوه

.ها کنداش را تسلیم آنبود که انگار خواسته شده که دخترهاي باکره

و تا تبر جنگی بهش بدن، امروز اون لندهور پشمالو رو دیدم، اونی که اصرار داشت د«. لرد لفورد اخم کرد

».ي هاللیِ دوقلوي سیاهتبرهاي سنگین با دو لبه

».شاغا دوست داره که با هر دو دست بکشه«: گذاشتند گفتوقتی سینی گوشت داغ را جلوي تیریون می

».هنوز اون تبر چوبیش از پشتش آویزون بود«

اش را به ظرف نمک فرو برد و مقدار کافی اشارهانگشت شست و » .شاغا معتقده که سه تبر از دو تا هم بهتره«

.از نمک روي گوشتش ریخت

قراول هات رو در پیشبه نظرمون رسیده که بد نیست موقع درگیر شدن، تو و وحشی«. سر کوان به جلو خم شد

».بذاریم

اي از ه تکهتیریون نوك خنجرش را ب. سر کوان ندرتاً فکري داشت که قبلش به ذهن لرد تایوین نرسیده بود

یا » قراول؟پیش«: با شک تکرار کرد. حاال پایینش آورد. بردگوشت فرو برده بود و آن را به سمت دهانش می

نگریست، یا تصمیم گرفته بود که خودش را براي همیشه از هاي او میپدرش با دید احترام جدیدي به قابلیت

.گفت کدام مورد صحیح استداشت که میتیریون احساس شومی. ي او خالص کندوجود تحقیر کننده

».به نظر من که خیلی درنده هستند«: سر کوان گفت
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پدرش تماشا . کندیافته تکرار میاي تعلیمهاي عمویش را مثل پرندهتیریون متوجه شد که دارد حرف» درنده؟«

شب قبل، . در درنده هستندبذار بهتون بگم چق«. کردکرد، هر کلمه را سبک سنگین میاش میکرد، ارزیابیمی

زدیم، سه کالغ براي همین امروز وقتی اردو می. یکی از برادران ماه یه کالغ سنگی رو سر یه سوسیس چاقو زد

بران به هر . دونمخواستند سوسیس رو پس بگیرند، نمیشاید می. سنگی اون مرد رو گرفتند و گلوش رو بریدند

بها شانسی بود، اما اولف به هر حال خونرده رو ببره، که خوشزحمت که بود نذاشت که شاغا کیر مرد م

».کنندخواد، که کان و شاغا از پرداختش امتناع میمی

».ي مستقیمشونهوقتی سربازها انضباط ندارند، گناهش گردن فرمانده«: پدرش گفت

ستوراتش پیروي کنند و در برادرش جیمی همیشه این توانایی را داشته که کاري کند که افرادش مشتاقانه از د

خرید و با اسمش دیگران را وفاداري را با طال می. تیریون از این نعمت محروم بود. صورت لزوم برایش بمیرند

»تونست ترس به دلشون بندازه؟خواید بگید که یه مرد بزرگتر میسرورم، می«. کردوادار به اطاعت می

کنند، شاید پیش قراول مکان مناسبی ه افراد پسرم ازش تبعیت نمیاگ«. لرد تایوین لنیستر به برادرش رو کرد

».هاي تدارکاتی ما باشهتره که در عقب مواظب گاريبدون شک براش راحت. نباشه

اي نداري که در اختیارم بذاري، پیش قراولت اگه پست فرماندهی دیگه. بهم لطف نکن، پدر«: با عصبانیت گفت

».کنمرو هدایت می

تو زیر دست سر گرگور خدمت . ي فرماندهی نزدمحرفی درباره«. اش را برانداز کردوین پسر کوتولهلرد تای

».کنیمی

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 گفتبرمی

ها را روي هاي آننگاه. تیریون برگشت و دور شد. ي مرخص شدن دادلرد تایوین سر جنباند و به او اجازه

پشت سرش ناگهان صداي خنده بلند شد، اما به عقب . رفتکرد و لنگ لنگان از تپه پایین میپشتش حس می

.آرزو داشت که گوشت خوك در گلویشان گیر کند و خفه شوند. نگاه نکرد
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اردوگاه لنیسترها در چندین فرسنگ بین رودخانه و . ها را تیره کرده بودي پرچمیکی چیره شده بود و همهتار

بین این همه انسان و اسب و درخت، پنهان شدن ساده بود و تیریون خودش را . ي شاهی گسترده شده بودجاده

ها مانند ستارگان آواره بین تابشب. ي بزرگ و چند صد آتش گذشتاز جلوي چندین خیمه. در آن غرق کرد

بوي سوسیس سیردار لذیذ به مشامش خورد؛ آن چنان وسوسه برانگیز بود که شکم . زدندچادرها چرخ می

زن خندانی که زیر ردایی تیره لخت بود، . اي بلند شددر دوردست، صداي آواز هرزه. خالیش به غرولند افتاد

دار با کمی دورتر، دو نیزه. ها واژگون شدي درختمستش روي ریشهي کنندهشتابان از کنارش گذشت،  تعقیب

هاي برهنه و آغشته از عرق، روبروي هم  در دو طرف نهري باریک ایستاده بودند، زیر نوري که محو سینه

.کردندشد حمله و دفاع تمرین میمی

ي مردانی بود که در محاصره. ادهیچ کس به او اهمیت ند. هیچ کس با او حرف نزد. هیچ کس به او نگاه نکرد

.براي خدمت به خاندان لنیستر سوگند خورده بودند، قشونی با قدرت بیست هزار نفر، با این وجود تنها بود

ها از فضاي شب ي بم شاغا را از میان تاریکی شنید، مسیر صدا را تا سهم کوچک کالغ سنگیوقتی غرش خنده

بیا؛ کنار آتش بشین، با ! مردتیریون نصفه«. دادن پارچ آبجو صدایش کردکان پسر کارات با تکان . دنبال کرد

».ما یه گاو نر داریم. ها گوشت شریک شوکالغ سنگی

ي عظیم سرخ روي آتش غرانی آویزان بود؛ سیخی که به میانش فرو الشه» .بینم، کان پسر کاراتخودم می«

چرخاندند و دو کالغ سنگی گوشت را می. رختی کوچک بودالبد واقعاً د. رفته بود به بزرگی درختی کوچک بود

رسید از ظاهرش چنین به نظر می» .وقتی پخت صدام کن. ازت ممنونم«. چکیدها میخون و روغن روي شعله

.راهش را ادامه داد. که شاید قبل از شروع نبرد بپزد

ها خوردند، کالغ سنگیها غذا نمیها با کالغ سنگیهر قبیله براي خودش آتش طبخ جدایی داشت؛ گوش سیاه

اي که از انبار لرد لفورد چادر محقرانه. خوردخوردند و هیچ کس با مردان سوخته غذا نمیبا برادران ماه غذا نمی

تیریون دید که بران مشکی از شراب را با خدمتکاران . کش رفته بود، در مرکز چهار آتش برافراشته شده بود

رد تایوین برایش مهتر و کارگري را فرستاده بود و حتی اصرار کرده بود که مالزم ل. جدید شریک شده است

مو، از روي اندام، سیهدختري در کنارشان بود؛ باریک. هايِ آتش کوچکی نشسته بودندها دور زغالآن. بپذیرد
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رانداز کرد، سپس در میان ي او را بتیریون مدتی قیافه. رسید که بیش از هجده سال داشته باشدقیافه به نظر نمی

»چی خوردید؟«. خاکسترها چشمش به استخوان ماهی افتاد

».بران صیدشون کرد. آال سرورمقزل«: مهتر گفت

.ها نگاه کرد، شکمش به قار و قور افتادبا اندوه به استخوان. لعنت به پدرش. بچه خوك. آالقزل

پسرك خویشاوند دور . ي حرفش را قورت دادیهبود، بق215مالزمش که پسري با اسم بدشگون پادریک پین

تیریون براي . حرف بود، هر چند به خاطر نیاز به زبان نبودو 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

».اش رو یاد بگیرياید طرز استفادهروزي ب

کرد به منظور ي تالش براي بیرون کشیدن فکر از این پسر را نداشت؛ کسی که فکر میدر این لحظه، حوصله

: از بران پرسید. اش را دوباره به دختر معطوف کردتیریون توجه. انداي ظالمانه به او تحمیل کردهطعنه

»خودشه؟«

خودشه، سرورم، و اگه «. آمیز پنج پا یا بیشتر به تیریون چشم دوختاز اوج افتخاردختر با وقار برخاست و

».دوست داشته باشید، خودش زبون داره

».گن جنمردم معموالً بهم می. من تیریون هستم، از خاندان لنیستر«. سرش را به یک سمت خم کرد

»....گنمردم معوالً بهم می. گذاشته216مادرم اسمم رو شی«

تیریون پرده را بلند » .لطف کن و برو توي چادر، شی«. اي جز لبخند زدن نداشتران خندید و تیریون چارهب

زندگی سربازي بدون مزایاي خاص . در داخل براي روشن کردن شمع زانو زد. کرد و براي او نگه داشت

ي روز، تیریون بران ایان رژهدر پ. آمدندشد، مطمئناً گروهی پشت سرشان میهر جا اردو زده می. خودش نبود

ي دهم که به اندازهمن کسی رو ترجیح می«: به او گفته بود. اي شایسته بیابدرا فرستاده بود تا برایش فاحشه

شم که امسال یک بار خودش رو خوشحال می. کنیاي باشه که پیدا میترین قیافهمعقولی جوان باشه و خوشگل

215 Podrick Payne
216 Shae
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جیک همیشه » .بهش بگی که من کی هستم و بهش هشدار بده که چی هستمحتماً. شسته باشه، وگرنه بشورش

افتاد که براي اي میدخترها براي اولین بار چشمشان به اشرافزادهگاهاً وقتی. داداین زحمت را به خودش نمی

ي نشست که تیریون لنیستر اشتیاقی براي مشاهدهنگاهی به صورتشان می... ارضا کردنش پول گرفته بودند

.اش نداشتدوباره

هاي غزال را داشت و بران کار را به خوبی انجام داده بود؛ چشم. شمع را بلند کرد و او را از سر تا پا برانداز کرد

خوشش . هاي کوچک و سفت و لبخندي که همزمان خجالتی، گستاخ و وقیح بوداندام بود، با پستانباریک

»م، سرورم؟لباسم رو در بیار«: دختر پرسید. آمدمی

»تو باکره هستی، شی؟. به وقتش«

».اگه خوشتون بیاد، سرورم«: با ناز گفت

».چیزي که دوست دارم اینه که حقیقت رو بگی، دختر«

».شهبله، اما براتون دو برابر تموم می«

شی رم و متوجه میطال به وفور دا. من یه لنیسترم«. آیندتیریون به این نتیجه رسید که کامالً عالی با هم کنار می

تو . خواماما ازت بیش از چیزي که بین پاهات داري انتظار دارم، هر چند اونو هم می... که سخاوتمند هستم

م رو مالش خندي، بعد یه روز سواري پاهاي کوفتههام میریزي، به شوخیشی، برام شراب میشریک چادرم می

».دياي رو به بسترت راه نمیز بشه چه یه سال، هیچ مرد دیگهدارم، چه یه روو تا وقتی که نگهت می... ديمی

ي نازکش دست برد و با یک حرکت روان، آن را از روي سرش کشید و کنار ي جامهبه لبه» .منصفانه است«

».سوزه، سرورماگه اون شمع رو زمین نذارید، انگشتتون می«. در زیر چیزي جز شی نبود. انداخت

دهانش . نهاد، دست او را در دست خودش گرفت و با مالیمت او را به سمت خودش کشیدتیریون شمع را زمین

.یافتندهاي لباس تیریون را میداد و انگشتانش با مهارت تمام دکمهطعم عسل و میخک می



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٧۶۶صفحھ 

ه تیریون ظنین بود ک. هاي ضعیف لذت از او استقبال کردهاي عاشقانه و نالهوقتی وارد شد، دخترك با زمزمه

تیریون به آن درجه از واقعیت . داد که اهمیت نداشتلذت بردن او تظاهر است، اما چنان ماهرانه انجامش می

.نیاز نداشت

نزدیک . او یا کسی نظیر او. بعد که شی ساکت در آغوشش دراز کشیده بود، تیریون متوجه شد که محتاج او بوده

گذشت، قبل از شروع عزیمتش به وینترفل به همراه مییک سال از آخرین باري که با یک زن خوابیده بود 

شد ترجیح کامالً ممکن بود که همین فردا یا روز بعد آن بمیرد و اگر چنین می. برادرش و پادشاه رابرت بوده

.داد که به جاي پدرش یا الیسا ارن یا لیدي کتلین استارك، با یاد شی زیر خاك برودمی

آوازي ذهنش را . احساس خوبی بود. کردشدند حس میروي دستش فشرده میهاي او را که بهلطافت 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«

ت شد، تیریون از زیر او به مالیمت خارج شد، طوري که وقتی چشمانش بسته بودند و تنفسش عمیق و یکنواخ

.برهنه به خارج خزید، از روي مالزمش رد شد، براي راحت شدن به پشت چادرش رفت. 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 . کامالً بیدار بود؛ سرباز مزدور ظاهراً خوابش مثل دیگران نبودکرد و روي سنگ تیز می

»از کجا پیداش کردي؟«: شاشید پرسیدمی

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 کنی، . چه عالی«: ا تکاند و با لحن خشک گفتها رتیریون آخرین قطره

».نه اینکه یه دشمن برام بسازي
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دي، این یکی رو با کمال میل پس دندون رو ترجیح میي بیاگه یه عفریته. ها رو برداشته بودندي خوشگلهمه«

».دممی

ذاشت و به پدرم اسم حاضر جوابیت رو گستاخی می«. ود نزدیک شدتیریون لنگ لنگان به جایی که او نشسته ب

».فرستادتمعدن 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؟ . دارمکه قلبت رو بشکنم؟ شی رو نگه می«

».دم که در میدان نبرد در کنارم نباشهرجیح میت

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 جنگ «. کردهواي شب را روي پوست لختش، گرم احساس می. تیریون با سر تایید کرد

».ازه داشته باشی پاداشی انتخاب کنیزنده بمونم تا اج

»کشه؟کی امثال تو رو می«. اي آزمودبران شمشیر را از دست راست به چپ انداخت و ضربه

».منو در پیش قراول گذاشته. پدرم، به عنوان مثال«

».شنکماندارها دیوانه می. یه مرد کوچولو با سپري بزرگ. کردممن هم همین کار رو می«

».برمدم که از خوشمزگی تو لذت میحتماً خل ش«

».بدون شک«. بران شمشیرش را غالف کرد

بیدار شدم و دیدم که «: آلود زمزمه کردوقتی تیریون به چادرش برگشت، شی روي آرنجش برخاست و خواب

».سرورم رفته

.به کنار او خزید» .حاال سرور برگشته«
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».بله، برگشته«: شی نوازش کنان زمزمه کرد. استدست شی به میان پاهاي چالق او رفت و دید که سفت

اهمیتی را اسم ي کمي اشرافزادهدر مورد مردي که بران او را از چنگش درآورده بود پرسید و دخترك شوالیه

. الزم نیست نگران امثال اون باشید، سرورم«: همان طور که انگشتانش با کیر تیریون مشغول بودند، گفت. برد

».مرد کوچکیه

»و به نظرت من چی هستم؟ یه غول؟«

. 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

بلند سرورم،«: کردداد و زمزمه میاش را تکان میشی شانه. ها در میان تاریکی بیدار شدو با صداي ترومپت... 

».ترسمشید، می

اي کردند، نالهشیپورها با صداي آشفته و اضطراري در تاریکی صدا می. آلود نشست و پتو را کنار انداختخواب

داد شنید، اما هیچ چیز هنوز نشان نمیها و شیهه اسب میفریاد و تلق تلق نیزه. عجله عجله عجله: گفتکه می

کردم هنوز یک روز با استارك فاصله فکر می. آرایش جنگی. پدرمهايترومپت«: گفت. که جنگی درگرفته

».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 زدتیریون خواب

ها در سرماي قبل از سحر در تحرك مردها و اسب. کرده بوددراز سفید از روي رودخانه به میان شب نفوذ 

عجله : ها باز صدا کردندترومپت. شدندها خاموش میشدند، آتشها پر میشدند، ارابهها بسته میبودند؛ زین

وقتی پاد را یافت، . هایشان پریدند، سربازان شمشیر به کمر بستند و دویدندها روي اسبشوالیه. عجله عجله

» .ي من، عجله کنزره«: ي او زد و گفتتیریون با شست پایش محکم به سینه. کردك آهسته خر و پف میپسر

: تیریون پرسید. اش را به سر داشتدیدهبران در میان مه ظاهر شد، کامالً آماده و سوار بر اسب؛ کالهخود جنگ

»خبر داري که چی شده؟«
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شب از جاده شاهی پایین اومده و قشونش حاال کمتر . ز ما دزدیدپسر استارك یه روز راهپیمایی ا«: بران گفت

».گیرهاز یک فرسنگی ما در شمال، داره آرایش جنگی می

.کردند، عجله کنید، عجله، عجلهها صدا میعجله کنید، ترومپت

م هالباس«: سر شی داد کشید. تیریون به چادرش برگشت» .ها برس که آماده حرکت باشندنشینبه کوه«

».هام رو بیارچکمه. بله. نه، لعنت، لباس چرم. کجاست؟ اینه

اي اعال داشت که با تیریون زره. اش را آماده چیده بود؛ آن که در دسترس بودتا لباسش را بپوشد، مالزمش زره

متاسفانه جاي آن در کسترلی راك امن بود، اما خودش امنیت. مهارت، مناسب بدن نامتناسبش ساخته شده بود

زره زنجیرباف، دستکش و ساقپوش فلزي، : ساختآمد میهاي لرد لفورد گیر میباید با آنچه از ارابه. نداشت

برخی ساده بودند، برخی تزئینات داشتند، هیچ قطعه با دیگري جور نبود، یا آن . هاي نوك تیز فوالديچکمه

اش، کالهخود ي گندهه شده بود؛ براي کلهاش براي مرد بزرگتري ساختي سینهصفحه. شدطور که باید سفت نمی

.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 کردها و قالبشی به پاد در بستن سگک

»فهمی؟بعد مردن از کجا می«

».فهمممی«

تیریون کمربندش را بست . هاي گردن را بستشی کالهخود را روي سر او گذاشت و پاد قالب» .کنممیباور «

تا آن موقع، مهتر مرکب او را آورده بود که اسب جنگی . که با وزن شمشیر کوتاه و خنجر سنگین شده بود

کرد که هزار سنگ س میبراي سوار شدن محتاج کمک بود؛ احسا. مخوفی بود و مثل خودش پوشیده از زره بود

سرانجام تبرش . پاد سپرش را به دستش داد؛ قطعه سنگینی از چوب آهن که نوارهاي فوالدي داشت. وزن دارد

».سرورم خوفناك شده«. شی عقب رفت و براندازش کرد. را داد

پادریک، اگه جنگ . تناسب شده، اما از لطفت متشکرماي بیسرور یه کوتوله در زره«: تیریون به تلخی پاسخ داد

با تبر سالم داد، اسبش را چرخاند و با یورتمه » .اش برسونبه ضرر ما پیش رفت، بانو رو به سالمت به خونه
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خدمتکارهایش با شتاب مشغول جمع پشت سرش، . کردشکمش چنان پیچ خورده بود که درد می. دور شد

هاي ارغوانی ها به شکل انگشتآمد، اولین اشعهدر شرق که خورشید داشت از افق باال می. کردن چادرش شدند

کرد تیریون به این فکر می. هاي درخشانی از ستارگان بودآسمان غرب بنفش تیره با خال. روشن باز شده بودند

آیا برادرش جیمی . ي بزدلی استو آیا دلواپس بودن نشانه... بیندت که میکه آیا آخرین طلوع خورشیدي اس

کرد؟قبل نبرد هیچ به مرگ فکر می

ها روي نشینکوه. کردانگیز که روح را منجمد مییک شیپور جنگی در دور دست به صدا درآمد، نتی بم و غم

ها خیلی از آن. کردندهاي وقیح تعریف میزدند و جکهاي مردنی خودشان سوار شده بودند، فحش داد میاسب

. سوزاندکرد، خورشید بازوهاي مه را میها را به حرکت دعوت میموقعی که تیریون آن. رسیدندمست به نظر می

ها باقی گذاشته بودند، از شبنم سنگین بودند و مثل این بود که خدایی موقع عبور، یک گونی هایی که اسبعلف

ها پشت سر تیریون راه افتادند، هر قبیله پشت سر رهبر خودش جمع نشینکوه. لی کردهالماس روي زمین خا

.شده بود

.زدندشکفت، خارهایش برق میارتش لرد تایوین لنیستر زیر نور سحر می

کمانداران پیاده . ي شاهی برافراشته بودهایش را روي جادهسر کوان پرچم. کردعمویش مرکز را فرماندهی می

هایشان از کمرشان آویزان بود، سه صف دراز در شرق و غرب جاده تشکیل داده بودند و با خونسردي ردانکه تی

دارها آرایش مربع شکل گرفته بودند؛ پشت سرشان ردیف پشت ها، نیزهدر میان آن. انداختندزه به کمان می

نظام سنگین، سر کوان و لرد سوارهسیصد . ي کوتاه و شمشیر ایستاده بودندردیف سرباز مسلح به تبر و نیزه

.شان احاطه کرده بودندخوردهلفورد، الیدن و سرت را با تمام مالزمین قسم

بیش از سه چهارم . جناح راست تماماً سواره بود، حدود چهار هزار نفر که زره کامالً سنگینشان کرده بود

تیریون . م ماربرند فرماندهی را به عهده داشتسر آدا. ها آنجا مثل مشت عظیم فوالدي تجمع کرده بودندشوالیه

پشت سر او . دید که پرچمدار او بیرق را گشود و تکان داد که باز شود؛ درختی سوزان، نارنجی به همراه دود

هال، خروس سویفت و تعداد زیادي پرچم دیگر در اهتزاز اي کریکتک شاخ بنفش سر فلمنت، گراز قهوه

.بودند
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در اطرافش قواي ذخیره تجمع کردند؛ نیرویی عظیم، . ا اشغال کرد که رویش خوابیده بوداي رپدرش همان تپه

کرد؛ روي لرد تایوین تقریباً همیشه فرماندهی ذخیره را انتخاب می. نیمی سواره، نیمی پیاده، در کل پنج هزار نفر

ی که به نیرویش بیشترین کرد، وقتی و جایرفت و پیشرفت نبرد در زیر پایش را تماشا میزمین مرتفع می

.شدشد، وارد میدان میاحتیاج پیدا می

ي پسرش جیمی را ي طالکاري شدهي رزم تایوین لنیستر، زرهزره. پدر واالمقامش حتی از دور باشکوه بود

ي زربافت دوخته شده بود، آن قدر سنگین بود که شمار پارچههاي بیشنل درازش از الیه. ساختشرمسار می

اي از پاهاي عقب خورد، چنان وسیع بود که بعد نشستن روي زین، بخش عمدهیورش چندان تکان نمیموقع 

ي عادي براي نگه داشتن چنان وزنی کافی نبود، براي همین شنل با یک جفت گیره. پوشاندنریان را می

ها، جفت آن. شدته میي جهش نشسته بودند، در جایش ثابت نگه داشها آمادهي شیر ماده که روي شانهمجسمه

هر . زداش هوا را شخم میغرید و با پنجهخود لرد تایوین لمیده بود، میشیر نري با یالی شکوهمند، روي کاله

زره متشکل از صفحات فوالدي سنگین با لعاب ارغوانی تیره . سه شیر روکش طال و چشمانی از یاقوت داشتند

ها روکش طال داشتند و ي خورشید طالیی بود، تمام گیرهدنش اشعهدور گر. و تزئینات ساخته شده از طال بود

.درخشیدفوالد سرخ آن قدر صیقل خورده بود که زیر نور خورشید مثل آتش می

راب استارك را آن طور که آخرین بار دیده بود به خاطر . شنیدهاي دشمن را میتیریون اکنون صداي طبل

به یاد آورد که . مرکزي وینترفل، شمشیر کشیده و براق در دستشآورد، روي تخت رفیع پدرش در تاالر 

ها در مقابل صورتش را ها چگونه از سایه به او یورش آوردند و ناگهان دندان نشان دادن و غرش آندایرولف

.آورد؟ این فکر مضطربش کردهایش را با خود به جنگ میآیا پسرك گرگ. توانست دوباره ببیندمی

. اندیشیدهتیریون متحیر بود که پسرك چه می. روي طوالنی بدون خوابشان حتماً خسته بودندپیادهها بعدشمالی

به این فکر بوده که موقع خواب غافلگیرشان کند؟ احتماش ضعیف بود؛ در مورد تایوین لنیستر هر چه هم 

.شد گفت که ابله استبگویند، نمی

مقابل صف، چشمش به پرچم افتاد؛ سه سگ سیاه روي در. کردپیش قراول داشت در جناح چپ تجمع می

بران نگاهی به . سر گرگور زیر آن روي بزرگترین اسبی نشسته بود که تیریون به عمرش دیده بود. اي زردزمینه

».همیشه در میدان جنگ یه مرد بزرگ رو دنبال کن«. او انداخت و تبسم به لبش نشست
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»به چه دلیل؟و «. تیریون نگاه تندي به او انداخت

».کنهاین یکی، نگاه هر کمانداري رو در میدان نبرد به خودش جلب می. سازندهاي چشمگیري میهدف«

».کنم، از این دید بهش توجه نکرده بودمتصدیق می«: دید، خندید و گفتاي میتیریون که کوه را با نظر تازه

ي زیاد خش کستري مات بود که بر اثر استفادهاش از صفحات فوالدي خاکلگان شکوهی با خود نداشت؛ زره

کرد و سربازانش را با شمشیرش به مواضع خودشان هدایت می. برداشته بودند و هیچ زینت یا نشانی نداشتند

: غریدداشت می. داد که انگار خنجري بود در دست مردي کوچکترچنان آن شمشیر دو دم بزرگ را تکان می

. رودخونه رو حفظ کن. چپ رو بگیر! جن«. که چشمش به تیریون افتاد» کشمشهر کی فرار کنه، خودم می«

».تونیاگه می

تیریون . هایی محتاج بود که بتوانند روي آب بدوندها، استارك به اسببراي دور زدن آن. سمت چپِ چپ

هنوز » .ودخونهنگاه کنید، ر«: با تبرش اشاره کرد و داد زد. افرادش را به سمت ساحل رودخانه هدایت کرد

. کردندعمق را خفه میها فضاي نواحی کمنی. آلود آب چسبیده بودفرشی از مه شفاف به سطح جریان سبز گل

به دشمن اجازه ندید . هیچ وقت از دیدتون دور نشه. هر اتفاقی بیفته، نزدیک آب بمونید. رودخونه مال ماست«

».ها بخورونیدردند، کیرشون رو ببرید و به ماهیهاي ما رو کثیف کاگه آب. بین ما و رودخونه بیاد

ها و همچنین باقی کالغ سنگی» !نصفه مرد«: ها را به هم کوبید و داد زدآن. 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 کردندگوش سیاه

»!نصفه مرد! نصفه مرد! نصفه مرد«. دکوبیدن

زمین ناهموار و پر از پستی و بلندي بود؛ نزدیک . تیریون با اسبش یک دور چرخید تا میدان نبرد را دید بزند

گرفت، آن طرف جاده در شرق ي شاهی با شیبی مختصر اوج میآلود بود، به سمت جادهرودخانه نرم و گل

. دار کرده بودند، اما بیشتر زمین به منظور کشت پاك شده بودها را لکهتپهيچند درخت، دامنه. سنگالخ بود

سر گرگور را . هاي چرم و فوالد، پیشانیش از عرق سرد بودزد و زیر الیهها میقلبش در سینه همگام با طبل

نظام بود، مالً سوارهاین جناح هم کا. کردداد و اشاره میتاخت و دستور میتماشا کرد که به باال و پایین صف می

هاي غرب تشکیل یافته قراول از تفالهدار سنگین بود، پیشاما برخالف راست که مشتی فلزي از شوالیه و نیزه
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هاي شخم زمین انضباط، زارعین روي اسبهاي چرمی، انبوهی از سواران مزدور بیکماندار سواره با جلیقه: بود

هاي لنیسپورت بدون تعلیم کافی، تیریون پدرشان، پسرهایی از کوچهي زدهو مسلح به داس و شمشیرهاي زنگ

.هاي اونشینو کوه

. توانست با سر تایید کندفقط می. »هاغذاي کالغ«: در کنارش آنچه را که به زبان نیاورده بود، بران زمزمه کرد

شماري شوالیه، با داد انگشتداري، تعداد قلیلی کماندار، تعآیا پدرش عقلش را از دست داده بود؟ هیچ نیزه

پدرش چطور انتظار داشت که این گروه ... عقل که تابع خشم بودي نامرغوب، زیر دست قلدري بیسالح و زره

مضحک، جناح چپش را حفظ کند؟

هایش را خزید و دستها به زیر پوستش میها چنان نزدیک بودند که ضربهطبل. فرصت تعمق پیدا نکرد

ریخت، پشت ها پایین میشمشیرش را کشید و ناگهان دشمن در مقابلشان بود؛ از باالي تپهبران. لرزاندمی

.کردشده پیشروي میهاي حسابدیواري از سپر و نیزه با قدم

لعنت به خدایان، : دانست در میدان، تعداد نفرات پدرش بیشتر است با خود اندیشیدتیریون با وجود اینکه می

پوش در راس بودند و پرچمدارشان درست در کنارشان هاي زرهرماندهانشان روي اسبف. ببین چقدر زیادند

و ... پوش گالورزهاها، تبر جنگی لرد سروین، مشت زرهي خورشید کاراستاركوودها، اشعهگوزن هورن. بود

سفید . یداین هم از اطمینان پدرش که لرد والدر نخواهد جنب. ها، آبی روي خاکستريهاي دوقلوي فريبرج

هاي ها باالي میلههاي پرچمهاي خاکستري انگار همگام با تکانشد، دایرولفخاندان استارك همه جا دیده می

.پسرك کجا بود؟ تیریون کشف نکرد. جهیدنددویدند و میدراز می

. انداختمیهارووووووووووو؛ 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 تیریون -دا دا-دا دا-هاي لنیسترها پاسخ دادند، داترومپت

قراري مرطوب؛ امیدوار بود کرد، نوعی بیدر شکمش آشوب احساس می. تر هستندتر و آشفتهرسید که ضعیف

.که بیمار از دنیا نرود

ت راستش از جایی که کماندارها در دو طرف جاده ایستاده بودند، تعداد زیادي شیپورها خاموش شدند، از سم

کشیدند، اما تیرهاي لنیسترها مانند ها شروع به دویدن کرده بودند و داد میشمالی. تیر به آسمان قوس برداشتند
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ردند و به زمین اي سکندري خوتگرگ رویشان ریخت؛ صدها تیر، هزاران، و فریادها به ناله تبدیل شد و عده

.گذاشتندتا آن موقع، سري دوم در هوا بود و کماندارها تیر سومشان را روي زه می. افتادند

سر گرگور شمشیر بزرگش را تکان داد و با . دا داااااااا-دا دا-دااا دا- دااا دا-ها باز به صدا درآمدند، داترومپت

ریون به اسبش مهمیز زد و صدایش را به هیاهو افزود، تی. فریاد دستوري داد، هزاران صدا به او پاسخ دادند

در شروعِ چهار » .یادتون باشه، به رودخونه بچسبید«: ها داد زدنشینبه کوه. قراول به جلو شتاب گرفتپیش

کرد و به تاخت از کنارش رد شد، ها بود، تا اینکه چال فریادي کشید که خون را منجمد مینعل، هنوز جلوي آن

هایشان تنها ها به دنبال آن دو یورش بردند، تیریون را در میان غبار سمنشینکوه. کشان تعقیبش کردهشاغا نعر

.گذاشتند

کرد و داران دشمن در مقابلشان شکل گرفته بود، یک جوجه تیغی دو الیه که برق فلزش کور میهاللی از نیزه

گرگور کلگان اولین کسی بود که در راس . بودي خورشید کاراستارك منتظرپشت سپرهاي بلوط با نشان اشعه

ها ها در آخرین لحظه جا زدند و قبل رسیدن به صف نیزهنیمی از اسب. ها رسیدچند سوار باتجربه به آن

تیریون دید که چندین مرد سرنگون . هایشان را دریدهاي تیز فوالدي سینهبقیه مردند؛ نوك. تاختشان متوقف شد

روي پاهاي عقبش بلند شده بود، نوك نیزه گردنش را خراشید و با سم آهنینش به جلو نریان کوه که. شدند

از هر طرف نیزه در بدنش فرو رفت، اما دیوار سپرها زیر . حیوان که برآشفته بود، به میان صف پرید. ضربه زد

خونین سقوط کرد و هاي اسب کوه با شیهه. ها از غوغاي مرگ حیوان کنار کشیدندشمالی. وزن او شکافته شد

.هاي سرخش را کشید، اما خود کوه سالم برخاست و با شمشیرش به اطراف ضربه زدآخرین نفس

ها درست شاغا قبل فرصت بسته شدن از شکاف ایجاد شده بین سپرها با سرعت تمام گذشت، سایر کالغ سنگی

ها جلوي او اما بیشتر آن» !دنبال من! برادران ماه! مردان سوخته«: تیریون داد کشید. پشت سرش رد شدند

نگاهش به تیمت پسر تیمت افتاد که اسبش موقع تاخت با تمام سرعت مرد و موقع سقوط حیوان، او از . بودند

ي یک مرد با لگد اسب ي کاراستارك به بدن یکی از برادران ماه را دید، ترکیدن سینهفرو رفتن نیزه. رویش پرید

دانست از کدام سمت آمدند، اما بین استارك و لنیستر ی تیر روي سرشان فرود آمد؛ نمیمشت. کان را تماشا کرد

تیریون سپرش را بلند کرد و زیر آن قایم . فرقی قائل نشدند، با برخورد به زره دفع شدند یا به گوشت فرو رفتند

.شد
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تیریون دید . کشیدندقب میي سوارها داشتند عها زیر قدرت ضربهگسست، شمالیجوجه تیغی داشت از هم می

دار فرود آمد، زنجیر و چرم و عضله و ریه را ي نیزهکه 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 . سرانجام مرده رها شد. شد، با تبر دست چپش سپري را دو نیم کردسمت راستش روي زمین کشیده می

.دو تبرش را به هم کوبید و غرید

سربازي . تا آن زمان دشمن به او رسیده بود و براي تیریون میدان نبرد به چند قدم زمین اطرافش کاهش یافت

اي دیگر عقب کشید، اما تیریون به اسبش مرد براي ضربه. ي او را هدف گرفت و تبر او نیزه را کنار زدسینه

بران را سه حریف دوره کرده بودند، اما او سر صاحب اولین نیزه را که به . مهمیز زد و مستقیم از روي مرد تاخت

یک نیزه، صفیر کشان از چپ به سمت . سمتش آمد قطع کرد و با پشت شمشیر به روي صورت مرد دیگر زد

کننده تاخت، اما دور زد و به سمت پرتاب. سپرش صداي برخورد با چوب بلند شدتیریون آمد و با برخورد به 

هاي تکه. تیریون دور او چرخ زد، روي چوب ضربات تبر فرود آورد. او سپر خودش را باالي سرش گرفت

بلوط به اطراف پراکنده شدند، تا اینکه شمالی تعادلش را از دست داد و سر خورد، در حالی که سپرش را 

ارزید، بنابراین زیر برد تبر تیریون بود و پیاده شدن به دردسرش نمی. مچنان باال گرفته بود، به پشت دراز شده

اي به او زد که موج برخورد به باالي او را همانجا رها کرد و سراغ مرد دیگري رفت، از پشت سر ضربه

به . آنجا در سمت راستش بود. انه گشتافسار کشید و دنبال رودخ. فرصت گیر آورده بود. بازویش تیر کشید

.نحوي دور خودش چرخیده بود

اي به شکمش فرو رفته و از پشتش نیزه. 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 شمالیدیگر کمکی نمی. خارج شده بود

.تیریون یورش برد. تگرف

هاي ي زنجیرباف دراز و دستکشقد بلند و الغر بود، زره. حریفش شمشیر در دست به مقابله با او برخاست

تیریون . ریختهایش میخودش را از دست داده بود و خون از زخمی رو پیشانی به چشمفلزي داشت، اما کاله

تیریون دور او » .کوتوله، بمیر«: ند آن را دفع کرد و داد کشیداي صورت او را هدف گرفت، اما مرد قد بلبا ضربه

طنین برخورد فلز روي . ي او فرود آورد، مرد دور خودش چرخ زدچرخید و ضربه پشت ضربه روي سر و شانه
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بران کدام گوري بود؟ مرد . تر و نیرومندتر از اوستفلز برخاست و تیریون به زودي متوجه شد که مرد چابک

تیریون در آخرین لحظه سپرش را باال آورد . اي به سمت تیریون روانه ساختي وحشیانهو ضربه» بمیر«: غرید

شمشیرزن نعره . هاي خرد شده از روي بازویش پایین ریختندتکه. و چوب زیر نیروي ضربه به داخل ترکید

موقعی که . ش به نوسان افتادي تیریون زد که سر، قدم به جلو انداخت و چنان محکم روي شقیقه»!بمیر«: کشید

تا اینکه اسب ... مرد بلند قد لبخند زد. شد، صداي خراشیده شدن مشمئزش کردتیغ روي فوالد عقب کشیده می

. آن وقت فریاد مرد بلند شد. ي مرد را تا استخوان لخت کردجنگی تیریون به سرعت یک مار قاپ زد، گونه

.و او مرد» خودت بمیر«: و گفتبه ا. تیریون تبرش را در سر او دفن کرد

اي که توپ شوالیه» !به خاطر ادارد و وینترفل! ادارد«: کرد، صداي فریاد شنیدموقعی که سالحش را آزاد می

قبل از اینکه تیریون فرصت کند که . چرخاند، با شتاب به سمتش یورش آوردخاردار گرزي را باالي سرش می

ي فلز خار گرز، الیه. هاي جنگیشان محکم به هم خوردندرا صدا بزند، اسبدهانش را باز کند و با فریاد بران 

. تبرش به همان سرعت از دست رفته بود. نازك دور آرنج راستش را به داخل فرو برد و مفصلش از درد ترکید

صدایی انزجارآور و. چرخید و این بار به سمت صورتش آمدبه شمشیر دست برد، اما گرز دوباره داشت می

آورد، اما وقتی نگاه کرد، آسمان تنها چیز باالي سرش به زمین خوردن را به یاد نمی. کردسپس داشت سقوط می

. به پهلو چرخ زد و سعی کرد که به روي پا بلند شود، اما درد بدنش را به لرزه انداخت و دنیا تار شد. بود

»شی، لنیستر؟تسلیم می. یون جن، تو مال منیتیر«. اي که او را سرنگون ساخته بود، باالي سرش آمدشوالیه

اي درآورد و به هر زحمتی که بود روي زانوها صداي خفه. تیریون فکر کرد که بله، اما کلمه در گلویش گیر کرد

...اش، هر چیزيگشت، شمشیرش، دشنهنشست؛ دنبال سالح می

مرد و اسب هر دو . سایه افکنده بودپوشش مانند کوه روي اوشوالیه روي اسب جنگی زره» شی؟تسلیم می«

هاي تیریون کرخت بودند، دست. چرخیدقیدي دور یک دایره میتوپ خاردار با بی. رسیدندعظیم به نظر می

چرخش دستش سرعت بیشتري » تسلیم شو یا بمیر«: شوالیه هشدار داد. دیدش تار بود، غالفش خالی بود

.گرفتمی

حیوان شیهه کریهی کشید و روي پاهاي . لند شد، سرش را به شکم اسب زدتیریون ناگهان به روي پاهایش ب

بارانی از خون و احشا روي صورت تیریون ریخت و اسب مانند . عقبش بلند شد؛ سعی داشت از درد بگریزد
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پایش . کندتیریون بعد آن متوجه شد که روبندش را گل گرفته و چیزي دارد پایش را له می. بهمن سرنگون شد

.آمدآزاد کرد، گلویش چنان خشک بود که به زحمت صدایش درمیرا 

»...تسلیم... «: هر طور که بود با صدایی ضعیف گفت

».بله«: اي پر از درد پاسخ دادناله

ساق . اسب دور از او روي سوارش سرنگون شده بود. خودش پاك کرد تا دوباره ببیندتیریون گل را از کاله

. اي گرفته بودي مشمئزکنندهستی که براي گرفتن سرعت سقوط استفاده کرده بود، زاویهشوالیه گیر کرده بود، د

. با دست سالمش با کمربندش ور رفت، شمشیرش را کشید و جلوي پاي تیریون انداخت» .شمتسلیم می«

».شم، سرورمتسلیم می«

جنگ ظاهراً . ز آرنجش برخاستوقتی دستش را تکان داد، درد ا. کوتوله با بهت خم شد و شمشیر را برداشت

ها هیچی زاغ. شماري جسد کسی نمانده بوددر این قسمت از میدان جز تعداد بی. او را پشت سر گذاشته بود

قراول آورده؛ دید که سر کوان مرکز را به حمایت از پیش. نشستندزدند و براي غذا خوردن مینشده چرخ می

ها روي دیواري ها درگیر بودند، نیزهروي شیب. ها عقب رانده بودباالي تپهها را بهها، شمالیي انبوه نیزهتوده

آسمان دوباره پر از تیر شد و مردان پشت . دار بودندآوردند که این بار بیضوي و گلمیخدیگر از سپرها فشار می

کنم که دارید فکر می«: ي گیر افتاده زیر اسب گفتبه شوالیه. دیوارهاي بلوط، زیر رگبار مرگبار از پا درآمدند

.مرد پاسخی نداد» .خورید، سرشکست می

صداي سم اسب از پشت سر، موجب شد که بچرخد، هر چند به خاطر عذاب آرنجش به زحمت شمشیر را نگه 

.بران افسار کشید و رو به پایین به او نگاه کرد. داشته بود

».مصرف از آب دراومديخیلی بی«: تیریون به او گفت

تیریون » .ولی خار کالهخودت رو گم کردي. رسه که خودت خوب از عهده براومديبه نظر می«: پاسخ دادبران

اسب منو . دونم کجاستدقیقاً می. گمش نکردم«. خار کنده شده بود. به باالي کالهخودش دست کشید

»بینی؟نمی
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تایوین از کنار رودخانه به تاخت گذشته ي لردها دوباره به صدا درآمده بودند و ذخیرهگشتند، ترومپتوقتی می

تیریون عبور پرشتاب پدرش را تماشا کرده بود؛ پرچم ارغوانی و طالیی لنیسترها باالي سرش تکان . بود

ي باقیمانده. زدهایشان برق میاش کرده بودند که نور خورشید روي نوك نیزهخورد و پانصد شوالیه احاطهمی

.ها مانند شیشه خرد شدورش آني یصفوف استارك، زیر ضربه

او و بران به دنبال . کرد، سعی نکرد که به کشتار ملحق شودتیریون با بازوي متورمش که زیر زره گز گز می

اولف پسر اومار در میان حوضی از خون لخته شده، دراز . ها یافتندها را بین کشتهخیلی از آن. افرادش رفتند

زیر یک درخت، . شده بود، یک دوجین از برادران ماه در اطرافش ولو بودندکشیده بود، دستش از آرنج قطع 

تیریون گمان . شاغا که بدنش را چندین تیر سوراخ سوراخ کرده بود، نشسته بود و سر کان روي دامانش بود

کارات اونا کان پسر «: شد، شاغا چشم گشود و گفتاند، اما وقتی از اسب پیاده میها مردهکرد که هر دوي آن

وقتی . اي از علت مرگ نداشتاش، هیچ نشانهي نیزه روي سینهقیافه، جز سرخیِ ضربهکان خوش» .رو کشتند

ها را یکی یکی آن. بران شاغا را به روي پاهایش بلند کرد، مرد بزرگ ظاهراً براي اولین بار متوجه تیرها شد

ماند فحش داد، موقع بیرون کشیدن چند جا میهایی که روي زنجیر و چرم به بیرون کشید، به خاطر سوراخ

موقعی که مشغول درآوردن تیرها بودند، چال دختر چیک . تایی که به گوشتش فرو رفته بودند مثل بچه نالید

تیمت را همراه یاران . ها نشان دادسوار بر اسب پیدایش شد و چهار گوش که تصاحب کرده بود به آن

نشین که به دنبال تیریون به میدان نبرد تاخته بودند، شاید از سیصد کوه. فتنداش سرگرم چپاول اجساد یاسوخته

.نصفشان زنده بودند

اش رسیدگی کند و به تنهایی به ي اسیر گرفته شدهها سپرد، بران را فرستاد که به شوالیهها را به زندهمرده

اش ي سینههاي صفحهکه مالزمش گیرهلرد تایوین کنار رودخانه نشسته بود و در حالی . جستجوي پدرش رفت

پیروزي خوبی بود، «: سر کوان وقتی تیریون را دید گفت. نوشیدکرد، از فنجانی جواهرنشان شراب میرا باز می

».هاي تو خوب جنگیدندوحشی

ن متعجبتو«. هاي طالیی، چنان سرد که لرز به بدن تیریون انداختچشمان پدرش روي او بود؛ سبز روشن با رگه

»هاتون بهم ریخت؟ ما قرار بود که سالخی بشیم، مگه نه؟کرد، پدر؟ نقشه
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ترین سربازهام رو در چپ قرار من کم انضباط«. اي عاري از احساس فنجانش را سر کشیدلرد تایوین با قیافه

تمال داره راب استارك پسري خامه، بیشتر از خردمند بودن اح. کردم که صفشون بشکنهبینی میپیش. دادم، بله

امیدوار بودم که اگه سقوط جناح چپ ما رو مشاهده کنه، به هواي تار و مار کردن اونا به شکاف . که متهور باشه

زدند و از پهلو بهش حمله دارهاي سر کوان چرخ میشد، نیزهبه محض اینکه کامالً درگیر می. یورش ببره

».روندندودخونه میآوردم اونو به سمت رکردند، وقتی من ذخیره رو میمی

».خبر باشمتون بیو 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 متالشی شدن کاذب، کمتر قانع کننده است و میل ندارم نقشه«

».کنهها معاشرت میوحشی

اش را درآورد، درد به باالي تیریون دستکش فلزي» .شما را بهم ریختندهاي من رقصحیف 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«: لرد تایوین اقرار کرد

».مثل اینکه زخمی شدي. پیروزیه

. خوب شد که متوجه شدید، پدر«: هاي بر هم فشرده گفتبا دندان. آغشته به خون بوددست راست تیریون 

دست ي تکتونم بهتون زحمت بدم که سراغ استادتون بفرستید؟ مگه از این فکر لذت ببرید که یه کوتولهمی

»...پسرتون باشه

وقتی سر آدام . برگرداندموجب شد که پدرش سرش را» لرد تایوین«قبل از فرصت پاسخ، فریاد اضطراريِ 

اش خون دهان اسب کف کرده بود و از گوشه. پرید، تایوین لنیستر برخاستماربرند از روي اسبش پایین می

هایش ریخته ي مسی که روي شانهمرد درازي بود با موهاي تیره. سر آدام روي یک زانو تعظیم کرد. ریختمی

. سینه، درخت سوزان خاندانش به رنگ سیاه نقش بسته بودياش جالي برنزي داشت و روي صفحهبود، زره

لرد سروین، سر ویلیس مندرلی، هریون کاراستارك، چهار . سرورم، ما چند تا از افسرهاي اونا رو اسیر گرفتیم«

».وود مرده و روس بولتون متاسفانه از چنگمون گریختهلرد هورن. فري
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»و پسره؟«: لرد تایوین پرسید

نظامشون در دوقلوها ي سوارهگن که با بخش عمدهمی. پسر استارك باهاشون نبود، سرورم«. کردسر آدام مکث 

».تازهاز رودخونه گذشته و داره به سرعت به ریورران می

اگر بدنش آن همه درد . پسري خام که بیشتر از خردمند بودن احتمال داره که متهور باشه: تیریون به یادش افتاد

.یدخندکرد، مینمی
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کتلین- 63

.جنگل پر از زمزمه بود

زیر . زدقرار آن چشمک میهاي بیپیمود و مهتاب روي آبدر پایین، نهر مسیر سنگالخش را روي کف دره می

کشیدند، کشیدند و روي زمین مرطوبِ پوشیده از برگ سم میهاي جنگی آهسته شیهه میدرختان، اسب

ها و خش خش فلزي گاهاً صداي برخورد نیزه. کردندهم مزاح میسوارهاي مضطربشان با صدایی گرفته با

. شنید، اما حتی آن صداها هم خفه بودندخفیف زنجیرها را می

درخواست کرده بود که موقع نبرد، افتخار » .دیگه نباید زیاد طول بکشه، بانوي من«: هالیس مولن گفت

. محافظین وینترفل حق او بود و راب از او دریغ نکرده بوديمحافظت از کتلین را داشته باشد؛ به عنوان فرمانده

سی نفر اطراف کتلین را گرفته بودند، با این ماموریت که نگذارند گزندي ببیند و در صورتی که نبرد به ضررشان 

ر خواست پنجاه نفر باشند؛ کتلین اصرار داشت که ده نفراب می. پیش رفت، او را به سالمت به وینترفل برسانند

سر سی نفر توافق کرده بودند، اما هیچ کدام راضی . کافی است و راب براي نبرد محتاج تمام شمشیرهاست

.نبودند

یا ... مرگ هال، شاید. دانست که شروعش به معناي مرگ استمی» .شهبه وقتش شروع می«: کتلین گفت

لین قانع بود که صبر کند، به کت. 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 کندزمزمه

پدرش همیشه . مردها همیشه او را در انتظار گذاشته بودند. انتظار کشیدن به هیچ وجه برایش تازگی نداشت

هاي و همچنان که آب» .ش، کت کوچولومنتظرم با«: گفترفت به او میوقتی به دربار یا جشن یا نبرد می

همیشه . ایستادهاي ریورران صبورانه منتظر میاستون در کنار جریان داشتند، او روي کنگرهردفورك و تامبل

ها هاي برجایستاد و از بین دندانهگشت، و اغلب کتلین چندین روز مراقب میداد برنمیهمان موقع که وعده می

افتاد که ایش میماند تا اینکه چشمش به لرد هاستر تالی روي اسب پیر قهوهبه راه میو شکاف تیراندازها چشم

: پرسیدشد، میوقتی براي به آغوش گرفتن او خم می. آمدداشت از ساحل رودخانه به سمت بارانداز می

»منتظرم بودي، کت کوچولو؟«
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وقتی . کشه، بانوي منزیاد طول نمی«: ه بودقول داد. برندون استارك هم از او خواسته بود که منتظر بماند

با این وجود، وقتی موعدش رسید، کسی که در سپت در کنار کتلین ایستاد، » .کنیمبرگشتم، با هم ازدواج می

.برادرش ادارد بود

. هایی روي زبانش براي جنگیدن تاختند به زحمت دو هفته در کنار تازه عروسش ماند و سپس او نیز با قول

نه ماه پر فراز و نشیب . داقل کتلین را با چیزي بیش از وعده تنها گذاشته بود؛ به او پسري بخشیده بوداو ح

در میان درد و خون او را به . جنگیدگذشت و راب در ریورران وقتی متولد شد که پدرش هنوز در جنوب می

...وچک بودچه ک. دنیا آورده بود، بدون اینکه بداند آیا ند هرگز او را خواهد دید

گفتند هیچ اي که میي طالکاري شدهراب و جیمی لنیستر، شوالیه... کشیدو اکنون براي راب بود که انتظار می

» .شهقراریه و زود عصبانی میکش آدم بیشاه«: عمویش بریندن به راب گفته بود. وقت صبور بودن را نیاموخته

.صحت داشتن این موضوع به گرو گذاشته بودو او زندگیشان و بهترین امید به پیروزي را روي

گشت، دست کتلین پسرش را تماشا کرد که بین سربازان می. ترسید، در ظاهرش چیزي مشهود نبوداگر راب می

. کرد که اسب مضطربش را آرام کندکرد، به سومی کمک میگذاشت، با دیگري شوخی میي یکی میروي شانه

کتلین مشاهده کرد که نسیم موي خرمایی . تنها سرش برهنه بود. داددا میاش موقع حرکت به آهستگی صزره

پانزده و تقریباً . جنباند و مبهوت بود که پسرش کی این همه بزرگ شدهپسرش را که شبیه موي خودش بود می

.همقد با کتلین

. ست و پنجاه رو تجربه کنهاجازه بدید که شانزده سالگی و بی. اجازه بدید بیشتر قد بکشه: از خدایان خواست که

کرد، وقتی او را تماشا می. لطفاً، لطفاً، لطفاً. اجازه بدید همقد پدرش بشه و پسر خودش رو در آغوش نگه داره

داشت، تنها چیزي که به ذهنش آن پسر جوان را که ریشش تازه روییده بود و دایرولفی در کنارش قدم برمی

.ش در ریورران در آغوشش نهادندرسید نوزادي بود که خیلی وقت پیمی

آیا احتمال . کجا بودند؟ دلواپس بود. شب گرم بود، اما تنها فکر ریورران براي به لرزه انداختن کتلین کافی بود

دار به راب سیصد نیزه. هاي او وابسته بودشان به صحت گفتهداشت که عمویش اشتباه کرده باشد؟ چقدر نقشه

سر بریندن بعد بازگشت گفته . ها باشندآنرا از جلو فرستاده بود تا مراقب پیشروي هافیش داده بود و آنبلک
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ما چند گشتی . اي بهش نرسیده، کماندارهاي من اجازه ندادندهیچ پرنده. دونه، سر جونم قسمجیمی نمی«: بود

خبر . فرستاده اطراف میباید نفرات بیشتري ب. دیدیم، اما اونایی که ما رو دیدند، زنده نموندند که خبر بدن

».نداره

»تعداد نفراتش چقدره؟«: پسرش پرسیده بود

دوازده هزار پیاده که در سه اردوگاه «: اي که کتلین خیلی خوب به یاد داشت گفتعمویش با لبخند بدقواره

اي براي محاصره کردن روش دیگه. جداگانه اطراف قلعه پخش شدند و بینشون رودخونه فاصله انداخته

».دو یا سه هزار سواره. شهریورران وجود نداره، اما این کار عامل شکستشون می

».کش سه برابر ما نیرو دارهشاه«: 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 . قع ترك دوقلوها داشتندلشکرشان بزرگتر از آنچه بود که مو

هاي ها بپیوندد و سایرین نیز بیرون خزیدند، شوالیهي بلوفورك به آنآورده بود تا موقع گذر از کنار سرچشمه

کنار اهمیت و سربازان فاقد رهبر که بعد از در هم شکسته شدن ارتش ادمور درخانه به دوش، لردهاي کم

هایشان را به شتاب انداخته بودند تا تا آنجا که جرات داشتند اسب. دیوارهاي ریورران، به شمال گریخته بودند

.قبل از اینکه جیمی از آمدنشان مطلع شود به این مکان برسند، و سرانجام موعدش نزدیک بود

پسر لرد والدر دو سال . یش نگه داشته بوداولیوار فري اسب را برا. شدکتلین پسر را تماشا کرد که سوار اسب می

هاي سپر راب را در محلشان بست و کالهخودش قالب. تر از راب بودتر و مضطربتجربهبزرگتر، اما ده سال کم

اي وقتی پسرش آن را روي صورتش پایین آورد، چقدر خوشش آمد؛ به جاي پسرش، شوالیه. را به دستش داد

وقتی راب . بین درختان که دور از دسترس ماه بود، تاریک بود. ي نشسته بودبلند باال روي نریان خاکستر
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پدر بهم . مادر، من باید به جلوي صف برم«. دیدسرش را برگرداند و به او نگاه کرد، پشت روبند تنها سیاهی می

».گفته که سربازها باید قبل از نبرد منو ببینند

».پس برو و بذار تو رو ببینند«

».دهامت میبهشون شه«

ده؟ اما سکوت را حفظ کرد و خودش را وادار کرد که به راب لبخند و کی به من شهامت می: با خودش فکر کرد

پشت . رفتراب اسب بزرگ خاکستریش را برگرداند و آهسته از او دور شد، گري ویند همقدم با او می. بزند

ساخت که این تعداد محافظ بپذیرد، کتلین اصرار وقتی راب کتلین را وادار. سر راب، محافظینش شکل گرفتند

ها براي افتخار تعداد زیادي از پسرهاي آن. 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 ادارد در میان سی نفر بودند، و پاتریک ملیستر، جان کوچولو آمبر، درین هورنکاراستارك و برادرش 

. تري چون سر وندل مندرلی و رابین فلینتگریجوي، حداقل پنج نفر از نسل والدر فري، به همراه مردان مسن

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

. ها نبودسایر لردها به خاطر این موضوع غرولندشان درآمده بود، اما کتلین حاضر به پذیرش شکایت آن

».نگه داشتن پسر منههاي شما مطرح نیست، مهم زنده و سالمي افتخار خاندانمساله«

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 کرداي در دوردست بلند شد، نالهصداي گنگ پرنده

گذرانده بود، به خوبی این صدا را از سالیانی که در وینترفل . ي دیگري پاسخ داد؛ سومی، چهارمیپرنده

. شد، وقتی که جنگل خدایان سفید و ساکن بودجانوري که در اوج زمستان مشاهده می. قرقی برفی. شناختمی

.هاي شمالی بودندها پرندهآن

.آمدندها داشتند میآن
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یهیات را به زبان او همیشه از کسانی بوده که عادت دارند بد» .اونا دارن میان، بانوي من«: هال مولن زمزمه کرد

».خدایان با ما باشند«. آورند

توانست بشنود، دور ها را میدر سکوت صداي آن. شد، سر تکان داددر حالی که جنگل اطرافش ساکت می

ها همراه با ي انسانشدند؛ حرکت تعداد زیادي اسب، صداي شمشیر و سپر و زره، زمزمهبودند ولی نزدیک می

.گاهو بیها و فحش دادن گاهخنده

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. اسبی خرناس کشید. نهر کوچک را شنید

حتی از این . با این حال تشخیص داد که خود اوستکرد، اما هاي درختان، وقتی که به کف دره نگاه میشاخه

اي و شنل ارغوانیش را سیاه اش و طالي مویش را نقرهماه زره. شد سر جیمی لنیستر را اشتباه گرفتفاصله، نمی

.کالهخود به سر نداشت. کرده بود

آمدند، یگري پشت او میي دعده. اي او را پنهان ساختندي نقرهآنجا بود و دوباره غیب شد، درختان باز زره

.نظام لنیسترها و سربازان قسم خورده و مزدور، سه چهارم سوارهستونی دراز از شوالیه

. سازند، در چادرش بشینهاون مردي نیست که وقتی نجارهاش برج فتح دیوار می«: سر بریندن قول داده بود

هاش به اطراف تا به حال سه بار با شوالیهها یا تسخیر یه پست نگهبانی سرسخت،براي تعقیب شبیخون زننده

».تاخته

سر جنبانده . ند خواندن نقشه را به او آموخته بود. کرداي را که عموي کتلین رسم کرده بود مطالعه میراب نقشه

وقتی تعقیبتون . هابا پرچم تالی. با چند صد نفر، نه بیشتر. اینجا بهش حمله کن«: و با انگشت اشاره کرده بود

».اینجا«. انگشتش کمی به چپ رفته بود» .کرد، ما منتظرشون هستیم

ها زیر پایشان بود، تپه پوشیده از درخت با ها آرامش داشتند، فرش ضخیمی از برگحاال شب، مهتاب و سایه

.شدها کاسته میرفت از تراکم بوتهتر میرسید، هر چه پاییني مالیمی به بستر نهر میزاویه

.ي احترام باال بردش روي اسب براي آخرین بار به او نگاهی انداخت و شمشیرش را به نشانهو حاال پسر
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ها آنو حاال صداي شیپور جنگی میج مورمونت بلند شد، یک دم کشیده که در دره تا شرق منعکس شد تا به 

.اطالع دهد که آخرین سوار جیمی وارد دام شده است

.وزه کشیدو گري ویند سرش را باال برد و ز

صداي هولناکی بود، صدایی . صدا به نظر رسید که مستقیم به کتلین استارك نفوذ کرد و او را به لرزه انداخت

اي نسبت به لنیسترهاي پایین احساسی مثل ترحم براي لحظه. ترسناك، با این حال آهنگ خودش را داشت

.پس مرگ چنین صدایی داشت. داشت

هاي لنیستر و فري آهنگ شرق و غرب، ترومپت. ي مقابل آمدنده بود که از تپههاروووووووووووو پاسخ جان گ

شد، شیپورهاي لرد کاراستارك اي باریک میدر شمال، جایی که دره به مانند آرنج خم شده. انتقام نواختند

ن عقب ها در نهر پاییکشیدند و اسبمردان داد می. انگیز خود را به آواز شوم افزودندصداي بم و حزن

.کشیدندمی

هاي درختان پنهان کرده بود، ي خود را ناگهان رها کرد؛ تیراندازهایی که راب بین شاخهجنگل نفس نگه داشته

در هر طرف، . ها ناگهان فضاي شب را پر کردها و اسبتیرهایشان را رها کردند و صداي فریادهاي انسان

ها را مخفی کرده بودند کنار آنرحم نوك هایی که درخشش بیهایشان را بلند کردند و خاك و برگسواران نیزه

پسرش » !وینترفل«: ي تیرها، صداي فریاد راب را شنیدهمراه با آه دوباره. ریختند تا برق فوالد تیز نمایان شود

.از او دور شد و افرادش را به پایین تپه هدایت کرد

اش کرده بودند و منتظر بود، همان طور فظینش احاطهحرکت نشسته بود، هال مولن و محاکتلین روي اسب بی

باالي تپه بود و درختان بیشتر اتفاقات پایین را مخفی . 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. کردندمی

.میان گیاهان ذوب شدندسایرین در 

. با این حال وقتی به سمت دیگر دره نگاه کرد، دید که سواران جان گنده از میان تاریکی درختان بیرون آمدند

تر انتها، و وقتی ناگهان از جنگل خارج شدند، به مدت یک لحظه، کوتاهصف درازي تشکیل داده بودند، صفی بی

اي از تپه ي نقرهها دید و مثل این بود که هزاران شعلهرا از نوك نیزهاز یک ضربان قلب، کتلین انعکاس مهتاب
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ها تنها مردانی بودند که براي کشتن یا کشته شدن با شتاب پایین آن وقت پلک زد و آن. ریختپایین می

.رفتندمی

شکستن نیزه، . کردمیشنید و دره صداها را منعکسبا این حال می. توانست ادعا کند که نبرد را دیدهبعد آن نمی

وقتی متوجه شد که دیگر چیزي » !ریورران و تالی! تالی«و » وینترفل«و » لنیستر«چکاچک شمشیر، فریاد 

هاي ها، قدمصداي سم. جنگ در هر طرفش زنده شد. براي مشاهده وجود ندارد، چشمانش را بست و گوش داد

بلوط و کشیده شدن فوالد روي فوالد، صفیر تیر، عمق، برخورد شمشیر به سپر هاي آهنین در آب کمچکمه

کردند، و دادند و براي ترحم التماس میمردها فحش می. ي هزاران اسبزدهي وحشتکوبش طبل، شیهه

یک . کردندهاي عجیبی با صدا میها بازيصخره). ماندندیا نمی(ماندند و زنده می) شدیا نمی(شد نصیبشان می

به دنبال ! به دنبال من«: زندچنان واضح شنید که انگار کنارش ایستاده است و داد میبار صداي راب را آن 

هاي دراز تیز را شنید، صداي دریده شدن و غریدن دایرولف او را شنید، صداي گاز گرفتن آن دندان» !من

.دتنها یک گرگ در میدان بود؟ اطمینان داشتن سخت بو. گوشت و فریاد وحشت و ترس انسان و اسب

سحر سرخی در شرق دمید، گري . صداها اندك اندك محو شدند و مردند، تا اینکه تنها صداي گرگ باقی بود

.ویند باز زوزه کشید

ي ابلقی به جاي نریان خاکستري که با خود به دره برده راب روي اسب دیگري پیشش برگشت، روي خواجه

ي بلوط نشسته بود، اما خود راب ظاهراً آسیبی سر گرگ روي سپرش دو نیم شده بود، زخم عمیقی رو. بود

زخمی «: گفت. اما وقتی نزدیک شد، کتلین دید که دستکش آهنین و آستین شنلش را خون سیاه کرده. ندیده بود

».شدي

. سرش را تکان داد» ...خون تارنه، یا شاید... نه، این«. راب سرش را بلند کرد، انگشتانش را باز و بسته کرد

».دونمنمی«

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. کشیدندپیشاپیشان بودند و بین خودشان سر جیمی لنیستر را می

».کششاه«: اینکه ضرورتی داشته باشد اعالم کرد
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از یک بریدگی روي فرق سرش، خون روي یکی از » .لیدي استارك«: کرد و روي زانوها گفتلنیستر سر بلند 

شمشیرم رو بهتون تقدیم «. فروغ سحر، برق طال را به موهایش پس داده بودریخت، اما نور کمهایش میگونه

».کردم، اما ظاهراً اونو جا گذاشتممی

شوهر . دخترهام رو بهم بدید. و برادرم ادمور رو بهم بدیدپدرم. خوام، سرشمشیرتون چیزي نیست که من می«

».واالمقامم رو بهم بدید

».متاسفانه، اونا رو هم جا گذاشتم«

».چه حیف«: کتلین به سردي گفت

».سرش رو قطع کن. بکشش، راب«: تیان گریجوي اصرار داشت

و پدرم . اش بیش از مرده ارزش دارهزندهنه، «: آورد پاسخ دادهاي خونینش را درمیپسرش موقعی که دستکش

».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

حتماً تمایل لرد کاراستارك . ي مادرم عمل کنید و حتماً به شدت ازش محافظت بشهطبق گفته«: راب دستور داد

».داره که سرش رو روي نیزه بزنه

لنیستر را بردند تا پانسمان شود و به زنجیر . و با دست عالمت داد» .خوادحتماً می«: جان گنده موافق بود

.کشیده شود

»خواد؟چرا لرد کاراستارك مرگش رو می«: کتلین گفت

»...اونا رو کشت... اون«. نشستت ند میراب به جنگل چشم دوخت، همان نگاه متفکرانه که اغلب به صور

».پسرهاي لرد کاراستارك رو«: گالبرت گالور توضیح داد
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».وودو همین طور درین هورن. هر دوشون، تارن و ادارد«: راب گفت

وقتی دید که شکست خورده، محافظینش رو . تونه از شجاعت لنیستر ایراد بگیرههیچ کس نمی«: گالور گفت

و کم . اد و راهش رو تا باالي دره باز کرد، با این هدف که به لرد راب برسه و ایشون رو بکشهتجدید آرایش د

».مونده بود که موفق بشه

شمشیرش رو در گردن ادارد کاراستارك جا گذاشت، بعد از اینکه سر تارن رو قطع کرده بود و «: راب گفت

اگه اونا سعی نکرده بودند که جلوش رو . زدا میتمام مدت منو صد. وود رو شکافته بودي درین هورنجمجمه

»...بگیرند

افراد تو کاري رو انجام دادند که سوگند . کردمبه جاي لرد کاراستارك، من باید عزاداري می... «: کتلین گفت

اما نه . دالوریشون رو تمجید کن. براشون گریه کن. موقع دفاع از سرورشون کشته شدند. خورده بودند، راب

ي پدرم شاید سر مار رو قطع کرده باشی، اما سه چهارم بدنش هنوز دور قلعه. فرصت عزاداري نداري. حاال

».ما یه درگیري رو بردیم، نه جنگ رو. 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 دادندي هر کشتهخورم که در ازاقسم می. ندیده

لرد وسترلینگ، لرد بینفورت، سر گارت گرینفیلد، لرد استرن، سر تایتوس . دوجین لرد پرچمدار اسیر گرفتیم

اش اهرزادهو سه لنیستر عالوه بر جیمی، خویشاوندهاي نزدیک خود لرد تایوین، دو خو... برکس، میلور از دورن

»...اشو پسر یکی از برادرهاي مرده

»و لرد تایوین؟ از قضا لرد تایوین رو هم گرفتید، تیان؟«: کتلین وسط حرف او پرید

».نه«: گریجوي پاسخی نداشت جز

».تا اون موقع، جنگ به هیچ وجه خاتمه نیافته«

».هنوز ریورران مونده. با مادرمهحق «. هایش کنار زدراب سرش را بلند کرد و موهایش را از روي چشم
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دنریس- 64
شد که به دل ي شنوایی بلند میهایشان صدایی در آستانهزدند، از بالها آهسته دور کال دروگو چرخ میمگس

.انداختدنی خوف می

گی از خط نازکی از عرق، به آهست. خاستندهاي سنگالخ برمیامواج گرما از تپه. رحم بودخورشید در اوج و بی

هاي هایشان، آهنگ موزون زنگتنها صدا، صداي یکنواخت سم اسب. چکیدهاي متورم دنی میمیان پستان

.موي دروگو و صداهاي گنگ پشت سرشان بود

.کردها را تماشا میدنی مگس

و هادر مرداب. گفتندها مگس خون میها به آنداترك. 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 نمیهاي راکد زندگی میبرکه

شد، دستش به هر وقت یکی به او نزدیک می. ها متنفر بوددروگو از آن. ریختندمرده یا در حال مرگ می

مدتی طوالنی . س هم از دست او در بروددنی ندیده بود که یک مگ. شدپرید و دور آن بسته میچابکی مار می

تر هایش سفتسپس انگشت. دادي آن گوش میداشت و به وز وز سراسیمهمگس را در مشت عظیمش نگه می

.شدي سرخی روي کف دستش دیده میگشود، لکهشدند و وقتی دستش را دوباره میمی

چند تاي دیگر . ي خشمگین دمش آن را راندها روي کپل نریان دروگو نشست و اسب با ضربهحاال یکی از آن

هاي هایش به تپهچشم. کال واکنش نشان نداد. شدندتر میکردند، نزدیک و نزدیکاطراف دروگو پرواز می

هاي ي نقش و نگار دارش، مرهمی از برگزیر جلیقه. اي دوردست خیره بود، افسار در دستش شل بودقهوه

مرهم میري . هاي علفی آن را برایش فراهم کرده بودندزن. پوشانداش را مینهي آبی، زخم سیانجیر و گل پخته

سوزاند و دروگو شش روز پیش، همراه با نفرین کردن مغ، آن را کنده و دور ماز دور خارش داشت و می

این سه روز . دیدندهاي علفی برایش شراب خشخاش هم تدارك میبخش بود و زنگل تسکین. انداخته بود

دار ي مادیان یا آبجوي ادویهیر خیلی زیاد نوشیده بود؛ وقتی شراب خشخاش دم دست نبود، شیر تخمیر شدهاخ

.نوشیدمی
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ي او دید که چقدر قیافهدنی می. پیچیدنالید و به خود میها میبا این حال، خیلی کم به غذا دست زده بود و شب

انداخت، با این وجود برخالف سابق توجه دروگو لگد میقرار بود و مثل اسب ریگو در شکمش بی. عبوس شده

هاي دنی خطوط جدیدي از خاست، چشماش برمیهر روز صبح که دروگو از خواب آشفته. را جلب نکرده بود

از سحر که سوار اسب شده بودند، دروگو . ترسانددنی را می. و حاال این سکوت. یافتنددرد را در صورتش می

گرفت و با رسیدن ظهر، دیگر از آن کرد، پاسخی جز غرولند نمیوقتی دنی صحبت می. بودیک کلمه حرف نزده

.هم خبري نبود

دیگري چرخ زد، روي گردنش نشست و به سمت . ي کال نشستي شانهها روي پوست برهنهیکی از مگس

شد و و راست میداشت و کال دروگو روي زین چپ نریان با سرعت ثابتی به جلو گام برمی. دهانش خزید

.دادندهایش صدا میزنگ

».خورشید و ستارگانم. دروگو. سرورم«: آهسته گفت. اي زد و به او نزدیک شددنی به پهلوي نقره

نفس دنی . اش در شیار بغل دماغ نشستمگس خون به زیر سبیل آویزان او خزید و روي گونه. شنیدظاهراً نمی

.بازوي او دست زدبا دستپاچگی به » .دروگو«. بند آمد

ها یک مگس. کال دروگو روي زین تلو تلو خورد، آهسته به یک سمت خم شد، با کله از روي اسب سقوط کرد

.لحظه پراکنده شدند، سپس دوباره دوره کردند و روي او جمع شدند

.سمت او دویداي پایین آمد و به توجه به شکمش، از نقرهیک بار هم شده بی» .نه«: دنی افسار کشید و گفت

نفسش با خشونت از گلویش در . وقتی دنی کنارش زانو زد، از درد نالید. اي و خشک بودعلف زیر دروگو قهوه

اش پراند و یکی ها را از روي سینهدنی مگس» .اسبم«. آمد و بدون اینکه دنی را بشناسد به او چشم دوختمی

.سوزاندا میپوست دروگو انگشتان دنی ر. را به مانند او له کرد

کوهولو از اسبش . دنی صداي سرعت گرفتن و فریاد هگو را شنید. هاي کال درست پشت سرشان بودندهمخون

.هایشان ماندنددو نفر دیگر روي اسب» .همخون من«: زد گفتموقعی که زانو می. پایین پرید

».نه.بتازیم. باید بتازیم«. و در آغوش دنی تقال کرد» نه«: کال دروگو نالید
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دنی به او . داد، اما صدایش محزون بودصورت پهنش چیزي بروز نمی» .از اسب افتاد«: هگو خیره به پایین گفت

».زنیماینجا اردو می. امروز به حد کافی حرکت کردیم. نباید این حرف رو بزنی«: گفت

زمین مناسب اردو زدن «. اي بود، مناسب سکونت نبودزمین 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 چرا، . هگو بهشون بگو که کال دروگو دستور توقف داده. زنیمما اینجا اردو می«: دنی تکرار کرد

ها رو بیار، باید فوراً چادر کال رو بر پا کوهولو، برده. متونم ادامه بدبگو که وقت زایمان من نزدیکه و دیگه نمی

»...کاتو. کنند

».گیرم، کالیسیاز تو دستور نمی«: کاتو گفت

با «. آمدها بین سایر مردمان بره پاي پیاده میهمسر خدا در ستون دراز برده» .میري ماز دور رو پیدا کن«

».اش پیش من بیارشصندوقچه

».دمانجامش نمی. مغ«. غره رفتتی سنگ به دنی چشمهایی به سخبا چشم

».دي که چرا از من سرپیچی کرديدي، وگرنه وقتی دروگو بیدار شد، بهش جواب پس میانجام 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 سایهها کنار تکه صخرهبرده. تمیري ماز دور بر خواهد گش

با این حال، وقتی دنی به کمک ایري و دوریا کال دروگو . کاست، چادر کال دروگو را برافراشتندبعد از ظهر می

ته بودند و در هاي ضخیم پر نقش و نگار روي زمین انداخفرش. کردرا به زیر ابریشم برد، گرماي هوا خفه می

اریا، دختر خجالتی که دنی بیرون دیوارهاي شهر قوم بره نجات داده بود، منقل . خوردهر گوشه متکا به چشم می

ظاهراً تمام چیزي » .نه، نه، نه«: او به زبان مشترك زمزمه کرد. دروگو را روي حصیر دراز کردند. روشن کرد

.بود که توانایی گفتنش را داشت
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هاي او را هاي سواري او را بگشاید و دوریا کمربند مدالیوناي دروگو نشست تا بندهاي کفشژیکوي جلوي پ

هاي چادر را باز بگذارد تا نسیم به داخل بوزد، خواست پردهایري می. باز کرد و جلیقه و شلوارش را درآورد

وقتی محافظینش . ویی ببیندگگذاشت که کسی دروگو را در این وضعیت ضعف و هذیاننمی. اما دنی اجازه نداد

».هیچ کس. ي من راه ندیدهیچ کس رو بدون اجازه«: ها را در بیرون گماشت و به جاگو گفترسیدند، آن

».میرهاون می«: زمزمه کرد. اریا با ترس به دروگو خیره شد

هنوز . قت بریده نشدهموش هیچ و. شهاون پدر نریانیه که بر دنیا چیره می. میرهکال نمی«. دنی به او سیلی زد

» .بندههایی رو که پدرش بهش داده به موهاش میزنگ

. ها رو برگردانددنی از آن. چشمانش ناگهان پر از اشک شد» .کالیسی، اون از اسب افتاد«: ژیکوي لرزان گفت

و . ده بودندها دیده بودند و بدون شک کنیزها و محافظینش نیز دیچنین بود، خودش و همخون! او از اسب افتاد

توانست سواري کالی که نمی. دانست که به چه معناستتوانستند سري نگهش دارند و دنی میچند نفر دیگر؟ نمی

.توانست فرمانروایی کند، و دروگو از اسب سقوط کرده بودکند، نمی

دوریا، اریا، آب . ایري، تشت رو فوراً بیار«. شدنباید تسلیم ناامیدي می» .باید بشوریمش«: با کله شقی گفت

.اي بود در پوست انسانکوره» .پیدا کنید، آب خنک، بدنش خیلی داغه

اي از ي آب را آورد، دنی تکهوقتی دوریا اولین خمره. ي چادر گذاشتندها تشت مسی سنگین را در گوشهبرده

کردند، اما او را میهایش به دنی نگاه چشم. ابریشم را خیس کرد تا روي پوست داغ پیشانی دروگو بگذارد

ترس » میري ماز دور کجاست؟«: دنی پرسید. اي خارج نشد، فقط نالیدوقتی لبانش را گشود، کلمه. دیدندنمی

.طاقتش را به سر آورده بود

».کنهکاتو پیداش می«: ایري گفت

مشتی از برگ خرد داد و با چند شیشه روغن تند و کنیزهایش تشت را با آب ولرم پر کردند که بوي سولفور می

شان در شکم بزرگش که بچه. شد، دنی کنار شوهرش زانو زدتا حمام آماده می. ي نعناع مطبوعش کردندشده

با انگشتانی مضطرب، موي او را باز کرد، درست همان طور که . ساختدرونش بود، نشستن را برایش دشوار می
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شوهرش وقتی . ها را یکی یکی کنار گذاشتت زنگبه دق. شب اول عروسیشان زیر ستارگان انجام داده بود

.کردها احتیاج پیدا میشد، دوباره به آنخوب می

ي ورود کالیسی، اندال اومده و اجازه«. جریان هوا به چادر وارد شد و آگو سرش را از میان ابریشم وارد کرد

».خوادمی

به شوالیه » .بله، بفرستش تو«: خاست گفتبرمیموقعی که به زحمت . ها براي سر جورا بوداسم داترك» اندال«

.دانست که چه باید کرد، او آن شخص بوداگر کسی می. اعتماد داشت

ي ورودي داخل شد و مدتی براي عادت کردن چشمانش به تاریکی مکث سر جورا با سر خم شده از زیر پرده

بازِ سواري پوشیده بود که بندشان تا زانو هاي رو در گرماي مهیب جنوب، شلوار گشاد ابریشمی و دمپایی. کرد

اش برهنه بود و اي سفید رنگ، سینهزیر جلیقه. غالفش از کمربند بافته شده از موي اسب آویزان بود. رسیدمی

گن که کال دروگو از می. صحبتش دهن به دهن در تمام کاالسار پیچیده«. پوستش را خورشید سوزانده بود

».اسبش افتاده

».گی به من داري بهش کمک کنبه خاطر عشقی که می. بهش کمک کن«: اس کرددنی التم

کنیزهات رو بیرون «. مدتی طوالنی و به دقت به دروگو نگاه کرد و سپس به دنی رو کرد. شوالیه کنار او زانو زد

».بفرست

وقتی تنها . بیرون راندایري بقیه دخترها را از چادر به . اي کردگلویش 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 کردهاي سیاه و گل خشک آبی از روي سینهخراشیدن برگ

سر جورا با چاقویش گل خشک را شکست و . داشتخشتی قوم بره شده بود، و به همان آسانی ترك برمی

اي از زخم برخاست، آن قدر تند که کم بوي زننده. ها را یکی یکی برداشتها را از روي پوست کند، برگتکه

.ي دروگو به خاطر فساد، سیاه و براق بودها آغشته به خون و چرك بودند، سینهبرگ. ماند دنی باال بیاورد

».نه، نه، لطفاً، خدایان صداي منو بشنوید، نه«: دنی ریخت و زمزمه کردهاي اشک به گونه
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.کردخون سیاه، آهسته و غلیظ از زخم باز تراوش می. جنگیدکال دروگو به خودش پیچید؛ با دشمنی نامرئی می

».شه، پرنسسکال شما مرده محسوب می«

هاي کوچک خودش ي او را با دستبزرگ پینه بستهدنی دست» .نه، اجازه نداره بمیره، نباید، فقط یه زخم بود«

»...دم که بمیرهبهش اجازه نمی«. گرفت و محکم نگه داشت

هات رو نگه دار، اشک. کالیسی باشید یا ملکه، اون دستور خارج از توان شماست«. 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 بزرگیهخیلی دور در جنوبه، در انتهاي دنیاي شناخته شده، با این حال می. به نظرم به آشائی«

به محافظینتون اعتماد دارید؟ . داي نکنیشه، فکر دیگهسفر سختی می. کنیمکشتی براي برگشت به پنتاس پیدا می

»با ما میان؟

روي » ...کال دروگو بهشون دستور داده که امنیت منو تضمین کنند، اما اگه اون بمیره«: دنی با تردید پاسخ داد

وارث دروگو رو حامله . چرا باید فرار کنیم؟ من کالیسی هستم. شممتوجه نمی«. برجستگی شکمش دست کشید

»...شهوگو کال میاون بعد در. هستم

قدرت دروگو . کنندها از یه نوزاد شیرخوار تبعیت نمیداترك. پرنسس، به من گوش کنید«. سر جورا اخم کرد

ها وقتی دیگه نباشه، ژاکو و پونو و سایر کاس. کردند، فقط و فقط همینچیزي بود که اونا در برابرش سر خم می

اي داشته برنده تمایل نداره که رقیب دیگه. ه جون خودش میفتهجنگند و این کاالسار بسر مقامش با هم می

»...دنها میاونو به سگ. شهي شما گرفته میاون پسر به محض تولد از سینه. باشه

»کشند؟ي کوچولو رو میاما چرا؟ چرا یه بچه«: دنی با حزن گفت

بهتره که بچه . پیشگویی شده. شهچیره میشه که بر دنیا گن که نریانی میها میاون پسر دروگوست و عجوزه«

».رو بکشند تا اینکه این خطر رو بپذیرند که بعد مرد شدن دچار خشمش بشن
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دنی داستانی را به خاطر آورد که ویسریس تعریف کرده بود، . شنیدبچه در شکمش لگد انداخت، انگار می

پسر او نیز نوزاد بوده، با این حال از آغوش .هاي ریگار آورده بودندهاي غاصب سر بچهداستان بالیی که سگ

اونا نباید به پسرم «: نالید. این رسم مردها بود. مادر به زور گرفته بودند و سرش را به دیوار کوبیده بودند

»...هاي دروگودم که ازش محافظت کنند و همخونبه محافظینم دستور می! اي برسونندصدمه

اونا تو رو به . دونی، دخترماینو می. میرههمخون با مرگ کالش می«. ذاشتهاي او گسر جورا دست روي شانه

وقتی انجامش ... ایه که نسبت به کال در زندگی دارندبرند، این آخرین وظیفهها میوییس داترك پیش عجوزه

».شندادند، در سرزمین شب به دروگو ملحق می

دانست که هاي هولناك بگذراند، ولی میرا با آن پیرزنخواست به وییس داترك برگردد و باقی عمرش دنی نمی

با . دروگو بیش از خورشید و ستارگانش بوده؛ او سپري بود که ضامن امنیتش بود. گویدشوالیه حقیقت را می

».کنمنمی«. دست دروگو را دوباره گرفت» .کنممن ولش نمی«: کله شقی و عاجزانه گفت

روزها . میري ماز دور وارد شد و تعظیم بلندي کرد. که سرش را برگرداندي ورودي چادر باعث شدحرکت پرده

ریخت و زیر ها خون میراهپیمایی پشت سر کاالسار، نحیف و لنگش کرده بود، پاهایش تاول زده و از آن

وقتی چشم . ي همسر خدا وارد شدندپشت سر او کاتو و هگو با صندوقچه. هایش گود افتاده بودچشم

ي زخم دروگو افتاد، صندوقچه از انگشتان هگو لغزید و محکم روي کف چادر افتاد و کاتو به منظرههاهمخون

.فحش چنان تندي داد که هوا را سوزاند

».زخم چرك کرده«. ي دروگو را برانداز کردحالت و مردهمیري ماز دور صورت بی

. ي میري زد که او را به زمین انداختبه گونهي محکمی هگو با مشت چنان ضربه» .تقصیر توئه، مغ«: کاتو گفت

.سپس همان جا که افتاده بود، به او لگد زد

»!بس کنید«: دنی فریاد زد

روي زمین به چهار میخ . ببرش بیرون. لگد براي یه مغ زیادي ترحم آمیزه«: کاتو هگو را عقب کشید و گفت

. کنندها هم ازش استفاده میشون تموم شد، سگو وقتی کار. گذره سوارش بشهکشیمش تا هر مردي که میمی
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هاي رودخونه توي رحمش تخم مگس. رسههاي الشخور میهاش به کالغکنه و چشمراسو شکمش رو پاره می

هاي به سختی آهن خودش را به گوشت نرم زیر بغل همسر انگشت» ...نوشنداش رو میریزند و چرك سینهمی

.لند کردخدا فرو برد و او را به زور ب

».دم بهش صدمه بزنیدنه، اجازه نمی«: دنی گفت

. اش کنار کشیدند و تقلید هولناکی از لبخند را به نمایش گذاشتنداي پوسیدههاي قهوههاي کاتو از روي دندانلب

میان سر جورا به» .ي این زن مقصريبه اندازه. گی نه؟ بهتره دعا کنی که تو رو کنار مغت نبندیمنه؟ به من می«

پرنسس هنوز کالیسی . زبونت رو مهار کن، سوارکار«. ها قدم گذاشت و شمشیرش را در غالف شل کردآن

».توئه

».وقتی اون بمیره، دختره دیگه چیزي نیست. فقط تا وقتی که همخون من هنوز زنده است«: کاتو به شوالیه گفت

».سر جورا، محافظینم رو صدا کن. ر اژدها بودمقبل کالیسی شدن، من از تبا«. چیزي به قلب دنی چنگ انداخت

.هگو با اخم به دنبال او از چادر خارج شد» .کالیسی... فعالً. ریمنه، ما می«: کاتو گفت

هاش در گن یه مرد و همخونها میداترك. این آدم نیت خیر نسبت به شما نداره، پرنسس«: مورمونت گفت

».شناسهیه مرده ترس نمی. و، این زندگی به انتها رسیدهزندگی واحدي شریک هستند و به نظر کات

بیش از » .تون رو بپوشیدبرید و زره. سر جورا، شاید به شمشیر شما احتیاج داشته باشم. کسی نمرده«: دنی گفت

.آن ترسیده بود که شهامت اقرارش را حتی به خودش داشته باشد

.ارج شداز چادر خ» .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

».و حاال تو باید کال رو نجات بدي، لطفاً«: دنی گفت

به سراغ دروگو رفت که روي حصیر » .گنکنند، بهش میاز برده درخواست نمی«: میري به تندي پاسخ داد

از حد مهارت یه شفادهنده . کنهخواهش یا دستور، فرقی نمی«. سوخت و مدتی طوالنی به زخم خیره شدمی
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ي خشخاش تسکین با شیرهدرد رو«. ها را با انگشتش گشودیکی از آن. هاي کال بسته بودندچشم» .خارجه

».دادمی

».بله«: دنی اقرار کرد

».نزن براش مرهم ساختم و با پوست بره بستم- دست-من با گزنه و بهم«

».دهنده ساختندهاي علفی براش یه مرهم مرطوب و تسکینزن. کندش. سوزونهگفت که می«

».دونندي شما هم میموآتش قدرت شفاي زیادي داره، اینو مردهاي بی. سوزوند، بلهمی«

».کنم که نگهش دارهاین 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«

».یش ما رفتهتا صبح از پ. تر کنم تا بدون احساس درد به سرزمین شب وارد بشهآسون

چکار کرده بود که خدایان چنین ظالم بودند؟ سرانجام جاي امنی . ي دنی فرو رفتندسخنانش مانند چاقو به سینه

اش داشت از و حاال همه. سرانجام عازم خانه بود. ي عشق و امید را چشیده بودپیدا کرده بود و سرانجام مزه

یه جور ... حتماً یه راهی بلدي. خورما آزادت کنم، قسم مینه، نجاتش بده ت«: التماس کرد... رفتدست می

»...جادو، یه جور

صدایش » .سحري وجود داره«. میري ماز دور راست ایستاد و با چشمانی به سیاهی شب، دنریس را برانداز کرد

. رگ تمیزترهگن که مها میبعضی. اما مشکله، بانوي من، و تاریک«. 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

».سرزمین سایه بود

»!پس تو واقعاً یه مغی«. سرما به وجود دنی نشست

داره، بانوي دیگه فقط یه مغ توانایی نجات دادن سوارکار شما رو «. میري ماز دور لبخند زد» خوشتون نمیاد؟«

».اينقره
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»اي نداره؟راه دیگه«

».هیچی«

.کال دروگو نفس بلندي کشید و بدنش به لرز افتاد

».نجاتش بده«. نشست؛ او از تبار اژدها بودنباید به دلش واهمه می» .انجامش بده«: دنی بدون تامل گفت

».بهایی داره«: همسر خدا هشدار داد

».که خواستیدیم، هر چی بهت طال و اسب می«

».تونه زندگی رو جبران کنهتنها مرگ می. این جادوي خونه، بانو. موضوع طال و اسب نیست«

» مرگ من؟«. ي پاهایش به جلو و عقب تاب خورددنی حمایتگرانه خودش را بغل کرد و روي پاشنه» مرگ؟«

اي تبار اژدها بود، واهمهاو از . به خودش گفت که اگر ضروري است، حاضر است که به خاطر دروگو بمیرد

.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

».ن رو صدا بزنیدخدمتکارهاتو. شهشما دستور دادید، پس انجام می«. اي مصمم سر تکان دادمغ با قیافه

نه، «: کردپیچید و ضعیف زمزمه میگذاشتند، او به خودش میوقتی راکارو و کارو، کال دروگو را در تشت می

.با فرو رفتن در آب، ظاهراً تمام توانش از بدنش مکیده شد» .نه، باید بتازیم

ن عظیم سرخ را به درون چادر جاگو نریا. پس انجامش دادند» .اسبش رو بیارید«: میري ماز دور دستور داد

. هایش را به باال چرخاند و شیهه کشید و پس رفتوقتی بوي مرگ به مشام حیوان خورد، چشم. هدایت کرد

.براي نگه داشتنش، سه مرد الزم شدند

»خواي کنی؟چکار می«: دنی پرسید
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».راهش اینه. خون الزم داریم«: میري پاسخ داد

افتاد، باك، زود به خنده میجوانی شانزده ساله بود، به باریکی شالق، بی.جاگو دست روي ارخ عقب کشید

کالیسی، شما نباید «: جلوي دنی به زانو افتاد و تمنا کرد. شدي آغاز رشد سبیل روي لب باالیش دیده میسایه

».بذارید این مغ رو بکشم. این کار رو بکنید

».اونو بکشی، کالت رو کشتی«: دنی گفت

».جادوي خونه، قدغنهاین «

در وییس داترك، کال دروگو یه نریان کشت و من قلبش رو خوردم، . گم قدغن نیستمن کالیسی هستم و می«

».فرقی نداره. این همونه. تا به پسرم قدرت و شهامت ببخشه

به مانند یک کال . کردانداخت و مقاومت میراکارو، کارو و آگو نریان را به سمت تشت کشیدند، حیوان لگد می

میري ماز دور کلماتی از زبانی را . کردور بود و خون و چرك از زخمش به آب تراوش میمرده در آب غوطه

باستانی به . دنی هیچ متوجه نشد که از کجا آمد. دانست و چاقویی در دستش ظاهر شدزمزمه کرد که دنی نمی

مغ آن را زیر سر . هاي کهناش پوشیده از نشانرسید؛ ساخته شده از برنز سرخ، به شکل برگ، تیغهنظر می

سرنگون . باشکوه حیوان، روي گلو کشید و اسب شیهه زد، لرزید، فوران سرخی از خون از او بیرون ریخت

: خواندریخت، میري میهمچنان که خون اسب به حمام دروگو می. شد، اما محافظین دنی سرپا نگهش داشتندمی

».نتقل شو، قدرت حیوان به انسان منتقل شوقدرت مرکب به سوارکار م«

کرد، انگار ترسیده بود؛ از دست زدن به گوشت مرده هراس داشت، جاگو که براي نگه داشتن وزن نریان تقال می

توانست زندگی دروگو را اگر می. فقط یک اسب: دنی با خودش اندیشید. ترسید که رهایش کنداما همچنین می

.اضر بود بهایی هزار برابرش را بپردازدبا مرگ یک اسب بخرد، ح

میري ماز . اي شده بود و جز صورت، چیزي از دروگو معلوم نبودوقتی گذاشتند که نریان بیفتد، آب سرخ تیره

وقتی . کننددانست که این کار را میمی» .بسوزونیدش«: ها گفتدنی به آن. اي براي الشه نداشتدور استفاده

هاي شب گذاشتند تا براي رسیدن به سرزمینکشتند و زیر توده هیزم او میرا میمرد، مرکبشیک مرد می
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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 بودندهاي سرخ داشتند و قالیلکه

دودي با عطر تند برخاست، بویش نسبتاً . ها ریختز دور گرد سرخی روي زغالمیري ما. ها روشن بودندمنقل

اما دیگر بیش از آن پیش رفته بود که جا . خوشایند بود، اما اریا با گریه گریخت و ترس به وجود دنی نشست

».ايباهاشون برو، بانوي نقره«: میري ماز دور به او گفت. کنیزهایش را به بیرون فرستاد. بزند

تنهاش . اي که در درونمه حیات بخشیداین مرد منو به زیر ستارگان برد و به بچه. مونممن می«: دنی گفت

».ذارمنمی

آواز من نیروهاي باستانی و . وقتی شروع به آواز خوندن کردم، هیچ کس نباید به این چادر وارد بشه. مجبورید«

».اي نباید به اونا بیفتهچشم هیچ انسان زنده. قصندرها اینجا میامشب مرده. کنهاي رو تحریک میتیره

ي روي تشت خم شد، روي حمام خون دروگو، و بوسه» .شههیچ 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. مان سرخ تندي بودبیرون، خورشید نزدیک به افق بود و آس

اي براي سوزاندن نریان مرده جاگو و آگو چاله. وزیدباد داغی می. چادرها و حصیرهاي خواب پخش بودند

. هایی به مانند نقابی برنزي و چشمانی سیاه به دنی زل زده بودندجمعیتی جمع شده بود که با صورت. کندندمی

هاي عرق روي پیشانی پهنش چشمش به سر جورا مورمونت افتاد که حاال زنجیر و چرم پوشیده بود و دانه

هاي دنی وقتی جا پاهاي سرخی را دید که چکمه. ها به پیش دنی باز کردراهش را از میان داترك. نشسته بودند

»احمق کوچولو، چکار کردي؟«: پرسیدبا صدایی خشک . اش نماندروي زمین بجا گذاشته بودند، رنگ به چهره

».دادمباید نجاتش می«

»...احتیاجی نبود. رسوندم، پرنسسشما رو به سالمت به آشائی می. تونستیم فرار کنیممی«

»واقعاً پرنسس تو هستم؟«

».خدایان به ما رحم کنند. دونید که هستیدمی«
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».پس حاال بهم کمک کن«

».ستم که چطوريدونکاش می«. سر جورا اخم کرد

ها چیزهایی برخی از داترك. صداي میري ماز دور به صداي بم موزونی بلند شد که لرز به فقرات دنی انداخت

هاي خون روي ابریشمی که لکه. درخشیدهاي داخلش میچادر با نور منقل. زمزمه کردند و عقب کشیدند

.هاي متحرکی افتادداشت، چشمش به سایه

.رقصید و تنها نبودت میمیري ماز دور داش

».این کار نباید انجام بشه«: کاتو غرید. ها دیدهاي داتركدنی 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

.کردندهایی که با چاقو و سوزن و آتش درمان میخواجه

».شهاین کار انجام می«: پاسخ داددنی

و کوهولو، کوهولوئی که روز تولد دروگو زندگیش به او وابسته شده بود، کوهولوئی که » .مغ«: هگو غرولند کرد

.همیشه با دنی مهربان بود، روي صورتش تف کرد

.مت چادر به راه افتادارخش را کشید و به س» .میري مغ، اما اول اون یکی باید بمیرهتو می«: کاتو وعده داد

دنی به روي زانوها . شانه او را گرفت، اما کاتو او را به کنار هل داد» .نه، تو نباید این کار رو بکنی«: دنی داد زد

جلوش رو «: به محافظین خودش دستور داد. اش محافظت کندهایش را روي شکم گرفت تا از بچهافتاد، دست

».بکشیدش. بگیرید

ي شالقش دست برد و به جلو قدم برداشت، اما کارو به دسته. کنار ورودي چادر ایستاده بودندراکارو و کارو 

به زیر بغل کارو خورد، فوالد تیز براق، چرم و پوست را . کاتو با وقار یک رقاص چرخید و ارخش برخاست

که نفسش گرفته بود خون فواره زد، سوارکار جوان. هاي سینه گذشتپاره کرد و از میان ماهیچه و استخوان
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» .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 پاشیدارخ چنان سریع به حرکت افتاد که خون کارو مثل فواره. کاتو فحش بر لب برگشت

ده به صورت سر جورا جلوي آن را گرفت، مدتی ثابت و لرزان نگه داشت و کاتو از شمشیر دراز یک قدم مان

اي سنگین دور شوالیه پیرهن زنجیرباف پوشیده بود، دستکش و ساقپوش فلزي داشت و حلقه. خشم غرید

.گلویش را گرفته بود، اما کالهخودش را نپوشیده بود

سر جورا حداکثر تالشش را . صاعقه روي شوالیه فرود آمدکاتو به عقب جهید، ارخ دور سرش چرخید و مانند 

. آمدند که انگار کاتو چهار ارخ و به همان تعداد دست داشتکرد، اما آن چنان سریع میبراي دفع ضربات می

ناگهان . دیدها را میشنید، با برخورد تیغ به دستکش، پریدن جرقهصداي برخورد شمشیر به زنجیر را می

سمت چپ صورت شوالیه از خون سرخ شد و . رفت و حمالت کاتو شدت گرفتعقب میمورمونت عقب 

اش کرد و او را بزدل و بچه ننه و کاتو مسخره. اي روي باسن، زنجیر را شکافت و او را به لنگش انداختضربه

رش داخل رحم دنی، پس. ارخ زیر نور سرخ غروب برق زد» !وقت مرگت رسیده«. پوش نامیداي زرهخواجه

تیغ خمیده از کنار تیغ راست گذشت و به جایی از باسن شوالیه که زنجیر بریده شده بود . زدوحشیانه لگد می

.فرو رفت

کاتو فریاد . هایش خیس شدنددنی درد تیزي در شکمش احساس کرد و ران. مورمونت نالید و سکندري خورد

.گیر کرداي پیروزي کشید، اما ارخ به استخوان خورده بود و لحظه

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 چنان . اي پوست و کمی گوشت آویزان ماندساعد کاتو از رشته

.شدید بود که صورت کاتو به نظر ترکید

هاي میري ماز دور در داخل چادر به صداي انسان شباهتی نداشت، کارو در حال ند، نالهزدها داد میداترك

جنگید، ارخ راکارو با هگو می. دنی با فریاد کمک خواست، اما کسی نشنید. کردجان کندن، براي آب التماس می

ده شد و سوار همخون شالق عقب کشی. با ارخ، تا اینکه شالق جاگو مثل رعد صدا داد و دور گلوي هگو پیچید
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راکارو فریاد کشان به جلو پرید و ارخش را با هر دو دست روي سر هگو . تعادل و شمشیرش را از دست داد

کسی سنگی انداخت و وقتی دنی نگاه کرد، . تیغ بین دو چشم گیر کرد و سرخ و لرزان باقی ماند. فرود آورد

هاي سنگ» .کنید، زیادي سنگین شده، بها زیادي سنگین شدهنه، نه، لطفاً بس «: نالید. اش خونی شده بودشانه

هایش به موهاي انگشت. سعی کرد به سمت چادر بخزد، اما کوهولو او را گرفت. بیشتري به سمتش پرت شدند

و » .امبچه«: دنی چاقوي سرد را روي گلویش حس کرد و فریاد کشید. او فرو رفتند و سر دنی را عقب کشید

تیر آگو به زیر بغلش فرو رفته بود و ریه و قلب را سوراخ . یدند؛ کوهولو در همان لحظه مردشاید خدایان شن

.کرده بود

صدا به ها بیشوند؛ داتركوقتی سرانجام دنریس قدرت بلند کردن سرش را یافت، دید که جمعیت پراکنده می

خورشید غروب . تاختندور میکردند و به دبرخی اسب زین می. گشتندچادرها و حصیرهاي خوابشان برمی

هاي عظیم نارنجی با خشم به آسمان جرقه تف ها در سراسر کاالسار روشن شده بودند، شعلهآتش. کرده بود

نفسش برید؛ هر چه توان داشت براي . سعی کرد که برخیزد و درد مانند مشت یک غول او را فشرد. کردندمی

.زدندها چرخ میداخل چادر، سایه. ه مانند سرود عزا بودصداي میري ماز دور ب. بلعیدن هوا الزم بود

صورتش را خون لزج کرده بود و دنی . دستی دور کمرش را گرفت و سپس سر جورا او را به روي پا بلند کرد

شنید که شوالیه با . درد دوباره تیر کشید و در آغوش او لرزید. دید که نیمی از گوشش را از دست داده است

موج دیگري از درد بلند . دانستترسیدند؟ جواب را میاین همه می. زندکنیزهایش را براي کمک صدا میفریاد 

مثل این بود که پسرش در هر دست چاقویی داشت و راهش را به خارج . شد و دنی فریادش را خفه کرد

».ها رو بیارقابله. دوریا، لعنت به تو، بیا اینجا«: سر جورا غرید. بریدمی

».گن کالیسی نفرین شدهمی. اضر نیستند که بیانح«

».کنمیا میان یا سرشون رو قطع می«

».اونا رفتند، سرورم«. دوریا به گریه افتاد

»!ببرینش پیش مغ«آگو بود؟ » .مغ«: شخص دیگري گفت
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اي از ي کشیدهالهها نباید این کار را بکنند، اما وقتی دهانش را باز کرد، نخواست بگوید که نه، آننه، دنی می

رقصیدند دیدند؟ داخل چادر اشکال میمشکلشان چه بود، نمی. درد از آن گریخت و عرق به تمام بدنش نشست

گرگ . ي برخی روي ابریشم شباهتی به انسان نداشتي تیرهسایه. زدندو دور منقل و حمام خون چرخ می

.تش بودهاي آبزرگی 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 نشداي از صدا از لبنه؛ فریاد زد، شاید هم تنها این طور فکر کرد، چون هیچ زمزمه

صداي میري ماز . لطفاً نه. ستارهسیاه و سرد و بیي تهی دوخته شده بود،چشمانش به آسمان مرده. کردندمی

!هارقاص! اشکال: داد کشید. شد تا اینکه دنیا را پر کرددور بلندتر می

.سر جورا او را به داخل چادر برد
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آریا-65
کرده تر از هر عطري بود که آریا استشمامپیچید، مطبوعها در سرتاسر خیابان آرد میبوي نان داغ که از مغازه

اي، و سرگرم نوك زدن به هایی قهوهتپل بود، با خال. نفس عمیقی کشید و یک قدم به کبوتر نزدیک شد. بود

.ي آریا رویش افتاد و به هوا پریدها بود، اما سایههاي ریخته شده در بین سنگفرشخرده نان

در . اي به پایین سقوط کردز پر قهوهاي اشمشیر 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 را از » .اینجا بهترین جا براي پیدا کردن کبوتره«: ا گفتآری. شد چپ چپ به او نگاه کردسپتونی که رد می

سپتون با شتاب دور » .شنهاي نون جمع میبراي خرده«. روي خودش پاك کرد و شمشیر چوبیش را برداشت

.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. دادکرد؛ بوي تمشک و لیمو و زردآلو میربایی حمل میشیرینی م

».یا هر چی... تونم یکی بردارم؟ یه لیمویی، یامی«: گفترا شنید که می

سه سکه «. به وضوح از آنچه دید خوشش نیامد. داد، به سر تا پاي او نگاهی انداختمردي که گاري را هل می

».دمعوضش یه کبوتر چاق بهت می«. اش کوبیدآریا شمشیر چوبیش را به کنار چکمه» .مسی

».آدرها کبوترت رو بگیرند«: مرد گفت

. یا حتی یکی... انداخت، اما سه سکه مسی نداشتبو دهنش را آب می. ها هنوز گرماي کوره را داشتندشیرینی

کوتاه قد و شکم گنده بود، وقتی راه . ه گاریچی انداختي دیدن یادش آمد و نگاهی بهاي سیریو دربارهحرف

کرد که اگر یک داشت به این فکر می. رفت ظاهراً تمایل داشت که وزنش را بیشتر روي پاي چپ بیندازدمی
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هاي کثیفت رو پیش خودت دست«: شیرینی کش برود و بدود، گاریچی هرگز به او نخواهد رسید که مرد گفت

».هاي دزد کوچولو چکار کنند، مطمئن باشدونند که با موشها میردا طالیی. نگه دار

ردایشان که پشم . دو تا از نگهبانان شهر، اول کوچه ایستاده بودند. آریا با احتیاط به پشت سرش نگاهی انداخت

یکی . رسید؛ زره و چکمه و دستکششان سیاه بودضخیم و به رنگ طالیی خوشرنگی بود تا نزدیک زمین می

ها انداخت، از گاري فاصله نگاه پرحسرت دیگري به شیرینی. شیر و دیگري چماقی فلزي به کمر داشتشم

توانست تا آنجا که می. گرفتها توجه خاصی به او نداشتند، اما با دیدنشان دلپیچه میردا طالیی. گرفت و دوید

وسیدن را روي دیوارهاي مرتفع سرخ از قلعه اجتناب کرده بود، مع هذا حتی از این فاصله، سرهاي در حال پ

در چاله کک شایع بود که . کردندها مثل مگس با صداي بلند با هم نزاع میروي هر سر، انبوهی از کالغ. دیدمی

دنت و جایگاهی در شوراي هایی در ترايشان همراه زمیناند، فرماندهها با لنیسترها همدست شدهردا طالیی

.یدهپادشاه، به مقام لردي رس

گفتند پدرش برخی می. چیزهاي دیگري هم شنیده بود، چیزهاي هولناك، چیزهایی که مفهومی برایش نداشتند

دیگران اصرار داشتند که رنلی . پادشاه رابرت را کشته و در عوض خودش هم به دست لرد رنلی به قتل رسیده

رش در شب به مانند دزدي عادي، چه دلیل وگرنه فرا. ي مستانه بین دو برادر، پادشاه را کشتهسر یک مشاجره

گفت که پادشاه را یک گراز موقع شکار کشته، دیگري ي دیگري میتوانست داشته باشد؟ قصهدیگري می

گفتند که نه، برخی دیگر می. گفت که موقع خوردن گراز مرده؛ آن قدر شکمش را پر کرده که سر میز ترکیدهمی

. نه، ملکه کسی بود که مسمومش کرد. دلیل که واریس عنکبوت مسمومش کردهپادشاه سر میز مرده، اما به این

.اش کردنه، استخوان ماهی خفه. نه، او از آبله مرد

هاي هفت برج سپت اعظم بیلور، یک روز زنگ. پادشاه رابرت مرده: ها سر یک چیز توافق داشتندي تعریفهمه

ها را یک شاگرد دباغ به آریا گفته بود که زنگ. شسته بودو یک شب نواخته بودند و موج برنزي عزا شهر را

.نوازندتنها 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 نبودتمام خواسته

خب، به عنوان مثال به ... ها روي دیوارهاي شهر به انبوهی کک رويجنگ سر هر زبانی بود و ردا طالیی
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ها، هر جایی که جایی و داخل اسطبلها خوابید؛ روي سقفدر چاله کک می. فراوانی روي بدن خود آریا بودند

.یافت، و خیلی زود فهمیده بود که محله اسم با مسمایی داردبراي دراز کشیدن می

دروازه اژدها، . ي شهر سر زده بودي سرخ، هر روز به نوبت به هر یک از هفت دروازهاز زمان گریزش از قلعه

ي خدایان باز بودند، اما تنها براي کسانی زه لجن و دروازهدروا. ي کهن بسته و مسدود بودنددروازه شیر، دروازه

ي خروج داشتند از کسانی که اجازه. دادندها کسی را به خارج راه نمیخواستند وارد شهر شوند؛ نگهبانکه می

شدند، اما سربازان لنیستري با رداي زرشکی و کالهخود شیر در ي پادشاه یا دروازه آهن خارج میدروازه

ي پادشاه، در جوار دروازهبا نگاه محتاطانه از روي سقف یک مسافرخانه. ها به نگهبانی گماشته شده بودندآنجا

کنند و هر هاي زین میگردند، سواران را مجبور به گشودن کیسهها را میها و گاريها ارابهآریا دیده بود که آن

.کننداي را که قصد خروج داشت بازجویی میپیاده

واتر راش عریض و عمیق بود و همه توافق داشتند که اندیشید، اما بلکبه گذشتن از رودخانه با شنا میگاهی 

.براي گذشتن روي یک قایق، سکه براي پرداخت به مالکین نداشت. هایش گول زننده و خطرناك هستندجریان

اگر . شدعلتش دشوار و دشوارتر میپدر واالمقامش به او آموخته بود که هرگز چیزي ندزدد، اما به یاد داشتن 

از وقتی که صید پرنده با شمشیر چوبی را یاد . آزمودها میشد، بختش را در برابر ردا طالییبه زودي خارج نمی

چند تایی را خام خورده . کندماند، اما نگران بود که این همه کبوتر دارد بیمارش میگرفته بود زیاد گرسنه نمی

.ه کک را پیدا کرده بودبود، تا اینکه چال

ها بود که از هاي عظیمی از خورش، سالها دیگهایی در امتداد کوچه بودند که در آنفروشیدر چاله کک، می

اي معاوضه کرد و حتی اي از قهوهي نان دیروز و کاسهشد نصف پرنده را با ته ماندهمی. جوشیدن نیفتاده بودند

در ازاي یک فنجان . کردند، به شرط آنکه خودت پرها را بکنیو سرخ میي دیگر را برایت در آتش فرونیمه

هاي اغلب داخلش جو داشت و تکه. اي آن قدر هم بد نبودشیر و کیک لیمو حاضر بود هر چیزي بدهد، اما قهوه

اغلب سعی داشت که به گوشت. ي شناوري از روغن روي همههویج و پیاز و شلغم و حتی گاهی سیب، با الیه

.اي ماهی گیرش آمده بودیک بار تکه. فکر نکند
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کرد داد، حس میها هیچ گاه خالی نبودند و وقتی با شتاب غذایش را پایین میفروشیتنها مساله این بود که می

سایرینی . اندیشنددانست که به چه میشدند و میها و ردایش خیره میبرخی به چکمه. کنندکه تماشایش می

اندیشند و ها به چه میدانست که اینکرد؛ نمیهایش احساس میدن نگاهشان را در زیر چرم لباسبودند که خزی

.ها تعقیب شده بود، اما تا به حال کسی نتوانسته بود او را بگیردچند بار به داخل کوچه. ترسانداین بیشتر می

ي خوکدونی دزدیده بودند؛ به در محلهاي را که امیدوار به فروشش بود، همان شب اول خارج قلعهدستبند نقره

تمام چیزي که . اي سوخته کش رفته بودنداي که موقع خواب در خانههاي مرغوب داخل بقچههمراه لباس

هاي چرمی که پوشیده بود، شمشیر تمرین برایش مانده بود شامل ردایی بود که دور خودش پیچیده بود، لباس

یده بود، وگرنه آن هم از دست رفته بود؛ بیش از مجموع سایر مایملکش روي نیدل دراز کش. و نیدل... چوبی

از آن پس، آریا عادت کرده بود که موقع پرسه زدن، ردایش را روي دست راستش بکشد تا . ارزش داشت

کرد، طوري که همه ببینند و شمشیر چوبی را در دست چپ حمل می. شمشیر روي کمرش را پنهان نگه دارد

ها را ها وجود داشتند که به همراه داشتنِ تبر جنگی هم آنفروشیساند، اما مردانی در میدزدها را بتر

ها، گرسنه به خواب رفتن خیلی وقت. براي کور کردن اشتهایش نسبت به کبوتر و نان بیات کافی بود. ترساندنمی

.دادها ترجیح میرا به تحمل آن نگاه

توانست دزدکی سیب و گیالس از هایی که میکرد، یا باغن پیدا میشد، توت براي چیداگر از شهر خارج می

ها را بکند، یا توانست در جنگل ریشهو می. ها را دیدهبه یاد داشت که موقع سفر به جنوب، آن. ها برداردآن

ه شنید. هاي نحیف بودندها و سگها و گربهدر شهر تنها چیز براي صید کردن، موش. حتی خرگوش شکار کند

دهند، اما تصورش ي مسی میها به ازاي یک دسته توله سگ تازه متولد شده، مشتی سکهفروشیبود که در می

.را خوش نداشت

آریا راهش را از میان . رسیديها میهاي پیچ در پیچ و تقاطعتر از خیابان آرد به هزارتویی از کوچهپایین

یاد گرفته بود که بهتر است در . ها حفظ کندز ردا طالییاش را اکرد و سعی داشت که فاصلهجمعیت باز می

. دیدکشید، اما حداقل نزدیک شدنشان را میها کنار میها و اسبگاهی باید از سر راه گاري. وسط خیابان بماند

ن اي جز فشرده شدها چارهدر برخی کوچه. زدندرفت، مردم به زور او را کنار میها راه میاگر نزدیک ساختمان

.شدند که کم مانده بود به هم برسندها طوري به وسط خم میبه دیوارها نبود؛ ساختمان
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. خورد از کنارش گذشتندهاي خردسال با صداي بلند به دنبال یک حلقه که روي زمین غلت میگروهی از بچه

الشان ریکان با حلقه بازي ها خیره شد؛ به یاد وقتی افتاد که با برن و جان و برادر خردسآریا با دلخوري به آن

داد تنها براي اینکه جان هر چیزي می. دانست که ریکان چقدر بزرگ شده و آیا برن افسرده استنمی. کردندمی

. نه اینکه احتیاجی به بهم ریختن داشت. صدا بزند و موهایش را بهم بریزد» خواهر کوچولو«اینجا باشد و او را 

.تر از مال او پیدا شودکرد هیچ مویی ژولیدهده بود و فکر نمیهاي آب دیاش را در چالهقیافه

بیند سر صحبت را باز کند، با این امید که دوستی پیدا کند و جایی هایی که در خیابان میسعی کرده بود با بچه

ترها تنها با کوچک. زد، یا مشکل دیگري وجود داشتبراي خواب گیرش بیاید، اما البد درست حرف نمی

برادرها و . گریختندشد میانداختند و اگر زیادي نزدیک میهاي نگرانی به او میقرارشان نگاههاي بیمچش

کردند و سعی توانست پاسخ بدهد، به او توهین میپرسیدند که آریا نمیهایی میخواهرهاي بزرگشان سوال

و برابر او سن داشت، او را به زمین هل داده ي نحیفی که دهمین دیروز، دختر پا برهنه. کردند که از او بدزدندمی

هایش را از پایش دربیاورد، اما آریا با شمشیر چوبی، محکم روي گوشش زده بود بود و سعی کرده بود چکمه

رفت، یک مرغ اي پایین میوقتی براي رسیدن به چاله کک از تپه. که او را خونین و ناالن فراري داده بود

آریا را به . اش از چوب او امن بودآریا متفکرانه به آن نگاه کرد، اما فاصله. زدمیدریایی باالي سرش چرخ 

هاي پسرهایی را تعریف کرده بود که پنهانی ننه پیر بارها داستان. شاید راه خروج، آن بود. فکر دریا انداخت

توانست همین کار را نیز میشاید آریا. ها را تجربه کرده بودندهاي تجاري شده و انواع ماجراجوییسوار کشتی

به هر حال، سر راهش به دروازه لجن بود و امروز به آن . تصمیم گرفت که به ساحل رودخانه سر بزند. بکند

.یکی سر نزده بود

چشمش به یک جفت ردا طالیی دیگر افتاد که در . ها به طرز عجیبی خلوت بودندها رسید، آنوقتی به اسکله

ها خالی بود و به نظرش نیمی از مغازه. گذشتند، اما به آریا نگاه هم نکردندفروشان مییکنار هم از بازار ماه

هاي واتر، سه تا از کشتیهاي بلکدر میان آب. هاي لنگر انداخته از آنچه به یاد داشت کمتر بودتعداد کشتی

و پایین رفتن پاروها آب را ي به رنگ طالییشان با باالکردند و بدنهجنگی پادشاه با آرایش منظم حرکت می

.آریا مدتی تماشایشان کرد، سپس مسیرش را در امتداد رودخانه ادامه داد. شکافتمی
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ي سوم افتاد، قلبش کم ماند از تپش بایستد؛ رداي پشمی خاکستري با وقتی چشمش به نگهبانان روي اسکله

ها، کشتی پشت سر آن. چشمانش آوردهاي وینترفل، اشک بهي رنگمنظره. ي ساتن سفید داشتندحاشیه

توانست اسم رنگ شده روي بدنه را بخواند؛ کلمات آریا نمی. اي به اسکله مهار شده بودتجاري شیک سه طبقه

لطفاً، اسم این «. شد گرفتآستین حمالی را که رد می. بیگانه بودند، میري، براوسی، حتی شاید والریایی کهن

»کشتی چیه؟

».یرویند ویچ از م«

. حمال نگاه عجیبی به او انداخت، شانه باال انداخت، راهش را گرفت و رفت» .هنوز اینجاست«: از دهانش پرید

هنوز ... اي بود که پدرش براي رساندن او به خانه کرایه کرده بودویند ویچ کشتی. آریا به سمت اسکله دوید

.ها پیش بادبان گشودهکرد که مدتتصور می! منتظر بود

شرمگین از اینکه . زدکردند، در حالی که سومی دست بر شمشیر گشت مینفر از محافظین تاس بازي میدو

هایش، هایش، چشمچشم. هایش را بمالدها شاید گریستنش به مانند یک بچه را ببینند، ایستاد تا چشمآن

...هایش، چراچشم

.ي سیریو را شنیدهات نگاه کن؛ زمزمهبا چشم

آن یکی که گشت . پوش، غریبه بودندسه خاکستري. شناختي محافظین پدرش را میاو همه. کردآریا نگاه 

.ها چشم برداشتند و به باال نگاه کردنددو نفر دیگر از تاس» اینجا چکار داري، پسر؟. تو«: زد صدا کردمی

ها فوراً دنبالش ر بگذارد، آندانست که اگر پا به فرابراي خودداري از گریز، تمام توانش ضروري بود، اما می

شان او را پسر گشتند، اما یکیها دنبال یک دختر میآن. خودش را وادار ساخت که جلوتر برود. خواهند کرد

.ها نشان دادي مرده را به آنپرنده» خرید؟یه کبوتر می«. شدپس یک پسر می. فرض کرده بود

پشت . احتیاجی به تظاهر نبود که ترسیده. و عمل کردآریا طبق حرف ا» .گورت رو گم کن«: نگهبان گفت

.سرش، مردها باز تاس ریختند
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ها رسید، ي باریک بین تپههاي سنگفرش نشدهبه یاد نداشت که چطور به چاله کک رسید، اما وقتی به کوچه

اي دباغی، هشد، بوي اصطبل و خوکدانی و آلونکچاله بویی داشت که از آن جدا نمی. نفسش سنگین شده بود

اي به ها بوي جوشیدن قهوهفروشیوقتی دم در یکی از می. هاي ارزانآمیخته 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 آن . خواست که گریه کندمییک لحظه باز دلش. دزدیده بود و ابداً متوجه نشده بود

.چاقی، مجبور بود این همه راه را تا خیابان آرد برگردد

.ها به صدا درآمدندي دوري از شهر زنگدر گوشه

.تواند داشته باشدها چه معنایی میآریا سر بلند کرد، حیران از اینکه این بار نواختن آن

»این بار دیگه چی شده؟«. وشی صدایش بلند شدفرمرد چاقی از داخل می

».ها، خدایان رحم کنندباز هم زنگ«: پیرزنی با صداي ضعیف گفت

به . ي دوم ساختمانی باز کرداي را در طبقههاي ابریشمی رنگارنگی، پنجرهي مو سرخی با اندك لباسفاحشه

خندید » .موننپسرها همینن، هیچ وقت زیاد نمیي پادشاه مرده؟ آه، 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 دستو مرد برهنه

.هاي درشت سفیدي که زیر پیراهنِ گشاد آویزان بودندپستان

ها به صدا یکی از برج. ت به تجمعهي احمق، پادشاه نمرده، این فقط زنگ دعوهرزه«: مرد چاق به باال داد زد

».زنندهاي شهر رو میي زنگمیره، همهوقتی پادشاه می. دراومده

هات رو به صدا اگه از گاز گرفتن دست برنداري، زنگ«: زن مرد پشت سرش را با آرنج هل داد و به او گفت

»پس اگه پادشاه نیست، کی مرده؟. درمیارم

».کنندمیاحضار «: مرد چاق تکرار کرد
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ها فحش پیرزن به آن. دو پسر تقریباً همسن آریا، به دو از کنارش گذشتند، آب یک چاله را به اطراف پاشیدند

آریا . سایر مردم نیز به باالي تپه عازم بودند تا علت صدا را کشف کنند. ها به راهشان ادامه دادندداد، اما آن

»ري؟ موضوع چیه؟کجا می«: رسید داد زدوقتی به پشت سر او . دنبال پسرِ کندتر دوید

»برند؟ها دارند اونو به سپت میردا طالیی«. او بدون کاستن از سرعتش به پشت نگاه کرد

»کی؟«

».خوان سرش رو قطع کنندگه که میبوو می! دست«

سر خورد و . نشدپسر از رویش پرید، اما آریا ابداً متوجه آن. یک گاري شیار عمیقی در خیابان بجا گذاشته بود

نیدل بین . به صورت افتاد، زانویش روي سنگ خراشیده شد و دستش محکم به زمین سفت خاکی خورد

بعد مکیدن، . شست چپش را خون پوشانده بود. اشک ریخت و به روي زانوهایش بلند شد. پاهایش مانده بود

.نی بودلرزیدند و زانویش نیز خوهایش میدست. دید که نیمی از ناخنش نیست

چهار » !راه رو براي حضرات ردواین باز کنید«. زدکسی از سمت دیگر خیابان داد می» !راه رو باز کنید«

هایی غول پیکر، چهار نعل آمدند و آریا به هر زحمتی که بود درست به موقع از مسیر کنار محافظ روي اسب

ي جوان، مثل سیبی که از وسط نصف زادهپشت سرشان، دو لرد. رداهایشان شطرنجی آبی و شرابی بود. کشید

ها را صدها بار در حیاط دیده بود؛ آریا آن. تاختنداي میکرده باشند، در کنار هم روي دو مادیان قهوه

دارِ مربع شکل و موهاي هاي خودمانی با صورت کک و مکدوقلوهاي ردواین، سر هارس و سر هابر، جوان

افتاد، عادت داشتند که یواشکی بخندند و بهشان سر هارر ها میبه آنسنسا و جین هر وقت چشمشان. نارنجی

.رسیدنداکنون چندان مضحک به نظر نمی. بگویند217و سر اسالبر

حاال . ها را کشف کنندکردند، همه عجله داشتند که علت به صدا درآمدن زنگهمه در یک جهت حرکت می

جایی که ناخنش شکسته بود . یا به جریان جمعیت پیوستآر. ها بلندتر شده بودي زنگکنندهصداي دعوت

لبش را گاز گرفت، لنگ لنگان جلو رفت و به . گرفتکرد که به زحمت جلوي گریستن را میچنان درد می

.ي اطرافش گوش دادزدهصداهاي هیجان

217 Ser Horror and Ser Slobber
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».برنداونو دارند به سپت بیلور می. دست پادشاه، لرد استارك... «

».مردهشنیده بودم که اون«

».خوان سرش رو قطع کنندبندم که میبیا، 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. آریا سعی کرد که صدایش را به گوش برساند

.توجه به او حرفشان را ادامه دادندبی

»زنن؟هاي سپت اعظم گردن میاز کی تا حاال خائنین رو روي پله. خوان که سرش رو قطع کننداونا نمی! ابله«

شنیدم که استارك پادشاه قبلی، رابرت، . خب، قصدشون مطمئناً این نیست که اونو به مقام شوالیه متبرك کنند«

ردي باالي سرش ایستاده بود و گفت گلوش رو در جنگل بریده و وقتی پیداش کردند، با کمال خونس. رو کشته

».که یه گراز پیر کار اعلیحضرت رو ساخت

».هاي طالییاوه، درست نیست، برادر خودش کارش رو ساخت، اون رنلی با شاخ«

».گی، حضرت لرد انسان شریفیهسر در نمیاري که چی می. دهن دروغگوت رو ببند، زن«

ها او را به باالي آریا گذاشت که جریان انسان. ه شانه پر شده بودتا رسیدنش به خیابان خواهران، آنجا شانه ب

زدند و میدان مرمر سفید پر از جمعیت بود که همه با هیجان بلند بلند با هم حرف می. ي ویسنیا حمل کندتپه

.ها خیلی بلند بودنداینجا زنگ. تر شوندسعی داشتند که به سپت بیلور نزدیک

گذشت، شمشیر چوبیش را محکم در دست ها میرفت، از زیر پاهاي اسبزور جلو میآریا از بین جمعیت به 

ها بود و هفت برج باریک سپت که باالي ها و پاها و شکمدید دستوسط جمعیت تنها چیزي که می. گرفته بود

اشته گاري چوبی به چشمش خورد و به فکرش رسید که سوار آن شود تا دید بهتري د. سرش قد کشیده بودند

ي شالقش پیاده ها را با ضربهچی فحش داد و آنگاري. باشد، اما سایرین نیز همین فکر به نظرشان رسیده بود

.کرد
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اش به ستون سنگی خواست با زور راهی به جلوي جمعیت باز کند، شانهوقتی می. شدآریا داشت سراسیمه می

شمشیر چوبی را به کمربندش فرو کرد و شروع . را دیدبه باال نگاه کرد و بیلور مقدس، سپتون پادشاه، . خورد

گذاشت، اما خودش را به باال رساند اش ردي از خون روي مرمر رنگین بجا میناخن شکسته. کرد به باال رفتن

.و به میان پاهاي پادشاه رفت

.آن وقت بود که پدرش را دید

ي مخمل نیم تنه. دو ردا طالیی ایستاده بودلرد ادارد بیرون درهاي سپت، روي منبر سپتون اعظم، به کمک 

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 کشیدهي خز روي شانهبا حاشیه

اش خاکستري و شد که سرپا نگهش داشته بودند؛ گچ ساق شکستهید گفته میبه جاي ایستادن، با. مشهود بود

.متعفن بود

شخص سپتون اعظم پشت او ایستاده بود؛ مردي کوتاه که گذر عمر خاکستریش کرده بود و سنگین وزن بود، 

اي از قهکرد، تاج عظیمش که از طال و کریستال بود حلي سفید درازي پوشیده بود و هر وقت حرکت میجامه

.انداخترنگین کمان دور سرش می

جافري در بینشان . ها و لردهاي بلند مرتبه تجمع کرده بودنداطراف درهاي سپت، مقابل منبر مرمر مرتفع، شوالیه

هاي جهنده و شیرهاي غران داشت، ي ابریشمی و ساتنش تماماً ارغوانی بود و طرح گوزنچشمگیر بود، جامه

هاي سرخ در کنارش ایستاده بود و ردیفی از مادرش در لباس سیاه عزا با اشک. بودتاجی از طال روي سرش

اش رداي سفیدي انداخته ي خاکستري تیرهآریا تازي را شناخت، روي زره. هاي سیاه بین موهایش بودالماس

هاي ظریف و یخواجه واریس را دید که با دمپای. بود و چهار نفر از اعضاي گارد شاهنشاهی در کنارش بودند

اي، احتماالً همان گشت و به نظرش رسید که مرد کوتاه با ریش نوك تیز و کاله نقرهي حریر بین لردها میجامه

.شخصی است که یک بار به خاطر مادر مبارزه کرده
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بود و ها بود، با لباس ابریشمی آبی آسمانی، موي خرمایی دراز که شسته شده و فر داده شده و سنسا در میان آن

کند و چرا این همه دانست که خواهرش اینجا چکار میآریا اخم کرد؛ نمی. هادستبندهاي نقره روي مچ دست

.رسدشادمان به نظر می

اي پر نقش شان مرد کوتاهی با زرهفرمانده. داران ردا طالیی جمعیت را عقب نگه داشته بودندصف درازي از نیزه

.ي زربافت حقیقی را داشتشنلش درخشش فلزي پارچه. دوزي طالییلهو نگار بود، با الك سیاه و ملی

ها از نواختن ایستادند، سکوت به آهستگی بر تمام میدان مستولی شد، و پدرش سرش را بلند وقتی تمام زنگ

جمعیت پشت . شدصدایش 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؟«کردند به فریاد کشیدن، سرش شروع 

دانست که هیچ کس اعتنا خواست داد بزند، اما میآریا می! باهاش کاري نداشته باش. ي تیزي به او زدضربه

.لبش را جوید. نخواهد کرد

من ادارد استارك هستم، «. رسیدآخر میدان میصدایش تا. پدر صدایش را بلند کرد و دوباره شروع کرد

ها به اینجا در محضر شما حاضر شدم تا در برابر چشم خدایان و انسان. فرمانرواي وینترفل و دست پادشاه

».خیانتم اعتراف کنم

سنسا . تمسخر و توهین فضا را پر کرد. در زیر پایش، جمعیت شروع کرد به داد و فریاد» .نه«: آریا نالید

.هایش پوشاندصورتش را با دست

من به بیعت پادشاهم و اعتماد «. زد تا صدایش به گوش همه برسد، باز صدایش را بلند کردپدرش که زور می

قسم خوردم که از فرزندانش محافظت کنم، ولی قبل از خشک شدن خونش، . دوستم، رابرت، خیانت کردم

سپتون اعظم و هفت . نم و تاج و تخت رو براي خودم بردارمتوطئه چیدم که پسرش رو خلع کنم و به قتل برسو

جافري برتیون وارث بحق تخت آهنین، و با عنایت تمام خدایان، : خداي گرامی بر حقانیت سخنم شاهد باشند

».فرمانرواي هفت پادشاهی و محافظ سرزمین است

خون . ها نگذاشتند که پدر بیفتدطالییردا. آریا با دیدن برخوردش به پدر نالید. سنگی از میان جمعیت پرت شد

یکی به نگهبان . هاي بیشتري به دنبالش آمدندسنگ. از زخم عمیقی روي پیشانی به روي صورت او ریخت
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دو نفر از گارد شاهنشاهی به . ي سیاه و طالیی کمانه کردي شوالیهدیگري از صفحه سینه. سمت چپ خورد

.ها را با سپرهایشان محافظت کردندآنمقابل جافري و ملکه گام برداشتند و 

تر از هر چه که انگشتانش دور دسته سفت شدند، سفت. دستش به زیر ردایش رفت و نیدل را در غالف پیدا کرد

.اي به پدرم برسونندنذارید صدمه. خدایان لطفاً، ازش حمایت کنید: دعا کرد. در تمام عمرش فشرده بود

ما به «: با صداي بمی که خیلی از صداي پدر بلندتر بود گفت. ش زانو زدسپتون اعظم جلوي جافري و مادر

ها به این مرد، اینجا در این مکان مقدس در مقابل چشم خدایان و انسان. کشیمهامون عذاب میخاطر گناه

. هایش را بلند کرد و رنگین کمان دور سرش به رقص افتادبه حالت تمنا دست» .هاش اعتراف کردهگناه

با این خائن چه باید کرد، . دایان عادلند، با این وجود بیلور مقدس به ما آموخت که اونا بخشنده هم هستندخ«

»اعلیحضرت؟

از پشت سپرهاي ... نه، پادشاه جافري... پرنس جافري. شنیدها را نمیکشیدند، اما آریا آنهزاران صدا داد می

خواسته که بذارم لرد ادارد سیاه بپوشه و لیدي سنسا مادرم از من«. گارد شاهنشاهی به جلو قدم گذاشت

آن وقت به سنسا نگاه کرد و لبخند زد، و براي یک لحظه آریا فکر کرد که » .تقاضاي ترحم براي پدرش کرده

مادام . ها رو دارنداما اونا دل نازك زن«: اند، اما جافري به جماعت رو کرد و گفتخدایان دعاهایش را شنیده

»!سر ایلن، سرش رو براي من بیار. مونهمجازات نمیدشاهم، خیانت هیچ وقت بیکه من پا

سپتون اعظم به . ي بیلور تکان خوردهوار جمعیت بلند شد و با هجومشان به جلو، آریا احساس کرد که مجسمه

حتی ملکه داد با شتاب به روبروي پادشاه آمد،شنل پادشاه چنگ انداخت و واریس در حالی که دست تکان می

ها کنار کشیدند و عدالت پادشاه، اسکلتی لردها و شوالیه. گفت، اما جافري با سرش نه گفتداشت چیزهایی می

شنید، طوري که انگار از خیلی آریا فریاد ضعیف خواهرش را می. پوش، دراز و نحیف، از میانشان گذشتزره

.هاي منبر باال رفتسر ایلن از پله. گریستوار میسنسا به زانو افتاده بود، دیوانه. آمددور 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. قصابی فرود آمد و او را سرنگون ساخت
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دادند، روي قصاب بیچاره پا زدند و هل میاش کرده بودند، تنه میهاز هر طرف احاط. خودش هم بیفتد

.ها ضربه زدآریا با نیدل به آن. گذاشتندمی

ها، لرد استارك را به روي ردا طالیی. ي سیاه و طالیی دستوري داداي کرد و شوالیهدر اوج منبر، سر ایلن اشاره

.مانداش از روي لبه آویزانمرمر 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 زددستی سعی کرد قلم پایش را بگیرد، به آن ضربه زد، به ساق. هر کس که سر راهش بود تنه زد

ي مردم خیلی فایده، عدهفایده بود، بید، اما بیزبه دو طرف ضربه می. سکندري خورد و آریا از رویش رد شد

هاي سنسا هنوز جیغ. کسی با مشت او را کنار زد. شدگشود به همان سرعت بسته میزیاد بود، هر روزنه که می

.شنیدرا می

موقعی که تیغ را به باالي سرش بلند کرد، آفتاب . سر ایلن شمشیر دو دمی را از غالف پشت سرش بیرون آورد

ها به اشک! آیس در دست او بود! آیس. اي تیزتر از هر تیغ منعکس شدوي فلز تیره به رقص افتاد و از لبهر

.صورتش ریختند، کورش کردند

ي گرگ دور بازویش بسته شد، آن چنان محکم که نیدل از و آن وقت ناگهان دستی از میان جمعیت، مانند تله

داشت، به سادگی یک عروسک روي زمین اگر مرد او را نگه نمی. دآریا تعادلش را از دست دا. دستش در رفت

ي اندکی از مقابل صورتش هاي فاسد به فاصلهصورتی با موهاي دراز سیاه و ریش انبوه و دندان. افتاده بود

»!نگاه نکن«: صداي خشنی گفت. آمد

»...من... من... من«: آریا با ناله گفت

خیلی گنگ، » .هات رو ببند، پسردهن و چشم«. هایش به لرز افتاددندانپیرمرد چنان شدید تکانش داد که 

. ها نفر با هم نفسشان را بیرون دادندصدایی نظیر آه، انگار میلیون... اي دور، صدایی شنیدانگار از فاصله

تلخ، عطر شراب » .بله، این درسته، به من. به من نگاه کن«. انگشتان مرد به سختی آهن در بازویش فرو رفتند

»یادت میاد، پسر؟«. نفسش بود
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پوشاند، هاي کجش را میدار خاکی که شانهآریا موي چرب ژولیده، رداي وصله. بو بود که به یادش آورد

و برادر سیاهی را به یاد آورد که به مالقات پدرش آمده . هاي سیاهی که روي او دقیق شده بودند را دیدچشم

.بود

با من میاي و دهنت رو بسته نگه . کارشون اینجا تموم شد«. تف کرد» .پسر زرنگیحاال منو شناختی؟ چه «

».گفتم بسته نگهش دار«. وقتی خواست پاسخ بدهد، مرد شدیدتر از قبل تکانش داد» .داريمی

اما زندگی از . شدگشتند و از فشار اطرافشان کاسته میمردم به سر زندگیشان برمی. شدمیدان داشت خالی می

به یاد نیدل نبود تا اینکه یارن . یارن، بله، اسمش یارن بود... داشت، در کنارکرخت قدم برمی. ریا محو شده بودآ

».کاش به دردت بخوره، پسر«. آن را در دستش گذاشت

»...من پ«: شروع کرد

رش را به پشت هاي کثیفش را به میان موهاي او برد، محکم پیچاند و سیارن از میان یک در هلش داد، انگشت

»خواستی بگی؟اینو می. پسر زرنگی نیستی«. خم کرد

.چاقویی در دست دیگرش داشت

خودش را به عقب پرت کرد، سراسیمه لگد انداخت، سرش را از یک سمت . برق زد و به سمت صورت آریا آمد

کرد و را حس میبه سمت دیگر پیچاند، اما او موهایش را چنان محکم گرفته بود که کنده شدن پوست سرش 

.چشیدي شور اشک را میهایش مزهروي لب
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برن-66
. یکی از بیست گذشته بود. بزرگترهایشان مردهایی با گذر هفده یا هجده سال از روز نامگذاریشان بودند

.تر بودند، شانزده یا کمتراکثرشان جوان

غرولند و فحش دادنشان را به هنگام ضربه زدن کرد، زور زدن وها را از روي ایوان استاد لوین تماشا میبرن آن

حیاط از صداي برخورد چوب روي چوب پر شده بود که مکرراً با . شنیدها و شمشیرهاي چوبی میبا شاخه

هاي سفیدش زد، صورتش زیر سبیلسر رودریک بین پسرها قدم می. شدهاي درد قطع میفریادها و ناله

. نه«: گفتمدام می. ي پیر را چنین خشمگین ندیده بودبرن هرگز شوالیه. زدیشان غر مبرافروخته بود و سر همه

».نه. نه. نه

دایرولف به گوشت ران گاز زد، . پشت گوش سامر را خاراند» .جنگندچندان خوب نمی«: برن با بدبینی گفت

.هایش شکستاستخوان بین دندان

ي با عدسی بزرگ میري خود استاد داشت از میان لوله» .قطعاً«. استاد لوین همراه با آهی عمیق موافقت کرد

داري را که در پایین افق آسمان صبحگاهی قرار گرفت و موقعیت ستاره دنبالهها را اندازه میکرد، سایهنگاه می

حق با سر رودریکه، ما به مردانی براي قدم زدن ... با این حال اگه بهشون فرصت بدیم«. کردداشت ثبت می

ترین محافظین خودش رو به بارانداز پادشاه برد و برادرت باقی رو برد، پدرت زبده. وارها احتیاج داریمروي دی

هاشون پیش ما خیلی. تونست محافظ بشهبه همراه هر پسري تا چندین فرسنگ در اطراف که احتماالً می

».گردن و مطمئناً به مردانی براي جایگزین کردن احتیاج خواهیم داشتبرنمی

شون رو تونستم همهاگه هنوز پا داشتم، می«. ریختند نگاه کردبرن با دلخوري به پسرهایی که در پایین عرق می

آخرین باري را که شمشیر در دست گرفته بود به خاطر آورد، وقتی که پادشاه به وینترفل آمده » .شکست بدم

سر رودریک «. حداقل پنجاه بار سرنگون ساخته بودتنها یک شمشیر چوبی بود، با این حال پرنس تامن را . بود

. تونه پاهاي من بشهي دراز داشته باشم، هودور میاگه یه تبر با دسته. باید بهم جنگیدن با تبر دراز رو یاد بده

».تونیم با هم شوالیه بشیممی
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».د متحد باشندجنگه دست و پا و فکرش بایبرن، وقتی آدم می. بعیده... به نظرم«: استاد لوین گفت

تر نوك زنه و تو محکمحریف بهت نوك می. جنگیتو مثل غاز می«: زدپایین در حیاط سر رودریک داد می

اگه اونا شمشیر واقعی بودند، اولین نوك . خورهجنگ غازها به درد نمی. جلوي ضربه رو بگیر! دفاع کن. زنیمی

چقدر . تو. خنديتو می«. والیه پیر به سمت او چرخیدیکی از پسرها خندید و ش» !کردزدن دستت رو قطع می

»...جنگیتو مثل جوجه تیغی می. گستاخی

چوب . اش رو برام تعریف کردهي پیر قصهتونست ببینه، ننهاي بود که نمییه شوالیه«: شقی گفتبرن با کله

».کشتم میچرخوند، دو نفر رو با هدرازي داشت که دو طرفش تیغ داشت و وقتی دستش رو می

هایش رو از وقتی چشم. آیز- سایمون استار«: کرد گفتلوین همان طور که اعدادي را در کتابش یادداشت می

برن، اون فقط یه قصه . کنندسراها همچین ادعا میهاي چشمش گذاشت، البته ترانهدست داد، یاقوت در حدقه

باید این رویاها رو بذاري «. استاد نچ نچ کرد» .نانیه قصه از عصر قهرما. هاي فلوریان دلقکاست، مثل داستان

».شنکنار، تنها باعث سرخوردگیت می

پرواز کنان به اتاق خوابم . اونی که سه چشم داره. دیشب باز خواب کالغ رو دیدم«. ذکر رویا به یادش انداخت

اون غمگین . با هم حرف زدیمپدر اونجا بود و. ها رفتیمبه سرداب. اومد و بهم گفت که همراهش برم، پس رفتم

».بود

»و دلیلش چی بود؟«. اش نگاه کردلوین از میان لوله

رویا عمیقاً منقلب کننده بود، بیش از هر یک از سایر رویاهاي در » .یه چیزي در ارتباط با جان، فکر کنم«

».ها برههودور حاضر نبود به سرداب«. ارتباط با کالغ

هودور «: چشمش را از لوله برداشت و پلک زنان پرسید. تاد حواسش به او نبودهتوانست بگوید که اسبرن می

»؟...حاضر نبود که

اولش . وقتی بیدار شدم، بهش گفتم منو پایین ببره تا ببینم پدرم واقعاً اونجاست یا نه. ها برهبه سرداب«

ها رسیدیم، فقط اون ف تا به پلهدونست که منظورم چیه، اما اون قدر بهش گفتم از این طرف و از اون طرنمی
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گفت هودور، انگار از تاریکی وحشت داشت، اما من ها ایستاده بود و میباالي پله. موقع حاضر نبود پایین بره

دید که استاد چطور » .ي پیر بزنم به سرشاون قدر عصبانیم کرد که کم مونده بود مثل عادت ننه. مشعل داشتم

».البته نزدمش«: داخم کرده و فوراً اضافه کر

».هودور یه انسانه، نه یه قاطر که بزنی. خوبه«

».تونم اون کار رو وقتی بیدارم انجام بدمکنم، اما نمیدر رویا من همراه کالغ به پایین پرواز می«: برن شرح داد

»ها بري؟خواي به سردابچرا می«

».تا دنبال پدر بگردم. گفتم«

برن، پسر عزیزم، یه روزي لرد ادارد اون «. اضطراب، زنجیر دور گردنش را کشیداستاد طبق عادتش در مواقع 

ها به عقب تا زمان پادشاهان کهن زمستان، پایین محبوس در سنگ، در کنار پدرش و پدر پدرش و تمام استارك

اونو در سرداب . پدرت اسیر ملکه در بارانداز پادشاهه. اما به لطف خدایان نه تا چندین سال دیگه... شینهمی

».کنیپیدا نمی

».باهاش حرف زدم. دیشب اونجا بود«

»خواي بریم و ببینیم؟می«. استاد آه کشید، کتابش را کنار گذاشت» .ي لجبازبچه«

».ها براي دنسر زیادي باریک و پر پیچ و خم هستندهودور حاضر نیست بره و پله. تونمنمی«

».فکر کنم بتونم این مشکل رو حل کنم«

دادند کرد، به هر کجا که دستور میاو بلند و قوي بود و شکایت نمی. به جاي هودور، زن وحشی آشا احضار شد

».کنه، سروران منمن تمام عمرم پشت دیوار زندگی کردم، یه چاله زیر زمین منو نگرون نمی«. رفتمی

دایرولف استخوانش را رها » .سامر، بیا«:کرد برن صدا زدوقتی آشا او را با بازوان پرمو و مستحکمش بلند می

استاد لوین . هاي مارپیچ تا رسیدن به تاق سرد زیر زمین دنبال کردکرد و آشا را در عرض حیاط و به پایین پله

. شود؛ نه چندانداد که به جاي پشت در آغوش آشا حمل میبرن حتی اهمیت نمی. رفتبا مشعل در جلو می
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د که زنجیرهاي آشا را ببرند، چون از زمانی که در وینترفل بوده وفادارانه و به خوبی سر رودریک دستور داده بو

ي آنکه هنوز کامالً مورد اعتماد مچ بندهاي آهنین هنوز روي پاهایش باقی بودند، به نشانه. خدمت کرده بود

.کردندها ایجاد نمیهاي استوارش به پایین پلهها زحمتی براي قدمنبود، اما آن

وقتی که کوچک بود، . مطمئناً قبل بوده. توانست بیاوردها بوده به خاطر نمیرن آخرین باري را که در سردابب

.عادت داشت که با راب و جان و خواهرهایش در این پایین بازي کند

به سامر . رسیدآرزو کرد که کاش االن اینجا بودند؛ تاق آن وقت شاید این همه تاریک و ترسناك به نظر نمی

دندان لخت کرد و . انتها قدم گذاشت، سپس ایستاد، سرش را باال برد و هواي ساکن خنک را بو کشیدظلمات بی

حتی آشا که به سرسختی آهن بود، . چشمانش زیر نور مشعل استاد درخشش طالیی داشتند. به عقب خزید

: سنگیشان نگاهی انداخت و گفتهاي هاي گرانیتی روي تختبه ردیف دراز استارك. رسیدمضطرب به نظر می

».شون معلومه که مردم عبوسی بودنداز قیافه«

همیشه اینجا این احساس را داشت که بلند صحبت کردن » .اونا پادشاهان زمستان بودند«: برن زمزمه کرد

.خطاست

».دونستی، پسر تابستاناگه 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«: ین گفتاستاد لو

هاي لمیده در زیر پاهایشان اي که به درنده خویی گرگبرخی پر مو و ریشو بودند، مردان ژولیده. سنگی بیفتد

مردانی «. وي زانویشان بودبرخی اصالح صاف داشتند و زوایاي صورت الغرشان به تیزي شمشیرِ ر. بودند

انتهاي با شتاب گام برداشت و شروع به گذشتن از جلوي ردیف بی» .بیایید. اي خشنخشن براي زمانه

.ي مشعل که باال نگه داشته بود به عقب تاب برداشتاي ازشعلهزبانه. ها کردهاي سنگی و مجسمهستون

هاي دیگري در زیر وجود ار جان به او گفته بود که طبقهتاق غار مانند، درازتر از خود وینترفل بود و یک ب

. از دست دادن روشنایی به صالح نبود. ها مدفون بودندتر در آنتر، که پادشاهان قدیمیتر و تاریکدارند، عمیق

.ها امتناع کرد، حتی وقتی که آشا همراه برن در بغلش مشعل را تعقیب کردسامر از دور شدن از پله
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تونی، به آشا بگو اونا کی بودند و درس تاریخ یادته، برن؟ اگه می«: رفتند استاد لوین گفتکه راه میهمین طور 

».چکار کردند

ي پیر به ها را تعریف کرده بود و ننهاستاد لوین داستان. ها به یادش آمدندهاي گذرا نگاه کرد و قصهبه چهره

هاي دریایی در شرق پیاده شدند، اونا رو بیرون وقتی دزد. این یکی جان استارکه«. ها جان بخشیده بودآن

پسرش ریکارد استارك بود، پدر پدر من نه، یه ریکارد دیگه، اون تنگه . ي وایت هاربر رو ساختریخت و قلعه

تیان استارك، اونیه که واقعاً الغره و موي دراز و ریش . رو از پادشاه مرداب گرفت و با دخترش ازدواج کرد

ي خمار یه برندونه، اون قد بلنده با قیافه. گفتند چون همیشه در جنگ بودبهش گرگ گرسنه می. دارهپشتکم

خیال داشت از دریاي مغرب بگذره و به غرب رفت و . قبرش خالیه. ساز بود چون عاشق دریا بودبرندون کشتی

. هاي پدرش رو سوزوندکشتیپسرش برندون سوزاننده بود، چون از غصه تمام. هیچ وقت دوباره پیداش نشد

و اون . ها دادي خرس رو برد و به مورمونتي کشتی، جزیرهاین هم رودریک استارك، کسی که در یه مسابقه

اون آخرین پادشاه شمال بود و بعد تسلیم شدن به اگان فاتح، اولین لرد . هم تارن استارك، پادشاهی که زانو زد

ي اژدها گفت که هرگز اون یه بار با پرنس ایمون مبارزه کرد و شوالیه. تاركاوه، این هم کرگان اس. وینترفل شد

دیگر تقریباً به آخر رسیده بودند و برن احساس کرد که غم دارد » .با همچین شمشیرزن قابلی روبرو نشده بود

. یس گردن زده شدو این هم پدربزرگم، لرد ریکارد، که به دستور پادشاه دیوانه ایر«. شودکم کم بر او مسلط می

.من نه، یه برندون دیگه، برادر پدرم. هاي دو طرفش هستنددخترش لیانا و پسرش برندون در مقبره

هاست، اما پدرم اون قدر دوستشون اونا اصوالً نباید تندیس داشته باشند، اون فقط مخصوص لردها و پادشاه

».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«: ن شرح دادبر

».دنت با پتکش کشت، اما لیانا مرد و رابرت هیچ وقت پسش نگرفتریگار رو در تراي. یه جنگ راه انداخت

».دانگیزتر هستنهاي خالی غمانگیزیه، اما اون سوراخداستان غم«: آشا گفت

»اینجا بود که در رویا پدرت رو دیدي، برن؟. قبر لرد ادارد، وقتی که موقعش برسه«: استاد لوین گفت
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صدایی . با اضطراب اطراف را دید زد، موي پشت گردنش سیخ شده بود. خاطره لرز به بدنش انداخت» .بله«

شنید؟ کسی اینجا بود؟

و تا چندین . بینی، اون اینجا نیستخودت که می«. رداشتاستاد لوین مشعل در دست به سمت قبر گشوده قدم ب

دستش را به درون ظلمات قبر فرو برد، مثل فرو بردن در » .رویاها تنها رویا هستند، پسرم. سال نخواهد بود

»...بینی؟ کامالً خامی«. دهان جانوري عظیم

.تاریکی غرش کنان به رویش پرید

استاد لوین داد کشید و . ي اطرافشان دیدندان و مویی به سیاهی دخمهبرن چشمانی به مانند آتش سبز، برق د

مشعل از انگشتانش پرید، به صورت سنگی برندون استارك خورد و جلوي پاي . هایش را باال انداختدست

د خورد، دیدنها تلو تلو میزیر نور مشعل که به مانند مست. ها شروع کردند به لیسیدن پاهامجسمه افتاد، شعله

.ها دور دست دیگرش بسته شده بودندکوبید و آروارهروي پوزه می. که لوین با دایرولف درگیر شده است

»!سامر«: برن داد کشید

داگ تنه زد و او را به زمین به شگی. اي از نیمه روشنایی پشت سرش جهید و سامر وارد میدان شدو سایه

موي خاکستري و سیاه، روي زمین غلتیدند و سعی داشتند ي انبوهی ازانداخت، 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. سنگیِ لرد ریکارد تکیه داد و به کمک استاد شتافت

.جنگیدندیسقف م

. ي پدر ایستاده بودي مقبرهوقتی برن به باال نگاه کرد، برادر کوچکش در دهانه» .شگی«: صداي ضعیفی گفت

. داگ براي آخرین بار سعی کرد صورت سامر را گاز بگیرد، سپس کنار کشید و به سمت ریکان دویدشگی

».بذارکاري با پدرم نداشته باش، راحتش «: ریکان به لوین اخطار داد

».ریکان، پدر اینجا نیست«: برن آهسته گفت

».دیشب دیدمش«. درخشیدندها روي صورت ریکان میاشک» .دیدمش. بله، هست«
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»؟...در خواب«

گرده، همون طور حاال داره به خونه برمی. راحتش بذارید. کاري باهاش نداشته باشید«. ریکان با سر تایید کرد

».میادداره به خونه . که قول داده

داگ پشم آستین و گوشت زیر آن از جایی که شگی. ي استاد لوین را این چنین مردد ندیده بودبرن هرگز قیافه

و آشا به سرعت آن را قبل از خاموش » .آشا، مشعل«: با تحمل درد، گفت. کردرا دریده بود خون چکه می

اون حیوون، مثالً قرار ... اون«: لوین ادامه داد.ي عموي برن را سیاه کرده بوددوده پاهاي مجسمه. شدن برداشت

».بود در سگخونه به زنجیر باشه

زنجیر رو دوست . من آزادش کردم«. داگ را که خون مرطوبش کرده بود، نوازش کردي شگیریکان 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. ترسممن نمی«

اکنون هر دو دایرولف داشتند » .هامونکشیم، تو و من و گرگبا هم انتظار می. تونی همراه من منتظر بمونیمی«

.لیسیدند و عاقالنه بود که دقیقاً تحت نظر باشندزخم می

من . تر از اونه که بگذاریم آزاد بگردهداگ وحشییتت خیره، اما شگیدونم که نبرن، می«: استاد قاطعانه گفت

حقیقت تلخه، اما . کشهاگه بهش آزادي در قلعه بدي، دیر یا زود یکی رو می. سومین کسی هستم که زخمی کرده

.مکث کرد» ...گرگ باید به زنجیر کشیده بشه، یا

مونیم، ما در برج منتظر می. لیاقتش زنجیر نیست«: برن در فکرش گفت یا کشته بشه، اما چیز دیگري گفت

».مونهمه
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».اصالً امکانش نیست«: استاد لوین گفت

مشعل را به لوین پس داد و برن را دوباره با » .تا جایی که یادمه، پسره لرد اینجاست«. آشا لبخند زد

».پس مقصد برج استاد«. هایش بلند کرددست

»میاي، ریکان؟«

اي جز دنبال آشا و برن دوید و استاد لوین چاره» .اگه شگی هم بیاد«. موافقتش را نشان دادبرادرش با سر 

.ها نداشتها و به دقت زیر نظر داشتن گرگتعقیب آن

هاي ستون. برج استاد لوین آن قدر در هم بر هم بود که به نظر برن یافتن چیزي در آن از عجایب روزگار بود

ها صف کشیده دار روي تاقچههاي دربهاي بطريپوشاندند، ردیفها را میو صندلیمتزلزلی از کتاب، میزها 

ي با عدسی میري روي یک سه پایه در کنار دار کرده بودند، لولهشده اثاثیه را لکهها و موم ذوببودند، ته شمع

ها پخش رفته بین حصیرهاي رنگ و رو هاي ستارگان از دیوارها آویزان بودند، نقشهورودي ایوان بود، نقشه

هایی ریخته بود ها فضوالت زاغي اینخورد و روي همهاي به چشم میبودند، 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 بودکه روي تیرك

: مالید، مرد مو خاکستري گفتاي میهاي گرگ، مرهم گزندهفتگیموقعی که آشا روي گاز گر. و پانسمان کرد

بینیم که موافقم که عجیبه شما دو نفر خواب مشابهی دیدید، با این حال اگه روش تعمق کنیم، می. ابلهانه است«

تونه ذهن انسان رو مخدوش کنه و افکار ترس می. دونید که اسیرهشما دلتنگ پدرتون هستید و می. طبیعیه

»...تر از اونه که بفهمهریکان کوچک. جیبی بهش ببخشهع

ها در دایرولف. کردهاي برج اول نگاه میدار به گارگویلي عدسیبا لوله» .من حاال چهار سالمه«: ریکان گفت

.جویدندلیسیدند و استخوان میهایشان را میدو سمت مخالف اتاق مدور بزرگ نشسته بودند، زخم

گفتم که خیلی کوچکه، اما تو، می. سوزونه، نه، کافی نیست، بیشتراوه، لعنت هفت جهنم، می. ..خیلی کوچکه، و«

».برن، تو اون قدر بزرگ شدي که بدونی رویاها فقط رویا هستند
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. نفس لوین بند آمد. ي قرمز روشن آتشین روي زخم دراز ریختآشا شیره» .بعضیا هستند، بعضیا نیستند«

».نن در مورد رویاها چند تا درس به شما بدنتوفرزندان جنگل می«

اونا تنها در ... فرزندان«. ریخت، با این وجود، سرسختانه سر تکان داداشک آزادانه روي صورت استاد می

روش گاز بذار و محکم . حاال پانسمان. کافیه، دیگه کافیه. حاال دیگه مردند و نیستند. رویاها زنده هستند

».رهن میدورش بپیچ، از زخم خو

ها بپرن و مثل ماهی تونستند مانند پرندهگه فرزندان آوازهاي درختان رو بلد بودند، میي پیر میننه«: برن گفت

ساختند که از شدت زیبایی آدم رو مثل بچه به گریه گه موسیقی میمی. شنا کنند و با حیوانات صحبت کنند

».انداختمی

یه افسون . کاش االن اینجا بودند. دادندي این کارها رو با جادو انجام میو همه«: استاد لوین با آشفتگی گفت

ي چشم از گوشه» .داگ حرف بزنند که گاز نگیرهتونستند با شگیکرد و میدست منو با درد کمتري خوب می

ه، مثل کنکسی که به سحر اتکا می. این درس رو یاد بگیر، برن«. ي سیاه انداختنگاه خشمگینی به گرگ گنده

فوراً بلند شد، عرض اتاق را » .بیا، بذار چیزي نشونت بدم. مثل فرزندان. جنگهاي میکسیه که با شمشیر شیشه

» .به اینا نگاه کن«: کرد گفتموقعی که درب را باز می. 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«. ن یکی را برداشتبر

».ي اژدهاشیشه«: شان کردآشا که وسایل پانسمان در دست داشت، موقع نشستن در کنار استاد لوین، شناسایی

در گداخته شده در آتش خدایان،. ابسیدین«: استاد دست زخمیش را جلوي آشا نگه داشت و مصرانه گفت

به جاي . فرزندان کار با فلز بلد نبودند. کردندهزاران سال پیش، فرزندان جنگل با اونا شکار می. اعماق زمین

کردند، براي همین به پوشیدند و پاهاشون رو با پوست درخت محافظت میهاي درازي از برگ میزنجیر، لباس

».هایی از ابسیدین به همراه داشتندیغبه جاي شمشیر، ت. شنرسید که به درون جنگل ذوب مینظر می
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ها را با نوارهاي هاي ساعد استاد گذاشت و آنهاي نرمی روي گاز گرفتگیآشا ورقه» .و هنوز هم دارند«

.درازي از کتان بست

تونم یکی رو می«. به نظرش زیبا رسید. ي سیاه، صاف و براق بودشیشه. برن نوك تیر را جلوي چشمش گرفت

».نگه دارم

».البته«: استاد گفت

».من چهار سالمه. خواممن چهار تا می. خواممنم یکی می«: ریکان گفت

».خودتو نبري. مواظب باش، هنوز تیز هستند«. ها را بشماردلوین از او خواست که آن

.مهم بود» .ي فرزندان تعریف کنبهم درباره«: برن گفت

»خواي بدونی؟چی می«

»همه چیز؟«

ي قرون بودند، اولین اونا اهالی سپیده«. خراشید کنار کشیدزنجیرش را از جایی که گردنش را میاستاد لوین

در اون دوران قلعه و دژي وجود نداشت، شهري نبود، از اینجا تا دریاي . هاها و پادشاهیها، قبل از پادشاهاولین

هایی که االن بهشون هفت ساکنین زمینتنها . انسانی وجود نداشت. شددورن حتی یه بازار کوچک پیدا نمی

.گیم فرزندان جنگل بودندپادشاهی می

در اعماق جنگل در غارها و . شدندها نمیاونا کوچک جثه، سبزه و زیبا بودند، حتی بعد بلوغ بلندتر از بچه

با هم زن و مرد . با وجود کوچکی، چابک و فرز بودند. کردندها و شهرهاي درختی سري زندگی میدریاچه

خدایانشون خدایان جنگل بودند، نهر و سنگ، . هاي پرتابیهایی از چوب سخت و تلهکردند، با نیزهشکار می

هاي هاي عجیبی روي درختهاشون غیبگوي سبز نام داشتند و قیافهخردمند. خدایان باستان که اسمشون سریه

اینجا حاکم بودند و از کجا اومدند، هیچ چه مدت فرزندان بر . کردند تا مراقب جنگل باشندنیایش حک می

.دونهبشري نمی
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ي دورن قبل از ها از شرق پیداشون شد که از بازوي شکستهاما حدود دوازده هزار سال پیش، نخستین انسان

قبلش هیچ اسبی در . اونا با شمشیر برنزي و سپرهاي چرمی بزرگ، سوار بر اسب اومدند. شکستنش گذشتند

هاي روي ها از دیدن چهرهحتماً همون اندازه که نخستین انسان. اریک دیده نشده بوداین سمت دریاي ب

ها رو بریدند و به آتش دادند، ها چهرهنخستین انسان. ها وحشت کردند، فرزندان از اسب وحشت کردنددرخت

گن که قدیمی میهاي ترانه. زده به جنگ برخاستندفرزندان وحشت. براي 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 

جنگ اون قدر ادامه پیدا کرد که زمین از خون انسان و فرزندان سرخ شد، اما بیشتر از . دیگه خیلی دیر شده بود

زرگ و نیرومند بودند و چوب و سنگ و ابسیدین، حریف ضعیفی در ها بها، چون انسانخون فرزندان تا انسان

ها، در میان درختان سرانجام هر دو نژاد به عقل گوش دادند و روسا و قهرمانان نخستین انسان. برابر برنزه

هاي جنگل مالقات گن، با پیشگوهاي سبز و رقاصاي که بهش چشم خدایان میاي کوچک در دریاچهجزیره

.کردند

ها ها به نخستین انسانها و باتالقهاي مرتفع، مراتع سبز، کوهسواحل، دشت. ونا پیمانی رو پایه ریزي کردندا

هاي انبوه براي همیشه سهم فرزندان بودند و در هیچ کجاي مملکت دیگه درخت نیایشی داده شد، اما جنگل

اي داده شد و از آن هر درخت در جزیره چهرهبراي اینکه خدایان شاهد این قرار باشند، به. شدقربانی تبر نمی

.ها تشکیل شدي چهرهموقع، صنف مقدسی براي مراقبت از جزیره

ها حتی با گذشت زمان، نخستین انسان. ها و فرزندانپیمان آغازي بود بر چهار هزار سال دوستی بین انسان

امضاي پیمان، . یان سري جنگل رو آوردندخدایانی رو که با خودشان آورده بودند رها کردند و به پرستش خدا

».ي قرون و آغاز عصر قهرمانان بودپایان سپیده

».اما تو گفتی که دیگه فرزندان جنگل وجود ندارند«. مشت برن دور تیر براق سیاه بسته شد

اونجا جاییه .کنهشمال دیوار وضع فرق می. اینجا بله«: کرد گفتآشا  که داشت آخر بانداژ را با دندان پاره می

».ها و سایر نژادهاي باستانی رفتندکه فرزندان و غول
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تر از ها نسب به تو رئوفاستارك. 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 بدونممی. اونا چی شدندبگو «: 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

برجا موند، در تمام مدت عصر قهرمانان و شب طوالنی و تولد هفت پادشاهی، با این وجود چندین قرن بعد، 

.اي از دریاي باریک گذشتندهاي دیگهام انسانسرانج

ي هفت پر خدایان ها اولین بودند، نژادي قد بلند، جنگجویانی بلوند که به همراه فوالد و آتش و نقش ستارهاندال

جنگ صدها سال طول کشید، اما در انتها شش پادشاهی جنوب همه مغلوب اونا . شون اومدندجدید روي سینه

اینجا بود که پادشاهان شمال هر ارتشی رو که سعی کرد از تنگه عبور کنه عقب روندند و تنها در . شدند

ها رو قطع کردند، هر جا هاي نیایش رو سوزوندند، چهرهها درختاندال. ها دوام آوردحکومت نخستین انسان

بنابراین فرزندان . شدندي هفت بر خدایان باستانفرزندان رو پیدا کردند قتل عام کردند، و همه جا مدعی غلبه

»...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

انسته، دمتوجه شد که از دیشب می» .داره میاد«: با قطعیت یاس، زمزمه کرد. ي برن نشستافزود، خوف به سینه

خواسته که حق با می. دانسته، اما باور نکرده بودمی. ها برده بوداز وقتی که کالغ او را براي وداع به سرداب

...کالغ، کالغ سه چشم. استاد لوین باشد

داگ پیمود و شروع به سامر عرض برج را به سمت شگی. زوزه همان قدر ناگهانی که شروع شده بود قطع شد

.از پنجره صداي بال زدن آمد. آلود پشت گردن برادرش کردي خونلیسیدن توده مو

.زاي گوشخراشی را شروع کردزاغی روي تاق سنگی نشست، منقارش را گشود و قار قار تشویش
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برن او را جلو . تیرها یکی یکی از دستش افتادند و روي کف اتاق صدا دادند. ریکان شروع به گریستن کرد

.کشید و بغل کرد

رود، مانند کسی که در خواب راه می. ي سیاه خیره شد که انگار عقربی پردار بودلوین طوري به پرندهاستاد

هایش روي بال. ي او پریدوقتی سوت زد، زاغ روي ساعد بانداژ شده. آهسته برخاست و به سمت پنجره رفت

نامه را از ساقش » .که زنده موندهطفلکی، عجیبه . یه باز، شاید هم جغد«: لوین زمزمه کرد. خون خشکیده بود

.برداشت

»گه؟چی می«: تر نگه داشت و گفتبرادرش را سفت. لرزیدگشود، برن ناخودآگاه میوقتی استاد تومار را می

.دستش را روي سر برن گذاشت» .دونی که چه خبریه، پسرمی«: آشا با لحنی که دور از عطوفت نبود گفت

اه کرد؛ مرد ریز جو گندمی، با خون روي آستین و اشک در چشمان خاکستري استاد لوین کرخت به باال نگ

الزمه یه سنگتراش پیدا کنیم ... ما«. صدایش خشن و ضعیف شده بود» .سروران من«: براقش، به پسرها گفت

»...ي ایشون آشنا باشهکه خوب با قیافه
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سنسا- 67
.ات تسلیم کرددر اتاق برج مرکزي دژ میگور، سنسا خودش را به ظلم

برد، زیر وقتی خوابش نمی. هاي دور تختش را کشید، خوابید، دوباره همراه با گریه بیدار شد، دوباره خوابیدپرده

آوردند، اما تحمل رفتند، غذایش را میآمدند و میخدمتکاران می. لرزیدکشید و از غصه میهایش دراز میمالفه

شدند، بدون اینکه دست بخورند فاسد میز کنار پنجره، روي هم تلنبار میها رويبشقاب. ي غذا را نداشتمنظره

.بردندها را میشدند، تا اینکه خدمتکارها دوباره آنمی

هایش نیز بیشتر احساس شد، از موقع بستن چشمرویا بود و وقتی بیدار میخوابیدنش گاهی کرخت و بی

بیدار یا خواب، . دید، خواب پدرش بود، چون وقتی خواب میها بهترین اوقات بودندلیکن، آن. کردخستگی می

آید و آیس را از دید که سر ایلن جلو میکنند، میها او را به زمین پرت میدید که ردا طالییدید، میاو را می

خواست که نگاهش را کنار بکشد، می... اي کهلحظه... دید کهاي را میآورد، لحظهغالف پشتش درمی

توانست سرش را برگرداند و ست، قدرت از پاهایش رفته بود و به روي زانوهایش افتاده بود، اما نمیخوامی

اش به او لبخند زده بود، لبخند زده بود و سنسا احساس کشیدند و شاهزادهزدند و فریاد میتمام مردم داد می

چیزي که به خاطر ... گفت و پاهاي پدرشامنیت کرده بود، اما تنها براي یک لحظه، تا وقتی که او آن کلمات را

...وقتی که شمشیر... آورد پاها بود، پرش پاها، وقتی که سر ایلنمی

توانست با پرت می. رسیدکرد شاید من هم بمیرم، و این فکر چندان هم هولناك به نظرش نمیبا خودش فکر می

سراها آوازهایی در وصف سوگ او آتی، ترانهکردن خودش از پنجره به رنج کشیدنش پایان ببخشد و در سالیان 

ي کسانی که ي همههاي پایین ولو خواهد ماند، شکسته و معصوم، رسوا کنندهبدنش روي سنگ. خواهند سرود

اما آن وقت شهامتش ... ها پیش رفتسنسا تا حد پیمودن عرض اتاق و گشودن کرکره. به او خیانت کرده بودند

.بش دویدگریخت و ناالن به تخت خوا

ها کردند که سر صحبت را باز کنند، اما هیچ وقت به آنآوردند سعی میدخترهاي خدمتکار وقتی غذایش را می

دست . اي پر از شیشه و بطري آمد تا ببیند که مریض نیستیک بار استاد بزرگ پایسل با جعبه. دادپاسخ نمی

موقع . دربیاورد و به همه جاي بدنش دست کشیدهایش را روي پیشانی سنسا گذاشت، وادارش ساخت که لباس



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٨٣۴صفحھ 

ي آن را سنسا همه. رفتن، معجونی از آب و عسل و داروي علفی به او داد و سپرد که هر شب یک جرعه بنوشد

.درست بعد رفتن استاد سر کشید و دوباره به خواب رفت

ه به سمت اتاق خواب او هاي برج را دید، کشیده شدن چرم روي سنگ، مردي آهستخواب صداي پا از پله

دانست می. آمد، کز کردن پشت در و گوش دادن و لرزیدن بودتنها کاري که از دستش برمی. آمد، قدم به قدممی

جایی براي فرار نبود، جایی براي مخفی شدن نبود، . آیدکه سر ایلن است، آیس در دست به دنبال سر او می

رو ها ایستادند و دانست که او درست دم در است، با صورت آبلهمسرانجام قد. راهی براي سد کردن در نداشت

دراز کشید و سعی کرد که خودش را . آن وقت تازه متوجه شد که لخت است. اش ساکت ایستادهو چشمان مرده

...نوك شمشیر از میان در وارد شد. در صدا داد و شروع کرد به باز شدن. هایش بپوشاندبا دست

.اما کسی نبود که بشنود» .کنم، لطفاً نهلطفاً، لطفاً، درست رفتار می«. ر شدزمزمه کنان بیدا

جافري بود که در را باز کرد، سر . وقتی سرانجام به واقع سراغش آمدند، سنسا اصالً صداي پایشان را نشنید

توانست ودند، نمیها کشیده شده بدر تختخواب پناه گرفته بود، پرده. اش بودایلن 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

.اندها باالي سرش ایستادهکنار زده شدند و سنسا ناگهان دستش را مقابل نور ناگهانی آورد و دید که آن

ي نامزد حتماً حموم کن و اون طور که شایسته. شیر میتو امروز بعد از ظهر در دربار من حاض«: جافري گفت

اي و شنل سبز پوشیده بود، کنار جافري ایستاده بود، ي قهوهي سادهتنهسندور کلگان که نیم» .منه لباس بپوش

هاي گارد ها، دو نفر از شوالیهپشت سر آن. اش زیر نور صبح به شکل کریهی مشخص بودصورت سوخته

.اهاي دراز ساتن سفید بودندشاهنشاهی با رد

».راحتم بذارید... نه، لطفاً«: نالید. اش باال کشیدسنسا مالفه را تا چانه

».کنهاگه بلند نشی و لباس نپوشی، سگم این کار رو برات می«: جافري گفت

»...ي منکنم، شاهزادهالتماس می«

».سگ، از تخت بیارش پایین. من حاال پادشاهم«
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مالفه روي . انگیزش، از روي تشک پر بلندش کرددور کمرش را گرفت و با وجود مقاومت رقتسندور کلگان 

خواد هر چی می«: کلگان گفت. پوشانداش را میي خواب نازك برهنگیبعد آن، تنها یک جامه. زمین افتاد

.هایش هل داداو را نه چندان محکم به سمت کمد لباس» .گوش کن دختر، لباس بپوش

شما قول دادید . ي ملکه عمل کردم، چیزي که به من گفت نوشتممن طبق خواسته«. ها فاصله گرفتز آنسنسا ا

خورم، من کنم، قسم میشم، خوب رفتار میمن مرتکب خیانت نمی. لطفاً، بذارید برم خونه. کنیدکه رحم می

با . یاد آورد و سرش را پایین انداختآداب نزاکت را به » .خوام برم خونهتنها می. خون خیانتکار ندارم، ندارم

».اگه مایل باشید«: صداي ضعیفی گفت

».کنیمونی و اطاعت میکنم، پس اینجا میگه که هنوز با تو ازدواج میمادرم می. مایل نیستم«: جافري گفت

»!تو سر پدرم رو قطع کردي. خوام با تو ازدواج کنممن نمی«: سنسا نالید

اگه پدر تو نبود، . کنم و کردمگذرم، فقط گفتم که رحم میقت قول ندادم که از جونش میهیچ و. اون خائن بود«

».گفتم پوستش رو بکنند یا دست و پاهاش رو بکنند، اما بهش یه مرگ تمیز دادممی

ي قهي ارغوانی با طرح شیر و شنلی زرباف پوشیده بود و یجلیقه. سنسا به او خیره شد، براي اولین بار او را دید

هایش به نرمی و سرخی لب. قیافه دیدهدانست که چطور او را خوشنمی. گرفتبلندش دور صورتش را می

».ازت متنفرم«: زمزمه کرد. هایش گستاخ و سنگدل بودندشدند و چشمهایی بودند که بعد باران پیدا میکرم

».سر مرین. نش رو بزنهگه که شایسته نیست پادشاه زمادرم 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 باال 

سنسا افتادن را یادش نبود، با این حال بعد آن . رفته بود با زور کنار زد و با پشت دست به روي گوشش زد

سر مرین ترنت باالي سرش . زدسرش زنگ می. خزدمیمتوجه شد که در میان حصیرها روي زانوهایش 

.شداش خون دیده میایستاده بود، روي دستکش سفید ابریشمی

».کنی یا باز هم باید بهش بگم که ادبت کنهحاال اطاعت می«
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هر ... من«. به آن دست زد و وقتی برداشت، نوك انگشتانش خیس و قرمز بود. گوش سنسا کرخت شده بود

».ید، سرورمچی شما بگ

.برگشت و رفت» .انتظار دارم در دربار حاضر بشی. اعلیحضرت«: جافري تصحیح کرد

. سر مرین و سر ایریس به دنبال او خارج شدند، اما سندور کلگان ماند و او را به زور به روي پاهایش بلند کرد

».ترخواد بهش بده و خودت رو یه خرده از درد نجات بده، دخچیزي رو که ازت می«

».خواد؟ لطفاً بهم بگواز من چی می... چی«

هاي قشنگت رو خواد تمام حرفمی. خواد که لبخند بزنی و بوي خوب بدي و بانوي محبوبش باشیازت می«

».و ازش بترسی... خواد دوستش داشته باشیمی. اون طور که سپتا یادت داده براش تکرار کنی

د و آن قدر به دیوار خیره ماند که دو نفر از کنیزهایش با کمرویی وارد بعد رفتن او، سنسا روي حصیرها ولو ش

لطفاً، من آب داغ براي حمام کردن احتیاج دارم و عطر و کمی پودر براي مخفی «: ها گفتبه آن. اتاق شدند

ر دانست جافري انتظاسمت راست صورتش باد کرده بود و درد شروع شده بود، اما می» .کردن این خونمردگی

.دارد که او زیبا باشد

از روز مرگ پدر، خودش را نشسته بود و . آب داغ باعث شد که به یاد وینترفل بیفتد و از این فکر نیرو گرفت

کنیزها خون را از صورتش پاك کردند، پشتش را کیسه کشیدند، مویش را . جا خورد که آب چقدر کثیف شد

ها سنسا جز براي دستور دادن، با آن. اش بازگشتندخرماییهاي پرپشت شستند و آن قدر شانه زدند که زلف

وقتی نوبت لباس . ها خدمتکارهاي لنیستري بودند، نه مال خودش، و بهشان اعتماد نداشتزد؛ آنحرف نمی

به یاد آورد که در ضیافت آن . پوشیدن رسید، لباس ابریشمی سبزي را انتخاب کرد که موقع مسابقه پوشیده بود

.شاید جافري نیز به یاد آن شب بیفتد و با او با مالطفت رفتار کند. چقدر مودب بودهشب، جافري

ظهر بود که . اش یک لیوان شیر چرب نوشید و چند بیسکویت شیرین خوردموقع انتظار، براي آرام کردن معده

د دراز با تاج ي سفیدش را پوشیده بود؛ صفحات لعابدار با شیارهاي طالیی، کالهخوزره. سر مرین برگشت

روبند از . ي شیر طالییهاي براق، شنل پشمی ضخیم با گیرهي خورشید طالیی، ساقبند و دستکش و پوتیناشعه
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هایش پف کرده بود، دهان گشاد شد؛ زیر چشمکالهخود برداشته شده بود و صورت عبوسش بهتر دیده می

بانوي «: تعظیم کرد و گفت. ستري پراکنده بودندهاي خاکاي داشت، بین موهاي به رنگ زنگ آهنش، رشتهزننده

اعلیحضرت دستور دادند «. انگار نه انگار که همین سه ساعت پیش سنسا را خونین به زمین انداخته بود» .من

».که شما رو به تاالر بار عام مشایعت کنم

»بهتون دستور داده که اگه از اومدن امتناع کردم، منو بزنید؟«

هیچ توجهی به خونمردگی که . دادصورتش هیچ احساسی نشان نمی» کنید، بانوي من؟میاز اومدن امتناع«

.روي صورت سنسا بجا گذاشته بود نداشت

هیچ احساسی نسبت به سنسا . سنسا متوجه شد که سر مرین از او متنفر نیست؛ همچنین او را دوست نداشت

خواست که بخروشد، سر مرین دلش می. »نه«: ن گفتموقع برخاست. 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 

».دمهر چی اعلیحضرت فرمودند انجام می«: اما به یاد حرف تازي افتاد، پس تنها گفت که... خواهد کرد

».مثل من«

».ي واقعی نیستید، سر مریناما شما شوالیه...بله«

مردهاي دیگر شاید به او فحش دهند، هشدار . دانست که سندور کلگان به این حرف خواهد خندیدسنسا می

سر مرین ترنت هیچ یک از این کارها را . دهند که مواظب زبانش باشد، حتی شاید از او طلب بخشش کنند

.برایش اهمیتی نداشتسر مرین ترنت، خیلی ساده،. نکرد

جافري در پایین . کردهایش مبارزه میبا سر افتاده ایستاده بود و با ریزش اشک. در ایوان جز سنسا کسی نبود

نه مورد از هر ده تا ظاهراً . کردکشید به نام عدالت اجرا میروي تخت آهنینش نشسته بود و هر چه میلش می

شورا به آن رسیدگی کند و در مدتی که لرد بیلیش یا استاد بزرگ گذاشت که برد؛ میاش را سر میحوصله

گرفت که اما وقتی تصمیم می. کردند، روي تخت آرام و قرار نداشتپایسل یا ملکه سرسی مشکل را رفع می

.توانست در تصمیمش تاثیرگذار باشدحکمی صادر کند، حتی مادرش نیز نمی
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دو . د که سر ایلن همان جا در محضر دربار دستش را قطع کنددزدي را به حضورش آوردند و او دستور دا

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 . »حد مرگ

اگه یه خائن «: جافري گفت. اي را بدهدخواهد ترتیب دفن آبرومندانهگفت که او را دوست داشته و می. بدهند

.ها کشیدنددو ردا طالیی زن را به سمت سیاهچال» .رو دوست داشتی، پس خودت هم حتماً خائنی

ي مخمل سیاه پوشیده تنهنیملرد اسلینت که صورتش به قورباغه شباهت داشت، در انتهاي میز شورا نشسته بود،

. دادي تایید تکان میکرد سرش را به نشانهبود و شنل زرباف به دوش داشت، هر وقت پادشاه حکمی صادر می

آرزو کرد که . سنسا به صورت زشت او خیره شد و به یاد آورد که چگونه پدر را جلوي سر ایلن انداخت

اما صدایی در . بریدانداخت و سرش را میهرمانی او را به زمین میتوانست به او صدمه بزند، آرزو کرد که قمی

درونش زمزمه کرد که قهرمانی وجود ندارد و حرفی را که لرد پتایر همین جا در همین تاالر گفته بود به خاطر 

ا به خودش گفت که در زندگی، هیواله» .زندگی ترانه نیست، شاید یه روزي در کمال تاسف متوجه بشی«. آورد

چیزي رو که ازت « . شوند و این بار صداي سرد تازي را مثل کشیده شدن فلز روي سنگ شنیدبرنده می

».خواد بهش بده و خودت رو یه خرده از درد نجات بدهمی

. کرداي که پادشاه رابرت مرحوم را مسخره میاي بود، متهم به سرودن ترانهآخرین مورد، مطرب چاق میخانه

مطرب ناالن . اش را بیاورند و به او دستور داد که ترانه را براي دربار اجرا کندکه چنگ چوبیجاف دستور داد 

ي مضحکی شد گفت که ترانهمی. سوگند خورد که هرگز آن ترانه را دوباره نخواهد خواند، اما پادشاه اصرار کرد

ست که او را کشته، اما در دانست که خوك همان گرازي اسنسا می. بود، در مورد جنگ رابرت با یک خوك

وقتی ترانه تمام شد، جافري اعالم کرد که تصمیم گرفته ترحم . رسید که منظور ملکه استبعضی ابیات به نظر می

جینس . یک روز براي تصمیم فرصت داشت. توانست یا انگشتانش را حفظ کند یا زبانش رامطرب می. کند

.اسلینت با سر تکان دادن تایید کرد

. سنسا وقتی دید که این آخرین مورد بعد از ظهر بوده خیالش راحت شد، اما مشقتش هنوز به انتها نرسیده بود

هاي وقتی صداي جارچی، دربار را مرخص کرد، با شتاب ایوان را ترك کرد، اما دید که جافري در پایین پله



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٨٣٩صفحھ 

جوان او را از سر تا پا منتقدانه برانداز پادشاه. 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 بدهد کلمات توخالی؛ اما موجب می» .متشکرم، اعلیحضرت«: سنسا گفت

.و لبخند بزند

زمانی گرفتن دست . جز قبول نداشتاي چاره. دستش را به او تعارف کرد» .با من قدم بزن«: جافري دستور داد

موقع خروج از در عقب اتاق بار عام، جافري . ساختجافري بزرگترین آرزویش بود؛ حاال مور مورش می

»قصد داري چی به من بدي؟. ضیافت بزرگی تدارك دیده شده و قراره هدایا اعطا بشن«: گفت

».فکرش رو نکردم، سرورم... من«

».گهضرت، واقعاً دختر خنگی هستی، مگه نه؟ مادرم اینو میاعلیح«: جافري با تشر گفت

هاي او باید قدرت رنجاندن را از دست داده باشند، با این ي این اتفاقات، حرفبعد همه» گه؟همچین چیزي می«

.ملکه همیشه خیلی نسبت به او مهربان بوده. توانستند که برنجانندوجود هنوز به شکلی می

پادشاه اشاره کرد و سر » .هامونه که مبادا مثل تو خنگ بشن، اما بهش گفتم دلواپس نباشهبچهنگران . اوه، بله«

.مرین دري را برایشان گشود

با خودش فکر کرد که حق با تازي بوده، من تنها یه پرنده کوچک » .متشکرم، اعلیحضرت«: سنسا زمزمه کرد

ي هاي قلعهرشید به زیر دیوار غربی رسیده بود و سنگخو. کنمهایی که بهم یاد دادند تکرار میهستم که حرف

.درخشیدندسرخ به تاریکی خون می

به محض اینکه تو تواناییش رو داشته باشی، «: جافري هنگام مشایعت او به سمت دیگر میدان تمرین گفت

کنی کی توانایی یفکر م. کنمبرم و یه همسر باهوش پیدا میاگه اولی خنگ بود، سرت رو می. کنمدارت میبچه

»کنی؟باردار شدن رو پیدا می

بیشتر ... گه بیشترسپتا موردان می«. دادتوانست به او نگاه کند؛ جافري این قدر خجالتش میسنسا نمی

».بیننددخترهاي اشرافزاده در دوازده یا سیزده سالگی براي اولین بار خون می
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.شدها ختم میهاي منتهی به کنگرهاي رسیدند که به پلهبه دروازه» .از این طرف«. جافري سر تکان داد

با صدایی وحشتزده . فهمیده بود که مقصدشان کجاست. لرز به بدنش افتاده بود. سنسا ناگهان از او فاصله گرفت

»...کنمنه، لطفاً نه، نه، مجبورم نکن، التماس می«: گفت

».دم که چه بالیی سر خائنین میادخوام بهت نشون بمی«. هایش را روي هم فشردجافري 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 بکشهمی«

.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«: او گفتسندور کلگان به 

کنه که تو به اون باال به هر حال کاري می. توانست بقیه حرف او را حدس بزندصورتش کج شده بود و سنسا می

.خواد بهش بدهبرسی، پس چیزي که می

باال رفتن کابوس بود؛ هر قدم همراه با تقال بود، . بگیردسنسا خودش را وادار ساخت که دست پادشاه جافري را

کرد بیشتر بود، ها از آنچه باور میکشید، و تعداد پلهانگار پایش را که تا مچ در گل فرو رفته بود بیرون می

.هزاران هزار پله، تازه وحشت در انتظار بود

دید، ي ویسنا میسنسا سپت اعظم بیلور را روي تپه. از اوج باروي دروازه، کل دنیا زیر پایشان گسترده شده بود

ي چاله اژدها به چشم هاي سیاه شدهدر انتهاي دیگر خیابان خواهران، ویرانه. جایی که پدرش مرده بود

شوري دریا در پشتش بود و . ي خدایان نیمه پنهان بوددر غرب، خورشید قرمز متورمی پشت دروازه. خوردمی

...و در شمال. واتر راشها و جریان خروشان بلکو اسکلهدر جنوب بازار ماهی 

ها و باز هم خیابان و کوچه و در ها و گوديها و تپهها و کوچهبه آن سمت برگشت و تنها شهر را دید، خیابان

ها دانست که پشت دیوارها، زمین باز و مزارع و مراتع و جنگلبا این وجود می. دوردست دیوارهاي سنگی

.ها، به سمت شمال و شمال و باز هم شمال، وینترفل قرار داشترند و بعد آنوجود دا

».خوام ببینی همین جاستکنی؟ چیزي که میبه چی نگاه می«: جافري گفت
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کرد، هر پنج قدم ي خارجی بارو محافظت میرسید، از لبهي سنسا میي ضخیم سنگی که تا چانهدیواره

هاي آهنی زده شده ها روي نیزهسرها در امتداد دیوار، وسط این دندانه. رها داشتاي براي استقرار کماندادندانه

ها شده بود، سنسا به محض قدم گذاشتن روي راهرو متوجه آن. بودند، طوري که صورتشان به سمت شهر بود

و مجبور کنه تونه منمی: به خودش گفت. اما رودخانه و شهر زنده و خورشید در حال غروب، خیلی زیباتر بودند

.تونه مجبورم کنه که اونا رو ببینمکه به سرها نگاه کنم، اما نمی

».سگ، بچرخونش تا ببینه. اون یکی. این پدر توئه«

. سر بریده شده را در قیر فرو کرده بودند تا فسادش به تاخیر بیفتد. سندور موهاي کله را گرفت و آن را چرخاند

اصالً شباهتی به لرد ادارد نداشت؛ حتی واقعی به نظر . دیدآن را اصالً نمیسنسا با خونسردي به آن نگاه کرد؛

»چقدر باید نگاه کنم؟«. رسیدنمی

.ها موجود بودردیف درازي از آن» خواي بقیه رو ببینی؟می«. جافري ظاهراً ناامید شده بود

».اگه اعلیحضرت مایل باشند«

به سنسا . مقابل چند دوجین سر دیگر گذشتند و دو نیزه خالی بودجافري او را به سمت انتهاي دیوار برد، از 

سرهاي دیگر نسبت به پدرش خیلی وقت بود » .اونا رو براي عمو استنیس و عمو رنلی نگه داشتم«: توضیح داد

: تپادشاه به یکی اشاره کرد و گف. با وجود قیر، بیشترشان دیگر قابل شناسایی نبودند. که مرده و زده شده بودند

آرواره از صورت افتاده بود و . توانست تشخیص بدهد که یک زن بودهاما سنسا حتی نمی» .اون سپتاي توئه«

.ها را خورده بودندپرندگان یک گوش و بیشتر یکی از گونه

پرسیده که چه اتفاقی براي سپتا موردان افتاده، هر چند حاال به نظرش رسید که جواب را از سنسا از خودش می

»...ي خدایان بودچرا اونو کشتی؟ اون سوگند خورده«: پرسید. دانستهمیاول

نگفتی براي «. کرددار میهاي لجباز را داشت؛ به شکلی سنسا را غصهي بچهجافري قیافه» .اون یه خائن بود«

»د؟شاید بهتر باشه که به جاش من چیزي به تو بدم، خوشت میا. خواي بهم بديروز نامگذاري من چی می

».کنید، سرورملطف می«: سنسا گفت



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٨۴٢صفحھ 

سر سپتا موردان » .دونی که برادرت هم خائنهمی«. کنداش میوقتی لبخند زد، سنسا متوجه بود که دارد مسخره

»مگه نه، سگ؟. سگم بهش لقب استاد شمشیر چوبی رو داد. از وینترفل، برادرت یادمه«. را چرخاند

».نمیادواقعاً؟ یادم «: تازي پاسخ داد

بازي گه که خیانت و حقهمادرم می. برادرت دایی جیمی منو مغلوب کرده«. جافري با بدخلقی شانه باال انداخت

گه که الزمه در می. کنه که نیستها همه ضعیفند، حتی اون، هر چند تظاهر میزن. وقتی شنید گریه کرد. بوده

بعد مهمانی روز نامگذاريِ من، . دمنند، اما من اهمیت نمیبارانداز پادشاه بمونیم تا مبادا عموهاي من حمله ک

».سر برادرت. اینه چیزي که به تو خواهم داد، لیدي سنسا. کشمکنم و خودم برادرت رو میقشون بسیج می

شاید هم برادرم سر شما رو به من «: گفتغفلتاً نوعی جنون بر او مستولی شد و صداي خودش را شنید که می

».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. کنهمسخره نمی

تر، دو بار او را زد، چپ به راست، و محکم. ي او را گرفت و سرش را ثابت نگه داشتاین بار شوالیه زیر چانه

.ها مخلوط شدروي چانه ریخت، با نمک اشکلبش شکافت و خون . راست به چپ

».تريخندي، خوشگلوقتی لبخند داري و می. نباید همش گریه کنی«: جافري گفت

پادشاه هنوز با . ترسید باز از سر مرین کتک بخورد، خودش را واداشت که لبخند بزند، اما کافی نبودسنسا که می

».رو پاك کن، چقدر شلخته هستیخون «. اش را نشان دادتکان دادن سر ناخشنودي

رو چیزي نبود، هیچ چیز جز سقوط ي داخلی پیادهرسید، اما در امتداد لبهي سنسا میي خارجی تا چانهدیواره

او درست آنجا ایستاده بود، آنجا ایستاده بود و با . دادتنها باید هل می. طوالنی هفتاد یا هشتاد قدمی به حیاط

. همین حاال انجامش بده. تونیتونی، میتو می: به خودش گفت. زدسنسا پوزخند میوارش بههاي کرمآن لب

.اصالً مهم نبود. رفت مهم نبوداگر خودش هم با او پایین می
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با ظرافتی که از چنان مرد بزرگی بعید . سندور کلگان جلوي او زانو زد؛ بین او و جافري» .اجازه بده، دختر«

.زد پاك کردي سنسا بیرون میاره شدهبود، خونی را که از لب پ

: وقتی تازي کارش را تمام کرد، سنسا گفت. سنسا نگاهش را پایین انداخت. فرصت از دست رفته بود

.برداو دختر خوبی بود و هیچ وقت نزاکت را از یاد نمی. »متشکرم«
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دنریس- 68
»خواي؟و بیدار کنی، میخواي که اژدها رنمی«. آلودش سایه افکندندها بر خواب تببال

توانست به پشت سر نگاه کند، نباید به پشت نمی. داشتهاي سنگی رفیع در راهرویی دراز قدم برمیزیر تاق

دید که رنگش سرخ دري در مقابلش بود که به خاطر فاصله خیلی ریز بود، اما حتی از دور نیز می. کردنگاه می

.اش روي سنگ رد خونی بجا گذاشتندتندتر قدم برداشت و پاهاي برهنه. است

»خواي؟خواي که اژدها رو بیدار کنی، مینمی«

ها را به جنبش باد علف. دید، دشت بکر، آکنده از بوي خاك و مرگها میتابش آفتاب را بر دریاي داترك

را مالش دروگو او را در آغوش نیرومندش گرفت، دستش آنجا. داشتندها مثل آب موج برمیداشت و آنوامی

ستارگان در آسمانی به روشنی روز . بخشی را که تنها و تنها مال او بود بیدار کردداد و باز کرد و رطوبت لذت

، اما ناگهان ستارگان دیده »خونه«: ها لبخند زدند و وقتی دروگو وارد شد و بدن او را پر کرد، زمزمه کردبه آن

.ور شداندند و دنیا شعلههاي عظیمی آسمان آبی را پوششدند و بالنمی

»خواي؟خواي که اژدها رو بیدار کنی، مینمی... «

کرد هاي شفافش را روي منقلی گرم میدست» .ریگار آخرین اژدها بود«. ي سر جورا مغموم و گرفته بودچهره

پوستش شد، اي آنجا بود و سپس محو میلحظه. هاي سنگی به مانند زغال سرخ شده بودندکه روي آن، تخم

ظلمات را . و اثري ازش نماند» آخرین اژدها«: شوالیه به مانند نسیم زمزمه کرد. تر از بادرنگ شد، کم جرمبی

.رسیددر پشت سرش احساس کرد و درِ سرخ از قبل هم دورتر به نظر می

»خواي؟خواي اژدها رو بیدار کنی، مینمی... «

من . ديتو به اژدها دستور نمی. کنه، هرزهاژدها التماس نمی«: کشیدویسریس مقابلش ایستاده بود و داد می

طالي مذاب مثل موم روي صورتش ریخت، شیارهاي عمیقی را روي » .کنماژدها هستم و تاجگذاري می

دند و نوك پستانش را نیش انگشتانش مانند مار جهی» !کنممن اژدها هستم و تاجگذاري می«. پوستش سوزاند
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هاي ها و ریختنشان به مانند ژله به روي گونهزدند، نیشگون گرفتند و پیچاندند، حتی با وجود ترکیدن چشم

.سیاه شده

»...خواي اژدها رو بیدار کنینمی... «

رسید، به اگر به او می. شدکرد که از پشت به او نزدیک میدر قرمز خیلی دور بود و نفس سردي را حس می

.شروع کرد به دویدن. نالیدمرد که بدتر از مرگ بود، تا ابد در ظلمات از تنهایی میمرگی می

»...خواي اژدها رو بیدار کنینمی... «

پسرش بلند و مغرور بود، پوست مسی . کرد، سوزشی وحشتناك در رحمشگرمایی را در درونش احساس می

لبخند زد، شروع کرد به بلند کردن دستش به سمت . چشمان سرخ بادامیاي دنی را داشت، بادروگو و موي نقره

اش را سوزاند و در یک چشم بهم دنی دید که قلبش سینه. دنی، اما وقتی دهانش را گشود آتش بیرون ریخت

اي براي فرزندش گریست، به خاطر وعده. زدن اثري ازش نماند؛ مثل بیدي که به شمع خورده باشد خاکستر شد

.شدندهایش با برخورد به پوستش بخار میداد، اما اشکاش میبراي دهان گذاشتن روي سینهکه 

»...خواي اژدها رو بیدار کنیمی... «

در دست شمشیرهایی از آتش کم . هاي مندرس پادشاهان، در راهرو صف کشیده بودنداشباح ملبس به جامه

هایشان یاقوت و لعل و موهایی به سفیدي پالتین داشتند و چشمموهایی از نقره و موهایی از طال و . رمق داشتند

گذاشت کف دوید، هر جا که روي سنگ پا می» .ترتر، سریعتر، سریعسریع«: زدندداد می. یشم و الماس بود

چاقوي . زدند و او جیغ کشید و خودش را به جلو پرت کرداشباح همصدا داد می. شدپایش به سنگ ذوب می

ها ي بالش را برید و دریده شدن پوستش را حس کرد، بوي خون جوشان به مشامش رسید و سایهبزرگی پشت

.و دنریس تارگرین پرواز کرد. را دید

»...بیدار شدن اژدها ... «

در جلویش نمایان شد، در سرخ، خیلی نزدیک، خیلی نزدیک، راهروي اطراف محو شده بود، سرماي پشت 

کرد، باال و باالتر، سبز زیر ها پرواز میسنگ رفته بود و بر فراز دریاي داتركو حاال . نشستسرش عقب می
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هاي او پا به فرار ي بالکشید از خوف سایهداشت، و هر چیز که زنده بود و نفس میپایش موج برمی

ز و هاي سبتوانست آن را ببیند، آنجا، درست پشت در، زمینخورد، میبوي خانه به مشامش می. گذاشتمی

.در را گشود. هاي بزرگ سنگی و آغوش گرم، آنجاخانه

»...اژدها... «

هاي چشم باریک کالهخود، سرخ آتش از میان شیار. اش دیدو برادرش ریگار را سوار بر اسبی به سیاهی زره

. د کرددنی روبند سیاه او را بلن» .آخرین اژدها، آخرین، آخرین«: صداي گنگ سر جورا زمزمه کرد. درخشیدمی

.صورت خودش بود

.هاي ستارگانبعد آن به مدت طوالنی تنها درد بود و آتش درونش و زمزمه

.ي خاکستر در دهانش بیدار شدبا مزه

».نه، نه، لطفاً«: نالید

.ژیکوي بود که به مانند غزالی هراسان روي او خم شده بود» کالیسی؟«

ها را تا خروجشان شدند و دنی آنر از منقل به هوا بلند میذرات خاکست. چادر در سایه غرق بود، ساکت و خفه

. اما تنها یک رویا بود. کردمبال داشتم، من پرواز می. کردمپرواز می. هایش تعقیب کرداز سوراخ سقف، با چشم

صدایش به خشونت زخم تازه بود و به فکرش » ...برام«. سعی کرد که بلند شود» .کمکم کن«: زمزمه کرد

کرد؟ مثل این بود که بدنش تکه تکه شده بود و دوباره چرا بدنش این همه درد می. خواهدید که چه میرسنمی

»...من«. 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. داراي اهمیت در این دنیا بودتنها چیز . دانست که مهم استچی؟ می... کسی

دنیا سرش را به نوسان . تکان خوردن چه سخت بود. پاهایش گیر کرده بود کنار زد و روي آرنج نشست

...من باید. انداختمی
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ند کرد و با وجود سر جورا او را در آغوش بل. خزدهاي اژدها میوقتی آمدند دیدند که روي قالی به سمت تخم

ي شوالیه، سه کنیزش را و ژاگو را با از روي شانه. اش برگرداندهاي ابریشمیهاي ضعیفش، به مالفهمقاومت

من باید، من «: ها بگویدسعی کرد به آن. دید، و همچنین صورت تخت میري ماز دور راسبیل باریکش می

»...باید

».بخوابید، پرنسس... «: سر جورا گفت

».لطفاً. لطفاًنه،«

پیش . بخوابید و دوباره نیرومند بشید، کالیسی«. سوخت، او را با ابریشم پوشاندبا وجودي که بدنش می» .بله«

داد، و ي شیر ترشیده میمزه. فشردو 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 ریختي چانهمایع گرم رو. 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

.شناختنمی

تی چادر تاریک بود، وق. توانست تشخیص دهد، دوباره بیدار شدبعد مدتی، یک شب، یک روز، یک سال، نمی

: صدا زد. این بار دنی سعی نکرد که برخیزد. خوردندهاي ابریشمی مثل بال تکان میوزید، دیوارهباد بیرون می

گرم بود و . و برایش آب آوردند» .گلوم خشکه، خیلی خشک«. همه فوراً حاضر شدند» .ایري، ژیکوي، دوریا«

ایري دستمالی را خیس کرد و پیشانیش را . اوردطعم، اما دنی با ولع نوشید و ژیکوي را فرستاد تا باز بیبی

داد، با دستمال تسکینش می» چه مدت؟«. دختر داترك با سر تایید کرد» .مریض بودم«: دنی گفت. مالش داد

وقتی ژیکوي با آب برگشت، » .خیلی«. ترساندرسید که دنی را میاین حال ایري آن قدر غمگین به نظر می

باز سر دنی را به فنجان بلند کرد، اما این » .بنوشید«. نگین از خواب، همراهش آمدمیري ماز دور با چشمانی س

. دنی نوشید و دراز کشید، به صداي آرام تنفس خودش گوش سپرد. شیرین، شراب شیرین. بار تنها شراب بود

» ...امبر«: زمزمه کرد. کردهایش را حس میخزید، سنگینی انداموقتی خواب یک بار دیگر به بدنش می

»...خوام نگهش دارممی... برام بیارش«. صدایش خواب آلود  بود

»خواید کالیسی؟بله؟ چی می«: مغ پرسید
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.تر از آن بود که باز نگهشان داردهایش سرب شدند و خستهپلک» ...لطفاً... تخم اژدها... تخم... بیارش«

ریخت و بازوانش دور یکی ود چادر به پایین میوقتی براي بار سوم بیدار شد، ستون طالیی آفتاب از سوراخ د

هاي طالیی و برنزي، هایی به رنگ خامه، رگهآن یکی که روشن بود، با فلس. هاي اژدها را گرفته بودنداز تخم

شبنم . پوشانداش را میي نازکی از عرق پوست برهنهاش، الیهزیر ابریشم مالفه. کردو حرارتش را حس می

نگشتش سطح پوسته را دنبال کرد، در امتداد خطوط طالیی، و حس کرد که چیزي در عمق با نوك ا. اژدها

.ي هراسش رفت، سوخت و نابود شدهمه. او را نترساند. سنگ با پیچ و تاب خوردن به او پاسخ داد

خودش را وادار. ي عرق، پوستش سرد بود و تب برطرف شده بودزیر الیه. اش دست گذاشتدنی روي پیشانی

کنیزهایش با شنیدن صداي . هایش دردي عمقی احساس کرداي سرش گیج رفت و بین رانلحظه. به نشستن کرد

».و میوه، فکر کنم خرما. شه سرد باشهآب، یه پارچ آب، هر چی می«. او به دو آمدند

».هر چی شما بگید، کالیسی«

و «. هایش انداختآورد و روي شانهژیکوي رداي ابریشمی» .خوامسر جورا رو می«: موقع برخاستن گفت

» کال دروگو«: به هر زحمتی گفت. اش ناگهانی برگشت و حرفش بریدحافظه» ...حمام داغ و میري ماز دور و

»؟...اون«. ها را با وحشت برانداز کردهاي آنصورت

گفتن این حرف با اما دنی غم را در چشمانش دید و او به محض ... »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. موضوع چیه؟ باید بدونم«. گریخت، اما دنی مچش را گرفت و اسیر نگهش داشتژیکوي نیز می

».خوامشکجاست؟ می... ریگو... پسرم«یاد بچه نیفتاده بود؟ چرا تا حاال به » .امبچه

.اي بودزدهي وحشتصدایش زمزمه» .زنده نموند، کالیسی... پسر«. هایش را پایین انداختکنیز چشم
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از . دانستهمی. کرد، با خودش اندیشید که پسرم مردهموقعی که ژیکوي چادر را ترك می. دنی مچ او را رها کرد

رویایش را . دانستهنه، قبل از بیدار شدن می. دانستههاي ژیکوي میي اول بیدار شدن و دیدن اشکههمان لحظ

.اي را به یاد آورد که ناگهان مشتعل شدبه خاطر آورد، ناگهانی و واضح، و مرد بلند با پوست مسی و موي نقره

ها روي رویایش گریسته بود و اشکدر. هایش به خشکی خاکستر بودنددانست، اما چشمگریست، میباید می

کرد احساس می... کرد، با این وجوداحساس غم می. تمام غصه از وجود من رفته. هایش بخار شده بودندگونه

.شود، انگار هیچ وقت وجود نداشتهکه ریگو دارد فراموش می

هاي اژدها یافتند؛ دو تا هنوز سر جورا و میري ماز دور چند لحظه بعد وارد شدند و دنی را ایستاده باالي تخم

ي همانی که با آن خوابیده بود داغ هستند، خیلی رسید که به اندازهبه نظر دنی چنین می. در صندوقشان بودند

چی حس «. هاي سرخ گذاشتدست او را گرفت و روي تخم سیاه با موج» .سر جورا، بیا اینجا«. عجیب بود

»کنی؟می

».فلس«. کردلیه احتیاط میشوا» .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 نشستبراي راضی کردن او روي توده» .ضعف؟ من قوي هستم، جورا«

».مرد

حرفش برید و دنی دید که چقدر گوشتش آب شده و » ...گنمیها زن. اون هیچ زندگی نکرد، پرنسس من«

.لنگدچطور موقع راه رفتن می

».گنها چی میبگو زن. بهم بگو«

»...گن که بچهمی«. زده بودنگاهش شبح. شوالیه صورتش را برگرداند

.به جسد شباهت داشتچقدر. اش از شرم گرفته شدقیافه. دنی منتظر ماند، اما سر جورا توانایی گفتن را نداشت
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شوالیه مرد نیرومندي بود، اما در آن لحظه دنی متوجه شد که . میري ماز دور به عوض او تمام کرد» .هیوال بود«

مثل سوسمار . من خودم بیرون کشیدمش. عجیب الخلقه«. تر استنهایت خطرناكتر و بیمغ نیرومندتر و ظالم

وقتی بهش دست زدم، . هاي کوچک چرمی مثل خفاش، و بالفلس داشت، کور بود، دم داشت مثل یه دنبه

خیلی وقت بود که مرده . هاي قبر بود و بوي فساد بلند شدگوشت از استخون کنده شد و داخل بدنش پر از کرم

».بود

وقتی «. رفتکرد از دست میاگر به پشت نگاه می. خاست تا او را ببلعدظلمات هولناك در پشتش برمی. ظلمات

کردم، جنگیدنش براي متولد شدن لگدهاش رو حس می. ورا منو به داخل چادر برد پسرم زنده و قوي بودسر ج

».رو

. شاید این طور بوده، اما موجودي که از رحم شما خارج شد به همون شکل بود که گفتم«: میري ماز دور گفت

».مرگ در اون چادر حضور داشت، کالیسی

تو رو . من دیدم، مغ«. شنیداما دنی شک را در صداي او می» .نها سایه بودندت«: سر جورا با صدایی خشن گفت

».رقصیديها میدیدم، تنها با سایه

تونه ندازه، دراز و تاریک، و در انتها هیچ نوري نمیهاي درازي میسرور آهنپوش، قبر سایه«: میري گفت

».جلوش رو بگیره

توانست انجام او تنها از روي عشق و وفاداري کاري را که می. تدانسسر جورا پسر او را کشته بود، دنی می

. ي او را به ظلمات خورانده بودرفت و بچهاي نباید میداده بود، لیکن دنی را به مکانی برده بود که هیچ زنده

س کردند، ها تو رو هم لمسایه«: به او گفت. هاي گود افتاده، لنگشي گرفته، چشمدانست؛ قیافهشوالیه 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

».شما از بها اطالع داشتید. نه، این دروغیه که به خودتون گفتید«: میري ماز دور گفت
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ام، کارو و کاتو، هگو و اسب، بچه. بها پرداخت شد«. اه کنم از دست رفتمدانسته؟ اگه به عقب نگدانسته؟ میمی

کال دروگو کجاست؟ بهم «. ها برخاستاز روي تشک» .بها پرداخت شد و پرداخت شد و پرداخت شد. کوهولو

بهم نشون بده که . کال دروگو رو بهم نشون بده. ي خون، هر چی که هستینشونش بده، همسر خدا، مغ، ساحره

».در عوض زندگی پسرم چی خریدم

».برمبیایید، شما رو پیشش می. هر چی شما دستور بدید، کالیسی«: پیرزن گفت

آهسته . سر جورا دستش را دور او انداخت و در برخاستن به او کمک کرد. تر بوددنی از آنچه متوجه بود ضعیف

».بعداً براي این کار وقت هست، پرنسس من«: گفت

».ببینمش، سر جوراخوام حاالمی«

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 میگاه دقیقتابش خورشید روي شن، ن. راکارو سر جایشان ماندند

حالی سرگردان دید، چند گروه اسب با بیخاکسترهاي آتش را می. هایش سایه انداختبلند کرد و روي چشم

گروه کوچکی . خوردگشتند، اینجا و آنجا چند چادر و رختخواب به چشم میبودند و دنبال یک لقمه علف می

ها، چند زن را دید که به کار خود مشغول بودند و چند ماشاي او جمع شده بودند و پشت سر آنها براي تاز بچه

هاي خون را از خودشان پیرمرد چروکیده با چشمان خسته به آسمان صاف آبی خیره بودند و به سستی مگس

زده بودند، اکنون تنها باد جایی که چهل هزار نفر اردو. داد، نه بیشترشمارش تقریبی صد نفر نشان می. راندندمی

.کردو خاك زندگی می

».کاالسار دروگو رفته«: گفت

».تونه سواري کنه کال نیستکالی که نمی«: جاگو گفت

کو پونو . راهی براي حفظشون نبود. متاسفم، پرنسس. کنندها تنها از قدرتمند تبعیت میداترك«: سر جورا گفت

زیاد طول نکشید که ژاکو هم همین . ها بهش پیوستندگفت و رفت، خیلیاولین کسی بود که به خودش کال پونو
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االن در دریاي داترکی به جاي . هاي بزرگ و کوچک رفتندبقیه با استفاده از تاریکی شب در گروه. کار رو کرد

».یه کاالسار که مال دروگو بود چند کاالسار جدید وجود داره

».مونیمما می. و ما که قسم خوردیم. هاها و مریضیفپیرها موندند و ترسوها، ضع«: آگو گفت

حق . ي ما کمتر از اون بود که جلوشون رو بگیریمعده. هاي کال دروگو رو بردند، کالیسیاونا گله«: راکارو گفت

».ها رو هم برداشتند، مال کال و مال شما رو، اما چند تایی موندهخیلی از برده. تره که مال ضعیف رو بگیرهقوي

»اریا؟«. اي افتاد که بیرون دیوارهاي قوم بره نجات داده بودزدهي وحشتدنی به یاد بچه

جلو و عقب ازش سواري گرفت و اونو به کالش تقدیم . مغو که حاال همخون ژاکوئه، اونو گرفت«: جاگو گفت

».شد، گلوش رو بریدندوقتی کارشون تموم . شش نفر بودند. هاش دادي همخونکرد، ژاکو هم اونو به بقیه

».قسمتش بود، کالیسی«: آگو گفت

دم، قسم بهتون قول می. ي مال مغواي بود، اما نه به اندازهسرنوشت ظالمانه«. اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم

به کوهستان مادر و زهدان جهان سوگند . به خدایان قدیم و جدید، خداي بره و اسب و هر خدایی که زنده است

کنند که به اریا نشون قبل از اینکه کار من با مغو و کو ژاکو تموم بشه، اونا براي ترحمی التماس می. خورممی

».دادند

کالیسی، ژاکو حاال یه «: ایري طوري شرح داد که انگار با بچه طرف است. ها با دودلی به هم نگاه کردندداترك

».کاله، با بیست هزار سوارکار در پشت سرش

بورن از خاندان تارگرین، از نسل اگان فاتح و میگور ظالم و قبل اونا و من دنریس استورم«. بلند کردسرش را

. خورم که این مردها موقع مرگ از درد داد بکشندمن دختر اژدها هستم و بهت قسم می. والریاي کهن هستم

».حاال منو پیش کال دروگو ببرید

.و به خورشید خیره بوداو روي خاك لخت سرخ دراز کشیده بود
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ها را راند و دنی آن. شان باشدرسید متوجهچندین مگس خون روي بدنش نشسته بودند، هر چند به نظر نمی

وقتی اسمش . دیدند و دنی بالفاصله فهمید که او نابینا استهایش کامالً باز بودند اما نمیچشم. کنار او زانو زد

شد و جاي زخم اش دیگر بهتر از این خوب نمیزخم روي سینه. شنودرا زمزمه کرد، به نظر نرسید که می

.خاکستري و قرمز و کریه بود

»چرا این بیرون زیر آفتاب تنهاست؟«: ها پرسیداز آن

کنند، هر چند اونو هاش خورشید رو دنبال میچشم. به نظر از گرما خوشش میاد، پرنسس«: سر جورا گفت

خوره، اگه غذا در دهنش بذاریم می. ره، اما نه بیشترهر جا هدایتش کنیم می. اه برهتونه رتا حدي می. بینهنمی

».نوشههاش بریزیم میاگه آب روي لب

هاي تو گرون افسون«. ي آرامی به پیشانی خورشید و ستارگانش زد و مقابل میري ماز دور برخاستدنی بوسه

».هستند، مغ

».بهاي زندگی رو پرداختید. ما زندگی درخواست کردیدش. اون زنده است«: میري ماز دور گفت

زندگی اون خنده و برشته شدن گوشت روي آتش . شهاین براي کسی که مثل دروگو بوده زندگی محسوب نمی«

هاش موقع تاختن براي زندگی اون داشتن ارخ در دست و به صدا دراومدن زنگ. و اسب بین پاهاش بود

».هاش و من بودم و پسري که قرار بود بهش تقدیم کنمی اون همخونزندگ. 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 بیاریدي زندهدوباره باردار بشه و بچهوقتی رحم شما . مثل برگ با باد پراکنده بشن

».زودتر
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مورمونت و » .کنمبا این مغ خصوصی صحبت می. ما رو تنها بذارید«. دنی به سر جورا و سایرین اشاره کرد

ه او نیرو کرد، اما خشم بدرون و بیرونش درد می» .دونستیتو می«: وقتی رفتند دنی گفت. سایرین عقب کشیدند

».دونستی، با این حال گذاشتی که بپردازمخرم و بهاش رو میدونستی که چی دارم میمی«. دادمی

».اونا چوپان بزرگ رو خشمگین کردند. سوزوندن معبد من خطا بود«: زن سنگین وزن با خونسردي گفت

اي که در بچه. تو بهم کلک زدي. اگه به عقب نگاه کنیم، من باختم. این کار خدا نیست«: دنی به سردي گفت

».شکمم بود کشتی

».کنهکاالسارش هیچ ملتی رو لگدمال نمی. سوزونهشود حاال دیگه شهري رو نمینریانی که بر دنیا چیره می«

».نجاتت دادم. من ازت دفاع کردم«: با اندوه گفت

نه مثل مرد با زن، بلکه از پشت مثل سه سوار با من آمیزش کرده بودند،«. زن الزارینی تف کرد» نجاتم دادي؟«

ي ذاري؟ من سوختن خانهچطور اسم اینو نجات دادن می. گذشتی، چهارمی توي بدنم بودوقتی می. هاسگ

م هم خونه. شه شمردشونهاي نیکوکار رو درمان کردم که نمیخدام رو مشاهده کردم، جایی که اون قدر انسان

سر پسري رو دیدم که . پختسر نانوایی رو دیدم که برام نون می. ز سر دیدمهایی اها تلسوزوندند و در کوچه

. هایی رو شنیدم که سوارکارها با شالق دنبالشون بودندهاي بچهگریه. همین سه ماه پیش نذاشتم از خناق بمیره

».باز هم بگو چی رو نجات دادي

».زندگیت«

و ببین وقتی همه چیز دیگه از دست رفته باشه، زندگی چه به کالت نگاه کن«. میري ماز دور با سنگدلی خندید

».ارزشی داره

بردند دنی محافظینش را صدا زد و دستور داد که دست و پاي میري ماز دور را ببندند، اما وقتی مغ را بیرون می

ش را گفت که سرکافی بود یک کلمه بگوید و دنی می. به دنی طوري لبخند زد که انگار شریک رازي هستند

آورد؟ یک سر؟ اگر زندگی ارزشی نداشت، مرگ چقدر ارزشمند بود؟اما چه چیزي به دست می... قطع کنند
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خودش . 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 سیاهش را او را شست، گرد و خاك را از دست و سینه شست، صورتش را با پارچه

. درخشیدآورد میها را باز کرد تا اینکه دوباره همان طور که دنی به یاد میصابون زد و با شانه گره خوردگی

براي خوردن و آشامیدن به خودش . وقتی کارش تمام شد از غروب خیلی گذشته بود و دنی خسته شده بود

کرد، اما اش میخواب آسوده. ه گازي به یک انجیر بزند و یک جرعه آب بنوشداستراحت داد، اما تنها توانست ک

هایی که با این شب را به دروگو مدیون بود، به خاطر تمام شب. در واقع خیلی زیاد... به حد کافی خوابیده بود

.توانستند با هم باشندهم بودند و شاید هنوز می

ها معتقد بودند که شان به یادش بود؛ داتركخاطره اولین سواريکردوقتی او را به میان تاریکی هدایت می

گفت که نیروهاي قدرتمندتري از به خودش می. ي امور مهم زندگی یک مرد باید زیر آسمان باز انجام گیردهمه

بود، مهتاب شب سیاه و بی. تر از آنچه مغ در آشائی آموختهتر و شایستههاي باستانینفرت وجود دارند، افسون

.آن را شگون فرض کرد. سوختندها ستاره خیلی روشن میاما باالي سرشان میلیون

درختی . ها استقبال نکرد، فقط زمین سخت خاکی لخت که سنگ رویش پاشیده بودنداینجا فرش نرم علف از آن

گفت که ستارگان دنی به خودش. دادهایش را تسکین نمیجنبید و نهري با موسیقی دلنشین آب، ترسبا باد نمی

شبی . یادت میاد دروگو، اولین سواریمون با هم یادت هست، روزي که ازدواج کردیم«: زمزمه کرد. کافی هستند

یادته . هاي تو روي صورت من بودکه ریگو رو ساختیم یادت هست، کاالسار هر طرفمون رو گرفته بود و چشم

».به خاطر بیار و پیش من برگرد. و ستارگان منیادته خورشید. آب زهدان جهان چقدر خنک و زالل بود

تر از آن باقی گذاشته بود که بتواند او را مطابق میلش در درونش بپذیرد، اما تر و زخمیزایمان او را متورم

با ناخن . هایش را استفاده کردهایش، دهانش، پستاندنی دست. هاي دیگري را به او آموخته بوددوریا راه

اش کرد و زمزمه کرد و دعا خواند و سرگذشتشان را تعریف کرد، و در نهایت او را با بوسهخراشید و غرق

.شدزد، سفت نمیبا این وجود، دروگو احساس نداشت، حرف نمی. هایش شسته بوداشک

وقتی «: با غصه گفت. ي دلگیر از افقی تهی دمید، دنی دانست که او را به واقع از دست داده استو وقتی سپیده

. ها مثل برگ با باد پراکنده بشنخورشید از غرب طلوع و در شرق غروب کنه، وقتی دریاها خشک بشن و کوه
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گردي، خورشید و ستارگان اون وقت تو برمی.اي به دنیا بیارمي زندهوقتی رحم من دوباره باردار بشه و بچه

».من، و نه زودتر

.هرگز، هرگز، هرگز: ظلمات داد کشید

اش فشرد و پیش دروگو آن را به سینه. دنی داخل چادر بالشی از ابریشم نرم پیدا کرد که با پر پر شده بود

اه رفتن هم درد داشت و ر. اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم. بازگشت، پیش خورشید و ستارگانش

.خواست بخوابد، بخوابد و رویا نبیندمی

.هاي دروگو را بوسید، بالش را روي صورت او فشردزانو زد، لب
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تیریون- 69
».پسر من دست اوناست«: تایوین لنیستر گفت

نیمی از اش، خون خشک ي پارهي نیم تنهروي سینه. صداي قاصد از خستگی، سست شده بود» .بله، سرورم«

.ها را پوشانده بودهالگراز کریک

وقتی دستش را بلند کرد، درد از . اي نوشید و با فکر جیمی چیزي نگفتتیریون جرعه. یکی از پسرهات

برادرش را دوست داشت، اما در . ي مختصر خودش از جنگ انداختآرنجش تیر کشید و او را باز به یاد تجربه

.شد که در ویسپرینگ وود همراه او باشدحاضر نمیعوض تمام طالي کسترلی راك نیز

تنها صدا، ترق تروق . ي پدرش با شنیدن داستان قاصد ساکت شده بودندفرماندهان و پرچمداران تجمع یافته

.سوختالواري بود که در انتهاي اتاق دراز می

در مهمانخانه، تیریون را به ي حتی یک شب خوابیدني طوالنی به جنوب، مژدهوقفهبعد مشقات راهپیمایی بی

پدرش . داد که دوباره این مهمانخانه با تمام خاطراتش نباشدهر چند ترجیح می... 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 میهر روز صبح عده. ده بودندکردند یا به حال خود رها شتوانستند تعقیبشان میمی

و هر روز . آمدندي بیشتري بین راه از پا درمیهر بعد از ظهر، عده. خاستندمردهایی که دیگر از خواب برنمی

.ها برودمیل نبود که همراه آنتیریون چندان بی. گریختندي بیشتري با استفاده از تاریکی غروب میعصر، عده

برد که مالزمش بیدارش کرد و گفت که ي باال از آسایش تشک پر و گرماي بدن شی لذت میطبقهدر 

انتهاي شتاب به جنوب، راهپیمایی بی. اش بیهوده بودهپس همه. سوارکاري با اخبار شوم از ریورران رسیده

.به ریورران رسیدهراب استارك چندین روز پیش . همه به خاطر هیچ... اجباري، اجساد رها شده در مسیر

چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ چطور؟ حتی با وجود شکست ویسپرینگ وود، «: سر هریس سویفت نق زد

چه نوع جنونی باعث شد که سر ... ي آهنین محاصره کرده بودیدشما ریورران رو با قشونی نیرومند در یه حلقه

»شن؟دونست که چقدر آسیب پذیر میمیجیمی افرادش رو به سه اردوي جدا تقسیم کنه؟ مطمئناً
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شاید که جیمی ریورران را از دست داده بود، اما شنیدن . چونهتیریون در دلش گفت خیلی بهتر از تو، بزدل بی

ساخت؛ کاسه لیسی که بزرگترین موفقیتش این بوده تحقیر شدن برادرش به دست امثال سویفت، خشمگینش می

.ان در بیاورد و در نتیجه خودش را به لنیسترها وصل کندکه دخترش را به ازدواج سر کو

شما ریورران . کردممنم بودم همین کار رو می«: تر از جواب احتمالی تیریون پاسخ دادعمویش خیلی خونسردانه

قلعه درست در راس محل . هاي جیمی کم بودنددونستید که چقدر انتخابرو ندیدید سر هریس، وگرنه می

ها سازند و موقع تهدید، تالیها دو ضلع یک مثلث رو میرودخونه. ستون به رد فورك قرار دارهاریزش تامبل

. کنندسازند و ریورران رو به جزیره تبدیل میکنند، خندق عریضی در ضلع سوم میي سدشون رو باز میدریچه

. ساحل مقابل اشراف دارندها تا چندین فرسنگ به شن و مدافعین از روي برجدیوارها از وسط آب بلند می

استون بذاره، یکی در کسی که قصد محاصره داره، براي قطع تمام مسیرهاي ورود، باید یه اردو در شمال تامبل

».اي نداره، هیچیراه دیگه. جنوب رد فورك، و یکی بین دو رودخونه در غرب خندق

از الوار نوك تیز دور اردوها کشیده بودیم، ما حصارهایی . گن، سروران منسر کوان واقعیت رو می«: قاصد گفت

اونا اول به اردوي شمالی یورش . ها ما رو از هم جدا کرده بودنداما کافی نبود، چون غافلگیر شدیم و رودخونه

زد، اما بیشتر از پنجاه نفر مارك پایپر به خطوط تدارکاتی ما شبیخون می. هیچ کس انتظار حمله نداشت. آوردند

به ما گفته بودند که . کردیم که اونا بودندخب، فکر می... یمی رفته بود که تکلیفش رو یکسره کنهسر ج. نداشت

»...کنهپسر استارك در شرق گرین فورك داره به جنوب پیشروي می

رنگ نارنجی آتش ته. توانست از سنگ تراشیده شده باشدصورت سر گرگور کلگان می» هاتون؟و گشتی«

»چیزي ندیدند؟ اخطار ندادند؟«. انداختهاي عمیقی زیر چشمانش میداد و سایهمیاي به پوستشتیره

اونایی که . کردیم کار مارك پایپرهفکر می. شدندهاي ما ناپدید میگشتی«. آلود سرش را تکان دادقاصد خون

».گشتند چیزي ندیده بودندبرمی

بهش . بکنیدشون و به گشتی بعدي بدید. اي ندارنداستفادههاش بینه چشممردي که چیزي نمی«: کوه اظهار کرد

».و اگه ندید، اون وقت نفر بعدي شش تا داره... بگید که امیدوارید چهار چشم بهتر از دو تا ببینه



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٨۵٩صفحھ 

تیریون برق طال را در انعکاس نور از . لرد تایوین لنیستر صورتش را براي برانداز کردن سر گرگور برگرداند

هاي مشورتی، لرد در جلسه. داد که نگاه از روي تایید است یا انزجارید، اما تشخیص نمیمردمک پدرش د

با . داد قبل از صحبت گوش کند، عادتی که تیریون سعی در تقلید داشتتایوین 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«: ن پرسیدسر کوا

هاي ما رو کشت و حصار رو بانفیش رهبر پیش قراول بود، دیدهبلک. 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

وقتی صداي جنگ رو . من در اردوي غربی بین دو رودخونه خوابیده بودم. تاختنددر دست، بین اردو می

ها هدایت کرد و سعی کردیم شن، لرد برکس ما رو به سمت کلکشنیدیم و دیدیم که چادرها به آتش کشیده می

نگ ها از دیوارها با منجنیق روي ما سبا پارو رد بشیم، اما جریان آب ما رو به پایین رودخونه کشید و تالی

افراد به رودخونه ریختند و غرق . دیدم که یه کلک چندین تکه شد و سه تاي دیگه واژگون شدند. ریختند

».ها در ساحل منتظرشون هستندو اونایی که موفق به گذشتن شدند، دیدند که استارك... شدند

شنید باور نچه را میاي کسی را داشت که آاي و ارغوانی پوشیده بود، قیافهسر فلمنت برکس که شنل نقره

»...پدرم«. کردنمی

».خیلی دالور بودند. متاسفم سرورم، لرد برکس وقتی کلکش واژگون شد زره پوشیده بود«: قاصد گفت

گذشتن در شب از . 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 مقابله شده، زرهرودخانه روي کلکی که با عجله ساخت

هاي سیاه دانست که وقتی وزن فوالد، لرد برکس را به زیر آبنمی. کردبود، تیریون همیشه بزدلی را انتخاب می

.کردهکشیده، او چقدر احساس دالوري میمی

وقتی سعی داشتیم که از آب رد بشیم، .اردوي بین دو رودخونه هم متالشی شد«: گفتقاصد داشت می

پوش بودند و من غول در زنجیر آمبر هاي بیشتري از غرب وارد میدان شدند، دو ستون سواره نظام زرهاستارك

کرد پسره بود، به همراه یه گرگ غول پیکر که در کنارش شون میو عقاب ملیستر رو دیدم، اما کسی که رهبري



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٨۶٠صفحھ 

. گن که اون حیوون چهار مرد رو کشت و یه دوجین اسب رو دریدودم، اما میمن اونجا حاضر نب. دویدمی

ها درگیري رو دارهاي ما دیواري از سپر تشکیل دادند و مقابل اولین یورش پایداري کردند، اما وقتی تالینیزه

و به پشت وود از پل متحرك گذشتندهاي ریورران رو گشودند و گروهی به رهبري تایتوس بلکدیدند، دروازه

».دارها حمله کردندنیزه

».خدایان رحم کنند«: لرد لفورد با خشم گفت

وود سر ادمور تالی رو در زنجیر بین سایر اسیرها ساختیم سوزوند، لرد بلکهاي تسخیري که میجان آمبر برج«

وقتی دید که اردوهاي اون . اردوي جنوبی ما تحت فرماندهی سر فورلی پرستر بود. پیدا کرد و همه رو آزاد کرد

دار و به همون تعداد کماندار با نظم عقب نشینی کرد، اما تایروشی که دیگه از دست رفتند، به همراه دو هزار نیزه

».هاي اونو انداخت و به دشمن پیوستي سوارهاي مزدورش بود پرچمفرمانده

. به جیمی هشدار دادم که بهش اعتماد نکنه«. عمو کوان ظاهراً بیشتر عصبانی بود تا متحیر» .لعنت به اون مرد«

».ي پول وفادارهجنگه، تنها به کیسهمردي که براي سکه می

. کردندهایش حرکت میموقع گوش دادن، تنها چشم. اش در هم فرو بردلرد تایوین انگشتانش را زیر چانه

ي ي ریز عرق را روي سر تراشیدههاصورتش چنان ثابت بود که انگار نقابی به چهره داشت، اما تیریون دانه

.دیدپدرش می

این ... چطور ممکنه اتفاق افتاده باشه؟ سر جیمی اسیر بشه، محاصره بشکنه«: سر هریس سویفت دوباره نق زد

»!فاجعه است

سوال . ي ما از شما به خاطر متذکر شدن بدیهیات سپاسگزاریم، سر هریسمطمئناً همه«: سر آدام ماربرند گفت

»ه، چکار باید بکنیم؟اینه ک

ها و ي قشون جیمی یا کشته شده یا اسیر گرفته شده یا متواري شده، و استاركتونیم بکنیم؟ همهچکار می«

تونن به کسترلی راك اونا اگه بخوان می! راه ما به غرب قطع شده. ها درست در مسیر تدارکاتی ما نشستندتالی

».باید درخواست صلح کنیم. ره؟ سروران من، ما شکست خوردیمگیپیشروي کنند و چه چیزي جلوشون رو می
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فنجان . تیریون متفکرانه شرابش را تکان داد، تمامش را سرکشید و فنجان خالی را روي زمین انداخت» صلح؟«

ي ي عزیز من، وقتی تصمیم گرفت که قلعهخواهرزاده. این هم صلح شما، سر هریس«. به چندین تکه خرد شد

تر از حاال نوشیدن شراب با اون فنجان، راحت. سر لرد ادارد تزئین کنه، هر امیدي رو از بین بردهسرخ رو با 

»مگه متوجه نشدید؟... کنهاون داره پیروزي کسب می. متقاعد کردن راب استارك به صلحه

ت ما هنوز به هیچ وجه شکس. کنهي یه جنگ رو مشخص نمیدو درگیري نتیجه«: سر آدام مصرانه گفت

».کنممن از فرصت آزمایش سالح خودم در برابر پسر استارك استقبال می. نخوردیم

».ي اسرا راضی بشنشاید به آتش بس و مبادله«: لرد لفورد پیشنهاد کرد

و در ازاي برادرم چی . مگه سه در برابر یک مبادله کنیم، باز هم در برابر اونا کم میاریم«: تیریون به تلخی گفت

»هاد داریم؟ سر متعفن لرد ادارد؟براي پیشن

اگه به پسره خواهرهاش رو . شنیدم که ملکه سرسی دخترهاي دست رو در اختیار داره«: لفورد امیدوارانه گفت

»...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«: گفتلرد لفورد 

».ي جیمی رو ذوب کنهتونه زرهاگه استارك احساس کنه که طال الزم داره، می«. تیریون چشم به باال غلتاند

باید فوراً بهشون حمله . کنند که ضعیف هستیماگه درخواست آتش بس کنیم، فکر می«: سر آدام دلیل آورد

».کنیم

تونیم دوستانمون در دربار رو قانع کنیم که با نیروي تازه نفس به ما ملحق بشن و مطمئناً می«: سر هریس گفت

».امکانش هست که کسی براي بسیج یه قشون جدید به کسترلی راك برگرده
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برد جر صدایش مانند شمشیري که دنبه را می» .پسر من دست اوناست«: باز گفت. لرد تایوین لنیستر برخاست

».تونهمه. تنهام بذارید«. ها را قطع کردو بحث

. تیریون مانند همیشه در فرمانبرداري سرمشق بود، اما وقتی براي بیرون رفتن برخاست پدرش به او نگاه کرد

».ي شما، بیرونبقیه. تو هم همین طور، کوان. بمون. تو نه، تیریون«

هاي شراب در سمت دیگر اتاق سر کوان به سمت خم. کت نشستتیریون که زبانش بند آمده بود، باز روي نیم

»...عمو، لطف کنید«: تیریون صدایش کرد. 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 ادارد زنده بود، شاید میاگه لرد . تو در مورد استارك حق داري«. لرد تایون نشست

. دادبا وینترفل و ریورران استفاده کرد، صلحی که به ما فرصت تعیین تکلیف با برادرهاي رابرت رو می

».جنون محض. جنون«. دستش مشت شد» ...اشمرده

».ت شدمدر سن اون، من هم مرتکب چند باله. جاف تنها یه پسربچه است«: تیریون متذکر شد

».ظاهراً باید ممنون باشیم که هنوز با یه بدکاره ازدواج نکرده«. پدرش نگاه تندي به او انداخت

.اي خواهد داشتتیریون شرابش را چشید و به این فکر کرد که اگر فنجان را به روي لرد تایوین بپاشد چه قیافه

».از قرار معلوم ما یه پادشاه جدید داریم. اریدتر از اونیه که شما خبر دموقعیت ما وخیم«: پدرش ادامه داد

»چی تازه؟ چه بالیی سر جافري آوردند؟«. سر کوان مبهوت ماند

ي من هنوز روي تخت آهنین نوه. هنوز... هیچی«. هاي لرد تایوین نشستي اندکی از انزجار روي لبنشانه

گاردن هفته پیش با مارجري تایرل در هايرنلی برتیون دو . هایی از جنوب شنیدهنشسته، اما خواجه زمزمه

پدر و برادرهاي عروس زانو زدند و سوگند خوردند که شمشیرشون در . ازدواج کرده و حاال مدعی سلطنته

».خدمتش باشه
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.شدها میهاي پیشانیش به ژرفاي درهکرد، چینوقتی سر کوان اخم می» .خبر شومیه«

ها به بارانداز ي گلي سرخ در برابر پادشاه رنلی و شوالیهبراي دفاع از قلعهدخترم به ما دستور داده که فوراً «

».به نام پادشاه و شورا. دهکنید، به ما دستور میتوجه که می«. دهانش سفت شد» .پادشاه بتازیم

»عکس العمل پادشاه جافري در برابر این خبر چیه؟«: تیریون با نوعی لذت تلخ پرسید

ترسه جافري اصرار کنه که خودش براي می. سرسی هنوز مناسب تشخیص نداده که بهش بگه«:لرد تایوین گفت

».مقابله با رنلی حرکت کنه

»با کدوم ارتش؟ امیدوارم که قصد نداشته باشید این یکی رو بهش بدید؟«: تیریون پرسید

».اش رهبري محافظین شهرهنقشه«

»...استونو با حضور لرد استنیس در درگون. ذارهدفاع میبیاگه محافظین رو ببره، شهر رو«: سر کوان گفت

ي ناجورمون تو هستی، تیریون، اما کردم وصلهفکر می«. لرد تایوین رو به پایین به پسرش نگاه کرد» .بله«

».کردمظاهراً اشتباه می

خبر از استنیس؟ اون چه«. با توجه کامل به جلو خم شد» .کنیدچه عجب پدر، ظاهراً دارید ازم تعریف می«

»چه احساسی از ادعاي برادرش داره؟. بزرگتره، نه رنلی

هاي دیگه خطر ي رقیباز اول این احساس رو داشتم که استنیس نسبت به مجموع همه«. پدرش اخم کرد

ستنیس سازه، ااستنیس کشتی می. شنوههاش رو میاوه، واریس زمزمه. کنهبا این حال هیچ اقدامی نمی. بزرگتریه

» چه معنایی داره؟ چقدرش درسته؟. کنه، استنیس قصد داره یه ساحر اشباح رو از آشائی بیارهسرباز اجیر می

».کوان، نقشه رو بیار«. با دلخوري شانه باال انداخت

. جیمی ما رو در بد وضعی گذاشته«. لرد تایوین چرم را گشود و پهنش کرد. سر کوان درخواست او را انجام داد

. دشمنانمون دوقلوها و موت کیلن رو در اختیار دارند. ي نیروهاش در شمال ما هستندبولتون و باقیماندهروس

نشینی کنیم، مگه جنگ رو تونیم به لنیسپورت و راك عقبراب استارك به غرب ما مسلطه، براي همین نمی
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روس میري و بریک داندریون به تو. جیمی اسیره و ارتشش از هر نظر عملی دیگه وجود نداره. انتخاب کنیم

در . استون نشستهها رو داریم و استنیس برتیون در درگوندر شرق ارن. دنآزار نیروهاي تدارکاتی ما ادامه می

».گاردن و استورمز اند پرچمدارهاشون رو احضار کردندجنوب هاي

».هاستدهحداقل ریگار تارگرین هنوز جز مر. شجاع باش، پدر«. تیریون لبخند کجی زد

».امیدوار بودم برامون چیز بهتري از تمسخر داشته باشی«: لرد تایوین لنیستر گفت

مجموع . دنت رو خواهد داشتراب استارك حاال ادمور تالی و فرمانرواهاي تراي«. سر کوان به نقشه اخم کرد

تایوین، اگه اینجا بمونیم، ...و با وجود روس بولتون در پشت سرمون. قواي اونا از مال ما ممکنه بیشتر بشه

».ترسم که بین سه ارتش گیر بیفتیممی

گاردن رو داشته باشه، باید قبل از اینکه رنلی برتیون امکان پیشروي از هاي. قصد اینجا موندن رو ندارم«

ي مرد محتاطیه و در گرین فورك کار. کنهبولتون نگرانم نمی. تکلیفمون رو با لرد استارك جوان مشخص کنیم

کوان، . کنیمهال حرکت میفردا ما به هارن... پس. کنهدر تعقیب ما کند عمل می. کردیم که احتیاطش تشدید بشه

هاي هر چقدر نیرو الزم داره در اختیارش بذار و در گروه. هاي سر آدام مراقب تحرك ما باشنخوام گشتیمی

».غیب شدن برام قابل قبول نیست. چهار نفره به ماموریت برن

».گن نفرین شده استها میبعضی. هال؟ جاي دلگیر و بد شگونیهچرا هارن... هر چی شما بگید، سرورم، اما«

وارگو هوت و سوارهاي مزدورش رو هم . هاش از جلو بفرستسر گرگور رو رها کن و با راهزن. بذار بگن«

خوام بگو که من می. ن بذارسیصد سوار در اختیار هر کدومشو. بفرست و همین طور سر آموري لورچ رو

».ها از چشم خدایان تا رد فورك بسوزهسرزمین رودخانه

.تعظیم کرد و به سمت در رفت» .دمدستورات رو می. سوزه، سرورممی«: سر کوان موقع برخاستن گفت

بهشون . دهاي تو شاید از یه کمی چپاول بدشون نیاوحشی«. وقتی تنها شدند، لرد تایوین به تیریون نگاه کرد

خوان بردارن تونن با وارگو هوت برن و هر چقدر خواستند غارت کنند، کاال، آذوقه، زن، هر چی میبگو که می

».و بقیه رو بسوزونن
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اما ترجیح . به شاغا و تیمت راه چپاول رو یاد دادن، مثل آموزش قوقولی قوقو به خروسه«: تیریون نقل قول کرد

هاي او بودند و بیش از افراد فرهنگ بودند، اما وحشیشاید سرکش و بی» .دارمدم اونا رو پیش خودم نگه می

.ها را تحویل بدهدقصد نداشت که آن. ها اعتماد داشتپدرش به آن

».غارت شهر برام قابل قبول نیست. پس به نفعته اختیارشون رو در دست بگیري«

»منظور کدوم شهره؟«. تیریون سردرگم بود» شهر؟«

».فرستمدارم تو رو به دربار می. از پادشاهباراند«

.کردبینی میآخرین چیزي بود که تیریون لنیستر پیش

»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 . ي ما رو نابود کنه مهار بشهباید پسرش قبل از اینکه همه. خواد اعتراض کنهر هر چقدر میبذا«

ي دونم؛ دوستمون پتایر، استاد بزرگ ارجمند و اون عجیب الخلقههاي از خود راضی شورا رو مقصر میآدم

ي کی شه؟ ایدهب حماقت میاین چه جور توصیه دادن به جافریه که پشت سر هم مرتک. خایه، لرد واریسبی

هال که هارن. هال رو بهش اعطا کردندبود که این جینس اسلینت رو لرد کنند؟ پدرش یه قصاب بوده و اونا هارن

ي خونی رو نشان بهم گفتند که یه نیزه. تا من قدرت دارم، محاله پاش رو به اونجا بذاره! ها بودهپایتخت پادشاه

پدرش صدایش را بلند نکرده بود، با » .کردمود، ساطور خونی رو براش انتخاب میاگه با من ب. خاندانش کرده

و عزل سلمی، چه منطقی داشت؟ بله، پیر بود، اما اسم «. دیدهایش میاین وجود تیریون خشم را در طالي چشم

ه همچین تونکی می. به هر کس خدمت کنه باعث افتخارشه. باك هنوز در مملکت معنایی دارهباریستان بی

» .شونیدي، اونو کنار خودت روي نیمکت نمیحرفی در مورد تازي بزنه؟ به سگت زیر میز استخون می

و . تونه پسره رو مهار کنه، تو باید این کار رو بکنیاگه سرسی نمی«. انگشتش را جلوي صورت تیریون گرفت

»...زننداگه این اعضاي شورا دارند به ما نارو می
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».نیزه، سر، دیوار«. آه کشید. دانستمیتیریون 

».بینم از من چند تا درس یاد گرفتیمی«

. شرابش را تمام کرد و فنجان را کنار گذاشت» .بیشتر از چیزي که خبر داري، پدر«: تیریون آهسته پاسخ داد

ه را به خاطر بخش دیگر، جنگ باالي رودخان. بخشی از وجودش مسرورتر از آنچه بود که حاضر به اقرار بود

سرش را به یک » چرا من؟«. شودآورد و متحیر بود که نکند دارد باز براي حفظ جناح چپ فرستاده میمی

»یه مرد بزرگتر نه؟... چرا عمو نه؟ چرا سر آدام یا سر فلمنت یا لرد سرت نه؟ چرا«. سمت خم کرد

».تو پسر منی«. لرد تایوین سریع برخاست

کنی که ي پست فطرت، فکر میتو حرامزاده. کنیتو 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

همان طور که سیلی بزند، به صورتش تف کند، خنجرش را بکشد و قلبش را از بدنش در بیاورد تا ببیند که آیا

.حرکت باقی ماندبا این وجود، ساکت و بی. گویند از طالي سخت ساخته شده یا نهعوام می

یه چیز «: کنار در گفت. رفت خرد شدندهاي فنجان شکسته زیر پاي پدرش که به سمت دیگر اتاق میخرده

».بريات رو به دربار نمیفاحشه. دیگه

ها به پستوي خودش زیر برج سرانجام از پله. نی در اتاق نشیمن نشستتیریون بعد رفتن پدرش به مدت طوال

ي داري را که پدرش از پنجره، چوبه. شدها مشکل محسوب نمیسقف کوتاه بود، اما براي کوتوله. زنگ رفت

ي امیدهايبدن او به اندازه. چرخیدجسد صاحب مهمانخانه با وزش باد به آهستگی می. دیدبرافراشته بود می

.لنیستر، نحیف و پاره پاره شده بود

تیریون دستش را به زیر . ي تشک پر نشست، شی خواب آلود زمزمه کرد و به سمت او چرخیدوقتی 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
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جان-70
آروم، «. جان رویش دست کشید و آرامش کرد. ي زین پاسخ داداي آهسته به سفت شدن تسمهمادیان با شیهه

با . کردخورد، اما جان اعتنا نمیوزید و مثل نفس سرد مرگ به صورتش میباد در اسطبل می» .خانمم

و گرگ با » .گوست، بیا پیشم«: آهسته صدا زد. اش رختخوابش را روي زین بستزخمیهاي سفت وانگشت

.هایی مثل زغال حاضر شدچشم

».نباید این کار رو بکنی. جان، لطفاً«

سمول تارلی جلوي در اسطبل ایستاده بود، . سوار شد، افسار را گرفت و اسب را براي رویارویی با شب چرخاند

از «. ي یک غول را روي زمین انداخته بود، عظیم و سیاهسایه. کرداش دزدکی نگاه میهماه کامل از روي شان

».سر راهم بکش کنار، سم

».دمتونی، بهت اجازه نمیجان، تو نمی«

».شمبکش کنار سم، وگرنه از روت رد می. دم که بهت صدمه نزنمترجیح می«

»...لطفاً. ديبه من گوش می. کنیاین کار رو نمی«

سم با صورتی به گردي و رنگ پریدگی ماه و . 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، طبق . اي سر جایش مانددهانی باز مانده از بهت، لحظه

.و به میان شب پریدمادیان از روي ا. انتظار جان به کنار پرید، سکندري خورد و افتاد

.جان باشلق رداي ضخیمش را عقب زد و سرش را به کنار سر اسب آورد

دوید، مردها روي دیوار پشت سرش گوست در کنارش می. تحرك بودموقع خروجش کسل بلک ساکت و بی

سم تارلی که دید، هیچ کس جز هیچ کس رفتنش را نمی. ها به شمال بود، نه جنوبدادند، اما نگاه آننگهبانی می

امیدوار بود که سم با آن افتادنش به خودش . خاستهاي اسطبل به روي پاهایش برمیبه زحمت از میان خاك

آن قدر سنگین وزن و دست و پا چلفتی بود که ممکن بود مچ دست یا پایش بشکند یا رگ به . صدمه نزده باشد



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٨۶٨صفحھ 

اش را خم کرد، دست سوخته» .کردالت میبهش اخطار دادم، به هر حال نباید دخ«: بلند گفت. رگ شود

.کردند، ولی خوشبختانه پانسمان برداشته شده بودهنوز اذیتش می. هایش را باز و بسته کردانگشت

شد قبل باید تا جایی که می. کردي شاهی را تعقیب میهاي جادهاي کرده بود و او پیچ و خمها را نقرهمهتاب تپه

شد و براي گمراه کردن فردا از جاده خارج می. ند از دیوار فاصله بگیرداز اینکه متوجه گریزش شو

به هر حال، . تر از فریب دادن بودرفت، اما فعالً سرعت مهمها میها و مراتع و نهرها از میان دشتکنندهتعقیب

.حدس زدن مقصد جان برایشان چندان دشوار نبود

ان تا صبح وقت داشت که تا حد امکان بین خودش و دیوار خرس پیر به سحرخیزي عادت داشت، بنابراین ج

افتاد، پسر چاق وظیفه شناس بود و راحت به وحشت می. کردبه شرطی که سم به او خیانت نمی... فاصله بیندازد

گفت، اما جان سم در صورت بازجویی شدن، بدون شک حقیقت را می. اما جان را مثل برادر دوست داشت

ر شهامت را در او تصور کند که از محافظین جلوي برج پادشاه بخواهد که مورمونت را از توانست آن قدنمی

.خواب بیدار کنند

زدند و شد، به اتاقش سر میي خرس پیر از آشپزخانه پیدایش نمیوقتی جان براي تحویل گرفتن صبحانه

ن قدر از شرف دور نشده بود که آن دل کندن از آن سخت بود، اما جان آ. یافتندکلو را روي تختخواب میالنگ

لرد مورمونت بدون شک کسی . جورا مورمونت هم موقع گریز ننگینش آن کار را نکرده بود. را با خودش ببرد

دانست که می. کرد احساس بدي داشتجان وقتی به پیرمرد فکر می. کردرا با لیاقت بیشتر براي شمشیر پیدا می

راه بدي براي جبران اعتماد او بود، . ي رسوایی پسر اوروي زخم هنوز تازهگریز از خدمتش، نمک ریختن است 

.شد که به کسی خیانت کردهکرد، احساسش این میجان هر کار که می. اي نبوداما چاره

هایشان را سپتون. ها راحت بودندجنوبی. دهد یا نهدانست که آیا دارد کار شرافتمندانه را انجام میهنوز نمی

گفت و در افتراق بین صواب و خطا کمکشان ها میمشورت داشتند، کسی که خواست خدایان را به آنبراي 

شنیدند، صحبت پرستیدند و درختان نیایش حتی اگر مینام کهن را میها خدایان بیاما استارك. کردمی

.کردندنمی
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. نش را به قدم زدن آهسته کردوقتی آخرین نورهاي کسل بلک در پشت سرش ناپدید شدند، جان سرعت مادیا

ي در کنار جاده. مسافرت طوالنی در پیش داشت و تنها یک اسب براي پیمودن آن مسیر در اختیار داشت

توانست مادیانش را در صورت لزوم با اسب هاي زارعین وجود داشتند که شاید میها و دهکدهجنوب، پناهگاه

.می نشده باشد یا از خستگی در حال مرگ نباشدتازه نفسی مبادله کند، اما در صورتی که زخ

از سر تا . هاي تازه پیدا کند؛ بیشتر احتمال داشت که مجبور به دزدیدنشان شودشد که خیلی زود لباسالزم می

ي آستین کوتاه چرمی و رداي ضخیم هاي بلند چرمی، شلوار و پیرهن کتانی، جلیقهپا سیاه پوشیده بود؛ چکمه

هر . اش در جیب زین، از زنجیر سیاه بودکور سیاه پوشیده بودند و زرهخنجرش با پوست موششمشیر و . پشمی

ي سیاهپوشی در هر دهکده از هر غریبه. توانست به معناي مرگ او باشدها در صورت پیدا شدن میتکه از این

هاي وقتی زاغ. واهد گرفتشد و به زودي تحت تعقیب قرار خاي در شمال تنگه، با شک سرد استقبال مییا قلعه

برن شاید . نه حتی در وینترفل. ي امنی پیدا نخواهد کرددانست که هیچ گوشهاستاد ایمون به پرواز درآیند، می

طبق انتظار، دروازه را خواهد بست و جان . تر از آن استدلش بخواهد که به او پناه بدهد، اما استاد لوین عاقل

.ه به آنجا اصالً سر نزندبهتر بود ک. را دك خواهد کرد

دید، انگار همین دیروز بود؛ دیوارهاي مرتفع گرانیتی، تاالر با این حال قلعه را با چشم ذهنش به روشنی می

بخشی از وجودش . هامرکزي با بوها و دود و سگ و کباب، اتاق پدرش، اتاق خواب خودش در یکی از برجک

هاي گوشت گاو و خوك گیج و گوش دادن به ، چشیدن پیراشکیهاي برني خندهچیزي بیش از شنیدن دوباره

.خواستي پیر در مورد فرزندان جنگل و فلوریان دلقک نمیهاي ننهقصه

. اما به آن خاطر نبود که دیوار را ترك کرده بود؛ ترکش کرده بود چون به هر حال پسر پدرش و برادر راب بود

ایمون تارگرین هم . ساختکلو، او را یک مورمونت نمیمانند النگدریافت یک شمشیر، حتی شمشیري اعال به 

جان حاال هم . پیرمرد سه مرتبه انتخاب کرده بود و سه مرتبه شرافت را برگزیده بود، اما انتخاب او بود. نبود

با این وجود،. توانست نتیجه بگیرد که علت باقی ماندن استاد، ضعف و بزدلی بوده یا قدرت و صداقتنمی

.کردکرد؛ خیلی خوب درك میمنظور پیرمرد را در مورد رنج انتخاب درك می

هاي تلخ را انکار کنند تا با آن روبرو دهند واقعیتها ترجیح میتیریون لنیستر ادعا کرده بود که بیشتر انسان

مادر، شکن، بیاو کسی بود که بود؛ جان اسنو، حرامزاده و سوگند . شوند، اما جان از حد انکار گذشته بود
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براي باقی عمرش، هر چقدر که طول بکشد، محکوم بود که یک غریبه باشد، مرد ساکتی . دوست، ملعونبی

هر کجاي هفت پادشاهی برود، باید با دروغ . اش را به زبان بیاوردایستاده در سایه که جرات نداشت نام واقعی

ماند که اما مهم نبود، به شرط آنکه آن قدر زنده می. وداش دراز شکرد که مبادا دست هر کسی بر علیهزندگی می

.جایش را در کنار برادرش بگیرد و در گرفتن انتقام پدر کمک کند

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 مبدلرفت، با قیافهجان در خفا به پیش او می. اشخرمایی

...خواهد گفت... برادرش سر تکان خواهد داد و لبخند خواهد زد و خواهد گفت. ساخت تصور کندفاش می

دید که به آن ترك . توانست آن لبخند را تصور کندکرد، نمیهر چقدر سعی می. دیددر ذهنش آن لبخند را نمی

تو «: لرد ادارد به او گفته بود. ها گردن زده بودکند که پدر روز پیدا کردن دایرولفر میاي فکخدمت کرده

دسموند و تام چاق مرد را » .سوگند خوردي، جلوي برادرهات، در پیشگاه خدایان قدیم و جدید قسم خوردي

د که مواظب اختیار هاي برن به گشادي نعلبکی بود و جان یادآوري کرده بوچشم. به روي کنده کشیده بودند

آورد، پاشیدن خون ي پدر را وقتی تیان گریجوي آیس را در دستش گذاشت به خاطر میقیافه. اسبش باشد

.روي برف، غلتیدن کله به سمت تیان و لگدي که او زد

تفاوتی. کردپوش، برادر لرد ادارد بود او چکار میي ژندهدانست که اگر ترك خدمتی به جاي آن غریبهنمی

...وگرنه. و راب به او قطعاً خوشامد خواهد گفت... کرد؟ باید، حتماً، مطمئناًمی

با پاشنه . دادافسار را که گرفته بود، درد در عمق انگشتانش آزارش می. طاقت فکر کردن در این باره را نداشت

جان از مرگ . ردهایش سبقت بگیخواست از شکي شاهی تاخت، انگار میبه اسب زد و چهار نعل در جاده

مرد، بهتر اگر باید می. خواست، دست و پا بسته و اسیر و اعدام مثل یک یاغیترسید، اما چنان مرگی را نمینمی

اما ... او استارك واقعی نبود، هیچ وقت نبوده. بود شمشیر در دست و موقع جنگیدن با قاتلین پدرش باشد

.ارد استارك چهار پسر داشته، نه سه تابگذار بگویند که اد. توانست مثل یکی بمیردمی
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وقتی جان از مادیان سرعت بیشتري خواست، پسر و . ها آمدگوست له له زنان، تقریباً تا نیم فرسنگ همپاي آن

پشت سر . گرگ از سرعتش کاست، ایستاد، با چشمان براق سرخ تماشا کرد. اسب سرهایشان را پایین گرفتند

.که با سرعت خودش دنبال خواهد کرددانستناپدید شد، اما جان می

گذشت، سگی واق موقعی که می. مولز تاون: زدندنورهاي پراکنده از میان درختان در دو طرف جاده سو سو می

اینجا و آنجا . ي قاطري را از اسطبل شنید، اما غیر از آن اثري از فعالیت در دهکده نبودي نکرهواق کرد و نعره

.خورد، ولی خیلی کمها به چشم میهاي چوبی پنجرهز بین کرکرههاي آتش ادرخشش شعله

هاي عمیق گرم که آمد، سه چهارمش زیر زمین بود، به صورت اتاقمولز تاون بزرگتر از آن بود که به چشم می

خانه هم آن پایین بود، در سطح چیزي نبود جز آلونکیاصل فاحشه. ها به هم متصل بودندبا هزارتویی از تونل

هاي ها گنجدر دیوار شنیده بود که مردها به فاحشه. به بزرگی مستراح که فانوس سرخی از درش آویزان بود

آن . دانست که آیا امشب هیچ کدام از برادران سیاهش آن پایین به دنبال گنج هستند یا نهنمی. گویندمدفون می

.دادهم شکستن سوگند بود، اما ظاهراً کسی اهمیت نمی

تا آن موقع، هم خودش هم مادیان خیس . ی که خوب از دهکده فاصله نگرفته بود از سرعتش نکاستتا وقت

اي از برف زیر درختان، مهتاب را منعکس توده. کرداش درد میلرزان پیاده شد، دست سوخته. عرق شده بودند

هایش را اتمه زد و دستجان چمب. کردهاي کم عمق کوچکی را پر میکرد و برکهکرد، آب از آن چکه میمی

نوشید و کمی را روي صورتش پاشید، . مثل یخ سرد بود. کنار هم کاسه کرد و آب را بین انگشتانش جمع کرد

به . کوبیدکردند و چیزي در سرش میانگشتانش بدتر از چند روز اخیر گز گز می. هایش از سرما سوختندگونه

، پس چرا این قدر احساس بدي دارد؟دهدخودش گفت که دارد کار صحیح را انجام می

جاده به زحمت براي عبور دو . اسب حسابی عرق کرده بود، براي همین افسار را گرفت و مدتی راهش برد

با تمام سرعت . دادند و پوشیده از سنگ بودسوار در کنار هم جا داشت، سطحش را نهرهاي باریک خراش می

این همه . جان متحیر بود که چه چیزي به جلدش رفته. ه شدن گردن بودتاختن واقعاً ابلهانه و استقبال از شکست

براي مردن عجله داشت؟
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. مادیانش با اضطراب شیهه کشید. اي از اعماق جنگل باعث شد که به اطراف نگاه کندزدهجیغ حیوان وحشت

» .، بیا پیش منگوست! گوست«: اي یافته بود؟ دستش را دور دهانش گذاشت و فریاد کشیدآیا گرگش طعمه

.ي یک جغد از پشت سرش بودتنها جواب، صداي پر کشیدن عجوالنه

جان . گوست پیدا نشد. به مادیانش نیم ساعت براي خشک شدن فرصت داد. جان با اخم راهش را ادامه داد

جایی؟ گوست، ک«: دوباره صدا زد. کردخواست سوار شود و دوباره بتازد، اما مفقود شدن گرگش نگرانش میمی

توانست مشکلی براي یک دایرولف ایجاد کند، حتی دایرولفی که هیچ چیز در جنگل نمی» !گوست! بیا پیش من

تر از آن بود که به یک خرس حمله کند و اگر گله نه، گوست زیرك... هنوز به رشد نهایی نرسیده، مگر اینکه

.بودهایشان را شنیده گرگی در این نزدیکی بود، جان مطمئناً زوزه

هنوز . دادکرد و به گوست فرصت رسیدن میغذا شکمش را آرام می. تصمیم گرفت که چیزي باید بخورد

اي کوچکی اي پنیر و سیب قهوهدر جیب زینش بیسکویت، تکه. خطري در کار نبود؛ کسل بلک هنوز خفته بود

رده بود، اما گوشت را براي گوشت خشک هم آورده بود و یک ورقه گوشت خوك از آشپزخانه بلند ک. را یافت

.کردشد که شکار کند که سرعتش را کند میبعد تمام شدنش مجبور می. گذاشتفردا می

سیب . چرید، بیسکویت و پنیر خوردي شاهی میجان زیر درختان نشست و موقعی که مادیانش در کنار جاده

به هسته رسیده بود که صداها را . آبدار بودکمی نرم شده بود، اما هنوز خوش طعم و . را براي آخر نگه داشت

ها فاصله توانست با آنمی. به سرعت بلند شد و به سمت مادیانش رفت. چند اسب، آن هم از شمال: شنید

...شنیدند و اگر از کسل بلک بودندبیندازد؟ نه، زیادي نزدیک بودند، صدایش را مطمئناً می

: آهسته گفت. سبز هدایت کرد- هاي ضخیم چند کاج خاکستريتنهمادیانش را به بیرون از جاده و به پشت 

بیشتر . گذشتنداگر خدایان لطف داشتند، سوارها می. ها نگاه کندو نیم خیز شد تا از زیر شاخه» .حاال ساکت«

رفتند؛ هر چند در این وقت شب هایشان میاحتمال داشت که از اهالی مولز تاون باشند، زارعینی که به مزرعه

...کار ممکن بود داشته باشندچ

شد گفت که حداقل پنج یا شش نفر از روي صدا می. شد گوش دادها که مرتب بلندتر میبه صداي سم اسب

.صدایشان از میان درختان به گوش رسید. هستند
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»مطمئنید از این راه اومده؟... «

».تونیم مطمئن باشیمنمی«

کاریه که . یا از جاده به چپ زده باشه تا از بین جنگل رد بشه. رفته باشهدونیم، ممکنه به شرق تا اونجا که می«

».کردممن می

شدي و وقتی خورشید شکست، گم میافتادي و گردنت نمیحتی اگه از اسب نمی. وقتی تاریکه؟ احمق«

».دیدي که دیوار جلوتهاومد میدرمی

شه جنوب رو تشخیص ها مینوب برم، از روي ستارهکافیه به ج«. ظاهراً اوقات گرن تلخ بود» .شدمگم نمی«

».داد

»اگه آسمون ابري باشه چی؟«: پیپ پرسید

».افتادماون وقت راه نمی«

» .گشتمهاي مدفون میدونید اگه من بودم االن کجا بودم؟ در مولز تاون دنبال گنجمی«. صداي دیگري بلند شد

.مادیان جان خرناس کشید. دها منعکس شي وزغ در میان درختصداي بم خنده

».فکر کنم صدا شنیدم. همه ساکت«: هالدر گفت

.ها ایستادنداسب» .از کجا؟ من چیزي نشنیدم«

».شنويتو گوز خودتو نمی«

».شنوماونم می«: گرن مصرانه پاسخ داد

»!ساکت«
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پیش خرس پیر نرفته بود، او . سم. جان متوجه شد که نفسش را نگه داشته. همه ساکت شدند و گوش تیز کردند

هایشان موقع سحر اگر در تختخواب. شانلعنت به همه. اما به بستر نیز نرفته بود، سایر پسرها را بیدار کرده بود

کردند؟به خیالشان چکار می. ها نیز ترك خدمتی شناخته خواهند شدنباشند آن

هایشان را از میان یز شده بود، پاهاي اسبخجان از آنجا که نیم. سکوت به نظر ادامه داشت و ادامه داشت

»چی شنیدي؟«. سرانجام صداي پیپ بلند شد. دیدها میشاخه

»...دونم، یه صدا، فکر کردم شاید اسب باشه امانمی«: هالدر اقرار کرد

».اینجا چیزي نیست«

ردند و گوست از ها خش خش کبرگ. آمدي چشم هیکل سفیدي را دید که از میان درختان میجان از گوشه

»!اون طرف«: هالدر داد زد. ها آن قدر ناگهانی ظاهر شد که مادیان جان جا خورد و شیهه کشیدمیان سایه

».من هم شنیدم«

ها دور شود با این قصد که یواشکی از میان درخت» .خائن«: پرید به دایرولف گفتجان موقعی که روي زین می

.ها رسیدندنرفته بود که آنسر مادیان را چرخاند، اما ده قدم 

»!جان«: پیپ پشت سرش داد زد

».ي ما رو پشت سر بذاريتونی همهبایست، نمی«: گرن گفت

.ها روبرو شودجان شمشیر کشید و برگشت تا با آن

.اش کردندپسرها پخش شدند و محاصره. هالدر عالمت داد» یک علیه هفت؟«

»خواید؟چی از جونم می«

».وایم تو رو به جایی برگردونیم که بهش تعلق داريخمی«: پیپ گفت

».جاي من پیش برادرمه«



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٨٧۵صفحھ 

».حاال ما برادرهاي تو هستیم«: گرن گفت

این کار خیلی . کننددونی که حاال اگه بگیرنت سرت رو جدا میمی«: اي مضطرب گفتوزغ همراه با خنده

».ایه، کاریه که شاید یه گاو بکنهاحمقانه

».قسم خوردم و کامالً جدي. کنم، من سوگند شکن نیستممیمن ن«: گرن گفت

جنگه، برادرم راب داره در سرزمین . متوجه نیستید؟ اونا پدرم رو کشتند. من هم سوگند خوردم«: جان گفت

»...جنگهها میرودخانه

».دونیم، سم همه چیز رو به ما گفتهمی«: پیپ با اخم گفت

تونیم ترك خدمت کنیم، وقتی قسم خوردیم، نمی. اما موضوع این نیستبه خاطر پدرت متاسفیم،«: گرن گفت

».هر اتفاقی هم بیفته

».مجبورم«: جان با حرارت گفت

».تا زمان مرگم خاتمه نخواهد یافت. شودنوبت نگهبانی من آغاز می. تو قسم خوردي«: پیپ یادآوري کرد

».کرد و خواهم مردام زندگی خواهم من در مکان انجام وظیفه«: گرن افزود

گذاشتند که با آرامش چرا نمی. حاال خشمگین بود» .الزم نیست اینا رو بهم بگید، خودم به خوبی شما بلدم«

.کردندترش میراهش 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 که آورد، شیپوري که خفتگان را بیدار میسوزد، نوري که سحر میآتشی هستم که در برابر سرما می

».کندها محافظت میاز قلمروي انسان
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ها حتی زره نداشتند، اگر آن» .گم، پیپمیجلو نیا، جدي«: جان شمشیرش را تکان داد و به او هشدار داد

.شان کندتوانست تکه تکهشد میمجبور می

».گذارممن زندگی و شرفم را در گروي نگهبانان شب می«. به آواز پیوست. ماتار از پشت نزدیک شده بود

هالدر از . شدنداکنون پسرها هر طرفش را گرفته بودند و نزدیک می. جان مادیانش را حول یک دایره چرخاند

».امشب«. چپ آمد

منو بکش یا با من . حاال انتخاب کن«. به افسار جان دست برد» .آیندهایی که میو تمام شب... «: پیپ تمام کرد

».برگرد

».لعنت به شما، لعنت به همتون«. و مستاصل پایینش آورد... جان شمشیرش را بلند کرد

»گردي؟دي که بدون دردسر برمیم یا قول میهات رو ببندیالزمه دست«: هالدر پرسید

چقدر کمک «. گوست از زیر درختان خارج شد و جان به او چشم غره رفت» .کنم، اگه منظورت اینهفرار نمی«

.هاي سرخ با آگاهی به او نگاه کردندچشم» .کردي

».کنهمون رو جدا میهمهاگه قبل روشن شدن هوا برنگشته باشیم، خرس پیر سر . بهتره عجله کنیم«: پیپ گفت

تر به نظر رسید، شاید به این از سفر به جنوب کوتاه. 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 بودنه مدتخامولز تاون آمد و گذشت، فانوس سرخ فاحشه. تاختند

. ي عظیم دیوار افتادي کسل بلک در زمینههاي تیرهتا سپیده هنوز یک ساعت مانده بود که چشم جان به برج

.این بار احساس خانه را نداشت

شد، یا روز بعد آن، و میجنگ فردا تمام ن. توانستند وادارش کنند که بماندتوانستند او را برگردانند، اما نمیمی

خواهد کرد که فکر کنند میماند، کاري میمنتظر فرصت می. توانستند روز و شب مراقبش باشنددوستانش نمی

ي شاهی ي بعد از جادهدفعه. و سپس وقتی که مراقبتشان از او سست شد، دوباره خواهد گریخت... اینجا بماند

تري تر اما ایمنمسیر طوالنی. به شرق دنبال کند، شاید تمام راه تا دریاتوانست دیوار رامی. اجتناب خواهد کرد
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ها بود، آن مسیر وحشی. هاي مرتفع به سمت جنوبها و سپس از گذرگاهیا حتی به غرب، به سمت کوه. بود

.شدمیي شاهی نزدیک نبه صد فرسنگی وینترفل یا جاده. کرددشوار و پر از خطر، اما حداقل کسی دنبالش نمی

ها بود و منتظر آن. اي از کاه تکیه داده بودهاي قدیمی روي زمین نشسته بود و به تودهسمول تارلی در اسطبل

خوشحالم که پیدات کردند، ... من«. برخاست و خودش را تمیز کرد. تر از آن بود که خوابش ببردمضطرب

».جان

».من نیستم«: جان موقع پیاده شدن گفت

سم، بهمون در رسیدگی به «. شد نگاه کردیین پرید و با دلخوري به آسمان که داشت روشن میپیپ از اسب پا

».یه روز طوالنی در پیشه و به لطف لرد اسنو، قرار نیست تا تموم شدنش بخوابیم. ها کمک کناسب

ي وقتی صبحانههاب سه انگشتی. داد به آشپزخانه رفتبا دمیدن سپیده، جان مطابق کاري که هر سحر انجام می

اي آبپز به همراه نان برشته و استیک ي امروز سه تخم مرغ قهوهصبحانه. داد چیزي نگفتخرس پیر را به او می

مورمونت را مشغول نوشتن و نشسته . جان غذا را به برج پادشاه برد. اي از آلوهاي خشکیده بودژامبون و کاسه

ذرت، ذرت، «: خواندرفت و آهسته میاش چپ و راست میزاغ روي شانه. روي صندلی کنار پنجره یافت

کمی . غذا رو روي میز بذار«: خرس پیر به باال نگاهی انداخت و گفت. پرنده با ورود جان جیغ کشید» .ذرت

».خوامشراب می

و هاب به ا. ي شراب را از روي تاق بیرونی برداشت و جامی را پر کرداي را گشود، خمرهي پنجرهجان کرکره

هایش اش از بین انگشتعصاره. جان آن را با مشتش له کرد. لیمو داده بود که هنوز سرماي دیوار را داشت

هایش کرد که به همین خاطر هنوز دنداننوشید و ادعا میمورمونت هر روز همراه شراب لیمو می. چکید

.اندنریخته

چیزهایی که دوست . پدرت رو دوست داشتیشکی نیست که«: وقتی جان جام را به دستش داد، مورمونت گفت

»یادته که بهت گفتم؟. شن، پسرداریم، همیشه اسباب نابودي ما می

.ي پدرش نداشت، حتی با مورمونتاي به صحبت دربارهعالقه» .یادمه«: جان با اخم گفت
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بشقابم رو . اشنحقایق تلخ چیزایی هستند که همیشه باید در ذهنت ب. کاري کن که هیچ وقت فراموشت نشه«

»سواري زیر مهتاب این همه خسته کننده بود؟. رسیخسته به نظر می. اي نیستباز هم ژامبونه؟ چاره. بیار

»شما اطالع دارید؟«. گلوي جان خشک بود

».اطالع، اطالع«: ي مورمونت تکرار کردزاغ از روي شانه

کل نگهبانان شب انتخاب کردند چون از دم یه هالو ي کنی منو فرماندهفکر می«. خرس پیر باد به دماغ انداخت

. و پسرهام رو... شناسممن افرادم رو می. گردونمبهش گفتم که تو رو برمی. ريهستم؟ ایمون بهم گفت که تو می

».و شرف تو رو برگردوند... ي شاهی کشوندشرف تو رو به مسیر جاده

».دوستام منو برگردوندند«

.ونت بشقابش را معاینه کردمورم» گفتم شرف خودت؟«

»انتظار داشتید کاري نکنم؟. اونا پدرم رو کشتند«

ي آلویی را امتحان کرد، هسته را تف مورمونت مزه» .راستش رو بخواي ما درست همچین انتظاري داشتیم«

ن راه اسیر گردوندند، بیاگه برادرهات تو رو برنمی. موقع خروج دیدنت. دستور داده بودم تحت نظر باشی«. کرد

»داري؟. مگه اسبی داشته باشی که مثل زاغ بال داشته باشه. شدي، اون هم نه به دست دوستمی

.جان احساس حماقت کرد» .نه«

».خوردحیف، همچین اسبی به دردمون می«

. آمداش برمیتواند با سربلندي بمیرد؛ تا این حد از عهدهبه خودش گفت که حداقل می. جان راست ایستاد

».ترسماز مرگ نمی. دونم، سرورممجازات ترك خدمت رو می«

»!مرگ«: زاغ نالید

تو ترك خدمت «. اي از ژامبون را برید و به پرنده خوراندتکه» .امیدوارم از زندگی هم نترسی«: مورمونت گفت

، االن تنها اشباح از کردیمره اعدام میاگه هر پسري رو که شب به مولز تاون می. اینجا ایستادي. هنوز... نکردي
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مگه نه؟ . با این حال، شاید قصد داشته باشی که فردا یا دو هفته دیگه باز فرار کنی. کردنددیوار محافظت می

»همچین امیدي نداري، پسر؟

.جان ساکت ماند

کنی فکر می. پدرت مرده، پسر«. هاي آبپز را پوست گرفتمورمونت یکی از تخم مرغ» .کردمفکرش رو می«

».تونی برش گردونییم

».نه«: با حزن پاسخ داد

با دو » .اش داشته باشمها رو دیدیم، تو و من، و چیزي نیست که عالقه به دیدن دوبارهخوبه، ما بازگشت مرده«

برادرت با پشتیبانی تمام «. هایش بیرون انداختاي از پوست را از بین دندانگاز تخم مرغ را خورد و تکه

شه هر کدوم از پرچمدارهاش بیشتر از کل چیزي که در نگهبانی شب پیدا می. یدان جنگهقدرت شمال در م

کنی که به کمک تو احتیاج داره؟ این همه جنگجوي تهمتنی هستی یا چرا خیال می. سرباز تحت فرمان دارند

»بخشه؟سحري تو جیبت قایم کردي که قدرت جادویی به شمشیرت می

منقارش را از سوراخ وارد . ها نوك زد، پوسته را شکستزاغ به یکی از تخم مرغ. جان پاسخی براي او نداشت

.هاي سفید و زرد بیرون کشیدکرد و لقمه

خوشم بیاد یا نیاد، خواهرم همراه قشون . تو تنها کسی نیستی که از این جنگ صدمه دیده«. خرس پیر آه کشید

. شق خودسر لجبازهي کلهمیج یه عجوزه. ره پوشیدندبرادرت رفته به جنگ، اون و دخترهاش که مثل مردها ز

راستش رو بخواي، هیچ تحمل همنشینی با اون زن لعنتی رو ندارم، اما به این معنا نیست که عشق من نسبت به 

مورمونت همراه با اخم، آخرین تخم مرغ را » .اون، کمتر از عشقیه که تو به خواهرهاي ناتنی خودت داري

شاید این طور باشه، ولی هنوز . شاید هم کمتر باشه«. اش ترکیدآن قدر فشرد که پوستهبرداشت و در مشتش

جاي . من مثل تو سوگند خوردم. شم، با این وجود، محاله که از خدمت فرار کنماگه کشته بشه من سوگوار می

»جاي تو کجاست، پسر؟... من اینجاست
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کلمات از گلویش . ه اسمی، نه مادري و حاال نه حتی پدريمن جایی ندارم، من یه حرامزاده هستم، نه حقی، ن

».دونمنمی«. شدندخارج نمی

ها قد پشت دیوار، سایه. خیزند، اسنوبادهاي سرد دارند برمی. دونممن می«: ي کل مورمونت گفتفرمانده

یا مهاجرت هاي بزرگی از گوزن دارند به جنوب و شرق به سمت درنویسه که گلهکاتر پایک می. کشیدند

واچ گه که یکی از افرادش جاي پاي بدریخت بزرگی در سه فرسخی ایستمی. ها هم همین طورکنند، ماموتمی

ها ها روي کوهگه که شبهاي کامالً متروکه پیدا کردند و سر دنیس میهاي شدو تاور دهکدهگشتی. کشف کرده

کورین هفهند در اعماق گورج یه . دارندنگهشون میهاي عظیمی که از غروب تا سحر روشن بینه، شعلهآتش می

کنه، حاال هدفش خوره منس ریدر داره افرادش رو در یه پناهگاه سري جدید جمع میاسیر گرفته که قسم می

»کنی عمو بنجن تو تنها گشتیه که در سال گذشته از دست دادیم؟فکر می. دونندچیه فقط خدایان می

».بن جن. بن جن«. هاي تخم مرغ از نوکش ریختسرش را جنباند، تکه».بن جن«: زاغ قار قار کرد

.زیاد از حد. دیگران هم بودند» .نه«: جان گفت

»تر از مال ماست؟کنی جنگ برادرت مهمفکر می«

».جنگ، جنگ، جنگ، جنگ«: زاغ بال زد و خواند. جان لبش را جوید

ها در شب وقتی مرده. تو کور نیستی و احمق هم نیستیخدایان بهمون رحم کنند، پسر،. نیست«: مورمونت گفت

»کنی اهمیتی داره که چه کسی روي تخت آهنین نشسته؟به شکارمون میان، فکر می

.جان از این دید روي قضیه فکر نکرده بود» .نه«

».دونهچرا؟ کسی چه می. پدر واالمقامت تو رو پیش ما فرستاد، جان«

»؟چرا؟ چرا؟ چرا«: زاغ داد زد

ها نخستین انسان. ها جریان دارههاي استاركها در رگدونم اینه که خون نخستین انسانتنها چیزي که من می«

اون ... و اون جونور تو. گن که اونا چیزایی رو به خاطر دارن که دیگران فراموش کردنددیوار رو ساختند و می
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گفت سر جارمی بدون شک می. ا رو به تو هشدار دادهها هدایت کرد، حضور مرده روي پلهما رو به محل وایت

اي از ژامبون فرو لرد مورمونت نوك خنجرش را به تکه» .مکه تصادفی بوده، اما سر جارمی مرده و من زنده

ریم، تو و اون گرگت با ما خوام وقتی به پشت دیوار میفکر کنم تقدیر بوده که تو اینجا باشی و می«. کرد

».باشید

»پشت دیوار؟«. ش موجی از هیجان به فقرات جان انداختهایحرف

اینجا سر به زیر منتظر «. جوید و بلعید» .قصد دارم بن استارك رو پیدا کنم، مرده یا زنده. شنیدي چی گفتم«

ي پادشاه پشت این بار نگهبانی شب علیه. ما باید خبردار بشیم که چه اتفاقی داره میفته. شینمبرف و باد نمی

با » .قصد دارم خودم فرماندهی کنم. تازهر و آدرها و هر چیز دیگه که شاید اون بیرون باشه با قدرت میدیوا

اما دوست ندارم هر ... ي کل مالزمش هم هستطبق رسوم، آجودان فرمانده«. ي جان اشاره کردخنجر به سینه

خوام لرد اسنو، و همین س ازت جواب میپ. روز صبح با این نگرانی بیدار بشم که شاید تو باز فرار کرده باشی

»اي که دوست داره بازي جنگ کنه؟یا تنها یه حرامزاده... 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

. خورمقسم می. سرباز شما. در خدمت شما هستم، قربان... من«.جاي من اینجاست. حق با اونه. کمک کنم

».کنمدوباره فرار نمی

».حاال برو و شمشیرت رو ببند. خوبه«. خرس پیر خرناس کشید
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کتلین- 71
به نظر هزار سال پیش بود که کتلین استارك به همراه پسر نوزادش از ریوران در قایقی کوچک خارج شده و با 

استون به خانه و اکنون با گذشتن از عرض تامبل. استون سفرش را به وینترفل آغاز کرده بودبلگذشتن از تام

.گشت، هر چند پسر اکنون به جاي قنداق، زره پوشیده بودبرمی

زدند، دستش روي سر ي قایق به همراه گري ویند نشسته بود و وقتی کسان دیگري پارو میراب در سینه

عمو بریندن قرار بود به همراه جان گنده و لرد کاراستارك با قایق . گریجوي همراهش بودتیان . دایرولفش بود

.دیگري پشت سرشان بیایند

ها استون رها کردند و گذاشتند که جریان نیرومند آب، آنقایق را در تامبل. کتلین جایی نزدیک عقب نشسته بود

از صداهاي آشناي بچگی بود و لبخند محزونی به غریدن چرخ عظیم داخل برج،. را از برج آسیاب بگذراند

را فریاد » !وینترفل«از روي دیوارهاي قلعه، سربازان و خدمتکارها اسم او و راب و . صورت کتلین نشاند

ي منظره. ي مواج آبی و سرخاي در زمینهآالي نقرهقزل: جنبیدروي هر بارو پرچم خاندان تالی می. زدندمی

...اوه، ند. کرد که قلبش هیچ وقت دوباره اوج بگیردفکر نمی. کردش را شاد نمیمهیجی بود، اما دل

مردها تمام قدرتشان را روي این . بعد گذشتن از برج آسیاب، پیچ تندي زدند و عمود از آب خروشان گذشتند

عظیم را تاق عریض برج آب به جلوي دید آمد و صداي زنجیرهاي سنگین را شنید که در آهنی. کار گذاشتند

ي تحتانی آن از زنگ زدگی سرخ با نزدیک شدنشان، در آهسته باال رفت و کتلین دید که نیمه. کشیدندباال می

ها فاصله داشتند و گل سرخ روي هاي نوك تیز تنها چند وجب از آنگذشتند، میلهوقتی از زیرش می. شده

ه زنگ زدگی چقدر پیشرفت کرده و در صورت کتلین به باال نگاه کرد و با خودش فکر کرد ک. سرشان چکید

این روزها افکار این چنینی به . حمله با دژکوب، چقدر مقاومت خواهد کرد و آیا وقتش نرسیده که تعویض شود

.شدندندرت از ذهنش دور می

رگ و هاي بزقایق. از زیر تاق و کنار دیوارها گذشتند، از آفتاب به سایه رفتند و باز زیر آفتاب بازگشتند

محافظین پدرش به همراه برادرش . هاي آهنین دیوارهاي سنگی بسته شده بودندکوچک در هر طرف به حلقه
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. سر ادمور تالی، جوان خپل با موي پرپشت خرمایی و ریشی سرخ بود. هاي آب منتظرش بودندروي پله

لرد . ي خون و دود داشتهااش از جنگ خراش و دندانه برداشته بود، شنل آبی و سرخش لکهي سینهصفحه

ي زره. هاي کوتاه جوگندمی، کنار او ایستاده بودوود، مردي دراز و باریک با بینی عقابی و سبیلتایتوس بلک

ها و برگ داشت و شنلی بافته شده از پر زاغ، هاي سیاه باشکوهی از پیچکزرد روشن لرد تایتوس، طرح

.ي هجومی بود که برادرش را از اردوي لنیسترها نجات دادهلرد تایتوس فرماند. پوشاندهایش را میشانه

ها پایین رفتند و تا زانو در آب فرو رفتند، قایق را به سه مرد از پله» .جلو بیاریدشون«: سر ادمور دستور داد

وقتی گري ویند بیرون پرید، یکی از مردها چوبش را انداخت و به عقب پرید، . هاي درازي کشیدندکنار قالب

تیان گریجوي . سایرین خندیدند و شرمساري به صورت مرد نشست. سر خورد و ناگهان در رودخانه نشسته بود

.هاي خشک باالتر گذاشتاز روي لبه قایق پرید و کمر کتلین را گرفت، بلندش کرد و روي پله

هاي آبی چشم» .اهر عزیزمخو«: با صدایی گرفته زمزمه کرد. ها پایین آمدادمور براي در آغوش گرفتن او از پله

رسید، خسته و از پا افتاده به نظر می. زدپررنگ و دهانی خلق شده براي لبخند داشت، اما اکنون لبخند نمی

.کتلین محکم بغلش کرد. زخمی که روي گردن داشت پانسمان شده بود. کوفته از جنگ و پریشان از اضطراب

بینند، لنیسترها جزاش رو می... وقتی خبر لرد ادارد رو شنیدم. در غمت شریکم، کت«: وقتی جدا شدند، او گفت

».گیريخورم، تو انتقام میقسم می

توانست به ند االن نمی. تر، زخم زیادي تازه بودبراي کلمات مالیم» گردونه؟ند رو بهم برمی«: به تندي گفت

».باید پدر رو ببینم. ا وقت هستي اینبراي همه«. باید استوار باشد. صالح نبود. کردنمی. فکر کند

».در اتاقش منتظرته«: ادمور گفت

این مرد نجیب، کی این همه پیر و » .لرد هاستر به بستر افتاده، بانوي من«: پیشکار پدر کتلین توضیح داد

».بهم دستور داده که شما رو بالفاصله پیشش ببرم«خاکستري شده بود؟ 

در اینجا بود که پتایر . هاي آب و به سمت دیگر حیاط بیرونی هدایت کردپلهادمور او را به باالي» .برممن می«

مقابلشان دیوارهاي عظیم ماسه سنگی قلعه، سر به . بیلیش و برندون استارك به خاطر او مبارزه کرده بودند
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ش چقدر حال«: گذشتند، پرسیدوقتی 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؟

».فرساستدایمی و طاقت... درد. مونهگه زیاد با ما نمیاستاد می«. رسیدادمور محزون به نظر می

لنیسترها، خشم کتلین را کور کرد، خشم نسبت به تمام دنیا؛ نسبت به برادرش ادمور و خواهرش الیسا، نسبت به 

باید بهم «. گرفتندها را از او مینسبت به استادها، نسبت به ند و پدرش و خدایان هیوال صفتی که هر دوي آن

».داديباید به محض اطالع خودت، به من خبر می. گفتیمی

گه ترسید ابا آشوبی که مملکت دچار شده، می. میرهها بفهمند که داره میخواست دشمننمی. قدغنش کرد«

»...لنیسترها شک ببرند که چقدر وضعش وخیمه

اگه به . تقصیر تو بود، تو: صدایی در درونش زمزمه کرد» شاید حمله کنند؟... «: کتلین با لحن تند کاملش کرد

...سرت نزده بود که کوتوله رو اسیر بگیري

.هاي مارپیچ باال رفتنددر سکوت از پله

اتاق لرد هاستر نیز مثلثی بود، با ایوانی سنگی رو به شرق که مثل برج مثل خود ریورران سه ضلعی بود و

تر به محل هایش، و آن طرفتوانست به دیوارها و کنگرهاز آنجا ارباب قلعه می. ي کشتی بیرون زده بوددماغه

زیر دوست داره«: ادمور توضیح داد. تخت پدرش را به بیرون روي ایوان برده بودند. ها نگاه کندتالقی آب

»...کت براي دیدنت اومده. پدر، ببین کی رو آوردم. ها رو تماشا کنهآفتاب بشینه و رودخونه

اکنون چروکیده . هاستر تالی همیشه مرد بزرگی بوده؛ بلند و چهار شانه در جوانی، درشت هیکل با گذشت زمان

آخرین بار . صورتش افتاده بودحتی . هایش آب شده بودندعضالت و گوشت از روي استخوان. رسیدبه نظر می

.حاال به سفیدي برف شده بودند. اي و پر از تارهاي خاکستري بودندکه کتلین او را دیده بود، مو و ریشش قهوه

لبخند » .کت کوچولوي من«: با صدایی ضعیف و پر از درد زمزمه کرد. با شنیدن صداي ادمور چشم گشود

»...منتظرت بودم«. ت او گشتلرزانی به صورتش نشست و دستش دنبال دس

.قبل خروج، پیشانی پدرش را با مالیمت بوسید» .ذارمشما رو براي صحبت تنها می«: برادرش گفت
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ها زیر پوست به دست بزرگی بود، اما دیگر گوشت نداشت، استخوان. کتلین زانو زد و دست پدرش را گرفت

»...یه زاغ، سوار. گفتیدباید بهم می«: تلین گفتک. ها نمانده بودخوردند، قدرتی در آنسستی تکان می

اي از درد شروع شد و انگشتان او را محکم حمله» ...شنها شکار میزاغ. شنسوارها اسیر و بازجویی می«

هاي مهیبی دارند چنگال. روز و شب. گیرندگیرند، مدام گاز میگاز می... ها تو شکمم هستندخرچنگ«. فشرد

خواستم اما می... خوابمزیاد می... سازهي خشخاش میآور، شیرهوایمن برام شراب خواباستاد. هاخرچنگ

ها از هر طرف وقتی لنیسترها برادرت رو گرفتند، اردوگاه... نگران بودم. وقتی میاي براي دیدنت بیدار باشم

»...ترسیدممی... ترسیدم که قبل دیدن تو برممی... مون کردندمحاصره

».خواد تو رو ببینهاونم می. ام پدر، همراه پسرم رابمن اینج«

»...هاي منو داشت، یادمهچشم. 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 ها در یه موج اومدند، صداي فریادها رو از سمت دیگهمشعل... آه، قشنگ بود. دیوار تماشا کردم

حاضر بودم که خدایان منو همون موقع ... هاي تسخیر باال رفتندوقتی برج... فریادهاي دلنشین... شنیدممی

»پسرت بود که این کار رو کرد؟ راب تو بود؟. هاي تو رو ببینمکه قبلش بچهم این بود بکشند و تنها خواسته

».برادرتون هم اینجاست، سرورم. و بریندن... بله، کار راب بود«: کتلین با غرور تمام گفت

»برگشته؟ از ویل؟... فیشبلک«. صداي پدرش به ضعیفی زمزمه بود» .اون«

».بله«

».اون هم اومده... خدایان لطف دارند، خواهرت«. پشتش را بلند کردسفید کمباد خنکی موهاي » و الیسا؟«

»...متاسفم. نه«. پدرش چنان پر از امید و اشتیاق بود که گفتن حقیقت دشوار بود
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امیدوار بودم که به مالقات باهاش عالقمند باشم، «. هایش رفتصورتش وا رفت و کمی از نور چشم» .اوه«

»...قبالً

».ش پسرش در ایریهاون پی«

»چرا الیسا با تو نیومد؟... یادم میاد... نوا رفتهحاال دیگه لرد رابرت، ارن بی«. لرد هاستر با خستگی سر جنباند

. راب حتماً منتظره«. ي او را بوسیدپیشانی چروکیده» .کنهدر ایري احساس امنیت می. ترسه، سرورماون می«

»بینیدش؟ و بریندن؟می

».بله... بیارش. وقتی متولد شد. هاي منو داشتیادمه که چشم... ي کتبچه. بله. پسرت«: زمزمه کرد

»و برادرتون؟«

»؟...هنوز ازدواج نکرده؟ دختري، همسري. فیشبلک«. ها در بیرون نگاه کردپدرش به رودخانه

هیچ . دونید، پدراینو می.ازدواج نکرده«. کتلین با غصه فکر کرد که حتی در بستر مرگ نیز دست بردار نیست

».کنهوقت هم نمی

یه . حقم بود که براش زوجی پیدا کنم. دونستمی. من سرورش بودم! 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 کردهبتانی ردواین سال«: تلین یادآوري کردک

. فیشاون بلک... سرورش بودم، برادرش. تف به من. هاردواین. تف به دختره. به هر حال، به هر حال«

ازدواج کرده؟ حاال با ... تاگفت که هر کدوم از سه... والدر فري. دختر لرد برکن. اي براش داشتمهاي دیگهگزینه

»هر کسی؟ با هر کسی؟

اگه سر . با این حال این همه راه اومده تا شما رو ببینه، با جنگیدن راهش رو تا ریورران باز کرده. هیچ کس«

».بریندن به ما کمک نکرده بود، من حاال اینجا نبودم
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تکیه داد و براي تحمل خستگی، » .وازه، بلهي درشوالیه. اون همیشه یه جنگجو بوده، این کار ازش برمیاد«

»...فیش رو بفرستبعداً بلک. براي دعوا زیادي مریضم. خوابمحاال می. بعداً. بفرستش«. چشمانش را بست

قبل خروج کتلین، به خواب رفته . کتلین با مالیمت او را بوسید، مویش را صاف کرد و در خلوتش تنها گذاشت

.بود

هاي ي محافظین ریورران بود، با چکمهرسید، سر بریندن تالی که مشغول صحبت با فرماندهوقتی به حیاط پایین

»؟...اون داره«. فوراً به سمت کتلین آمد. هاي منتهی به آب ایستاده بودخیس روي پله

».میره، همون طور که نگران بودیمداره می«

منو «. وي پرپشت خاکستریش رفتندانگشتانش به م. صورت زمخت عمویش آشکارا رنج را نشان داد

».پذیرهمی

».گه براي دعوا زیادي مریضهمی. بله«

هاي مراسم هاستر حتی وقتی داریم هیزم. تر از اونم که باور کنممن کار کشته«. فیش به خنده افتادبریندن بلک

».کنهکنیم، منو به خاطر اون دختر ردواینی سرزنش میتدفینش رو روشن می

».بینمراب رو نمی«. دانست این حرف صحیح است لبخند زدمیکتلین که

».فکر کنم، با گریجوي به تاالر رفت«

اي از محافظین پدرش برد و عدهتیان در تاالر مرکزي ریورران روي نیمکتی نشسته بود، از جام آبجو لذت می

که فرار کنند، اما ما دو طرف دره ها سعی داشتند بعضی«. ساخترا با تعریف کشتار ویسپرینگ وود سرگرم می

لنیسترها وقتی اون گرگ راب بینشون زد، البد . رو بسته بودیم و از تاریکی با شمشیر و نیزه بهشون حمله کردیم

. دیدم که بازوي یکی رو از شونه کند و اسبش از بوي گرگ رم کرد. فکر کردند که آدرها بهشون حمله کردند

»...نفرتونم تخمین بزنم که چندنمی

»تونم پسرم رو پیدا کنم؟تیان، کجا می«: کتلین به میان حرفش پرید
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».لرد راب براي بازدید از جنگل خدایان رفته، بانوي من«

...اوه خدایان، ند. ي من، پسر ند هم هستباید یادم باشه که به اندازه. کردکاري بود که ند می

ي جلوي درخت نیایشی یافت هاي عظیم پیر، زانو زدهو نارونها در میان صنوبرهاراب را زیر فرش سبز برگ

هایش دور شمشیر راب جلویش بود، نوك آن در خاك بود و دست. که صورتش بیشتر مغموم بود تا سهمگین

جان گنده آمبر، ریکارد کاراستارك، میج مورمونت، : اي در کنارش زانو زده بودندعده. دسته را گرفته بودند

وود در میانشان بود، با شنل پهن مشکی که پشت سرش باز شده حتی تایتوس بلک. ر و سایرینگالبرت گالو

از خودش پرسید که خودش این . ها کسانی هستند که به خدایان باستان پایبند هستندمتوجه شد که این. بود

.توانست بیابدروزها به کدام خدا معتقد است و پاسخی نمی

حتی خدایان سنگدلی که ند را ... خدایان سهم خود را از توجه الزم داشتند. نبودمزاحم عبادتشان شدن، درست

شد و هاي بلند رد میباد رودخانه از میان شاخه. پس کتلین منتظر ماند. گرفتندو همچنین پدرش را از او می

نجا ایستاده بود، همچنان که آ. ها یک سمتش را پوشانده بودنددید که پیچکبرج آسیاب را در سمت راستش می

پدرش به او سواري در میان درختان را آموخته بود و آن نارونی . 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 

.کردندبازي بوسیدن را 

شان بچه بودند، خودش بزرگتر از سنسا نبود، الیسا از آریا چقدر همه. ن فکر نکرده بودها بود که به ایسال

کردند، دخترها او را به نوبت معاوضه می. تر بودکوچکتر بود و پتایر از آن هم کوچکتر و با این وجود مشتاق

هایش و را روي شانهي پتایر چنان واضح به خاطرش آمد که انگشتان عرق کرده. گاهی جدي و گاهی خندان

شد و پتایر به جویدنش عالقه نعناع همیشه در جنگل خدایان پیدا می. کردبوي نعناع را در نفسش حس می

: بعد که تنها شدند، به خواهرش اعتراف کرده بود. افتادپسر کوچک جسوري بود و همیشه به دردسر می. داشت

».خوشم اومد. با من هم«: کمرویی زمزمه کرده بودالیسا با » .خواست زبونش رو تو دهنم فرو کنهمی«

پرسد که آیا پسرش راب آهسته برخاست و شمشیرش را غالف کرد، کتلین دید که از خودش این سوال را می

کند و دیده بود که جین پول با چشمانی خیس به او نگاه می. مطمئناً. دختري را در جنگل خدایان بوسیده
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او در نبرد شرکت کرده و با شمشیر آدم ... دمتکار که برخی حتی هجده ساله بودندهمچنین برخی از دختران خ

.با عصبانیت پاکشان کرد. چشمانش اشک داشتند. کشته بود، مطمئناً طعم بوسه را چشیده بود

ن مسایلی هست که باید در موردشو. مادر، ما باید شورا تشکیل بدیم«: رابرت وقتی دید که او آنجا ایستاده گفت

».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. سر ادمور بهم گفت«

».رنلی برتیون مدعی تاج برادرش شده. از جنوب خبر رسیده. بدیم

»...شهکردم که مطمئناً لرد استنیس مییرنلی؟ فکر م«: با بهت گفت

».ي ما هم همین طور، بانوي منهمه«: 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 و ضعیفدیدها در زمان جوانیش را میهاستر در ایوانش خواب انعکاس خورشید از رودخانه

فیش در کنارش بود و پرچمدارهاي پدرش ها نشسته بود، بریندن بلکادمور 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 بود. دها را به برگشت ترغیب کرده بوبود و آن

لرد . پسر سر ریمون که از برن بزرگتر نبود: سر مارك پایپر همراهش بود و با خودشان یک دري آورده بودند

داد دور از هاي استون هج رسید و تا جایی که میز اجازه میجونوس برکن با اخم و غرغر کنان از ویرانه

.وود نشستیتوس بلکتا

جان . تعدادشان کمتر بود. لردهاي شمالی در مقابل نشسته بودند، طوري که کتلین و راب روبروي برادرش بودند

گنده دست چپ راب نشسته بود و تیان گریجوي کنارش بود؛ گالبرت گالور و لیدي مورمونت در سمت راست 

د افتاده از غصه و ریشی ژولیده و نشُسته، مانند مردي که در لرد ریکارد کاراستارك، با چشمانی گو. کتلین بودند
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دو پسر مرده در ویسپرینگ وود به جا گذاشته بود و خبري از پسر . رفت روي صندلیش نشستکابوس راه می

.داران کاراستارك در برابر تایوین لنیستر در گرین فورك بودهي نیزهارشدش نبود که فرمانده

کشیدند و داد می... کردندي صحبت داشت و همه صحبت میهر لردي اجازه. ول کشیدبحث تا دیر وقت شب ط

کوبیدند و تهدید ها را روي میز میآوردند و تمسخر و طعنه و توافق، و پیالهدادند و دلیل میو فحش می

.دادها گوش میني ایکتلین نشسته بود و به همه. گشتندرفتند، و با اخم یا تبسم برمیکردند و بیرون میمی

سر هلمن تالهارت و والدر فري . ي دیگرشان نظم داده بودي خوردهي ارتش ضربهروس بولتون به باقیمانده

و مملکت . هال بوددنت گذشته بود و عازم هارنارتش لرد تایوین از تراي. هنوز دوقلوها را در اختیار داشتند

.دو پادشاه، بدون هیچ توافقی. دو پادشاه داشت

هال، براي مقابله با لرد تایوین و پایان بخشیدن به 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 . انستنددي دیگري هم بودند که صالح را در صبر میعده. غرب حمله کنند

نفس و تجهیزات را ریورران بر خطوط تدارکاتی لنیستر مسلط است؛ بهتر است منتظر فرصت بمانند، نیروي تازه

لرد . شان استراحت دهنداز لرد تایوین دریغ کنند، مواضع دفاعی خود را تقویت کنند و به نیروهاي خسته

هال به هارن. ها باید کاري را که در ویسپرینگ وود شروع کرده بودند تمام کنندآن. وود حاضر نبود بپذیردبلک

وود خواستارش بود، برکن طبق معمول، آنچه بلک. پیشروي کنند و ارتش روس بولتون را نیز به جنوب بیاورند

اداري بخورند و ها باید به پادشاه رنلی سوگند وفمخالفش بود؛ لرد جونوس برکن با این اصرار برخاست که آن

.براي ملحق شدن به نیروي او به جنوب بروند

دانست که چطور به مانند پدرش می. اولین بار بود که پسرش صحبت کرده بود» .رنلی پادشاه نیست«: راب گفت

.هاي دیگران گوش بدهدحرف

».ن رو کشتاون پدرتو. مطمئناً قصد ندارید به جافري وفادار بمونید، سرورم«: گالبرت گالور گفت



طظزظطزظذرزذزرذزر [Year]

P r e p a r a t i o n &  T r a n s l a t e  B y  :  T w i l i g h t . i r    O r    N e w - M o o n . i r ٨٩١صفحھ 

جافري هنوز . کنهدونم چطور رنلی رو پادشاه میسازه، نمیاین 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

».رسهي نوبت به تامن میبعد از جافر. 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 . گیدهمین طوره که می«: راب مشوش گفت

تونه قبل از لرد لی نمیتونه قبل من لرد وینترفل بشه و رنبرن نمی. تر رابرتهرنلی باشه؟ اون برادر کوچک

».استنیس پادشاه بشه

».تر رو دارهلرد استنیس ادعاي محکم«: لیدي مورمونت موافقت کرد

ها کنند و دورنیگاردن و استورمز اند از ادعاش پشتیبانی میهاي. رنلی تاجگذاري کرده«: مارك پایپر گفت

ا اضافه کنند، رنلی پشتیبانی پنج تا از هفت خاندان اگه وینترفل و ریورران نیروشون رو به اون. مونندعقب نمی

سروران من، در کمتر از یک سال ما سر ! شش بر علیه راك! ها بجنبندشش، اگه ارن. بزرگ رو خواهد داشت

اینه چیزي که ما با ! شونکش، سر کوان، همهشون رو به نیزه زدیم، ملکه و پسر پادشاه، لرد تایوین، جن، شاههمه

»ي اینا صرف نظر کنیم؟لرد استنیس در مقابل چی داره که از همه. ه پادشاه رنلی به دست میاریمپیوستن ب

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

»الم کنیم؟پس منظورتون اینه که استنیس رو پادشاه اع«: ادمور پرسید

لنیسترها پدرم رو به عنوان خیانتکار . براي جواب دعا کردم، اما خدایان پاسخی ندادند. دونمنمی«: راب گفت

».شیمدونیم که دروغ بوده، اما جافري پادشاه قانونیه و اگه ما باهاش بجنگیم، خائن محسوب میکشتند و ما می

. کرد که محتاط باشیمپدر واالمقام من اصرار می«: ي گفتي یک فرسر استورون مسن با لبخند راسو صفتانه

تونیم جلوي برنده زانو وقتی جنگشون تموم شد، می. شون رو بکنندصبر کنید، بذارید دو پادشاه بازي سلطنتی

با توجه به لشکر جمع کردن رنلی، لرد تایوین احتماالً از ترك . بزنیم، یا اگه ترجیح دادیم باهاش مقابله کنیم
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لردهاي شریف، به من اجازه بدید که به حضورش . و از بازگشت به سالمت پسرش... کنهخاصمه استقبال میم

»...بهاي مناسبی رو ترتیب بدمهال برم و شرایط و خوندر هارن

التماس براي آتش «: لیدي مورمونت اظهار داشت» !بزدل«: جان گنده غرید. غریو خشم، صداي او را خفه کرد

کش رو بها، ما نباید شاهگور باباي خون«: ریکارد کاراستارك داد زد» .شه که ضعیف به نظر برسیمیبس باعث م

».تسلیم کنیم

»چرا صلح نکنیم؟«: کتلین پرسید

بانوي من، اونا پدر من و «. کرد، فقط و فقط مال اوهاي راب را احساس میلردها به او نگاه کردند، اما تنها چشم

این «. راب شمشیرش را کشید و روي میز جلوي خودش نهاد، فلز براق روي چوب زبر» .دشوهر شما رو کشتن

».تنها صلحیه که من براي لنیسترها دارم

. 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 ماند » ام نسبت بهش کمتر از شماست؟کنید عالقهفکر می. هاش رو به دنیا آوردمبسترش بودم و بچه

تونست راب، اگه اون شمشیر می«. که از شدت غصه بشکند، اما نفس عمیقی کشید و خودش را مستحکم کرد

اما اون ... دادم تا وقتی که ند یه بار دیگه در کنارم ایستاده باشه غالفش کنیبهت اجازه نمیپدرت رو برگردونه،

وود و پسرهاي دلیر لرد ند رفته، و درین هورن. دهرفته و صدها پیروزي دیگه مثل ویسپرینگ وود تغییرش نمی

هاي بیشتري رو زمه مرگال. کاراستارك و خیلی مردهاي خوب دیگه، و هیچ کدوم پیش ما برنخواهند گشت

»بپذیریم؟

».ها از این چیزا سر درنمیارنشما یه زنید، بانوي من، زن«: جان گنده با صداي بمش گفت

یه مرد محتاج . شما جنس لطیف هستید«: اي از غصه روي صورتش، گفتلرد کاراستارك به همراه خطوط تازه

».انتقامه
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تونه بدید لرد کاراستارك، تا بهتون نشون بدم یه زن چقدر لطیف میسرسی لنیستر رو به من «: کتلین پاسخ داد

ما وقتی به جنگ رفتیم که . شماما متوجه بیهودگی می... شاید از تاکتیک و استراتژي سر درنیارم. باشه

فاع ما براي د. کردند و ند به اتهام دروغِ خیانت، زندانی بودها رو غارت میهاي لنیستر سرزمین رودخانهارتش

.از خودمون و آزاد کردن شوهرم جنگیدیم

کنم، اما تا آخر عمرم براي ند سوگواري می. خب، یکی انجام شد و اون یکی براي همیشه غیر قابل حصول شده

اگه مجبور باشم که . خوام و ملکه هنوز اونا رو در اسارت دارهمن دخترهام رو می. ها باشمباید به فکر زنده

خوام تو در می. کنمکنم و خدایان رو شکر میبا دو استارك اونا معاوضه کنم، قبولش میچهار لنیسترمون رو

خوام زندگیت رو بکنی، دختري رو ببوسی و با می. امان باشی راب، به جاي پدرت در وینترفل حکمرانی کنی

برگردم سروران من، و خوام به خونه می. خوام به این کشتار خاتمه بدممی. زنی ازدواج کنی و پدر پسري بشی

».براي شوهرم گریه کنم

.وقتی صحبت کتلین تمام شد، تاالر کامالً ساکت شده بود

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«: یدریچارد کاراستارك پرس

»مردن؟

هاي منو سوزوند، رعایاي منو قتل عام کرد، استون هج رو به ویرانه بله، گرگور کلگان زمین«: لرد برکن گفت

ندن همه چیز به شکل سابق نبوده، حاال باید جلوي کسی که اونو فرستاده زانو بزنم؟ اگه براي برگردو. تبدیل کرد

»براي چی جنگیدیم؟

و اگه با پادشاه جافري صلح کنیم، اون وقت به «: وود موافقت کرددر کمال تعجب و دلسردي کتلین، لرد بلک

»ذاره؟کنیم؟ اگه گوزن بر شیر پیروز بشه، ما رو در چه موقعیتی میپادشاه رنلی خیانت نمی

».شما هر تصمیمی بگیرید، من محاله یه لنیستر رو پادشاه خودم بنامم«: مارك پایپر اعالم کرد
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»!محاله. من هم«: پسر جوان دري داد زد

تقریباً به حرفش گوش کرده . خیلی نزدیک شده بود. کتلین با ناامیدي نشست. دوباره داد و بیداد شروع شد

د، فرصت بهبودي نخواهد بود، امنیت نخواهد صلحی نخواهد بو. اما فرصت از دست رفت... بودند، کم مانده بود

.بود

کند، با اخم و نگرانی، اما دلبسته به هاي لردهایش را گوش میبه 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 . جنگ

.مشیري که جلویش روي میز نهاده بودش: دیدواقعیش را می

. کرد که جان گنده برخاست و داد زدها فکر میکتلین به آن. دانست که آیا دوباره دخترهایش را خواهد دیدنمی

.هاي سقف منعکس شدصدایش از تیرك

. همین طوررنلی برتیون براي من هیچه، استنیس هم«. تف کرد» !اینه جواب من به این دو پادشاه! سروران من«

ها و گاردن یا دورن حکومت کنند؟ از دیوار و جنگل گرگچرا باید بر من و امالکم از یه جاي پر از گل در هاي

آدرها لنیسترها رو بگیرند، من یکی که . دونند؟ حتی خدایانشون کاذبهها چی میهاي نخستین انسانقبرستان

چرا نباید دوباره خودمون به «. ر دو دم عظیمش را کشیددست به شانه برد و شمشی» .دیگه تحملشون رو ندارم

. با شمشیر به راب اشاره کرد» !خودمون حکومت کنیم؟ ما با اژدها ازدواج کردیم و اژدهاها همه مردند

»!پادشاه شمال. سروران من، اینجا تنها پادشاهی نشسته که من حاضرم جلوش زانو بزنم«

.پسر کتلین نهادو او زانو زد و شمشیرش را جلوي پاي

ي سرخ و تخت آهنینشون مال 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 آنوود و برکن و ملیستر، خاندانخاستند، بلکایان رودخانه نیز برمیو فرمانرو

حکومت نشده بود، با این حال کتلین تماشا کرد که برخاستند و شمشیر کشیدند، زانو زدند و آن کلمات کهن را 
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انی که اگان فاتح آمده بود تا هفت داد زدند که بیش از سیصد سال بود در مملکت شنیده نشده بود، از زم

:شدشد و از الوارهاي تاالر پدر کتلین منعکس میبا این حال اکنون دوباره شنیده می... پادشاهی را یکی کند

»!پادشاه شمال«

»!پادشاه شمال«

»!پادشاه شمال«
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دنریس-72
ستجوگران او با چوبِ پنبه و ج. زمین سرخ و مرده و ترك خورده بود و پیدا کردن هیزم خوب دشوار بود

تر از بقیه بودند انتخاب کردند، دو درخت که راست. اي بازگشتندهاي علف قهوههاي ارغوانی و دستهبوته

وسط را با کاه و بوته و . ها را قطع کردند، پوست را کندند و بریدند و الوارها را به شکل مربع چیدندشاخه

ي کوچکی که برایشان مانده بود نریانی را راکارو از گله. کردندهاي علف خشک پر پوست درخت و دسته

آگو در مرکز مربع به آن سیب . شد، ولی کمتر اسبی چنان بودتراز با سرخ کال دروگو محسوب نمیبرگزید؛ هم

.هایش سریع کشتي تبر به میان چشمخشکی خوراند و با ضربه

کشتن «. کردبود، دست و پا بسته از میان خاك تماشا میمیري ماز دور که اضطراب در چشمان سیاهش مشهود

تو کلمات اجراي طلسم رو بلد نیستی، براي یاد گرفتنش هم به حد . خون به تنهایی هیچه. یه اسب کافی نیست

گی که انگار فحشه، اما هاست؟ طوري به من مغ میکنی جادوي خون، بازي بچهفکر می. کافی خردمند نیستی

هر چی که قصد انجامش رو داري، . ها جاهلیي بچهاي و به اندازهتو یه بچه. شخص خردمندهمعناي واقعیش

».منو از این بندها رها کن تا کمکت کنم. دهنتیجه نمی

.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، ضخیمي درختان کوچکتر و شاخهساختند؛ تنهي اسب، سکویی از الوار روي الشه

روي سکو . چوب را شرق به غرب گذاشتند، از جهت طلوع به غروب. آمدهایی که گیرشان میترینراست

هاي نقش و نگاردارش، ارخی که با آن کال اوگو و پسرش ي عظیمش، جلیقهخیمه: ي دروگو را انباشتندگنجینه

هاي دروگو موقع هایی را که همخونخواست سالحآگو می. د، کمان شکوهمندي از استخوان اژدهارا کشته بو

ي الیه» .اونا مال منه و قصد دارم نگهشون دارم«. عروسی هدیه داده بودند نیز اضافه کند، اما دنی نگذاشت

.ها پاشیده شدهایی از علف خشک روي آني کال چیده شد و تودهها کنار گنجینهدیگري از بوته

»...پرنسس«. شد که سر جورا مورمونت او را به کناري کشیدخورشید به اوجش نزدیک می
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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 . ان تارگرینمن وارثش هستم، آخرین از نسل خاند. ویسریس مرده«

».رسیده

و همین طور . ي من، شمشیر من در خدمت شماست، دنریسملکه«: سر جورا روي یک زانو تعظیم کرد و گفت

من تنها یه شوالیه هستم و چیزي جز تبعیدي بودن براي تقدیم . قلبم که هیچ وقت به برادرتون تعلق نداشته

بهتون قول . تنها نخواهید بود. بذارید کال دروگو فراموش بشه. ن تمنا دارم که به حرفم گوش بدیدندارم، اما ازتو

با من . نیازي نیست به دوش کالین ملحق بشین. برم، مگه خودتون بخوایددم که شما رو به وییس داترك نمیمی

بینیم که کسی ندیده، ایی رو میهما شگفتی. یی تی، دریاي یشمی، آشائی کنار سرزمین سایه. به شرق بیاید

».نکنید. نکنید. دونم چه قصدي داریدمی. لطفاً کالیسی. دونندي ما مینوشیم که خدایان شایستهشرابی می

».فهمیدشما نمی«. با محبت و غصه روي صورت او دست کشید» .مجبورم«: دنی به او گفت

من یه موقع زنم رو دوست داشتم، . شما دوستش داشتیدفهمم که می«: سر جورا با صدایی سرشار از یاس گفت

ي من هستید، شمشیرم در اختیار شماست، اما ازم نخواید که وقتی روي تل دروگو شما ملکه. اما باهاش نمردم

».حاضر نیستم سوختن شما رو تماشا کنم. رید ساکت بمونممی

من به اون اندازه بچه نیستم، «. پهن او زدي آرامی به پیشانیدنی بوسه» ترسید؟اینه چیزي که ازش می«

».ي عزیزشوالیه

»ي من؟خورید، ملکهشما قصد ندارید با ایشون بمیرید؟ قسم می«

».خورمقسم می«: به زبان مشترك هفت پادشاهی که طبق حق مال اوست گفت

نبودند و با برگ و ترشد که از انگشت ضخیماي تشکیل میهاي به هم بافتهي سکو از شاخهسومین طبقه

آن را در جهت شمال به جنوب، از یخ به آتش، نهادند و به ارتفاع زیادي رویش . ي خشک پوشیده شدشاخه
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دنی . وقتی کارشان تمام شد خورشید نزولش به غرب را شروع کرده بود. هاي ابریشمی چیدندبالش نرم و مالفه

اهمیت . دانستاگان با چند نفر شروع کرده بود؟ نمی. نده بودندکمتر از صد نفر ما. ها به اطرافش فراخواندداترك

.نداشت

. گردنبند رو بردارید. کنمشما رو آزاد می. بینمها رو میهاي بردهقیافه. شیدشما کاالسار من می«: ها گفتبه آن

» .شهو همسر میمونید، مثل برادر و خواهر، شوهر اگه می. اگه مایلید برید، هیچ کس باهاتون کاري نداره

ها رو ي مسنها، صورت چروکیدهها، زنبچه«. کردندتفاوتی تماشایش میهاي سیاه با احتیاط یا بیچشم

گم دست و قلبتون رو به من بدید به هر کدومتون می. شمفردا پیر می. امروز یه زنم. من دیروز بچه بودم. بینممی

اي رو جاگو، به تو شالق دسته نقره«. محافظش رو کردبه سه جنگجوي » .و همیشه جایی براي شما هست

خوام قسم بخوري که به عنوان همخون من زندگی نامم و ازت میي عروسیم بوده و تو رو کو میدم که هدیهمی

».کنی و بمیري، کنار من بتازي و منو از گزند حفظ کنی

همخون یه زن . کالیسی، این نشدنیه«: لی گفتبا دود. اش سردرگم بودجاگو شالق را از دستش گرفت، اما قیافه

».کنهبودن، منو شرمسار می

آگو، به تو کمان استخوان اژدهایی رو «: توجه به حرف جاگو گفتدنی بی. اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم

خوام و ازت میناممتو رو کو می«. نظیرِ سیاه براقی بود، بلندتر از دنیکمان کم» .ي عروسیم بوددم که هدیهمی

».قسم بخوري که به عنوان همخون من زندگی کنی و بمیري، کنار من بتازي و منو از گزند حفظ کنی

تونه کاالسار رو رهبري تنها یه مرد می. تونم همچین حرفی بزنممن نمی«. آگو با نگاه پایین، کمان را پذیرفت

».کنه یا کو تعیین کنه

اي رو خواهی ي زرکوبی شدهراکارو، تو ارخ اعال با دسته و تیغه«. ر بعدي رو کرداعتنا به امتناع، به نفدنی بی

خوام به عنوان همخون من زندگی کنی نامم و ازت میو من تو رو هم کو می. ي عروسی من بودداشت که هدیه

».و بمیري، کنار من بتازي و منو از گزند حفظ کنی
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تازم و ي کوه مادر میمن کنار شما تا وییس داترك تحت سایه. ستیدشما کالیسی ه«: راکارو با قبول ارخ گفت

بیش از این . کنمهاي دوش کالین اشغال کنید شما رو از گزند حفظ میتا وقتی جاي خودتون رو بین عجوزه

».تونم قولی بدمنمی

سر جورا «. رو کردبا آرامش از روي رضایت سر تکان داد، انگار پاسخ را نشنیده بود، و به آخرین مدافعش 

دم که یه ي من، چیزي از هدایاي عروسیم ندارم که به تو بدم، اما بهتون قول میمورمونت، اولین و برترین شوالیه

و ازتون . روزي از من شمشیري دریافت کنید که نظیرش رو دنیا ندیده، ساخته شده با دم اژدها و فوالد والریایی

».خوام که شما هم سوگند بخوریدمی

خورم به سوگند می. ي مندر اختیار شما هستم، ملکه«. سر جورا زانو زد و شمشیرش را جلوي پاي او گذاشت

».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 » .نخوریدامیدوارم هیچ وقت افسوسش رو. دارمشما رو پایبند به این سوگند نگه می«

ي من شما اولین نفر از گارد ملکه«. روي پنجه پا بلند شد تا به لب او برسد و به مالیمت شوالیه را بوسید. کرد

».هستید

ي کردند و از گوشهها زمزمه میداترك. کردهاي کاالسار را روي پشتش احساس میموقع ورود به چادر، چشم

. شاید دیوانه بود. پندارنددنی متوجه شد که او را دیوانه می. انداختندهاي عجیبی به او میان نگاهشچشم بادامی

.اگه به عقب نگاه کنم از دست رفتم. فهمیدبه زودي می

از حرارت خوشش . سوزاند، اما دنی بلند داد نکشید، اخم هم نکردآب می. ایري کمک کرد که وارد تشت شود

هایی که در وییس داترك پیدا کرده بود معطر ژیکوي آب را با روغن. شد احساس تمیزي کندباعث می. آمدمی

ها ها و به هم ریختگیدوریا موهایش را شست و شانه زد، گره. خاستساخته بود؛ بخار مرطوب و خوشبو برمی

. اش کنداحاطههایش را بست و گذاشت که بو و حرارتدنی چشم. ایري پشتش را کیسه کشید. را صاف کرد
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وقتی وارد بدنش شد لرزید و درد و سفتی برطرف . کردخزیدن گرما را به میان زخم میان پاهایش احساس می

.خودش را در آب رها کرد. شد

ایري و ژیکوي با باد زدن خشکش کردند و در این . وقتی تمیز شد، کنیزهایش در خروج از آب کمکش کردند

با عطر گل و دارچین . شانه زد که پشت سرش مثل رودي از نقره جاري شدحین، دوریا آن قدر مویش را 

آخرین براي بین . هاي سنگین از شیرمعطرش ساختند؛ کمی روي هر مچ، پشت گوش، روي نوك پستان

.هایش کشیده شدي معشوق بین آن لبدست ایري به سردي و لطافت بوسه. پاهایش بود

بدنش را تمیز . تا کال دروگو را براي سفر آخرش به سرزمین شب مهیا سازدبعد آن، دنی همه را بیرون فرستاد 

کشید و با حس کردن آخرین بار بود که انگشتانش را در میان آن می. شست و مویش را شانه کشید و روغن زد

چند مرد بدون کوتاه شدن. این مو هرگز کوتاه نشده بود. وزنش به یاد سواري اولین شب عروسیشان افتاد

بوي علف و زمین گرم . مردند؟ صورتش را به میان آن فرو برد و بوي تند روغن را استشمام کردموهایشان می

ي کارهایی به خاطر همه. منو ببخش، خورشید زندگانیم. دادبوي دروگو را می. داد، بوي دود و منی و اسبمی

...ي من، اما خیلی سنگین بود، خیلی سنگینبهاش رو پرداختم ستاره. ي کارهایی که باید بکنمکه کردم و همه

طالیی . این همه زنگ. ها را یکی یکی آویختاي به سبیلش انداخت و زنگي نقرهدنی موي او را بافت و حلقه

. هایی به این منظور که دشمنان صداي نزدیک شدنش را بشنوند و از ترس سست شوندزنگ. اي و برنزيو نقره

هاي طال و نقره را دور کمرش هاي بلند به او پوشاند، کمربندي سنگین از مدالیونپوتینشلوار موي اسب و 

اي را کشید که دروگو بیش از بقیه دوست ي رنگ و رو رفتهي کهنهاش، جلیقهي زخم برداشتهروي سینه. بست

اي مشابه و جلیقهرسیدهایی که بندشان به وسط ساقش میبراي خودش شلوار گشاد ابریشمی، دمپایی. داشت

.دروگو انتخاب کرد

ها در سکوت تماشا کردند که داترك. کرد که براي حمل جسد به روي سکو صدایشان زدخورشید غروب می

ها، رو به ها و ابریشماو را روي بالش. دنی پشت سرشان آمد. جاگو و آگو، دروگو را از چادر درآوردند

.دندکوهستان مادر در دوردست شمال شرق نها
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ي علف خشک آن را ابریشم و بوته و توده. ها ریختندها را آوردند و روي هیزمو 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 بیاریدتخم«

بهتره اونا . اي براي تخم اژدها در سرزمین شب ندارهي من، دروگو استفادهملکه«. ا بازوي او را گرفتسر جور

اگه هر سه رو . کافیه یکی رو بفروشید تا کشتی بخریم و به شهرهاي آزاد برگردیم. رو در آشایی بفروشید

».شیدبفروشید، براي تمام عمر زن ثروتمندي می

».نشدندبراي فروش به من داده «

سبز کنار . سیاه در کنار قلب خورشید و ستارگانش، زیر بغل. ها خودش به باالي تل هیزم رفتبراي چیدن تخم

وقتی او را براي آخرین بار بوسید، طعم شیرین روغن را . کرمی و طالیی بین پاها. زده دور آنسر، مو حلقه

.هایش چشیدروي لب

همسر خدا با صدایی گرفته . وجه شد که چشم میري ماز دور به اوستموقع پایین آمدن از روي تل هیزم، مت

».ايتو دیوانه«: گفت

».اي بین عقل و جنون هست؟ سر جورا، این مغ رو ببر و به سکو ببندفاصله«: دنی پرسید

»...ي من، نه، گوش کنیدملکه... به«

تو قسم خوردي که از من اطاعت «.او هنوز اکراه داشت و خشم دنی شعله کشید» .گم بکنکاري که می«

».راکارو، بهش کمک کن. کنی، هر چی که شدمی

دنی . همسر خدا را بدون هیچ مقاومتی از سوي او، به سکوي کال دروگو کشیدند و در میان گنجینه بستند

».هایی که به من یاد داديمتشکرم میري ماز دور، به خاطر درس«. خودش روغن روي سر زن ریخت

».شنويجیغ کشیدن منو نمی«: چکید پاسخ داداز دور که روغن از مو و پیراهنش میمیري م
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تونه بهاي تنها مرگ می. یادمه که چی بهم گفتی. خوام، فقط زندگیتهات چیزي نیست که میشنوم، اما جیغمی«

ه تحقیر از دنی موقع عقب کشیدن دید ک. میري ماز دور دهانش را گشود، اما پاسخی نداد» .زندگی باشه

آن وقت کاري نبود . توانست ترس باشدهاي سیاه مطلق مغ رفته است؛ جایش را چیزي گرفته بود که میچشم

.جز تماشاي خورشید و منتظر ماندن براي طلوع اولین ستاره

اجساد زیر . شد تا با سربلندي به سرزمین شب بتازدمرد، اسبش در کنارش کشته میوقتی خان سوارکاري می

. خاستها سوار مرکب آتشینش برمیشد و کال براي گرفتن جایگاهش در میان ستارهمان باز سوزانده میآس

.درخشدتر میاش در تاریکی روشنمرد هر چه با شدت بیشتري در زندگی سوخته باشد، ستاره

به افق شرق، آن را دنی نگاه کرد و نزدیک » .اونجا«: با صدایی آهسته گفت. جاگو اولین کس بود که آن را دید

توانست نمی. به سرخی خون؛ سرخی آتش؛ دم اژدها. سوختاولین ستاره یک ذوذنب بود که سرخ می. دید

.تري را داشته باشدي قويانتظار نشانه

روغن فورا شعله گرفت و علف خشک و بوته چندان . دنی مشعل را از دست آگو گرفت و بین الوارها انداخت

هاي چابک سرخی از چوب باال رفتند، روي روغن سر خوردند و از تنه هاي ریز مثل موششعله. عقب نماندند

گرما مثل نفس معشوق، دفعتاً و به مالیمت به صورتش تف برداشت، اما خیلی . به شاخه و از آن به برگ پریدند

میري ماز دور با . چوب بلند و بلندتر جلز جلز کرد. دنی عقب رفت. زود آن قدر داغ شد که قابل تحمل نبود

ها چرخیدند و دور برداشتند، از یکدیگر در رسیدن به روي شعله. صدایی مرتعش شروع به آواز خواندن کرد

دنی ترك . سوزدغروب به درخشش افتاد و به نظر رسید که هوا هم از شدت حرارت می. سکو سبقت گرفتند

سپس ... تر شدآواز او بلندتر و مرتعش. طه کردندها میري ماز دور را احاشعله. برداشتن الوارها را شنید

.صدایش بند آمد، دوباره و دوباره، و آوازش به جیغ زیر و بلند و پر از عذاب تبدیل شد

لباسش آتش گرفت و کال براي یک لحظه لباسی . ها به دروگویش رسیدند و حاال هر طرفش بودندو حاال شعله

هاي دنی باز شد و متوجه شد که نفسش را لب. ود خاکستري پوشیده بودهایی از داز ابریشم نارنجی با شاخک

ها بدود و از دروگو طلب هاي سر جورا، به میان شعلهخواست که طبق هراسبخشی از وجودش می. نگه داشته

کند، براي آخرین بار او را در درونش بپذیرد و هایشان ذوب میبخشش کند و وقتی آتش گوشت را از استخوان

.ا ابد یکی شوندت
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سکو مانند هیوالیی عظیم . ي آتش نداشتبوي گوشت سوخته به مشامش فرقی با کباب شدن اسب روي چاله

شدند خفه کرد، تر میهاي میري ماز دور را که ضعیفشد عربده کشید، جیغتر میدر میان تاریکی که عمیق

باد . کنان عقب کشیدندها سرفهتر شدن دود، داتركبا غلیظ. ها را به آسمان براي لیسیدن شکم شب فرستادشعله

هاي درخشانی با دود برخاستند و مثل تعداد هایشان را گشود، برادههاي عظیم نارنجی، پرچمجهنمیِ شعله

ها را عقب هاي سرخ عظیمش داتركحرارت با بال. زیادي شبتاب تازه متولد شده، در تاریکی پخش شدند

.او از تبار اژدها بود و آتش جز وجودش بود. نیز فراري داد، اما دنی سر جایش ماندراند، حتی مورمونت را 

کرده، اما ها پیش احساس میدنی به حریق یک قدم دیگر نزدیک شد و با خودش فکر کرد که حقیقتش را مدت

مقابلش به خود هایی که در عروسیش رقصیده بودند در ها مانند زنشعله. ي کافی داغ نبودهمنقل به اندازه

کشیدند؛ دست خواندند و حجاب زرد و نارنجی و سرخشان را به رخ میزدند و آواز میپیچیدند، چرخ میمی

دنی با پوستی . ها مخوف بود، اما دوست داشتنی بودند، خیلی دوست داشتنی، زنده از حرارتزدن به آن

همسر خدا او را . یري ماز دور ساکت شده بودم. این هم عروسی بود. برافروخته و براق برایشان آغوش گشود

.آموختندها میشدند و بچهها بزرگ میپنداشت، لیکن بچهبچه می

ها و عرق از ران. کردي پاهایش حس میهایش حرارت شن را روي پاشنهقدمی دیگر، و دنی با وجود دمپایی

پشت سرش سر . هایش جاري بودگونهریخت و همچنین مثل ریزش آزاد اشک رويهایش پایین میبین پستان

ترین ها چه زیبا بودند، دوست داشتنیشعله. کشید، ولی او دیگر اهمیتی نداشت، تنها آتش مهم بودجورا 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 شعلهو مارهاي عظیم زرد و تک شاخشیرهاي سرخ. دود به تن داشت

اسبی را دید، . هاي پر شکوفه، هر یک زیباتر از قبلیهاي روشن و درختماهی و روباه و هیوال، گرگ و پرنده

ن من، بله، بله، خورشید و ستارگا. ي آبیاي از شعلهنریان عظیم خاکستري ترسیم شده با دود، یال پرپشتش هاله

.حاال سوار شو، حاال اوج بگیر

چرم ناگهان مشتعل شد و او . اش شروع به سوختن کرد، پس آن را درآورد و گذاشت که روي زمین بیفتندجلیقه

در . ریخت، به آتش نزدیک شدهایی برهنه در برابر حرارت، که از نوك سرخ و متورمشان شیر میبا پستان
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او . لحظه کال دروگو را در برابرش با شالقی مشتعل در دست، سوار بر نریان دیددلش گفت حاال، حاال، و یک 

.ها کوبیدلبخند زد و شالق را به روي هیزم

سکوي چوب و بوته و علف، شروع کرد به جابجایی و ریختن روي . صدایی شنید، صداي شکستن سنگ

و چیز . هاي داغ او را شستو برادههایی از چوب مشتعل روي او ریخت و بارانی از خاکستر تکه. خودش

هاي طالیی، شکسته اي از سنگ قوسدار، روشن و با رگهدیگري هم غلت خورد و جلوي پایش فرود آمد؛ تکه

ها از شدت بهت را ها و بچهغرشی دنیا را فراگرفت، با این حال دنی صداي گنگ فریاد زن. و دودکنان

.شنویدمی

.باشدتواند بهاي زندگیتنها مرگ می

شد و الوارها با رسیدن شعله به چرخید و سکو جابجا میدود دورش می. و صداي دومی بلند شد، به تیزي رعد

شنید و ها از ترس و وحشت را میها و بلند شدن فریاد داتركي اسبزدهي وحشتشیهه. ترکیدندقلبشان می

ي شریف من، براي ش داد بزند که نه، نه، شوالیهخواست برایمی. دادزد و فحش میسر جورا نام او را صدا می

بینی؟ بورن هستم، دختر اژدها، عروس اژدها، مادر اژدها، نمیمن دنریس استورم. آتش مال منه. من نگران نباش

ي هیزم متالشی شد و در بینی؟ همراه با آروغی از شعله و دود که سی قدم به آسمان برخاست، تودهنمی

.هایش را صدا زدی بدون هراس به میان طوفان آتش قدم گذاشت، بچهدن. اطرافش پخش شد

.سومین صدا به بلندي و تیزي صداي شکستن دنیا بود

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 سوختهاستخوانهاي داغ وي الوارهاي سیاه شده و زغالخاکسترها و در محاصره

با این حال ... ي موي زیبایش سوخته بودهایش خاکستر شده بودند، همهلخت و پوشیده از دوده بود، لباس. کرد

.اي ندیده بودصدمه

. تر بغل کردها را محکمهایش آندست. مکیدبرنزي از راستش می- طالیی از پستان چپش و سبز- اژدهاي کرمی

وقتی جورا . ي او حلقه زده بودهایش بال گشوده بود، گردن درازش را زیر چانهجانور سیاه و سرخ، روي شانه

.را دید، سرش را بلند کرد و با چشمانی به سرخی زغال به او نگاه کرد
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که ارخش ژاگو اولین کسی بود . محافظین دنی به دنبال او جلو آمدند. ي مبهوت به روي زانو تعظیم کردشوالیه

: شنید که آگو تکرار کرد» .همخون من«: را جلوي پاي دنی نهاد، صورتش را روي زمین گذاشت و زمزمه کرد

».همخون من«: راکارو داد زد» .همخون من«

ها، مرد و زن و بچه، دنی کافی بود نگاهی به ها کنیزهایش آمدند و سپس سایرین، تمام داتركو بعد آن

متوجه شود که حاال مال او هستند، امروز و فردا و براي همیشه، مال او به شکلی که هیچ هایشان بندازد تا چشم

.وقت در اختیار دروگو نبودند

هاي خاست، سیاهش فیس کرد، دود روشن از دهان و سوراخوقتی دنریس تارگرین به روي پاهایش برمی

هاي شفافشان را گشودند و هوا را به جنبش لهاي او برداشتند، بادو تاي دیگر سر از پستان. دماغش بیرون زد

انداختند، صدایشان را به دعوت افزودند، و براي اولین بار در چند صد سال، شب با موسیقی اژدهاها جان 

.گرفت


