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  !آه، قانون

  :در برابر هفت شاهد، هفت شتر قربانی شد

  .محتواي این فایل شکایتی نیستو پخش در مورد تکثیر  -1

، تکثیر روي انواع دیسک، پرینت )ها مثل آپلود کردن و گذاشتن در سایت(پخش کردن در اینترنت  از جمله
تر آینده یا در صورت نابودي تمدن حک  هر نوع تکنولوژي پیشرفته... گرفتن، نشر کاغذي، تولید کتاب صوتی

   ...کردنش روي سنگ

  .کًال راحت باشید

نفرینی روي محتواي این فایل . به نفع خودتان است. بپرهیزید) ورسانس(تحریف اضافه و از هر نوع حذف و  -2
  .هست که تا هفت نسل شما و فرزندانتان را عذاب خواهد داد

  :شود نفرین مذکور بسیار سطح باال است و موارد زیر را شامل نمی

  .دور زدن نفرین نباشد قصدخالصه کردن به شرط اینکه به  •
  .نمونه آوردن •
  .اي هستند ها کار پسندیده این ...امالیی، نگارشی، تالش براي بهبود سطح ترجمههاي  تصحیح غلط •
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سرخی روي آسمان صورتی و زخم  ؛در امتداد سپیده کشیده شده بود ي شهاب دنباله

  .دانچک استون خون می هاي درگون روي تخته سنگ که ارغوانی

فضوالتشان . نشستند ها بعد پرواز طوالنی اینجا می زاغ. ایستاده بوداستاد روي ایوان فرسوده از باد بیرون اتاقش 
دار کرده بود که به ارتفاع دوازده قدم در دو طرف او برخاسته بودند؛ یک تازي جهنم و  را لکه 1هایی گارگویل

ار که به اولین ب. ي باستانی به فکر فرو رفته بودند ، دو تا از هزارتایی که روي دیوارهاي قلعه2یک وایورن
. ها عادت کرده بود ها به آن هاي سنگی مضطربش کرده بود، اما با گذشت سال استون آمد، لشکر مجسمه درگون
  .کردند سه نفري آسمان را با نگرانی تماشا می. پنداشت ها را دوست قدیمی می حاال آن

داري با روشنایی نصف این  دنبالههرگز  3با سنی که داشت، کرسن... با این وجود. استاد به نشانه اعتقاد نداشت
دانست که آیا  نمی. یکی ندیده بود؛ این رنگی هم ندیده بود، آن رنگ هولناك، رنگ خون و شعله و غروب

اند و بعد رفتنش هنوز به مدتی طوالنی  تر از او اینجا بوده ها خیلی طوالنی آن. اند هایش نظیر آن را دیده گارگویل
  ...توانست حرف بزند ان سنگی میاگر زب. باقی خواهند ماند

هاي سخنگو  گارگویل. کوبید، سنگ سیاه زیر انگشتانش زبر بود به بارو تکیه داد، دریا زیر پا می. چه احمقانه
آیا خردي که با کار . ها سربهوا شدم من یه پیرمرد از کار افتاده هستم، دوباره مثل بچه. و پیشگویی آسمانی

او یک استاد بود، در دژ بزرگ . بود، همراه سالمتی و توانایی از دست داده بودسخت یک عمر به دست آورده 
، شد اگر مثل کارگر جاهل مزرعه عاقبتش چه می. آموزش دیده و زنجیر به گردن انداخته بود 4اولدتاون
  کردند؟ مغزش را پر میخرافات 

رنگ از  و پشت قلعه، دود خاکستري کم سوخت دار روزها هم می اکنون دنباله... با این وجود... با این وجود
خاست، و صبح پیش، زاغ سفیدي از خود دژ خبر آورده بود، خبري که  برمی 5مونت هاي داغ درگون دهانه
بیش از آن . همه نشانه بودند. اش نکاسته بود، خبر پایان تابستان ها چشم انتظارش بود ولی از شدت واهمه مدت

  .خواست گریه کند چه بود؟ میمعنایش . که نادیده گرفته شوند
                                                             
1 Gargoyle   هاي گوتیکبناهاي تزئینی  مجسمه 
2 Wyvern   نوعی اژدها 
3 Cressen 
4 Oldtown 
5 Dragonmont 
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کرد که انگار از به هم زدن تفکرات جدي  چنان آهسته صحبت می 1پایلوس» .استاد کرسن، مالقاتی داریم«
خواد زاغ سفید  پرنسس می«. زد دانست که چه چرندیاتی مغزش را پر کرده، داد می اگر می. کرسن نفرت دارد

شاه . زد، چون پدرش شاه بود ر را اکنون پرنسس صدا میپایلوس که همیشه دقت داشت، دخت» .رو ببینه
  ».دلقکش همراهشه«. اي دودزا در میان دریاي وسیع شور، با این وجود به هر حال شاه بود صخره

تا صندلی کمکم کن «. پیرمرد براي راست ایستادن دستش را روي وایورن نگه داشت و از سپیده رو برگرداند
  ».ی کنو اونا رو به داخل راهنمای

رفته، اما اکنون از  در جوانی، کرسن به چابکی راه می. پایلوس با گرفتن دستش او را به داخل هدایت کرد
دو سال قبل، افتاده و لگنش . روز نامگذاري هشتادمش چندان فاصله نداشت و پاهایش سست و نامتعادل بودند

تنها چند روز قبل از اینکه لرد  دژسال پیش که بیمار شد، . شکسته بود و هیچ وقت درست جوش نخورده بود
گفتند، ولی  تا کمک او در کارهایش باشد؛ چنین می... استنیس جزیره را ببندد پایلوس را از اولدتاون فرستاد

کسی باید جاي او . داد اهمیت نمی. پایلوس آمده بود تا بعد مرگ جاي او را بگیرد. دانست کرسن حقیقت را می
  ...خواست ه دلش میگرفت، و زودتر از آنچ را می

معطل نگه داشتن یه بانو . برو بیارش«. ها و کاغذهایش بنشاند تر او را پشت کتاب گذاشت که مرد جوان
پوستش . اي از کسی که دیگر توانایی عجله کردن نداشت ي مایوسانه با دست اشاره کرد؛ دعوت به عجله» .زشته

و . دید ها را در زیر می ي وریدها و بیرون زدگی استخوان دار شده بود، آن قدر نازك که شبکه چروکیده و لکه
  ...ها که زمانی چنان مطمئن و فرز بودند لرزند؛ این دست اینکه چگونه می

پشت سر دختر دلقکش بود، با آن راه رفتن و . وقتی پایلوس برگشت، دختر مثل همیشه خجالتی همراهش آمد
اي ساخته شده  هخودي قالبی بود که از سطل حلبی کهنهروي سر دلقک کال. پریدن به پهلوي غیرعادي خود

ها هر  اش زنگ با هر قدم محتاطانه. ها زنگوله آویزان بود بود، با یک جفت شاخ گوزن به روي تاج که از آن
  .ینگودادند، جلینگ جلنگ، دینگ دانگ  کدام با نوایی متفاوت صدا می

  »مده، پایلوس؟زود به مالقات ما او وقتی این سکچه «: کرسن گفت

. رخ او صورت زیبایی نبود؛ افسوس. ریاي آبی به روي استاد پلک زدند هاي بی چشم» .من هستم و پچ، استاد«
هاي مادرش را داشت، به همراه از ریخت افتادگی که تماماً  ي پدرش و بدبیاري گوش ي برآمده کودك آرواره

                                                             
1 Pylos 
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ها و  روي یکی از گونه. ده بود او را در گهواره بکشدي باد سرخی بود که کم مان مال خودش بود و حاصل حمله
ی سیاه و خاکستري که مثل سنگ یها دار با لکه ترك شتقریباً تا ته گردن، گوشتش سفت و مرده بود، و پوست

  ».تونیم زاغ سفید رو ببینیم پایلوس گفت که می«. سخت بودند

به وقتش خیلی چیزها را از آن . از او دریغ کند انگار امکان داشت که» .تونی البته که می«: کرسن جواب داد
ترین کودکی بود  شد و مغموم روز نامگذاري بعدي ده سالش می. بود 1اسمش شیرین. دختر دریغ کرده بودند

ي  غم اون موجب سرافکندگی منه، یه نشانه: پیرمرد با خودش اندیشید. که استاد کرسن به عمرش شناخته بود
  ».اد پایلوس، لطف کن و پرنده رو براي لیدي شیرین پایین بیاراست«. دیگه از شکست من

ي پیرمردي  پایلوس جوان مودبی بود که بیش از بیست و پنج نداشت، با این وجود به اندازه» .با کمال میل«
تنها اگر حس شوخ طبعی بیشتر، سرزندگی بیشتري داشت؛ این بود چیزي که . گرفت شصت ساله سخت می

گیري؛ و شکی در دلگیر بودن  هاي دلگیر محتاج تساهل بودند، نه سخت مکان. تیاج داشتاینجا به آن اح
اي از کوه در  ي نمک و طوفان، با سایه ي مرطوب، در محاصره استون نبود، دژي تنها در وسط زمین مرده درگون

ادند، بنابراین کرسن وقتی فرست ها را می رفتند که آن استادها ناگزیر به جایی می. خاست پشت که دود از آن برمی
اما هیچ . به اینجا آمده بود که سرورش حدود دوازده سال داشت؛ و خدمت کرده بود و خوب خدمت کرده بود

اخیراً وقتی از رویاهاي . استون را دوست نداشته بود، یا هیچ گاه احساس در خانه بودن نکرده بود گاه درگون
آورد که  اي داشت، اغلب به خاطر نمی خ نقش مضطرب کنندهها زن سر  خاست که در آن اش برمی آشفته

  .کجاست

. خانه را تماشا کند هاي آهنی پرنده خودش را چرخاند تا باال رفتن پایلوس از پله دو رنگدلقک سر شطرنجی 
ها به جاي پر فلس دارند، من  زیر دریا پرنده«: جلنگ جلنگ خواند. هایش با این حرکت صدا دادند زنگ
  ».دونم، او هو هو دونم، من می می

توانست با یک شوخی موج  د روزگاري میشای. انگیزي بود حتی براي دلقک بودن هم موجود رقت 2فیس پچ
او کم طاقت و . خنده به راه اندازد، اما دریا آن توانایی را به همراه نصف عقل و تمام خاطراتش از او گرفته بود

خندید،  اکنون دخترك تنها کسی بود که به او می. هایش نامفهوم بود افتاد، بیشتر حرف فربه بود، زود به لرز می
  .داد ه مرده یا زنده بودنش اهمیت میتنها کسی که ب

                                                             
1 Shireen 
2 Patchface 
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پیشم «. این هم داستانی براي گریاندن بشر... شدند اي زشت و دلقکی افسرده، با استاد سه نفر می دختر بچه
باید تو تخت . براي سر زدن خیلی زوده، تازه سحر شده«. کرسن با اشاره گفت که جلو بیاید» .بشین، دخترم
  ».گرمت باشی

  ».میومدند که منو بخورن. اهدر مورد اژدها. ب بد دیدمخوا«: شیرین گفت

قبالً در «: با مهربانی گفت. دادند ها این بچه را آزار می از زمانی که استاد کرسن به خاطر داشت، کابوس
روزگار قدیم، . اونا از سنگ تراشیده شدن، دخترم. تونن زنده بشن اژدهاها نمی. موردش صحبت کردیم

ها بودند که این دژ رو بنا کردند و اونا روشی براي شکل  والریائی. رین پایگاه والریاي کبیر بودت ي ما غربی جزیره
رسند  یه قلعه به منظور دفاع باید جایی که دو دیوار با زاویه به هم می. دادن به سنگ داشتند که فراموش شده

تر به نظر برسه، همون طور که به  وحشتناك ها رو به شکل اژدها ساختند تا ها این برج والریائی. برج داشته باشه
هاي کوچک صورتی او را با  دست» .هاي ساده، روي تاج دیوارها هزاران گارگویل گذاشتند جاي کنگره

  ».پس چیزي نیست که بترسی«. دار خودش گرفت و با مالیمت فشرد هاي نزار لکه دست

کردند و  ماتریس کنار چاه در موردش بحث میپس اون چیز تو آسمون چی؟ داال و «. شیرین قانع نشده بود
کشن، معنیش این  اگه اژدهاها نفس می. داال گفت شنیده که زن سرخ به مامان گفته که اون نفس اژدهاست

  »شن؟ نیست که دارن زنده می

رساند که  استاد کرسن به تلخی فکر کرد که زن سرخ با پر کردن مغز مادر با اراجیفش به حد کافی شر نمی
ار خواهد داد که چنین اخطخواهد رویاهاي دختر را هم مسموم کند؟ صحبت جدي با داال خواهد داشت،  می

ي دمدار که تو آسمون راهش رو گم  یه ستاره. داره، عزیزم چیز تو آسمون یه دنباله«. شایعاتی را پخش نکند
  ».صبر کن تا ببینی. شه ره و دیگه تو عمر ما دیده نمی خیلی زود می. کرده

  ».گه که زاغ سفید یعنی دیگه تابستون نیست مامان می«. شیرین شجاعانه با تکان دادن سرش موافقت کرد

هاي کرسن به زنجیر دور  انگشت» .کنه زاغ سفید تنها از دژ اولدتاون پرواز می. همین طوره، بانوي من«
ي دیگري از آموختن  به شاخه هر حلقه از فلز متفاوتی ساخته شده بود، هر کدام نماد اشرافش. گردنش رفت

در اوج جوانی به گردن داشتنش زحمتی نداشت، ولی اکنون سنگین به . بود؛ گردنبند استادي، نشان صنف او
ترند، تنها به منظور حمل  تر و باهوش ها بزرگ ي زاغ اونا از بقیه«. رسید و فلز روي پوستش سرد بود نظر می

ها و  کی برامون خبر آورده که گردهمایی براي بررسی گزارشاین ی. شن ها تربیت می ترین پیام مهم
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ده . هاي اساتید سرتاسر مملکت تشکیل شده و اعالم کرده که این تابستان کبیر باالخره تموم شده گیري اندازه
  ».ترین تابستان که به یاد داریم سال، دو گردش و سیزده روز طول کشیده، طوالنی

  .ي تابستان بود و سرماي واقعی را نچشیده بود شیرین بچه» شه؟ حاال سرد می«

کنند تا براي  اگه خدایان لطف داشته باشند، پاییز گرم و برداشت محصول فراوان بهمون اعطا می. به وقتش«
تر است، اما  گفتند که تابستان طوالنی به معناي زمستانی طوالنی عوام می» .زمستانی که در پیش داریم آماده بشیم

  .هایی بترساند رسید که بچه را با چنین داستان به ذهنش نمی استاد دلیلی

زنن  هاي دریایی به موهاشون صدف می پري. زیر دریا همیشه تابستونه«. هایش را به صدا درآورد فیس زنگ پچ
  ».دونم، او هو هو دونم، من می من می. بافند اي لباس می و با علف نقره

  ».اي داشته باشم اد که یه لباس از علف نقرهحتماً خوشم می«. شیرین به خنده افتاد

دونم، او هو  دونم، من می من می. باره و بارون به خشکی استخونه زیر دریا برف رو به باال می«: دلقک گفت
  ».هو

  »باره؟ واقعاً برف می«: بچه سوال کرد

آه، این هم پایلوس با «. کنم که نه تا چندین سال، زیاد هم طول نکشه اما دعا می» .باره می«: کرسن گفت
  ».پرنده

، سفید مثل برف و استي چشمگیري  کرد که پرنده منظره باید اقرار میهم استاد . شیرین با ذوق داد کشید
داد یک زال حقیر نیست، بلکه زاغ سفید اصیلی از دژ اولدتاون  تر از باز، با چشمان براق سیاه که نشان می بزرگ
  .شیندنصدا طول اتاق را بال زد تا روي میز کنار استاد ب بال گشود، به هوا پرید و بی زاغ» .بیا اینجا«: صدا زد. است

این لیدي «: کرسن با سر موافقتش را نشان داد و به زاغ گفت» .تون برسم حاال به صبحانه«: پایلوس گفت
  ».لیدي، لیدي«. کرد پرنده سرش را باال و پایین برد، انگار داشت تعظیم می» .شیرینه

  »!زنه حرف می«. دهان کودك باز ماند

  ».ها باهوش هستند گفتم که این پرنده. چند کلمه«
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اوه، دلقک باهوش . ي باهوش، مرد باهوش، دلقک باهوش باهوش پرنده«. فیس شروع شد جلنگ جلنگ پچ
به روي همان طور که از روي یک پا » .ها براي رقصیدن میان، برقص سرورم، برقص سرورم سایه. باهوش باهوش

با هر کلمه تکانی به » .سرورم دوام بیار م،رسرودوام بیار ها میان که بمونن سرورم،  سایه«: پرید خواند دیگري می
  .شد هایش بلند می هاي شاخ داد و غوغاي زنگ سرش می

آب  شیرین به نظر. خانه بشیند هاي پرنده هاي آهنی پله زاغ سفید جیغ کشید و بال زنان دور شد تا روي نرده
  ».بگو نکنه. ترسونه منو می. ده گم که بس کنه، اما گوش نمی بهش می. خونه همش اینو می«. رفت

  ...کردم، اما حاال یه زمانی شاید براي همیشه ساکتش می. دانست و چطور باید این کار رو بکنم؟ پیرمرد نمی

او را آن طرف دریاي باریک در هاي عزیز،  خاطره 1لرد استفونِ. فیس وقتی پیششان آمد هنوز بچه بود پچ
، که در آن دوران چندان دیوانه نبود، حضرت لرد 2پادشاه، پادشاه قدیم، ایریس تارگرین دوم. والنتیس یافته بود

دو هفته قبل از بازگشت . را به دنبال عروسی براي پرنس ریگار فرستاده بود، چون خواهري براي ازدواج نداشت
هنوز پسر بچه است، ولی به چاالکی . بهترین دلقک را پیدا کردم«: ن نوشته بوداز ماموریت نافرجامش به کرس

بازي بلد است و به چهار زبان  کند و تردستی و شعبده معما طرح می. میمون و حاضر جوابی چندین درباري است
دیدنش مشعوف رابرت از . آزادیش را خریدیم و امیدواریم که با ما به خانه برسد. خواند به زیبایی آواز می

  ».خواهد شد و شاید با گذشت زمان به استنیس خندیدن را بیاموزد

فیس کمتر از همه  هیچ کس خندیدن را به استنیس نیاموخته؛ پچ. نشاند ي آن نامه غم به دل کرسن می خاطره
شتی دو ک. اي دارد شکن ثابت کرد که اسم شایسته ي طوفان غفلتاً بلند شد و خلیج کشتی زوزه. تالش داشته

از روي باروي آن، دو پسر ارشد تماشا کردند که کشتی . ، جلوي چشم قلعه شکست3ي لرد، ویندپراود دکله
صد پاروزن و ملوان همراه لرد استفون برتیون و همسرش . ها خورد و توسط آب بلعیده شد پدرشان به صخره

باقی  4رم را روي ساحل زیر استورمز اندي جدیدي از اجساد متو غرق شدند و تا چند روز بعد آن، هر جزر دسته
  .گذاشت می

وقتی . ها کمک کند استاد کرسن به همراه سایرین آمده بود تا در شناسایی مرده. پسر روز سوم به ساحل آمد
کرسن او را جسد دیگري . دلقک را یافتند، برهنه بود، با پوستی سفید و چروکیده و پوشیده از شن مرطوب
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کش، مچ پایش را گرفت، او با سرفه آب باال  ي نعش براي کشیدن پسر تا ارابه 1وقتی جامی تصور کرده بود، اما
  .فیس به سردي قبر بود خورد که پوست پچ جامی تا روز مرگش قسم می. آورد و نشست

ماهیگیرها دوست داشتند . هیچ کس براي آن دو روز که دلقک در دریا مفقود شده بود توضیحی نداشت
فیس خودش چیزي  پچ. پري دریایی در عوض تخم او نفس کشیدن در آب را به او آموخته بگویند که یک

جوان زیرك حاضر جوابی که لرد استفون تعریفش را نوشته بود هرگز به استورمز اند نرسید؛ پسري . گفت نمی
کرد، چه برسد به حاضر  که یافتند شخص دیگري بود، ذهن و جسمش شکسته بود، به زحمت صحبت می

رسم شهر آزاد والنتیس، خالکوبی . گذاشت با این وجود صورتش جاي شکی در هویتش باقی نمی. جوابی
هاي سرخ و سبز پوشیده  ها و خدمتکارها بود؛ از گردن تا فرق سر، پوست پسر با طرح مربع کردن صورت برده

  .شده بود

کشه، وجودش  پسره خله و درد می«: ه بوداستورمز اند بود اظهار کردبان  سر هاربرت پیر که در آن روزها قلعه
آمیزترین کاري که ازت برمیاد پر کردن فنجانش با  محبت. اي براي کسی نداره، کمتر از همه براي خودش فایده
اما کرسن نپذیرفته بود و در » .کرد اگه عقل داشت دعات می. درد و بعدش تموم خواب بی. ي خشخاشه شیره

فیس از آن پیروزي  توانست بگوید که آیا پچ روز بعد گذشت آن همه سال، نمیحتی ام. نهایت موفق شده بود
  .شاد است یا نه

داد و  دلقک سرش را تکان می» .ها براي رقصیدن میان، سرورم، برقص سرورم، برقص سرورم سایه«
  .ینگ، جلینگ جلینگلینگ دلدانگ دونگ، ز. دادند هایش صدا می زنگ

  ».سرورم، سرورم، ورمسر، سرورم«: زاغ سفید داد زد

نباید حرفش رو جدي . خواد خونه که دلش می یه دلقک چیزي رو می«: استاد به پرنسس مضطرب گفت
به چهار زبان به » .شه اي به یادش میاد و این یکی دیگه هیچ وقت شنیده نمی فردا احتماالً آواز دیگه. بگیري

  ...چیزي که لرد استفون نوشته بود. خواند زیبایی آواز می

  ».استاد، عفو کنید«. پایلوس از در وارد شد

  .رفت از پایلوس انتظار نمی» .پوره رو فراموش کردي«: کرسن گفت
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  ».خواید فوراً مطلع بشید فکر کردم که می. تو آشپزخونه حرفش بود. دیشب برگشته 1استاد، سر داوس«

  »گفتی دیشب؟ کجاست؟... داوس«

  ».گذروندندبیشتر شب رو با هم . پیش پادشاه«

باید به من گفته «: کرسن معترض شد. کرد که نظرش را بداند اعتنا به وقت او را بیدار می زمانی لرد استنیس بی
عفو کنید بانوي من، باید با پدرتون «. هایش را از مال شیرین کنار کشید انگشت» .کردند باید بیدارم می. شد می

گذره چند تایی اضافه  لعه خیلی زیاده و به نظرم هر شب که میهاي این ق پله. کن مپایلوس، کمک. صحبت کنم
 ».شن، تنها براي اینکه منو اذیت کنند می

اش سر رفت و  ي پیرمرد حوصله ها بیرون آمدند، اما بچه زود از سرعت خزنده فیس به دنبال آن شیرین و پچ
  .به صدا درآمدند هایش سراسیمه دلقک او را دنبال کرد و زنگوله. با سرعت به جلو شتافت

لرد . هاي گردان برج اژدهاي دریایی به یادش افتاد ها رفیق ضعفا نبودند؛ کرسن موقع پایین آمدن از پله قلعه
گفتند، به  به برج طبل طوفان می. استون یافت شد در اتاق میز منقوش، باالي برج مرکزي درگون استنیس را می

گذشتند، از  براي رسیدن به او، باید از راهرو می. هنگام طوفانخاطر غریدن و بوم کردن دیوارهاي کهنش به 
هایی بیش از آنکه  شدند و از پله هاي سیاه رد می هاي محافظشان و دروازه دیوار میانی و خارجی با گارگویل

 رفتند؛ براي پیرمردهاي با لگن مردهاي جوان دو پله یکی باال می. رفتند ت اندیشیدن داشت باال میئکرسن جر
کرد که به حضور استاد بیاید، بنابراین  اما لرد استنیس به فکرش خطور نمی. معیوب، هر کدام شکنجه بود

  .حداقل پایلوس را براي کمک داشت، و به این خاطر سپاسگزار بود. کرد آزمونخودش را تسلیم 

ط بیرون، خط دیوارها و هاي بلند تاقی شکل گذشتند که به حیا کشان در راهرو از مقابل ردیفی از پنجره قدم
به » بذارید، بکشید، ول کنید«در حیاط، کماندارها با فریاد . اشراف داشتندي ماهیگیري پشت آن  دهکده
محافظین . داد اي از پرنده را می تیرهایشان صدایی نظیر به هوا برخاستن دسته. کردند هاي تمرینی شلیک می هدف

هواي . کشیدند هاي باالي سر اردوگاه خارج قلعه، سرك می یلزدند، از میان گارگو روي دیوارها قدم می
هایشان  هاي ارباب هاي طبخ غذا گرفته بود و سه هزار نفر براي صرف صبحانه زیر پرچم صبحگاهی را دود آتش

هیچ کشتی که در نیم سال اخیر به شعاع دید . ي اردوگاه، لنگرگاه پر از کشتی بود آن طرف گستره. نشسته بودند
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ي سیصد پاروئی لرد استنیس،  رزمناو سه دکله. ي خروج دوباره نیافته بود استون وارد شده بود، اجازه وندرگ
  .آمد اش کرده بودند به چشم نمی اي که محاصره هاي جلبک گرفته ، در کنار برخی از شکم گنده1فیوري

در داخل، کرسن . ي عبور دادند جازهها ا شناختند و به آن محافظین بیرون طبل طوفان استاد را از روي قیافه می
  ».بهتره تنها ببینمش. اینجا منتظر بمون«: به پایلوس گفت

  ».خیلی باید باال برید، استاد«

  ».شناسم ها باال رفتم که هر کدوم رو به اسم می کنی یادم رفته؟ اون قدر از این پله فکر می«. کرسن لبخند زد

تی کشیده شدن چکمه روي سنگ را شنید ایستاده بود تا نفس تازه وق. ي راه از تصمیمش پشیمان شد در نیمه
  .آمد چهره به چهره شد ورف که پایین می کند و درد لگنش آرام شود، و با سر داوس سی

رداي سبز کامالً . شد اش واضح خوانده می ي عامیانه داوس مرد ریزاندامی بود، نسب پستش از روي قیافه
زیر آن . هاي نمک و قطرات آب داشت و آفتاب رنگش را برده بود پوشاند که لکه هایش را می اي شانه فرسوده

ا باي از چرم فرسوده  به گردنش کیسه. اي او جور بودند اي داشت که با مو و چشمان قهوه تنه و شلوار قهوه نیم
ستکش اش د هاي خاکستري پوشانده بودند و به دست ناقص شده ریش کوچکش را دانه. آویزان بود تسمه

  .وقتی کرسن را دید، ایستاد. چرمی داشت

  »سر داوس، کی برگشتید؟«: استاد گفت

هند را در  گفتند که هیچ کس نصف مهارت داوس شورت می» .ي من وقت مورد عالقه. تاریکی صبح«
قچی در تمام ترین و گریزپا ترین قاچا قبل اینکه لرد استنیس او را شوالیه بنامد، بدنام. ردي کشتی ندا هدایت شبانه

  .هفت پادشاهی بوده

  »و؟«

. نه به خاطر ایشون. کنند، استاد اونا قیام نمی. همون که شما هشدار داده بودید«. مرد سرش را تکان داد
  ».دوستش ندارند
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با این ... تر از حد معقول بله، عادل... او نیرومند و قابل و عادل بود. و هیچ وقت دوستش نخواهند داشت. نه
  »شون صحبت کردي؟ با همه«. هیچ وقت کافی نبوده. کافی نبودوجود 

همیشه براشون . ها منو هم دوست ندارند این اشرافزاده. تنها با اونایی که حاضر به پذیرفتن من بودند. همه؟ نه«
هاي کوتاهش به مشت سفت شدند؛ استنیس بند آخر  ش بسته شد، انگشتچپدست » .مونم پیاز باقی می ي شوالیه

ها هم به مالقات  با گولیان سوان و پنروز پیر سر سفره نشستم، تارت«. امشان را قطع کرده بود؛ همه جز شستتم
گن مرده، و لرد  ها می خوب، بریک داندریون مفقود شده، بعضی... بقیه. نصفه شبی در یه باغ رضایت دادند

  ».برایس نارنجی، عضو گارد رنگین کمان. کرون پیش رنلیه

  »ین کمان؟گارد رنگ«

. پوشند رنلی گارد شاهنشاهی خودش رو تشکیل داده، اما این هفت تا سفید نمی«: قاچاقچی سابق توضیح داد
  ».شونه لوراس تایرل فرمانده. هر کدوم رنگ خودش رو داره

هاي  ها، با جامه کرد؛ صنف شکوهمند جدیدي از شوالیه هایی بود که رنلی برتیون را جذب می از آن نوع ایده
هاي خوشرنگ  هاي روشن و پارچه رنلی حتی موقع بچگی به رنگ. مجلل جدیدي براي به رخ کشیدن آن

موقعی که خندان در راهروهاي استورمز اند » !به من نگاه کنید«. هایش بوده عالقمند بوده و همچنین عاشق بازي
منو ببین، منو ببین، من «یا » .ادوگرمببینید، من ج«یا » .به من نگاه کنید، من اژدها هستم«: زد دوید داد می می

  ».خداي باران هستم

پسر گستاخ کوچک با موهاي سیاه و چشمان خندان، اکنون مردي شده بود بیست و یک ساله، و هنوز بازي 
کنی؟ و  دونی چکار می اوه، رنلی، پسر عزیزم، می: کرسن با غصه اندیشید. به من نگاه کنید، من شاهم. کرد می

چه دلیلی براي «: دادي؟ هیچ کس جز من نگرانش نیست؟ از سر داوس پرسید دونستی اهمیت می میاگه 
  »امتناعشون آوردند؟

هایی  ها قول ها بهانه آوردند، بعضی ها رك بودند، بعضی هاي شیرین زدند و بعضی ها حرف خب، بعضی«
  ».هواست آخرش حرفشون باد«. شانه باال انداخت» .ها دروغ گفتند دادند، بعضی

  »براش هیچ امیدي نیاوردي؟«

  ».واقعیت رو از من شنیده. تنها به دروغ، و من اهلش نیستم«
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لرد . ي استورمز اند، داوس شوالیه شده بود به یاد داشت استاد کرسن روزي را که بعد شکست محاصره
یک به یک سال نگه داشته استنیس و هنگی کوچک قلعه را در برابر قواي نیرومند لرد تایرل و لرد ردواین نزد

ي شرابی آربر، شب و روز  هاي برافراشته هاي ردواین با پرچم حتی دریا نیز به رویشان بسته بود و کشتی. بودند
ها خیلی وقت بود که خورده شده بودند، اثري از سگ و گربه نمانده بود،  داخل استورمز اند، اسب. مراقب بودند

بود و ابرهاي سیاه ستارگان را پوشانده  نوآن وقت شبی آمد که هالل ماه . خورد سربازخانه ریشه و موش می
. شکن زده بود هاي خلیج کشتی ها و صخره ي ردواین در پناه تاریکی، داوس قاچاقچی به وسط محاصره. بودند

کم . دهاي سیاه، پاروهاي سیاه داشت و انبارش پر از پیاز و ماهی دودي بو ي سیاه، بادبان کشتی کوچکش بدنه
  .بود، اما سربازخانه را آن قدر زنده نگه داشته بود که ادارد استارك به استورمز اند برسد و محاصره را رفع کند

اي کوچک در کیپ رث و افتخار شوالیه شدن پاداش داوس را داده  هاي مرغوب و قلعه لرد استنیس با زمین
هاي دست چپش  گري، بند آخر انگشت ي قاچاقچیها اما همچنین حکم داده بود که در عوض تمام سال... بود

داوس با این شرط پذیرفته بود که استنیس شخصاً چاقو را بکشد؛ حاضر به پذیرش مجازات به دست . را ببرند
بعد آن، . تر براي برش تمیز و صاف لرد ساطور قصابی به کار برده بود؛ مناسب. تر نبود شخصی با مقام پایین

ي خاکستري روشن  راي خاندان تازه تاسیسش انتخاب کرده بود و پرچمی با زمینهورف را ب داوس اسم سی
قاچاقچی سابق دوست داشت بگوید که لرد . ها داشت برگزیده بود که کشتی سیاه با نقش پیاز روي بادبان

  .استنیس با کم کردن زحمت تمیز و کوتاه نگه داشتن چهار ناخن به او لطف کرده

تونه حتی براي  سر داوس، حقیقت می«. کاست داد یا از تلخی حقیقت نمی نمی ندروغینه، همچین مردي امید 
فکرش تنها اینه که در اوج قدرت به بارانداز پادشاه برگرده تا دشمنانش . مردي مثل لرد استنیس طرح تلخی باشه

  »...اما حاال. رو قلع و قمع کنه و چیزي که حقشه ادعا کنه

بهش همین رو گفتم، اما . نفرات کافی نداره. رانداز پادشاه ببره، عاقبتش تنها مرگهاگه قواي حقیرش رو به با«
کنند اما اون  هاي من رشد می انگشت«. داوس دست پوشیده در دستکشش را بلند کرد» .دونی چقدر مغروره می

  ».شه مرد تسلیم عقل نمی

با » .مایتم رو به صداي شما اضافه کنمحاال من باید ح. تونستید کردید شما هر کار می«. پیرمرد آه کشید
  .فرسودگی صعودش را از سر گرفت

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

ي دراز  پناهگاه استنیس برتیون اتاق بزرگ مدوري بود با دیوارهایی از سنگ سیاه خالص و چهار پنجره
در مرکز میز بزرگی بود که اتاق اسمش را از آن گرفته بود؛ . کردند باریک که به چهار جهت قطب نما نگاه می

میز . اش تراشیده شده بود قطعه چوب عظیمی که به دستور اگان تارگرین در روزگار قبل از کشورگشائی
ترین قسمت  ترین قسمت شاید نصف آن پهنا داشت، ولی در باریک منقوش بیش از پنجاه قدم درازا و در عریض

د، هر خلیج و شبه جزیره را با نجار اگان آن را به شکل سرزمین وستروس شکل داده بو. بیش از چهار قدم نبود
روي سطح آن هفت پادشاهی روزگار اگان نقاشی شده . تیغه درآورده بود، تا آنجا که هیچ جاي میز راست نبود

ها، که سیصد سال برق انداختن رنگشان را کدر کرده  ها و جنگل ها و شهرها، دریاچه ها، قلعه بود؛ رودها و کوه
  .بود

استون در ساحل وستروس  ود، به دقت درست جایی تعبیه شده بود که درگونیک صندلی تنها در اتاق ب
ي  نشسته بر روي صندلی، مردي بود با جلیقه. داد کرد و طوري برخاسته بود که دید خوبی روي میز می اشغال می

د شد، وقتی استاد کرسن وار. داشت اي چرمی که بندهایش را سفت بسته بودند و شلواري از جنس پشم زبر قهوه
اثري از گرمی در صداي او » .دونستم که میاي پیرمرد، چه احضارت بکنم چه نکنم می«. مرد به باال نگاه کرد

  .نبود؛ ندرتاً چنین چیزي داشت

هفت پادشاهی  استون و با عنایت خدایان، وارث بحق تخت آهنینِ استنیس برتیون، فرمانرواي درگون
داشت که انسان به یاد چرمی  ت و اندامش را چنان سفت نگه میصور. وستروس، چهار شانه و عضالنی بود

کردند و  هاي درشتی در تعریف استنیس استفاده می مردم حرف. افتاد که زیر آفتاب به سختی فوالد شده می
پشت  اي از موي کم هر چند هنوز سی و پنج سالش نشده بود، روي سرش تنها باریکه. گذشتی بود شخص بی

برادرش، پادشاه رابرت مرحوم، در . اي از یک تاج حلقه زده بود هایش مثل سایه که پشت گوش سیاه مانده بود
گفتند چیز پریشانی بوده،  استاد کرسن هرگز آن را ندیده بود، اما می. هاي آخر عمرش ریش گذاشته بود سال

سیاهی - ي آبی مثل سایه. داشت استنیس انگار در جواب موهاي صورتش را کامالً کوتاه نگه می. پرپشت و زننده
اي زیر ابروهاي ضخیمش بودند،  هاي گشوده چشمانش زخم. هایش پخش بودند اش و گودي گونه روي آرواره

هاي تماماً باریک و نازك،  ساخت؛ لب ها را نیز مایوس می ترین دلقک دهانش لوده. آبی به تیرگی دریاي شب
رهاي شدید اللحن خلق شده بود، دهانی که چگونه عضالت سفت؛ دهانی بود که براي اخم و تخم و دستو

افتاد و  گاهی که دنیا خیلی از حرکت می. لبخند زدن را فراموش کرده بود و هرگز خندیدن را نیاموخته بود
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شد، استاد کرسن در خیالش صداي دندان سائیدن لرد استنیس را از آن طرف قلعه  سکوت شب بر آن چیره می
  .شنید می

  ».کردید یه موقع منو بیدار می«: پیرمرد گفت

استنیس هرگز مالیم کردن حرف، » .حاال پیر و مریضی و به خوابت احتیاج داري. یه موقع جوان بودي«
آمد مشکل  گفت و هر کس خوشش نمی رسید می الپوشانی یا چاپلوسی را یاد نگرفته بود؛ هر چه به ذهنش می

همیشه این . شی ی که داوس براي گفتن داشت مطلع میهائ دونستم که خیلی زود از حرف می«. خودش بود
  »طوره، مگه نه؟

  ».ها دیدم داوس رو روي پله. کردم براي شما مفید نبودم اگه این کارها رو نمی«

  ».کردم ها زبونش رو کوتاه می و فکر کنم همه چیز رو بهت گفت؟ باید به همراه انگشت«

  ».شد اون وقت سفیر بدي براي شما می«

ظاهراً از من خوششون نمیاد و . کنند فرمانرواهاي استورم براي من قیام نمی. حال سفیر بدي برام بوده به هر«
شینن تا ببینن باد از کدوم  هاشون پشت دیوارهاشون منتظر می بزدل. حقانیت ادعاي من براشون ارزشی نداره

این اسم » !به نفع رنلی. رنلی بسیج شدندجسورهاشون دیگه به نفع . شه وزه و چه کسی احتماالً پیروز می طرف می
  .را به مانند زهر از روي زبانش تف کرد

اش  این لردها پرچمدارهاي قسم خورده. برادر شما این سیزده سال گذشته فرمانرواي استورمز اند بوده«
  »...هستند

. رو نخواستم استون من هیچ وقت درگون. مال اون، در حالی که حق من بودند«: استنیس وسط حرفش پرید
کن  تسخیرش کردم چون دشمنان رابرت اینجا بودند و اون بهم دستور داد که ریشه. هیچ وقت نخواستمش

تر باید نسبت  ناوگانش رو ساختم و کار رو براش انجام دادم، با همون وظیفه شناسی که برادر کوچک. کنمشون
و تشکر رابرت چی بود؟ منو فرمانرواي . داشته باشهتر داشته باشه، اون طور که رنلی باید نسبت به من  به بزرگ
استورمز اند سیصد سال مال خاندان برتیون . استون اعالم کرد و استورمز اند و عوایدش رو به رنلی داد درگون

  ».رسید بوده؛ طبق حق باید موقع جلوس رابرت روي تخت آهنین، به من می
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اصل ضعف سرور او در اینجا . تر از اکنون نبوده خشد و هیچ وقت تل اي قدیمی که سخت احساس می گله
استون، با وجود مستحکم و باستانی بودن، تنها بیعت چند لرد کم اهمیت معدود را در  نهفته بود؛ چون درگون

. تر از آن بودند که سربازان مورد نیاز استنیس را تامین کنند ها کم جمعیت اي آن اختیار داشت که جزایر صخره
د سربازان مزدوري که از آن طرف دریاي باریک از شهرهاي آزاد میر و الیس آورده بود، قشون حتی با وجو

  .تر از آن بود که قدرت خاندان لنیستر را به زیر بکشد اردو زده در بیرون دیوارها خیلی ضعیف

استون  درگون. عدالتی کرده، اما دلیل منطقی داشته رابرت در حقتون بی«: استاد کرسن محتاطانه جواب داد
به قدرت یک مرد براي حکومت بر اینجا محتاج بوده و رنلی . براي مدتی طوالنی پایگاه خاندان تارگرین بوده

  ».تنها یه بچه بود

ي دزد که نقشه کشیده تاج رو از  یه بچه«. خشم استنیس بلند در تاالر خالی طنین انداخت» .هنوز یه بچه است«
کرد،  فینگر لودگی می نشست و با لیتل که الیق تاج و تخت باشه؟ در شورا می رنلی چکار کرده. سر من کش بره
اینه کل . تر، از اسب پرتش کنند پوشه و به این راضیه که مردهاي الیق ي باشکوهش رو می موقع مسابقه زره

  »د؟بهم بگو چرا خدایان دو برادر به من تحمیل کردن. کنه باید شاه باشه برادر من، کسی که خیال می

  ».تونم از عوض خدایان جواب بدم نمی«

استاد رنلی کیه؟ شاید بهتر باشه دعوتش کنم، شاید . دي متوجه شدم که این روزها به ندرت هیچ جوابی می«
کنی وقتی برادرم تصمیم گرفت که تاج منو بدزده، این استاد چی گفت؟  فکر می. تر بشم ش راضی از مشاوره

  »اي کرد؟ من چه توصیه همکار تو به این همخون خائن

ترین بین سه پسر لرد استفون،  کوچک» .کنم، اعلیحضرت اگه لرد رنلی با کسی مشورت بکنه من حیرت می«
در این مورد، مثل خیلی . کرد پروایی شده بود که بیش از حسابگري، از روي احساس عمل می مرد جسور اما بی

  .با استنیس تفاوت داشت چیزهاي دیگر، رنلی به رابرت شباهت داشت و مطلقاً

کنی، مگه من شاه چی  ها مسخره می منو با لقب پادشاه«. استنیس این را به تلخی تکرار کرد» .اعلیحضرت«
هاي صندلی پایین آمد و جلوي میز  از پله» .ي دریاي باریک، قلمروي منه استون و چند صخره هستم؟ درگون

آنجا . فتاد و جنگلی را که محل کنونی بارانداز پادشاه بود تیره کردواتر راش ا ي بلک اش روي دهانه ایستاد، سایه
ایستاد، در مورد قلمرویی که قصد داشت مدعی شود به تفکر پرداخت؛ چقدر نزدیک و چقدر در عین حال 
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 ، تمام3، بار ایمون2، والریون1سلتگار. خورم، اگه بشه بهشون لرد گفت امشب مثالً با پرچمدارهام شام می«. دور
، دزد 4ساالدور سان. واقعیتش یه گروه حقیر، ولی تمام چیزي که برادرم براي من گذاشته. جمع ناچیزشون

میري هست و  5دریایی الیسی، با آخرین صورتحساب چیزي که بهش مقروضم حضور داره، و موروش
از خواست هفت خدا هم تمام مدت با زهد تمام  6هشدارهاش در مورد امواج و تندبادهاي پاییزي، لرد سانگلس

کنه که اگه  والریون تهدید می. شن ها به ما ملحق می پرسه که از لردهاي استورم کدوم سلتگار می. گه می
  »چی باید بهشون بگم؟ حاال چکار باید بکنم؟. گردونه بالفاصله حمله نکنیم، قشونش رو به خونه برمی

اگه شما و برادرتون بر علیه اونا متحد . ، سرورمدشمن واقعی شما لنیسترها هستند«: استاد کرسن پاسخ داد
  »...بشید

  ».گه نه تا وقتی به خودش شاه می«. گذاشت لحن استنیس جاي بحث باقی نمی» .کنم من با رنلی معامله نمی«

. گرفت، قابل تغییر نبود شق و مغرور بود؛ وقتی تصمیم قطعی می سرور او کله» .پس رنلی نه«. استاد تسلیم شد
پسر ادارد استارك به پشتیبانی تمام قدرت وینترفل و ریورران . کنند ان به همین خوبی نیازتون رو تامین میدیگر«

  ».ادعاي پادشاهی شمال کرده

  »باید یه قلمروي تقسیم شده رو بپذیرم؟. یه پسر خام و یه پادشاه کاذب دیگه«

  »...که انتقام پدرش رو بگیره مطمئناً نصف یه پادشاهی بهتر از هیچه و اگه به پسره کمک کنید«

. اوه، رابرت مطمئناً عاشقش بود. چرا باید انتقام ادارد استارك رو بگیرم؟ اون مرد اهمیتی براي من نداشت«
مثل یه برادر دوستش داشت؛ چقدر اینو شنیدم؟ من برادرش بودم، نه ند استارك، اما از روي طرز رفتارش 

تورمز اند رو براش حفظ کردم، گرسنگی کشیدن مردهاي خوبی رو من اس. شد متوجه شد نسبت به من نمی
رابرت ازم تشکر . گرفتند تماشا کردم و تمام مدت میس تایرل و پاکستر ردواین جلوي چشم دیوارها جشن می

از استارك تشکر کرد که وقتی ما دیگه مجبور به خوردن موش و تربچه شده بودیم، محاصره رو رفع . کرد؟ نه
دستم رو گرفت تا بگه . استون رو تسخیر کردم ستور رابرت یه ناوگان ساختم، به اسم اون درگونبه د. کرد

                                                             
1 Celtigar 
2 Velaryon 
3 Bar Emmon 
4 Salladhor Saan 
5 Morosh 
6 Sunglass 
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کردم؟ نه، منو به خاطر اینکه گذاشتم ویلم دري ویسریس و بچه رو ببره  آفرین برادر، بدون تو چکار می
قتی کارش زن و شراب پانزده سال در شوراي رابرت نشستم، و. تونستم جلوش رو بگیرم سرزنش کرد، انگار می

بود به کمک جان ارن مملکتش رو اداره کردم، اما وقتی جان مرد منو دست کرد؟ نه، چهار نعل پیش دوست 
  ».بگذریم که چقدر به نفع هیچ کدومشون شد. عزیزش ند استارك رفت و افتخار رو بهش پیشنهاد کرد

اگه . ها گذشته قتون جفا زیاد شده، اما گذشتهدر ح. شاید اینطور باشه، سرورم«: استاد کرسن با مالطفت گفت
لیدي ارن چطور؟ اگه . اي هم به چشم میان کساي دیگه. ها ملحق بشین شاید آینده رو برنده بشید به استارك

اگه شیرین . یه پسر کوچک داره، وارث جان ارن. ملکه شوهرش رو کشته باشه، مطمئناً خواستار اجراي عدالته
  »...رو نامزدش کنید

حتی پدرش متوجه این موضوع بود که از من خواست . پسره ضعیف و مردنیه«: لرد استنیس معترض شد
شد، اما اون زن لنیستري لعنتی فرصت  پیشخدمتی شاید به نفعش می. استون قبول کنم سرپرستیش رو در درگون

  ».که محاله از پسره جدا شهدم  بهت قول می. ایري قایمش کرده تونداد و لرد ارن رو مسموم کرد؛ حاال الیسا 

بذارید . ي دلگیریه استون براي یه بچه خونه درگون. پس باید شیرین رو به ایري بفرستید«: استاد اصرار کرد
  ».ي آشنا پیشش باشه دلقکش باهاش بره تا یه قیافه

  »...باشه شاید امتحانش ضرر نداشته... ولی«. استنیس متفکرانه چین به پیشانی انداخت» .آشنا و کریه«

  .صداي تند یک زن بود» هاي بیوه و غاصبین التماس کمک بکنه؟ فرمانرواي به حق هفت پادشاهی باید از زن«

  ».بانوي من«. استاد کرسن برگشت و با دلخوري از اینکه صداي ورود را نشنیده، سرش را خم کرد

  ».یادت نره، زن. به هیچ کس. کنم من التماس نمی«. لرد استنیس اخم کرد

به بلندي شوهرش و الغر اندام بود، با صورتی نحیف،  1لیدي سلیس» .از شنیدنش خوشحالم، سرورم«
چید و مرتب نفرینش  هر روز آن را می. ي محو سبیل روي لب باال هاي بیرون زده، دماغ نوك تیز، سایه گوش

خشن، صدایش به مانند  هایش کم رنگ، زبانش چشم. شد کرد، اما بازگشت آن هیچ وقت دچار تاخیر نمی می
. لیدي ارن باید با شما بیعت کنه، همین طور استارك، برادرتون رنلی و همه«: اکنون با آن ضربه زد. شالق بود
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تقاضا کردن و معامله کردن با اونا سر چیزي که بنا به مشیت خدا حق شماست، . شما تنها پادشاه بحق اونا هستید
  ».برازنده شما نیست

زن سرخ او را جذب کرده بود، قلب و روحش را، او را از خدایان هفت پادشاهی، چه . دایانگفت خدا، نه خ
  .نامیدند قدیم چه جدید، برگردانده بود تا یکتایی را بپرستد که خالق روشنایی می

من به «. ي جدید شریک نبود لرد استنیس در اشتیاق همسرش نسبت به عقیده» .مشیت خدات مال خودش«
. اثري از محبت در صدایش نبود» جایی ارتشی قایم کردي که بهم نگفتی؟. ج دارم، نه رحمتشمشیر احتیا

وقتی براي نشستن در شوراي رابرت به بارانداز . استنیس همیشه در برابر زنان مشکل داشته، حتی با همسر خودش
هایش کمتر  دك، مالقاتهایش ان نامه. استون گذاشته بود پادشاه رفته بود، سلیس را با دخترشان در درگون

برد، و پسري که زمانی  داد، اما لذتی نمی ي همبستري ازدواج را یک یا دو بار در سال انجام می بودند؛ وظیفه
  .منتظرش بود هرگز نیامد

  ».شه خاندان فلورنت تحت پرچمت بسیج می. هاي من ارتش دارند برادرها و عموها و عموزاده«

شد که استنیس از قدرت هر خاندانی در هفت  گفته می» .سرباز به میدان میارهخاندان فلورنت فوقش دو هزار «
ها به  هاي فلورنت زمین. و خیلی بیشتر از من به برادرها و عموهات اعتماد داري، بانوي من«. پادشاهی آگاه است

  ».تر از اونه که عموي فرمانروات خطر عصبانیت میس تایرل رو قبول کنه گاردن نزدیک هاي

اي که  اینه نشانه. از پنجره به بیرون نگاه کنید، سرورم«. تر آمد لیدي سلیس نزدیک» .اي هست راه دیگه«
اینه . سرخه، سرخ شعله، سرخ به رنگ قلب آتشین خداي راستین. منتظرش بودید، تو آسمون نقش بسته

ي اژدها  ا فرمانرواي جزیرهببینید چطور مثل نفس داغ اژدها در سماوات باز شده و شم! پرچمش، و پرچم شما
شما مقدره که مثل اگان فاتح از این . تر نیست هیچ چیز قطعی. معنیش اینه که وقتش رسیده، اعلیحضرت. هستید
کافیه که شهادت بدید و تحت پناه خالق روشنایی . ي دور افتاده بادبان بکشید تا هر مقاومتی رو بشکنید صخره

  ».قرار بگیرید

  »ذاره؟ خالق روشنایی چند سرباز در اختیارم می«: خواست بداند که میاستنیس همچنان 

گاردن و تمام  براي شروع تمام نیروي استورمز اند و هاي. هر چقدر نیاز داشته باشید«: همسرش وعده داد
  ».پرچمدارهاي اونا
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صحبت  ان خوشبرادر جو. اون سربازها به رنلی سوگند خوردند. گه اي می داوس چیز دیگه«: استنیس گفت
و اون طور که هیچ وقت منو دوست ... منو دوست دارند، همون طور که یه زمان رابرت رو دوست داشتند

  ».نداشتند

  »...بله، اما اگه رنلی بمیره«

. استنیس آن قدر با چشمان باریک به همسرش چشم دوخت که کرسن دیگر نتوانست جلوي زبانش را بگیرد
  »...رنلی مرتکب هر حماقتی شده باشه اعلیحضرت،. غیر قابل تصوره«

برادر من جوان و تندرسته، و یه قشون «. استنیس باز به همسرش رو کرد» .گم حماقت؟ من بهش خیانت می«
  ».هاي رنگین کمانش قوي دورش رو گرفته، به همراه این شوالیه

  ».ها نظر انداخته و اونو مرده دیده به شعله 1ملیساندر«

لطفاً به من گوش ... سرورم، خباثته، غیر قابل تصوره... برادر کشی«. بند آمده بود کرسن از وحشت زبانش
  ».بدید

خواید بهشون بگید، استاد؟ چطور اگه جلوي  و چی می«. اي به او انداخت لیدي سلیس نگاه حسابگرانه
  »بیاره؟ ها زانو بزنه و دخترمون رو به الیسا ارن بفروشه، شاید نصف یه پادشاهی رو بدست استارك

  ».مرخصی. شنوم حاال مال همسرم رو می. هاي تو رو شنیدم، کرسن توصیه«: لرد استنیس گفت

کشید، نگاه لیدي  وقتی خودش را آهسته در اتاق می. استاد کرسن زانوي خشکش را به احترام خم کرد
. داشت ا سرپا نگه میها رسید، دیگر به زحمت خودش ر وقتی به پایین پله. کرد سلیس را روي پشتش احساس می

  ».کمکم کن«: به پایلوس گفت

تر را مرخص کرد و یک بار دیگر به سمت ایوانش لنگید تا  وقتی جایش در اتاق خودش امن بود، مرد جوان
هاي جنگی ساالدور سان از مقابل قلعه  یکی از کشتی. هایش بایستد و به دریا خیره شود بین گارگویل

آن قدر . شکافت هاي خاکستري تیره را می ا برخاستن و فرود آمدن پاروها آبي راه راهش ب گذشت، بدنه می
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هاي من هم به این راحتی غیب بشن؟ این همه عمر  شد ترس می. تماشایش کرد که پشت یک دماغه ناپدید شد
  کرده بود تا شاهد این باشد؟

گذاشت، اما کرسن به هر حال  میدار شدن را کنار  انداخت، امید به بچه گردنبند به گردن می يوقتی استاد
سه پسري که بعد از قربانی شدن لرد استفون به دریاي ... رابرت، استنیس، رنلی. اغلب احساس پدري داشت

آن قدر بد عمل کرده بود که اکنون باید به قتل رسیدن یکی به دست دیگري را . خشمگین، بزرگشان کرده بود
  .اش را بدهد بدهد، حاضر نبود که اجازهاش را  توانست اجازه کرد؟ نمی تماشا می

خدمتکارها که از ذکر اسم او هراس داشتند اسمش را زن . لیدي سلیس نه، آن یکی زن. زن باعث اصلی بود
ملیساندر » .یه زن. ملیساندر. من اسمش رو به زبان میارم«: اش گفت کرسن به تازي سنگی. سرخ گذاشته بودند

ملیساندر، کسی که نباید به . ر، خالق روشنائی، قلب آتش، خداي شعله و سایهي رلو آشائیائی، ساحره، کاهنه
  .شد استون داده می ي گسترش به ماوراي درگون جنونش اجازه

هاي لرزان، شمعی را روشن کرد و به  با دست. رسید هایش دلگیر و تاریک به نظر می بعد روشنائی صبح، اتاق
. ها مرتب چیده شده بودند ها، داروها و پمادها روي قفسه ایی که معجونخانه برد؛ به ج کارگاهش در زیر پرنده

ي نیلی یافت که از انگشت  اي با شیشه اي سفالی، بطري ها، در خمره ي تحتانی، پشت ردیفی از مرهم زیر قفسه
دلی روي صن. اي از غبار را از روي آن فوت کرد و با خودش سر میز آورد کرسن الیه. تر نبود کوچکش بزرگ

تر از دانه نبودند، روي  چند کریستال که بزرگ. ولو شد، درب را بیرون کشید و محتویات شیشه را بیرون ریخت
مثل جواهر زیر نور شمع چنان درخشش بنفشی داشتند که استاد با . کرد پخش شدند طوماري که مطالعه می

  .خودش فکر کرد هرگز واقعاً این رنگ را ندیده

چه . ها را زیر نوك انگشت کوچکش لمس کرد یکی از کریستال. کرد لی سنگینی میزنجیر دور گردنش خی
آمد که تنها نصف دنیا آن  دست میه از گیاه خاصی ب. چیز کوچکی قدرت مرگ و زندگی را در اختیار داشت

و شدند و در محلولی از شکر و آهک  ها باید عمل آورده می برگ. رویید تر در جزایر دریاي یشمی می طرف
ها را دور ریخت، اما  شد برگ بعد می. شدند هاي نادري که محصول جزایر تابستان بودند خیسانده می ادویه

فرایند آهسته و دشوار بود، ملزومات . گذاشتند که کریستالیزه شود شد و می عصاره باید با خاکستر تغلیظ می
... هاي براوس راهش را بلد بودند چهره بی ولی کیمیاگران الیس و. گران بودند و به دست آوردنشان مشکل بود

تمام دنیا . و اساتید صنف او نیز همچنین، هر چند چیزي نبود که خارج دیوارهاي دژ از آن صحبت شود
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کرد  اما دنیا ترجیحاً فراموش می... سازند شان را با یادگیري هنر درمان می اي ي نقره دانست که استادها حلقه می
  .داند داند، همچنین راه کشتن را می را می که کسی که راه درمان

ها به برگ داده بودند یا آن که زهر سازان الیسی روي کریستال گذاشته بودند  کرسن دیگر نامی را که آشائی
تر از  بعد حل شدن در شراب، عضالت گلو را سخت. گفتند در دژ خیلی ساده به آن خناق می. آورد به خاطر نمی
شد که عامل مرگش  گفتند صورت قربانی به بنفشی دانه کریستالی می می. بست ي را میفشرد، نا هر مشتی می

  .کرد شد نیز همین رنگ را پیدا می بود، اما کسی که با پریدن غذا به گلو خفه می

و زن سرخ، ملیساندر آشائیائی ... و همین امشب، لرد استنیس با پرچمدارها و همسرش غذا صرف خواهد کرد
  .اهد داشتنیز حضور خو

تم نباید سست ئهام نباید بلرزند، جر دست. باید قبل تاریکی تمام قدرتم رو بدست بیارم. باید استراحت کنم
اخیراً خوب . بخشند اگه خدایان وجود داشته باشند، حتماً منو می. کنم، اما انجامش الزمه کار هولناکی می. بشه

با این وجود، وقتی در . ساخت در پیش داشت آماده می خواب کوتاه او را براي آزمونی که. نخوابیده بود
دید، سرخ و آتشین و زنده در وسط تاریکی  دار را می هایش را بست، هنوز نور دنباله رختخوابش چشم

ي خون،  نشانه. دار براي منه آلود، درست قبل مغلوب خواب شدن، اندیشید که شاید دنباله خواب. رویاهایش
  ...بله... پیشگویی آدمکشی

کرسن خودش را . کرد وقتی بیدار شد، تاریکی مطلق بود، اتاق خوابش سیاه بود و هر مفصل بدنش درد می
همیشه براي . منو بلند نکردند. چقدر دیر. دنبال عصایش گشت، نامتعادل برخاست. کوبید بلند کرد، سرش می
ورش به جلوي دیدش آمد، نه ي سر چهره. نشست شد، نزدیک لرد استنیس و ظرف نمک می ضیافت احضار می

. تابید لرزید، در حالی که آفتاب روي برادر بزرگش می مردي که بود، بلکه پسري که بوده؛ از سرما در سایه می
  .کرد باید به خاطر او شتاب می... پسر طفلکی. کرد، رابرت زودتر و بهتر انجام داده بود هر کار که می

کرسن انگشتري توخالی . د که ریخته بود و از روي طومار جمعشان کردها را همان جا پیدا کر استاد کریستال
هاي بزرگ و کوچک  ي زهر سازان الیسی است نداشت، اما انبوهی از جیب گفتند مورد استفاده نظیر آن که می

رد ها پنهان کرد، در را باز ک هاي خناق را در یکی از آن دانه. هاي گشادش دوخته شده بود به سطح داخل آستین
باز » .پایلوس، کمک الزم دارم«. وقتی جوابی نشنید، دوباره صدا زد، بلندتر» پایلوس؟ کجائی؟«: و صدا زد
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ها قرار داشت، جایی که صدا  ي نیم دور به پایین پله عادي نبود؛ اتاق استاد جوان تنها به فاصله. جوابی نیامد
  .رسید راحت می

... خورن حاال دارن غذا می. عجله کنید، چقدر خوابیدم«. بزندنهایتاً کرسن مجبور شد خدمتکارها را صدا 
  .شد استاد پایلوس چه شده بود؟ واقعاً متوجه نمی» .کردید باید بیدارم می... نوشن می

ها  مشعل. ي تیزي همراه بوي دریا داشت ها زمزمه باد شب از میان پنجره. گذشت باز باید از راهروي دراز می
دید،  زدند و در اردوگاه پشت آن، سوختن صدها آتش طباخی را می استون سو سو می درگونروي دیوارهاي 

استاد به . سوخت دار سرخ و شوم می باالي سر، دنباله. ها به روي زمین سقوط کرده بود انگار که میدانی از ستاره
  .تر از اونم که از همچین چیزائی بترسم خودش گفت من پیرتر و خردمند

بهتر بود تنها . پشت در خدمتکارها را مرخص کرد. درهاي تاالر مرکزي در دهان اژدهایی سنگی قرار داشت
ي آخر را باال رفت و از زیر  کرسن با اتکاي سنگین به عصایش، چند پله. رسید وارد شود؛ نباید ضعیف به نظر می

را برایش گشودند، موجی ناگهانی از صدا ها درهاي سنگین سرخ  جفت محافظ. هاي دروازه به جلو لنگید دندان
هاي سر میز، آواز  روي تلق تلق بشقاب و چاقو و زمزمه. ي اژدها وارد شد کرسن به پوزه. و نور را رها کردند

همان آواز هولناکی که امروز صبح » .برقص سرورم، برقص سرورم... «: فیس به گوشش رسید خواندن پچ
ها،  میزهاي پست را شوالیه» .سرورم دوام بیارسرورم،  دوام بیاراومدن، سرورم، ها براي موندن  سایه«. خواند می

کماندارها و فرماندهان سربازهاي مزدور پر کرده بودند و مشغول پاره کردن نان سیاه و خیساندنش در خورشت 
هاي مردهاي  مانیهاي بلند و داد و فریاد پر جنجالی نبود که آبروي مه اینجا خبري از خنده. شان بودند ماهی

  .داد اي نمی ساخت؛ لرد استنیس همچین اجازه دیگر را مخدوش می

فیس را دور  مجبور شد پچ. کرسن راهش را به سمت سکوئی که بزرگان با پادشاه نشسته بودند پی گرفت
ن از روي موقع پرید. زدند، نزدیک شدن استاد را نه دید و نه شنید هایش می رقصید و زنگوله دلقک که می. بزند

در بغل هم به میان حصیرها سرنگون شدند، . کنار زدیک پا به دیگري، به کرسن تنه زد و عصا را از زیر پایش 
  .بودي مضحکی  شک منظرهبدون . موج ناگهانی خنده در اطرافشان برخاست

ی شاخ و کالهخود حلب. ي اندکی از صورت او آمد خیز شد، صورت رنگارنگش به فاصله فیس روي او نیم پچ
دونم، او  دونم، من می افتی، من می زیر دریا رو به باال می«: اظهار فضل کرد. دارش را از دست داده بود زنگوله
  .دلقک خندان غلت زد، به روي پایش پرید، کمی رقصید» .هو هو
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 ي نحیفی سعی کرد که برخیزد، اما شود صورت خوشی به قضیه بدهد و با خنده استاد خواست که تا می
هاي نیرومندي را زیر  دست. لگنش یک لحظه چنان درد گرفت که نگران شد مبادا دوباره آن را شکانده باشد

و برگشت تا ببیند کدام شوالیه به » رممنون، س«: زمزمه کرد. بغلش احساس کرد و به روي پا بلندش کردند
  ...کمکش آمده

بیشتر باید مراقب «. قی دریاي یشمی را داشتي موسی صداي بمش ته لهجه» استاد،«: لیدي ملیساندر گفت
ي دراز گشادي از ابریشمی به درخشش آتش، با  مثل همیشه از سر تا پا سرخ پوشیده بود؛ جامه» .باشید
دور گلویش . دادند تري را در زیر نشان می ي قرمز تیره هاي دراز روي سینه که پارچه هاي آویزان و برش آستین
  .تر از زنجیر استادها، مزین به تک یاقوتی عظیم سفتي طالي سرخی بود،  حلقه

ها برق  هاي موسرخ عادي نبود، بلکه مسی صیقلی تندي بود که زیر نور مشعل مویش نارنجی یا خرمائی زن
. اما پوستش صاف و سفید بود، بدون هیچ نقصی، به روشنی خامه... هایش نیز سرخ بودند حتی چشم. زد می

نگاه هر مردي . پستان و کمر باریک، با صورتی قلب مانند ها، خوش بلندتر از اکثر شوالیهباریک اندام، خرامان، 
سرخ . زیبا نبود. نامیدند ها او را زیبا می خیلی. کشید، حتی نگاه اساتید افتاد به این راحتی کنار نمی که رویش می

  .بود و هولناك و سرخ

  ».از شما متشکرم، بانوي من... من«

  ».شب تاریک و پر از وحشته. هاش باشه مردي به سن شما باید مواظب قدم«: انه گفتملیساندر مودب

ها از  تنها بچه«. ي خودم رو دارم مهم نیست، من هم عقیده. با این عبارت آشنا بود؛ یکی از دعاهاي شریعت او
وباره از سر فیس آوازش را د گفت، شنید که پچ ولی درست موقعی که این حرف را می» .ترسند تاریکی می

  ».ها براي رقصیدن میان، سرورم، برقص سرورم، برقص سرورم سایه«: گرفت

فیس را برداشت و  خم شد و کالهخود پچ» .دلقک باهوش و پیر خردمند ابله. حاال یه معما«: ملیساندر گفت
تاجی «. دها آهسته صدا دادن هایش به پایین سر خورد و زنگوله سطل حلبی روي گوش. روي سر کرسن گذاشت

  .خندیدند در هر طرف مردم می» .متناسب با زنجیرتون، استاد
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پنداشت، ولی  او را ضعیف و عاجز می. هایش را روي هم فشرد و جلوي بروز خشمش را گرفت کرسن لب
موقعی که . شاید پیر بود، ولی هنوز یکی از اساتید دژ بود. داد که این طور نیست قبل از پایان شب نشان می

  ».من به تاج احتیاج ندارم، بلکه دنبال حقیقتم«: داشت گفت د را از سرش برمیکالهخو

ملیساندر همراه چرخش ابریشم سرخ، برگشت و » .دن حقایقی در این دنیا هست که در اولدتاون آموزش نمی«
فیس  کرسن سطل حلبی شاخدار را به پچ. اش آنجا نشسته بودند استنیس و ملکه پادشاهرفت که  يبه سمت میز

  .پس داد و خواست که ملیساندر را دنبال کند

  .استاد پایلوس در جاي او نشسته بود

  ».منو بیدار نکردید... استاد پایلوس، شما«: سرانجام گفت. آمد از پیرمرد تنها ایستادن و خیره شدن برمی

گفتند «. خ شودپایلوس حداقل آن قدر ادب داشت که سر» .اعلیحضرت دستور داد که بذارم استراحت کنید«
  ».اینجا به شما نیازي نیست

لرد سلتگار پیر و بد عنق، . ها و ناخداها و لردهایی که ساکت نشسته بودند نگاهی انداخت کرسن به شوالیه
لرد والریون خوش قیافه ابریشم سبز . کشیدند ها را با تور باال می هاي سرخ داشت که آن شنلی با طرح خرچنگ
لرد بار ایمون، . اسب دریایی طالیی روشن روي گلویش، با موي دراز بلوندش جور بود سیر انتخاب کرده بود؛

سر اکسل فلورنت با وجود خز . دوزي فوك سفید پوشیده بود ي خپل، مخمل ارغوانی با حاشیه پسر چهارده ساله
گلو و مچ و  رسید، لرد سانگلس با ایمان، سنگ قمر روي روباهی که پوشیده بود هنوز خودمانی به نظر می

تنها سر داوس ساده . درخشید انگشتان داشت و ساالدور سان، ناخداي الیسی، با ساتن قرمز و طال و جواهر می
  .اي و شنل سبز پشمی، و فقط سر داوس با دلسوزي به او نگاه کرد ي قهوه تنه پوشیده بود، نیم

شبیه صداي لرد استنیس بود، اما » .ی، پیرمرداي برام داشته باش تر از اونی که فایده تر و حواس پرت تو مریض«
ها شده بود، از وقتی  قبل از این مسئول زاغ. شه پایلوس از این به بعد مشاور من می«. امکان نداشت، امکان نداشت

  ».حاضر نیستم خودت رو به خاطر خدمت به من به کشتن بدي. خانه باال بري تونی تا پرنده که تو دیگه نمی

استنیس، سرور من، پسر عبوس غمگین من، پسري که هیچ وقت نداشتم، نباید این کار . ک زداستاد کرسن پل
دونی چقدر دوستت دارم، چقدر به فکر تو زندگی کردم، علی رغم همه چیز دوستت  رو با من بکنی، نمی

شد، کسی  داشتم؟ بله، دوستت داشتم، حتی بیشتر از رابرت، یا رنلی، چون تو کسی بودي که بهش محبت نمی
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اما من ... هر چی شما دستور بدید، سرورم، اما«: ها گفت این ي با وجود همه. که بیش از همه به من محتاج بود
  ...در کنار تو، من به پیش تو تعلق دارم» تونم داشته باشم؟ جایی سر میز شما نمی. ام گرسنه

  ».بشینن، اعلیحضرتباعث افتخارمه که استاد کنارم «. سر داوس از نیمکت بلند شد

لرد استنیس برگشت که چیزي به ملیساندر بگوید، کسی که در دست راستش نشسته بود، » .هر طور مایلی«
گذاشت که به سردي و  لیدي سلیس دست چپ استنیس نشسته بود و لبخندي به نمایش می. جاي بلند مرتبه

  .براقی جواهراتش بود

نصف پرچمدارها بین . خت فکر کرد که فاصله خیلی زیاد استکرسن با نگاه به محل نشستن سر داوس، کر
  تر باشم، اما چطوري؟ اگه قراره خناق رو به فنجونش بندازم باید بهش نزدیک. قاچاقچی و میز باال بودند

کرد و با تکان دادن یک  فیس جست و خیز می پچ. ورف پیمود استاد آهسته دور میز را به سمت داوس سی
دونم، او هو  دونم، من می من می. خوره خوریم، زیر دریا ماهی ما رو می اینجا ما ماهی می«: کهداد  ماهی خبر می

  ».هو

امشب «: موقع نشستنِ کرسن، او با صدایی گرفته گفت. سر داوس کنار کشید و روي نیمکت جا باز کرد
ها پیروزي دیده،  رخ تو شعلهزن س. اي داریم پوشیدیم، چون همه قصد کار ابلهانه مون باید لباس دلقکی می همه

قبل از تموم شدن کار اون زنه، ما . توجه به تعداد نفرات، ادعاش رو پیگیري کنه پس استنیس اصرار داره که بی
  ».ترسم فیس دیده، من از ته دریا می مون احتماالً چیزي رو دیدیم که پچ همه

هاي  انگشتانش تکه. خاطر گرم کردن بودهایش فرو برد، طوري که انگار به  هایش را به آستین کرسن دست
  ».لرد استنیس«. سخت کریستال را در میان پشم یافتند

جایگاه خودت رو . پادشاه استنیس«. استنیس از زن سرخ رو برگرداند، اما کسی که پاسخ داد لیدي سلیس بود
  ».کنی، استاد فراموش می

  ».کرسن؟ حرفت رو بزنچی شده، . اون پیره، حواسش پرته«: پادشاه با خشونت گفت

  »...حاال که قصد بادبان کشیدن دارید، متحد شدن با لرد استارك و لیدي ارن حیاتیه«

  ».شم من با کسی متحد نمی«: استنیس برتیون گفت
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  ».شه همون طور که روشنائی با تاریکی متحد نمی«. لیدي سلیس دست شوهرش را گرفت

ها به دنبال دزدیدن نصف قلمروي من هستند،  استارك«. اداستنیس با تکان دادن سر موافقتش را نشان د
هایی رو دزدیده  درست مثل لنیسترها که تاج من رو دزدیدند و برادر عزیزم که سربازها و استحکامات و بیعت

  ».همه غاصب هستند و همه دشمن من هستند. که طبق حق مال من هستند

توانست بدون دیده شدن به ملیساندر نزدیک  تنها اگر می .کرسن با ناامیدي فکر کرد که او را از دست داده
شما وارث به حق برادرتون رابرت هستید، فرمانرواي «. تنها یک لحظه دسترسی به فنجان او را الزم داشت... شود

د تونی اما با این همه بدون داشتن متحد نمی. ها ها و نخستین انسان ها و راین واقعی هفت پادشاهی، پادشاه اندال
  ».پیروز بشید

  ».ون متحد داره، رلور، خالق روشنائی، قلب آتش، خداي شعله و سایهیشا«: لیدي سلیس گفت

  ».خدایان در بهترین حالت متحدین نامطمئنی هستند و این یکی در اینجا قدرتی نداره«: پیرمرد اصرار کرد

ه روي یاقوت روي گردنش افتاد و چرخاند، نور ب موقعی که ملیساندر سرش را می» کنید؟ این طور فکر می«
هاي سخیفی بزنید باید دوباره تاجتون  استاد، اگه همچین حرف«. درخشید دار می براي یک لحظه به روشنی دنباله

  ».رو به سر بذارید

  ».دم دوباره بذار روي سرت، من دستور می. بهت میاد، پیرمرد. بله، کالهخود پچ«: لیدي سلیس موافقت کرد

  ».دونم، او هو هو دونم، من می زیر دریا هیچ کس کاله به سر نداره، من می« :فیس گفت پچ

اش آهسته کار  هایش سایه انداخته بودند، دهانش سخت بود و آرواره ابروهاي سنگین لرد استنیس به چشم
رو کالهخودت . ده دلقک، همسرم دستور می«: سرانجام غرید. سائید همیشه موقع عصبانیت دندان می. کرد می

  ».بده به کرسن

نه، این تو نیستی، روش تو نیست، تو همیشه عادل بودي، همیشه سختگیر بودي ولی هیچ وقت ظالم نبودي، 
  .کنی شی، همون قدر که خنده رو درك نمی هرگز، تو تمسخر رو متوجه نمی
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سطل موقعی که دلقک . هایش دینگ دینگ جلینگ جلینگ خواندند فیس رقصان نزدیک آمد، زنگوله پچ
. ها صدا دادند زنگ. سر کرسن زیر وزن خم شد. گذاشت، استاد ساکت ماند اش می شاخدار را روي پیشانی

  ».هاي خودش رو به شکل آواز بخونه شاید بهتر باشه از این به بعد مشورت«: لیدي سلیس گفت

  ».اون یه پیرمرده و به من خوب خدمت کرده. ري، زن خیلی تند می«: لرد استنیس گفت

فنجان . کرسن ناگهان راهش را یافته بود. کنم، سرور عزیزم، پسر تنهاي طفلکی من تا آخر به تو خدمت می و
ي سختی از کریستال را در آستینش یافت، آن  دانه. سر داوس که هنوز نصفش پر از شراب تلخ بود، مقابلش بود

حرکات فرز و ماهرانه، نباید حاال . را محکم بین شست و انگشت اشاره نگه داشت و به فنجان دست دراز کرد
ها چنین  دستش سال. در چشم بهم زدن، انگشتانش خالی بود. دعا کرد و خدایان لطف داشتند. خراب کنم

شاید من «. فنجان در دست برخاست. داوس دید، اما کس دیگري ندید، مطمئن بود. مستحکم، چنین روان نبوده
شید؟ فنجانی به افتخار خداي شما، خالق روشنایی شما؟  ن شراب شریک میلیدي ملیساندر، با من فنجا. ابله بودم

  »فنجانی به افتخار قدرتش؟

  ».اگه مایلید«. زن سرخ براندازش کرد

کرد، داوس دست دراز کرد و با  موقعی که میز را ترك می. کنند توانست حس کند که همه تماشایش می می
  »کنی؟ چکار داري می«: زمزمه کرد. آستین او را گرفت هایی که لرد استنیس کوتاه کرده بود انگشت

دست داوس را کنار زد، » .کاري که باید انجام بشه، به خاطر مملکت و روح سرورم«: استاد کرسن پاسخ داد
  .اي از شراب روي حصیرها ریخت قطره

هاي  ابریشم سرخ، چشم. دید اما کرسن تنها او را می. ي حاضرین به هم رسیدند زیر میز باال، جلوي چشم همه
هاي سرخی که وقتی دستش را دور فنجان روي دست استاد گذاشت، لبخند  سرخ، یاقوت سرخ روي گلو، لب

  ».براي ریختن شراب دیر نشده، استاد«. دار و داغ بود پوستش تب. محوي داشتند

  ».نه، نه«: با صدایی گرفته زمزمه کرد

وقتی آن را به . ي عمیقی نوشید فنجان را از دستش گرفت و جرعهملیساندر آشائیائی » .هر چی شما بخواید«
  ».و حاال شما«. جرعه باقی بود استاد تعارف کرد، تنها نیم
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گذاشت . شراب به زبانش تلخ بود. اساتید دژ نباید بترسند. لرزید، اما به خودش قوت قلب داد دستش می
لور مطمئناً اینجا قدرت داره سرورم، و آتش تطهیر ر«: زن گفت. فنجان خالی از انگشتانش بیفتد و خرد شود

  .روي گلویش، یاقوت سرخ درخشید» .کننده است

اش سوت به شدت ضعیفی شد و براي  سرفه. کرسن سعی کرد پاسخی بدهد، اما حرف در گلویش گیر کرد
داد،  سر تکان می روي زانوانش افتاد؛ هنوز. انگشتان آهنین دور گلویش سفت شدند. مکیدن هوا به تقال افتاد

. خواندند ابله، ابله هایش می هاي شاخ و زنگوله. پذیرفت پذیرفتش، قدرتش را، جادویش را، خدایش را نمی نمی
 .رقصیدند سرخش می هاي شمع در چشمان سرخِ کرد، شعله زن سرخ با ترحم به او نگاه می
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نظرش چیزي بدتر از آن زدند و به  صدایش می» آریا صورت اسبی«در وینترفل 
  .را روي او نگذاشته بود» المپی«اسم  1هندز شد، اما آن موقع هنوز المی گرین نمی

او را به آن کوچه کشید فکر کرد که قصد  2موقعی که یارن. کشید، سرش قلمبه قلمبه شده بود وقتی دست می
. هایش را اره کشیده بود ها و شاخ خنجر زلفجانش را دارد، اما پیرمرد بداخالق تنها او را محکم نگه داشته و با 

اي را  آورد که نسیم چگونه به سمت سپتی که پدرش در آن مرده بود مشت مشت موي کثیف قهوه به یاد می
من مرد «: خراشید غرولند کرده بود یارن همان طور که تیغ تیز پوست سر او را می. ها پخش کرد روي سنگفرش

هاي  وقتی تمام کرد، روي سر آریا جز تپه و پشته» .برم، حاال تکون نخور پسر یو پسر با خودم از این شهر م
  .کوچک مو چیزي نمانده بود

ساز باشه، اما جاده  دروازه نباید مشکل«. ، پسر یتیم، خواهد بود3بعد گفت که از این به بعد تا وینترفل او اري
سی نفر با خودم دارم، مردها و پسرهایی که همه این بار . راه طوالنی با همسفرهاي بد داري. موضوعش جداست

لرد ادارد به من «. آریا را تکان داده بود» .ات هستند عازم دیوار هستند و فکر نکن که شبیه برادر حرامزاده
به راحتی تو رو این آدما، نصفشون . ي انتخاب از سیاهچال داد و اون پایین هیچ بچه اشرافی پیدا نکردم اجازه

کنن،  نصف دیگه همین کارو می. دن ي نقره به ملکه تحویل می عوض عفو و شاید هم چند سکه تف کردن در
ترین  شاشیدن سخت. پس سرت به کار خودت باشه و موقع لزوم تنهایی به جنگل برو. کنن فقط اول تو رو می

 ».شه، پس بیشتر از چیزي که الزمه ننوش بخش نقش بازي کردنت می

کسی را دم دروازه نگه  محافظین لنیستري هر. بود ترك بارانداز پادشاه ساده بود همان طور که یارن گفته
هیچ کس . هایشان اجازه عبور گرفته بودند داشتند، اما یارن یکی را به اسم صدا زده بود و به یک اشاره، ارابه می

، نه پسر نحیفی که موهایش ها دنبال دختري اشرافزاده، دختر دست پادشاه، بودند آن. توجهی به آریا نکرده بود
ي  ي شهر را بشورد، چاله کک و قلعه برخیزد و همه 4آرزو کرد که راش. آریا به پشت اصالً نگاه نکرد. اند را زده

دانست که رخ  اما می. سرخ و سپت جامع و همه چیز؛ همچنین همه کس، خصوصاً پرنس جافري و مادرش
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3 Arry 
4 Blackwater Rush 
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وقتی این به یادش آمد، به جایش آرزوي . شد بود و او نیز غرق مینخواهد داد و به هر حال سنسا هنوز در شهر 
  .رسیدن به وینترفل را کرد

هندز و هات  ترین بخش نقشش نبود؛ المی گرین به هیچ وجه سخت. کرد اما یارن در مورد شاشیدن اشتباه می
ها را از خیابان  ایشان، آني غذا براي شکم و کفش براي پاه یارن با وعده. پسرهاي یتیم. ترین بودند سخت 1پاي

ها مردهاي  نگهبان«: ها گفته بود کشیدند به آن موقعی که صف می. بقیه را زنجیر به دست یافته بود. چیده بود
  ».سازیم خوب الزم دارند، ولی با امثال شما می

بدترین، سه . ماشها انتخاب کرده بود؛ دزد و قاچاقچی و متجاوز و از این ق یارن مردهاي بالغ نیز از سیاهچال
ها را دست  هاي تاریک یافته بود، کسانی که البد خود او را هم ترسانده بودند، چون آن نفري بودند که در سلول

شان  یکی. داشت و قسم خورده بود که تمام راه تا دیوار در زنجیر خواهند ماند و پا بسته در عقب ارابه نگه می
ند تنها یک سوراخ روي صورتش داشت؛ و آن یکی که تاس و چاق دماغ نداشت، به جاي چیزي که بریده بود

  .هایش داشت، نگاهش به انسان شباهت نداشت هایی مرطوب روي گونه هایی تیز و زخم بدریخت بود و دندان

هاي پارچه،  پوستین و قواره: پنج ارابه با خودشان از بارانداز پادشاه خارج کردند؛ پر از تدارکات براي دیوار
هاي دارو و  هاي روغن، صندوق اي از برگ تلخ، خمره هاي آهن، قفسی از زاغ، کتاب و کاغذ و جوهر، بسته میله

کشیدند و یارن دو اسب جنگی و نیم دوجین خر براي پسرها  ها را می هاي شخم، واگن تیمی از اسب. ادویه
  .بود سواري داد، اما خر بهتر از واگن آریا اسب واقعی را ترجیح می. خریده بود

ترین  تر از کوچک دو سال کوچک. کردند، اما از جانب پسرها آن همه شانس نداشت مردها به او اعتنا نمی
ترسد  کردند که می تر و ریزتر هم بود، و المی و هات پاي سکوت او را چنین تفسیر می بچه یتیم بود، تازه نحیف

ببین المپی «: گذشتند المی گفت زارع گندم میها و م یک روز صبح که از کنار باغ. یا خنگ است یا کر است
قبل اینکه مچش را موقع دزدي بگیرند شاگرد رنگرز بوده، براي همین » .چه شمشیري با خودش داره

یه موش مثل «. اش به مانند عرعر خرهایی بود که سوار بودند خنده. هاي سبز داشتند هایش تا آرنج لکه دست
  »المپی از کجا شمشیر گیر آورده؟

دید، اما مصمم بود که  ها می ي یارن را در راس ارابه پشت رداي رنگ و رو رفته. آریا لبش را با اخم جوید
  .براي کمک گریه کنان پیش او نخواهد دوید
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مادرش قبل مرگ نانوا بوده و او گاري مادرش را تمام » .شاید یه مالزم کوچولوست«: هات پاي پیش کشید
  ».پیشخدمت کوچولوي یه لرد اشرافی، همینه«؛ »!پاي داغ! پاي داغ«: زده ده و داد میدا ها هل می روز در خیابان

بندم شمشیر حلبیه که  شرط می. بندم شمشیرش هم واقعی نیست شرط می. اون مالزم نیست، بهش نگاه کن«
  ».براي بازي ساختند

جنسش فوالد «. غره رفت ها چشم روي زین برگشت و به آن. کنند آریا بدش آمد که نیدل را مسخره می
  ».بهتره دهنت رو ببندي. ساخت قلعه است، خنگ

  »از کجا همچین شمشیري گیرت اومده، المپو؟«: خواست بداند که هات پاي می. ها هو کردند بچه یتیم

  ».حتماً دزدیده. المپی«: المی تصحیح کرد

داد که به خودش المپی بگویند،  اجازه میشاید . جان اسنو نیدل را به او داده بود» !ندزدیدم«: آریا داد کشید
  .گذاشت به جان دزد بگویند اما نمی

همچین شمشیري به . به هر حال مال خودش نیست. تونیم ازش بگیریم حاال که دزدیده، می«: هات پاي گفت
  ».خوره دردم می

  ».تونی برو جلو، ازش بگیر، اگه می«: المی تحریکش کرد

موي او به رنگ کاه بود، » .دي به من هی المپی، شمشیرت رو می«. جلوتر آمدهات پاي به پهلوي خرش زد و 
  ».بلد نیستی چطور ازش استفاده کنی«. ریخت صورتش آفتاب سوخته بود و پوسته می

توانست بگوید که چرا بلدم، یه پسر رو کشتم، یه پسر چاق مثل تو، به شکمش فرو کردم و اون مرد،  آریا می
دانست، اما  یارن موضوع مهتر اصطبل را نمی. فقط اینکه جرئتش را نداشت. کشم و رو هم میاگه راحتم نذاري ت

آریا کامالً مطمئن بود که برخی از مردها نیز قاتل هستند، سه . آریا از عکس العمل او در برابر این خبر نگران بود
  .کرد یها نبود، براي همین فرق م نفر در غل مطمئناً بودند، اما ملکه دنبال آن

  »خواي گریه کنی، المپی؟ می. اش بگیره بندم که گریه ببینش، شرط می«: هندز عر زد المی گرین
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هاي سرخ و خشک برخاسته بود و حتی اگر  موقع صبح، با چشم. دیشب خواب پدر را دیده و گریسته بود
  .آمد جانش در گرو بود یک قطره اشک هم دیگر درنمی

  ».کنه ش رو کثیف میشلوار«: هات پاي پیشنهاد کرد

به خاطر کالهخود شاخداري که داشت . آمد ها می پسر با موي انبوهی بود که پشت سر آن» .راحتش بذارید«
المی جرئت . گذاشت، المی اسم او را گاو گذاشته بود انداخت، اما هیچ وقت به سر نمی و مدام برقش می

اي پهن و بازوانی که نیرومند به نظر  تر بود، با سینه نداما تر و نسبت به سن درشت او بزرگ. تمسخر گاو را نداشت
  .رسیدند می

یه پسر رو اون قدر . خواد هات پاي بد جوري اونو می. به نفعته شمشیر رو به هات پاي بدي، اري«: المی گفت
  ».بندم با تو هم همین کارو بکنه شرط می. لگد زد که مرد

هاش ریختند  تخم. جرش دادم. هاش زدم که مرد ن قدر به خایهرو زمین انداختمش و او«: هات پاي الف زد
  ».بهتره اون شمشیر رو بهم بدي. بیرون، خونی بودند، کیرش سیاه شد

دعوا » .خواستی این یکی مال تو«: اش را از کمرش بیرون کشید و به هات پاي گفت آریا شمشیر تمرینی
  .خواست نمی

  .ي نیدل را بگیرد شد و سعی کرد دستهبه آریا نزدیک » .اون فقط یه تکه چوبه«

آریا از خر . حیوان عر زد و جفتک پراند، هات پاي را انداخت. آریا با ترکه به روي کپل خر هات پاي زد
بعد به روي . شد با نوك ترکه به شکمش زد و او با ناله دوباره نشست خودش پرید و وقتی هات پاي بلند می
وقتی زاري هات بلند . هاي دماغش چکید خون از سوراخ. ستن شاخه دادصورتش زد و دماغش صدایی نظیر شک

تو هم شمشیر «: داد زد. هندز چرخید که روي خر دهانش باز مانده بود شد، آریا به سمت المی گرین
اش را جلوي صورتش گرفت و با ترس گفت که  هاي رنگ سبز گرفته دست. خواست اما او نمی» خواي؟ می

  .نزدیک نشود

هات پاي خم شده بود و مشتش را دور یک تکه سنگ بزرگ . و آریا چرخید» .پشت سرت«: اد زدگاو د
او دستش را بلند . سپس به سمت او پرید. گذاشت که آن را پرتاب کند، با خم کردن سر، جاخالی داد. بست می

بگیرد، آریا به یک چنگ انداخت تا آریا را . کرد و آریا به روي آن، و سپس به گونه و سپس به زانویش زد
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او با صورتی برافروخته و پوشیده از خاك و خون برخاست، به . سمت رقصید و چوب را به پشت سر او کوبید
ي کافی نزدیک شد، آریا ضربه  وقتی به اندازه. آریا حالت رقاص آب را گرفت و منتظر ماند. سمت آریا آمد

  .زد نوك تیز داشت، از بین کون او بیرون میزد؛ درست بین پاها، چنان محکم که اگر شمشیر چوبی، 

. داد اي شده و بو می خورد و شلوارش قهوه تا یارن برسد و آریا را عقب بکشد، هات پاي روي زمین غلت می
شمشیر چوبی را از » .بسه«: برادر سیاه غرید. آریا چند بار پشت سر هم او را زده بود و فریادش را بلند کرده بود

وقتی المی و چند نفر دیگر شکایتشان بلند شد، » خواي اون احمق رو بکشی؟ می«. یرون کشیدهاي او ب انگشت
تون  بازم اینو ادامه بدید، همه. کنم تون می دهنتون رو ببندید، وگرنه خودم خفه«. ها را هم ساکت کرد پیرمرد آن

. باهام بیا، پسر. برابر شدیدتره، اريو اخطار براي تو دو «. تف کرد» .کشم بندم و تا دیوار می رو پشت ارابه می
  ».همین حاال

هایش را روي هم زد و  مرد چاق دندان. کردند، حتی سه نفري که پشت ارابه در بند بودند همه به او نگاه می
  .فس فس کرد، اما آریا توجهی به او نکرد

اگه یه ذره عقل داشتم، تو بارانداز « .پیرمرد او را به میان انبوهی از درختان، به جایی کامالً دور از جاده کشاند
. گفت که آریا مطمئناً بشنود همیشه این کلمه را طوري با فشار می» کنی، پسر؟ گوش می. کردم پادشاه ولت می

  ».بکش پایین. زود باش، کسی اینجا نیست که ببینه. بند شلوارت رو باز کن و بکشش پایین«

ي درخت را  تنه» .درسته، اون طوري. برو اونجا، رو به بلوط« .خواست آریا با اخم کاري را کرد که او می
  ».بلند داد بزن. زنی حاال داد می«. محکم بغل کرد و صورتش را به چوب زبر فشرد

هاي لختش فرود آمد، فریاد به هر حال  ي یارن روي پشت ران زنم، اما وقتی ترکه شقی فکر کرد که نمی با کله
آریا دوباره داد کشید، درخت را . ترکه دوباره سوت کشید» .رد داشت؟ اینو ببینفکر کردي د«. از دهانش پرید

ضربه او را . وقتی صداي فرودش را شنید، محکم گرفت و لبش را جوید» .یکی دیگه«. محکم گرفت که نیفتد
ولف نشان کنم، من یه استارك وینترفلی هستم، دایر کنم، گریه نمی گریه نمی. اش برخاست از جا پراند و ناله

ها و  ران. کرد اي از خون را روي ساق چپش احساس می حرکت به پایین قطره. کنه ماست، دایرولف گریه نمی
ي بعد که به روي یکی از برادرهات  دفعه. شاید حاال بهم توجه کنی«: یارن گفت. سوختند باسنش از درد می

  ».بپوشونزنم، شنیدي؟ حاال خودت رو  ترکه بکشی دو برابر اینو بهت می
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دانست که  کشید با خودش فکر کرد که اونا برادرهاي من نیستند، اما می آریا موقعی که شلوارش را باال می
  .لرزیدند هایش می موقع بستن کمر و بندها دست. گفتنش به صالح نیست

  »درد داره؟«. کرد یارن تماشایش می

  » .یه کم«. به خونسردي آب؛ همان طور که از سیریو فورل آموخته بود

اون نبود که پدرت رو کشت دختر، اون المی دزد هم . کشه اون پسره، پاي، داره بیشتر درد می«. او تف کرد
  ».گردونه زدنشون پدرت رو برنمی. نبود

  ».دونم می«: آریا با اخم زمزمه کرد

 ي بودند و من آماده ها خریده و بارگیري شده ارابه. قرار نبود این طوري تموم بشه. دونی اینم چیزي که نمی«
. ي پر از سکه برام آورد، به همراه یه پیام که قرار نبود بدونم از طرف کی حرکت بودم که یه مرد یه پسر و کیسه

کنی من چرا اونجا بودم؟ فقط یه اتفاق  فکر می. بهم گفت لرد ادارد قراره سیاه بپوشه، منتظر بمونم تا همراهم بیاد
  ».غیر منتظره پیش اومد

  »!یکی باید اونو بکشه. جافري«: آریا آهسته گفت

گشتند  وقتی به جاده برمی. یارن شمشیر چوبی را به سمتش پرت کرد» .کشه، اما من نه، تو هم نه یکی می«
  ».شه یه خرده بجو، سوزش کمتر می. برگ تلخ پشت ارابه هست«: گفت

آن روز پیاده رفت، و روز بعد و روز ولی . کمی کمک کرد، هر چند تلخ بود و آب دهانش را خونی کرد
وضع هات پاي بدتر بود؛ یارن مجبور شد چند بشکه را . دادند هایش اجازه نشستن روي خر را نمی بعد آن؛ زخم

گذشت،  هر بار که چرخ از روي سنگ می. جابجا کند تا او بتواند پشت ارابه روي چند گونی جو دراز بکشد
گاو . گرفت شد از آریا فاصله می هندز زخمی برنداشته بود، اما تا جایی که می نالمی گری. شد ي او بلند می ناله

داشت جوابی  آریا که کنار خرِ گاو قدم برمی» .کشه عقب کنی از ترس می هر بار بهش نگاه می«: به آریا گفت
  .ظاهراً به نفعش بود با کسی حرف نزند. نداد

دار همزمان باشکوه و  دنباله. دار بزرگ سرخ خیره شد هآن شب، روي پتوي نازکش دراز کشید و به دنبال
اش هنوز  کرد به شمشیري شباهت دارد که تیغه گذاشته بود؛ ادعا می» شمشیر قرمز«گاو اسمش را . ترسناك بود
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دید، فقط اینکه  کرد، او نیز شمشیر را می وقتی آریا به شکل مناسب چشم باریک می. از دماي کوره سرخ است
اي نبود، آیس بود، شمشیر دو دم پدرش، با آن فوالد والریائی موجدار؛ و سرخ، خون لرد ادارد روي  شمشیر تازه

یارن وادارش ساخته بود که آن موقع نگاهش را . تیغه بود، بعد اینکه جالد پادشاه، سر ایلن، سر پدر را بریده بود
  .بود که آیس بعدش داشته دار البد به همان ریخت کنار بکشد، با این وجود به نظرش دنباله

گذشت  جاده شاهی سر راهش به دیوار از کنار وینترفل می. وقتی سرانجام به خواب رفت، رویاي خانه را دید
ترین شکی به هویت او برده  و یارن قول داده بود که او را در آنجا رها خواهد کرد، بدون اینکه کسی کوچک

اما جان اسنو بود که فکرش را بیشتر ... و راب و برن و ریکان سوخت؛ در حسرت دیدار مجدد مادرش می. باشد
رسیدند، تا جان موهایش را به  شد قبل وینترفل به دیوار می آرزو داشت که کاش می. ساخت از همه مشغول می
و جان نیز درست » .دلم برات تنگ شده بود«صدا بزند و به جان بگوید که » خواهر کوچولو«هم بریزد و او را 

از این یکی بیش از هر . آمد حتماً خوشش می. مان همان چیز را بگوید، همان طور که همیشه عادتشان بودهمز
  .آمد چیز خوشش می
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دار عظیم با دم  دنباله. صبح روز نامگذاري پادشاه جافري روشن و پر باد آغاز شد
ي برجش  از پنجرهسنسا آن را . گذشت ي مرتفع می درازش از میان ابرهاي پراکنده

هاي مسابقه پیدایش  براي مشایعت او تا زمین 1کرد که سر ایریس اوکهارت تماشا می
  »به نظرتون به چه معناست؟«: از او پرسید. شد

ببینید چطور در روز نامگذاري اعلیحضرت در آسمان شعله . شکوه براي نامزد شما«: سر ایریس فوراً پاسخ داد
  ».دار پادشاه جافري گذاشتند عوام اسمش رو دنباله. افتخارشون پرچم برافراشتندکشیده، انگار خدایان به 

  ».گن شنیدم که خدمتکارها بهش دم اژدها می«. گفتند؛ سنسا آن همه مطمئن نبود حتماً به جافري چنین می

ایشون . نشست، در قصري که پسرش بنا کرده شینه که زمانی اگان اژدهاساالر می پادشاه جافري جائی می«
دار براي اعالم صعود جافري به مقام  این دنباله. ي دیگه وارث اژدهاست؛ و سرخ رنگ خاندان لنیستره، یه نشانه

  ».به معناي پیروزي ایشون بر دشمنانشه. سلطنت فرستاده شده، شک ندارم

ش راب یکی کردند؟ مادر او اکنون یکی از دشمنان جافري بود، برادر درست بود؟ خدایان این قدر ظلم می
دار سرخ بود،  ي دنباله شدند؟ ستاره راب و مادرش باید نفرات بعدي می. پدرش به دستور پادشاه مرده بود. دیگر

نباید خدایان . ي طالیی بود ها گوزن سیاه روي زمینه ي لنیستر بودن برتیون بود و نشان آن اما جافري به اندازه
  فرستادند؟ دار طالیی می براي جاف دنباله

امروز خیلی دوست داشتنی شدید، بانوي «: سر ایریس گفت. ها را بست و سریع از پنجره دور شد نسا کرکرهس
  ».من

ي افتخاري حضور داشته باشد،  سنسا آگاه بود که جافري از او انتظار دارد که در مسابقه» .متشکرم، سر«
ارغوانی روشن و توري سر با تزئینات  ابریشم. هایش به دقت وقت صرف کرده بود بنابراین براي صورت و لباس

هاي  هاي دراز براي پوشاندن خونمردگی پیراهنش آستین. ي جافري بودند سنگ قمر انتخاب کرده بود که هدیه
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وقتی به او اطالع دادند که راب ادعاي پادشاهی . اي از جانب جافري بودند ها نیز هدیه آن. هایش داشت دست
  .را براي کتک زدن سنسا فرستاده بود 1گین بود و سر بارسشمال را کرده، خشمش خیلی سهم

اگر . سر ایریس بازویش را به او تعارف کرد و سنسا گذاشت که او به خارج اتاق هدایتش کند» وقت رفتنه؟«
سر بارس کم طاقت بود، . داد که او باشد ایستاد، ترجیح می هایش سگ وا می یکی از اعضاي گارد باید دم پله

اي ناقص العقل  با او مثل بچه 4ساخت، سر پرستون معذبش می 3هاي سرد سر مندون سرد بود، چشم 2سر مرین
حتی یک بار وقتی جافري دستور داد . کرد ایریس اوکهارت مودب بود و دوستانه با او صحبت می. کرد رفتار می

. س، حداقل مقاومت کرده بوددر نهایت زد، اما نه به سختی سر مرین یا سر بار. که سنسا را بزند اعتراض کرد
. خواست که او را تنبیه کند جز تازي، ولی جاف هیچ وقت از تازي نمی... کردند دیگران بدون سوال اطاعت می

  .کرد از پنج نفر دیگر براي آن کار استفاده می

ي برگ  ي شانه امروز با گیره. اي روشن داشت و صورتی که تماشایش ناخوشایند نبود سر ایریس موهاي قهوه
اش دوخته  ي جلیقه طالیی روي رداي ابریشمی سفیدش و بلوط پر شاخ و برگی که با نخ طالئی براق روي سینه

به نظرتون کی «: رفتند پرسید ها پایین می سنسا موقعی که بازو در بازو از پله. شده بود، کامالً خوش تیپ شده بود
  »بره؟ ي امروز رو می جایزه

. قراره میدان کوچک و حقیري باشه. من، ولی متاسفانه پیروزي لذتی نداره«: ب دادسر ایریس با لبخند جوا
از اسب انداختن پسرهاي خام افتخار چندانی . شن بیشتر از چهل نفر، شامل مالزمین و مزدورها، وارد مبارزه نمی

  ».نداره

. ار پدر سنسا ترتیب داده بودپادشاه رابرت آن را به افتخ. سنسا به فکرش رسید که مسابقه قبلی متفاوت بود
اي از سراسر مملکت براي رقابت آمده بودند و همه براي تماشا بیرون شهر  لردهاي بلند مرتبه و قهرمانان افسانه

ها در امتداد رودخانه که جلوي هر کدام سپر  ي خیمه گستره: شکوهش را به یاد داشت. جمع شده بودند
خوردند، درخشش  هاي سه گوش ابریشمی که با باد تکان می ز پرچماي آویزان بود، ردیف درازي ا شوالیه

روز صداي ترومپت و سم اسب قطع نشد و شب موعد غوغاي . آفتاب روي فلز براق و تجهیزات طالکاري شده
اي دور به نظر  اي از گذشته ترین روزهاي عمرش بودند، اما اکنون خاطره جادوئی. ضیافت و آواز بود

                                                             
1 Boros Blount 
2 Meryn Trant 
3 Mandon Moore 
4 Preston Greenfield 

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

هاي سپت جامع بیلور سرش را  برتیون مرده بود، پدرش نیز هم چنین؛ به جرم خیانت روي پله رابرت. رسیدند می
دنت کشیده شده بود، شهر نیز پر از  اکنون مملکت سه شاه داشت و جنگ به آن سوي تراي. بریده بودند

ي سرخ برگزار  ي جاف ناگزیر پشت دیوارهاي ضخیم قلعه تعجبی نداشت که مسابقه. هاي عاجز شده بود انسان
  .شد می

سنسا همیشه وقتی سرسی براي مهار پسرش حضور داشت احساس امنیت » به نظرتون ملکه هم حضور داره؟«
  .کرد بیشتري می

لرد تایوین به جاي «. صداي ایریس افت کرد» .شورا جلسه داره، یه موضوع فوري. متاسفانه خیر، بانوي من«
علیاحضرت . هال آب شده رفته زیر زمین بیاره، نزدیک هارن اینکه طبق دستور ملکه ارتشش رو به شهر

یک گروه از محافظین لنیستري با رداي ارغوانی و تاج شیر از کنارشان گذشتند و سر ایریس ساکت » .خشمگینه
  .شنود شوالیه عاشق غیبت بود، اما فقط وقتی که مطمئن بود کسی نمی. شد

واقعاً نمایش حقیري بود و جمعیتی که براي تماشا جمع . کرده بودند نجارها ایوان و نرده در حیاط بیرونی برپا
بیشتر تماشاچیان محافظین ردا طالئی نگهبانان شهر یا . ها را پر کرده بودند شده بود تنها نیمی از نیمکت

لرد . بود پوشان خاندان لنیستر بودند؛ از لرد و لیدي، تنها جمع ناچیزي که هنوز ساکن دربار بودند حاضر ارغوانی
کودن و  2لیدي تاندا بین دو دخترش بود، اللیس. کرد اي از ابریشم صورتی سرفه می به پارچه 1جایلس راسبی

لیدي . اي بود که پناهگاه دیگري نداشت پوست تبعیدي جاالبار زو سیاه. زهر زبان 3ي حرف و فالیسه کم
هاي ملکه ازدواج  ست به زودي با یکی از عموزادهگفتند که قرار ا می. اش بود اي در آغوش دایه بچه 4ارمسانده

  .کند تا لنیسترها بتوانند مدعی امالکش شوند

. اش انداخته بود ي چوبی صندلی قیدي یک پایش را روي دسته اي ارغوانی، با بی ي پرده پادشاه زیر سایه
دست بر روي حمایل عقب لژ سلطنتی، ساندور کلگان . پرنسس میرسال و پرنس تامن پشت سرش نشسته بودند

هاي عریضش با سنجاقی جواهرنشان بسته شده  شنل سفید گارد شاهنشاهی روي شانه. شمشیر، مراقب ایستاده بود
تازي وقتی سنسا را . آمد ي چرمی چندان به چشم خوش نمی اي و جلیقه ي قهوه تنه ي برفی روي نیم پارچه. بود
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هاي صورت و گلویش موجب  سوختگی. اره روي چوب بودصدایش به خشونت » .لیدي سنسا«: دید اعالم کرد
  .شد که موقع صحبت دهانش کج شود می

پرنسس میرسال با شنیدن اسم سنسا خجوالنه با سر خوشامد گفت، اما پرنس تامن چاق سریع با اشتیاق 
هشت سال  تامن تنها» .تونم مامان گفته که می. سنسا، شنیدي؟ امروز قراره تو مسابقه شرکت کنم«. برخاست

برن در وینترفل بود؛ چالق، اما در . همسن بودند. انداخت او را به یاد برادر کوچک خودش، برن، می. داشت
  .امان

  ».براي جون دشمنت نگرانم«: به تامن با لحنی جدي گفت. سنسا حاضر بود هر چیزي بدهد تا پیش او باشد

اي طالکاري با نقش شیر غران پوشیده بود،  سینهپادشاه صفحه » .دشمنش پر از کاهه«: جاف بلند شد و گفت
از امروز سیزده ساله بود، بلند نسبت به سن، با چشمان . انگار هر لحظه آماده بود که به میدان جنگ وارد شود

  .سبز و موهاي طالیی لنیسترها

  ».اعلیحضرت«: سنسا احترام گذاشت و گفت

  ».براي ورود به مبارزه آماده بشمباید . عفو کنید، اعلیحضرت«. سر ایریس تعظیم کرد

. کرد، با اشاره مختصر دست شوالیه را مرخص کرد جافري همان طور که سنسا را از سر تا پا برانداز می
  ».خوشحالم که جواهرات منو پوشیدي«

به خاطرشون از شما «. خیال سنسا آسوده شد. پس پادشاه تصمیم داشت امروز نقش مودب را بازي کند
  ».کنم، اعلیحضرت یمنی آرزو می براتون روز نامگذاري خوش. آمیز هاي محبت و به خاطر حرف... ممنونم

  »شنیدي؟ پادشاه گدا مرده؟. بشین«: جافري با اشاره به صندلی خالی در کنارش گفت

  .براي یک لحظه سنسا نگران شد که منظورش راب است» کی؟«

چرخید و به خودش شاه  تولد من تو شهرهاي آزاد میاز قبل . آخرین پسر پادشاه دیوانه ایریس. ویسریس«
به نظرت «. خندید» .با طالي مذاب. ها باالخره تاج رو سرش گذاشتند گه که داترك خب، مامان می. گفت می

شاید بعد اینکه . تقریباً به خوبی اینه که گرگ برادر خائن تو رو بکشه. جالب نیست؟ اژدها نشان خاندانشون بود
  »ي تن به تن دعوتش کنم؟ بهت گفتم که قصد دارم به مبارزه. ها خوروندمش به گرگاسیرش کردم، 
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سنسا لحنش را خونسرد و . کنی بیشتر از چیزي که فکر می» .خیلی مشتاقم که تماشاش کنم، اعلیحضرت«
. هاندازد یا ن مودب نگه داشت، اما جافري چشم باریک کرد و سعی کرد نتیجه بگیرد که آیا سنسا دستش می

  »شید؟ امروز وارد مبارزه می«: سریع پرسید

مگه نه، . شدم وگرنه قهرمان می. گه که شایسته نیست، چون مسابقه به افتخار منه مادرم می«. پادشاه اخم کرد
  »سگ؟

  »مقابل اینا؟ چرا که نه؟«. دهان تازي کج شد

کنید،  مروز در مسابقه نیزه شرکت میا«. ي به افتخار پدرش شده بود سنسا به خاطر آورد که او قهرمان مسابقه
  »سرورم؟

  ».ي حشراته این مسابقه. ارزش زحمت زره پوشیدن نداره«. صداي کلگان سرشار از تحقیر بود

تا حد . شاید بهتر باشه بهش دستور بدم با قهرمان امروز بجنگه. سگ من پارس تندي داره«. پادشاه خندید
  .دها تا حد مرگ بودجافري عاشق به مبارزه انداختن مر» .مرگ

برادر او شوالیه بود و او از . گري نخورده بود تازي هیچ وقت قسم شوالیه» .مونه یه شوالیه کمتر براتون می«
  .برادرش نفرت داشت

زمانی این کار قلب سنسا را . اش لم داد و دست سنسا را گرفت پادشاه روي صندلی. ها بلند شد صداي ترومپت
آن مال زمانی بود که هنوز در جواب تقاضایش براي ترحم، سر پدرش را هدیه نگرفته  انداخت، ولی به تپش می

حرکت در جایش  کامالً بی. تر از آن بود که بروز بدهد شد، ولی عاقل اکنون از تماس با او چندشش می. بود
  .ماند

  ».سر مرین ترنت از گارد شاهنشاهی«: جارچی اعالم کرد

اش نقوش طالئی داشت و بر اسبی به سفیدي شیر  صفحات براق زره. رد شدسر مرین از ضلع غربی حیاط وا
اي دوازده  نیزه. ریخت شنلش از پشت سرش مثل میدانی پر از برف می. سوار بود که یال مواجش خاکستري بود

  .قدمی در دست داشت
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ز و برگ آبی و شرابی از سر هابر سوار بر نریان سیاهی با سا» .سر هابر از خاندان ردواین«: جارجی اعالم کرد
. اش مزین به خوشه انگور نشان خاندانش بود آمیزي داشت و زره همان رنگ اهایی ب اش نوار نیزه. شرق وارد شد

ي  ها در مسابقه دانست ایده چه کسی بوده که آن نمی. هاي اجباري ملکه بودند دوقلوها درست مثل سنسا مهمان
  .ان نبودهاحتماالً نظر خودش. جافري شرکت کنند

فریادهاي . هایشان زدند هایشان را پایین آورده و به پهلوي مرکب با عالمت رئیس تشریفات، رقیبان نیزه
ي شدیدي از  ها در وسط میدان با ضربه شوالیه. هاي نشسته در ایوان بلند شد محافظین تماشاچی و لردها و لیدي

هابر ردواین بر اثر . ي کمی از یکدیگر ترکیدند فاصله ي سفید و راه راه به نیزه. چوب و فوالد به هم رسیدند
هاي  ها نیزه در انتهاي نرده، شوالیه. ضربه عقب رفت، ولی به هر صورت که بود خودش را روي زین حفظ کرد

سر هارس ردواین، دوقلوي سر هابر، با فریاد . شان را انداختند و از مالزمینشان جایگزینش را گرفتند شکسته
  .تشویق کردبرادرش را 

ي سر هابر زد، او را از زین انداخت تا با  اش را منحرف کرد و به سینه اما در دور دوم سر مرین نوك نیزه
  .سر هارس فحش داد و دوید تا در خارج کردن برادر مضروبش کمک کند. صداي بلند روي زمین بیفتد

  ».رقابت ضعیف«: پادشاه جافري اعالم کرد

بخش کالهخود سر  هاي عریض سفیدي زینت بال» .هلم رد واچ بیالن سوان از استونسر «: صداي جارچی آمد
موروس از خاندان اسلینت، وارث لرد جینوس از «. بیالن بودند و قوهاي سیاه و سفید روي سپرش نزاع داشتند

  ».هال هارن

موروس » .ي رو ببینا اون کودن افاده«: رسید هو کرد جاف با صدائی بلند که به گوش نیمی از حاضرین می
دانست که  سنسا می. که تنها یک مالزم بود، آن هم یک تازه مالزم، در نگه داشتن نیزه و سپر مشکل داشت

ي نگهبانان شهر  لرد جینوس کسی بیش از فرمانده. ها است و اسلینت از تباري پست بود ي دراز سالح شوالیه نیزه
 .هال و عضو شورا ارتقا داد واي هارننبود، تا اینکه جافري او را به مقام فرمانر

وقتی جافري حکم مرگ پدر را اعالم کرد، . امیدوارم بیفته و آبروش بره، امیدوارم سر بیالن اونو بکشه
سنسا . ي لرد ادارد را گرفت و براي تماشاي پادشاه و حضار بلند کرد جینوس اسلینت کسی بود که سر قطع شده

  .کشید کرد و داد می تمام مدت زاري می
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ي  روي سپرش نیزه. ي سیاه با نقوش طالئی خودش شنل شطرنجی سیاه و طالئی داشت موروس روي زره
دانست که چطور از سپر  اما ظاهراً نمی. خونینی بود که پدرش به عنوان نشان خاندان تازه تاسیسشان برگزیده بود

موروس نیزه را انداخت، براي حفظ تعادل . ردي سر بیالن با تمام قدرت به روي سپر خو استفاده کند و نوك نیزه
موقع افتادن یک پایش در رکاب گیر کرد و اسب فراري، جوان را تا انتهاي نرده . تقال کرد و از دستش داد

هول به دل سنسا نشست؛ آیا خدایان دعاي . غرولند تحقیر جاف بلند شد. کشید و سرش را مرتب به زمین زد
اما وقتی موروس اسلینت را از اسبش جدا کردند، دیدند که خونین ولی . کرده بودندخواهی او را اجابت  انتقام

ي کاهی بهتر از این یکی  شوالیه. تامن، حریفت رو اشتباه انتخاب کردیم«: پادشاه به برادرش گفت. زنده است
  ».کنه مبارزه می

ي مسنی چیره گشت که اسبش  عاقبتش بهتر از برادرش شد و بر شوالیه. بعد نوبت سر هارس ردواین رسید
پیرمرد با تمام شکوه ظاهري که داشت . ي راه راه آبی و سفید بود اي روي زمینه هاي نقره آراسته به شیردال

  ».خودیه نمایش بی«. جافري لب نازك کرد. ي ضعیفی به نمایش گذاشت مبارزه

  ».بهتون اخطار دادم، حشره هستند«: تازي گفت

نگاهش را پایین انداخت و مصمم شد که هر . کرد سنسا را نگران می. رفت ر میاش س پادشاه داشت حوصله
شد، هر حرف غیرعمدي ممکن بود خشمش را  وقتی خلق جافري برتیون تنگ می. اتفاقی هم بیفتد ساکت بماند

  .برانگیزد

  ».الردسر دانتوس سرخ از خاندان ها. لوتار برون، سوار مزدور در خدمت لرد بیلیش«: جارچی داد زد

اي فرسوده که هیچ نشانی نداشت، طبق مقررات در انتهاي غربی حیاط  سوار مزدور، مرد کوچکی با زره
اي با پوششی از ابریشم ارغوانی و سرخ وارد میدان شد،  سرانجام نریان قهوه. حاضر شد، اما از حریفش اثري نبود

جز کالهخود و . ، چند لحظه بعد پیدایش شدشوالیه لنگ لنگان و فحش به لب. اما سر دانتوس سوار آن نبود
اش به شکل وقیحی تاب  پریده بودند و مردانگی پاهایش نحیف و رنگ. ي سینه چیزي به تن نداشت صفحه

ي اسب را گرفت و سعی کرد که سوار  دهنه. تماشاچیان با خشم فحشش دادند. خورد و او به دنبال اسبش بود می
  .توانست به رکاب فرو کند ستاد و شوالیه چنان مست بود که پاي لختش را نمیای حرکت نمی شود، اما حیوان بی

نگاهی در چشمان جافري بود که سنسا خیلی خوب به . همه جز پادشاه... تماشاچیان دیگر غرق خنده بودند
ر سرانجام س. خاطر داشت، همان نگاه که روز صدور حکم اعدام لرد ادارد استارك در سپت جامع بیلور داشت
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: دارش را برداشت و داد زد دانتوس سرخ از کار غیر ممکن دست کشید، روي خاك نشست، کالهخود کاکل
  ».من باختم، برام شراب بیارید«

  ».اش کنید توش خفه! یه بشکه از سرداب«. پادشاه ایستاد

  ».تونید نه، نمی«. سنسا صداي خودش را شنید که نفسش گرفت

  »تی؟چی گف«. جافري سرش را برگرداند

دیوانه شده بود؟ در برابر نصف دربار به او نه گفته بود؟ مقصودي نداشت، . شد که چه گفته سنسا باورش نمی
  .مصرف بود، اما نیت سوئی نداشت سر دانتوس مست و احمق و بی... تنها

  »تونم؟ همچین چیزي گفتی؟ گفتی نمی«

، تنها منظورم این بود که«   ».تون کشتن یه نفر تو روز نامگذاري... رتبدشگونی میاره، اعلیحض... لطفاً

  ».دي، باید تو رو همراهش غرق کنم اگه این همه بهش اهمیت می. گی دروغ می«: جافري گفت

غرقش کنید یا سرش رو قطع «. ریختند کلمات با دستپاچگی از زبانش می» .دم، اعلیحضرت بهش اهمیت نمی«
برام قابل تحمل نیست که . تون نه امروز نه، روز نامگذاري... طفاًاگه مایلید فردا بکشیدش، اما ل... کنید، فقط

  »...گن ها این طور می ي ترانه ها، همه عاقبت وحشتناکی داره، حتی براي پادشاه... دچار شگون بد بشید

  .به خاطرش زجرش خواهد داد. گوید دانست که سنسا دروغ می می. جافري اخم کرد

صدایش یکنواخت » .کنی هر چی روز نامگذاري بکاري، بقیه سال درو می. گه میدختره راست «: تازي غرید
تنها . دانسته این حرف درست بود؟ سنسا نمی. داد که پادشاه حرفش را باور بکند یا نه بود، انگار هیچ اهمیت نمی

  .حرفی بود که با دستپاچگی براي گریز از تنبیه زده بود

احمق رو فردا . ببریدش«. و با انگشت به سر دانتوس اشاره کرد جافري ناراضی روي صندلی جابجا شد
  ».کشم می

لیاقتش اینه که دلقک باشه، نه شوالیه، . شما اون قدر باهوشید که متوجه شدید. همینه، یه احمقه«: سنسا گفت
  ».نداره لیاقت مرگ سریع رو. درسته؟ باید لباس رنگارنگ بهش بپوشونید و مجبورش کنید براتون ادا دربیاره
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. صدایش را بلند کرد» .گه خنگ نیستی شاید اون قدر که مادرم می«. پادشاه مدتی او را برانداز کرد
بوي بخوابی و  تونی پیش مون می. هاي بانوي منو شنیدي، دانتوس؟ از امروز تو دلقک جدید من هستی حرف«

  ».لباس دلقکی بپوشی

متشکرم، «. سرش پرانده بود، به روي زانو بلند شدسر دانتوس که تماس نزدیک با مرگ، مستی را از 
  ».متشکرم. و از شما، بانوي من. اعلیحضرت

: کردند، رئیس تشریفات به لژ نزدیک شد و گفت وقتی یک جفت از محافظین لنیستري شوالیه را خارج می
  »اعلیحضرت، یه رقیب جدید براي برون حاضر کنم یا دور بعد شروع بشه؟«

. شون رو بکشن، اما امروز روز نامگذاري منه دادم همه دستور می. حشره هستند، نه شوالیه اینا. هیچ کدوم«
  ».همه رو از جلوي چشمم دور کن. مسابقه تموم شد

  ».قراره من با مترسک بجنگم«. رئیس تشریفات تعظیم کرد، اما پرنس تامن به آن اندازه مطیع نبود

  ».امروز نه«

  ».خوام بجنگم اما من می«

  ».خواي دم که چی می اهمیت نمی«

  ».تونم مامان گفت که می«

  ».گفت«: پرنسس میرسال موافق بود

  ».بچه نباشید. مامان گفت«: شان کرد پادشاه مسخره

  ».ره که مثل بچه رفتار کنیم ما بچه هستیم، انتظار می«: میرسال با غرور اعالم کرد

  ».بهش جواب بده«. تازي خندید

رئیس، آدمک . برادر من هم ممکن نیست بدتر از اینا نیزه دست بگیره. خیله خب«. دجافري مغلوب شده بو
  ».خواد حشره باشه رو بیار، تامن می
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سنسا از پشت . پاهاي کوتاه کلفتش با قدرت به زمین کوبیدند. تامن با ذوق داد کشید و براي آماده شدن دوید
  ».موفق باشی«: داد زد

حریف تامن جنگجوي . شد، مترسک را در انتهاي دور نرده سرپا کردند یي پرنس زین م موقعی که اسبچه
اي پر از کاه و به قد یک بچه بود و روي محوري سوار بود، در یک دست سپر و در دست دیگرش  چرمی

سنسا به . کسی یک جفت شاخ گوزن روي سر شوالیه بسته بود. اي داشت که نرمپوش رویش کشیده بودند نیزه
اما عمویش لرد رنلی، برادر رابرت ... پدر جافري، پادشاه رابرت، شاخ روي کالهخودش داشت خاطر آورد که

  .نیز همین رسم را داشت؛ کسی که خائن شده و با ادعاي پادشاهی تاجگذاري کرده بود

کاکل درازي از پرهاي سرخ روي . اي و ارغوانی پرنس را بستند ي مجلل نقره یک جفت مالزم بندهاي زره
الهخودش شکفته بود و شیر لنیستر و گوزن تاجدار برتیون در کنار هم روي سپرش جست و خیز تاج ک

ي سرخ، قدم جلو  ي نظامی قلعه ها کمکش کردند که سوار شود و سر اران سنتگار، فرمانده مالزم. کردند می
متناسب با دست  اي به شکل برگ داشت و شمشیر تیغه. اي کندي را به دست تامن داد گذاشت و شمشیر نقره

  .پسري هشت ساله ساخته شده بود

، به اسبش مهمیز زد و مسیر پوشیده »!کسترلی راك«اش داد زد  با صداي زیر پسرانه. تامن شمشیرش را باال برد
لیدي تاندا و لرد جایلس تشویق ناهماهنگی را آغاز کردند و . از خاك سفت را به سمت مترسک آغاز کرد

  .پادشاه ساکت در افکارش فرو رفته بود. ها افزود سنسا صدایش را به آن

ي  ي تندي واداشت، شمشیرش را با حرارت تکان داد و موقع عبور، ضربه تامن اسب کوچکش را به یورتمه
تامن از . ي سختی به پشت سر پرنس زد اش دور زد و ضربه مترسک چرخ زد، نیزه. قاطعی روي سپر شوالیه زد

شمشیرش به دور . اي پر از ظروف قدیمی صدا داد با برخورد به زمین مثل کیسهي جدیدش  زین پرت شد، زره
پادشاه جافري بلندتر و بیشتر از همه . پرید، اسبش راهش را در طول حیاط ادامه داد، موجی از استهزا بلند شد

  .خندید

  .دراهش را به خارج لژ پیدا کرد و به سمت برادر کوچکش دوی» .آخ«: پرنسس میرسال نالید

برادرتون شاید . باید همراه خواهرتون برید«: به پادشاه گفت. اي یافت سنسا در خودش شهامت بوالهوسانه
  ».زخمی شده باشه
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  »که چی؟«. جافري شانه باال انداخت

توانست جلوي  سنسا ظاهراً نمی» .باید بهش کمک کنید که بلند شه و بهش بگید چقدر خوب سواري کرده«
  .خودش را بگیرد

  ».گن بهش سواري خوب نمی. اون از اسب پرت شد و روي خاك افتاد«: شاه متذکر شدپاد

  ».خواد یه بار دیگه امتحان کنه می. ببینید، پسره شهامت داره«. تازي به میان حرفشان پرید

. شد اگه تامن به جاي جافري برادر ارشد بود چی می. کردند که سوار اسبش شود به پرنس تامن کمک می
  .کرد با تامن ناراحتم نمیازدواج 

زنجیرها به صدا درآمدند و در آهنی باال کشیده شد، لوالهاي آهنین . صداي دروازه غافلگیرشان کرد
به خاطر » کی بهشون گفت که دروازه رو باز کنن؟«: جاف پرسید. ي عظیم گشوده شد چرخیدند و دروازه

  .بودي سرخ روزها بود که بسته  ي قلعه آشوب در شهر، دروازه

کلگان دست بر شمشیر به پادشاه . همراه تلق تلق فلز و سم اسب، ردیفی از سواران از زیر در آهنی وارد شدند
کردند شیر طالئی لنیستر  ها ژولیده و غبار آلود بودند، با این وجود پرچمی که حمل می مالقاتی. نزدیک شد
ازان لنیستري را پوشیده بودند، اما بیشترشان سواران ي سرخ سرب تعداد کمی ردا و زره. ي ارغوانی بود روي زمینه

ي دیگري  و عده... هاي تیزشان کور کننده بود ها را داشتند و برق سالح و سربازان مزدوري بودند که انواع زره
هاي ترسناك  ي پیر بیرون آمده بودند، از آن قصه هاي ننه هاي هیوال مانندي که از یکی از قصه نیز بودند، وحشی

اي  هاي آشفته دیده بود، موهاي دراز و ریش هاي مندرس و چرم آب ها پوستین پوشش آن. ه برن عاشقشان بودک
برخی بانداژ خونین روي پیشانی داشتند یا دستشان دور گردن بود، برخی چشم، گوش یا چند انگشت . داشتند
  .نداشتند

ي ملکه به جلو و عقب تاب  برادر کوتولهها، سوار بر اسب سرخ بلندي که زین عجیبی داشت،  در میان آن
اش  گذاشته بود که ریشش رشد کند و صورت گود رفته. گفتند خورد؛ تیریون لنیستر، کسی که به او جن می می

افسار را با . هاي سفید اش پالتو پوست سیاه رنگی بود با خط روي شانه. را بپوشاند؛ انبوه زرد و سیاهی از موي زبر
و دست راستش با ابریشم سفید از گردنش آویزان بود، غیر از آن به همان مضحکی بود  دست چپ گرفته بود
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ترین  با آن پیشانی برجسته و چشمان ناهمسان، همچنان زشت. که سنسا از مالقاتش در وینترفل به یاد داشت
  .مردي بود که سنسا از شانسش دیده بود

. کشید، مستقیم عرض حیاط را تاخت با ذوق داد می با این وجود، تامن به اسبش مهمیز زد و در حالی که
هاي عظیم الجثه که صورتش زیر انبوه مو چندان مشخص نبود، پسرك را با تمام وزن زره از  یکی از وحشی

هاي یک نفس  ي تامن زد و خنده تیریون به پشت زره. اش روي زمین گذاشت روي زین بلند کرد و کنار دائی
میرسال پشت سر برادرش به . د، و سنسا با حیرت متوجه شد که آن دو همقد هستندپسرك از دیوارها منعکس ش

  .دو آمد و کوتوله کمرش را گرفت، در یک دایره او را چرخاند

اش را بوسید و لنگ لنگان عرض  مرد کوچک بعد اینکه او را دوباره روي زمین گذاشت، به نرمی پیشانی
  .حیاط را به سمت جافري پیمود

ي کمی تعقیبش کردند؛ سرباز مزدور سیه مو و سیه چشمی که حرکاتش به مانند  افرادش به فاصله دو نفر از
تامن و میرسال پشت . اي خالی به جاي چشمی که در جایش نبود اي شکارچی بود و جوانی مردنی با حدقه گربه

  .ها آمدند سر آن

  ».اعلیحضرت«. کوتوله جلوي پادشاه به روي یک زانو تعظیم کرد

  ».تو«: افري گفتج

  ».تري تدارك دیدي ترت حتماً خوشامدگویی مودبانه ی و بزرگئهر چند براي دا. من«: جن موافقت کرد

  ».گفتند که مردي می«: تازي گفت

. هایش سبز، یکی سیاه بود و هر دو سرد بودند یکی از چشم. تر نگاهی انداخت مرد کوچک به مرد بزرگ
  ».ه با سگشکردم، ن من با پادشاه صحبت می«

  ».من خوشحالم که نمردي«: پرنسس میرسال گفت

هاتون بهتون  بانوي من، به خاطر از دست رفته«. تیریون به سنسا رو کرد» .من هم همین عقیده رو دارم، دخترم«
  ».خدایان واقعاً ظالمند. گم تسلیت می
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هاي سنسا متاسف  دست رفتهچطور ممکن بود که او به خاطر از . رسید سنسا حرفی در جواب به ذهنش نمی
  .کرد؟ ظالم خدایان نبودند، جافري بود اش می باشد؟ مسخره

  ».ي تو هم متاسفم، جافري براي از دست رفته«: جن گفت

  »کدوم از دست رفته؟«

قبل از تو . ي بد اخالق با ریش سیاه؛ اگه به خودت فشار بیاري یادت میاد اعلیحضرت پدرت؟ یه مرد گنده«
  ».شاه بود

  ».بله، خیلی غم انگیز بود، یه گراز کشتش. ه، اونآ«

  »کنن، اعلیحضرت؟ اینه داستانی که تعریف می«

ي یک  سپتا موردان عادت داشت چه بگوید؟ زره. سنسا احساس کرد که باید حرفی بزند. جافري اخم کرد
م شما رو اسیر گرفت، ام که مادر خیلی شرمنده«: اش را به تن کرد و گفت زره. بانو نزاکت اوست، همین بود

  ».سرورم

ها شاید  ي خیلی زیادي به خاطرش متاسفند و قبل از اینکه کار من تموم بشه، بعضی عده«: تیریون پاسخ داد
تونم پیدا  جافري، مادرت رو کجا می. تون از شما سپاسگزارم اما به خاطر همدردي... بیشتر حسرتش رو بخورند

  »کنم؟

نگاه خشمگینی به سنسا انداخت؛ » .بازه برادرت جیمی مدام تو جنگ می. ي منپیش شورا«: پادشاه پاسخ داد
ها اسیر گرفتنش و ما ریورران رو از دست دادیم و برادر احمقش حاال به خودش  استارك«. انگار تقصیر او بود

  ».گه شاه می

  ».گه این روزها هر جور آدمی به خودش شاه می«. اي زد کوتوله لبخند رندانه

. خب. بله«. رسید دانست چه برداشتی از این حرف داشته باشد، مشکوك و ناراضی به نظر می یجاف نم
  »تولد آوردي؟ ي برام هدیه. یئخوشحالم که نمردي، دا

  ».عقلم. بله«
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  ».تامن، میرسال، بیایید. دادم سر راب استارك رو ترجیح می«: جاف با نگاه به سنسا گفت

اگه جاي تو بودم مواظب زبونم «: راه افتادن به دنبال سرورش هشدار دادقبل . سندور کلگان کمی معطل کرد
  ».شدم، کوچولو می

. تواند بزند به ذهنش فشار آورد که چه حرف دیگري می. سنسا با کوتوله و هیوالهایش تنها مانده بود
  ».دستتون زخمی شده«: سرانجام

» .با افتادن از اسب از دستش در رفتم. زدفورك منو با گرز  هاي شما موقع جنگ گرین یکی از شمالی«
ي پدرتونه که این همه  به خاطر غصه«. آمیزتر شد صورت سنسا را با دقت برانداز کرد و لبخندش محبت

  »غمگینید؟

من به «. واکنشی بود که سریع آموخته بود» .و برادرم و مادرم هم خائند. پدرم خائن بود«: سنسا فوراً پاسخ داد
  ».فادارمجافري عزیزم و

  ».ها به وفاداري آهو بین گرگ. شکی نیست«

  .با اضطراب اطراف را دید زد، اما کسی آن قدر نزدیک نبود که بشنود» .شیرها«: بدون فکر زمزمه کرد

خورم که گازت  من فقط یه بچه شیرم دخترم، و قسم می«. لنیستر دست دراز کرد و دست او را گرفت و فشرد
  ».کار واجب با ملکه و شورا دارم. ولی عجالتاً باید عفوم کنید«: تسر خم کرد و گف» .نگیرم

نسبت به جافري . شد سنسا دور شدن او را تماشا کرد؛ بدنش با هر قدم مثل موجودي مسخره چپ و راست می
 اون به هر حال یه لنیستره، برادر ملکه و دائی. زنه، اما ملکه هم با من مهربون بود با محبت بیشتري حرف می

کرد و به او اعتماد  زمانی پرنس جافري را از ته قلب دوست داشت و مادرش را تحسین می. جاف، دوست نیست
  .شد سنسا هرگز دوباره مرتکب آن اشتباه نمی. آن عشق و اعتماد را با سر پدرش جواب داده بودند. داشت
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. اي را داشت پوشیدهدر پوشش سرد گارد شاهنشاهی، سر مندون مور ظاهر جسد کفن 

  ».ي شورا بشه علیاحضرت دستور دادند، کسی نباید مزاحم این جلسه«

. تیریون طومار را از آستینش درآورد» .شم، سر من مزاحمت کوچکی حساب می«
  ».این مهرشه. اي از پدرم، لرد تیریون لنیستر، دست پادشاه، هستم حامل نامه«

انگار تیریون کودنی بود » .مایل نیستند که کسی مزاحمشون بشهعلیاحضرت «: سر مندون آهسته تکرار کرد
  .که بار اول نشنیده بود

ترین بین  دهد و به همین خاطر خطرناك ي مور هیچ چیز از نیتش را بروز نمی جیمی یک بار گفته بود قیافه
. کرد اي استقبال می نهتیریون اکنون از هر نشا. اعضاي گارد شاهنشاهی است، البته طبق معمول به استثناي خودش

کشتند، اما اگر کارش را با کشتن یکی از  کشید، بران و تیمت احتماالً شوالیه را می اگر کار به شمشیر می
گذاشت که این مرد  با این وجود اگر می. کرد به هیچ وجه صورت خوشی نداشت محافظین جافري آغاز می

هاي من  سر مندون، با همراه«. ادار به لبخند زدن کردماند؟ خودش را و دکش کند، چه چیزي از اقتدارش می
شاید سر واریس ایگان رو به خاطر . و این برانه. این تیمت پسر تیمته، دست سرخ مردان سوخته. آشنا نیستید

  »ي محافظین لرد ارن؟ بیارید، فرمانده

  .ري از زندگیهاي سر مندون خاکستري کم رنگی بود، به شکل عجیبی راکد و عا چشم» .شناسم می«

  ».شناختی می«: بران با لبخند باریکی تصحیح کرد

  .کند ها لطف نکرد که به حرفشان توجه می اي به آن سر مندون هیچ نشانه

کنید در  لطف می. ام رو تقدیم کنم، سر به هر صورت من الزمه خواهرم رو ببینم و نامه«: تیریون دوستانه گفت
  »رو برامون باز کنید؟

تیریون کم مانده بود براي ورود متوسل به زور شود که سر مندون ناگهان کنار . فید پاسخ ندادي س شوالیه
  ».اونا اجازه ندارن. تونید وارد بشید شما می«. کشید

 تیریون
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تیریون لنیستر با احساس بلند قامت بودن از . از اولین آزمون قبول شده بود. یک پیروزي کوچک اما شیرین
خواهرش سرسی با لحنی که به . کوچک پادشاه، بحثشان را ناگهان قطع کردندپنج عضو شوراي . در گذشت

  ».تو«: رساند گفت یک نسبت ناباوري و انزجار را می

هاي والریائی دو طرف  تیریون براي تحسین جفت ابوالهول» .معلوم شد که جافري ادبش رو از کجا یاد گرفته«
سرسی همان طور که یک سگ قادر به بو کشیدن . است در ایستاد تا نشان بدهد که چقدر از خودش مطمئن

 .شد ترس است متوجه ضعف می

  .داشتنی خواهرش نبود ترین اثري از محبت در چشمان سبز دوست کوچک» اینجا چکار داري؟«

اي را مقابل  قیدي به سمت میز آمد و طومار محکم لوله شده با بی» .اي از طرف پدرمون هستم حامل نامه«
  .تها گذاش آن

لرد تایوین چقدر لطف «. اش آن را چرخاند هاي لطیف پودر زده واریس خواجه نامه را برداشت و با دست
اي از قالبی بودن  هیچ نشانه«. واریس مهر را به دقت بررسی کرد» .و موم مهرشون چه طالئی خوشرنگیه. کردن

  ».خوره به چشم نمی

  .مهر را شکست و طومار را گشود. سرسی آن را از دست او قاپید» .البته که واقعیه«

خواهرش صندلی شاه را براي خودش برداشته بود؛ از قرار معلوم جافري . تیریون موقع مطالعه تماشایش کرد
داد؛ براي همین تیریون از صندلی دست باال  بیش از رابرت به خودش زحمت حضور در جلسات شورا را نمی

  .مناسب اوضاع به نظرش رسید. رفت

ازمون خواسته . مضحکه، پدرم برادرم رو فرستاده تا جایگاهش رو در شورا اشغال کنه«: انجام گفتملکه سر
  ».که تیریون رو در مقام دست پادشاه بپذیریم، تا زمانی که شرایط حضور خودش فراهم بشه

ستقبال ظاهراً باید ازشون ا«. استاد بزرگ پایسل ریش مواج سفیدش را نوازش کرد و متفکرانه سر جنباند
  ».کنیم
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اي که بیش از اندازه از خودش  جینوس اسلینت تاس با آن غبغبش به قورباغه شباهت داشت، قورباغه» .حتماً«
ي بد یمن توي آسمون، آشوب  همه جا شورش، اون نشانه. ما عاجزانه به شما محتاجیم، سرورم«. راضی بود

  »...ها رو گرفته ي خیابون همه

و اما تو، . هاي شما مسئول حفظ نظم هستند ا تقصیر کیه، لرد جینوس؟ ردا طالئیو این«: سرسی با تشر گفت
  ».خوري تیریون، در میدان نبرد بیشتر به دردمون می

ترم و نگه داشتن  روي صندلی از زین راحت. ي کافی از جنگ سهم داشتم، ممنون نه، من به اندازه«. خندید
هاي  ها براي غرش طبل، برق آفتاب روي زره، اسب اشتیاق این. دم جام شراب رو به تبر جنگی ترجیح می

کشن؟ خب، طبل سرم رو به درد میاره، آفتاب منو توي زره مثل غاز جشن  باشکوه جنگی که خرناس می
در مقایسه با . نه اینکه شاکی باشم. کشن هاي جنگی همه جا رو به کثافت می پزه و اون اسب محصول می

  ».دم ها ازش لذت بردم، طبل و گه اسب و نیش مگس رو ترجیح می ارني  نوازي که در دره مهمان

  ».یه مرد همفکر با خودم. خوب گفتی، لنیستر«. فینگر خندید لیتل

الزمه با هم صحبت داشته . ي فوالد والریائی لبخند زد ي استخوان اژدها و تیغه تیریون به یاد خنجري با دسته
ها  به آن. کننده خواهد یافت یا نه لرد پتایر این موضوع را هم سرگرم دانست که آیا نمی. باشیم و خیلی زود

  ».لطفاً اجازه بدید هر کمک کوچکی که ازم برمیاد براتون انجام بدم«: گفت

  »چند سرباز با خودت آوردي؟«. سرسی نامه را دوباره خواند

  ».به هر حال درگیر جنگه. پدر میل نداشت از مال خودش دست بکشه. عمدتاً افراد خودم. چند صد تا«

استون بادبان بکشه، چند صد سرباز به چه درد  اگه رنلی به سمت شهر پیشروي کنه یا استنیس از درگون«
. کنه پادشاه با موافقت شورا دست رو تعیین می. فرسته خوام و پدرم یه کوتوله برام می خوره؟ من یه ارتش می می

  ».جافري پدرمون رو انتخاب کرده

  ».ون منو انتخاب کردهو پدرم«

  ».نه بدون رضایت جاف. تونه همچین کاري بکنه نمی«
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سروران . هاله اگه مایلی مشکل رو با لرد تایوین حل کنی، ایشون با قشونش در هارن«: تیریون مودبانه گفت
  ».من، لطف کنید و اجازه بدید با خواهرم خصوصی صحبت کنم

حتماً خیلی حسرت صداي شیرین «. ه روي پاهایش برخاستاي که داشت ب واریس با آن لبخند مزورانه
هاي مملکت  گرفتاري. سروران من، لطفاً بذارید چند لحظه بهشون فرصت بدیم. خواهرتون را دارید

  ».تونن صبر کنن ي ما می زده مصیبت

رین نفر فینگر آخ لیتل. جینوس اسلینت دودل و استاد بزرگ پایسل غرق فکر بود، ولی به هر حال برخاستند
  »به پیشکار بگم که توي برج میگور براتون اتاق آماده کنه؟«. بود

  ».کنم متشکرم لرد پتایر، اما من اقامتگاه سابق لرد استارك در برج دست رو اشغال می«

  »دونی؟ عاقبت دو دست آخرمون رو که می. تري هستی، لنیستر از من آدم شجاع«. فینگر خندید لیتل

  »گی چهار؟ منو بترسونی، چرا نمیخواي  دو؟ اگه می«

هاي قبل از لرد ارن با عاقبت شومی در برج روبرو شدند؟ متاسفانه  دست«. فینگر ابرو باال برد لیتل» چهار؟«
  ».تر از اون بودم که اعتناي چندانی بهشون بکنم کوچک

فرصت استقرار در آخرین دست ایریس تارگرین موقع غارت بارانداز پادشاه کشته شد، هر چند شک دارم «
و قبل اونا دو نفر بودند . شخص قبل از اون رو زنده سوزوندند. تنها دو هفته دست بود. برج رو پیدا کرده باشه

فکر کنم پدرم آخرین . شانس محسوب کردند که بدون ملک و ثروت در تبعید مردند، تازه خودشون رو خوش
  ».رانداز پادشاه رو ترك کرددستی بود که بدون گزندي به آبرو، اموال و بدنش با

  ».تر براي اینکه شخصاً اقامت در سیاهچال رو ترجیح بدم مبهوت کننده؛ و همه دلیل محکم«: فینگر گفت لیتل

شجاعت و حماقت خویشاوند هستند، حداقل من «: تیریون در ذهنش گفت شاید به این آرزو برسی، اما گفت
گذاشته شده باشه، امیدوارم اون قدر کوچک باشم که بدون به هر نفرینی که روي برج دست . این طور شنیدم

  ».چشم اومدن ازش فرار کنم

فینگر لبخند زد، استاد بزرگ پایسل همراه تعظیمی موقرانه، پشت سر آن دو  جینوس اسلینت خندید، لیتل
  .خارج شد
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مون  ه با درس تاریخ ذلهامیدوارم پدر این همه راه تو رو نفرستاده باشه ک«: وقتی تنها شدند خواهرش گفت
  ».کنی

  ».چقدر حسرت شنیدن صداي شیرینت رو داشتم«. تیریون آه کشید

پدر عقلش رو از دست داده؟ یا . کشیدند چقدر حسرت کشیدم که کاش زبون اون خواجه رو با انبر داغ می«
کنه؟  ه من تحمیل میچرا تو رو ب«. یک بار دیگر آن را خواند و رنجشش شدیدتر شد» این نامه رو جعل کردي؟

ي جافري  من نایب السلطنه«. ي لرد تایوین را بین انگشتانش مچاله کرد نامه» .خواستم خودش شخصاً بیاد می
  »!هستم و بهش دستور سلطنتی فرستادم

اولین نفر . تونه این کار رو بکنه ارتش نسبتاً بزرگی داره و می. اعتنائی کرد و اون بهت بی«: تیریون متذکر شد
  »مگه نه؟. م نیسته

اگه اعالم کنم که این نامه جعلیه و بهشون بگم که تو «. دید تیره شدن صورت او را می. دهان سرسی سفت شد
  ».دم که کسی بهت اعتنائی نکنه رو به سیاهچال بندازن، بهت قول می

با . ر پایش بشکندیک قدم اشتباه کافی بود تا زی. رود دانست که حاال دارد روي یخ سست راه می تیریون می
اما خواهر عزیز، چرا منو که . کسی که ارتش داره. هیچ کس، پدرمون کمتر از همه«: لحن دوستانه موافقت کرد

  »این همه راه رو براي کمک به تو اومدم به سیاهچال بندازي؟

  ».حضور پدر بود که دستور دادم. من به کمک تو احتیاج ندارم«

  ».خواي یه که میبله، اما جیمی کس«: آهسته گفت

ي او را به مانند یکی از  قیافه. کرد، اما تیریون با او بزرگ شده بود خواهرش خودش را زیرك تصور می
  »...جیمی«. دید خواند و اکنون خشم و ترس و عجز را می اش می هاي مورد عالقه کتاب

دم که  ت کن و بهت قول میاز من حمای. ي تو برادر من هم هست به اندازه... «: تیریون وسط حرفش پرید
  ».جیمی رو آزاد کنیم و بدون آسیب پیشمون برگرده

  ».چطور؟ استارك پسر و مادرش بعیده فراموش کنند که ما سر لرد ادارد رو بریدیم«: خواست بداند سرسی می
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  ».تر رو تو حیاط پیش جافري دیدم درسته، ولی تو هنوز دخترهاش رو داري، مگه نه؟ دختر بزرگ«

وقتی رابرت مرد، مرین ترنت رو فرستادم که . تر رو هم دارم، اما دروغه ي کوچک شایع کردم که بچه. اسنس«
. احتماالً مرده. از اون موقع کسی اونو ندیده. اونو بگیره، اما معلم رقص عوضی دخالت کرد و دختره فرار کرد

  ».ي زیادي مردند اون روز عده

در مورد «. کرد ستارك را داشته باشند، اما به نظرش یکی کفایت میتیریون امیدوار بود که هر دو دختر ا
  ».هامون در شورا بگو دوست

  »مگه چه عیبی دارند؟«. خواهرش به در زل زد

وقتی ازش جدا شدم، فکرش این بود که سر اونا کنار سر لرد . اش رو به اونا از دست داده پدر ظاهراً عالقه«
  »از وفاداریشون اطمینان داري؟ بهشون اعتماد داري؟«. میز به جلو خم شدروي » .اي داره استارك چه منظره

کنه که اونا بهمون نارو  پدر فکر می. بهشون احتیاج دارم. من به هیچ کس اعتماد ندارم«: سرسی با تشر گفت
  »زنن؟ می

  ».بیشتر یه شکه«

  »دونه؟ چرا؟ چی می«

این . ه پسر تو، سري طوالنی از حماقت و ضایعه بودهدونه که سلطنت کوتا می«. تیریون شانه باال انداخت
  ».کنه هاي خیلی بدي می کنه که کسی داره به جافري توصیه مطرح می

. همیشه خود راي بوده. هاي خوب نداشته جاف کمبود توصیه«. اي به او انداخت سرسی نگاه جستجوگرانه
  ».خوان کنه، نه هر کار که ازش میحاال که پادشاهه، باور داره که باید هر کار که دوست داره ب

  »کار جافریه؟... ي ادارد استارك این قضیه. ذارن ها اثر عجیبی روي سري که زیرشونه می تاج«

اون مرد براي . بهش توصیه شده بود که استارك رو عفو کنه، اجازه بده که سیاه بپوشه«. ملکه اخم کرد
ي خودش دونست که  کردیم، اما جاف وظیفه صلح می رفت و شاید با پسرش همیشه از سر راهمون کنار می

و . کردم؟ جلوي نصف شهر سر لرد ادارد رو خواست چکار باید می. نمایش بهتري براي جمعیت ترتیب بده
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اي از  اي جلو رفتند و قد اون مرد رو کوتاه کردند؛ بدون هیچ اجازه هیچ مالحظه جینوس اسلینت و سر ایلن بی
کنه که در مورد نیتمون بهش دروغ گفتیم و با ریختن خون به  سپتون اعظم ادعا می«. دستش مشت شد» !من

  ».حرمتی کردیم سپت بیلور بی

ي عالی کی  پس این لرد اسلینت در نقشه سهم داشته، مگه نه؟ بهم بگو این ایده. جا نیست ظاهراً حرفش بی«
  »هال رو بهش اعطا کنند و عضو شورا بشه؟ بود که هارن

چید و به  ادارد استارك با رنلی توطئه می. هاي اسلینت رو الزم داشتیم ما ردا طالیی. فینگر ترتیبش رو داد لیتل«
با تمام این . ممکن بود همه چیز رو از دست بدیم. لرد استنیس نامه نوشته بود که سلطنت رو بهش پیشنهاد کنه

  »...گفت هاي پدرش رو نمی و تمام نقشه اومد اگه سنسا پیشم نمی. احوال، کم مونده بود ببازیم

  .رسیده؛ مهربان و مودب سنسا همیشه دختر شیرینی به نظر می» واقعاً؟ دختر خودش؟«. تیریون حیرت کرد

کرد، تا اینکه سر پدرش رو برید و اسمش رو ترحم  براي جافري هر کاري می. دختره داغ عشق بود«
  ».آخر عشق بود. گذاشت

باز . هاش داره ي زیردست اعلیحضرت روش منحصر به فردي براي جذب عالقه«: ج گفتتیریون با لبخندي ک
  »ي جافري بود که سر باریستان سلمی از گارد شاهنشاهی عزل بشه؟ هم خواسته

واریس سر باریستان رو پیشنهاد . خواست کسی به خاطر مرگ رابرت سرزنش بشه جاف می«. سرسی آه کشید
فرماندهی گارد شاهنشاهی و یه جا در شوراي کوچک رو داد و به جاف اجازه داد چرا که نه؟ به جیمی . کرد

ي  ما آماده بودیم که به سلمی زمین و خونه. خیلی به سندور کلگان عالقه داره. که به سگش استخون بندازه
  ».مانند پیشنهاد بدیم، بیشتر از چیزي که پیرمرد احمق لیاقت داشت قلعه

ي لجن  خواستند جلوي دروازه هاي اسلینت رو که می احمق دو تا از ردا طالییشنیدم که اون پیرمرد «
  ».دستگیرش کنند کشته

ره با  اون قدر که ازش انتظار می. فرستاد جینوس باید افراد بیشتري می«. رسید خواهرش ناراضی به نظر می
  ».کفایت نیست
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اون و جیمی تنها . ي گارد رابرت برتیون بود ندهسر باریستان فرما«: تیریون با نکته سنجی به او یادآوري کرد
ي  کنند که درباره مردم عامی در موردش همون طور صحبت می. هاي هفت نفر ایریس تارگرین هستند بازمانده

باك رو در کنار  به نظرت وقتی باریستان بی. کنند اي و پرنس ایمون شوالیه اژدها صحبت می سروین سپر آینه
  »گن؟ یس برتیون ببینند چی میراب استارك یا استن

  ».اینو در نظر نگرفته بودم«. سرسی به کنار نگاه کرد

  ».ها و رام کردن پسر تو براي پایان بخشیدن به این حماقت. براي همینه که منو فرستاد. پدر متوجه شد«

  ».شه تر از من نمی جاف دست تو سر براه«

  ».شاید بشه«

  »چرا از تو اطاعت بکنه؟«

  ».کنی که دردش بیاد که تو هیچ وقت کاري نمیدونه  می«

  ».ذارم که به پسرم صدمه بزنی، مخت عیب داره کنی می اگه خیال می«. سرسی چشم نازك کرد

جافري از طرف من همون قدر «: به او اطمینان داد. سرسی مثل همیشه نکته را نگرفته بود. تیریون آه کشید
دست او را » .اش براي مطیع بودن بیشتره تهدید احساس بکنه انگیزه مورد حمایته که از طرف تو، اما تا وقتی

خواد  پسرت اگه می. به من محتاجی، چه حاضر باشی اقرار کنی چه نباشی. دونی که من برادرتم می«. گرفت
  ».امیدي به حفظ اون تخت زشت آهنی داشته باشه، به من احتیاج داره

  ».گر بودي تو همیشه حیله«. او گذاشته خواهرش ظاهراً مبهوت بود که دست روي دست

  .لبخند زد» .هاي کوچک خودم رو داشتم حیله«

اگه قبولت کنم، تو به اسم دست پادشاهی، اما در . اما اشتباه نکن تیریون... شاید ارزش امتحان داشته باشه«
ضایت من کاري دي و بدون ر ها و مقاصدت رو قبل از اجرا به من اطالع می ي نقشه همه. واقع دست منی

  »متوجه هستی؟. کنی نمی

  ».اوه، بله«
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  »کنی؟ موافقت می«

پس حاال که اهداف مشترك «. مادام که بهت احتیاج دارم» .من در اختیارتم، خواهر«. دروغ گفت» .حتماً«
رد، گفتی که باعث مرگ لرد ادارد جافري بود، واریس سر باریستان رو اخراج ک. داریم، نباید رازي بینمون باشه

  »کی جان ارن رو کشت؟. فینگر رو دستمون گذاشت لرد اسلینت رو لیتل

  »از کجا بدونم؟«. سرسی دستش را پس کشید

  »اي رسیده؟ کنجکاوم چطور به همچین ایده. کنه کار من بوده ي عزادار ایري ظاهراً فکر می بیوه«

... اشاره کرد که لرد ارن مشکوك بود. زد اون ادارد استارك ابله همین اتهام رو به من. دونم مطمئناً من نمی«
  »...خب، باور داشت... یا

  »دي؟ که تو به برادر عزیزمون جیمی می«

  .سرسی به او سیلی زد

به من مربوط نیست که با چه کسی «. اش را مالش داد تیریون گونه» کنی به کوري پدر هستم؟ فکر می«
  ».کنی، ولی براي اون یکی نه که پاهات رو براي یه برادر باز میهر چند به نظرم زیاد عادالنه نیست ... خوابی می

  .سرسی به او سیلی زد

ي با کالس رو ترجیح  راستش رو بخواي، من یه جنده. کنم مهربون باش سرسی، فقط دارم باهات شوخی می«
  ».بینه هیچ وقت نفهمیدم که جیمی به جز انعکاس خودش چی در تو می. دم می

  .زدسرسی به او سیلی 

  ».اگه به این کار ادامه بدي، شاید عصبانی شدم«. سوختند، با این وجود لبخند زد هایش سرخ بودند و می گونه

  »چرا باید به عصبانیتت اهمیت بدم؟«. این حرف جلوي دست او را گرفت

رابرت رو چطور . من چند تا دوست تازه دارم که هیچ ازشون خوشت نخواهد اومد«: تیریون اقرار کرد
  »کشتی؟
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ره، بهش شراب قوي  لنسل وقتی دید که داره سراغ گراز می. ما فقط کمکش کردیم. خودش باعثش بود«
کودن بدبو . تر از اونی که بهش عادت داشت تر، سه برابر قوي سرخ تلخی که دوست داشت، ولی غلیظ. داد

، اما یه مشک رو خالی کرد و اش رو دور بریزه تونست بقیه خواست می هر وقت می. بدقواره ازش خوشش اومد
هیچ گرازي این . کاش تو ضیافت بودي، تیریون. ي کار رو انجام داد گراز بقیه. به لنسل گفت یکی دیگه بیاره

  ».داد ي پیروزي می با قارچ و سیب پختند و مزه. همه لذیذ نبوده

را دوست داشت، با وجود  تیریون تا حدي رابرت برتیون» .الحق که تو براي بیوه بودن خلق شدي، خواهر«
حاال اگه «. بدون شک تا حدي به این خاطر که خواهرش آن همه از او نفرت داشته... زنی بود اینکه کودن الف

  .به پهلو برگشت و هر طور که بود از صندلی پایین آمد» .رم سیلی زدنت تموم شده، من می

  ».خواي جیمی رو آزاد کنی طور میخوام بدونم چ می. ي رفتن ندادم بهت اجازه«. سرسی اخم کرد

فعال قصد دارم تو . مونن، باید تا یه حدي پرورش داده بشن ها مثل میوه می نقشه. گم وقتی دونستم بهت می«
قبل «. تیریون دستش را روي سر ابوالهول کنار در گذاشت» .ها سواري کنم و این شهر رو ارزیابی کنم خیابون

از دست دادن هر دو دختر به . ینان حاصل کن که بالیی سر سنسا استارك نیادلطفاً اطم. رفتن یه خواهش دارم
  ».صالح نیست

بران کنار او . بیرون اتاق شورا، تیریون با سر از سر مندون تشکر کرد و راهش را در راهروي دراز ادامه داد
  »دست سرخ ما کجاست؟«: تیریون پرسید. از تیمت پسر تیمت اثري نبود. آمد

  ».امثال اون براي انتظار در تاالر خلق نشدن. کرد که باید اطراف رو بگردهاحساس «

شان در کوهستان ماه با خودش آورده بود ایه نشینانی که تیریون از پناهگاه کوه» .امیدوارم آدم مهمی رو نکشه«
توهین عمدي یا فرضی جو نیز بودند، بعید نبود که هر نوع  به نوع خود وفاداري شدیدي داشتند، اما مغرور و کینه

شون جا و  و وقتی مشغول این کاري، رسیدگی کن که به بقیه. سعی کن پیداش کنی«. را با فوالد پاسخ بگویند
ها رو پیش برادران  خوام، اما نذار که پیشکار کالغ سنگی ي زیر برج دست رو براي اونا می سربازخونه. غذا برسه

  ».باید خوابگاه جداي اختصاصی خودشون رو داشته باشن ماه سکنی بده و بهش بگو که مردان سوخته

  »ري؟ تو کجا می«

  ».گردم من به سندان شکسته برمی«
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  ».ها خطرناکه گن خیابون خواي؟ می اسکورت نمی«. بران گستاخانه لبخند زد

ادش بیاد الزمه که ی. کنم که من هم یه لنیسترم زنم و بهش یادآوري می ي محافظین خواهرم سر می به فرمانده«
  ».به کسترلی راك قسم خورده، نه به سرسی یا جافري

. ي سرخ خارج شد پوش لنیستري از قلعه یک ساعت بعد، تیریون به همراه یک دوجین از محافظین ارغوانی
به خاطر قیر و فساد . گذشتند، متوجه سرهایی شد که روي دیوار علم کرده بودند موقعی که از زیر در آهنین می

خوام فردا اونا برداشته شده  ، می1فرمانده ویالر«. ند و خیلی وقت بود که دیگر قابل تشخیص نبودندسیاه بود
تشخیص اینکه هر کدام مال کدام بدن است البد دشوار » .اونا رو براي تمیز کردن به خواهران صامت بده. باشن
  .واجب بود ها ي جنگ نیز حفظ برخی حرمت در بحبوحه. شد، اما انجامش ضروري بود می

ي آخر رو پر نکردند سرهاي خائنین روي  اعلیحضرت گفته که مایلند تا زمانی که سه نیزه«. ویالر مردد بود
  ».دیوار بمونند

  »درسته؟. ها براي لرد استنیس و رنلی یکی براي راب استارکه، اون یکی. بذار یه حدس مشکل بزنم«

  ».بله، سرورم«

خوام تا فردا سرها پایین کشیده شده باشند،  می. یادت باشه. ساله شده، ویالري من امروز سیزده  خواهرزاده«
  »منظورم رو گرفتی، فرمانده؟. هاي خالی مشتري متفاوتی پیدا بشه وگرنه شاید براي یکی از نیزه

  ».کنم که پایین کشیده بشن، سرورم خودم رسیدگی می«

  .توانند مراقبش باشند ها تا جائی که می ذاشت ردا سرخاسبش را به یورتمه واداشت و از جلو رفت، گ» .خوبه«

تیریون لنیستر از آنچه که . دروغ کامل نبود. خواهد ارزیابی از شهر داشته باشد به سرسی گفته بود که می
هاي بارانداز پادشاه همیشه پر از ولوله و داد و فریاد بودند، اما اکنون طوري بوي خطر  خیابان. دید راضی نبود می

اي در جوي نزدیک  جسد برهنه. آورد اش را از بازدیدهاي قبلی به خاطر نمی رسید که سابقه ه مشامش میب
. کردند، اما ظاهراً براي کسی مهم نبود اش می هاي ولگرد پاره پاره خیابان لومز افتاده بود و گروهی از سگ

ها  هاي دو نفري از کوچه هشان در گروهخوردند، با رداهاي طالئی و زنجیرهاي سیا ها زیاد به چشم می نگهبان

                                                             
1 Vylarr 
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ي منزلشان  هایی بود که اثاثیه پوش بازارها پر از ژنده. شد گذشتند و هیچ وقت دستشان از باتوم آهنی دور نمی می
هر محصولی که به چشمش . ي غذا مشهود بود و غیبت زارعین فروشنده... فروختند را به هر قیمت ممکن می
: زد کرد و بلند صدا می گرد با سیخ داشت موش کباب می یک دوره. سال پیش بودخورد به سه برابر قیمت 

ها  ترسناك این بود که موش. ي گندیده ارجح بود حتماً موش تازه نسبت به موش مانده» .موش تازه، موش تازه«
ها  ي در مغازهدر خیابان آرد یک در میان جلو. فروختند اشتها برانگیزتر بودند ها می نسبت به چیزي که قصاب

  .شد شد، براي نانواها هم اجیر کردن محافظ به صرفه می وقتی روزگار سخت می. محافظ دید

  »شه، درسته؟ غذا به شهر وارد نمی«: به ویالر گفت

گاردن،  ها و طغیان لرد رنلی در هاي به خاطر جنگ در سرزمین رودخانه. خیلی کم«: فرمانده اقرار کرد
  ».مسدودههاي جنوب و غرب  جاده

  »اي اندیشیده؟ و خواهر خوبم چه چاره«

لرد اسلینت تعداد نگهبانان شهر . هایی براي برقرار کردن نظم سلطنتی برداشته ایشون قدم«: ویالر اطمینان داد
ها دیوارها رو  سنگتراش. رو سه برابر کرده و ملکه هزار نفر براي کار روي استحکامت شهر به خدمت گرفته

سازند، و از صنف  سازها تیر و آهنگرها شمشیر می سازند، کمان ، نجارها صدها منجنیق میکنند تقویت می
  ».ي آتش درخواست شده کیمیاگرها ده هزار خمره

ي  خوشحال بود که سرسی بیکار ننشسته، اما آتش کیمیاگرها ماده. تیریون روي زین با اضطراب جابجا شد
خواهرم براي این همه از «. کردن تمام بارانداز پادشاه کافی بودخطرناکی بود و ده هزار خمره براي خاکستر 

دانستند که پادشاه رابرت سلطنت را شدیداً مقروض باقی گذاشته و کیمیاگرها به  همه می» کجا سکه گیر آورده؟
  .شدند هاي نوعدوست اشتباه گرفته می ندرت با انسان

خوان وارد شهر بشن مالیات  ایشون براي کسایی که می. کنه، سرورم فینگر همیشه راهش رو پیدا می لرد لیتل«
  ».بسته

ها هزار نفر از جنگ به امنیت فرضی بارانداز پادشاه گریخته  ده. زیرکانه و ظالمانه. زیرکانه» .ده بله، جواب می«
طمع به  ها و پدرهاي نگرانی که با چشم ها را دیده بوده، گروه گروه مادرها و بچه ي شاهی آن در جاده. بودند
پردازند تا آن  وقتی به شهر برسند، بدون شک هر چه الزم باشد می. دوختند هاي او چشم می ها و گاري اسب
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هر چند اگر از آتش کیمیاگرها خبر داشتند شاید ... بخش را بین خودشان و جنگ قرار دهند دیوارهاي اطمینان
  .افتاد شک به دلشان می

ي خدایان بود،  ته را داشت، در دیدرس آن دیوارها و نزدیک دروازهاي که تابلوي سندان شکس مهمانخانه
وقتی وارد حیاط شدند، پسري دوید تا در پیاده شدن به تیریون . اي که امروز صبح از آن وارد شده بودند دروازه

  ».مونم امشب اینجا می. افرادت رو به قلعه برگردون«: به ویالر گفت. کمک کند

  »اینجا جاتون امنه، سرورم؟«. رسید میفرمانده مشکوك به نظر 

هیچ کس در کنار . خب، در جواب باید بگم که وقتی امروز صبح اینجا رو ترك کردم پر از گوش سیاه بود«
تیریون به سمت در لنگید و گذاشت که ویالر مبهوت بماند » .تونه از سالمتش مطمئن باشه چال دختر چیک نمی
  .که منظورش چه بوده

ی تر ش ي بم چال و موسیقی ظریف خنده. تاق نشیمن مهمانخانه شد، صداي خنده از او استقبال کردوقتی وارد ا
دخترك کنار آتش نشسته بود، سر یک میز گرد چوبی با سه گوش سیاهی که تیریون براي . را تشخیص داد

کر کرد که ف. مرد چاقی هم بود که پشتش به تیریون بود. خورد مراقبت از او گذاشته بود شراب می
سرور عزیزم، چقدر خوشحالم که شما «. تا اینکه شی تیریون را صدا زد و غریبه برخاست... چی است مهمانخانه
  .زده لبخند ظریفی به او خوشامد گفت روي صورتی پودر» .رو دیدم

چطور  آدرها جونش رو بگیرند،» .کردم شما رو اینجا ببینم فکر نمی. لرد واریس«. تیریون یک قدم پس رفت
  این همه سریع اینجا رو پیدا کرده؟

  ».اشتیاق ناگهانی براي مالقات با بانوي جوان پیدا کردم. ببخشید که مزاحم شدم«: واریس گفت

  ».من جوانم. تنها نصفش درسته، سرورم«. برد از اداي این کلمات لذت می» .بانوي جوان«: شی تکرار کرد

ها به چابکی گربه، با چشمان درشت سیاه و موي زیباي سیاه و  الفههجده و فاحشه، اما تیزهوش، بین م. هجده
متاسفم که صحبتتون رو «: با ادبی زورکی گفت. لعنت به تو، خواجه! و مال من... دهان شیرین کوچک گرسنه

  ».خندید وقتی اومدم تو، داشتید می. قطع کردم، لرد واریس

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

یی که داره تحسین کرد و گفت که براي همچین ها سرورم واریس چال رو به خاطر گوش«: شی شرح داد
گوید روح تیریون را  شنیدن اینکه شی با آن لحن به واریس سرورم می» .ها رو کشته گردنبند زیبایی حتماً خیلی

و چال گفت که کشتن «. برد هاي در تختخوابشان براي تیریون همین لقب را به کار می خراشید؛ موقع بازي می
  ».هاست مغلوبین کار بزدل

تیریون خودش یک . آوري داشت که از آن چهل و شش گوش چروکیده آویزان بود چال گردنبند چندش
تره، فرصت دارند که با پس  اگه زنده بذاریشون شجاعانه«: جثه توضیح داد کوچک ي زن سبزه. بار شمرده بود

  ».ترسی منت نمیتونی ثابت کنی که از دش فقط با این کار می. گرفتن گوششون شرم رو بشورند

گوش به  برد، چون مردهاي تک و اون وقت سرورم گفت که اگه گوش سیاه بود خوابش نمی«: شی گفت
  ».اومدند کابوسش می

  ».کشم ترسم، براي همین همشون رو می شه، من از دشمنانم می هیچ وقت مشکل من نمی«: تیریون گفت

  ».نوشید، سرورم با ما شراب می«. واریس ریز خندید

اگر چال و دختر خبر نداشتند، او متوجه بود که موضوع از چه . تیریون کنار شی خودش را جا داد» .ه خردهی«
گفت که اشتیاق ناگهانی براي مالقات با بانوي جوان پیدا  وقتی می. کرد واریس پیامی منتقل می. قرار است

م که اون کجاست و کیه، و من دونست تو سعی کردي قایمش کنی، اما من می: کرده، منظورش این بود که
چی، آن پسر در اسطبل، یکی از نگهبانان  مهمانخانه. دانست که چه کسی به او خیانت کرده تیریون نمی. اینجام
  یا یکی از افراد خودش؟... دروازه

ي خدایان به شهر  همیشه دوست دارم که از دروازه«: هاي شراب به شی گفت واریس موقع پر کردن فنجان
چقدر زنده ... ها چشم. بینم اشکم درمیاد نظیر هستند، هر وقت که می هاي روي دروازه بی حکاکی. برگردم

 ».کنن رسه که دنبالتون می شی به نظر می هستند، به نظرتون این طور نیست؟ وقتی از زیر در آهنی رد می

  ».کنم نگاه می اگه دوست داشته باشید، فردا دوباره. اصالً متوجه نشدم، سرورم«: شی جواب داد

ها  تیریون که شراب را در فنجانش به چرخش انداخته بود، با خودش فکر کرد که زحمت نکش، حکاکی
منظورش اینه که مواظب . کنه به خودش تعلق دارن هایی که ازشون تعریف می چشم. هیچ ارزشی براش ندارن

  .اي که از دروازه گذشتیم خبردار شد بود، لحظه
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ها  من این خیابون. حتماً مراقب باش دخترم، بارانداز پادشاه این روزها چندان امن نیست« :واریس اصرار داشت
بختی همه  شکن تو این روزگار تیره مردهاي قانون. ترسیدم تنها و غیرمسلح بیام شناسم ولی امروز می رو خوب می

ن تنها و غیر مسلح اومدم، کساي گفت که وقتی م می» .مردهایی با فوالد سرد و قلب سردتر. جا هستند، اوه بله
  .اي ممکنه شمشیر به دست بیان دیگه

  ».مونه بره و یه گوش کمتر براشون می اگه هوس کنند و مزاحمم بشن، چال می«. شی تنها خندید

هایش را متوجه  ترین چیزي بود که به عمرش شنیده، اما وقتی چشم واریس طوري خندید که انگار مضحک
جاي شما بودم خیلی مراقبش . آالیشی داره بانوي جوان شما رفتار بی«. ها نبود خنده در آن تیریون کرد اثري از

  ».شدم می

تر از اونم که یه گوش سیاه باشم  خب، من کوچک... اي بهش بزنه هر کی بخواد صدمه. همین قصد رو دارم«
بهش صدمه بزن و . خواجه تونم به همون زبون خودت صحبت کنم، دیدي؟ من هم می» .و ادعاي شجاعت ندارم
  .کنم من سرت رو قطع می

خواستم بهتون خوشامد بگم،  فقط می. دونم که باید خسته باشید می«. واریس برخاست» .ذارم تنهاتون می«
  »دار رو دیدید؟ دنباله. به شما در شورا نیاز مبرم داریم. سرورم، و بگم که از اومدنتون خیلی خوشحالم

رسید که نصف آسمان را پوشانده؛ درخشش هالل ماه  ي شاهی به نظر می در جاده» .نیستممن کوتاهم، کور «
  .کرد را محو می

ده، از آتش  ي صعود یه پادشاه رو خبر می گن آینده می. گن ها بهش قاصد سرخ می تو خیابون«: واریس گفت
راتون یه معما طرح کنم، لرد مایلید ب«. هایش را روي هم مالید خواجه دست» .و خونی که به دنبالش میاد

. تو یه اتاقی سه مرد بزرگ نشستند، یه شاه، یه روحانی، یه مرد ثروتمند با طالش«. منتظر جواب نماند» تیریون؟
خواد که دو تاي  هر کدوم از بزرگان ازش می. جلوشون یه سرباز ایستاده، یه مرد کوچک عامی بدون افکار بلند

گه از من اطاعت  روحانی می. از من اطاعت کن چون فرمانرواي قانونی تو هستمگه  پادشاه می. دیگه رو بکشه
گه از من اطاعت کن چون تمام این طالها به تو  مرد ثروتمند می. دم کن چون به نام خدایان بهت دستور می

نرمش از اتاق  هاي بعد تعظیمی بلند، خواجه با دمپایی» میره؟ مونه و کی می کی زنده می... پس بهم بگید. رسه می
  .نشیمن به بیرون شتافت
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مگه . مونه مرد ثروتمند زنده می«. بعد رفتن او، چال باد به دماغ انداخت و شی چین به صورت زیبایش افتاد
  »نه؟

. فنجان را روي میز گذاشت» .ظاهراً به سرباز بستگی داره. شاید نه. شاید«. تیریون متفکرانه شرابش را چشید
  ».بیا، بریم باال«

کرد، چون پاهایش کشیده و چاالك بودند در حالی که مال تیریون کوتاه و  ها صبر می شی باید باالي پله
دلتون «: گرفت عشوه آمد وقتی دستش را می. زد اما وقتی به کنارش رسید، لبخند می. لنگ و پر از درد بودند

  »برام تنگ شده بود؟

ز پنج قدم بلندتر بود، با این وجود موقع نگاه به صورت او، شی تنها اندکی ا» .عاجزانه«: تیریون اقرار کرد
  .ي دلنشینی براي تماشا بود قیافه. داد ولی در این مورد اهمیت نمی... کرد تیریون باید به باال نگاه می

تنها تو برجتون . ي سرخ همش من به خاطرتون میام تو قلعه«: کرد گفت موقعی که او را به اتاقش هدایت می
  ».تخت سردروي 

لرد تایوین . داشت، اما پدرش قدغن کرده بود تیریون با کمال میل او را پیش خودش نگه می» .کامالً صحیحه«
. آوردن او به شهر، نهایت سرپیچی بود که جرئتش را داشت. بري ات رو به دربار نمی دستور داده بود که فاحشه

یه خونه داري، . شی ازم دور نمی«: قول داد. فهمید د میگرفت؛ دخترك بای تمام اقتدار او از پدرش سرچشمه می
  ».زنم من هر وقت بتونم سر می. با محافظ و خدمتکار

ي ویسنا  ي باریک، تیریون سپت جامع بیلور را بر تاج تپه هاي کدر پنجره از میان شیشه. شی با لگد در را بست
ي دامنش را گرفت، از  شی خم شد و لبه. بود انداز دیگري کرد چشم داد، اما چیزي که نگرانش می تشخیص می

داشتنی  لخت و صورتی و دوست. اعتقادي به لزوم پوشیدن لباس زیر نداشت. روي سرش کشید و کنار انداخت
رید به من  هر شب که به تخت می. محاله آروم بگیرید«: جلوي تیریون ایستاد، دست به کمر گذاشت و گفت

» ...تونید به خواب برید، مگه اینکه نمی. ید و کسی رو براي کمک نداریدش اون وقت سیخ می. کنید فکر می
  »گن؟ به این خاطره که بهش برج دست می«. لبخند وقیحی را زد که تیریون آن همه دوست داشت

  ».ساکت شو و منو ببوس«: دستور داد
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چشید و فشرده شدن  هایش می رفت، شراب را روي لب هاي او به سمت بند شلوار تیریون می وقتی انگشت
شی وقتی براي لخت کردن او بوسه را قطع . کرد هاي سفت کوچکش را روي بدن خودش احساس می پستان

وقتی وارد او . تیریون او را به روي تختخواب فشرد» .غول لنیستر من. لرد عزیز من. شیر من«: کرد زمزمه کرد
هایش روي پشت تیریون زخم  کرد و ناخن ند میشد، فریادش چنان بلند بود که بیلور قدیس را از قبرش بل

  .تیریون هرگز چنین درد خوشایندي نچشیده بود. انداختند

هاي چروکیده دراز کشیده بودند، با خودش گفت که احمق، هیچ وقت  بعد که روي تشک شل در میان مالفه
تایشا . و هستند، نه کیرتهاي ت گیري کوتوله؟ اون یه فاحشه است، عوضی، چیزي که دوست داره سکه یاد نمی

ها انگشت کشید، در پاسخ به نوازش سفت  یادت هست؟ با این وجود وقتی به مالیمت روي نوك یکی از پستان
  .شد و جاي گازي را که غرق شهوت روي پستان به جا گذاشته بود دید

ادشاه شدید، پس حاال که دست پ«: داشتنی را با مشتش گرفت، شی پرسید وقتی آن تکه گوشت گرم دوست
  »کنید سرورم؟ چکار می

  ».کنم عدالت رو اجرا می... من. چیزي که سرسی اصالً انتظار نداره«: تیریون روي گردن باریک او زمزمه کرد
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در . داد برن سنگ سخت زیر پنجره را به راحتی مالفه و تشک پر ترجیح می
کرد؛ در  سنگینی میآوردند و سقف باالي سرش  تختخواب، دیوارها فشار می

ولی خارج این پنجره، دنیاي وحشی . تختخواب، اتاق سلولش بود و وینترفل زندانش
  .کرد هنوز دعوتش می

دوست . توانست ببیند توانست قدم بزند، باال برود، شکار کند یا با شمشیر چوبی مبارزه کند، ولی هنوز می نمی
ها و تاالرها  هاي لوزي شکل برج ها پشت پنجره ها و آتش ها را تماشا کند که با روشن شدن شمع داشت پنجره

  .ها بود ها زیر ستاره کردند و عاشق گوش دادن به آواز دایرولف شروع به درخشیدن می

گفت دارن با من حرف  ها به خودش می موقع زوزه کشیدن دایرولف. دید ها را می اخیراً زیاد خواب گرگ
، نه واقعاً، بلکه تقریباً... فهمید منظورشان را میتقریباً . زنند، برادر با برادر می خواندند  انگار به زبانی می... نه کامالً

ها خون گرگ در رگ  ها بترسند، اما استارك والدرها شاید از آن. دانسته اما فراموش کرده بود که برن زمانی می
  ».تر از بقیه است یظها غل هر چند تو بعضی«: ي پیر گفته بود و اخطار داده بود ننه. داشتند

صدایشان در . تر بودند داگ وحشیانه مال شگی. هاي سامر کشیده و محزون بودند، پر از حسرت و غصه زوزه
ها  ي بزرگی از دایرولف آمد و مثل این بود که گله پیچید، تا آنجا که کل قلعه به صدا درمی حیاط و تاالرها می

ها هم دلشان براي  آن. دو تائی که زمانی شش بودند... ي دو تاي تنهایک گله به جا. اند وینترفل را تسخیر کرده
زنند، نایمریا و روح لیدي را دعوت  خواهر برادرهایشان تنگ شده؟ آیا گري ویند و گوست را صدا می

  ها به خانه برگردند و دوباره با هم یک گله شوند؟ خواهند که آن کنند؟ می می

» تونه ذهن یه گرگ رو بخونه؟ کی می«: ها را پرسید جواب شنید زوزهوقتی برن از سر رودریک کسل علت 
مورد باقی  مادر برن در غیاب خودش او را حاکم قلعه گماشته بود و وظایفش فرصت براي سواالت بی

  .گذاشت نمی

آزادي چیزیه «: ها نداشت، نظر داد هایش دل خوشی از دایرولف ها بود و بیش از تازي فارلن که مربی سگ
موجود وحشی به حیات . تونه سرزنششون کنه به زنجیر بودن رو دوست ندارن و کسی نمی. نالن ه براش میک

  ».وحش تعلق داره، نه قلعه

 برن
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. خوان شکار کنن اونا می«: هاي پیه به درون دیگ غذا موافقتش را اعالم کرد گیج آشپز موقع انداختن تکه
  ».ل زیاد بوي شکار به دماغشون خوردهبه احتما. کشند ها بهتر از هر آدمی بو می گرگ

دار زوزه  حاال اونا به خاطر دنباله. کشن ها اغلب به ماه زوزه می گرگ«. اي نداشت استاد لوین چنین عقیده
  ».کنن که ماهه ببین چقدر روشنه، برن؟ احتماالً فکر می. کشن می

اونا از . شه اون استاد بیشتر سرشون می هاي تو از گرگ«. وقتی برن این جواب را به آشا گفت، او بلند خندید
برن از طرز صحبت او لرزش گرفت و وقتی پرسید » .هایی خبر دارند که مرد خاکستري فراموش کرده واقعیت

  ».ده خون و آتش پسرم، و از هیچ چیز دوست داشتنی خبر نمی«: دار چه پیامی دارد جواب گرفت که دنباله

کرد، برن از  سوزي کتابخانه نجات یافته بودند مرتب می ا را که از آتشوقتی سپتون شیل داشت برخی طوماره
و خیلی زود زاغ سفید از اولدتاون خبر از پاییز آورد، » .اون شمشیریه که قاتل فصله«: او پرسید و جواب شنید

  .پس البد حق با سپتون بود

: سرش را بلند کرد و بو کشید و گفت. ودها بیشتر عمر کرده ب ي آن کرد و از همه ي پیر چنین فکر نمی اما ننه
. کند کرد که بویش را احساس می دار را ببیند، با این وجود ادعا می توانست دنباله تقریباً کور بود و نمی» .اژدها«

توانست از ننه انتظار لقب پرنس را داشته باشد، همان طور که  برن نمی» .خبر از اژدهاست، پسرم«: اصرار داشت
  .کان نداشتههیچ وقت ام

  .گفت تنها چیزي که می» .هودور«: هودور تنها گفت

امان  هاي شکاري بی محافظین روي دیوارها زیر لب فحش دادند، سگ. ها همچنان زوزه کشیدند و دایرولف
خوابی  ها در اسطبل جفتک انداختند، والدرها کنار آتش لرزیدند، حتی استاد لوین از بی پارس کردند، اسب

ها  داگ والدر کوچک را گاز گرفت، گرگ سر رودریک بعد اینکه شگی. داد نها برن اهمیت نمیت. شاکی شد
کردند و گاهی مثل این بود  هاي عجیبی با صدا می هاي وینترفل بازي را به جنگل خدایان محدود کرد، اما سنگ

ي دیوارها هستند و مثل شد قسم خورد که باال برخی مواقع می. ي برن هستند ها در حیاط پایین پنجره که آن
  .ها را ببیند توانست آن آرزو داشت که می. زنند ها روي دیوار دور می نگهبان

ي  ها برج اول گرد و چاق بود، با سایه تر از آن دید، و عقب دار را می باالي تاالر محافظین و برج زنگ، دنباله
شناخته، درون و بیرونشان؛ از  این بناها را میزمانی هر سنگ . ي غروب بنفش تیره هایش در زمینه سیاه گارگویل
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سقف . دوند از دیوارها صعود کرده بود ها پایین می شان باال رفته بود، به همان آسانی که پسرهاي دیگر از پله همه
  .اش بودند هاي روي برج مخروبه، دوستان صمیمی هایش بوده و کالغ ها مخفیگاه آن

  .و بعد سقوط کرد

وقتی . کم مانده بود بمیرد. گفتند گفتند که افتاده، پس البد درست می آورد، ولی می نمیسقوط را به خاطر 
ي عجیبی در شکمش  دید، جایی که محل سانحه بود، گره هاي فرسوده از باد باالي برج اول را می گارگویل

توانست مبارزه کند، و  توانست برود و با شمشیر نمی توانست صعود کند، راه هم نمی و حاال نمی. کرد احساس می
  .ي تلخی بودند گري داشته خاطره رویاهایی که از شوالیه

ها بعد که او در تختخواب افتاده بود؛ راب قبل رفتن به جنگ  سامر روز سقوط برن زوزه کشیده بوده، و مدت
و . بودند اش شده داگ و گري ویند شریک غصه سامر براي او عزا گرفته بود و شگی. به برن تعریف کرده بود

برن با ریکان در . ها از آن هم خبردار شده بودند شبی که زاغ ملعون خبر مرگ پدرشان را آورده بود، گرگ
هایشان صداي لوین را خفه  داگ با زوزه برجک استاد بوده و صحبت از فرزندان جنگل بود، که سامر و شگی

شمال، برادر سابق او، را کشته بود؟ برادر حاال براي چه کسی عزا گرفته بودند؟ آیا کسی پادشاه . کردند
اش جان اسنو از دیوار افتاده بود؟ مادرش یا یکی از خواهرهایش مرده بود؟ یا همان طور که استاد و  حرامزاده

  کردند علت دیگري داشت؟ ي پیر فکر می سپتون و ننه

ها  ي کوه توانست از دامنه اش می در رویاهاي گرگی. کردم اگه واقعاً یه دایرولف بودم، این آواز رو درك می
ایستاد و مثل قدیم،  هاي یخی که بلندتر از هر برجی بودند، و در قله زیر قرص کامل ماه می به باال بدود، کوه

  .تمام دنیا زیر پایش بود

. دار بلند کرد هایش را دور دهانش گرفت و سرش را به سمت دنباله دست» .اووو«: برن امتحان کرد
ي پسري  رسید، گرفته و متزلزل و تو خالی، زوزه احمقانه به نظر می» .ووووووو، آآآاوووووووووواوووووووو«

داگ  با این وجود سامر جواب داد، صداي بمش صداي برن را خفه کرد و شگی. ي گرگ کوچک، نه زوزه
  .با هم زوزه کشیدند؛ او آخرین عضو گله بود. برن باز آآآاووو کرد. همراهی کرد

هیهید با آن تاول روي دماغش به داخل سرك کشید، دید که برن . از نگهبانان را جلوي در آورد صدا یکی
  »موضوع چیه، واالحضرت؟«: کشد و گفت به خارج از پنجره زوزه می
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بردند احساس عجیبی داشت، هر چند وارث راب بود و راب حاال پادشاه  وقتی برایش لقب پرنس را به کار می
  ».اووووووووووووووو-اووو. اووووووو«: برگرداند و براي نگهبان زوزه کشید سرش را. شمال بود

  ».دیگه دست بردارید«. ي هیهید در هم رفت قیافه

  ».اوووووووووووووووووو-اووو-اووو. اووووو-اووو-اوووو«

. بودوقتی برگشت، استاد لوین تماماً خاکستري با آن زنجیر سفت دور گردن، همراهش . نگهبان بیرون رفت
عرض اتاق را پیمود و دست روي » .ندازن ي کافی سر و صدا راه می برن، اون جونورها بدون کمک تو به اندازه«

  ».دیر وقته، باید خوابیده باشی«. پیشانی پسر گذاشت

  .برن دست او را کنار زد» .زنم ها حرف می دارم با گرگ«

  ».به هیهد بگم تو رو به تختت ببره«

توانست به کمک  هاي آهنی به دیوار کوبیده بود، طوري که برن می میکن میله» .تختم برسمتونم به  خودم می«
انداخت، ولی از حمل شدن  هایش را به درد می آهسته و سخت بود و شانه. هایش خودش را در اتاق بکشد دست

  ».به هر حال، اگه نخوام مجبور نیستم بخوابم«. متنفر بود

  ».ها حتی پرنس. ند، برنها باید بخواب ي انسان همه«

ها خواب  گرگ«. برن صورتش را برگرداند و دوباره به شب چشم دوخت» .شم خوابم یه گرگ می وقتی می«
  »بینن؟ می

  ».ها بینن، ولی نه شبیه انسان ي جونورها خواب می فکر کنم همه«

سنگتراشی داشت تندیس در سرداب تاریک زیر وینترفل، » بینن؟ ها خواب می مرده«: برن با فکر پدرش گفت
  .تراشید پدرش را از گرانیت می

  ».اش حرفی نزدند ها درباره خود مرده. گن نه گن بله، بعضیا می بعضیا می«: استاد پاسخ داد

  »بینن؟ ها خواب می درخت«
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  »...ها؟ نه درخت«

یه درخت . بینم میمن گاهاً خواب درخت . بینن خواب درختی می. بینن می«: برن با اطمینانی ناگهانی گفت
کنم، گاهاً  بوهاي مختلف استشمام می. خواب گرگی بهتره. زنه منو صدا می. شبیه اونی که تو جنگل خدایانه

  ».تونم خون رو تشخیص بدم می

هاي  فقط اگه وقت بیشتري با بچه«. خراشید کنار کشید استاد لوین جایی از زنجیرش را که گردنش را می
  »...گذروندي دیگه می

  ».بهت دستور دادم که دکشون کنی«. منظورش والدرها بود» .هاي دیگه بدم میاد ن از بچهم«

ها مالزم مادرت هستند، طبق دستور واضحشون به اینجا فرستاده شدند تا  فري«. ي جدي گرفت لوین قیافه
یرون، کجا رو اگه بندازیمشون ب. آمیز نیست تو در مقام اخراجشون نیستی، تازه محبت. تحت سرپرستی باشند

  »براي رفتن دارن؟

  ».دید سامر پیشم باشه تقصیر اوناست که اجازه نمی. خونه«

  ».خواستم خواستند بهشون حمله بشه، من هم نمی ها نمی فري«

سامر هیچ «. ترساند ي ریکان چنان وحشی بود که گاهی برن را هم می گرگ سیاه گنده» .داگ بود کار شگی«
  ».کس رو گاز نگرفته

هاي با نمکی که تو و  ر تو همین اتاق گلوي یه مرد رو دریده، مگه یادت رفته؟ واقعیت اینه که اون تولهسام«
  ».کنند ها عاقلند که ازشون دوري می فري. برادرهات بین برف پیدا کردید، به جونورهاي خطرناکی رشد کردند

دارند نقش فرمانرواي گذرگاه رو بازي تونن هر چقدر دوست  می. باید والدرها رو به جنگل خدایان بفرستیم«
خواستم با دنسر  کنی؟ می اگه من پرنسم، چرا ازم اطاعت نمی. تونه دوباره پیش من بخوابه کنند و سامر می

  ».داد از دروازه رد بشم سواري کنم، اما البلی اجازه نمی

خواي یه یاغی  می. ه باشهها پر از خطره؛ آخرین سواري باید بهت یاد داد جنگل گرگ. و کارش درست بود«
  »تو رو اسیر بگیره و به لنیسترها بفروشه؟
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ها باید آزاد باشند که دریانوردي کنند و تو جنگل  پرنس. داد سامر نجاتم می«: شقی اصرار کرد برن با کله
  ».ها گراز شکار کنند و مسابقه با نیزه بدن گرگ

ي این کارها رو بکنی، اما حاال تنها یه  ز شاید همهدي؟ یه رو برن، پسرم، چرا خودت رو این قدر عذاب می«
  ».اي پسر هشت ساله

تونستم تو جنگل زندگی کنم و هر وقت خواستم بخوابم، و  اون وقت می. دادم یه گرگ باشم ترجیح می«
 جنگید مثل دادم، وقتی راب می رفتم نجاتشون می کشیدم که کجان و می بو می. شد آریا و سنسا رو پیدا کنم می

شد و همه به  دریدم، اون وقت جنگ تموم می کش رو می با دندونام گلوي شاه. جنگیدم گري ویند کنارش می
  ».اوووووووووو«: زوزه کشید» ...اگه یه گرگ بودم. گشتند وینترفل برمی

  »...یه پرنس واقعی از مهمون استقبال«: لوین صدایش را بلند کرد

  ».ووووو، آآآاوووووووووووووآآآاوووووووو«: برن بلندتر زوزه کشید

با نگاهی که نیمی افسوس و نیمی انزجار بود، اتاق خواب را » .هر طور که مایلی، پسرم«. استاد تسلیم شد
  .ترك کرد

با دلخوري فکر کرد که من . بعد مدتی ساکت شد. وقتی برن تنها شد زوزه کشیدن لذتش را از دست داد
وقتی والدرها از . تونه بگه که نکردم ترفل رفتار کردم، یه لرد واقعی، نمیمن مثل لرد وین. ازشون استقبال کردم

اي چهار ساله داد و بیداد راه انداخته  مثل بچه. خواست ها را می دوقلوها رسیدند، ریکان کسی بود که رفتن آن
او را آرام کند و به  مسئولیت به دوش برن افتاد که. ها را خواهد، نه این غریبه بود که مادر و پدر و راب را می

ها گوشت و نوشیدنی و جایی در کنار آتش تعارف کرده بود و بعد آن، حتی  به آن. ها خوشامد بگوید فري
  .استاد لوین اقرار کرده بود که کارش خوب بوده

  .فقط اینکه قبل از ماجراي بازي بوده

والدر و والدر به . ار زیادي فریاد بودشد و همراه با مقد بازي با یک الوار، یک عصا، حجمی از آب انجام می
ها را استفاده کرد و یک  شد تخته یا حتی ردیفی از سنگ می. ترین است برن تاکید کرده بودند که آب مهم

از آنجا که استاد . اما بدون آب، بازي ممکن نبود. فریاد کشیدن ضروري نبود. توانست عصایت باشد شاخه می
ها و یافتن یک نهر را بدهند، به  ي رفتن به جنگل گرگ ها اجازه ه به بچهلوین و سر رودریک محال بود ک
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والدر و والدر هیچ وقت جوشیدن آب داغ از زمین را ندیده . آلود جنگل خدایان رضایت دادند ي گل چشمه
  .کند تر می بودند، اما هر دو تصدیق کردند که بازي را حتی جالب

کنند که  گفت که گروه زیادي از والدرها در دوقلوها زندگی می والدر بزرگ. اسم هر دو والدر فري بود
تو وینترفل ما همه «: ریکان بعد شنیدن این حرف با غرور گفته بود. اند همه به افتخار پدربزرگشان نامگذاري شده

  ».اسم خودمون رو داریم

ان ترکه در دست روي آن گذاشتند و یکی از بازیکن ها به این صورت بود که الوار را روي آب می بازي آن
من فرمانرواي گذرگاه «: گفت آمدند باید می او فروانرواي گذرگاه بود و وقتی سایر بازیکنان جلو می. ایستاد می

کرد که چه کسی است و چرا  هایی سر هم می و بازیکن دیگر باید از خودش حرف» هستم، شما کی هستید؟
. توانست وادارشان کند که قسم بخورند یا به سواالتی پاسخ دهند فرمانروا می. ي عبور داشته باشد باید اجازه

پس » .شاید«ماندند، مگر اینکه بگویند  ها الزم نبود که حقیقت را بگویند، ولی باید به قسمشان متعهد می آن
ن توانستی شانست را براي سرنگو بعد می. بگویی که فرمانروا متوجه نشود» شاید«کلک بازي این بود که طوري 

گفته » شاید«کردن فرمانروا در آب امتحان کنی و خودت فرمانرواي گذرگاه شوي، ولی تنها به شرط آنکه 
توانست هر وقت که خواست کسی را به آب بیندازد و تنها  فرمانروا می. شدي باشی، وگرنه از بازي خارج می

 .توانست عصا در دست داشته باشد کسی بود که می

هاي طوالنی که  شد؛ و جر و بحث هل دادن و مشت زدن و سقوط در آب خالصه می در عمل، بازي بیشتر به
  .ماند والدر کوچک بیش از همه فرمانرواي گذرگاه می. گفته یا نه» شاید«کسی 

والدر بزرگ صورتی با . او والدر کوچک بود، هر چند بلند و تنومند بود، با صورتی سرخ و شکم گرد گنده
اون پنجاه و دو روز از من «: والدر کوچک توضیح داد. تر بود خوانی بود و نیم قدم کوتاهزوایاي تیز داشت و است

  ».تر رشد کردم تر بود، اما من سریع تره، براي همین اولش گنده بزرگ

پدرم پسر . من والدر پسر جیموس هستم. ما برادر نیستیم«: تري داشت، افزود ي کوچک والدر بزرگ که جثه
تو نوبت . هالیه مادربزرگش سومین زن لرد والدر بود، کریک. اون والدر پسر مرته. چهارمش بودلرد والدر از زن 

  ».ارث از من جلوتره، هر چند من سنم بیشتره

و محاله هیچ کدوممون صاحب دوقلوها بشیم، . تنها با اختالف پنجاه و دو روز«: والدر کوچک معترض شد
  ».احمق
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سر استورون یه نوه داره، والدر سیاه، که چهارمین تو . تنها والدر نیستیمما . شم من می«: والدر بزرگ گفت
گن والدر  بهش می. نوبت ارثه و پسر سر امون، والدر سرخ، هست و والدر حرامزاده که اصالً تو نوبت نیست

  ».ضمناً چند دختر به اسم والدا داریم. ریورز، نه والدر فري

  ».کنی همیشه تیر رو فراموش می. و تیر«

به هر حال هیچ وقت . و بعد ماست، پس اهمیت نداره. اون والتیره، نه والدر«: والدر بزرگ با حرارت گفت
  ».ازش خوشم نیومده

ها اتاق خواب جان اسنو را شریک شوند، چون جان عضو نگهبانان شب  سر رودریک امر کرده بود که آن
  .ها سعی در ربودن جایگاه جان دارند بود که فري برن از این نفرت داشت؛ مثل این. گشت بود و هرگز برنمی

برن با حسرت تماشا کرده بود که تورنیپ، پسر آشپز، و دخترهاي جوزت، بندي و شیرا، همبازي والدرها 
گفته یا نه، ولی به محض » شاید«والدرها مقرر کرده بودند که برن قاضی باشد و حکم بدهد که کسی . شدند

 .را فراموش کردندشان برن  شروع بازي، همه

ها، کیلون پسر کین، تامتو  پاال دختر مربی سگ: ها کسان دیگري را نیز جذب کرد فریادها و شاالپ و شلوپ
شان خیس و گلی  زیاد طول نکشید که همه. که پدرش تام چاق در کنار پدر برن در بارانداز پادشاه مرده بود

برن از . ر موهایش گیر کرده بود و نفسش از خنده بند آمده بوداي شده بود، جلبک د پاال از سر تا پا قهوه. شدند
تون رو تو  کرد که اگه پا داشتم همه به تلخی فکر می. شبی که زاغ بدخبر آمده بود این همه خنده نشنیده بود

  .شد هیچ کس جز من فرمانرواي گذرگاه نمی. نداختم آب می

ریکان دعواي تورنیپ و . داگ درست پشت سرش بود سرانجام ریکان بدو به جنگل خدایان آمده بود، شگی
هایش را  والدر کوچک بر سر ترکه را تماشا کرد، تا اینکه تورنیپ تعادلش را از دست داد و در حالی که دست

والدر کوچک با دست او را به » !خوام بازي کنم من هم می! منم! من«: ریکان داد زد. داد به آب افتاد تکان می
پیش . کنن ها بازي نمی نه شگی، گرگ«: برادرش دستور داد. داگ خواست که تعقیبش کند گیجلو خواند و ش

  ...و او اطاعت کرد» .برن بمون
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قبل از اینکه برن فرصت پلک زدن داشته باشد، . تا اینکه والدر کوچک با ترکه محکم به شکم ریکان زد... 
ها  زدند، ریکان وسط گل لدرها از ترس جان داد میپرید، خون به آب ریخته بود، وا گرگ سیاه روي الوار می

  »!هودور! هودور! هودور«: زد خندید و هودور با عجله آمده بود و داد می نشسته بود و می

دیگر هرگز فرمانرواي گذرگاه . آید عجیب بود که بعد آن ریکان تصمیم گرفت که از والدرها خوشش می
ي من شو، از این  ها، موش و گربه، مهمون قلعه هیوالها و دوشیزه: شتندهاي دیگري دا را بازي نکردند، بلکه بازي

کردند، دور  ي عسل غارت می بعد همدست شدن با ریکان، والدرها آشپزخانه را براي شیرینی و شانه. قبیل
ر انداختند، زیر چشم تیز سر رودریک با شمشی هاي سگخانه استخوان می گذاشتند، به توله دیوارها مسابقه می
ها نشان داده بود؛ جایی که سنگتراش  هاي زیر زمین را به آن ریکان حتی سرداب. دیدند چوبی آموزش می

اونجا مال ماست، مال ! حق نداشتی«: برن وقتی این را شنید سر برادرش داد زد. مشغول کندن قبر پدر بود
  .اما ریکان هیچ اهمیتی نداد» !ها استارك

یه «. ي سبزي در دست داشت و این بار آشا و هیهد با او بودند اد لوین شیشهاست. در اتاق خوابش گشوده شد
  ».آور برات درست کردم، برن معجون خواب

بدون زحمت . ها بلند بود و بدن مستحکمی داشت نسبت به زن. اش بغل کرد هاي استخوانی آشا او را با دست
  .او را به تختخوابش برد

  ».خواب شیرین بدون رویا. ده هت خواب بدون رویا میب«. استاد لوین درب شیشه را کشید

  .خواست باور کند برن می» .واقعاً«

  ».بنوش. بله«

  .معجون غلیظ و مثل گچ سفید بود، اما عسل داشت و براي همین راحت پایین رفت. برن نوشید

  .اش زد لوین به برن لبخند زد و قبل خروج روي شانه» .صبح که بشه حالت بهتره«

  »باز هم خواب گرگی بود؟«. ل کردآشا معط

  .برن با سر بله گفت
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شاید خدایان دارن جوابت رو . حرف زدنت با درخت نیایش رو دیدم. نباید این همه با خودت بجنگی، پسر«
  ».دن می

  .رویا خواب شیرین بی. صورت آشا محو و خاکستري شد. خوابش گرفته بود» خدایان؟«: زمزمه کرد

هاي سبز خاکستري و  زیر کاج. یکی او را برگرفت، خودش را در جنگل خدایان یافتبا این وجود وقتی تار
. زنم با هیجان فکر کرد که دارم قدم می. کرد صدا حرکت می هاي قدیم بی هاي پرپیچ و خم، مثل زمان بلوط

وابش و دانست که این تنها یک رویاست، اما رویاي قدم برداشتن هم از واقعیت اتاق خ بخشی از وجودش می
  .آن دیوارها و سقف و در بهتر بود

روي چهار پاي سالم . هایش استوار بود کرد و قدم دار راهش را روشن می ها تاریک بود، اما دنباله بین درخت
هاي ضخیم و سنگ  هاي ریخته، ریشه ي برگ و قوي و چاالك بود و زیر پایش، زمین، خش خش آهسته

  .احساس خوبی بود. کرد ا احساس میهاي ضخیم حاصل از فساد ر سخت، الیه

هاي داغ، عطر پوسیدن زمین زیر  بوهاي مدهوش کننده و تندي در سرش بودند؛ بوي لجن سبز چشمه
ي خون گرم و شکسته شدن استخوان بین  بوي سنجاب او را به یاد مزه. ها هاي بین بلوط هایش، سنجاب پنجه
ن نیم روز پیش غذا خورده بود، اما لذتی در گوشت مرده همی. بزاق دهانش را پر کرد. هایش انداخت دندان

ها  شنید؛ جایشان بین برگ ها در باالي سرش را می جیر و جیر و جنب و جوش سنجاب. نبود، حتی گوشت آهو
  .تر از آن بودند که به جوالنگاه او و برادرش بیایند امن بود، اما عاقل

برادرش پر از خشم دور دیوارها . کی، به سیاهی موهایشکرد؛ آشنا، تند و خا بوي برادرش را نیز حس می
دنبال شکار بود، ... زد، بدون اینکه خسته شود، دنبال زد و دور می شب پشت روز پشت شب، دور می. دوید می

  .کرد گشت و هیچ وقت پیدا نمی گشت و می می... اش دنبال راه خروج، مادرش، برادر و خواهرهایش، گله

هاي بریده شده به دست بشر که به تمام این  اي از سنگ ها به هوا برخاسته بودند؛ تودهها دیوار پشت درخت
تر و  هاي خزه داشتند، ولی ضخیم هاي خاکستري و لکه خال. انداخت محدوده از جنگل زنده سایه می

د و چوب آهن سر. تر و بلندتر از آن بودند که هیچ گرگی امید به پریدن از رویشان را داشته باشد مستحکم
ایستاد و دندان لخت  برادرش جلوي هر سوراخ می. پوشاند ها را می هاي روي توده سنگ خشک تنها سوراخ

  .ماند کرد، اما راه همیشه بسته می می
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دور . کرد اینجا غریدن راه باز نمی. اي ندارد خودش شب اول همان کار را کرده بود و فهمیده بود که فایده
دنیا . راند ها را عقب نمی ها انسان پا بلند کردن و عالمت زدن درخت. راند را عقب نمیها  دیوارها چرخیدن، آن

وینترفل را . ها هنوز وجود داشت دورشان سفت شده بود، اما پشت دیوارهاي جنگل، غارهاي عظیم سنگی انسان
زد و  ایش میپشت دیوارهاي به ارتفاع آسمان، دنیاي واقعی صد. ناگهان صدایش را شنید. به یاد داشت

  .دانست که یا باید دعوت را بپذیرد یا بمیرد می
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ها و مزارعی که به دقت به  ها و باغ کردند، از میان جنگل صبح تا غروب سفر می
هاي  هاي کوچک و شهرهاي بازاري شلوغ و قلعه رسیدند، از کنار دهکده ها می آن

. خوردند نور شمشیر قرمز غذا میزدند و زیر  شد، اردو می تاریک که می. مستحکم
به نظرش هر . دید آریا از میان درختان نور آتش اردوي سایر مسافرین را می. ایستادند مردها به نوبت نگهبان می

  .شد تر می ي شاهی شلوغ شد و روز جاده ها بیشتر می گذشت شب تعداد اردو زده چه می

ردهاي بزرگ و کوچک، دخترهاي پابرهنه و هاي کوچک، م آمدند؛ پیر و بچه صبح و ظهر و شب می
برخی . هاي گاوکش سوار بودند راندند یا پشت ارابه برخی گاري مزرعه می. هایی که بچه در آغوش داشتند زن

زنی . کشید دوید یا خودش را می رفت یا می اسب شخم، اسبچه، قاطر، خر، هر چیز که راه می: دیگر سواره بودند
کشید، ابزار  اي را می دستی آریا آهنگري را دید که چرخ. کشید گاو شیردهی را می اي بر پشتش، با دختربچه

دستی دیگري دید، ولی  کمی بعد مرد دیگري را با چرخ. کارش در آن بودند، پتک و انبر و حتی یک سندان
د و فرسوده بودند و اکثراً پیاده بودند و وسایلشان بر دوششان بو. ي با پتو بودند ي پوشیده داخل این یکی دو بچه

ها عازم جنوب بودند، به سمت شهر، به سمت بارانداز پادشاه، و تنها  آن. اي به صورتشان داشتند هاي خسته نگاه
دانست که چرا هیچ کس  نمی. زدند هایش که مسافر شمال بودند حرفی می یک نفر در صد به یارن و زیردست

  .رود ها نمی جهت با آن دیگري هم

هاي  برخی شاخه. دید فرین مسلح بودند؛ آریا خنجر و دشنه، داس و تبر و گاهاً شمشیر را میخیلی از مسا
کشیدند و  هایشان انگشت می روي سالح. درخت را چماق کرده بودند یا عصاهایی با سر قلمبه تراشیده بودند

سی نفر . گرفتند ت جلویشان را نمیانداختند، با این وجود در نهای شدند می هایی که رد می هاي دقیقی به ارابه ه نگا
  .خواهد باشد ها هر چه می خیلی زیاد بود، بار ارابه

  .هات بشنو هات ببین، با گوش سیریو گفته بود با چشم

به الغري » !ها کشند، احمق تون رو می همه! ها احمق«: اي از کنار جاده برایشان داد کشید روزي زن دیوانه
  .اده و پاهایی خونینمترسک بود، با چشمانی گود افت

 آریا
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صبح روز بعد، تاجر خوش لباسی سوار بر مادیان خاکستري، جلوي یارن افسار کشید و پیشنهاد کرد که 
گیرن، به نفعته به من  جنگه، هر چی دلشون بخواد می«. ها را به ربع ارزششان بخرد ها و همه چیز درون آن ارابه

  .، از او رو برگرداند و تف کردهاي کجش یارن با تکانی به شانه» .بفروشی رفیق

. ي کوچکی کنار جاده که براي یک بچه کنده بودند اولین قبر، همان روز توجه آریا را جلب کرد؛ پشته
ها  خواست برش دارد، ولی گاو به او گفت که بهتر است مرده کریستالی روي خاك نرم نهاده بودند و المی می

به ردیف قبرهاي دیگري اشاره کرد که همگی به تازگی حفر شده  1چند فرسنگ جلوتر، پرید. را راحت بگذارد
  .بعد آن روزي نبود که یکی نبینند. بودند

شمشیر قرمز باالي سر . یک بار آریا در تاریکی با وحشت از خواب پرید، بدون اینکه متوجه علتی شود
ي  رسید، هر چند خر و پف خفه شب به شکل غریبی ساکت به نظر می. آسمان را با نیم هزار ستاره شریک بود
با این حال احساسش این بود که انگار دنیا نفسش . شنید هاي خرها را می یارن، تلق تلق آتش، حتی تکان خوردن

  .نیدل را بغل گرفت و دوباره خوابید. لرزاند را نگه داشته و سکوت بدنش را می

بعد . هاي او بوده ضطرابش به خاطر غیبت سرفهبا رسیدن صبح، وقتی که پرید بیدار نشد، آریا متوجه شد که ا
یارن قبل از اینکه رویش خاك بریزند . ها هم قبر کندند و سرباز را جایی که به خواب رفته بود دفن کردند آن

ي زنجیرباف  زره. ها و دیگري صاحب خنجرش شد یکی از مردها صاحب چکمه. وسایل با ارزشش را برداشت
با اون بازوهایی که داري، شاید یاد بگیري «: ن شمشیر دراز را به گاو داد و گفتیار. و کالهخودش تقسیم شد

، مشتی دانه روي جسد پرید ریخت تا شاید یک بلوط بروید 2پسري به اسم تاربر» .که چطور از این استفاده کنی
  .ي آرامگاهش شود و مشخصه

هاي  یارن سکه. توقف کردندي پوشیده از پیچک  اي جلوي یک مهمانخانه عصر آن روز در دهکده
خوابیم، اما اگه کسی  مثل همیشه بیرون می«. خورجینش را شمرد و نتیجه گرفت که براي غذاي داغ کافی است

  ».از شما هوس آب داغ و لیس صابون داره اینجا حموم دارند

هایش  لباس بعضی از جانورانی که ساکن. آریا جرئتش را نداشت، هر چند دیگر به بدبویی یارن شده بود
تاربر و هات پاي و گاو به صف . آمد غرقشان کند بودند تمام راه را از چاله کک با او آمده بودند؛ دلش نمی
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یارن . بقیه در اتاق نشیمن جمع شدند. اي دیگر جلوي حمام روي زمین نشستند عده. مردان منتظر تشت پیوستند
  .ه در پشت ارابه به زنجیر بودندالمی را بیرون فرستاد که سه پیاله به کسانی بدهد ک

چی یک پیاله آبجو  مهمانخانه. شان پیراشکی داغ خوك و سیب پخته بود حمام کرده یا نکرده، غذاي همه
پسر زرنگ و اهل کاري بود، اما یه روز موقع . یه برادر داشتم که خیلی وقت پیش سیاه پوشید«. مهمانشان کرد

همش یه ناخن . اش رو دوست داشت، فقط همین مزه. چش رو گرفتندکش رفتن فلفل از روي میز اربابمون م
. وقتی یارن با سرش نه گفت، مرد آه کشید» کنار دیوار فلفل دارید؟. فلفل، اما سر مالکوم مرد سختگیري بود

  ».لینک عاشق فلفل بود. چه بد«

پدرش گاهی اجازه . چشید و میهاي غذا که تازه از تنور درآمده و داغ بودند، با احتیاط آبج آریا بین لقمه
گفت که شراب خیلی بهتر است، اما  گرفت و می اش قیافه می سنسا به مزه. داد که یک فنجان آبجو بنوشند می

  .کرد فکر سنسا و پدر غمگینش می. آمد آریا از آن هم خوشش می

روند  هت مخالف میها به ج اتاق نشیمن مهمانخانه پر از مردم عازم جنوب بود و وقتی یارن گفت که آن
ها  نصف زمین. راهی به شمال نیست. گردید خیلی زود برمی«: چی قول داد مهمانخانه. فریادهاي تمسخر بلند شد

ره، شب یه عده دیگه سر  صبح یه گروه از اینجا می. ها جمع شدن سوخته و از اهالی هر کی مونده، داخل قلعه
  ».رسن می

هاي شب طرف کسی  نگهبان. کنه تالی یا لنیستر، فرقی نمی. ا مهم نیستبراي م«: یارن با سرسختی اصرار کرد
  ».گیرند رو نمی

هایش را جوید و گوش  براي او فرق داشت، ولی ساکت ماند و لب. آریا فکر کرد که لرد تالی پدربزرگ منه
  .داد

مدند، سعی کن فقط لنیستر و تالی نیست، مردهاي وحشی از کوهستان ماه پایین او«: چی گفت مهمانخانه
ها هم هستند، فرمانرواي جوان پایین اومده، پسر دست  و استارك. بهشون بفهمونی که طرف کسی نیستی

  »...مرده

  منظورش راب بود؟. آریا راست نشست و گوش تیز کرد

  ».شه شنیدم همراه یه گرگ به میدان جنگ وارد می«: مرد مو زردي که پارچی در دست داشت گفت
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  ».حرف عوامانه«. یارن تف کرد

  ».خورد یه گرگ به بزرگی اسب، قسم می. کسی که ازش شنیدم خودش دیده«

ات رو به من  خوري که بدهی تو هی قسم می. کنه، هاد اش نمی قسم خوردن واقعی«: چی گفت مهمانخانه
  .سرخ شد خنده در اتاق نشیمن ترکید و مرد با موهاي زرد، صورتش» .ي مسی پردازي، اما دریغ از یه سکه می

اطراف چشم خدایان، . ها بوده سال بدي براي گرگ«: هاي سفر داشت گفت اي که ردایش لکه مرد زرد چهره
ها  کشن، و از انسان کنه، اونا می گوسفند، گاو، سگ، فرقی نمی. ها از هر چی که به یاد داریم جسورتر شدند گله

  ».شه ت تموم میها به قیمت جون موقع شب رفتن به اون جنگل. ترسی ندارند

  ».تر نیستند ها واقعی اي هم هست که از اون یکی هاي دیگه آه، داستان«

ي بزرگ چند صدتائی وجود داره  گه گله می. من از دختر عموم شنیدم و اون اهل دروغ نیست«: پیرزنی گفت
  ».رهبرشون یه گرگ ماده است که از هفت جهنم اومده. که آدمکش هستند

دنت بود؟ کاش یک نقشه  چشم خدایان نزدیک تراي. کنجکاوي شرابش را تکان دادآریا با . گرگ ماده
اي ندارند، اگر گرگ  خواست، اما جوري گفت که چاره نمی. دنت رها کرده بود نایمریا را نزدیک تراي. داشت
شدند داد و  مجبور. کشند، با وجود اینکه جافري حقش بود ها برگردد او را به خاطر گاز گرفتن جافري می با آن

ها  هاي آریا به هدف نخورد دایرولف از تعقیب آن فریاد راه بیندازند و سنگ بندازند، ولی تا چند تا از سنگ
  .شناسه، یا اگه بشناسه ازم بدش میاد احتماالً دیگه منو نمی. دست برنداشت

روز ... ده شدشنیدم که چطور یه روز این گرگ جهنمی وارد یه دهک«: مردي که رداي سبز داشت گفت
وقتی . بازار بود، مردم همه طرف، و بدون اینکه از چیزي ترسی داشته باشه اومد و یه بچه رو از بغل مادرش قاپید

با یه گله سگ گرگی رد پناهگاهش . خبرش به لرد موتون رسید، با پسرهاش قسم خوردند که کارش رو بسازند
  ».ها برنگشتند، حتی یکی کدوم از سگ هیچ. رو گرفتند و به زحمت با جونشون فرار کردند

  ».خورند ها بچه نمی گرگ. تنها یه قصه است«: آریا قبل از اینکه متوجه شود از دهانش پرید

  »و تو در این مورد چقدر واردي، پسر؟«: مرد با رداي سبز پرسید

  ».خورده، همینپسره از ظرفیتش بیشتر آبجو «. قبل اینکه پاسخی به فکرش برسد، یارن بازویش را گرفت
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  »...خورند اونا بچه نمی. نه درست نیست«

محکم او را » .زنن ساکت بمونی و اون قدر اونجا بمون که یاد بگیري وقتی مردها حرف می... پسر، برو بیرون«
  ».هامون آب داده یا نه ببین که مهتر به اسب. حاال برو«. شد ها باز می به سمت دري هل داد که به اسطبل

سنگ غلت خورد و زیر » .خورند اونا بچه نمی«: با خشم به یک سنگ لگد زد و زمزمه کرد. ون رفتآریا بیر
  .ها گیر کرد ارابه

  ».پسر، پسر خوشگل«: اي به گوشش رسید صداي دوستانه

ي نیدل گذاشت و با احتیاط به ارابه  آریا دستش را روي دسته. زد یکی از مردهاي در بند بود که صدایش می
  .دنزدیک ش

مرد . خواد مرد یه جرعه شراب دیگه می«. ي خالی را بلند کرد زنجیرهاي زندانی به صدا درآمدند و پیاله
ترین بین سه نفر بود، باریک و با صورتی ظریف، همیشه  جوان» .اش شده، این دستبندهاي سنگین رو داره تشنه

خاطر زندان و سفر ژولیده و کثیف  یک سمت موهایش سرخ و طرف دیگر سفید بود، تمامش به. زد لبخند می
تونه براي  پسر می. تونه از حموم هم استفاده کنه مرد می«: کند گفت وقتی دید که آریا چطور نگاهش می. بود

  ».خودش دوست پیدا کنه

  ».من دوست دارم«: آریا گفت

. هایی بزرگ دستهیکل بود، با  او درشت و قوي» .بینم من که کسی رو نمی«: آن یکی که دماغ نداشت گفت
آریا را به یاد نقاشی یک میمون از جزایر تابستان . اش و حتی پشتش را پوشانده بود موي سیاه دست و پا و سینه

  .گذاشت که آدم زیاد نگاهش کند سوراخ روي صورتش نمی. انداخت که در کتابی دیده بود می

وقتی جا خوردن . هیس هیس کرد آن یکی که کچل بود دهانش را باز کرد و مثل سوسمار سفید عظیمی
آریا و عقب رفتنش را دید، دهانش را کامالً باز کرد و زبانش را براي او تکان داد؛ فقط اینکه بجاي یک زبان 

  ».نکن«: از دهانش پرید. کامل، ته آن مانده بود
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اش رو ه زنجیر مرد تو سلول تاریک هم«: قیافه بود و موهاي سرخ و سفید داشت گفت آن یکی که خوش
. انداخت؛ همان بود، ولی تفاوت هم داشت ي صحبتش آریا را به یاد سیریو می چیزي در نحوه» .کنه انتخاب نمی

  »گن، درسته؟ به تو اري می. مرد باید عذرخواهی کنه. این دوتا ادب ندارند«

  ».زنه تو رو می لوراثی مواظب باش، با چوبش. دار ي ترکه المپی المپو پسره«: آن یکی که دماغ نداشت گفت

 1این مرد افتخار داره که اسمش جیکن هگار. هاش شرمنده باشه، اري زنجیر مرد باید از هم«: قیافه گفت خوش
هاشون  ادب این مرد، اسم زنجیرهاي بی هم. اش بود کاش تو خونه. باشه، یه زمانی اهل شهر لوراث بوده

هاي  گاز دوباره به او هیس هیس کرد و دهانی پر از دندان» .زو گا«. دماغ اشاره کرد با پیاله به مرد بی» ...2روگ
تونه  تونه حرف بزنه و نمی یه مرد باید اسم داشته باشه، مگه نه؟ گاز نمی«. تیز به نمایش گذاشت زرد نوك

  »اش شدي؟ شیفته. زنه گن و اون لبخند می هاش تیزن، براي همین بهش گاز می بنویسه، ولی دندون

  .تونن به من صدمه بزنن، دستشون تو زنجیره اونا نمی» .نه«. دور شدآریا از ارابه 

  ».یه مرد باید گریه کنه«. مرد پیاله را برگرداند

ها دست و پا گیر بودند، ولی با این وجود  غل. دماغ، فحش داد و ظرفش را به سمت آریا پرت کرد روگ بی
برامون آبجو «. خورد اش می ار نپریده بود محکم به کلهي برنجی سنگین را چنان انداخت که اگر آریا به کن پیاله

  ».فوراً. بیار، مردنی

  .اش را کشید شمشیر تمرینی چوبی. کرد آریا فکر کرد که سیریو در این موقعیت چه می» !دهنت رو ببند«

  ».کنم ات می کنم و پاره جلوتر بیاي اون چوب رو تو کونت فرو می«: روگ گفت

. تر از قبلی بود هر قدم سخت. آریا خودش را واداشت که به ارابه نزدیک شود. برد میتر از شمشیر  ترس عمیق
تقریباً دستش دیگر . ترسید سیریو نمی. خواندند کلمات در گوشش می. درنده مثل گرگ، آرام مثل آب ساکن

د دستش زیاد باال ها نگذاشتن غل. رسید که گاز ناگهان به روي پاهایش پرید و سعی کرد او را بگیرد به چرخ می
  .هیس هیس کرد. بیاید و در نیم قدمی صورت آریا متوقف شد

  .هاي ریزش محکم، درست بین چشم. آریا او را زد
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ها کشیده و سفت  حلقه. گاز فریاد کشید، عقب عقب رفت، بعد تمام وزنش را روي زنجیرهایش انداخت
آوردند و آریا صداي ریز شکستن چوب خشک هاي کف ارابه فشار  هاي بزرگ آهنی روي تخته شدند، حلقه

خواستند آریا را  اش می پریده هاي بزرگ رنگ هاي دست گاز برجسته شده بودند و دست رگ. کهنه را شنید
هایش خون تراوش  هاي روي گونه از زخم. بگیرند، ولی بندها دوام آوردند و مرد سرانجام تسلیم شد و نشست

  .کرد می

  ».پسر شهامتش بیشتر از عقلشه«: ار معرفی کرده بود اظهار نظر کردکسی که خودش را جیکن هگ

اش احساس کرد چرخید و دوباره شمشیر چوبی را  وقتی دستی را روي شانه. آریا عقب عقب از ارابه دور شد
  »چکار داري؟«. باال آورد، ولی کسی نبود جز گاو

  ».ن نباید به اون سه تا نزدیک بشیمیارن گفت که هیچ کدوممو«. هایش را تدافعی باال برد او دست

  ».ترسونن منو نمی«

بیا «. ي شمشیرش رفت و روگ شروع کرد به خندیدن دست گاو به دسته» .ترسونن منو می. پس احمقی«
  ».ازشون دور بشیم

ي روگ و  خنده. آریا زمین را با پایش سایید، ولی گذاشت که گاو به جلوي مهمانخانه هدایتش کند
  .خواست چیزي را بزند می» خواي؟ دعوا می«: از گاو پرسید. شان کرد  بدرقههاي گاز  هیس

هایی از موي درشت سیاه که به خاطر حمام هنوز خیس بودند روي  دسته. گاو با حیرت به او پلک زد
  ».کنم زخمیت می«. هاي آبی سیرش افتاد چشم

  ».تونی نمی«

  ».دونی چه زوري دارم نمی«

  ».دونی چقدر سریعم نمی«

  ».فوالدش بنجله، اما یه شمشیر واقعیه«. شمشیر پرید را کشید» .خودت خواستی، اري«

  ».تره این از فوالد مرغوبه، پس از مال تو واقعی«. آریا نیدل را از غالف کشید
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  »دي که اگه زخمیت کردم گریه نکنی؟ قول می«. گاو سر جنباند

به چیزي در . ص آب را گرفت، اما گاو تکان نخوردبه پهلو چرخید و حالت رقا» .دم، اگه بتونی قول می«
  »مشکلی هست؟«. کرد پشت سر آریا نگاه می

  .اخم کرد» .ها ردا طالیی«

ي سیاه محافظین شهر را دید  امکان نداشت، ولی وقتی به پشت سر نگاه کرد، شش نفر با رداي طالیی و زره
اش لعاب سیاه و نقش چهار  ي سینه بود؛ صفحهشان افسر  یکی. آمدند ي شاهی می که سوار بر اسب از جاده

  .جلوي مهمانخانه افسار کشیدند. ي طالیی داشت حلقه

ها عرق سفید دیدند؛  هایش زیر زین چشم. هات ببین با چشم: صداي سیریو انگار در گوشش زمزمه کرد
را به پشت پرچینی از به خونسردي آب ساکن بازوي گاو را گرفت و او . ها به شدت و طوالنی تاخته بودند اسب
  .هاي گلدار کشید بوته

  ».کنی؟ ولم کن چی شده؟ چکار می«: گاو پرسید

  .و وادارش کرد که بشیند» .ساکت مثل سایه«: زمزمه کرد

شماها، شما کسائی «: ها داد زد یکی از ردا طالیی. هاي یارن جلوي حمام منتظر نوبت بودند برخی از زیردست
  ».ه پوشیدن ترك کردیدهستید که شهر رو براي سیا

  ».شاید«: پاسخ با احتیاط داده شد

  ».شنیدیم که دیوار سرده. دیم به شما ملحق بشیم پسرها ترجیح می«: پیر گفت 1ریزن

  »...من دستور بازداشت یه پسري رو دارم«. افسر ردا طالئی از اسب پایین آمد

  »خواد؟ کیه که این پسر رو می«. خارج شدخاراند از مهمانخانه  اش را می یارن در حالی که ریش ژولیده

  »چرا قایم شدیم؟«: گاو زمزمه کرد. ایستادند هایشان می شدند و کنار اسب هاي دیگر پیاده می ردا طالئی
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  ».ساکت«. داد گوش گاو بوي صابون می» .خوان من کسی هستم که می«: آریا متقابالً زمزمه کرد

ببین، مهر و حکم «. افسر نواري را از کمرش بیرون کشید» .مربوط نیستخوادش پیرمرد، البته به تو  ملکه می«
  ».علیاحضرت

  »چرا ملکه تو رو بخواد، اري؟«. پشت پرچین، گاو با تردید سر تکان داد

  »!ساکت شو«. ي گاو مشت زد به شانه

موضوع « .تف کرد» .خوشگله«. یارن روي نوار حکم که قطره موم طالئی رویش چکیده بودند انگشت کشید
  ».هر کار که تو شهر کرده، دیگه اهمیت نداره. اینه که، پسره حاال عضو نگهبانان شبه

  ».دارم پسره رو برمی. اي نداره پیرمرد، من هم ندارم ملکه به نظر تو عالقه«

از فرار  و. تواند زیاد دور شود ها اسب دارند با خر نمی دانست وقتی که ردا طالئی آریا به فرار فکر کرد، اما می
اگر رقاص آب . وقتی سر مرین دنبالش آمد گریخته بود و وقتی پدرش را کشتند باز گریخت. خسته شده بود

  .کرد کشت و هرگز از کس دیگري فرار نمی ها را می ي آن رفت و همه واقعی بود، با نیدل جلو می

  ».این چیزا قانون داره. داري تو کسی رو برنمی«: شقی گفت یارن با کله

  ».این هم قانون براي تو«. دا طالئی شمشیر کوتاهی را کشیدر

  ».از قضا من هم یکی دارم. اون قانون نیست، یه شمشیره«. یارن نگاهی به شمشیر انداخت

  ».من پنج نفر با خودم دارم. پیر خرفت«. افسر لبخند زد

  ».از قضا من سی نفر دارم«. یارن تف کرد

اول «. شمشیر لخت کرد» اینا؟«: که دماغش شکسته بود با تحقیر گفت هیکلی مرد درشت. ردا طالئی خندید
  »کدومتون؟

  ».من«. ي کاه بیرون کشید تاربر خیشی را از توده
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  ».نه، من«. ، سنگتراش چاق، از پیشبند چرمی که همیشه به تن داشت پتکش را بیرون کشید1کاتجک

  ».من«. چاقوي دباغی در دست از زمین بلند شد 2کورتز

  .تیر در کمانش گذاشت 3کاس» .و اون من«

  ».ي ما همه«: رفت برداشت و گفت ریزن عصاي بلندي را که با آن راه می

هایش را که در دست داشت انداخت، فقط خنجرش  لخت از حمام بیرون آمد، وضعیت را دید و لباس 4دابر
  »دعوا شده؟«: پرسید. را نگه داشت

دید  آریا آنچه را که می. بزرگی را براي پرتاب کردن برداشت خم شد و سنگ» .به نظرم«: هات پاي گفت
  چرا حاضر بود که جانش را به خاطر او به خطر بیندازد؟! از هات پاي متنفر بود. کرد باور نمی

دخترها، چوب و سنگ رو بندازید، مجبورمون «. کرد که مضحک هستند سرباز دماغ شکسته هنوز فکر می
  ».گیرن دونه که شمشیر رو از کدوم طرفش می هیچ کدومتون نمی. نکنید در کونی بزنیمتون

نیدل در دست از وسط ! گذاشت نمی. ها مثل سیریو به خاطرش بمیرند گذاشت که آن نمی» !دونم من می«
  .ها بیرون آمد و حالت رقاص آب گرفت بوته

بذار کنار، دختر کوچولو، کسی با  شمشیر رو«. افسر سر تا پاي آریا را برانداز کرد. دماغ شکسته قاه قاه خندید
  ».تو کاري نداره

مشکلشان چه بود؟ تمام این راه را به دنبال او تاخته بودند و حاال که » !من دختر نیستم«: با عصبانیت داد زد
  ».خواید من کسیم که می«. زدند جلویشان ایستاده بود تنها لبخند می

تاهش به گاو اشاره کرد که شمشیر بنجل پرید را کشیده با نوك شمشیر کو» .خوایم اون یکی کسیه که می«
  .بود و به کنار آریا آمده بود
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به همان سرعت، شمشیر برادر سیاه روي سیب آدم افسر . اما حتی یک لحظه چشم برداشتن از یارن اشتباه بود
من ده . قدر رسیدهرسه، مگه دوست داشته باشی گلوت رو ببرم تا ببینم سیبت چ هیچ کدومشون به تو نمی«. بود

جاي تو بودم اون چاقو رو ول . نفر دارم، اگه هنوز قانع نشدي، پونزده تا از برادرهام هم تو اون مهمونخونه هستند
تف کرد و نوك شمشیرش را کمی بیشتر » .تاختم ذاشتم و تا شهر می کردم، کونم رو روي اسب چاقم می می

  ».فوراً«. فشار داد

  .شمشیرش روي خاك افتاد. دهاي افسر باز شدن انگشت

  ».نشده که تو دیوار کمبود شمشیر خوب نداشته باشیم. داریم نگهش می«: یارن گفت

بهتره با عجله به اون دیوارت «. ها شمشیر غالف کردند و سوار شدند ردا طالئی» .افراد. فعالً. هر چی تو بگی«
  ».حرومزاده، سر تو رو هم ببرمدفعه بعد که بهت رسیدم، فکر کنم عالوه بر . بدوي، پیرمرد

ي شاهی به راه  با پهناي شمشیر خودش به کپل اسب افسر زد و او را در جاده» .مردهاي بهتر از تو سعی کردند«
  .افرادش دنبالش کردند. انداخت

 .رسید تر به نظر می وقتی از دید خارج شدند، هات پاي شروع به هورا کشیدن کرد، اما یارن از همیشه عصبانی
بقیه رو از . ذاره ذارن؟ دفعه بعد راحت جلو نمیاد و یه حکم تو دستم نمی کنی راحتمون می فکر می! احمق«

شمشیر » .کنیم، شاید یه مدت بتونیم ازشون جلو بزنیم تمام شب حرکت می. حموم صدا کنید، باید راه بیفتیم
  »د؟خوا کی اینو می«. کوتاهی را که افسر انداخته بود از زمین برداشت

  »!من«: هات پاي داد زد

شمشیر را به پسر داد و به سمت آریا آمد، ولی کسی که مورد خطاب قرار داد » .اش نکن روي اري استفاده«
  ».خواد، پسر ملکه بدجوري تو رو می«. گاو بود

  »چرا اونو بخواد؟«. آریا مبهوت ماند

  »!چرا تو رو بخواد؟ تو فقط یه موش فاضالبی«. گاو اخم کرد

  »اسم واقعیت چیه؟«. کرد که حرامزاده است یا شاید تظاهر می» .اي ب، تو فقط یه پسر حرامزادهخ«
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  .طوري گفت که انگار کامالً مطمئن نبود» .جندري«

شما . دونم چرا کسی هیچ کدوم شما رو بخواد، اما به هر حال امکان نداره شما رو گیر بیارن نمی«: یارن گفت
ها پیداشون شد، طوري به سمت دیوار برید که انگار اژدها تعقیبتون  ردا طالئی. شید سوار اون دو اسب می

  ».ي شما براشون ارزش تف رو هم نداره بقیه. کنه می

  ».کنه اون مرد گفت که سر تو رو هم قطع می. جز تو«: آریا متذکر شد

  ».هام برش داره، برداره تونه از روي شونه خب، در جواب باید بگم که اگه می«
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  »سم؟«: جان آهسته صدا کرد

هاي چوبی درازي تا  جلویش قفسه. داد هوا بوي کاغذ و خاك و گذر زمان می
نور . هاي پر از طومارهاي قدیمی بودند هاي بند چرمی و صندوقچه تاریکی برخاسته بودند که انباشته از کتاب

جان شمعی که در دست داشت . شد ه نمیکرد ولی خود چراغ دید ها نفوذ می سویی از میان قفسه زرد کم
به جایش نور را . کرد خاموش کرد، بهتر بود که میان این همه کاغذ خشک از خطر سرایت شعله اجتناب می

سر تا پا سیاه، مویش سیاه، صورتش کشیده، . هاي سقف از راهروي باریک گذشت دنبال کرد، زیر طاق
پوشاند؛ راست را  هایش را می هاي سیاه موش کور دست دستکش. ها بود اي بین سایه چشمانش خاکستري، سایه

  .کرد چون سوخته بود، چپ چون آدم با پوشیدن تنها یک دستکش احساس حماقت می

نور از چراغی بود . اي که در دیوار سنگی حفر شده بود، روي میزي قوز کرده بود سمول تارلی درون تاقچه
  .هاي جان به باال نگاه کرد صداي قدمبا شنیدن . که باالي سرش آویزان بود

  »تمام شب اینجا بودي؟«

  .ظاهراً جا خورده بود» واقعاً؟«

رست احتمال گریز از خدمت را مطرح کرده » .با ما صبحانه نخوردي و کسی تو تختخوابت نخوابیده بود«
از آن چندان بهره خواست و سم  گریختن شجاعت از نوع خودش را می. بود، اما جان اصالً مشکوك نشده بود

  .نداشت

  ».صبح شده؟ این پایین راهی براي فهمیدن نیست«

دم وقتی روي زمین سرد سخت بخوابی دلت براي اون تختت  قول می. اي هستی داشتنی سم، تو کودن دوست«
  ».تنگ بشه

جان، ... کردم نمیهیچ فکرش رو . استاد ایمون منو فرستاد که براي فرمانده نقشه پیدا کنم«. سم خمیازه کشید
  »!ها، شبیهش رو دیده بودي؟ هزار تا کتاب

  »ها رو پیدا کردي؟ نقشه. ي وینترفل بیشتر از صد کتاب داشت کتابخونه«. به اطراف نگاه کرد

 جان
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ها و طومارهاي  ي کتاب هاي به کلفتی سوسیسش به توده دست سم روي میز دور زد، انگشت» .آه، بله«
شه جاهایی که  رنگش رفته، اما می«. یک تکه پوست را باز کرد» .یه دوجین حداقل«. مقابلش اشاره کردند

االن کجاست؟ چند ... ها رو عالمت زده تشخیص داد، و یه کتاب دیگه هست هاي وحشی کش دهکده نقشه
با . اش پوسیده بود اي پیدا شد که بند چرمی گرفته چند طومار را کنار زد و کتاب خاك» .خوندم لحظه پیش می

ي یه گشتی به اسم  این گزارش یه سفر از شدو تاور تا لورن پوینت در کنار ساحل منجمده؛ نوشته«: کریم گفتت
جان، اونا با . بره که پادشاه شمال بوده، پس باید قبل تسلیم باشه تاریخ نداره، اما یه دارن استارك نام می. ردوین
کامالً با احتیاط صفحات را با » .رده، همش اینجا هستردوین حتی با فرزندان جنگل مبادله ک! ها جنگیدند غول

  »...نقشه هم کشیده، ببین«. یک انگشت ورق زد

  ».شاید بشه یه گزارش از گشتمون بنویسی، سم«

آخرین چیزي که یادآوریش به سم به . قصدش روحیه دادن بود، اما موضوع نامناسبی انتخاب کرده بود
اگه . باز هم نقشه هست«. هدف طومارها را جابجا کرد سم بی. شرو دارندصالح بود این بود که فردا چه در پی

تونستم، اما وقت  دونم که می تونستم بهشون نظم بدم؛ می ولی می. همه چیز در هم بر همه... فرصت گشتن داشتم
  ».خب، راستش چندین سال... برد می

اي برداشت، با فوت کردن بیشتر  ز صندوقچهطوماري را ا» .خواد ها رو می مورمونت یه خرده زودتر اون نقشه«
هاي رنگ و رو رفته اخم  به نوشته. هایش ماند اش بین انگشت وقتی بازش کرد، یک گوشه. خاکش را پاك کرد

  ».پاشه نگاه کن، این یکی داره از هم می«: کرد و گفت

انگار جانوري زخمی  سم میز را دور زد، طومار را از دست او گرفت، طوري نگه داشت که» .مراقب باش«
ها شاید پنجاه بار کپی  ترین بعضی از قدیمی. هاي مهم رو به وقت نیاز رونویسی کنند رسم بود که کتاب«. است

  ».شده باشند

بیست و سه بشکه ماهی دودي، هجده خمره . خب، براي رونویسی از این یکی خودت رو به زحمت ننداز«
  »...روغن ماهی، یه چلیک نمک

  ».کاال یا شاید صورت خریدیه فهرست «

  »ده ششصد سال پیش چقدر ماهی دودي خوردند؟ کی اهمیت می«: دانست که جان نمی
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شه یاد  ها خیلی چیزها می از این دستک«. سم طومار را به همان جایی برگرداند که جان برداشته بود» .من«
ب بودند، چطور زندگی کردند، چی شه فهمید اون موقع چند نفر عضو نگهبانان ش می. شه گرفت، واقعاً می

  »...خوردند می

  ».کردند خوردند و مثل ما زندگی می اونا غذا می«

  ».این سرداب یه گنجه، جان. مونه آدم مبهوت می«

  .گنج یعنی طال، نقره و جواهر، نه خاك، عنکبوت و چرم پوسیده. جان شک داشت» .اگه تو بگی«

از جان بیشتر بود، تربیت قانونمندي داشته، اما به چشم بزرگسال  سنش» .مطمئناً«: اختیار گفت پسر چاق بی
ها پیدا کردم و یه کتاب در مورد زبان فرزندان  هاي روي درخت هایی از صورت من نقاشی«. دیدنش سخت بود

ي اساتیدي که چند  شه، طومارهاي والریایی کهن، حساب فصول نوشته آثاري که در دژ هم پیدا نمی... جنگل
  »...سال پیش مردندهزار 

  ».ها هنوز اینجان وقتی برگردیم کتاب«

  »...اگه برگردیم«

کورین هفهند صد برادر . بره، سه چهارمشون گشتی هستند خرس پیر با خودش دویست مرد کارکشته می«
  ».ي پدرت در هورن هیل امنیت داري ي قلعه تو به اندازه. دیگه از شدو تاور میاره

  ».ي پدرم هم هیچ وقت کامالً امنیت نداشتم من تو قلعه«. بود لبخند تلخی زدسمول تارلی هر طور که 

مردند، قرار  پیپ و وزغ که براي شرکت در ماموریت بزرگ گشت می. اي داشتند هاي ظالمانه خدایان بازي
ش به نامید، خجالتی و خیلی چاق بود و سواری سم تارلی، کسی که خودش را بزدل می. بود در کسل بلک بمانند

برد تا حین  خرس پیر دو قفس زاغ می. رفت ي مهارتش در شمشیرزنی افتضاح بود، باید به جنگل اشباح می اندازه
ها بیاید، پس آجودانش  تر از آن بود که با آن استاد ایمون کور بود و ناتوان. حرکت خبرها را به دیوار بفرستد

و یکی باید بهم کمک کنه که گرن رو ادب . احتیاج داریم، سمها به تو  ما به خاطر زاغ«. رفت باید به جاي او می
  ».کنیم
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عجز داشت در صدایش مشهود » .ها برسی، یا گرن، یا هر کس دیگه تونی به زاغ تو می«. ي سم لرزید چانه
هاي لرد مورمونت رو  تونی به خوبی من پیام تو هم سواد داري، می. تونم راهش رو بهت نشون بدم می«. شد می
  ».یسیبنو

مونه  باید مالزمش باشم، به اسبش برسم، چادرش رو آماده کنم؛ برام وقت نمی. من آجودان خرس پیر هستم«
  ».حاال یکی از برادران شب هستی. سم، تو قسم خوردي. ها هم باشم که مراقب پرنده

  ».یه برادر شب نباید این همه ترس داشته باشه«

ها  ي خیلی زیادي از گشتی این دو سال گذشته عده» .س نداشتیماحمق بودیم، اگه تر. ترسیم ما همه می«
دو نفر از افراد عمویش را در جنگل یافته بودند، . ناپدید شده بودند، شامل حتی عموي جان، بنجن استارك
. اش سفت شدند با به یاد آوردنش انگشتان سوخته. کشته شده بودند، ولی اجساد در سرماي شب برخاسته بودند

هاي سرد سیاه، اما به صالح نبود که  دید؛ آتر مرده با چشمان آبی سوزان و دست ر رویاهایش وایت را میهنوز د
. شی پدرم بهم گفته که ترس مایه شرم نیست، مهم اینه که چطور باهاش روبرو می«. این را به سم یادآوري کند

  ».ها رو جمع کنی کنم نقشه بیا، کمکت می

ها طوري نزدیک هم چیده شده بودند که باید در یک  قفسه. موافقتش را نشان داد سم مغموم با تکان دادن سر
. گفتند رو می ها راه کرم هایی راه داشت که برادران به آن سرداب به یکی از تونل. گذشتند ردیف از بینشان می

. کردند هم وصل میهاي کسل بلک را زیر خاك به  ها و برج ي زیرزمینی بودند که قلعه ها مسیرهاي پرشاخه آن
. کرد، اما زمستان فرق داشت ها استفاده می در تابستان جز موش و سایر جانوران موذي به ندرت کسی از آن

ها تنها چیزي  کشید، تونل بارید و باد سوزناك از سمت شمال زوزه می وقتی برف تا ارتفاع چهل و پنجاه پا می
  .داشت بود که کسل بلک را مرتبط نگه می

قاصدي که خبر پایان تابستان را براي استاد ایمون . رفتند جان فکر کرد که خیلی نمانده که باال میموقعی 
وقتی خیلی کوچک بود زمستان را دیده بود، اما . آورد دیده بود، زاغ بزرگ دژ، سفید و ساکت مثل گوست

  .کرد هایش احساس می واندر عمق استخ. کرد این یکی فرق می. همه توافق داشتند که مالیم و کوتاه بوده

باد . هاي سنگی پرشیب تا رسیدن به باال کاري کرده بودند که سم مثل دم آهنگري به نفس نفس بیفتد پله
گوست کنار انبار غله دراز کشیده بود، اما تا جان پیدایش شد بیدار شد، . تندي رداي جان را کشید و تاب داد

  .تشان دویددم پرپشت سفیدش را سیخ باال گرفت و به سم
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گاهی به نظر . ي یخی به ارتفاع هفتصد قدم رویشان قد کشیده بود؛ دیواره. سم به باالي دیوار چشم دوخت
رنگ یخ عادت داشت که با هر تغییر در روشنایی . رسید که خلقیات خودش را داشت اي می جان موجود زنده

برف کهنه، و وقتی ابر از مقابل خورشید  هاي منجمد، زمانی سفید کثیف زمانی آبی سیر رودخانه. عوض شود
شد، چنان  دید به غرب و شرق کشیده می تا جایی که چشم می. گذشت خاکستري روشن سنگ متخلخل می

  .آخر دنیا بود. آمدند هاي سنگی قلعه در مقابلش حقیر به چشم می عظیم که انبارهاي چوبی و برج

  .ریم و ما به پشتش می

. مان صبح را خط انداخته بودند، اما خط سرخ کمرنگی پشت سرشان بودابرهاي نازك خاکستري، آس
گفتند که البد خدایان آن را براي روشن کردن  برادران آن آواره را مشعل مورمونت نامیده بودند؛ نیمه جدي می

  .اند مسیر پیرمرد در جنگل اشباح فرستاده

  ».شه دار اون قدر روشنه که روز هم دیده می هحاال دنبال«: هایش گرفت و گفت سم مشتی کتاب را باالي چشم

  ».خواد ها چیزي هستند که خرس پیر می ده، نقشه دار اهمیت می کی به دنباله«

ها دنبال گنج  رسید، خیلی از گشتی امروز صبح محوطه خلوت به نظر می. ها به راه افتاد گوست جلوي آن
پیپ . ها رفته بود گرن با آن. ان را با شراب کور کرده بودندي مولز تاون رفته بودند و خودش خانه پنهان به فاحشه

خواستند که  می. زنی، پول اولین زن جان را بدهند و هالدر و وزغ پیشنهاد کرده بودند که به افتخار اولین گشت
وزغ  به. اي نداشت ها وحشت داشت و جان عالقه ي جنگل اشباح از فاحشه جان و سم نیز بیایند، اما سم به اندازه

  ».هر کار دوست دارید بکنید، من قسم خوردم«: گفته بود

ها و  ي نبرد سراغ فاحشه بعضی مردها در آستانه. موقع گذشتن از مقابل سپت، شنید که صداي آواز بلند شد
سپت بیش از . دانست که کدام گروه بعدش احساس بهتري داشتند جان نمی. رفتند برخی سراغ خدایان می

داشتند، جایی که  هاي دور از تمدن نگه می کرد؛ خدایان او معابدشان را در مکان اش نمی سهخانه وسو فاحشه
هفت خدا پشت دیوار نفوذي ندارند، اما . هاي به سفیدي استخوانشان را گشوده باشند درختان نیایش شاخه

  .خدایان من منتظرن

هایی که هفت  کانوي، یکی از کالغ. ردک وارد خام کار می خانه، سر اندرو تارت با چند تازه جلوي اسلحه
این دستاورد جدید متشکل . ها را آورده بود گشت، دیشب آن آوري نفرات براي دیوار می پادشاهی را براي جمع
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شد از مردي ریش خاکستري که به عصا متکی بود، دو پسر بلوند که به نظر برادر بودند، جوان ژیگولی با  می
ه پاچماقی داشت، و یک احمق تبسم به لبی که البد خودش را جنگجو لباس ساتن کثیف، مرد ژندي ک

نسبت به سر آلیسر تورن مربی نظامی . داد که تصوراتش غلط است سر اندرو داشت نشان می. پنداشت می
کرد،  با هر ضربه سم خودش را جمع می. گذاشتند هایش کوفتگی به جا می سهلگیرتري بود، با این وجود درس

  .و مبارزه با شمشیر را به دقت تماشا کرداما جان اسن

سازي ایستاده بود، زیر پیشبند چرمی  دانل نوي در چارچوب ورودي اسلحه» برداشتت از اونا چیه، اسنو؟«
ي  با شکم گنده، سینه. اش برهنه بود، یک بار هم که شده بازوي چپ ناقصش را بیرون گذاشته بود سینه
ي زیبایی براي تماشا نبود، اما به هر حال از همصحبتی  ی که داشت، منظرهاي، دماغ تخت و ته ریش سیاه بشکه

  .ساز ثابت کرده بود که دوست خوبی است اسلحه. کرد با او استقبال می

کانوي از . دن بوي تابستون می«: جان با دیدنش گفت. سر اندرو به حریفش تنه زد و او را نقش زمین کرد
  »کجا گیرشون آورده؟

یه راهزن، یه آرایشگر، یه گدا، دو یتیم و یه پسر . تاون سیاهچال یه لرد نزدیک گال«: دادآهنگر پاسخ 
  ».کنیم ها دفاع می با همچین کسانی، ما از قلمروي انسان. فروش تن

  ».ما تونستیم«. جان به سم لبخندي خصوصی زد» .اش برمیان از عهده«

  »خبرها از برادرت رو شنیدي؟این آخرین «. نوي او را به نزدیک آمدن دعوت کرد

ي چندانی به  هایش اخبار را با خود به شمال آورده بودند و در اتاق نشیمن عالقه کانوي و زیردست» .دیشب«
راب یک پادشاه؟ برادري که با او بازي کرده، دعوا . جان از احساس خودش مطمئن نبود. بحث دیگري نبوده

بنابراین راب از این به بعد از . بودند؟ اما شیر مادر را شریک نبودند، نهي اولین فنجان شراب هم  پیاله کرده، هم
شده،  زد و براي نوشیدن برف ذوب نوشید، در حالی که او کنار نهر زانو می جام جواهرنشان شراب تابستانی می

  ».از راب شاه خوبی درمیاد«: وفادارانه گفت. کرد هایش را فنجان می دست

شه؟ امیدوارم که بشه پسر، اما یه موقع من همین حرف رو در  واقعاً می«. به او نگاه کردرودربایستی  آهنگر بی
  ».زدم مورد رابرت می

  ».گن تو پتک جنگیش رو ساختی می«: جان یادش افتاد
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. ساز استورمز اند تا اینکه بازوم رو از دست دادم من از افرادش بودم، یه سرباز برتیونی، آهنگر و اسلحه. بله«
اون قدر هست که لرد استفون رو قبل از غرق شدنش به یاد بیارم و اون سه پسرش رو از روز نامگذاریشون  سنم
بعضی مردها مثل شمشیرن، براي . رابرت بعد تاجگذاري هیچ اون آدم قبلی نبوده: گم اینو بهت می. شناسم می

  ».زنن از دیوار آویزونشون کن، زنگ می. جنگیدن خلق شدن

  »و برادرهاش؟«

استنیس آهن خالصه، سیاه و سخت و مستحکم، بله، اما . رابرت فوالد واقعی بود«. ساز مدتی تامل کرد اسلحه
و رنلی، اون یکی مسه، براق و درخشان، تماشاش خوشاینده، اما آخر . شکنه قبل خم شدن می. شکننده مثل آهن

  ».شه که چندان ارزشی نداره روز معلوم می

نوي برتیونی بود؛ احتماالً جافري را پادشاه قانونی و راب را خائن . ن نپرسیدو راب چه فلزي بود؟ جا
. بین برادران نگهبانی شب، قرارداد مسکوتی بود که در چنین مسائلی هیچ وقت زیاد عمیق نشوند. دانست می

راموش هاي سابق به این سادگی ف ها و وفاداري آمدند و عشق مردها از سراسر هفت پادشاهی به دیوار می
حتی سم؛ . دانست همان طور که خود جان به خوبی می... خورد شدند، هر چقدر هم کسی سوگند می نمی

بهتر بود چنین . گاردنی سوگند خورده بودند که لرد تایرل آن حامی پادشاه رنلی بود خاندان پدر او به هاي
  ».ظرمهمورمونت منت«. کرد نگهبانی شب جانبداري نمی. ماند چیزهایی مسکوت می

عموت . خدایان فردا با تو باشن، اسنو«. ي او زد و لبخند زد نوي روي شانه» .کنم تو رو از خرس پیر جدا نمی«
  »گردونی، فهمیدي؟ رو برمی

  ».گردونیم برش می«: جان قول داد

. ي کل مورمونت بعد اینکه آتش شکم برج خودش را سوزانده بود در برج پادشاه ساکن شده بود فرمانده
باز هم «: آمیز گفت وقتی شروع به باال رفتن کردند سم رقت. ان گوست را پیش محافظین خارج در گذاشتج

  ».پله، از پله متنفرم

  ».خب، پله از چیزهاییه که تو جنگل نگرانیش رو نداریم«

ها رو  هباالخره اون نقش«. مورمونت صحبتش را قطع کرد» !اسنو«. ها را دید وارد که شدند، زاغ بالفاصله آن
  ».کنم بعداً بهشون نگاه می. بذارشون اینجا«. ي صبحانه را کنار زد و روي میز جا باز کرد باقیمانده» .آوردي
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پشتی پنهان بود، نگاه  اي ریز داشت و دهان ریزترش زیر ریش کم وود، گشتی عضالنی که چانه تارن اسمل
با . اي نداشت تورن بوده و به هیچ کدامشان عالقهاو یکی از سرسپردگان آلیسر . سردي به جان و سم انداخت

ي کل اینجا در کسل بلکه، براي فرمانده بازي و  جاي فرمانده«: واردین، به مورمونت گفت اعتنایی به تازه بی
  ».اینه نظر من. دستور دادن

  ».من، من، من«. هاي بزرگ سیاهش را کوبید زاغ بال

ق میلت رفتار کنی، اما من هنوز نمردم، برادرها هم تو رو جاي من تونی مطاب ي کل شدي می هر وقت فرمانده«
  ».نذاشتن

. حاال که بن استارك گم شده و سر جارمی کشته شده، من گشتی ارشد هستم«: شقی گفت وود با کله اسمل
  ».فرماندهی باید با من باشه

قصد ندارم تو رو . بل از اونمن بن استارك رو فرستادم و سر ویمار رو ق«. مورمونت حاضر به شنیدن نبود
با انگشت » .کار بشینم که چقدر باید صبر کنم تا تو رو هم گمشده فرض کنم دنبالشون بفرستم و با این فکر بی

اگه اون روز برسه، من کسی هستم که . مونه و تا مطمئن نشدیم که استارك مرده، گشتی ارشد می«. اشاره کرد
افتیم، یادت  ما به محض روشن شدن هوا راه می. حاال دیگه وقتم رو تلف نکن. کنم، نه تو جانشینش رو تعیین می

  »که نرفته؟

  .موقع خروج، به جان اخم کرد، انگار تقصیر او بود» .اطاعت قربان«. وود به روي پاهایش برخاست اسمل

حیا بود که تو  اون قدر بی. دم تو رو گشتی ارشد کنم ترجیح می«. نگاه خرس پیر به سم افتاد» !گشتی ارشد«
دار  ي لکه مویی که از روي کله» رسم، پسر؟ به نظرت پیر می. صورتم بگه من پیرتر از اونم که همراهش بیام

اش را  اش تجدید قوا کرده و ریش انبوهی ساخته بود که بیشتر سینه نشینی کرده بود، زیر چانه مورمونت عقب
  »به نظرت ضعیفم؟«. محکم آن را کشید. پوشاند می

نه «: جان به سرعت جواب داد. ترساند خرس پیر او را می. ي ضعیفی خارج شد سم دهانش را باز کرد، ناله
  »...ي به اندازه... ي قربان، شما قوي هستید، به اندازه

مورمونت با خشونت » .ها نگاه بندازیم بذار به این نقشه. دونی که برام قابل تحمل نیست گولم نزن اسنو، می«
  .بهم ریخت، براي هر کدام بیش از یک نگاه و غرولند صرف نکردها را  آن
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  »...هم-ه-درهم بر ه- د- د... ولی-باز هم بود، و... قربان، اینه-ق-ق... من«. سم به لکنت افتاد

  ».قدیمی، قدیمی«: زاغش با فریاد تیزي تکرار کرد» .اینا قدیمی هستند«: مورمونت شاکی شد

  ».مونن ها سر جاشون می ها و رودخونه بیان و برن، اما تپه ها شاید دهکده«: جان متذکر شد

  »هاتون رو انتخاب کردید، تارلی؟ زاغ. کامالً درسته«

  ».انتخابشون کنن-غذا خوردن ان-غ-خوان موقع غروب بعد غ می-استاد ایمون می-اس«

  ».هاي باهوش و قوي پرنده. خوام هاش رو می من بهترین«

  ».قوي، قوي، قوي«: ز کردن پرهایش بود گفتي خودش که مشغول تمی پرنده

  ».اگه از قضا ما همه اون بیرون سالخی شدیم، قصد دارم که جانشین من بدونه که چطور و کجا مردیم«

تارلی، وقتی یه پسر به نصف «. مورمونت به جلو خم شد. صحبت از سالخی زبان سمول تارلی را بند آورد
. اش اشتباه بگیره و بدوه تو گلوم دهنم باز بمونه یه راسو ممکنه اونو با خونهسن تو بودم، مادرم بهم گفت که اگه 

مرخصی، سرم «. حوصلگی دست تکان داد با بی» .وگرنه، مراقب راسوها باش. اگه حرفی براي گفتن داري بگو
  ».ي تو برمیاد حتماً استاد کاري داره که از عهده. بازي برسم تر از اونه که به بچه شلوغ

  .ورت داد، یک قدم عقب رفت و چنان با عجله خارج شد که کم ماند روي حصیر سر بخوردسم ق

مورمونت منتظر » .احمق«: زاغ شاکی شد» ي ظاهرش احمقه؟ به اندازه«: ي کل پرسید بعد رفتن او فرمانده
... د اونو بفرستمکردم که شای پدرش بین نزدیکان پادشاه رنلی مقام بلندي داره و من فکر می«. جواب جان نماند
تره و مادرش  خیلی با ثبات. فرستم رو می 1سر آرنل. رنلی بعیده به یه پسر چاق ترسو اعتنا کنه. نه، خوب نیست

  ».بود 2یکی از سیب سبزهاي فاسووي

  »خواستم بدونم چه درخواستی از پادشاه رنلی دارید؟ دونید می اگه صالح می«
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نگهبانی ... سرباز، اسب، شمشیر، زره، غله، پنیر، شراب، پشم، میخ. خوام، پسر همون چیزي که از همشون می«
اگه «. انگشتانش روي سطح زبر الوارهاي میز ضرب گرفتند» .داریم شب غرور نداره، هر چی تعارف بشه برمی

نه یا نه، ک باد مساعد بوده، سر آلیسر باید قبل هلول ماه به بارانداز پادشاه برسه، اما این جافري بهش اعتنایی می
  ».خاندان لنیستر هیچ وقت رفیق نگهبانان نبودند. دونم نمی

آوري با انگشتان سیاه که در  ي چندش چیز رنگ پریده» .تورن دست وایت رو داره که بهشون نشون بده«
  .پیچید، انگار که هنوز زنده بود شیشه همچنان به خودش می

  ».کاش یه دست دیگه براي فرستادن پیش رنلی داشتیم«

  ».شه پیدا کرد گه پشت دیوار هر چی می دایون می«

مورمونت » .گه آخرین بار که براي گشت زدن رفته، یه خرس به قد پونزده قدم دیده و می. گه بله، دایون می«
هر . اینو بیشتر قبول دارم تا یه خرس پونزده قدمی رو. خوابه ها می گن خواهرم با خرس می«. باد به دماغ انداخت

من راه افتادن . هاش اعتماد داشته باشه آه، باز هم یه مرد باید به چشم... رن ها راه می دنیایی که مرده چند در
اما داشتیم از دست «. اي انداخت به جان نگاه طوالنی جستجوگرانه» .آسا ندیدم خرس غول. ها رو دیدم مرده

  »دست تو چطوره؟. زدیم حرف می

زخم نصف ساعدش را تا آرنج پوشانده بود و . آورد و به او نشان دادجان دستکش موش کور را در» .بهتره«
گه که  استاد ایمون می. خاره ولی می«. شد دار صورتی، هنوز سفت و حساس بود، اما داشت خوب می پوست لکه

  ».مرهم داده که با خودم ببرم. عالمت خوبیه

  »کلو استفاده کنی؟ ذاره که از النگ درد می«

هایش را خم کرد، دستش را همان طور که استاد نشان داده بود مشت  جان انگشت» .شدم به حد کافی خوب«
  ».دم تا فرز بمونن هام رو تمرین می طبق سفارش استاد ایمون، هر روز انگشت«. کرد و باز کرد

ه دونی ک می. کنم خدایان بیست سال دیگه برامون حفظش کنن دعا می. شاید کور باشه، اما به کارش وارده«
  »ممکن بود شاه بشه؟

  ».تر بوده فکر کردم احتماالً پسر کوچک... بهم گفت که پدرش شاه بوده، اما نه«. جان غافلگیر شده بود
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. ، دومین با نام او، بود، کسی که دورن رو به مملکت ملحق کرد1پدرش درون تارگرین. همین طور هم بوده«
پدر ایمون، میکار، . بهش چهار پسر داد. ازدواج کنهبخشی از قرارداد این بود که با یه پرنسس دورنی 

ها خیلی قبل از تولد من بوده، اون قدر که  دقت کن که این اتفاق. ترینشون بود و ایمون پسر سومش بود کوچک
  ».کنه سن دارم وود فکر می اسمل

  ».استاد ایمون به افتخار شوالیه اژدها نامگذاري شده«

شاید این طور باشه، . ایمون پدر واقعی پادشاه درون بوده، نه اگان ناالیق گن پرنس بعضیا می. همین طوره«
خودش دوست داره بگه شمشیرش کند ولی ذهنش تیز . ي اژدها رو نداشته ولی ایمون ما طبع جنگجوي شوالیه

دهم در  و همچنین نهم یا... فکر کنم نه یا ده سالش بود. تعجبی نداره که پدربزرگش اونو به دژ فرستاد. بوده
  ».نوبت سلطنت

رفته، از توان افتاده و کور؛ تصور  نحیف، آب. استاد ایمون بیش از صد روز نامگذاري پشت سر گذاشته بود
  .تر نبوده سخت بود پسري که از آریا بزرگ

مدعا، به خاطر سانحه تو یه  ایمون سرش تو کتاب بود که عموي ارشدش، ولیعهد بی«: مورمونت ادامه داد
گیري وسیع بهاره، دنبال پدرشون به  دو پسر از خودش بجا گذاشت که خیلی زود، موقع همه. تلف شدمسابقه 

  ».پادشاه درون هم قربانی مریضی شد، پس تاج به پسر دوم درون، ایریس، رسید. قبر رفتند

  .ایریس قبل از رابرت پادشاه بوده، خیلی نگذشته بود. جان گیج شده بود» پادشاه دیوانه؟«

  ».اونی که رابرت خلع کرد، دومی با این اسم بود. این ایریس اول بود نه،«

  »چند سال قبل بود؟«

و نه، من هنوز متولد نشده بودم، ولی تا اون موقع ایمون یه دوجین از . هشتاد سال یا چیزي نزدیک به این«
ازدواج کرد و ده یا  ها ایریس با خواهر خودش طبق عادت تارگرین. هاي گردنبندش رو کسب کرده بود حلقه

تا اینکه عموي ... ایمون قسم خورد و دژ رو براي خدمت در دربار یه لردي ترك کرد. دوازده سال سلطنت کرد
پادشاه . تخت آهنین به آخرین پسر پادشاه درون رسید که پدر ایمون، میکار بود. پادشاهش بدون اوالد مرد

ست ایمون یکی از مشاورینش بشه، اما اون امتناع کرد، گفت خوا ي پسرهاش رو به دربار خوند و می جدید همه
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ترین برادرش خدمت  ي بزرگ به جاش در قلعه. کنه که با این کار جایگاه به حق استاد بزرگ رو غصب می
فکر کنم پدر یه . خب، این یکی هم مرد و تنها یه دختر کم عقل از خودش باقی گذاشت. کرد، یه درون دیگه
  ».برادر بعدي اریون بود. احشه گرفتجور مرض از یه ف

تر  هاي خونین یکی از قصه» کرد اژدهاست پرنسی که فکر می«. جان با این اسم آشنایی داشت» هیوال؟ 1اریون«
  .برادر کوچکش برن عاشقش بود. ي پیر بود ننه

مهارنشدنی  گساري، یه خمره آتشِ یه شب موقع باده. گفت شعله می خودشه، البته به خودش اریون درخشان«
یه . کنه، اما خدایان لطف داشتند و به جسد تبدیلش کرد خورد؛ قبلش به رفقاش گفت که به اژدها تبدیلش می

  ».سال طول نکشید که پادشاه میکار موقع جنگ با یه لرد یاغی مرد

: گفت. وداطالع نبود؛ استاد خودش از این موضوع اطمینان حاصل کرده ب جان از تاریخ مملکت کامالً هم بی
ي شیرخوار پرنس اریون و دختر پرنس درون رو نپذیرفتند و تاج رو به اگان  لردها بچه. سال شوراي بزرگ بود«

  ».دادند

بهشون گفت که خدایان براش . و اون محرمانه ردش کرد. اول محرمانه به ایمون پیشنهاد کردند. بله و خیر«
اید بشکنه، هر چند سپتون اعظم بهش پیشنهاد کرد که قسم خورده و نب. خدمت رو مقرر کردند، نه حکومت

خواست و دختر  خب، هیچ آدم عاقلی کسی از نسل اریون رو روي تخت سلطنت نمی. قسمش رو پاك کنه
اي نداشتند جز اینکه سراغ برادر کوچک ایمون ، اگان  عقل بود، پس چاره درون عالوه بر مونث بودن کم

دونست که اگه در دربار  ایمون به درستی می. اخوشایند، چهارمین پسر چهارمین پسراگان ن. پنجمین با نام او، برن
کنند که ازش استفاده کنند، براي همین به دیوار  بمونه، کسایی که از حکومت برادرش راضی نیستند سعی می

دند و مردند، و اینجا موند، در حالی که برادرش و پسر برادرش و پسر اون هر کدوم به نوبت حکومت کر. اومد
  ».هاي اژدها رو برید تا اینکه جیمی لنیستر نسل شاه

چپ و راست جوالن داد و . ي ایمون نشست عرض اتاق را پر زد و روي شانه» .شاه«: زاغ صدایش درآمد
  ».شاه«: دوباره گفت

  ».از اون کلمه خوشش میاد«: جان با لبخند گفت
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  ».راي دلبستگیاي ب ي ساده کلمه. اي براي بیان ي ساده کلمه«

  ».شاه«: پرنده باز گفت

  ».فکر کنم منظورش اینه که شما باید تاج به سر بذارید، قربان«

مورمونت با یک انگشت زیر منقار » .مملکت سه تا پادشاه داره و از چیزي که من خوشم میاد دو تا بیشتره«
  .پرنده را نوازش کرد، اما نگاهش هرگز جان اسنو را ترك نکرد

  »قربان، چرا این چیزا رو در مورد استاد ایمون بهم گفتید؟«. یبی به دل جان نشستاحساس عج

برادرت راب با ادعاي پادشاهی شمال تاجگذاري «. مورمونت با اخم روي صندلی جابجا شد» خواد؟ دلیل می«
  ».یه برادر پادشاه. تو و ایمون در این مورد اشتراك دارید. کرده

  ».و همین طور یه سوگند«

اگه به ازاي هر قسمی که «. س پیر بلند باد به دماغ انداخت و زاغش پر کشید، دور اتاق پرواز کردخر
  ».شکستنش رو شاهد بودم یه مرد بهم بدن، دیوار هیچ وقت کمبود مدافع نداشت

  ».شه دونستم که راب فرمانرواي وینترفل می من همیشه می«

فرمانروا یه چیزه، پادشاه یه چیز «. و روي بازویش نشستمورمونت سوت زد و پرنده باز به سمتش پر کشید 
به برادرت ابریشم و ساتن و مخمل از هزار رنگ مختلف «. از جیبش به زاغ یک مشت ذرت تعارف کرد» .دیگه
اون با یه پرنسس خوشگل . میري کنی و می ي زنجیرباف سیاه زندگی می پوشونن، در حالی که تو توي زره می

ي از خون خودت رو هرگز به  تو همسر نخواهی داشت، بچه. شه پدر پسرهاي خودش می کنه و ازدواج می
سراها هر  ترانه. به اون اعلیحضرت. گن مردم به تو کالغ می. کنه، تو خدمت راب حکومت می. گیري آغوش نمی

بگو . شه ه نمیاي سرود هاي تو ترانه ترین موفقیت کنند، در حالی که براي بزرگ اهمیتش رو تحسین می کار بی
  ».دونی که حق با منه گم دروغگو، می اون وقت بهت می... کنه، جان که هیچ کدوم از اینا ناراحتت نمی

  »تونه بکنه؟ اي مثل من چکار می و اگه ناراحتم کنه، حرومزاده«. جان راست ایستاد؛ به سفتی زه کمان

  »اي مثل تو؟ کنه؟ حرومزاده چکار می«
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  ».مناراحتم و پایبند قسم«
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رسید که  تاج پسرش تازه از کوره درآمده بود و به نظر کتلین استارك چنین می
  .آورد روي سر راب فشار سنگینی می

وقتی تارن استارك زانوي تسلیم زد، تاج به . تاج باستانی پادشاهان زمستان سیصد سال پیش از دست رفته بود
آهنگر لرد هاستر کارش را خوب انجام داده بود و . با آن چه کردهدانست اگان  اگان تقدیم شد و هیچ کس نمی

کاري  اي از برنز چکش گفتند؛ حلقه هاي پادشاهان استارك قدیم می تاج راب به همانی شباهت داشت که قصه
 از طال و نقره و. ها، در محیطش نُه خار سیاه آهنی که به شکل شمشیر بودند شده با نقوش الفباي نخستین انسان

  .جواهر هیچ نداشت؛ برنز و آهن فلزهاي زمستان بودند، تیره و نیرومند براي مقاومت در برابر سرما

راب تاج را به عقب هل داد تا وزنش . در تاالر مرکزي ریورران منتظر بودند که زندانی را به حضور بیاورند
عد آن را ربع محیط چرخاند، انگار روي انبوه موي خرمائیش بیفتد؛ چند لحظه بعد دوباره آن را جلو کشید؛ ب

کرد با خود فکر کرد تاج به سر داشتن  کتلین که تماشایش می. دنبال راهی بود که روي پیشانیش راحت باشد
  .آسان نیست، خصوصاً براي پسري پانزده ساله

را کشید اش را تقدیم کرد و پسرش تیغ  الیوار فري دسته. وقتی زندانی را آوردند، راب شمشیرش را خواست
ي محافظین خاندان  ، فرمانده1سر روبین رایگر. و لخت روي زانوهایش گذاشت؛ تهدید آشکار جلوي چشم همه

  ».اعلیحضرت، این هم مردي که خواسته بودید«: تالی اعالم کرد

  .ندسر روبین زندانی را وادار کرد که روي زانو بنشی» !جلوي پادشاه زانو بزن، لنیستر«: تیان گریجوي داد زد

، پسر لیدي جنا خواهر لرد تایوین لنیستر 2این سر کلیوس فري. کتلین نتیجه گرفت که او به شیر شباهت ندارد
هاي  به جایش زلف. هاي سبز نداشت اي لنیسترها با آن موي ظریف و چشم اي از زیبایی افسانه بود، اما بهره

هایش  چشم. دوم لرد والدر پیر را ارث برده بودي ریز و صورت نحیف پدرش، سر امون فري، پسر  اي، چانه قهوه
هاي زیر ریورران  سلول. شد، البته شاید به خاطر نور بود رنگ و آبکی بودند و ظاهراً پلک زدنش متوقف نمی کم

  .و این روزها همچنین پر ازدحام بودند... تاریک و نمور بودند

                                                             
1 Ser Robin Ryger 
2 Ser Cleos Frey 
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اشت، اما انعکاسش شبیه پسري پانزده ساله صداي پسرش همان سردي شوهرش را ند» .بلند شید، سر کلیوس«
ي شمشیر زانویش  نور صبح درخشش محوي روي لبه. جنگ زودتر از موعد از او مرد ساخته بود. هم نبود
  .داشت

گري ویند؛ اسمی که پسرش . ساخت شمشیر نبود؛ حیوان بود با این حال چیزي که سر کلیوس را مضطرب می
تر از سگ شکاري، کشیده و به رنگ دود تیره، با چشمانی شبیه طالي  رگدایرولفی بز. روي آن گذاشته بود

سر کلیوس در . ي اسیر را بو کشید، ترس به مشام همه حاضرین رسید وقتی جانور جلو آمد و شوالیه. مذاب
  .جنگ ویسپرینگ وود به اسارت درآمده بود که گري ویند در آن گلوي نیم دوجین سرباز را دریده بود

  ».متشکرم، سرورم«. ر پا ایستاد و با چنان شتابی کنار کشید که برخی از تماشاگران بلند خندیدندشوالیه س

و همچنین ... جان گنده همیشه پر سروصدا ترین پرچمدار شمالی راب بود» .اعلیحضرت«: لرد آمبر غرید
ین را پادشاه شمال اعالم اولین کسی بود که پسر کتل. کرد ترین؛ حداقل چنین اصرار می ترین و دو آتشه صادق

  .پذیرفت ترین اهانتی به غرور سلطان جدیدش را نمی کرد و کوچک

  ».اعلیحضرت، عفو کنید«: سر کلیوس فوراً اصالح کرد

محال بود آن لقب . پسر دائیش کامالً مورد متفاوتی بود. در ذاتش بیشتر فري بود تا لنیستر. مرد جسوري نبود
  .نقص سر جیمی لنیستر بیرون بکشند ي بیها افتخاري را از بین دندان

شما تحت . تون، سرسی لنیستر، در بارانداز پادشاه برسونید شما رو از سلولتون آوردم تا پیامی به دختر دائی«
  ».کنند کنید، سی نفر از بهترین افرادم مشایعتتون می پرچم صلح سفر می

  ».رسونم میل پیام اعلیحضرت رو به ملکه میپس با کمال «. سر کلیوس به وضوح خیالش آسوده شده بود

پدربزرگ شما لرد والدر، حمایت خودش و خاندان فري . کنم توجه کنید که شما رو آزاد نمی«: راب گفت
خیلی از عموها و پسرعموهاي شما کنار ما در ویسپرینگ وود جنگیدند، اما شما . رو در اختیارم گذاشته

خوام سر شرافت  می. شید، نه فري به این خاطر شما لنیستر حساب می. دهانتخابتون جنگیدن تحت پرچم شیر بو
گردید و اسارت خودتون رو ادامه  گري خودتون سوگند بخورید که بعد رسوندن پیام با جواب ملکه برمی شوالیه

  ».دید می
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  ».خورم قسم می«: سر کلیوس بالفاصله جواب داد

دنت  ز پدر در حال مرگشان از جانب ریورران و لردهاي ترايبرادر کتلین، سر ادمور تالی، که به نیابت ا
اگه برنگردید، تمام مملکت از سوگند شکنی . ي حاضرین این تاالر شنیدند همه«: کرد اخطار داد صحبت می

  ».شه شما مطلع می

  »پیام چیه؟. به قسمم پایبندم«: سر کلیوس خشک جواب داد

به نایب ملکه «. تاالر ساکت شد. ویند به کنارش رفت گري ».پیشنهاد صلح«. راب شمشیر در دست برخاست
  ».دم کنم و به جنگمون خاتمه می بگید که اگه با شرایطم موافقت کنه، این شمشیر رو غالف می

کتلین در عقب تاالر هیکل نحیف لرد کاراستارك را دید که راهش را از میان صف محافظین باز کرد و از 
مالزم » .الیوار، نامه«: دستور داد. راب به این اغتشاش توجهی نکرد. نخورد کس دیگري تکان. در خارج شد

  .اي را به دستش داد شده شمشیر را گرفت و طومار لوله

ها را از دریا، از  نخست اینکه، ملکه باید خواهرهاي من را آزاد کند و ترتیب انتقال آن«. راب آن را گشود
به محض اینکه . بدیهی است که نامزدي سنسا با جافري برتیون لغو شده. بارانداز پادشاه تا وایت هاربر بدهد

اند، پسر عموهاي ملکه، مالزم ویلم لنیستر و  بان من اطالع داد که خواهرهاي من به سالمت به وینترفل رسیده قلعه
راك یا هر  دهم تا به سالمت به کسترلی ها اسکورت تشکیل می کنم و براي آن برادر شما تیون فري را آزاد می

  ».کجا که ملکه تمایل دارند مشایعت شوند

توانست افکار مخفی پشت هر چهره، پشت هر پیشانی چین برداشته و پشت  کتلین استارك آرزو داشت که می
  .هر جفت لب سفت را بخواند

فل در کنار ي ایشان، در سرداب زیر وینتر شود تا مطابق خواسته هاي پدرم به ما تحویل داده می دوم، استخوان«
ي ایشان که در بارانداز پادشاه کشته  بقایاي اعضاي محافظین خانواده. برادر و خواهرشان آرامش داشته باشند

  ».شدند، نیز باید تحویل داده شود

اینو . حق با ند بود، جاي او در وینترفل بود. گردند هاي سرد باز می هاي زنده به جنوب رفتند و استخوان انسان
بهش گفتم برو، باید دست رابرت باشی، به خاطر خاندانمون، به خاطر . ن گوش دادم؟ نهگفت، ولی م

  ...تقصیر من بود، من، نه کس دیگه... هامون بچه

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

  ».شود سوم، شمشیر پدرم، آیس، اینجا در ریورران به من تحویل داده می«

کرده بود و صورتش به سختی هایش را به بند شمشیرش قالب  برادرش ادمور تالی را تماشا کرد که شست
  .سنگ بود

ها و پرچمدارهاي من که در جنگ گرین  چهارم، ملکه به پدرشان لرد تایوین دستور خواهد داد که شوالیه«
وقتی ایشان این کار را کردند، من اسراي خودم از ویسپرینگ وود و جنگ . اند آزاد کند فورك اسیر شده

یمی لنیستر، که به منظور تضمین خوش رفتاري پدرش گروگان باقی کنم، همه جز ج ها را آزاد می اردوگاه
  ».خواهد ماند

آن جوان مهارت داشت . ي تیان گریجوي را برانداز کرد و با خود فکر کرد که معنایش چیست پوزخند رندانه
از  آورد؛ کتلین هیچ وقت ي خصوصی سر درمی طوري قیافه بگیرد که انگار تنها کسی است که از نوعی طعنه

  .آمده آن خوشش نمی

از این پس، ما . سرانجام، پادشاه جافري و نایب ملکه باید از هر ادعایی نسبت به مالکیت شمال دست بکشند«
قلمروي ما شامل تمام . ها نیستیم، بلکه به مانند گذشته، پادشاهی آزاد و مستقلی هستیم جزئی از قلمروي آن

دنت و  ي تراي هاي مشروب از رودخانه ي سرزمین د، به عالوههاي استارك در شمال تنگه خواهد بو زمین
  ».هاي وابسته، محدود به گولدن توث در غرب و کوهستان ماه در شرق شاخه

پادشاه ! استارك! استارك! پادشاه شمال«: جان آمبر گنده با مشتی به کلفتی ران خوك به هوا کوبید و داد زد
  »!شمال

به . ده استاد وایمن یه نقشه رسم کرده که مرزهاي مورد ادعاي ما رو نشون می«. راب کاغذ را دوباره لوله کرد
نشینی کنه و از حمله و  لرد تایوین باید به پشت این مرزها عقب. شه شما یک کپی براي تحویل به ملکه داده می

اري رعایاي من نایب ملکه و پسرش ادعایی نسبت به مالیات، عواید یا خدمتگذ. چپاول و سوزاندن دست برداره
ها و تعهدها نسبت به تخت آهنین و  هاي وفاداري، بدهی هاي منو از تمام قسم نخواهند داشت و لردها و شوالیه

بعالوه، لنیسترها ده گروگان از اشراف رو به خاطر تعهد به صلح . خاندان برتیون و لنیستر آزاد خواهند دونست
مطابق مقامشون مثل مهمان افتخاري باهاشون رفتار . خواهند شدتحویل خواهند داد، با توافق دو طرف انتخاب 

کنم و به سالمت به  مادام که شرایط این پیمان صادقانه حفظ بشه، هر سال دو گروگان رو آزاد می. کنم می
اگه ملکه قبولشون کنه، . این هم شرایط«. راب طومار را جلوي پاي شوالیه انداخت» .گردونم شون برمی خانواده
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یه ویسپرینگ وود دیگه براشون «. سوت زد و گري ویند غرش کنان جلو رفت» ...اگه نه. شون صلح دارمبرا
  ».دارم

استارك، استارك پادشاه «: و این بار صداهاي دیگري همراهی کردند» !استارك«: جان گنده دوباره غرید
  .دایرولف سر بلند کرد و زوزه کشید» !شمال

  ».اعلیحضرت... کنه، س ملکه پیام شما رو دریافت می«. رشیده شده بودرنگ سر کلیوس به سفیدي شیر ت

به محض دمیدن سحر راه . سر روبین، رسیدگی کن که بهشون غذاي خوب و لباس تمیز برسه. خوبه«
  ».افتن می

  ».اطاعت، اعلیحضرت«: سر روبین پاسخ داد

، راب براي خروج برگشت، گري ویند ها و پرچمدارهاي حاضر تعظیم کردند شوالیه» .پس کارمون تموم شد«
ها  کتلین همراه برادرش به دنبال آن. اولیوار فري با عجله از جلو رفت تا در را باز کند. پشت سرش راه افتاد

  .خارج شد

کارت خوب بود، هر چند اون نمایش با گرگ «: در راهرویی که خروجی پشت تاالر بود به پسرش گفت
  ».ي یه پادشاه ایستهبازي یه بچه بود، نه ش مسخره

  »اش رو دیدي، مادر؟ قیافه«: با لبخند پرسید. راب پشت گوشت گري ویند را خاراند

  ».چیزي که جلبم کرد خروج لرد کاراستارك بود«

  ».اینو به اتاق خوابم برگردون«. راب با دو دست تاجش را برداشت و به الیوار داد» .مثل من«

، اعلیحضرت«   .رفت مالزم با شتاب» .فوراً

چطور وقتی که . اي بودن که احساسشون شبیه لرد کاراستارکه بندم کساي دیگه شرط می«: ادمور گفت
کشن، از صلح  هاش رو می دزدن و رعیت لنیسترها مثل آفت روي قلمروي پدرم پخش شدن، محصولش رو می

  ».هال پیشروي کنیم گم، ما باید به هارن حرف بزنیم؟ بازم می

  .خواست ولی در دلش همان را می» .کافی نداریمنیروي «: راب گفت
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  ».ره شیم؟ هر روز قواي ما تحلیل می تر می با اینجا نشستن قوي«: ادمور سماجت داشت

به اصرار ادمور بود که راب بعد تاجگذاري به فرمانرواهاي » و تقصیر کیه؟«: کتلین با تشر به برادرش گفت
سر مارك پایپر و لرد کارل ونس قبل از . هاي خودشان دفاع کنند ني مرخص شدن داد تا از زمی رودخانه اجازه

گیرد و  اش را پس می ي قلعه ي سوخته ها قسم خورد که ویرانه لرد جونوس برکن به دنبال آن. همه رفتند
کند و حاال لرد جیسون ملیستر اطالع داده بود که قصد دارد به پایتخت خودش در سیگارد  هایش را دفن می مرده

  .گردد، جایی که هنوز به لطف خدایان از جنگ محفوظ مانده بودبر

هاشون به تیغ  هاشون غارت و رعیت شه از فرمانرواهاي رودخانه بخواي که وقتی زمین نمی«: سر ادمور گفت
  ».اگه ترکمون کنه صورت خوشی نداره. کار بمونن، اما لرد کاراستارك شمالیه شه بی کشیده می

تونه مالمتش کنه  کی می. اون دو تا پسر در ویسپرینگ وود از دست داد. زنم می باهاش حرف«: راب گفت
  »...با قاتلین پدر من... که نخواد با قاتلینشون صلح کنه

پیشنهاد الزم بود، ولی . گردونه خونریزي بیشتر پدرت یا پسرهاي لرد ریکارد رو بهمون برنمی«: کتلین گفت
  ».کرد می تري پیشنهاد آدم عاقل شرایط دلچسب

راب ظاهراً فکر . اش شده بود تر از موي خرمایی ریش پسرش سرخ» .آوردم تر از این بود باال می دلچسب«
اما با ریش یا بدون ریش، او هنوز جوانی پانزده . دهد پیرتر نشان می... تر تر، شاهانه اش را خشن کرد که قیافه می

راضی کردنش به این پیشنهاد که احتمال قبولش . تقام نبودساله بود و کمتر از ریکارد کاراستارك خواهان ان
  .ضعیف بود، آسان نبوده

خواد  دونی کسی که می خوب می. ي خواهرهات با دو تا فامیل راضی بشه سرسی لنیستر محاله به مبادله«
ف آدم توجه ها نصف پسرها به حر شد که پادشاه همین را قبالً به او گفته بود، اما داشت متوجه می» .برادرشه

  .کنند نمی

  ».لردهاي من محاله بهش رضایت بدن. خواست کش رو آزاد کنم، حتی اگه دلم می تونم شاه نمی«

  ».لردهات تو رو شاه خودشون کردن«

  ».تونن عزلم کنن و به همون راحتی می«

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

خوان  می نصف لردهات. اگه تاجت بهاي برگشت به سالمت آریا و سنساست، باید با کمال میل بپردازیمش«
  »...گن اگه وقتی اسیر توست بمیره، مردم می. لنیستر رو در سلولش بکشن

  ».که لیاقتش همین بوده... «: راب تکمیل کرد

اي به برادر سرسی  دم که اگه صدمه و خواهرهات؟ اونا هم الیق مرگند؟ بهت قول می«: کتلین به تندي گفت
  »...ده برسه، در عوض خون با خون جواب می

غذا و آب و جاي تمیز داره، . زنه ي من حتی باهاش حرف نمی میره، کسی بدون اجازه لنیستر نمی«: فتراب گ
  ».کنم، نه حتی در برابر آریا و سنسا اما آزادش نمی. تر از حقشه جاش راحت

جنگ باعث این رشد سریع شده یا تاجی که به . کند کتلین متوجه شد که پسرش دارد با نخوت به او نگاه می
  »ترسی که دوباره با جیمی لنیستر در میدان نبرد روبرو بشی، اینه واقعیت؟ می«سر گذاشته؟ 

ي کتلین دست  ادمور تالی برادرانه روي شانه. گري ویند غرید؛ انگار خشم راب را احساس کرده بود
  ».حق با پسره است. کت، این کارو نکن«. گذاشت

به من پسر نگو، دیگه «. قصدي جز حمایت از او نداشتنوا خالی کرد که  راب خشمش را سر ادمور بی
یه بار شکستش دادم، اگه الزم . ترسم و من از جیمی لنیستر نمی. تقریباً یه مرد شدم، یه پادشاه، پادشاه شما، سر

کش رو  شاید شاه«. اي از مو را از جلوي چشمش کنار زد و سر جنباند دسته» ...دم، فقط باشه دوباره شکستش می
  »...کردم، اما پدر مبادله می با

  »دخترها اون قدر مهم نیستند، مگه نه؟«. صدایش به سردي یخ بود» اما نه در عوض دخترها؟... «

ها، چشمانی که کتلین به  چشمان آبی، چشمان تالی. راب پاسخی نداد، اما دلخوري در چشمانش مشهود بود
  .ه پدرش رفته بود که آشکار کنداو را رنجانده بود، اما بیش از آن ب. او داده بود

کنه،  خدایان رحم کنید، چه بالیی سرم اومده؟ اون داره حداکثر سعی خودش رو می. ي من نبود برازنده
من بود، طاقت ندارم که دخترها   ي زندگی اي که پایه من ند رو از دست دادم، صخره... بینم، ولی دونم، می می

  ...رو هم از دست بدم
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اگه نه، . پذیره اگه ملکه عقل داشته باشه، شرایط منو می. کنم کار که بتونم براي خواهرهام میهر «: راب گفت
  ».کنم که حسرت روزي رو بخوره که پیشنهادم رو رد کرد کاري می

مادر، امکان نداره که براي رفتن به دوقلوها رضایت «. ي این بحث نداشت راب به وضوح دیگر تمایلی به ادامه
ي جنگ به من در  تونید با دخترهاي لرد فري آشنا بشید تا بعد خاتمه ي بیشتري دارید و می گ فاصلهبدید؟ از جن

  ».انتخاب عروسم کمک کنید

گم که دوست نداره  ها قرار نیست مادر داشته باشن و من بهش چیزهائی رو می ظاهراً شاه. خواد من برم می
رت تصمیم بگیري کدوم دختر لرد والدر رو ترجیح خودت اون قدر بزرگ شدي که بدون کمک ماد«. بشنوه
  ».دي، راب می

کنه که اون اسیرها رو به سیگارد برسونن و بعدش به  به ملیسترها کمک می. ره فردا می. پس با تیان برید«
تونید کشتی پیدا کنید و اگه باد مساعد باشه، تا گردش ماه  شما هم می. شه مقصد جزایر آهن سوار کشتی می

  ».برن و ریکان الزمتون دارن. نشده به وینترفل رسیدیدتموم 

پس تا پدربزرگت زنده . براي پدرم وقت خیلی کمی مونده«خواي بگی؟  و تو نداري؛ اینه چیزي که می
  ».است، جاي من کنارش در ریوررانه

  ».تونم می. در مقام پادشاه. تونم بهت دستور بدم که بري می«

اي رو به پایک بفرستی و تیان رو نزدیک  دم کس دیگه گم، ترجیح می دوباره می«. کتلین به این اعتنا نکرد
  ».خودت نگه داري

  »چه کسی براي چانه زدن با بیالن گریجوي بهتر از پسرش؟«

  ».جز تیان... هر کی. استورون فري. وود تایتوس بلک. جیسون ملیستر«: کتلین پیشنهاد داد

تیان «. هاي گرگ را بهم ریخت و ضمناً از نگاه مادر اجتناب کردپسرش کنار گري ویند چمباتمه زد، مو
. ها نجات داد هاي جنگل گرگ بهتون تعریف کردم که برن رو از دست اون وحشی. شجاعانه برامون جنگیده

  ».هاي دراز لرد گریجوي احتیاج دارم اگه لنیسترها حاضر به صلح نباشن، به کشتی

  ».تر گیرشون میاري راحتاگه پسرش رو گروگان داشته باشی «
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  ».اون نصف عمرش گروگان بوده«

یادت باشه که خودش تاج به سر . بیالن گریجوي کسی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. دلیل خوبی داشته«
  ».شاید دلش بخواد که باز به سرش بذاره. داشت، حتی اگه تنها به مدت یه فصل بوده

اش اینه که پادشاه جزایر آهن   که من پادشاه شمالم، اگه خواستهحاال. کنم من حسادتش رو نمی«. راب ایستاد
  ».دم کنه، با کمال میل بهش یه تاج می مادام که به ما در سرنگون کردن لنیسترها کمک می. باشه، مهم نیست

  »...راب«

کنارش راب شتابان قدم برداشت، دایرولف در » .گري ویند، بیا. وقت بخیر، مادر. فرستم من تیان رو می«
  .رفت

در موت کیلن به او . حس غریبی بود. پسرش و اکنون پادشاهش. آمد از کتلین تنها تماشاي دور شدن او برمی
با من بیا، . رم به مالقات پدر می«: فوراً اعالم کرد. کرد و او داشت همین کار را می. گفته بود که حکومت کن

  ».ادمور

  ».بینم بعداً ایشون رو می. هام رو بزنم ده حرف وند تعلیم میباید با این کماندارهاي جدیدي که سر دسم«

برادرش مواجهه با جنگ را به اتاق مریض . کتلین در ذهنش گفت که اگر هنوز زنده بود، ولی چیزي نگفت
  .داد ترجیح می

هاي  ها و گل ترین مسیر به برج مرکزي، به جائی که پدرش منتظر مرگ دراز افتاده بود، از میان علف کوتاه
ها خش خش کنان هنوز به  انبوهی از برگ. ي ضخیم درختان نارون و صنوبر جنگل خدایان بود وحشی و تنه

گردهمایی . ها چسبیده بودند و از خبري که زاغ سفید دو هفته پیش به ریورران آورده بود اطالع نداشتند شاخه
کتلین . ندیده بودند که به باد و جنگل بگوینداعالم کرده بود که پاییز رسیده، اما خدایان هنوز ظاهراً صالح 

ها هم هیچ وقت  ترین انسان مجرب. ي زمستان در پیشرو، همیشه موسم هولناکی بود پاییز با سایه. قدرشناس بود
  .دانستند که آیا محصول بعدي آخرین خواهد بود نمی

قعیت اتاق به شرق اشراف داشت، مو. هاستر تالی، فرمانرواي ریورران، در اتاقش روي تخت دراز کشیده بود
. وقتی کتلین وارد شد، او خواب بود. رسیدند استون و رد فورك به هم می جائی که پشت دیوارهاي قلعه، تامبل

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

کرد قامت رشیدش را شکننده و کوچک  مو و ریشش به سفیدي تشک پرش بود، مرگی که در درونش رشد می
  .کرده بود

هایش  اش را به تن داشت، چکمه گرفته هنوز زره و رداي لک. نشسته بود فیش، کنار تخت، برادر پدرش، بلک
سر بریندن تالی چشم و » دونه که برگشتید، عمو؟ راب می«. هایی از گل خشک داشتند خاکی بودند و خال

  .هاي او ها و گشتی بان ي دیده گوش راب بود؛ فرمانده

فکر کنم اعلیحضرت مایل باشند . ل مستقیم به اینجا اومدموقتی بهم گفتند که پادشاه با دربارشه، از اسطب. نه«
فیش دراز و الغر بود، موهایش خاکستري و حرکاتش دقیق بود،  بلک» .که خبرهاي منو اول خصوصی بشنوند

دانست که  و کت می» حالش چطوره؟«: پرسید. اصالح صاف و مرتبی داشت و صورتش باد خورده بود
  .منظورش راب نیست

ده، براي همین بیشتر وقت  ي خشاش می آور و شیره استاد براي دردش شراب خواب. ی نکردهفرق چندان«
  ».شه تر می گذره به نظر ضعیف هر روز که می. خوره خوابه و خیلی کم می

  ».زنه حرف می«

نده، گه، از کارهایی که ناقص مو هاش می از حسرت. شن معناتر می گه بی اما رفته رفته چیزهایی که می... بله«
یه بار منو به . دونه چه فصلیه یا من کیم گاهاً نمی. از کسائی که خیلی وقته مردن و دورانی که خیلی وقته گذشته

  ».اسم مادرم صدا زد

  »...بینم ات می تو گونه و آرواره. ي اونو داري تو قیافه. خوره ي مادرت رو می هنوز غصه«

اي از موي سفید را که روي صورت پدرش  ست و دستهروي تخت نش» .خیلی گذشته. از من بیشتر یادته«
  .افتاده بود کنار زد

با وجود دعواهایشان، » .کنم که وقتی برگشتم مرده است یا زنده رم، به این فکر می هر بار که براي گشت می«
  .پیوند عمیقی بین پدرش و برادري بود که زمانی عاقش کرده بود

  ».حداقل با هم آشتی کردید«

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

لرد » گفتی خبرهایی هست که راب باید بشنوه؟«. سکوت نشستند، تا اینکه کتلین سرش را بلند کردمدتی در 
  .هاستر نالید و به پهلو غلتید؛ انگار شنیده بود

  ».بهتره بیدارش نکنیم. بیا بیرون«. بریندن برخاست

عمویش با اخم به باال . بود ي کشتی سه ضلعی از اتاق بیرون زده اي دنبالش کرد که مانند دماغه به ایوان سنگی
  »اما چه پیامی؟... گن رسان سرخ می افرادم بهش پیام. شه دیدش حاال روز هم می«. نگاه کرد

دار، مثل خراش درازي روي صورت خدا، روي  هایش را به جهتی بلند کرد که خط سرخ دنباله کتلین چشم
دایان باستان پرچم سرخی به خونخواهی ند جان گنده به راب گفته که خ«. آسمان آبی خوشرنگ افتاده بود

» .بینه، سرخ روي آبی ها می ي پیروزي ریوررانه، یه ماهی با دمی دراز به رنگ تالی به نظر ادمور، نشانه. برافراشتند
  ».ارغوانی رنگ لنیسترهاست. کاش اعتقاد اونا رو داشتم«. آه کشید

خونه که اون باال روي آسمون کشیده شده، . هم نیست ها ي تالی اون چیز ارغوانی نیست، سرخ لجن رودخانه«
  ».دخترم

  »خون ما یا اونا؟«

ها، هر  سرزمین رودخانه«. عمویش سر تکان داد» جنگی بوده که تنها خون یک طرف ریخته شده باشه؟«
دنت  واتر گسترش یافته و در شمال از تراي جنگ به جنوب تا بلک. طرف چشم خدایان غرق آتش و خونه

هاي کم اهمیتی داشتند و این اشرافی  مارك پایپر و کارل ونس پیروزي. ه و کم مونده به دوقلوها برسهگذشت
جنوبی، بریک داندریون، که مشغول شبیخون زدن به متجاوزین بوده، سر نیروهاي تدارکاتی لرد تایوین خراب 

زده که داندریون رو کشته، تا  یالف م 1هال گن سر بورتون کریک می. زنه شه و دوباره تو جنگل غیبش می می
  ».ي افرادش رو به کشتن داده هاي لرد بریک هدایت کرده و همه اینکه قشونش رو به یکی از دام

خدایان پشت و . بعضی از محافظین ند از بارانداز پادشاه همراه این لرد بریک هستند«: کتلین به خاطر آورد که
  ».پناهشون

تازه، اون قدر زرنگ هستند که  دریون و این راهب سرخ که در کنارش میها درست باشن، دان اگه داستان«
مثل . ي رفتن بده راب نباید بهشون اجازه. انگیزي دارن پناه خودشون باشن، اما پرچمدارهاي پدرت داستان غم
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. بلدرچین پخش شدن، هر مردي سعی داره امالك خودش رو حفاظت کنه، و این حماقته کت، حماقت
. اش هندري کشته شده اش زخمی شده و برادرزاده ي مخروبه هاي قلعه موقع جنگیدن وسط خرابه جونوس برکن
ي غله رو با  ها و هر دونه ها و خوك ي گاو هاش بیرون ریخت، اما اونا همه وود لنیسترها رو از زمین تایتوس بلک

ي اربابشون  سربازهاي دري قلعه. و زمین سوخته نذاشتند 1تري هال خودشون بردند و براي ایشون چیزي جز ریون
ي سربازخونه رو از دم تیغ  رو پس گرفتند، اما دو هفته حفظش نکرده بودند که گرگور کلگان پیدا شد و همه

  ».گذروند، از جمله اربابشون

  ».دري تنها یه بچه بود«. کتلین از وحشت زبانش بند آمده بود

اي  هاي کف کرده ونبهاي گزافی طلب کرد، اما براي سگشد براي پسره خ می. بله و آخرین از اون فامیل«
ي با ارزشیه براي تمام اهالی  خورم که سر اون جونور هدیه مثل گرگور کلگان، طال چه مفهومی داره؟ قسم می

  ».مملکت

ي  سرسی کله. جلوي من از سر حرف نزن، عمو«... کتلین از شهرت کثیف سر گرگور آگاه بود، با این وجود
حاال هم باورش برایش سخت بود » .ها گذاشته ها و مگس ي سرخ به نیزه زده و براي کالغ الي دیوار قلعهند رو با

شد و براي یک لحظه انتظار داشت که او را  ها در تاریکی از خواب بلند می برخی شب. که او واقعاً از دست رفته
چون به باور کتلین، تایوین لنیستر، » .تي لرد تایوین نیس کلگان بیشتر از یه مهره«. در کنار خودش بیابد

کش و تیریون جن، پدر بزرگ جافري  فرمانرواي کسترلی راك، مدافع غرب، پدر ملکه سرسی و سر جیمی شاه
  .ي تازه تاج به سر گذاشته، خطر اصلی بود برتیون، پسربچه

هال در امان نشسته،  رهاي هارنپشت دیوا. کامالً درسته و تایوین لنیستر خر کسی نیست«: سر بریندن اقرار کرد
. گرگور تنها سگی نیست که رها کرده. سوزونه داره می خورونه و هر چی برنمی به قشونش محصول ما رو می

سر آموري لورچ هم وسط میدانه و چند تا از مزدورهاي کوهوري که دوست دارن آدم رو به جاي کشتن ناقص 
هایی که بهشون تجاوز شده و اعضاي  هاي تماماً سوخته، زن دهکده. دیدم که پشت سرشون چی گذاشتن. کنن

... هاي وحشی بشن ها و سگ هاي سالخی شده که دفن نشده رها شدن تا خوراك گرگ بدنشون رو بریدن، بچه
  ».زنه ها رو هم بهم می حال مرده

  ».شه ادمور بشنوه عصبانی می«
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لنیستر . هم هدف خودش رو داره، کت افکنی وحشت. خواد و درست همون چیزیه که لرد تایوین می«
  ».خواد ما رو به جنگ تحریک کنه می

کنه  تابی می اي که یه جا نشسته بی مثل گربه. اش برسونه راب ممکنه اونو به خواسته«: قراري گفت کتلین با بی
تر در پسرش دو پیروزي بزرگ داشته، له کردن جیمی لنیس» .کنن و ادمور و جان گنده و دیگران تشویقش می

ي او در خارج از دیوارهاي ریورران، اما برخی از پرچمدارها  فرمانده ویسپرینگ وود و متالشی کردن قواي بی
  .کردند که انگار اگان فاتح دوباره متولد شده طوري تعریفش را می

: نگکت، اولین قانون ج. باز هم حماقت«. فیش یکی از ابروهاي خاکستري پرپشتش را باال برد بریندن بلک
لرد تایوین دوست داره که روي زمین انتخابی خودش با ما . خواد هیچ وقت به دشمن چیزي رو نده که می

  ».هال پیشروي کنیم خواد ما به هارن می. بجنگه

هال آشنا بود، دژ وسیعی که در روزگاري که هفت  هاي هارن دنت با قصه ي اهل تراي هر بچه» .هال هارن«
ي مردانی از جزایر آهن بود، پادشاه هارن کنار  ها زیر سلطه د و سرزمین رودخانهپادشاهی هفت پادشاهی بو

ها در وستروس را خواسته  ترین تاالر و بلندترین برج هارن با غرورش رفیع. هاي چشم خدایان بنا کرده بود آب
ت قشون هارن اي در کنار دریاچه، چهل سال طول کشیده بود، و در این مد برخاستنش به مانند سایه. بود

هزاران اسیر در معدن سنگ یا بسته شده به . هایش را براي سنگ و چوب و طال و کارگر غارت کردند همسایه
هاي نیایشی  جنگل. در زمستان یخ زدند و در تابستان پختند. سورتمه یا موقع کار روي پنج برج عظیم او مردند
هارن براي زینت بخشیدن به رویایش عالوه . قف قطع شدندکه سه هزار سال عمر داشتند براي تهیه الوار و تیر س

هال سرانجام کامل شد، درست همان  و وقتی هارن. ها جزایر آهن را نیز به گدایی کشیده بود بر سرزمین رودخانه
  .روز که پادشاه هارن در آن مقیم شد، اگان فاتح در بارانداز پادشاه به ساحل نشست

انتهاي داستان . کرد هاي خودش در وینترفل تعریف می ي پیر به بچه آورد که ننه کتلین داستانی را به یاد می
چون . فایده هستند هاي بلند در برابر اژدها بی و پادشاه هارن فهمید که دیوارهاي ضخیم و برج«: همیشه ثابت بود

ابود شدند و از آن به بعد آسایش را بلعید ن هارن و تمام نوادگانش با آتشی که دژ غول» .کنند اژدهاها پرواز می
شاید مستحکم باشد، اما مکان شوم و . هال شده دچار سرنوشت بدي شده هر خاندانی که مالک هارن

  .اي بود شده نفرین
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ولی ما باید یه کاري بکنیم، . ي اون قلعه بجنگه برام قابل قبول نیست که راب زیر سایه«: کتلین اقرار کرد
  ».عمو

مردهایی که به غرب فرستادم خبر آوردند که یه . بدترین خبر رو نگفتم، دخترم. دو زو«: عمویش موافق بود
  ».شه قشون جدید داره در کسترلی راك جمع می

  »کنه؟ کی فرماندهی می. راب باید فوراً مطلع بشه«. اي بود فکر ناراحت کننده. یک ارتش لنیستري دیگر

  .نسیم رداي سرخ و آبیش را بلند کرد. ها نگاه کند برگشت تا به رودخانه» .گن سر استفورد لنیستر می«

  .لنیسترهاي کسترلی راك به شکل فجیعی خاندان بزرگ و پر زاد و ولدي بودند» ي دیگه؟ یه خواهرزاده«

یه پیرمرد و کمی خرفت، اما یه پسر . تره برادر همسر مرحوم لرد تایوین، پس نسبت دو برابر قوي. پسر عمو«
  ».تره که ترسناك داره به اسم سر داون

  ».پس دعا کنیم که پدر کسی باشه که ارتش رو به میدان میاره، نه پسر«

اینا مزدورها و پسرهاي خام از . تا مجبور بشیم که باهاشون روبرو بشیم هنوز کمی فرصت داریم«
ید مسلحشون سر استفورد قبل از اینکه جرئت کنه که اونا رو به جنگ بیاره با. شن هاي لنیسپورت می کوچه پس

صبورانه پشت . شه مهابا وارد میدان نمی بی. کش نیست و اشتباه نکن، لرد تایوین شاه... کنه و تمرینشون بده
  ».مونه تا سر استفورد پیشروي کنه هال منتظر می دیوارهاي هارن

  »...مگه اینکه«

  »چی؟«: سر بریندن تشویقش کرد

  ».اي رو بگیره تا جلوي تهدید دیگههال رو ترك کنه  مگه اینکه مجبور باشه هارن«

  ».لرد رنلی«. عمویش متفکرانه به او چشم دوخت

  .برد که ادعایش را داشت اگر قرار بود از آن مرد کمک بخواهد، باید برایش لقبی را به کار می» .پادشاه رنلی«

  ».خواد ولی چیزي در عوض می«. فیش لبخند خطرناکی زد بلک» .شاید«
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  ».اداي احترام. ها انتظار دارن ي پادشاه که همهخواد  چیزي رو می«
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خندید که مشغول تکه تکه کردن  جینوس اسلینت پسر قصاب بود و مثل مردي می
  »باز هم شراب؟«: تیریون پرسید. گوشت است

بدنش به بشکه شباهت داشت و همان قدر . و جامش را باال گرفت» .شه ردش کرد نمی«: لرد جینوس گفت
  »محصول آربر؟. شراب مرغوبیه. تونم ردش کنم نمی«. ظرفیت داشت

بدون در نظر گرفتن خدمتکارها، او و لرد جینوس در . تیریون اشاره کرد و خدمتکار شراب ریخت» .دورنی«
به دست «. ي تاریکی تاالر کوچک تنها بودند، سر میز کوچکی که روشنائیش شمع ضعیفی بود؛ در محاصره

  ».هاي دورن معموالً این همه قوي نیستند شراب. زرگیهآوردنش شانس ب

جینوس اسلینت » .قوي«: مرد تنومند که صورتش به قورباغه شباهت داشت، یک دهان پر سر کشید و گفت
گشتم،  اي بود که دنبالش می بله، قوي، همون کلمه«. تیریون فوراً متوجه شده بود. اهل جرعه جرعه نوشیدن نبود

هاي مضحکی  و داستان. باید بگم که شما در انتخاب کلمات مهارت دارید، لرد تیریون .درست همین کلمه
  ».بله، مضحکند. کنید تعریف می

یه تیریون ساده برام کافیه، لرد . اما من برخالف شما لرد نیستم... اي دارید خوشحالم که چنین عقیده«
  ».جینوس

شنل زربافتی . ي ساتن سیاهش ریخت تنه ب روي نیماي دیگر نوشید، شرا جرعه» .هر طور که دوست دارید«
  .و او کامالً و واقعاً مست بود. نوك نیزه لعاب سرخ تیره داشت. اي مینیاتوري بود اش نیزه پوشیده بود که گیره

برخالف لرد جینوس، به شراب سهل گرفته بود ولی شکمش پر . تیریون دهانش را پوشاند و مودبانه آروغ زد
شدن در برج دست، اولین کارش این بود که دنبال بهترین آشپز شهر بگردد و او را به خدمت  بعد مقیم. بود

امروز شام سوپ دم گاو، سبزیجات تابستانی مخلوط با گردو، انگور، رازیانه و پنیر رنده شده، خرچنگ . بگیرد
با شراب مخصوص خودش هر دور همراه . دار و بلدرچین کباب شده با کره خورده بودند برشته، کدوي ادویه

شکی نیست که وقتی «: تیریون گفت. لرد جینوس اذعان کرد که هیچ وقت غذاي به این خوبی نخورده. بود
  ».کنه هال بشید وضعتون فرق می مقیم هارن

  »شاید از این آشپزتون خواستم که به خدمت من دربیاد، نظرتون چیه؟. حتماً«

 تیریون
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هال رو  مرد جسوري هستید که هارن«. با هم حسابی خندیدند» .ادهتري جنگ به راه افت هاي ساده سر موضوع«
  ».گن نفرین شده هم هست و بعضیا می. ي نگهداري سنگین هزینه... یه جاي خیلی دلگیر، بزرگ. برداشتید

. مثل من. از یه توده سنگ باید بترسم؟ گفتید جسورم، براي ترقی باید جسارت داشت«: جینوس معترض شد
کوچک شاید، ولی . کنم دونید، شما هم مرد جسوري هستید، احساس می چرا که نه؟ می! بله هال، تا هارن
  ».جسور

  »بازم شراب؟. خیلی لطف دارید«

  »!نوشه که بترکه آه، لعنت به خدایان، بله، چرا که نه؟ یه مرد جسور اون قدر می... نه، من واقعاً. نه«

ي  هایی که براي جایگزینی خودتون در مقام فرمانده اسم«. کردتیریون جام اسلینت را تا لبه پر » .درسته«
  ».کردم نگهبانان شهر پیشنهاد کردید نگاه می

رو انتخاب  1اش برمیان، اما خودم آالر دیم هر کدوم از شش نفر از عهده. مردهاي عالی. مردهاي خوب«
اگه پادشاه صالح . شید نمی انتخابش کنید پشیمون. وفادار. مرد خیلی خوب. دست راست خودم. کردم می

  ».بدونن

سه سال . کردم فکر می 2واتر روي سر جکلین باي«. ي کوچکی از شراب نوشید تیریون جرعه» .حتماً«
پادشاه رابرت تو پایک . ي لجن بوده و موقع شورش بیالن گریجوي دالورانه خدمت کرده ي دروازه فرمانده
  ».شه ده نمیولی اسمش در فهرست شما دی. اش کرد شوالیه

. خب. واتر باي«. لرد جینوس اسلینت یک قلپ شراب نوشید و مدتی در دهانش نگه داشت، سپس قورت داد
معلول هم هست، دستش رو . افراد دوستش ندارند. سگ عجیبیه. اما بدون انعطافه... شکی نیست که مرد شجاعیه

. خندید» .خودیه ي بی یه دست در برابر سر معاملهاز من بپرسی، . تو پایک از دست داد، به همین خاطر شوالیه شد
به صالحتونه که بذارید همون جایی که هست . نازه از نظر من، سر جکلین زیادي به خودش و شرافتش می«

  ».آالر دیم انتخاب شماست. تیریون... بمونه، ل

  ».ها چندان محبوب نیست بهم گفتند دیم تو کوچه«

                                                             
1 Allar Deem 
2 Ser Jacelyn Bywater 
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  ».این بهتره. ترسن ازش می«

  »خونه؟ اي بود که در موردش شنیدم؟ افتضاح تو یه فاحشه ه شایعهچ«

بهش اخطار داد که . خواست اونو بکشه مقصر خود زنه بود، دیم نمی. نه. تیریون... تقصیر دیم نبود، ل. اون«
  ».اش رو انجام بده کنار بکشه و بذاره وظیفه

یه کم از این «. تیریون لبخند زد» .اش رو نجات بده رفت که سعی کنه بچه مادر و بچه، حتماً انتظار می... ولی«
  »بهم بگید چرا دیم رو براي اون کار ناخوشایند انتخاب کردید؟. شه پنیر بخورید، با شراب خیلی خوش طعم می

کشتن یه بچه . بعضیا براي یه کار خوبن، بعضیا براي کار دیگه. شناسه، تیریون ي خوب افرادش رو می فرمانده«
  ».اش باشه حتی اگه یه فاحشه و توله. خواد ي مادرشه، فرد به خصوصی می وي سینهکه هنوز ر

ي فاحشه، ذهنش معطوف شی شده بود، و تایشاي آن همه  ولی با شنیدن کلمه» .فکر کنم همین طوره«: گفت
  .ها سکه و تخمش را پذیرفته بودند هاي دیگري که در طی سال ي زن سال پیش، و همه

ده و بعدش شکایتی  هر چی بگی انجام می. مرد خشن براي کارهاي سخت، دیمه«: ادامه داد اعتنا اسلینت بی
چاقوي تیز و پنیر تند در اختیار داشته باشم از اون . اش تنده مزه. خیلی خوبه«. یک برش از پنیر برداشت» .کنه نمی

  ».روز راضیم

ها و پادشاهی رنلی در  وختن سرزمین رودخانهبه خاطر س. شه ازش لذت ببر تا می«. تیریون شانه باال انداخت
ي  حاال بگید چه کسی شما رو سراغ حرامزاده. شه گاردن، به زودي پیدا کردن پنیر مرغوب خیلی دشوار می هاي

  »یه فاحشه فرستاد؟

. لرد جینوس نگاه محتاطی به تیریون انداخت، سپس خندید و برشی از پنیر را جلوي صورت او تکان داد
تونی گولم بزنی؟ براي حرف درآوردن از جینوس اسلینت، یه چیزي بیشتر از  کنی می فکر می. یریونزرنگی ت«

زنم، همچین آدمی  پرسم، بعدش حرفی به کسی نمی سوال نمی. کنم به خودم افتخار می. شراب و پنیر الزمه
  ».هستم

  ».مثل دیم«

  ».شی پشیمون نمی ي خودت بکن، هال رفتم اونو فرمانده وقتی به هارن. مثل اون«
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معلومه که پادشاه «. اش شراب زده بودند؛ خیلی مرغوب واقعاً تند بود و به مایه. تیریون به پنیر گاز کوچکی زد
  ».لرد مورمونت همین مشکل رو داره. تونه جاي شما رو پر کنه هر کی رو انتخاب کنه به این آسونی نمی

  »خوابه؟ ها می منظورتون همونه که با خرس. مورمونت. یدیهکردم یه ل فکر می«. لرد جینوس متوجه نشده بود

وقتی کنار دیوار باهاش مالقات داشتم، گفت . ي نگهبانان شب جئور مورمونت، فرمانده. گفتم برادرش رو می«
ها این روزها مردهاي خوب کم  نگهبان. که چقدر در مورد پیدا کردن جانشین مناسب براي خودش نگرانه

  ».یا آالر دیم دالور رو. خوابید تر می اگه کسی مثل شما رو داشت راحت«. تیریون تبسم کرد» .گیرشون میاد

  »!خیلی بعیده«: لرد جینوس غرولند کرد

ادارد استارك رو در نظر . هاي عجیبی داره رسه، اما زندگی چرخش این طور به نظر می«: تیریون گفت
  ».شه هاي سپت بیلور تموم می بود که زندگیش روي پلهدونم هیچ به فکرش رسیده  بعید می. بگیرید، سرورم

  ».کرد کمتر کسی همچین فکري می«. جینوس اسلینت به خنده افتاد

  ».گن واریس هم غافلگیر شده بود می. حیف نبودم که ببینم«. تیریون نیز خندید

ین خبر خب، از ا. دونه گن همه چیزو می عنکبوت؛ می«. لرد جینوس طوري خندید که شکمش لرزید
  ».نداشت

کمک کرده بود خواهرم قانع بشه که «. تیریون اولین نشانه از سردي را به لحنش افزود» دونست؟ از کجا می«
  ».استارك به شرط سیاه پوشیدن بخشیده بشه

  .ها به تیریون پلک زد جینوس اسلینت مثل کودن» هه؟«

. هیچ شکی باقی نماند که منظور چه کسی استتر، تا برایش  کمی قاطع» .خواهرم سرسی«: تیریون تکرار کرد
  ».نایب ملکه«

  ».خود پادشاه. پادشاه دستور داد سرورم... اون مورد، خب«. اسلیت یک جرعه نوشید» .بله«

  ».پادشاه سیزده سالشه«: تیریون یادآوري کرد
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  ».فرمانرواي هفت پادشاهی«. هایش جنبیدند اخم کرد و غبغب» .پادشاهه. به هر حال«

  ».تون نگاهی بندازم تونم به نیزه می. خب، در واقع یکی یا دو تا از اون قلمروها«: تیریون با لبخند تلخی گفت

  »م؟ نیزه«. لرد جینوس سردرگم پلک زد

  ».اي که سنجاق شنلتونه گیره«. تیریون اشاره کرد

  .لرد جینوس با دودلی جواهر را درآورد و به تیریون داد

شید باید بگم که لعاب  اگه ناراحت نمی. رهایی تو لنسپورت داریم که کارشون بهترهزرگ«: تیریون نظر داد
بهم بگید سرورم، شما خودتون نیزه رو تو پشت اون مرد فرو بردید یا فقط . خونش کمی زیادي تیره است

  »دستورش رو دادید؟

ینت برافروخته بود و شنل ي تاس فرق سر اسل لکه» .لرد استارك خائن بود. دم دستور دادم و باز هم می«
  ».سعی کرد منو بخره«. ها لغزیده و روي زمین افتاده بود زربافتش از روي شانه

  ».کرد که فروخته شدید هیچ فکرش رو نمی«

گیره  کنید وقتی شرافتم مورد تردید قرار می مستید؟ اگه فکر می«. اسلینت جام شرابش را روي میز کوبید
  »...شینم راحت می

مقام لردي و یه قلعه در برابر فرو . ي بهتري کردید کنم که از سر جکلین معامله رافتی؟ اقرار میچه جور ش«
جواهر طالیی را به سمت جینوس اسلینت » .کردن نیزه به پشت، تازه الزم نبود که خودتون نیزه رو فرو کنید

  .اش خورد و وقتی او برخاست روي زمین افتاد به سینه. انداخت

هال و یکی از اعضاي شوراي پادشاه هستم، به چه حقی منو  من لرد هارن. جن... وست ندارم، للحنتون رو د«
  »کنید؟ این طور سرزنش می

  »چند تا پسر دارید؟. دونید که کی هستم فکر کنم خیلی خوب می«. تیریون سرش را به یک سمت خم کرد

  »پسرهام به تو چه ربطی دارن، کوتوله؟«
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من تیریون از خاندان لنیستر هستم و اگه به . کردي باید تو جن بس می«. خته شدخشمش برانگی» کوتوله؟«
حاال، . زنی که با من طرف بودي، نه پدرم ي یه حلزون دریایی عقل داشته باشی، یه روزي زانوي شکر می اندازه

  »چند تا پسر داري؟

، سرورم. و یه دختر .سه، سرورم-س«. دید تیریون ترس ناگهانی را در چشمان جینوس اسلینت می   »...لطفاً

پسرهاي . رسه اي بهشون نمی قول منو دارید که صدمه«. از صندلی سر خورد» .نیازي به التماس نیست«
بذار نگن . اگه خوب و وفادارانه خدمت کنن، شاید به وقتش شوالیه بشن. شن تر به سرپرستی سپرده می کوچک

پسر ارشدت لقب لرد اسلینت و این نشان . ده کنن پاداش نمی یکه خاندان لنیستر به کسانی که بهشون خدمت م
هایی براش پیدا  زمین«. ي طالیی لگد زد و آن را به سمت دیگر اتاق فرستاد به نیزه» .بره انزجارآور رو به ارث می

تیب ازدواج وظیفه داره که تر. شه، اما براش کافیه هال نمی هارن. تونه براي خودش یه پایگاه بسازه کنیم و می می
  ».مناسب خواهرش رو بده

  .لرزید هایش مثل پیه خوك می غبغب» ...با من... با«. صورت اسلینت از سرخ به سفید تبدیل شده بود

کشتی سامر دریم موقع مد «. تیریون قبل جواب گذاشت که ابله مدتی بلرزد» قصد دارم با شما چکار کنم؟«
. واچه ي اسکاگوس و ایست تاون، سه خواهران، جزیره مسیرش گالناخداش بهم گفته که . کشه سحر بادبان می
ي منو بهشون برسونید و بگید که نیاز نگهبانان  ي کل مورمونت مالقات کردید، احترام صمیمانه وقتی با فرمانده

  ».براتون زندگی و خدمت طوالنی آرزو دارم، سرورم. شب رو فراموش نکردم

اش را به  آرواره. رار نیست درجا اعدام شود، رنگ به صورتش برگشتوقتی جینوس اسلینت متوجه شد که ق
شاید کسی که سوار اون کشتی بشه تو باشی، چی خیال کردي؟ شاید تو . کوتوله. بینیم، جن می«: کار انداخت

دونی که  می. بینیم خب، می. تو و تهدیدهات«. ي مضطربی کرد خنده» .کسی باشی که به خدمت دیوار درمیاد
. هاي زیادي داره جینوس اسلینت دوست. فینگر و ملکه، بله و لیتل. شنویم نظر جافري رو می. وست پادشاهممن د
  ».بینیم حتماً می. دم شه، بهت قول می بینیم چه کسی سوار کشتی می می

هایش روي سنگ صدا دادند و طول  اسلینت مثل نگهبانی که زمانی بوده، روي پاشنه عقبگرد کرد، چکمه
و با مرد قد بلند چانه درازي صورت به ... ها باال رفت، در را سریع گشود با عجله از پله. کوچک را پیمود تاالر

: مرد گفت. روي مچ راستش دستی آهنی بسته شده بود. ي سیاه و رداي طالئی داشت صورت شد که زره
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جینوس . زدند اي برق می تادههاي گود اف اش چشم زیر انبوهی از موهاي جوگندمی و پیشانی برآمده» .جینوس«
  .صدا وارد تاالر شدند، به پشت سر او رفتند اسلینت عقب رفت و شش ردا طالئی بی

  ».شناسید واتر رو می ي جدید نگهبانان شهر، سر جکلین باي لرد اسلینت، فکر کنم فرمانده«: تیریون گفت

ها  ها دور و تاریکن، خیابون اسکله .تخت روان براتون آماده کردیم، سرورم«: سر جکلین به اسلینت گفت
  ».افراد. موقع شب امن نیستن

کردند، تیریون سر جکلین را به کنارش خواند و  شان را به خارج هدایت می ي اسبق ها فرمانده وقتی ردا طالئی
ه این ترتیبش رو بده ک. خواد ایه و لرد اسلینت همسفر می مسافرت طوالنی«. اي را به دستش داد شده کاغذ لوله

  ».شش نفر روي سامرز دریم بهش ملحق بشن

  ».هر چی شما بگید«. واتر نگاهی به اسامی انداخت و لبخند زد باي

واچ تصادفاً از روي  به ناخدا بگو اگه قبل رسیدن به ایست. یکی هست به اسم دیم«: تیریون درگوشی گفت
  ».خوره اش رو نمی عرشه سر بخوره کسی غصه

. سر جکلین تعظیم کرد و مرخص شد» .خیز هستند، سرورم هاي شمالی خیلی طوفان آبشنیدم که اون «
  .ردایش پشت سرش موج برداشت و در مسیرش شنل زربافت اسلینت را لگد کرد

ها را از  خدمتکارها آمدند و رفتند، ظرف. ي شراب مرغوب دورنی را نوشید تیریون تنها نشست، باقیمانده
صدا وارد  وقتی کارشان تمام شد، واریس بی. ها گفت که شراب را باقی بگذارند آنبه . روي میز جمع کردند

  ».اوه کارتون خیلی تمیز بود، سرورم«. داد جور بود قباي به رنگ استوقدوسش با بوئی که می. تاالر شد

یم رو بهشون گفتم آالر د«. هایش فشرد هایش را روي شقیقه انگشت» ي بد تو دهنم هست؟ پس چرا این مزه«
  ».وسوسه شدم که همین کارو با تو بکنم. به دریا بندازن

کوبن، ماهی  رن، امواج روي سر هم می ها میان و می طوفان. احتماالً از نتیجه ناراضی بشید«: واریس پاسخ داد
اجازه هست از شرابی بچشم که لرد اسلینت این . زنم خوره و من همچنان پارو می بزرگ ماهی کوچولو رو می

  »برد؟ ه لذت میهم

  .تیریون با اخم به خم شراب اشاره کرد
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آواز انگورها رو روي زبونم «. ي دیگري نوشید جرعه» .به شیرینی تابستان. آه«. واریس فنجانی را پر کرد
  ».شنوم می

کسی که لرد . کار خواهرم بود. به انگورها بگید ساکت باشن، سرم کم مونده بترکه. پس بگو چه صدایی بود«
خونه  ها رو به اون فاحشه سرسی ردا طالئی. خواست ازش اسم ببره وس با اون همه ادعاي وفاداري نمیجین

  ».فرستاد

  .دانسته پس از قبل می. واریس ترتر خندید

  ».این قسمتش رو بهم نگفتید«: تیریون سرزنشگرانه گفت

. هایش سرازیر شوند انده بود اشکرسید که انگار کم م ناگهان چنان مغموم به نظر می» .خواهر عزیز خودتون«
  »بخشید؟ منو می. نگران بودم که چه واکنشی ممکنه نشون بدید. گفتنش به یه مرد سخته، سرورم«

نه هنوز، نه حتی . رسد دانست که دستش به سرسی نمی می» .لعنت به اون. نه، لعنت به تو«: تیریون با تشر گفت
مهابا مسیر خودش را  با این وجود وقتی خواهرش بی. خواهد میخواست، و اصالً اطمینان نداشت که  اگر می

بعد «. رفت، اینجا نشستن و اجراي نمایشی از عدالت با تنبیه امثال جینوس اسلینت و آالر دیم آزاردهنده بود می
  ».دونید هر چی که می. گید، لرد واریس دونید به من می این هر چی که می

  ».دونم من خیلی می. بره، سرورم سبتاً زیادي میوقت ن«. لبخند خواجه رندانه بود

  ».ظاهراً براي نجات این بچه کافی نبوده«

اقداماتی تدارك دیدم که از معرض آسیب دور . تر ي دیگه بود، پسر، بزرگ یه حرومزاده. متاسفانه خیر«
یک سالش نشده،  یه دختر غیرشرعی،. کنم هیچ به فکرم نرسید که بچه در خطر باشه اما اعتراف می... بشه

  »تونست داشته باشه؟ چه تهدیدي می. مادرش یه فاحشه

  ».ظاهراً براي سرسی این دلیل کافیه. اون مال رابرت بود«: تیریون به تلخی گفت

مادرش چه جوون بود و . ي طفلکی و مادرش مالمت کنم خودم رو باید به خاطر بچه. خیلی غم انگیزه. بله«
  ».عاشق پادشاه بود
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تونه  یه فاحشه می«. ي دختر مرده را ندیده بود، اما در ذهنش شبیه شی و تایشا بود تیریون هرگز قیافه »جداً؟«
شی را در ویالیی اربابی » .دم ندونم بعضی چیزا رو ترجیح می. واقعاً کسی رو دوست داشته باشه؟ نه، جواب نده

اي سفید از جزایر  ه احتیاجاتش برسند، پرندهجا داده بود که چاه و اسطبل و باغ مجزا داشت؛ خدمتکارانی که ب
با این وجود شی . تابستان تا همدمش باشد، ابریشم و نقره و جواهر براي زینت دادنش، نگهبانان براي محافظتش

یک شب بعد . خواهد با او باشد؛ به او خدمت کند و کمکش باشد گفت که می می. رسید قرار به نظر می بی
اش  سرش روي پستان او بود، پایین تنه» .هاست بهترین کمکت به من اینجا بین لحاف«: آغوشی به شی گفت هم

  .دید که جواب دلخواهش نبوده در نگاهش می. شی حرفی نزد، جز با چشمانش. کشید درد شیرینی می

هرم ظاهراً خوا«. تیریون آه کشید و به شراب دست برد، ولی به یاد لرد جینوس افتاد و ظرف شراب را کنار زد
  ».م هستیم اون دیوانگی رو مدیون خواهرزاده. واقعیت رو در مورد مرگ استارك گفته

  »...معطلی و بدون فکر انجامش دادند جینوس اسلینت و سر ایلن پین بی. پادشاه جافري دستور داد«

  ».ه حماقت بودی. اي نگرفتیم بله، قبالً سر این موضوع بحث کردیم، نتیجه. انگار که انتظارش رو داشتند... «

حماقت نشه؟ ... با در اختیار داشتن نگهبانان شهر، شما موقعیت مناسبی دارید که اعلیحضرت دیگه مرتکب«
  »...البته هنوز باید نگهبانان خانگی ملکه رو در نظر داشته باشیم

. پدرم اینجا هستمدونه که به اقتدار  می. ویالر مطیع کسترلی راکه«. تیریون شانه باال انداخت» ها؟ ردا سرخ«
من پنجاه نفر بیشتر . در ضمن تنها صد نفر هستند... تونه از اون مرد علیه من استفاده کنه سرسی به این آسونی نمی

  ».واتر همون کسی باشه که شما ادعا دارید، شش هزار ردا طالئی دارم و اگه باي. دارم

  ».لی قدرشناسهو خی... شید که سر جکلین شجاع، شرافتمند، مطیع متوجه می«

تردیدي نبود که . تیریون به واریس اعتماد نداشت، هر چند ارزشش قابل انکار نبود» ولی از چه کسی؟«
چه «: ي او را برانداز کرد و پرسید موي پودرزده، لبخند ریز زننده هاي لطیف، صورت بی دست. داند چیزهایی می

  »عجب که این همه به درد بخور شدید، لرد واریس؟

  ».کنم من به مملکت، پادشاه و شما خدمت می. دست هستید شما«

  »همون طور که به جان ارن و ادارد استارك خدمت کردید؟«
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 ».زده و غمگین شدم از مرگ نابهنگامشون وحشت. من در حد توانم به لرد ارن و لرد استارك خدمت کردم«

  ».احتماالً نفر بعدیم. فکر کن من چه احساسی دارم«

شاید روي معمایی . قدرت چیز غریبیه، سرورم. اوه فکر نکنم«. را در فنجان به چرخش انداختواریس شراب 
  »که اون روز تو مهمونخونه براتون طرح کردم تعمق کردید؟

مونه و کی  کی زنده می... پادشاه، روحانی، ثروتمند. یکی دو بار ذهنم رو مشغول کرده«: تیریون اقرار کرد
همه چیز به . هاي زیادي داره کنه؟ یه معماي بدون جوابه، یا بهتره بگیم جواب طاعت میمیره؟ سرباز از کی ا می

  ».مردي بستگی داره که شمشیر تو دستشه

  ».نه تاج داره، نه طال، نه رحمت خدایان، تنها یه تکه فوالد نوك تیز. با این وجود، اون شخص خاصی نیست«

  ».یار دارهاون تکه فوالد، قدرت مرگ و زندگی رو در اخت«

کنیم که قدرت دست پادشاهه؟ چرا یه  ولی اگه سربازها حاکمین واقعی باشن، چرا تظاهر می... همین طوره«
  »اي مثل جافري یا کودن همیشه مستی مثل پدرش اطاعت بکنه؟ مرد قوي که شمشیر داره، از بچه

اي احضار کنند که اونا هم شمشیر  تونند مردهاي قوي دیگه هاي دائم الخمر می ها و کودن چون جوجه پادشاه«
  ».دارن

این طوره؟ شمشیرهاشون از کجا اومده؟ چرا . پس این سربازهاي دیگه قدرت واقعی رو در اختیار دارن«
ها خدایان  گن منشاء تمام قدرت بعضیا می. گن دانش قدرته بعضیا می«. واریس لبخند زد» کنن؟ اطاعت می

ي  هاي سپت بیلور، سپتون اعظم با ایمان و نایب ملکه اما اون روز روي پله. ي قانونه گن نتیجه بعضی می. هستند
به نظرتون . سر و پاي بین جمعیت عاجز بودیم ي هر بی صاحب قانون و این حقیر از همه چیز باخبر همه به اندازه

کس ... د؟ یاکی ادارد استارك رو واقعاً کشت؟ جافري که دستور داد؟ سر ایلن پین که شمشیر رو فرود آور
  »دیگه؟

خواي  خواي به معماي کوفتی خودت جواب بدي یا تنها می می«. تیریون سرش را به یک سمت خم کرد
  »بیشتر سرم رو درد بیاري؟

  ».همین و بس. ها باور دارند ي قدرت جاییه که انسان سرچشمه. پس این هم جواب«. واریس لبخند زد
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  »پس قدرت یه چشم بندیه؟«

ها یه آدم خیلی کم اهمیت ممکنه سایه  و خیلی وقت. تونن بکشن ها می دیوار، با این حال سایهیه سایه روي «
  ».خیلی درازي بندازه

هنوز ممکنه شما رو بکشم، اما فکر . لرد واریس، به شکل عجیبی داره از شما خوشم میاد«. تیریون لبخند زد
  ».کنم ناراحت بشم

  ».کنم اینو یه تحسین تلقی می«

  ».گن عنکبوتی می«. خواهد بداند تیریون متوجه شد که واقعاً دلش می» هستی، واریس؟تو کی «

  ».من فقط یه خادم وفادار مملکت هستم. از جاسوس و خبرچین به ندرت کسی خوشش میاد، سرورم«

  ».بهتره فراموش نکنیم. و یه خواجه«

  ».ره به ندرت یادم می«

من کوچکم، پاهام لنگه، نگاه . ظرم خدایان به من بیشتر لطف داشتندگن، اما به ن مرد می مردم به من هم نصفه«
کنه، و یه روز  شی اولین کسی نیست که جام رو گرم می. با این حال هنوز مردم... ها بهم اشتیاق چندانی نداره زن

پدرش  شه و مثل اش مثل عموش می اگه خدایان لطف کنند، قیافه. شاید همسر اختیار کردم و پدر یه پسر شدم
ها  اما خواجه... ي خدایان هستند ها طعنه کوتوله. تو همچین امیدي نداري که بهت دلگرمی بده. کنه فکر می

  »کی ناقصت کرد، واریس؟ کی و چرا؟ واقعاً چه کسی هستی؟. محصول بشرند

ورم، پرسید سر لطف دارید که می«. رنگ نشد، اما برق چشمانش چیزي جز خنده بود لبخند خواجه هیچ کم
از آستینش کاغذ پوستی را » .اما داستان من طوالنی و غمگینه، و خیانتی هست که باید در موردش مشورت کنیم

ي کشتی پارویی پادشاه، وایت هارت، نقشه کشیده که سه روز دیگه لنگر بکشه و  فرمانده«. درآورد
  ».اش رو به لرد استنیس تقدیم کنه خدمتگذاري و کشتی

  »به نظرم الزمه از اون مرد یه درس خونین بسازیم؟«. تیریون آه کشید
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تونه ترتیب ناپدید شدنش رو بده، اما محاکمه در پیشگاه پادشاه، براي اطمینان از وفاداري  سر جکلین می«
  ».سایر ناخداها مفیده

رو ي عدالت جافري  بذارش تو نوبت تا مزه. هر چی شما بگید«. ي پادشاه من مشغول بشه و سر خواهرزاده
  ».بچشه

سر هوراس و سر هابر ردواین پریشب به یکی از محافظین رشوه دادند که «. واریس روي پوست عالمت زد
رانر  ها سوار کشتی پنتاسی مون ترتیبش داده شده که در پوشش پاروزن. ي پشتی بیرون ببره اونا رو از دروازه

  ».بشن

نه، اگه همچین «. لبخند زد» نیم چقدر خوششون میاد؟چطوره چند سالی پاي اون پاروها نگهشون داریم تا ببی«
مردي که رشوه . به سر جکلین اطالع بده. شه هاي با ارزشی رو از دست بدیم خاطر خواهرم آشفته می مهمون

رانر مامور  و اطراف مون. گرفته دستگیر کنید و بهش حالی کنید که خدمت در نگهبانی شب چه افتخار بزرگیه
  ».اي پیدا کردند که کمبود سکه داره ها محافظ دیگه اینبذارید، شاید ردو

فروش رو  سرباز شما تیمت، امروز عصر پسر یه شراب«. عالمت دیگري روي پوست» .هر چی شما بگید«
  ».به این اتهام که سر تاس تقلب کرده. ي خیابان نقره کشته، توي یه قمارخونه

  »اتهام درست بوده؟«

  ».آه، هیچ شکی نیست«

  ».کنم که پادشاه ازش قدردانی کنه رسیدگی می. اهالی شرافتمند شهر یه تشکر به تیمت مقروضنپس «

همچنین مردهاي مقدس مثل طاعون ناگهان زیاد «. ي ریز مضطربی کرد و عالمت دیگري زد خواجه خنده
ها و  و میخونهت. دار با خودش انواع مختلفی از واعظین، کاهنین و پیشگوهاي عجیب رو آورده دنباله. شدند

  ».ایسته خبر از فالکت و نابودي دارن کنند و براي هر کی که براي گوش دادن می ها التماس می غذاخوري

. به نظرم قابل انتظاره. شیم به سیصدمین سالگرد به ساحل نشستن اگان نزدیک می«. تیریون شانه باال انداخت
  ».بذار پرت و پال بگن

  ».کنن، سرورم وحشت پراکنی می«
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  ».ي توئه کردم وظیفه فکر می«

لیدي تاندا دیشب مهمونی . آخرین موضوع. گید چقدر ظالمید که اینو می«. واریس دهانش را با دست پوشاند
موقع پخش شراب، لرد جایلس به افتخار . ها رو آوردم که ببینید فهرست غذا و مهمان. شام کوچکی داشت

  »...خیلیا خندیدند. سه جام الزمه: بیالن سوان گفته پادشاه جامش رو بلند کرد و خبر دادن که سر

هاي سر میز غذا  اي به خیانت شمردن حرف عالقه. سر بیالن مزاح کرده. کافیه«. تیریون دستش را بلند کرد
  ».ندارم، لرد واریس

هر دو کارهاي «. پوست در آستین خواجه ناپدید شد» .شما همون قدر که خردمندید، مهربونید، سرورم«
  ».ذارم تنهاتون می. یادي داریمز

کرد که واکنش خواهرش  بعد رفتن خواجه، تیریون مدت طوالنی نشست و شمع را تماشا کرد؛ به این فکر می
شد، اما جز  اگر قضاوتش درست بود، خواهرش خرسند نمی. به خبر عزل جینوس اسلینت چطور خواهد بود

. رسید که کاري از دست سرسی ساخته باشد هال، به نظر نمی فرستادن اعتراض خشمگین به لرد تایوین در هارن
نشین مخوف و نیروي رو به افزایشی از  ي صد و پنجاه کوه تیریون اکنون نگهبانان شهر را داشت، به اضافه

  .شد ظاهراً از او به خوبی محفاظت می. گرفت سربازان مزدور که بران به خدمت می

  .کرده ل میتردید ادارد استارك همین را خیا بی

. بران در اتاق او منتظرش بود. ي سرخ تاریک و ساکت بود وقتی تیریون تاالر کوچک را ترك کرد، قلعه
  »اسلینت؟«: پرسید

کنه که خیال کنم یکی از افراد جافري رو با  واریس کاري می. شه لرد جینوس موقع مد دریا عازم دیوار می«
فینگر  هاي لیتل هاي واریس رو جاي یکی از آدم ی از آدماحتمالش بیشتره که یک. مال خودم عوض کردم
  ».اي نیست گذاشته باشم، اما چاره

  »...بهتره بدونی که تیمت یه مرد رو کشت«

  ».واریس بهم گفت«
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چشم  احمق خیال کرد که کاله گذاشتن سر یه مرد تک«. رسید که براي سرباز غیر منتظره بوده به نظر نمی
یه تکنیک داره که . مچ دستش رو به میز دوخت و با دست خالی گلوش رو پاره کرد تیمت با خنجر. تره راحت
  »...کنه هاش رو دور گلو سفت می انگشت

چه خبر از استخدام . آور رو برام تعریف کنی، شام تو شکمم راحت نیست الزم نیست جزئیات چندش«
  »نفرات؟

  ».امشب، سه نفر جدید. بد نیست«

  »ي به خدمت گرفتن مناسبه؟فهمی کی برا از کجا می«

بران » .کنم تا ببینم کجا جنگیدند و در دروغگویی چقدر مهارت دارند سوال پیچ می. کنم براندازشون می«
  ».دم که منو بکشن، البته خودم هم همین فرصت رو دارم و بعدش بهشون فرصت می«. لبخند زد

  »کسی رو کشتی؟«

  ».خورد نه کسی که به دردمون می«

  »سی تو رو کشت؟و اگه ک«

  ».اون وقت کسی پیدا شده که تو دوست داري شخصاً استخدامش کنی«

یه دختر شیرخوار که ... بهم بگو بران، اگه بهت بگم یه بچه رو بکش«. تیریون کمی مست و خیلی خسته بود
  »دي؟ بدون سوال؟ انجامش می... هنوز تو آغوش مادرشه

  ».پرسم چقدر می«. اش را روي هم مالید رهسرباز مزدور شست و اشا» .بدون سوال؟ نه«

خواست  خواست بخندد؛ می می. چرا آالر دیم تو رو الزم داشته باشم، لرد اسلینت؟ خودم چند صد تا دارم
 .خواست گریه کند؛ بیش از همه شی را می
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  .هاي هرز نبود جاده چندان چیزي جز دو شیار گاري در میان علف

ي انگشت  که با این رفت و آمد اندك، کسی نبود که با اشارهاش این بود  خوبی
  .ریخت، اینجا قطره قطره بود ي شاهی پائین می سیل انسانی که از جاده. ها را لو بدهد مسیر آن

شد،  تر بودند یکی می خورد، با مسیرهایی که از خودش هم کوچک اش این بود که جاده مثل مار پیچ می بدي
دادند دوباره ظاهر  شد و نیم فرسنگ جلوتر، وقتی همه امیدشان را از دست می محو می گاهی به نظر کامالً

بندي  هاي پی در پی و مزارع کرت ولی منطقه به حد کافی دلنشین بود؛ تپه. آمد آریا از این بدش می. شد می
عمق را  نهرهاي کمها انبوه بیدها سرعت  هاي کوچکی که در آن ها علفزار و جنگل، و دره شده، در فواصل آن

  .با این حال، مسیر چنان باریک و پیچ در پیچ بود که سرعت حرکتشان به حد خزیدن افت کرده بود. گرفتند می

محور زیر وزن  ها بودند، با آن لق لق زدنشان در مسیر و نالیدن میل گرفت ارابه چیزي که سرعتشان را می
شدند، یا باید  چرخی که گیر کرده بود مجبور به توقف می چندین بار در روز براي آزاد کردن. سنگین محموله

ها، به سه مرد  یک بار در وسط انبوهی از بلوط. اي گلی باال روند بستند تا از تپه هاي دو ارابه را به یکی می اسب
هیچ کدام راهی براي دور زدن . بردند برخوردند که باري از هیزم را روي گاري گاوکش به جهت مخالف می

ها که گاوشان را باز کردند و از بین درختان  اي نداشتند جز معطل ماندن براي جنگلبان چاره. ري نداشتنددیگ
ها هم  گاو از ارابه. هدایتش کردند، گاري را چرخاندند، گاو را دوباره بستند و راهی را که آمده بودند برگشتند

  .کندتر بود، براي همین آن روز چندان پیشرفت نکردند

ها با هر صدائی از خواب  شب. پائید رسند و مدام پشت سر را می ها کی می گران بود که ردا طالئیآریا ن
ها اعتماد  زدند، ولی آریا به آن بان اردو نمی اکنون بدون گماشتن دیده. رفت ي نیدل می پرید و دستش به دسته می

شد، اما این بیرون  شاه کارشان خوب میهاي بارانداز پاد کوچه شاید در پس. ها نداشت، خصوصاً به بچه یتیم
ها براي  شان رد شود؛ زیر نور ستاره توانست دزدکی از کنار همه شد، می صدایی سایه می وقتی به بی. عاجز بودند

هندز پاس ایستاده بود، آریا  یک بار که المی گرین. دید رفت، به جائی که هیچ کس نمی شاشیدن به جنگل می
از درختی به درخت دیگر جلو رفت، تا اینکه درست باالي سر المی بود و او هیچ چیز از بلوطی باال رفت و 

دانست که فریادهایش کل اردو را بیدار خواهد کرد و یارن شاید  توانست روي سر او بپرد، اما می می. ندید
  .دوباره دست به ترکه شود

 آریا
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خواست، هر  د، چون ملکه سرش را میکردن ها اکنون با گاو مثل شخصی خاص رفتار می المی و سایر یتیم
انبر و . سرم به کار خودم بود. من به ملکه کاري نکردم«: با عصبانیت گفته بود. چند براي خود او قابل تحمل نبود

ساز بشم که یه روز استاد مات گفت باید به نگهبانان شب ملحق  قرار بود اسلحه. دم و درآوردن و حمل کردن
کالهخود زیبایی بود، . بعد از پیششان رفت و مشغول برق انداختن کالهخودش شد» .دونم همین قدر می. بشم

ي آغشته به روغن آن را برق  آریا وقتی با پارچه. گرد و منحنی، با شیارهاي چشم و دو شاخ گاو بزرگ آهنی
با این . شد هاي آتش طبخ روي فوالد دیده می داد که شعله آن قدر جالیش می. کرد انداخت تماشایش می می

  .گذاشت حال هیچ وقت واقعاً روي سرش نمی

ي اون خائنه است، لرد  بندم حرومزاده شرط می«: یک شب المی با صدائی آهسته که جندري نشنود گفت
  ».هاي بیلور کشتن گرگ، اونی که روي پله

ها رفت،  درخت از پیششان به میان. پدرم تنها یه حرومزاده داشت و اون جان بود» .درست نیست«: آریا گفت
ي  اي با لکه اسب خوبی بود، مادیانی قهوه. توانست اسبش را زین کند و به خانه بتازد کرد که می آرزو می

توانست چهار نعل برود و دیگر هرگز هیچ کدامشان  می. و آریا همیشه سوارکار خوبی بوده. سفیدي روي پیشانی
بانی مسیر جلو نداشت، یا براي مراقبت  کسی را براي دیدهفقط اینکه . را نبیند، مگر اینکه خودش دلش بخواهد

با . رسیدند تک و تنها بود ها به او می از پشت، یا نگهبان ایستادن موقعی که خودش خوابیده، و اگر ردا طالئی
  .تر بود یارن و دیگران ماندن امن

دنت  ي شاهی تا از تراي جاده. ي زیادي نداریم از چشم خدایان فاصله«: برادر سیاه یک روز صبح گفت
زنیم، احتمالش کمه که تو اون مسیر  پس دریاچه رو در امتداد ساحل غربی دور می. نگذشته باشیم امن نیست

  .ها را به غرب پیچاند گذشتند، ارابه ها از روي هم می ي بعدي که جاي شیار گاري در نقطه» .دنبالمون بگردن

ي بیشتري  تر بودند و از هم فاصله ها کوچک ها و قلعه کدهدر این مسیر جنگل جاي مزارع را گرفت، ده
ها را با ماهی  یارن در شهر ارابه. تر شد پیدا کردن غذا سخت. تر بودند ها عمیق تر و دره ها مرتفع داشتند، تپه

ز هاي پنیر زرد پر کرده بود، اما هر لقمه ا هاي نخود و جو و ورقه ي خوك، شلغم، کیسه دودي، نان سخت، پیه
یارن که مجبور به تامین مایحتاج از محیط اطراف شده بود، به کاس و کورتز متوسل شد . آن خورده شده بود

فرستاد و آن دو موقع غروب  ها را جلوتر از ستون به جنگل می آن. که به جرم شکار قاچاق دستگیر شده بودند
ها تاب  یا روي کمرشان ردیفی از بلدرچین گشتند، چوبی بر دوششان بود که آهوئی از آن آویزان بود، که برمی
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شدند، یا اگر به باغی  هاي سر راه فرستاده می تر براي چیدن تمشک از بوته پسرهاي کوچک. خوردند می
  .رفتند هایشان از سیب از پرچین باال می خوردند براي پر کردن کیسه برمی

روزي کامالً تصادفی به . شت به تنهایی برودچید و دوست دا آریا در باال رفتن مهارت داشت و سریع میوه می
ها  ها از گربه خرگوش. هاي دراز و دماغی پر جنب و جوش اي و چاق بود، با گوش قهوه. خرگوشی برخورد

هایش را  اش آن را زد، گوش با ترکه. ها را ندارند دوند، اما در باال رفتن از درخت نصف مهارت گربه تر می سریع
به آریا یک پاي کامل رسید، چون . ارن با کمی قارچ و پیاز وحشی آن را پختگرفت و بلندش کرد، ی

. به بقیه یک قاشق پر رسید، حتی به سه نفري که در غل بودند. سهمش را با جندري تقسیم کرد. خرگوش او بود
د، اما هاي کثیفش لیسی جیکن هگار مودبانه به خاطر غذا تشکر کرد و گاز با نگاهی شاد روغن را از انگشت

  ».کش حاال شکارچی شده، المپی المپوي خرگوش«: روگ، آن یکی که دماغ نداشت، فقط خندید و گفت

هایی  شان کردند و در عوض خوشه ي ذرت محاصره اي به نام بریروایت، چند کارگر در مزرعه خارج از قلعه
به تلخی . ي مسی پرت کرد ها انداخت و چند سکه یارن نگاهی به داس. که چیده بودند سکه مطالبه کردند

دادند و لردهاي بلندمرتبه افتخار خودشون  ها غذا می یه زمانی، از دورن تا وینترفل به سیاهپوش«: گفت
هاي با  هایی مثل شما به خاطر یه گاز سیب گندیده، سکه حاال زاغ. دونستند که به اونا زیر سقفشون جا بدن می

  .تف کرد» .خوان ارزش می

از زمین ما . این ذرت شیرین ارزشش از پرنده سیاه بوگندوئی مثل تو بیشتره«: با خشونت گفتها  یکی از آن
هاي  کشیم تا کالغ فوراً برو بیرون، اون بی سر و پا ها رو هم با خودت ببر، وگرنه تو رو توي مزرعه به صلیب می

  ».دیگه رو فراري بده

ي درازي چرخاندند و بعد  هاي دوشاخه ا را با چوبه خوشه. ها را بدون کندن نیام سرخ کردند آن شب ذرت
تر از آن  انگیز بود، اما یارن عصبانی شان حیرت به نظر آریا مزه. ها بالفاصله داغ خوردند از برداشتن از روي زغال

قرار  بی. به نظر ابري به سیاهی و ژندگی ردایش روي صورتش سایه انداخته بود. بود که غذا برایش خوش باشد
  .گفت زد و زیر لب چیزهائی می ف اردو قدم میاطرا

بیست تا سی مرد، با «. روز بعد کاس دوان دوان آمد که به یارن وجود اردوئی در سر راهشان را هشدار دهد
با اون همه داد و . میره هاي بدي دارن و یکیشون از قرار معلوم داره می هاشون زخم بعضی. زره و کالهخود ناقص
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نیزه و سپر دارن، اما فقط یه اسب دارن، اون هم . داخته بود، تونستم خیلی بهشون نزدیک بشمبیدادي که راه ان
  ».از بوئی که اونجا گرفته مشخصه که یه مدتیه اتراق کردن. لنگه

  »پرچم ندیدي؟«

  ».اي ي قهوه ي درختی خالدار، زرد و سیاه، روي زمینه گربه«

شاید این طرفی باشن شاید اون . دم تشخیص نمی«: قرار کردا. یارن برگ تلخی را در دهانش چپاند و جوید
هاي ما رو  کنه که طرف کی هستند و به هر حال حیوون اگه این همه صدمه دیده باشن، احتماالً فرقی نمی. طرفی
چند فرسنگ از راهشان دور » .به نظرم بهتره با فاصله دورشون بزنیم. اي رو بگیرن شاید هم چیز دیگه. دارن برمی

تو دیوار وقت کافی «. شدند و حداقل دو روز وقتشان تلف شد، اما پیرمرد گفت که بهاي ناچیزي پرداختند
  ».به نظرم الزم نیست براي رسیدن عجله داشته باشید. ي عمرتون احتماالً تمام بقیه. دارید

اغلب ساکت . بودندوقتی دوباره به شمال چرخیدند، آریا بیشتر و بیشتر مردهایی را دید که مراقب مزرعه 
برخی دیگر سوار بر اسب کنار . انداختند هاي سردي می شد نگاه کنار جاده ایستاده بودند و به هر کس که رد می

یک جا مردي را نشسته روي درختی مرده دید . دادند؛ از قالب زینشان تبر آویزان بود هایشان نگهبانی می پرچین
ها را دید، تیر به زه  به محض اینکه آن. تش تیردان آویزان بودي دم دس که کمان در دست داشت و از شاخه

با اون «: داد تمام مدت یارن فحشش می. ها برنداشت گذاشت و تا آخرین واگن از دیدش خارج نشد چشم از آن
ن زنی و از نگهبانا بینیم که داد می اون وقت می. شه که چقدر اون باال راحتی درختت، اگه آدرها بیان معلوم می

  ».خواي کمک می

یا این جاده دوباره چرخیده، یا خورشید داره تو «. روز بعد دابر درخشش سرخی را روي آسمان عصر دید
  ».کنه جنوب غروب می

باد باید اونو «. شستش را لیسید و باال نگه داشت» .آتشه«: خبر داد. یارن از یک بلندي باال رفت که بهتر ببیند
  ».هتره مراقب باشیمولی ب. ازمون دور نگه داره

رسید تمام  تر شد، تا اینکه به نظر می با تاریک شدن دنیا، آتش ظاهراً روشن و روشن. و چشم از آن برنداشتند
ها هیچ وقت  رسید، هر چند جهت باد ثابت ماند و شعله گاهی حتی بوي دود به مشامشان می. شمال را شعله گرفته

. اما هیچ کدامشان آن شب راحت نخوابیدند تا سحر آتش هر چه که بود سوزاند و خاموش شد،. نزدیک نشدند
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ها  مزارع تا چندین فرسنگ به اطراف زغال شده بودند، از خانه. ي سابق رسیدند ظهر شده بود که به محل دهکده
هاي  ي حیوانات روي زمین پراکنده بود، فرش هاي سوخته و سالخی شده الشه. هاي سیاه باقی مانده بود ورقه
امان غار  خاستند و بی کردند، برمی ها بودند و وقتی احساس مزاحمت می الشخور روي آنهاي  اي از کالغ زنده

رسید، ولی  حصار الوار آن از دور مستحکم به نظر می. خاست ي کوچک برمی دود هنوز از قلعه. کردند غار می
  .معلوم شده بود که به حد کافی استحکام ندارد

رفت، اجساد سوخته را دید که باالي دیوارها به پشتشان الوار نوك  ها سوار بر اسبش می آریا که جلوي ارابه
هایی را بگیرند  خواستند جلوي شعله هایشان سفت روي صورتشان مانده بود، انگار می دست. تیز فرو کرده بودند

ا هنوز کمی فاصله داشتند که یارن دستور ایست داد و به آریا و سایر پسره. که بدنشان را مصرف کرده بود
ي شکسته  وقتی از دروازه. خودش و مورچ و کاتجک پیاده راه را ادامه دادند. ها باشند گفت که مراقب ارابه

هایی که پشت ارابه در قفس بودند با غار غار و  ها از پشت دیوارها برخاستند و زاغ اي از زاغ وارد شدند دسته
  .هاي کر کننده جواب دادند جیغ

  »نباید دنبالشون بریم؟«: همراهانش دیگر خیلی گذشته بود، آریا از جندري پرسیدبعد اینکه از رفتن یارن و 

آریا برگشت و دید که کالهخود براقش با آن . صداي جندري گنگ بود» .یارن گفت منتظر بمونیم«
  .هاي منحنی دراز را به سر گذاشته شاخ

ي  و مورچ و کاتجک، لحاف کهنهها سرانجام بازگشتند، یارن دختر کوچکی را در آغوش داشت  وقتی آن
کرد؛  دختر بیش از دو سال نداشت و مدام گریه می. کردند اي را تخت روان کرده بودند و زنی را حمل می پاره

یا هنوز صحبت کردن را یاد نگرفته بود یا . صداي ناله مانندي داشت، انگار چیزي در گلویش گیر کرده بود
هایش چیزي  شد و ظاهراً چشم ر آرنج به بریدگی خونینی ختم میدست راست زن، زی. فراموشش کرده بود

مدام زاري » .لطفاً«: گفت زد، اما تنها یک چیز می حرف می. شد دیدند، حتی وقتی درست به چیزي خیره می نمی
، لطفاً«: کرد می اش از میان سوراخی که روي صورتش مانده  صداي خنده. به نظر روگ مضحک رسید» .لطفاً

  .د شد و گاز نیز شروع کرد به خندیدن، تا اینکه مورچ فحششان داد و گفت که ساکت شوندبود بلن

ها و چیزهاي  و عجله کنید، تاریک بشه گرگ«: ها سپرد که در عقب ارابه جایی براي زن باز کنند یارن به آن
  ».بدتري به اینجا میان

  ».ترسم من می«: ه کرددست را در پشت ارابه دید زمزم قراري زن تک وقتی هات پاي بی

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

  ».منم«: آریا اعتراف کرد

فروختم،  هاي مامانم رو می فقط شیرینی. من واقعاً یه پسر رو تا حد مرگ نزدم، اري«. ي او را فشرد هات شانه
  ».همین

هاي دختر کوچک یا  رفت تا اینکه مجبور نباشد گریه ها می آریا تا آنجا که جرئت داشت جلوتر از ارابه
اي تاریک  در مورد مردي بود که در قلعه. ي پیر را به خاطر آورد هاي ننه یکی از قصه. ي زن را بشنودها»لطفاً«

اما ... ها کاله گذاشت و گریخت خیلی شجاع و زیرك بود و سر غول. هاي شرور درآمده بود به اسارت غول
حاال به نظرش احساس مرد را . ندتازه از قلعه درآمده بود که آدرها او را گرفتند و خون سرخ داغش را نوشید

  .کرد درك می

وقتی باد از . جندري و کاتجک روي تپه زیر یک بید مجنون قبري کندند. دست مرد موقع غروب زن تک
، لطفاً«: شنید وزید، آریا در خیالش می ها می میان شاخه ، لطفاً موهاي پشت گردنش سیخ شدند و کم مانده » .لطفاً

  .ندبود از کنار قبر فرار ک

شام مشتی ترب وحشی بود که کاس یافته بود، به همراه » .کنیم امشب آتش روشن نمی«: ها گفت یارن به آن
ي اجسادي است که  ي خاصی داشت و المی گفت مزه آب مزه. یک فنجان لوبیاي خشک و آب از نهر مجاور

  .پیر از هم جدایشان کردخواست او را بزند ولی ریزن  هات پاي می. پوسند جایی در باالي رودخانه می

کرد که خوابش ببرد،  هیچ فکر نمی. آریا زیاد از حد آب نوشید، تنها براي اینکه شکمش را با چیزي پر کند
هر طرفش چند نفري پتو و ردا . ترکید اش داشت می وقتی بیدار شد، ظلمات بود و مثانه. ولی به نحوي خوابید

ي یک  هاي آهسته صداي قدم. نیدل را پیدا کرد، ایستاد، گوش دادآریا . دور خودشان پیچیده و غنوده بودند
چرخیدند، روگ خر و پف  قرار از یک پهلو به پهلوي دیگر می ها موقع خواب بی نگهبان را شنید، بعضی

ي دیگر، صداي منظم  از یک ارابه. شد کرد، گاز موقع خواب صداي فس فس عجیبی از دماغش خارج می می
اش را تیز  ي دشنه جوید و تیغه یارن بود که نشسته برگ تلخ می. رسید سنگ به گوش می سائیدن فوالد روي

  .کرد می

: رود گفت وقتی دید که آریا به سمت درختان می. یکی از پسرهایی که پاس ایستاده بودند هات پاي بود
  »ري؟ کجا می«
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  .آریا با دست جنگل را نشان داد

مر داشت جسورتر شده بود، هر چند فقط یک شمشیر کوتاه بود و آن را حاال که شمشیر به ک» .نه نباید بري«
  ».مون گفت که امشب از پیش هم دور نشیم پیرمرد به همه«. برد مثل ساطور به کار می

  ».تونم خودم رو نگه دارم نمی«: آریا توضیح داد

. ون بیرون چی باشه، اريمعلوم نیست ا«. با انگشت اشاره کرد» .خب، اون درختی که اونجاست استفاده کن«
  ».ها رو شنیدم یه خرده قبل این صداي گرگ

  »گرگ؟ واقعاً؟«. سعی کرد طوري قیافه بگیرد که انگار ترسیده. آمد کرد یارن خوشش نمی اگر با او دعوا می

  ».خودم شنیدم«: به آریا اطمینان داد

هر کرد که خوابیده، آن قدر که دور سر پتویش برگشت و تظا» .به نظرم اون قدرها هم الزم نیست که برم«
صدا مثل  آن وقت غلت زد و دزدکی از سمت مخالف وارد جنگل شد؛ بی. هاي هات پاي را شنید شدن قدم

دو برابر معمول دور . ها مشکلی نداشت ها بودند، اما آریا در دور ماندن از نگاه آن در این مسیر نیز نگهبان. سایه
مطمئن شد که کسی نزدیکش نیست، شلوارش را پائین کشید و براي خالص شدن  وقتی. شد؛ تنها براي اطمینان

  .چمباتمه زد

با هول فکر کرد . شاشید که از زیر درختان خش خش شنید لباسش دور زانوهایش جمع شده بود و داشت می
شکمش . دندکر هایی را دید که بین درختان مهتاب را منعکس می آن وقت چشم. هات پاي، منو دنبال کرده: که

ها را شمرد، دو  چشم. سفت شد و دستش به سمت نیدل رفت، نگران این نبود که شاید خودش را خیس کند
  ...ي کامل چهار هشت، یک گله

به آریا خیره شد و دندان لخت کرد، و تمام فکر آریا این شده بود . صدا از زیر درختان بیرون آمد شان بی یکی
اي خواهد  ي او را یافتند هات پاي چه نگاه پیروزمندانه خورده روز بعد جسد نیم که چقدر ابله بوده و وقتی صبح

لرزان، خودش را . ها دیگر نبودند اما گرگ برگشت و به داخل تاریکی دوید، و به همان سرعت چشم. داشت
ارابه باال  آریا از. پاك کرد و بندهایش را بست و صداي گنگ سائیدن را تا اردو دنبال کرد، و به یارن رسید

  ».گرگ، تو جنگل«: با صدایی گرفته زمزمه کرد. رفت و کنار او نشست؛ خیلی ترسیده بود
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  .یک نگاه هم به آریا ننداخته بود» .شه معلومه که پیدا می. بله«

  ».ترسونن منو می«

  ».ها رفیقن ي تو با گرگ کردم خونواده خیال می«. تف کرد» واقعاًً؟«

جوري و من اون قدر بهش . به هر حال دیگه رفته. کنه فرق می«. خودش را بغل کرد» .بودنایمریا یه دایرولف «
بندم اگه تو شهر  شرط می«. کرد صحبتش ناراحتش می» .کشت سنگ انداختیم که فرار کرد، وگرنه ملکه اونو می

  ».ذاشت سر پدر رو ببرن بود، نمی

برگ تلخ بزاقش را سرخ کرده بود، براي همین انگار  »پسرهاي یتیم پدر ندارن، یادت که نرفته؟«: یارن گفت
تنها گرگی که باید ازش بترسیم، اونیه که تو پوست آدمیزاده، مثل اونایی که سراغ «. ریخت از دهانش خون می

  ».دهکده رفتند

خو مثل گرگ ماده و این  کرد که شجاع باشد، درنده خیلی سعی می» .کاش خونه بودم«: با حال نزار گفت
  .کرد که به هر حال تنها یک دختر بچه است ها، اما گاهی احساس می حرف

شاید بهتر بود همون جائی که «. ي داخل ارابه کند و به دهانش فرو برد برادر سیاه یک برگ دیگر از بسته
  ».ظاهراً شهر امنیت بیشتري داره. تون رو همه. کردم، پسر پیدات کردم ولت می

  ».خونه برمخوام به  می. دم اهمیت نمی«

. درخشید هاي یارن می هایی از خون روي لب بزاق مثل حباب» .نزدیک به سی ساله که براي دیوار مرد میارم«
یه پیرمرد از تب مرد، یه بچه شهري رو موقع گهیدن مار گزید و . تمام این مدت، تنها سه نفر رو از دست دادم«

  ».ب سرخش رو گرفتیه احمق سعی کرد منو موقع خواب بکشه که البته جوا

. برگ تلخ مصرف شده را تف کرد» .سه تا تو سی سال«. اش را روي گلویش کشید تا به آریا نشان بدهد دشنه
آدم عاقل با ... تو این مسیر شانس پیدا کردن نفرات بیشتر نیست، ولی باز هم. تر بود ولی یه کشتی شاید عاقالنه«

به حرفم . برو بخواب، پسر«. اش را غالف کرد دشنه» .ده شاهی رفتمسی سال از این جا... رفت، اما من کشتی می
  »دي؟ گوش می
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... شنید ها را می ي گرگ با این وجود وقتی زیر پتوي نازکش دراز کشیده بود، صداي زوزه. اش را کرد سعی
  .توانست صداي فریاد باشد اي سوار بر باد نبود، ولی می تر، بیش از ناله و صدایی دیگر، ضعیف
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  .دود خدایان سوزان، هواي سحر را تاریک کرده بود

شان مشتعل بودند، دوشیزه و مادر، جنگجو و آهنگر، عجوزه با  اکنون همه
. هاي مروارید و پدر با ریش زرکاري شده؛ حتی غریبه که تراشش بیشتر به حیوان شباهت داشت تا انسان چشم

حرارت مواج . خویی شده بودند ي آتش حریص درنده جال طعمه شمار رنگ و هاي بی چوب خشک کهنه و الیه
رسیدند،  ها و اژدهاهاي سنگی دیوارهاي قلعه محو به نظر می خاست؛ پشت سر، گارگویل به هواي سرد برمی
لرزیدند، در جایشان راحت  یا انگار که آن هیوالها می. دید اي از اشک می ها را پشت الیه انگار که داوس آن

 ...نبودند

موافقتش را  2دیل. هر چند آن قدر عقل داشت که صدایش را آهسته نگه دارد» .بد شگونه«: اعالم کرد 1آالرد
  .زمزمه کرد

پسرهایش مردهاي خوبی بودند، اما جوان بودند و آالرد » .ساکت، موقعیت رو فراموش نکن«: داوس گفت
استنیس از اون سرنوشت . شد آالرد به دیوار ختم میاگه قاچاقچی مونده بودم، عاقبت . مالحظه بود خصوصاً بی

  ...نجاتش داد، یه چیز دیگه که به استنیس مدیونم

اي هوا را پر کرده  بوي زننده. هاي قلعه جمع شده بودند تا شاهد سوختن هفت باشند صدها نفر جلوي دروازه
که بیشتر عمرشان پرستیده بودند حرمتی نسبت به خدایانی را  حتی براي سربازان سخت بود که چنین بی. بود

  .تحمل کنند

زن سرخ سه بار دور آتش چرخید و دعا خواند، یک بار به زبان آشائی، یک بار به والریائی کهن، و یک بار 
رلور، در زمان تاریکی به کمکمان بیا، خالق «: زن خواند. فهمید داوس فقط آخري را می. به زبان مشترك

ها  آن. کنیم، این هفت که یکی هستند و آن یکی دشمن است ذب را به تو تقدیم میروشنائی، ما این خدایان کا
کنار او، . کرد ملکه سلیس تکرار می» .را بگیر و نور خود را بر ما بتابان، زیرا شب تاریک است و پر از وحشت

از . سفت بود اش مثل سنگ ریشش، چانه ي سیاه مایل به آبی ته زیر سایه. کرد تفاوت تماشا می استنیس بی
  .تري پوشیده بود؛ مثل مواقع حضور در سپت عادتش لباس رنگارنگ

                                                             
1 Allard 
2 Dale 

 داوس
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این موضوع . استون مکانی بود که اگان فاتح شب قبل بادبان کشیدن براي نیایش زانو زده بود سپت درگون
ن کردند و ها را سرنگو ها را واژگون کردند، بت ها محراب آن. باعث نشد که از دست افراد ملکه در امان بماند

آمد، اما سر هوبارد  جز نفرین کردن کاري از دستش برنمی 1سپتون بار. هاي رنگی را با پتک خرد کردند شیشه
ها چهار نفر از افراد ملکه را کشتند، ولی  رمبتون. سه پسرش را به سپت برد تا از خدایان دفاع کنند 2رمبتون

روترین لردها، به استنیس گفت  ترین و میانه لس، مومنسپس گانسر سانگ. سرانجام مغلوب تعداد حریفان شدند
ي سر هوبارد، سلول داغی را  اکنون با سپتون و دو پسر باقیمانده. که دیگر قادر به حمایت از ادعاي او نیست

  .سایر لردها درسشان را سریع آموخته بودند. شریک بود

ند مثل اکثر مردها رسم داشت قبل نبرد خدایان هرگز معناي چندانی براي داوس قاچاقچی نداشتند، هر چ
انداخت، و یا به مادر هر وقت که  اي را به آب می چیزي به جنگجو پیشکش کند؛ یا به آهنگر موقعی که کشتی

کرد، آن هم نه به  کرد، احساس ناخوشی می ها را تماشا می اکنون که سوختن آن. کرد شکم همسرش رشد می
  .خاطر دود

پیرمرد خالق روشنائی را به چالش کشیده بود و جانش را به خاطر . گرفت کار را میاستاد کرسن جلوي این 
دیده بود که . دانست داوس حقیقت را می. گفتند حرمتی از دست داده بود؛ حداقل درگوشی به هم چنین می بی

استنیس را توانست باشد؟ جام مرگ را سر کشید تا  چه چیز دیگري می. زهر. استاد چیزي در جام شراب ریخت
به این خاطر با کمال میل حاضر بود زن . از شر ملیساندر رها کند، اما به نحوي خداي آن زن از او حفاظت کرد

سرخ را بکشد، اما وقتی یکی از اساتید دژ شکست خورده بود، چقدر شانس داشت؟ او تنها یک قاچاقچی بود 
  .ي پیاز لیهکه به مقام باال ترقی کرده بود؛ داوس اهل چاله کک، شوا

زمانی . کردند هاي سرخ و نارنجی و زرد، به زیبائی پرتو افشانی می خدایان سوزان، با پوشش مواج شعله
ها را از والریا آوردند،  هایی که اولین تارگرین سپتون بار به داوس تعریف کرده بود که چگونه از دکل کشتی

کاري  رده و دوباره رنگ کرده بودند، طالکاري و نقرهها را رنگ ک در طی قرون، آن. این خدایان را تراشیدند
ها را پائین بکشند و به خارج  ملیساندر وقتی به استنیس گفت که آن. کرده بودند، با جواهر تزئین کرده بودند

  ».سازه ي دلپذیرتري براي رلور می زیبائیشون از اونا هدیه«: ها ببرند اضافه کرده بود دروازه
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مادر . خواست او را به آغوش بکشد هاي باز، انگار که می گجو افتاده بود، با دستدوشیزه اریب روي جن
ي چرمی  شمشیري به قلبش فرو رفته بود و دسته. شد لیسیدند چندشش می هائی که صورتش را می انگار از شعله
را تماشا کرد داوس چروکیدن دست غریبه . پدر در پائین بود، اولین که واژگونش کرده بودند. آن مشتعل بود

. ماند ها باقی نمی افتادند و چیزي جز زغال درخشان از آن شدند و می هایش یکی یکی سیاه می که انگشت
ي سرفه شد و صورت پر چین و چروکش را با دستمالی پوشاند که گلدوزي  نزدیک او، لرد سلتگار دچار حمله

بردند، اما لرد بار ایمون جوان  ي آتش لذت میگفتند و از گرما اهالی میر به هم جوك می. خرچنگ قرمز داشت
  .کرد اش گرفته بود و لرد والریون به جاي آتش پادشاه را تماشا می چهره

داوس حاضر بود بهاي سنگینی بدهد و از افکار او مطلع شود، اما کسی مثل والریون محال بود داوس را 
هاي تارگرینی  د و خاندان او سه بار براي شاهزادهفرمانرواهاي امواج از نسل والریاي کهن بودن. محرم بشمارد

به هیچ کدام . سایر اشراف نیز چنین بودند. داد ورف بوي ماهی و پیاز می عروس تدارك دیده بود؛ داوس سی
به پسرهایش نیز اخم . پذیرفتند ها او را در جمع خصوصی خود نمی توانست اعتماد کند و هیچ کدام آن نمی
به . شه دن و یه روزي خونشون با مال من مخلوط می ي نیزه می هاي اونا مسابقه هاي من با نوه ولی نوه. کردند می

  .کشه ي اسب دریایی والریون و خرچنگ قرمز سلتگار قد می وقتش کشتی سیاه کوچک من به اندازه

  ...باخت اگر می. کرد به این شرط که استنیس سلطنتش را فتح می

به او جاي افتخاري سر میزش و یک کشتی جنگی . استنیس او را شوالیه کرده بود. هر چی دارم به اون مدیونم
روي فیوري رئیس  1دیل و آالرد نیز ناخداي کشتی بودند، مریک. گري داده بود در عوض قایق قاچاقچی

فته را به عنوان مالزم سلطنتی پذیر 4زیر دست پدرش بود و پادشاه دوان 3روي بلک بتا 2پاروزنان بود، ماتوس
ي رث بود، با  اي کوچک در دماغه ماریا خانم قلعه. تر نیز همچنین شد و دو پسر کوچک روزي شوالیه می. بود

ها  تمام این. کرد هاي خودش آهوي سرخ شکار می گفتند و داوس در جنگل خدمتکارانی که به او بانوي من می
تمام عمرم قوانین . باهام کرد عادالنه بود کاري که. را مدیون استنیس برتیون بود، به بهاي چند بند انگشت

ي کوچکی که با بند چرمی از گردنش  داوس به کیسه. وفاداري منو کسب کرده. پادشاه رو زیرپا گذاشته بودم
لرد . ها ي آن مثل همه. هایش طلسم شانسش بودند و حاال محتاج شانس بود انگشت. آویزان بود دست برد

  .استنیس بیش از همه
                                                             
1 Maric 
2 Matthos 
3 Black Betha 
4 Devan 

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

وقتی باد . رفت چرخید و باال می زد و می دود تیره غلت می. روشن تا آسمان خاکستري زبانه کشیدند هاي شعله
آالرد سرفه کنان و فحش بر لب سرش را . هایشان را مالیدند هلش داد، مردها پلک زدند و اشک ریختند و چشم

  .ي این جنگ خواهند سوخت مهها و باز هم بیشتر قبل از خات خیلی. اي از وقایع پیشرو نمونه. برگرداند

هایش به سرخی یاقوت بزرگی بودند که روي  ملیساندر تماماً ساتن سرخ و مخمل خونی پوشیده بود، چشم
هاي باستانی آشائی نوشته شده که بعد تابستانی  در کتاب«. درخشید، انگار که آن نیز مشتعل شده بود گلویش می

در . یزند و نفس سرد ظلمات روي دنیا با سنگینی تمام فرود میادر رسه که ستارگان خون می طوالنی روزي می
شه،  برینگر می اون شمشیر الیت. کشه ي هولناك، جنگجوئی شمشیر سوزانی رو از آتش بیرون می این دوره

شه، سرما از برابرش  ي آزور آهائی می گیره تولد دوباره شمشیر سرخ قهرمانان، و کسی که اونو در دست می
جنگجوي ! آزور آهائی، محبوب رلور«. صدایش را بلند کرد که به گوش تمام حضار برسد» .گریزه می

  »!بیا جلو و اونو به دست بگیر! بیا جلو، شمشیرت منتظره! روشنائی، فرزند آتش

مالزمینش براي کمک به او . شود به جلو گام برداشت استنیس برتیون مثل سربازي که وارد میدان نبرد می
. داري را روي دست راست پادشاه کشید داوس پسرش دوان را تماشا کرد که دستکش بلند نرمپوش .جلو آمدند

برین فارینگ که شنل چرمی . ي آن دوخته شده بود ي کرمی به تن داشت که قلب آتشینی روي سینه تنه پسر نیم
داي گنگ نواخته داوس از پشت سر ص. بست، همان لباس را به تن داشت سفتی را دور گردن اعلیحضرت می

شه و  زیر دریا دود به شکل حباب بلند می«: آمد که فیس می از جائی صداي آواز پچ. ها را شنید شدن زنگ
  ».دونم، اوهوهو دونم، من می من می. سوزند ها به رنگ سبز و آبی و سیاه می شعله

ها درامان بماند و  شعله هایش را سفت روي هم فشرد، شنل چرمی را جلوي صورتش گرفت تا از پادشاه دندان
راست به سمت مادر رفت، با دستکش شمشیر را گرفت و با حرکتی قاطع، آن را از . به میان آتش دست برد

رفت، شمشیر را باال گرفته بود و دور فوالد که سرخ آلبالوئی  بعد که عقب عقب می. چوب مشتعل بیرون کشید
سوز چسبیده به لباس  هاي نیم ها با عجله جلو رفتند که زغال ننگهبا. رقصیدند هاي سبز یشمی می شده بود شعله

  .پادشاه را بریزند

شمشیري از «. سر اکسل فلورنت و سایر افراد ملکه به او پیوستند» !شمشیري از آتش«: ملکه سلیس داد زد
  »!شمشیري از آتش! سوزه می! سوزه می! آتش
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اي مشاهده  اي وعده داده شده بود و حاال نشانه نشانه! دبنگری«. هایش را باالي سرش بلند کرد ملیساندر دست
همه به فرزند ! همه به جنگجوي روشنائی احترام بگذارید! آزور آهائی دوباره آمده! برینگر رو بنگرید الیت. شد

  »!آتش احترام بگذارید

. کرد موجی از فریادهاي ناهماهنگ پاسخ دادند و درست همان موقع دستکش استنیس شروع به سوختن
ها  پادشاه لعنت فرستاد و نوك شمشیر را به خاك مرطوب فرو برد و دستش را روي ساقش کوبید که شعله

  .خاموش شوند

  »!پروردگارا، روشنائی خود را بر ما ارزانی کن«: ملیساندر خواند

  ».زیرا شب تاریک و پر از وحشت است«: سلیس و افراد ملکه پاسخ دادند

ها رو بگم؟ تا این حد به استنیس مدیونم؟ این خداي آتشین واقعاً  هم باید این حرفمن : داوس از خود پرسید
  .هاي کوتاهش به گز گز افتادند خداي استنیسه؟ انگشت

ي هیزم دیگر به زحمت قابل  خدایان روي توده. استنیس دستکش را کند و گذاشت که به زمین بیفتد
ملیساندر به زبان آشائی . سوز کنده شد و افتاد اکستر و چوب نیمي آهنگر همراه با ابري از خ کله. تشخیص بودند

. استنیس شنل چرمیش را باز کرد و ساکت گوش داد. خواند، صدایش مثل موج دریا افت و خیز داشت می
هایی که شمشیر را  درخشید، اما شعله برینگر که به زمین فرو رفته بود، همچنان به رنگ سرخ داغی می الیت

  .شدند ه بودند داشتند ضعیف و خاموش میهمراهی کرد

بازوي . وقتی آواز تمام شد، دیگر از خدایان تنها چوب سیاه به جا مانده بود و صبر پادشاه به آخر رسیده بود
زن سرخ مدتی ایستاد و . برینگر را همان جا باقی گذاشت استون برگرداند، الیت ملکه را گرفت و او را به درگون

نگ را تماشا کرد که زانو زدند و شمشیري را که سوخته و سیاه شده بود در شنل چرمی پادشاه دوان و برین فاری
  .به نظر داوس شمشیر سرخ قهرمانان چیز چشمگیري نبود. پیچیدند

. کرد جمع شدند و با صداي آهسته صحبت کردند اي که باد از آتش حفظشان می چند نفر از لردها در گوشه
ها بالفاصله او  کرد، آن اگر استنیس سقوط می. کند ساکت شدند ها نگاه می وس به آنوقتی متوجه شدند که دا

هاي  طلب و اشرافی هاي جاه اي از شوالیه ها عده شد؛ آن از افراد ملکه نیز محسوب نمی. کشیدند را پائین می
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ي لیدي سلیس را کسب  تر بودند که تسلیم خالق روشنائی شده بودند و به این ترتیب حمایت و عالقه اهمیت کم
  .کرده بودند؛ لیدي نه، ملکه، یادت باشه

داوس و پسرهایش به . وقتی ملیساندر و مالزمین با شمشیر گرانبها رفتند، آتش دیگر زوالش شروع شده بود
دوان «: داشتند گفت همچنان که قدم برمی. رفتند هاي منتظر می جماعتی پیوستند که به سمت ساحل و کشتی

  ».اش براومد هخوب از عهد

  ».بله، دستکش رو ننداخت«: دیل گفت

  ».ها گوزن تاجداره ي دوان، قلب مشتعل، چی بود؟ نشان برتیون تنه اون نشان روي نیم«. آالرد با سر تائید کرد

  ».تونه بیشتر از یه نشان انتخاب کنه یه لرد می«: داوس گفت

  »کشتی سیاه و پیاز، پدر؟«. دیل لبخند زد

  ».سوزوندن هفت بدیمن بود. و اون قلب مشتعل رو... آدرها پیازمون رو بگیرن«. لگد زد آالرد به سنگ

  »شه؟ کی این همه مومن شدي؟ پسر یه قاچاقچی از اعمال خدایان چی سرش می«: داوس گفت

  »اگه شما رعایت نکنید، دیگران چرا حرمت نگه دارند؟. من پسر یه شوالیه هستم، پدر«

و اگه تو کارهایی که بهت مربوط نیست دخالت کنی، هیچ وقت . هنوز شوالیه نیستیاي، اما  پسر شوالیه«
هاش رو هدایت  ما کشتی. استنیس پادشاه بحق ماست، تو در مقام مورد سوال قرار دادنش نیستی. شی شوالیه نمی

  ».همین. کنیم هاش رو اجرا می کنیم و خواسته می

. کاج تر. هاي آبی که براي رث بهم دادند خوشم نمیاد لیکحاال که صحبتش شد، من از این چ«: دیل گفت
  ».گنده اي آب می تو همچین سفر طوالنی

  ».هاي عمل آورده رو ضبط کردند ي چوب افراد ملکه همه. به منم براي لیدي ماریا همین رسیده«: آالرد گفت

پسرهایش جنگجوهاي خوب و . بهتر بود که از زبان خودش باشد تا آالرد» .گم به پادشاه می«: داوس قول داد
زاده هستند، اما خوششون  اونا مثل خودم عوام. ملوانان بهتري بودند، اما راه حرف زدن با اشراف را بلد نبودند
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بینن که روي باد  قط کشتی سیاه رفیعی رو میکنن، ف وقتی به پرچممون نگاه می. نمیاد که به یادشون بندازم
  .بندن روي پیاز چشمشون رو می. سواره

هر لنگرگاه لبریز از ملوانانی بود که تدارکات را . تر از هر چیزي بود که داوس به عمرش دیده بود بندر شلوغ
نوشیدند یا دنبال فاحشه  میکردند یا  کردند و هر مهمانخانه پر بود از سربازانی که سر تاس قمار می بارگیري می

ها کنار ساحل به صف  کشتی. داد اش راه نمی جستجویی عبث، چون استنیس هیچ کدام را به جزیره... بودند
: ها شده بود بهترین پهلوها نصیب بزرگترین. ها و ته گشادها گنده هاي ماهیگیري، شکم بودند؛ رزمناوها و قایق

تر غرور  خورد؛ آن طرف رد استفون و گوزن دریا آهسته تکان میکشتی فرماندهی استنیس، فیوري، بین ل
ي سرخ جواهر نشان لرد سلتگار؛  اي در کنار سه خواهرش؛ پنجه ي نقره مارك لرد والریون با بدنه دریفت

دو دورتر در میان دریا، والیریان عظیم ساالدور سان لنگر انداخته بود و . اش ي دراز آهنی ماهی متین با دماغه نیزه
  .اش کرده بودند هاي راه راه احاطه تر با بدنه دوجین کشتی الیسی کوچک

ي  تر دیگر، فضاي لنگر انداختن اسکله بلک بتا، رث و لیدي ماریا با نیم دوجین کشتی صد پاروئی یا کوچک
 از. داوس عطش داشت. اي بود ي رنگ و رو رفته در انتهاي اسکله، مهمانخانه. اي را شریک بودند سنگی

کنار ورودي، گارگویلی به ارتفاع کمر چمباتمه زده . هایش را متوجه مهمانخانه کرد پسرهایش جدا شد و قدم
اما او و داوس رفقاي . باران و نمک مشخصات صورتش را چنان فرسوده بودند که چندان چیزي معلوم نبود. بود

  ».انسش«: موقع ورود، سر سنگی را نوازش کرد و زیر لب گفت. قدیمی بودند

وقتی چشمش به . خورد ي چوبی انگور می سمت دیگر اتاق نشیمن شلوغ، ساالدور سان نشسته بود و از کاسه
شون  شیرینی. دو تا بخور. یه انگور بخور. سر شوالیه، بیا پیشم بشین«. داوس افتاد، با دست او را دعوت کرد

. در دو سمت دریاي باریک ضرب المثل بوداش  الیسی مرد خوش سروزبانی بود که خودنمائی» .انگیزه حیرت
اش  هاي یشمی دکمه. هاي گشادش روي زمین جمع شده بود دوزي پوشیده بود که انتهاي آستین امروز لباس نقره

کاله سبز شیکی نشسته بود که روي  پشتش، شب هاي سفید کم به شکل میمون تراشیده شده بودند و روي زلف
  .بودآن ردیفی از پر طاووس باز شده 

در روزگار پیش از شوالیه شدن، زیاد از ساالدور سان محموله . داوس از بین میزها تا صندلی راهش را پیمود
مرد الیسی خودش همان قدر که تاجر بود، قاچاقچی بود، همچنین بانکدار، دزد دریائی بدنام . تحویل گرفته بود

شد، به او  ي مشخصی ثروتمند می ئی تا اندازهوقتی یک دزد دریا. ي دریاي باریک ي خود ساخته و شاهزاده
  .داوس کسی بود که براي به خدمت گرفتن آن ناکس پیر، به الیس سفر کرده بود. گفتند شاهزاده می
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  »سوختن خدایان رو تماشا نکردید، سرورم؟«

. زنن سوزونن، رلورشون رو صدا می همش یه چیزي رو می. هاي سرخ یه معبد بزرگ در الیس دارن روحانی«
خورد،  انگور می» .امیدوارم که خیلی زود پادشاه استنیس هم خسته بشه. کننده است آتششون برام کسل

کرد و ظاهراً هیچ اعتنائی نداشت که شاید  شان می داد، با انگشت جمع هایش بیرون می هایش را از بین لب دانه
کشتی جنگی نیست، نه، . ي شریف لیهي هزار رنگ من دیروز رسید، شوا پرنده«. هایش را بشنود کسی حرف

گن تو شهر  خواید؟ می مطمئنید که انگور نمی. بلکه یه کشتی تجاریه و سر راهش تو بارانداز پادشاه توقف داشته
  .انگور را جلوي داوس تکان داد و لبخند زد» .مونن ها گرسنه می بچه

  ».آبجوئه که الزم دارم، و اخبار«

دونم؟ کسی که عمرش رو به  ستروس همیشه عجله دارن، ولی براي چی، نمیاهالی و«: ساالدور سان نق زد
ش رو فرستاده که به بارانداز  فرمانرواي کسترلی راك کوتوله«. آروغ زد» .رسه گذرونه زود به قبر می عجله می

با تماشاي  ي زشتش مهاجمین رو بترسونه؟ شاید هم به این خاطر که شاید امیدواره که قیافه. پادشاه رسیدگی کنه
دونه؟ کوتوله اون آدم احمقی که ردا  ي کوتوله روي دیوارها، ما از شدت خنده بمیریم، کی می ورجه وورجه

یک حبه انگور چید و » .کرد بیرون انداخته و به جاش یه شوالیه با دست آهنی گذاشته ها رو فرماندهی می طالئی
  .هایش جاري شد از بین انگشت شیره. بین شست و اشاره آن قدر فشرد که پوستش ترکید

داوس یک پیاله . شدند زد که به سمتش دراز می هایی می کرد و پشت دست دختر پیشخدمتی راهش را باز می
  »دفاع شهر در چه حده؟«. آبجو سفارش داد و دوباره به سان رو کرد

انداز و  کنه؟ زوبین یدیوارها بلند و مستحکم هستند، اما کی ازشون دفاع م«. مخاطبش شانه باال انداخت
ي  یه حمله. اي هم نیست شون کمه و خامند، کس دیگه ها عده سازن، درسته، اما ردا طالئی افکن می شعله
هامون داشته باشیم  باد براي پر کردن بادبان. آسا، مثل باز روي خرگوش، کافیه که شهر بزرگ مال ما بشه برق

هاش رو با نوك  تونیم به کوتوله لباس دلقکی بپوشونیم، لپ می .پادشاه شما عصر فردا روي تخت آهنینش نشسته
هامون رنگ بزنیم و مجبورش کنیم که برامون برقصه، شاید هم پادشاه عزیزتون ملکه سرسی زیبا رو به من  نیزه

از همسرهاي خودم خیلی وقته که دورم و همش به خاطر خدمت به . هدیه داد که یک شب تختم رو گرم کنه
  ».ایشونه

  ».دزد دریایی، تو همسر نداري، اونا کنیز هستند و به خاطر هر روز و هر کشتی کلی پول گرفتی«: داوس گفت
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میرم، نه چند کلمه  ي شریف، من براي طالست که می شوالیه. فقط وعده وعید«: ساالدور سان با حزن گفت
  .ي انگور را در دهانش ترکاند حبه» .روي کاغذ

هیچ مردي در هفت پادشاهی به شرافتمندي . رسید پادشاه رو گرفتیم به طالتون می ي بارانداز وقتی خزانه«
کرد که وقتی  گفت به این فکر می ها را می وقتی این حرف» .مونه به قولش پایبند می. استنیس برتیون نیست

  .یدي نیستها گواهی دهند، یعنی به این دنیا دیگر ام اصل و نسب باید به شرافت پادشاه هاي بی قاچاقچی

اون شهر از این انگورها براي چیدن . گم وقت عمله و من هم می. ها رو گفتند و گفتند و گفتند این حرف«
  ».تره، دوست قدیمی رسیده

شاید «: اش را برداشت و گفت پیاله. ي مسی داد داوس به او یک سکه. دختر پیشخدمت با آبجوي او برگشت
داریم؟ خبر داریم که تایوین  دشاه رو گرفتیم، ولی چه مدت نگهش میگید بارانداز پا همون طور که شما می

  »...هاله و لرد رنلی لنیستر با قشون نیرومندش تو هارن

پادشاه رنلی به خودش تکون . تر، این هم خبر بد، دوست خوبم آه بله، برادر کوچک«: ساالدور سان گفت
رنلی با . ها خسته شده ادشاه زیاد شده که زبونم از رعایت لقباون قدر پ. نه، ببخشید، اینجا ایشون لرد رنلیه. داده
گاردن رو ترك  ي نیرومندي هاي هاي براقش و قشون پیاده ي جوان خوشگلش و لردهاي معطرش و شوالیه ملکه
  ».کنه که موضوع صحبت ماست ي رزها به سمت همون شهر بزرگی پیشروي می داره از جاده. کرده

  »عروسش همراهشه؟«

شاید دوست نداره که حتی براي یک شب از سوراخ گرم بین . بهم نگفته چرا«. بتش شانه باال انداختهمصح
  ».شاید هم از پیروزي مطمئنه. پاهاي دختره دور باشه

  ».پادشاه باید مطلع بشه«

کنه  هر چند اعلیحضرت وقتی چشمش به من میفته طوري اخم می. ي شریف ام رو انجام دادم، شوالیه وظیفه«
کنید اگه لباس موي خر بپوشم و اصالً لبخند نزنم بیشتر ازم  فکر می. که از فکر شرفیاب شدن لرز به بدنم میفته

وگرنه . من مرد صادقی هستم، باید منو با ابریشم و زر تحمل کنه. کنم خوشش بیاد؟ خب، این کار رو نمی
  ».برینگر نبود، دوست من اون شمشیر الیت. دن ي بیشتري بهم نشون می برم که عالقه هام رو به جائی می کشتی
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  »شمشیر؟«. تغییر ناگهانی موضوع، داوس را مضطرب کرد

یه . گن و جواب من یه لبخند ملیحه مردم بهم یه چیزائی می. شمشیري که از میان آتش برداشته شده، بله«
  »خوره؟ شمشیر سوخته به چه درد استنیس می

  ».یه شمشیر سوزان«: داوس اصالح کرد

دونی؟ باید بهت تعریف  برینگر رو می داستان ساخت الیت. خوشحال باش که این طوره، دوست من. سوخته«
ي یه قهرمان رو  براي مقابله، یه قهرمان باید شمشیر شایسته. یه زمانی تاریکی روي دنیا سنگینی انداخته بود. کنم

همین، سی روز و سی شب آزور آهائی  و براي. شد، اوه، شمشیري که نظیرش رو کسی ندیده بود صاحب می
حرارت و پتک و تا زدن، حرارت و . بدون استراحت در معبد کار کرد، شمشیري رو با آتش مقدس ساخت

  .ولی وقتی فوالد رو به آب فرو برد، به چندین تکه ترکید. پتک و تا زدن، اوه بله، تا اینکه شمشیر آماده شد

 بندازه و دنبال انگور مرغوبی مثل این بره، براي همین دوباره شروع تونست شونه باال چون قهرمان بود، نمی
آزور آهائی یه شیر . رسید بار دوم، پنجاه روز و پنجاه شب طول کشید و شمشیر از اولی هم بهتر به نظر می. کرد

افسوس و . دگرفت تا تیغه را با فرو کردن تو قلب سرخ حیوون آبدیده کنه، اما باز فوالد ترك برداشت و خرد ش
  .دریغش حد نداشت، چون فهمید چکار باید بکنه

همسرش رو به . صد روز و صد شب روي سومین شمشیر کار کرد و تیغه توي آتش مقدس سفید شده بود
همسرش اون . ات را باز کن و بدان که تو را بیش از هر چیز در این دنیا دوست دارم سینه. نیسا نیسا: اسم صدا زد

گن که فریاد عذاب و  می. ي اون فرو برد آزور آهائی شمشیر رو به قلب زنده. دونم نمی کارو کرد، چرا،
اینه داستان ساخت . اش صورت ماه رو شکافت، اما خون و روح و توان و شهامتش همه به فوالد رفت سرمستی

  .برینگر، شمشیر سرخ قهرمانان الیت

نور زیاد . ا یه شمشیر سوخته از آتش درآوردحاال متوجه منظورم شدي؟ خوشحال باش که اعلیحضرت تنه
هایش را  ساالدور سان آخرین انگور را تمام کرد و لب» .سوزونه براي چشم ضرر داره دوست من، و آتش می

  »ي شریف؟ ده، شوالیه کنی پادشاه کی دستور حرکت می فکر می«. مزه کرد

  ».اگه خداش صالح بدونه. فکر کنم زود«

  »ي کشتی پیاز کجاست؟ ورف، شوالیه تو نه؟ خداي سر داوس سی خداش، دوست من؟ خداي«
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به خودش یادآوري کرد که مهمانخانه شلوغ است و او . یک جرعه آبجو نوشید و به خودش فرصت داد
اش منو عفو کرد  با ضربه. پادشاه استنیس خداي منه«. دي مواظب باش که چطور جواب می. ساالدور سان نیست

  ».و خلقم کرد

ي قیمه  بره. م کردند و روي والیریان شام منتظرمه این انگورها گرسنه. ببخش«. ساالدور سان برخاست» .هیادم«
به زودي در بارانداز پادشاه کنار هم . شده با فلفل، مرغ برشته که شکمش رو با قارچ و رازیانه و پیاز پر کردن

وقتی با پادشاه . خونه آواز شادي برامون میگیریم و کوتوله  ي سرخ جشن می خوریم، درسته؟ تو قلعه غذا می
. شه زنی، لطفاً یادآوري کن که وقتی ماه سیاه بشه، سی هزار اژدهاي دیگه بهم مقروض می استنیس حرف می

تر از اون بودن که بسوزونیمشون، شاید اونا رو در پنتاس یا میر به بهاي  قشنگ. داد باید اون خدایان رو به من می
الیسی به پشت داوس » .بخشمش خب، اگه ملکه سرسی رو یه شب در اختیارم بذاره، می. ریدنخ اي می شایسته

  .زد و طوري در مهمانخانه با غرور به راه افتاد که انگار صاحب اینجاست

یک سال پیش، همراه . فکرش مشغول بود. ورف مدتی طوالنی را صرف نوشیدن پیاله کرد سر داوس سی
اي برگزار کرده  اه بوده؛ وقتی که پادشاه رابرت به افتخار روز نامگذاري جافري مسابقهاستنیس در بارانداز پادش

ي آزاد به کار گرفته بود، به خاطر  روحانی سرخ، توروس میري، و شمشیر مشتعلی را که در مسابقه. بود
خوردند و  ن میي سرخش با باد تکا هاي جامه ي پرشکوهی از خودش ساخته بود، گوشه آن مرد منظره. آورد می

دانستند که جادوي واقعی در کار نیست، و در انتها آتش  هاي سبز بود، ولی همه می ي شعله شمشیرش در احاطه
  .سوختش را تمام کرد و یان رویس برنزي با گرزي عادي به سر توروس کوبید

کرد،  به نیسا نیسا فکر میوقتی ... اما به چنان بهائی. شد انگیز می اما شمشیري واقعی از آتش؛ مالکیتش شگفت
هاي آویخته و لبخندي مهربان، بهترین زن در  کرد؛ زن چاق نجیب با پستان ماریاي خودش را در ذهن تصور می

نتیجه گرفت که . کند و لرز به بدنش افتاد سعی کرد خودش را تصور کند که شمشیري را به بدن او فرو می. دنیا
اي شمشیر جادوئی این بود، بیش از چیزي بود که حاضر به پرداختش اگر به. از جنس قهرمانان ساخته نشده

  .باشد

موقع خروج، روي سر گارگویل زد و . داوس آبجو را تمام کرد، پیاله را کنار زد و مهمانخانه را ترك کرد
  .همگی محتاجش بودند» .شانس«: زمزمه کرد
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پدر، اعلیحضرت «. رفی را با خودش آورده بوداسب به سفید ب. بعد تاریکی کامل بود که دوان به بلک بتا آمد
  ».باید سوار اسب بشید و فوراً برید. به شما دستور داده که در اتاق میز منقوش به حضورشون برسید

خواد  ازمون می. تماشاي شکوه دوان در لباس مالزم دلپذیر بود، اما احضار شدن داوس را مضطرب کرد
ي حمله است، اما یک  کرد بارانداز پادشاه آماده دایی نبود که فکر میبادبان بکشیم؟ ساالدور سان تنها ناخ

استون برگشتم، همین  روزي که به درگون. ما امیدي به پیروزي نداریم. آموخت قاچاقچی باید صبور بودن را می
به  اگه پارو. ما خیلی کم هستیم، نیروي دشمن خیلی زیاده. رو به استاد کرسن گفتم، و هیچ چیز عوض نشده

  .ولی به هر حال سوار اسب شد. میریم آب بندازیم، می

ي بلند مرتبه و پرچمدار مهم تازه داشتند خارج  وقتی داوس به طبل سنگی رسید، یک دوجین شوالیه
لرد سلتگار و والریون هر کدام به او با تکان مختصر سر سالمی دادند و راهشان را رفتند، بقیه کالً به او . شدند می

  .نکردند، فقط سر اکسل فلورنت براي چند کلمه صحبت ایستاد اعتنائی

ي خاندان فلورنت را  هاي برجسته گوش. مانندي بود با بازوهاي کلفت و پاهایی خمیده عموي ملکه، مرد بشکه
هایش بیرون زده بود، مانعی در سر راه  موي زبري که از گوش. تر اش هم بزرگ داشت؛ از قسمت برادرزاده

سر اکسل در مدتی که استنیس عضو شوراي رابرت در بارانداز پادشاه بود، ده . بیشتر وقایع قلعه نبوداطالعش از 
سر «. ترین طرفدار ملکه شده بود استون خدمت کرده بود، ولی این اواخر سرشناس بان درگون سال به عنوان قلعه

  ».داوس، مثل همیشه از دیدن شما خوشحال شدم

  ».من هم، سرورم«

  »خدایان کاذب با نور دلنشینی سوختند، این طور نیست؟. صبح به شما هم دقت کردمامروز «

خاندان فلورنت از رنلی . داوس به این مرد با وجود تمام ادبش اعتماد نداشت» .اونا با نور زیادي سوختند«
  .اعالم طرفداري کرده بود

ها به آینده نگاهی  ده که تو شعله ازه میلیدي ملیساندر بهمون گفته که گاهی رلور به خادمین باایمانش اج«
هاي زرد ابریشمی  ي زیبا با جامه کردم مثل این بود که چندین رقاصه وقتی امروز صبح آتش رو تماشا می. بندازن

یه . فکر کنم یه بینش واقعی بود، سر. گردند زنند و دور خودشون می بینم که جلوي پادشاهی بزرگ چرخ می می
  ».در انتظار اعلیحضرته، بعد اینکه بارانداز پادشاه و سلطنتی که حقشونه تصاحب کرد نگاه به شکوهی که
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من «. هائی عالقه نداشت، ولی داوس جرئت نداشت که عموي ملکه را برنجاند رقصی استنیس به چنین خوش
ر از کنار سر با این فک» .عفوم کنید سر، پادشاه منتظره. هام رو آب انداخت دیدم، اما دود چشم فقط آتش می

  .او آدم ملکه بود و داوس مال پادشاه. اندازد اکسل گذشت که چرا خودش را به زحمت می

وقتی داوس . ي نامرتبی از کاغذ جلویشان بود توده. استنیس همراه استاد پایلوس سر میز منقوش نشسته بود
  ».سر، بیا و این نامه رو ببین«: وارد شد، پادشاه گفت

ظاهرش زیباست اعلیحضرت، ولی متاسفانه من خوندن بلد «. کاغذها را تصادفی انتخاب کردمطیعانه یکی از 
ها از توانش  ها و نمودارها را بخواند، اما نامه و سایر نوشته توانست به خوبی هر کسی نقشه داوس می» .نیستم

  .ولی دوان من خوندن یاد گرفته، استفون و استنیس کوچولو هم همین طور. خارج بودند

  ».پایلوس، براش بخون«. اخمی از نارضایتی روي پیشانی پادشاه ظاهر شد» .فراموش کرده بودم«

ها من را به  تمام انسان«. ها را برداشت و گلویش را صاف کرد استاد یکی از نامه» .ي اعلیحضرت با اجازه«
ان، کاسانا از خاندان استرمونت، عنوان پسر مشروع استفون برتیون، فرمانرواي استورمز اند، و از همسر واالمقش

کنم که برادر عزیزم رابرت، پادشاه فقید ما، فرزند تنی مشروعی از خود  سر شرافت خاندانم اعالم می. شناسند می
انگیز زناي با محرم سرسی لنیستر و  به جا نگذاشته؛ پسرها جافري و تامن، دختر به اسم میرسال، محصول نفرت

بنا به حق اصل و نسب، من امروز تخت آهنین هفت پادشاهی وستروس را ادعا . دکش هستن برادرش جیمی شاه
در پیشگاه روشنائی خالق، تحت نشان و مهر . هاي درستکار وفاداري خودشان را اعالم کنند ي انسان همه. کنم می

ا، فرمانرواي هفت ه ها و نخستین انسان ها و راین استنیس از خاندان برتیون، نخستین با نام او، پادشاه اندال
  .لرزید گذاشت، کمی می موقعی که پایلوس آن را سر جایش می» .پادشاهی

اون مرد هر کاري کرده باشه، هنوز یه شوالیه . کش از این به بعد بنویس سر جیمی شاه«: استنیس با اخم گفت
داد، من هم متقابالً  نشون نمی بیشتر از حد لزوم به من عالقه. دونم چرا باید به رابرت برادر عزیزم بگم نمی. است

  ».همین طور

  ».ضرره، اعلیحضرت یه احترام بی«: پایلوس گفت

خوام از  می. گه که صد و هفده زاغ آماده داریم استاد می«. استنیس به داوس رو کرد» .حذفش کن. یه دروغ«
برن، از آربر تا  ي مملکت می ي منو به هر گوشه صد و هفده زاغ صد و هفده نسخه از نامه. شون استفاده بشه همه
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پس صد استاد در همین تعداد اتاق کار و . شاید حدود صد تا از طوفان و باز و تیر به سالمت فرار کنند. دیوار
ها سوگند سکوت  و احتماالً نامه به آتش انداخته بشه و لب... خونند خواب، پیام منو به همین تعداد لرد می

من پادشاه بحقشون هستم، . ، جافري یا رنلی یا راب استارك رو دوست دارنداین لردهاي بلند مرتبه. بخورند
  ».پس به تو محتاجم. کنند ولی اگه بتونن حقم رو دریغ می

  ».مثل همیشه. در خدمتم، اعلیحضرت«

تاون، فینگرز، سه خواهران، حتی تا وایت  خوام با بلک بتا به شمال تا گال می«. استنیس با رضایت سر تکان داد
ي ساحل دورن  شه، همه ي رث و بازوي شکسته رد می ره، از دماغه پسرت دیل به رث در جنوب می. هاربر بري

. رسونه ي ماهیگیري یکی می بره و به هر بندر و قلعه و دهکده هر کدومتون یه صندوق نامه با خودش می. تا آربر
  ».بخونهها بزنید تا هر کس که بلده  ها و مهمانخانه اونا رو به در سپت

  ».شه شون زیاد نمی عده«: داوس گفت

  ».بهتره که نامه رو بلند بخونند. حق با سر داوسه، اعلیحضرت«: استاد پایلوس گفت

  ».شه ها استقبال گرمی نمی از این حرف. تره بهتره ولی خطرناك«: استنیس گفت

اعتبار بیشتري براي اونا قائل نسبت به حرف من . چند شوالیه براي خوندن در اختیارم بذارید«: داوس گفت
  ».شن می

اي دارم که خوندن رو  صد شوالیه. تونم همچین مردهایی در اختیارت بذارم بله، می«. استنیس ظاهراً راضی شد
هر کلک . تونی آشکار فعالیت کن، جایی که الزمه در خفا جایی که می. دن به جنگیدن ترجیح می

اگه نامه کم اومد، چند سپتون اسیر . بان سیاه، سقف کاذب، هر چی الزمهگري که بلدي به کار ببر، باد قاچاقچی
لیدي ماریا رو به . خوام از دومین پسرت هم استفاده کنی ازت می. کن و مامورشون کن که نسخه برداري کنند

. ل بدهها تحوی اون طرف دریاي باریک به براوس و سایر شهرهاي آزاد ببره تا چند نامه به حاکمین اون سرزمین
  ».شه دنیا از ادعاي من و ننگ سرسی مطلع می

استاد، «. پادشاه متوجه شد. کنن؟ داوس متفکرانه به استاد پایلوس نگاه کرد تونی بهشون بگی، ولی باور می می
  ».شه، خیلی زود تعداد زیادي نامه الزممون می. شاید بهتر باشه کار نوشتن رو شروع کنی
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  .عظیم کرد و مرخص شدپایلوس ت» .هر چی شما بگید«

  »گفتی، داوس؟ چه چیزي رو در حضور استادم نمی«: پادشاه منتظر خروج او ماند و سپس گفت

ي استاد  بینم غصه اعلیحضرت، پایلوس به حد کافی معتمد هست، اما هر وقت زنجیر دور گردنش رو می«
  ».شه کرسن تازه می

. از کرسن نخواسته بودم که به اون ضیافت بیاد«. استنیس به آتش چشم دوخت» مرگ پیرمرد تقصیر اونه؟«
امیدوار بودم چند سال توام با راحتی . خواستم بمیره منو خشمگین کرده بود، درسته، مشاور بدي برام بود، اما نمی

. ولی مرد«. هایش را بر هم فشرد دندان» ...این حداقل چیزي بود که لیاقتش رو داشت، ولی. و آسایش داشته باشه
  ».کنه ایلوس به شایستگی بهم خدمت میو پ

  »تونم بپرسم لردهاي شما چه برداشتی ازش داشتند؟ می... نامه. ترین موضوعه اهمیت پایلوس کم«

اگه محتویات مستراحم رو بهش نشون بدم، اون . سلتگار قابل تحسین برشمردش«. استنیس باد به دماغ انداخت
گله غاز با سرشون تائید کردند، همه جز والریون که گفت فوالد بقیه مثل یه . دونه رو هم قابل تحسین می

آدرها لردهاي منو . دونستم انگار خودم هیچ نمی. کنه، نه کلمات روي پوست ي اختالفات رو مشخص می نتیجه
  ».خوام بگیرند؛ نظر تو رو می

  ».کلمات رك و قاطع بودند«

  ».و واقعیت«

  ».هیچی بیشتر از یک سال پیش ندارید. ین زنا با محرماز ا. ولی شما مدرکی ندارید. و واقعیت«

اونی که شب عروسی من صاحب شد، روي . ي رابرت حرومزاده. یه نوع مدرك تو استورمز اند موجوده«
دلنا یه فلورنت بود و اون موقع باکره بود، پس رابرت . همون تختی که براي من و عروسم تدارك دیده بودند

اگه مردم اونو ببینن و بعد یه نگاه به جافري . گن عین برادرمه می. گن دریک استورم میبهش ا. نوزاد رو پذیرفت
  ».کنن و تامن بندازن، به نظرم حتماً شک می

  »ولی حاال که تو استورمز انده، چطور قراره مردم اونو ببینن؟«
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هاي بیشتري  حرف«. نگاهش را بلند کرد» .یکی بین خیلی. یه مشکل«. استنیس روي میز منقوش ضرب گرفت
ارزش تحویلم  ي بی هاي مودبانه تو رو شوالیه نکردم که یاد بگیري حرف. خب، بریز بیرون. در مورد نامه داري

  ».خواي بگو، داوس هر چی می. براي اون منظور لردهام رو دارم. بدي

  »...چی بود؟ در پیشگاه روشنائی خالق. یه عبارت نزدیک به آخر بود«. داوس سر خم کرد

  .ي پادشاه سفت شده بود آرواره» که چی؟«

  ».رعایاي شما از اون کلمات بدشون خواهد اومد«

  »مثل تو؟«: استنیس به تندي گفت

  »...ها، یا تحت عنایت خدایان قدیم و جدید گفتید در پیشگاه خدایان و انسان اگه می«

  »برام مذهبی شدي، قاچاقچی؟«

  ».تسوالیه که از شما باید بپرسم، اعلیحضر«

  ».ایرادش چیه؟ ظاهراً به خداي جدید من بیشتر از استاد جدیدم عالقه نداري«

. شناسم من از این خالق روشنائی شناخت ندارم، اما خدایانی که امروز صبح سوزوندیم می«: داوس اقرار کرد
  ».داشت، مادر بهم هفت پسر قوي داده آهنگر کشتی منو در امان نگه می

  ».پرستی؟ چیزي که امروز صبح سوزوندیم چوب بود اونو می. وي دادههمسرت بهت هفت پسر ق«

کردم،  ي مسی گدایی می شاید این طور باشه، اما وقتی یه پسر بچه تو چاله کک بودم و براي یه سکه«
  ».دادند ها گاهی بهم غذا می سپتون

  ».دم حاال من بهت غذا می«

اگه از رعایاتون . گم عوض، من حقیقت رو بهتون میو در . شما جایگاه بلندي سر میزتون به من دادید«
پرستیدند بگیرید و به جاش یکی رو بدید که براشون تلفظش عجیبه، از شما خوششون  خدایانی که همیشه می

  ».نمیاد
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گی ازم خوششون نمیاد؟ کی منو دوست داشتند؟ چطور  کجاش سخته؟ می. رلور«. استنیس ناگهان برخاست
ي جنوبی رفت و به دریاي روشن از مهتاب  کنار پنجره» ت بدم که هیچ وقت نداشتم؟ممکنه چیزي رو از دس

خدایی که . روزي که شکستن ویندپراود در خلیج رو دیدم ایمانم به خدایان رو از دست دادم«. چشم دوخت
ون اعظم برام تو بارانداز پادشاه، سپت. اون قدر هیوال صفت باشه که مادر و پدرم رو غرق کنه محاله پرستش کنم

کرد که چطور هفت خدا منشاي هر عدالت و خوبی هستند، اما هر چی عدالت یا خوبی دیدم به دست  موعظه می
  ».بشر بوده

  »...اگه خدایان رو باور ندارید«

از . ندازم؟ همین رو از خودم پرسیدم چرا خودم رو با این جدیده به دردسر می... «: استنیس وسط حرفش پرید
  ».ي سرخ قدرت داره دم، اما کاهنه دونم و اهمیت نمی ز چندانی نمیخدایان چی

  ».کرسن خرد داشت«بله، اما چه نوع قدرتی؟ 

گري تو اعتماد کردم و چی عایدم شد، قاچاقچی؟ دست از پا درازتر از پیش فرمانرواهاي  به خرد اون و حیله«
دیگه خبري از گدایی نیست، خنده هم همین  خب،. پیششون براي گدایی رفتم و بهم خندیدند. استورم برگشتی

تخت آهنین حق منه، اما چطور باید به دستش بیارم؟ مملکت چهار پادشاه داره و سه تاشون نیرو و طالي . طور
هاي من جرئت ندارند اسمش  نصف شوالیه. زن سرخ. و اون زن رو دارم... من کشتی دارم. بیشتري از من دارن

تونه چنین خوفی  اي ازش ساخته نباشه، همین که یه ساحره می نستی؟ اگه هیچ کار دیگهدو رو به زبان بیارن، می
و شاید کارهاي . زده، مطیعن مردهاي وحشت. تو دل مردهاي رشید بندازه به این آسونی قابل صرفنظر نیست

  .قصد دارم کشفشون کنم. اي بلد باشه دیگه

. بال گذاشتم-اسمش رو مغرور. مراقبت کردم تا خوب شدوقتی بچه بودم یه شاهین زخمی پیدا کردم و ازش 
بارها به شکار . گرفت خورد، اما اوج نمی کرد و از دستم غذا می نشست و اتاق به اتاق دنبالم می م می روي شونه

یه سنقر به اسم تاندرکلپ . گفت بال می-رابرت بهش ضعیف. رفت ها باالتر نمی بردمش، اما از نوك درخت
اي رو  ي دیگه یه روز عموي بزرگم سر هاربرت بهم گفت پرنده. ل بود شکار رو از دست بدهداشت که محا

استنیس از پنجره و اشباح خاطرات » .کنم و حق با اون بود بال خودم رو مسخره می-گفت با مغرور. امتحان کنم
ي  وقتشه پرنده. دندهفت خدا یه گنجشک هم بهم ندا«. قدیم که روي دریاي جنوب معلق بودند رو برگرداند

  ».یه باز سرخ. اي رو امتحان کنم، داوس دیگه
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ي پدرش را  خواست از دریا قلعه پایک لنگرگاه امنی نداشت، اما تیان گریجوي می
نظاره کند، آن را همان طور که آخرین بار دیده بود ببیند؛ ده سال از آن زمان 

او را با خود برده بود که مالزم ادارد گذشت، از وقتی که رزمناو رابرت برتیون  می
شنید، پایک در دور آب  در آن روز کنار نرده ایستاده بود، ضربات پاروها و طبل رئیس را می. استارك باشد

  .خواست که در برابرش از دریا برخیزد خواست بزرگ شدن آن را ببیند، می حاال می. رفت می

ناخدایش باد و ملوانان و . را چرخاند و از دماغه گذشتهایش  هاي او، میراهام بادبان مطیع خواسته
تیان براي در امان ماندن از قطرات آب، باشلق ردایش را . کرد هاي بلند مرتبه را نفرین می هاي اشرافی حماقت

  .باال کشید و دنبال وطنش گشت

رسید که قلعه  ر میشد و چنین به نظ هاي سهمگین تشکیل می هاي نوك تیز و دیواره ساحل تماماً از صخره
سیاه ساخته شده بودند، همان -ها از همان سنگ خاکستري ها و دیوارها و پل برج. جزئی از محیط اطرافش است

ها روي آن گسترش یافته بود، همان مرغان دریائی  ي خزه هاي سبز تیره کردند، همان لکه امواج شور خیسش می
ها دژ خود را روي آن بنا کرده بودند، زمانی مثل  که گریجوي تکه زمینی. با فضوالتشان خال خالش کرده بودند

شمشیر به شکم اقیانوس فرو رفته بود، اما امواج آن قدر شب و روز کوبیده بودند که چند هزار سال قبل زمین 
ي خشک و خالی بود، و چند توده صخره  تمام چیزي که باقی مانده بود سه جزیره. کم کم شکست و خرد شد

کوبیدند و  ها به هم می خاستند و امواج خشمگین در میان آن هاي معبد خداي دریا از آب برمی نند ستونکه به ما
  .کردند کف می

ها  شد گفت که جزئی از آن ها ایستاده بود، می ها و ستون بار، دلگیر، ناخوشایند، پایک روي آن جزیره ماللت
سید و در درون، پل سنگی عظیمی اوج صخره را به ر خاست به دیوار نازکی می زمینی که از آب برمی. است

کرد و در  ي اصلی اشغال می ي آن جزیره را حجم عظیم قلعه قسمت عمده. کرد ترین جزیره متصل می بزرگ
ها و بناهاي دیگري روي  برج. ي خودشان بودند ي خونین هر کدام روي جزیره ي آشپزخانه و قلعه دورتر قلعه

ند، هر کجا به هم نزدیک بودند توسط پل سنگی طاقداري بهم ارتباط داشتند و هر هاي پشتی قرار داشت ستون
  .کجا که فاصله زیاد بود توسط پل معلق درازي از چوب و طناب

 تیان
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ترین بخش قلعه بود، گرد و مرتفع؛  ي شکسته؛ قدیمی خاست، از محل دماغه برج دریا از دورترین جزیره برمی
ها پاشیده شدن نمک،  قرن. تونی را که روي آن ایستاده بود خورده بودندپایان امواج نیمی از س ضربات بی

خزید طبقات باالتر را سبز کرده بود، تاج  ي برج را سفید کرده بود، گلسنگی که مانند پتویی ضخیم می قاعده
  .بانی شبانه سیاه بود هاي دیده ي آتش مضرص آن از دوده

میراهام دورتر از آن بود که تیان چیزي بیش از خود پارچه را  .خورد باالي برج دریا، پرچم پدرش تکان می
هشت پاي طالیی خاندان گریجوي، با بازوهایی که روي : شناخت تشخیص بدهد، اما نشان روي آن را می

اي که تالش  پرچم از دکلی آهنی آویزان بود، مانند پرنده. شدند خوردند و دراز می ي سیاه پیچ و تاب می زمینه
و اینجا دایرولف استارك دیگر باالي آن در اهتزاز . پیچید لرزید و به هم می بال بگشاید با وزش باد میکرد  می

  .انداخت نبود و روي هشت پاي گریجوي سایه نمی

دار از میان ابرهاي  در آسمان پشت قلعه، دم سرخ دنباله. تري ندیده بود ي تحریک کننده تیان به عمرش منظره
تیان به . کردند تمام راه از ریورران تا سیگارد، ملیسترها در مورد معنایش بحث می. شد ده میي نازك دی پراکنده

اندودي که  ي موم دستش را به درون ردایش که آستر خز داشت برد و روي کیسه. دار منه دنباله: خودش گفت
  .ي به ارزش یک تاجاي بود که راب استارك به او داده بود؛ کاغذ حاوي نامه. داخل جیب بود دست کشید

  »قلعه همون طوره که به یاد داشتید، سرورم؟«: دختر ناخدا خودش را به بازوي او فشرد و پرسید

هاي شکم  میراهام یکی از کشتی» .رسه، البته شاید به خاطر فاصله باشه تر به نظر می کوچک«: تیان اقرار کرد
ناخدایش نیز تاجر . غله براي مبادله با سنگ آهني شراب و پارچه و  ي تجاري جنوبی بود، با محموله گنده

هاي کلفتش را به لرزه  کرد لب اي که زیر پاي قلعه کف می اي بود و دریاي پر از صخره جنوبی شکم گنده
ناخداي متولد جزایر آهن . خواست کرد، خیلی بیشتر از آنچه تیان می انداخت، براي همین فاصله را حفظ می می

برد، اما این  ها و زیر پل مرتفع بین دروازه و برج اصلی می ها را تا نزدیک صخره آن سوار بر کشتی دراز،
ي امنی  براي همین با فاصله. ي الزم اولدتاونی چاق نه شهامت اجراي چنین کاري را داشت، نه مهارت و خدمه

باید تمام توانش را به کار  میراهام با این حداقل هم. کرد گذشتند و تیان باید به تماشاي پایک از دور قناعت می
  .ها نخورد برد که به صخره می

  ».اونجا باید بادخیز باشه«: دختر ناخدا اظهار نظر کرد
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اما پدرم یه بار بهم گفت جاي خشن ... انگیز در واقع یه جاي خشن رقت. بادخیز و سرد و نمناك«. تیان خندید
  ».کنن می مردهاي خشن به بار میاره و مردهاي خشن به دنیا حکومت

  »تونیم راهی بندر بشیم، سرورم؟ حاال می«. ناخدا با صورتی به سبزي دریا جلوي تیان آمد و تعظیم کرد

شرمی  لیس بی ي طال از اولدتاونی کاسه وعده. کرد هایش شیطنت می لبخند محوي روي لب» .اجازه دارید«
. شد نتظرش بود، سفر کامالً متفاوتی میاگر طبق انتظاري که داشت یک کشتی دراز در سیگارد م. ساخته بود

هاي آهن براي احترام به دل  جزیره. شدند ناخداهاي آهن مغرور و خودراي بودند و از نسب کسی مرعوب نمی
گفتند هر ناخدا روي  اگر همچنان که می. تر بود نشاندن زیادي کوچک بودند و کشتی دراز از آن هم کوچک

و وقتی ببینی که . گفتند اشت که به جزایر، سرزمین ده هزار پادشاه میکشتی خودش پادشاه بود، تعجبی ند
شود، تعظیم کردن و تظاهر به اینکه او خداست  شاشد و موقع طوفان حالش بد می پادشاهت روي عرشه می

کنه، اما  ها رو خلق می خداي مغروق انسان«: پادشاه ارون ردهند چند هزار سال پیش گفته بود. شود دشوار می
  ».ها هستند ها انسان الق سلطنتخ

واقعیتش را بخواهی میراهام یک تشت شناور بود . پیمود کشتی دراز همچنین این مسافت را در نصف زمان می
اینجا بود، غرق نشده بود، . با این وجود چندان ناراضی نبود. و تیان موقع طوفان شهامت به عرشه آمدن را نداشت

: به پدر دختر گفت. دستش را دور دختر ناخدا انداخت. ارائه کرده بودو مسافرت سرگرمی خاص خودش را 
دختر را به عقب کشتی هدایت » .ما اون پائینیم، تو کابین من. ي لردزپورت رسیدیم صدام کن وقتی به اسکله«

  .کرد و پدر ساکت و عبوس تماشایشان کرد

دختر ناخدا براي . تادند در اختیار تیان گذاشته شدکابین در واقع مال ناخدا بود، اما وقتی از سیگارد به راه اف
یک فنجان شراب، کمی . استفاده در اختیارش گذاشته نشد، اما به هر حال به اختیار خودش به بستر تیان آمد

. تر بود، پوستش مثل بلغور پر از لکه بود، اما براي تنوع بد نبود ي تیان کمی چاق از سلیقه. زمزمه، و او تسلیم شد
کرد که مورد تائید ناخدا باشد، اما تماشاي تقالي مرد براي بلعیدن خشم و رعایت ادب در برابر اشرافی  نمی فکر

  .کننده بود ي پر از طالیش صرفنظر کرد، سرگرم ي کیسه شد از وعده اي که نمی بلند مرتبه

نتون رو دوباره حتماً خیلی خوشحالید که وط«: انداخت، دختر گفت موقعی که تیان رداي خیسش را می
  »چند سال ازش دور بودید؟. بینید، سرورم می
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» .یه پسر ده ساله بودم که منو به وینترفل بردن تا مالزم ادارد استارك باشم. ده، یا یه چیزي نزدیک به این«
اش دوباره مال  زندگی. اما دیگر تمام شد... نصف عمرش گروگان بوده. مالزم به اسم، گروگان در واقعیت

ردات رو «. دختر ناخدا را جلو کشید و گوشش را بوسید. شد بود و هیچ استارکی در اطراف دیده نمی خودش
  ».دربیار

وقتی رداي سنگین شده با آب دریا . شرم ناگهانی آمد و نگاهش را پایین انداخت، اما درخواست را اجرا کرد
ي  زد قیافه وقتی لبخند می. لبخند زد هایش به روي عرشه افتاد، تعظیم مختصري کرد و با اضطراب از شانه
  ».بیا اینجا«: به دختر گفت. ها انتظار نداشت که باهوش باشند اي داشت، اما تیان هیچ وقت از زن ابلهانه

  ».تا به حال جزایر آهن رو ندیدم«. آمد

ي  ودهظریف و تیره بودند، هر چند باد ت. تیان موهاي او را نوازش کرد» .شانس حساب کن خودتو خوش«
پیداست و از شکوه خبر  انعطاف هستند، آسایش کم اي و بی ها صخره جزیره«. ها ساخته بود اي از آن آشفته

مردم با نوشیدن آبجو و بحث سر . اینجا مرگ هیچ وقت دور نیست و زندگی حقیرانه و پسته. چندانی نیست
نه که ماهیگیرهاي درگیر با دریا باشن ک گذرونن، فرقی نمی اینکه سرنوشت کدومشون بدتر بوده شبشون رو می

ها از  راستش رو بخواي، معدنچی. خراشند محصول رو براي کمی محصول می یا زارعینی که خاك سست کم
. شکنن، اون هم براي چی؟ آهن، سرب، قلع، اینه گنج ما این دو تا وضعشون بدتره، پشتشون رو در تاریکی می

  ».یم به دزدي رو آوردندتعجبی نداره که مردان آهن روزگار قد

حاضرم، اگه دوست داشته . تونم با شما به ساحل بیام می«. داده رسید که گوش می دختر احمق به نظر نمی
  »...باشید

  ».اما متاسفانه با من نه. تونی به ساحل بیاي می«: تیان پستان او را فشرد و موافقت کرد

گه خورشت  پدرم می. میز کنم و نون بپزم و کره بزنمتونم ماهی ت می. کنم، سرورم تون کار می تو قلعه«
تونید یه جا توي آشپزخونه برام پیدا کنید و من  می. خرچنگ فلفلی من بهترین چیزیه که تو عمرش چشیده

  ».تونم براتون خورشت خرچنگ فلفلی بپزم می

هایش فرز و  ؛ انگشتبه لباس او دست برد و شروع کرد به باز کردن بندها» ها تختم رو گرم کنی؟ و شب«
داشتم، چه خودت  بردم و نگهت می یه زمانی شاید تو رو به عنوان غنیمت به خونه می«. ماهر شده بودند
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اي خودش  یه مرد همسر صخره. کردن هاي قدیم از این کارا می مردهاي آهن زمان. خواستی خواستی چه نمی می
هایی که موقع  اما همسرهاي نمکی هم داشت، زني آهن مثل خودش،  رو داشت، عروس واقعیش، اهل جزیره

  ».چپاول اسیر گرفته بود

من حاضرم همسر نمکی شما بشم، «. اش هاي لخت شده هاي دختر گشاد شد، آن هم نه به خاطر پستان چشم
  ».سرورم

هاي سنگین چرخ زد، کم کم به مرکز درشت  انگشت تیان دور یکی از پستان» .متاسفانه اون دوران گذشته«
حاال ما مثل . شیم تا هر چی که خواستیم برداریم ما دیگه با آتش و شمشیر سوار باد نمی«. اي نزدیک شد قهوه
ي کافی براي تامین  ندازیم، و اگه ماهی دودي و پوره خراشیم و قالب به دریا می ي مردم زمین رو می بقیه

تان را با دهانش گرفت و گاز گرفت، نوك پس» .کنیم زمستان داشته باشیم خودمون رو خوش شانس حساب می
  .آن قدر که نفس دختر برید

  ».تونید اونو تو من فرو کنید اگه دوست دارید باز می«: زد زمزمه کرد دختر در گوش او که مک می

دوست دارم یه چیز تازه بهت یاد «. وقتی از پستان سر برداشت، جایی که عالمت زده بود سرخ تیره شده بود
  ».و باز کن و با دهنت منو ارضا کنشلوارم ر. بدم

  »با دهنم؟«

اگه همسر نمکی من . ها براي این کار خلق شدن این لب«. هاي درشت او کشید شستش را با مالیمت روي لب
  ».کردي بودي، طبق دستور من عمل می

او به لیزي و دهان . ابتدا مردد بود، اما نسبت به چنان دختر ابلهی زود یاد گرفت، که تیان را خشنود ساخت
هایش را  انگشت. پایان او گوش دهد دلپذیري کسش بود و با این روش، دیگر مجبور نبود به پرت و پالهاي بی

. یه موقع. داشتم یه موقع واقعاً اونو زن نمکی خودم برمی: ي او برد و با خودش فکر کرد که به میان موهاي آشفته
خواستیم  کردیم و هر چی می جاي کلنگ با تبر زندگی می وقتی که ما هنوز پایبند سنت قدیم بودیم، به

کردند؛ آن  در آن روزگار، اهالی آهن روي معدن کار نمی. کرد داشتیم، ثروت یا زن یا افتخار فرقی نمی برمی
آوردند، همچنین کار حقیر زراعت و رسیدگی به بزها  ي اسیرانی بود که از تجاوزهایشان با خودشان می به عهده
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ها را براي غارت و تجاوز خلق کرده بود،  خداي مغروق آن. ي مرد آهن بود ي شایسته جنگ حرفه. ندهاو گوسف
  .ها و نوشتن اسمشان با آتش و خون و ترانه براي تراشیدن پادشاهی

اگان فاتح هارن سیاه را سوزاند، پادشاهی هارن را به اهالی ضعیف رودخانه داد و جزایر آهن را تا حد 
با این وجود هنوز در . با این کار سنت قدیم را نابود کرده بود. تر تنزل داد اهمیت قلمروئی بزرگ بیي  پسمانده

هاي خونین قدیم همچنان ادامه داشت، حتی  ها تعریف قصه ها در سرتاسر جزیره کنار آتش هیزم و اجاق خانه
ها  شمرد و شعار گریجوي وینش برمیپدر تیان لقب لرد درنده را در میان عنا. پشت دیوارهاي سنگی رفیع پایک

  .کاریم زد که ما بذر نمی الف می

لرد بیالن گریجوي بیشتر به خاطر احیاي سنت قدیم بود که شورش بزرگش را راه انداخت، نه به خاطر تاجی 
ي خونینی براي آن امید رقم زد، ولی  رابرت برتیون به کمک دوستش ادارد استارك خاتمه. مفهوم بیهوده و بی

کردند و قلمروئی که اگان فاتح  ها حکومت می تنها دو پسر بچه به جاي آن. ها مرده بودند اکنون هر دوي آن
سراند، تیان به این  هایش را روي غرور او می همچنان که دختر ناخدا لب. ساخته بود، خرد و متالشی شده بود

با این فکر لبخند کجی زد که وقتی . صتمفصلش رسیده، فصل و سال و روز، و من مرد این فر: کرد که فکر می
به پدرش بگوید او، آخرین فرزند، بچه و اسیر، در کاري که شخص لرد بیالن شکست خورده موفق خواهد شد، 

  .جوابش چه خواهد بود

دختر که جا خورده بود خواست که سرش را بیرون . اوج مثل طوفان ناگهانی آمد و دهان دختر را پر کرد
  »سرورم از من راضیه؟«. بعد، دختر به کنارش خزید. ن محکم موهایش را نگه داشتبکشد، اما تیا

  ».به حدش خوب بود«

  ».داد ي نمک می مزه«: زمزمه کرد

  »مثل دریا؟«

  ».من همیشه عاشق دریا بودم، سرورم«. با سرش تائید کرد

دریا براي اهالی جزایر آهن به . درست بود» .مثل من«: کرد گفت همان طور که با نوك پستان او بازي می
صداها احساسات قدیم را . این را فراموش کرده بود، تا اینکه میراهام در سیگارد بادبان گشود. معناي آزادي بود

شد،  کشیده شدن بادبان وقتی با باد پر می به خاطر آوردند؛ سائیده شدن چوب و طناب، فریاد دستورات ناخدا،
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باید یادم باشه، نباید هیچ وقت از دریا : تیان قسم خورد. بخش بودند ي تپش قلب آشنا و آرامش همه به اندازه
  .دوباره دور بشم

م و تونم تو شهر بمون می. تون بیام الزم نیست به قلعه. منو با خودتون ببرید، سرورم«: دختر ناخدا التماس کرد
  .ي تیان دست برد به گونه» .زن نمکی شما باشم

  ».جاي من تو پایکه، مال تو این کشتی«. تیان گریجوي دست او را کنار زد و از روي تخت پایین آمد

  ».تونم اینجا بمونم نمی«

  »چرا که نه؟«. بندهاي شلوارش را بست

  ».زنه تکم میده و ک بهم فحش می. کنه، سرورم وقتی رفتید منو تنبیه می. پدرم«

: بست اقرار کرد اي را می ي نقره موقعی که گیره. تیان ردایش را از روي میخ برداشت و روي شانه انداخت
هر مردي این افتخار . اي این همه که تو رو کردم، احتماالً حامله. بهش بگو باید خوشحال باشه. پدرها این طورن«

ها به او چشم دوخت، براي همین تنهایش  دختر مثل خنگ» .هي یه پادشاه رو بزرگ کن رو نداره که حرومزاده
  .گذاشت

ي پوشیده از کاج، چند قایق ماهیگیري تورهایشان را  زیر دیواره. زد ي پر از درختی را دور می میراهام دماغه
 تیان براي دید. کرد ها داشت مسیر عوض می ي زیادي از آن کشتی بزرگی با فاصله. کشیدند از آب بیرون می

وقتی پسربچه بود، قلعه از الوار و حصار چوبی بود، . ها را دید ي پایگاه باتلی ابتدا قلعه. ي کشتی رفت بهتر به سینه
از قرار معلوم، لرد ساوان با سنگ بازسازیش کرده بود، . اما رابرت برتیون آن بنا را با خاك یکسان کرده بود

هاي سبز روشن آویزان  هاي دیوارها پرچم هاي گوشه از برج .ي مربع کوچک در تاج تپه بود چون حاال یک قلعه
  .اي داشت بود که هر کدام نقش یک گله ماهی نقره

. ي لردزپورت قرار داشت که لنگرگاهش پر از کشتی بود ي عشق ماهی، دهکده تحت حمایت متزلزل آن قلعه
هاي  خاست، اسکلت کشتی ز آن برمیاي شده بود که دود ا آخرین بار که لردزپورت را دیده بود، زمین سوخته

بعد ده سال از . اي را پر کرده بود هاي چندین نهنگ مرده ساحل صخره سوخته و درهم شکسته، مثل استخوان
هاي جدیدي ساخته بودند و براي سقف  هاي قدیمشان کلبه اهالی با سنگ خانه. جنگ اثر چندانی نمانده بود

ي پائین آن  ي سابق، طبقه ي جدیدي بنا شده بود، دو برابر اندازه نخانهکنار ساحل مهما. علف جدید کنده بودند
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ي هفت  اما سپت پشت سر آن، دیگر بازسازي نشده بود؛ تنها پایه. ي فوقانی از الوار بود از سنگ و دو طبقه
  .ودظاهراً خشم رابرت برتیون نظر اهالی آهن نسبت به خدایان جدید را تلخ کرده ب. ي آن باقی بود گوشه

شماري قایق ماهیگیري، کشتی تجاري  هاي تعداد بی بین دکل. ها بیش از خدایان توجه داشت تیان به کشتی
. کرد اي سیاه از قیر بارگیري می کرد و کنار آن، یک ایبنی با بدنه اش را تخلیه می اي را دید که محموله تایروشی

له در دریا لنگر انداخته بودند یا در شمال به روي تعداد زیادي کشتی دراز، حداقل پنجاه یا شصت تا، با فاص
هاي جزایر دیگر را داشتند؛ ماه خونی وینچ، شیپور  ها نشان برخی از بادبان. اي کشیده شده بودند ساحل سنگریزه

از آن کشتی هولناك سرخ و . گشت 2عمو یورونش 1تیان دنبال سایلنس. اي هارلو شاخی گودبرادرز، داس نقره
ي  کوبی آهنین به شکل هشت پا که زینت دهنده پدرش آنجا بود، با کشتی 3ندید، اما گریت کرکن باریک اثري

  .اش بود سینه

ي او را پیش بینی و پرچمداران گریجوي را احضار کرده بود؟ دستش دوباره به زیر ردایش  آیا لرد بیالن نقشه
ها ابله نبودند که  ه اطالع نداشت؛ آنهیچ کس جز راب استارك از وجود نام. اندود ي موم رفت، به کیسه

شاید حدس زده بود که چرا پسرش بعد این . با این وجود، لرد بیالن نیز ابله نبود. ها بسپارند اسرارشان را به پرنده
  .گردد و مطابق آن عمل کرده بود همه مدت به وطن برمی

این . و شکست خورده بودجنگ پدرش خیلی وقت پیش تمام شده بود و ا. کرد این فکر خرسندش نمی
  ...یافتند ها تجمع می با این حال اگر کشتی. ي او، افتخار او، و به وقتش سلطنت او فرصت مال تیان بود؛ نقشه

حرکتی دفاعی، از بیم آنکه جنگ به این . کرد، شاید تنها یک اقدام احتیاطی بود ولی حاال که فکرش را می
ي ناوگان آهن، عمویش  پدرش حاال پیر بود و فرمانده. حتاطندپیرمردها ذاتاً م. سمت دریا سرایت کند

چه بهتر، این طوري . عمو یورون یقیناً ساز دیگري بود، اما ظاهراً سایلنس در بندر نبود. ، نیز همچنین4ویکتاریون
  .شم تر آماده حمله می خیلی سریع

رفت و ساحل را دید  و عقب میقرار روي عرشه جلو  رفت، تیان بی موقعی که میراهام به سمت خشکی می
هیچ توقع نداشته که شخص لرد بیالن را روي اسکله بیابد، اما پدرش مطمئناً کسی را به استقبال او . زد می

                                                             
1 Silence 
2 Euron 
3 Great Kraken :  هاي اسکاندیناوي هشت پاي عظیم افسانهدر اصل  کرکن  
4 Victarion 
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ي آشنا و  ي قیافه تماشاي دوباره. 1جو سیالس سورماوت پیشکار، لرد باتلی، شاید حتی داگمر کلفت. فرستاد می
راب از ریورران زاغ فرستاده بود و وقتی در . به هیچ وجه غیرمنتظره نبودرسیدنش . کریه داگمر خوشایند بود

سیگارد دیدند که هیچ کشتی درازي منتظر نیست، جیسون ملیستر با این گمان که شاید قاصدین راب به مقصد 
  .هاي خودش را به پایک فرستاده بود اند پرنده نرسیده

د احترامی منتظر نبود که او را از لردزپورت تا پایک ي آشنائی ندید، هیچ گار با این وجود هیچ چهره
هاي شراب را از یک  کارگران اسکله خم. مشایعت کند، فقط مردم عادي که سرگرم کارهاي حقیرشان بودند

دویدند  ها می زدند، بچه غلتاندند، ماهیگیرها صید روز را براي فروش جار می کشتی تجاري تایروشی به خارج می
اي با قباي به رنگ دریاي خداي مغروق، یک جفت اسب را در امتداد ساحل پر از  روحانی. ندکرد و بازي می

ي مهمانخانه به بیرون خم شده بود و چند ملوان ایبنی  کرد، باالي سر او زن رسوائی از پنجره سنگریزه هدایت می
  .کرد را دعوت می

شد  موقعی که میراهام به اسکله بسته می. بودندچند بازرگان لردزپورتی براي استقبال از کشتی جمع شده 
بارمون سیب و پرتقال، شراب از آربر، پر از جزایر . ما از اولدتاون اومدیم«: ناخدا جواب داد. سواالتی داد زدند

هاي پرافاده دارم، و یه جفت چنگ  ي چرمی، یه طبق توري میري، آینه براي خانم من فلفل، پارچه. تابستانه
پل کشتی با جر جر پائین آمد و تاالپ » .ولدتاون که نظیر صداي دلنوازشون رو هیچ کدومتون نشنیدیدچوبی از ا

  ».و ولیعهدتون رو پیشتون برگردوندم«. به زمین نشست

ها از هویت او  تفاوت مثل گاو به تیان خیره شدند و تیان متوجه شد که آن هایی بی مردهاي لردزپورتی با چشم
به افرادت بگو که وسایلم رو «. یک اژدهاي طالئی کف دست ناخدا گذاشت. گینش کردخشم. آگاه نیستند

  ».چی، من اسب الزم دارم مهمونخونه«: داد زد. بدون اینکه منتظر جواب بماند، از پل پائین رفت» .بیارن

تاخ فراموش کرده بود که اهالی آهن چقدر گس» .چشم، قربان«: مرد بدون حتی یک تعظیم خشک جواب داد
  »رید، قربان؟ به کجا می. ظاهراً یکی دارم که شاید به درد بخوره«. توانند باشند می

اش کرکن گلدوزي شده  پوشید که روي سینه ي اعالیش را می تنه باید نیم. ابله هنوز او را نشناخته بود» .پایک«
  .بود

                                                             
1 Dagmer Cleftjaw 
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پسرم باهاتون میاد و راه . راه بیفتیدخواید قبل تاریکی به پایک برسید باید زود  اگه می«: چی گفت مهمانخانه
  ».ده رو نشون می

ي پدرش  م رو به خونه من برادرزاده. احتیاجی به پسرت نیست، اسبت هم الزم نیست«: صداي بمی بلند شد
  ».رسونم می

با نزدیک شدن مرد، عوام زانو زدند . کرد ها را در کنار ساحل هدایت می سخنگو همان روحانی بود که اسب
  ».1هیر دمپ«. چی را شنید ي مهمانخانه ن زمزمهو تیا

هاي نافذ سیاه و دماغی منقار مانند داشت و لباسش به رنگ سبز و خاکستري و آبی  روحانی بلند و الغر، چشم
هاي علف دریائی  مشک آب با بندي چرمی از دستش آویزان بود و رشته. هاي مواج خداي مغروق بود؛ رنگ

  .رسید و ریشش اصالح نشده بود موي سرش تا کمر می. شده بودخشک به موي سیاهش بافته 

ترین  هاي مختصرش نوشته بود که کوچک لرد بیالن در یکی از معدود نامه. اي به ذهن تیان آمد خاطره
: با شک گفت. برادرش موقع طوفان به آب پرت شده و بعد اینکه سالم به ساحل رسید، مرد مقدس شده بود

  »عمو ارون؟«

  ».بیا. پدرت ازم خواسته تو رو برسونم. برادرزاده تیان«: جواب داد روحانی

  ».وسایل من«: به میراهام رو کرد و به ناخدا دستور داد» .یه لحظه، عمو«

هاي سالمش را برایش  ي لباس ملوانی از روي عرشه کمان دراز و تیردانش را به دستش داد، اما کسی که بقچه
وقتی تیان بقچه را گرفت، دختر جلوي پدر خودش و . هایش سرخ بود چشم» .سرورم«. آورد، دختر ناخدا بود

  .عموي مقدس او و نصف جزیره خواست که او را بغل کند

  ».ازت سپاسگزارم«. تیان با چاالکی کنار کشید

، من خیلی دوستتون دارم سرورم«   ».لطفاً

                                                             
1 Aeron Damphair 
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تیان با چند قدم بلند به او . د به آخر اسکله برسدبا شتاب دنبال عمویش رفت که دیگر کم مانده بو» .باید برم«
کردم پدر و مادرم شاید خودشون بیان، یا داگمر رو با گارد  بعد ده سال، فکر می. منتظر شما نبودم، عمو«. رسید

  ».احترام بفرستن

، اصالً رفتار روحانی یخ بود» .ي پایک رو مورد سوال قرار بدي در صالحیتت نیست که دستورهاي لرد درنده«
قید و  ترین عموي او بوده، بی ارون گریجوي دوست داشتنی. به مردي که تیان به خاطر داشت شباهت نداشت

جو به دستور پدرت به اولد ویک رفته تا  و در مورد داگمر؛ کلفت«. ها خنده، عاشق آواز، آبجو و زن خوش
  ».ها رو بسیج کنه ها و درام هاوسی استون

  »هاي دراز چیه؟ جمع کشتیبه چه منظوري؟ علت ت«

. ي کنار دریا بسته بود ها را جلوي مهمانخانه عمویش اسب» شن؟ هاي دراز به چه علت جمع می مگه کشتی«
حاال به درگاه خدایان گرگ دعا . راستش رو بهم بگو برادرزاده«. ها رسیدند، به تیان رو کرد وقتی به آن

  »کنی؟ می

ند «. افش به یک روحانی به صالح نبود، حتی به برادر خود پدر آدمکرد، اما اعتر تیان به ندرت دعا می
  ».نه، خدایان استارك ارزشی برام ندارن. کرد استارك به یه درخت دعا می

  ».زانو بزن. خوبه«

  »...عمو، من«. زمین تماماً سنگی و گلی بود

  »سبز که پیش ما اومده؟هاي  یا اینکه حاال دیگه زیادي مغروري، یه بچه اشرافی سرزمین. زانو بزن«

به نظرش یک تاج . شد اینجا هدفی داشت و شاید براي رسیدن به آن محتاج کمک ارون می. تیان زانو زد
  .ارزش کمی مالش گل و گه اسب روي شلوارش را داشت

عمویش مشک را بلند کرد، درب آن را کشید و جریان باریکی از آب دریا را روي سر » .سرت رو خم کن«
هایش را شستند  ها گونه ورقه. آب موي او را خیس کرد و از روي پیشانی به چشمانش ریخت. ف گرفتتیان هد

نمک . اش خزید و به پشتش رسید، موج سردي از روي فقراتش پائین رفت تنه و یک زبانه به زیر ردا و نیم
هایش  ا روي لباقیانوس ر. گرفت که داد نزند چشمانش را سوزاند، دیگر به زحمت جلوي خودش را می
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به خدمتگزارت تیان اجازه بده که به مانند خودت دوباره از دریا «: صداي ارون گریجوي بلند شد. چشید می
برادرزاده جمالت هنوز یادت . با نمک تبرکش بده، با سنگ تبرکش بده، با فوالد تبرکش بده. متولد بشه

  »هست؟

  ».چیزي که مرده محاله که بمیره«. تیان به خاطر آورد

  ».بلند شو. تر و نیرومندتر خیزه، مستحکم چیزي که مرده محاله که بمیره، اما دوباره برمی«: عمویش تکرار کرد

عمویش بدون هیچ حرفی درب مشک را گذاشت، . تیان برخاست، با پلک زدن نمک را از چشمانش شست
ند، مهمانخانه و لنگرگاه را پشت سر با هم به راه افتاد. تیان همین کار را کرد. اسبش را باز کرد و سوار شد

  .روحانی حرف دیگري نداشت. اي رفتند هاي صخره ي لرد باتلی گذشتند و به باالي تپه گذاشتند، از کنار قلعه

  »جزایر تغییر کردن؟. نصف عمرم از وطن دور بودم«: تیان سرانجام سر صحبت را باز کرد

ها همراه درد و خون بچه به دنیا میارن و  زن. میرن و میکنن  گیرن، زمین رو می مردها از دریا ماهی می«
  ».جزایر به همون شکلند که خداي ما آفریده. باد و امواج سر جاشونن. شب دنبال روز میاد. میرن می

  »بینم؟ خواهرم و مادرم رو تو پایک می«. به حق خدایان، چقدر اخالقش جدي شده

هاش  هوا اونجا خشونت کمتري داره و سرفه. مقیم هارلو شده مادرت به همراه خواهر خودش. شون بینی نمی«
تونی روش  می. خواهرت بلک ویند رو به همراه پیامی از طرف پدرت به گریت ویک برده. کنن اذیتش می

  ».گرده حساب کنی که خیلی زود به اینجا برمی

بود که ندیده بود، اما تا این حد خواهرش را ده سال . است 1الزم نبود به تیان بگویند که بلک ویند کشتی آشا
اش گذاشته و راب استارك گرگ  عجیب این بود که آشا این اسم را روي کشتی. ي او آشنا بود به روحیه

استارك خاکستریه و گریجوي سیاه، ولی ظاهراً هر «: با لبخند زمزمه کرد. خودش را گري ویند نامیده بود
  2».دومون اهل باد هستیم

  .در این مورد نداشت روحانی نظر خاصی

                                                             
1 Asha 
.گري ویند یعنی باد خاکستري. بلک ویند یعنی باد سیاه 2  
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یادمه که جام آبجو در . شما داستانتون چیه، عمو؟ وقتی منو از پایک بردند شما روحانی نبودید«: تیان پرسید
  ».خوندید هاي قدیم رو می هاي چپاول ایستادید و ترانه دستتون روي میز می

آب دریا . شد، برادرزاده اون مرد غرق. ها و نخوتم رو شست ولی دریا حماقت. مغز جوان بودم و تهی«
  ».دیدم وقتی دوباره برخاستم، به وضوح می. هاش رو خورد هاي روي چشم هاش رو پر کرد و ماهی فلس ریه

عمو، «. تیان ارون گریجوي خاطرات قدیم را بیشتر دوست داشت. به همان اندازه که بد عنق بود دیوانه بود
  ».هاش رو احضار کرده چرا پدرم سربازها و کشتی

  ».گه البد رسیدي به پایک بهت می«

  ».هاش باخبر بشم خوام حاال از نقشه می«

  ».بهمون دستور دادن که به هیچ کس نگیم. گیري از من جواب نمی«

او سربازها را در جنگ رهبري کرده بود، با یک پادشاه به شکار رفته . خشم تیان شعله کشید» حتی به من؟«
فیش و جان آمبر گنده تاخته بود، در ویسپرینگ وود  بود، کنار بریندن بلک بود، در مسابقه صاحب افتخار شده

توانست اسمشان را بشمارد، با این حال این عمو طوري  جنگیده بود، آن قدر با دخترها همبستر شده بود که نمی
. باید مطلع بشم کشه، من اگه پدرم براي جنگ نقشه می«. اي ده ساله است کرد که انگار هنوز بچه با او رفتار می

  ».من هر کس نیستم، وارث پایک و جزایر آهن هستم

  ».کنه اینو آینده مشخص می«: عمویش گفت

ي پدرم  من تنها پسر زنده. آینده؟ برادرهاي من هر دو مردن«. این حرف به مانند سیلی روي صورت بود
  ».هستم

  ».خواهرت زنده است«

یه زن تنها وقتی «: مصرانه بلند گفت... تر بود، با این وجود بزرگ او از تیان سه سال. با بهت به آشا فکر کرد
دم که حاضر نیستم از حقم محروم  بهتون اخطار می. بره که در نسل مستقیم هیچ وارث مذکري نباشه ارث می

  ».بشم
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 دي، پسر؟ بیشتر از چیزي که خبر داري فراموشت تو به خادم خداي مغروق اخطار می«: عمویش غرولند کرد
حاال . شه این جزایر مقدس رو به یه استارك تحویل بده، خیلی ابلهی اگه باور داري که پدرت حاضر می. شده

  ».ي کافی طوالنیه هاي تو به اندازه این راه بدون وراجی. ساکت شو

از توانست  انگار ده سال در وینترفل می. پس که این طور. تیان زبانش را نگه داشت، هر چند با تقالي بسیار
ها  هاي خودش بزرگ کرده بود، اما تیان هیچ وقت یکی از آن لرد ادارد او را بین بچه. آدم یک استارك بسازد

رفتاري پدرش  دانستند که او براي تضمین خوش آشپز، می ترین کمک تمام قلعه، از لیدي استارك تا پست. نبوده
  .ان اسنوي حرامزاده از او احترام بیشتري داشتحتی ج. کردند گروگان گرفته شده و مطابق آن با او رفتار می

لرد ادارد گهگاه سعی کرده بود که نقش پدر را بازي کند، اما در نظر تیان او همیشه مردي باقی ماند که خون 
وقتی بچه بود، همیشه با وحشت از صورت عبوس . و آتش را به پایک آورده و او را از خانه جدا کرده بود

کرد، توام با شک و سردي بیشتري  همسرش اگر توجهی می. اش زندگی کرده بود گ تیرهاستارك و شمشیر بزر
  .بود

فقط . هاي نق نقوئی بودند ترها بیشتر مدتی را که تیان در وینترفل گذرانده بود هنوز بچه ها؛ کوچک و اما بچه
حرامزاده پسر عبوسی . راب و برادر غیر مشروعش جان اسنو آن قدر بزرگ بودند که ارزش توجه داشته باشند

کرد؛ به نسب بلند تیان و احترامی که راب برایش قائل بود حسودي  بود که زود هر چیزي را توهین محسوب می
اما بهتر بود که از ... تر کرد، مثل برادري کوچک در مورد خود راب؛ تیان نوعی محبت به او احساس می. کرد می

زده  نباید شگفت. هاي قدیم هنوز روشن بود ر پایک آتش جنگظاهراً د. کرد ذکر این مورد خودداري می
در ضمن، پدر و . تر بود تر و تلخ زیست؛ زمان حال از حد تحمل سخت جزایر آهن در گذشته می. شد می

بردند، چیزي را  ها اختالفات غبار گرفته را به قبر می عمویش پیر بودند و لردهاي پیر چنین اخالقی داشتند؛ آن
  .کردند و کمتر از آن بخشش داشتند یفراموش نم

پاتریک ملیستر جوان چندان بدي نبود؛ . ملیسترها، همسفرهاي او از ریورران تا سیگارد نیز چنین بودند
اما لرد جیسون پیر وقتی دید که وارثش زیادي . شان در مورد دخترها و شراب و شکار با پرنده یکسان بود سلیقه

به کنار کشیده بود تا یادآوري کند که سیگارد براي دفاع از ساحل در برابر غارتگران گیرد، او را  با تیان گرم می
ها به خاطر زنگ عظیم برنزي  برج آن. ترین در بین همه هاي پایک مهم جزایر آهن ساخته شده، گریجوي

هالی شهر و شدند به صدا درآمده تا ا هاي دراز در افق مشاهده می نامگذاري شده که از قدیم، هر وقت کشتی
  .زارعین را به درون قلعه بخواند
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ي شراب سیب سبز شده بودند و پاتریک هشدارهاي پدرش را به تیان تعریف  پیاله روز بعد، موقعی که هم
  ».اصالً مهم نیست که زنگ در سیصد سال تنها یک بار به صدا دراومده«: کرد، اضافه کرده بود می

لرد جیسون رودریک گریجوي را پاي دیوارهاي قلعه کشته » .مله کردوقتی برادرم به سیگارد ح«: تیان گفت
کنه که به این خاطر نسبت بهش خصومتی دارم،  اگه پدرت فکر می«. بود و مردان آهن را به خلیج ریخته بود
  ».شناخته تنها به این خاطره که رودریک رو نمی

ک آسیابان که آشناي پاتریک بود مسابقه داده ي ی پیشه ي همسر عاشق به این موضوع خندیده بودند و تا خانه
گرفتیم،  اگه پاتریک االن با من بود، از این روحانی بد اخالقی که عمو ارون سابق منه بیشتر با هم گرم می. بودند

  .با وجود اینکه ملیستره

هر چند هواي به زودي دریا از دید خارج شد، . اي رسید هاي لخت و صخره مسیر باال و باالتر رفت و به تپه
ي یک  هاي سنگین و سرعت ثابتی را حفظ کردند، از مقابل کلبه قدم. داد مرطوب هنوز بوي تند نمک می
ي سنگین  تحت سایه. این ارون گریجوي مقدس جدید، اهل صحبت نبود. چوپان و معدنی متروکه گذشتند

  ».ب استارك فرمانرواي وینترفلهحاال را«: سرانجام دیگر تیان طاقت نیاورد و گفت. راندند سکوت اسب می

  ».هر گرگ فرقی با بقیه نداره«. ارون به راهش ادامه داد

  ».جنگه. راب بیعتش با تخت آهنین رو شکسته و با عنوان پادشاه شمال تاجگذاري کرده«

  ».این خبرا کهنه و سرد شده. کنن هاي استادها روي نمک به خوبی سنگ پرواز می زاغ«

  ».دیده، عموبه معناي یه روز ج«

  ».هر سحر با خودش روز جدیدي میاره، درست مثل همیشه«

یه قاصد از طرف . دار سرخ خبر از دوران جدیدي داره گن که دنباله می. اي دارن ي دیگه تو ریورران عقیده«
  ».خدایانه

زگار قدیم به ي سوزان مثل اونیه که مردم ما در رو یه شاخه. یه نشانه هست، اما از طرف خداي ما، نه اونا«
وقتشه که . ي خداي مغروقه که از دریا بیرون اومده و خبر از اوج گرفتن امواج داره شعله. گرفتن دست می

  ».هامون رو باز کنیم و با آتش و خون به قلب دنیا بزنیم، مثل خداي مغروق بادبان
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  ».کامالً موافقم«. تیان لبخند زد

  ».ي دریا از طوفان هکنه که قطر یه مرد طوري از خدا اطاعت می«

به اسبش مهمیز . تیان به حد کافی تلخی عمویش را تحمل کرده بود. شه، پیرمرد این قطره یه روزي پادشاه می
  .زد و لبخند به لب جلوتر از او رفت

ي دیگر  نزدیک غروب بود که به دیوارهاي پایک رسیدند؛ به هاللی از سنگ تیره که از یک دیواره تا دیواره
هاي به  توانست جاي زخم تیان هنوز می. دروازه در مرکز بود و سه برج مربع شکل در سه گوشه. ده بودکشیده ش

ي برج جنوبی قدیمی، برج جدیدي ساخته  روي ویرانه. هاي رابرت برتیون را تشخیص دهد جا مانده از منجنیق
اي بود که رابرت  آنجا نقطه. تر بود و هنوز به گلسنگ آلوده نشده بود بودند که رنگ خاکستریش کمی روشن

. سد دفاعی را شکافت و در کنار ند استارك، پتک جنگی در دست از روي آوار و اجساد به داخل یورش آورد
دید و غرش گنگ  ها را می کرده و گاهی هنوز در رویاهایش مشعل تیان از جاي امنش در برج دریا تماشا می

  .شنید فرو ریختن را می

محافظین روي دیوار به چشم غریبه تماشایش . زده باال کشیده شد ه شد، در آهنین زنگدروازه برایش گشود
  .اش وارد شد کردند و تیان گریجوي سرانجام به خانه می

ها و سگخانه و چند بناي  اصطبل. پشت حفاظ دیوار پنجاه جریب زمین سخت بین آسمان و دریا قرار داشت
. هاي قلعه آزادي جوالن داشتند هایشان بودند و سگ ها در آغل خوك گوسفندها و. پراکنده جایشان اینجا بود

تیان موقعی که از روي زین پایین پرید، صداي . در جنوب، پرتگاه و پل سنگی عریض برج اصلی قرار داشت
  .یک مهتر آمد که اسب او را تحویل بگیرد. شنید برخورد امواج را می

فروغ به او زل زده بودند، اما اثري از پدرش نبود، یا هیچ  ي کمها ي نحیف و چند نوکر با چشم یک جفت بچه
  .ي تلخ و ناخوشایندي چه بازگشت به خانه. کس دیگري که از زمان بچگی به خاطر داشته باشد

  »مون بشینید، عمو؟ مونید که سر سفره شبو نمی«. روحانی از اسب پیاده نشده بود

ارون گریجوي اسبش را برگرداند و » .رسم اره به کار خدا میحاال دوب. آوردمت. بهم گفتن تو رو بیارم«
  .هاي گلی در آهنی رد شد آهسته از زیر تیغه
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سرورم، منو فرستادن تا «. اي داشت با احتیاط به او نزدیک شد ي گوژپشتی که لباس خاکستري ساده عجوزه
  ».شما رو به اقامتگاهتون هدایت کنم

  »به دستور چه کسی؟«

  ».تون، سرورمپدر واالمقام«

چرا پدرم براي استقبال از من به اینجا . دونی که من کی هستم پس می«. هایش را درآورد تیان دستکش
  »نیومده؟

  ».بعد اینکه خستگی مسافرت از تنتون رفت. در برج دریا منتظرتونه، سرورم«

  »و شما کی هستید؟«. کردم ند استارك آدم سردیه و من خیال می

  ».گردونه جانب پدرتون این قلعه رو میهلیا، کسی که از «

داد به  تیان حاال هم بوي شرابی که نفس آن پیرمرد می» .گفتن بهش بددهن می. سیالس پیشکار اینجا بود«
  .خاطر داشت

  ».شه که مرده، سرورم پنج سال می«

  »و استاد کالن، کجا هستند؟«

  ».کنه ت میها مراقب حاال وندامیر از زاغ. زیر دریا به آرامش رسیدند«

منو به اطاقم «: دستور داد. چیزي عوض نشده، در عین حال همه چیز تغییر کرده. م مثل اینه که اینجا یه غریبه
حداقل این یکی همان طور بود که به . تعظیم خشکی کرد و او را به سمت پل هدایت کرد» .راهنمائی کن، زن

کوفت، باد پر  یایی که زیر پا مثل جانوري وحشی میهاي گلسنگ، در هاي قدیمی لیز با لکه خاطر داشت؛ سنگ
  .انداخت از نمک که به لباس چنگ می

دید که به اتاق خواب گرم برج دریا  کرد، همیشه در ذهنش می هر وقت بازگشتش به خانه را مجسم می
تاالرها . کرد ي خونین هدایت پیرزن به جایش او را به قلعه. خوابید گردد، همان که موقع بچگی در آن می برمی

به تیان چند اتاق سرد . تر بودند و مبلمان بهتري داشتند، ولی به همان اندازه سرد و نمور بودند اینجا بزرگ
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چندان مبهوت منظره نشد، چون . شدند هایی چنان مرتفع که در تاریکی گم می اختصاص داده بودند، با سقف
هزار سال پیش، پسرهاي . اند خونین را به این اسم مشهور کردهي  هایی هستند که قلعه ها همان اتاق دانست این می

شدند و قطعات بدنشان به پدرهایشان  شدند؛ روي تختشان چندین تکه می پادشاهان رودخانه در اینجا سالخی می
  .شد فرستاده می

اي او هر ها در پایک به قتل نرسیده بودند، مگر هر چند وقت به دست برادرهایشان، و برادره ولی گریجوي
تزئینات دیوارها را کپک سبز . به خاطر ترس از اشباح نبود که با چندش به اطراف نگاه کرد. دو مرده بودند

ها  ها از آخرین باري که در این اتاق سال. دادند و حصیرها کهنه و پوسیده بودند ها بوي نم می کرده بود، تشک
خوام و  یه تشت آب داغ می«: به عجوزه گفت. کرد میرطوبت به مغز استخوان نفوذ . گذشت باز شده بود می

خدا رحم . هاي دیگه رو روشن کنند که یه خرده سرما رو فراري بده هاي اتاق بگو منقل. اجاق رو روشن کنید
  ».کنه، به یکی بگو که فوراً این حصیرها رو عوض کنه

  .با شتاب رفت» .هر چی شما دستور بدید. بله، سرورم«

فقط ولرم بود و خیلی زود سرد شد، تازه آب . غی که درخواست کرده بود برایش آوردندبعد مدتی آب دا
ها را  وقتی دو نوکر منقل. ها کافی بود دریا بود، اما براي شستن غبار مسافرت طوالنی از صورت و مو و دست

. ش لباس پوشیدي خودش را درآورد و مناسب مالقات با پدر هاي لک سفر گرفته کردند، تیان لباس روشن می
ي سیاه مخمل با نشان کرکن طالئی  تنه اي، نیم هاي نرم سیاه چرمی، شلوار پشمی خاکستري نقره چکمه

به یک . دور گردنش زنجیر باریک طالئی و دور کمرش کمربند چرمی سفید بست. ها روي سینه گریجوي
خنجر را کشید، تیزي . الئی بودسمت خنجر و به سمت دیگر شمشیر درازي بست که غالفش راه راه سیاه و ط

ي کمربندش سنگ چاقو تیزکن درآورد و خنجر را چند بار روي آن  اش را با شست امتحان کرد، از کیسه لبه
یک جفت دستکش سیاه ابریشمی با . دارد هایش را همیشه تیز نگه می کرد که سالح به خودش افتخار می. کشید

وقتی برگشتم انتظار دارم اتاق گرم و حصیرها تمیز «: ها هشدار دادحاشیه دوزي ظریف طالئی پوشید و به نوکر
  ».باشن

هایش در غرش تسلیم ناپذیر دریا  انعکاس قدم. ي مرکزي بازگشت اي به قلعه تیان از راه پل سنگی سرپوشیده
گذشت که هر  هاي دیگري می براي رسیدن به ستون کج و معوج برج دریا، باید از پل. شد در زیر پا گم می

اد شور شرجی، آن را در زیر پا مثل آخري از چوب و طناب ساخته شده بود و ب. تر از قبلی بودند کدام باریک
خیلی . اش بیرون بزند ي راه که رسید، قلبش کم مانده بود از سینه به نیمه. انداخت موجودي زنده به جنبش می

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

وقتی بچه بود، عادت داشت حتی . پاشیدند هاي درازي به اطراف می کوبیدند و کف ها می پائین، امواج به صخره
. رسد ها نمی ها باور داشتند که دست هیچ چیز به آن پسر بچه. ان دوان رد شوددر سیاهی شب از این پل دو

  .تر بودند مردهاي بالغ آگاه

با مشت . اند هاي آهنی، و تیان دید که در سمت دیگر کلونش را انداخته در از چوب خاکستري بود با گلمیخ
چوب تر و کپک زده بود و . د شدي چوب به دستکشش گیر کرد فحشش بلن به روي آن کوبید و وقتی تراشه

  .هاي آهنی زنگ زده بودند گلمیخ

تو «. ي سیاه آهنی و کالهخودي به شکل قوري، در را از داخل باز کرد بعد مدتی نگهبانی با صفحه سینه
  »اي؟ پسره

ه اتاق هاي مدور منتهی ب تیان از پله. مرد کنار رفت» .دم کی هستم از سر راه برو کنار، وگرنه بهت نشون می«
ي پوست فوکی که روي خودش انداخته بود از زیر چانه  عباي کهنه. دید که پدرش کنار منقلی نشسته. باال رفت

هایش را بلند کرد تا  با شنیدن صداي چکمه روي سنگ، فرمانرواي جزایر آهن چشم. تا پاهایش را پوشانده بود
. خیلی هم نحیف بود. تر بود اش کوچک داشت جثهاز آنچه تیان به خاطر . اش را نظاره کند آخرین پسر زنده

اند و هر ذره از  بیالن گریجوي همیشه الغر بوده، اما حاال مثل این بود که انگار خدایان او را در دیگ انداخته
به الغري . اند، تا آنجا که چیزي جز مو و پوست نمانده بود گوشتش را با جوشاندن از استخوان جدا کرده

چشمانش نیز سیاه و تیز . ختی استخوان بود، با صورتی که گوئی از سنگ چخماق تراشیده شدهاستخوان و به س
آن را . هایی سفید کرده بودند بودند، اما گذر زمان و بادهاي شور، مویش را خاکستري دریاي زمستانی با لکه

  .گذشت نبافته بود و از پشت کمرش می

  »نه سال، درسته؟«: لرد بیالن سرانجام گفت

  ».ده«: آورد گفت اش را درمی یان که دستکش پارهت

  »یه پسر گرفتن، حاال چی هستی؟«

  ».از خون شما و وارثتون. یه مرد«

  ».بینیم می«. لرد بیالن غرولند کرد
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  ».بینید می«: تیان قول داد

  ».و حاال به عنوان قاصدش اومدي. استارك همون قدر تو رو داشته که من داشتم. گفتی ده سال«

  ».لرد ادارد مرده، ملکه لنیستر سرش رو برید. از طرف اوننه «

قسم خوردم اون قدر زنده . استارك و اون رابرت، کسائی که دیوارهاي منو با سنگ شکستند هر دو مردن«
ولی سرما و رطوبت هنوز مفاصل منو به درد «. تبسم کرد» .و دیدم. بمونم که به قبر رفتن هر دو شون رو ببینم

  »مثل زمانی که اونا زنده بودن، پس چه فایده؟ندازن،  می

  »...من یه نامه«. تیان جلوتر رفت» .فایده داشت«

پوشوند؟ سرگرمیش  ند استارك این طور بهت لباس می«: کرد حرفش را برید پدرش که کج به او نگاه می
  »این بود که بهت مخمل و ابریشم بپوشونه و تو رو دختر مامانی خودش بکنه؟

اگه از این لباس بدتون میاد، عوضش . من دختر کسی نیستم«. اس کرد که خون به صورتش دویدتیان احس
  ».کنم می

. قدش آن قدر نبود که تیان به خاطر داشت. لرد بیالن خزها را کنار انداخت و برخاست» .کنی عوضشون می«
  »با طال خریده شده یا با آهن؟... اون زنگوله دور گردنت«

ها مجاز بودند که  طبق سنت قدیم، زن... خیلی گذشته بود. فراموش کرده بود.  دست بردتیان به زنجیر طال
کردند  خودشان را با زیورآالت خریداري شده با سکه تزئین کنند، اما جنگجوها تنها جواهراتی را استفاده می

ت بها با آهن به این کار پرداخ. که از جسد دشمن برداشتند، آن هم دشمنی که به دست خودشان کشتند
  .گفتند می

  »بهاش رو با طال دادي، یا آهن؟. سوالی پرسیده شد. شی، تیان مثل یه دوشیزه سرخ می«

  ».طال«: تیان اقرار کرد

شد سر تیان احتماالً  هایش را به زیر گردنبند برد و طوري محکم کشید که اگر زنجیر پاره نمی پدرش انگشت
برام قابل قبول نیست که پسرم مثل یه . ي خودش کرده ه تبر رو معشوقهدخترم ی«: لرد بیالن گفت. شد جدا می

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

از همین «. ها سر خورد زنجیر پاره را به داخل منقل انداخت و زنجیر به میان زغال» .فاحشه خودش رو تزئین کنه
  ».ها تو رو از خودشون کردن پرور کرده و استارك هاي سبز تو رو تن زمین. ترسیدم می

  ».هاي من هنوز نمک و آهن جریان داره ند استارك زندانبان من بود، اما در رگ. نیدک اشتباه می«

ي استارك تو رو مثل یه زاغ  ولی توله«. هایش روي منقل به او پشت کرد لرد بیالن براي گرم کردن دست
  ».هات ارزشش بین چنگول دیده به اینجا فرستاده، با پیغام کم تعلیم

کنه که من مطرح  ارزش نیست و چیزي رو پیشنهاد می که حاملش هستم هیچ کماي  این نامه«: تیان گفت
  ».کردم

  .ظاهراً براي لرد بیالن مضحک بود» هاي تو ارزش قائله؟ یعنی این پادشاه گرگ به مشورت«

من باهاش شکار رفتم، آموزش دیدم، شریک گوشت و شراب بودیم، در کنارش . به من ارزش قائله، بله«
  »...کنه، اون تر نگاه می به من مثل برادر بزرگ. مادش رو کسب کردماعت. جنگیدم

تو به اون برادر . اینجا در پایک نه، نه در برابر گوش من«. پدرش انگشتش را جلوي صورت او گرفت» .نه«
مگه اینکه رودریک و مرون رو فراموش کرده . گی، به پسر مردي که برادرهاي واقعی تو رو به تیغ کشید نمی

  »شی، کسائی که همخونت بودند؟با

رودریک به . در واقع، ند استارك هیچ یک از برادرهاي او را نکشته بود» .کنم من چیزي رو فراموش نمی«
اما چنان ... دست لرد جیسون ملیستر در سیگارد کشته شده بود، مرون زیر آوار برج جنوبی قدیمی له شده بود

تیان . کرد رساند، استارك به همان سرعت همین کار را با آن دو می ها را به هم می چه موج جنگ از قضا آن
هاي ظالمانه و  ي رودریک و شوخی هاي مستانه بیشتر سیلی» .برادرهام خیلی خوب یادمه«: مصرانه گفت

ي راب را درآورد و  نامه» .موقعی هم که پدرم پادشاه بود یادمه«. انتهاي مرون را به خاطر داشت هاي بی دروغ
  ».اعلیحضرت... بخونید. بفرمائید«. ي او گرفتجلو

پس پسره دوباره به من «. هاي سیاهش چپ و راست خواندند چشم. لرد بیالن مهر را شکست و نامه را گشود
  .هاي باریکش لبخند زدند لب» .ده و تنها کاري که باید بکنم اینه که دشمنانش رو نابود کنم تاج می
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. گذره ها می وقتی اونجا سقوط کرد، یه روزه از تپه. به گولدن توث رسیدهتا حاال دیگه راب «: تیان گفت
فقط سر استفورد لنیستر و . کش در ریورران اسیره شاه. هال ارتباطش با غرب قطع شده قواي لرد تایوین در هارن

لنیسترپورت  سر استفورد به میان ارتش راب و. کنه، در غرب مقابل راب هستند سربازهاي خامی که جمع می تازه
اگه خدا با ما باشه، قبل اینکه لنیسترها حتی . دفاع مونده میاد، یعنی وقتی ما از سمت دریا پیاده بشیم شهر بی

  ».متوجه بشن که ما بهشون یورش آوردیم خود کسترلی راك هم شاید سقوط کرده باشه

  ».کسترلی راك هیچ وقت سقوط نکرده«. لرد بیالن غرولند کرد

  .و چقدر شیرین خواهد بود. تیان لبخند زد» .تا حاال«

. پس به این خاطره که راب استارك تو رو بعد این همه مدت پیشم برگردونده«. پدرش به لبخند جواب نداد
  »اش جلب کنی؟ تا شاید رضایتم رو براي نقشه

تخت مال من  مال من، همون طور که پیروزي و به وقتش تاج و» .ي منه، نه راب نقشه«: تیان با غرور گفت
خوام بعد اینکه کسترلی راك  به عنوان پاداش ازتون می. کنم اگه مایل باشید، خودم حمله رو رهبري می«. شه می

هاي  با در اختیار داشتن راك، لنیسترپورت و سرزمین» .رو از لنیسترها گرفتیم، اونو به من بدید تا پایتختم بشه
  .وت و قدرتی بود که نظیرش را خاندان گریجوي هرگز تجربه نکردهبه معناي ثر. طالئی غرب در اختیار او بود

پدرش دوباره نامه را » .گیري براي یه ایده و چند خط دستنوشته، پاداش گزافی براي خودت در نظر می«
زنی و من قراره  فقط اینکه تو به نمایندگی از اون حرف می. گه ي پاداش نمی توله گرگ چیزي درباره«. خواند

نگاه سختش متوجه پسرش » .ده ها و سربازهام رو بهش بدم، در عوض اون بهم یه تاج می قبول کنم و کشتیکه 
  ».ده بهم یه تاج می«: شد تکرار کرد با صدایی که رفته رفته تندتر می. شد

  »...یه انتخاب بد در کلماته، منظورش اینه که«

لرد » .تونه پس گرفته بشه و چیزي که داده شده می. ده پسره بهم یه تاج می. چیزي که منظورشه بیان شده«
  .ور شد کاغذ تا خورد، سیاه شد و شعله. بیالن نامه را داخل منقل روي گردنبند انداخت

  »عقلتون رو از دست دادید؟«. تیان زبانش بند آمده بود
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و من راب دیگه در وینترفل نیستی . مواظب زبونت باش«. ي او زد پدرش محکم با پشت دست روي گونه
من گریجوي هستم، فرمانرواي پایک، پادشاه سنگ و نمک، . پسربچه نیستم که تو این طور باهام حرف بزنی

کنم،  خودم تاجم رو تصاحب می. پردازم من با آهن بهاش رو می. ده فرزند باد دریا، و هیچ کس بهم تاج نمی
  ».همون طور که اورون ردهند پنج هزار سال پیش انجامش داد

پس «: سوخت و با تشر گفت اش هنوز می گونه. ن به خاطر خشم ناگهانی لحن پدرش عقب عقب رفتتیا
تا اینکه جنگ تموم بشه و فاتح به ... ده به خودت پادشاه جزایر آهن بگو، هیچ کس اهمیت نمی. تصاحبش کن

  ».شتهاطراف نگاه کنه و احمق پیري به چشمش بخوره که روي ساحل خودش تاج آهنی به سرش گذا

کنم تا تلو  کنی کشتی جمع می فکر می. من هم احمق نیستم. خب، تو حداقل بزدل نیستی«. لرد بیالن خندید
اما نه از غرب و نه به ... خوام با آتش و خون یه پادشاهی بتراشم تلو خوردنشون تو لنگرگاه رو تماشا کنم؟ می

بله، شاید . لرد تایوین زیاد از حد مکاره کسترلی راك زیادي مستحکمه و. درخواست پادشاه راب پسربچه
مطمئناً به اون ... اي دهنم آب افتاده ي دیگه من براي میوه. نه. لنیسترپورت رو گرفتیم، اما محاله حفظش کنیم

  ».اندازه شیرین و آبدار نیست، اما رسیده آویزونه و کسی مراقبش نیست

  .شد خواست که بپرسد، ولی خودش دیگر متوجه کجا؟ تیان می
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. افشان ي خون دار را شیراك کیا گذاشته بودند، یعنی ستاره ها اسم دنباله داترك

گفتند که بدشگون است، اما دنریس تارگرین اولین بار آن  پیرمردها زیر لب به هم می
با شگفتی . را شبی دیده بود که کال دروگو را سوزانده بود، شب بیداري اژدهاهایش

خدایان فرستادنش تا راه . قراول صعود منه این پیش: گفت شد و به خودش می آسمان شب خیره میدر قلبش به 
  .رو به من نشون بده

هاي سرخ  اون راه به زمین«. با این وجود وقتی افکارش را به زبان آورد، کنیزش دوریا خودش را باخت
  ».گن یه جاي خشن و هولناکه سوارکارها می. رسه، کالیسی می

هر چند در واقع تنها راهی بود ... ».کنه راهیه که ما باید بریم دار اشاره می مسیري که دنباله«: صرار کرددنی ا
  .که به رویش باز بود

اولین . ها نام داشت جرئت نداشت که به به شمال بچرخد و به میان اقیانوس علفی برود که دریاي داترك
کشت و بقیه را به اسارت  بلعید، جنگجوها را می ا میپوش او ر خوردند، گروه ژنده کاالساري که برمی

کمتر از آن بودند که . سرزمین مردم بره در جنوب رودخانه نیز به همین ترتیب به رویشان بسته بود. گرفت می
. ها نداشتند ها چندان دلیلی براي دوست داشتن آن طلب از خودشان دفاع کنند و الزاري حتی در برابر قومی صلح

توانست در مسیر رودخانه به بنادر میرین و یونکائی و آستاپور برود، اما راکارو هشدار داد که کاالسار  شاید می
هاي باز در  عفونت بازارهاي انسان، مثل زخم. پونو به آن مسیر رفته و هزاران اسیر را براي فروش با خودش برده

چرا باید از پونو بترسم؟ اون کوي دروگو «: دنی معترض شد. یافت داران گسترش می طول سواحل خلیج برده
  ».بود و با من همیشه با محبت صحبت کرده

اون اولین . کشه کرد، کال پونو شما رو می کو پونو با شما با محبت صحبت می«: سر جورا مورمونت گفت
  ».شما صد تا دارید. ده هزار جنگجو باهاش رفتند. کسی بود که دروگو رو ترك کرد

: متذکر شد. بقیه زن و پیرمردهاي مریض و پسرهایی هستند که موهاشون رو تا به حال نبافتند. رمنه، چهار تا دا
  ».من اژدها دارم«

 دنریس
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سازه، البته پونو بیشتر احتمال داره که اونا رو  یه ضربه با ارخ کارشون رو می. چند تا جوجه«: سر جورا گفت
. شه قیمت گذاشت روي اژدهاي زنده نمی. تر بودند شتخم اژدهاهاي شما از یاقوت با ارز. براي خودش برداره

  ».ي من خواد، ملکه هر کسی که اونا رو ببینه، براي خودش می. شه در تمام دنیا تنها سه تا از اونا پیدا می

به خاطر ایمان و احتیاج او متولد شده بودند، از مرگ شوهر و پسر به دنیا » .اونا مال منن«: با حرارت گفت
هاي  ها از پستان ها رفته بود و آن موقع تولدشان دنی به میان شعله. و میري ماز دور مغ جان گرفته بودنداش  نیامده

  ».گیره تا زنده هستم کسی اونا رو ازم نمی«. متورمش شیر نوشیده بودند

برید که  باید به جایی. شون همین طور کال ژاکو و بقیه. مونید اگه به کال پونو برخورد کنید زیاد زنده نمی«
  ».اونا نرفتند

ها توافق داشت،  هاي رك مورمونت با نشانه و وقتی مشورت... دنی او را اولین عضو گارد خودش نامیده بود
موهایش در تل آتش دروگو . اي شد مردمش را دور هم جمع کرد و سوار مادیان نقره. مسیرش مشخص بود

ها را به او پوشاندند، همان راکار که دروگو  ي داتركسوخته بود، براي همین کنیزهایش پوست شیر سفید دریا
ساخت، پوست آن مثل ردائی از روي  اش می سر مخوف آن کالهی براي پوشاندن سر برهنه. کشته بود

هاي تیز سیاهش را به یال شیر فرو برد و دمش را دور  لااژدهاي کرمی چنگ. هایش به پشت آویزان بود شانه
  .ا جاي همیشگی خودش را در کنار دنی اشغال کردبازوي دنی گره زد، سر جور

ها قبالً افراد  آن. حرفی زده شد، هیچ اعتراضی نشد» .کنیم دار رو تعقیب می ما دنباله«: دنی به کاالسارش گفت
  .ها قانون بود حرفش براي آن. گفتند به او ناسوخته و مادر اژدها می. دروگو بودند، ولی اکنون مال او بودند

هاي  دنی خیلی زود به صحت گفته. بردند کردند و روز از آفتاب به زیر چادرهایشان پناه می میشب حرکت 
هاي مرده و در حال مرگ در پشت سرشان باقی  ردیفی از اسب. سرزمین مهربانی نبود. دوریا پی برد

براي دنی پیرها و ي دروگو را تصاحب کرده بودند،  هاي گله گذاشتند، زیرا پونو و ژاکو و دیگران بهترین می
. ها نیز همچنین در مورد انسان. ها را باقی گذاشته بودند ها و بد اخالق ها، از کارافتاده ها و شل ها، مریض نحیف

هر چقدر هم . نباید ترس، ضعف یا شک نشون بدم. ي اتکاشون باشم اونا قوي نیستند، براي همین باید نکته
کرد از  احساس می. ي دروگو رو ببینن کنن باید تنها ملکه نگاه میخوف به دلم نشسته باشه، وقتی به صورتم 

  .اگر هم واقعاً دختر بودن را تجربه کرده، آن دوران دیگر گذشته بود. تر است چهارده سال بزرگ
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دندانی با چشمان آبی کدر، از شدت خستگی از روي  پیرمرد بی. سه روز بعد آغاز حرکت، اولین شخص مرد
هاي خون دور جسدش جمع  مگس. یک ساعت بعد کارش تمام شد. ر توان برخاستن نداشتزین افتاد و دیگ

هیچ مردي نباید بیشتر از . از وقتش گذشته بود«: ایري گفت. کردند ها منتقل می شدند و بخت بد او را به زنده
ده سوار بر اسب به ترین اسبشان را بکشند تا مر دنی گفت که ضعیف. سایرین موافق بودند» .هاش عمر کنه دندون

  .سرزمین شب وارد شود

هاي پر از درد مادرش تمام روز ادامه داشت، اما کاري  شیون. دو شب بعد، نوبت به دختر نوزادي رسید
انتهاي سرزمین شب، سهم او  علفزار سیاه بی. تر از آن بود که سواري کند؛ طفلکی بچه کوچک. شد کرد نمی

  .شد نبود؛ باید دوباره متولد می

هاي کم  سرزمین خشک و غیر قابل سکونتی بود، با تپه. شد و آب کمتر در برهوت سرخ علوفه کم پیدا می
. هاي مرده بودند گذشتند، به خشکی استخوان هایی که می رودخانه. هاي لخت فرسوده از باد ارتفاع و دشت

هایی  اي مرده در تودهه ها و درخت کردند که زیر صخره اي سختی قناعت می هایشان به علف قهوه اسب
یافتند، تنها  اي نمی فرستاد، اما چاه یا چشمه دنی سوارکارانی را براي گشت زدن جلوي ستون می. روئید می

هر چه بیشتر به عمق برهوت . شدند تر می عمق و راکد بودند و زیر خورشید داغ کوچک هاي تلخی که کم برکه
اگر خدایانی ساکن این سرزمین بدوي تشکیل یافته . شد ن بیشتر میي بینشا تر و فاصله ها کوچک رفتند، برکه می

  .از سنگ و شن و رس سرخ بودند، خدایان خشن خشکی بودند و گوششان به دعاي باران کر بود

ي مادیانی که قبایل سوارکار بیش از آن عاشقش  شراب زودتر از همه تمام شد، و خیلی زود شیر ترشیده
شکارچیان صیدي نیافتند و گوشت اسب مرده تنها . ن و گوشت خشکشان نیز ته کشیدسپس ذخایر نان په. بودند

ها  ها و ابله هاي ضعیف، پیرزنان چروکیده، مریض بچه. مرگ پشت مرگ. کرد چیزي بود که شکمشان را پر می
اش  طالیی دوریا الغر شد و چشمانش گود افتاد، و موي ظریف. شان را گرفت ها، سرزمین ظالم همه احتیاط و بی

  .مثل کاه شکننده شد

هایشان شقاق برداشت و خون  هایش خشکید، نوك شیر پستان. کشید دنی به پاي بقیه گشنگی و تشنگی می
شد تا اینکه به باریکی و سختی یک شاخه شد، اما چیزي که نگرانش  ریخت، هر روز گوشت بدنش آب می می
مادرش موقعی . ده بود، برادر شکوهمندش ریگار نیز همچنینپدرش قبل تولد او کشته ش. کرد اژدهاها بودند می

سر ویلم دري مهربان، کسی که او را به . کرد مرده بود آورد و طوفان در خارج بیداد می که او را به این دنیا می
برادرش ویسریس، . ي نوعی بیماري شده بود نوعی دوست داشت، وقتی دنی خیلی کوچک بود به تدریج طعمه
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دنی قسم . اش، خدایان همه را گرفته بودند و که خورشید و ستارگانش بوده، حتی پسر به دنیا نیامدهکال دروگ
  .گیرن نمی. گیرن اژدهاهام رو نمی: خورد

هاي نحیفی نبودند که خرامیدنشان را روي دیوارهاي ویالي ایلریو در پنتاس دیده  تر از گربه اژدهاها بزرگ
ي ظریفی از پوستی شفاف بود، با  شد، هر بال پرده پهنایشان سه برابر طول می. گشودند تا اینکه بال می... بود

شد که حجم  کردي معلوم می وقتی بهشان دقت می. هاي نازك دراز هاي دلنشین، کشیده شده بین استخوان رنگ
در کرد که چق داد به این فکر می وقتی با دست بهشان غذا می. هاست ي بدنشان گردن و دم و بال عمده

در برابر هر . خوردند ها غذا بدهد، چون اژدهاها نمی کرد به آن البته وقتی سعی می. موجودات کوچکی هستند
تا ... گرفتند زد، اما غذا را نمی شد، دود از دماغشان بیرون می ي خونین گوشت اسب، فس فسشان بلند می لقمه

  .ه گفتهاینکه دنی به خاطر آورد که ویسریس وقتی بچه بودند به او چ

  .خورند فقط انسان و اژدها گوشت پخته می

وقتی به کنیزهایش سپرد که گوشت اسب را آن قدر بپزند که سیاه شود، اژدهاها مثل مار با گردنشان حمله 
ي گوشت سرخ شده باشد، آن وقت هر روز چند برابر وزنشان  تنها کافی بود که رویه. کردند و با اشتها دریدند

ها و حرارتی بود که از  دنی عاشق صافی فلس. نجام شروع به رشد کردند و نیرومندتر شدندبلعیدند و سرا می
  .خیزد رسید از بدنشان بخار برمی هاي سرد به نظر می زد؛ چنان محسوس که در شب ها بیرون می آن

ایري و . اش سوار شود کرد که روي شانه افتاد، یک اژدها را انتخاب می هر روز عصر که کاالسار راه می
هایشان آویزان بود، و درست پشت سر دنی  کردند که بین اسب ژیکوي دو تاي دیگر را در قفس چوبی حمل می

  .شان بود تنها راه آرام نگه داشتن. آمدند، طوري که دنی هیچ وقت دور از نظر نباشد می

خدایان والریاي  روي اژدهاهاي اگان اسامی«: هایش گفت یک صبح بعد از سفر طوالنی شبانه به همخون
اژدهاي ویسنیس وگار بود، سهم رینیس مراکسس بود و اگان سوار بلریون، رعب سیاه، . کهن گذاشته شده بود

م وگار اون قدر داغ بود که زره می. شد می کرد و کسی رو که توش بود  ي یه شوالیه رو ذوب می گن د
هاش اون  هاش بود، طول بال شش به سیاهی فلسآت... داد و بلریون پخت، مراکسس اسب رو درسته قورت می می

  ».نداخت گذشت روي تمام شهر سایه می قدر بود که وقتی از باالي یه شهر می
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هاي  هایش رگه ترین بین سه تا سیاه براق بود، فلس بزرگ. هاي او نگاه کردند ها با اضطراب به جوجه داترك
کالیسی، این بلریونه که اونجا «: آگو زمزمه کرد. ر بودهایش جو ها و شاخ رنگی داشت که با بال ارغوانی خوش

  ».نشسته، دوباره برگشته

اي خواهد  اش اسم تازه شاید حرفت درست باشه همخون من، اما براي زندگی تازه«: دنی با وقار جواب داد
فتخار برادر شه، به ا سبز ریگال می. کنم که خدایان گرفتند شون اسامی کسانی رو انتخاب می براي همه. داشت

ویسریس سنگدل و ضعیف و . زنم کرمی و طالیی رو ویسریون صدا می. دنت مرد دلیرم که در ساحل سبز تراي
  ».شه که برادرم تواناییش رو نداشت اژدهاش چیزي می. ترسو بود، اما به هر حال برادرم بود

  »و جونور سیاه؟«: سر جورا مورمونت پرسید

  ».سیاهه دروگونه«

اطرافشان زمین مدام . مرد رفت و می گرفتند، کاالسارش تحلیل می که اژدهاهایش جان میاما هر قدر 
آمدند، تعدادشان چنان کم شد که  ها سر راه از پا درمی حتی علف شیطانی کمیاب شد؛ اسب. شد تر می مفلوك

گذشت  رسنگی که میدوریا دچار تب شد و با هر ف. دادند برخی از مردم او به ناچار پیاده مسیر را ادامه می
هاي خونی زدند، موهایش دسته دسته ریخت، و عصر یک روز  هایش تاول ها و دست لب. شد تر می حالش وخیم

ژاگو گفت باید او را رها کنند یا روي زین ببندند، اما دنی شبی در دریاي . توانایی سوار اسب شدن را نداشت
به او آموخت تا به کمک آن دروگو دنی را بیشتر دوست  ها را به یاد آورد که دختر الیسی رموزي را داترك

ي تر سرد کرد و آن قدر دستش را نگه  به دوریا از مشک خودش آب داد، پیشانیش را با پارچه. داشته باشد
  .ي پیشروي داد تنها آن زمان بود که به کاالسار اجازه. داشت که لرزان مرد

ها را به جهنم  دار آن شروع کردند به زمزمه کردن که دنبالهها  داترك. دیدند اثري از مسافرین دیگر نمی
زدند، دنی پیش سر جورا  هاي سیاه بادخورده اردو می اي از صخره صبح یک روز که در میان توده. کشانده است
  »گم شدیم؟ این برهوت انتهایی نداره؟«: رفت و پرسید

هاي کمی  کاروان. ت تاجرین رو دیدم، علیاحضرتهاي رسم شده به دس نقشه. انتها داره«: او خسته جواب داد
یی تی، . هاي بزرگی در شرق وجود دارند، و شهرهایی پر از شگفتی شن، درسته، اما پادشاهی از این مسیر رد می

  »...کارت، آشائی در مجاورت سایه
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  »مونیم که ببینیمشون؟ اون قدر زنده می«

صورت شوالیه گرفته و » .تره داشتم راهمون سخت از چیزي که جرئت تصورش رو. گم بهتون دروغ نمی«
هاي کال دروگو روي لگنش برداشته بود، تا به حال بهبود کامل  زخمی که شب نبرد با همخون. فرسوده بود

رود و موقع سواري ظاهراً قوز  اش درهم می دید که موقع سوار شدن بر اسب چطور قیافه نیافته بود؛ دنی می
دونم که اگه برگردیم سرنوشت  اما به یقین می... این راه ادامه بدیم سرنوشتمون شوم باشهشاید اگه به «. کرد می

  ».شومی داریم

شاید یه . باید به خاطر اون هم قوي باشم. داد لبخندش به دنی قوت قلب می. ي او را بوسید دنی به نرمی گونه
  .شوالیه باشه، اما من از تبار اژدها هستم

تقریباً خالی  انهایش داد، اما مشک سوزاند و بوي گوگرد می کردند از شدت داغی میي بعدي که پیدا  برکه
اش بهتر نشد، اما آب آب بود و  مزه. ها خنک کردند و ولرم نوشیدند ها و دیگچه ها آب را در خمره داترك. بود
ودند و برهوت هنوز یک سوم نفراتشان را از دست داده ب. دنی با عجز به افق نگاه کرد. شان عطش بودند همه

: نگاهش را به خط روي آسمان بلند کرد و با خودش گفت. انتها در مقابلشان گسترده بود خالی و سرخ و بی
نصف دنیا رو پیمودم و شاهد تولد اژدهاها بودم تنها براي اینکه تو این . کنه دار امیدواري منو مسخره می دنباله

  .شد صحراي خشن داغ با اونا بمیرم؟ باورش نمی

خواست  گذشتند، سپیده دمید و دنی می ي زمین سخت سرخ می ي ترك برداشته روز بعد، موقعی که از پهنه
یه شهر کالیسی، یه شهر به سفیدي ماه و به «: هایش به تاخت آمدند و داد زدند دستور اردو زدن بدهد که گشتی

  ».ي حداکثر یک ساعت سواري به فاصله. زیبایی یه دوشیزه

  ».بدیدنشونم «

ي مواج سفیدي از حرارت چنان زیبا به نظر  هایش پشت الیه وقتی شهر در برابرش پدیدار شد، دیوارها و برج
  »دونید که اینجا احتماالً کجاست؟ سر جورا؟ می«. بیند رسیدند که دنی یقین داشت سراب می می

  ».همه به شرق سفر نکرده بودمتا به حال این . ي من نه، ملکه«. ي تبعیدي با خستگی سر جنباند شوالیه
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دادند، فرصتی براي بهبودي و تجدید قوا، و دنی با  ي استراحت و امنیت می دیوارهاي دوردست سفید مژده
هاي من، جلوتر از ما برید  همخون«. هایش رو کرد به جایش به همخون. خواست به سمتشان بدود تمام وجود می

  ».نوع استقبالی باید انتظار داشته باشیم و اسم این شهر رو کشف کنید، و اینکه چه

  ».اطاعت کالیسی«: آگو گفت

از کمربندش آرخ هاللی بزرگی . راکارو از روي زین پایین پرید. بازگشت سوارکارهایش زیاد طول نکشید
یدا اسم و خدایی براش پ. این شهر مرده، کالیسی«. آویزان بود که دنی موقع همخون نامیدنش به او هدیه داده بود

  ».وزه ها می ها شکسته، فقط باده که بین خیابون نکردیم، دروازه

از همچین جایی باید دوري . گیرن ها جشن می وقتی خدایان رفته باشن، ارواح خبیث شب«. ژیکوي لرزید
  ».دونن همه می. کرد

  ».دونن همه می«: ایري موافق بود

اي قدیمی رد شد  ي دروازه رتمه از زیر طاق خرد شدهدنی به پهلوي اسبش زد و جلوتر از همه، با یو» .من نه«
  .تر آمدند ها آهسته هایش دنبالش کردند و سپس، سایر داترك سر جورا و همخون. و وارد خیابان خلوتی شد

شد تشخیص داد که شهر چه مدت متروکه بوده، اما دیوارهاي سفیدي که از دور آن قدر زیبا بودند، از  نمی
هاي باریک  داخل شهر، هزار توي پیچ در پیچی از کوچه. ریزند اند و می رك برداشتهنزدیک مشخص شد که ت

همه چیز سفید بود، انگار مردمی . ها کم بود، نمایشان ساده و گچی بود و پنجره نداشتند ي ساختمان فاصله. بود
اي گذشتند که  هاي آفتاب خورده از جلوي توده. ها نداشتند که ساکن اینجا بودند هیچ شناختی از رنگ

در محل تالقی شش کوچه، دنی از . شد ها بود و جاهاي دیگر آثار محو آتش دیده می هاي بعضی از خانه ویرانه
ي مفقود  مجسمه. ها قبالً از این مکان بازدید کرده بودند ظاهراً داترك. مقابل یک ستون خالی مرمر گذشت

شاید صد بار از مقابلش رد شده بود و . اترك ایستاده بودشاید همین حاال بین سایر خدایان مسروقه در وییس د
  .اش ویسریون فیس کرد روي شانه. هیچ توجهی نکرده بود

هایش  جلوي بقایاي کاخی که غارت شده بود اردو زدند؛ روي میدان فرسوده از بادي که از میان سنگفرش
برخی با اکراه رفتند، اما به هر حال . تادها فرس دنی کسانی را براي جستجوي ویرانه. علف شیطانی روییده بود

هایش پر از  دست. و مدت کوتاهی بعد از آن، پیرمردي که زخم روي صورتش داشت شاد برگشت... رفتند

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

ریز و چروکیده بودند، اما مردمش همدیگر را هل دادند و با حرص دست دراز کردند، دهانشان را . انجیر بودند
  .یدندبا میوه پر کردند و با شوق جو

اي پنهان  هاي سري ي باغ ي دیگري برگشتند که پشت درهاي بسته هاي میوه ي دیگري با خبر درخت عده
ها و انگورهاي ریز سبز، و ژاگو چاهی کشف کرد که  آگو حیاطی را به او نشان داد که پر بود از تاك. بودند

. ی که دفن نشده بودند، سفید و شکستههای هاي مرده ولی استخوان نیز یافتند، جمجمه. آبش زالل و سرد بود
  ».هاست نباید اینجا بمونیم کالیسی، اینجا محل سکونت اون. اشباح، اشباح مخوف«: ایري زیر لب گفت

با ژیکوي برو و کمی شن تمیز براي حمام «. تره و انجیر مهم» .تره اژدها از شبح قوي. من ترسی از شبح ندارم«
  ».ن چرندیات سرم رو درد نیارگرفتن من پیدا کن و دیگه با ای

اینجا آب و . هایش تعمق کرد در سرماي چادرش، دنی گوشت اسب را روي منقل کباب کرد و روي گزینه
شد  چقدر خوشایند می. ها تا تجدید بنیه کنند غذا براي تامین کردنشان وجود داشت؛ و علف کافی براي اسب

ي باغ بگردد، انجیر بخورد، هر چقدر که دوست داشت  سایهکه هر روز در مکانی ثابت از خواب برخیزد، زیر 
  .آب خنک بنوشد

ها بدنش را  هایی پر از شن سفید بازگشتند، دنی لخت شد و گذاشت که آن وقتی ایري و ژیکوي با ظرف
دنی دست روي » .گرده، کالیسی موهاتون داره برمی«: کرد گفت ژیکوي وقتی شن را از پشت او پاك می. بسابند
زدند و  کردند و روغن می را دراز می انمردهاي داترك مویش. کشید، رویش جدید را حس کرد سرش

شاید من هم باید همین کار رو بکنم تا بهشون یادآوري بشه . کردند بافتند، و تنها موقع شکست کوتاهش می می
الفی که کمتر مردي  کال دروگو بدون کوتاه کردن مویش مرده بود؛. که قدرت دروگو حاال در من زنده شده

  .توانست بزند می

. هاي سبزش را گشود و نیم قدم به هوا برخاست، سپس تاالپ روي قالی افتاد سمت دیگر چادر، ریگال بال
من هم اگه بال داشتم، دوست . بعد فرود، دمش را با خشم چپ و راست زد، سرش را بلند کرد و جیغ کشید

سعی کرد که . شدند رفتند پشت اژدها سوار می ، موقعی که به جنگ میهاي قدیم تارگرین. داشتم که پرواز کنم
شد،  ي کوه می مثل ایستادن بر روي قله. احساسش را تصور کند، گرفتن گردن یک اژدها و به اوج آسمان رفتن

تونم ببینم  ي کافی باال برم، حتی هفت پادشاهی رو هم می اگه به اندازه. شد تمام دنیا زیر پا گسترده می. حتی بهتر
  .دار رو لمس کنم تونم دست دراز کنم و دنباله و می
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: دنی دستور داد. ي ورود است ایري خیاالتش را پاره کرد که اطالع دهد سر جورا مورمونت منتظر اجازه
راکار خیلی از دنی . پوست شیر را دور خودش پیچید. کرد پوست سائیده شده با شنش گز گز می» .بیارش تو«

  .وده، براي همین پوست براي پوشاندن هر چیزي که الزم بود کافی بودتر ب بزرگ

توانست در مشت پنهانش کند و  آن قدر کوچک بود که می» .براتون هلو آوردم«: سر جورا زانو زد و گفت
د، آهسته خور. زیادي رسیده بود، اما وقتی اولین گاز را زد، چنان شیرین بود که از ذوقش کم مانده بود داد بزند

  .کرد که آن را از کدام درخت چیده؛ از یک باغ نزدیک دیوار غربی از هر لقمه لذت برد، سر جورا تعریف می

خدایان لطف داشتند که ما رو به اینجا «. هایش را چسبناك کرده بود ي هلو گونه شیره» .میوه و آب و سایه«
  ».هدایت کردند

سرزمین سرخ با ضعفا مهربان . تر بشیم تراحت کنیم که قويما باید اون قدر اینجا اس«: شوالیه اصرار داشت
  ».نیست

  ».گن اینجا شبح داره کنیزهام می«

  ».بریم ریم اونا رو با خودمون می هر جا که می. هر جا بریم شبح داره«: سر جورا گفت

ال من رو م. اسم شبح خودتون رو بهم بگید، جورا«. ویسریس، کال دروگو، پسرم ریگو، همیشه با منن. بله
  ».شناسید شون رو می همه

  ».اسمش الینیس بود«. احساس شد صورتش خیلی بی

  »همسرتون؟«

  ».زن دومم«

فقط همین قدر در «. خواست واقعیت را بداند دنی دید که صحبت از او براي سر جورا دردناك است، اما می
  »زیبا بود؟«. را به جایش برگرداندهایش سر خورد و دنی آن  پوست شیر از روي یکی از شانه» گید؟ موردش می

اولین بار که دیدمش، فکر «. ي دنریس چشم برداشت و به صورتش نگاه کرد سر جورا از شانه» .خیلی زیبا«
ترین دختر  کوچک. اصالتش خیلی برتر از من بود. ایه که به زمین اومده، خود دوشیزه که تجسم یافته ههکردم ال
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. ي گارد شاهنشاهی پدرتون بود، عموي بزرگ زنم بود گاو سفید که فرمانده. اولدتاونتاور از  لرد لیتون هاي
  ».تاورها خاندانی باستانی هستند، خیلی ثروتمند و خیلی مغرور هاي

  ».تاورها از کسانی بودن که به پدرم وفادار موندن یادمه، ویسریس گفت هاي. و وفادار«: دنی گفت

  ».درسته«

  »رتیب داد؟پدرتون ازدواج رو ت«

  ».سرتون رو درد نمیارم. ایه، علیاحضرت داستان طوالنی و کسل کننده... نه، ازدواج ما«

  ».لطفاً. اي ندارم من کار دیگه«

ي داستان رو  باید ازش درك داشته باشید تا بقیه... وطن من«. سر جورا اخم کرد» .هر چی شما دستور بدید«
هاي بلند رو تصور کنید،  هاي پیر پر پیچ و خم و کاج بلوط. افتاده استي خرس زیبا ولی دور جزیره. متوجه بشید

هاي خاکستري که خزه مثل ریش ازشون آویزونه، جویبارهاي خنکی که  هاي خاردار پر از شکوفه، صخره بوته
ش رو ها از الوارهاي عظیمی ساخته شده و یه حصار خاکی دور تاالر مورمونت. ریزند هاي پرشیب پائین می از تپه
جزیره خیلی . گیرن کنند و از دریا ماهی می ي ساحل زندگی می به جز چند زارع، مردم من در حاشیه. گرفته

  .هاي ما چقدر هولناکه، کالیسی تونید تصور کنید که زمستان شمالیه و نمی

زارعین  و دخترهاي هاهاي ماهیگیر از زن. با این حال، از جزیره راضی بودم و هیچ وقت کمبود زن نداشتم
من زود ازدواج کردم، عروسم انتخاب پدرم بود، یه گالور از . سهم خودم رو داشتم، قبل و بعد ازدواجم

. اش معمولی بود، ولی محبت داشت قیافه. ده سال یا یه چیزي نزدیک به این، زن و شوهر بودیم. وود موت دیپ
هر چند روابط ما از روي وظیفه بود تا  فکر کنم بعد مدتی نسبت بهش یه جور احساس عاشقانه پیدا کردم،

  ».خیلی زود مرد. ي آخر بهبود نیافت دفعه. سه بار سعی کرد یه وارث به من هدیه کنه و سقط کرد. عاطفه

  ».متاسفم، واقعاً«. هایش را فشرد دنی دستش را روي دست او گذاشت و انگشت

بود، بنابراین من خودم فرمانرواي جزایر آهن  اون موقع پدرم دیگه سیاه پوشیده«. سر جورا با سر تشکر کرد
ي  پیشنهاد ازدواج کم نداشتم، اما قبل اینکه فرصت تصمیم داشته باشم، لرد بیالن گریجوي علیه. شده بودم

جنگ نهائی در پایک . غاصب قیام کرد و ند استارك براي کمک به دوستش پرچمدارهاش رو احضار کرد
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در دیوار پادشاه بیالن شکاف باز کردند، یه روحانی از میر اولین کسی بود که اندازهاي رابرت  وقتی سنگ. بود
  .به این خاطر افتخار شوالیه شدن رو کسب کردم. وارد شد، اما من زیاد عقب نموندم

اونجا بود که . رابرت براي اینکه پیروزیش رو جشن بگیره، دستور داد یه مسابقه خارج لنیسپورت برگزار بشه
ي برادرهاش  از اولدتاون همراه پدرش اومده بود که شاهد مبارزه. دیدم؛ یه دوشیزه نصف سن خودمالینیس رو 

اش رو براي مسابقه به من اعطا  دچار جنون آنی شدم و ازش خواستم هدیه. تونستم چشم ازش بردارم نمی. باشه
  .کردم که درخواستم رو بپذیره، ولی پذیرفت م هم فکر نمیتکنه؛ تو خیاال

ي الینیس  ولی وقتی هدیه. ي مسابقات نبودم جنگم کالیسی، اما هیچ وقت شوالیه به خوبی هر کسی میمن 
لرد جیسون ملیستر و یان . ي نیزه رو بردم پشت سر هم مسابقه. اي بودم دور بازوم گره خورده بود، مرد دیگه
بور، حتی سر  د ونت، استرانگسر رایمن فري، برادرش سر هاستین، لر. رویس برنزي مقابل من سرنگون شدند
دور آخر با جیمی لنیستر نه نیزه شکستم و . شون رو از اسب انداختم بارس بالنت از گارد شاهنشاهی، همه

ي عشق و زیبائی رو روي سر الینیس  من تاج ملکه. اي نگرفتیم، پادشاه رابرت تاج قهرمان رو به من داد نتیجه
ي شراب  به اندازه. فتخار گرفتن دست دخترش رو درخواست کردمگذاشتم و همون شب پیش پدرش رفتم و ا

ما در . حقش بود که با تحقیر درخواستم رد بشه، اما لرد لیتون خواهش منو پذیرفت. از افتخار مست بودم
  ».لنیسپورت ازدواج کردیم و دو هفته، من شادترین مرد در این دنیاي پهناور بودم

خاطر دروگو که خورشید و ستارگانم بود، کسی مثل من هم سهم بیشتري از به » تنها دو هفته؟«: دنی پرسید
  .شادي داشته

. وطنم براي الینیس خیلی دلسرد کننده بود. ي خرس بود دو هفته مدت سفر دریائی ما از لنیسپورت تا جزیره«
ما بال ماسکه . نبودي من چیزي بیشتر از یه تاالر دراز چوبی  خیلی سرد، خیلی نمور، خیلی دور افتاده، قلعه
اومد،  اي پیش ما نمی گذشت و هیچ خواننده یه فصل کامل می. نداشتیم، تئاتر، مجلس رقص یا فستیوال نداشتیم

آشپز من چیزي جز کباب و . هاي غذا آزار دهنده بودند حتی وعده. شد هیچ زرگري تو جزیره پیدا نمی
  .براي ماهی و آهو رو از دست داد هاي خودش بلد نبود و الینیس خیلی زود اشتهاش خورشت

ي چنگ  زندگیم به لبخندهاش خوش بود، براي همین از اون همه راه یه آشپز جدید از اولدتاون و یه نوازنده
. کردم، اما هیچ وقت کافی نبود خواست براش پیدا می زرگر، جواهرساز، خیاط، هر چی می. از لنیسپورت آوردم

یه کشتی قشنگ براش ساختم و براي شرکت . نیه، از هر چیز دیگه فقیرهجزایر خرس از نظر خرس و درخت غ

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

هاي سنگین از  ها به لنیسپورت و الدتاون رفتیم، یا گاهاً به براوس که اونجا قرض ها و فستیوال در جشن
وقتی دست و قلبش رو تصاحب کردم یه قهرمان مسابقه بودم، براي همین به خاطر . گرفتم خورها می نزول

دیگه هیچ وقت ندرخشیدم و هر . اي شرکت کردم، اما جادو از بین رفته بود هاي دیگه یش در مسابقهدلخوش
پرداختم یا جایگزین  باخت به معناي از دست دادن یه دست زره و یه اسب جنگی بود، که باید غرامتش رو می

یم، اما خیلی زود شرایط از قبل سرانجام اصرار کردم که به خونه برگرد. مخارج از حد توان خارج بود. کردم می
زدم  تونستم پول آشپز و نوازنده رو بدم و الینیس وقتی حرف از گرو گذاشتن جواهراتش می دیگه نمی. بدتر شد

  .داد اختیارش رو از دست می

تا الینیس بتونه جواهرات، نوازنده و . به خاطر طال. کارهائی کردم که از گفتنش شرم دارم... باقی داستان
ي  وقتی شنیدم ادارد استارك داره به جزیره. در نهایت به قیمت تمام زندگیم تموم شد. زش رو حفظ کنهآشپ

خرس میاد، اون قدر شرافتم رو از دست داده بودم که به جاي روبرو شدن با قضاوتش، ترجیح دادم الینیس رو 
به الیس فرار کردیم، جایی که براي . به خودم گفتم هیچ چیز جز عشق ما ارزش نداره. رمبید بعبا خودم به تب

  ».م رو فروختم گذران زندگیمون کشتی

با . فهمید صدایش سرشار از غصه بود و دنی اکراه داشت که بیشتر از این فشار بیاورد، اما باید آخرش را می
  »اونجا مرد؟«: مهربانی پرسید

ها  وقتی در راین با براوسی. ت بشمطالي من نیم ساله تموم شد و مجبور شدم وارد خدم. تنها در نظر من«
ي ارشده و  گن حاال صیغه می. ر به اسم ترگار ارمولن رفتاتجال ملوكجنگیدم، الینیس به ویالي یکی از  می

  ».ترسه حتی همسر تاجر ازش می

  »ازش متنفرید؟«. دنی از وحشت زبانش بند آمده بود

  ».کنم خیلی احساس خستگی می. ي من لطفاً عفوم کنید، ملکه. تقریباً همون قدر که عاشقشم«

. کرد نتوانست جلوي خودش را بگیرد ي چادر را بلند می ي مرخص شدن داد، اما وقتی او پرده به او اجازه
  »اي داشت؟ لیدي الینیس شما چه قیافه«: صدایش کرد و آخرین سوال را پرسید

راحت «. تعظیم بلندي کرد» .یسراستش کمی به شما شباهت داشت، دنر«. سر جورا با اندوه لبخند زد
  ».ي من بخوابید، ملکه
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بسیاري از چیزهایی که درست . به من شباهت داشت. تر دور خودش کشید دنی لرزید و پوست شیر را محکم
اش نه، بلکه  منو مثل اون دوست داره، مثل یه شوالیه نسبت به ملکه. خواد منو می. داد شد توضیح می متوجه نمی

ي  سعی کرد خودش را در آغوش سر جورا تصور کند، بوسیدن او، ارضاي او، اجازه. ه زنمثل مرد نسبت ب
  .کرد بست، صورت او به صورت دروگو تغییر می هایش را می وقتی چشم. اي نداشت فایده. دخول

میري ماز دور مغ قسم . کال دروگو خورشید و ستارگانش بوده، اولین مرد او، و شاید بهتر بود آخرین باشد
خواست؟ و کدام مرد  ي زنده به دنیا نخواهد آورد و کدام مرد همسر عقیم می خورده بود که دنی هیچ وقت بچه

امید رقابت با دروگو را داشت، با کسی که وقتی مرد یک بار هم مویش کوتاه نشده بود و اکنون در سرزمین 
  تاخت؟ شب زیر ستارگانی به تعداد کاالسارش می

امکانش نیست که هیچ . زد، حسرت را در صدایش تشخیص داده بود یر آهن حرف میوقتی سر جورا از جزا
  .تا این حد از دستم برمیاد. گردونم وقت منو صاحب بشه، اما یه روزي وطن و شرافتش رو بهش برمی

خواب دروگو را دید و اولین سواري که شب عروسیشان با هم . آن شب هیچ روحی خوابش را آشفته نکرد
  .راندند ر رویا سوار اسب نبودند، بلکه اژدها مید. رفتند

هر . هاي من، به شما محتاجم همخون«: ها گفت به سه نفر آن. صبح بعد، سوارهاي همخونش را احضار کرد
تا اونجا که توان دارند آب و . هایی که برامون مونده ترین ترین و سالم کدومتون سه اسب انتخاب کنه، پر طاقت

ژاگو، تو شیراك کیا رو به . ره آگو به جنوب غرب، راکارو به جنوب می. و به خاطر من بتازیدغذا بارشون کنید 
  ».کنی جنوب شرق دنبال می

  »دنبال چه چیزي باید بگردیم، کالیسی؟«: ژاگو پرسید

 ها و رودخانه. ها و مردم بگردید دنبال کاروان. هر چی که هست، دنبال شهرهاي دیگه بگردید، مرده یا زنده«
کشف کنید که این برهوت روبروي ما تا کجا گسترش داره و پشت سرش به . ها و دریاي بزرگ شور دریاچه
باید بدونم عازم کجا هستم و . خوام دوباره کور پیشروي کنم کنم، نمی وقتی اینجا رو ترك می. رسیم چی می

  ».بهترین راه رسیدن به اونجا چیه

شان بلند شد و رفتند، و دنی با گروه کوچک باقیمانده در جایی هاي موی به این ترتیب، صداي ظریف زنگ
روز به دنبال شب و روز دیگر به . ها س تولورو گذاشته بودند، یعنی شهر استخوانیمقیم شد که اسمش را وی
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و ها  ها و دهنه ها را تیمار کردند و زین مردها اسب. هاي مردگان را چیدند هاي باغ ها میوه زن. دنبال آن گذشت
هاي  هاي برنزي قدیمی و تکه شیشه هاي پر پیچ و خم را گشتند و سکه ها کوچه بچه. ها را ترمیم کردند رکاب

. عقرب سرخی زنی را گزید، اما تنها مرگ سهم او بود. هایی به شکل مار یافتند هاي سنگی با دسته بنفش و خم
  .شد رسید و آن کم کم خوب می میدنی شخصاً به زخم سر جورا . ها شروع کردند به جان گرفتن اسب

گزارش داد که برهوت سرخ به جنوب گسترش دارد تا آنجا که در . راکارو اولین نفري بود که بازگشت
هاي بادخورده و  هاي چرخان، صخره بین اینجا و آنجا تنها شن. یابد ساحل سردي کنار آب مسموم خاتمه می

خورد که به استخوان اژدهایی برخورده، چنان عظیم که با  قسم می. شد هاي پراکنده با خارهایی تیز پیدا می بوته
  .غیر آن چیز خاصی ندیده بود. هاي بزرگ سیاه رد شده بود اسبش از میان آرواره

ترین مردهایش را به راکارو سپرد و مامورشان کرد که سنگ میدان را براي رسیدن به  دنی چند نفر از قوي
ها  هاي دیگر با حذف سنگ توانست از میان سنگفرش بروید، علف علف شیطانی میاگر . زمین زیر آن بلند کنند

توانستند میدان  شد، می اگر بذر فراهم می. چاه به تعداد کافی داشتند، کمبود آب نداشتند. یافتند امکان رشد می
  .را شکوفا کنند

هاي دو شهر دیگر را یافته  ویرانه. قسم خورد که جنوب غرب سوخته و غیرمسکون است. آگو نفر بعدي بود
شد که  ها حفاظت می اي از جمجمه یکی توسط حلقه. س تولورو اما از جهات دیگر مشابهیتر از وی بود، کوچک

زده سوار بودند، براي همین جرئت نکرده بود که وارد شود، اما دومی را تا آنجا که  هاي آهنی زنگ روي نیزه
هنی که یافته بود نشان داد، نگین بیضوي سرخش تراش نخورده بود و به به دنی دستبند آ. توانست گشته بود می

طومارهایی نیز بودند، اما خشک و شکننده بودند و آگو همان جایی که بودند رهایشان . ي شست دنی بود اندازه
  .کرده بود

گذشته براي اگر دشمن در روزگاران . ها رسیدگی کند دنی از او تشکر کرد و گفت که به تعمیر دروازه
  ».در این صورت، ما باید آماده باشیم«. تخریب این شهرها از برهوت گذشته بود، ممکن بود باز هم بیاید

از رفتن ژاگو آن قدر گذشت که دنی بیمناك شد که او از دست رفته، اما سرانجام وقتی دیگر کسی چشم 
آگو گماشته بود اولین کسی بود که او را دید و یکی از نگهبانانی که . انتظار او نبود، از جنوب شرق پیدایش شد

. آمد، اما نه به تنهایی ژاگو می. درست بود. با فریاد خبر داد، و دنی با شتاب به سمت دیوار رفت که خودش ببیند
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آمدند، سوار بر جانوران زشت گوژپشتی که هر اسبی در برابرشان  هایی عجیب می پشت سرش سه غریبه با جامه
  .کوتوله بود

ژاگو داد . هاي شهر افسار کشیدند و به باال نگاه کردند تا دنی را روي دیوار باالي سرشان ببینند جلوي دروازه
خوان شما رو با چشم خودشون  همخون من، من در شهر بزرگ کارت بودم و با سه نفر برگشتم که می«: زد

  ».ببینن

  ».اما اول اسمتون رو بگید... د نگاه کنیداگه مایلی. من اینجا ایستادم«. ها خیره شد دنی به غریبه

مردي رنگ پریده بود با » .من پیات پري هستم، ساحر اعظم«: ي توگلوئی داترکی پاسخ داد شان با لهجه یکی
  .هاي آبی لب

من زارو خوان داکسوس هستم، «: مرد تاسی که به دماغش جواهر زده بود به والریایی شهرهاي آزاد پاسخ داد
  ».ك التجار کارتویکی از ملعضو سیزده و 

من کوئیت هستم، «: اي داشت به زبان مشترك هفت پادشاهی گفت زنی که ماسک چوبی الك الکل خورده
  ».ما براي پیدا کردن اژدهاها به اینجا اومدیم. اهل سایه

  ».پیداشون کردید. دیگه الزم نیست بگردید«: ها گفت دنریس تارگرین به آن
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به نظر جان . ي قدیمی سم براي دهکده ثبت کرده بود می بود که نقشهتري اس وایت
ي در حال فرو ریختن که بدون  ي تک اتاقه چهار خانه. شد به آن دهکده گفت نمی

سقف . مالت از سنگ ساخته بودند، در کنارشان آغل خالی گوسفند و یک چاه
ها  ي این و باالي همه. پوشانده شده بودند هاي مندرس ها با تکه پوست ي خاکی داشت، پنجره ها رویه خانه
  .ي درخت نیایش عظیمی نمایان بود هاي سرخ تیره هاي سفید و برگ شاخه

هایش  تنه نزدیک به هشت قدم عرض داشت، شاخه. ترین درختی بود که جان اسنو به عمرش دیده بود بزرگ
ي روي آن دلهره به  اندازه به حد چهرهاما . ي آن بود چنان گسترشی داشتند که کل دهکده زیر پوشش سایه

خصوصاً دهان؛ بیش از یک برش ساده نبود، اما یک گوسفند در گودي ناهموار آن جا ... نشاند دلش نمی
  .گرفت می

  .ي بین خاکسترها نیز گوسفند نبود آن جمجمه. ها مال گوسفند نبود ولی استخوان

پیر، پیر، «: زاغش از روي شانه موافقتش را نشان داد» .یه درخت پیر«. مورمونت سوار بر اسبش اخم کرده بود
  ».پیر، پیر

  .کرد جان قدرت را احساس می» .و قدرتمند«

تعجبی نداره که . قیافه رو ببینید«. ي درخت از اسب پیاده شد اش تماماً سیاه، کنار تنه وود، زره تارن اسمل
  ».خوام خودم با تبر به جونش بیفتم می. ترسیدن میها وقتی براي اولین بار به وستروس رسیدن از اونا  انسان

خدایان باستان وقتی . تونه جلوي درخت نیایش دروغ بگه پدرم باور داشت که هیچ انسانی نمی«: جان گفت
  ».شن کسی دروغ بگه متوجه می

  ».اون جمجمه رو بده نگاهش کنم. پدر منم همین اعتقاد رو داشت«: خرس پیر گفت

ي  کلو در آن قرار داشت؛ شمشیر حرامزاده ف چرمی سیاهی از پشتش آویزان بود که النگغال. جان پیاده شد
گفتند شمشیر حرامزاده  مردها به شوخی می. یکی و نصفی که خرس پیر به خاطر نجات جانش به او داده بود

گرگ، اما خود  اي از سنگ سفید به شکل سر دسته براي او دوباره ساخته شده بود، با قبه. براي یک حرامزاده
  .تیغه فوالد والریایی بود، قدیمی و سبک و خیلی تیز

 جان

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

ي خشک سرخ کرده بود و آتش سیاهش  داخل گودي را شیره. زانو زد و دستکشش را به داخل حفره برد
نیمی از آن در میان خاکستر . اش شکسته بود تر بود و آرواره زیر جمجمه یکی دیگر دید که کوچک. کرده بود

  .استخوان مدفون بود هاي و تکه

هاي خالی چشم  وقتی جمجمه را براي مورمونت آورد، خرس پیر آن را با دو دستش بلند کرد و به حدقه
گم کاش وقتی هنوز چند  حاال می. دونستیم اینو از قبل می. سوزونن هاشون رو می ها مرده وحشی«. دوخت

  ».پرسیدم شدن ازشون علتش رو می نفرشون این اطراف پیدا می

ي  درخشیدند و صورت مرده جان اسنو برخاستن وایت را به خاطر داشت، با آن چشمانی که آبی می
  .دانست، مطمئن بود علت را می. پریده رنگ

. تونست بهمون بگه این یارو خیلی چیزا می. نتونستن حرف بزن ها می کاش استخون«. خرس پیر غرولند کرد
تونستن با  گن فرزندان جنگل می می«. آه کشید» .ها کجا رفتن شیوح. کی اونو سوزونده و چرا. چطور مرده

. جمجمه را به داخل درخت انداخت و ابري از خاکستر ظریف بلند شد» .تونم اما من نمی. ها حرف بزنن مرده
این شاید . ها رو هم بیارن گم تازي می. غول، برو باالي این درخت، یه نگاه بنداز. ها رو بگردید تمام این خونه«

  .ي آخر نبود لحنش حاکی از امید چندانی به این جمله» .بار رد هنوز تازه باشه

جان با ادیسون تالت عبوس . ماند، هر خانه را دو مرد گشتند براي اینکه مطمئن شوند چیزي از چشم دور نمی
وقتی به سمت . گفتند یزده م جفت شد؛ مالزمی با موي خاکستري و به باریکی نیزه که سایر برادرها به او اد ماتم

خواد حرف هم بزنن؟  ها بس نبود که حاال خرس پیر می قدم زدن مرده«: رفتند به جان گفت دیگر دهکده می
گن؟ چرا مرگ باعث بشه که یه نفر  ها دروغ نمی گه که استخون و کی می. کنم که هیچ نفعی نداره تضمین می

شون تمومی  کننده هاي خسته هاي خنگی هستند که شکایت  آدمها احتماالً راستگو بشه، یا حتی عاقل بمونه؟ مرده
  »...شد، چرا بغلی بیشتر از من کرم داره تر می زمین خیلی سرده، سنگ قبر من باید بزرگ: نداره

از اثاثیه خبري . در داخل، دید که کف خاك سفت است. شد ارتفاع باید خم می جان براي گذشتن از در کم
براي «. کردند، جز کمی خاکستر زیر سوراخ دود روي سقف از اینکه مردمی اینجا زندگی میاي  نبود، هیچ نشانه

  ».زندگی چه جاي دلگیریه
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بعداً روزگارم سخت . هاي جادوئی عمرم بود سال. من تو یه خونه مثل این به دنیا اومدم«: زده گفت اد ماتم
حاضرم «. اد با حسرت به آن نگاه کرد. رده بودهاي اتاق را اشغال ک اي از کاه خشک یکی از گوشه توده» .شد

  ».تمام طالي کسترلی راك رو بدم و باز روي تخت بخوابم

  »گی؟ به اون تخت می«

. زده هوا را بو کشید اد ماتم» .گم تر باشه و یه سقف باالي سرش داشته باشه، بهش تخت می اگه از زمین نرم«
  ».بوي گه میاد«

زانو زد و با . خانه انگار مدتی بود که خالی مانده بود» .از قدیم مونده«: جان گفت. بو خیلی خفیف بود
. زیاد طول نکشید. ها را گشت تا ببیند چیزي زیرش مخفی نمانده باشد، سپس دیوارها را دور زد هایش کاه دست

  ».اینجا هیچی نیست«

گذشتند و  که از آن میاي بود  تري چهارمین دهکده هیچی همان چیزي بود که انتظارش را داشت؛ وایت
اهالی رفته بودند، با مایملک اندکشان و هر حیوانی که احتماالً داشتند غیب شده . شان یکسان بوده شرایط همه

کنی چه  فکر می«: جان پرسید. کسی نبود... خیلی ساده. اي از حمله نبود ها نشانه در هیچ یک از دهکده. بودند
  »بالیی سرشون اومده؟

ي کافی بده که  به اندازه. دم نکنم خب، شاید بتونم تصورش کنم، اما ترجیح می. از تصور مایه چیز بدتر «
  ».بدونیم قراره عاقبت وحشتناکی داشته باشیم، چه برسه از قبل روي جزئیاتش فکر کنیم

هاي دیگري دهکده را  سگ. کشیدند ها داشتند اطراف در را بو می وقتی بیرون آمدند، دو تا از تازي
نوري . گذاشت داد، صدایش پر بود از خشمی که ظاهراً هیچ وقت کنارش نمی چت بلند فحششان می. گشتند می

. داد هاي صورتش را بیش از همیشه ملتهب نشان می گذشت، تاول هاي قرمز درخت نیایش می که از میان برگ
  .ها وجود نداشت اي بین آن وقتی جان را دید چشم نازك کرد؛ عالقه

هاي باالي  زاغ مورمونت به باال پر کشید و روي یکی از شاخه. ي دیگر اطالعاتی به دست نیامدها از خانه
  ».رفتن، رفتن، رفتن، رفتن«. سرشان نشست

یکار اي براق سر جارمی ر وود با زره تارن اسمل» .کردن تري زندگی می ها تو وایت همین یه سال پیش وحشی«
دوزي  شنل ضخیمش حاشیه. تري داشت ، از مورمونت ظاهر لردانهي آن ي سینه ي روي صفحه و نقش برجسته
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زمانی شنل مال سر جارمی . اي آن به شکل دو چکش متقاطع رایکارها بود ي نقره داشت، و گیره پرپشتیخز 
  .انداختند اما وایت جان سر جارمی را گرفته بود و نگهبانان شب چیزي را دور نمی... بود

ها  بان جارمن باکول، مرد پوست کلفتی بود که دیده» .بود و مملکت در صلح بود یه سال پیش رابرت پادشاه«
  ».تو یه سال خیلی چیزها ممکنه عوض بشه«. کرد را رهبري می

هر اتفاقی براشون . یه چیز تغییر نکرده، وحشی کمتر یعنی نگرانی کمتر«: سر ماالدور الك اصرار داشت که
  ».شون یه مشت متجاوز و قاتل هستند ههم. گیرم افتاده باشه، من عزا نمی

دو شاخه کنار رفتند و براي یک لحظه مرد کوچکی را . هاي سرخ باالي سرشان را شنید جان خش خش برگ
هاي  بدویک بیش از پنج قدم قد نداشت، اما رگه. رفت ي دیگر می اي به شاخه دید که به راحتی سنجاب از شاخه

روي محل جدا شدن یک شاخه از . گفتند ها به او غول می سایر گشتی. ددا خاکستري موهایش سنش را نشان می
ي سنگی سمت غربه، زیاد  چند تا تپه. شاید یه دریاچه باشه. بینم سمت شمال آب می«: درخت نشست و گفت

  ».بینم، قربان اي نمی چیز خاص دیگه. بلند نیستند

  ».تونیم امشب اینجا اردو بزنیم می«: وود پیشنهاد کرد اسمل

اي از آسمان  هاي سرخ درخت نیایش دنبال گوشه هاي سفید و برگ خرس پیر به باال نگاه کرد، میان شاخه
  »نه، غول، چقدر از روشنایی روز برامون مونده؟«. گشت

  ».سه ساعت، قربان«

ساحل تونیم کنار  اگه به این دریاچه رسیدیم، می. دیم ما به مسیر شمال ادامه می«: مورمونت تصمیم گرفت
  ».جان، کاغذ بیار، یه مدته که به استاد ایمون نامه ننوشتم. اردو بزنیم، شاید چند تا ماهی گرفتیم

اینجا : مورمونت نوشت. ي کل آورد جان کاغذ، قلم و جوهر را در جیب زین پیدا کرد و براي فرمانده
تارلی «: داد گفت به دست جان می موقعی که پیام را. ها رفتن وحشی. کامالً خالی. چهارمین دهکده. تري وایت

. وقتی سوت زد، زاغش بال زنان آمد و روي سر اسبش نشست» .رو پیدا کن و فرستاده شدن اینو خودت ببین
  .اسب شیهه کشید» .ذرت«: زاغ سر جنباند و درخواست کرد
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ات نگهبانی ي درخت عظیم، نفر خارج از سایه. جان سوار اسبش شد، سرش را چرخاند و به یورتمه دور شد
شاشیدند،  جویدند، می هاي گوشت دودي می رسیدند، ورقه هایشان می تر به اسب شب زیر درختانی کوچک

ها پژمرد و روي  وقتی دستور حرکت دوباره رسید، صحبت. کردند خاراندند، با هم صحبت می خودشان را می
ها تحت فرمان تارن  قراول رفتند و پیش هاي جارمن باکول جلوتر از همه می بان دیده. هایشان سوار شدند زین

هاي  بعد نوبت خرس پیر با نیروي اصلی بود، سپس ماالدور الك با اسب. وود در راس ستون اصلی بودند اسمل
سرجمع دویست نفر، به همراه یک و نیم . ها قراول ي سفرشان، و نهایتاً سر آتن ویترس و پس بارکش و بار و بنه

  .برابر اسب

اي از  ها را به عمق انبوه آشفته ها که آن هاي گشتی کردند؛ جاده ار و بستر نهرها را تعقیب میروزها رد شک
برادران . شدند دار خیره می زدند و به دنباله ها زیر آسمان پر از ستاره اردو می شب. کرد برگ و ریشه هدایت می

کردند،  دند و شایعات را رد و بدل میکر ي خوب ترك کرده بودند، با هم مزاح می سیاه کسل بلک را با روحیه
ها کمتر شده بودند و  شوخی. شان را خمار کرده رسید که سکوت سنگین جنگل همه اما اخیراً به نظر می

هیچ کس حاضر به اقرار نبود که ترسیده، به هر حال عضوي از نگهبانان شب بودند، اما جان . ها شکننده اعصاب
. ها نبود، حتی حیوانات نیز ظاهراً گریخته بودند ي خالی، اثري از وحشی هچهار دهکد. کرد اضطراب را حس می

  .زده نبوده هاي پرتجربه نیز موافق بودند که جنگل اشباح هیچ وقت این همه شبح گشتی

ناگهان به . چه زشت بودند. اش هوا بخورند هاي سوخته هایش را درآورد تا انگشت جان موقع سواري دستکش
دانست که  نمی. خواهر به باریکی چوبش. ها موهاي آریا را بهم بریزد طور عادت داشت با آنیادش افتاد که چ
شروع به تمرین دادن . کرد دارش می فکر اینکه شاید دیگر هرگز موهاي او را بهم نریزد غصه. چه بسرش آمده

ت شود و از دانست که اگر بگذارد دست شمشیرش سخ می. هایش را باز و بسته کرد دستش کرد، انگشت
  .پشت دیوار انسان محتاج شمشیرش بود. مهارت بیفتد، ممکن است به قیمت جانش تمام شود

او باید به سه تا رسیدگی . ها یافت هاي دیگر سرگرم آب دادن به اسب جان سمول تارلی را پیش آجودان
ها با  پرنده. کردند اسب خودش و دو بارکش که هر کدام قفس سیمی بزرگ پر از زاغی را حمل می: کرد می

ها به طرز مشکوکی به کلمات  بعضی از جیغ. ها داد و بیداد راه انداختند دیدن جان بال زدند و از پشت میله
  »دادي؟ این مدت بهشون حرف زدن یاد می«: از سم پرسید. شباهت داشتند

  ».تونن بگن برف سه تاشون حاال می. چند کلمه«
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افی نبود؟ تازه برف چیزي نیست که برادرهاي سیاه از شنیدنش خوشحال نالید ک یه پرنده که اسم منو می«
  .در شمال اغلب به معناي مرگ بود برف» .بشن

  »تري بود؟ چیز خاصی تو وایت«

خواد خبرش به  خرس پیر می«. جان کاغذ لوله شده را به دست سم داد» .هاي خالی استخون، خاکستر، خونه«
  ».ایمون فرستاده بشه

حاال به خونه پرواز «: ها را از قفس درآورد، پرهایش را نوازش کرد، پیغام را بست و گفت پرندهسم یکی از 
بال زد و از . ي نامفهوم جوابش را داد و سم آن را به هوا انداخت زاغ با چند کلمه» .خونه. کن، کوچولوي شجاع

  ».برهتونست منو با خودش ب کاش می«. میان درختان راهش را به آسمان پیدا کرد

  »هنوز هم؟«

شب اول هر وقت صداي بلند شدن کسی براي شاشیدن . ترسم ي قبل نمی راستش به اندازه... خب، آره، اما«
هام  ترسیدم اگه چشم می. ها هستند که دارن یواشکی براي بریدن گلوم میان کردم وحشی شنیدم، فکر می رو می

شاید «. هر طور بود لبخند ضعیفی زد» .ر به هر حال رسیدسح... خب... رو ببندم، شاید دیگه بازشون نکنم، فقط
شه  کنه، اما نمی به خاطر سواري و خوابیدن روي زمین، زخم برداشتم و پشتم درد می. بزدل باشم، اما ابله نیستم

  ».کردم ها کار می روي نقشه«. دستش را جلو گرفت که جان نلرزیدنش را ببیند» .نگاه کن. ترسم گفت که می

شد سم  دویست مرد شجاع دیوار را ترك کرده بودند و تنها کسی که ترسش بیشتر نمی. عجیبی بود دنیاي
بعدش دلت . سازیم پس ازت یه گشتی می«: به شوخی گفت. بود؛ کسی که به بزدلی خودش معترف بود

  »به خرس پیر بسپارم؟. خواد که مثل گرن بري جلو رو دید بزنی می

. سم کاله شنل سیاه حجیمش را باال کشید و با زحمت پشت اسبش سوار شد» !مبادا همچین کاري بکنی«
با . کرد ها تحمل می هاي کوچک گشتی اسب شخم بود، بزرگ و کند و بد قواره، اما وزن سم را بهتر از اسب

  ».شد دوباره زیر سقف بخوابیم چه خوب می. امیدوار بودم که شب رو توي دهکده بمونیم«: حسرت گفت

ستون . جان دوباره سوار شد، با لبخند از سم جدا شد و دور شد» .مون نبود افی سقف براي همهتعداد ک«
تري را به حد  وایت. نفرات دیگر تقریباً تکمیل شده بود، براي همین براي اجتناب از ازدحام، دهکده را دور زد

  .کافی دیده بود

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

گرگ سفید براي شکار از صف . و عقب کشیدها درآمد که اسب جا خورد  گوست چنان ناگهانی از زیر بوته
یک شب . فرستاد وود به دنبال صید می شد، اما شانسش چندان بهتر از کسانی نبود که اسمل ها خیلی دور می آن

ما گروه بزرگی «: جان گفته بود. ها خالی است ي دهکده کنار آتش دایون به او گفته بود که جنگل به اندازه
  ».شن کنن و دور می از این همه صدایی که ما موقع حرکت داریم وحشت می حیوانات احتماالً. هستیم

  ».شکی نیست شون داده که یه چیزي فرارياین در«: دایون گفت

زد  هاي خاردار را دور می اي از بوته مورمونت داشت توده. وقتی اسب آرام شد، گوست راحت کنار او آمد
  »فرستاده شد؟ پرنده«: خرس پیر پرسید. و رسیدکه جان به ا

  ».ده سم داره بهشون حرف زدن یاد می. بله، سرورم«

گن  ندازن، اما هیچ وقت چیزي نمی ها کلی صدا راه می ملعون. شه پشیمون می«. خرس پیر باد به دماغ انداخت
  ».که ارزش شنیدن داشته باشه

ها خالی  ي این دهکده اگه عموي من هم دیده باشه که همه«: در سکوت اسب راندند، تا اینکه جان گفت
  »...هستند

شد که بفهمه چرا، و امکان داره که کسی یا چیزي  مصمم می... «: لرد مورمونت برایش تکمیل کرد
هر دشمنی که اینجا کمین . شیم خب، وقتی کورین به ما ملحق بشه سیصد نفر می. خواست که اون بفهمه نمی

  ».دم کنیم جان، بهت قول می پیداشون می. ستبینه که حریف شدن با ما آسون نی کرده باشه، می

  .کنن یا اینکه اونا ما رو پیدا می: جان در فکرش گفت
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ها در امتداد  نی. درخشید سبزي بود که زیر خورشید سحر می-رودخانه مثل نوار آبی

عمق رویش انبوهی داشتند و آریا یک مار دریایی را دید که زیر سطح  هاي کم کناره
باالي سر، یک باز . داشت خزید، با حرکت به جلو پشت سرش آب موج برمی میآب 

  .زد آهسته چرخ می

. و آریا دید» .ها اونجا، بین نی«: اشاره کرد. تا اینکه کاس مرد مرده را پیدا کرد... رسید جاي دنجی به نظر می
اي افتاده بود و گروهی از  وسیدهرداي سبز خیسش روي تکه الوار پ. جسد یک سرباز، متورم و غیر قابل تشخیص

اش رو  مزه. بهتون وجود جسد رو خبر دادم«: المی گفت. جویدند اي، صورتش را ذره ذره می هاي ریز نقره ماهی
  ».دادم تو آب تشخیص می

زره، چاقو، چند تا . دابر، ببین چیزي داره که ارزش برداشتن داشته باشه«. وقتی یارن جسد را دید تف کرد
به اسبش مهمیز زد و داخل رودخانه رفت، اما اسب بین لجن نرم به تقال افتاد و بعد » .چی پیدا کردي سکه، هر

اینجا از آب رد «. اي پوشیده شده بود یارن با عصبانیت بازگشت، اسبش تا زانو با لجن قهوه. ها آب عمیق شد نی
بقیه اینجا . گرن، شما به پائین رودخونه برید وت و. کاس، همراهم باالي رودخونه بیا، دنبال گدار بگرد. شیم نمی

  ».براي مراقبت اطراف نگهبان بذارید. منتظر بمونید

ي مسی بود و کالف کوچکی از موي  داخلش چهار سکه. دابر روي کمر مرده یک کیف چرمی پیدا کرد
المی مشتی لجن لزج  المی و تاربر لخت شدند و به آب زدند، و. بلوند که روبان قرمزي به آن گره خورده بود
در مدتی که یارن نبود، روگ در » !شیرینی لجنی! شیرینی لجنی«: برداشت، به سمت هات پاي انداخت و داد زد

گفت که زنجیرهایش را باز کنند، اما کسی به او اهمیتی  کرد و می داد و تهدید می پشت ارابه فحششان می
اي  دهد؛ روي برکه د که او چطور این کار را انجام میآریا دی. کورتز با دست خالی ماهی گرفت. داد نمی
به سختی . پرید شد دستش به سرعت مار می ایستاد، وقتی ماهی نزدیک می عمق، به خونسردي آب ساکن می کم

  .ها چنگال نداشتند ماهی. رسید گرفتن گربه به نظر نمی

ئین رودخانه گزارش داد، اما کسی آن را اي را در نیم فرسنگی پا وت پل چوبی. ظهر بود که سایرین بازگشتند
ها رو با شنا از آب رد کنیم، شاید خرها هم بتونن، اما راهی  شاید بتونیم اسب«. یارن برگ تلخ چید. سوزانده بود

شه، باز هم آتش، شاید این سمت رودخونه  و شمال و غرب دود دیده می. ها نداریم براي رد کردن اون ارابه

 آریا
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اي کشید، خطی از آن به پائین  ها دایره چوب درازي را برداشت و روي گل» .دیم می شجائی باشه که ترجیح
زیر دایره کنار خط » .ما اینجائیم. ره این چشم خدایانه، اون هم رودخونه که به جنوب می«. امتداد داشت

شرق . بزنیمتونیم دریاچه رو از غرب دور  کردم نمی برخالف چیزي که فکر می«. رودخانه یک سوراخ گذاشت
اون طور که «. چوب را به باال برد و محل تالقی دایره و خط را نشان داد» .گردونه ي شاهی برمی ما رو به جاده

اش سنگیه، و پایگاه یه اشرافیه، فقط یه برج داره، اما اونجا محافظ داریم، شاید هم  قلعه. یادمه، یه شهر اینجاست
اونجا قایق دارن، . کنیم، احتماالً قبل تاریکی به اونجا برسیم دنبال می رودخونه رو به شمال. یکی دو تا شوالیه

چوب را در امتداد قطر دایره از پائین به باال » .براي همین قصد دارم هر چی داریم بفروشم و یه قایق کرایه کنم
تاون  هارن خدایان لطف داشته باشن، باد مساعد گیرمون میاد و وقتی از چشم خدایان رد شدیم به«. کشید

. هال پناه ببریم هاي تازه بخریم یا به هارن تونیم اسب اونجا می«. چوب را باالي دایره به زمین فرو کرد» .رسیم می
  ».اونجا پایتخت لیدي ونته و ایشون همیشه با نگهبانان رفیق بوده

  »...هال روح داره هارن«. هاي هات پاي گشاد شد چشم

  ».سوار شید«. ها انداخت چوب را روي گل ».این هم جوابت«. یارن تف کرد

پادشاه هارن خبیث . آورد هال تعریف کند به خاطر می ي پیر عادت داشت از هارن هایی که ننه آریا داستان
ننه . ي او را به تل آتش تبدیل کرد پشت دیوار قایم شده بود، براي همین اگان اژدهاهایش را رها کرد و قلعه

ها کسی با خیال خوش در بستر به  بعضی وقت. هاي سیاه هستند هنوز ساکن آن برجگفت که ارواح سوزان  می
آریا واقعاً این را باور نداشت و به هر حال از . کردند ي او را پیدا می رفت و صبح جسد تماماً سوخته خواب می

آریا . شد شوالیه پیدا می شد، هال پیدا نمی هات پاي واقعاً کودن بود؛ شبح در هارن. ها خیلی گذشته بود آن اتفاق
کردند و امنیتش را حفظ  اش مشایعت می ها او را به خانه توانست خودش را به لیدي ونت معرفی کند و شوالیه می
شاید لیدي ونت به دختر گریان هم . ها ها بود؛ حفظ امنیت دیگران، خصوصاً خانم این کار شوالیه. کردند می

  .کرد کمک می

ها بدون  ي شاهی نبود، اما به بدي سابق نبود و براي یک بار هم که شده ارابه حد جاده مسیر کنار رودخانه در
اي جمع و جور با سقف گالی، در  یک ساعت به غروب مانده اولین خانه را دیدند؛ کلبه. رفتند زحمت جلو می

دابر، ري، با من . قایم شدن یا. احتماالً مردن«. یارن جلو رفت و سالم داد، اما جوابی نگرفت. ي گندم میان مزرعه
اي جا  ها رو هم بردن، هیچ سکه ظرف«: گفت وقتی برگشتند یارن زیر لب می. سه مرد وارد کلبه شدند» .بیایید

حداقل خانه و » .شاید تو جاده شاهی باهاشون برخورد کرده باشیم. احتماالً فرار کردن. هیچ حیوونی. نذاشتند
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تاربر پشت کلبه یک باغچه پیدا کرد و قبل . خورد اطراف به چشم نمی مزرعه نسوخته بود و هیچ جسدي در
  .اي را از کلم پر کردند ي راهشان، چند تا پیاز و تربچه کندند و کیسه ادامه

اطرافش چندین الوار مرتب . ي درختان پیر بود کمی باالتر جاده، اتاقک جنگلبانی را دیدند که در محاصره
اي باالي رودخانه روي  ي زوار دررفته کمی دورتر خانه. ي خرد کردن بودند مادهروي هم چیده شده بودند و آ

از کنار مزارع دیگري گذشتند، گندم و ذرت و جو . هر دو متروکه بودند. چند ستون به ارتفاع ده قدم سوار بود
. زد دم نمیرسیدند، اما اینجا کسی روي درخت نبود، یا با داس کنار پرچین ق که زیر خورشید داشتند می

هاي سفید که دور دیوارهاي قلعه به اطراف پخش شده بودند؛  سرانجام شهر به دیدشان آمد؛ گروهی از خانه
و هیچ اثري از ... ي کوچکی در غرب ي ارباب بود روي تپه سپت بزرگی که سقف چوبی داشت، برجی که خانه

  .کسی نبود، هیچ کجا

ریم یه  می. اي نیست خوشم نمیاد، اما چاره«. تش اخم نشسته بودیارن سوار بر اسب، پشت انبوه ریش به صور
اي جا گذاشته باشند که به درد  شاید قایقی یا اسلحه. شاید بعضی از اهالی قایم شده باشند. با احتیاط. نگاه بندازیم

  ».ما بخوره

براي جستجوي شهر، بقیه را  ي نق نقو باقی گذاشت و ها و دختر بچه برادر سیاه ده نفر را براي مراقبت از ارابه
و به سمت برج رفت تا ببیند » .چشم و گوشتون باز باشه«: ها هشدار داد به آن. به چهار گروه پنج نفره تقسیم کرد

  .کند یا نه که اثري از ارباب یا محافظینش پیدا می

مانی روي وت که شکمی مثل کتري داشت، ز. آریا خودش را همگروه با جندري، هات پاي و المی یافت
زد، در نتیجه بهترین کسی بود که براي ایفاي نقش ملوان در اختیار داشتند، براي همین یارن به او  کشتی پارو می
هاي ساکت  وقتی سواره از میان خانه. شود یا نه ها به کنار دریاچه برود و ببیند که قایقی پیدا می سپرد که با آن

ي  ي قلعه این شهر خالی او را تقریباً به همان اندازه. شد سوزن سوزن میهاي آریا تا شانه  گذشتند، دست سفید می
اهالی چه علتی براي گریختن و به . دست را در آنجا یافته بودند ترساند که دختر گریان و زن تک اي می سوخته

  ها را این همه ترسانده بود؟ ها و همه چیزشان داشتند؟ چه چیز آن جا گذاشتن خانه

صدایی ناگهانی باعث شد که . انداختند هاي دراز سیاهی می ها سایه افق غرب بود و خانه خورشید نزدیک
بعد ساحل باز رودخانه، فشردگی شهر . کوبید دست آریا به سمت نیدل برود، اما تنها یک کرکره بود که باد می

  .کرد مضطربش می
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آریا به پهلوي اسبش زد، چهار نعل از وت  ها چشمش به دریاچه در روبرو افتاد، ها و درخت وقتی از میان خانه
خورشید در حال غروب به سطح آب . هاي ساحل شد ناگهان وارد چمنزار کنار سنگریزه. و جندري جلو زد

اي بود که به عمرش  ترین دریاچه بزرگ. داد اي از مس چکش کاري شده می درخشش لرزانی به مانند ورقه
ي پرتی را در سمت چپش دید که روي چند ستون  مهمانخانه. دور دست اي از ساحل دیده بود، بدون هیچ نشانه

ي درازي به میان دریاچه فرو رفته بود و  سمت راست، اسکله. کلفت چوبی باالي سطح آب ساخته شده بود
اما تنها . هاي چوبی از شهر به خارج باز شده بودند کمی دورتر در شرق، چند سکوي دیگر به مانند انگشت

هاي پشت مهمانخانه رها شده بود؛ کفش کامالً  شد، قایق پارویی واژگونی بود که کنار صخره دیده می قایقی که
  کردند؟ حاال چکار باید می» .اونا رفتن«: آریا با دلسردي گفت. پوسیده بود

  »کنید غذا برامون گذاشتن؟ یا آبجو؟ فکر می. یه مهمونخونه«: وقتی دیگران رسیدند، المی گفت

  ».بریم ببینیم«: پیشنهاد کردهات پاي 

  ».یارن گفت قایق پیدا کنیم. وقتتون رو با مهمونخونه تلف نکنید«: وت با تشر گفت

توانستند تمام شهر را بگردند، اما چیزي جز آن قایق واژگون  دانست؛ می آریا به نحوي می» .ها رو بردن قایق«
چند . زد آب با لطافت کنار پاهایش ضربه می. دریاچه زانو زدمایوس از اسبش پیاده شد و کنار . کردند پیدا نمی

آب سبز به گرمی اشک بود، اما نمک . زد آمدند، نور ضعیفشان سو سو می ي شبتاب داشتند بیرون می حشره
آریا صورتش را به آن زد تا گرد و غبار و عرق روز را . داد ها را می ي تابستان و گل و روئیدنی مزه. نداشت
کرد  آرزو می. احساس خوبی داشت. اش نفوذ کردند ها به پشت گردن و یقه وقتی عقب کشید، باریکه. بشورد
شاید . هایش را دربیاورد و شنا کند، مانند سمور صورتی الغري از میان آب گرم به جلو بخرامد شد لباس که می

  .توانست تمام راه تا وینترفل شنا کند می

جستجو کمک کند، براي همین انجامش داد؛ وقتی اسبش کنار ساحل زد که در  وت داشت سر او داد می
چند بادبان و کمی میخ یافتند و سطلی از قیر که . سازي سرك کشید هاي قایق ها و خانه چرید، به اتاقک می

  .اما قایقی نیافتند. اي ماده که تازه بچه به دنیا آورده بود سخت شده بود، همین طور گربه

ارباب شاید براي جنگیدن . برج خالیه«. ل شده بود که یارن همراه سایرین پیدایش شدشهر به تاریکی جنگ
تو شهر یه دونه اسب یا خوك نمونده، اما غذا . شه گفت رفته، یا براي رسوندن اهالی به یه جاي امن، نمی

  ».هاي خوبی داره گشتند و چشم خدایان ماهی یه غاز و چند تا جوجه دیدیم که ول می. خوریم می
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  ».ها رو بردن قایق«: آریا گزارش داد

  ».تونیم کف اون قایق پارویی رو ترمیم کنیم می«: کاس گفت

  ».شاید براي چهار نفرمون جا داشته باشه«: یارن گفت

  ».تونیم هر چقدر الزمه قایق بسازیم می. درخت هر طرفمون هست. میخ پیدا کردیم«: المی متذکر شد

  .المی ساکت ماند» شه، شاگرد رنگرز؟ سازي سرت می چیزي از قایق«. یارن تف کرد

  ».هاي دراز براي هل دادنش تونه کلک بسازه، همین طور چوب هر کسی می. یه کلک«: جندري پیشنهاد کرد

تر از اونه که با چوب از وسطش رد بشیم، اما اگه تو  دریاچه عمیق«. اش جلب شده بود یارن ظاهراً توجه
موقع خواب روش فکر . شاید بهترین کار باشه. ها رو رها کنیم باید ارابه... بمونیم عمق نزدیک ساحل قسمت کم

  ».کنم می

  »تونیم تو مهمونخونه بمونیم؟ می«: المی پرسید

  ».خوش دارم وقتی خوابم دیوار سنگی دورم باشه. بندیم مونیم و دروازه رو می تو قلعه می«: پیرمرد گفت

همه فرار کردن، حتی . اهالی نموندن. نباید اینجا بایستیم«: دهانش پرید از. توانست ساکت بماند آریا نمی
  ».اربابشون

  ».اري ترسیده«. المی بلند خندید

  ».نترسیدم، اما اونا ترسیده بودن«: با تشر جواب داد

. ما نه. موضوع اینه که اهالی اینجا درگیر جنگ بودن، چه خوششون بیاد چه نیاد. پسر باهوش«: یارن گفت
  ».کنن، پس هیچ کس دشمن ما نیست گهبانان شب جانبداري نمین

المی و بقیه داشتند به او نگاه . و هیچ کس دوستمون نیست، اما این بار زبانش را نگه داشت: در فکرش گفت
  .ها ترسو به نظر برسد خواست جلوي آن کردند و نمی می
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ي قلمه یافتند، همچنین  ي آهنی به اندازه در داخل یک جفت میله. هاي آهنی داشت ي قلعه گلمیخ دروازه
کردند،  ها رد می ها را از بست وقتی میله. هاي فلزي روي دروازه ها روي زمین و بست هایی براي نهادن آن سوراخ

ي  بعد اینکه قلعه را از سر تا ته گشتند، یارن اعالم کرد که در حد قلعه. گرفت کلون ضربدري عظیمی شکل می
دیوارها به ارتفاع ده . ي کافی خوب است ها بهتر است و براي گذران یک شب به اندازه ز خیلیسرخ نیست، اما ا

ي پشتی  دروازه. قدم از سنگ زبر بدون روکاري ساخته شده بودند، راهروي روي دیوارها کف چوبی داشت
یک پیچداري باز ها دري پیدا کرد که به تونل بار ي چوبی قدیمی، زیر کاه سمت شمال بود و گرن در طویله

ها را واداشت که  یارن آن. زیر زمین به مسافت طوالنی تعقیبش کرده بود و کنار دریاچه خارج شده بود. شد می
به سه نوبت نگهبانی . شود اي را به روي در مخفی بکشند تا مطمئن شوند کسی از آن مسیر وارد نمی ارابه

کورتز بوق . متروکه فرستاد تا از ارتفاع مراقب اطراف باشندتقسیمشان کرد و تاربر، کورتز و کاتجک را به برج 
  .ي خطر آن را به صدا درآورد شکار داشت و قرار بود در صورت مشاهده

پاشید،  طویله داشت از هم می. ها و حیوانات را به داخل آوردند و دروازه را پشت سرشان محکم کردند ارابه
پناهگاهی که اهالی در زمان خطر در آن . را در خودش جا بدهداما آن قدر بزرگ بود که نصف حیوانات شهر 

پوش  تر بود، ارتفاعش کم و دراز بود و از سنگ ساخته شده بود، سقفش گالی گرفتند، از آن هم بزرگ پناه می
ي پشتی بیرون رفت و غاز را به همراه دو جوجه آورد، یارن اجازه داد براي پختن آتش  کاس از دروازه. بود

ي  وظیفه. ها را برده بودند ي بزرگی بود، هر چند تمام ظروف و کتري داخل پناهگاه آشپزخانه. کنندروشن 
دابر به آریا گفت که وقتی جندري سرگرم شکستن هیزم است پرهاي . آشپزي به جندري، دابر و آریا رسید

ا اخم شروع کرد به کندن ب. داد ولی کسی گوش نمی» چرا من هیزم نشکنم؟«: آریا پرسید. ها را بکند پرنده
  .ي خنجرش را با سنگ تیز کرد یارن روي انتهاي دیگر نیمکت نشست و تیغه. پرهاي یک جوجه

. زد، نه حتی المی کسی چندان حرف نمی. وقتی غذا حاضر شد، آریا پاي جوجه را به همراه کمی پیاز خورد
گفت که کسی  اش می قیافه. ودش شداي رفت و سرگرم برق انداختن کالهخ بعد آن جندري تنها به گوشه

اي از گوشت غاز را به او تعارف کرد،  کرد، اما وقتی هات پاي تکه دختر گریان ناله و زاري می. مزاحمش نشود
  .خواست بدون جویدن قورتش داد و باز هم می

خواب آسان  .ي نوبت دوم نگهبانی رسیده بود، براي همین در پناهگاه تشکی از کاه پیدا کرد به آریا قرعه
سیریو فورل گفته بود که تیغ . آمد، براي همین سنگ یارن را قرض گرفت و به تیز کردن نیدل سرگرم شد نمی

شمشیر به این «. هات پاي کنار او روي تشک چمباتمه زد، کارش را تماشا کرد. کند به مانند اسب شل است
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اصالً نگفتم که اونو «. ایش را تدافعی بلند کرده وقتی نگاه آریا را دید، دست» خوبی رو از کجا پیدا کردي؟
  ».خواستم بدونم چطور صاحبش شدي، همین دزدیدي، فقط می

  ».برادرم اونو بهم داد«: آهسته گفت

  ».کردم که برادر داري هیچ فکرش رو نمی«

تاي کاه کک داشت، ولی به نظرش چند . آریا براي خاراندن زیر پیراهنش یک لحظه کارش را متوقف کرد
  ».برادر خیلی دارم«. دیگر روي بدنش ضرري نداشتند

  »تر؟ ترن یا کوچک واقعاً؟ از تو بزرگ«

تر، شمشیر هم دارن، شمشیرهاي  بزرگ«: دروغ گفت. یارن گفته باید دهنم رو ببندم. ها بزنم نباید از این حرف
  ».شن بکشم هایی که مزاحمم می بزرگ دراز، و بهم نشون دادن که چطور آدم

  ».زدم، قصدم مزاحمت نبود داشتم حرف می«

از سمت دیگر پناهگاه صداي دختر گریان . هات پاي رفت و او را تنها گذاشت، و آریا روي تشکش کز کرد
  چرا باید همش گریه کنه؟. شد فقط کاش ساکت می. شنید را می

کشیدن یک گرگ را دید و خواب زوزه . هایش را به یاد نداشت حتماً خوابش برده بود، هر چند بستن چشم
آریا » .هات پاي، بلند شو«. کوبید روي تشک نشست؛ قلبش می. صدا چنان ترسناك بود که او را از خواب پراند

  .هایش را پوشید یکی از چکمه» وت، جندري، نشنیدید؟«. با دستپاچگی بلند شد

چی «: هات پاي پرسید. شدند یدادند و از روي تشک بلند م هر طرفش، مردها و پسرها به خودشان تکان می
  ».اري خواب بد دیده«: کس دیگري گفت» چی رو نشنیدیم؟«: خواست بداند جندري می» شده؟

  ».یه گرگ. نه، شنیدم«: آریا اصرار داشت

اونا «: وت گفت» .بذار زوزه بکشن«: گرن گفت» .ذارن ها اري رو راحت نمی گرگ«: المی با پوزخند گفت
من «: گفت و هات پاي داشت می» .ها بتونن از دیوار قلعه رد بشن من که ندیدم گرگ. لشبیرون اینجان، ما داخ

  ».که چیزي نشنیدم
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یه مشکلی هست، کسی داره میاد، به . یه گرگ بود«: ها داد زد کشید سر آن ي دومش را باال می وقتی چکمه
  »!خودتون تکون بدید

د، صدایی سکوت شب را شکست؛ فقط اینکه این بار قبل اینکه دوباره فرصت هو کردن او را داشته باشن
شان داشتند لباس  در یک چشم بهم زدن، همه. کرد گرگ نبود، کورتز بود که با بوق شکارش اعالم خطر می

وقتی از . آریا به سمت دروازه دوید و صداي بوق باز بلند شد. داشتند اي که داشتند برمی پوشیدند و هر اسلحه می
شد، گاز با خشم تمام وزنش را روي زنجیرهایش انداخت و جیکن هگار از پشت ارابه  یجلوي طویله رد م

به او » !پسر. تونه بجنگه مرد می. جنگ شده؟ جنگ خونین؟ پسر، ما رو آزاد کن! پسر عزیز! پسر«: صدایش زد
  .شنید ها و فریادها را می دیگر از پشت دیوار صداي اسب. اعتنا نکرد و راهش را ادامه داد

ها کمی زیادي مرتفع بودند و آریا کمی کوتاه بود؛ باید روي شست پا  کنگره. به راهروي روي دیوار رفت
مدتی چنین به نظرش رسید که شهر پر شده از . دید ها آن طرف را می شد تا از شکاف بین سنگ بلند می

دید که سقف . تازند ها می انهها مردانی هستند که مشعل در دست بین خ سپس متوجه شد که آن. هاي شبتاب کرم
یکی . ها به میان تاریکی شب بلند شدند هاي نارنجی داغ به گالی گرفتند و شعله یک خانه به هوا برخاست؛ زبانه

  .دیگر به دنبال آن، و سپس دیگري، و به زودي همه جا غرق آتش بود

  »نفر؟چند «. گذاشت به کنار او آمد جندري در حالی که کالهخودش را به سر می

. کردند دادند و پرتشان می ها چرخ می تاختند و به مشعل ها خیلی سریع می آریا سعی کرد که بشمارد، اما آن
  ».زود سراغ ما میان«. شنید ها فریادها را می بین غرش شعله» .دونم صد، دویست، نمی«

  ».اونجا«: جندري اشاره کرد و گفت

روشنایی آتش از روي کالهخودهاي . آمد به سمت قلعه میهاي مشتعل  صفی از سواران از میان ساختمان
ي درازي پرچمی را حمل  یکی روي نیزه. داد شد و به زره و زنجیر درخشش نارنجی و زرد می فلزي منعکس می

ور بود  آریا به نظرش رسید که سرخ است، اما در شب و با این همه آتشی که در اطراف شعله. کرد می
  .رسید یز سرخ یا سیاه یا نارنجی به نظر میهمه چ. تشخیصش سخت بود

هایش خزیدند تا  ها روي شاخه آریا دید که درختی دچار حریق شد، شعله. پرید اي به دیگري می آتش از خانه
هاي روي دیوار  اکنون همه بیدار بودند، پست. ي نارنجی سر تا پایش را پوشاند ي شب لباس زنده اینکه در زمینه
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. داد شنید که با فریاد دستور می صداي یارن را می. زده درگیر بودند د یا با حیوانات وحشتکردن را اشغال می
! از اینجا برو«. ساقش را آزاد کرد. چیزي به ساقش خورد، به پایین نگاه کرد و دید که دختر گریان به او چسبیده

  .داد دختر را به پایین هل» .کنی؟ بدو یه جا قایم شو، احمق این باال چکار می

شما که «: اي که خار روي تاج کالهخود درازش داشت داد زد شوالیه. سوارها جلوي دروازه افسار کشیدند
  »!به نام پادشاه دروازه رو باز کنید! اید توي قلعه

باشه، ولی منظور «: ریزن پیر قبل اینکه وت فرصت داشته باشد جلوي دهان او را بگیرد با فریاد جواب داد
  » ؟کدوم پادشاهه

شما «: داد زد. اش را به عصاي چوبی گره زده بود رداي رنگ و رو رفته. یارن از باروي کنار دروازه باال رفت
  ».اهالی شهر رفتن! سربازها همون جا بمونید

و تو کی هستی، پیرمرد؟ یکی از ترسوهاي لرد بریک؟ اگه اون «: اي که کالهخودش خار داشت گفت شوالیه
  »ها خوشش میاد؟ نجاست، ازش بپرس از این آتشاحمق چاق، توروس، ای

عصا را بلند » .نقشی تو جنگ شما نداریم. ها فقط چند تا پسر بچه براي نگهبان. همچین کسی اینجا نداریم«
  ».ي نگهبانان شب این سیاهه، نشانه. نگاه کنید«. شان رنگ ردایش را ببینند کرد تا همه

ها را زیر نور  آریا حاال رنگ» .شاید هم سیاه خاندان داندریون«: مردي که پرچم دشمن در دستش بود گفت
  ».ي سیاهه ي بنفش روي زمینه نشان لرد بریک صاعقه«. شیر طالیی روي سرخ: دید تر می شهر سوزان واضح

اش  ناگهان آریا صبحی را به خاطر آورد که پرتقال را به صورت سنسا پرت کرده بود و لباس ابریشمی مسخره
یک اشرافی جنوبی در مسابقه شرکت کرده بود که دوست احمق خواهرش عاشق او شده . اي کرده بود را شیره

حاال هزار سال . اشرافی روي سپرش صاعقه داشت و پدر آریا او را فرستاد که گردن برادر تازي را قطع کند. بود
براي آریا ... افتاده بوداي متفاوت اتفاق  رسید، چیزي که براي شخصی متفاوت در زندگی پیش به نظر می

  اري چطور ممکن بود با لردها و امثالشان آشنایی داشته باشد؟. استارك، دختر دست، نه اري، پسر یتیم

  »کو صاعقه؟«. یارن عصایش را جلو و عقب تکان داد، موج به ردایش انداخت» کوري، مرد؟«
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هایی  باز کنید، وگرنه ما شما رو یاغی. رسن ها سیاه به نظر می ي پرچم موقع شب همه«: خاردار گفت ي شوالیه
  ».کنیم که با دشمنان پادشاه همدستند حساب می

  »تون کیه؟ فرمانده«. یارن تف کرد

. داد ي اسب جنگی او می هاي مشتعل، برق ماتی به زره انعکاس خانه. دیگران کنار رفتند تا او جلو بیاید» .من«
از پشت روبندي که باز بود، .  حروف تزئینی روي صفحه سینه مرد چاقی بود با نقش مانتیکور روي سپر و
سر آموري لورچ، پرچمدار لرد تایوین لنیستر، فرمانرواي کسترلی «. صورت رنگ پریده و تپلی به باال نگاه کرد

دم که این دروازه  به نام او، دستور می«. صداي زیر نازکی داشت» .پادشاه حقیقی، جافري. راك، دست پادشاه
  ».باز کنیدرو 

سوز شناور در هوا از ستارگان  هاي نیم هواي شب از دود پر شده بود و زغال. سوخت تمام اطراف شهر می
خواید با شهر بکنید، اهمیتی برام نداره، اما ما رو به حال  هر کار می. بینم لزومی نمی«. یارن اخم کرد. بیشتر بودند

  ».ما دشمن شما نیستیم. خودمون بذارید

بینن که ما لرد و  نمی«: زمزمه کرد. هاتون نگاه کنید خواست سر مردهاي آن پائین داد بزند که با چشم یآریا م
  ».شوالیه نیستیم

  ».فکر نکنم اهمیتی براشون داشته باشه، اري«: جندري هم با زمزمه جواب داد

  .جندري استو به صورت سر آموري همان طور نگاه کرد که سیریو آموخته بود، دید که حق با 

گید، اون وقت  کنیم که راست می ما اطمینان حاصل می. اگه خائن نیستید، در رو باز کنید«: سر آموري داد زد
  ».ریم راه خودمون رو می

  ».حرفم براتون کافیه. گفتم، جز ما هیچ کس اینجا نیست«. جوید یارن برگ تلخ می

  ».رفش رو سند بدونیمخواد ح کالغ می«. ي با کالهخود خاردار خندید شوالیه

  ».گم شدي، پیرمرد؟ دیوار از اینجا خیلی دوره«: دارها به تمسخر گفت یکی از نیزه
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دم، وفاداري که ادعا دارید اثبات کنید و  یه بار دیگه به نام پادشاه جافري بهتون دستور می«: سر آموري گفت
  ».این دروازه رو باز کنید

  ».فکر نکنم بازش کنم«. بعد تف کرد. یارن مدت قابل توجهی جوید و فکر کرد

کنید که شورشی هستید، سیاهپوش  کنید، بنابراین اعالم می از دستور پادشاه سرپیچی می. پس مشخص شد«
  ».باشید یا نباشید

  ».من چند تا پسر کوچک با خودم دارم«: یارن داد زد

هاي نیمه روشن از  سر آموري مشت سستش را باال گرفت و از میان سایه» .میرن پسر بچه و پیرمرد مثل هم می«
هدف حتماً یارن بوده، اما کسی که ضربه را دریافت کرد وت بود که کنار او . اي صفیرکشان آمد آتش، نیزه
ي آن چنگ  وت به دسته. ردن بیرون زدیزه به گلوي وت فرو رفت و تیره و خیس از پشت گننوك . ایستاده بود

  .زد و شل از روي راهرو افتاد

هاي دیگري پرتاب  نیزه» .شون رو بکشید به دیوارها حمله کنید و همه«: اي گفت سر آموري با صداي خسته
از خارج، صداي تلق تلق زره، کشیده شدن . آریا پشت لباس هات پاي را گرفت و او را پایین کشید. شدند

یک مشعل . تاختند هایی که می آمد، آمیخته با فحش و سم اسب ز غالف، کوبیدن نیزه روي سپر میشمشیر ا
شدند، تاالپ روي زمین خاکی  هاي آتش پشت سرش کشیده می چرخ زنان از باالي سرشان گذشت، زبانه

  .حیاط افتاد

کاس، اورگ، . اع کنیدپخش شید، هر جا حمله کردن از دیوار دف! شمشیرهاتون رو بکشید«: یارن داد زد
  ».المی، اون نیزه رو از وت دربیار و بیا جایی که بود. ي پشتی رو حفظ کنید دروازه

آریا شمشیر را دوباره . خواست شمشیر کوتاهش را از غالف دربیاورد، آن را انداخت هات پاي موقعی که می
  ».رو بلد نیستممن جنگیدن با شمشیر «: هات با چشمان گشاد از ترس گفت. به دستش داد

زیر نور شهر سوزان، چنان . اما دستی باالي دیواره را گرفت و دروغ در گلویش خشکید» .آسونه«: آریا گفت
ها کلفت و پینه بسته بودند، موي زبر سیاه بین بندها  انگشت. دید که انگار زمان متوقف شده آن را واضح می

وقانی یک کالهخود پشت دست نمایان شد، به یاد آورد وقتی قسمت ف. روییده بود، زیر ناخن شست خاکی بود
  .برد تر از شمشیر می که ترس عمیق
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: داد کشید. ها رفت ي انگشت ي نیدل به میان بندهاي چنگ انداخته ي ساخت قلعه محکم ضربه زد و تیغه
شده بود  ها جدا شدند و صورت پشت کالهخود به همان سرعت که ظاهر خون فوران کرد، انگشت. »!وینترفل«

مرد دوم ریشو و بدون کالهخود بود، خنجرش را بین . آریا چرخید» !پشت سرت«: هات پاي داد زد. غیب شد
انداخت، آریا نوك  وقتی پایش را روي دیوار می. هایش گرفته بود تا هر دو دستش براي صعود آزاد باشند دندان

امیدوارم که روي صورتش بیفته . و عقب کشید و افتادنیدل اصالً به او نرسید؛ ا. شمشیرش را به چشم او فرو برد
ي بعد که کسی سعی داشت از سهم  دفعه. »!مراقب اونا باش، نه من«: به هات پاي با فریاد گفت. و زبونش رو ببره

  .هاي او ضربه زد که مرد سقوط کرد ها از دیوار باال بیاید، پسر با شمشیر کوتاهش آن قدر به دست آن

ها  ان نداشت، اما دیوارهاي قلعه برش زمخت داشتند و روکاري نشده بودند، باال رفتن از آنسر آموري نردب
داد، یکی  زد یا هل می برید یا ضربه می در ازاي هر یکی که آریا می. راحت بود و ظاهراً دشمنان پایانی نداشتند

بارو رسید، اما یارن پرچم سیاهش  اي که روي کالهخودش خار داشت به روي شوالیه. آمد دیگر از دیوار باال می
هر بار که . ي او فرو برد کرد خنجرش را به میان زره را دور خار پیچید و وقتی مرد براي باز کردن پارچه تقال می

ها مدتی روي  ي دراز آن گذشتند؛ تصویر زبانه کرد، تعداد دیگري مشعل از روي سرش می آریا به باال نگاه می
کرد که او اینجا بود  روي پرچم سرخی شیر طالیی دید و به یاد جافري افتاد، آرزو می. دمان هایش باقی می چشم

وقتی چهار مرد با تبر به دروازه حمله کردند، کاس یکی . کرد و نیدل را به میان پوزخند روي صورتش فرو می
ا زمین زد، المی قبل از گرفت و پشت او ر دابر روي راهروي دیوار با مردي کشتی می. ها را با تیر زد یکی آن

اینکه مرد فرصت برخاستن داشته باشد صورتش را با سنگ له کرد و هورا کشید، تا اینکه چاقو را در شکم دابر 
تر نبود؛ بازویش  اي پرید که از جان بزرگ آریا از روي پسر مرده. دید و متوجه شد که او نیز برنخواهد خاست

اي با  هاي کیل براي ترحم را شنید و شوالیه التماس. بوده، اما مطمئن نبودکرد کار خودش  فکر نمی. قطع شده بود
همه چیز بوي خون و دود و آهن و ادرار . نقش زنبور روي سپرش، با گرز خاردار روي صورت او کوبید

دیوار  اصالً ندید که مرد نحیف چطور به باالي. رسید داد، اما بعد مدتی انگار تنها یک بوي واحد به مشام می می
شمشیر جندري روي کالهخود مرد خرد شد، آن را از . رسیده، اما با جندري و هات پاي روي سر او ریختند

زده بود، چند دندانش ریخته بود و ریش جو گندمی  اي وحشت زیر آن، سر تاسی با قیافه. روي سر مرد انداخت
و او را » !وینترفل! وینترفل«: زد داد می کرد، داشت داشت، اما درست همان زمان که براي او احساس ترحم می

  .و گردن نحیف مرد را قطع کرد» !هات پاي«: کشت، هات پاي در کنار آریا داد زد می
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آریا به . با مرگ مرد نحیف، جندري شمشیرش را قاپید و براي جنگیدن با چند نفر دیگر به حیاط پرید
دویدند؛  هایی را دید که در میان قلعه می سایه و سالحِروبروي جندري نگاه انداخت و انعکاس نور آتش از زره 

اي  به کنار جندري پرید، به شیوه. اند ي پشتی رخنه کرده اند یا از دروازه فهمید که جایی از روي دیوار رد شده
ها و کسانی که  یفضاي شب پر شده بود از چکاچک فلز و فریادهاي زخم. که از سیریو آموخته بود فرود آمد

مرگ هر طرفش را احاطه کرده . دانست به کدام جهت برود اي آریا مردد ایستاد، نمی براي لحظه. کندند یجان م
  .بود

از اینجا ! پسر«: کشید اش داد می ي همیشگی داد و روي صورتش به شیوه آنگاه یارن آنجا بود، او را تکان می
ي پسرها، از اینجا ببرشون  ببر، تو و اون و بقیه تونی با خودت هر کی رو که می. برو بیرون، تموم شد، ما باختیم

  ».فوراً. بیرون

  »چطوري؟«

  ».زیر طویله. در مخفی«

: آریا بازوي جندري را گرفت و داد زد. یارن به همان سرعت دیگر شمشیر در دست براي جنگیدن رفته بود
او نور آتش را منعکس هاي گ هاي کالهخود، چشم از میان شکاف» .راه خروج تو طویله است. گفت بریم«

هندز را در حالی پیدا  هات پاي را به پایین دیوار صدا زدند و المی گرین. با سر موافقتش را نشان داد. کرد می
رن را نیز پیدا کردند، اما گ. ریخت کردند که دراز کشیده بود و از محلی که نیزه به ساقش فرو رفته بود خون می

دویدند، آریا چشمش به دختر گریان  وقتی به سمت طویله می. حرکت کندزخمش بدتر از آن بود که بتواند 
دست او را گرفت، به روي پا بلندش کرد، بقیه با . افتاد که در وسط آشوب در میان دود و کشتار نشسته بود

را آریا با دست راستش او . دختر حاضر نبود قدم بردارد، حتی بعد سیلی خوردن. سرعت راهشان را ادامه دادند
. به نظرش طویله آتش گرفته بود. روبرو، تاریکی شب رنگ سرخی گرفته بود. کشید، نیدل در دست چپش بود

کردند و فریاد حیوانات به دام  ها داشتند به اطراف سرایت می ها افتاده بود، شعله از محلی که مشعل روي کاه
  »!المی رفته، دختره رو اگه نمیاد ول کن !اري، عجله کن«. هات پاي از طویله خارج شد. شنید افتاده را می

ها را تنها  هات پاي به داخل دوید، آن. تر کشید، دختر گریان را با خودش آورد شقی محکم آریا با کله
ها درخشش نارنجی  اما جندري بیرون آمد؛ آتش چنان برقی روي کالهخودش داشت که شاخ... گذاشت
  »!بدو«. اش انداخت را روي شانه ها دوید و دختر گریان به سمت آن. داشتند
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اي  هوا پر بود از دود غلتان، دیوار عقب مثل ورقه. دویدن به میان ورودي طویله مثل پریدن به داخل کوره بود
رفتند و عربده  انداختند و پس می ها و خرها جفتک می اسب. بود از آتش که از کف تا سقف کشیده شده بود

گاز با تقالي تمام . پس ارابه و سه مردي را دید که به کف آن زنجیر شده بودندس. ها بیچاره حیوان. کشیدند می
روگ با فریاد فحش . ریخت ها دور مچش را گرفته بودند خون می کشید، از جایی که دستبند زنجیرها را می

  »!پسر عزیز! پسر«: جیکن هگار صدایش زد. زد داد و به چوب لگد می می

یافت و چوب کهنه و کاه خشک را  جلوتر بود، اما آتش سریع گسترش میدر مخفی باز تنها چند قدم 
. ي کریه تازي را به یاد آورد آریا صورت سوخته. کرد شد مصرف می تر از چیزي که آریا باورش می سریع

  »م؟یتونل باریکه، دختره رو چطور رد کن«: جندري داد زد

  ».بکشش، هلش بده«: آریا گفت

  ».پسرهاي خوب، پسرهاي مهربون«: ده بودجیکن هگار به سرفه افتا

  »!این زنجیرهاي کوفتی رو باز کنید«: روگ فریاد کشید

  ».عجله کن، راهش درازه. تو اول برو، بعد دختره، بعدش من«. ها اعتنا نکرد جندري به آن

  »وقتی هیزم بریدي، تبر رو کجا گذاشتی؟«: آریا به خاطر آورد

وقت . دادم من بودم اول خرها رو نجات می«. مردهاي اسیر زنجیر انداخت نگاهی به» .بیرون کنار پناهگاه«
  ».نداریم

هاي سرخ داغ به پشتش زد و او از  آتش با بال» !کنی این کار رو می! بریش بیرون از اینجا می! دختره رو بردار«
. ل جان کندن بودندبیرون سرماي خوشایندي داشت، اما هر طرفش مردها در حا. ي مشتعل به خارج دوید طویله

اثري از . دود همه جا بود. ها همانجا او را کشتند دید که کاس شمشیرش را انداخت و تسلیم شد، و دید که آن
وقتی آن را از کنده بیرون . یارن نبود، اما کنار تلی از هیزم بیرون پناهگاه، تبر همانجا بود که جندري گذاشته بود

صورت را هیچ . آریا چرخید و سر تبر را محکم به میان پاها زد. گرفت پوشی بازویش را کشید، دست زره می
ترین کار عمرش  بازگشت به طویله سخت. هاي زنجیر بیرون ریخت ندید، فقط دید که خون تیره از میان حلقه

؛ رسید ریخت و صداي فریادهاي حیوانات بیچاره به گوشش می قرار از در بیرون می دود به مانند ماري بی. بود
  .لبش را جوید و به میان ورودي پرید، جایی که دود چندان غلیظ نبود دوال شد. خر و اسب و انسان
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بوي موي سوخته به مشامش . کشید اي از آتش گیر افتاده بود، از وحشت و درد عربده می خر در میان حلقه
آریا . ي مشتعل کاه و یونجه هاي چوب و ریخت، تکه سقف به باال بلند شده بود و همه چیز داشت می. رسید می

توانست ببیند، اما هنوز فریادهاي گاز را  به خاطر دود ارابه را نمی. دستش را روي دهان و دماغش گذاشت
  .به سمت صدا خزید. شنید می

وقتی گاز دوباره با قدرت وزنش را روي زنجیر انداخت، ارابه نیم . و ناگهان یک چرخ جلویش نمایان شد
تبر را به داخل ارابه . جیکن او را دید، اما نفس کشیدن سخت بود، چه برسد به حرف زدن .قدم باال پرید

دماغش  وقفه روي صورت بی عرق آغشته به دوده بی. روگ آن را گرفت و باالي سرش برد. انداخت
. رهي فلز را شنید، و دوباره، دوبا صداي شکستن چوب زیر ضربه. دوید آریا داشت سرفه کنان می. ریخت می

هاي چوب به اطراف پخش  یک لحظه بعد، صدایی به بلندي رعد به گوش رسید؛ کف ارابه از هم پاشید و تکه
  .شدند

داد،  خاك دهانش را پر کرده بود، اما اهمیت نمی. آریا با کله به داخل تونل غلتید و پنج قدم سقوط کرد
باال چیزي جز خون . هوا خنک و تاریک بودزیر زمین . ها و زندگی ي گل و آب و کرم اش خوب بود، مزه مزه

کمربندش را جابجا کرد تا نیدل . هاي در حال مرگ نبود کننده و فریادهاي اسب و غرش سرخ و دود خفه
چند قدم جلوتر در تونل، صدایی به مانند غرش حیوانی عظیم شنید و ابري . مزاحم نباشد و شروع به خزیدن کرد

آریا نفسش را گرفت و خاك کف تونل . ت سر به او رسید؛ هوا بوي جهنم گرفتاز دود داغ و غبار سیاه از پش
  .دانست براي چه کسی، نمی. را بوسید و گریست
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خیانت به حد کافی شنیعه، «: با خشم گفت. ملکه عالقمند نبود که منتظر واریس بماند

قرتی احتیاج ندارم که ي  ایه و من به اون خواجه شرمانه ولی این شرارت آشکار بی
  ».بدونم با اشرار چکار باید کرد

دو نسخه بودند، کلمه به کلمه یکسان، . شان کرد ها را از دست خواهرش گرفت و کنار هم مقایسه تیریون نامه
  .ها را نوشته بودند هاي متفاوتی آن هر چند دست

دومین . ورف دریافت کرده استوك اولین نامه رو استاد فرنکن در کسل«: استاد بزرگ پایسل توضیح داد
  ».نسخه از طریق لرد جایلس به دست اومده

اگه استنیس اونا رو از قلم ننداخته، هیچ شکی نیست که هر لردي در هفت «. کرد فینگر با ریشش بازي می لیتل
  ».ش رو دیده پادشاهی یه نسخه

اي نباید به گوش پسرم برسه، یا به  هترین اشار شون، کوچک ها بسوزن، همه خوام این نامه می«: سرسی گفت
  ».پدرم

شکی نیست که استنیس یه . کنم دیگه بیشتر از یه اشاره به پدر رسیده باشه تصور می«: تیریون خشک گفت
اي داره؟ آواز  ها، چه فایده و در مورد سوزوندن نامه. هال فرستاده پرنده به کسترلی راك و یکی دیگه به هارن

  ».رسه وخیم نیست و این موضوع اون قدر که به نظر می. ته شده، جنده حامله استخونده شده، شراب ریخ

گه؟  کامالً عقلت رو از دست دادي؟ نخوندي چی می«. سوختند به او رو کرد هایی که سبز می سرسی با چشم
  »!و جسارت داره که منو به زناي با محرم، زناي محصنه و خیانت متهم کنه. گه پسر به اسم جافري می

هایی که خیلی خوب  تماشایش حیرت انگیز بود که سرسی در برابر تهمت. تنها به این خاطر که گناهکاري
اي بازي کنه،  شه نقش دیگه اگه جنگ رو ببازیم، مجبور می. داد دانست واقعیت دارند چقدر خشم نشان می می

استنیس مجبوره براي موجه نشون دادن « :تیریون منتظر ماند که او آرام شود، بعد گفت. تو این کار مهارت داره
انتظار داشتی چی بنویسه؟ جافري پسر شرعی برادرم و وارثشه، اما من به هر حال . اي داشته باشه شورشش بهانه

  »خوام سلطنت رو ازش بگیرم؟ می

  »!برام قابل تحمل نیست که منو فاحشه معرفی کنن«

 تیریون
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تیریون به نوشته نگاهی انداخت و وانمود کرد که » .دادهچطور خواهر؟ هیچ ادعا نکرده که جیمی بهت پول «
چه . در پیشگاه خالق روشنائی«: خواند... داد همین بود، یک عبارت که قلقلک می. خواند دوباره آن را می

  ».انتخاب کلمات عجیبی

ظورشون من. شه ها و گزارشات شهرهاي آزاد دیده می این عبارت زیاد در نامه«. پایسل گلویش را صاف کرد
  ».اش همینه کنم استفاده فکر می. خداي کاهنین سرخ. مشخصه، یعنی خدا شاهد صحت این نوشته است

  ».ي سرخ شده واریس چند سال پیش بهمون گفت که لیدي سلیس پیروي یه کاهنه«: فینگر یادآوري کرد لیتل

تونیم  می. کار رو کرده رسه که شوهرش همین و حاال به نظر می«. تیریون با پشت دست به روي کاغذ زد
به سپتون اعظم اصرار کنید استنیس رو رسوا کنه که نه تنها به پادشاه بحقش بلکه به . ش استفاده کنیم برعلیه

  »...خدایان پشت کرده

شورا باید . هاي کثیف رو بگیریم بله، بله، اما اول باید جلوي گسترش این حرف«: صبري گفت ملکه با بی
  ».سی که خبر برسه حرفی از زنا زده یا به جاف حرامزاده گفته، مجازاتش قطع زبانههر ک. حکم صادر کنه

  ».یه اقدام سنجیده«. استاد پایسل سر به تائید تکان داد، زنجیر نشان مقامش صدا داد

کنی، فقط به دنیا اعالم  وقتی زبون کسی رو ببري دروغگو بودنش رو ثابت نمی. یه حماقت«. تیریون آه کشید
  ».ترسی نی که از حرفی که براي گفتن داره میک می

  »گی چکار کنیم؟ پس بهمون می«: خواهرش اصرار داشت

هر آدم با یه خرده عقل به . شن بذار درگوشی بهم بگن، خیلی زود از این داستان خسته می. کار خاصی نکنیم«
کنه؟  استنیس مدرکی ارائه می. رسه که این کار یه تالش ناشیانه براي موجه جلوه دادن غصب سلطنته نظرش می
  .ترین لبخندش را به خواهرش زد تیریون ملیح» تونه، وقتی که اصالً اتفاق نیفتاده؟ چطور می

  »...درسته، ولی«: سرسی مجبور بود که بگوید

اگه سعی کنیم این «. هایش را در هم فرو برد پتایر بیلیش انگشت» .علیاحضرت، در این مورد حق با برادرتونه«
و . بهتره با تحقیر برخورد کنیم، مثل یه دروغ مذبوحانه. بخشیم ها رو ساکت کنیم، فقط بهشون اعتبار می رفح

  ».در این حین، با آتش به جنگ آتش بریم
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  »چه نوع آتشی؟«. سرسی با نگاهش منظور او را ارزیابی کرد

بیشتر زمان تاهل خودش رو دور از  لرد استنیس. تره ولی یکی که باورش راحت. شاید یه داستان از همون نوع«
نه اینکه ازش خرده بگیرم، منم اگه با لیدي سلیس ازدواج کرده بودم، همین کار رو . همسرش گذرونده

عوام همیشه مشتاقن که ... به هر حال، اگه ما شایع کنیم که دخترش نامشروعه و استنیس دیوثه، خب. کردم می
ي استنیس برتیون عبوس و بد اخالق و  کنن، خصوصاً اونایی که به اندازه بدترین چیز رو در مورد اربابشون باور

  ».مغرورن

بله، از . پس همون معامله رو با خودش بکنیم«. سرسی مدتی فکر کرد» .هیچ وقت زیاد محبوب نبوده، درسته«
اش تمام این و یکی از عموه. چه کسی رو فاسق لیدي سلیس معرفی کنیم؟ فکر کنم دو برادر داره. این راضیم

  »...استون پیشش بوده مدت در درگون

فینگر موثر به نظر  ي لیتل هر چقدر هم که تیریون از اقرارش نفرت داشت، نقشه» .بانشه سر اکسل فلورنت قلعه«
ي شرافتش مطرح بود مثل جوجه  استنیس هیچ وقت اسیر عشق به همسرش نبوده، اما هر کجا که مسئله. رسید می

ها  اش تنها به سود آن توانستند بین او و پیروانش نفاق بکارند، نتیجه اگر می. شد و ذاتاً بدبین بود تیغی براق می
  ».ها رو داره هاي فلورنت بهم گفتن که بچه گوش«. بود

یه بار یه پیک تجاري اهل الیس به من گفت که لرد استنیس حتماً «. تفاوتی دست تکان داد فینگر با بی لیتل
الزم بود بهش توضیح . استون گذاشته ش رو روي دیوارهاي درگون رشه، چون چند صد مجسمهخیلی عاشق دخت

سر اکسل شاید براي پدر شیرین بودن مناسب باشه، اما طبق «. خندید» .سرورم، اونا گارگویل هستن: بدم که
استنیس یه . ن بیشترهتر باشه احتمال تکرارش به دیگرا تر و غیر منتظره ي من، یه داستان هر چقدر عجیب تجربه

  ».دلقک در خدمت داره که زشتی خاصی داره، یه خل که صورتش خالکوبی شده

مطمئناً منظورتون این نیست که لیدي سلیس یه دلقک رو به «. استاد بزرگ پایسل با دهان باز به او خیره شد
  »بسترش میاره؟

لیدي حتماً با دیدن . 1ورنت رضایت بديآغوشی با سلیس فل الزمه احمق باشی تا به هم«: فینگر گفت لیتل
اي از واقعیت دارن، اون قدر که شنونده به شنیدنش  ها یه نشانه و بهترین دروغ. فیس به یاد استنیس افتاده پچ

                                                             
  . و دو معنی دلقک و احمق foolي  باز کلمه 1
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حتی یه خرده به هم . کنه از قضا این دلقک کامالً عاشق دختره است و همه جا تعقیبش می. رغبت نشون بده
  ».خشک داره صورت رنگارنگ نیمه شیرین هم یه. شباهت دارن

  ».اما این به خاطر باد سرخیه که طفلکی رو موقع نوزادي کم مونده بود بکشه«. پایسل مبهوت مانده بود

بیشترشون اعتقاد دارن که اگه . از داستان خودم بیشتر خوشم میاد، عوام هم خوششون میاد«: فینگر گفت لیتل
  ».شه هاي آویزون درازي می اش صاحب گوش هیه زن موقع بارداري خرگوش بخوره، بچ

  ».لرد پتایر، شما جونور خبیثی هستید«. داشت سرسی نوعی از لبخند را داشت که معموالً براي جیمی نگه می

  ».متشکرم، علیاحضرت«

  .تره کردم خطرناك این یکی از اونی که فکر می» .و یه دروغگوي قهار«: تیریون با حرارت کمتري اضافه کرد

ما «. هاي ناهمسان کوتوله دوخته شد اي از اضطراب به چشم فینگر بدون نشانه سبز لیتل-هاي خاکستري چشم
  ».همه استعدادهاي خودمون رو داریم، سرورم

! ننگ به دست یه دلقک خل«. ها بکند ملکه بیش از آن از فکر انتقام ذوق کرده بود که توجهی به این حرف
  ».خندن خونه به استنیس میاین سمت دریاي باریک، تو هر می

که » .کنن داستان نباید از زبان ما پخش بشه، وگرنه بهش به چشم یه دروغ مصلحتی نگاه می«: تیریون گفت
  .البته چنین بود

و واریس حتماً . خونه دارم ها عاشق غیبتند و من از قضا چند تا فاحشه فاحشه«. فینگر راه حل را نشان داد باز لیتل
  ».ها بذر افشانی کنه ها و غذاخوري میخونهتونه توي  می

  »واریس کجاست؟. واریس«: سرسی با اخم گفت

  ».کردم، علیاحضرت من هم داشتم به همین فکر می«

به اون مرد اعتماد ندارم، . عنکبوت شب و روز به کار تنیدن تور مشغوله«: استاد پایسل با لحن شومی گفت
  ».سروران من
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دانست  تصادفاً می. تیریون از روي صندلی پایین آمد» .به شما خیلی لطف دارههاش  در عوض اون بین حرف«
. لطفاً عفوم کنید، سروران من«. که خواجه سرگرم چه کاري است، اما الزم نبود که سایر مشاورین مطلع شوند

  ».کار ضروري دارم

  »کار مربوط به پادشاه؟«. سرسی فوراً مشکوك شد

  ».چیزي نیست که نگرانش باشی«

  ».کنم من در این مورد قضاوت می«

  ».یه زنجیر کوچولو. کنی؟ سپردم یه هدیه براي جافري بسازن سورپرایز منو ضایع می«

. خوره؟ زنجیر طال و نقره داره، بیشتر از اونی که فرصت پوشیدن داشته باشه یه زنجیر دیگه به چه دردش می«
  »...اف رو کسب کنیي ج تونی با هدیه دادن عالقه اگه خیال کردي که می

و این زنجیر، مطمئنم که یه روزي براش بیش از بقیه . چطور؟ مطمئناً پادشاه به من عالقمنده، من هم متقابالً«
  .مرد کوچک تعظیم کرد و به سمت در لنگید» .شه گرانبها می

: شتند گفتگذ وقتی از حیاط می. بران بیرون تاالر شورا منتظر بود که او را تا برج دست مشایعت کند
  ».آهنگرها تو اتاق پذیرش هستند، منتظرند که مفتخرشون کنی«

یه خرده بگذره . زنی تقریباً مثل یه درباري شایسته حرف می. از طنینش خوشم میاد، بران. مفتخرشون کنم«
  ».کنی تعظیم هم می

  ».بگایمت، کوتوله«

یه اون وظیفه« تظاهر . زند هاي چرخان صدایش می از باالي پلهتیریون شنید که لیدي تاندا با لحن شادي » .ي ش
ببین که تخت روان من آماده باشه، به محض اینکه کارم اینجا تموم «. تر لنگید کرد که متوجه نشده و کمی سریع

تیریون با سرزندگی احوالشان را . دو تا از برادران ماه کنار در مراقب ایستاده بودند» .کنم شد قلعه رو ترك می
رسیدن به اتاق خوابش پاهایش را به درد . ها کند اخم کرد قبل اینکه شروع به باال رفتن از پلهپرسید و 

  .انداخت می

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

پادریک پین آن . چید؛ مالزمش، مثالً هاي او را روي تخت می در داخل، پسري دوازده ساله را یافت که لباس
  .قدر خجالتی بود که همیشه دور از چشم بود

  .خالصی نیافته بود که پدرش پسرك را به قصد تمسخر به او انداخته تیریون هیچ از این شک

حتی وقتی » .هاتون، سرورم لباس«: هایش چشم دوخت و من من کرد وقتی تیریون وارد شد، پسر به چکمه
و . براي پذیرش«. شد که به روي آدم نگاه کند کرد، هیچ وقت موفق نمی شهامتش را براي صحبت جمع می

  ».یر دستزنج. زنجیرتون

هاي طالیی به شکل سر  تنه از مخمل سیاه بود، با دکمه سردست نیم» .کمک کن لباس بپوشم. خیلی خوبه«
پاد . هاي هر یک دور مچ بعدي بسته شده بود هاي طالي خالص بود که انگشت اي از دست شیر؛ زنجیر حلقه

روي تن آدم عادي، تنها نیم . تاه شده بودي طالیی را آورد که مناسب قد او کو شنل ابریشمی ارغوانی با کناره
  .شد شنل محسوب می

رسید، اما  اتاق پذیرش خصوصی دست به بزرگی مال پادشاه نبود، به گرد پاي وسعت اتاق تخت سلطنتی نمی
: موقع ورودش پیشکار او داد زد. هاي میري و تزئینات دیوار و حس صمیمیت آن را دوست داشت تیریون قالی

سازها و چیالنگرهایی که بران  گروه آهنگرها و اسلحه. آمد از این نیز خوشش می» .تر، دست پادشاهتیریون لنیس«
  .گرد آورده بود زانو زدند

. ها خواست که برخیزند ي گرد طالیی بود و از آن خودش را به روي صندلی مرتفعی باال کشید که زیر پنجره
ي کرباسی را به  پسر کیسه» .پاد، لطفاً بیارش. کنم اش می صهدونم که همه خیلی کار دارید، پس خال آقایان، می«

محتویات آن روي قالی ریختند و صداي گنگ . تیریون طناب آن را شل کرد و واژگونش ساخت. دستش داد
  ».خوام هزار تاي دیگه مثل اینو می. ساختن این رو به آهنگري قلعه سپردم«. افتادن فلز روي چوب به گوش رسید

زنجیر «. ي عظیم فوالدي که در هم فرو رفته بودند سه حلقه: هنگرها براي بررسی شی زانو زدیکی از آ
  ».نیرومندیه

تونم  می. چیزي که در نظرمه خیلی درازتره. شباهت به من نیست بی. نیرومند ولی کوتاه«: کوتوله جواب داد
  »اسمتون رو بپرسم؟
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ي پشمی و چرمی داشت، اما  هاي ساده ن بود، لباسمرد کوتاه و په» .گن، سرورم بلی می به من آیرن«
  .بازوهایش به کلفتی گردن گاو بود

اي  هر کار دیگه. هاي بارانداز پادشاه مشغول ساختن این زنجیرها و اتصالشون به هم بشن خوام تمام کوره می«
ول بشه، چه استادکار باشه، خوام هر مردي که با هنر کار روي فلز آشنائی داره به این کار مشغ می. باید معوق بشه

و . ها رو بشنوم، شب و روز خوام صداي پتک شم، می ي فوالد رد می وقتی از محله. کارگر باشه، یا شاگرد باشه
  »بلی؟ تونید این مرد باشید، جناب آیرن شما می. خوام، یه مرد قاطع، که به این کار نظارت کنه یه مرد می

  »شن؟ خواسته چی می که ملکه می اما زره و شمشیرهایی. شاید سرورم«

اي و زنجیري، شمشیر و خنجر و تبر  ي صفحه علیاحضرت بهمون دستور داده زره«: آهنگر دیگري گفت
  ».هاي جدیدشون، سرورم دا طالییربراي مسلح کردن . بسازیم، همه به تعداد زیاد

  ».اول زنجیر. تونه عقب بیفته اون کار می«

ي خودشون  سرورم، عفو کنید، علیاحضرت گفته کسایی که به تعداد تعیین شده«: آهنگر مضطرب اصرار کرد
  ».با پتک روي سندان خودشون. نرسن دستشون له بشه

  ».دم من بهتون قول می. شه کسی دستش له نمی«. ي عوامه سرسی دوست داشتنی؛ همیشه دنبال کسب عالقه

ک براي آهن خیلی کمیاب شده و این زنجیر به «: بلی گفت آیرن مقدار زیادي آهن الزم داره، همین طور کُ
  ».آتش

امیدوار بود که » .ي الزم سکه داشته باشید کنه که شما به اندازه لرد بیلیش رسیدگی می«: تیریون قول داد
دم به شما براي پیدا کردن آهن  ین شهر دستور میظبه محاف«. فینگر اتکا کند حداقل تا این حد بتواند به لیتل

  ».اگه الزمه هر نعل اسب این شهر رو ذوب کنید. نکمک کن

دوزي  اي و شنلی با حاشیه هاي نقره ي حریر با دکمه تري جلو آمد که پوشش فاخري داشت؛ جامه مردي مسن
: با وقار گفت. هاي بزرگ فوالدي که تیریون روي زمین انداخته بود زانو زد ي حلقه براي معاینه. خز روباه

شکی نیست که مناسب . هنري در کار نیست. شه رین حالت کار زمختی حساب میسرورم، این در بهت«
سازي هستم، اگه شما اجازه بدید،  سازند، اما من استاد اسلحه آهنگرهاي عادیه، کسایی که نعل اسب و کتري می
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شون در سازیم که تیزی ما شمشیرهایی می. ي من نیست، همین طور استادهاي همکارم این کار برازنده. سرورم
  ».نه این. ي خداي جنگه هایی که شایسته ها وصف شده، زره ترانه

اسم شما چیه، «. هاي ناهمسانش را چشاند ي نگاه چشم تیریون سرش را به یک سمت خم کرد و به مرد مزه
  »ساز؟ استاد اسلحه

ي  سیار مایهاگه دست پادشاه اجازه بدن، براي من ب. ؛ هر چی شما دوست داشته باشید، سرورم1سلورین«
دو نفر از سایرین پوزخند زدند، اما سلورین » .ي خاندان و مقام باالشون بسازم اي برازنده افتخاره که براشون زره

ي  هاي رویی طالکاري شده، با درخششی مثل آفتاب؛ صفحات با لعاب ارغوانی تیره ورقه«. اعتنا ادامه داد بی
وقتی به میدان . هاي دراز طالیی کنم، با شاخ ریمن رو پیشنهاد میبراي تاج کالهخود، سر اه. خوشرنگ لنیسترها

  ».کنند نبرد بتازید، سربازها از ترس فرار می

استاد سلورین، قصد دارم که باقی «اینه تصوري که حاال از من دارن؟ . سر اهریمن: تیریون با تاسف فکر کرد
پس بذارید این طور مطرحش . نه شاخ اهریمنچیزي که الزم دارم زنجیره، . نبردهام رو روي صندلی بجنگم

برخاست و بدون نگاهی به » .انتخاب با خودتونه. زنم سازید، یا زنجیر به دستتون می شما این زنجیرها رو می. کنم
  .عقب، ترکشان کرد

: تیریون به او گفت. ها کنار دروازه منتظرش بود بران با تخت روان و اسکورتی متشکل از گوش سیاه
هر چه در توانش بود براي پر . براي سوار شدن روي تخت، کمک او را پذیرفت» .دونی ون رو میمقصدم«

ي شهر انجام داده بود؛ چند صد نجار را مامور کرده بود که به جاي منجنیق قایق ماهیگیري  کردن شکم گرسنه
باز کرده بود، حتی ردا بسازند، جنگل سلطنتی را به روي هر شکارچی که جرئت رد شدن از رودخانه را داشت 

هاي سرزنشگر  شد نگاه ها را به دنبال آذوقه به غرب و جنوب فرستاده بود، ولی هنوز از هر جا که رد می طالیی
  .داد کرد و در ضمن فرصت تفکر می هاي تخت روان از آن حفظش می پرده. دید را می

ي پر پیچ و خم شدوبلک  ه آهستگی در کوچهي مرتفع اگان راهشان را ب در حالی که براي رسیدن به پایین تپه
غیظ خواهرش موجب شده بود که اهمیت واقعی . کرد کردند، تیریون روي وقایع امروز صبح فکر می باز می

هاي استنیس ارزشی نداشتند؛ مهم این بود که  بدون مدرك، تهمت. ي استنیس برتیون را نادیده بگیرد نامه
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توانستند با هم روي تخت آهنین  لی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آن دو نمیو رن. خودش را پادشاه نامیده بود
  .بنشینند

ها در هر دو طرفش سوار  گوش سیاه. ها را تماشا کند بدون منظور خاصی، پرده را کمی عقب کشید تا خیابان
عابرینی . رفت و میآور دور گردنشان؛ بران براي باز کردن مسیر از جل هاي چندش آمدند، با آن حلقه بر اسب می

ها را از سایرین افتراق  کردند تماشا کرد و به بازي کوچکی سرگرم شد؛ سعی کرد خبرچین را که تماشایش می
گناه به نظر  کسانی که بی. گناه هستند رسند، احتماالً بی نتیجه گرفت کسانی که بیشتر مشکوك به نظر می. دهد
  .رسیدند، باید مراقبشان بود می

وقتی تخت روانش موقع توقف تلو تلو خورد، . ها شلوغ بودند ي رینیس بود و خیابان ت تپهمقصد او پش
زد، اما وقتی حرکت متوقف شد بالفاصله بیدار شد،  تیریون داشت چرت می. نزدیک به یک ساعت گذشته بود

  .چشمانش را مالید و کمک دست بران را براي پایین آمدن پذیرفت

. هاي بنا به باال برخاسته بود برجک مدوري از یکی از گوشه. زیر و چوب در باال خانه دو طبقه بود، سنگ در
ي طال و  یک چراغ تزئینی باالي در بود؛ گویی متشکل از فلز با رویه. ها رنگی بود ي خیلی از پنجره شیشه
  .هاي قرمز شیشه

  »چه کاري اینجا داري؟. خونه یه فاحشه«: بران گفت

  »خونه چه کاري داره؟ شهآدم معموالً با یه فاح«

  »شی کافی نیست؟«. سرباز خندید

. ي کافی خوشگل بود، اما من دیگه تو اردوگاه نیستم در حد کسی که دنبال اردوگاه راه میفته به اندازه«
  ».ها هستند ي پادشاه مردهاي کوچک اشتهاي بزرگی دارن و بهم گفتن که دخترهاي اینجا شایسته

  »پسره اون قدر سن داره؟«

هر چند جافري احتماالً به آن اندازه بزرگ » .به این خونه خیلی عالقه داشت. رابرت. منظورم جافري نبود«
 1ها به تفریح عالقه داشتید مختارید، اما دخترهاي شاتایا اگه تو و گوش سیاه«. ي جالب توجهی بود نکته. شده بود
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یه نفر رو اینجا بذارید که بدونه وقتی . کنید ن پیدا میتري در تمام مسیر این خیابو هاي ارزون خونه. گرون هستند
  ».شه پیدا کرد خواستم برگردم بقیه رو کجا می

  .ها نیششان باز بود گوش سیاه» .هر چی شما بگید«. بران با سر موافقتش را نشان داد

. صندل بود هایش به رنگ پوستش سیاه و چشم. هاي مواج ابریشمی منتظرش بود پشت در، زن بلندي در لباس
  »...و شما. من شاتایا هستم«. تعظیم بلندي کرد

داد و  ي گرانبها را می هوا بوي نوعی ادویه» .اسامی خطرناك هستند. اجازه بدید به ذکر اسم عادت نکنیم«
  ».محل کسب دلنشینی دارید«. داد که عاشقانه در بغل هم بودند هاي زیر پایش طرح دو زن را نشان می موزائیک

صدایش به مانند » .خوشحالم که حضرت دست راضی هستند. زحمت کشیدم تا به اینجا رسیده خیلی«
  .ي جزایر دوردست تابستان کهرباي مذاب بود، به شفافی لهجه

چند تا از دخترهاتون رو بهم نشون . ي اسامی خطرناك باشن تونن به اندازه القاب هم می«: تیریون هشدار داد
  ».بدید

شون فریبا هستند و در هر جنبه از هنر عشق ورزیدن  ي زیبایی شون به اندازه بینید که همه می. با کمال میل«
تواند به دنبالش  با وقار به راه افتاد، گذاشت که تیریون با پاهایی به طول نصف مال او، هر طور که می» .استادند
  .بلنگد

ویایی داشت، بدون اینکه دیده شوند هاي ر از پشت پاراوان مجلل میري که حکاکی گل و عجایب و دوشیزه
نشینی،  هاي شاه روي نازبالش. نواخت وارد اتاق نشیمنی شدند که در آن پیرمردي آواز شادي را با نی می

ي دختر  باال تنه. پستانی را روي زانوهایش خوابانده بود تایروشی مستی که ریش بنفش داشت، دختر جوان خوش
دو . ي او بریزد و سپس بلیسد کرد که نوار باریکی از شراب را روي سینه می را باز کرده بود و فنجانش را خم

هاي  اي از گل آن یکی که کک مکی بود رشته. اي رنگی به بازي با تاس مشغول بودند دختر دیگر جلوي پنجره
هاي  پستاندیگري پوستی به صافی و سیاهی شبق داشت، با چشمانی تیره و . اش بافته بود آبی را به موهاي عسلی

آفتابی که از . شد ها تنگ می اي از منجوق ابریشم مواجی پوشیده بودند که در کمر با حلقه. کوچک برآمده
گذاشت و تیریون  ي نازك به نمایش می ها را زیر پارچه داشتنی آن هاي دوست گذشت، بدن ي رنگی می شیشه
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احترام، بهتون دختر با پوست تیره رو پیشنهاد  با«: شاتایا گفت. حس کرد که چیزي بین پاهایش به جنبش افتاد
  ».کنم می

  ».جوونه«

  ».شونزده سالشه، سرورم«

به خاطر . تر بوده اولین دختر خود تیریون از این هم جوان. یاد حرف بران افتاد؛ سن مناسبی براي جافري
هاي  موي دراز تیره و چشم. رسید آورد اولین بار که لباس او را روي سرش کشید، چقدر خجالتی به نظر می می

. چه ابله بدبختی هستی، کوتوله... چقدر گذشته بود. ها غرق شد، و تیریون غرق شده بود شد در آن آبی که می
  »این دختر اهل وطن شماست؟«

البد شگفتی در صورت تیریون » .از نسل تابستانه سرورم، ولی دخترم اینجا در بارانداز پادشاه متولد شده«
در . آغوشی نیست هاي هم مردم من عقیده دارند که شرمی در کار خانه«: چون شاتایا ادامه دادمشخص بود، 

هاي  ها و دوشیزه خیلی از جوان. جزایر تابستان، براي کسانی که در ارضاي شهوت مهارت دارند خیلی ارج قائلند
  ».کنند بلند مرتبه، بعد شکوفایی بدنشون به احترام خدایان چند سال خدمت می

  »خدایان چه ربطی به این کار دارن؟«

خدایان عالوه بر روحمون بدن ما رو خلق کردند، درسته؟ به ما صدا بخشیدند تا توانایی عبادت با آواز رو «
و بهمون امیال رو بخشیدند تا جفتگیري کنیم و به این . بهمون دست دادند تا براشون معبد بسازیم. داشته باشیم

  ».ترتیب اونا رو بپرستیم

تکانی به » .شم تر حساب می اگه بشه با کیرم عبادت کنم، خیلی مذهبی. یادم بندازید به سپتون اعظم بگم«
  ».پذیرم با کمال میل پیشنهاد شما رو می«. دستش داد

  ».بیایید. کنم دخترم رو صدا می«

خواست  ید، اگر تیریون میرس از شی بلندتر بود، ولی به قد مادرش نمی. ها با او مالقات کرد دختر در پاي پله
بیایید، «. ي مادرش مشخص بود تنها مختصري از لهجه» .1اسم من آالیایاست«. شد او را ببوسد، دختر باید خم می

                                                             
1 Alayaya 
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از پشت یکی از . ها باال برد، سپس از راهروي درازي گذشتند دست او را گرفت و دو طبقه از پله» .سرورم
مردانگی . رسید، از دیگري خنده و زمزمه یادهاي لذت به گوش میهاي بریده بریده و فر درهاي بسته، نفس

هاي  آالیایا را به باالي پله. ي شرمساري شود ممکن بود مایه. تیریون محکم به بندهاي شلوارش فشار آورد
. تیریون را به داخل هدایت کرد و در را بست. تنها یک در وجود داشت. دیگري تا اتاق برجک دنبال کرد

ي رنگی  پنجره. هاي شهوانی داشت ق تختخواب بزرگ چترداري بود و جالباسی درازي که حکاکیداخل اتا
  .هاي سرخ و زرد داشت باریک آن طرح الماس

ولی فعالً . داشتنیه  از سر تا پا، هر جز بدنت دوست. تو خیلی خوشگلی، آالیایا«: وقتی تنها شدند تیریون گفت
  ».تهتنها بخشی که بهش عالقه دارم، زبون

وقتی دختر بودم یاد گرفتم چه موقع ازش استفاده بکنم، چه . بینه که زبون من به خوبی تعلیم دیده سرورم می«
  ».موقع نکنم

  »پس حاال چکار باید بکنیم؟ شاید پیشنهادي داشته باشی؟«. تیریون لبخند زد» .خوشحالم«

  ».کنن پیدا می اگه سرورم در جالباسی رو باز کنن، چیزي که دنبالش هستن. بله«

ي پشتی  روي دیواره. آالیایا در را پشت سر او بست. تیریون دست او را بوسید و وارد جالباسی خالی شد
فضاي خالی پشت . هایش به زیر آن رفتند، آن را کامالً به یک سمت کشید دست کشید، احساس کرد که ناخن

ي  با پایش پله. ي نردبان گرفت دستش را دور پله. دیوار، ظلمات بود، ولی آن قدر گشت که دستش به فلز خورد
تر از سطح خیابان، داالن به تونل زیرزمینی اریبی ختم  خیلی پایین. زیرین را پیدا کرد و شروع کرد به پایین رفتن
  .شد که در آن واریس شمع در دست منتظر بود

اي به  ریش تیره خاردار، تهصورتش زخم داشت و زیر کاله فلزي . واریس اصالً به خودش شباهتی نداشت
شاتایا «. خورد، روي چرم سخت زنجیر پوشیده بود، خنجر و شمشیر کوتاهی به کمرش بسته بود چشم می

  »رضایتتون رو جلب کرد، سرورم؟

  »شه به این زن اعتماد کرد؟ مطمئنید که می. بیش از اندازه«: تیریون اقرار کرد

ولی شاتایا دلیلی نداره که به ملکه عالقمند باشه و . چیز اطمینان ندارموفا و خائن از هیچ  من در این دنیاي بی«
  .در تونل به راه افتاد» تونیم راه بیفتیم؟ می. دونه که خالصی از شر آالر دیم رو مدیون شماست می
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به جاي استوقدوس، بوي شراب تلخ و سیر بود که از . تیریون متوجه شد که حتی راه رفتنش متفاوت است
از این طرز جدید لباس پوشیدنتون «: دادند به او گفت همچنان که راهشان را ادامه می. شد جدا نمی واریس

  ».خوشم میاد

پس هر وقت . ها رد بشم ها از خیابون ي شوالیه ده که در محاصره دم، بهم اجازه نمی کاري که من انجام می«
مونم تا بیشتر به شما خدمت  راي همین زنده میکنم و ب تري اختیار می کنم، پوشش مناسب که قلعه رو ترك می

  ».کنم

  ».ي بعدي شورا بیایید باید با این ریخت به جلسه. چرم به شما میاد«

  ».کنه، سرورم خواهرتون تایید نمی«

هاش ندیدم که منو تعقیب  اثري از جاسوس«. در تاریکی لبخند زد» .کنه خواهرم لباس زیرش رو کثیف می«
  ».کنن

بعضی از اجیرهاي خواهرتون، بدون اطالع خودش در خدمت من هم . شنوم، سرورم اینو می خوشحالم که«
  ».از این فکر نفرت دارم که اون قدر ولنگار بشن که دیده بشن. هستند

ي شهوت رو سرکوب  خب، من از این فکر نفرت دارم که به خاطر هیچ وارد جالباسی شده باشم و حمله«
  ».کرده باشم

دونم هیچ کدوم اون قدر  نمی. اونا خبر دارند که اینجائید. به هیچ وجه بیهوده نبوده«: طمینان دادواریس به او ا
دم که جانب احتیاط رو  م ترجیح می ي شاتایا بشن، اما طبق تجربه جسارت دارند که در قالب مشتري وارد خونه

  ».مراعات کنم

  »خونه ورودي مخفی داره؟ چطور شده که یه فاحشه«

شاتایا . اي بشه داد آشکارا وارد همچین خونه اي حفر شد که شرافتش اجازه نمی راي دست پادشاه دیگهتونل ب«
  ».به دقت از راز وجودش محفاظت کرده

  ».و با این حال شما از وجودش اطالع داشتید«
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  ».زیادهها شیبشون  مواظب باشید، پله. کنن هاي تاریک زیادي پرواز می هاي کوچک از میان تونل پرنده«

ي رینیس شاید حدود سه محله را  از دري مخفی که پشت یک اسطبل بود به هواي آزاد وارد شدند؛ از زیر تپه
واریس . ها شیهه کشید وقتی تیریون در را ول کرد که خودش محکم بسته شود، یکی از اسب. رد کرده بودند

ها را  یک قاطر و سه اسب اتاقک. نگاه کرد شمع را فوت کرد و روي یکی از تیرها گذاشت، و تیریون اطراف را
پیره و من شک دارم که «. هایش نگاهی انداخت ي ابلقی رفت و به دندان به سمت اسب اخته. پر کرده بودند

  ».خیلی نفس براش مونده باشه

کار فعلی اسبی نیست که توانایی بردن شما به میدان نبرد رو داشته باشه، درسته، اما به درد «: واریس جواب داد
و مهترهاي اسطبل از روي حیوانی که سوارشی . شون هم همین طور بقیه. کنه خوره و جلب توجه نمی می

جنسش کتان زبر بود، آفتاب رنگش را برده بود و . خواجه ردایی را از روي میخ برداشت» .کنن قضاوت می
ي تیریون انداخت، از سر تا  آن را روي شانه وقتی» .لطفاً اجازه بدید«. نما شده بود، اما برشش خیلی گشاد بود نخ

ها چیزي رو  انسان«. کرد شد صورت را در سایه مخفی می پا او را پوشاند، کالهی داشت که وقتی جلو کشیده می
ي  ها به اندازه دیدن کوتوله«. کشید هایش را می رفت و گوشه واریس با ردا ورمی» .بینن که انتظارش رو دارن می
ي پدرش، سوار اسب پدرش،  پسري با رداي کهنه. بینن یه بچه است نیست، براي همین چیزي که میها شایع  بچه

  ».ها بیرون بیایید هر چند بهتر بود که بیشتر شب. که پدرش اونو دنبال کاري فرستاده

شاه، در ي دور شمال شرقی بارانداز پاد در گوشه» .ولی االن شی منتظرمه. از امروز به بعد... قصدش رو دارم«
جایی که از دریا دور نبود، شی را ساکن ویالیی دیواردار کرده بود، اما به خاطر ترس از اینکه دنبالش کنند 

  .جرئت نکرده بود که در آنجا به مالقاتش برود

  »دارید؟ کدوم اسب رو برمی«

  ».رسه همین مناسب به نظر می«. تیریون شانه باال انداخت

  .س دهنه و زین را از روي میخ چوبی برداشتواری» .کنم براتون زینش می«

. ي پرشور رو از دست دادید یه جلسه«. قراري قدم زد تیریون رداي سنگین را روي دوشش درست کرد و با بی
  ».از قرار معلوم استنیس تاج به سر گذاشته

  ».اطالع دارم«
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  ».دونم اولش چطور ظنین شده نمی. کنه برادر و خواهرم رو به زنا متهم می«

اي نگاه کرده، کاري که ند استارك کرد و جان ارن قبل  شاید کتابی رو خونده و به رنگ موي حرامزاده«
  .تر و از عمق گلو بود ي خواجه همان تر تر معمول نبود، بلکه بم خنده» .یا شاید کسی در گوشش نجوا کرده. اون

  »یکی مثل شما، احتماالً؟«

  ».من مظنونم؟ کار من نبوده«

  »؟دکردی د اقرار میاگه بو«

اما چرا رازي رو برمال کنم که خیلی وقته محفوظ نگهش داشتم؟ گول زدن پادشاه یه چیزه، مخفی نگه . نه«
ها جلوي  در ضمن، حرامزاده. ي کوچک توي دودکش یه چیز دیگه داشتن از جیرجیرك روي حصیر و پرنده

  ».چشم همه بودن

  »هاي رابرت؟ چطور مگه؟ حرامزاده«

مادرها مس و عسل بودن، . دونم ایشون هشت تا صاحب شد تا اونجا که می«. رفت داشت با زین ورمیواریس 
براي همین . و ظاهراً همه به همون اندازه بدشگون بودن... بلوط و کره بودن، اما نوزادها همه به سیاهی زاغ بودن

ي واقعیت  اهرتون دراومدن، مشاهدهوقتی جافري، میرسال و تامن، همه مثل خورشید طالئی، از بین پاهاي خو
  ».سخت نبود

ها  اگر سرسی تنها یک بچه براي شوهرش به دنیا آورده بود، براي عقیم کردن شک. تیریون سر تکان داد
  »گر تو نبودي، کی بود؟ اگه این زمزمه«. اما آن وقت دیگر او سرسی نبود... کافی بود

  .دواریس زین را سفت کر» .شکی نیست که یه خائن«

  »فینگر؟ لیتل«

  ».اسم نبردم«
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لرد واریس، بعضی «: از روي زین گفت. تیریون گذاشت که خواجه در سوار شدن به اسب کمکش کند
کنم  ها احساس می کنم شما بهترین دوستی هستید که در بارانداز پادشاه دارم، بعضی وقت ها احساس می وقت

  ».شما بدترین دشمنم هستید

  ».نظر رو در مورد شما دارممن هم همین . چه جالب«
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هایش باز  هاي برن، چشم هاي سفید نور از میان کرکره ها پیش از نفوذ انگشت مدت
  .بود

امروز قرار بود در حیاط . هاي جشن محصول مهمانانی در وینترفل بودند، مالقاتی
  .کرد، اما مال قبل بود می زمانی چشم انداز این چنینی او را غرق هیجان. ها تمرین کنند مقابل مترسک

او باید در . والدرها مقابل مالزمین لرد مندرلی نیزه خواهند شکست، اما برن در آن سهیم نخواهد بود. نه حاال
گوش کن، شاید یه چیزي از معناي لرد بودن و «: استاد لوین گفته بود. کرد اتاق پدرش نقش شاهزاده را بازي می

  ».يمسایل مربوط بهش رو یاد بگیر

ي  چیزي که همیشه آرزویش را داشت شوالیه شدن بود؛ زره. برن هیچ وقت نخواسته بود که شاهزاده شود
چرا مجبور بود روزهایش را با گوش دادن به . هاي مواج، نیزه و شمشیر، اسب جنگی زیر پا براق و پرچم

چون تو درهم : وري کردشد؟ صدایی در درونش یادآ هایش را متوجه نمی پیرمردي تلف کند که نصف حرف
گفتند که پدر بزرگشان آن قدر  توانست لرد روي صندلی راحتی باشد؛ والدرها می یک معلول می. اي شکسته

در . توانست شوالیه روي اسب جنگی باشد نحیف است که باید با تخت روان به همه جا حمل شود؛ اما نمی
و » .ث برادرت و استارك مقیم وینترفل هستیتو وار«: سر رودریک گفت. اش بود ضمن، این کار وظیفه

  .یادآوري کرد که راب چطور عادت داشت که موقع مالقات با پرچمدارها در کنار پدرشان بنشیند

لرد وایمن مندرلی دو روز پیش از وایت هاربر رسیده بود؛ او با کشتی تفریحی و تخت روان مسافرت 
: همراهش ستون درازي از ملتزمین رکاب آمده بودند. ودتر از آن بود که سوار اسب ش کرد، چون چاق می

ها و  ها، حتی یک تردست، همه با پرچم ها، نوازنده ها، پیک ها، مالزمین، لردهاي دون پایه و لیدي شوالیه
برن روي صندلی رفیع پدرش که روي . گذاشتند هاي پر زرق و برقی که چند صد رنگ به نمایش می جامه
ها خوشامد گفته بود و سر رودریک بعداً گفته بود که کارش را  راشیده شده بود، به آنهایش دایرولف ت دسته

  .اما تنها شروعش بود. داد اگر پایان ماجرا بود اهمیتی نمی. خوب انجام داده

ي دلپذیریه، اما آدم تنها براي یه لقمه اردك و چند  شرکت در ضیافت بهانه«: سر رودریک توضیح داده بود
فقط کسانی که موضوع مهمی براي مطرح کردن به ما دارند این . چند صد فرسنگ راه رو نمیاد جرعه شراب

  ».دن مسافرت رو انجام می

 برن
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توانست  می. ها را درنیاورد گفت که اداي بچه راب به او می. برن به سقف زبر سنگی باالي سرش خیره شد
اي  وظیفه. بود و او دیگر تقریباً مرد شده بودزمستان در راه . صداي او را بشنود، همچنین صداي پدرشان را

  .داشت

. پسرك تسلیم سرنوشتش شده بود. خواند کالمی را زیر لب می وقتی هودور لبخند زنان وارد شد، آهنگ بی
ي پشمی سفید و شلوار  تنه امروز نیم«: برن دستور داد. به کمک هم کار شستشو و شانه کشیدن را انجام دادند

داد که تا آنجا که در توانش هست  برن ترجیح می» .اي داشته باشم خواد ظاهر لردانه دریک میسر رو. اي نقره
. ها آزار دهنده بودند هایش را به تن کند، اما برخی کارها مثل باال کشیدن شلوار و بستن بند چکمه خودش لباس

. داد با مهارت انجامش می دادند وقتی کاري را به او آموزش می. شدند تر انجام می به کمک هودور سریع
بندم که تو هم  شرط می«: برن به او گفت. هایش همیشه با مالحظه بودند، هر چند زورش اعجاب انگیز بود دست

  ».شدي ي بزرگی می اگه خدایان عقلت رو نگرفته بودن، شوالیه. تونستی شوالیه بشی می

  .خبر از بار ادراك هایی بی چشم آالیشش به او پلک زد، اي بی هودور با چشمان قهوه» هودور؟«

حصیري گشادي آویزان بود که - روي دیوار کنار در، سبد چرمی. اشاره کرد» .بله، هودور«: برن گفت
اش  هایش را از بندها رد کرد و کمربند را محکم دور سینه هودور دست. هایی براي پاهاي برن داشت سوراخ

ي پاهایش را به  هایی که به دیوار کوبیده بودند وزن مرده برن با کمک میله. بست، سپس کنار تخت زانو زد
  .ها ردشان کرد داخل سبد انداخت و از سوراخ

مهتر اصطبل به تنهایی هفت پا قد داشت؛ روي دوش او سر برن تقریباً . و برخاست» هودور«هودور باز گفت 
بوي پختن نان به مشامش خورد و  یک بار هودور. موقع گذشتن از در، سرش را پایین گرفت. رسید به سقف می

میکن . اي دریافت کرد که استاد لوین مجبور شد پوست سرش را بخیه بزند به آشپزخانه دوید، و برن چنان ضربه
اي را به او داده بود، اما برن به ندرت خودش را با پوشیدن آن به  خانه کالهخود قدیمی زنگ زده از اسلحه

  .خندیدند دیدند می قت آن را روي سرش میوالدرها هر و. انداخت دردسر می

بیرون صداي . هاي هودور گذاشت هایش را روي شانه رفتند دست هاي چرخان پایین می موقعی که از پله
ندازم، یه نگاه سریع،  فقط یه نگاه می. موسیقی دلنشینی بود. شمشیر و سپر و اسب دیگر حیاط را پر کرده بود

  .همین
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ها  تا آن موقع، حیاط به مالزمین آن. آمدند ها و سربازانشان بعداً بیرون می بري با شوالیههاي وایت هار اشرافزاده
  .ها باشد برن چقدر دوست داشت که یکی از آن. تعلق داشت که بین ده تا چهل سال داشتند

به  هاي گردان تیرکی داشت که در یک انتها سپري دو مترسک در حیاط سرپا کرده بودند، هر کدام از میله
سپرها سرخ و طالیی رنگ شده بودند، هر چند شیر لنیسترها . آن وصل بود و انتهاي دیگرش نرمپوش داشت

  .ها خش انداخته بودند گوژپشت و بد ترکیب بود و چند پسر اول دیگر حسابی روي آن

ا یاد گرفته بود که کرد، ام ي کسانی را که قبالً آن را ندیده بودند جلب می هاي خیره ي برن در سبد نگاه منظره
والدرها را دید که . ي دید خوبی داشت؛ پشت هودور قدش از هر کسی بلندتر بود حداقل نقطه. اعتنایی کند بی

اي براق با لعاب آبی روي  هاي اعالیی با خودشان از دوقلوها آورده بودند، نقره زره. شدند سوار اسب می
د، در حالی که والدر کوچک چند رشته ابریشم آبی و تاج والدر بزرگ به شکل یک قلعه بو. ها سردوشی

هاي دوقلوي  والدر کوچک برج. هایشان نیز از هم متمایز بود سپرها و جلیقه. خاکستري را ترجیح داده بود
تقسیم . هال و دري به ترتیب کریک: ها را با گراز خاندان مادر بزرگش و کشتگر مادرش سهیم کرده بود فري

وقتی . ها بود ي پیج وود و مارهاي به هم پیچیده هاي درخت و زاغ خاندان بلک ا نشانبندي والدر بزرگ ب
یک استارك تنها به . ي کسب افتخار هستند گفت که البد گرسنه داشتند، برن با خودش می هایشان را برمی نیزه

  .کرد دایرولف اتکا می

ها  کنار هم به مترسک. لیم دیده بودندشان چابک و قوي بودند و به خوبی تع هاي خال خالی خاکستري اسب
ي  ضربه. دار دور شده بودند ي صحیحی به سپرها زدند و قبل رسیدن انتهاي نرمپوش هر دو ضربه. یورش بردند

حاضر بود هر دو . تر بود، اما به نظر برن والدر بزرگ طرز نشستنش روي اسب بهتر بود والدر کوچک محکم
  .ها بدهد بارزه با آنمصرفش را در عوض فرصت م پاي بی

: به هودور گفت. اش را دور انداخت، چشمش به برن افتاد و افسار کشید ي ترك برداشته والدر کوچک نیزه
  ».ببین چه اسب زشتیه«

  ».هودور اسب نیست«: برن گفت

  ».هودور«: هودور گفت
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چند تا از » .نداره ها عقل ي اسب خب، شکی نیست که به اندازه«. والدر بزرگ به کنار پسر عمویش آمد
  .هاي وایت هاربري با نوك نیزه آرام به یکدیگر ضربه زدند و خندیدند جوان

  »هودور، هودور؟«. کرد ها نگاه می خبر از تمسخر، هودور با تبسم گرمی به نوبت به فري بی» .هودور«

  ».عنی دوستت دارمشاید هودور به زبون اسبی ی. زنن ببین، با هم حرف می«. اسب والدر کوچک شیهه کشید

  .شود کرد که صورتش دارد برافروخته می برن احساس می» .ساکت شو، فري«

اگه ساکت نشم «. اي به هودور زد که او را عقب راند والدر کوچک به اسبش مهمیز زد، جلو آمد و ضربه
  »کنی؟ چکار می

  ».ندازه به جونت، پسر عمو گرگش رو می«: والدر بزرگ هشدار داد

  ».خواست یه پوستین گرگ داشته باشم همیشه دلم می. هبذار بکن«

  ».کنه ات رو می ي گنده سامر اون کله«: برن گفت

گرگت دندون فوالدي داره که گازش از زره و «. اش کوبید ي زره والدر کوچک با مشت روي صفحه سینه
  »زنجیر رد بشه؟

دانست که او چقدر از ماجرا را  برن نمی. دصداي استاد لوین در میان غوغاي حیاط مثل رعد ضربه ز» !کافیه«
. این تهدیدها شایسته نیست و حاضر نیستم دیگه بشنوم«. اما به وضوح براي خشمگین کردنش کافی بود... شنیده

  » والدر فري، اینه طرز رفتار شما در دوقلوها؟

بگوید تو فقط یه  خواست والدر کوچک از روي اسب به لوین اخم کرد، انگار که می» .اگه دلم بخواد«
  کنی؟ استادي، به چه حقی یه فري گذرگاه رو سرزنش می

استاد به » ي این دعوا چی بود؟ ریشه. خب، مالزم لیدي استارك در وینترفل نباید همچین رفتاري داشته باشه«
  »...خورم گه، وگرنه قسم می تون بهم می یکی«. هر کدام از پسرها به نوبت نگاهی انداخت

. خوام اگه پرنس برن رو ناراحت کردیم عذر می. کردیم داشتیم با هودور شوخی می«: اقرار کرد والدر بزرگ
  .حداقل آن قدر نزاکت داشت که شرمنده به نظر برسد» .قصدمون فقط مزاح بود
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  ».من هم، قصدم فقط مزاح بود«. والدر کوچک تنها اوقاتش تلخ شده بود

د سرخ شده؛ ظاهراً امکان داشت که لوین از حد معمولش ي تاس باالي سر استا دید که لکه برن می
کنه و حمایتشون  ها دستگیري می ها و ناتوان یه فرمانرواي خوب از ضعیف«: ها گفت به فري. تر شود خشمگین

تون بکنید، شنیدید؟ پسر خوش قلبیه،  هاي ظالمانه برام قابل قبول نیست که هودور رو موضوع شوخی. کنه می
استاد انگشتش را جلوي صورت والدر » .تونم در مورد هیچ کدومتون بگم مطیع، چیزي که نمی وظیفه شناس و
ي  روي پاشنه» .شی، وگرنه باید جواب پس بدي ها نزدیک نمی و تو به جنگل خدایان و گرگ«. کوچک گرفت

  ».وایمن منتظره لرد. بیا. برن«. هایش تاب برداشت، چند قدم دور شد و به عقب نگاه کرد پا چرخید و آستین

  ».هودور، استاد رو دنبال کن«: برن دستور داد

استاد . رفت هاي تاالر اصلی باال می هاي بلندش به استاد رسید که با خشم از پله با قدم» .هودور«: هودور گفت
  .شدند، برن گردن هودور را بغل کرد و سرش را پایین گرفت لوین در را باز نگه داشت و وقتی رد می

  »...والدرها«: روع کردبرن ش

دفاع از «. رسید استاد لوین خسته و داغون به نظر می» .خوام دیگه چیزي در این مورد بشنوم، تموم شد نمی«
هودور کار درستی بود، اما قبلش تو چرا اونجا بودي؟ سر رودریک و لرد وایمن منتظر تو بودند ولی دیگه 

  »ي کوچولویی؟ بیام، انگار که یه بچه من باید خودم دنبالت. شون رو خوردند صبحونه

  »...خواستم فقط می. نه، متاسفم«: برن شرمنده گفت

قبل شروع این جلسه، سوالی . شد، برن کاش می. خواستی دونم چی می می«: استاد لوین با محبت بیشتري گفت
  »داري؟

  »زنیم؟ از جنگ حرف می«

  »...اي ي هشت ساله تو هنوز یه بچه« .خشونت به صداي لوین برگشته بود» .زنی تو حرفی نمی«

  »!کم مونده نه سالم بشه«
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ي ادب، مگه اینکه سر رودریک یا لرد وایمن سوالی  حرفی نزن جز الزمه. هشت«: استاد قاطعانه جواب داد
  ».ازت بپرسن

  ».مونه یادم می«. برن سر تکان داد

  ».زنم ها نمی به سر رودریک حرفی از این ماجراي بین تو و فري«

  ».ممنون«

سر رودریک دست . هاي مخمل خاکستري صندلی بلوط پدرش گذاشتند برن را سر میز درازي روي بالشتک
اي سفید براي نوشتن تمام اتفاقات در سمت چپش  راستش و استاد لوین مسلح به چندین قلم و دوات و صفحه

  .ذر خواستبرن روي چوب زبر میز دست کشید و از لرد وایمن به خاطر تاخیر ع. نشست

ها هیچ وقت تاخیر ندارند، کسایی که قبل ایشون  چرا، شاهزاده«: فرمانرواي وایت هاربر دوستانه پاسخ داد
توانست  تعجبی نداشت که نمی. کوبید اي داشت که محکم می وایمن مندرلی خنده» .رسیدند زود اومدن، همین

به همان اندازه که عریض بود . زنش بیشتر بودها و روي زین بنشیند؛ با قضاوت از روي ظاهر، از اکثر اسب
با این درخواست شروع کرد که وینترفل مامورین گمرك جدیدي را که او براي وایت . گرفت نفسش زود می

ها را به جاي پرداخت به پادشاه شمال جدید براي بارانداز پادشاه کنار  ها نقره قبلی. ید کندئهاربر منصوب کرده تا
هاي مضروب خودشون رو نیاز دارن و وایت هاربر بهترین جا براي ضرابخونه  شاه رابرت سکهپاد«. گذاشتند می

پیشنهاد کرد که اگر پادشاه مایل باشند این مسئولیت را او به عهده بگیرد و با این صحبت ادامه داد که » .است
  .ي هر اقدام اصالحی چطور استحکامات بندر را تقویت کرده؛ با ذکر دقیق هزینه

ما صدها ساله که در دریا «. الوه بر ضرابخانه، لرد مندرلی پیشنهاد کرد که براي راب ناوگان جنگی بسازدع
بهم طال بدید و در عرض . هاي پدرش رو به آتش کشید قدرتی نداشتیم، از وقتی که برندون سوزاننده کشتی

  ».اه رو تسخیر کنیماستون و بارانداز پادش ندازم که درگون یک سال اون قدر کشتی به آب می

ي لرد وایمن به نظرش  کسی از او نپرسید، ولی ایده. ي برن را تحریک کرد صحبت از کشتی جنگی عالقه
دانست که آیا هیچ وقت یک معلول رزمناوي را فرماندهی  نمی. دید ها را می در چشم ذهنش آن. درخشان بود
د را به اطالع راب خواهد رساند و استاد لوین تنها اما سر رودریک فقط قول داد که این پیشنها. کرده یا نه

  .کاغذش را خط خطی کرد
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اي  ها براي نهار پنیر و نان جوي قهوه استاد لوین پاکسی تیم را به آشپزخانه فرستاد و آن. ظهر رسید و گذشت
موضوع لیدي  درید، مودبانه ها را با انگشتان خپلش می لرد وایمن وقتی یکی از پرنده. و جوجه خروس خوردند

شون  شاید وقتی سوگواري. دونید که یه مندرلی متولد شده می«. وود را مطرح کرد که دختر عمویش بود هورن
از قضا من هشت «. به بال گاز زد و لبخند گشادي زد» به انتها رسید، مایل باشن که دوباره مندرلی بشن، درسته؟

اي بگیرم، موافق نیستید، سروران من؟ مردها احساس  شاید وقتش رسیده که زن دیگه. ساله که همسر ندارم
تري رو بپسندن،  یا شاید لیدي مرد جوان«. ها را کنار انداخت، به ران دست برد استخوان» .کنه تنهایی اذیتشون می

ي محافظت از لیدي کتلینه، اما شکی نیست  االن در جنوب مشغول وظیفه. خب، پسرم وندل هم ازدواج نکرده
تونه به لیدي یاد  درست مردي که می. ایه پسر دلیر و سر زنده. رگرده دوست داره همسري انتخاب کنهکه وقتی ب

  .اش پاك کرد با آستین لباسش روغن را از روي چانه» بده که باز بخنده، موافق نیستید؟

کاش اون . ددا ها نمی اهمیتی به ازدواج. شنید ها به یکدیگر را از پنجره می برن صداي گنگ برخورد سالح
  .پایین تو حیاط بودم

اي را پیش کشید که از لرد تایوین لنیستر دریافت  جناب لرد صبر کرد که میز را تمیز کنند، سپس موضوع نامه
پیشنهاد کردند که بدون غرامت «. پسر بزرگش، سر ویلیس، در گرین فورك اسیر گرفته شده بود. کرده بود

یروهام رو از خدمت اعلیحضرت خارج کنم و سوگند بخورم که دیگه پیشم فرستاده بشه، به این شرط که ن
  ».نجنگم

  ».کنید شما البته که ردش می«: سر رودریک گفت

نگران این موضوع نباشید، پادشاه راب خدمتگزار وفادارتري از وایمن مندرلی «: جناب لرد بهشان اطمینان داد
گن  می. جاي ناجوریه. هال رنج بکشه مدت الزم در هارن ولی دوست ندارم شاهد باشم که پسرم بیشتر از. نداره

نگاه کنید چه . گن کنه، اما به هر حال می هایی رو باور می نه اینکه مردي باشم که همچین قصه. نفرین شده است
گن  می. هال ترفیعش داد و برادر ملکه سرنگونش کرد ملکه به مقام لرد هارن. بالیی سر این جینوس اسلینت اومد

دونم که  می. اي ترتیب داده بشه ي اسراي منصفانه کنم که خیلی زود مبادله دعا می. کشتی به دیوار فرستادنش با
  ».اون پسرم دالوره و مثل سگ درنده است. ویلیس دوست نداره باقی جنگ رو راحت یه جا نشسته باشه

و آن شب وقتی که . ک شده بودهاي برن از ثابت نشستن روي صندلی خش وقتی مالقات به انتها رسید، شانه
ها و  اي از شوالیه وود دنباله لیدي دانال هورن. سر شام نشسته بود، شیپوري رسیدن مهمان دیگري را خبر داد
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شان نشان سر  ملتزمین را با خودش نیاورد؛ تنها خودش و شش سرباز خسته که روي یونیفرم نارنجی خاك گرفته
بانوي من، ما به خاطر «: لیدي براي عرض احترام پیش برن آمد، او گفتوقتی . خورد گوزن شمالی به چشم می

وود در جنگ گرین فورك کشته شده بود، تنها پسرشان در  لرد هورن» .کشید متاسفیم تمام رنجی که می
  ».کنه وینترفل فراموش نمی«. ویسپرینگ وود از پا درآمده بود

اي از یک زن باقی مانده بود، هر خط صورتش پر بود از  ي رنگ پریده از او پوسته» .از شنیدنش خوشحالم«
  ».شم اگه اجازه مرخص شدن بهم بدید، سپاسگزار می. من خیلی خسته هستم، سرورم«. غصه

  ».فردا صبح وقت کافی براي صحبت داریم. مطمئناً«: سر رودریک گفت

وقتی اساتید دژ . دي گذشتفردا که رسید، بیشتر وقت سحر به صحبت در مورد غله و سبزیجات و گوشت دو
هر چند تعیین مقدار آن ظاهراً ... کردند کردند، عاقلین بخشی از هر محصول را ذخیره می شروع پاییز را اعالم می

ي استاد لوین،  طبق توصیه. گذاشت وود یک پنجم محصولش را کنار می لیدي هورن. خواست بحث زیادي می
  .هدقول داد که آن را به یک چهارم افزایش د

امیدوارم به این قصد باشه . کنه ي بولتون داره در دردفورت نیرو جمع می حرامزاده«: ها هشدار داد لیدي به آن
که اونا رو به جنوب ببره تا در دو قلوها به پدرش ملحق بشه، اما وقتی پیک فرستادم تا نیتش رو بپرسم، جواب 

  ».ر پسر شرعیه و نسبت به اون اسم حقی دارهانگا. کنه داد که هیچ زنی از یه بولتون بازجویی نمی

کنم  اعتراف می. تا اونجا که خبر دارم، لرد بولتون هیچ وقت اون پسر رو رسماً نپذیرفته«: سر رودریک گفت
  ».شناسمش که نمی

کرد، تا وقتی که دومریک مرد و  تا همین دو سال پیش با مادرش زندگی می. شناسنش ي کمی می عده«
ي خبرها  پسره طبق همه. اون وقت بود که این حرامزاده رو به دردفورت آورد. بدون وارث گذاشتبولتون رو 

گن هیچ وقت  می. گن بهش ریک می. ي خودش سنگدله جونور مکاریه و خدمتکاري داره که تقریباً به اندازه
هایی شنیدم  داستان. آهو رن، حرامزاده و این ریک، اون هم نه به شکار با هم به شکار می. شوره خودش رو نمی

و حاال که شوهرم و پسر عزیزم پیش خدایان رفتند، حرامزاده با . که باورشون سخته، حتی در مورد یه بولتون
  ».کنه هاي من نگاه می چشم طمع به زمین
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تونه نگاه  می«: خواست به لیدي چند صد مرد براي دفاع از حقش بدهد، اما سر رودریک تنها گفت برن می
ي کافی امنیت خواهید  شما به اندازه. دم مجازات سختی داشته باشه اما اگه از این حد تجاوز کنه، قول می کنه،

  ».تون تموم شد، دوباره ازدواج کنید هر چند شاید صالح باشه که به وقتش، وقتی سوگواري... داشت، بانوي من

هاست که از دست  ی از زیبایی داشتم مدتمن از سن باروري گذشتم، هر چ«: اي پاسخ داد با نیم لبخند خسته
  ».رفته، با این حال مردها طوري دنبال من بوکشان میان که موقع دوشیزگی سابقه نداشته

  »نسبت به این خواستگارها نظر مساعد ندارید؟«: لوین پرسید

خور وحشی  کنم، اما مورس کالغ اگه اعلیحضرت دستور بدن دوباره ازدواج می«: وود پاسخ داد لیدي هورن
و در مورد پسرعموي بزرگوارم مندرلی، تختخواب ایشون براي جا دادن کسی . دائم الخمریه و از پدرم پیرتره

  ».تر از اونم که زیرشون بخوابم تر و ظریف با اون ابهت کافی نیست و من کوچک

لی مثل خوابیدن زیر خوابیدن زیر لرد مندر. خوابند ها می ها روي زن دانست که موقع همبستري، مرد برن می
شما خواستگارهاي «. اش با بیوه را نشان داد سر رودریک با سر تکان دادن همدردي. رسید اسب افتاده به نظر می

  ».تون بیشتر جور باشه کنیم که با سلیقه کنیم و نامزدي پیدا می مون رو می سعی. اي خواهید داشت، بانوي من دیگه

  ».زحمت گشتن بدید، سر شاید الزم نباشه زیاد به خودتون«

  ».سر رودریک، مطمئنم شما چشم لیدي رو گرفتید«. بعد مرخص شدن لیدي، استاد لوین لبخند زد

  .سر رودریک گلویش را صاف کرد و ظاهراً راحت نبود

  ».خیلی غمگین بود«: برن گفت

با اون سن از مالحت غمگین و مهربان، و با تمام تواضعشون، نسبت به زنی «. سر رودریک با سر تائید کرد
  ».ولی به هر حال تهدیدي براي آرامش قلمروي برادرتون هستند. بهره نیستند بی

  »ایشون؟«: برن با بهت گفت

هاي  هاي زیادي سر زمین به خاطر عدم وجود وارث نسل مستقیم، مطمئناً مدعی«: استاد لوین پاسخ داد
ها همه از طریق خویشاوند مونث با خاندان  ا و کاراستاركه ها، فلینت تالهارت. کنند وود با هم رقابت می هورن
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دردفورت . وود موت تحت سرپرستی دارند ي لرد هریس رو در دیپ وود نسبت دارند و گالورها حرامزاده هورن
هاشون مجاورت داره و روس بولتون کسی نیست که از  دونم ادعایی در دست نداره، اما زمین تا اونجا که می
  ».بگذرههمچین فرصتی 

  ».ي استارکه که براي لیدي نامزد مناسب پیدا کنه در همچین مواردي، وظیفه«. سر رودریک سبیلش را کشید

  ».شه چرا شما باهاش ازدواج نکنید؟ گفتید که مالحت داره و بت اون وقت صاحب مادر می«: برن پرسید

ما من فقط یه شوالیه هستم و در نظر لطفتونه واالحضرت، ا«. ي پیر دست روي بازوي برن گذاشت شوالیه
وود دوباره اسیر  هاشون رو حفظ کنم، اما به محض مردنم، لیدي هورن شاید چند سالی زمین. ضمن خیلی پیرم
  ».شه و شاید موقعیت بت هم به خطر بیفته همین باتالق می

  ».وود وارث بشه ي لرد هورن پس بذارید حرامزاده«: برن با فکر برادر ناتنی خودش گفت

ي  وود رو، اما فکر نکنم عالقه کنه، و شاید روح لرد هورن این گالورها رو خرسند می«: سر رودریک گفت
  ».پسره همخونش نیست. وود رو کسب کنیم لیدي هورن

لیدي دانال همون طور که خودش گفت، از سن . با این وجود باید در نظرش داشت«: استاد لوین گفت
  »نه، پس کی؟اگه حرامزاده . باروري گذشته

مالزمین تمرین . شنید برن صداي چکاچک فوالد روي فوالد را از حیاط زیرین می» تونم مرخص بشم؟ می«
  .کردند مبارزه با شمشیر می

برن از شادمانی گل به » .کارتون خوب بود. هر چی شما صالح بدونید، واالحضرت«: سر رودریک گفت
وود خیلی  هاي لیدي هورن ترسش را داشت، و از آنجا که حرف لرد بودن آن قدر شاق نبود که. صورتش افتاد

. مختصرتر از لرد مندرلی بوده، حتی چند ساعت از روشنایی روز براي مالقات با سامر برایش باقی مانده بود
  .دهند، وقتش را با گرگش بگذراند خواست هر وقت که سر رودریک و استاد اجازه می دلش می

. ها خبر داشت نگل خدایان، سامر از زیر یک بلوط بیرون آمد، انگار از آمدن آنبه محض ورود هودور به ج
بیا پیش . داگ شگی، بیا اینجا، شگی«: صدا زد. ها مواظبشان بود برن هیکل دراز سیاهی را دید که از زیر بوته

  .اما گرگ ریکان به همان چابکی که پیدایش شده بود غیب شد» .من
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ي عظیم درخت  ي زیر سایه شناخت، براي همین او را به کنار برکه برن را می ي هودور مکان مورد عالقه
وقتی رسیدند، موج روي سطح آب افتاده بود و . زد نیایش برد؛ همان جایی که لرد ادارد براي دعا زانو می

  .برن مدتی گیج ماند. وزید ولی باد نمی. خورد رقصید و تکان می انعکاس درخت می

ان از زیر سطح برکه باال آمد، چنان غافلگیرانه که حتی سامر به عقب پرید و دندان لخت و آنگاه آشا ناگه
هاي او زد و ترسش را  تا اینکه برن روي شانه» هودور، هودور«: زد هودور عقب رفته بود و با نگرانی داد می. کرد

  »تونی اونجا شنا کنی؟ سرد نیست؟ چطور می«: از آشا پرسید. آرام کرد

ها شنا کرد و قطره  آشا به سمت صخره» .من سرما رو دوست دارم. بودم، قندیل یخ آبنباتم بود، پسر بچه که«
خواستم به تهش  می«. سامر با احتیاط جلو رفت و بو کشید. لخت بود، پوستش گر برداشته بود. چکان خارج شد

  ».دست بزنم

  ».دونستم اینجا ته داره نمی«

  »به چی خیره شدي، پسر؟ تا حاال زن ندیدي؟«. زد آشا لبخند» .شاید نداشته باشه«

هاي  هاي خدمتکار را در چشمه برن صدها بار با خواهرهایش حمام رفته بود و همچنین زن» .البته که دیدم«
پاهایش تماماً . ولی آشا ظاهرش فرق داشت، مستحکم و با زوایاي تیز به جاي نرم و منحنی. جوشان دیده بود

  ».کلی جاي زخم داري«. ي خالی شل آویزان بودند ایش مثل دو کیسهه گوشت بود، پستان

ها را از رویش تکاند، روي  اش را برداشت، برگ اي پیراهن قهوه» .هر کدومش رو با لیاقت کسب کردم«
  .سرش کشید و پوشید

روزي اونا  شاید من هم یه. شود آشا ادعا داشت که پشت دیوار هنوز غول پیدا می» ها؟ موقع جنگیدن با غول«
  ...رو دیدم

خودم یکیشون رو . ها هم بینشون بودن کالغ سیاه«. اي از طناب را دور کمرش بست رشته» .ها جنگ با انسان«
از وقتی که به وینترفل آمده بود، گذاشته بود که دراز شوند و از . موهایش را با تکان دادن خشک کرد» .کشتم

ها لخت کند و  زنی که سعی کرده بود برن را در جنگل گرگنسبت به . هایش خیلی گذشته بود پشت گوش
  ».ها شنیدم هایی در مورد تو و فري امروز تو آشپزخونه حرف«. تر شده بود بکشد، لطیف
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  »گفتن؟ کی؟ چی می«

پسري که یه غول رو مسخره کنه احمقه، کار دنیا به کجا کشیده که یه چالق مجبوره «. لبخند تلخی به او زد
  ».اع کنهاز غوله دف

به یاد داشت که » .کنه به هر حال، اون هیچ وقت دعوا نمی. کنن ش می هودور اصالً متوجه نبود که مسخره«
هودور را براي حمل بار آورده . وقتی کوچک بود، روزي به همراه مادرش و سپتا موردان به میدان بازار رفته بود

ند پسر او را در یک کوچه دوره کرده بودند و با نوك بودند، اما بدون خبر غیب شد و وقتی پیدایش کردند، چ
هایش سرش را پوشانده بود، اما  و کز کرده بود و با دست» !هودور«: زد مدام داد می. کردند چوب اذیتش می

  ».گه که روح مهربانی داره سپتون شیل می«. ها دست بلند نکرده بود یک بار هم روي آزار دهنده

ها  ش اون قدر زور دارن که اگه تصمیم بگیره بتونه سر یه مرد رو از روي شونهها بله، و دست«: آشا گفت
تره  اون بزرگ. تو و اون، هر دوتون. در هر صورت، بهتره وقتی اون والدر هست، مواظب پشت سر باشه. بکنه

ز در ظاهر بزرگه، در درون حقیره و تا مغ. گن؛ به نظر من اسم مناسبی روش گذاشتن که بهش کوچک می
  ».استخون شروره

  ».ترسه گه، از سامر می مهم نیست چی می. اي بزنه محاله جرئت کنه به من صدمه«

. ها حضور داشتند محتاط بود آشا همیشه وقتی دایرولف» .رسه احمق نیست پس شاید اون قدر که به نظر می«
شاید هم احمق «. ده بودندروزي که اسیر گرفته شد، سامر و گري ویند به کمک هم سه وحشی را تکه پاره کر

  »هاي گرگی دیدي؟ باز از اون خواب«. مویش را گره زد» .ده که این هم بوي دردسر می. باشه

  .دوست نداشت در مورد رویاهایش حرف بزند» .نه«

کار آشپزخونه به من . ها به خودت مربوطن خب، خواب«. آشا خندید» .یه پرنس باید بهتر از این دروغ بگه«
. بهتره که برگردم؛ قبل از اینکه گیج شروع کنه به داد کشیدن و تکون دادن اون قاشق چوبی بزرگشمربوطه و 

  ».خوام، واالحضرت ي مرخص شدن می اجازه

کرد که نباید اصالً از  برد، برن با خودش فکر می هاي منتهی به اتاق خوابش باال می وقتی هودور او را از پله
توانست در برابر خواب مقاومت کرد، ولی مثل همیشه در  تا آنجا که می .زد اش حرفی می هاي گرگی خواب

کرد، با دهان چوبی  با چشمان سرخ پررنگش به او نگاه می. امشب خواب درخت نیایش را دید. انتها مغلوب شد
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زنان آمد، به صورت  اش، کالغ سه چشم بال هاي رنگ پریده زد، و از روي شاخه کج و معوجش صدایش می
  .نوك زد و با صدایی به برندگی شمشیر اسمش را صدا زدبرن 

صداي . برن به پهلو چرخید، از این آرامش موقتی ممنون بود. نواخته شدن شیپورها از خواب بیدارش کرد
هاي دیگري آمده بودند و از روي صداها مشخص بود که مست  مهمان. شنید ها و خروش فریادها را می اسب
ها  روي پرچم. انداخت، از روي تختخواب خودش را به روي نشیمنگاه پنجره کشاند ها چنگ به میله. هستند

ها آمبرها هستند، از دوردست شمال، آن طرف  گفت که این غولی بود که زنجیر پاره کرده بود و به برن می
  .آخرین رودخانه

و پورتی که در زمستان روز بعد دو نفرشان با هم به مالقات آمدند؛ عموهاي جان گنده، مردهاي پر هارت 
یک کالغ زمانی مورس را با جسد . عمرشان بودند و ریششان به سفیدي پوست خرسی بود که به دوش داشتند

. گذاشت ي اژدها می اشتباه گرفته بود و چشمش را درآورده بود، براي همین به جاي چشمش یک تکه شیشه
خور  سرش را با دندان کنده بود، براي همین به او کالغ ي پیر، او کالغ را با مشتش گرفته بود و ي ننه طبق قصه

  .گفتند کش می ننه هیچ وقت به برن نگفته بود که چرا به برادر نحیفش هاتر، جنده. گفتند می

جان گنده دست راست «. وود شد هنوز درست ننشسته بودند که مورس خواستار اجازه ازدواج با لیدي هورن
هاي بیوه، و  چه کسی بهتر از یه آمبر براي محافظت از زمین. ونن که این طورهد نیرومند گرگ جوانه، همه می

  »چه آمبري بهتر از من؟

  ».لیدي دانال هنوز سوگوار هستند«: استاد لوین گفت

سر رودریک مودبانه تشکر کرد و قول داد که . مورس خندید» .من زیر پوستینم درمانی براي سوگشون دارم«
  .پادشاه مطرح کندموضوع را به لیدي و 

با . ها از شمال براي دزدي میان، از اون چیزي که به عمرم دیدم بیشترن وحشی«. خواست هاتر کشتی می
واچ کمتر از اونن  هاي ایست کالغ. شن شن و روي سواحل ما پیاده می ها رد می هاي کوچک از خلیج فوك قایق

بله، چیزي که الزم داریم کشتی درازه و مردهاي . رن یکه جلوشون رو بگیرن و اونا به چابکی راسو زیر زمین م
به خاطر نیاز به بازوانی که براي خیش کشیدن . جان گنده خیلی آدم با خودش برده. قوي که هدایتشون کنن

  ».الزم هستند، نصف محصول ما بذر باقی مونده
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مندرلی کلی کارگاه  لرد. هاي کاج بلند و بلوط پیر دارید شما جنگل«. سر رودریک سبیلش را کشید
تونید اون قدر کشتی به آب بندازید که براي دفاع از سواحل هر دوتون  با هم حتماً می. سازي و ملوان داره کشتی

  ».کافی باشه

هاي خودش به  ي پر از چربی؟ شنیدم رعیت ي گنده اون کیسه«. مورس آمبر باد به دماغ انداخت» مندرلی؟«
اگه شمشیر به شکمش فرو کنی، ده هزار . تونه درست راه بره مردك نمی .گن تمسخر بهش لرد مارماهی می

  ».زنه بیرون مارماهی می

کنید، وگرنه پادشاه باید از علتش  باهاشون همکاري می. ایشون چاقن، ولی احمق نیستن«: سر رودریک گفت
ل کنند، هر چند کمی و برن با کمال تعجب دید که آمبرهاي خشن قبول کردند که طبق دستور عم» .مطلع بشه

  .غرولند کردند

ها از تارنز اسکوور  وود موت و گروه بزرگی از تالهارت وقتی در تاالر پذیرش نشسته بودند، گالورها از دیپ
وود را در دست همسر رابت گذاشته بودند، اما کسی که به وینترفل آمد  گالبارت و رابت گالور دیپ. رسیدند

هاشون هنوز براي تحمل همچین سفري خیلی  بچه. خاطر غیبتشون عذر خواستند بانوي من به«. پیشکارشان بود
وود موت  برن زود فهمید که فرمانرواي واقعی دیپ» .کوچک هستند و ایشون طاقت جدا شدن از اونا رو ندارند

. کند مرد اقرار کرد که در حال حاضر تنها یک دهم محصول را ذخیره می. پیشکار است، نه لیدي گالور
استاد لوین . گردي به او گفته بود که قبل پا گرفتن سرما، شبح تابستان پرمحصولی خواهند داشت جادوگر دوره

سر رودریک به مرد دستور داد که یک پنجم را ذخیره کند . گرد کلی حرف داشت در مورد جادوگرهاي دوره
در شمال روي . اسم الرنس اسنو وود اطالعات کسب کرد؛ پسري به ي لرد هورن و به دقت در مورد حرامزاده

این پسر حدود دوازده سالش بود و پیشکار از عقل و . گذاشتند ها نام اسنو را می هاي اشرافی ي حرامزاده همه
  .شهامتش تعریف کرد

به نظرم یه روزي لرد . نظرت در مورد حرامزاده شاید ارزش توجه داشته باشه، برن«: بعداً استاد لوین گفت
  ».نترفل بشیخوبی براي وی

راب قراره با یه «. دانست که هرگز لرد نخواهد شد، همان طور که محال بود شوالیه بشود برن می» .شم نه، نمی«
شه و اونا بعدش لردهاي  صاحب پسر می. گن دختر فري ازدواج کنه، خودت بهم گفتی و والدرها همین رو می

  ».شن، نه من وینترفل می
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حاال . اما من سه بار ازدواج کردم و همسرهام بهم دختر دادن. ور باشه، برنشاید این ط«: سر رودریک گفت
. برادرم مارتین صاحب چهار پسر قوي شد، ولی تنها جوري اون قدر زنده موند که مرد بشه. تنها بت برام مونده

  ».طعی نیستکنیم هیچی ق وقتی داریم از آینده صحبت می. ها همراهش از بین رفت وقتی کشته شد، نسل مارتین

هاي عوام گفت و اینکه تن  از پیشگویی آب و هوا و کم عقلی. روز بعد نوبت به لئوبالد تالهارت رسید
پسرهایی که بیشتر از نوزده . دارهاي خودش رو تشکیل داده بنفرد گروه نیزه«. خارد اش براي جنگ می برادرزاده

وقتی بهشون گفتم فقط چند تا بچه . ست یگهکنه که یه گرگ جوان د سالشون نیست، اما هر کدوم فکر می
هاشون گره  گن، پوست خرگوش به ته نیزه هاي وحشی می حاال به خودشون خرگوش. خرگوشن، بهم خندیدن

  ».خونن تازن و آوازهاي دالوري می ها چهار نعل می زدن، اطراف دهکده

زنی که اغلب همراه پدرش، سر  الفي  بنفرد تالهارت را به خاطر داشت، پسر گنده. به نظر برن معرکه بود
اما سر رودریک به وضوح از شنیدن این . کرد و با راب و تیان گریجوي دوست بود هلمن، از وینترفل بازدید می

تون توضیح بدید  به برادرزاده. کرد اگه پادشاه احتیاج به سرباز بیشتر داشت، درخواست می«. خبر ناخشنود بود
  ».در تارنز اسکوور بمونن که طبق دستور پدرشون، باید

، سر«: لئوبالد گفت موجود طفلکی، . وود را پیش کشید و فقط آن موقع بود که موضوع لیدي هورن» .حتماً
وود بود، خواهر  همسر خودش یک هورن. هایش دفاع کند، یا پسري که وارثش باشد بدون شوهري که از زمین

در نظر داشتم پسر کوچک خودم . الی افسرده کننده استتاالر خ«. لرد هالیس مرحوم، بدون شک یادشان بود
. بیرن نزدیک ده سالشه، یه پسر خوش آتیه، خویشاوند خودشون. رو پیش لیدي دانال بفرستم که سرپرستش بشن

  »...وود رو براي خودش انتخاب کرد شه و حتی شاید اسم هورن مطمئنم که موجب شادمانی ایشون می

  »و اگه به عنوان وارث انتخاب شد؟«: استاد لوین پیشنهاد کرد

  ».کنه اون وقت نسل اون خاندان ادامه پیدا می«

از پیشنهادتون «: قبل اینکه سر رودریک فرصت صحبت داشته باشد گفت. دانست که چه بگوید برن می
  ».وود آه، و لیدي هورن. رسونیم موضوع رو به اطالع برادرم راب می. متشکرم، سرورم
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اما برن ترحم را در » .سپاسگزارم، واالحضرت«. زده شده بود از به حرف درآمدن برن شگفتلئوبالد ظاهراً 
براي یک لحظه . دید؛ شاید مخلوط با کمی شادمانی که این چالق فرزند او نیست چشمان آبی کمرنگ او می

  .نسبت به این مرد احساس نفرت داشت

ي ما  بیرن تالهارت شاید بهترین گزینه«: ن لئوبالد گفتبعد رفت. ولی استاد لوین از او بیشتر خوشش آمده بود
  »...اگه اسم داییش رو انتخاب کنه. ووده از نظر نسب، نصفش هورن. باشه

هاش در برابر امثال مورس آمبر و این  مونه؛ و براي حفظ زمین هنوز یه پسر بچه می«: سر رودریک گفت
راب باید قبل تصمیم بهترین . این موضوع به دقت فکر کنیمباید روي . ي روس بولتون به فشار میفته حرامزاده

  ».مشاوره رو از جانب ما دریافت کنه

. شاید کار به رعایت مصلحت بکشه؛ بیشتر الزمه کدوم لرد رو به طرف خودش بکشه«: استاد لوین گفت
ی از فرمانرواهاي وود و یک ها جزئی از قلمروي ایشونه، شاید بخوان با ازدواج لیدي هورن سرزمین رودخانه

  »...وود، یا یه فري شاید یه بلک. دنت بیعت رو مستحکم کنن تراي

تونه هر دوشون رو  اگه دوست داره، می. هاي ما رو برداره تونه یکی از فري وود می لیدي هورن«: برن گفت
  ».برداره

  ».واالحضرت، رفتارتون دوستانه نیست«: سر رودریک با مالیمت سرزنشش کرد

  .برن با اخم به میز خیره شد و چیزي نگفت. نیز همچنین والدرها

ي دردفورت به  حرامزاده. هاي تاسف رسیدند هاي بزرگ دیگر با پیام ها از طرف خاندان در روزهاي آتی، زاغ
ها همه همراه راب به جنوب رفته بودند، لرد الك پیرتر از آن  ها و کاراستارك شد، مورمونت ها ملحق نمی آن

سرانجام از . هامت سفر را داشته باشد، لیدي فلینت باردار بود، در ویدوز واچ بیماري شیوع یافته بودبود که ش
ها بود از  ي خاندان استارك خبر رسیده بود، جز هاولند رید، مرد مرداب، که سال تمام وابستگان عمده

شان از وینترفل نصف روز  لعهي ق ها که فاصله هایش قدم به خارج نگذاشته بود، و سروین ي باتالق محدوده
اش در  وزید، پسر چهارده ساله لرد سروین اسیر لنیسترها بود، اما یک صبح روشن که باد شدیدي می. سواري بود

با یورتمه به . ها از دروازه وارد شدند زد که آن برن سوار دنسر حیاط را دور می. دار رسید راس دو دوجین نیزه
  .همیشه دوست برن و برادرهایش بودهکلی سروین . استقبالشان رفت
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  »صبح بخیر برن، یا حاال باید بهت بگم پرنس برن؟«: کلی با سرزندگی صدا زد

  ».فقط اگه خودت خواستی«

  »استنیس به وینترفل هم نامه فرستاده؟. چرا که نه؟ این روزها همه یا پادشاهن یا شاهزاده«. کلی خندید

  ».استنیس؟ خبر ندارم«

گه ملکه سرسی با برادرش خوابیده، براي همین جافري  می. حاال اونم پادشاهه«: رساند کلی به اطالعش
  ».ست حرامزاده

کش پدرشه تعجبی  حاال که معلوم شد شاه. جافري بد نسب«: ها با غرولند گفت هاي سروین یکی از شوالیه
  ».نداره که نابکاره

  ».ها رو سرنگون کردند ببینید چطور تارگرین. دبله، خدایان از زنا با محرم نفرت دارن«: یکی دیگر گفت

احساس کرد . کرد اش را له می دست عظیمی داشت سینه. یک لحظه برن احساس کرد که نفسش بند آمده
  .کند و عاجزانه به افسار دنسر چنگ زد که دارد سقوط می

یه شاه دیگه برن؟ حالت خوب نیست؟ فقط «: کلی سروین گفت. اش مشخص بود وحشتش البد در قیافه
  ».است

. ها، سر دنسر را به سمت اسطبل برگرداند هاي متعجب سروین توجه به نگاه بی» .ده راب اونم شکست می«
  .کرد جوشید و اگر به زین بسته نشده بود به احتمال زیاد سقوط می هایش می خون در گوش

شنیدند، امیدهایش را تمسخر  یاگر خدایان م. رویا دعا کرد آن شب برن به خدایان پدرش براي خوابی بی
  .کردند، چون کابوسی که فرستادند از هر خواب گرگی بدتر بود

گریست و التماس کرد، اما کالغ رحم » !پرواز کن یا بمیر«: کالغ سه چشم به او نوك زد و جیغ کشید
نوك زد،  اش چشم چپ و سپس راستش را درآورد و وقتی برن در میان تاریکی کور بود به پیشانی. نداشت

درد . ترکد هایش می آن قدر جیغ کشید که مطمئن بود ریه. اش فرو برد منقار تیز وحشتناکش را به عمق جمجمه
هاي استخوان و مغز لزج شده بود بیرون کشید،  شکافت، اما وقتی کالغ نوکش را که از تکه مثل تبر سرش را می
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از برجی به ارتفاع چندین فرسنگ آویزان . برید آنچه که دید از شدت وحشت نفسش را. دید برن دوباره می
مصرفش او را پایین  ي بی خراشیدند، پاهاي مرده هایش سنگ را می خوردند، ناخن بود، انگشتانش سر می

وقتی او را . مردي طالیی باالي سرش در آسمان ظاهر شد و او را باال کشید» !کمکم کنید«: داد زد. کشیدند می
  ».کنم چه کارها که براي عشق نمی«: کرد آهسته زمزمه کرد به آسمان خالی پرت می
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دم هر چند که دنیا تاریکه  ترجیح می. خوابم جوانی نمی دوراني  من دیگه به اندازه«

قرار باشم و حرص کارهاي عقب افتاده رو  زود بیدار بشم، تا اینکه تو تختخواب بی
استاد بزرگ پایسل در جواب عذرخواهی به خاطر این مالقات دم سحر » .بخورم

در اتاقی دلباز زیر . زند د چرت میرسید که دار گفت، هر چند به خاطر چشمان خمارش چنین به نظر می می
کرد دختر خدمتکارش تخم مرغ و آلوي آبپز و پوره جلویشان  خانه، در حالی که پایسل اظهار فضل می پرنده
م  کشن، به نظرم شایسته است که سفره بار، وقتی که این همه آدم گرسنگی می در این روزگار تاسف«. چید می

  ».رو مختصر نگه دارم

ي  ي تاس پر از لکه اندازه او را به یاد کله شکست که بی اي درشتی را می تیریون تخم مرغ قهوه» .تحسینهقابل «
» .خورمش، شاید فردا دیگه نباشه اگه غذا در دست باشه می. من نظر متفاوتی دارم«. انداخت استاد بزرگ می

  »هاتون هم سحرخیز هستند؟ بهم بگید زاغ«. لبخند زد

الزمه بعد اینکه غذامون رو . مطمئناً«. اش ریخته بود نوازش کرد فیدي برفش را که روي سینهپایسل ریش به س
  »خوردیم دنبال قلم و جوهر بفرستم؟

اش گذاشت، دو کاغذ که محکم لوله شده و هر دو  ها را روي میز کنار پوره تیریون نامه» .احتیاجی نیست«
  ».د تا بتونیم حرف بزنیمخدمتکارتون رو مرخص کنی«. سمتشان مهر شده بود

  »...ها، حاال این نامه«. دختر خدمتکار با شتاب از اتاق خارج شد» .تنهامون بذار دخترم«: پایسل دستور داد

ي ترك برداشته را از تخم مرغش کند  تیریون پوسته» .براي رویت توسط شخص دوران مارتل، پرنس دورن«
موضوع اهمیت زیادي . هاتون رو بفرستید ترین پرنده سریع. خهیه نامه در دو نس«. خواست نمک می. و گاز زد

  ».داره

  ».فرستم مون رو خوردیم اونا رو می به محض اینکه صبحانه«

ي رزها پیشروي  لرد رنلی با قشونش از جاده. تونه مملکت نمی. تونه منتظر بمونه آلوي آبپز می. حاال بفرستید«
  ».کشه استون بادبان می کی از درگونکنه و کسی خبر نداره که لرد استنیس  می

  »...دن اگه سرورم ترجیح می«. پایسل پلک زد

 تیریون
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  ».ده بله، ترجیح می«

یک دوجین . زنجیر مقام استاد صداي ظریفی داد و او با تامل برخاست» .من براي خدمتگزاري حاضرم«
و به نظر تیریون چنین رسید  .ي استادي دور هم و گره خورده به هم، مزین به جواهرات؛ چیز سنگینی بود حلقه

  .ارزش بیشتر است هاي طال و نقره و پالتین از فلزهاي کم که تعداد حلقه

رفت که وقتی صداي بال به تیریون خبر داد که وقت برخاستن است تخم مرغش را  پایسل چنان آهسته می
زاغ سیاه را در آسمان سحر . ودنداش زیادي پخته و آبکی ب تمام کرده بود و آلوها را چشیده بود؛ نسبت به سلیقه

  .ها در انتهاي دیگر اتاق چرخید دید و سریع به سمت انبوه تاقچه

شان با موم بسته شده  گذاشتند؛ چندین خمره که دهانه ي تاثیر برانگیزي به نمایش می داروهاي استاد منظره
رف پر از گیاهان خشک، هر کدام شماري ظ دار، به همان تعداد بطري دودي، تعداد بی ي درب بود، صدها شیشه

هن منظمی بود و وقتی معماي طرز چیدنشان براي آدم ذحاصل . به دقت برچسبی با دستخط دقیق پایسل داشتند
خواب . و چه چیزهاي جالبی. شد، نتیجه گیري آسان بود که هر نوع معجونی جاي خودش را دارد حل می

تاول آبله، ضد گرگینه و جنون شیطانی، زهر باسیلیسک،  ي خشخاش، اشک الیس، پودر شیرین و کابوس، شیره
  ...چشم کور، خون بیوه

ي باال  اي را از طبقه با ایستادن روي نوك پا و کشش دادن به بدنش، موفق شد که بطري کوچک خاك گرفته
  .وقتی برچسبش را خواند، لبخند زد و آن را به آستینش فرو کرد. بردارد

اش از  هاي خزنده گرفت که استاد بزرگ پایسل با قدم مرغ دیگري را پوست میسر میز برگشته بود و تخم 
به واقع باید سریعاً بهش ... موضوعی مثل این. انجام شد، سرورم«: پیر مرد نشست و گفت. ها پایین آمد پله

  »گفتید خیلی مهمه؟... رسیدگی بشه، البته

مطمئناً این اواخر کره و عسل در بارانداز . خواست پوره خیلی غلیظ بود و کمی کره و عسل می» .اوه، بله«
نصف غذایی که این . اش داشت ها در قلعه ي کافی از آن پادشاه کمیاب شده بود، هر چند لرد جایلس ذخیره

ورف در شمال نزدیک به شهر بودند و  راسبی و استوك. آمد هاي او یا لیدي تاندا می خوردند از زمین روزها می
  .مه ندیده بودندهنوز از جنگ لط

  »...تونم بپرسم می. شخص پرنس دورن«
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  ».صالح نیست«

... شاید«. کرد جوشید که تیریون گرمایش را احساس می کنجکاوي پایسل چنان می» .هر چی شما بگید«
  »...شوراي پادشاه

  ».بده، استاد شورا براي این وجود داره که به پادشاه مشورت ارائه«. ي کاسه زد تیریون با قاشق چوبی به لبه

  »...همین طوره، و پادشاه«

  ».زنم من به نیابت از ایشون حرف می. پسري سیزده ساله است... «

  »...ي ما خواهر بزرگوار شما، نایب ملکه... با این وجود. دست شخص پادشاه. البته. ي شماست به عهده«

شما . دارم به وزنش اضافه کنمدوست ن. هاي سفید دوست داشتنیشه ي سنگینی روي اون شونه وظیفه... «
  .اي به استاد بزرگ تحویل داد تیریون سرش را به یک سمت کج کرد و نگاه پرسشگرانه» چطور؟

شد  چیزي در چشمان ناهمسان سبز و سیاه تیریون بود که باعث می. پایسل نگاهش را به غذایش معطوف کرد
پیرمرد به آلوها من . کرد ع، از آن به خوبی استفاده میدیگران دست و پایشان را گم کنند؛ با اطالع از این موضو

سبک ... بار ایشون رو... شما خیلی مالحظه دارید که. آه، بدون تردید حق با شماست، سرورم«: و من کرد
  ».کنید می

سرسی به هر حال . با مالحظه«. ي غیر قابل قبول مشغول شد تیریون دوباره با پوره» .من همچین آدمی هستم«
  ».هر عزیز خودمهخوا

هاي مملکت کار کمی نیست، با  رسیدگی به تمام نگرانی... یه زن کم نظیر، ولی با این وجود. و مطمئناً یه زن«
  »...هاي جنس مونث وجود شکنندگی

، اون یه کبوتر ظریفه، از ادارد استارك بپرسید و از . کنید هاي منو درك می خوشحالم که نگرانی«. آه حتماً
. پاهایش را از لبه آویزان کرد و از صندلی پایین پرید» .اما یه روز طوالنی در پیشه. تون سپاسگزارم نوازيمهمان 

  »کنید به محض اینکه جوابی از دورن رسید، بالفاصله به من خبر بدید؟ لطف می«

  ».البته، سرورم«
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  »و فقط به من؟«

افتاد که دنبال  انداخت که آدم به یاد غریقی می میدار پایسل طوري به ریشش چنگ  دست لکه» .حتماً... آه«
  .یک. تیریون از دیدنش دلشاد شد. طناب است

خورشید دیگر کامالً باال آمده بود و قلعه در . ها شاکی بودند به حیاط پشتی وارد شد؛ پاهاي لنگش از پله
. کردند هاي کند تمرین می ا سالحها و سربازها ب زدند و شوالیه محافظین روي دیوارها قدم می. جنب و جوش بود

دو دختر پیشخدمت ملیح که سبد گشاد پر از قالی را دو نفري . ي یک چاه نشسته بود در نزدیکی، بران روي لبه
. تیریون به دخترها اشاره کرد. کردند، با ناز از جلوي او گذشتند، اما سرباز مزدور هیچ توجهی نکرد حمل می

اي در برابرت، تمام توجهت به یه گروه مرد قلدره که با شمشیر به  وجود همچین منظرهبا . بران، ازت ناامید شدم«
  ».زنن هم می

تونم هر چقدر خواستم  ي مسی می خونه هست که با چند سکه تو این شهر چند صد جنده«: بران پاسخ داد
» .در دقیق تماشا کرده باشمکس بکنم، اما شاید یه روزي زندگیم به این بستگی داشته باشه که این مردها رو چق

  »ي آبی شطرنجی که روي سپرش نشان سه چشم داره، اسمش چیه؟ اون پسره با جلیقه«. برخاست

  »چطور مگه؟. گه به خودش تاالد می. ي آواره یه شوالیه«

هاش روي یه نظم مشخص  اما تماشا کن، حمله. بهترینشونه«. بران دسته موي افتاده روي چشمانش را کنار زد
  ».شه روزي که با من درگیر بشه، این علت مرگش می«. لبخند زد» .زنه یفته، هر بار طبق یه ترتیب مشابه ضربه میم

هاي بلندش  در حیاط به راه افتادند، بران قدم» .اون به جافري سوگند وفاداري خورده؛ بعیده با تو درگیر بشه«
اش شسته و شانه کشیده  موي تیره. اي داشت نسبتاً محترمانهاین روزها سرباز مزدور ظاهر . را با تیریون تنظیم کرد

اش رداي ارغوانی  روي شانه. ي سیاه افسران نگهبانی شهر را به تن داشت بود، اصالح صافی داشت، صفحه سینه
اش  تیریون وقتی که او را به سمت محافظین شخصی. هاي طالیی داشت لنیسترها آویزان بود که طرح دست

  »امروز چند نفر دست به دامان دارم؟«: پرسید. ن را هدیه داده بودمنصوب کرد، آ

عزیز دلت باز هم . خوان مثل همیشه بیشترشون شکایتی دارند، یا چیزي می. اي سی و خرده«: بران پاسخ داد
  ».هست

  »لیدي تاندا؟«. غرولند کرد
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و سر سفره باشه، با غازي که گه قراره ران آه می. تو رو دعوت کرده که باز باهاش شام بخوري. نوکرش«
  »...سس تمشک داره و

ي سرخ رسیده بود، لیدي تاندا راحتش  از ساعتی که به قلعه» .دخترش... «: تیریون با تلخی تکمیل کرد
به . هاي چرب لذیذ ي پایان ناپذیري از پیراشکی خوك، گراز وحشی و خورش نگذاشته بود؛ مسلح به خزانه

اي براي دخترش اللیس خواهد بود، دختري  ي اشرافزاده داماد شایسته بود که کوتولهنحوي به این نتیجه رسیده 
مراتب تاسفم «. گفتند در سی و سه سالگی هنوز دوشیزه است درشت هیکل، تن پرور، کم عقل، که شایعات می

  ».رو به اطالعشون برسون

  .اي داشت بران لبخند شرورانه» خواي؟ غاز شکم پر نمی«

  ».یا بهتر از اون، شاغا رو بفرست. اشه تو غازه رو بخوري و با دوشیزه ازدواج کنیشاید بهتر ب«

تر از  به هر حال، اللیس سنگین وزن. شاغا بیشتر احتمال داره دوشیزه رو بخوره و با غاز ازدواج کنه«
  ».شاغاست

دیگه چه کسی «. بود گذشتند که بین دو برج کشیده شده اي می ي پل سرپوشیده از زیر سایه» .این هم هست«
  »خواد؟ منو می

خور براووسی، با کاغذهاي رنگارنگ و امثال اینا، درخواست  یه نزول«. تر شد سرباز مزدور کمی جدي
  ».مالقات با پادشاه رو داره، به خاطر بازپرداخت یه قرضی

راهی براي دك کردنش فینگر بفرست، یه  این مرد رو پیش لیتل. تونه بیشتر از بیست بشماره انگار جافري می«
  »بعدي؟. کنه پیدا می

هاش رو  ي رعیت اش رو سوزونده، به زنش تجاوز کرده و همه گه پدرت قلعه دنت، می یه اشرافی از تراي«
  ».کشته

خورد، یا سر آموري لورچ یا آن  تیریون بوي گرگور کلگان به مشامش می» .گن به نظرم بهش جنگ می«
  »خواد؟ از جافري چی می« .سگ شکاري دیگر پدرش، کوهوریک

  ».تمام این راه رو اومده که برامون بخونه چقدر وفاداره و تقاضاي جبران خسارت بکنه. رعایاي جدید«
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چه واقعاً وفادار بود چه تنها از روي عجز بود، یک فرمانرواي مطیع شاید به » .کنم فردا براش وقت باز می«
ي تازه هم  بهش یه جفت چکمه. غذاي گرم بهش بدنرسیدگی کن که اتاق راحت و «. خورد دردش می

  .سخاوت نشان دادن هیچ وقت ضرر نداشت» .بفرست، خوبش رو، از طرف پادشاه جافري

ها و سبزي  یه گروه بزرگ از نانواها، قصاب«. بران با تکان مختصر سر نشان داد که انجامش خواهد داد
  ».م رو خوردن ها هم کله فروش

شد، بیشترش به  اندك غذایی که وارد بارانداز پادشاه می» .گفتم، چیزي ندارم بهشون بدمي قبل بهشون  دفعه«
هاي سبزي و ریشه و آرد و میوه به شکل فجیعی باال رفته بود و  قیمت. یافت قلعه و سربازخانه اختصاص می

. پزند ها می هاي غذاخوري تیریون دوست نداشت به این بیندیشد که در چاله کک چه نوع گوشتی در دیگ
  .حداقل تا وقتی که لرد استنیس بادبان بکشد... هنوز رودخانه و دریا را داشتند. امیدوار بود که ماهی باشد

جمعیت ادعا داشت که قیمت . اش سرخ کردن دیشب یه نانوا رو در کوره. اونا درخواست حمایت دارن«
  ».خواست گزافی براي نون می

  »درسته؟«

  ».نداره دیگه آمادگی انکار رو«

  »نخوردنش که؟«

  ».من که نشنیدم«

  »...ها ردا طالیی. کنم تا اونجا که بتونم حمایتشون می. خورن ي بعد می دفعه«: تیریون با اخم گفت

  ».تقاضا دارن که با شخص پادشاه صحبت کنن. کنن که بین جمعیت ردا طالیی هم بوده ادعا می«

. اش با شالق و نیزه این کار را خواهد کرد کرده بود؛ خواهرزادهتیریون با عرض تاسف مرخصشان » .ها احمق«
دیر یا زود دشمنی به بارانداز پادشاه . اما نه، جرئتش را نداشت... ي این اتفاق را بدهد وسوسه شد که اجازه

بهشون «. خواست خیانتکارهاي آماده در داخل دیوارهاي شهر بود یورش خواهد آورد و آخرین چیزي که می
  ».ده شون سهیمه و هر کار که در توانش باشه انجام می پادشاه جافري در نگرانی بگو
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  ».خوان، نه قول اونا نون می«

  »دیگه چه کسی؟. شن اگه امروز بهشون نون بدم، فردا دو برابر این تعداد جلوي دروازه جمع می«

  ».خودش آوردهگه که توي شیشه یه دست گندیده با  پیشکار می. یه برادر سیاه از دیوار«

. به نظرم باید خودم این برادر رو ببینم. متعجبم که کسی اون دست رو نخورده«. تیریون لبخند محوي زد
  »احتماالً یارن نیست که؟

  ».تورن. یه شوالیه. نه«

بین تمام برادران سیاهی که در دیوار مالقات کرده بود، تیریون لنیستر از سر آلیستر تورن » سر آلیستر تورن؟«
فکرش رو که «. ل بودئمرد بد طینت تلخی که براي خودش زیاده از حد ارزش قا. آمد کمتر از همه خوشش می

یه اتاق تنگ پیدا کن، جایی که کسی حصیرهاش رو تو . اي به مالقات با سر آلیسر ندارم کنم، االن عالقه می
  ».یک سال اخیر عوض نکرده باشه، بذار دستش یه کم دیگه بگنده

وقتی در . هاي مارپیچ شد دماغی خندید و به راه خودش رفت، تیریون با زحمت مشغول باال رفتن از پلهبران تو
خواهرش و گروه بزرگی از همراهان، جلوي . لنگید، صداي باال کشیدن در آهنی را شنید طول حیاط بیرونی می

  .ي اصلی منتظر بودند دروازه

بدون گرمی در لحنش، او . انداخت زپوش روي او سایه میاي سب سوار اسب چاالك سفیدش، سرسی مثل الهه
  .ملکه از کاري که او با جینوس اسلینت کرده بود خشنود نشده بود» .برادر«: را صدا زد

تاجش از طال بود، » .امروز صبح چقدر دوست داشتنی شدي«. تیریون مودبانه تعظیم کرد» .علیاحضرت«
سر بارس بالنت از گارد شاهنشاهی، با اخم مورد : اسب بودند ملتزمین رکابش پشت سرش سوار. شنلش قاقم
هاي  نشانش؛ لرد جایلس راسبی، با سرفه ي سفیدش؛ سر بیالن سوان، با کمان آویزان از زین نقره عالقه و زره

شان سر لنسل  زادهعمواگران؛ و محبوب جدید ملکه، یخشدار بدتر از همیشه؛ هالین پایرومنسر از صنف کیم
وایالر و بیست محافظ همراهیشان . مالزم شوهر مرحوم ملکه به اصرار او به مقام شوالیه ترقی کرده بود لنیستر؛

  »امروز عازم کجایی، خواهر؟«: تیریون پرسید. کردند می
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حاضر نیستم فکر کنن که . هاي تازه رو بازدید کنم افکن ها و آتش زنم تا منجنیق ها رو گشت می دروازه«
سرسی آن چشمان سبز روشنش را روي او دوخت؛ حتی » .تفاوتیم ي تو نسبت به دفاع شهر بی ازهي ما به اند همه

ي رزها  داره از جاده. گاردن به راه افتاده بهم اطالع دادند که رنلی برتیون از هاي«. موقع تحقیر هم زیبا بودند
  ».کنه، با تمام قواش در پشت سرش پیشروي می

  ».داده واریس همین گزارش رو به من«

  ».ممکنه تا کامل شدن قرص ماه به اینجا برسه«

گیره و از هر تقاطع  اي جشن می هر شب تو یه قلعه. نه با این سرعت فارغ البال فعلی«: تیریون به او اطمینان داد
  ».ده شه بار عام می که رد می

  ».شده گن قشونش االن صد هزار نفر می. شن ي بیشتري تحت پرچمش جمع می و هر روز عده«

  ».به نظر کمی اغراقه«

ي پرچمدارهاي تایرل جز  همه. گاردن رو داره، ابله فسقلی حمایت استورمز اند و هاي«: سرسی با تشر گفت
رو رو دارم، لرد  تا وقتی که اون دوقلوهاي آبله. ها، و من کسیم که به این خاطر باید ازش ممنون باشی ردواین

  ».کنه که درگیر نیست خودش رو خوش شانس حساب می شینه و پاکستر تو آربر سر جاش می

به هر حال، رنلی جز ما . هاي خوشگلت لیز بخوره ها از الي انگشت ي گل حیف که گذاشتی شوالیه«
اگه جاي اون بودم، همین کارها ... هال، راب استارك در ریورران پدرمون در هارن. اي داره هاي دیگه نگرانی
گذاشتم  می. کردم کردم، صبر می کشیدم، تماشا می دم، قدرتم رو به رخ مملکت میکر پیشروي می. کردم رو می

اگه استارك ما رو شکست بده، جنوب مثل . کنم، رقباي من با هم بجنگند وقتی از لحظات شیرین استفاده می
گه سرنوشت و ا. اي از جانب خدایان، به دست رنلی میفته و اون یه سرباز هم از دست نداده ي بادآورده هدیه

  ».تونه وقتی ضعیف شدیم روي سر ما فرود بیاد خالف این باشه، می

  ».خوام کاري کنی که پدر ارتشش رو به بارانداز پادشاه بیاره می«. سرسی آرام نشده بود

چه موقع من اون قدر قدرت داشتم که پدر رو به «. اي نداره، جز اینکه تو احساس امنیت بکنی که هیچ فایده
  »ار کنم؟کاري واد
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  ».و کی قصد داري جیمی رو آزاد کنی؟ صد برابر تو ارزش داره«. به این سوال اعتنایی نکرد

  ».براي مبادله صد تا از من نداریم. کنم اینو به لیدي استارك نگو خواهش می«. تیریون لبخند کجی زد

افسار ضربه زد و سر اسبش را ملکه با » .مصرف هم بدتري از بی. پدر حتماً دیوانه بوده که تو رو فرستاده«
مالزمین رکابش با . ي سریعی از دروازه خارج شد شنل قاقمش پشت سرش موج برداشت و با یورتمه. چرخاند

  .شتاب تعقیبش کردند

رنلی محبوب عوام بود، اما قبل این هرگز . تیریون در واقع از رنلی برتیون نصف برادرش استنیس بیم نداشت
تنها اگر راهی براي . قاطع، سرد، فاقد گذشت: استنیس برخالف این بود. رهبري نکرده بودسربازها را در جنگ 

ها پول داده بود که جاسوسی جزیره  اما هیچ یک از ماهیگیرانی که به آن... استون داشتند اطالع از وقایع درگون
ي استنیس نفوذ داده، به شکل  هایی که خواجه مدعی بود به درون خانه را بکنند برنگشته بودند و حتی خبرچین

هاي جنگی الیسی، دور از ساحل مشاهده شده بود و واریس  ي راه راه کشتی ولی بدنه. شومی ساکت بودند
ها  اگر وقتی رنلی به دروازه. اند استون درآمده هایی از میر داشت که ناخداهاي مزدور به خدمت درگون گزارش

بدتر، مال او کنار جافري . زود سر جافري را به نیزه خواهند زد آورد استنیس از دریا حمله کند، یورش می
داد که در صورت احتمال وقوع بدترین حالت، شی به  باید ترتیبش را می. اي بود فکر افسرده کننده. خواهد بود

  .جاي امنی در خارج شهر منتقل شود

به اطالع سگک کمربند تیریون . بود ي کف راهرو مشغول پادریک پین کنار در اتاقش ایستاده بود، به مطالعه
  ».منو ببخشید. سرورم. داخل هستند، توي اتاقتون«: رساند که

کنم که نکنه باز  زنی، دست و پام رو گم می وقتی با شلوارم حرف می. به من نگاه کن پاد«. تیریون آه کشید
  »کی تو اتاقمه؟. باشه

ه صورت او بیندازد، سپس با عجله چشمانش را پایین پادریک موفق شد که نگاه سریعی ب» .فینگر لرد لیتل«
  ».دار خزانه. لرد بیلیش. منظورم لرد پتایر«. انداخت

پسرك طوري قوز کرد که انگار سیلی خورده بود، موجب شد که » .گی که انگار چند نفرن طوري می«
  .تیریون احساس گناه عجیبی بکند
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ي مخمل آلویی و شنل ساتن زرد،  تنه تفاوت و با وقار، با نیم یلرد پتایر روي صندلی کنار پنجره نشسته بود، ب
ها  خرگوش. جنگه ها می پادشاه با کمان داره با خرگوش«. دست دستکش پوشش را روي زانویش گذاشته بود

  ».بیا تماشا کن. شن دارن برنده می

روي زمین افتاده بود؛ یکی  اي در پایین، خرگوش مرده. ایستاد تیریون براي نگاه کردن باید روي نوك پا می
هایی که  تیردان. هاي جنبان دراز کم مانده بود به خاطر تیري که در پهلویش فرو رفته بود بمیرد دیگر با گوش

جافري . هایی که باد پخششان کرده باشد روي زمین سخت پراکنده بودند تیرهایشان مصرف شده بود، مثل کاه
جافري . که نگه داشته بود رها کرد و خرگوش جست و خیز کنان دور شدشکاربان خرگوشی را » !حاال«: داد زد
خرگوش روي پاهاي عقبش ایستاد و به پادشاه دماغ . ي دو قدم خطا رفت تیر با فاصله. ي کمان را کشید ماشه

یکی «. جاف فحش بر لب اهرم را کشید تا زه به جایش برگردد، اما حیوان قبل گذاشتن تیر رفته بود. جنباند
ها دوید و شلیک با  اي روي سنگ اي قهوه این یکی مثل صاعقه. شکاربان به داخل جعبه دست برد» !دیگه
  .میان پاهاي سر پرستون رد شدباال از ي کمی از  ي جافري با فاصله عجله

  »خرگوش خوشت میاد؟دیزي پسر، از «: فینگر رو برگرداند و از پادریک پین پرسید لیتل

  »براي خوردن، سرورم؟«. قاتی خیره شد؛ چرم دوست داشتنی سرخ با حاشیه دوزي سیاههاي مال پاد به چکمه

. رن ها خیلی زود از دیوارهاي قلعه باال می خرگوش. سرمایه گذاري کن زيروي دی«: فینگر توصیه کرد لیتل
  ».خوریم سه بار در روز خرگوش می

  »ینکه لرد پتایر نوشیدنی بخوان؟مگه ا. پاد تنهامون بذار. بهتر از سیخ موشه«: تیریون گفت

گن اگه با کوتوله شراب  می«. فینگر لبخند تمسخرش را به نمایش گذاشت لیتل» .خوام متشکرم، ولی نمی«
سیاه پوشیدن رنگ پریدگی ناخوشایند منو بروز . زنی بنوشی، صبح که بیدار شدي داري کنار دیوار قدم می

  ».ده می

روي صندلی بلندي نشست که چند . شما در نظر دارم دیوار نیست نگران نباش سرورم، چیزي که براي
  ».رسید، سرورم امروز خیلی برازنده به نظر می«: بالشتک رویش چیده بودند و گفت

  » .ام برازنده باشه میرم که هر روز قیافه می. دار شد احساسم جریحه«
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  »تنه تازه است؟ نیم«

  ».خیلی دقت دارید. بله«

  »هاي خاندان شما؟ ه رنگاین. آلویی و زرد«

  ».شه، حداقل من به این نتیجه رسیدم اما آدم از اینکه روز و شب یه رنگ بپوشه خسته می. نه«

  ».اونم چاقوي قشنگیه«

. نگاهش کرد، انگار قبالً ندیده بود تتفاو چاقو را کشید و بی. بارید فینگر می شیطنت از چشمان لیتل» واقعاً؟«
  ».خواید مال شماست اگه می. ولی یه خرده طرحش ساده است. ي استخوان اژدها فوالد والریایی و دسته«

دانست؛ مردك  می» .هیچ وقت مال من نبوده. فکر نکنم. نه«. اي به او انداخت تیریون نگاه طوالنی» من؟«
ش را در اگر مردي واقعاً خود. رسه کنه که دستم بهش نمی دونم، فکر می دونه که من می دونه و می می. گستاخ

ي طالیی  ي معروف جیمی فوالد با رویه زره. میان طال مسلح کرده بود، آن کس پتایر بیلیش بود، نه جیمی لنیستر
تیریون چند چیز در مورد پتایر عزیز کشف کرده بود که هر کدام بر اضطرابش افزوده ... فینگر، آه بود، اما لیتل

  .بود

ی در گمرك به او داده بود، مقامی که لرد بیلیش خیلی زود با ده سال پیش، جان ارن شغل دفتري کم اهمیت
پادشاه . آوري عایدي سه برابر بیشتر از هر یک از مالیات بگیرهاي پادشاه ارزش خودش را نشان داده بود جمع

ي طال به هم و درآوردن  مردي مثل پتایر بیلیش که استعداد مالیدن دو سکه. ي قهاري بود رابرت خرج کننده
بعد سه . فینگر به سرعت تیر بوده ترقی لیتل. ها را داشت، براي دست او بسیار با ارزش بود دیگر از میان آن یکی

دار و عضوي از شوراي کوچک شده بود و امروز درآمد سلطنت ده برابر زمان  سال از ورود به دربار، خزانه
  .تردست ماهري بود پتایر بیلیش. بودها نیز به همان اندازه زیاد شده  هر چند بدهی... سلف عاجزش بود

هاي پادشاه وعده وعید  در عوض بدهی. کرد که در خزانه انبار کند، نه تنها طال جمع نمی. آه، او زیرك بود
وقتی غله فراوان بود . خرید ارابه، فروشگاه، کشتی، زمین می. انداخت داد و طالي پادشاه را به جریان می می
خرید، انبار  از شمال پشم و از جنوب کتان و از الیس توري می. فروخت بود می خرید و وقتی نان کمیاب می
فینگر  شدند، و لیتل زاییدند و زیاد می اژدهاهاي طالیی بچه می. فروخت زد، می کرد، رنگ می کرد، جابجا می می

  .گرداند هایشان به خانه برمی داد و با بچه قرضشان می
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کلیددارها مال او بودند؛ هر چهار . کرد هاي مختلف منصوب می به سمتهاي خودش را  و در این میان، آدم
روساي مسئول هر سه . هایی بودند که او معرفی کرده بود حسابدار سلطنتی و ترازودار سلطنتی آدم. نفر

روساي بنادر، مالیات و خراج بگیرها، مسئولین گمرك، کارگزاران پشم ریسی و شراب گیري، . ضرابخانه
ها اشخاصی با نسب کم و بیش متوسط بودند؛  آن. فینگر تعلق داشتند ها؛ نه نفر از هر ده تا به لیتل سکلهمتصدیان ا

تر از  ها، اما با قضاوت از روي نتیجه، خیلی قابل هاي دون پایه، گاهی حتی خارجی فرزندان بازرگانان، اشرافی
  .شان اسالف اشرافزاده

کردند؟  ها را به چالش بکشد، و چرا باید چنین کاري می صابهیچ کس به فکرش نرسیده بود که این انت
زیرك، لبخند به لب، سر زنده، دوست همه، همیشه توانایی آن را داشت که . فینگر تهدیدي براي کسی نبود لیتل

اي داشت که کسی از او  طالي مورد نیاز پادشاه یا دستش را فراهم کند، و با این وجود چنان نسب غیر برجسته
پرچمداري براي احضار نداشت، . شد هاي خانه به دوش محسوب می ترسید، تنها یک پله برتر از شوالیه نمی

اي  ارتشی از مزدوران نداشت، پایگاه مستحکمی نداشت، امالك قابل توجهی نداشت، امید به ازدواج با آتیه
  .نداشت

بداً اطمینان نداشت که قدرتش را دارد، ش اقدامی بکنم؟ حتی اگه خائن باشه؟ ا اما شهامتش رو دارم که علیه
هاي  فینگر در موقعیت توانست طرفداران لیتل با در اختیار داشتن وقت، می. ور بود خصوصاً حاال که جنگ شعله

  ...کلیدي را با مال خودش معاوضه کند، اما

  ».آه، اعلیحضرت یه خرگوش کشته«: لرد بیلیش نتیجه گرفت. فریادي از حیاط به گوش رسید

ها صمیمی  شنیدم با تالی. سرورم، شما در ریورران تحت سرپرستی بودید. البد یه تنبلش رو«: تیریون گفت
  ».شده بودید

  ».خصوصاً با دخترها. شه گفت می«

  »چقدر صمیمی؟«

  »شه؟ به حد کافی صمیمی محسوب می. بکارتشون نصیب من شده«

دروغ؛ تیریون نسبتاً مطمئن بود که این ادعا دروغ است، ولی چنان خونسردانه بیان شده بود که آدم ممکن بود 
احتمال داشت که کتلین استارك فرد دروغگو باشد؟ در مورد عزل بکارت، و شاید خنجر؟ تیریون . باورش شود
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شود  ست و به صحت کمتر چیزي میکرد که هیچ چیز ساده نی گذشت، بیشتر درك می هر چه بیشتر عمرش می
شک دارم به هر نوع پیشنهاد احتمالی من . دخترهاي لرد هاستر منو دوست ندارند«: اعتراف کرد. اعتماد کرد
  ».ولی جمالت مشابه از زبان شما، شاید به گوششون خوشایندتر باشه. گوش کنن

اي رو  پیشنهاد بدید، وقت کس دیگهاگه قصد دارید سنسا رو در عوض برادرتون . به جمالت بستگی داره«
کش رو با یه  ش دست بکشه و لیدي کتلین اون قدر احمق نیست که شاه جافري محاله که از بازیچه. تلف کنید

  ».دختر مردنی مبادله کنه

  ».کسایی رو مامور گشتن کردم. قصد دارم آریا رو هم در اختیار داشته باشم«

  ».جوینده هنوز یابنده نشده«

براي . به هر حال، کسی که امیدوار بودم شما روش تاثیر داشته باشید لیدي الیساست. مونه، سرورم ییادم م«
  ».تري دارم ایشون پیشنهاد چرب

  ».ولی ترسوتره و اون طور که فهمیدم از شما متنفره... الیسا از کتلین انعطاف پذیرتره، درست«

دم، اصرار داشت که شوهرش رو من کشتم و حاضر وقتی در ایري مهمونش بو. به باورش دلیل خوبی داره«
اگه قاتل واقعی جان ارن رو تحویلش بدم، شاید به من نظر «. به جلو خم شد» .نبود به انکارهاي من توجهی کنه

  ».محبت آمیزتري داشته باشه

. دیدکنم که کنجکاوي منو تحریک کر قاتل واقعی؟ اعتراف می«. فینگر از جایش برخاست با این حرف لیتل
  »کنید؟ چه کسی رو پیشنهاد می

الیسا ارن باید متوجه این موضوع . دم من با گشاده دستی به دوستانم هدیه می«. نوبت لبخند زدن تیریون بود
  ».بشه

  »دوستیش رو الزم دارید، یا شمشیرهاش رو؟«

  ».هر دو«
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ها با قواي  نشین کوه. رههاي خودش رو دا الیسا گرفتاري«. فینگر نوك باریک ریشش را نوازش داد لیتل
  ».و بهتر از همیشه مسلحن... شن بیشتري از کوهستان ماه براي غارت خارج می

تونم بهشون کمک  می. نگران کننده است«: ها را مسلح کرده بود، گفت تیریون لنیستر، کسی که خودش آن
  »...یه حرف از طرف من. کنم

  »و این حرف چه بهایی داره؟«

ها و  جافري رو پادشاه اعالم کنند، سوگند وفاداري بخورن و علیه استارك ،سا و پسرشخوام لیدي الی می«
  ».ها اعالم جنگ کنن تالی

هاش رو به جنگ ریورران  الیسا محاله شوالیه. ت افتاده، لنیستر یه سوسک تو پوره«. فینگر سر تکان داد لیتل
  ».بفرسته

کنم؛ یا  از قواي ایشون علیه لرد رنلی استفاده می. اریمما کمبود دشمن ند. من هم همچین درخواستی ندارم«
در عوض، بهشون عدالت در حق جان ارن و صلح در ویل رو . استون حرکت بکنه لرد استنیس، اگه از درگون

صداي پسر » .کنم ي رقت انگیزش رو مثل پدرش به سمت مدافع شرق منصوب می حتی اون بچه. کنم تقدیم می
م رو بهشون  و براي تحکیم معامله، خواهرزاده«. خوام پرواز کردنش رو ببینم می: مزمه کرداي از خاطراتش ز بچه
  ».دم می

  »میرسال؟«. زدگی واقعی را در چشمان سبز مایل به خاکستري پتایر بیلیش ببیند افتخار آن را داشت که شگفت

  ».شه ، مالزم لیدي الیسا در ایري میتا اون موقع. تونه با لرد رابرت ازدواج کنه وقتی به سن بلوغ رسید، می«

. فینگر بلند خندید وقتی تیریون شانه باال انداخت لیتل» و علیاحضرت چه نظري در مورد این کلک دارند؟«
تونم این آواز رو تو گوش الیسا  بله، من می. تو مرد کوچولوي خطرناکی هستی، لنیستر. کردم فکرش رو نمی«

  ».اگه مایل باشم«. یطنت در نگاهباز لبخند مکارانه، ش» .بخونم

  .ماند فینگر زیاد ساکت نمی دانست که لیتل تیریون سر تکان داد، صبر کرد، می

پس این وسط چه سهمی براي «: اي از خجالت ادامه داد ترین نشانه بعد مدتی مکث، لرد پتایر بدون کوچک
  »من در نظر گرفتی؟
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  ».هال هارن«

اي  ي آواره اهمیت بوده، پدر بزرگش شوالیه ترین بین لردهاي کم پتایر کوچکپدر لرد . اش تماشایی بود قیافه
. بوده که ملکی نداشته؛ از طریق نسب، سهمش بیش از چند جریب زمین سنگالخ در سواحل بادخیز فینگرز نبود

ي  ، قلعهخیز بودند هایش وسیع و غنی و حاصل هاي هفت پادشاهی بود، زمین ترین میوه هال یکی از شیرین هارن
و چنان بزرگ بود که ریورران در برابرش کوچک بود، جایی ... هاي مملکت بود ترین بزرگش یکی از مستحکم

ها بزرگ شده بود، تا اینکه جرئت کرده بود به دختر لرد هاستر نظر داشته  که پتایر بیلیش تحت سرپرستی تالی
  .باشد و خیلی راحت بیرونش انداختند

ي مرتب کردن چین شنلش به تفکر مشغول شد، اما تیریون برق طمع را در آن چشمان  بهانهفینگر مدتی به  لیتل
هال نفرین شده  هارن«: لرد پتایر بعد مدتی گفت. دانست که او را به دام انداخته می. مانند دیده بود مکار گربه

  .تفاوت به نظر برسد سعی داشت که بی» .است

قصد دارم . کمبود سکه نخواهی داشت. ات باشه رو بساز که برازنده اش پس با خاك یکسانش کن و یه تازه«
هاشون به  بذار سرزمین. فرمانرواهاي رودخانه ثابت کردند که قابل اعتماد نیستند. دنت کنم تو رو لرد اعظم تراي

  ».تو سوگند وفاداري بخورن

  »ها؟ حتی تالی«

  ».اي باقی مونده باشه اگه وقتی کارمون تموم شد تالی«

مواظب بود که زنبورها نیشش نزنند، اما . ي عسل را گاز زده ي پسري را داشت که دزدکی شانه فینگر قیافه لیتل
ترین فرمانرواهاي  با یه حرکت، منو یکی از بزرگ. هال تمام امالك و عوایدش هارن«. عسل خیلی شیرین بود

  »چرا؟... نه اینکه ناسپاس باشم سرورم، اما. کنی مملکت می

  ».موضوع به قدرت رسیدن به خواهرم خدمت کرديدر «

اي  ولی وقتی که دیگه فایده... هال بهش بخشیده شد ي هارن کسی که اخیراً همین قلعه. مثل جینوس اسلینت«
  ».نداشت از چنگش بیرون کشیدند
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. جمتونم بگم؟ به شما براي تصاحب لیدي الیسا محتا چی می. منو گیر انداختی، سرورم«. تیریون خندید
هال نشسته باشید،  دم شما در هارن ترجیح می«. ي کجش را باال انداخت شانه» .احتیاجی به جینوس اسلینت نداشتم

  »شه؟ تر می از این واضح. تا اینکه رنلی روي تخت آهنین بشینه

براي این متوجه هستید که شاید الزم باشه دوباره با الیسا ارن همبستر بشم تا رضایتش رو . البته که واضحه«
  »ازدواج جلب کنم؟

  ».شک ندارم که این کار در توان شما هست«

بینی، تنها کار اینه که چشمات  یه بار به ند استارك گفتم وقتی که خودت رو لخت در بغل یه زن زشت می«
. شد فینگر انگشتانش را در هم فرو برد و به چشمان ناهمسان تیریون خیره لیتل» .رو ببندي و کار رو تموم کنی

  ».تاون برسونه دو هفته بهم فرصت بدید که کارهام رو سر و سامان بدم و کشتی پیدا کنم که منو به گال«

  ».مناسبه«

تعظیم کرد، » .براي هر دومون، امیدوارم... و سودمند. سحر خیلی دلپذیري بود، لنیستر«. مهمانش برخاست
  .شنلش چرخ زردي خورد و از در خارج شد

  .دو

شاید هم . زد وقت غروب حدس می. شد بش رفت تا منتظر واریس بماند که زود پیدایش میبه اتاق خوا
وقتی . امشب امید داشت که به مالقات شی برود. دیرتر، وقت طلوع ماه، هر چند امیدوار بود که چنین نشود

فلگیري کمتر از یک ساعت بعد، گالت کالغ سنگی اطالع داد که مرد پودر خورده دم در منتظر است، غا
اون . شما ظالمید که استاد بزرگ پایسل رو این طور به تقال انداختید«: خواجه سرزنشش کرد. خوشایندي بود

  ».تونه یه راز رو نگه داره مرد نمی

دید بهتون نگم که به دوران مارتل چی  ست؟ یا شاید ترجیح می گه که پرهاش سیاه کالغ داره به زاغ می«
  »پیشنهاد دادم؟

  ».هاي کوچکم بهم گفته باشن شاید پرنده«. خندید واریس ریز

  ».ادامه بدید«. خواست که بشنود می» واقعاً گفتن؟«
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. دوران مارتل پرچمدارهاش رو احضار کرده، اما فقط همین. ها دور موندن ها تا حاال از این جنگ دورنی«
شما مایلید که . شه ه لرد رنلی ملحق مینفرتش از خاندان لنیستر به خوبی شناخته شده است و همه باور دارند که ب

  ».نظرش رو تغییر بدید

  ».ها واضحه این«

ایه و هنوز براي  پرنس مرد با عاطفه. تنها معما اینه که شما چه چیزي در عوض بیعتش بهش پیشنهاد دادید«
  ».ي شیرینش عزاداره خواهرش الیا و بچه

و از قضا حاال ... ش بشن ده که سد راه جاه طلبی جازه نمیپدرم یه بار بهم گفت که یه فرمانروا به احساسات ا«
  ».که لرد جینوس سیاه پوشیده، ما یه جاي خالی در شوراي کوچک داریم

شه از یه جایگاه در شورا گذشت، ولی براي اینکه یه مرد مغرور قتل خواهرش  ساده نمی«: واریس اقرار کرد
  »رو فراموش کنه کافیه؟

قول دادم قاتلین خواهرش رو زنده یا مرده تحویل بدم، هر کدوم که «. یون لبخند زدتیر» چرا فراموش کنه؟«
  ».ي جنگ البته بعد خاتمه. ده خودش ترجیح می

وقتی سراغش ... هاي کوچک من بهم گفتن که پرنسس الیا پرنده«. اي به او انداخت واریس نگاه برنده
  ».اسم خاصی رو داد زد... اومدن

در کسترلی راك همه اطالع داشتند که گرگور کلگان الیا و » شه گفت راز؟ دونن می به رازي که همه می«
  .گفتند در حالی که دستش آلوده به خون و مغز نوزاد بوده به پرنسس تجاوز کرده می. نوزادش را کشته

  ».هاي پدر واالمقام شماست یکی از قسم خورده ،این راز«

  ».تر از یه سگ هاره پنجاه هزار سرباز دورنی با ارزشکنه  پدرم اولین کسیه که اقرار می«

اي که مرتکب این عمل  و اگه پرنس دوران عالوه بر شوالیه«. اش دست کشید ي پودر زده واریس روي گونه
  »...شده، خون لردي رو خواست که دستورش رو داده

  ».تمام دستورها در نهایت از جانب اون بود. رابرت برتیون رهبر شورش بود«
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  ».رابرت در بارانداز پادشاه نبود«

  ».دوران مارتل هم نبود«

. پرداخت طال و زمین، نیازي به ذکرشون نیست. پس خون در عوض غرور، صندلی در عوض جاه طلبی«
ي  اگه جاي پرنس بودم، قبل دست دراز کردن به این شانه. ها ممکنه مسموم باشن ولی شیرینی... پیشنهاد شیرینیه
ترین لبخندش را  واریس زننده» .یه نشانه از صداقت، تضمینی در برابر خیانت. کردم ري طلب میعسل چیز بیشت

  ».دید کنجکاوم که کدومش رو بهشون می«. زد

  »دونی، مگه نه؟ می«. تیریون آه کشید

هاد شه میرسال رو هم به دوران مارتل پیشن نمی. تامن. باید بگم که بله... کنید حاال که این طور مطرح می«
  ».بدید، هم به الیسا ارن

  ».کنید تقلب می. یادم بندازید که هیچ وقت این بازي حدس زدن رو با شما انجام ندم«

  ».پرنس تامن پسر خوبیه«

  ».اگه وقتی هنوز کوچکه از سرسی و جافري دورش کنم، شاید حتی وقتی بزرگ شد مرد خوبی بشه«

  »و یه پادشاه خوب؟«

  ».جافري پادشاهه«

تامن که ذاتاً این قدر دوست داشتنیه و به شکل قابل . وارثش، اگه اتفاق بدي براي اعلیحضرت بیفته و تامن«
  »...سربراهه... اي مالحظه

  ».ذهن شکاکی داري، واریس«

در هر صورت، پرنس دوران احتمالش کمه که به این احترام . کنم، سرورم این حرف رو تحسین تلقی می«
  ».جز اینکه یه نقص کوچک داره... شه باید بگم ماهرانه اجرا می. توجهی کنه بی شید ل میئزیادي که بهش قا

  »به اسم سرسی؟«. کوتوله خندید
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ي عزیز رحمش داره؟ شاید به خاطر شکوه  صالح مملکت چه ارزشی در برابر عشق مادر نسبت به میوه«
  ».اما هر دو؟ مطمئناً خیر. دور کنهخاندان و امنیت قلمرو، ملکه قانع بشه که تامن یا میرسال رو از خودش 

  ».زنه چیزي که سرسی ازش خبر نداره ضرري به من نمی«

  »هاتون علیاحضرت از نیتتون مطلع شد؟ و اگه قبل از به ثمر رسیدن نقشه«

در حالی که واریس تر تر » .رسم که کسی که بهش گفته قطعاً دشمن منه خب، اون وقت به این نتیجه می«
  .سه: تیریون با خودش فکر کرد کهخندید،  می
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  .خواي به خونه بري، امشب به جنگل خدایان بیا اگه می

خواندن فرقی با اولین باري نداشتند که سنسا تکه کاغذ تا  رکلمات در صدمین با
دانست که چطور به آنجا رسیده یا چه کسی  نمی. خورده را زیر بالشش یافته بود

اش مچاله کرد و خیلی آهسته به  کاغذ را روي سینه. امضا نداشت، مهر نداشت، دستخط ناشناس بود. فرستاده
  ».خونه بري، امشب به جنگل خدایان بیاخواي به  اگه می« : خودش زمزمه کرد

برد که رفتار خوبش را ثابت کند؟ با  توانست داشته باشد؟ بهتر نبود آن را پیش ملکه می چه معنایی می
ي سر مرین بود به زرد زشتی محو شده بود، اما  خونمردگی بنفش تندي که هدیه. اضطراب شکمش را مالش داد

گرفت که احساساتش  باید یاد می. تقصیر خودش بود. تکش زنجیري داشتوقتی ضربه زد، دس. هنوز درد داشت
وقتی شنید که جن لرد اسلینت را به دیوار فرستاده . را بهتر از این پنهان نگه دارد تا جافري را خشمگین نکند

  .پادشاه خشنود نشده بود» .امیدوارم آدرها جونش رو بگیرن«: موقعیتش را فراموش کرد و گفت

  .واي به خونه بري، امشب به جنگل خدایان بیاخ اگه می

اي واقعی به نجاتش  ممکن بود که سرانجام اجابت شده باشد، شوالیه. سنسا چقدر با حرارت دعا کرده بود
یا حتی بریک داندریون، لرد جوانی ... آمده باشد؟ شاید یکی از دوقلوهاي ردواین بود، یا سر بیالن سوان دلیر

  .هاي پخش شده روي رداي سیاهش شقش شده بود، با آن موهاي سرخ طالیی و ستارهکه دوستش جین پول عا

  .خواي به خونه بري، امشب به جنگل خدایان بیا اگه می

ي جافري بود، درست مثل آن روزي که او را باالي دیوار برده بود تا  هاي ظالمانه چطور اگر یکی از شوخی
اگر به جنگل خدایان . اي بود تا ثابت شود که وفادار نیست هسر پدرش را نشان دهد؟ یا شاید دام زیرکان

رفت، امکان داشت که سر ایلن پین را آیس در دست نشسته زیر درخت نیایش بیابد، با آن چشمان کم رنگ  می
  آید یا نه؟ منتظر اینکه آیا او می

  .خواي به خونه بري، امشب به جنگل خدایان بیا اگه می

خدمتکار اتاق خوابش بود، عاري . ه یادداشت را زیر مالفه فرو کرد و رویش نشستوقتی در باز شد، با عجل
  »خواي؟ چی می«. اي از لطافت با موهاي سست قهوه

 سنسا
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  »خوان حمام کنن؟ بانوي من امشب نمی«

  .لرزید، هر چند امروز گرم بوده می» .کنم سرما خوردم احساس می... آتش روشن کن، به نظرم«

  ».یدهر چی شما دستور بد«

یادداشت را دیده بود؟ او کسی بود که آن را زیر بالش گذاشته؟ محتمل به . سنسا با شک دختر را تماشا کرد
خورد، اما سنسا او را  هاي سري می رسید، نه کسی که به درد رساندن پیام رسید؛ دختر خنگی به نظر می نظر نمی

  .شود کرد که مطمئن شود کسی با او صمیمی نمی ملکه خدمتکارهاي او را هر دو هفته تعویض می. شناخت نمی

دخترك مثل همیشه . وقتی آتش روشن شد، سنسا تشکر خشکی از خدمتکار کرد و دستور داد که خارج شود
رفت که به  بدون شک با عجله می. سریع اطاعت کرد، اما سنسا نتیجه گرفت که مکري در چشمانش مشهود بود

  .کنند اش را می مطمئن بود که تمام خدمتکارها جاسوسی. سملکه گزارش دهد، یا شاید به واری

خواي به  اگه می. ها انداخت، کز برداشتن و سیاه شدن کاغذ را تماشا کرد وقتی تنها شد، یادداشت را به شعله
ي کوتاهی را با زرهی به رنگ  آن پایین، شوالیه. اش رفت به سمت پنجره. خونه بري، امشب به جنگل خدایان بیا

از روي قدش مشخص بود که سر . زد دید که روي پل معلق قدم می پریدگی ماه و رداي ضخیم سفید می
خواست این ساعت شب  ملکه به سنسا آزادي در قلعه را داده بود، اما با این حال اگر می. فیلد است پرستون گرین

ان خوشحال شد که یادداشت را گفت؟ ناگه باید چه می. پرسید دژ میگور را ترك کند، شوالیه مقصدش را می
  .سوزانده

ماند؟ یادداشت  هنوز آنجا بود؟ چقدر منتظر می. بند لباسش را باز کرد و به تختش خزید، اما خوابش نبرد
تنها اگر کسی را داشت که به او . افکار مغزش را خوردند و خوردند. فرستادن و هیچی نگفتن چقدر ظالمانه بود

لش براي سپتا موردان تنگ شده بود، از آن هم بیشتر براي جین پول، وفادارترین د. گفت چکار باید بکند می
دانست چه  سنسا نمی. سپتا همراه دیگران به جرم خدمت به خاندان استارك سرش را از دست داده بود. دوستش

سعی . بود بالیی سر جین آمده، کسی که از اتاقش ناپدید شده بود و دیگر هرگز ذکري از او به میان نیامده
ها  آمدند و آن وقت نگه داشتن اشک کرد زیاد به او فکر نکند، با این حال گاهی خاطرات ناخودآگاه می می

تا حاال آریا دیگر جایش در وینترفل امن بود، . افتاد هر چند وقت یک بار حتی یاد خواهرش می. شد سخت می
خواست براي سواري  کرد، حتی اگر دلش می میکرد، با برن و ریکان کوچولو بازي  رقصید و گلدوزي می می
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و تمام روز دور یک دایره چرخیدن  ،ي سواري داشت، اما تنها در حیاط سنسا نیز اجازه. رفت به شهر زمستانی می
  .شد کننده می خسته

چندین صدا که همزمان داد . ابتدا گنگ بودند، سپس بلندتر شدند. وقتی فریادها را شنید کامالً بیدار شد
به کنار پنجره . ها و فریاد دستورها ها هم بودند و صداي چکمه اسب. گویند داد که چه می تشخیص نمی. زدند یم

به تختت برگرد، چیزي نیست که به تو . دوند خزید و دید که سربازها نیزه و مشعل در دست روي دیوارها می
هاي کنار چاه آب در مورد  تمام صحبتاخیراً . شهرهتو  مربوط باشه، فقط یه جور دردسر تازه اون بیرون

 یکدیگرشدند و جز با دزدي و کشتن  گریختند داخل شهر جمع می مردمی که از جنگ می. مشکالت شهر بود
  .برو به تختت. زندگی نداشتندگذران راهی براي 

  .ي سفید رفته بود، پل روي خندق خشک بود، اما محافظی نداشت اما وقتی نگاه کرد، شوالیه

روي دیوارها . کنم؟ این دیوانگیه اوه چکار دارم می. بدون فکر برگشت و به سمت کمد لباسش دویدسنسا 
آیا استنیس و رنلی سرانجام براي کشتن جافري و پس گرفتن تاج . دید هاي زیادي را می روشنایی مشعل

دژ میگور را با سایر کردند، ارتباط  برادرشان آمده بودند؟ اگر چنین بود، محافظین پل متحرك را بلند می
هایش انداخت و چاقویی را که براي  اي را روي شانه سنسا رداي خاکستري ساده. کردند هاي قلعه قطع می قسمت

. اگه یه دام باشه، بهتره که بمیرم تا اجازه بدم بیشتر از این اذیتم بکنند. کرد برداشت بریدن گوشت استفاده می
  .تیغ را زیر ردایش پنهان کرد

منتظر . هاي ردا سرخ از کنارش به دو گذشتند به میان تاریکی شب وارد شد، ستونی از شمشیر به دستوقتی 
در حیاط، سربازها . دفاع جمع کرد ماند که کامالً دور شوند، سپس شهامتش را براي رد شدن از پل متحرك بی

به سر پرستون و سه نفر دیگر  نزدیک اسطبل، چشمش. کردند ها را سفت می بستند و زین اسب شمشیر به کمر می
وقتی . اش را بپوشد کردند که زره با رداهایی به روشنی مهتاب به جافري کمک می. از گارد شاهنشاهی افتاد

  .زد که شمشیر و کمانش را بدهند فریاد می. خوشبختانه سنسا را ندید. پادشاه را دید نفسش بند آمد

جرئت نکرد که به پشت سرش نگاه کند، از ترس اینکه  یچه. شد تر می رفت، صدا خفه هر چه به عمق قلعه می
رفتند،  هاي مارپیچ پیش رویش باال می پله. کند یا بدتر، دارد تعقیبش می... کند جافري شاید تماشایش می

ر زی. وقتی به باال رسید به نفس نفس افتاده بود. ها افتاده بود هاي باالي سر روي آن هاي نور لرزان از پنجره خط
وقتی چیزي . ها از راهرو گذشت و به پایین دوید، سپس براي نفس گرفتن به دیوار تکیه داد ي ستون سایه
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اي که گوشش  ي نر ژولیده خودش را به پاي او مالید کم مانده بود قلبش بایستد، اما فقط یک گربه بود، گربه
  .جانور به او فس فس کرد و دور شد. بودشده کنده 

سنسا . ایان رسید، صداها به چکاچک گنگ فوالد و فریادهاي دوردست تنزل کرده بودوقتی به جنگل خد
جنگل . اومد لیدي از اینجا خوشش می. هوا پر بود از بوي خاك و برگ. تر دور خودش کشید ردا را محکم

استانی شد احساس کرد که خدایان ب اي در میان شهر، می اي داشت؛ حتی اینجا در وسط قلعه خدایان طبع وحشی
  .کنند با هزاران چشم نامرئی تماشا می

هاي رنگی، بوي سوختن عود،  ها، تصاویر روي شیشه مجسمه. داد سنسا خدایان مادرش را به پدرش ترجیح می
ا و کریستالشان، بازي جادویی رنگین کمان روي محراب ساخته شده از الجورد و اونیکس و عبها با  سپتون

خصوصاً . توانست انکار کند که جنگل خدایان قدرت خاصی داشت اما نمی. ها را دوست داشت صدف، این
  ...بشه نمناجی ي واقعی که  کمکم کنید، برام یه دوست بفرستید، یه شوالیه. ها شب

هایش  ها روي گونه برگ. کرد ها را با انگشتانش لمس می رفت، زبري تنه درخت دیگر می از درختی به
کرد، مگر نه؟ اصالً به اینجا آمده؟ جرئت  خیلی دیر آمده بود؟ ناجیش زود اینجا را ترك نمی. شد کشیده می

  .رسید داشت که بلند صدایش بزند؟ اینجا خیلی ساکت و آرام به نظر می

  ».نمیاي، دخترمنگران بودم که «

قباي . کشید مردي از سایه بیرون آمد، درشت هیکل، گردن کلفت، پایش را روي زمین می. سنسا چرخید
ي او  ي ظریفی از مهتاب روي گونه اي پوشیده بود و باشلق را جلو کشیده بود، اما وقتی باریکه خاکستري تیره

با دل شکسته . شخص زیر آن بالفاصله او را شناختي م هاي شکننده دار و رگ افتاد، سنسا با دیدن پوست لکه
  »سر دانتوس، شما بودید؟«: گفت

دستش را به سمت سنسا » .من«. تر آمد، بوي تند شراب در نفسش به دماغ سنسا خورد نزدیک» .بله، بانوي من«
  .دراز کرد

از من چی ... از من«. دبه زیر ردا دست برد، به چاقویی که پنهان کرده بو» !بهم دست نزن«. سنسا پس کشید
  »خواي؟ می

  ».خوام کمکتون کنم، همون طور که شما بهم کمک کردید فقط می«
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  »مستی، مگه نه؟«

  ».کنن اگه حاال دستگیرم کنن، پوست پشتم رو می. فقط یه پیاله که بهم شهامت بده«

دروغ را بو بکشد، توانست  لیدي می. کنن؟ سنسا دید که دوباره به یاد لیدي افتاده و با من چکار می
چاقو را کشید و با هر دو دست جلوي خودش . توانست، اما مرده بود، پدر او را کشته بود، به خاطر کار آریا می

  .نگه داشت

  »زنید؟ منو با چاقو می«: دانتوس پرسید

  ».بهم بگید کی شما رو فرستاده. الزم باشه«

  ».گري من قسم سر شرافت شوالیه. هیچ کس، بانوي گرامی«

تر از مون  جافري حکم کرده بود که او دیگر شوالیه نیست، تنها یک دلقک است، با مقامی پایین» شوالیه؟«
چرا یه دلقک پیر مست رو برام . دعا کردم و دعا کردم. به خدایان دعا کردم که یه شوالیه براي نجاتم بیاد«. بوي

  »فرستادن؟

ها که شوالیه بودم واقعاً یه دلقک  ي این سال همه... جیبه، امادونم ع می... من الیق شوالیه بودن هستم، البته«
باالتر از همه چیز به . به نظرم لیاقت شوالیه بودن در وجودم هست، بانوي گرامی... بودم، حاال که دلقکم به نظرم

فت صدایش ا» .شما منو نجات دادید، فقط از جافري نه، از دست خودم. وقار شما، شهامت شما... خاطر شما
  »...ها شد گن که زمانی دلقکی بود که برترین شوالیه سراها می ترانه«. کرد

  .لرز به بدنش افتاد» .فلوریان«: سنسا زمزمه کرد

  ».شم بانوي گرامی، من فلوریان شما می«: دانتوس جلوي او به روي زانوهایش افتاد و متواضعانه گفت

. ور بود کرد، انگار داخل آب غوطه سبکی می سرش خیلی احساس. سنسا آرام چاقویش را پایین آورد
دیوانگیه که خودم رو به این دائم الخمر بسپارم، اما اگه بهش پشت کنم همچین فرصتی دوباره گیرم میاد؟ 

  »کنید؟ دید؟ منو از اینجا چطور خارج می چطور انجامش می... چطور«
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ترین قسمت  خارج کردنتون از قلعه سخت«. هاي سنسا نگاه کرد سر دانتوس صورتش را بلند کرد و به چشم
ي الزم رو به دست بیارم و ترتیب  باید سکه. شه وقتی بیرون رفتید، کشتی براي بردنتون به خونه پیدا می. کاره

  ».فرار رو بدم، همین

  »تونیم حاال بریم؟ می«:جرئت امیدوار بودن را نداشت، ولی پرسید

باید راه مطمئنی براي خارج کردن شما از قلعه پیدا کنم، وقتی که اول . همین امشب؟ متاسفانه نه، بانوي من«
چاقوتون «. هایش را لیسید با اضطراب لب» .منو هم تحت نظر دارن. شه شه، سریع هم نمی آسون نمی. مناسب باشه
  »ذارید؟ رو کنار می

  ».بلند شید، سر«. سنسا چاقو را به زیر ردایش برد

. ها را از روي زانوهایش پاك کرد وس با دستپاچگی بلند شد و خاك و برگسر دانت» .متشکرم، بانوي عزیز«
چیزي نگفتم، . شناخته، اما من کنار ایستادم و گذاشتم که بکشنش ترین مردي بود که مملکت می پدرتون صادق«

دم، لیدي، من هیچ وقت یه قهرمان نبو. خواست منو بکشه، شما حرف زدید ولی وقتی جافري می... کاري نکردم
اما یه زمانی شوالیه ... اي نکردم اي نبردم، در جنگ کار برجسته مسابقه. باك نبودم ریام ردواین یا باریستان بی

» .زندگی من حقیر بوده، اما حاال در اختیار شماست. بودم و شما بهم کمک کردید که یادم بیاد به چه معناست
خورم،  قسم می«. دید سنسا لرزیدن بدنش را می .ي درخت نیایش گذاشت سر دانتوس یک دستش را روي تنه

  ».فرستم تون می خدایان پدرتون شاهد باشن، شما رو به خونه

اما چطور بفهمم که . ذارم، سر خودم رو در اختیار شما می... پس«. قسم خورد، قسم از ته قلب در برابر خدایان
  »فرستید؟ اي برام می کی وقت رفتن رسیده؟ یادداشت دیگه

هر . شما باید اینجا بیاید، به جنگل خدایان. خطرش خیلی زیاده«. نتوس با اضطراب اطراف را نگاه کردسر دا
نه اتاقتون، نه اتاق من، نه روي . نه هیچ جاي دیگه. تنها جاي امن. ترین جاست اینجا امن. تونید چقدر که می

تونیم  سرخ گوش دارن و تنها در اینجا می ي هاي قلعه سنگ. ها، نه حیاط، حتی وقتی که ظاهراً تنها هستیم پله
  ».آزادانه حرف بزنیم

  ».مونه یادم می. تنها اینجا«
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باید نقش . تفاوت به نظر بیام یا مسخره کنم منو ببخش دخترم کنن ظالم یا بی اگه وقتی بقیه دارن تماشا می«
ي  ما مثل پدرتون زینت دهنده یه قدم اشتباه کافیه که سرهاي. بازي کنم، شما هم باید همین کار رو بکنید

  ».دیوارها بشن

  ».متوجه هستم«

  ».و صبور، باالتر از همه صبور... الزمه شجاع و قوي باشید«

  »...ترسم می. شه عجله کنید تا جایی که می... لطفاً... حتماً، اما«: قول داد

  ».اینکه متوجه غیبتتون بشنو شما دیگه باید برید، قبل از . من هم«: سر دانتوس با لبخند ضعیفی گفت

  »همراهم نمیاید؟«

  ».بهتره که هیچ وقت کنار هم دیده نشیم«

اي با  سپس برگشت و با اضطراب بوسه... سنسا با تکان دادن سر موافقتش را نشان داد و قدمی برداشت
  ».خدایان دعاي منو مستجاب کردند. فلوریان من«: زمزمه کرد. ي او زد هاي بسته روي گونه چشم

. ها رسید ي خوك ي کوچک گذشت و به محوطه روي کنار نهر و از جلوي آشپزخانه با شتاب از پیاده
خونه، قراره منو به خونه ببره، . شد ها گم می هاي داخل آغل مانند خوك اش بین صداي زاري هاي شتابزده قدم

ریا  فلوریان نیز بی. هاي او بودند ترین هاي فلوریان و ژانکویل از محبوب ترانه. کنه، فلوریان من ازم محافظت می
  .بود، هر چند این همه پیر نبود

سنسا به او تنه . شد ناگهان بیرون آمد رفت که مردي از دري که دیده نمی هاي مارپیچ پایین می مهابا از پله بی
بم خشداري  هایی آهنین مچ دستش را گرفتند و صداي قبل اینکه بیفتد، انگشت. زد و تعادلش را از دست داد

اش به مانند  خنده» خواي هر دومون رو بکشی؟ می. خوریم، پرنده کوچولو ها کلی غلت می تا پایین پله«: گفت
  ».خواد شاید واقعاً دلت می«. کشیدن اره روي سنگ بود

چشمانش را پایین انداخت اما دیر شده بود، صورتش را » .نه سرورم، عفو کنید، همچین قصدي نداشتم«. تازي
، دارید اذیتم می«. یده بودد   .سعی کرد دستش را آزاد کند» .کنید لطفاً
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کجا «. وقتی سنسا جوابی نداد، تکانش داد» کنه؟ و پرنده کوچولوي جاف تو سیاهی شب این پایین چکار می«
  »بودي؟

براي ... و... کردم براي پدرم دعا می... براي«. جرئت نکرد که دروغ بگوید» .جنگل خدایان، سرورم...ج...ج«
  ».پادشاه، که سالمت باشن

خورد، خطوطی از روشنایی و  تلو تلو می. دست سنسا را رها کرد» کنی اون قدر مستم که باورم بشه؟ فکر می«
ت،  صورتت، سینه... هاست ت تقریباً شبیه زن تو دیگه قیافه«. ي هولناکش افتاده بود تاریکی روي صورت سوخته

خونی که  ي اون آوازهایی رو می آه، هنوز یه پرنده کوچولوي احمقی، مگه نه؟ همه ...بلندتر هم شدي، تقریباً
. ها و بانوهاي زیبا یه آواز در مورد شوالیه. برام بخون. خونی؟ زود باش برام آواز بخون، چرا نمی... یادت دادن

  »ها رو دوست داري، درسته؟ شوالیه

  ».عی، جناب لردهاي واق شوالیه... ش«. ترساند داشت سنسا را می

الزمه بزنمت تا تو . و من لرد نیستم، همون طور که شوالیه نیستم. هاي واقعی شوالیه«: اداي سنسا را درآورد
از شراب . زیادي شراب خوردم«. فحش داد. کلگان عقب عقب رفت، کم مانده بود بیفتد» ت فرو بره؟ کله

. خ، به تیرگی خون، تمام چیزیه که مردا الزم دارنخوشت میاد، پرنده کوچولو؟ شراب کهنه؟ یه تنگ شراب تل
  ».ها یا زن

تو . به قفست برگرد، پرنده کوچولو. دیگه بیا بریم. مثل سگ مستم، لعنت به من«. سرش را تکان داد. خندید
یین تازي هلش داد؛ به طرز عجیبی با مالیمت؛ و سنسا را تا پا» .ذارم پادشاه اذیتت کنه نمی. برم رو تا اونجا می

وقتی به پایین رسیدند، طوري در سکوت به فکر فرو رفته بود که انگار حضور سنسا را فراموش . ها دنبال کرد پله
  .کرده بود

با . وقتی به دژ میگور رسیدند، سنسا هول به دلش افتاد؛ کسی که حاال مراقب پل بود سر بارس بالنت بود
سنسا از نگاه او چندشش شد و پس . ها چرخید ه سمت آنها، کالهخود بلند سفید ب هاي آن شنیدن صداي قدم

  .سر بارس بدترین گارد شاهنشاهی بود، مرد زشتی که اخالق گندي داشت؛ تماماً اخم و غبغب. رفت

نقاشی کردن «. ي سنسا گذاشت تازي دست سنگینش را روي شانه» .این آدمی نیست که ازش بترسی، دختر«
  ».سازه خط روي یه وزغ، ازش یه ببر نمی
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  »...سر، کجا«. سر بارس روبندش را بلند کرد

  »من سگ پادشاهم، یادت که نرفته؟. اي، نه من تو شوالیه. سر تو کونت، بارس«

  ».گشت پادشاه زودتر از این دنبال سگش می«

  ».تو و اون یکی برادرم. امشب نوبت نگهبانی شما بود، سر. خورد سگ شراب می«

  »چرا این ساعت شب تو اتاقتون نیستید، لیدي؟«. سر بارس به سنسا رو کرد

  .این بار دروغ بهتر بیان شد، تقریباً قابل باور» .به جنگل خدایان رفته بودم، براي دعاي سالمتی پادشاه«

  »انتظار داري با این همه صدا خوابش ببره؟ چه خبر بود؟«: کلگان گفت

ت ضیافت عروسی تایرك رو پخش کردند و این چند تا زبون شل خبر تدارکا. چند تا احمق جلوي دروازه«
اعلیحضرت یورش رو فرماندهی کردند و . ها خیال برشون داشت که اونا هم باید در جشن شرکت کنند عوضی
  ».شون دادند فراري

  ».چه پسر شجاعی«: کلگان با دهان کج گفت

تازي او را روي پل متحرك . شه چقدر شجاعه بذار ببینیم وقتی با برادرم روبرو می: سنسا در ذهنش گفت
دید بهتون سگ بگن؟ به کسی اجازه  چرا اجازه می«: رفتند پرسید هاي چرخان باال می وقتی از پله. همراهی کرد

  ».دید بهتون شوالیه بگه نمی

یه سال پاییز، لرد تایتوس . پدر پدرم یه مربی سگ در راك بود. ها بیشتر دوست دارم ها رو از شوالیه من سگ«
هاش رو به اسب  جنده دندون. شیر اهمیتی نداد که نشان لنیسترهاست. ی بین یه شیر ماده و شکارش رفتتصادف

ها براي فراري  سه تا از سگ. ها رسید کرد، اما پدر بزرگم با تازي لرد فرو برد و همین کار رو با جناب لرد می
تر پاداشش رو با زمین و یه برج داد و پدر بزرگم یه پاش رو از دست داد، براي همین لنیس. دادن شیر مردن

ي علف  ي زرد نشانه سه سگ روي پرچم ما سه تایی هستند که مردن، زمینه. پسرش رو مالزم خودش کرد
ي سنسا  زیر چانه» .کنه و مستقیم تو صورتت نگاه می. گه میره، اما بهت دروغ نمی یه سگ به خاطرت می. پاییزییه

ي  و این بیشتر از کاریه که از عهده«. هایش دردناك بود ؛ چنگ انگشتاش را بلند کرد را گرفت، چانه
  ».هاي کوچولو برمیاد، مگه نه؟ من آوازم رو نشنیدم پرنده
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  ».انکویل بلدمژمن یه آواز در مورد فلوریان و ... من«

واي چه خونی، چه بخ یه روزي برام آواز می. سرم رو درد نیار. ش انکویل؟ یه دلقک و جندهژفلوریان و «
  ».نخواي

  ».خونم با کمال میل براتون می«

دونی که یه سگ دروغ رو  می. خوشگلی و خیلی دروغگوي بدي هستی«. سندور کلگان باد به دماغ انداخت
  ».و همه بهتر از تو... اینجا همه دروغگو هستند. اطرافت رو نگاه کن و خوب بو بکش. کشه بو می
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هایی را دید که از میان  باالترین شاخه را صعود کرد، دودکشوقتی تمام راه تا 

هاي گالی در امتداد ساحل دریاچه و نهر کوچکی که  سقف. درختان بیرون زده بودند
ریخت کنار هم جمع شده بودند و از کنار بناي باریک درازي که سقف  به آن می

  .اي به میان آب کشیده شده بود ي چوبی سفالی داشت، اسکله

قایقی به اسکله بسته نشده بود، اما برخاستن . وتر رفت، آن قدر که شاخه زیر وزنش شروع کرد به خم شدنجل
دید و بخشی از یک واگن از در عقب یک اسطبل بیرون  ها را می هاي باریک دود از برخی از دودکش ستون

  .زده بود

مزارع، . بودند خالی و متروکه بود هر جاي دیگري که از آن رد شده. آریا لبش را جوید. کسی آنجا بود
اگر سوزاندنی بود، لنیسترها سوزانده بودند؛ اگر کشتنی بود، کشته . کرد ها، فرقی نمی ها، طویله ها، سپت دهکده
هاي اخیر  ها هنوز سبز بودند و از بارش شد جنگل را آتش زده بودند، هر چند برگ حتی جاهایی که می. بودند

تونستند دریاچه رو هم  اگه می«: جندري گفته بود. ن آتش گسترش نیافته بودخیس بودند، و براي همی
هاي شهر سوزانی چنان روي  هاي گریزشان، شعله یکی از شب. دانست که حقیقت دارد و آریا می» .سوزوندند می

  .سوخت آب روشن بود که انگار دریاچه می

بعد با احتیاط وارد ویرانه شوند، چیزي جز وقتی سرانجام آن قدر شهامتشان را جمع کرده بودند که شب 
رنگی از خاکسترها  بعضی جاها هنوز دود کم. هاي دوده گرفته و اسکلت بناها و اجساد باقی نمانده بود سنگ
هات پاي التماس کرده بود که برنگردند و المی گفته بود که عقل ندارند و قسم خورده بود که سر . خاست برمی

. واهد کشت، اما وقتی به پناهگاه رسیدند، لورچ و افرادش خیلی وقت بود که رفته بودندها را نیز خ آموري آن
یک نگاه براي . هاي دفن نشده دیدند که دروازه شکسته و بخشی از دیوارها ویران شده، و داخل پر بود از مرده

  ».ها هم سراغشون اومدن، نگاه کن همه رو کشتن، سگ«. جندري کافی بود

  ».ها یا گرگ«

  ».دیگه کاري اینجا نداریم. کنه گرگ، سگ، فرقی نمی«

 آریا
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ممکن نبود او را کشته باشند، او سرسخت و مقاوم بود، . اما آریا حاضر نبود بدون پیدا کردن یارن به راه بیفتند
  .گشتند همین را به جندري گفته بود وقتی بین اجساد می. در ضمن یکی از برادران شب بود

توانست مال کس دیگري  ته بود جمجمه را شکافته بود، اما ریش انبوه ژولیده نمیضربه تبري که او را کش
سر آموري لورچ وقتش را با دفن . زد تا سیاه داري که رنگش بیشتر به خاکستري می باشد، یا لباس کثیف وصله

تري کنار اجساد چهار سرباز لنیس. هاي خودش تلف نکرده بود، چه برسد به کسانی که کشته بود کردن مرده
  .آریا به این فکر کرد که چند نفر براي کشتن او الزم بودند. یارن روي هم افتاده بودند

شان را دفن کنند، اما آریا اصرار کرده بود که  ها بیش از آن بود که همه تعداد مرده. قرار بود منو به خونه ببره
خواست  بخشی از وجودش می. ه وینترفل برسونهقول داده بود منو به سالمت ب. حداقل یارن باید قبر داشته باشد

  .خواست به یارن لگد بزند بخش دیگر می. گریه کند

ها نیز حمله شده بود، اما  به آن. جندري بود که به یاد برج ارباب و سه نفري افتاد که یارن به آنجا فرستاده بود
چون آن را باال کشیده بودند، . بود ي دوم، یک نردبان برج گرد تنها یک ورودي داشت و راه رسیدن به طبقه

لنیسترها اطراف برج بوته چیده بودند و آتش زده بودند، اما . رسید ها نمی سربازان سر آموري دستشان به آن
با شنیدن . ها از شدت گرسنگی پایین بیایند سوخت و لورچ حوصله نداشت آن قدر صبر کند که آن سنگ نمی

بود و وقتی کورتز گفته بود که ادامه مسیر شمال بهتر از بازگشتن است،  فریاد جندري، کاتجک در را گشوده
  .آریا سخت امیدوار شده بود که هنوز شاید به وینترفل برسد

ي گرما و پناهگاه و  هاي گالی وعده خب، این دهکده وینترفل نبود، اما اگر شهامت ورود را داشتند سقف
  .ها بود تر از آن او اسب داشت؛ سرعت حرکتش سریع. آنجا باشد مگر اینکه لورچ. دادند حتی شاید غذا را می

از روي درخت به امید اینکه چیزي ببیند به مدت طوالنی تماشا کرد؛ انسان، اسب، پرچم، هر چیزي که 
یک بار حرکتی به چشمش خورد، اما ساختمان آن قدر دور بود که اطمینان داشتن . کمکی به شناسایی بکند

  .ي اسبی را شنید بار خیلی واضح شیههیک . دشوار بود

هاي گالی را تماشا  از دور که بال زدن و چرخیدنشان روي سقف. آسمان پر بود از پرنده، بیشتر کالغ
ي آبی زیر ضربات خورشید بود که  در شرق، چشم خدایان مثل ورقه. تر از مگس نبودند کردي، بزرگ می

اي بگذرند و حتی هات پاي و المی عاقالنه بودن  از هیچ نوع جاده جندري حاضر نبود. نصف دنیا را پوشانده بود
دادند، آریا  شان ادامه می بعضی روزها که در امتداد ساحل گلی به سیر آهسته. این تصمیم را متوجه بودند
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هاي آبی آرام بپرد، دوباره احساس پاکیزگی  خواست به آن آب می. زد کرد که دریاچه صدایش می احساس می
هایش را  اما جرئت نداشت جلوي چشم دیگران لباس. ، زیر آفتاب شنا کند و آب را به اطراف بپاشدبکند

نشست و پایش را به داخل آب خنک  اي می در انتهاي روز اغلب روي صخره. دربیاورد، حتی براي شستن
قدم زدن در ابتدا دشوار  پا برهنه. اش را دور انداخته بود هاي پوسیده و ترك برداشته سرانجام کفش. انداخت می

گل بین انگشتان پا حس . ها خوب شدند و کف پایش مثل چرم شد ها سرانجام شکافتند، زخم بود، اما تاول
  .آمد خوبی داشت و از احساس خاك زیر پاها خوشش می

ي سی  به فاصله. خورد ي کوچک پوشیده از درختی به چشم می از این باال در دور دست شمال شرق، جزیره
ها نگفته بود که جنگ شده و  هیچ کس به آن... خرامیدند؛ چقدر متین قدم از ساحل، سه قوي سیاه روي آب می

بخشی از . ها خیره شد با حسرت به آن. دادند هاي قتل عام شده نمی ها اهمیتی به شهرهاي سوخته و انسان آن
ي بلوط و  صبحانه کمی حریره .خواست که یکی را بخورد بخش دیگر می. خواست که قو باشد وجودش می

ها بدتر بودند، اما  کرم. کردي آن قدر هم بد نبودند وقتی به خوردن حشرات عادت می. مشتی حشره خورده بود
یافتن حشرات ساده بود، کافی بود سنگی را با لگد . باز هم به بدي درد شکم بعد از یک روز گرسنگی نبودند

ود حشره خورده بود، تنها براي اینکه جیغ سنسا را دربیاورد، براي همین آریا یک بار وقتی کوچک ب. کنار بزنی
سمور نیز همچنین، اما هات پاي سوسکی که خورده بود باال آورد و المی و . دیگر از خوردنشان ترسی نداشت

ند دیروز جندري قورباغه گرفته بود و با المی قسمت کرد، و چ. جندري حاضر نبودند که حتی امتحانش بکنند
. شان آب و بلوط بود روز پیش از آن هات پاي تمشک یافته بود و بوته را کامالً لخت کرده بود، اما بیشتر روزي

  .اش افتضاح بود مزه. کورتز گفته بود چطور با استفاده از سنگ نوعی حریره درست کنند

گروه بود، اما وقتی  اش با جنگل بیش از مجموع بقیه آشنایی. آرزو داشت که شکارچی قاچاق نمرده بود
ي دریاچه پانسمان کرده بود و  تاربر آن را با لجن و خزه. اش خورده بود کشید تیري به شانه نردبان برج را باال می

شد و  خورد که زخمش اهمیتی ندارد، هر چند پوست گلویش به تدریج تیره می یکی دو روز کورتز قسم می
سپس یک روز صبح، توان برخاستن نداشت و . کردند یشروي میاش پ هاي سرخی به آرواره و روي سینه لکه

  .روز بعد مرده بود

اي از سنگ دفنش کردند و کاتجک شمشیر و بوق شکاري او را تصاحب کرده بود، تاربر نیز کمان  زیر توده
دو نفر به  ابتدا فکر کردند که آن. وقتی رفتند تمام این چیزها را بردند. ها و چاقویش را برداشته بود و چکمه

اما منتظر ماندند و منتظر ماندند، تا . اند، و اینکه به زودي برخواهند گشت و سیرشان خواهند کرد شکار رفته
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شاید تاربر و کاتجک به این نتیجه رسیده بودند که اگر گروهی از . اینکه جندري وادارشان کرد که به راه بیفتند
ها به خاطر  شد که آریا از آن احتماالً چنین بود، اما باعث نمی. رندپسرهاي یتیم سربارشان نباشند شانس بهتري دا

  .این کار متنفر نباشد

کورتز گفته بود براي عالمت دادن از صداي حیوانات استفاده . زیر درخت، هات پاي مثل سگ پارس کرد
کردن صحیح به هاست، اما قبل از اینکه فرصت آموزش پارس  هاي قدیمی قاچاقچی گفت که از حقه می. کنند
صداي سگش بهتر بود، اما نه . صداي پرنده درآوردن هات پاي افتضاح بود. ها را داشته باشد مرده بود آن

  .چندان

رقاص آب . تر پرید ي باال به یکی در پایین هایش را براي حفظ تعادل باز کرد و از روي شاخه آریا دست
ي  هاي سبک کمی جلو رفت، روي شاخه با قدم انگشتان پاهایش محکم شاخه را گرفت،. کرد سقوط نمی

ها آن قدر جلو رفت که به تنه  هایش گرفت و بین انبوه برگ تري در پایین پرید، سپس شاخه را با دست بزرگ
سریع پایین آمد، شش قدم آخر را پرید، موقع فرود معلق . هاي دست و پایش زبر بود درخت زیر انگشت. رسید

  .زد

  »چی دیدي؟. خیلی اون باال موندي«. ت و کمک کرد که بلند شودجندري دست او را گرف

  ».ي ماهیگیري سمت شمال، فقط یه جاي کوچک در امتداد ساحله یه دهکده«

گفت که  می. المی این اسم را روي او گذاشته بود. ها خارج شد با شنیدن صداي آریا، سمور از بین بوته
تی که او سرانجام از گریه کردن دست برداشته بود دیگر دخترك شبیه سمور است که درست نبود، اما وق

  .آریا امیدوار بود که باز گل نخورده باشد. دهانش کثیف بود. شد دختر گریان صدایش زد نمی

  »آدم دیدي؟«: جندري پرسید

هایش را  سمور دست» .شد و صداي اسب شنیدم ها رو دیدم، اما از بعضی جاها دود بلند می بیشتر فقط سقف«
  .کرد حاال گاهی این کار را می. ور ساق پاي آریا انداخت، محکم بغلش کردد

تر  گفت که آهسته جندري مدام به او می. صدایش زیادي بلند بود» .اگه آدم باشه غذا هست«: هات پاي گفت
  ».شاید بهمون کمی بدن«. اي نداشت حرف بزند، اما اصالً فایده
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  ».شاید هم ما رو کشتن«: جندري گفت

  ».نه اگه تسلیم بشیم«: ت پاي امیدوارانه گفتها

  ».زنی حاال دیگه مثل المی حرف می«

اي به ساقش  موقع جنگیدن در قلعه، نیزه. ي ضخیم بلوط به درخت تکیه داده بود هندز بین دو ریشه المی گرین
روي یک پا لی لی کند، تا انتهاي روز بعد، دیگر مجبور بود دستش را دور گردن جندري بندازد و . فرو رفته بود

هاي درختان را قطع کرده و تخت روانی براي او ساخته بودند، اما  شاخه. توانست و حاال دیگر آن را هم نمی
  .شد اش بلند می شد ناله حمل کردنش کار شاق و کندي بود و هر وقت که تکانی وارد می

کرد، همون طور که اونا  دروازه رو باز می باید. کرد کاریه که یارن باید می. باید تسلیم بشیم«: المی گفت
  ».گفتن

کردند تنها  وقتی او را حمل می. شد گفت یارن باید تسلیم می آریا از دست المی ذله شده بود که مدام می
  .حرفش بود، و ساق پایش و شکم خالیش

گن به نام پادشاه، ما  تی میوق. اونا به یارن گفتن دروازه رو باز کنه، گفتن به نام پادشاه«. هات پاي موافق بود
اگه تسلیم شده بود، ما رو به حال خودمون . تقصیر اون پیرمرد بو گندو بود. خوان انجام بدیم باید کاري که می

  ».گذاشتن می

دن  پردازن، اما اهمیت نمی گیرن و غرامت می ها همدیگه رو اسیر می ها و اشرافزاده شوالیه«. جندري اخم کرد
  »دیگه چی دیدي؟«. به آریا رو کرد» .یم شدن یا نهکه امثال تو تسل

دریاچه پر بود از ماهی » .بندم بهمون ماهی بفروشن ي ماهیگیرهاست شرط می اگه دهکده«: هات پاي گفت
ي کاس  هایش به همان شیوه آریا سعی کرده بود از دست. تازه، اما براي گرفتنشان چیزي در اختیار نداشتند

  .انداخت هایش را به خطا می تر از کبوتر بودند و آب چشم ها چابک اهیاستفاده نماید، اما م

ها کنار آب  کالغ«. هاي موهاي سمور را کشید؛ شاید بهتر بود کوتاه شود آریا گره» .از ماهی خبر ندارم«
  ».یه چیزي اونجا مرده. بودند

  ».نیمتو خوره، ما هم می اگه کالغ می. ماهی که به ساحل افتاده«: هات پاي گفت
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تونیم آتش روشن کنیم و مثل جوجه کبابشون  تونیم بخوریمشون، می باید کالغ بگیریم، می«: المی گفت
  ».کنیم

گفتم آتش روشن «. اي خاردار شده بود ریش سیاهش به انبوهی بوته. شد کرد مهیب می جندري وقتی اخم می
  ».کنیم نمی

  ».شه، من هم المی گشنه«: هات پاي نق زد

  ».ایم ما همه گشنه«: آریا گفت

  ».خور کرم«. المی روي زمین تف کرد» .تو نه«

  ».کنم گفتم اگه خواستی براي تو هم از زمین کرم می«. خواست به زخم او لگد بزند آریا می

  ».کردم اگه پام سالم بود، چند تا گراز شکار می«. ي منزجري گرفت المی قیافه

ي مخصوص و اسب و سگ الزمه، و چند نفر که  شکار گراز نیزه براي. چند تا گراز«: آریا ادایش را درآورد
یک بار حتی . کرد پدرش در جنگل خدایان به همراه راب و جان گراز شکار می» .ش فراري بدن گراز رو از لونه

گفت شکار گراز  سپتا موردان می. تر بود برن را برده بود، اما هیچ وقت آریا را نبرده بود، هر چند بزرگ
. تر شد شاهین خودش را داشته باشد ها نیست و مادرش فقط قول داده بود که شاید وقتی بزرگ ي لیدي شایسته

  .خورد تر بود، اما اگر شاهین داشت آن را می حاال بزرگ

  »دونی؟ مگه تو از شکار گراز چی می«: هات پاي گفت

  ».بیشتر از تو«

همیشه وقتی » .باید فکر کنم که چکار کنیم ساکت، هر دوتون،«. ها را نداشت ي این بحث جندري حوصله
  .کشد گرفت که انگار درد زیادي می کرد طوري قیافه می فکر می

  ».تسلیم بشیم«: المی گفت

  ».شاید بتونیم کمی غذا بدزدیم. دونیم اینا کی هستن ما حتی نمی. ها رو خفه شو گفتم این تسلیم شدن«
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  ».تو شهر دزد بود. نست بدزدهتو المی اگه پاش سالم بود می«: هات پاي گفت

  ».افتاد یه دزد ناشی، وگرنه گیر نمی«: آریا گفت

وقتی تاریک شد من براي . غروب بهترین موقع براي دزدکی وارد شدنه«. جندري نگاهی به خورشید انداخت
  ».رم دید زدن می

  ».ندازي تو زیادي سر و صدا راه می. رم نه، من می«: آریا گفت

  ».ریم با هم می«. شق را گرفته بود ي کله جندري همان قیافه

  ».باید آریا بره، دزدکی رفتنش خیلی بهتر از توئه«: المی گفت

  ».ریم گفتم با هم می«

  »...تونه دونی که نمی تونه تنهایی منو حمل کنه، می ولی اگه برنگشتی چی؟ هات پاي نمی«

  ».اومد از نزدیک می. ن رو شنیدمدیشب موقع پاسم صداشو. و این اطراف گرگ هست«: هات پاي گفت

مدت طوالنی . هاي یک نارون خوابیده بود، اما زوزه بیدارش کرد روي شاخه. آریا نیز صدایشان را شنیده بود
  .رفت بیدار نشسته و گوش کرده بود؛ با هر زوزه، احساس گز گز از پایین فقراتش به باال می

درست نیست ما رو براي . ر کردنشون آتش روشن کنیمدي که حتی براي دو و اجازه نمی«: هات پاي گفت
  ».ها ول کنی گرگ

. اش رو داره و تو پیششی ها اومدن، المی نیزه اگه گرگ. کنه کسی شما رو ول نمی«: جندري با انزجار گفت
  ».گردیم ه نگاه بندازیم، همین؛ برمییریم  ما فقط می

  ».کنه خوام، بد جوري اذیت می براي پام مرهم می. هر کسی باشند شما باید تسلیمشون بشید«: المی نالید

خوام قبل غروب خورشید  اري، بیا بریم، می. اگه مرهم پا پیدا کردیم با خودمون میاریم«: جندري گفت
  ».خوام دنبالمون کنه هات پاي، سمور رو اینجا نگه دار، نمی. نزدیکشون رسیده باشیم

  ».ي قبل بهم لگد زد دفعه«
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بدون منتظر ماندن براي جواب، جندري کالهخودش را به » .زنم نگهش نداري، من بهت لگد میاگه اینجا «
  .سر گذاشت و راه افتاد

تر و یک قدم بلندتر  جندري پنج سال بزرگ. آریا براي اینکه همپاي او برود مجبور بود که تند تند قدم بردارد
ي خشمگین، بدون اینکه صداي زیادي  ط با آن قیافهجندري مدتی چیزي نگفت، فق. بود، پاهایش نیز بلندتر بود

  ».میره به نظرم المی زود می«: اما سرانجام ایستاد و گفت. کرد دربیاورد راهش را از میان درختان پیدا می

هر وقت نوبت آریا بود که . تر بود کورتز از زخمش مرده بود و خیلی از المی قوي. تعجبی براي آریا نداشت
شاید اگه یه «. داد کرد و بوي ساق پایش دماغ را آزار می د، گرماي زیاد پوستش را احساس میالمی را حمل کن
  »...استاد پیدا کنیم

شون رو گیر بیاریم، دستش رو براي امثال المی کثیف  شن و حتی اگه یکی ها پیدا می استادها تنها تو قلعه«
  .شد ي کوتاه خم جندري براي رد شدن از زیر یک شاخه» .کنه نمی

  .کرد؛ آریا مطمئن بود آمد کمک می استاد لوین به هر کس که پیشش می» .درست نیست«

اگه تو یا من . گه ولش کنیم باید همون طور که خودش می. ي ما بهتر میره و هر چی زودتر براي بقیه اون می«
ي درختان،  استفاده از ریشهاز شیب تندي پایین رفتند و با » .کرد دونی که اون ولمون می زخمی شده بودیم، می

هاي مداومش در مورد تسلیم  از حمل کردنش خسته شدم و حرف«. از سمت دیگر خودشان را باال کشیدند
اي براي کسی  المی فایده. فرستادم تو شکمش تونست بایسته، با مشت دندونش رو می اگه می. م کرده شدن ذله

  ».مصرفه اون دختر نق نقو هم بی. نداره

آریا به پشت سر نگاه کرد، اما براي یک بار هم » .شه، فقط همین ر کاري نداشته باش، ترسیده و گشنهبا سمو«
  .البد همان طور که جندري گفته بود، هات پاي دست او را گرفته بود. کرد شده دخترك دنبالش نمی

گیرن و کاري  میمصرفه، اون و هات پاي و المی، سرعت ما رو  اون بی«: شقی تکرار کرد جندري با کله
  ».با وجود اینکه دختري. خوري بینشون تو تنها کسی هستی که به درد می. کنن که کشته بشیم می

  »!من دختر نیستم«. داشت که خشکش زد آریا داشت قدم برمی

  »ي بقیه احمقم؟ کنی به اندازه فکر می. چرا هستی«
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  ».دونن میکنن، همه اینو  نگهبانان شب دختر قبول نمی. تري نه، احمق«

  ».تو به هر حال دختري. دونم چرا یارن تو رو آورده، اما حتماً دلیلی داشته نمی. درسته«

  »!نیستم«

  ».زود باش. پس کیرت رو دربیار و بشاش«

  ».تونستم خواستم می اگه می. االن الزم نیست بشاشم«

وجه نکرده بودم، اما تو همیشه قبالً که سی نفر بودیم ت. تونی کیرت رو دربیاري چون نداري نمی. دروغگو«
اگه دختر نیستی، البد . کنه، من هم هات پاي همچین کاري نمی. ها ري بین درخت براي شاشیدن تنهایی می

  ».خواجه هستی

  ».اي خودت خواجه«

خواي کیرم رو دربیارم و ثابت کنم؟ من چیزي براي قایم کردن  می«. جندري لبخند زد» .دونی که نیستم می«
  ».ندارم

اون ردا «. خواست از موضوع شیري که نداشت بگریزد عاجزانه می» .چرا داري«: آریا از دهانش پرید
  ».هاي مهمونخونه دنبال تو بودند، ولی بهمون نگفتی چرا طالیی

کردي که دنبال تو  اما خودت چرا فکر می. دونست، اما بهم نگفت فکر کنم یارن می. دونستم کاش می«
  »هستند؟

این آدما، نصفشون به . به خاطر داشت که یارن روزي که موهایش را برید چه گفته. ا گاز گرفتآریا لبش ر
نصف دیگه همین . دن ي نقره به ملکه تحویل می راحتی تف کردن تو رو در عوض عفو و شاید هم چند سکه

: با احتیاط گفت. خواست تنها جندري متفاوت بود، او را هم ملکه می. کنن کنن، فقط اول تو رو می کارو می
  ».گم، اگه اول تو بگی بهت می«

  »این اسم واقعیته، یا یه اسم دخترونه داري؟... گفتم، اري دونستم می اگه می«
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دانست و  جندري می. اي ندارد متوجه بود که تظاهر دیگر فایده. ي زیر پایش نگاه کرد ي پر گره آریا به ریشه
توانست نیدل را بکشد و او را همین جا بکشد، یا باید به او  می. کندچیزي در شلوار نداشت که خالفش را ثابت 

مطمئن نبود که حتی اگر جداً سعی کند، بتواند او را بکشد؛ او خودش شمشیر داشت و خیلی . کرد اعتماد می
  ».المی و هات پاي نباید بفهمند«. تنها راه باقیمانده، حقیقت بود. تر بود قوي

  ».از من نه. فهمند نمی«: قسم خورد

  ».از خاندان استارك. اسمم آریاست«. چشمانش را به نگاه او بلند کرد» .آریا«

  ».کسی که به خاطر خیانت کشتنش. دست پادشاه اسمش استارك بود«. یک لحظه زبانش بند آمد» ...خاندان«

  ».پدر من بود. اون هیچ خیانتی مرتکب نشده«

  »...کردي بود که فکر میپس به این خاطر «. چشمان جندري گشاد شد

  ».برد، وینترفل م می یارن داشت منو به خونه«. با سر تائید کرد

  »...شما یه لیدي هستید... یه... اي پس تو اشرافزاده... من«

کثافت را زیر . اي که ترك برداشته و پینه بسته بود اش نگاه کرد، و پاهاي برهنه هاي ژنده آریا به لباس
دید  بندم سپتا موردان منو می شرط می. ها هاي روي دست ها و خراش هاي روي آرنج خمدید، ز هایش می ناخن
  ».مادرم یه لیدیه، و خواهرم، اما من هیچ وقت نبودم«. شناسه کرد که نمی سنسا شاید، اما تظاهر می. شناخت نمی

خدایان ببخشن، من ... اکردید، مگه نه؟ و شم شما دختر یه لرد بودید و توي یه قلعه زندگی می. چرا بودید«
ي اون حرفا در مورد کیر، نباید  همه«. رسید، شاید هم ترسیده بود ناگهان جندري مردد به نظر می» ...هیچ
  ».منو عفو کنید، بانوي من... شاشیدم و کارهاي دیگه، من و جلوي شما می. گفتم می

  کرد؟ اش می جندري مسخره» !بس کن«: آریا با تشر گفت

هر وقت دخترهاي اشرافی . من آداب نزاکت رو بلدم، بانوي من«: اش گفت شقی همیشگی جندري با کله
گفت زانو بزنم و فقط وقتی حرف بزنم که ازم سوالی  اومدن، استادم بهم می همراه پدرهاشون به مغازه می

  ».پرسیده باشن و به اونا بانوي من بگم
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  ».و بهتره همون مثل سابق بشاشی. شه می اگه شروع کنی به بانوي من گفتن، هات پاي هم متوجه«

  ».هر چی بانوي من دستور بده«

خندید و . جندري روي سنگ پشت سرش افتاد و تاالپ نشست. ي او کوبید آریا با هر دو دست به سینه
  »تو دیگه چه جور دختر لردي هستی؟«: گفت

رم  من می. چقدر دوست داري بخند هر«. به پهلوي او لگد زد، اما جندري تنها بلندتر خندید» .این جورش«
ها رسیده بود؛ تا غروب فرصت  خورشید دیگر به پایین اوج درخت» .ببینم چه کسی توي این دهکده است

  »این چه بوئیه؟«: آریا پرسید. یک بار هم شده جندري کسی بود که مجبور شد دنبال او بدود. چندانی نمانده بود

  »ه؟ماهی گندید«. جندري هوا را بو کشید

  ».دونی که نیست می«

تو از کنار . اگه ارابه دیدي حتماً هست. اي هست یا نه زنم ببینم جاده من از غرب دور می. بهتره محتاط باشیم«
  ».اگه کمک الزم داشتی مثل سگ پارس کن. ساحل برو

صدا از او دور شد، پاهاي برهنه روي علف » .زنم کمک اگه کمک الزم داشتم داد می. احمقانه است«
گفت  کرد که می ي دردناك تماشایش می وقتی از روي شانه به عقب نگاه کرد، جندري با آن قیافه. دادند نمی

دانست که  آریا می. گذاشت بانو براي سرقت غذا برود کرد که نباید می احتماالً به این فکر می. کند دارد فکر می
  .اي خواهد داشت از حاال جندري رفتار ابلهانه

وقتی . این بو تندتر و گندتر بود. به نظرش شبیه ماهی گندیده نبود. دهکده نزدیک شد بو تندتر شد هر چه به
هر چند . ي دیگر رفت اي به بوته ها استفاده کرد، ساکت مثل سایه از بوته شان زیاد شد، از بوته ها فاصله درخت
. و بو بدتر شده بود. ین صداي یک مردسومین بار، صداي چند اسب شنید، همچن. داد ایستاد و گوش می قدم می

  .قبالً همراه یارن و دیگران با این بو آشنا شده بود. دهند، همین بود ها بو می مرده

هاي دراز موقع غروب،  وقتی به آنجا رسید، سایه. ها در جنوب دهکده روییده بود ردیف انبوهی از خاربته
هاي گالی را درست پشت پرچین  سقف. آمدند یرون میها داشتند ب شروع به محو شدن کرده بودند و شبتاب
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در امتداد آن قدر خزید که شکافی پیدا کرد و روي شکمش از میان آن گذشت، تمام مدت به خوبی . دید می
  .مخفی ماند تا اینکه منشاي بو را پیدا کرد

ب خام برپا شده هاي چو داشت، ردیف درازي از تیرك هاي چشم خدایان که به مالیمت موج برمی کنار آب
ها به گوشتشان نوك  ها آویزان بودند، پاهایشان در زنجیر بود، کالغ بود و چیزهایی که زمانی انسان بودند از آن

وقتی باد از . در ازاي هر کالغ چند صد مگس حضور داشت. کشیدند زدند و از جسدي به جسد دیگر پر می می
ها بیشتر صورتش را خورده  کالغ. دور زنجیرش چرخیدترین جسد خیلی آهسته  سمت دریاچه وزید، نزدیک

اش دریده شده بود و  گلو و سینه. تر بودند و چیز دیگري هم به آن حمله کرده بود، چیزي خیلی بزرگ
ها از شانه کنده شده  یکی از دست. هاي سبز براق و نوارهاي گوشت از شکاف روي شکم آویزان بودند روده

  .یده شده و ترك برداشته را چند قدم دورتر دید؛ گوشت رویشان نمانده بودهاي جو بود؛ آریا استخوان

سختی به گفت که  خودش را واداشت که به نفر بعدي نگاه کند، و به بعدي و نفر پشت آن؛ به خودش می
اجساد همه چنان دریده و فاسد شده بودند که بعد مدتی تازه متوجه شد که قبل دار زدن . سنگ است

ها  کالغ. هاي برهنه شباهت نداشتند؛ به زحمت هیچ شباهتی به انسان داشتند به انسان. اند ن را درآوردههایشا لباس
از نفر ششم در صف طوالنی، هیچ چیز جز یک پاي آویزان از زنجیر . ها و گاهاً صورتشان را خورده بودند چشم

  .خورد باقی نمانده بود که با وزش هر نسیم تکان می

ها را کشته بود  توانستند به او آسیبی برسانند، اما کسی که آن ها نمی مرده. برد شمشیر می تر از ترس عمیق
هایشان تکیه زده بودند؛ جلوي  ي زنجیرباف به نیزه ها، دو مرد با زره ي زیادي پشت چوبه با فاصله. توانست می

ا به زمین گلی فرو کرده بودند، جلوي آن، دو تیرك بلند ر. ارتفاع درازي که سقف سفالی داشت همان بناي کم
تر، سفید یا شاید زرد، اما هر دو شل افتاده  یکی به نظر سرخ بود، دیگري روشن. از هر کدام پرچمی آویزان بود

الزم نیست شیر رو . شد مطمئن بود که آیا سرخ همان ارغوانی لنیسترهاست بودند و با رسیدن غروب، دیگر نمی
  تونه باشه؟ بینم، چه کسی جز لنیسترها می ببینم، این همه آدم مرده می

  .آنگاه کسی داد کشید

تر از آن  تاریک. داد دار با شنیدن فریاد برگشتند و مرد سومی ظاهر شد که اسیري را به جلو هل می دو نیزه
دید ها را  ها را تشخیص داد، اما زندانی کالهخود براقی پوشیده بود و وقتی آریا شاخ شده بود که بشود قیافه
  .زد اگر پیشش بود باز به او لگد می! توي احمق احمق احمق احمق. فهمید که جندري است
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زدند، اما آریا دورتر از آن بود که کلمات را تشخیص بدهد، خصوصاً با غار غار و  ها بلند حرف می نگهبان
برداشت و سوالی پرسید، دارها کالهخود را از سر جندري  یکی از نیزه. هایی که نزدیکش بودند بال زدن کالغ

مردي که او را . اما ظاهراً از جواب خوشش نیامد، چون با ته نیزه به صورت جندري زد و او را به زمین انداخت
سرانجام او را به . کرد ي گاو را امتحان می دار دوم داشت کالهخود به شکل کله نیزه. اسیر گرفته بود لگدي زد

کوچکی  روقتی درهاي سنگین چوبی را گشودند، پس. به سمت انبار بردندروي پاهایش بلند کردند و با زور 
آریا از داخل ساختمان گریه . ها بازویش را گرفت و دوباره به داخل انداخت بیرون پرید، اما یکی از نگهبان

  .شنید، و سپس جیغی بلند شد چنان پر از درد که آریا لبش را گاز گرفت می

همان موقع نسیمی از سمت . ها بستند پیش پسر انداختند و درها را پشت سر آن ها جندري را به داخل نگهبان
آن یکی که روي تیرك بلندتر بود همان طور که آریا . ها تکان خوردند و بلند شدند دریاچه وزید و پرچم

. نددوید اي به زردي کره می دیگري، سه هیکل سیاه براق که روي زمینه. نگران بود نشان شیر طالیی داشت
  ها را قبالً دیده بود، اما کجا؟ آریا آن سگ. سگ

شق و  با وجود اینکه کله. تنها چیزي که اهمیت داشت این بود که جندري را در اختیار داشتند. اهمیتی نداشت
  .خواهد یا نه دانند که ملکه او را می ها می دانست آن نمی. داد ابله بود، آریا باید نجاتش می

از دیدنش خشمگین شد، اما . الهخودش را برداشت و مال جندري را به جایش گذاشتها ک یکی از نگهبان
به نظرش فریادهاي دیگري از داخل انبار فاقد پنجره شنید که . آید اش برنمی دانست که کاري از عهده می

  .هاي دیوار گنگشان کرده بود، اما اطمینان داشتن دشوار بود سنگ

هایشان را  اسب. رفتند آمدند و می سربازها می. ا دید، و خیلی چیزهاي دیگرآن قدر ماند که تعویض نگهبان ر
ي آهویی که از چوبی آویزان  یک گروه شکار از جنگل بازگشت، همراه الشه. بردند تا آب بنوشند کنار نهر می

بوي تماشا کرد که پوستش را کندند و شکمش را خالی کردند و در سمت دیگر نهر آتش روشن کردند؛ . بود
شکمش آرامش نداشت و به نظرش احتمال داشت . پخت با بوي فساد ترکیب عجیبی تشکیل داد گوشتی که می
شان زره یا چرم سفت پوشیده  ها بیرون کشید، تقریباً همه ي غذا سربازهاي دیگر را از خانه وعده. که باال بیاورد

  .ها بردند اش را به یکی از خانه وقتی آهو پخته شد، بهترین قطعه. بودند

هایی  ها مشعل فکر کرد که شاید تحت پوشش سایه بتواند تا نزدیکی بخزد و جندري را آزاد کند، اما نگهبان
مالزمی براي دو محافظ انبار گوشت و نان آورد و کمی بعد، دو مرد دیگر . را با آتش طبخ غذا روشن کردند
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ها رفتند،  وقتی خالی شد آن. گشت به دست میها ملحق شدند و همه شریک مشک شرابی شدند که دست  به آن
  .هایشان ماندند اما دو محافظ تکیه زده به نیزه

شب سیاهی بود، با . ها و پاهایش خشک شده بود وقتی سرانجام از زیر خاربن به تاریکی جنگل خزید، دست
سایه از میان درختان  ساکت مثل. شد هالل باریکی از ماه که با گذر ابرها ناپدید و سپس دوباره پدیدار می

هاي نامرئی گیر کند یا راهش  در این تاریکی جرئت دویدن نداشت، از ترس اینکه مبادا پایش به ریشه. گذشت
وزید و  ها می در راست باد میان شاخه. زد در سمت چپش چشم خدایان با آرامش روي ساحلش می. را گم بکند

  .شنید ها را می گرگي  در دور، صداي زوزه. کردند ها خش خش می برگ

هاي پشت سر المی و هات پاي بیرون آمد، کم مانده بود از ترس خودشان را کثیف  وقتی از میان درخت
  ».ساکت«. دختر کوچک بدو آمد و آریا دستش را دور او گرفت. کنند

ش شمشیر کوتاهش در دست» .فکر کردیم ما رو ول کردید«. هات پاي با چشمانی درشت به آریا خیره شد
  ».ترسیدم، فکر کردم تو گرگی«. بود، همان که یارن از ردا طالیی گرفته بود

  »گاو کجاست؟«: المی پرسید

ها رو  ریم و نگهبان دزدکی می. هات پاي، باید کمک کنی. باید آزادش کنیم. گرفتنش«: آریا زمزمه کرد
  ».کنم کشیم، بعدش من در رو باز می می

  »چند نفرن؟«. دهات پاي و المی به هم نگاه کردن

  ».حداقل بیست نفر، اما تنها دو نفر مواظب در هستند. نشد بشمارمشون«: آریا اقرار کرد

  ».تونیم با بیست نفر بجنگیم نمی«. اش بگیرد هات پاي انگار کم مانده بود گریه

  ».مکنی کنیم و فرار می اون یکی با من، بعدش جندري رو آزاد می. تو الزمه فقط با یه نفر بجنگی«

  ».باید تسلیم بشیم، فقط برو و تسلیم شو«: المی گفت

  .شقی سر تکان داد آریا با کله
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رن،  اگه قایم بشیم، دنبال کارشون می. از وجود ما خبر ندارن. پس اونو ولش کن، اري«: المی التماس کرد
  ».تقصیر ما نیست که جندري اسیر شده. رن دونی که می می

کی تو رو حمل . میري اگه جندري رو آزاد نکنیم تو می. احمقی، المی چقدر«: آریا با عصبانیت گفت
  »کنه؟ می

  ».تو و هات پاي«

دم که  به هر حال، اهمیت نمی. جندري بین ما قوي بود. همیشه، بدون کمک هیچ کس دیگه؟ محاله بتونیم«
  »تو میاي؟«. به هات پاي نگاه کرد» .رم گید، من براي آزاد کردنش می شما چی می

  ».میام«: ات پاي به المی و سپس به آریا نگاه کرد، دوباره به المی نگاه کرد و با اکراه گفته

  ».المی، مراقب باش سمور دور نشه«

  »ها اومدن چی؟ اگه گرگ«. المی دست دختر را گرفت و پیش خودش کشید

  ».تسلیم شو«: آریا پیشنهاد کرد

هات پاي مکرراً در تاریکی سکندري . اعت طول کشیدپیدا کردن راه بازگشت به دهکده به نظرش چندین س
. شد منتظرش بماند یا براي پیدا کردنش به عقب بازگردد کرد، و آریا مجبور می خورد و راهش را گم می می

ي آسمان،  ر زمینهوقتی د» .فقط ساکت باش و دنبالم بیا«. سرانجام دست او را گرفت و بین درختان هدایتش کرد
ي پرچین چند تا جسد روي داره، اما چیزي نیست که  سمت دیگه«: ي دهکده را دید گفتها نور محو آتش

هات پاي با » .صدا و خونسرد باشیم باید واقعاً بی. بره تر از شمشیر می ازش بترسیم، فقط یادت باشه که ترس عمیق
  .تکان دادن سر موافقتش را نشان داد

هات پاي با صورت رنگ پریده و نفس بریده پیدایش .  منتظر ماندابتدا آریا از زیر خاربن به جلو خزید و دوال
خواست چیزي بگوید، اما آریا انگشتش را  می. هاي درازي برداشته بودند هایش خراش شد؛ صورت و دست

خوردند  هایی که تلو تلو می هاي دار و از زیر مرده ها از کنار چوبه روي زانو و دست. هاي او گذاشت روي لب
  .هات پاي یک بار هم به باال نگاه نکرد، کامالً ساکت ماند .گذشتند
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ناگهان فریادي از میان تاریکی به گوش . اي از گلویش پرید تا اینکه کالغی روي پشتش نشست و صداي خفه
  »کی اونجاست؟«: رسید

د چرخ چند دوجین کالغ غار غار اعتراضشان بلند شد و دو جس» !شم تسلیم می«. هات پاي سریعاً برخاست
آریا ساق او را گرفت و سعی کرد او را پایین بکشد، اما او پایش را آزاد . هات پاي شمشیرش را انداخت. زدند

  ».شم شم، تسلیم می تسلیم می«. داد به جلو دوید هایش را باالي سرش تکان می کرد و در حالی که دست

آریا به . دها هر طرفشان را محاصره کرده بودندآریا به روي پا پرید و نیدل را کشید، اما تا آن زمان دیگر مر
ترین ضربه زد، اما او با دستش که زره داشت دفع کرد و یکی دیگر به شکم آریا مشت زد، او را به روي  نزدیک

هایش روي  وقتی سعی کرد که گازش بگیرد، دندان. زمین کشاند، مرد سومی شمشیر را از چنگش درآورد
ضربه مشتش چنان قدرت داشت که » .اوهو، یه سرسختش«: مرد خندید و گفت. دزنجیر سرد کثیفی بسته شدن

  .شد شاید سر آریا کنده می

. کرد زدند، اما ظاهراً کلمات را درك نمی ها باالي سرش حرف می کشید آن در حالی که آریا درد می
نیدل را گرفته . اشتوقتی سعی کرد با خزیدن دور شود، زمین زیر بدنش دوران د. زدند هایش زنگ می گوش
سیریو طرز . جان آن شمشیر را به او داده بود. درد شدت زیادي داشتو شرم آن بدتر از درد بود، . بودند

  .اش را به او آموخته بود استفاده

هات پاي نیز زانو زده بود؛ . ي او را گرفت، وادارش کرد که روي زانوها بنشیند ي جلیقه سرانجام یکی یقه
ندیده بود که غول . ي پیر هاي ننه هاي قصه شبیه یکی از غول ؛مردي که آریا به عمرش دیده بود جلوي بلندترین
اش را انگار از سنگ  دویدند و قیافه ي او می ي زرد رنگ و رو رفته تنه سه سگ سیاه روي نیم. از کجا آمده
ي  انداز پادشاه، همهري با ابقهشب مس. ها را قبالً کجا دیده ناگهان آریا فهمید که این سگ. تراشیده بودند

ي زرد  هاي سیاه روي زمینه وقتی از جلوي سگ. شان آویخته بودند ها سپرهایشان را بیرون خیمه شوالیه
گن کوهی که  بهش می. بینی تره، می از هودور هم بزرگ. اون مال برادر تازیه«: گذشتند سنسا گفته بود می
  ».تازه می

کوه . شد هات پاي باز هم داشت تسلیم می. آریا گذاشت سرش بیفتد؛ از وقایع اطرافش درك درستی نداشت
گذشت و هات پاي به اسیر  هاي روي دار می بعد داشت از کنار مرده. و دور شد» .بري ما رو پیش بقیه می«: گفت
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چهار مرد همراهشان . پزد ی و کلوچه میگفت که اگر کاري با او نداشته باشند برایشان شیرین هایشان می کننده
  .یکی مشعل داشت، یکی شمشیر، دو تاي دیگر نیزه داشتند. آمدند

: ها را دید داد زد به محض اینکه آن. المی را همان جایی که از او جدا شده بودند زیر درخت بلوط یافتند
  ».لطفاً. شم تسلیم می«. ش را باال گرفتهاي سبز هاي پر از لکه اش را کنار انداخت و دست نیزه» .شم تسلیم می«

  ».تو آخري هستی؟ پسر نانوا گفت که یه دختر هم هست«. مرد مشعل به دست زیر درختان را گشت

و آریا فکر کرد » .خیلی سر و صدا به راه انداختید. وقتی صداي اومدن شما رو شنید فرار کرد«: المی گفت
  .دو، فرار کن و قایم شو و دیگه برنگردتونی ب فرار کن سمور، تا جایی که می: که

  ».تونیم پیدا کنیم تا بهت یه کاسه غذاي داغ برسه بهمون بگو اون داندریون حرومزاده رو کجا می«

  »کی؟«: المی مات پرسید

  ».کنیم وقت تلف می. دونن هاي دهکده نمی بهت گفتم اینا چیزي بیشتر از اون قحبه«

  »پات چیزي شده، پسر؟«. آمد دارها باالي سر المی یکی از نیزه

  ».زخمی شدم«

  .طوري پرسید که انگار نگران حال اوست» تونی راه بري؟ می«

  ».نه، باید حملم کنید«

المی حتی فرصت . تفاوتی بلند کرد و نوکش را به گلوي نرم پسر فرو برد اش را با بی مرد نیزه» که اینطور؟«
ي  اش را بیرون کشید، فواره وقتی مرد نیزه. انی خورد و همینیک بار بدنش تک. نداشت که دوباره تسلیم شود
  ».گه حملش کنیم می«: با خنده زمزمه کرد. تاریکی از خون به بیرون پاشید
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تیریون لنیستر به حرفشان اعتماد کرده . به او هشدار داده بودند که لباس گرم بپوشد

ي  وشیده بود و رویش همان پوستین گربهي پشمی پ تنه شلوار ضخیم کاموا و نیم. بود
پوستین به شکل ناجوري . وحشی را انداخته بود که در کوهستان ماه کسب کرده بود

وقتی سوار اسب نبود، تنها چاره این بود که آن را چند بار . دراز بود، براي مردي دو برابر قد او ساخته شده بود
  .کرد راهی می دور خودش بپیچد، که او را شبیه توپ پشمی راه

. کرد سرماي سرداب دراز نمور تا عمق استخوان نفوذ می. با این وجود، خوشحال بود که به هشدار گوش داده
ي رینیس،  جایی زیر تپه. تیمت بعد از اینکه سرماي این پایین را کمی چشید ترجیح داده بود که به باال برگردد

هاي نیترات، و تنها روشنایی از  ب سنگی پر بودند از لکهدیوارهاي مرطو. پشت تاالر صنف کیمیاگران بودند
  .کرد با احتیاط زیاد حمل می 1آمد که هالین پایرومنسر اي می چراغ نفتی فلزي و شیشه

. تیریون یکی را براي معاینه برداشت. هایی بودند که محتاج احتیاط بودند ها کوزه و این... واقعاً محتاط بود
دانست که در چنگ مردهاي  کمی براي دست او بزرگ بود، اما می. انگور سفالی درشت کگرد و سرخ بود، ی

سفال چنان باریک، چنان شکننده بود که به او این هشدار را هم داده بودند که زیاد . گیرد عادي راحت جا می
گفته بود  هالین. سفال سنگریزه داشت، سطحش زبر بود. فشارش ندهد، وگرنه ممکن است در مشتش خرد شود

  ».ظرف صاف امکان لیز خوردنش از دست آدم بیشتره«. که عمدي است

وقتی تیریون کوزه را کمی خم کرد تا نگاهی به داخلش بیندازد، آتش خاموش نشدنی آهسته به سمت لبه 
چه «. ید این مطلب غیر ممکن بودئدانست که رنگش سبز تیره است، اما با این نور ضعیف تا می. سرازیر شد

  ».غلیظه

. هاي نرم مرطوب و رفتاري متملقانه اي بود با دست مرد رنگ پریده» .به خاطر سرماست، سرورم«: هالین گفت
  .دوزي سمور، اما خز کم پشت شده و بیشترش را بید خورده بود قباي راه راه سیاه و سرخ پوشیده بود با حاشیه

گفتند که به  همچنین به یکدیگر حکیم می. دماده اصطالح خود پایرومنسرها براي آتش خاموش نشدنی بو
ي عادتشان به این رفتار که تظاهر کنند صاحب دانش سري وسیعی  نظر تیریون آزار دهنده بود، به همان اندازه

                                                             
. ..این داستان میري ماز دور وهاش تو  نمونه. مثل نکرومنسر، یعنی کسی که به جادوي مرگ مسلطه. پایرومنسر یعنی کسی که به جادوي آتش مسلطه 1

  .کنه از روي آب و هوا آینده رو پیشگویی میائرومنسر هم تو این داستان هست، کسی که مثالً 

 تیریون
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هاي اخیر تقریباً در همه جا اساتید دژ جایگزین کیمیاگران  زمانی صنف نیرومندي بودند، اما در صده. هستند
توانند  کردند که می تر باقی مانده بودند و حتی دیگر ادعا نمی ها چند تا از محافل قدیمیحاال تن. شده بودند

  ...فلزات را به هم تبدیل کنند

  ».کنه اش نمی بهم گفتن آب خفه«. توانستند آتش خاموش نشدنی بسازند ولی می... 

بعالوه به پارچه، چوب، . ونهسوزه تا اینکه چیزي ازش باقی نم وقتی ماده آتش بگیره، به شدت می. صحیحه«
  ».گیرن کنه، براي همین اونا هم آتش می چرم، حتی فوالد نفوذ می

ي نازکی از این ماده براي یک  الیه. تیریون روحانی سرخ توروس میري و شمشیر مشتعلش را به یاد داشت
رت به آن مرد عالقه اي الزم داشت، اما راب توروس همیشه بعد یک دور مبارزه شمشیر تازه. سوخت ساعت می

  »کنه؟ پس چرا به رس نفوذ نمی«. گذاشت داشت و همیشه با کمال میل شمشیري در اختیارش می

تر رو انبار  هاي قدیمی اي هست که خمره زیر این یکی سرداب دیگه. کنه آه چرا، نفوذ می«: هالین گفت
هایی به  میوه. ها به شکل میوه ساخته بشن هعالقه داشت که کوز. اونایی که از زمان پادشاه ایریس مونده. کردیم

ما درشون رو با موم . تر هستن واقع خطرناك، حضرت دست، و همممم، اگه متوجه منظورم هستید حاال رسیده
ي خیلی  شدند، اما عده درستش این بود که منهدم می... ي زیرش رو از آب پر کردیم، اما باز هم بستیم و طبقه

زمان غارت بارانداز پادشاه به قتل رسیدند، کارآموزهاي کمی که حاال داریم براي این  زیادي از اساتید ما در
سال پیش، دویست کوزه در . اي که براي ایریس ساختیم گم شده و مقدار زیادي از ذخیره. کار آمادگی ندارند

ما الزم نیست هیچ کس یادش نیست که چطور به اونجا منتقل شدن، ا. انبار زیر سپت جامع بیلور کشف شد
خودم رسیدگی کردم که با رعایت امنیت . بهتون بگم که سپتون اعظم چطور از ترس خودش رو باخته بود

  »...ها کار کردیم، ما فقط شب. ترین کارآموزهامون رو فرستادم یه گاري رو با شن پر کردم و قابل. منتقل بشن

که نگه داشته بود به جایش در میان سایرین اي را  تیریون کوزه» .شکی ندارم که کارتون برجسته بود«
میز را پوشانده بودند، در چهار ردیف منظم ایستاده بودند و صفشان به میان تاریکی زیرزمینی کشیده . برگرداند
هاي پادشاه فقید  این، هممم، میوه«. و پشت این یکی میزهاي دیگري بود، تعداد زیادي میز دیگر. شده بود

  »صرفن؟ایریس، هنوز قابل م

گذره، هممم، بذار بگیم  ماده سنش که می. اما با احتیاط سرورم، همیشه با احتیاط زیاد... اوه بله، مطمئناً«
گرماي زیادي به خمره برسه، خود . اي هر جرقه. کشه اي اونو به آتش می ترین شعله کوچک. شه دمدمی مزاج می
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وقتی آتش در درونش . ت کوتاه زیر آفتاب بمونهعاقالنه نیست که حتی براي یه مد. گیره به خود آتش می
شه که ماده به شدت انبساط پیدا کنه و خیلی زود کوزه به چندین تکه منفجر  شروع شد، حرارت باعث می

  »...ترکن، و همین طور اي مجاورش انبار شده باشن، اونا هم می هاي دیگه اگه از قضا کوزه. شه می

  »ي آماده دارید؟ االن چند کوزه«

حتماً در این تعداد چهار هزار . امروز صبح حکیم مونسیر بهم گفت که هفت هزار و هشتصد و چهل تا داریم«
  ».ي زمان پادشاه ایریس هم لحاظ شده کوزه

  »هایی که زیادي رسیدن؟ میوه«

ول داده اي که به ملکه ق تونیم ده هزار کوزه حکیم مالیارد باور داره که می«. ید کردئهالین با تکان سرش تا
  .رسید پایرومنسر به شکل جلفی از خود راضی به نظر می» .من موافقم. شده کامل تهیه کنیم

پایرومنسرها به دقت دستور ساخت آتش خاموش نشدنی را . به فرض اینکه دشمنانمون بهمون فرصت بدن
این تصور را داشت که  قبالً. گیر و خطرناکی است دانست که فرایند وقت داشتند، اما تیریون می مخفی نگه می

دهد ده هزار سرباز به میدان خواهد  اي است، نظیر پرچمداري که قول می ي ده هزار کوزه الف گستاخانه وعده
  ...اگه واقعاً بتونن ده هزار تا فراهم کنن. شد آورد و روز نبرد با صد و دو نفر پیدایش می

ي  امیدوارم برادران صنف شما دچار عجله«. هر دوشاید مخلوطی از . زده زده باشد یا وحشت دانست ذوق نمی
خوایم، حتی  ي معیوب آتش خاموش نشدنی نمی ما ده هزار کوزه. ناشایستی تو کارشون نشده باشن، حکیم

  ».اي رخ بده و مطمئناً دوست نداریم سانحه... یکی

ست کارآموزهاي هاي سنگی خالی به د ماده در یک ردیف از سلول. ده، حضرت دست اي رخ نمی سانحه«
باالي هر سلول کار، اتاقی . هر کوزه رو به محض آماده شدن این پایین میاره شه و یه نوآموز دیده تهیه می تعلیم

هر آتشی تو سلول . یه طلسم محافظ روي سقف گذاشته شده، هممم، کامالً موثر. هست که کامالً با شن پر شده
  ».کنه آتش رو خفه می شه که سقف ریزش کنه و شن فوراً زیري باعث می

. کرد که منظور هالین از طلسم، نوعی ترفند زیرکانه است تیریون تصور می» .احتیاط رو و البته کارآموز بی«
. هاي کاذب بازدید کند تا طرز عملش را کشف کند، اما االن وقتش نبود آمد که از یکی از این سقف بدش نمی

  .شاید بعد اینکه جنگ را بردند
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  »...تونم همممم، رك باشم می. کنن احتیاطی نمی برادرهاي من هیچ وقت بی«: انه گفتهالین مصر

  ».البته«

اما . ذاریم ما به قدرتش احترام می. هاي من جریان داره و در قلب هر پایرومنسري جا داره ماده در رگ«
هر ... بل تصور جنگهاي ملکه، وسط اون غوغاي غیر قا افکن ي شعله سربازهاي عادي، همممم، مثالً خدمه

گفت، مثل  پدرم اینو مدام به پادشاه ایریس می. هر چقدر بگیم کم گفتیم. تونه منجر به فاجعه بشه اشتباهی می
  ».گفت پدرش که به پادشاه جهریس پیر می

پس . گفت اگه شهر خاکستر شده بود، کسی به من می. اونا حتماً به این حرف گوش دادن«: تیریون گفت
  »ا اینه که بهتره محتاط باشیم؟ي شم توصیه

  ».خیلی خیلی محتاط. خیلی محتاط«

  »ي کافی دارید؟ ذخیره... هاي سفالی این کوزه«

  ».پرسید بله سرورم، متشکرم که می«

  ».چند هزار تا. پس عیب نداره چند تاش رو بردارم«

  »چند هزار؟«

هاي خالی رو  دقت کنید که کوزه. مین کنهتونه بدون مختل شدن فرایند تولید تا یا هر چقدر که صنفتون می«
  ».هاي شهر تقسیم کنن بگید بین فرماندهان تمام دروازه. خوام می

  »...دم سرورم، اما چرا انجام می«

» ...گید محتاط باشم، خب وقتی بهم می. پوشم گید گرم بپوشم، گرم می وقتی بهم می«. تیریون به او لبخند زد
  »کنید منو تا تخت روانم مشایعت کنید؟ لطف می. ي الزم دیدم اندازهبه «. شانه باال انداخت

لطف کردید که به «. ها راهنمایی کرد هالین چراغ را برداشت و او را به پله» .باعث همممم افتخارمه، سرورم«
کرده خیلی وقت بود که دست پادشاه ما رو با حضورشون سرافراز ن. افتخار بزرگیه، همممم. مالقات ما اومدید
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پادشاه ایریس به کار . خیلی وقت پیش، زمان پادشاه ایریس. از زمان لرد روسارت که از صنف خود ما بود. بودن
  ».ي زیادي داشتن ما عالقه

هایی از پادشاه دیوانه و  برادرش جیمی داستان. پادشاه ایریس عادت داشت گوشت دشمنانش را سرخ کند
که به این » .دونه مطمئنم جافري هم بهتون عالقه نشون می«. کرده بودپایرومنسرهاي محبوبش را برایش تعریف 

  .خاطر باید از شما دورش نگه دارم

با علیاحضرت . ترین آرزوي ماست که پادشاه شخصاً با حضورشون تاالر صنف ما رو سرافراز کنن بزرگ«
  »...یه ضیافت مفصل. خواهرتون صحبتش رو کردم

اعلیحضرت تا زمانی که هنوز جنگ رو نبردیم برگزاري هر نوع «. شد می تر رفتند گرم هر چه باالتر می
دونن وقتی رعایاشون نون ندارن، خودشون با بهترین  پادشاه شایسته نمی«. به اصرار من» .ضیافتی رو قدغن کردن

  ».غذاها جشن بگیرن

ا به حضور پادشاه در شاید در عوض امکانش باشه که چند نفر از م. یه تظاهر همممم فداکارانه، سرورم«
. هاي اعلیحضرت یه نمایش کوچک از قدرت ما، مثل سابق، براي کاستن از سنگینی نگرانی. ي سرخ بیایم قلعه

تونیم به نمایش  چیزهایی که می. آتش خاموش نشدنی تنها یکی از رازهاي مخوف صنف باستانی ماست
  ».انگیز هستند بگذاریم زیاد و شگفت

ي جاف  بازي نداشت، اما عالقه تیریون اعتراضی نسبت به چند کلک شعبده» .کنم با خواهرم مطرحش می«
ي کافی دردسر داشت؛ قصد نداشت اجازه بدهد که  ها تا سرحد مرگ به اندازه براي به جان هم انداختن انسان

  .ها جلب شود اش به امکان زنده زنده سوزاندن آن آن پسر توجه

تاالر . ي وحشی را درآورد و دور دستش پیچاند سیدند، تیریون پوستین گربهها ر وقتی سرانجام به باالي پله
ها به گالري  ي باابهت محصور با سنگ سیاهی بود، اما هالین او را از میان پیچ صنف کیمیاگران محوطه

هاي سیاه  هاي سبز دور ستون اي بود که در آن ردیفی از آتش راهروي طوالنی. هاي آهنی هدایت کرد مشعل
ها از مرمر سیاه براق  شبح شعله. شد ها در آن منعکس می رقصیدند و صداي قدم لزي به ارتفاع بیست قدم میف

تیریون اگر اطالع نداشت که . شد و درخشش سبزي فضاي راهرو را پر کرده بود دیوارها و کف منعکس می
به . گرفت یشتر تحت تاثیر قرار میاند ب هاي بزرگ آهنی همین امروز صبح به افتخار بازدید او روشن شده مشعل
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آتش خاموش نشدنی گرانبهاتر از آن بود . شد خاموش می ها شدند مشعل محض اینکه درها پشت سر او بسته می
  .که اسراف شود

از هالین وداع کرد و به . ي ویسنا به خیابان خواهران وارد شدند ي تپه هاي عریض، نزدیک دامنه باالي پله
با توجه به مقصد امروز، انتخاب . لنگید که با اسکورتی از مردان سوخته منتظرش بود سمت تیمت پسر تیمت

. انداخت ها ترس به دل اراذل شهر می هاي روي بدن آن در ضمن، زخم. کامالً مناسبی براي محافظت از او بودند
ي سرخ جمع شده  هاي قلعه همین سه شب پیش، گروه دیگري جلوي دروازه. این روزها کامالً به صالح بود

جاف بارانی از تیر به رویشان ریخته بود، چهار نفر را کشته بود و داد زده بود . دادند بودند و براي غذا شعار می
  .باز طرفدارهاي بیشتري کسب کرده بود. ها را بخورند دهد که این مرده اجازه می

  »کار داري؟اینجا چ«. زده شد ي بران در کنار تخت روان شگفت تیریون از مشاهده

. گه چی نمی. ي خدایان کار فوري باهات داره دست آهنی کنار دروازه. رسونم هاي تو رو می پیام«: بران گفت
  ».و به دژ میگور احضار شدي

. شناخت داد همچین عبارتی را به کار ببرد می ي می تیریون تنها کسی را که به خودش اجازه» احضار شدم؟«
  »خواد؟ و سرسی ازم چی می«

اون پسر . ملکه بهت دستور داده فوراً به قلعه برگردي و تو اتاقش به محضرش بري«. بران شانه باال انداخت
  ».کنه مرد شده چهار تار مو روي لبش دراومده، فکر می. تون پیام رو رسونده عموي نوجوان

فرستد،  جکلین دنبال او نمیدانست که سر  تیریون می» .اون حاال سر لنسله، یادت باشه. چهار تار و یه شوالیه«
به خواهرم اطالع بده که وقتی برگشتم به . خواد واتر چی می بهتره ببینم باي«. مگر اینکه موضوع مهم باشد

  ».رم حضورش می

  ».خوشش نمیاد«: بران هشدار داد

گین من احمق و خشم. کنه شه و خشم احمقش می تر می هر چقدر سرسی بیشتر انتظار بکشه، خشمگین. خوبه«
تیریون پوستینش را تا زد و به داخل تخت روان انداخت، تیمت کمک » .دم رو به مکار و خونسرد ترجیح می

  .کرد که سوار شود
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ي خدایان که در شرایط عادي پر بود از ازدحام زارعینی که سبزیجاتشان را  میدان بازار پشت دروازه
سر جکلین کنار دروازه با او مالقات کرد و . معیت بودگذشت خالی از ج فروختند، حاال که تیریون از آن می می

از . ي شما سر کلیوس فري اینجاست پسر عمه. سرورم«. ي احترامی خشک باال برد دست آهنینش را به نشانه
  ».اي از راب استارك اومدن ریورران تحت پرچم صلح با نامه

  »شرایط صلح؟«

  ».گن این طور می«

  ».رمنو پیشش بب. ي عزیز پسر عمه«

. ي نگهبانان دروازه تحت نظر گرفته بودند هاي فاقد پنجره ها سر کلیوس را در یکی از استراحتگاه ردا طالیی
  ».تیریون، از دیدنت خیلی خوشحالم«. وقتی تیریون وارد شد برخاست

  ».شنوم، پسر عمه زیاد این حرف رو نمی«

  »سرسی باهات نیومده؟«

سر جکلین، لطفاً «. آن را از روي میز برداشت» ي استارك اینه؟ نامه .اي داره هاي دیگه خواهرم گرفتاري«
  ».تنهامون بذارید

ازم خواسته شده که شرایط رو به نایب «: با بسته شدن در، سر کلیوس گفت. واتر تعظیم کرد و خارج شد باي
  ».ملکه تحویل بدم

هر «. نامه فرستاده بود نگاهی انداختاي که راب استارك همراه  تیریون به نقشه» .دم من بهشون اطالع می«
در واقع وضعش از این توصیف بدتر » .ت فرسوده و الغر شده قیافه. راحت باش. بشین. چی به وقتش، پسر عمه

  .بود

خصوصاً اطراف چشم . ها خرابه، تیریون اوضاع سرزمین رودخانه«. سر کلیوس روي نیمکت نشست» .بله«
سوزونن به این قصد که ما دچار  لردهاي رودخانه محصول خودشون رو می .ي شاهی خدایان و در امتداد جاده

کشن و اهالی رو قتل عام  کنن به آتش می اي که تصرف می قحطی بشیم، و تدارکات پدرت هر دهکده
  ».کنن می
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. شدند ها به خاطر غرامت اسیر گرفته می شدند، در حالی که اشرافزاده عوام سالخی می. این بود رسم جنگ
  .دم باشه از خدایان تشکر کنم که لنیستر به دنیا اومدمیا

هایی  گرگ. با وجود پرچم صلح، دو بار بهمون حمله شد«. ایش برد سر کلیوس دستش را به میان موهاي قهوه
دونن که اولش  تنها خدایان می. تره که زره پوشیده بودن، آماده براي دریدن هر کس که از خودشون ضعیف

  ».سه مرد از دست دادیم، دو برابرش زخمی شدن. ، اما حاال طرفدار خودشوننطرفدار کی بودند

پسر چیز چندانی . اش را معطوف شرایط استارك کرد تیریون دوباره توجه» از دشمنمون چه خبر؟«
  .آه، البته، خواهرهایش... ها، گروگان، شمشیر پدرش تنها نیمی از مملکت، آزادي اسراي آن. خواست نمی

. ترسه فکر کنم از روبرو شدن با پدر شما در میدان نبرد می. پسره بیکار در ریورران نشسته«: گفت سر کلیوس
هاي  لردهاي رودخانه ترکش کردند، هر کدوم براي دفاع از زمین. ره گذره قواش تحلیل می هر روز که می
  ».خودشون رفتند

  ».ن شرایط قابل پذیرش نیستای«. ي استارك را لوله کرد ي پدر این بود؟ تیریون نقشه نقشه

  »دید؟ ي دخترهاي استارك با تیان و ویلم رضایت می حداقل به مبادله«: سر کلیوس با اندوه گفت

نه، اما ما شرایط خودمون براي «: با مالیمت گفت. تر اوست تیریون به خاطر آورد که تیان فري برادر کوچک
شما رو با شرایطمون به ریورران . سرسی و شورا مشورت کنماجازه بدید با . کنیم ي اسرا رو ارائه می مبادله
  ».فرستیم می

لیدي . سرورم، فکر نکنم راب استارك به این آسونی تسلیم بشه«. به وضوح این چشم انداز خوشایندش نبود
  ».استارك کسیه که خواهان این صلحه، نه پسره

سر جکلین «. دست، از نیمکت به پایین سر خوردتیریون نامه و نقشه در » .خواد لیدي کتلین دخترهاش رو می«
وقتی بیشتر از این مشخص . به نظر شدیداً محتاج خوابی، پسر عمه. کنه که غذا و آتش داشته باشی رسیدگی می

  ».فرستم شد، سراغت می

ي پایین تمرین  کرد که در محوطه سر جکلین را روي بارو یافت، داشت چند صد نیروي تازه را تماشا می
با این همه آدمی که به بارانداز پادشاه پناه آورده بودند، کمبودي از نظر مردانی نداشتند که به خاطر . کردند می
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خیالی در  شکم پر و تشک کاهی در سربازخانه حاضر باشند به نگهبانان شهر ملحق شوند، اما تیریون هیچ خوش
  .چقدر به دردشان خواهند خورد شان این مورد نداشت که وقتی جنگ شروع شود این مدافعین ژنده

باید . گذارم سر کلیوس رو در اختیار شما می. کار خوبی کردي که دنبال من فرستادي«: تیریون گفت
  ».نوازي کامل در موردشون رعایت بشه مهمان

  »با اسکورتشون چکار کنیم؟«: خواست بداند فرمانده می

نباید پاشون به داخل شهر برسه، . هاشون برسه ه زخمیبهشون غذا و لباس تمیز بده و استادي پیدا کن که ب«
  .هیچ به صالح نبود که واقعیت شرایط بارانداز پادشاه به گوش راب استارك در ریورران برسد» متوجه شدي؟

  ».کامالً متوجه شدم، سرورم«

شما . الی بفرستني سف هاي شهر تعداد زیادي کوزه کیمیاگرها قراره به هر کدوم از دروازه. آآ، یه چیز دیگه«
ها رو با رنگ سبز پر  کوزه. کنن ها کار می افکن باید از اونا براي آموزش سربازهایی استفاده کنین که با شعله

ریزه باید تعویض  هر کسی که رنگ رو می. کنید و به اونا بسپارید که پر کردن و پرتاب کردن رو تمرین کنن
د، به جاش نفت چراغ استفاده کنید و بگید که روشن کردن و هاي رنگ مهارت کسب کردن وقتی با کوزه. بشه

وقتی یاد گرفتن که بدون سوزوندن خودشون این کار رو انجام بدن، شاید . پرتاب کردنشون رو تمرین کنن
  ».براي آتش خاموش نشدنی آماده باشن

اي  شاش کیمیاگرها عالقه هر چند به اون. ایه اقدام عاقالنه«. اش را خاراند سر جکلین با دست آهنینش گونه
  ».ندارم

  ».کنم من هم، اما چیزي که در دست دارم ازش استفاده می«

سرسی وقتی . ها را کشید و بالشی را زیر آرنجش گذاشت وقتی به تخت روانش برگشت، تیریون لنیستر پرده
کردن به اینجا فرستاده بود، شد، اما پدر او را براي حکومت  ي استارك را قاپیده خرسند نمی فهمید که او نامه می

  .نه براي راضی کردن سرسی

ذار پسرك با رویاي گب. رسید که راب استارك فرصت طالیی در اختیارشان گذاشته به نظرش چنین می
تیریون با شرایط خودش جواب خواهد فرستاد، به پادشاه شمال آن . صلحی آسان در ریورران وقت تلف کند
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تمام . بگذار سر کلیوس با دویدن بین اینجا و آنجا شکمش آب شود. یدوار بماندقدر خواهد داد که همچنان ام
این مدت، سر استفورد مشغول آموزش و مسلح کردن ارتش جدیدي خواهد بود که در کسترلی راك تشکیل 

  .ها را در وسط له خواهند کرد ها و استارك وقتی او آماده بود، همراه لرد تایوین تالی. داده

اش خیلی آهسته بود، ولی به هر  هر چند پیشروي. اگر برادرهاي رابرت نیز این قدر همکاري داشتندحاال فقط 
خزید، و تیریون هر شب با این بیم به خواب  حال رنلی با نیروي عظیم جنوبی خود به سمت شمال و شرق می

واتر راش  او وارد بلک رفت که با خبر رسیدن لرد استنیس بیدارش خواهند کرد و خواهد دید که ناوگان می
  ...ي خوبی از آتش خاموش نشدنی داشتند، با این وجود خب، ظاهراً ذخیره. شده

از میدان . ها نگاه کرد تیریون با احتیاط از میان پرده. هایش شد اي در خیابان مزاحم تفکر روي نگرانی همهمه
ي یک  چرمی جمع شده بودند تا به خطابه هاي گذشتند، جایی که جمعیت قابل توجهی زیر سایبان دوزها می پینه

رداي پشمی رنگرزي نشده با کمربندي از طناب کنفی نشان این بود که عضوي از جمعیت . پیامبر گوش دهند
  .برادران متکدي است

به زخم محو سرخ روي آسمان » !از غضب پدر برحذر باشید! این هم هشدار! فساد«: مرد با حرارت داد زد
زمینه  دار در پس ي مرتفع اگان درست پشت سرش بود، دنباله ي روي تپه ا که ایستاده بود، قلعهاینج. اشاره کرد

. اي کرده اش انتخاب زیرکانه تیریون با خودش فکر کرد که براي محل موعظه. ها بود ي شومی باالي برج منظره
کنه و حاصل  ها جفتگیري می اهبرادر با خواهر روي تخت پادش. ما کف کردیم، باد کردیم، پر از کثافت شدیم«

هاي بلند مرتبه  لیدي. رقصه شینه و به ساز میمون کوچولوي اهریمنی بد ذاتی می ها در قصر به تخت می زناي اون
در آب معطر استحمام ! حتی سپتون اعظم خدایان رو فراموش کرده! خوابند و هیوال به دنیا میارن ها می با دلقک

! شه، در حالی که ملتش گرسنه هستند تر می ك و خوشگذرانی هر روز چاقکنه و با خوردن گوشت خو می
اما دیگه به پایان ... کنند، طال همه چیز شده هاي ما حکومت می ها در قلعه غرور جاي نیایش رو گرفته، کرم

رو وقتی گراز شکمش ! باز از تخت سرنگون شده تابستان فساد به پایانش نزدیک شده و پادشاه فاحشه! رسیده
با انگشت » !درید، بوي گندي تا آسمان بلند شد و هزاران مار فش فش کنان از شکاف بیرون زدند و گاز گرفتند

زنند استغفار کنید، شاید گناهانتان  خدایان داد می! این هم قاصد«. دار و قلعه اشاره کرد اش باز به دنباله استخوانی
  »!آتش! شید د، وگرنه دچار آتش میخودتون رو با شراب پرهیزکاري بشوری! بخشوده شد

هاي تمسخرآمیز آن دسته از جمعیت را تقریباً ساکت  ، اما هو کشیدن»!آتش«: صداهاي دیگري تکرار کردند
دستور داد که به راه ادامه دهند، مردان سوخته راه را باز کردند و . تیریون از این موضوع کمی تسلی یافت. کرد
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ولی مردك . پس میمون کوچولوي اهریمنی شدم. طوفانی به تالطم افتاد تخت روان مثل کشتی روي دریاي
مون بوي دیروز در مورد او چه گفته بود؟ مرد . ي صحیحی اشاره کرده بود مطمئناً در مورد سپتون اعظم به نکته

ن شینه یه نوبت غذا براي هر کدومشو کنه که هر وقت سر میز می مومن چنان با حرارت هفت خدا رو دعا می
  .ي دلقک لبخند به لب تیریون آورد ي طعنه خاطره. خوره می

رفت، از  هاي اتاقش باال می وقتی از پله. ي سرخ رسید ي خاص دیگري به قلعه خوشحال شد که بدون واقعه
ي چیز رو  وقت، تنها چیزي که واقعاً الزم دارم وقته، براي اینکه مقدمات همه. امروز صبح خیلی امیدوارتر بود

  .در اتاقش را گشود... وقتی زنجیر آماده شد. مبچین

اعتنایی  به چه جرئت به احضار من بی«. سرسی از پنجره رو برگرداند، دامنش دور کمر باریکش پیچ خورد
  »!کنی می

  »کی تو رو به برج من راه داده؟«

  ».ي سلطنتی پسر منه برج تو؟ اینجا قلعه«

اش راضی خواهد بود؛ امروز نگهبانی به  کمتر از او از نتیجه کرون. تیریون خشنود نبود» .گن این طور می«
  ».از قضا خیال داشتم همین حاال پیشت بیام«. ي برادران ماه او بود عهده

  »واقعاً؟«

  »بهم شک داري؟«. در را پشت سرش محکم بست

  ».همیشه، و دالیل خوبی دارم«

براي عطش شدن راهی . سمت قفسه لنگیدبراي پر کردن فنجانی از شراب به » .دار شد احساسم جریحه«
  ».خوام بدونم چرا اگه ناراحتت کردم، می«. شناخت تر از صحبت با سرسی نمی مطمئن

دم که اونو مثل یه  واقعاً فکر کردي بهت اجازه می. میرسال تنها دخترمه. انگیزي هستی چه کرم کوچک نفرت«
  »کیسه جو بفروشی؟
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ي  کجاش به کیسه«. دید که جوجه چه رنگی است باید می. برداشته بودي تخم مرغ ترك  خب، پوسته. میرسال
مگه اینکه خیال داشته باشی با تامن . گن این نقش در ذاتشه بعضیا می. جو شباهت داره؟ میرسال یه پرنسسه

  »عقدش کنی؟

خاطر این برادرم هم باشی، باید به «. دست سرسی مثل مار آمد و فنجان شراب را از دستش به زمین انداخت
اختیار  گم که میرسال برخالف من که بی ي جافري هستم، نه تو، و می من نایب السلطنه. حرف زبونت رو ببرم

  ».شه پیش رابرت برتیون فرستاده شدم، به این مرد دورنی تحویل داده نمی

  ».یتش بیشترهچرا که نه؟ تو دورن از اینجا خیلی امن«. تیریون شراب را از انگشتانش پاك کرد و آه کشید

دونی که  بري؟ به خوبی من می کامالً عقلت رو از دست دادي یا اون قدر مریضی که از این کار لذت می«
  ».ها هیچ دلیلی ندارن که از ما خوششون بیاد مارتل

ي پرنس دوران از خاندان لنیستر  گله. ولی انتظار دارم قبول کنن. ها دلیل کافی براي نفرت از ما دارن مارتل«
گاردن نزاع دارند و رنلی  ها هزاران ساله که با استورمز اند و هاي گرده، اما دورنی تنها یک نسل به گذشته برمی

من پیشنهاد کردم وقتی . میرسال نه سالشه، تریستان مارتل یازده. بیعت دورن با خودش رو مشخص فرض کرده
ان، تحت حمایت پرنس دوران، مهمان افتخاري تا اون زم. میرسال به چهارده سالگی رسید با هم ازدواج کنند

  ».شه اسپیر می سان

  ».گروگان«: سرسی با دهان سفت گفت

مهمان افتخاري؛ و به نظر من مارتل با میرسال رفتار محبت آمیزتري از جافري نسبت به «: تیریون مصرانه گفت
ي گارد  اگه یه شوالیه. بفرستم در نظر دارم سر اریس اوکهارت رو همراه میرسال. سنسا استارك خواهد داشت

  ».ش باشه، احتمال نداره کسی فراموش کنه که اون چه کسیه و چه مقامی داره شاهنشاهی محافظ قسم خورده

ي چندانی  کنه، سر اریس فایده اگه دوران مارتل تصمیم بگیره که مرگ دخترم خون خواهرش رو پاك می«
  ».نخواهد داشت

تا وقتی . ه یه دختر نه ساله رو بکشه، خصوصاً یکی به شیرینی و معصومی میرسالمارتل شرافتمندتر از اونه ک«
تونه تا حد زیادي مطمئن باشه که ما به تعهدمون پایبند هستیم و شرایط دلپذیرتر از اونه  که اونو داشته باشه، می
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د دادم، و جایگاهی من همچنین بهش قاتل خواهرش رو پیشنها. میرسال بخش کم اهمیتشه. که بشه صرفنظر کرد
  »...در شورا، چند قلعه در مارچز

پیشنهاد گزافی «. قراري از تیریون دور شد ي بی سرسی دامنش چین برداشت و مثل شیر ماده» .خیلی زیاد«
  ».دادي، اون هم بدون تائید و رضایت من

، احتماالً به صورتم کردم تري پیشنهاد می اگه شرایط سبک. زنیم ي دورن حرف می داریم در مورد شاهزاده«
  ».کرد تف می

  »!خیلی زیاد«: سرسی چرخید و با اصرار گفت

کردي، اون سوراخ بین  تو چی بهش پیشنهاد می«: شد گفت تیریون که خشم خودش داشت برانگیخته می
  »پاهات؟

بهت  خواهر عزیز عزیزم،«. گردنش ترق صدا داد و به یک سمت چرخید. آمد را دید اي که می این بار سیلی
  ».زنی دم آخرین باري باشه که منو می قول می

. داره؟ یه تکه کاغذ ي پدر در امان نگهت می کنی نامه فکر می. منو تهدید نکن، کوچولو«. خواهرش خندید
  ».ادارد استارك هم یه تکه کاغذ داشت، ببین چقدر براش فایده داشت

. من دارم. کنه نو، یا سربازهایی که بران اجیر میهاي م نشین ادارد استارك محافظین شهر رو نداشت، یا کوه
لرد استارك نیز احتماالً توهمات خودش . واتر، بران اعتماد به واریس، سر جکلین باي. حداقل امیدوارم که دارم

  .را داشت

به جایش یک پیاله شراب . ریخت آدم عاقل روي منقل آتش خاموش نشدنی نمی. با این وجود چیزي نگفت
ي اونو کنار  کنی اگه بارانداز پادشاه سقوط کنه میرسال چقدر امنیت داره؟ رنلی و استنیس کله ر میفک«. ریخت

  ».زنن مال تو به نیزه می

  .و سرسی شروع کرد به گریستن

چرخاند، ناگهان  ها چند لیمو را در هوا می اگر شخص اگان فاتح سوار بر اژدها، در حالی که مثل تردست
از زمانی که در کنار هم چند بچه در کسترلی راك . شد زده نمی ریون لنیستر این همه شگفتشد، تی وارد اتاق می
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وقتی خواهر آدم گریه . با دستپاچگی یک قدم به سمت او برداشت. بودند، گریستن خواهرش را ندیده بود
ي او  ش را به سمت شانهبا دودلی دست! اما این سرسی بود... رود که او را دلداري دهد کند، از آدم انتظار می می

  .دراز کرد

سرسی با . شد، اما از هر سیلی دردش بیشتر بود نباید ناراحت می» .بهم دست نزن«. سرسی با نفرت عقب رفت
... نگاه نکن... بهم نگاه نکن«. کرد ي غصه از خشم برافروخته بود، براي نفس گرفتن تقال می اي که به اندازه قیافه

  ».تو نه... این طوري نه

دم که هیچ اتفاقی براي  قول می. خواستم بترسونمت نمی«. تیریون براي رعایت ادب پشتش را به او کرد
  ».میرسال نیفته

بهم گفته بودي که جیمی رو . من بچه نیستم که با قول خالی آرومم کنی. دروغگو«: سرسی از پشت سر گفت
  »خب، اون کجاست؟. کنی آزاد می

  ».نظر جاش امنه، تا من یه راهی براي آزادیش پیدا کنمتحت . فکر کنم تو ریورران«

به هیچ کدوم از . اون وقت محتاج هیچ کدومتون نبودم. شدم من باید مرد متولد می«. سرسی دماغ باال کشید
جیمی چطور به خودش اجازه داد که اون پسره اسیرش کنه؟ و پدر، بهش اعتماد . دادم ي وقوع نمی اینا اجازه

  »کنه؟ حمق بودم، اما حاال که حضورش الزمه کجاست؟ چکار میکردم، چقدر ا

  ».جنگه می«

به شکل مشکوکی . ي عجیبی براي جنگیدن هال؟ چه شیوه از پشت دیوارهاي هارن«: سرسی با سرزنش گفت
  ».شبیه قایم شدنه

  ».با دقت نگاه کن«

، و هیچ کدوم کاري ذاري؟ پدر توي یه قلعه نشسته، راب استارك تو یکی دیگه اسمش رو چی می«
  ».کنن نمی
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هر کدوم منتظره که اون یکی حرکتی بکنه، اما شیر آروم و آماده است، دمش رو . نشستن داریم تا نشستن«
به هر طرف که فرار کنه، شیر اونو . ذاره جنبونه، در حالی که آهو از ترس خشکش زده، دلهره راحتش نمی می
  ».گیره، خودش هم خبر داره می

  »الً مطمئنی که شیر پدره؟و تو کام«

  ».هاي ما هست ي پرچم روي همه«. تیریون لبخند زد

نشست؛ برات  کار نمی اگه پدر کسی بود که اسیر گرفته شده بود، جیمی بی«. سرسی به این شوخی اعتنا نکرد
  ».خورم قسم می

نین باقی نماند؛ گور کوبید که از آن چیزي جز قطعات خو جیمی آن قدر قشونش را به دیوارهاي ریورران می
ي جیمی  تونن به اندازه همه نمی«. اون هیچ وقت صبر نداشته، درست مثل تو، خواهر عزیز. باباي احتمال پیروزي

  ».هال مستحکمه و موقعیت خوبی داره هارن. اي هست هاي دیگه جسور باشن، اما براي بردن جنگ راه

وقتی که پدر با پسر استارك . نداز پادشاه این طور نیستدونیم، بارا و همون طور که هر دوي ما به خوبی می«
  »!رسه ي ما می دیگه همین روزها به دروازه. کنه ي رزها پیشروي می کنه، رنلی از جاده بازي شیر و آهو رو می

رنلی . ي شاهیه هال، یه مانور سرراست و سریع در مسیر جاده رسیدن از هارن. کنه شهر یه روزه سقوط نمی«
شه، دیوارهاي  قشون پدر پتک می. کنه ش رو سوار نکرده، پدر از پشت سر بهش حمله می وات محاصرههنوز اد

  ».شه ش تماشایی می منظره. شهر سندان

و اگه «. داد ي قوت قلبی که تیریون داشت می هاي سبز سرسی به او دوخته شده بود، نگران، ولی گرسنه چشم
  »راب استارك پیشروي کنه؟

ها رو براي  ي شمالی تونه نیروي پیاده دنت نزدیکه که روس بولتون نمی قدر به گدار تراي هال اون هارن«
هال رو تسخیر کنه به  تونه بدون اینکه اول هارن استارك نمی. پیوستن به سواره نظام گرگ جوان از آب رد کنه

» .فی براي اون کار رو ندارهسمت بارانداز پادشاه پیشروي کنه، و حتی اگه بولتون هم بهش ملحق بشه نیروي کا
هاي کنار رودخانه تغذیه  در این مدت، پدر از پیه زمین«. ترین لبخندش را بزند تیریون سعی کرد که قانع کننده

  ».کنه کنه و عمو استنفورد قواي جدید در راك بسیج می می
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هاش رو به تو  فرستاد نقشه میچطور ممکنه اینا رو بدونی؟ پدر وقتی تو رو «. سرسی با شک او را برانداز کرد
  »گفت؟

  ».نه به نقشه نگاه کردم«

  »ي زشتته، جن؟ ها محصول اون کله پس همه این حرف«. اش تحقیرآمیز شد قیافه

پرسم اگه ما دست باال رو نداشتیم، استارك درخواست صلح  خواهر عزیز، ازت می«. تیریون نچ نچ کرد
. گرگ جوان برامون این شرایط رو فرستاده، ببین«. بود درآورد اي که سر کلیوس فري آورده نامه» کرد؟ می

  »دوست داري ببینی؟. مطمئناً شرایط قابل قبول نیست، اما به هر حال یه شروعه

  ».دادن چطور شده که دست توست؟ باید به من تحویل می«. به همین سرعت تماماً یک ملکه شده بود» .بله«

اش جایی که  گونه. تیریون نامه را به او داد» ا رو به دستت نرسونه؟خوره اگه چیزه دست به چه دردي می«
بذار پوست نصف صورتم رو بکنه، بهاي ناچیزي در برابر . سوخت دست سرسی عالمت زده بود هنوز می

  .کرد که حاال این را در  دست دارد احساس می. هاست رضایت به ازدواج با دورنی

  .خب، این هم آلوي روي پوره ...و همچنین اطالع از خبرچینی خاص

   

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

  
روي دنسر شنلی از پشم به سفیدي برف با نشان دایرولف خاکستري خاندان استارك 

اش  ها و یقه ي سفید پوشیده بود، آستین تنه کشیده بودند، برن شلوار خاکستري و نیم
 هاي سیاه براق ا چشمباي گرگ  اش سر نقره گل سینه. دوزي سنجاب داشت حاشیه

داد سامر در کنارش باشد، اما سر رودریک نرمش نشان  اش ترجیح می اي روي سینه به جاي این گرگ نقره. بود
  .داد نمی

ي مسیر  وقتی برن او را به ادامه. ارتفاع سنگی تنها براي مدتی کوتاه دنسر را متوقف ساختند هاي کم پله
و آهن، تاالر مرکزي وینترفل را هشت ردیف میز پشت درهاي عریض بلوط . ها باال رفت واداشت، راحت از آن

وقتی برن از . ها شانه به شانه پر بود از مرد نیمکت. دراز پر کرده بودند، چهار تا در هر سمت سکوي مرکزي
  »!وینترفل! وینترفل! استارك«: کشیدند خاستند و داد می شد برمی جلویشان رد می

ها واقعاً به افتخار او نیست؛ براي برداشت محصول بود  شیدنبود که متوجه باشد هورا کشده آن قدر بزرگ 
هاي هشت هزار سال  هایش، پدرش و پدربزرگش و تمام استارك که شاد بودند، به خاطر راب و پیروزي

گذشت، فراموش کرده  مدتی که طول آن تاالر را سواره می. شد از غرور باد کند با این حال، باعث می. گذشته
ولی وقتی به سکو رسید، با آن همه چشم که روي او بود، آشا و هودور بندها و . کستهبود که در هم ش

  .هایش را باز کردند، از پشت دنسر برش داشتند و روي صندلی رفیع پدرش گذاشتند قالب

ي  ریکان سمت راستش بود؛ موي ژولیده. ش بث کنارش بودرسر رودریک سمت چپ برن نشسته بود، دخت
از زمانی که مادرشان رفته بود حاضر نشده بود به . رسید از شده بود که به شنل قاقمش میخرمائیش چنان در

وقتی هودور دنسر . آخرین دختري که سعی کرده بود گاز گرفته شده بود. ي کوتاه کردنش را بدهد کسی اجازه
  ».سواریم از تو بهتره. خوام اسب سوار شم من هم می«: برد ریکان گفت را می

برن صدایش را بلند . سر رودریک داد زد که همه ساکت شوند» .نیست، پس ساکت شو«: برادرش گفتبه 
هاي راب و فراوانی  ها خوشامد گفت و خواست که به خاطر پیروزي به نام برادرش پادشاه شمال به آن. کرد

صد سال پر از «: تمام کرد اي پدرش را بلند کرد و چنین جام نقره. خدایان باستان و جدید را شکر کنند ،محصول
  ».ها این نعمت

 برن
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شراب برن با عسل . هاي آهنی به هم زده شدند هاي با حلقه هاي رسی و جام هاي برنزي، فنجان پیاله» !صد سال«
بلعید، جنب و  وقتی می. شیرین شده بود و با دارچین و میخک معطر شده بود، اما از آنچه عادتش بود تندتر بود

  .گذاشت، سرش به دوران افتاده بود میوقتی جام را روي میز . کرد غ آن را احساس میهاي دا جوش انگشت

استاد لوین از پایین میز با تکان » .کرد لرد ادارد افتخار می. کارت خوب بود، برن«: سر رودریک به او گفت
  .دادن سر موافقتش را نشان داد و خدمتکارها آوردن غذاها را شروع کردند

توانست از هر ظرف بیش از یک  غذا خوردن را ندیده بود؛ طبق طبق پشت طبق، آن قدر که نمیبرن نظیر این 
هاي هویج  هاي عظیم گوشت گاو وحشی که با تره سرخ شده بود، پیراشکی آهو با دانه راسته. یا دو لقمه بخورد

لی، غاز، سیخ ي گوشت گوسفند با سس عسل و میخک، اردك لذیذ، گراز فلف و گوشت خوك و قارچ، ورقه
لرد وایمن بیست بشکه ماهی از وایت هاربر آورده بود که الي . کبوتر و جوجه، آش جو و گاو، سوپ سرد میوه

نمک و علف دریایی بودند؛ ماهی سفید و کپور، خرچنگ و ماسل، صدف، شاه ماهی، ماهی آزاد، خرچنگ 
د؛ شلغم و نخود و چغندر، لوبیا و کدو و بو فراواننان سیاه و کیک عسلی و بیسکویت جو . دراز و مارماهی

هاي پنیر سفید در  ورقه. پیازهاي درشت سرخ؛ سیب پخته و تارت تمشک و هلویی که در شراب خوابانده بودند
ي تند و آبجوي خنک تابستانی در طول  بود و تنگ شراب با ادویهشده نمک چیده  هاي هر میز دو طرف ظرف

  .شد میزها دست به دست می

نواختند، اما چنگ و بوق و کمانچه خیلی زود زیر موج صحبت و  هاي لرد وایمن جسورانه و خوب می دهنوازن
. ندکردند غرق شد هاي میز دعوا می مانده هایی که براي پس خنده و تلق تلق فنجان و بشقاب و غرش سگ

، اما ظاهراً تنها »بانوي زیباخرس و «و » ها سوختن کشتی«و » هاي آهنی نیزه«. خواند خواننده آوازهاي خوبی می
  .پرید زن ایستاده بود، از روي یک پا به روي دیگري می کنار فلوت. داد هودور بود کسی که گوش می

ي فرفري بث با  سر رودریک از روي کله. اي از صدا می تبدیل شدند، به بلغمهوسر و صداها به غوغاي مدا
ها سر میز باال  خواسته که فري برن نمی. کشید والدرها داد می کرد، ریکان با شادمانی سر استاد لوین صحبت می

ها و  قرار بود راب با یکی از عمه. ها به زودي خویشاوند خواهند شد بنشینند، اما استاد گوشزد کرده بود که آن
ن نرمش نشان اما استاد لوی» .محاله حاضر بشه، آریا نه«: ه بودبرن گفت. آریا با یکی از عموهاي آن دو ازدواج کند

  .ها کنار ریکان نشسته بودند داد، براي همین آن نمی
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وقتی نوبت به . گرفتند تا اگر خواست سهم ارباب را بردارد خدمتکارهاي مرد هر سینی را اول جلوي برن می
کرد و  رسید با سر تائیدش می بعد آن نوبت هر وعده که می. توانست بخورد اردك رسید دیگر بیشتر از این نمی

اگر بوي غذایی به شکل خاص مطلوب بود، آن را به یکی . داد که به دیگران تعارفش کنند با دست عالمت می
ي ویژه که استاد لوین گفته بود باید انجام  اي بود از دوستی و توجه نشانه ؛فرستاد از لردهاي نشسته روي سکو می

راي آمبرهاي پر قیل و قال، سینی غاز که شکمش وود داغدار، گراز ب کمی از ماهی آزاد براي لیدي هورن. بدهد
ها که نه لرد بود نه  را با تمشک پر کرده بودند براي کلی سروین، خرچنگ بزرگی براي جوزت مربی اسب

ي پیر  همچنین براي هودور و ننه. مهمان، اما دنسر را آموزش داده بود و سواري را براي برن ممکن ساخته بود
سر رودریک یادآوري کرد که براي برادرهاي . دلیل خاصی جز اینکه دوستشان داشت شیرینی فرستاد، به هیچ

تحت سرپرستی چیزي بفرستد، براي همین براي والدر کوچک کمی چغندر آبپز و براي والدر بزرگ چند تا 
  .شلغم پخته شده با کره فرستاد

هاي نزدیک و ملتزمین  ستانی از قلعههاي پایین، اهالی وینترفل با عوام ساکن شهر زمستانی و دو در نیمکت
ي  ها را برن تا به حال ندیده بود، بعضی دیگر به آشنایی قیافه بعضی از قیافه. لردهاي مهمان قاطی شده بودند

کرد، انگار هنوز کنار  از دور تماشایشان می. رسیدند خودش بودند، با این حال همه به یک میزان بیگانه به نظر می
بیند و با این وجود جزئی از هیچ چیز  کند، همه چیز را می ابش نشسته و به حیاط پایین نگاه میي اتاق خو پنجره
  .نیست

یکی از افراد لئوبالد تالهارت دستش را به زیر دامن او برد و . ریخت کرد، آبجو می آشا بین میزها حرکت می
ش را به زیر لباس زنی برد و زن ولی میکن دست. آشا تنگ را روي سر او شکست، از هر طرف خنده بلند شد

برن فارلن را تماشا کرد که ماده سگ سرخش را واداشت براي استخوان التماس کند، از . ظاهراً اهمیتی نداد
روي . کند لبخند به لبش نشست هاي یک شیرینی داغ را می اش پوسته ي پیر با انگشتان چروکیده دیدن اینکه ننه

چنان چاق بود که سر . ها طوري حمله کرد که انگار قشون دشمن بود ارماهیسکو، لرد وایمن به بشقابی از م
خندید و برن فکر  بسازند، اما زیاد و بلند می شرودریک دستور داده بود صندلی گشاد خاصی براي نشستن

وود نحیف کنار او نشسته بود، با صورتی به سختی سنگ  بیچاره لیدي هورن. آید کرد که از او خوشش می می
دادند،  در سمت دیگر میز باال، هاتن و مورس مسابقه شراب نوشیدن می. زد اشتها به غذا ناخنک می یب

  .کنند زدند که انگار دو شوالیه با نیزه مبارزه می هایشان را طوري محکم به هم می جام
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اکستري و هاي خ برن زیر پشم. شدند اینجا زیادي گرم و زیادي پر سر و صدا بود، و همه داشتند مست می
. حاال جنگل خدایان خنکه. سفید لباسش را خاراند و ناگهان آرزو کرد که کاش هر جاي دیگري بود جز اینجا

اینجا بوها تندتر هستند و . کنند هاي سرخ درخت نیایش خش خش می شه، برگ هاي داغ بخار بلند می از چشمه
  .خونه کنه و برادرم به سمتش آواز می خیلی زود ماه طلوع می

  ».خوري برن؟ چرا نمی«: سر رودریک گفت

شکمم . خورم بعداً باز هم می«. خواب چنان زنده بود که برن بعد بیدار شدن مدتی متوجه نبود که کجاست
  ».ترکه داره می

اینجا و جلوي کسایی که شرفیاب . کارت خوب بود، برن«. سبیل سفید شوالیه را شراب صورتی کرده بود
  ».شی روزي فرمانرواي خاص خیلی خوبی می به نظرم یه. شده بودن

دار عسلی نوشید؛ خوشحال بود که چیزي براي  برن باز از جام پدرش شراب ادویه. خوام شوالیه بشم من می
جزئیاتش خیلی واقعی بود و . غرید در یک سمت جام، سر دایرولفی برخاسته بود و می. انحراف افکارش دارد

آخرین باري را که پدرش از این جام نوشیده بود به . کرد دستش احساس می اي را روي کف ي نقره فشار پوزه
آن زمان، تابستان . شب ضیافت استقبال بود، آن موقعی که رابرت دربارش را به وینترفل آورده بود. خاطر آورد

نارش اش شریک شده بودند، برادرهاي ملکه ک والدینش میز باال را با رابرت و ملکه. کرد هنوز حکومت می
ش کنار فرزندان پادشاه، نشسته بودند؛ یبرن و برادرها و خواهرها. عمو بنجن تماماً سیاهپوش هم بود. نشسته بودند

وقتی کسی . کنار جافري و تامن، و پرنسس میرسال که تمام مدت با چشمان پر از تحسین به راب خیره مانده بود
نواز پادشاه شده بود که  رد؛ سنسا مجذوب چنگآو کرد، آریا از سمت دیگر میز شکلک درمی نگاه نمی

برن سرانجام ناچار شده بود . پرسید که چرا جان پیششان نیست خواند، و ریکان مرتب می آوازهاي دالوري می
  ».چون حرامزاده است«: که در گوشش زمزمه کند

ها  ي آن دراز کرده و همه مثل این بود که خدایی ظالم دست عظیمش را به پایین. شان رفته بودند و اکنون همه
را جارو کرده؛ دخترها را به اسارت، جان را به دیوار، راب و مادر را به جنگ، پادشاه رابرت و پدر را به قبر، 

  ...شاید عمو بنجن نیز

جوري و تام چاق و پورتر و آلن و دسموند، . هاي پایین هم مردهاي جدیدي نشسته بودند حتی روي نیمکت
همه کسانی که با پدر به جنوب رفته بودند، حتی سپتا موردان ... ا و هاروین پسرش مرده بودنده هالن مربی اسب
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از . ها نیز مرده بودند بقیه همراه راب به جنگ رفته بودند و تا آنجا که برن خبر داشت، شاید آن. و ویون پول
آمد، اما دلش براي دوستان  تریک و سایر مردهاي جدید به حد کافی خوشش می هیهد و پاکسی تیم و اسکیت

  .قدیمش تنگ شده بود

ها سال بعد و سال بعد از  دانست کدام هاي شاد و غمگین، نمی ها نگاه کرد، به تمام قیافه به باال و پایین نیمکت
او استارك مقیم وینترفل، پسر پدرش و . توانست خواست اشک بریزد، اما نمی می. آن دیگر غایب خواهند بود

  .بود و تقریباً مرد شده بود وارث برادرش

بلی دو  ایل. تر کرد اي درخشان ها را لحظه ي مشعل در انتهاي تاالر درها گشوده شدند و وزش هواي سرد شعله
لیدي میرا از «: نگهبان خپل بلندتر از سروصداي موجود اعالم کرد. مهمان تازه را به محل ضیافت راهنمایی کرد

  ».واتر واچ ن جوجن، از گريخاندان رید، به همراه برادرشو

برن شنید که والدر . واردین را تماشا کنند ها بلند کردند تا تازه ها و سینی هایشان را از فنجان حاضرین نگاه
راحت «. سر رودریک برخاست» .خورها قوباغه«: کوچک به والدر بزرگ که کنارش نشسته بود زمزمه کرد

خدمتکارها با شتاب پایه و صندلی برداشتند و آمدند » .همراه باشیدباشید دوستان و این جشن محصول رو با ما 
  .که میز روي سکو را درازتر کنند

  »اونا کی هستند؟«: ریکان پرسید

خورند  دزد و بزدل هستند، به خاطر اینکه قورباغه می. اهالی باتالق«: والدر کوچک با انزجار جواب داد
  ».شه هاشون سبز می دندون

. باید از اینا به گرمی استقبال کنی«: ر صندلی برن دوال شد که در گوشش راهنمایی زمزمه کنداستاد لوین کنا
  »دونی اینا کی هستند؟ می... کردم اینجا ببینیمشون، ولی فکر نمی

  ».از تنگه. اهالی مرداب«. بران با سر تائید کرد

  ».هاي ایشونند تا بچه ظاهراً این دو. هاولند رید دوست صمیمی پدرتون بود«: سر رودریک گفت

شد از  شان به واقع دختر است، هر چند نمی زدند، برن دید که یکی واردها طول تاالر را قدم می وقتی تازه
ي آستین  ي طوالنی شل شده بود، جلیقه شلوار پوست بره پوشیده بود که به خاطر استفاده. هایش متوجه شد لباس
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اي دراز که  همسن راب بود، به الغري پسرها بود، با موي قهوه گرچه حدوداً. هاي برنزي داشت کوتاهش فلس
از یک سمت کمر باریکش توري آویزان بود، . هایش چندان برآمده نبودند پشت سرش بافته شده بود، و پستان
هاي  کرد که لکه را حمل می اي رنزي؛ زیر بغل کالهخود آهنی کهنهاز سمت دیگر چاقوي دراز ب

  .ي شکار قورباغه و یک سپر گرد چرمی به پشتش بند شده بودند ک نیزهخوردگی داشت؛ ی زنگ

هاي  هایش سبز بود، حتی چکمه تمام لباس. تر بود و سالحی به همراه نداشت برادرش چند سال کوچک
هایش به سفیدي هر  هایش به رنگ خزه است، هر چند دندان تر شد برن دید که چشم چرمی، و وقتی نزدیک

جلوي . ي سبکی داشتند، مثل شمشیر باریک بودند، چندان از خود برن بلندتر نبودند رید جثه هر دو. کسی بود
  .سکو زانو زدند

حضرت استارك، صدها و هزاران سال از زمانی که مردم من براي اولین بار به پادشاه شمال «: دختر گفت
  ».ي ما این سوگند رو تکرار کنم مهپدرم منو به اینجا فرستاده که از طرف ه. سوگند وفاداري خوردند گذشته

برادرم راب در جنوب درگیر جنگه، اما اگه «. داد باید جوابی می. کند برن متوجه شد که دختر به او نگاه می
  ».تونید جلوي من سوگند بخورید مایل باشید می

شما تقدیم  آتش و قلب و محصول رو به. کنیم واتر با وینترفل بیعت می ما از طرف گري«: با هم گفتند
ترحم کنید، به عاجزین ما  ابه ضعفاي م. ها و تیرهاي ما در اختیار شماست شمشیرها و نیزه. کنیم، واالحضرت می

  ».کمک کنید، و در حق همه عدالت رو اجرا کنید، و ما هیچ وقت به شما پشت نخواهیم کرد

  ».خورم به زمین و آب سوگند می«: پسر سبزپوش گفت

  ».خورم برنز و آهن سوگند میبه «: خواهرش گفت

  ».خوریم به یخ و آتش سوگند می«: با هم تمام کردند

هایی نبود  ها بخورد؟ قسمشان از آن رفت که متقابالً سوگندي به آن انتظار می. برن دنبال کلمات مناسب گشت
. عموالً حرف خوبی بودم» .کنم زمستانتون کوتاه و تابستانتون پر محصول باشه دعا می«. که به برن آموخته بودند

  ».من برندون استارك هستم. بلند شید«
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پسر تمام مدت به برن خیره مانده . دختر، میرا، به روي پاهایش برخاست و کمک کرد که برادرش بلند شود
  ».براي شما ماهی و قورباغه و خروس هدیه آوردیم«. بود

به شما غذا و شراب «. ه قورباغه بخورد یا نهدانست که براي رعایت ادب الزم است ک برن نمی» .سپاسگزارم«
ها  آن. سعی کرد چیزهایی که در مورد این مردم به او آموخته بودند به خاطر بیاورد» .کنم وینترفل رو تعارف می

قوم فقیري بودند، . کردند کردند و به ندرت سرزمین مرطوبشان را ترك می هاي تنگه زندگی می در مرداب
کردند، روي جزایر متحرکی  هاي بافته شده از حصیر و نی زندگی می ورباغه، که در خانهماهیگیر و شکارچی ق

دهند  جنگند و ترجیح می شد که مردم بزدلی هستند، با سالح سمی می گفته می. که در اعماق مرداب پنهان بودند
در نبردهاي فتح سلطنت  و با این وجود قبل تولد برن،. به جاي رویارویی مستقیم با دشمن، از او پنهان شوند

  .پادشاه رابرت، هاولند رید یکی از با وفاترین همرزمان پدرش بوده

  »ها کجان؟ دایرولف«. نشست با کنجکاوي اطراف تاالر را نگاه کرد پسر، جوجن، وقتی می

  ».شگی گرگ بدي بوده. در جنگل خدایان«: ریکان جواب داد

  ».برادرم دوست داره اونا رو ببینه«: دختر گفت

  ».کنن بهتره مواظب باشه که چشم اونا بهش نیفته، وگرنه یه تکه ازش می«: والدر کوچک بلند گفت

حداقل سامر گاز «. دادند ها عالقه نشان می ها به گرگ برن خوشحال بود که آن» .گیرن اگه من باشم گاز نمی«
ها  آمد که قبالً آن یادش نمی. بود در مورد اهالی مرداب کنجکاو» .داره گیره و شگی داگ رو دور نگه می نمی

واتر فرستاده بود، اما هیچ کدام از ساکنین مرداب  ها چندین نامه به فرمانرواي گري پدرش طی سال. را دیده باشد
ها صحبت کند، اما تاالر  توانست بیشتر از این با آن خواست که می دلش می. هیچ وقت به وینترفل نیامده بودند

  .هاي کسانی که درست در کنارش نبودند دشوار بود صدا بود که شنیدن حرف مرکزي چندان پر از

  »خورن؟ اونا واقعاً قورباغه می«: ي پیر پرسید از شوالیه. سر رودریک درست کنار برن بود

  ».اي بله، قورباغه و ماهی و سوسمار آبی، و هر جور پرنده«: سر رودریک گفت
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اي از  به خدمتکارها دستور داد که برایشان برش گوسفند و تکه. ندارندشاید به این خاطر که گوسفند و گاو 
دختر متوجه . به نظر که بدشان نیامد. هایشان را با آش جو و گاو پر کنند گوشت گاو وحشی بیاورند و کاسه

  .برن سرخ شد و به سمت دیگري نگاه کرد. هاي او شد و لبخند زد نگاه

ها را جمع  ها سرو شد و با چندین بشکه شراب پایین فرستاده شد، ظرف خیلی بعد، بعد اینکه تمام شیرینی
ها اضافه شدند و  موسیقی تندتر شد، طبال. کردند و میزها را به کنار دیوار کشیدند تا براي رقصیدن جا باز شود

شبی که «ز وقتی خواننده به آن قسمت ا. اي داشت هاي نقره هاتر آمبر شیپور منحنی بزرگی را درآورد که حلقه
تاختند، هاتر چنان بوقی  رسید که در آن نگهبانان شب در نبرد سحر براي مقابله با آدرها می» به پایان رسید

  .ها به پارس افتادند نواخت که تمام سگ

مورس آمبر اولین کسی بود که به پا . دو سرباز گالوري با چنگ آهنگ پر افت و خیزي را شروع کردند
شد را گرفت، تنگ شرابی که در دست او بود به زمین انداخت و  شخدمتی که رد میبازوي دختر پی. خاست

هاي نان که روي سنگ پخش بودند، چرخید و دختر را چرخاند  در میان حصیر و استخوان و تکه. تنگ خرد شد
  .داشت، سرخ شد و از خنده نفسش برید رفت و تاب برمی دختر که دامنش باال می. و به هوا انداخت

هودور شروع به رقص تنها کرد، در حالی که لرد وایمن از بث کوچولو . ها پیوستند گران زود به آندی
وقتی خسته شد، کلی سروین به جاي او با . اش حرکاتش با وقار بود با وجود جثه. خواست که همرقصش شود

برن آن . خارج شدوود رفت، اما او عذر خواست و از مجلس  سر رودریک به سمت لیدي هورن. بچه رقصید
گرمش بود و خسته بود، از شراب . قدر که شرط ادب بود تماشا کرد، و سپس گفت هودور را احضار کنند

  ».خوام برم می«. یک کار دیگر که هرگز قادر به انجامش نخواهد بود. کرد دارش می برافروخته بود و رقص غصه

اهالی وینترفل . هیهد بلندش کردند و در سبد گذاشتند استاد لوین و. زانو زد» .هودور«: هودور بلند جواب داد
هایشان کنجکاویشان بر  بعضی ورسید  این منظره را چند صد باري دیده بودند، اما یقیناً به نظر مهمانان عجیب می

  .کرد ها را احساس می برن نگاه. چربید ادب می

شدند سرش را خم  وقتی از در ارباب رد می به جاي اینکه طول تاالر را بپیمایند از در عقب خارج شدند؛ برن
ها جوزت برخوردند که سرگرم نوع متفاوتی از  تاریک پشت تاالر مرکزي، به مربی اسب در راهروي نیمه. کرد

زن داشت . شناخت به دیوار فشرده بود، دامن زن دور کمرش بود زنی را که برن نمی. سواري گرفتن بود
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راحتشون بذار، «: برن مجبور شد که بگوید. آن وقت زن جیغ کشید. یستادخندید که هودور براي تماشا ا می
  ».منو به اتاق خوابم ببر. هودور

اي که میکن به دیوار کوبیده بود  هاي آهنی هاي گردان برجش باال برد و کنار یکی از میله هودور او را از پله
: برن گفت. ها و شلوارش را درآورد کمهبرن با کمک میله خودش را به تختخواب کشید و هودور چ. زانو زد

  ».تونی به مهمونی برگردي، اما نري مزاحم جوزت و اون زن بشی می«

  ».هودور«: هودور سر تکان داد و گفت

موسیقی گنگی از میان . وقتی شمع کنار تخت را فوت کرد، تاریکی مثل پتوي آشناي نرمی رویش را پوشاند
  .رسید هاي پنجره به گوش می کرکره

از لرد ادارد پرسیده بود که آیا . ناگهان حرفی را به یاد آورد که پدر وقتی برن کوچک بود به او گفته بود
نه دیگه، اما یه موقع «: جواب شنیده بود. هاي هفت پادشاهی هستند واقعاً اعضاي گارد شاهنشاهی بهترین شوالیه

  ».تحسین برانگیز بودند، درس درخشانی براي دنیا بودند

  »بینشون بوده که بهترین باشه؟ کسی«

جنگید؛ شمشیر از  اي که به عمرم دیدم سر آرتور دین بود که با شمشیري به اسم سحر می بهترین شوالیه«
گفتند و اگه هاولند رید نبود منو  به سر آرتور شمشیر صبح می. ي سقوط کرده ساخته شده بود ي یه ستاره هسته

  .پرسید برن آرزو کرد که کاش منظورش را می. بود و دیگر حرفی نزدآن وقت پدر مغموم شده » .کشته بود

ي  ي براق بود که با شمشیرهایی به درخشش ستاره هاي با زره وقتی به خواب رفت ذهنش مشغول شوالیه
بوي آشپزخانه و تاالر مرکزي . جنگیدند، اما وقتی رویا به سراغش آمد باز در جنگل خدایان بود دار می دنباله
ي کمی  داشت، برادرش با فاصله زیر درختان قدم برمی. تند بود که انگار اصالً ضیافت را ترك نکرده بود چنان

که به تفریح  انسانهاي  هاي گله اي از آرامش خبري نبود، فضا پر بود از زوزه امشب به شکل آشفته. پشتش بود
  ...خواست واست شکار کند، میخ خواست بدود، می می. کرد قرارش می صدا بی. خودشان مشغول بودند

از میان . ها به سمت صدا دویدند از میان بوته. برادرش نیز شنیده بود. با شنیدن خش خش آهن گوش تیز کرد
خورد، بوي انسان مخلوط با چرم و  اي به مشامش می آب ساکن زیر پاي درخت پیر سفید دویدند، بوي غریبه

  .خاك و آهن
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ها رسید؛ یک مونث و یک مذکر جوان، بدون  یشروي کرده بودند که به آنمتجاوزین چند قدمی در جنگل پ
برادرش ته گلو غرید، ولی باز هم . ها نشان داد هایش را به آن اي از ترس، حتی وقتی که سفیدي دندان هیچ نشانه

  .ها فرار نکردند آن

ي گم گشته  ق به پسر خفتهبخشی از وجودش زمزمه کرد میرا؛ بخشی که متعل» .ها، اومدن اینه«: مونث گفت
  »کردي این قدر گنده باشن؟ فکرش رو می«. در خواب گرگی بود

هاي سبز بزرگی  با چشم» .شن تر از این می قبل از اینکه رشدشون کامل بشه بزرگ«: تر گفت مذکر کوچک
چیزي که خبر  تر از قوي... سیاهه پره از ترس و خشم، اما خاکستري قویه«. کرد و ترسی نداشت تماشایشان می

  »تونی احساسش کنی، خواهر؟ می... داره

  ».احتیاط کن، جوجن«. اي درازي رفت که به کمرش بود ي چاقوي قهوه دستش به دسته» .نه«

ي او دست زد،  مذکر بدون ترس به سمتشان آمد و به پوزه» .امروز روز مرگ من نیست. زنه بهم صدمه نمی«
ها جنگل متالشی شد و زمین زیر پایش  ن وجود بر اثر تماس با آن انگشتبا ای. تماسی به سبکی نسیم تابستان

  ...کرد، سقوط، سقوط چرخید و سقوط می کنان چرخ زد و دور شد، و آن گاه او داشت می دود شد و دود خنده
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دید که دوباره تندرست شده، آریا و  وسط علفزار مواج خوابیده بود، خواب برن را می

راب، بدون . اش بود اند، ریکان هنوز نوزادي روي سینه دست هم را گرفته سنسا که
کرد و وقتی همه به سالمت خوابیده بودند، ند را لبخند به  تاج با شمشیر چوبی بازي می

  .لب در تختخوابش یافت

ر از درد تنها و خسته و با تنی پ. سحر ظالمانه آمد؛ خنجري از نور. اش خیلی زود رفت شیرین بود، شیرینی
از . خوام راحت باشم می. خوام گریه کنم می. بیدار شد؛ خسته از سواري؛ خسته از درد کشیدن؛ خسته از وظیفه

... تنها براي یک لحظه، همین. خوام براي یک بار هم که شده ابله و ترسو باشم می. قوي بودن چقدر خسته شدم
  ...یه ساعت... یه روز

شنید، شاد از سفتی کمرش شاکی بود،  ها را می ي اسب شیهه. جوش بودندبیرون چادرش، مردها در جنب و 
مردهاي شریفی بودند، . ها همه بروند شد که آن کتلین آروز کرد کاش می. خواست سر وندل کمانش را می

روي . فرزندانش کسانی بودند که حسرت دیدارشان را داشت. شان خسته شده بود وفادار، با این وجود از همه
  .که کمتر از این قوي باشد دادکه دراز کشیده بود به خودش قول داد که روزي به خودش اجازه خواهد تخت 

  .امروز امکانش نبود. اما نه امروز

به نظرش باید ممنون . رسیدند تر به نظر می هایش از همیشه زمخت رفت، انگشت هایش ور می وقتی با لباس
. برید خنجر فوالد والریایی بود و فوالد والریایی عمیق و تیز می. رنداي دا هایش استفاده بود که اصالً دست می

  .هایش نگاه کند تا یادش بیفتد کافی بود به زخم

وقتی کتلین . انداخت ریخت، سر وندل مندرلی نشسته بود و به کمانش زه می جو می دیگبیرون، شاد به 
ي امروز بلدرچین سرخ  دوست دارید براي صبحانه. شه ها پرنده پیدا می بانوي من، تو این علف«: خارج شد گفت

  »کنیم؟

  ».هنوز چندین فرسنگ راه داریم، سر وندل. فکر کنم براي همه... جو و نون کافیه«

 کتلین
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اش با  هاي آویخته صورت به گردي ماه شوالیه پکر بود، نوك سبیل» .هر چی شما دستور بدید، بانوي من«
شناخت، اما هر  ترین مردهایی بود که کتلین می یکی از چاق» .ن بهترجو و نون، چی از ای«. جنید ناامیدي می

  .ي بیشتري داشت چقدر هم که عاشق غذا بود، به شرافتش عالقه

  »بانوي من یه فنجان میل دارن؟. یه نوع گزنه پیدا کردم و جوشونده درست کردم«: شاد خبر داد

  ».بله، ممنونم«

راب . شاد یکی از سربازان وینترفلی بود. فوتش کرد تا سرد شود هاي معیوبش را دور جوشانده گرفت و دست
پنج اشرافزاده را نیز فرستاده . بیست نفر از بهترین افرادش را فرستاده بود تا کتلین را به سالمت پیش رنلی برسانند

ها  ز شهرها و قلعهشان را ا در راهشان به جنوب فاصله. بود، که اسم و نسبشان به وزن و اعتبار ماموریت اضافه شود
پوش را دیده بودند و در افق شرق دود به چشمشان خورده  هایی از مردان زره چندین بار گروه. حفظ کرده بودند

تر از آن بودند که تهدید محسوب شوند و  ها ضعیف آن. ها شود بود، اما کسی جرئت نکرده بود مزاحم آن
واتر گذشتند، بدترین بخش سفر را پشت سر  وقتی از بلک. ي آسانی محسوب شوند تر از آن بودند که طعمه قوي

  .چهار روز اخیر اثري از جنگ ندیده بودند. گذاشتند

آخرین بار که رنلی رو دیدم یه پسر «. در ریورران همین را به راب گفته بود. کتلین هیچ خواستار این نبوده
پیش پدرمه، تا هر چقدر وقت که از  جاي من اینجا. یکی دیگه رو بفرست. شناسمش نمی. همسن برن بود

  ».عمرش باقی مونده

فیش  بلک. پدر شما خیلی مریضه. تونم برم خودم نمی. اي نیست کس دیگه«. پسر با غم به او نگاه کرده بود
وقتی از اینجا حرکت کنیم، برادرتون رو براي حفظ ریورران الزم . تونم ازش بگذرم چشم و گوش منه، نمی

  »...دارم

  .کشی نزده بود کسی به او حرفی از قشون» حرکت؟«

پدر بهم . ترسم باز وارد میدان بشم شه فکر کنن که می باعث می. تونم در ریورران منتظر صلح بشینم نمی«
هاي من دارن  حتی شمالی. افتند گفته وقتی میدانی براي جنگیدن نیست، سربازها به فکر محصول و خرمن می

  ».شن تاب می بی
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تابی نمرده، اما عجول  هیچ کس از بی«. شد ها می دیگر حرف زدنش هم داشت شبیه پادشاه. نهاي م شمالی
  ».ما بذر کاشتیم، بذار رشد کنن. ایه بودن موضوع دیگه

اگه خواهرتون الیسا به کمکمون . ي بذر به باد پاشیدیم، همین ما چند دونه«. شقی سر تکان داد راب با کله
چند تا پرنده به ایري فرستادیم، چهار؟ من هم طالب صلحم، اما لنیسترها . ده بودیماومد، تا حاال خبردار ش می

  »شه چیزي بهم بدن؟ کار اینجا نشستم و ارتشم در اطرافم مثل برف تابستان سریع ذوب می چرا وقتی که بی

ه تو به خواد ک دي به جاي اینکه ترسو به نظر برسی به ساز لرد تایوین برقصی؟ اون می پس ترجیح می«
  »...هال لشکر بکشی، از عمو بریندن بپرس هارن

  »رید یا باید جان گنده رو بفرستم؟ حاال از طرف من پیش رنلی می. هال نزدم حرفی از هارن«

چه کلک واضحی، ولی به مهارت به دست پسري پانزده ساله اجرا . اش لبخند ضعیفی به لبش آورد خاطره
ثل جان گنده چقدر براي مذاکره با کسی مثل رنلی برتیون نامناسب است، دانست که مردي م راب می. شده بود

توانست بکند جز رضایت دادن، دعا کردن براي اینکه پدرش  چکار می. داند دانست که کتلین نیز می همچنین می
وجود با این . رفت دانست که اگر لرد هاستر بیمار نبود، خودش شخصاً می تا زمان برگشت او زنده بماند؟ می

مینیسا، «: به کتلین گفت. وقتی که براي وداع پیشش رفت حتی او را نشناخت. جدا شدن از او خیلی دشوار بود
هایش  کتلین پیشانی او را بوسیده بود و گفته بود که بچه» ...ها کجان؟ کت کوچولوي من، الیساي شیرین بچه

من به دفعات براي شما انتظار . ید، سرورممنتظرم بمون«: هایش را بست گفت وقتی پدرش چشم. همه سالمند
  ».حاال شما باید منتظر بمونید که من برگردم. کشیدم

کشه، در حالی  سرنوشت باز داره منو به جنوب می: سوز را چشید و با خودش فکر کرد که کتلین چاي دهن
عزیزانم، شما . ه نوشته بودآن آخرین شب در ریورران به برن و ریکان نام. نهوکه باید به شمال برم، شمال به خ

  .موضوع اینه که برادرتون منو بیشتر الزم داره. رو فراموش نکردم، باید باورش کنید

اگه خبرها . امروز باید به مندر علیا برسیم، بانوي من«: ریخت سر وندل خبر داد وقتی شاد با مالقه شوربا می
  ».صحیح باشه، لرد رنلی نباید زیاد دور باشه
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ها  آن. دونه؟ اشتیاقی به این دیدار نداشت داش کردم چی بهش بگم؟ که پسرم اونو پادشاه بحق نمیو وقتی پی
کرد  محتاج دوست بودند، نه دشمنان بیشتر، ولی راب محال بود احترام الزم را به کسی بگذارد که احساس می

  .تواند ادعایی نسبت به سلطنت داشته باشد نمی

» .وقتشه که راه بیفتیم«. کنارش گذاشت. آمد که شوربا را چشیده باشد یادش نمیاش خالی بود، هر چند  کاسه
اولین کسی بود که سوار اسب شد و . توانست به خانه برگردد کرد، زودتر می هر چه زودتر با رنلی صحبت می

رولف کرد؛ دای آمد و پرچم خاندان استارك را حمل می هال مولن کنار او می. سرعت ستون را تعیین کرد
  .ي سفید یخی خاکستري روي زمینه

زنی از  رابین فلینت براي گشت. هنوز نصف روز سواره از اردوگاه رنلی فاصله داشتند که وجودشان لو رفت
. بانی از روي سقف یک آسیاب بادي مراقب اطراف است جلو رفته بود و چهار نعل بازگشت که خبر بدهد دیده

راهشان را ادامه دادند، یک فرسنگ . ، آن مرد خیلی وقت بود که رفته بودوقتی گروه کتلین به آسیاب رسیدند
اي با  پوش سواره، به فرماندهی شوالیه هاي رنلی با شتاب رسیدند؛ بیست مرد زره هم جلو نرفته بودند که گشتی

  .اش تنه ریش و موي خاکستري و نشان زاغ کبود روي نیم

پولز هستم که  بانوي من، من سر کولن از گرین«: جلو آمد و گفتوقتی چشمش به پرچم کتلین افتاد، تنهایی 
  ».شید خطرناکه این سرزمینی که ازش رد می. افتخار صحبت با شما رو دارم

نمایندگی دارم با رنلی برتیون پادشاه . من قاصد پسرم راب استارك، پادشاه شمال، هستم. کار ما فوریه«
  ».جنوب مذاکره کنم

پادشاه رنلی تاجگذاري کرده و به عنوان پادشاه تمام هفت پادشاهی تقدیس شده، بانوي «: سر کولن پاسخ داد
نزدیک بیتربریج اردو زده، جایی که  وناعلیحضرت با قشونش«. کرد هر چند به حد کافی ادب را رعایت می» .من

والیه دستش را باال برد و ش» .افتخار بزرگیه که شما رو تا محضرشون مشایعت کنم. جاده رزها با مندر تقاطع داره
اسکورت یا مراقبت از اسیر؟ کاري . افرادش دو ستون شدند، دو طرف کتلین و محافظینش را گرفتند

  .توانست بکند، جز اعتماد به شرافت سر کولن و لرد رنلی نمی

ع و مراتع سپس صدا از میان مزار. هنوز یک ساعت تا رسیدن به رودخانه مانده بود که دود اردوگاه را دیدند
آلود  هاي گل وقتی آب. شد ي دریایی در دور، اما هر چه جلوتر رفتند بلندتر می و چمنزار آمد، گنگ مثل زمزمه
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ها و تلق تلق فلز را تشخیص  ي اسب درخشید، دیگر صداي مردها، شیهه مندر را دیدند که زیر خورشید می
  .شان نکرده بود ي خود قشون آماده اهدهبا این وجود نه صدا نه دود هیچ کدام براي مش. دادند می

ها به تنهایی چندین فرسنگ امتداد  ردیف اسب. هزاران آتش طبخ غذا هوا را از دود کمرنگی پر کرده بودند
دوات ا. ها البد یک جنگل قربانی شده بود براي درست کردن این همه تیرك براي برافراشتن پرچم. داشت

هاي متحرك و  ها و برج ي رزها صف کشیده بودند؛ منجنیق ر جادهي چمنزا ي عظیمی در حاشیه محاصره
ها زیر آفتاب درخشش  نوك فوالدي نیزه. هایشان بلندتر از قد انسانی روي اسب بود هایی که چرخ دژکوب

ها  هاي ابریشمی از میان علف ها و لردها مثل قارچ هاي شوالیه خیمه. سرخی داشت، انگار به خون آغشته بودند
مردهایی با نیزه و مردهایی شمشیر به دست، مردهایی با کاله فلزي و پیراهن زنجیري، زنانی که دنبال . ه بودروئید

هایی که  انداختند، گاریچی فروختند، کماندارانی که زه می شان را می افتادند و وسوسه اردوگاه راه می
رساندند، مالزمینی که شمشیر تیز  پیام میهایی که  ها، پیک ها پشت خوك چران راندند، خوك حیواناتشان را می

وقتی از پل . کردند هاي بد قلق را آرام می هاي چابکشان، مهترهایی که اسب ها سوار اسب کردند، شوالیه می
این همه «: گذشتند که بیتربریج اسمش را از آن گرفته بود، سر وندل مندرلی اظهار نظر کرد اي می سنگی قدیمی

  ».ندازه سرباز ترس به دل می

  ».درسته«: کتلین موافقت کرد

گاردن همه جا به چشم  رز طالیی هاي. هاي جنوب با رنلی بیعت کرده بودند به نظر تقریباً تمام شوالیه
ها بود، نقش  ي نیزه ي سربازان و خدمتکارها، روي تالطم ابریشم سبزي که زینت دهنده روي سینه: خورد می

. هاي خاندان تایرل آویزان بودند هاي پسرها و برادرها و عموها و عموزاده بسته روي سپرهایی که بیرون خیمه
هاي بلوط  هاي قرمز و سبز فاسوي، شکارچی لرد تارلی، برگ کتلین همچنین روباه و گل خاندان فلورنت، سیب

  .هاي سیاه و نارنجی مالندورها به چشمش خورد ها، پروانه هارت، درناي کرین اوك

هایشان را برافراشته بودند؛ پرچمدارهاي خود رنلی، قسم خورده به  دهاي استورم پرچمسمت دیگر مندر، لر
سبز لرد استرمونت دریایی پنروز و الکپشت  هاي قلمهاي برایس کرون،  کتلین بلبل. خاندان برتیون و استورمز اند

تایی برایش ناشناس بودند؛ شناخت، چند  با این وجود به ازاي هر سپري که می. ي سبز را تشخیص داد روي زمینه
هاي خانه به دوش و سوارهاي  تر که به پرچمدارها قسم خورده بودند و شوالیه اهمیت هاي لردهاي کم نشان

  .مزدور که اطراف رنلی برتیون جمع شده بودند تا از او پادشاهی واقعی بسازند، نه فقط به اسم
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ي او، هیوالي چرخداري از جنس  ترین برج محاصره تفعمر. شان در اهتزاز بود پرچم خود رنلی باالتر از همه
ترین پرچم جنگی پیچ و تاب  در اوج آن بزرگ. اش را با پوست حیوانات پوشانده بودند بلوط بود که بدنه

اي که براي پوشاندن چند تاالر کافی بود، طالیی درخشان، و  خورد که کتلین به عمرش دیده بود؛ پارچه می
  .جهید ها روي آن با غرور می رتیونگوزن تاجدار سیاه ب

  »شنوید؟ چه خبره؟ بانوي من، این صداها رو می«. هالیس مولن به او نزدیک شد

اي با شیب کم به سمت ردیفی از  از تپه» .کنن تشویق می«... فریاد، شیهه اسب، تلق تلق فوالد و. گوش داد
تر و  گذشتند، جمعیت انبوه ها می قتی از میان آنو. هاي روشنی داشتند رفتند که همگی رنگ ها در اوج می خیمه

  .و آن وقت کتلین دید. صداها بلندتر شدند

  .ي آزادي در جریان بود اي کوچک، مبارزه در پایین، زیر دیوارهاي سنگی و چوبی قلعه

اي صدها و شاید هزاران نفر بر. ها دورش برافراشته شده بودند ها و ایوان اي پاك شده بود، پرچین محوطه
هاي شکسته هر طرفش  هاي زره و نیزه از ظاهر زمین که گلی و چاك برداشته بود و تکه. تماشا جمع شده بودند

کمتر از بیست . اش نزدیک بود پخش بودند، مشخص بود که از شروع یک روز یا بیشتر گذشته، اما حاال خاتمه
زدند، تماشاچیان و جنگجویان سقوط کرده  کردند و ضربه می شوالیه سوار اسب مانده بودند، به هم حمله می

پوش به هم خوردند و سوارانشان در میان انبوهی از فلز و  دید که دو اسب تماماً زره. کردند تشویقشان می
ي وافري داشت که بدیهیات را بلند  عالقه» .یه مسابقه«: هال مولن اعالم کرد. گوشت اسب سرنگون شدند

  .بگوید

اي با شنل رنگین کمان روي اسب برگشت و با تبري دسته  شوالیه» .وه، چه عالیا«: سر وندل مندرلی گفت
اي زد که سپر مردي را که دنبالش بود خرد کرد و او را در حالی که پایش به رکاب گیر کرده بود از  بلند ضربه

  .اسب انداخت

اگه افرادتون لطف  لیدي استارك،«: سر کولن گفت. کرد فشردگی جمعیت مقابلشان پیشرفت را دشوار می
  ».برم داشته باشند و اینجا منتظر بمونند، شما رو به محضر پادشاه می

کرد تا در میان این غوغاي مسابقه به  دستورش را داد، هر چند باید صدایش را بلند می» .هر چی شما بگید«
مرد ریش سرخی که . سر کولن اسبش را آهسته از میان مردم راند، کتلین پشت سرش آمد. ها برسد گوش آن
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ي آبی داشت  ي درشت هیکلی که زره کالهخود نداشت و روي سپرش گریفینی نشسته بود، به دست شوالیه
اي بود، گرز خارداري که با چنان تاثیر مهیبی  ي او الجوردي تیره زره. سرنگون شد و فریاد جمعیت بلند شد

  .ندان تارت را داشتچرخاند همان رنگ را داشت، اسبش نشان خورشید و ماه خا می

  ».رونت سرخ افتاد، لعنت«: مردي همراه فحش گفت

  .هاي او را خفه کرد و فریاد جمعیت باقی حرف» ...سازه لوراس کار آبی رو می«: یکی از همراهانش گفت

مالزمین به . کشیدند اش گیر افتاده بود، هر دو از درد فریاد می مرد دیگري سرنگون شده بود، زیر اسب زخمی
  .مک مرد شتافتندک

سوزه، اون وقت رنلی اینجا  دشمنان واقعی هر طرفمون هستند و نصف مملکت تو آتش می. این دیوانگیه
  .بره ش رو به دستش دادند از بازي جنگ لذت می نشسته و مثل پسري که اولین شمشیر چوبی

ها را  کتلین خیلی. ه غرق شده بودندي مردهاي میدان در مبارز هاي نشسته در ایوان به همان اندازه لردها و لیدي
لرد ماتیس . هایشان مهمان ریورران شده بودند پدرش با لردهاي جنوبی روابط زیادي داشت و خیلی. شناخت می

زیر او لیدي . اش شاخه گسترده بود تنه تر از همیشه بود، درخت طالیی خاندانش روي نیم تر و سرخ روون چاق
بین،  بود و سمت چپش لرد رندل تایرل از هورن هیل بود که شمشیرش، هارتاوکهارت باریک و ظریف نشسته 

  .شناخت شناخت و بعضی را اصالً نمی ها می دیگران را تنها از روي نشان. از پشت صندلیش آویزان بود

  .کرد خندید و تماشا می ي جوانش می در میانشان، شبحی با تاج طالیی نشسته بود، همراه ملکه

رنلی به خوش . ي رابرت بود ه لردها با چنان شوقی دور او جمع شده بودند؛ او تولد دوبارهتعجبی نداشت ک
هاي آبی  قیافگی رابرت بود؛ دراز اندام و چهار شانه، همان موهاي به رنگ زغال، ظریف و صاف، همان چشم

اي از  بود، حلقهطالي ظریفی . اش بود اش برازنده روي پیشانی سبکتاج . آالیش خوشرنگ، همان لبخند بی
رزها که به شکل نفیسی دور هم چیده شده بودند؛ در جلوي حلقه، سر گوزنی از یاقوت سبز تیره نشسته بود، 

  .هایش نیز طالیی بودند هایش طالیی و شاخ چشم

اش دوخته شده  هاي طالیی روي سینه گوزن تاجدار پیراهن مخمل سبز پادشاه را نیز مزین کرده بود، با رشته
: گاردنی بود دختري که جایگاه باال را با او شریک بود نیز هاي. گاردن هاي هاي ها با رنگ نشان برتیون بود؛
ها مالتی است که اتحاد عظیم  دانست که ازدواج آن کتلین می. ي جوان او، مارجري، دختر لرد میس تایرل ملکه
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هاي  تر از راب نبود، خیلی زیبا بود، چشم گرنلی بیست و یک ساله بود، دختر بزر. دارد جنوبی را سرپا نگه می
. هایش ریخته بود هاي شلی روي شانه اي داشت که در حلقه هاي مجعد قهوه لطیف آهو و انبوهی از زلف
  .لبخندش دلنشین و خجول بود

. دي با رداي رنگین کمان از زین افتاد و پادشاه همراه بقیه تشویق کر در میدان، مرد دیگري در برابر شوالیه
  .ملکه با هیجان دست زد» !گاردن هاي! لوراس! لوراس«

حاال تنها چهار مرد در میدان مانده بودند و شکی نبود که پادشاه و عوام . کتلین برگشت که آخرش را ببیند
تا به حال با سر لوراس تایرل مالقات نکرده بود، اما حتی در دوردست شمال نیز . طرفدار چه کسی هستند

اي بود و  ي نقره نریان سفید بلندي با زرهسر لوراس سوار . شد ها تعریف می ي گل هاي شوالیه هاي دالوري داستان
  .بودریخته تاجی از رزهاي طالیی از وسط کالهخودش به پایین . جنگید با تبر دسته بلند می

از . ي آبی تاختند ي با زره هایشان مهمیز زدند و به سمت شوالیه به اسب. ها با هم متحد شدند دو نفر از باقیمانده
اش درست به روي صورت یکی  ي آبی محکم افسار کشید، با سپر شکسته الیهشدند که شو دو طرف نزدیک می

در یک چشم بهم زدن، یکی از . از مردها کوبید و اسب سیاهش لگد انداخت و با سم فوالدیش به مرد دیگر زد
 ي آبی سپرش را به زمین انداخت تا شوالیه. شد مبارزین از اسب پرت شده بود و دیگري روي زمین کشیده می

رسید که تاثیري روي  وزن فوالد به نظر نمی. ها به سمتش تاخت ي گل دست چپش آزاد شود، و آن وقت شوالیه
  .داشت وقار و سرعت حرکات سر لوراس داشته باشد، شنل رنگین کمان پشت سرش تاب برمی

. فرستادند هاي فلزي به هم اسب سیاه و سفید مثل عاشقین رقص محصول دور هم چرخیدند، سوارانشان بوسه
آوري راه  هر دو سالح کند بودند، اما هنوز سر و صداي چندش. تبر دراز برق زد و گرز چرخ برداشت

سر لوراس پشت سر هم ضربه . شد ي آبی بدترین سهم از ضربات نصیبش می بدون سپر، شوالیه. انداختند می
داد، اما هر وقت  جواب را با گرز می حریف» !گاردن هاي«: هاي او ریخت و جمعیت فریاد زدند روي سر و شانه

هاي  سپر سبز او نشان سه رز طالیی داشت اما زخم. گرفت سپر میبا شد، سر لوراس جلویش را  توپ نزدیک می
ي آبی خورد و گرز را از چنگش پرت کرد، جمعیت مثل حیوانی  ي تبر به دست شوالیه دسته. زیادي برداشته بود
  .ي نهایی بلند کرد ها تبرش را براي ضربه لي گ شوالیه. فحل هورا کشیدند

ي آبی کوبیده  ها به هم خوردند، تبر به روي صفحه سینه نریان. ي آبی اسبش را به سمت حریف راند شوالیه
ي تبر را گرفت، آن را از دست سر لوراس بیرون  ي آبی هر طور که بود با دستکش فلزیش دسته اما شوالیه... شد
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هایشان از  اسب. کردند ي بعد آن، داشتند سقوط می ریف با هم گالویز شده بودند و لحظهو ناگهان دو ح. کشید
ي  لوراس تایرل که در زیر بود، سهم عمده. ها با نیرویی استخوان شکن روي زمین افتادند هم دور شدند، آن
معیت بلندتر از آن بود غریو ج. ي آبی خنجر درازش را کشید و روبند تایرل را باز کرد شوالیه. ضربه نصیبش شد

  .تسلیم. هاي خونینش خواند که کتلین حرف سر لوراس را بشنود، اما روي لب

ي آبی تلو تلو خوران برخاست و خنجرش را به سمت رنلی برتیون دراز کرد؛ سالم قهرمان در مقابل  شوالیه
وقتی کالهخودش را برداشتند، . ي مغلوب کمک کنند مالزمین با شتاب به میدان دویدند که به شوالیه. پادشاه

توانست به  پسر می. تر بود حداکثر دو سال از راب بزرگ. کتلین از دیدن اینکه چقدر جوان است جا خورد
اش  هایش تمرکز نداشت و خون از میان موهاي ژولیده زیبایی خواهرش باشد، ولی لبش زخمی شده بود، چشم

  .شد قاطعانه گفت چکید، براي همین نمی می

  ».بیایید جلو«: شاه رنلی به قهرمان گفتپاد

ي شکوهمند آبی آن قدر هم با شکوه نبود؛ همه جایش زخم  از نزدیک، زره. به سمت ایوان لنگ لنگان رفت
. هاي گرز و پتک، خش دراز به جا مانده از شمشیر، خوردگی لعاب صفحه سینه و کالهخود برداشته بود، دندانه

چند صدایی . فتنش معلوم بود که مرد داخل زره نیز ضربات زیادي تحمل کردهاز طرز راه ر. شنلش پاره بود
ي آبی جلوي پادشاه  شوالیه. اما اکثراً ساکت بودند» !خوشگله! خوشگله«: و عجیب که» !تارت«: تشویق کردند

  .کرد کالهخود صدایش را گنگ می» .اعلیحضرت«. زانو زد

. ون ادعا داشتتشما درست همون چیزي هستید که پدر«. صداي رنلی از این طرف میدان به گوش رسید
  ».اما هیچ کدوم به این شباهت نداشته... یکی دو بار از اسب افتادن سر لوراس رو دیدم

اش دوخته  ها روي جلیقه رز تایرل» .از اسب انداختن درستی نبود«: کماندار مستی که نزدیکشان بود نق زد
  ».ایین کشیدکلک زشتی بود، پسره رو پ«. شده بود

  »سر کولن، این مرد کیه و چرا این قدر منفوره؟«: کتلین به همراهش گفت. شد جمعیت داشت متفرق می

  ».استار هستند ایشون برین اهل تارت، دختر لرد سلوین ایون. چون مرد نیست، بانوي من«. سر کولن اخم کرد

  »دختر؟«. کتلین بهت برش داشت
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چند جلوي صورتش نه، از ترس اینکه مبادا مجبور بشن با بدنشون از این هر ... گن بهش برین خوشگله می«
  ».حرفی که زدند دفاع کنند

ي بیتربریج اعالم کرد؛ آخرین نفر بین صد و شانزده  شنید که پادشاه رنلی لیدي برین از تارت را فاتح مبارزه
اگه . هر چی مایلید از من درخواست کنیدبه عنوان قهرمان، اجازه دارید «. شوالیه که سوار اسب باقی مانده بود

  ».کنم در توانم باشه، اجابتش می

یکی از . اعلیحضرت، تقاضاي این افتخار رو دارم که عضو گارد رنگین کمان شما باشم«: برین پاسخ داد
گذارم، هر جا برید در کنارتون هستم و شما رو از هر  شم و زندگیم رو در اختیار شما می هفت نفر شما می
  ».کنم گزندي حفظ می

  ».بلند شید و کالهخودتون رو بردارید. پذیرفته شد«

  .ي رنلی را انجام داد و وقتی کالهخودش برداشته شد، کتلین حرف سر کولن را متوجه شد خواسته

... ي سنجاب، انبوه کثیفی از کاه بودند و صورتش موهایش به مانند النه. به تمسخر... گفتند به او خوشگله می
عریض و زمخت ... ریاي دختري جوان، اما بقیه هاي با اعتماد و بی مان برین درشت و خیلی آبی بودند، چشمچش

هزاران . هاي درشتش انگار ورم داشتند هایش فاسد و بیرون زده بودند، دهانش زیادي گشاد بود، لب بود، دندان
ترحم به قلب کتلین . سته بودها و پیشانیش پخش بود و دماغش بیش از یک بار شک کک مک روي گونه

  شد؟ تر از زن زشت پیدا می روي زمین موجودي بد بخت. نشست

ي او را برید و به جایش شنل رنگین کمان را بست، برین تارتی آن  ولی با این وجود وقتی رنلی بند شنل پاره
زندگی من «: طع گفتلبخند صورتش را روشن کرد و با صدایی مغرور و قا. رسید قدر هم بد بخت به نظر نمی

براي » .خورم از امروز، من سپر شما هستم، به خدایان قدیم و جدید سوگند می. در اختیار شماست، اعلیحضرت
نگاه کردن به رنلی سرش را خم کرده بود؛ حداقل یک کف دست از او بلندتر بود، هر چند رنلی تقریباً همقد 

  .برادرش بود؛ تماشاي طرز نگاه او دردناك بود

» .خوام ي صحبت می اجازه«. پولزي از اسبش پایین پرید و به ایوان نزدیک شد سر کولن گرین» !اعلیحضرت«
  ».افتخار دارم که لیدي استارك رو به محضرتون بیارم، قاصد پسرشون راب، فرمانرواي وینترفل«. زانو زد
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ب پیاده شد و به کنار سر کولن کتلین از اس» .فرمانرواي وینترفل و پادشاه شمال، سر«: کتلین تصحیح کرد
  .آمد

. ي جوانش رو کرد به ملکه» .لیدي استارك؟ خیلی خوشحال شدیم«. پادشاه رنلی ظاهراً تعجب کرده بود
  ».مارجري عزیزم، ایشون لیدي استارك وینترفل هستند«

تون  تهبه خاطر از دست رف. خیلی به اینجا خوش اومدید، لیدي استارك«: دختر با ادب دلپذیري گفت
  ».متاسفم

  ».لطف دارید«

وقتی بارانداز . بینن خورم که لنیسترها سزاي قتل شوهرتون رو می بانوي من، بهتون قسم می«: پادشاه فرمود
  ».فرستم پادشاه رو گرفتم، سر سرسی رو براتون می

  ».ماگه خبردار بشم که عدالت اجرا شده برام کافیه، سرور«گردونه؟  و این کار ند رو بهم برمی

  ».و وقتی به محضر پادشاه میاید باید زانو بزنید. اعلیحضرت«: برین آبی با تشر تصحیح کرد

اگه . لرد رنلی تاج به سر داره، پسر من هم داره. ي سرور و حضرت خیلی کمه، بانوي من فاصله«: کتلین گفت
کدومشونه، اما به نظرم مسائل ها بایستیم و بحث کنیم که کدوم لقب سزاوار  تونیم اینجا بین گل مایلید، می

  ».تري براي گفتگو داریم واجب

. خوب گفتید، بانوي من«. بعضی از لردهاي رنلی با شنیدن این حرف غرولند کردند، اما پادشاه فقط خندید
هال  بهم بگید پسرتون کی قصد داره به هارن. ها هست وقتی جنگ تموم شد وقت کافی براي این حضرت گفتن

  »لشکر بکشه؟

ترین چیزي را از  لین تا وقتی که نفهمیده بود این پادشاه دوست است یا دشمن، قصد نداشت کوچکتک
  ».من در جلسات جنگی پسرم شرکت ندارم، سرورم«. تحرکات راب افشا کند

  »کش چکار کرده؟ با شاه. به شرط اینکه چند لنیستر براي من باقی بذاره، شکایتی ندارم«

  ».ن اسیرهجیمی لنیستر در ریوررا«
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  .ظاهراً لرد ماتیس روون خوشش نیامده بود» هنوز زنده است؟«

  ».تره به نظر دایرولف از شیر مهربان«: رنلی با سردرگمی گفت

  ».تر از دریا تر از لنیستر مثل اینه که بگیم خشک مهربان«: لیدي اوکهارت با لبخند تلخی زمزمه کرد

. گویی مشهور بود اکستري کوتاه زبري داشت و به ركلرد رندل تارلی ریش خ» .گم ضعف من بهش می«
تر بود که لرد راب خودش شخصاً براي اداي احترام به محضر  کنم لیدي استارك، ولی شایسته ادبی نمی بی«

  ».اومد، نه اینکه پشت دامن مادرش قایم بشه پادشاه می

  ».کت در مسابقهپادشاه راب درگیر جنگه سرورم، نه شر«: کتلین با ادب سردي جواب داد

پیشکاري را احضار کرد که یونیفرم » .با احتیاط برید لرد رندل، متاسفانه حریف نیستید«. رنلی لبخند زد
لیدي کتلین . یه جا براي همراهان بانو پیدا کن و رسیدگی کن که کامالً راحت باشند«. استورمز اند را داشت

اش رو در اختیارم  چون لرد کسول لطف کرده و قلعهبهش احتیاجی ندارم، . چادر شخصی منو خواهند داشت
ي افتخاره که شریک غذا و شراب ما بشید، امشب لرد  بانوي من، وقتی استراحت کردید، برام مایه. گذاشته

ي من خالص  صبرانه منتظره که از شر قشون گرسنه متاسفانه حضرت لرد بی. جشن وداع. کسول مهمانی داده
  ».بشه

  ».صحیح نیست اعلیحضرت، من هر چی دارم مال شماست«: د کسول بود اعتراض کردمرد نزاري که الب

  »شما دختر دارید؟. کرد گفت، تعارف رو قبول می هر وقت کسی اینو به برادرم رابرت می«: رنلی گفت

  ».دو تا. بله، اعلیحضرت«

رنلی دستش را دراز » .وامخ ي عزیزم تنها زنیه که می ملکه. پس خدایان رو شکر کنید که من رابرت نیستم«
زنیم،  بعد از اینکه فرصت تجدید قوا داشتید باز هم حرف می«. کرد که به مارجري در برخاستن کمک کند

  ».لیدي کتلین

اگه «. رنلی عروسش را به سمت قلعه هدایت کرد و پیشکارش چادر ابریشمی پادشاه را به کتلین نشان داد
  ».نید، بانوي منچیزي الزم داشتید، کافیه درخواست ک
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تر از  چادر بزرگ. تصورش براي کتلین مشکل بود که چه چیزي ممکن است الزم داشته باشد که فراهم نباشد
هاي خز، تشت چوبی و  تشک پر، مالفه: ها بود و هر نوع وسایل آسایش فراهم بود اتاق نشیمن اکثر مهمانخانه

هاي راحتی چرمی، میز  ي دادن سرماي شب، صندلیمسی که براي دو نفر جا داشت، چندین منقل براي فرار
هاي  اي متناسب، صندوقچه هاي نقره هاي هلو و گالبی و آلو، تنگ شراب با فنجان نگارش با قلم و دوات، کاسه

هاي رنلی، کتاب، نقشه، صفحات بازي، یک چنگ، کمان بلند و تیردانی پر، دو شاهین  چوبی پر از لباس
تعجبی نداشت . کرد این رنلی چیزي از خودش دریغ نمی. ها ترین سالح اي از نفیس شکاري با دم سرخ، مجموعه

  .کرد که قشونش این قدر آهسته حرکت می

ي پادشاه سرپا آویزان بود؛ صفحات سبز جنگلی، با بندهایی که روکش طال داشتند،  کنار ورودي، زره
داخته شده بود که کتلین انعکاس خودش فوالد طوري برق ان. هاي طالیی عظیمی داشت کالهخود شاخ گوزن

ي زنی  چهره. ي عمیق سبزي به خودش خیره شده بود دید؛ انگار خودش از اعماق برکه را روي صفحه سینه می
. شد خودش را غرق غصه کند؟ سریع صورتش را برگرداند، از شکنندگی خودش خشمگین بود می. مغروق

ي  پوشید که شایسته شست و لباسی می خاك را از موهایش میباید . ي خودش را بخورد فرصت نداشت که غصه
  .ضیافت یک پادشاه باشد

هاي همراه کتلین، او را به قلعه مشایعت  وود، سر پروین فري و باقی اشرافزاده سر وندل مندرلی، لوکاس بلک
هاي  روي نیمکت لینگفتند، اما براي افراد کت به تاالر بزرگ لرد کسول تنها به خاطر احترام بزرگ می. کردند

بین لرد ماتیس روون سرخ چهره و سر جان فاسوي که از . هاي خود رنلی جا پیدا شد شلوغ بین شوالیه
کرد، لرد ماتیس  گویی می سر جان بذله. هاي سیب سبز بود، به کتلین جایی روي سکو اختصاص داده شد فاسوي

  .شدهاي کتلین  مودبانه جویاي وضع سالمت پدر و برادر و بچه

مثل بانوها لباس نپوشیده بود، بلکه تجمالت . به برین تارتی در انتهاي میز باال جایی اختصاص داده شده بود
ي مخمل گلی و نیلی، شلوار و چکمه و کمربند ظریف شمشیر، و شنل  تنه ها را انتخاب کرده بود؛ نیم شوالیه

هاي  اش را پنهان سازد؛ دست توانست زشتی میاما هیچ پوششی ن. از پشتش آویزان بودکه رنگین کمان جدیدش 
نمود؛ لگن عریض  بدون زره، بدنش بدقواره می. ها بزرگ کک مکی، صورت عریض پهن، بیرون زدگی دندان

از هر حرکتش مشخص . خورد ها عضالنی و برآمده ولی روي سینه چیزي به چشم نمی هاي درشت، شانه و اندام
شد و  زد که سوالی پرسیده می فقط وقتی حرف می. کشد ست و از آن رنج میبود که برین از این موضوع آگاه ا

  .داشت به ندرت چشم از غذایش برمی
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ها  در حالی که خواننده. گاردن نزده بود اي هاي اي به محصول افسانه جنگ صدمه. غذا به حد وفور فراهم بود
وابیده در شراب شروع کردند و با ماهی لذیذ زدند، خوردن را با هلوي خ بازها معلق می خواندند و آکروبات می

هاي  قرص. اي که شکمش با قارچ و پیاز پر شده بود ادامه دادند سودي که برشته شده بود و جوجه ظریف نمک
هایی که پر بودند  ي عظیم و کاسه ها و غازهاي برشته هایی از شلغم و ذرت و لوبیا، خوك اي، تل بزرگ نان قهوه

هایی پر از شیرینی از  براي دسر، خدمتکارهاي لرد کسول سینی. بجو و جو داشتاز سوپ آهوئی که آ
هاي عسلی و تارت  ي، کیک لیمو به شکل رز، بیسکویترقلعه آوردند؛ قو کرمی و تک شاخ شک ي آشپزخانه

  .اي هاي پنیر خامه تمشک، مرباي سیب و ورقه

قوي بودن محتاج بود ضعف نشان دادن به صالح غذاي چرب حال کتلین را به هم زد، اما وقتی این همه به 
دست چپ رنلی عروس جوانش و دست . خیلی کم خورد و مردي را تماشا کرد که خیال پادشاهی داشت. نبود

اي از ماجراجویی بد  جز بانداژ سفید کتانی دور پیشانی، سر لوراس هیچ نشانه. راستش برادر عروس نشسته بود
بدون غبار نبرد، نگاهش . ع همان قدر خوش قیافه بود که کتلین ظنین شده بودبه واق. فرجام امروزش نداشت

به جاي شنلی که . برد ایش آن قدر انبوه بود که هر زنی رشک می هاي قهوه ي زلف سرزنده و هوشمند بود، توده
رنلی که در مسابقه پاره شده بود جدیدش را پوشیده بود؛ همان ابریشم راه راه خوشرنگ گارد رنگین کمان 

  .گاردن را داشت ي رز طالیی هاي گیره

گذاشت، یا خم  اي منتخب در دهان مارجري می پادشاه رنلی هر چند وقت یک بار با نوك خنجرش لقمه
. ها و اعتمادش بود سر لوراس بود بوسید، اما کسی که شریک شوخی اش را خیلی سبک می شد و گونه می

خندید و از ته  زیاد می. رسید برد، اما پرخور یا مست به نظر نمی ت میپادشاه مشخص بود که از غذا و شراب لذ
  .گرفت دل، و با لردهاي بلند مرتبه و دخترهاي پیشخدمت یکسان گرم می

دانست به سالمتی  زیاد نوشیدند و بلندتر از چیزي که کتلین شایسته می. ها ادب کمتري داشتند بعضی از مهمان
کردند که کدامشان اول به باالي  لرد ویلوم، جاشوا و الیاس با حرارت بحث میپسرهاي . هم جام بلند کردند

لرد وارنر دختر خدمتکاري را روي زانویش خوابانده بود، گردنش را . دیوارهاي بارانداز پادشاه خواهد رسید
ي چنگی کرد، رو گایارد سبز که خودش را خواننده تصور می. گشت زد و با دست زیر پیراهنش را می لیس می
سر تانتون، یکی از . خواند که بعضاً وزن و قافیه داشتند کشید و ابیاتی در مورد گره زدن دم شیرها می ناخن می

شاید . هاي فاسوي، روي میز رفت و قسم خورد که سندور کلگان را در نبرد تن به تن خواهد کشت سیب سرخ
  .پاهایش را روي ظرف سس گذاشته بود کردند، ولی سر تانتون یکی از دیگران قسم را جدي تلقی می
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زره حلبی طالیی رنگی پوشیده بود و . اوج حماقت وقتی رسید که دلقک چاقی جست و خیز کنان وارد شد
سرانجام . بین میزها یک کوتوله را دنبال کرد و با چوب به سرش زد. ي شیر داشت کاله کاموایی به شکل کله

کش  معلومه اعلیحضرت، من بچه«: دلقک گفت. زند رادرش را میخواست بداند که چرا ب پادشاه رنلی می
  ».هستم

  .و خنده در تمام تاالر بلند شد» .کشه، دلقک احمق اون شاه«: رنلی گفت

  ».شون خیلی جوانند همه«. کنار کتلین، لرد روون به این شادمانی نپیوست

ها به دومین سالگرد نامگذاري  گل ي دنت کشت، شوالیه وقتی رابرت پرنس ریگار را در تراي. درست بود
موقع غارت بارانداز پادشاه . شد بیشتر پیدا میچندان در میان سایرین، خیلی کم کسی با سن . خودش نرسیده بود

. هنوز دستشان به خون آلوده نشده. شیرخوار بودند و وقتی بیالن گریجوي جزایر آهن را شوراند پسر بچه بودند
هنوز برایشان . که سر روبار را تهییج کرد که چند خنجر را به هوا بیندازد و بچرخاندلرد برایس را تماشا کرد 

. دیدند تر، همه آن را به عنوان فرصتی براي کسب افتخار و غنیمت می اي در مقیاس بزرگ یک بازي بود، مسابقه
  .کردند میي پسرها خودشان را نامیرا تصور  ها بودند و مثل همه پسرهایی که مست آوازها و قصه

وقتی رابرت و ند و جان ارن علیه ایریس » .کنه، همون طور که ما رو کرد جنگ پیرشون می«: کتلین گفت
  ».سوزه دلم براشون می«. تارگرین قیام کردند او دختر بود، وقتی جنگ تمام شد زن شده بود

و شهوت، بله، اون . ی و خندهجوان و نیرومند هستند، پر از زندگ. چرا؟ بهشون نگاه کنید«: لرد روون پرسید
چرا . دم گیرند، بهتون قول می هاي زیادي نطفه می امشب حرامزاده. دونن باهاش چکار کنن قدر که نمی

  »دلسوزي؟

  ».هاي تابستان هستند و زمستان در راهه چون اونا شوالیه. چون دوام نداره«: کتلین با غصه پاسخ داد

براي امثال ما زمستان هرگز . کنید لیدي کتلین، اشتباه می«. او زل زد اش به هاي آبی همرنگ زره برین با چشم
ها  در ترانه. ها همیشه تابستانه کنند و در ترانه سرایی می اگه در جنگ بمیریم، مطمئناً برامون ترانه. رسه نمی

  ».تابه ها همه دلیرند، بانوها همه زیبا هستند، و خورشید همیشه می شوالیه

رسه دخترم، زودتر از چیزي که  براي تو هم می. براي من وقتی اومد که ند مرد. رسه ي ما می زمستان براي همه
  .آمد این جواب را به او بدهد دلش نمی. کنی فکر می
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  »زنید؟ با من قدم می. کنم باید هوا بخورم لیدي کتلین، احساس می«: کتلین را صدا کرد. پادشاه نجاتش داد

  ».افتخارمه مایه«. کتلین فوراً برخاست

نباید بدون محافظ . م رو بپوشم اعلیحضرت، یک لحظه بهم فرصت بدید که زره«. برین نیز برخاسته بود
  ».باشید

ي قشون خودم امنیت نداشته باشم، یه شمشیر  ي لرد کسول در محاصره اگه وسط قلعه«. پادشاه رنلی لبخند زد
  ».کنم اگه الزمت داشتم، احضارت می. و بخور بشین. حتی شمشیر تو، برین... ده چیزي رو تغییر نمی

هر «. ي شدیدتري بود این حرف براي دخترك ظاهراً از چیزي که امروز بعد از ظهر دریافت کرده بود ضربه
رنلی بازوي کتلین را گرفت و به خارج تاالر . ي پکر نشست برین با قیافه» .چی شما دستور بدید، اعلیحضرت

بانی گذشتند که قوز کرده بود و او چنان با دستپاچگی فوراً خبردار ایستاد که کم از کنار نگه. هدایتش کرد
  .ي مرد زد و به شوخی از موضوع گذشت رنلی به روي شانه. اش را بیندازد مانده بود نیزه

تن وقتی شروع به باال رف. هاي یک برج هدایت کرد پادشاه از دري کوتاه او را به پله» .از این طرف، بانوي من«
  »سر باریستان احتماالً پیش پسر شما در ریورران نیست؟«: کردند، گفت

  ».ي گارد شاهنشاهی بود نه، دیگه پیش جافري نیست؟ فرمانده«: سردرگم جواب داد

بهم گفتن موقع ترك . لنیسترها بهش گفتن که زیادي پیر شده و رداش رو به تازي دادن«. رنلی سر تکان داد
ردایی که امروز برین تصاحب کرد، اونی بود که . خورده که به خدمت پادشاه واقعی درمیادبارانداز پادشاه قسم 

وقتی در . براي سلمی نگه داشته بودم، به این امید که شاید شمشیرش رو براي خدمت به من تقدیم کنه
  ».گاردن پیداش نشد، فکر کردم شاید به ریورران رفته باشه هاي

  ».ما اونو ندیدیم«

چند پله باال » .ند لنیسترها خیلی ابله. امیدوارم بالیی سرش نیومده باشه. ، درسته، اما هنوز مرد خوبی بودپیر بود«
شب مرگ رابرت، من به شوهر شما صد سرباز تعارف کردم و اصرار کردم جافري رو تحت اختیار «. رفتند

  ».بود که من مدعی سلطنت بشماگه گوش کرده بود، االن نایب السلطنه بود و احتیاجی ن. خودش دربیاره

  .الزم نبود به کتلین بگویند» .ند قبول نکرد«
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من نیروي کافی نداشتم که به تنهایی اقدام کنم، پس . کنه هاي رابرت محافظت می قسم خورده بود که از بچه«
گذاشت بعد  نمیدونم که ملکه  اگه مونده بودم، می. اي جز فرار نداشتم وقتی لرد ادارد جواب رد بهم داد، چاره

  ».برادرم زیاد زنده بمونم

  .کردي، شاید هنوز زنده بود اگه مونده بودي و از ند حمایت می: کتلین به تلخی فکر کرد

اما حاضر نبود ... دونم دوست وفاداري براي رابرت بود، می. شوهر شما رو خیلی دوست داشتم، بانوي من«
. ها رسیده بودند به باالي پله» .خوام بهتون چیزي نشون بدم این طرف، می. گشت گوش کنه و از تصمیمش برنمی

  .اي را هل داد و روي سقف قدم گذاشتند رنلی در چوبی

هاي اطرافش پست و مسطح بودند  ي لرد کسل آن قدر ارتفاع نداشت که بشود به آن برج گفت، اما زمین قلعه
زمین را مثل ستارگانی . دید کرد آتش می اه میهر طرف که نگ. دید و کتلین از هر طرف تا چندین فرسخ را می

اگه دوست دارید بشمارینشون، «: رنلی آهسته گفت. سقوط کرده پوشانده بودند و مثل ستارگان پایانی نداشتند
پرسم امشب چند آتش دور ریورران  ازتون می. وقتی سپیده از شرق بدمه شمردنشون هنوز تموم نشده. بانوي من
  »روشنه؟

شهامت شمردن . شنید کرد می اي را که از تاالر بزرگ به میان شب نفوذ می گنگ موسیقی کتلین صداي
  .ستارگان را نداشت

حاال که . بهم گفتن که وقتی پسرتون از تنگه گذشت بیست هزار سرباز پشت سرش بودند«: رنلی ادامه داد
  ».ه باشهدنت بهش پیوستند، شاید چهل هزار نفر در اختیار داشت فرمانرواهاي تراي

اي رو در جنگ از دست دادیم و یه تعداد دیگه براي مراقبت از محصول  نه، به هیچ وجه این قدر نیست، عده
  .رفتند

میس تایرل با ده هزار نفر . من اینجا دو برابر اون تعداد رو دارم و این تنها بخشی از قواي منه«: رنلی گفت
ها با تمام نیروشون  دي در استورمز اند دارم، و خیلی زود دورنیي نیرومن گاردن مونده، سربازخانه دیگه در هاي

استون رو در اختیار داره و حاکم لردهاي دریاي  و برادرم استنیس فراموش نشه که درگون. شن به من ملحق می
  ».باریکه
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رده از آنچه قصدش را داشت لحن تندتري به کار ب» .ظاهراً شما کسی هستید که استنیس رو فراموش کرده«
  .بود

و نه . شه انگیزي می استنیس پادشاه نفرت. بذارید رك باشیم، بانوي من«. رنلی خندید» منظورتون ادعاشه؟«
ترسن، اما تعداد کسانی که دوستش دارن  ذارن، حتی ازش می به استنیس احترام می. اینکه احتمال داره بشه

  ».شماره انگشت

هیچ کدوم از شما بتونه ادعایی نسبت به تخت آهنی داشته باشه، اون اگه . تر شماست با این حال، برادر بزرگ«
  ».کس لرد استنیسه

. منتظر جواب نماند» بهم بگید برادرم رابرت چه حقی نسبت به تخت آهنین داشت؟«. رنلی شانه باال انداخت
پیش، پسرهاي دوم و هاي صد سال  زدند، ازدواج ها می ها و تارگرین هایی از نسبت خونی بین برتیون آه، حرف«

با دست به » .رابرت سلطنت رو با پتک جنگیش برد. براي هیچ کس جز استادها اهمیتی نداشت. دخترهاي ارشد
خب، این هم ادعاي من، به «. هایشان از افقی تا افق دیگر را روشن کرده بود هایی اشاره کرد که آتش اردوگاه

ور که پدرش از رابرت حمایت کرد از من حمایت کنه، اگه پسرتون همون ط. خوبی هر چی که رابرت داشت
تونه هر طور که مایله  می. کنم با کمال میل، تمام امالك و القابش رو تائید می. بینه که من قدر نشناس نیستم می

تونه لقب پادشاه شمال رو داشته باشه، به شرط اینکه  حتی اگه دوست داشته باشه می. در وینترفل حکومت کنه
ها رو  این... پادشاه تنها یه کلمه است، اما بیعت، وفاداري، خدمت. م کنه و منو به عنوان سرورش قبول کنهزانو خ

  ».باید داشته باشم

  »و اگه قبول نکنه که اینا رو به شما تقدیم کنه؟«

شه  میتر ن از این واضح. من قصد دارم پادشاه باشم، بانوي من، اون هم نه پادشاه یه قلمروي تکه تکه شده«
. سیصد سال پیش، یه استارك وقتی دید که امیدي به پیروزي نیست جلوي اگان اژدهاساالر زانو زد. گفت

» ...ما. شه وقتی با من متحد بشه، جنگ دیگه خاتمه یافته محسوب می. پسر شما هم باید عاقل باشه. خردمندانه بود
  »چه خبر شده؟«. بوداش را جلب کرده  چیزي توجه. رنلی ناگهان حرفش را قطع کرد

آن پایین در حیاط، سواري با کالهخود بالدار اسبش . کشند گفت که در آهنین را باال می غژ غژ زنجیرها می
  »!فوراً به پادشاه خبر بدید«. هاي در رد شود را که کلی کف کرده بود واداشت که از زیر میخ
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  ».من اینجام، سر«. هاي دیوار رفت رنلی باالي یکی از دندانه

ما . از استورمز اند. شد اومدم با تمام سرعتی که می«. سوار با مهمیز زدن به اسبش جلوتر آمد» .اعلیحضرت«
  »...سر کورتنی باهاشون وارد جنگ شده، اما. محاصره شدیم، اعلیحضرت

  ».شدم هال رو ترك کرده بود خبردار می اگه لرد تایوین هارن. غیر ممکنه... ولی«

حاال به خودش پادشاه استنیس . هاي شماست لرد استنیس جلوي دروازه. نیستند، اعلیحضرتاینا لنیسترها «
  ».گه می
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کنارش، . اسبش را به زور مهمیز از نهر خروشان رد کرد و باران به صورتش شالق زد

زاغ . ي کل مورمونت زیر لب به هوا فحش داد و کاله ردایش را جلو کشید فرمانده
پرهایش را سیخ کرده بود، به آب کشیدگی و بد اخالقی خود خرس  اش روي شانه

جان با دلخوري . کرد اي از پرندگان مرده در اطرافشان بلند می هاي خیس را مثل دسته وزش باد برگ. پیر بود
  .فکر کرد که کدوم جنگل اشباح، بیشتر شبیه جنگل غرق شده است

او حتی در هواي خوب سوارکار ماهري نبود و شش روز . اشدامیدوار بود که سم از آخر ستون عقب نمانده ب
وزید، آب را درست به  وقتی باد می. هاي پنهان بارندگی زمین را خطرناك کرده بود؛ پر از گل نرم و سنگ

شد با باران  ریخت، یخی که ذوب می در جنوب، دیوار االن داشت شر شر آب می. کرد هایشان فرو می چشم
پیپ و وزغ در اتاق نشیمن کنار آتش نشسته . ریخت ها و جویبارهایی پایین می در ورقه شد و گرم مخلوط می

لباس پشمی خیسش . شد اش می جان حسودي. نوشیدند دار می بودند، قبل از شام فنجان پشت فنجان شراب ادویه
کرد و از ماهی  هایش از وزن زنجیر و شمشیر شدید درد می به بدنش چسبیده بود و خارش داشت، گردن و شانه

  .و گاو دودي و پنیر سفت خسته شده بود

خرس پیر اعالم . اش کرد جلوتر صداي لرزان بوق شکاري بلند شد، صداي ریزش مداوم باران تقریباً خفه
: هاي بزرگش را یک باز زد و نالید زاغش بال» .خدایان لطف داشتند؛ کرستر هنوز اونجاست. بوق باکول«: کرد

  .پرهایش را سیخ کرد و دوباره» .ذرت«

بعد هفت . دید حاال با چشم خودش می. اش را از برادرهاي سیاه زیاد شنیده بود جان تعریف کرستر و قلعه
ي خالی، همه واهمه داشتند که محل زندگی کرستر را به همان متروکی و مردگی سایرین خواهند یافت،  دهکده

حداقل زیر . هاش برسه پیر باالخره به جواب بعضی از سوال شاید خرس. اما ظاهراً از این بال حفظ شده بودند
  .مونیم بارون نمی

: به خرس پیر گفت. وود قسم خورد که کرستر علی رغم شهرت نامطبوعش دوست نگهبانان است تارن اسمل
 گذروندید کنم، اما شما هم اگه نصف عمرتون رو تو این جنگل نفرین شده می اون مرد نصفه خله، انکار نمی«

. اي نداره کنه و به منس ریدر عالقه ها دریغ نمی با این وجود، هیچ وقت آتشش رو از گشتی. شدید ن طور مییهم
  ».ذاره مشورت خوبی در اختیارمون می

 جان
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دایون گفت که کرستر . هامون رو در اختیارمون بذاره، من راضیم اگه غذاي داغ و فرصت خشک کردن لباس
. دارها و شیاطین است یشاوندهاي خودش را کشته و شاید همکار بردهمتجاوز و بزدل و دروغگوست، خو

  ».ده، بوي سرد و بدتر، اون آدم بوي سردي می«: اش را روي هم زد و اضافه کرد هاي چوبی جنگلبان پیر دندان

و به افسرها گوشزد کن که هیچ . جان، در ستون عقب برو و خبرش رو پخش کن«: لرد مورمونت دستور داد
ها فقط اون قدر حرف بزنن  مردها باید مراقب دستشون باشن و با این زن. خوام گرفتاري با همسرهاي کرستر نمی

  ».که مطلقاً الزمه

نریختن باران روي صورت خوشایند بود، هر . جان اسبش را از راهی که آمده بودند برگرداند» .بله، قربان«
صف به طول نیم فرسنگ در میان . کرد شد انگار گریه می رد میاز کنار هر کس که . چند براي مدتی کوتاه بود

در وسط ردیف تدارکات، چشمش به سمول تارلی افتاد که زیر کالهی گشاد، روي زین . جنگل امتداد داشت
تاپ تاپ باران روي سقف . کشید سوار اسب بارکشی بود و یکی دیگر را دنبال خودش می. قوز کرده بود

روباه تو قفسشون «: جان صدا زد. قرار باشند و غار غارشان بلند بود ها بی که زاغ ها باعث شده بود قفس
  »انداختی؟

نه، فقط از بارون بدشون . آه، چطوري جان«. ي کالهش سرریز شد سم سرش را بلند کرد و آب از کناره
  ».میاد، مثل ما

  »اوضاع چطوره، سم؟«

  ».هنوز چیزي منو نکشتهولی «. پسر چاق هر طور که بود لبخند زد» .خیسه«

  ».ده کنار آتشش بخوابیم اگه خدایان لطف داشته باشند، اجازه می. ي کرستر راهی نمونده تا قلعه. خوبه«

کنه و  با دخترهاي خودش ازدواج می. گه کرستر وحشی ترسناکیه زده می اد ماتم«. سم با تردید به او نگاه کرد
. و دایون به گرن گفته که تو رگش خون سیاه داره. کنه مطیع هیچ قانونی نیست جز اونایی که خودش وضع می

  .گوید دارد میچه هان متوجه شد که ناگ» ...مادرش یه وحشی بود که با یه گشتی خوابید، پس اون یه حر

به اسب کوچکش که » .قبالً شنیدمش. تونی اون کلمه رو بگی، سم می. حرومزاده است«: جان با خنده گفت
انگار » .هاي کرستر مراقب رفتارت باش اطراف زن. باید سر آتن رو پیدا کنم«. هاي مطمئنی داشت مهمیز زد قدم

  ».وقتی اردو زدیم. زنیم بعداً در موردش حرف می«. یاز داشتدر این زمینه سمول تارلی هشدار ن
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سر آتن که مرد کوچک با صورت نحیفی بود، . آمد رساند قراول می خبر را به آتن ویترز که همراه پس جان
. رحمانه او را از توان انداخته بود رسید و باران بی در کسل بلک نیز همیشه خسته به نظر می. همسن مورمونت بود

  ».اند هاي زینم هم از زخم زین شاکی هام نم کشیدند و زخم استخون. چه خبر خوشایندي«: جان گفت به

. تري را برگزید در راه بازگشت، جان از ستون در حال پیشروي جدا شد و از میان انبوه جنگل راه کوتاه
رسید ریزش مداوم  می طبیعت سبز مرطوب، صداي انسان و اسب را بلعید و به زودي تنها صدایی که به گوش

جان از . اواسط بعد از ظهر بود، ولی جنگل به تاریکی وقت غروب بود. باران روي برگ و درخت و سنگ بود
هاي خاکستري و سبز، و درختان  هاي عظیم، کاج هاي آب راهش را پیدا کرد، از میان بلوط ها و چاله میان صخره

بانی باالي سر بافته بودند و مدتی از چک چک  ها سایه شاخهبعضی جاها . ي سیاه داشتند گذشت آهنی که تنه
گذشت که صاعقه آن را خشکانده بود و  وقتی از کنار شاه بلوطی می. یافت دایم باران روي سرش خالصی می

گوست، «: صدا زد. ها را شنید اش روییده بودند، صداي خزیدن چیزي در میان بوته رزهاي وحشی سفید روي تنه
  ».پیشمگوست، بیا 

گرن نیز سواره همراهش . اش بود ي خاکستري اما کسی که از میان جنگل درآمد، دایون سوار بر اسب ژولیده
هایی گماشته بود که مواظب حرکتشان باشند و نزدیک شدن هر  بان خرس پیر در هر طرف ستون دیده. بود

  .فره فرستاده بودها را دو ن حتی اینجا هم خطر نکرده بود و گروه. دشمنی را خبر دهند

هایش از چوب تراشیده شده بودند و  دایون لبخندي از بلوط به نمایش گذاشت؛ دندان» .آه، تویی لرد اسنو«
  »گرگت رو گم کردي؟. فکر کردم آدرها سراغ پسره و من اومدن«. شدند درست جفت نمی

وقتی اردوي شب را . شد گوست دوست نداشت همراه ستون مسافرت کند، اما زیاد دور نمی» .رفته شکار«
  .کرد ي کل پیدا می ي فرمانده زدند جان را کنار خیمه می

  ».گن ماهیگیري تو این هوا بهش می«: دایون گفت

  ».گفت بارون براي رشد محصول خوبه مادرم همیشه می«: گرن با امیدواري گفت

که آدم دیگه الزم نیست خودش بهترین چیز همچین بارونی اینه . بله، یه محصول خوب از شبنم«: دایون گفت
  .اش را به هم زد و صدایشان را درآورد هاي چوبی دندان» .رو بشوره

  ».باکول کرستر رو پیدا کرده«: جان گفت
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هاي کرستر نگردید، متوجه  ها حواستون باشه که اطراف زن شما جوون«. دایون خندید» گمش کرده بود؟«
  »شدي؟

  »خواي، دایون؟ دت میشون رو براي خو همه«. جان لبخند زد

کرستر ده تا انگشت و یه کیر داره، براي همین بیشتر از یازده . شاید«. هایش را به هم زد دایون باز دندان
  ».شه متوجه کم شدن چند تاشون نمی. تونه بشماره نمی

  »واقعاً چند تا زن داره؟«: گرن پرسید

هاي خودت وصلت کنی کار سختی  اگه با بچهخب، . شه، برادر بیشتر از چیزي که به عمرت نصیب تو می«
  ».اینم جونور تو، اسنو. نیست

موي سفیدش زیر باران کامالً خیس شده . داشت گوست دمش را باال گرفته بود و کنار اسب جان قدم برمی
اسب گرن از بوي او پس کشید؛ با . کرد که جان متوجه نشده بود از کجا درآمد چنان آرام حرکت می. بود

جان به » .همراهم بیا، گوست«. شدند حضور دایرولف مضطرب می درها  گذشت بیش از یک سال، اسبوجود 
  .ي کرستر تاخت سمت قلعه

اي سنگی پیدا شود، اما در ذهنش نوعی برج ساخته شده با الوار روي  کرد این طرف دیوار قلعه هیچ فکر نمی
آنچه به جایش پیدا کرد، تلی از زباله، . داشتاي کم ارتفاع تصور کرده بود که خندق و حصار چوبی  تپه

تاالر دراز و . شد گفت لیاقت این اسم را دارد اي بود که نمی خوکدانی، آغلی خالی و تاالر کاهگلی فاقد پنجره
اي بود که ارتفاعش در حد یک تپه نبود و در  کل مجموعه روي بلندي. ارتفاع بود، سقفش خاکی بود کم

هایی که آب در  اي از روي شیب به پایین جریان داشتند و از حفره جویبارهاي قهوه. دي سدي خاکی بو محاصره
باران از نهر سیل . زد ریختند که به سمت شمال دور می سد دفاعی به وجود آورده بود به نهر خروشانی می

  .آلودي ساخته بود گل

ي حیوان سوار  مرتفع جمجمه هایی ي بازي را پیدا کرد که دو طرفش روي تیرك در جنوب غرب، دروازه
شدند ملحق شد،  جان وقتی به کسانی که وارد می. خرسی در یک سمت، قوچی در سمت دیگر: کرده بودند

هاي جارمن باکول و  در داخل، گشتی. ي خرس باقی مانده هایی از گوشت روي جمجمه متوجه شد که هنوز تکه
چندین بچه خوك در میان . افراشتند ها را برمی بستند و خیمه ها را به خط می وود اسب بعضی از افراد تارن اسمل
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نزدیکشان دختر کوچکی که زیر باران کامالً لخت بود از . کثافات دور سه ماده خوك عظیم جمع شده بودند
زاري حیوان زیر و هولناك بود، تقریباً به . بستند تا سالخی شود دو زن پاهاي خوکی را می. چید باغچه هویج می

ها  شان داد، آن چت فحش. هاي چت در جواب شروع کردند به پارس کردن تازي. ي انسان شباهت داشت ضجه
وقتی چشمشان به گوست افتاد، . هاي کرستر متقابالً پارس کردند غریدند و قاپ زدند، یک جفت از سگ

ها  ثل جان توجهی به آندایرولف م. ها بندشان را پاره کردند و گریختند، سایرین غریدند و فاصله گرفتند بعضی
  .نکرد

خب، به سی نفر از ما جاي خشک و گرم : جان بعد از اینکه خوب تاالر را دید زد با خودش فکر کرد
تر از آن بود که دویست مرد جاي خواب داشته باشند، پس بیشترشان مجبور  کوچک. رسه، شاید تا پنجاه نفر می
هاي پر از آب تا مچ پا تبدیل کرده بود و  ان نصف محوطه را به چالهو کجا بمانند؟ بار. شدند که بیرون بمانند می

  .انگیز دیگري در پیش بود شب حزن. رفت نصف دیگر گلی بود که آدم در آن فرو می

ها را از سم اسب پاك  شد، او داشت گل وقتی جان پیاده می. زده سپرده بود ي کل اسبش را به اد ماتم فرمانده
بهتره گرگه رو بیرون بذاري، به نظر . گفته بهش ملحق بشی. لرد مورمونت در تاالره«: ادبه جان خبر د. کرد می

خب، راستش رو بخواي من اون قدر . هاي کرستر رو بخوره اون قدر گرسنه است که ممکنه یکی از بچه
اون تو . رسم برو، من به اسبت می. هاي کرستر رو بخورم، به شرط اینکه گرم سرو بشه م که یکی از بچه گرسنه

به «. اي از گل خیس را از زیر سم اسب درآورد گلوله» .گرم و خشکه، الزم نیست بهم بگی، من دعوت نشدم
  »نظرت این گل شبیه گه نیست؟ شاید این تپه تماماً از گه کرستر ساخته شده باشه؟

  ».خب، اون طور که شنیدم خیلی وقته که ساکن اینجاست«. جان لبخند زد

  ».برو پیش خرس پیر. نیستیبا مزه «

جان خم شد که . ي کرستر از دو تکه پوست آهو تشکیل شده بود قلعه درِ» .گوست، اینجا بمون«: دستور داد
هاي ارشد قبل از او وارد شده بودند و  دو دوجین از گشتی. ها رد شد سرش به تاق کوتاه نخورد و از میان پوست

هایشان جمع شده  هایی از آب دور چکمه چاله. رکز کف خاکی تاالر بوددور چاله آتشی ایستاده بودند که در م
باران از . هوا پر بود از دود، ولی همچنان شرجی مانده بود. داد تاالر بوي دوده، فضوالت و سگ خیس می. بود

تنها یک اتاق وجود داشت، به همراه بالکنی براي خوابیدن که با دو . کرد سوراخ دود روي سقف نفوذ می
  .شد به آن رسید نردبان می
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مضطرب مثل یک دوشیزه : آورد روزي که وینترفل را ترك کرده بود چه احساسی داشت جان به خاطر می
به گوشه و کنار تاالر بد بو و کثیف نگاهی انداخت و به . اما مشتاق دیدن عجایب و اسرار پشت هر افق جدید

حیف که پیپ و وزغ این همه . هایش را آب انداخت دود تند چشم. خودش گفت خب، این هم یکی از عجایب
  .دادند چیز را از دست می

حتی . را داشتاختصاصی کرستر مشرف به آتش نشسته بود؛ تنها کسی که مزیت نشستن روي صندلی 
ي او وراجی  ي کل مورمونت نیز مجبور بود روي نیمکت مشترك بنشیند، همراه زاغش که روي شانه فرمانده

. چکیدند ي وصله خورده و چرم خیس براقش می من باکول پشت سر ایستاده بود، قطرات از زرهجار. کرد می
  .دوزي سمور سر جارمی مرحوم، کنار او ایستاده بود ي سنگین و شنل با حاشیه وود با زره تارن اسمل

یب ي از پوست گوسفند کرستر و ردایش که از دوختن چندین پوست به هم درست شده بود، ترک جلیقه
به . ي سنگینی بود که برق طال داشت هاي کلفتش حلقه گذاشت، ولی دور یکی از مچ اي به نمایش می فقیرانه

اش داشت سفید  رسید، هر چند دیگر به زمستان عمرش رسیده بود و توده موهاي خاکستري نظر مرد مقتدري می
داد و یکی از  سنگدلی را به او میریخت، ظاهر آدم  اش می دماغ تختش و دهانی که بزاق از گوشه. شد می

ي پیر در مورد قومی وحشی افتاد  هاي ننه جان به یاد قصه. این هم یک وحشی. هایش را از دست داده بود گوش
کرستر که ظاهراً داشت از فنجانی تراشیده از سنگ، آبجوي زرد رقیقی . نوشیدند ي انسان خون می که با جمجمه

  .نیده بودها را نش شاید قصه. نوشید می

» .راستش رو بخواي اصالً دلم براش تنگ نشده. بنجن استارك رو سه ساله که ندیدم«: گفت به مورمونت می
ي آهو به  هاي ژنده هایی که پوستین پلکیدند، زن ها می نیم دوجین توله سگ سیاه و چند تایی خوك بین نیمکت

  .کردند زدند، هویج و پیاز به داخل دیگ خرد می کردند، آتش را باد می هاي شراب را پخش می تنشان بود جام

به آن لگد زد . سگی دور پایش چرخید و بو کشید» .شد باید سال پیش از اینجا رد می«: وود گفت تارن اسمل
  .و وق زنان دورش کرد

  ».گشت که همراه گرد و ویل جوان ناپدیده شده بود بن دنبال سر وایمار رویس می«: لرد مورمونت گفت

داد زیر سقف من بخوابه، با  غرورش اجازه نمی. تر نبود ها بزرگ بچه اشرافی از این توله. ، اون سه تا یادمهبله«
اخمش را متوجه » .هاي درشت دنبالش راه افتادن هاي من با همین چشم ولی زن. ي سیاهش اون شنل سمور و زره

ي خامی به  ش گفتم با همچین فرماندهبه. کنن گرد گفت چند متجاوز رو تعقیب می«. ترین زن کرد نزدیک
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. تر بود هاش از من کوتاه گوش. گرد با وجودي که کالغ بود آدم چندان بدي نبود. نفعشونه که اونا رو نگیرن
اون هم سرما کوتاه . گن که دیگه سر نداره حاال بهم می«. کرستر خندید» .شون کرده بود، مثل من سرما کوتاه

  »کرد؟

آن . روي برف سفید را به خاطر آورد و لگدي که تیان گریجوي به سر مرده زده بود جان پاشیدن خون سرخ
ها  در راه بازگشت، جان و راب مسابقه داده بودند و شش توله دایرولف را در میان برف. مرد ترك خدمتی بود

  .هزار سال پیش. یافته بودند

  »وقتی سر وایمار از پیشتون رفت، مقصدش کجا بود؟«

شراب را سر کشید » .ها دارم تري از ثبت رفت و آمد کالغ از قضا من کارهاي مهم«. ه باال انداختکرستر شان
کمی شراب و یه تبر تازه . هاي سخت اینجا نمونده بود شراب جنوبی خوب براي شب«. و فنجان را کنار گذاشت

به همسرهایش نگاه » .ون دفاع کنممال خودم کند شده، فایده نداره، چند زن دارم که باید ازش. خوره به دردم می
  .کرد که در جنب و جوش بودند

اگه دوست داشته باشید، به چند مرد بسپارم که شما رو به . تون کمه و تنهائید اینجا عده«: مورمونت گفت
  ».جنوب تا دیوار مشایعت کنند

سر مورمونت گشود و داد  اي بلند پشت هاي سیاهش را مثل یقه بال. زاغ ظاهراً از این نقشه خوشش آمده بود
  ».دیوار«: زد

و اونجا چکار باید بکنم، «. اي فاسد به نمایش گذاشت هاي قهوه میزبانشان لبخند کریهی زد، دهانی پر از دندان
  ».کنه کرستر به کسی خدمت نمی. پیشخدمت آشپزخونه باشم؟ ما اینجا مردم آزادي هستیم

  ».شن بادهاي سرد دارن بلند می. اینجاستدوران بدي براي تنها زندگی کردن در «

به . بهشون بگو، زن«. گذشت گرفت کرستر مچ زنی را که از کنارش می» .هاي من عمیقه ریشه. بذار بلند شن«
  ».لرد کالغ بگو چقدر راضی هستیم

ردن بهتر آزاد زندگی ک. داره کرستر ما رو در امان نگه می. ي ماست اینجا خونه«. هاي نازکش را لیسید زن لب
  ».از بردگیه
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  ».بردگی«: زاغ زمزمه کرد

اي هستید که  هاي زنده شماها اولین قیافه. اي که رد شدیم متروکه بوده هر دهکده«. مورمونت به جلو خم شد
حیوانات . دونم مردن یا فرار کردن یا اسیر گرفته شدن، نمی... اثري از اهالی نیست. از زمان ترك دیوار دیدیم

ي تنها چند فرسنگ از  هاي بن استارك رو به فاصله و قبل از اون، جسد دو تا از گشتی. یچی نموندهه. همین طور
. ریخت هایی که ازشون خون نمی رنگ پریده و سرد بودند، با دست سیاه و پاي سیاه و زخم. دیوار پیدا کردیم

جارمی رایکار رو کشت و اون شون سر  یکی. ولی وقتی اونا رو به کسل بلک بردیم، شب بلند شدند و کشتند
رم یه چیزهایی از زمان زنده بودنشون یادشون بود، اما از انسانیت یگ یکی سراغ من اومد، که ازش نتیجه می

  ».هیچی براشون نمونده بود

ما اینجا همچین مشکلی «. دهان زن مثل غار صورتی مرطوبی باز ماند، اما کرستر تنها باد به دماغ انداخت
من مومن هستم و . اي زیر سقف من تعریف نکنید هاي شیطانی شم همچین داستان و ازتون ممنون می... نداشتیم

هر چند یه تبر تیز تازه به دردم . دونم چطور به قبر بفرستمشون ها بیان، می اگه وایت. خدایان حافظ من هستند
  ».ز هم شراب و عجله کنبا«. به پشت ساق همسرش زد و او را شتابان دنبال دستور فرستاد» .خوره می

ها چطور، سرورم؟ از پادشاهتون  ها نداشتید، ولی از طرف زنده دردسري از طرف مرده«: جارمن باکول گفت
  »چه خبر؟

  ».پادشاه، پادشاه، پادشاه! پادشاه«: زاغ مورمونت داد زد

اخمش را » چکار؟خوان  مردم آزاد پادشاه می. پادشاه پشت دیوار«. کرستر به آتش تف کرد» منس ریدر؟«
این . تونم بهتون بگم، اگه دلم خواست خیلی چیزها در مورد ریدر و کارهاش می«. معطوف مورمونت کرد

کرد، اینجا رو هم متروکه  اگه مردي بودم که در برابر امثال ریدر سر خم می. هاي خالی کار اونه دهکده
رو پس  مرد. رك کنم و بیام پاش رو ببوسمو تیه سوار فرستاد که بهم بگه باید پناهگاه خودم ر. دیدید می

شاید بتونم بهتون بگم کجا دنبال منس «. اشاره کرد» .به اون دیوار میخ شده. فرستادم، اما زبونش رو نگه داشتم
ظاهراً . اما فرصت کافی براي اون حرفا داریم«. اي دوباره همان لبخند قهوه» .دخواباگه دلم . ریدر بگردید

  ».هاي منو تموم کنید سقف من بخوابید و خوكخواید زیر  می

کردیم و زیادي آب  سریع پیشروي می. شیم سرورم از داشتن سقف خیلی ممنون می«: مورمونت گفت
  ».کشیدیم
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بالکن مال من و همسرهامه، . ها همین قدره م به کالغ نه بیشتر، عالقه. پس براي یک شب مهمون اینجا هستید«
ها  ي شما کالغ سیاه بقیه. براي بیست نفر گوشت و آبجو دارم، نه بیشتر. اتاق مال شما اما اگه خواستید تمام کف

  ».تونید خودتون دنبال دونه بگردید می

با کمال میل، غذا و شراب خودمون رو با شما شریک . ما آذوقه با خودمون آوردیم سرورم«: خرس پیر گفت
  ».شیم می

چشم،  ي شرابت رو می مزه«. اش را پاك کرد ریخته شده روي چانهکرستر با پشت دست پر از مویش بزاق 
  ».کنم هاي من دست دراز کنه، دستش رو قطع می هر مردي که به زن. یه چیز دیگه. کنم لرد کالغ، اینو قبول می

 و لرد مورمونت قاطعانه تائید کرد، هر چند چندان راضی به نظر» .سقف شما، قانون شما«: وود گفت تیان اسمل
  .رسید نمی

  ».کسی دارید که بتونه نقشه بکشه. پس توافق شد«. کرستر با غرولند مفتخرشان ساخت

  ».هاست سم عاشق نقشه«. جان جلو آمد» .تونه سم تارلی می«

بگو قلم و کاغذ . بعد اینکه غذاش رو خورد بفرستش اینجا«. مورمونت با دست عالمت داد که جلوتر بیاید
  ».پیشکش ما به میزبانمون. بگو تبر منو بیاره. نتالت هم پیدا ک. بیاره

  ».ها رو داره ي استارك این دیگه کیه؟ قیافه«: کرستر قبل از اینکه جان برود گفت

  ».مالزم و آجودان من، جان اسنو«

ها بخوابن، ظاهراً  خوان با زن مردها می«. کرستر جان را از سر تا پا برانداز کرد» پس که حرامزاده است؟«
خب، بدو و به «. با تکان دست جان را مرخص کرد» .کردم اینه کاري که من می. ه که همسر انتخاب کنهوقتش

  ».اي براي من نداره ت برس حرامزاده، و مطمئن شو که تبر اعال و تیز باشه، تیغ کند فایده وظیفه

ود که کنار در شد سر آتن ویترز وارد شد و کم مانده ب وقتی خارج می. جان تعظیم خشکی کرد و رفت
ها برافراشته شده  هر جاي محوطه خیمه. بیرون ظاهراً از شدت باران کاسته شده بود. پوست آهو به هم تنه بزنند

  .دید ها می هاي دیگري را زیر درخت جان نوك خیمه. بودند
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ره کرد؛ تبر ي مورمونت اشا به اسلحه» به وحشی تبر بدیم؟ چرا که نه؟«. داد ها غذا می زده به اسب اد ماتم
. ده خورم که پسش می قسم می«. اش تزئینات طالیی حک شده بود ي تیره تیغهروي جنگی دسته کوتاه که 

ي تبرها و شمشیرهامون رو بهش ندیم؟ از سر و صداشون موقع سواري  چرا همه. ي خرس پیر احتماالً تو جمجمه
باره؟ شاید  تو جهنم هم بارون می. ي جهنم روازهشه، مستقیم به د تر می بدون اونا حرکتمون سریع. خوشم نمیاد

  ».کرستر یه کاله خوب رو ترجیح بده

  ».خواد شراب هم می. خواد اون یه تبر می«. جان لبخند زد

خواد ما رو با اون تبر بکشه  اگه وحشیه درست و حسابی مست کنه، شاید وقتی می. ببین، خرس پیر زرنگه«
  ».گوش دارم، ولی فقط یه سر دارم من دو تا. فقط گوشمون رو قطع کنه

  ».گه کرستر دوست نگهبانانه وود می اسمل«

دونی؟ دشمنان ما جسد ما  فرق بین وحشی که دوست نگهبانانه و اونی که نیست رو می«: مالزم ترشرو گفت
چه دونم اون خرس  نمی. کنن ها ما رو در قبرهاي مخفی دفن می دوست. ذارن ها می ها و گرگ رو براي کالغ

اد با » مدت از دروازه آویزان بوده و کرستر قبل از اینکه صداي اومدن ما رو بشنوه چی به اونجا میخ کرده بود؟
  »اون تو خشکه؟«. ریخت باران روي صورت درازش به پایین می. شک به تبر نگاهی انداخت

  ».تر از این بیرون خشک«

اونایی که زیر سقفش .  تا صبح کسی متوجه من نشهاگه یواشکی برم تو، زیاد هم نزدیک آتش نشم، احتماالً«
  ».میرم کشه، ولی حداقل خشک می هستن زودتر می

  ».شک دارم کسی رو بکشه. ما دویست نفر. کرستر یه نفره«. خندید جان باید می

دوست ندارم منو . و در ضمن، تبر تیز خوب خیلی تعریف داره«. کامالً محزون مانده بود» .خوشحالم کردي«
پوستش خراش هم برنداشت، اما نرم شد و . یه بار دیدم که چطور با عصا به پیشونی یه مرد زدند. با عصا بکشن

خوبه که . اي بود، ولی مرگ زشتی داشت مرد خوش قیافه. ورم کرد، به بزرگی کدو، فقط رنگش بنفش بود
یسش آب باران را پشت سرش در حالی که رداي سیاه خ. اد سر تکان داد و برگشت» .دیم عصا بهشون نمی

  .ریخت دور شد می
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کرد که سم را کجا  به این فکر می. ها را تمام کرد و سپس به شامش فکر کرد جان اول غذا دادن به اسب
هایش در زمین فرو  دور تاالر به سمت فریاد دوید؛ چکمه» !گرگ«. تواند پیدا کند که فریادي از ترس شنید می
: کشید ستر به یکی از دیوارهاي گلی قلعه تکیه داده بود و سر گوست داد میهاي کر یکی از زن. رفت می
دایرولف با دهانش خرگوشی را گرفته بود و یکی دیگر که خونین و مرده بود » !نزدیک نشو، بهم نزدیک نشو«

  ».ازم دورش کنید، قربان«: زن وقتی جان را دید التماس کرد. جلوي پایش روي زمین بود

هایش شکسته بود، به پهلو روي  اي چوبی که میله فوراً فهمید که چه اتفاق افتاده؛ النه» .زنه نمی اي بهت صدمه«
دایرولف . جان سوت زد» .شکار زیاد گیر نیاوردیم. ش بوده حتماً گشنه«. هاي خیس افتاده بود چمن

  .هایش شکست، خرگوش را بلعید و پیش او آمد هاي ریز را بین دندان استخوان

دختري . تر بود از آنچه که جان در نگاه اول تصور کرده بود جوان. هایی نگران به او نگاه کرد چشمزن با 
. اش تا مچ گلی بودند اش را باران به صورت نحیفش چسبانده بود، پاهاي برهنه پانزده یا شانزده ساله، موهاي تیره

  »یکی از دخترهاي کرستري؟«: رسیدجان پ. ي حاملگی را داشت هاي مراحل اولیه بدن زیر پوستین نشانه

ي  اش را از گرگ حفظ کرد و با حال نزار کنار النه فاصله» .حاال زنشم«. زن دستش را روي شکمش گذاشت
  ».گوسفند برامون نمونده. ها رو تکثیر کنم خواستم این خرگوش می«. شکسته زانو زد

هر چند مطمئن نبود ... کرد او تقدیم میجان خودش سکه نداشت، وگرنه به » .کنن ها جبرانش می نگهبان«
  ».کنم فردا صبح با مورمونت صحبت می«. اي دارد ي نقره چه فایده ي مسی یا حتی سکه پشت دیوار چند سکه

  »...جناب لرد«. هایش را روي دامنش پاك کرد زن دست

  ».من لرد نیستم«

ها جمع شده  یز جلب کرده بود و دور آني دیگري را ن ي خرگوش، عده اما فریادهاي زن و صداي افتادن النه
باور نکن دختر، در محضر شخص لرد اسنو «: الرك که متولد جزایر خواهران و به پستی سگ بود گفت. بودند
  ».هستی

ي وینترفل و برادر  حرامزاده«: هایش را ترك کرده بود تا ببیند چه خبر است به تمسخر گفت چت که تازي
  ».پادشاه
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شاید اون تکه گوشت توي شکمت دهنش رو آب . کنه گرگ با طمع بهت نگاه میاون «: الرك گفت
  ».انداخته

  ».ترسونیدش دارید می«. برد جان لذت نمی

  .هایی بود که بیشتر صورتش را پوشانده بودند لبخند چت به زشتی جوش» .دیم نه، داریم بهش هشدار می«

  ».نیمما نباید با شما صحبت ک«: دختر ناگهان به خاطر آورد

  .دختر با شتاب دوید. دیر شده بود» .صبر کن«: جان گفت

وقتی دندان لخت کرد، الرك روي گل سر . تر بود الرك به خرگوش دوم دست دراز کرد، اما گوست سریع
دایرولف خرگوش را با دهانش برداشت و براي جان . بقیه خندیدند. اش افتاد خورد و روي باسن استخوانی

  .آورد

  ».الزم نبود دختره رو بترسونید«: ا گفته جان به آن

چت به خاطر از دست دادن موقعیت راحتش در کنار » .تو کسی نیستی که ما رو سرزنش بکنی، حرومزاده«
اگر جان موضوع سم تارلی را با ایمون . کرد، البته چندان هم غیر منصفانه نبود استاد ایمون جان را مالمت می
هاي بد اخالق، هنوز به پیرمرد نابینا رسیدگی  اي از تازي اي سر و کله زدن با دستهدرمیان نگذاشته بود، چت به ج

و اگه اون هیوالت همیشه نزدیکت نبود این ... ي کل نیستی ي کل باشی، اما فرمانده شاید عزیز فرمانده«. کرد می
  ».زدي قدر شجاعانه حرف نمی

  ».کنم برادرهام دعوا نمی من پشت دیوار با«: جان خونسردتر از احساسش پاسخ داد

  ».تو جزایر خواهران ما براي امثالش اسمی داریم. ترسه، چت ازت می«. الرك به روي زانو بلند شد

وقتی به . دور شد، گوست در کنارش آمد» .الزم نیست زحمت بکشی. ها رو شنیدم ي اون اسم من همه«
انگیز خیس تاریک  رسید، و شب حزن به زودي می غروب. دروازه رسید، باران به نم نم ضعیفی کاهش یافته بود

هر . شد ساختند، جنگل ظلمات می ابرها ماه و ستارگان و مشعل مورمونت را پنهان می. آمد دیگري به دنبالش می
  .کرد نبود شاشیدنی ماجراي خودش را داشت، هر چند به آن بدي که جان اسنو قبالً تصور می
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ي یک صخره علف و چوب خشک کافی براي روشن  ها زیر لبه از گشتیها، بعضی  زیر درخت ،پایین بلندي
هاي  ها سرپناه دیگران خیمه برافراشته بودند یا با پهن کردن رداهایشان روي شاخه. کردن آتش پیدا کرده بودند

  »سنو؟م خوشت میاد، لرد ا از قلعه«. اي لمیده بود ي بلوط مرده ي روي تنه غول در حفره. ابتدایی ساخته بودند

  »دونی سم کجاست؟ می. رسه گرم و نرم به نظر می«

مگه اینکه سم هم «. غول لبخند زد» .اگه به ویالي سر آتن رسیدي، زیادي دور شدي. همین راه رو ادامه بده«
  ».شه چه درختی می. براي خودش یه درخت پیدا کرده باشه

. که از کمان رها شده باشد به جلو جهید دایرولف مثل تیري. در آخر، گوست کسی بود که سم را پیدا کرد
ها غذا  اي که به جلو خم شده بود و پناهگاهی ساخته بود که کمی از باران درامان بود، سم به زاغ زیر صخره

پاهام توي «: انگیز اقرار کرد با حالی رقت. کردند هایش شاالپ شلوپ می کرد چکمه وقتی حرکت می. داد می
  ».اومدم، روي چاله قدم گذاشتم و تا زانو پایین رفتموقتی از اسب پایین . آبه

اگه زمین زیر صخره خیس . کنم چوب خشک جمع می. هات رو خشک کن هات رو دربیار و جوراب چکمه«
  ».و جشن بگیریم«. جان خرگوش را به سم نشان داد» .نباشه، شاید بتونیم آتش روشن کنیم

  »؟تو به تاالر نمیاي که به لرد مورمونت برسی«

گه که جاي منس ریدر رو بهمون نشون  کرستر می. خواد براش نقشه رسم کنی خرس پیر می. نه، ولی تو چرا«
  ».ده می

  .رسید که اشتیاقی براي مالقات با کرستر داشته باشد، هر چند به معناي آتشی گرم بود سم به نظر نمی» .اوه«

هاي افتاده را گشت  زیر شاخه. بال هیزم رفتجان دن» .پاهات رو خشک کن. ولی گفت اول غذات رو بخور«
با این . هاي خیس کاج را کنار زد تا آتشگیرها را پیدا کند هاي سوزن تر  را جمع کند و الیه هاي خشک تا چوب

ردایش را روي صخره آویزان کرد تا باران روي آتش کوچکش . ها کلی طول کشید وجود، جان گرفتن جرقه
  .ي داشته باشندنریزد و سرپناه جمع و جور
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فکر کنم بین «: با غصه گفت. هایش مشغول شد درآوردن چکمه هسم ب. زانو زد که پوست خرگوش را بکند
از خون و بقیه . شه ش عالی می خرگوش مزه«. هاي مورد نظر را تکان داد انگشت» .هام خزه رشد کرده انگشت

  »...هخب، یه خرد«. نگاهش را برگرداند» .چیزها اصالً شاکی نیستم

ها  جان الشه را به سیخ کشید، یک جفت سنگ را در دو طرف آتش گذاشت و تعادل غذایشان را روي آن
. داد به ضیافت شاهانه شباهت داشت خرگوش موجود نحیفی بود، اما بویی که موقع پختن می. برقرار کرد

ها را منعکس  نور شعلههاي سرخش  حتی گوست که چشم. کردند ها نگاه می هاي دیگر با رشک به آن گشتی
  ».تو سهمت رو خوردي«: جان یادآوري کرد. کرد کشید و با طمع نگاه می کرد، بو می می

اش  خرگوش کمی خام بود، اما مزه» کنن؟ ها تعریف می کرستر اون قدر وحشیه که گشتی«: سم پرسید
  »ش چه شکلیه؟ قلعه«. شگفت انگیز بود

ي کرستر چه دیده و  جان به سم تعریف کرد که در قلعه» .ارهي آتش د یه کوه آشغال که سقف و چاله«
  .شنیده

خوب بود، ولی بدم نمیاد ران «. لیسید هایش را می وقتی تعریف ماجرا تمام شد، تاریک شده بود و سم انگشت
  »بره ندیدي؟. ي نعناع و میخک و عسل کاملش، تنها براي من، با ادویه. بره بخورم

  ».وسفندي نبودآغل گوسفند بود، اما گ«

  »ده؟ چطور به افرادش غذا می«

. کنه دونم اینجا رو چطور حفظ می نمی. هاش و چند تا دختر کوچک من مردي ندیدم، فقط کرستر و زن«
راه رو پیدا . بهتره به تاالر بري و اون نقشه رو رسم کنی. ي گلی استحکاماتش تعریفی نداشت، تنها یه دیواره

  »کنی؟ می

هایش ایستاد، قلم و کاغذ برداشت و به دل  سم به هر زحمتی بود دوباره روي چکمه» .نیفتمها  اگه تو گل«
  .ریخت باران از کاله گشاد و ردایش می. شب زد
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جان کنار او دراز کشید، از گرماي . هایش گذاشت و کنار آتش به خواب رفت گوست سرش را روي پنجه
شاید امشب . ه آن قدر سرد و خیس که کمی پیش از این بودهسردش بود و خیس بود، اما ن. بدن او ممنون بود

  .خرس پیر چیزي بفهمه که ما رو به عمو بنجن راهنمایی کنه

وقتی حرکت کرد، . هاي خودش را جلوي صورتش در هواي سرد صبح دید نفس بخاربیدار که شد، 
راز کرد که ردایش را که از جان دست د. گوست رفته بود، آتش خاموش شده بود. هایش درد گرفتند استخوان

از زیر آن بیرون خزید و در وسط جنگلی . صخره آویزان بود کنار بزند، ولی دید که یخ زده و سفت است
  .کریستالی ایستاد

هر برگ علف از یاقوت تراشیده شده . زد رمق سحر روي هر شاخه و برگ و سنگی برق می نور صورتی کم
هاي گلی درخشش  حتی چاله. ها پوششی از شیشه داشتند ها و قارچ گل .ي آب الماس شده بود بود، هر قطره

  .ي نازکی از یخ درخشان بودند هاي سیاه برادرانش زیر الیه میان طبیعت براق سبز، خیمه. اي روشن داشتند قهوه

کند، شاید به این خاطر که دیشب  دید که به خواهرهایش فکر می. پس وجود جادو در پشت دیوار ثابت شد
شد، ولی  هایش پر اشک می نامید و از شگفتی چشم اي مسحور کننده می سنسا آن را منظره. خوابشان را دیده بود

  .کرد به هر چیز دست بزند کشید، سعی می دوید و از ذوق داد می آریا با خنده بیرون می

  .برگشت» لرد اسنو؟«. صداي زیر و خجولی را شنید

شنل سیاهی که . ي خرگوش دوال ایستاده بود داده بود، پرورش دهنده اي که جان را دیشب پناه روي صخره
جان فوراً تشخیص داد که شنل سم . دور خودش کشیده بود، برایش آن قدر گشاد بود که در آن غرق شده بود

  ».کنم، سرورم پسر چاقه بهم گفت که شما رو اینجا پیدا می«: چرا شنل سم رو پوشیده؟ دختر گفت. است

  .این اعتراف باعث شد که به شکل عجیبی احساس گناه بکند» .خاطر خرگوشه اومدي، اونو خوردیماگه به «

هایش  با دست» .ارزه زنه، به کرستر کمانی داد که صد خرگوش می ش حرف می لرد کالغ پیر، اونی که پرنده«
  »درسته، سرورم؟ شما برادر پادشاه هستید؟«. دور برآمدگی شکمش را گرفت

  »چرا اینجا اومدي؟. برادرم راب پادشاه شماله. ارك هستمتي ند اس من حرامزاده. برادر ناتنی«: اقرار کرد

  ».شنلش رو به من داد، تا کسی متوجه نشه که از شما نیستم. پسر چاقه، سم، گفت بیام پیش شما«
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  »شه؟ کرستر از دستت عصبانی نمی«

هاي مضطرب تندش در هوا یخ  نفس» .خوابه ظهر میتا وسط . پدرم دیشب خیلی از شراب لرد کالغ نوشیده«
خواست از صخره پایین بیاید، اما » .ها هستند کنن و پشتیبان ضعیف ها عدالت رو اجرا می گن پادشاه می«. زد می

. جان قبل اینکه بیفتد او را گرفت و کمک کرد که سالم پایین بیاید. یخ لیزش کرده بود و پاي دختر سر خورد
  »...کنم سرورم، التماس می«. منجمد زانو زد زن روي زمین

هاي کرستر صحبت  به ما دستور دادند با زن. برگرد به تاالر، نباید اینجا باشی. از من چیزي التماس نکن«
  ».نکنیم

  ».م اینه رید منو با خودتون ببرید، تنها خواسته فقط وقتی که می. الزم نیست باهام صحبت کنید، سرورم«

  .انگار چیز زیادي نبود. خواست میتنها چیزي که 

  ».زنه پدرم حاال نوزده تا داره، یکی کمتر ضرري بهش نمی. شم اگه خواستید زنتون می... من«

  ».دونی؟ و در ضمن، ما مهمون پدرت هستیم برادران سیاه قسم خوردن که هیچ وقت زن نگیرن، مگه نمی«

حق مهمان رو در . خوردید، کنار آتشش نخوابیدیدشما هیچ وقت سر میزش غذا ن. کردم نگاه می. شما نه«
  ».م باید برم من به خاطر بچه. اختیارتون نگذاشته، پس دینی به گردنش ندارید

  ».دونم من حتی اسمت رو نمی«

  ».اسم گله. گه گیلی بهم می«

وید این جواب را گ به یاد داشت که سنسا یک بار به او گفته بود هر بار که بانویی اسمش را به او می» .قشنگه«
ترسی،  از کرستر می«. کرد توانست به دختر کمکی بکند، اما شاید رعایت ادب خوشحالش می نمی. باید بدهد

  »گیلی؟

. کنه کنه و بعدش با اون ازدواج می اگه دختر باشه چندان بد نیست، چند سال رشد می. به خاطر بچه، نه خودم«
وقتی . کنه پدر پسرها رو به خدایان تقدیم می. دونه و این چیزها رو می گه که پسره، اون شش تا داشته اما نال می

براي همینه که گوسفندها رو به اونا داده، هر چند از . کنه و اخیراً زیاد اتفاق میفته وزه این کار رو می باد سفید می
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نگاهش » ...نکههاست، تا ای بعدش نوبت سگ. فقط اینکه دیگه گوسفندي نمونده. گوشت گوسفند خوشش میاد
  .ایین انداخت و شکمش را مالش دادرا پ

ي کرستر ندیده، هیچ مردي نیز جز خود کرستر  جان به خاطر آورد که هیچ پسري در قلعه» کدوم خدایان؟«
  .نبود

  ».هاي سفید سایه. اونایی که موقع شب میان. خدایان سرد«

آمد و وقتی با نوك  اي از ساق پایش باال می دست بریده. ي کل برگشته بود و ناگهان جان باز به برج فرمانده
مرد مرده به روي . ها باز و بسته شدند شمشیرش آن را دور انداخت، روي زمین پیچ و تاب خورد و انگشت

نوارهاي گوشت از زخم . نددرخشید اش می هاي آبی و متورمش چشم دریدهپاهایش برخاست، روي صورت 
  .بزرگ روي شکمش بیرون ریخته بود، ولی اثري از خون نبود

  »هاشون چه رنگیه؟ چشم«

  ».ها و به همون سردي به روشنی آبی ستاره. آبی«

  .گفت ها را دیده بود، کرستر دروغ می این دختر آن

  »...بري؟ فقط تا رسیدن به دیوار منو می«

هاي سفید و  ریم، و براي پیدا کردن این آدرها، این سایه ال منس ریدر به شمال میدنب. ما عازم دیوار نیستیم«
  ».ت پیش ما جاش امن نیست بچه. گردیم، گیلی ما دنبال اونا می. هاشون وایت

  ».شید وقتی جنگیدنتون تموم شد، از این راه باز هم رد می. گردید ولی برمی«. اش واضح بود ترس در قیافه

من فقط مالزمش . گی تصمیمش با خرس پیره، اونی که تو بهش لرد کالغ می«. نوز زنده بودیماگه ه» .شاید«
  ».شم به اختیار خودم نیست راهی که ازش رد می. هستم

ها از مردم  گن پادشاه می... من فقط. ببخشید که مزاحم شدم، سرورم«. شکست در صدایش مشهود بود» .نه«
هاي بزرگ سیاهی پشت سرش بال  شنل سم مثل بال. ناامید شده، گریخت» ...کنن و من فکر کردم حمایت می

  .زد می
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صد لعنت به : با دلخوري فکر کرد. دوام سحر ضایع شده بود جان رفتن او را تماشا کرد، لذتش از زیبایی کم
ها اینجا  تونستم بکنم؟ ما براي جنگیدن با وحشی به نظرش براي دختره چکار می. تو سم که اونو پیشم فرستادي

  .اومدیم، نه براي نجات دادنشون

جادو . دادند هایشان را کش می شدند، بدن هایشان خارج می مردهاي دیگر داشتند خمیازه کشان از سرپناه
کسی آتش . هاي عادي زیر نور خورشید در حال طلوع تبدیل شده بود دیگر محو شده بود، درخشش یخ به شبنم

جان ردایش . داد رسید و بوي گوشت خوك می ز میان درختان به مشامش میروشن کرده بود؛ بوي دود هیزم ا
کلو  ي نازك یخ را که در طی شب تشکیل شده بود شکست، سپس النگ را برداشت و روي صخره کوبید، الیه

منجمدي خودش را راحت کرد،  ي چند قدم دورتر، روي بوته. را برداشت و دستش را از میان بند شانه رد کرد
بعد آن بندهاي شلوار پشمی سیاهش را . کرد و هر جا به یخ خورد ذوبش کرد در هواي سرد بخار میشاشش 

  .بست و بو را دنبال کرد

هیک برشی از نان به دست جان داد که با . گرن و دایون جز برادرانی بودند که دور آتش جمع شده بودند
با ولع خورد . ش کرده بودند پر شده بودهاي ماهی دودي که با روغن خوك گرم گوشت خوك سوخته و تکه

  .آغوش شده هاي کرستر هم کرد دیشب با سه تا از زن و به الف زدن دایون گوش داد که ادعا می

  ».دیدم همچین کاري نکردي، وگرنه من می«: گرن با اخم گفت

  ».هم ندیديخرسه رو . دیدي؟ تو به کوري استاد ایمونی تو؟ می«. دایون با پشت دست روي گوش گرن زد

  »کدوم خرس؟ خرسی نبود؟«

شون وقتی بچه بودم برادرم رو  یکی. همیشه خرس هست«: اش گفت انگیز همیشگی اد با همان لحن تسلیم ماتم
. هاي خوبی بودن، بهتر از مال من دندون. هاي برادرم رو با بند چرمی دور گردنش انداخت بعدش دندون. کشت
  ».داشتندهام جز دردسر چیزي برام ن دندون

  »سم دیشب تو تاالر خوابید؟«: جان پرسید

دادند و برادرهام خر و پف وحشتناکی  زمین سخت بود، حصیرها بوي گند می. گم من بهش خوابیدن نمی«
. ولی جام گرم بود. گفتم، غرش هیچ کدومشون به ترسناکی براون برنار نیست ها می داشتم از خرس. داشتند

شاید . شون روي اون شاشید ردام تقریباً خشک شده بود، ولی یکی. رم اومدنوسط شب چند تا سگ باالي س
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هیچ دقت کردي که به محض اینکه یه سقف باالي سرم داشتم بارون قطع شد؟ حاال که . هم کار براون برنار بود
  ».ها عاشق اینن که روي من بشاشن خدایان و سگ. شه بیرون اومدم دوباره شروع می

  ».برم پیش لرد مورمونتبهتره «: جان گفت

برادران سیاه . هاي کم عمق و گل لیز شاید باران بند آمده بود، اما محوطه همچنان منجالبی بود از دریاچه
. جویدند هاي گوشت دودي می دادند و ورقه هایشان غذا می کردند، به اسب هایشان را جمع می داشتند خیمه

باکول سوار اسب از او . شدند ي حرکت می کردند و آماده یهاي جارمن باکول داشتند زین سفت م بان دیده
  ».شه خیلی زود الزممون می. ت رو تیز نگه دار جان، اون شمشیر حرامزاده«. استقبال کرد

شدند و  هاي شب دیگر داشتند خاموش می در داخل، مشعل. رسید به تاالر کرستر سهم کمی از نور روز می
با سه . زاغ مورمونت اولین کسی بود که متوجه ورود او شد. شوار بودتشخیص اینکه خورشید طلوع کرده د

یک دسته از موهاي جان را » ذرت؟«. کلو نشسته بود ي النگ هاي سیاه عظیمش، روي دسته ي بال ي آهسته ضربه
  .کشید

خرس پیر سر میز » .ي ذلیل مرده اعتنا نکن جان، همین حاال نصف گوشت خوك منو خورد به اون پرنده«
تبر جدید . خورد ي گوسفند می کرستر نشسته بود، همراه افسرهاي دیگر نان برشته و خوك و سوسیس روده
صاحبش در باال روي بالکن ولو . کرستر روي میز بود، تزئینات طالیش زیر نور مشعل درخشش محوي داشت

  »امروز چه جور هوایی داریم؟« .رسیدند ها بیدار و در تحرك بودند، به نیازهاي مهمانان می ي زن بود، اما همه

  ».سرد، ولی بارون بند اومده«

چیزي خوردي؟ غذاي . خوام یه ساعته راه افتاده باشیم می. ببین که اسبم زین شده و آماده باشه. خیلی خوبه«
  ».کرستر ساده است، اما شکم پر کنه

جان زاغ را از روي » .ردم، قربانبا افراد صبحانه خو«. ناگهان تصمیم گرفت که غذاي کرستر را نخواهد خورد
تونستی  می«. خرس پیر غرولند کرد. شرمانه رید ي مورمونت برگشت، بی پرنده به روي شانه. کلو پراند النگ

  .زاغ با غار غار جواب داد» .روي اسنو اون کار رو بکنی، به جاي اینکه براي من نگهش داري
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کرد که  دختر به او کمک می. خرگوش پیش گیلی ایستاده بودي  ي شکسته کنار النه. سم را عقب تاالر یافت
فکر کردم «. سم با رنجش نگاهی به جان انداخت. شنلش را بپوشد، اما وقتی چشمش به جان افتاد سریع دور شد

  ».کنی بهش کمک می

همون و چطور قراره همچین کاري بکنم؟ زیر شنل تو قایمش کنم و با خودمون بیارمش؟ ب«: جان با تشر گفت
  »...دستور داده بودند

» ...بهش گفتم. دونم ترس چه احساسی داره من می. ترسه دونم، اما اون می می«: سم با احساس گناه گفت
  .قورت داد

  »بریمش؟ چی؟ که ما با خودمون می«

  ».دار بشه قراره بچه«. هاي جان نگاه کند توانست به چشم نمی» .تو راه برگشت«. صورت سم سرخ تندي شد

کنی خرس پیر اجازه  و اگه برگشتیم، فکر می. سم، عقلت رو از دست دادي؟ شاید اصالً از این راه برنگشتیم«
  »هاي کرستر رو دزدکی ببریم؟ ده که یکی از زن می

  »...شاید تا اون موقع راهی به فکرم رسید... فکر کردم«

همان قدر که . جان از او جدا شد» .مها رو قشو بکشم و زین کن ها وقت ندارم، باید اسب براي این حرف«
در . اش بود، اما با تمام سوادش گاهی به خنگی گرن بود قلب سم به بزرگی جثه. خشمگین بود سردرگم بود

  کرد؟ پس چرا این همه احساس شرم می. ضمن، انجام این کار غیر ممکن و غیر شرافتمندانه بود

شدند، جان جاي معمولش را در کنار  کرستر خارج میي  هاي دروازه وقتی نگهبانان شب از میان جمجمه
ها  در هر طرف، یخ. در امتداد مسیري پر پیچ و خم به جهت شمال و غرب راه افتادند. مورمونت اشغال کرد

شمال محوطه، نهر حداکثر عمقش را داشت، . تر خودش تر با موسیقی مالیم ؛ نوعی باران آهستهندشد ذوب می
. رسید ها می آب تا شکم اسب. ها از آب گذشت گدار را یافته بودند و ستون به دنبال رد آنها محل  بان اما دیده

. چکید اي از روي موهاي سفیدش پایین می گوست شنا کرد، وقتی در ساحل از آب خارج شد قطرات قهوه
  .یغ کشیداش زاغ ج خودش را تکان داد و گل و آب به هر طرف پاشید، مورمونت چیزي نگفت، ولی روي شانه
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پسر هم . قربان، کرستر گوسفند نداره«: کرد جان آهسته گفت شان می در حالی که یک بار دیگر جنگل احاطه
  ».نداره

  .مورمونت جوابی نداد

هایی هستند که با  گفت که وحشی می. کرد در وینترفل زن خدمتکاري بهمون قصه تعریف می«: جان ادامه داد
  ».دنیا میارن که نیمه انسان هستند هایی به خوابند و بچه آدرها می

  »کرستر به نظرت انسان نبود؟. هاي کنار آتش قصه«

  ».کنه پسرهاش رو به جنگل تقدیم می«. چند صد مورد وجه اشتراك داشت

  ».بله، بله، بله، بله«: و زاغ زمزمه کرد» .بله«: سپس. سکوتی طوالنی

  »دونستید؟ شما می«

  ».زنن ها حرفی در این مورد نمی دونن، هر چند خیلی ها می تمام گشتی. یشخیلی وقت پ. وود بهم گفته اسمل«

  »دونست؟ عموي من هم می«

» .اگه الزم باشه بکشمش. کنی که باید جلوش رو بگیرم به این فکر می. ها تمام گشتی«: مورمونت تکرار کرد
احت بشه، با کمال میل یارن یا خواد از شر چند شکم ر اگه فقط به این خاطر بود که می«. خرس پیر آه کشید

تونستیم بزرگشون کنیم که سیاه بپوشن و دیوار به همون  می. فرستادم تا پسرها رو براي ما بیارن کانویس رو می
هاي  ها پیشکش این. ترن کنن که از مال تو و من ظالم ها به خدایانی خدمت می اما وحشی. شد تر می اندازه قوي

  ».تونی بگی که طرز نیایششه اد، میاگه خوشت می. کرستر هستند

  .جان فکر کرد که همسرهاي او البد طرز نیایش متفاوتی دارند

  »چطور از این موضوع مطلع شدي؟ از یکی از همسرهاي کرستر؟«: خرس پیر پرسید

  ».خواست ترسیده بود و کمک می. دم نگم کدوم یکی ترجیح می. بله، سرورم«: جان اعتراف کرد
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هاشون اون قدر شهامتش رو پیدا کنن که  کاش بعضی. خوان، جان هاییه که کمک می پر از آدمدنیاي پهناور «
روي . ده و حواس نداره کرستر هنوز هم روي بالکنش ولوئه، بوي گند شراب می. به خودشون کمک کنن

  ».رسید هام به آخر می گفتم که دعام مستجاب شده و بدبختی اگه من بودم، می. اش یه تبر تیز هست قفسه

  ...ها نوزده نفر بودند و کرستر یک نفر، اما آن. او و خواهرهایش. جان به گیلی فکر کرد. بله

هایی برات تعریف کنه که در اونا  تونه داستان عموت می. شه ولی وقتی کرستر بمیره روز بدي براي ما می«
  ».هاي ما فرق بین مرگ و زندگی بوده وجود پناهگاه کرستر براي گشتی

  .دودل ماند» ...درمپ«

  ».هر چی دوست داري بگو. ادامه بده، جان«

پرچمداري که سنگدله یا . ها لیاقت ندارند که در خدمت آدم باشن پدرم یه بار بهم گفت که بعضی«
  ».کنه آبرو می ي خودش بی کنه، سرورش رو به اندازه عدالتی می بی

جان، تو قلب بزرگواري داري، اما از . ون ما هم نیستمطیع قان. به ما هیچ قسمی نخورده. کرستر آدم خودشه«
اي  نگهبانان شب مشکالت دیگه. هدف زندگی ما نیست. ما توانایی اصالح دنیا رو نداریم. این درسی یاد بگیر

  ».دارن که باید براشون بجنگن

  ».بشهجارمن باکول گفت شاید به زودي شمشیرم الزمم «. باید یادم بمونه. بله. مشکالت دیگه

هاي  هاي دیگه زد و نگرانی کرستر شب پیش خیلی حرف«. رسید مورمونت راضی به نظر نمی» اون گفت؟«
منس ریدر داره مردمش رو در . منو اون قدر تائید کرد که محکوم بشم روي کف اتاقش شب بیدار بمونم

که سر دنیس ملیستر از اون  همون داستانه. ها خالی هستند به این علته که دهکده. کنه فنگز جمع می فراست
هاي  شه نقشه وحشی اسیر شده در گورگ شنیده، اما کرستر اضافه کرد که در کجا، و این اطالعاتیه که باعث می

  ».ما عوض بشه

  »کنه؟ سازه، یا ارتش جمع می داره یه شهر می«

جنگیدن رسیدن؟ کسی اینا چند نفر وحشی اونجا هستند؟ چند مرد داره که به سن . این سوالیه که باقی مونده«
ي زیاد  یه عده. فنگز جاي خشن و غیر قابل سکونتیه، برهوتی از سنگ و یخ فراست. دونه رو به یقین نمی
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منس ریدر قصد داره به جنوب حمله کنه، به . بینم براي این تجمع تنها یه منظور می. تونن خیلی اونجا بمونن نمی
  ».عمق هفت پادشاهی

هایش را  ي پیر و استاد لوین داستان جان در وینترفل از هر دوي ننه» .مملکت حمله کردنها قبالً به  وحشی«
ریمون ریش سرخ زمان پدر بزرگ پدر بزرگم اونا رو به جنوب هدایت کرد و قبلش یه پادشاه بوده «. شنیده بود

  ».به اسم بعل شاعر

هاي باستان جورامون، کسی  گورن، و در زمانبله، و خیلی قبل از اونا لرد شاخدار بوده و برادرهاي گندل و «
ي افراد اونا یا کنار دیوار متوقف شدن یا در  همه. ها رو از زیر زمین بلند کرد که شیپور زمستان رو نواخت و غول

اما از نگهبانان شب فقط شبحی از قدیم مونده و جز ما چه کسی ... اون طرف با نیروي وینترفل متالشی شدن
ها مونده؟ فرمانرواي وینترفل مرده، وارثش با تمام قوا براي جنگیدن با لنیسترها به جنوب  وحشی براي مقابله با

اون قسم . شناسم، جان من منس ریدر رو می. ها شاید هرگز همچین شانسی دوباره گیرشون نیاد وحشی. رفته
  ».که اون بزدلهاما چشم براي دیدن داره و هیچ کس تا به حال جرئت نداشته بگه ... شکسته، بله

  »کنیم؟ ما چکار می«: جان پرسید

  ».گیریم جلوش رو می. جنگیم کنیم، باهاش می پیداش می«

  .هایش ه کردن انگشتباز و بستشروع کرد به  جان. ها سیصد نفر در برابر خشم وحشی
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 کرد که اولین کشتی آدم همیشه به ولی تیان گریجوي فکر می. در زیباییش شکی نبود

  .رسد نظرش زیبا می

معلومه که بچه اشرافی از ظاهرش . چه لبخند زیبایی«: صداي زنی از پشت سر گفت
  ».خوشش میاد

متولد جزایر آهن؛ با یک نگاه معلوم بود؛ . از آنچه دید خوشش آمد. تیان برگشت تا نگاه درستی به او بیندازد
هاي مستحکم مطمئن، خنجري  باد خورده، دست هاي بلند، موهاي سیاه با اصالح کوتاه، پوست باریک، ساق

سن او . کرد دماغش براي صورت الغرش کمی زیادي بزرگ و نوك تیز بود، اما لبخندش جبران می. روي کمر
از قدم برداشتنش معلوم بود که به وجود . تر از خودش تخمین زد، اما نه بیشتر از بیست و پنج را چند سال بزرگ

  .داردعرشه در زیر پایش عادت 

  ».ي نصف تو ي دلنشینه، ولی نه به اندازه بله، منظره«

  ».این بچه اشرافی زبون چربی داره. باید مراقب باشم«. لبخند زد» .اوهو«

  ».بچشش و خودت ببین«

اي از زنان بودند  در جزایر آهن، نه چندان زیاد ولی عده. گستاخانه تیان را برانداز کرد» پس اینه رفتارش؟«
شان  کند و ذائقه شد که نمک و دریا عوضشان می رفتند و گفته می مردان روي کشتی دراز به دریا می که در کنار
  »شد؟ این همه مدت روي دریا بودي، اشرافزاده؟ یا جایی که ازش اومدي زن پیدا نمی«. سازد را مردانه می

  ».زن زیاد بود، اما هیچ کدوم مثل تو نبود«

  »دونی من چطورم؟ و از کجا می«

  ».و کیرم به خاطر تو به سختی دکل شده. شنوه هات رو می هام خنده گوش. بینه هام صورتت رو می چشم«

خب، دروغگو «: از روي پارچه فشار داد و گفت. زن جلو آمد و دستش را روي جلوي شلوار او گذاشت
  »نیستی، خیلی درد داره؟

 تیان
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  ».شدید«

  ».ا من یه زن متاهل هستم و تازه حامله شدماز قض«. ولش کرد و عقب رفت» .بچه اشرافی طفلکی«

  ».این طوري احتمال نداره که حرامزاده بهت بدم. خدایان لطف دارند«: تیان گفت

  ».شه به هر حال، مردم ازت ممنون نمی«

  ».نه، اما تو شاید بشی«

  ».بدنشون فرقی با مردهاي دیگه نداره. به چه دلیل؟ قبالً با لردها خوابیدم«

هات شل تا روي نافت  ا یه شاهزاده خوابیدي؟ وقتی پوستت تیره شد و چروك برداشت و پستونتا حاال ب«
  ».ي یه پادشاه بودي هات بگی که یه زمانی معشوقه هاي بچه تونی به بچه افتادن، می

  ».کردم فقط حرف کیر و کسه زنیم؟ منو باش که فکر می آه، حاال داریم از عشق حرف می«

ید، حاال هر کس که بود؛ ذهن آ گرفت که از این زن خوشش می نتیجه» رو داري؟ عشق چیزیه که هوسش«
م بذارم،  چطوره اسم تو رو روي کشتی«. ي خوشایندي بود ي نمور پایک هدیه تیزش در وسط این تاریکخانه

براي م حبس کنم و چیزي جز جواهر  هاي قلعه هاي آوازها توي یکی از برج چنگ بزنم و تو رو مثل پرنسس
  »پوشیدن نداشته باشی؟

  ».من کسی هستم که اونو ساخته«. هاي او اعتنایی نکرد ي حرف به بقیه» .باید اسم منو روي کشتی بذاري«

  ».ساز پدر واالمقامم کشتی. سیگرین اینو ساخته«

  ».دختر آمبرود و زن سیگرین. من اسگرد هستم«

تر را تنها یک بار  ساز جوان اما کشتی... سر گرفتهدانسته که آمبرود صاحب دختر شده، یا سیگرین هم نمی
  ».حیف تو که سهم سیگرین شدي«. آورد تر را به زحمت به خاطر می دیده بود و مسن

  ».سیگرین بهم گفت این کشتی خوشگل حروم شده که به تو رسیده. اوهو«

  »دونی من کی هستم؟ می«. تیان راست ایستاد
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اي؟ راستش رو بهم بگو سرورم، چقدر از این بانوي جدیدت  کس دیگه چه. پرنس تیان از خاندان گریجوي«
  ».خواد بدونه خوشت میاد؟ سیگرین دلش می

کرد، اما تیان از پایک  عمو ارونش فردا تقدیسش می. داد کشتی چنان تازه بود که هنوز بوي قیر و صمغ می
ریت کرکن خود لرد بیالن یا آیرن ویکتوري به بزرگی گ. آمده بود تا قبل به آب انداختن نگاهی به آن بیندازد

رسید، حتی حاال که کنار ساحل روي سکوي چوبی قرار  به نظر می چسبعمو ویکتاریون نبود، اما چابک و دل
اي با وسعت کافی براي  ي باریک سیاه به طول صد قدم، تک دکلی بلند، پنجاه پاروي دراز، عرشه داشت؛ بدنه

سیگرین خوب بهم خدمت «: اقرار کرد. کوب بزرگ آهنی به شکل نوك تیر یو روي دماغه، کشت... صد نفر
  »ي ظاهرش سریعه؟ به اندازه. کرده

  ».اش کنه دونه چطور اداره در دست اربابی که می... تر سریع«

ولی به هر حال من یه «. و واقعیتش اینه که هیچ وقت ناخدا نبودم» .ي کشتی نبودم شه که خدمه چند سالی می«
  ».دریا در خونمه. ي آهن هستم وي و متولد جزیرهگریج

  ».ریزه و اگه هدایتت مثل حرف زدنت باشه، خونت به دریا می«

  ».ي زیبا بد رفتاري کنم من محاله با یه دوشیزه«

  ».ي دریاییه این یکی فاحشه«. خندید» ي زیبا؟ دوشیزه«

  ».سی بیچ. بیا، براش اسم پیدا کردي«

با لحنی حاکی از رنجش سرزنشش . اش دید شد برق را در چشمان تیره بود؛ میاز این حرف خوشش آمده 
  ».خواي اسم منو روش بذاري گفتی که می«: کرد

هاي سبز باور دارن که هر کی با یه زن باردار  در سرزمین. کمکم کن، بانوي من«. دست او را گرفت» .گفتم«
  ».بخوابه، خوش شانسی میاره

  ».ها؟ به هر حال، فکر کنم این حرف از خودته دونن؟ یا از زن ز از کشتی چی میهاي سب و در این سرزمین«

  »اگه اعتراف کنم، هنوز منو دوست داري؟«

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

  »هنوز؟ کی گفتم که دوستت دارم؟«

سوار کشتی من . باد سرده. کنم که این کمبود رو جبران کنم، اسگرد عزیز اما من دارم سعی می. هیچ وقت«
ي کشتی آب دریا بریزه و یه دعایی براي خداي  فردا عمو ارون قراره روي دماغه. ت کنمبشو و اجازه بده گرم

  ».ي خودم و تو تبرکش بدم دم با شیره مغروق زمزمه کنه، اما ترجیح می

  ».خداي مغروق احتماالً از این کار خوشش نیاد«

منو در . دیگه عازم جنگیم دو هفته. کنم اگه مزاحممون بشه، دوباره غرقش می. گور باباي خداي مغروق«
  »فرستی که از فکرت یه شب هم خوابم نبرده؟ حالی به جنگ می

  ».با کمال مسرت«

ها هدایتش  اگه وقتی حواسم پرته به وسط صخره. کشتی من اسم خوبی روش گذاشته شده. چه بانوي ظالمی«
  ».کنم، همش تقصیر توئه

ي آهنین  شلوار او دست کشید، با نوك انگشت لبه اسگرد باز هم روي» قصد داري با این هدایتش کنی؟«
  .مردانگی او را دنبال کرد

لرد بیالن چه خواهد گفت؟ چرا باید اهمیت بدم؟ من یه مردم، اگه دلم خواست زن » .همراه من به پایک بیا«
  .به بسترم بیارم به کسی مربوط نیست جز خودم

  .ماند دستش همان جایی که بود» و تو پایک چه کاري دارم؟«

ها  مجبورشان کرده بود که تا زمانی که منتظر رسیدن آخرین گروه» .پدرم امشب با ناخداها جشن گرفته«
  .دید هستند، هر شب جشن بگیرند، اما تیان گفتنش به هر کسی را ضروري نمی

شیطنت آمیزترین لبخندي را داشت که تیان روي صورت » کنی، واالحضرت؟ امشب منو ناخداي خودت می«
  .ها دیده بود زن

  ».کنی اگه مطمئن باشم که منو سالم به بندرت هدایت می. شاید«
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کنن و هیچ کس مهارتش با طناب و گره بیشتر از  دونم که کدوم سمت پارو رو به دریا فرو می خب، من می«
حیف «. دهاي سبک از او دور ش با یک دست، بندهاي شلوار او را گشود، سپس لبخند به لب با قدم» .من نیست

  ».که متاهلم و تازه حامله شدم

اگه همراهم نیاي، شاید از غصه راهم رو گم . باید دیگه به قلعه برگردم«. تیان با دستپاچگی بندهایش را بست
  ».ها فقیرتر از قبل بشن کنم و جزیره

  ».اما من اسب ندارم، سرورم... اي برامون قابل تحمل نیست همچین فاجعه«

  ».م منو برداريتونی اسب مالز می«

  »و مالزم طفلکی رو تنها بذارم که تمام راه تا پایک پیاده بیاد؟«

  ».پس مال منو شریک شو«

  »شینم یا جلوت؟ حاال پشت سرت می«. باز همان لبخند» .به نفع خودته«

  ».هر طرف که دوست داشته باشی«

  ».من باال نشستن رو دوست دارم«

ها به اسگرد  براي درخشش آتش. تاالر پدر من تاریک و نموره«تمام مدت عمرم، این زنه کجا بوده؟ 
  ».محتاجه

  ».اشرافزاده زبون چربی داره«

  »به همون جا برگشتیم که شروع کردیم؟«

. ت ببر منو به قلعه. اسگرد مال شماست، پرنس گرامی. کنیم و همین جا تمومش می«. هایش را باال برد دست
  ».از دریا برخاستند ببینمهاي مغروري رو که  بذار این برج

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

با هم کنار ساحل قدم زدند و وقتی تیان بازوي او را گرفت، کنار » .بیا. اسبم رو تو مهمونخونه گذاشتم«
آمد؛ گستاخانه بود، نیمی خرامیدن کمر، نیمی تاب باسن، که نشان  از طرز قدم برداشتن او خوشش می. نکشید

  .داد زیر مالفه همان قدر گستاخ است می

هایی که کنار ساحل صف کشیده بودند و ردیف  ي کشتی ردزپورت به همان شلوغی همیشه بود، پر از خدمهل
کردند، آن هم نه به  اهالی آهن زیاد تعظیم نمی. ها تا دورتر از موج شکن ادامه داشت در آب لنگر انداخته

شدند و سرشان را به  د ساکت میش ها موقعی که رد می ها و شهرنشین سادگی، اما تیان متوجه شد که پاروزن
  .دیگه وقتش بود. باالخره فهمیدن که من کیم. کردند احترام خم می

افرادش هر . اش دیشب از گریت ویک رسیده بود؛ نزدیک به چهل کشتی دراز لرد گودبرادر با قواي اصلی
گفتند که پسرهاي  یدر میخانه م. کرد خوردند، شال کمرهاي راه راه موي بز مشخصشان می طرف به چشم می

تا آنجا که . اند که پاهایشان را ببندند نی فرصت نداده هاي آتر گیمپ بدون ریشی که شال کمر داشتند، به فاحشه
هاي زشتی بودند که  بدکاره. ها را داشته باشند توانستند آن خواستند می به تیان مربوط بود پسرها هر چقدر که می

اینکه همسر . اش جور بود اش بیشتر با سلیقه همراه فعلی. رویشان بیفتندخواست هرگز چشمش دوباره به  نمی
  .کرد ترش می ساز پدرش و در ضمن حامله بود، تنها جالب کشتی

با فریاد » ش رو شروع کرده؟ حضرت شاهزاده انتخاب خدمه«: رفتند اسگرد پرسید به سمت اسطبل که می
ي پوستین خرس و کالهخودي که  مرد درازي بود با جلیقه، »هو، بلوتوث«: گذشت را صدا زد ملوانی که می

  »احوال عروست چطوره؟«. هاي زاغ داشت بال

  ».بچه شکمش رو چاق کرده و حرف از دوقلو هست«

  ».پاروت رو سریع تو آب فرو کردي«. آمیز را زد اسگرد همان لبخند شیطنت» این قدر زود؟«

  ».آره، و زدم و زدم و زدم«: مرد غرید

  »گفتی بلوتوث؟ براي سی بیچ انتخابش کنم؟. هیکلش درشته«. رد را برانداز کردتیان م

  ».بلوتوث کشتی خوشگل خودش رو داره. فقط اگه قصد اهانت داشته باشی«
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دنبال چند نفر از دوستانی که زمان » .اون قدر از اینجا دور بودم که با هیچ کس آشنایی ندارم«: تیان اقرار کرد
عمو ویکتاریون سکاندار «. ها رفته یا مرده بودند، یا دیگر غریبه بودند د گشته بود، اما آنبچگی همبازي بودن

  ».خودش رو بهم قرض داده

هاي آشناي دیگري به  صورت» .درانک؟ مرد خوبیه، البته تا زمانی که مست نکرده باشه رایمولف استورم«
  »برادرتون اسکایت کجاست؟. اولر، کارل« :گذشتند صدا زد چشمش خورد و سه نفري را که از کنارشان می

متاسفانه خداي مغروق یه پاروزن قوي الزم «: که ریشش تارهاي سفید داشت جواب داد یمرد قوي هیکل
  ».داشت

منظورش اینه که الدیس اون قدر شراب خورد که شکم «: هایش گل انداخته بود گفت جوان کنار او که گونه
  ».ش ترکید گنده

  ».زي که مرده محاله بمیرهچی«: اسگرد گفت

  ».چیزي که مرده محاله بمیره«

  ».شناسن ظاهراً همه تو رو می«: وقتی مردها دور شدند به زن گفت. ها زمزمه کرد تیان کلمات را همراه آن

اگه براي پارو زدن . ش غرق نشه به نفعشه که باشه خواد کشتی اگه می. سازه هر مردي عاشق همسر کشتی«
  ».مردي، از این سه تا بدترش گیرت میاددنبال چند تا 

جنگجو چیزي بود که . تیان روي موضوع کم فکر نکرده بود» .لردزپورت کمبودي از نظر بازوان قوي نداره«
شناس را بازي  فعالً نقش پرنس جوان وظیفه. خواست، و مردانی که به او وفادار باشند، نه به پدر یا عمویش می
هاي او یا  شد که از نقشه اما اگر معلوم می. هایش را تماماً آشکار سازد د بیالن نقشهکرد و منتظر بود که لر می

  ...آید، خب ها خوشش نمی سهم خودش در آن

. پاروهاي کشتی دراز باید هماهنگ حرکت کنند تا به حداکثر سرعتش برسه. قدرت به تنهایی کافی نیست«
  ».با هم پارو زدندکنی که قبالً  اگه عاقل باشی مردهایی انتخاب می

بذار باور کنه که به مشورتش نیاز » .شاید بهتر باشه در انتخابشون بهم کمک کنی. ایه ي خردمندانه توصیه«
  .ها از این خوششون میاد دارم، زن
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  ».اگه با محبت باهام رفتار کنی. شاید«

  »اي رفتار کنم؟ شه طور دیگه مگه می«

خالی کنار اسکله، ارتفاعش از سطح آب بیشتر . هایش افزود سرعت قدمبه میراهام که نزدیک شدند تیان به 
هیچ یک از . داد ناخدایش دو هفته پیش سعی کرده بود اینجا را ترك کند، اما لرد بیالن اجازه نمی. شده بود

خواست قبل از  بازرگانانی که به لردزپورت سر زده بودند، اجازه حرکت دوباره نگرفته بودند؛ پدرش نمی
  .ها به قاره برسد مادگی براي حمله، خبر اجتماع کشتیآ

دختر ناخدا روي نرده خم شده بود، » .سرورم«: ي یک کشتی تجاري، صداي سوزناکی بلند شد از روي سینه
دید که  آمد، می پدرش آمدنش را به ساحل قدغن کرده بود، اما هر وقت تیان به لردزپورت می. به او زل زده بود

  »...سرورم، یه لحظه، اگه وقت داشته باشید، سرورم«: تیان را صدا زد. قرار است نده روي عرشه بیبا نگاهی درما

  »تون کرده؟ اون زن راضی«: شد، اسگرد پرسید وقتی تیان با شتاب از کنار کشتی رد می

  ».خواد زن نمکی من بشه حاال می. یه مدتی«. اي نداشت فایده یکیطفره رفتن در برابر این 

  »گم؟ درست نمی. مزه است زیادي لش و بی. شکی نیست که کمی نمک خوردن به نفعشه. اوهو«

  اسگرد چطور متوجه شده بود؟. دقیقاً. مزه لش و بی» .درسته«

اتاق نشیمن چنان پر ازدحام بود که تیان به زور از در وارد . به وکس گفته بود که در مهمانخانه منتظر باشد
بلندتر از سر و صداي . خورد مالزمش نیز به چشم نمی. آمد ي نیمکت گیر نمیهیچ جایی سر میز یا رو. شد

رو، پوستش رو  هاي آبله اگه رفته باشه سراغ اون جنده:  گفت با خودش می» ...وکس«: ها داد زد گفتگو و جام
ه جلوي هایی ک و با قضاوت از روي سکه... کرد کنم، که سرانجام پسر را دید؛ نزدیک آتش تاس بازي می می

  .برد خودش انباشته بود، معلوم بود که خوب می

وکس . وقتی پسر اعتنایی به او نکرد، گوشش را گرفت و از سر بازي بلندش کرد» .وقت رفتنه«: تیان خبر داد
هاي او بود که تیان خوشش  یکی از معدود ویژگی. ي مسی برداشت و بدون شکایت آمد یک مشت پر سکه

گرفت که از  که ظاهراً جلویش را نمی... زبان درازي داشتند، اما وکس الل مادرزاد بود بیشتر مالزمین. آمد می
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به  شپذیرفتن. او پسر غیرشرعی یکی از برادرهاي ناتنی لرد باتلی بود. تر باشد حد پسرهاي دوازده ساله باهوش
  .عنوان مالزم، بخشی از بهاي اسبی بود که پرنس تیان خریده بود

اسگرد تا پایک همراه من «. انگار تا حاال زن ندیده بود. هایش درشت شد را دید چشموقتی وکس اسگرد 
  ».زینشون کن، عجله کن. شه سوار اسب می

اسگرد . پسر روي اسب نحیفی آمده بود که از اسطبل لرد بیالن بود، ولی مرکب تیان جانور کامالً متفاوتی بود
اش معلوم بود که مجذوبش  اما از طرز خنده» ؟جهنم گیر آوردين اسب رو از کدوم ای«: وقتی آن را دید پرسید

  .شده

ي این اسب برنمیاد، براي همین با  لرد باتلی یه سال پیش تو لنیسپورت خریدش، اما ثابت شد که از عهده«
هاي خوب  تر از آن بودند که بشود اسب تر و کم علف جزایر آهن سنگالخ» .کمال میل حاضر بود که بفروشه

ي کشتی  اعتنا بودند، روي عرشه نشینان در بهترین حالت به کسب مهارت در سواري بی بیشتر جزیره. داد پرورش
شدند و این  ي هارلوئی می هاي ژولیده هاي نحیف یا اسبچه حتی لردها سوار اسب. تر از روي زین بودند راحت

چ کدام باشند و خیش را با بدن عوام فقیرتر از آن بودند که صاحب هی. تر بود روزها گاري گاوکش رایج
  .کشیدند پشت و پر از سنگ می خودشان روي خاك کم

قضاوت اشتباه . اما تیان ده سال را در وینترفل گذرانده بود و قصد نداشت بدون مرکبی شایسته به جنگ برود
بقه ولی نه به تر از اسب مسا نریانی با اخالقی به سیاهی پوستش، بزرگ: لرد باتلی براي او خوش شانسی بود

آتش در . اي مناسبش بود ها نبود، به شکل برازنده از آنجا که تیان به بزرگی اکثر شوالیه. هاي جنگی بزرگی اسب
هایش را کنار کشید و سعی کرد  وقتی صاحب جدیدش را براي اولین بار دید، لب. ور بود چشمان حیوان شعله

  .را گاز بگیرد او صورت

  »اسم داره؟«: سگرد پرسیدشد ا وقتی تیان سوار می

توانست موقع سواري  دست اسگرد را گرفت و باال کشید، مقابل خودش نشاند، در جایی که می» .رو خنده«
  ».خندم که درست نیست شناختم که بهم گفت به چیزهایی می مردي رو می«. هایش را دور او بندازد دست

  »این اخالق رو داري؟«

  .پدرش و عمو ارون را در نظر داشت» .زنن چیز لبخند نمیفقط در نظر کسایی که به هیچ «
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  »خندي، واالحضرت؟ حاال داري می«

موهایش شستن الزم داشتند و . تقریباً همقد او بود. تیان براي گرفتن افسار او را در آغوش گرفت» .اوه، بله«
  .ک و عرق و زنآمد، نم روي گردن زیبایش جاي زخم صورتی کم رنگی بود، اما از بوي او خوشش می

  .رسید تر از آمدن به نظر می چشم انداز راه بازگشت به پایک خیلی جالب

اسگرد با دست . هاي او گذاشت وقتی از لردزپورت کامالً دور شدند، تیان دستش را روي یکی از پستان
کنه  رو پرت می بهتره افسار رو با هر دو دست بگیري، وگرنه این جونور سیاه هر دومون«. خودش آن را کنار زد

  ».زنه که بمیریم و اون قدر لگد می

تیان مدتی جلوي خودش را گرفت و با حرارت در مورد هوا » .ادبش کردم که اون اخالقش درست بشه«
و به او تعریف کرد که چطور چند نفر ) هاي مکرر شمثل زمان رسیدنش خاکستري و ابري، با بار(حرف زدند 

رسیدند، دستش را آهسته به همان جا  کش می تی داشتند به ماجراي شخص شاهوق. را در ویسپرینگ وود کشته
  .آمد شان خوشش می ها کوچک بودند، اما از سفتی پستان. برد که قبالً گذاشته بود

  ».از این کار خوشت نمیاد، واالحضرت«

  .تیان پستان را فشرد» .چرا، خوشم میاد«

  ».کنه مالزمتون تماشا می«

  ».خورم هیچ وقت حرفی نزنه میقسم . بذار بکنه«

هاي نیرومندي  دست. ش داشت این بار محکم نگه. هاي او را از روي پستانش کنار کشید اسگرد انگشت
  .داشت

  ».از زنی که چنگ قوي داره خوشم میاد«

  ».کردم ي کنار ساحل، فکرش رو نمی با دیدن اون دختره«. باد به دماغ انداخت

  ».تنها زن روي کشتی بود. قضاوت کنینباید منو از روي اون «
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  »کنه؟ ش به گرمی استقبال می از من تو قلعه. بهم از پدرت بگو«

  ».شه گفت اصالً استقبال کرد؛ از همخون خودش، وارث پایک و جزایر آهن چرا بکنه؟ از من نمی«

  ».گن عمو و برادر و خواهر داري وارث؟ می«: آهسته پرسید

گن لباس محبوب آشا یه پیرهن زنجیربافه که تا  خب، می... ه مردن و خواهرمبرادرهاي من خیلی وقته ک«
وقتی جنگ رو بردیم، . سازه ولی لباس مردانه ازش مرد نمی. رسه، لباس زیرش هم چرم سفته زانوهاش می

ا اونجا ت. دم که با ازدواج مناسب متحد خوبی کسب کنیم، البته اگه مردي پیدا بشه که اونو بخواد ترتیبش رو می
  ».تر از پسرها نبود ش درشت که یادمه دماغش مثل نوك کرکس بود، کلی کک مک داشت و سینه

  ».تونی با ازدواج شر خواهرت رو کم کنی، اما عموهات رو نه می«: اسگرد نتیجه گرفت

 ي حساسی دست ادعاي تیان بر سه برادر پدرش تقدم داشت، اما زن به هر حال به نکته» ...عموهاي من«
ي ضعیفشان را از حقش  زادهبرادرطلب  سابقه نبود که عموهاي مقتدر و جاه در جزایر چندان بی. گذاشته بود

ولی من ضعیف نیستم و قصد دارم تا رسیدن زمان مرگ . کشتند محروم سازند و معموالً در این بین او را می
فقط براي . ن مست آب دریا و تقدسهارو. شن عموهاي من برام تهدید حساب نمی«. تر از این بشم پدرم قوي

  »...کنه خداش زندگی می

  »خداش؟ خداي شما نیست؟«

ها  مومنمثل الزم  ي اگه به اندازه«. لبخند محوي زد» .چیزي که مرده محاله که بمیره. من هم هست لما«
  »...و عمو ویکتاریون. کنه هیر برام مزاحمتی ایجاد نمی ، دمپهارت و پورت کنم

  ».ها شنیدم هایی که در موردش سرودن تو میخونه ترانه. ناوگان آهن و جنگجویی مخوفي  فرمانده«

موقع شورش پدرم، اون همراه عمو یورون به لنیسپورت رفت و ناوگان لنیسترها رو قبل «: تیان به خاطر آورد
یه گاو خاکستري ویکتاریون مثل . ش مال یورون بود ولی نقشه. اینکه فرصت لنگر کشیدن داشته باشند سوزوند

شکی نیست . اي برنده بشه شناسه، اما بعیده که توي هیچ مسابقه شناسه و خستگی نمی گنده است، قوي و وظیفه
  ».طلبی الزم رو براي خیانت نه عقل داره نه جاه. کنه که به پدرم کرده که به من هم به همون وفاداري خدمت می

  ».هاي ترسناکی در موردش شنیدم داستان. ولی یورون کروآي تو مکار بودن کم نمیاره«
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اگر » .شاید مرده باشه. عمو یورون نزدیک به دو ساله که این اطراف دیده نشده«. تیان روي زین جابجا شد
تر لرد بیالن هرگز از سنت قدیم دست نکشیده بود، حتی براي یک  برادر بزرگ. چنین بود، احتماالً به صالح بود

  .ي سرخ تیره در هر بندري از ایبن تا آشائی بدنام است هاي سیاه و بدنه نس او با بادبانشد که سایل گفته می. روز

. شه شاید مرده، اگه هم زنده باشه، اون قدر تو دریا بوده که اینجا تقریباً غریبه حساب می«: اسگرد موافق بود
  ».اهالی آهن محاله یه غریبه رو روي تخت سنگ دریایی بنشونن

این فکر اخم به . کنند ها او را نیز غریبه حساب می ان بعد این جواب تازه متوجه شد که بعضیتی» .فکر نکنم«
وقت کافی . ده سال زمان زیادیه، اما حاال برگشتم و پدرم به این زودیا خیال مردن نداره. اش انداخت پیشانی

  .براي اثبات لیاقت خودم دارم

ها در مورد  زد و این حرف زي کند، اما احتماالً دستش را کنار میبه این فکر کرد که دوباره با پستان اسگرد با
وقتی به «. ها بود در قلعه و در خلوت اتاق، وقت کافی براي آن بازي. عموهایش اشتیاقش را کور کرده بود

باید دست راست پدرم روي سکو . سپارم که جاي افتخاري در ضیافت داشته باشی پایک رسیدیم به هلیا می
این روزها شکم . شینه به ندرت زیاد می. شم اما وقتی تاالر رو ترك کرد میام پایین و بهت ملحق میبشینم، 

  ».شرابخواري نداره

  ».انگیزه پیري مردان بزرگ چقدر غم«

  ».لرد بیالن کسی نیست جز پدر مردي بزرگ«

  ».چه بچه اشرافی متواضعی«

ي نرمی به  بوسه» .نشون بدن، متواضع بودن حماقته وقتی دنیا پر از کساییه که مشتاقن در برابرت تواضع«
  .ي گردن او زد قاعده

  .دستش را بلند کرد و صورت تیان را کنار زد» براي این ضیافت بزرگ چی باید بپوشم؟«

اون به هارلو رفته و . هاي مادرم احتماالً مناسب باشه یکی از پیراهن. خوام که برات لباس پیدا کنه از هلیا می«
  ».ره که برگرده نمی انتظار
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رید؟ با کشتی تا هارلو تنها یه روز راهه و مطمئناً  به مالقاتش نمی. شنیدم بادهاي سرد بدنش رو تحلیل بردن«
  ».لیدي گریجوي مشتاقه براي آخرین بار پسرش رو ببینه

موقعی که صلح شاید . کنه حاال که برگشتم پدرم بهم اتکا می. اینجا گرفتاري زیاد دارم. تونستم کاش می«
  »...شد

  ».مالقات با شما شاید آرامش رو بهشون هدیه بده«

  ».زنی ها حرف می حاال شبیه زن«: تیان شاکی شد

  ».و تازه حامله شدم... کنم که زنم اعتراف می«

کنی؟ قبل از اینکه  چطور ثابتش می. ده گی، اما بدنت عالمتی نشون نمی می«. کرد این فکر تهییجش می
  ».هات رو ببینم و شیرت رو بچشم باید درشت شدن پستون باورش کنم،

  »گه؟ قسم خورده و خدمتگزار پدر شما؟ اون وقت شوهرم چی می«

  ».دیم که یادش نیفته تو ترکش کردي بهش اون قدر کشتی براي ساختن می«

تماشا کنید،  م رو اگه قول بدم یه روزي بذارم شیر مکیدن بچه. چه بچه اشرافی ظالمی منو دزدیده«. خندید
کنید، تیان از خاندان گریجوي؟ هنوز کلی کوه و جاده پیشروي ماست و دوست  هاتون تعریف می برام از جنگ

  ».جنگه چیزهایی بشنوم دارم در مورد این پادشاه گرگ و شیرهاي طالیی که باهاشون می

ي خوشگل او از  ن کلهباقی سواري طوالنی با پر کرد. تیان که مشتاق جلب رضایت او بود، اطاعت کرد
. بعضی از چیزهایی که تعریف کرد، اسگرد را مبهوت کرد. هاي وینترفل و جنگ به سرعت گذشت داستان

ش روي تخت به خوبی  اگه بازي. شناسمش هاست که می کنم سال احساس می. شکر خدایان همصحبت خوبیه
کر کرد، مردي زمخت با عقلی زمخت، ساز ف به سیگرین کشتی... ش دارم ش باشه، باید نگه نصف تیزهوشی

  .واقعاً حیف. سر تکان داد؛ چه حیف. موهاي بور که دیگر از روي پیشانی عقب نشسته بودند

  .وقتی دیوارهاي بلند پایک در مقابل هویدا شدند، اصالً گذشت زمان را احساس نکرده بود
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کرد که  وقتی به اسگرد کمک می. ارد شدي تندي و تیان به پهلوي اسمایلر زد و با یورتمه. دروازه باز بود
جنباندند با سرعت از کنار تیان  چند تایشان در حالی که دم می. کردند وقفه پارس می ها بی پیاده شود، تازي

تیان . گذشتند و کم مانده بود که زن را زمین بندازند؛ دور او جمع شدند، به رویش پریدند، لیسیدند و وق زدند
  .گرفت ها کشتی می خندید و با آن اي زد، اما اسگرد می فایده اي لگد بی به ماده سگی قهوه» .دمزاحم نشی«: داد زد

  »...هاي لعنتی رو دور کن ها رو بگیر و این سگ اسب«: تیان دستور داد. ها آمد مهتري دوان دوان سراغ سگ

یادي را به نمایش هاي ز لبخند گشادي به صورتش نشست و جاي خالی دندان. مردك به او اعتنا نکرد
  ».برگشتید. لیدي آشا«. گذاشت

برادر . همراه لرد گودبرادر از گریت ویک اومدم و شب رو توي مهمونخونه گذروندم. دیشب«: دختر گفت
  .ها را بوسید و به تیان لبخند زد دماغ یکی از سگ» .کوچکم اون قدر لطف داشت که منو از لردزپورت برسونه

ناگهان متوجه شد . ممکن نبود. نه. آشا. آید این بود که با دهان باز به او خیره شود رمیتنها کاري که از تیان ب
دیگري که بیشتر تخیلی بود، به مادرش . شناخته یکی دختر کوچکی بود که می. که دو تصویر ذهنی از آشا دارد

  ...این... این... هیچ کدام شباهتی به این. شباهت داشت

ها رفتن، ولی منقار  وقتی پستون دراومد، کک مک«: ویز شده بود توضیح دادآشا که با سگ به شوخی گال
  ».کرکس رو نگه داشتم

  »چرا بهم نگفتی؟«. صداي تیان درآمد

تعظیم تمسخر » .و دیدم. خواستم اول واقعیت تو رو ببینم می«. آشا گذاشت که تازي برود و راست ایستاد
باید خودم رو بشورم و براي ضیافت لباس . خوام ي مرخص شدن می و حاال داداش کوچولو، اجازه«. آمیزي کرد

همان لبخند شیطنت » .دونم هنوز اون پیرهن زنجیرباف رو دارم که روي لباس زیر چرمی بپوشم یا نه نمی. بپوشم
  .هایی که تیان آن قدر خوشش آمده بود از پل رد شد؛ خرامیدن کمر و تاب دادن باسن آمیز را زد و با همان قدم

این براي اینکه این همه خوشت «. به روي گوش پسرك زد. زد وقتی تیان برگشت، وکس به او پوزخند می
  ».ي بعد زبون دربیار براي دفعه. و این براي اینکه بهم خبر ندادي«. تر و یکی محکم» .اومده
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رها منقلی را روشن ي مهمانان هیچ وقت این همه سرد به نظرش نرسیده بود، هر چند نوک هایش در قلعه اتاق
ي دختري لق لقو که  هایش را درآورد، ردایش را روي زمین انداخت و با خاطره تیان با لگد چکمه. کرده بودند

شلوار : با خشم فکر کرد که. زانوهاي برآمده و کلی کک مک داشت براي خودش یک فنجان شراب ریخت
امکان نداشت که بیشتر از این حد از خودش . رولند کردغ... اوه، به حق خدایان، من گفتم... منو باز کرد و گفت

  .انگیز بسازد ابلهی نفرت

همش به کیرم دست . ش لذت برد ي عوضی از هر لحظه هرزه. نه، اون ازم یه ابله ساخت: سپس فکر کرد که
  ...کرد دراز می

کرد، خورشید بر فراز فنجانش را برداشت و سراغ صندلی کنار پنجره رفت، نشست و نوشید و دریا را تماشا 
هاي زیرین از سبز به  آب! اینجا جایگاهی ندارم و تقصیر آشاست، آدرها جونش رو بگیرن. شد پایک تاریک می

شنید و متوجه شد که وقت تعویض  دیگر صداي موسیقی را از دور می. خاکستري و سپس به سیاه تبدیل شدند
  .لباس براي ضیافت رسیده

هاي دلگیر سیاه و خاکستري که با خلقش جور  تر انتخاب کرد، رنگ هایی ساده باسهایی ساده و ل تیان چکمه
شد یه چیزي از اون وحشی که براي نجات برن  شاید می. بدون هیچ تجمالتی؛ چیزي با آهن نخریده بود. بود

  .کشم اینه شانس سیاه من، فقیرها رو می. استارك کشتم بردارم، اما هیچ چیز با ارزشی نداشت

داگمر . ر دراز پر از دود را لردها و ناخداهاي پدر تیان اشغال کرده بودند؛ نزدیک به چهارصد نفرتاال
ها از اولد ویک نرسیده بود، ولی بقیه همه حاضر بودند؛  ها و درام هاوس جو هنوز به همراه استون کلفت
ها و  کلیف ي گریت ویک، سالتها و گودبرادرها تاید، اسپارها، مرلین تایدهاي بلک هاي هارلو، بلک هارلو

ریختند و صداي موسیقی  نوکرها آبجو می. ها از سمت دیگر پایک ها و ونچ کلیف، باتلی هاي سالت ساندرلی
هدف این بود که . انداختند رقصیدند و تبر دسته کوتاهی را به هم می سه مرد تنومند می. ها بلند بود ها و طبل نی

گفتند چون معموالً در خاتمه  به آن رقص انگشت می. رقص از رویش بپري تبر را بگیري یا بدون مختل شدن
  .یا دو انگشت، یا پنج تا... داد ها انگشتش را از دست می یکی از رقاص

لرد بیالن . ها نه شرابخوارها توجه چندانی به او نکردند رفت، نه رقاص وقتی تیان گریجوي به سمت سکو می
آسایی تراشیده شده  که از تکه سنگ سیاه براق عظیمی به شکل کرکن غول روي تخت سنگ دریایی نشسته بود

سمت . ها وقتی به جزایر آهن رسیدند، آن را در ساحل اولد ویک یافتند گفتند نخستین انسان ها می افسانه. بود
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: گفتلرد بیالن . آشا در جاي افتخاري سمت راست لمیده بود. چپ جایگاه رفیع، عموهاي تیان نشسته بودند
  ».دیر کردي، تیان«

جاي «: خم شد و در گوش او با خشم زمزمه کرد. روي صندلی خالی کنار دست آشا نشست» .خوام عذر می«
  ».من نشستی

. برید لبخندش می» .جاي تو در وینترفله. کنی داداش، مطمئنم که اشتباه می«. هایی معصوم به او رو کرد با چشم
خودش پشم نرم » .دم از حس مخمل و ابریشم روي پوستت خوشت میادهاي خوشگلت چی شدن؟ شنی و لباس«

  .چسبید سبز پوشیده بود، با دوختی ساده، پارچه به انحناهاي ظریف بدنش می

  ».دوست دارم تو زنجیر ببینمت. چه حیف. پیرهن زنجیربافت البد زنگ زده، خواهر«: با تشر جواب داد

کنی سی بیچت به پاي بلک ویند  اگه فکر می... داش کوچولوهنوز فرصتش رو داري، دا«. آشا فقط خندید
به » خواي یا شراب، تیان؟ امشب آبجو می«. یکی از نوکرهاي پدرشان با تنگ شراب نزدیک شد» .رسه من می

  »ي شیر منو بچشی؟ خواد مزه یا هنوز دلت می«. جلو خم شد

  .زد، با فریاد آبجو خواست آشا برگشت و روي میز» .شراب«: به نوکر گفت. صورتش برافروخت

تیان قرص نانی را به دو نیم برید، میانش را خالی کرد و روي سینی گذاشت، آشپزي را صدا زد که آن را با 
آن قدر . بوي تند روغن کمی حالش را بهم زد، اما خودش را وادار کرد که کمی بخورد. خورش ماهی پر کند

پدر «: از خواهرش پرسید. ریزم اگه باال بیارم، روي آشا می. کافی بودشراب نوشیده بود که براي دو وعده غذا 
  »سازش ازدواج کردي؟ خبر داره که با کشتی

اسم مادرش رو روش . اي بود که ساخت اسگرد اولین کشتی«. شانه باال انداخت» .بیشتر از سیگرین خبر نداره«
  ».برام سخته که بگم کدومشون رو بیشتر دوست داره. گذاشت

  ».هر حرفی که به من زدي دروغ بود«

  .آشا لبخند زد» یادته که گفتم دوست دارم باال باشم؟. هر حرفی نه«

  »...ها در مورد متاهل بودن و تازه حامله شدن ي اون حرف همه«. تر کرد تیان را فقط خشمگین
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فت و با فریاد یکی از دستش را باال گر. آشا ناگهان روي پاهایش بلند شد» .آه، اون قسمتش کامالً راسته«
آشا را دید، چرخید، ناگهان تبري از پشت سرش پرت شد، چرخ زد و » .رولف، این طرف«: ها را صدا زد رقاص

تیان آن قدر فرصت داشت که از ترس قورت بدهد، آشا تبر را در . زد اش زیر نور مشعل برق می چرخ زد، تیغه
خواهرش به » .این شوهرم«. ها را روي او پاشید دو نیم کرد و شیرههوا قاپید و محکم روي میز کوبید، سینی او را 
  ».ي عزیزم این هم بچه شیرخواره«. هایش درآورد زیر لباس دست برد و خنجري را از میان پستان

اي پیدا کرده، اما ناگهان متوجه شد که صداي خنده در  گنجید که چه قیافه تیان گریجوي در تصورش نمی
. خندید زد و عمو ویکتاریون قاه قاه می حتی پدرش لبخند می. خندیدند ه، و همه به او میتاالر بزرگ پیچید

  .خنده، هرزه بینیم آخر ماجرا کی می می. آور بود رسید، لبخندي چندش بهترین جوابی که به ذهنش می

ه به چیزي که در به نفعت«. ها انداخت آشا تبر را از میز بیرون کشید و در میان سوت و تشویق، به سمت رقاص
اي را تعارف کرد، آشا با نوك خنجرش ماهی دودي  نوکري سینی» .يبدمورد انتخاب خدمه گفتم گوش 
اگه به خودت زحمت داده بودي که سیگرین رو حداقل مقدار بشناسی، «. برداشت و به خوردنش مشغول شد

ها بچرخی و  تونی تو جزیره ی که میکن ده سال گرگ بودي، حاال اینجایی و فکر می. تونستم گولت بزنم نمی
  »چرا افرادت به خاطرت بجنگن و بمیرن؟. شناسی دونی و هیچ کس رو نمی دستور بدي، اما هیچ چیز نمی

  ».شون هستم ي بحق من شاهزاده«: تیان خشک جواب داد

  »نرفته؟ کنیم، یادت که اما ما اینجا قوانین خودمون رو وضع می. هاي سبز، شاید طبق قوانین سرزمین«

داد . چکید و کم مانده بود غذا روي پاهایش بریزد روغن می. تیان با اخم به کاسه خیره شد و به فکر فرو رفت
نصف عمرم منتظر بودم که به خونه برگردم، براي چی؟ براي تمسخر . زد که یکی از نوکرها بیاید و پاکش کند

صالً چیزي به خاطر داشت؟ وقتی اسیر گرفته شد که یا ا. احترامی؟ این پایکی نبود که به خاطر داشت و بی
  .گروگان باشد، خیلی کوچک بود

ترین  خوش طعم. شد؛ چند نوع خورش ماهی، نان سیاه و بزي که ادویه نداشت ضیافت حقیرانه محسوب می
فراهم شراب و آبجو به محض تمام شدن دور قبلی . چیزي که تیان براي خوردن پیدا کرد، پیراشکی پیاز بود

  .شد می
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شراب «: هایش روي سکو دستور داد به همنشین. لرد بیالن گریجوي از روي تخت سنگ دریایی بلند شد
بدون حرف دیگري در میان دو محافظ » .هایی براي بررسی داریم نقشه. خوردنتون که تموم شد به اتاقم بیایید

  .خاست که پشت سرشان برودتیان بر. اي اندك دنبالش کردند برادرهایش با فاصله. خارج شد

  .را بلند کرد و اشاره کرد که برایش بریزند آبجویشآشا شاخ » .داداش کوچکم براي رفتن عجله داره«

  ».پدرمون منتظره«

ترسی، آزادي که  اما اگه از خشمش می... یه کمی دیگه ضرري براش نداره. چندین ساله که انتظار کشیده«
شون مست آب دریاست و  به هر حال، یکی«. لبخند زد» .وهامون سخت باشهنباید رسیدن به عم. دنبالش بدوي

  ».عقلی راهش رو احتماالً گم کنه ایه که از کم اون یکی گاو خاکستري گنده

  ».دوم من دنبال هیچ مردي نمی«. تیان دلخور دوباره نشست

  »هیچ مردي، ولی هر زنی؟«

  ».من کسی نبودم که کیر تو رو کند«

  ».ي من دست انداختی ولی تو به هر جاي دیگه. تماونو که نداش«

تو چه جور جونور . من یه مردم یا عطش مردها«. کرد هایش احساس می خزیدن گرما را روي گونه
  »اي هستی؟ غیرعادي

تیان کم مانده بود از روي صندلی . دست آشا زیر میز دراز شد و کیر او را فشرد» .ي خجالتی فقط یه دوشیزه«
  »خواي تو رو به بندر هدایت کنم داداش؟ نمی چی،«. بپرد

وقتی به حکومت رسیدم، فکر کنم تو رو پیش خواهران . خوره ازدواج به درد تو نمی«: تیان نتیجه گرفت
  .روي پا بلند شد و در حالی که تعادل نداشت به دنبال پدرش رفت» .صامت بفرستم

شکمش مثل امواج زیرین . ، ریزش باران آغاز شده بودشد وقتی به پل لرزانی رسید که به برج دریا منتهی می
هایش را روي هم فشرد و محکم طناب را  تیان دندان. هایش را متزلزل کرده بود تالطم داشت و شراب قدم

  .گرفت، تظاهر کرد که دور گردن آشا دست انداخته
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بود، هر کدام از برادرهایش  پدرش زیر رداهاي خز فوك مدفون. ي همیشه نمور و بادگیر بود اتاق به اندازه
گفت، ولی لرد بیالن با  وقتی تیان وارد شد، ویکتاریون از امواج و بادها می. در یک سمت او نشسته بودند

  ».وقتشه که بشنوید. هام قطعی شده من نقشه«. ي دست ساکتش کرد اشاره

  »...من چند تا پیشنهاد دارم«

داگمر قواي درام و . از اولد ویک پرنده داشتیم. پرسم زت میوقتی مشورت تو رو الزم داشتم ا«: پدرش گفت
یعنی ... کشیم اگه خدا باد مناسب بهمون اعطا کنه، وقتی اون رسید بادبان می. هاوس رو با خودش میاره استون

  »...بري هشت کشتی با خودت به شمال می. خوام اولین ضربه رو وارد کنی تیان، ازت می. کشید شما می

  »با فقط هشت تا کشتی قراره چه موفقیتی کسب کنم؟«. صورتش سرخ شد» هشت؟«

هاي ماهیگیري حمله کنی و هر کشتی که تصادفی بهش  رو غارت کنی، به دهکده استونی شورتو باید «
ارون و . شون بیرون بکشی احتماالً چند تا از لردهاي شمالی رو از پشت دیوارهاي سنگی. برخوردي غرق کنی

  ».جو همراهت میان داگمر کلفت

  ».خداي مغروق شمشیرهاي ما رو تبرك بده«: روحانی گفت

هاي  قرار بود کار لرد درنده را انجام دهد، سوزاندن کلبه. تیان این احساس را داشت که سیلی خورده
تحمل . تماهیگیرها و تجاوز به دخترهاي زشتشان، با این وجود ظاهراً لرد بیالن این اندازه هم به او اعتماد نداش

  .شد جو، فرماندهی او مطلقاً ظاهري می با وجود کلفت. ي کافی شکنجه داشت هیر به اندازه اخم و تخم دمپ

تو سی کشتی با افراد «. صدا وارد شده ، تیان برگشت و دید که خواهرش بی»دخترم آشا«: لرد بیالن ادامه داد
اگه . وود موت پیاده بشید هاي پست شمال دیپ مینتو ز. زنی رو دور می سی درگوني  داري و دماغه زبده برمی

  ».ي حضور شما بشن سقوط کرده سریع پیشروي کنید، قلعه قبل از اینکه متوجه

  ».خواست همیشه دلم یه قلعه می«: اي خمار لبخند زد و با مالحت گفت آشا مثل گربه

  ».پس یکی بگیر«

اکنون که هم رابت . ود موت پایگاه گالورزها بودو دیپ. تیان زبانش را گاز گرفت که حرفی از دهانش نپرد
شد و وقتی قلعه سقوط بکند مردان آهن پایگاه مطمئنی  جنگیدند، دفاعش سست می هم گالبارت در جنوب می
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وود موت  با دیپ. شه وود فرستاده می من باید کسی باشم که براي تسخیر دیپ. در قلب شمال خواهند داشت
  .ه همراه ادارد استارك از گالورزها بازدید کرده بودآشنایی داشت، چندین بار ب

وقتی پسرهاي من حمله کردن، . ي توئه ي اصلی به عهده ویکتاریون، ضربه«: لرد بیالن به برادرش گفت
کنی مقاومت کمی در برابرت  پیشروي می فیور ریوراسپیر و  وقتی از سالت. وینترفل ناگزیره که جواب بده

ما همین . تنگه کلید پادشاهیه. ن کمتر از بیست فرسنگ فاصله داريییدي، از موت کیلبه سرچشمه که رس. هست
تونه شمال رو پس  وقتی موت کیلین رو در اختیار داشته باشیم، توله دیگه نمی. حاال بر دریاهاي غربی مسلطیم

بندن و  ش میو اگه اون قدر احمق باشه که سعی کنه، دشمنانش سمت جنوبی گذرگاه رو پشت سر... بگیره
  ».بینه که مثل موش توي یه بطري به تله افتاده راب پسربچه می

  »...هاشون اما لردها تو قلعه. ایه، پدر ي جسورانه نقشه«: تیان دیگر نتوانست ساکت بماند

ها، پیرمردها و  اونایی که موندن بزدل. لردها همراه توله به جنوب رفتن«: لرد بیالن به میان حرف او پرید
وینترفل شاید یه سالی در برابرمون مقاومت . خورن شن یا شکست می یکی یکی تسلیم می. هاي خام هستندپسر

  ».کنیم و اهالی رو نوکر و زن نمکی خودمون می ؛ها و مزارع و تاالرها کنه، ولی که چی؟ بقیه مال ماست، جنگل

خداي مغروق قلمروي خودش رو به گیرند و  و امواج خشم اوج می«. هایش را باال برد هیر دست ارون دمپ
  »!ده هاي سبز گسترش می سرزمین

اي جز زمزمه کردن  لرد بیالن و آشا تکرار کردند و تیان چاره» .چیزي که مرده محاله بمیره«: ویکتاریون گفت
  .گاه جلسه تمام شده بود و آن. ها نداشت به همراه آن

تیان گریجوي در وسط مسیر ایستاد و به . داشت تاب برمی پل زیر پایش. بارید بیرون، باران شدیدتر از قبل می
هایش را  صداي امواج به مانند غرشی له کننده بود و پاشیده شدن نمک روي لب. هاي پایین خیره شد صخره

  .وزش ناگهانی تندباد موجب شد که تعادلش را از دست بدهد و روي زانوهایش بیفتد. کرد احساس می

  ».تونی نگه داري، داداش شراب رو هم نمی«. رخیزدآشا به او کمک کرد که ب

وقتی «: مالمتگرانه گفت. هاي خیس از باران هدایتش کند ي او تکیه داد و گذاشت که روي تخته تیان به شانه
  ».اومد اسگرد بودي ازت بیشتر خوشم می
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  ».اومد من هم وقتی نه سالت بود ازت بیشتر خوشم می. منصفانه است«. خندید
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. آمد از آن طرف در صداي مالیم چنگ مخلوط با صداي افت و خیز دار نی می

کردند، ولی تیریون با ابیات آشنایی  صداي خواننده را دیوارهاي ضخیم خفه می
  ...عاشق بانویی به زیبایی تابستان بودم، برق موهایش نظیر آفتاب. داشت

گفتن او به نظر تیریون غرولند رسید، ولی به هر » سرورم«. داد میامشب سر مرین ترنت کنار در ملکه نگهبانی 
  .وقتی به اتاق خواب خواهرش قدم گذاشت آواز بالفاصله قطع شد. حال در را باز کرد

اش را هنرمندانه افشانده بود، پیرهن  پاهایش برهنه بود، موهاي طالیی. اي از بالش لمیده بود سرسی روي توده
: به باال نگاه کرد و تیریون گفت. درخشید کرد و می ها را منعکس می اش نور شمع یابریشمی سبز و طالی

خبر نداشتم که . تو هم همین طور، پسر عمو«: به خواننده رو کرد» .خواهرم عزیزم، امروز چقدر خوشگل شدي«
  ».چه صداي دلنشینی داري

به نظر تیریون چنین رسید که . شود میکرد که دارد مسخره  تحسین صورت سر لنسل را ترشاند؛ شاید فکر می
هاي سبز لنیسترها را داشت و  لنسل موهاي انبوه حنایی و چشم. پسرك بعد شوالیه شدن شش سانت قد کشیده

ها  در شانزده سالگی، به تمام بالیاي ناشی از یقین جوان. روي لب فوقانی خطی از موهاي نرم بلوند روئیده بود
ي طبیعی اشخاص  کرد، با تکبري عجین بود که مشخصه ید از خود تعدلیش نمیدچار بود، شوخ طبعی یا ترد

علیاحضرت دنبالت «: پسرك پرسید. ترفیع اخیرش تنها بدترش کرده بود. ي بلوند نیرومند بود خوش قیافه
  »فرستاده بود؟

پیش اومده که زنم، ولی موضوع مهمی  شرمنده که خوشی شما رو به هم می. یادم نمیاد«: تیریون اقرار کرد
  ».باید با خواهرم در موردش مشورت کنم

هات رو براي خودت  اگه به خاطر اون برادران گدا اینجا اومدي، سرزنش«. سرسی با شک او را برانداز کرد
تونن تو سیاهچال  می. ها گسترش پیدا کنه هاي کثیفشون تو خیابون برام قابل قبول نیست که خیانت. نگه دار

  ».ه کننهمدیگه رو موعظ

اگه من بودم زبونش رو . و خودشون رو خوش شانس حساب کنن که همچین ملکه رئوفی دارن«: لنسل افزود
  ».بریدم می

ریونتی  
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کنن چون جیمی پادشاه بحق  شون اون قدر گستاخ بود که بگه خدایان ما رو مجازات می یکی«: سرسی گفت
ها رو کم کنی، اما تو و سر  ر این شپشفرصت کافی بهت دادم که ش. قابل تحمل نیست، تیریون. رو کشته

  ».جکلینت کاري نکردید، پس به وایالر دستور دادم که به موضوع رسیدگی کنه

ها  ها نیم دوجین پیامبر کبره زده را بدون مشورت با او به سیاهچال تیریون وقتی ردا سرخ» .و این کار رو کرد«
یه خرده سکوت تو «. نبودند که سرشان مجادله کندکشیده بودند رنجیده خاطر شده بود، اما آن قدر مهم 

دونم براي شنیدنشون  خبرهایی دارم که می. به این خاطر نیست که اومدم. مون خوبه ها حتماً براي همه خیابون
  ».قراري خواهر عزیزم، اما بهتره خصوصی مطرح بشن بی

ي  اي به گونه ي محجوبانه سرسی بوسه .چنگ نواز و نی نواز تعظیم کردند و فوراً بیرون رفتند» .خیله خب«
اگه جونورهاش رو با خودش آورده بود، . خطره برادرم وقتی تنهاست بی. تنهامون بذار، لنسل«. پسر عمویش زد

  ».اومد بوشون می

بعد رفتن او . اي به پسر عمویش انداخت و در را با قدرت پشت سرش بست ي جوان نگاه شرورانه شوالیه
  ».کنم هر دو هفته یک بار حموم کنه بهتره بدونی که شاغا رو مجبور می«: تیریون گفت

  »رسی، چرا؟ خیلی از خود راضی به نظر می«

. شد کوبیدند و زنجیر عظیم درازتر می ها در سرتاسر خیابان فوالد می هر روز، هر شب، پتک» چرا که نه؟«
  ».متعجبم که نگهش داشتی همون تختیه که رابرت روش مرد؟«. روي تخت عظیم چتردار پرید

  ».حاال کارت رو تف کن و از اینجا بلنگ، جن. بینم هاي شیرینی روش می خواب«

  ».استون بادبان کشیده لرد استنیس از درگون«. تیریون لبخند زد

زنی؟  و تو اینجا نشستی و مثل کدوي جشن محصول لبخند می«. سرسی ناگهان به روي پاهایش برخاست
تیریون دیگر داشت » .هال پرنده بفرستیم بانان شهر اعالم آمادگی کرده؟ باید فوراً به هارنواتر به نگه باي
  »!عقلت رو از دست دادي یا مستی؟ بس کن. بس کن«. هاي او را گرفت و تکانش داد سرسی شانه. خندید می

... مضحکه... خیلیبه حق خدایان، ... تونم، خیلی نمی«. به هر زحمتی که بود کلمات از دهانش خارج شدند
  »...استنیس
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  »چی؟«

ره که باهاش مقابله  رنلی داره با سرعت می. استورمز اند رو محاصره کرده. براي جنگ با ما بادبان نکشیده«
  ».کنه

براي یک لحظه سرسی طوري با بهت خیره ماند . هاي خواهرش به طرز دردناکی به بازوهایش فرو رفت ناخن
وقتی تیریون با سر تائید » جنگن؟ استنیس و رنلی با هم می«. نا آشنا پرت و پال گفتهکه انگار تیریون به زبانی 

  ».شه که رابرت برادر عاقل بوده خدایان رحم کنن، دیگه داره باورم می«. اش گرفت کرد، سرسی خنده

د و چند سرسی او را از تخت پایین کشی. با هم خندیدند. تیریون سرش را عقب انداخت و قاه قاهش بلند شد
وقتی او را زمین گذاشت، سر تیریون . دور در هوا چرخاند، حتی یک لحظه مثل دختري سر بهوا بغلش کرد

  .ي سرسی تلو تلو خورد و دستش را براي حفظ تعادل روي آن گذاشت به سمت قفسه. رفت گیج می

  »...دکنی کار به جنگ بین این دو نفر بکشه؟ اگه به نوعی توافق برسن واقعاً فکر می«

خیلی با هم متفاوتند، در عین حال شبیه هم هستند، محاله هیچ کدوم اون یکی رو . رسند نمی«: تیریون گفت
  ».تحمل کنه

. کرد که در مورد استورمز اند سرش کاله گذاشتن و استنیس همیشه احساس می«: سرسی متفکرانه گفت
ی چند بار پیش رابرت اومده و با اون صداي دونست اگه می... پایتخت اجدادي خاندان برتیون، حق اون بود

ش  وقتی رابرت اونجا رو به رنلی داد، استنیس طوري آرواره. بار رو تکرار کرده منحوسش همین داستان کسالت
  ».شکنه سفت شد که فکر کردم دندوناش می

  ».کم محلی حسابش کرد«

  ».منظور رابرت همین بود که کم محلی نشون بده«: سرسی گفت

  »افتخار عشق برادري بنوشیم؟به «

  ».آه، حتماً«. نفسش بند آمده بود» .بله«
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ریختن کمی از گرد ظریف به فنجان او . کرد، پشتش به سرسی بود وقتی دو فنجان شراب شیرین آربر پر می
پس که وقتی تنها هستم » !به سالمتی استنیس«: شراب را به دست سرسی داد و گفت. ترین کار دنیا بود آسان

  طري ندارم؟خ

جنگ طوالنی و سختی با هم داشته باشن و آدرها جون هر ! به سالمتی رنلی«: سرسی با خنده جواب داد
  »!دوشون رو بگیرن

من عاشق . شد که واقعاً چقدر زیباست زد، مشخص می دید؟ وقتی لبخند می اي که جیمی می این بود سرسی
کمی احساس تاسف کرد که مسمومش . ق خورشید رو دارهاین بانو بودم که به زیبایی تابستانه و موهاش بر

  .کرده

ملکه کسالت داشت و توانایی ترك . خورد قاصد سرسی خبر را آورد صبح روز بعد موقعی که صبحانه می
ي از  تیریون اداهاي شایسته. تر این بود که توانایی دور شدن از مستراحش را نداشت صحیح. اتاقش را نداشت

ان داد و به سرسی پیام فرستاد که راحت استراحت کند، همان طور که با هم نقشه کشیده روي همدردي را نش
  .بودند با سر کلیوس رفتار خواهد کرد

هاي فلزي ناهموار داشت که منتظر بودند احمقی  هاي خطرناك و دندانه تخت آهنین اگان فاتح تلی از تیغ
کامالً آگاه بود که . هاي آن درد گرفته بودند رفتن از پلهزیاد احساس راحتی بکند و پاهاي لنگش به خاطر باال 

  .بلند بود. سازد، ولی یک چیزش تعریف داشت ي مضحکی از او می چه منظره

سمت دیگر تاالر ردا . محافظین لنیستري با رداي ارغوانی و کالهخودهاي با تاج شیر ساکت ایستاده بودند
هاي تخت ایستاده  و سر پرستون از گارد شاهنشاهی دو طرف پله بران. هاي سر جکلین روبرویشان بودند طالیی
امروز . درباریان ایوان را پر کرده بودند و متقاضیان نزدیک درهاي رفیع بلوط و برنزي جمع شده بودند. بودند

لرد جایلس ایستاده . رسید، هر چند صورتش به سفیدي شیر بود داشتنی به نظر می صبح سنسا خصوصاً دوست
از سه روز پیش . کرد، پسر عمو تایرك بیچاره شنل مخمل و خز سفید خاندان عروسش را پوشیده بود میسرفه 

پرسیدند که  گفتند و می می» دایه«ي خردسال ازدواج کرده بود، سایر مالزمین به او  که با لیدي ارمسانده
  .عروسش شب ازدواج چه نوع قنداقی داشته
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صدایش از » .سر کلیوس فري جلو بیان«. د و تجربه را خوشایند یافتکر تیریون به همه از باال نگاه می
حیف که شی اینجا نبود . از این هم خوشش آمد. دیوارهاي سنگی منعکس شد و در طول تاالر طنین انداخت

  .ي آمدن را درخواست کرده بود، اما غیر ممکن بود اجازه. که ببیند

ها را بدون اینکه به چپ یا راست نگاهی بیندازد  دا ارغوانیها و ر سر کلیوس مسیر طوالنی بین ردا طالیی
  .شود زد تیریون مشاهده کرد که موهاي پسر عمویش دارد کم پشت می وقتی زانو می. پیمود

سر کلیوس، به خاطر اینکه پیشنهاد صلح از جانب لرد استارك رو برامون «: فینگر از میز شورا گفت لیتل
  ».آوردید از شما سپاسگزاریم

نایب ملکه، دست پادشاه و شوراي کوچک شرایط پیشنهادي از «. استاد بزرگ پایسل گلویش را صاف کرد
با تاسف باید گفت که قابل قبول نیست و همین رو باید به . ي شمال رو بررسی کردند جانب پادشاه خود خوانده

  ».ها بگید، سر شمالی

مشیرش رو زمین بذاره، سوگند وفاداري بخوره و به راب استارك باید ش. این هم شرایط ما«: تیریون گفت
باید برادرم رو سالم آزاد کنه و قشونش رو تحت فرماندهی جیمی قرار بده که به مقابله با رنلی . وینترفل برگرده

اگه . هر کدوم از پرچمدارهاي استارك باید پسري رو به عنوان گروگان بفرستن. و استنیس برتیون شورشی برن
شه و جایگاه باالیی دارن، مادام  با اونا اینجا در دربار به محبت رفتار می. کنه ته باشن دختر کفایت میپسري نداش

  ».که پدرهاشون مرتکب خیانت جدیدي نشن

  ».حضرت دست، لرد استارك محاله به این شرایط تن بده«. رسید کلیوس فري ناخوش به نظر می

اي در کسترلی راك بسیج  بهش بگو که ما قشون عظیم دیگه«. ما هیچ انتظار نداریم که رضایت بده، کلیوس
بهش بگو که تنها . کنه و همزمان پدرم از شرق میاد کردیم، و اینکه خیلی زود از غرب به سمتش پیشروي می

جنگند و پرنس دورن رضایت داده که پسرش  استنیس و رنلی برتیون با هم می. مونده، بدون امید به هیچ متحدي
  .هاي شوق و بهت همزمان از ایوان و انتهاي تاالر بلند شدند زمزمه» .با پرنسس میرسال ازدواج کنهتریستان 

هریون کاراستارك و سر ویلیس مندرلی رو در ازاي ویلم . هاي ما و در مورد این فامیل«: تیریون ادامه داد
به استارك بگو که طبق هر . دیم میلنیستر، و لرد سروین و سر دانل الك رو در ازاي برادر شما تیان پیشنهاد 
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اي از  به عنوان نشانه«. ها خاموش شود منتظر شد که خنده» .ي چهار شمالی ارزش داره منطقی دو لنیستر به اندازه
  ».دیم هاي پدرش رو بهش می خوش نیتی جافري، استخون

  ».لرد استارك خواهرها و شمشیر پدرش رو هم خواسته«: سر کلیوس یادآوري کرد

: تیریون گفت. شد اش دیده می ي شمشیر بزرگ ادارد استارك روي شانه ایلن پین الل ایستاده بود، دسته سر
  ».گیره، نه زودتر وقتی با ما به صلح رسید اونو پس می. آیس«

  »و خواهرهاش؟. هر چی شما بگید«

م جیمی رو سالم آزاد تا وقتی که برادر«: تیریون به سنسا نگاهی انداخت و با وجود کمی احساس ترحم گفت
و خدایان لطف داشته باشند که » .نحوه رفتار با اونا به ایشون بستگی داره. مونن نکرده باشه، اونا اینجا گروگان می

  .واتر آریا را زنده پیدا کند، قبل از اینکه راب متوجه شود که او مفقود شده باي

  ».رسونم، سرورم پیام شما رو می«

  ».وایالر«: صدا زد. و حاال ضربه. ي تخت بیرون زده بود گرفت ي کجی را که از دستهها تیریون یکی از تیغه

  ».سرورم«

هاي لرد ادارد کافی هستند، اما یه لنیستر باید اسکورت لنیستري  افراد استارك براي محافظت از استخون«
تر  ها راحت رسه شب ان میاگه مطمئن بشیم که سالم به ریورر. ي ملکه و منه سر کلیوس پسر عمه. داشته باشه

  ».بره خوابمون می

  »چند نفر با خودم بردارم؟. هر چی شما دستور بدید«

  ».البته که همه«

کسی که با دهان باز به شکایت برخاست . حرکت ماند وایالر مثل مردي که از سنگ ساخته شده باشد بی
لرد تایوین، این سربازهاي خوب رو پدر شما، شخص ... حضرت دست، امکانش نیست«. استاد بزرگ پایسل بود

  »...هاش محافظت کنند به شهر فرستاده که از ملکه سرسی و بچه

  ».خدایان پشت و پناهت، وایالر. کنند گارد شاهنشاهی و نگهبانان شهر به خوبی از اونا محافظت می«
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بار بودن موضوع  تفینگر تظاهر به کسال گفت متوجه است، لیتل سر میز شورا، واریس لبخندي داشت که می
اگه کسی «. جارچی قدم جلو گذاشت. کرد، پایسل رنگ پریده و سردرگم مثل ماهی دهانش باز مانده بود می

اي براي مطرح شدن در محضر دست پادشاه داره، حاال فرصت صحبت داره، وگرنه صرفنظر کنه  موضوع دیگه
  ».و ساکت بمونه

پا سیاه پوشیده بود راهش را از میان دوقلوهاي ردواین باز  مرد الغري که سر تا» .شه حرف من شنیده می«
  .کرد

  ».دادید باید به من خبر می. دونستم به دربار اومدید چه عجب، هیچ نمی! سر آلیسر«: تیریون گفت

اي با اندام کشیده و  مرد پنجاه ساله. ي اسمش بدخلق بود تورن به اندازه» .دونی که دادم خودت خوب می«
بهم «. بود، نگاه سخت و دست سنگینی داشت، به موي سیاهش تارهاي خاکستري نشسته بود زوایاي تیز

  ».اعتنایی شده و گذاشتن مثل یه خدمتکار حرامزاده انتظار بکشم بی

  ».با هم کنار دیوار قدم زدیم. سر آلیسر و من رفقاي قدیمی هستیم. واقعاً؟ بران کار خوبی نبوده«

در این روزگار پر آشوب و بال، . ر آلیسر گرامی، نباید از ما دلگیر بشیدس«: واریس با صداي ریز گفت
  ».ها دنبال عنایت جافري ما هستند خیلی

  ».بالها بدتر از چیزي هستند که خبر داري، خواجه«

  ».گیم بهشون لرد خواجه می شجلوي رو«: فینگر طعنه زد لیتل

  »خدمتی از ما برمیاد، برادر شریف؟چه «: اي پرسید استاد بزرگ پایسل با لحن تسلی دهنده

ي  تر از اونه که به عهده موضوع مهم. ي کل منو پیش اعلیحضرت پادشاه فرستاده فرمانده«: تورن جواب داد
  ».خدمتکارهاشون گذاشته بشه

ي میري که سه تیر همزمان  یک کمان بدقواره» .کنند پادشاه دارند با کمان جدیدشون بازي می«: تیریون گفت
گرفت که فوراً امتحانش  هیچ چیز جلویش را نمی. نداخت، تنها چیز الزم براي خالصی از شر جافري بودا می
  ».تونید با خدمتکارها صحبت کنید یا ساکت بمونید می«. کند
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ماموریت دارم که به اطالعتون برسونم «. ي سر آلیسر مشهود بود عدم رضایت در هر کلمه» .هر چی شما بگید«
اونا مرده بودند، ولی وقتی اجسادشون رو به دیوار . یلی وقته گم شده بودند پیدا کردیمدو گشتی که خ

ي  شون سر جارمی رایکار رو کشت، دومی سعی کرد فرمانده یکی. برگردوندیم، نصفه شب دوباره بلند شدند
  ».کل رو بکشه

ه منو مسخره کنه؟ با ناراحتی هاي احمقان خواد با این حرف می. ي کسی را شنید ي خنده تیریون صداي آهسته
ها  فینگر و پایسل در پایین نگاهی انداخت؛ ممکن بود که یکی از آن روي تخت جابجا شد و به واریس، لیتل
به محض اینکه مورد تمسخر . ها در بهترین حالت احترام ضعیفی داشتند نقشی در این ماجرا داشته باشد؟ کوتوله

  ...با این وجود... با این وجود. تمام بود گرفت، کارش دربار و مملکت قرار می

تیریون شب سردي را زیر ستارگان به خاطر آورد که کنار جان اسنو و گرگ عظیم سفیدش در آخر دنیا 
؟ مطمئناً وجود ...چه چیزي احساس کرده بود. روي دیوار ایستاده بود و به ظلمات آن طرف چشم دوخته بود

گرگی در شب زوزه کشیده بود و صدا لرز به بدنش انداخته . برید لی میداشت، خوفی که مثل باد منجمد شما
  .بود

در مدت اقامتش در ... ولی با این وجود. یه گرگ، یه جنگل تاریک، باد، معناي خاصی نداشتند. احمق نباش
ه امیدوارم که خرس پیر از حمله جون سالم به در برد«. کسل بلک به جئور مورمونت پیر عالقمند شده بود

  »باشه؟

  ».بله«

  »آه، مردهاي مرده رو کشته باشن؟... و برادرهاي شما این«

  ».کشتیمشون«

اش را خفه کرد، تیریون فهمید که چه  وقتی بران خنده» مطمئنید که این بار مردند؟«: تیریون با مالیمت پرسید
  »واقعاً واقعاً مردن؟«. سیاستی باید در پیش بگیرد

دست جرد . نا همون بار اول مرده بودند، رنگ پریده و سرد با دست و پاي سیاهاو«: سر آلیسر به تندي گفت
  ».رو با خودم آوردم، گرگ حرامزاده از جسد کندش

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

  »و این غنیمت جذاب کجاست؟«. فینگر تکانی به خودش داد لیتل

. ز هم پاشیدوقتی بدون اینکه توجهی بشه منتظر بودم، گندید و ا... وقتی«. سر آلیسر با اضطراب اخم کرد
  ».هیچی جز استخون نمونده که بهتون نشون بدم

لرد بیلیش، براي سر آلیسر صد تا «: فینگر گفت تیریون به لیتل. هاي ریز از سراسر تاالر به گوش رسید خنده
  ».بیل بخرید که با خودش به دیوار ببره

  .سر آلیسر با شک چشم نازك کرد» بیل؟«

بیل «. و دربار آشکارا به خنده افتاد» .شن دفن کنید، براي قدم زدن بلند نمی هاتون رو اگه مرده«: تیریون گفت
سر جکلین، رسیدگی کنید که این برادر . کنه، همراه چند نفر با پشت قوي که بیل بزنن مشکلتون رو حل می

  ».هاي شهر انتخاب کنه شریف سهمش رو از سیاهچال

یارن تمام . ها تقریباً خالی هستند بدید سرورم، اما سلولهر چی شما دستور «: واتر گفت سر جکلین باي
  ».مردهایی که مناسب بودند با خودش برد

تعداد » .شه تا به میل خودشون برن چند نفر رو بازداشت کنید، یا شایع کنید که کنار دیوار نان و شلغم پیدا می«
با عالمت . ب نیاز دایمی به نیرو داشتندکرد زیاد از حد بودند و نگهبانان ش هایی که شهر باید سیر می شکم

  .تیریون، جارچی پایان مجلس را اعالم کرد و خالی شدن تاالر شروع شد

فکر «. هاي تخت آهنین رسید، منتظرش بود وقتی تیریون به پایین پله. شد سر آلیسر به این سادگی دك نمی
. دهنش کف کرده بود، راه تیریون را بسته بود» م کنند؟ واچ اومدم که امثال تو مسخره کنی تمام راه از ایست می
  ».رن ها راه می گم، مرده بهت می. هاي خودم دیدم خودم با چشم. این شوخی نیست«

سر آلیسر دستش را به سمت . تیریون سعی کرد از کنار او رد شود» .باید سعی کنید که بیشتر بکشیدشون«
  ».تر نشید، سر از این نزدیک«. و را به عقب هل دادفیلد ا آستین تیریون دراز کرد، اما پرستون گرین

تو «: از پشت سر تیریون داد زد. هاي گارد شاهنشاهی درگیر شود تر از آن بود که با یکی از شوالیه تورن عاقل
  ».احمقی، جن
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لبخند کمرنگی » خندیدند؟ من؟ واقعاً؟ پس چرا به تو داشتند می«. کوتوله برگشت و به صورت او نگاه کرد
  »دنبال نفرات اومدي، درسته؟«. زد

  ».دیوار باید حفظ بشه. بادهاي سرد شروع کردند به وزیدن«

اگه توجه کرده باشید و گوشتون حرفی جز توهین ... و براي حفظش شما به نفرات محتاجید، که بهتون دادم«
با چنگال خرچنگ بهتون حمله برشون دارید، از من ممنون باشید و قبل از اینکه مجبور بشم باز هم . شنیده باشه

بران بازوي سر آلیسر را گرفت و » .و به جان اسنو... احترام گرم منو به لرد مورمونت برسونید. کنم از اینجا برید
  .به زور از تاالر خارجش کرد

 فینگر تمام ماجرا را از اول تا آخر تماشا استاد بزرگ پایسل خیلی سریع خارج شده بود، اما واریس و لیتل
با یه حرکت سریع، پسر استارك . کنم، سرورم هر روز شما رو بیشتر تحسین می«: خواجه اقرار کرد. کرده بودند

به اون برادر سیاه . کنید کنید و خواهرتون رو از محافظینش محروم می هاي پدرش آروم می رو با استخون
کنید، با این حال طوري اجراش  یدید، شهر رو از چند تا شکم گرسنه خالص م مردهایی که دنبالشونه می

واقعاً عالی . ترسه ها می ها و گرامپکین کنید که تمسخرآمیز به نظر برسه و کسی نگه که کوتوله از اسنارك می
  ».اجرا شد

  »ي محافظینت رو از اینجا بفرستی، لنیستر؟ واقعاً قصد داري همه«. فینگر ریشش را نوازش داد لیتل

  ».ن خواهرم رو دور کنمنه، قصدم اینه که محافظی«

  ».ملکه محاله اجازه بده«

شید هر حرفی  من برادرشم و وقتی با من آشنایی بیشتري پیدا کردید، متوجه می. اوه، فکر کنم احتماالً بذاره«
  ».زنم جدیه که می

  »ها؟ حتی دروغ«

  ».کنم ازم کدورت به دل گرفتید لرد پتایر، احساس می. ها مخصوصاً دروغ«

اگه میرسال . ها با من رفتار بشه هر چند خوشم نمیاد مثل ابله. سبت به تو فرقی با همیشه نکرده، سرورمم ن عالقه«
  »تونه با رابرت ارن ازدواج کنه؟ قراره با تریستان مارتل ازدواج کنه، چطور می
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ی صحبت م، لرد پتایر، اما وقت از کلک کوچکم شرمنده. بدون یه رسوایی بزرگ امکانش نیست«: اقرار کرد
  ».کنن ها پیشنهاد منو قبول می دونستم که دورنی کردیم، نمی می

  ».منو در فریبکاري بعدیت دخالت نده. خوشم نمیاد بهم دروغ بگن، سرورم«. فینگر راضی نشده بود لیتل

تنها به شرطی که تو هم همین لطف رو به : فینگر نگاه کرد و با خودش گفت تیریون به خنجر روي کمر لیتل
و چقدر . دونند که ما چقدر شما رو دوست داریم، سرورم همه می. اگه رنجوندمتون، خیلی متاسفم«. بکنی من

  ».حاال به شما محتاجیم

  .فینگر ترکشان کرد بعد این حرف لیتل» .یادتون نره«

هاي  هاي خواجه قدم دمپایی. از در پادشاه که پشت سر تخت بود خارج شدند» .با من قدم بزن«: تیریون گفت
  .داشتند سبکی روي سنگ برمی

  ».ملکه محاله اجازه بده که محافظینش رو از اینجا بفرستید. دونید که حق با لرد بیلیشه می«

  ».بینید می. ده اجازه می«

  »واقعاً؟«. هاي درشت خواجه رقصید لبخند روي لب

  ».جیمیهي من براي آزاد کردن  گید که این جزئی از نقشه شما بهش می. آه، مطمئناً«

بدون شک به اون چهار مردي ارتباط داره که بران با «. اش را نوازش داد ي پودر خورده واریس گونه
  ».یه دزد، یه زهرساز، یه بازیگر و یه قاتل. هاي پست بارانداز پادشاه پیدا کرده کاري بسیار تو مکان مخفی

یه مدت . شه ي محافظین متوجه نمی بقیه کافیه رداي ارغوانی و کالهخود شیر بپوشن و کسی فرقشون رو با«
اي بودم که بتونم اونا رو به ریورران نفوذ بدم، تا اینکه به فکرم افتاد که راحت جلوي دید همه  دنبال بهانه
. اي زد لبخند رندانه» .هاي لرد ادارد شن، با پرچم لنیسترها و همراه استخون ي اصلی وارد می از دروازه. بذارمشون

براي همین باید . تونن بین صد تا از چشم دور بمونن چهار نفر می. گیرن تنها رو به دقت تحت نظر میچهار مرد «
  ».گید چیزیه که شما به خواهرم می... ها محافظین واقعی بفرستم عالوه بر کاذب
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 هنوز، از«. به راهروي خلوتی رسیده بودند» .ده و به خاطر برادر عزیزش، علی رغم سوءظنش رضایت می«
  ».کنه ها مضطربشون می دست دادن ردا سرخ

  ».خوشم میاد اضطراب بکشه«: تیریون گفت

سربازهاي . سر کلیوس بعد از ظهر همان روز با مشایعت وایالر و صد ردا سرخ لنیستري شهر را ترك کرد
  .ها ملحق شدند ي خدایان براي سفري طوالنی به آن راب استارك بیرون دروازه

تیمت به » .نصفه شب به اتاقم بیا«. اش یافت سربازخانه سرگرم بازي تاس با برادران سوختهتیریون تیمت را در 
  .اهل وراجی نبود. او نگاه سختی با تک چشمش انداخت

ها و برادران ماه در تاالر کوچک جشن گرفت، هر چند براي یک بار هم شده لب به  آن شب با کالغ سنگی
  »شاغا، امشب ماه چطوره؟«. مع باشدخواست حواسش کامالً ج می. شراب نزد

  ».سیاه، به نظرم«. انداخت اخم شاغا هول به دل می

  ».سعی کن امشب زیاد مست نکنی و حواست باشه که تبرت تیز باشه. گن در غرب بهش ماه خیانتکارها می«

کردم، اما تا وقتی که  ي یه مرد رو قطع یه بار کله. ها همیشه تیزه و تبرهاي شاغا از همه تیزتره تبر کالغ سنگی«
  ».ش افتاد اون وقت کله. خواست موهاش رو شونه کنه متوجه نشد

ها قاه قاه به خنده افتادند و با پاهایشان  کالغ سنگی» کشی؟ براي همینه که تو هیچ وقت موهات رو شونه نمی«
  .به زمین کوفتند، خود شاغا صدایش بلندتر از همه بود

هاي روي دیوارها،  بدون تردید چند نفر از ردا طالیی. ت و تاریک شده بودبا رسیدن نیمه شب، قلعه ساک
خواست برود به  او دست پادشاه بود و هر کجا که می. ها از برج دست را دیدند، اما صدایی بلند نشد خروج آن

  .خودش مربوط بود

دند و تیریون صداي ها به داخل پرت ش خرده. ي شاغا صداي رعدآسایی داد در نازك چوبی زیر لگد چکمه
ي محکم تبرش در را شکست و با لگد راهش را باز  شاغا با سه ضربه. زنی را شنید که از ترس نفسش بند آمد

از آتش چند زغال . هاي چوب رد شد تیمت به دنبالش وارد شد، سپس تیریون با احتیاط از روي تکه. کرد
ي ضخیم تخت را پاره  وقتی تیمت پرده. انداخت اب میهاي درازي در اتاق خو سوز باقی مانده بود و سایه نیم
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، با من کاري نداشته «: هاي گشاد به باال نگاه کرد و التماس کرد کرد، دختر خدمتکار لخت با چشم سرورم لطفاً
هایش را پنهان  هایش سعی داشت دلربائی با دست. با صورت سرخ و پر از ترس، از شاغا فاصله گرفت» .باشید

  .آورد ت کم میکند و یک دس

  ».خوایم برو، تو رو نمی«: تیریون به او گفت

  ».خواد شاغا این زنو می«

  ».خواد ها می اي رو تو این شهر قحبه شاغا هر قحبه«: تیمت پسر تیمت شاکی شد

  ».ده ي قوي می بله، شاغا بهش یه بچه«: شاغا بدون اثري از خجالت گفت

لطف ... تیمت، از اینجا ببرش بیرون. دونه سراغ کی بره میي قوي خواست، خودش  اگه بچه«: تیریون گفت
  ».کن و با مالطفت

شاغا مثل . مرد سوخته دختر را از تخت بیرون کشید، در اتاق نیمی راهش برد و نیمی دنبال خودش کشید
هاي در شکسته سکندري خورد و به کمک تیمت که  دختر روي تکه. شان را تماشا کرد سگی مغموم رفتن

  .هلش داد خارج شدمحکم 

استاد بهم «. ي نرم را از روي تخت کشید، استاد بزرگ پایسل را که زیر آن بود آشکار ساخت تیریون مالفه
  »آغوشی با دخترهاي خدمتکار مورد تائید دژ هست؟ بگید هم

م براي یک بار ه. اش به طرز چشمگیري جذابیت کمتري داشت پیرمرد به برهنگی دختر بود، هر چند منظره
  »...ار وفادار شمازاین کار چه معنایی داره؟ من یه پیرمردم، خدمتگ«. هاي سنگینش کامالً باز بودند که شده پلک

اون یکی رو . هاي منو به دوران مارتل فرستادید اون قدر وفادار که تنها یکی از نامه«. تیریون روي تخت پرید
  ».به خواهرم دادید

واریس، کار واریس عنکبوت بوده، بهتون هشدار . خورم، من نبودم ه، قسم مینه، نه، دروغ... ن«: پایسل نالید
  »...دادم
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دم تا  م تامن رو می گن؟ به واریس گفتم که به پرنس دوران خواهرزاده ي استادها این قدر بد دروغ می همه«
به کسی . دربیارم فینگر گفتم که قصد دارم میرسال رو به ازدواج لرد رابرت در ایري به لیتل. سرپرستش بشه

  ».اي مکتوب بود که به شما سپردم این واقعیت فقط در نامه... ها پیشنهاد دادم نگفتم که میرسال رو به دورنی

کار ... شن رن یا فروخته می ها به سرقت می شن، پیام ها گم می پرنده«. اش چنگ زد ي مالفه پایسل به گوشه
  ».کنه یس به شما تعریف کنم که خونتون رو منجمد میتونم در مورد وار چیزهایی می... واریس بود

  ».دن که خونم گرم باشه ها ترجیح می زن«

و . داره کنه، هفت تاش رو پنهان نگه می اشتباه نکنید، در ازاي هر رازي که خواجه به گوشتون زمزمه می«
  »...فینگر، اون آدم لیتل

شاغا، مردانگیش رو ببر و به بزها . ي شما غیر قابل اعتماده زهتقریباً به اندا. من کامالً با لرد پتایر آشنا هستم«
  ».بده

  ».اینجا بزي نیست، نصفه مرد«. اش را درآورد شاغا تبر عظیم دو لبه

  ».فکر کن که هست«

عقب عقب رفت و ادرار را به هر طرف . پایسل جیغ کشید و تخت را خیس کرد. شاغا غرید و جلو پرید
  .ي تبر سه چهارمش را کوتاه کرد سفید انبوه او را گرفت و با یک ضربهوحشی انتهاي ریش . پاشید

با استفاده » کنه؟ تیمت، به نظرت دوست ما اگه سبیل براي پنهان کردن دهنش نداشته باشه، بیشتر همکاري می«
  .هایش پاك کرد ي مالفه، ادرار را از روي چکمه از گوشه

بوي ترسش رو «. ي تیمت جمع شده بود الی چشم سوختهي خ تاریکی در حفره» .گه زود حقیقت رو می«
  ».کنم استشمام می

: تیریون مصرانه گفت. شاغا یک مشت مو روي حصیر انداخت و آنچه از ریش باقی مانده بود گرفت
  ».لرزه شه، دستش می وقتی شاغا عصبانی می. حرکت نکنید، استاد«
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ي  ي تبر هاللی را زیر چانه تیغه» .لرزه قت نمیدست شاغا هیچ و«: مرد غول پیکر با آزردگی شدید گفت
  .لرزان پایسل گذاشت و دسته موي دیگري از ریش جدا کرد

  »کنید؟ چه مدته که براي خواهرم جاسوسی می«: تیریون پرسید

اي از عرق، گنبد وسیع  الیه» .هر کار کردم به خاطر خاندان لنیستر بود«. عمق شده بود تنفس پایسل سریع و کم
این همه ... همیشه«. اش چسبیده بودند باالي پیشانی پیرمرد را پوشانده بود و تارهاي سفید مو به پوست چروکیده

من بودم که از ایریس ... از پدرتون بپرسید، ازشون بپرسید، همیشه خدمتگزار صادقی براشون بودم... سال
  »...ها رو باز کنه خواستم دروازه

. ي زشت در کسترلی راك بود وقتی این شهر سقوط کرد، او تنها یک پسر بچه .این تیریون را غافلگیر کرد
  »پس غارت بارانداز پادشاه هم تقصیر شما بود؟«

ایریس دیوانه بود، ویسریس خیلی کوچک بود، . وقتی ریگار مرد، جنگ تموم شده بود! به خاطر مملکت«
دعا کردم که پدر شریف شما باشه، اما ... ه بودپرنس اگان نوزادي شیرخوار بود، اما مملکت محتاج یه پادشا

  »...رابرت خیلی نیرومند بود و لرد استارك خیلی سریع به اینجا رسید

پادشاه رابرت هم؟ لرد ارن، پرنس ریگار؟ ... ایریس، ادارد استارك، من. به چند نفر خیانت کردید، در عجبم«
  .دانست اش را می خاتمه» شروعش از کجا بوده؟

ي پایسل را نوازش کرد، آخرین تارهاي مو را  آدم پایسل را خراشید و پوست نرم غبغب زیر آرواره تبر سیب
اگه دیده بودید، ... زخمش... رابرت«. اش آمد نفسش برید وقتی تیغ به روي گونه» .اینجا نبودید... شما«. تراشید

  »...بوش رو استشمام کرده بودید، شک نداشتید که

موند، شک ندارم که شما کاملش  اما اگه کارش ناقص می... از کار رو براتون انجام داددونم که گر آه، می«
  ».کردید می

گذاشت،  موند خواهر شما رو کنار می اگه می... عاطل، دائم الخمر، شهوت پرست... اون پادشاه پستی بود«
ی رو به دربار بیاره تا برادرش گاردن ي هاي کشید که دوشیزه رنلی داشت نقشه می... لطفاً... ي خودش رو ملکه

  »...خدایان به صحتش گواهن... اغوا بشه
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  »اي داشت؟ و لرد ارن چه نقشه«

  »...موضوع... اون خبر داشت، از موضوع«

  .خواست که شاغا و تیمت هم باخبر شوند اصالً نمی» .دونم که از چی خبر داشت می«: تیریون با تشر گفت

قصد اقدام ... استون بسپاره رسته و پسرش رو تحت سرپرستی درگونخواست همسرش رو به ایري بف می«
  »...داشت

  ».دستی کردید و مسمومش کردید پس شما پیش«

نشین آن قدر بزرگ بود که  دست کوه. شاغا با غرولند سر او را گرفت. پایسل تقالي سستی کرد» .نه«
  .ي استاد را مثل پوست تخم مرغ خرد کند توانست جمجمه می

و استاد جان ارن رو مرخص کردید و خودتون . بین دواهاي شما اشک الیس رو دیدم«. ن نچ نچ کردتیریو
  ».بهش رسیدگی کردید، به این خاطر بود که از مردنش مطمئن بشید

  »!دروغه«

  ».باز هم گلوش. تر ریشش رو بتراش عمیق«

من «. هایش ظاهر شد ی روي لبدهان پایسل لرزید و حباب نازک. تبر پوست را خراشید، به پایین برگشت
  »...خورم قسم می. سعی کردم لرد ارن رو نجات بدم

  ».مواظب باش شاغا، بریدیش«

  ».دولف جنگجو به دنیا آورده، نه سلمونی«: شاغا غرولند کرد

. اش را احساس کرد، لرزید و آخرین مقاومتش شکسته شد پیرمرد وقتی چکیدن خون از گردن به سینه
بله، بله، «: نالید. تر از وقتی که به زور وارد اتاقش شده بودند تر و شکننده رسید، نحیف می چروکیده به نظر

براي ملکه مرگ لرد ارن واجب بود، . کرد، براي همین مرخصش کردم کولمن داشت زهر رو پاك می
. ه کردم فهمیدمده، اما وقتی به ملکه نگا تونست بگه، واریس گوش ایستاده بود، همیشه گوش می گفت، نمی نمی
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گه، کار پسره بود،  واریس بهتون می«. پیرمرد به گریه افتاد» .خورم ولی من کسی نبودم که زهر رو داد، قسم می
  ».گفتند، حتماً کار اون بوده، از خواهرتون بپرسید، ازش بپرسید مالزمش، بهش هیو می

بندازینش توي یکی از . دورش کنیدببندینش و از جلوي چشمم «: دستور داد. تیریون چندشش شده بود
  ».هاي تاریک سیاهچال

  »...لنیستر، هر کاري کردم به خاطر لنیسترها بوده«: نالید کشیدند می وقتی او را از میان در شکسته بیرون می

ها باالي  زاغ. ي کوچک برداشت ها چند شیشه ها را گشت و از قفسه بعد رفتن او، تیریون با فراغت بال اتاق
کرد که تا رسیدن جانشین پایسل از  باید کسی را پیدا می. خواندند ه شکل عجیبی آواز آرامش بخشی میسرش ب

  .ها رسیدگی کند دژ به پرنده

گرتر و  فقط حیله... فینگر وفادارتر نبودند واریس و لیتل. اون کسی بود که امیدوار بودم بشه بهش اعتماد کرد
. احضار ایلن پین، زدن سه کله روي دروازه، و تمام: پدرش بهترین بودشاید روش . تر بودند در نتیجه خطرناك

  .شد ي قشنگی می چه منظره
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شد ترسش بر  برد، ولی باعث نمی تر از شمشیر می گفت ترس عمیق آریا به خودش می

هاي روي  همان قدر جزئی از زندگیش شده بود که نان بیات و تاول. طرف شود
  .ي ناهموار امان طوالنی در جاده روز راهپیمایی بیانگشت پا بعد یک 

قبل از . داند، اما در آن انبار کنار چشم خدایان بهتر درکش کرده بود کرده که معناي ترسیدن را می فکر می
اینکه کوه دستور حرکت را بدهد هشت روز در آنجا معطل مانده بود و هر روز مرگ کسی را مشاهده کرده 

  .بود

اهالی دهکده هرگز به او . کرد آمد و یکی از اسیران را براي بازجویی انتخاب می نه به انبار میکوه بعد صبحا
اما به هر حال ... کند ها توجه نمی کردند که اگر به او توجه نکنند، او نیز به آن شاید فکر می. کردند نگاه نمی

شد زد، جایی  اي نمی پنهان شدن نبود، حقه جایی براي. کرد پسندید انتخاب می دید و کسی را که می ها را می آن
  .نبود ماندنبراي در امان 

دختري سه شب پشت سر هم بستر سربازي را شریک شد؛ کوه روز چهارم آن دختر را انتخاب کرد و سرباز 
  .چیزي نگفت

در  ها را وصله کرد و در مورد پسرش وراجی کرد که در بارانداز پادشاه هاي آن رویی لباس پیرمرد خنده
سرباز پادشاهه، از سربازهاي خوب پادشاه، مثل من، تماماً خدمتگزار «: گفت می. ها بود خدمت ردا طالیی

تماماً جافري . گفتند ها دور بودند به او تماماً جافري می آن قدر گفت که سایر اسیران هر وقت نگهبان» .جافري
  .روز پنجم انتخاب شد

ها بگوید و در عوض  داند به اختیار خودش به آن کرد که هر چه می رو پیشنهاد مادر جوانی با صورت آبله
هاي او را شنید؛ صبح روز بعد، دختر او را انتخاب  کوه تمام حرف. رسانند قول بدهند که آزاري به دخترش نمی

  .کرد تا مطمئن شود که چیزي را پنهان نگه نداشته

ها و خائنین را  شدند تا همه سرنوشت یاغی ویی میشدند جلوي چشم سایر اسیران بازج کسانی که انتخاب می
اش چنان عادي و لباسش چنان  قیافه. پرسید گفتند سواالت را می چی می مردي که سایرین به او قلقلک. ببینند

چیسویک پیر . گرفت ي او هنگام کار، شاید او را با یکی از اهالی دهکده اشتباه می ساده بود که آریا قبل مشاهده

 آریا
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همان » .کنن ندازه که شلوارشون رو خیس می چی طوري همه رو به ضجه می قلقلک«: ها گفت به آنگوژپشت 
سربازي بود که آریا سعی کرد دستش را گاز بگیرد، همان که به تمسخر به آریا سرسخت گفته بود و با مشت به 

خود سر گرگور . کردند گاهی کسان دیگري کمک می. کرد چی کمک می گاهی به قلقلک. سرش کوبیده بود
  .مرد داد، تا اینکه قربانی می کرد و گوش می نشست، تماشا می حرکت می بی

شد؟ لرد  طالیی در دهکده پنهان شده؟ نقره، جواهرات؟ غذاي بیشتري پیدا می. سواالت همیشه یکسان بودند
مقصدش کجا بریک داندریون کجاست؟ کدام یک از اهالی دهکده به او کمک کرده؟ وقتی از اینجا رفت 

بود؟ چند نفر با او بودند؟ چند تا شوالیه، چند تا کماندار، چند تا سرباز؟ تجهیزاتش چگونه بود؟ چند نفر سواره 
اند؟ چند تا؟ کی؟ چه پرچمی داشتند؟ کجا رفتند؟ طالیی در  بودند؟ چند نفر زخمی بودند؟ دشمن دیگري دیده
دریون کجاست؟ چند نفر با او بودند؟ با رسیدن روز سوم، دهکده پنهان شده؟ نقره، جواهرات؟ لرد بریک دان

  .توانست خودش آن سواالت را بپرسد آریا می

نشانی که دو سرباز  همچنین جام لعل. هاي مسی یافتند ها کمی طال، کمی نقره و گونی بزرگی پر از سکه آن
نی همراهش داشته، یا اینکه صد ها فهمیدند که لرد بریک ده آدم مرد آن. کاري کنند کم مانده بود سرش کتک

ها به غرب یا شمال یا جنوب رفته بودند؛ سوار قایق از دریاچه رد شده  ي سوار اسب همراهش بودند؛ آن شوالیه
چی جان  هیچ کس از بازجویی قلقلک. بودند؛ مثل گاو تندرست بود، یا اینکه اسهال خونی تحلیلش برده بود

اجسادشان آن . آوردند ها تا بعد غروب دوام می ترین قوي. اي زنی، هیچ بچهبرد؛ هیچ مردي، هیچ  سالم بدر نمی
  .شد ها آویزان می طرف آتش براي گرگ

ها  سیریو فورل محال بود به آن. وقتی به راه افتادند، آریا دیگر برایش مسلم شده بود که رقاص آب نیست
هندز را کشتند  همچنین محال بود وقتی المی گریناجازه بدهد که او را به زمین بیندازند و شمشیرش را بگیرند، 

نشان . سیریو محال بود در آن انبار ساکت بنشیند و سعی کند بین سایر اسیران به چشم نیاید. ساکت بماند
از اهالی . اي از گوسفندان اي است در میان گله ها دایرولف بود، ولی آریا احساسش این بود که بره استارك

  .فند بودنشان متنفر بود، همان قدر که از خودش متنفر بوددهکده به خاطر گوس

یکی نیدل را برداشته بود و دیگري شمشیر . پدر، دوستان، امید، شجاعت: لنیسترها همه چیز را گرفته بودند
انبار آن قدر بزرگ بود که بتواند . اش را گرفته بودند حتی راز احمقانه. اش را روي زانو شکسته بود چوبی

توانست نگه داشت،  تا آنجا که می. اي بشاشد، اما جاده فرق داشت کند در گوشه قتی کسی نگاه نمیدزدکی و
یا این یا باید . اي چمباتمه بزند و جلوي چشم همه شلوارش را پایین بکشد ولی سرانجام مجبور شد کنار بوته
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. هیچ کس دیگر اعتنایی نکردهات پاي با چشمانی به درشتی ماه به او زل زد، ولی . کرد خودش را خیس می
  .گوسفند دختر یا گوسفند پسر، ظاهراً فرقی براي سر گرگور و افرادش نداشت

. یک بار شکسته شدن لب به آریا آموخت که جلوي زبانش را بگیرد. دادند ي صحبت نمی گرها اجازه اسارت
داشت، پس صورتش را با  برنمیپسري سه ساله از صدا کردن پدرش دست . گرفتند سایرین این درس را یاد نمی

  .سپس مادر آن پسر شروع کرد به داد کشیدن و رف عزیز دردونه او را نیز کشت. گرز خاردار له کردند

ها که براي بازجویی  اي داشت؟ یکی از زن شجاع بودن چه فایده. ها را تماشا کرد و کاري نکرد آریا مردن آن
بین این مردمی که راه . کرد مرد ثل همه در حالی که التماس میانتخاب شده بود سعی کرد شجاع باشد، ولی م

اندك . بیشترشان زن و بچه بودند. ها بودند ها و گرسنه شدند شخص شجاعی وجود نداشت، فقط ترسیده برده می
ها رها شده  ها و کالغ هاي دار زنجیر شده و براي گرگ مردها خیلی پیر یا خیلی کوچک بودند؛ بقیه به آن چوبه

جندري تنها به این خاطر زنده مانده بود که اقرار کرده بود خودش آن کالهخود شاخدار را ساخته؛ . بودند
  .تر از آن بودند که کشته شوند آهنگرها، حتی شاگرد آهنگرها، با ارزش

ی شما خائن و شورش«. شوند هال برده می ها گفت براي خدمت کردن به لرد تایوین لنیستر به هارن کوه به آن
ها  بیشتر از چیزیه که از یاغی. ده هستید، پس خدایان رو شکر کنید که لرد تایوین این فرصت رو بهتون می

  ».اطاعت کنید، خدمت کنید، و زنده بمونید. شه نصیبتون می

عادالنه «: اي به زن دیگري شکایت کرد وقتی براي خواب شب دراز کشیده بودند شنید که پیرزن چروکیده
ما هیچ وقت مرتکب خیانت نشدیم، یه عده غریبه اومدن و هر چی خواستن برداشتن، درست مثل  .نیست، نیست

  ».همین آدما

ولی لرد بریک آزاري بهمون نرسوند و راهب سرخی که همراهش بود پول هر چی که «: دوستش زمزمه کرد
  ».برداشتن داد

تونم یه  مگه می. ا یه عالمت روش بهم دادهاي منو برداشت و یه تکه کاغذ ب پولش رو داد؟ دو تا از جوجه«
به اطراف نگاه کرد که نگهبانی نزدیکشان نباشد و سه بار » ذاره؟ ي پاره رو بخورم؟ برام تخم می تکه کاغذ کهنه

  ».ها ها و این براي لنیسترها و این براي استارك این براي تالی«. تف کرد

  ».ادشاه قدیم هنوز زنده بود، این براش قابل تحمل نبودوقتی پ. آوره گناهه و شرم«: پیرمردي با خشم گفت
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  »پادشاه رابرت؟«: آریا موقعیتش را فراموش کرد و پرسید

زیادي بلند؛ نگهبانی راهش را براي ساکت کردنشان » .پادشاه ایریس، خدایان رحمتش کنند«: مرد گفترپی
  .ی نبودپیر مرد هر دو دندانش را از دست داد و آن شب دیگر حرف. کج کرد

سر گرگور عالوه بر اسیران یک دوجین خوك، قفسی پر از جوجه، یک گاو شیرده نحیف و نه ارابه ماهی 
تر از آن  کوه و افرادش اسب داشتند، اما اسیران همه پیاده بودند و کسانی که ضعیف. آورد دودي با خودش می

کردند  هایی که سعی می احمقکردند، همین طور  بودند که سرعت حرکت را تحمل کنند خالصشان می
بردند و اکثریت ظاهراً انتظارش را داشتند و سر به زیر  ها می ها را به بین بوته ها زن ها شب نگهبان. بگریزند

دختري که زیباتر از سایرین بود، مجبور بود هر شب با چهار یا پنج مرد مختلف برود، تا . رفتند همراهشان می
سر گرگور همه را وادار ساخت که تماشا کنند؛ با شمشیر دو دم عظیمش سر . گ زداینکه سرانجام یکی را با سن

  .و شمشیر را به مالزمش داد تا تمیزش کند» .ها بذارید جسد رو براي گرگ«: بعد دستور داد. دختر را قطع کرد

. ر غالف بودي چشم به نیدل نگاهی انداخت؛ روي کمر سرباز تاس ریش سیاهی به نام پولیور د آریا از گوشه
وگرنه سعی کرده بود که به سر گرگور ضربه بزند و او در جواب دو نیمش کرده . خوب شد که آن را گرفتند

  .ها گذاشته بود بود و براي گرگ

شبی که اسیر گرفته شد، سربازان . ي برخی از سربازها بد نبود، گرچه نیدل را دزدیده بود پولیور به اندازه
ي کالهخودهایشان به هم شباهت داشت، اما دیگر  هایی که به اندازه نامی بودند با قیافه هاي بی لنیستري غریبه

ها زیرك و  گرفت که کدامشان تنبل و کدامشان سنگدل هستند، کدام باید یاد می. شناخت شان را می همه
تی را به کار ترین کلما دهن هر چند زشت گرفت که سربازي معروف به گه باید یاد می. ها احمق هستند کدام
داد، در حالی که  اي می کرد تکه نان اضافه برد که به عمرش شنیده بود، اگر آدم درست درخواست می می

  .زدند زبان در جواب تنها سیلی می گو و رف چرب چیسویک بذله

انداخت، درست همان طور که جندري زمانی  هایش را برق می داد و نفرت کرد و گوش می آریا تماشا می
حاال دانسن آن کالهخود گاو را به سر داشت و آریا به این خاطر از او . انداخت خود شاخدارش را برق میکاله

. کرد با مزه است متنفر بود از پولیور به خاطر نیدل متنفر بود و از چیسویک پیر به خاطر اینکه فکر می. متنفر بود
از سر آموري . بود، از او نفرت بیشتري داشت و رف عزیز دردونه، کسی که نیزه را به گلوي المی فرو کرده

لورچ به خاطر یارن و از سر مرین به خاطر سیریو، از تازي به خاطر کشتن پسر قصاب مایکا و از سر ایلن و پرنس 
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. جافري و ملکه به خاطر پدرش و تام چاق و دسموند و سایرین، حتی به خاطر گرگ سنسا لیدي متنفر بود
کرد که او هنوز همراهشان هست؛ وقتی بازجویی  گاهی فراموش می. یادي ترسناك بودچی براي نفرت ز قلقلک

  .تر از اکثرشان، با صورتی که فرقی با هزاران مرد دیگر نداشت کرد، تنها یک سرباز دیگر بود، ساکت نمی

ویک، رف سر گرگور، دانسن، پولیور، چیس«: کرد اش زمزمه می ها را به بالش سنگی هر شب، آریا اسامی آن
در وینترفل » .سر آموري، سر ایلن، سر مرین، پادشاه جافري، ملکه سرسی. چی و تازي قلقلک. عزیز دردونه

هال خدایی نبود و  همراه مادرش در سپت و همراه پدرش در جنگل خدایان دعا کرده بود، اما در مسیر هارن
  .اسامی تنها دعایی بود که به خاطر داشتنش برایش اهمیت داشت

ها کم پشت شدند و جایشان را  خواند، تا اینکه سرانجام درخت اش را می رفتند و هر شب اسامی ر روز راه میه
هاي سوخته به مانند  ي قلعه ها، نهرهاي پیچاپیچ و مراتع آفتابگیر گرفت، جایی که الشه سرزمینی پر از تپه

رفتند تا اینکه سرانجام در دور، در کنار  می یک روز دیگر باید راه. هایی فرسوده به باال برخاسته بود دندان
  .هال افتاد هاي سخت هارن هاي آبی دریاچه، چشمشان به برج آب

. هال برسند وضعشان بهتر خواهد شد، ولی آریا آن همه مطمئن نبود گفتند وقتی به هارن اسیرها به هم می
هارن سیاه خون . ه شده بود به خاطر داشتافکنی ساخت اي که با وحشت ي پیر را در مورد قلعه هاي ننه داستان

ها براي شنیدن به جلو خم شوند؛  انسان را با مالت آمیخته بود؛ ننه عادت داشت صدایش را پایین بیاورد تا بچه
آریا . هارن و تمام پسرانش را درون دیوارهاي سنگی عظیمشان کباب کرده بودند ،ولی اژدهاهاي اگان

ها  گفت که دیگر راهی نمانده، آن برج به خودش می. نه بسته و سخت شده بودندپاهایش پی. هایش را جوید لب
  .بیش از چند فرسنگ فاصله نداشتند

ي ارتش لرد تایوین   با این وجود، تمام آن روز و بیشتر مدت روز بعد را راه رفتند، تا سرانجام به حاشیه
اي  هال از دور ظاهر فریبنده هارن. ردو زده بودي شهر ا رسیدند که در ضلع غربی قلعه در میان بقایاي سوخته

هاي کوه، صاف و ناگهانی از کنار دریاچه  دیوارهاي غول پیکر مانند صخره. داشت، از بس که عظیم بود
  .رسید هاي چوبی و فلزي روي باروها به کوچکی حشرات به نظر می افکن خاستند، ردیف زوبین برمی

ها در کنار ساحل در اهتزاز بودند قابل تشخیص باشند، بوي  فراز خیمه برهایی که  ها پیش از آنکه پرچم مدت
هاي  از آبریزگاه. از روي بو مشخص بود که لرد تایوین مدتی اینجا بوده. تند قشون لنیستر به مشام آریا رسید
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اري از ریخت و مملو از مگس بودند، و روي بسی عمومی که اردوگاه را احاطه کرده بودند، کثافت بیرون می
  .خورد ي اردوگاه بودند کپک سبزي به چشم می تیزي که محافظ حاشیه الوارهاي نوك

ي عظمتش زخم برداشته  هال که به تنهایی به بزرگی تاالر مرکزي وینترفل بود، به اندازه ي هارن برج دروازه
آسا از پشت  پنج برج غولاز بیرون تنها قسمت فوقانی . هایش ترك برداشته و رنگ و رو رفته بودند بود و سنگ

شان یک و نیم برابر بلندترین برج وینترفل ارتفاع داشت، با این حال شکوه  ترین کوتاه. شد دیوارها دیده می
ي پیرمردي شباهت داشتند که به  به نظر آریا بیشتر به انگشتان کج و قلمبه. قدشان به مانند برجی حسابی نبود
هاي ننه را به یاد داشت که چطور سنگ به مانند موم ذوب شد و از  یفتعر. سمت ابرها دست دراز کرده بود

. هاي مذاب سرخ دنبال هارن گشت که در داخل پنهان شده بود ها پایین ریخت، به مانند گدازه ها و پنجره پله
و فرو تر بود، قوز برداشته و ترك خورده  تر و زشت شد؛ هر برج از دیگري بدریخت آریا حاال کامالً باورش می

  .ریخته

  ».اونجا روح داره. رم من اون تو نمی«: شد هات پاي نالید هال جلوي رویشان گشوده می هاي هارن وقتی دروازه

ها یا  بیا پیش روح. پسر نانوا، دو انتخاب داري«. چیسویک شنید، ولی براي یک بار هم شده تنها لبخند زد
  ».شی خودت یه روح می

  .شدهات پاي همراه سایرین وارد 

کرد، اسیران را لخت کردند و وادارشان کردند که به  در حمام الوار و سنگی که صدا را منعکس می
دو پیرزن ترسناك بر این کار نظارت داشتند، طوري در . هایی پر از آب داغ بروند و خودشان را بسابند تشت

وقتی نوبت به آریا رسید، . تندکردند که انگار چند خر تازه خریداري شده هس ها با هم مشورت می مورد آن
ها  پینه. هاي او دست کشید هاي انگشت آمابل خاتون با انزجار نگاهی به پاهاي او انداخت و هارا خاتون روي پینه

خب، . حتماً دختر یه زارع هستی. بندم اینا به خاطر کره گرفتنه شرط می«. ها تمرین با نیدل بودند ي ساعت نتیجه
اگه سخت کار نکنی، . سخت کار کنی، فرصت داري که تو این دنیا به درجات باال برسیمهم نیست دختر، اگه 

  »اسمت چیه؟. خوري کتک می

ها به وضوح  اش را بگوید، اما اري نیز مناسب نبود؛ اسم پسرانه بود و آن آریا جرئت نداشت اسم واقعی
  ».گفت المی بهم سمور می. سمور«: لقب اولین دختري را که به ذهنش آمد گفت. دیدند که او پسر نیست می
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کنیم و  کوتاهش می. کنه و پر از شپشه موهات آدم رو زهره ترك می. معلومه که چرا«. آمابل خاتون بو کشید
  ».فرستیم بعدش تو رو براي کار توي آشپزخونه می

کرد،  میآمد و شاید اگر در اسطبل کار  ها خوشش می آریا از اسب» .ها برسم دم به اسب ترجیح می«
  .توانست اسبی بدزدد و بگریزد می

اون زبون رو براي خودت نگه «. هارا خاتون چنان سیلی محکمی به او زد که لب متورمش دوباره سر باز کرد
  ».هیچ کس نظر تو رو نخواست. دار وگرنه بدتر از این سرت میاد

با اخم فکر کرد که . چیزي نگفتآریا نگاهش را پایین انداخت و . ي شور فلزي داشت خون در دهانش مزه
 .کرد منو بزنه اگه هنوز نیدل رو داشتم، جرئت نمی

هاشون دارند، به امثال تو  هاش مهتر و مالزم براي رسیدگی به اسب لرد تایوین و شوالیه«: آمابل خاتون گفت
ی غذا براي خوردن شه که کنارش بخوابی و کل آشپزخونه دنج و تمیزه، همیشه آتش گرم پیدا می. نیازي ندارند

هارا، به نظرم بهتر باشه این یکی رو به ویس . بینم که دختر زرنگی نیستی شد، اما می اونجا برات خوب می. هست
  ».بدیم

ي پایش نبود  به او لباس زبر پشمی خاکستري و یک جفت کفش که اندازه» .دونی باشه، آمابل اگه صالح می«
  .دادند و سر کارش فرستادند

ت پیشکار در برج شیون بود؛ مردي خپل با دمل گوشتی روي دماغ و کلی جوش قرمز در ویس زیردس
با چشمان نافذ به سر تا پاي . آریا یکی از شش نفري بود که پیش او فرستاده شده بود. هاي درشتش ي لب کناره
خاري که امثال شما کنند سخاوتمندند، افت لنیسترها نسبت به کسانی که بهشون خدمت می«. ها نگاهی انداخت آن

خوب کار کنید و جایگاه . کنه لیاقتش رو ندارند، اما موقع جنگ آدم به هر چی که در دستشه قناعت می
ولی اگه اون قدر گستاخ باشید که . ي من ترقی کنید خودتون رو فراموش نکنید تا شاید یه روزي به اندازه
ها قدم  جلوي آن» .بینید که من منتظرتونم تن ایشون میبخواید از مهربانی حضرت لرد سوءاستفاده کنید، بعد رف

ها نپرسیدند نباید حرفی بزنند، نباید  ها فهماند که هرگز نباید به چشم اشراف نگاه کنند، تا سوالی از آن زد، به آن
کشم، غرور رو بو  گه، سرکشی رو بو می دماغ من هیچ وقت دروغ نمی«: الف زد. ها را سد کنند هرگز راه آن

کشم،  وقتی بوتون می. بینید اگه از این چیزها به مشامم برسه، سزاش رو می. کشم کشم، مطیع نبودن رو بو می می
  ».خوام حس کنم ترسه تنها چیزي که می
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دادند و  روي دیوارهاي کارت، مردهایی با نواختن ناقوس رسیدن او را مژده می

که مانند مار برنزي عجیبی دور بدنشان را نواختند  اي دیگر شیپورهاي عجیبی می عده
. ردیفی از شترسواران از شهر خارج شدند که گارد افتخاري او باشند. گرفت می

هاي مسی و کاکل دراز سیاه ابریشمی داشت، روي  هاي مفلس مسی داشتند، کالهخودهایشان عاج سواران زره
روي شترهایشان پتوهایی انداخته شده بود که . هاي بلندي نشسته بودند که تزئینات یاقوت و لعل داشت زین

  .صدها رنگ مختلف داشت

ترینیه که ساخته شده  کارت بین شهرها بزرگ«: هاي ویس تولورو به او گفته بود پیات پري در میان استخوان
ي  رهتر از خاط ي بین شمال و جنوب، پل بین شرق و غرب، کهن مرکز دنیاست، دروازه. شه یا در آینده ساخته می

هاش رو کند،  و چنان با شکوه که ساتوس خردمند بعد اینکه براي اولین بار نگاهش به کارت افتاد چشم بشر
  ».دونست هر چی بعد این ببینه در مقایسه زشت و حقیر به نظر میاد چون می

ضخیم با  سه دیوار. کرد، اما شکوه شهر بزرگ قابل انکار نبود آمیز تصور می هاي ساحر را اغراق دنی حرف
سنگ سرخ بود، سی قدم ارتفاع  دیوار خارجی از ماسه. هاي مفصل کارت را احاطه کرده بودند کاري کنده

کردند،  ها شنا می کردند، ماهی ها پرواز می لولیدند، پرآذران مارها در هم می: داشت و با حیوانات تزئین شده بود
دیوار میانی که . خورد پیکر به چشم می هاي غول و فیلهاي راه راه  هاي برهوت سرخ و اسب و در میانشان گرگ

چکاچک شمشیر و : اش کرده بود هاي جنگ زنده چهل قدم ارتفاع داشت، گرانیت خاکستري بود که صحنه
هاي  شدند، تل هایی که سالخی می هاي درگیر نبرد و بچه سپر و نیزه، تیرهایی که پرتاب شده بودند، قهرمان

هایی که گل به صورت دنی انداخت، تا اینکه به  کاري پنجاه قدم مرمر سیاه بود، با کندهدیوار داخلی . مردگان
هاي کشتار دیوار خاکستري  او دیگر دوشیزه نبود؛ اگر طاقت تماشاي صحنه. خودش یادآوري کرد احمق نباشد

  ي عشقبازي مرد و زن کنار بکشد؟ را داشت، چرا باید نگاهش را از صحنه

. هایی طالیی به شکل چشم داشت چارچوب مسی داشت، میانی از آهن بود؛ داخلی گلمیخي خارجی  دروازه
هاي کوچک دویدند که گل سر  اي وارد شهر شد، بچه وقتی با نقره. همه با نزدیک شدن دنی گشوده شدند

  .دمپایی طالیی داشتند و به بدنشان رنگ روشنی زده بودند و دیگر چیزي به تن نداشتند. راهش بپاشند

 دنریس
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هاي  هایی که در ویس تولورو غایب بودند در کارت جایگاهشان را یافته بودند؛ اطرافش بناها رنگ تمام رنگ
تاقی برنزي که از زیرش رد شد، به شکل دو مار در حال . اي رویایی رنگارنگ را داشتند گلی و بنفش و قهوه

هاي باریک بلندتر از هر  برج. شتندهاي ظریف یشم و صدف و ابسیدان دا جفتگیري ساخته شده بود که فلس
ي پر نقش و نگاري داشت که به شکل شیردال یا  چیزي بودند که دنی به عمرش دیده بود و هر میدان فواره

  .اژدها یا مانتیکور ساخته شده بود

کردند که به نظر  هاي ظریفی تماشایش می ها صف کشیده بودند و از ایوان ها دو طرف خیابان کارتی
پریده قد بلندي بودند با لباس حریر و ساتن و خز ببر، هر  مردم رنگ. دنها را داشته باش د طاقت وزن آنرسی نمی

گذاشت، مردها به دامن ابریشمی  ها را لخت می ها یکی از پستان ي زن جامه. کدام در چشم دنی لرد یا لیدي بود
اش نشسته بود، در برابرشان  ون سیاه روي شانهدنی که پوستین شیر بر تن داشت و دروگ. دار عالقه داشتند منجوق

شان شیري  ها به خاطر رنگ پریده هاي او به کارتی داترك. تمدن است و بی حقیراین احساس را داشت که 
. گفتند و کال دروگو در خیاالتش روزي را تصور کرده بود که شهرهاي بزرگ شرق را غارت خواهد کرد می

فقط فرصت چپاول کردن رو . شان مشخص نبود ي بادامی هاي تیره هایش نگاه کرد، افکارشان از چشم به همخون
  .ها خیلی وحشی هستیم بینن؟ حتماً به نظر کارتی می

هاي کهن شهر روي  پیات پري کاالسار کوچک او را به میان بازار بزرگی هدایت کرد که در آن قهرمان
بعد گذشتن از میان بازار به بناي . شان ایستاده بودند هاي مرمر سفید و سبز، با قدي سه برابر زمان زندگی ستون

ها  روي سقف حجره. آواز رنگارنگ بود ي خوش ي هزاران پرنده دند که سقف مشبک آن خانهغار مانندي رسی
ها غنچه داده بودند و زیرشان انگار هر جنسی که خدایان براي فروش به این دنیا ارزانی  درختان شکوفه و گل

  .شد کرده بودند پیدا می

ها حضور  دنی متوجه شده بود که اسب اي وقتی زارو خوان داکسوس به او نزدیک شد کنار کشید؛ نقره
ها، اگه اینجا  زیباترین زن«: زارو از روي زین شاخدار مجللش به پایین گفت. کنند نزدیک شترها را تحمل نمی

  ».چیزي به چشمتون خورد که خوشتون اومد کافیه بگید تا مال شما بشه

همه چیز . نه، به زلم زیمبو احتیاجی ندارهکارت کالً مال ایشو«: هاي آبی گفت پیات پري از سمت دیگر با لب
  ».ي نمردگان بیاید و از خرد و حقیقت سیراب بشید با من به خانه. همونه که بهتون قول دادم، کالیسی
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دم، چه احتیاجی به قصر  و ابریشم براي خواب می گواراوقتی من بهشون آفتاب و آب «: زارو به ساحر گفت
  ».ذاره جی از یشم سیاه و یاقوت آتشین روي سر زیباشون میتا سیزده. ي تو داره گرفته خاك

دنی در برابر ساحر احتیاط » .ي سرخ بارانداز پادشاهه، جناب پیات تنها قصري که آرزوش رو دارم قلعه«
و اگه کارت «. پرداختند تلخ کرده بود کرد؛ میري ماز دور مغ دهانش را نسبت به کسانی که به هنر سحر می می
  ».هم هدیه بده، بهتره بهم کشتی و سرباز بده تا چیزي که حقمه پس بگیرم، زاروخواد ب می

دور شد؛ با » .هر چی شما دستور بدید، کالیسی«. اي زد کشیده شد و لبخند بزرگوارانه کنارهاي آبی پیات  لب
  .داشت تلو تلو خوردن شتر، رداي دراز پر از منجوق او در پشت سرش تاب برمی

ضرب المثلی . ي جوان نسبت به سنشون خردمند هستند ملکه«: داکسوس از روي زین بلندش گفتزارو خوان 
  ».ي یه ساحر روي استخون و دروغ بنا شده خونه. در کارت هست

زنن صداشون رو پایین میارن؟ در تمام شرق،  ها وقتی در مورد ساحرین کارت حرف می پس چرا انسان«
  ».قدرت و دانش اونا مورد احترامه

ي سربازهاي پیري که خیلی وقته قدرت و مهارتشون  یه زمانی قدرتمند بودند، اما حاال به اندازه«: زارو گفت
شون رو  طومارهاي ترك خورده. زنن، مضحک هستند هاشون رو می رو از دست دادن ولی الف توانایی

کنن که قدرت مخوفی  دعا میشه و سربسته ا هاشون آبی می نوشن که لب ي عصر می خونن، اون قدر عصاره می
دم که  بهتون هشدار می. ي تو خالی ازشون باقی مونده دارن، اما نسبت به چیزي که در قدیم بودن یه پوسته

  .ي شالقش را چشاند و با شتاب دور شد به شترش مزه» .شن تون غبار می هدایاي پیات پري در دست

ي تبعیدي مثل  شوالیه» .گه پرهات سیاه ه زاغ میکالغ ب«: سر جورا به زبان مشترك وستروس زمزمه کرد
اش را کنار گذاشته بود و  هاي داترکی به خاطر ورودشان به کارت، لباس. همیشه دست راست او سوار اسب بود

به نفعتونه که از این مردها فاصله «. تر را پوشیده بود دوباره زره و زنجیر و پشم هفت پادشاهی نیم دنیا آن طرف
  ».لیاحضرتبگیرید، ع

  ».کنن که تاجم رو تصاحب کنم این مردها کمک می«

ي سبز  روي جلیقه» .کنه که قدرت داره زارو ثروت زیادي داره و پیات پري تظاهر می«: شوالیه با اخم گفت
جورا با اخمی که به جمعیت . اش خرس خاندان مورمونت، سیاه و درنده روي پاهاي عقبش ایستاده بود تیره
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ي  موندم، ملکه اگه من بودم زیاد اینجا نمی«. ي خرس مهیب شده بود ار انداخته بود به همان اندازهحاضر در باز
  ».از بوي اینجا هم بدم میاد. من

  ».ها به دماغ من بوي خوشایندي دارن خود کارتی. کنه شاید بوي شتره که اذیتت می«. دنی لبخند زد

  ».رن به کار میبوهاي خوشایند گاهی براي مخفی کردن بوي گند «

شد احساس  باعث می. ش هم هستم و همیشه مراقب منه ش هستم، اما همیشه بچه من ملکه. خرس بزرگ من
  .توانست بهتر از این عشقش را به او ابراز کند کاش می. کرد دارش نیز می امنیت بکند، اما غصه

انتظار چیزي عظیم . مهمان او باشدزارو خوان داکسوس به دنی پیشنهاد کرده بود که در مدت اقامت در شهر 
ي  ویالي ایلریو در پنتاس در برابرش به کلبه. تر از چند بازار را نداشت انتظار قصري بزرگ. را داشت
هایشان را نیز جا  اش نه تنها تمام مردم او بلکه اسب زارو قسم خورده بود که خانه. ها شباهت داشت خوکچران

هاي خودش را  باغ. یک ضلع قصر تماماً به او اختصاص داده شد. بلعید ا را میه دهد؛ واقعیت این بود که آن می
. خواهد داشت، استخر مرمر براي شستشو، برجی که از باالیش اطراف را تماشا کند، هزارتویی براي تفریح

نگارنگ هاي ر اش کف مرمر سبز داشتند، از دیوارها ابریشم هاي خصوصی اتاق. رسیدند بردگان به هر نیازش می
  ».شما خیلی سخاوتمندید«: به زارو خوان داکسوس گفت. زدند آویزان بود که با هر وزش باد برق می

پروري بود، سري تاس داشت و دماغی  زارو مرد با وقار تن» .اي کافی نیست براي مادر اژدهاها هیچ هدیه«
خورید و  صبح، طاووس و زبان چکاوك می فردا«. هاي ریز یاقوت و یشم به آن فرو کرده بود منقار مانند که دانه

  ».سیزده و تمام بزرگان کارت براي اداي احترام میان. دید که سزاوار زیباترین زن دنیاست به موسیقی گوش می

با خودش فکر کرد که بزرگان کارت براي دیدن اژدهاهاي من میان، ولی از زارو به خاطر لطفش تشکر کرد 
افتخاري که به «ي شرفیابی خواهد خواست،  یز قسم خورد از نمردگان اجازهپیات پري ن. و سپس مرخصش کرد

اي را کف  ي دنی را بوسید و هدیه هاي آبی کمرنگش پاي برهنه قبل رفتن با لب» .ي برف تابستانی کمیابه اندازه
ین نفر آخر. در صورت استفاده ارواح هوا را خواهد دید اي از روغن که قسم خورد دنی دستش گذاشت؛ خمره

زن که . دنی از او تنها یک هشدار دریافت کرد. ي سایه بود یت وابستهئاز سه جوینده که از پیشش رفت، کو
  ».مواظب باشید«: ماسک الك سرخش را همچنان داشت گفت

  »مواظب کی؟«
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طمعشون  اي که دوباره در این دنیا متولد شده میان و وقتی ببینن اونا شب و روز براي دیدن شگفتی. شون همه«
  ».چون اژدها آتشیه که تجسم پیدا کرده و آتش قدرته. شه تحریک می

هر چند از اون هم بیشتر از ... ي من گه، ملکه حقیقت رو می«: وقتی کوئیت نیز رفته بود، سر جورا گفت
  ».شون خوشم نمیاد بقیه

ود دنی را غرق وعده کرده پیات و زارو از اولین لحظه که چشمشان به اژدهاها افتاده ب» .کنم درکش نمی«
ها خدمتگزار وفادار او اعالم کرده بودند، اما از کوئیت تنها چند حرف مرموز  ي زمینه بودند، خود را در همه

. میري ماز دور رو یادت باشه. ساخت که هرگز صورت زن را ندیده بود و مضطربش می. نصیبش شده بود
مواظب باشید . دیم دام که اینجا هستیم خودمون هم نگهبانی میما«. هایش رو کرد به همخون. خیانت یادت باشه
  ».ي من به این قسمت قصر وارد نشه و دقت کنید که اژدهاها همیشه خوب تحت نظر باشن کسی بدون اجازه

  ».شه، کالیسی انجام می«: آگو گفت

ش رو  ارو، برو و بقیهراک. خواست هایی از کارت رو دیدیم که پیات پري می ما فقط اون قسمت«: ادامه داد
و چند تا زن، براي جاهایی که ورود مردها ... چند مرد خوب با خودت ببر. ببین، بهم بگو چی پیدا کردي

  ».ممنوعه

  ».دم، همخون من هر چی شما بگید انجام می«: راکارو گفت

که از هفت پادشاهی  از آخرین باري. هایی لنگر انداختن ها رو پیدا کن و ببین چه نوع کشتی سر جورا اسکله«
  ».مون برسونه شاید خدایان ناخداي خوبی رو از وستروس آوردن که منو به خونه. گذره خبري شنیدم نیم سال می

غاصب همون قدر که طلوع خورشید قطعیه شما رو . عاقبت خوشی نخواهد داشت«. شوالیه اخم کرد
  ».ینجا کنار شماستجاي من ا«. مورمونت شستش را به کمربندش قالب کرد» .کشه می

ها به  هاي من بلدید و داترك هاي بیشتري از همخون شما زبون. کنه ژاگو به همون خوبی ازم محافظت می«
بین . تونید بهم خدمت کنید تو این کار فقط شما می. پردازند اعتماد ندارند دریا و کسایی که روش به سیاحت می

ز کجا اومدن و عازم کجا هستند و چه نوع مردهاي ها برید و با خدمه صحبت کنید، بفهمید ا کشتی
  ».شون رو به عهده دارن فرماندهی
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  ».ي من هر چی شما بگید، ملکه«. تبعیدي با اکراه سر جنباند

ها نشسته بود از بدنش درآوردند و  هایی که لک سفر به آن وقتی مردها همه رفته بودند، کنیزهایش ابریشم
بخشی داشت و استخر پر بود  آب خنکی لذت. ي ایوان قرار داشت که زیر سایهدنی به کنار استخر مرمري رفت 

. انداختند کردند پوست او را گاز بگیرند و دنی را به خنده می هاي طالیی ریز که با کنجکاوي سعی می از ماهی
. داشتتواند تا دلش خواست استراحت کند، احساس خوبی  ها و غوطه خوردن، آگاهی از اینکه می بستن چشم

یقیناً . هایی که پر از نعناع و استوقدوس بودند ي سرخ اگان چنین استخري داشت، یا باغ دانست که آیا قلعه نمی
  .گفت هفت پادشاهی زیباتر از هر مکان دیگري در این دنیا است ویسریس همیشه می. داشت

ارش را از آب مسموم اگر خورشید و ستارگانش زنده مانده بود، کاالس. کرد فکر خانه ناراحتش می
هایش مانده بودند، تا حد  همخون. کرد، اما قدرت او از این دنیا رفته بود گذراند و دشمنان او را درو می می

ها شهرها را  داترك. ساالرها ي اسب مرگ به او قسم خورده بودند و در کشتار مهارت داشتند، اما تنها به شیوه
خواست بارانداز پادشاه را به  دنی هیچ نمی. کردند ها حکومت نمی ، آنکردند ها را غارت می چپاول و پادشاهی

خوام پادشاهی زیبایی بسازم، از  می. به حد کافی اشک ریخته بود. ي سیاهی پر از اشباح نا آرام تقلیل دهد ویرانه
لبخند بزنن،  بینن خوام وقتی مردم رد شدن منو می می. هاي خندان پرش کنم هاي زیبا و بچه مردهاي چاق و زن

  .زدند گفت براي پدرم لبخند می همون طور که ویسریس می

  .کرد ولی قبل آن باید کشورگشایی می

رابرت برادر دلیر . مورمونت گفته بود که همان قدر که طلوع خورشید قطعی است غاصب او را خواهد کشت
اش را مسموم  تا او و پسر متولد نشده ها گذشته بود او ریگار را کشته بود و یکی از جانورانش از دریاي داترك

شناسد، مردي که به هیچ چیز بیش از  گفتند رابرت برتیون زور گاو را دارد و در میدان نبرد ترس نمی می. کند
گفت؛ ادارد  هاي غاصب می ها سگ و لردهاي بزرگی متحدش بودند که برادرش به آن. جنگ عالقه نداشت

مد، لنیسترهاي طالیی، پدر و پسر، چنان ثروتمند، چنان قدرتمند، چنان استارك با چشمانی سرد و قلبی منج
  .خیانت پیشه

توانست امیدوار باشد که چنین مردانی را سرنگون سازد؟ وقتی کال دروگو زنده بود، مردها در  چطور می
کردند، شهرها و ثروت و  اگر نمی. کردند تا از خشمش در امان بمانند لرزیدند و هدیه پیشکش می برابرش می

دار از  ردمی که همراه او به دنبال دنبالهم. اما کاالسار او وسیع بود، مال دنی محقر. گرفت هایشان همه را می زن
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حتی شاید . برهوت سرخ گذشته بودند، حاضر بودند که همراه او از دریاي مسموم نیز بگذرند، ولی کافی نبودند
اما ... ویسریس باور داشت که مملکت به خاطر پادشاه بحقش قیام خواهد کرد. اژدهاهایش کافی نباشند
  .اي دارند باورهاي ابلهانه ها ویسریس ابله بوده و ابله

هاي کوچکی که پوستش را قلقلک  ناگهان آب برایش سرد شد و ماهی. تردیدها لرز به اندامش انداختند
  ».ایري، ژیکوي«: صدا زد. دنی ایستاد و از استخر خارج شد. دادند آزار دهنده شدند می

پوشاندند، فکر دنی معطوف سه نفري  میي ابریشمی به او  کردند و جامه وقتی کنیزهایش با حوله خشکش می
اینجا . افشان منو به منظوري به کارت هدایت کرده ي خون ستاره. ها آمده بودند شد که دنبال او به شهر استخوان

شه داشته باشم و اون قدر عاقل باشم که  کنم، اگه قدرت قبول چیزي رو که تقدیم می خوام پیدا می چیزي که می
اي  کنن، نشانه اگه خدایان مقدر کردن که تسخیر کنم، اسبابش رو فراهم می. ها اجتناب کنم ها و تله از نیرنگ
  ...اگه نه... فرستن، اگه نه برام می

هاي ابریشمی به داخل قدم گذاشت  داد که ایري از میان پرده نزدیک غروب بود و دنی به اژدهاهایش غذا می
بفرستش تو، همراه «: دنی که کنجکاو شده بود گفت. تنها نبود.. .ها بدهد تا خبر بازگشت سر جورا را از اسکله

  ».هر کسی که باهاشه

مردي که همراه جورا . اي از بالش نشسته بود، اژدهاهایش اطرافش بودند وقتی وارد شدند، دنی روي توده
علیاحضرت، «: شوالیه گفت. بود، شنلی از پرهاي سبز و زرد داشت و پوستش به سیاهی سنگ کهرباي براق بود

  ».کوهورو مو رو به محضرتون آوردم، ناخداي سینامون ویند از شهر تال تریز

دانست،  نه به زبان جزایر تابستان که دنی نمی» .افتخار بزرگیه، علیاحضرت«: مرد سیاهپوست زانو زد و گفت
  .دار نه شهر آزاد بلکه به والریایی لهجه

  »از جزایر تابستان اومدید؟. وهورو موافتخار از منه، ک«: دنی به همان زبان گفت

اي  ي فوق العاده از اونجا هدیه. صحیحه علیاحضرت، اما قبلش، کمتر از نیم سال پیش، به اولد تاون سر زدیم«
  ».براتون آوردم

  »هدیه؟«
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  ».گم حقیقت داره، رابرت برتیون مرده بورن، چیزي که به شما می مادر اژدها، استورم. اي به شکل خبر هدیه«

. شد، اما در قلب دنی خورشیدي طلوع کرده بود بیرون دیوارهاي اتاقش غروب داشت بر کارت مسلط می
. رنگ به مقابل صورتش برخاست اي از دود کم ه دروگون سیاه در بغلش فس کرد و پرد» مرده؟«: تکرار کرد

  »مطمئنید؟ غاصب مرده؟«

  ».اي که بهشون سر زدیم بندرهاي دیگهي  در اولدتاون و دورن و الیس این طور گفتن، و همه«

هاي به  اش، ویسریون با بال روي شانه» چطور مرد؟«. م و اون رفته برام شراب مسموم فرستاد، ولی من زنده
  .اش هوا را به تالطم انداخت رنگ خامه

ا بعضی. آسا دریدش، حداقل در اولدتاون این طور شنیدم ش یه گراز غول موقع شکار در جنگل سلطنتی«
ها سر این  ي داستان به هر حال همه. اش بهش خیانت کرد، یا برادرش، یا لرد استارك که دستش بود گن ملکه می

  ».پادشاه رابرت مرده و االن تو قبرشه: موضوع توافق دارن

از . دنی هرگز به صورت غاصب نگاه نکرده بود، با این وجود روزي را بدون فکر کردن به او نگذرانده بود
ي عظیم او روي دنی بود، از زمانی که در میان خون و طوفان به این دنیا قدم گذاشته  ساعت تولد، سایه اولین

  .اش را برداشته بود ي سیاه آن سایه و حاال این غریبه. بود، به دنیایی که جایی در آن نداشت

  ».حاال پسره روي تخت آهنین نشسته«: سر جورا گفت

برادرهاي رابرت از بارانداز . کنند جافري پادشاهه، اما لنیسترها حکومت می پادشاه«: کوهورو مو تائید کرد
و دست سقوط کرده، لرد استارك که دوست . گن که اونا قصد دارند مدعی تاج بشن می. پادشاه فرار کردند
  ».به جرم خیانت بازداشت شده. پادشاه رابرت بود

قبل از اینکه اون مرد حاضر بشه . اصالً ممکن نیست«. ختسر جورا باد به دماغ اندا» ند استارك خائن باشه؟«
  ».رسه شرافت گرانبهاش رو ننگین کنه تابستون کبیر دوباره می

تونه داشته باشه؟ اون به پادشاه بحقش خیانت کرده، درست مثل این  چه جور شرافتی می«: دنی گفت
شده بودند خوشایند بود، هر چند برایش  هاي غاصب با یکدیگر درگیر جنگ شنیدن این خبر که سگ» .لنیسترها

به مرد اهل . وقتی دروگوي او مرد همین اتفاق افتاد و کاالسار بزرگش خودش را تکه پاره کرد. غیر منتظره نبود
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شوهرم کال دروگو اونو با تاجی از . برادر من هم مرده، ویسریس که پادشاه بحق بوده«: جزایر تابستان گفت
کرده این قدر نزدیک است،  دانست که انتقامی که همیشه دعایش را می برادرش میاگر » .طالي مذاب کشت

  کرد؟ تر رفتار می آیا عاقالنه

  ».پس به خاطر شما سوگوارم، مادر اژدها، و به خاطر وستروس که از پادشاه بحقش محروم شده«

وقتی دهانش را . شده بودزیر انگشتان مهربان دنی، ریگال سبز با چشمانی از طالي مذاب به غریبه خیره 
  »گرده، ناخدا؟ کشتی شما کی به وستروس برمی«. هاي سیاهی برق زدند هایش مانند سوزن گشود، دندان

ي تجار رو دور  کشه تا دایره سینامون ویند از اینجا به شرق بادبان می. متاسفانه نه حداقل تا یه سال دیگه«
  ».دریاي یشمی سیر کنه

ي  هدیه. کنم پس براتون باد مساعد و تجارت پر سود آرزو می. که این طور«: گفتدنی که مایوس شده بود 
  ».گرانبهایی برام آوردید

  ».ي کبیر به حد کفایت پاداش گرفتم، ملکه«

  »چطور؟«. شد منظورش را متوجه نمی

  ».اژدهاها رو دیدم«. هایش برق زد چشم

ی در بارانداز پادشاه روي تخت پدرم نشسته باشم پیشم وقت. و امیدوارم که یه روزي بیشتر ببینید«. دنی خندید
  ».بیاید که پاداش بزرگی بگیرید

ي مالیمی به  مرد جزایر تابستان قول داد که همین کار را خواهد کرد و همراه درخواست مرخص شدن، بوسه
  .ژیکوي راه خروج را به او نشان داد، سر جورا مورمونت ماند. انگشتان او زد

این . زدم هام حرف نمی کالیسی، اگه جاي شما بودم، این همه واضح از نقشه«: شدند شوالیه گفتوقتی تنها 
  ».کنه مرد هر جا که بره خبرش رو پخش می

  »غاصب مرده، چه اهمیتی داره؟. بذارید بکنه، بذارید تمام دنیا از نیت من باخبر بشه«
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و حتی اگه رابرت واقعاً مرده باشه، پسرش به جاش  ها واقعیت نداره، هر داستان ملوان«: سر جورا هشدار داد
  ».هیچ چیز واقعاً تغییر نکرده. کنه حکومت می

. اژدهاهایش جیغ کشیدند، دمشان را باز کردند و بال گشودند. دنی ناگهان برخاست» .همه چیز تغییر کرده«
هایی که نوکشان به مرمر  دو تاي دیگر با بال. هایش روي سنگ باالي تاق نشست دروگون پرید و با چنگال

قبل این، هفت پادشاهی شبیه کاالسار دروگوي من بود، صد هزاري که «. خورد، به سمت دیگر اتاق رفتند می
  ».حاال مثل کاالسار بعد مرگ کال من، به چندین تکه تقسیم شدن. قدرت اون متحدشون کرده بود

کالیسی، هفت . برده تا بهتون بگم چه معنایی داره بهم بگید کی. لردهاي بلندمرتبه همیشه با هم نزاع دارن«
  »...شما ناوگان و طال الزم دارید، ارتش، متحد. پادشاهی قرار نیست مثل اون همه هلوي رسیده به دستتون بیفته

گاهی به نظرش . اش نگاه کرد هاي شکاك تیره هاي او را گرفت و به چشم دست» .دونم ي اینا رو می همه«
باید ازم محافظت کنه، گاهی زنی هستم که دوست داره باهاش بخوابه، اما هیچ وقت منو واقعاً  اي هستم که بچه

فقط پونزده سالگرد نامگذاري . اي نیستم که در پنتاس دیدید زده من دختر وحشت«بینه؟  اش می به چشم ملکه
بچه به دنیا آوردم، یه کال . راهاي دوش کالین و جوانی اژدهاهام هستم، جو اما به پیري عجوزه... شمردم، درسته

  ».من از تبار اژدها هستم. ها رد شدم سوزوندم، از برهوت سرخ و دریاي داترك

  ».برادرتون همین طور«: شقی گفت با کله

  ».من ویسریس نیستم«

رابرت در . شد کشت شه، اما ریگار رو هم می نه، به نظرم در وجود شما بیشتر ریگار پیدا می«: اقرار کرد
  ».اژدها هم ممکنه بمیره. دنت ثابتش کرد، فقط با یه پتک جنگی يترا

اما «. ي او بزند ي اصالح نشده ي نرمی روي گونه روي نوك پا بلند شد تا بوسه» .میرن اژدهاها می«
  ».میرن ها هم می اژدهاکش
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ي شکار  دندانهي سه  زد، تورش از دست چپش آویزان بود، نیزه میرا با احتیاط دور می

سامر که دمش را سیخ باال گرفته بود، با . قورباغه در دست راستش آماده بود
کرد، تماشا  تماشا می. چرخید کرد و می هاي طالیی حرکات او را دنبال می چشم

  ...کرد می

د نیزه را گرگ به چپ پرید و قبل از اینکه میرا فرصت داشته باش. شد نیزه داشت پرتاب می» !یا«: دختر داد زد
سامر که پریده بود به . ها جلویش در هوا باز شدند میرا تورش را انداخت، گره. یدجهدوباره پشت سرش ببرد 

علف . نیزه به سمتی پرت شد. ي دختر خورد و او را به پشت انداخت تور رسید، با خودش آن را آورد، به سینه
  .گرگ روي او فرود آمده بود» .اوف«د خیس نگذاشت میرا زیاد محکم زمین بخورد، اما نفسش بری

  ».باختی«. برن هو کشید

  ».سامر به تله افتاده. بره داره می«: جوجن گفت

ها را  سامر که سعی داشت با غریدن و چنگ انداختن خودش را آزاد کند، تنها گره. برن دید که حق با اوست
  ».آزادش کن«. توانست تور را پاره کند با گاز گرفتن هم نمی. کرد بدتر می

انگیزي کرد، با پاهایش به  ي رقت سامر ناله. رید دختر خندان گرگ به دام افتاده را بغل کرد و او را چرخاند
اي را کشید، ماهرانه بازشان  خوردگی را باز کرد، آن طرف گوشه میرا زانو زد، این طرف گره. ها لگد زد طناب

  .کرد، و ناگهان دایرولف پرید و آزاد شد

با تمام نیرو . درنگ روي او پرید و گرگ بی» .تماشا کن«: گفت. برن بازوهایش را گشود» .، بیا پیشمسامر«
غرید،  زد و می کشتی گرفتند و غلت زدند، یکی له له می. ها روي زمین کشید گرفت و گرگ او را بین چمن

سامر » .گرگ خوب«. زیرش بود آلود در پایان، برن کسی بود که در باال ماند، دایرولف گل. خندید دیگري می
  .گوش او را لیسید

  »شه؟ هیچ وقت عصبانی نمی«. میرا سر تکان داد

. برن گوش گرگ را گرفت و سامر مثل حیوانی درنده قاپ زد، ولی تماماً بازي بود» .نه وقتی من پیششم«
  ».کنه، اما هیچ وقت خون درنمیاره گاهی لباسم رو پاره می«

 برن
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  »...ز تور من رد شده بوداگه ا. منظورت خون تو«

هاي دیگر یکی دو روز بعد جشن  ي لردها و شوالیه همه» .دونه من دوستت دارم می. زنه بهت صدمه نمی«
ي پیر  جوجن چنان عبوس بود که ننه. هاي دایمی برن بشوند محصول رفته بودند، اما ریدها مانده بودند که همدم

او از کثیف شدن . انداخت ا برن را به یاد خواهر خودش آریا میگفت، اما میر می» پدر بزرگ کوچولو«به او 
تر بود؛ تقریباً شانزده  اما از آریا بزرگ. توانست بدود و بجنگد و نیزه پرت کند ترسید و به خوبی پسرها می نمی

آمده و  تر بودند، هر چند نهمین روز نامگذاري او باالخره هر دو از برن بزرگ. شد ساله و زن بالغی محسوب می
  .کردند گذشته بود، اما هرگز با او مثل بچه رفتار نمی

ترین درخت  سعی کرد خودش را به سمت نزدیک» .کاش به جاي والدرها شما تحت سرپرستی ما بودید«
نه، «: ي ناخوشایندي بود، اما وقتی میرا آمد که بلندش کند گفت هاي او منظره ها و خزیدن وول خوردن. بکشد

ي زبان  لت زد و هل داد و با استفاده از نیروي بازوهایش سینه خیز رفت، تا اینکه پشت به تنهغ» .کمکم نکن
شروع . سامر دراز کشید و سرش را روي پاهاي او گذاشت» .تونم دیدي، گفتم که می«. گنجشک بلندي نشست

مربی . نه با تور بجنگهکردم کسی بتو اصالً فکر نمی«: هاي دایرولف و به میرا گفت کرد به خاراندن پشت گوش
  »تون بهت یاد داده؟ نظامی

  ».مربی نظامی نداریم و استاد نداریم. واتر نداریم ما شوالیه تو گري. پدرم یادم داده«

  »کنه؟ ها مراقبت می کی از زاغ«

  ».تونن پیدا کنن، مثل دشمنانمون واتر رو نمی ها گري زاغ«. میرا لبخند زد

  »چطور؟«

  ».کنه چون حرکت می«

شد که دارد دستش  به او با شک نگاه کرد، اما متوجه نمی. اي حرکت بکند برن هیچ وقت نشنیده بود قلعه
  »کنی پدرت اجازه بده وقتی جنگ تموم شد به مالقاتتون بیام؟ فکر می. تونستم ببینمش کاش می«. اندازد یا نه می

  ».اون موقع یا حاال. شه، واالحضرت ترین استقبال می از شما گرم«
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تونم  می«. خواست جاهاي دور را ببیند سخت دلش می. برن تمام عمرش را در وینترفل گذرانده بود» حاال؟«
ي پیر به شرق رفته بود تا سعی کند مشکالت آنجا را سر و  شوالیه» .وقتی سر رودریک برگشت ازش بخوام

ن محصول ربوده بود و همان شب با وود را بعد بازگشت از جش ي روس بولتون لیدي هورن حرامزاده. سامان دهد
ي لیدي را گرفته  سپس لرد مندرلی قلعه. او ازدواج کرده بود، هر چند آن قدر کوچک بود که جاي پسر او بود

ها، اما سر رودریک همان قدر از دست او  وود در برابر بولتون نوشته بود به منظور حفاظت از امالك هورن. بود
  ».استاد لوین محاله. ي رفتن بده سر رودریک شاید بهم اجازه«. ادهخشمگین بود که از دست حرامز

شه اگه وینترفل رو  خوب می«. جوجن که زیر درخت نیایش چهار زانو نشسته بود، برن را با اخم برانداز کرد
  ».ترك کنی، برن

  »واقعاً؟«

  ».هر چی زودتر بهتر. بله«

بینه که هنوز اتفاق نیفتادن، ولی گاهی درست از آب  می تو خواب چیزایی. برادرم بینش سبز داره«: میرا گفت
  ».درمیان

  .کرد به هم نگاهی انداختند؛ برادر با غصه، خواهر قبول نمی» .همیشه، میرا«

  ».بهم بگید قراره چه اتفاقی بیفته«: برن گفت

  ».گم، اگه خوابت رو بهم تعریف کنی می«: جوجن گفت

به . توانست بشنود ها و آب بازي هودور در دور دست را می برگبرن خش خش . جنگل خدایان ساکت شد
ي مسی خون را به خاطر  هایش و مزه مرد طالیی و کالغ سه چشم فکر کرد، خرد شدن استخوان بین آرواره

  ».ده استاد لوین دواي خواب بهم می. بینم من خواب نمی«. آورد

  ».کنن کمک می«

  ».گاهی«
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ها کنار چاه  زن. کشی، برن پري و داد می ها غرق عرق از خواب می ه که تو شبدون می قلعهتمام «: میرا گفت
  ».کنن ها تو عمارت خودشون صحبتش رو می و نگهبان

  ».ترسونه بهمون بگو چی این همه تو رو می«: جوجن گفت

  ».تونن هر تعبیري داشته باشن ها می گه خواب استاد لوین می. به هر حال فقط خوابه. خوام نمی«

  ».بینه و اونا ممکنه هر تعبیري داشته باشن، اما خواب سبز فرق داره برادرم مثل هر پسري خواب می«: میرا گفت

. مثل االن. دید کرد انگار چیز دیگري می هاي جوجن به رنگ خزه بود و گاهی وقتی به آدم نگاه می چشم
خواب سبز بود، . مین بند شده بودمن خواب گرگ بالداري رو دیدم که با زنجیرهاي سنگی خاکستري به ز«

کرد با نوکش زنجیرها رو بشکنه، اما سنگ زیادي  کالغی داشت سعی می. براي همین فهمیدم که واقعیت داره
  ».تونست خراششون بده سخت بود و فقط می

  »کالغ سه چشم داشت؟«

  .جوجن با سر تائید کرد

  .ی تیره به پسر مرداب خیره شدسامر سرش را از روي پاهاي برن برداشت و با چشمان طالی

  ».اون وقت بود که کالغ سراغم اومد. وقتی بچه بودم کم مونده بود از تب مرداب بمیرم«

گفت باید پرواز کنم . خیلی وقت بود که خوابیده بودم. سراغ من بعد سقوط کردنم اومد«: از دهان برن پرید
  ».تونستم پرواز کنم  نمییا بمیرم، و من بیدار شدم، ولی بدنم شکسته بود و اصالً

ها را باز کرد و شروع کرد به جمع کردن آن به  میرا تورش را برداشت، آخرین گره» .تونی اگه بخواي می«
  .هایی سست شکل حلقه

کالغ ما رو به . اولین بار که دیدمت مطمئن نبودم، اما حاال مطمئنم. تو گرگ بالداري، برن«: جوجن گفت
  ».رهاي تو رو بشکنیماینجا فرستاده که زنجی

  »واتره؟ کالغ تو گري«
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  ».کالغ در شماله. نه«

اش اکنون آنجا بود، عضوي از  برادر حرامزاده. برن همیشه دوست داشته که دیوار را ببیند» کنار دیوار؟«
  .نگهبانان شب شده بود

درمون تعریف کرد، وقتی جوجن خوابش رو به پ«. میرا رید تور را از کمرش آویزان کرد» .اون طرف دیوار«
  ».اون ما رو به وینترفل فرستاد

  »تونم بشکنم، جوجن؟ زنجیرها رو چطور می«: برن پرسید

  ».هات رو باز کن چشم«

  »بینی؟ مگه نمی. بازن«

  ».یک، دو«. جوجن اشاره کرد» .دو تاشون بازه«

  ».فقط دو تا دارم«

. طرز صحبت آهسته و لطیفی داشت» .زش کنیکالغ سومی رو بهت داد، اما حاضر نیستی با. تو سه تا داري«
با سه . بینی درخت بلوط رو می نبا دو تا او. تونی قلبم رو ببینی با سه تا می. تونی صورت منو ببینی با دو چشم می«

با دو تا دورتر از این . مونه اي که روزي ازش باقی می بینی که بلوط ازش رشد کرده و کنده اي رو می تا دانه
  ».رسه با سه تا به جنوب تا دریاي تابستان و به شمال تا پشت دیوار نگاهت می. بینی و نمیدیوارها ر

از صحبت در مورد کالغ «. برن لبخند مضطربی زد» .احتیاجی ندارم اون همه دور رو ببینم«. سامر برخاست
ردي، میرا؟ اینجا هیچ وقت یکی شکار ک. یا سوسمارهاي آبی. ها صحبت کنیم بیاید در مورد گرگ. خسته شدم
  ».شن پیدا نمی

نهرهاي آهسته و . کنن اونا تو آب زندگی می«. ها بیرون کشید اش را از میان بوته ي قورباغه میرا نیزه
  »...عمق هاي کم مرداب

  »خواب یه سوسمار رو دیدي؟«. برادرش حرف او را قطع کرد

  »...خوام نه، بهت گفتم که نمی«: برن گفت
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  »دي؟خواب یه گرگ رو دی«

استارك مقیم . من پرنسم. هام رو به تو تعریف کنم مجبور نیستم خواب«. کرد برن را داشت عصبانی می
  ».وینترفلم

  »سامر بود؟«

  ».ساکت شو«

  »شب جشن محصول، خواب دیدي که سامري، توي جنگل خدایان، درسته؟«

  .نیایش نزدیک شدهاي سفیدش را لخت کرد و به درخت  سامر دندان» !بس کن«: برن داد زد

همون طور که . وقتی به سامر دست زدم، وجود تو رو در درونش احساس کردم«. جوجن رید اعتنایی نکرد
  ».همین حاال در وجودشی

  ».خوابیده بودم. من در تختم بودم. امکان نداره«

  ».تو در جنگل خدایان بودي، بدنت رو موي خاکستري پوشونده بود«

  »...فقط یه خواب بد بود«

اینه چیزي که ازش وحشت داري، . احساس کردم که سقوط کردي. من احساست کردم«. جوجن ایستاد
  »سقوط؟

. ولی این را نگفت. ترسونه، ولی بیشتر از سقوط وحشت دارم سقوط و مرد طالیی، برادر ملکه هم منو می
اگر در . وانست به ریدها بگویدت توانست؟ نتوانسته بود به سر رودریک یا استاد لوین بگوید، چطور می چطور می

اي  حتی شاید خاطره. خواسته که به یاد بیاورد اصالً دلش نمی. کرد زد، شاید فراموشش می موردش حرف نمی
  .واقعی نبوده

  »کنی، برن؟ هر شب سقوط می«: جوجن آهسته پرسید
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چشمان داغ آهسته جلو هاي لخت و  با دندان. سامر در عمق گلویش غرید و این بار از روي بازیگوشی نبود
  ».بگو جلو نیاد، برن«. میرا نیزه در دست به میان گرگ و برادرش آمد. رفت

  ».کنه جوجن داره عصبانیش می«

  .میرا تورش را باز کرد

  ».ترست. برن، عصبانیت توئه«: برادرش گفت

  .چشیده بودي خون را  ها همراهشان زوزه کشیده بود و مزه با این وجود، شب» .من گرگ نیستم. نه«

  ».دونی، برن اینو می. بخشی از وجود تو سامره و بخشی از سامر تو وجود توئه«

گرگ به کنار پرید، آهسته دور . اش راه او را سد کرد ي سه شاخه سامر به جلو شتاب برد، اما میرا با نوك نیزه
  ».صداش بزن، برن«. چرخید میرا همراه او می. زد

اش چیزي  دستش سوخت، ولی پاي مرده. با کف دستش روي رانش زد» !سامر پیش من،! سامر«: برن داد زد
  .حس نکرد

ها خش خش کردند  بوته. سامر جاخالی داد، عقب رفت. ي میرا به جلو پرید دایرولف باز یورش برد و باز نیزه
و را بو تند بود؛ برادرش خشم ا. و هیکل باریک سیاهی از پشت درخت نیایش خارج شد، دندان لخت کرد

میرا کنار برادرش ایستاده بود، . برن احساس کرد که موهاي پشت گردنش سیخ شده. احساس کرده بود
  ».برن، صداشون بزن«. ها دو طرفشان بودند گرگ

  »!تونم نمی«

  ».جوجن، برو باالي درخت«

  ».امروز روز مرگ من نیست. الزم نیست«

ها  دایرولف. ز صورت روي درخت از تنه باال رفتو برادرش با استفاده ا» .حرف گوش کن«: میرا داد زد
وقتی خودش را باال . ي باالي سرش را گرفت میرا نیزه و تور را انداخت، باال پرید، شاخه. نزدیک شدند
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داگ با  سامر روي دمش نشست و زوزه کشید، شگی. ي شگی درست زیر مچ پاي او بسته شد کشید، آرواره می
  .تکان داد هایش تور را برداشت و دندان

» !هودور! هودور! هودور«: هایش را دور دهانش گرفت و داد زد دست. برن تازه یادش افتاد که تنها نیستند
اونا به هودور «: اش اطمینان داد به دوستان به درخت پناه برده. کرد خیلی ترسیده بود و کمی احساس شرم می

  ».زنند صدمه نمی

هایش را  هودور که تنها نیمی از لباس. کالمی را شنیدند بی اي گذشت و سپس آواز خواندن چند لحظه
هاي آب گرم سر زده، اما برن هیچ وقت از دیدنش  ریخت و معلوم بود به چشمه پوشیده بود، از بدنش لجن می

  ».دورشون کن. ها رو دور کن گرگ. هودور، کمک کن«. این همه شاد نشده بود

ابتدا » هودور، هودور«: پاهاي عظیمش را به زمین کوبید و داد زدهایش را تکان داد و  هودور با ذوق دست
داگ فرار کرد؛ براي آخرین بار دندان نشان داد و به  اول شگی. ها سپس دیگري را دنبال کرد یکی از گرگ

  .سامر هم دیگر رضایت داد، پیش برن برگشت و کنار او دراز کشید. ها برگشت میان بوته

جوجن یک لحظه از سامر چشم . پاهایش به زمین رسید، نیزه و تورش را دوباره برداشتمیرا به محض اینکه 
  ».زنیم باز هم حرف می«: به برن قول داد. برنداشت

شاید استاد لوین حق . ها این همه وحشیانه رفتار کرده بودند شد چرا آن متوجه نمی. ها بودن، نه من گرگ
  ».هودور، منو پیش استاد لوین ببر«. کند ها را در جنگل خدایان محبوس داشت که آن

اي شلخته  لوین به شکل مایوس کننده. هاي مورد عالقه برن بود خانه، یکی از مکان برجک استاد زیر پرنده
ي تاس و  ها براي برن همان قدر آشنا و آرامش بخش بودند که لکه ها و طومارها و بطري بود، اما انبوه کتاب

  .ها را نیز دوست داشت زاغ. گشاد استاد بودندهاي آویزان عباي  آستین

حاال که سر رودریک رفته بود، تمام مسئولیت . دید که استاد روي صندلی بلندي نشسته، سرگرم نوشتن است
» .تون زود اومدید واالحضرت، امروز براي درس«: وقتی هودور وارد شد، گفت. ي قلعه به دوش او بود اداره

  .داد ها اختصاص می ین ساعت را به تعلیم برن، ریکان و والدر فرياستاد هر بعد از ظهر چند
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برن شمعدان دیواري را با هر دو دست گرفت و با استفاده از آن خودش را باال » .حرکت بایست هودور، بی«
 گه که برادرش میرا می«. مدتی آویزان ماند، تا اینکه هودور او را تا صندلی حمل کرد. کشید، از سبد خارج شد

  ».خواب زنده داره

  »همچین ادعایی داره؟«. استاد لوین با قلم نگارش بغل دماغش را خاراند

  ».یادمه. گفتی که فرزندان جنگل خواب زنده داشتند«. برن با سر تائید کرد

  ».گفتن بین جنگلی می به بزرگان اونا غیب. ها ادعا داشتند که همچین قدرتی دارند بعضی«

  »جادو بود؟«

واقعیتش اینه که فقط یه نوع متفاوتی . ترش رو نداریم ه این کلمه رو براش به کار ببر، چون مناسباگه الزم«
  ».از دانشه

  »چی بود؟«

فرزندان جنگل از این دنیا رفتن و دانششون . دونه، برن هیچ کس واقعاً نمی«. لوین قلمش را کنار گذاشت
ها باور داشتند  نخستین انسان. ها داشته هاي روي درخت تاي با صور به نظرمون یه رابطه. باهاشون از دست رفته

به این خاطره که هر جا با فرزندان . تونن ببینن هاي نیایش می هاي درخت هاي جنگلی از میان چشم بین که غیب
ها قدرتی  هاي الي درخت ها روي حیوانات جنگل و پرنده بین ظاهراً غیب. ها رو قطع کردند جنگیدند، درخت

  »کنه همچین قدرتی داره؟ رید ادعا می. ها حتی روي ماهی .داشتند

  ».هایی دیده که درست از آب دراومدند گه گاهی خواب اما میرا می. فکر نکنم. نه«

تو خواب پدرت در سرداب رو دیدي، قبل . هایی دیدیم که درست از آب دراومدن ي ما گاهی خواب همه«
  »از اینکه از مرگش مطلع بشیم، یادت هست؟

  ».ما یه خواب مشابه دیدیم. ریکان هم دیدش«

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

اي هم یادت باشه که تو و ریکان  ها هزار خواب دیگه اما ده... اگه دوست داري بهش خواب زنده بگو«
شاید یادت باشه در مورد زنجیري که هر استاد به گردن . دیدید، ولی هیچ کدوم درست از آب درنیومده

  »ندازه چی بهت یاد دادم؟ می

زنجیر به . سازند هاشون رو در دژ اولدتاون می استادها حلقه«. لحظه فکر کرد تا به خاطر بیاورد برن یک
کنید و در  ي قسمیه که براي خدمتگزاري خوردید، و فلزها متفاوت هستند چون شما به مملکت خدمت می نشانه

. کنید اي کسب می ي دیگه قهگیرید حل هر وقت چیزي یاد می. کنن ها زندگی می مملکت انواع مختلفی از آدم
شون یادم  همه. رسان، نقره براي درمان، طال براي حساب و اعداد هاي نامه ي دانش پرورش پرنده آهن سیاه نشانه

  ».نیست

نسبت به مردي کوچک . لوین انگشتش را به زیر گردنبندش برد و حلقه به حلقه شروع کرد به چرخاندن آن
ي فلز  وقتی حلقه. ود، اما بعد چند بار کشیدن، به سمت دیگر آن رسیدگردن کلفتی داشت و زنجیر سفت ب

اي  تنها یک استاد بین صد تا همچین حلقه. این فوالد والریائیه«: خاکستري تیره روي سیب آدمش بود گفت
و، گن؛ حاال بگیم جاد ي اینه که من چیزي رو مطالعه کردم که در دژ بهش اسرار پیشرفته می نشان دهنده. داره

ي  ي چندانی نداره، به این خاطره که عده انگیزیه، اما فایده جستجوي شگفت. تري نداریم ي مناسب چون کلمه
  .ندازن خیلی کمی از استادها خودشون رو به خاطرش به دردسر می

ر کنم باید اقرا. کنند کنند، دیر یا زود اجراي طلسم رو امتحان می تمام کسانی که اسرار پیشرفته رو مطالعه می
خواد که قدرت نهانی در  خب، پسر بچه بودم و کدوم پسري ته دلش نمی. که من هم تسلیم این وسوسه شدم

. اي نگرفتم از هزاران پسر قبل خودم و هزاران نفر بعدي، با وجود تمام تالشم نتیجهبیشتر وجودش کشف کنه؟ 
  ».کنه انگیزه، اما جادو عمل نمی غم

و در شرق جادوگر . من اون خواب رو دیدم و ریکان درست همون رو دید. هکن گاهی می«: برن معترض شد
  »...و ساحر هست

دوستی در دژ داشتم که از گوش . گن کسایی هستند که به خودشون جادوگر و ساحر می«: استاد لوین گفت
ها صد  سال. فهمیم میآه، مطمئناً خیلی چیزها هست که ما ن. بست آورد، اما بیشتر از من جادو به کار نمی رز درمی

ها  به کوه. بینه گذرند و هیچ بشري تو زندگیش جز چند تابستان و چند زمستان نمی تا صد تا و هزار تا هزار تا می
شن و افت  ها بلند می اما با گذشت زمان، کوه... رسن، ظاهراً این طوره کنیم و به خیالمون جاودان می نگاه می
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. شن افتن، شهرهاي بزرگ زیر دریا غرق می ها از آسمون می کنن، ستاره یها مسیر عوض م کنن، رودخانه می
  .کنه همه چیز تغییر می. میرن حتی خدایان در نظر ما می

تنها چیزي که مونده، بیشتر از دودي نیست . شاید زمانی در این دنیا جادو نیروي قدرتمندي بود، اما دیگه نه
والریا آخرین زغال . مونه، این هم در حال از بین رفتنه هوا می که بعد خاموش شدن یه آتش بزرگ یه مدت در

  .ي دانششون فراموش شدن ها مردن، فرزندان جنگل با همه اژدهایی نمونده، غول. بود و والریا دیگه نیست

جوجن رید شاید یکی دو تا خواب دیده که به نظرش درست از آب دراومده، ولی بینش سبز . نه واالحضرت
  ».اي اون قدرت رو نداره انسان زنده هیچ. نداره

ها را تماشا  اش کنار پنجره نشسته بود و جان گرفتن روشنایی شعله هوا که تاریک شد، برن روي صندلی
ها کردن  به خاطر کاري که گرگ«. هاي استاد را به او گفت میرا رید پیش او آمد و برن همان حرف. کرد می

هاي منو  ها در مورد خواب جوجن صدمه بزنه، ولی جوجن نباید اون حرفکرد به  سامر نباید سعی می. متاسفم
  ».تونم پرواز کنم دروغ گفت و برادرت هم دروغ گفت کالغ وقتی گفت من می. زد می

  ».کنه شاید هم استاد شما اشتباه می«

  ».حتی پدرم به مشورت با اون اتکا داشت. نه«

برن، اجازه دارم خوابی . گرفت اما آخرش خودش تصمیم می. داد پدرتون مطمئنم که به مشورتش گوش می«
  »ت دیده تعریف کنم؟ ي تو و برادرهاي تحت سرپرستی که جوجن درباره

  ».والدرها برادرم نیستند«

سهم ارباب رو . تو سر شام نشسته بودي، اما به جاي خدمتکار، استاد لوین غذات رو آورد«. میرا اعتنایی نکرد
گوشتی . انداخت نظیر و خونی، اما بوي اشتها برانگیزش دهن همه رو به آب می گوشت کماز کباب بهت داد، 

  ».با این حال، اونا از شامشون بیشتر از تو لذت بردند. ها داد، مونده و خاکستري و مردار بود که به فري

  ».شم متوجه نمی«

  ».زنیم وقتی که متوجه مفهومش شدي، باز هم حرف می. شی گه که می برادرم می«
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به . برن آن شب از نشستن سر میز شام واهمه داشت، اما وقتی نشست، پیراشکی کبوتر جلویش گذاشتند
ي  هیچ واقعه. حق با استاد لوین بود. دید دیگران همان را دادند و هیچ ایرادي در غذایی که به والدرها دادند نمی

تا . اما نا امید هم شد... برن خیالش آسوده شد .خواهد بگوید بدي در انتظار وینترفل نبود، جوجن هر چه می
زدند،  رفتند، درختان حرف می اشباح راه می. توانست اتفاق بیفتد زمانی که جادو واقعیت داشت، هر چیزي می

اما وجود نداره، «: در تاریکی بسترش بلند گفت. توانستند وقتی بزرگ شدند شوالیه شوند پسرهاي شکسته می
  ».ها فقط داستانند داستان جادو وجود نداره و

  .توانست راه برود یا پرواز کند یا شوالیه شود و او هیچ وقت نمی
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به پادریک پین که خواب از . انداختند اش را به خارش می حصیرها کف پاهاي برهنه

» .پسر عموي من وقت عجیبی رو براي مالقات انتخاب کرده«: بارید گفت اش می قیافه
دید، پاد انتظار داشت که به خاطر بیدار کردن تیریون از خواب زنده زنده بدون تر

  ».ش کن و بگو که من زود پایین میام به اتاقم راهنمائی«. سرخش کنند

کنه این ساعت خواب آلودم  لنسل خیال می. از تاریکی خارج پنجره تخمین زد که از نیمه شب خیلی گذشته
تیریون . شد خواهرش نا امید می. ه سل اصالً اهل فکر کردن نیست، کار سرسیکنه؟ نه، لن و ذهنم درست کار نمی

کرد،  شد؛ زیر نور لرزان شمع مطالعه می کشید، تا نزدیک صبح به کار مشغول می حتی وقتی در تختش دراز می
کرد که  میفینگر را آن قدر زیر و رو  خواند و دفاتر حساب لیتل گرهاي واریس را با دقت می هاي زمزمه گزارش
  .گرفت شدند و چشمش درد می ها محو می ستون

از لگن کنار تخت کمی آب ولرم به صورتش زد، چمباتمه زد و بدون عجله گذاشت که شکمش راحت 
بذار . داد؛ سر لنسل شانزده سالش بود و به صبور بودن مشهور نبود پوست لختش را هواي شب سرما می. شود

تیریون لباس خواب پوشید و با انگشتانش موهاي کم پشت بورش را به هم . تر بشه صبر کنه و اعصابش قاطی
  .ریخت تا بیشتر ظاهر کسی را داشته باشد که تازه از خواب بیدار شده

هاي ابریشمی سیاه  دار سرخی پوشیده بود که آستین مخمل چاك. زد لنسل جلوي خاکسترهاي شومینه قدم می
پسر عمو، خیلی «: تیریون به او خوشامد گفت.  از کمرش آویزان بودداشت، خنجر جواهرنشانی در غالف مطال

  »این افتخار رو مدیون چی هستم؟. زنی کم به من سر می

سر لنسل روبان » .علیاحضرت نایب ملکه منو فرستادند که به شما دستور آزادي استاد بزرگ پایسل رو بدن«
  ».این حکم ایشونه«. ش شیر سرسی را داشتسرخی را به تیریون نشان داد که مهر موم طالیی آن نق

تازه خوب . امیدوارم خواهرم زیادي به خودش فشار نیاره«. تیریون با دست روبان را کنار زد» .که این طور«
  ».شه ش عود کنه، خیلی بد می شده و اگه ناخوشی

  ».علیاحضرت کامالً بهبود یافتن«: سر لنسل با لحن تندي گفت

 تیریون
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تیریون امیدوار بود که چند روز دیگر به دور از . دادم باید بیشتر بهش می. به گوش مناما نه » .خبر خوبیه«
به هر حال او قل . هاي سرسی فرصت داشته باشد، اما چندان هم از بازگشت سالمتی او متعجب نشده بود دخالت

. ز مزاجم سردتر شدهپاد، برامون آتش روشن کن، هوا ا«. خودش را واداشت که لبخند دلنشینی بزند. جیمی بود
  ».کنه که به خواب برم دار کمک می م شراب ادویه نوشید، لنسل؟ طبق تجربه با من یه فنجان می

من محتاج خواب نیستم، از طرف علیاحضرت اومدم، نه براي اینکه با شما شراب بنوشم، «: سر لنسل گفت
  ».جن

شراب «. قتل پادشاه رابرت بازي کرده بود شوالیه شدن پسرك را گستاخ کرده بود؛ آن و نقش حقیري که در
اگه خواهرم این قدر ... و در مورد استاد بزرگ پایسل«. ریخت لبخند زد وقتی می» .خطرات خودش رو داره

  »چه برداشتی باید داشته باشم؟. به جاش شما رو فرستاده. اومد دلواپسشه، به نظرم شخصاً می

استاد بزرگ دوست وفادار . ه این شرط که زندانی رو آزاد کنیدخواد برداشت کنید، ب هر چی که دلتون می«
کرد؛ از  هاي پسرك بازیگوشی می پوزخند محوي روي لب» .نایب ملکه است و تحت حمایت شخص ایشونه

بهتون . علیاحضرت محاله از این گستاخی بگذره«. آموخت هایش را از سرسی می درس. برد این لذت می
  ».ي جافریه نایب السلطنه کنه که ایشون یادآوري می

  ».من دست جافري هستم«

نایب السلطنه تا پادشاه به سن بلوغ نرسیده . کنه دست خدمت می«: شوالیه با حرارت به اطالعش رساند که
  ».کنه حکومت می

: به مالزمش گفت. آتش ترق تروق خوشایندي داشت» .شاید بهتر باشه اینو بنویسی تا همیشه یادم باشه«
اي  حرف دیگه«. فقط بعد از اینکه پسر خارج شد، دوباره به لنسل رو کرد» .تنهامون بذاري، پاد تونی می«

  »هست؟

واتر از دستوري که به نام شخص  علیاحضرت ازم خواستن به اطالعتون برسونم که سر جکلین باي. بله«
  ».اعلیحضرت بوده سرپیچی کردن

  ».که این طور«. ه پایسل را آزاد کند و جواب رد شنیده بودواتر دستور داده بود ک یعنی سرسی قبالً به باي
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  »...دم بهت هشدار می. ایشون اصرار دارن که اون مرد به جرم خیانت از مقامش برکنار و بازداشت بشه«

  ».تو در حدي نیستی که به من هشدار بدي، پسر«. فنجان شراب را کنار گذاشت

. شاید براي اینکه تیریون به کمر داشتنش را فراموش نکند به شمشیرش دست برد،» .سر«: لنسل خشک گفت
بدون تردید قصدش این بود که تهدیدآمیز به نظر برسد، ولی تارهاي » .مواظب طرز صحبتت با من باش، جن«

  .کرد نازك سبیل، آن تاثیر را ضایع می

با تبر، نه با . ه و تو رو بکشهیه صدا از من کافیه که شاغا به اینجا بپر. آه، دستت رو از روي شمشیر بردار«
  ».مشک شراب

من شوالیه «لنسل سرخ شد؛ آن قدر ابله بود که خیال کند کسی متوجه نقشش در مرگ رابرت نشده؟ 
  »...هستم

  »ت کرد یا بعدش؟ سرسی قبل از اینکه تو رو به بسترش ببره شوالیه... بهم بگو. که من متوجه شدم«

خب، هیچ کس . گفت پس واریس راست می. ي بود که تیریون الزم داشتلرز چشمان سبز لنسل، تنها اقرار
چی شد، حرفی براي گفتن ندارید؟ دیگه بهم هشدار «. تونه عشق خواهرم نسبت به فامیل رو انکار کنه نمی
  »دید، سر؟ نمی

  »...گیرید، وگرنه این تهمت کثیف رو پس می«

م پدرش رو کشتید تا با مادرش بخوابید، چکار هیچ به این فکر کردید که اگه به جافري بگ. خواهش«
  »کنه؟ می

  »!این شکلی نبوده«: لنسل با وحشت معترض شد

  »نه؟ پس لطفاً بگید چه طور بوده؟«

خود پدر شما لرد تایوین وقتی مالزم پادشاه شدم بهم گفت که کامالً مطیع ! ملکه شراب قوي رو بهم داد«
  ».ملکه باشم
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زیاد قد نداره، مشخصاتش اون قدر ظرافت نداره، موهاش به جاي . نگاهش کن »اینم بهت گفت که بکنیش؟«
  ».نه، فکر نکنم«. تر از تخت خالیه ظاهراً یه نسخه ضعیف از جیمی شیرین... طالیی براق به رنگ شنه، با این حال

  »...فقط کاري که ازم خواستن انجام دادم، من... قصدش رو نداشتم«

خواید باور کنم؟ یه جایگاه باال در دربار، شوالیه شدن،  اومده، اینه چیزي که می ش بدتون از هر لحظه... «
اینجا منتظر «. تیریون برخاست» .ها باز شدن پاهاي خواهرم براي شما، اوه بله، حتماً خیلی براتون ناگوار بوده شب

  ».اعلیحضرت مایلن اینا رو بشنون. بمونید

رحم کنید، سرورم، «. ي جوان مثل پسري ترسو به زانو افتاد والیهش. سرکشی فوراً از وجود لنسل محو شد
  ».کنم التماس می

  ».اون از التماس حسابی خوشش میاد. براي جافري نگهش دار«

  »...محاله درك کنه... سرورم، همون طور که گفتید به دستور خواهرتون ملکه بود، اما اعلیحضرت«

  »نگه دارم؟ خواید واقعیت رو از پادشاه مخفی ازم می«

  »...خورم آخرش باشه قسم می! کنم، انگار هیچی اتفاق نیفتاده شهر رو ترك می! به خاطر پدرم«

  ».فکر نکنم«. نخندیدن سخت بود

  »سرورم؟«. حاال سردرگم مانده بود

نزدیکش بمون، اعتمادش رو . پدرم بهت گفته از خواهرم اطاعت کنی؟ خیله خب، ازش اطاعت کن. شنیدي«
تا زمانی که به من وفادار ... الزم نیست کسی بفهمه. هر چقدر الزم داره شهوتش رو تسکین بده جلب کن،

کنن، چه  بینه، در چه مورد صحبت می ره، کی رو می کجا می. کنه خوام بدونم سرسی چکار می می. بمونی
  »ده، درسته؟ شی که به من خبر می و تو کسی می. همه. چینه اي می دسیسه

هر . خورم قسم می. دم انجام می«. تیریون از این خوشش آمد. لنسل بدون درنگ جواب داده بود» .بله، سرورم«
  ».چی شما دستور بدید
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دم که  قول می. مون بنوش به سالمتی تفاهم«. تیریون فنجان دوم را پر کرد و جلوي دست او گرفت» .بلند شو«
خواهرم زن . لبخند بزن، پسر عمو«. ید، هر چند با اکراهلنسل فنجان را بلند کرد و نوش» .گرازي توي قلعه نباشه

اگه . شوالیه بودن چیزي نیست. تونه به نفعت تموم بشه این کار می. ش به خاطر صالح مملکته زیباییه و همه
تیریون شراب را در فنجانش به چرخش » .زرنگ باشی، قبل از اینکه کارمون با هم تموم بشه لردت کردم

بگو منو . خوام برگرد و بهش بگو ازش پوزش می. خوایم سرسی به تو اعتماد کامل داشته باشه ما می«. انداخت
  ».کنم بعد بدون رضایتش هیچ کاري نمیبه خوام بینمون مجادله باشه، از این  ترسوندي، نمی

  »...هاي ایشون خواسته... اما«

  ».دم اوه، پایسل رو بهش می«

  .بود لنسل ظاهراً شگفت زده شده» واقعاً؟«

تونم قسم بخورم که یه مو از سرش کم نشده، ولی حرف صد در  می. کنم فردا آزادش می«. تیریون لبخند زد
تونم تضمین کنم چقدر توانایی براش  ي کافی حالش خوبه، هر چند نمی به هر حال، به اندازه. صد درستی نیست

تونه اونو براي خودش نگه داره  سرسی می .هاي سیاه براي مردي به سن ایشون جاي سالمی نیست سلول. مونده
  ».دم تو شورا بشینه یا به دیوار بفرسته، برام فرقی نداره، اما اجازه نمی

  »و سر جکلین؟«

باید براي . تونی اونو به سمت خودتون جذب کنی به خواهرم بگو عقیده داري که اگه فرصت داشته باشی می«
  ».مدتی ساکتش کنه

  .شرابش را تمام کرد لنسل» .هر چی شما بگید«

ي سوگوارش به خاطر  شه که بیوه حاال که پادشاه رابرت مرده، خیلی رسوایی بزرگی می. یه چیز دیگه«
  ».بارداري شکمش گنده بشه

  »...ملکه بهم دستور داده... ما... سرورم، من«

  ».ریزم، سرورم من آبم رو روي شکمشون می«. هایش به سرخی رنگ لنیسترها شد گوش
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. اما مواظب باش شبنمت جاي دیگه نریزه... خواد خیسش کن تا دلت می. ندارم که شکم خوشگلیهشک «
  »خوام، واضحه؟ اي نمی ي دیگه خواهرزاده

  .سر لنسل تعظیم خشکی کرد و مرخص شد

احمقی دیگر که ضعیف هم بود، اما لیاقتش . بخوردتیریون به خودش اجازه داد که مدتی براي پسرك تاسف 
خوشبختانه عمو کوان دو پسر دیگر داشت؛ این یکی احتمالش . آوردند یی نبود که او و سرسی سرش میاین بال

کند از دستش  کرد که دارد به او خیانت می سرسی اگر کشف می. ضعیف بود که بیش از یک سال زنده بماند
بارانداز پادشاه قدم شد، روزي که جیمی لنیستر به  شد و اگر خدایان لطف داشتند و متوجه نمی خالص می

کشد یا  تنها سوال این بود که آیا جیمی به خاطر خشم از روي حسادت او را می. شد بگذارد پایان عمر لنسل می
  .بست ي نقره سر سرسی شرط می تیریون یک سکه. دهد که جیمی نفهمد سرسی زودتر ترتیب مرگش را می

بیرون در . حداقل نه در اینجا. ر خوابش نخواهد برددانست که امشب دیگ قراري شده بود و خوب می دچار بی
بران رو احضار کن و بعدش بدو به «. اش را تکان داد اتاقش، پادریک پین را خوابیده روي صندلی یافت و شانه

  ».اسطبل و دو اسب زین کن

  ».اسب«: آلود گفت مالزم با چشمان خواب

اما اول . چهار پا و یه دم. شون مطمئنم که دیدي. اي که سیب دوست دارند هاي بزرگ قهوه همون حیوون«
  ».بران

  »کی تو سوپت شاشیده؟«: پرسید. رسیدن سرباز مزدور زیاد طول نکشید

خواهر مهربانم . خیال ش عادت کرده باشم، ولی بی گه که تا حاال باید به مزه آدم می. سرسی، مثل همیشه«
  ».ظاهراً منو با ند استارك اشتباه گرفته

  ».که قدش بلندتر بودشنیدم «

  ».تر بپوشی، شب هوا سرده باید لباس گرم. ش رو برید، دیگه نه بعد از اینکه جاف کله«

  »ریم؟ جایی می«
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  »ي مزدورها مثل تو باهوشن؟ همه«

. کرد ي کافی احساس امنیت می هاي شهر خطرناك بودند، اما با حضور بران در کنارش به اندازه خیابان
ي شدوبلک  ها سواره از جاده ي پشتی واقع در دیوار شمالی خارج شود و آن دادند که از دروازهها اجازه  نگهبان
هایشان بسته بود و  ها کرکره ردیف پنجره. ران پیچیدند ي پیگ ي اگان پایین رفتند و از آنجا به محله از تپه
انداختند که کم مانده  یابان سایه میآمدند و روي خ هاي فوقانی بناهاي بلند سنگ و الوار، طوري به جلو می طبقه

کشید و پشتشان  ها سرك می ماه ظاهراً دنبالشان راه افتاده بود، از بین دودکش. بود از دو طرف به یکدیگر برسند
ها  با ترس به آن. اي را گرفته بود ي مرده ي پیري بود که دم گربه تنها کسی که برخوردند، عجوزه. شد قایم می

ها رفت و  ها شاید بخواهند شامش را بدزدند و بدون هیچ حرفی به میان سایه نگران بود که آن نگاه کرد، انگار
  .ناپدید شد

. هاي خواهرش نیستند کرد که قبل او دست بودند، کسانی که ثابت شد حریف نیرنگ به مردهایی فکر می
تر از آن که هر روز گه  یند، پاكي زندگی برآ تر از آن که از عهده صادق... توانستند؟ چنان مردانی چطور می

تنها راه شکست دادن خواهرم اینه که . خورد هاي ابلهی را می کنند؛ سرسی هر روز صبح براي صبحانه چنین آدم
تعجبی نداشت که هر . به روش خودش باهاش رفتار کنی و لرد استارك و لرد ارن محال بود همچین کاري کنند

ید پاهاي لنگش شا. ن لنیستر به عمرش این قدر احساس سرزنده بودن نداشتهدو مرده بودند، در حالی که تیریو
  .ساختند، اما این رقص را بلد بود ي مضحکی از او می در جشن محصول منظره

ها خوشامد گفت و به اتاق نشیمن  شاتایا با خوشرویی به آن. علی رغم دیر بودن وقت، فاحشه خانه شلوغ بود
: شاتایا گفت. رسید ي باال رفت، اما آالیایا به مشتري می تر سیه چشمی از دورن به طبقهبران با دخ. هدایتشان کرد

حضرت لرد وقتی . گم اتاق برجک رو براتون آماده کنند می. شه وقتی بفهمه شما اومدید خیلی خوشحال می«
  »کشن یه فنجان شراب میل دارن؟ انتظار می

  ».بله«

: شاتایا گفت. گذاشت بد بود این خانه به طور معمول در اختیار میشراب در مقایسه با محصوالت آربر که 
  ».باید عفومون کنید سرورم، تازگیا شراب خوب به هیچ قیمتی گیرم نمیاد«

  ».متاسفانه تنها شما نیستید«
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تیریون که راه رفتن او را تماشا . هاي او شد، سپس عذر خواست و خرامان دور شد شاتایا مدتی شریک غم
هر چند مطمئناً . ندرتاً چنین وقار و متانتی را در یک فاحشه دیده بود. به خودش گفت چه زن زیباییکرد  می

مهم این بود که چه برداشتی از کاري . شاید رازش این بود. کرد شاتایا شخصاً خودش را نوعی کاهنه تصور می
  .این فکر به تیریون کمی تسلی خاطر داد. کنی داري، نه خود کار که می

خواست خارج شود، مردي  آخرین باري که می. کردند عدادي از سایر مشتریان چپ چپ به او نگاه میت
به جایش روي بران تف کرده بود و از این به بعد بدون دندان . خوب، سعی کرده بود... رویش تف کرده بود

  .کرد میتف 

من براش «. را مک زد دنسی در آغوشش دراز کشید و گوشش» کنه؟ سرورم کمبود محبت احساس می«
  ».درمان دارم

  ».زیبایی تو قابل وصف نیست عزیزم، ولی من به دواي آالیایا عالقه پیدا کردم«. تیریون با لبخند سر تکان داد

اون کارش خوبه، اما من . کنه سرورم جز یایا هیچ کس رو انتخاب نمی. هیچ وقت مال منو امتحان نکردید«
  »خواید ببینید؟ بهترم، نمی

بینی سرباال و بدن پر انعطافی . اي خواهد بود تیریون شکی نداشت که دنسی شیطان سرزنده» .ي بعد شاید دفعه«
  .اما شی در ویال منتظرش بود. داشت، با کک مک و انبوه موي سرخ که روي کمرش ریخته بود

ي بعد صبر کنه،  اد تا دفعهخو به نظرم نمی«. دنسی خندان دستش را بین پاهاي او برد و از روي شلوار فشار داد
  ».هاي منو بشماره خواد بیرون بیاد و کک مک می

حضرت دست به «. آالیایا که ابریشم سبز نازکی پوشیده بود، خونسرد در چارچوب در ایستاده بود» .دنسی«
  ».مالقات من اومده

» .ي بعد دفعه«: یادآوري کرد. دنسی ظاهراً برایش مهم نبود. تیریون به مالیمت از آغوش دختر درآمد و ایستاد
  .انگشتش را در دهانش گذاشت و مکید

دو هفته فرصت داره که . طفلکی دنسی«: کرد گفت ها هدایت می دختر سیاهپوست وقتی او را به باالي پله
  ».بازه وگرنه مرواریدهاي سیاهش رو به میري می. توجه شما رو به خودش جلب کنه
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چشمان سبز، پوستی به . ود که تیریون یکی دو بار به او دقت کرده بودمیري دختر ظریفی با رفتار سرد ب
بدم میاد که دختر «. خیلی دوست داشتنی بود، ولی زیادي عبوس بود ؛اي صاف دراز سفیدي چینی، موي نقره

  ».ده طفلکی به خاطر من مرواریدهاش رو از دست می

  ».ي باال بیارید ي بعد اونو به طبقه پس دفعه«

  ».ن کارو کردمشاید ای«

  ».فکر نکنم، سرورم«. لبخند زد

  .شی شاید فقط یه فاحشه باشه، ولی به نوع خودم بهش وفادارم. کرد حق با او بود، این کار را نمی

وقتی من نیستم «. کرد با کنجکاوي نگاهی به آالیایا انداخت در اتاق برجک، وقتی در جالباسی را باز می
  »کنی؟ چکار می

آیید من  از وقتی شما پیشمون می. خوابم می«. اي خمار بدنش را کشش داد ال برد و مثل گربههایش را با دست
ده، شاید خیلی زود وقتم رو با  و میري داره بهمون خوندن یاد می. وقت استراحت کافی پیدا کردم، سرورم

  ».کتاب خوندن بگذرونم

  .از نردبان پایین رفت و به تونل رسید سپس. اش زد ي سریعی به گونه بوسه» .خواب خوبه، کتاب بهتره«

فکر . رسید وقتی سوار بر اسب ابلقش اسطبل را ترك کرد، صداي موسیقی از پشت بام به گوش می
هاي آشنا ذهنش را پر کرد و  نت. خوانند ي کشتار و قحطی هنوز آواز می ها در محاصره خوشایندي بود که انسان

. افسار کشید که گوش کند. که چندین سال پیش برایش خوانده بودشنید  براي یک لحظه صداي تایشا را می
پس آواز دیگري . تر از آن بودند که از این فاصله قابل تشخیص باشند ریتم موسیقی صحیح نبود، کلمات گنگ

بود، چرا که نه؟ تایشاي معصوم او از اول تا آخر دروغ بوده، تنها یک فاحشه بوده که برادرش جیمی اجیر کرده 
  .ود تا از او مرد بسازدب

روي نصف عمرم سایه انداخته، اما دیگه بهش احتیاج ندارم، به آالیایا یا دنسی یا . من حاال از تایشا رها شدم
  .شی... حاال شی رو دارم. میري احتیاج ندارم، یا به صدها نفر امثال اونا که این همه سال باهاشون خوابیدم
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مردي » .منم«. تیریون آن قدر کوبید که چشمی مجلل برنزي گشوده شد. ودي ویال بسته و کلون شده ب دروازه
شد؛ چاقو کشی  هایی که واریس براي او یافته بود خوش قیافه محسوب می که او را به داخل راه داد، بین آدم

خواست چند محافظ جوان زیبا شب و روز اطراف شی  تیریون نمی. هاي آبکی براووسی با لب شکري و چشم
. برام مردهاي پیر زشت بد ریخت پیدا کن، ترجیحاً قدرت جنسی نداشته باشن«: به خواجه گفته بود. کندبپل

 واریس موفق نشده بود» .دن یا حتی مردهایی که گوسفندها رو ترجیح می. دن مردهایی که پسرها رو ترجیح می
بود که به تبرهایشان بیشتر از همدیگر اي آدمکش و دو ایبنی بد بو پیدا کرده  پیدا کند، اما خواجه بازگوسفند

. تر از دیگري دیگران ترکیبی از سربازهاي مزدور بودند که لیاقتشان سیاهچال بود، هر کدام زشت. عالقه داشتند
ها را جلویشان به صف کرد، تیریون نگران شد که شاید زیادي افراط کرده، اما شی یک بار هم  وقتی واریس آن

تر  ید شاکی بشه؟ هیچ وقت از من شاکی نشده و من از مجموع تمام محافظینش کریهو چرا با. شکایت نکرد
  .احتماالً هیچ اعتنایی به زشتی ما نداره. هستم

هاي خودش براي محافظت از ویال استفاده کرده  نشین داد که کاش از کوه با این وجود، تیریون ترجیح می
ها و شرافت خاص خودشان بیشتر از طمع  به وفاداري آهنین آن. هاي چال یا برادران ماه بود؛ شاید گوش سیاه
اگر . ها افراد او هستند دانست که وحشی تمام بارانداز پادشاه می. ولی زیادي خطر داشت. مزدورها اعتماد داشت

  .اي دارد کشید که تمام شهر بفهمد دست پادشاه معشوقه فرستاد، زیاد طول نمی ها را به اینجا می گوش سیاه

  »بیدارش کردید؟«: تیریون از او پرسید. ها اسبش را گرفت کی از ایبنیی

  ».نه سرورم«

  ».خوبه«

شی موقع خواب پتو و مالفه . سوز شده بود، ولی اتاق هنوز گرم بود هاي نیم آتش سوخته بود و هیزمش زغال
بدن جوانش زیر نور  برهنه روي تشک پر دراز کشیده بود، انحناهاي ظریف. را از روي خودش کنار زده بود

تر از میري،  جوان. تیریون در چارچوب در ایستاد و از منظره لذت برد. محو آتش درخشش ضعیفی داشتند
چطور ممکن بود یک فاحشه چنین پاك و . تر از دنسی، زیباتر از آالیایا، بیشتر از چیزیه که الزم دارم ملیح

  معصوم و دوست داشتنی به نظر برسد؟

هایش روي کف اتاق  گذاشت لباس. حم خواب او شود، اما تنها با تماشاي او سیخ شده بودخواست مزا نمی
. شی در خواب زمزمه کرد. بیفتند، سپس به روي تخت خزید و به مالیمت پاهاي او را باز کرد و بینشان را بوسید
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وقتی . مالً خیس شدندباز هم بوسید و شیرینی پنهان او را لیسید، آن قدر که ریش خودش و کس او هر دو کا
  .ي ضعیفی کرد و لرزید، به روي او رفت و وارد شد، تقریباً بالفاصله ریخت شی ناله

ترین خواب رو دیدم،  شیرین«: لبخند زد و سر تیریون را نوازش کرد و زمزمه کرد. هاي شی باز شدند چشم
  ».سرورم

خارج نشده بود، کاش . ذاشتي او گ تیریون نوك پستان سفت او را مک زد و سرش را روي شانه
ش؛ جنگ و دسیسه و  واقعیته، همه» .خواب نیست«: به او قول داد. اش دارد توانست براي همیشه همان جا نگه می

کنن، اما من  ش می کنند و مسخره من، کوتوله، هیوال، کسی که بهش اخم می... بازي خونین، و من در وسطش
این چیزیه که من براش ساخته شدم، خدایان منو ببخشن، . ، دخترهمه چیز رو تحت کنترل دارم، قدرت، شهر

  ...ولی ازش خوشم میاد

  .و از شی. و از شی
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هایش گذاشته بود، خیلی وقت پیش  هر اسمی که هارن سیاه احتماالً روي برج

ها برج وحشت، برج بیوه، برج شیون، برج اشباح و برج  به آن. فراموش شده بود
ي باریکی در زیرزمین غار مانند برج شیون، روي  آریا در تاقچه. گفتند ز میسو پادشاه

کار سخت بود، اما . اي صابون براي نظافت داشت خواست آب و تکه هر وقت که می. خوابید تشکی از کاه می
یدا سمور مثل اري مجبور نبود کرم و حشره براي خوردن پ. تر از هر روز چندین فرسنگ راهپیمایی نبود سخت

اي گوشت نصیبش  کند؛ هر روز نان و خورش جو با چند تکه هویج و شلغم داشت و حتی هر دو هفته تکه
  .شد می

وضع هات پاي از آن هم بهتر بود؛ همان جایی بود که به آن تعلق داشت، یعنی آشپزخانه که بناي سنگی 
زیرزمین به همراه ویس و سایر  آریا غذایش را در. مدوري با سقفی گنبدي بود و براي خودش دنیایی بود

شد و فرصتی براي صحبت با هات پاي پیدا  ي آوردن غذا به او سپرده می خورد، اما گاهی وظیفه ها می زیردست
دانست که  گفت، هر چند می ماند که او حاال سمور است و همچنان به او اري می هات اصالً یادش نمی. کرد می

یب داغی را یواشکی به آریا بدهد، اما چنان دست و پا چلفتی بود که دو یک بار سعی کرد تارت س. دختر است
  .ها تارت را گرفتند و هات را با قاشق چوبی بزرگی کتک زدند آن. تا از آشپزها دیدند

کرد،  و اما کسانی که در کنارشان کار می. دید جندري به آهنگري فرستاده شده بود؛ آریا به ندرت او را می
اکثراً سنشان از . شد وقتی که بمیرند ناراحتی آریا شدیدتر شود فقط باعث می. اسمشان را بداند خواست حتی نمی

  .آریا بیشتر بود و قانع بودند که با آریا کاري نداشته باشند

لیدي ونت قلعه را به عنوان پرچمدار . هاي آن تا حد زیادي به زوال رفته بود هال وسیع بود، بیشتر قسمت هارن
الی نگه داشته بود، اما تنها ثلث تحتانی دو تا از پنج برج را استفاده کرده بود و بقیه را به حال خود خاندان ت

ي اندکی که باقی گذاشته بود جوابگوي حداقل  اکنون او گریخته بود و خدمه. گذاشته بود که فرسوده شوند
ش آورده بود، پس لنیسترها عالوه بر غنیمت و نیاز این همه شوالیه، لرد و اسیر اشرافی نبود که لرد تایوین با خود

هال را به شکوه سابقش  صحبت این بود که لرد تایوین قصد دارد هارن. گشتند آذوقه باید دنبال خدمتکار می
  .برگرداند و وقتی جنگ تمام شد پایتخت جدید خودش بسازد

 آریا
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گاهی سر میز تاالر سربازخانه . کرد ویس از آریا براي پیام رساندن، آب کشیدن و غذا آوردن استفاده می
ي همکف برج  طبقه. اما بیشتر کار او نظافت بود. خوردند کرد، جایی که سربازان غذایشان را می پیشخدمتی می

ي باالي آن محل سکونت بخشی از ارتش بود، اما  شیون به انبار تجهیزات و غله اختصاص یافته بود و دو طبقه
اکنون لرد تایوین دستور داده بود که دوباره براي اقامت . که مسکونی نبودند هاي باالتر هشتاد سال بود طبقه

هاي  هاي شکسته و تختخواب شد، صندلی ها پاك می شد، کثافت از پنجره کف باید ساییده می. آماده شوند
ندان هاي بزرگ سیاهی که نشان خا هاي خفاش باالترین طبقه پر بود از آشیانه. شد پوسیده به خارج حمل می

  .گفتند که شبح نیز هست، ارواح هارن و پسرهایش و بعضی می... ها موش داشتند ونت بود و قفسه

سوز مرده بودند، که به همین خاطر این اسم را  هارن و پسرهایش در برج پادشاه. به نظر آریا احمقانه بود
آریا بیایند؟ برج شیون فقط  شدند که در این طرف سراغ رویش گذاشته بودند، پس چرا باید از حیاط رد می

هایی  هاي سنگ بود، ترك کرد و آن فقط صداي وزیدن باد از میان شکاف وزید ناله می وقتی که باد از شمال می
هاي زنده کسانی  انسان. شدند هال شبح داشت، مزاحم او نمی اگر هارن. که سنگ بر اثر حرارت برداشته بود

سوز  سر گرگور کلگان و خود لرد تایوین لنیستر که در برج پادشاه ها وحشت داشت، ویس و بودند که از آن
ترین و شکوهمندترین بود، هر چند به شمع سیاه عظیمی شباهت داشت  آن برج همچنان مرتفع. اقامت گزیده بود

  .ها قد خم کرده رسید زیر وزن سنگ که نیمی از باالیش ذوب شده و به نظر می

کرد، اما  کرد که آریا استارك است، او چکار می رفت و اعتراف می تایوین میدانست که اگر پیش لرد  نمی
در هر صورت بعید بود که او . دانست که محال است بتواند آن قدر به او نزدیک شود که بتواند حرف بزند می

  .ماند زد که جاي سالم روي بدنش نمی حرفش را باور کند و بعد آن، ویس آن قدر کتکش می

ها را مثل مگس له  کوه آدم. ي سر گرگور ترسناك بود ي خودش تقریباً به اندازه ک پر از افادهویس به سب
ویس همیشه از حضور آدم خبر داشت . خبر است رسید که از وجود مگس بی کرد، اما بیشتر مواقع به نظر می می

زد و سگی  اي می رین بهانهت با کوچک. کنی دانست که به چه فکر می کنی و گاهی می دانست که چکار می و می
ماده سگ خال خالی زشتی که بد بوترین سگی بود که آریا به  ؛داشت که دست کمی از خودش نداشت

ي  سگ تکه. یک بار دید که ویس سگ را به جان پسري انداخت که بهانه دستش داده بود. عمرش دیده بود
  .خندید بزرگی از گوشت ساق پسر را کند و ویس تمام مدت می

اول اسم او را زمزمه » ویس«. نها سه روز طول کشید که جایگاه افتخاري را در دعاهاي شبانه آریا کسب کردت
سر گرگور، سر آموري، سر ایلن، . چی و تازي قلقلک. دانسن، چیسویک، پولیور، رف عزیز دردونه«. کرد می
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ها فراموشش شود، چطور  گذاشت که حتی یکی از آن اگر می» .سر مرین، پادشاه جافري، ملکه سرسی
  توانست او را براي کشتن دوباره پیدا کند؟ می

در یونیفرم پشمی زبرش . هال به موش تبدیلش کرد در جاده، آریا احساس گوسفند بودن را داشت، اما هارن
هاي  ها و شیارها و سوراخ کرد و در شکاف مثل موش خاکستري بود و مثل موش از سر راه قدرتمندان فرار می

  .شد ریک قلعه پنهان میتا

ها و لردهاي بلند  شان موش هستند، حتی شوالیه کرد که در آن دیوارهاي ضخیم همه گاهی به این فکر می
هال سه برابر وینترفل بود  زیربناي هارن. شد حتی سر گرگور کوچک به نظر برسد ي قلعه موجب می اندازه. مرتبه

هایش براي هزار اسب جا داشت، جنگل خدایانش بیست  اسطبل. نبودتر بودند که قابل قیاس  و بناها چنان بزرگ
ام با شکوه تاالر صدها آتش را ن ،تاالر خود آن. ها به بزرگی تاالر مرکزي وینترفل بودند جریب بود، آشپزخانه

لی ها را بشمارد، و آریا دو بار سعی کرده بود آن(داشت، هر چند بیش از سی و چند تا آتش در آن روشن نبود 
توانست به تمام قشونش  و آن قدر جا داشت که لرد تایوین می) نتیجه بار اول سی و سه و بار دوم سی و پنج شد
ها، همه در چنان مقیاس برتر از  دیوارها، درها، راهروها، پله. کرد مهمانی دهد، هر چند هیچ وقت این کار را نمی

  .انداخت هاي ساکن پشت دیوار می ي پیر در مورد غول ي ننهها به یاد داستانرا بشري ساخته شده بودند که آریا 

کردند، آریا کافی بود  هاي خاکستري زیر پایشان توجه نمی ها هیچ وقت به موش و از آنجا که لردها و لیدي
اي بود که داشت  هرزه ،پیا خوشگله از آبدارخانه. تا هر نوع رازي را بشنود کندموقع انجام وظایفش گوش تیز 

زن زندانبان باردار بود، ولی پدر واقعی یا سر آلن استکسپیر بود یا . خوابید هاي قلعه می کی با تمام شوالیهیکی ی
کرد، ولی کنار رختخوابش همیشه  لرد لفورد سر میز ارواح را تمسخر می. اسمایل وات آوازخوانی به نام وایت
آشپزها از سر هریس . کرد زیرش را خیس میجاج مالزم سر دوناور موقع خواب . داشت شمعی را روشن نگه می

یک بار حتی شنید که خدمتکار استاد تاتمور به برادرش در . کردند سویفت متنفر بودند و در غذایش تف می
لرد تایوین به استاد «: دختر زمزمه کرد. جافري حرامزاده بود و اصالً پادشاه بحق نبود. گفت اي می مورد نامه

  ».هیچ وقت همچین حرف کثیفی رو تکرار نکنه گفت نامه رو بسوزونه و

و هر «: ویس گفت. اند به گوشش رسید که برادران پادشاه رابرت، استنیس و رنلی، وارد میدان نبرد شده
حاال حتی طرفداران لنیسترها در » .مملکت اون قدر که پادشاه داره این قلعه موش نداره. دوشون حاال پادشاهند

پسره ارتشی جز اون ردا «: کردند دت بتواند تخت آهنین را حفظ بکند ابراز تردید میمورد اینکه جافري چه م
هایی چه  اگه کار به جنگ بکشه، همچین آدم. ها نداره و اختیارش دست یه خواجه و یه کوتوله و یه زنه طالیی
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او  ،هاي خونخوار هیک بار کماندار چاقی گفت که هنرپیش. همیشه صحبت بریک داندریون بود» اي دارند؟ فایده
یه گوزن . لورچ اونو تو راشینگ فالز کشت و کوه تا حاال دو بار کشته«. اند، اما سایرین فقط خندیدند را کشته

  ».بندم که این بار هم مرگش زیاد دوام نداشته باشه اي شرط می نقره

ترین گروه از  ینکه عجیبهاي خونخوار چه کسانی هستند، تا ا دانست که هنرپیشه آریا تا دو هفته بعد نمی
هاي خونی، مردهایی با پوست  تحت پرچم بزي سیاه با شاخ. هال رسیدند مردان که به عمرش دیده بود به هارن

هاي راه راه سیاه و  دارانی که سوار اسب شان زنگ آویزان بود؛ نیزه برنزي سوار اسب بودند که از موهاي بافته
هایشان پودر زده بودند؛ مردهاي پرمویی که سپرهایشان نیز مو داشت؛  سفید بودند؛ کماندارانی که به گونه

اي که رداهایشان پر داشت؛ دلقکی نحیف با لباس شطرنجی سبز و صورتی؛  مردهایی با پوست قهوه
دارانی که  اي رنگ شده بود؛ نیزه اي داشتند که سبز و بنفش و نقره شمشیردارانی که ریش با ابهت دو شاخه

ي خاکستري  ها، دیگري با جامه هایشان داشتند؛ مرد الغري با قباي سپتون ارنگی روي گونههاي رنگ زخم
  .دوزي موهاي دراز بلوند داشت اش حاشیه استادها، و مرد علیلی که شنل چرمی

ي سیاهی از  صورت کشیده و نحیفش را ریش بافته. ها مردي به باریکی ترکه و خیلی قد بلند بود در راس آن
کالهخودي که از شاخ زینش . ي نوك تیز تا نزدیک کمر امتداد داشت ازتر کرده بود که از چانهآن هم در

هاي به اندازه و  دور گردنش زنجیري از سکه. آویزان بود، فوالد سیاهی بود که به شکل سر بز ساخته شده بود
  .شکل و جنس مختلف آویزان بود و اسبش یکی از آن سیاه و سفیدهاي عجیب بود

به نفعته که به اون آدما نزدیک نشی، «: وقتی دید که چشم آریا روي مرد با کالهخود بز مانده، گفت ویس
  .پیاله شده بودند، از سربازان تحت خدمت لرد لفورد بودند دو نفر از دوستانش با او هم» .سمور

  »اند؟ اونا کی«: آریا پرسید

  ».هاي خونخوار لرد تایوین هنرپیشه. زهاي ب انگشت. ها دختر پیاده«. یکی از سربازها خندید

اگه کاري کردي که پوست دختره رو بکنن، خودت باید خون رو . عقلشون قد نخوده«: ویس به سرباز گفت
جلوي . گن به خودشون رفقاي دالور می. اونا سربازهاي مزدورن، دختر«: به آریا گفت» .ها پاك کنی از روي پله

اونی که کالهخود بز داره، لرد وارگو . خوري ، وگرنه بدجوري کتک میشون رو نگو هاي دیگه گوششون اسم
  ».هوته
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فقط یه مزدوره با دهن کثیف که خیلی به خودش . از سر آموري شنیدم. عوضی لرد نیست«: سرباز دوم گفت
  ».نازه می

  ».خواي جایی از بدنت رو نبره بهتره بهش لرد بگی بله، اما اگه می«: ویس گفت

  لرد تایوین چند تا هیوال داشت؟. به وارگو هوت نگاه کردآریا دوباره 

از این موضوع . ها خدمت کند رفقاي دالور در برج بیوه ساکن شدند، براي همین آریا مجبور نبود به آن
مالزم . خوشحال بود؛ همان شب اول رسیدنشان دعوایی بین مزدورها و چند تا از سربازهاي لنیستري درگرفت

صبح روز بعد، لرد تایون هر . ن قدر چاقو خورد که مرد و دو تا از خونخوارها زخمی شدندسر هریس سویفت آ
ویس گفت که کماندار در مورد . ها را به همراه یکی از کمانداران لرد الیدن روي دروازه دار زد دوي آن

هاي مردهاي دار  اختنبعد اینکه لگد اند. بریک داندریون به مزدورها طعنه زده و عامل اصلی شروع دردسر بوده
زده شده تمام شد، وارگو هوت و سر هریس جلوي چشم لرد تایوین همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و 

به نظر آریا لکنت زبان وارگو هوت و ریزش مدام بزاق از دهانش . قسم خوردند که همیشه دوست هم باشند
  .تر از آن بود که بخندد مضحک بود، اما عاقل

ها  هاي یکی از آن شان، آریا حرف هال نماندند، اما قبل از حرکت دوباره هاي خونخوار زیاد در هارن هنرپیشه
یکی از . دنت را اشغال کرده است را شنید که ارتشی شمالی تحت فرماندهی روس بولتون گدار یاقوت تراي

اما دوستانش » .کنه میاگه رد بشه، لرد تایوین درست مثل گرین فورك لهش «: کمانداران لنیستري گفت
هاش از  ش و گرگ هاي وحشی بولتون محاله که رد بشه، نه تا زمانی که گرگ جوان با شمالی«. ساکتش کردند

  ».ریورران پیشروي نکرده باشه

تر بود، هر چند از  ریورران خیلی از وینترفل نزدیک. دانسته که برادرش این همه نزدیک است آریا نمی
تونم، فقط اگه بتونم  دونم که می تونم یه جوري پیداش کنم، می می. هال مطمئن نبود نموقعیتش نسبت به هار

خوام جان  و می. بیند مجبور شد که لبش را گاز بگیرد وقتی به فکرش رسید که دوباره صورت راب را می. دربرم
خوام، ازش  ازش عذر می بوسمش و مثل یه بانوي شایسته می... حتی سنسا. رو هم ببینم، و برن و ریکان، و مادر

  .خوشش میاد

هاي فوقانی برج وحشت به سه دوجین اسیر اختصاص  هاي پراکنده متوجه شده بود که اتاق آریا از صحبت
بیشترشان سوگند خورده بودند که اقدامی . دنت به اسارت درآمده بودند یافته که در نبرد گرین فورك تراي
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اونا قسم خوردند که فرار . ي قلعه آزادي داده شده بود در محدودهها  براي گریختن نکنند و در عوض به آن
  .نکنند، اما هیچ جور قسمی نخوردند که به من کمک نکنند که فرار کنم

چهار برادر هر . شدند خوردند و اغلب در حیاط دیده می سر میز خودشان غذا می آتشاسیران در تاالر صدها 
هاي گذرگاه بودند، چهارمی  سه تایشان از فري. کردند چماق تمرین میروز در حیاط فلواستون با سپر چوبی و 

ولی فقط مدت کوتاهی ماندند؛ یک روز صبح، دو برادر دیگر تحت پرچم صلح با . شان بود برادر حرامزاده
  .شش فري همگی با هم رفتند. ها را اسیر گرفته بود غرامت پرداختند اي که آن صندوق طال رسیدند و به شوالیه

ي چاقی مدام در  گفت که اشرافزاده هات پاي به آریا می. ها غرامت نپرداخت اما هیچ کس براي شمالی
ي  ي سه دندانه ي شنلش نیزه پوشاند و گیره سبیلش چنان انبوه بود که دهانش را می. آشپزخانه دنبال غذاست

خشنی که دوست داشت تنهایی روي  او به لرد تایوین تعلق داشت، اما پسر جوان ریشوي. اي و یاقوت بود نقره
ي خانه به دوشی اسیر گرفته شده بود که  بارو قدم بزند و شنل سیاهش طرح خورشید سفید داشت، توسط شوالیه

شناخت، همچنین مرد چاق را، اما آریا هیچ وقت  سنسا اگر بود او را می. ي او ثروتمند شود مصمم بود به واسطه
ي این خاندان و آن خاندان  هر وقت سپتا موردان تعریف تاریخچه. ه نشان نداده بودها عالق نسبت به القاب و نشان

ي  صبرانه منتظر پایان جلسه هاي خودش مشغول شود و بی کرد، آریا عادت داشت به خیال پردازي را آغاز می
  .درس باشد

ه پسرش کلی زیاد به مالقات هاي او به وینترفل نزدیک بود، پس به همرا زمین. اما لرد سروین را به یاد داشت
هاي برج در بستر بود تا  شد؛ در یکی از اتاق از بخت آریا، او تنها اسیري بود که هیچ وقت دیده نمی. آمد می

. تواند رد شود ها ببینند از در می کشید که چطور بدون اینکه نگهبان چندین روز آریا نقشه می. زخمش بهبود یابد
یک لرد مطمئناً طال در اختیار داشت، . کرد که به آریا کمک کند فت مقیدش میاگر لرد او را بشناسد، شرا

. ي لردها داشتند؛ شاید به چند تا از مزدورهاي خود لرد تایوین رشوه بپردازد که آریا را به ریورران ببرند همه
  .گفت که اکثر مزدورها در عوض طالي کافی به هر کسی خیانت خواهند کرد پدر همیشه می

خواهران صامت را دید که جسدي را سوار  دار خاکستريِ هاي باشلق یک روز صبح سه زن با جامه سپس
ترین ابریشم پوشیده شده بود که نشان تبر جنگی به آن  جسد با ردایی از جنس مرغوب. کردند شان می ارابه

. به پهلوي او لگد زدند انگار. وقتی آریا پرسید، یکی از محافظین گفت که لرد سروین مرده. دوخته شده بود
موش احمق، به هر حال : کردند به خودش گفت وقتی خواهرها ارابه را از دروازه به خارج هدایت می

  .تونست به تو کمک کنه، از کمک به خودش هم عاجز بود نمی
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. گذشت بعد آن روزهایش دوباره با سابیدن و این طرف آن طرف دویدن و پشت درها گوش وایستادن می
گاردن خواهد رفت،  یا به جنوب به هاي. که لرد تایون به زودي به سمت ریورران پیشروي خواهد کرد شنید

ترین تهدید  نه، او مجبور است از بارانداز پادشاه دفاع کند، استنیس بزرگ. هیچ کس انتظارش را نخواهد داشت
د و آن خنجر را از پشت سر حذف گرگور کلگان و وارگو هوت را فرستاده که روس بولتون را نابود کنن. بود

به لیدي . هاي استارك را دارد یک تن نقره خریده تا شمشیري جادویی بسازد که توانایی کشتن وارگ. کنند
  .کش به زودي آزاد خواهد شد استارك نامه نوشته که صلح کنند، شاه

درهاي بسته با شوراي جنگی رفتند، لرد تایوین بیشتر وقتش را پشت  آمدند و می ها هر روز می هر چند زاغ
دید، اما همیشه از دور؛ گاهی به همراه سه استاد و اسیر چاقی که  آریا گاهاً او را می. گذراند خودش می

رفت که از اردو  زد، گاهی همراه لردهاي پرچمدارش بیرون می هاي کلفت داشت روي دیوار قدم می سبیل
ایستاد و تمرین سربازان در حیاط زیرین را تماشا  سر پوشیده میبازدید کند، اما بیشتر مواقع زیر تاق ایوانی 

گفتند که لرد تایوین بیش از هر چیز عاشق  می. گذاشت ي طالیی شمشیرش می هایش را روي قبه دست. کرد می
لرد لنیستر نسبت به مردي به آن سن نیرومند . طال است؛ شنید که مالزمی به طعنه گفت حتی گه او طالیی است

ي او، آریا را  چیزي در قیافه. گذاشت اش را دراز می ها ریش طالیی رسید، سرش تاس بود و روي گونه ظر میبه ن
. ي لردها را داشت؛ همین حتماً قیافه. انداخت، هر چند هیچ شباهت ظاهري به هم نداشتند به یاد پدر خودش می

پدر به این . براي رسیدگی به موضوعی برود ي لردها را بگیرد و گفت قیافه به یاد داشت که مادرش به پدر می
یک بعد از ظهر که منتظر نوبت . توانست تصور کند که لرد تایوین به هیچ چیزي بخندد نمی. خندید حرف می

گروهی از سربازان سواره از زیر در آهنی . ي شرقی را شنید بود تا از چاه آب بکشد، نالیدن لوالهاي دروازه
  .انتیکور روي سپر رهبرشان افتاد، نفرت مانند خنجري قلبش را سوراخ کردوقتی چشمش به م. گذشتند

رسید، اما همان چشمان  زیر روشنایی روز، سر آموري لورچ نسبت به روشنایی مشعل کمتر ترسناك به نظر می
ال بریک ها گفت که افراد او تمام مسیر دور دریاچه را به دنب یکی از زن. ریزي را داشت که آریا به خاطر داشت

ما یاغی نبودیم، از نگهبانان شب بودیم؛ نگهبانان : آریا با خودش گفت. اند ها را کشته اند و یاغی داندریون پیموده
ولی سر آموري از آنچه آریا به خاطر داشت تعداد نفرات کمتري در اختیار . گیرند شب طرف کسی رو نمی

  .شون بمیرن امیدوارم همه. رك کنهامیدوارم زخمشون چ. هایشان زخمی بودند داشت و خیلی

  .سپس سه نفر آخر ستون را دید
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گذاشت کسی ببیند که خودش دماغ  کالهخود سیاهی به سر داشت که ستیغ دماغ آهنی آن نمی روگ نیم
رسید که اسب هر لحظه ممکن است زیر وزن او از پا  به نظر می. آمد گاز سوار اسب کوچکی کنار او می. ندارد
  .ترش ساخته بود هاي سوختگی تمام بدنش را پوشانده بود و از قبل کریه زخم. بیفتد

هایش هنوز کثیف و پاره بودند، اما فرصت پیدا کرده بود  لباس. اما جیکن هگار همچنان لبخند به لب داشت
هایش ریخته بودند و برق  موهاي سرخ و سفیدش روي شانه. که خودش را بشورد و موهایش را شانه بکشد

  .آمیزي به هم گفتند هاي تحسین زدند، و آریا شنید که دخترها ریز ریز خندیدند و حرف یم

ها نینداخته بود،  اگر آن تبر را به آن. کردم جندري گفت، باید گوش می. ذاشتم آتش اونا رو بسوزونه باید می
فقط جیکن . گذشتند هیچ توجهی از کنارش ها بی یک لحظه خوف به دلش نشست، اما آن. هر سه مرده بودند

اري یه پسر سرسخت کوچولو بود که . منو نشناختند. شد نگاهش از روي او گذشت هگار موقعی که رد می
  .شمشیر داشت، من فقط یه موش خاکستري هستم که سطل دستشه

هایش زخمی و خونی شده  با رسیدن غروب، دست. هاي داخل برج شیون گذشت بقیه روزش به سابیدن پله
تر از آن بود  آریا خسته. لرزیدند گرداند می بازوهایش چنان خسته بودند که وقتی سطل را به اتاق برمی و ندبود

. هاي خودش خزید که حتی غذا بخورد، از ویس خواهش کرد که اجازه بدهد و براي خوابیدن روي کاه
سر گرگور، سر . زيچی و تا قلقلک. دانسن، چیسویک، پولیور، رف عزیز دردونه«. خمیازه کشید» .ویس«

فکر کرد که شاید بهتر باشد سه اسم دیگر به دعایش » .آموري، سر ایلن، سر مرین، پادشاه جافري، ملکه سرسی
  .تر از آن بود که امشب تصمیم بگیرد اضافه کند، اما خسته

نگ آن وقت دست نیرومندي به مانند س. دوند دید که آزادانه در جنگل می هایی را می آریا خواب گرگ
دختر چیزي «: صدایی در گوشش زمزمه کرد. فوراً بیدار شد، نالید و تقال کرد. صاف گرمی دهان او را گرفت

  »قبول؟. تونن خصوصی صحبت کنن ها می شنوه و دوست داره، کسی نمی گه، دختر دهنش رو بسته نگه می نمی

  .قتش را نشان دادبا کمترین حد تکان سر، مواف. زد اش بیرون می قلب آریا داشت از سینه

توانست صورت او را ببیند، هر چند فاصله  اتاق تاریک مطلق بود و آریا نمی. جیکن هگار دستش را برداشت
. داد و به مویش عطر زده بود رسید؛ پوستش بوي تمیزي و صابون می ولی بوي او به مشامش می. خیلی کم بود

  ».پسر دختر شده«: زمزمه کرد
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  ».کردم منو دیدي فکر نمی. من از اولش دختر بودم«

  ».شه مرد متوجه می. بینه مرد می«

اینجا چکار داري؟ . ذاشتم بسوزي حاال یکی از اونایی، باید می. منو ترسوندي«. یادش آمد که از او متنفر است
  ».زنم که ویس بیاد از اینجا برو یا داد می

  ».مرد سه تا مدیونه. کنه مرد دینش رو ادا می«

  »سه؟«

این . تونه بهاي زندگی باشه طلبه، دختر عزیز، و تنها مرگ می ي خودش رو می سرخ سهم شایستهخداي «
اسمشون رو بگو و مرد . این دختر باید در عوض سه نفر رو بهش بده. دختر سه نفر که مال اون بود رو گرفت

  ».ده باقی کار رو انجام می

منو به ریورران ببر، دور «. آوري آمد عت سرگیجهخواهد کمکش کند؛ امید با سر آریا متوجه شد که او می
  »...تونیم نیست، اگه چند تا اسب بدزدیم می

سه و حسابمون . نه بیشتر، نه کمتر. گیري تو سه زندگی از من می«. جیکن انگشتش را روي لب او گذاشت
  ».هاما زیاد لفت ند«. ي نرمی به موي او زد بوسه» .پس دختر باید فکر کنه. شه تسویه می

. تا آریا شمعش را روشن کند، دیگر تنها چیزي که از جیکن باقی مانده بود بوي خفیف زنجبیل و میخک بود
دیگر بود، روي حصیر خودش غلت زد و از نور شاکی شد، پس آریا با فوت خاموشش  ي زنی که در تاقچه

مادرش، ایلن پین و مرین ترنت  جافري و. ها جلوي او به حرکت درآمدند هایش را بست، قیافه وقتی چشم. کرد
ها صدها فرسنگ دورتر در بارانداز پادشاه بودند و سر گرگور قبل از اینکه دوباره  ولی آن... و سندور کلگان

. چی را با خودش برده بود ي آذوقه حرکت کند تنها چند شب مانده بود و رف و چیسویک و قلقلک براي تهیه
  .و ویس همیشه بود. مگر نه؟ مطمئن نبود. ریباً به همان شدت از او نفرت داشتاما سر آموري اینجا بود و آریا تق

ي  سمور، دفعه«: وقتی به خاطر کمبود خواب خمیازه کشید، ویس غر زد. سحر روز بعد دوباره به او فکر کرد
یا را پیچاند هایش گوش آر با انگشت» .دم کشم بیرون و به سگم می بعد که ببینم دهنت باز مونده، زبونت رو می
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ي سوم  غروب تا طبقه با رسیدنکه  ستخوا ها برگردد، می که مطمئن شود شنیده و گفت که سر کار همان پله
  .دنتمیز شده باش

هایشان را  وانمود کرد که قیافه. خواست کرد، به اشخاصی فکر کرد که مرگشان را می موقعی که کار میآریا 
ها با لنیسترها در جنگ بودند و او یک استارك بود،  استارك. ا پاکشان کندتر سابید ت بیند و سخت ها می روي پله

اما به نظرش نباید به جیکن اعتماد . کشت، این بود رسم جنگ توانست لنیستر می پس باید هر چقدر که می
 کرد، خودش با آیس آن کار را هر وقت پدرش کسی را به مرگ محکوم می. خودم باید اونا رو بکشم. کرد می

اگه قراره زندگی کسی رو بگیرید، بهش مدیونید که «: یک بار شنید که پدر به راب و جان گفت. داد انجام می
  ».به صورتش نگاه کنید و آخرین حرفش رو بشنوید

هال خیلی  او خیلی کوچک بود و هارن. سخت نبود. روز بعد از جیکن هگار اجتناب کرد، و روز بعد آن
  .توانست پنهان شود ک موش میبزرگ، پر از جاهایی که ی

شنید که . اي از اسیران یک گله بز با خودش آورد و سپس سر گرگور زودتر از انتظار برگشت، به جاي گله
ها متنفر بود بدون هیچ  هاي لرد بریک چهار سرباز را از دست داده، اما کسانی که آریا از آن در یکی از شبیخون

ویس مسئول بود که کمبودي از نظر نوشیدنی نداشته . ج شیون ساکن شدندي دوم بر خراشی برگشتند و در طبقه
گم  سمور، برو باال و بپرس لباسی دارند که دوختن بخواد، می. اونا همیشه تشنه هستند«: با غرولند گفت. باشند
  ».ها انجامش بدن زن

چیسویک کنار . ی اعتنایی نکردوقتی وارد شد کس. هایی که به خوبی سابیده شده بودند باال دوید آریا از پله
آریا جرئت . کرد دارش را تعریف می هاي خنده آتش نشسته بود، جام آبجو در دست داشت و یکی از داستان

  .خواست نداشت که حرف او را قطع کند، مگر اینکه لب زخمی می

غرب بودیم، ي دست بود، قبل شروع جنگ؛ ما تو راه برگشتمون به  بعد مسابقه«: گفت چیسویک داشت می
. وود جوون که تو میدان مالزم جناب سر بود رف با ما بود، و جاس استیل. هفت نفر از ما همراه سر گرگور

راهی براي رد شدن از آب نبود، اما یه میخونه اون . آسمون جیشخب، به این رودخونه رسیدیم که پر بود از 
هاي ما رو پر نگه  که تا وقتی آب پایین نیومده باید جام چی فهموند سر به میخونه. نزدیکی بود، پس اونجا رفتیم

پس برامون آبجو آورد، خودش و . ها چطور برق زد هاي خوکی مرد از دیدن نقره دیدید که چشم داره، باید می
و . کرد کرد، سر رو هم راضی نمی اي نبود، که منو شنگول نمی دخترش، آشغال رقیقی بود، بهتر از شاش قهوه
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. گفت چقدر خوشحاله که ما نصیبش شدیم، کاسبی به خاطر بارندگی کساد شده چی تمام مدت می میخونه
ي قرتی مشغول بود و  گفت، فکرش تماماً با شوالیه شد، ولی سر یه کلمه هم نمی نمی قطعاحمق واق واقش 

ها  ي بچه بقیهتونید تصور کنید که چطور با دهن سفت نشسته و من و  حتماً می. کلکی که ازش خورده بود
زد، حتی از جناب لرد پرسید که تو مسابقه چکار  چی باید حرف می جرئت نداشتیم جیکمون دربیاد، اما میخونه

چیسویک قاه قاه خندید، آبجو از دهنش بیرون ریخت، کف را » .سر فقط نگاه معروفش رو بهش انداخت. کرده
ریخت، کوچولوي تپلی بود، هیجده  آورد و می میتو این مدت، دخترش مدام آبجو «. با پشت دستش پاك کرد

  »...ساله یا این حدود

  ».نه بابا، سیزده«: رف عزیز دردونه گفت

گی، چیز دندون گیري نبود، اما اگون زیادي خورده بود و هوس کرد که بهش  خب، شاید تو راست می«
گفت که باید دختره رو باال ببره  وود می دست دراز کنه، فکر کنم خودم هم بهش دست انداختم و رف به استیل

باالخره جاس دستش رو برد زیر دامن و دختره داد کشید، . کرد و از خودش مرد بسازه؛ پسره رو تحریک می
تونست آخر ماجرا باشه، فقط اینکه اون پیر خرفت رفت سراغ  خب، می. تنگ رو انداخت و به آشپزخونه دوید

ي تبرك یافته است و از این  و راحت بذاریم، چون ایشون شوالیهسر و ازش خواست به ما بگه که دختره ر
  .ها حرف

گم، و دستور  دونید که چی می هاي ما نداشت، اما حاال نگاهش عوض شد، می سر گرگور توجهی به شوخی
 سر. کشید و تقصیر کسی نبود جز خودش پیرمرد باید اونو از آشپزخونه بیرون می. داد که دختره رو پیشش بیارن

اي که این قدر نگرونشی، و پیرمرد احمق درست تو روي  به سر تا پاي دختره نگاهی انداخت و گفت اینه قحبه
ي  ي نقره ، به پیرمرد یه سکههش میسر پلک هم نزد، فقط گفت حاال . گرگور گفت لیاناي من قحبه نیست، سر

دختره مثل . ي چشم باباش کردشهاي دختره رو پاره کرد و همون جا روي میز جلو دیگه پرت کرد، لباس
م گرفت که آبجو از دماغم  دیدید، من طوري خنده ي پیرمرد رو می باید قیافه. کرد خرگوش زاري و تقال می

بعد یه پسري که صداها رو شنیده بود از زیرزمین با عجله باال اومد، حتماً برادر دختره بود، پس . ریخت بیرون
تا اون موقع سر تموم کرده بود، پس دوباره . ش رو تو شکم اون فرو کنهاي نداشت جز اینکه خنجر رف چاره

دونید، دختره رو برگردوند و از پشت رفت  تابوت که عادتش رو می. مشغول نوشیدن شد و ما همه نوبت گرفتیم
شش بعدش که نوبت من شد دختره دیگه حتی زور نداشت داد بزنه، شاید هم به این نتیجه رسیده بود که خو. تو

وقتی همه کارشون ... و حاال بهترین قسمت داستان. میاد، ولی راستش رو بخواید بدم نمیومد کمی مقاومت کنه
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و لعنت به من ... ي نقره رو نداشت ي پولش رو بده، دختره ارزش یه سکه تموم شد، سر به پیرمرد گفت که بقیه
  »!رد عذر خواست و تشکر کرد که مشتري شدهي مسی آورد، از جناب ل اگه دروغ بگم، پیرمرد یه مشت پر سکه

مردها همه عربده کشیدند، خود چیسویک بلندتر از همه، که چنان به داستان خودش خندید که آب دماغش 
بدون هیچ حرفی به سرداب . ها ایستاد و تماشا کرد ي پله آریا زیر سایه. اش ریخت روي ریش خاکستري ژولیده

ها خبر نگرفته، شلوار او را پایین کشید و آن قدر با ترکه زد که خون از  باسوقتی ویس فهمید که از ل. خزید
هایی فکر کرد که از سیریو آموخته بود، براي همین  باسنش ریخت، اما آریا چشمانش را بست و به تمام حرف

  .چندان چیزي احساس نکرد

در میان دو ردیف نیمکت، تنگ . کنددو شب بعد، ویس او را به تاالر سربازخانه فرستاد تا سر میز غذا کمک 
آریا لبش را جوید و با دقت . کرد که چشمش به جیکن هگار افتاد ها را پر می رفت و فنجان شراب در دست می

  .برد تر از شمشیر می ترس عمیق. اطراف را نگاه کرد که مطمئن شود ویس آن اطراف نیست

هاي  با پر کردن فنجان. شد تر می ودنش ضعیفقدمی برداشت، سپس یکی دیگر، با هر قدم احساس موش ب
روگ سمت راست جیکن نشسته بود، سیاه مست بود، توجهی به . شراب، راهش را تا آخر نیمکت ادامه داد

لوراثی هیچ واکنشی نشان » .چیسویک«: آریا به جلو خم شد و درست در گوش جیکن زمزمه کرد. آریا نکرد
  .نداد که چیزي شنیده

شد، آریا با سرعت به سرداب رفت که از خمره دوباره پر کند و سریع به سر کارش  وقتی تنگ خالی
  .ي غیبت کوتاه او نشده بود در مدتی که نبود، کسی از تشنگی نمرده بود، کسی متوجه. برگشت

روز بعد اتفاقی نیفتاد، روز بعد آن همین طور، اما روز سوم وقتی آریا همراه ویس براي آوردن شام به 
ش  یکی از افراد کوه دیشب از روي دیوار افتاد و گردن مسخره«: خانه رفت، شنید که ویس به آشپز گفتآشپز

  ».شکست

  »مست بوده؟«: زن پرسید

باد به دماغ انداخت که نشان بدهد در این » .گن شبح هارن اونو به پایین هل داده بعضیا می. بیشتر از همیشه نه«
  .مورد چه نظري دارد
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او چیسویک را با یک زمزمه کشته بود و قبل از تمام . خواست بگوید که کار هارن نبوده، من بودم میآریا 
  .و آن شب، براي نفرت یک اسم کمتر داشت. هالم من شبح هارن. شدن کارش دو نفر دیگر را خواهد کشت
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هاي درختان  هها و کند هاي خاکستري روشن قارچ محل دیدار چمنزاري بود پر از خال
  .به تازگی بریده شده

در میان دو » .ما زودتر از همه رسیدیم، بانوي من«: ها افسار کشیدند هالیس مولن گفت وقتی در میان کنده
کرد پیچ و تاب  اي که هالیس حمل می پرچم دایرولف خاندان استارك در اوج نیزه. ارتش تنها بودند

بادي . توانست احساس کند که چقدر نزدیک است دریا را ببیند، اما میتوانست از اینجا  کتلین نمی. داشت برمی
  .وزید، بوي غلیظ نمک داشت که از شرق می

کتلین به این فکر کرد که بیشه . تدارکات استنیس برتیون درختان را براي برج محاصره و منجنیق بریده بود
ستورمز اند به جنوب آورد، در این محل ي ا چقدر قدمت داشته و ند وقتی قشونش را به منظور رفع محاصره

  .آن روز پیروزي بزرگی کسب کرد؛ اینکه خونی ریخته نشد به شکوهش افزود. توقف کرده یا نه

مردان تحت فرمانش فکر . خدایان به من این توانایی رو اعطا کنید که همون کار رو بکنم: کتلین دعا کرد
. این جنگ ما نیست بانوي من«: سر وندل مندرلی گفته بود. کردند صرف آمدنش به اینجا دیوانگی بوده می
  ».اومد ندازن خوششون نمی دونم که پادشاه از اینکه مادرشون خودشون رو به خطر می می

من » کنید خوشم میاد اینجا باشم، سر؟ فکر می«. شاید لحنش کمی زیادي تند بود» .ما همه در معرض خطریم«
راب منو به جنوب فرستاده تا به «. پدر در حال مرگم، به وینترفل، کنار پسرهامبه ریورران تعلق دارم، کنار 

دانست که برقراري صلح بین دو  کتلین می» .نمایندگی ازش حرف بزنم و به نمایندگی ازش حرف خواهم زد
  .کرد اش را می برادر آسان نخواهد بود، با این وجود به خاطر صالح مملکت باید سعی

ي عظیم استورمز اند به آسمان سرکشیده و پشتش  هاي سنگی، قلعه ي خیس از باران و ستیغها آن سوي زمین
گر لرد استنیس برتیون به  زیر آن حجم سنگ خاکستري روشن، ارتش محاصره. شد به دریایی بود که دیده نمی
  .رسید هایی پرچمدار به نظر می کوچکی و حقارت موش

ر روزگار باستان توسط دوران، نخستین پادشاه استورم، بنا شده که موفق به گفتند که استورمز اند د ها می ترانه
اش را به عشق  گی هدر شب عروسیشان، الناي باکر. ي باد، شده بود کسب عشق الناي زیبا، دختر ایزد دریا و الهه

 کتلین
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دارش  لدین غصهوا. فانی تسلیم کرده بود و در نتیجه خودش را به مانند انسانی فانی به مرگ محکوم کرده بود
دوستان و برادران و مهمانان . ي دوران را ویران سازند خشم خود را رها ساخته و باد و آب را فرستادند تا قلعه

عروسی زیر آوار دیوارها له شدند یا به دریا پرت شدند، اما الناي دوران را در آغوشش پناه داد و در نتیجه او 
دوران بر علیه خدایان اعالم جنگ داد و قسم خورد که باز خواهد  آسیبی ندید، و وقتی سحر سرانجام رسید،

  .ساخت

تر از قبلی، تنها براي اینکه شاهد باشد چگونه تند باد  تر و مستحکم ي دیگر ساخت، هر کدام بزرگ پنج قلعه
ه و راند و تکه تک ها می هاي عظیمی از آب را به سمت آن قلعه کشد و دیواره شکن زوزه می از خلیج کشتی

لردهایش خواهش کردند که دور از ساحل بسازد؛ کاهنین گفتند که باید با پس دادن الناي به . سازد خردشان می
ي  قلعه. دوران حاضر به پذیرش نبود. دریا خدایان را آرام کند؛ حتی رعایایش التماس کردند که استغفار کند

ها شکل بخشیدند و به او کمک  نگل با جادو به سنگگفتند فرزندان ج برخی می. تر از همه هفتمی بنا کرد، عظیم
کردند که پسر کوچکی به او گفت که چه باید بکند، پسري که بعد بزرگ شدن به  کردند؛ برخی دیگر ادعا می

هر چند خدایان خشمگین طوفان پشت . شد آخرش مشابه بود قصه هر طور که تعریف می. برن معمار مشهور شد
ساز خدایان، و الناي زیبا در کنار هم  ي هفتم سرکش باقی ماند و دوران، غصه ند، قلعهطوفان به جان آن انداخت

  .تا آخر عمرشان ساکن آنجا بودند

اما استورمز اند، . آمدند کردند و تند بادها هنوز غوغا کنان از جانب دریاي باریک می خدایان فراموش نمی
دیوار عظیمش که چند صد قدم . کرد همچنان مقاومت میاي که نظیر نداشت، با گذشت چندین و چند قرن  قلعه

ارتفاع داشت، همه طرف گرد و انحنادار و صاف بود، هیچ شکافی براي تیراندازان یا خروجی فرعی نداشت، 
گفته . اي براي ورود باد نداشت هایش چنان با مهارت کنار هم چیده شده بودند که هیچ درز یا روزنه سنگ

ترین سمتش چهل قدم و در سمت مقابل به دریا نزدیک به هشتاد قدم ضخامت  ر نازكشد که آن دیوار د می
ها و  ها و اسطبل درون آن سنگر مستحکم، آشپزخانه. اي از شن و قلوه سنگ دارد؛ دو ردیف سنگ با هسته

رو به دریا اي شکل که در سطح  برج تنها یکی وجود داشت، برجی استوانه. ها از باد و موج در امان بودند حیاط
پنجره نداشت؛ چنان بزرگ بود که انبار غله و سربازخانه و تاالر جشن و اقامتگاه فرمانروا را با هم جا داده بود، 

  .هاي عظیمی داشت که از دور ظاهر مشتی خاردار روي بازویی به هوا برخاسته را داشت تاجش چنان کنگره

هاي  ي قلعه جدا شده و با قدم گاه کوچک و منظم زیر سایهدو سوار از اردو» بانوي من«: هال مولن به او گفت
  ».اون باید پادشاه استنیس باشه«. آمدند آهسته به سمتشان می
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زرد روشن . ها نبود حتماً که استنیس بود، اما آن پرچم برتیون. کتلین نزدیک شدنشان را تماشا کرد» .البد«
  .داد د، هر چند شکلش را تشخیص نمیبود، نه طالیی خوشرنگ رنلی؛ و نشان روي آن سرخ بو

قصد نداشت تا وقتی . موقع به راه افتادن کتلین همین را به او گفته بود. رسید شد که می رنلی آخرین کسی می
ماند و  رسید باید منتظر دیگري می کسی که اول می. ي راه خودش ندیده سوار اسب شود که برادرش را در نیمه

خب، کتلین پادشاه نبود، پس لزومی نداشت در . یک نوع بازي پادشاهان. درنلی حاضر نبود انتظار بکش
  .کتلین در انتظار کشیدن مجرب بود. ها شرکت کند هاي آن بازي

هایی که به شکل شعله  شد، کتلین دید که تاجی از طالي سرخ بر سر دارد، با گوشه استنیس که نزدیک می
ي شمشیرش  زبرجد زرد بود و یاقوت بزرگ مربع شکلی روي قبضهکمربندش آراسته به لعل و . درآورده بودند

هایی فرسوده، شلوار  دار، چکمه اي الیی تنه دار روي نیم ي چرمی قپه جلیقه: غیر آن ساده پوشیده بود. قرار داشت
گذاشت که در  پرچمش که رنگ زرد آفتاب را داشت، نشان قلب سرخی را به نمایش می. اي کتانی قهوه

از آن هم غیر . کوچک شده و در میان قلب... گوزن تاجدار هم بود، بله. ي آتش نارنجی بود زبانه ي محاصره
تر حامل پرچم بود؛ زنی که سر تا پا سرخ پوشیده بود و صورتش درون باشلق گود رداي قرمز رنگ، از  عادي

پیروان آن . ي سرخ اهنهیک ک: کتلین که کنجکاویش جلب شده بود، با خودش فکر کرد که. نظرها پنهان بود
  .فرقه در شهرهاي آزاد و دوردست شرق، زیاد و قدرتمند بودند، اما در هفت پادشاهی اندك بودند

سرش را خم کرد؛ از آنچه » .لیدي استارك«: کشید با ادب سردي گفت استنیس برتیون موقعی که افسار می
  .تر شده بود کتلین به یاد داشت تاس

  ».لرد استنیس«: جواب داد

ها  هاي سنگینش را به سختی روي هم فشرد، اما در مورد لقب زیر ریشش که اصالح کوتاهی داشت آرواره
  ».کردم شما رو در استورمز اند ببینم فکر نمی«. به این خاطر کتلین از او ممنون بود. هارت و پورت راه نینداخت

  ».خودم هم از قبل فکرش رو نکرده بودم«

شد  این مردي بود که نمی. انداخت کرد که هول به دل کتلین می طوري برانداز می اش هاي گود افتاده چشم
به خاطر مرگ سرورتون متاسفم، هر چند ادارد استارك دوست من «. با ادب خالی احترامش را کسب کرد

  ».نبود
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ودند تا از وقتی لرد تایرل و ردواین شما رو در اون قلعه محصور کرده ب. هیچ وقت دشمن شما نبود، سرورم«
  ».گشنگی بمیرید، ادارد استارك کسی بود که محاصره رو شکست

من چی؟ هیچ . کنم ش رو انجام داد، انکارش نمی لرد ادارد وظیفه. به فرمان برادرم، نه به خاطر عالقه به من«
  ».شدم وقت قصور داشتم؟ من باید دست رابرت می

  ».ودند هیچ وقت خواستارش نب. ي برادرتون بود خواسته«

دم، به خاطر قتلش عدالت  با این حال بهتون این قول رو می. رسید چیزي که باید به من می. ولی قبولش کرد«
  ».شه در حقش اجرا می

برادرتون «. کردند، چقدر دوست داشتند که سر بریده قول بدهند این مردها که خودشان را پادشاه خیال می
دم دخترهام پیشم برگردن و عدالت رو به خدایان  ید، ترجیح میاما راستش رو بخوا. همین قول رو بهم داد

  ».سرسی هنوز سنساي منو در اختیار داره و از روز مرگ رابرت خبري از آریا نداریم. سپارم می

زنده یا مرده؛ لحنش سربسته » .فرستم هاي شما پیدا شدن، اونا رو پیشتون می اگه وقتی شهر رو گرفتم بچه«
  .گفت می

تره، ولی به جاش شما  استون شما نزدیک رسه، لرد استنیس؟ بارانداز پادشاه به درگون چه موقعی میو وقتش «
  ».اینجا هستید

براي تسخیر شهر، به قواي این لردهاي جنوبی . دم خیله خب، رك جواب می. رك هستید، لیدي استارك«
  ».نیاز دارم اونا رو ازش بگیرم. تیار دارهبرادرم اونا رو در اخ. نیاز دارم که در این میدان جلوي چشمم هستند

این لردها به رابرت و . خوان، سرورم گذارند که خودشون می ها خودشون رو در اختیار کسی می انسان«
  »...اگه شما و برادرتون اختالفتون رو کنار بگذارید. خاندان برتیون سوگند وفاداري خوردند

فقط چیزي رو . برادر ارشدش هستم و پادشاهش. شناس باشه وظیفه من اختالفی با رنلی ندارم، به شرط اینکه«
از اون و این لردهاي . قصد دارم کسبش کنم. رنلی وفاداري و تبعیتش رو به من مدیونه. خوام که حقمه می

و چه هدفی شما رو به این میدان کشونده، بانوي من؟ خاندان «. استنیس صورت او را برانداز کرد» .دیگه
  »نوشتش رو با برادرم پیوند داده، درسته؟استارك سر

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

پسرم به «. پاي مسائل مهمی در میان بود. کرد اش را می این آدم محال بود سر خم کند، با این حال باید سعی
زنه، ولی دست دوستی  در برابر کسی زانو نمی. کنه خواست لردها و مردم ما به عنوان پادشاه شمال حکومت می

  ».نهک به سمت همه دراز می

  ».ها دوستی ندارند، فقط رعیت و دشمن دارند پادشاه«: استنیس رك گفت

کتلین از روي شانه نگاهی انداخت؛ اسب چاالك لرد رنلی » .و برادر«: صداي شادي از پشت سر کتلین گفت
دوزي  ي مخمل سبز و شنل ساتنی که حاشیه تنه تر با نیم برتیون جوان. کرد ها پیدا می راهش را از میان کنده
هایش را احاطه کرده بود، سر یشمی  تاج رزهاي طالیی شقیقه. ي شکوهمندي داشت سنجاب داشت، منظره

کمربند شمشیرش آراسته به . اش برخاسته بود، موي دراز سیاهش از زیر به اطراف ریخته بود گوزن روي پیشانی
  .لقه زده بودهاي مضرس الماس سیاه بود و زنجیري از طال و یاقوت دور گردنش ح تکه

رنلی نیز یک زن را براي حمل پرچمش برگزیده بود، هر چند برین صورت و هیکلش را پشت صفحات زره 
ي دوازده قدمی او، باد دریا به پارچه موج  باالي نیزه. داد اي از جنسیتش بروز نمی پنهان کرده بود و نشانه

  .کرد خیز میي طالیی جست و  انداخت و گوزن تاجدار سیاه روي زمینه می

  ».لرد رنلی«. خوشامدگویی برادر رنلی خشک بود

  »واقعاً خودتی، استنیس؟. پادشاه رنلی«

  »اي ممکنه باشم؟ چه کس دیگه«. استنیس اخم کرد

تحت پرچم چه کسی . شد مطمئن باشم وقتی اون نشان رو دیدم، نمی«. خیالی شانه باال انداخت رنلی با بی
  »هستی؟

  ».خودم«

  ».پادشاه قلب آتشین خالق روشنایی رو به عنوان نشان خودشون برگزیدند« :پوش به سخن درآمدي سرخ کاهنه

اگه هر دوي ما از یه پرچم استفاده کنیم، جنگ مفتضحانه قاتی . چه بهتر«. انگار به نظر رنلی مضحک بود
  ».شد پاتی می
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مون  طرف دشمن مشترکی داریم که همهما سه . اجازه بدید امیدوار باشیم که جنگی اتفاق نیفته«: کتلین گفت
  ».کنه رو نابود می

کنند  تمام کسانی که اونو ازم دریغ می. تخت آهنین بنا به حق مال منه«. استنیس بدون لبخند او را برانداز کرد
  ».دشمن منن

 هاي کنن و بچه ي مرگ انکارش می پیرمردها موقع رعشه. کنه، برادر تمام مملکت دریغش می«: رنلی گفت
هیچ کس تو رو به . شه شه و کنار دیوار انکار می تو دورن انکار می. کنن به دنیا نیومده تو رحم مادر انکارش می

  ».متاسفم. خواد عنوان پادشاه خودش نمی

قسم خورده بودم تا وقتی که تاج خیانتکارها «: هایش را بر هم فشرد، با صورتی سفت گفت استنیس آرواره
  ».موندم کاش به اون قسم پایبند می. ه نکنمروي سرته باهات مذاکر

کش  بقایاي ارتش شاه. هال نشسته لرد تایوین با بیست هزار سرباز در هارن. این حماقته«: کتلین به تندي گفت
ي کسترلی راك در حال تشکیله، و  در گولدون توث تجدید آرایش کردند، یه قشون لنیستري دیگه زیر سایه

هر کدوم از شما به خودش پادشاه . ادشاه و تخت آهنین عزیز شما رو در اختیار دارندسرسی و پسرش بارانداز پ
  ».کنه گه، ولی پادشاهی در حال خونریزیه و هیچ کس جز پسرم براي دفاع ازش شمشیر بلند نمی می

تا بهشون تونن صبر کنن  لنیسترها می. برم من جنگ رو می. پسرتون چند دعوا رو برده«. رنلی شانه باال انداخت
  ».وقت بدم

  ».رم وگرنه من می. اگه پیشنهادي داري مطرح کن«: استنیس با خشونت گفت

  ».کنم که از اسب پیاده بشی، زانو بزنی و به من سوگند وفاداري بخوري خیله خب، پیشنهاد می«: رنلی گفت

  ».محاله کسبش کنی«. استنیس خشمش را بلعید

  »ه؟تو به رابرت خدمت کردي، چرا به من ن«

  ».تري تو کوچک. رابرت برادر بزرگم بود«

  »...تر تر، جسورتر و خیلی خوش قیافه کوچک«
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  ».و بعالوه یه دزد و غاصب... «

من هم همین . اومد ظاهراً با شرمش کنار می. گفتند ها به رابرت غاصب می تارگرین«. رنلی شانه باال انداخت
  ».طور

کوبیدم و تو  هاتون رو به هم می اگه پسرهاي من بودید، کله! گید دقت کنید که بهم چی می«. اي نداشت فایده
  ».کردم تا یادتون بیاد که برادرید تون می اتاق خوابتون زندانی

من پادشاه بحق هستم و پسر شما یه . کنید، لیدي استارك از حدتون دارید تجاوز می«. استنیس به او اخم کرد
  ».رسه نوبت پسرتون هم می. ایستادهخائنه، درست مثل برادرم که اینجا 

گید سرورم، ولی فرق  خیلی راحت به دیگران خائن و غاصب می«. این تهدید آشکار خشم کتلین را باد زد
بنا به تمام . گید شما به تنهایی پادشاه بحق هستید، ولی تا اونجا که یادمه رابرت دو پسر داشت خودتون چیه؟ می

و ما همه خائن هستیم، هر چقدر دالیلمون ... فري وارث بحقه و تامن بعد اونقوانین هفت پادشاهی، پرنس جا
  ».براي خودمون منطقی باشه

ایشون تمام راه از ریورران مستقیم اومده، یه مسافرت . باید لیدي کتلین رو عفو کنی، استنیس«. رنلی خندید
  ».بار تو رو ندیده ي حقارت متاسفانه نامه. طوالنی با اسب

. دختره هم همین طور. اونا حرامزاده هستند. تامن هم نیست. جافري از تخم برادرم نیست«: رك گفتاستنیس 
  ».بار زناي با محرم هستند هر سه، محصول نکبت

  .امکان داشت سرسی این قدر دیوانه باشد؟ زبان کتلین بند آمده بود

اش رو دریافت  زده بودم که لرد تارلی نامهداستان شیرینی نیست، بانوي من؟ در هورن هیل اردو «: رنلی پرسید
کردم این همه زرنگ باشی،  هیچ فکرش رو نمی«. به برادرش لبخند زد» .کرد، باید اقرار کنم که نفسم رو برید

  ».شدي اگه واقعیت داشت، تو به واقع وارث رابرت می. استنیس

  »گی دروغگو؟ اگه واقعیت داشت؟ به من می«

  »ن قصه رو ثابت کنی؟ي ای تونی هیچ جمله می«
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  .هایش را روي هم فشرد استنیس دندان

لرد استنیس، اگه «: پرسید. رابرت حتماً هیچ شکی نبرده بود، وگرنه سرسی فوراً سرش را از دست داده بود
  »دونستید که ملکه مرتکب همچین جرم سنگینی شده، چرا ساکت موندید؟ می

  ».ان ارن در میان گذاشتمشکّم رو با ج. من ساکت نموندم«: استنیس گفت

  »به برادر خودتون ترجیحش دادید؟«

احترام برادرم نسبت به من هیچ وقت چیزي بیش از حد لزوم نبوده، همچین اتهامی از طرف من، به نظرش به «
مطمئن بودم اگه از طرف . رسید تا اینکه خودم نفر اول در نوبت وراثت بشم گیري می خاطر منفعت خودم و بهانه

  ».شد، رابرت آمادگی بیشتري براي توجه کردن داشت ارن که دوستش داشت مطرح میلرد 

  ».هاي یه مرد مرده است آه، پس مدرکمون حرف«: رنلی گفت

لرد جان مدارك . کنی مرگش تصادفی بود، احمق کور؟ سرسی از ترس رسوا شدن مسمومش کرد فکر می«
  »...کرد خاصی جمع می

  ».چه بد شد. مردنکه البد همراه خودشون ... «

خواهرم تو یه نامه که به وینترفل فرستاد «. شد قطعات معما کنار هم جور می. آورد کتلین داشت به خاطر می
  ».بعداً در ایري، قتل رو به گردن برادر ملکه تیریون انداخت. ملکه رو متهم کرد که شوهرش رو کشته

  »کنه کدومشون نیشت بزنن؟ ها بذاري، فرقی میي مار اگه پا روي لونه«. استنیس باد به دماغ انداخت

استنیس، شاید تو ادعاي . دن ها درمورد زنا و مار بامزه هستند، اما چیزي رو تغییر نمی ي این حرف همه«
استنیس دید و . رنلی دستش را زیر شنلش برد» .تر رو من دارم تر رو داشته باشی، ولی هنوز هم ارتش قوي محکم

. یک هلو بیرون آورد... ت برد، اما قبل اینکه فرصت شمشیر کشیدن داشته باشد برادرشفوراً به شمشیرش دس
دم که هیچ وقت همچین چیز شیرینی رو  قول می. گاردنه برادر، میل داري؟ محصول هاي«: رنلی با لبخند پرسید

  .ي دهانش بیرون ریخت شیره از گوشه. گاز زد» .نچشیده باشی

  ».خوردن میوه اینجا نیومدمبراي «: استنیس با خشم گفت
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  ».سازي کنیم، نه به هم طعنه بزنیم ما باید شرایط اتحاد رو زمینه! سروران من«: کتلین گفت

شاید هیچ وقت دیگه فرصتش «. هسته را دور انداخت» .آدم نباید هلوي تعارف شده رو رد کنه«: رنلی گفت
با پشت دست دهانش را پاك » .زمستون در راهه. باشهها یادت  شعار استارك. زندگی کوتاهه، استنیس. گیر نیاد

  .کرد

  ».اینجا نیومدم که تهدید بشم«

راستش رو بخواي هیچ وقت ازت خوشم . شی وقتی تهدید کنم متوجه می. تهدید نشدي«: رنلی با تشر گفت
خواي،  که میپس اگه استورمز اند چیزیه . اما تو همخون من هستی و دوست ندارم بکشمت. اومده، استنیس نمی

  ».دمش به تو همون طور که رابرت یه موقع به من داد، من می. ي از طرف برادرا به عنوان هدیه... برش دار

  ».طبق حق مال منه. مال تو نبوده که به کسی بدي«

م رو رد  کنه، قلعه با این برادرم چکار باید بکنم، برین؟ هلوم رو رد می«. رنلی آه کشان روي زین چرخید
  »...نه، حتی به عروسیم نیومدک می

هاي  کشیدي که دختره رو یکی از فاحشه یه سال پیش نقشه می. دونیم که ازدواج تو نمایشی بود هر دو می«
  ».رابرت بکنی

ي رابرت بکنم، که چی؟ گراز رابرت رو گرفت و  کشیدم دختره رو ملکه یه سال پیش نقشه می«: رنلی گفت
  ».شی که وقتی نصیب من شد دوشیزه بود ال میاز شنیدنش خوشح. من مارجري رو

  ».تو بستر تو احتماالً دوشیزه بمیره«

لطفاً بگو تو چند تا پسر داري، استنیس؟ آه بله، . اوه، من انتظار دارم یه سال نشده ازش صاحب پسر بشم«
شباهت داشت، من اگه زن من به مال تو . کنم در مورد دخترت درکت می«. اي زد رنلی لبخند معصومانه» .هیچی

  ».فرستادم هم دلقکم رو براي راضی کردنش می

شمشیرش را از غالف » !م کنند، شنیدي؟ حاضر نیستم حاضر نیستم جلوي روم مسخره! کافیه«. استنیس غرید
اي زرد، سپس  اي سرخ، لحظه فوالد زیر نور محو آفتاب به شکل عجیبی درخشش روشنی داشت، لحظه. کشید

  .لرزید طراف آن انگار از شدت حرارت میهواي ا. سفید داغ
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اسب کتلین شیهه کشید و یک قدم عقب رفت، اما برین با شمشیر خودش در دست، به میان برادرها آمد و به 
  ».شمشیرت رو غالف کن«: استنیس با فریاد گفت

  .آید کتلین با درماندگی فکر کرد که سرسی لنیستر از خنده دارد نفسش بند می

من «: شخصی که به عدم گذشت شهره بود خروشید. درخشانش را به سمت برادرش گرفت استنیس شمشیر
به خاطر مادري که هر دوي . برینگر رو به خون برادر آلوده کنم گذشتی نیستم، خوشم هم نمیاد که الیت آدم بی

از رسیدن سحر، اگه تا قبل . دم که روي حماقتت فکر کنی، رنلی ما رو به دنیا آورده امشب رو بهت فرصت می
کنم و  هات رو پایین بیاري و به محضر من بیاي، استورمز اند و جایگاه سابقت در شورا رو بهت اعطا می پرچم

  ».کنم وگرنه، نابودت می. کنم حتی تو رو تا زمانی که صاحب پسر نشدم وارث خودم اعالم می

ت  ش بینایی کنم، اما به نظرم درخشش یاستنیس، شمشیر خیلی قشنگیه، تا این حد رو اذعان م«. رنلی خندید
  »بینی؟ اون همه پرچم رو می. به اون طرف دشت نگاه کن، برادر. رو مختل کرده

  »کنن؟ کنی چند قواره پارچه پادشاهت می فکر می«

. کنن روون و تارلی و کرون منو با تبر و گرز و پتک پادشاه می. کنه ها منو پادشاه می شمشیرهاي تایرل«
هارت، کرین،  تاور، اوك فاسووي، کوي، مالندور، استرمونت، سلمی، هاي. هاي پنروز ارت و نیزهتیرهاي ت

حتی خاندان فلورنت، برادرها و عموهاي زن خودت ... بار، موریگن، بیزبري، شرمر، دون، فوتلی کسول، بلک
ها  پیاده. از قدرت منه هاي جنوب همراه من هستند و این تنها بخش کوچکی تمام شوالیه. کنن منو پادشاه می

ي ناچیزي که  خواي نابودم کنی؟ ببخشید، با چی؟ اون عده و تو می. پشت سر دارن میان، صد هزار شمشیر و نیزه
هاي پیاز و  زیر دیوارهاي قلعه قایم شدن؟ زیاد تخمین بزنم پنج هزار نفر هستند، لردهاي ماهیگیر و شوالیه

هام بهم گفتن که سواره نظامت کمتر  بان دیده. شن جنگ به من ملحق مینصفشون احتماالً قبل شروع . مزدورها
. پوش یک لحظه دوام نمیارن دارهاي زره شونه و جلوي نیزه از چهارصد نفره، مزدورهایی که چرم سفت تن

اي هستی استنیس، اون قشون تو در برابر اولین  دم که به خیال خودت چقدر جنگجوي با تجربه اهمیت نمی
  ».قراول من دوام نمیاره یشیورش پ

سحر که «. وقتی استنیس شمشیرش را به غالف برگرداند انگار کمی از نور دنیا کاسته شد» .بینیم، برادر می«
  ».بینیم شد می
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  ».امیدوارم خدایان جدیدت بخشنده باشن، برادر«

وقتی اسبش را . اندي سرخ براي مدتی م کاهنه. اي پر از نخوت دور شد استنیس غرولند کرد و با قیافه
  ».هاي خودت برس، لرد رنلی به حساب گناه«: گرداند گفت برمی

. کتلین و لرد رنلی با هم به اردویی برگشتند که در آن هزاران نفرِ لرد و چند نفرِ لیدي منتظر بازگشتشان بودند
تونم یه شمشیر مثل اون  دونم از کجا می نمی. ي خاصی نداشت، اما سرگرم شدیم هر چند فایده«: رنلی نظر داد

واقعاً متاسفم که باید این طور تموم . کنه براي خودم پیدا کنم؟ خب، لوراس مطمئناً بعد نبرد به من تقدیمش می
  ».بشه

  ».راه جالبی براي غصه خوردن دارید«: اش تظاهر نبود گفت کتلین که ناراحتی

کنم که استنیس هیچ وقت بین برادرها عزیزترین  میاعتراف . مهم نیست«. رنلی شانه باال انداخت» واقعاً؟«
  »...کش باشه به نظرتون این داستانش حقیقت داره؟ اگه جافري کار شاه. نبوده

  ».اون وقت برادرتون وارث بحقه... «

ترین پسر، چرا  ایه، موافق نیستید؟ چرا بزرگ تا وقتی که زنده است، هر چند قانون احمقانه«: رنلی اقرار کرد
در . ي منه، طوري که هیچ وقت رابرت شایستگیش رو نداشته و به استنیس نمیاد ترین نه؟ تاج برازنده بمناس

ذات من توانایی یه پادشاه بزرگ بودن هست، مقتدر و در عین حال سخاوتمند، زیرك، عادل، کارا، وفادار به 
  »...دوستان و قاطع در برابر دشمنان، اما بخشش در وجودم هست، و صبر

  »فروتنی؟... «: لین کمک کردکت

  ».ها باید اجازه بدید که چند نقص داشته باشن، بانوي من به پادشاه«. رنلی خندید

در حالی که پسر او به تنهایی مقابل لنیسترها . اش براي هیچ بود همه. کرد کتلین خیلی احساس خستگی می
. ساخت هیچ اقدام یا حرف او متوقفشان نمیایستاده، برادران برتیون یکدیگر را در خون غرق خواهند کرد و 

ي ضعیفی  شاید نماینده. حداقل این کار ازم برمیاد. هاي پدرم رو ببندم دیگه وقتشه به ریورران برگردم تا چشم
  .باشم، اما عزادار خوبی هستم، خدایان حافظ من باشند
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از شمال تا جنوب کشیده شده ي سنگالخ کم ارتفاعی داشت که  ها موقعیت مناسبی بر روي تپه اردوي آن
رنلی وقتی از . اش تنها یک چهارم آن بود نسبت به اردوگاه وسیع مندر نظم بیشتري داشت، البته بزرگی. بود

هجوم برادرش به استورمز اند مطلع شد، قوایش را دو قسمت کرد، نظیر کاري که راب در دوقلوها انجام داده 
ها و حیوانات بارکش و ادوات  ها و گاري ي جوانش و ارابه اه ملکهبخش عمده که پیاده نظام بود همر. بود

  .ها و سواره نظامش را با شتاب به شرق هدایت کرد ي سنگین در بیتربریج ماند و خود رنلی شوالیه محاصره

فقط اینکه رابرت همیشه ادارد استارك را در ... چقدر در این مورد هم به برادرش رابرت شباهت داشت
کرد که تمام نیرویش را  ند مطمئناً رابرت را قانع می. پروایی را بگیرد شت تا با هشدارهایش جلوي بیکنارش دا

مهابایش  ي بی رنلی با عجله. با خودش بیاورد تا استنیس را محاصره کند و محاصره کننده خودش محاصره شود
خطوط تدارکاتی زیاد شده بود، غذا و  اش از فاصله. براي درگیر شدن با برادرش آن گزینه را از دست داده بود

شد یا گشنگی  باید سریع وارد نبرد می. ها و قاطرها و گاوها چندین روز فاصله داشتند تجهیزات با تمام ارابه
  .کشید می

ي سلطنتی در مرکز اردوگاه  ها فرستاد و همراه رنلی به خیمه کتلین هال مولن را براي رسیدگی به اسب
پادشاه . ي مذاکره بودند اي ابریشمی سبز، فرماندهان و لردهاي پرچمدار منتظر خبر نتیجهدرون دیواره. برگشت

ها  داشت به آن کرد و تاج طال و یشم را از روي سر او برمی ي شنل را باز می جوانشان موقعی که برین گیره
  ».ورده کنمخب، قصد دارم آرزوش رو برآ. کنه، باید خون ببینه قلعه و احترام راضیش نمی«: گفت

ي قوي داره  قلعه سربازخونه. بینم که اینجا بجنگیم اعلیحضرت، من نیازي نمی«: لرد ماتیس روون پیشنهاد کرد
ي مجربیه و منجنیقی ساخته نشده که بتونه دیوارهاي استورمز اند  و به خوبی مجهزه، سر کورتنی پنروز فرمانده

بینه که لذتی نداره و وقتی اینجا بدون هیچ  می. وش باشهبذارید لرد استنیس دلش به محاصره خ. رو بشکافه
  ».کنیم کشه، ما بارانداز پادشاه رو تسخیر می اي سرما و گرسنگی می فایده

  »که افرادم بگن از روبرو شدن با استنیس ترسیدم؟«

  ».گن ها اینو می فقط ابله«: لرد ماتیس بحث کرد که

  »؟گید شما چی می«. رنلی به دیگران نگاه کرد
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تر  اگه بهش زخم نزنید، فقط قوي. شه گم استنیس براتون تهدید محسوب می من می«: لرد رندل تارلی گفت
تا کارتون با اونا تموم . شن لنیسترها یه روزه مغلوب نمی. ره شه، در حالی که قدرت شما در جنگ تحلیل می می

  ».رت شاید هم قوي... ي شما قوي شده باشه بشه، لرد شاید به اندازه

  ».جنگیم پس می«. رسید پادشاه خرسند به نظر می. صدا موافقت کردند دیگران هم

سرورم، اگه شما قصد جنگیدن دارید، «. کتلین با خودش فکر کرد که در برابر راب مثل ند سرافکنده شدم
  ».خوام که به ریورران برگردم ازتون اجازه می. کار من اینجا تموم شده

  .رنلی روي صندلی مسافرتی نشست» .شه نمیبهتون اجازه داده «

  ».کنم بهتون در جنگ کمک نمی. امیدوار بودم کمک کنم که به صلح برسید، سرورم«. کتلین راست ایستاد

قصد ندارم . شیم، بانوي من گم که بدون بیست و پنج نفر شما پیروز می به جرئت می«. رنلی شانه باال انداخت
  ».خوام تماشاش کنید ط میشما رو در نبرد شرکت بدم، فق

  »...اینجا به عنوان قاصد اومدم. ي کافی کشتار دیدم به اندازه. سرورم، من در ویسپرینگ وود حاضر بودم«

هاي خودتون  شما با چشم. تون تر از وقت اومدن رید، ولی عاقل و به عنوان قاصد از اینجا می«: رنلی گفت
» .نگران نباشید، جاتون پیش ما امنه. پسرتون از لب خودتون بشنوهها میاد، تا  بینید که چی بر سر شورشی می

لرد ماتیس، شما فرماندهی مرکز نیروي اصلی منو به عهده «. رویش را از او برگرداند تا نیرویش را آرایش دهد
لرد استرمونت، شما ذخیره رو . راست مال منه. برایس، شما جناح چپ رو خواهید داشت. خواهید داشت

  ».کنید هی میفرماند

  ».شم، اعلیحضرت در برابر شما سرافکنده نمی«: لرد استرمونت گفت

  ».کنه کی پیش قراول رو فرماندهی می«. لرد ماتیس روون به حرف درآمد

  ».کنم این افتخار نصیبم بشه اعلیحضرت، استدعا می«: سر جان فاسووي گفت

ي اول رو وارد  ه که یکی از هفت نفر ضربههر چقدر دوست داري استدعا کن، حقش«: سر گایارد سبز گفت
  ».کنه
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وقتی تو هنوز پستون . ي سپرها لیاقتی بیش از یه رداي خوشگل الزم داره حمله به دیواره«: رندل تارلی گفت
  ».کردم، گایارد مکیدي، من پیش قراول میس تایرل رو فرماندهی می مادرت رو می

کافیه، «. رنلی دستش را بلند کرد. هاي تابستان شوالیه. کرد مردهاي دیگر مدعی شدند و غوغایی خیمه را پر
ترین افتخار حق  شد، اما بزرگ اگه چند تا پیش قراول داشتم، حتماً یکی نصیب هر کدومتون می. سروران من

  ».کنه سر لوراس اولین ضربه رو وارد می. ترین شوالیه است بزرگ

اي بهم بدید  منو تبرك ببخشید و شوالیه«. ي پادشاه زانو زدها جلو ي گل شوالیه» .با شادي تمام، اعلیحضرت«
  ».اجازه بدید گوزن و رز در کنار هم به نبرد برن. که در کنارم با پرچم شما بتازه

  ».برین«. رنلی به اطراف نگاه کرد

، خیمه پر ازدحام. اش را به تن داشت، هر چند کالهخودش را برداشته بود ي آبی هنوز زره» اعلیحضرت؟«
من محافظ . جاي من کنار شماست«. گرم بود و عرق موي زرد آویزان را به پیشانی پهن و زمخت او چسبانده بود

  »...ي شما هستم قسم خورده

  ».هیچ نگران نباش، چهار نفر از شما موقع نبرد کنار من خواهند بود. یکی از هفت تا«: پادشاه یادآوري کرد

تون رو  باید از اعلیحضرت جدا بشم، بهم این افتخار رو بدید که زره اگه«. برین روي یک زانو تعظیم کرد
  ».براي نبرد به تنتون بپوشونم

حاضر بود نقش مالزم را . طفلکی، عاشق رنلیه: با غصه فکر کرد. شنید پوزخندکتلین از پشت سرش صداي 
  .رسد دیگران چقدر احمقانه میداد که به نظر  بازي کند تنها براي اینکه به او دست بزند، و هیچ اهمیت نمی

  ».ها هم باید قبل نبرد استراحت کنن پادشاه. تون حاال تنهام بذارید، همه. پذیرفته شد«: رنلی گفت

دید به  اگه اجازه نمی. سرورم، آخرین دهکده که ازش رد شدیم یه سپت کوچک داشت«: کتلین گفت
  ».کنمریورران عازم بشم، اجازه بدید که به اونجا برم و دعا 

اما مطمئن بشید که تا ... سر روبار، لیدي استارك رو به سالمت تا این سپت مشایعت کنید. هر طور مایلید«
  ».گردن سحر برمی
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  ».شاید دعا به نفع شما هم باشه«: کتلین افزود

  »براي پیروزي؟«

  ».براي خرد«

گذشته که تقریباً یادم رفته  از آخرین بار اون قدر. لوراس، بمون و کمک کن که دعا کنم«. رنلی خندید
به استنیس صبحی . خوام موقع سپیده هر مرد سواره و مسلح جاي خودش باشه بقیه شما، می. کنن چطور دعا می

  ».دیم که به این زودي فراموشش نشه رو می

 با او آشنایی. سر روبار رویس به کنارش آمد. شد موقعی که کتلین خیمه را ترك کرد هوا داشت تاریک می
. ها با اندکی آوازه بود مختصري داشت؛ یکی از پسرهاي یان برنزي، زیبایی خاص خشنی داشت، مبارز مسابقه

ي سرخ خونی به او هدیه داده بود و یکی از هفت نفر  رنلی یکی از رداهاي رنگین کمان و یک دست زره
  ».از ویل خیلی دور هستید، سر«. خودش نامیده بود

  ».ید، بانوي منشما هم از وینترفل دور«

دونم که چه چیزي منو به اینجا کشونده، اما شما چرا اومدید؟ این جنگ بیشتر از چیزي که به من  من می«
  ».مربوطه به شما تعلق نداره

  ».وقتی رنلی رو پادشاه خودم کردم، جنگ خودم کردمش«

  ».ها پرچمدار خاندان ارن هستند رویس«

پسرهاي دوم باید هر جا که . وفاداري خوردند، همین طور وارثشون عالیجناب پدرم به لیدي الیسا سوگند«
  ».شن مردها از شرکت در مسابقه خسته می«. سر روبار شانه باال انداخت» .شه دنبال افتخار بگردن می

اما پادشاه کتلین، راب او، در ... توانست بیشتر از بیست و یک سال داشته باشد، همسن پادشاهش سر روبار نمی
  .حداقل کتلین چنین دعایی داشت. ده سالگی از این جوان خرد بیشتري آموخته بودپانز

http://nymeria.mihanblog.com


http://nymeria.mihanblog.com 
 

 

کرد،  اي هویج خرد می ي کوچکی از اردو که به کتلین تعلق داشت، شاد داشت به داخل دیگچه در گوشه
تیز  وود نشسته بود، خنجرش را کرد و لوکاس بلک اش تاس بازي می هال مولن با سه نفر از سربازان وینترفلی

  ».گه که موقع سحر جنگه لیدي استارك، مولن می«: لوکاس وقتی او را دید گفت. کرد می

  .و ظاهراً هال زبان لقی هم داشت» .درست فهمیده«

  »کنیم؟ جنگیم یا فرار می ما می«

  ».کنیم کنیم لوکاس، دعا می دعا می«
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