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  بخونيد:حتماً ي اين كتاب چند سطر زير رو  تقاضا دارم قبل از مطالعه

ماه بود كه خبري از خانم سحر مشيري، مترجم اينترنتي دو جلد  8-7ي اين كتاب كردم، نزديك به  شروع به ترجمه 91وقتي تيرماه  -1
بودند. من در شرايطي اين كار رو شروع كردم كه نه سواد آكادميك زبان  داستاني  اول اين كتاب نبود و همه سرگردان به دنبال ادامه

اي در اين كار. من حتي قبل از اين هيچ كتابي رو هم به زبان اصلي نخونده  داشتم و نه مطلقاً هيچ سابقه رو انگليسي و فن ترجمه
لطف خدا به مرور زمان در همين مسير تربيت شدم و دست به اين كار زدم و البته به  !بودم. بنابراين با شهامت بيش از حد معقول

فصل دوم) از  10فصل اول و تا حد كمتري  10پيشرفت كردم. بنابراين اميدوارم كه درك كنيد فصول ابتدايي اين كتاب (به خصوص 
به بزرگي خودتون بنده  ها برام فراهم نبوده. پس اون كيفيت الزم برخوردار نباشن. متاسفانه فرصت و امكان ويرايش مجدد اين فصل

 رو عفو كنيد.

سال به طول انجاميد. بنابراين  2هاي متعدد، بيش از  هاي زندگي، عظمت خود كتاب و مشكالت و وقفه لهغترجمه اين كار به دليل مش -2
در باال گفتم من در طي  ها و برگردان اسامي اونطور كه بايد و شايد انسجام وجود نداره، ما رو ببخشيد. همونطور كه سازي  اگر در معادل

هاي بعدي اصالح  هاي قبل در فصل ي اين كتاب در حال يادگيري و آزمون و خطا بودم، به همين دليل به مرور اشتباهات فصل ترجمه
ها سعي  ي فصل شد و باز هم متاسفانه امكان يكي كردن و ويرايش سراسري كل كتاب فعالً وجود نداره. گرچه در يكي كردن همه مي
 تا حدودي اين كار انجام بشه. شد

سال  2اين ي يك فصل و چه كساني كه تمام مدت  هايي كه فقط به اندازه ي اعضاي گروه ترجمه، چه اون داره از همه اينجا جا -3
تري  ستهتونم نام همشون رو بيارم، اما الزمه از چند نفر كه نقش برج همراهم بودن تشكر كنم. تعداد اين دوستان اونقدر زياده كه نمي

نيا،  رافشان، ليانا استارك (مينا)، علي اديبينريمان دنسبت به بقيه داشتن نام ببرم و تشكر ويژه كنم. دوستان و ياران عزيزم: 
ي شما  از همه ، ليدي آريان، محسن، لرد مندرلي (محمد)Miss Whoويكتاريون(صادق)، ريگار تارگرين (دانيال)، 

 كنم. ي اوناي ديگه هم كه نامي ازشون نبردم از صميم قلب تشكر مي به شدت ممنونم. از همه

سال  2انصافيست اگر از همسر وفادار و مهربانم تشكر نكنم. كسي كه خودش اهل دنياي نغمه نيست، اما در تمام اين مدت  در آخر بي -4
خوام يار و ياور مهربانم بدونه كه  داشت در اختيار من و دنياي نغمه قرار داد. مي صبورانه بخشي از وقت و حق خودش رو بدون چشم

 ي اول مديون اون هستم. همه چيز رو در درجه

  
  ي دنياي منه ام كه همه دختر تازه متولد شده زينب كوچولوكنم به  اين كتاب رو با تمام وجود تقديم مي

  ها (م.م.استارك) محمد مافي
  93شهريور 

  
  

Winterfell.ir  



هواگرفتهوسرماسوزانندهبودوسگهاردرانمیگرفتند.

مادهسگبزرگسیاهردپایخرسرایکباربوکشیدهبود،پسکشیدهوبادمآویزانبینپاهایشبهمیان
گلهبرگشتهبود.سگهادرساحلرودخانهکنارهمرقتانگیزجمعشدهبودندوبادقاپشانمیزد.چت1نیز
احساسشمیکرد؛ازمیانچندالیهپشمسیاهوچرمسفتگازمیگرفت.برایانسانوحیوانزیادیسردبود،اما
آنهااینجابودند.دهانشازخشملرزیدومیتوانستاحساسکندکهجوشهایپوشانندهیگونههاوگردنش
سرختندیشدند.من باید جای امن کنار دیوار باشم، به زاغ های لعنتی برسم و برای استاد ایمون پیر آتش روشن 
کنم.جاناسنویحرامزادهبودکهاینراازاوگرفت،اوودوستچاقشسمتارلی.تقصیرآنهابودکهاینجادر

جنگلاشباحکناردستهایسگشکاریازسرماخایههایشسیاهمیشد.

»بهحقهفتجهنم.«قالدههارامحکمکشیدکهتوجهیسگهاراجلبکند.»ردروبگیرید،حرومزادهها.
اونجایپایخرسه.گوشتمیخوایدیانه؟پیداشکنید!«اماسگهاتنهانالیدندونزدیکتربههمکزکردند.
چتباشالقکوتاهشباالیسرشانضربهایزدوسگسیاهبهاودنداننشانداد.هشدارداد:»گوشتسگبه

خوشمزگیخرسه.«باهرکلمهنفسشیخمیبست.

بود.دستکش بغلشفروکرده اهلجزایرسیستردستهایشراضربدریرویسینهگذاشتهوزیر الرک2
پشمیسیاهمیپوشید،اماهمیشهازیخبستنانگشتهایششاکیبود.»سردترازاونهکهبشهشکارکرد.گور

بابایخرسه،ارزشندارهبهخاطرشیخبزنیم.«

پل3کوچولوغرولندکرد:»نمیتونیمدستخالیبرگردیم،الرک.«مویقهوهایبیشترصورتمردتنومندرا
میپوشاند.»فرماندهیکلخوششنمیاد.«زیربینیتختلهشدهاشآبدماغیخزدهبود.بادستبزرگشکه

دستکشخزضخیمداشتمحکمدستهینیزهایراگرفتهبود.

سیستریگفت:»گوربابایخرسپیرهم.«مردالغریبودبازوایایصورتتیزوچشمهاییعصبی.»مورمونت
قبلسحرمیمیره،یادتکههست؟کیاهمیتمیدهازچیخوششمیاد؟«
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پلکوچولوباچشمهایریزسیاهشپلکزد.چتفکرکردکهشایدواقعاًفراموشکرده؛آنقدراحمقبود
کههرچیزیرافراموشکند.»چرامجبوریمخرسپیرروبکشیم؟چراراحتدرنریمواونوبهحالخودش

نذاریم؟«

الرکگفت:»فکرمیکنیاونماروبهحالخودمونمیذاره؟تعقیبمونمیکنه.میخواییکیدنبالمونراه
بیفته،کودن؟«

پلکوچولوگفت:»نه،اینونمیخوام.نمیخوام.«

الرکگفت:»پسمیکشیش؟«

»آره.«مرددرشتهیکلانتهاینیزهاشرارویساحلمنجمدکوبید.»میکشم.نبایدماروتعقیبکنه.«

سیستریدستهایشرااززیربغلدرآوردوبهچتروکرد.»منمیگمالزمههمهیافسرهاروبکشیم.«

بلین1ازشدوتاور.گرابزو چتازشنیدناینبحثهاخستهشدهبود.»حرفشوزدیم.خرسپیرمیمیره،و
اتانهمینطور،بهخاطرشانسبدشونکهنوبتنگهبانیشونه؛دایونوبننبهخاطرمهارتشونتوردگیریو
ِسرخوکبهخاطرزاغها.همین.اونارووقتیخوابنبیصدامیکشیم.یهفریادکافیهکهخوراککرمهابشیم؛
همهمون.«جوشهایشازغضبسرخبودند.»فقطسهمخودتروانجامبدهوازپسرعموهاتمطمئنشوکه

کارشونروانجامبدن.وتوپل،سعیکنیادتبمونه،نوبتنگهبانیسوم،نهدوم.«

مردبزرگازپشتمووآبدماغمنجمدگفت:»سوم.منوسافتفوت.یادممیمونه،چت.«

ماهامشبسیاهمیشدونوبتنگهبانیراطوریدستکاریکردهبودندکههشتنفرازخودشانپاسایستاده
باشد،دونفرنیزمراقباسبهابودند.موقعیتبهترازاینپیشنمیآمد.درضمن،دیگرهرروزامکانداشت

وحشیهابهآنهابرسند.چتقصدداشتقبلآنکاماًلازاینجادورشدهباشد.قصدداشتزندهبماند.

از دیگر تای وصد بلک ازکسل بودند،دویست تاخته بهشمال نگهبانیشب قسمخوردهی برادر سیصد
شدوتاور.بزرگترینگشتزنیحافظهیزندهبود،نزدیکبهیکسومنیروینگهبانان.هدفشانپیداکردنبن
استارکوسروایماررویسودیگرگشتیهاییبودکهگمشدهبودندوکشفاینموضوعکهچراوحشیها
دهکدههایشانرارهامیکنند.خب،ازموقعترکدیواربهیافتناستارکورویسنزدیکترنشدهبودند،اما
فهمیدهبودندکهوحشیهاهمهبهکجارفتهاند؛بهباالیارتفاعاتدورافتادهیفراستفنگز.میتوانستندتاآخر

زمانآنجااتراقکنندوهیچکدامازجوشهایچتبهخارشنمیافتاد.

امانه.آنهاپایینمیآمدند.ازمسیرمیلکواتر.

1. Blane, Grubbs, Aethan, Dywen, Bannen, Kedge, Goady, Tumberjon, Donnel Hill
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چتنگاهشرابلندکردوآنجابود.ساحلسنگیرودخانهراقندیلهاپرکردهبودند،آببهسفیدیشیرش
بیوقفهازفراستفنگزبهپایینجریانداشت.واکنونمنسریدرووحشیهایشازهمانمسیرپایینمیآمدند.
سهروزپیشتارناسملوودکفکردهبازگشتهبود.وقتیبهخرسپیرتعریفمیکردکهدیدهبانهاچهدیدهاند،
موقعگرمکردن میان.«ِکجچشمسفید دارن اما ارتفاعاتند، باالی »هنوز تعریفکرد: بقیه به افرادش از یکی
دستهایشرویآتشادامهداد:»پیشقراولباهارمایسرسگه،جندهیحقیر.گدیدزدکینزدیکاردورفت
وواضحکنارآتشدیدش.اونتامبرجانابلهمیخواستبایهتیرهارماروشکارکنه،امااسملوودعاقلتربود.«

چتتفکرد.»میتونیبگیچندنفربودن؟«

قراولداشت،همهسواره.«

مردهایدورآتشبانگرانیبههمنگاهکردند.خیلیکمپیشمی
ببینی،آنوقتپانصدتا...

بندازیم. اصلی نیروی به نگاه یه و بزنیم دور رو پیشقراول فرستادکه منو و بنن »اسملوود داد: ادامه کج
نمیرسه نظر به اما فرسنگروزی، پنج میکنن،چهار آرومحرکت یخزده مثلرودخونهی نداشتند. تمومی

کهقصدبرگشتنبهدهکدههاشونروداشتهباشن.بیشترازنصفشونزنوبچهاستواوناجلوی
خودشونحیوونهاروراهانداختن،بز،گوسفند،حتیاوراکهاییکهسورتمهمیکشن.بارشونپره
ازبقچههایخزوورقههایگوشت،قفسجوجه،ظرفکرهودستگاهنخریسی،هرچیزیکهتو
ایندنیادارن.قاطرهاواسبهااونقدربارشونسنگینهکهفکرمیکنیاالنهپشتشونبشکنه.زنها

همینطور.«

الرکسیستریپرسید:»واونامسیرمیلکواتررودنبالمیکنن؟«

»گفتمکه،نگفتم؟«

میلکواترآنهارابهمشتنخستینانسانهاهدایتمیکرد،بهپادگانکهنیکهنگهبانانشبدرآناردو
زدهبودند.هرکسیبانیمجوعقلمتوجهمیشدکهوقتدستکشیدنوعقبنشستنبهدیواررسیده.خرس
پیرمشتراباالوارنوکتیزوکالترپوچالهمستحکمکردهبود،امادربرابرچنانقواییبیهودهبود.اگراینجا

میماندند،دشمنازهرطرفسرشانمیریختومغلوبتعدادنفراتمیشدند.

وتارناسملوودمیخواستحملهکند.دانلهیلملیحمالزمسرماالدورالک1بودودیشباسملوودبه
خیمهیالکآمدهبود.سرماالدورباسرآتنویترزمسنهمعقیدهبود،اصرارداشتبهدیوارعقبنشینیکنند،

اوراک

1. Ser Mallador Locke
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داد: راگزارش اسملوود ملیححرفهای دانل نظرشعوضشود. کندکه قانعش میخواست اسملوود اما
»پادشاهپشتدیواراصاًلانتظارندارهاونهمهبهشمالپیشرویکنیمواینقشونبزرگشیهتودهیمتزلزله،پره
ازشکمهایبیمصرفیکهنمیدوننشمشیرروازکدومسمتشمیگیرن.یهضربهکافیهکهروحیهیمقاومتشون

خردبشهوزوزهکشانبرگردنتاپنجاهسالدیگهتوکلبههاشونبمونن.«

سیصد در برابر سی هزار.چتبهاینحماقتمحضمیگفتوجنونآمیزتراینبودکهسرماالدورقانعشده
بودودونفریمیخواستندخرسپیرراقانعکنند.اسملوودبههرکسکهگوشمیسپردمیگفت:»اگهزیاد
صبرکنیم،اینفرصتازدستمیرهودیگهگیرنمیاد.«دربرابراینحرفسرآتنویترزمیگفت:»ماسپری
هستیمکهمحافظقلمرویانسانهاست.کسیبدوندلیلمنطقیسپرشرودورنمیندازه.«اماتارناسملوود

جوابمیداد:»تومبارزهباشمشیر،بهتریندفاعیهضربهیسریعهکهدشمنروبکشه،نهخزیدنپشتسپر.«

منتظرگشتیهای مورمونت و داشت مورمونت لرد نداشتند. عهده به را فرماندهی ویترز نه اسملوود نه اما
دیگرشبود،منتظرجارمنباکول1وافرادیکهازپلکانغولهاصعودکردهبودند،منتظرکورینهفهندوجان
اسنوکهبرایجستجویگذرگاهاسکرلینگرفتهبودند.ولیباکولوهفهندبازگشتشانتاخیرداشت.احتمااًل 
مردن.چتجاناسنوراتصورکردکهآبیومنجمدباالیقلهیکوهیجانفرساافتادهونیزهییکیازوحشیها
درآنکونحرامزادهاشفرورفته.اینفکرلبخندبهلبشآورد.امیدوارم اون گرگ ملعونش هم کشته باشن.

ناگهانتصمیمگرفت:»اینجاخرسینیست،فقطیهردقدیمیه،همین.برگردیمبهمشت.«سگهاطوریاو
راکشیدندکهکمماندهبودبیفتد،آنقدرکهمثلاومشتاقبازگشتبودند.شایدفکرمیکردندقراراستغذا
بخورند.چتبایدمیخندید.سهروزبودکهبهآنهاغذاندادهبودتاخشنوگرسنهشوند.امشبقبلازاینکهبه
میانتاریکیبخزند،بعدازدانلهیلملیحوکارلپاچنبریکهقراربودافسارهاراببرند،سگهارامیانردیف
اسبهارهامیکرد.اونا گرفتار سگ های خشمگین و اسب های وحشت زده می شن که تو تمام مشت از بین 
آتش ها می دون، از روی صخره ها می پرن و چادرها رو با سم له می کنن.باآنهمههرجومرج،شایدچندساعت

طولبکشدکهکسیمتوجهغیبتچهاردهبرادرشود.

الرکمیخواستدوبرابراینتعدادراباخودشانمتحدکند،اماازیکسیستریابلهچهانتظاریمیتوان
داشت؟کافیبوددرگوشاشتباهیزمزمهکنندوقبلازاینکهمتوجهشوندقدشانبهاندازهیسرکوتاهشود.
نه،چهاردهتعدادخوبیبود،برایکاریکهمیخواستندبکنندکافیبود،اماآنقدرزیادنبودکهنتوانندمخفی
نگهاشدارند.چتبیشترشانراخودششخصاًهمدستکردهبود.پلکوچولویکیازافراداوبود؛نیرومندترین
مرددیوار،هرچندازحلزونمردهکندتربود.یکبارپشتیکوحشیرابابغلکردنشکستهبود.دیرکرا

1. Jarman Buckwell
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نیزداشتند،باآندشنهیموردعالقهاش،ومردریزجوگندمیکهبرادرهابهاوسافتفوتمیگفتند،کسیکه
درجوانیبهچندصدزنتجاوزکردهبودوعالقهداشتالفبزندچطورقبلازاینکههمانچیزرافروکندهیچ

کدامصدایپایشرانشنیدهاند.

نقشهبهچتتعلقداشت.زرنگشاناوبود؛چهارسالمالزماستادایمونپیربودتااینکهجاناسنویحرامزاده
کنارشزدتاکاراوبهآندوستچاقخوکشبرسد.وقتیامشبسمتارلیرامیکشتقصدداشتزمزمهکند:
»ارادتمنوبهلرداسنوبرسون.«درستدمگوشش،قبلازاینکهگلویسرخوکراببردوخونازمیانآنهمه
الیهیچربیبیرونبزند.چتزاغهارامیشناخت،پسدراینموردبیشازتارلیمشکلینخواهدداشت.چاقو
گذاشتنهمانوخیسشدنشلوارآنبزدلوتمنابرایجانشهمان.بذار التماس کنه، فایده ای براش نداره.بعد
بریدنگلویاو،قفسهارابازخواهدکردوپرندههاراخواهدراندکهپیامیبهدیوارنرسد.سافتفوتوپل
کوچولوخرسپیرراخواهندکشت،دیرککاربلینراخواهدساختوالرکوپسرعموهایشبننودایونپیر
راساکتخواهندکردکهردپایآنهارابونکشند.دوهفتهبودکهآذوقهذخیرهمیکردندودانلملیحوکارل
پاچنبریاسبهاراآمادهخواهندکرد.بامرگمورمونت،فرماندهیبهسرآتنویترزخواهدرسید،پیرمردی
کهدورانشتمامشدهوروبهزوالبود.قبل غروب به سمت دیوار می دوه، برای تعقیب ما هم از هیچ سرباز دم 

دستش نمی گذره.

ازبیندرختهاکهمیگذشتند،سگهااورابهجلومیکشیدند.چتمشترامیدیدکهازمیانجنگلبهباال
ضربهزدهبود.روزچنانتاریکبودکهخرسپیرگفتهبودمشعلهاراروشنکنند.گرداگرددیوارهیسنگیکه
برتاجتپهیپرشیبسنگالخقرارداشت،حلقهیعظیمیمیسوخت.سهنفریازیکنهرگذشتند.آببهسردی
یخبودوتکههاییخداشتندرویسطحششکلمیگرفتند.الرکسیستریگفت:»منسعیمیکنمبهساحل

برسم.منوپسرعموهام.برایخودمونقایقمیسازیم،بهجزایرسیستربرمیگردیم.«

ودرخانهبهعنوانترکخدمتیشناساییخواهندشدوآنکلههایپوکشانراقطعخواهندکرد.بعدسوگند
خوردن،راهیبرایترکنگهبانیشبنبود.هرجاییدرهفتپادشاهی،آدمرامیگرفتندومیکشتند.

به را اودستکسی ادعای به تایروشحرفمیزد،جاییکه به بازگشت مورد امادر اولوی1دستبریده
بهجایی را خاطرکمیدزدیشرافتمندانهنمیبریدندووقتیکسیرادرآغوشزنشوالیهایمییافتند،وی
زبان اما برود، همراهش که بود کرده سنگین سبک خودش با چت بزند. یخ عمرش باقی که نمیفرستادند
دخترانهیلوسآنهارابلدنبود.ودرتایروشچهکاریازدستشبرمیآمد؟بزرگشدهیهگزمایربودو
حرفهیخاصییادنگرفتهبود.پدرشعمرشراباگشتنزمینهایدیگرانوجمعکردنزالوگذراندهبود.جز
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تنبانچرمیضخیمش،لختمیشدودرآبهایگلآلودمیگشت.وقتیبیرونمیآمدازنوکپستانتامچپا
بدنشپوشیدهبود.گاهیچتراوادارمیکردکهدرکندنزالوهاکمککند.یکباریکیشانبهکفدستش
چسبیدوچتباانزجاررویدیوارلهشکرد.پدرشبهخاطراینکارآنقدراورازدکهخونیشد.استادهاهر

دوازدهزالورایکپنیمیخریدند.

الرکاگردلشمیخواستمیتوانستبهوطنشبرود،تایروشیعوضینیزهمچنین،اماچتنه.اگرقراربود
هگزمایررادوبارهببیند،بهاینزودینخواهدبود.خودشازظاهرقلعهیکرسترخوششآمدهبود.کرسترآنجا
بامقامیمشابهلردزندگیمیکرد،پسچرااوهمینکاررانکند؟مضحکمیشد.چت،پسرزالوگیر،ارباب
یکقلعه.پرچمشمیتوانستچندزالورویزمینهیصورتیباشد.اماچرابهلردقناعتکند؟شایدپادشاهبودن
بهترباشد.منس ریدر از یه کالغ شروع کرد. می تونم مثل اون پادشاه بشم و برای خودم چند همسر داشته 
باشم.کرسترنوزدهتاداشت،آنهمبدونشمارشکوچکها،دخترهاییکههنوزفرصتنکردهبودباآنها
بخوابد.نیمیازهمسرهابهپیریوزشتیکرستربودند،امامهمنبود.چتمیتوانستپیرهارامسئولآشپزیو
نظافت،هویجچیدنوذبحخوککند،درحالیکهجوانهابسترشراگرممیکردندوفرزندانشرابهدنیا

میآوردند.کرسترشکایتینمیکرد،نهبعداینکهپلکوچولویکباراورابهآغوشبکشد.

بود که جوانتر میخرید. تاون مولز در که بودند فاحشههایی بود شناخته عمرش به کهچت زنهایی تنها
برمیگرداندند. رو نفرت با و میانداختند تاولها و جوشها آن با صورتش به نگاه یک دهکده دخترهای
بدترینشانآنبسایخراببود.پاهایشرابرایهرپسریدرهگزمایرمیگشود،پسچتبهسرشزدکهچرا
برایاونه؟حتیوقتیشنیدکهبساگلهایوحشیرادوستدارد،یکروزصبحرابهچیدنگذراند،امادختر
تنهابهریششخندیدوگفتهمخوابگیبازالوهایپدرشرابهاوترجیحمیدهد.وقتیچتچاقویشرابهبدن
اوفروکرد،خندههایشمتوقفشد.خوشایندبود؛قیافهیدختروقتیچاقورابیرونکشیدودوبارهفروکرد.
وقتیاورانزدیکسوناستریمزبهدامانداختند،لردوالدرفریپیربهخودشزحمتآمدنوقضاوترانداد.
یکیازحرامزادههایشرافرستاد،آنوالدرریورز؛وبعدچتمتوجهشدکهداردباآنشیطانسیاهبدبو،یارن،

بهدیوارمیرود.بهخاطریکلحظهیشیرین،عمرشراگرفتهبودند.

اماحاالقصدپسگرفتنشراداشت،همچنینتصاحبزنهایکرستر.اون پیرمرد وحشی عوضی راه درست 
رو بلده. اگه می خوای یه زن همسرت بشه، برش می داری. هیچ احتیاجی نیست بهش گل بدی که شاید متوجه ی 

جوش هات نشه.چتقصدنداشتدوبارهمرتکبآناشتباهشود.

برایصدمینباربهخودشقولدادکهنتیجهمیدهد.به شرط اینکه تمیز دربریم.سرآتنباانتخابکوتاهترین
راهبهدیواربهسمتشدوتاورراهمیافتاد.خودش رو به خاطر ما به زحمت نمی ندازه، ویترز نه، تنها چیزی که 
می خواد اینه که سالم برگرده.اماتارناسملوود،اصرارخواهدداشتکهحملهکنند؛ولیاحتیاطدروجود
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سرآتنریشهداشتواوارشدبود.به هر حال فرقی نمی کنه. وقتی ما رفته باشیم، اسمل وود می تونه به هر کی 
می خواد حمله کنه. چرا اهمیت بدیم؟ اگه هیچ کدومشون به دیوار برنگرده، هیچ کس برای پیدا کردن ما 
نمیاد، فکر می کنن با بقیه مردیم.فکرتازهایبودوبرایمدتیوسوسهاشکرد.امابرایرسیدنفرماندهیبه
اسملوودالزممیشدکهسرآتنوسرماالدورالکرانیزبکشندوازهردویآنهاروزوشببهخوبیمراقبت

میشد...نه،خطرشزیادبود.

وقتیازمیانسنتینلهاوکاجهاازکورهراهمالرویسنگالخیمیگذشتندپلکوچولوگفت:»چت،پرندههه
چیمیشه؟«

»کدومپرنده؟«آخرینچیزیکهحاالالزمداشت،گوشدادنبهحرفهاییککودندرموردیکپرنده
بود.

پلکوچولوگفت:»زاغخرسپیر.اگهبکشیمش،کیبهپرندهاشغذامیده؟«

»کدومکودنیاهمیتمیده؟اگهدوستداریپرندهروهمبکش.«

مردتنومندگفت:»نمیخوامصدمهایبههیچپرندهایبزنم،امااونیهپرندهیسخنگوئه.اگهبهشونبگهما
چکارکردیمچی؟«

الرکسیستریخندیدومسخرهکرد:»پلکوچولو،عقلشقدگردو.«

پلکوچولوبالحنیتهدیدآمیزگفت:»حرفتروپسمیگیری.«

چتقبلاینکهمردتنومندزیادیخشمگینشودگفت:»پل،وقتیپیرمردروگلوبریدهوغرقخونپیداکنن،
الزمنیستپرندهبهشونبگهکهیکیاونوکشته.«

پلکوچولومدتیسراینموضوعتعمقکردوقبولکرد:»درسته،پسمیتونمپرندهرونگهدارم؟ازاون
پرندهخوشممیاد.«

چتفقطبرایساکتکردنشگفت:»مالتو.«

الرکپیشنهادکرد:»اگهگرسنهمونشدمیتونیمبخوریمش.«

پلکوچولودوبارهاوقاتشتلخشد.»بهسرتنزنهپرندهیمنوبخوری،الرک.بهنفعته.«

صداهاییازبیندرختانبهگوشچترسید.»دهنگندهتونروببندید،هردوتون.تقریباًبهمشترسیدیم.«

حاشیهی نزدیک داشت. مالیمتری شیب که رفتند جنوب بهسمت و شدند خارج تپه غربی ضلع نزدیک
جنگل،چندنفرتمرینتیراندازیمیکردند؛رویتنهیدرختانهیکلهاییرسمکردهبودندوبهآنهاشلیک

میکردند.الرکگفت:»نگاهکنید،یهخوککهکماندستشگرفته.«
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را ایمون استاد اودرکنار پسرچاقیکهجایگاه بود، نزدیکترینکماندارشخصسرخوک تردید بدون
دزدیدهبود.تنهایکنگاهبهسمولتارلیوجودشراازخشمپرکرد.مالزماستادایمونبودنبهترینزندگیای
بودکهتجربهاشکرده.پیرمردکورانتظارزیادینداشتوکالیدس1بههرحالبهبیشترنیازهایاومیرسید.
وظایفچتسادهبودند:نظافتپرندهخانه،روشنکردنچندآتش،رساندنچندظرفغذا...وایمونیک
بارهماورانزدهبود.فکر می کنه می تونه راحت بیاد و منو بیرون بندازه، تنها به این خاطر که اشرافزاده است 
و خوندن بلده. شاید بهتر باشه قبل بریدن گلوش ازش بخوام چاقوم رو بخونه.بهبقیهگفت:»شمابرید،من
میخواماینوتماشاکنم.«سگهامیکشیدند،مشتاقهمراهبقیهرفتنبودند،بهامیدغذاییکهفکرمیکردندآن

باالمنتظرشاناست.چتبهمادهسگبانوکپوتینشلگدزدواینکمیآرامشانکرد.

ازمیاندرختانتماشاکردکهپسرچاقچطورباکمانیبهبلندیخودشورمیرود.صورتگردسرخشاز
شدتتمرکزچروکیدهشدهبود.مقابلشسهتیردرزمینفروکردهبودند.تارلیبهزهگذاشتوکشید،مدتی
طوالنینگهداشتوسعیکردهدفبگیرد،سپسرهاکرد.تیربینطبیعتسبزغیبشد.چتبلندخندید؛بیشتر

خرناسیازرویانزجاریشیرینبود.

ادتالتاعالمکرد:»اونیکیرومحالهپیداکنیمومنبهخاطرشسرزنشمیشم.«مالزمیعبوسباموهای
منو اسبمروگمکردم،هرچیگممیشهسراغ »ازوقتی ماتمزدهمیگفتند. اد او به بودکههمه خاکستری

میگیرن.انگارچارهایداشتم.اسبسفیدبودوبرفمیبارید،ازمچهانتظاریدارن؟«

گرن،یکیدیگرازدوستانلرداسنو،گفت:»اونیکیروبادبرد.سعیکنکمانرومحکمنگهداری،سم.«

پسرچاقنقزد:»سنگینه.«امابههرحالتیردومراکشید.اینیکیدهقدمباالترازهدفازمیانشاخههارد
شد.

میرسه، داره سریع کافی اندازهی به پاییز انداختی. رو درخت اون برگهای از یکی کنم »فکر ادگفت:
احتیاجینیستبهشکمککنی.«آهکشید.»وهمهمونمیدونیمبعدپاییزنوبتچیه.خدایانرحمکنن،من

سردمه.تیرآخرتروبنداز،سمول،فکرکنمزبونمدارهازسرمابهسقفدهنممیچسبه.«

سرخوککمانراپایینگرفتوچتفکرکردکهمیخواهدبلندگریهکند.»خیلیسخته.«

گرنگفت:»تیرروبذار،بکش،ولکن.برو.«

پسرچاقباوظیفهشناسیآخرینتیررااززمینبیرونکشید،بهکمانگذاشت،کشیدورهاکرد.سریعانجامش
داد،بدوندقتکردنرنجآوریکهدوباراولانجامدادهبود.تیربهپایینسینهیبدنیکهبازغالرسمشدهبود
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فرورفتولرزانباقیماند.سرخوکباحیرتگفت:»زدمش.گرن،دیدی؟اد،نگاهکن،زدمش!«

گرنگفت:»بهنظرمزدیبیندندههاش.«

پسرچاقمیخواستبداند:»کشتمش؟«

تالتشانهباالانداخت.»شایدریهشروسوراخکردهباشی.اگهریهداشتهباشه،معموالًدرختهاندارن.«کمان
راازدستسمگرفت.»ولیتیراندازیهایبدتریدیدم.چندتاییکارخودمبود،آره.«

سرخوکازشادیصورتششکفتهبود.نگاهشمیکردیانگارواقعاًکاریکرده.اماوقتینگاهشبهچت
وسگهاافتاد،لبخندشترشیدومرد.

چتگفت:»تویهدرختروزدی.بذارببینیموقتینوبتافرادمنسریدررسید،چطورتیراندازیمیکنی.اونا
یهجابادستهایبازوبرگهایلرزوننمیایستن.درستبهسمتتمیان،توصورتتدادمیکشنومنشرط
میبندمبهشلوارتمیشاشی.یکیشونتبرشرودرستبیناونچشمهایخوکیریزتمیکاره.آخرینچیزی

کهمیشنوی،صدایفرورفتنشبهجمجمهته.«

پسرچاقمیلرزید.ادماتمزدهدسترویشانهیاوگذاشت.بالحنیجدیگفت:»برادر،فقطبهاینخاطر
کهاینبالسرتواومده،دلیلنمیشهکهسمولدچارهمونعاقبتبشه.«

»چیداریمیگی،تالت؟«

»تبریکهجمجمهتروشکافته.راستهکهنصفعقلترویزمینریختوسگهاتخوردنش؟«

مردکتنومند،گرن،خندید.حتیسمولتارلیهرطورکهبودلبخندضعیفیزد.چتبهنزدیکترینسگ
لگدزد،قالدههایشانراکشیدوشروعبهباالرفتنازتپهکرد.هر چقدر دوست داری لبخند بزن، سر خوک. 
می بینیم امشب کی می خنده.فقطکاشفرصتکشتنتالترانیزداشت.یه ابله افسرده با صورت شکل اسب، 

همینه.

حتیاینسمتمشتکهمالیمترینشیبراداشت،صعودزحمتداشت.وسطراه،سگهابهخیالاینکهبه
زودیغذامیخورندشروعکردندبهپارسیدنوکشیدناو.بهجایغذامزهیپوتینشرابهآنهاچشاند،همین
طوریکضربهشالقبهآنگندهیزشتکهسعیکرداوراگازبگیرد.وقتیآنهارابست،رفتکهگزارش
بدهد.بهمورمونتمقابلچادربزرگسیاهشگفت:»ردپاهادرستهمونجورهکهغولگفته،اماسگهارد

رونمیگیرن.کناررودخونههمچینردیممکنهقدیمیباشه.«

»حیف.«فرماندهیکلسرتاسوریشانبوهخاکستریداشتوصدایشبهخستگیظاهرشبود.»یهخرده
گوشتتازهبرایهمهمونخوببود.«زاغرویشانهاشسرتکاندادوتکرارکرد:»گوشت.گوشت.گوشت.«
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چتدرفکرشگفت:می تونیم اون سگ های لعنتی رو بپزیم.امادهانشراآنقدربستهنگهداشتکهخرس
پیرمرخصشکرد.بارضایتپیشخودشفکرکردکه:و این آخرین باری بود که مجبور بودم جلوی اون آدم 
سر خم کنم.بهنظرشهواداشتازآنچهبودسردترمیشد،کهپیشازاینحاضربودقسمبخوردغیرممکن
است.سگهاوسطگلسختمنجمدباحالنزارکنارهمجمعشدهبودندوچتکمماندهبودوسوسهشودکه
بهمیانشانبخزد.بهجایشیکشالسیاهپشمیدورپایینصورتشپیچید،بیندورهاشکافیبرایدهانشباقی
گذاشت.دیدکهاگرحرکتکندبدنشگرمترمیماند،پسیکلولهبرگتلخبرداشتوآهستهدورمحیط
اردوگاهگشت،بابرادرهایسیاهیکهپاسایستادهبودندیکیدوبرگجویدوحرفهایشانراشنید.هیچیک

ازنگهباناننوبتروزشریکنقشهاشنبودند؛بااینوجود،آگاهیازافکارآنهابهنظرشمفیدبود.

بیشتربهاینفکرمیکردندکهچقدرهواسرداست.

ازمیانسنگهایدوراردوگاهکهمیگذشت،صدای نیزشدتمیگرفت؛ باد سایههاکهدرازترمیشدند
ظریفزیریمیداد.غولکوچکجثهگفت:»ازاونصدامتنفرم.مثلصدایبچهایمیمونهکهبرسشمیکشن

وباگریهبهجاششیرمیخواد.«

وقتیگشتشراتمامکردوپیشسگهابرگشت،دیدکهالرکمنتظرشاست.»افسرهادوبارهتوچادرخرس
پیرجمعشدن،باحرارتدربارهییهچیزیحرفمیزنن.«

چتگفت:»کارشونه.اوناهمهجزبلیناشرافزادهن،بهجایشرابباکلمهمستمیشن.«

الرکجلوترآمدوهشدارداد:»عقلنخودیهیدارهدرموردپرندهحرفمیزنه.«اطرافرامیپاییدکه
مطمئنشودکسینزدیکشاننیست.»حاالمیپرسهکهبرایاونملعوندونهذخیرهکردیمیانه.«

چتگفت:»پرندهههالشخوره،جسدمیخوره.«

الرکباتبسمگفت:»احتماالًجسدپل؟«

یا تو. بهنظرچتمردبزرگرابیشترازالرکالزمداشتند.»ازنقزدندرموردپلکوچولودستبردار.کار
خودتوبکن،اونمالخودشومیکنه.«

وقتیازشرسیستریخالصشدونشستکهشمشیرشراتیزکند،دیگرغروبداشتبهمیانجنگلمیخزید.
بادستکشکارخیلیسختیبود،اماقصدنداشتآنهارادربیاورد.بااینسرما،هرابلهیکهبادستلختبه

فوالددستبزندتکهایازپوستشراازدستخواهدداد.

کنید،خودتون نصفهشبصبر »یه داد. فحش و آنهاآب به نالیدند. غروبکرد،سگها وقتیخورشید
میتونیدمهمونیبگیرید.«دیگربویشامبهمشامشمیرسید.
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وقتیچتبرشنانسختوکاسهیسوپلوبیاوگوشتخوکشراازهیک1آشپزمیگرفت،دایونمعرکه
گرفتهبود.جنگلبانپیرمیگفت:»جنگلزیادیساکته،نهقورباغهایکناررودخونه،نهجغدیتوتاریکی.به

عمرمبهجنگلیمردهترازاینگوشندادهبودم.«

هیکگفت:»اوندندونهاتبهنظرمکاماًلمردن.«

دایوندندانهایچوبیاشرابههمزد.»گرگیهمنیست.قباًلبود،امادیگهنیست.بهنظرتاوناکجارفتن؟«

چتگفت:»یهجایگرم.«

بههر موقعغذاخوردن، داشتند. تعلق او به تایشان بودند،چهار نشسته برادریکهکنارآتش دهوچند از
بهنظرمیرسید، بهحدکافیخونسرد انداخت.دیرک برایکشفآثارجازدننگاهموشکافانهای کدامشان
ساکتنشستهبودوسالحشراتیزمیکرد،همانطورکهکارهرشبشبود.ودانلهیلملیحراحتباهمه
شوخیمیکرد.دندانهایسفیدولبهایدرشتقرمزیداشتوزلفهایزردشرابهشکلیهنرمندانهروی
شانههایشافشاندهبود.ادعامیکردکهحرامزادهییکیازلنیسترهاست.شایدراستمیگفت.چتاستفادهای

برایپسرهایخوشگلیاحرامزادههانداشت،امادانلملیحبهنظرمیرسیدازعهدهیانتظارشبرآید.

درموردجنگلبانیکهبرادرهابهاوارهمیگفتندآنهمهمطمئننبود؛لقبشچندانبهدرختهاربطنداشت
وبیشتربهخاطرخروپفهایشبود.هماکنونچنانبیقراربودکهاحتمالمیرفتدیگرهرگزخروپفشبلند
نشود.ومسلینبدتربود.چتعرقرامیدیدکهباوجودبادسردازصورتشمیچکید.دانههاینمزیرنورآتش
مثلچندینجواهرخیسمیدرخشیدند.مسلینغذاهمنمیخورد،فقطبهسوپشطوریزلزدهبودکهانگار

کمماندهباالبیاورد.باید مواظب این یکی باشم.

»جمعشید!«فریادبهطورناگهانیازچندینگلوبلندشدوبهسرعتبههرگوشهیاردوگاهرویتپهرسید.
»مرداننگهبانیشب!کنارآتشمرکزیجمعشید!«

چتبااخمسوپشراتمامکردودنبالبقیهراهافتاد.

خرسپیرجلویآتشایستادهبود،اسملوود،الک،ویترزوبلینپشتسرشصفکشیدهبودند.مورمونت
شنلضخیمخزسیاهبهدوشداشتوزاغشرویشانهنشستهبود،پرهایسیاهشراتمیزمیکرد.امکان نداره 
خبر خوبی باشه.چتبرایخودشبینبراونبرنارویکیازافرادشدوتاورجابازکرد.وقتیهمهجزدیدهبانهای
مستقردرجنگلونگهبانهایاطرافدیوارهیصخرهایجمعشدند،مورمونتگلویشراصافکردوتف

کرد.آبدهنقبلازرسیدنبهزمینیخزدهبود.»برادرها،مرداننگهبانیشب.«

1. Hake
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زاغجیغزد:»مردان!مردان!مردان!«

»وحشیهاراهافتادن،مسیرمیلکواترروبهپایینکوهستاندنبالمیکنن.تارنعقیدهدارهپیشقراولشونده
احتماالً بقیهشون پیشقراولمیشن. تو هارماسرسگ با بهمونمیرسه.کارکشتهترینسوارهاشون روزدیگه
پسقراولتشکیلمیدن،یانزدیکخودمنسریدرسواریمیکنن.بقیهیجنگجوهاشوندرامتدادصفشون
پخشمیشن.گاو،قاطر،اسبدارن...امانسبتاًکمه.بیشترشونپیادهمیشنوسالحوآموزشخوبیندارن.
اسلحههاییکهدارنبیشتراحتمالدارهازسنگواستخونباشهتافوالد.زنها،بچهها،گلههایگوسفندوبز،
سربارشونن،همینطورهرچیتوایندنیادارن.خالصهاینکههرچندعدهشونزیاده،آسیبپذیرن...ونمیدونن

کهمااینجاییم.حداقلدعامیکنیمکهندونن.«

هفهند  باش. کورین  داشته  یقین  طلوع خورشید  مثل  می دونن،  ایکبیری،  پیرمرد  می دونن،  چتفکرکرد:
دیگه  حاال  تا  باشه  افتاده  گیر  کدومشون  هر  می دونی  خوب  طور.  همین  باکول  جارمن  درسته؟  برنگشته، 

وحشی ها کاری کردن که چه چه بزنه.

اسملوودبهجلوقدمگذاشت.»منسریدرقصددارهدیوارروبشکنهوجنگخونینروبههفتپادشاهی
بیاره.خب،اینبازیهکههردوطرفمیتوننشرکتکنن.فرداماجنگروبهشتقدیممیکنیم.«

وقتیزمزمهبینجمعیتگسترشیافت،خرسپیرگفت:»ماسحرباتمامنیروراهمیافتیم.بهشمالمیریموبه
غربدورمیزنیم.موقعتغییرجهتما،پیشقراولهارمادیگهازمشتگذشته.دامنهیتپههایفراستفنگزپره
ازدرههایباریکپیچدرپیچکهمناسبکمینکردنن.صفحرکتشونچندینفرسنگکشیدهشده.همزماناز

چندجاسرشونمیریزیموکاریمیکنیمقسمبخورنسههزارنفریم،نهسیصدنفر.«

تارناسملوودگفت:»محکمضربهمیزنیموقبلازاینکهسوارهاشونفرصتآرایشبرایرویاروییباما
روداشتهباشندورمیشیم.اگهتعقیبمونکنن،سریعفاصلهمونروزیادمیکنیم،بعددورمیزنیمودوبارهبه
یهجاییپایینستونشونضربهمیزنیم.ارابههاشونرومیسوزونیم،گلههاشونروپراکندهمیکنیموهرچندنفر
بتونیممیکشیم.خودمنسریدر،اگهپیداشکنیم.اگهبشکننوبهکلبههاشونبرگردن،بردیم.اگهنه،تمامراه

تادیوارآزارشونمیدیموکاریمیکنیمکهیهردیفجسدمسیرپیشرویشونروعالمتبزنه.«

کسیازپشتسرچتگفت:»اوناهزاراننفرهستن.«

»مامیمیریم.«صدایمسلینبودکهازترسلرزشداشت.

زاغمورمونتبالهایسیاهشرابههمزدوجیغکشید:»میمیریم،میمیریم،میمیریم،میمیریم.«

خرسپیرگفت:»خیلیهامون،شایدهمهمون.اماهمونطورکهیهفرماندهیکلدیگههزارسالپیشگفته،به
اینخاطرهکهبهمونسیاهمیپوشونن.قسمتونروبهیادداشتهباشید،برادرها.چونماشمشیردرتاریکی،نگهبان
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رویدیوارهستیم...«

»آتشیکهدربرابرسرمامیسوزه.«سرماالدورالکشمشیرشراکشید.

عدهایدیگرجوابدادند:»نوریکهسحرمیاره.«وشمشیرهایبیشتریازغالفکشیدهشد.

سپسهمهشانمیکشیدندونزدیکبهسیصدشمشیربلندشدوبههمانتعدادصدادادکشیدند:»شیپوریکه
خفتگانرابیدارمیکنه!سپریکهمحافظقلمرویانسانهاست!«چتچارهاینداشتجزاضافهکردنصدایش
بهدیگران.ازنفسهایشانهوارابخارگرفتهبودونورآتشازفوالدمنعکسمیشد.دیدکهالرکوسافتفوت
ودانلهیلملیحنیزملحقشدند،انگارکهبهاندازهیبقیهکودنمحضبودند؛راضیبود.وقتیموقعاقدامشان

اینقدرنزدیکبود،جلبتوجهعاقالنهنبود.

وقتیفریادهاخاموششد،بازصدایبادرامیشنیدکهدیوارهیصخرهایرامیخورد.شعلههامیچرخیدند
بلندگفت: باردیگر پیریک ناگهانی،زاغخرس اینسکوت با بودو نیزسردشان انگارآنها ومیلرزیدند،

»میمیریم.«

پرنده ی باهوش.افسارهاداشتندمرخصشانمیکردند،بههرکسسفارشمیکردندکهخوببخورندوباقی
مدتشبخوباستراحتکنند.چتنزدیکسگهازیرخزهایشخزید.سرشپربودازفکرخطاهایممکن.
شایدآنسوگندلعنتیموجبتجدیدنظریکیازافرادششده؟یاشایدپلکوچولویادشبرودوبهجایپاس
سوم،دردومیبهجانمورمونتسوءقصدکند؟یامسلینشجاعتشراازدستبدهد،یایکیشانخبرچیناز

آبدربیاید،یا...

دیدکهبهشبگوشسپرده.بادصداییبهمانندنالههایبچهداشتوگاهیصدایصحبتمردها،شیههاسب،
جلزجلزهیزممیشنید.اماچیزدیگرینبود.چقدر ساکته.

صورتبسارامعلقدربرابرشمیدید.میخواستبهاوبگوید:چیزی که می خواستم تو بدنت فرو کنم چاقو 
نبود. برات گل چیدم، رز وحشی و کاسنی و زنبق طالیی، تمام صبح وقتم رو گرفت.قلبشمثلطبلمیکوبید،
چنانبلندکهمیترسیداردورابلندکند.تمامریشدوردهانشرایخپوشاندهبود.این فکرها درمورد بسا از 
کجا اومد؟قباًلهروقتبهاوفکرمیکرد،فقطقیافهاشراموقعمردنبهخاطرمیآورد.چهبالییسرشآمده
بود؟نفسکشیدنبرایشدشوارشدهبود.خوابیدهبود؟رویزانوهانشستوچیزیخیسوسردبهدماغش

خورد.چتبهباالنگاهکرد.

برفمیبارید.

همهی برف نیست. انصاف  بکشد: داد میخواست میکرد. احساس گونههایش روی را اشکها زدن یخ
بود،دانههایدرشتسفیدهرطرفش بارشسنگینی نقشههایدقیقش. برنامههایشراضایعمیکرد،تمامآن
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میریختند.میانبرفچطورذخیرهیغذایشانراپیداکنند،یاآنراهمالروراکهقصدداشتندبهسمتشرق
مسیرشرادنبالکنند.اگه وسط برف تازه راه بریم، اونا دیگه دایون یا بنن رو برای تعقیب ما الزم ندارن.و
برفشکلزمینرامیپوشاند،مخصوصاًدرشب.اسبهاممکنبودپایشانبهریشههاگیرکند،ساقشانبهخاطر
اینکه شروع بشه تموم شد. شکست خوردیم.دیگربرایپسر قبل  تموم شد،  یکسنگبشکند.متوجهشد:
زالوگیرزندگیاشرافینخواهدبود،نهقلعهایکهمالخودشبنامد،نههمسروتاج.سهمشفقطشمشیریکیاز

وحشیهادرشکمشوقبریگمنامخواهدبود.برف همه اش رو ازم گرفت... برف لعنتی...

برفقباًلیکبارزندگیاشراضایعکردهبود.اسنووخوکعزیزش.

نارنجی رادرخششهایمحو برفمشعلهایدوردست دانههای و بودند برخاست.ساقهایشگرفته چت
میساختند.احساسمیکردکهانگارابریازحشراتسردبهاویورشآوردهاند.رویشانههایشمینشستند،
رویسر،بهدماغوچشمهایشمیپریدند.فحشگویانپاکشانکرد.بهیادسمولتارلیافتاد.هنوز می تونم ترتیب 
سر خوک رو بدم.شالشرادورصورتشپیچید،باشلقشراباالکشیدوازمیاناردوگاهبهسمتجاییکهآن

بزدلمیخوابیدرفت.

برفچنانسنگینمیباریدکهبینچادرهاگمشد،اماسرانجامبادشکنجمعوجوریراکهپسرچاقبین
یکیازصخرههاوقفسهایزاغهابرایخودشساختهبودپیداکرد.تارلیزیرپشتهایازپتویپشمیسیاهوخز
پرپشتمدفونبود.برفبهدرونراندهمیشدورویاومینشست.بهنوعیکوهنرمگردشباهتداشت.چت
خنجرشرادرغالفشلکرد؛زمزمهیفوالدرویچرمبهمانندامیدیدمدستبود.یکیاززاغهاغارغارکرد.
یکیدیگرکهازمیانمیلههاباچشمهایسیاهسرکمیکشیدزمزمهکرد:»برف.«اولی»برف«خودشرااضافه
کرد.آهستهازمیانشانگذشت،هرقدمرابااحتیاطبرمیداشت.دستچپشرارویدهانپسرچاقمیگذاشت

کهفریادهایشراخفهکندوسپس...

اووووووووووهووووووووووو

وسطقدمبرداشتنایستاد،فحششراخورد.صدایبوقدرمیاناردوگاهطنینانداخت،گنگوازدور،اما
اشتباهگرفتهنمیشد.حاال نه. لعنت به خدایان، حاال نه! خرسپیرمیاندرختانپیرامونمشت،دیدهبانگماشته
بودکهدرصورتنزدیکشدنکسیخبربدهند.چتحدسزد:جارمن باکوله که از پلکان غول ها برگشته، 
یا کورین هفهند از گذرگاه اسکرلینگ.یکبارنواختنبهمعنایبازگشتبرادرهابود.اگرهفهندباشد،جان

اسنواحتماالًزندههمراهشبود.

سمتارلیباچشمهایپفکردهنشستوباسردرگمیبهبرفزلزد.زاغهابلندسروصدامیکردندوچت
پارسسگهایشرامیشنید.نصف اردو بلند شده.انگشتانشرادورقبضهیخنجرفشردوصبرکردکهصدا

خاموششود.امابعدساکتشدنشزیادنگذشتکهدوبارهبلندتروکشیدهترآمد.
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اووووووووووووووووهووووووووووووووو.

سمنالید:»خدایانرحمکنن.«پسرچاقرویزانوهایشنشست،پاهایشبینرداوپتوهاگیرکردهبود.بالگد
کنارشانزدوبهپیرهنزنجیربافیدستبردکهازصخرهینزدیکشآویزانکردهبود.وقتیزرهراکهبهعظمت
یکچادربودازسرردکردوباسوراخهایدستورمیرفت،چشمشبهچتافتادکهآنجاایستادهبود.پرسید:

»دوتابود؟خیالکردمدوتاشنیدم...«

چتگفت:»خیالنکردی،دوبارنواختنبرایصدازدننگهبانهاکهاسلحهدستبگیرن.دوبارنواختنبه
عالمتنزدیکشدندشمن.خپل،اونبیرونیهتبرهستکهاسمتوروشنوشتهشده.دوباریعنیوحشیها.«با
دیدنوحشترویصورتگرداومیخواستبخندد.»همهشونبرنبههفتجهنم.هارمایعوضی.منسریدر

عوضی.اسملوودعوضیگفتتاچندروزدیگهبهمون...«

اووووووووووووووووووووهووووووووووووووووو.

صداادامهیافتوادامهیافت،انگارخیالمردننداشت.زاغهابالمیزدندوجیغمیکشیدند،درقفسهایشان
بهاطرافمیپریدندومحکمبهمیلههامیخوردند،وهرطرفاردوگاهبرادراننگهبانشببرمیخاستند،زره
لرزان تارلی برمیداشتند.سمول وکمان تبرهایجنگی میبستند، را میپوشیدند،سگککمربندشمشیرشان
ایستادهبود،صورتشرنگهمانبرفیبودکههرطرفشانمیریخت.بهچتبازاریگفت:»سه،سهتابود،سه

تاشنیدم.هیچوقتسهبارنمیزنن.چندقرنوهزارهاستکهنزدن.سهباریعنی...«

»...آدرها.«چتصداییدرآوردکهنیمیخندهونیمینالهبود؛وناگهانلباسزیرشخیسبودواحساس
میکردکهادرارازرویپاهایشبهپایینمیریزد،بخاررامیدیدکهازجلویشلوارشبرمیخاست.
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بادی از شرق به لطافت و خوشبویی انگشت های سرسی موهایش را بهم می ریخت. صدای آواز پرندگان را 
می شنید و حرکت رودخانه را در زیر قایق احساس می کرد. ضربات پارو داشت آن ها را به سمت سحر صورتی 
روشن می برد. بعد آن همه تاریکی کشیدن، دنیا چنان دلنشین بود که جیمی لنیستر سرگیجه گرفت. زنده م و از 

آفتاب مستم. خنده ای از بین لب هایش بیرون پرید، مثل بلدرچینی که از پناهگاهش رمیده باشد.

دخترک با اخم غرید: »ساکت.« اخم بهتر از لبخند به صورت پهن ساده اش می آمد. البته جیمی لبخند زدنش 
را تا به حال ندیده بود. برای تفریح او را به جای جلیقه ی چرمی گلمیخ دار در یکی از لباس های ابریشمی سرسی 

تصور کرد. مثل این می مونه که به یه گاو ابریشم بپوشونیم.

بودند و عضالت  الوار  تکه های  مانند  به  زبر کتانی، ساق هایش  زیر شلوار  بزند.  پارو  این گاو می توانست  اما 
بازویش با هر ضربه ی پارو شل و منقبض می شدند. با وجود اینکه نیمی از شب پارو زده بود، اثری از خستگی 
نشان نمی داد، حرفی که هیچ نمی شد در مورد پسر عمه ی جیمی، سر کلیوس1، که با پاروی دیگر تقال می کرد زد. 
از قیافه اش به نظر می رسه که از این دختر رعیت های قویه، اما مثل اشرافزاده ها حرف می زنه و شمشیر و خنجر 

بسته. آآ، اما بلده استفاده شون کنه؟ جیمی قصد داشت به محض خالصی از این زنجیرها کشفش کند.

غل آهنی به مچ هایش داشت و نظیرشان دور پاهایش بسته شده بود، با زنجیر سنگینی که طولش بیش از یک 
قدم نبود به هم وصل بودند. وقتی این ها را می بستند به شوخی گفته بود: »آدم فکر می کنه که حرف یه لنیستر 
و گریخته  تنها جسته  ریورران  از  فرارشان  از  بود.  استارک کاماًل مست  کتلین  از  تشکر  با  موقع  اما آن  کافیه.« 
به او چیره شده بود. بعد  اما دختر درشت هیکل  با زندانبان مشکل پیدا کردند،  چیزهایی به خاطر داشت. کمی 
از پله هایی که پایانی نداشت چرخ زده و چرخ زده و باال رفته بودند. پاهایش به سستی علف بود و دو یا سه بار 
سکندری خورد، تا اینکه دخترک بازویش را در اختیار او گذاشت که تکیه بدهد. جایی ردای مسافرین را به او 
پوشانده بودند و به ته قایق پرتش کرده بودند. لیدی کتلین را به خاطر داشت که به کسی دستور داد در آهنین 
دروازه ی آب را باال بکشد. داشت سر کلیوس فری را با شرایط جدید پیش ملکه می فرستاد؛ لحنش جای بحث 

باقی نمی گذاشت.

1. Ser Cleos Frey

16

http://nymeria.rozblog.com/Forum


بعد آن حتماً از هوش رفته بود. شراب خواب آلودش کرده بود و دراز کشیدن خوشایند بود؛ زنجیرها این راحتی 
را در سلول از او سلب کرده بودند. جیمی خیلی وقت پیش یاد گرفته بود که چطور موقع پیشروی پشت زین 
کمی بخوابد. این سخت تر نبود. تیریون وقتی بشنوه که چطور موقع فرارم خواب بودم از خنده روده بر می شه. 
اما اکنون بیدار بود و دستبند ها آزار دهنده بودند. صدا زد: »بانوی من، اگه این زنجیرها رو ببرید، از اون پاروها 

راحتتون می کنم.«

دختر دوباره اخم کرد، دندان های اسبی اش را نشان داد و قیافه اش پر بود از شک. »اون زنجیرها تنت می مونن، 
شاه کش.«

»خیال داری تمام راه تا بارانداز پادشاه پارو بزنی، ضعیفه؟«

»تو به من برین می گی. نه ضعیفه.«

»اسم من سر جیمیه. نه شاه کش.«

»منکرش هستی که یه پادشاه رو کشتی؟«

»نه. تو منکر جنسیتت هستی؟ اگه اینطوره، بند اون شلوارت رو باز کن و نشونم بده.« لبخند معصومانه ای تحویل 
دخترک داد. »ازت می خواستم پیراهنت رو باز کنی، اما از ظاهر مشخصه که چیز خاصی ثابت نمی کنه.«

سر کلیوس نق زد: »پسر دائی، ادب فراموشت نشه.«

خون لنیستر تو این آدم رقیقه. کلیوس پسِر عمه جنای1 جیمی و از آن طرف آن امون فری2 کودن بود که از روز 
ازدواجش با خواهر لرد تایوین، زندگی اش با وحشت دایمی از لنیستر گذشته بود. وقتی لرد والدر فری دو قلوها 
را به نفع ریورران وارد جنگ کرد، سر امون به جای پدرش وفاداری به همسرش را برگزید. جیمی با خودش فکر 
کرد: کسترلی راک تو این معامله ضرر کرده. سر کلیوس به راسو شباهت داشت، مثل غاز می جنگید و شهامتش 
به تیریون برساند  پیامش را  به او قول داده بود که اگر  با شجاعت خاص بود. لیدی استارک  اندازه ی میشی  به 

آزادش خواهد کرد و سر کلیوس از ته قلب سوگند خورده بود.

در آن سلول همه شان به حد کافی سوگند خورده بودند، جیمی بیش از همه. طلب لیدی کتلین برای رها کردن 
او این بود. نوک شمشیر دخترک درشت هیکل را روی قلب جیمی گذاشته و گفته بود: »قسم بخور که هرگز 
علیه استارک یا تالی شمشیر دستت نمی گیری. قسم بخور که برادرت رو وادار می کنی به قولش احترام بذاره و 
دخترهای منو سالم و به سالمت برگردونه. سر شرف شوالیه بودنت قسم بخور، سر شرفت به عنوان یه لنیستر، سر 
شرفت به عنوان یکی از برادران قسم خورده ی گارد شاهنشاهی. سر زندگی خواهر و پدر و پسرت، به خدایان 

1. Lady Genna Lannister
2. Ser Emmon Frey
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قدیم و جدید قسم بخور، تا من تو رو پیش خواهرت بفرستم. امتناع کنی خونت رو می ریزم.« به یاد داشت که 
وقتی کتلین نوک شمشیر را پیچاند، چطور فوالد لباس ژنده اش را سوراخ کرد.

نمی دونم سپتون معظم در مورد تقدس قسمی که سیاه مست و زنجیر شده به دیوار، با یه شمشیر روی سینه 
خورده شده چی می گه؟ البته نه اینکه جیمی واقعاً به آن شیاد چاق یا به خدایانی که ادعای خدمت به آن ها را 
می کرد، اهمیتی می داد. لگنی که لیدی کتلین در سلول با پا واژگون کرد به خاطر آورد. چه زن عجیبی، دخترانش 
را به مردی می سپرد که شرفش گه بود. کتلین فقط آن قدر به او اعتماد داشت که جرئت می کرد. امیدش به تیریونه، 

نه من. بلند گفت: »شاید اون قدر هم احمق نباشه.«

اسارتگرش منظورش را اشتباه فهمید. »من احمق نیستم. کر هم نیستم.«

با این دختر مهربان بوده؛ مسخره کردن این یکی آن قدر آسان بود که تفریحی نداشت. »با خودم حرف می زدم، 
نه با تو. تو سلول راحت عادتت می شه.«

دختر به او اخم کرد. پاروها را جلو برد، عقب کشید، جلو برد، چیزی نگفت.

زبونش همون قدر چربه که صورتش خوشگله. »از روی حرف زدنت نتیجه می گیرم که نجیب زاده هستی.«

»پدرم سلوین1 اهل تارته، به مرحمت خدایان فرمانروای ایون فاله2.« حتی همین قدر را با اکراه فاش می کرد.

جیمی گفت: »تارت؛ تا اونجا که یادمه، یه صخره ی بزرگ ترسناک وسط دریای باریک بود. و ایون فال به 
استورمز اند قسم خورده. چطور شده که تو به راب وینترفلی خدمت می کنی؟«

»کسی که بهش خدمت می کنم لیدی کتلینه. و بهم دستور داده که تو رو به سالمت پیش برادرت تیریون تو 
بارانداز پادشاه برسونم. نه اینکه حرف های مفت به هم بزنیم. ساکت باش.«

»از سکوت خسته شدم، زن.«

»پس با سر کلیوس حرف بزن. من با هیوالها حرفی ندارم.«

جیمی هو کشید. »این اطراف هیوال هست؟ شاید زیر آب قایم شدن؟ بین او بیدها؟ اون وقت من شمشیر ندارم!«

»مردی که به خواهر خودش بی حرمتی کنه، پادشاهش رو بکشه و یه بچه ی معصوم رو به قصد کشت پرت کنه، 
الیق اسم دیگه ای نیست.«

تنهایی  ساعت  یک  می خواست  جیمی  که  چیزی  تنها  می کرد.  رو  جاسوسی مون  عوضی  پسره ی  معصوم؟ 
بزند،  او دست  به  نمی توانست  را می دید،  او  بود؛ هر روز  به شمال عذابی طوالنی شده  بود. سفرشان  با سرسی 

عظیم،  چرخدار  خانه ی  آن  در  که  می دانست 
رابرت هر شب مست روی تخت او ولو می شود. 

1. Selwyn
2. Evenfall
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تیریون تمام سعی اش را کرده بود که به او روحیه بدهد، اما کافی نبود. به دخترک هشدار داد: »وقتی حرف سرسی 
هست مودب باش، ضعیفه.«

»اسم من برینه، نه ضعیفه.«

»چه اهمیتی می دی که یه هیوال چی صدات می زنه؟«

مصرانه تکرار کرد: »اسم من برینه.«

»لیدی برین؟« ناراحتی دختر طوری آشکار بود که جیمی ضعف را احساس کرد. »یا اینکه سر برین رو ترجیح 
می دی؟« خندید. »نه، متاسفم. می شه به سرتاپای یه گاو شیرده ابریشم پوشوند و با کراپر و کرینت و چمفرون 

قشنگش کرد، اما نمی شه سوارش بشی و بری به جنگ.«

»پسردائی لطفاً؛ نباید این قدر بی ادبانه حرف بزنی.« سر کلیوس زیر شنلش 
فری  خاندان  دوقلوی  برج های  بین  آن  نشان روی  که  بود  پوشیده  نیم تنه ای 
بین  نباید  داریم،  پیش  در  راه  »خیلی  بود.  شده  تقسیم  لنیستر  طالیی  شیر  و 

خودمون دعوا باشه.«

»من دعواهام رو با شمشیر انجام می دم، پسرعمه. داشتم با بانو حرف می زدم. ضعیفه، بهم بگو همه ی زن های 
تارت به اندازه ی تو بی ریختن؟ اگه این طوره، دلم به حال مردهاش می سوزه. احتماالً چون روی یه کوه دلگیر 

وسط دریا زندگی می کنن، نمی دونن زن های واقعی چه شکلی ان.«

دختر بین پارو زدن هایش غرولند کرد: »تارت قشنگه، بهش جزیره ی یاقوت می گن. ساکت شو هیوال، مگه 
اینکه دلت بخواد مجبور بشم و دهنت رو ببندم.«

جیمی از سر کلیوس پرسید: »بی ادب هم هست، مگه نه پسرعمه؟ ولی انصافاً جسارت داره. تعداد کسایی که 
جرئت دارن تو روم بهم هیوال بگن زیاد نیست.« هرچند شک ندارم پشت سرم هر چی دلشون می خواد می گن.

سر کلیوس با اضطراب سرفه کرد. »لیدی برین حتماً این دروغ ها رو از کتلین استارک شنیده. استارک ها امیدی 
به شکست دادن شما با شمشیر ندارن ِسر، پس به جاش با کلمات مسموم می جنگن.«

اونا منو با شمشیر شکست دادن، کودن ابله. جیمی لبخند رندانه ای زد. به آدم ها اجازه بدهی، از لبخند ها هر 
نوع برداشتی می کنند. پسرعمه کلیوس واقعًا این ظرف پر از گه رو قورت داده یا برای خودشیرینی خودشو 

می کشه؟ با کی طرفیم، یه کودن راستگو یا یه کاسه لیس؟

سر کلیوس مشتاقانه ادامه داد: »هر کی باورش بشه که یکی از برادرهای قسم خورده ی گارد شاهنشاهی به یه 
بچه صدمه می زنه، از معنای شرافت هیچی سرش نمی شه.«
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کاسه لیس. راستش را بخواهی، جیمی دیگر افسوس می خورد که برندون استارک را از آن پنجره هل داده. بعد 
آن، زمانی که پسر حاضر نمی شد بمیرد، سرسی به اندازه ی کافی موجب ندامتش شده بود. »اون هفت سالش بود، 

جیمی. حتی اگه درک می کرد چی دیده، حتماً می تونستیم اون قدر بترسونیمش که ساکت بمونه.«

»فکر نمی کردم دلت بخواد...«

»تو هیچ وقت فکر نمی کنی. اگه پسره بلند بشه و به پدرش بگه چی دیده...«

»اگه، اگه، اگه.« سرسی را به آغوشش کشیده بود. »اگه بیدار بشه می گیم خواب می دیده، می گیم دروغ می گه، 
و اگه بدترین حالت پیش بیاد، من ند استارک رو می کشم.«

»و اون وقت به خیالت رابرت چکار می کنه؟«

»بذار هر کار دوست داره بکنه. مجبور باشم به جنگش می رم. ترانه سراها بهش جنگ فتح کس سرسی می گن.«

با عصبانیت گفته بود: »جیمی، ولم کن!« و سعی کرده بود بلند شود.

به جایش او را بوسیده بود. سرسی مدتی مقاومت کرده بود، اما سپس دهانش تسلیم دهان او شده بوده. مزه ی 
شراب و میخک روی زبان او را به خاطر داشت. لرزیده بود. دستش به پیراهن او رفت و کشید، ابریشم پاره شد و 

پستان های او آزاد شدند، و برای مدتی پسر استارک فراموش شده بود.

آیا سرسی بعداً به یادش افتاده بود و این مردی که لیدی کتلین حرفش را زد اجیر کرد که مطمئن شود پسر 
دیگر بلند نمی شود؟ اگه می خواست اون بمیره، منو می فرستاد. و بهش نمیاد همچین آدم ناشی ای رو انتخاب کنه 

که نتیجه ی آدمکشی اش این افتضاح بزرگ باشه.

پایین رودخانه، باد به آب شالق می زد و خورشیدی که برمی خاست از سطح منعکس می شد. ساحل جنوبی 
پوسیده ی  تنه های  و  می پیوستند  بزرگ ترها  به  کوچک تر  نهرهای  بود.  عادی  جاده های  صافی  به  و  قرمز  رس 
درختان غرق شده، به کناره ها گیر کرده بودند. ساحل شمالی سرکش تر بود. دیواره های صخره ای به ارتفاع بیست 
قدم باالی سرشان برمی خاستند، در تاجشان درخت های راش، بلوط و شاه بلوط به چشم می خورد. جیمی روی 
ارتفاعات مقابل چشمش به یک برج دیده بانی افتاد که با هر ضربه ی پارو ارتفاعش بلندتر می شد. مدت ها قبل 

از اینکه به آن برسند، فهمیده بود که متروکه است. سنگ های بادخورده ی آن را رزهای خودرو پوشانده بود.

باد که تغییر جهت داد، سر کلیوس به دخترک درشت هیکل در برافراشتن بادبان کمک کرد. بادبان پارچه ی 
سفت مثلثی شکلی بود که خطوط راه راه سرخ و آبی داشت؛ رنگ های تالی ها؛ در صورتی که روی رودخانه 
با نیروهای لنیستری برخورد می کردند، حتماً موجب تاسف می شد، اما تنها بادبانی بود که داشتند. برین سکان 
را دست گرفت. جیمی لی بورد را بیرون انداخت، با هر حرکت زنجیرهایش تلق تلق می کردند. بعد آن سرعت 
بهتری گرفتند، باد و جریان آب هر دو به نفع مسیرشان بود. جیمی متذکر شد: »اگه منو به جای برادرم پیش پدرم 
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ببری، کلی تو مسافرتمون صرفه جویی می شه.«

»دخترهای لیدی کتلین تو بارانداز پادشاهن. من با دخترها برمی گردم، یا اصاًل برنمی گردم.«

جیمی به سر کلیوس رو کرد. »پسرعمه، چاقوت رو بهم قرض بده.«

زن عضالتش سفت شد. »نه. نمی ذارم مسلح بشی.« لحنش به اندازه ی سنگ تسلیم ناپذیر بود. 

با این زنجیرها هم ازم می ترسه. »کلیوس، به نظر باید از تو بخوام که اصالحم کنی. با ریش کاری نداشته باش، 
اما موهای سرم رو از ته بزن.«

کلیوس فری پرسید: »می خوای سرت از ته اصالح بشه؟«

»مملکت ذهنیتش از جیمی لنیستر یه شوالیه ی بی ریش با موی دراز طالییه. یه مرد تاس با ریش زرد کثیف شاید 
جلب توجه نکنه. ترجیح می دم وقتی زنجیر دستمه، شناخته نشم.«

خنجر آن قدر که باید تیز نبود. کلیوس مردانه درو کرد، اره کشید و راهش را از میان انبوه موها باز کرد و به 
کنار پرتشان کرد. زلف های طالیی روی سطح آب شناور می شدند و به تدریج عقب می ماندند. با غیب شدن 
جنگل، شپشی به پایین خزید و به گردنش رسید. جیمی آن را گرفت و با ناخن شستش له کرد. سر کلیوس چند 
تای دیگر را یکی یکی از روی سر جیمی چید و به آب انداخت. جیمی سرش را به آب فرو برد و سر کلیوس را 
واداشت که قبل تراشیدن آخرین ذره ی موی زرد، تیغش را تیز کند. وقتی آن کار تمام شد، ریش را نیز کوتاه 

و مرتب کردند.

تصویر روی آب مردی بود که نمی شناخت. فقط تاسی نبود، بلکه مثل این بود که پنج سال در آن سیاهچال پیر 
شده؛ صورتش نحیف تر بود، زیر چشم هایش گود افتاده بود و چروک ها را به خاطر نداشت. این طوری زیاد به 

سرسی شباهت ندارم. بدش میاد.

ظهر که شد، سر کلیوس خوابش برده بود. خروپفش به جفتگیری اردک ها شباهت داشت. جیمی آسوده دراز 
کشید و به تماشای دنیایی که می گذشت مشغول شد؛ بعد سلول تاریک، هر سنگ و درختی شگفت آور بود.

چند کلبه ی تک اتاقه آمدند و رفتند، روی آن تیرک های بلند به درنا شباهت داشتند. از مردمی که آنجا زندگی 
می کردند، اثری ندیدند. پرنده ها باالی سر پرواز می کردند یا از میان درخت های امتداد ساحل جیغ می کشیدند 
تالی ها، بدشگونه. تا اینکه  و جیمی ماهی های نقره ای دید که آب را مثل چاقو می شکافتند. فکر کرد: قزل آالی 
بدترش را دید؛ یکی از الوارهای شناوری که از کنارشان می گذشتند، معلوم شد مرده ای است بی جان و متورم. 
ردایش بین ریشه های درختی سقوط کرده گیر کرده بود، رنگش بدون تردید ارغوانی لنیسترها بود. شاید جسد 

به کسی تعلق داشت که می شناخت.
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شاخه های ترای دنت آسان ترین راه جابجایی کاال یا انسان به هر گوشه ی سرزمین رودخانه ها بود. زمان صلح بود 
به ماهیگیرها در زورق هایشان برمی خوردند، یا قایق های غله که به پایین رودخانه ها برده می شدند، بازرگانانی که 
روی فروشگاه های شناور سوزن و قواره ی پارچه می فروختند. شاید حتی قایق بازی گرهای دوره گرد را می دیدند 
که رنگ آمیزی شادی داشت، بادبان ها از به هم دوختن چند صد رنگ مختلف درست شده بود، به باالی رودخانه 

از دهکده ای به دهکده ی دیگر و از قلعه ای به قلعه ی بعدی می رفت.

اما جنگ خسارتش را زده بود. از کنار دهکده ها می گذشتند، اما روستایی ها را نمی دیدند. توری خالی، پاره 
تا  اسبش آب می داد،  به  بود. دختر جوانی که  ماهیگیرها  از  باقیمانده  نشانه ی  تنها  از درخت،  و دریده، آویزان 
چشمش به بادبان آن ها افتاد سوار شد و گریخت. کمی بعد به چند دهقان رسیدند که زیر بدنه ی سوخته ی یک 
برج نگهبانی، زمین شخم می زدند. مردها با چشم هایی عاری از زندگی به آن ها نگاه کردند و وقتی به این نتیجه 

رسیدند که قایق تهدیدی ندارد سر کارشان برگشتند.

رد فورک عریض و آهسته بود، رودخانه ای پیچ در پیچ با دور و خم های زیاد، و لکه های جزایر ریز پوشیده از 
درخت، و تپه های شن و درخت های غرق شده ای که درست زیر سطح آب به کمین نشسته بودند. اما برین ظاهراً 
چشم تیزی برای اجتناب از خطر داشت و انگار همیشه راه را پیدا می کرد. وقتی جیمی آشنایی اش با رودخانه را 
تحسین کرد، دختر با شک نگاه کرد و گفت: »من این رودخونه رو نمی شناسم. تارت یه جزیره است. قبل اینکه 

سوار اسب بشم، کار با پارو و بادبون رو یاد گرفته بودم.«

سر کلیوس راست نشست و چشم هایش را مالید. »خدایان رحم کنن، دست هام درد می کنه. امیدوارم باد دوام 
داشته باشه.« باد را بو کشید. »بوی بارون میاد.«

جیمی از یک بارش حسابی استقبال می کرد. سیاهچال های ریورران تمیزترین جای هفت پادشاهی نبود. اکنون 
حتماً بوی پنیر رسیده گرفته بود.

کلیوس به پایین رودخانه چشم تیز کرد. »دود.«

انگشت باریک خاکستری رنگی باالی سرشان خم شده بود. چند فرسنگ جلوتر، از ساحل جنوبی برمی خاست 
و پیچ و تاب می خورد. در زیر، جیمی بقایای سوخته ی بنای بزرگی را تشخیص داد؛ همچنین بلوط زنده ای که 

پر بود از زن های مرده.

کالغ ها تازه کارشان را با اجساد آغاز کرده بودند. طناب های ضخیم، گوشت نرم گلو را عمیق بریده بود و 
وقتی باد می وزید اجساد تاب برمی داشتند و چرخ می خوردند. وقتی آن قدر نزدیک شدند که واضح ببینند، برین 

گفت: »این کار جوانمردانه نبوده. هیچ شوالیه ی واقعی همچین سالخی بی دلیلی رو تائید نمی کنه.«

بدتری  کارهای  و  می بینن، ضعیفه.  این  از  بدتر  می رن  به جنگ  که  بار  هر  واقعی  »شوالیه های  جیمی گفت: 
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می کنن، بله.«

برین سکان را به سمت ساحل چرخاند. »بی گناه ها رو رها نمی کنم که غذای کالغ ها بشن.«

»چه ضعیفه ی سنگدلی. کالغ ها هم باید غذا بخورن. تو رودخونه بمون و مرده ها رو راحت بذار، زن.«

کمی باالتر از جایی که بلوط عظیم روی آب خم شده بود به ساحل نشستند. وقتی برین بادبان را پایین می کشید، 
جیمی از قایق خارج شد؛ زنجیرها مزاحم بودند. رد فورک چکمه هایش را پر کرد و به شلوار ژنده اش رخنه کرد. 
خندان روی زانوهایش افتاد، سرش را به زیر آب فرو برد و خیس بیرونش کشید. دست هایش پوشیده از کثافت 
بود و وقتی با جریان آب مالیدشان و تمیزشان کرد، از آنچه به خاطر داشت نحیف تر و سفیدتر بودند. ساق هایش 

نیز خشک بودند و وقتی وزنش را روی آن ها می انداخت متزلزل بودند. زیادی تو سیاهچال هاستر تالی موندم.

برین و کلیوس قایق را به ساحل کشیدند. اجساد باالی سرشان آویزان بودند، مثل میوه ی گندیده، از مرگ بیش 
از حد رسیده بودند. دخترک گفت: »یکی مون باید طناب هاشون رو ببره، پایین بیاریمشون.«

جیمی تلق تلقش بلند شد و به کنار ساحل قدم گذاشت. »من باال می رم. فقط این زنجیرها رو باز کن.«

دخترک به یکی از زن های مرده زل زده بود. جیمی با قدم های کوتاه متزلزل نزدیک رفت؛ زنجیرها جز این 
اجازه ی گام برداشتن دیگری را نمی دادند. وقتی تابلوی سردستی را دید که از گردن باالترین جسد آویزان بود، 
لبخند زد و خواند: »این ها با شیرها خوابیدند. آره زن، این کار دور از جوانمردی بوده... اما به دست جناح شما 

انجام گرفته، نه من. نمی دونم این زنا کی بودن؟«

سر کلیوس فری گفت: »دخترهای میخونه؛ حاال یادم افتاد که اینجا مهمونخونه بود. دفعه ی قبل که به ریورران 
برمی گشتیم، چند نفر از اسکورت من شبو اینجا گذروندن.« از بنا چیزی جز پی سنگی و توده ای از تیرک های 

زغال شده باقی نمانده بود. دود هنوز از خاکسترها برمی خاست.

جیمی فاحشه و فاحشه خانه ها را به برادرش تیریون واگذار می کرد؛ سرسی تنها زنی بود که در عمرش خواسته 
براشون غذا و نوشیدنی سرو  از سربازهای عالیجناب پدرم رو سرگرم کردن. شاید  تا  بود. »ظاهراً دخترها چند 
کردن. انگ خیانتکاری شون رو این طوری خوردن: با بوسه و فنجان آبجو.« به باال و پایین رودخانه نگاهی انداخت 
که مطمئن شود کاماًل تنها هستند. »اینجا قلمروی برکن هاست. شاید لرد جونوس1 دستور کشتنشون رو داده باشه. 

پدرم قلعه اش رو سوزوند، متاسفانه از ما خوشش نمیاد.«

کلیوس فری گفت: »شاید کار مارک پایپر2 باشه. یا اون شبح جنگل، بریک داندریون، هر چند شنیدم فقط 
سربازها رو می کشه. شاید هم یه گروه از شمالی های روس بولتون؟«

1. Lord Jonos Bracken
2. Marq Piper
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»پدرم بولتون رو کنار گرین فورک شکست داد.«

سر کلیوس گفت: »اما متالشی نشد. وقتی لرد تایوین به سمت گدارها پیشروی کرد، اون دوباره به جنوب اومد. 
تو ریورران حرفش بود که هارن هال رو از سر آموری لورچ1 گرفته.«

جیمی هیچ از فحوای این حرف خوشش نیامد. »برین.« به امید اینکه شاید گوش بدهد، با ذکر اسمش به او 
احترام گذاشت. »اگه هارن هال دست بولتون باشه، احتماالً هم ترای دنت هم جاده ی شاهی تحت نظره.«

منو  باید  اول  »تو تحت حمایت من هستی.  دید.  را  نظرش در چشم های آبی درشت دختر، رخنه ی شک  به 
بکشن.«

»فکر نکنم زحمتی براشون داشته باشه.«

تدافعی جواب داد: »من به اندازه ی تو جنگجوی خوبی هستم. یکی از هفت منتخب پادشاه رنلی بودم. با دست 
خودشون شنل راه راه گارد رنگین کمان رو به دوشم بست.«

»گارد رنگین کمان؟ تو و شش دختر دیگه، آره؟ یه آوازخوانی گفته تمام دوشیزه ها ابریشم بپوشن خوشگل 
می شن... اما حتماً چشمش به تو نیفتاده بود.«

زن سرخ شد. »چند تا قبر باید بکنیم.« رفت که از درخت باال برود.

شاخه های تحتانی بلوط آن قدر بزرگ بودند که بعد باال رفتن از تنه رویشان بایستد. خنجر در دست بین برگ ها 
قدم برداشت، اجساد را پایین انداخت. اجساد همراه توده مگس دورشان می افتادند و با سقوط هر کدام، بو بدتر 
می شد. سر کلیوس شاکی شد: »به خاطر چند تا فاحشه دردسر زیادیه. با چی قراره بکنیم؟ بیل نداریم و من حاضر 

نیستم شمشیرم رو استفاده کنم، من...«

برن داد کشید. به جای پایین آمدن پرید. »برگردید به قایق. سریع. یه بادبان دیدم.«

تا آنجا که می شد باشتاب رفتند، هرچند جیمی هیچ نمی توانست بدود و برای سوار شدن به قایق، پسرعمه اش 
باید او را باال می کشید. برین با فشار پارو از ساحل جدا شد و با عجله بادبان را برافراشت. »سر کلیوس، ازتون 

می خوام شما هم پارو بزنید.«

به خواسته ی دختر عمل کرد. قایق کمی سریع تر آب را شکافت؛ جریان آب، باد و پاروها همه به نفعشان بودند. 
جیمی زنجیر به دست نشست، به باالی رودخانه چشم تیز کرد. تنها نوک آن یکی بادبان دیده می شد. با دورهایی 
که رد فورک می زد، به نظر می رسید که قایق دیگر آن طرف مزارع و پشت ردیفی از درخت ها به سمت شمال 
می رود، در حالی که آن ها مسیرشان به جنوب بود، اما می دانست که فریبنده است. هر دو دستش را بلند کرد و 

روی چشمانش سایه انداخت. به اطالع رساند: »قرمز ِگل و آبی آب.«

1. Ser Am
ory Lorch

24

http://nymeria.rozblog.com/Forum


که  بود  گاوی  انگار  سر.«  »تندتر،  و گفت:  افتاد  به حرکت  دربیاورد  اینکه صدایی  بدون  برین  بزرگ  دهان 
نشخوار می کرد.

مهمانخانه زود پشت سرشان غیب شد و نوک بادبان را نیز نمی دیدند، اما مفهوم خاصی نداشت. وقتی تعقیبگران 
پیچ را دور می زدند دوباره هویدا می شدند. »به نظرم می شه امیدوار بود که تالی های شریف برای دفن فاحشه های 
مرده بایستند.« برای جیمی چشم انداز بازگشت به سلولش دلچسب نبود. تیریون حاال می تونه یه نقشه ی زیرکانه 

پیدا کنه، اما تنها چیزی که به ذهن من می رسه اینه که با شمشیر برم سراغشون.

تقریباً یک ساعت تمام اطراف پیچ ها و بین جزایر کوچک پوشیده از درخت با تعقیبگران قایم موشک بازی 
کردند. کم کم داشتند امیدوار می شدند که تعقیبگران گمشان کرده اند، اما درست همان موقع بادبان دوردست 
دوباره پدیدار شد. سر کلیوس از پارو زدن دست برداشت. »آدرها جونشون رو بگیرن.« عرق را از پیشانی اش 

پاک کرد.

برین گفت: »پارو بزن!«

جیمی پس از مدتی تماشا اطالع داد: »اون یه کشتی رودخانه پیماست که دنبالمونه.« با هر ضربه ی پارو، به نظر 
کمی بزرگ تر می شد. »هر سمتش نه پارو داره، یعنی هجده نفرن. اگه جز پاروزن جنگجو هم سوار کرده باشن، 

بیشترن. و بادبان هاشون از مال ما بزرگ تره. نمی تونیم ازشون جلو بمونیم.«

سر کلیوس وسط پارو زدن خشکش زد. »گفتی هجده؟«

»شش نفر برای هر کدوممون. من هشت تا می خوام، اما این دستبندها یه خرده دست و پامو می گیره.« مچ هایش 
را باال گرفت. »مگه اینکه لیدی برین لطف کنه و بازم کنه؟«

دختر به او اعتنا نکرد و تمام نیرویش را روی ضربه هایش گذاشت.

جیمی گفت: »ما یه نصف شب ازشون زودتر راه افتادیم. اونا از سحر پارو می زدن، گاهی به دو پارو استراحت 
می دادن. خسته می شن. فعاًل منظره ی بادبان ما به دست هاشون نیرو داده، اما زیاد طول نمی کشه. حتماً می تونیم 

خیلی هاشون رو بکشیم.«

سر کلیوس دهانش باز ماند. »اما... اونا هجده نفرن.«

»حداقل. بیشتر احتمال داره بیست یا بیست و پنج نفر باشن.«

پسرعمه اش نالید. »هیچ امیدی به شکست هجده نفر نداریم.«

»گفتم می تونیم؟ بهترین امیدمون اینه که شمشیر در دست بمیریم.« کاماًل صادقانه گفت. جیمی لنیستر هرگز از 
مرگ نهراسیده بود.
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برین پارو زدن را متوقف کرد. عرق دسته هایی از موی کتانی رنگش را به پیشانی اش چسبانده بود و اخمش از 
همیشه بدریخت ترش می ساخت. »تو تحت حمایت منی.« صدایش آن قدر پر از خشم بود که به غرش شباهت 

داشت.

جیمی باید به این همه سرسختی می خندید. یه تازی با پستون. البته اگه چیزی داشت که بشه بهش پستون گفت. 
»پس ازم محافظت کن، ضعیفه. یا آزادم کن که از خودم دفاع کنم.«

کشتی به مانند سنجاقک عظیم چوبی به پایین رودخانه می خرامید. آب های اطرافش از شدت حرکات پاروها 
سفید شده بودند. به وضوح داشت فاصله کم می کرد؛ جلوتر می آمد و افراد روی عرشه در جلو جمع می شدند. 

فلز در دست هایشان برق می زد و جیمی کمان نیز می دید. کماندار. از کماندارها متنفر بود.

در دماغه ی کشتی ای که با شتاب جلو می آمد، مرد خپل کوتاهی ایستاده بود که تاس بود و ابروهای پرپشت 
خاکستری و بازوان نیرومندی داشت. روی زره، نیم تنه ی کثیف سفیدی پوشیده بود که رویش با نخ سبز روشن 
ریورران. سر  فرمانده ی محافظین  بود.  نقره ای  قزل آالی  اما گیره ی شنلش  بود،  بید مجنون گلدوزی شده  یک 
روبین رایگر1 در دوران اوجش جنگجوی نامدار شاخصی بوده، اما روزگارش سپری شده بود؛ همسن هاستر تالی 

بود و در کنار اربابش پیر شده بود.

وقتی فاصله ی قایق ها صد و پنجاه قدم شد، جیمی دست هایش را دور دهان گرفت و از روی آب ها داد کشید: 
»اومدید برام سفر خوشی آرزو کنید، سر روبین؟«

سر روبین بلند گفت: »اومدم تو رو برگردونم، شاه کش. چه بالیی سر موهای طالییت اومده؟«

»امیدوارم برق سرم دشمنم رو کور کنه. در مورد تو خوب تاثیر کرده.«

سر روبین خوشش نیامده بود. فاصله ی زورق و کشتی به صد و بیست قدم کاهش یافته بود. »پاروها و سالح هاتون 
رو به رودخونه بندازید، الزم نیست کسی صدمه ای ببینه.«

سر کلیوس به پهلو چرخید. »جیمی، بهشون بگو لیدی کتلین ما رو آزاد کرده... یه تبادل اسرای قانونی...«

جیمی با وجود اینکه از تاثیرش آگاه بود به او گفت. سر روبین با فریاد جواب داد: »تو ریورران کتلین استارک 
حکومت نمی کنه.« در دو طرفش چهار تیرانداز موضع گرفتند، دو تا ایستاده، دو تا روی زانو. »شمشیرهاتون رو 

بندازید تو رودخونه.«

»من شمشیر ندارم، اما اگه داشتم تو شکمت فرو می کردم و خایه های اون چهار بزدل رو می بریدم.«

جوابش پرتاب تیر بود. یکی به دکل فرو رفت، دو تا بادبان را سوراخ کرد و چهارمی از یک قدمی جیمی 
گذشت.

1. Ser Robin Ryger
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مقابلشان یکی دیگر از خم های عریض رد فورک ظاهر شد. برین برای گذشتن از پیچ به زورق زاویه داد. دکل 
برآمده شد. مقابلشان جزیره ی بزرگی در میان جریان  باد را گرفت و  بادبانشان  با چرخششان پیچ خورد،  افقی 
رودخانه قرار داشت. کانال اصلی از سمت راست می گذشت. در چپ، یک مسیر فرعی از میان جزیره و دیواره ی 
مرتفع صخره ای ساحل شمالی می گذشت. برین حرکتی به سکان داد و زورق به همراه تاب های بادبان به چپ 
بود.  بلد  را  نگاه آدم ها  و خونسردن. خواندن  قشنگین  چشم های  پیچید. جیمی چشم های دختر را تماشا کرد. 

می دانست ترس چه تظاهری دارد. مصممه، مایوس نیست.

بگیرید.  رو  سکان  کلیوس،  »سر  داد:  دستور  دخترک  می شد.  وارد  پیچ  به  داشت  کشتی  عقب تر،  قدم  نود 
شاه کش، یه پارو بردار و نذار به صخره ها بخوریم.«

»هر چی بانوی من دستور بده.« پارو شمشیر نبود، اما با تاب حسابی می شد با تیغه ی آن صورت انسان را شکست 
و با دسته اش می شد ضربات را دفع کرد.

سر کلیوس پارو را به دست جیمی داد و با عجله به عقب رفت. از دماغه ی جزیره گذشتند، پیچ تندی زدند، 
موجی از آب را به روی صخره ها پاشیدند و وارد مسیر فرعی شدند. جزیره پوشش درختی متراکمی داشت، انبوه 
بید، بلوط و کاج های بلندی که سایه های ژرفی روی آب خروشان می انداختند، تنه های پوسیده ی درختان غرق 
شده را مخفی می کردند. دیواره ی سمت چپشان با شیب زیاد برمی خاست و در قاعده اش رودخانه با برخورد به 

صخره های شکسته و توده های سنگ ریزش کرده از روی دیواره کف می کرد.

از آفتاب به سایه وارد شدند، بین دیوار سبز درخت ها و دیواره ی سنگی خاکستری و قهوه ای، از دید کشتی 
پنهان شدند. جیمی با فشار پارو زورق را از صخره ای نیمه مغروق دور کرد و با خودش اندیشید: چند لحظه از 

تیرها راحتیم.

زورق تکانی خورد. شاالپ گنگی شنید و وقتی به کنار نگاه کرد، برین رفته بود. چند لحظه بعد دوباره او را 
دید که در قاعده ی دیواره از آب بیرون آمد. از آب کم عمق گذشت، از چند سنگ باال رفت و سپس شروع به 
صعود کرد. سر کلیوس با حیرت دهانش باز مانده بود. احمق. با تشر به پسرعمه اش گفت: »دختره رو بی خیال 

شو. قایق رو هدایت کن.«

کشتی  فرعی،  مسیر  دهانه ی  در  عقب تر  قدم  پنج  و  هفتاد  می دیدند.  را  بادبان  حرکت  درخت ها  پشت  در 
رودخانه پیما به دید کاملشان وارد شد. دور زد و دماغه اش پیچ تندی خورد، و نیم دوجین تیر پرتاب شدند، اما 
همه با فاصله ی زیاد خطا رفتند. حرکت دو قایق موجب زحمت تیراندازها می شد، اما جیمی می دانست که خیلی 
باال  را  را می گرفت و خودش  برین یکی یکی جادست ها  یاد می گیرند.  را  میزان جابجایی هدفگیری شان  زود 
می کشید، به نیمه راه دیواره رسیده بود. رایگر حتمًا می بینه و وقتی دید، به اون تیراندازها می گه که بندازنش. 
جیمی تصمیم گرفت بفهمد که آیا غرور پیرمرد موجب حماقتش می شود یا نه. داد زد: »سر روبین، یه لحظه به 
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حرفم گوش کنید.«

سر روبین دستش را بلند کرد و تیراندازها کمان هایشان را پایین آوردند. »هر چی می خوای بگو شاه کش، اما 
کوتاهش کن.«

قایق از میان توده ی درهم برهمی از سنگ های شکسته می گذشت که جیمی داد زد: »راه بهتری برای حل این 
موضوع سراغ دارم... جنگ تن به تن. شما و من.«

»من امروز صبح به دنیا نیومدم، لنیستر.«

»نه، اما احتماالً امروز عصر بمیرید.« دست هایش را بلند کرد که همه دستبندها را ببینند. »زنجیر به دست باهاتون 
می جنگم. از چی می ترسید؟«

»از شما نه، سر. اگه دست خودم بود از هیچی بیشتر از این خوشم نمی اومد، اما دستور دارم که اگه امکانش باشه 
شما رو زنده برگردونم. کماندارها.« به آن ها عالمت داد. »بذارید. بکشید. رها...«

فاصله کمتر از شصت قدم بود. تیراندازها بعید بود خطا کنند، اما وقتی کمان های بلندشان را می کشیدند بارانی 
از خرده سنگ اطرافشان ریخت. سنگ های ریز روی عرشه ضرب گرفتند، به کالهخودها خوردند و به کنار پرت 
شدند، هر دو طرف دماغه به آب ریختند. کسانی که آن قدر عقل داشتند متوجه موضوع شوند، به باال نگاه کردند 
و درست همان موقع صخره ای به بزرگی گاو از باالی شیب ساحل رها شد. سر روبین با ترس داد کشید. سنگ 
نیم شکست و روی آن ها فرود آمد. تکه ی بزرگ تر  به دو  به دیواره برخورد کرد،  کمی در هوا غلت خورد، 
دکل را شکست، بادبان را پاره کرد، دو نفر از کمانداران را به رودخانه پرت کرد و ساق یکی از پاروزن ها را 
که حواسش به پاروی خودش بود له کرد. کشتی آن قدر سریع پر شدنش از آب شروع شد که معلوم بود تکه ی 
کوچک تر درست بدنه را سوراخ کرده. فریادهای مرد پاروزن از دیواره منعکس شد و کماندارها بین جریان آب 
با دستپاچگی به تقال افتاده بودند. از روی دست و پا زدنشان مشخص بود که هیچ کدام شنا بلد نیستند. جیمی 

خندید.

وقتی از مسیر فرعی خارج شدند، کشتی دیگر داشت بین گرداب ها و تکه درخت ها غرق می شد و جیمی لنیستر 
نتیجه گرفت خدایان لطف دارند. سر روبین و کماندارهای صد بار ملعونش راهپیمایی طوالنی خیسی تا ریورران 
در پیش داشتند و از آن دختر بدریخت درشت هیکل نیز خالص شده بود. نقشه ی خودم بهتر از این درنمی اومد. 

وقتی از این زنجیرها آزاد بشم...

سر کلیوس با فریاد خبر داد. وقتی جیمی به باال نگاه کرد، خیلی جلوتر از آن ها برین در باالی دیواره نفس 
می گرفت. وقتی آن ها مسیر پیچ رودخانه را دنبال می کردند، او عرض زمین را میان بر زده بود. خودش را از روی 
صخره پرت کرد و وقتی حالت شیرجه گرفت، تقریباً می شد گفت که وقار داشت. آرزوی اینکه سرش به سنگ 
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بخورد و بشکند، دور از لطافت بود. سر کلیوس زورق را به سمت او چرخاند. خوشبختانه جیمی هنوز پارویش را 
داشت. یه تاب حسابی وقتی که داره از آب باال میاد کافیه که از شرش خالص بشم.

به جایش دید که پارو را به خارج و روی آب دراز کرده. برین گرفت و جیمی او را به داخل کشید. وقتی به 
دختر کمک می کرد که سوار قایق شود، آب از موهایش ریخت و از لباس های خیسش چکه کرد، روی عرشه 
ابلهی هستی.  »تو ضعیفه ی  داره؟  امکان  می کرد  فکر  وقتی خیسه زشت تره، کی  برکه ی کوچکی جمع شد. 

می تونستیم بدون تو راهمون رو ادامه بدیم. به نظرم انتظار داری ازت تشکر کنم؟«

»من تشکرهای تو رو نمی خوام شاه کش. قسم خوردم که تو رو به سالمت به بارانداز پادشاه برسونم.«

»و واقعاً خیال داری حفظش کنی؟« جیمی شادترین لبخندش را تحویل داد. »یه شگفتی واقعی دیدیم.«

29

http://nymeria.mihanblog.com/


 

  30 

 

  كتلين شمشيرهايورش   فصل دوم 

  

  

  

  

  

  
  2فصل 

  كتلين
  م.م.استاركمترجم: 

  

هنگام تولد كتلين ، يك شواليه وقتي او راه  يك مالزم .ها خدمت كرده بود تمام عمرش به تالي 1سر دزموند گرل
او كت كوچولوي لرد هاستر تالي را ديد كه به يك . رفتن،سواركاري و شنا آموخت و يك فرمانده رزم در روز ازدواجش 

 .و حاال اون شاهد اينه كه به يك خائن تبديل شدم. زن جوان، بانوي يك لرد بلند مرتبه، مادر يك پادشاه تبديل شد

بان ريورران ناميد و حاال بر عهده ي او بود كه به جرم  ش ادمور هنگامي كه عازم جنگ بود سر دزموند را قلعهبرادر
دو مرد . عبوس2آتريدسوين. اش، سر دزموند پيشكار پدر كتلين را با خود آورد براي كم كردن ناراحتي .كت رسيدگي كند

هر كدام . رخ روي و شرمگين وآتريدس جدي ،الغر و غمگينسردزموند قوي هيكل، س. ايستادند و او را نگاه كردند
اونها زندگي خودشون رو فداي خدمت به پدرم كردن و كتلين با خستگي فكر كرد،  .منتظر بود تا ديگري سخن بگويد

 .من با اين رسوايي جوابشون رو دادم

                                           

1. Desmond Grell 

2.Utherydes Wayn  
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  كتلين شمشيرهايورش   فصل دوم 

وحشتناكه،  !ر بچه هاي بيچارهپس. برامون تعريف كرد 1استاد وايمن ...پسران شما«باالخره سر دزموند گفت: 
   ...وحشتناك اما

  » ...كنند اما همه ريورران با شما عزاداري مي .ما در غمو اندوه شما شريك هستيم بانوي من«آتريدس وين گفت: 

. ديوانگي يه مادر. ديوانگي ناشي از اندوه. اين اخبار بايد شما رو ديوانه كرده باشه«سر دزموند به ميان حرفش پريد: 
   »...دونستيد شما نمي. كنند مردها درك مي

دونستم كه  مي دونستم كه در حال انجام چه كاري بودم و  من مي. دونستم چرا مي«كتلين باصدايي استوار گفت: 
 .كنن كه در فراري دادن جيمي لنيستر با من هم دست بوديد اگه شما منو مجازات نكنين، مردم باور مي. خائنانه است

منو با همون زنجيراي شاهكش ببنديد . و خودم به تنهايي بايد پاسخگوي اون باشم اين كار شخص من و خود من بود،
  ».پذيرم، اگه اين چيزيه كه قراره اتفاق بيفته، و با افتخار اونها رو مي

 »تراربابم؟ غيرممكنه.براي مادر پادشاه؟ دخ« .كلمه آخر به نظر سردزموند بيچاره را بهت زده كرد» غل و زنجير؟!«

. دن كه تا زمان بازگشت سرادمور تو اقامتگاه خودشون حبس باشن احتماال،بانو رضايت مي«پيشكار آتريدس گفت: 
 »شدشون دعا كنند؟ مدتي تنها، تا براي پسران كشته

  ».اين كافيه .بازداشت در سلولي در برج. حبس، بله«سر دزموند گفت: 

  ».شايد كه تو اين روزهاي آخر باعث آرامشش بشم. اريد كه تو اقامتگاه پدرم باشهاگه قراره كه حبس بشم، بز«

اما گشت در  .شما هيچ كمبودي از بابت احترام و راحتي نخواهيد داشت. خيلي خب« .سردزموند لحظه اي تامل كرد
رد ادمور تو اقامتگاه لرد هاستر هر وقت خواستيد به سپت بريد اما غير از اون تا زمان بازگشت ل. شه قلعه از شمادريغ مي

 ».تالي بمونيد

                                           

1.Maester Vyman  
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. برادرش تا زماني كه پدرشان زنده بود لرد نمي شد، اما كتلين حرف او را اصالح نكرد» .هرطور كه شما بخوايد«
  ».دم كه تالشي براي فرار نكنم اگه الزمه برام مراقب بذاريد اما به شما قول مي«

اما آتريدس . بطور واضح از انجام دادن وظيفه ناخوشايندش راضي بود. ن دادسر دزموند به نشانه موافقت سري تكا
اون هم براي . عمل وحشتناكي انجام داديد بانوي من«اي توقف كرد،  بان لحظه با چشماني غمزده بعد از خروج قلعه

  ».و يا دست كم سرشوكه خود شاهكش روبرگردونند . رو براي تعقيب اونها فرستاده1سر دزموند سر رابين رايجر .هيچ

هر كاري كه از  به بازوي شمشير زنت قدرت بده، برين.2جنگجو دعا كرد:. كتلين كمتر از اين هم انتظار نداشت
  .آمد انجام داده بود و كاري جز اميدواري برايش باقي نمانده بود دستش برمي

داري كه خودش در آن متولد شده  فضايي كه توسط تخت بزرگ سايبان. وسايلش به خوابگاه پدرش منتقل شده بود
تر  پدرش به خواست خود به نيم طبقه پايين. ستونهايش به شكل قزل آالي جهنده تراشيده شده بود. بود احاطه شده بود

هايي را  توانست رودخانه از آنجا او مي بستر بيماريش در مقابل ايوان مثلث شكلي قرارداشت، كه. نقل مكان كرده بود
 .ر دوستشان داشتببيند كه آنقد

. به ايوان رفت و با يك دست روي نرده سنگي زمخت آنجا ايستاد. هنگامي كه كتلين واردشد لرد هاستر خواب بود
توانست تا فاصله زيادي از پايين دست  شد، و مي آرام ملحق مي4سريع به ردفورك3استون آن سوي نوك قلعه، تامبل

درآن لحظه . راه بيايد، به معني بازگشت سر رابين خواهدبود با بادباني راه اگر از سمت شرق يك كشتي. رودخانه راببيند
 .از خدايان تشكر كرد، و داخل برگشت تا كنار پدرش بنشيند. سطح آب خالي بود

داند كه او آنجاست يا نه و يا اينكه آيا حضور او براي پدرش آرامشي  توانست بگويد كه آيا پدرش مي كتلين نمي
 فكر كرد، اگه از جرم من با خبر بودي چي مي گفتي، پدر؟.داد ا نه. اما در كنار او بودن به كتلين تسلي ميخواهد داشت ي

                                           

1.Robin Ryger 

2.Warrior  يكي از هفت چهره خدا-   
3.Tumblestone  
4.RedFork  
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كردي و  كردي كه من كردم؟ يا تو هم منو محكوم مي اگر من و اليسا اسير دشمنات بوديم، توهم همونكاري رو مي
 دونستي؟ كارم رو ديوانگي مادرانه مي

اش  اين بو او را به ياد پسران از دست رفته. بويي سنگين، مطبوع و متعفن و چسبناك. بود بوي مرگ در اتاق پيچيده
او هنوز براي ند . جوي مالزم ند،سالخي شدند برن شيرين و ريكان كوچك كه به دست تيان گري. انداخت مي

 ...اما از دست دادن بچه هايش هم . خواست هميشه براي ند سوگوار باشد اومي. سوگواربود

 . و هولناكه . بيشتر با خودش بود تا با پدرش  به آرامي با خود زمزمه كرد: از دست دادن بچه خيلي ظالمانه

 1!باصدايي گرفته و دردآلود ناله كرد: تَنزي. چشمان لردهاستر باز شد

اما تنزي براي او اسم . كتلين عادت كرده بود كه پدرش او را با مادر و يا خواهرش اليسا اشتباه بگيرد. شناسه منو نمي
 . كت پدر. گفت: كتلينم. غريبي بود

 تنزي... آه، لطفاً... اون خون! ... منوعفوكن

آيا ممكن بود زني ديگر درزندگي پدرش وجود داشته باشد؟ يك دختر روستايي كه شايد در وقت جواني اغفال كرده 
كننده  فكري ناخوشايند و آشفتهآيا ممكن بود بعد از مرگ مادر در آغوش خدمتكار فاحشه اي آرامش يافته باشد؟ بود؟ 
خوايد دنبالش بفرستم؟ كجااين  تنزي كيه سرورم؟ مي«. ناگهان حس كرد كه به هيچ وجه پدرش را نشناخته است .بود

  »زنرو پيدا كنم؟ هنوز زنده است؟

تو بچه هاي ديگه اي خواهي داشت... «. دستش كورمال به دنبال دست او گشت» ده.مر«لرد هاستر ناله كرد:
 »زاده. هاي عزيز و اصيل بچه

زنه يا با منه يا اليسا  اون فراموش كرده كه ند مرده؟ هنوز داره با تنزي حرف ميكتلين فكر كرد، ؟ بچه هاي ديگه 
  يا مادرم؟

                                           

1.Tansy - اي از گياه معطر كاسني و هم نام دختر به معني گونه  
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همسر خوبي باش و خدايان بهت  «.... انگشت كتلين را چنگ زد. وقتي او سرفه كرد خلط گلويش خون آلود بود
ناخن . فشار ناگهاني درد، انگشتان لرد هاستر را محكمتر كرد» .آآآه ه ه ه. پسران اصيلزاده... پسران... دن بركت مي

 .صدا كشيد هايش در دست كتلين فرو رفت وجيغي بي

ه خشخاش آماده كند و به ارباب خود كمك كند تا آنرا فرو استاد وايمن شتابزده وارد شد تا شربت ديگري از شير
 . خيلي زود لرد هاستر تالي دوباره به خوابي عميق فرورفته بود. ببلعد

 »پرسيد، تنزي. مي داشت راجع به يه زن«كتلين گفت:

  . استاد وايمن با صورتي بي حالت به او نگاه كرد» تنزي؟«

هاي  زني از روستايي تو اين اطراف؟ شايد كسي در سال ر خدمتكاري،شناسيد؟دخت شما كسي رو به اين اسم مي«
 . سالهاي زيادي بود كه كتلين از ريوران رفته بود» گذشته؟

اگه چنين كسي تا بحال تو ريوران خدمت كرده باشه  .تونم پرس وجو كنم اگه شما بخواين مي.نه بانوي من«
كوچك معموال اسم دختراشون رو از نام گلها و گياهان  گفتيد تنزي؟ مردم. شناسه آتريدس وين مطمئناً مي

اي  هاي كهنه اومد ودنبال كفش اي بود كه سابقاً به قلعه مي يادم مياد بيوه«. رسيد استاد در فكر به نظر مي».گيرند مي
چين كنم، اسمش تنزي بود،يا شايدم پنسي؟ يه هم حاال كه بهش فكر مي. گشت كه نياز به تخت كفش نو داشتند مي

 ».امااون سالهاي زياديه كه ديگه نيومده. چيزي

  .آورد آن پيرزن را بخوبي بياد مي ».بود 1اسمش وايولت«كتلين گفت: 

كتلين، امامن نمي مونم. سر دزموند دستور دادن كه  بانوببخشيد،«استاد شرمنده به نظر مي رسيد. »اسمش اين بود؟«
 »با شما صحبت نكنيم مگه زماني كه وظايفمون اقتضا ميكنه.

                                           

1.Violet  
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دليل كوچكي براي  .توانست سر دزموند را سرزنش كند كتلين نمي ».پس شما بايد مطابق دستور ايشون عمل كنيد«
ترسيد كه ممكن است كتلين از احساس وفاداريي كه  ن مياعتماد به خود به سر دزموند داده بود، و بدون شك او از اي

با . كنند، براي انجام شرارتي ديگر در آينده استفاده كند احتماالً مردم همچنان نسبت به دختر اربابشان احساس مي
 حتي اگه براي مدتي كوتاه باشه.. حداقل من حاال از جنگ آزادمخودش گفت: 

نور خورشيد روي رودخانه ها مي . ي شانه انداخت و بار ديگر به سمت ايوان رفتبعد از رفتن استاد، ردايي پشمي رو
به  كرد. با دستش روي چشمانش سايه انداخت، درخشيد، سطح آبها را وقتي كه از كنار قلعه مي گذشتند زر اندود مي

اين معني بود كه اميدش هنوز اما هيچ چيزي نبودو هيچ چيز به . دنبال قايقي در دوردست و نگران از ديدن يكي از آنها
 زنده بود.

در اواخر بعدازظهر زاغي . تا آن هنگام كه پاهايش بخاطر ايستادن زياد درد گرفت تمام روز تا آغاز شب تماشا كرد
فكر كرد، بالهاي سياه،خبرهاي سياه در حالي كه . خانه پايين رفت با بالهاي بزرگ سياه به سمت پرنده وارد قلعه شد،

 . غي كه آمده بود و وحشتي را كه با خود آورده بود بخاطر آوردآخرين زا

استادوايمن سر شب براي رسيدگي به لرد تالي بازگشت وشام نسبتاً مختصري از نان، پنير و گوشت پخته شده به 
ل او كامالً مطمئن بود كه در طو. من با آتريدس وين صحبت كردم بانوي من«. همراه ترب كوهي براي كتلين آورد

  »خدمتش هرگز زني با نام تنزي تو ريورران نبوده

 خدايان رحم كنن، كشته شده؟» آيا جيمي دوباره دستگير شده؟. من ديدمش. امروز يه زاغ اومد«

 ».نه بانوي من،ما هيچ خبري از شاه كش نداريم«

 ».آروم كنيددلشوره هام رو . لطف كنيد! پس يه نبرد ديگه؟ ادمور به دردسر افتاده؟ يا راب؟ لطفاً

 .وايمن نگاهي سرسري به اطراف انداخت تا مطمئن شود كس ديگري در اتاق حضور ندارد »...بانوي من، من نبايد«
  ».آرامش در گدارها برقرارشده. لرد تايوين ريورلندز روترك كرده
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 »پس اين زاغ ازكجا اومده؟«

كرد، پاسخ  شغول كرده بودوازچشمان كتلين پرهيز مياستاد وايمن درحالي كه خود را با مالفه هاي تخت لرد هاستر م
 ».ازغرب«داد: 

 »خبر در مورد راب بود؟«

 »بله بانوي من.«باترديدگفت:

در مورد رابه؟ اون . بهم بگيد«. كرد اين را از رفتار استاد فهميد. داشت چيزي را مخفي مي ».يه چيزي درست نيست«
 .طفاً، بهم نگيد كه مردهل. نمرده باشه!خدايان رحم كنيدآسيب ديده؟ 

. رفت استاد وايمن اين رادرحالي گفت كه همچنان از نگاه او طفره مي ».زخمي شدن1اعالحضرت درحمله به كريگ«
  .اما نوشته كه جاي نگراني نيست و اميدواره كه به زودي برگردند

 »زخم؟چه جورزخمي؟چقدرجديه؟« -

 »اون نوشته جايي براي نگراني نيست.«

 »شه؟ از راب مراقبت مي .كنند ها منرو نگران مي زخمي  همه« -

 .من ترديد ندارم. استاد حاضر در كريگ به ايشون رسيدگي خواهند كرد. من از اين بابت مطمئنم

  اون كجا زخمي شد؟ -

داروها را جمع كرد و به سرعت خارج شد . بار ديگر . متأسفم. بانوي من، من دستور دارم كه با شما صحبت نكنم
خط باريكي از بزاق از . شيره خشخاش اثركرده بودو لرد هاستر در خواب عميقي فرورفته بود  .لين با پدرش تنها ماندكت

                                           

1.Crag  
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كتلين دستمالي كتاني برداشت و به نرمي آنرا پاك . كرد دهان بازش به پايين روان بود و بالشش را مرطوب مي  گوشه
زد كه كتلين به  او چنان به آرامي حرف مي»  منوببخش«كنان گفت:   وقتي كتلين او را لمس كرد،لرد هاستر ناله. كرد

  ...»خدايان رحم كنيد  ...خون  ....تنزي «توانست كلمات را بشنود.  زحمت مي

. خون.تر از آن كرده بود كه بتواند چيزي بگويد اگرچه معناي خاصي هم برايش نداشتند  كلماتش كتلين را آشفته
 شه؟ پدر، اون زن كي بوده ؟و باهاش چه كردي كه اينطور نيازمند بخشش هستي؟ وط مييعني همه چيز به خون مرب

آن شب كتلين خواب مشوشي داشت. تسخير شده  توسط روياهايي نامفهوم از فرزندانش آنكه گمشده وآنكه مرده 
چرابايد يه .اصيلزادههاي عزيز و بچه. بود. مدتي پس از طلوع آفتاب ،او با طنين كلمات پدر در گوشهايش بيدار شد

نميتوانست آن را ممكن بود به وسيله ي اون زن، تنزي پدر حروم زاده اي شده باشه؟ ؟... همچين چيزايي بگه؟مگراينكه
نه . اما نه پدرش. فهميد كه برادرش يك دوجين حرامزاده دارد شد اگر مي برادرش ادمور شايد؛ شگفت زده نمي. باور كند

  هرگز.. لرد هاستر تالي

لرد هاستر قبال هم او را با زد؟  ممكنه كه تنزي اسمي خودماني براي اليسا باشه؟ همانطور كه منو كت صدا مي
اليسا  پنج زاده.  فرزندان ِعزيز و اصيل تو بچه هاي ديگه اي خواهي داشت، او چنين گفت:   .خواهرش اشتباه گرفته بود

ولي در ريوران هرگز، جايي كه لرد هاستر   .سه بار در قدمگاه پادشاه دوبار در ايري و. بار سقط جنين را تجربه كرده بود
  ...مگه اينكه اون همون بار اول باردار بوده...  مگه. هيچوقتبراي دلداري دادن او در دسترس بود. 

ره او و خواهرش در يك روز ازدواج كردند و تحت سرپرستي پدرشان باقي ماندند تا شوهرهاي جديدشان بتوانند دوبا
ماهانه آنها در زمان مورد انتظار واقع نشد، خوشحالي اليسا از   هنگامي كه عادت بعدها،.به شورش رابرت ملحق شوند

شه و مال من وارث  پسر تو وارث وينترفل مي« . بابت پسراني كه او مطمئن بود هر دو در شكم دارند زايدالوصف بود
قطعاً اونها بيشتر از اينكه پسرخاله باشند، برادر  .مثل ند ِتو و لرد رابرت شن. آه، اونها بهترين دوست براي هم مي  .ايري

 .من ميدونم او خيلي خوشحال بود. شن هم مي
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كتلين هميشه بر اين تصور . اما خونريزي اليسا در زماني كوتاه بعد از آن اتفاق افتاد وهمه سرخوشي از او بيرون رفت
  .اما اگه اون باردار بوده... اهي به تأخير افتاده بودبود كه فقط عادت اليسا تنها مدتي كوت

او اولين باري را كه راب را به آغوش خواهرش داد را به ياد آورد، كوچك،سرخ روي ودر حال گريه كردن،اما حتي ان 
 .صورتش غرق اشك شد. به محض اينكه كتلين كودك را در آغوش خواهرش گذاشت. موقع هم قوي ،پرازشورزندگي

 . كودك را به آغوش كتلين بازگرداند وبا سرعت دور شد شتابان

ازدواج ...هاي ديگه رو توضيح بده هاي پدر و خيلي چيز تونه حرف اين مي. اي رو از دست داده باشه.. اگه او قبالً بچه
پيرمردي بدون   .پيرتر از پدرشان جان همان موقع هم مرد مسني بود، ريزي شده بود و اليسا و لرد ارن با عجله برنامه 

اش همراه با برندون استارك در قدمگاه پادشاه به قتل  برادرزاده. دو همسر اولش او را بدون فرزند گذاشته بودند  .وارث
خواست نسل خاندان ارن ادامه يابد، به  او درصورتي كه مي. ها مرده بود پسر عموي شجاعش در نبرد ناقوس  .رسيده بود

   .مسر جوان كه به بارور بودن مشهور بوده. يك همسر جوان نياز داشت

حسي از ترسي ناگزير او را . نورشده پايين آمد  ،تا باالي سر پدرش بايستد  هاي كم از پله ردايي پوشيد، كتلين ايستاد،
دونم كه تو چيكار كردي او ديگر آن عروس معصوم با ذهني مملو از آرزوها  پدر!  پدر من مي«اوگفت:   .در بر گرفت

توجان ارن رو وادار « آگاه به راه و رسم دنيا.  او زمزمه كرد:  .او يك بيوه بود،يك خائن، مادري داغدار، و آگاه. دنبو
هاي  ازدواج با اليسا قيمتي بود كه جان ارن براي در اختيار گرفتن شمشيرها و نيزه  .كردي كه با اليسا ازدواج كنه

  ». پرداخت خاندان تالي بايد مي

ها مغرور بودند و به نسبت به شرافتشان  ارين. نداشت كه ازدواج خواهرش چنان خالي از عشق بوده استهيچ تعجبي 
اما . سخت گير. لرد جان احتماالً با اليسا ازدواج كرد تا تاليها را مقيد به اهداف شورش كند و به اميد داشتن يك پسر

ي او گذاشته است. جان  خواسته قدم به خانه دار شده و نا ه لكهاين براي او دشوار بود كه زني را دوست بدارد ك احتماالً 
  . بدون شك مهربان بود، وظيفه شناس بله، اما اليسا به محبت نياز داشت



 

  39 

 

  كتلين شمشيرهايورش   فصل دوم 

اي براي خواهرش  كتلين قلم پر و كاغذ خواست و شروع به نوشتن نامه. روز بعد هنگامي كه روزه اش را باز كرد
رفت. اما عمدتاً از  باره برن و ريكان براي اليسا نوشت درحالي كه با لغات كلنجار مياو در .ها كرد اليسا در ويل ارين

  . پدرش نوشت

گه كه ديگر  استاد وايمن مي. حاال كه عمرش رو به پايانه، تمام فكر وذكر پدر در مورد اشتباهاتش در قبال توست
حاال . حاال وقتش رسيده كه پدر شمشير و سپر خودش رو زمين بذاره .جرأت نداره شيره خشخاش رو قويتر از اين بسازه

اون به   .كنم اين بخاطر توست  فكر مي. شه جنگه و تسليم نمي اون هنوز به شدت مي. زمان اونه كه به آرامش برسه
ها  رگ از شواليهاما مطمئناً گروهي بز. دونم مي. جنگ جاده بين ايري و ريورران رو ناامن كرده. بخشش تو نياز داره

و اگه نميتوني بيايي، نميخواهي كه دست كم . تونند تورو سالم از بين كوهستان ماه عبور بِدن؟ صدمرد و يا هزارنفر مي
خوايي  هر چي مي  .اي از سر عشق ومحبت؟ شايد كه اون در آرامش از دنيا بره اي بنويسي؟ چند كلمه براش نامه

  .شه عث آرامشش مياين با.  خونم من براش مي. بنويس

كرد كه انگار نامه  حتي هنگامي كه قلم پر را كنار گذاشت و درخواست موم براي مهر كردن نامه كرد،كتلين حس مي
استاد وايمن باور نداشت كه لرد هاستر به اندازه پرواز يك زاغ به ايري و . بسيار كوچك  و بسيار دير هنگام است

مردان خاندان تالي به   مشكل هرچه كه بود،. چه او قبالً هم بسيار از اينها گفته بود..گر. بازگشتش به ريورران زنده بماند
هنگامي كه نامه را به استاد وايمن سپرد، به سپت رفت و براي پدر آسماني به نيت پدرش   .شدند سادگي تسليم نمي

رگ اولين زاغ را به دنيا فرستاد. و شمعي روشن كرد، دومي را براي عجوزه،كسي كه به هنگام نگاه كردن از دروازه م
  . سومي را براي مادر روشن كرد،براي اليسا و تمام فرزنداني كه هر دو از دست داده بودند

اواخر آن روز هنگامي كه كتلين در كنار بستر لرد هاستر، قسمتي از كتابي را كه در دست داشت براي چندمين بار 
اما . با اكراه به سمت ايوان رفت . او ابتدا چنين فكر كرد. سر رابين. رها را شنيدخواند، سر و صدايي بلند و نواي شيپو مي

صداي . تر بشنود توانست سر وصداها را واضح اما در بيرون او مي. شد آن بيرون روي سطح رودخانه هيچ چيز ديده نمي
هاي مارپيچ كه به  ه سمت پلهكتلين راه خود را ب. ها و تك و توك صداي شادي تعداد زيادي اسب،جلنگ جلنگ زره

 .سر دزموند پشت بام رو برام قدغن نكردرفت با خود گفت،  همانطور كه باال مي. رفت بازكرد سمت سقف دژ مي
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ايستاده بودند كه  1اي گروهي از مردان در مقابل دروازه  .آمد صداها از سمت جناح دورتر قلعه، كنار دروازه اصلي مي
شان  با وزش باد پرچم. و در زمين هاي وراي دروازه ،چند صد سوار ايستاده بودند. رفت با شتاب و تكان باال مي

  ادمور  .با مشاهده قزل آالي جهنده ريورران،از سر آسودگي لرزيد. برافراشته شد

هنگام كه قلعه از سر و صداي تجديد ديدارها پر بعد از دوساعت بود كه ادمور مناسب ديد تا پيش كتلين بيايد. درآن 
 سه زاغ از پرنده خانه پرواز كرده بودند،  .گرفتند مردان،زنان و فرزنداني را كه ترك كرده بودند در آغوش مي بود وقتي كه
. را شسته بودموهايش   .كتلين آنها را از ايوان پدرش تماشا كرد. زدند شان هنگام بلندشدن به هوا ضربه مي بالهاي سياه

 .اما حتي پس از آن هم صبركردن دشوار بود ...لباسهايش را عوض كرده وخود را مهياي رسيدن برادرش ساخته بود

. هنگامي كه سرانجام صداهايي را از پشت در شنيد، نشست و دستهايش را روي دامن لباسش روي هم گذاشت
اگر به صورتش نگاه مي كرديد، هرگز متوجه .داركرده بود كههاي گل قرمزخشكيده،پوتين،ساقپوش وشنل ادمور را ل تكه

هاي ژوليده  هايي رنگ پريده، ريش باگونه او الغر و نحيف شده بود، نمي شدي كه او در نبردش پيروز شده است.
  . وچشماني بسيار روشن

 »نه گذشتند؟رسي. اتفاقي افتاده؟ لنيسترها ازرودخو ادمور، ناخوش به نظر مي«كتلين با نگراني گفت: 

قيافه   »...گرچه استنيس. اونهارو به عقب برگردوندم. 2لردتايوين،گرگوركلگان و آدام ماربرند . اونهارو عقب روندم«
 .درهم كشيد

 »استنيس؟ استنيس چي شده؟«

  هاش سوختند وارتشش پراكنده شدند. استنيس تو نبرد قدمگاه پادشاه شكست خورد. كشتي«ادمور با ناراحتي گفت: 

                                           

1. portcullis - در آويزان كشويى  ) در آهنى هاى قديم (در دژها و ارگ ،   
2.Addam Marbrand 
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او هنوز . توانست در ترس آشكار برادرش شريك شود اما كتلين نمي. خبر پيروزي لنيسترها ناراحت كننده بود
الي فوالد ِزره  بيرون زدن خون از البه  .اي كه در چادر رنلي لغزيد را داشت اش راجع به آن سايه هاي شبانه كابوس

  ».شد استنيس بيشتر از لرد تايوين دوست محسوب نمي«. گردنش را

دهانش به هم . دورن هم همينطور. تمام جنوب. از ادعاي جافري حمايت كرده گاردن هاي  .كني تو درك نمي«
    ».تو حق نداشتي .و تو مناسب ديدي كه شاه كش رو آزاد كني«. فشرده شد

بااين    .بود ضربه سختي بر اميدهاي راب گاردن هايصدايش آرام بود، گرچه اخبار  تن .من حق يه مادرو داشتم«
  .توانست در حال حاضر به آن بيانديشد وجود او نمي

و راب منو مسئول كرده بود تا اونو در امنيت  زنداني پادشاهت، حق نداشتي. اون اسير راب بود،« ادمور تكرار كرد:
  ».حفظ كنم

  ».اون به شمشيرش قسم خورده. كنه برين ازش محافظت مي«

 »اون زن؟«

 .»گردونه رسونه و آريا و سانسا رو به سالمت به ما برمي قدمگاه پادشاه مياون جيمي رو به «

 ».كنه سرسي هرگز اونارو ول نمي«

  ».سرسي نه. تيريون،  اون تو بار عام قسم خورده. شاهكش هم همينطور«

برين تو  اون فبل از اين كه.گن تو جنگ يه تبروسط سرش كاشتن مي. جن همينطور مال تخم. ارزشه قول جيمي بي«
  »البته اگه اصالً به اونجا برسه. .به قدمگاه پادشاه برسه مرده

اما اين قول برادرش بود كه . او جيمي را صد بار سوگند داده بودرحم باشن؟  تونند اينقدر بي خدايان مي» مرده؟«
  ..كتلين به آن اميد بسته بود
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من چند زاغ . خوام كه دوباره بگيرمش من مي و مسئوليت جيمي با من بود، «. ادمور به اضطراب او واقف نبود
 ».فرستادم

 »براي كيا؟چنتا؟«

چه از رودخونه و چه جاده، در راه ريورران تا . رسه پس پيام قطعا به دست لرد بولتون مي. سه پرنده«ادمور گفت: 
  ».مي بره هال هرناحتياج اونارو نزديك .قدمگاه پادشاه

ادمور ميدوني « وحشت صدايش را كلفت كرد وقتي گفت:  .اتاق را تيره وتاركردكلمه آخر به نظر فضاي » هال هرن«
 »چيكار كردي؟

نوشتم كه جيمي فرار كرده و براي دستگيري مجددش هزار سكه اژدها . اي نكردم من به نقش تو اشاره نترس،«
 ».جايزه تعيين كردم

او به نرمي گفت: . ناخواسته و ناغافل چشمانش راپركرد اشكهاي .برادرم يه احمقهكتلين نااميدانه فكركرد، . بد و بدتر
  »اگه اين يك فرار بوده و نه يك مبادله گروگان، ديگه چرا بايد لنيسترها دخترام رو به برين بدن؟!«

  » من از اين بابت مطمئن شدم. كنيم ما شاه كش رو دوباره دستگير مي  .كشه كار به اونجا نمي«

تا وقتي كه كسي دنبال دستگيري اونها نبود،  .بينم دخترانم رو نمي تنها چيزي روكه قطعي كردي اينه كه من ديگه«
ادمور،  «.كتلين ديگر نمي توانست ادامه دهد»... اما حاال. برين ممكن بود كه بتونه اونو سالم به قدمگاه پادشاه برسونه

حال لحنش   با اين.  يدرس اي كه به زودي به برادرش مي آن هم در قلعه. او حق نداشت كه دستوردهد ».تنهام بذار
» برو! برو!. ديگه چيزي ندارم كه بهت بگم  .هام تنها بذار برو و منو با پدر و غصه«گذاشت.  جايي براي بحث باقي نمي

.چشمانش را ببندد و به خواب رود و دعا كند كه هيچ رويايي نبيند خواست اين بود كه دراز بكشد، تمام چيزي كه مي
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  3فصل 

  آريا
  م.م.استاركمترجم: 

  

صداي  ،باريد باران به نرمي و ممتد مي و بود، داشت كه در پشت سرشان قرار هال هرنتيرگي ديوارهاي  آسمان به
  صورتهايشان جاري ميشد.  سم اسبانشان را خفه مي كرد و بر

 و از وسط بيشه ها ،را كه از ميان زمين هاي پراكنده  روستاييجاده اي  ،درياچهتاختند، دور از به شمال رو آنها 
  جويبارها عبور مي كرد دنبال كردند.

كه  يو سريع وا داشت تا هنگام پروا راهنمايي را به عهده گرفته بود. او اسب دزديش را به يورتمه اي بي »آريا«
را دنبال مي كردند. گرگها در دوردست با تمام توان او  »هات پاي«و  »جندري«. دافش فشرده تر شدنردرختان در اط

زد . آريا گاه به  . هيچ كس حرف نميرا بشنودپاي  هاتنفس هاي سخت و سنگين  مي توانستاو  زوزه مي كشيدند و
و  از او عقب نمانده باشندن شود كه آن دو پسر خيلي ئگاه از روي شانه نگاه سريعي به پشت سرش مي انداخت تا مطم

  اند يا نه.  نها تعقيب را شروع كردهمطمن شود كه آيا آ
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 »روس بولتون« يشخص اقامتگاهبل، يك نقشه و يك خنجر از صطسه اسب از ا اودانست.  . او ميدنبال ما ميان آنها
ن كجي«دزديده بود و يك نگهبان را در دروازه پشتي كشت. هنگامي كه خم شده بود تا سكه كهنه اي را بردارد كه 

. و بعد از آن قيل خواهد كردبود پيدا  غلطيدهرا درحالي كه در خون خود  او كسيده بود گلويش را بريد. اد اوبه  »هيگار
 خواهند كرد ورا جستجو  هال هرنو قال همه جا پر خواهد شد. آنها لرد بولتون را بيدار مي كنند و از باروها تا سردابهاي 

پنير از  نان واست. به همراه تعدادي شمشير از اسلحه خانه ،  قشه و خنجر گم شدهنحتما مي فهمند  آن زمان است كه
. بسته به اينكه از چه »آري« يا »ويسل« »نن«آشپزخانه ، يك شاگرد نانوا و يك شاگرد آهنگر و يك ساقي به نام 

  كسي سوال كنند. 

 آبله گوننرمش با زالو شخصا به دنبال آنها نخواهد آمد. روس بولتون در تخت خواهد ماند. گوشت  »دردفورد«لرد 
را رهبري خواهد  تعقيباحتماال  ،از افرادشيكي  »والتون«نرمش دستور مي دهد.  وار وشده است. با صداي زمزمه 

  يش مي بندد. هاساق پا هاو هميشه ب كه مي گويند. بخاطر ساقبندي »ساق فوالدي«كرد. كسي كه به او 

صامت مي  مي نامند. ديگران آنان را هنرپيشگان »دلير رفقاي« نيروهاش كه خود را ووارگو هوت لجن هم يا شايد 
پاي كساني كه او را  به خاطره عادت وارگو هوت در قطع دست و »پامردها«) و گاهي هم البته نه در حضورشاننامند. (

   .ناراحت مي كنند

هنوز  او  ، آريا فكر كرد مي كنه مونولتون پوستروس بومي كنند و بعدش رو قطع  هامونبگيرند دست و پا ومار هاگ
  در لباس پسر بچه پادو بود و باالي سينه روي قلبش نشان روس بولتون دوخته شده بود . مرد پوست كنده درد فورد. 

در  هال هرن با شدت از دروازه درخشش مشعلهايي كهه ك تقريباً انتظار داشتگاه كه به عقب مي نگريست  هر
 هال هرناما هيچ نبود.  ،را ببيند شتابان حركت ميكنند در باالي ديوارهاي عظيم و بلند آن يا ريزند ن ميدوردست بيرو

  گشت.  محوخاموش ماند تا زماني كه در تاريكي گم شد و پشت درختان 

يك  ه اندازه ب آنها را به خارج از جاده هدايت كرد، آريا اسبش را كنار كشيد و ،هنگامي كه از اولين رود عبور كردند
از ساحلي سنگي به باال خزيدند. آريا اميدوار باالخره  ، قبل از اينكهچهارم مايل مسير پيچ در پيچ رودخانه را دنبال كردند
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با  .آنها نمي توانستند در جاده بمانند ...هشميخود سگ داشته باشن اين باعث گم شدن رد ما  ها با كننده تعقيب هاگ ،بود
   .همه جاده ها همينطوره در كمينه، توه مرگ جاد تو :خودش گفت

رسيد هات  جندري و هات پاي در مورد تصميمش چيزي نپرسيدند. در هر صورت نقشه در دست او بود و به نظر مي
ن يا .كه آريا كشت ديده بودرا اون نگهباني  ترسيد. مي باشندپاي از آريا به اندازه مرداني كه ممكن بود در تعقيب آنها 

  ه.كار احمقانه اي بكن در عوض اينكه هر چي بگم عمل ميكنهاين طوري با خودش گفت كه از من بترسه خوبه 

سوار بر اسبي دزدي . جنگلي  نحيفدختري  .او تنها ده سال داشت دانست كه خودش بايد بيشتر بترسد. مي او
زماني كه اما به نوعي خود را آرام تر از  كنند.مي پاهايش را قطع  اشتياقتاريك در پيش رو و مرداني در پشت سر كه با 

 .يك شمشير به پشتش بسته بوداو  حس ميكرد. باران خون آن نگهبان را از انگشتانش شسته بود .بود  هال هرندر 
كرد زير لب زمزمه  .و آريا استارك نترس بود گرگ هادر تاريكي به مانند سايه هاي خاكستري كم فروغي پرسه ميزدند

واالر «همچنين كلمات جكن  و ،. به اوآموخته بود»سيريو فورل«كلماتي كه  ،برد از شمشير مي ترس عميق تر
  . »مورگوليس

اما آنها رداهاي مناسبي براي در امان  ،و دوباره شروع به باريدن كرد باران قطع شد و دوباره باريد سپس باز قطع شد
زير درختان به قدري تاريك بود  .سواري كنندآرام  بود كه پيوسته و آريا آنها را وا داشته ماندن از آب در اختيار داشتند.

ناهموار با ريشه هاي نيمه  مسير نرم و ، وسريع تر از آن پيش روند . هيچكدام از پسرها سوار كار نبودند ممكن نبودكه 
چاله هاي حاصل از رد  .عبور كردندديگر آنها از عرض جاده اي  .گول زننده بود خطرناك وو سنگهاي پنهان  فون ودم

هموار پستي و بلندي تپه هاي آنها را به او  اجتناب كرد.آريا از آن  ، اماپر شده بودبا گل و الي چرخ هاي عبوري 
ن بوته هاي تمشك و درختچه هاي درهم تنيده و در امتداد بستر آبكندهاي تند و تيز جايي كه شاخه ااز مي ،دهدايت كر

   .س هنگام عبور به صوريشان سيلي ميزدندهاي سنگين از برگ هاي خي

 انداختجندري را از روي زين  به سختي روي پشت خود سقوط كرد و ري روي گل ليز خورد وديك بار ماديان جن
ندري نمايان شد و دوباره از اسب باال جآن نگاه سرسخت در صورت  ند .دنه اسب هيچ كدام صدمه نديو اما نه سوار 

 گرگ برخورد كردند كه در حال غارت يك گوزن بودند هنگامي كه اسب هات پاي بوي آنها رابا سه  بعد كمي رفت.
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آماده شد تا از شكار خود  اما سومي سرش را بلند كرد و دندان نشان داد و ،گرگ هم  دو وگريخت  حس كرد رم كرد و

آنها با اسبهايشان عقب نشستند تا به حدي كه گرگ و  "نيشسوتا نتر ،آروم ،برو عقب": گفت  جندريآريا به  .دفاع كند
 بعد از سقوطكه  همانا چرخيد تا به دنبال هات پاي بروند. يخارج شدند. تنها آن زمان بود كه آر انضيافتش از ديدرسش

  با نا اميدي به زين چسبيده بود.  در ميان درختان، از اسب

باقي مانده از شده  ذغالرا به دقت از ميان توده هاي  دمسير خو ،از ميان يك روستاي سوخته گذشتند مدتي بعد آنها
رديفي از درخت  بهخانه هاي روستايي انتخاب كردند و از ميان استخوان هاي دوجين انسان سوخته عبور كردند كه 

وار براي درخواستي زمزمه  كرد خواندن دعاهاي سيب آويخته شده بودند. هنگامي كه هات پاي آنها را ديد شروع به 
اي بدون گوشت در لباسهاي خيس در حال پوسيدنشان ههمينطور تكرار مي كرد. آريا به باال به آن مرده رحم مادر كه 

و  »تيكلر« ،»عزيز دوردونهرف «، »پاليور«، »دانسن« " :و ادامه يافت  »سر گرگور«و دعاي خودش را خواند.  نگريست

به  "واالر مورگوليس"و آن را با عبارت  "» ملكه سرسي«، » ه جافريپادشا«، » سر مرين«، » سر ايلن«. »تازي«
را كه در پشت كمربندش فرو كرده بود لمس كرد. سپس خود را باال كشيد و يك سيب را  »جكين«پايان رساند. سكه 

  و ترشيده بود اما او همه آن را با كرم هايش خورد.  نرمشدند، چيد.  از ميان مرده هايي كه از زير آنها رد مي

نديدند.  آن روز ، روزي بدون طلوع بود. آسمان به آرامي در اطراف آنها روشنتر مي شد. آما آنها هرگز خورشيد را
ي . صنوبرهاي سرباز پوشش سبز غم انگيزنمنمك دوباره به دنيا بازگشتندها  به خاكستري تبديل شده بود. رنگ سياهي

  از همان موقع شروع به قهوه اي شدن كرده بودند.  رنگ پريدهبرتن داشتند. پهن برگ هاي خرمايي و طاليي 

آنها به اندازه كافي براي آب دادن به اسب ها و خوردن سريع صبحانه اي سرد توقف كردند. قرصي نان كه هات پاي 
  ز پنير زرد و سفت را دست به دست گرداندند. از آشپزخانه كش رفته بود را تكه تكه كردن و قطعه اي بزرگ ا

  "مي دوني كجا داريم ميريم؟"جندري از او پرسيد 

  

  "شمال"آريا گفت : 
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  "م طرف شماله؟وكد". نگريستاطراف به هات پاي نامطمئن 

  "اون طرف"او از پنير براي اشاره كردن استفاده كرد. 

  "اما خورشيد نيست . از كجا ميدوني؟"

  "طرف از درخت ها رشد مي كنند؟ اون سمت جنوبه هكه چطور معموالً روي ي نها. نگاه كاز روي خزه "

  است بداند. وخ جندري مي "تو شمال دنبال چي هستيم؟"

  "ترايدنت"

  آريا نقشه دزدي را باز كرد تا به آنها نشان دهد. 

   "دنبال كنيم تا به ريوران برسيم. اينجا. شوقتي به ترايدنت رسيديم فقط كافيه كه اونو رو به باالدست"

  "كه به رودخونه بچسبيم راهو گم نمي كنيم. تا وقتياما  ،طوالنيه راهي"انگشتش مسير را دنبال كرد. 

  "كدومشون ريورانه؟"هات پاي بروي نقشه پلك زد. 

 - استون و رد فورك تامبل –ريوران بصورت يك برج قلعه نقاشي شده بود كه در محل تالقي دو خط ممتد آبي 
  قرارداشت. 

   "نوشته ريوران"او به آن اشاره كرد.  "اونجا"

مثل اين بود كه او ادعا كرده باشد كه مي تواند روي  "تو ميتوني نوشته هارو بخوني؟"هات پاي با شگفتي پرسيد: 
  آب راه برود. 

   "به ريوران برسيم در امانيم. وقتي"يد سرتكان داد و گفت : ايبه نشانه ت
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   "واقعاً؟ چرا؟"

است بگويد اما لب خود را وخ اين چيزي بود كه مي .ستبراي اينكه ريوران قلعه پدربزرگ منه و برادرم راب آنجا

   "در امان خواهيم بود به شرطي كه به اونجا برسيم."گزيد و نقشه را جمع كرد. 

پاي باعث شد حس بدي داشته باشد. اما  . پنهان كردن حقيقت از هاتبازگشتروي زين  هفري بود كه بناو اولين 
به او اعتماد نداشت. جندري باخبر بود اما اين فرق داشت. جندري هم رازي براي خود داشت. گرچه  ،براي گفتن رازش

  به نظر مي رسيد كه حتي خودش نيز به آن آگاه نيست. 

داشت و هنگامي كه  ه يورتمه وا ميتا جايي كه جرأت داشت اسب ها را ب ،آن روز آريا حركتشان را سريعتر كرد
. در عين حال هرچه پيش مي رفتند پستي و بلندي اگرچه به ندرتزميني صاف و فراخ مي يافت ، چهارنعل مي تاختند.

و به تدريج آنها از باال  مي نمودندهاي زمين بيشتر ميشد. تپه ها بلند نبودند و شيب چنداني نداشتند. اما پايان ناپذير 
ها و  نهربستر  در امتداد ،در نهايت مسيرهاي پست را دنبال كردند و كي و پائين آمدن از ديگري خسته شدندرفتن از ي

  جايي كه درختان سايباني متراكم باالي سرشان ايجاد مي كردند. ،از ميان دره هاي مارپيچ و كم عمق و سرسبز

خود مسير طي شده را براي منحرف كردن رد كه را جلو مي فرستاد در حالي  گاه به گاه او جندري و هات پاي را 
خيلي  فكر كرددر حال جويدن لبش . ، تمام مدت گوش به زنگ اولين نشانه از  تعقيب شدن بود.پايشان باز مي گشت

ناگهان از لبه يك برآمدگي اشكال سياهي را ديد كه از رود گيرن.  ما خيلي كند پيش ميريم. اونا حتماً مارو مي ،كند
بولتون باشند كه در س دره اي در پشت سر آنها در حال عبور بودند. براي لحظه اي ترسيد كه آنها سواران رو واقع در

تعقيبشان هستند. اما وقتي دوباره نگاه كرد فهميد كه آنها دسته از گرگ ها هستند. او دست هايش را دور دهانش 
امي كه بزرگترين آنها سرش را باال آورد و زوزه كشيد، گرفت و به سمت آنها زوزه كشيد. آآآآآآههههههووووووو . هنگ

  بدن آريا به لرزه افتاد. 

گفت. و اينكه زين داخل  آنهابه او . كرد درد مي باسنشدر ميانه هاي روز هات پاي شروع به شكايت كردن كرد. 
   »ي اسب مي افتم.من خيلي خسته ام. دارم از رو«رانهايش را مي گزيد. به عالوه او بايد كمي مي خوابيد. 
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اگه اون از روي اسب بيافته به نظرت كي اونو اول پيدا ميكنه؟ گرگا يا هنرپيشگان «آريا به جندري نگاه كرد. 
  »تيزترهاونا  ي گرگا، شامه«جندري گفت: » صامت؟

دوباره هات پاي دهانش را گشود و سپس آن را بست. او از روي اسبش سقوط نكرد. بعد از مدت كوتاهي باران 
كم  حشروع به باريدن كرد. آنها همچنان بيشتر از يك نظر آفتاب را نديده بودند. هوا داشت سردتر مي شد و اشبا

  زدند.  پرسه مي دودآلودفروغي در ميان صنوبرها و زمين هاي لخت و سوخته 

ه اعتراض كند. او بطور شرايط جندري نيز تقريباً به بدي هات پاي شده بود. گرچه او كله شق تر از اين بوده ك
ناشيانه اي روي زين نشسته بود. با صورتي مصمم در زير آن موهاي سياه ژوليده. اما آريا مي توانست بگويد كه او 

  سواركار نبود. 

باخود فكر كرد. او از زماني كه به ياد مي آورد سواركاري كرده بود. هنگامي كه كوچك بود روي  بايد يادم مي موند.
 .اند راه رفته محله هاي فقيرنشينلد شهر بودند. و در وو بعد ها روي اسب ها. اما جندري و هات پاي متاسبچه ها 

داد اما سواري روي االغ آن هم به آهستگي در جاده  چهارپاهنگامي كه آنها را از بارنداز پادشاه برداشت به آنها  »يورن«
و سرزمين هاي سوخته چيز  وحشيو در جنگلهاي هدايت يك اسب تندر پشت يك گاري يك چيز بود و شاهي و

   .ديگري بود

نها آنها را رها كند. آتوانست  دانست اما نمي ريا اين را ميآ .توانست به تنهايي از وقت خود بهتر بهره ببرد او مي
تنها دوستان زنده اي كه برايش باقيمانده بود و اگر بخاطر او نبود آنها هنوز در امنيت  .گروه او بودند. دوستان او بودند

  شپزخانه ها .آهنگريش و هات پاي در آكوره در بودند. جندري عرق ريزان  هال هرن

بهشون  .هستم و خواهر پادشاه شمال »ند استارك«بگيرن بهشون ميگم كه من دختر  وراهنرپيشگان صامت م هاگ
  سيبي به جندري و هات پاي نرسونند.آميدم كه منو پيش برادرم ببرن و هيچ  دستور

چمدار برادرش بود اما او بازهم ر... لرد بولتون پمي كردنداگر هم باور حتي ممكن بود كه حرفش را باور نكنند. و  اآنه 
  را به وحشت مي انداخت. آريا 
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بضه شمشيري برد كه قسكوت باخود عهد كرد. دستش را به پشت به سمت در  بهشون اجازه نميدم كه مارو بگيرن.
  .اجازه نميدمجندري از اسلحه خانه دزديده بود. 

  مدند و خود را در كنار ساحل يك رودخانه يافتند . آيرون بنها از زير درخت آن بعد از ظهر آي ادر انته

باالدست رودخونه بريم. به كه بايد بكنيم اينه كه  كاريها ترايدنت. حاال تن"هات پاي جيغي از سر خوشي كشيد. 

  "ريبا رسيديم.قهمونجوري كه گفتي. ما ت

ود خانه در اثر باران طغيان كرده بود اما با اين وجود بود هم ر »فكر نكنم اين ترايدنت باشه «ريا لبش را گزيد. آ
  ن بود. آي عريض تر از لورد كه ترايدنت خيآد مي يارسيد. او به  نميهم فيت  »سي«ن به آعرض 

  »راه زيادي نيومديم.و ما هنوز «اين را به ديگران گفت.  »اين خيلي كوچيكتر از اونه كه ترايدنت باشه.«

. ما بايد راه زيادي داشتيم استراحت خيلي كمسواري كرديم و  روزوچرا اومديم. ما تمام «هات پاي پافشاري كرد. 
  .»اومده باشيم

  »ه نگاه به نقشه بندازيميباره بيايد دو« :جندري گفت

 اريا از اسب پياده شد ، نقشه را بيرون آورد و آن را گشود. باران روي پوستين چك چك مي كرد و رگه رگه پايين مي
شاره كرد درحالي كه پسرها از روي شانه اش بادقت ااو به جايي از نقشه  »ي همين ورا باشيم.يما بايد به جا«ريخت. 

كنار انگشتته. تو تقريباً لمسش  هال هرنولي اينكه تقريباً هيچي نيست. نگاه كن. «هات پاي گفت:  كردند. مي هنگا
  »كردي و ما تمام روز رو راه اومديم.

ما تا چند روز آينده به اونجا نميرسيم. اين بايد يه «آريا گفت. » چندين و چند مايل مونده تا ما به ترايدنت برسيم.«

  »"رودخونه ديگه باشه.

او به هات پاي چند خط آبي باريكتر نشان داد كه رسم كننده نقشه كشيده بود. نام هركدام با خطي خوش زير آنها 

  »اين احتماال همونه.» . ليتل ويلو«اينجا. اين يكي.  "ميدن"،  "گرين اپل"،  "دري"«نوشته شده بود. 
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جندري هم روي ترش كرده بود. » چيك نيست.اين به نظر من خيلي هم كو«هات پاي از خط به رودخانه نگاه كرد. 
  »اوني كه تو بهش اشاره مي كني به اون يكي ديگه ميريزه. ببين«

بيگ ويلو و بعدش ببين. بيگ ويلو به ترايدنت ميريزه. پس ما بايد پشت سر هم «آريا خوند.» . پس، بيگ ويلو«
ست. در صورتي كه اين ليتل ويلو نباشه و بجاش دنبالشون كنيم ولي مجبوريم كه به سمت پايين دست بريم نه باال د

  »اين يكي ، اينجا باشه...

  »ريپل دوون ريل«آريا خواند : 

  او خط را با انگشتش دنبال كرد. .» هال هرنببين، اين دور ميزنه و به سمت درياچه پايين ميره، به سمت «

  »نه، اونا حتماً مارو مي كشند.«چشمان هات پاي گشاد شد. 

  »ما بايد بدونيم«با لجوجانه ترين لحن گفت: » ما بايد بدونيم كه اين رودخونه اسمش چيه.«الم كرد: جندري اع

اين درست كه نقشه اسم هايي را كنار خط هاي آبي داشت، اما هيچ كس روي » خب ما نميدونيم.« آريا گفت: 
او اين چنين تصميم گرفت و نقشه را لوله » ما نه باالدست ميريم و نه پايين دست.«ساحل رودخانه اسمي ننوشته بود. 

  »ما ازش رد ميشيم و مثل سابق به سمت شمال ميريم.«كرد. 

  »اسب ها ميتونند شنا كنند؟ به نظر عميق مياد آري، چي ميشه اگه مار داشته باشه؟«هات پاي پرسيد : 

- شده باشيم... خزه روي درختا مطمئني كه ما به سمت شمال ميريم؟همه اين تپه ها... اگه منحرف«جندري پرسيد: 
«  

اون درخت تو سه طرفش خزه داره. و اون يكي اصالً نداره. ما احتماالً گم «او به يك درخت در نزديكي اشاره كرد. 
  »شديم و فقط داريم دور يه دايره مي چرخيم.



 

  52 

 

  آريا شمشيرهايورش    فصل سوم 

او به روي زين » جا بمونيد.ممكنه. اما من در هر صورت از رودخونه رد ميشم. شما مي تونيد بيايد يا اين«آريا گفت: 
سوار شد. آن دو را ناديده گرفت . اگر آنها قصد همراهي با او را نداشتند، مي توانستند به تنهايي ريوران را بيابند. گرچه 

  بيشتر محتمل بود كه هنرپيشگان صامت آنها را بيابند. 

جايي برسد كه به نظرش مي رسيد مسير امني  او مجبور شد نيم مايل در راستاي ساحل رودخانه براند تا در نهايت به
 -حال هر نامي كه داشت -براي عبور است. ولي حتي آن موقع نيز ماديانش براي ورود به آب بي ميل بود. رودخانه 

قهوه اي رنگ با جرياني تند بود و در عميقترين قسمتش در وسط، آب از شكم اسب رد شد. آب چكمه هايش را پر 
مدت با پاشنه هايش فشار مي آورد تا زماني كه در ساحل مقابل از آب بيرون آمد. در پشت سرش  كرد. اما او تمام

. برگشت تا چه خوبصداي چلپ و چلپ آب شنيد و صداي شيهه ي عصبي يك ماديان را. آنها به دنبالش آمدند. 
  تالش پسران براي عبور  را در  حالي كه چكه مي كردند، تماشا كند  .

  »نه نبود.«، به آنها گفت. »ت نبوداين ترايدن«

رودخانه بعدي كم عمقتر و براي عبور ساده تر بود. آن هم ترايدنت نبود و هيچ كدام براي عبور از آن با او مجادله 
  نكردند.

  هنگام غروب بود كه بار ديگر براي استراحت اسب ها توقف كردند و وعده ديگري از نان و پنير را شريك شدند.

دور شديم. ما بايد براي خودمون  هال هرنمن خيسم و سردمه. مطمئناً ما االن حسابي از «هات پاي اعتراض كرد: 
  » آتيش روشن كنيم.

اون  هات پاي كمي وارفت. آريا جندري را از گوشه چشم نگاه كرد.» نه«آريا و جندري هردو همزمان گفتند، 
اينگونه بود. او دلتنگش شد. در ميان برادرانش بيشتر از » وينترفل«در مثل وقتي كه جان ثابقاً همزمان با من گفت. 

  همه دلش براي جان اسنو تنگ شده بود.

  »من خسته ام آري، و ماتحتم ميسوزه. فكر مي كنم تاول زده.«هات پاي پرسيد. » دست كم ميتونيم بخوابيم؟«
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  » يد به راهمون ادامه بديم. بايد ادامه بديمبيشتر از اين نصيبت ميشه اگه دستگيرت كنند. ما با«آريا گفت: 

  »اما هوا تقريباً تاريك شده. تو حتي نميتوباني ماه رو ببيني.«

  »دوباره سوار اسباتون بشيد.«

پيمودند. آريا فشار خستگي را روي خود حس  همزمان با تاريك شدن هوا در اطرافشان ، آهسته و درمانده مسير را مي
هات پاي به خواب نياز داشت. اما آنها جرأت نداشتند. اگر مي خوابيدند ممكن بود وقتي چشمشان مي كرد. او به اندازه 

و » بيتر«، »رورگر«و » اورسوايك وفادار«، »شگول احمق«را باز كنند وارگوهوت را باالي سر خود ببينند. به همراه 
  و همه هيوالهايش.» آت«، »استفون«

مي جنبش گهواره شد و آريا حس كرد كه پلك هايش سنگين مي شود. پس از مدتي حركت اسب هايشان به نر
. او در سكوت بر سر من نمي تونم بخوابماجازه داد كه فقط براي لحظه اي بسته شوند و دوباره با سرعت آنها را گشود. 

دارد، در حالي كه  .بروي چشمهايش زد و آنها را به سختي ماليد تا بازشان نگاهمن نميتونم، من نميتونمخود فرياد زد.
  افسار را محكم چنگ زده بود و به اسبش لگد ميزد تا چها نعل برود.

 .و دوباره به راه رافتن ادامه دادند دوام داشت لحظاتياين تنها  د.اما ديگر نه خودش و نه اسبش توان راه رفتن نداشتن
  .نشدند بازچندان بسرعت  اين بار .چشمانش براي بار دوم بسته شد مدتي بعد بود كهتنها  و

دسته سرگل هاي نها را گشود خود را در حالي يافت كه از حركت ايستاده بودند و اسبش مشغول چرا از آوقتي دوباره 
  جندري در حال تكان دادن بازويش.  اي علف بود و

 .»خوابت برده بود« :به او گفت

  »من فقط داشتم به چشام استراحت ميدادم«
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ولي تا وقتي كه اسبت از حركت نايستاد  .اسبت تو يه دايره سرگردان بود دادي.ات مچشي به طوالناستراحت  پس«
بايد صداي جيغ شو  .دافتاو  رفتبه سمت يك شاخه درخت  ناوبه همين بديه. هات پاي هم  .نفهميدم كه خوابت برده

  ». حتي اونم بيدارت نكرد. الزمه كه بايستي و استراحت كني.شنيده باشي

  در حالت خميازه كشيدن اين را گفت.» ه اندازه تو مي تونم ادامه بدم.من ب«

ايستم . نگهباني اول با من . تو  دروغگو، اگه ميخايي يه احمق باشي به رفتن ادامه بده. اما من مي«جندري گفت: 
  »بخواب

  »هات پاي چي؟«

ميان ردا پيچيده بود و بر بستري از برگ جندري بهش اشاره كرد. هات پاي از همين حاال روي زمين بود. خود را در 
هاي نمناك به آرامي خر خر مي كرد. او يك برش از پنير در مشتش داشت اما به نظر مي رسيد در حين گاز زدن به آن 

  به خواب رفته است. 

اب آريا فهميد كه جدل بيهوده است. حق با جندري بود  با خودش فكر كرد كه هنرپيشگان صامت نيز نياز به خو
  داشتند. 

اميدوار بود كه درست باشد. آنقدر خسته بود كه برايش پايين آمدن از زين نيز مشكل مي نمود. اما يادش آمد كه بايد 
قبل از يافتن مكاني زير درخت راش، اسبش را ببندد. زمين سخت و نمناك بود. در اين فكر بود كه چقدر طول مي 

بخوابد. به همراه غذاي داغ و آتشي براي گرم كردنش. آخرين كاري كه قبل بستن كشد تا بتواند دوباره در تخت خواب 

سر گرگور، "چشمانش انجام داد اين بود كه شمشيرش را باز كرده بالش زير سرش كند. او خميازه كشان زمزه كرد : 

  "دانسن، پاليور، راف عزيزكرده ، تيكلر ... و تيكلر ... تازي...

بود. هنرپيشگان صامت در تعقيبشان بودند. دست كم چهار نفر. اليسي رنگ پريده و روياهايش خونين و خشن 
كه او هرگز اسمش » دورني«و مرد » ايگو«ساالر ترسناك دوتراكي به نام  تبردار سياه حيوان صفت اهل ايبن و آن اسب
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برهايي كه بر روي زين را نميدانست. پيوسته مي آمدند. با زره هاي زنگ زده و چرم هاي خيس و شمشير ها و ت
هايشان جلنگ جلنگ صدا مي دادند. آنها تصور مي كردند كه در تعقيب او هستند. اما او با تمام قطعيت عجيب روياها 

  مي دانست كه آنها در اشتباهند. او بود كه در تعقيبشان بود. 

ي كه از زير درختان در مقابلشان در خوابش او ديگر دختر كوچكي نبود . او يك گرگ بود. بزرگ جثه و قوي و هنگام
ظاهر شد و دندانهايش را در غرشي آرام و خشن آشكار ساخت، مجموعه اي از بوي تند ترس را از انسان و اسب به يك 
اندازه حس كرد. اسب اليسي عقب نشست و از وحشت جيغ كشيد و ديگران با زبان انسان ها بر سر هم فرياد مي 

بتوانند كاري انجام دهند از ميان باران و تاريكي ديگر گرگ ها يكجا بيرون ريختند. گروهي كشيدند. اما قبل از اينكه 
  بزرگ از آنها بودند. الغر، خيس و خاموش. 

نبرد كوتاه اما خونين بود. مرد پرمو در حين پرتاب تبرش پايين افتاد، مرد سياه در حال زه انداختن به كمانش مرد. و 
خواست كه بگريزد. برادران و خواهرانش او را دنبال كردند. بارها و بارها او را برگرداندند. از مرد رنگ پريده اليسي مي 

هر جهت به او نزديك شدند. پاهاي اسبش را گاز گرفتند. و هنگامي كه سوار سقوطي خورد كننده داشت، گلوي اورا 
ك از خواهرانش كوبيد و خودش يكي ديگر دريدند. تنها آن مردي كه زنگ آويخته بود مقاومت مي كرد. اسب بر سر ي

  از را با پنجه نقره اي خميده اش تقريباً دونيم كرد. درحالي كه  طنين زنگ موهايش به نرمي شنيده مي شد.

آريا سرشار از خشم، روي پشتش پريد و او را از پشت زين با سر پايين انداخت. حين پايين افتادن، آرواره هايش دور 
و دندانهايش از چرم و پارچه و پوست و گوشت نرم گذشت. وقتي به زمين رسيدند، تكاني وحشيانه  بازوي مرد قفل شد

به سرش داد و بازوي او را از شانه كند. شادمان آن را در دهانش عقب جلو كرد در حالي كه قطرات گرم و سرخ را در 
  پاشيد. ميان باران سرد و سياه به اطراف مي
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  4فصل 
  تيريون

  م.م.استاركمترجم: 

  

  فلزي كهنه از خواب بيدار شد.  لوالي غژ ژغبا صداي 

گرچه خام و خشن مي نمود.  .ش را بازيافته بوديحداقل صدا "؟كي اونجاست" :گفت گرفته و خشداريبا صداي 
بود؟ خيلي ضعيف  بيهوشمدت  چه بار ت. اينشزمان نداوقت و در مورد  حسيهيچ  »تيريون«و  تب داشتهنوز هم 

   "؟كي اونجاست" :ضعيف . اين بار دوباره اما بلندتر گفتخيلي خيلي بود. 

شعله شمعي بود كه در كنار  ازموجود  روشنايينفوز مي كرد اما در داخل اقامتگاه تنها  بازنور مشعل از ميان در 
  ت.  تختش قرار داش

ملكه  بهن به خود لرزيد. اينجا در قلعه ميگور هر خدمتكاري يوتير سمتش مي آيد،هنگامي كه ديد سايه اي به 
باشد كه فرستاده شده بود تا كاري را  »سرسي« مزدور ديگري از طرفو هر مالقات كننده اي مي توانست  وابسته بود 

 . به سرانجام برساند دوبده رآغاز ك »ر مندونس«كه 
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موقع «انداخت و با خنده گفت.  كوتولهنگاه دقيقي به صورت  ،مرد به محدوده روشنايي شمع وارد شدكه نگاه آ
   »؟، درستهاصالح صورتت رو زخمي كردي

روي آنچه  بر ،چشم آغاز و تا آرواره اش ادامه يافته بود يك  يانگشت تيريون به سمت زخم بزرگي رفت كه از باال
 بود.  نارسگرم و  لمسبراي هنوز  از بيني اش باقي مانده بود. گوشت تازه

 »با يه تيغ گنده و ترسناكآره، «

به پشت خطوط سخت صورتش شانه شده بود. او چكمه هاي  مستقيمموهاي سياه زغالي بران تازه شسته شده بود و 
به تن  مزين به قطعات نقره و ردايي از ابريشم سبز كمرنگ ده پوشيده و كمربند پهنيش هبلندي از چرم نرم و پراخت

رشته سبز درخشاني گلدوزي شده  با موربكه بصورت  مشتعلش زنجيري ي پشمي خاكستري . بر روي نيم تنهداشت
  قرار داشت.  ،بود

 ».فرستاده بودم... احتماال دو هفته پيش بود دنبالت«تيريون طلبكارانه از او پرسيد.  »كجا بودي؟«

 »داشتي ميمرديمن دو بار اينجا اومدم و توو « :سرباز مزدور گفت »ره.ت چهار روز پيش درست«

اما تيريون بي تفاوت بود. سرسي  به زبان مي آوردن را آنبايد  احتماالً »تالشش رو كرد عزيزمنمردم. گرچه خواهر «
  »ت؟  هون چيز زشت چيه روي سينا«. داشتبه آن باور راي كشتن او بود. با تمام وجود بپشت تالش سرمندون 

ت. حاال من پدر واالمقامبه دستور   نشان شواله شدنم. زنجير مشتعل سبزرنگ در زمينه خاكستري.«بران پوزخند زد. 
تيريون دستش را بر لبه تخت گذاشت و خود را كمي » . حواست باشه فراموش نكنيجنسر بران از بلك واتر هستم 

به «. چنين مي خواستاو اين  »من كسي بودم كه بهت قول شواليه شدن داده بودم يادته؟«كشيد. روي بالش ها باال 
هدر داده بود. انتقال پسرش از برج دست جهت تصاحب  . به هيچ وجه. لرد تايوين زماني كمي»پدر واالمقامت.فرمان 
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من نصف دماغم رو از دست «بود. رديگمي نيز پياو اين  بفهمندآن براي خود، پيامي بود كه همه مي توانستند آن را 
  »؟پدرم خودش تورو شواليه كرد«لحنش تند بود .  ».1و واقعاً خدايان بايد پاسخگوي اين باشن دادم و تو شواليه شدي.

گاردشاهي شواليه تقديس و به دست سپتون اعظم  رو زنده مونديم هاي باالبر برج تو نبردنه اون عده از ما كه «
 »باقي مونده بودند. اين كارتا از شمشير سفيدا براي  سهنصف روز وقتمون رو گرفت. چون فقط شديم. لعنتي 

اون حرومزاده خائن رو درست قبل از اينكه بتونه شمشيرشو وسط قلب  پادمي دونم. سر مندون تو نبرد كشته شد. «
 »كنه، تو رودخونه پرت كرد. ديگه كي مرده؟ فرومن 

فقط رفته. ردا طاليي ها ميگن كه اون از ترس جازده و تو در عوض حمله به محاصره تازي، نمرده «بران گفت: 
  »كننده ها رو رهبري كردي.

  يكي از ايده هاي نه چندان خوبم.

يك  ،هاي زخمش در هنگام اخم كردن به سختي كشيده مي شوند. با اشاره دست تيريون حس مي كرد كه بافت
كرده.  ه امتغذي كثافتنو با يه قارچ اشتباه گرفته . منو تو تاريكي نگه داشته و با خواهرم م«.صندلي به بران تعارف كرد

. به نصف چيزايي كه بهم ميگه اعتمادي ندارم. ازش »هكسترلي راك« به بزرگيپاد جوونك خوبيه. اما گره زبونش 
 »رو برام بياره و اون برگشت و گفت كه اون مرده »سر جكلين«خواستم 

 »اون و هزاران نفر ديگه« :گفتبران نشست و 

  .كرد بيشتر احساس مريضي مي »؟چطور« پرسيد:تيريون 

من شنيدم.  اونطوري كه ،برگردونند "قلعه سرخ"رو فرستاد تا پادشاه رو به » كتل بلك ها«خواهرت  .جنگ موقع«

 اونا سر راهخودشو  "هند آيرون"نصفشون تصميم گفتن كه باهاش برن.  ،داره ميره وقتي ردا طاليي ها ديدن كه اون
 وكنه  اونا رو ترقيببه خوبي تونسته بود  »واترباي «ن. اونا ميگن دمجبورشون كنه به ديوارا برگر و سعي كرد داد قرار

                                           

1 - the Gods havea deal to answer for 



 

  59 

 

  تيريون شمشيرهايورش    فصل چهارم 

پس از  ترسناك نبوده.كه برگردن كه يهو يكي يه نيزه وسط گردنش كاشته. بعد اون ديگه خيلي  شدنآماده  تقريباً
  »شتنش.اسب پايين كشيدند و ك

   »؟اصالً تو خطر بودخواهر زاده ام. جافري. «ديگر گه به گردن خواهرش سرسي افتاد.  دينيه 

 »بيشتر از عده اي و نه كمتر از خيلي ها نه«

  »زخمي برداشته؟ موهاش بهم ريخته؟ انگشت پاش كوفته شده؟ ناخنش شكسته؟ آسيبي ديده؟«

 »اونطور كه شنيدم نه«

 »اتفاق مي افته. كي االن فرمانده ردا طاليي هاست؟ن ودم كه ايببه سرسي هشدار داده «

  »سپرده »آدام ماربرند«خودش، يه شواليه به نام  غربيمرداي به يكي از  اونهارو واالمقامت پدرت«

در اكثر موارد ردا طاليي ها از اينكه يه خارجي فرماندشون شده عصبانين اما سر آدام ماربرند انتخاب هوشمندانه اي 
از دست  رو شهر ياو از اون دست مردايي بود كه ديگران دوست دارند ازشون پيروي كنند. من نگهبانا ،بود. مثل جيمي

 دادم. 

 ».دبگرده اما موفق نش »شاگا«من پاد رو فرستادم كه دنبال «

ن سوخته رو مردا »تيمت«جنگل شاهي هستند. به نظر مياد شاگا از اونجا خوشش اومده.  تو هنوز كالغ سنگي ها«
چال يه روز صبح با «برداشته بودند.  »استنيس«نائمي كه اونها بعد از جنگ از اردوگاه غبه خونه برگردوند. اونم با تمام 

درحالي كه  ،هاي پدرت اونها رو تعقيب كردند سرخجلو دروازه رودخانه  پيداش شد. اما ردا »گوش سياه«نيم دوجين 
  »اهالي شهر رو سرشون پشكل ريختند و خوشحالي مي كردند.
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بيهوش و در رويا به سر مي در اثر داروها در مدتي كه تيريون  .نمك نشناس ها، گوش سياه ها براي اونها مردند
ل جنگ برو پيش خواهرم. پسر عزيزش در خال«.چنگال هايشان را بيرون كشيده بودنديكي يكي  خويشاوندانشبرده. 

 »-وقتي كنه آزادرو » آاليا«كه بود هيچ آسيبي نديده، پس سرسي ديگه نيازي به گروگان نداره. اون قول داده 

 .»روز پيش انجام داده. بعد اينكه شالقش زد 9يا  8اون اينكارو «

 »شالق زده؟«تيريون بدون توجه به دردي كه در شانه اش تير كشيد به زور خود را باالتر كشاند. 

اونو به يه تيرك تو حياط بستند و شالقش زدند و بعدش اونو لخت و خون آلود كشون كشون از دروازه بيرون «
  »انداختند

براي  در عرض صورتش زخم به سختي كشيده شد و  .اون داشت خوندن و نوشتن ياد مي گرفتاحمقانه فكر كرد، 
دلنشين  چان دخترفاحشه بود. اين درست، اما آن كي حس كرد كه سرش از عصبانيت منفجر خواهد شد. آاليا لحظه اي

پوشش براي  كرا لمس نكرده بود. او بيش از ي بود كه او به ندرت ديده بود. تيريون هرگز او ي، شجاعت و بيگناه
چه قيمتي برايش دربرخواهد  شبي مباالتيش، او هرگز گمان نمي كرد كه اين نق درنبود.  »شي«مخفي نگاه داشتن 

با صداي  ».خواهد داشتبا آاليا  نهمون رفتاري رو داشته باشم  كه او »تامن«من به خواهرم قول دادم كه با «داشت. 
اما اگه نزنم،  »ساله رو شالق بزنم؟ 8چطور ميتونم يه بچه «به ياد آورد. حس كرد كه ممكن است باال بياورد.  بلند

    سرسي برنده ميشه.

اري. به محض اينكه ملكه فهميد كه آيرون هند مرده ، كتل بلك هارو دنبالش تو تامن رو ند: «بران بي پرده گفت
 »جرأت نه گفتن به اونها رو نداشت »رازبي«فرستاد و هيچ كس تو 

بلك ها قرار بود كه  كتل«. عالقه داشتتامن  به. او مي پذيرفت . بايدشدآسوده  و به همان اندازهاي ديگر. ضربه
 اندكي به بران ياد آوري كرد.با آزردگي  »طرف ما باشند.
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رو بهشون بدم. اما اين روزا ملكه  مال ما بودند تا زماني كه من مي تونستم در مقابل هر سكه ملكه ، دو سكه تو«
شواليه شدند. خدايان ميدونند واسه چي. هيچ كس نديده كه  جنگمثل من بعد  »آسفرايد«و  »آسني«نرخو باال برده. 

  .»اونا بجنگند

خيال مي . بهم خيانت كردند. دوستام تازيانه خوردن و بي آبرو شدن. منم خوابيدم اينجا و دارم مي پوسم مزدورام
استنيس رو تارومار  »رنلي« حاين راسته كه شب«كردم كه اين جنگ لعنتي رو مي برم. پيروزي يه همچين طعمي داره؟

 »كرده؟

يزه نل بود و مردايي كه گ افتاده تو كه ما ديديم پرچم هايباال بر، تنها چيزي  هاياز برج.«بران تبسمي ضعيفي كرد
هاشون رو مي انداختند تا فرار كنند. اما صدها نفر تو ميخانه ها و فاحشه خانه ها هستند كه برات تعريف مي كنند 

ي بودند دلنسپاه ر اول جزءريان استنيس از كخيلي از لش مي كشه.رو   يكي اون يا يكي چطور ديدند كه لرد رندلي اين
  »و درست لحظه اي كه اونو تو زره سبز درخشانش ديدن به سمتش برگشتن.

شد، تيريون  شد، بعد از شكستن محاصره  و پل كشتي ها ، پس از اينكه صورتش به نقشه كشيدن هايشبعد از همه 
. سر درآوردت از آن مرد مرده قرارگرفته بود. اگر حقيقتاً رنلي مرده. مورد ديگري كه مي خواس كتحت الشعاع ي

      »چطور فرار كرد؟ استنيس«

  
خليج نگه داشته بودند. وقتي اوضاع جنگ ناجور شد ، اونا كنار  توزنجير تو، بيرون  اونوراليسي هاش، ناوگانشون رو «

تا بتونند كشتند  ساحل خليج پهلو گرفتند و هر تعداد كه امكانش بود رو سوار كردند. در اون اواخر مردها همديگرو مي
 »سوار بشن.

  »مشغول چه كاري بوده؟ اونراب استارك چي؟ «
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لرد «رو مي سوزونند و پيش ميرن. پدرت اين  »داسكن ديل«اش دارش مسيرشون به سمت هتعدادي از گرگ«
دودل بودم. ميگن كه سرباز قابليه و تو چپاول و براي ملحق شده بهشون رو فرستاده تا ترتيبشونو بده. من  »تارلي

 »غارت دست و دلبازه.

  »تو فرمانده محافظان دست هستي. نه جاي تو اينجاست.«تصور از دست دادن بران خارج از تحمل بود. 

  »اي لعنتي خودشو داره.ظو اونم محاف دستهتو ديگه دست نيستي. پدرت « :بران بطور واضح يادآوري كرد

 »اومد؟چه باليي سر همه اون مردايي كه برام اجير كرده بودي «

 »رو داد و همه رو بيرون ريخت.هاپول باقي ما »كونسر « عموت،باالبر كشته شدند. هاي يه عده شون تو برج «

  »در مورد طال از دست دادي؟رو اين يعني كه تو ديگه اشتهات . چقدر مهربون«به تلخي گفت:  نتيريو

 »نه چندان«

 »من هنوز بهت نياز دارم. از سر مندون مور خبر داري؟چون اينطور كه به نظر مي رسه « . تيريون گفت:  »خوبه«

  »ميدونم كه بطور كامل غرق شده.«بران خنديد: 

خيلي كم  من« كرد. حس ميزخم را  را لمس كرد.او صورتش »من يه بدهي بزرگ بهش دارم اما چطور بپردازمش؟«
 ».از اون مرد مي دونم راستشو بخواي

 »ماهي داشت و ردايي سفيد پوشيده بود. ديگه چي ميخاي بدوني؟ يي شبيه چشمايچشما ناو«

چيزي كه او ميخاست اين بود كه ثابت كند سر مندون مزدور سرسي تنها  »همه چي، براي شروع «تيريون گفت: 
الشش را بكار مي گيرد كه مرد تمام ت كبلند به زبان آورد. در قلعه سرخ ي خيلي بوده اما جرأت نداشت آن را با صداي

  كه زيادي حرف مي زنند. و عنكبوت ها. هايي و پرنده داشتندزبانش را بسته نگاه دارد. ديوارها موش 
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كمك كن بلند شم. وقتشه به مالقات پدرم برم و بعد اين مدت « درگير  بود گفت:با مالفه رختخوابش درحالي كه 
  .»ميخام دوباره ديده بشم

 !»منظره قشنگيچه «بران مسخره كرد: 

هنوز تو بارنداز  »مارجري تايرل«شد.  زيبايي؟ صحبت چيه نصف يه دماغ اونم روي صورت يكي مثل من«
 »پادشاهه؟

غذا ميارن و به نام  »گاردن هاي«نه. داره مياد و البته شهر ديوانه وار عاشقش شده. تايرل ها دارن با خودشون از «

كي يهزاران نفر از مردان تايرل ها با رز طاليي كوچ.  1مارجري بزل و بخشش مي كنند. هر روز صدها نفر از وايني ها
ن دوخته شده، متكبرانه اين ور و اون ور مي رن و هيچ كدومشون به حساب خودشون شراب نمي وكه روي نيم تنه ش

مشون حاضرند عصمتشون رو تقديم هر جوون خامي بكنند كه يه رز طاليي روي خرند. شوهردار ، بيوه يا فاحشه ه
  »سينش باشه.

به كف اتاق لغزيد. پاهايش در  تيريون از روي تختاونا رو من تف ميندازن و تايرل هارو به شراب مهمون مي كنند.
تا با سر روي حصيرها سقوط نكند. زير وزنش لرزيدند. اتاق دور سرش چرخيد و او مجبور بود كه به بازوي برن بچسبد 

را همچون سگي بي دندان عصبي  پاين او  »پادريك پاين! كدوم جهنمي(هفت جهنمي) هستي؟ ...پاد«او فرياد زد: 
اورا ضعف خودش. اورا سر افكنده و شرمنده مي كرد و شرمندگي از خصوص  ه. تيريون از ضعف متنفر بود. ب كرد مي

 »اينجاپاد بيا « .مي ساخت خشمگين

  هنگامي كه ديد تيريون ايستاده و به بازوي بران چنگ زده، با دهان باز به آنها زل زد.  پسر دوان دوان آمد.

؟ بايد برم و استادو بيارم؟ آورد  خوابسرورم شما ايستاديد؟ اين يعني... شما... ميخايد براتون شراب بيارم؟ شراب «
  »تخت بمونيد.منظورم اينه كه ايشون گفتند شما بايد توي 

 »من خيلي وقته توي تخت موندم. برام لباس تميز بيار.«
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 »لباس؟«

توانست بفهمد. چطور مي شد كه اين پسر در جنگ آنچنان بي پروا و چاره ساز باشد و در ساير مواقع  تيريون نمي
تونم از اين سلول مي  اونوقتلباس. تونيك، نيم تنه ، شلوار و جوراب براي من. تا بپوشم. « :تكرار كرد اينقدر سردرگم؟

  .»خارج بشم

هر سه نفرشان براي پوشاندن لباس الزم بود. صرف نظر از چهره اش كه بسيار كريه شده بود، بدترين زخمش 
زخمي بود كه در محل اتصال شانه و بازويش قرارداشت. جايي كه زره اش با ضربه يك تير به زير بغلش فرو رفته بود. 

كرد از گوشت رنگ پريده خون و چرك تراوش مي كرد و هر حركتي  پانسمان را تعويض مي »نكنفر داستا«هرگاه كه 
 موجي از درد در بدنش ايجاد مي كرد. 

در نهايت نشست تا نيم شلوار را بپوشد و رداي خواب گشادي را برتن كند كه روي شانه هايش شل و وارفته مي 
به آن تكيه بزند، برن چكمه هايش را به زور پايش كرد.  دبود كه او بتوان پاد به دنبال يافتن عصاييكه نمود. در زماني 

مقدار كافي آن به همراه شراب با عسل شيرين شده بود را نيرومند سازد.  او يك فنجان شراب تابستاني نوشيد تا خود
  شيره خشخاش تا براي مدتي زخم هايش قابل تحمل شوند. 

گي مارپيچ نمي كرد.پايين آمدن از پله هاي س سرگيهدر و پايين رفتن احساس  با اين وجود در هنگام چرخاندن چفت
پايين مي رفت. در حين پايين رفتن يك دختر  دبود. دستي روي عصا و دستي روي شانه پا به رعشه انداختهپاهايش را 

زل زده باشد.  شبحينگار به خدمتكار در حال باال آمدن بود. با چشمان گشاد و سفيدش چنان به آنها خيره شده بود كه ا
  بدو و براي دوستات تعريف كن. .. و نگاه كن از هميشه زشتر شدهبلند شدهاز مرگ  كوتوله تيريون فكر كرد

و  عميق قلعه اي ديگر. احاطه شده توسط خندقي قلعه ميگور مستحكمترين محل در قلعه سرخ بود. قلعه اي در ميان
سر مرين « . هنگامي كه به پل متحرك رسيدند آن را براي شب باال كشيده بودند.پرشده بود رديف نيزه ها كه با بي آب
 ».بياريدپل را پايين « :دش در مقابل آن ايستاده بود. تيريون دستور داديبا زره رنگ پريده و رداي سف »ترنت

 .بود سرمرين هميشه گوش به فرمان ملكه ».بمونهشب باال  موقعفرمان ملكه است كه پل «
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 »دارم ملكه خوابيده و من با پدرم كار«

. نفر دوم از داده شدبود . سر مرين غرولند كنان دستور داد و پل معلق پايين  »لرد تايوين لنيستر«نام در جادويي 
هنگامي كه تيريون را ديد كه مانند  »سر آسموند كتل بلك«اهي در عرض خندق نگهباني ميداد  . ششواليه هاي گارد 

  »كنيد قوي تر شديد سرورم؟ احساس مي .«د، لبخند زد يبه سمت او مي آتلو تلو خوران اردك 

 »بمونم رخيلي زياد. نبرد بعدي كي هستش؟ به سختي ميتونم منتظ«

 :شود. او با خودش اعتراف كردوقتي او و پاد به پله هاي مارپيچ رسيدند فقط مي توانست با بي ميلي به آنها خيره 
  باال برم امن هيچ وقت نميتونم تنهايي از اون پله ه

را  كه در آن ساعت كسي آنجا نباشد تا او و اميد پشت اميدرا حمل كند.  غرورش را فرو برد و از بران خواست كه او
به باالي پله ها حمل مي شده.  در آغوش، يببيند و لبخند بزند و داستان كوتوله اي را تعريف كند كه مانند كودك

محوطه بيروني پر بود از چادرهاي معمولي و اعياني. چند جين از آنها. پادريك پاين هنگامي كه از ميان مسير پر پيچ و 
. براي همه جا »ردواين ها«و  »ها رووان«همچنين  و مردان تايرل ها« :خمي از ابريشم و كرباس عبور مي كردند گفت

اينجا  عروسيوي قلعه است. بعضي ها توي شهر اتاق گرفتن. تو مهمانخانه ها و همه جا. اونا براي نبود. منظورم ت
  »سرورم؟ اون شركت كنيد به اندازه كافي قدرت داريد كه در. پادشاه. شاه جافري ازدواجهستن . 

ازدواج اينو گفت. كمتر در مقايسه باجنگ، دست كم مي شه راجع به » .نميتونند منصرفم كنندراسوهاي حريص «
  محتمله كه كسي بخواهد دماغت رو ببره.

  

برج دست به شكل بي فروغي مي سوختند. مرد مقابل در رداي سرخ و  داره رچراغها هنوز در پشت پنجره هاي كرك
 كالهخود با تاج شير محافظان خاندان پدرش را برتن داشت. تيريون هردو آنها را مي شناخت و آنها نيز به محض

 .را ندارند چه او متوجه شد كه هيچكدام طاقت نگاه طوالني به صورت اورديدنش اجازه ورود دادند . گ
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 در داخل اتاق به سر آدام ماربرند برخوردند كه درحال پايين آمدن از پله هاي مارپيچ با سپر سينه اي پر زرق و برق و
  سياه و رداي طاليي نگهبانان شهر بود. 

  »بينم كه سرپا هستين. شنيده بودم...سرورم خوشحالم مي«

بشم.  جا بلند تي در مورد يه قبر كوچيك كه كندن؟ منم شنيدم. اما با توجه به شرايط به نظر اومد كه بهتره ازاشايع«
 »شنيدم كه فرمانده نگهبانان شهر شديد . بايد تبريك بگم يا تسليت؟

گذاشته. فقط نيرو روي دستم هار هزار و چهارصد نفر چ ،به گمونم هردوش. مرگ و ترك خدمت«سر آدام لبخند زد
ن كرده كه كسي غاما خواهر شما برام قد .مي دونند كه چطور ميخايم حقوق اين همه رو بديم »ليتل فينگر«و خدايان 

 »و مرخص كنم.ر

  »؟م مياياز پيش پدر« :. از او پرسيدسرسي هنوز نگرانه؟ جنگ تموم شده. كمكي از دست ردا طاليي ها برنمياد

نفر و چهارصد به گمونم وقتي از پيششون مي اومدم سرحال نبودند. لرد تايوين تصور مي كنند كه چهار هزار آره «
  »هنوز پيدا نشده. »تايرك«ن ويه مالزم بيش از نيازه. اما پسر عموت پيداكردنبراي 

بود. او در جريان شورش ناپديد شد. درست كمي بعد از اينكه با  »تايگت«تايرك يكي از پسران كوچكترين عمويش 
تنها او  و احتماالً نامزد كرد. كودك شيرخواري كه بر حسب اتفاق آخرين وارث خاندان هايفورد بود »ارمه سند«بانو 

منم نتونستم «. اعتراف كرد كه قبل از گرفته شدن از شير مادر بيوه شد. تيريون بود عروس در تاريخ هفت پادشاهي
  »پيداش كنم

يه آيرون هند دنبالش گشت. خواجه جرينگ جرينگ . «هميشگي خود گفت بران با صراحت »غذاي كرما شده. ناو«
  ». ولش كنيد قربان.شانس نداشتنو خوشگل رو در آورد اما بيشتر از ما  چاقكيسه 
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سط باشه بسيار مصمم هستن. ايشون اون خون وملرد تايوين وقتي پاي ه«سر آدام با تنفر  به مزدور نگاه كرد. 
ميتونيد پدرتون رو در « :رو به تيريون كرد و گفت» پسربچه رو پيدا ميكنند. مرده يا زنده و منم قراره كمكشون كنم

  »اقامتگاهشون پيدا كنيد.

  »فكر كنم بتونم راه رو پيدا كنم. .«ناقامتگاه متيريون باخود گفت. 

بار با تكيه بر توان خودش و شانه پاد باال رفت. بران در را برايش  پله هاي بيشتر رو به باال بود اما اين ،مسيرشان
گشود. لرد تايوين لنيستر زير پنجره نشسته بود و در زير نور چراغ روغني درحال نوشتن بود. با شنيدن صداي چفت 

  .ر گذاشتبه آرامي قلم پر را كنا»تيريون«چشمانش را باال آورد.  

لنگان  را روي عصا انداخت. شتيريون مشتش را از شانه پاد رها كرد و وزن »كه منو به ياد مياريد سرورم. خوشحالم«
  از همان ابتدا فهميد. چيز درست نيست.يه  .نزديكتر رفت

  »بهتره كه تا ما اينجا مشغوليم شما بيرون منتظر بمونيد. ريك.سر بران و پاد«لرد تايوين گفت:

در  .و روي پاشنه چرخيدند ندتعظيم كردو پاد اه بران به جناب دست كمي كمتر از گستاخي بود.  با اين وجود او نگ
سنگين چرخيد و پشت سرشان بسته شد و تيريون لنيستر با پدرش تنها ماند. با اينكه پنجره هاي اقامتگاه به روي شب 

  روغايي رو تحويلش داده؟سرسي چجور دشد.  بسته بود اما سرما درون اتاق حس مي

اش نيز جذاب بود. ريش  لرد كسترلي راك به باريك اندامي مردي بيست سال جوانتر از خود بود. حتي در تندخويي
اش را پوشانده بود. صورت قلمي ، سري طاس و دهاني سخت . زنجير طاليي دست را به  صاف طاليي روي گونه

به من بيشتر مي » زنجير برازنده ايه.«قالب شده بود. تيريون گفت: گردن داشت. انگشت هر دست در مچ دست بعدي 
  اومد. 

  »اس كه از بستر بيماريت بلند شدي؟ بهتره بشيني. عاقالنه«لرد تايوين حرف طعنه آميزش را ناديده گرفت. 
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ه سمت تيريون مي دانست كه پدرش تا چه حد از ضعف متنفر بود. ب» من از تو بستر بيماري بودن مريض شدم.«
عجب اقامتگاه مطبوعي داريد؟ باور مي كنيد ، زماني كه در حال مرگ بودم كسي منو به يه «نزديكترين صندلي رفت. 

  » سلول تاريك تو قلعه ميگور منتقل كرده باشه؟

قلعه سرخ با وجود مهمانان عروسي خيلي شلوغ شده. به محض اينكه پراكنده بشن يه شرايط بهتري برات فراهم «
  »يم.مي كن

  »ترجيح ميدم كه اين شرايط رو بپسندم. تاريخي براي اين عروسي بزرگ مشخص كرديد؟«

كنند. و همچنين در اولين روز از قرن جديد. اين مراسم  جافري و مارجري در اولين روز از سال جديد ازدواج مي«
  » منادي آغاز عصري جديده.

  »أسفانه من در اون روز برنامه ديگه اي دارم.آه چه بد. مت. «عصر جديد لنيسترهاتيريون فكر كرد. 

فقط اومدي اينجا تا از اقامتگاهت شكايت كني و شوخي هاي سخيف بكني؟ نامه هاي مهمي دارم كه بايد «
  »تمومشون كنم.

  »نامه هاي مهم. قطعاً همينطوره«

قاصدها. اين سرزنشاي كوچيك من بعضي جنگ هارو با شمشير و نيزه مي شه پيروز شد و بعضي ديگه رو با قلم و «
بهم اجازه ميداد از اقامتگاهت بازديد مي كردم. موقعي كه به » استاد باالبار«رو به دل نگير تيريون. من هر وقت كه 

  »چرا استاد باالبار رو مرخص كردي؟ «او انگشتانش را زير چانه اش حائل كرد. » نظر مي رسيد داري ميميري.

  »استاد فرانكن خيلي براي بيهوش نگه داشتنم مصمم نيست.«خت. تيريون شانه باال اندا

باالبار در بين همراهان لرد ردواين به شهر اومده. گفته ميشه يه شفادهنده با استعداده. يه جورايي خواست سرسي «
  »بود كه اون از تو مراقبت كنه. اون خيلي نگران زندگي تو بود.
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  »قطعا به همين دليل بود كه اون هرگز از كنار تختم تكون نخورد.. «بمونممنظورت اينه كه نگران بود كه زنده 

گستاخ نباش. سرسي يه ازدواج سلطنتي رو بايد اداره كنه. من دارم يه جنگو هدايت مي كنم و تو حداقل دو هفته «
  »است كه خطر رو گذروندي.

گرچه زخم كامالً «رنگش مصمم بود. لرد تايوين صورت از ريخت افتاده پسرش را بررسي كرد. چشمان سبز كم
  »مخوفه. بهت اطمينان ميدم. دچار چجور جنوني شدي؟

دشمن با يه دژكوب پشت دروازه ها بود . اگر جيمي شكست محاصره رو رهبري مي كرد اون رو شجاعت مي «
  »دونستيد.

رو كه تورو زخمي كردو جيمي اونقدر احمق نبود كه كالهخودشو وسط نبرد از سرش دربياره. مطمئنم كه مردي «
  »كشتي.

اوه! اون بي وجدان قطعا مرده. گرچه كار پادريك پاين بود. كه سر مندون رو كشت، انداختش توو رودخونه تا از «
  »وزن زره اش غرق بشه.

گرچه دشمن واقعي سر مندون نبود. هيچ دليلي »يه دشمن مرده هميشه لذت بخشه«تيريون با سرخوشي گفت: 
سرسي . و باور دارم كه خود دست رو هم ميشناسماو مرگ تيريون را بخواهد. او فقط يه آلت دست بود  وجود نداشت كه

. اما بدون مدرك لرد تايوين هرگز به چنين به سر مندون گفته بود كه از زنده نموندن من تو جنگ مطمئن بشه
يد بيرون درحال جنگيدن با لرد استنيس يا چرا شما اينجا توي شهر هستيد پدر؟ نبا«اتهاماتي توجه نمي كرد. پرسيد: 

  .و هرچه زودتر بهتر» راب استارك يا هركي باشيد؟

كمبود كشتي داريم. مشكلي » دراگون استون«تا زماني كه لرد ردواين ناوگانش رو توسعه بده ما براي محاصره «
تو غربه اما يه لشكر بزرگ از  نيست. استنيس براتيون در بلك واتر كارش تموم شد. همينطور استارك. پسره هنوز

پيش ميرن. من لرد تارلي رو براي » داسكنديل«دارن به سمت » رابت گالور«و » هلمن تالهارت«شمالي ها به رهبري 
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هم داره از جاده شاهي باال مياد تا مسير تداركاتشون رو قطع كنه. » سر گرگور«مقابله باهاشون فرستادم. اين وسط 
  »سوم از نيروي استارك ها بين اونا گير مي افتن. تالهارت و گالور و يك

  .هيچي تو داسكنديل ارزش چنين ريسكي رو نداره. باالخره گرگ جوون دچار اشتباهي بزرگ شده» داسكنديل؟«

اين چيزي نيست كه نياز باشه بابتش خودتو به زحمت بندازي. صورتت به رنگ پريده گي مرگه و خون داره از «
  »مي كنه. هرچي ميخايي بگو و برگرد به تختتپانسمان زخمت نشت 

چيزي بيشتر از اوني احساسي سرد و سخت در گلويش حس مي كرد. او چه مي خواست؟  "چيزي كه من ميخام... "
  كه بتوني بهم بدي پدر. 

  »شده هال هرنلرد » ليتل فينگر«پاد بهم گفته كه «

» لرد بيليش«مي داره، يه مقام توخالي به حساب مياد.  تا زماني كه روس بولتن قلعه رو براي راب استارك نگه«
همچنين خواهان افتخار بود. اون در مورد اتحاد با تايرل ها خدمات خوبي برامون انجام داد. يه لنيستر قرضاش رو ادا 

ي به حساب اتحاد با تايرل ها در اصل ايده تيريون بود. اما به نظر ميرسيد در حال حاضر اشاره به آن گستاخ» ميكنه.
  مي آمد. 

ليتل فينگر هيچ كاري رو بدون دليل «او هشدار داد. » اين مقام اونقدرها كه شما تصور مي كنيد  توخالي نيست.«
  »انجام نميده... اما بزار هرچي ميخاد پيش بياد. به گمونم چيزي در مورد اداي قرض گفتيد. 

  »خايي؟ سرزمين، قلعه، شغل و مقام؟و تو پاداش خودت رو ميخايي درسته؟ خوب. چي از من مي«

  »كمي قدرداني واسه شروع خوبه.«

بازيگرا و ميمونا به تشويق نياز دارند. و ايريس هم همينطور. تو «لرد تايوين بدون پلك زدن به او خيره شده بود. 
هيچ كس منكر نقش كاري رو انجام دادي كه بهت دستور داده شده بود و مطمئنم در حد توانت اونو خوب انجام دادي. 

  »و اثري كه داشتي نيست.
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من شهر لعنتيتون رو نجات دادم. از « آنچه از سوراخ بيني تيريون باقي مانده بود گشاد شد.» نقشي كه من داشتم؟«
  »نگاه من اينطوريه.

، رووان، تصور بيشتر مردم اينه كه حمله ارتش من از جناح  به لرد استنيس مسير نبرد رو تغيير داد. لرد تايرل«
» پايرومنس ها«ردواين و تارلي هم شجاعانه جنگيدند و به من گفته شده كه اين فكر خواهرت سرسي بوده كه از 

  »خواسته بوده كه آتش مهارنشدني رو بسازند كه ناوگان براتيون هارو نابود كرد.

انست تلخي كالمش را مخفي تيريون نميتو» و اين وسط من فقط داشتم موهاي دماغم رو كوتاه مي كردم. درسته؟«
  كند. 

زنجير تو حركت هوشمندانه اي بود. و براي پيروزيمون خيلي حياتي بود. اين چيزيه كه ميخايي بشنوي؟ و به من «
» ميرسال«هم تشكر كنيم. ممكنه خوشحال بشي اگه بدوني كه » دورني ها«گفته شده كه ما بايد از تو بخاطر اتحاد با 

پيدا » پرنس آريان«نوشته كه ميرسال عالقه شديدي به » سر ايريس آوكهارت«رسيده. » پيرسان اس«به سالمتي به 
شيفتش شده. من ايده دادن گروگان به خاندان مارتل رو دوست ندارم اما گمون كنم راه » پرنس تريستان«كرده و 

  »ديگه اي نبود.

پرنس «ورا هم جزو معامله بود. مگه اينكه و يك صندلي از ش«تيريون گفت: » ما گروگان خودمونو خواهيم داشت.«
  »براي تصاحبش يه لشكر باخودش بياره. اون خودش رو تحت كنترل ما درمياره.» دورن

تو خونخواهي رو هم بهش وعده «لرد تايوين گفت: » يه صندلي تو شورا تنها چيزيه كه مارتل براي تصاحبش مياد؟«
  »كردي.

  »من عدالت رو بهش وعده دادم«

  »ميخايي صداش كن اما به خون ختم ميشه. هرچي «
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تيريون » چيزي كه هيچ كمبودي از بابتش نداريم. درسته؟ موقع جنگ من وسط دريايي از خون دست و پا زدم.«
انس گرفتيد كه نميتونيد ازش دل » گرگور كلگان«يا اينكه شما چنان به «دليلي نديد كه به اصل مطلب نپردازد. 

  »بكنيد؟

بري خودش رو داره. همونطور كه برادرش داشت. هر فرمانده يه وقتايي به يه هيوال نياز داره. ..اين سر گرگور كار«
  » يه درسيه كه به نظر اونو يادگرفتي. اينو ميشه از روي اون كوهنشينات و سر بران فهميد.

جنگلها پر از «يش از بقيه. تيريون به چشم سوخته تيمت و تبر شاگا و گردنبند گوشهاي بريده چال فكر كرد. و بران ب
  »و كوچه هاي تاريك هم همينطور. «به پدرش يادآوري كرد. » هيوالست.

  »درسته. شايد سگهاي ديگه هم بتونند شكار كنند. من در موردش فكر ميكنم. اگه مطلب ديگه اي نيست....«

ش را براي لحظه اي بست تا تيريون روي پاهاي متزلزلش ايستاد و چشمان»شما نامه هاي مهمي دارين. بله«...
موجي از سرگيجه عبور كند. و با قدمهاي لرزان به سمت در رفت. او مي توانست تصور كند كه قدم هاي دوم و سوم را 

  نيز بايد برداشته باشد اما در عوض برگشت. 

راك رو  شما پرسيديد من چي ميخام.؟ بهتون ميگم كه چي ميخام. من چيزي رو ميخام كه حقمه. من كسترلي«
  »ميخام.

  »حق قانوني برادر بزرگترت؟«دهان پدرش به سختي تكان خورد. 

شواليه هاي گارد شاهي نمي تونن ازدواج كنند، صاحب فرزند بشن يا ارباب سرزميني باشن. اينو بهتر از من «
هرگز حتي يك بار هم ميدونيد. روزي كه جيمي رداي سفيد به تن كرد، ادعاش بر كسترلي راكو كنار گذاشت اما شما 

بهش اشاره نكرديد. اون زمان گذشته. من ميخام كه مقابل مملكت بايستيد و من رو به عنوان پسر و وارث قانوني 
  »خودتون معرفي كنيد.

  چشمان لرد تايوين سبز كمرنگ با رگه هاي طاليي بود. و به يك اندازه درخشان و بي رحم مي نمود.
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  » هرگز«يكنواخت و لحن سرد و مرده اي بيان داشت. و بعد از آن آن را با صداي » كسترلي راك«

  آن كلمه در ميانشان معلق ماند. عظيم، برنده و زهرآلود.

من جواب رو قبل از اينكه بپرسم ميدونستم. هجده ساله. از وقتي كه جيمي به گارد شاهي  تيريون با خود گفت،
او خودش را » چرا؟.« ودم. بايد ميدونستم. از اول بايد مي دونستمملحق شد، و من هرگز به اين موضوع اشاره نكرده ب

  وادار به پرسيدن كرد. گرچه ميدانست از اين پرسش پشيمان خواهد شد.

تو مي پرسي چرا؟ تويي كه براي دنيا اومدن مادرت رو كشتي؟ تو يه ناقص الخلقه اي. منحرف، سركش. يه موجود «
بي تدبير.از وقتي كه نتونستم ثابت كنم كه تو پسر من نيستي، قوانين انساني به تو كوچيك حسود و پر از كينه. هرزه و 

حق داده كه اسم منو حمل كني و رنگ و آب منو داشته باشي. براي تحقيرم خدايان محكومم كردن كه راه رفتن مثل 
ال پدرم بود و قبل از اون مال اردكت رو تماشا كنم، درحالي كه اون نشان پر افتخار شير رو به تن داري. نشاني كه م

پدرش. اما نه هيچ يك از خدايان و نه هيچ يك از انسانها نمي تونند منو وادار كنند كه اجازه بدم تو كسترلي راك رو به 
  »فاحشه خونه خودت تبديل كني.

ن تلخي از همه چيز آشكار شد. در يك لحظه تيريون همه چيز را فهميد. اينكه سرچشمه اي» فاحشه خونه خودم؟«
  »سرسي در مورد آاليايا بهت گفته«كجاست. او دندانهايش را بر هم فشرد و گفت: 

اسمش اينه؟ اعتراف مي كنم كه اسم همه فاحشه هات يادم نمونده. اوني كه وقتي يه پسربچه بودي باهاش ازدواج «
  » كردي كي بود؟

  »تايشا«تيريون جسورانه بيرون پراند. 

  »مي اومد؟» گرين فورك«ا در و اون كه دنبال كمپ م«

  .را به زبان بياورد» شي«هرگز نميخواست در حضور او نام » چه اهميتي برات داره؟«پرسيد: 
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  »هيچ اهميتي برام نداره. به همون اندازه كه برام مهم نيست زنده اند يا مرده.«

  اين يك سوال نبود.» اين تو بودي كه آاليا رو شالق زدي«

  »دروغ گفته؟«صداي لرد تايوين از يخ سردتر بود. »چطور نوه هاي من رو تهديد كردي. خواهرت بهم گفت كه«

من تهديشون كردم. بله. براي اينكه آاليا در امان بمونه. تا كتل بلك ها باهاش «تيريون نميخواست كه انكار كند. 
  »بدرفتاري نكنند.

  »دت رو تهديد كردي؟ اين راهشه؟واسه حفظ نجابت يه هرزه تو همخونهاي خودت، خويشاونداي خو« 

تو بودي كه به من ياد دادي كه يه تهديد مناسب بيشتر از يه ضربه تأثير ميزاره. نه اينكه جافري منو چند صد باز «
به سختي تهديد نكرد. اگر اونقدر عصباني هستي كه ديگران رو شالق بزني. با اون شروع كن. اما تامن... چرا بايد به 

  »ونم؟ اون پسر خوبيه و همخون منهتامن آسيب برس

  »همونطور كه مادرت بود.«

برگرد به تختت تيريون و ديگه راجع به حقت در مورد «لرد تايوين ناگهان به روي پسر كوتوله خود قد كشيد. 
كسترلي راك با من حرف نزن. تو پاداش خودت رو خواهي گرفت. اما پاداشي كه از نظر من مناسب خدمتي كه انجام 
دادي و جايگاهي كه داري باشه و ديگه اشتباه نكن. آخرين باريه كه اجازه ميدم چنين ننگي رو براي خاندان لنيستر به 

  »بار بياري. ديگه هيچ كاري با فاحشه ها نخواهي داشت. نفر بعدي رو كه تو تختت پيدا كنم دار ميزنم.
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  5فصل 
  داووس

  م.م.استاركمترجم: 

  

براي مدتي طوالني كشتي را تماشا كرد كه بزرگ و بزرگتر مي شد. در تالش براي اينكه تصميم بگيرد آيا به زودي 
بود كه به غار خود نجات مي يافت يا مي مرد. مردن آسانتر خواهد بود. او مي دانست. تنها كاري كه بايد مي كرد اين 

بخزد و به عبور كشتي بي اعتنا باشد و مرگ او را خواهد يافت. تب در چند روز گذشته درونش را سوزانده و دچار اسهال 
 . خيلي زود تموم ميشه.شده و سبب شده بود كه در خواب هاي ناآرامش دچار لرز شود. هر روز خود را ضعيفتر مي يافت

  به جانش افتاده بود. تكرار اين جمله مانند خوره

اگر تب او را نمي كشت، تشنگي قطعاً اين كار را مي كرد. آنجا هيچ آب شربي نداشت. مگر باران هاي گاه به گاهي 
كه در چاله ها و سوراخهاي صخره جمع مي شد. همين سه روز پيش بود (شايد چهار روز. روي صخره اش نگه داشتن 

ش به خشكي استخواني كهنه شدند. و منظره خليج مواج سبز و خاكستري در هاي حساب روزها مشكل بود) كه حوضچه
شد. يك بار او شروع به نوشيدن آب دريا كرد. به سرعت به انتهاي كارش نزديك  اطرافش به تدريج تحمل ناپذير مي

طوفاني ناگهاني  ميشد. اين را ميدانست. اما مثل هميشه او فقط حدود يك جرعه را بلعيد. گلويش خشك و تفتيده بود.
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توانست انجام دهد اين بود كه زير باران  را نجات داد. در آن زمان بسيار ضعيف و ناتوان شده بود. تنها كاري كه مي او
دراز بكشد، چشمانش را ببندد و دهانش را بگشايد و اجازه دهد قطرات باران بر لبهاي ترك خورده و زبان ورم كرده اش 

  .يافته بود و حوضچه ها و درز و شكافهاي جزيره پر از حيات شده بود بريزد. پس از آن كمي قوت

اما اين براي سه روز قبل بود(يا شايد چهار روز) و بيشتر آن آب حاال ناپديد شده بود. قسمتي از آن تبخير شد و باقي 
هاي سرد و نمناك را  نگها را امتحان كرد و در اوج نا اميدي س آن را خودش نوشيده بود. فرداي آن روز دوباره گل

  ليسيد.

حتي اگر از تشنگي و تب نمي مرد. گرسنگي كارش را تمام مي كرد. جزيره اش چيزي جز يك برآمدگي مخروطي 
نبود. هنگامي كه جزر بود، گاهي مي توانست خرچنگ هاي كوچكي » بلك واتر«شكل لخت در سطح بي كران خليج 

ها  عد از جنگ او را در آنجا انداخته بود. آنها درست قبل از اينكه روي صخرههايي بيابد كه آب ب را در ميان رديف سنگ
كوبيده شوند تا گوشت درون بازوهاشان مكيده و احشاء زير پوست سختشان بيرون كشيده شود، گازهاي دردناكي از 

  گرفتند، انگشتانش مي

ره باال رود تا دوباره به داخل خليج كشيده اما هنگام مد رديف سنگ ها ناپديد مي شد و داووس مجبور بود كه از صخ
نشود. باالترين نقطه اين مخروط در اوج مد حدود پانزده فوت از سطح آب باالتر بود. اما وقتي خليج نا آرام ميشد 
پاشش و ترشحات آب از آن هم عبور مي كرد. پس هيچ راهي براي خشك ماندن وجود نداشت. حتي در غارش. (كه 

ك فرورفتگي زير صخره طاق مانند نبود) جز گلسنگ چيزي در جزيره نمي روييد و حتي مرغان چيزي بيشتر از ي
آمدند و داووس  دريايي نيز از آن مكان دوري مي جستند. گهگاهي چند مرغ نوروزي روي نوك مخروط فرود مي

تواند نزديكشان شود. تالش كرد توانست دوباره براي شكارشان تالش كند. اما آنها خيلي سريعتر از آن بودند كه او ب مي
سنگي به سمتشان بياندازد، اما ناتوان تر از آن بود كه با قدرت كافي پرتاب كند. به همين خاطر بود كه حتي وقتي 

  سنگش به آنها مي خورد، تنها جيغي از آزردگي مي كشيدند و فرار مي كردند. 

اي مخروطي شكلي دور و بزرگتر از مال خودش. از پناهگاهش صخره هاي ديگري قابل مشاهده بودند. صخره ه
نزديكترينشان به خوبي چهل فيت از سطح آب باالتر بود. او چنين تخمين مي زد، گرچه از آن فاصله نمي شد مطمئن 
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بود. دسته اي از مرغان نوروزي دائماً اطراف آن چرخ مي زدند و معموالً داووس به رساندن خود به آنجا و حمله به النه 
شان فكر مي كرد. اما در اينجا آب سرد بود و جريان هاي قوي و گول زننده اي وجود داشت و داووس مي دانست هاي

  كه توان چنين شناكردني را ندارد. اين كار برايش به اندازه خوردن آب دريا كشنده بود.

اشت. روزها تا زماني كه خورشيد پاييز در درياي باريك معموالً مرطوب و باراني بود. او از سالهاي گذشته به خاطر د
مي درخشيد بد نبودند. اما شبها سردتر مي شدند و گاهي بادها در سطح تنگه به تندبادي تبديل مي شدند كه موج هاي 
كف دار را به جلو ميراندند و تا مدت طوالني داووس خيس بود و از سرما ميلرزيد. تب و لرز به نوبت به او هجوم مي 

  دچار سرفه هاي دائمي شده بود. آوردند و اخيراً

غارش تنها سرپناهي بود كه داشت و خيلي كوچك بود. تكه هاي شكسته چوب يا خرده هاي ذغال در هنگام جزر در 
ميان رديف سنگ ها به دام مي افتادند اما او هرگز نميتوانست شعله و جرقه اي بسازد و يا آتشي برپاكند. يك بار با نا 

شكسته را به هم ساييد اما چوبها پوسيده بودند و تالشش جز تاول نتيجه اي دربر نداشت. اميدي دو قطعه چوب 
لباسهايش هم همانقدر پوسيده بودند و يك لنگه از پوتين هايش را جايي در خليج قبل از اينكه آب اورا اينجا بياورد، گم 

  كرده بود.

بودند و به مرور زمان اون تصميم گرفت كه آنها را از  تشنگي، گرسنگي و برهنگي . اينها ياران او در هر ساعت روز
دوستانش به حساب آورد. دير يا زود يكي يا ديگري بحالش دلسوزي خواهند كرد و اورا از اين فالكت بي پايان رها مي 

قرار سازند. يا شايد به سادگي روزي به آب زند و براي رسيدن به ساحلي كه مي دانست جايي خارج از ديدش در شمال 
دارد بجنگد. اين فاصله براي بدن ضعيفش خيلي زياد بود، اما اهميتي نداشت. داووس هميشه يك دريا نورد بود و قرار 

  .خدايان زير آب منتظرم هستند.از وقت رفتنم گذشتهبود كه در دريا بميرد. با خودش گفت، 

اما حاال آنجا يك كشتي بود. تنها يك نقطه در افق اما درحال بزرگ شدن. يك كشتي درجايي كه نبايد هيچ 
اي در آنجا باشد. او كمابيش مي دانست كه صخره اش كجا واقع شده است. جايي بود كه رشته اي از كوه هاي  كشتي

نها صد فوت از كف باال آمده بود و نيم دوجين از زير آبي سر از كف خليج بلك واتر بيرون آورده بودند. بلندترين آ
مي خواندند و آشنا براي » شاه مرلينگ«كوچكتر ها بين سي تا شصت فيت ارتفاع داشتند. دريانوردان آنها را نيزه هاي 
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شعوري  هركسي كه گرفتار آنها شده بود. نيم دوجين از آنها كه در زير سطح آب خائنانه كمين كرده بودند. هر كاپيتان با
  مسير خود را به خوبي از آنها دور نگه ميداشت. 

داووس كشتي را با چشماني كه حلقه هاي سرخي احاطه شان كرده بود تماشا مي كرد كه بزرگ و بزرگتر مي شد و 
اون داره اين سمتي مياد. مگه اينكه به زودي مسيرش رو سعي كرد صداي پيچيدن باد در ميان كرباس ها را بشنود. 

در صورتي كه كشتي مسيرش را عوض مي كرد با فاصله اي نجات بخش از كنار پناهگاه كوچكش عبور مي  ر بده. تغيي
  كرد. اين ميتوانست به معني نجات باشد. اگر او مي خواست. مطمئن نبود كه آن را بخواهد.

كنند. چرا؟ پسرام مردن. چرا بايد زنده بمونم؟ خدايان رحم  هنگامي كه اشك ديدش را مختل مي كرد با خود گفت،
هم همينطور. چطور پدري مي تونه بيش از چنين پسران » ديون«و احتماالً » ماتوس«و » آالردماريك«و » ديل«

نيرومندي زنده بمونه ؟ چطور ادامه بدم؟ من يه صدف توخاليم. خرچنگي كه مرده. چيزي درونم نمونده. اونا اينو 
  نميدونند؟

در خط دوم » بلك بتا«راندند. تحت پرچم قلب مشتعل خداي روشنايي. داووس و  راش ميآنها به باالي بلك واتر 
سرپرست پاروزنان » فيوري«سومين پسرش ماريك روي ». ماريا بانو«و آالرد روي » شبح«نبرد بودند. مابين ديل روي 

تنيس براتيون با كشتي كوچكتر بود. در مركز خط اول ماتوس جانشين پدرش بود. در زير ديوارهاي قلعه سرخ ناوگان اس
درگير شد. در يك لحظه رودخانه پر از طنين صداي كشيده شدن زه كمانها شد و برخورد » شاه جافري«اون پسر 

  دژكوب هاي آهنين پارو ها و بدنه كشتي ها را يكسان درهم مي شكست.

ادرار »آتش مهارنشدني«و سپس هيوالي عظيمي خورشي سهمگين كرد و شعله هاي سبز آنها را دربرگرفت. 
پايرومنسرها. شيطان يشمي. ماتوس هنگامي كه انگار  كشتي از روي آب كنده شد شانه به شانه اش روي عرشه بلك 

چرخاند. شعله  بتا ايستاده بود. داووس خود را در رودخانه يافت. غوطه ور در حالي كه جريان آب او را مي چرخاند و مي
آسمان زبانه مي كشيدند. او بلك بتا، فيوري و نيم دوجين كشتي ديگر را ديد كه درحال ها به ارتفاع پنجاه فوت به 

ماريا رفته بودند. غرق  بانوسوختن بودند. مردان درحال سوختني را ديد كه درون آب مي پريدند تا غرق شوند. شبح و 
كه دنبالشان بگردد. بخاطر اينكه دهانه شده يا درهم شكسته يا در ميان آتش مهارنشدني ناپديد شده بودند. فرصت نبود 
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رودخانه در مقابلش قرارداشت و در عرض آن لنيسترها يك زنجير آهنين كشيده بودند. از يك ساحل تا ساحل مقابل 
چيزي جز كشتي هاي سوزان و آتش وحشي نبود. از ديدن اين منظره براي لحظه اي قلبش از تبش بازايستاند و 

هاي  در ميان شعله هاي آتش را مي توانست به ياد بياورد، جز جز بخار شدن آب، ضجه همچنان صداي خوردشدن ها
مردان درحال مرگ و آن ضربه وحشتناك لهيب گرما روي صورتش درحالي كه جريان آب او را به سوي جهنم پايين 

  كشيد. مي

ر ميان گل هاي سبز رنگ كف شد. آرميده د الزم نبود كاري انجام دهد. چند لحظه ديگر او به پسرانش ملحق مي
  خليج و ماهي هايي كه ذره ذره صورتهاشان را مي خوردند.  

در عوض او نفس عميقي كشيد و فرورفت، براي رسيدن به كف رودخانه دست و پا مي زد. تنها اميدش اين بود به  
لق بودند عبور كرده و سختي شنا كند تا از زير زنجير و كشتي هاي درحال سوختن و آتش وحشي كه در سطح آب مع

به امنيت آن سوي خليج برسد. داووس همواره شناگر قدرتمندي بود و آن روز هيچ فوالدي برتن نداشت جز كالهخود 
كه آن را هم هنگام سقوط از بلك بتا از دست داده بود. در حين فرورفتن به عمق تاريكي سبز رنگ، مرداني را ديد كه 

زير وزن زره هاشان به پايين كشيده مي شدند. داووس از آنها عبور كرد. با تمام تواني  در زير آب تقال مي كردند و در
كه در پاهايش داشت شنا مي كرد. خود را به جريان آب سپرده بود. آب چشمانش را پركرده بود و همچنان پايين تر مي 

. به ياد داشت كه همزمان با خروج رفت. پايين و پايين تر. با هر ضربه پايش نگهداشتن نفس برايش مشكلتر مي شد
جرياني از حباب از ميان لبهايش كف را ديده بود. صاف و تاريك. چيزي پايش را لمس كرد... يك مانع يا يك ماهي و 

  يا مردي درحال غرق شدن. او نمي دانست.

ر در ميان يك كشتي باال مي به هوا نياز داشت امامي ترسيد. آيا از زنجير عبور كرده بود، آيا وارد خليج شده يود؟ اگ
آمد غرق مي شد و اگر در ميان تكه اي از آتش وحشي شناور باال مي آمد اولين نفسش ششهايش را خاكستر مي كرد. 
او در آب چرخيد تا به باال نگاه كند اما چيزي جز تاريكي سبزرنگ ديده نمي شد . او بيش از حد چرخيده بود و ناگهان 

ايش ناممكن شد. ترس وجودش را فراگرفت. دستش را به كف رودخانه كوبيد . ابري از گل از تشخيص باال و پايين بر
كف برخواست و ديدش را كور كرد . در هر آن فشار روي سينه اش سختر مي شد. او در ميان آب دست و پا ميزد و 
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، حاال در تاريكي رودخانه گم شده كشيد، ريه هايش در تقاضاي هوا فرياد مي زدند. پا ميزد، پا ميزد خودش را باال مي
بود. ضربه ميزد، دست و پا ميزد و تقال مي كرد تا جايي كه ديگر تواني براي تقال نداشت. هنگامي كه دهانش براي 
فرياد زدن گشوده شد آب مهارناشدني وارد شد. مزه شور نمك... و داووس سي وورف فهميد كه درحال غرق شدن 

  است.

آن فهميد اين بود كه خورشيد باال آمده و او روي رديفي از سنگ ها در پاي سنگ مخروطي  تنها چيزي كه بعد از
شكل لختي خوابيده است. با خليجي خالي در اطرافش و يك دكل شكسته، قايقي سوخته و جنازه هايي متورم در 

زه هاي كينگ مرلين تنها كنارش. دكل، قايق و اجساد با مد بعدي ناپديد شدند. داووس را با صخره اش در ميان ني
  گذاشتند.

سالها قاچاقچي گري باعث شده بود كه آبهاي اطراف قدمگاه پادشاه برايش آشناتر از هر خانه اي كه مي شناخت به 
نظر برسد  و مي دانست كه پناهگاهش بيش از يك لكه در نقشه نبود. آنهم در جايي كه هر دريانورد درستكاري از آن 

ه به سمتش براند... گرچه خود داووس قبالً يكي دوبار در روزهاي قاچاقچي بودنش براي مخفي دوري مي كرد نه آنك
  شدن آنجا آمده بود. 

احتماالً وقتي جنازم رو اينجا پيدا كنند. البته اگر اصالً پيدا كنند. اين جزيره رو به اسمم مي كنن. با خود گفت، 
لياقت بيش از اين را نداشت. سپتون ها رم و ميراثم ميشه. اينطوري صداش مي كنند. اين سنگ قب» صخره پياز«

آموزش مي دادند كه كه پدر از فرزندانش محافظت مي كند اما داووس مي دانست كه پسرانش را به ميان آتش 
اولد «ديگر هرگز پسري را كه برايش دعا كرده بودند به همسرش نخواهد داد. و آالرد با دخترش در فرستاده بود. 

همه آنها به زودي داغدار خواهند شد. ماتوس ». براووس«و دختر ديگرش در قدمگاه پادشاه و دختر ديگر در  »تاون
  هرگز مثل آن چه در خياالتش بود، فرمانده كشتي خود نمي شد. ماريك هرگز شواليه نمي شد.

مند مردن. مرداني نجيب زاده چطور مي تونم زنده بمونم وقتي اونا مردن؟ خيلي از شواليه هاي شجاع و لردهاي قدرت
و واالتر از من. به غار خودت برگرد داووس. خودت رو براي مدت كوتاهي پنهان كن و كشتي رد ميشه و ديگه هيچ 
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كس مزاحمت نميشه. روي بالش سنگي ات بخواب. بزار مرغاي نوروزي چشماتو دربيارن و خرچنگ ها با گوشتت 
  افت گرفتي. بهشون بدهكاري. قايم شو قاچاقچي. سكوت كن و بمير.جشن بگيرن. تو بارها با گوشت اونا ضي

كشتي تقريباً رسيده بود. تنها لحظاتي با او فاصله داشت. كشتي مي توانست با امنيت عبور كند و او در آرامش خواهد 
  مرد. 

بود. جايي دستش را به سمت گلويش برد. كوركورانه به دنبال كيسه چرمي كوچكي گشت كه هميشه دور گردنش 
كه هميشه استخوان هاي چهار انگشتي را كه پادشاهش آنها را كوتاه كرده بود نگه مي داشت. روزي كه داووس را 

. انگشتان كوتاه شده اش را به آهستگي و كورمال روي سينه اش كشيد. چيزي نيافت. كيسه و شانس منشواليه ناميد.
چ گاه درك نكرده بود كه چرا اون استخوان ها را نگه داشته بود. استخوان هاي انگشتانش گم شده بودند. استنيس هي

از ميان لب هاي ترك خورده اش زمزمه كرد. اما حاال آنها را از دست داده بود.  براي اينكه عدالت پادشاهم رو يادم بياره 
تازيانه هاي آتشين  در روياهايش رودخانه همچنان مي سوخت و شياطين با آتيش شانسم رو هم مثل پسرام ازم گرفت.

مادر رحم كن. روي آب مي رقصيدند و انسانها در زير تازيانه هايشان مي سوختند و ذغال مي شد.  داووس دعا كرد: 
حاال آزادانه گريه مي كرد. اشك مادر مهربان نجاتم بده. هممون رو نجات بده . نشان شانسم و پسرام از دست رفتن. 

  آتيش همشون رو گرفت... آتيش...ند.  هاي شور روي گونه هايش جاري شد

شايد تنها صداي باد در ميان صخره ها بود يا صداي دريا روي ساحل اما براي لحظه اي داووس سي وورف پاسخ 
صدايش همانند صداي امواج در صدف هاي دريايي مبهم و محو بود. صدايي نرم تو آتش را احضار كردي مادر را شنيد. 

  ندي ... مارو سوزوندي ... سسسوووووزززززوونندديتو مارو سوزوو محذون. 

  »مادر مارو رها نكن. اون بود كه تورو سوزند. بانوي سرخ. مليساندر. اون بود...«داووس گريست. » خودش بود. «

او مي توانست آن زن را ببيند. با صورتي قلب شكل و چشماني سرخ و گيسواني سرخ و رعب آور، جامه بلندي كه 
رفتن چون شعله رقصان مي نمود، ابريشم مخملين و اطلسي. او اهل آشايي در شرق بود. به دراگون استون هنگام راه 

آمد و ملكه و مردان تحت فرمانش را به اطاعت از خداي بيگانه اش واداشت. و بعد از آن پادشاه را. شخص استنيس 
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ارباب روشنايي و ». رلور «رچم خود گذاشت. قلب براتيون. او تا آنجا پيش رفت كه قلب مشتعل خداي بيگانه را روي پ
را از سپت خود بيرون كشيد و در مقابل دروازه قلعه اش به آتش » هفت«خداي روشنايي و سايه. با اصرار مليساندر او 

كرد. حتي درخت قلب را. همان درخت رودبند بزرگ با » استورمز اند«كشيد و همين كار را بعداً با جنگل خدايان در 
  كاري شده روي آن. رت جدي كندهصو

  داووس دوباره ضعيف تر گفت.  كار اون بود.

كار اون زن و تو شواليه پياز. تو توي تاريكي شب اونو به استورمز اند رسوندي و اون تونست فرزند سايه اش رو رها «
شتيت نصب كردي. تو تماشا كنه. تو بي گناه نيستي. نخير. تو تحت پرچم او كشتي راندي و اون پرچم رو باالي دكل ك

» آهنگر«، »عجوزه«، خرد »مادر«، رحمت » پدر«كردي كه هفت در دراگون استون سوختند و هيچ نكردي. او عدالت 
را سوزاند. او همه آونها رو به افتخار خداي ظالمش سوزاند. تو ايستادي و حرف » جنگجو«و » دوشيزه«، »غريبه«و 

كشتي صد يارد »رو به قتل رسوند. حتي اون موقع هم هيچ كاري نكردي.» كرسن«ر نزدي. حتي وقتي كه اون استاد پي
از او فاصله داشت و با سرعت عرض خليج را مي پيمود. تا لحظاتي ديگر كشتي از او عبور مي كرد و باز از او دور مي 

  شد. 

  سر داووس سي وورف از صخره خود باال رفت. 

او خود را با دستاني لرزان باال مي كشيد. سرش در تب غوطه ور بود. دوبار انگشتان ناقصش روي سنگ هاي 
مرطوب ليز خورد و نزديك بود كه سقوط كند. اما هر بار به نحوي موفق شد خود را در جايگاه امنش نگه دارد. اگر 

  بيشتر. كاري بود كه بايد انجام مي داد. سقوط مي كرد قطعاً مي مرد اما بايد زنده مي ماند. حداقل كمي 

باالي صخره چنان كوچك بود كه براي ايستادن امن نبود . با توجه به ضعفي كه داشت، بازوي استخوانيش را    
  تكان داد. 

  »كشتي!... ، اينجا، اينجا....«او در باد فرياد زد. » كشتي!«
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نه راه راه كمرنگ. مجسمه برنزي در پيشاني كشتي. يك در آن باال او مي توانست به وضوح كشتي را ببيند. بد
  كشتي موج شكن. نامي روي بدنه كشتي حك شده بود. اما داووس هرگز خواندن ياد نگرفته بود. 

  »كمك! كمكم كنيد«دوباره فرياد زد: » كشتي«

اي تماشا به لبه قايق مي يك ملوان از دماغه كشتي او را ديد و با انگشت نشان داد. ديگر ملوانان را مي ديد كه بر
آمدند. بعد از مدتي كشتي پارويي ايستاد. پاروها بيرون آمدند و كشتي به سمت  پناهگاه او چرخيد. خيلي بزرگتر از آن 
بود كه به صخره نزديك شود اما در فاصله سي ياردي يك قايق كوچك به آب انداختند. داووس به صخره اش چسبيده 

  قايق را تماشا مي كرد. چهار نفر پارو مي زندند و پنجمي جلوي قايق نشسته بود. بود و نزديك شدن تدريجي 

  »هي تو! تويي كه باالي صخره اي؟ كي هستي؟«هنگامي كه به چند ياردي صخره رسيدند پنجمي فرياد زد: 

يك قاچاقچي كه بر عليه خودش شورش كرده، احمقي كه پادشاهش رو خيلي دوست داشت و داووس فكر كرد، 
گلويش خشك و تفتيده بود. و او تكلم را فراموش كرده بود. كلمات بر زبانش غريب مي نمود خدايانش را فراموش كرد. 

  و در گوشهايش عجيب تر. 

  »شواليه. من يه شواليه بودممن تو جنگ بودم. من يه....يه كاپيتان بودم. يه.... يه «

  »و به كدوم شاه خدمت مي كردي ؟«مرد گفت. » بله قربان«

ناگهان فهميد كه كشتي احتماالً متعلق به جافري است. اگر حرف غلطي بزند كشتي اورا با سرنوشت خود تنها خواهد 
  بود. » دور سانساال«گذاشت. اما نه. بدنه آن راه راه بود. كشتي بايد اليسي باشد. از كشتي هاي 

مادر آن را فرستاده بود. مرحمتي از جانب مادر. احتماالً كشتي به دنبال او آمده بود. استنيس زنده بود. او اين را 
  ميدانست. 

. چطور فراموش كرده بود؟ قطعاً اي دارم. و زني عاشق و وفادار من هنوز پادشاه و پسرهام رو دارم. من پسرهاي ديگه
  ه بود. مادر بسيار بخشند
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  »استنيس. خدايان رحم كنيد. من به شاه استنيس خدمت مي كنم.«او رو به اليسي فرياد زد: 

  »ما هم همينطور«مرد درون قايق گفت: »  خوبه«
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  6فصل 
  سانسا

  م.م.استاركمترجم: 

  

محكم گره  يكه به آن فكر مي كرد در شكمش چيز گاهبي غرض به نظر مي رسيد اما سانسا هر كامالً دعوت
چرا مي خواد با دختر يه خائن شام  زيبا و ثروتمنده و همه دوستش دارند. ناو ،بشهملكه قراره حاال  ناو .خورد مي

مي خواست  رقيبي را كه از ميدان به مارجري تايرل سانسا اينطور فرض كرد. شايد  د.كنجكاوي باش بود ممكن بخوره؟
  بسنجد. در كرده است

  من متنفره؟ فكر ميكنه كه من كينه اش رو به دل گرفتم؟ اون از ،نميدونم

آمدند. جافري عروس آينده  باال مي 1»ايگانتپه «و همراهانش را از باالي ديوار قلعه ديد كه از  »مارجري« ،سانسا
هلهله بود تا ورودش به شهر را خوش آمد گويد. آنها سواره در كنار هم از ميان  هخود را كنار دروازه شاهي مالقات كرد

در لباس سبز رنگ و ردايي با نقش گل  »تايرل«درخشيد و دختر  كردند. جاف در زره مطال مي عبورجمعيت و هياهوي 

                                           

 انتخاب شد.» رد كيپ«به عنوان محل بناي » اگان فاتح«است كه توسط شخص » قدمگاه پادشاه«تپه ايگان مرتفع ترين محل در  - 1
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با شكوه مي نمود. شانزده ساله با موها و چشم هاي قهوه اي ، بلند موج برميداشت، شانه اش كه روي رد پاييزي هاي ز
  . ، باريك و زيبا

كند و به زير سم اسبش  شانكردند تا او نوازش بلند ميرا آنها فرزندانشان  .زدند در هنگام عبور مردم نامش را فرياد مي
آمدند. ارابه اي كه پهلو هايش به  سوار بر خانه متحرك بلندي مي شانزرگش پشت سرگل مي پاشيدند. مادر و مادرب

  شكل صدها گل رز درهم پيچيده طالكوب و درخشان درآمده بود،. مردم آنها را نيز تشويق مي كردند.

  مي كشتن ن مردمي كه اگه تازي نبود منو از اسب پايين كشيدن ووهم

سانسا كاري نكرده بود كه عوام از او متنفر باشند. نه بيش از چيزي كه مارجري تايرل در جلب محبتشان انجام داده 
  باشد. 

 ش داشته باشم؟تاد كه منم دوسوميخ

  

  بود بررسي كرد. شده مارجري نوشته به دست خود او دعوت نامه را كه به نظر مي رسيد 

  دعاي خير منو ميخاد؟

ست كه آيا جافري از ضيافت شام آگاه است يا نه. تا آنجا كه مي دانست احتمالش وجود داشت كه كار سانسا نمي دان
يك شوخي ممكن بود او طرح  ؟اگر اين دعوت نقشه جافري بوداين فكر او را به وحشت مي انداخت.  خود جافري باشد.

 دمكن بور بار ديگر دستور دهد عضوي از گار. مرا ريخته باشدظالمانه براي مسخره كردن او در برابر چشم آن دختر 
  توانست او را نجات دهد. جن نمي اينبارشاهي او را برهنه كند؟ دفعه قبل دايي اش تيريون مانعش شد اما 
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  من نميتونه نجاتم بده. 1هيچكس جز فلوريان

شب عروسي جافري. او نقشه خوبي  قبل ازاما نه تا  خواهدكردكمك  شفرار درسر دانتوس به او قول داده بود كه 
اما بايد صبر  روز ممكن نبودتا آن  فراراز صميم قلب به او اطمينان داده بود كه  عزيزشدلقك شده  كشيده بود. شواليه

  كند و روزها را بشمارد.

   . . .و با جانشين خودم شام بخو

عملي از  ،عوت بيش از يك محبت ساده نبودبا اين كار در حق مارجري تايرل بي انصافي مي كرد. شايد اين د شايد
  . سر نزاكت

  ممكنه صرفاً يه ضيافت شام باشهاين 

. و سانسا بودون، نخستين با نام او يدربار شاه جافري برت بود ، اينجا »قدمگاه پادشاه«اينجا بود. سرخ  ي قلعهاما اينجا 
  .بودبي اعتمادي آن اگر يك چيز در اينجا ياد گرفته بود، استارك 

 يلردبي آبروي يك خائن و خواهر شده  طرد دخترهيچ نبود. . در حال حاضر او مي پذيرفتبه هر حال او بايد 
  جافري را رد كند.آينده در خواست ملكه  به سختي مي توانستشورشي. او 

  .بود اينجاكاش تازي اي

 اوقات در طول شب. بعضي نپذيرفت او را از شهر ببرد اما سانسا تاآمد  اقامتگاهشبه  »گانلسندرو ك«شب نبرد  
ساخته را درون صندوق  لكه دار شده اش او رداي سفيدو متحير از اينكه آيا عاقالنه عمل كرده است؟  .بيدار مي ماند

زير لباس هاي ابريشمي تابستاني اش پنهان كرده بود. او نمي توانست بگوييد چرا آن را نگه  سرو دراز چوب شده 
چنان مست شده بود كه جن ناچار در بحبوبه جنگ گفته مي شد او شنيده بود كه  ز ترس جازده بود.تازي اداشته است. 

                                           

اش مي شود. او دلقكي مشهور و شواليه اي بزرگ بود كه زره » جانكويل«فلوريان كه با نام فلوريان دلقك مشهور است مطابق افسانه ها عاشق دوشيزه اي به نام  1
ديد. ميدن پول شهري در » ميدن پول«رداي دلقك ها بود.  مطابق قصه او زشت رو بوده. او براي اولين بار آن دوشيزه را در حال حمام كردن در استخر شهر 

 سرزمين رودخانه ها در شرق هارنهال است.
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آتش تنها چيزي بود كه از  .درك مي كرد. او راز سوختن صورتش را مي دانست . اما سانساشد از فرماندهي خلعش كند
شعله هاي سبز تمام فضا را تمام رودخانه را به آتش كشيده بود و آتش مهار نشدني  . در آن شبآن وحشت داشت

  در قلعه حتي سانسا هم ترسيده بود. در بيرون... سانسا حتي قادر به تصور آنهم نبود..پركرده بود

  قلم پر و جوهر را برداشت و يك يادداشت خوشايند مبني بر پذيرش دعوت ، براي مارجري نوشت.آهي كشيد و 

مثل تفاوت سگي با يك گُل بود به  ينبا سندرو كلگتفاوتش د فرارسيد يكي از اعضاء گارد شاه كه وقتي شب موع
اقامتگاهش، ضربان قلبش را كمي تندتر كرده بود. اين  مقابل وروديدر  »اسرسر لو«آمد. منظره ايستادن  همراهيش
مي گز لندينگ بود كه اينقدر به او نزديك از زمان بازگشت سرلوراس در راس پيشقراوالن سپاه پدرش به كي اولين بار

  . براي لحظه اي قادر به صحبت نبود . شد

  »سر لوراس ... شما...شما دوست داشتني به نظر ميرسيد« :در نهايت توانست بگويد

  .»زيبا. خواهرم مشتاقانه منتظر شماستهمچنين و بانوي من بسيار مهربانند «سر لوراس لبخند مبهمي تحويل داد. 

 .»ون بودمم مشا من بيصبرانه در انتظار مهماني«

 »مثل مارجري و بانو مادر بزرگم.«

 بازويش را گرفت و به سمت پله ها هدايت كرد. او

 »ن؟ومادربزرگت«

نسا داشت حرف زدن و راه رفتن و فكر كردن همزمان را بسيار مشكل مي يافت. آنهم وقتي كه سر لوراس اس
 توانست گرماي دستش را از روي ابريشم حس كندبازويش را لمس مي كرد. مي 

 »ور دارن.ضاولنا. ايشون هم با شما در ضيافت شام ح بانو«

  »هاو« :سانسا گفت
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  ميكنه. بازوم رو نگه داشته و داره لمسم ميكنه. منو لمسدارم باهاش حرف ميزنم و اون داره 

 ». اينطور صداشون مي كنند. اينطور نيست؟1»ملكه خارها« «

چنين سانسا هنگامي كه او شروع به خنديدن كرد باخود  .او گرمترين خنده رو دارهسرلوراس خنديد.  »همينطوره«
 گفت.

 .»بهتر در حضورشون از اين نام استفاده نكنيد مگر اينكه دلتون بخواد گزيده بشيد«

 من واقعاً مثل اينكه. كنندصداش ملكه خارها  هكه هيچ زني دوست ندار بايد بدونههر احمقي  سانسا سرخ شد.
در نااميدي او سعي كرد به چيزي هوشمندانه و دلنشين براي گفتن ميگه كودنم.  »سرسي لنيستر«همونقدر كه 

فته بود. تقريبا دوباره داشت به او مي گفت كه چقدر زيباست اما به ياد اورد كه گ كش او را تربيانديشد. اما بزله گويي
اما همچنان الغر اندام و  فنسبت به دفعه قبل كمي بلندتر به نظر ميرسيد ،گرچه او زيبا بود. بود به آن اشاره كردهقبال 

. شواليه گارد شاه اما اون پسر نيست، يه مرد بالغه،دلبربا بود. و سانسا هيچ پسري را باچنين چشمان جذابي نديده بود. 
و طاليي خاندان تايرل زيبا به نظر ميرسيد. تنها رنگ فيد بيش از رنگهاي سبز سسانسا فكر كرد كه او حتي در رداي 

ساخته شده  »گاردن هاي«رز گل متمايز مربوط به سنجاق نگهدارنده ردايش بود كه از طالي صاف و زرد و به شكل 
 بود كه در بستري از برگ هاي ظريف به رنگ سبز يشمي احاطه شده باشد.

دازه نيمي نان باز نگاه داشت. او هم تماما سفيد پوشيده بود. گرچه به ادروازه ميگور را براي عبورش »ن سوانوليسر ب«
رسيد. در وراي خندق نيزه ها دوجين مرد درحال تمرين با شمشير و سپر بودند. با  لوراس هم زيبا به نظر نمي از سر

بود و تنها حياط داخلي  پرشدن ظرفيت قلعه حياط بيروني براي برپايي چادرها و پاويليون هاي ميهمانان اختصاص يافته
   بود.مانده براي تمرين خالي 

                                           

 ان به نظرم اومد كه اين عبارت دست ترههم باشه اما با توجه ادامه داست» ملكه تاج و تخت ها«يا » ملكه سريرها«ميتونه  1
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سر «ن چشمهاي روي زرهش درحال عقب رانده شدن بود. آبا  1»سر تاالد«توسط  »ردواين«يكي از دوقلوهاي 
مي آورد به هن و هن مي فتاد، قدرت خود را به رخ  ، همانكه هرگاه شمشير بلندش را باال2»كنوس چاق از كايس

موروس «صورت وزغي  مالزمبه  اي وحشيانهبطور  »آسفريد«كشاند اما برادر سر آسني ،  مي »آسني كتل بلك«
. اين سانسا را وا داشت مييا نه ، فردا اسلينت كبودي هاي زيادي  بودندضربه مي زد. . شمشيرها كند  3»لينتسا

ه بودند و حاال براي ده از نبرد را تمام كرميداشت كه براي تماشا توقف كند. آنها به تازگي سوزاندن جنازه هاي باقي ماند
 نبرد بعدي تمرين مي كردند. 

در حاشيه حياط يك شواليه تنها با يك جفت گل رز روي سپرش در مقابل سه حريف درحال دفاع بود. درحالي كه 
 زد. او سر يكي از آنها را گرفت و بي رحمانه ضربه مي دتماشا مي كردن دو نآ

 انسا پرسيد.س »برادر شماست؟ ناو«

تمرين ميكنه.  يا حتي چهار نفر. اون ميگه تو جنگ به  نفرن معموال با سه يگارل«سر لوراس گفت  »بله بانوي من«
 .»دوست داره كه آماده باشه بنابراين. تن به تن بجنگيندرت پيش مياد كه 

 »بايد خيلي شجاع باشه ايشون«

 »شمشيرزن بهتريه گرچه من با نيزه ماهرترم. نواقعيت اينه كه او« :سر لوراس پاسخ داد »يه شواليه بزرگه. ناو«

 »سر سواري مي كنيدبه ياد ميارم. شما فوق العاده : «سانسا گفت

  »بانو به من لطف دارن. كي سواري منو ديديد؟«

                                           

اون سه چشم  سر تاالد كه به سر تاالد بلند قامت مشهور است از شواليه هايي است كه براي خدمت به جافري قسم خورده و در دربار اون حضور دارد. نشان 1
 در زمينه شطرنجي آبي و سفيد است.

فرمانرواي گنينگ از سرزمين هاي درياي مغرب و از پرچمداران لنيسترها است. كنينگ ها از » گترنس كنين«كنوس كايس از شواليه هاي تحت فرمان  - 2
  خيشاوندان مردمان جزاير آهن به حساب مي آيند.

 از هارنهال» جنوس اسلينت«وارث  3
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شما يك  تون از هزاران گل مختلف تشكيل شده بود. سفيد بوديد و زره ؟ شما سوارِيادتون نمياد. دستمسابقه  تو«
  ».انداختيددختران  بقيهگل رز قرمز به من داديد. و رز سفيد براي 

 »از زيبايي من نيست شما گفتيد كه هيچ پيروزي به اندازه نيمي«كرد.  را برافروخته مي صورتشتعريف آن 

» نه ببينه.يتوم بينايي دارهگفتم كه هر مردي كه چشم  واي ر من تنها واقعيت ساده«سر لوراس لبخند مليحي زد. 
   .اون يادش نمياد ،سانسا غافلگيرانه فهميد 

   .نه هيچ چيزشو بياد نمياره ميكنه. نه من و نه اون رز و رفتار با مهربونيداره  فقط و فقط

 او قبال مطمئن بود كه اين معنايي دارد. به معني همه چيز بود. رز سرخ نه سفيد. 

 ».انداختيدرو از اسب 1كه شما سر روبار رويس بعد از اون« :او مايوسانه گفت

  »بانوي من. كشتم »استورمز اند«من سر رويس رو تو : « دستش را از بازوي او جدا كرد. سر لوراس

اعضاء گارد رنگين كمان لرد رنلي. بله.  يكي ديگر ازهمينطور  او و ين مي رسيد. گبه آن نمي باليد. به نظر اندوه
 ش كرده بود. و. اما براي لحظه اي فرامآن را تعريف مي كرد نار چاه را شنيده بود كهحرفهاي آن زن كسانسا 

  »اين اون زماني بود كه لرد رنلي كشته شد درسته؟ چقدر براي خواهر بيچاره شما ناگوار بوده!«

دنش رو شبود. اون كشته  2در بيتر بريدج ناو با اينكه ،بوده قطعاً«فته بود. رصدايش سخت و گ »براي مارجري؟«
  »نديد.

 »با اين وجود وقتي شنيد...«

 قبضه شمشيرش را لمس كرد. محل پنجه گير از چرم سفيد بود. و قبه آن رزي مرمرين بود.  نرميسر لوراس به 

                                           

 سواحل درياي باريك زندگي مي كنند.روبار رويس فرزند كوچكتر خاندان رويس است. خانداني كه مهمترين پرچمدار خاندان ارن ها هستند و در  1

 و از مناطق تحت نفوذ هايگاردن است.»ريچ«در منطقه » كسول«بيتر بريج اقامتگاه خاندان  2
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 »مينطور. چه فايده اي داره كه ازشون حرف بزنيم؟ه مرده. روبار هم يرنل«

 تيزي صدايش او را عقب نشاند.

 »سرمن سرورم...من... من نميخواستم كه موجب رنجش شما بشم من... «

اما تمام گرما از صدايش رفته بود . و ديگر بازوي سانسا را » سانسا. بانونكرديد اين كارم و «سر لوراس جواب داد
   نگرفت. 

 .آنها در سكوتي عميق از پلكان مارپيچ صعود كردند

او . چيزو خراب كردم. اون االن از دستم عصبانيه اشاره مي كردم؟ همهآه چرا بايد به سر روبار : سانسا فكر كرد
 تالش كرد حرفي براي گفتن بيابد تا جبران كند. اما تمام لغاتي كه به ذهنش مي رسيد ضعيف و ناقص بودند. 

 .ساكت باش وگرنه بدترش مي كني :باخود گفت

تند. در اقامتگاهي دراز با سقفي سنگي كه به آن و همراهانش در پشت سپت سلطنتي اقامت داش »لرد ميس تايرل«
در آنجا نگاه مي داشت تا ديدن آنها باعث تحريكات  راخواهران خود  »قديسبيلور «مي گفتند.  زيرا شاه  1»ميدنوالت«

شهوانيش نشود. در بيرون درهاي بلند و منقوش آن دو نگهبان با نيم خود طاليي و رداهاي سبز با حاشيه دوزي 
روي سينه هايشان دوخته شده بود. هردو بلند قامت ، چهار شانه و كمر  گاردن هايايستاده بودند. رز طاليي  اطلسي

  باريك و بطور شگفت آوري عضالني بودند.

متوجه شد كه كامال شبيه به هم هستند.  ،اند صورتهاشان را ببيندوبت كهنزديك شد  يسانسا به قدر هنگامي كه
  مشابه.  حنايياي كم پشت ه آرواره هاي قوي مشابه. چشمان آبي عميق مشابه و ريش

   »اونا كي هستند؟« :از سر لوراس پرسيد

                                           

 سردابه دوشيزه - 1
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  لحظه اي فراموش شده بود.  رايب ناراحتيش

از  اونهاروميزد اما مادربزرگم  اصد »آرايك«و  »ارايك«اونهارو  ونمحافظين شخصي مادربزرگم. مادرش« :او گفت
  ».صدا ميكنه »راست«و  »چپ«ده. به همين دليل يهم تشخيص نم

  چپ و راست در را باز كردند و خود مارجري تايرل براي خوشامد گويي به آنها از پله هاي كوتاه به پايين خراميد. 

 »سانسا. خوشحالم كه اومديد. خوش آمديد. بانو«

 آينده اش زانو زد.سانسا درمقابل ملكه 

  »منو بسيار مفتخر كرديد اوليا حضرت.«

 ». ميتونم سانسا صدات كنم؟هسانسا كمك كن كه بايست بانوبه . لوراس لطفا بلندشوچرا ماجري صدام نكني؟ لطفا «

 »ميديد ترجيح ينطورا هاگ«

 سر لوراس كمك كرد تا برخيزد.

  ه اي خواهرانه مرخص كرد و دست سانسا را گرفت. سمارجري سر لوراس را با بو

  »مادربزرگم منتظره و ايشون بانوي خيلي صبوري نيستن. ،بيا«

آتشي در آتشدان مي سوخت و بورياي نرم و ضخيم بر روي كف پهن بود. نيم دو جين زن دور ميز سه پايه بلندي 
را شناخت. زني كه موهاي نقره فام بافته شده  »آلري بانو«نشسته بودند. او تنها همسر بلند قامت و با وقار لرد تايرل ، 

و  »آال« »مگا«اسم معرفي را اجرا كرد. سه دختر عمو به نام هاي ي جواهر پيچيده شده بود. مارجري مرااش با حلقه ه
و با يكي از سيب سبزهاي  ي فربه خواهر لرد تايرل بود» جانا بانو« د، همگي هم سن و سال سانسا.نجا بودنآ »النور«

ر سر گارلين. با چشماني روشن و دلفريب هم يكي از فاسفوي ها بود و همس» بانو لئونت«فاسفوي ازدواج كرده بود. 
» بانو گريسفورد«صورت آبله روي ناخوشايند و ترسناكي داشت اما به نظر خوش مشرب مي رسيد. » سپتون نايستريكا«
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چنان بود » مري«كودكي بيش نبود و كمي بيشتر از هشت سال داشت. و » بانو بالور«رنگ پريده و با وقار باردار بود. و 
با چشمان سياه   ت ناميد. اما بطور قطع بانو مريودر، با زيباييِ مايريِ تحرك كنندهفربه و زمخ» مرديت«كه مي شد او را 

  نه.

  در انتها مارجري او را به مقابل زني آراسته و پرچين و چروك و موي سپيد در صدر ميز برد. 

گاردن، كسي كه  هايمن افتخار دارم كه مادربزرگم بانو اولنا رو معرفي كنم. بيوه مرحوم لوتور تايرل، فرمانرواي «
  »يادش تصالي همه ماست.

  پيرزن بوي گالب ميداد. به حق او  موجودي كوچك ونحيف بود. هيچ چيزي كه به خار مربوط شود در اون نبود. 

منو ببوس فرزند، اين «بانو اولنا در حالي كه مچ دست سانسا را با دست هاي نرم و لكه دارش مي كشيد گفت:  
  »نه كه با من و اين گله مرغ هاي احمق شام مي خوري.مهربوني تورو مي رسو

  »اين مهرباني شماست كه من رو دعوت كرديد.«از روي وظيفه شناسي سانسا گونه او را بوسيد. 

  »من پدر بزرگت لرد ريكارد رو ميشناختم. البته نه زياد.«

  »ايشون قبل از تولد من مردند.«

هم داره ميميره. لرد هاستر. قطعا بهت گفتن. پيرمرد! گرچه هنوز به  من خبر دارم فرزندم. ميگن پدربزرگت تالي«
اندازه من پير نيست. در آخر همه غروب مي كنيم. و براي بعضي ها خيلي زودتر اتفاق مي افته. تو بايد بيش از همه اينو 

  »كه از دست دادي متأسفيم.درك كني. بچه بيچاره! تو سهم خودتو از غم اندوه قبالً گرفتي. مي دونم. ما براي كسايي 

  »من از مرگ لرد رنلي متأثر شدم.عليا حضرت. ايشان بسيار دلير بودند.«سانسا نگاه مختصري به مارجري انداخت. 

  مارجري پاسخ داد.»  اين حرف محبتت رو مي رسونه.«
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س بپوشه. مي دونست شجاع بله و فريبنده و بسيار پاك. ميدونست چطور بايد لبا«مادربزرگش غرولوند كنان گفت: 
چطور بايد لبخند بزنه و مي دونست چطور بايد حمام كنه. و يه جورايي باعث شده بود اينطور تصور كنه كه اينا باعث 
ميشه براي سلطنت مناسب باشه. مطمئناً براتيون ها هميشه تصورات خنده داري داشتن. فكر كنم اين بخاطر خون 

اونا يه بار سعي كردند كه منو به عقد يكي از «او دماغش را باال كشيد. » ن.هاست كه اونها به ارث برد تارگارين
  »ها دربيارن، اما من خيلي سريع اون قضيه رو فيصله دادم. تارگرين

  »پدر هم اونو دوست داشت و همينطور لوراس.«ماجري گفت. » رنلي شجاع و نجيب بود مادربزرگ.«

نه و تو پايين انداختن مرداي ديگه از اسب با تركه وارده اما اينكار باعث لوراس جوو«بانو اولنا با لحن خشكي گفت. 
نميشه كه عاقل باشه و همينطور پدرت. اگر من يه زن روستايي به دنيا اومده بودم كه يه قاشق چوبي بزرگ داشت. 

  »شايد مي تونستم كمي شعور تو كله چاقش فروكنم. 

  »مادر!!« بانو آلري با بدخلقي گفت.

آلري . اون لحنو با من نداشته باش و منو مادر صدا نكن. اگه من تورو به دنيا آورده بودم حتماً يادم ميموند.  هيس«
  »گاردن رو. من فقط دارم شوهرت رو سرزنش ميكنم. لرد ساده لوحِ هاي

  »مادربزرگ. مراقب كلماتتون باشيد. وگرنه سانسا در مورد ما چه فكري ميكنه؟« مارجري گفت:

پيرزن به سمت سانسا »ممكنه فكر كنه كه ما داريم در مورد خودمون بذله گويي ميكنيم. دست كم يكي از ما.اون «
اين خيانته. بهشون هشدار داده بودم. رابرت دوتا پسر داره و رنلي يه برادر بزرگ داره. چطور ممكنه بود كه «برگشت. 

پسرم ميگه نوچ نوچ تو نميخاي كه دلبندت ملكه بشه؟ شما اون ادعايي در مورد اون صندلي زشت آهنين داشته باشه؟. 
استارك ها يه زماني شاه بوديد. ارن ها و لنيستر ها هم همينطور . حتي براتيون ها از طريق مؤنث ها شون. اما تايرل 

كرد. راستشو ها بيش از يه پيشكار نبودند، تا اون زمان كه ايگان اژدها سوار شاه بر حق اون ناحيه رو با آتيش كباب 
گاردن هم متزلزله. به همين دليله كه اون فلورنت هاي ترسناك هميشه غر ميزنن و مينالن.  بگم حتي ادعاي ما بر هاي
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اون چه اهميتي داره؟ تو مي پرسي. و البته هيچي . جز براي ساده لوح هايي مثل پسر من. تصور اينكه يه روزي شايد 
  ره.نوه اش باسنش رو روي تخت آهنين بزا

كني مارجري؟ تو باهوشي. دختر خوبي باش و به مادربزرگ بيچاره  ميس باد ميكنه مثل... حاال، تو چي صداش مي
نيمه كر خودت ، اسم اون ماهي خل و چل جزاير تابستاني رو بگو كه وقتي سيخونكش ميزني ده برابر سايز خودش باد 

  »ميكنه.

  »اونا بهش ميگن ماهي بادكنكي مادربزرگ.«

لومه كه اينجوري صداش ميكنن. اهالي جزاير تابستاني قوه تخيلي ندارند. پسرم بايد ماهي بادكنكي رو به عنوان مع«
نشان خودش انتخاب كنه اگه بخوايم صادق باشيم. اون بايد رو سرش يه تاج بزاره. عين اون كاري كه براتيون ها با 

از من بپرسيد ما بايد به خوبي خودمون رو از اين حماقت گوزنشون انجام دادن. ممكنه اينكار خوشحالش كنه. اگه 
خونين دور نگه مي داشتيم. اما شير دوشيده شده از گاو رو ديگه نميشه به پستانش برگردودند. بعد از اينكه لرد ماهي 

ببينيم چي بادكنكي اون تاج رو روي سر رنلي گذاشت، ما تا زانو توي اين پوره فرو رفتيم. پس حاال ما اينجاييم كه 
  »پيش مياد. و تو در اينباره چي ميگي سانسا؟

تبار تايرل ها به گارت سبزدست «سانسا دهانش را گشود و سپس بست. خودش احساس يه ماهي بادكنكي را داشت. 
  بهترين چيزي بود كه در آن فرصت كوتاه به نظرش آمد.» ميرسه.

ووكهرت ها و نيمي از خاندان هاي نجيبزاده جنوب. گارت و همينطور فلورنت ها، رووان ها، ا«ملكه خارها غريد: 
عالقه داشته كه دونه هاشو تو زمين هاي حاصلخيز بكاره. اينطور ميگن. من از اين بيشتر از دست سبزش متعجب 

  »نميشم.

 ي كوچيكي گوشت گراز وحشي و مقداري سانسا. تو بايد خيلي گرسنه باشه. ممكنه تكه«بانو آلري داخل بحث شد. 
  »كيك ليمويي رو باهم بخوريم.
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  » كيك ليمويي رو خيلي دوست دارم.«سانسااعتراف كرد 

اون «بانو اولنا اعالم كرد، كسي كه به نظر مي رسيد قصدي براي ساكت ماندن ندارد. » به ما اينطور گفته شده بود.«
كرد ما بابت اين اطالعات ازش قدرداني ميكنيم. اگه راستشو بخايي هيچوقت دقيقاً مطمئن  جونور خيال مي وريس

شون رو جدا كردن.  ها در چيه. به نظر من اونا فقط مردايي هستند كه با برش مفيدي يه تيكه نبودم كه فايده خواجه
نه كه منو تا سرحد مرگ گرسنگي بدي؟ اينجا سانسا. بيا آلري ميخايي مجبورشون كني برامون غذا بيارند يا منظورت اي

  »كنار خودم بشين. من كمتر از بقيه خسته كننده ام.  اميدوارم از دلقك ها خوشت بياد.

  »فكر مي كنم... دلقك ها بانوي من؟ منظورتون ... يه نوع تلخكه؟«سانسا پايين دامنش را صاف كرد و نشست. 

و خيال مي كردي در مورد چي صحبت مي كردم؟ پسرم؟ يا اين خانوم هاي دوست اين بار منظورم پدر هاست. ت«
داشتني؟ نه سرخ نشو. اين موهات باعث ميشه مثل انار به نظر برسي. اگه راستشو بخايي همه مردا دلقك اند. اما اونايي 

ي فرزندم باتربامبز رو صدا بزن. كه لباس هاي دلقك هارو پوشيدند خيلي بامزه تر از اونايين كه تاج به سر دارن. مارجر
ببينيم ميشه بانو سانسارو وادار به لبخند زدن كنيم؟ بقيه شما بشينيد سرجاتون. همه چيزو بايد بهتون بگم؟ سانسا حتماً 

  »فكر ميكنه كه يه گله گوسفند مالزم نوه منن.

گل هاي تاج خروس شل و ولي تزئين  باتربامپز قبل از غذا رسيد. لباس سبز و زردي به سبك دلقك ها پوشيده كه با
شده بود. مرد بسيار چاق و گردي بود. سه برابر مون بوي. و چرخ زنان وارد سرسرا شد. روي ميز پريد و يك تخم بسيار 

او دستور داد. وقتي چنين كرد. يك جين جوجه ». بشنكنيدش بانوي من«بزرگ را درست روبروي سانسا گذاشت. 
بانو بالور كوچك يكي از آنها » بيگيردشون.«تند و به هر طرف گريختند. باتربامپز بانگ زد. زردرنگ از آن بيرون ريخ

قاپ زد و به او بازگرداند. و به محض اينكه سرش را تكان داد. به سرعت آن را در رهانش بزرگ و انعطاف پذيرش 
از دماغش بيرون زد. بانو بالور از ناراحتي  فروكرد و به نظر رسيد آن را تماماً بلعيده. وقتي آروغ زد پرهاي زرد كوچكي

شروع به گريه كرد. اما اشكهايش به جيغي از سر شوق تبديل شد آن هنگام كه جوجه پيچ و تاب خوران از آستين 
 لباسش بيرون آمد و به زير بازويش دويد.
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اولنا خود را جلو  بانوي كرد و هنگامي كه خدمتكاران آشي از تره فرنگي و قارچ آوردند . باتر بامپز شروع به تردست
 ز تكيه دهد. يراي استراحت به مبكشيد تا آرنجايش را 

 .»گاردن هايتو پسرم رو ميشناسي سانسا؟ لرد ماهي بادكنكي از «

   »هستند. اي بله لرد بلندمرتبه« سانسا مؤدبانه پاسخ داد.

مال اساده لوه بود. شوهرم. لرد لوتور فقيد. من كپدرش هم يه «د. املكه خارها پاسخ د »يه ساده لوح بلند مرتبه.« 
ه نكن. مردي مهربان كه تو اتاق خواب بي تجربه نبود. اما به شكلي فاجعه آميز ساده لوح. اعاشقش بودم. درموردم اشتب

ه و رش باال بوده و آسمون رو تماشا ميكردس نوس ميكنه از يه صخره با اسب پايين بياد. ميگهميگن در حين شكار باز 
داده كه اسبش اونو كجا مي بره. و حاال پسر كودن من داره همون كارو ميكنه. با اين تفاوت كه حاال ي اصال اهميت نم

د اما پياده شدن ديگه به اين آسوني نيست. من بهش شبجاي اسب راهور سوار شير شده. راحت ميشه سوار يه شير 
ر بشي سانسا. مكررا بزنش تا يادبگيره بهت توجه كنه. من فقط يه پسر ون فقط خنديد. اگه قراره پسر دااهشدار دادم اما 

به باتربامپز بيش از من اعتنا ميكنه. شير گربه خونگي نيست. اينو بهش گفتم و  نداشتم و به ندرت كتكش زدم. حاال او
اگه همه اين پادشاه ن.تو اين مملكت زيادي نوچ نوچ مي كن بطور كلي اگه از من بپرسي اون بهم گفت نوچ نوچ مامان.

  »ها شمشيراشون رو كنار بذارن و به حرف مادراشون گوش بدن بيشتر گيرشون مي اد.

سانسا متوجه شد كه دهانش دوباره باز بود. سانسا آن را با قاشقي آبگوشت پركرد، در حالي كه بانو آلري و ديگر 
ل از روي سر، بازو و زير كفل بزرگش ميشد، ذوق زده بانوان از نمايش ديدني باتربامپرز كه شامل بيرون ريختن پرتقا

  شده بودند.

  »بچه حقيقت رو بگي.  اين پسره جافري. ميخوام بهم در مورد اين شاه»بانو اولنا ناگهان گفت: 

  »من... من... من... . «حقيقت؟ اينو نپرس. من نميتونمانگشتان سانسا به دور قاشقش سفت شد. 
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يدونه؟ اون پسره به نظر كامالً مناسب شاه بودنه. اينو تضمين مي كنم. يه خورده مغروره. بله تو. كي بهتر از تو م«
اين بايد بخاطر خون لنيسترها باشه. با اين وجود ما داستانهاي آزاردهنده اي شنيديم. حقيقت تو اين داستانها پيدا ميشه؟ 

  »اين پسر باتو بدرفتاري كرده؟

كرد. باتربامپز پرتقالي را يكجا در دهانش فروكرد. انرا جويد و بلعيد. سپس روي سانسا با اضطراب اطراف را بررسي 
گونه هاي خود كوبيد و هسته هاي آن را از راه بيني به بيرون پرت كرد. زنها مي خنديدند و ريسه مي رفتند. 

يكي از جوجه هاي روي ميز خدمتكاران مي آمدند و مي رفتند. گنبد بانو پر شده بود از  هياهوي قاشق ها و بشقابها. 
ميپلكيد و از درون بشقاب آبگوش بانو گريس فورد عبور كرد. هيچ كس ديگر به آنها اهميت نميداد. اما با اين وجود 

  بازهم ترسيده بود.

چرا به باتربامپز خيره شدي؟ من يه سوال پرسيدم و انتظار جواب دارم. لنيستر ها « صبر بانو اولنا در حال اتمام بود.
  »زبونت رو دزديدند بچه؟

جاف... شاه جافري، اون ... «سر دانتوس به او هشدار داده بود كه تنها در جنگل خدايان آزادانه حرف بزند. 
  »اعالحضرت بسيار منصف و جذاب هستند. و ....و به شجاعت يك شير.

اما چقدر «پيرزن ناگهاني گفت. » آره همه لنيسترها مثل شيرند. و وقتي يه تايرل بادي ول بده بوي گل رز ميده.«
مهربونه. چقدر باهوشه؟ قلب پاكي داره؟ دست سخاوتمند؟ آيا اونطور كه برازنده يه شاه باشه جوانمرد هست؟ آيا باعث 

  »تسالي مارجري ميشه و با محبت باهاش رفتار ميكنه؟ از شرافتش مثل مال خودش دفاع ميكنه؟

  » د. ايشون بسيار... بسيار خوش منظر هستند. همينطور خواهد بو«سانسا به دروغ گفت : 

اينو گفتي. مي دوني فرزندم؟ بعضي ها ميگن تو به اندازه باتربامپز كودني و من يواش يواش دارم باور مي كنم.  «
خوش منظر؟ من به مارجري خودم ياد دادم كه خوش بر و رو بودن چه بهايي داره. اميدوارم اينطور باشه. چيزي كمتر از 

فاير كامالً خوش بر و رو بود و به همون اندازه هم هيوال. سوال اينه كه جافري  ز هنرپيشگان صامت. ايرون برايتگو
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من عالقه اي به تره فرنگي ندارم. اين «او خود را جلوكشيد تا يكي از خدمتكاران در حال عبور را صدا زند. »چيه؟
  »آبگوشت رو ببر و برام پنير بيار.

  »يك سرو ميشه بانوي من.پنير بعد از ك«

تو «پيرزن پيش سانسا برگشت. » پنير وقتي سرو ميشه كه من بخام سرو بشه. و من ميخام كه االن سرو بشه.«
  »ترسيدي فرزندم؟ هيچ نيازي به ترس نيست. ما تنها زنهاي اينجاييم. حقيقتو بهم بگو. هيچ آسيبي بهت نميرسه.

پدرم هميشه حقيقت رو مي «كلمات به سختي از دهانش خارج مي شدند.  سانسا به آرامي صحبت مي كرد اما بازهم
  »گفت. 

چشمان پيرزن در » لرد ادارد. درسته او به همين شهرت داشت. ولي اونا خائن خطابش كردن و سرش رو بريدند.«
  درونش نفوذ مي كرد. تيز درخشان به مانند نوك شمشير. 

د. اون قول داده بود كه رحم كنه ولي سرش رو قطع كرد گفت كه جافري اون كارو كر«سانسا گفت. » جافري.«
  »لطفش اين بوده و منو برد باالي ديوارها و مجبورم كرد كه نگاهش كنم. سر رو. ازم خواست كه زاري كنم اما....

من زيادي حرف زدم. اوه خدايان رحم كنند. اونا مي فهمند. اونا ميشنوند. اونا  ناگهان توقف كرد و دهانش را پوشاند.
  منو لو ميدن.

اين مارجري بود كه اصرار كرد. ملكه اينده جافري. سانسا نمي دانست كه او چقدر از حرفهايش را » ادامه بده.«
  شنيده بود. 

اصالً « تماً منو ميكشه يا به سر ايلن ميسپوره.اگه اون به جافري بگه. اگه بهش بگه. بعدش اون ح» نميتونم.«
منظورم اين نبود كه .... پدرم يه خائن بود. برادرم هم همينطور. خون خائنين تو رگهاي منه. لطفاً مجبورم نكنيد بيش از 

  »اين بگم.

  ملكه خارها فرمان داد.» آروم باش فرزندم.«
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  »اون وحشت كرده مادربزرگ. بهش نگاه كن.«

دلقك برامون آواز بخون. يه دونه از اون بلند ها. فكر كنم خرس و دوشيزه زيبا «ربامپز را خطاب قرار داد. پيرزن بات
  »مناسب باشه.

  »قطعا مناسبه. بايد اونو وقتي روي سرم ايستادم بخونم بانوي من؟«دلقك درشت هيكل پاسخ داد. » همينطوره.«

  »اين باعث ميشه بهتر بخوني؟«

  »نه«

  »بايست. ما نميخايم كه كالهت زمين بيافته. تاجايي كه يادم مياد تو هيچ وقت موهات رو نشستي. پس رو پاهات«

باتربامپز تعظيم كوتاهي كرد . اجازه داد كه آروغي بلند از گلويش خارج شود و » هر طور كه بانوي من دستور بدن.«
  شكم خود را صاف كرد و غريد.

  اً سياه و قهوه اي. پوشيده از مو...روزي خرسي بود. يه خرس. يه خرس. تمام

تر از تو بودم، معروف بود كه تو قلعه سرخ همه ديوارها گوش  حتي وقتي من دختري كوچك«بانو اولنا به جلو خزيد. 
  »دارن. خوب اونا بهترين چيز براي آوازند. و تو اين بين ما دخترا ميتونيم راحت حرف بزنيم.

  »يدونه. اون هميشه...... اون موريس«ولي سانسا گفت:  

بلندتر بخون. اين گوشهاي پير تقريباً كرهستن. خوب ميدوني. داري برام «ملكه خارها بر سر باتربامپز فرياد زد. 
  »زمزمه ميكني دلقك چاق؟ من واسه پچ پچ بهت پول نميدم، آواز بخون

بيا، آنها مي گويند. به بازار بيا.  اون خرس... صداي رعد آساي باتربامپز درميان تيرهاي سقف منعكس مي شد. آه،
  بازار؟ اما من يه خرسم سياه و قهوا اي. پوشيده از مو.  
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  پيرزن پر چين و چروك لبخند زد. 

گاردن ميون گلها ما عنكبوت زياد داريم. تاوقتي همونجا بمونند اجازه ميديم كه تارهاي كوچولوشونو ببافند اما  تو هاي
حاال فرزندم. حقيقت. اين جافري چجور «او پشت دست سانسا را نوازش كرد. » كنيم.وقتي برن زير پا لگدشون مي 

  »مرديه؟ اوني كه خودشو يه براتيون ميخونه اما اينهمه شبيه لنيسترهاست.

  و پايين جاده از اينجا تا اونجا. از اينجا . تا اونجا. سه پسر. يه بز و خرسي رقصان

لويش مي تپيد. ملكه خارها بسيار به او نزديك شده بود. مي توانست بوي سانسا حس مي كرد كه انگار قلبش در گ
ترش نفس پيرزنان را تشخيص دهد. انگشتان نحيف و الغرش مچش را مي فشرد. در آن طرفش مارجري هم درحال 

  گوش دادن بود. لرزه بر اندامش افتاد

جافري يه «نست صداي خود را بشنود. چنان لرزان و متزلزل كه به سختي مي توا»  يه هيوال.«زمزمه كرد: 
هيوالست. اون راجع به پسر قصاب دروغ گفت و پدرم رو وادار كرد كه گرگمو بكشه. وقتي از دستم عصباني مي شد از 

  »گارد شاه ميخاست كه كتكم بزنن. اون شيطان صفت و ظالمه بانوي من. ملكه هم همينطور.

  » آه. چقدر بد.«تند. پيرزن گفت : بانو اولنا و نوه اش متقابالً به هم نگريس

  آه، خدايان، اگه مارجري با اون ازدواج نكنه، جاف مي فهمه كه من مقصرم.سانسا با وحشت فكر كرد. 

  »لطفاً ازدواج رو بهم نزنيد...«در خواست كرد: 

اي كسترلي راك نترس، لرد ماهي بادكنكي مصممه كه مارجري رو ملكه كنه. و قول يه تايرل به اندازه تمام طاله«
  »ارزش داره. حداقل زمان ما اينطور بود. گرچه ما از بابت اين حقايق ازتو ممنونيم فرزندم.

  برقص و بچرخ. تمام راه تا بازار. بازار باتربامپز آن نعره سرداد و پاهايش را به زمين كوبيد.
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د بسيار شبيه برادرش لوراس مي شد. وقتي مارجري تايرل لبخند ميز»گاردن رو ببيني؟  سانسا دوست داري كه هاي«
االن تمام گلهاي پاييزي دارن ميشكفند. اونجا بيشه ها و چشمه ها هست. حياط هاي سايه دار و ايوانهاي مرمرين. «

تر از اين باتر و همينطور  صدا هايي خوش ها رو مجبور ميكنه كه همينطور بنوازند. خواننده پدر واالمقامم هميشه خواننده
نان، ويلون زنان و چنگ نوازان. ما بهترين اسب هارو داريم. و قايق هاي تفريحي براي گردش روي سطح فولوت ز

  »ماندر. اهل گردش هستي سانسا؟

  »يه كمي.«اعتراف كرد. 

  آه چقدر دلنشين است آن دختر! و نجيب و زيبا. دوشيزه اي با عسل در ميان گيسوانش

به «مارجري رشته اي لخت از موهاي سانسا را عقب زد. » ميشي.گاردن  مطمئنم تو هم مثل من عاشق هاي«
  »محض اينكه اونجارو ببيني ديگه نمي خواي كه تركش كني. و احتماالً ديگه الزم نيست كه اينكارو بكني.

  موهايش ، موهايش، دوشيزه اي با عسل در موهايش.

  »ما نگفته كه ميخاد بياد و ببينه. سانسا حتي هنوز به«ملكه خارها تند و سريع گفت. » آروم فرزندم.«

گاردن مثل جايي ميماند كه او هميشه آرزويش را داشت. مثل آن دربار زيبا و  هاي»اوه، اما من ميام. «سانسا گفت. 
  جادويي كه يك بار آرزو كرده بود در در قدمگاه پادشاه آن را بيابد. 

  رس. سياه و قهوه اي، پوشيده از مو.شميم اش را در هواي تابستان استشمام كرد. آن خرس، آن خ

  »اون به من اجازه نميده كه برم...«سانسا ادامه داد. » اما ملكه.«

گاردن لنيسترها اميدي به نگه داشتن جافري رو تخت ندارن. اگر پسرم لرد ساده لوح  اين كارو مي كنه. بدون هاي«
  »درخواست كنه، راهي جز قبول درخواستش نداره.

  »اين درخواست رو ميكنه؟«سانسا پرسيد. » ه؟اينكارو ميكن«
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  »من الزم نميدونم كه حق انتخابي بهش بدم. اون هيچ اطالعي از قصد واقعي ما نداره.«بانو اولنا اخم كرد. 

  او شميم اش را در هواي تابستاني استشمام كرد.

  »قصد واقعي ما بانوي من؟«چين به پيشاني سانسا افتاد. 

  و بوييد. عطر عسل در هواي تابستانياون فين كشيد و غريد 

با نوه پسري «اين را پيرزن زماني گفت كه باتربامپز آواز قديمي را فرياد مي زد. » اينكه تو در امنيت ازدواج كني.«
  »من

ازدواج با سر لوراس، اوه... نفس سانسا در گلويش گرفت. او سر لوراس را در آن زره درخشان و كبودش به ياد آورد 
ي فرهبخش در  داد. سر لوراس در ابريشم سفيد. چقدر نجيب، معصوم و زيبا! آن گودي چانه كه به او گل رز مي درحالي

وقت لبخند. شيريني خنده هايش. گرمي دستانش. تنها مي توانست تصور كند كه باكشيدن لباسش و لمس پوست نرم 
اي و  بوسد. فروبردن انگشتانش در آن طره پرپشت قهوهزير آن چطور مي تواند باشد. اينكه روي پنجه بايستد و او را ب

  اي از لذت به آرامي در گردنش خزيد. اي. رعشه غرق شدن در آن چشمان عميق قهوه

آه من دوشيزه ام، و من پاكم و زيبا، هرگز با خرسي پشمالو نمي رقصم. يك خرس. يك خرس. من هرگز با خرسي 
  پشمالو نميرقصم

من هرگز خواهري نداشتم. فقط برادرام بودند. آه لطفاً بگو بله. لطفا بگو «مارجري پرسيد. » اينو ميپسندي سانسا؟«
  »كه راضي به ازدواج با برادرم هستي

بله قبول ميكنم. اينو از هرچيزي بيشتر ميپسندم. اينكه با سرلوراس ازدواج كنم. اينكه «كلمات از دهانش لغزيدند. 
  »عاشقش باشم...
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احمق نباش فرزندم، اعضاي گارد شاه هرگز ازدواج نمي كنن. تو «رسيد.  نا به نظر آزرده خاطر ميبانو اول» لوراس؟«
وينترفيل هيچي يادت ندادن؟ ما داريم در مورد نوه ام ويالس صحبت ميكنيم؟ اون برات كمي پيره، قطعا همينطوره اما 

  »ن هم هست.گارد اي هم كودن نيست و در ضمن وارث هاي در عوض پسري محبوبه. ذره

ويالس؟ سانسا دچار سرگيجه شده بود. لحظه اي او غرق روياي لوراس بود و دمي بعد همه آنها ربوده شده بود. 
 ادب زره بانوانه نبايد بهشون بي حرمتي كني. مواظب حرف زدنت باش.احمقانه بيانش كرده بود. » من«ويالس؟ 

آيا ايشون هم شواليه اي به بزرگي آيا ...بم نشده بانوي من. چنين افتخاري نصي من سر ويالس رو نميشناسم. قبالً«
 »برادرانشونه؟

 او را در هوا باال برد. آن خرس آن خرس

ر بگو. تراستشو به اين دخ«مادر بزرگش اخم كرد. » .گري نخورده هيچ وقت سوگند شواليه ننه. او« :مارجري گفت
  ».ه و دليلش همينهپسر بيچاره چالق

 اون وقتي كه يه مالزم بوده آسيب ديده . در اولين مسابقه اي كه شركت كرد. اسبش سقوط«مارجري اذعان كرد. 
  »كرد و پاش رو خرد كرد.

 »اون مار دورني مقصر بود. اوبراين مارتل. و استادش هم همينطور.«

 . پوشيده از مو تو يه خرسي. يه خرس . يه خرس . سياه و قهوه اي امن يك شواليه فراخواندم ام

قا وقتي يه دختر كوچيك بودم برام كتاب مي باون سا«مارجري گفت.  »ويالس پاي ناجور اما قلب پاكي داره.«
 »رو ميكشيد. تو عاشقش ميشي همونطور كه ما هستيم. سانسا ها هخوند. و برام تصوير ستار

ميان موهايش ليسيد. موهاش . موهايش. او عسل را از عسل را از  او ااو تقال كرد و زجه زد. دوشيزه بسيار زيبا بود. ام
 ميان موهايش ليسيد
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 سانسا با ترديد پرسيد. »كي ميتونم ايشون رو ببينم؟«

اومدي. مادربزرگم تورو باخودش  گاردن هايبعد از ازدواج من و جافري به وقتي به زودي. « :مارجري قول داد
  »ميبره.

الي گفت كه به نرمي دست سانسا را نوازش مي كرد و لبخند پر چين و چروكي اينو پيرزن درح »اين كارو مي كنم.«
  »قطعا مي برمت.«برلب داشت. 

رفتند.از  اسپس آن دختر آه كشيد. دست و پا زد و درهوا لگد زد.  او خواند. خرس من. خرس  زيباي من. و سپس آنه
خط آخر را نعره زنان خواند و به هوا پريد و با هردو پا  خرس. اون خرس و دوشيزه زيبا. باتربامپز ناينجا به آنجا . او

 چنان بر زمين آمد كه جام هاي شراب روي ميز به لرزه افتادند. زنان خنديدند و كف زدند.

اما نگاه كن. پنير منو «ملكه خارها اين چنين گفت.  »كردم كه اين آواز هولناك هرگز تموم نميشه. مي فكر«
   »آوردند.
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  7فصل 
  جان

  م.م.استاركمترجم: 

  

 پشت كم درختان ميان از سواران. رسيد مي مشام به سرما و خزه كاج، بوي بود، تيره خاكستري اطرافش جهان آسمان
 جهت در. خواست برمي تيره زمين سطح از كمرنگي مه عبورشان با و يافتند مي را خود راه. پراكنده هاي سنگ و

. رفتند ميپايين  بودند، پراكنده رودخانه ي دره كف سرتاسر در پراكنده جواهرات همچون كه مطبوعيهاي  آتش
هاي  چراغ از دومي ي رودخانه. هزارها شايد آتش، صدها. بشمارد بتواند اسنو جان آنچه بود كه از بيشتر تعدادشان خيلي

  .شد بسته و باز شمشيرزنش دست انگشتان. ايجاد كرده بودند 1واتر ميلك ي زده يخ سفيد ساحل كنار در لرزان را

 تلق تلق صداي روخانه، دور زمزمه تنها توسط سكوت،. آمدند پايين شيپوري و عالمت هيچ بدون لبه، روي از آنها
 و ها اسب ها، سگ ها، انسان آمدن پايين هنگام در. شد مي شكسته 2رتلشرت استخواني زره تيك تيك و اسبها سم

  .بود گرفتن اوج حال در خاكستري -آبي بزرگهاي  بال با عقاب يك آسمان، در جايي سفيد؛ دايروولفي

                                           

1 . Milkwater  
2 . Rattleshirt  
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 ديد كه جان. لغزيد سراشيبي پايين به بود، از جايش بيرون آمده عبور درحالهاي  اسب از يكي سم توسط كه سنگي
. بود كرده دنبال را سواران فاصله با معمول، مطابق روز، طول تمام در او. برگشت ناگهاني صداي سمت به گوست سر
 با رتلشرتهاي  سگ. درخشيدند مي قرمزش چشمان. پيوست آنها به رسيد، سربازهاي  كاج باالي به ماه كه زماني اما

 روز شش نكرد، توجه آنها به دايروولف اما. كردند استقبال او از هميشه مثل ،اي خصمانه  عوي عو و  پارس بلند صداي
 و چرخيد گوست اما. بود كرده حمله او به پشت از تازي بزرگترين ، بودند زده اردو شب برايها  وحشي كه هنگامي قبل

 حفظ او با را خود فاصله همواره گروه باقي آن از پس. داد فراري خونين كفلِ با را سگ و كرد حمله غافلگيرانه
  كردند. مي

 هم خودش ترس احساس كاش. كرد آرام را حيوان ماليم، كلمات و نوازش اما. كشيد ماليمي شيهه اسنو جان 1اسب
راند.  مي سرش پشت و مقابل از دشمن  اما شب، نگهبانان سياه بود، پوشيده سياه يكسره او. شد مي آرام راحتي همين به

 5بانوي نيزه او، زانوپوش زره 4لنايل. بود كرده تن به را 3تكدست كورين رداي 2ييگريتهمراهشونم.  منم وها  وحشي
 نام به زشتي قد كوتاه مرد به كورين كالهخود و هايش پوتين كماندارها از يكي هايش، دستكش ، 6بزرگ جثه، رگويل

 رتلشرت،. داد ييگرت به هم را آن بنابراين. ماند مي درازش و باريك سر روي به سختي اما. بود رسيده 8دراز نيزه 7ريك
 اش كيسه در بود، بان ديده 10اسكرلينگ گذرگاه در جان با كه كسي 9ابِن خونين سر همراه به را كورينهاي  استخوان

   .داشت

  .مردم دنيا همه تو نگاه منم مردن، همه. مردن

                                           

1 . garron  
2 . Ygritte  
3 . Qhorin Halfhand  
4 . Lenyl  
5 . spearwife  
6 . Ragwyle  
7 . Ryk  
8 . Longspear  
9 . Ebben  

10 . Skirling Pass  
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 او از نگهباني به را دو آن ها استخوان ارباب راند، دراز در پيش رويش مي نيزه ريك و سرش پشت درست ييگريت
 بزرگي جمجمه كج دندانهاي ميان كه از لبخندي با سپرد را به آنها مي  هنگامي كه اين وظيفه كه هنگامي. بود گماشته

 هم شماروهاي  استخوان كنه، پرواز كالغ اگر«: داد هشدار گذاشت نمايان بود، مي سر بر خود كاله عنوان به كه
  »ميجوشونم

 حال به مارو بديم انجام اينكارو كه ميخايي ما از اگه باشي؟ مراقبش خودت ميخايي ": زد فرياد او سر بر ييگريت

  ".ميديم انجامش ما و بزار خودمون

 او با صحبت در آنها اما بود شان فرمانده رتلشرت شايد. ديد مي را اين جان. هستند آزادي انسانهاي آنها كه بود واضح

    .نداشتند ترسي و خجالت هيچ

   .زد زل او به آميز خصومت نگاهي باها  وحشي رهبر

 فهمه مي و ميندازه بهت نيگا يه اون. بزني گول نميتوني رو منس اما بدي، فريب رو اونارو بقيه بتوني تو شايد كالغ،"
 يه كنم مي باز رو ات پسرونه لطيف و نرم شكم و ميكنم درست گرگت اون پوست از ردا يه من آنوقت و ميگي دروغ كه

  "ميدوزمش دوباره و ميزارم شيكمت تو رو راسو

  .ميداد انعطاف دستكش زير در را اش سوخته انگشتان. كرد بسته و باز را شمشيرزنش دست جان

  "پيداكني؟ راسو كجا از برف تو قراره تو و": خنديد فقط ريك اسپاير النگ اما

 بي كوه باالي در سنگ عمق كم گودي يك در را شان اردوگاه آنها طوالني، سواري اسب روز يك از بعد اول، شب
 شدن ذوب جان. شدند جمع آتش دور به آنها همه كرد باريدن به شروع برف كه هنگامي و كردند برپا نشاني و نام
 مغر تا اما بود پوشيده كه چرمي و خز پشم، از هايي اليه وجود با. كرد مي تماشا آتشهاي  شعله روي بر را برفهاي  دانه

 روي را بارانيش كاله خورد را غذايش وقتي بود، نشسته او كنار در ييگريت. كرد مي احساس را سرما سوز استخوانش

   .بمانند گرم تا فروكرد آستينش درون را دستانش و كشيد سرش
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  ".ميداره برت فوري كردي كار چه تكدست با تو كه بشنوه منس اگر"

  "چي؟ براي برميداره؟ منو"

 اون باالي از كه هستي كالغي اولين تو ميكني خيال تو خودمون، از يكي عنوان به". خنديد او به آميز تمسخر دختر

  ".كنيد پرواز آزادانه خواهيد مي همتون قلبهاتون در اومدي؟ پايين كنان پرواز ديوار

  "كنم؟ پرواز بخواهم كه كجا هر بود خواهم مختار من" گفت آهسته "...شدم آزاد وقتي و"

 بودن آزاد.  بكشيم تورو آزاديم هم ما و بود خواهد همينطور مطمئنم": زد گرمي لبخند اش، كجهاي  دندان وجود با

   ".دارن دوست طعمشو كه ميفهمند اكثراً اما خطرناكه

  ".ديد خواهي": گفت و گذاشت زانوهايش باالي را خود پوش دستكش دستهاي او

 هام دانسته اين همه با كردم، اينكارو وقتي و گيريم مي ياد و شنوم مي بينم، مي من. ميخام همينو منم: كرد فكر جان

  .برميگردم ديوار به

 انجام درحال. دانست مي شب نگهبانان از يكي را خود هم هنوز قلبش در اما بودند كرده فرض شكن پيمان را او آنها

   .بود گذاشته اش عهده بر تكدست كورين كهاي  وظيفه آخرين

  بكشم اونو اينكه از قبل

 شيشه و سنگ از تماماً نظر به. ريخت مي ميلكواتر به كه بود جاري تپه پايين سمت به باريك رودي ، سراشيبي كف
 نازك قشر از عبور در را آنها رتلشرت. بشنوند اش زده يخ سطح زير از را آب جريان صداي توانست مي آنها چند هر بود،

  .كرد راهنمايي يخ شكننده و

 هشت. كرد برآورد را آنها تعداد نگاه يك در جان. شدند نزديك آنها مشاهده با 1»ريدر منس« قراول پيش سواران
   فلز.اي  تكه يا خود كاله ندرت به و شده دباغي چرم و خز در شده پوشيده. مرد و زن از متشكل سوار
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 با گوشتالو مردي. آنها فرمانده بجز همه. بودند مسلح ، بود شده مقاوم آتش با آنهاها  پيكان كههاي  نيزه به آنها
 اورا بالفاصله جان. 1»سوگوار. «كرد مي حمل رااي  تيزشده فوالد از بزرگ خميده داس يك كه مرطوب چشماني
 هارما رتلشرت، مانند بود، شده شناخته غارتگر يك او. بودنند گفتهها  قصه يكي اين درباره سياهپوش برادران. شناخت

  .كش كالغ آلفاين و سگي كله

  "كيه؟ اين ". انداخت نگاهي گرگش و جان به او "ها !  استخوان ارباب": گفت ديد را آنها سوگوار وقتي

   :گفت صداكنندها  استخوان ارباب را او صدايش و سر پر زره بخاطر داد مي ترجيح كه كسي رتلشرت

   ".بردارم تكدست مال مثل مثل اونمهاي  استخوان من كه ترسيد مي اون. ديدنمون اومده كالغ يك"

  .داد تكانها  وحشي ديگر مقابل در را خود غنائم كيسه او

  "گرگش و اون البته.  كشت رو تكدست كورين اون": گفت ريك اسپير النگ

  "بود هم »اورل« بخاطر و": گفت رتلشرت

 تيكه يه گرگش". كرد اضافه هيكل درشت جنگجوي زن رگوايل را اين "بشه كه نزديكه يا وارگه يه پسره اين"

  " .كند رو تكدست پاي از بزرگ

    انداخت، جان به ديگري نگاه سوگوار خيس و قرمز چشمان

 ببريد، منس پيش اونو. داره بهش  واري گرگ شباهت يه اون كنم مي نگاه نزديك از كه حاال خوب بسيار جداً؟"

   ".داره نگهش ممكنه

  .بودند سرش پشت درست سوارانش كه شد دور حالي در تاخت به و چرخيد زد، مهميز را اسبش
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 مرطوبي و سخت باد گذشتند مي اودوگاه رودخانه ميان از ستون به و كردند عبور ميلكواتر دره عرض از كه هنگامي
 زوزهها  وحشي سگهاي زودي به. رفت مي پيشاپيش قاصد چون بويش اما آمد مي جان به چسبيده گوست. وزيد مي

   .بودند اطرافشان در كنان پارس و كشان

   .نكردند او به توجهي هيچ آنها اما شوند ساكت تا زد فرياد سرشان بر لنايل

   ".كنند نمي توجه باهاته كه جونوري اون به خيلي اونها": گفت جان به رايك اسپير النگ

   ".نيست خودشون همجنس كه فهمند مي اونا. گرگه اون و سگند اونا": گفت جان

   .دارم شما به من كه شباهتي از بيشتر نه

 عهده به تكدست كورين شدند شريك كه آتشي آخرين كنار در كهاي  وظيفه. داشت خود عهده بهاي  وظيفه او اما

   .هستد چه دنبال به »فنگس فراست« حفاظ بي و سرد برهوت درها  وحشي كه دريابد تا. بود اوگذاشته

 آيا كه دريابد يا ببرد پي آن ماهيت به آنكه از قبل او اما. بود ناميده »قدرت نوعي« را آن پير خرس حضور در كورين

  .مرد نه؛ يا است يافته را آن هايش كاو و كند در ريدر منس

 از بسياري. ها سورتمه وها  ارابه ،ها  گاري ميان در. بود پراكنده رودخانه آن از هرجايي در پزي خوراكهاي  آتش
هاي  صخره زير در يا آنها باقي.  بودند كره برپا شده نمدمالي پشم و خام چرم و پوست جنس از هايي چادرها  وحشي
 مشغول كه ديد را مردي جان، آتش يك كنار در. خوابيدند مي خودهاي  واگن دربين يا و بودند گرفته جا شيبدار و زمخت
 جوان دو ديگراي  گوشه در. انداخت ها مي نيزه ازاي  توده روي را آنها و بود چوبيهاي  نيزه نوك كردن تقويت و سخت
 هر با. پريدند مي هم به آتشهاي  شعله باالي در. بودند چوب با مبارزه درحال شده پرداخت چرم از لباسي در ريشدار

  .گذاشتند مي پرها  تير به و بودند نشسته آتش دور زنان از گروهي. كشيدند مي خرناس نشاندند مي فرو كهاي  ضربه
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 آخرين و وود ديپ زار بوته و وينترفل براي. پدرم رعاياي براي تيرهايي. برادرانم براي هايي تير: كرد فكر جان

   .شمال براي تيرهايي. آتشدان

 پسران. كردند مي گريه كه كودكاني و رقصيدن مي كه ديد را زناني او. نبودند جنگي ديد كه تيرهايي آن همه اما
. بودند افتاده نفس از بازي بخاطر و بودند شده پيچيده خزه در آنها همه. كردند فرار اسبش مقابل از كه ديد را كوچكي
 گوشت عطر. گشتند مي سالنه سالنه علف دنبال به رودخانه ساحل در گاوها گله. زدند مي پرسه آزادانه بزها وها  گوسفند
 وحشي گرازي ديگري روي. رسيد مي مشام به خواست، برمي پذي خوراكهاي  آتش از يكي از كه شده كباب گوساله

   .شد مي چرخانده و بود شده كشيده چوبي سيخ به

   . شد پياده اسبش از رتلشرت بود شده احاطه سبزي سرباز صنوبرهاي با كه باز فضايي در

   ".كنيم مي برپا خودمونو چادرهاي همينجا ما"

 تا بياريد رو كالغ. اسپير النگ يگريت،. خودتون بعدش و سگا بعد. بديد غذا هارو اسب": گفت رگوايل و لنايل به رو

  "ريزيم مي بيرون رودشو و دل بعد. بندازه بهش نيگا يه منس

 پشت درست گوست كه كردند طي درحالي بيشتر چادرهاي و پذي خوراكهاي  آتش ميان از پياده را راه باقي آنها
 كه انديشيد جان ديده؟ تابحال كسي اصال كه بود كنجكاو و بود نديده را وحشي تعداد اين تابحال جان. آمد مي سرشان
 پذيرتر آسيب كدام هر و داشتند اردوگاه صد از بيش واحد اردوگاه يك بجاي اما. داشت خواهد ادامه نهايت بي تا اردوگاه

 و سنگري نه. نداشتند ذكري قابل دفاعي استحكاماتها  وحشي. بودند يافته گسترش فرسنگ چند هركدام و ديگري از
 هر. كردند مي زني گشت اردوگاه محدوده اطراف در كه داشتند قراوالني پيش تنها. تيزي شده كوب زمينهاي  نيزه نه

 جاي يا و شده ديگران توقف متوجه اينكه محض به و خود ميل به درجايي سادگي به روستايي يا و قبيله يا گروه
 به آشفتگي اين در را آنها برادرهايش روزي اگر و بودند آزاد مردماني اونها. زدند اردو بودند، يافته توقف براي مناسبي

  بودن منضبط شب نگهبانان و داشتند نفري برتري آنها. كنند مي پرداخت خويش خون با را آزادي اين تاوان بياندازند دام
  بود گفته او به اينطور پدرش بار يك. شود مي چيره نفرات تعداد بر نظم آن بار نه بار ده هر از جنگ در و
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 او. بود ديده آنوقت تا كه چادري بزرگترين  از بزرگتر برابر سه. است شاه چادر كداميك كه نبود شكي هيچ
 و خام چرم از اينهم بود، ديده قبالً كه كوچكتري چادرهاي بيشتر مثل.  بشنود درون از را موسيقي ي نغمه توانست مي
 با آن تيز نوك سقف. بود برفي خرس موي پر و سفيد پوست از ريدر منس چادر خزهاي اما. بود شده دوخته خز

  . بود شده گذاري تاجها  گوزن شاخ ازاي  مجموعه

  .زدند مي پرسه پادشاهي هفت در آزادانه ، نخستينهاي  انسان زمان در كهاي  الجثه عظيم شماليهاي  گوزن شاخ

 زده تكيه بلندشان دستههاي  نيزه به چادر ورودي پرده كنار در نگهبان دو. داشتند حضور محافظيني آنجا كم دست
 يكي ، ديدند را گوست انها كه وقتي. بودند بسته بازوانشان به چرمي تسمه با را چرمي شكل دايرههاي  سپر و بودند

  ".مونه مي اينجا جونور": گفت و گرفت را او جلوي و آورد پايين را نيزه نوك شان

  .نشست دايروولف "بمون گوست": داد دستور جان

   "باشه حيوون به حواست اسپاير، النگ"

  .شوند داخل كه كرد اشاره ييگريت و جان به و كرد باز را چادر در رتلشرت

 نور با را فضا كه بود شده گذاشته چادر سوي چهار در سوزان ذغال از مملو سبدهايي. بود دودآلود و گرم چادر داخل
 سياه لباسهاي آن در ايستادن آنجا. بود كرده مفروش را پايش زير زمين بيشتريهاي  پوست. كرد مي پر قرمز كمرنگ
 آن پادشاه« را خود كه 1»اي قبيله رئيس« محضر به شدن شرفياب انتظار در.  كند تنهايي احساس كامالً شد باعث

   .ديد را نفر شش ، كرد عادت رنگ قرمز دود به چشمانش كه وقتي. ناميد مي »ديوار سوي

   

 عسل شراب از 1»شاخي« در كه زيبا و بلوند زني و سياه جوان مرد يك. نداشتند توجهي او به آنها از كدام هيچ
 ژنده ورداي خاكستري موهاي با مرد. كرد مي برشته را مرغ جفت يك و بود ايستاده اجاق كنار حامله زن. بودند شريك

  .بود خواندن آواز مشغول بربط نواختن با همراه و بود نشسته بالش روي بر زانو چار قرمزي و سياه
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  .بهار از تر گرم اوهاي  بوسه و بود خورشيد زيبايي به دورني مرد همسر

The Dornishman's wife was as  fair as  the  sun, and her kisses were warmer 

than spring 

  ناگوار آنهاي  بوسه و بود سياه فوالد از دورني مرد شمشير اما

But  the  Dornishman's  blade  was made  of  black  steel,  and  its  kiss  was  a 

terrible thing. 

 و ديوار سوي اين در پشم و چرم از چادري در. بود غريب برايش اينجا در شنيدنش گرچه شناخت، مي را آواز اين جان

  .2»دووم« گرم بادهاي و قرمز كوه از دورتر فرسنگ دها

 يك او استخوانش و چرم زره زير در. شود تمام آهنگ كه ماند منتظر و آورد در را اش شده زرد خود كاله رتلشرت
هاي  گونه با و نازك سبيل برجسته، چانه يك با. بود عادي پيكر غول جمجمه آن بدون اش چهره. بود اندام كوچك مرد

 را پشتش كم سياه موهاي و بود خزيده اش پيشاني سرتاسر در ابرو يك. هم به نزديك چشماني و رنگ زرد تكيده

  .بود زده عقب زنان بيوه ، تيز كاكل مانند

  هلو شيريني به نوايي با خواند مي آواز حمام در دورني مرد همسر

The Dornishman's wife would sing as she bathed, in a voice that was sweet as 

a peach, 

  زالو مثل سرد و تيز گزشي و داشت خودش به مخصوص آهنگ دورني، مرد شمشير اما

But the Dornishman's blade had a song of its own, and a bite sharp and cold 

as a leech 
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 را شده كشيده سيخ به مرغي و بود نشسته چهارپايه يك روي بر تنومند العاده فوق و كوتاه مردي منقل كنار در
 لبخند خوشحالي با مدت تمام و. چكيد مي مانندش برف ريش روي و بود روان اش چانه روي بر داغ روغن. خود مي

  .زد مي

 او. بود بسته بازوهايش روي بر بود، شده حك رويش 1»روني« زبان به هايي نوشته كه رنگي طاليي ضخيم نوار
 دورتر قدم چند. باشد مرده تكاور يك به متعلق توانست مي تنها كه بود پوشيده سياهي و سنگين زنجيري زره از پيراهني
 شمشير. كرد مي نگاه  رااي  نقشه اخم با و بود ايستاده برنزيهاي  دوزي پولك با چرمي پيراهني در الغر و بلندقد مردي
 او. بودنند كشيده و الغر عضالتش تمام و صاف نيزه مانند به قامتش. بود بسته پشتش به چرمي غالف در بزرگي دولب
 هردويشان او اما. دانست زيبا را او ميشد حتي داشت گوش اگر. خاكستري عميق بسيار چشماني با صاف بيني با طاس

 باعث آنها فقدان صورت هر در. بزند حدس توانست نمي جان. بود داده دست از دشمن تيغ يا زدگي سرما بخاطر را

  .بيايد نظر به تيز و باريك مرد سر شد مي

 تن دو هر كنون تا. هستند جنگاور سفيد ريش و طاس مرد دو هر كه شد محرض جان براي مختصر نگاهي با

   .آنهاست از يك كدام ريدر منس كه بود مانده او. رسيدند مي نظر به رتلشرت از تر خطرناك

   چشيده زبان بر خون طمع و گشته تاريك اطرافش و افتاده زمين بر همانطور

As he lay on the ground with the darkness around, and the taste of his blood 

on his tongue 

  سرداد آوازي  خنديد و زد لبخندي ، خواندند دعا  و زدند زانو برابراش در برادرشان

His brothers  knelt by him and prayed him a prayer, and he  smiled and he 

laughed and he sung 

  ستاندند را زندگيم دورني مرد رسيدم، خويش كار پايان به من! برادرانم آه ،! برادرانم
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Brothers, oh brothers, my days here are done,  the Dornishman's  taken my 

life 

   

  ام چشيده دورني مرد همسر از خود كام من و ميميرند مردان همه كه باك؟ چه اما

But  what  does  it  matter,  for  all  men  must  die,  and  I've  tasted  the 

Dornishman's wife 

 آميز تهديد نگاهي اش نقشه باالي از گوش بي طاس مرد شد تمام »دورني مرد همسر«هاي  بند آخرين كه هنگامي

  "كالغ؟ يك چيه؟ اين". انداخت بود ايستاده دو آن مابين كه جان و ييگريت و رتلشرت به وحشيانه و

  ".لعنتي وارگ يك همچتين و انداخت گيرش اورل كه پوشي سياه زاده حرام": گفت رتلشرت

  "بكشيد رو شون همه بود قرار"

  "گشت خودش دستاي با رو تكدست كورين. برگشته ما سمت به يكي اين": داد پاسخ ييگريت

 هم اسم تو. شد مي من سهم بايد دست تك پسره؟ اين" بود شده عصباني اخبار شنيدن با گوش بي مرد

  "!داري؟كالغ

  .نه يا رفت مي هم تعظيم انتظار او از آيا كه بود مانده. "اعليحضرت اسنو، جان"

  ".گرفته اشتباه شاه يه با منو او. بيني مي" انداخت نگاه سفيد ريش مرد به گوش بي مرد "اعليحضرت؟"

 و كرد پاك دستش پشت با را دهانش دور روغن او. شد پاشيده طرف همه به مرغ ذرات كه خندديد چنان رشو مرد

 مستقيم سرش رو از تاجش اينكه براي چرا؟ ديده؟ گوش بدون پادشاه كسي چه حاال تا. باشه كور بايد پسر اين ": گفت

   " !هر هر. افته مي گردنش رو
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   .كرد تميز شلوارش با را انگشتانش و زد نيشخندي جان به

  ".كني پيدا گردي مي دنبالش كه رو اوني شايد بزن چرخي يه و كالغ ببند منقارتو"

  .چرخيد جان

   "هستم من ريدر منس". شد بلند پاهايش روي خوان آوازه

  "وينترفل از اسنو. استاركي ند حرامزاده تو و": گفت گذاشت مي كنار را بربطش كه حالي در او

 كجا از تو... چطور": بگويد و يابد باز را خود نيروي اينكه از قبل. ماند ساكتاي  لحظه براي جان. بود شده غافلگير

    "فهميدي؟

  "پسر؟ بود چطور آواز نظرت به. بعد براي باشه اين": گفت ريدر منس

  "بودم شنيده اونو قبل من. خوب كامال"

   ".ميميرند مردها همه داره اهميتي چه اما"

   "ام چشيده دورني مرد همسر از خود كام من ": گفت آرامي به ديوار پشت شاه

  "كشتي؟ رو تكدست من قديمي دوست تو آيا ميگه؟ راست من اسخوانهاي ارباب آيا بگو بهم"

  .داشت نقش توش من از بيش خودش گرچه.   "بودم من بله"

   .كرد بيان را اين صدايش در اندوهي با شاه "بود نخواهد ترسناك هم اونقدرها هرگز ديگه شدوتاور"

 البته اسنو؟ جان كنم تشكر ازت كار اين بابت بايد آيا بگو بهم. بود برادرم مثل زماني يه اما بود من دشمن كورين"

   "ميكني فكر همينطوري كه
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  داد جان تحويل آميز تمسخر لبخندي او

 و باريك صورتي و متعادل قدي او. نداشت شباهتي نيزها  وحشي به حتي. نبود شاه شبيه اصال ديوار آنسوي شاه
 داشت سر به تاجي نه او. بود شده خاكستري آن بيشتر كه بلند بسيار موهايي و زيرك واي  قهوه چشماني تيز، و كشيده

 جامه تنها و داشت چرم و پشم از پوششي. نقرهاي  ذره حتي نه و طاليي آويزي گردن نه. انگشت به طاليي حلقه نه و

   .بود خورده وصلهاي  رفته رو و رنگ قرمز ابريشم با بلندشهاي  پارگي كه بود پشميني كهنه سياه رداي متمايزش

  "كني نفرين دوستت كشتن بابت منو و. باشي ممنون من از دشمنت كشتن بابت از بايد تو": گفت نهايت در جان

  " بود قشنگي جواب": زد فرياد سفيد ريش. "هر هر"

   .كرد اشاره آمدن تر نزديك براي جان به دست با "موافقم": گفت ريدر منسر

 مگنار. داره نام 1»استاير« بودي گرفته اشتباه من با كه مردي. بشناسي مارو بهتره بشي ملحق ما به ميخاي اگه"

   ".اربابه معني به باستاني زبان در مگنار. آتش

   .بود شده خيره جان به سردي به گوش بي مرد چرخيد سفيد ريش مرد سمت به منس كه هنگامي

  "....زن اين و منه وفادار 2»تورموند« ترسناك خور مرغ اين"

  "بگو منم مال. آوردي رو استاير لقب تو. وايسا". گفت و پريد پاهايش روي تورموند

 و شكن باد و نواز شاخ ، پرحرف بسيار كش، غول تورمون مقابلت در ، اسنو جان". ميلته طور هر.  خنديد ريدر منس

  3"لشگر پدر و خدايان سخنگوي سرخ، تاالر شراب ارباب. ها خرس شوهر ، مشت تندر تورموند همچنين

 گرچه. مياد خوشم وارگها از من اتفاق حسب بر. اسنو جان اومدي خوش... ميخوره من به بيشتر اين": گفت تورمن

   ".ندارمها  استارك بهاي  عالقه

   ".است »داال« منقل كنار خوب زن اون و": داد ادامه منس
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   .زداي  شرمگينانه لبخند باردار زن

   "داره شكم تو منو بچه او. كن رفتار ملكه يه مثل اون با"

   "جديدشه سوگولي جوان 1»جارل« اون و است »وال« خواهرش زيبا دختر اون": گفت و كرد ديگر نفر دو به رو و

  ".نيستم »كسي« سوگولي من": گفت خو درنده و چرده سيه جارل

  "پسر باشي شده متوجه حاال تا بايد. نيست 2»كسي هر« هم وال البته": گفت و كشيد خرناسي سفيد ريش تورموند

 فكر. هست كه همونطور دربارش، و ديوار سوي آن پادشاه  ميشناسي، مارو حاال اسنو، جان": گفت ريدر منس

  "اومدي؟ كجا از تو كني، صحبت بايد تو حاال كنم مي

  "بلك كستل راه از وينترفيل": گفت او

   "كشونده؟ ميلكواتر به و كرده دور خونه گرماي از اينهمه رو تو چي و"

  "بودنند؟ نفر چند": برگشت رتلشرت سمت به سريع و نماند جان پاسخ منتظر او

 نمي اسبي هيچ كه رفت باال كوهستان از سمتي از يكي اون. اينجاست كه پسره اين و مردن نفر سه نفر، پنج"

  ."كنه دنبالش تونستند

   "شدند؟ مخفي اطراف اون ات ديگه برادراي يا بوديد نفر پنج تنها شما". كردند نگاه جان به دوباره ريدر چشمان

  "ارزيد مي نفر بيست معادل خودش كورين. تكدست عالوه به بوديم نفر چهار ما"

 تعدادي با بلك كستل از پسر يك هرحال به. كردند مي تصور اينطورها  بعضي": زد لبخند او به ديوار سوي آن پادشاه

   "باشه؟ داشته تونه مي معنيي چه اين. شدوتاور از تكاور
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 اون همين بخاطر. بود فرستاده تكدست پيش آموزش براي منو كل فرمانده".بود كرده آماده را خود دروغ قبل از جان

  "پذيرفت خودش تجسس گروه تو منو

 از زني گشت براي بايدهاي  كالغ چرا. كردي صداش چيزي همچين يه...  تجسس": كشيد هم در روي استاير مگنار

  "بيان؟ باال اسكرلينگ گذرگاه

  ".باشند شده ناپديد آزادهاي  انسان تمام كه بود اين مثل. بودنند سكنه از خالي روستاها": گفت صادقانه جان

  "هستيم؟ كجا ما گفت شما به كسي چه اسنو، جان آزاد انسانهاي فقط نه. بودنند شده ناپديد آره": گفت ريدر منس

 منس، بودم گفته بهت. هستم گلي لپ دخترك يه من وگرنه بوده، »كرستر« كار": گفت و كشيد خرناسي تورموند

  "بشه كوتاه كله يه اندازه به مرد اون قد كه بود الزم

 ميدونم من. كن فكر ، كني صحبت اينكه از قبل مواقع بعضي تورموند". كرد نگاه تر مسن مرد به خاطر آزرده شاه

  "نه يا گه مي راست ببينم كه پرسيدم سوالو اين جان از من. بوده كرستر كار

   "كردم بيجا دخالت من". پراند تورمويند ،"هرهر"

 و بنوشم ميتونم اون از بهتر من. نيستم من و شاهه اون كه دليله همين به. پسر ببين" زد پوزخندي جان به او
) شب نگهبانان نزد(شده بزرگ كالغ يه مثل اون. زرنگه منس اما اونه از تر درشت برابر سه هيكلم و  بخونم و بجنگم

  "اند گري حيلههاي  پرنده كالغها و دوني مي اينو

 ما شما، همه.  من استخوانهاي ارباب ، كنم صحبت تنهايي پسر اين با خواهم مي من":  گفت رتلشرت به ريدر منس

  ".بگذاريد تنها رو

  "؟ هم من چي؟": گفت تورموند

  "تو مخصوصاً": گفت منس
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 ترك رو اينجا هام مرغ و من": گفت و ايستاد تورموند "نميخورم غذا نميگند آمد خوش بهم كه جايي در من"

  ".كنيم مي

 شده دوخته ردايش حاشيه در كه جيبي داخل در را آن و قاپيد منقل روي از ديگر مرغ يك شدن خارج هنگام در او

  .گذاشت بود

  .داال جز به همه ، كردند همراهي خارج سمت به او هم ديگران.  ليسيد را چپش دست انگشتان و "هرهر": گفت

 باقي برامون پرنده تا دو حداقل تورموند اي؟ گرسنه آيا. بنشين داري دوست اگر": گفت منس ، رفتند آنها كه وقتي

  "گذاشته

  "اعليحضرت منه خوشحالي باعث.  ممنونم"

ها  خيلي براي من. بشنوي آزاد مردم زبون از توني نمي معموالً رو كردن خطاب سبك اين اعليحضرت؟" ، خنديد شاه

  "ميخايي؟ عسل شراب از شاخ يه آيا. هستم منس

  "پذيرم مي خوشحالي با": گفت جان

 از يك هر مقابل و كرد نيم دو را شده برشته خوبهاي  مرغ داال حين اين در و ريخت نوشيدني خودش براي پادشاه
 از را گوشتهاي  ذره كوچكترين كرد، خوردن به شروع انگشتان با و درآورد را هايش دستكش جان. داد قرار نيمي آنها

  .مكيد مي استخوانها

 بازي نيرنگ خيليهاي  پرنده سياههاي  كالغ. زد درستي حرف تورموند": گفت ناناي  تكه كندن حين در منس
 پس. اسنو جان نبودي داال شكم درون كودك از تر بزرگ تو كه موقعي. بودم كالغ يك روزي هم من و هستند

  "بزني كلك بهم نكني سعي كه باشه حواست

  "منس... عليحضـ بگيد شما كه هرطور"
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. بگم بهت رو رسمت و اسم از بودن باخبر داستان كه بودم داده قول تو به من نه؟ كه چرا! منس جناب". خنديد شاه

  "متعجبي؟ هم هنوز تو آيا

  "بود؟ داده بهتون رو خبرش پيشاپيش رتلشرت آيا". داد تكان را سرش جان

  ".ام ديده رو صورت اين بار دو قبالً من. شناختم رو صورتت من نه،. نداريماي  ديده آموزش زاغ هيچ پرنده؟ما با"

  .شد روشن برايش چيز همه آورد فشار ذهنش به جان كه زماني اما نداشت معنايي هيچ ابتدا در حرف اين

  "بوديد نگهبان برادر از يكي شما كه هنگامي"

  "عاليه خيلي"

 فرمانده سواركار محافظ دوازده از يكي پوش، سياه يك من و بودي بچه پسر يك فقط تو بود، بار اولين اون بله،"
 و تو به كه زدم مي قدم حيات ديوار اطراف من. بود اومده وينترفل به پدرت ديدن براي كه وقتي »كورگايل« سابق كل

 بوديد منتظر و بوديد ساخته ورودي دروازه باالي كوه يك نفر دو شما و بود باريده برف قبل شب. رسيدم راب برادرت

  .بشه رد زيرش از نفر يه شايد كه

  "نميگيد كسي به خورديد قسم شما" ديوار، روي در جوان سياه برادران از يك "مياد يادم": خنديد جان

  "يكي اين سر حداقل ، موندم قولم سر من"

 تا. دويد ما دنبال رو حياط تمام تام، اون از بعد. بود پدرم محافظ كندترين او ريختيم، گنده تام روي رو برف ما"
 كي ديگه دفعه ، ديديد بار دو رو من گفتيد شما اما. شديم قرمز رسيده، پاييزيهاي  سيب مثل نفرمان سه هر كه زماني

  "بود؟

 به رو پدرت خواست مي و بود اومده وينترفيل به رابرت پادشاه كه هنگامي": گفت آرامي به ديوار سوي آن پادشاه

  "كنه انتخاب صدراعظم عنوان
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  "نداره امكان چيزي همچنين" شد، گشاد ناباوري با جان چشمان

 اون پس. فرستاد پيغام ديوار در »بنجين« برادرش به مياد، داره شاه كه فهميد پدرت كه وقتي افتاد، اتفاق اين"

  "بياد پايين ضيافت براي ميتونست

 هم خبرها دليل همون به و داره، وجود تجاري روابط آزاد، مرمان و سياه برادران بين بدونيد، شما اونكه از بيش"
 من صورت تو عموي. كرد مقاومت برابرش در بشه كه بود حدي از فراتر شانس اين. رسند مي من گوش به زود كامالً

 سالها كه را جوان كالغ يك بتونه تو پدر كردم نمي فكر من و نبودم نگران بابت اين از من بنابراين شناخت نمي رو
 و. شاه برابر در شاه.  ببينم خودم چشمهاي با را رابرت خواستم مي من. بياره خاطر به رو بود ديده مختصراً پيش

 راهوارترين من بنابراين. من مردمان همه قاتل و بود نخست تكاور او زمان آن در. كنم ارزيابي رو تو همينطورعموي

  "افتادم راه و كردم زين رو اسبم

  "...ديوار... ولي ".كرد اعتراض جان

 نزديك يخ از داشتم، نقره كيسه يك و بربط يك من. رو تنها مرد يك نه كنه متوقف رو ارتش يه تونه مي ديوار"
 هر در. خريدم اسب يك سپس و رفتم پياده رو »گيفت نيو« جنوب سمت به فرسنگ چند. رفتم باال »بارو النگ«

 فاصله در. ميكرد سفر سنگين چرخدار خونه يه با همسرش راحتي براي كه رسيدم رابرت از سريعتر خيلي من صورت
 ، بدوش خانههاي  شواليه و مزدور سواران. شدم همراهانش گروه وارد و رسيدم بهشون جنوب، در وينترفل تا روز يك

 به من. بدن انجام خدمتي شاه براي بتونند كه اميد اين به چسبونند مي سلطنتي خانواده كاروان به رو خودشون هميشه

 جنوب و شمال در كنون تا كه رو  مستهجني آواز هر من" ، خنديد او "بگيرم قرار پذيرش مورد تونستم بربطم واسطه

   "راحتي همين به. هستم بلد رو شده ساخته ديوار

 نشسته مزدور سواران ديگر با نيمكت يك روي سالن عقب در من بود گرفته رابرت براي تو پدر كه ضيافتي شب در
 رو دريا زير مرده پادشاهان آواز و نواخت مي بلندي چنگ توسط كه ميداديم گوش »اولدتاون« از »اورلند« آواز به و بودم
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 توله و ادارد لرد فرزندان براي و... كردم نگاه رو جن و كش شاه. خوردم پدرت مهماني شراب و گوشت از.  خواند مي

  ".ساختم تركيبي آواز آمدند مي آنها عقب از كه هايشان گرگ

 افتاد بكشد، را او بود قرار كه شبي در فنگس فراست در ييگريت داستان ياد به جان "»خوان آوازه بيل«": گفت جان

.  

 يادم كه اونجايي تا اما. گذاشت تأثير هم من خود روي بيل شاهكار كه كنم نمي انكار من. بودم اونجا من كاش اي"
 تنها من. كرد زندگي اونها با و نوشت رو خودشهاي  آهنگ بيل،. ام ندزديده را تو خواهرهاي از يك هيچ من مياد

  "ميخايي؟ بيشتر شراب.  خونم مي اند، سروده را اونها كه خودم از بهتر مرداني آهنگ

  "...شدي مي دستگير...  رفتي مي لو اگر نه،": گفت جان

 از ، خوردم غذا ميزش سر زمان اون در يك من چند هر". انداخت باالاي  شانه شاه "كرد مي جدا تنم از سر تو پدر"

   .هاهستند انسان نخستين قدمت به نوازي مهمان قوانين. شدم مي حفاظت»  ميهمان حق« توسط من

   

   "شند مي شمرده مقدس نيايش درختان مانند و

   .بود پخش شكستههاي  استخوان و شده پارههاي  نان آن روي كه ميزي ، كرد اشاره شان مابين ميز به او

. بگو من به رو حقيقت اسنو جان بنابراين رو، امشب حداقل اماني، در اسيبي هر از و هستي من مهمان اينجا در تو"

  "كشونده؟ من چادر به رو تو كه هست ديگري دليل يااي  داده تغيير رو خودت رداي ترس از تو

 ممكن اشتباه قدم يك برداشتن و رود مي راه يخ نازك قشر يك روي بر كه دانست مي اسنو جان نه؟ يا ميهمان حق
 اونو بايد كلمه هر گفتن از قبل. انداخت مي تپش از را قلبش قطعا كه سرد چنان آبي و شود اش سقوط باعث بود

  .بسنجي
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 كنار را شراب پياله او كه وقتي. آورد بدست را پاسخ به كردن فكر براي كافي زمان شد باعث شراب طوالنياي  جرعه

  "كردم عوض رو خودم مال چرا من گم مي تو به منم و كردي عوض رو ردات تو چرا بگو من به": گفت او ، گذاشت

 خود صداي طنين كه بود مردي سادگي، به شاه. دهد انجام را كار اين او كه داشت اميد جان و  زد لبخند ريدر منس
  . داشت دوست را

  ".شد خواهي مطلع من داستان از تو شك بدون"

 توهاي  رگ درها  وحشي خون گن مي هم ديگران و زن يك براي گن مي ديگري عده بوده، تاج براي گن مي برخي"

  "داره جريان

 تو ، تاج مورد در و. داه جريانها  استاركهاي  رگ در كه خوني همون. نخستينههاي  انسان خون ازها  وحشي خون"

  "بيني؟ مي تاجي

  .انداخت نگاه دال به نگاهي "بينم مي زن يه من"

 تو پدر قلعه از بازگشت تو اونو من. گناهه بي من بانوي". كشيد خودش طرف به و گرفت دستش با را زن ريدر منس
. ام شده ساخته گوشت از من اما. باشنش تراشيده كهنه بلوط درخت چوب از كه بود اين مثل تكدست. كردم مالقات

. باشم نداشته فرقي هيچ شب نگهبانان از چهارم سه با ميشه باعث اين و داشتم زنان فريبندگي به زيادي عالقه من

  "اسنو جان بزني حدس دوباره بايد. اند بوده زنها با بيچاره پادشاه اين برابر ده كه هستند پوشي سياه مردان هنوز اونجا

  ".داشتيدها  وحشي موسيقي به زيادي عالقه شما گفت مي تكدست:  گفت و كرد تاملاي  لحظه جان

  ".نكرد اصابت هدف به اما بله، تره، نزديك هدف به يكي اين بله، دارم، و داشتم بله"

   .انداخت ميز روي بر را آن و كرد باز بود داشته نگه را ردايش كه را قالبي ايستاد، ريدر منس

  "اينبود بخاطر"
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  "ردا؟ يه"

  "شب نگهبانان خورده قسم برادران پشمين سياه رداي": گفت ديوار سوي آن پادشاه

 يك خون بوي كه بوديم كندنش پوست حال در ما. كرديم شكار بزرگ خيلي گوزن يه ما زني گشت موقع روز يك"
. كرد ريش ريش منو رداي و كرد حمله من به او قبلش اما روندم عقب اونو من. كشيد بيرون اش النه از را وحشي گربه

  .اينجا و اينجا اينجا، ميبيني؟

 برادرهام. بود گوزن از بدتر من خونريزي دريدو همينطور هم رو هم من پشت بازو اون ".خنديد  بسته دهان با او
 بردندها  وحشي دهكده يك به منو اونها بنابراين. بميرم شدوتاور در مولين مستر پيش رسوندنم از قبل كه بودند ترسيدند

 معاينه رو من دخترش اما بود مرده تازگي به پيرزن اون. ميداد انجام رو درمانهايي اونجا خردمند پيرزني  ميدونستيم كه
 اندازه به من كه زماني تا. كرد تغذيه مختلف معجونهاي و غذاها انواع با رو من. زد بخيه و كرد تميز رو هام زخم كرد،
 آشايي قرمز ابريشم از هايي تكه با منو ردايهاي  پارگي او. كنم سواري دوباره كه شدم قوي اونقدر و شدم قوي كافي
 گنجي بزرگترين پارچه اون. دوخت بود، كشيده بيررون زده يخ ساحل تو شكسته كشتي يك الشه از مادربزرگش كه

 يك من به انبار از شدوتاور تو اما".برگردانند اش شانه روي بر را ردا او "كرد هديه من به اونو و دخترداشت اون بود
 و سياه تنه نيم سياه،هاي  چكمه سياه، شلوار با تا بود شده تزئيين هم سياه رنگ با كه سياه، سياهه. دادند جديد رداي
. بود قرمز نه و داشت چاك نه و بود پاره نه بود فرسوده نه جديد رداي اين آن از مهمتر و. باشه هماهنگ سياه زره

  ".پوشيدند مي سياه شب نگهبان مردان

 رداي:  گفت ميگفت اون. كرد مي يادآوري من به تندي با را آن ماليستر دنيز سر كردم مي فراموش را اين من هرگاه
 نباشد جرم بوسيدن كه جايي سوي به كردم ترك را آنجا بعد روز صبح من و. خورد مي سوختن درد به حاال من قديمي

   "بپوشد خواهد، مي كه را لباسي هر بتواند مرد يك و

  "اسنو؟ جان تو و".نشست خود جاي سر و بست هارا قالب او

   .كند باور را آن او داشت امكان كه بود داستان يك فقط ، نوشيد را شراب از ديگراي  جرعه ، جان
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  ".بوديد وينترفيل در. بود كرده برگزار رابرت شاه افتخار به پدر كه ضيافتي شب در گفتيد شما"

  ".بودم اونجا چون گفتم بله"

 آريا خواهرهايم و ريكان و برن راب، برادرهايم ميرسال، تامن،پرنس پرنس جافري، پرنس.  ديدي را ما همه تو پس"
 جاي در و بودند شده خيره آنها به همه كه حالي در كردند عبور مركزي راهروي از هم با كه ديدي اونهارو تو. سنسا و

  ".نشستند ملكه و شاه و نشستن جايگاه زير درست ميزي دور خود

  "دارم خاطر به"

 نظر در حرامزاده يه براي رو جايي چه  اونها ديدي" شد خم جلو به او "ديدي؟ رو بودم نشسته من كه رو جايي"

  "بودند؟ گرفته

  .شد خيره جان چهره در طوالني مدت براي منس

  .كرد رها را دستش و گفت را اين شاه "كنم پيدا برات جديد رداي يه بهتره كنم مي فكر من"
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  8فصل 
  دينريس

  م.م.استاركمترجم: 

  

 صداي ضربه هاي آرام و ممتد طبل و سوت پارو هاي كشتي هاي پارويي بر سطح آرام و آبي آب شنيده مي شد. 

  در ميان امواج دنباله كشتي هاي پارويي ناله ميكرد. ريسمانهاي سنگين بينشان كشيده شده بود.  1كشتي بزرگ

سقوط از دكل ها اما با اين وجود هنگامي كه او بر  شل و آويزان بودند. بيچاره و درمانده درحال 2»بالريون«بادبانها 
دماغه كشتي ايستاده بود و اژدها هايش را تماشا مي كرد كه در آسمان آبي بي ابر يكديگر را تعقيب مي كردند، 

  از هر هرزماني كه مي توانست به ياد آورد شادتر بود.» تارگرين دينريس«

نها به هر آبي كه اسبهايشان نتواند آن را بنوشد بدگمان هستند. سه دوتراكي هايش دريا را آب سمي مي ناميدن. آ
  به سمت جهنم مي راندند. » پنتوس«لنگر كشيدند تو گويي كه بجاي » كارت«روز پس از آنكه آنها از 

سواران همخون جوانش با چشماني سفيد و گشاد به سواحلي خيره نگاه مي كردند كه درحال كوچكتر شدن بودند. 
با هر موج » ژيكوي«و » ايري«هركدام مصمم بود كه قبل از دو نفر ديگر ترس خود را بروز ندهد. خدمتكارانش 

 و يك كشتي تجاري بزرگ كه فاقد پارو است دو نوع كشتي در اين جمله ها وجود دارد. دو عدد كشتي كوچكتر بادباني كه داراي صدها پارو و پاروزن است  -1

2- Balerion  



 

  130 

 

  دينريس شمشيرهايورش    فصل هشتم 

كوچكي نوميدانه لبه كشتي را مي چسبيدند قي ميكردند. باقي كاالسار كوچك دني در زير عرشه ها باقي مي ماندن. 
همنشيني با اسبهاي ناآرام خويش را به وحشت روبرو شدن با دنياي بي انتهاي اطراف كشتي ترجيح مي دادند. وقتي 

ي آنها را احاطه كرد ، او از ميان دريچه ها و درزها مي طوفاني ناگهاني به مدت شش روز در اين سفر طوالني درياي
شنيد كه هرگاه. هر گاه كشتي در ميان موج ها باال و پايين كشيده مي شد اسبها لگد مي پراندند و شيحه مي كشيدند و 

  سواران با صداهايي نازك و لرزان دعا مي خواندند . 

» دراگون استون«ناميدند. زيرا او در  مي زاد طوفان دينريسرا  هيچ طوفاني نمي توانست دني را بترساند. بهرحال او
مانده بود، » وستروس«دور از اينجا، گريان در شبي به دنيا آمده بود كه در بيرون هولناكترين طوفاني كه در خاطر 

را در هم كوبيد كرد و كشتي پدرش  وزيد. طوفاني چنان درنده كه گارگويل ها را از روي ديوار هاي قلعه سرنگون مي مي
 و خرد كرد. 

درياي باريك غالبا طوفاني بود و دني به عنوان يك دختر بيش از پنجاه بار از آن عبوركرده بود. از جايي به جاي 
ديگر درست يك قدم جلوتر از قاتلين اجير شده قاصب. او دريا را و طعم تند نمك هوا را دوست داشت و وسعت افق 

گنبد نيلگون آسمان در آن باال مي شد. موجب ميگشت كه خود را حقير و كوچك حس كند  هايش را كه تنها محدود به
و به همان اندازه آزاد. او عاشق دلفين هايي بود كه گاهي در كنار بالريون شنا مي كردند و بمانند نيزه هايي نقره اي 

او حتي ملوانان را نيز دوست مي داشت. با موج ها را مي بريدند و ماهي هاي پرنده كه حاال مجدداً به چشم مي خورند. 
هنگامي كه درحال تماشاي » براووس«تمام آوازها و قصه هايشان. حتي يك بار در يكي از سفرهاي درياي شان به 

تعدادي از ملوانان كه با كشتي پارويي بزرگ و سبزرنگي در طوفاني درحال خيزش دست به گريبان بودند به اين فكر 
لوان بودن چقدر مي تواند جالب باشد. اما وقتي آن را به برادرش ويسيريس گفت. او موهايش را گرفت افتاده بود كه م

 آنقدر تاباند تا به گريه بي افتد. 

  "يه اژدها و نه يه ماهي بوگندو"و بر سرش فرياد كشيد كه:  "تو خون اژدها داري"

اون در اين باره هيچي نميدونست. راجع به اين و خيلي چيزهاي ديگه. اگر عاقل تر و صبورتر از اين  دني فكر كر:
 بود. مي تونست االن اون باشه كه به غرب كشتي ميرونه تا تختي رو پس بگيره كه حقش بوده. 
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. نه آن مرد ضعيف و بي شرور و ديوانه بود. او ديگر يقين پيداكرده بود اما هنوز گاهي دلتنگش مي شد» ويسيريس«
رحمي كه اين اواخر شده بود بلكه برادري كه گاهي به او اجازه ميداد در تختش بخزد و برايش از داستان هاي هفت 
پادشاهي تعريف مي كرد و برايش مي گفت كه زندگي چقدر زيباتر خواهد شد آن هنگام كه او مدعي تاج و تختش 

  شود.

 كاپيتان در كنارش ظاهر شد. 

   "يا اين بالريون درخور نامي كه بر آن گذاشته شده ميراند عليا حضرت؟آ"

  يي با چاشني پنتاسي بيان كرد. واليريااين را با لهجه ناجور و غليظ 

  "در اين صورت ما به پاروها نياز نخواهيم داشت. به هيچ كدامشان و نه به دعا براي باد."

مانند اربابش » گرولئو«خوشنود از اينكه مرد را مجذوب كرده بود. كاپيتان و  "خوبه كاپيتان"با لبخندي پاسخ داد: 
، پيرمردي از اهالي پنتاس بود. او از بابت حمل سه اژدها در كشتي خود به مانند دوشيزه اي عصبي »ايليريو ماپتيس«

است كرد كه اژدها ها در قفس بود. از ترس آتش پنجاه سطل از آب دريا از لبه كشتي آويزان بود. در ابتدا گرولئو درخو
نگهداري شوند و دني رضايت داد كه ترس او را آرام كند اما درد و رنجشان چنان ملموس بود كه به زودي دني نظرش 
را تغيير داد و در عوض آنها دوباره آزاد شدند. درحال حاضر حتي كاپيتان گارلئو هم از اين بابت خوشنود بود. تنها آتشي 

كه به راحتي مهار گشت اما در عوض موشهاي بالريون بيشتر از هر زمان در گذشته ناياب شدند. آن كوچك ايجاد شد 
بود و خدمه اش كه زماني به يك ميزان در مورد اژدها ها كنجكاو و از آنها مي  1»سدولئون«زماني كه  نام آن 

م از مردان، از كاپيتان گرفته تا كمك ترسيدند، حال بطور مضحك و شديدي از بابت آنها مغرور گشته بودند. هر كدا
 آشپز، پرواز آنها در آسمان را دوست داشتند. گرچه هيچ يك به اندازه دني عاشقشان نبودند. 

اونها فرزندان من هستند. و اگه اون مغ درست گفته باشه اونها تنها فرزنداني هستند كه من خواهم با خود گفت: 
 داشت.
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امه تازه بود. شاخها و استخوانهاي بالها نيز همينطور. تيغ هاي پشتش طاليي به رنگ خ» ويسيريون«فلس هاي 
به رنگ سبز تابستان و برنز پاييز بود. آنها » ريگال«تيره بودند كه در نور خورشيد به مانند فلز درخشش روشني داشتند. 

 رد كه باالتر از ديگري پرواز كند. در دايره اي وسيع در باالي كشتي مي چرخيدند. باال و باالتر. هركدام تالش مي ك

همواره ترجيح مي داد كه از باال حمله كند. دني اين را آموخته بود. همچنين مي بايست ميان خورشيد و » دروگون«
هدف قرار مي گرفت. او بالهايش را جمع مي كرد و سفيركشان شيرجه مي رفت.  آنها همچون توپي ژوليده و فلس 

ند. با آوراوره هاشان گاز مي گرفتند و با دمشان تازيانه مي زدند. دني اولين بار كه آن را داري درهم گره مي خورد
مشاهده كرد ترسيد كه آنها در حال كشتند يكديگر هستند اما اين فقط يك بازي بود. مدتي بعد آنها باصداي زياد داخل 

اوج مي گرفتند. هنگامي كه بالهايشان به آب شيرجه مي زدند سپس از سطح آب جدا و با جيغ و هيس و فيس دوباره 
آسمان چنگ مي زدند، آب شور در پشت سرشان بخار مي شد. دروگون به همان اندازه نيز در پرواز بود. گرچه ديده 
نميشد. ممكن بود كه مايلها جلوتر و يا مايلها عقبتر به دنبال شكار باشد. او همواره گرسنه بود. گرسنه و با سرعت 

 سال بعد و يا دو سال بعد احتماال به قدري رشد مي كرد كه قابل سواري گرفتن مي شد.  درحال رشد.

  اونوقت ديگه من براي عبور از درياي بزرگ به هيچ كشتيي نياز نخواهم داشت. 

اما آن زمان هنوز فرا نرسيده بود. ريگال و ويسيريون به اندازه سگي كوچك شده بودند. دروگون كمي بزرگتر بود 
ا از هر سگي سبكتر بودند. بيشتر جثه آنها بال بود و گردن و دم و از آنچه به نظر مي رسيد سبكتر بودند. و بنابراين آنه

تارگرين بايد براي رفتن به خانه به چوب و باد و كرباس تكيه كند.  تا بحال كه چوب و كرباس به خوبي به او  دينريس
گشته بود. شش روز و شش شب بوده كه بادي نوزيده بود و حاال روز  خدمت كرده بودند اما باد دمدمي مزاج، خائن

هفتم از راه رسيده اما بادي در بادبانها نپيچيده بود. خوشبختانه دوعدد از كشتي هايي كه ارباب ايليريو برايش فرستاده 
پارو زدن داشتند. اما بود كشتي هاي تجاري پارويي بودند. هركدام صد پارو به همراه خدمه پاروزن قوي بنيه براي 

داستان بالريون كامالً متفاوت بود. كشتي بسيار سنگين و چاق با عرضي وسيع و تعداد بيشماري قالب و بادبانهايي 
ريسمانهايي براي يدك كشيدن آن داشتند اما اين براي » مراكسز«و » ويگار«وسيع اما بال استفاده در فقدان باد. 

 ده بود. هر سه كشتي پر از جمعيت  و سنگين از بار بودند.حركتي كند و زجر آورد ساخته ش
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  "من دروگون رو نميبينم، آيا دوباره غيبش زده؟"وقتي در دماغه كشتي به او ملحق شد گفت: » سر جورا مورمونت«

بي  "ما اونايي هستيم كه گم شديم، سر. دروگون هيچ عالقه اي به اين نوع خزيدن در آب نداره. نه بيش از من"
پروا ترينشان ، دروگون سياهش نخستين اژدهايي بود كه پرواز بر فراز آب را آزمود. اولينشان كه بالزنان از يك كشتي 
تا كشتي ديگر پريد. اولين كه خود را در ميان ابري در حال عبور رها كرد و و نخستين كه شكار كرد. ماهي هاي پرنده 

 رد حمله قرارگرفته، شكار و بلعيده شدند، بر سطح آب ظاهر نگشتند.  تا مدتي پس از اينكه با شراره اي از آتش مو

 "اونا تا چه اندازه رشد مي كنند؟ شما اين رو مي دونيد؟"دني با كنجكاوي پرسيد: 

در هفت پادشاهي داستانهايي هست كه ميگه اژدهاهايي چنان بزرگ وجود داشته كه مي تونستند هشت پاهاي  "

 "ون بكشندغول پيكر رو از آب بير

 "ميتونه منظره شگفت آوري براي تماشا باشه "دني خنديد. 

اين تنها يه قصه است ، كاليسي. اونا همچنين از اژدها هاي خردمندي ميگن كه هزاران "شواليه تبعيدي اش گفت: 

 "سال عمر مي كنند

يزان مي چرخيد و به آرامي بال او ويسيرون را تماشا مي كرد كه از باالي كشتي فرو آمد و دور بادبانهاي شل و آو
 ميزد. 

  "خوب، يه اژدها چقدر عمر ميكنه؟"

عمر طبيعي اژدهايان بسيار بيشتر از انسانهاست و يا شايد آوازها باعث شده اينطور فكر "سر جورا شانه باال انداخت . 
د كه متعلق به خاندان تارگرين كنيم. اما اون دسته از اژدها ها كه تو هفت پادشاهي شناخته شده هستند، اونهايي هستن

ها بودن. اونها براي جنگيدن پرورش مي يافتند و تو جنگ هم كشته مي شدند. شكار اژدها كار ساده اي نيست اما 

 "امكان پذيره
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ريش سفيد مالزم كه در كنار مجسمه نوك كشتي ايستاده بود و بازوي الغر خود را دور چماغي از چوب سخت 

جاهيريس آشتي «وحشت سياه، بالريون هنگامي كه در زمان سلطنت "آنها برگشت و گفت: پيچيده بود به سمت 
مرد، دويست سال عمر داشت. او آنقدر عظيم الجثه بود كه مي تونست يه گاو وحشي رو درسته ببلعه. تا زماني  1»دهنده

 "كه غذا و آزادي وجود داشته باشه، رشد اژدها هرگز متوقف نميشه علياحضرت

مي ناميد و حاال تقريباً » ريش سفيد«بخاطر ريش رنگ پريده اش او را  3»بلواس نيرومند«بود  اما  2»آرستان«نامش 
همه او را با اين نام مي شناختند. او از سرجورا قدبلندتر اما كمتر عضالني بود. چشمانش آبي كمرنگ بود. ريشي به 

 نرمي ابريشم و سفيدي برف داشت.

 "آزادي؟ منظورت چيه؟": دني با كنجكاوي پرسيد

گود «، نياكان شما قلعه هاي گنبدي بسيار وسيعي براي اژدهاهاشون برپا مي كردند. بهش ميگن قدمگاه پادشاهدر "
قرارداره ، اگرچه االن ويران شده. اونجا جايي بود كه اژدها هاي سلطنتي در  4»رهينيس«اون هنوزم بر فراز تپه ». اژدها

دند. يه جاي غارمانند با دري آهنين و آنقدر عريض كه سي شواليه مي توانستند شانه به شانه گذشته ها زندگي مي كر
درآن بتازند. حتي با اين وجود واضح بود كه هيچ كدوم از اژدها هاي اون منزلگاه هرگز به بزرگي گذشتگان خودشون 

  "رشون بودهنشدند ، استادها مي گفتند كه اين بخاطر ديوارهاي اطراف و گنبد باالي س

اگه ديوارها بتونند جلوي رشد مارو بگيرند پس دهاتي ها همه بايد كوتوله باشند و شاهان به بزرگي "سر جورا گفت: 
غول ها. من آدمهاي بزرگ جثه اي رو ديدم كه تو آلونك ها به دنيا اومدن و كوتوله هايي كه تو قلعه زندگي مي 

 "كردند

 "انسانند و اژدها ها اژدهاانسانها "ريش سفيد پاسخ داد: 

 "چقدر عميق و پرمحتوا !! "سر جورا از سر تمسخر بادي به دماغ انداخت و گفت : 

 شواليه تبعيدي هيچ عالقه اي به پيرمرد نداشت. از ابتدا آشكارا آن را بيان مي كرد. 
1-  jaehaerys the Conciliator   ين محسوب ميشده.  او را با ريشاو كه به آشتي دهنده و يا شاه كهن نيز معروف بوده. گفته مي شود كه اهل خونريزي نبوده و يكي از خردمند ترين شاهان خاندان تارگر

 بسيار بلند و سفيدي توصيف ميكنند

2 – Arstan  
3  - Strong Belwas  
4  - Rhaenys Targaryen   همسران اگان فاتح . او از خواهر خود بزرگتر، جذابتر و نزد اگان محبوب تر بود.  –يكي از دو خواهر  
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 "بهرحال تو از اژدها ها چي مي دوني؟"

خدمت كردم. و از زير اسكلت  قدمگاه پادشاهمدتي در  1»ايريس«خيلي كم. اين درست. اما من در زمان حكومت "

  "نگاه مي كردند، رد شدم اژدهاهايي كه از روي ديوار بارگاهش به پايين

ويسيريس برام از اون جمجمه ها گفته. قاصب اونارو برداشته و مخفيشون كرده. اون تحمل نداشته كه "دني گفت: 

 "جمجمه ها اونو درحالي از اون باال تماشا كنند كه روي تخت قصبي نشسته

 "و مالقات كردي؟آيا تو تابحال پدر واالمقام من"او ريش سفيد را به جلوتر فراخواند. 

 شاه ايريس دوم قبل از تولد دخترش مرده بود. 

 "چنين افتخاري نصيبم شده بود علياحضرت"

 "آيا به نظرت خوب و باوقار بود؟"

 ريش سفيد تمام توان خود را بكاربرد كه احساسش را مخفي نگاه دارد اما تمام آن در صورتش آشكار بود. 

 "دندپدر شما قالباً متين و دلنشين بو"

 "معموال؟ پس نه هميشه"دني لبخند زد. 

 "ايشان مي تونستند نسبت به كساني كه اونهارو دشمن ميدونست بسيار خشن و غليظ باشن"

 "رو هم ميشناختي؟» ريگار«تو برادرم  .يه مرد عاقل هرگز خودش رو با يه شاه دشمن نميكنه"دني گفت: 

 "شناختهگفته ميشد هيچ كس پرنس ريگار رو به واقع نمي"

من سعادت اين رو داشتم كه ايشون رو تو مسابقه ببينم. و گهگاهي ميشنيدم كه ايشون چنگي با تارهايي از نقره رو "

 "مي نواختند
1-  Aerys ملقب به شاه ديوانه. آخرين پادشاه تارگرين ها 
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شركت داشتند.البد بعدش ادعا در كنار هزار نفر ديگه كه تو جشن برداشت محصول "سر جورا غرولوند كنان گفت: 

  "ميكني كه مالزم ايشون بودي

بود. وقتي  2»ريچارد النماوث«مالزم پرنس ريگار بود و بعد از اون  1»مايلز متون«من چنين ادعايي نكردم ، سر. "
قي موندند. لرد اونا به جايگاه و شهرت رسيدند خود پرنس ريگار اونهارو شواليه كرد و اونها هم از ياران نزديك ايشون با

 "بود» آرتور داين«هم با ايشون صميمي بودند اما قديمي ترين دوستشان » كانينگتون«جوان 

سابقاً ويسيريس از شمشير سفيد شگفت انگيزش تعريف كرده بود. اون گفت  3»شمشير صبح«"دني شادمان گفت: 

 "دهكه سرآرتور تنها شواليه در مملكت بود كه همتا و هماورد برادرمون بو

 "من در جايگاهي نيستم كه كالم پرنس ويسيريس را زير سوال ببرم"ريش سفيد باسر تعظيم كرد و گفت: 

 "شاه، او يك پادشاه بود گرچه هرگز حكومت نكرد. ويسيريس. سومين با نام او. اما منظورت چيه؟"دني اصالح كرد: 

 پاسخش چيزي نبود كه او انتظار آن را داشت. 

   "يگار رو آخرين اژدها ناميده بود. براي داشتن چنين لقبي يايد جنگجويي بي همتا مي بود درسته؟سر جورا زماني ر"

 "علياحضرت. پرنس دراگون استون نيرومندترين جنگجو بود اما..."ريش سفيد گفت: 

 "تو ميتوني آزادانه بامن حرف بزني"دني مصرانه گفت:  "ادامه بده"

  "هرطور شما دستور بديد"

  ريش سفيد به چماقش تكيه زد و چين به پيشاني انداخت. 

  "كلمات زيبايي هستند اما كلمات در جنگ پيروز نميشن» شواليه اي بي همتا«علياحضرت. "

  "گار ميدونست كه چطور ازشون استفاده كنهشمشيرها جنگو مي برند و پرنس ري"سر جورا بدون تعارف گفت: 

1-  Myles Mooton 

2- Richard Lonmouth  
3-The Sword of the Morning  
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همينطوره سر، اما... من رقابت هاي زيادي رو ديدم و جنگ بيشتر از اونكه دلم بخواد. اما يه شواليه هرقدر قوي ، "
سريع يا ماهر باشه بازم كسي هست كه هماوردش باشه. يه مرد تو يه مسابقه پيروز ميشه و تو بعدي سريع سقوط 

طح ليز روي چمن ميتونه به معني شكست باشه. يا شامي كه شب قبلش خوردي. يه تغيير در مسير باد ميكنه. يه س

 "ميتونه پيروزي به ارمغان بياره 

 "يا هديه يك بانو كه دور بازو بسته شده باشه"او نگاه مختصري به سر جورا كرد. 

 "مواظب حرف زدنت باش پيرمرد"صورت سر جورا تيره شد. 

را ديده بود. دني اين را مي دانست. جورا با هديه يك بانو كه دور بازويش » لنيسپورت«مبارزه سرجورا در آرستان 
.  همسر دومش. اصيلزاده و 1»الينس از خاندان هايتاور«بسته شده بود فاتح مسابقه شد. او آن بانو را نيز فتح كرده بود. 

 ال خاطره اي تلخ براي سر جورا بشمار مي آمد.زيبا. اما او باعث نابودي و تبعيدش گشته بود و حا

 او دستش را روي بازوي سرجورا گذاشت.  "آروم باش شواليه من"

 "من مطمئنم آرستان هيچ قصد توهين نداشته"

 صداي سرجورا اكراه آميز بود. "هر طور شما بگيد كاليسي"

داستانهايي كه ويسيريس برام تعريف كرده و  من از پرنس ريگار خيلي كم ميدونم . تنها"دني رو به مالزم بازگشت. 

 "اون هم هنگام مرگ برادرمون يه پسربچه بوده. حقيقتا اون چطوري بود؟

 پيرمرد لحظه اي تأمل كرد. 

باالتر از هر چيزي او شايسته و اليق بود. مصمم، ژرفنگر، وظيفه شناس، با اراده . داستاني در مورد ايشون هست "

 "سرجورا هم از اون مطلع هستند كه.... البته بدون شك

 "ميخام از تو بشنوم"
1-  Lynesse of House Hightower 
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هرطور ميل شماست. به عنوان پرنس دراگون استون او بي نهايت به كتاب عالقمند بود. او چنان "ريش سفيد گفت: 
شمع رو وقتي پرنس در رحمشون بوده احتماال يه تعداد كتاب و  1»رايال«زود شروع به خوندن كرد كه ميگفتند ملكه 

بلعيده!. ريگار هيچ عالقه اي به بازي هاي كودكانه نداشت. اساتيد از هوش ايشون دچار بهت و حيرت شده بودند. اما 
دوباره متولد شده است. تا اينكه يه روزي پرنس ريگار  2»بيلور مقدس«شواليه هاي پدرش با كنايه اي تلخ ميگفتند كه 

ارهاش چيزي رو پيدا كرد كه اونو دگرگون كرد. هيچ كس نميدونه كه اون چي بوده . فقط يه روز صبح در گشت و گذ
فرمانده نظاميان  3»ويلم دري«زود پسره تو حياط جايي كه شواليه ها درحال تمرين بودند ظاهر ميشه و به سمت سر 

 "بشم ميره و ميگه: من به شمير و زره نياز دارم. ظاهرا من بايد يه جنگجو

 "و اون يه جنگجو بود"دني هيجان زده گفت: 

قطعا همينطور بوده. عذرميخام علياحضرت. صحبت از جنگجويان شد و من ميبينم كه "ريش سفيد تعظيم كرد. 

  "بلواس نيرومند داره باال مياد. من بايد به او رسيدگي كنم

آمدن از دريچه ميان كشتي است. نسبت به جسه اش  دني به انتهاي عرشه نگاه كرد . او خواجه را ديد كه درحال باال
كامل از چربي و ماهيچه. شكم بزرگ قهوه اي  1»سنگ«چاالك بود. بلواس كوتاه و خپله اما چهارشانه مينمود . پانزده 

رنگش با اثر زخم هاي سفيد كمرنگي خط خطي شده بود . او شلواري گشاد و ميان بندي از ابريشم زرد و جليقه چرمي 
 ميخ هاي آهنين و بطور مضحكي كوچك پوشيده بود. با

بلواس نيرومند گرسنه اس. بلواس نيرومند االن "در حالي كه هيچ شخص خاصي مخاطبش نبود رو به همه غريد: 

 "غذا ميخواد

  "ريش سفيد تو براي بلواس نيرومند غذا مياري"او چرخيد و آرستان را در دماغه كشتي يافت: 

  "تو ميتوني بري"دني به مالزم گفت: 

  او دوباره تعظيم كرد و رفت تا به نيازهاي مردي كه به او خدمت ميكرد رسيدگي كند. 
1-  Rhaella 

2 - Baelor the Blessed   از تمام تارگرين ها داشت. او به مردم وبيلور ، نخستين با نام او.  با القاب محبوب و مقدس شناخته مي شود. او نهمين شاه خاندان تارگرين ها بود. او شيوه اي كامالً متفاوت
  د را محبوس كردخدايان به يك اندازه نيكي ميكرد. بناي سپت بيلور به افتخار او ساخته شده. همچنين او خواهران خو

3-Willem Darry 
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سر جورا با اخمي بر آن صورت بي ريا و صادقش او را تماشا مي كرد. مورمونت درشت و تنومند بود. آرواره قوي و 
 شانه هاي ستبر اما به هيچ وجه خوش قيافه نبود ولي واقعيترين دوستي بود كه دني تابحال مي شناخت. 

در صحبت با اون هوشيار باشيد. حرفاي اون شما بايد "هنگامي كه پيرمرد به اندازه كافي دور شد به دني گفت: 

  "پيرمرد دستكاري شده(تحريف شده) است

يه ملكه بايد به حرف همه گوش بده. نجيب زاده يا عوام. قوي و ضعيف. شريف يا شرير. يه "دني به او يادآري كرد: 

  اين را در كتابي خوانده بود. او "صدا ممكنه بهت دروغ بگه اما در خيلي هاي ديگه هميشه ميشه حقيقتي رو پيدا كرد

پس به صداي من گوش بديد علياحضرت. اين آرستان ريش سفيد داره شما روگمراه ميكنه. او براي "تبعيدي گفت: 

 "مالزم بودن خيلي پيره و براي خدمت به اون خواجه ناقص الخلقه زيادي خوش صحبت.

دني مجبور بود اذعان كند كه چيزي عجيب و شك برانگيز بود. بلواس نيرومند در گذشته برده بوده  و در گود هاي 
رشد كرده و تعليم ديده بود. ارباب ايليريو او را براي محافظت از دني فرستاده بود يا بلواس چنين ادعا  1»ميرين«مبارزه 

محافظت بود. غاصب روي آن تخت آهنين نشسته بود و به هر مردي كه او را  ميكرد و اين حقيقت داشت كه او نيازمند
بكشد زمين و مقام بذل مي كرد. همين حاال هم يك بار سوء قصد با فنجاني از شراب مسموم انجام شده بود. هرقدر 

را  3»ونمحز«ساحر ، يك  2»پيات پري«كه به وستروس نزديك مي شد حمله بعدي محتمل تر مي نمود. در كارت 
براي گرفتن انتقام ناميراياني كه او در خانه غبارشان آنهارا سوزاند ، فرستاده بود . گفته ميشد كه ساحران هرگز 
اشتباهات را فراموش نمي كنند و محزون ها هرگز در كشتن شكست نمي خورند. بيشتر دوتراكي ها نيز احتماال بر عليه 

كاالسارهاي خود را رهبري مي كردند. هيچ كدام از آنها به محض مشاهده حاال » كال دروگو«او هستند. همخون هاي 
گروه كوچك او هيچ شكي براي حمله به خود راه نخواهند داد. تا مردمش را بكشند و به بردگي برند و او را به زور به 

د. او اميدوار بود كه بسپارن» دوش كالين«برگردانند و به جايگاه اصلي خود نزد عجوزه هاي چروكيده » ويس دوتراك«
. آن 4»كوايته اهل سايه«دشمنش نباشد. اما بازرگان كارتي به شدت خواهان اژدها هاي او بود. » زارو خوان داكسوز«

زن عجيب در ماسك قرمز الكي اش و آن توصيه هاي رمزآلودش. او هم دشمن بود؟ يا تنها دوستي خطرناك؟ دني 
 اين را نميدانست. 

 گرمكيلو 6واحدي قديمي در زبان انگليسي و چيزي معادل   -1



 

  140 

 

  دينريس شمشيرهايورش    فصل هشتم 

 

ز مسموم شدن نجات داد و ريش سفيد از دست مانتيكور. شايد بلواس نيرومند از خطر بعدي نجاتم سر جورا من رو ا
  بده

او به قدر كافي بزرگ جثه بود. با بازواني به اندازه درختي كوچك و ارخ بزرگ و خميده اي كه براي اصالح صورت 
مناسب بود. براي موارد نامحتملي كه مويي روي آن گونه هاي صاف قهوه اي برويد. با اينحال صورتش كودكانه بود. 

 ه، عمر كرده است. به عنوان يك محافظ او بيش از آنچه استحقاق آن را داشت

  خوشبختانه من سر جورا و همخونهام رو دارم و اژدها هام رو نبايد فراموش كرد.

فاتح و  ايگاندر عين حال اژدها ها مي توانستند ترسناكترين محافظينش باشند. همانطور كه سيصد سال پيش براي 
ه اند. در تمام دنيا تنها سه اژدهاي زنده وجود خواهرانش بودند. گرچه فعالً آنها بيش از امنيت برايش خطرآفرين بود

  داشت و آنها اينجا بودند. آنها يك شگفتي و يك تهديد و فراتر از هر قيمتي بودند.

در حال انديشيدن به كلمات ديگري بود كه نفس سردي را پشت گردن و تكان خوردن رشته اي آزاد از گيسوان نقره 
در باالي سرش كرباسها غژ غژ كنان تكان خوردند و ناگهان ناله اي بلند از اي و طاليي روي پيشانيش را حس كرد. 

 سرتاسر بالريون برخواست. 

 "باد، باد برگشت، باد"ملوانان فرياد زدند:

دني رو به باال به سمت بادبانهاي بزرگ كشتي نگاه كرد كه با سخت و مرتعش شدن ريسمانها تكان مي خوردند و 
اي شيريني را سرميدادند كه بعد از شش روز طوالني همه دلتنگشان شده بودند. كاپيتان گرولئو موج برميداشتند و آوازه

به عقب كشتي شتافت  و دستوراتش را فرياد مي زد. پنتاسي هايي كه شادي نميكردند، از دكل ها باال مي خزيدند. 
 حتي بلواس نيرومند نيز نعره اي عظيم سرداد و كمي رقصيد. 

 "ادامه ميديمخدايان مهربانند. ميبيني سرجورا؟ ما يك بار ديگه به راهمون "دني گفت: 

1-   Meereen از شهر هاي آزاد 

2  - Pyat Pree   
3  - Sorrowful Man  گروهي باستاني از قاتلين مزدور اهل كارت كه قبل از كشتن اهداف خود هميشه زمزمه ميكنند: من خيلي متأسفم  
4  - Quaithe of the Shadow  
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 "بله اما به كدوم راه ملكه من؟"او پاسخ داد: 

 تمام روز باد مي وزيد. ابتدا از سمت شرق و بعد از آن تندباي شديد. غروب خوردشيد درخششي سرخ داشت. 

 . من هنوز به اندازه  نيمي از دنيا با وستروس فاصله دارم اما هر ساعت نزديكتر ميشمدني به خود يادآوري كرد. 

 او تالش كرد حس اولين نگاه به سرزميني كه براي حكومت برآن زاده شده بود را تجسم كند. 

 اون بايد زيباترين ساحلي باشه كه تابحال ديدم. مطمئنم. چطور ممكنه جور ديگه اي باشه؟

ش در كابين اما بعد از آن شب، هنگامي كه بالريون در ميان تاريكي بسوي جلو ميلغزيد و دني چهار زانو روي تخت
گرولئو از سر بزرگمنشي گفته بود كه ملكه ها حتي روي دريا هم  -كاپيتان نشسته بود و به اژدها هايش غذا ميداد 

 ضربه تيزي بر در نواخته شد.  –بركاپيتان ها ارجحيت دارند 

تشك نرمش را با ايري پاي تخت او مي خوابيد( تخت براي سه نفر خيلي باريك بود و امروز نوبت ژيكوي بود كه  
كاليسي شريك شود. ) اما كنيز با صداي در بيدار شد و به سمت در رفت. دني مالفه اي را دور خود پيچيد و آن را زير 

 بازوانش جمع كرد. او برهنه بود و انتظار مالقات كسي در آن ساعت را نداشت.

 "بيا تو"او گفت: وقتي سر جورا را در بيرون در ديد كه در زير نور فانوسي ايستاد به 

 شواليه تبعيدي هنگام ورود سرش را خم كرد. 

 "علياحضرت بخاطر اينكه مزاحم خوابتون شدم عذر ميخام"

 "من خواب نبودم سر. بيايد و ببينيد."

او تكه اي از گوشت نمك سود شده خوك را از ظرف روي پايش برداشت و باال گرفت تا اژدها هايش آن را ببينند. 
حريصانه به گوشت مي نگريستند. ريگال بالهاي سبزش را باز كرد و هوا را به هم زد. گردن ويسيريون به هر سه آنها 
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مانند مار بلند رنگ پريده اي، در هنگام تعقيب حركات دست دني به كژ و راست مي شد. دني به نرمي صدازد: 

 و سپس تكه گوشت را به هوا انداخت. "1»دراكاريس«دروگون، "

عتر از كبراي در حال حمله حركت كرد. شعله هاي نارجي، سرخ و سياه از دهانش زبانه كشيدند و سطح دروگون سري
گوشت را قبل از اينكه سقوط كند سوزاندند. هنگامي كه دندانهاي تيز و سياه به سرعت در گوشت فرو رفتند، سر ريگال 

بربايد اما دروگون آن را بلعيد و جيغ كشيد و اژدهاي سبز  مانند تير هجوم آورد كه شايد بتواند جايزه را از آرواره برادرش
 كوچكتر تنها هيس و فيسي از سر ناكامي سرداد.

 دني اين را گفت و ضربه اي به اي تند به سرش زد. "اينكارو نكن ريگال"

 رو به سر جورا لبخند زد. "قبلي رو تو خوردي. من اژدها هاي حريث نميخام"

 "تشون رو روي منقل نيمسوز كنمديگه نيازي نيست كه گوش"

 "بله ميبينم. دراكاريس؟"

هر سه اژدها سرهايشان را به سمت صدايي كه آن كلمه را ادا كرد چرخاندند و ويسيريون نفيري از آتش طاليي 
 رنگ پريده اي آزاد كرد كه باعث شد سر جورا به تندي قدمي به عقب بردارد. 

مراقب اون كلمه باشيد سر، و گرنه اونها ريشهاي شما رو دود مي كنند. معني آن در زبان "دني زيرلب خنديد. 
است. من ميخواستم كلمه اي رو به عنوان دستور انتخاب كنم كه احتمالش كم »  آتش اژدها«ي كهن به معني واليريا

 "باشه كسي اون رو بر حسب اتفاق به زبون بياره

علياحضرت، ميخوام بدونم كه ميتونم چند كلمه خصوصي باشما "مومونت با تكان سر موافقت كرد. سپس گفت: 

 "صحبت كنم؟

او شانه برهنه ديگر كنيز خود، ژيكوي را تكان داد تا او را از خواب بيدار  "البته، ايري مارو براي يه مدت تنها بزار"
 كند. 

1-       Dracarys  
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 "م، سر جورا الزمه كه با من صحبت كنهتو هم همينطور عزيز"

ژيكوي عريان و خميازه كشان از تخت پايين غلطيد و موهاي پرپشت و سياهش ژوليه و بهم ريخته  "بله كاليسي"
 بود. او به سرعت لباس پوشيد و همراه ايري خارج شد و در را پشت سرشان بست.

سر آن با يكديگر كلنجار روند و روي تخت كنار او تپ و تپ دني باقي گوشت ها را براي اژدها ها باقي گذاشت تا بر 
 صدا كنند.

 "بشين، شواليه عزيز و بهم بگو كه چي باعث نگرانيت شده؟"

 "سه چيز. بلواس نيرومند، اين آرستان ريش سفيد و ايليريو ماپتيس همون كسي كه اونارو فرستاده"سر جورا گفت: 

 "دوباره؟"

 يك گوشه از آن را روي شانه اش انداخت دني مالفه را باالتر كشيد و

 "و دليل اين نگراني چيه؟"

در اين هنگام  "ساحران در كارت به شما گفتند كه سه بار بهتون خيانت ميشه"شواليه تبعيدي يادآوري كرد: 
 ويسيريون و ريگال شروع به گاز گرفتن و چنگ انداختن يكديگر نمودند.

 دني قرار نبود كه آن را فراموش كند "يگري بخاطر عشقيكي بخاطر خون، يكي بخاطر طال و د"

  "اولين بود »ميري ماز دور«"

كه اين يعني هنوز دو خيانت كار ديگه باقي موندند و حاال اين دوتا پيداشون شده. اينه كه منو آزاد ميده. بله. هرگز "

 "گرفتهفراموش نكنيد كه رابرت براي كسي كه شمارو بكشه پاداش زمين و مقام در نظر
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دني به جلو خم شد و دم ويسيريون را تكاني ناگهاني داد تا او را از روي برادرش پايين بكشد. هنگامي كه چنين 
 حركتي كرد مالفه كنار رفت و سينه اش عريان شد . به سرعت آن را گرفت و دوباره خود را پوشاند.

 "قاصب مرده"

 "اما پسرش بجاش روي تخت نشسته"

 با چشمان او تالقي كردند.سر جورا نگاه خيره اش را باال آورد و چشمان سياهش 

 "يه پسر وظيفه شناس قرض هاي پدرش رو پرداخت ميكنه. حتي اونايي رو كه در مقابل خون باشن."

س و آرستان اون پسره جافري ممكنه كه بخاد من بميرم... اگه يادش بياد كه من زنده ام. اما اين چه ارتباطي با بلوا"

 "ريش سفيد داره؟ اون پيرمرد حتي شمشير هم نميبنده. خودت اونو ديدي

بله و ديدم كه با چه مهارتي اون چماقش رو بكار ميبره. يادتون بياد كه در كارت اون مانتيكور رو چطور كشت. به "

  "سادگي ميتونست اين گلوي شما باشه كه اون خردش كرد

 "مانتيكور گزنده بود كه ميخواست منو بكشه. اون جونمو نجات دادممكن بود بشه اما نشد. يه "

آيا به ذهن شما خطور كرده كه ممكنه ريش سفيد و بلواس با سوء قصد كننده همدست بوده باشند؟ ممكنه همه "

 "اينا تمحيدي براي جلب اعتماد شما باشه

  ه جايگاهش روي لبه پنجره كشتي برود.خنده ناگهانيش باعث شد دروگون هيس هيس كند و ويسيريون بالزنان ب

 "تمحيدشون خوب اثر كرده"

 شواليه تبعيدي پاسخ لبخندش را نداد. 
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اينها كشتي هاي ايليريو ، كاپيتان ايليريو و ملوان هاي ايليريو هستند و بلواس نيرومند و آرستان ريش سفيد از افراد "

 "او هستند نه مال شما

حمايت كرده . بلواس نيرومند ميگه اون وقتي خبر مرگ برادرم رو شنيده اشك  ارباب ايليريو در گذشته از من"

  "ريخته

 "بله اما آيا او براي ويسيريس گريه كرده يا براي نقشه هايي كه براش كشيده بود؟"مورمونت گفت: 

 "...نقشه هاي او هيچ نيازي به تغيير نداره. ارباب ايليريو دوست خاندان تارگرين هاست و ثروتمند."

اون ثروتمند به دنيا نيومده. تو دنيايي كه من ديده ام هيچ كس با مهربوني ثروتمند نشده. ساحران گفتند كه خيانت "

 "دوم ميتونه بخاطر طال باشه. اون چيه كه ايليريو ماپتيس بيش از طال دوستش داره؟

 "پوستش"

 "ش بخار بيرون ميزددروگون با بي قراري در سرتاسر كابين گشت. از سوراخ هاي بيني ا

 "ميري ماز دور به من خيانت كرد و من بخاطر اون كار سوزوندمش"

ميري ماز دور تحت اختيار شما بود اما در پنتاس شما تحت اختيار ايليريو خواهيد بود. اينها مثل هم نيستند. من هم "

 "به اندازه شما ارباب رو ميشناسم. او انساني دغل باز و زرنگه

 "د زرنگ در اطرافم نياز دارم اگه ميخام كه تخت آهنين رو تصاحب كنممن به افرا"

اون شراب فروش كه ميخواست شمارو مسموم كنه هم زرنگ بود. مرداي زرنگ نقشه "سرجورا غرولوند كنان گفت: 

 "هاي جاه طلبانه اي مي كشند

 "همخون هامتو از من محافظت خواهي كرد. تو و "دني پاهايش را زير مالفه باال كشيد. 
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چهار نفر؟! كاليسي، شما باورداريد كه ايليريو ماپتيس رو مي شناسيد . با اين وجود اصرار داريد كه توسط مرداني "

 "احاطه بشيد كه نميشناسيد . مثل اين خواجه پف كرده و اون پيرترين مالزم دنيا! 

 "از ماجراي پيات پري و زارو خوان داكسوز درس بگيريد"

  اون هركاري كه ميكنه از سر دوست داشتنه.دني به خود يادآوري كرد.  داره. اون نيت خيري

به نظر من ملكه اي كه به هيچ كس اعتماد نكنه به اندازه ملكه اي كه به همه اعتماد ميكنه نادونه . هر مردي كه "
نم هفت پادشاهي رو به به خدمت من درمياد يه تهديده. من اينو ميدونم اما بدون چنين ريسك هايي من چطور ميتو

  "چنگ بيارم؟ آيا قراره من وستروس رو با يه شواليه تبعيدي و سه نفر دوتراكي فتح كنم؟

شما مسير خطرناكي درپيش داريد. اينو انكار نميكنم اما اگه بخواهيد كوركورانه به هر "فكش لجوجانه بسته شد: 
د، سرانجام شما مرگ خواهد بود. همونطور كه فرجام دروغگو و توطئه گري كه سر راهتون سبز ميشه اعتماد كني

 "برادرتون اين شد

 سماجتش دني را عصباني كرد. 

 اون منو مثل يه بچه تهديد ميكنه

بلواس نيرومند حتي نميتونه براي رسيدن به صبحانه خودش نقشه بكشه و آرستان ريش سفيد چه دروغ هايي بهم "

 "گفته؟

ميكنه. او جسورانه تر از اون چيزي كه هر محافظي جرأتش رو داشته باشه با شما او اون كسي نيست كه وانمود "

 "صحبت ميكنه

 "او مطابق دستور من صريح صحبت ميكنه.اون برادرم رو ميشناخته"
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مردان بسيار زيادي برادر شمارو مي شناختند علياحضرت. در وستروس فرمانده كل محافظان شاه عضو شوراي "
شمشيرش، با عقل خودش هم به شاه خدمت ميكنه. اگه من نفر اول محافظان شما هستم ازتون  كوچيكه. او همانند

 "درخواست ميكنم كه به حرفم گوش بديد. من براتون يه نقشه اي كشيدم.

 "چه نقشه اي؟ بهم بگو"

تنهايي. بگزاريد ايليرو ماپتيس ميخاد كه شما به پنتوس زير سقف اون برگرديد؟ خوب بريد . اما به وقتش و نه به "
ببينيم اين زيردستان شما به واقع چقدر  وفادار و فرمانبردار هستند. به گرولئو فرمان بديد كه مسيرش رو به سمت 

 "تغيير بده. » خليج برده داران«

دني به هيچ وجه مطمئن نبود كه اين موضوع را مي پسندد يا نه. هر چيزي كه دني تابحال در مورد بازار انسان 
 شنيده بود شوم و ترسناك بود. » آستاپور«و » ميرين«، »يونكاي«ان در شهر هاي بزرگ بردگان فروش

 "خليج بردگان براي من چي داره؟"

يه ارتش . اگر بلواس نيرومند اونيه كه شما مي پسنديد اونوقت ميشه بيش از صدها نفر مثل اون رو "سر جورا گفت: 

 "بخري 1»آويژه«البته مسير مورد نظر من آستاپوره . تو آستاپور تو ميتوني خارج از گودهاي مبارزه ميرين خريد. 

  » برده هايي با كاله هاي ميخدار برنزي؟«

  دني بردگان گارد آويژه را در شهرهاي آزاد ديده بود كه در مقابل منزل اربابان، قضات و حاكمان نگهباني مي دادند. 

  »اسب هم نميشن و بيشترشون چاق هستندمن چرا بايد آويژه بخام؟ اونا حتي سوار «

آويژه هايي كه تو ماير و پنتاس ميتوني ببيني محافظين خانگي هستند. براي خدمت هاي كم اهميت و در هر «
به آدم هاي چاق خدمت مي كنند. غذا تنها عادتيه كه اجازشو دارند.  قضاوت در مورده همه آويژه ها  صورت خواجه ها

از روي اون تعداد آويژه پير خونگي مثل قضاوت در مورد مالزمين از روي آرستان ريش سفيده، علياحضرت. شما 

  "رو شنيدين؟» كوهور«داستان سه هزار نفر 

1 – Unsullied  .به معني پاك، آلوده نشده، خالص و بدور از آاليش است. كلمه آويزه در فارسي نيز به همين معنا است 
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  دني به پايين سر خورد و او دوباره آن را بجاي خود بازگرداند.مالفه از روي شانه هاي  "نه"

حدود چهارصد سال قبل يا بيشتر، وقتي اولين دوتراكي ها از شرق خارج شدند، تمام شهرهاي سر راه خودشون رو "
نبود اما به  بود. كاالسار اون به بزرگي كاالسار دروگو 1»تمو«غارت كردند و سوزوندند. كالي كه رهبر اونها بود اسمش 

  "اندازه كافي بزرگ بود. دست كم پنجاه هزار نفر. نيمي از اونها جنگجوياني با موهاي بافته و زنگ دار بودند.

كوهوري ها فهميدند كه اون داره مياد. اونها ديوارهاشون رو تقويت كردند. تعداد محافظينشون رو دوبرابر كردند و "
ها و خيلي دير به اين فكر افتادند كه » پسر دوم«ها و » پرجم سفيد«كردند.  در كنارش دو ارتش آزاد رو هم استخدام

يه نفر رو به آستاپور بفرستند تا سه هزار آويژه بخرند. راه برگشت به كوهور طوالني بود. در هر صورت ، وقتي به 
  نزديكي شهر رسيدند، دود و گرد خاك ديدند و صداي غوغاي جنگ را از فاصله دور شنيدند.

وقتي آويژه ها به شهر رسيدند، خورشيد غروب كرده بود. كالغ ها و گرگ ها روي باقيمانده اجساد اسب هاي سنگين 
كوهوري در زير ديوارهاي شهر ضيافتي برپاكرده بودند. پرچم سفيدها و پسردوم ها درست مثل تجاري كه با شرايط 

رسيدن تاريكي دوتراكي ها به اردوگاه هاي خود پناه بردند تا  نابرابري نا اميدكننده اي روبرو شوند، گريخته بودند. با
بنوشند و برقصند و بخورند. همه آنها يقين داشتند كه فردا براي شكستن دروازه ، يورش به سمت ديوارها ، تجاوز ، 

ارش را از غارت و اسير كردن به همان سبكي مي پسندند ، برميگردند. اما وقتي سپيده زد و تمو و همخونانش كاالس
اردوگاه بيرون آوردند با سه هزار آويژه روبرو شدند كه با پرچم هاي مزين به بز سياهي كه باالي سرهاشون در اهتزار 
بود جلوي دروازه شهر صف كشيده اند. ميشه يه نيروي كوچيك رو به راحتي محاصره كرد. اما تو دوتراكي هارو مي 

پياده فقط به درد سركوب كردن ميخوره.  دوتراكي ها حمله كردند. آويژه ها  شناسي. مرداي اونا پياده بودند و نيروي
سپرهاشون رو محكم گرفتند و نيزه هاشون رو پايين آوردند و تنگ هم ايستادند. در مقابل بيست هزار فرياد و صداي 

   "زنگ ميان موهاشون، اونا تنگ و فشرده ايستادند.

دوتراكي ها هجده بار حمله كردند و مثل موج در برخورد با ساحل صخره اي درهم ميشكستند. به اميد عبور تمو 
براي سومين بار تيراندازانش رو فرستاد و تيرها مثل بارون روي سر اون سه هزار آويژه فرود اومدند. اما اونا فقط 

. در انتها فقط ششصد تا از اونا باقي مونده بودند اما خيلي سپرهاشون رو روي سرشون باال آوردند تا طوفان عبور كرد

1 – Temmo 
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بيشتر از بيست هزار دوتراكي مرده كه تو دشت مقابلشون تو ميدون نبرد افتاده بودند. از جمله خود كال تمو، 
ر مرد هموخونهاش ، فرمانده هان و همه پسرانش. او آنها را در صفوفي با شكوه يكي يكي از دروازه شهر عبور داد. ه

  "مي انداخت.» سه هزار نفر«موي بافته خودش رو مي بريد و پيش پاي 

از اون روز به بعد محافظان شهر كوهور تنها متشكل از آويژه ها بود. هر كدام نيزه اي بلند داشتند كه موي بافته "

  "انساني از آن آويزان بود

به اون سمت ببريد و از مسير خشكي به راهتون به اين چيزيه كه توي آستاپور پيدا ميكنيد عليا حضرت. كشتي رو "
سمت پنتوس ادامه بديد. اين راه طوالني تره، بله، اما وقتي سر سفره ارباب ايليريو مي نشينين هزار شمشير پشت سر 

  "خودتون دارين و نه فقط چهار نفر

   درايتي در اين كار هست. بله. اما...دني فكر كرد: 

رده سرباز بخرم ؟ تنها چيز با ارزشي كه دارم تاجيه كه انجمن برادري تورمالين به من چطور قراره كه من هزار ب"

  "هديه داده اند.

اژدها هاي شما به همون اندازه كه در كارت شگفت انگيز بودند، در آستاپور هم خواهند بود. و ممكنه باراني از "
ين كشتي ها چيزي بيش از دوتراكي هاي شما و هداياي برده داران روي سرتون سرازير بشه و اگه اينطور نشد ا

اسبهاشون رو حمل ميكنند. اونها كاالهاي تجاري از كارت بار زه اند. من از بين نگهبانها رد شدم و با چشمهاي خودم 
ديدم  . طاقه هاي ابريشم و عدل هايي از پوست ببر ، مجسمه هاي حكاكي شده از كهربا و يشم. زعفران و 

  "رده ها ارزون هستند عليا حضرت و پوست ببر پرارزش.... ب1»مايرح«

  "اون پوست ببرها متعلق به ايليرو هستند"دني تذكر داد: 

  "و ايليرو يكي از دوستان خاندان تارگرين هاست"

  "اينهم يه دليل ديگه براي اينكه نبايد از او دزدي كنيم"

1 – myrrh   آن تهيه مي شدهنوعي درخت كه داراي صمغي خوشبو و تند است. اسم آن منشق شده از نام عربي آن است. آدامس طبيعي نيز از 

  اشاره به ريش دوشاخه ايليريو – 2
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فايده دوستان ثروتمند چيه، اگه در صورت تقاضا دارايي هاي خودشون رو در اختيار شما نگذارند ملكه من؟ اگه "
و اگر اون در  2»چهار چانه«خوان داكسوس خواهد بود، اما با ارباب ايليريو درخواست شمارو رد كنه اونم يكي مثل زارو 

ادعاي دلبستگي به هدف شما صادق باشه، از بابت سه تا كشتي پر از كاالي تجاري از شما دلخور نخواهد شد. چه 

  "براي پوست ببر سراغ داريد؟» سرآغاز يك ارتش«استفاده اي بهتر از خريدن 

  "در راهپيماي چنين طوالني خطرات زيادي خواهد بود"جان را حس ميكرد. . خيزش موجي از هياين حقيقت داره

،  واليرياو مخاطرات شديدتري هم در دريا هست. راهزنان و دزدان دريايي  تو مسير جنوبي شكار ميكنند و شمال "
پاشونه. يه درياي دودآلود توسط شياطين تسخير شده است. طوفان بعدي ممكنه مارو غرق كنه يا كشتي رو از هم ب

هشت پا ممكنه مارو زير آب بكشونه .... يا ممكنه دوباره باد متوقف بشه و ما در انتظار وزش مجدد باد از تشنگي تلف 

   "بشيم. راهپيمايي طوالني خطرهاي متفاوتي داره اما نه بزرگتر از اينها

  ان ، بلواس نيرومند، اونا چيكار ميكنند؟چي ميشه اگه كاپيتان گرولئو از تغيير مسير كشتي سربازبزنه؟ همچنين آرست"

  "احتماالً وقتشه كه اينو بفهميد"سرجورا ايستاد: 

  "همين كارو ميكنم"او تصميم گرفت  "بله"

من همين االن به ديدن كاپيتان ميرم و بهش دستور ميدم كه "دني مالفه را كنار زد و از تخت پايين جست. 

   "مسيرحركت رو در جهت آستاپور قراربده

روي سينه هايش خم شد، در گنجه را با سرعت باز كرد و اولين تكه از لباس را به دست گرفت. شلوار ابريشمي شني 
  رنگي گشاد.

  "كمكم كن كه كمربند مداليون رو ببندم"در حين باالكشيدن شلوار ابريشمي تا باالي باسن به سر جورا دستور داد 

  "و جليقه ام....... "ت گفت: و در حالي كه داشت به سمت سر جورا برميگش
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  بازوان سرجورا بدورش لغزيد

تنها كلمه اي بود كه توانست به زبان بياورد درست قبل از آنكه به جلو كشيده شود و لبهاي سرجورا روي  "اوه"
 لبهايش بنشيند. او بوي عرق و نمك و چرم ميداد. و هنگامي كه دستهاي دني را به دور خود مي فشرد ، گلميخ هاي

فلزي جليغه اش در پستانهاي عريان دني فرو رفتند. يك دستش شانه اورا گرفته بود و دست ديگر از ستون فقراتش تا 
  به انتهاي كمر درست باالي باسن لغزيد. دني دهانش را براي زبان او گشود گرچه از او نخواسته بود كه چنين كند. 

  شيرينهريشش زبر و خارش آوره. اما دهانش او فكر كرد: 

  دوتراكي ها ريش نداشتند. فقط سبيلي بلند. و تابحال فقط كال دروگو بود كه او را بوسيده بود

  اون نبايد اينكارو بكنه. من ملكه اش هستم نه همسرش

بوسه اي طوالني بود. اما چقدر طوالني ، دني نميدانست. وقتي پايان يافت، سر جورا اورا رها كرد و او نيز به سرعت 
  ه عقب رفت. قدمي ب

  "تو... تو نبايد...."

من بايد تورو در كارت مي بوسيدم، در ويس "چنين جمله دني را پايان داد.  "... من نبايد اينهمه صبر مي كردم"
براي بوسيده شدن زاده  2، من بايد تورو در بيابان سرخ مي بوسيدم. هر شب و روز. تو به معناي واقعي كلمه 1تولورو

  "شدي.

  ه به پستانهاي او بود.نگاهش خير

  دني آنها را با دستانش پوشاند پيش از آنكه نوك پستانهايش بتوانند به او خيانت كنند.

  "من... حرف شايسته اي نزدي من ملكه تو هستم."

  ....دينريسملكه من، و شجاعترين، شيرينترين، دلرباترين زني كه تابحال ديدم.  "



 

  152 

 

  دينريس شمشيرهايورش    فصل هشتم 

  "علياحضرت!"

ت، اژدها سه سر داره، يادتون مياد؟ شما در موردش متعجب بوديد. در مورد چيزي از كه علياحضر"او تصديق كرد: 
 1»ويسنيا«، رهينيس و ايگانساحران در خانه غبارآلود شنيده بوديد. خوب اينم پاسخ شما، بالريون، مركسس و ويگار كه 

  "ارسوار بر اونها بودند. اژدهاي سه سر خاندان تارگرين ها. سه اژدها و سه سو

  "بله اما برادرانم مردن"دني گفت: 

بودند، هسرانش هم بودند. تو برادري نداري اما ميتوني شوهراني  ايگانرهينيس و ويسنيا همونقدر كه خواهران  "
، من حقيقتاً به تو ميگم كه هيچ مردي در اين دنيا وجود نداره كه هرگز به اندازه نيمي از دينريسداشته باشي و 

  "وفاداري من به تو رو داشته باشه

1 – Vaes Tolorru  .شهر متروكه اي در بيابان سرخ كه دني و كاالسارش مدتي در آن ساكن شدند 

2  - often and well  من معادل بهتري براي اين عبارت پيدا نكردم  
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  9فصل 
  برن

  م.م.استاركمترجم: 
  
  

برآمدگي شيب تندي نسبت به زمين داشت. اليه اي بلند از سنگ و خاك به شكل پنجه درآمده بود. درخت ها به 
قسمت هاي پايين سراشيبي هاي آن چسبيده بودند.كاج ، زالزالك و درخت زبان گنجشك. ولي در قسمت باالتر زمين 

 آسمان ابري.   لخت و بدون پوشش بود. رشته اي از برآمدگي هاي بي روح در برابر

او ميتوانست حس كند صخره بلند او را فرا ميخواند. او باال رفت. در ابتدا به آساني خراميد سپس سريع تر و بلندتر. 
پاهاي قوي او سراشيبي را مي بلعيدند. با عبور سريعش پرندگان به ناگاه از شاخه هاي باالي سرش مي پريدند. او مي 

برگ ها و پچ پچ سنجاب ها با يكديگر و حتي صداي يك دانه ي كاج كه به كف  توانست آه كشيدن باد در ميان
كوهستان سقوط مي كرد را بشنود. بوها بمانند ترانه اي در در اطرافش بودند. نغمه اي كه جهان زيباي سبز را پر 

  .ميكرد
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بايستد. خورشيد بزرگ و قرمز قله   سنگ ريزه ها از زير پاهايش روان مي شدند و او چند قدم آخر برداشت تا باالي
باالي كاج هاي بلند معلق بود. و زير تپه ها و درخت ها تا آنجا كه او مي توانست ببيند يا ببويد ادامه داشتند. يك باز در 

 آن باال مي چرخيد. سياه در زمينه آسمان صورتي. 

ان را درك كند. شاهزاده سبزي ها. صداي مرد ناگهان در سرش پيچيد. با اين وجود مي توانست درستي  "شاهزاده"
شاهزاده جنگل گرگ ها. او قوي و سريع و درنده بود و همه چيزايي كه در اين دنياي دلپذير سبز زندگي ميكردند از او 

   .در وحشت فرو مي رفتد

خيلي پايين تر در كف جنگل چيزي در ميان درختان حركت كرد. برقي از خاكستري. لحظه اي ديده شد و سپس 
فته بود. ولي اين كافي بود تا گوش هاي او صدا را تيز كند. در آن پايين كنار نهر سبز خروشان چيز ديگري در حال ر

دويدن ردشد.گرگ ها، او ميدانست. عموزاده هاي كوچكش كه به دنبال شكاري بودند. حاال شاهزاده تعداد بيشتري از 

   .خاكستري پر شتاب. يك گلهآن ها را مي توانست ببيند. سايه هايي با پنجه هاي 

او هم زماني گله اي داشت. آنها پنج عدد بودن  و ششمي كه كنار كشيد. جايي در درون او صداهايي بودند كه انسان 
ها به آنها داده بودند تا آنها را از هم تشخيص دهند ولي او با صداهايشان آنها را نميشناخت. او بوي آنها را به خاطر مي 

  ن و خواهرانش را. آنها همه بويي شبيه به هم داشتند. بوي يك گله، اما هركدام متفاوت هم بود.آورد. برادرا

بردار خشمگينش با آن چشمهاي خشمگين و سبز نزديك بود. شاهزاده آن را احساس كرد با وجود اينكه او را به قدر 
ن بيشتر ميشد و او آخرين بود. بقيه با چندين شكار نديده بود. با اين وجود هر خورشيد كه غروب ميكرد فاصله شا

  فاصله زيادي از هم جدا افتاده بودند. ماننده برگهاي برده شده با باد وحشي. 

گرچه گاهي آنها را احساس ميكرد انگار كه هنوز با او بودند و فقط پشت رديفي از درخت يا تخته سنگي پنهان شده 
يا زوره شان درشب را بشنود با اين وجود حضور آنها را در پشت سر خود بودند. او نمي توانست بوي آنها را احساس كند 

داده بودند. دمش افتاد وقتي او را به ياد اورد. حاال چهار تا بودند نه    حساس ميكرد. همه به جز خواهري كه از دست

   .پنج تا. چهار تا و يكي ديگر . آن سفيد كه صداي ندارد
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هاي برفي و تپه هاي سنگي.كاج بزرگ سبز و بلوط هاي برگ طاليي. رودخانه جنگل به آنها تعلق داشت. دامنه 
هاي پر تالطم و درياچه هاي آبي حاشيه آن با انگشتان يخبندان سفيد مزين شده. ولي خواهرش حيات وحشي را رها 

رد. و به محض كرده بود. تا قدم در تاالرهاي سنگي انسان ها، جايي كه شكارچيان ديگري حكومت ميكردند قدم گذا

  .ورود به آن تاالرها يافتن راه برگشت سخت خواهد بود. شاهزاده گرگ به ياد آورد

  .جهت باد ناگهان تغيير كرد

رفت. ، ترس و خون. رايحه شكار گرسنگي را در او زنده كرد. شاهزاده هوا را دوباره بو كشيد. چرخيد و سپس 1گوزن
با آرواره نيمه باز خيزان در امتداد لبه مي دويد. اما دامنه مقابل نسبت به دامنه اي كه از آن باال آمده بود شيب كمتري 
داشت. اما او با قدم هاي استوار از روي سنگ ها و ريشه ها و برگ هاي درحال فساد پريد. پايين شيب و ميان درخت 

وقتي به  .ا درمينورديد. بوي شكار هر آن او را سريعتر به سمت خود مي كشاندها .با قدم هايي بسيار سريع زمين ر
گوزن رسيد كه شكار شده و در حال مرگ بود و توسط هشت عموزاده كوچك و خاكستري اش احاطه شده بود. 

ير شكم سردسته هاي گله درحال خوردن بودند. ابتدا گرگ نر و سپس جفت او به نوبت در حال پاره كردن گوشت از ز
قرمز شكارشان بودند بقيه صبورانه انتظار مي كشيدند. همه به جز آخري كه محتاطانه در دايره اي با فاصله چند قدم از 
بقيه حركت ميكرد. دمش پايين افتاده بود. او احتماال آخر از همه مي خورد. هرآنچه را كه برادرانش برايش به جا 

  بگذارند. 

بود پس آنها بويش را احساس نكردند تا زماني كه او بر روي يك كنده افتاده در شش  شاهزاده در جهت باد ايستاده
قدم دورتر از جايي كه آنها مشغول خوردن بودند پريد. آخري او را اول از همه ديد و زوزه اي رقت بار كشيد. و از ترس 

 .همه به جز رهبر گروه و ماده اشفرار كرد. گله برادرانش به سمت صدا برگشتند و دندان لخت كردند و غريدند. 

دايروولف غرش ها را با خرناسي ضعيف و هشدار دهنده و نشان دادن دندان هاي خويش پاسخ داد. او از عموزاده 
  هايش بزرگتر بود.دو برابر هيكل آن ته تغاري نحيف.و نيم برابر بزرگتر جفت سردسته گله. او به ميان آنها پريد

  بوته ها ناپديد شدند.  سه گرگ جازدند و در ميان
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ديگري دندان غروچه كنان به سمت او آمد. او مستقيم با حمله اش روبرو شد. وقتي با هم سرشاخ شدند او پاي گرگ 

   .را به آرواره گرفت و به كناري پرت كرد. در حالي كه وق ميزد و ميلنگيد

ي با دهان خون آلود كه تازه از شكم  و فقط سپس تنها سردسته گرگ ها را در مقابل داشت. نري بزرگ خاكستر
شكار بيرون آمده بود. روي پوزه اش سفيدي نيز بود كه نشان دهنده گرگي پير بود. ولي وقتي دهانش باز شد، بزاغ 

   .قرمز از ميان دندان هايش بيرون زد

  .نها به سمت همديگر رفتندشاهزاده با خود انديشيد كه او ترسي ندارد نه بيشتر از من. نبرد جانانه اي خواهد بود. آ

به مدتي طوالني جنگيدند. با يكديگر روي سنگ ها و ساقه ها و برگ هاي افتاده و احشاي پراكنده شده شكار مي 
غلتيدند. يكديگر را با دندان و چنگال مي بريدند و مي دريدند. و هريك ديگري را دور ميزد و دوباره براي جنگيدن مي 

و خيلي قوي تر بود ولي عمو زاده او يك گله داشت. ماده اش نزديكي آنها پرسه ميزد. خرخر  شتافتند. شاهزاده بزرگتر
ميكرد و بو مي كشيد و هرگاه جفتش خون ريزان كنار مي كشيد خود را حائل ميكرد. گه گاهي گرگ هاي ديگر هم 

از بگيرند. يكي از آنها چنان او را مداخله مي كردند تا هنگامي كه شاهزاده رو برميگرداند، پاي يا گوشي از او را گ
عصابي ساخت كه او در خشمي سياه جنون آميز فرورفت و گلوي حمله كننده را دريد. پس از آن بقيه فاصله شان را 

  حفظ كردند.

و سپس به هنگام آخرين تشعشع سرخ از ميان شاخه هاي سبز و طاليي عبور مي كرد، گرگ پير خسته و ماتده به 
  و چرخيد تا گلو و شكمش آشكار شود. اين نشان تمكين و اطاعت بود. روي خاك افتاد

شاهزاده او را بوييد و خون را از روي خز و گوشت دريده شده ليسيد. زماني كه گرگ پير زوزه ماليمي كشيد 

  .دايروولف از او روي گرداند. او حاال بسيار گرسنه بود و شكار متعلق به او بود

  "هودور"
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بب شد بازايستد و دندان غروچه كند. گرگ ها با چشماني سبز و زرد و روشن از آخرين پرتوهاي صداي ناگهاني س
روز به او خيره شده بودند. هيچ كس آن را نشنيده بود. نسيمي عجيب بود كه تنها در گوشهاي او مي پيچيد. او سرش 

  را در درون شكم گوزن فروكرد و تكه اي دهان گير از گوشت را پاره كرد. 

 "هودور . هودور"

 نه او باخود انديشيد. نه من اينكارو نمكنم. 

اين تفكرات يك پسر بود و نه يك دايروولف. درختان اطرافش را تاريك كرده بودن. تا جايي كه تنها سايه هايي از 
درختان و درخشش چشمان عموزاده هايش باقي ماند. از ميان آن چشمها و از پشت اين چشمها او صورت خندان مرد 

ه لكه لكه شده بود. طعم گرم و قوي خون از روي درشت هيكلي را ديد. و سردابي سنگي كه ديواره هايش از شور
  زبانش محو شد. 

  نه ... نه... نرو.... من ميخوام بخورم.... من ميخوام كه.... من ميخوام...

 " هودور، هودور، هودور، هودور، هودور"

ش ميكرد كه هودور پيوسته تكرار ميكرد و شانه هاي او را به نرمي تكان مي داد. پس و پيش، پيش و پس. او تال
مهربان و ماليم باشد.  هميشه چنين بود. اما قد او هفت فوت و قدرتش بيش از آن بود كه بداند و دست عظيمش 

 باعث شده بود دندانهاي برن تق و تق بهم برخورد كنند. 

 "نه، هودور ولم كن من اينجام، من اينجام"او با عصبانيت داد زد: 

 "هودور؟"دگي به او نگاه كرد. هودور از كارش دست كشيد و با شرمن

جنگل و گرگ ها رفته بودند . برن دوباره بازگشته بود. در ميان سرداب سنگي يك برج نگهباني قديمي. كه احتماال 
از هزاران سال پيش متروكه رها شده بود. ديگر چندان هم يك برج به حساب نمي آمد. حتي سنگ هاي سقوط كرده 

نيده شده بودند كه تا قبل از ايستادن درست باالي سرآنها ، به سختي قابل تشخيص آن چنان با خزه و پيچك پوشا
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بود كه راه ورود به سرداب » ميرا«، اين نامي بود كه برن بر روي آن مكان نهاده بود. گرچه اين »برج مخروبه«بودند. 
 را يافته بود. 

 "تو براي مدتي طوالني رفته بودي"

تنها چهار سال بزرگتر از برن. چثه جوجن چندان هم بزرگتر از او نبود. نه بيش از دو  سيزده ساله بود.» جوجن ريد«
اينچ و شايد هم سه. اما به سبكي موقر سخن ميگفت، چنان كه او را بزرگتر و خردمند تر از سنش نشان ميداد. در 

 ناميده بود. » پدربزرگ كوچك«ننه پير او را » وينترفل«

 "ن ميخاستم كه غذا بخورمم"برن ابرو درهم كشيد. 

 "ميرا به زودي با شام برميگرده."

 حالم از غورباقه ها بهم ميخوره.

بود. به همين دليل برن واقعا نمي توانست او را از بابت شكار آنهمه قورباغه  1»نك«ميرا غورباقه خوري از اهالي 

 "من ميخوام اون گوزن رو بخورم"سرزنش كند. 

را به خاطر آورد. طعم خون و گوشت خام و چرب. دهانش پر از آب شد. من نبرد بر سر  براي لحظه اي او طعم آن 

 "اون گوشت رو برنده شدم. من پيروز شدم.

 "تو درختها رو عالمت گذاشتي؟"

مي رفت كارهايي انجام دهد. از او مي » سامر«برن سرخ شد. جوجن همواره از او مي خاست هنگامي كه در جلد 
ست درخت پنجه بكشد و يا خرگوشي را شكار كرده و آن را نخورده به دهان گيرد و بياورد. يا خواست كه روي پو

 تعدادي تخته سنگ را در يك خط براند. 

                                           

1- Neck  مينجا منطقه اي واقع در مركز وستروس و داراي باتالق ها و مردابهاي فراوان. اين منطقه جداكننده شمال و كل قاره وستروس است. نامش نيز از ه
  يا به اختصار اهالي مرداب مشهورند» وسط جزيره اهالي درياچه«آمده است. اين منطقه تحت فرمان استارك ها قرار دارند و مردم آن به 
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 كارهاي احمقانه.

 "فراموش كردم"

 "تو هميشه يادت ميره"

حقيقت داشت. او قصد انجام آنها را داشت اما هنگامي كه او در جلد گرگ بود ديگر  مهم به نظر نمي رسيدند.  
هميشه چيزي براي ديدن و بوييدن وجود داشت و دنيايي سبز براي شكار و او مي توانست بدود. هيچ چيزي بهتر از 

 دويدن نبود مگر دويدن به دنبال شكار. 

 "من يه شاهزاده بودم جوجن. من شاهزاده جنگل بودم“  به پسر بزرگتر گفت:

 "تو يه شاهزاده هستي. نيستي؟  بهم بگو تو كي هستي؟"جوجن با ماليمت به او يادآوري كرد: 

 "خودت ميدوني"

 جوجن دوست او و معلمش بود. اما گاهي برن فقط ميخواست كه او را بزند.

 "ي هستي؟من فقط ميخوام كه اونو به زبون بياري. تو ك"

  "برن"با ترش رويي گفت: 

 برن عليل

 "براندون استارك"

 پسر چالق

 "شاهزاده وينترفل"
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از وينترفلي كه سوخته و فروريخته مردمانش سالخي و شده و پراكنده شدن باغهاي بلورين خرد شده اند. و آبهاي 
ر ميتوني شاهزاده جايي باشه كه ممكنه گرم از ميان ترك هاي ديوار چكه مي كردند تا زير آفتاب بخار بشند. تو چطو

 "ديگه نبينيش

 "و سامر كيه؟"جوجن به او توصيه كرد: 

 "دايروولف من و شاهزاده سرسبزي"او لبخند زد. 

 "برن يه پسره و سامر يه گرگ. پس شما دونفر هستيد؟"

 مواقعي كه جوجن اينچنين ديوانه مي شد از او متنفر مي گشت.  "و يكي"و زمزمه كرد  "دوتا"

تو وينترفل هميشه از من ميخاست كه خواب روياهاي گرگم رو ببينم. حاال كه ميدونم چطور بايد انجامش بدم 
 هميشه ميگه كه برگردم

ش ميشي، اين كافي نيست اين يادت بمونه. خودت رو بخاطر داشته باش وگرنه گرگ تو رو ازپا درمياره. وقتي وارد"

 "كه تو جلد سامر فقط بدوي و شكار كني و زوزه بكشي.

 براي من هست برن فكر كرد:

 او در وجود سامر بودن را به بودن در خود ترجيح ميداد.

 بودن چيه وقتي نتوني اون جلدي رو كه دوست داري بپوشي؟ 1»وارگ«خاصيت 

 "بزن. هر درختي. تا وقتي كه انجامش ميدي اصالً مهم نيستيادت ميمونه؟ و دفعه بعد درخت رو عالمت "

                                           

هردو اين كلمات به معني شخصي است كه توانايي ورود به كالبد حيواني خاص از طريق ذهن رو  wargو  Skinchangerما اينجا با دو كلمه روبرو هستيم.  - 1
ه رو بجاش از وارگ داره. مثل همين برن. من براي كلمه اول با وجود تالش هاي فراوان نتونستم هيچ معادل خوبي پيدا كنم. پس همين يك باري كه توي متن اومد

  ه و هم معني رو برسونه.استفاده كردم تا هم زيباتر باش
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 "انجام ميدم. يادم ميمونه. اگر بخايي ميتونم برگردم و همين االن انجامش بدم. اينبار ديگه فراموش نميكنم."

 اما قبلش گوزنمو ميخورم. و يه خورده ديگه با اون گرگ هاي كوچولو مي جنگم. 

بموني و با دهان خودت غذا بخوري. يه وارگ نميتونه با چيزي كه حيوونش  بهتره"جوجن سرش را تكان داد. 

 "ميخوره زنده بمونه

 تو هرگز يه وارگ نبود.ي تو اصالً نميتوني درك كني كه چطوريه.برن رنجيده خاطر فكر كرد.  از كجا ميدوني؟

و به  "هووودوورر"كوبيد. او فرياد زد. هودور ناگهان روي پاهايش پريد. و تقريباً سرش را به سقف گرد و بشكه مانند 
سمت در دويد. ميرا قبل از رسيدن او آن را با فشار باز كرد و قدم به داخل سرپناه آنان گذاشت. پادوي اسطبل بزرگ 

 "هودور، هودور"شادمان گفت: 
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كوچك جثه بودند.  1»داباهالي مر«شانزده ساله بود. زني بالغ اما چندان از برادرش بلند تر نبود. همه » ميرا ريد«
اين را ميرا يك بار در جواب سوال برن كه پرسيده بود چرا بلند قدتر از اين نيست، گفته بود. موهاي قهوه اي ، چشمان 
سبز و هيكل بدون برجستگي و پسرانه. چنان با نرمي مي خراميد كه برن تنها مي توانست با حسرت آن را تماشا كند. 

مورد عالقه اش جنگيدن با نيزه شكار قورباغه باريك و سه شاخه در يك دست و تور  او خنجر بلندي داشت اما سبك
 بافته شده اي در دست ديگر بود

 "كي گرسنه است؟"

 او آنچه شكار كرده بود را باال گرفت. دو قزل آالي كوچك و نقره اي و شش قورباغه سبز و چاق.

  "من گرسنه ام اما نه براي خوردن قورباغه."برن گفت :

سابقاً ميگفت كه خوردن قورباغه سبب زرد » والدرها«در وينترفل قبل از آنكه تمام آن اتفاقات ناگوار واقع شوند. 
شدن دندانها و رشد خزه در زير بازو ها مي شود. او ميخواست بداند كه آيا والدرها مرده بودند يا نه. او جنازه هايشان را 

  ي آنجا بود و آنها داخل ساختمانها را نگشته بودند. در وينترفل نديد گرچه جنازه هاي زياد

 "در هر صورت ما مجبور خواهيم بود كه به تو غذا بديم. كمكم ميكني كه شكار رو تميز كنيم؟"

برن سرتكان داد. مشكل بود كه كه با ميرا ترش رويي كرد. او از برادرش بسيار خوش رو تر بود و به نظر مي رسيد 
كه چطور خنده بر لبان برن بنشاند. هيچ چيز هرگز باعث عصبانيت يا ترس او نمي شد. البته كه هميشه مي دانست 

بجز جوجن. جوجن ريد مي توانست تقريبا باعث توس همه شود. لباسي يكدست سبز ميپوشيد. چشمانش به مانند خزه 
 تيره و كدر بود و روياهاي سبز ميديد. هرآنچه در رويا ميديد اتفاق مي افتاد. 

 از جهتي فقط او بود كه نمرده بود. جز اينكه ديد كه من ميميرم و من نمردم.

                                           

1- crannogmen  
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هنگامي كه ميرا و برن مشغول تميز كردن ماهي ها و قورباغه ها بودند جوجن هودور را براي يافتن چوب و تهيه 
شكل مكعب هاي كوچك  آتش كوچكي بيرون فرستاد. آنها از كالهخود ميرا بعنوان قابلمه استفاده كردند. شكارهارا به

بپزند. غذاي  1»تاس كباب قورباغه اي«تكه تكه كردن به آن مقداري آب و پياز وحشي كه هودور يافته بود افزودند تا 
 بدي نبود گرچه به خوبي گوزن هم نبود. برن هنگامي كه خورد نتيجه گرفت كه 

 "ممنون ميرا، بانوي من"

 "اصالً قابل شمارو نداره عليحضرت"

 "فردا حركت ميكنيم. بهترين چيز اينه كه راه بيافتيم"اعالم كرد: جوجن 

 "دوباره يه خواب سبز ديدي؟"برن ميتوانست اضطراب ميرا را ببيند. 

 "نه"او اقرار كرد: 

پس چرا يايد بريم؟ برج مخروبه جاي خوبي براي ماست. روستايي اين اطراف نيست. جنگل پر از "خواهرش پرسيد: 

 "در رودخونه و درياچه ماهي قورباغه هست... و كي ممكنه كه مارو اينجا پيدا كنه؟چيزهاي مفرحه. 

 "اينجا جايي نيست كه قصد داشتيم بريم"

 "با اين وجود امنه"

به نظر امن مياد . من ميدونم اما تا كي؟ يه نزاع تو وينترفل اتفاق افتاده. ما مرده هارو ديديم. نزاع به "جوجن گفت: 

 "اگه قراره يه ارتشي غافلگيرمون كنه....معني جنگه. 

اون ميتونه ارتش راب باشه . راب به زودي از جنوب برميگرده. من ميدونم كه مياد. اون با همه "برن گفت: 

 "پرچمدارانش برميگرده و مردان آهن رو بيرون ميكنه.
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او گفت مردان آهن در استوني شور  استاد شما وقتي كه درحال مردن بود هيچي از راب نگفت. "جوجن يادآوري كرد: 
سقوط كردند. وارث  3»بيشه ديپ وود«و  2»مووت كالين». «روس بولتون«هستن. استادتون گفت. و در شرق حرامزاده 

مرده اند. اون گفت جنگ همه جارو فراگرفته . هر كس بر عليه همسايش  5»تورين اسكوار«ها وقلعه بان  4»سروين«

 "ميجنگه

ما قبالً از اين منطقه با سختي عبور كرديم. تو ميخايي كه به ديوار و به اون كالغ سه چشم خودت "خواهرش گفت: 

   "برسي. اين كامال خوبه اما راه رسيدن به ديوار بسيار طوالنيه و برن پايي جز هودور نداره. اگه ما سواره بوديم...

  "م. اما ما بالي نداريم . همونطور كه اسبي نداريماگه ما عقاب بوديم مي تونستيم پرواز كني"جوجن به تندي گفت: 

اسب هايي هست كه بشه گيرشون آورد. حتي در اعماق جنگل گرگ ها هم جنگلي ها، مزرعه دارها و شكارچيان "

 "وجود دارند. اونا ممكنه اسب داشته باشند

هش نياز داريم اينه كه تحت تعقيب اگر هم داشته باشند قراره اونهارو بدزديم؟ آيا ما سارقيم؟ آخرين چيزي كه ب"

 "ديگران باشيم

 "ميتونم ازشون بخريم. يا باهاشون مبادله كنيم"

به ما نگاه كن ميرا.يه پسر چالق با دايروولف، يه غول ساده دل و دو نفر اهل جزيره وسط درياچه كه هزار فرسنگ "
اني كه برن مرده باقي بمونه در امانه. زنده، اون  از نك فاصله دارند. ما شناخته ميشيم و حرفا زود پخش ميشه. تا زم

 "تبديل ميشه به صيدي براي اونهايي كه مرده كامال واقعي اونو ميخان

 جوجن به سمت آتش رفت تا زغالهاي نيم سوخته را با تكه اي چوب. شعله ور تر كند. 

 "داره جايي در شمال كالغ سه چشم منتظر ماست. برن به معلمي داناتر از من نياز"

  "چطور جوجن؟ چطور؟" خواهرش پرسيد:
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 "پياده. قدم به قدم"جوجن پاسخ داد: 

جاده گري واتر به وينترفل تا ابد ادامه داشت و ما سواره بوديم. تو از ما ميخايي كه راهي طوالني تر رو پياده بريم "
اونجا نبودم، نه بيش از تو اما ميدونم  آنسوي بدون اينكه بدونيم به كجا ختم ميشه؟ تو گفتي آنسوي ديوار. من تابحال 

 "ديوار سرزمين بزرگيه جوجن. كالغ هاي سه چشم زيادي هست يا فقط يه دونه است؟ چطور پيداش كنيم؟

 "احتماال اون مارو پيدا ميكنه"

جوجن در قبل از آنكه ميرا پاسخي بيابد آن صدا را شنيدند. صداي دور زوزه گرگي كه در ميان شب پرسه مي زد. 

 "سامر؟"حين گوش دادن پرسيد: 

 برن صداي دايروولف خود را ميشناخت "نه"

 "مطمئني؟"پدربزرگ كوچك پرسيد: 

امروز سامر در دوردست ها پرسه ميزد و به اين زودي باز نمي گشت. شايد يكي از خوابهاي سبز جوجن بود  "قطعا"
د كه چرا تا اين حد مطيع جوجن بودند. او نه مانند برن اما او گرگ را از دايروولف تشخيص نميداد. او متعجب بو

شاهزاده بود و نه مانند هودور بزرگ و قوي و نه به خوبي ميرا شكار مي كرد. اما با اين وجود به طريقي همواره اين 
 جوجن بود كه مشخص مي نمود چه بايد انجام دهند.

 "بريم 1»لست هارث«م و به سمت آمبر ها اون باال در ما بايد همونطور كه ميرا ميخاد اسبهايي بدزدي"برن گفت:

 3»بندرگاه سپيد«، به سمت شهر 2»خنجرسپيد«يا ميتونيم يه قايق بدزديم و به پايين "او لحظه اي تأمل كرد. 
رفتار دوستانه اي داشت. اون ميخاست كشتي بسازه.  5»جشن درو«حاكم اونجاست. اون تو  4»مندرلي«برونيم. لرد چاق 

شايدم يه چنتايي ساخته باشه . ما ميتونيم به ريوران برانيم و راب و همه سپاهش رو به خونه بياريم و اونوقت ديگه 

 "هيچ كس اجازه نميده كه به ما آسيب برسونه اهميتي نداره كه كي ميدونه من زنده ام. راب به

   1-  Last Hearth 

2  - White Knife  
3  - White Harbor town  
4  - Manderly  
5-harvest feast 
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  "هودور ، هودور ، هودور "هودور پراند: 

در هر صورت او تنها كسي بود كه از نقشه برن خوشش آمده بود. ميرا به او لبخند زد و جوجن اخم كرد. آنها هرگز 
م شاهزاده. و ريدهاي نك از به خواسته هاي او توجه نمي كردند. با وجود اينكه برن هم يك استارك بود و ه

 پرچمداران استارك ها

 "هوووودور، هوووووووودور، هودوووووووور، هودوووووووور، هودوووووووور" :هودور پيچ و تاب خوران گفت

گاهي اوقات او دوست داشت كه نام خود را پشت سر هم به اشكال مختلف ادا كند. در مواقع ديگر او چنان ساكت 
  فراموش مي شد . هرگز هوش و ذكاوتي در هودور وجود نداشت. مي ماند كه حضورش 

  "هوودوور، هوودوور، هوودوور"او فرياد زد: 

  برن فهميد كه او قصد توقف ندارد. 

  "هودور، چرا بيرون نميري و با شمشير خودت تمرين نميكني؟"

  پادوي اسطبل شمشير خود را فراموش كرده بود اما حاال به ياد آورد. 

و سراغ شمشير خود رفت. آنها سه شمشير از سردابه مردگان وينترفل برداشته بودند. سردابه اي  "هودور": او پراند
كه برن و برادرش ريكان از ترس مردان آهن گري جوي در آنجا مخفي شده بودند. برن شمشير عمويش برندن را 

ارداشت را برداشت. شمشير هودور قديمي برداشت. ميرا شمشيري را كه روي زانوي مجسمه پدربزرگش لرد ريچارد قر
تر بود . تكه اي بزرگ و سنگين از آهن كه در اثر قرن ها بي توجهي كند و با زنگ زدگي هايي مزين شده بود. او 
ميتوانست بي وقفه ساعت ها آن را پيچ و تاب دهد. درخت پوسيده اي در نزديكي سنگ هاي سقوط كرده وجود داشت 

  عه كرده بود.كه او آن را قطعه قط

حتي هنگامي كه بيرون رفته بود نيز صدايش از ميان ديوارها شنيده مي شد. هنگام بريدن و خرد كردن درخت فرياد 

   "هوودوور"ميزد. 
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  خوشبختانه جنگل گرگ ها بسار وسيع بود و ممكن نبود كه كسي در آن اطراف باشد.

ميدونم كه من تاحاال درختي رو عالمت نزدم اما دفعه بعد منظورت از يه معلم چي بود، تو معلم مني. "برن پرسيد: 

  "انجام ميدم. چشم سوم من همونطور كه خواستي باز شده

  "چنان باز كه ميترسم درش سقوط كني و باقي عمرت رو به عنوان يه گرگ در جنگل زندگي كني"

  "اينطوري نميشه، قول ميدم"

مر ميدوي، با اون شكار ميكني و ميكشي... اما بيش از اونكه اون پسر قول ميده، آيا گرگ يادش ميمونه؟ تو با سا"

  "مطيع خواسته هاي تو باشه تو تسليم اون شدي

سالمه. وقتي بزرگتر بشم بهتر ميشم. حتي فلوريان دلقك » نه«من فقط فراموش كردم، من تنها "برن اعتراض كرد: 

  "ي بزرگي نبودندو شاهزاده ايمون شواليه اژدها هم تو نه سالگي شواليه ها

درسته، حرف عاقالنه ايه اگر كه روزها در حال طوالني تر شدن بودند. اما نيستند. تو فرزند زمستوني، "جوجن گفت: 

  "اينو ميدونم. شعار خاندان استارك رو برام بگو

  به زبان آوردنش سبب شد برن احساس سرما كند.  "زمستان در راهه"

خواب گرگ بالداري رو ديدم كه با زنجيرهاي سنگي به زمين بسته شده بود و به  من "جوجن موقرانه سر تكان داد. 

  "وينترفل اومدم كه اونو آزاد كنم. حاال زنجيرها از تو برداشته شده اما هنوز هم پرواز نميكني

 برن هنوز هم از كالغ سه چشمي كه زماني روياهايش را تسخير كرده بود و بي "پس به من راهش رو ياد بده"
  پايان پوست ميان چشم هاي او را نوك ميزد و از او ميخواست كه پرواز كند، واهمه داشت. 

  "تو غيبگوي سبزي"
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نه، فقط پسري كه خواب ميبينه. غيبگوي سبز چيزي فراتر از اينه. اونها وارگ هم بودند. همونطور كه "جوجن گفت: 
هر جانوري از پرنده، ماهي و خزنده اي بشه و مي تونست تو هستي و بزرگترين اونها كسي بود كه ميتونست وارد جلد 

  "از ميان چشمان درختان نيايش هم بيينه و مي تونست حقايق نهفته در عالم رو درك كنه

خدايان موهبت هاي زيادي عطا ميكنند. خواهرم يه شكارچيه. توانايي دويدن تند و تيز به اون اعطا شده و چنان "
مياد ناپديد شده. او گوشهاي تيز و دستان توانايي در كار با تور و نيزه داره. اون ميتونه تو بيحركت ميمونه كه به نظر 

لجن نفس بكشه و از ميان درختان پرواز كنه. من نميتونم اين كارهارو انجام بدم. نه بيشتر از اوني كه تو بتوني انجام 
ي فراتر از من باشي، برن. تو اون گرگ بالداري و هيچ بدي. خدايان به من روياهاي سبز رو دادند و به تو... تو ميتون

معلوم نيست كه چقدر باال و چقدر دور ميتوني پرواز كني... اگه كسي رو داشته باشي كه بهت تعليم بده. چطور ميتونم 
ها استعدادي رو در تو شكوفا كنم كه خودم دركش نميكنم. ما در نك نخستين انسانها و فرزندان جنگل كه دوست اون

  "بودند رو به ياد مياريم... اما خيلي چيزها فراموش شده و خيلي چيزها رو ما هرگز نفهميديم

اگه ما اينجا بمونيم هيچ كس مزاحممون نميشه و تو تاپايان جنگ در امان خواهي موند. "ميرا دست برن را گرفت: 
چي كه اون گفته رو شنيدي. اگه ما به گرچه غير از اون چيزي كه جوجن بهت بگه چيزي ياد نخواهي گرفت و تو هر

دنبال يه سرپناه در لست هرث و آنسوي ديوار اينجارو ترك كنيم، خودمون رو در خطر گير افتادن قرارداديم. تو فقط يه 
پسربچه اي، ميدونم، اما در كنارش شاهزاده ما و فرزند اربابمون و جانشين به حق شاهمون هم هستي. ما به زمين و 

مفرق و يخ و آتش سوگند وفاداري خورديم. اين خطر براي توست همونطور كه اين موهبت براي توست.  آب، آهن و

  "حداقل در اين مورد"او لبخندي زد.  "فكر ميكنم انتخاب هم بايد با تو باشه.

  "منظورت اينه كه هركاري بگم انجام ميديد؟واقعاً؟"برن گفت: 

  "خوب بهش فكر كن حقيقتاً شاهزاده من. پس"دختر پاسخ داد: 

،  1»جان بزرگ«برن سعي كرد كه در خصوص آن بيانديشد. به روشي كه احتماالً پدرش انجام ميداد. عموهاي 
ها » كاراستارك«مردان خشني بودند اما او تصور مي كرد كه وفادار باشند.  3»مورس كروفوود«و  2»هوتر قحبه كش«
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كاراستراك «و » آمبرها«در هميشه اينطور مي گفت. ما جامون پيش پقلعه مستحكمي بود.  4»كارهولد«هم همينطور. 
  امن خواهد بود.» ها

يا اينكه مي توانستند به سمت جنوب و به نزد لرد مندرلي چاق بروند. در وينترفل او بسيار مي خنديد و هرگز با آنهمه 
نزديكتر بود. اما استاد لوين گفته » گاه سپيدبندر«ترحم كه در نگاه ساير لردها بود به برن نگاه نكرده. قلعه سروين از 

مرده. آمبرها، كاراستارك ها و مندرلي ها ، همه آنها نيز ممكن بود كه مرده باشند. همونطور كه  5»كلي سروين«بود كه 
  خودش نيز اگر به دست مردان آهن و يا حرامزاده بولتون مي افتاد ميمرد.

  دند، هيچ كس آنها را نمي يافت و او زنده اما چالق باقي مي ماند.اگر همانجا در زير برج ساقط شده مي مان

اهمييتي نداشت كه به كجا خواهد  بچه احمق!برن متوجه شد كه در حال اشك ريختن بوده است. با خود فكر كرد: 
ستش را مشت ، وقتي به آنجا برسد يك چالق خواهد بود. او د6»گريواتر واچ«رفت. به كارهولد يا بندرگاه سپيد يا به 

  كرد. 

  "من ميخوام پرواز كنم. منو پيش اون كالغ ببريد "به آنها گفت: 

1-  Greatjon  يا جان آمبر بزرگ خاندان آمبر ها و از ياران باوفاي استارك ها بشمار مي آيد 

2  - Hother Whoresbane  يبش را كرد اما هوتر اورارعموي كوچكتر جان. پدرش تصور مي كرد كه او بايد استاد شود. به همين دليل اورا به سيتادل در اولد تاوون فرستاد. آنجا فاحشه اي قصد ف
  كشت

3  - Mors Crowfood   داده اند.عموي بزرگتر جان. يك روز كه كنار جاده خوابيده بود كالغ به تصور اينكه مرده چشم راستش را خورد. به همين دليل به او لفب غذاي كالغ  
4 – Karhold  قلعه اي در شرقي ترين نقطه نسبت به وينترفل و مركز قدرت كاراستارك ها  
5-Cley Cerwyn   سال داشت14وارث مگدار سروين كه تنها 
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  10فصل 
  داووس

  برنمترجم: 
 ويرايش و تنظيم: م.م.استارك

  

در  1»دريفتمارك«بلند و همزمان دماغه وقتي به روي عرشه آمد، دراگون استون در درياي مقابلشان قد مي كشيد 
جزيره را   برميخواست تا مكان قرارگيريباالي كوه   ازاز دود  يپشت سرشان ناپديد مي شد. حلقه ي خاكستري كمرنگ

  نشان دهد. 

  دراگون مونت اين صبح بيقراره يا مليسادرا داره يه نفر ديگه رو مي سوزنه. :داووس انديشيد

و مخالف با باد هاي  و در مواجه از ميان خليج بلك واتر و وسط تنگه را  راه خود  2»شاياالز دنس«در حالي كه  
برج نوك تيز نگهباني در انتهاي باالي آتش بزرگ بر  بيشتر فكر او را مشغول كرده بود. مليساندر خيره سر مي پيمود،

به سرخي مي گرايدد و در اورا به ياد ياقوت روي گردن او مي انداخت، و هنگامي كه دنيا در سحر گاه  3»ميسيز هوك«
  .در مي آمد رنگ ابريشم و ساتن لباس او مشابه يرنگوقت غروب، ابرهاي در حال عبور به 
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زيبايي و قدرتش ، به همراه خداش و سايه اش   در ميان تمام، منتظر هاو بايد همين حاال در دراگون استون منتظر باش
 ،تباه كردرو  »استنيس« ناو .ا امروزمد، تاو به نظر مي »استنيس«سرخ هميشه وفادار به  كاهنه. پادشاه او(داووس)و 
د ، و براي اين كار ياستنيس به قدرت مي رسسوار بر اگر مي تونست  ناز پا در مياره . او ي رونطور كه يه مرد اسبوهم

  مي سوزه.  طوركه چ ميبينمو  بيرون ميكشمرا از سينه اش  نومن قلب تپنده ي او .سپرداون پسر هاي منو به آتش 

  او داده بود لمس كرد.را كه كاپيتان به  خنجر بلند و مرغوب اليسي قبضهاو 

صاحب كسي كه » ساالدور سان«مثل  اليسيبود، يك  1»مانتزتس كورين«نامش  كاپيتان با او خيلي مهربان بود.
جاي برصورت فرسوده ي استخواني و  يده مي شداليس داو چشمان آبي كمرنگي داشت كه معموال در  كشتي بود.

مردي كه از دريا   كه دريافت هنگامي در هفت پادشاهي گذرانده بود. به تجارت ااما او سالهاي بسياري ر بود، گرفته
و يك جفت پوتين نو  او خودبود كه داووس از كابين و لباس هاي  اجازه داده شواليه ي پياز مشهور است، ،نجات داده 

شريك شود، هرچند كه او همچنين اصرار كرد كه داووس در جيره ي غذايي او  بود ستفاده كند.اش كه تقريبا اندازه 
شكم او نمي توانست حلزون و مارماهي و ديگر غذاهاي  سنگيني كه كاپيتان كورين از  معلوم شد كار اشتباهي است.

  از روي لبه عرشه آويزان بود.قي روز را ابتمام ميز كاپيتان او  سرو بعد از اولين وعده بر  تاب بياورد انها لذت مي برد رآ

ركت پارو ها بيشتر نمايان مي شد.داووس حاال مي توانست شكل كوه ها ، و در كنار آن  دژ دراگون استون با هرح
به هنگام برش  شاياالز دنس  دماغهمجسمه ي برنزي در  را ببيند . گارگويل ها و برج هاي اژدهايشبزرگ وسياه با  

آزمون  .وزنش را به لبه عرشه تكيه داديت او حمااين از  قدردان .فرستادمي  به باالذرات آب شور را بادهايي از موج ها  
خود را چون اگر به مدت طوالني مي ايستاد پاهايش به لرزه مي افتادند و گاهي  بود. ساختهاو را ضعيف  سختش

  .، ميديدچنگال غير قابل كنترل سرفه ها و مقدار زيادي خلط خوني كه باال مي آورد در شكاري اسير

  بكشن. اسهالمطمئنا خدايان منو از دريا و آتش نجات ندادند تا به وسيله ي .  يستچيزي ن: او به خودش مي گفت

، صداي تق تق بادبان و فش فش و غژغژ موسيقي وار پارو ها    ي سر دسته پاروزنانهمينطور كه به صداي طبل نواز
در  ار يترس يي خيلي بيش از مادري وهم آلودصداها چنينبه زمان جوانيش فكر مي كرد، زماني كه  اد ،گوش مي د

1-  Driftmark  جزيره ايي در ميان خليج بلكواتر كه داراي دماغه اي بلند است  
2  - Shayala's Dance   نام كشتي اليسي كه داووس بر آن سوار است  
3- Massey's Hook  س دريايي قرار دارددماغه اي در جنوب خليج بلك واتر كه مسافران از جنوب مجبور به دور زدن آن براي رسيدن به قدمگاه پادشاه هستند. در نوك دماغه آن فانو  
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يريس تارگرين ازماني كه و  آگاه شدندپير  1»سر تريستيمون« يگشت درياي  از نزديك شدنآنها . دلش بيدار مي كرد
  مرگ بود. به معنيقاچاقچيان يي براي گشت دريا بر تخت آهنين نشسته بود،

 ،»استورمزاند«قبل از . كشتي پياز بودماجراي قبل از مال بود. اون  اي ديگه دورانولي اون  :او با خودش فكر كرد
 ل از اين كه من ـبـق ود،ـب سـرخ سـنگ هابـاون قبل از جنگ  و ش كنه. كوتاهقبل از اين كه استنيس انگشتامو 

  من آدم ديگه اي بودم ، قبل از اين كه لرد استنيس مقاممو باال ببره. تو اون روزا يه شواليه بشم.يا  2»دريا رو«

لنيستر ها از  .كاپيتان كورين به او در مورد پايان اميد هاي استنيس در شبي كه رودخانه آتش گرفته بود گفته بود
در زماني كه بيشترين نياز را به آنها داشت او را ترك  پرچمداران بي وفايشبودند و صدهاتن از  را غافلگير كردهپهلو او 

  كرده بودند.

رو رهبري لشگر شيرها  . در حالي كه پيشقراوالناونجا ديده شده بود  هم سايه ي پادشاه رنلي" :.كاپيتان گفت
ت، و شبه وار داش يدرخشش  مهارنشدنيآتش  ازرو مي كشت. مي گفتن كه زره سبزش ه چپ و راست همميكرده، از 

  "شاخ كالهخودش با شعله هاي طاليي شعله ور بود.

 ياو چيز ها مي گشتن. بازسايه  هيبتاگر پسر هايش هم به  در اين فكر بود كه چه مي شدداووس ! سايه ي رنلي
   وجود ندارند. ارواجبه قدري كه مي توانست بگويد كه  .عجيب بسياري بر روي دريا ديده بود

  "؟دار موندوفاكسي هم "داووس پرسيد:

 رو ما خيلي ها رو كه با پوست روباه و علف خودشون قوم و خويش ملكه.. در اصل تعداد خيلي كمي": كاپيتان گفت
تو  »لرد فلورنت«االن  .با درجات نظامي مختلف د.خيلي ها هم تو ساحل جا موندن. گرچه پوشونده بودن سوار كرديم

  "پادشاهه صدراعظمدراگون استون 

طبل مي نواخت ، پارو ها به  بادبان صدا مي كرد ، .احاطه شده بودند دود با تاجي ازهمه و  كوه ها بلند تر مي شدند
  بندرگاه  در مقابلشان دهان گشوده بود. خيلي پيش تر از آنهاآرامي حركت  مي كردند، و 

1- Khorane Sathmantes 

1-  Ser Tristimun  
2-  Seaworth  
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را پركرده  هابارانداز تمام ي كهچگونه بود ، با كشتي ها در گذشتهبه ياد مي آورد كه  و خيلي خاليه :ووس انديشيددا
 ،ساالدور سان كشتي فرماندهي. او مي توانست بودند و در پشت موج شكن چسبيده به لنگرها تكان مي خوردند

در هم كشتي آن . ته مي شدند، بسته شده بودبس و خواهرانش» فيوري«باراندازي كه سابقاً را ببيند كه در  »نواليريا«
جستجو  »شبح«يا   و »ليدي ماريا«به دنبال  ديدن اثري از  در نا اميدي .بدنه خود پوشش راه راه اليسي داشت  طرف

  .كرد

ب طنا هنگام بستن تا بارانداز فقط با پاروها حركت كردند. همين كه وارد لنگرگاه شدند بادبان ها را پايين كشيدند و

  "تمايل دارند كه در اولين فرصت شمارو ببينندمن  شاهزاده"داووس آمد . نزدها كاپيتان 

محتويات  او براي كمك به نرده ها چنگ زد و .مانع شد سرفه هجومي از هنگامي كه قصد پاسخگويي داشت
  دهانش را در سوي ديگر آن خالي كرد. 

   چون هرجا كه شاه باشه ، مليساندر رو هم پيدا ميكنم. "برم پادشاه نزدمن بايد ":او با خس خس گفت "پادشاه"

  "اول اون سان بهت خواهد گفت. سالدور "مانتز  محكم  گفت:تس كورين "پادشاه نميره نزد هيچ كس "

  او فقط توانست سر تكان دهد. داووس براي اين كه با او مخالفت كند بسيار ضعيف بود.

با يك چهارم مايل فاصله ،در انبار يك كشتي بزرگ  . آنها او را در اسكله اي ديگرسوار بر واليرين نبودساالدور سان 
  يافتند.  خواجه هادر حال شمارش بار ها با دو نفر از  1»نتيفول هاروستاب«به نام جثه پنتاسي 

  .مومييكي فانوسي را نگه داشته بود ، و ديگري قلم وتخته اي 

حقه باز پير هنگامي كه داووس و كاپيتان از دريچه پايين مي آمدند در حال  "سي و هفت، سي و هشت ، سي و نه "
نقره كاري  و شويا چكمه هاي بلندي از چرم  سفيد بپوشيده بود رنگي شرابي  بي آستين شمارش بود. امروز او پيراهن

دماغم ميگه يه  "را باال كشيد، عطسه كرد و گفت: دماغشپنبه يه كوزه اي را در مي آورد ،  در حالي كه چوب شده.
مي  خيال  پنتاسي هااين  موندم كه بقيشون كجا رفتن. .ه بارنامه ميگه چهل و سه تا كوز درجه دو.و  نامرغوب پودر

1  - Bountiful Harvest   به معني برداشت محصول پربركت  
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فله كه چشممو مي سوزونه يا اشك؟ اين اين فل"وقتي واووس را ديد ناگهان ايستاد: "رم؟وكنن كه من اينارو نميشم
مرد ، همه  در حال سوختندوست عزيز من داووس تو رودخونه ي  ؟طور ممكنهچشواليه پيازه كه جلوي من وايساده؟نه 

  "من اومده؟  براي تسخير روحديدن . چرا 

  "ساال ،من روح نيستم"

  "نقدر الغر و رنگ پريده نبود.چه چيز ديگه اي مي توني باشي؟ شواليه پياز ما هيچوقت مثل تو ا"

زمين را پو شانده بود باز كرد و داووس را  تمامهاي لباس كه  عدلهاي ادويه و  كوزهساالدور سان راهش را از ميان 
  سپس او را يك بار روي هر گونه و يك بار هم بر روي پيشاني بوسيد. به سختي در آغوش كشيد.

باشه؟ دريايي كه  واقعياين ميتونه  كنم كه قلبت داره عين تبل مي كوبه.تو هنوز گرمي ، سر ، و من احساس مي "

  "تو رو بلعيده بود تو رو دوباره تف كرد

. او هم به دريا افتاده بود ، و وقتي نجات يافت ديوانه »پرنس شيرين«افتاد، دلقك احمق  1»سيف پچ«داووس به ياد 
  شده بود.

   من هم ديوانه شدم؟ 

 من از زير زنجير شنا كردم و خسته و ناتوان به ساحل"تان دستكش پوشش سرفه كرد و گفت:او درون يكي از دس
  نيزه هاي شاه مرلينگ رسيدم. ممكن بود اونجا بميرم ، اگر رقص شاياال منو نجات نمي داد. يكي از

پاداش خوبي گيرت . كوريند ، كارت خيلي خوب بو"ساالدور سان يك دستش را به دور شانه ي كاپيتان انداخت.
با  بهش مقداري شراب داغ .ببر صاحب كشتيبه كابين  وو دوست من داووس ر خوبي باش خواجه، 1»ميزو ماهر« .مياد

براش پنير سفيد و يه كاسه از اون زيتوناي سبز  .بچكونبده ، به نظرم سرما خورده. يه مقدار ليمو توش  ادويه ميخك
شت  ، به محظ اين كه با كاپيتان خوبمون صحبت يداووس من به زودي ميام پ بيار. شمرديمشونكه تازه  شكسته اي

  "م باهات دربيافتمكردم. من مي دونم كه تو منو مي بخشي ، همه ي زيتونا رو نخور وگرنه من مجبور

1  - Patchface  
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فرش  ها  اهنمايي كند.ه ي كشتي رغامپير تر او را به يك اتاق با تزئينات بسيار در د خواجهداووس اجازه داد كه 
 يراحت بهداووس نشستن سه داشتند و هريك از صندلي هاي چرمي  براي رنگين و پنجره ها شيشه هاي بود  پرپشت
بودند. پنير و زيتون در زمان كوتاهي رسيدند ، و يك ليوان در حال بخار از شراب داغ قرمز.او آن را بين دستانش بزرگ 

  وشيد.گرمايش در حالي كه از ميال سينه اش  پايين مي رفت لذت بخش بود.گرفت و شكرگزارانه  جرعه اي ن

اين ملوانا حتي اگه آب  تو بايد منو بخاطر شراب ببخشي ، دوست من ." .رسيدساالدور سان  كهخيلي طول نكشيد 

  "سرمي كشيدندبود اونو  ارغوانيخودشونم  

  "كمپرس آب گرمهكه شراب داغ بهتر از مادرم مي گفت "داووس گفت."اين به  سينم كمك مي كنه. "

به نظرم تو به حمومم خيلي احتياج داري.اين همه وقت بودن تويه نيزه ها.تو چطوري تونستي صندلي  درستو پيدا  "

  "كني؟ اون باسن گنده اي داره مگه نه؟

  داووس بين جرعه هاي شراب داغ پرسيد. "كي ؟"

اين صندلي ها به اندازه اون درست شدن ، اگرچه او  ، دارم حقيقتو بهت مي گم. هايليرو موپاتيس يه نهنگ ريش دار
به  ندرت خودشو از رو تختش تكون مي داد تا روي اونا بشينه.  يه مرد چاق هميشه به فكر راحتيشه  ، دارم  فكر مي 

  "كنم كه احتماال اون هر جا مي رفته بالششو با خودش مي برده.

او  "آيا تبديل به يه دزد دريايي شدي ، لرد من؟ "داووس سوال كرد : "كشتي پنتوشي اومدي؟چجوريه كه تو با يه 
  .ليوان خاليش را كناري گذاشت

يه تهمت كثيف.چه كسي بيشتر از ساالدور سان از دست دزدان دريايي رنج برده؟ من فقط چيزي رو كه حقم بود  "
ون دليل اين كارو نكردم ، خوب به جاي سكه من يه كشتي تجاري گرفتم. طالي بيشتري بدهكار بودن ، بله، امامن بد

خوشگل گرفتم.اسم لورد آلستر فلورنت دست پادشاه روش بود. من تنگه ي بلك واتر رو ساختم و هيچ كشتي اي نمي 
شب  تونه از آب هاي من بدون اجازه ي رسمي من عبور كنه ، نه نمي تونه. وقتي كه اون قانون شكنا  سعي داشتن تو
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يواشكي منو دور بزنن تا از وظايف من و گمرك من اجتناب كنن ، چرا؟ ، اونا بهتر از قاچاقچيا نيستن  خوب اونوقت 

اگرچه من انگشت هيچ مردي رو نبريدم.فايده ي  "حقه باز پير خنديد. "منم اجازه دارم كه اموالشونو مصادره كنم.
رش و بهاي آزادي اونايي كه گرفتم رو بگيرم.هيچ چيز بي دليل بريدن انگشتا چيه؟ وقتي مي تونم يه كشتي با با

تو بدحالي دوست من . سرماخوردگي...و خيلي هم الغر شدي ، من مي  "او به داووس نگاه تيزي انداخت : "نيست.

  "تونم از رو پوستت استخوناتو ببينم. و من هنوز نتونستم اون كيسه ي كوچيك اسخون انگشتاتو ببينم...

من اونو تو "ديمي داووس رو مجبور كرد كه به دنبال كيسه يه چرمي اي كه ديگر آنجا نبود دست دراز كند.:عادت ق

  شانسمو. "رودخونه گم كردم

  "حتي از اون دور ، من ميديدمو مي لرزيدم. "ساالدور سان به طور رسمي گفت: "رودخونه فاجعه بود"

من ديدم كه بلك بتا داشت مي سوخت.و همينطور  "رد.داووس سرفه كرد ، مكثي كرد و سپس دوباره سرفه ك

  قسمتي از او هنوز اميد داشت. "هيچ كدوم از كشتي هاي ما از آتش فرار نكردند؟"او باالخره با خرخر پرسيد :"فيوري

، اما  لرد اسعفن ، راگد جنا ، سوايفت سورد ، لفينگ لرد ، و چند تاي ديگه كه باالي گزرگاه بودن، بله.اونا نسوختن "
وقتي زنجير باال اومد ، ديگه نمي تونستن پرواز كنن.خيلي كم جون سالم به در بردن.بيشترشون به باالي بلك واتر 
رفتن ، خيلي دور از جنگ، بعد توسط خدمه ي كشتي شون  كشته شدن  ، پس ديگه نمي تونستن بيفتن تو دست 

رودخونه غارت مي كنن ، من شنيدم ، اما كي مي تونه بگه كه هنوز دارن توي  لرد خندانو پوش  ي ژندهلنيستر ها. جنا

  "درسته؟

  "؟واريث" داووس پرسيد: "بانو ماريا؟"

نه . هيچ كدم از اونها. من متاسفم ، دوست  "ساالدور سان دستش را بر روي ساعد داووس گذاشت و كمي فشار داد:
خبر خوش بهت بدم.دوان جوان تو بين اونايي بود كه وا در  من.اونا مرداي خوبي بودن ، داله و آالرد تو.ولي مي تونم يه

  آخر سوار كرديم.پسر شجاع هيچ وقت از كنار پادشاه جم نخورد ، يا اينطور مي گن.
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براي يك لحظه احساس سرگيجه كرد، تمام شدن سرگيجه بسيار مشخص بود.او مي ترسيد كه در مورد دوان 

  "يش اون ، ساال.من بايد اونو ببينم.مادر بخشنده است.من بايد برم پ "بپرسد:

و تو مي خواي كه به كيپ وارف بادبان بكشي ، مي دونم ، براي ديدن همسرت و دو تا "ساالدور سان گفت: "بله"

  "كوچولوهات. دارم فكر مي كنم كه تو بايد يه كشتي جديد داشته باشي.

  داووس گفت. "پادشاه به من يه كشتي جديد ميده. "

در مورد كشتي ها ، پادشاه هيچي نداره و ساالدهور سان خيلي داره. كشتي هاي  "ش را تكان داد:مرد اليسي سر
پادشاه توي رودخونه سوختن، اما نه كشتي هاي من.تو حتما يكي خواهي داشت دوست قديمي. تو براي من بادبان مي 

دون اين كه ديده بشي ، و از اونجا با كشي مگه نه؟ تو  تو تاريكي شب به براووس و مير و والنتيس  ميري، همرو ب

  "ابريشمو و ادويه بر مي گردي. ما پول خوبي رو جمع خواهيم كرد ، آررره.

تو خيلي مهربوني ساال اما  وظيفه ي من در قبال پادشاهمه ، نه پول جمع كردن تو. جنگ ادامه پيدا خواهد "

  "شين بحقه.كرد.استنيس هنوز بر اساس تمام قانون هاي هفت پادشاهي جان

به نظرم ،وقتي تموم كشتي ها سوخته باشن ،تموم قانون ها هم كمكي نمي كنند.و در مورد پادشاه تو ، خوب تو  "
حبس كرده.. ملكه سليس طبل سنگي خواهي ديد كه او تغيير كرده.از زمان جنگ ، اون هيچكسو نمي بينه ،خودشو تو 

ادشاه معرفي مي كنه قلعه رو براش كنترل مي كنن.اون مهر به همراه عموش لرد آلستر كه االن خودشو دست پ
پادشاهو داده به عموش ، تا نامه هايي كه مي نويسه رو مهر كنه ، حتي تو كاغذاي پوستي زيباي من.اما اين يه قلمرو 

تا به  پادشاهي كوچيكه كه اونا توش حكم راني مي كنن ، فقير و سخره اي ، بله.هيچ طاليي نيست ، نه حتي يه ذره
ساالدهور سان باوفا حقشو بدن ،شواليه اي نيست بجز اون شواليه هايي كه ما در آخر نجاتشون داديم و هيچ كشتي اي 

  "نيست بجز چند تا كشتي شجاع من.

يك سرفه ي ناگهاني تكان دهنده  داووس را  به زانو در آورد .ساالدهور سان براي كمك به او حركت كرد اما او 

منظورت چيه كه مي گي  "او به سختي گفت : "هيچ كس؟ "رد ،  پس از لحظه اي  حالش خوب شد.:كمكش را رد ك
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صدايش ناگهان دورگه  شد ، حتي به گوش خودش ، و براي لحظه اي كابين داشت به دور  "اون هيشكي رو نمي بينه.
  سرش مي چرخيد.

دوست من تو  "پرسد منظور او كيست.:ساالدور سان گفت و داوون نيازي نداشت كه ب"هيچ كس بجز اون زن"
داري خودتو خسته مي كني. االن چيزي كه تو نياز داري يه رختخوابه نه ساالدهور سان. يه رختخواب با يه عالمه پتو ، 

من خوب مي شم. به من بگو ساال ،  "با يه حموم داغ براي سينت و شراب و ادويه ي بيشتر.داووس سرش را تكان داد.

  "؟مليساندرم.هيچ كس بجز من بايد بدون

نگهبانا بقيه رو دور نگه مي دارن ، حتي  "اليسي به او نگاهي طوالني و مشكوك انداخت ، و با اكراه ادامه داد: 

او كمي به جلو خم شد وبا  "ملكه اش و دختر كوچيكشو. خدمتكارا غذاهايي رو مي برن كه هيچ كس نمي خوردشون.

هايي مي كرد كه من شنيدم ، در مورد آتش گرسنه ي زير كوه ، و اين كه  ملكه صحبت "صداي آهسته اي گفت:
چجوري استنيس و زن قرمز پايين رفتن تا شعله ها رو ببينن. اونا گفتن كه اونجا چاه هايي هست ، و گفتن كه  اصرار 

ن خيلي زياد تر از كافيه اون پايين تو قلب كوه مخفي شده ، تو جايي كه فقط اون مي تونه بدون سوختن قدم برداره. اي

  "به پير مردي كه بعضي وقتا به سختي قدرت غذا خوردن پيدا مي كنه انقدر ترس وارد كني.

اون آتيشو فرستاد كه مارو مقلوب كنه ، براي  "او گفت . "زن قرمز اين كارو باهاش كرد". داووس لرزيد.مليساندر
ه كنه ، براي اين كه بهش ياد بده كه بدون جادوهاي اون اسنتيس اين كه استنيسو بخاطر اين كه اونو گذاشت كنار تنبي

  "پيروز نمي شه

تو اولين نفري نيستي كه اينو مي گه، دوست من. اما اگه  "مرد اليسي زيتون درشتي را از كاسه ي بينشان برداشت.
ل مي شه ، بله و اونا گوشاي من جاي تو بودم ، اينو خيلي بلند نمي گفتم.دراگون استون به وسيله ي افراد ملكه كنتر

  او زيتون را به دهانش برد. "خيلي تيز و جاقو هاي تيز تري دارن.

او خنجري را در اورد وآن را بر روي ميزبينشان  "من هم چاقوي خودمو دارم. كاپيتان خورانه يه دونه بهم هديه داد."

  "، اگه داشته باشه. مليساندريه چاقو براي در آوردن قلب  "گذاشت. 
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داووس ، داووس عزيز ، تو نبايد يه همچين چيزايي رو بگي ، حتي به "ساالدور سان دانه ي زيتون را دور انداخت.

  "شوخي.

اگه اون با اسلحه هاي معمولي بميره. داووس مطمئن نبود كه موفق  "شوخي نمي كنم.من مي خوام اونو بكشم. "
شراب او زهر ريخته بود ،با چشماي خودش ديده بود ، اما وقتي كه  مي شود.  او ديده بود كه استاد پير گريسن به داخل

هر دو نفرشان از ليوان شراب خورده بودند اين استاد بود كه مرد ، نه راهبه ي سرخ. فكر كرد يه چاقو توي قلبش....اون 
  طور كه خواننده ها مي گن حتي شياطينم با آهن سرد كشته مي شن. 

به نظرم تو هنوز به خاطر دريا مريزي. تب  "ساالدور سان به او هشدار داد. "من. اينا حرفاي خطرناكين دوست"
عقلتو از بين برده ، بله. شرط مي بندم كه مي خواي براي يه استراحت طوالني بري به رختخوابت ، تا اين كه قوي تر 

  "شي.

و احساس تب و سرگيجه مي كرد ، منظورت اينه كه تا وقتي ارادم ضعيف بشه. داووس به روي پاهايش ايستاد . ا 

  "تو يه خائني حقه باز پير ، ساالدهور سان ، اما مثل هميشه يه دوست خوب. "ولي آن مسئله ي مهمي نبود. 

  "پس با دوست به اين خوبي اي تو اينجا مي موني مگه نه؟ "مرد اليسي دستي به ريش نقره ايش كشيد. 

  داووس سرفه اي كرد. "نه من ميرم. "

  "؟ يه نگا به خودت بنداز ! سرما خوردي ، ميلرزي و ضعيف و الغر شدي. كجا مي خواي بري؟ بري "

   "به قلعه . تختم اونجاست و پسرم. "

  "اونم توي قلعس. "ساالدور سان با بدگماني گفت.  "و زن سرخ "

  . داووس نوشيدني را در ظرف باال آورد. "اونم  "
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مورد يواشكي رفتن و چاقو كشيدن مي دوني؟ تازه مريضم هستي ، حتي نمي  تو يه قاچاقچيه پيازي ، آخه چي در "
توني يه نوشيدني بخوري.مي دوني اگه بگيرنت چه اتفاقي برات مي افته؟ وقتي ما داشتيم تو رودخونه مي سوختيم ، 

ن سرخم در حالي كه ملكه داشت خائنا رو آتيش مي زد. اسمشونو گذاشته بود خدمتكاراي تاريگي ، مرداي بيچاره ، و ز

  "آتيش شعله ور بود سرود مي خوند.

از زندون  واون لرد سانگلس ر"داووس شگفت زده نشد. من مي دونستم ، من قبل از اينكه اون بهم بگه مي دونستم.

  "و هوبارد پسر رامبتونو." داووس حدس زد "در آورده

ه. اگه زن سرخو بكشي ، اونا تو رو واسه انتقام مي همينطوره ، بعدم اونارو سوزوند ، همونطور كه تو رو مي سوزون
سوزونن ، و اگه تو كشتنش شكست بخوري ، تو رو بخاطر اين كه سعي كردي مي سوزونن. اون سرود مي خونه و تو 

  "جيغ مي كشي ، و بعدش تو ميميري. وتو تازه به زندگي برگشتي.

اهل آشايي و تموم كاراش  مليساندرنم. مي خوام به كه چرا مي خوام اينكارو بك "داووس گفت . "دليلش اينه "
خاتمه بدم.به چه دليل ديگه اي ممكنه دريا منو برگردونده باشه؟ تو هم به خوبي من خليج بلك واترو ميشناسي ، ساال. 
هيچ كاپيتان عاقلي هيچ وقت كشتيشو از ميان نيزه هاي شاه مرلينگ رد نمي كنه ، و خطر اين كه كف كشتيش 

  "هيچ وقت نبايد از نزديك من رد مي شد. رقص شاالياه بشه قبول نمي كنه..شكافت

يه باد بد، همش همين بود. يه باد اونو به يه جايي خيلي دور تر تو جنوب  "ساالدور سان به آرامي گفت، "يه باد، "

  "منحرف كرد.

  "و چه كسي بادو فرستاد؟ ساال ، مادر با من حرف زد. "

   "مادر تو مرده.... "اليسي پير نگاه مختصري به او كرد 

مادر .اون به من هفتا پسر داد ف و من بازم  به اونا اجازه دادم كه بهش بي احترامي كنن. اون با من حرف زد.اون  "
اند بردم رو با قايق به زير استرومز  مليساندرگفت كه ما  خودمون آتيشو فراخونديم.ما سايه رو هم صدا كرديم.من 
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داووس هنوز آن را در كابوس هايش مي ديد ، دستاي سياه الغري كه به ران  "وديدم كه يه حيوال رو ب دنيا آورد.

اون "هاي مليسانرا فشار مي آوردند در حالي كه آن(سايه) براي آزاد كردن خودش از شكم برآمده ي او مي لوليد.
نام كورماني پنروس رو كشت ، و همينطور اون پسراي منو كشت. نه ،  ) كريسن و لرد رنلي و يه مرد شجاع بهمليساندر(

  "االن زمانشه كه يه نفر اونو بكشه.

بله ، همينطوره ، يه نفر. ولي تو نه. تو يه اندازه ي يه بچه ضعيفي و يه جنگجو  "ساالدور سان گفت "يه نفر "
يكم غذا مي خوري ، و شايد به براووس بادبان  نيستي.بمون ، ازت خواهش مي كنم ، ما بيشتر صحبت مي كنيم و تو

  "بكشيم و چند تا مرد بدون اسمو براي اين كار استخدام كنيم. اما تو نه  تو بايد بشيني و غذا بخوري.

اون داره اين كارو سخت تر مي كنه ، داووس با نگراني انديشيد ، و شروع اين كار همينطورشم خيلي سخته.من تو 
داووس. من براي غذا هيچ جا نمي رم.بزار من االن برم.بخاطر دوستيمون، بزار برم و برام آرزوي شكمم كينه دارم ، 

  "موفقيت كن.

دارم فكر مي كنم كه تو يه دوست واقعي نيستي.وقتي بميري كي مي خواد "ساالدور سان بر روي پاهايش ايستاد.
و از دست دادي؟ فقط ساالدور سان پير خاكسترتو ببره پيش همسرت و بهش بگه كه تو همسرت وچهار فرزندت

ناراحت.ولي حاال كه اينطوره ، آقاي شواليه ي شجاع ، برو به كار مهمت برس. من استخوناتو تو يه كيسه جمع مي كنم 

او دستش را كه   "و مي دمشون به پسرايي كه تركشون كردي ، تا بزارنش تو يه كيسه يه كوچك وبندازن گردنشون.

  "برو، برو، برو، برو ،برو"گشتري اي بود را با عصبانيت تكون داد.به هر انگشتش ان

  "ساال.. "داووس نمي خواست كه اينگونه آنجا را ترك كند.

  "برو . يا بمون ، اين بهتره ، اما اگه مي خواي بري برو. "

  او رفت.
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بود. خيابان بارانداز جايي كه  پياده روي اش از بونتيفول هارتوست تا دروازه ي دراگون استون  طوالني و به تنهايي
پر بود از سربازان و ملوانان و كارگران  ، حاال خالي و ويران بود.در جايي كه زماني  خوك هاي زوزه كش وبچه هاي 
لخت  مي چرخيدند ، پر بود از موش هايي كه به هر سمت حركت مي كردند.پاهايش  احساس مانند ژله داشتند.و سه 

داد كه مجبور شد بايستد و استراحت كند.هيچ كس براي كمك به او نيامد، حتي هيچ سري  بار سرفه جنان عذابش 
براي اين كه ببيند موضوع چيست از خارج نشد.پنجره ها تخته كوب شده بودند و درها مسدود.بيش از نيمي از خانه ها 

و فقط صدها كشتي برگشته بودند. بر روي خود نشانه هاي عزاداري داشتند. هزاران كشتي از بلك واتر حركت كرده  
  داووس منقبض شد. پسران من تنها نمردن.اميدوارم مادر با همشون مهربون باشه.

ها هم بسته اند.داووس با دستش به در آهني بسته كوبيد.وقتي جوابي « وقتي به دروازه هاي قلعه رسيد ،ديد كه آ
مد كمان دار بر باالي ديوار ظاهر شد ، از بين دو برامدگي با دقت  نيامد ، با لگد به در زد، دوباره و دوباره.باالخره يك 

  "كي اونجاست؟ "نگاه كرد.

  "سر داووس سيورف ، براي ديدن پادشاه اومدم. "او سرش را عقب برد و دستانش را به دور دهانش حلقه كرد.

  "تو مستي؟ از اينجا برو و ديگه در نزن. "

پس به دنبال پسرم بفرست. ديوان ، محافظ "داووس راه ديگري رو امتحان كرد. ساالدور سان به او اخطار داده بود.

  "پادشاه.

  "گفتي كي بودي؟ "نگهبان اخم كرد.

  "شواليه ي پياز. "او فرياد كشيد. "داووس،"

  "از اينجا برو. شواليه يه پياز تو رودخونه مرد. كشتيش آتيش گرفت. "سر ناپديد شد ، تا لحظاتي بعد برگردد.

  "اما خودش زندس، و اينجا وايساده.هنوز جات كاپيتان دروازس؟ "داووس موافقت كرد. "شتيش آتيش كرفت.ك "

  "كي؟"
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  "منو به خوبي ميشناسه.بري  جيت بلك"

  "من هيچوقت در مورد اون نشنيدم.احتماال مرده. "

  "لرد چيترينگ چي؟ "

  "اون كسيه كه من ميشناسم.او تو بلك واتر سوخت."

  "چي؟ هال دهانگ؟هوك فيس "

او دوباره ناپديد  "تو همون جا وايسا. "مرد كماندار گفت ، اما چهره اش شكي ناگهني را نشان داد. "مرده و مرده "
  شد.

داووس منتظر ماند.رفتن ، همه رفتن ، او با ناراحتي انديشيد ، به ياد آورد كه چگونه شكم سفيد و گنده ي هال 
رو رفته اش نمايان بود. زخم درازي كه اره ماهي بر روي صورت ويل انداخته بود.  هميشه از زير نيم تنه ي رنگ و

جوري كه جات هميشه  كالهش را براي زن ها بر مي داشت ، پنج ساله يا پنجاه ساله، واال مقام  يا كم مرتبه. غرق 
  شه .شدن يا مردن، با پسراي من و هزاران نفر ديگه ، مردن تا تو اين جهنم يكي پادشاه ب

  به دروازه ي اصلي برو و اونا راهت ميدن. "مرد كمان دار ناگهان برگشت.

داووس همون كار را كرد. نگهبان هايي كه اورا به داخل راهنمايي كرد برايش قريبه بود. آن ها نيزه حمل مي كردند 
، و رو ي سينه هايشان روباه و گل عالمت خانه ي فلورنت رو حمل مي كردند.آن ها او را  آنگونه كه انتظار داشت به 

  گروهبانشان دستور داد. "همينجا بايست"ز تيل در باغ آاگون برند. نبردند، بلكه او را به زير طاق دراگون طبل سنگي

  داووس پرسيد. "پادشاه ميدونه كه من برگشتم؟"

  مرد كه رفت ، نيزه دارانش رانيز با خوب برد."اگه من بدونم تو مي توني همرو بكني.گفتم بايست. "
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د در هر طرف  قد كشيده بودند.آنجا رزهاي وحشي باغ آاگون بوي دلپذير درخت پين را مي داد، و درختان تيره ي بلن
  هم  وجود داشت ، و يك حصار تيغ دار بلند ، و فقطه اي باتالقي كه در آن جا گياه قره قاط  رشد مي كرد.

  اونا چرا منو آوردن اينجا؟ ، داووس متعجب بود.

ديوانه از پشت بوته اي به  فيس پچسپس او صداي آرام نواخت زنگي را شنيد،و صداي خنده ي كودكان را و ناگهان  

پرنسس  "تو برگشتي، "آن سمت آمد، با قدم هاي كج و ماوج تا مي توانست با پرنسس شيرين بر پشتش سريع آمد. 

  "، تو برگشتي. پچِز"داشت براي او فرياد مي زد.

صدا مي كردند.در حالي لينگ  -وقتي ديوانه او را ديد ، ناگهان ايستاد ،توپ هاي روي شاخ كاله كوچكش  تينگ 

خون احمق ها، خون پادشاه ، خون روي رون دختر باكره ، اما زنجير  "كه از پايي به پاي ديگر مي پريد آواز خواند،

سپس شيرين تقريبا او را گرفته بود ، اما در آخر به جاي "هايي براي مهمونا و زنجير هايي براي داما، آي ، آي ، آي 
اي سرخس افتاد و در كنار درختي ناپديد شد. پرنسس دقيقا پشت او(دلقك) بود. حركات آن ها او(دلقك) به داخل بوته 

  "باعث شد داووس لبخند بزند.

زماني كه يك شكل كوچك ديگر از پشت حصار مستقيم به سوي او آمد و او را به زمين انداخت ، او برگشته بود تا 
  داخل دستكشش سرفه كند.

او در حالي كه خودش را  "تو اينجا چيكار مي كني؟ "ولي او تقريبا در همون لحظه ايستاد. پسر هم مانند او افتاد، 

تو نبايد وقتي من  "مي تكاند سوال كرد. موهاي سياه و براقش تا گردنش بود ، و چشم هاي آبي شگفت انگيزي داشت.

  "دارم ميدوم بياي سر راه من.

موج ديگري از سرفه به او هجوم آورد كه او را به روي زانوهايش  "م.نبايد اين كارو بكن "داووس موافقت كرد. "نه"
  انداخت.

  "من بايد استادو صدا كنم؟ "پسر بازوي او را گرفت و او را به روي پاهايش برگرداند. "حالتون خوب نيست؟ "
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  "يه سرما خوردگي. خوب مي شه. "داووس سرش را تكان داد

پسر توضيح داد.من هيوال بودم. بازيه بچه "وال و دوشيزه بازي مي كرديم. ما داشتيم هي "پسر حرفش را قبول كرد.

  "گونه ايه اما دختر عموي من دوسش داره.تو اسمم داري؟

  "سر داووس سي ورف. "

  "مطمئني ؟ تو خيلي شبيه شواليه ها نيستي. "پسر او را از باال تا پايين مشكوكانه نگاه كرد.

  "من شواليه ي پياز هستم ،سرورم."

  "اوني كه يه كشتي سياه داره؟ "چشم هاي آبي پلك زدند.

  "تو اون قصه رو شنيدي؟ "

تو براي عموي من استنيس ماهي آوردي تا بخوره ، قبل از اين كه من به دنيا بيام ، وقتي كه  لرد تايرل اونو  "

  "پسر پادشاه رابرت. "او اعالم كرد.  "من ادريك استورم هستم "پسر كمي قدش را كشيد. "محاصره كرده بود.

داووس اورا در همون لحظه ي اول شناخته بود. پسرك همان گوش هاي برجسته ي فلورانت ها  "البته كه هستي. "
  را داشت ، اما موهايش ، چشم هايش ، فكش و استخوان گونه اش  همه اش برتوني بودند.

  ادريك استورم سوال كرد.  "تو پدر منو ميشناسي؟ "

  "تي با عموتون تو شورا صحبت مي كرد زياد ديدم ، اما هيچ وقت صحبت نكرديم.من ايشونو وق

اون تقريبا هر سال به ديدنم ميومد ، و بعضي وقتا ما با هم  "پسر با افتخار گفت. "پدرم به من جنگيدن ياد داد. "
يكم كوچيكتر. اونا مجبور كردن تمرين مي كرديم. در آخرين روز تولدم  اون يه گرز جنگي شبيه اين برام فرستاد ، فقط 

  "اونو تو استورمز اند جا بزارم. اين راسته كه عمو استنيس انگوشتاي تورو قط كرده؟



 

  186 

 

  داووس شمشيرهايورش   فصل دهم 

  "فقط بند انگشته آخرو.من هنوز انگشت دارم  فقط كوتاه ترن."

  "نشونم بده"

  "اون شستتو كوتاه نكرد؟ "را در آورد. پسر دستش را با دقت بررسي كرد. ششداووس دستك

  "نه ، اون اين يكي رو برام گذاشت.  "داووس سرفه اي كرد. "نه."

  "اون كار بدي بود. "پسر بچه تصميم گرفت. "اون نبايد هيچ كدوم از انگشتاتو كوتاه مي كرد."

  "من يه قاچاقچي بودم. "

  "درسته ،اما تو براي اون ماهي و پياز قاچاق كردي. "

او دوباره دستكشش را دستش  "د، و انگشتامو بخوطر قاچاقچي گري بريد.لرد استنيس منو بخواطر پيازا شواليه كر
  كرد.

  "پدر من انگشتاتو كوتاه نمي كرد."

رابرت مرد متفاوتي از استنيس بود ، اين به اندازه يكافي درست بود. پسر شبيه "همونطوره كه شما ميگيد ، سرورم."
  اندوهناك كرد.اونه. بله ، و همينطور شبيه رنلي. اين فكر او را 

يك  داشت با يه اكسلپسر مي خواست چيز بيشتري بگويد كه صداي قدم هايي رو شنيدند. داووس برگشت.سر 
دوجين سرباز با باالتنه ي چرمي به باغ مي آمد.آن ها بر روي سينه هايشان قلب مشتعل لرد روشنايي را داشتند. آدماي 

  او هجوم آورد.ملكه، داووس انديشيد. يك سرفه ي ناگهاني به 

سر الكس كوتاه و عضالني بود ، با سينه اي بر آمده ، بازو هايي ستبر، پاهايي صاف، و موهايي كه فقط در كنار 
گوش هايش در مي آمدند. عموي ملكه ،او در  ده سال گذشته به قلعه بان دراگون استون خدمت كرده بود ، و هميشه 

 .لرد استنيس سرگرم شده بود لطفست كه با داووس مودبانه رفتار مي كرد ، مي دان
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اما هنگامي كه صحبت كرد هيچ نشاني از ادب و گرمي اي در لحنش نبود .لرد داووس ، يه از مرگ برگشته.چطور 

  "ممكنه؟

  "قايقي از پياز، سر. تو اومدي كه منو به پيش پادشاه ببري؟"

دستگيرش كنيد ، و چاقوشو ازش  "ه جلو فرستاد.سر الكس مردانش را ب "من اومدم كه تو رو به سياهچال ببرم. "

  "بگيرين. اون مي خواست كه از اون روي باني ما استفاده كنه.
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  11فصل 
  جيمي

  ليدي ليانامترجم: 
 ويرايش و تنظيم: م.م.استارك

  

پيچيد  در بر  خانه را يافت. ساختمان اصلي ساحل جنوبي را در جايي كه رودخانه مي مهمانجيمي اولين نفري بود كه 
خواست مسافراني را كه به  هاي طوالني پاييني آن طوري در امتداد آب گسترده شده بود كه گويي مي گرفته بود؛ ديواره
مالي شده و سقف  ي بود، بااليي چوب گچهاي خاكستر ي پاييني از سنگ راندند به آغوش بكشد. طبقه پايين جريان مي

شدند اشاره  طور كه نزديك مي ها و آالچيقي سنگين از درخت مو را ببيند. همين توانست به خوبي اصطبل سنگي. مي
 »ها. ها، نه نوري پشت پنجره نه دودي از دودكش«كرد: 

جا آبجوي خوبي درست  بود. اين خونه هنوز باز آخرين باري كه از اين جا رد شدم مهمون«سر كلوس فري گفت: 
  »كردند. شايد هنوز مقداريش تو انبار مونده باشه. مي

  »ممكنه هم كسي مخفي شده باشه، يا مرده باشه.«برين گفت: 

  »؟1ترسي، دخترك از چندتا جسد مي«

1-  wench  ني طعنه آميز است.نوعي خطاب همراه با تحقير و تمسخر. دخترك يا زنيكه، كلفت و زن هرزه نيز معني مي دهد. اما در اينجا قصد جيمي همان خطاب دخترك با لح 
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  »اسم من...«دختر به او زل زد: 

تره. و احتماالً  ي باز امن جا برامون از رودخونه ن؟ اونبرين، آره. دوست نداري يه شب تو تخت بخوابي بري«...
   »جا چه اتفاقي افتاده. تره بفهميم اين عاقالنه

ي چوبي هوازده و  دختر جوابي نداد، اما بعد از چند لحظه سكان فشاري به سكان اورد تا قايق را به سمت اسكله
افتاد و وقتي با برخورد قايق به اسكله، به آرامي تكان  فرسوده بچرخاند. سر كلوس براي پايين كشيدن بادبان به تقال

  دست و پا شده بود. خوردند، باال رفت تا بادبان را جمع كند، جيمي ژس از و باال رفت. به واسطه زنجيرهايش بي

ا اي آهني تاب مي خورد. روي آن چيزي شبيه به شاهي به زانو افتاده ب اي پوسيده از ميله در انتهاي اسكله تخته
جايي «ي سوگند وفاداري نقاشي شده بود. جيمي نگاهي انداخت و بلند خنديد.  هايي به هم گره خورده به نشانه دست

  »تونستيم پيدا كنيم. خونه نمي بهتر از اين مهمون

  »جا جاي خاصيه؟ اين«دخترك با شك پرسيد: 

وي من. درست جايي قرار گرفته كه آخرين است بان "مرد زانو زده"ي  خونه جا مهمون اين«سر كلوس جوابش را داد: 
  »كنم توي تابلو اين خودش باشه. فاتح زانو زد. فكر مي ايگاني تسليم جلوي  شاه شمال به نشانه

بعد از سقوط دو پادشاه جنوب، نيروهاش رو براي نبرد آتش به جنوب آورد. اما وقتي اژدها و  1"تورن"«جيمي گفت: 
  » زدش رو خم كرد. اه عقل رو انتخاب كرد و زانوهاي يخرو ديد ر ايگاني سپاه  اندازه

  » توي اصطبل اسب هست. حداقل يكي.«ي يك اسب توقف كرد.  با شنيدن صداي شيهه

  . و يه اسب تمام چيزيه كه الزم دارم تا اين دخترك رو پشت سر بذارم

  » بياين ببينيم كي خونست، ممكنه؟«

1-  Torrhen  نو زدآخرين پادشاه خاندان استارك ها كه در مقابل اگان فاتح زا 
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اش را به در تكيه داد و آن را باز  كه منتظر پاسخ بماند جلينگ جلينگ كنان طول اسكله را پيمود، شانه بدون اين
  كرد...

اي ايستاده بود. پسرك پرسيد:  ... و خود را چشم در چشمِ  يك كمانِ فلزي ديد. پشت كمان پسر چاق پانزده ساله
  »شير، ماهي، يا گرگ؟«

ترسوها كمان آهني دست «جيمي صداي همراهانش را شنيد كه از پشت سر وارد شدند. » ما به اميد خروس بوديم.«
   »گيرن. مي

  »به هرحال هرچي باشه يه سوراخ وسط قلب تو ميكاره.«

  »ريزه. ون ميشايد. اما قبل از اين كه بتوني دوباره تكونش بدي همين پسر عمم دل و رودت رو بير«

  »حاال پسرك رو نترسون.«سر كلوس گفت: 

  اش در آورد. يك قطعه نقره از كيسه» قصد ما آزار نيست. و در ازاي آب و غذا هم سكه داريم.«دخترك گفت: 

  »چرا اين يكي تو زنجيره؟«بندهاي جيمي.  پسر اول با شك به سكه نگاه كرد و بعد به دست

  »دارو كشتم. آبجو داري؟ هنيآ چند تا كمان«جيمي جواب داد: 

شايد اگه كمربند شمشيرهاتون رو باز كنيد و بذاريد بيفتند، بهتون «پسر كمان آهني را يك اينچ پايين آورد. » بله.«
از كنار با احتياط رفت تا از پشت قاب بزرگ و لوزي مانند پنجره نگاهي بياندازد و چك كند تا كس ديگري » غذا بديم.

  »اين يه قايق تاليه.«بيرون نباشد. 

برين قالب كمربندش را باز كرد و اجازه داد با صدا به زمين بيفتد. سر كلوس هم همين كار را » از ريورران ميايم.«
  كرد.
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ي  سه نفرين؟ به اندازه«رو با يك ساطور بزرگ قصابي از در سرداب وارد شد.  مردي رنگ پريده با صورتي شل و آبله
  »ه نفر داريم. اسبه پير و زمخت بود ولي گوشتش هنوز تازه است.كافي گوشت اسب براي س

  »نون هست؟«برين پرسيد: 

  »نون خشك و كيك جوي بيات.«

ذارن اما  دار صادق طرفيم. همشون نون بيات و گوشت مونده جلوت مي خونه حاال با يه مهمون«خند زد.  جيمي نيش
  »كنن. ترشون به اين راحتي اعتراف نمي بيش

  »دار نيستم. اون رو با زنش همين پشت خاك كردم. خونه ونمن مهم«

  »تو كشتيشون؟«

كنه؟ من و زنم  ها بوده، شايد هم شيرها. چه فرقي مي احتماالً كار گرگ«مرد تف كرد. » اگه كشته بودم مي گفتم؟«
  »جا مال ماست. مرده پيداشون كرديم. از نظر ما حاال اين

  »زنت كجاست؟«سر كلوس پرسيد. 

جا نيست... نه تا وقتي كه شما سه تا  و چرا تو بايد بخواي اينو بدوني؟ اون اين«نگاهي مشكوك به او انداخت: مرد 
  »هاتون خوشم بياد. ي نقره كه از مزه اينجايين، مگه اين

  اي براي او انداخت. مرد سكه را در هوا قاپيد، گازي به آن زد و پنهانش كرد. برين سكه

  »بازم داره.«م كرد: پسرِ كمان در دست اعال

  »پس كه اينطور. پسر، برو پايين و برام يه مقدار پياز پيدا كن.«

  ها انداخت و در زيرزمين ناپديد شد. پسرك كمان فلزي را روي شانه گذاشت. آخرين نگاه عبوسش را به آن



 

  192 

 

  جيمي شمشيرهايورش    فصل يازدهم 

  »پسرته؟«سر كلوس پرسيد. 

اما شيرها يكيشون رو كشتند. اون يكي هم از اسهال فقط پسريه كه من و زنم قبولش كرديم. ما دوتا پسر داشتيم، «
خوابه به يكي نياز داره كه  هاي خوني صامت مادر اين پسرو ازش گرفتند. اين روزا هم يه مرد وقتي مي مرد. هنرپيشه

  »براش نگهباني بده.

  »شايد بد نباشه بشينين.«مرد ساطورش را باالي ميز تكان داد: 

اش را تا جا داشت به خاكسترها نزديك كرد و پاهاي بلندش را زير ميزها كشيد. هر  لياجاق سرد بود، اما جيمي صند
كه اين ماجرا تموم بشه همين  آميز. قبل از اين حركتش همراه با جلينگ جلينگ زنجيرهايش بود، صدايي تحريك

  پيچمم تا ببينم چقدر خوشش مياد. زنجيرهارو دور گردن دخترك مي

سوز و قطعاتي پياز را در روغن خوك سرخ كرد. كه  نبود سه استيك بزرگ گوشت اسب را نيم دار خونه مرد كه مهمون
اش را  تقريباً با كيك جوي بيات مناسبت داشت. جيمي و كلوس آبجو نوشيدند و برين يك جام شراب سيب. پسر فاصله

گذاشته بود. آشپز پارچ بزرگي از ي شراب سيب نشسته و كمانش را پر و آماده روي زانويش  حفظ كرده بود، روي بشكه
از «ها فرض كرده بود از او پرسيد:  ي آن ها نشست. در حالي كه سر كلوس را سردسته شراب سيب كشيد و كنار آن

  »ريورران چه خبر؟

رو   سر هاستر رو به مرگه. اما پسرش ساحل ردفورك«كه پاسخ دهد نگاهي به برين انداخت.  سر كلوس قبل از اين
  »جا درگيري بوده. رها حفظ ميكنه. اونضد لنيست

  »جا هست. عازم كجايين؟ درگيري همه«

  »قدمگاه پادشاه«هايش را پاك كرد.  سر كلوس چربي لب

پس شماها سه تا احمقيد. طبق آخرين چيزي كه شنيدم شاه استنيس بيرون ديوارهاي شهر بود. «ميزبانشان غريد. 
  »داره. گن صد هزار تا مرد و يه شمشير جادويي مي
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هايش را بسته بود مشت شد و آن را محكم كشيد، به اين اميد كه كاش قدرت پاره  دستان جيمي دور زنجيري كه مچ
  دادم شمشير جادوييشو كجا غالف كنه. كردنشان را داشت. اونوقت به استنيس نشون مي

ردم. شنيدم از بدم بدتره. شيرها و ك ي شاهي كامالً دوري مي اگه من جاي شما بودم، از اون جاده«مرد ادامه داد. 
  »كنن. گرگا هردو، و گروهايي از مرداي شكست خورده هركسي رو كه بتونن گير بيارن شكار مي

  »كنن به مرداي مسلح حمله كنن. جونوارا، جرات نمي«سر كلوس تحقيرآميز نظر داد: 

  »كنه. و يه زنداني زنجير شده سفر ميبينم كه با يه زن  خوام، سر، ولي من يه مرد مسلح رو مي خيلي عذر مي«

برين نگاه سنگيني تحويل آشپز داد. دخترك متنفره يادش بندازن كه يه دختركه. جيمي دوباره با پيچاندن 
  رحم بود. ها در مقابل گوشتش سرد و سخت و آهن بي زنجيرهايش واكنش نشان داد. بست

كنيم و بعد از  رو پيدا مي 1پول هاي ميدن يا دنبال كنم. كوهقصد دارم ترايدنت رو تا در«دخترك به ميزبانشان گفت: 
  »ي كافي از جنگ دور نگه داره. كنيم. اين مسير بايد مارو به اندازه سواري مي 3و راسبي 2ي تاريك مسير دره

ز مايل ا 30ي كمتر از  رسين. به فاصله پول نمي از طريق رودخونه هيچوقت به ميدن«مهماندارشان سر تكان داد. 
جا هستند كه  اون 4ها جا دوتا كشتي سوختن و غرق شدن، گذرگاه اطرافشون پر از گل و الي شده. يه دسته از ياقي اين

ي  و جزيره 5استونز تري هم پايين رود خونه اطراف اسكيپينگ كنن. تعداد بيش هركس بخواد عبور كنه رو شكار مي
كنه. گاهي از اين  ده شده. از هرجا كه بخواد از رودخونه عبور ميهم اون اطراف زياد دي 1هستند. لرد صاعقه 6رِددير

  »وقت ثابت نيست. مسير گاهي از اون مسير، هيچ

                                           

1 - Maidenpool - ايست كه فلوريان براي اولين بار جنكوييل را  اي كه در اين شهر قرار گرفته همان بركه ها. بركه ي دوشيزه، شهري در سرزمين رودخانه بركه
 با خواهرانش در حال حمام كردن در آن ديد.

2  - Duskendal – نزديكي خليج بلك واتر و در شمال شرقي بارنداز پادشاه. شهري در -ي تاريك دره  
3-  Rosby- ديل و بارنداز پادشاه. ي كوتاه بين داسكن شهري واقع در جاده 

4  - outlaws 

5  - Skipping Stones- مكاني در ردفورك -هاي پرش سنگ 

6  - Red Deer Island- جزيره اي در ردفورك - جزيره گوزن سرخ 
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  »و اين لرد صاعقه كي باشه؟«سر كلوس فري سوال كرد. 

كنه  جا كه خيلي ناگهاني مثل زدن رعدوبرق از آسمون صاف حمله مي كنه. از اون لرد بريك، اگه راضيتون مي«
  »تونه بميره. گن نمي كنن. مي ور صداش ميط اين

  » هنوز باهاشه؟ 2تورس اهل مير«ميرن.  جيمي انديشيد، همشون وقتي يه شمشير تو بدنشون فرو كني مي

  »هاي عجيبي داره. گن قدرت آره. جادوگر سرخ. شنيدم مي«

سي هست كه بتونه چنين ادعايي بكنه. تر ك اوه! قدرتي كه داره جام به جام رقابت با رابرت براتيون تو نوشيدنه، و كم
هاي  گفت براي اين يك كاهن سرخ شده كه سرخي ردايش به خوبي لكه بار شنيده بود تورس به شاه مي جيمي يك

شراب را پنهان كند. رابرت طوري زير خنده زده بود كه آبجو از دهانش به تمام باالپوش ابريشمي سرسي پاشيده بود. 
  »ترين مسير نيست. اعتراض كنم اما احتماالً ترايدنت براي ما امنبه من ربطي نداره كه «

ي رِددير رد بشين و با لرد بريك و جادوگر  خوام بگم. حتي اگه از جزيره منم همين رو مي«آشپزشان موافقت كرد: 
ر رو در اختيار ها گدا سر راهتونه. طبق آخرين چيزي كه شنيدم، لرد زالوي گرگ 3رو نشين هنوزم گدار ياقوت سرخ روبه

  »داشت. اما از اون وقت يه مقدار گذشته. االن ممكنه دوباره دست شيرها باشه، يا لرد بريك، يا هركس ديگه.

  »كس. يا هيچ«برين پيشنهاد داد: 

گيرم... اما اگه من جاي شما بودم  خوان با جونشون رو اين موضوع شرط ببندن من جلوشونو نمي اگه بانو مي«
ها پناه  ها زير درخت هاي اصلي فاصله بگيريد و شب زدم. اگه از راه كردم و به خشكي مي نه رو ترك ميجا رودخو همين

                                                                                                                                   

1  - lightning lord (Lord Beric Dondarrion) - ي گرگور كلگان به  لرد بريك دانداريون در گذشته توسط ادارد استارك براي اجراي عدالت درباره
 جا ماند و بعدتر گروهي به نام برادري بدون مرز تشكيل داد. ها فرستاده شد. اما همان سرزمين رودخانه

2  - Thoros of Myr-  اعضاي دربار بارنداز پادشاه.كاهني از شهر آزاد مير. از  
3  - ruby ford - ترايدنت كه به خاطر ياقوت جا ريخته،  ي پرنس ريگار تارگرين در آن هايي كه در جنگ ترايدنت از سپر سينه محل عبوري رو گرين فورك

 اينگونه نامگذاري شده. به جز اين تا دوقلو ها در شمال محل عبور ديگري روي گرين فورك نيست.
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ي  خوام با شما بيام، اما ممكنه به شانس يه هنرپيشه مونين... به هرحال، من كه نمي طور مخفي مي بگيرين، همين
  »صامت هم بخورين.

  »صورت به اسب نياز داريم. در اين«كرد.  دخترك گنده داشت با شك نگاه مي

  »جا اسب هست. من صداي يكيشو از اصطبل شنيدم. اين«جيمي اشاره كرد. 

  »آره، هست. از اتفاق سه تا هم هست. اما براي فروش نيست.«دار نبود گفت:  خانه دار كه در واقع مهمان خانه مهمان

  »دي.البته كه نيست. اما به هرحال نشونشون مي«خواست بخندد.  جيمي مي

دار نبود بدون پلك زدن به نگاهش چشم دوخت، و بعد از چند لحظه،  خانه برين ابرو درهم كشيد، اما مردي كه مهمان
  و همه از پشت ميزها برخاستند.» نشونم بده.«برين با نارضايتي گفت: 

ه بودند، يا آخور به ها ازدحام كرد از بوي اصطبل معلوم بود مدت هاست تميز نشده. صدها مگس چاق سياه ميان كاه
شد كه يك  جا ديده مي كردند، اما تنها سه اسب آن هاي سرگين اسب كه همه جا پخش بود وز وز مي آخور باالي پشته
ي پير كه از يك  دادند. يك اسب قهوه اي و زمخت گاوآهن، يك اسب اخته ي نا متناسب را تشكيل مي تركيب سه نفره

ها به  اين«ها اعالم كرد:  هاي خاكستري. صاحب مدعي اسب ه، سرحال و با لكهچشم كور بود و اسب چابك يك شوالي
  »هيچ قيمتي براي فروش نيستند.

  »هارو گير آوردي؟ چطوري اين اسب«برين خواست بداند: 

ي اون يكي كه همين االن  جا بود. به عالوه اسب باركشي وقتي من و زنم به مهمونخونه اومديم اين«مرد پاسخ داد: 
دويد.  دينش. اسب اخته يه شب اين اطراف سرگردون بود. اسب چابك رو پسرك گير انداخت، اسبه داشت آزادانه ميخور

  »دم. زين و افسارش هنوز باهاش بود. بياين، نشونتون مي

گير زير زين قبالً شطرنجي سياه و صورتي  رسيد عرق زيني كه نشانشان داد با منبت نقره تزيين شده بود. به نظر مي
هاي خون را به راحتي تشخيص داد.  هاي اصلي را نشناخت اما لكه اي بود. جيمي رنگ تر قهوه بوده ولي اكنون بيش
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هاي  هاي پاي اسب چابك را معاينه كرد، دندان ساق» بگيره. ياد كه پسش خوبه، صاحب اين خانوم به اين زوديا نمي«
براي خاكستريه اگه با زينش باشه، طال بده. براي اسب باركشي بهش نقره «اش را به برين داد:  اخته را شمرد و توصيه

  »بده و بايد يه چيزي بهمون بده تا از شر سفيده خالصش كنيم.

ي  دخترك كيسه پولي كه ليدي كتلين به او داده بود را باز كرد و سه سكه »ي اسبات اينقدر سخت نگير مرد. درباره«
  »دم. براي هركدوم يه اژدها بهت مي«طال درآورد. 

جا  دونم. اگه بخوام از اين نمي«مرد پلك زد و براي گرفتن طالها جلو آمد، اما بعد شك كرد و دستش را عقب كشيد. 
  »شه خوردش. يا اگه گرسنه بشم نمي شه سوار اژدهاي طاليي شد، فرار كنم نمي

  »توني قايق مارو هم داشته باشي، اگه بخواي ميشه باهاش به باال يا پايين رودخونه رفت. خوب مي«برين گفت: 

تونم بگم به  هوم، مي«ها را از كف دست برين برداشت و دندان زد.  يكي از سكه» بذار طال رو امتحان كنم.«
  »ي قايق؟ تا اژدها به عالوهي كافي واقعيه. سه  اندازه

  »زنه، دخترك. داره جيبت رو مي«جيمي از روي دلسوزي گفت: 

خوام، هرچيزي كه داشته باشي و بتوني ازش  من آذوقه هم مي«برين بدون اعتنا به جيمي به ميزبانشان گفت: 
  »بگذري.

مشت تكانشان داد و از صدايي كه مرد دو اژدهاي ديگر را هم از كف دست برين درآورد، در » بازم كيك جو هست.«
ها هم خرج  دودي نمكي هم هست، اما براش بايد نقره بدين. تخت آره، ماهي«ايجاد كردند لبخند به لب آورد. 

  »خواين شب بمونين. دارن. حتماً مي برمي

  »نه«برين بالفاصله گفت: 

شناسي سواري كني. ممكنه  ه نميهايي ك زن، فكر نكنم بخواي تو يه سرزمين غريبه روي اسب«مرد اخم كرد. 
  »اشتباهاً وارد باتالق بشي يا ساق پاي اسبت رو بشكني.
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  »كنيم. ماه امشب روشنه. براي پيدا كردن راهمون مشكلي پيدا نمي«برين گفت: 

ه اگه نقره ندارين، ممكنه با يه كم مس هم بتونين تخت اجاره كنين، و يكي دوتا پتو ك«ميزبانشان اوضاع را سنجيد. 
  »گيريد دوست ندارم مسافر بپرونم. گرمتون كنه. اگه منظورمو مي

  »تره. اين منصفانه«سر كلوس گفت: 

تونيد رو حرفم حساب كنيد، يه دونه  بينيشو كرد. مي كه بره بيرون پيش پتوها هم تازه شسته شدند. زنم قبل از اين«
  داد. ها را تكان دوباره لبخندزنان سكه» كك هم توشون پيدا نمي شه.

تونه براي هممون خوب باشه بانوي من، اگه  يه تخت مناسب مي«سر كلوس به وضوح اغوا شده بود. به برين گفت: 
  براي حمايت به پسرداييش نگاه كرد.» تونيم فردا رو بهتر بگذرونيم. استراحت كنيم مي

گ هم پشت سرمونن. بايد سوار گه. ما متعهد شديم كه ادامه بديم و يه گروه بزر نه، پسرعمه. دخترك راست مي«
  »بشيم.

  »اما، تو خودت گفتي...«كلوس گفت: 

من حاال شكمم پره و سواري زير مهتاب «خونه متروك شده ولي  كردم اين مهمون گرچه فكر مي» خوب ديگه.«
اسب كه بخواي منو مثل يه كيسه آرد پشت اون  مگه اين«لبخندي تحويل دخترك داد. » چسبه. تنها چيزيه كه مي

ها بكنه. سخته وقتي مچ پاهات به هم زنجير شدن روي اسب  باركشي بندازي. بهتره يكي يه فكري به حال اين آهن
  »بشيني.

  »يه آهنگري پشت اصطبل هست.«دار نبود فكش را خاراند.  خانه برين به زنجيرها اخم كرد. مرد كه مهمان

  »نشونم بده.«دختر گفت: 
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كه پا  ي من گه اسب هست، متنفرم از اين تر از سليقه ر بهتر. اين اطراف خيلي بيشآره، و هرچي زودت«جيمي گفت: 
  نگاه تندي به دخترك انداخت. شك داشت آنقدر تيز باشد كه منظورش را بفهمد.» توشون بذارم.

ي  ضربههايش را از شر آهن خالص كند، اما برين هنوز به او بدگمان بود. با شش  اميد بسته بود كه شايد دختر مچ
محكم پتك آهنگري كه به انتهاي كند يك ميخ فلزي متصل بود زنجير مچِ پا را از وسط دو نيم كرد، و وقتي جيمي 

  پيشنهاد داد زنجير مچ را كامل بشكند به او اعتنايي نكرد.

ذاشتن ميزبانشان در حالي كه در گ» رسيد. ي سوخته مي شش مايل كه به سمت پايين رودخونه بريد به يه دهكده«
جا مسير به يه  ن او«داد.  بار مستقيماً به برين مشورت مي كرد اين را گفت. اين ها كمك مي ها و بار زدن بسته زين اسب

جا رفته يا شايدم  رسين. خود سر وارن از اون مي 1رسه. اگه به سمت جنوب برين به برج سنگي سر وارن دوراهي مي
ما بهترين كار اينه كه ازش دوري كنيد. بهتره مسير جنگل رو دنبال كنيد. جنوب جا مال كيه. ا دونم حاال اون مرده، نمي

  »شرقي.

  »كنيم. بايد ازت تشكر كنم. همين كارو مي«برين پاسخ داد: 

ي مهمش اينه كه ازت طال گرفته. جيمي فكرش را براي خودش نگه داشت. از ناديده گرفته شدن توسط اين  نكته
  ك زن بود خسته شده بود.گاو عظيم زشت كه از جنس ي

طور كه تهديد شده بود، اسب  دختر اسب باركشي را براي خود برداشت و اسب چابك را به سر كلوس سپرد. همان
چشم به جيمي رسيد. و اين پاياني بود بر هرگونه تصوري كه ممكن بود از لگد زدن به اسب و تنها گذاشتن  ي تك اخته

  د.دخترك در غبار پشت سرش، داشه باش

                                           

1  - Ser Warren 
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ها خواست در مواقع بهتر  ها را تماشا كنند. مرد برايشان آرزوي شانس كرد و از آن مرد و پسر بيرون آمدند تا رفتن آن
نيزه يا تبر «جا ايستاد. جيمي به او گفت:  باز هم سر بزنند، درحالي كه پسرك با كمان فلزي زير بغلش در سكوت همان

  »خورن. تر به دردت مي دست بگير، بيش

تر از يه مشورت دوستانه بود. شانه اي باال انداخت و اسبش را چرخاند  اعتمادي به جيمي چشم دوخت. بيش ر با بيپس
  و ديگر به پشت سر نگاه نكرد.

كرد.  اش آه و ناله مي رفته زد. هنوز به خاطر بستر پرِ از دست مدت غر مي شدند سر كلوس تمام طور كه دور مي همين
عمق بود. اسب  جا ردفورك بسيار عريض اما كم شن از نور ماه رودخانه به سمت شرق راندند. در ايندر امتداد ساحلِ رو

كرد، گرچه حيوان بيچاره ناخودآگاه ميل داشت به سمت چشم سالمش  جيمي آهسته و به سختي در امتداد حركت مي
اش را درحالي كه  استارك اسب جنگي دارانِ راب برود. دوباره سواري كردن احساس خوبي داشت. از زماني كه كمان

  وود كشته بودند، ديگر سوار هيچ اسبي نشده بود. سوار آن بود در ويسپرينگ

هاي  دستي رو شدند. ردپاي باريك چرخ اميدكننده روبه ي نا ي سوخته رسيدند، با انتخاب بين چند جاده وقتي به دهكده
ها به سمت  دند، عميقاً روي زمين جا انداخته بود. يكي از راهكشاورزان كه محصول خود را به سمت رودخانه برده بو

شد، ديگري،  توانستند ببينند ناپديد مي جا مي هايي كه از اين شد و خيلي زود ميان درخت جنوب شرقي منحرف مي
 ي جنوبي رفت. برين مختصراً هردو را سنجيد و سپس اسبش را به سمت جاده تر به سمت جنوب مي مستقيم و سنگي

  كرد. چرخاند. جيمي به طرز خوشايندي غافلگير شد، اين دقيقاً همان مسيري بود كه خودش هم انتخاب مي

  »دار دربارش بهمون هشدار داد. خونه ايه كه مهمون ولي اين دقيقاً همون جاده«سر كلوس معترض شد. 

رسيد جايش محكم  حال به نظر مي دختر بدون خجالت روي زين قوز كرده بود، با اين» دار نبود. خونه اون مهمون«
ها بودن  داد، اون جنگل هم... چنين جاهايي به پاتوق ياغي اون مرد بيش از حد به مسير ما عالقه نشون مي«است. 

  »كرد تا مارو به سمت دام هدايت كنه. معروفند. احتماالً اصرار مي
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تونم شرط ببندم.  ون جاده رفيق داره، ميميزبانمون پايين ا«اش لبخند زد.  جيمي به پسرعمه» دخترك باهوش.«
  »انگيزو به اصطبل داده بودند. همونايي كه اسباشون اون بوي خاطره

گفته تا مارو وادار كنه سواري با اسب رو انتخاب كنيم. اما من  ي رودخونه هم دروغ مي احتماالً درباره«دخترك گفت: 
  »سرباز هست. 1هاي تقاطع جادهتونستم ريسك كنم. به هر حال توي گدار ياقوت و  نمي

  خندي تحويلش داد. خوب، ممكنه زشت باشه ولي اونقدرام احمق نيست. جيمي نيش

ها را به سمت مزارع  داد كه راه را طوالني كنند. و برين آن هاي بااليي برج سنگي اخطار مي نور سرخ پشت پنجره 
  ي اصلي بازگشتند. راهنمايي كرد. وقتي قلعه را كامالً پشت سر گذاشتند دوباره به جاده

مي از شب گذشته بود. و به محض ي كافي امن تشخيص دهد ني كه دخترك جايي را براي توقف به اندازه قبل از اين
ي كوچكي از درختان بلوط و راش كنار جريان كندي از آب پناه  هاي خود پايين افتادند. در بيشه توقف همه از زين

ي روشن كردن آتش نداد پس شام را در كيك جوي بيات و ماهي نمكي شريك شدند. شب به  گرفتند. دخترك اجازه
ها احاطه شده بود. در دوردست تعدادي گرگ  در آسمان سياه باالي سرشان با ستاره شكل غريبي آرام بود. هالل ماه

جا بودن  جارو لمس نكرده. از اين كشيدند. غير از اين هيچ صداي ديگري نبود. جيمي انديشيد جنگ اين زوزه مي
  كه زنده است و در راه بازگشت پيش سرسي. خوشحال بود. از اين

  كرد. و خيلي زود فري آرام خروپف مي» لين نگهباني با من.او«برين به سر كلوس گفت: 

شما هيچ خواهر «كنند. پرسيد:  ي يك بلوط تكيه داد. به اين فكر كرد كه االن سرسي و تريون چه مي جيمي به تنه
  »يا برادري داريد، بانوي من؟

  »نه. من تنها فرزند پدرم بودم.«هايش را تنگ كرد.  برين با شك چشم

                                           

1  - crossroads 
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كرد؟ تو هم يه دختر غيرعادي از خودت براش ساختي  منظورت تنها پسره. مثل يه پسر به تو نگاه مي«خنديد. جيمي 
  »تا مطمئنش كني.

  ي شمشير سفت شده بود. دختر بدون هيچ كالمي، از او رو برگرداند. بند انگشتانش روي قبضه

تر از  انداخت، گرچه هيچ دو نفري در نگاه اول بيش يايه. دختر عجيب او را به ياد تريون م اين ديگه چه موجود بيچاره
قصد نداشتم برنجونمت برين، «توانستند متفاوت باشند. شايد همين فكر برادرش بود كه باعث شد بگويد:  اين نمي
  »ببخش.

  »كش حد جنايات تو از بخشش گذشته، شاه«

اي به تو نزدم  كنم؟ هرگز صدمه عصبانيت مي قدر چرا من اين«فايده در زنجيرهايش پيچيد.  بي» دوباره اين اسم.«
  »كه ازش خبر داشته باشم.

  »گناه... تو به ديگران صدمه زدي. كسايي كه قسم خورده بودي ازشون محافظت كني. ضعيف، بي«

فهمي قضاوت كني،  ي چيزي كه نمي توني درباره خيال نكن مي«گشت.  هميشه همه چيز به ايريس بازمي» شاه؟«
  »دخترك

  »من... اسم«

  »كننده هم هستي؟ قدر كه زشتي خسته برين، آره. تا حاال كسي بهت گفته همون«...

  »كش توني منو عصباني كني، شاه نمي«

  »قدر برام اهمت داشت كه تالش كنم. تونم. اگه اون اوه، البته كه مي«

خواستي به تمام چيزهايي  مي چرا اون قسم رو خوردي؟ چرا اون رداي سفيد رو پوشيدي اگه«خواست بداند:  دختر مي
  »كه اون ردا براشون ساخته شده بود خيانت كني؟
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من يه پسر بودم. پونزده ساله. اين براي پسري به اون سن «توانست بگويد كه دختر احتماالً درك كند؟  چرا؟ چه مي
  »افتخار بزرگي بود.

  »اين جواب نيست.«دختر تحقيرآميز گفت: 

  بته كه به خاطر عشق به گارد شاهي ملحق شده بود.ياد. ال از حقيقت خوشت نمي

پدرشان سرسي را وقتي دوازده سال داشت به دربار فراخوانده بود، به اين اميد كه ازدواجي سلطنتي برايش رقم بزند. 
 داد او را پيش خودش در برج دست نگه دارد، تا زماني كه كرد. ترجيح مي هر پيشنهادي براي ازدواج با او را رد مي

تر و حتي زيباتر شود. شكي نبود كه پدر در انتظار به بلوغ رسيدن پرنس ويسريس بود، يا شايد منتظر بود  تر، زنانه بزرگ
  وقت زن تندرستي نبود. هيچ 1تا همسر ريگار در بستر زايمان بميرد. اليا اهل دم

د و حتي عليه گروه برادري جنگل گذرانده بو 2هال در اين مدت جيمي چهار سال را عنوان پيشكار سر سامنر كرك
تر براي ديدن خواهرش سري به  راك بيش شاهي نامي به دست آورده بود. اما وقتي در راه بازگشت به كسترلي

باراندازپادشاه زد، سرسي او را به كناري كشيده و در گوشش نجوا كرده بود كه لرد تايوين قصد كرده او را به ازدواج ليزا 
ي جهيزيه به شهر فراخوانده. اما اگر جيمي سفيد  جا پيش رفته كه لرد هاستر را براي بحث درباره آنتالي درآورد و تا 

ترين مرگ  پير به تازگي در خواب مرده بود، مناسب 3تواند براي هميشه پيش او بماند. سر هارلن گرانديسون بپوشد مي
ي جوان براي جايگزيني او بود، پس چرا شيري براي كسي كه نشان خاندانش شيري خفته بود. ايريس به دنبال مرد

  كرد؟ غران را جايگزين شيري خفته نمي

  »ده. وقت رضايت نمي پدر هيچ«جيمي اعتراض كرد: 

                                           

1  - Elia of Dome 

2  - Ser Sumner Crakehall 

3  - Ser Harlan Grandison 
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تونه اعتراض كنه، نه آشكارا. ايريس زبون سر ايلين پين رو  خواد و وقتي كار انجام شد، پدر نمي شاه نظر اونو نمي«
ي گارد دست! و  كنه. فرمانده زده بود كه اين دسته كه به هفت پادشاهي حكمراني ميكه الف  بريد فقط به خاطر اين

  »گيره. هنوزم پدر جرات نداره اعتراض كنه يا جلوشو بگيره! جلوي اين رو هم نمي

  »راك... اما... كسترلي«جيمي گفت: 

  »خواي؟ يا من؟ سنگ رو مي يه تخته«

، كامالً دور از 1ي مارماهي اي در كوچه ي كهنه خانه را در مهمان آن شب را مثل همين ديروز به خاطر داشت. شب
تر هم  ي دختركي خدمتكار پيش او آمد. اين به نحوي بيش چشمان مراقب گذراندند. سرسي با لباس ساده

سي خواست خوابش ببرد سر گاه او را از اين وسوسه انگيزتر نديده بود. هر وقت مي اش كرده بود. جيمي هيچ زده هيجان
كرد. وقتي صبح شد، كسترلي راك به نظر قيمت كمي بود كه براي هميشه نزديك سرسي بودن  دوباره او را بيدار مي

  ي چيزها را. پرداخت. جيمي رضايتش را داد و سرسي قول انجام بقيه مي

ارد سلطنتي انتخاب آمد تا به او اطالع دهد براي گ  يك گردش ماه بعد از آن، يك زاغ سلطنتي به كسترلي  به اندازه
هايش را بخورد و ردايش را  هال به حضور شاه برسد تا قسم ي بزرگ هارن شده. به او دستور داده شده بود در مسابقه

  بپوشد.

وقت از اين  رداي جيمي او را از ليزا تالي رهايي داد. به غير از اين چيز ديگري طبق نقشه پيش نرفت. پدرش هيچ
باره درست قضاوت كرده بود). او مقام دست را  توانست آشكارا مخالفت كند، (سرسي در اين تر نشده بود. نمي خشمگين

راك بازگشت، و دخترش را هم با خود برد. به جاي باهم بودن، تنها جاي  ي ناچيز تحويل داد و به كسترلي به چند بهانه
افظت از شاهي ديوانه، زماني كه چهار جيمي و سرسي عوض شده بود. و جيمي خود را در دربار تنها ديد، درحال مح

چنان سريع به مقام دست رسيدند و  . مرداني كه آن2هاي گشاد پدرش با چاقو رقصيدند كمتر از مرد به نوبت در كفش

                                           

1  - Eel Alley - .كوچه اي روي يك تپه در برانداز پادشاه 

 كنايه به چهار مردي كه بعد از پدر جيمي مقام دست را گرفته و در واقع با چاقو بازي كردند. -  2
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آورد. دست با نشان شاخ نعمت و دست  هايشان به خاطر مي عزل شدند كه جيمي نشان خاندانشان را بهتر از چهره
بعيد شدند، دست گرز و خنجر در آتش وحشي انداخته شد و زنده زنده سوخت. آخرينشان لرد شيردال رقصان هردو ت

جا كه  بود. با نشان مشعل سوزان. انتخابي بدشگوم، نشاني به خاطر سرنوشت اجدادش. اما كيمياگر دربار از آن 1رزارت
كه دل و رودشو بريزم  ردم به جاي اينك در شهوت آتش با شاه مشترك بود ترفيع زيادي يافت. بايد رزارت رو غرق مي

  بيرون.

  »اونقدري سن نداري كه ايريس تارگرين رو بشناسي...«برين هنوز منتظر جوابش بود. جيمي گفت: 

گذاري شده  كس اينو رد نكرده. اما هنوزم شاه بود. تاج ايريس مجنون و ظالم بود. هيچ«خواست گوش كند.  دختر نمي
  »رده بودي ازش محافظت كني.شده. و تو قسم خو و تدهين

  »دونم چه قسمي خوردم. خودم مي«

هاي  دختر باالي سرش ايستاد، شش فوت كك و مك، اخم كرده، معترض و با دندان» كار كردي؟ و چي«
  شكل. اسبي

  »كشيم. جا هر دوي ما شاه كار كردي؟ اگه چيزايي كه شنيدم درست باشه، اين آره، و خودت چي«

  »كشم. رو مي ي آسيبي نرسوندم، كسي كه بگه اون كارو كردموقت به رنل من هيچ«

  »كنه بعدشم كلي قتل تو نوبت داري. طور كه اون ماجرا رو تعريف مي پس بهتره با كلوس شروع كني. و اون«

ها سوسو زدند، هوا سرد  جا بود، اون ديد. يه سايه بود. شمع دروغه. وقتي اعليحضرت به قتل رسيد ليدي كتلين اون«
  »جا خون بود... شد، بعد همه

                                           

1  - Lord Rossart 
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تره. وقتي منو باالي سر شاه مرده پيدا كردند هيچ  كنم هوشت از من بيش اوه، خيلي خوبه. اعتراف مي«جيمي خنديد. 

راستشو بگو، از «دوباره خنديد. » "ي سرد ترسناك. نه، نه، من نبودم. كار يه سايه بود. يه سايه"به ذهنم نرسيد بگم 
ها براي بريدن گلوش پول بهت دادن؟ يا استنيس بود؟ رنلي دست رد به  كش ديگه، استارك يه شاه كش به طرف يه شاه

وقت نبايد وقتي يه دخترك خونريزي  سينت زده بود، علتش اين بود؟ يا شايد تو دوران خونريزي ماهت بودي. هيچ
  كنه شمشير دستش داد. مي

زنم و تو  بزند. يه قدم نزديك تر، خنجرشو از غالفش قاپ ميخواهد او را  براي يك لحظه جيمي فكر كرد برين مي
شواليه «كنم. يك پايش را زير بدنش جمع كرد، آماده براي پريدن. اما دخترك حركت نكرد. او گفت  شكمش فرو مي

ي داده تر كس ايه كه به كم تر. اين هديه ي گارد شاهي بودن از اونم باارزش ي نادر و باارزشيه، و شواليه بودن هديه
  »اي كه تو مسخره و خرابش كردي. شه، هديه مي

من شواليه شدن رو خودم به دست آوردم، «توني داشته باشيش.  خوايش دخترك، و نمي اي كه تو به شدت مي هديه
چيزي بهم داده نشد. تو سينزده سالگي يه مبارزه رو تو مسابقه بردم، وقتي هنوز مالزم بودم. تو پانزده سالگي با سر 

به گروه برادري جنگل شاهي حمله كردم، اون منو تو ميدون جنگ شواليه كرد. اين رداي سفيد بود كه منو  1رتور دينآ
شه گفت. پس به من حسادت نكن. اين خدايان بودن كه موقع دادن جنسيت نر تو  اي نمي خراب كرد، هيچ طور ديگه
  »رو در نظر نگرفتن، نه من

تونست با خوشحالي  ف به او كرد پر از نفرت بود. اگه به خاطر قسم با ارزشش نبود، مينگاهي كه برين بعد از اين حر
هاي خدا ترس و  ي كافي قضاوت ضعيفه طور نتيجه گرفت. خوبه. تا حاالشم به اندازه منو تكه تكه كنه، جيمي اين

  كه خواب سرسي را ببيند. اينهارو داشتم. دخترك بدون گفتن كالمي رفت. جيمي زير ردايش پيچيد، به اميد  دوشيزه

هاي زخمي و  رفت، به دست ديد، تنها در تاالر تختش راه مي هايش را بست، ايريس تارگرين را  اما وقتي چشم
بريد. جيمي از در به داخل لغزيد،  ها و خارهاي تخت آهني مي هاشو با تيغ زد. احمق هميشه دست خونينش ناخنك مي

                                           

1  - Ser Arthur Dayne 
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ر دست. زره طاليي، نه سفيد، اما حتي كسي اينو به خاطرم نمياره. كاش اون رداي پوشيده در زره طاليي، شمشير د
  لعنتي رو به كل درآورده بودم.

من «خواست بداند كه آيا خون متعلق به لرد تايوين هست يا نه.  ي شمشيرش ديد، مي وقتي ايريس خون را روي لبه
سوزي. همتون خائنين. رزارت  ياري يا تو هم با بقيه ميخوام. يا سرشو برام م خوامش، خائن. من سرشو مي مرده مي

  »طرف ديواران! رفت بهشون خوشامد بگه. خون كيه؟ كيه؟ گفت اونا اين

  »مال رزارته.«جيمي جواب داد: 

اش را از دست داد،  هاي بنفش گرد شدند، و دهان شاهانه از شوك باز ماند. كنترل روده بعد از اين حرف آن چشم
هاي روي ديوار، آخرين شاه اژدها را درحالي كه  مت تخت آهني دويد. جيمي، زير چشمان خالي جمجمهچرخيد و به س

داد روي زمين كشيد. و تنها يك ضربه روي گلوي او كافي بود تا  ي مستراح بو مي كشيد و به اندازه مثل خوك جيغ مي
تر از اين بميره. حداقل  ر كرد. يه شاه بايد سختآورد فك طور كه به ياد مي همه چيز تمام شود. به همين راحتي، همين

وقت نپرسيدند كي  رزارت سعي كرد بجنگه، البته اگه راستشو بخواي در حد يه استاد كيمياگر جنگيد. عجيبه كه هيچ
رزارت رو كشت... گرچه اون كه كسي نبود، بي اصل و نسب، تنها براي دو هفته دست بود، فقط يكي ديگه از 

  وار شاه ديوانه. نههاي ديوا هوس

هاي پدرش به موقع براي ديدن آخرين لحظات به داخل تاالر  و ساير شواليه 2هال ، لرد كرَك1سر اليس وِسترلينگ
ها اجازه دهد ستايش يا سرزنش كارش را براي  پريدند، به اين ترتيب راهي براي جيمي نماند تا مخفي شود و به الفزن

  ها فهميده بود... ود، اين را همان لحظه از طرز نگاه آنخود بدزدند. تنها سرزش خواهد ب

  اگرچه شايد هم ترس در نگاهشان بود. لنيستر يا غير لنيستر، او يكي از هفت نفر ايريس بود.

                                           

1  - Ser Elys Westerling 

2  - Lord Roland Crakehall 
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كه البته تنها نيمي از آن حقيقت داشت. طرفداران » قلعه مال ماست سر، و شهر«هال به او گفت:  رونالد كرك
دادند، گرگور كليگان و آموري مورچ از ديوارهاي برج ميگور  خانه جان مي هاي مارپيچ و اسلحه لهها هنوز در پ تارگرين
ها خبر  توانست از اين هال نمي گذراند، اما كرك اش را از دروازه مي رفتند و ند استارك هنوز هم مردان شمالي باال مي

كه عضو گارد شاهي باشد  شده باشد، جيمي قبل از اين زده رسيد او از ديدن جسد ايريس شگفت داشته باشد. به نظر نمي
  پسر لرد تايوين بود.

  »شن رو نگه داريد و اسير كنين. به همه بگو شاه ديوانه مرده. تمام كسايي كه تسليم مي«دستور داد. 

ه، يا و جيمي منظور پشت سوال را خواند: بايد پدر خودت باش» بايد يه شاه جديد اعالم كنم؟«هال پرسيد.  كرك
استون  خواي يه اژدهاي ديگه رو شاه كني؟ براي يك لحظه به آن پسر، ويسيريس كه به دراگون رابرت براتيون، يا مي

گريخته بود فكر كرد، يا پسر كوچك اگون كه هنوز با مادرش در برج ميگور بود. يه شاه تارگرين جديد، و پدر من به 
شه. براي يك لحظه وسوسه شد، تا  د طوفان هم از خشم خفه ميكشند، لر اي مي ها چه زوزه عنوان دستش. گرگ

كه كه دوباره به پايين، به پيكر روي زمين كه در خون خود غرق شده بود نگاه كرد. فكر كرد، خون اين تو هر دوي  اين
فت و بعد از تخت آهني باال ر». شده اي كه دوس داري رو اعالم كن هر لعنت«هال گفت:  اون پسرا هست. به كرك

ي مقام  خواست ببيند چه كسي براي مطالبه خودش درحالي كه شمشيرش را روي زانو گذاشته بود روي آن نشست، مي
  آيد. از اتفاق، او ادارد استارك بود. شاه مي

  ي من قضاوت كني، استارك. توني درباره ديگه نمي

رقصيد،  جيمي با يك شمشير طاليي دورشان ميهاي سبز چرخان.  سوختند، پوشيده با شعله ها مي در روياهايش مرده
  گرفتند. آورد، دوتاي ديگر جايش را مي اما هر كدام را از پا درمي

اش زد بيدارش كرد. هوا هنوز تاريك بود و باران شروع شده بود. براي صبحانه كيك جو،  برين با لگدي كه به سينه
سريع خوردند و قبل از طلوع آفتاب دوباره روي  ماهي نمكي و مقداري تمشك كه سر كلوس پيدا كرده بود را

   هايشان بازگشتند. زين
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  12فصل 
  تيريون

 Miss Whoم.م.استارك، مترجم: 

 ويرايش و تنظيم: م.م.استارك

  

دار ابريشمي هلويي رنگي  خواند، رداي دنباله خواجه هنگامي كه از در داخل شد داشت بي صدا براي خود آواز مي
 داد. وقتي تيريون را نشسته در كنار آتش ديد، ايستاد و كامالً ساكت شد.  پوشيده بود و بوي ليمو مي

  »لرد تيريون«شد گفت:  مي هاي عصبي قطع با صدايي جيرجير مانند و در حالي كه كالمش با خنده

  »پس منو بخاطر مياري؟ ديگه داشتم شك ميكردم«

چقدر خوبه كه مي بينم اينقدر قوي و سالم بنظر مياين، گرچه بايد اعتراف كنم «باريكترين لبخند خود را زد  وريس
  »انتظار نداشتم شما رو در خوابگاه حقيرانه خودم ببينم

  » ياردر حقيقت بسيار حقيرانه است، بس«
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توسط پدرش احضار شود و سپس مخفيانه داخل شده بود تا سري به او بزند. محل  وريستيريون صبر كرده بود تا 
  زندگي خواجه تنگ و كوچك بود، سه تاالرِ بدون پنجره و دنج زيرِ ديوار شمالي. 

  » بشه، اما هيچ كاغذي پيدا نكردم زنبيل از رازهاي آبدار پيدا كنم تا زمان انتظار كوتاهتر 1اميدوار بودم يه تعداد«

دانست عنكبوت بايد مسيرهاي مخفي رفت و آمدي داشته  هاي مخفي نيز جستجو كرده بود، مي او به دنبال ِ گذرگاه
   نمود. باشد، اما يافتن آنها نيز به همان مقدار مشكل مي

توي تنگت آب بود. خدايان رحم دارند. اتاق خوابت گشادتر ازيك تابوت نيست و اون تخت.... «تيريون ادامه داد: 
  » واقعا از سنگ ساخته شده، يا فقط حس اونو داره؟

  »من مبتال به كمر دردم، سرورم و ترجيح ميدم روي سطح سفت بخوابم« در را بست و آنرا قفل كرد. وريس

 »كردم اي فرض مي حساس و نازپروردهمن تورو مرد «

  »من پر از غافلگيريام. آيا از بابت رهاكردن شما بعد از جنگ، از دستم عصباني هستين؟«

  »باعث شد فكر كنم تو هم مثل اعضاي خونوادم هستي«

اين كار از روي عالقه نبود، لرد عزيزِ من. من شخصيت خيلي حساسي دارم و زخم شما براي تماشا بسيار «
  »  ترسناكند....

  »بيني ِ بيچارتون...«از روي تنفر لرزيد. وريس

شايد بهتره كه يكي از طال براي خودم بسازم. چه نوع  دماغي «تيريون با ناراحتي روي پوست زخم دست كشيد. 
يا شايدم بايد به طالساز بگم كه شبيه  ؟ يكي شبيه مالِ خودت؟ كه رازهاي پنهان رو بو بكشه؟وريسپيشنهاد مي كني 

  » بيني پدرم رو مي خوام؟

1-  bushel  يك تعداد  به عنوان معادلي براي ملموس تر كردن منظور تيريون آمده است –)  گالن  تر و يا هشتلي  3 5 / 2 4و دو كوارتز يا   با سى  است  معادل  كه  جات و ميوه  ى غالت (پيمانه  بوشل 
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پدرِ نجيب من چنان به سختي كار مي كنه كه من ديگه به ندرت مي بينمش. خوب حاال بهم «تيريون لبخند زد. 
  »  بگو اين درسته كه پدرم داره استاد بزرگ پايسل رو به جايگاهش در شوراي كوچك برمي گردونه؟

  »بله سرورم«

  » آيا به خاطر اين كار بايد از خواهر عزيزم تشكر كنم؟«

پايسل حيوان دست آموز خواهرش بود، و تيريون او را از مقام، ريش، و شكوهش خلع كرده و او را در سلولي سياه 
  انداخته بود. 

تشكر كنين.  اونا بودن كه براي بازگشت پايسل اصرار كردن  1"اولدتاون"به هيچ وجه سرورم، از شوراي اساتيد در «

  »مي تونه يك استاد بزرگ رو خلع يا ابقا كنه 2"انجمن ِ پنهان"و گفتن فقط 

  احمق هاي ملعون. تيريون فكر كرد:  

» سه تاشون رو با استفاده از تبرش خلع كرد."ميگورِ بي رحم"تا جايي كه يادم مياد جالد ،«  

  »رو به اژدهاش داد تا بخوره1"جرارديس"ِ دوم،  استاد بزرگ  ايگانكامال درسته و «گفت:  وريس

افسوس كه من كامالً بي اژدها هستم. ولي فكر كنم بتونم بندازمش داخل آتش وحشي و شعله ورش كنم. اساتيد «
  »دژ اينو ترجيح ميدن؟

خوب اين بيشتر با سنت هاي قديمي هماهنگه. خوشبختانه، آدم هاي عاقل پيروز شدن و "خواجه ترتر خنديد. 
انجمن پنهان اخراج ِ پايسل رو پذيرفت و خواست كه براش جانشيني پيدا كنه. بعد از در بررسي استاد توركين پسر ِ 

اينكه در انتخابشون به عملكرد بيشتر از چگونگي تولد  حرامزاده يك شواليه آواره، براي اثبات 5و استاد اررك 4كفاش
هاي هايگاردن ژيش ما بود كه من به  اهميت ميدن، شوراي پنهان در آستانه فرستادن استاد گورمون يك از تايرل

  "پدرتون گفتم. ايشون سريع وارد عمل شدن

1-  Oldtown شهري در جنوب و مركز تعليم و پرورش استادان 

2- Conclave راي شوراي تصميم گيري استاداناين نام در اصل مربوط به شوراي مخفي كاردينالهاست كه پس از مرگ هر پاپ، پاپ بعدي را انتخاب مي كنند. مارتين در اينجا از اين نام ب
  استفاده كرده است

3- Gerardys  
4- cordwainer كرد) كردوبا كار مى  با چرم  ساز (كه كفش  
5- Erreck  
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شود. و بررسي هاي شورا كامال مخفيانه تيريون مي دانست شوراي پنهان در اولد تاون پشت درهاي بسته برگزار مي 
  بودند. 

   تعدادي پرنده كوچيك هم بين اساتيد دژ داره.  وريسپس 

پس پدرم تصميم گرفت گل رو قبل از شكوفه كردن از ريشه در بياره. پايسل يه «تيريون بي صدا خنديد و گفت: 
  »وزغه، ولي يه وزغ لنيستر بهتر از يه وزغ تايرله. نه؟

استاد بزرگ پايسل هميشه به خاندان شما وفادار بوده، شايد اين آرومتون كنه كه بدونين سر «به نرمي گفت:  وريس 
  »بوراس بلونت هم  مقامش رو پس گرفته

سرسي سر بوراس رو خلع كرده بود چون براي دفاع از پرنس تامن هنگامي كه بران او را در جاده روزبي دزديده بود، 
  ده بود. مرد از دوستان تيريون نبود ولي احتماالً بعد از اين عمل به شدت از سرسي متنفر شده بود. خود را به كشتن ندا

  به نظرم چيز خوبيه. 

  »بلونت يه ترسوي پر سرو صداست«  به نرمي گفت

ينده هاي گاردشاه بطور سنتي تا پاي جانشون خدمت مي كنند. شايد سر بوراس در آ واقعا؟ ولي عزيزم، هنوز، شواليه«
  »شجاعت بيشتري نشون بده. ولي شكي نيست كه بسيار وفاداره.

  »وفادار به پدرم« تيريون اضافه كرد: 

حاال كه صحبت در مورد گاردشاهيه...ميخام بدونم كه آيا اين ديدارِ غير منتظره و لذت بخش شما درباره برادرِ از «
  » بين رفته سر بوراس نيست؟ سر مندون مور شجاع؟

  » اخيرا آدمِ شما بران بيشتر از همه بهش عالقه مند شده بود.« ش را بر روي گونه پودر زده اش كشيد. خواجه دست

  بيشتر مي دانست... وريسبران هر چه توانسته بود در مورد سرمندون انجام داده بود، ولي شكي نبود كه 
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    آيا انتخاب ميكنه كه اطالعاتشو درميون بزاره؟

  »به نظر ميومد كه اصال دوستي نداشته« تيريون محتاطانه گفت:

بگردين، چندتايي  فاميل پيدا  "ويل"ها رو  متاسفانه، بله متاسفانه، شايد اگر به قدر كافي زير سنگ«گفت:  وريسسر
يلي آورد و رابرت او را جزء شنل سفيدها كرد، اما هيچ كدام از اين دو خ قدمگاه پادشاهكنين، اما اينجا... لرد ارن اونو به 

علي رغم شجاعتش از اون گروه آدم هايي نبود كه مردم دوست دارن در مسابقات تشويق  اي نداشتن. بهش عالقه
گرفتن. سر باريستان يه بار گفته بود كه اين مرد جز  كنند، حتي برادرانش در گاردشاهي هم هيچ وقت باهاش گرم نمي

ه خالصه ميشده...البته مي دونين من فكر نميكنم كه اصالً شمشيرش دوستي نداشته و زندگيش هم تنها در انجام وظيف
هايي هستند كه ما در گاردشاهي به  كني عجيبه، نه؟ اين ها صفت منظور سلمي تحسين بوده، اما وقتي بهش فكر مي

كنن. با اون صفات اخالقي، سر مندون  مرداني كه نه براي خودشون بلكه  براي پادشاهشون زندگي مي -دنبالشيم
جاع ما يك شواليه سفيد عالي و كامل بود. و اونجوري مرد كه يك شواليه گاردشاه بايد بميره، با شمشيري در ش

  » دستش، در حال دفاع از يكي از هم خون هاي پادشاه.

  خواجه بعد از گفتن اين سخنان به او لبخندي زد و به دقت نگاهش كرد. 

  اه، منظورته. در حال تالش براي كشتن يكي از همخون هاي پادش

داند. هيچ كدام از سخنانش حرف جديدي براي او  گويد بيشتر مي از آنچه مي وريستيريون مشكوك بود كه شايد 
اي  نداشت، بران تقريبا با همين اطالعات برگشته بود. او احتياج به يك زنجير اتصال بين شواليه و سرسي داشت، نشانه

  وده است.از اينكه كه سر مندون آلت دست سرسي ب

  ، كه او را به ياد ....هميشه چيزي كه ميخوايم اون چيزي نيست كه بدست مياريم. به تلخي فكر كرد: 

  »من به خاطر سر مندون اينجا نيومدم« 
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ممكنه براي شما «كرد پرسيد:  خواجه عرض اتاق را بسمت تنگ آب پيمود و همانطور كه فنجان را پر مي» قطعاً«
  »هم بريزم سرورم؟

  »مي خوام برام شي رو بياري«او دستانش را در هم گره كرد. » بله ولي نه آب«

  »اين عاقالنه است سرورم؟ دخترك عزيز و نازنين. خيلي حيفه اگه پدرتون دارش بزنه« آب را نوشيد.  وريس

از اينجا دورش كنم خوام قبل از اينكه  نه، عاقالنه نيست بلكه ديوانگيِ محضه. مي«مي داند.  وريسمتعجب نبود كه 
  »تونم تحمل كنم كه اينقدر نزديكم باشه براي آخرين بار ببينمش. نمي

  »مي فهمم«

  توني بفهمي؟  چطور مي

تيريون تنها او را ديروز ديده بود در حالي كه از پله هاي مارپيچ با سطلي از آب باال مي رفت. ديده بود كه يك 
حمل كند. لبخند دختر و اينكه بازوي شواليه را لمس كرده بود حالش را  شواليه جوان پيشنهاد داد تا سطل را برايش

دگرگون كرده بود. با فاصله كمي از كنار هم گذشتند در حالي كه او داشت از پله ها پايين مي آمد و دختر باال مي رفت 
  ، اينقدر نزديك كه مي توانست رايحه خوش موهاي تميز دختر را حس كند.

خواست دست دراز كند و دختر را در آغوش بگيرد و همان جا ببوسد،  و او مي» سرورم«رام گفته بود: دختر با كمي احت
من به دفعات «گفت:  وريستوانست انجام دهد اين بود كه سري تكان دهد و بگذرد. به  ولي تنها كاري كه مي

  »ديدمش، ولي جرات نكردم با اون صحبت كنم، مشكوكم كه همه حركاتم زير نظره

  »سرور عزيزم، اين از دانايي شماست كه مشكوكين«

  »چه كسي؟«سرش را صاف كرد و پرسيد: 

  »كتل بلك ها مرتب به خواهر عزيزتون گزارش ميدن«
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وقتي فكر مي كنم چقدر سكه به اين آدم هاي پست دادم... فكر مي كني شانسي هست كه با طالي بيشتر از «
  »سرسي دور بشن؟

من نبايد روي احتمال كم شرط بندي كنم. هر سه تا االن شواليه هستن و خواهرتون  هميشه شانسي هست. ولي«
و بزرگترين «هاي خواجه نقش بست.  چوزخند شرورانه اي بر لب» هاي بيشتري در آينده رو بهشون قول داده ترفيع

و هم داره. بدون شك شما مي تونين برادر، سر اوسموند از گاردشاهي همچنين اميد ِ نوع كامالً متفاوت از.... الطاف..... ر
  »در قبال سكه هاي ملكه سكه بدين، ولي ملكه كيسه ديگري دارن كه كامالً پايان ناپذيره

  »داري ميگي كه سرسي با اوسموند كتل بلك مي خوابه؟«   1هفت جهنم! تيريون فكر كرد: 

ه ملكه فقط بهش ميرسونه كه... شايد آه عزيزم، نه، اين به طرزوحشتناكي خطرناكه، اينطور فكر نمي كني؟ ن«
روزهاي بعد، يا وقتي عروسي برگزار شد... و بعد يه لبخند، يه پچ پچ در گوشي، يه شوخي ِ جلف، ... كشيدن سينه روي 
آستين وقتي از كنار هم رد ميشن... و خوب اين هنوز خدمت كردن به نظر مياد. ولي يه خواجه از اين جور چيزها چي 

  ثل يه حيوان خجالتي نوك زبانش را به لب پايينش زد.م» مي دونه؟

اگه مي تونستم يه جوري اونارو به رابطه اي بيشتر از اين دستمالي شيطنت آميز هل بدم، و هماهنگ كنم پدر اونارو  
عداً دانست چطور اين كار شدني است ولي شايد ب تيريون زخم روي بينيش را لمس كرد. نمي با هم در تختخواب ببينه...

  رسيد.  فكري به ذهنش مي

  » ها هستن؟ فقط كتل بلك« 

كاش اين طور بود سرورم ولي نگرانم چشم هاي بيشتري مراقب شما باشن. شما...چطور بگم؟ زيادي توي چشم «
خوشحالي هستين. و اين ناراحتم مي كنه كه بهتون بگم كه خيلي دوستون هم ندارن. پسرهاي جانوس سلينت با 

و  دوستاني داره. قدمگاه پادشاهخانه هاي  ز فاحشهجاسوسيتون رو مي كنن تا انتقام پدرشون بگيرن، و لرد پتاير در نيمي ا
  » فهمه و بعد اون خيلي زود عاليجناب پدرتون اگه نادوني كنين و يكي از اين جاها برين اولين نفر اون مي

 اين يه عبارتيه كه ناراحتي رو نشون ميده. چيزي معادل : لعنتي يا گندش بزنه. تعجبي همراه با ناراحتي  -1



 

  215 

 

  تيريون شمشيرهايورش    فصل دوازدهم 

  »و پدرم؟ اون كيو برام جاسوس گذاشته؟«شرايط بدتر از اونيِ كه فكر مي كردم. 

  »رورمخوب... من س«اين بار خواجه بلند خنديد. 

به اندازه كافي در مورد  ولي خواجه قبالً ،بيش از حد لزوم اعتماد كند وريستيريون هم خنديد. او احمق نبود كه به 
  . بي برو برگرد به پاي دار بكشانددانست تا  شي مي

قبال  تو شي رو از بين اين ديوارها مياري ديدن من و طوري كه از همه اين چشم ها مخفي بمونه، همون طور كه«
  »  آوردي

سرورم هيچي به اين اندازه منو خوشحال نمي كنه، ولي... شاه ميگور هيچ موشي «دست هايش در هم فشرد.  وريس
داخل ديوارهايش نميخواست، اگه منظورمو بفهمين. براي وقتي كه به وسيله دشمنانش به دام بيافته، اون نوعي راه 

هم ارتباط نداشته باشه. من مطمئنا مي تونم شي شما رو از نزد ليدي خروجي مخفي مي خواست كه با مسيرهاي ديگه 
 »لوليس براي مدتي خارج كنم ولي نمي تونم اونو بدون ديده شدن به خوابگاه شما بيارم.

  »پس بيارش يه جاي ديگه« 

  »ولي كجا؟ هيچ جا امن نيست.«

  »خواب سفت و سنگت استفاده بهتري كنيهمينجا. فكر مي كنم وقتشه از تخت «تيريون پوزخند زد. » چرا هست«

كنم با  لوليس اين روزها زود خسته ميشه، سخت مشغول بچه است. فكر مي«دهان خواجه باز شد و سپس خنديد. 
  »باال آمدن ماه خواب باشه

  » پس طلوع ماه. پس حواست باشه برامون كمي شراب و دو فنجان تميز هم بذاري«تيريون از صندلي پايين پريد. 

  »هر جور كه سرورم دستور بده«تعظيم كرد.  وريس
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باقي روز به كندي مثل حركت يه كرم در شيره چغندر گذشت. تيريون به كتابخانه قلعه رفت و سعي كرد حواسش را 

پرت كند. اما در حال تجسم لبخند شيي به سختي حروف را تشخيص  2"جنگ هاي رويني"، 1"تاريخ بلدكار"با كتاب 
از راه رسيد، كتاب را كنار گذاشت و دستور داد حمام را آماده كنند. تا وقتي آب سرد شد خودش را تميز مي داد. عصر 

كرد، موهاي غير از چانه و گونه اش را هم زد. اصالح ريش برايش سخت بود، موهايي درهم به رنگ زرد ، سفيد و 
   متي از صورت را مي پوشاندند و اين خوب بود.مشكي، تكه تكه و زبر و اغلب هم خوشايند به نظر نمي آمدند ولي قس

پسنديد تميز و آراسته و اصالح كرده شد، تيريون داخل قفسه لباسش را نگاه كرد، و يك  وقتي در همان حدي كه مي
شلوار تنگ ساتن با رنگ قرمز لنيسترها و بهترين نيمتنه اش از جنس مخمل ِ سنگين مشكي با دكمه هاي سر شير را 

پوشيد. تا  رد. زنجير طاليي نشان ِ دست را هم اگر پدرش وقتي او در بستر مرگ افتاده بود ندزديده بود ميانتخاب ك
  وقتي كامال لباس نپوشيده بود حماقتي كه به خرج داده بود را نفهميد. 

لباس پناه بر هفت جهنم! كوتوله عقلت رو هم با دماغت از دست دادي؟ هر كس كه ببينتت متعجب ميشه كه چرا 
   هاي دربار رو براي مالقات خواجه پوشيدي!

ناسزاگويان تيريون لباس هايش را در آورد و لباس ساده تري پوشيد؛ شلوار ِ پشمي سياه و يك نيمتنه سفيد ِ قديمي 
مهم نيست، هرچيم بپوشي، هنوزم يه با كت چرم قهوه اي مات. در حال انتظار براي باال آمدن ماه به خودش گفت: 

ه اي. هيچ وقت به بلندي اون شواليه روي پله ها نميشي، اون با پاهاي بلند و شكم صاف و شانه هاي مردونه و كوتول
  پهن.

مي رود. پسر  وريسماه از روي ديوارهاي قلعه باال آمده بود كه او به پادريك پين گفت كه براي يك ديدار نزد 
  »سرورم، خيلي طول مي كشه؟«پرسيد:  

  »آه. اميدوارم« 

1- Beldecar نويسنده كتاب تاريخ جنگ هاي رويني است 

2- Rhoynish  جرت كردندروينار تاريخ مردماني است كه در گذشته دور در كنار رودخانه بزرگ روين در اسوس زندگي ميكردند و در خالل جنگ هاي والريا به دورن مها  
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با شلوغي قلعه سرخ تيريون نمي توانست اميدوار باشد كه بدون جلب توجه برود. سر بلون سوان نگهبان دروازه بود و 
ها را  ي گل سر لوراس تايرل نگهبان پل متحرك. او ايستاد تا با هر دو شوخي و صحبت كند. عجيب بود كه شواليه

  كمان رنگارنگ بود.  انند رنگينيكدست سفيد پوش ببيند درحالي كه در گذشته همواره بم

  »سر لوراس چند سالتونه؟«تيريون پرسيد: 

  »هفده سرورم«

هفده ساله، زيبا و در عين حال يه اسطوره. نيمي از دختراي هفت پادشاهي روياي همبستر شدن با اونو دارن و تمام 
 خوان كه جاي اون باشن. پسرا مي

ركسي در هفت پادشاهي دلش ميخاد در هفده سالگي به گاردشاه ممكنه منو بابت اين سوال ببخشيد سر، چرا ه«
 » بپيونده؟

 » پرنس ايمون شواليه اژدها در هفده سالگي سوگند خورد. برادر شما از اون هم جوونتر بود.«سر لوراس گفت: 

اس بور"و  1"مريس ترَنت"من داليل اونهارو ميدونم. مال شما چيه؟ افتخار خدمت در كنار بزرگاني چون «

 »؟2"بلونت

براي دفاع از جان شاه از خودت صرف نظر ميكني. تو از ادعاي حكومت بر «لبخند طعنه آميزي به پسر تحويل داد. 
 »سرزمينت و مقامت صرف نظر ميكني. از آرزوي ازدواج و فرزند....

ضروري نيست كه ازدواج نسل خاندان تايرل ها از طريق برادرانم ادامه پيداميكنه. براي پسر سوم «سر لوراس گفت: 
 » كنه يا صاحب فرزند بشه

 »اي اونو دلپذير ميدونند. عشق چطور.... ؟ ضروري نيست اما عده«

 »وقتي خورشيد غروب كنه هيچ شمعي نميتونه جايگزينش بشه«

1-  Meryn Trant 

2- Boros Blount  
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بله تو هفده سالته. حاال دارم «كرد. تيريون لبخند زنان سرش را به يك سو خم » اين قسمتي از يه آوازه؟«
 »بينمش. مي

 » منو مسخره ميكني؟«سر لوراس با حالتي عصبي به او گفت: 

 يه پسر بدخلق. 

 »اگر توهيني كردم منو ببخش، منم يه زماني عشق خودمو داشتم و ما هم آواز خودمون رو داشتيم. «

 را در ميان گيسوانش داشتاي به زيبايي تابستان بودم نور خورشيد  من عاشق دوشيزه

 او براي سر لوراس آرزوي بعدازظهري خوش كرد و به راهش ادامه داد. 

ها تعدادي از سربازان سواره نظام يك جفت سگ را به جان هم انداخته بودند . تيريون به قدري  نزديك سگداني
ده هاي معدود خشني را دريافت  توقف كرد تا تماشا كند كه سگ كوچكتر نيمي از صورت سگ بزرگتر را دريد و خن

كرد چون سگ بازنده حاال شباهتي به سندور گلكان داشت. سپس به اميد اينكه شك آنها را منحرف كند به سمت 
شد. و هنگامي دستش را براي در  ديوار شمالي و به پايين پله هاي كوتاهي رفت كه به منزل محقر خواجه منتهي مي

. اونجايي؟ تك شمعي محيط دلگير را روشن ميكرد و وريستيريون به داخل خزيد و گفت برد، در باز شد.  زدن باال مي
 هوا را با عطر ياسمن معطر مينمود. 

زني فربه ، ماليم و مهربان و موقر با صورتي گرد بزك شده و ماهسان با موهايي كامال تيره و مجعد به پهلو وارد نور 
 تيريون جاخورد. » سرورم؟«شد و گفت: 

 » اشكالي پيش او مده؟«سيد: پر

براي لحظه اي وحشتناك تصور كردم بجاي شي برام آبنبات آوردي. اون «، او را با دلخوري شناخت. وريس
 »كجاست؟
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 »اينجا سرورم. او از پشت سر دستانش را روي چشمان تيريون گذاشت.«

 »ميتونيد حدس بزنيد من چي پوشيدم؟«

 »هيچي«

 »از كجا فهميدي؟«او دستانش را به سرعت كنار كشيد. » هستين.آه، شما خيلي باهوش «

 »تو لباس برهنگي خيلي زيبايي«

 »اينطوري ام؟ واقعا من اينطوري ام؟«او گفت: 

 »اوه بله«

 »پس شما نبايد بجاي حرف زدن بامن بخوابيد؟«

 »ه از تماشاچي خوشم بيادخالص بشيم. من از اون قماش كوتوله ها نيستم ك وريساول الزمه كه از دست بانو «

 »اون رفته«شي گفت: 

 تيريون چرخيد تا ببيند كه آيا حقيقت داشت. خواجه ناپديدشده بود .... دامن ها و همه چيز.... 

 درهاي مخفي يه جايي همين اطرافه. بايد باشند. 

و به نظر   --سانسور --اين تنها فرصتي بود كه او بدست آورد پيش از آنكه شي سر او را براي بوسيدن بچرخاند  
اش را نمي ديد. پوستش در زير انگشتان  ميرسيد كه او اصال زخمش و يا پوست تازه بسته شده در محل سابق بيني

 ...تيريون به مانند ابريشمِ گرم بود. 

غول لنيستري من. درونم بمون لطفا! دوست دارم «تا عرق پيشاني اش را ببوسد. او زمزمه كرد: به جلو خم شد  ...
  »تورو اونجا حس كنم.
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حس خو به كه اونو در آغوش دارم و پس تيريون جز اينكه بازويش را بدور او حلقه كند حركتي نكرد. او فكر كرد: 
 1لنشين ، جنايتي باشه كه به جرم اون اعدامش كنند؟اون منو در آغوش گرفته. چطور ميتونه چيزي اينچنين د

شي، عزيزم، اين بايد آخرين باري باشه كه باهم هستيم. خطر بسيار جديه و اگه احياناً پدر واالمقامم تورو «او گفت: 
 »پيدا كنه...

 .»باعث ميشه خشن و قوي بنظر برسي«شي رد آن را با انگشتش دنبال كرد. » من زخمت رو دوست دارم.«

 »منظورت بسيار زشته«او خنديد: 

او پوست دلمه بسته اي كه بريدگي ناموزون روي بيني اش را پوشانده » سرورم هرگز درنگاه من زشت نخواهد بود.«
 بود بوسيد. 

 .»اين صورت من نيست كه نياز به نگراني تو داره بلكه اون پدرمه «

پرسيدم كه آيا ميتونم  وريساون منو نميترسونه. حاال سرورم جواهرات و ابريشم هاي منو بهم برميگردونه؟ من از «
اون وقتي كه شما تو نبرد صدمه ديديد اونارو داشته باشم. اما اونارو بهم نداد. اگه شما مرده بوديد چه باليي ممكن بود 

 »سرشون بياد؟

 »من نمردم. من اينجام«

اي  گرانه خورد. دهانش به حالت عشوه شي لبخند زنان رويش وول مي» دونم، دقيقا جايي كه بهش تعلق داري مي«
 » حاال كه حالتون خوبه، من تا كي بايد با لوليس سركنم؟«درآمد. 

اگه دوست داري ميتوني با لوليس بموني اما بهتر بود كه شهر رو ترك «تيريون گفت: » داشتي گوش ميكردي؟«
 »ردي.ك مي

 »من دلم نميخاد كه شهرو ترك كنم. تو بهم قول دادي بعد از جنگ منو به اون خونه برميگردوني«
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...  

  »تو گفتي يه لنيستر هميشه قرضش رو پرداخت ميكنه«...  

شي، لعنت به خدايان، به من گوش كن تو بايد از اينجا دور بشي. همين االنم شهر پر از تايرل هاست و من به «
 »قبت ميشم. تو خطرات رو درك نميكني.شدت مرا

من ميتونم به ضيافت ازدواج شاه بيام؟ لوليس نمياد. من بهش گفتم كه هيچ كس در تختگاه خود شاه نميخواد «
 » بهش تجاوز كنه اما لوليس خيلي احمقه.

... 

نمايش "ا و حتي يه سيمون گفت كه قراره يه مسابقه بين آوازخونها برگذار بشه، و همچنين بين آكروبات بازه«

  »1"ها دلقك

 »چطوريه كه تونستي با سيمون صحبت كني؟«تيريون تقريبا آن آوازخوان لعنتي شي رو فراموش كرده بود. 

من با ليدي تاندا درموردش صحبت  كردم  و اون پذيرفت تا  براي لوليس بنوازه. اون وقتايي كه بچه شروع به لگد «
ميده. سيمون ميگه انگار قراره يه رقص خرس هم تو ضيافت باشه. و شراب از آربر. كنه، موسيقي بهش آرامش  زدن مي

 »من تاحاال رقص خرس نديدم.

 » اونا بدتر از من ميرقصند.«

  اين خواننده بود كه اونو نگران كرده بود نه خرس. 

  يك كلمه از سر بي دقتي در گوشي اشتباه... و شي باالي داره. 

شي » گذاشتن  2غذا بدن و يه كلوچه عظيم كه توش صد تا قرقاول پخته 1سيمون ميگه قراره هفتاد و هفت دور«
 » پوسته كلوچه شكسته بشه همشون بيرون ميريزند و پرواز ميكنند.وقتي «ذوغ زده گفت: 

1-  fools' joust  الت طنز دارهاونطور كه من فهميدم اين يهجور نمايشه كه در اون دلقك ها مسابقه اي رو مشابه مسابقه بين شواليه ها با نيزه انجام ميدن كه كامالً ح 
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 »ها لونه ميكنند و روي سر مهمونا فضله ميريزند. بعد اونا رو طاقچه«

ي ازدواجي را تجربه كرده بود. قرقاول ها عالقه خاصي براي فضله كردن روي سرش  تيريون قبال چنين كلوچه
 »اشت.داشتند. يا شايد او هميشه چنين شكي د

ها رو بپوشم و درعوض يه نديمه مثل يه بانو بيام؟ هيچ كس نميفهمه كه واقعا يه  ها و ابريشم من ميتونم مخمل«
 »ام. نبوده 3بانو

 همه خواهند فهميد كه يه بانو نبوده اي.تيريون فكر  كرد: 

 »ليدي تاندا ممكنه تعجب كنه كه پرستار لوليس اونهمه جواهرات رو ازكجا آورده.«

سيمون ميگه قراره هزارتا مهمون بياد، اون حتي منو نميبينه. من اون پايين مجلس يه گوشه تاريك پيدا ميكنم اما «
 »بينمتون. هروقت كه بلند شدين برين مستراح من بيرون ميخزم و مي

...  

  »شما بهم اجازه ميديد كه بيام درسته؟«

  »شي ، كار خطرناكيه«اون غرولندكنان گفت: 

ساكت بود. تيريون تالش كرد كه از چيز ديگري سخن بگويد اما با ادبي از سر كج خلقي و به  ي شي كامالًبراي مدت 
  سردي و سختي ديواري كه روزي در شمال روي آن راه رفته بود مواجه شد. 

  هنگامي كه با خستگي به شمع در حال سوختن كه شروع به روان شدن كرده بود نگريست باخود فكر كرد.

خدايان رحم كنند. چطور اجازه دادم بعد تايشا اين اتفاق دوباره بيافته؟ من به همون اندازه كه پدرم فكر ميكنه يه 
  احمق بزرگم؟ 

1-  there's to be seventy-seven courses   ...حاالدر فرهنگ انگليسي هر وعده غذا معموالً شامل چند دور است. دور اول كه با سوپ ها و آش هاست، دور دوم غذاي اصلي و دور سوم دسر يا
 نوع غذا هم باشه كه به نظرم بعيده 77اين يه جشن شاهانه است ديگه!. البته ممكنه به معني 

2-  a hundred doves baked into a great pie  يا توجه به جمله بعدي كه قرقاول ها قراره پرواز كنند يكم عجيبه  
3-  a lady  



 

  223 

 

  تيريون شمشيرهايورش    فصل دوازدهم 

توانست او را روي بازوي خود  توانست قولي را كه او طلب كرده بود به او بدهد. با رقبت مي ميبا رقبت و از روي ميل 
بگيرد و به اقامتگاه خويش بازگرداند و برتن او آن ابريشم و مخملي را كه آنهمه دوستشان داشت را بپوشاند. انتخاب با 

ند و با تمام خرسهايي كه دوست داشت برقصد، توانست در كنارش در ضيافت شام عروسي جافري بنشي او بود. شي مي
  اما تيريون نميتوانست به دار آويخته شدن شي را ببيند.

هنگامي كه شمع خاموش شد، تيريون خود را از آغوش شي رها ساخت و شمعي ديگر روشن كرد. سپس او بدور 
پله هاي مخفي، «ت. در آخر گفت: ديوارها گشت و به نوبت روي هر كدام ضربه زد، شي نشست و زانوانش را بغل گرف

  »اونا زير تخت هستند.

  »تخت؟ تخت از سنگ سخته، بيش از نيم تن وزن داره«با ترديد به او نگاه كرد. 

  »  اون رو فشار ميده و تخت باال ميره. ازش پرسيدم كه چطوري و اون گفت كه شعبده بازيه وريسمحليه كه «

 »ه، يه افسون متعادل كنندهآر«تيريون ناچار بود كه لبخند بزند. 

  »من بايد برم، گاهي بچه لگد ميزنه و لوليس بيدار ميشه و صدام ميكنه«شي ايستاد. 

  »بايد به زودي برگرده، اون احتمال داره به هر كلمه اي كه ميگيم گوش ميده. وريس«

در تاريكي ديده نميشد. او به تيريون شمع را پايين گذاشت. لكه اي خيس در جلوي شلوارش وجود داشت اما قائدتاً 
  شي گفت كه لباس بپوشد و در انتظار خواجه بماند.

  »منتظر ميمونم. تو شير مني، نيستي؟ غول لنيستري من؟«شي قول داد: 

ميدونم، من ميخام كه «شي انگشتي را روي لبانش قرارداد. » تو يه فاحشه اي«... آره هستم و تو... «تيريون گفت:
ما هرگز نميتونم. وگرنه منو به ضيافت مي بردي. من اهميت نميدم. من دوست دارم كه براي تو يه بانوي تو باشم، ا

  »فاحشه بمونم تيريون. فقط منو نگه دار، شير من، و مراقبم باش
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  »همينكارو ميكنم«

» ش كنياحمق، احمق، چرا همچين چيزي گفتي؟ تو اومده بودي كه اونو از خودت دور«صدايي در درونش فرياد زد: 
  در عوض بار ديگر او را بوسيد.

مسير بازگشت به نظر طوالني و غريبانه بود. پادريك پين در تخت چرخدارش در پايين تخت تيريون خوابيده بود. اما 
  »بران«او پسر را بيدار كرد و گفت: 

  »اوه، بايد ايشون رو بيارم سرورم؟«پسر خواب را از چشمانش زدود. » سر بران؟«

چراكه نه. من تورو بيدار كردم، پس ما ميتونيم يه گپ كوتاه در مورد طرز لباس پوشيدنش داشته «ت: تيريون گف
  » باشيم

اما كنايه طنزآميزش به هدر رفت. پاد تنها مات و مپهوت به او خيره شده بود تا اينكه تيريون دستانش را باال انداخت 
  »بله، پيداش كن، بيارش، حاال«و گفت: 

  لباس پوشيد و از اتاق بيرون دويد. پسر با عجله 

  ريخت شگفت زده بود. پوشيد و مقداري شراب براي خود مي تيريون در حالي كه لباس خواب مي

  آيا واقعاً من ترسناكم؟

نيمي از شب گذشته بود و در سومين فنجان شرابش بود كه در نهايت پاد به همراه شواليه مزدور در پشت سرش 
  بازگشت. 

اميدوارم پسر يه دليل درست و حسابي براي بيرون كشيدنم از «كه بي اذن تيريون نشست گفت:  بران هنگامي

  »داشته باشه "چاتايا"

  »چاتايا؟«تيريون آزرده خاطر گفت: 
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خيلي خوبه كه آدم شواليه باشه. ديگه الزم نيست پايين خيابون دنبال فاحشه خونه ارزون «بران با پوزخندي گفت: 

  »خوابند در حالي كه سر بران وسطشونه تو يه تخت مي "مارِي"و  "آاليايا"گه بگردي. حاال دي

تيريون ناچار بود كه سرخوردگي خود را فروخورد. بران به اندازه ديگر مردان حق داشت كه با آاليايا همبستر شود. اما 
هنوز... من هرگز لمسش نكردم و همونقدر كه قصدش رو هم نداشتم. اما بران نميتوانست از اين موضوع مطلع باشد. 

رأتش رو نداره كه شخصاً چاتايا رو ببينه. اگر داشت ، سرسي مطمئن اون بايد آلتش رو از آاليايا بيرون بكشه. اون ج
  دردي بيش از شالق خوردن رو تحمل ميكرد. "يايا"ميشد كه پدرش خبردار بشه و اونوقت 

  او براي دختر گردنبندي از نقره و يشم و يك جفت النگوي همشكل براي عذرخواهي فرستاده بود. اما بجز آن...

  اين بيفايده است.

يه خواننده اي هست كه خودشو «گرفت با صدايي خسته و كسل گفت:  در حالي كه احساس گناهش را ناديده مي

  »خطاب ميكنه. اون گاهي براي دختر ليدي تاندا آواز ميخونه "سيمون زبان نقره اي"

  »خوب چيكارش كنم؟«

ن ذهن شي با تخيالت شيريني از اما اون مرد كاري جز خوندن چنتا آواز و پر كرد بكششاو ميتوانست بگويد: 
  ها انجام نداده بود. ها و خرس قرقاول

  »پيداش كن قبل از اينكه يكي ديگه اينكار رو بكنه«او در عوض گفت: » پيداش كن«
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  13فصل 
  آريا

  م.م.استاركمترجم: 
 ليدي لياناويرايش و تنظيم: 

  

 گشت كه صداي آوازي شنيد. اي به دنبال سبزيجات مي ي مرد مرده داشت در مزرعه

آريا مثل يك سنگ خشكش زد؛ سه هويچ باريكي كه در دستانش بودند ناگهان فراموش شدند، ساكت ايستاد و 
اين عادالنه نيست. نه وقتي كه رس لرزيد، فكر كرد و پشتش از ت گوش داد. به هنرپيشگان صامت لعنتي روس بولتون

  كرديم تقريباً در امانيم. باالخره ترايدنت رو پيدا كرديم، نه حاال كه فكر 

  هاي صامت بايد آواز بخونند؟ فقط چرا هنرپيشه

 ؛1اي زيبا، دريغا براي ديدار دوشيزه 1تاون در راه گال"آمد.  صدا از بلندي كوچكي خارج از رودخانه در شرق مي
  "دريغا...

                                           

1  Gulltownنيز هست. لوح و زود باور گال به معني مرغ نوروزي، گول و البته به معني آدم ساده  
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پاي  آيد. هات ي باالي رودخانه مي رسيد كه خواننده از جاده آريا بلند شد و هويچ ها از دستش آويزان ماند. به نظر مي
ي  اش نمايان بود، صدا را شنيده بود. جندري رفته بود تا در سايه ها با قضاوت از چيزي كه از چهره هم آن باال ميان كلم

  ن بود كه چيزي بشنود. هاي سوخته بخوابد و دورتر از آ كلبه

كه صداي يك چنگ چوبي را هم از  او حدس زد "من يك بوسه شيرين با نوك شمشيرم مي ربايم، دريغا؛ دريغا..."
  پشت صداي نرم جريان رودخانه، شنيده است.

  »تو هم شنيدي؟ يكي داره مياد.«اي كلم را بغل زده بود با نجوايي خفه پرسيد:  پاي در حالي كه دسته هات

  »اش رو تكون بده، سرو صدا راه ننداز. برو جندري رو بيدار كن. فقط شونه«آريا گفت: 

  پاي كه براي بيدار كردنش نياز به لگد زدن و فرياد كشيدن بود. جندري سريع بيدار شد. برخالف هات

  شد. ندتر ميبا هر كلمه آواز بل "من او را عشق خود خواهم كرد و در سايه خواهيم آسود، دريغا؛ دريغا..."

  »ما بايد مخفي بشيم.«پاي بازوانش را از هم باز كرد و كلم ها به نرمي بروي زمين افتادند.  هات

جا در  اش درست كنار ساحل ترايدنت سرپا بودند، آن ي باغچه  هاي بيش از حد رشد كردهي سوخته و بوته كلبه كجا؟
هاي  تر زمين ها بود. اما بيش ها محل رويش ني مق پشت آنكنار رود چند بيد هم رشد كرده بود و در گل هاي كم ع

ها  . گرچه آنكرديم دونستم كه هرگز نبايد جنگل رو ترك مي مياطراف به شكل دردناكي، بي حفاظ بودند. آريا انديشيد 
ه بودند، شش هال دزديد بسيار گرسنه بودند، و البته باغ هم بيش از حد وسوسه كننده بود. نان و پنيري را كه از هارن

  روز پيش در حين عبور از جنگل تمام شده بود. 

ي كافي  جا پابرجا بود. و احتماالً به اندازه هنوز يك ديوار آن»  ها رو ببر پشت كلبه.  جندري و اسب«او تصميم گرفت: 
او نشه كه گشتي ها شيهه نكشند و خواننده كنجك البته اگر اسببزرگ بود كه بتواند دو پسر و سه اسب را مخفي كند. 

  طرف باغ بزنه.
                                                                                                                                   

1 Heigh-ho 
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  »پس تو چي؟«

  »من پشت درختا مخفي ميشم. احتماالً اون تنهاست. اگه بخواد مزاحمم بشه، ميكشمش. برو«

اش بيرون كشيد. غالف شمشير را به پشت  هات پاي رفت. آريا هويچ ها را رها كرد و شمشير دزدي را از باالي شانه
خورد. انديشيد  بست، زمين مي مي 1ك مرد بالغ ساخته شده بود و وقتي آن را به كمرخود بسته بود. شمشير بلند براي ي

كرد.  اش فكر مي رفته گرفت به نيدل از دست هروقت كه اين چيز بد تركيب را در دست مي عالوه خيلي هم سنگينه. به
 توانست بكشد و همين كافي بود. اما اين هم يك شمشير بود و با آن هم مي

به سوي درخت بيد پير و بزرگي كه در كنار پيچ جاده روييده بود رفت و روي يك زانو ميان گل و علف پاورچين، 
شما خدايان قديمي، شما درختان نيايش، منو شد، دعا كرد،  طور كه صداي خواننده بلندتر مي ها نشست. همين پشت بوته

  مخفي كنيد و اونو مجبور كنيد كه برگرده.

اما شايد تنها دانست،  آريا مياون شنيده، ز اسب ها شيهه كشيد و ناگهان صداي آواز قطع شد. در همين هنگام يكي ا
  قدر كه ما ازشون ترسيديم از ما ترسيده باشند. باشه، يا اگه تنها نباشه. شايد همون

ي دومي با صداي» گم يه چيزي پشت اون ديوار هست. تو هم اون صدا رو شنيدي؟ من مي«صداي يك مرد گفت: 

  »؟"2آرچر"كني چي باشه،  آره، تو فكر مي«تر پاسخ داد،  عميق

ها را ببيند. اما  توانست آن خاطر درخت بيدي كه كنارش زانو زده بود نمي ، بهجا دو نفر تا اينآريا لبانش را گزيد. 
  توانست صدايشان را بشنود. مي

  »يه خرس؟«صداي سومي يا شايد هم همان صداي اول گفت: 

                                           

1  hip  ر را در اصل به معني باسن و كفل و يا باالي ران است اما در فارسي معمول نيست بگوييم شمشير رو روي باسن يا كفل بست. در عوض ميگوييم شمشي
 به كمر بست.

2  Archer - به معني كماندار  
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تري چربي هم داره. اگر درست پخته بشه خيلي  خرس گوشت زيادي داره، تو پاييز مقدار بيش«تر گفت:  عميقصداي 
  »شه. لذيذ مي

  »ميتونه يه گرگ باشه، شايد هم يه شير.«

  »با چهار پا؟ يا دو پا؟«

  »كنه؟ كنه، مي فرقي نمي«

  »كني؟خواي با اون همه تير چيكار  دونم نه. آرچر، مي تا جايي كه من مي«

خوام چندتا تير از روي ديوار پرتاب كنم. هر چيزي كه اون پشت باشه به سرعت بيرون مياد. بشين و تماشا  مي«
  »كن.

  »جا باشند چي؟ يا يه زن بينوا با يه نوزاد كوچيك تو بغلش؟ اگه چند مرد درستكار اون«

كنه  شكن دزدكي حركت مي فقط يه قانونيه مرد درستكار از جاش بيرون مياد و صورت خودشو به ما نشون ميده. «
  »و پنهان ميشه.

  »طوره. پس تيرهات رو بنداز. آره، همين«

زمان  توانست هم ها نشان داد. سه نفر را ديد، فقط سه نفر. سيريو مي شمشيرش را به آن» نكنيد!«آريا از جا برخاست، 
اند و اينا سه تا  اما اونا پسر بچهكه در كنارش باشند.  پاي و جندري را داشت با بيش از سه نفر بجنگد و احتماالً او هات

  مرد بالغ.

هاي گل و الي داشتند. آريا خواننده را از روي  اي بودند كه غبار سفر گرفته و تني پوشيده از لكه ها مردان پياده آن
وارش را با تمام قدرت اش در بغل گرفته بود شناخت. مانند مادري كه نوزاد شيرخ ي چرمي تنه چنگ چوبي كه روي نيم

رسيد، با دهاني گشاد، بيني نوك تيز و موهاي  در آغوش گرفته باشد. يك مرد كوچك كه به نظرش پنجاه ساله مي
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هاي چرم كهنه وصله شده بود. يك كمربند از چاقوهاي  اش با تكه پريده اي كم پشت. جاي جاي لباس سبز رنگ قهوه
  باني را به پشتش آويزان كرده بود. جنگل پرتابي را بر روي كفلش بسته و يك تبر

مرد ايستاده در كنار او يك سر و گردن كامل بلندتر بود و ظاهر يك سرباز را داشت. يك شمشير بلند و يك خنجر را 
دارش آويخته بود. رديفي از زنجيرهاي در هم بافته شده بر روي پيراهنش دوخته شده و  ميخ ي چرمي گل از تسمه

هاي بدشكل و ريش  نيم كالهخود به شكل ذرت كه از آهن سياه ساخته شده بود، پوشانده بود. دندانسرش را با يك 
كرد. ضخيم و سنگين بود و جاي جاي آن  اي داشت. اما اين باشلق به رنگ زردش بود كه جلب توجه مي پرپشت قهوه

راست آن با چرم پوست گوزن وصله شده بود.  نما و سرشانه ي پاييني آن نخ هاي سبزه و خون رنگين شده بود. لبه با لكه
  ي بزرگ به نظر برسد. شد او مثل يك پرنده رداي بزرگ مرد گنده باعث مي

آخرين فرد از آن سه نفر، جواني به نحيفي و الغري كمان بلندش بود، البته نه به همان بلندي. با موهاي قرمز و 

انگشت پوشيده و يك  هاي چرمي بي بلند، دستكش هاي ساق كمهدار، چ ميخ گل "1بريگانتين"مكي. او لباس صورتي كك
ها مانند يك  زده شده بود و شش تا از آن  هاي تيرهايش با پرهاي غاز خاكستري پر تيردان روي پشتش داشت. پيكان

  حصار كوچك روي زمين مقابلش ايستاده فرورفته بودند.

اي زد.  گاه خواننده با تنبلي به سازش زخمه گاه كردند. آنسه مرد به او كه شمشير به دست در جاده ايستاده بود ن
پسر، شمشيرت رو غالف كن. مگه اينكه بخواي صدمه ببيني. پسرك اين براي تو خيلي بزرگه و عالوه بر اين، قبل از «

 »زمان سه تا تير بهت بزنه. تونه هم مي "2اَنگُوي"اينكه اميد داشته باشي به ما برسي 

  »تونه و من يه دخترم. سر نمياون پ«آريا گفت: 

  »پوزش مرا بپذيريد.«خواننده تعظيم كرد. » كه اينطور«

                                           

  پديا مراجعه كنيد) يكينوعي لباس يا زره باستاني و تركيبي از پيراهن كوتاه و شلوار (براي اطالعات بيشتر به و  1
2  Anguy 
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طوري  طور به آواز خواندن ادامه بده. اين جا راهتونو ادامه بديد و تو همين شما به سمت پايين جاده بريد. فقط از اين«
  »كشم. نم شما رو نميحال خودمون رها كنيد و م فهميم شما كجا هستيد. بريد و ما رو به ما مي

  »كشه. ، شنيدي؟ ما را نمي"1لم"«مكي خنديد.  كماندارِ صورت كك

  »شنيدم.«لم، سرباز گنده با صداي عميق گفت: 

بريم يه مقدار غذا براي پر  بچه، شمشيرت رو غالف كن و ما در عوض شما رو يه جاي امن مي«خواننده گفت: 
جا جاي امني براي پرسه زدن يه  شيرها و چيزهاي بدتري هستند. اين ها، ديم. اين اطراف گرگ كردن شكمتون مي

  »دختر تنها نيست.

كرد از پشت ديوار  پاي اسب آريا را هدايت مي پاي سوار بر اسب در حالي كه هات ، جندري و هات»اون تنها نيست«
پاي  رسيد. هات اك به نظر ميكلبه بيرون آمدند. جندري در زره زنجيري و شمشير در دست مثل يك مرد بالغ و خطرن

  »همون كاري كه گفت رو بكنيد و ما رو به حال خودمون بذاريد.«پاي بود. جندري هشدار داد:  شبيه هات

  »ها رو از كجا دزديد؟ داشتني. اون هاي دوست ها، اسب طور اسب دو، سه. تعدادتون همينه؟ و همين«خواننده شمرد، 

داشت اما اين  هاي خود مشغول نگه مي ها را تماشا كرد، خواننده آريا را با حرف آن آريا با دقت» اونا مال ما هستند.«
  كافيه اون فقط يك تير از زمين بيرون بكشه.شد.  كماندار بود كه خطر محسوب مي

 »كنيد؟ آيا مثل مردان درستكار خودتون رو به ما معرفي مي«آوازخوان از پسرها پرسيد: 

  »پاي هستم. ن هاتم«پاي همان لحظه گفت:  هات

اي كه اسم به اين خوشمزگي داره آشنا  ياد با پسر بچه آره، خوش به حالت. هر روز برام پيش نمي«مرد لبخند زد: 

  »؟"جوجه كفتر"و  "گوشت راسته گوسفند"بشم و اسم دوستات قراره چي باشه؛ 

                                           

1  Lem 
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  »كه اسمي از شما نشنيدم. من چرا بايد اسمم رو به تو بگم؟ من«جندري از روي اسب ابرو در هم كشيد. 

تام "يا  "2رشته تام هفت"كنند هستم. اما چيزي كه صدام مي "1رود هفت"خوب، از اون بابت... من تام از «

بينيد،  طور كه مي . همون4اي اسمش لمه، مخفف ليمويي به خاطر رداش هاي قهوه . اين احمق گنده با دندون"3هفتاييه
تونيد مثل ما  جاست، اَنگُويه و اگر دوست داريد مي رشه. و همراه جوان من كه اونزرده. لم يك جورايي خودش هم تُ

  »صدا كنيد. "آرچر"اونو 

  هاي بيد شنيده بود، پرسيد. لم با همان صداي عميقي كه آريا از پشت شاخه» حاال شما كي هستيد؟«

دوست داريد، جوجه كفتر صدام كنيد. برام اگر «خواست به همين راحتي نام واقعي خود را بگويد. او گفت:  آريا نمي
  »مهم نيست.

  »بينه. يه جوجه كفتر با شمشير. حاال يه چيزهايي اينجا هست كه آدم به ندرت مي«مرد گنده خنديد: 

توانست او را به خاطر ترجيح دادن گاو به گوشت  او از آريا پيروي كرد. آريا نمي» گاو هستم. من نره«جندري گفت: 
  د سرزنش كند.راسته گوسفن

ي لرد بولتون،  هايي از آشپزخونه گاو. فراري كفتر و نره پاي، جوجه هات«اي زد.  رشته، به چنگش زخمه تام هفت
  »درسته؟

  »از كجا فهميدي؟«آريا با اضطراب پرسيد: 

  »نشانش رو روي سينت داري، كوچولو« 

                                           

1 Tom of Sevenstreams 
2 Tom Sevenstrings 
3 Tom o’ Sevens 
4 Lem, short for Lemoncloak 
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ي نازك پادوها را پوشيده بود كه مرد  تنه ود، نيمرا براي يك لحظه فراموش كرده بود. هنوز هم زير رداي خ آريا اين

  »منو كوچولو صدا نكن.«اش دوخته شده بود.  بر روي سينه "دردفورتي"ي  پوست كنده

  »چرا كه نه، تو به قدر كافي كوچولويي«لم گفت: 

  كشتند و آريا كشته بود. بچه ها آدم نمي» ترم. من بچه نيستم. من از چيزي كه بودم بزرگ«

  »كدومتون بچه نيستيد. ها بوديد هيچ بينم جوجه كفتر، اگه از بولتون مي دارم«

كه اون بياد ما تو  قبل از اين«دانست كي بايد ساكت بماند.  وقت نمي پاي هيچ هات» ها نبوديم. ما هرگز از بولتون«
  »هارنهال بوديم، همين

  »پس شما توله شير هستيد، درسته؟«تام گفت: 

  »كنيد؟ كس نيستيم. شما به كي خدمت مي هاي هيچ اون هم نه، ما آدم«

  »ما مردان شاه هستيم.«اَنگوي كماندار گفت: 

  »كدوم شاه؟«آريا اخم كرد، 

  »شاه رابرت.«لم در رداي زردرنگش گفت: 

  »دونند. اون پير مست؟ او مرده، يه گراز نر اونو كشته. همه اينو مي«جندري با تحقير گفت: 

  اي غمگين نواخت. سپس با چنگ خود قطعه» آوره. ه، پسر، واقعاً تأسفآر«رشته گفت:  تام هفت

ي  رسيدند. همه شكنان به نظر مي تر شبيه قانون ها بيش ها مردان شاه باشند. آن كرد كه آن آريا به هيچ وجه فكر نمي 
پادشاه احتماالً بايد اسب داشته پاره بر تن داشتند. حتي اسبي نداشتند كه سوار شوند. مردان   هاي ژنده و پاره ها لباس آن

  باشند.
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  »جا چند روز سواره راهه؟ دونيد تا اون ما دنبال ريوران هستيم. شما مي«پاي مشتاقانه فرياد كشيد.  هات

  »چپونم. تو ساكت شو وگرنه تو اون دهن گشاد احمقت، سنگ مي«تواست او را بكشد.  آريا مي

دست رودخونه است. يه راه طوالني گرسنگي آور. شايد شما دوست ريوران خيلي دورتر به سمت باال«تام گفت: 
خونه كمي جلوتر هست كه توسط  كه عازم بشيد يك وعده غذاي گرم بخوريد. يه مهمون داشته باشيد قبل از اين

  »اي نون شريك بشيم. تونيم بجاي درگيري با هم تو آبجو و لقمه دوستان ما اداره ميشه. ما مي

هركسي كه فكر غذاي داغ شكم آريا را به سروصدا انداخت. اما اصالً به اين تام اعتماد نداشت.  »خونه؟ يه مهمون«
  »گفتي همين نزديكيه؟«دوستانه باهات صحبت كرد واقعاً دوستت نبوده. 

  »دو مايل به سمت باالدست رودخونه. نهايتاً يه فرسخ.«تام گفت: 

  »چيه؟ "دوستان"منظورت از «او محتاطانه پرسيد: رسيد.  جندري هم مانند خودش نامطمئن به نظر مي

  »ها، يادتون رفته دوست چيه؟ دوست«

ست. اون زن زبونِ تند و چشماي نافذي داره. اينو اعتراف "شاما"خونه  اسم صاحب مهمون«تام مداخله كرد: 
  »كنم. اما قلب مهربوني داره و از دخترهاي كوچيك خوشش مياد. مي

  »من يه دختر كوچولو نيستم. ديگه كي اونجا هست؟ تو گفتي دوستان.«آريا با عصبانيت گفت: 

كني  ها به شما صدمه نمي زنند. اگه فكر مي شوهر شاما و يه پسر يتيم كه اونا سرپرستيش رو به عهده گرفتن. اون«
نگاهي  تام به سمت كلبه» جا آبجو هم هست... نون تازه و شايد هم كمي گوشت. به اندازه كافي بزرگ شدي اون

  »پير دزديد. "پت"ي هر چيزي كه از باغ  به عالوه«انداخت 

  »ما هرگز دزدي نكرديم.«آريا گفت: 
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به من دروغ نگو. من خودم پت پير  !پس تو دختر پت پير هستي؟يه خواهر؟ همسر؟ به من دروغ نگو جوجه كفتر«
نوايي محزون از چنگش » ي به او نداري.رو درست زير اون بيدي كه پشتش پنهان شده بودي دفن كردم. تو شباهت

خوايم شما رو هم دفن كنيم. به  ما تو يه سال گذشته خيلي از مرداي خوبمون رو به خاك سپرديم. اما نمي«درآورد. 
  »خورم، آرچر بهش نشون بده. چنگم قسم مي

ش و از كنار گوشش ي يك اينچي سر تر از حد تصور آريا حركت كرد. تير نفيركشان از فاصله دست آرچر سريع
كرد كه منظور سيريو از  دومين تير را زه كرد و كشيد. آريا فكر مي گذشت و در تنه بيد پشت سرش فرو رفت. كماندار

سريع مثل مار و نرم مثل ابريشم تابستاني را فهميده است، اما اكنون فهميد كه در اشتباه بوده. تير مثل يك زنبور پشت 
  »تيرت به خطا رفت.«سرش وزوز كرد. آريا گفت: 

  »كني. تيرها جايي رفتند كه من فرستادمشون. طور فكر مي خيلي احمقي اگه اين«اَنگوي گفت: 

  »طوره آره همين«لم ردا ليمويي، تاييد كرد: 

  . ما هيچ شانسي نداريمبين نوك شمشير او و آرچر دوازده قدم فاصله بود. 

و همچنين مهارت استفاده از آن را. مأيوسانه، شمشير بلندش را پايين آريا آرزو كرد كه كماني مانند كمان او داشت 
  »خونه رو ببينيم. ما ميايم كه اين مهمون«آورد تا حدي كه نوكش زمين را لمس كرد. 

شما از جلو بريد و ما سواره از پشت سر «سعي كرد ترديدي كه در قلبش داشت را پشت كلمات جسورانه مخفي كند. 
  »ديد رو ببينيم. تونيم هر كاري كه شما انجام مي طوري ما مي نآييم، اي شما مي

جلو، عقب، اهمييتي نداره. راه بيافتيد پسرا، بيايد راهو نشونشون بديم. «رشته تعظيم بلند بااليي كرد و گفت:  تام هفت
  »جا به اونا نيازي نيست. اَنگوي، بهتره كه تيرهاتو بيرون بكشي. اين
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اش را از سه غريبه حفظ كند عرض جاده را براي  رد و در حالي كه سعي مي كرد فاصلهآريا شمشيرش را غالف ك
ها و   پاي اون كلم هات«پريد گفت:  رسيدن به جايي كه دوستانش بر روي اسب نشسته بودند پيمود. وقتي روي زين مي

  »ها رو بردار. هويج

ي  هايشان را بافاصله ا خواسته بود به راه افتادند. اسبطور كه آري ها همان براي يك بار هم كه شده او بحثي نكرد. آن
راندند، اما خيلي زود، به نحوي درست باالي سر آن  ي پرشيار دوازده قدم از سه نفر پياده به آرامي به سمت پايين جاده

اي  ش زخمها رفتن به چنگ چوبي  رفت و دوست داشت در حين راه رشته به آرامي راه مي راندند. تام هفت سه نفر مي
شماها هيچ آهنگي بلدين؟ خيلي دوس دارم يكي تو خوندن باهام همراهي كنه. لم حتي يك «ها پرسيد :  بزند. از آن

  »روها رو بلده. هركدوم صدها بيت ميشه. و پسر كماندر ما فقط سرودهاي رژه 1بيت هم بلد نيست

  »خونيم. ما توي رژه آوازهاي واقعي مي«اَنگوي آرام گفت: 

شه. ما صداي تو رو از راه دور  آواز خوندن يك كار احمقانه است. آواز خوندن فقط باعث سروصدا مي«گفت:  آريا
  »تونستيم شما رو بكشيم. شنيديم. مي

  »چيزهاي بدتر از مردن در حالي آهنگ روي لبته، وجود داره.«كند.  طور فكر نمي گفت كه اين لبخند تام مي

  »دونستيم، يا شيرها، اينجا جنگل ماست. ها اين اطراف بودند ما مي گه گرگا«آميز گفت:  لم با لحني شكوه

  »جا هستيم. دونستيد كه ما اون شما هرگز نمي«جندري گفت: 

  »دونه. گه، مي تر از چيزي كه مي قدرا از اين بابت مطمئن نباش. گاهي اوقات يه مرد بيش پسرجون، اون«تام گفت: 

  »من يك آهنگ راجع به خرس ها بلدم، يعني، مقداري از اونو.«كرد و گفت:  هات پاي خودش را روي زين جابجا

                                           

1 Lem can't carry a tune 
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  .»1پسر پس بزار ما بشنويم، كلوچه«تام انگشتانش را روي تارها دواند. 

  او سرش را عقب انداخت و خواند. 

  "خرسي بود، يك خرس، يك خرس! تماماً سياه و قهوه اي و پوشيده از مو"

خورد، آريا با تعجب به او خيره شد.  ملحق شد. حتي هماهنگ با ريتم آواز روي زين تكان ميپاي مشتاقانه به او  هات
، اون هرگز چيزي رو بدون اشكال انجام نداده. او صداي خوبي داشت و آواز را بدون اشكال خواند. آريا با خود فكر كرد

  به جز آشپزي.

حين عبور از عرض آن، آوازشان يك اردك را از ميان  شد. در كمي دورتر يك جويبار كوچك به ترايدنت سرازير مي
ها پراند. اَنگوي در جاي خود متوقف شد. كمان خود را آزاد كرد و تير را در زه قرار داد و اردك را زد. پرنده در  ني

را باال  كرد رداي زردش عمق افتاد. لم در حالي كه در تمام راه غرولند مي اي نه چندان دور از ساحل در آب كم فاصله
هاي لم همراه با لعن و  گرفت و با زحمت تا زانو در آب به راه افتاد تا آن را بردارد. در حالي كه داشتند شلپ شلپ كردن

كني ممكنه شاما اون پايين تو سردابش ليموترش هم داشته  تو فكر مي«كردند، اَنگوي به تام گفت:  نفرينش تماشا مي
  »يه بار برام اردك با ليمو پخته بود. 2ورنييه دختر د«با حسرت گفت: » باشه؟

تام و هات پاي در سوي ديگر جويبار همراه با اردك كه از كمربند زير رداي زرد لم آويزان بود، آوازشان را از سر 
رسيد مسافت خيلي  تر به نظر بيايد. به نظر نمي ي هر مايل كوتاه گرفتند. آهنگ به طريقي باعث مي شد كه فاصله

خانه در ساحل ترايدنت و در جايي كه رودخانه  خانه در مقابلشان ظاهر شد. مهمان را طي كرده باشند كه مهمانزيادي 
  كرد بنا شده بود. پيچ تندي به سمت شمال پيدا مي

خانه  شد، با ظن و ترديد به آن اخم كرد. مجبور بود بپذيرد كه مهمان خانه نزديك مي طور كه به مهمان آريا همان
مالي  رسيد. و حتي راحت. سقف آن سنگي و طبقه باالي آن گچ شكنان نبود. به نظر دوستانه مي خفيگاه قانونشبيه م

                                           

1  pie boy .اشاره به نام هات پاي به معني كلوچه داغ دارد  
2  A Dornish girl .دختري از اهالي دورن در جنوب  
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ها و بناهاي فرعي ديگر ساختمان را احاطه  شده بود و دود آرام و پيچ و تاب خوران از دودكش باال مي رفت. اصطبل
  شت.كرده بودند. و در پشت آن يك تاكستان و درختان سيب قرار دا

  يه باغ كوچيك.

  اي اختصاصي داشت كه به داخل رودخانه كشيده شده بود و... خانه حتي اسكله مهمان

ي راه رو تا باال به سمت  تونيم بقيه اونا قايق دارند. ما مي«زده و آهسته بود.  صداي او هيجان» جندري«آريا صدا زد: 
  »ي با اسبه.تر از سوار ريوران با قايق بريم. اين كار به نظرم سريع

  »تو تا حاال قايق روندي؟«جندري مردد نگاه كرد، 

  »رونه. بادبان رو برپا كن و باد اون رو به جلو مي«او گفت: 

  »اگه باد در جهت نامناسب بوزه چي؟«

  »جا پارو براي پارو زدن هست. وقت اون اون«

و تو آب سقوط كنيم؟ در هر صورت  شه؟ و اگه قايق چپه بشه بر خالف جريان؟ سرعتش كم نمي«جندري اخم كرد. 
  »خونه است. اون قايق مال ما نيست و مال مهمون

ها در مقابل اصطبل پياده شدند. اما اسب ديگري  هايش را جويد و چيزي نگفت. آن . آريا لبتونيم اونو برداريم ما مي
  شد. جا ديده نمي آن

  »ها مراقبت كنه. يكي از ما بايد از اسب«با احتياط گفت:  آريا متوجه شد در بسياري از آخورها مدفوع تازه وجود دارد.

ي كافي امن  جا به اندازه . بيا غذا بخوريم. اون جوجه كفتر، نيازي به اين كار نيست«تام اين حرف را شنيد و گفت: 
  »هست.
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تونيد جاي  ريد ميكم غذا خو كه شماها يه مونم. بعد از اين من مي«خوان را ناديده گرفت و گفت:  جندري حرف آوازه
  »من رو بگيريد.

پاي و لم راه افتاد. شمشيرش همچنان درون غالف روي  آريا سرش را به عالمت موافقت تكان داد و پشت سر هات
ي خنجري كه از روس بولتون سرقت كرده بود نگه داشت. در هر  پشتش آويزان بود و يك دستش را نزديك قبضه

  آمد.  شدند خوشش نمي ا آن مواجه ميصورت او از هر چيزي كه در داخل ب

داد. در داخل فضاي پذيرايي قرار  تابلوي سردر ورودي تصوير يكي از پادشاهان قديم كه زانو زده بود را نشان مي 
اي برجسته و دستاني كه به باسنش تكيه داده بود، ايستاده بود و  جا يك زن زشت بسيار بلندقد با چانه داشت. در آن
  مي كرد. خيره نگاهشان

جا واينستا. يا شايد هم يه دختري؟ به هر حال، در ورودي رو مسدود  طوري اون پسر همين«او با سرزنش گفت: 
  »خونم بهت چي گفتم؟ تو تماماً گلي هستي. كردي. يا بيا تو يا برو بيرون. لم راجع به كف مهمون

  نگه داشت.لم آن را مانند پرچم صلح باال » ما به يك اردك تير انداختيم«

هات رو در بيار. تو كري يا  اَنگوي يه اردك شكار كرد. منظورت همين بود؟ چكمه«زن آن را از دست او قاپيد. 
  »خنگ؟

  »شوهر! بيا باال، پسرا برگشتند، شوهر! «برگشت و رفت و با صداي بلند صدا زد: 

تر بود و  آمد. او يك سرو گردن از زن كوتاههاي زيرزمين باال  دار داشت غرولندكنان از پله بندي لكه مردي كه پيش
جام زن. حاال از داد و فرياد كردن  من اين«صورتي چروك با پوستي زرد و شل داشت كه هنوز هم جاي آبله بر آن بود. 

 »دست بردار، چيكار داري؟

  و اردك را به او داد. » اينو آويزون كن«زن گفت: 
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ر كرديم ممكنه كه ما بتونيم اونو بخوريم... با ليمو. اگر يه مقدار داشته شاما، ما فك«اَنگوي پا به پا شد و گفت: 
  »باشي

مكي احمق، اينجا به نظرت دورِنه؟ چرا جلدي نميري و از اون  ليمو... و ما بايد از كجا ليمو گير آورده باشيم؟ كك«
  »چيني با يه مقدار زيتون اعالء و انار. هاي ليمو يه مشت واسمون نمي درخت

تونم اونو با رداي لم بپزم، اما نه قبل  در حال حاضر اگه دوس داشته باشي مي«انگشتش را به سوي اَنگوي گرفت. او 
ايد، كباب خرگوش روي  خوريد. اگه گرسنه خوريد يا چيزي نمي كه چند روزي آويزون بمونه. شما يا خرگوش مي از اين

  »ياز و آبجو دوست داريد.تر آماده بشه يا شايد خورشتش رو با پ سيخ بايد سريع

ما هيچ سكه اي نداريم اما مقداري هويچ و كلم آورديم كه «توانست تقريباً مزه خرگوش را حس كند.  آريا مي
  »تونيم با شما معامله كنيم. مي

  »جداً؟ و اونا كجان؟«

كه او  نزديك شد انگار و او هم داد. هر چند چنان محتاطانه به پيرزن » ها را بهش بده پاي، كلم هات«آريا گفت: 

  بود. "3وارگو هوت"يا  "2بيتر"يا  "1رورگ"

  »پاي كجا هست؟ اين هات«تر.  زن از نزديك سبزيجات را وارسي كرد. و پسر را از نزديك

  »جا. من، اين اسمِ منه و اين دختر ... آه... جوجه كفتره. اين«

دم.  هاي متفاوتي مي از هم تشخيصشون بدم اسمكه  هام هم براي اين ها و ظرف نه زير سقف من. من به شام«
  »شوهر!

                                           

1  Rorge 
2  Biter 
3  Vargo Hoat 
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  »اردك آويزون شد. ديگه چي شده، زن؟«شوهر بيرون ايستاده بود. اما با بلند شدن فرياد زن با عجله بازگشت. 

كنم بشينيد. پسر براتون  ها رو حاضر مي ي شما، تا وقتي من خرگوش اين سبزيجات رو بشور. بقيه«او دستور داد: 
ها آبجو بيارم اما آب سيب  من عادت ندارم براي بچه«پاي را نگريست.  از نوك بيني بلندش آريا و هات» ني مياره.نوشيد

هم تمام شده و گاوي هم نداريم كه شيري داشته باشيم و آب رودخونه هم با  جسد مرده هايي كه يكسره آب از 
  »يه كاسه سوپ پر مگس مرده بيارم، سر ميكشيدش؟ي جنگ ميده. اگر من براتون  دست رودخونه مياره مزه پايين

  »تونه، منظورم جوجه كفتره. آري مي«پاي گفت:  هات

  »تونه. لم هم مي«اَنگوي لبخدي موذيانه زد و گفت: 

  به طرف آشپزخانه راهي شد.» هرگز تو كار لم دخالت نكن. آبجو براي همه.«شاما گفت: 

رشته ميزي  ي زردرنگ بزرگش روي يك ميخ چوبي شد اَنگوي و تام هفتدر حالي كه  لم مشغول آويزان كردن ردا
پاي به سنگيني خودش را روي نيمكتي پشت ميزي نزديك در ولو كرد و آريا در  نزديك اجاق را انتخاب كردند. هات

  كنارش نشست.

رامي لحن آهنگش را با به آ "اي جنگلي بود ي دور افتاده تو جاده خونه يه مهمون"تام چنگش را برداشت و خواند، 

  "ريخت بود چي مثل وزغ بي خونه همسر مهمون "توجه به كلمات انتخاب مي كرد. 

  »خفه شو با اين آواز خوندنت وگرنه هيچ خرگوشي گيرمون نمياد. تو كه ميدوني زنه چطوريه.«لم به او اخطار داد: 

  »آب بروني؟ توني يه قايقو روي تو مي«پاي خم شد و پرسيد:  آريا به طرف هات

اي با يك پارچ آبجو ظاهر شد. هات پاي با هر  ي خپله كه او بتواند پاسخ دهد، پسر پانزده يا شانزده ساله قبل از اين 
تر از آن چيزي كه تاكنون آريا ديده بود، زد. او  دو دستش را محترمانه آن را برداشت و وقتي آن را چشيد لبخندي فراخ

  »آبجو و خرگوش.«زمزمه كرد: 
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  »پادشاه را حفظ كنند. "هفت"«جامش را باال گرفت و گفت: » خوب، به افتخار عليحضرت«اَنگوي شادمان ندا داد: 

  اش را با پشت دست پاك كرد. او نوشيد و كف دور دهان» تاشون هر دوازده«كنان گفت:  من لم ردا ليمويي من

هاي غريبه تو اصطبل  اسب«ر جلو داخل شد. بندي پر از سبزيجات شسته شده از د شوهر با سر و صدا با پيش
  خبر بودند.  كه ديگران از آن بي طوري اين را گفت مثل اين» هستند.

  »تايي كه تو بخشيدي. هاي بهتري نسبت به اون سه اسب«اش را كنار گذاشت.  و چنگ چوبي» بله«تام گفت: 

شيدم. من اونا رو به يه قيمت خوب فروختم و من هرگز اونا رو نبخ«او خشمگين شد و سبزيجات را روي ميز ريخت. 
  »ما يه قايق هم گرفتيم. به هر حال شماها قرار بود كه اونارو برگردونيد.

در زير ميز قبضه خنجرش را لمس كرد تا  دونستم اينا ياغي هستند. من ميآريا در حال گوش كردن فكر كرد، 
  شن. و غارت كنند، پشيمون مياگه بخوان مارمطمئن شود كه هنوز در جايش قرار دارد. 

  »ها هرگز به سمت ما نيومدند. اون«لم گفت: 

  »خوب من اونا رو فرستادم، شماها يا مست بودين يا خواب.

  »هرگز«تام يك جرعه بزرگ از آبجو نوشيد. » ما؟ مست؟«

  »تونستي پسشون بگيري. تو خودت مي«لم به شوهر گفت: 

بود تا به اون  "1ها دشت بره"ن دوبار به شماها گفتم، اين زن پير تو راه جاست؟ م چي؟ تنها با اين پسر كه اين«
ضعيفه كمك كنه نوزادش رو به دنيا بياره. و انگار نه انگار كه يكي از شماها اون حرومزاده رو تو شكم اون دختر بينوا 

ت و آوازهاي غمگيني كه بندم، با اون چنگ تو بودي، من شرط مي«نگاه تند و تيزي به تام انداخت، » كاشتيد.
  »هاي زيرش بيرون بياري. ي بينوا رو از لباس خاطر اينكه ضعيفه خوندي فقط به مي

                                           

1  Lambswold  خانه. نام روستايي در سرزمين رودخانه ها و نزديك محل ميهمان  
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شه يه دوشيزه بخواد لباساشو در بياره و حس كنه خورشيد گرم و مهربون  اگه يه آهنگ باعث مي«تام پاسخ داد: 
كه اين اَنگوي بود كه اون دختر دوستش داشت. من  اينخون باشه؟ به عالوه  بوسه چرا اين بايد تقصير آوازه پوستشو مي

ميشه به كمانت دست بزنم؟ اووه، به نظر خيلي صاف و محكم مياد. فكر "كرد:  شنيدم كه اون از اَنگوي درخواست مي

  »"تونم كمي اونو بكشم؟ كني مي مي

ي من در مورد اون اسبا  ه اندازهتو يا اَنگوي، فرقي نداره كدوم يك از شما. شما هم ب«شوهر غرولند كنان گفت: 
  »تونه بكنه؟ دونيد، اونا سه نفر بودند. يك نفر در مقابل سه نفر چي كار مي مستحق سرزنشيد. خودتون مي

  »سه نفر بودند. اما تو خودت گفتي يكيشون زن بود و اون يكي در بند.«لم با لحني تحقيرآميز گفت: 

ي نگاه  لباس مردونه پوشيده بود و اون يكي كه در بند بود... من از شيوهيه زن گنده كه «شوهر چهره در هم كشيد. 
 »كردنش اصالً خوشم نيومد.

ي نگاه كردن يكي خوشم نياد يه تير توي يكي از چشماش  من اگه از شيوه«اَنگوي از باالي آبجوي خود لبخند زد. 
  »كارم. مي

  توانست تيراندازي كند. ه خاطر آورد. آرزو كرد ميآريا تيري كه كه از كنار گوشش به سرعت گذشته بود را ب

كنند ساكت باش. آبجوتو بخور و مواظب زبونت  ترهات صحبت مي تو وقتي كه بزرگ«شوهر تحت تاثير قرار نگرفت. 
  .»1باش يا من از پيرزن ميخوام كه برات يه قاشق بياره

ي بزرگ  يك جرعه» ي كه آبجومو سر بكشم.زنند و الزم نيست كه تو به من بگ ترهاي من زيادي حرف مي بزرگ«
  فرو برد تا حرفش را ثابت كند. 

                                           

  دار كنايه از بچه بودن كمان  1
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ي  آلود نوشيده بود، آبجو مزه هاي آب باران و آب ترايدنت گل كه روزها از جويبارها و چاله آريا نيز چنين كرد. بعد از آن
از آشپزخانه به بيرون نفود  داد بنوشد. بويي كه  هاي كوچك شرابي كه پدرش اجازه مي خوبي داشت. بهتر از جرعه

  انداخت. اما هنوز ذهنش مملو از فكر قايق بود.  كرد دهان را آب مي مي

  تره. اگه صبر كنيم كه همه خوابشون ببره... روندنش از دزدينش سخت

انش پسر خدمتكار دوباره با يك سيني بزرگ قرص نان ظاهر شد. آريا با اشتياق يك تكه از آن را ربود و با ولع به ج
  دار بود و انتهايش نيز سوخته بود.  افتاد، گرچه جويدنش سخت بود به نحوي ضخيم و گندمه

  »چه نون بدي. سوخته و سفت هم هست.«را چشيد، چهره در هم كشيد.  كه آن پاي به محض آن هات

  »وقتي كه توي سوپ بزنيش بهتر ميشه.«لم گفت: 

  »شه. ن دندونت كمتر ميشه ولي امكان شكست نه بهتر نمي«اَنگوي گفت: 

موني. من شبيه يه نونواي كوفتي به نظر ميام؟ دوست دارم كه  توني اونو بخوري يا گرسنه مي تو يا مي«شوهر گفت: 
  »پزي. ببينم تو بهتر مي

  »ديد. براي همينه كه جويدنش سخته. تونم. اين كار آسونه. شما خمير رو بيش از حد ورز مي من مي«پاي گفت:  هات

ها  ي ديگر آبجو فرو برد و با عشق شروع به صحبت راجع به نان، پاي و تارت و تمام چيزهايي كه به آن ك جرعهاو ي
  ورزيد، كرد. آريا نگاهش را برگرداند. عشق مي

» اي كه ممكنه داشته باشي، اين براي توست. تام در مقابلش نشست و گفت: جوجه كفتر، آري يا هر اسم واقعي ديگه
  ست كثيف را روي ميز چوبي ما بينشان گذاشت.و يك تكه پو

  »اين چيه؟«آريا با شك به آن نگريست، 

  »ها رو از شما بخريم. سه تا اژدهاي طاليي، ما الزمه كه اون اسب«
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  »ها مال ما هستند. اون اسب«آريا محتاطانه او را نگاه كرد، 

شه خيلي از مردم  ست دختر. جنگ باعث ميمعنيش اينه كه اونارو براي خودتون دزديديد؟ هيچ خجالتي توش ني«
من دارم يك قيمت خوب «تام با انگشتانش شروع به باز كردن تاي چرم كرد. » درستكار، دست به دزدي بزنند.

  »تر از ارزش هر اسبي پردازم. اگر راستشو بخواي بيش مي

  »ي وجود نداره. اين فقط يه نوشته است.طالي«پاي چرم را قاپيد و آن را باز كرد. او با صداي بلند اعتراض كرد،  هات

بله و من از بابتش متاسفم. اما بعد از جنگ قصد داريم اونو به يه چيز بهتر تبديل كنيم. شما قول منو «تام گفت: 
  »داريد، يكي از مرداي شاه 

  »تو آدم شاه نيستي، تو يه دزدي«آريا از پشت ميز عقب كشيد و ايستاد، 

كنن، حتي تو كاغذ.  ها هيچ پولي پرداخت نمي دونستي كه اون ي برخورد كرده بودي، مياگه تو با يك دزد حقيق«
تونيم با سرعت  طوري مي هارو ميخوايم، به خاطر صالح مملكته، اين بچه، اين به خاطر خودمون نيست كه اين اسب

راي شاه، تو شاه رو انكار هايي بجنگيم كه نياز به جنگيدن دارن. جنگ ب تري اينور و اونور بريم و تو جنگ بيش
  »كني؟ مي

گرش. حتي شاما كه كنار  كردند. آرچر، لم گنده، شوهر با صورت شل و ول و چشمان حيله ها همه او را تماشا مي ن آ
  درب آشپزخانه ايستاده بود و چپ چپ نگاه مي كرد. 

طوري ما بايد تا ريورران پياده  اين هاي مارو بگيرند، مهم نيست كه من چي بگم، اونا ميخان كه اسباو متوجه شد، 
  بريم مگه اينكه...

هاي مارو در عوض اون قايق بيرون از  تونيد اسب شما مي«پاي ربود،  آريا برگه را از دست هات» خوايم ما ورق نمي«
  »خونه برداريد. اما اگه فقط به ما نشون بديد كه چطوري باهاش كاركنيم.
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شد و ناگهان روي دهان گشاد بدشكلش پوزخندي اندوهناك نشست. او با  رشته يك لحظه به او خيره تام هفت
صداي بلند خنديد، اَنگوي هم به او پيوست و پس از او همه خنديدند، لم ردا ليمويي، شاما و شوهر و حتي پسر خدمتكار 

ها فرياد  ت بر سر آنخواس ها خارج شد. آريا مي كه با يك كمان پوالدي كه زير يكي از بازوهايش بود از پشت بشكه
  بكشد ولي در عوض شروع به لبخند زدن كرد.

جا ايستاده بود. نفس نفس زنان  فرياد جندري فريادي همراه با هشدار بود. در با شدت باز شد و او آن» سوارها!«
  »ي رودخانه پايين اومدند. ها از جاده سربازها! نيم دوجين نفر از اون«گفت: 

هيچ دليلي وجود نداره «مش را سرنگون كرد اما تام و بقيه اصالً آشفته نشدند. شاما گفت: پاي از جا جست و جا هات
ها  ي من بريزي. بشين و خودت رو جمع و جور كن پسر. به زودي خرگوش كه آبجوي مرغوب رو روي كف مهمونخونه

ديگه تموم شده، االن شما در پناه  اي كه رسونديد در گذشته بوده و رو ميارم. دختر، تو هم همين كار رو بكن. هر صدمه
  »كنيم. مرداي شاه هستيد. ما از شما به بهترين نحوي كه بتونيم محافظت مي

كه آن را تا نيمه بيرون بكشد، لم مچ  اش، دست به شمشير ببرد اما قبل از آن تنها پاسخ آريا اين بود كه از روي شانه
او بازوي آريا را پيچاند تا دستش باز شود. انگشتانش به خاطر » در حال حاضر، ديگه از اينا نداريم.«دست او را گرفت. 

مثل اتفاقي كه تو اون روستا  افته. دوباره! دوباره داره اتفاق ميريا فكر كرد: پينه سفت بود و به طرز ترسناكي قوي. آ
ها درحال دزديدن شمشيرش بودند و او را دوباره به يك بزدل تبديل  افتاد، چيزويك، راف و كوه كه سوار اسب بود. آن

كرد. آبجو بر روي گردي صورت  كردند. دست آزادش را به دور ليوانش حلقه كرد و آن را به طرف صورت لم پرتاب مي
او سرازير شد و داخل چشمانش رفت. آريا صداي شكستن بيني او را شنيد و فوران خون را ديد. وقتي كه او با داد و 

  »فراركنيد!«فرياد دستش را به سمت صورتش برد آريا آزاد شد. در حين خيز برداشتن جيغ كشيد: 

شد هر قدمش معادل با سه قدم آريا باشد دوباره باالي سرش بود. آريا  مي اما بالفاصله لم با پاهاي بلندش كه سبب
دردسر تكاني ناگهاني به آريا داد و با صورتي كه خون از آن جاري بود آريا را از  پيچ و تاب خورد و لگد زد اما او بي

  پاهايش آويزان كرد.
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  ان داد. و او را به جلو و عقب تك» تمومش كن احمق كوچولو«لم فرياد زد: 

رشته با يك خنجر در مقابلش قدم جلو  جندري براي كمك به او حركت كرد كه تام هفت» همين حاال بس كن!«
  گذاشت.

ها و صداي مردان را از بيرون بشنود. لحظاتي بعد مردي   توانست صداي اسب ديگر براي فرار دير شده بود، او مي
تر بود. انتهاي ريشش به رنگ سبز  اي بلند پرپشت كه از لم هم بزرگمتكبر از در باز داخل شد. يك تايروشي با ريش ه

دار به مرد مجروح مابينشان كمك  ترها به خاكستري متمايل شده بودند. پشت سر او دو نفر كمان روشن ولي تازه
  ها افرادي ديگر...  كردند، و پس از آن مي

هايي نبود كه در  اين ژندگي از بابت شمشيرها، تبرها و كمانتر از آن گروه نديده بود اما  آريا هرگز ژنده و وامانده
اي  ها در هنگام ورود از سر كنجكاوي نگاهي اجمالي به آريا انداختند اما هيچ يك كلمه دست داشتند، يكي دو نفر از آن

فرياد زد.  دار با موهاي زرد شق براي آبجو چشم هوا را بو كشيد و خنديد. در همين حين يك كمان نگفت. مردي يك
  خودي از يال شير و مردي با پايي شل، مزدوري براووسي و...  داري با كاله ها نيزه پس از آن

خودش بود! زير آن ريش و موهاي ژوليده، صورت پسر هالن بود. كسي كه سابقاً » ؟1هاروين«آريا زمزمه كرد: 
راند. و در روزهاي جشن زياد  ب و جان اسب ميگرداند و براي تمرين با نيزه همراه را ي او را دور حياط مي اسبچه

گذاشت، اما خودش بود، يكي  رسيد و در وينترفل هم هرگز ريش نمي تر به نظر مي نوشيد. به نوعي الغرتر و سخت مي
منم، «به اميد خالصي از چنگال آهنين لم، پيچ و تاب خوران خود را جلو كشيد. فرياد زد: » هاروين!«از مردان پدرش. 

كرد.  هايش سرازير شد و و خود را درحالي يافت كه مانند كودكي گريه مي اشك» شناسي؟ وين، من، تو منو نميهار
  »هاروين، اين منم!. «درست مثل يه دختر كوچولوي احمق

ي پادويي او رفت. درحالي كه با ترديد اخم كرده  تنه ي روي نيم كنده نگاه هاروين از صورت او به سمت مرد پوست
  »خدمت لرد زالو؟ كنده ... تو كي هستي؟ يه پسر پيش شناسي؟ مرد پوست منو از كجا مي«فت: بود گ

                                           

1 Harwin 
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هاي بسياري داشت، آيا تنها در خواب آريا استارك نام داشت؟  دانست چه جوابي بدهد. او نام براي يك لحظه آريا نمي
منو به خاطر يه بز رها كنه، منم با  خواست من دخترم. من ساقي لرد بولتون بودم اما اون مي«فن فن كنان گفت: 

  »بردي. مي  ي منو راه پاي فرار كردم. تو بايد منو بشناسي! قبالً وقتي من كوچيك بودم تو اسبچه جندري و هات

  »پا؟ لم ولش كن. خدايان رحم كنند، آريا كله«چشمان مرد گشاد شدند، با صداي خشمگيني گفت: 

  »1جهنم كي باشه؟ حاال قراره اين تو هفت«مقدمه بر زمين انداخت.  لم او را بي» اون دماغ منو شكست.«

  »دختر جناب دست، آريا استارك از وينترفل.«هاروين در مقابلش بر روي يك زانو نشست. 

                                           

1 - Who in seven hells is she supposed to be? 
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  14فصل 
  كتلين

  سحر مشيريمترجم: 
 ليدي ليانا تنظيم:ويرايش و 

  

 خانه بلند شد فهميد.  ؛ به محض اينكه صداي سگراب

. فقط بوي آن دايرولف عظيم خاكستري، اين چنين  ويند همراهش بود پسرش به ريورران بازگشته بود و گري
دانست. ادمور بعد مالقات اولش سر نزده بود، ترجيح  مي پيشم مياد؛انداخت.  ها را راه مي ي سگ هاي سراسيمه پارس
ميل گوش  ي جنگ استون هاي ريموند شاعر درباره داد وقتش را با مارك پايپر و پاتريك مليستر بگذراند و به ترانه مي

   بينه. ولي راب ادمور نيست. راب منو ميدهد. 

آمد. پدرش هر روز كه  ي كتلين مي ر كه خوب به روحيهباريد، بارشي سرد و دلگي اكنون چندين روز بود كه باران مي
و براي بخشش » كاسني«كرد:  شد فقط زمزمه مي شد، بلند كه مي تر مي هايش بيش تر و هذيان گذشت ضعيف مي

كرد و هر چقدر هم كه ظاهراً براي سر دسموند گرل آزاردهنده بود، شواليه هنوز  كرد. ادمور از او دوري مي التماس مي
كرد. تنها بازگشت سر روبين رايگر و افرادش كمي شادش كرد؛ انگار خسته و تا مغز  ي در قلعه را از او دريغ ميآزاد
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شان را غرق  كش با مهارت كشتي استخوان خيس، راه را پياده برگشته بودند. استاد وايمن اطالع داد كه به نحوي شاه
 تر از ماجرا باخبر شود، اما پذيرفته نشده بود.  روبين حرف بزند و بيشتواند با سر  كرده و گريخته. كتلين پرسيد كه آيا مي

چيز ديگري نيز ايراد داشت. روز بازگشت برادرش، چند ساعت بعد بحثشان از حياط پايين صداهاي خشمگيني شنيد. 
 ه بودند. هايي از مردان جمع شد ي اصلي، دسته وقتي براي تماشا به پشت بام رفت، آن طرف قلعه كنار دروازه

اسب ها از اسطبل به بيرون هدايت مي شدند، زين و افسار بهشان مي بستند، فريادهايي نيز بود، ولي فاصله زيادتر از 
ها اسبش را  هاي سفيد راب روي زمين پهن بود و يكي از شواليه آن بود كه كتلين حرفشان را متوجه شود. يكي از پرچم

دايرولف سم گذاشت و به سمت دروازه تاخت. چند نفر ديگر همين كار را كردند. برگرداند، به اسبش مهميز زد و روي 
كرده باشه؟ برادرم بهشون  اينا سربازايي هستن كه همراه ادمور تو گدارها جنگيدن. چي ممكنه اين همه عصبانيشون

به نظرش رسيد كه سر پِروين فري را شناخت، كسي كه همراهش به  بي احترامي كرده، يه توهيني بهشون كرده؟
ي ديد مطمئن بودن  بيتربريج و استورمز اند سفر كرده و بازگشته بود؛ همچنين برادرش مارتين ريورز، اما از اين زاويه

 دانست.  هاي قلعه بيرون ريختند؛ به چه خاطر، نمي دشوار بود. نزديك به چهل نفر از دروازه

بازنگشتند. استاد وايمن نيز نمي گفت چه كساني بودند، به كجا رفته اند، چه چيزي اين قدر خشمگينشان كرده.  ها آن
شه.  من اينجام كه به پدرتون رسيدگي كنم، فقط همين، بانوي من. برادرتون به زودي فرمانرواي ريورران مي«

 »چيزهايي كه مايلن شما بدونيد، بايد خودشون بهتون بگن.

بخشه، بايد منو ببخشه، پسر  منو مياكنون راب از غرب برگشته بود، فاتح برگشته بود. كتلين به خودش گفت: اما 
فهمم  كنه و اون وقت مي ها آزاد مي تني خودمه و آريا و سنسا همون قدر همخونشن كه همخون منن. منو از اين اتاق

  چه اتفاقي افتاده.

اش را شانه كشيده بود. شواليه  كرده و لباس پوشيده و موهاي خرماييوقتي سر دسموند سراغش آمد، ديگر حمام 
 »پادشاه راب از غرب برگشته بانوي من، و دستور دادن كه شما در تاالر مركزي به حضورشون بريد.«گفت: 

 به زودي مي فهميد.  دو پسر از دست دادم يا سه تا؟اش را داشت.  اي بود كه منتظرش بود و دلهره لحظه
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دار  ي وصله شناختشان: زره ها به سكو بود، اما كتلين از پشت مي ي چشم وارد شدند تاالر پر از جمعيت بود. همهوقتي 
ليدي مورمونت، جان گنده و پسرش كه باالتر از هر سر حاضر در تاالر قد كشيده بودند، لرد جيسون مليستر سفيدمو كه 

جا  خوان همين نصفشون ميل كوود با شنل پر زاغ باشكوهش... . كالهخود بالدارش را زير بغلش گرفته بود، تايتوس ب
همچنين احساس تشويش عجيبي داشت كه انگار كسي . كنن دارم بزنن. نصف ديگه فقط به يه سمت ديگه نگاه مي

 غايب است. 

كافيه بهش اون ديگه بچه نيست. حاال شونزده سالشه، يه مرد بالغ.  راب روي سكو ايستاده بود. ناگهان متوجه شد:
بود. ريشش را از ته  اش زدوده بود و خشونت و الغري را برايش باقي گذاشته جنگ تمام لطافت را از قيافه. نگاه كني

اش شده بود و  زدگي زره زنگ هاي اخير موجب هايش ريخته بود. بارش زده بود، اما موي خرمايي اصالح نشده روي شانه
خون بودند. روي سرش همان تاج با  ها اش انداخته بود. يا شايد لكه نيم تنه هاي شنل و اي روي سفيدي هاي قهوه لكه

ها روي  كنه. مثل پادشاه تر وزنش رو تحمل مي حاال راحتهاي شمشير بود كه از برنز و آهن برايش ساخته بودند.  گوشه
 داره.  سرش نگه مي

هاي او را تحسين  نه سر خم كرده بود، راب پيروزيچندين نفر روي سكو بودند و ادمور در زير ايستاده بود و متواضعا
هجوم استون ميل نبايد هرگز از يادها فراموش بشه. تعجبي نداره كه لرد تايوين فرار كرد كه با استنيس «... كرد.  مي

شد، اما  اين حرف موجب خنده و فريادهاي تائيدآميز» ها و اهالي رودخانه خورده بود. ي كافي از شمالي بجنگه. به اندازه
كنن و قبل از اينكه مملكت به امنيت  ولي اشتباه نكنيد. لنيسترها دوباره پيشروي مي«راب براي سكوت دست بلند كرد. 

 »هاي ديگه اي رو بايد برد. برسه، جنگ

پادشاه «پوشش به هوا ضربه زد. فرمانرواهاي رودخانه با فرياد  و با مشت زره» پادشاه شمال!«جان گنده غريد: 
 پاسخ دادند. مشت به سينه و پا به زمين كوفتن ها مثل رعد در تاالر طنين انداخت. » دنت! يترا

ميان آشوب، تنها چند نفر متوجه كتلين و سر دسموند شدند، اما با آرنج به دوستانشان زدند و به تدريج اطراف كتلين 
  خوان فكر كنن. فقط قضاوت راب اهميت داره. . بذار هر چي ميها اعتنا نكرد ساكت شد. سرش را باال گرفت و به نگاه
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ي  شناخت انگار وظيفه ي زمخت سر بريندن تالي كه روي سكو بود، به او قوت قلب داد. پسري كه نمي تماشاي قيافه
ي شني رنگ مزين به طرح چند صدف  ي جواني ايستاده بود كه نيم تنه داد. پشت سر او شواليه مالزم راب را انجام مي

ي سبزش نيز  پاش سياه روي خط مورب پرتقالي رنگ بود، زمينه تري بود كه نشانش سه فلفل ي بزرگ شواليه داشت، و
قيافه و دختر زيبايي ايستاده بودند كه به نظر مادر و فرزند بودند.  تر خوش خطوط نقره اي داشت. بين آن ها بانوي مسن

نست كه صدف نشان خاندان كم اهميتي است؛ نشان مرد مسن دا سن سنسا. كتلين مي دختر ديگري نيز بود؛ تقريباً هم
  چرا راب چند اسير را به روي سكو بياورد؟ ان؟ زندانيشناخت.  تر را نمي

آترايدس وين عصايش را محكم به زمين كوبيد و سر دسموند او را به جلو مشايعت كرد. اگه راب مثل ادمور بهم 
چه در چشمان پسرش مي بيند خشم نيست، بلكه چيز ديگري  دونم چكار كنم. اما به نظرش رسيد كه آن نگاه كنه، نمي

 و گرگ جوان، پادشاه ترايدنت و شمال بود. است... . شايد واهمه؟ نه، مفهومي نداشت. چرا راب بترسد؟ ا

اي سياه، اعتنايي نداشت كه ديگران  عمويش اولين كسي بود كه از او استقبال كرد. سر بريندن، مثل هميشه ماهي
خوشحالم كه تو رو در وطن مي «چه فكري مي كنند. از روي سكو پايين پريد و كتلين را به آغوش كشيد. وقتي گفت: 

 اش را حفظ كند.  داري به تقال افتاد كه خويشتن، كتلين »بينم

  »مادر«

اعليحضرت، براي به سالمت برگشتنتون دعا مي كردم. شنيده بودم «كتلين از پايين به شاه پسر بلند قدش نگاه كرد. 
  »زخمي شديد.

 »موقع يورش به كرگ بازوم تير خورد. اما حاال كامالً خوب شده. بهترين مراقبت رو داشتم.«

حتماً بهتون گفتن چكار « شه ساكتش گذاشت. بگو. نمي كتلين نفس عميقي كشيد.» خدايان لطف داشتن.پس «
 »كردم. بهتون دليل كارم رو گفتن؟

 »به خاطر دخترها.«
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 »من پنج بچه داشتم. حاال سه تا دارم.«

ي سياه، ريش  غموم با زرهلرد ريكارد كاراستارك، جان گنده را كنار زد و جلو آمد؛ مثل شبحي م» بله، بانوي من.«
و من، كسي كه يه زماني سه پسر داشت، يكي «اش سرد.  خاكستري اش بلند و نامرتب، صورتش كشيده و نحيف، قيافه

 »دارم. منو از انتقام محروم كرديد.

 خريد. زنده بودنش لرد ريكارد، مرگ شاه كش براي بچه هاي شما زندگي نمي«كتلين با خونسردي به او رو كرد. 
 »شايد زندگي بچه هاي منو بخره.

تر. از طرف شما،  جيمي لنيستر مثل ابله ها بازي تون داده. يه گوني حرف خالي خريديد، نه بيش«لرد راضي نبود. 
  »تر از اين بود. لياقت تارن من و ادارد من بيش

كاراستارك. جنون مادري  كافيه،«جان گنده كه بازوهاي عظيمش را روي سينه در هم فرو برده بود، غرولند كرد: 
 »بود. زن ها طبيعتشون اينه.

 »جنون مادري؟ من بهش خيانت مي گم.«لرد كاراستارك با خشونت به لرد آمبر جواب داد: 

هيچ كسي جلوي گوش من به بانوي «تر از پدرش شباهت داشت.  براي يك لحظه، راب به برندون بيش» كافيه.«
اگه مي تونستم با آرزو كردن «وقتي به كتلين رو كرد، صدايش ماليم شده بود.  »وينترفل خائن نمي گه، لرد ريكارد.

شاه كش رو دوباره اسير كنم، انجامش مي دادم. شما اونو بدون اطالع و رضايت من آزاد كرديد... اما هر چي كرديد، 
ها  گرفتم كه عشق خيلي وقت ي برن و ريكان. ياد مي دونم به خاطر عشق بوده. به خاطر آريا و سنسا، و به خاطر غصه

هاي بزرگي مرتكب بشيم، اما ما به حرف دلمون عمل مي كنيم...  با منطق سازگار نيست. ميتونه كاري كنه كه حماقت
 »حاال ما رو به هر كجا هدايت كنه. مگه نه، مادر؟

شه  ميل هر چي مي اگه قلبم باعث شده مرتكب حماقت بشم، براي جبرانش حاضرم با كمال«اينه كاري كه كردم؟ 
 »براي شما و لرد كاراستارك انجام بدم.
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هاي شما به تارن و ادارد، تو قبر سردي كه شاه كش فرستاده شون،  جبرا ن«ي لرد ريكارد سازش ناپذير بود.  قيافه
 با شانه از ميان جان گنده و ميج مورمونت راه باز كرد و تاالر را ترك كرد. » گرما مي ده؟

 »ببخشينش، مادر.«اي ممانعت از خروج او نكرد. راب اقدامي بر

 »اگه تو منو ببخشي.«

 »اي فكر كني، يعني چي. بخشيدم. مي دونم عشق اون قدر شديد كه نتوني به چيز ديگه«

  حداقل اين بچه رو از دست ندادم.» متشكرم.«كتلين سرش را خم كرد. 

 »مورد اين و... چيزاي ديگه. پيشكار، پايان رو اعالم كن. بايد حرف بزنيم. شما و دايي و عمو. در«راب ادامه داد: 

آترايدس وين با عصايش به زمين كوفت و با فرياد اعالم كرد كه مرخصند، و لردهاي رودخانه و شمال در كنار هم 
. جا نيست گرگه. گرگه اينبه سمت درها راه افتادند. فقط اين موقع بود كه كتلين متوجه شد چه چيزي غايب است. 

ها را شنيده بود، اما در تاالر، در كنار  دانست كه دايرولف همراه راب بازگشته، صداي سگ ميگري ويند كجاست؟ 
 پسرش، در جايي كه به او تعلق داشت، حضور نداشت. 

اند. ليدي مورمونت دستش را  اش كرده ها محاصره كه به فكرش برسد از راب بپرسد، ديد كه خيرخواه اما قبل از اين
جان گنده » كردم. بانوي من، اگه سرسي لنيستر دو تا از دخترهاي منو گرفته بود، منم همين كارو مي«رفت و گفت: گ

توله گرگتون » هاي عظيم پرمويش بازوهاي او را فشرد و از زمين بلندش كرد. كه به عرف احترامي قائل نبود، با دست
گالبارت گالور و لرد جيسون مليستر سردتر بودند و جونوس » كنه. كش رو له كرده، اگه الزم باشه، بازم مي يه بار شاه

براي دخترهاي «هايشان به حد كافي مودبانه بود. برادرش آخرين كسي بود كه جلو آمد.  بركن تقريباً يخ بود، اما حرف
 »كنم، كت. اميدوارم شك نداشته باشي. تو هم دعا مي

 »دوستت دارم.به خاطرش «ادمور را بوسيد. » البته كه نه.«
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اي  وقتي تمام حرف ها تمام شد، تاالر مركزي ريورران خالي شد و تنها راب و سه تالي ماندند، به همراه شش غريبه
 »ها، شما تازه به پسرم پيوستيد؟ بانوي من، شواليه«شان كرد.  كه كتلين از مقامشان آگاه نبود. با كنجكاوي نگاه

تازه، اما شجاعتمون سرسختانه و وفاداريمون قاطعانه است، كه اميدوارم «ي جوان تر كه صدف داشت گفت:  شواليه
 »به شما ثابت بشه، بانوي من.

مادر، اجازه بديد ليدي سيبل، همسر لرد گاون وسترلينگ، از كرگ رو بهتون «راب انگار دچار تشويش بود. گفت: 
 »ني بود كه تو ويسپرينگ وود اسير گرفتيم.شوهرشون يكي از كسا«زن مسن تر با منش جدي جلو آمد. » معرفي كنم.

 اي كه به لنيسترها سوگند خورده.  پايه وسترلينگ، بله، پرچمشون شش صدف سفيد روي شنه. خاندان دون

سر رولف اسپايسر، برادر ليدي سيبل. وقتي «راب با دست غريبه هاي ديگر را دعوت كرد كه به نوبت جلو بيايند. 
ريش  هيكل با دماغي شكسته بود و ته پاش سرش را خم كرد. مردي قوي ي فلفل شواليه» بود. بان كرگ رو گرفتيم، قلعه

ي  شواليه» فرزندان لرد گاون و ليدي سيبل. سر رينالد وسترلينگ.«رسيد.  خاكستري داشت؛ به حد كافي دلير به نظر مي
» النيا«سالم و موي انبوه خرمايي داشت.  هاي صدفي زير ريش پرپشتش لبخند مي زد. جوان، الغر با تراشي زبر؛ دندان

پسر شروع به زانو زدن كرد، ديد كه كس ديگري » روالم وسترلينگ، مالزم من.«دختر كوچك سريع اداي احترام كرد. 
  زانو نمي زند، به جايش سر خم كرد. 

جبي نداشت كه اگر چنين بود، تع ممكنه راب بيعت كرگ رو كسب كرده باشه؟» افتخار از منه.«كتلين گفت: 
گذشت. نه از زماني كه تايوين لنيستر  هايي به سهولت نمي وسترلينگ ها همراهش بودند. كسترلي راك از چنين خيانت

 آن قدر بزرگ شده بود كه به جنگ برود...

ن مادر، برام افتخار بزرگيه كه ليدي جي«دختر آخر از همه و خيلي با خجالت جلو آمد. راب دستش را گرفت و گفت: 
...  همسر من. وسترلينگ رو بهتون معرفي كنم. دختر ارشد لرد گاون و... ااا« 

  اي. نه، امكان نداره، تو هنوز بچه اولين چيزي كه از ذهن كتلين گذشت اين بود كه:
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  اي قول دادي. و در ضمن به كس ديگهدومي اين بود كه: 

 رحم كن. راب چكار كردي؟ "مادر"سومي اين بود كه: 

حماقت به خاطر عشق؟ منو خيلي تميز مثل خرگوش به تله انداخت. موقع بود كه با وقفه به خاطر آورد.  فقط آن
مخلوط با دلخوري اش، نوعي تحسين غم انگيز نيز بود؛ صحنه با رندي درخور هنرمندي استاد  انگار قبالً بخشيدمش.

دختر جديدي «ديد.  هاي جين وسترلينگ نمي تچيده شده بود... يا درخور پادشاهان. كتلين چاره اي جز گرفتن دس
به تاالر و كنار آتش ما «ي دختر وحشت زده را بوسيد.  تر بود. هر دو گونه لحنش از قصدش خشك» صاحب شدم.
 »خوش آمديد.

ي خردمندي  متشكرم بانوي من. همسر خوب و وفاداري براي راب ميشم، قسم مي خورم. و تا جايي كه بتونم ملكه«
 »ميشم.

بدون ترديد با آن زلف هاي خرمايي و صورت  لكه. بله، اين دختر كوچولوي خوشگل ملكه است، بايد يادم باشه.م
حداقل نبايد براي  قلب شكل، و آن لبخند خجول زيبا بود. ظريف اندام بود، اما كتلين متوجه شد كه لگن خوبي دارد.

 بچه زاييدن مشكلي داشته باشه. 

بانوي من، وصلت با خاندان استارك باعث افتخارمونه، «حرف ديگري زده شود دخالت كرد. ليدي سيبل قبل از اينكه 
هامون  اي رو تو مدت كوتاه اومديم. شايد بهتر باشه براي استراحت به اتاق اما همچنين خيلي خسته هستيم. راه طوالني
 »بريم كه شما بتونيد با پسرتون حرف بزنيد؟

 »پيشكار براتون جاي مناسب فراهم مي كنه.«وسيد. راب جينش را ب» بهترين كاره.«

 »من شما رو پيشش مي برم.«سر ادمور تالي داوطلب شد: 

 »لطف داريد.«ليدي سيبل گفت: 

 »منم بايد برم؟ من مالزم شما هستم.«پسر كه اسمش روالم بود پرسيد: 
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 »اما فعالً من به مالزم احتياجي ندارم.«راب خنديد. 

 »اوه.«

ي كاراش براومده، روالم.  اعليحضرت شونزده سال بدون تو از عهده«اش صدف داشت گفت:  تنه سر رينايلد كه نيم
 محكم دست برادرش را گرفت، از تاالر خارجش كرد. » به نظرم چند ساعت رو دوام بياره.

ها به نظر لياقت  لينگهمسرت دوست داشتنيه و وستر«وقتي آن ها آن قدر دور شدند كه صدا نرسد، كتلين گفت: 
 »دارن... اما لرد گاون از قسم خورده هاي تايوين لنيستره، مگه نه؟

بله. جيسون مليستر تو ويسپرينگ وود اسيرش كرد و براي غرامت تو سيگارد نگهش داشته بود. حاال البته آزادش «
زدواج كرديم و اين ازدواج اونو در ميكنم، هر چند شايد مايل نباشه به من ملحق بشه. متاسفانه بدون رضايت اون ا

 »موقعيت خطرناكي ميذاره. كرگ مستحكم نيست. شايد جين به خاطر عشق من همه چيزو از دست بده.

 »و تو فري ها رو از دست دادي.«آهسته گفت: 

با آن  اخم راب همه چيز را گفت. حاال علت صداهاي خشمگين را متوجه ميشد، اينكه چرا پروين فري و مارتين ريورز
 همه عجله تركشان كردند و موقع رفتن پرچم راب را زمين انداخته، زير سم له كردند. 

 »ممكنه بپرسم عروست با خودش چند سرباز آورده، راب؟«

وقتي قرار ازدواج در دوقلوها گذاشته شد، لرد والدر  بايد هم باشه.صدايش مغموم بود؛ » پنجاه. چند تايي شواليه.«
جين همون قدر كه زيباست، تيزهوشه. «ي سواره و نزديك به سه هزار پياده بدرقه كرد.  با هزار شواليهفري پير راب را 

 »و مهربون هم هست. قلب رئوفي داره.

چيزي كه الزم داري شمشيره، نه قلب هاي رئوف. چطور ممكنه همچين كاري كرده باشي، راب؟ چطور ممكنه اين 
كرد.  ولي سرزنش دردي دوا نميچطور مي توني اين قدر... اين قدر... بچه باشي. قدر بي محابا، اين قدر احمق باشي؟ 

 »بهم تعريف كن چطور اتفاق افتاد.«تنها گفت: 
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كرگ تعداد سرباز مستقرش كم بود، پس يه شبه با «راب لبخند زد. » اش رو تسخير كردم، اون قلب منو. من قلعه«
هاي نردبان رو  و با دژكوب ميشكستم، والدر سياه و جان كوچولو گروهي اصلي ر يه يورش گرفتيمش. وقتي من دروازه

به ديوارها هدايت كردند. درست قبل اينكه سر رولف قلعه رو به ما تسليم كنه، بازوم تير خورد. اولش به نظر چيزي 
جان گنده خبر... نبود، اما چرك كرد. جين منو به تخت خودش برد و ازم اون قدر پرستاري كرد كه تب گذشت. و وقتي 

اون شب، جين... بهم «انگار ذكر اسم برادرهايش برايش دشوار بود. » خبر وينترفل رو آورد، پيشم بود. برن و ريكان.
 »تسلي داد، مادر.

و روز بعدش باهاش «كتلين نيازي نداشت كه بشنود جين وسترلينگ چه نوع تسلي دادني به پسرش عرضه كرده. 
 »ازدواج كردي.

اي بود كه مي شد كرد. اون  تنها كار شرافتمندانه«انگيز.  زمان ترحم اي مادرش نگاه كرد، مغرور و همبه چشم ه
 »مهربون و شيرينه مادر، همسر خوبي برام ميشه.

 »شايد. اما لرد فري رو آروم نمي كنه.«

ميشه، اما... اگه  دونم. جز جنگ تو همه چي خرابكاري كردم، مگه نه؟ فكر مي كردم جنگ ها سخت ترين كار مي«
كردم و برن و ريكان زنده و سالم  به تو گوش كرده بودم و تيان رو گروگان نگه داشته بودم، هنوز به شمال حكومت مي

 »تو وينترفل بودن.

ي قبل كه براي تاج  كرد. دفعه شايد. شايد هم نه. لرد بيالن شايد به هر حال شانسش رو تو جنگ امتحان مي«
رد، براش به قيمت دو پسر تموم شد. شايد فكر مي كرد اگه اين بار تنها يكي رو از دست بده، نفع گذاري دست دراز ك

 »ات با فري ها به كجا كشيد؟ بعد ازدواجت رابطه«روي بازوي پسرش دست گذاشت. » كرده.

لش مثل سنگه و شايد مي تونستم با سر استورون براي جبران به توافق برسم، اما سر رايمن عق«راب سر تكان داد. 
والدر سياه... بهتون قول ميدم كه اين لقب رو به خاطر رنگ ريشش روش نذاشتن. گستاخيش تا اونجا پيش رفت كه 
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بگه خواهرهاش ديگه از ازدواج با مردهاي بيوه چندششون نميشه. اگه جين خواهش نكرده بود كه گذشت داشته باشم، 
 »به خاطر اين حرف مي كشتمش.

 »فري توهين زننده اي كردي، راب. تو به خاندان«

خواهدش.  هيچ قصدش رو نداشتم. سر استورون به خاطرم مرد و اليوار وفادارترين مالزمي بود كه هر پادشاهي مي«
اجازه خواست كه با من بمونه، اما سر رايمن اونو همراه بقيه برد. تمام نيروشون. جان گنده بهم اصرار كرد كه بهشون 

 »حمله كنم...

 »ها وسط دشمن؟ آخر كارت مي شد. نگيدن با خوديج«

اي رو بدم. سر وندل مندرلي پيشنهاد  هاي ديگه بله. فكر كردم شايد بتونم براي دخترهاي لرد والدر ترتيب ازدواج«
پذير  گه كه عموهاش قصد دارن دوباره ازدواج كنن. اگه لرد والدر منطق كرده كه يكي رو بگيره و جان گنده بهم مي

 »ه... باش

خواست پدربزرگ يه پادشاه بشه. با  دوني. مي منطق پذير نيست. مغروره، حساسيتش عيبشه. مي«كتلين گفت: 
اش رو تسكين بدي. نه  توني ناراحتي ترين مرد هفت پادشاهي، نمي پيشنهاد دادن دو دزد جنگلي پشمالو و پسر دوم چاق

 »تر به غرور دوقلوها توهين كردي. پايه ونتنها قسمت رو شكستي، با انتخاب عروسي از خانداني د

ها دارن. دودماني باستاني، از نوادگان نخستين  وسترلينگ ها نسب بهتري از فري«راب از اين حرف برآشفت. 
ها ازدواج كردن و يه جين وسترلينگ ديگه  هاي راك گاهي با وسترلينگ ، پادشاهايگانها. قبل كشورگشايي  انسان

 »ي پادشاه ميگور بود. سيصد سال پيش ملكه

تر  هاي قديمي پاشه. هميشه براش عذاب دهنده بوده كه خاندان كه تمامش فقط نمك روي زخم لرد والدر مي«
كنن. اين توهين اولي نيست كه تحمل مي كنه، از خودش شنيدم. جان  ها رو به چشم تازه به دوران رسيده نگاه مي فري
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» قبول كنه و پدرم از قبول پيشنهاد يكي از دخترهاش به ادمور امتناع كرد. ارن مايل نبود نوه هاش رو به سرپرستي
 ها ملحق شود.  كتلين به برادرش رو كرد كه برگشته بود به آن

 »اعليحضرت، شايد بهتر باشه اين حرف ها رو يه جاي خصوصي ادامه بديم.«بريندن بلك فيش گفت: 

 فنجون شراب حاضرم يكي رو بكشم. به نظرم اتاق پذيرش مناسب به خاطر يه«راب خسته به نظر مي رسيد. » بله.«

  »باشه.

راب، «داد پرسيد.  از پله ها كه شروع به باال رفتن كردند، كتلين سوالي را كه از زمان ورودش به تاالر آزارش مي
 »ويند كجاست؟ گري

 »تو حياط با رون گوسفند. به مربي سگ ها گفتم كه به غذاش برسه.«

 »داشتي. هميشه پيش خودت نگهش ميقبالً «

كنه، ديديد كه. غريدن و قاپ گرفتن. نبايد اصالً همراه خودم به جنگ  قراري مي تاالر جاي گرگ نيست. بي«
 »ترسونه. شه و مادرش رو مي بردمش. اون قدر آدم كشته كه ديگه ترسي نداره. وقتي هست، جين نگران مي مي

 »وست، راب. ترسيدن ازش يعني ترسيدن از تو.اون بخشي از ت«و اصل موضوع اينه. 

ويند يه سرباز رو تو كرگ كشت،  گري«راب دلخور به نظر مي رسيد. » من گرگ نيستم، حاال هر چي بهم بگن.«
 »يكي ديگه تو اشمارك و شش يا هفت تا تو آكس كراس. اگه ديده بوديد...

گلوي يه مرد رو دريد و به خاطر اون كار عاشقش من تو وينترفل گرگ برن رو ديدم كه «كتلين به تندي گفت: 
 »شدم.

شناخت. نمي تونيد سرزنشش كنيد كه چرا مي ترسه.  فرق داره. مرد كرگي يه شواليه بود كه جين تمام عمرش مي«
 »ش رو هم دوست نداره. هر وقت سر رولف نزديكش مي شه، دندون نشون مي ده. گري ويند دائي
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.« لرز به فقرات كتلين افتاد.  »سر رولف رو دورش كن. فوراً

به كجا؟ برگرده به كرگ كه لنيسترها بتونن سرش رو به نيزه بزنن؟ جين دوستش داره. دائيشه و در ضمن «
تر. فقط به خاطر اينكه گرگم انگار از بوش  تر از اين الزم دارم، نه كم ي خوبيه. مردهاي مثل رولف اسپايسر بيش شواليه

 »ي كنم.خوشش نمياد، تبعيدش نم

يه بار بهت گفتم تيان گريجوي رو نزديك خودت نگه دار و گوش «كتلين ايستاد و بازوي او را گرفت. » راب«
نكردي. حاال گوش كن. اين مردو از كنارت دور كن. نمي گم بايد تبعيدش كني. يه كاري پيدا كن كه يه مرد شجاع 

 »مهم نيست... اما پيش خودت نگهش ندار...ي افتخارآميز، هر چي باشه  الزم داشته باشه، يه وظيفه

هام رو بو بكشه؟ شايد يه عده ديگه باشن كه از بوشون خوشش  ي شواليه بايد به گري ويند بگم همه«راب اخم كرد. 
 »نياد.

خوام پيشت باشه. اين گرگ ها گرگ عادي نيستن، راب. حتماً  ويند ازش خوشش نياد، من نمي هر كسي كه گري«
نظرم امكانش هست كه خدايان اونا رو برامون فرستاده باشن. خدايان پدرت، خدايان باستاني شمال. پنج  مي دوني. به

 »توله گرگ، راب، پنج براي پنج فرزند استارك.

دونم چند تا بودند و از كجا اومدن.  شش. يه دونه گرگ براي جان هم بود. من پيداشون كردم، يادته؟ مي«راب گفت: 
 »ر مي كردم، گرگ ها محافظين ما هستن، حاميان ما، تا اينكه...قبالً مثل تو فك

 »تا اينكه؟«تشويقش كرد كه ادامه بدهد: 

كه بهم گفتن تيان برن و ريكان رو كشته. گرگ ها چقدر براشون فايده داشتن. من  تا اين«... دهان راب سفت شد. 
يه وظيفه اي براي براي سر رولف پيدا «آه كشيد. » م.ديگه بچه نيستم، مادر. پادشاهم و مي تونم از خودم محافظت كن

ي كافي زجر  مي كنم، يه بهانه كه دورش كنم. نه به خاطر بوش، بلكه به خاطر آروم كردن خيال شما. به اندازه
 »كشيديد.
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ي نرمي  سهها را داشته باشند، بو كه ديگران فرصت باال آمدن از پيچ پله كتلين كه خيالش آسوده شده بود، قبل از اين
 ي راب زد و براي مدتي پسرش دوباره فرزندش بود، نه پادشاهش. به گونه

هاي خودماني مناسب تر بود. راب روي صندلي  اتاق پذيرش خصوصي لرد هاستر، باالي تاالر بزرگ بود و براي بحث
د. ادمور داشت گوش باال نشست، تاجش را برداشت و كنار دستش روي زمين گذاشت، كتلين زنگ زد كه شراب بياورن

كرد. فقط بعد آمدن و رفتن خدمتكارها بود كه بلك فيش گلو صاف  عمويش را با تمام داستان نبرد استون ميل پر مي
 »هاي تو رو شنيديم، برادرزاده. ي كافي خودستايي فكر كنم همه مون به اندازه«كرد و گفت: 

 »خودستايي؟ منظورت چيه؟«ادمور جا خورده بود. 

منظورم اينه كه به اعليحضرت به خاطر خويشتن داريش يه تشكر مديوني. تو تاالر مركزي نقش «گفت:  فيش بلك
كه اين حماقت گدارها رو تحسين  بازي كردن كه جلوي زيردست هاي خودت شرمنده نشي. اگه من بودم، به جاي اين

 »دادم پوستت رو بكنن. كنم، به خاطر كودن بودنت مي

چيه، هيچ كس جز «ادمور شديداً خشمگين شده بود. » ي دفاع از اون گدارها مردن، عمو.سربازهاي شريفي برا«
 »گرگ جوان قرار نيست پيروزي كسب كنه؟ افتخاري رو دزديدم كه قرار بود نصيب تو بشه، راب؟

 »ديد؟اعليحضرت. دايي شما منو پادشاه خودتون برگزيديد. يا اينو هم فراموش كر«راب با لحن سرد تصحيح كرد: 

 »تر. ادمور، دستور داشتي ريورران رو نگه داري، نه بيش«بلك فيش گفت: 

 » من ريورران رو نگه داشتم و لرد تايوين رو خون دماغ كردم...«

شه؟ هيچ از خودتون پرسيديد چرا بعد آكس  شه جنگ رو برد، مي كرديد، اما با خون دماغ كردن نمي«راب گفت: 
 »دونيد براي تهديد لنيسپورت يا كسترلي راك نيروي كافي نداشتم. مونديم؟ ميكراس اين همه تو غرب 

  »چطور مگه... قلعه هاي ديگه بودن... طال، گاو...«
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  »دايي، من مي خواستم لرد تايوين به غرب بياد.«شد.  راب باورش نمي» فكر مي كنيد به خاطر غارت مونديم؟«

يه  ترش پياده بود. نقشه كشيده بوديم لرد تايوين رو به قشون لنيستر بيشما همه سواره بوديم. «سر بريندن گفت: 
دفاعي  ي طال حالت روي جاده تعقيب و گريز حسابي در امتداد ساحل بكشونيم، بعدش به پشت سرش بخزيم كه روبه

خيلي به  ط زمينجا يه موضع نيرومند پيدا كرده بودند كه اگه بهمون حمله مي كرد، شراي هاي من اون بگيريم. گشتي
حضورش واجب  كرد، تو غرب هزار فرسنگ دورتر از جايي كه نفع ما مي شد و تلفات سنگيني مي داد. اما اگه حمله نمي

  »كرديم. تغذيه مي هاي ما تغذيه كنه، ما از مال اون كه اون از زمين افتاد. تمام اين مدت، به جاي اين بود گير مي

ي خونين از شر جافري،  يورش ببره. شايد ما رو با يه ضربه قدمگاه پادشاهبه لرد استنيس قصد داشت «راب گفت: 
 »كرد. بعدش شايد مي تونستيم صلح كنيم. ملكه و جن خالص مي

 »اصالً به من نگفتيد.«اش نگاهي انداخت.  ادمور به عمو و سپس خواهرزاده

 »تونستيد بفهميد؟بهتون گفتم ريورران رو نگه داريد. كجاي اين دستور رو ن«راب گفت: 

وقتي جلوي لرد تايوين رو تو رد فورك گرفتيد، اون قدر معطلش كرديد كه سوارها از بيتربريج با «بلك فيش گفت: 
هاي بلك واتر به ماتيس روون و  خبر اتفاقات شرق بهش برسن. لرد تايوين فوراً قشونش رو برگردوند، نزديك سرچشمه

روي كرد، جايي كه ميس تايرل و دو تا از پسرهاش با  به آبشارهاي تامبلر پيش رندل تارلي ملحق شد و بدون استراحت
ي نيم روز از شهر از قايق پياده  ها منتظر بودند. سواره به پايين رودخونه رفتند، به فاصله قشون نيرومند و ناوگاني از قايق

 »شدند و استنيس رو از پشت غافلگير كردن.

ن طور كه در بيتربريج ديده بود به خاطر داشت. هزاران رز طاليي كه با باد تكان كتلين دربار پادشاه رنلي را آ
ها با كتان خوني كه دور  ي گل ي ملكه مارجري، برادرش شواليه خوردند، لبخند خجول و حرف زدن آهسته مي

هايي  در جنگ رل باشه؟شد مارجري تاي پسرم، اگه قرار بود به آغوش زني بيفتي، چرا نميهايش پيچيده شده بود.  شقيقه
ويند از بوي مارجري خوشش مي  و شايد گري داد. گاردن همه چيز را تغيير مي رو بود، ثروت و قدرت هاي كه هنوز پيش

 اومد. 
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هيچ قصد نداشتم... هيچ؛ راب، بايد اجازه بدي جبران كنم. تو نبرد بعدي پيشقراول «ادمور ناخوش به نظر مي رسيد. 
 »رو رهبري مي كنم!

 به خاطر جبران، برادر؟ يا به خاطر افتخار؟كتلين با خودش فكر كرد: 

جنگ بعدي، خب، خيلي زود پيش مياد. وقتي جافري ازدواج بكنه، لنيسترها يه بار ديگه عليه ما وارد «راب گفت: 
باشم بجنگم؛  ها هم مجبور شن، شك ندارم، و اين بار تايرل ها در كنارشون حركت ميكنن. و ممكنه با فري ميدان مي

 »هاش رو... اگه والدر سياه حرف

ي پدرت نشسته، اين  مادامي كه تيان گريجوي با دست آلوده به خون برادرهات روي اريكه«كتلين به پسرش گفت: 
ها  ات دفاع از مردم خودته، وينترفل رو پس بگير و تيان رو تو قفس كالغ هاي ديگه بايد صبر كنن. اولين وظيفه دشمن

فهمن كه اصالً پادشاهي واقعي  كن كه يواش بميره. يا اون تاج رو براي هميشه كنار بذار راب، چون همه ميآويزون 
 »نيستي.

وقتي بهم گفتن «ها بود كسي جرئت نكرده چنين رك با او صحبت كند.  شد فهميد كه مدت از طرز نگاه راب مي
خواستم برن و  مي«ش مشخص بود كه دنبال توجيه است. از لحن» خواستم فوراً به شمال برم. وينترفل سقوط كرده، مي

 »دونستم... ديدم كه تيان آسيب جدي بهشون بزنه. اگه مي ريكان رو آزاد كنم، اما فكر كردم... هيچ تو خواب هم نمي

 »براي اما و اگر دير شده، براي نجات دادن هم دير شده. تنها چيزي كه مونده انتقامه.«كتلين گفت: 

طبق آخرين خبري كه از شمال داشتيم، سر رودريك نيروي اهالي آهن رو نزديك تارنز اسكوور شكست «راب گفت: 
كرد كه وينترفل رو پس بگيره. تا حاال شايد انجامش داده باشه. خيلي وقته  داده. داشت تو كسل سروين قشون جمع مي

هاي خودشون  لردهاي رودخانه بخوام كه رعيتتونم از  شه؟ نمي كه خبري نبوده. و اگه به شمال برم، ترايدنت چي مي
 »رو رها كنن.

 »ها پس بگير. نه، بذار كه خودشون از مردم خودشون دفاع كنن و شمال رو با شمالي«كتلين گفت: 
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ها  ها رو به شمال ببريد؟ اهالي آهن به درياي مغرب مسلطن. گريجوي چطور قراره شمالي«برادرش ادمور پرسيد: 
روي به سمتش ديوانگيه. ممكنه  دستشونه. هيچ ارتشي تا حاال موت كيلن رو از جنوب نگرفته. حتي پيشكيلن هم  موت

 »هاي عصباني پشت سرمون. ي بين مرداب گير بيفتيم، طوري كه اهالي آهن مقابلمون باشن و فري تو جاده

داريم، هرچند كم باشه. بدون اونا ها رو دوباره به دست بياريم. با اونا هنوز شانس موفقيت  بايد فري«راب گفت: 
خواد بدم... عذرخواهي، افتخار، زمين، طال... بايديه چيزي باشه كه  بينم. حاضرم به لرد والدر هر چي مي اميدي نمي

 »غرورش رو تسكين بده...

  »يه چيز نه، يه كس.«كتلين گفت: 
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  15فصل 
  جان

 Miss Whoمترجم: 

 ويرايش و تنظيم: م.م.استارك

  

نشستند و در ميانِ ريش و موي  دانه هاي برف بر صورت عريضِ تورموند مي »ي كافي برات بزرگ هست؟ به اندازه«
 شدند.  او ذوب مي

چيز شگفتي از جا پريد،  جان از وحشت چنين 1كردند. اسب ميها دو به دو عبور  ها به آرامي سوار بر ماموت غول
صدا به نمايش  هايي كه در غرشي بي هاست يا سوارانشان. حتي گوست با دندان خاطر ماموت گرچه مشخص نبود كه به

تر  يشتر و تعدادشان بسيار ب ها خيلي بزرگ ي بزرگي داشت اما ماموت گذاشته بود، قدمي به عقب برداشت. دايرولف جثه
 بود. 

دست گرفت و آن آرام نگاه داشت، به اين ترتيب توانست شمارش را شروع كند. شمارش  جان كنترل اسب را به
شدند. از پنجاه رد  پيچيد، ظاهر مي واتر مي كشان و مه رقيقي كه در امتداد رودخانه ميلك هايي كه از ميانِ برف زوزه غول

                                           

1  Garron- نوعي اسب كوچك اسكاتلندى و ايرلندى 
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مهم نبود چه تعدادي  بايد صدها عدد باشند.شده بود كه تورموند چيزي گفت و باعث شد شمارش از دستش خارج شود. 
  آيند.  چنان مي رسيد هم تا آن موقع رد شده بودند، به نظر مي

مشيرهايي كردند، با ش هايي عظيم زندگي مي جثه بودند كه در قلعه هايي بزرگ ها انسان ي پير، غول هاي ننه در قصه
ها چيز  ها پنهان شود. اما اين توانست در آن پوشيدند كه يك پسربچه مي هايي مي جنگيدند و چكمه بسيار بزرگ مي

راندند. نشسته، سخت بود بفهمد واقعا  هايي كه مي تر شبيه خرس بودند تا انسان، و به پرمويي ماموت ديگري بودند. بيش
دارشان  هاي زاويه ممكن بود سينه تر. شايدم چهارده ولي نه بيش 1يا دوازده فوت دهاي دارند. جان فكر كرد:  چه اندازه

شان به نظر يك و نيم برابر  تنه اما بازوانشان بيش از حد بلند و آويزان و پايين براي چنين موجوداتي قابل قبول باشد
اي به پا نداشتند. كف  ت بودند و هيچ چكمهها ولي بسيار كلف تر از دست هاي پا كوتاه شان بود. ساق تر از باال تنه پهن

شان مستقيم از بين  پايشان عريض و پهن، سخت و پينه بسته و سياه بود. گردن نداشتند و سرهاي بزرگ و سنگين
تر از يك مهره  هاي شانه بيرون زده بود و صورتشان تخت و خشن بود. چشمان موش مانند ريزشان كه بزرگ استخوان

كه  تر از اين كشيدند و بيش شان گم شده بود، پي در پي خرناس مي هاي گوشت سخت صورت ن چيننبود، تقريباً بي
  كشيدند. چيزي ببينند بو مي

اي تمام بدنشان را پوشانده بود  موي پرپشت و ژوليده اين موي بدنشونه. جان فهميدهيچ پوست و خزي نپوشيدند، 
رسيد خفه كننده بود، ولي شايد هم  ها به مشام مي شد. بويي كه از آن مي تر پشت تر و در باال كم كمر ضخيم  كه در پايين
جان به دنبالِ شمشيرهاي بزرگ  ها را از زمين بيدار كرد. در شيپور زمستان دميد و غول 2وجورامونها بود.  بوي ماموت

ها هنوز  و بعضيتان خشكيده بودند  هاي بزرگ درخت ترشان فقط شاخه ده فوتي گشت اما فقط چماق ديد. بيش
هايي  ها متصل شده بودند تا چماق هاي كروي به انتهاي چماق هاي شكسته را برخود داشتند. تعداد كمي سنگ شاخه

  ها را به خواب فرو ببرد. تواند دوباره آن كرد كه آيا شيپور مي اي نمي بزرگ بسازند. ولي شعر هيچ اشاره

                                           

  متر است.سانتي 48/30هر فوت معادل    1
2 Joramun - جورامون پادشاه آن سوي ديوار كه براساس افسانه ها در شيپور زمستان دميد و غول ها را از زيرزمين بيدار كرد. همچنين او پادشاهي شب و 

  جنوب را سرنگون كرد.
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هايي  كرد. موي بدنش خاكستري با رگه رسيد، جلوتر از بقيه حركت مي ها كه پيرتر از سايرين به نظر مي يكي از غول
تر و همانند سوارش مويي سفيد و خاكستري داشت. هنگام  سفيدرنگ بود و ماموتي كه بر آن سوار بود از بقيه بزرگ

هاي غول بازشد تا عبور او تورموند چيزي را با فرياد به او گفت، كلماتي خشن و تند به زباني كه جان نمي فهميد. لب 
هاي بزرگ مربعي را آشكار كند، صدايي كه نيمي غرش و نيمي آروغ بود از دهانش خارج شد، پس از  دهاني پر از دندان

چند لحظه جان فهميد غول در حال خنديدن است. ماموت سر سنگين خود را براي احترام به آن دو كمي حركت داد. در 
كرد عاج بزرگش از باالي سر جان عبور كرد و رد پاهايي بزرگ در گلِ صاف  ت ميحالي كه حيوان عظيم آرام آرام حرك

  ي كناره رودخانه به جا گذاشت. غول به همان زبانِ خشني كه تورموند صحبت كرده بود چيزي فرياد زد. و برف تازه

  »پادشاهشون بود؟«جان پرسيد: 

هاي بزرگ درياي خاكستري هم شاه ندارند.  و وال 1هاي برفي ها وخرس ها شاه ندارند، نه تنها اونا بلكه ماموت غول«

دونم كه  توني جلوش زانو بزني، اون اهميتي نميده. مي . اگه بخواي مي"ماگ قدرتمند"بود،  "2وِگ دو تون مار  ماگ"اون 
كه پاشو روت  اون زانوهاي عشقِ خم شدنت بايد براي تعظيم جلوي يه پادشاه به خارش افتاده باشه. فقط مواظب باش

  »ها بينايي ضعيفي دارند. ممكنه كالغ كوچولويي كه جلوي پاش خم شده رو نبينه. نذاره. غول

  »تو چي بهش گفتي؟ اون زبان كهن بود؟«

كه پدرش  جز اين كشيد؟ خيلي به هم شبيه بودند، به آره، ازش پرسيدم كه اون پدرش بود كه داشت به چنگال مي«
  »داد. بوي بهتري مي

  »ون بهت چي گفت؟و ا«

                                           

snow bear 1- زندگي مي كنند.هاي قطبي كه در آن سوي ديوار هاي بزرگ سفيد رنگ و تقريبا شبيه به خرسخرس  
2 Mag Mar Tun Doh Weg, Mag the Mighty 
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هاي صورتي داره كنارم سواري  ازم پرسيد كه اون دخترمه كه با گونه«دنداني زد.  تورموند تندرمشت لبخند بي
احتماالً قبل از اين هيچ وقت مرد بدون «هايش تكاند و سر اسبش را چرخاند.  مرد وحشي برف را از شانه» كنه؟ مي

  »شه. يم. منس اگه من رو جايي كه قراره باشم پيدا نكنه اوقاتش تلخ ميخوايم برگرد ريش نديده بوده. بيا، مي

كرد. از  هايش سنگيني مي جان برگشت و به دنبال تورموند به سمت ابتداي ستون رفت. رداي جديدش روي شانه
يده بود. اين ها از طرف پشمينش آن را پوش دارگوسفند ساخته شده بود و بنا به پيشنهاد وحشي پوست شسته نشده و پشم

ها هم گرم و نرم بود ولي او رداي سياهش را هم تا شده زير  داشت و شب به خوبي او را از برف در امان نگاه مي
گوست آرام و در » ؟1اين درسته كه تو يه غول روكشتي«اش نگاه داشته بود. در حين سواري از تورموند پرسيد:  زين

 گذاشت. هاي تازه باريده باقي مي را روي برف هايش آمد و جاي پنجه سكوت در كنارشان مي

ي پسرا احمق.  چه پسر بودم و به اندازه كني؟ زمستون بود و من يه نيم حاال چرا به مرد قدرتمندي مثل من شك مي«
هاي كوچيك مثل  خيلي دور شده بودم و اسبم هم مرده بود و بعد گرفتارِ طوفان شدم. يه طوفانِ واقعي نه گردوخاك

زنم. پس براي خودم يه غول به خواب رفته پيدا  اها! مي دونستم كه قبل از فروكش كردن طوفان از سرما يخ مياين. ه
كشت. بدترين  كرد ولي بوش تقريباً داشت منو مي كردم و شكمش رو باز كردم و خزيدم توش. گرچه به خوبي گرمم مي

دش گرفت. سه ماه تمام بهم شير داد تا تونستم از قسمتش اين بود كه وقتي بهار از خواب پا شد من رو جاي نوزا
  »شه. ها تنگ مي ي شيرِ غول هايي دلم براي مزه دستش فرار كنم. هاها! ولي يه وقت

  »تونستي كشته باشيش. اگه ازت پرستاري كرده پس نمي«

كُش خيلي  غولترين حقيقتش اينه كه تورموند  هرگز اين كار رو نكردم. ولي حاال جايي پخشش نكن. صادقانه«
  .»2تر از تورموند بچه غوله آهنگ خوش

                                           

 )Giantsbaneاشاره به لقب ديگر تورموند، غولكُش (  1

2  Giantsbabe 
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هاتو چه جوري به دست آوردي؟ منس تو رو شيپور زن صدا كرد، نه؟ اربابِ  پس بقيه القاب و اسم«جان پرسيد: 
خواست در مورد لقب شيپور زن بداند اما جرات  در اصل مي» ها، و پدر لشكرها؟ عسلِ تاالر سرخ، شوهرِ خرس شرابِ
اين چيزي بود كه باعث اومدن . ها را از زمين بيدار كرد و جورامون در شيپور زمستان دميد و غولواضح بپرسد. نكرد 
  هاشون شد؟ يعني منس شيپور جورامون رو پيدا كرده و به تورموند تندرمشت داده كه توش بدمه؟ ها و ماموت غول

ار برات يه قصه تعريف كنم. تو يه زمستون ديگه، حتي قدر كنجكاوند؟ خوب بذ ها اين ي كالغ همه«تورموند پرسيد. 
ي  هاي برف به بزرگي كله باريد و دونه سردتر از اون زمستوني كه من توي شكم اون غول گذروندم، شب و روز برف مي

ي تاالر قدر برف باريده بود كه تمام روستا توي برف نيمه مدفون شده بود. من تو هاي ريز. اون تو بود، نه مثل اين دونه
تر به زني  خوردم بيش تر مي سرخم بودم، همدمم يه بشكه شراب عسل بود و كاري هم نداشتم جز نوشيدن. هرقدر بيش

هايي كه تا حاال ديدي. بدخلق  ترين پستون كرد، يه زن خوب و قوي با بزرگ كردم كه همون نزديكي زندگي مي فكر مي
  »وي اوج زمستون يه مرد به گرما احتياج داره.تونست گرم هم باشه و ت بود ولي آخ كه اون مي

شد  تر مي كردم اون عضوم سفت تر فكر مي كردم و هرچي بيش تر بهش فكر مي شدم بيش تر مست مي هرچي بيش«
ي پشمي دور  تونستم تحمل كنم. منِ احمق خودم رو از سر تا پا توي خز پوشوندم و يه پارچه تا جايي كه ديگه نمي

قدر شديد بود كه يكي دوبار منو دور خودم چرخوند و باد مستقيم  رفتم تا اون زن رو پيدا كنم. برف اينصورتم پيچيدم و 
  »كرد. اما باالخره بهش رسيدم، اونم مثل من كامل پوشيده بود. هامو منجمد مي خورد و استخون به صورتم مي

تونستم بكنم اين بود كه  ا كاري كه ميزنه اخالقِ وحشتناكي داشت و وقتي خواستم بگيرمش حسابي جنگيد. تنه«
تر  اومد هم جذاب ببرمش خونه و از توي اون خزها درش بيارم، ولي وقتي درش آوردم، واي، از اون چيزي كه يادم مي

بود، اوقات واقعاً خوشي رو گذرونديم و بعدش من خوابم برد. صبح روز بعد وقتي بيدار شدم برف بند اومده بود و 
درخشيد ولي من براي لذت بردن از اين هوا، حال و روز خوشي نداشتم. تماماً زخمي و داغون  ت ميخورشيد هم داش

جا كف زمين پوست زن يا همون خرس افتاده بود. خيلي زود مردم ِآزاد  بودم و نصف ماملَم هم كنده شده بود و اون
گفتن كه تو جنگل ديده شده  ت سرش ميتر پش ي ديدن اين خرسِ بي مو و يه جفت توله عجيب هايي درباره قصه
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بخش  تونستم دوباره پيداش كنم. خوابيدن با اون لذت كاش مي«تورموند روي ران گوشتالويش كوبيد. » بودن. هاها!
  »گم. هيچ وقت يه زن همچين مبارزه و پسرهاي قدرتمندي بهم نداده بود. بود. اون خرسو مي

  »جات رو بريد. خواي چيكار كني؟ گفتي كه اون اون اگر پيدا بشه مي«جان لبخند زنان پرسيد: 

ايه. حاال در مورد تو... اين درسته كه وقتي  فقط نصفش و نصف مال من دوبرابر مال هر مرد ديگه«تورموند غريد: 
  »تون رو مي برن؟ جا خوان ببرنتون به ديوار اون مي

  »نه«جان كه بهش توهين شده بود گفت: 

وگرنه تو چرا بايد ييگريت رو رد كني؟ به نظر من بعيده كه اون باهات بجنگه. مثل روز  ولي به نظر من كه درسته«
  »خواد باهات بخوابه روشنه كه دختره مي

شروع به تماشاي بارش رسه نصف گروه هم ازش باخبرن.  زيادي واضح و روشنه. به نظر ميجان با خودش فكر كرد 
. پس چرا من يكي از نگهباناي شبمبود نبيند. به خود يادآوري كرد، برف كرد تا تورموند صورتش را كه قرمز شده 

  ي خجالتي را داشت؟ احساس يك دوشيزه

شرت  طور. منس ريدر از بدگماني رتل ها را هم همين تر شب گذراند و بيش تر روزهايش را در كنار ييگريت مي او بيش

رداي پوست گوسفند به او پيشنهاد كرد كه شايد جان بخواهد  اطالع نبود، پس بعد از اهداي ، بي"1كالغِ ياغي"به اين 
كش ملحق شود. جان با خوشحالي قبول كرد، و فرداي همان روز صبح زود ييگريت و  به جايش به دسته تورموند غول

د كنار مردم آزا«شرت را ترك كردند و به تورموند ملحق شدند. دختر به او گفته بود:  هم دسته رتل 2بلند ريك نيزه
  » ي استخوان مونديم. رونن، ما بيش از حد با اين كيسه هركس كه بخوان اسب مي

انداخت.  كردند، چه او كنار آتش بود يا دور از آن، ييگريت پوستينِ خوابش را كنار بستر او مي هر شب وقتي اتراق مي
ي او بود و در آغوشش خوابيده بود، ديد.   بار كه جان از خواب بيدار شد ييگريت را در حالي كه باوزانش دور سينه يك

                                           

1  Crow-come-over - .لقبي براي جان بين مردم آزاد استفاده مي شود  
2  Longspear Ryk 
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هايش را نديده بگيرد.  كرد فشار بين ران زمان زيادي به صداي نفس كشيدن دختر در حال خواب گوش داد و سعي 
شدند، ولي او شك داشت كه گرما تنها چيزي باشد كه  تكاورها اغلب بخاطرگرم شدن، پوستين را با هم شريك مي

هايي از  ي پير قصه بعد از آن، سعي كرد از گوست براي دور نگاه داشتن دختر استفاده كند. ننه ييگريت در پي آن بود.
خوابيدند، ولي او  نقل مي كرد كه براي حفظ شرافت با هم در يك تخت با شمشيري در بينشان مي ها و بانوانشان شواليه

  شود.  تفاده ميفكر كرد كه اين اولين بار است كه از يك دايرولف به جاي شمشير اس

كرد. روز قبل جان اشتباه كرد و آرزويش براي يك حمام با آب گرم را به زبان  با اين وجود ييگريت هنوز مقاومت مي
سرد بهتره، اگه كسي رو داشته باشي كه بعدش گرمت كنه. رودخانه فقط نصفش يخ بسته، «آورد. ييگريت دردم گفت: 

  »برو.

  »ميرم؟خواي از سرما ب مي«جان خنديد: 

  »پرم توي آب تا بهت ثابت كنم. كشتت. منم باهات مي ترسن؟ يه ذره يخ نمي ها از چيزاي كوچيك مي ي كالغ همه«

  »هاي خيس كه روي پوستمون يخ زده، سواري كنيم؟ ي روز رو با لباس و بقيه«

  »ري توي آب. دوني. تو كه با لباس نمي جان اسنو، تو هيچي نمي«

درست در همان زمان فرياد تورموند تندرمشت را شنيد كه » رم توي آب به هرحال من نمي«جان با سرسختي گفت: 
  زد. (گرچه او صدا نزده بود، ولي اهميتي نداشت). صدايش مي

شد  ياب بود و گفته مي ها ييگريت به خاطر موهايش بسيار زيبا بود، موي قرمز درميان مردم آزاد كم در نگاه وحشي
يمني  شد. ممكن بود او خوش اند، چيزي كه خوش اقبالي محسوب مي ي آتش بوسيده شده وسيلهصاحبان موي سرخ به 

داشته باشد و موهايش هم مطمئناً قرمز بود؛ ولي موهاي ييگريت چنان ژوليده و درهم بودند كه جان وسوسه شده بود 
  ها را در ابتداي تغيير هر فصل شانه كند.  از او بخواهد دست كم آن
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ها را  رسيد. ييگريت صورت گرد دهاتي نست در دربار يك لرد دخترك چيزي بيش از معمولي به نظر نمياو مي دا
ي زيادي داشتند. جان متوجه  هايش از هم فاصله هايش كمي كج بودند و چشم داشت و بيني پهن و سرباال، دندان

وي ييگريت بود. گرچه اخيراً متوجه موارد ها در همان اولين ديدار شده بود، همان هنگام كه خنجرش بر گل ي اين همه
آمدند و شايد چشمانش خيلي از هم  هاي كجش ديگر چندان به نظر نمي خنديد دندان ديگري هم شده بود. وقتي مي

ترين چشماني بود كه او تاكنون ديده بود. گاهي با  خاكستري زيبايي داشتند و از سر زنده-فاصله داشتند ولي رنگ آبي
آورد. و گاهي هم كنار آتشِ غذا وقتي پاهايش را در سينه  خواند كه جان را به هيجان مي داري آواز مي خَسصداي زيرِ 
زد... خوب، اين  كرد و فقط لبخند مي شد و به او نگاه مي هاي آتش در گيسوان سرخش منعكس مي كرد و شراره جمع مي

  داشت. هم چيزي را به جنبش و هيجان وامي

هبانان شب بود، او سوگند خورده بود. من همسري اختيار نخواهم كرد، زميني مالك نخواهم شد و ولي او يكي از نگ
توانست  گاه خدايانِ پدرش. نمي گفته بود. در پيش 1درخت رودبندپدر فرزندي نخواهم شد. او اين كلمات را در جلوي 

  ها بازگو كند. توانست دليلِ مقاومتش را براي تورموند مشت آهنين، پدر خرس پيمانش را بشكند ... و نمي

طور كه از كنار بيست ماموت ديگر گذشتند از او پرسيد. به جاي  تورموند اين را همين» از دختره خوشت نمياد؟«
  ها بودند.  هاي بلند چوبي سوار بر ماموت هايي نشسته بر برجك ها، وحشي غول

  »من هنوز براي ازدواج خيلي جوونم.« چي مي تونم بگم كه باور كنه؟» نه، اما من ... «

خوابه ازدواج  كي از ازدواج صحبت كرد؟ در جنوب يه مرد بايد با هر دختري كه مي«تورموند خنديد. » ازدواج؟«
  »كنه؟

                                           

Weirwood 1 - تر ها سفيد است، در روزگاران كهن روي بيشي آن قرمز خوني رنگ و چوب آنشيره پر اين درخت و همچنيندرخت رودبند. برگ هاي پنج
شود چشمان درخت قرمز به نظر برسند. انسان هاي نخستين ي جمع شده باعث مياي تراشيده شده. در بعضي موارد شيرهاين درختان توسط فرزندان جنگل چهره

دادند و مجموعه را جنگل خدايان د به وجود آورده و يك درخت رودبند را به عنوان درخت قلب در آن جاي ميي خومجموعه اي از درختان را در قلعه يا دهكده
 توان دروغ گفت.گاه درخت رودبند نميشود در پيشناميدند. گفته ميمي
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خواست منو بكشه اون از من دفاع  شرت مي وقتي رتل«ست حس كند كه دوباره دارد قرمز مي شود. جان مي توان
  »كنم. كرد. من اونو بي آبرو نمي

  »آبرويي هست وقتي تو باهاش بخوابي؟ تو االن يك مرد آزادي و ييگريت هم يك زنِ آزاده. چه بي«

  »من ممكنه اونو صاحب بچه كنم.«

اين طور بشه. يه پسر قوي يا يه دخترِ سرزنده و خندون كه آتش بوسيدتش، خوب ضرر اين آره، منم اميدوارم «
  »كجاست؟

  »شه. پسر ... يعني بچه يه حرومزاده مي«براي چند لحظه كلمات او را لو دادند. 

  »خورن؟ تر از بقيه شكست مي شن يا بيش تر مريض مي هان؟ يا بيش ي بچه تر از بقيه حرومزاده ها ضعيف«

  »نه، اما ... «

تو خودت حرومزاده به دنيا اومدي. و ييگريت هم اگه بچه نخواد ميره پيش چند تا جادوگر جنگل و يه فنجون چاي «
  »نوشه. وقت تخمك گذاري تو دخول نمي كني ماه مي

  »شم. من پدر يه حرومزاده نمي«

خواستي چرا  هستيد. اگر دختره رو نميهايي  ها چه احمق شما عشقِ تعظيم«تورموند سر پر مويش را تكان داد. 
  »دزديديش؟

  »دزديدن؟ من هيچ وقت... «

  »تو اين كارو كردي. تو دو نفري كه با اون بودن رو كشتي و اونو نگه داشتي. به اين كار چي ميگي؟«تورموند گفت: 

  ».من اونو به عنوان زنداني نگه داشتم«
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  ».تو مجبورش كردي تسليمت بشه«

  ».خورم كه هرگز بهش دستم نزدمورموند من قسم ميت ... آره، اما«

  تو مطمئني اون« :كند و گفت هايش را به حالتي باال انداخت كه يعني دليل اين حماقت را درك نمي تورموند شانه
خواي براي خودت يه خرس ماده پيدا كن. اگه يه  عضوت رو نبريدن؟ خوب تو االن يه مرد آزادي و اگه دختره رو نمي

  »توني پيداش كني. خواي بشاشي و نمي شه، تا يه روز كه مي تر مي جاش استفاده نكنه، كوچيك و كوچيك مرد از اون

. كردند كه در هفت پادشاهي به ندرت به قبايل آزاد به چشم انسان نگاه ميجان هيچ جوابي نداشت. تعجبي نداشت 
كنن، عين حيووناي  حساب دزدي مي اونا هيچ قانوني ندارن، هيچ احترامي و نه حتي رفتارِ درستي. از هم ديگه بي

با اين مزاده كنن. هاي حرو دن به جاي ازدواج تجاوز كنن و دنيا رو پر از بچه كنن و ترجيح مي گيري مي وحشي جفت
و بلند،  طور با نيزه ي دروغ و چاخان، ارتباط برقرار مي كرد. و همين كش، اين مجموعه وجود او داشت با تورموند غول
  ي اون فكر كنم. ييگريت ... نه من نبايد درباره

توانستند  كه مي 1شرت و ويپر راندند. مرداني مثل رتل بلند مي ها هم در كنار تورموند و نيزه هاي ديگري از وحشي دسته
هايي شبيه  اي شكل با گونه هم بود، زني چاق و بشكه 2سگه تكه كنند و به سيخ بكشند. هارما كله دفعتاً آدم را تكه

كشت تا براي بيرقش سري تازه درست كند.  ها متنفر بود و هر دو هفته يك سگ مي هاي گوشت سفيد كه از سگ تكه
، 4پوسته كردند تا يك ارباب؛ وارامير شش تر به چشم خدا به او نگاه مي ، كه مردمش بيش3نث مگنارگوش؛  استاير بي

رسيد و سه  ايستاد بلندايش به سيزده فوت مي اندام كه مركبش يك خرس برفي وحشي بود كه وقتي مي مردي كوچك
با او برخورد داشت و همان  كردند. جان فقط يك بار همه جا او و خرسش را همراهي مي 5ي سايه گرگ و يك گربه

                                           

1 weeper 
2 Harma Dogshead 

3  earless Styr, Magnar of Thenn - ر در زبان كهن به معني ارباب است.اي در شمال ديوار و ماگناثن منطقه  
4  Varamyr Sixskins - تواند در قالب شش نوع حيوان برود.كه او مياشاره به وارگ بودن وارامير و اين  
5  Shadow cat - .نوعي گربه سان كه در سرزمين آن سوي ديوار يافت مي شود  
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ي آن مرد، مو بر تنش سيخ كرده بود. حتي موي پشت گردن گوست هم از ديدن  يك بار هم كافي بود. يك نگاه ساده
  ي سياه و سفيد سيخ شده بود.  ي كشيده خرس و گربه

فنگز و حتي  پنهان فراستهاي  ترين نقاط جنگل اشباح، از دره تر از وارامير؛ مردمي از شمالي و اشخاصي حتي ترسناك
هايي از جنس استخوان شيرماهي كه توسط  تر. مردمي از ساحل منجمد، سوار بر سورتمه هايي ناشناخته از مكان

شد با گوشت انسان ضيافت  ي يخي كه گفته مي هاي مخوف رودخانه شد؛ قبيله هاي وحشي كشيده مي هاي سگ دسته
آميزي شده بود. جان با چشمان خودش  هاي آبي و بنفش و سبز رنگ رنگهايشان به  گيرند؛ غارنشينان كه صورت مي
رفتند. هنوز اثري از  را ديده بود كه با پاهايي برهنه و به سختي چرم ِدباغي شده در كنار گروه يورتمه مي 1پاها شاخ

  ي را به عنوان شام خورده بود.نديده بود ولي با شناختي كه ازتورموند داشت احتماالً تعداد 3ها يا گرامپكين 2ها اسنارك

ترشان حتي يك  ها در تمام عمرشان چشمشان به ديوار نيفتاده و بيش جان به اين نتيجه رسيد كه نصف سپاه وحشي
كرد، حتي به آن زبان  فهميدند. اين اهميتي نداشت. منس ريدر به زبان كهن صحبت مي كلمه هم از زبان مشترك نمي

  كرد.  نواخت و شب را با موسيقي وحشي غريبي پر مي خواند، بربط مي آواز مي

اي  منطقه مگنارسفيد يك قبيله يا  هاي زيادي را صرف گردآوردي اين سپاه كُند و عظيم كرده بود، با گيس منس سال
 ديگر صحبت كرده بود، روستايي را با كلماتي شيرين تصاحب كرده بود و ديگري را با يك آواز و در سومي با برندگيِِ

، مردانِ شيرماهي از ساحل منجمد 4ها و شَبرووان پا ها، شاخ سگي و ارباب استخوان شمشير. با ايجاد صلح بين هارما كله
اي بزرگ به هم بسته بود و آن را به  ي بزرگ يخي. صدها خنجر متفاوت را به شكل تك نيزه خوار رودخانه و قبايل آدم

نه تاج داشت و نه عصاي فرمانروايي، و نه ردايي از ابريشم و مخمل، ولي  سوي قلبِ هفت پادشاهي نشانه رفته بود. او
  براي جان مثل روز روشن بود كه منس ريدر فراتر از يك نام، يك پادشاه بود.

                                           

1  Hornfoot-  .پا سفت يا محكم، دسته اي از مردم آزاد  
2  Snark-  موجوداتي نيمه افسانه اي  
3  Grumpkin -  موجوداتي نيمه افسانه اي  

4  Nightrunners 
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كنارشون  "ها ملحق شده بود. تكاور شب قبل از مرگش به او گفته بود:  دست به وحشي جان به فرمان كورينِ تك
ها، چيز زيادي دستگيرش نشده بود.  ي ديدن ولي با همه ."ذا بخور، همراهشون بجنگ و ببينسواري كن، باهاشون غ

ها در جستجوي اسلحه، نيرو يا نوعي قدرت جادويي براي شكستن ديوار به برهوت  دست در اين بود كه وحشي ظن تك
زد و نه به  ان در خصوصش حرف ميفنگس رفته اند ... ولي اگر هم چنين چيزي را يافته بودند، نه كسي عي سرد فراست

ساخت. از شب اول او  هاي جنگيش را برمال مي ها و تاكتيك دادند و نه منس ريدر هيچ يك از نقشه جان نشانش مي
  ي دور ديده بود.  ديگر منس را به ندرت و تنها از فاصله

چ افتخاري هم در اين نوع كشتن انداز جذابي براي جان نداشت؛ هي چشمكشم. گرچه  اگر مجبور بشم اون مرد رو مي
ها به ديوار نفوذ كنند و  توانست اجازه دهد وحشي وجود نداشت و اين به معني مرگ خودش هم بود. ولي او هنوز نمي

و يا حتي نك را تهديد كنند. براي هشت هزار سال  4استوني شورو  3، بندرگاه سپيد2و ريلز 1وينترفل و جنوب، بارولَند
مردانِ خاندان استارك براي حفاظت مردمشان در مقابل چنين غارتگران و دزداني زندگي و مرگ خود را فدا كرده بودند 

تند، . به عالوه برن و ريكان هنوز در وينترفل هسهاي او هم جاري بود ... حرامزاده يا غير حرامزاده همان خون در رگ
ي آهنگري و گيج كنار تنورش ...  دوني، ميكن كنارِ كوره ي پير، فارلن مسئول سگ استاد لوين، سر رودريك، ننه

اگر جان مجبور بود، كسي را كه تا حدودي تحسينش شناسم، هركسي كه تا حاال دوستش داشتم.  هركسي كه من مي
بريده  ثنِ گوش مگنارسگي و  و هارما كله شرت رتلاز تسلط داشت را بكشد، تا ديگران را  كرد و تقريباً دوستش مي مي

  داد. نجات دهد، اين همان كاري بود كه انجامش مي

كرد تا او را از انجام اين كار ناخوشايند معاف كنند. آن گروه بزرگ  با اين وجود به درگاه خدايان پدرش دعا مي
ارزش به كندي حركت مي كرد. و بارش برف حركت آن را  كم هاي كوچك ها و گنج ي احشام و بچه خاطر وجود گله به

ي  ي تپه عبور كرده بودند و در امتداد ساحل غربي رودخانه تر گروه از دامنه كندتر هم كرده بود. حاال ديگر بيش

                                           

1  barrowlands 
2  Rills 
3  White Harbor 
4  Stony Shore 
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واتر همانند عسل در يك صبح سرد زمستان روان شده بودند و مسير رودخانه به سوي قلب جنگل اشباح را طي  ميلك
  كردند. مي

شود. اقامتگاه سيصد  ها پديدار مي از باالي درخت 1هاي نخستين دانست جايي كمي جلوتر، مشت انسان و جان مي
هاي ديگري را نيز  بان دست ديده پوش از نگهبانان شب، مسلح، سوار و منتظر. خرس پير عالوه بر تك برادر سياه

آمد خبر  ها پايين مي وود تابحال برگشته بودند و از چيزي كه از كوه مالفرستاده بود و قطعاً جارمن باكوِل يا تورِن اس
  داده بودند. 

روي كرده. به كم بودن تعداد افرادش لعنتي  مورمونت فرار نمي كنه، اون خيلي پيره و خيلي پيشجان فكر كرد. 
ه گروهي از سواران با رداهاي ديد ك شنيد و مي به زودي يك روز صداي شيپور جنگ را ميكنه.  فرسته و حمله مي مي

تازند. مطمئناً اميدي نبود كه سيصد مرد  هاي سرد در دستشان به سمت او مي دارد و با تيغ سياهي كه پشتشان موج برمي
، فقط كرد كه نيازي هم باشد. نيازي نبود هزاران نفر را بكشد صدها برابر تعداد خودشان را بكشند، ولي جان فكر نمي

  داره. نها دليليه كه كنار هم نگهشون مييك نفر. منس ت

نظم بودند و  اي بي سوي ديوار هرچه در توان داشت انجام داده بود ولي هنوز وحشي ها به طرز نااميد كننده پادشاه آن
ها بود،  كرد. به ندرت در ميان اين مار يك فرسخي كه همان خط راهپيمايي آن پذير مي ها را آسيب همين آن

هايشان در انتهاي ستون جمع شده بودند،  شد ولي بيش از يك سوم از بهترين قدرت نگهبانان يافت مي جنگجوياني به
يك سوم ديگر همراه ها.  و آتش پران 2ها هايش، اوراك سگي و گارد وحشي عقب گروه با غول هاي هارما كله بين گشتي

ي  ترين تداركات و توشه هاي سورتمه كه بيش ا و سگه ها و ارابه با خود منس در مركز بودند، در حال محافظت از گاري
هاي كوچك تحت  بقيه در دسته بود.  جا مانده كردند، تمام چيزي كه از آخرين فصل دروي تابستان به گروه را حمل مي

كش و ويپِر، وظايفي مثل پيش قراولي، جستجوي غذا، تهاجم و  شرت، جارل، تورموند غول سرپرستي كساني مثل رتل
  ي حركت را بر عهده داشتند.  وقفه از ابتدا تا انتهاي ستون براي حفظ نظم نصفه و نيمه تاخت و تاز بي

                                           

1  the Fist of the First Men 
2  Aurochs-  گاوهاي بزرگ و وحشي  
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وقتي چنين شكنه. و  خرس پير به راحتي آب خوردن صفشون رو ميعالوه بر اين، فقط يك درصد آنها سوار بودند. 
اش را وادار به تعقيب كند. اگر او در اين  ركزيشد، منس مجبور بود براي مقابله و از بين بردن تهديد نيروهاي م مي

  و اگر نه ...آمد، ديوار براي حداقل صد سال ديگر در امان بود، جان فكر كرد  درگيري از پا در مي

ي سنگي  زد را خم و راست كرد. النگ كلو از زينش آويزان بود، دسته ي دستي كه با آن شمشير مي انگشتان سوخته
  سر گرگ و تيغِ بلند حرامزاده در جلد چرمي نرم در دسترسش بودند.تراشيده شده به شكل 

باريد. گوست در طي مسير جدا شده و به  ي تورموند رسيدند، برف هنوز به سنگيني مي چند ساعت بعد كه به دسته
كم براي طلوع  كردند يا دست دنبال رد شكار در جنگل ناپديد شده بود. دايرولف زماني كه براي شب هنگام اُتراق مي

رسيد ييگريت هم  گشت ... و به نظر مي شد هميشه باز مي گشت. گوست هرقدر هم كه براي شكار دور مي آفتاب باز مي
  كرد.  همين كار را مي

  »ها رو ديدي؟ هاي سوار بر ماموت خوب، حاال قدرت مارو باور كردي، جان اسنو؟ غول«دختر وقتي او را ديد گفت: 

  »خواد با يكيشون ازدواج كنه! ها، كالغ عاشق شده! مي ها«كه جان بتواند جوابي بدهد فرياد زد:  نتورموند قبل از اي

  »با يه غول زن؟«بلند خنديد.  ريك نيزه

  »ها!... ها«تورموند از خنده منفجر شد. » نه با يك ماموت!«

تر است گرچه  سال از جان بزرگ كرد كه سه برد يورتمه رفت. ادعا مي ييگريت كنار جان كه اسبش را قدم زنان مي
اندام سرسختي بود. استون اسنيك وقتي او را در گذرگاه  تر بود؛ سنش هرقدر كه بود، دختر كوچك نيم فوت از او كوتاه

ي محبوبش كماني كوتاه از  اسكرلينگ گرفتار كرده بودند، زنِ نيزه خطابش كرده بود. او ازدواج نكرده بود و اسلحه
اش بود. ييگريت كمي او را به ياد خواهرش  بود. ولي لقب زنِ نيزه هم از هر جهت برازنده درخت رودبند جنسِ شاخ و

تر و احتماالً الغرتر بود. با آن همه پوست و خزي كه ييگريت پوشيده بود تشخيص  انداخت، گرچه آريا كوچك آريا مي
  چاقي يا الغري او دشوار بود. 
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تري از من  بايد صدايِ قوي«كه براي جواب صبر كند گفت:  ييگريت بدون اين» ي؟رو بلد "آخرين غول"تو شعر ِ«
  »اُاُاُاُه، من آخرين غول هستم و مردمم از زمين رفته اند.«سپس خواند: » داشته باشي تا بتوني به خوبي اجراش كني

 “Ooooooh, I am the last of the giants, my people are gone from the earth.” 

آخرين غول هاي عظيمِ كوهستان كه در هنگام تولد «فرياد زد:   تورموند شعر را شنيد و لبخندي زد و از ميان برف
  »كردند، من بر كل جهان پادشاهي مي

“The last of the great mountain giants, who ruledall the world at my birth,” 

هاي مرا دزديده  ها و تپه ها رودخانه اند، آن هاي مرا دزديده كوچك، جنگلآه، مردمان «بلند هم وارد آواز شد،  ريك نيزه
  »اند.

“Oh, the smallfolk have stolen my forests, they’ve stolen my rivers and hills.” 

هاي من  و يك ديوار بزرگ بين دره«ها خواندند:  ييگريت و تورموند به نوبت در جواب او با صدايي مانند غول
  »اند ها را از جويبارهاي من گرفته ي ماهي اند، و همه ختهسا

“And they’ve built a great wall through my valleys, and fished all the fish from 

my rills,”  

ي  ، و بقيه3ها ملحق شدند، سپس دختر تورموند، موندا نيز با صدايي عميق به آن 2و دورموند 1پسران ِتورموند، تورِگ
ي سپاه در حين حركت  كه همه هايشان بر روي سپرهاي چرمي، تا اين گروه. ديگران هم شروع كردند به كوبيدن نيزه

 شروع به خواندن كردند:

  

                                           

1 Toregg 
2 Dormund 
3 Munda 
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  افروزند، در تاالرهاي سنگي آتش با شكوهشان را مي

  سازند. هاي تيزشان را مي در تاالرهاي سنگي نيزه

  روم، ميها راه  در حالي كه من به تنهايي در كوه

  و همدمي جز اشك ندارم.

  آيند، در روشنايي روز با سگ ها به شكار من مي

  آيند. در تاريكي شب با مشعل به شكار من مي

  

In stone halls they burn their great fires, 

in stone halls they forge their sharp spears. 

Whilst I walk alone in the mountains, 

with no true companion but tears. 

They hunt me with dogs in the daylight, 

they hunt me with torches by night. 

 

  زنند، در حالي كه غول ها در روشنايي قدم مي

  توانند راست قامت بايستند. اين مردمِ كوتاه كه هرگز نمي

  ها هستم، آآآآآآه، من آخرينِ غول
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  بسپار. پس كلمات شعرم را خوب به خاطر

  زماني كه من از بين بروم اين آهنگ نيز محو خواهد شد،

  و سكوت تا ابديت ادامه خواهد داشت.

 

For these men who are small can never stand tall, 

whilst giants still walk in the light. 

Oooooooh, I am the LAST of the giants, 

so learn well the words of my song. 

For when I am gone the singing will fade, 

and the silence shall last long and long. 

  

  وقتي آهنگ تمام شد روي گونه هاي ييگريت اشك بود.

  »كني؟ اين فقط يه آهنگه. صدها غول وجود داره، من تازه ديدمشون چرا گريه مي: « جان پرسيد

  »دوني جان اسنو. تو ... جان! ، تو هيچي نميآره، صدها«ييگريت با عصبانيت گفت: 

هاي تيز در  هايش را گرفتند، چنگال خاكستري جلوي چشم-ها چرخيد، پرهاي آبي جان با صداي ناگهاني بال
زدند، ناگهان درد وحشتناكي در سرش پيچيد. منقار را ديد، اما  ها به سرش ضربه مي رفتند. در كه حالي بال صورتش فرو 
باال آوردن دست يا رسيدن به اسلحه نبود. جان به عقب تلوتلو خورد و پايش از ركاب در آمد، اسبش از  فرصتي براي

كشيد و  زد و جيغ مي پر مي افتاد. و عقاب هنوز به صورتش چسبيده بود، دور سر او بال ترس رم كرد و بعد او داشت مي
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اهوي پرها و بوي گوشت اسب و خون وارونه شده بود و كرد. دنيا در هي هايش او را زخمي مي زد و با چنگال نوك مي
  بعد او زمين خورد.

چيزي كه بعد از آن فهميد اين بود كه با صورت به زمين افتاده و مزه خون و گل در دهانش بود و ييگريت با حالت 
ب را بشنود گرچه هاي عقا توانست صداي بال تدافعي با خنجري استخواني در دستش كنار او زانو زده بود. هنوز مي

برد گفت:  عقاب در ديد رسش نبود. نيمي از دنيايش تيره و تار بود. با ترسي ناگهاني در حالي كه دست به صورتش مي
  »چشمم«

  »اين فقط خونِ جان اسنو، نتونست چشمت رو در بياره، فقط پوستت رو كنده.«

زند، تا اين كه خون را از  ن ايستاده و فرياد ميديد تورموند باالي سرشا كرد. با چشم راستش مي صورتش گزگز مي
  هاي خشك قديمي بود.  چشم چپش پاك كرد. و بعد صداي سم اسب و فرياد و تق تق استخوان

  »كيسه استخون، كالغ جهنميت رو جمع كن.«تورموند فرياد زد: 

عقاب » وي گل ازش خون ميره.اونم كالغ جهنميِ توئه! داره عين يه سگ ولگرد ت«شرت به جان اشاره كرد  رتل
من اومدم «شد نشست.  خود از آن استفاده مي ي بزرگي كه به عنوان كاله ي شكسته بال زنان پايين آمد و روي جمجمه

  »دنبال اون

پس بيا بگيرش، فقط بهتره شمشيرت هم توي دستت باشه، چون مال منم توي دستم آماده است. «تورموند گفت: 
  »ات هم بشاشم. هاها! وشونم و توي جمجمههاتو بج شايد استخون

شي. كنار وايستا  تر مي وقتي من يك سوزن توت فرو كنم تا بادت خالي بشه، آب ميري و از اون دختره هم كوچك«
  »شنوه! وگرنه منس اينارو مي

  »خوادش؟ چي؟ اين منسه كه مي«ييگريت ايستاد. 

  »مگه نگفتم؟ اونو روي پاهاي سياهش بلند كنين.«



 

  284 

 

  جان شمشيرهايورش    فصل پانزدهم 

  »اگه منس كَسيه كه مي خواد تو رو ببينه بهتره بري.«موند اخمي رو به جان كرد. تور

كنه. ببين اورِل با صورت نازنينش  عين يه گراز سالخي شده داره خونريزي مي«ييگريت كمك كرد تا او را بلند كند. 
  »چي كار كرد.!

جان اورِل وحشي را كشته بود، ولي هنوز قسمتي از وجود مرد درون عقاب باقي مانده  تونه متنفر باشه؟ يه پرنده مي
رفت  خون همچنان درون چشم راستش مي». من ميام«كرد. او گفت:  بود. چشمان طاليي با نفرت سردي به او نگاه مي

بذار اسبم رو «خون شد. هاي  سوخت. وقتي زخمش را لمس كرد، دستكش سياهش پر از لكه اش هم از درد مي و گونه
ها دورتر در حال پاره  خواست، گوست را نياز داشت كه در ديدرس نبود. او احتماالً مايل اين اسب نبود كه مي» بيارم.

  كردن گلوي يك گوزن شمالي بود. شايد شكار او هم به همين شكل بود. 

وي صورت او ترسيده بود، جان او را با هنگامي كه به اسب نزديك شد، اسب از او دوري كرد. بدون شك از خون ر
كلماتي آرام كرد و باالخره توانست نزديك شود و افسارش را بگيرد. وقتي روي زين نشست سرش گيج رفت. با خودش 

. دست راستش بايد استراحت كنم فقط نه االن. بذار پادشاه آن سوي ديوار ببينه كه عقابش با من چيكار كردهفكر كرد 
اش آويخت. سپس به سمت جايي  كرد و به سوي النگ كلو دست دراز كرد و شمشير حرامزاده را از شانه را باز و بسته

  كه ارباب استخوان و گروهش منتظر بودند يورتمه رفت. 

  »منم ميام«ييگريت هم كنارشان منتظر بود، با نگاهي خشمگين بر روي اسب نشسته بود. 

برو! منو فرستادن دنبال كالغ ِ پناهنده نه كس ديگه «روع به تق تق كردند. شرت ش ي رتل تنه هاي روي نيم استخوان
  »اي!

  »ره. يه زنِ آزاد هرجا بخواد مي«ييگريت گفت: 

ريم يا  مي«توانست حس كند كه خون روي صورتش يخ مي زند.  پاشيد. مي باد برف ها را به صورت جان مي
  »خوايم حرف بزنيم؟ مي
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  »يم.ر مي«ارباب استخوان گفت: 

ي وسايل  هاي شلخته سواري شومي بود. دو مايل زير بارش برف در طول صف حركت كردند و سپس از بينِ گاري
هاي  كرد، عبور كنند. قسمت واتر در جايي كه رودخانه پيچ بزرگي به سمت شرق پيدا مي بر زدند تا از ميان ميلك ميان
تر  طرف شكست. تا اينكه ده يارد آن ها آن را مي اسب  هر قدم، سم عمق رودخانه با قشري از يخ پوشيده شده بود و با  كم

ها هم  بارد و آبكند رسيد برف در ساحل شرقي رودخانه تندتر مي تر رودخانه رسيدند. به نظر مي هاي عميق به قسمت
  وزيد و هوا درحال تاريك شدن بود. تر بود. حتي باد هم شديدتر مي عميق

هاي  ي سفيد كه از باالي درختان پديدار بود كامالً واضح بود. مشت انسان ، شكل تپهاما حتي با وجود بارش برف
كرد و هنگام عبور  نخستين. جان جيغ عقاب را در باالي سرش شنيد. يك زاغ از باالي يك كاج ِ نگهباني به پايين نگاه 

رها و نفير پرواز تيرها جان فقط صداي به جاي صداي برخورد شمشي اش رو شروع كرده؟ خرس پير حمله او قار قار كرد.
  شنيد.  خرد شدن يخ زير سم اسبش را مي

اي را ديد  تر بود. در آن پايين جان اسب مرده رسي راحت ي جنوبي دور زدند، جايي كه دست درسكوت به سمت دامنه
اي يخ زده بيرون ريخته بود، و . روده ها از شكم حيوان مرده مانند ماره كه بر روي تپه افتاده و در برف نيمه مدفون بو

خوردند.  ها شكارشان را مي ها بود، اما در اشتباه بود، گرگ يك پايش هم ناپديد شده بود. اولين حدس جان گرگ
ي كوه پخش شده بودند، پاهايشان به طرز عجيبي پيچ و تاب خورده بود با چشمان كوري  تري در دامنه هاي بيش اسب

هاي آنان  ها و زره ها و افسارها و توبره چرخيدند و زين اطرافشان مي  ها مانند مگس . وحشيكه به مرگ خيره شده بودند
  كردند.  ها را تكه تكه مي كردند و با تبرهاي سنگي آن را جدا مي

  »باال، منس اون باالست.«شرت به جان گفت:  رتل

ي  ها عبور كنند. الشه افگي كجي بين سنگاز اسب ها پياده شدند تا با زحمت از شك  ها بيرون از حصارسنگي آن
اون اي رنگي از تيرهاي تيز چوبي كه خرس پير داخل هر ورودي كارگذاشته بود آويخته شده بود.  دار اسب قهوه كرك

  . هيچ نشاني از سوار نبود. كه بياد داخل كرده كه خارج بشه نه اين داشته تالش مي
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تر و با وضع بدتري وجود داشت. جان تا قبل از آن برف صورتي رنگ نديده بود. باد  هاي بيش در داخل، الشه
ها از روي يك اسب مرده به ديگري پرواز  زد. زاغ وزيد و رداي سنگينِ پوست گوسفندش را كنار مي اطرافش مي

خواست بداند سم بيچاره در  ست تشخيص دهد. ميتوان جان نميهاي وحشي هستند يا مال خودمون؟  اونا زاغكردند.  مي
  حال حاضر كجاست يا در چه وضعيتي است. 

كردند،  هاي مرده جدا مي فلز و چرم را از اسب  ها هر تكه ي پوتينش شكست. وحشي زده زير پاشنه يك اليه خون يخ
يافته بودند به دنبالِ اسلحه و غذا اي كه  كشيدند. چند نفري درون بار و بنه ها بيرون مي ها را هم از سم حتي نعل

اي باقي مانده بود،  زده ي خون نيمه يخ هاي چِت، يا چيزي كه از آن درونِ حوضچه گشتند. جان از كنار يكي از سگ مي
  گذشت.

با   ريش جا جايي بود منس ريدر را يافتند. زيرِ شنلِ پشمي سياه ريش ي اردوگاه برپا بود، و آن چند چادر هنوز در حاشيه
خود بزرگ آهني و  اش، يك زره مشكي و شلوارِ خز ضخيمي پوشيده بود و روي سرش كاله هاي ابريشم قرمزش تكه

سگي؛ همين طور استاير و وارامير  هايش قرار داشت. جارل همراهش بود، و هارما كله هاي زاغ روي شقيقه برنزي با بال
  .اش وحشي  ي ي سايه ها و گربه پوسته همراه گرگ شش

  »صورتت چي شده؟«نگاهي كه منس به جان انداخت عبوس و سرد بود. 

  »اورِل سعي كرد چشمش رو در بياره.«ييگريت گفت: 

  »تري برامون جمع كنه. هاي بيش از اون پرسيدم. زبونشو از دست داده؟ شايدم مجبوره دروغ«

  »بينه. از دوتا ميپسره احتماالً با يه چشم بهتر «استاير تيغ بلندي بيرون كشيد.  مگنار

خواي، به من بگو كه چند نفر بودن و سعي  خواي چشمت رو نگهداري جان؟ اگه مي مي«پادشاه پشت ديوار پرسيد: 
  »ي وينترفل كن اين دفعه راستش رو بگي حرومزاده

  »سرورم ... چي ... «گلوي جان خشك شده بود.  
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  »ات مردن. سوال اينه كه چند نفر؟من سرور تو نيستم و همه چيزم معلومه. برادر«منس گفت: 

هرچي ازت پرسيدن  باريد و برايش سخت بود كه بيانديشد. كورين به او گفته بود، تپيد، هنوز برف مي صورت جان مي
  »ما سيصد نفر بوديم.«كلمات در گلويش گير كرده بودند، خودش را مجبور كرد كه بگويد،  نبايد طفره بري.

  »ما؟«داري گفت:  منس با لحن نيش

دويست «كنم؟  دست گفت، هرچي ازت پرسيدن. پس چرا اينقدر احساس بزدلي مي تك» اونا. اونا سيصد نفر بودن.«
  »نفر از كستل بلك و صد نفر از شدوتاور.

چند تا «سگي نگاه كرد،  منس به هارما كله» هم هست.  تري پس از آوازي كه توي خيمه من خوندي آواز حقيقي«
  »اسب پيدا كرديم؟

تري زير برفه. سخته بفهميم  تا. در شرق جسدهاي بيش تر از دويست تا، كم تر از صد بيش«زن قوي هيكل جواب داد: 
چنان تازه بود  پشت سر زن پرچمدارش ايستاده بود و علَمي را كه سر سگ روي آن بود، نگه داشته بود، سر آن» چندتان

  چكيد. كه هنوز از آن خون مي

  »گفتي جان اسنو نبايد به من دروغ ميهرگز «منس گفت: 

  توانست بگويد؟ چه مي» من ... من مي دونم.«

وود؟ ويترز نبوده،  فرمانده كي بود؟ و راستش رو بگو. رايكر بود؟ اسمال« ها در صورت او تعمق كرد.  پادشاه وحشي
  »جا چادر كي بود؟ اون زيادي ضعيفه. اين

  »ا نكردين؟جسدش رو پيد«من زياد از حد حرف زدم. 

  »هستن اين كالغ سياها. چه احمقايي «زد.  هارما خرناسي كشيد. حس تحقير از سوراخ هاي بينيش بيرون مي
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» هام. دمت به ارباب استخون ي بعدي كه جواب من رو با سوال بدي، مي دم، دفعه بهت قول مي«منس به جان گفت: 
  »؟جا رو فرماندهي مي كرد كي اين«تر آمد.  يك قدم نزديك

  اگه زبونم رو نگه دارم ... تر كرد. كلو نزديك ي النگ . دستش را به دستهيه قدم ديگه. فقط يه قدمجان فكر كرد 

كه شمشيرت از  به اون شمشير حرومزاده دست ببر تا ببيني چه جوري سر حرومزادت رو قبل از اين«منس گفت: 
  »شه، كالغ. موم ميكنم، صبرم داره در موردت ت غالف در بياد از بدنت جدا مي

  »بگو، هر كي بوده تا حاال مرده.«ييگريت اصرار كرد. 

اين خيلي سخته. چه اش ترك خورد. جان با نا اميدي فكر كرد،  هنگامي كه اَخم كرد خون خشك شده روي گونه
نگفته بود. ولي برداشتن را به او  كورين اينكه واقعاً يكي از اونا باشم؟  جوري نقشِ يه عهدشكن رو بازي كنم بدون اين

  »خرسِ پير.«تر از قدم اوله.  قدم دوم هميشه راحت

اون خودش اومده؟ پس كي تو كَسل بِلَك «داد كه حرف اورا باور نكرده.  لحن هارما نشان مي» اون پيرِمرد؟«
  »فرمانده است؟

  ري.. هرچي ازت پرسيدن نبايد طفره ببار جان بالفاصله جواب داد اين» بووِن مارش.«

تر از جنگيدن باهاشون  جوريه، ما جنگ رو برديم. بووِن در مورد شمردن شمشيرها بيش اگه اين«منس خنديد. 
  »دونه. مي

گودال كند و  ترش كرد. اون جا بلند و مستحكم بود و اون محكم كرد. اين خرس پير فرماندهي مي«جان گفت: 
  »ده بود براي ... تيرهاي چوبي برپا كرد، غذا و آب ذخيره كرد. اون آما

قدر احمق بودم كه به اين تپه حمله  آره، براي من آماده بوده. من اين«منس ريدر حرفش را تمام كرد. » من؟«... 
» كشتيم پنج نفر از افرادم رو از دست بدم و بازم فكر كنم كه چه خوش شانسم. كنم و در برابر هر كالغي كه مي

توني با مرده بجنگي  ره، ديوار، تير چوبي و شمشير هيچ معنايي ندارند. تو نميولي وقتي مرده راه ب«دهانش سخت شد. 
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كالغ ها «به آسمان رو به تاريكي خيره شد و گفت: » دونه. جان اسنو. هيچ كسي اين حقيقت رو به خوبي من نمي
اما هنوز صدها فرسنگ اي نشده.  تر از چيزي كه فكر كنن به ما كمك كردن، من مونده بودم چرا به ما هيچ حمله بيش

خوام اونا مارو  ها بو بكشند. من نمي هات رو بفرست دنبال وايت شه. وارامير گرگ مونده و سرما هم داره شديد مي
ها رو دو برابر كن و مطمئن شو هر كسي مشعل و سنگ آتش زنه داشته باشه.  هام گشتي غافلگير كنن. ارباب استخون
  »شنايي بايد با اسب بريد.استاير و جارل شما با اولين رو

  »خوام. هاي كالغو مي منس، من چندتا از استخون«شرت گفت:  رتل

توني يه مرد رو براي دروغ گفتن و دفاع از كسايي كه مثل برادراش بودن  تو نمي«ييگريت جلوي جان ايستاد. 
  »بكشي.

  »اونا هنوز هم برادراشن.«استاير گفت: 

دست رو هم كشت. ما همه اينو  تن، اون بر خالف دستور اونا منو نكشت. و تكنه نيس«ييگريت پافشاري كرد. 
  »ديديم.

او به چشمان منس ريدر نگاه كرد، دست فهمه.  . اگه من دروغ بگم منس ميشد نفس جان در هوا تبديل به بخار مي
  »اعليحضرت، من شنلي رو پوشيدم كه شما بهم دادين.«اش را باز و بسته كرد.  سوخته

  »ها زيرش باهم رقصيديم. يه شنل پوست گوسفند. و ما خيلي از شب«ريت گفت: ييگ

  »راسته جان اسنو؟ تو و اون؟«سگي هم پوزخند زد. منس با ماليمت پرسيد:  جارل خنديد و حتي هارما كله

ستي يا تواند شرافت و پ دانست كه آيا ديگر مي پشت ديوار راحت بود كه انسان راه خويش را گم كند. جان نمي
  »بله«. او گفت: پدر منو ببخشدرست و نادرست را از هم تشخيص دهد. 

رين. شرمم باد كه دو  ري، هردوتاتون مي خوبه. پس تو هم فردا همراه جارل و استاير مي«منس سرش را تكان داد. 
  »تپه از هم جدا كنم. قلب رو كه براي هم مي
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  »كجا بريم؟«جان گفت: 

  »كردي، جان اسنو. تر از كلمات ثابت مي پيش بايد وفاداريتو با چيزي بيش اونور ديوار. خيلي وقت«

  »كار كنم؟ من با يه كالغ چي«خوشنود نبود.  مگنار

اي براش  شناسه. يا يه استفاده اون با ديده باني و ديوار آشناست و كَسل بِلَك رو بهتر از هر تكاوري مي«منس گفت: 
  »كني يا احمقي. پيدا مي

  »شايد قلبش هنوز سياه باشه.«اخم كرد. استاير 

تر  هاي من به هر قيمتي كه شده گروه رو سريع ارباب استخوان«شرت كرد.  منس رو به رتل» پس قلبش رو در بيار.«
  »حركت بده. اگه قبل از مورمونت به ديوار برسيم برديم

  شرت عصباني و ضمخت بود. صداي رتل» كنن. حركت مي«

  پوسته دور شد. داد و همراه هارما و ششمنس سري تكان 

باقي ماندند. دو  مگنارشرت و  ي وحشي وارامير پشت سرشان رفتند. جان و ييگريت با جارل و رتل ها و گربه گرگ
شنيدي كه، ما با روشنايي روز راه «كردند. جارل گفت:  هايي پر از خصومت به جان نگاه مي وحشي پيرتر با نگاه

توني با خودت بيار، وقتي براي شكار نداريم.  و بده يه نگاهي هم به صورتت بندازن كالغ،  غذا مي افتيم، هرچي مي
  »خيلي وضعش خرابه.

  »باشه«جان گفت: 

  درخشيد. ي غول مي ، چشمانش از پشت جمجمه»بهتره دروغ نگفته باشي دختر«شرت به ييگريت گفت:  رتل

  »خواي باليي كه سر كورين اومد سر تو هم بياد؟ كه مي له بگير، يا ايناز ما فاص«جان النگ كلو را بيرون كشيد. 
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  شرت دستش را به سمت شمشيرش برد. رتل» جا هيچ گرگي نيست كه كمكت كنه. پسر اين«

  »واقعاً مطمئني؟«ييگريت خنديد. 

بود، هيچ اش خود را جمع كرده و نشسته  هاي حصارسنگي گوست با پوست پشمي سفيد درخشنده باالي سنگ
ها دستش را به آرامي از شمشيرش  اش به رنگ خون در آمده بود. ارباب استخوان صدايي نداشت ولي چشمان قرمز تيره

  ها را ترك كرد.  دور كرد، يك قدم به عقب برداشت و با نفرين آن

هاي مسير به  ر نيمهآمد. د هايشان مي هنگامي كه جان و ييگريت از مشت پايين آمدند، گوست به نرمي در كنار اسب
من ازت نخواسته بودم كه به خاطرم دروغ «سوي ميلك واتر بودند كه جان احساس امنيت كرد تا حرفش را بگويد. 

  »بگي.

  »من دروغ نگفتم. فقط يه قسمتي رو نگفتم.«دختر گفت: 

  ...»تو گفتي «

لبخندي كه به » كه از كي شروع شدههاي زيادي زير شنلت با هم رابطه داريم. ولي نگفتم  كه من و تو شب«... 
امشب يه جاي ديگه براي خوابِ گوست پيدا كن، جان اسنو. به گمونم منس اينو گفت، «زده بود.  جان زد تقريباً خجالت
   »تره. عمل از حرف حقيقي
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  16فصل 
  سانسا

  م.م.استاركمترجم: 

  

 .بود متحير و نگران اندازهبه يك  »؟جديد 1مجلسيلباس يه «

   »بانوي من. ،زيباتر از هرچيزي كه تابحال پوشيديد« :پيرزن قول داد

با آستر اطلسي. شما بسيار  2از ابريشم و گيپور مايري تماماً«او دور رانهاي سانسا را با ريسماني مدرج اندازه گرفت. 
  ».دزيبا خواهيد شد. شخص ملكه دستورش رو دادن

 »؟كدوم ملكه«

 .... ظورش ملكه خارهاست يانملكه رنلي بوده. آيا م قبالً نگرچه او .فري نشدهامارجري هنوز ملكه ج

 »بطور قطع ملكه نايب شاه«پيرزن گفت: 

 »ملكه سرسي؟«

1-  gown   شود لباس يا جامه بلند زنانه كه معموالً در مراسم ها و مجالس رسمي پوشيده مي  
2-Myrish 
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پيرزن ريسمان را در  »كنند. مي مسرافراز ،نه هيچ كس ديگه. ايشون سالهاست با سپردن تهيه لباسشون به من«
 امتداد كشاله ران سانسا قرار داد. 

ك لباس بپوشيد. بازوي خودتون يه شما حاال ديگه يه زن هستيد. نبايد مثل دختري كوچعلياحضرت به من گفتند ك«
  »رو از هم باز نگه داريد.

. در طي يك سال گذشته سه اينچ مند بودجديدي نياز مجلسياو به لباس  حقيقت داشت، سانسا بازويش را باالگرفت.

اش توسط  دان قديمي ش كرد تشكش را بسوزاند بيشتر جامهتال 1"اش شكفتگي"رشد كرده بود و روزي كه بعد از اولين 
 بين رفته بود. دوده از

اين را پيرزن زماني گفت كه ريسمان را به دور سينه سانسا  »ملكه خواهند بود.پستانهاي پستانهاي شما به زيبايي «
 پيچيده بود.

  »ديگه نبايد مخفيشون كنيد.«

 تااش را  جليغهكه بندهاي نتوانست  ،سبب شد كه سرخ شود. گرچه آخرين بار كه براي سواري رفته بود اظهارنظرآن 
كرد چشم از او برنداشت. همچنين  مي اش محكم كند و پادوي اسطبل هنگامي كه براي سوار شدن بر اسب ياري باال

هايش چنان تنگ شده بودند كه او  تنه برخي از نيم ديد كه به سينه او خيره شده بود. گاهي بطور اتفاقي مرد بالغي را مي
 توانست درونشان نفس بكشد.  مي سختيبه 

 »قراره چه رنگي باشه؟« :از زن خياط پرسيد

. و همچنين شما ميدونم كه همينطور خواهد شد ،پسنديد بانوي من. شما اون رو مي ،هارو به من بسپوريد رنگ«
.... يه بانوي نجيبزاده ي و شنل و هرچيز ديگري كه برازنده آستين رداي بيو  نپيراهلباسهاي زير، جوراب ساق بلند، 

 »جوان و جذاب باشه رو خواهيد داشت.

 »؟ميشنشاه آماده پادآيا اونها به موقع براي عروسي «
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همه من شش زن خياط و دوازده دختر دستيار دارم و ما  .ندار بر اين اصرارآه، زودتر، خيلي زودتر، علياحضرت «
  »ملكه بود. كارهاي ديگه رو براي اينكار كنار گذاشتيم. خيلي از بانو ها از ما عصباني خواهند شد اما اين دستورِ

 »من مهربان هستند. صميمانه از علياحضرت سپاسگذاري كنيد. ايشون بسيار با« :سانسا مودبانه گفت

 زم خود را جمع كرد و خارج شد.زن خياط اين را گفت و لوا ».دعلياحضرت بسيار سخاوتمند هستن«

 .بطريقي كار مارجري يا مادربزرگش باشه مجلسيبندم اين لباس  اما چرا؟ شرط ميوقتي تنها شد شگفت زده بود. 

داشتند.  مطبوعياطرافش نيز رفتار زنان پايان بود و حضورش همه چيز را متحول كرده بود.  بيهاي مارجري  مهرباني
تواند اين  شيني با بانوان ديگر لذت نبرده بود. تقريبا فراموش كرده بود كه تا چه حد ميمدت درازي بود كه از همن

. ليدي جانا تمام شايعات زنانه برگزيده را با او  را آموخت 1ت به او نواختن چنگئونها خوشايند باشد. ليدي ل همنشيني
انداخت.  ر كوچك او را به ياد آريا ميليدي بالوِ خود داشت و ين همواره داستاني جذاب باري كرِگذاشت. م درميان مي

 .گرچه نه به آن تندخويي

خاندان.   هاي متأخر شاخههايي از  ، آال و مگا بودند. تايرل النور :از لحاظ سن به سانسا دختر عموها آنها نزديكترين
   »تر بوته هاي پايينزهايي از قسمت گل ر« :گفت گو بود به شوخي مي النور كه باريك اندام و بزله

بود اما آن  1اي بالغ . او دوشيزهبودمگا فربه و پر شور بود و آال خجالتي و زيبا. اما النور به حق رهبر آن انجمن زنانه 
 ختران محض. د ديگر نفر دو

 اند. شناخته چنان سانسا را درميان گروه خود پذيرفتند كه گويي براي تمام عمر او را مي دخترعموها

در گذراندند.   هاي طوالني را به سوزن دوزي و صحبت در مورد كيك ليمويي و شراب عسلي مي آنها بعدازظهر
براي ممكن بود خواندند و گاهي يك يا دو نفر از آنها  و با يكديگر در سپت قصر آواز ميكردند  مي 2اس بازيعصرها ت

كردند. آال صداي دلنشيني داشت و  كه تا پس از نيمه شب باهم پچ پچ ميشوند شريك شدن در تخت مارجري انتخاب 
هاي  آوازهايي از سلحشوري و عشقنواخت و  با چنگ چوبيني ميكردند،  هنگامي كه با چرب زباني ترغيبش مي

1-  first flowering  باروري ميگردد اشاره به اولين باريست كه دچار عادت ماهانه شد. از اين جهت به آن شكفتگي ميگويدن كه پس از آن دختر به زني كامل بدل مي شود و آماده  
2  - Myrish  

1-  a maiden flowered  
2-  played at tiles  ظاهراً بازي مشابه با نرد و يا بازي هايي كه با ابزارهايي مانند تاس انجام ميشده  
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او و آال گاهي بازي كه اما ديوانه بوسيده شدن بود. اعتراف كرده بود  بخواند نميتوانست آوازخواند. مگا  مي بربادرفته
ه يك شاه. سانسا وسبدادند. اما اين شباهتي به بوسه يك مرد نداشت و شباهت بسيار كمتري به  ها را انجام مي بوسه

 بهدرحالي  تازيدارد.  ،همانطور كه خودش بوسيده بود ،خواست بداند كه مگا چه نظري در مورد بوسيدن تازي دلش مي
  .وي شراب و خون ميدادبكه  آمداتاق سانسا 

 .ديد به قتل كرد و مجبورم كرد كه براش آواز بخونمهاون منو بوسيد و ت

سانساي بيچاره. چقدر دلت شكست  !شاه جافري لبهاي بسيار زيبايي داره، آه« :فتمگا بدون مالحظه و با هيجان گ
 !». بايد چقدر اشك ريخته باشيو از دست داديوقتي اون

 اما باتربامپز دردسترس نبود تا صداي ده.شجافري بيش از اونچه بدوني باعث گريه من او قصد داشت بگويد كه 
 داشت. اهپس لبانش را روي هم فشرد و زبانش را نگ .محو كند دصداي خو را در سانسا

او را به مالزمي جوان از پسران لرد آمبروز وعده داده بودند. آنها به محض آنكه او مقام خود را  ،النور در خصوص
زي از سربادر آن هنگام كه كمانداري مايري و  ،كردند. او هديه النور را در جنگ بلك واتر آورد ازدواج مي بچنگ مي

  درآورده بود، به بازو داشت.  يپا را از 1اهالي مولندور

جنگي  زِجاونو نترس كرده بود. اون گفت كه اسم النور رو به عنوان رر نوالالين گفته بود كه هديه اَ: «مگان گفت
بازوش ببنده و صد نفر  ام كه هديه منو بهوخ قهرمان مييه فرياد ميزده. اين خيلي باشكوه نيست؟ يه روزي هم من از 

  »رو بكشه.

 رسيد.  در عين حال خشنود به نظر مي االنور از او خواست كه ساكت باشد ام

نا بچه اند. اونها دختراي كوچولوي احمقي هستند. حتي النور. اونا هرگز جنگي نديدند. هرگز مرگ وا :سانسا فكر كرد
  يه انسان رو نديدند. اونا هيچي نميدونند.
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. درست بمانند خودش قبل از آنكه جافري سر پدرش را از تنش جداكند. سانسا ها ها و نغمه صهقروياهاشان پر بود از 
 به آنان حسادت كرد. سانسا .بحالشان تاسف خورد

ود اي از خوي مادربزرگش در او نيز وج گرچه ماجري با آنها تفاوت داشت. او دلنشين و موقر بود. اما با اين وجود ذرها
بار بود كه او از  از جنگ اين اولينپس بود.  هاو سانسا را براي قدم زدن دعوت كرد ،1آخرين بار قبل ازداشت. يك روز 
آن كوفته بر هاي لرد استنيس  ل جايي كه دژكوبشد. مردگان سوخته و يا دفن شده بودند اما دروازه گ شهر خارج مي

د. ش شكسته در امتداد ساحل دو طرف بلك واتر ديده مي هاي درهم كشتيهاي  ، شكافته و خرد شده بود و الشه بودند
عمق همچون انگشتان سياه و استخواني بيرون زده بودند. تنها عبور و مرور   هاي كم هاي سوخته از ميان آب دكل

از سطح رودخانه بودند و هنگامي  هاي سوخته آن دكلآوري  صاف بود كه درحال جمع يسياه با كف يهاي مربوط به قايق
اما مردابهاي امتداد  .هاي نيم سوخته و درختان مرده روبرو شدند وتي از خاكستر و چوببرهكه جنگل شاهي رسيدند با 

يل را صواحمارجري يك  سانسا سه اردك شكار كرد و قوشِ كرانه بلك واتر توسط پرندگان دريايي پر شده بودند. بازِ
 حين پرواز. 

او گاهي يه عقاب   ه.در هفت پادشاهي دار وويالس بهترين پرندگان ر: «تنها شدند گفت جري هنگامي كه كامالًمار
  »پرواز ميده. تو خواهي ديد سانسا.رو 

 »خواهر«او دست سانسا را گرفت و فشرد. 

هاي  تمام جذابيتزيبا و مهربان و صاحب  زماني سانسا آرزو داشت كه خواهري چون مارجري داشته باشد. ،خواهر
 . آريا به عنوان خواهر كامال ناخوشايند بود. 2عالم

اين فكر به ذهنش خطور كرد و ناگهان چشمانش پر از اشك  چطور ميتونم اجازه بدم خواهرم با جافري ازدواج كنه؟
 شد.

 ...»مارجري لطفا، تو نبايد« :او گفت

1-  Mullendore   از خاندان هاي وفادار به هايتاورها و پايتختشان آپلند در باالدست هاني واين در نزديكي اولدتاون است  
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تو نبايد باهاش ازدواج كني . اون طوري نيست كه به نظر مياد. نه نيست. « به زبان آوردن كلمات برايش سخت بود.
 »اون اذيتت ميكنه.

اين شجاعت تورو ميرسونه كه به من اخطار ميدي. «مارجري لبخند آرامش بخشي زد.  »من نبايد اينطور فكر كنم.«
اما الزم نيست كه بترسي.  جاف فاسد و مغروره و من شك ندارم به همون اندازه كه ميگيي ظالمه. اما پدرم اونو مجبور 

لوراس رو به عنوان عضو گاردشاه پذيره. من بهترين شواليه  م كنه،رو اعال با ازدواج اينكه (پدرم) موافقشقبل از  هكرد
يريس محافظت ميكرد. پس شير . مثل پرنس ايمون كه از نهفت پادشاهي رو خواهم داشت كه شب و روز مراقبمِ

 »ميشه. اينطور نيست؟ مهاربخوبي ما ك يكوچ

مون رو عصباني محافظينحسابي  اينتا رودخونه مسابقه بديم. براي برگشت  ،بيا خواهر عزيزم« :او خنديد و گفت
  براه افتاد. و و بدون اينكه منتظر پاسخ بماند به اسبش مهميز زد  ».هميكن

اما با اين وجود ترديدهايش او را رها نميكردند.  همه  .هبسيار شجاع ناو :سانسا در حين چهارنعل راندن باخود گفت
ها و ردا سرخ  س شواليه شجاعي بود اما جافري ديگر اعضاي گاردشاه را در كنار ردا طالييكردند كه سر لورا تصديق مي

يريس آسيب هرگز به ملكه ن "نااليق ايگان". راند فرمان مي ارتش خودبر شد  ها داشت و هنگامي كه او بزرگتر مي
گاردشاه گرفتار عشق يكي از  ءز اعضااما هنگامي كه يكي ديگر ا نرساند. شايد از ترس برادرشان شواليه اژدها بود.

 شاه سر هردويشان را از بدن جدا كرد.  ،همسرانش شد

بود.   1"ها توين"از يك  فقطيكي شواليه اون . سانسا اين را به خود يادآورشد. سر لوراس يكي از تايرل هاست
. با اين وجود هر قدر كه نبودشمشير راهي براي خونخواهي پيش رويشان  جزهيچ ارتشي نداشتند و سرلوراس برادران 

  گشت. جافري ممكن بود كه مدتي خويشتنداري كند. شايد به مدت يك سال.  انديشيد بيشتر نگران مي بيشتر به آن مي

 تو داشته باشه و..... و ممكنه مملكت يه شاهكش ديگه موقعاما دير يا زود اون درندگي خودش رو نشون ميده و اون 
 ز ها جويبارهايي از خون به راه بندازند.كه شير ها و ر وقتيه ناوو شهر جنگي راه مي افته. 

 . است بود كه مارجري متوجه اينها نشده متعجبسانسا 

1-  The day before last she'd taken Sansa hawking  ترجمه اون كمي ناموزون به نظر مياد اما من تمام تالشم رو كردم  
2-with all the world's graces at her command 

1-  Toyne  توين ها خانداني از اهالي استورمزلند بودند  
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 دارم. فكرايپدرش لرد تايرل بايد بدونه داره چيكار ميكنه.  من فقط  اون از من بزرگتره و بايد عاقلتر باشه و قطعاً
 كنم.  احمقانه مي

كرد كه او تصال  هنگامي كه به سر دانتوس گفت كه قصد دارد براي ازدواج با سر ويالس به هايگاردن رود، تصور مي
بود   ب به يك اندازه ضعيف شدهايافته و از او خشنود شود. در عوض او بازويش را گرفت و با صدايي كه از وحشت و شر

هستند. التماست ميكنم كه اين حماقت رو  1گلدار يمن دارم بهت ميگم اين تايرل ها تنها لنيسترهايتو نميتوني. « :گفت
اي كه كشيديم پيش ميري. شب ازدواج جافري  مطابق نقشه هفراموش كني. فلوريان خودت رو ببوس و قول بده ك

او  ». اون شب ما فرار ميكنيم.و همونطور كه گفتم عمل كن سرِت كناي رو  چندان دور نيست. همون توري نقره
 اي بر گونه سانسا بكارد. اما سانسا از ميان چنگش لغزيد و چند قدم از او فاصله گرفت. كوشيد بوسه

من اينكارو نميكنم. نميتونم. يه چيزي اشتباه از آب در مياد. وقتي كه من ميخاستم فرار كنم تو منو نبردي و حاال «
  »نيازي به فراري دادنم ندارم.

عزيزم. كشتيي كه تورو به خونه ببره. قايقي كه  ،ها گذاشته شدهراما قرا«دانتوس با ديوانگي به او خيره شده بود. 
 .»يل عزيز خودش انجام دادهرو بخاطر جانكو . فلوريان تو همه اينهابرسونهتورو به كشتي 

ديگه نيازي به قايق و كشتي  ا حاال منسفم. امأمت مهايي كه برات ايجاد كرد من بخاطر تمام گرفتاري: «او گفت
  »ندارم.

 »كه تورو در امان ببينم ونهاما همه اينها براي ا«

 ».منو در امان نگه ميدارهمن در هايگاردن در امان خواهم بود. ويالس «

چشمان قشنگت رو  ،يليل. جانكوجانكو .نميشناسه و عاشق تو نخواهد بوداما اون تورو اصال « :دانتوس پافشاري كرد
  ».قصد دارن باهاش ازدواج كنندتوست كه اونها  حق قانونيها هيچ اهميتي به تو نميدند. اين  باز كن. اين تايرل

 اي گيج شده بود. براي لحظه »من؟ حق قانوني«

  اشاره به نشان خانوادگي تايرل ها كه گل رز است.  -1
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  »عزيزم. تو وارث وينترفل هستي.: «او گفت

رها ساخت و او را  انشخود را از دستسانسا نبايد چنين اعمالي را انجام دهد و كرد كه  ، تمنا ميديگر او را گرفتبار 
 .پيچيد در زير درخت نيايش ترك كرد حالي كه برخود مير د

 بود. از ياد نبردهرا نيز  او ديگر از جنگل خدايان ديدن نكرد اما جمالت زاز آن رو

 كرد.  هنگام شب كه در تخت خويش آرميده بود به آن فكر مي، در وارث وينترفل

  »توست كه اونها قصد ازدواج باهاشو دارند.حق قانوي اين «

دارد. اما با مرگ برن و ريكان....  يسانسا به همراه سه برادر بزرگ شده بود. او هرگز به اين فكر نكرده بود كه حق
 در  بالغه و به زودي ازدواج ميكنه و صاحب پسر ميشه. مرداون حاال يه  اين هيچ اهميتي نداره. هنوز راب زنده است.

 »؟بخوادوينترفل  ديگه چي ممكنه از. بره مي ارثبه  وهر صورت ويالس تايرل هايگاردن ر

 را درون بالشش زمزمه ميكرد تا فقط صداي آن را بشنود.  ويالس گاهي نام

 ويالس ، ويالس ، ويالس

ويالس هم همانند لوراس نامي خوبي بود. حتي كمي بهم شبيه بودند. پاي او چه اهميتي  كهچنين در نظر گرفت او 
 شد و سانسا بانوي او.  داشت؟ ويالس لرد هايگاردن مي

چرخند. يا درحال شنيدن آوازي در  اند و سگهاي كوچكي دورشان مي سانسا خود و او را تصور كرد كه درباغي نشسته
 ر روان هستند. ندكه در قايقي تفريحي بر روي رودخانه مميان نواي بربط در حالي 

 پسر بهش بدم اون احتماال عاشقم ميشه. چنتااگر من 
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پروراند. و همچنين متنفر از  ندون و ريكان ميگذاشت و آنها را همانند سر لوراس شجاع ميدارد ، برَاو نام آنها را ا
اش بودند. گاهي حتي دختري بود كه به آريا  برادران از دست رفتهلنيسترها. در روياهايش فرزندانش درست شبيه به 

 شباهت داشت. 

راي مدتي طوالني در ذهن خود نگاه دارد. گرچه تصوراتش مدام باو نميتوانست يك تصوير مشخص از سرويالس را 
 وان، جذاب و زيبا. ج. كرد ميلوراس  راو را  شبيه به س

فكر كني وگرنه اون ممكنه وقتي كه اونو ميبيني متوجه نااميدي در چشمهات تو نبايد اينطوري بهش  : باخود گفت
 اونوقت چطور ممكنه باتو ازدواج كنه وقتي بدونه كه عاشق برادرش هستي؟. بشه

و همچنين عليل و حتي ممكن بود كه  شد. به خود يادآور مي اًبرابر سن او را داشت. اين را مكرر ويالس تايرل دو
 كه سانسا خواهد داشت.  باشدتنها قهرماني توانست  مياو  ق و سرخ روي باشد. اما زشت يا زيبابمانند پدرش چا

تبديل به ايلين  جاف ،نه مارجري و در شب ازدواج كند ميازدواج جافري  همچنان اوست كه بايك بار در رويا ديد كه 
ذاب بكشد. اما از اين فكر وحشت داشت كه است كه ماجري مانند او عوپين جالد شد. لرزان از خواب پريد. او نميخ

 زنند.  ها از قبول اين ازدواج سر باز شايد تايرل

 هشدار دادم. آره هشدار دادم. من حقيقت جاف رو براش آشكار كردم.  شمن به

بود. همانطور كه روزي  هنقص را برايش بازي كرد شايد ماجري حرفش را باور نكرده بود. جافري نقش يك شواليه بي
 كرد. چنين براي سانسا 

  حتي شايد قبل از اون. بعد از ازدواج يا . ميبينه وحقيقي اون ذاتبه زودي 

كند شمعي براي مادر روشن كند و از او بخواهد كه از مارجري  سانسا تصميم گرفت بارديگري كه از سپت ديدن مي
 هاي جافري محافظت كند و شايد شمعي هم براي جنگجو، بخاطر لوراس.  در مقابل ستمگري
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اش را براي  تازه مجلسيداد تصمم گرفت كه لباس  هايش را انجام مي گيري هنگامي كه زن خياط آخرين اندازه
 شد بپوشد. مراسمي كه در سبت بزرگ بيلور برگذار مي

رو براي من تدارك ديده. در اون صورت من ديگه در شب اين بايد همون دليلي باشه كه سرسي بخاطرش اين لباس 
 به نظر نخواهم رسيد. پوش كهنهعروسي 

قديمي  هاي مجلسي اما او يكي از لباس باشد  هلباسي متفاوت براي ميهماني شام پس از آن داشتكه  واقعاً الزم بود
 اب بر روي لباس جديدش را بپذيرد. بود. او نميتوانست خطر ريختن غذا يا شر خود را جهت اينكار درنظر گرفته

 من بايد اونو با خودم به هايگاردن ببرم. 

 خواست كه در نظر لوراس تايرل زيبا بنظر برسد.  او مي

 باز هم ممكنه كه بخاطر خودم عاشقم بشه ،حتي اگه دانتوس راست بگه و اين وينترفل باشه كه اون ميخاد و نه من

برد تا لباس آماده شود. به سختي  گرفت و ميخواست بداند كه چقدر زمان ميسانسا به سختي خود را درآغوش 
  انتظار بكشد. شتوانست براي پوشيدن مي
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  17فصل 
  آريا

  م.م.استاركمترجم: 

  

تر خاكستري بود تا آبي. نهرها از آب لبريز شده بودند. صبح روز سوم بود  بيشرفتند، اما آسمان هنوز  آمدند و  ها  باران
اند. در حالي كه سوار بر اسب يك نارون پوشيده از  ها اكثراً در جهت اشتباه روي درختان روييده كه آريا متوجه شد خزه

ريم جنوب، ببين خزه ها چطور  م ميريم. داري ما داريم راه رو اشتباه مي«خزه را پشت سر گذاشتند، به جندري گفت: 
  »روي اين تنه رشد كردند..

كنيم، فقط  ما داريم تو مسير جاده حركت مي«جندري موهاي پرپشت سياهش را از جلوي چشمانش كنار زد و گفت: 
  »ره.. جا جاده داره به سمت جنوب مي همين. اين

طور ديروز وقتي كه داشتيم تو بستر اون  فتيم. همينر ما تمام روز رو به سمت جنوب ميخواست به او بگويد  آريا مي
توانست چندان مطمئن باشد. با صدايي  ، ولي ديروز چندان توجه نكرده بود به همين جهت نميكرديم رود حركت مي

داديم اين بود كه  كرديم، تمام كاري كه بايد انجام مي فكر كنم ما گم شديم. ما نبايد رودخونه رو ول مي«آرام گفت: 
  »رودخونه رو دنبال كنيم..
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تره، يه جور مسير مخفي  بندم اين فقط يه مسير كوتاه رودخونه پيچ و خم داره. شرط مي«جندري گفت: 
  »كنند. جا زندگي مي هاست كه دارند اين خالفكارهاست. تام و لم و بقيه سال

  ...»ها  اما خزه«اين حقيقت داشت، آريا لبش را گزيد و گفت: 

كشه كه پشت گوشاي ما هم خزه سبز بشه  جا داره بارون مياد خيلي طول نمي كه اين جوري اين«د: جندري شاكي ش
«...  

اي نداشت كه سعي كند گاوميش را قانع كند.  فايده» فقط پشت اون گوشمون كه سمت جنوبه.«آريا لجوجانه گفت: 
  ها جدا شده بود. پاي هم از آن ولي هنوز او تنها دوست واقعي بود كه داشت، حاال كه هات

شاما به من گفته كه براي پختن نون بهم احتياج داره، در هرصورت منم از «شان به او گفته بود:  پاي روز حركت هات
طور خرگوش براي خوردن، نون  جا آبجو هست، همين كه هميشه تو ترس باشم خسته شدم. اين بارون و زخم زين و اين

گردي،  جا برمي شي. تو دوباره به اين جا بياي خودت متوجه مي اي كه به اين ديگهشه. دفعه  هم اگر من بپزمش بهتر مي
كه از شرم سرخ شده بود، اضافه كرد:  سپس به ياد آورد كه آريا كه بود و در حالي» مگه نه؟ وقتي جنگ تموم شد؟

  »بانوي من«

را به عالمت تاييد تكان داد و بعد به  آريا مطمئن نبود كه آيا اصالً قرار هست اين جنگ تمام شود يانه، ولي سرش
 قدمگاه پادشاههات پاي ترسو و احمق بود ولي او تمام راه را از » متاسفم كه اون دفعه كتكت زدم،«هات پاي گفت: 

  »من دماغت رو شكستم.«همراهش بود و آريا تا حد زيادي به او عادت كرده بود. 

  »هم شكستي، اون كار خوبي بود. تو دماغ لم رو«هات پاي با پوزخند جواب داد: 

تواند  پاي پرسيد كه آيا مي و سپس وقت رفتن بود. هات» كرد. جوري فكر نمي لم اين«آريا با اوقات تلخي پاسخ داد: 
پايي و من  جوري صدا نكن، تو هات من رو اين«اش زد و گفت:  دست بانوي خود را ببوسد، آريا در جواب مشتي به شانه

  »آري.
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كنه. اين گيج  طور كه اون يكي پسره رو صدا مي پاي نيستم. شاما فقط به من ميگه پسر. همون جا هات اينمن «
  »شه. كننده مي

كرد. او به  كرد دلتنگش شده بود، اما ديدن هاروين قدري شرايط را برايش بهتر مي چه تصور مي آريا حاال بيش از آن
كرد در اصطبلِ  فرار مي قدمگاه پادشاهه چطور آن مرد را روزي كه از ك هاروين در مورد پدرش هولن گفته بود و اين

ميره، ولي  گفت كه تو اصطبل مي اون هميشه مي«ي سرخ در حالي پيدا كرد كه درحال مرگ بود. هاروين گفت:  قلعه
 قدمگاه پادشاهرش از آريا در مورد يارن و فرا» كشه نه يه گله شير. كرديم يه اسب نر بداخالق اونو مي ي ما فكر مي همه

ي نيدل  تر اتفاقاتي كه افتاده بود، اما داستان پسري كه در اصطبل به وسيله طور در مورد بيش هم تعريف كرد. همين
هال فرار كند را تعريف نكرد. گفتنش به هاروين مانند آن بود  كشته بود و نگهباني را كه گلويش را بريده بود تا از هارن

  ها مطلع شود. ها بود كه تحمل نداشت پدرش از آن پدرش تعريف كند و بعضي چيزكه داستان را براي 

طور در خصوص جيكن هگار و سه مرگي كه به او مديون بود و دينش را نيز ادا كرده بود، چيزي نگفت.  همين
گرفت و  دست ميها آن را در  شد اما بعضي شب ي آهنيني كه به او داده بود، زير كمربندش به خوبي نگهداري مي سكه

واالر «آورد كه چطور هنگامي كه جيكن دستش را روي صورتش كشيد، صورتش وا رفت و تغيير كرد.  به ياد مي
سر گريگور، دانسن، پوليور، رف عزيز دردونه، تيكلر و تازي. سر ايلن، سر «كرد.  آريا زير لب تكرار مي» مورگوليس

  »مرين، ملكه سرسي و شاه جافري.

او گفت كه تنها شش نفر از سربازهاي وينترفل كه پدرش همراه بريك دانداريون به غرب فرستاده بود  هاروين به
اون يك تله بود بانوي من، لرد تايوين كوه رو با آتش و شمشير به ردفورك فرستاده «باقي مانده و پراكنده شده بودند. 

اون نقشه كشيده بود كه لرد ادارد شخصاً به غرب بياد تا  جا بكشونه. كه پدر واالمقام شما رو به اون بود به اميد اين
شد. تا با جن كه اون موقع زنداني مادر  كار رو كرده بود كشته و يا زنداني مي حساب سر گرگور رو برسه. اگه اين

ادرش رو ي لرد تايوين خبر نداشت و وقتي ماجراي دستگيري بر كش از نقشه ش كنند. منتها شاه بزرگوارتون بود مبادله
  »به پدرتون حمله كرد. قدمگاه پادشاههاي  شنيد تو خيابان
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گفت كه از  زد، البته وقتي كه به او نمي جوري هميشه به او لبخند مي» من يادمه، اون جوري رو كشت.«آريا گفت: 
  زير دست و پا كنار برود.

تاد، پاي ايشون شكست. به همين اون جوري رو كشت، و وقتي اسب پدرتون روي پاشون اف«هاروين موافقت كرد: 
خاطر لرد ادارد نتونست شخصاً به غرب بره و ناچار شد به جاش لرد بريك رو با بيست تا از نيروهاي خودش و بيست تا 

اي هم همراه ما بودند. توروس و سر ريموند دري و  از سربازاي وينترفل كه من هم بينشون بودم بفرسته. افراد ديگه
الدن وايلد، يك لرد به اسم لوتار مالري. ولي گريگور توي مامرز فورد به همراه نيروهايي كه دوطرف نيروهاشون، سر گ

  »ها از جلو و عقب روي سرمون ريختند. شديم اون رودخونه پنهون شده بودند منتظر ما بود و وقتي ما داشتيم رد مي

قتل رسوند كه دستش رو از بازو قطع كرد و اسبي  ي مهيبي ريموند دري رو به من ديدم كه كوه با چنان تك ضربه«
جا با اون مرد و لرد مالري هم با اسبش غرق شد. ما شيرها  كه روش نشسته بود رو هم كشت. گالدن وايلد هم همون

ديدم و من فكر كردم من هم كارم با بقيه تمومه ولي به شكلي ناگهاني فريادهاي االين رو  رو همه طرفمون مي
هايي كه هنوز سوار اسب بودند دور توروس جمع  داد و نظم رو به صف ما برگردوند. اون ه داشت فرمان ميشنيديم ك

شدند و مسيرمون رو به بيرون باز كرديم. ما صبح شش گروهان بيست نفره سرباز بوديم. ولي موقع تاريك شدن هوا  
زخمي شده بود. توروس همون شب يه سرنيزه سي تر از دو گروهان ازمون باقي نمونده بود. لرد بريك هم بشدت  بيش

  »ي اون بيرون كشيد و توي سوراخ به جا مونده شراب جوشان ريخت. سانتي رو از سينه

ميره ولي توروس تمام شب رو كنار آتيش پيشش  ي ما مطمئن بوديم جناب لرد قبل از طلوع خورشيد مي همه« 
كه قبال بود. دو هفته بعد لرد تونست سوار  نوز زنده بود و قوي تر از اونيبيدار موند و دعا كرد، وقتي كه سپيده زد اون ه

گفت نبرد ما در مامرز فورد تموم نشده بلكه تازه شروع  اون بودكه مارو قوي نگه داشت. مي  اسب بشه، اما اين شجاعت
  »كشيم. ها رو مي شده و به ازاي هر يك نفر از ما كه كشته شده ما ده نفر از اون

ها با قدرت تمام  قراوالي سپاه لرد تايوين بودند. اون اون موقع جنگ از ما عبور كرده بود. نيروهاي كوه فقط پيشتا «
از ردفورك عبور كردند و سر راهشون به سمت ريورلند همه چيزو آتيش زدند. تعداد ما خيلي كم بود و تنها كاري كه از 

گفتيم كه باالخره به لشگر شاه  ديگه مي و آزار بديم ولي ما به همي لشگرشون ر اومد اين بود كه عقبه دستمون برمي
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كه شنيديم شاه رابرت مرده و لرد  شه. تا زماني شيم كه براي سركوب شورش لرد تايوين فرستاده مي رابرت ملحق مي
  »ي سرسي لنيستر تخت آهني رو صاحب شده. طور و توله ادارد هم همين

ها برخورد كنيم ولي حاال ما  كرد، دست پادشاه ما رو فرستاده بود كه با ياغياين موضوع همه چيز رو وارونه «
خواستند تسليم بشيم ولي  خودمون ياغي شده بوديم و لرد تايوين لنيستر دست پادشاه. اون موقع چند نفري بودند كه مي

هايي كه شيرها قلع و  آدم  و اينگفت ما هنوز سربازهاي پادشاهيم  ها بدهكار نبود. اون مي گوش لرد بريك به اين حرف
كه تك تكمون  جنگيم، تا اين تونيم براي شاه رابرت بجنگيم براي مردمش مي كنند مردم پادشاه. پس اگه نمي قمع مي

جنگيديم اتفاق عجيبي افتاد. به ازاي هر يك نفري كه از  طور كه مي كار رو كرديم، ولي همين بميريم. و ما هم همين
ها شواليه و مالزم بودند كه جزو نجيب  شدند كه جاش رو پر كنند. تعداد كمي از اون نفر پيدا مي داديم دو دست مي

دارها،  ها، مسافرخونه هاي معمولي بودند، كارگرهاي مزرعه، نوازنده ترشون آدم شدند ولي بيش ها محسوب مي زاده
  ...»ها  ها و حتي سگ ها و بچه ها و حتي دو تا سپتون. خالصه همه مدل مردي و زن ها و كفاش مستخدم

  »ها؟ سگ«آريا پرسيد: 

خواد ببيني  هايي كه هرگز دلت نمي سگ 1هامون از شرورترين آره، يكي از پسر«هاروين با پوزخند جواب داد 
  »كنه. نگهداري مي

او زماني يك دايروولف داشت، » كاش يك سگ شرور خوب داشتم، يك سگ شير كش.«آريا با حسرت گفت: 
كه از كشته شدن او توسط ملكه سرسي جلوگيري كند مجبور شده بود با پرتاب سنگ او را فراري  نايمريا، ولي براي اين

  .آريا مشتاق بود كه بداند يه دايروولف ميتونه يك شير رو بكشه؟دهد. 

ها همه جا دوستاني مخفي داشتند، به  آن بعدازظهر دوباره باران باريد و تا غروب ادامه پيدا كرد. خوشبختانه ياغي
پاي  كاري كه او و هات كند پناه بگيرند. همان مي  همين دليل نياز نبود در فضاي باز اردو بزنند و يا زير آالچيقي كه چكه

  دادند. و جندري معموالً انجام مي

                                           
1  Mean dog -  .يعني سگي كه مخصوص پاچه گيري و گاز گرفتن تربيت شده باشد  
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رسيد، تا زماني كه جك  شب در يك روستاي سوخته و خالي از سكنه پناه گرفتند. الاقل خالي از سكنه به نظر مي آن
هاي  ها و سردابه جور مردمي از داخل خرابه  اش دميد و همه دو بار كوتاه و دو بار بلند در شيپور شكاري 1شانس خوش

ها هم يك غاز داشتند كه  داري نان بيات داشتند و ياغيشده و مق ها آبجو و سيب خشك مخفي بيرون خزيدند. آن
  شب دست كمي از ضيافت نداشت. اُنگوي هنگام سواري شكار كرده بود. به اين ترتيب شام آن

هاي گوشت از بال غاز بود كه يكي از روستاييان رو به لم ردا ليمويي كرد و گفت:  آريا مشغول مكيدن آخرين ذره
  »گشتن. جا رد شدن كه دنبال شاهكش مي اين دو روز پيش افرادي از«

ها، جايي كه مرطوب و دوست  چاله ترين سياه بهتر بود تو ريورران دنبالش بگردن. توي عميق«لم خُرخُر كرد. 
  بود. بيني لم مثل سيبِ لهيده شده بود، قرمز و خراشيده و ورم كرده، خُلقش نيز گرفته» داشتنيه.

  »نه، اون فرار كرده.: «يكي ديگر از روستاييان گفت

  توانست احساس كند كه موهاي پشت گردنش سيخ شده. نفسش را در سينه حبس كرد تا بشنود. . آريا ميشاهكش

  »تونه حقيقت داشته باشه؟ مي«تام هفتايي گفت: 

دست  كه از عليرغم اين» كنم من باور نمي«اي به سر داشت گفت:  اي زنگ زده خود قابلمه مرد تك چشمي كه كاله
زدند.  شانس صدا مي ها او را جك خوش شد، بقيه ياغي دادن يك چشم خيلي هم به نظر آريا خوش اقبالي محسوب نمي

  »جا فرار كنه؟ ها رو چشيدم، چطور ممكنه تونسته باشه از اون من خودم طعم اون سياهچال«او ادامه داد: 

دستش را به آرامي روي سبيل پرپشت خاكستري  2سبز . ريشتوانستند شانه باال بياندازند روستاييان در پاسخ تنها مي

شن. توروس بايد خبردار بشه. ارباب  ها توي خون غرق مي كش دوباره آزاد باشه، گرگ اگه شاه«و سبزش كشيد و گفت: 
  »ده. هاي آتيش بهش نشون مي روشنايي، لنيستر رو توي شعله

                                           
1 Jack-Be-Lucky  

2 Green beard 



 

  308 

 

  آريا شمشيرهايورش    فصل هفدهم 

  »يه آتيش خوب داريم.جا هم  همين«زد گفت:  اَنگوي در حالي كه لبخند مي

به آتيش  1به نظرت من شبيه كاهن ميام، آرچر؟ اگه پِلُوي تايروشي«اي به گوش آرچر زد.  سبز خنديد و ضربه ريش
  »دن. هاي داغ ريشش رو كز مي نزديك بشه اين زغال

  ...»؟ گرچه به نظرت لرد بريك دوست نداره جيمي لنيستر رو دستگير كنه«لم قولنج انگشتانش را شكست وگفت: 

زنه؟ آخه يه جورايي حيفه كه يك مرد به  لم به نظرت اون جيمي لنيستر رو دار مي«هاي روستايي پرسيد:  يكي از زن
  »اون خوشگلي رو دار بزنن.

بعد دارشون «او لبخند زد. » كنه. شون مي دونيد كه لرد بريك هميشه محاكمه اول يك محاكمه! مي«اَنگوي گفت: 
  »زنه. مي

اش كشيد و شروع به نواختن  هاي چنگ چوبي خنده از همه جا بلند شد و سپس تام انگشتانش را روي سيمصداي 
  آهنگي ماليم كرد.

  ها يك گروه ياغي بودند. ، آنكينگزوودبرادران 

  گشتند. ها همه جا مي ها بود، ولي آن ن ي آ جنگل قلعه

  اي. دوشيزه طور دست هيچ ها در امان نبود، و همين كس از آن طالي هيچ

  ، آن گروه ياغي ترسناك...كينگزووداوه، برادران 

The brothers of theKingswood ,they were an outlaw band. 

The forest was their castle, but they roamed across the land. 

                                           
1  Pello of tyrosh - .نام واقعي ريش سبز است  
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No man’s gold was safe from them, nor any maiden’s hand. 

Oh, the brothers of theKingswood ,that fearsome outlaw band  . . .  

هايش را بست و به  اي بين جندري و هاروين، آريا براي مدتي به آواز گوش داد، بعد چشم گرم و خشك در گوشه
 خواب رفت. او خواب خانه را ديد، نه ريورران بلكه وينترفل. گرچه رويايي شيرين نبود. او به تنهايي بيرون قلعه ايستاده

كه تالش كرد به   توانست ديوارهاي خاكستري را در مقابلش ببيند. اما هنگامي و تا زانو در گل فرو رفته بود. مي
كه  رسيد و قلعه از مقابلش در حال محو شدن بود تا اين تر از قدم قبلي مي ها برسد برداشتن هر قدم به نظر سخت دروازه
هايي هم بودند، اشكال نحيف خاكستري اطرافش در بين درختان  ين گرگرسيد تا گرانيت. همچن تر دود به نظر مي بيش

  آورد. كرد طعم خون را به خاطر مي ها نگاه مي درخشيد. هر باركه به آن زدند، چشمانشان مي به آرامي قدم مي

اي  و قهوه هاي خشك وزيد، برگ بري از ميان مزارع بزنند. باد به شدت مي صبح روز بعد از جاده خارج شدند تا ميان
باريد. زماني كه خورشيد از پشت ابري بيرون آمد، به  چرخيدند، اما براي اولين بار باران نمي هايشان مي گرداگرد سم اسب

  قدري درخشان بود كه آريا مجبور شد باشلقش را جلو بكشد تا چشمانش را  از نور حفظ كند.

  »ريم. يما داريم راه رو اشتباه م«او به صورتي ناگهاني گفت: 

  »چيه، دوباره خزه؟«غر زد.  جندري

سپس خورجين اسبش را به دنبال نقشه زير و رو كرد تا » ريم جنوب! به خورشيد نگاه كن، ما داريم مي«او گفت: 
او نقشه را روي زانويش باز كرد. حاال همه » كرديم، ببينيد. ما هرگز نبايد ترايدنت رو رها مي«ها نشان دهد.  بتواند به آن

  »نگاه كنيد اين ريوررانه، بين رودخونه ها.«كردند.  ها به او نگاه مي نآ

  »دونيم ريورران كجاست. هممون. طور كه بايد باشه، ما مي همون«جك خوش شانس گفت: 

  »تو قرار نيست به ريورران بري.«لم بي تعارف اضافه كرد: 
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ي راه رو با  تونستم ادامه من ميشتم كه اسبامون رو بگيرند. ذا . بايد ميمن تقريباً رسيده بودمآريا با خودش فكر كرد: 
  اش را به خاطر آورد و لبش را گزيد. سپس روياي شب گذشتهپاي پياده برم. 

  »رسه. دم كه هيچ آسيبي بهت نمي جوري مظلومانه نگاه نكن، من به تو قول مي اين«رشته گفت:  تام هفت

  »قول يك دروغگو!« 

س دروغ نگفته، ما هيچ قولي نداديم، اين اصالً در حد ما نيست كه بگيم بايد با تو چيكار ك هيچ«لم پاسخ داد: 
  »كنيم.

سبز بود، همان تايروشي. آريا به سمت او چرخيد و با نا اميدي  تر از تام؛ رئيس ريش لم رئيس نبود، الاقل نه بيش
  »من رو به ريورران ببر و پاداش  بگير.«گفت: 

كوچولو، يك رعيت ممكنه يك سنجاب معمولي رو براي شام شبش پوست بكنه، ولي اگه يك « سبز پاسخ داد: ريش
كنه كه اي كاش اين كار رو كرده  بره، يا آرزو مي سنجاب طاليي روي درختش پيدا بكنه يا اون رو براي اربابش مي

  »بود.

  »من يه سنجاب نيستم.«آريا با سماجت گفت: 

سنجاب طاليي كوچولو كه عازم ديدن لرد صاعقه است، چه بخواد و چه نخواد. چرا هستي، يه «سبز خنديد،  ريش
طور كه خودت  ، همون گردونه پيش مادر واالمقامت بندم اون تو رو برمي دونه با تو چيكار كنه. من شرط مي اون مي

  »خواي. مي

بيني كه غير از اين  كنه. مي مي طوريه. اون بهترين كارو باهات آره لرد بريك اين«رشته سري تكان داد،  تام هفت
  »نيست.

هال شنيده بود به  لرد بريك دانداريون. آريا تمام چيزهايي را كه هم از لنيسترها و هم از هنرپيشگان صامت در هارن
ي وارگو هوت كشته شده بود و قبل از آن توسط سر  وسيله ياد آورد. لرد بريك شبح جنگل، لرد بريك كسي كه به
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. با صدايي آرام گفت: كشمش اگه من رو خونه نفرسته يه بار هم من مي.  1دو بار نيز توسط كوه سواره آموري لورچ و
  »چرا من بايد لرد بريك رو ببينم؟«

  »بريم. ي خودمون رو پيش اون مي ي اُسراي نجيب زاده ما همه«اَنگوي گفت: 

هايشان  هاي روي اسب او نگاهي گذرا به ياغيآرام به متانت آب. آريا نفسي كشيد تا وجودش را آرام كند.  اسير.
و در همان لحظه به اسب تندروي خود با پاشنه حاال، سريع مثل يه مار انداخت و سر اسبش را برگرداند. فكر كرد: 

ي جندري و  شانس گريخت و يك آن نگاهي به صورت بهت زده سبز و جك خوش مهميز زد. درست از ميان ريش
  كشيدند انداخت و بعد او در زمين باز بود و در حال فرار. ماديانش كه خود را از سر راهش كنار مي

كه خودش را از دست  توانست به محض اين شمال يا جنوب، شرق يا غرب، در حال حاضر هيچ تفاوتي نداشت. او مي
جلو خم شد و اسب را وادار به چهار نعل  ها خالص كند راهش را به سوي ريورران پيدا كند. آريا روي زين اسب به آن

ها بست، اما  هايش را بر روي فريادهاي آن زدند كه برگردد. گوش ها ناسزاگويان فرياد مي كرد. پشت سرش ياغي
آمدند، اَنگوي،  ها به دنبال او مي اش پشت سرش را ديد زد، چهار نفر از آن اي از روي شانه كه كه براي لحظه زماني

تربود و شنل زرد بزرگش در حين سواري پشت  تاختند، به همراه لم كه عقب ي هم مي سبز شانه به شانه شهاروين و ري
  »سريع مثل گوزن، برو، حاال، برو.«سرش موج برداشته بود. به اسبش گفت: 

ر انسان ها به كم هايي كه بلندي آن اي و از ميان علف هاي هرز قهوه هاي پر از علف آريا به سرعت از ميان زمين
آمدند، گذشت. سمت چپش  هاي خشك شده كه با عبور چهار نعل اسب آريا به پرواز در مي هايي از برگ رسيد و كپه مي

كه  كرد ولي او بدون آن . يك كانال خشك از كنار زمين عبور ميجا گم كنم تونم اونارو اون ميجنگل بود، آن را ديد. 
ي درختان نارون قرمز و سرخدار و غان فرو رفت. يك نگاه  ميان تودهسرعتش را كاهش دهد از روي آن پريد و در 

سبز عقب افتاده بود، در حالي كه او  اش بودند. ريش سريع به عقب نشان داد كه اَنگوي و هاروين هنوز به شدت در پي
  »توني. توني، تومي تر، تو مي سريع«توانست لم را ببيند. به اسبش گفت:  اصالً نمي

                                           
1  Mountain That Rides-   .لقب سر گرگور كلگان  
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ها روييده، هرگز توقف نكرد. از  ي آن كه خزه در كدام جهت تنه نارون قرمز عبور كرد و براي ديدن اين از ميان دو
هاي شكسته، برآمده  غول آسا كه با شاخه 1ي قطع شده كه در حال پوسيدن بود، پريد و يك دامِ آواري روي يك تنه

يگر پايين آمد، سرعتش كم شد و دوباره افزايش شده بود را دور زد و بعد از يك شيب ماليم باال رفت و از سمت د
زد. در باالي تپه نگاهي سريع به پشت سرش انداخت.  هاي آتش زنه جرقه مي هاي اسبش روي سنگ يافت، نعل

سبز خيلي عقب افتاده بود و  كردند در حالي كه ريش هاروين از اَنگوي جلو افتاده بود ولي هر دو به شدت او را دنبال مي
  آمد. سته ميبه نظر خ

اي مسدود شده بود بي مهابا به داخل آن پريد.  هاي خيس قهوه يك نهر راهش را سد كرد. گرچه مسير آب با برگ
تر بودند و  ها متراكم طرف بوته ها به پاي اسبش چسبيده بودند. اين طرف نهر بيرون آمد تعدادي از برگ هنگامي كه از آن

جايي كه جرات داشت  كرد سرعتش را كاهش دهد. ولي او تا آن كه او را مجبور ميهايي  ها و سنگ زمين پر بود از ريشه
ي ديگر در مقابل او بود و اين يكي شيب تندتري داشت. از تپه باال رفت و  داشت. يك تپه هايش را سريع برمي قدم

دانست چرا كه  ين را ميتري داشت، ا او اسب سريع ها چقدر بزرگند؟ اين جنگلكرد،  سپس پايين آمد. با خودش فكر 
هال دزديده بود. ولي اين نقطه قوت داشت در اين جا به هدر  هاي روس بولتون را از اصطبل هارن يكي از بهترين

رو  رو يافت. راه مال ولي در عوض يك راه مال من بايد دوباره مزارع باز رو پيدا كنم، بايد يك جاده پيدا كنم.رفت.  مي
هاي درختان اطراف مثل  رو شروع به تاختن كرد، شاخه چيز بهتر بود. در مسير مال ولي از هيچباريك و ناهموار بود 
ها به شنلش گير كرد و با ضرب او را به سمت عقب كشيد، براي يك لحظه  خوردند. يكي از آن شالق به صورتش مي

سواري كردن او شوك زده شده بود به  اند. يك روباه ماده در حالي كه از هيجان اسب ها او را گرفته تصور كرد كه آن
ها گريخت. در ادامه به يك نهر ديگر رسيد. يا اين همان قبلي بود؟ دور خودش چرخيده بود؟  سرعت از ميان درختچه

ها را بشنود كه از ميان شاخ و  هاي آن توانست صداي اسب زماني براي پيدا كردن پاسخ اين سوال وجود نداشت، مي
 قدمگاه پادشاههايي كه عادت داشت در  كردند. خارها صورتش را همانند گربه را به سويش باز مي برگ درختان راهشان

رفت درختان  هاي يك درخت توسكا پراكنده شدند. هرچه جلوتر مي ها از روي شاخه دنبال كند، خراشيده بودند. گنجشك
كه يك دشت وسيع در  درختان ديد در حاليتَر شدن بودند، و به صورت ناگهاني او خودش را خارج از  درحال تُنُك

                                           
1  deadfall - كنند. ي مشابه ديگر گير ميهاي نوك تيز يا چيزها دامي كه جانوران بزرگ در آن، زيرآواري از شاخه  
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مقابلش كشيده شده بود، تماماً پوشيده از علف هرز و گندم وحشي، پژمرده و لگدمال شده. آريا به پشت اسبش لگد زد 
آيا موفق شده بود  بتاز به سوي ريورران، بتاز به سوي خانه.، با خودش فكر كرد، بتازتا چهارنعل رفتن را شروع كند. 

تر در حال نزديك شدن به او  را گم كند؟ نگاهي سريع به پشت سرش انداخت و هاروين را ديد كه شش متر عقبها  آن
  تونه، اون نه، اين منصفانه نيست. نه، اون نمي، او فكر كرد، نهبود. 

ي اسبش  هايشان كف كرده بود و كامالً ضعيف شده بودند. هاروين دهنه زماني كه او به كنار آريا رسيد، دهان اسب
كه متوقفشان  دانست كه نبرد به اتمام رسيده. هاروين در حالي كرد. مي را گرفت. خود آريا هم به سختي تنفس مي

ي شما هم همين طور بود. بانو ليانا. ولي  كنيد، بانوي من. عمه شما مثل يك سرباز شمالي سواري مي«كرد گفت:  مي
  »ما كه به خاطر داريد.ها بود، ش پدر من مسئول نگهداري و تربيت اسب

  »من خيال كردم تو سرباز پدرم هستي.«نگاهي كه آريا به او انداخت سرشار از آزردگي بود. 

  »لرد ادارد مرده، بانوي من. در حال حاضر من به لرد صاعقه تعلق دارم، و به برادرانم.«

  اشت.جا كه آريا به خاطر داشت هولن پير پسر ديگري ند تا آن» كدوم برادرها؟«   

ي برادر شما راب نداريم، بانوي من، ولي  ي اونا. ما هيچ قصد بدي درباره سبز. همه تايي و ريش اَنگوي، لم، تامِ هفت«
جنگيم. اون يك سپاه براي خودش داره و تعداد زيادي لرد واالمقام كه زانوهاشون رو  اون كسي نيست كه ما براش مي
شيد من  متوجه مي«اي به آريا چشم دوخت.  او با نگاه پرسشگرانه » رو دارند.فقط ما  1براش خم كنند. ولي مردم عادي

  »گم؟ دارم چي بهتون مي

پاي  من بايد با هاتكه آريا اسيرش بود.  ي كافي قابل فهم بود. و اين كه او آدم راب نيست به اندازه اين» بله.«
او به عنوان يك  ريورران در باالي رودخانه بريم. تونستيم اون قايق كوچيك رو برداريم و به سمت موندم. ما مي مي

                                           
1  Smallfolk- ها در پايين نردبان اجتماعي وستروس قرار دارند و اغلب پيروي  اين شوند. عادي وستروس از جمله دهقانان به اين نام ناميده مي خُرد يا مردم

  كنند. سواد هستند و به دور از سياست و بازي شاهان زندگي مي ي خود هستند. گرچه ممكن است در طول عمرشان هرگز او را نبينند. اكثراً فقير و بي لرد منطقه
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ي يتيم آري. با  گيرد، يا يك راهبه، يا پسر بچه كس يك دختر بچه را به اسارت نمي دختر بچه وضعش بهتر بود. هيچ
  من يك گرگ بودم ولي االن دوباره يك بانوي احمق هستم. خودش  فكر كرد،

  »كه بايد شما رو ببندم و روي اسبتون به دنبال بِكشم؟ گرديد، يا اين بر ميآميز با من  مسالمت«هاروين از او پرسيد: 

.» گردم. آميز بر مي مسالمت«رويي پاسخ داد:  با ترش  فعالً
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  18فصل 
  سمول

  م.م.استاركمترجم: 
 ليدي ليانا م.م.استارك،ويرايش و تنظيم: 

  

ولي تونم.  تونم ادامه بدم، نمي اين آخرين قدمِ، آخريِ  آخري، ديگه نميهق هق كنان، سم قدمي ديگر برداشت. 
داشتند و او با خود فكر  پايش باز هم حركت كرد، يك قدم و باز هم قدمي ديگر. پاهايش گامي پس از گامي ديگر برمي

  اي اند، يكي ديگه داره راه ميره، نميشه اين من باشم. نيستن، پاهاي كس ديگهاينا پاهاي من كرد.  مي

خورند؛ بي شكل و بد قواره. تا جايي كه به  كرد پاهايش را ميديد كه بين برف تلو تلو مي وقتي به پايين نگاه مي
هاي سفيد بدشكلي  توپ خاطر داشت چكمه هايش سياه بودن ولي برف دور آنها را چون قالبي فرا گرفته بود و حاال

 كه از يخ ساخته شده باشند. 1بودند، شبيه به دو پاي كج و كوله

شد. توده برف روي زمين از زانويش هم باالتر بود، و يك اليه يخ بسته پايين پايش را مانند ساق  برف متوقف نمي
كرد او را شبيه  هايش سنگين و تلو تلو خوران بود. كيسه سنگيني كه با خود حمل مي بندهايي سفيد پوشانده بود. قدم

                                           
1 Clubfeet  معني دقيقتر آن پا پرانتزي است  
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تونم ديگه ادامه بدم. مادر رحم كن. ديگه  نميخسته بود. يك هيوالي گوژپشت كرده بود. و او خسته بود، خيلي 
  تونم. نمي

گم كرده بود،  "مشت"كشيد. او شمشيرش را روي  هر چهار يا پنج قدم بايد كمربند و غالف شمشيرش را باال مي
ژدهايي كه جان ي ا كشيد. او دو ابزار برنده به همراه داشت. خنجرِ شيشه ولي غالف خالي هنوز كمربند را به پايين مي

كرد. همه اين ها وزن زيادي داشت و شكمش اينقدر  به او داده بود و چاقوي فلزي كه براي بريدن گوشت استفاده مي
پيچيد؛ مهم هم نبود كه  افتاد و دور زانوهايش مي كرد كمربند را باال بكشد مي بزرگ و گرد بود كه اگر فراموش مي
  سعي كرد آنرا باالي شكمش ببندد ولي تقريبا تا زير بغلش باال آمده بود.چقدر محكم آن را بسته باشد. يك بار 

شناختم  يه بار يكي رو مي"زده گفته بود  ماتم گرِن از ديدن اين صحنه اينقدر خنديده بود كه حالش بد شده بود و اد

  "دماغش بست و يه روز پاش پيچ خورد و دسته شمشيرش رفت توي كه مثل تو شمشيرش رو به گردنش مي

هاي عميق در زمين يخ زده وجود  هاي درخت و گاهي چاله خورد. زير برف سنگ و ريشه سم خود نيز سكندري مي
پا در يكي از اين ها گذاشته بود و زانويش شكسته بود، شايد هم چهار روز، يا... به  1داشت. سه روز قبل برنارِ سياه

  آن برنار را بر روي اسب گذاشته بود. دانست چه مدت گذشته. فرمانده پس از  درستي نمي

رسيد به جاي راه رفتن در حال سقوط است. بطور بي پاياني در  هق هق كنان قدمي ديگر برداشت. بيشتر به نظر مي
بايد بايستم، خيلي درد دارم، خيلي رفت.  كرد، فقط به جلو و باز هم جلو مي حال سقوط بود ولي به زمين برخورد نمي

  ي سردمه، به خواب نياز دارم، فقط يه كم خواب كنار آتيش و يه لقمه براي خوردن كه يخ زده نباشه.ام و خيل خسته

كه باقي مانده بودند. وقتي  دانستند، همه آن تعداد كمي دانست كه اگر حركت نكند ميميرد. همه آنها مي اما اين را مي
بين برف گم شدند و تعدادي از خونريزي زخم هايشان مرده از مشت فرار كرده بودند پنجاه يا بيشتر بودند، اما تعدادي 

شنيد و يك بار جيغي وحشتناك.  بودند.... و گاهي اوقات سم فريادهايي پشت سرش  از سمت افراد گارد انتهايي مي
ست توان وقتي كه شنيد شروع به دويدن كرد، بيست يارد يا شايد هم سي يارد، هر چقدر سريعتر و هرچقدر دورتر كه مي

                                           
1 Black Bernarr  
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اونا پشت دويد.  تر بود هنوز هم داشت مي فرستاد، شايد اگر پاهايش قوي دويد، پاهاي نيمه منجمدش برف را به هوا مي
  سر ما هستن، اونا هنوز پشت سرما هستن، دارن يكي يكي مارو ميگيرن.

فراموش كرده بود  هق هق كنان سم قدمي ديگر برداشت. آنقدر قدر زمان زيادي را در سرما گذرانده بود كه ديگر
حس گرما چگونه است. دو اليه لباس زير و سه جفت جوراب ساق بلند و دو اليه تونيك از پشم بره پوشيده بود و 

اش. روي زره زنجيري  رويش ژاكتي ضخيم و لحاف مانند كه اليه محافظي بود عليه سرماي فوالد سرد زره زنجيري
سه اليه با يك دكمه از جنس استخوان كه زير گلويش محكم بسته  يك باالپوش گشاد و روي آن يك باشلوغ ضخيمِ
هايش را بر روي  هاي سنگينِ از جنس خزش دست رسيد. دست پوش ميشد داشت. كاله باشلقش تا پايين پيشانيش مي

پوشاند، يك شال محكم دور نيمه پايين صورتش پيچانده شده بود، و او يك سر  هاي نازك پشم و چرمش مي دستكش
  پوشاند. هايش را مي داشت كه زير كاله باشلقش تا پايين گوش د تنگ با از جنس پشم بن

توانست حسشان كند، فقط  كرد. حاال ديگر حتي نمي ولي هنوز سرما به داخل بدن و به خصوص پاهايش نفوذ مي
رفتن. هر قدم باعث  توانست ايستادن را تحمل كند چه رسد به راه ديروز چنان دردي داشتند كه حتي به زحمت مي

ديگر نخوابيده بود،  "مشت"توانست به خاطر بياورد. از  نمي اين اتفاقات مال ديروز بود؟شد دلش بخواهد فرياد بزند.  مي
يه از وقتي كه شيپور نواخته شده بود حتي يك بار هم نخوابيده بود. مگر اينكه در حال راه رفتن به خواب رفته باشد. 

  دانست يا شايد هم فراموش كرده بود.   سم نمي راه رفتن بخوابه؟ تونه در حال نفر مي

نشست. گاهي از آسماني سفيد و گاهي از  هق هق كنان قدمي ديگر برداشت. برف اطرافش چرخ زنان بر زمين مي
وي كرد. برف را مانند باالپوش دومي بر ر آسماني سياه و اين تنها چيزي بود كه روز و شب را به او يادآوري مي

تر و تحملش را دشوارتر  كرد جمع شده بود و كيسه را حتي سنگين اي كه حمل مي هايش، پوشيده بود و روي كيسه شانه
كرد، انگار كه كسي چاقويي را آنجا فرو كرده و با هرقدم به جلو و  كرد. قسمت انتهاي كمرش به سختي درد مي مي

ر عذاب بود. حاضر بود خيلي چيزها بدهد و آن را در بياورد، هايش از سنگيني وزن زره د دهد. شانه عقب حركتش مي
  گرفت. ترسيد. در هر حال مجبور بود باشلق و باالپوشش را درآورد تا به آن برسد و بعد سرما او را در بر مي ولي مي
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او به سختي  اما او نبود، و اين هم آرزوي سودمندي نبود. سم ضعيف بود و چاق، خيلي چاق،اگر فقط قوي تر بودم... 
هاي پارچه و ژاكت بين  كرد، و زره براي او چيزي بيش از خيلي زياد بود. علي رغمِ اليه وزن خودش را هم تحمل مي

توانست انجام دهد گريه  اش در تماس است. تنها كاري كه مي هاي برهنه كرد كه زره با شانه فلز و پوستش حس مي
 اش يخ مي بست. روي گونهكردن بود، و وقتي مي گريست قطرات اشك بر 

كرد كه اصال  هق هق كنان، قدمي ديگر برداشت. اليه يخ جايي كه پايش را گذاشت شكسته بود وگرِنه او فكر نمي
هاي  ها به هاله بتواند حركت كند. دورادور، از چپ و راست، نيمه آشكار از بين درختانِ ساكت، در زير بارش برف مشعل

ها را ببيند كه در سكوت در ميان جنگل  توانست شعله ند. وقتي سرش را چرخاند مينارنجي مات تبديل شده بود
 وسم به خودش يادآوري كرد، ِ پير،  ِ خرس حلقه آتشكردند.  لغزيدند و به سمت باال و پايين و جلو و عقب حركت مي مي

هاي پيش روي  رحال تعقيب مشعلرسيد د رفت به نظر مي وقتي راه ميواي بر اون كسايي كه اين حلقه رو ترك كنند. 
  توانست به آنها برسد.  تر و بلندتر از او داشتند و او هيچ وقت نمي خود است، ولي آنها هم پاهايي قوي

ديروز به آنها التماس كرده بود اجازه دهند او يكي از حامالن مشعل باشد، حتي اگر به اين معني بود كه خارج از 
اگه آتيش ديد.  خواست، روياي آتش را مي شد حركت كند. او آتش مي رعت نزديك ميِ تاريكي كه به س گروه و ميان

ولي يك نفر به او يادآوري كرده بود كه او در ابتدا يكي از حامالن مشعل بود ولي آن را  داشته باشم ديگه سردم نيست.
كرد  بين برف انداخته بود و آتش را خاموش كرده بود. سم به ياد نداشت كه هيچ مشعلي را انداخته باشد، ولي فكر مي

راي مدت زيادي باال نگاه دارد. اين اد بود كه اين موضوع صحت داشته باشد. او بسيار ضعيفتر از آن بود كه دستش را ب
چاق و ضعيف و بيمصرف، حتي مغزم توانست به خاطر بياورد.  كه قضيه مشعل را يادش آورد يا گرِن؟ اين را هم نمي

  او قدمي ديگر برداشت. زنه.  هم داره يخ مي

انده شده بود و آنچنان سخت شده بود او شالش را دور بيني و دهانش پيچيده بود، اما شال با آب بيني يخ زده پوش
ترسيد كه به صورتش يخ زده باشد. حتي نفس كشيدن سخت بود و هوا اينقدر سرد بود كه حتي فرو بردن آن  كه او مي

مادر رحم كن، مادر رحم "كرد.  زير شالِ يخ زده با صدايِ خشك وآرامي نجوا مي "مادر رحم كن"هم دردناك بود. 
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مادر رحم كن، مادر رحم كن، مادر رحم "كشيد.  داشت، پاهايش را در بين برف ها مي ديگر برميبا هر دعا قدمي  "كن
 "كن.

مادر خودش هزاران فرسخ دورتر در جنوب بود. با خواهرانش و برادر كوچكش ديكون در قلعه هورن هيل در امن و 
گفتند  ي سپتون ها متفق القول مي همههاست.  تونه صدامو بشنوه، نه بيشتر از مادري كه تو آسمون او نميامان بودند. 

كه مادرِ آسماني بخشنده است، اما خدايان هفتگانه آن سوي ديوار قدرتي نداشتند. اينجا جايي بود كه خدايان كهن 

او براي هر كسي كه ممكن بود بشنود،  "رحم كنين"نامِ درختان و گرگ ها و برف.  كردند، خدايانِ بي فرمانروايي مي

 "آه، رحم كنين، به من رحم كنين، به من رحم كنين "كهن يا نو يا حتي شياطين، زمزمه كرد،  خدايان

چرا بايد ناگهان او را به خاطر بياورد؟ اين چيزي نبود كه او بخواهد به ياد  براي ترحم فرياد كشيده بود. 1مسلين
ه بود، تسليم شده بود حتي به نشانه آن بياورد. مرد به عقب افتاده بود، شمشيرش را انداخته بود، التماس كرد

يك ربع فرياد كشيد تا اينكه آن موجود از   2هاي ضخيم سياهش را هم در آورده بود و به جلو پرتاب كرده بود دستكش
مرگ هيچ بخشندگي رو در وجودشون به جا گلو او را گرفت و در هوا بلندش كرد و سرش را تقريبا از تنش جدا كرد. 

  نه من نبايد بهش فكر كنم، فكر نكن، به ياد نيار، فقط حركت كن، حركت كن، فقط حركت كن. آدرها... نذاشته بود و

 هق هق كنان قدمي ديگر برداشت.

يك ريشه از زير اليه برف به شصت پايش گرفت، و سم لغزيد و به سنگيني بر روي يكي از زانوهايش افتاد، چنان 
مزه خون را در دهانش حس كند، گرمتر از هرچيزي بود كه از زمان آمدن از توانست  بد كه زبانش را گاز گرفت. مي

آمد كه ديگر قدرت دوباره  حاال كه افتاده بود به نظر نمياين ديگه پايان كاره. چشيده بود. او فكر كرد  "مشت"
ا بر روي پاهايش برخاستن را پيدا كند. كورمال به دنبال شاخه درختي گشت و محكم بر آن چنگ زد، سعي كرد خود ر

كردند، زره خيلي سنگين بود و او هم بيش از حد چاق و خيلي ضعيف و  اش از او پشتيباني نمي بكشد، اما پاهاي يخ زده
 خسته بود.

                                           
1 Maslyn  

  شدن است تسليم و شكست پذيرفتن براي حركتي جنگي دستكش پرتاب 2
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من فقط تو اما سم به او توجهي نكرد. » بلند شو، خوك«گذاشت خشمگين گفت:  يك نفر در حالي كه از كنارش مي
توانست چندان هم بد باشد. احتماالً بيش از اين احساس سرما  نمي اينجا مردنبندم.  كشم و چشمام رو مي برف دراز مي

كرد، مثل پاهايش  هايش را حس نمي كرد و بعد از كمي زمان ديگر درد در انتهاي كمرش و يا درد وحشتناك شانه نمي
 تونن بگن من اولين نفر بودم. ين نفري نيستم كه ميميرم، نميمن اولتوانست حسشان كند.  كه ديگر نمي

مرده بودند، همه در اطرافش مرده بودند، و خيلي ها هم بعد از آن مرده بودند، او آنها را ديده بود.  مشتصدها نفر در 
ه سختي آن را از دانست كه سرد و خيس است. اما او ب ها آرام گرفت. مي سم لرزان شاخه درخت را رها كرد و روي برف

هايش حس مي كرد. او رو به باال به آسمان ِ سفيد و مات خيره شد و دانه هاي برف بر روي شكم و  روي تمام لباس
پوشونه. زير برف گرمه و اگه اونا در موردم  ِ ضخيمِ كلفت منو مي برف مثل يه پتويسينه و پلك هايش جمع شدند. 
نگهباناي شب مردم. من وظيفمو انجام دادم، انجام دادم، انجام دادم. هيچ  ِ يكي از حرف بزنن مجبورن بگن من مثل

  ام عمل كردم. تونه بگه من سوگندم رو شكستم. من چاق و ضعيف و ترسو هستم، ولي به وظيفه كس نمي

برود، به آنها  خوهد مسئوليت زاغ ها بر عهده او بود. براي همين او را به همراه آورده بودند. به آنها گفته بود كه نمي.
گفته بود كه چه ترسوي بزرگي است. اما استاد ايمون كور و خيلي پير بود پس مجبور شده بودند سم را براي مراقبت از 

تو جنگجو نيستي. ما هر "زاغ ها بفرستند. فرمانده وقتي آنها در مشت مستقر شده بودند دستوراتش را به او داده بود. 
اگر به ما حمله بشه سعي نكن خالفش رو ثابت كني، تو فقط جلوي دست و پا رو ميگيري.  دونيم، پسر. دومون اينو مي

تو بايد يه پيام بفرستي.  و دوون دوون نيا بپرس كه متن نامه چي باشه. خودت بنويسش و با يه پرنده به كسل بلك و 
برام مهم نيست "سم نشانه رفت. خرس پير انگشت داخل دستكشش را در صورت  "با يكي ديگه به شدو تاور بفرست. 

كه از ترس شلوارت رو به گند بكشي و برام مهم نيست اگه هزار نفر وحشي فرياد زنان براي كشتنت از ديوارها بيان 
كنم و از اينكه اين كارو نكردي  خورم كل هفت جهنم رو دنبالت مي فرستي يا اينكه قسم مي ها رو مي باال. تو اون پرنده
پشيمون، پشيمون، "و زاغ خود مورمونت سرش را به باال پايين حركت داد و قار قار كرد،  "كنم مي حسابي پشيمونت

 "پشيمون
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تر نبود، يا مهارت كافي با شمشير نداشت، متاسف بود كه پسر  سم متاسف بود، متاسف بود كه شجاعتر يا قوي
براي مرگ نيز متاسف بود، اما مردان بهتري در بهتري براي پدرش و برادر بهتري براي ديكون و خواهرهايش نبود، او 

مشت مرده بودند، مرداني خوب و واقعي، نه پسرانِ چاق و جيغ جيغويي مثل او. حداقل خرس پير از جهنم به سراغ او 
ه و هايي ساد او پيام ها را جلوتر نوشته بود، پيام ها رو فرستادم، حداقل اين كارو درست انجام دادم. من پرندهآمد،  نمي

ها رخ داده، سپس آن ها را در كيسه كاغذي امن قرار داده بود، و  ِ اولين انسان اي در مشت گفتند حمله كوتاه، كه مي
  اميدوار بود كه هرگز نياز نشود كه آنها را بفرستد.

نش را وقتي شيپور به صدا درآمده بود سم خوابيده بود، اول تصور كرد كه درحال خواب ديدن است. اما وقتي چشما
داشتند و به سوي حصار سنگي  باريد و برادران سياهپوش همگي كمان و نيزه برمي گشود، برف بر روي اردوگاه مي

دويدند. چِت تنها كسي بود در آن نزديكي حضور داشت، پيشكار قديميِ استاد ايمون با صورتي پر از جوش و دملي  مي
ه صدا در آمد صورت چت پر از وحشت شد سم هرگز اين قدر بزرگ روي گردنش. وقتي شيپور سوم از بين درختان ب

اما پيشكار رو » كمكم كن پرنده ها رو بفرستم«ترس و وحشت در صورت مردي نديده بود، سم خواهش كرد: 
احتماال فرمانده اون بايد از سگهاش مراقبت كنه. برگردانده بود و با خنجري در دست فراركرده بود. سم به ياد آورده بود 

    ه او هم دستوراتي داده بودب

لرزيدند، اما كيسه كاغذ را يافت و  دست هايش در دستكش سفت و بي مصرف شده بودند و او از سرما و ترس مي
هاي كسل بلك را  كشيدند و هنگامي كه قفس زاغ ها وحشيانه جيغ مي هايي را كه نوشته بود بيرون كشيد، زاغ پيام

گريختند و   وي صورتش پرواز كرد. و دوتاي ديگر قبل از آنكه سام بتواند آنها را بگيرد،گشود يكي از آنها مستقيم به س
سم توانست تنها يكي را بگيرد، زاغي كه گرفته بود از روي دستكش دستش را زخمي كرد و خون بيرون زد، اما سم تا 

وش گشته بود، مشت پر شد از هياهوي زماني كه لوله كاغذ را آويخت او را نگاه داشت. شيپور جنگ ديگر آن زمان خام
 »   پرواز كن«ها و چكاچك فلزات. سم پرنده را به سوي آسمان به پرواز درآورد و گفت:  فرمانده
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ترسيد در قفس را بگشايد، اما  زدند كه او مي كشيدند و بال بال مي وار جيغ مي پرنده هاي قفس شدو تاور چنان ديوانه
اي بعد زاغ با پيامي حاوي  ت و اين بار اولين زاغي را كه قصد فرار داشت گرفت، لحظهبه هر صورت خود را مجبور ساخ

  گشود. اخبار حمله راهش را ميان برف در حال بارش مي

اش را به انجام رسانده بود، با انگشتاني دستپاچه و وحشتزده پوشيدن لباس را به پايان رسانيد، باالپوش و  وظيفه
ا به تن كرد، و غالف شمشيرش را به كمر بست، چنان آن را محكم نمود كه ديگر نيفتد. كالهش را پوشيد، باشلق ر

سپس كوله بارش را يافت و همه وسايلش را درونش ريخت، لباس هاي زير و جوراب هاي خشكش را جدا كرد و 
ها و  ور دست نوشتههمچنين نوك تيرها و نوك نيزه شيشه اژدهايي كه جان به او داده بود و شيپور قديمي و همين ط

هايي كه كشيده بود و سوسيسِ سيرِ به سختيِ سنگي كه از ديوار نگاه داشته بود را نيز جدا كرد.  جوهر و قلم پر و نقشه
جناب فرمانده گفت كه نبايد به حصار سنگي هجوم همه را بست و بسته را به كول گرفت. به خودش يادآوري كرد: 

     داند پس از آن چه كند. سم نفس عميقي كشيد، و فهميد كه نميوون برم سراغش. ببرم، اما گفت كه نبايد دوون د

ها پارس  به ياد داشت كه دور خودش چرخيد، سردرگم، و ترس همچون هميشه درونش درحال رشد بود. سگ
شد به نظر برسد كه از دوردست  كرد و باعث مي كشيدند، اما برف صدا را در خود خفه مي ها شيهه مي كردند و اسب مي

اي كه  هايي كه بموازات ديوار كوتاه صخره شعلتوانست ببيند، حتي م  رسيد. سم بيش از سه ياردي را نمي به گوش مي
حتي ها خاموش شده باشن؟  ممكنه مشعلديد.  دور تا دور نوك تپه را چون تاجي در بر گرفته بود، روشن بودند را نمي

. وايت واكر جنگل، شيپور سه بار به صدا دراومد و سه نفير طوالني يعني آدرهافكر كردن به آن نيز ترسناك بود. 
هاي يخي  انداختند، سوار بر عنكبوت هايي كه به هنگام كودكي لرزه بر اندامش مي هاي سرد، هيوالهاي داستان سايه
    ي خون... آسايشان، تشنه غول

ناشيانه شمشيرش را بيرون كشيد و به سختي در ميان برف تلو تلو خورد. سگي پارس كنان از كنارش گذشت و 
هايي به درازاي هشت فوت. در كنار آنها  درازيي با تبرهايي بلند و نيزه مردان ريش تعدادي از افراد شدو تاور را ديد،

هاي فروزان بر فرازِ حلقه  احساس امنيت بيشتري داشت، بنابراين آنها را تا كنار ديوار دنبال كرد، هنگامي كه مشعل
  سنگي را مشاهده كرد موجي از آرامش او را در بر گرفت.
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كردند. سر ماالدور  هايي در دست ايستاده بودند، منتظر، بارش برف را نگاه مي مشير و نيزهبرادران سياهپوش با ش
هاي برف پوشيده بود. سم درست پشت سر ديگران ايستاد و به دنبالِ  لوك سوار بر اسبش گذشت، كالهخودش از دانه

. اما همه افراد بميرم، بذار كنار دوستام بميرم اگه قراره زده گشت. هنگام فكر كردن به خود ياداوري كرد گرِن يا اد ماتم

  .1در اطرافش غريبه بودند، مرداني از شدو تاور و تحت فرماندهي تكاوري به نام بلين

 »باالخره اومدن«شنيد يكي از برادران گفت: 

تعداد كمان قرار و بيست پيكان از همان تعداد تيردان بيرون كشيده شد و در همان » تيرها رو زه كنيد«بلين گفت: 
  گرفت.

  »خدايان رحم كنند، چندصدتاي هستن«صدايي به آرامي گفت: 

خواست هم ببيند. مردانِ نگهبانِ  توانست ببيند و نمي سم نمي» آماده«بلين فرمان داد و سپس اضافه كرد: » بكشيد«
در ميان تاريكي   هاي خود، چيزي هايي كشيده تا كنار گوش هايشان استاده و منتظر بودند. با زه كمان شب پشت مشعل

  »رها كنيد«و سپس،» آماده، آماده«لغزيد، بلين دوباره گفت:  ها بي تعادل مي ظاهر شد و از ميان برف

 ها صفيركشان به پرواز درآمدند. پيكان

ه اي پديد آمد و به سرعت از بين رفت. مردي ب بصورت نصفه و نميه سروري در ميان مردان پيرامون حصار صخره
ها  دارن ميان! نگاه كنيد تعداد بيشتري دارن از درخت«و ديگري فرياد زد: » اونا متوقف نميشن سرورم«بلين گفت: 

سم » خدايان رحم كُنن، دارن يواش يواش جلو ميان، تقريبا رسيدن اينجا، اونا بهمون رسيدن«و ديگري گفت: » ميان
لرزيد، از ترس و سرما به يم اندازه،  ي كه باد به آن بكوبد، ميشروع كرد به عقب رفتن ، چونان آخرين برگ درخت وقت

رسيد، االن حس بهتري دارم. فقط به كمي  حتي سردتر از االن، برف هم حتي گرم به نظر ميآن شب بسيار سرد بود. 
 »تر شبم و دوباره راه برم، يه كم ديگه استراحت احتياج داشتم، شايد يه كم ديگه بتونم قوي

                                           
1 Blane  
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هايي پوشيده از  ها و سم روي سرش قدم برداشت، يك چهارپاي خاكستري مو بلند با برف در ميان يال يك اسب از
يخ. سم آمدن حيوان و هيمن طور رفتنش را تماشا كرد، اسبي ديگر از ميان بارش برف نمايان شد با مردي سياهپوش 

كاش اسب را از كنارش گذراند. او فكر كرد كه عنانش را در دست داشت. مرد سم را در مسيرش ديد و ناسزايي گفت و 
بيشتر تونستم روي زين بشينم و حتي كمي بخوابم.  تونستم ادامه بدم، مي يه اسب داشتم. اگه اسب داشتم مي

كردند. سم  هايشان و مجروحان را حمل مي هايشان در مشت گم شده بودند و باقي مانده آنها غذا و مشعل مركب
 و بزرگترين بزدل تو هفت پادشاهي. ضعيففقط چاق و مجروح نبود. 

گفت و حق با او بود. سم وارث او بود، ولي هرگز سزاوار آن  او بزدل حسابي بود، پدرش لرد رنديل هميشه اينطور مي
ِ  برد و شمشير هاي تارلي و قلعه را به ارث مي نبود، پس پدرش او را به ديوار فرستاده بود. برادر كوچكش ديكون زمين

خواست بداند كه  كه لردهاي هورن هيل براي قرن ها با افتخار آن را بدست گرفته بودند. دلش مي 1رگ هارتس بِينبز
چرا بايد اشك بريزه؟ يه ترسو آيا ديكون قطره اشكي براي برادرش كه در برف و جايي دورتر از ديوار مرده بود ميريزد؟ 

گفت. و خرس پير هم  از پدرش شنيده بود كه همين را به مادرش مياو نزديك به پنجاه بار ارزش زاري كردن نداره. 
 دانست.    اين را مي

و ناگهان سوار بر اسب پديدار شده بود. » تيرهاي آتشين«فرمانده كل آن شب بر روي مشت فرياد كشيده بود: 
جا برو! جاي تو كنار زاغ تارلي! ازاين«سپس متوجه سم شد كه در حال لرزيدن بود. » هاي آتيش نثارشون كنيد شعله«

  »هاست

  »من...من...من پيام هارو فرستادم«

 »خوبه، خوبه«اش تكرار كرد:  و زاغ خود مورمونت از روي شانه» خوبه«

ِ لبه آهني كالهخود، چشمانش خشمگين بود.  رسيد. زير فرمانده كل در زره و پوست خز بسيار تنومند به نظر مي
خوام قبلش دنبالت بگردم. حواست  هات. اگه نيازي باشه كه بازم پيام بفرستم نمي ساينجا سر راهي. برگرد كنار قف«

                                           
1 Heartbane  نام شمشير به معني قلب كُش  
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آتيش! آتيش «مورمونت منتظر جواب نشد. سر اسبش را چرخاند و اطراف حلقه يورتمه رفت. » ها آماده باشن باشه پرنده
 » نثارشون كنيد!

ها، با بيشترين سرعتي كه پاهاي چاقش  هسم نيازي نداشت كه دوباره برايش گفته شود. برگشت به كنار پرند
ها رو به همون سرعتي كه الزمه  تونيم پيام ها رو بنويسم. اون وقت مي بايد جلوتر پيامتوانست تحمل كند. فكر كرد  مي

آتش كوچكي كه براي گرم كردن جوهر يخ زده نياز بود، ديرتر از هميشه روشن شد. كنار آتش روي تخته  بفرستيم.
  ها را نوشت. م پر و كاغذي از جنس پوست در دستش نشست و پيامسنگي با قل

در همان زمان صداي تورِن اسمالوود ِ برف و سرما، اما ما آنها را با تير آتشين عقب رانديم.  حمله در ميانسم نوشت 
شيريني دعاهاي مادران ايجاد زد، شنيد. پرواز تيرها صدايي به  را فرياد مي» زه كنيد، بكشيد....رها كنيد«ِ  را كه فرمان

كردند و ناسزا  برادران تشويق مي» هاي مرده، بسوزين بسوزين، حرومزاده«كشيد:  با صداي بلند جيغ مي 1كرد. دايوِن مي
سم اميدوار بود كه آنها كمان داراني بهتر از او  مونيم. ها مي ما در مشت نخستين انسان،  همه در امانن گفتن. نوشت مي

 باشند.

. هنوز مشغول جنگ بر روي مشت، ميان برف سنگين:  مه را كنار گذاشت و كاغذ سفيد ديگري پيدا كرد. نوشتنا
شايد سر ماالدور بود اما » ها نيزه«.كسي گفت: نتيجه مشخص نيست »هنوز دارن ميان«همان زمان كسي فرياد زد: 

سرش كردن. اما ما آنها را با آتش عقب رانديم. در ميان برف روي مشت به ما حمله  2ها وايت سم مطمئن نبود. نوشت:
ِ ميان اردوگاه بود، با سواراني كه خستگي  توانست ببيند آتش بزرگ را چرخاند، از ميان بارش برف تنها چيزي كه مي

خنه آماده تا هرچيزي را كه از ميان حلقه ديوار رهستند.  دانست نيروهاي ذخيره ناپذير اطرافش در رفت و آمد بودند. مي
 هايي فروزان روشنشان كرده بودند. كند به عقب برانند. به جاي شمشير خود را با مشعل مسلح كرده بودند و با شعله

از سمت شمال و جنوب همزمان باال ، صداي فريادهايي از سمت شمال شنيد وايت ها همه طرفمون هستندنوشت 
رها كنيد، رها كنيد، رها « ي در ميان شب فرياد كشيد:صداي كند. فقط آتش. آيند. نيزه و شمشير متوقفشان نمي مي

                                           
1 Dywen  
2 Wights   ماوراالطبيعي است  انگليسي به معناي موجود زندهدر  
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كرد:  و چهارمي كه تكرار مي» يه غول«گفت:  و صداي سومي كه مي» خيلي گنده«و صدايي ديگر جيغ كشيد:  "كنيد
اي  بود كه سم ديگر  كشيدند و چنان همهمه هاي شكاري زوزه مي اسبي شيهه كشيد و سگ» يه خرس، يه خرس!«

وحشي هاي مرده، يك نوشت.  تر و يگي پس از ديگري مي ها را سريع داشت داها را تشخيص دهد. او يادتوانست ص نمي
صداي خرد شدن فلز بر روي چوب به گوشش رسيد، كه تنها غول، يا شايد هم يك خرس، همه جا اطراف ما هستند. 

يك دوجين برادر سوار، جنگند.  گاه مي اي. در داخل اردو ها روي ديوار صخره وايتمي توانست يك معني داشته باشد. 
فرمانده كل سم كوبان از كنارش به سمت ديوار شرقي راندند. در دست هر سوار چوب هاي نيم سوز مشتعل بود. 

ايم، ما در حال پيروزي هستيم، ما خود ما در حال حفظ موقعيت   كند، ما پيروز شده مورمونت با آتش با آنها مقابله مي
ايم، به  ما در حال باز كردن راهمان و عقب نشيني به سوي ديوار هستيم. ما در مشت به دام افتادهخودمان هستيم، 

  سختي تحت فشار هستيم.

يكي از مردان شدو تاور تلوتلو خوران از ميان تاريكي پيش آمد و بر روي پاهاي سم افتاد. قبل ازمرگ با پايي كه 
  نگ مغلوبه شد. ما همه شكست خورديم. جآتش گرفته بود بر روي زمين خزيد. سم نوشت 

. سعي كرد خود را مجبور كند كه اونو نهخواست به ياد بياورد.  چرا بايد جنگ روي مشت را به خاطر بياورد؟ نمي
يا آن دختر گيلي در قلعه كرَستر. كسي داشت شانه او را تكان ميداد.  1مادرش را به ياد بياورد، يا خواهر كوچكش تاال

 »توني اينجا بخوابي. بلند شو و به راهت ادامه بده  بلند شو سم، تو نمي«صدايي گفت: 

خوام استراحت  من خوبم. مي«كلماتش در هواي سرد يخ زد. » برو«گفت:  آووردم. من خواب نبودم، داشتم به ياد مي
  » كنم

خرس پير «باالي سر سم با پشتي پوشيده از برف پديدار شد. » بلندشو«رِن با صداي خشن و ناهنجارش گفت: گ
  » گفته استراحت نداريم. ميميري

                                           
1 Talla  
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نه، واقعا اينجا خوبم. تو فقط برو. منم كه يه كم استراحت كنم خودمو بهت «لبخند زد و ادامه داد: » گرِن«
  »رسونم مي

توني. يخ ميزني  نمي«شد شبيه به يك پيرمرد بنظر برسد.  راف دهانش يخ زده بود و باعث ميريش انبوه گرِن در اط
 »گيرنت. سم بلند شو يا آدرها مي

گفت كه  گذاشت، پوزخند زنان مي سم به ياد آورد شب پيش از ترك ديوار پيپ به روش خودش سر به سر گرِن مي
تر از آن است كه بترسد. گرِن به سختي اين موضوع را انكار  احمق است، چون 1زني چطور گرِن گزينه خوبي براي گشت

 2"اوروك"سر آليسر تورن او را  –گويد. او چهارشانه و گردن كلفت و قوي بود  كرد تا زماني كه فهميد او چه مي مي

سم تقريبا به خوبي  اما او هميشه با -ناميد  مي "لرد اسنو"و جان را  "سر خوك"خواند، به همان صورتي كه سم را  مي
و حاال جان رفته بود، در فقط به خاطر جان بود، اگر جان نبود هيچ كدوم از اونا منو دوست نداشتن. رفتار كرده بود. 

خواست برايش بگريد اما احتماالً  دست گم شده  و به احتمال زياد مرده بود. سم مي گذرگاه اسكرلينگ با كورين تك
  توانست چشمانش را باز نگاه دارد.  د، و او اكنون به سختي ميشدن هايش نيز منجمد مي اشك

اي شگفت سم گرما را روي صورتش احساس  برادري بلند قامت با مشعلي در دست در كنارشان ايستاد، و براي لحظه
  » تونن راه برن كارشون تمومه. نيروتو براي خودت حفظ كن، گرِن ولش كن. اگه نمي«كرد. مرد به گرِن گفت: 

 »اون بلند ميشه. فقط به كمي كمك احتياج داره«گرِن پاسخ داد: 

مرد به راهش ادامه داد و گرماي مقدس را هم با خود برد. گرِن سعي كرد سم را روي پاهايش بلند كند. سم ناليد: 
  »نكن، گرِن، داري دستم رو داغون ميكني. وايسا«

اي  گرِن دستانش را زير بغل سم جمع كرد، زور زد، او را به سمت باال كشيد، اما در لحظه» تو وحشتناك سنگيني«
اي محكم كه اليه برف اطراف چكمه  ها افتاد. گرِن به او لگد زد، ضربه كه رهايش كرد، پسرك فربه دوباره ميان برف

                                           
1 Ranging عالوه بر گشت زني به معني هدف تمرين براي تير اندازي هم هست و منظور پيپ بيشتر دومين معني بوده است  
2 Aurochs  نوعي گاوميش اروپايي  
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بلند شو و راه برو. بايد راه «دوباره به او لگد زد. » بلند شو!«اكند. ها را پرواز كنان به اطراف پر هايش را شكست و برف
 » بري

سم به يك طرف چرخيد و خود را مچاله جمع كرد تا از لگدها در امان بماند. گرچه به سختي از ميان پشم و چرم و 
نبايد به دوستات لگد بزني.  كردم گرِن دوستمه. فكر ميكرد، اما با اين وجود دردناك بودند.  اش چيزي احساس مي زره

چرا نميذارن اينجا استراحت كنم؟ من فقط به استراحت احتياج دارم، فقط همين، كمي استراحت و خواب، شايد هم يكم 
 مردن.

  »اگه تو مشعل رو بگيري، من پسر چاق رو ميارم«

دستي زير زانوانش بود، و دستي هاي عزيز و نرمش، معلق بود.  ناگهان در هواي سرد به باال كشيده شد، دور از برف
ديگر زير كمرش، سم سرش را بلند كرد و نگاه مختصري انداخت. صورتي در نزديكيش پديدار شد، صورتي پهن و 

اي. او اين صورت را پيش از اين ديده بود، اما  خشن با بيني پهن و چشماني ريز و تيره و انبوهي از ريش هاي زبرِ قهوه
يخ ذوب شده از حرارت مشعل درون چشمانش رفت. شنيد كه  . پل كوچولو. 1پله خاطر آورد. اي طول كشيد تا ب لحظه

  »توني حملش كني؟ مي«گرِن پرسيد: 

 »تر از اينو بردم. تا پيش مادرش بردمش تا تونست شير بخوره يه بار يه گوساله سنگين«

وايسا. منو بذار پايين. «جويده جويده گفت:  شد. سم داشت باال و پايين مي مي سر سم با هر قدمي كه پل كوچولو بر
  » فقط بذارين بميرم«هق هق كنان گفت: » من بچه نيستم. من يكي از افراد نگهبانان شبم

ساكت باش سم. توانت رو نگه دار. درباره خواهرها و برادرت فكر كن. استاد ايمون. غذاهايي كه دوست «گرِن گفت: 
  »بخونخواي يه آهنگ  داري. اگه مي

  »بلند؟«

                                           
1 Paul  
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  »توي ذهنت«

دانست، ولي وقتي سعي كرد يه يكي فكر كند نتوانست. كلمات همه از ذهنش رخت بر بسته  سم صدها آهنگ مي
  »من هيچ آهنگي يادم نمياد گرِن. مطمئنم كه چندتا بلد بودم، اما االن نه«بودند. او دوباره هق هق كرد و گفت: 

. يه خرس بود، يه خرس، يه خرس، پوشيده همه اينو بلدن ؟چطورهدوشيزه زيبا  خرس وچرا يادت مياد. «گِرن گفت: 
  »از مو و سراپا سياه و قهوه اي!

  اش نداشت. خرسي كه از مشت باال آمده بود مويي بر روي گوشت پوسيده». نه، اون يكي نه«سم التماس كرد: 

  »گرِنخوام. لطفا  هيچ آهنگي نمي«ها فكر كند.  خواست درباره خرس نمي

  »هات فكر كن پس در مورد زاغ«

اونا مال به كسل بلك و «هاي نگهبانان شب.  هاي فرمانده كل بودند، زاغ اونها زاغ» اونا هيچ وقت مال من نبودن.«
 » شدو تاور بودن

چت گفت من ميتونم زاغِ خرس پير رو داشته باشم. اوني كه حرف ميزنه. من براش «پل كوچولو روي در هم كشيد. 
گرچه فراموش كردم. غذاها رو جايي كه قايم «او سرش را تكاني داد و ادامه داد: » ذا و چيزهاي ديگه جمع كرده بودمغ

شد، ناگهان گفت:  رفت، بخار سپيد و ماتي با هر قدم از دهانش خارج مي او به سختي جلو مي» كرده بودم جا گذاشتم
 »اونو بخوره 1يكي. هيچ وقت نميذارم الركهاي تو رو داشته باشم؟ فقط  تونم يكي از زاغ مي«

ها را وقتي  او پرنده» گردن اونا االن دارن پرواز كنان به ديوار برمي«خيلي متاسفم » اونا رفتن. متاسفم«سم گفت: 
اه دو نفير كوتخواندند، آزاد كرد.  ها فرامي هاي جنگ دوباره به صدا در آمده بودند كه نگهبانان را به سمت اسب كه شيپور

اما دليلي براي سواري نبود مگر اينكه بخواهند مشت را رها كنند، و اين به معناي و يك بلند، عالمت سوار شدن بود. 
ها بود.  شكست در جنگ بود. ترس چنان او را در برگرفته بود كه تنها كاري كه توانست انجام دهد باز كردن درِ قفس

                                           
1 Lark  
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هايي كه نوشته بود را فراموش  ن طوفان برف ديد به ياد آورد فرستادن پيامتنها هنگامي كه پروازِ آخرين زاغ را در ميا
  كرده است. 

اهووو اهووو آمدند.  مي ها به صدا در باريد و شيپور برف مي». آه نه آه نه«فرياد كشيده بود: » نه«
م ديد دو زاغ بر روي سبه طرف اسب، به طرف اسب، به طرف اسب. كشيدند  فرياد مياهووووووووووووووووو، شيپور ها 

ها با تنبلي ميان بارش برف بال زدند و در دو جهت مخالف پرواز  تخته سنگي فرود آمدند و به دنبالشان دويد، اما پرنده
شد و روي زمين لغزيد و خود را در ده  كردند. او يكي را تعقيب كرد، نفسش به شكل ابر ضخيم سفيد از بينيش خارج مي

   فوتي حصار سنگي ديد.

  ها باال آمدند. بعضي تاماً زره هايي در صورتشان و وسط گلويشان از سنگ ها با تير بعد ازآن ... به ياد آورد كه مرده
هاي سياه رنگ و  ها بودند، اما تعداد كمي جامه زنجيري پوشيده بودند و برخي تقريباً برهنه بودند... بيشترشان از وحشي

رنگ يكي از وايت فرو كرد  اش را در شكم صاف بي آورد كه يكي از افراد شدو تاور نيزهاي به تن داشتند. به ياد  رو رفته
و نيزه از پشنش بيرون آمد. و چطور آن موجود از ميان نيزه جلو خزيد و دست سياه پوش مرد را گرفت و سر برادر را 

 اش بي اختيار شد. او تقريبا مطمئن بود. ثانهپيچاند تا زماني كه خون از ميان دهانش بيرون زد.  آن اولين بار بود كه م

آورد كه فرار كرده باشد. ولي حتماً بايد فرار كرده باشد، زيرا چيزي كه پس از آن فهميد اين بود كه به  به ياد نمي
زانو زده  دار. سر اُتين روي برف پير و چند كمان 1اندازه نيمي از كمپ آنور تر، نزديك آتش بود. در كنار سر اُتين وايتثرز

بود، و به هرج و مرج اطرافشان خيره شده بود، تا زماني كه اسبي بي سوار جلو آمد و به صورتش لگد زد. كمان داران به 
هايي در تاريكي بودند. سم ديد به يكي از آن  او توجه اي نكردند. آنها مشغول پرتابِ تيرهاي آتشين به سوي سايه

ها او را در خود فرو بردند، اما تعداد بيشتري از آنها پشت سر او بودند، و يك  هموجودات تيري اصابت كرد، و ديد شعل
 بود. خيلي زود كمان داران ديگر تيري نداشتند.  بايست خرس مي  موجود بزرگ رنگ پريده كه مي

                                           
1 Ottyn Wythers  
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يد و پس از آن سم خود را بر روي يك اسب ديد. اسب خودش نبود، و هرگز سوار شدنش را به ياد نمي آورد. شا
اي به اسب زد و آن را به سمت صدا  دميدند، پس ضربه ها مي  اسبي بود كه به صورت سر اُتين كوبيده بود. هنوز شيپور

  راند.

زده را نشسته بر روي اسبش با بيرقي يك دست سياه روي يك نيزه  ها و هياهو و بوران برف، اد ماتم در ميان الشه
  »بينم. ممكنه منو بيداري كني؟ دارم يه كابوس وحشتناك ميسم «مشاهده كرد. اد با ديدن سم گفت: 

اهووو اهووو خواندند.  هاي جنگ آنها را فرا مي شدند. شيپور هر لحظه مردان بيشتري سوار بر اسب مي
كرد به خرس پير  تورِن اسمال وود با صداي بلند در حالي كه براي كنترل اسبش تالش مياهوووووووووووووووووووووو. 

  » فرستم... اونها حصار غربي رو گرفتند سرورم. من نيروهاي ذخيره رو مي»  گفت:

بگين «مورمونت مجبور بود از اعماق گلويش فرياد بزند تا صدايش در ميان فرياد شيپور ها شنيده شود. » نه!«
زاز بود، و آتش باعث در ركاب اسبش ايستاد و شنل سياهش در باد در اهت» برگردن، بايد راهمون به بيرون رو باز كنيم

  » جلودار! آرايش مثلثي بگيريد. ما ميريم، از سمت جنوب و بعد شرق«شد. فرياد كشيد:  اش مي درخشش زره

  »سرورم  سرازيري جنوبي پر از اونهاست«

  »بقيه شيبشون خيلي زياده، ما بايد...«مورمونت گفت: 

آمد، تقريباً او  اسبش شيهه كشيد و بر روي پاهايش بلند شد و با مشاهده خرس كه تلو تلو خوران از بين برف جلو مي
رنگ  خرس مرده بود، بيام مونده باشه.  كردم ديگه چيزي تو مثانه فكر نميرا انداخت. سم دوباره خودش را خيس كرد. 

شده بود و نيمي از دست راستش تا استخوان سوخته بود، اما و در حال پوسيدن بود، پوست و مويش سراسر كنده 
. مانند ستارگاني منجمد آبي روشن، همونطور كه جان گفته بودآمد. تنها چشمانش زنده بود.  كماكان جلو مي

درخشيدند. تورِن اسمالوود به سمتش يورش برد، شمشير بلندش از روشنايي آتش تاللويي نارنجي و قرمز داشت.  مي
  ت دوراني دستش نزديك بود كه سر خرس را جدا كند. و سپس خرس سر او را جدا كرد.حرك
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 »  برانيد! « فرمانده كل در حال راندن فرياد كشيد: 

ترسيد، اما زماني كه حصار سنگي  تا زماني كه به حصار رسيدند چهار نعل راندند. سم تا آن زمان از پريدن با اسب مي
اي كرد، و  اي ندارد. به اسب مهميز زد و چشمانش را بست و ناله دار شد فهميد ديگر چارهبا ارتفاع كم در مقابلش پي

اي از  ،  اسب او را از مانع گذراند. سوار سمت راستش در ميانِ ملغمههر طور شدهاسب هرطور شده او را از مانع گذراند، 
ها بر سرش هجوم آوردند و سپس آرايش  فلز و چرم و گوشت اسب در حال ضجه زدن(!!!!) سقوط كرد، و سپس وايت

ِ آبيِ  هاي سياه در حال چنگ زدن و چشمان مثلثي تنگتر شد. از دامنه تپه با سرعت زياد سرازير شدند. از ميان دست
ها در هوا  افتادند، مشعل زدند، مردان از  روي اسبانشان مي خوردند و غلت مي ها سكندري مي سوزان و كوران برف. اسب

رفتند و سمول تارلي هق هق كنان با نااميدي اسبش را محكم  ند، تبرها و شمشيرها در گوشت مرده فرو ميچرخيد مي
  برد كه داشته باشد.  گرفته بود، با نيرويي كه هرگز گمان نمي

او در ميان ِ پيشگامان در حال فرار بود. با برادراني در هر سمت و همين طور پيش رو و پشت سر. يك سگ مسير 
ها در جاي  آمد، اما نتوانست ادامه دهد. وايت ي را با آنها دويد، جست و خيز كنان بر روي شيب در ميان اسبان ميزياد

ها  شدند. حتي هنگام سقوط نيز بر شمشيرها و ركاب ها لگدكوب مي شدند و زير سم خود ايستاده بودند و به زمين زده مي
ديد كه يك پنجه شكم اسبي را با دست راستش باز كرد، در همان زدند. سم  هاي در حال گذر چنگ مي و پاهاي اسب

  (بخ نظر غير منطقي مياد نه).حال كه با دست چپش به زين چنگ زده بود

ناگهان درختان در هر سو در اطراف آنها بودند، و سم مشغول تاختن در ميانِ يك رود يخزده بود و صدايِ قتل عام 
ن بود. از نفس افتاده و با آسودگي برگشت... تا اينكه مردي سياهپوش از ميان پشت سرشان به تدريج در حال محو شد

ها بيرون پريد و او را از زين به زير كشيد. هركه بود، سم هرگز او را نديد، در يك آن به باالي اسب پريد و سپس  علف
ر كرد و به سختي با صورتش چهار نعل تاخت. هنگامي كه سم سعي كرد به دنبال اسب بدود، پاهايش به يك ريشه گي

  زده او را در آنجا يافت. روي زمين افتاد و مانند يك كودكي گريان روي زمين دراز كشيد تا زماني كه اد ماتم

ها بعد، او لرزان در ميان ساير  ها بود. پس از آن، ساعت اين آخرين خاطره منسجم او ازمشت نخستين انسان
ها از مشت دور شده بودند، گرچه سم  سوار بر اسب و نيمي پياده. تا آن زمان مايليافتگان ايستاده بود، نيمي  نجات
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آورد. دايوِن پنج اسب باركش را مملو از غذا و روغن و مشعل تا پايين آورده بود، و سه تاي  چگونگي آن را به ياد نمي
اش  توزيع كنند، بنابراين فقدانِ يك اسب و توشهآنها اينجا دوام آورده بودند. خرسِ پير آنها را مجبور كرد بارها را دوباره 

ها را سازماندهي كرد،  ها را از مردان سالم گرفت و به مجروحين داد، پياده شد، او اسب ديگر فاجعه محسوب نمي
تنها ها را براي نگهباني جناحين و عقب گروه قرار داد. سم با برداشتن اولين قدم به سمت خانه با خود گفته بود  مشعل

  اما قبل از پايان يك ساعت او شروع به تقال كردن و عقب افتادن كرده بود... كاري كه الزمه انجام بدم راه رفتنه، 

ترين فرد بين نگهبانان  ديد كه عقب افتاده اند. به ياد آورد كه يك بار پيپ گفته بود پل كوچولو قوي حاال هم مي
تر و  زننده تر شده بود و زمين گول اين وجود برف (روي زمين) عميق باتونه منو حمل كنه.  بايد هم باشه كه مياست. 

حالت و بدون  هاي بلند پل كوتاهتر. بيشتر مردان سوار بر اسب گذشتند، زخمياني كه به سم با چشماني بي گام
و ديگري  »شما دارين عقب ميفتين«كردند. تعدادي از مشعل داران هم گذشتند. يكي از آنها گفت:  كنجكاوي نگاه مي

  »ها خواد كه منتظر شما بشه پل. خوك رو بذار براي مرده هيچ كس دلش نمي«تاييد كرد: 

گرچه سم به راستي چنين قولي نداده بود. » تونم يه پرنده داشته باشم اون قول داده كه من مي«پل كوچولو گفت: 
  »بزنه و از دستم دونه ذرت بخوره خوام كه حرف من يه پرنده مي«اونا مال من نيستن كه بتونم به كسي بدم. 

  و به راهش ادامه داد. » احمق لعنتي«دار گفت:  مشعل

هاي ديگه رو  تونم مشعل ما تنهاييم. نمي«مدت زماني پس از آن بود كه گرِن ناگهان ايستاد. با صدايي گرفته گفت: 
 »ببينم. اونا گارد عقب بودن؟

كشيد و روي زانوانش نشست. دستانش در حالي كه سم را به آرامي  پل كوچولو جوابي نداشت. مرد تنومند خرناسي
  لرزيد.  به شدت مي» تونم خوام ولي نمي تونم ببرمت. مي من ديگه نمي«لرزيد.  خواباند مي بر روي برف مي

م كشيد، و گَردهاي برف را بر صورتشان مي پاشيد. سرما به حدي شديد شده بود كه س باد در ميان درختان زوزه مي
هاي ديگر را جستجو كرد، اما آنها رفته بودند، همه آنها. تنها مشعلي كه مانده بود، آن  كرد. مشعل احساس برهنگي مي
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توانست از بين  خواست. او مي هاي آتش از روي آن بمانند ابريشمِ نارنجيِ كمرنگي برمي كرد، شعله بود كه گرِن حمل مي
  مشعل زود خاموش ميشه و ما تنهاي تنهاييم، بدون غذا يا دوستان يا آتيشي.د آن سياهي وراي آن را ببيند. او فكر كر

  اما در اشتباه بود. به هيچ وجه تنها نبودند. 

بزرگ سبز با صداي تاالپ خيسي روي زمين ريخت.  1هاي پايينِ درخت سنتينلِ برف انباشته شده بر روي شاخه
اي احساس  سر يك اسب از ميان تاريكي نمايان شد. سم براي لحظه» ؟اونجا كيه«گرِن چرخيد و مشعلش را جلو برد. 

زده پوشانده بود، و احشاء داخليش، سياه و  ي برفك آنرا مثلِ عرقِ درخشانِ يخ آسودگي كرد، تا اينكه اسب را ديد. اليه
اي از  سم ناله پريدگي يخ بود. سخت و در هم پيچيده از شكمش بيرون كشيده شده بود و بر پشتش سواري به رنگ

عمق گلويش كشيد. به حدي ترسيده بود كه ممكن بود باز هم خود را خيس كند، اما سرما در درونش بود، سرمايي 
اش حسي بمانند جسمي منجمد داشت. آدر به آرامي از اسب به پايين آمد تا روي برف بايستد. به  چنان وحشي كه مثانه

كرد، و پاهايش اليه تازه باريده از  ش هنگام حركت موج برميداشت و تغيير ميا باريكيِ شمشير و سفيديِ شير بود. زره
 شكست.   برف را نمي

چرا به اون اسب صدمه زدي؟ اون اسبِ «پل كوچولو تبر دسته بلندش را كه به پشتش بسته بود بيرون آزاد كرد. 
  »بود. 2ماوني

و شمشير را در مشت گم كرده بود. اين را دير به سم، كورمال به قبضه شمشيرش دست برد، اما غالف تهي بود. ا
  خاطر آورد.

هاي آتش به  با شعله» سوزي برو، وگرنه مي«مشعل را به سمت جلو پراند. » برو عقب!«گرِن قدمي به جلو برداشت. 
 . 3او ضربه زد

                                           

Sentinel1 هبان درختي از خانواده هميشه سبزها با ميوه هاي مخروطي شكل شبيه به درخت كاج كه در شمال و و آن سوي ديوار مي رويد.  در لغت به معناي نگ
  مي باشد.

Mawney2  
3 He poked  با حالتي مثل سيخونك يا سقلمه زدن  
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عت صاعقه بريد. زماني درخشيد. آن را به سمت گرِن حركت داد، شمشير به سر شمشيرِ آدر با برقِ مات آبي رنگ مي
ها را لمس كرد، صدايي ناهنجار به تيزي سوزن گوش سم را سوراخ كرد. سر مشعل به كناري  كه تيغ آبي يخي شعله
اي از برف ناپديد شود. آتش در دم خاموش شد. و تنها چيزي كه در دستان گرِن باقي مانده بود  سقوط كرد تا زير توده

  را با ناسزايي به سمت آدر پرتاب كرد و در همان زمان پل كوچولو با تبرش يورش برد. تيكه چوبي كوتاه بود. او آن

هايي بود كه او پيش از آن حس كرده بود، و سمول  ي ترس ترسي كه پس از آن سم را در بر گرفت، بدتر از همه
در ميان وحشتش فراموش  و همه خدايان كهن را» مادر رحم كن«شناخت. او گريه كرد،  تارلي همه انواع ترس را مي

  انگشتانش خنجرش را يافتند و آنرا در دست گرفت.» پدر مراقبم باش، اُه اُه....«كرد. 

اش موج بر  ها موجوداتي كند و زمخت بودند، اما آدرها به سبكي برف در باد بودند. او از تبرِ پل كنار كشيد، زره وايت
ِ چرم و پشم و استخوان و  هاي فلزي زره پل لغزيد، از ميان لقهداشت، و شمشير كريستالش پيچيد و چرخيد و بين ح

افتاد گفت  گوشت رد شد و از پشت او با صداي هيييسسسسي بيرون آمد. و سم شنيد كه پل در حالي كه تبرش مي

د كرد، مرد قوي هيكل سعي كرد به قاتلش دست ياب به سيخ كشيده شدوه بود، خونش در اطراف شمشير بخار مي  "اُه"
  ِ رنگ پريده عجيب را از چنگال آدر جدا كرد.  اش رسيد. وزن او شمشير و تقريبا پيش از سقوط به خواسته

شنيد، صداي  اين صداي پدرش بود كه ميحاال انجامش بده، بچه، گريه كردنو كنار بذار و بجنگ، بجنگ بزدل. 
خواست  آميزي كرد. مي خنده جنون. بزدل، بزدل، بزدل. بود 1آليسر تورن بود، صداي برادرش ديكون و اون پسره رست

اش حركت  سازند؟ يك وايت گنده چاقِ سفيد كه براي هميشه بر روي پاهاي مرده بداند كه آيا از او هم يك وايت مي
او  سپستوني، فقط انجامش بده.  توني انجامش بدي، مي تو مياين جان بود؟ جان مرده بود.  انجامش بده سم.كند.  مي

در حال تلو تلو خوردن رو به جلو بود، در واقع بيشتر در حال افتادن بود تا دويدن، با چشمان را بست و خنجر را 
شكافد  كوركورانه با دو دستش به جلو هل داد. صداي شكستني را شنيد، مانند صدايي كه يخ وقتي زير پاي انساني مي

ي كه باعث شد او سكندري خوران و در حالي كه دستانش را روي كند، و سپس صداي گوشخراشِ تند و تيز ايجاد مي
 فشرد به عقب برود و محكم بر روي ماتحتش به زمين بيفتد.    اش مي پيچ شده هاي شال گوش

                                           
1 Rast 



 

  336 

 

  سمول شمشيرهايورش    فصل هجدهم 

وقتي كه چشمانش را گشود زره آدر به شكل جويبارهاي كوچكي در حال سرازير شدن روي پاهايش بود. و همزمان 
اطراف خنجر كريستال اژدهايي كه در گلويش فرو رفته بود، با صداي هيسسسي تبخير شد. كمرنگي در   خونِ آبيِ

را لمس كرد،  1»شيشه آتشفشان«دستش استخوانيِ سفيد را براي بيرون كشيدن خنجر باال آورد، اما جايي كه 
  انگشتانش تبخير شدند.

پاشيد، چشمانش گشاد شد. در بيست تپيش  سم به پهلويش غلطيد، با ديدن آدر كه چروكيده ، ذوب شده و فرومي
، 3هايي مانند كريستال شيري گوشتش ناپديد شده بود و در مه سفيدي چرخ زنان به هوا رفت. در زير استخوان 2قلب

مات و درخشان قرار داشت كه آنها هم در حال ذوب شدن بودند. در آخر تنها خنجر كريستال اژدها باقي ماند، حلقه اي 
گويي كه زنده است و عرق كرده. گرِن براي برداشتن آن خم شد و در لحظه اي آن را دوباره انداخت.  شكل در بخار

  "مادر! خنجر سرده"

شيشه اتشفشان، كه كريستال اژدها مي نامنش. كريستال  "سم به زحمت سعي كرد بر روي زانوانش بلند شود 

  ها به بيرون بدمد. د تا شجاعت يافته اش در ميان برفاو مي خنديد و مي گريست، و خم ش "اژدها، كريستال اژدها

گرِن سم را بر روي پاهايش بلند كرد، به دنبال تپش قلبي در پل كوچولو گشت و چشمانش را بست، و سپس دوباره 
  خنجر را بلند كرد. اين بار قادر بود كه آن را نگاه دارد.

  "تو نگهش دار. تو مثل من ترسو نيستي "سم گفت 

اونجارو نگاه كن، بين درختان. نور صورتي. "گرِن با خنجر اشاره كرد و ادامه داد  "ترسويي كه يك آدر رو مي كشه"

  "طلوع خورشيد سم. طلوع خورشيد. اونجا بايد شرق باشه. اگه به اون سمت بريم به مورمونت مي رسيم.

                                           
1 Obsidian اه رنگ است. آبسيدين يا اشك آپاچ شيشه آتشفاني كه معموال سي  

  نو عي مالك براي گذر زمان در زبان انگليسي كه معادلي از ثانيه يا دقيقه يا.... ندارد 2
  اي كه با افزودن مواد خاصي آن را رنگي و مات ميكنند شيشه 3
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اگه تو "س با پاي راستش هم ضربه اي زد.  سم با پاي چپ ضربه اي به درختي زد تا برف را از بين ببرد و سپ

   و قدمي ديگر برداشت. "سخت تالش مي كنم "با ناخشنودي قدمي برداشت.  "اينجور ميگي من تالشمو مي كنم.
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  19فصل 
  تيريون

  كوشامترجم: 
 ليدي ليانا م.م.استارك، ويرايش و تنظيم:

  

زنجيرِ نشانِ دست لرد تايوين روي تونيك شرابي تيره رنگش درخششي طاليي داشت. به محض ورودش لرد تايرل، 
گفت، انگشتر سپتون  وريسيكي از هر كدام استقبال كرد، كالمي پنهاني با   رِدواين و روون اطراف او گرد آمدند. يكي

يد، دست استاد اعظم پايسل را در دست فشرد و در جايگاه شاه كه انتهاي ميز بزرگ بود ي سرسي را بوس اعظم و گونه
 نشست. بين دختر و برادرش. 

هايي روي صندلي گذاشته بودند تا بتواند به طول ميز  تيريون جايگاه قديمي پايسل در پايين ميز را اشغال كرد، كوسن
توانست بدون اشغال جايگاه  شست. دورترين نقطه از كوتوله كه مياشراف داشته باشد. پايسل به ناچار كنار سرسي ن

جا بنشيند. استاد اعظم اسكلتي نحيف و لرزان بود. با سختي به عصاي كج و معوجي تكيه داده و هنگام راه  شاه، آن
تيريون لرزيد. اندكي موي سفيد به جاي ريشِ پر پشت سفيدش روي آن گردن مرغيِ دراز جوانه زده بود.  رفتن مي

  بدون احساس ندامت به او خيره شد. 
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اي مجعد و  كردند: لرد ميس تايرل، مردي بزرگ جثه و قوي هيكل با موهاي قهوه بقيه براي پيدا كردن جا تالش مي
هاي سر تاسش  هاي خميده، در كناره ريش بيلچه مانندي كه به سفيدي نمك بود، پكستر رِدواين از آربر، الغر و با شانه

گروو با اصالحي تميز، نيرومند و عرق كرده. سپتون  ، لرد گُلدنماتيس روونشد.  پشتي ديده مي موهاي نارنجي كم
ي غريب، كلي بازيگر جديد، بازي  كلي قيافهي سفيد روي چانه، تيريون فكر كرد،  اعظم، مردي نحيف با موهاي پراكنده

  .پوسيدم خيلي عوض شده و هيچ كس هم قرار نيست قواعد رو به من بگه از زماني كه داشتم تو تختم مي

توانست حس كند كه چقدر از نگاه كردن به او ناخوشنود هستد. ميس  اوه، لردها به قدر كافي مؤدب بودند، گرچه مي
كامالً، كامالً، لرد  «لرد ردواين سري تكان داد و گفت: » اون زنجيرت، خيلي زيركانه بود.«تايرل با لحني شاد گفت: 

 ن او هم بسيار شاد بود.لح» گه. گاردني من از طرف هممون اينو مي هاي

هاي لعنتي بگيد. با اون  خون اين رو به مردم اين شهر بگيد. اين رو به آوازهتيريون به تلخي با خود فكر كرد، 
 ي روح رنلي.  آوازهاشون درباره

يف لنسل برام تعر«ي تيريون را بوسيد و گفت:  جا پيش رفت كه گونه بود كه تا آن 1ترينشان عمويش كون پرحرارت
  »زنه. كرده كه چقدر شجاع بودي، تيريون، اون خيلي زياد از تو حرف مي

خود را وادار كرد كه لبخند بزند و گفت: بهتره همين كارو بكنه وگرنه من يه چيزايي دارم كه در موردش بگم. 
 »ي عزيزم خيلي مهربونه، من اميدوارم؛ زخمش در حال خوب شدنه؟ عموزاده«

كننده است. خواهرت معموالً تو  رسه و يه روز ديگه ... نگران يه روز قوي به نظر مي«شيد: سر كون ابرو در هم ك
 »زنه تا براش دعا كنه و بهش روحيه بده. بستر بيماري بهش سر مي

آوري كرده بود. چه داخل و چه  ي شرم سرسي از پسرعمويشان استفاده كنه كه زنده بمونه، يا بميره؟ اما داره دعا مي
ز بستر. حاال كه پدر بازگشته بود و ديگر نيازي به لنسل نداشت، راز كوچكي بود كه سرسي اميدوار بود لنسل آن خارج ا

                                           

1 Kevan 
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كرديد كه قادر به  با نگاه به ظاهر امروزش، شك مي ره كه اون رو هم بكشه؟ تا اون حد پيش مي را با خود به گور ببرد.
مشغول صحبت با لرد تايرل درخصوص ضيافت عروسي جافري و تمجيد گرانه  ربا؛ عشوه چنين شقاوتي باشد. كامالً دل

كرد و با  گويي و لبخند، بدخلقي لرد روون را نرم مي هاي دوقلوهايش بود. با بذله از لرد ردواين در خصوص رشادت
ترتيبات  تونيم با مي«كرد. هنگامي كه لردتايرل درجاي خود نشست سرسي پرسيد:  هاي زاهدانه مي سپتون اعظم زمزمه

 »مربوط به عروسي شروع كنيم؟

 »،وريسكنيم.  نه، با جنگ شروع مي«پدرشان گفت: 

دلير ما  1سرورانم، من خبرهاي مسرت بخشي براتون دارم. بامداد ديروز، لرد رندايل«خواجه لبخندي مخملين زد. 
طرف متحمل خسارات سنگيني شدند اما  ديل به رابِت گالور رسيد و كنار دريا به دامش انداخت. هر دو بيرون از داسكن

در نهايت مرد وفادار ما پيروز شد. گزارش شده كه هلمن تالهارت همراه هزار نفر ديگه كشته شده. رابت گالور با 
كنه. اميد كوچيكي هست كه سر راهش با سر گرگور دلير و  هال هدايت مي ها رو به سمت هارن نظمي تمام بازمانده بي
  »برخورد كنه. باكان همراهش بي

 »خدايان را شكر، يه پيروزي بزرگ براي شاه جافري!«پكستر ردواين گفت: 

  كار كنه؟ و قراره جافري باهاش چيتيريون فكر كرد، 

و قطعاً يه شكست سخت براي شمال. باز هم در جنگي كه راب استارك توش شركت «ليتل فينگر نتيجه گرفت: 
  »قي مونده.نداشته. گرگ جوان هنوز بدون شكست با

 »دونيم؟ ها چي مي هاي استارك ما از تحركات و نقشه«جا پرسيد:  ماتيس روون مثل هميشه صريح و به

                                           

1 Randyll 
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اي كه تو غرب تسخير كرده بود رو رها  هاش به ريورران عقب كشيده و قلعه اون با غنيمت«لرد تايوين اعالم كرد: 
ي ارتش پدر مرحومش در لنيسپورته. وقتي آماده شدند، به سر  باقيمانده، در حال ترميم 1كرده. پسر عموي ما، سر ديوِن

شه. همين كه پسر استارك به طرف شمال حركت كنه، سر فورلي و سر ديوِن  محلق مي 3توثدر گُلدن 2فورلي پرِستر
 »شن. روي سر ريورران نازل مي

شمال رو داره؟ حتي با وجود مردان آهن در  شما مطمئنيد كه لرد استارك قصد حركت به طرف«لرد روون پرسيد.: 
  »؟4كيلين موت

تر از يه پادشاه بدون قلمرو هست؟ نه، اين واضحه. پسره بايد  چيزي احمقانه«ميس تايرل شروع به صحبت كرد: 
- ها رو رها كنه و يك بار ديگه نيروهاش رو به روس بولتون ملحق كنه؛ و تمام نيروهاش رو به موت سرزمين رودخانه

 »دادم.يلين بفرسته. اين كاري بود كه من انجام ميك

هايي كه راب استارك در يك سال پيروز شده بود از تمام  باره زبانش را گاز بگيرد. جنگ  تيريون مجبور بود در اين
ل ها حاصل يك پيروزيِ غيرقاطعانه مقابي خوشنامي تايرل  تر بود. سابقه گاردن در بيست سال بيشفتوحات لرد هاي

قراوالن لرد تارلي حتي قبل از رسيدن سپاه اصلي، بخش اعظم آن را بود، نبردي كه پيش 5فورد رابرت براتيون در اَش
- ي استورمزاند، جايي كه ميس تايرل عمالً فرماندهي نيروها را به عهده داشت، بي هيچ نتيجه فتح كرده بودند. محاصره

هايش را با تواضع در مقابل ادارد  گاردن پرچم جنگ ترايدنت، لرد هاياي يك سال به طول انجاميده بود. و بعد از 
  استارك پايين كشيده بود.

دارش روس اي به راب استارك بنويسم. متوجه شدم كه پرچمي سرسختانه من بايد نامه«گفت: فينگر داشت ميليتل
  »است.  غيرمنصفانهداره. اين واقعاٌ  ي من بز نگه مي بولتون، داره تو تاالر اصلي قلعه

                                           

1 SerDaven 
2 Ser Forley Prester 
3 Golden Tooth 
4 Moat Cailin 

5  Ashford - محل تالقي دو سپاه  فوردها كه در زمان شورش رابرت، گاردن و جنوب بيتر بريج. محل سكونت خاندان اَش اي واقع در شرق هاي شهر و قلعه
  ها بود و رابرت در آن شكست خفيفي خورد. گاردن و براتيون هاي
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، كسي كه حاال خودش رو 1هاست... بيلون گريجوي حاال كه بحث استارك«سر كون لنيستر گلويش را صاف كرد. 
  »اي نوشته و براي اتحاد شرايطي پيشنهاد كرده.دونه، براي ما نامهطور شمال ميپادشاه جزاير و همين

  »دونه؟ رو پيشنهاد كنه. به چه حقي خودش رو پادشاه مي اون بايد وفاداريش«دار گفت:  سرسي با لحني كنايه

. وارثان راب استارك مردند، 2اي دور نك دارهكننده هاي خفه با حق تسخير. شاه بيلون انگشت«لرد تايوين گفت: 
رو در دست دارند.  استوني شورموت و بخش بزرگي از وودكيلين، ديپوينترفل سقوط كرده و مردانِ آهن، موت

و حتي  3هاي دراز شاه بيلون به درياي مغرب تسلط دارند و تو موقعيت مناسبي هستند تا لنيسپورت، جزيره فير يكشت
  »گاردن رو تهديد كنند. بايد راضيش كنيم. هاي

  »كنه؟ و اگه ما اين اتحاد رو بپذيريم؟ اون چه شرايطي رو پيشنهاد مي«لرد متيس روون پرسيد: 

  »ن رو به رسميت بشناسيم و هرچي كه در شمال نك قرار داره رو به اون تقديم كنيم.اين كه ما پادشاهي او«

خواد تجارت شمشير بكنه چي تو شمال نك هست كه يه مرد عاقل بخوادش؟ اگه گريجوي مي«واين خنديد. لرد رِد
شانسي خودمون  وشگم قبوله و اين رو به حساب خهاش رو براي سنگ و برف به حركت در بياره، من مي و كشتي

  »ذارم.مي

دم. بذاريد در حالي كه ما داريم كار استنيس رو تموم حقيقتاً. اين چيزيه كه منم انجام مي«ميس تايرل موافقت كرد. 
  »كنيم شاه بيلون كار مردان شمال رو بسازه.مي

ي جان اَرِن،  امله داريم. بيوهاليسا ارن رو هم براي مع«داد. ي لرد تايوين هيچ نشاني از احساساتش بروز نمي چهره
  » كرد.چيني مي دختر تالي هاستر، خواهر كتلين استارك... كسي كه شوهرش در اواخر عمر با استنيس برتيون توطئه

                                           

1 BalonGreyjoy 
2  Neck- ها. هردو معني مورد نظر است رودخانهاي در مرز شمال و سرزمين  نك به معناي گردن و هم نام منطقه  

3 Fair Isle 
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گم، به نظر نمياد مشكلي برامون  ها اشتهاي جنگ ندارند. راحتش بذاريد، من مي آه، زن«ميس تايرل با رضايت گفت: 
  »ايجاد كنه.

  »موافقم، ليدي اليسا نه نقشي توي اين جنگ داره، نه هيچ تحرك آشكاري براي خيانت انجام داده.«گفت: ردواين 

اون من رو توي يه سلول انداخت و وادارم كرد براي «تيريون تكاني به خود داد و با خصومتي آشكار اشاره كرد: 
نگشت. سروران بر قدمگاه پادشاهفاداري به جاف به طور كه بهش دستور داده شده بود براي ابراز وزندگيم بجنگم و اون

تر از اين فكر كند، احتماالً  بخشتوانست به چيزي لذت نمي» من، به من مردهايي بديد تا اليسا ارن رو سر عقل بيارم.
  شد. ديد و خيس از عرقِ سرد بيدار مي هاي آسماني ايري را مي سلول  به جز خفه كردن سرسي. گاهي هنوز كابوس

شايد بهتر باشه «گاردن گفت:  هاي كرد. لردلبخند ميس تايرل شاد بود، ولي تيريون تحقير را پشت آن حس مي
مبارزه رو به جنگجوها بسپاريد، مردهاي برتر از شما، لشكريان بزرگي رو تو كوهستان ماه از دست دادند، يا در مقابل 

  »نيم، سرورم، نيازي نيست سرنوشت رو وسوسه كنيد.دوي خونين در هم شكستند. ما ارزش شما رو ميدروازه

زباني پاسخ دهد، پدرش  كه بتواند با زخم ها را به پايين فشرد، اما قبل از آن تيريون با گرفتن حالت تهاجمي بالش
- ياي براي تيريون در نظر دارم. مطمئنم لرد پتاير كليد ايري رو به ما بر م ي ديگه  من وظيفه«شروع به صحبت كرد: 

  »گردونه.

سبزش بود. -شيطنتي در چشمان خاكستري» جا بين پاهام دارم. دم. كليد رو اينآه، انجامش مي«فينگر گفت: ليتل
ي شما، من تصميم دارم به وِيل برم و از ليدي ارن خواستگاري كنم و به دستش بيارم. وقتي سروران من، با اجازه«

  »دم. ها رو تحويلتون مي ارن ي اي خون، دره همسرش شدم، بدون ريختن قطره

  »پذيره؟آيا ليدي اليسا شما رو مي«لرد روون با ترديد به او نگاه كرد. 

  »يه چند باري منو پذيرفته، لرد متيس. هيچ شكايتي هم نكرده. اون قبالً «

  .»تونه تفاوتشون رو بفهمهبستري به معناي همسري نيست. حتي يه گاو مثل اليسا ارن مي هم«سرسي گفت: 
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فينگر دست ليتل» تره ازدواج كنه.ي دختر فرمانرواي ريورران نيست كه با كسي كه خيلي از اون پايين قطعاً. شايسته«
هال خيلي دور از ذهن نيست.  اما حاال، به هرحال... ازدواجي بين بانوي ايري و فرمانرواي هارن«هايش را از هم گشود. 

  » هست؟

اين ممكنه به درد بخوره. اگه «ن ميس تايرل و پكستر رِدواين شد. لرد روون گفت: تيريون متوجه رد و بدل نگاه بي
  »تونيد زنه رو به عاليجناب شاه وفادار نگه داريد.شما مطمئنيد كه مي

-سروران من، پاييز نزديكه، و تمامي مردان خوش قلب از جنگ بيزارند. اگر لرد بيليش مي«سپتون اعظم صدا زد: 

  » كنند. دون ريختن خون بيشتر به بيعت پادشاه برگردونند، خدايان حتماً اون رو غرين رحمت ميتونند وِيل رو ب

  » تونه؟ پسر جان ارن در حال حاضر فرمانرواي ايريه، لرد رابرت.ولي اون مي«لرد ردواين پرسيد: 

شاه جافري و دوستي باوفا فقط يه پسربچه. من اطمينان دارم بعد از بلوغش به وفادارترين مرد «فينگر گفت: ليتل
  »براي ما تبديل ميشه.

هال، يك لقب لرد هارنخاكستريش نگاه كرد. -تيريون به مرد باريك اندام با ريش نوك تيز و چشمان گستاخ سبز
توخالي؟ لعنت به اون، پدر. حتي اگه هرگز پاش رو تو اون قلعه نذاشته باشه، اين عنوان باعث ميشه اين عروسي ممكن 

  همونطور كه همه جا معروفه.بشه، 

ما هيچ كمبودي از بابت دشمن نداريم، اگر ايري از جنگ دور نگه داشته بشه، كامالً خوبه. «سر كون لنيستر گفت: 
  » كنه.من دوست دارم ببينم لرد پتاير چي كار مي

اي  داسنت؛ او هيچ انديشه مياي طوالني  سر كوين در شورا پيش قراول برادرش بود. از تيريون اين را از بابت تجربه
هاش رو  سلطنت چطور بدون لرد پتاير قرض«كه لرد تايوين قبل از او به آن فكر كرده باشد. در سر نداشت مگر اين

  »ي ماست و ما كسي رو براي جايگزيني اون نداريم. پرداخت كنه؟ اون جادوگرِ سكه
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هاي مسيه،  كنم شمارش سكهتنها كاري كه من مي دوست كوچولوي من خيلي لطف داره.«فينگر لبخند زد. ليتل
تونه اين كار رو به خوبي انجام بده... و يه لنيستر، متبرك شده گفت. هر تاجر باهوشي مي طور كه شاه رابرت ميهمون

  »با استعداد طاليي كسترلي راك. شكي نيست خيلي از من جلو ميزنه.

  اشت.تيريون احساس بدي راجع به اين د» يك لنيستر؟«

تو كامالٌ مناسب اين مقامي، «هاي طاليي لرد تايوين با چشمان ناهمگون پسرش تالقي كرد.  چشمان با رگه
  »مطمئنم.

  »انگيز سكه ميشي تيريون. طوره! من شكي ندارم تو ارباب تحسين برهمين«سر كون از صميم قلب گفت: 

رو به عنوان شوهر خودش بپذيره و به بيعت شاه برگرده، اگر اليسا ارن تو «فينگر برگشت. لرد تايوين به طرف ليتل
  »افتيد؟ گردونيم. كي راه مي ما به لرد رابرت عنوان محافظ شرق رو برمي

فردا، اگر باد اجازه بده. يك كشتي براووسي پشت زنجير توقف كرده و به وسيله قايق داره بار ميزنه.  شاه مرلينگ. «
  »كنم. مالقات مي من ناخداي اون رو توي يه لنگرگاه

  » شما ازدواج شاه رو از دست ميديد.«ميس تايرل گفت: 

مونن، سرورم. به محض شروع مردي نمي منتظر هيچ 1ها جزر و مدها و عروس«پتاير بيليش شانه باال انداخت. 
عنوان يك نوداماد هاي من رو به  تر خواهد بود. قطعاٌ غرق شدن، دلربايي هاي پاييزي، سفر دريايي خيلي خطرناك توفان

    »كنه.كم مي

  »درسته، بهتره تعلل نكنيد.«ميس تايرل پوزخند زد. 

                                           

1 Tides and brides پتاير اين دو كلمه را بيشتر بخاطر هم قافيه بودن برگزيده است    
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براي موفقيت شما دعا  قدمگاه پادشاهباشد كه خدايان در مسير همراهتان باشند. تمامي «سپتون اعظم گفت: 
  »كنند. مي

جوي برگرديم؟ به نظر من، خيلي با گريتونيم به مسئله اتحاد  مي«اش را در ميان دو انگشت فشرد. لرد رِدواين بيني
كنند و به ما در دريا قدرت  جوي، ناوگان من رو بزرگتر ميهاي دراز گري ها در اين مورد هست كه زده بشه. كشتي حرف

  »استون حمله كنيم و به ادعاي استنيس برتيون خاتمه بديم.كافي ميده تا به درگون

-ز شاه بيلون در حال حاضر گرفتار هستند. همونطور كه ما گرفتاريم. گريهاي درا كشتي«لرد تايوين مؤدبانه گفت: 

خواد، ولي چه چيزي در ازاش ميده؟ مبارزه با استارك ها؟ اون از قبل  جوي نيمي از پادشاهي رو به بهاي اتحاد مي
چيزي بپردازيم؟ به نظر من  درحال انجام همين كاره. چرا ما بايد بابت اونچه كه به رايگان در اختيار ما قرار داده شده،

كاري نكنيم. كه وقت كافي  "هيچ"تونيم انجام بديم اينه كه بهترين كاري كه در حال حاضر مقابل لرد پايك مي
  »اي كه الزم نباشه شاه نيمي از قلمرو خودش رو ببخشه. ي بهتر خودش رو نشون بده. گزينه بهمون ميده، گزينه

نوشت به ياد هاي مهم را كه لرد تايوين مي . او آن نامهگه چيزي هست كه نميد. تيريون با دقت به پدرش نگاه كر

-بعضي جنگ ها با شمشير و سپر فتح مي" اون چي گفت ؟آورد، شبي كه تيريون كسترلي راك را درخواست كرده بود. 

-چه نوع پاداشي مطالبه مي چه كسي بود؟ و» گزينه بهتر«خواست بداند كه،  او مي »ها. پرها و زاغ شوند، بعضي با قلم

  كرد؟

  » احتماالً بايد به عروسي بپردازيم.«سر كون گفت: 

اش را  هايي گفت كه در سپت بيلور درحال انجام بود، و سرسي جزييات برنامه سازي سپتون اعظم در مورد آماده
داد خيلي بيشتري بيرون و در كردند اما تع ها از هزار نفر در بارگاه شاه پذيرايي مي خصوص ضيافت توضيح داد. آن

ساختند، با ميزهايي پر از غذا و  هاي بيروني و مياني با ابريشم و حرير سايبان مي شدند. براي محوطه ها پذيرايي مي حياط
  گرفتند. هاي شراب براي تمام كساني كه در بارگاه شاه جا نمي خمره
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اسپير رسيده است. همين حاال كه ها، زاغي از سانهمانعلياحضرت، در ارتباط با تعداد م«استاد اعظم، پايسل گفت: 
  وارن قبل از عروسي به اينجا برسند. تازن، و اميد مي قدمگاه پادشاهدرحال گفتگو هستيم، سيصد مرد دورني به طرف 

ش به گردن كلفت» هاي من، اجازه نگرفتند. ها براي عبور از زمينچطور دارن ميان؟ اون«ميس تايرل با خشم پرسيد: 
گاه عالقه زيادي به يكديگر نداشتند. از گاردن هيچها و هايرنگ سرخ تيره درآمده بود. تيريون به ياد آورد دورني

ها باال و پايين تاخته بودند و حتي ها پيش، به دفعات بر سر مرزها با يكديگر جنگيده بودند. در ميان كوهستان قرن
صومت از وقتي كه دورن به بخشي از هفت پادشاهي تبديل شد كاهش كردند. اين خ هنگام صلح نيز لشگركشي مي

گاردن را فلج كرد. تيريون اي وارث هاي خواندند، در مسابقه يافت... تا هنگامي كه شاهزاده دورني كه او را افعيِ سرخ مي
  دهد.. منتظر بود ببيند پدرش چه واكنشي نشان ميتونه حساس باشهميفكر كرد، 

ما، براي تصاحب  پرنس دورن به دعوت نوه من مياد. نه فقط به خاطر پيوستن به جشن«آرامي گفت:  لرد تايوين به
  »جايگاهش توي اين شورا. و اجراي عدالتي كه رابرت اون رو براي قتل خواهر پرنس، ايليا و فرزندش، ناديده گرفت.

قدر شد يكي از اين سه تن آنكه چه مياز اينتيريون به چهره لرد تايرل، ردواين و روون نگاه كرد. شگفت زده بود 
ولي لرد تايوين، خود شما كسي نبوديد كه اجساد رو در حالي كه در رداهاي لنيستر پيچيده «شجاعت داشت كه بگويد، 

هيچكس اين كار را انجام نداد، ولي اين چيزي بود كه در چهره هر سه آن ها ديده » شده بودند به رابرت تحويل داديد؟
  ولي به نظر مياد روون ترجيح ميده دهنش رو بسته نگه داره.. دهرِدواين اصالً اهميتي نمي شد. تيريون فكر كرد:مي

وقتي پادشاه با مارجريِ شما و ميرسال با پرنس تريستان ازدواج كنه، همه ما «سر كون به ميس تايرل يادآوري كرد: 
  » شيم. خاندان بزرگي مي

  »همونجا باقي بمونند؛ شما قبول نداريد، سرورم؟ هاي گذشته بايد خصومت«

  »اين عروسي دختر منه...«

  »جايي براي اختالفات قديمي نيست، قطعاً همينطوره نه؟«لرد تايوين با لحن قاطعي گفت: » ي من.و نوه«
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اما اگر «ولي لحنش كمي بيش از سماجتي كوچك بود. » من مشكلي با دورن مارتل ندارم.«لرد تايرل اصرار كرد: 
  »خواد در آرامش از ريچ عبور كنه، فقط الزمه از من اجازه بگيره.مي

پيچه و از به شرق مي 2هالآد، نزديك سامر باال مي 1وياون از بون .شانس كمي براي اينكار داشت تيريون فكر كرد،
  .آد جاده شاهي باال مي

تونيم به سربازها توي حياط غذا بديم، كنند. ما ميميهاي ما ايجاد ن سيصد مرد دورني خللي در برنامه«سرسي گفت: 
اي در ، و جايگاه شرافتمندانه هاي بيشتري توي بارگاه شاه جا ميديم هاي اشراف زاده صندلي ها و شواليه براي ارباب

  »كنيم. نشين براي پرنس دورن پيدا مي شاه

گاردن جز تكان دادن ديد، ولي لرد هايل ميي ميس تاير، اين چيزي بود كه تيريون در چهرهنه به واسطه من
  مختصرِ سر پاسخي نداد.

  »هاي پيروزي منتظر تقسيم هستن. تونيم سراغ مسائل دلپذيرتري بريم. ميوه احتماالً مي«لرد تايوين گفت: 

  هال. رناش را بلعيده بود، ها ، كسي كه قبالً ميوه» تونه شيرين تر از اين باشه؟چه چيزي مي«فينگر گفت: ليتل

اي زمين، يك رودخانه كوچك، جنگل، سرپرستي  هر لردي مطالبات خودش را داشت؛ اين قلعه يا آن دهكده. تكه
هايي براي  ها و يتيم ها فراوان بودند، قلعه فرزندان صغير خاصي كه در هنگام جنگ يتيم شده بودند. خوشبختانه ميوه

رد پايين مرتبه و ششصد و نود شواليه جانشان را تحت لواي فهرستي داشت. چهل و هفت ل وريسهمه وجود داشت. 
قلب آتشينِ استنين و ارباب روشناييش از دست داده بودند. به همراه هزاران سرباز عادي. وارثين تمامي خائنين از ارث 

  د.شها و زمين هايشان به كساني كه وفاداري بيشتري نشان داده بودند بخشيده ميمحروم شده بودند، قلعه

                                           

1 Boneway اصلي آن  كند. اين نام نامي عامي براي اين مسير است و نام جاده اصلي ارتباطي از ميان كوهستان سرخ است و دورن را به استورمزلند مرتبط مي
وي است.  استوني  

2 Summerhall ها به عنوان اقامتگاه تابستاني خاندان سلطنتي مورد استفاده قرار ميگرفت و  قلعه اي در مسير بين دورن و استورمزلند كه در زمان تارگرين 
 بعدها در يك آتش سوزي از بين رفت.
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اين يكي اشتهاي گاردن پربارترين محصول را چيد. تيريون به شكم بزرگ ميس تايرل نگاه كرد و انديشيد. هاي
هاي  هاي لرد آلستر فلورِنت، پرچمدار خويش را درخواست كرد، كسي كه قضاوت ها و قلعه تايرل زمينآوري داره. شگفت

واتر س داشت. لرد تايوين از اين بذل و بخشش مشعوف بود. برايتهمتايي در جانبداري از رنلي و سپس استني معيوب بي
و او را در يك چشم به هم زدن به لرد   ها و عوايدش را به سر گارلَن، پسر دوم لرد تايرل بخشيدو تمامي زمين 1كيپ

  شد.  گاردن محسوب ميكرد. البته برادر ارشد او، هنوز وارث هايبزرگي تبديل 

تاور و  هارت، لرد هايچنين تعدادي براي لرد تارلي، ليدي اوكبه لرد روون بخشيده شد، و همهاي كوچكتر  زمين
بقيه افراد شايسته كه حاضر نبودند كنار گذاشته شد. لرد ردواين فقط بخشش سي ساله مالياتي را درخواست كرده بود 

گرفته بودند. وقتي چنين شد، او خوشنودي خود ترين انگورهاي آربر در نظر سازهايش براي نابفينگر و شرابكه ليتل
اي از طالي آربر بياورند، تا به سالمتي پادشاه جافري و جناب دست خردمند و را بيان كرد و پيشنهاد داد كه بشكه

  خيرخواهش نوشيده شود. سرسي صبرش را از دست داد.

هاي ها و پادشاههنوز توسط غاصب خواد، نه به افتخارش نوشيدن. قلمرو اوناون شمشير مي«ناگهان گفت: 
  »خودخوانده به گند كشيده شده.

  » فكر نكنم مدت زيادي طول بكشه.«زباني گفت: با چرب وريس

هاي تاج سپتون  موارد كمي مونده، سروران من. سر آدام تعدادي از كريستال«هايش رجوع كرد:  سر كون به ورقه
  »رسه كه دزدها بلورها رو تكه تكه و طالها رو ذوب كردندمياعظم رو پيدا كرده. حاال ديگه واضح نظر 

  »پدرمان در آسمان از گناهشون آگاهه و درمورد همه اونها قضاوت خواهد كرد.«سپتون اعظم با لحني معنوي گفت: 

شكي نيست كه همينطوره. به هر صورت شما در روز ازدواج پادشاه بايد تاج داشته باشيد. سرسي، «لرد تايوين گفت: 
  »گزارشي داري؟«كرد.  وريساو منتظر جواب سرسي نماند، رو به » زرگرهات رو احضار كن.

                                           

1 Brightwater Keep   واين واقع در ريچ هاي رودخانه هاني سرشاخهقلعه محل اقامت خاندان فلورنت در  
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اي نمكين كرد.  خنده» شده. تر از فينگرز ديده پايين 1يك كراكن«خواجه كاغذ پوستي از آستينش بيرون آورد. 
حمله كرده و اون رو پايين  2جوي نبود، يك كراكن واقعي. به يك كشتي صيد وال ايبنييادآوري كنم، يك گري«

چنين يك جنگ تازه بين تايروش و اليس. هر دو طرف اميدوارن با در جريانه. هم 3استونزكشيد. يه در گيري در استپ
برگشتن، گزارش دادن يك اژدهاي سه سر در كارت متولد شده. و  4يشمي ي كه از دريايهاي ماير متحد بشن. دريانورد
  »-اين از عجايب اون شهره

گرهاي تو به  ها جذابيتي واسه من ندارن. زمزمهصرف نظر از تعداد سرهاشون، اژدهاها و كراكن«لرد تايوين گفت: 
  »ي من پيدا نكردن؟ اي از برادر زاده صورت اتفاقي نشانه

  نزديك به گريستن بود.  وريسلحن صداي » افسوس، تايرِك محبوب ما كامالً ناپديد شده. پسرك شجاع بيچاره.«

ها كه موقع تايوين، تعدادي از ردا طاليي«سر كون پيش از آنكه لرد تايوين نارضايتي آشكار خود را بيان كند، گفت:
ند. به اين تصور كه دوباره بكار گرفته بشن. سر آدام درخواست داره ها برگردونده شد جنگ فرار كرده بودند به سربازخانه

  »بدونه بايد باهاشون چي كار كنه.

  » خوام كشته بشن.تونستن با ترسويي خودشون جاف رو در معرض خطر بذارن، مياونها مي«سرسي فوراً گفت: 

تونه اين رو انكار كنه. با اين حال، ما ها مطمئنًا مستحق مرگ هستند، علياحضرت. كسي نمياون«آه كشيد.  وريس
هاي ناخوشĤيندي از ديوار داشتيم. از تحركات  بايد خردمندتر باشيم و اونها رو به نگهبانان شب بفرستيم. ما اخيراً پيام

  »-وحشي ها

  »اي بابا! كسي هست كه در حال تحرك نباشه؟«صدا خنديد.  ميس تايرل بي» ها، اژدهاها، وحشي ها، كراكن«

                                           

1 Kraken  ها كراكني طاليي است جوي هاي واقعي داشته است. نشان خاندان گري پا اي بسيار بزرگتر از هشت اي كه جثه هشت پايي افسانه  
2 Ibbenese شود كه در  اي سرد و كوهستاني و برهوتي. گفته مي نطقهاي در شمال درياي دوتراك و در درياي لرزان در منتهااليه شمال شرق. م اهل ايبن، جزيره

است  ها آزادانه در گردش هستند. بندر ايبن اصلي تر ين شهر اين جزيره اين جزيره ماموت  
3 Stepstones  شود. اند قراردارد. اين جزيره پناهگاه دزدان دريايي محسوب مي بزرگترين جزيره درياي باريك و در شرق دورن و استورمز  
4 jade Sea 
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هاشون رو با  كنن. زانوها به عنوان بهترين درس عبرت، به ما خدمت مي اون فراري«لرد تايوين آن را ناديده گرفت. 
او نگاه » كنند و نه هيچ كسي اونها رو توي خيابون در حال التماس خواهد ديد. چكش بشكنيد، نه ديگه فكر فرار مي

  لردها ناراضي است يا نه. مختصري به پايين ميز انداخت تا ببيند آيا كسي از

هايي را كه با لرد مورمونت و افسرانش شريك شده بود را به خاطر آورد. او  تيريون بازديدش از ديوار و خرچنگ
شايد بتونيم زانوهاي تعداد اندكي رو بشكنيم تا به منظورمون رو «هاي خرس پير را به خوبي به ياد داشت.  ترس

تونيم به پياده روي طوالني بفرسيتم. قدرت نگهبانان به شكل كشتن. ديگران رو مي برسونيم، كساني كه سر جكلين رو
  »تأسف آوري ضعيف شده. اگر ديوار سقوط كنه...

ها دشمن ديگري  جويكنند و استارك ها و گريوحشي ها در شمال طغيان مي«پدرش سخن او را تكميل كرد: 
اي ندارند تا مطيع تخت آهنين باشند، پس به چه حقي  نان شب عالقهرسه نگهبادارند تا باهاشون بجنگند. به نظر مي

تونن. و اگه ها ازش دفاع كنن، اگه ميخوان؟ شاه راب و شاه بيلون هر دو مدعي شمال هستن. بذار اونازش كمك مي
  » اي هست؟ گهچيز دي«لرد تايوين به برادرش نگاه كرد. » تونه متحد خوبي باشه.نتونستن، ثابت ميشه منس ريدر مي

تموم شد، سروران من. واالحضرت شاه جافري بدون شك تمايل داره از خردمندي و «سر كون سرش را تكان داد. 
  »مشورت شما تشكر كنه.

تو هم «خاستند تا بروند گفت: لرد تايوين هنگامي كه ديگران برمي» خوام با فرزندانم خصوصي حرف بزنم.من مي«
  »بمون، كون.

اولين كسي بود كه روانه شد و تايرل و ردواين هم  وريساي انجمن پس از وداع، مطيعانه بيرون رفتند. بقيه اعض
  آخرين افراد بودند. سر كون در را بست.

  »ها.... اين فكر كي بود، پدر؟ ارباب سكه«تيريون با لحني تصنعي گفت: 
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ر دست يك لنيستر باشه. كار مهمي بهت پيشنهاد لرد پتاير، اما اين به نفع ماست كه خزانه داري د«پدرش گفت: 
  »ترسي از انجامش ناتوان باشي؟ شده. مي

فينگر زيرك و جاه طلبه، من بهش اعتماد ندارم. بهتره هيچ كدوم از ترسم. ليتلنه، من از يه تله مي«تيريون گفت: 
  »شما هم نداشته باشيد.

  » -طرف ما گاردن رو آورداون هاي«سرسي شروع به حرف زدن كرد: 

فروشه. سكه توي دست ناباب، به اندازه دونم. او ما رو هم به همين سرعت ميو ند استارك رو به تو فروخت، مي«
  »شمشير خطرناكه.

  »مطمئنا نه در برابر ما، طالي كسترلي راك...«عمويش كون با تعجب به او نگاه كرد. 

  » اي رقيق، با يه بشكن زدن.فينگر از هواون از زمين استخراج شده. طالي ليتل«

  » هاي تو، برادر عزيز. يك توانايي مفيدتر از همه توانايي«توزي زمزمه كرد:   سرسي با لحني شيرين توآم با كينه

  »فينگر يك دروغگوئه...ليتل«

  1»زاغ به كالغ ميگه پر سياه!«

پسندم. هر دوي شما لنيستريد، و بايد نميكافيه! من اين مشاجره ناشايست رو «لرد تايوين دستش را روي ميز كوبيد. 
  »ها رفتار كنيد. با هم مثل لنيستر

خواد به زودي پتاير هاي ليدي اليسا، من دلم ميدر مقايسه با اون همه خواستگار« سر كون گلويش را صاف كرد. 
ت... هر كدوم از اينها در نوع كنه. يان رويس، الين كوربري، هورتون ردفوربيليش رو ببينم كه بر ايري حكم فرمايي مي

هاي ست و نه مهارت زادهتر باشه، ولي نه اشراففينگر شايد باهوشخودشون مردان خطرناكي هستند، و مغرور. ليتل
                                           

1 and black as well, said the raven of the crow المثل فارسي ديگ به ديگ ميگه روت سياه  معادلي دقيق از ضرب  
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او به برادرش نگاه كرد، وقتي لرد تايوين » كنند. داران ويل هرگز اون رو به عنوان اربابشون قبول نميجنگي داره. زمين
و اين اتفاق ميفته: لرد پتاير به اثبات وفاداري خودش ادامه ميده. همين «فق سر تكان داد، ادامه داد: به عالمت توا

گاردن براي مالقات و ازدواج با خوان سانسا رو ترقيب به رفتن به هايديروز براي ما اخباري از نقشه تايرل آورد كه مي
  »ويالس، پسر ارشد لرد ميس، كنند

  » فينگر خبر رو براي تو آورد، نه ارباب زمزمه گرها؟ چقدر جالب.ليتل«شد. تيريون روي ميز خم 

  »ره.جا نميسانسا گروگان منه. بدون اجازه من هيچ«سرسي با ناباوري به عمويش نگاه كرد. 

نه اگر لرد تايرل درخواست كنه، ناچاري اجازه بدي. رد كردن درخواستش به منزله اي«پدرشان با اشاره انگشت گفت: 
  »آره. كه بهش اعتماد نداري. اون اينو توهين به حساب مي

  »بذار اهانت حساب كنه، چه اهميتي داره؟«

ها رو برنجون، و اون موقع تو ردواين، تارلي خواهر عزيزم، تايرل«، صبورانه توضيح داد: احمق لعنتي تيريون فكر كرد،
هاي  اين فكر كنند كه راب استارك به اندازه ما به خواستهتاور رو هم رنجوندي. شايد باعث بشه به و روون، و هاي

  »ها بي اهميت نيست.اون

  »دستي كنيم.تونم تحمل كنم گل رز و دايرولف روي يك تختخواب باشن. ما بايد پيشمن نمي«لرد تايوين گفت: 

  » چطور؟«سرسي پرسيد:

  »با ازدواج. براي شروع، ازدواج تو.«

كه سيلي خورده باشند اي سرسي فقط توانست خيره شود. سپس گونه هايش مانند اين ظهقدر ناگهاني بود كه لحآن
  »نه. دوباره نه. من اين كارو نميكنم.«سرخ شدند. 
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خوايد باقي روزهاي علياحضرت، شما زن جواني هستيد. هنوز زيبا و بارور. مسلماً شما نمي«سر كوين با نزاكت گفت: 
ها درمورد زناي با محارم رو از بين  تونه به خوبي همه اين زمزمه؟ يك ازدواج مجدد ميعمرتون رو به تنهايي بگذرونيد

  »ببره.

خيلي وقته كه بيوه باقي موندي. تو اجازه دادي تا استنيس تهمت نفرت انگيزش رو «لرد تايوين به دخترش گفت: 
  » ه دنيا بياد.تو بايد شوهر جديدي روي تختت داشته باشي، تا فرزندان جديدي ب  پخش كنه.

  »ي نايب السلطنه!زا! ملكه سه بچه كافيه! من ملكه هفت پادشاهيم، نه ماديان بچه«

  »كني.تو دختر مني، و طبق فرمان من عمل مي«

  »شينم تا به اين... جا نميمن اين«سرسي بلند شد. 

  » ت اظهار نظر كني.ا يندهتوني درمورد انتخاب شوهر آاگر دوست داشته باشي مي«لرد تايوين به آرامي گفت: 

هنگامي كه كمي درنگ كرد و بعد نشست؛ تيريون فهميد او شكست خورده. با وجود اينكه با صداي بلندي مخالفت 
  »من دوباره ازدواج نمي كنم!«خود را اعالم كرد: 

س رو بيش از پيش رسوا اي كه به دنيا بياري، دروغگويي استنيكني و فرزنداني به دنيا مياري. هر بچهتو ازدواج مي«
ميس تايرل، پكستر ردواين و دورِن «اش ميخكوب كرده.  رسيد چشمان پدرشان او را به صندليبه نظر مي» كنه.مي

جوي پير و در حال مرگه، و چنين مارتل بدشون نمياد با يه زن جوون كه بيشتر عمر كنه ازدواج كنن. همسر بيلون گري
ترين تونه عاقالنهها ميا و جزاير آهن به وجود بياره. من هنوز مرددم كه كدام يك از اينتونه اتحادي بين مازدواجي مي

  »انتخاب ما باشه.

  »نه، نه، نه.«هاي سفيد زمزمه كرد:  سرسي از ميان لب» نه،«
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ر دويد بگيرد، پوزخندي كه از تصور خواهرش د توانست بطور كال جلوي پوزخندي را كه روي لبانش ميتيريون نمي
درست موقعي كه از دعا كردن منصرف شده بودم، نشست. شد، به لب هايش ميحالي كه براي رفتن به پايك آماده مي

  يه خداي مهربوني اين نعمت رو به من عطا كرده.

تونه مناسب باشه، اما ممكنه تايرل ها خوششون نياد. پس بايد بين فرزندان آبرين مارتل مي«لرد تايوين ادامه داد: 
  »پسر بگرديم. فرض ميگيرم تو كه اعتراضي نداري با مردي جوون تر از خودت ازدواج كني؟

  »من مخالف ازدواج با هر كس...«

- جوي، كوينتين مارتل و چند نفر ديگه. ولي اتحاد ما با هايمن دوقلوهاي رِدواين رو در نظر داشتم. تئون گري«

شمشير بايد آبديده و قوي تر بشه. سر لوراس شنل سفيد پوشيده  گاردن شمشيري بود كه استنيس رو شكست داد. اون
ها ازدواج كرده، ولي هنوز پسرهاي بزرگتري هست. پسري كه قرار بود با سانسا استارك  و سر گارلن با يكي از فاسوي

  » ازدواج كنه.

  .»اون فلجه«برد. او گفت: فايده سرسي لذت مي ويالس تايرل. تيريون شريرانه از خشم بي

رفتاره.  گاردنه. و طبق گزارشات يك جواني فرهيخته و خوشويالس وارث هاي«پدرش نگاه سردي به او كرد. 
هاست. همچنين اشتياق زيادي به تربيت حيوانات داره و مالك ها و نگاه كردن به ستارهمند به مطالعه كتابعالقه

  »هاي هفت پادشاهيه. ها و اسبها، شاهينبهترين تازي

-به حال ويالس تايرل بيسرسي هم اشتياق زيادي به پروش دادن داره. ، يك ازدواج عالي ون به فكر فرو رفت،تيري

  خواهد به خواهرش بخندد يا براي او بگريد.دانست دلش ميچاره افسوس خورد و نمي

  »شنوم. رو مي وارث تايرل انتخاب منه ولي اگر تو ديگري رو ترجيح ميدي، داليلت«لرد تايوين نتيجه گرفت: 
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هاي سختي در مقابل من قرار داديد.  اين از لطف زياد شماست، پدر، شما انتخاب«سرسي با متانت سردي گفت: 
خوام تا باز ؟ من چند روز وقت ميكدوم زودتر با من همبستر ميشه؟ اون ماهيِ مركب پير يا با يه پسرِ معلولِ سگ

  »ديد برم؟روش فكر كنم. حاال اجازه مي

  اون بايد از تو اجازه بگيره.. اي تو ملكه خواست به او بگويد،يون ميتير

  »ت رو به خاطر بيار.كه تصميمت رو گرفتي بايد دوباره حرف بزنيم. وظيفهبرو، بعد از اين«پدرشان گفت: 

ي رو با اين حال آخرش بايد كارشد. سرسي كشيده و صاف چرخيد و از اتاق خارج شد، خشم او به وضوح ديده مي
سرسي اين را در ازدواج با رابرت ثابت كرده بود. به هر جهت جيمي بود تا از او دفاع كند. انجام بده كه پدر ميخواد. 

شد. ازدواج با تر بود. اين بار به سادگي تسليم نمي زماني كه سرسي براي بار اول ازدواج كرد، برادرشان خيلي جوان
بار با شمشيرهايي بود كه در روده انسان فرو رفته اند، اين ناگهاني و مصيب ويالس تايرل مفلوك مثل بستن قراردادي

بايد يه چيزي بگم. اما چي؟ ببخشيد پدر، اما برادرمون گاردن و كسترلي راك را تهديد كند. توانست اتحاد بين هايمي
  خواد باهاش ازدواج كنه؟اونيه كه سرسي مي

  »تيريون.«

  »كنه؟دعوت مي 1شنوم كه منو به مبارزهاي رو ميآيا دارم صداي جارچي«تيريون لبخندي ساختگي زد. 

فاحشه بازي تو يكي از ضعفاته، ولي ممكنه من هم كمي مقصر باشم. تا زماني كه «لرد تايوين بدون مقدمه گفت: 
اساسي يك مرد. از قد تو از يه پسربچه بلندتر نيست، من يادم ميره تو يك مرد بالغ محسوب ميشي، با تمام نيازهاي 

  »ازدواج قبليِ تو زمان زيادي گذشته.

خنده و  تيريون دهانش را كج كرد و صدايي از آن بيرون داد كه نيميمن ازدواج كردم؟ نكنه فراموش كرديد پدر؟ 
  نيمي غرولند بود.

                                           

1 Lists دهند.  ايست كه دو شواليه در دو سوي آن قرار ميگيرند و مسابقه نيزه مي منظور همان نرده  
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  »كنه؟ آيا چشم انداز ازدواج تو رو سرگرم مي«

يك همسر چيزي بود كه او خيلي به آن احتياج داشت. اگر » ميشم.كنم كه چه داماد دلربايِ فاسدي فقط تصور مي«
  توانست در جايي به دور از دربار جافري باشد. دور از سرسي و پدرشان. قلمرو و قلعه برايش به همراه داشت، مي

  ه راضيه. از اين خوشش نمياد، بخاطر اينكه  او هميشه اطمينان ميداد از اينكه فاحشه منطرف ديگر ماجرا شي بود. 

شما «به هر جهت موقعيت نادري بود تا پدرش را به بازي بگيرد. تيريون خودش را روي صندلي باال كشيد و گفت: 
ذارن؟ اگه حرمتي نمي قصد داريد سانسا استارك رو به همسري من در بياريد. اما آيا تايرل ها اين رو به حساب بي

  »اي براي اون داشته باشند. برنامه

تونه مسئله استارك رو پيش بكشه. اگر اين وصلت قبالً سر گرفته كه جافري ازدواج نكنه، لرد تايرل نمي تا زماني«
  »تونه ما رو مقصر بدونه در حالي كه درمورد قصدش چيزي به ما نگفته؟باشه، اون چطور مي

ن سرسي براي ويالس آروم ها رو ميشه با پيشنهاد دادبيني اونكامًال درسته، و خشم قابل پيش«سر كون گفت: 
  »كرد.

اش دست كشيد. گاهي مواقع نسجِ زخمش به طرز بسيار ناخوشايندي به خارش  شده تيريون به بيني تازه كنده
اون اعليحضرت كك مكي شاهنشاهي، زندگي سانسا رو از روزي كه پدرش مرده به مصيبت تبديل كرده، و «افتاد.  مي

رسه، حتي خوايد با من ازدواج كنه. به طرز بي نظيري ظالمانه به نظر ميا ميحاال كه از دست جافري خالص شده شم
  »براي شما پدر.

هدف من «لحن پدرش بيشتر از روي كنجكاوي بود تا عالقه. » خواي باهاش بدرفتاري كني؟چرا؟ مگه مي«
كسترلي راك مستحكمه،  خوشنودي اون دختر نيست. حتي رضايت تو هم برام اهميتي نداره. اتحاد ما با جنوب مثل

  »ولي بايد شمال رو هم به دست بياريم؛ و كليد شمال سانسا استاركه.

  »اون فقط يه دختر بچه ست.«
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خواهرت قسم خورد كه اون شكوفه زده. بنابراين؛ اون يك زن محسوب ميشه و مناسب ازدواجه. تو مجبوري «
نشده. بعد از اون اگر ترجيح ميدي، ميتوني يك يا دوسال باكرگي اون رو ازش بگيري تا كسي نگه ازدواج كامل انجام 

  »صبر كني. تو به عنوان شوهرش اختيارات خودت رو خواهي داشت. 1براي همخوابگي دوباره با اون

اگر هدف شما دور . «و سانسا يه دختره، مهم نيست تو چي ميگي شي تنها زنيه كه حاال بهش نياز دارم او فكر كرد،
  »گردونيد؟ شايد راب استارك رو قانع كنه كه زانو بزنه. ز تايرل هاست، چرا اون رو به مادرش برنمينگه داشتن اون ا

ها يا مليسترها  ووداون رو به ريورران بفرست و مادرش اون رو به يكي از بلك«لرد تايوين با تحقير به او نگاه كرد. 
ون رو به شمال بفرست و تا قبل از تموم شدن ماه با يكي دنت مستحكم كنه. اميده تا اتحاد پسرش رو در امتداد تراي

ها گواه  ي تايرلبرنامه كنه. حتي اينجا توي كاخ هم به همون اندازه خطرناكه. اين از مندرلي ها يا يك آمبر ازدواج مي
  »حرف منه. اون بايد با يه لنيستر ازدواج كنه.

تونه با نام اون ادعاي وينترفل رو بكنه. ازدواج كرده باشه ميمردي كه با سانسا استارك «عمويش وارد بحث شد: 
  »اين براي تو اهميتي نداره؟

كني حال خواي، مجبوريم اون رو به يكي از پسرعموهات بديم. كون، فكر مياگر تو دختره رو نمي«پدرش گفت: 
  »قدر خوب شده باشه كه بتونه ازدواج كنه؟لنسل اون

تونه كلمات رو ادا كنه. اما براي كامل كردن مراسم، نه... دختره رو كنار تختش ببريم، مي اگر«سر كون مردد شد. 
طور تيون، پسر ها هر دوي اونها رو توي ريورران نگه داشتند. همين من يكي از دوقلوها رو پيشنهاد ميدادم، اما استارك

  »كه بخواد بهشون خدمت كنه.جِنا رو. مگر اين

                                           

 منظور شي است 1



 

  359 

 

  تيريون شمشيرهايورش    فصل نوزدهم 

به فكر فرو رفت. سانسا استارك، دانست. اهميتشان ادامه دهند. اين به نفع او بود، مي ه گفتگوي بيتيريون اجازه داد ب
هاي دليرِ بلند قد و زيبا رو را  مردي و شواليهها، جوان ها، ترانه سخن. كسي كه ابريشمرايحه و خوشسانساي خوش

  رود.رشه از زير پايش كنار ميها ايستاده است و ع دوست داشت. ناگهان احساس كرد روي پل قايق

تو از من خواستي تا به خاطر تالش هات توي جنگ بهت پاداش بدم. اين يه «پدرش با قاطعيت يادآوري كرد: 
انگشت هايش را بي صبرانه روي ميز كوبيد. » شانس براي توئه، بهترين چيزي كه حتي بتوني تصورش رو بكني.

كه مقدمات كار آماده بشن، ايريس يسا تالي ازدواجي ترتيب بدم، اما قبل از اينسابقاً اميدوار بودم بين برادرت و ال«
خواد جيمي رو وارد گارد سلطنتي كرد. وقتي تو رو در عوض اون به لرد هاستر پيشنهاد دادم، در پاسخ گفت كه مي

  »دخترش با يك مرد كامل ازدواج كنه.

تيريون بيشتر سپاس گزار بود تونست پدربزرگش باشه.  ود كه ميپس اون رو به جان ارن داد، كسي كه اون قدر پير ب
  تا عصباني. يادش افتاد كه اليسا ارن به چه چيزي تبديل شده.

هاي  در سال«لرد تايوين ادامه داد. » وقتي تو رو به دورن پيشنهاد دادم، بهم گفته شد كه اين پيشنهاد يك توهينه.«
تاور دريافت كردم. در انتها چنان سرافكنده شدم كه تو رو به دختر ليتون هاي هاي مشابهي از يان رويس و اخير، پاسخ

فلورنت، همون كه رابرت توي تخت شب ازدواج برادرش بكارتش رو برداش، اما پدرش ترجيح داد كه اون رو به يكي از 
  هاي خانگيش بده. شواليه

ات پيدا كنم. جاهايي توي همين قلمرو خرده اي بر خواي، مجبورم همسر ديگهاگه تو دختره استارك رو نمي«
هايي هستند كه با كمال ميل دخترشون رو در ازاي بدست آوردن دوستي كسترلي راك بدن. ليدي تاندا لوليس رو  ارباب

  »پيشنهاد داده...

  »برم و ميدم به بزها تا بخورن.هر چه زودتر اون رو مي«تيريون از وحشت لرزيد. 

. دختره استارك جوونه، همسر مناسبيه، رام شدنيه، اشراف زادس و هنوز دوشيزه مونده. پس چشمات رو باز كن«
  »كني؟بدمنظر هم نيست. چرا ترديد مي
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يه جور نظر شخصيه... عجيب به نظر مياد، ولي من همسري رو ترجيح ميدم كه منو توي تختخوابش « واقعا چرا؟
  بخواد.

  كردم هم احمق تري.خوان از اون چيزي كه فكر ميهات تو رو مي فاحشهكني اگر فكر مي«لرد تايوين گفت. 
  »مأيوسم كردي تيريون، اميدوار بودم از اين ازدواج تورو راضي كنه.

گيد كليد  دونيم خرسندي من چقدر واسه شما اهميت داره پدر. ولي همش همين نيست. شما ميبله، همه ما مي«
  »هاست و اون يه دختر داره. چرا سانسا استارك، و نه اون؟ جويشمال؟ االن شمال در تصرف گري

كنه، نه فرمانروايي. بذار از يه جوي به غارت فكر ميبيلون گري«اش گذاشت.  هايش را زير چانه لرد تايوين انگشت
شه مطيع تاج پاييزي لذت ببره و از زمستون شمالي رنج بكشه. وقتي كه دليلي براي دوست داشتن اون وجود نداشته با

ها دلي از عزا درآورند. وقتي تو نوه ادارد استارك رو به اونجا ببري، هم  ميشه. تا اومدن بهار، مردان شمالي با كراكن
دار كردن يه  نشونن. اميدوارم توانايي بچه خيزن و اون رو روي جايگاه باالمرتبه اجداديش مي ها بر مي ها و همه بومي لرد

  »زن رو داشته باشي؟

تونه ادعا كنه كه تونم ثابتش كنم. با اين حال كسي نميكنم نميمطمئنم كه دارم. اعتراف مي«دخويي گفت: با تن
  »همونطور كه معموالً تو...  كارم، دقيقاً هاي كوچيكم رو مي تالشم رو نكردم. من تخم

گيرن. اما حاال ا ريشه ميه هاي عوام، جايي كه فقط حرامزاده ها. و توي زمين ها و حفره جوي«پدرش تكميل كرد: 
وقت كسترلي راك رو به دست نمياري، بهت قول ميدم. تو هيچ«روي پاهايش بلند شد. » ديگه تو باغ خودت نيستي.

  »تونه به دست آوردن وينترفل رو ميسر كنه.ولي با سانسا استارك ازدواج كن، و اين مي

خيلي خوب، «حساس سرماي عجيبي كند. به آرامي گفت: تصورش باعث ميشد اتيريون لنيستر، لرد محافظ وينترفل. 
پدر. ولي يه سوسك گنده زشت توي جوي شما هست. احتماالً راب استارك هم به اندازه من باروره و عهد بسته بود كه 

ا اي كه سانسا به دني هاي بارور هم ازدواج كنه. و زماني كه گرگ جوان پدر فرزندي بشه، هر توله با يكي از اون فري
  »مياره وارث هيچ چيز نخواهد بود.
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كنم. اخبار  راب استارك صاحب هيچ فرزندي از فريِ بارورش نميشه، اينو تضمين مي«تفاوتي گفت.  لرد تايوين با بي
بينم با شورا در ميون بگذارمشون. اما شكي نيست كه لردهاي عزيز به زودي اون   كوچيكي هست كه هنوز مناسب نمي

  »جوان با دختر ارشد گَوين وِسترلينگ ازدواج كرده.شنون. گرگ رو مي

ها رو  اون فري«با ناباوري گفت. » اون قسمش رو شكسته؟«يك لحظه تيريون باور نكرد حرف پدرش درست باشد. 
  از گفتن بازماند.» دور انداخت به خاطر...

رو براي ويلم يا مارتين بهم پيشنهاد يك دوشيزه شانزده ساله به نام جِين. يك بار لرد گوين اون «سر كون گفت: 
  داد، ولي من رد كردم.

ها هميشه بيش  وسترلينگ كرد؛گوين مرد خوبيه، اما همسر اون سيبِل اسپايسره. گوين هرگز نبايد با اون ازدواج مي«
ده. مثل همون از اينكه شعور داشته باشند، شرافت داشتند. پدربزرگ ليدي سيبِل تاجر زعفران و كاغذ بود، يك عوام زا

داره؛ و مادربزرگ اون زني بود كه از شرق آورده بودند، يك عجوزه وحشتناك كه كه اي كه استنيس نگه ميقاچاقچي
تونست نام واقعي اون رو تلفظ كنه. نيمي از لنيسپورت كس نميكردند. هيچاحتماالً كاهنه باشه. اونا ميگي صداش مي

مطمئناً خيلي «شانه هايش را باال انداخت. » رفتند.يزهاي مشابه پيش اون ميهاي عشق و چ ها و معجون براي دارو
اومد. با اين حال من فقط يك بار اون رو ديدم. اما چنين خون وقته كه مرده. و جِين دختر شيريني به نظر مي

  »مشكوكي...

ختري كه پدرِ پدربزرگ ميخك توانست ترس عمويش از ازدواج با داو يك بار با يك فاحشه ازدواج كرده بود. نمي
فروخت را درك كند. با اين وجود... عمويش گفته بود يك دختربچه شيرين. اما خيلي زهرها هم شيرين بودند. خون مي

ها بيشتر از قدرتشان غرور داشتند. برايش جاي تعجب نداشت كه بفهمد ليدي ها قدمتي ديرينه داشت، اما آن وسترلينگ
ها سالها پيش نابود شده بودند، اش به همراه داشت. معادن وسترلينگ زاده ت به شوهر اشرافسيبل ثروت بيشتري نسب

دادند. كرَگ بيش از اينكه يك قلعه باشد يك خرابه فروختند يا از دست ميهايشان را با قيمت ناچيزي مي بهترين زمين
كردم ميشگفت زده شدم، فكر «تيريون اعتراف كرد  بود. يك خرابه واهي، با اين حال با قدرت بر فراز دريا ايستاده بود.

  »راب استارك شعور بيشتري داشته باشه.
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اون يه پسر شانزده ساله ست. توي اين سن، احساسات كمي بر شهوت و عشق و شرافت «لرد تايوين گفت: 
  » چربند. مي

نت كرد. چه شرافتي در اين زده كرد، به يك تعهد رسمي خيااون قسمش رو شكست، يكي از متحدانش رو خجالت«
  »كار وجود داره؟

اون شرافت دختر رو بر شرافت خودش ترجيح داد. زماني كه باكرگي اون رو ازش بگيره، چاره «سر كون پاسخ داد. 
  »ديگري نداره.

ايستادن كه ها  وسترلينگ "تر اينه كه اونو با يه حرامزاده تو شكمش ترك كنه. مهربانانه«تيريون با صراحت گفت: 
  كنه.هاشون. يه لنيستر هميشه دينش رو ادا مي همه چيزشون رو از دست بدن، زمين هاشون، قلعه شون، خيلي از زندگي

  »جين وسترلينگ دختر مادرشه، و راب استارك پسر پدرش.«لرد تايوين گفت: 

شمگين كرده باشد. لرد تايوين از پدرش را خ -قدر كه تيريون انتظار داشتآن-رسيد خيانت وسترلينگ هابه نظر نمي
هال را از بيخ كنده و  هايِ باستانيِ تاربِكهاي مغرورِ كاساتمير و تاربِكي رينشد. او ريشهوفايي رعيتش آشفته نميبي

ي غمناكي از آن ساخته بودند. چندسال بعد، لرد خوان ها ترانهاي بيش نبود. آوازه هنگامي كه پسربچه 1دوباره كاشت،
من از فيركسل به وحشيگري برخاست. لرد تايوين قاصدي فرستاد كه به جاي نامه، بربطي در دست داشت.  لرد فار

كه در كاخش طنين انداز شده بود، ديگر مشكلي ايجاد نكرد. اگر ترانه كافي » هاي كاستامير رين«فارمن بعد از شنيدن 
اه ساكتي بر سرنوشت آنهايي بود كه قدرت كسترلي راك را به ها، گوها و تاربكي رينهاي در هم شكسته نبود، قلعه

كنيد وسترلينگ ها مي هال و كاستامير دور نيست. شما فكركرگ خيلي از تاربك«تمسخر بگيرد. تيريون اشاره كرد: 
  »بايد به گذشته برگردند و از اون درسي بگيرند؟

                                           

1 Reynes of Castamere   ها  در زمان حكمراني تايتوس لنيستر بعد از اين خاندان، قدرتمندترين خاندان وسترلند بود. اين خاندان با كمك تاربكخاندان رين
هي  لنيستر فرماندهبر عليه لرد بزرگ منطقه يعني لنيسترها شورش كردند. در حالي كه به نظر ميرسيد شورش آنها به ثمر خواهد رسيد پسر لرد تايتوس، تايوين 

هاي اين دو خاندان را نابود و هردو خاندان را به كل منقرض كرد. لنيسترها را بر عهده گرفت و شورش آنها را سركوب و قلعهسپاه   
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  »ز كاستامير آگاه ميشن ، بهت قول ميدم.ها به خوبي ااونطور بشه. شايد اين«لرد تايوين گفت: 

  »تونه شير رو شكست بده؟قدر احمق هستند كه باور كنند گرگ ميها و اسپايسرها اونآيا وسترلينگ«

وقت اين كار را انجام نداد. اما خواست لبخند واقعي و تهديد آميزي بزند، او هيچها، لرد تايوين لنيستر ميبعد از مدت
خندن ها ميهاي بزرگ از افرادي كه به اونبيشتر مواقع احمق«ه تنهايي مهيب بود. او گفت: تماشاي تهديدش ب

   »كني تيريون، و به زودي.باهوش ترن. تو با سانسا استارك ازدواج مي
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  20فصل 
  كتلين

  نارمالآيس و مترجم: 
  ويرايش و تنظيم: م.م.استارك، ليانا استارك

  

حكم  ها روشن از مشعل نشين قرار دادند. سكوت در سالنهايشان حمل كردند و پايين شاه ها را روي شانه ها جسد آن
، تر بشنود. فكر كرد طرف ي نيم قلعه آن ويند را به فاصله ي گري توانست صداي زوزه و در سكوت كتلين مي. فرما شد

بوي تباهي و هنوز هم  ن شب و بارون،بيهاي سنگي و از  ن درهاي چوبي و ديواربيكنه، از  اون بوي خون رو حس مي
 .ده تشخيص ميمرگ رو 

 هاي به مرده  رايستاده بود، و براي يك لحظه حس كرد كه انگاصندلي باالي مجلس  راب كنار سمت چپدر او 
 . لخت وكرده بود  ها را كوچك تر بودند ولي مرگ آن پسرها خيلي بزرگ اين كند. ، به برن و ريكان نگاه ميخودش

 .به ياد آوردن زنده بودنشان سخت بود كه رسيدند، كوچك به نظر مي چنان خيس، آن

ها و فكش، باالي ويراني سرخي كه  مانند پرز هلو گونه يهاي زرد رك. كُتالش كرده بود ريش در آوردپسر بلوند 
پوشاند. موهاي طاليي بلندش هنوز خيس بود، مثل اينكه از حمامي بيرون  ش بر جاي گذاشته بود را ميچاقو بر گلوي

اش براي  اي كشيده شده. از ظاهرش مشخص بود كه در آرامش مرده است، شايد در خواب، ولي پسر عموي مو قهوه
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 شدههايي  متحمل بريدگي ،ش كرده بوددر جايي كه براي سد كردن ضربات تيغ تالبازوهايش زنده ماندن جنگيده بود. 
ده بودند، به آرامي چكه انزبان پوش هايي كه شانه و شكم و پشتش را مانند چندين و چند دهان بي بود. خون از بريدگي

 كرد. اگرچه باران تقريباً پسر را تميز شسته بود. مي

ها داشت. هنگامي  اي زير نور مشعل شندگي تيرهدرخ ،تاج برنزي بود. راب قبل از ورود به تاالر تاجش را بر سر نهاده
خواست گريه كند،  كتلين مي بينه؟ اون هم برن و ريكان رو مي ها چشمانش را پوشاندند. كرد، سايهه ها نگا كه به مرده

 دو زيبا بودند؛ بر هر .مدت رنگ پريده بود ها به خاطر حبس طوالني نمانده بود. جسد پسرباقي ولي هيچ اشكي برايش 
بعد از كرد.  آوري سرخ بود و تماشايشان را غير قابل تحمل مي طرز شوكه خالف پوست صاف و سفيدشان، خون ب

  ذارند؟ گ لخت پاي تخت آهنين مي هم ور كشتن سانسا، اون
پايان  ي زوزه و شُر مداوم باران از بيرون صداي شُر قرمز؟قدر  همينخونش و شه،  قدر سفيد ديده مي همينپوستش 

 آمد. ذير گرگ ميناپ

به خاطر خواب  .هايش را پشت صندلي پدرش گذاشته بود برادرش ادمور سمت راست راب ايستاده بود، يكي از دست
قدر به در  ند، در سياهي شب آنه بودبيدار كرد هماو را  ندطور كه كتلين را بيدار كرد صورتش هنوز پف داشت. همان

هاي شيريني بود، برادر؟ روياي شادي و روشنايي و  خواب.  ندبكشتا گستاخانه او را از روياهايش بيرون  كوبيده بودند
 روياهاي كتلين تاريك و دلهره آور بود. طور باشه. كنم اين ديدي؟ دعا مي بوسيدن دختركان رو مي

پريشان و ؛ مختلف  ه و سالح، بقيه در حاالتداران و فرماندهان راب دور تا دور تاالر ايستاده بودند. تعدادي با زر پرچم
 ها بودند، ولي راب اين شرايط را مناسب ملكه ندانسته بود. اش سر رالف در ميان آن سر رينالد و دايي بدون لباس رسمي.
 هتونست ن راحت ميجيچنداني نداره، وقتي اين پسرا كوچيك بودن،  ي راك فاصله كرَگ از كسترليكتلين به يادآورد، 

 .باشه بوده بازيشون هم

  دوباره به پايين به اجساد مالزمان، تيون فري و ويلم لنيستر نگاه كرد، و منتظر ماند تا پسرش صحبت كند.
، به پدرت يكجان كوچ«بكشد. او گفت:  باالآلود  اجساد خون ش را ازبه نظر زمان زيادي طول كشيد تا راب نگاه

هايش در تاالر سنگي  براي اجراي دستور رفت، صداي قدم كوچولو ي، جان آمبربي هيچ حرف» .ها رو بياره تو بگو اون
  پيچيد. بزرگ مي
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ها  هايش را از در عبور داد، كتلين توجه داشت كه چطور ديگران براي فضا دادن به آن زنداني گنده هنگامي كه جان
اسيران و اسيركنندگان  فه منتقل شود.توانست با يك تماس، يك اشاره، يك سر كه خيانت مي روند، مثل اين كنار مي

پشت و موهاي بلند. دو تن از مردان  كدامشان مردان درشت هيكلي بودند، با ريش پر رسيدند. هر همانند هم به نظر مي
هاي خالي  و بقيه از نيام شمشير. كردند و سه تن از زندانيانشان مجروح شده بودند. تنها چند تن نيزه حمل مي گندهجان 
هاي به هم دوخته شده  هايي باحلقه زانو بند يا پيراهن ،كردند. همه ملبس به زره ها استفاده مي جدا نگه داشتن آنبراي 

وقتي كه هزار سال پيش براي اولين بار به وينترفل  هاي ستبر، از جنس پشم يا خز. هايي سنگين و ردا چكمها بودند. ب
 انگار هزار سال گذشته بود. .سخت و بي رحمهرفته بود، ند به او گفته بود كه شمال سرد و 

  » همشونن؟ پنج تا؟« وقتي زنداني ها خيس و در سكوت در مقابل راب ايستادند او گفت:
  ».و حين دستگيري كشتيم، و سومي االن درحال مرگهردو نفر .  دنا بوت هشت«غريد.  گنده جان

  »الزم غير مسلح الزم بود.كشتن دو م يهشت نفر برا« راب صورت اسيرها را بررسي كرد.
  ».لوودلف و اد اونا دو تا از افرادمو به قتل رسوندن تا بتونن وارد برج بشن.. « ادمور تالي شروع به صحبت كرد

ريخت او را  بسته شدن دستانش بيش از خوني كه از صورتش مي »اين قتل نبود سر.«لرد ريكارد كاراستارك گفت: 
 ».خواهيش قرار بگيره مرگ رو به جون خريده ن پدر و خونهر كي كه بي«داد.  زار نميآ

گلويش مانند استخوان خشك شده بود.  .كوبيد هاي كتلين مي رحمانه در گوش سخنانش مانند طبل جنگ خشن و بي
  دخترام بتونند زنده بمونند. اين دو پسر مردند تا شدم. شمن باعث

وود بودم. تيان فري، تورن رو نكشت. ويلم  تو ويسپرينگمن شاهد مرگ پسرانت «راب به لرد كاراستارك گفت: 
انگيز بود. پسرانت با  توني اسمشو انتقام بذاري؟ اين قتلي احمقانه و نفرت لنيستر، ادارد رو به قتل نرسوند. چطوري مي

 ».افتخار در جنگ و با شمشير تو دستشون كشته شدند

نفر از خاندان  هارو كشت. اين دو كش اون شاه .ها مردن ناو«ريكارد كاراستارك بدون ذره اي عقب نشيني گفت: 
  .»هپاسخ خون فقط خون  ن.اون بود

  ».سيزده؟ مالزم بودن ،چند سالشون بود؟ دوازده با خون بچه ها؟«راب به جسد ها اشاره كرد، 
 ».شن هر جنگي كشته مي ها در مالزم«
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وود تحويل داده و تسليم شده  شون رو تو ويسپرينگكشته شدن در جنگ، بله. تيان فري و ويلم لنيستر شمشيرها«
 ».بهشون نگاه كن ،پسرا اسير بودند، و تو سلولي زنداني، خواب، بي سالح... .بودند

 به ها به مادرت بگو به اونا نگاه كنه، اون تو كشتن اون«در عوض لرد كاراستارك به كتلين نگاه كرد و گفت: 
 ».نقش داشته من ي اندازه

  كرد احتمال دارد كه استفراغ كند. د و حس مييچرخ دستش را پشت صندلي راب گذاشت. تاالر دور سرش ميكتلين 
 »مادر من در اين مورد هيچ نقشي نداشته. اين كار تو بود. قتل تو بود. خيانت تو بود.«راب با عصبانيت گفت: 

اعلياحضرت فراموش كرده  خيانت نيست؟ ها خيانت به حساب بياد وقتي آزاد كردنشون شه كشتن لنيستر چطور مي«
  »راك در جنگيم؟ پدرت يادت نداده كه در جنگ دشمنات رو بكشي، پسر؟ ما با كسترلي

 زره پوشش مشتي به صورت ريكارد كاراستارك زد كه او را روي زانو فرود آورد. ي با پنجه گنده جان» پسر؟«

  .سير فاصله گرفتآمبر از ا »!ولش كن«صداي راب با تحكم طنين انداخت، 
خواد قبل از بخشيدنم  بله، لرد آمبر، منو به پادشاه بسپور. مي«بيرون تف كرد. به اش را  لرد كاراستارك دندان شكسته

يا بايد بگم پادشاهي «لبخندي خونين زد. » كنن. طوري رفتار مي كاران اين منو سرزنش كنه، پادشاه شمال ما با خيانت
  »عليحضرت؟كه شمال رو از دست داد، ا

اجازه بدين اونو به سيخ «اش عقب كشيد.  ي مردي كه كنارش ايستاده بود را ربود و آن را تا شانه جان گنده نيزه
  ».بكشم، بذاريد شكمشو پاره كنم تا بتونيم رنگ دل و روده شو ببينيم

 طور مينچكيد وارد شد. ه ميخودش  فيش با قطراتي كه از ردا و كاله درهاي تاالر با صدايي ناگهاني باز شد، و بلك
مردان مسلح تالي  ،شكافت كوبيد و آذرخش آسمان را مي كه بيرون باران شديد سياهي به ديوارهاي سنگي ريورران مي

اين تنها چيزي بود كه گفت، ولي » ،اعليحضرت«خودش را برداشت و زانو زد.  به دنبال او وارد شدند، سر بريندن كاله
 گفت. ا ميصداي مضطربش همه چيز ر

جان گنده تا «راب او را بر روي پاهايش بلند كرد. » .شنوم هاي سر بريندن رو خصوصي، در اتاق مالقات مي حرف«
 »جا نگه دار، و هفت نفر ديگه رو دار بزن. وقتي كه برگردم لرد كاراستارك رو اين

  »؟ها رو حتي مرده«جان گنده نيزه را پايين آورد. 
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 ».ها بخورنشون زاريد كالغهاي دايي واالمقامم رو آلوده كنند. ب چنين كثافاتي رودخونهدم  من اجازه نميبله، «

، من فقط كنار در وايساده بودم تا  امان بديد، سر، من كسي رو نكشتم«يكي از اسيران خود را به پاي او افكند. 
 »مراقب نگهبانا باشم.

ها رو ديدي؟ صداي فريادهارو  دونستي؟ بيرون كشيدن چاقو قصد لرد ريكارد رو مي«راب يك لحظه تامل كرد، 
  » هاي بخشش رو؟ ها، ضجه شنيدي، جيع

  » خورم... كدوم از اين كارها رو انجام ندادم. من فقط بيننده بودم، قسم مي ه، من ديدم، ولي هيچآر«
تونه مردن بقيه رو ببينه.  وري ميط لرد آمبر اين يكي فقط بيننده بوده، اون رو آخر از همه دار بزن، اين«راب گفت: 

بستند و با نوك نيزه به بيرون  ها را مي چرخيد و از مردان جان گنده كه زنداني» شه با من بياييد. مادر، دايي، اگه مي
هايشان  غريد كه گويي قلعه داشت در كنار گوش ميكوبيد و  ميراندند فاصله گرفت. بيرون رعد با چنان صدايي  تاالر مي

  آيا اين صداي سقوط پادشاهيه؟شد. كتلين در اين فكر بود كه  ميخراب 
كرد. خدمتكاري براي روشن  اي ديگر از ديوار صداي غرش رعد را خفه مي اتاق مالقات تاريك بود، اما حداقل اليه

دلي وجود جا چند ميز و صن كردن آتش با چراغ نفتي وارد شد، ولي راب چراغ را گرفت و او را بيرون فرستاد. در آن
اند دوباره بلند شد. راب تاجش را برداشت و  داشت، ولي فقط ادمور نشست و وقتي پي برد ديگران ايستاده باقي مانده

 .گذاشتروي ميز 

  ».افراد كاراستارك رفتن«فيش در را بست.  بلك
  مينان نداشت.طور گرفته باشد؟ حتي كتلين هم اط اين عصبانيت بود يا ياس كه باعث شد صدايش آن» همشون؟«

ا و مرداي خدمتكار همراه با ه هاي اردوگاه كننده همه مرداي جنگي. تعداد كمي از دنبال«سر بريندون پاسخ داد: 
جو كرديم تا از واقعيت مطمئن بشيم. تو شب شروع به   و  مجروهاشون باقي موندن. ما از هر تعدادي كه نياز بود پرس

ها و خدمتكارا گفته شده  تر. به زخمي هاي بزرگ رفتن، ولي بعد تو گروه با هم ميرفتن كردن. اولش يكي يكي يا دو نفر 
ولي وقتي بارون شروع شد  ه،ها نشد كه آتيش اردوگاه رو روشن نگه دارند. به همين دليل كسي متوجه رفتن اون هبود

  ».ديگه اهميتي نداشت
 »كنند؟ اونا بيرون از ريورران تجديد قوا مي«راب پرسيد: 
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 وكش ر استارك قسم خورده كه دست دخترشو تو دست كسي كه سر شاه . لرد كاربتعقي راينه. پراكنده شدند، ب«
  ».نه چهزاده باشه  چه از اصيل ،بياره بذاره

  كتلين دوباره احساس ناخوشي كرد. خدايان رحم كنند.
ايش را ماليد، جايي كه تاج روي پوست ه راب شقيقه ».، تو شب ناپديد شدند كار و دو برابر اسب نزديك سيصد سوار«

  »كارهولد رو از دست داديم. ي تمام نيروي سواراه«صاف باالي گوشهايش رد انداخته بود. 
اي كه راب در آن  الزم نبود كتلين سرباز باشد تا تله . به خاطر من، شايد خدايان منو ببخشند. من دليل رفتنشون شدم
پادشاهيش از هر طرفي توسط دشمنانش  حال حاضر ريورلند را در اختيار داشت، اماراب در  گرفتار شده بود را بفهمد.

 تقاطع كه لرد محاصره شده بود، جز شرق، جايي كه اليسا بر فراز كوهستانش دور از درگيري نشسته بود. بعد از آن
ها لرد  نآشد. و حاال  مي ها بود كه حتي در ترايدنت هم امنيت به سختي يافت پيمان اتحاد را زير پا گذاشت، مدت
 ...كاراستارك را نيز از دست داده بودند

... لنيسترها هميشه حتماً . لرد تايونبيرون برههيچ حرفي در اين مورد نبايد از ريورران « برادرش ادمور گفت:
 »خبردار بشه.مادر بهمون رحم كنه، وقتي لرد  گن. هميشه اينو مي كنن، اونا و پرداخت مير بدهيشون

  تش فرو رفت.سهايش در گوشت نرم كف د طوري كه ناخن ،مشت كرد محكم. كتلين دستش را سنسا

  »طور كه قاتل كردي، دايي؟ خواهي منو يه دروغگو كني همون مي« راب نگاهي سرد به ادمور انداخت.

شه پيش بتموم كنيم و تا وقتي كه جنگ  گيم. پسرها رو دفن مي نمي يفقط هيچ .ما نيازي به دروغگويي نداريم«
 .»داريم مي شونخودمون نگه

»همچنين بايد اين  .ها نا و يكي از فريتيون فرزند ليدي جِو  ن بوديي لرد تايو ن لنيستر و برادرزادهام پسر لرد كوويل
 »ها مخفي كنيم تا... خبر رو از دوقلو

، ادمور. هت با افراد كاراستارك فرار كردها رو زنده كنيم؟حقيق تا وقتي بتونيم مرده: «بريندون بلك فيش با تندي گفت
  .»ها دير شده براي اين جور بازي
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به تاللو تاريك تاج  »اون رو هم بدهكارم.، طور عدالت رو من حقيقتو به پدراشون مديونم و همين: «راب گفت
هيچ راهي جز محكوم لرد ريكارد از من تمرد كرد. بهم خيانت كرد. من « هاي شمشير فلزي خيره شد. اش و حلقه برنزي

كنند وقتي بشنوند كه  هاي كاراستارك با روس بولتون چيكار مي مونده قيادونند كه ب كردنش ندارم. فقط خدايان مي
 »ن رو به جرم خيانت اعدام كردم. بايد به بولتون هشدار داد.واربابش

 توسرش، همون كه لنيسترها ترين پ بزرگ. هال بود وارث كاراستارك هم توي هارن: «ور شدآسر بريندون ياد
 .»فورك اسيرش كردن گرين

طور فكر  شاه بايد بهتر از بقيه اسم دشمناشو بشناسه، اينه. ، اسمش هريون1ريونه«ي تلخي كرد،  خندهراب 
 »كني؟ نمي

  »كنه؟ كار كاراستارك جوان رو تبديل به دشمنت مي اطمينان داري كه اين« بلك فيش زيركانه به او نگاه كرد.

 .»خوام پدرشو بكشم، گمون نكنم از من تشكر كنه اي ممكنه بكنه؟ من مي چه كار ديگه«

  .»توني اونو لرد كارهولد كني ممكنه بكنه، خيلي از پسرا از پدراشون متنفرن، و به عنوان دلجويي مي«

مردانش بر . تونه قاتل پدرشو ببخشه وقت نمي طوري باشه هيچ هريون اين هحتي اگ« راب سرش را تكان داد.
  »كنه. نمي. شمال فراموش عمو ها شمالين، شن. اين ش مي هعلي

 .»پس اونو ببخش: «ادمور تالي در خواست كرد

  به او نگاه كرد. آشكاري راب با ناباوري 

                                           
1 Harrion  
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ش ازاز شما تر  بيشم هيچ من .منظورم فقط بخشيدن جونش بود«. سرخ شدادمور  صورتراب،  ي خيره نگاهدر زير 
تازه خوب كه از سر جيمي برداشته بود، بيچاره  1لپدهاي  زخمباعث مرگ افراد من هم شده.  ناو سرورم.خوشم نمياد، 

  .»نگه داريم گم اونو تو زنجير شده بود. كاراستارك بايد تنبيه بشه. من مي

  ممكنه بهترين...اين  »گروگان؟: «كتلين گفت

به پسرش بگو تا وقتي كه وفادار باشه، پدرش « .تلقي كردتفكرات او رابه عنوان موافقت برادرش  »ره، گروگان!آ«
لرد والدر ازدواج كني  يبا تمام دخترا حتي اگهها نداريم  فري بهما هيچ اميدي  در غير اين صورت... بينه. اي نمي صدمه

 »ها را از دست بديم، ديگه چه اميدي هست؟ ما كاراستارك هاگ تخت روانش رو براش حمل كني. و

سر رودريك ما هيچ خبري از چه اميدي... : «چشمانش كنار زد، و گفت پيش، موهايش را از را بيرون داد شراب نفس
پرسيد: از مادرش  »انب ايري فقط سكوت.جاز  ،گونه جوابي نداده ، والدر فري به پيشنهاد جديد ما هيچنداريمدر شمال 

ها  كدوم از پرنده تونم باور كنم كه هيچ نمي بنويسم؟؟ چند بار بايد براش نامه ده هرگز به ما جواب ميخواهرت «
 .»نرسيدن

شود. ولي پادشاهش به  خواست بشنود كه همه چيز روبراه مي دانست پسرش به تسلي خاطر نياز دارد، او مي كتلين مي
از طرف او انتظار . اگرچه ممكنه اليسا بگه كه نرسيدن، اگر اين كار رو بكنه، راب،  ها رسيدن پرنده«حقيقت نياز داشت. 

 »هيچ كمكي نداشته باش،

كرد و مخفي  شد، فرار مي اليسا هيچ وقت شجاع نبوده. وقتي كه بچه بوديم، موقعي كه اشتباهي مرتكب مي«
بره. االن هم زياد فرقي  كرد پدر واالمقاممون اگه نتونه پيداش كنه خشم خودش رو از ياد مي شد. شايد فكر مي مي
شناخت فرار كرد، و به اين اميد تو كوهستانش  ترين جايي كه مي به خاطر ترسش به امن پادشاه قدمگاهكنه. از  نمي

  »نشسته كه همه اونو فراموش كنند.

                                           
1 Delp 
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جنگه،  پس بذار به حال  . ولي اگه اون نمي تونند تغيير بزرگي تو جنگ ايجاد كنند هاي ويل مي شواليه«راب گفت: 
برامون كشتي تهيه كنه تا به  1تاون ي خونين رو برامون باز كنه و تو گال وازهخودش باشه. من فقط ازش خواستم كه در

كه با جنگيدن راهمون رو به سمت نك باز  ممكنه سخت باشه، اما نه به سختي اين 2ي مرتفع شمال بريم. عبور از جاده
و تو كمتر از شش ماه مردان آهن رو تونستم از پهلو بهشون حمله كنم  ، مي شد تو بندرگاه سپيد پياده بشم كنيم. اگه مي

 »از شمال برونم.

گه. ليدي اليسا اونقدر ترسوئه كه هيچ لشكري رو در  افته، سرورم، كت درست مي اين اتفاق نمي«بلك فيش گفت: 
 »مونه. ي خونين بسته باقي مي كنه. هيچ لشگري. دروازه ويل قبول نمي

رها بگيرنش. با ريكارد كاراستارك لعنتي و تيان گريجوي، والدر پس آد«راب با خشمي از سر نااميدي نفرين كرد: 
زدن پادشاه  فري، تايون لنيستر و بقيشون. خدايان رحم كنند! چرا بايد كسي بخواد شاه باشه؟ وقتي كه همه فرياد مي

ي پدرم. قدرتمند، شمال، پادشاه شمال، من به خودم گفتم... با خودم قسم خوردم... كه پادشاه خوبي باشم، به شرافتمند
تونم دوست و دشمن رو از هم تشخيص بدم. چرا  عادل، وفادار به دوستام و شجاع در برابر دشمنام... ولي االن حتي نمي

كننده شد؟ لرد ريكارد تو چندتا جنگ همراه من جنگيده بود. پسراش به خاطر من تو  قدر گيج همه چيز اين
ام رو به خاطر  م لنيستر دشمنام بودن. حاال من بايد پدر دوستان كشته شدهوود كشته شدن. تيون فري و ويل ويسپرينگ

  »ها چي؟ كنن؟ فري لنيسترها به خاطر سرِ لرد ريكارد ازم تشكر مي«ها نگاه كرد.  به تمام آن» ها بكشم. اون

  »نه.«پرده گفت:  بريندون بلك فيش مثل هميشه بي

  »لرد ريكارد بگذري و به عنوان گروگان نگهش داري.اي كه از جون  دليل ديگه«ادمور اصرار كرد: 

لرد «آهنين را برداشت و روي سرش قرار داد و ناگهان دوباره پادشاه شد. -راب خم شد با هر دو دست تاج برنزي
 »ميره. ريكارد مي

                                           
1 Gulltown 
2 high road 
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  »ولي چرا؟ خودت گفتي...«ادمور گفت: 

شمشير سياه روي تاجش محكم و » ده. تغيير نمي دونم چي گفتم، دايي. اين، كاري كه بايد انجام بدم رو من مي«
تو جنگ ممكن بود خودم تيون و ويلم رو بكشم، ولي اين جنگ نبود. اونا تو «اش ايستاده بود.  استوار روي پيشاني

سالح، تو سلولي كه من زندانيشون كرده بودم. ريكارد كاراستارك بيش از يه فري  هاشون خواب بودن، لخت و بي تخت
  »يستر رو كشته. اون شرافت منو كشته. من بايد صبح به اين كار رسيدگي كنم.و يه لن

هنگامي كه روز خاكستري و سرد آغاز شد، طوفان به باران شديد و مداومي تقليل يافته بود، با اين وجود جنگل 
و مزدوران و كارگران ها  گان و مردم عادي، شواليه زاده ها، اصيل خدايان پر ازدحام بود. لردهاي رودخانه و شمالي

در مقابل  .ها در ميان درختان ايستاده بودند تا فرجام رقص تاريك شب را تماشا كنند. ادمور دستورات را داده بود اسطبل
درخت نيايش سكوي چوبي مخصوص جالد را آماده كرده بودند. باران و برگ اطرافشان را پر كرده بود. مردان 

آوردند. قبالً افرادش از ديوارهاي بلند  ك را با دستاني بسته از بين ازدحام جمعيت ميگنده لرد ريكارد كاراستار جان
هاي درحال تيره شدنشان را  هاي درازي آويزان بودند و باران صورت ريورران به دار آويخته شده بودند. از انتهاي طناب

  شست.  مي

از دستش گرفت و به او دستور داد كنار بايستد. گفت: كنار سكوي اعدام ايستاده بود ولي راب تبرزين را  1ليوي دراز
 »ميره و بايد به دست من هم بميره. اين كار خودمه. با دستور من مي«

او براي » اي. براي اين، ازت ممنونم. اما نه براي چيز ديگه«لرد ريكار كاراستارك سرش را مبادي آداب خم كرد. 
خون «به نشان خورشيد سفيد درخشان خاندانش بود، برتن داشت.  مردن شنلي بلند و سياه از جنس پشم كه مزين

نخستين انسانها تو رگ من و تو جريان داره، پسر. بهتره اين خوب يادت بمونه. من به نام پدربزرگت نامگذاري شدم. 
فري، تو طور به خاطر تو در مقابل شاه جا هام رو براي جنگ با ايريس به خاطر پدر تو بلند كردم. و همين پرچم

                                           
1 Long Lew  
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. من كنارت اسب روندم و تو ترايدنت همراه لرد ادارد موندم. ما با هم 2ها وود و نبرد اردوگاه و ويسپرينگ 1كراس اُكس
 »خويشاونديم. استارك و كاراستارك.

  »تونه تو رو نجات بده. زانو بزن سرورم. اين نسبت باعث نشد كه به من خيانت نكني و االن هم نمي«راب گفت: 

رساندند. فرزند  مي 3ها نصب خود را به كارلون استارك گويد. كاراستارك دانست كه لرد ريكارد حقيقت را مي مي كتلين
تري كه هزاران سال پيش به خاطر شجاعت در سركوب لردي شورشي، سرزميني به او بخشيده شده  وينترفليِ كوچك

هاي  ها استارك به كارهولد تغيير يافت و در گذر قرننام گرفت ولي به سرعت  4هولد اي كه او ساخت ،كارل بود. قلعه
  استارك تغيير نام دادند. كارهولد به كار

  »كش ملعون و مطرود نيست. خدايان جديد يا قديم، فرقي نداره، هيچ كسي مثل شاه«ريكارد به راب گفت: 

  »اري؟زانو بزن خائن. يا بايد بگم مجبورت كنن كه سرت رو روي سكو بذ«راب دوباره گفت: 

و سپس » طور قضاوت كنند كه تو در مورد من قضاوت كردي. خدايان در موردت همون«استارك زانو زد.  لرد كار
  سرش را روي سكو گذاشت.

دانم.  كار مي ريكارد كاراستارك، لرد كارهولد، من در حضور خدايان و مردم تو را به خاطر قتل و خيانت بزرگ گناه«
آيا «راب تبر سنگين را با دو دست بلند كرد. » گيرم. كنم. با دستان خودم جانت را مي ميبه نام خود، تو را محكوم 
  »حرفي براي گفتن داري؟

  »دونم. منو بكش و نفرين شو، من تو رو پادشاه خودم نمي«

                                           
1 Oxcross 

2 Battle of the Camps 
3 Karlon Stark 

  ي كارل به معني قلعه  4
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تبرِ سنگين و كامال تيز به شدت پايين آمد و با يك ضربه او را كشت، اما با سه ضربه سر از بدن جدا شد و در يك 
زمان هر دو، مرده و زنده غرق در خون شدند. راب تبر را از روي انزجار انداخت و بي هيچ حرفي به سمت درخت نيايش 

چكيد. كتلين در  هايش مي ي در هم فشرده بود و باران از گونهچرخيد. لرزان ايستاده بود درحالي كه دستانش تا حد
  اي نداشت. ي ديگه خدايان اونو ببخشيد. اون فقط يك بچه است و هيج چارهسكوت دعا كرد، 

شد و  آن روز آخرين باري بود كه پسرش را ديد. باران تمام روز ادامه داشت و مانند شالق روي سطح رود كوبيده مي
ها  خدايان را به گل و لجن مبدل ساخته بود. بلك فيش صد مرد را جمع كرد تا به دنبال كاراستاركهاي جنگل  علف

من فقط «كه از كتلين جدا شود گفت:  بروند ولي هيچ كس توقع نداشت كه بتواند تعداد زيادي را بازگردانند. قبل از آن
ن به سمت اقامتگاه پدرش بازگشت تا بار ديگر كنار وقتي كه رفت كتلي» ها رو دار بزنم. كنم الزم نباشه اون دعا مي

  تختش بنشيند.

كشه. آخرين توانشون درحال از  ديگه زياد طول نمي«هنگامي كه آن روز عصر استاد وايمن آمد به كتلين هشدار داد: 
  » كنند. دست رفتنه. هرچند هنوز دارن مقاومت مي

  »داشتني. و دوست اون هميشه يك جنگجو بوده. مردي سرسخت«كتلين گفت: 

تونند پيروز بشن. وقتشه كه شمشير و سپر رو زمين بگذارن، وقت تسليم  بله، ولي در اين نبرد نمي«استاد گفت: 
  »شدنه.

  كرد يا پسرش؟ استاد در مورد پدرش صحبت مي تسليم شدن، به آرامش رسيدن.او فكر كرد، 

خوام  ليدي كتلين من نمي«خجول وارد شد. ي جوان  هنگام غروب جين وسترلينگ براي ديدنش آمد. ملكه
  »مزاحمتون بشم...

 دوزي بود ولي اكنون سوزن را كنار گذاشت. كتلين درحال سوزن» خيلي خوش آمديد علياحضرت.«

 »كنم. لطفا منو جين صدا كنيد. من احساس ملكه بودن نمي«
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 »با اين وجود شما يه ملكه هستيد، لطفا بشينيد علياحضرت.«

  كنار آتشدان نشست و دامنش را با حالتي مضطرب صاف كرد.او » جين.«

  »تونم براتون بكنم جين؟ هرطور مايليد. چيكار مي«

 »دونم چيكار كنم. ناپذير. من نمي در مورد راب، خيلي پريشونه، خيلي... خيلي عصباني و سازش«دختر گفت: 

  »خيلي سخته كه جون يك انسان رو بگيري.«

خواد كسي رو بكشه، تمام كاري كه  كه بايد از جالد استفاده كنه، وقتي لرد تايوين ميدونم، من بهش گفتم  مي«
 »كنيد؟ طور فكر نمي تره. اين كنه فقط دستور دادنه. اين روش راحت مي

  »بله ولي شوهر واالمقامم به پسراش ياد داده كه كشتن هيچ وقت نبايد آسون باشه.«كتلين گفت: 

شام خوب   خواستم يه 1راب تمام طول روز چيزي نخورده. من از روالم«رطوب كرد.ملكه جين لبانش را م» آه،«
پز و آبجو، ولي دست به غذا نزد. تمام صبح مشغول نوشتن يه نامه بود و به من گفت  براش بياره. گوشت دنده و پياز آب

كنه. ازش پرسيدم دنبال چيه،  مي ها نگاه مزاحمش نشم، ولي وقتي نامه تموم شد اونو سوزوند و االن نشسته و به نقشه
هاي  هاش رو عوض نكرده. تمام طول روز لباس ولي جواب نداد. فكر كنم كه حتي صدام رو هم نشنيده. حتي لباس

دونم چطور كمكش كنم،  خوام ولي نمي خوام همسر خوبي براش باشم. واقعاً مي آلود تنش بوده. من مي دار و خون نم
كنم بانوي من، شما مادرش هستيد. بگيد  دونم به چي نياز داره. خواهش مي بدم. نميشادش كنم يا چطور تسكينش 

  »چكار كنم.

. اگر حال پدرش به قدر كافي مساعد بود، كتلين هم ممكن بود همين سوال را از پدرش بهم بگو بايد چيكار كنم
 برن و ريكان و مادر، و برندون خيلي سال قبل،طور،  بپرسد. ولي لرد هاستر مرده بود يا در شُرُف آن بود. ند او هم همين

 فقط راب برايش مانده بود. راب و اميدي رو به اُفول براي دخترانش.

                                           
1 Rollam  
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بعضي اوقات، بهترين كار اينه كه هيچ كاري نكني. وقتي براي اولين بار وارد وينترفل شدم، «كتلين به آرامي گفت: 
دونستم.  شدم. قسمتي از روحش تو درخت بود، اينو مي راحت ميرفت من نا كه ند زير درخت نيايش خودش مي هر وقت

گاه سهمي در اون نداشتم و به زودي فهميدم كه بدون اين قسمت، اون ديگه ند نبود. جين، دخترم، تو  قسمتي كه هيچ
د بزند. كتلين تالش كرد تا لبخن» رسند. ها از راه مي هم مثل من با يه شمالي ازدواج كردي... و در شمال زمستان

گرده پيشت. همين  صبور باش و شرايط رو درك كن. راب تو رو دوست داره و بهت احتياج داره، و خيلي زود برمي«
  »تونستم بهت بگم. تو اونجا باش. اين تمام چيزي بود كه مي  امشب، وقتي برگشت،

جا  كنم. اون ين كار رو ميهم«هاي كتلين تمام شد گفت:  داد. هنگامي كه حرف ي جوان با شيفتگي گوش مي ملكه
ها مشغول  من بايد برگردم، ممكنه دلتنگم شده باشه، اينو خواهم فهميد. اما اگه هنوز با نقشه«بلند شد.» خواهم بود.

  »كنم. بود، صبر مي

اما وقتي كه دخترك در حال خروج از اتاق بود، چيز ديگري به ذهنش رسيد. و » همين كار رو بكن.«كتلين گفت: 
اي هم هست كه راب بهش نياز داره ولي فكر كنم خودش هنوز نميدونه. پادشاه بايد جانشين  جين، چيز ديگه: «صدا زد

 »داشته باشه.

درست كرده. گياهان معطر، شير و آبجو، تا كمك كنه  1گه. اون برام پاست مادرم هم همينو مي«دخترك خنديد: 
هاي ادارد و  ب گفتم كه مطمئنم كه براش دوقلو به دنيا ميارم. به نامخورم. به را بارور بشم. و من هر روز صبح اونو مي

دخترك از شرم به » تر. كنيم. گاهي روزي دوبار يا بيش برندون. و فكر كنم خوشش اومد. ما... ما هر روز تالش مي
  »كنم. دم. من هر شب نزد مادر دعا مي شم. قول مي دار مي من به زودي بچه«شكل زيبايي سرخ شد. 

  »كنم. خيلي خوبه، من هم براي خدايان جديد و قديم دعا مي«

اش را مرتب كرد. به نرمي  و لطيف روي پيشاني  وقتي كه دخترك رفت كتلين پيش پدرش بازگشت و موهاي سفيد
پدرش پاسخي نداد اما او هرگز توقع اين را » ادارد و برندون و شايد يه وقتي هاستر، اينو دوست داري؟«آهي كشيد، 

                                           
1 Posset  
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خورد در هم  هاي پدرش با صداي باراني كه به سقف مي طور كه صداي نفس نداشت كه بتواند پاسخي دهد. همين
هاي خوب  و ران رسيد دختر قلب رئوفي دارد. طور كه راب گفته بود، به نظر مي ي جين فكر كرد، همان آميخت درباره مي

  تر باشن. كه احتماالً مهم
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  21فصل 
  دينريس

  م.م.استاركمترجم: 

  

و  ها باغستان ها مايلعبور كردند.  ها خرابيجاده شاهي،  آنها از ميان نوار عريضي از  سمت دودر  سواريدو روز 
نيز سوخته و  ها پلسوخته جايي كه تنه درختان مرده  چون تير كمانگيرها آسمان را نشانه رفته بود.  هاي زمين

به جستجوي محل كم  ها كنارهپاييزي لبريز شده بودند. بنابراين آنها ناچار بودند تا در راستاي  هاي بارشاز  ها رودخانه
 د اما آنها انساني نديدند. زنده بو ها گرگاز زوزه  ها شبعمقي براي عبور بگردند. 

 امابود. اهتزازروي تپه در  اش قلعهمون قرمز لرد موتون را ديدند كه همچنان بر فراز لپول آنها ماهي سا در ميدن
جز چند  سوخته يا غارت شده بود. ها مغازهو  ها خانهديوارهاي شهر رها شده بود و دروازه تخريب شده بود. و نيمي از 

نده ديگري در آنجا نديدند و آنها نيز با شنيدن صداي پاي آن دو پا به فرار گذاشتند. استخر ميان سگ ولگرد موجود ز
شهر، همان كه شهر نام خود را از آن گرفته بود و طبق افسانه فلوريان دلقك براي اولين بار جانكويل را در حال حمام 

هاي در حال فساد بود كه همانند سوپِ كدري به رنگ  كردن با خواهرش درون آن ديده بود، حاال چنان مملو از جنازه
  سبز و خاكستري درآمده بود. 
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  »شش دوشيزه در يك استخر پر از آب چشمه بودند...«جيمي نگاهي به آن انداخت و شروع به خواندن آواز كرد 

  »كني؟ چيكار داري مي«بريين پرسيد: 

عين تو. البته من مطمئنم نسبتاً  اونا دختراي كمرويي بودن،شنيديش.  "شش بانو در استخر مطمئنم"خونم،  آواز مي«
  تر از تو بودن. خوشگل

  هاي استخر رها كند.  داد عاشق آن است كه جيمي را در ميان جنازه با نگاهي كه نشان مي» ساكت شو«دختر گفت: 

خوايم اونو از قلعش بيرون  ميلطفاً، جيمي. لرد موتون از وفاداران ريوررانه. ما كه ن«پسرخاله كليوس خواهش كرد: 
  »ها دشمني مخفي شده باشه... سنگ بكشيم و ممكنه كه پشت تخته

تونه از اون  خواد كه ببينم اين دخترك مي دشمناي ما يا مال اون؟ اينا يكي نيستن، پسرخاله. من بدجور دلم مي«
  » شمشيري كه به كمرش بسته استفاده كنه يا نه

  » ت رو ببندم، شاهكشاگه ساكت نشي، مجبورم دهن«

تر ميشه، دختر  كنم. از عادالنه ها رو بازي مي شاه برات نقش الل زنجيرهاي منو بازكن، اونوقت تا خود قدمگاه«
  »جون؟

  زده از روي درختي به هوا بلند شدند. با صداي فرياد اون سه كالغ وحشت» بريين! اسم من بريينه!«

» اي و اينجا هم يه استخر هست. من پشتت رو ميشورم. ؟ تو يه دوشيزهخوايي حموم كني، بريين مي«جيمي خنديد: 
  شست. هاي كوچكي بيش نبودند، او پشت سرسي را مي سابقاً در كسترلي راك، وقتي هردو بچه

دختر سر اسبش را چرخاند و به تاخت از آنها دور شد. جيمي و سر كليوس هم او را دنبال كردند تا از خاكسترهاي 
تر، سبزي به تدريج به دنياي اطرافشان بازگشت. جيمي از اين بابت خوشحال  ارج شدند. نيم مايل آنطرفپول خ ميدن

  انداخت.  ازحد او را به ياد ايريس مي هاي سوخته بيش بود. زمين
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  »تره. اون داره به سمت جاده داسكنديل ميره. دنبال كردن ساحل امن«سر كليوس زمزمه كرد: 

» تو خسته شدم، پسرخاله. ه. من موافق داسكنديل هستم. راستش رو بخواي ديگه همسفر بودن باتر تر اما كند امن«
  ممكنه كه تو يه لنيستر باشي اما خيلي خيلي با خواهرم فرق داري.

آورد. حتي هنگامي كه كودك بودند، آنها درون تخت  گاه دوري طوالني از خواهر دوقلوي خود را تاب نمي او هيچ
ها قبل از آنكه  رفتند. حتي در رحم مادر. مدت كه بازوانشان درهم پيچيده بود، به خواب مي زيدند و درحاليخ يكديگر مي

ها و  ها را در دشت ها و نريان خواهرش به بلوغ برسد و يا خصوصيات مردانه خودش ظهور پيدا كند، آنها ماديان
 كردند. يك بار يكي از كنيزان مادرش به را باهم تكرار ميها ديده بودند و همين بازي  هاي نر و ماده را در سگداني سگ

كاري بودند، اما هرچه كه بود، بانو  آورد دقيقاً مشغول چه طور اتفاقي آنها را در حين اين بازي ديد.. او حتي به ياد نمي
قلعه كسترلي راك  سوي خواب جيمي را به آن سر كرد و اتاق به جوانا را بسيار به وحشت انداخت. او آن كنيز را دست

منتقل نمود، نگهباني در مقابل اتاق سرسي گماشت و به آنها گفت كه ديگر هرگز نبايد آن كار را تكرار كنند، وگرنه او 
جناب پدرشان بگويد. الزم نبود كه آنها چندان وحشتي داشته باشند.  اي نخواهد داشت جز آنكه موضوع را به عالي چاره

  آورد.  م تولد تيريون از دنيا رفت. جيمي به زحمت چهره مادرش را به ياد ميمادران مدتي بعد در هنگا

  دو را در سرتاسر هفت ها در حق او لطف كرده باشند. آنها ماجراي زناي محارم آن شايد استنيس باراتيون و استارك
ني باهم ازدواج كنيم چرا نبايد من سرسي علكردن وجود نداشت.   پادشاهي پخش كردند. پس ديگر چيزي براي مخفي

ها، لردها و مردم عادي صدها  كردن. سپتون و هر شب تو يه تخت نخوابيم؟ اژدهاها هميشه با خواهراشون ازدواج مي
اين حتماً كارو بكنند.   ها خودشون رو به كوري زده بودند. بزار براي خاندان لنيسترها هم همين سال در مورد تارگرين

شد. اما در نهايت شمشير بود كه باعث تصاحب تخت آهنين توسط  در مورد تخت آهنين ميباعث نابودي ادعاي جافري 
رابرت شد. همان هم خواهد توانست جافري را روي آن تخت حفظ كند، آنهم بدون توجه به اينكه او از تخم كيست. 

طوري به  ازدواج بديم. اينتونيم بعد اينكه سانسا استارك رو به ماردش برگردونديم، جافري و ميرسال رو باهم  مي
  ها. مملكت نشون ميديم كه لنيسترها فراتر از قانوناي اونها هستن. مثل خدايان و تارگرين



 

  382 

 

  دينريس شمشيرهايورش    فصل بيست و يكم 

اش  رفته بازگرداند. اين كار غرور ازدست -شد  اگر پيدا مي -جيمي تصميم گرفته بود تا سانسا و خواهر كوچكترش را 
ماند، آنهم زماني كه همه انتظار دارند كه به عهدش وفا نكند؛  يمان باقي ميگرداند اما تصور اينكه او بر سر پ را بازنمي

  آورد.  كرد او را به وجد مي بيش از آنچه تصور مي

شده و يك ديوار سنگي كوتاه بودند كه جيمي صداي ماليم رهاشدن تيري  زار لگدمال آنها درحال عبور از يك گندم
و خود را » بخوابيد!«دادي پرنده همزمان به پرواز درآمده باشند. او فرياد زد را از پشت سرش شنيد. مثل اين بود كه تع

زد. چند تير ديگر  اي كشيد و عقب روي گردن اسب انداخت. اسب اخته وقتي كه تيري روي رانش نشست شيهه
يد. اسب راهوارش كشان از كنار عبور كردند. ديد كه سر كليوس از روي زين به پايين لغزيد و پايش در ركاب پيچ زوزه

  شد، به دنبال خود كشيد.  كه سرش روي زمين كوبيده مي گريخت و او را فريادزنان و درحالي

كشيد. جيمي خود را باالكشيد و براي يافتن  كرد و خرناس مي خورد و از درد ناله مي اسب جيمي به كندي تلوتلو مي
كه تيري در كمر و تير ديگر در پشت رانش فرو  بود، درحاليكرد. بريين همچنان سوار بر اسب  بريين اطراف را نگاه مي
اي  كند. او را ديد كه شمشيرش را در دست گرفت و گرد دايره رسيد كه آنها را احساس نمي رفته بود. اما به نظر مي
» يوارپشت د«كورش را به دست بگيرد، فرياد زد:  كرد تا دوباره كنترل اسب نيمه كه تالش مي چرخيد. جيمي درحالي

زد تا به  كه به اسبش مهميز مي شده پيچيده بود و هوا دوباره مملو از تير شد. درحالي افسار در بين آن زنجيرهاي نفرين
ارزش ناگهان سرعت گرفت. ناگهان آنها با  اسب پير بي» بريم به سمتشون«بريين نشان دهد كه بايد چه كنند، فرياد زد 

فرستادند. او فرصت كافي براي انديشيدن  كه ابري از كاه را به آسمان مي د، درحاليزار بودن سرعت درحال عبور از گندم
هاي زنجير بسته داره به سمتشون  سالح با دست دختره بهتره دنبالم بياد، قبل از اونكه اونا بفهمند يه مرد بيداشت، 

اش همچون صاعقه  زني خمكه اسب ش سپس شنيد كه او با شدت پشت سرش در حال آمدن است. درحالي تازه. مي
  »تارث!«، » تارث!«شمشيرش را باال آورد و فرياد زد » ايوِنفال!«زد  تاخت، برين فرياد مي مي

كشيد و پا به فرار گذاشت، همانطور كه هميشه  چند تير آخر نيز بدون خطر از كنارشان گذشتند. سپس تيرانداز عقب
ريزند. برين با رسيدن به ديوار افسار كشيد اما زماني كه جيمي به او گ هاي درحال نزديك شدن مي كمانداران از شواليه

  »اشتهات رو براي جنگيدن از دست دادي«تر ناپديد شده بودند.  رسيد، تيراندازان در ميان درختان بيست متر آنطرف
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  »كردن مي اونا داشتن فرار«

  »اين بهترين وقت براي كشتنشونه«

  »به سمتشون حمله كردي؟ چرا«بريين شمشيرش را غالف كرد. 

تيراندازا تا وقتي شجاعند كه پشت يه ديوار قايم شده باشند و از دور بهت تيراندازي كنند. اما اگه به سمتشون حمله «
دوني، يه تير تو پشتت  دونند كه وقتي دستت بهشون برسه چه باليي سرشون مياد. مي كنند. اونا مي كني، اونا فرار مي

  »م تو پات. بايد اجازه بدي كه درشون بيارمنشسته. يكي ديگه ه

  »تو؟«

راه كليوس رو ديدم، داشت با سر اون يه شيار رو شخم ميزد. البته فكر كنم كه  پس كي؟ آخرين بار كه اسب پابه«
  »بايد پيدا كنيم. هرچي باشه اون يه لنيستره.

يك تير در بازوي راست و ديگري در حالي يافتند كه همچنان در ركاب اسبش گرفتار بود.  آنها كليوس را در
اش فرو رفته بود. اما اين زمين بود كه كارش را ساخته بود. فرق سرش غرق در خون و نرم شده بود. با فشار دست  سينه

  جيمي باعث شد قسمتي از استخوان سرش از زير پوست بيرون زد.

  »هنوز گرمه«بريين زانو زد و دست او را گرفت. 

  »ها خسته شدم هاي كهنه و كك خوام. از لباس ه. من لباس و اسبش رو ميخيلي زود سرد ميش«

  »اون پسرخاله تو بود.«زده گفت.  دختر بهت

دارم. تو يه نفر  هم برمي نگران نباش، من تا دلت بخواد پسرخاله دارم. من شمشيرش رو«جيمي موافقت كرد. » بود«
  »خواي كه تو نگهباني كمكت كنه رو مي

  »توني بدون سالح نگهباني بدي مي«شد. بريين بلند 
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زناي بعدي معامله كنم و بزارم كه اون  اونم وقتي كه به يه درخت زنجير شدم؟ شايد بتونم. شايدم تونستم با راه«
  »گردن كلفتت رو ببرند. ضعيفه

  »من بهت اسلحه نميدم و اسمم....«

هاي وحشت دخترونت كم  نم. اگه باعث ميشه ترسخورم كه آسيبي بهت نرسو دونم. من قسم مي بريين، آره مي«...
  »بشه

  »هاي تو هيچ ارزشي نداره. تو براي ايريس هم قسمت خورده بودي قسم«

خوايم كه من سالم و سالمت به  حاال كسي رو تو زرهش نپختي و هردومون مي دونم، تو تا تا جايي كه من مي«
  كردن كمربند شمشيرش كرد. تمه زد و شروع به بازاو در كنار كليوس چمبا» قدمگاه پادشاه برسم. درسته؟

  »االن ازش فاصله بگير. ادامه نده همين«

ومعوج و صورت پهن و كك مكي و  هاي كج هاي او خسته بود. او از دندان جيمي خسته شده بود. از ترديدها و توهين
اش را گرفت. جنازه را با پا  خالههاي او، دو دستي قبضه شمشير پسر پشتش. بدون توجه به اعتراض موهاي لخت و كم

چرخيد و شمشير را با قوسي مرگبار و  كه شمشير در حال خروج از غالف بود، او داشت و شمشير را كشيد. همين نگه
انداخت، دو فوالد بهم برخورد كردند. به نحوي بريين به  به شدت گرداند. با صداي دنگ بلندي كه بدن را به لرزه مي

  »خيلي خوبه، ضعيفه«يرون كشيده بود. جيمي خنديد. موقع شمشيرش را ب

  »شمشير رو بده به من، شاهكش«

كه شمشير در دستانش زنده بود. برين  او روي پايش جست و به سمت بريين هجوم برد، درحالي» او، بهت ميدم«
كرد، ضربه بعدي  كه دفع مي اش را ادامه داد. هر ضربه عقب پريد و خود را كناركشيد. اما جيمي او را دنبال كرد و حمله

خوردند. خون جيمي در  جستند و دوباره بهم مي خوردند. عقب مي آمد. شمشيرها بهم مي به سرعت از پي آن فرود مي
گاه به اندازه هنگام نبرد احساس سرزندگي  خواست. او هيچ خواندند. اين همان چيزي بود كه او مي هايش آواز مي رگ
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شده، حتي ممكنه  با زنجيري كه دور مچم بستهخورد.  مرگ در باالي هر ضربه چرخ ميكرد. آنهم زماني كه  نمي
كرد تا از ضربات دو دستي استفاده كند. گرچه اگر  زنجيرها او را وادار ميدخترك تا يه مدت بتونه باهام رقابت كنه. 

ت. اما چه اهميتي داشت؟ داش وزن و طول كمتري مي  شمشيرش، يك شمشير واقعيِ مناسب دو دستي جنگيدن بود،
  اش به قدر كافي بلند بود تا بتواند كار بريين اهل تارث را تمام كند.  شمشير پسرخاله

با پشت دست، ضربه آبشاري. در همه حال   باريد. چپ، راست، هاي او بر سر دختر مي باال، پايين، ضربه آبشاري، ضربه
بريد و  اركشيد. يك حمله و قدمي ديگر. يك قدم و ضربه. ميرفت. قدمي برداشت و كن كرد و به سمتش مي حمله مي

  تر... تر و سريع تر و سريع سريع  دريد، مي

اي به او  بگيرد. لحظه ...تا اينكه از نفس افتاد. قدمي به عقب برداشت و اجازه داد تا نوك شمشير روي زمين قرار
  »خيلي هم بد نيست. براي يه ضعيفه«مهلت داد. 

  »زنم، شاهكش من بهت صدمه نمي«پاييد.  كشيد و چشمانش با نگراني او را مي آرام و عميقي مي هاي بريين نفس

  دوباره هجوم برد.  كردند، كه زنجيرهايش صدا مي او دوباره شمشير را راست گرفت و درحالي» توني انگار كه مي«

ها. وقتي  دقيقه و يا شايد هم ساعتتوانست بگويد كه تا چه مدت حمله را ادامه داده است. شايد چند  جيمي نمي
اش دور كرد و او را از جاده عقب راند و به ميان  خوابد. او بريين را از جنازه پسرخاله شوند، زمان مي شمشيرها بيدار مي

اي جيمي تصور كرد كه كار او تمام است.  اي كه نديده بود لغزيد و براي لحظه درختان پس زد. يك بار دختر روي ريشه
وجه تعادلش را از دست نداد. شمشير دختر به باال جهيد تا  هيچ عوض بجاي سقوط روي يك زانو فرود آمد و به دراما 

توانست او را از شانه تا كشاله ران بدرد. سپس او بود كه پشت  اي كه مي اي را كه درحال فرود بود مهار كند. ضربه ضربه
  كه با هر ضربه به تدريج دوباره روي پا ايستاد.  ليآورد. درحا سر هم ضربات را بر سر جيمي فرود مي

رقص ادامه يافت. او دختر را در مقابل يك درخت بلوط به محصور كرده بود. با فرار دختر، نفرين كنان او را در ميان 
كردند و  يك نهر كم عمق كه پوشيده از برگ درختان بود، تعقيب كرد. شمشيرها دنگ و دنگ و دنگ بهم برخورد مي
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كرد. اما هنوز هم  خوكي خرناس مي  داشتند. به تدريج بريين با هر ضربه مثل ماده پاشيدند و خراش برمي جرقه مي
  كرد.  توانست به او برسد. مثل اين بود كه او قفسي آهنين به دور خود داشت كه هر ضربه را دفع مي جيمي نمي

  و به سمت راست او چرخيد.» اصالً بد نيست«ت: اي عقب كشيد تا نفسي تازه كند، به او گف وقتي جيمي لحظه

  »براي يه ضعيفه؟«

بجنب، بجنب عزيزم، آهنگ هنوز «بريده خنديد.  با صدايي گرفته و بريده» كارا براي يه مالزم، يكي از اون تازه«
  »ادامه داره. ميتونم باهاتون برقصم بانوي من؟

كشان به سمتش يورش برد و ناگهان اين جيمي بود كه تقال  چرخاند، خرناس كه شمشيرش را مي بريين درحالي
اش را خراشيد و خون روي چشم راستش  هاي بريين پيشاني كرد فوالد را از پوست خود دور نگاه دارد. يكي از ضربه مي

ها هم  چال لعنتي پوسيده و فاسد شده بود و زنجير سياه هايش در آن مهارتآدرها اونو و ريورران رو ببرند. جاري شد. 
هاي متوالي كرخت شده بود و مچ دستانش از  زدن هايش از ضربه  تر ساخته بود. چشمش بسته شد. شانه اوضاع را وخيم

كه نه دانست  شد و جيمي مي تر مي كردند. شمشير بلندش با هر ضربه سنگين ها و شمشير درد مي ها، دستبند وزن زنجير
  دارد.  تواند آن را مثل قبل باال نگه تواند شمشير را به سرعت قبل بچرخاند و نه مي مي

  تره. اون از من قوي

در دوران اوجش و سر آرتور  1تر بود. آن گاوميش سفيد، جرولد هايتاور اين كشف او را آرام كرد. رابرت قطعاً از او قوي
طور. برادران  هال هم همين از كرِك 2گراز تر بود. احتماالً نره جان آمبر قوي ها، گريت طور. در بين زنده داين هم همين

تر بودند. قدرت كوه مشابه هيچ انساني نبود. اين هيچ اهميتي نداشت. با سرعت و مهارت، جيمي  كلگان قطعاً قوي

                                           

1- Gerold Hightower   -  او فرمانده گارد شاهي در زمان شاه ايريس بود و بخاطر قدرت فراوانش به گاوميش سفيد مشهور شده بود. او جزو كساني كه بود
  كرد و در نبرد با لرد ادارد و همراهانش كشته شد. كه به دستور پرنس ريگار در دورن از ليدي ليانا محافظت مي

2 - - Strongboar هال اي تنومند از خاندان كرِك گاو . شواليه هال ملقب به نره ل كرِكالي  
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وجود... به حق آن دختر  بااينتوانست همه آنها را شكست دهد. اما اين يك زن بود. در اصل يك ماده گاو گنده. اما  مي
  بايست كسي باشد كه در حال خسته شدن است. مي

  »تسليم شو! شمشيرت رو بنداز«در عوض او جيمي را دوباره به سمت نهر عقب راند و فرياد زد: 

اي  سنگي صيقلي زير پاي جيمي لغزيد. هنگامي كه حس كرد در حال سقوط است، اين بدبياري را با يورشي شيرجه
رنگ در آنجا شگفت  اه كرد. باوجود كنار كشيدن بريين، نوك شمشيرش در قسمت باالي ران او فرورفت. گلي سرخهمر

سنگي  اي فرصت داشت تا از منظره خونريزي او لذت ببرد. درست قبل از آنكه زانويش روي تخته و جيمي تنها لحظه
  »تسليم شو«شمشيرش را به كناري انداخت. كننده بود. برين رويش پريد و با لگدي  كوبيده شود. دردش كور

اش را در ميان پاهاي برين فروكرد و باعث شد كه او سقوط كرده و روي خودش بيفتد. آنها چرخيدند و  جيمي شانه
لگد انداختند و مشت زدند تا در نهايت بريين روي او نشست. جمي تالش كرد تا خنجر او را از غالفش بيرون بكشد، 

ه بتواند آن را در شكمش فروكند، دختر مچ دستش را گرفت و چنان با شدت آن را روي سنگي كوبيد كه اما قبل از آنك
او » تسليم شو!«جيمي تصور كرد او بازويش را از جايش كنده است. دست ديگر دختر روي صورت جيمي پهن شد. 

رد. دوباره فرورفت، بيرون آمد و جيمي آب را به صورت او تف ك» تسليم شو!«سرش را زير آب كرد و بيرون كشيد، 
تسليم شو، وگرنه غرقت «كرد. دوباره باال آمد.  زد و براي نفس كشيدن تقال مي دوباره زير آب رفت. بيهوده لگد مي

  »كنم! مي

  »شكني؟ مثل من؟ و قسمت رو مي«جيمي غريد: 

  بريين او را رها كرد و او تقال باال آمد.

  .و صداي خنده زمختي در جنگل پيچيد

هايش  اش پوشيده از خون بود. لباس تنه بريين به زحمت روي پايش بلند شد. سراسر بدنش پوشيده از گل و پايين
با لحني دوستانه  رو وسط معاشقه گرفتن، نه وسط مبارزه.  قيافش طوريه كه انگار ماوكوله و صورتش سرخ بود.  كج
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متون شدم. شما موقعي مچم رو گرفتين كه داشتم زنم رو تنبيه از ديدنتون خوشبختم رفقا. ببخشيد اگه مزاح«فرياد زد: 
  »كردم مي

مردي كه اين حرف را زد، تنومند و قوي بود و محافظ بيني » كرد رو تنبيه مي اما به نظر من اون داشت تو«
  كرد.  خودش نبود بيني در صورت را پنهان نمي نميم

هاي زمين آنها را احاطه كرده بودند:  سر كليوس را كشتند. تفاله جيمي دردم فهميد كه اينها همان ياغياني نبودند كه
پوستان جزاير  هاي پرمو، سياه هايشان، ايبني هايي آويزان به ريش ها با زنگ مرد دورني تيره پوست، ليسي بلوند، دوتراكي

  ."رفقاي شجاع"شناخت.  تابستان با رداهاي پردارشان. او آنها را مي

  »من صدتا سكه.....«  بود. بريين صدايش را يافته

  »داريم، بانوي من براي شروع ما اونو برمي«اي گفت:  پريده و نزار با رداي چرمي ژنده مردي رنگ

  »داريم. البد اونجات هم مثه بقيه جاهات زشته بعدشم ما سوراخت رو برمي«دماغ گفت:  مرد بي

رورگ، اونو بچرخونش از «خودش بسته بود گفت:  دار دورني با پارچه ابريشمي قرمزي كه به دور كاله يك نيزه«
  »طوري ديگه الزم نيست بهش نيگا كني عقب ترتيبش رو بده. اين

  و سايرين خنديدند.» يعني لذت ديدن خودمو رو ازش بگيرم؟«دماغ گفت:  مرد بي

ذل مورد تجاوز چنين پست و ر شايد اين دختر زشت و لجوج بود اما لياقتش بيش از اين بود كه توسط گروهي اين
  »اينجا رئيس كيه؟«گيرد. جيمي با صداي بلند پرسيد:  قرار

پشت و خشك  پريده، خون افتاده بود و موهايي كم چشمان مرد الغر و رنگ» اين افتخار متعلق به منه، سر جيمي«
ن اورسويك من اورسويك هستم. بهم ميگ«شد.  رنگ صورت و دستانش ديده مي هاي كبود از زير پوست بي داشت. رگ

  »وفادار
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  »تو منو ميشناسي«

  »يه ريش و كله تراشيده براي گول زدن رفقاي شجاع كافي نيست«شمشيرزن مزدور سرش را تكان داد. 

جيمي فايده اينها را بيش از فايده كساني مثل گرگور كلگان و آموري لورچ هاي خونريزه؟ منظورت هنرپيشه
كرد. براي تاراندن شكار و نشاندن  ها استفاده مي كرد و از آنها مثل سگ دانست. پدرش همه آنها را سگ خطاب مي نمي

اگه منو ميشناسي، اورسويك، ميدونه كه پاداشت محفوظه. يه لنيستر هميشه دينش رو پرداخت «ترس در دل ايشان. 
   است و ميشه سربهاي خوبي بابتش گرفت. زاده طور. اون اشراف كنه. در مورد اين ضعيفه هم همين مي

  »اينجوريه؟ چه خوشبخت!«طرف مقابلش سري تكان داد. 

  »شنيدي چي گفت. بز كجاست؟«پسنديد.  گري خاصي در لبخند اورسويك بود كه جيمي آن را نمي حيله

چند ساعت با اينجا فاصله داره. اون از ديدنت خوشحال ميشه. من شك ندارم. اما من جلوي روش اونو بز صدا «
  »رنجه وت در مورد شأن و مقامش خيلي زودكنم. لرد وارگو ه نمي

  »وقتي ديدمش حتماً يادم ميمونه. ميشه بگيد لرد كجا؟«دهن وحشي شأن و مقام پيداكرده؟  حاال اون آب از كي تا

  ». وعده اونجا رو بهش دادنهال هرن«

  »زنجيرها باز بشهخوام كه اين  من مي«جيمي دستانش را باال آورد. داده؟  ؟ پدر من عقلش رو ازدستهال هرن

  خنده اورسويك خشك و ضعيف بود.

اي  من چيز بامزه«جيمي جز لبخند زدن، هيچ نشاني از نگراني از خود بروز نداد.  يه چيزي اين وسط حسابي غلط.
  »گفتم؟

  »ترين چيزي هستي كه من ديدم بعد اون موقع كه بيتر پستوناي اون سپتا رو جوييد، تو بامزه«
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  »و و پدرت تو جنگاي زيادي باختين. ما بايد پوست خام شير خودمون رو با خز گرگ تاق بزنيم.ت«مرد دورني گفت: 

خواد بگه اينه كه رفقاي شجاع ديگه تو استخدام لنيسترها  چيزي كه تيمئون مي«اورسويك دستانش را از هم گشود. 
  »كنيم. نيستن. حاال ديگه ما براي لرد بولتون و پادشاه شمال كار مي

  »اونوقت مردم ميگن اون منم كه شرافت براش هيچ ارزشي نداره«لبخند سرد و تحقيرآميزي به او زد و گفت: جيمي 

پوش به شكمش كوبيد.  اورسويك از اين حرف ناخوشنود بود. با اشاره او دو مرد بازوانش را گرفتند و رورگ مشتي زره
 بس كنيد! اون نبايد آسيبي ببينه. بانو كتلين استارك ما« كند. به محض اينكه با ناله خم شد، شنيد كه دختر اعتراض مي

رورگ مشتي ديگر به او زد كه باعث شد هوا از درون » ها. اون تحت حمايت من... رو فرستاده، براي معاوضه گروگان
هايش بيرون بزند. بريين براي برداشتن شمشيرش به سمت نهر جست اما هنرپيشگان قبل از آنكه دست به آن  شُش

  برسد، باالي سرش بودند. با قدرتي كه او داشت، چهار نفر چهار نفر الزم بود تا او را وادار به تسليم كنند. 

بايست براي جيمي اتفاق افتاده باشد. همچنين  آلود شده بود. مشابه چيزي كه مي سرانجام صورت دختر متورم و خون
آلود،  خوران و خون كمكي به بهتر شدن ظاهرش نكرد. سكندريآنها دو دندان او را نيز شكسته بودند. اين موضوع هيچ 

خاطر زخمي كه جيمي در  ها بردند. بريين به كشان از ميان درختان بيرون آورده و به سمت اسب هر دو اسير را كشان
هد. آن سوخت. هيچ شك قرار بود كه امشب بكارتش را از دست بد لنگيد. او دلش براي دختر مي نهر به او زده بود، مي

  كردند.  رفت. احتماالً چند تن ديگر نيز به نوبت اين كار را مي طورقطع به سراغش مي دماغ به حرامزاده بي

پشت  به كه ساير مشغول لخت كردن جنازه كليوس فري و تقسيم لوازم او بودند، مرد دورني آن دو را پشت درحالي
كه مزين به نمادهاي پر افتخار لنيستر و فري بود را صاحب زني بريين بست. رورگ باالپوشي خونين را  روي اسب شخم
  ها ايجاد كرده بود. هاي شير و برج هايي را در ميان نشان شد. تيرها سوراخ

آلود را  اي كرد و خلطي خون سپس سرفه» اميدوارم راضي شده باشي، ضعيفه«كنان به بريين گفت:  جيمي زمزمه
اون يه ماده او پاسخي نداد. با خود فكر كرد، » افتاديم. نمي وقت گير ، هيچدادي اگه بهم سالح مي«بيرون انداخت. 

وقتي كه شب اتراق كنيم. اون بهت تجاوز «توانست اين را ناديده بگيرد.  نميخوك هرزه و كله شقه. اما شجاعه، آره. 
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ونجوري بيشتر از چنتا دندون از كني. چون ا اگه عاقل باشي مقاومت نمي«به او هشدار داد: » كنند. بيشتر از يه بار مي
  »دست ميدي

  »اگه تو يه زن بودي، اين كاري بود كه انجام ميدادي؟«هاي پست كمر برين سفت شدند.  احساس كرد كه ماهيچه

» اگه من يه زن بودم كاري ميكردم كه منو بكشند. اما من زن نيستم«اگه من يه زن بودم، مثل سرسي ميشدم. 
  »اورسويك باهات حرف دارم«د تا اسب براه بيفتد. جيمي لگدي به اسبشان ز

خواي، سر؟ و مواظب  از من چي مي«، افسار كشيد و به كنار او آمد.  پريده و الغر با رداي چرمي ژنده مزدور رنگ
  »كنم. زبونت باش وگرنه دوباره تنبيهت مي

  »طال، طال دوست داري؟«جيمي گفت: 

  »هايي داره كنم كه يه فايده اعتراف مي«كرد.  اورسويك با چشمان سرخش او را ورانداز

همه طالهاي كسترلي راك. چرا بايد بزاري كه بز لذت اونارو ببره؟ اصالً چرا «جيمي لبخندي حاكي درك به او زد. 
توني برداري. يه  مارو به قدمگاه پادشاه نبري و سربهاي مارو واسه خودت برنداري؟ اگه بخواي مال دختره رو هم مي

  دختر با اين حرف به خود تكاني داد اما حرفي نزد.. » "جزيره ياقوت كبود"بار بهم گفت كه تارث معروفه به  زه يهدوشي

  »كنم؟ تو خيال كردي من ردام رو عوض مي«

  »ميتونه غير اين باشه؟  دقيقاً، ديگه چي«

پدرت هم اونجاست. لرد تايوين  قدمگاه پادشاه خيلي دوره و«اي اين پيشنهاد را بررسي كرد.  اورسويك براي لحظه
  »به لرد بولتون دلخوره هال هرنخاطر فروختن  احتماالً از ما به
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هايش مملو از طال بود،  كه چيب جيمي به دنبال اين بود كه اين بدبخت را درحاليتر از اونيه كه به نظر مياد.  زرنگ
هايي كه انجام دادين عفو پادشاهي بگيرم. من تورو  يتتونم براي تمام جنا بزار من با پدرم طرف بشم. من مي«دار بزند. 
  »كنم شواليه مي

كرد. البته  سر اورسويك. چقدر همسر عزيزم از شنيدنش افتخار مي«برد، گفت:  كه از آهنگ صدايش لذت مي درحالي
  »پس لرد وارگو شجاع چي؟«آهي كشيد. » كشتمش. اگر نمي

بخونم؟ وقتي دست پدرم به اون بز برسه، ديگه اونقدرها هم شجاع رو  "هاي كاستامير رين"الزمه براي قصيده «
  »نخواهد بود.

رد بشه و ما  هال هرنهاي پدر تو اونقدر دراز هست كه از روي ديوارهاي  و قراره اون چطوري اين كارو بكنه؟ دست«
  »رو از توش بيرون بكشه؟

يعني تو «توانست بار ديگر نيز سقوط كند.  س ميحماقت عظيم شاه هرن يك بار سقوط كرده بود. پ» اگه الزم بشه«
  »كني بز حريف شير ميشه؟ يه همچين احمقي هستي كه خيال مي

حرمتي آشكار و  اورسويك خم شد و القيدانه سيلي محكمي به صورت او نواخت. آنچه بدتر از خود ضربه بود، بي
به اندازه كافي شنيدم، شاهكش. من بايد خيلي احمق « ترسه. اون از من نميعادي آن بود. با احساسي سرد دريافت كه، 

  او به اسبش مهميز زد و به مقدار زيادي از آنها جلو افتاد.» هاي يه عهدشكن مثل تورو باور كنم. باشم كه قول

خورد و  هاي اسب تكان مي با قدم هميشه آخرش به ايريس ختم ميشه.جيمي رنجيده خاطر با خود فكر كرد،  ايريس،
مرديم اما  دوتا شمشير حتي بهترم هست. يكي براي ضعيفه و يكي براي من. ما مي كرد. آرزوي داشتن يك شمشير مي

چرا «وقتي اورسويك از آنها دور شد، برين پشت او زمزمه كرد:  برديم. حداقل نصفشون رو با خودمون به جهنم مي
  »ياقوت كبوده؟ انگار باورش شده بود كه پدر من كلي جواهر دارهبهش گفتي كه تارث جزيره 

  »بهتره دعا كني كه باورش شده باشه«
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هاي آبي اطرافشه كه به تارث جزيره ياقوت كبود  خاطر آب اي كه به زبون مياري يه دروغه، شاهكش؟ به هر كلمه«
  »ميگن

نيد. اونا موقعي كه تجاوز به تو رو شروع كنند، خيلي يكم بلندتر فرياد بزن، ضعيفه. فكر كنم اورسويك صدات رو نش«
فهمن كه براي سربها گرفتن چقدر كم ارزشي. همه مردهاي اينجا سوارت ميشن، اما چرا بايد اهميت بدي؟ فقط  زود مي

  »چشمات رو ببند و پاهات رو بازكن و خيال كن كه همشون لرد رنلي هستن

  را بست. خوشبختانه، اين حرف براي مدتي دهان او 

كه مشغول غارت يك سپت با تعداد ديگري از رفقاي  روز رو به اتمام بود كه آنها به وارگو هوت رسيدند، درحالي
هاي رنگي شكسته بودند، خدايان تراشيده شده از چوب به بيرون و زير نور آفتاب كشيده شده  شجاعش بود. پنجره

هايش  نشسته بود و چشم "مادر"تراكي عمرش را ديد كه روي سينه ترين دو بودند. وقتي كه به آنجا رسيدند جيمي چاق
تر يك سپتون الغر و برهنه بصورت وارونه از شاخه  آورد. كمي آنطرف را از سنگ يماني بود با نوك چاغو بيرون مي

كردند.  تفاده مياندازي اس بلوط ستبري آويزان شده بود. سه نفر از رفقاي شجاع از جنازه او به عنوان هدف تير درخت شاه
  رسيد كه يكي از آنها تيرانداز خوبي باشد. دو تير در چشمان جنازه فرو رفته بود.  به نظر مي

دوجين زبان مختلف برخواست. بز در كنار آتش  وقتي شمشيرزنان مزدور اورسويك و اسرايش را ديدند، فريادي با نيم
نيمه پخته از روي سيخ بود. خون و روغن از ميان انگشتانش اي  پذي نشسته بود و درحال به نيش كشيدن پرنده خوراك

لب و دهاني پر آب  دويد. انگشتانش را با پيراهنش پاك كرد و برخواست. با لب و به داخل ريش دراز و باريكش مي
  »مني 1شاهكش، تو اثير«گفت: 

تور دادن كه سر جيمي رو به سرورم، من بريين اهل تارث هستم. بانو كتلين استارك به من دس«دختر فرياد زد: 
  »برادرش در قدمگاه پادشاه تحويل بدم

                                           

  زبوني بخونيد.  هاي اون رو نوك به نظر مياد كه وارگو نوك زبوني حرف ميزنه. پس شما هم جمله -  1



 

  394 

 

  دينريس شمشيرهايورش    فصل بيست و يكم 

  »ثاكتش كنيد«عالقگي نگاهي به او انداخت:  بز از با بي

گوش بديد. به «كه رورگ مشغول پاره كردن طنابي بود كه او و جيمي را به هم بسته بود، اصرار كرد:  بريين درحالي
  »كنيد. لطفاً، گوش بديد.... ت مينام پادشاه شمال، پادشاهي كه شما بهش خدم

مواظب باش استخوناش رو نشكني. «رورگ او را از اسب پايين كشيد و شروع به كتك زدن كرد. اورسويك فرياد زد: 
  »ارزه. اسبي به اندازه وزنش ياقوت كبود مي اين هرزه صورت

پذي  خشونت به سمت آتش خوراكمرد دورني، تيمئون و ايبني متعفن جيمي را از روي زير پايين آوردند و با 
كشاندند. چندان سخت نبود كه در حين كشان كشان بردنش، قبضه شمشير يكي از  آنها چنگ بزند، اما تعداد آنها زياد 

مرد. جيمي  نفر را بسازد اما در نهايت مي بود و او همچنان در غل و زنجير گرفتار. او ممكن بود كه بتواند كار يك يا دو
  ين زودهنگام آماده نبود، نه براي كسي مثل بريين اهل تارث.براي مرگي چن

هاي  هاي متصل بهم در اشكال و اندازه به دور گردنش گردنبندي از سكه» امروث روث قشنگيه«وارگو هوت گفت: 
يوانات هايي از شاهان، جادوگران، خدايان و شياطين و انواع مختلفي از ح هاي ضربي و قالبي با تمثال متفاوت بود. سكه

  »خيالي

اگه يه طمع كليد تصاحب اين مرد بود. هايي كه اون توشون جنگيده.  هايي از تمام سرزمين سكهجيمي به ياد آورد، 
اي بود. اما براي جبران  لرد وارگو، رها كردن خدمت به پدر من كار احمقانه«كنه.  بار رنگ عوض كرده، بازم اينكارو مي

  »براي من پول خوبي ميده. دونيد كه اون دير نشده. شما مي

او چيزي » اوه، آره. نثف طالهاي كثترلي راك رو بهم ميده. اما اول بايث يه پيام واثش بفرثتم.»  وارگو هوت گفت:
  به زبان بزها گفت.

هاي سبز و صورتي با لگدي زير پايش را  هاي ملوني به رنگ اورسويك او را از پشت هل داد و يك دلقك را لباس
را زمين زد. وقتي روي زمين فرود آمد. يكي از كماندارها زنجير دور مچش را گرفت كشيد تا دستانش در  كشيد و او
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شمشيري  -باالي سرش دراز شوند. دوتراكي چاق چاقويش را كنار گذاشت تا آراك خميده بزرگي را بيرون آورد. داس 
  كه به شكل هولناكي تيز بود و اسب ساالران عاشق آن بودند. 

بز آمد.  كه دوتراكي خرامان به سمت او مي دلقك، خندان روي كمر جيمي پريد، درحالي خوان منو بترسونند. مي اونا
او يكي از  چشه. وقت اين لذتو نمي خواد كه من شلوارم رو خيس كنم و التماسش كنم كه بهم رحم كنه. اما هيچ مي

  توانست او را وادار به جيغ زدن بكند. مزدوري نميلنيسترهاي كسترلي راك بود. فرمانده گاردشاه؛ هيچ شمشيزن 

تر از آنكه بشود ديد و جيمي جيغ  نور خورشيد روي تيغ آراكي كه لرزان درحال فرود آمدن بود، دويد. خيلي سريع
  كشيد.
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  22فصل 
  آريا

  م.م.استاركمترجم: 

  

 و بود پير بسيار او كرد. مي زندگي آنجا در كه بزرگ خاكستر  همانند شواليه. بود شده ويران نيمه مكعبي كوچك قلعه
در  پل من از«: گفت مي لب زير و زد مي لبخندي تنها شد، مي زده كه حرفي به توجه بي. شد نمي آنها سؤاالت متوجه

 شيش. بكشمش بتونم تا برداشتم زخم شيش. بترسونه منو نتونست اما. تندخو و مو سرخ. كردم مقابل سر ماينارد دفاع
 »تا

 او رفت، خواب به خود صندلي در پير شواليه آنكه از پس. بود جواني مرد كرد، مي مراقبت او از كه استادي خوشبختانه
. پيش وقت خيلي. داشتيم پرنده يه ما. ميگرديد روح يه دنبال شما كنم فكر متأسفانه«: گفت و كشيد كناري به را آنها

 »زدند. دارش و گير انداختند "خدايان چشم" نزديك رو بريك لرد لنيسترا. پيش شيش ماه كم دست

 به لم شكسته دماغ ورم و التهاب» طناب رو پاره كرده بود. بميره، اينكه از قبل توروس اما اونو زدن دارش آره،«
سخت ميشه  لرد جناب«. داد مي ناموزون نمايي صورتش به اين و بود بهبودي حال در كج شكلي به اما نبود، قبل اندازه
  » همينه آره،. كشت
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 »كرديد؟ سؤال ها برگ بانوي از. طور كه به نظر ميرسه، سخت هم ميشه پيداش كرد اين«: گفت استاد

 »ميكنيم. اينكارو«: گفت سبز ريش

 آيا بداند كه بود مشتاق جندري بودند، قلعه پشت در كوچكي سنگي پل از عبور حال در كه هنگامي بعد، روز صبح
 اينجا پل. همينه احتماالً«: گفت جك. دانست نمي كسي بود؟ جنگيده آن روي بر پيرمرد كه است پلي همان اين

 »نميبيني. اي ديگه

 كي ماينارد سر بفهميم ميتونستيم فهميدي. و حتماً مي. خوباش اون از يكي بود، آوازي يه اگه «: گفت رشته هفت تام
 اژدها شواليه اندازه به بود ممكن پير، ليچستر طفلك. رد بشه پل اين از كه ميخواسته دلش اينقدر چرا و بوده چطور
 لرد پسراي«: گفت غرغركنان لم ».داشت خودش همراه آوازخون يه تا داشت عقل كافي اندازه به فقط اگه بشه، معروف
 حاال خُل شده. پيرمرد از اون موقع تا. طرف مقابلش اوني كي و جبهه اين تو يكي. مردند رابرت شورش تو ليچستر

  »اي هم بهش كمكي نكنه وامونده آواز احتماالً هيچ

  »بود؟ چي ها برگ بانوي از پرسيدن مورد در استادت منظور«: پرسيد آنگوي از آريا سواري حين در

 »ببيني تا كن صبر«. زد لبخند كماندار

 عالمتي و آورد بيرون را اقبال شاخش خوش جك كردند، مي عبور زردرنگ جنگلي ميان از كه هنگامي بعد روز سه
 درختان هاي شاخه از طناب شده از بافته هايي نردبان كه بود محو نشده كامالً هنوز شيپور نواي. نواخت را قبل با متفاوت
 به رفتند تا باال ها درخت از آنها. كرد بيان آواز با تقريباً را كلمات »باال ميريم ، ببنديد ها رو اسب«: گفت تام. شد آويخته

 و شده با طناب ساخته عبور مسيرهاي از آنجا هزارتويي. هاي باالتر درختان رسيدند ميان شاخه در مخفي روستايي
 بانويي. بردند ها برگ ملكه را نزد آنها. قرار داشت طاليي و قرمز ديوارهاي پشت در پنهان و پوش خزه كوچك هاي خانه
 بيشتر ديگه راهه، ما با پاييزي كه تو«: گفت آنها به او بافت به تن داشت. لباسي زبر با موي سپيد و قلمي و الغر بسيار

 سر باالي اتفاقي اگه. اومدن پايين شكار براي هايفورد جاده از گرگ دسته پيش يه روز نُه بمونيم. اينجا نميتونيم اين از

 ».ببينند رو ما بتونند  بود ممكن ميكردن، نگاه رو خودشون
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 »نديديد؟ رو بريك لرد شما« پرسيد: رشته هفت تام

اينو  گدا برادر يه. فروكرد چشمش وسط خنجر يه و انداخت گير اونو كوه اون مرده.«رسيد:  مي بدحال نظر به زن آن
 »ديده. رو ماجرا خودش كه شنيده مردي زبون از اينو اون. گفت بهمون

 رو چشمش يه شايد گرگور سر. نميميره ها راحتي اين به صاعقه لرد. شده بيات و كهنه داستان اين«لم گفت: 
 »ميتونه بهتون ثابت كنه جك. نميده دست از رو جونش اين واسه مرد يه اما باشه، درآورده

فايفر دارش  لرد دژ نگهبان و 1انداختپدرم خودش رو گير . من نمردم خوب«: گفت شانس خوش چشم يك جك
 »نمياد. حساب به ديگه چشم يه. كشتند رو برادرهام باقي لنيسترها و فرستادند ديوار وت رو برادرم. زدند

 شيش تو كه بود خبر خوشي بهترين اين درود بر تو، لم.«. زد چنگ لم بازوي به زن »نمرده؟ اون كه ميخوري قسم«

 »و راهب سرخ باشه اون نگهدار "جنگجو" كه كنم ميدعا . داشتيم اخير ماه

 هاي پنجره از. شدند ساكن سليدنس نام به اي سوخته روستاي در سپت يك سوخته ساختمان در آنها بعد شبِ
در  غارتگران كه گفت بود پذيرفته را آنها كه پيري سپتون. بود مانده باقي هايي شيشه خرده تنها سپت دار سرب رنگارنگ

. بودند برده خود با نيز را "پدر" اي نقره تاج و "عجوزه" درخشان فانوس ،"مادر" باارزش رداي شتابانشان خروجِ هنگام
 از ها چشم. ها چشم و بودند، چوب از فقط اونا كه درحالي بردند، و كندند هم رو دوشيزه هاي پستان حتي اونا« گفت: او

 شامل "مادر" عفو كه كنم دعا مي. آوردند بيرون چاقوهاشون با چشمارو اونا. بودند مرواريد صدف و سنگ مرمر،
 »بشه حالشون

 »ها؟ هنرپيشه بوده؟ كي كار«: پرسيد ليمويي شنل لم

 ».شاهكشن دنبال گفتند اونا. پرستن مي رو درختا كه وحشيايي. بودند شمالي اونا: نه« گفت: پيرمرد

                                           

 …My father got himself good and hanged - در مورد معني اين كلمه مطمئن نيستم. اگه اشتباهه دوستان تذكر بدن  - 1
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 باعث اين. كند مي نگاه او را جندري كه كند حس توانست مي او. گزيد را خود هاي لب و شنيد را هايش حرف آريا
 گردد. شرمسار و خشمگين شد مي

 اما كردند. مي زندگي شراب شكسته هاي تُنگ و درختان ريشه تارعنكبوت، ميان در سپت زير سرداب در مرد تعدادي
اي از  طرح ناشيانه با ردايي گرفته و و دوده سياه زرهي كه شان سركرده حتي. نداشتند دانداريون بريك از خبري هم آنها

: گفت و خنديد شده است، خيره او به ديد كه را آريا سبز ريش وقتي. اطالع بود بي هم آن، به تن داشت روي  صاعقه
 »فسقلي سنجاب نيست، جا هيچ و هست جا همه صاعقه لرد«

 »سالمه يازده االن من. ميشم بالغ يه زن زود خيلي تقريباً من. نيستم سنجاب من«

 زد. پس را او احمقانه حركت آريا اما دهد، قلقلك او را چانه زير كردن سعي او» پس بپا كه من باهات عروسي نكنم«

 گنده به شكم راجع اي احمقانه آهنگ رشته هفت تام ميان اين در. كردند 1خود بازي ميزبانان با جندري و لم شب آن
 گاز را هايش لب او كه قدر هم هر اما بيازمايد. را بلندش كمان آريا كه داد اجازه آنگوي. خواند اعظم سپتون غاز و

 اگر. من بانوي داريد، الزم تر سبك شما يه كمان«: گفت مكي كك كماندار. بكشد را آن زه كه نتوانست هم باز گرفت،
 »ساختم براتون يكي شايد بشه، پيدا شده سفت چوب ريورران تو

 واسه فقط ميريم ريورران، ما اگه. كمانگير جووني، كودن يه تو«. كرد متوقف را آوازش و شنيد رااو  تام صداي
 بيرون بيايي، اونجا از خودت پوست با بتوني اگه. بسازي كمان و بشيني تو كه فرصت نداريم). آريا(گرفتن سربهاي اونه

.... پسرش اون و. ميزد دار ياغيارو هاستر لرد صورتت، به اصالح كني شروع تو كه موقعي اون از قبل.  بايد شكر كني
 »نيست. اعتماد قابل اصالً متنفره، موسيقي از كه آدمي گفتم هميشه من

 »احمق تو متنفره، اون از. متنفره ازش اون كه نيست موسيقي اين«

                                           

1  - tile - .... به اقسام مختلفي از بازي هاي فكري گفته مي شود. شامل انواع بازي هايي مثل دومينوهاي مرسوم و دومينوهاي چيني و  
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 اون كه من چيه تقصير اين. بسازه مرد يه ازش خواست مي دختره اون. براي اين كار نداره دليلي هيچ اون خوب،«
 »بوده؟ مست زيادي اين كار پسره براي

 كه ديگه كوفتي كودن يه يا ساختي، ازش آهنگ يه كه بودي تو اين«: كرد غرغري اش شكسته بيني ميان از لم
  »بود؟ خوش صداي عاشق

 ماهي يه در مورد يه آواز اون بوده؟ اون راجع به آواز اون گفته كي و خوندم، اونو بار يه فقط من«: كرد اعتراض تام
  »بود.

 ».زپرتي ماهي يه«: گفت خندان آنگوي

 چي سربها از منظورش«. چرخيد هاروين سمت به او. بود چه به راجع تام مسخره هاي آهنگ كه داد نمي اهميتي آريا
 »بود؟

. خريدشون سكه با بشه كه چيزي هر. نيزه سپر، شمشير، زره، البته و. من بانوي داريم، اسب به نيازي شديدي ما«
  »رفته؟ يادت مياد، داره زمستون. كاشتن براي بذر

اميدوارم  و ما در عوضش سربها گرفتيم. شده اسير كه نيستيد اي زاده نجيب اولين شما«. او زير چانه آريا را لمس كرد
 ».نباشيد هم آخريش

هميشه سربها  و شدند مي ها اسير زن هم گاهيو  ها شواليه. دانست مي را اين آريا. داشت حقيقت تا اينجا حرفش
 به را مملكت هان و قاعدتاً پادشاه. نبود مشهور شواليه يك آريا پول اونهارو نده؟ راب اگه اما. شد مي پرداخت

مرتكب شده  آن كارهايي كه او تمام از پس آيا گفت؟ خواهد چه او واالمقامش چه؟ مادر و دادند. مي ترجيح خواهرانشان

  .انديشيد آن مي پاسخ به جويد، مي را لبانش كه خواست كه او برگردد؟ درحالي مي بازهم بود،
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 آريا تصور آن؛ فراز در كه بود مرتفع چنان اي آن مكان تپه. راندند 1"هرت   هاي" نام به مكاني سمت به فردا صبح
اين . بودند شده رديف درخت پريده رنگ هاي تنه از اي حلقه تپه  دامنه گرداگرد. ببيند را دنيا از نيمي تواند مي كه كرد
 و سي. بشمارند را آنها تا زدند دور را تپه جندري و آريا. در آنجا قرار داشت مانده جنگل خداياني بود كه زماني باقي تمام

 .كند استفاده خواب تخت عوض در آنها از توانست مي آرا بودند كه ستبر چنان برخي. تنه درخت عدد يك

هنوز اينجا دووم  جادوهاشون از بعضي و مقدس بوده. جنگل فرزندان براي هرت هاي«: گفت او به رشته هفت تام
 حقيقت احتماالً اين حرف كه انديشيد آريا ».نميرسه خوابند، مي اينجا كه كسايي به آسيبي هيچ«: گفت آوازخوان ».داره

 به مخفيانه توانست نمي دشمني هيچ. بودند مسطح كامالً هم اطرافش كه هايي زمين و بود بلند بسيار تپه. باشد داشته

 .شود نزديك آن

 ارواح توسط مكان اين كه شد مي گفته. كنند مي اجتناب مكان اين از حوالي آن مردم عادي كه گفت او به تام
 به آندال، پادشاهان از يكي به دست زارهايشان بيشه شدن كن ريشه از پس كه آنهايي.است شده تسخير جنگل فرزندان

 به را او ارواح اما. دانست مي ها آندال و جنگل فرزندان خصوص در آريا. مردند محل اين در 2"شاهكش ارِگ " نام

 "بيا من قلعه به" بازي و شد مي پنهان وينترفل مردگان سرداب در بود كوچك كه هنگامي سابقاً،. انداختند نمي وحشت

 .داد مي انجام سريرهايشان بر نشسته سنگِي هاي شاه ميان در را "ها دوشيزه و هيوالها" و

 و زد چنگ را رواندازش باد. كرد بيدارش طوفان كه بود خوابيده. شدند سيخ گردنش پشت موهاي شب آن وجود بااين
 شنيد. را صداهايي رفت، دنبالش به او كه هنگامي. فرستاد ها بوته ميان به زنان چرخ

 فوت قدش يك. بودند كوچك و الغر زني با صحبت حال در سبز ريش و لم تام، اُردويشان آتش خاكسترهاي در كنار
 تكيه داري گره سياه عصاي به و بود وچروك چين از پر و شده خم كامالً قامتش. بود پير ننه از پيرتر و آريا از تر كوتاه
 چون موهايش وزيد، مي باد كه هنگامي. رسيد مي زمين به نوكشان تقريباً كه بلند بودند چنان سپيدش موهاي. بود زده

                                           

1 - High Heart  
2  - Erreg the Kinslayer  
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 كه چشمانش رسيد مي چنين اين آريا نظر  به و بود تر سفيد از شير رنگ پوستش. خوردند وتاب مي پيچ سرش دور ابري
 داد. تشخيص ها بوته ميان شد از مي سختي به گرچه. بودند قرمز

 اي سايه خواب من«: گويد مي پيرزن كه شنيد او ».بخوابم من كه نميدند اجازه و دراومدند جنبش به قديم خدايان«
يه پلي رو ديدم كه  خواب من آره،. كرد مي سالخي رو طاليي نرِ گوزنِ يه داشت كه ديدم رو آتشين قلبي با سياه
 از كه بود نشسته اي شده غرق كالغ شونش روي. بود وايساده منتظر اون روي صورت بدون خورد و يه مرد وتاب مي پيچ
و آب اونو  اون زن مرده بود. بود ماهي يه كه ديدم رو زني و خروشان يه رودخونه خواب من. بود آويزان جلبك هاش بال

 همه. پريدم خواب از وحشت از اوه، شد، باز وقتي چشماش اما هاش. گونه روي سرخي هاي اشك با برد، با خودش مي
  بهم بدين؟ هام خواب عوض تا آورديد هديه من براي شما. هست هم بيشتري چيزهاي ديدم، خواب تو اينارو

 منم. شده غرق كالغ و بود ماهي كه زني هست؟ روياها تو اي فايده چه روياها،«: گفت غرغركنان رداليمويي لم
 اين بابت ميخوايي. بوسيدم مي شناختم، مي قبالً كه رو  چي ميخونه اون دخترك داشتم. ديدم خواب خودم براي ديشب
 »پيرزن؟ بدي، پولي من به خواب

 »ببوسند اونو كرمها شايد فقط االن و مرده اون دخترك« گفت: كنان فيس فيس پيرزن

 »بهم ميد و يا شما ميريد آهنگمو يا«: گفت و رشته هفت تام به كرد رو سپس

 كرد فكر. شنيد مي را كلماتي ندرت به آريا كه محزون و نرم چنان. پيرزن كرد براي نواختن به شروع آوازخوان پس

  .بود آشنا تا حدي آن نواي كه

 »بلده اونو سانسا بندم مي شرط«

 كارهاي تنها. خواند مي آواز نشين دل بسيار و بنوازد كمي حد تا توانست مي حتي او. دانست مي را آوازها تمام خواهرش
 ها اسب كردن زين هنگام. شد نمي ديده كجا هيچ سپيد پيرزن روز آن فرداي. بزنم فرياد كلماتو كه اينه برمياد من از كه

  .خنديد زيرلب آوازخوان. نه يا هستند ساكن هرت هاي در همچنان جنگل فرزندان آيا كه پرسيد رشته هفت تام از آريا
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 »نه؟ ديديش،«

 »بود؟ روح يه اون«

 اون چشماي با. غريبا عجيب اون از يكي. بود كوتوله پيرزن يه فقط اون نه نالند؟ مفصالشون مي غژغژ از ارواح«
 بهت  بياد، خوشش قيافت از اگه وقتا گاهي 1.دونستنشون هيچ ربطي به اون نداره كه ميدونه چيزايي اون اما. شيطانيش

 »ميگه.

 »اومد؟ خوشش قيافه تو از اون« پرسيد: ترديد و شك با آريا

. بخونم رو لعنتي آواز همون كه ميكنه مجبور منو هردفه اون. اومد خوشش صدام از حداقل«. خنديد خوان آوازه
. داد تكان را سرش او ».بلدم هم اندازه خوب باشه همون كه به اي ديگه آوازهاي من خوب اما. نيست بدي آواز گرچه

  » بندم. مي شرط باهات. بيني مي رو صاعقه لرد و زود توروس خيلي. داريم سرنخ يه ما حاال كه هست، هرچي«

 »كنند؟ مي مخفي ازت رو خودشون چرا بودي، اونا يكي از تو اگه«

 شدن، مخفي نميگم اين به من«. داد را پاسخش هاروين اما با شنيدن اين حرف از او رو برگرداند رشته هفت تام
 اونطوري. بشه باخبر برنامش از كسي ميده اجازه ندرت به ميشه و جابجا خيلي بريك لرد. داره حقيقت اما من. بانوي

 اما هزار. چند هم شايد. شدن قسم هم باهاش كه باشن ما از نفر صدها بايد االن. كنه خيانت بهش نميتونه هيچكس
 سپاه يه يا كرديم و ميخورديم. اونوقت ما يه دشت رو لخت مي. بيافتيم راه سرش پشت كه نيست ممكن ما همه براي

 تونستيم هاي كوچيك اينور و اونور پخش بشيم، گروهكه به شكل  گرفتيم تصميم وقتي. ميكرد سالخيمون بزرگتر
 دستگير ما از يكي وقتي و كنيم فرار ديگه جاي يه از بفهمند اونا اينكه از قبل و كنيم حمله زيادي جاهاي به همزمان

 هم باليي هر حاال. كنند پيدا رو بريك لرد ميتونند كجا كه بگيم بهشون نميتونيم ما خوب كنند، بازجويي اونو و بشه
 »چي؟ يعني شدن بازجويي  ميدونيد شما«: كرد تأملي او ».بيارن سرمون

                                           

  منظورش اينه كه چيزهايي ميدونه كه قائدتاً نم -  1
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 روستاي درباره او ».همشون. رف و پاليور. دادن قلقلك ميگفتن بهش اونا«. داد تكان سرش را به نشانه تأييد آريا
 بود، براي ايشان گفت. پرسيده آنها از 1دهنده قلقلك كه سؤاالتي و شدند اسير آنجا در جندري و او كه خدايان چشم كنار

 بريك لرد ميشه؟ پيدا غذايي جواهرات؟ نقره؟ پنهونه؟ دهكده تو طاليي " ميكرد، شروع طوري اين هميشه اون«
 چنتا شواليه؟ چنتا بودن؟ باهاش نفر چند رفت؟ كجا اون كرديد؟ كمك بهش روستا اهالي شما از يك كدوم كجاست؟

فقط يادآوري دوباره آن باعث  »"رفتن؟ كجا كه گفتي شدن؟ زخمي چنتا سالحشون چي بود؟ سواره؟ نفر چند كماندار؟
 هميشه اون«كند.  حس را سوخته گوشت و كثافت و خون زننده بوي و بشنود را ها ضجه بتواند دوباره ميشد كه او

  ».ميكرد عوض رو قلقلك روش روز هر اما« گفت: ها ياغي به جدي لحني با او ».ميپرسيد رو سؤاالت همين

 شنيديم، ما .كنه تحمل رو چيزي يه همچين بشه مجبور نبايد اي بچه هيچ«: گفت هاروين شد، تمام آريا حرف وقتي

 و باشه شناور ردفورك روي حاال "قلقلك دهنده" اين ممكنه. داده ازدست رو نيروهاش نصف 2"سنگي آسياب" تو كوه
 به جنگ اين كه گفتن لرد جناب كه شنيدم من. بدن پس رو تقاصش بايد كه است ديگه جنايت يه اين نه، هم اگر

 هم لرد جناب و فرستادن كلگان، گرگور مورد در شاه عدالت اجراي براي رو ايشون دست جناب كه شده خاطر اين شروع
 بشيد، اسب سوار بهتره شما«. گذاشت آريا شانه روي دستي دلگرمي دادن براي ».كنند تموم رو كار اين كه ميخوان

 سرمون باالي سقف يه ما حداقل اما. داريم پيش در سواري طوالني روز يه 3"هال آكورن" به رسيدن براي. من بانوي

 ».داريم شكممون تو گرم شام يه و

 سنگ ديوارهاي آن با هال آكورن به جويبار يك عرض از عبور با و غروب هنگام اما كردند، سواري طوالني روز يك
 غيابش در. بود رفته جنگ به ونس لرد خود ارباب ركاب در قلعه ارباب. رسيدند بلوطش چوب از شده ساخته قلعه و پوش

 زماني كه گفت مي آنگوي و بود رشته هفت تام دوستان از يكي پيرش بانوي اما. بودند شده مسدود و بسته قلعه درهاي
 آريا به سني لحاظ از او آنها همه بين در ،جندري بجز. ميراند آريا كنار در معموالً آنگوي. اند بوده معشوق و عاشق

 بود، نداده فريب را آريا هرگز او. كرد مي تعريف "دورنيش مارچز" از مضحكي هاي داستان برايش آنگوي. بود تر نزديك
                                           

1  - Tickler - همان كسي كه مسؤل بازجويي و شكنجه بود  
2  - Stone Mill  
3  - Acorn Hall - به معني تاالر بلوط  
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خوب، آريا . نميكنم فرار دوباره بشه مطمئن و باشه مراقبم تا ميمونه من نزديك فقط اون .نيست هم من دوست اون اما

 .بود آموخته او به فورل سيريو را اين. مراقب باشد توانست مي هم

 به جنگ بحبوحه در را جوان دختري اينكه خاطر به را آنها او گرچه. پذيرفت را ها ياغي تمام مهرباني با اسمالوود بانو
شد.  عصباني قبل از بيشتر حتي را افشا كرد، زاده بودن آريا نجيب لم كه هنگامي و كرد شماتت كشاندند، مي خود دنبال

 خاطر به اونو زدن بهم چشم يه تو كه هستن آدم كلي پوشونده؟ بيچاره بچه اين بولتون رو تن هاي پاره كهنه كي«

 ».ميزنند دار كنده پوست مرد نشان پوشيدن

 داغ بسيار آب داخل و شد فرستاده وان داخل زور به و رفت مي باال ها پله از كه يافت حالي در را خود آريا بالفاصله،
 خودشان گويي اين بار كرد مي حس كه سابيدند مي را او سختي به چنان اسمالوود بانو هاي مستخدمه. شد فروبرده

 داشت. را ها گل عطر كه ريختند آب درون را خوشبو ماده حتي آنها. 1بكنند را پوستش خواهند مي

 كتاني پيراهني زير. اي قهوه پشميِ بلند ساق جوراب. بپوشانند دخترانه لباسي او به كه كردند اصرار آنها آن، از پس
 هاي ميوه و بود، شده گلدوزي بلوط ميوه اي قهوه نخ با آن سرتاسر كه بندي سينه با كمرنگ سبز زنانه بلند جامه و نازك
 بودند، آريا لباس پشت هاي بند كردن محكم حال در زنان كه هنگامي. بودند كرده احاطه را لباس هاي لبه بيشتري بلوط

 رو دخترم من شد شروع جنگ كه وقتي. سپتاست يه اولدتاون، اصلي سراي در من بزرگ خاله«بانو اسمالوود گفت: 
يه  من كارلَن دلبندم؟ داري عالقه رقصيدن به تو ها براش تنگ شده. اين لباس برگرده كه وقتي حتماً. فرستادم اونجا

 »بكني؟ چيكار داري دوست تو .ميخونه زيبا آواز  هم خيلي اون. دوستداشتنيه رقاص

 2»دوزي سوزن« .كشيد مي فرش روي را اشكالي پايش شصت با آريا

 »نيست؟ طور اين بخشه آرامش خيلي«

 »ميدم انجامش من كه روشي اون به نه خب،«

                                           

  هاست اشاره به مرد پوست كنده كه نشان خاندان بولتون -  1
2  - Needlework  - ميتونه به معني كار با سوزن باشه. اسم شمشير آريا هم سوزن بود  
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 و دادن رو خودمون كوچيك استعدادهاي و هدايا ما از هركدوم به خدايان. داشتم عالقه كار اين به هميشه من نه؟«
 در اونو اگه باشه، عبادت ميتونه كاري هر. ميگه اينو هميشه بزرگم خاله. كنيم استفاده ازشون كه شده مقدر ما براي اين
 »نيست؟ داشتني دوست تفكر يه اين. بديم انجام خوب توانمون حد

 »به اندازه قبليه خوب نيست جديدم سوزن. ميدادم انجام كردم، گم رو سوزنم كه وقتي تا كارو اين من«

بانو   »بديم انجام نحو ممكن به بهترين رو كارامون برمياد، تا حدي كه ازمون بايد مثل حاال، ما اي تو دور و زمونه«
 »شدي. شايسته جوانِ بانوي يه مثل حاال« گفت: و كرد خرسندي ابراز لباس بند سينه مورد در اسمالوود

 .گرگم يه نيستم، بانو يه من بگويد، خواست مي آريا

  ».باشي مهمي آدم نگرانم. باشه كه ندونم صالح هم شايد. دلبندم هستي، كي تو نميدونم من«: گفت زن

 پيش تو رو تونستم مي ايكاش. نيايي چشم به كه بهتره حاال، مثل اي دور و زمونه تو«. كرد صاف را آريا لباس يقه او
 سر از آهي ».دارم محافظت از اونا براي كمي مرداي اما دارم، ديوار من گرچه. نيست امن اما اصالً. دارم نگه خودم

 .كشيد حسرت

 او به نگاهي جندري. بود سرو حال در سرسرا در شام شد، پوشيده لباس و كشيده شانه و شسته آريا كه هنگامي
 غذا. نواخت گوشش بر محكمي سيلي هاروين اينكه تا. شد سرازير اش بيني از شراب كه خنديد شدت با چنان و انداخت
 غذا كه هنگامي زرد. پنير با شده پخته سيب نخود و پوره اي، قهوه نان قارچ، و گوسفند گوشت. بود سيركننده اما ساده
 لرد از خبري آيا كه بپرسد واالمقام بانوي از تا آورد پايين را خود صداي سبز ريش شدند، مرخص مستخدمين و شد محو

 .نه يا دارد صاعقه

 به. كردند رو مي ديگه. چوپاني گوسفندا عده يه و اونا. بودند اينجا قبل هفته دو از كمتر اونا خبر؟«او لبخندي زد، 
 »خورديد رو يكيشون امشب. داد بهم گوسفند تا سه تشكر براي توروس. كنم باور ميبينم كه رو چيزي ميتونستم سختي

 »ميچروند؟! گوسفند توروس«.خنديد بلند صداي با آنگوي
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سر و سامون  رو گله يه چطور ميدونه راهب، ادعا كرد به عنوان يه توروس اما بود. عجيبي صحنه بهت حق ميدم،«
 »بده

 »كنه تقسيم ديگران با رو اونا چطور اينكه و«. خنديد زيرلب رداليمويي لم

 »بسازه ازش كم نظير و عالي آواز يه ميتونه آدم« گفت:و  زد چوبيش چنگ به اي زخمه رشته هفت تام

 باهم رو 2"دانداريون" و  1"بجمبون دست" كه كسي البته«: گفت و انداخت او به آميز سرزنش نگاهي اسمالوود بانو

 از دوتا و نخونه اين دور و بر تو شيردوشي دختر هر براي رو "بيارام ها چمن روي شيرينم، دلبر اه" آواز يا. نكنه قافيه هم

 ».گنده وِل نكنه هاي شكم با رو اونا

 خوشحال شنيدنش از هميشه شيردوش دختراي و بود، "بنوشم را زيبايت بگذار" آواز اون«: گفت تدافعي لحني با تام
 براي من. كرد مي خوشحال -تا اونجا كه يادم مياد  -رو  وحسابي درست زاده نجيب بانوي يه كه همونطور. ميشن

 ».خونم مي خوشحالي ديگران

 همه دارن. كردي خوشحالشون تو كه شيردوشيه دختراي از پر ها رودخونه سرزمين«. شدند گشاد زن بيني هاي سوراخ
 طول زياد. بكاره اونا شكم تو بذرهاشو چطور كه بلده تو، پيري به يه مرد ميكني خيال تو. كشند مي كاسني سر چاي

 ».كنند صدا پسر هفت تام رو تو مردم كه نميكشه

 صدايي و هستن خوبي خيلي پسراي هم اونا و كردم رد پيش سال خيلي رو هفتا من. شده هم طور همين«: گفت تام

 .داد نمي موضوع اين به اهميتي او واضح طور به ».دارند صداي بلبل دلنشيني به

 »خوان كجا برن؟ مي كه نگفتن لرد جناب« پرسيد: هاروين

                                           

1  - carry on  
2  - Dondarrion  



 

  408 

 

  دينريس شمشيرهايورش    فصل بيست و دوم 

 2"تريپني جنگل" و 1"سنگي سپت" نزديك اما. نميذاره درميون ديگران با رو هاش نقشه وقت هيچ بريك لرد«
هاي  كننده مالقات من بدونيد، بهتره«. نوشيد شراب از اي جرعه او ».ميگشتم رو اونجا بودم من. 3قحطي افتاده

 لنيستر جيمي من ممكنه ميكردن فكر. اومدن من هاي دروازه طرف كشان زوزه گرگ گله يه. تري هم داشتم ناخوشايند

 ».داشته باشم نگه اينجا رو

 »آزاده؟ دوباره شاهكش داره؟ حقيقت پس«. كرد متوقف را نواختنش تام

 اونا باشه، اسير ريورران زير بسته، پا و دست اون اگه كه نكنم گمون«. انداخت او به تحقيرآميز نگاهي اسمالوود بانو
 »بگردن دنبالش

 »گفتن؟ بهشون چي من بانوي« پرسيد: شانس جك خوش

 كه بود اون از تر خسته خيلي وقتي كه تنهاش گذاشتم، اما دارم، تختم توي لخت رو جيمي سر من كه گفتم خب،«
 بحث و جدل باهم كه كمي درحالي ديديم بعدش. دروغگو بهم گفت كه بود گستاخ اونقدر اونا از يكي. بياد پايين

  »رفتن مي 4"بِند بلكباتم" سمت به گمونم به. ميكردن، رفتند

 اومده شاهكش دنبال اونايي رو ميگم كه. بودند ها شمالي از كدوميك«. شد جابجا خود درجاي ناراحتي با آريا
 »بودند؟

 بودند، پوشيده سياه اما نگفتند. من به رو اسماشون اونا«. شده بود زده شگفت حرف او از اسمالوود بانو رسيد مي نظر به
 »هاشون سينه روي سفيد خورشيد يه نشون به شكل به با

                                           

1  - Stoney Sept  
2  - Threepenny Wood  
3  - hunger down - من در مورد معني درست اين عبارت شك دارم. اگه اشتباهه بهم بگيد  
4  - Blackbottom Bend  
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 آيا كه بداند خواست مي او .بودن راب افراد اونا انديشيد، آريا. بود كاراستارك لرد نماد سياه زمينه روي سفيد خورشيد
 نزد را او ايشان شايد بيابد، را آنها و بگريزد ها ياغي دست از توانست مي اگر. نه يا هستند نزديكي اين آنها همچنان در

 .....بردند مي ريورران در مادرش

 »كنه؟ فرار تونسته چطور لنيستر كه نگفتن اونا«: پرسيد لم

 »كرده آزاد اونو كتلين بانو كه كردن ادعا اونا. نميكنم باور رو هم كلمش يك من اما گفتن،«: گفت اسمالوود بانو

 »ديوونگيه اين 1برو پي كارت (!!)«. كرد پاره را جنگش از تار يك كه پراند جا از را تام چنان حرف اين

 راست باشه نميتونه درست نيست، اين انديشيد، آريا

 »ميكنم فكر طور همين منم«: اسمالوود گفت بانو

 »من بانوي نيست مناسب شما براي هايي حرف چنين«. افتاد آريا ياد به هاروين كه بود زمان آن در

 »بشنوم كه ميخوام نه،«

حرف ميزنيم،  وقتي ما تا و باش خوب كوچولوي بانوي يه. فسقلي برو پي كارت، سنجاب«. بودند سرسخت ها ياغي
 »حاال كن، همين بازي حياط تو برو

 كوبيد. مي هم به را حتماً آن نبود، سنگين قدر آن در اگر و رفت بيرون بلند هاي قدم با و خشمگين آريا

 هاي دروازه. بود همين اما فقط. سوختند مي ديوارها امتداد در مشعل كمي تعداد. بود دربرگرفته را هال آكورن تاريكي
 را اين. ندهد انجام فرار براي مجددي تالش كه بود داده قول هاروين به او. بودند مسدود و بسته كوچك قلعه
 مادرش. به راجع بافي دروغ به كنند شروع آنها كه بود آن از قبل اين اما دانست، مي

                                           

1  - Go on with you - ا احتماالًمعناي واقعي الفضيش ميشه: با خودت ادامه بده. ام من هرچي گشتم معني خاصي براي اين عبارت پيدا نكردم. معني تحت
  چيزي شبيه به هموني باشه كه تو متن آوردم
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 نگاهي يه ميخوايي. هست اينجا آهنگري يه كه گفت اسمالوود بانو«. بود كرده دنبال بيرون تا او را جندري» آريا؟«
 »بندازي؟ بهش

 نداشت. انجام براي كار ديگري »اگه ته بخواي اگه«

 قدمگاه تو كه نيست توروسي همون توروس، اين« گفت: جندري كردند، مي عبور ها سگداني از زنان قدم كه هنگامي
 »تراشيده؟ كله با چاق سرخ، همون راهب ميكرد؟ زندگي قصر توي پادشاه،

 او كه دانست مي اما بياورد، خاطر به بتواند تا بود نكرده صحبت پادشاه قدمگاه در توروس با هرگز آريا ».گمونم به«
 بود. شاه نزديك بسيار دوست توروس همچنين و بودند رابرت بارگاه در اَشكال ترين رنگارنگ زو جاالبار و او. كيست

. بود نشده استفاده كه بود مدتي اسمالوود آهنگري كوره ».اومد مي ما آهنگري قبالً به اما نمياد، يادش منو اون«
 نهاد سندان روي را آن و كرد روشن شمعي جندري. بود كرده آويزان ديوارها از آراسته به شكلي را لوازمش آهنگر گرچه

 راه ميگفت اين اون. ميكرد سرزنش مشتعلش شمشير خاطر به رو راهب هميشه استادم«. برداشت انبرك جفت يك و
 كم شمشير يه فقط اون. نميكرد استفاده مرغوب فوالد از هرگز توروس اين اما. نيست مرغوب فوالد با رفتار درست
 بعضي و ها اسب اين اما. كيمياگراست حقهفقط  اين ميگفت استادم. زد آتيشش مي و كرد فرومي وحشي آتش تو رو ارزش

 ».ميترسوند رو كار تازه هاي شواليه از

 زده توروس مورد در حرفي تابحال پدرش آيا و در اين فكر بود كه كرد درهم را خود صورت آريا كردن، فكر حين در
 »درسته؟ نبود، راهبا شبيه هم خيلي«. نه يا بود

 ته و سر اونا ميگفت اون. بنوشه رابرت شاه از بيشتر ميتونه حتي اون كه ميگفت موت استاد نه،« كرد: تأييد جندري
 »الخمر.           دائم و پرست شكم. بودن كرباس يه

 .بود پدرش دوست او اما نوشيد مي زياد رابرت شاه شايد ».الخمر دائم بگي شاه يه به نبايد تو«
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 صورتش خواهد مي گويي كه شد مي نزديك او به انبر با حالي در جندري ».ميزدم حرف توروس به راجع من داشتم«
 خوشش اون از رابرت هم همين واسه. بود مسابقات و ها ضيافت عاشق اون«. زد پس او را آريا اما بگيرد، نيشگون را

. شد رد شكاف اون از كه بود نفري اولين اون شد، خراب پايك ديوارهاي وقتي .بوده آدم شجاعي توروس اين اومد. مي

 ».ميزده آتيش آهن مرداي از يكي ضربه هر با و ميجنگيده مشتعلش شمشيرهاي همون از يكي با اون

 بكشد، آتششان به داشت دوست كه آنهايي همه به توانست مي آريا ».داشتم مشتعل شمشير يه منم ايكاش«
 بينديشد.

 به نو شمشير يه مسابقه هر بعد استادم. ميكنه خراب رو فوالد وحشي آتيش. گفتم كه بهت. است حقه يه اين«
 سنگين پتك و رفت عقب كرد، آويزان را انبرها جندري ».دعواشون ميشد باهم قيمت سر اونا هر بار. ميفروخت توروس

 و داد بهم فوالد محشر تيكه يه اون. بسازم خودمو بلند شمشير اولين من وقتشه كه گفت بهم موت استاد«. برداشت را
 نگهبانان پيش تا برداشت منو و رسيد سر يورن همون موقع. بدم شكل فوالد به بايد چطور كه ميدونستم كامالً من

 ».ببره شب

 شمشير راب برادرم براي رسيديم ريورران به وقتي ميتوني. بسازي شمشير ميتوني هنوزم بخوايي اگه تو« گفت: آريا

 ».درست كني

 كوچولوي دختر يه مثل. االن قيافت فرق كرده«. كرد نگاه او به و گذاشت زمين را پتك جندري »ريورران،«

 ».وحسابي درست

 »شدم بلوط درخت يه مثل من احمقانه، بلوط هاي ميوه اين با«

 به«. خورد مي آريا صورت به نفسش شد، تر نزديك قدمي او» بلوط خوشگل درخت يه اون قشنگاش، از يكي البته«
 »هم ميدي خوبي بوي حتي تو يه تغيير، عنوان
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 آريا. گرفت او را بازوي جندري اما كرد، فرار قصد و داد هل سندان روي به را او آريا »ميدي گند بوي نه، تو اما«
 كف روي آنها و كوبيد زمين به خود با را او جندري اما. زد پا پشت او به و فروكرد او پاهاي ميان در را يك پايش
 آريا دارد، نگاه حركت بي او را تا كرد مي سعي جندري كه هرگاه. تر سريع آريا و بود قوي بسيار او. خوردند غلط آهنگري

 نهايت در جندري. كرد مي ديوانه را آريا اين و خنديد مي او ضربه هر با جندري. زد مي مشت و لغزيد مي بيرون دستش از
 پاهاي بين را زانويش آريا سپس. دهد قلقلك او را  ديگر دست با و بگيرد دست با يك او را هاي دست مچ توانست
 مغز لباس آستين يك و بودند كثيفي و خاك از پوشيده آنها هر دو. كرد آزاد را خود و چرخيد سرعت به و كوبيد جندري

 ».خوشگل به نظر نيام هم اونقدرا ديگه االن كه ميبندم شرط« زد: فرياد اون. بود شده پاره هم آريا احمقانه بلوطي

 بود. خواندن آواز حال در تام بازگشتند، سرسرا به كه هنگامي

 خوابانم مي را تو كه آنجاست و است نرم عميق من تخت

   پوشانم مي زرد يكسره ابريشمِ از لباسي در را تو من

 تاج يك سرت روي و

   بود خواهي من بانوي محبوب تو اينكه براي

 تو خواهم شد من ارباب و

   دارم، مي نگاه امنيت در و گرم تو را همواره من

 .ميكنم محافظت تو از شمشيرم با و

 و زد را وحشتناكش ي احمقانه لبخندهاي آن از يكي آنگوي. شد منفجر خنده از و انداخت آنها به نگاهي هاروين
. زد جندري سر به اي ضربه رداليمويي لم اما »است؟ زاده نجيب بانوهاي اون از يكي اين كه مطمئنيم ما«: گفت

 شنيدي نميكني، بلند اون روي ديگه رو دستت داره، سن تو نصف و دختره يه اون. دربيفت من با كني؟ دعوا ميخوايي«
 »گفتم؟ چي
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 ».ميزد حرف داشت فقط جندري. كردم شروع من«: گفت آريا

 وينترفل تو كه وقتايه كاراش عين اون. ندارم شكي هيچ من. كرده شروع آريا. كن ولش رو پسره لم«: گفت هاروين
  »بود

 :خواند و زد چشمكي او به تام

   خندد مي چگونه و دارد لبخندي چه واي كه

 درخت دوشيزه

   گفت، او به و غلتيد دوشيزه

 خواهم نمي تشكي هيچ من

   پوشم مي طاليي هاي برگ از شبي لباس من

 بندم مي ها علف با را گيسوانم و

   باشي من جنگلي عشق تواني مي تو اما

 تو جنگلي دلبر من و

 لباس چنتا كارلَن اما. ندارم طاليي هاي برگ از شبي لباس من« گفت: شيفتگي سر از كوچكي لبخند با اسمالوود بانو

 ».ميكنيم پيدا چي ببينيم و باال طبقه بريم بيا دلبندم، بيا. بخوره بدرد شايد كه جاگذاشته

 را موهايش عالوه بر آن و كند حمام مجدداً آريا كه داشت اصرار اسمالوود بانو. بود هم بدتر قبل دفعه از حتي بار اين
 آن حسني تنها. بود شده تزئين كوچكي مرواريدهاي با بود و روشن ياسي رنگ به لباسش بار اين. كند شانه و اصالح

 هنگامي فردا، صبح پس. شود اسب سوار آن با نداشت انتظار او از كس هيچ كه ظرافتي داشت لباس چنان كه بود اين
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 با كه گوزن چرم از اي جليقه همراه به  مردانه آستين بي پيراهن و كمربند شلوار، او به اسمالوود بانو خوردند، صبحانه كه
 بود سالش هفت اون وقتي. بودن پسرم مال اينا«: گفت اسمالوود بانو. بپوشد تا داد بود، شده تزئين آهني هاي ميخ گل
 »مرد

 متأسفم،«. داد دست او به پشيماني احساس و كرد پيدا او به نسبت بدي حس ناگهان آريا ».من بانوي متأسفم من«

 ».بود قشنگي لباس. كردم پاره هم رو بلوطي لباس من

  »باش شجاع. قشنگي هم تو دلبندم، آره«
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  23فصل 
  دينريس

  م.م.استاركمترجم: 

  

. در مركز فواره تمثال يك داد يگوگرد م يقرار داشت كه آب آن بو رنگيفواره آجري قرمز 1"ميدان افتخار"در مركز 
طاليي،  يزني با موها ارتفاع آن بود. چهره شش مترشده، قرار داشت.  يكار آسا از جنس برنز چكش هارپي غول

 ،. اما بجاي دستجوشيد يسنگينش م هاي ينهت. آب زردرنگ از ساز جنس عاج داش يزيت نوك يها چشماني و دندان
 قراريك عقرب  آگينخفاش يا اژدها داشت. پاهايش پاهاي عقاب بود و در پشت سرش دم خميده و زهر يها بال

 داشت.

 ارتش آورد، يكهن پنج هزار سال پيش سقوط كرده بود. اگر درست به خاطر م يسگ .يسگ يهارپ انديشيد،دني 
و بناهايش با  ها يابانو خ يختش فروريشكسته شد. ديوارهاي آجري جوان درهم يريايتوسط نيروي وال گيس كهن

 يسفراوانش پوشيده از نمك و سولفور و جمجمه شد. خدايان گ يها شد. دشت يلاژدها به خاكستر و غبار تبد يها شعله
و حتي زبان گيسكاري هم به طور وسيعي  هستنددورگه  ها يكه اين آستاپور ه بودو مردمش مرده بودند. سر جورا گفت

                                           

1  - Plaza of Pride  
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. يا دست كردند يفاتحانشان تكلم م يرياييِ. شهرهاي به اسارت درآمده به زبان كهن والاستبه فراموشي سپرده شده 
 .زبانشان از روي آن شكل گرفته بود كم

اين هيوالي برنزي زنجير سنگيني از  نماد پادشاهي كهن همچنان در اينجا پابرجا مانده بود. گرچه وجود ينباا
يك  يشها گيس در چنگالهارپي . داشت خود در ابتدا و انتهاي اي بازشده اش آويزان بود كه دستبندهايه پنجه

 اين هارپي آستاپوره آذرخش داشت.

بگو  به اون فاحشه وستروسي«، اعتراض كرد: گفت يدار به دختري كه در عوضش سخن م برده 1مو ناكلوز يسكرازن
نز فروشي نيست. بهش بگو به سربازا نگاه رُنه فلز. ب دارم باهاش معامله گوشت ميكنم،چشماش رو پايين بندازه. من 

 »يه وحشي غروب هم حتماً ميتونه ببينه كه حيووناي من چقدر شگفت انگيزن. بنفش بي نور يكنه. حتي چشما

ها به طور خاصي پيچيده و زمخت شده  كهن كرازنيس با خشونت گيسي و لغاتي از زبان عاميانه برده يرياييزبان وال
كه انگار  يبرده كرد. به حالت كرو به دختر يا با نگاه سادهو اما لبخندي زد  يد،را فهم هايش حرفبود. دني به قدر كافي 

 .دريابدكنجكاو است تا حرف آن مرد را 

به عنوان كسي كه هرگز وستروس را نديده بود، به  »نيستن؟ يزانگ ميپرسند كه اونا شگفت ارباب عزيز كرازنيس«
. بيش از ده سال نداشت. صورت گرد و صاف و پوستي سبزه و چشمان طاليي كرد يخوبي به زبان مشترك تكلم م

  ها هستند.  آنها بهترين بردهكه بودند  موافق اين. همه ناميدند يم طلب صلح يها را داشت. مردمش آنها را انسان ها نات

اين پيشنهاد سر جورا بود كه در مدت حضورشان در آستاپور تنها از زبان  »شايد به دردم بخورن«دني پاسخ داد: 
  »هاشون بهم بگيد. در مورد آموزش« خرس من از اون چيزي كه به نظر مياد زرنگتره.مشترك و دوتراكي استفاده كند. 

تعريف نميكنه تا قيمت رو پايين نگه  شوناما از ،زن وستروسي از اونا خوشش اومده«بش گفت: دختر مترجم به اربا
 »بدونه اونا چطور آموزش ديدن؟ يخوادداره. اون م

                                           

1  - Kraznys mo Nakloz  
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چنان بود كه  رسيد يبه مشام ماو كرازنيس مو ناكلوز موهاي سرش را به شكل چتري اصالح كرده بود. بويي كه از 
دني  بود. روغن زدهو سرخ و سياه به رنگ برجسته  يريش دارايدار  ت. اين بردهتمشك حمام كرده اس درگويي 

با  1"توكاري"سبز آبي  ابريشم نازك ورايدني قادر بود آنها را از  اون از مال من بزرگتره. هاي ينهس ،انديشيد
را  توكارببيند. دست چپش هنگام راه رفتن  ،پيچيده شده بود يشها به دور بدن و يكي از شانه هايي از طال كه دوزي لبه

 و در دست راستش شالق چرمي كوتاهي قرار داشت.  داشت يم در جاي خود نگه

كار با نيزه، سپر  و  نفهمند؟ همه دنيا ميدونند كه آويژها استاد قدر ينوستروسي ا يها همه خوك: «او اعتراض كرد
 »امروز روز گرميه. باش.سريع  و بهش بگو يخوادم يرده!، هر چب«او لبخند وسيعي به دني زد.  »شمشير كوتاهن.

رشان ايستاده بودند و سايبان ابريشمي سهمشكل پشت  . يك جفت دختر بردهتا اينجاش دروغ نيستحداقل 
كرد و كرازنيس  ي ميلحا . حتي در زير سايه نيز دني احساس گيجي و بيداشتند مي  رنگارنگي را باالي سرشان نگه

در زير آفتاب در حال پختن بود. حتي از ميان كف از هنگام طلوع تابحال افتخار  ميداننه در حال عرق ريختن بود. آزادا
و باعث آنها برميخواست روي آجرها توانست گرماي آجرهاي سرخ را حس كند. امواج گرما لرزان از  هايش نيز مي صندل

 روياگونه برسند.دار اطراف ميدان به نظر  هاي پله هرم شد مي

م شوناونطوري كه اونجا ايستادن، خوددادند.  ، در هر صورت چيزي بروز نميكردند يها گرما را حس م اگر هم آويژه
هاشان به بيرون فراخوانده  دني از سربازخانه مشاهده و بررسي. هزار نفر از آنها براي ميتونند از آجر ساخته شده باشن

ده نفري به طور منظم در مقابل فواره و هارپي برنزي بزرگ آن صف كشيدند. آنها شق و . آنها در ده گروه ه بودندشد
چيزي جز پارچه مندرس  سربازهاهاي سنگي آنها به روبرو خيره شده بود.  حالت خبردار ايستاده بودند. چشمه رق و ب

آنها خارهاي تيزي به ارتفاع گره زده شده بود و كالهخودهاي مخروطي شكلي كه روي نوك  شان باسنكتاني كه روي 
 يك فوت قرار داشت، نداشتند. 

                                           

1  - tokar - .نوعي لباس كه بيشتر در يونان قديم مورد استفاده قرار مي گرفته است  
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هاي  ها و سپرهايشان را زمين بگذارند. و كمربند شمشير و تونيك كرازنيس به آنها دستور داده بود كه نيزه
 هاي الغر آنها را بررسي كند. دارشان را درآورند تا ملكه وستروس بهتر بتواند سفتي بدن اليه

سالگي مشغول  ن. اونا از پنجوانتخاب شدند، به خاطر جثه، سرعت و تحملش تو سن جوونيآنها «دخترك برده گفت: 
 ماهربا شمشير كوتاه، سپر و نيزه  . تا اينكه تو كارِمشغول تمرين هستن سحر تا غروب. اونها هر روز از تمرين هستن

ها  بيرون مياد. اينو همه ميدونند. بين آويژه شدند. تمرينات بسيار سخته، علياحضرت. از بين سه پسر فقط يكيشون زنده
اي كه به  فهيرو ميبرند، بدترين بالها سرشون مياد. پس ديگه هر وظ تيزشون نوكروزي كه كاله  ،معروفه كه ميگن

 »تمريناتشون باشه. نميتونه سختر از ،پرده بشهساونها 

هاي  تاما هنگام گوش كردن به صحب فهميد؛ ميرا كلوز قائدتا نبايد يك كلمه از زبان مشترك  كرازنيس مونا
 .زد اي به دخترك مي اش سقلمه و گاه به گاه با انتهاي تازيانه داد يبه نشانه تاييد سرش را تكان م ،برده كرتدخ
ن آب و غذا. بهش بگو اگه من دستور بدم اونا اينقدر اينجا وبهشون بگو اينا براي يه شبانه روز اينجا وايسادن. بد«
ون بازم بدون شميستن تا از پا بيافتن، و وقتي كه نهصد و نود و نهمين نفر هم روي همين آجرا ازپا دربياد، آخرينواي

 »يه همچين شهامتي دارن. اينو بهش بگو.اونا . سراغش بيادتا مرگ  ،و تكون نميخوره وايميستهحركت اونجا 

تپ انتهاي چماغ چوبي خود را روي آجرها كوبيد. َ يدپس هنگامي كه مترجم مودب حرفش را تمام كرد، آرستان ريش
پيرمرد موافق رفتن به  »نه شهامت. ،من بهش ميگم حماقت«گفت: و  . تا بدين صورت نارضايتي خود را آشكار كندپتَ
ملكه بايد نظر همه رو قبل از اينكه به  هيها نداشت.  تاپور نبود و نظر مساعدي نسبت به خريدن اين ارتش بردهسآ

، نه اينكه از دني مراقبت كند.  را به ميدان افتخار آورده بود اوبخاطرش اين دليلي بود كه دني  ،بشنوه ،اي برسه جهنتي
و اژدهاهايش در كشتي  رعيت. او سر جرا مورمونت را براي محافظت از كردند يبخوبي از او محافظت م سوارانش خون

ود كه به آنها برا در زير عرشه محبوس كرده بود. بسيار خطرناك  او اژدهاها ،بر خالف ميلش باقي گذارده بود. كامالً
ها را بكشند، حتي اگر  روي شهر پرواز كنند. دنيا پر از مرداني بود كه به كمال ميل حاضر بودند اژدها آزادانهاجازه دهد 
 كش بنامند.   كه آنها را اژدها باشددليل  نتنها به اي
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هنگامي كه دختر برايش ترجمه كرد، لبخندي زد و  »اون پيرمرد بوگندو چي گفت؟«جم پرسيد: دار از دختر متر برده
ها وجود داشته باشه،  تر از آويژه تر و گنده ها بگو كه ما بهش ميگيم فرمانبرداري. ممكنه قويتر، سريع به وحشي«گفت: 
 هيچ وقتاما ميون تمام درياها شما  ،داشته باشندهارت كار با شمشير و سپر رو مكمي حتي ممكنه به اندازه اينها  تعداد

 »تر از اينها پيداكنيد. نميتونيد مطيع

 البته ،دانست را مي يريايياو هم تا حدي زبان وال »گوسفندا مطيعن.« :هنگامي كه كلمات ترجمه شدند، آرستان گفت
 زد. مانند او خود را به ندانستن ميه نه به اندازه دني. اما ب

فقط «. نمايش گذاشتيدش را به فكلمات ترجمه شد، كرازنيس مو ناكلوز با لبخندي دندانهاي بزرگ و سهنگامي كه 
اونو روي آجرها بريزن. اما اينو بهشون نگو. بگو اين حيوونا  عتيقه يه كلمه كافيه تا اين گوسفندا دل و روده بدبويِ

  »ميخورند؟ تا گوسفند. اونا تو اون هفت پادشاهي سگ و اسب نبيشتر سگ هست

 »عاليجناب ،اونا خوك و گاو رو ترجيح ميدن«

 »هاي كثيف ، غذاي وحشي1فَگ پيگاو،  تگوش«

اي به سمت انتهاي صف سربازان برده براه افتاد. دخترها پشت سرش به  هاي آهسته توجه به آنها با قدم دني بي
برخوردار  حفاظيرد پيش رويش از چنين ما هزار متا او را در زير سايه نگاه دارند. ا آمدند ميهمراه سايبان ابريشمي 

داشتند. اما دني  2يرازهااي بادامي دوتراكي و ال نبودند. بيش از نيمي از آنها پوستي مسي رنگ و چشماني به رنگ قهوه
 آبنوسيي و سياه ثهاي رنگ پريده كار چهرهمشاهده كرد. در كنارشان آنها نيز در ميان صف را مرداني از شهرهاي آزاد 

حضور داشتند. برخي هم رنگ و آبي مشابه با كرازنيس مو ناكلوز  ،شناختشان جزاير تابستان و ساير نژادهايي كه او نمي
اونا . ناميدند يداشتند. موهاي زبر سرخ و سياهي كه نشان اهالي باستاني گيس بود. كساني كه خود را پسران هارپي م

                                           

1  - Pfag و هرقدر هم كه تو اينترنت گشتم معناي درستي براي اين كلمه پيدا نكردم. يك معني اون به دختر زشتي اطالق ميشه كه به زوور آرايش خودش ر
اي  هاي حرفه ستانجمن فوتبالي«زيبا نشون ميده(عين خيلي از دخترهاي امروزي!!) معني دوم كه بيشتر به جمله ما ميخوره اينه كه اين كلمه مخفف اين عبارته 

  »!!!!!!!!كشور غنا
2  - Lhazerene  - يعني اهل الهازار  
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 كار را همين ها هم شد. دوتراكي زده مي نبايد از اين بابت شگفت . قاعدتاًفروشند همنژادهاي خودشون رو هم مي حتي
 . ردك درياي علف برخورد مي دري رديگ يكاالسار به كاالساريك  آن هنگام كه. كردند يم

آنها از چهارده تا بيست سال باشد. بودند. دني تخمين زد محدوده سني قد برخي از سربازان بلند قامت و برخي كوتاه 
 با خود انديشيد،آبي و كهربايي. دني و اي  سياه و قهوه هاي حتي با رنگ. همه يكسان بود هاشان صاف و چشمان گونه
. او از آنها ها خواجه بودند. تك تك مرد نيستند. تمام آويژه اصالًتا اينكه به خاطر آورد آنها  مرد هستند. همثل يهمه اونا 
تر از يه خواجه  مرد كامل قوي چرا اونارو اخته كردين؟ من هميشه شنيدم يه«ريق دختر برده از كرازنيس پرسيد: ط

 »است.

قدرت ده باشه هرگز شني اخته وجو تواي كه  يه خواجه«هنگامي كه سوال به او منتقل شد، كرازنيس مو ناكلوز گفت: 
ها هر روز تو گودهاي مبارزه وگا اما نره ،رسته. يه نره گاو هم قويه. اين دندارهرو  هاي وستروسي شما شواليه حيواني

 و قدرت توان بهترها چيزي  كشت. آويژه 1سه روز پيش يه دختر نه ساله يكيشون رو تو گود جوتيل ميميرند. همين
گيس كهن منظم اونا سپاه آره، دارند. بهشون بگو، اونا آرايش نظامي دارند. ما به سبك امپراطوري كهن ميجنگيم. 

 »بدون ترس. وفادار و مطلقاً مطيع، كامالً هستن كه دوباره برميگردن. كامالً

 .داددني صبورانه به صحبت هاي مترجم گوش 

 »حتي شجاعترين مردها هم از مرگ و چالق شدن ميترسن«آرستان گفت:  حرفش را تمام كرد،پس از آنكه دختر 

يه واسه سرپا وايسادن بگو بوي شاش ميده و  هبه اين پيرمرد«د و گفت: لبخند ز كرازنيس پس از شنيدن آن مجدداً
 »داره الزمعصا 

 »؟عاليجنابواقعا «

                                           

1  - Jothiel  
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اي  ، تو يه دختري يا يه بز كه همچين سوال احمقانهنه، نه واقعاً«زد و گفت:  كاي به دختر اش سقلمه او با تازيانه
او در مقابل  »يي نداره. و چالق شدن از اون هم كمتر.ايچ معنها مرد نيستن. بگو ترس براي اونا ه ميپرسي؟ بگو آويژه

ردي از  و شالقش را باال برد سرعت. او به ها شباهت داشت اش به الهازاري چهرهتنومندترين آنها ايستاد. كسي كه 
ند. باقي گذاشت. خواجه پلك زد و در حال خونريزي در جاي خود باقي ما مرد رنگ ها مسي خون روي يكي از گونه

 »اي؟وكرازنيس پرسيد. يكي ديگه ميخ

 »عاليجناب. ،اگه تمايل داريد«

شالقش را باال ببرد دني  براي دني بسيار سخت بود كه وانمود كند كه نميفهمد. قبل از آنكه كرازنيس بتواند مجدداً
هاي شما قدرتمند هستند و با چه  به ارباب عزيزت بگو كه من فهميدم چقدر آويژه«دستش را روي بازوي او گذاشت. 

 »تحمل ميكنندشجاعتي درد رو 

هيچ قضيه به اين فاحشه نادون غربي بگو اين «ترجمه شد كرازنيس پوزخندي زد.  يرياييوقتي كه جمالت به وال
 »ربطي به شجاعت نداره.

 »علياحضرت. ،ارباب عزيز ميگن كه اين شجاعت نيست«

 »رو باز كنههاي خودش  بهش بگو اون چشم فاحشه«

 »عليا حضرت ،ايشون تمنا دارن كه با دقت توجه كنيد«

يسي. ال بورِ كتانيِكرازنيس به سمت خواجه بعدي در صف رفت. جوان بلند بااليي با چشمان آبي و موهاي 
خواجه زانو زد، شمشيرش را ار غالف خارج كرد و قبضه آن را باال آورد. شمشير كوتاه بيشتر مناسب  »شمشيرت«
   »بلند شو.« :آمد. كرازنيس دستور داد راخ كردن بود و نه بريدن. اما لبه آن به نظر بسيار تيز ميسو
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اش لغزاند و خط سرخ باريكي روي  خواجه بلند شد و كرازنيس مو ناكلوز به آرامي تيغ را روي باالتنه »بله عاليجناب.«
زير دايره بزرگ صورتي رنگ نوك پستان مرد فرو جايي گذاشت. سپس نوك شمشير را در ه هايش ب هدشكم و ميان دن

 كرد و شروع به عقب و جلو كردن آن نمود. 

  »اون داره چيكار ميكنه؟«دني از دختر پرسيد: ، ون از سينه مرد جاري شدخهنگامي كه 

كار چندان اين « :ادامه داد كرازنيس بدون اينكه منتظر ترجمه بماند »به اون ماده گاو بگو ناله كردن رو تموم كنه.«
نوك سينه از يك رشته باريك  »ها خيلي كمتر. و خواجه ،. مردا به نوك پستان نيازي ندارنندارهدرد زيادي براشون 

پوست آويزان بود. كرازنيس آن را بريد و غلطان روي آجرها انداخت.  و روي سينه چشم سرخ گردي برجاي گذاشت 
بگير. «د تا  زماني كه كرازنيس قبضه شمشير را به سمتش دراز كرد. گريست. خواجه حركتي نكر كه به شدت خون مي

 »كارم باتو تمومه.

 »اين بنده مفتخره كه به شما خدمت كرده.«

 »اونا هيچ دردي حس نميكنند، ميبيني؟«. رو به دني كردكرازنيس 

 »چطور ممكنه؟« :دني از طريق مترجم پرسيد

اما از بالدوناي سمي، الرو مگس  ،شراب واقعي نيست اين اصالًشراب شجاعت. البته «كرازنيس پاسخ داد: 
سياه و كلي چيزهاي محرمانه ديگه درست شده. اونا از روزي كه اخته ميشن، با هر وعده غذا از  نارِخوار، ريشه كُ خون

ترسي  و با گذشت هر سال احساس دردشون كمتر و كمتر ميشه. اين باعث ميشه كه نه تو جنگ ميخورنداين شربت 
. اون محفوظ ميمونند ها رو شكنجه كنه. به زن وحشي بگو كه رازهاش پيش آويژه داشته باشن و نه كسي بتونه اونا

نگران نباشه كه ممكنه چي رو  استفاده كنه و اصالً شرو براي حفاظت از شوراي خودش و يا حتي اقامتگاه ميتونه اونا
 »بشنوند.
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هاشون اخته ميكنند. يه همچين حيووني ديگه نازا ميشه.  درآوردن بيضهتوي يونكاي و ميرين، پسرها رو با «
او  »دنيا هستن. ها، خالصترين موجودات اين اخته ميكنيم. آويژه رو كامالً . ما اوناميتونه شق كنههنوز هم  وجود ينباا

سوگند  رسماًمن شنيدم كه تو پادشاهي غروب، مردا «. تحويل داددني و آرستان به  ي ا گشادهسفيد و دوباره خنده 
  »ه؟يميخورند كه پاك بمونند و ازدواج نكنند و فقط به خاطر انجام وظيفه خودشون زندگي كنند. هيمنطور

ها و  سيتادل، سپتون هاي مختلفي اينطور هستند. اساتيد همينطوره. فرقه«آرستان گفت:  ،وقتي كه سوال ترجمه شد
 »مردگان، گاردشاه و نگهبانان شب... هفت خدا خدمت ميكنند. خواهران خاموشِ سپتاها كه به

هر اونا ساخته نشدن.  اي ها. مردا براي يه همچين زندگي بيچاره«غرولندكنان گفت:  ،دار پس از شنيدن ترجمه برده

ترشون كم  تر و حقير پست "خود"حتماً بيشترشون در مقابل . هر احمقي بايد اينو بفهمه. و گرفتارن وسوسه روز تو عذابِ
كردن كه برادرهاي قسم خورده شما نميتونند آرزوش رو  وصلتهاي ما نه. اونا طوري با شمشيرهاشون  . اما آويژهميارن

  »رو وسوسه كنه. داشته باشن. هيچ زن و مردي نميتونه اونا

دختر تمام شد، آرستان  هاي حرفه تر منتقل كرد. هنگامي ك هاي اربابش را بسيار مؤدبانه دختر محتواي صحبت
  »اي هم براي وسوسه يه مرد وجود داره. اي ديگهه شهوت راه بجز«سپيد مخالفت كرد.  ريش

لذتي براشون نداره. اونا هيچي ندارند جز سالحشون. ما حتي هيچ تجاوز،  مثلها نه. غارت هم  اما آويژه همردا آر«
 »بهشون اجازه نداديم كه اسمي داشته باشند.

  »همينو گفت؟ اونا اسمي ندارن؟ عزيز باربا«دني رو به منشي كوچك اخم كرد.  »اسم ندارن؟«

 »حضرت لياعهمينطوره «

كرازنيس در مقابل يك برده گيسكاري ايستاد.كسي كه ميتوانست برادر بلندتر و خوش اندامتر خودش باشد. با 
اسمش اينجاست. به اون هرزه وستروسي بگو «ه زد. شالقش تلنگري آرام به مدال برنزي روي كمربند شمشير برد
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هنگامي كه دني اعتراف كرد كه نميتواند بخواند، كرازنيس رو به برده كرد و  »ميتونه خط گيسكاري رو بخونه يا نه.
  »اسمت چيه؟«پرسيد: 

 »عاليجناب ،سرخ ككَ«

 را به زبان معمول تكرار كرد.  دخترك گفتگوي آنها

 »ديروز چي بود؟«

 »عاليجناب ،وش سياهم«

 »و روز قبلش؟«

 »اي عاليجناب قهوه ككَ«

 »و قبلش؟«

 »آبي يا كرم آبي غعاليجناب، وز ،اين بنده بياد نمياره«

حيووناي موذي اونا كه  يادشون ميندازه. اين همينطوريهبه اون زنه بگو اسم همشون : «كرازنيس به دختر دستور داد
  »ها بعد از انجام هر وظيفه تو يه سطل خالي انداخته ميشن و دفه بعد هم اتفاقي برداشته ميشن. اين لوح هستند.

بازم ديوونگي. چطور ممكنه كه يه مرد هر روز يه اسم جديد يادش «ها را شنيد گفت:  آرستان وقتي اين حرف
  »بمونه؟

نايي كه نميتونند تمام روز رو با همه وسائل همراهشون اونايي كه نميتونند موقع تمرين از بقيه جدا ميشن. مثل او«
هاي داغ رد بشن يا يه نوزاد رو  بِدوند، يا اونايي كه نميتونند تو تاريكي شب از يه كوه باال برن، از روي فرشي از ذغال

  »بكشند.
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 ه ظالمه، كور هم هست؟اون اينو ديد؟ يا همون اندازه كهاي دني با شنيدن آن حرف درهم شده بود،  قطع لب به طور
دارد. آن زمان بود كه به   ها بدون حالت نگه او سريع رويش را برگرداند تا صورتش را تا زمان شنيدن ترجمه آن حرف

  »اونا نوزاداي كيا رو ميكُشند؟«خود اجازه داد تا بپرسد: 

ها  فروش دستش بايد به بازار برده اي تو تيزشون رو به دست بيارن، هر آويژه با يه سكه نقره براي اينكه كاله نوك«
بره و يه نوزاد تازه به دنيا اومده رو پيدا كنه و جلوي چشم مادرش اونو بكشه. اينطوري ما مطمئن ميشيم كه ديگه هيچ 

  »ضعفي تو وجود اونها باقي نمونده

از بغل مادرش شما يه بچه رو «سعي كرد اينطور به خود بقبوالند. گرماست،  به خاطردني احساس ضعف كرد. 
  »ميگيريد و اونو جلوي چشمش ميكشيد و بعدش در عوض يه سكه نقره به اون ميديد؟

چه كودن نازك نارنجي و جيغ جيغويي! به «وقتي اين جمالت براي كرازنيس ترجمه شد، او با صداي بلند خنديد. 
ها اجازه ندارند كه دزدي  آويژه اين فاحشه وستروسي بگو كه اون سكه براي مادر بچه نيست، واسه صاحب بچه است.

بهش بگو خيلي كم پيش مياد كسي تو اين امتحان رد بشه. بايد بگم كه سگا «زد.  او شالقش را روي پايش مي» كنند.
تره. اون روزي كه پسرا اخته ميشن. ما به هركدومشون يه توله سگ ميديم. انتهاي سال اول آموزش،  براشون سخت

هاي زنده ميشه. ما فهميديم كه اين كار درس  ند. هر كسي كه نتونه، كشته ميشه و غذاي سگبايد اون سگا رو خفه كن
  »خيلي خوبي براي ديگرانه.

، آهسته و پيوسته. تپ تپ تپكوبيد.  ها، انتهاي چماقش را روي آجرها مي بارستان درحين گوش دادن به اين حرف
  ار كه ديگر تحمل نگاه كردن به كرازنيس را ندارد.. دني او را ديد كه نگاهش را برگرداند، انگتپ تپ تپ

ها هيچ وقت با سكه و بدن وسوسه نميشن. اما ممكنه بعضي از  ارباب عزيز گفت كه اين خواجه«دني به دختر گفت: 
  »دشمناي من بهشون پيشنهاد آزادي بدن تا در عوض به من خيانت كنند...
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ها به  ميكشند و سرش رو براتون ميارن. اينو بهش بگو. ممكنه بقيه بردهاونا فوراً اون طرف رو «دار پاسخ داد:  برده
اميد آزادي دزدي كنند يا نقره تلنبار كنند، اما اگه يه ماديان كوچولو به عنوان هديه به يه آويژه پينشهاد بشه، اون 

  »ميناي ندارند. اونا سربازن. فقط ه ، زندگي ديگه قبولش نميكنه. اونا خارج از اين مسؤليت

  »چيزي كه من ميخوام سربازه«دني تصديق كرد: 

  »ايه؟ بهش بگو، پس خيلي خوبه كه به آستاپور اومده. ازش بپرس سپاهي كه ميخواد بخري چه اندازه«

  »چنتا آويژه براي فروش داريد«

روشيم. صدتايي يا اند. اون بايد بدونه فقط اونا رو دسته دسته ميف فعالً هشت هزار نفر كامل آموزش ديدند و آماده«
تا خيلي  تايي هم ميفروختيم، به عنوان نگهبان خانگي، اما معلوم شد كه كار درستي نيست. ده هزارتايي. يه زماني ده

» كنند كه كي و چي هستن. هاي آزاد. اونوقت فراموش مي هاي ديگه قاطي ميشن. حتي با آدم كمه. اونا با برده
اين ملكه گدا بايد بدونه كه يه همچين «عمومي ترجمه شوند و سپس ادامه داد. كرازنيس صبر كرد تا كلمات به زبان 

هاي شمشيرزني پيدا ميشن كه قيمتشون از  اي ارزون بدست نميان. تو يونكاي و ميرين، برده العاده چيزهاي فوق
ها تمرينند. بهش  نه سالها بهترين نيروهاي پياده تو تمام دنيا هستن و هركدومشون نشو شمشيرهاشون كمتره، اما آويژه

پذيرتر  تر و انعطاف بگو اونا شبيه فوالد واليريايي هستند. بارها روي هم تا شدند و سالها چكش خوردن، تا اينكه محكم
  »از هر فلزي روي زمين شدند.

  »يا نه ها براي خودشون فرمانده دارن من فوالد واليريايي رو ميشناسم. از ارباب عزيز بپرس كه آويژه«دني گفت: 

شما بايد از خودتون يه فرمانده باالي سرشون بذاريد. ما بهشون ياد داديم كه اطاعت كنند، نه اينكه فكر كنند. اگه «
  »دنبال عقل و شعوره، بذار چنتا منشي بخره

  »و در مورد تجهيزاتشون؟«
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تيز. اگه  بته كاله نوكدار همراهشون هست. و ال آستين اليه شمشير، سپر، صندل و پيراهن بي«كرازنيس گفت: 
  »اما بايد براشون تهيه كنيد.  تونند زره هم بپوشند، بخوايد مي

هاي زيادي عمر كردي. حاال  سپيد. تو سال ريش«رسيد. او به آرستان نگاهي انداخت.  سوال ديگري به ذهن دني نمي
  »كه اونارو ديدي، نظرت چيه؟

  »من ميگم نه، علياحضرت«پيرمرد دردم پاسخ داد: 

خواست كه دخترك  داند او چه خواهد گفت، اما مي دني تصور كرد كه مي» چرا؟ راحت حرفت رو بزن«دني پرسيد: 
  شنيد.  برده هم بشنود، پس احتماالً كرازنيس مو ناكلوز نيز بعداً مي

هم خدايان اي تو هفت پادشاهي وجود نداره. هم خدايان قديم و  ملكه من، هزاران ساله كه هيچ برده«آرستان گفت: 
دونند. اين كار شوم و نحسيه. اگه درحالي وارد وستروس بشيد كه يه ارتش از  داري رو كار زشت و پليدي مي جديد برده

هاي خوب فقط به همين دليل بر عليه شما ميشن. شما صدمه بزرگي به هدف و  ها پشت سرتون باشن، خيلي از آدم برده
  »دارمان خودتون و شرافت خاندانتون ميزني

اما بازم من بايد يه ارتش داشته باشم. اون پسره جافري، با يه خواهش مؤدبانه تخت آهنين رو به من «دني گفت: 
  »نميده

اون روزي كه پرچم خودتون رو بلند كنين، نيمي از وستروس با شما خواهند بود. عالقه فراوون «سپيد قول داد:  ريش
  »به برادرتون ريگار هنوز تو يادها زنده است

  »و پدرم؟«دني گفت: 

ها آرامش رو به مملكت داد، علياحضرت.  شاه ايريس هم فراموش نشده. اون سال«مكثي كرد.   پيرمرد قبل از پاسخ،
ها بزرگ بشن، از شما محافظت كنند و  ها نياز ندارين. ارباب ايليريو ميتونند تا وقتي كه اژدها شما به برده
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هوني به اون طرف درياي باريك بفرستن تا لردهاي بلندمرتبه رو از نيت و هدف شما هايي رو از طرف شما پن رسون پيغام
  »باخبر كنند

  »هاي شاهكش رها كردن و جلوي رابرت غاصب زانو زدن؟ اي كه پدرم رو تو دست همون لرهاي بلندمرتبه«

  »حتي اونايي كه زانو زدن هم ممكنه ته دلشون آرزوي بازگشت اژدهاها رو داشته باشن«

زننده بود. او به سمت كرازنيس مو ناكلوز و دخترك  اي فريبنده و گول كلمه "شايد"در هر زباني » شايد«دني گفت: 
  »من بايد به دقت بررسي كنم«اش برگشت.  برده

بهش بگو زود فكراش رو بكنه. كلي خريدار ديگه هم هست. همين سه روز پيش من «اي باال انداخت.  دار شانه برده
  »ها رو نشون يه پادشاه دزدان دريايي دادم كه ميخواست همه اونا رو بخره. آويژهاين 

  »اون دزد دريايي فقط صدتا ميخواست، عاليجناب.«دني شنيد كه دخترك برده گفت: 

همه دزداي دريايي دروغگواند. اون همشون رو ميخره. اينو «اي به دخترك زد.  كرازنيس با انتهاي شالقش سقلمه
  »دختربهش بگو 

به ارباب عزيزت يادآوري كن كه «دانست كه بيش از صد نفر را خواهد خريد. البته اگر اصالً بنا بود كه بخرد.  دني مي
زاده هفت پادشاهي  ، ملكه اصيل1زاد، مادر اژدهايان، ناسوخته من كي هستم. بهش يادآوري كن كه من دينريس طوفان

  »از اون از واليرياي كهن هستم. وستروس هستم. من از خون ايگان فاتح و قبل

دار چاق و عطرزده نداشت. او بر سر  حتي وقتي كه اين كلمات به زبان زشت او برگردانده شد، هيچ تأثيري در آن برده
هاي كثافت هنوز گوسفند بودند، گيس كهن يه امپراتوري بود. ما پسراي  اون موقع كه واليريايي«مترجم بيچاره غريد: 

زبونم از پرچونگي با اين زن خشك شد. شرق يا غرب فرقي نداره. تا وقتي كه «اي باال انداخت.  او شانه »هارپي هستيم.
با آبنبات و شيريني شكم اونا رو پر نكني و سر كيفشون نياري، تصميم نميگيرند. اگه اين سرنوشت منه، خب بزار باشه. 

                                           

  يا آن كَس كه نسوخت -  1
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كنه... و اگه  داره، كرازنيس مو ناكلوز با افتخار بهش كمك ميبه اين فاحشه بگو اگه تو شهر عزيزمون نياز به راهنمايي 
  »بيشتر از اوني كه به نظر مياد، يه زن باشه، كرازنيس در خدمتشه

هاتون، آستاپور رو نشونتون  ارباب عزيز كرازنيس مو ناكلوز بسيار خوشحال ميشه كه در حين بررسي«مترجم گفت: 
  »بده، علياحضرت

من بهش مغز خمير شده سگ و خورشت عالي و پرچرب اختاپوس قرمز و جنين توله «د: كرازنيس لبانش را ليسي
  »سگ ميدم

  »ايشون ميگن، غذاهاي لذيذ زيادي اينجا پيدا ميشه«

هاش  بهش بگو كه اهرام ما تو شب چقدر زيبا هستن. بهش بگو من عسل رو از سينه«دار غرولندكنان گفت:  برده
  »اجازه ميدم كه اون از روي مال من بليسهليسم، يا اگه دوست داره  مي

آستاپور موقع غروب خيلي زيباتره. ارباباي عزيز روي هر ايوون فانوساي ابريشمي روشن «دخترك برده گفت: 

زنند و براي  گشت مي 1"كرم"هاي تفريحي روي  درخشند. قايق هاي مختلفي مي ها با رنگ كنند. اينطوري همه هرم مي
  »زنند. هاي كوچيك سر مي هاي ديگه به جزيره رميغذا و شراب و سرگ

بازي  يه برنامه دلقك 2ازش بپرس كه دوست داره گودهاي مبارزه مارو ببينه؟ گود دوكُور«كرازنيس اضافه كرد: 
تا پسر كوچيك. يه پسر رو تو عسل غلطوندن، يكي ديگه رو تو  درست و حسابي براي بعد از ظهر داره. يك خرس و سه

  »يكي رو تو ماهي گنديده، و اون ميتونه روي اينكه خرس كدومشون رو اول ميخوره شرطبندي كنه خون و اون

تپ تپ كرد.  سپيد بدون حالت بود، اما چماقش، خشمش را آشكار مي دني صدايش را شنيد. چهره ريش تپ تپ تپ،
ي بالريون دارم و اگه پيشش من خرس خودم رو رو«دني خود را وادار به لبخندزدن كرد. رو به مترجم گفت:  تپ.

  »برنگردم ممكنه منو بخوره
                                           

  نام رودخانه اي در آستاپور -  1
2  - Douquor  
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ديدي؟ اين زنه نيست كه تصميم ميگيره. زنيكه واسه اون مرده «وقتي كلمات براي كرازنيس ترجمه شدند، او گفت: 
  مثل هميشه. 1كنه. كار مي

زهايي كه اينجا از ارباب عزيز بابت مهرباني و صبرشون تشكر كن و بهش بگو كه من روي همه چي«دني گفت: 
سپيد سپرد تا او را از ميان ميدان به تخت روانش برساند. آگو و  بازويش را به آرستان ريش» كنم. يادگرفتم، فكر مي

ساالراني بود كه  آمدند، اين طرز راه رفتنِ همه اسب اي دو طرف آنها مي هاي خودنمايانه ژوگو با پاهاي پرانتتزي و قدم
  شدند. سب و راه رفتن همچون همه مردم فاني ميمجبور به پياده شدن از ا

اي درهم وارد تخت روان خود شد و اشاره كرد تا آرستان هم در كنارش در تخت روان بنشيند. مردي به  دني با چهره
تي هاي تخت روان را نبست. وق پيمود. هنگامي كه براه افتادند، دني پرده سن و سال او نبايد در اين گرما پياده راه را مي
اي نيز مقتنم بود. حتي اگر همراهش غبار سرخ  كرده گم تابيد، هر نسيمِ راه آفتاب با چنين شدتي به اين شهر آجري مي

  بجز اين، من الزمه كه ببينم. آمد. رنگي چرخ زنان مي

مادر "در پاي  "بطن جهان"قدم زده بود و در  "خانه غبار"آستاپور شهر عجيبي بود. حتي براي كسي كه در ميان 

دار،  هاي پله ها پوشيده از همان آجري بود كه كف ميدان را فرش كرده بود. هرم حمام كرده بود. تمام خيابان "ها كوه
نور شرابشان و  دار و غارهاي كم هاي گوگرد هاي شيبدارشان، فواره هايِ عميق گودهاي مبارزه با حلقه صندلي چاله

جا بود.  . غبار سرخ همهاينهمه آجر، چقدر قديمي و مخروبسود. با خود گفت، اي كه شهر را در برگرفته ب ديوارهاي كهنه
پوشاندند.  هاي خودشان را مي رقصيد. تعجبي نداشت كه همه زنان آستاپوري صورت ها مي با هر وزش باد در ميان جوي
  سوزاند.  ها را مي غبار سرخ بدتر از شن چشم

اما » راهو باز كنيد! راهو واسه مادر اژدهاها بازكنيد!«زد:  ند، فرياد ميرا ژوگو درحالي كه پيش روي تخت روان او مي
اي زد، دني سرش را از  اي كه دني به او هديه داد بود را از كمر باز كرد و به هوا تازيانه نقره زماني كه او شالقِ قبضه

                                           

  it is this man she runs to. As everمطمئن نيستم كه اين جمله ترجمه درستي از اين عبارت باشه:  -  1
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اينجا نه، همخون من. «دوتراكي گفت:  هاي تخت روان بيرون آورد و او را از اين كار منع كرد. دني به زبان ميان پرده
  »ها رو شنيدن اين آجرها به اندازه كافي صداي شالق

تر  ها تا حد زيادي سوت و كور بودند، حاال نيز به زحمت شلوغ هنگام صبح كه آنها از اسكله براه افتاده بودند، خيابان
ر روي پشتش سالنه سالنه از كنارشان عبور كرد. هاي مشبك ب رسيدند. فيلي با تخت رواني با ديواره از قبل به نظر مي

پسري برهنه با پوستي ترك خورده و پوسته پوسته شده در جوي خشك آجري نشسته بود. درحالي كه دماغش را را باال 
اي عبوس به چند مورچه در كف خيابان خيره شده بود. با شنيدن صداي سم اسبان سرش باال آورد  كشيد و با چهره مي

هاي تند و تيز پرداخت.  اني باز به مشاهده عبور ستوني از نگهبانان سوار در ميان ابري از غبار سرخ و خندهو با ده
هايشان از پارچه  درخشيندند اما پيراهن شماري مي هاي مسي دوخته شده به رداهايشان همچون خورشيدهاي بي لوح

دار كتاني پوشيده بودند. هيچ كدام  هاي پليسه د و دامنكتاني گلدوزي شده بود، در پايين تنه آنها صندل به پا داشتن
كالهي به سر نداشتند و موهاي سرخ و سياه و صاف هر مرد با اشكالي جالب و جذاب حالت گرفته بود. اشكالي چون 

ها و شمشيرها و حتي مشت گره كرده. به همين خاطر آنها شبيه تعدادي از شياطين بودند كه از جهنم  شيپورها، بال
اند. پسرك برهنه به همراه دني براي مدتي به آنها نگاه كرد، اما ايشان به سرعت عبور كردند و او دوباره  هفتم گريخته

  هاي خود مشغول شد و باز دماغش را باال كشيد.  با مورچه

نتوس و اينجا يه شهر قديميه، اما مثل دوران شكوهش پرجمعيت نيست، حتي به اندازه كارث و پدني با خود گفت، 
  ليس هم شلوغ نيست.

هاي سرپرست  ها همراه با شالق اي از برده تخت روانش در محل تقاطع خيابان ناگهان متوقف شد تا اجازه دهد گله
اي روشن  خود، شتابان از مقابل آنها عبور كنند. دني دريافت كه آنها آويژه نيستند. اما با موهاي سياه و پوست قهوه

شد، اما كودك نه. همه آنها برهنه بودند. دو  هاي عادي داشتند. در ميان آنها زن نيز يافت مي شباهت بيشتري به انسان
دار با لباس  آمدند. يك مرد در توكار ابريشمي قرمز و زني روبند هاي سفيد رنگ مي آستاپوري پشت سرشان سوار بر االغ
شده بود. زن در ميان موهاي سرخ و سياهش يك هايي از سنگي الجوردي تزئين  كتاتي نازكي به رنگ آبي كه با فلس

اي در گوش زن، خنديد، در حالي كه هيچ توجهي به دني نداشت، همانطور كه  شانه از آج فيل داشت. مرد بعد از زمزمه
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اي در دستش، نداشت. پيشكار يك  ي درهم پيچيده هيچ توجهي به بردگان خود و پيشكاري با شالقي پنج رشته
  اش خالكوبي كرده بود.  تنومند بود كه با افتخار طرحي از هارپي به زنجير كشيده شده بر روي سينهدوتراكي درشت و 

  »آستاپور از خون و آجر ساخته شده. مردمانش هم از خون و آجر هستن«سپيد در كنارش زمزمه كرد:  ريش

  »منظورت چيه؟«دني با كنجكاوي پرسيد: 

م، يه استاد اونو بهم ياد داده بود. هيچ وقت نميدونستم كه چقدر اين يه شعر قديمي بود كه وقتي پسر بچه بود«
  »هاييه كه اونو ساختن حرف واقعيت داره. سرخي آجرهاي آستاپور از خون برده

  »من كامالً باورش ميكنم«دني گفت: 

اهي از اينجا پس قبل از اينكه قلب شما هم به آجر تبديل بشه، اينجا رو ترك كنيد. همين امشب، موقع مد عصرگ«
  »بريد

سر جورا ميگه وقتي مه از آستاپور ميرم، بايد يه ارتش داشته « ايكاش ميتونستم اين كارو بكنم.دني با خود گفت، 
  »باشم

حضرت. تو پنتوس و مير و تايروش  دار بوده، عليا سر جورا هم خودش يه برده«پيرمرد به او يادآوري كرد: 
ميتونيد اونا رو استخدام كنيد. مردي كه براي سكه آدم ميكشه شرافتي نداره، اما هاي مزدوري هستند كه  شمشيرزن

  »حداقل برده نيست. تمنا ميكنم كه ارتشتون رو اونجا پيدا كنيد

برادر من پنتوس و مير و برارووس رو ديده. تقريباً به همه شهرهاي آزاد رفته. اربابان و ناظمان به برادرم شراب و «
اما روحش تا زمان مرگ گرسنه بود. يه مرد نميتونه تمام عمرش از كاسه گدايي بخوره و يه مرد باقي  وعده خُروندند،

  »بمونه. من طعم اينو تو كارث چشيدم. همون كافي بود. من كاسه به دست به پنتوس نميرم

  »دار بردهمثل يه گدا وارد اونجا شدن بهتره تا مثل يه «آرستان گفت: 
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ميدوني فروخته شدن «لرزيد  اش از خشم مي هاي بيني پرده» كدوم از اينها نبوده ودش هيچاينو كسي ميگه كه خ«
چه حسي داره، مالزم؟ من ميدونم. برادرم با وعده يه تاج طاليي منو به كال دروگو فروخت. البته، دروگو يه تاج طاليي 

ستارگانم منو يه ملكه كرد، اما اگه اون يه سرش گذاشت، اما نه به اون شكلي اون آرزوش رو داشت، و من... خورشيد و 
  »مرد ديگه بود، احتماالً شرايطم كامالً فرق ميكرد. خيال ميكني كه فراموش كردم ترسيدن چه حسي داره؟

  »علياحضرت، من قصد توهين نداشتم«سپيد به نشانه تعظيم سرش را خم كرد.  ريش

دار آرستان زد تا به  دني به آرامي روي دست لكه» صادقانهفقط دروغه كه باعث توهين به من ميشه، نه يه توصيه «
  »اخالق من اژدهاييه. فقط همين. نبايد بذاري اين تو رو بترسونه«او دلگرمي دهد. 

  »كنم و يادم ميمونه سعي مي«سپيد لبخند زد:  ريش

سر جورا به اين پيرمرد  توانست درك كند كه چرا نمي چهره مهربون و طاقت زيادي داره. اوندني با خود فكر كرد، 
اين باشه كه اون به اينكه من يه مرد ديگه براي حرف زدن پيدا كردم، حسادت ميكنه؟  به خاطرممكنه اعتماد بود.  بي
اون هيچ وقت نبايد اين كارو خواسته افكارش به سمت شبي برگشت كه شواليه تبعيديش در بالريون او را بوسيد.  نا

تريه، و من هرگز بهش اجازه ندادم. يه  ي خيلي پست  ن داره، و  نسبت به من از خانوادهميكرد. اون سه برابر من س
دني مراقب بود كه ديگر هرگز با سر جورا تنها نشود شواليه واقعي هيچ وقت ملكه خودش رو بدون اجازه اون نميبوسه. 
تو چشماش  داشت. همراه خود نگاه ميسوارانش را  و هنگامي كه سوار بر كشتي بودند، همواره كنيزانش و گاهي خون

  ميبينم كه يه بار ديگه ميخواد منو ببوسه.

اما بوسه سر جورا چيزي را در درونش بيدار كرده بود.  1توانست به زبان بياورد. خواست نمي دني چيزي را كه مي
يافت كه مشغول فكر كردن به اين موضوع  چيزي كه پس از مرگ دروگو به خواب رفته بود. گاهي خود را درحالي مي

تر  شد اگر بجاي كنيزش، مردي روي تخت باريكش كنارش خوابيده بود. به مرور اين فكار برايش جذاب بود كه چه مي

                                           

شايدم درستش اين باشه كه : دني  What Dany wanted she could not begin to sayيستم كه معني درست اين عبارت رو فهميده باشم: مطمئن ن -  1
  خواست را توصيف كند توانست آنچه مي نمي
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انديشيد. اما هرگز در رويايش سر جورا مورمونت را تصور  بست و به آن مرد مي شد. گاهي چشمانش را مي قبل مياز 
  كرد.  اي همواره تغيير مي اش همچون سايه تر از او بود. گرچه چهره تر و دلنشين كرد. معشوقش مردي بسيار جوان نمي

تا اينكه يكي از ......... دستش را در ميان پاهايش فرو كرد وتوانست بخوابد يك شب چنان برانگيخته شده بود كه نمي
اژدهايانش تكاني خورد و ديگري از آنسوي كابين جيغ كشيد و ايري بيدار شد و دريافت كه دني مشغول چه كاري بوده 

  است.

دهد. بدون توانست آن را تشخيص  قطع ايري در تاريكي نمي به طوراما   دانست كه صورتش سرخ شده است، دني مي
ها بود.  دني جيغي كشيد. شايد هم يكي از اژدها.........هيچ حرفي كنيزش دست را روي سينه دني گذاشت و دستش را

  پس از آن بدون معطلي ايري چرخيد و دوباره به خواب رفت.

 1بطي به او داشت؟رسيد. ارتباط سر جورا با اين ماجرا چه بود؟ آيا ر فرداي آن روز همه چيز به نظر خواب و رويا مي
اما من فقط دروگو رو ميخوام. خورشيد و ستارگانم رو. نه ايري و نه سر جورا، فقط دروگو.  دني به خود يادآوري كرد،

كرد كه اين احساسات با مرگ دروگو در برهوت سرخ مرده بود، اما يك بوسه خائنانه به  دروگو مرده بود. او تصور مي
اون هيچ وقت نبايد منو ميبوسيد. اون از حد خودش تجاوز كرده و من اين اجازه رو بود. نحوي همه آنها را زنده كرده 

هايش را روي هم گذاشت و سرش را تكان داد و  او با حالتي مصمم لببهش دادم. نبايد ديگه همچين اتفاقي بيافته. 
  هاي بسته شده در ميان موهايش به آرامي به صدا در آمدند. زنگ

هاي بزرگ آجري در امتداد ساحل قرار داشتند.  شهر چهره زيباتري از خود نشان داد. هرم در نزديكي خليج،
هاي پهنش روييده بود  ها بر روي ايوان بلندترينشان صد و بيست متر ارتفاع داشت. انواع مختلفي از درختان، تاك و گل

الجثه ديگري ايستاده بود.  ه هارپي عظيموزيد عطري سبز و خوشبو داشت. در باالي درواز و بادي كه در اطرافشان مي
اين يكي از گلِ رسِ پخته ساخته شده و به آشكارا در حال فروريختن بود. بيشتر از يك برجستگي كوچك از دم 
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زده بودند.  اش به چنگ گرفته بود، از جنس آهني كهنه و زنگ هاي رسي عقربش باقي نمانده بود. زنجيرهايي كه با پنجه
  بخش بود. هاي در حال پوسيدن، به شكل غريبي آرامش ها به پايه تر بود. صداي برخورد موج خليج خنك هوا در كنار

هاي ستبر نشسته بود و يك  آگو به دني در پياده شدن از تخت روان كمك كرد. بِلواس قدرتمند روي يكي از ستون
سگ! آستاپور سگاي خوبي داره، ملكه «گفت: خورد. وقتي دني را ديد با خوشحالي  اي رنگ را مي ران كباب شده قهوه

  اي گشاده و چرب گوشت را به دني تعارف كرد. با خنده» خوري؟ كوچوله. مي

دني در زمان و مكاني ديگر گوشت سگ خورده بود، اما حاال به تنها چيزي كه » خيلي لطف داري بِلواس، اما نه«
شان بود. او با سرعت از كنار خواجه درشت هيكل گذشت و از  هاي احمقانه ها و توله سگ توانست فكر كند، آويژه مي

  روي تخته چوبي عبور كرد و وارد عرشه بالريون شد. 

دارها  علياحضرت، سه نفر از برده«كرد، گفت:  ورا مورمونت منتظرش ايستاده بود. در حالي كه با سر تعظيم ميسر ج
اومدند و رفتند. همراهشون چنتا منشي و همون تعداد برده براي بلند كردن و جابجايي اومده بودند. اونا قدم به قدم 

اونا چند نفر براي «رفت.  او پشت سر دني راه مي» برداشتند.لوازم رو بررسي كردند و از هرچي كه داشتيم يادداشت 
  »فروش دارن؟

ساخت يا اين شهر با گرماي طاقت فرسايش، بوهاي متعفن و  اين مورمونت بود كه او را خشمگين مي» هيچي«
ها. من  ريهاي آجري. مثل بقيه آستاپو اونا خواجه ميفروشند، نه مرد. خواجه«ها و آجرهاي درحال فروريختنش؟  عرق

هاي مرده كه هيچ وقت تكون نميخورند، بخرم؟ كَسايي رو بخرم كه نوزادهاي  بايد هشت هزار خواجه آجري با چشم
هاي خودشون رو دار ميزنند؟ اونا حتي اسم هم ندارند. پس به اونا  تيز ميكشند و سگ كاله نوك به خاطرشيرخوار رو 
  »نگو مرد، سر

ها وقتي يه پسر بچه هستن انتخاب ميشن و  كاليسي، آويژه«ي به عقب رفت و گفت: سر جورا به خاطر خشم او قدم
  »هاشون...... آموزش
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دويدن اشكي ناگهاني و ناخواسته را در چشمانش حس كرد. » من قبالً همه چيو راجع به آموزشاشون شنيدم.«
  .1اش ود يا گريهناگهان دستش به باال جست و سيلي محكمي بر صورت سر جورا نواخت. مقصر او ب

  »اگه من باعث نارضايتي ملكه خودم...«اي گه سيلي خورده بود گذاشت.  مورمونت دستش را روي گونه

ام، سر. اگه تو شواليه واقعي من بودي، هيچ وقت منو به اين  آره، همين كارو كردي. من حسابي از دستت ناراضي«
هام  قعي من بودي، هيچ وقت منو نميبوسيدي، يا اونطوري به سينهاگه تو شواليه وا» خوكدوني پست و پرگناه نمياوردي.

  كردي يا... نگاه نمي

هر طور كه علياحضرت دستور بدن. من به كاپيتان گرولئو ميگم كه تا موقع مد عصرگاهي آماده بادبادن كشيدن «
  »بشه، تا يه به يه خوكدوني ديگه بريم كه كمتر پست و پرگناه باشه.

سپيد،  كرد و خدمه او نيز درحال تماشا بودند. ريش رولئو از دماغه كشتي به آنها نگاه ميگ» نه«دني گفت: 
من ميخوام كه همين حاال «سواران، ژيكوي و ديگران. همه با شنيدن صداي سيلي دست از كار خود كشيده بودند.  خون

م نگاه نكنم، اما نميتونم، ميتونم؟ اونجا خوام كه خيلي دور و خيلي سريع برم و پشت سرم رو ه برم، نه موقع مد. من مي
با اين حرف او را ترك كرد و پايين » هشت هزار خواجه آجري هست و من بايد يه راهي براي خريدنشون پيدا كنم.

  رفت.

قرار بودند. دروگون سرش را باال آورد و جيغ كشيد. دود  در پشت در منقوش چوبي كابين كاپيتان، اژدهايا نش بي
اش بشيند، همانطور  زد و تالش كرد كه روي شانه شد و ويسيريون به سمتش بال  اش خارج  هاي بيني ز سوراخرنگي ا بي

اش پايين بياورد.  و تالش كرد به نرمي او را از روي شانه» نه«كرد. دني گفت:  كه وقتي كوچكتر بود اين كار را مي
هاي  مِ سفيد و طاليي خود را دور بازوي او پيچيد و پنجهاما حيوان، د» براي اين كار ديگه خيلي بزرگ شدي، عزيزم«

اي در صندلي بزرگ چرمي  داشت. به ناچار با خنده سياهش را در ميان پارچه آستينش فرو كرد و به سختي خود را نگه
  گرولئو فرو رفت.

                                           

  .It was either that, or cryبعيده معني اين جمله رو درست فهميده باشم :  -  1



 

  437 

 

  دينريس شمشيرهايورش    فصل بيست و سوم 

ش داده. ميبينيد؟ و هاي ويسيريون در رو خرا وقتي شما رفتيد اونا وحشي شدند، كاليسي. پنجه«ايري به او گفت: 
دار اومد كه اونا رو ببينه، دروگون ميخواست فرار كنه. وقتي كه دمش رو گرفتم كه نذارم اين كارو بكنه،  وقتي كه برده

  هاي رو دستش را به دني نشان داد.  او جاي دندان» اون برگشت و منو گاز گرفت

اين چيزي بود كه دني بيش از همه از آن وحشت  »كدوم سعي كردن كه با آتيش راه فرارشون رو باز كنند؟ هيچ«
  داشت.

دارها جرأت نميكردند بهش نزديك  نه كاليسي، دروگون آتيش نفس رو بيرون داد. اما فقط تو فضاي خالي. برده«
  »بشن

متأسفم كه اون بهت آسيب رسوند. دروگون دلش «دني دست ايري را در محلي كه دروگون گاز گرفته بود، بوسيد. 
  »اد كه تو كابين كوچيك يه كشتي حبس بشهنميخو

ها زير عرشه شيهه ميكشند و به ديوارهاي چوبي  اژدهاها از اين بابت شبيه اسبا و سواركارا هستن. اسب«ايري گفت: 
ها هم جيغ ميكشند.  ها و پيرزن لگد ميزنند، كاليسي. من صداشون رو ميشنوم. ژيكوي ميگه كه وقتي شما نيستيد، بچه

  »گاري آبي رو دوست ندارند. اونا از درياي سياه نمكي خوششون نمياد. اونا اين

  »ميدونم. آره ميدونم«دني گفت: 

  »كاليسي من غمگينه؟«

  غمگين و سرگردون» بله«دني اقرار كرد: 

  »الزمه كاري كنم كه كليسي لذت ببرند؟«

اتفاقي كه اون شب افتاد، اون موقع كه  نه. ايري، الزم نيست اون كارو انجام بدي.«دني قدمي از او فاصله گرفت. 
  »تو بيدار شدي...تو برده همخوابه من نيستي. من تو رو آزاد كردم. يادت مياد؟ تو...
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  »من كنيز مادر اژدهايان هستم. افتخار بزرگيه كه كاليسي خودم رو راضي كنم«دختر گفت: 

حاال ديگه برو. ميخوام تنها باشم. «او رو برگرداند. با سرعت از » من اونو نميخوام. نه نميخوام.«دني پافشاري كرد: 
  »تا فكر كنم

ها ايستاد و  داران بود كه دني روي عرشه آمد. او كنار نرده هاي خليج برده غروب در حال گسترده شدن بر روي آب
ر شدن در باالي سرش . ستارگان در حال ظاهاز اينجا تقريباً زيبا به نظر ميادآستاپور را تماشا كرد. با خود فكر كرد، 

هاي  قرار داشت. تمام هرم -همانطور كه مترجم كرازنيس وعده داده بود  -هاي ابريشمي  بودند و در زيرشان فانوس
هاست.  تر سربازخونه اما اين پايين، تو خيابونا، ميدونا و گودهاي مبارزه، تاريكه. از همه تاريكدرخشيدند.  آجري از نور مي

  هاي غذا رو ميدن. هايي كه بعد از اخته شدن بهشون دادن، پسمونده وچيك به توله سگهمونجا كه پسرهاي ك

  »پرده صحبت كنم؟ كاليسي، ميتونم بي«هاي آرامي را در پشت سرش شنيد.  قدم

دني رويش را برنگرداند. در حال حاضر توان نگاه كردن به چشمانش را نداشت. بعيد نبود كه اگر به چشمانش نگاه 
دانست كه كداميك درست، كداميك غلط و كدام  اره به او سيلي بزند. يا به گريه بيافتد. يا او را ببوسد، و نميكند، دوب

  »هرچي ميخواي بگو، سر«كار ديوانگيست. 

وقتي كه ايگانِ اژدها تو ساحل وستروس پياده شد، پادشاهان ويل و ريچ و راك، با عجله به سمتش نيومدن و «
دادن. اگه ميخوايد كه روي تخت آهنين اون بشينيد، بايد مثل ايگان، اونو با فوالد و آتيشِ اژدها تاجشون رو تحويلش ن

  »به چنگ بياريد. معنيش اينه كه قبل از اينكه اين اتفاق بيافته، شما دستتون به خود آلوده ميشه.

من با كمال ميل خون «شناخت.  ، شعار خاندان تارگرين. در تمام عمرش اين كلمات را مي خون و آتشدني انديشيد، 
گناها فرق ميكنه. اونا به من هشت هزار آويژه پيشنهاد كردن. اين يعني هشت هزار نوزاد  دشمنانم رو ميريزم. خون بي
  آويز شده.  مرده و هشت هزار سگه حلق
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م نوزادها سالخي ديدم. اون روز ه 1علياحضرت، من قدمگاه پادشاه رو بعد از چپاول و غارتش«جورا مورمونت گفت: 
هايي كه مشغول بازي بودند هم همينطور. به زنها تجاوز شد، بيشتر از اوني كه بتونيد بشمريد. يه  شدند، پيرمردها و بچه

حيوون وحشي تو وجود هر مردي هست. وقتي به اون مرد شمشير و نيزه بدي و به جنگ بفرستيش، اون حيوون به 
ها تجاوز كنند يا يه شهر  الزم داره تا بيدار بشه. من تا به حال نشنيدم كه آويژه جنبش درمياد. بوي خون تنها چيزي كه

رو قتل عام كنند يا حتي غارتگري كنند. جز اون موقعي كه فرمانده مستقيمشون بهشون دستور داده باشه. همونطور كه 
بخريد، فقط سگايي رو ميكشند كه شما  شما گفتيد، ممكنه اونا از آجر ساخته شده باشن، اما به محض اينكه شما اونا رو

  »ميخوايد، و تا جايي كه من يادم مياد، سگايي هستن كه شما مرگشون رو بخوايين.

هاي ماليم خيره شد و اجازه داد كه نسيم خنك و نمكين او را  هايي با رنگ دني به چراغ» بله«سگاي غاصب. 
در » ها هيچ وقت اينجارو غارت نكردند؟ اب بده. چرا دوتراكياز غارت شهرها گفتي. راجع به اين بهم جو«نوازش دهد. 

اونجا و اونجا. هيچ نگهباني روي اون  به ديوارا نگاه كن. ميتوني ببيني كه دارن خراب ميشن.«حال اشاره كردن گفت: 
ها ميبيني؟ من نميبينم. اونا پنهون شدن، سر؟ من امروز اون پسراي هارپي رو ديدم. همه اون جنگجوهاي  برج

ترين چيز در مورد اونا، موهاشون بود. حتي يه كاالسار متوسط  اشرافزاده مغرور رو. اونا دامن كتان پوشيده بودند و خشن
اين آستاپور رو مثل فندق بشكنه و گوشت پوسيده بينش رو بيرون بريزه. پس بهم بگو، چرا اون هارپي زشت هم ميتونه 

  »كنار جاده خدايان و بين بقيه خداهاي دزدي تو ويس دوتراك نيست.

  »شما چشم اژدها رو دارين، كاليسي. اين خيلي واضحه«

  »من يه جواب ميخوام نه تعريف و تمجيد«

هاي پر پول. اونا به  هاي قديمي و جيب ه. مدافعان شجاع آستاپور پوشالي هستن. اين درسته. اسمدوتا دليل دار«
كنند. هر كدوم يه  سبك قلندرهاي گيسكاري لباس ميپوشند تا وانمود كنند كه هنوز به يه امپراتوري بزرگ حكومت مي

هاي جنگي  ندازند كه ثابت كنند چه فرماندههاي نمايشي راه مي افسر عاليرتبه هستن. تو روزهاي جشن تو گودها جنگ
                                           

هاي شهر به دستور پادشاه ديوانه و با حيله استاد اعظم پايسل به روي قشون تايوين  اشاره به چپاول و قارت شهر توسط سربازان لنيستري بعد از آنكه دروازه -  1
  لنيستر گشوده شد.
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ها هستن كه اين وسط ميميرند. فرقي نداره، هر دشمني كه بخواد آستاپور رو غارت كنه،  قابلي هستن. اما اين خواجه
ز ها ا كنند. دوتراكي ها رو براي محافظت از شهر خالي مي دارها همه پادگان ها روبرو بشه. برده ميدونه كه بايد با آويژه

  »ها حمله نكردند. از دست دادن، ديگه به آويژه 1هاي كوهر هاي خودشون رو جلو دروازه موقعي كه ريش

  »و دليل دوم؟«دني پرسيد: 

كي ميخواد به آستاپور حمله كنه؟ ميرين و يونكاي رقيب حساب ميشن، اما دشمن نيستند. «سر جورا پرسيد: 

ها الهازار قرار  هاي دور از دريا تو شرق، همه گيسكاري هستند و پشت تپه واليريا رو نابود كرد. مردم سرزمين "تقاص"

  »هاي شما اينطوري صداشون ميكنند. اونا مردم صلح طلب و آرومي هستن . دوتراكي2"ها زاده بره"داره. 

هيچي ها، درياي دوتراكه. و اونجا دو جين كال مقتدر هستن كه  بله، اما شمال شهرهاي برده«دني موافقت كرد: 
  »نميخوان جز اينكه شهرها رو غارت كنند و مردمش رو برده خودشون كنند.

دار رو كشته باشي؟ واليريا ديگه وجود نداره. كارث  ها رو كجا ببرند؟ يه برده چه ارزشي داره وقتي شما برده و برده«
يتوني مطمئن باشي كه تر تو غرب هستن. و تو م طرف  اونطرف برهوت سرخه و نُه شهر آزاد هزاران فرسخ اون

ها تو  دارها سخاوتمندانه به هر كالي كه از اينجا رد بشه بذل و بخشش ميكنند. اين درست همون كاريه كه ارباب برده
ساالرها پذيرايي كنند و بهشون هدايايي بدن، اونا  پنتوس و نورووس و مير انجام ميدن. اونا ميدونند كه اگه از اسب

  »تره. تر و مفيد ين كار از جنگيدن ارزونخيلي زود ميرن. قطعاً ا

ايكاش براي او هم تا اين حد آسان بود. چه دلپذير بود اگر كه  آره احتماالً.دني با خود انديشيد، تر از جنگيدن،  ارزون
  كرد. او با اژدهايانش به سمت قدمگاه پادشاه ميرفت و با مقدار زيادي طال آن پسرك، جافري را وادار به رفتن مي

  »كاليسي؟«قتي او براي مدتي ساكت ماند، سر جورا به نرمي آرنج او را لمس كرد و گفت: و

                                           

1  - Qohor  
2  -  Lamb Men  
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اس كه سكه داشت، آويژه ميخريد. اما تو يه بار بهم گفتي  اگه ويسيريس بود، به هر اندازه«دني دست او را پس زد. 
  »كه من شبيه ريگارم...

  »يادم مياد، دينريس«

ها رو.  ا حضرت، شاهزاده ريگار مرداي آزاد رو تو جنگ رهبري ميكرد، نه بردهعلي«دني حرف او را تصحيح كرد: 
  »هاي ديگه رو شواليه كرده بود. هاش و خيلي سپيد ميگه كه خودش مالزم ريش

  »اژدها بگيري هيچ افتخاري باالتر از اون نيست كه مقام شواليه بودن خودت رو از شاهزاده جزيره«

هارو  برو و ضعيف"مشير شونه يه مرد رو لمس ميكرد، چي بهش ميگفت، ميگفت پس بهم بگو، وقتي اون با ش«

تو نبرد ترايدنت، اون مرداي كه شجاعي كه ويسيريس برام تعريف كرد؛  "برو و از اونها دفاع كن؟"يا ميگفت  "بكش؟
نيت و هدف ريگار ايمان  اين فدا كردن كه به به خاطرهمونايي كه زير پرچم اژدهاي خاندان ما مردن؛ اونا جونشون رو 

دني رو به مورمونت كرد و دست به » اين كه خريده شده بودند و پولي باببتشون پرداخت شده بود؟ به خاطرداشتند؟ يا 
  سينه منتظر پاسخ او شد.

ملكه من، هرچي كه شما ميگيد، درسته. اما ريگار تو جنگ ترايدنت «مرد درشت هيكل شمرده شمرده گفت: 
ون جنگ رو باخت، تو نبرد شكست خورد، پادشاهي رو از دست داد و زندگيش رو باخت. خون اون شكست خورد. ا
زنان با آب رودخونه روان شد و رابرت غاصب از روي جنازش رد شد تا تخت  اش، چرخ هاي زره سينه همراه با ياقوت

  »فتمندانه جنگيد و ريگار مرد.آهنين رو بدزده. ريگار متهورانه جنگيد، ريگار شكوهمندانه جنگيد. ريگار شرا
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  24فصل 
  برن

  شهريارمترجم: 
 ويرايش و تنظيم: م.م.استارك،

  

آبي راكد هاي  هاي سنگي خاكستري رنگ، درياچه هاي كوهستاني پر پيچ و خم، بين قلهاي از ميان دره هيچ جاده
انتهاي كاج كه اكنون در حال عبور از آن بودند، عبور  هاي بي طويل و عميق و همين طور در ميان سبزي دلگير جنگل

هاي قديمي سنگ  ها را به قصد صعود از ميان تپه هاي طاليي و حنايي پاييزي از زماني كه جنگل گرگ كرد. برگ نمي
ها به كوهستان، به طور كل ناپديد شدند. اكنون  ا تبديل آن تپهشدند و ب چخماق ترك كردند،كمتر مشاهده مي

ها  خورد. بوته هاي سرباز به وفور در باالي سرشان به چشم مي سبز، صنوبر و كاج-بزرگ به رنگ خاكستري 1هاي سنتينل
  ود.هاي سوزني به رنگ سبز تيره فرش شده ب هاي كوچك زير آنها پراكنده بودند و كف جنگل با برگ و درخت

فقط بايد منتظر يك شب سرد و  -كه تا به حال يكي دو بار اتفاق افتاده بود  -كردند زماني كه آنها راهشان را گم مي
كردند. همان طور كه اُشا به باال به آسمان براي ديدن اژدهاي يخي نگاه ميوروماندند صاف كه ابرها مزاحم نبودند، مي

كرد. فكر كردن به اُشا برن را در اين انديشه در چشم اژدها به سمت جنوب اشاره ميبار به او گفته بود، ستاره آبي  يك
                                           

1- sentinels– رويد. برگ هميشه سبز بسيار بلندي كه بيشتر در شمال و ويل مي درخت سوزني 
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تصور كرد كه در حال 1"وايت هاربر"امنيت  درداگ  برد كه او در حال حاضر كجاست. او اُشا را همراه با ريكان و شگي مي
هم مشغول گرم كردن خودشان روبروي آتش خوردن انواع ماهي و كلوچه خرچنگ داغ با لرد مندرلي چاق بودند. يا شايد 

پايان بر پشت هودور بدل شده بود. سوار بر  بودند. اما زندگي برن به روزهاي سرد بي 2"لست هرث"جان بزرگ در 
  شد.ها باال و پايين مي سبدش روي شيب كوه

عد دوباره باال و پايين. شاهزاده بعدش پايين و باال. ب«كشيد. ميرا گاهي اوقات هنگام راه رفتن آه مي» باال و پايين«
  »هاي احمقانه شما بدم مياد. برن، من از اين كوه

  »ديروز گفته بودي كه اونا رو دوست داري«
ها بهم گفته بود. اما تا حاال هيچوقت يكيشو نديده بودم. بيشتر از چيزي كه بشه  اوه، آره. پدر واالمقامم راجع به كوه«

  »گفت اونا رو دوست دارم.
  »اما همين االن گفتي ازشون بدت ميياد.«براي او قيافه گرفت: برن

  »چرا نميشه هر دو تاش باشه؟«ميرا دست دراز كرد تا بيني او را نيشگون بگيرد.
  »چون اونا با هم فرق دارن، مثل شب و روز يا يخ و آتش«او اصرار كرد:

نفرت هم ميتونن با هم باشن. كوهستان يا اگه يخ بتونه بسوزه، اونوقت عشق و «جوجن با صداي موقر خود گفت:
  »باتالق فرقي نداره، زمين يكيه.

  »يكيه، اما زيادي چين و چروك داره«خواهرش موافقت كرد:
يافتند كه  هاي تنگ كوهستاني مرتفع به ندرت به سمت شمال و جنوب امتداد داشتند، بنابراين آنها اغلب درمي دره

اند، بازگردند. برن به ريدها يادآوري  شدند راهي را كه رفتهه و گاهي اوقات ناچار ميمسافت زيادي را در جهت اشتباه رفت
خواست كالغ سه چشم را پيدا كند تا پرواز او مي» تونستيم به ديوار برسيم.رفتيم، تا االن مياگه از جاده شاهي مي«كرد:

پنجاه بار گفته است، چرا كه ميرا با تكرار كردن كلماتش، آورد، مثل اين بود كه  را ياد بگيرد.اگر يك بار آن را به زبان مي
  كرد. او را تمسخر مي

                                           

1- WhiteHarbor 

2- Last Hearth 
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ها كمبود  آنها پايين تپه»مونديم.رفتيم گرسنه هم نمياگه از جاده شاهي مي«سپس برن شروع به گفتن اين كرد كه:
گرفت. برن  ها ماهي مي ر رودخانهگيرش د قورباغه شاخه غذا نداشتند. ميرا شكارچي خوبي بود و بهتر از آن با نيزه سه

كرد و با يك  كرد، روشي كه با آن نيزه را به سمت پايين پرتاب ميدوست داشت او را تماشا كند. سرعت او را تحسين مي
آورد. و آنها سامر را داشتند كه به خوبي به جايشان  آال كه در انتهاي آن در حال جنبيدن بود، آن را باال مي ماهي قزل

كه  گشت، درحاليشد، اما هميشه قبل از سپيده برميها با غروب خورشيد ناپديد مي كرد. دايروولف بيشتر شب يشكار م
  هايش داشت، يك سنجاب يا خرگوش صحرايي.اغلب چيزي بين آرواره

رگاه كه تر بود. ميرا هنوز ه تر بودند و يخ بيشتري داشتند و شكار كمياب ها كوچك اما اينجا در كوهستان، رودخانه
ها حتي سامر هم شكاري پيدا  تر شده بود و بعضي از شب گرفت، اما اين كار سختكرد و ماهي ميتوانست شكار مي مي
  رفتند.هاي خالي به خواب مي كرد. آنها اغلب با شكمنمي

حن خاص خود ها باقي مانده بود. او با ل اما جوجن همچنان سرسختانه روي تصميم خود مبني بر دوري كامل از جاده
هر جا جاده باشه، مسافر هم هست. و مسافرها چشم ديدن و دهن براي گفتن داستان يه پسر فلج، غولش و گرگي «گفت:

آنها تقالكنان از  نيبنابراتوانست به اندازه جوجن سرسخت باشد،  هيچ كس نمي» كه كنارشون حركت ميكنه رو دارن.
  كردند.باالتر و اندكي به سمت شمال حركت ميشدند و هر روز كمي  ميان طبيعت وحشي رد مي

بار در چنان طوفان سهمگيني از برف و بوران اسير شدند كه حتي هودور  باد بود و يك بعضي از روزها باراني و بعضي پر
رسيد كه گويي آنها تنها موجودات زنده در تمام جهان كشيد. معموالً در روزهاي صاف به نظر ميهم از ترس نعره مي

كسي اين باالها « زدند، پرسيد  بار زماني كه در بين راهشان يك سنگ به بزرگي وينترفل را دور مي ستند. ميرا ريد يكه
  كنه؟زندگي نمي

شاهي هستن، اما موقع تابستون گوسفنداشون رو تو  اي هستن. آمبرها بيشتر شرق جاده يه عده«برن به او گفت:
ها  در پشت ما تو تپه 3ها هستن. هاركلي 2و غرب كوهستان در امتداد خليج يخ زدهت1ها چرونن. وولزارهاي مرتفع مي علف

                                           

1- Wull 

2- Bay of Ice– خليجي در شمال غرب وستروس كه ديوار تا ساحل آن امتداد يافته و جزيره خرس در آن واقع شده است 

3- Harclay 
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مادرِ مادرِ پدرش يك فلينت از » اين باال تو جاهاي مرتفع هستن. 4ها و حتي بعضي از فلينت 3ها ، نوري2ها ، ليدل1ها و نات
شد او قبل از برن است كه باعث مي اهالي كوهستان بود. يك بار ننه پير گفته بود كه اين ميراث آن زن در خون

هاي سال قبل از اينكه برن به دنيا بيايد مرده بود، حتي قبل از اينكه  سقوطش احمقانه از هر چيزي باال برود. اما او سال
  پدرش به دنيا بيايد.

  »ها همراه پدر تو جنگ نبود؟ وول؟ جوجن، يكي از وول«ميرا گفت: 

سطل «برن گفت: » ميگفتن5"سطل"ها بهش  تئو وول. اون موقع«كشيد.ميجوجن به خاطر صعود به سختي نفس 
بار براي صحبت و  اي آبي با حاشيه چهار خونه سفيد و خاكستري. لرد وول يه اي در زمينهنشان اونا بود. سه سطل قهوه

لرد واقعي نبود. خب  ها رو داشت. فكر كنم اون اعالم وفاداري به پدرم به وينترفل اومده بود و روي سپرش نشان سطل
گفتيم اما گفتند، و نات، نوري و ليدل همهمين طور بودن. ما تو وينترفل بهشون لرد ميبهش فقط وول مي اونابود اما 

  »مردم خودشون نه.
  »آيا فكر ميكنين اين مردم كوهستان ميدونن كه ما اينجاييم؟«جوجن ريد براي اينكه نفسي تازه كند، ايستاد.

تر  كنند، نه با چشمان خودش بلكه با چشمان تيزتر سامر كه كمبرن آنها را ديده بود كه تماشا مي» نندواونها مي«
  »هاشونو بدزديم، كاري به كار ما ندارن. اونا تا زماني كه سعي نكنيم بزها و اسب«داد.چيزي را از دست مي

مواجه شدند، وقتي كه موج ناگهاني باراني  بسيار سرد بار با مردم كوهستان  آنها هم اين كار را نكردند. آنها فقط يك
هاي  عمق پشت شاخه باعث شده بود تا به دنبال سرپناهي بگردند. سامر آن سرپناه را برايشان يافته بود، يك غار كم

 سبز يك درخت سنتينل بلند كه از طريق بو كشيدن يافته بود. اما وقتي كه هودور قوز كرده زير برآمدگي-خاكستري
بيايد داخل و «سنگي رفت، برن تابش نارنجي آتش را در جلوتر ديد و فهميد كه آنها تنها نيستند. مردي فرياد زد. 

  »خودتونو گرم كنين. اينجا به اندازه كافي سنگ هست كه نذاره بارون خيسمون كنه.

                                           

1- Knott 

2- Liddle 

3- Norreys 

4- Flints 

5- Buckets 
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اما هرگز نامش را نگفت و نام  اي از آبجو مشك همراهش را تعارف كرد، پز و جرعه او به آنها كلوچه جو، سوسيس نيم
اي كه با آن شنل پوست سنجابش را محكم كرده بود، از  كرد كه او يك ليدل باشد. گيرهآنها را هم نپرسيد. برن فكر مي

ها شكل ميوه كاج را در نيمه سفيد سپرهاي سبز و سفيد  طال و برنز و به شكل ميوه درخت كاج ساخته شده بود، و ليدل
  ند.كردخود حك مي

  »ديوار از اينجا خيلي دوره؟«در همان حال كه منتظر تمام شدن باران بودند، برن از او پرسيد:
براي اونا كه بال ندارن راه «البته اگر او يك ليدل بود. » اگه مثل كالغ پرواز كني، خيلي دور نيست.«آن ليدل گفت: 

  »دورتره
  »اگه... شرط ميبندم ما ميتونستيم اونجا باشيم«برن شروع كرد:

  ميرا همزمان با او تمام كرد.» شاهي ميرفتيم اگه از جاده«
وقتيكه يه استارك تو وينترفل بود، يك دوشيزه «ليدل چاقويي بيرون آورد و شروع به تراشيدن يك قطعه چوب كرد. 

كلي آتيش،  تونستنتونست با لباس روز تولدش تو جاده شاهي راه بره وبازم كسي بهش تعرض نكنه. مسافرها مي مي
ها  پاها تو جنگل گرگ ها پيدا كنن. اما االن شبا سردتر و درها بسته شده. هشت ها و قلعه نون و نمك توي مسافرخونه

  »گردن.ها مي شاهي دنبال غريبه هستند و مردان پوست كنده سواره تو جاده
  »مردان پوست كنده؟«ريدها نگاهي رد و بدل كردند. جوجن گفت:

ومزاده، اون مرده بود، اما نه حاال. و يكي شنيده كه نقره خوبي براي پوست گرگ و شايدم طال براي آره، پسراي حر«
ها، به برن نگاه كرد و سامر كه كنار او  او در حين گفتن اين» هاي متحرك به خصوص ميدن. خبرهايي از بعضي مرده

ه من بخوام برم. خرس پير نگهبانارو به جنگل همين طور ديوار. اونجا جايي نيست ك«درازكشيده بود.مرد ادامه داد:
هاي سياه،  بالهاش بودند كه به ندرت پيامي داشتند. مادرم عادت داشت بگه  اشباح برد و تنها چيزي كه برگشت، زاغ

او با تكه چوبي آتش را كمي جابجا كرد. » تره. ها بدون خبري ميان،اين به نظرم حتي سياه اما وقتي پرندهخبرهاي سياه.
 به وتخت تاجي بازي براهم  جوون گرگوقتي يه استارك تو وينترفل بود، وضع فرق ميكرد. اما گرگ پير مرد و «

  »و تنها چيزي كه براي ما مونده اشباحه رفته جنوب
  »گردندگرگ ها دوباره برمي«جوجن با لحني رسميگفت: 
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  »و از كجا اينو ميدوني پسر؟«
  »من خوابش رو ديدم«

شبا من خواب مادرمو ميبينم كه نه سال پيش دفنش كردم، اما وقتي بيدار ميشم، اون پيشمون  بعضي«مرد گفت: 
  »برنگشته

  »رويا داريم تا رويا،سرورم«
  »هودور«هودور گفت: 

خواهد  رسيد تنها سامر مي ها شب را در كنار هم گذراندند، چون باران تا بعد از تاريكي فروكش نكرد و به نظر مي آن
سوز تبديل شد، برن به او اجازه داد كه برود. دايروولف مثل  كند. وقتي كه آتش سوخت و به زغال نيم غار را ترك

اي نقاشي كرده و  هاي نقره خواند. نور ماه جنگل خيس را با سايه كرد و شب او فرامي ها خيسي را احساس نمي انسان
ها پرواز  كشيدند و در سكوت بين كاجتاريكي هو ميهاي خاكستري را به رنگ سفيد درآورده بود. جغدها در ميان  قله
هايش را بست و خود را به روياي  كردند. برن چشم پريده در ميان كوهستان حركت مي بزهاي رنگ كه درحاليكردند، مي

  گرگ سپرد، به بوها و صداهاي نيمه شب. 
او يك سوسيس و يك دوجين كلوچه جو وقتي كه صبح روز بعد بيدار شدند، آتش خاموش شده و ليدل رفته بود. اما 

ها دانه كاج و در  كه در پارچه سبز و سفيدي مرتب و تميز پيچيده شده بود، برايشان باقي گذاشت. در بعضي از كلوچه
دانست كدام نوع را بيشتر دوست دارد. او به  توت بود. برن از هر كدام يكي خورده بود و هنوز نمي بعضي ديگر شاه

فرستاد و در مقابل هر ها مي و سپس او به دنبال ليدل وزي دوباره يه استارك در وينترفل خواهد بوديه ر خودش گفت،
  داد.  مغز ميوه و توت صد برابر به آنها پس مي

كرد. برن  تر بود.در هنگام ظهر نور خورشيد از ميان ابرها نفوذ مي كردند، كمي آسان آن روز كوره راهي كه دنبال مي
هاي  هاي نرم قدم شت هودور نشسته بود و تقريباً خوشحال و راضي بود. او يك بار چرت زد، با تكاندر سبدش روي پ

ي  كرد، به خواب رفت. ميرا با لمس آهسته هنگام راه رفتن زمزمه مي گاه كهي آرامي نجواهاپادوي بزرگ اصطبل و 
  »نگاه كن، يه عقاب«كرد،گفت:  اشاره ميگيرش به آسمان  كه با نيزه قورباغه بازويش او را بيدار كرد ودرحالي
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روي باد شناور باشد..  انگاركهحركت بود، هاي خاكستري رنگش گسترده و بي برن سرش را بلند كرد و آن را ديد، بال
خواست بداند كه پرواز بر فراز دنيا  رفت، آن را با چشمانش تعقيب كرد، ميوار باالتر مي همان طوركه در مسيري دايره

. او سعي كرد به درون عقاب نفوذ كند، تا بدن حتي از باال رفتن هم بهترهزحمت چه حسي دارد.  ين آسان و بيچن اين
كننده خود را ترك كند و به سمت آسمان خيز بردارد تا به آن ملحق شود، همان طور كه با سامر يكي  فلج و كسل

. او تالش كرد و تالش كرد تا اينكه عقاب در غبار طاليي نمتونستند اين كارو بكنند. منم بايد بتو ها مي بين سبزشد.  مي
  »اون رفت«رنگ غروب ناپديد شد. با نااميدي گفت: 

  »كنندما بازم عقاب ميبينيم. اونها اين باال زندگي مي «ميرا گفت: 
  »گمون كنم همينطوره«

  »هودور«هودور گفت: 
  »هودور«برن موافقت كرد: 

  »فكر كنم هودور وقتي اسمشو ميگي خوشش مياد«زد گفت:  يجوجن كه به يك ميوه كاج لگد م
ي پير هودور اسم واقعي اون نيست. اين فقط يك كلمه هست كه ميگه. اسم واقعي او والدره، ننه«برن توضيح داد: 

 فكر«كرد. صحبت راجع به ننه پير او را غمگين مي» به من گفت. اون مادربزرگ مادربزرگش يا چيزي شبيه اين بود.
 ادي بهكرد، آنها جنازه او را در وينترفل نديده بودند. حاال كه دوباره به آن فكر مي» ميكني مردان آهن اونو كشتند؟

وقت به هيچكسي آزار نرسوند، حتي به تئون. اون فقط داستان  اون هيچ«اي را ديده باشد. آورد كه هيچ زن مرده نمي
  »ميزنه؟ ميگفت. تئون به آدمي مثل اون آسيب نميزنه،

  »تونند بعضي از مردم به ديگران آسيب ميرسونند، فقط بخاطر اينكه مي«جوجن گفت: 
گيرش  او نيزه قورباغه» ها از مردان آهن بودن و اين تئون نبود كه تو وينترفل كشتار كرد. خيلي از جنازه«ميرا گفت:

گفتنش رو، صداش رو. تا زماني كه اينكارو بكني، هاي ننه پيريادت بمونه. سبك قصه  داستان«را به دست ديگرش داد. 
  »بخشي از اون توي وجودت زنده ميمونه.

روي پر پيچ و خمي را از  آنها براي مدتي طوالني بدون صحبت صعود كردند. راه مال» يادم ميمونه«او قول داد: 
هاي اطراف آنها، چنگ  به شيب دامنههاي سرباز بته مانند  كردند. كاج ميان تنگه مرتفع مابين دو قله سنگي دنبال مي
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يخي يك رودخانه را در جايي كه از يك دامنه كوه پايين  تأللؤتوانست  اي دور در جلو، برن ميزده بودند. در فاصله
هاي كاج زير پاي هودور  ريخت، ببيند. او خودش را در حالي يافت كه به تنفس جوجن و صداي خرد شدن سوزن مي

  »شما هيچ داستاني بلدين؟«ها پرسيد:  از ريد قدمهم يب. او داد يمگوش 
  »اوه يه چنتايي«ميرا با خنده گفت:
  »يه چنتايي«برادرش تأييد كرد:

  »هودور«گفت: كنان زمزمههودور 
هارو دوست  شما ميتونين همينكه داريم راه ميريم يكي تعريف كنيد. هودور و من داستانهاي شواليه«برن گفت:

  »داريم
  »اي تو نك نيست. چ شواليههي«جوجن گفت: 

  »هاي اوناست هاپر از جنازه باالي آب . هرچند باتالق«خواهرش تصحيح كرد: 
ها، تمام جنگجوهاي مغروري كه سوداي فتح  ها و باقي احمق ها و مردان آهن، فري درسته، اَندل«جوجن گفت:

ه وارد نك شدند، اما برنگشتن. و دير يا زود واتر رو داشتند. هيچكدوم از اونها نتونستند پيداش كنن. اونا سوار گري
  »كنند و بخاطر وزن اون همه فوالد پايين كشيده ميشن و تو زره خودشون غرق ميشن. ها گير مي اشتباهاً توي باتالق

  شده در زير آب برن را به لرزه انداخت،اما اعتراضي نكرد. او لرزيدن را دوست داشت. هاي غرق فكر شواليه

. احتماالً  اون مردي 1"شواليه درخت خندان"گفتند شواليه وجود داشت. تو سال بهار دروغين، بهش مي يه«ميرا گفت:

  »گم.بوده، اون شواليه رو مي 2"اهالي مرداب"از 
يا شايدم نبوده، من مطمئنم شاهزاده برن اين داستان رو «هايي سبز پوشيده شده بود. صورت جوجن با تكه سايه

  »صدها بار شنيده.

                                           

1- Knight of the Laughing Tree 

2- crannogman– ها  اي كم عمق. اما اينجا بيشتر منظور خشكي محصور در ميان باتالق شود: مردم جزيره محصور ميان آب درياچه معني تحت و الفظي آن مي
  هاست. به ناچار از اين معادل استفاده شده و مرداب
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كرد كه  نه نشنيدم. اگه هم شنيده باشم مهم نيست. بعضي وقتا ننه پير يك داستان رو برامون تعريف مي«ن گفت:بر
قبالً هم گفته بود،اما اگه داستان خوبي بود براي ما اهميتي نداشت.اون قبالً ميگفت داستانهاي قديمي مثل دوستان 

  »يد.اند، شما بايد هر چند وقت يه بار اونا رو ببين قديمي
گيرش از سر رفت و يك شاخه مزاحم را با نيزه قورباغه سپرش روي پشتش بود راه مي كه درحاليميرا » درسته«

خواهد داستان را بازگو كند، شروع به تعريف كرد او در نهايت نميزد. دقيقاً زماني كه برن فكر مي راهش كنار مي
. اون مثل همه اهالي مرداب قد و قواره كوچيكي داشت، اما كردهزماني يه پسر بچه كنجكاو تو نك زندگي مي«كرد.

همين طور شجاع، باهوش و قوي هم بود. او با شكار كردن و ماهيگيري و باال رفتن از درختها رشد كرد و تمام 
  »جادوهاي مردم منو ياد گرفت.

  »ديد؟ روياي سبز مياون هم مثل جوجن «وقت اين داستان را نشنيده است. برن تقريباً مطمئن بود كه هيچ
نه. اما اون ميتونست تنها با زمزمه چند كلمه، زير گل نفس بكشه، روي برگها بدوه، خاك و آب رو به هم «ميرا گفت:

  »ها رو غيب و ظاهر كنه. تبديل كنه. ميتونست با درختها حرف بزنه، كلمات رو به هم ببافه و قلعه
  ». اون كي شواليه درخت رو به رو ميشه؟كاش منم ميتونستم«باري گفت: برن با لحن حسرت

  »به خصوص ساكت باشه.زود، اگه يه شاهزاده «ميرا چهره در هم كرد:
  »من فقط سوال كردم«

ها رو ميدونست، اما بيشتر ميخواست. همونطور كه ميدوني مردم ما به ندرت  اون پسر جادوي مرداب«او ادامه داد:
ها به نظر غيرعادي مياد.  مردم كوچكي هستيم و راه و روش ما براي بعضي هاي خيلي دور از خونه ميرن، ما مسافرت

ها جسورتر بود و يه روز وقتي كه به سن بلوغ بنابراين مردم بزرگ هميشه با ما مهربون نبودن. اما اين پسر از خيلي
  »ها بره رسيد، تصميم گرفت كه جزيره رو ترك كنه و به ديدن جزيره چهره

  »ها رو نديده، اونجا جاييه كه مردم سبز زندگي ميكنن. هيچ كسي تا حاال جزيره چهره«برن اعتراض كرد:
اونم قصد پيدا كردن مردم سبز رو داشت. بنابراين اون مثل من يه پيراهن كه با پولكهاي برنزي دوخته شده بود، «

كوچيك از جنس پوست پوشيد و مثل من يك سپر چرمي و نيزه سه شاخه برداشت و گرين فورك رو با يه قايق 
  »حيوانات به سمت پايين پارو زد.



 

  451 

 

  برن شمشيرهايورش    فصل بيست و چهارم 

برن چشمانش را بست و سعي كرد كه مرد را در قايق كوچكش ببيند در تصور او مرد اهل مرداب شبيه جوجن بود، 
  تر و با لباسي مثل ميرا. فقط پيرتر و قوي

به ترايدنت رسيد، از رودخونه بيرون ها نتونن بهش حمله كنن و وقتي  اون موقع شب از زير دوقلوها گذشت تا فري«
اومد و قايقش رو روي سرش گذاشت و شروع به حركت كرد. روزهاي زيادي طول كشيد اما در آخر به چشم خدايان 

  »ها كرد. رسيد و قايقش رو توي درياچه انداخت و شروع به پارو زدن به سمت جزيره چهره
  »مردم سبز رو هم ديد؟«

ها رو  ايه و قرار نيست كه من اونو تعريف كنم. شاهزاده من داستان شواليه داستان ديگهبله، اما اون «ميرا گفت:
  »خواسته بودن.

  »داستان مردم سبز هم خوبه.«
ها  در تمام طول زمستان مرد اهل مرداب تو جزيره چهره«اما چيز بيشتري از آنها نگفت:» درسته.«او موافقت كرد: 

اون شنيد كه دنياي وحشي اونو صدا ميزنه و فهميد كه وقتش رسيده كه جزيره رو ترك موند، اما وقتي كه بهار اومد، 
كنه. قايق كوچيكش رو دقيقا همونجا كه رها كرده بود پيدا كرد، بنابراين خداحافظياش رو كرد و به سمت ساحل پارو 

شته رو كنار درياچه ديد. هر چي به ساحل اي برافراهاي قلعه اي دور برج زد. اون پارو زد و پارو زد تا باالخره در فاصله
  »ها هم بيشتر ميشد تا زمانيكه فهميد اين حتماً بايد بزرگترين قلعه دنيا باشه. تر ميشد، ارتفاع برج نزديك

  »بود. هال هرن، اونجا هال هرن«برن بالدرنگ فهميد:
و پرچمهايي تابناك و روشن بود كه با واقعاً؟ در زير ديوارهاي قلعه چادرهايي از رنگهاي مختلف «ميرا لبخند زد:

هاي جنگي را ديد. اون بوي گوشت كباب شده رو حس  پوش سوار بر اسب هايي زره خوردند، و شواليهوزش باد تكون مي
شد و قهرمانان از تمام سرزمين براي  ها رو شنيد. يه مسابقه بزرگ داشت شروع مي كرد و صداي خنده و شيپور جارچي

ها اومده بودن تا به ودن. شخص پادشاه به همراه پسرش يعني شاهزاده اژدها اونجا بود.شمشير سفيدمسابقه اومده ب
برادر جديدي كه به اونها پيوسته بود، خوش آمد بگن. لرد طوفان و لرد رز هم بودن. شير بزرگ صخره با پادشاه 

هاش مثل بقيه اونجا بودند. مرد اهل  رها و شواليهدا اختالف پيدا كرده بود و دور مونده بود، اما تعداد زيادي از پرچم



 

  452 

 

  برن شمشيرهايورش    فصل بيست و چهارم 

مرداب هيچوقت همچين نمايش باشكوهي نديده بود و ميدونست كه احتماالً هرگز دوباره نخواهد ديد. بخشي از 
  »خواست كه جزئي از مسابقه باشه.وجودش هيچ چيزي رو بيشتر از اين نمي

بود، تمام رويايش اين بود كه يك شواليه باشد. اما اين  شناخت. وقتي كه كوچكبرن آن احساس را به خوبي مي
  قبل از آن بود كه سقوط كند و پاهايش را از دست بدهد.  مسئله

وقت شروع مسابقه، دختر حاكم قلعه بزرگ به عنوان ملكه عشق و زيبايي تاجگذاري كرد. پنج قهرمان براي دفاع «
  »هاي سفيد گاردشاه بود. و عموي مشهورش كه يكي از شواليه هال رنهاز تاج او سوگند خورده بودند، چهار برادرش از 

  »اون يه دوشيزه زيبا بود؟«
تري هم بودن. يكيشون همسر شاهزاده  هاي زيبا آره بود. اما زن«پريد،گفت: كه از روي يك سنگ مي ميرا درحالي

ها از اونها درخواست هديه  همه شواليهاژدها بود كه يك دوجين بانو براي همنشيني و مالزمت با خودش آورده بود. 
  »هاشون گره بزنن. ميكردن تا به نيزه

اينكه قرار نيست به يكي از اون داستاناي عاشقانه تبديل بشه، نه؟ هودور خيلي اين داستانا رو «برن با شك پرسيد:
  »دوست نداره.

  »هودور«هودور به نشانه موافقت گفت:
  »ها با هيوالها ميجنگن. ش شواليهاون داستانايي رو دوست داره كه تو«
ها هيوال هستن، برن. مرد كوچيك اهل مرداب ميون ميدان قدم زد و از روز گرم بهاري  بعضي وقتها همون شواليه«

لذت برد و به كسي هم آزاري نرسوند تا زمانيكه در پيش آن سه مالزم نشست. هيچكدوم از اونها بيشتر از پونزده سال 
و اون حق  بود خودشون مال ايدن نيا اونا، نگاه ازينحال هيكل هر سه تاي اونها بزرگتر از اون بود. نداشتند، اما با ا

خور بودن فحش و ناسزا نثارش  اش رو قاپيدند و اونو به زمين كوبيدند و به خاطر قورباغه نداشت كه اونجا باشه. نيزه
  »كردن.

  در فري كوچك ممكن بود انجام دهد.اين شبيه به كاري بود كه وال»اونا والدرها نبودن؟«
هيچكدوم اسمشون رو نگفتن، اما صورت اونها رو به خاطر سپرد تا بعداً بتونه ازشون انتقام بگيره. هر بار كه «

پيچيد، بهش لگد ميزدن. اما بعدش صداي زدند و وقتيكه روي زمين به خودش مي ميخواست بلند بشه اونو به زمين مي
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اين ماده گرگ بود كه فرياد  اوني كه داريد بهش لگد ميزنيد، يكي از مردان پدر منه.گفت: فريادي شنيدند كه مي
  »ميكشيد.

  »گرگ چهار پا يا دو پا؟«
ها رفت و پراكنده شون كرد. مرد اهل مرداب كبود و  دو پا، ماده گرگ با يه شمشير مسابقه ميون مالزم«ميرا گفت:

ستراحت خودش برد تا زخماش رو تميز كنه و اونا رو با پارچه كتان ببنده. اونجا خوني شده بود، بنابراين اونو به محل ا
گله برادرهاش رو ديد، گرگ وحشي كه سردسته اونا بود، گرگ ساكت كنارش بود و توله گرگي كه بين چهارتا از همه 

  »تر بود. جوون
و ماده گرگ اصرار كرد تا مرد جوان شد جشني به مناسبت شروع مسابقه برگزار مي هال هرناون روز غروب توي «

زاده بود و مثل هر مردي حق داشت پشت نميكت يه جايي داشته باشه، اين  به اين ضيافت ملحق بشه، اون يه اشراف
ماده گرگ كسي نبود كه به راحتي بشه درخواستش رو رد كرد، بنابراين اون اجازه داد تا توله گرگ لباسي مناسب جشن 

  »ه، و به سمت قلعه راه افتادند.شاهي براش پيدا كن
ها،  ماهورها، گوزن هاي قسم خورده اونا، اهالي تپه ها، تعداد زيادي از شواليه به همراه گرگ 1اون زير سقف هرن«

خورد و نوشيد. شاهزاده اژدها آوازي خوند. آواز چنان غمگين بود كه ماده گرگ به فن فن افتاد، اما  2ها ها و مرمن خرس
برادر كوچيكش بابت گريه كردن سر به سرش گذاشت اون شراب رو روي سر برادرش ريخت. يك برادر سياه  وقتي كه

 "ها ها و بوسه جمجمه"ها براي پيوستن به نگهباني شب دعوت كرد. لرد طوفان شواليه  پوش صحبت كرد، و از شواليه
اي با چشماي بنفشِ خندان ديد كه با يكي از  پا كرد. مرد اهل مرداب دوشيزه را در رقابت نوشيدن شراب مست و كله

ها و آخر از همه با گرگ ساكت رقصيد... البته فقط بعد از اينكه گرگ وحشي به  سفيدها، يه مار سرخ، لرد شيردال شمشير
  »تونست نميكتش رو ترك كنه، با اون دوشيزه صحبت كرد. جاي برادري كه اونقدر خجالتي بود كه نمي

                                           

1- Haren يكي از پادشاهان خاندان هوئر از مردان جزاير آهن كه قلعه هرنهال را بنا نهاد  
2- mermen– پري دريايي مذكر. در فارسي معادلي براي آن پيدا نكرديم 
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ذرونيا مرد كوچك اهل مرداب سه مالزمي كه به او حمله كرده را ديد. يكي به شواليه پيچ فورك در بين اين خوشگ«
كرد، اش داشت را همراهي مياي كه دو برج روي شنل زرهخدمت ميكرد، يكي به شواليه جوجه تيغي و آخري شواليه

  »اين نشوني بود كه تمام اهالي مرداب خيلي خوب ميشناختند.
  »1هاي گذرگاه ا، فريه فري«برن گفت:

من  ماده گرگ هم اونا رو ديد و به برادراش نشون داد. توله گرگ پيشنهاد داد:» مثل همين حاال«او موافقت كرد:
مرد كوچيك اهل مرداب ازش تشكر كرد، اما جوابي  تونم برات يه اسب و زرهي كه احتماالً اندازت باشه، پيدا كنم. مي

تر بود، اما به همون اندازه غرور داشت. اون  تپيد. مرد اهل مرداب از همه كوچكمينداد. قلبش از اضطراب به شدت 
شواليه نبود، نه بيشتر از هيچكدوم از مردمش. ما بيشتر توي قايق ميشينيم تا روي اسب، و دستامون براي پارو زدن 

از خودش يه احمق بسازه و باعث  ساخته شده نه نيزه گرفتن. همونقدر كه آرزو داشت انتقامش رو بگيره، ميترسيد كه
شرمندگي مردمش بشه. گرگ ساكت يه جايي تو چادرش براي شب به اون تعارف كرد، اما اون قبل از اينكه بخوابه 

بود، نگاه كرد و به درگاه خدايان ها مي كنار ساحل درياچه زانو زد و به اون سمت آب، جاييكه احتماالً بايد جزيره چهره
  »دعا كرد.قديم شمال و نك 

  »وقت اين داستان رو از پدرت نشنيدي؟ تو هيچ«جوجن پرسيد:
  »كرد، ادامه بده ميرا، نميتوني اينجا ولش كني.ها رو تعريف مي اين ننه پير بود كه قصه«

  »هودور هودور هودور هودور«و بعد از آن » هودور«هودور هم احتماالً احساس مشابهي داشت، او گفت:
  »ميخواي باقيش رو بشنوي... خوب، اگه«ميرا گفت:

  »آره، تعريف كن.«
ريزي شده بود، همين طور يه مبارزه تن به تن بزرگ هفت نفره،  براي پنج روز مسابقه با نيزه برنامه«ميرا گفت: 

  »ها... تيراندازي و پرتاب تبر، اسب سواري و مسابقه خواننده
  »اونا مهم نيستن، راجع به مسابقه با نيزه بگو«خورد، گفت:صبري تكان مي كه در سبدش با بي برن درحالي

                                           

1- Crossing 
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هر چي شاهزاده دستور بدن. دختر فرمانرواي قلعه ملكه عشق و زيبايي بود، به همراه چهار برادر و يه عمو كه براي «
ها مدت خيلي كمي  تو همون روز اول شكست خوردند. برنده هال هرندفاع از اون حاضر بودند، اما همه چهار پسر 

خوردند، اينطوري بود كه انتهاي روز اول شواليه جوجه  عنوان قهرمان رو نگه ميداشتند، تا اينكه به نوبت شكست مي
ها  برندهاي با نشان دو برج نيز جزو  تيغي بين قهرمانا صاحب مقام شد، و تو صبح روز دوم شواليه پيچ فورك و شواليه

  »بودند، اما اواخر عصر روز دوم موقعي كه سايه ها دراز شدند، يه شواليه مرموز تو ميدون نبرد ظاهر شد.
هاي  خودهايي كه صورت شدند، با كالههاي مرموز معموالً در مسابقات ظاهر مي برن عاقالنه سري تكان داد. شواليه

يا نشاني عجيب و ناشناس روي آن حك شده بود. بعضي مواقع آنها كرد و سپرهايي كه نشاني نداشت آنها را پنهان مي
ها پيروز شد، بنابراين  بار شواليه اژدها يك مسابقه را با نام شواليه اشك هاي مشهوري در لباس مبدل بودند. يك قهرمان

تان دلير دو بار زره گذاري كند. و باريس او توانست خواهرش را به جاي معشوقه شاه به عنوان ملكه عشق و زيبايي نام
  يك شواليه مرموز را پوشيد،او بار اول تنها ده سال داشت.

  »شرط ميبندم كه اون مرد كوچيك اهل مرداب بود.«
قواره ساخته شده از تكه  هيچكس نميدونست، اما شواليه مرموز قد و قامت كوتاهي داشت و يه زره بي«ميرا گفت:

روي سپرش يه درخت قلب جنگل خدايان بود، يه درخت رودبند سفيد با صورت هاي مختلف را پوشيده بود. نشان  پاره
  »خندان سرخ رنگ.

هاي ننه پير، محافظان پوست سبز تيره و به  در قصه» شايد اون اهل جزيره چهره ها بود، اون سبز بود؟«برن گفت:
تواند چگونه شواليه مرموز با شاخ ميتوانست تصور كند كه  جاي مو، برگ داشتند. برخي نيز شاخ داشتند. اما برن نمي

  »شرط ميبندم خدايان قديم اونو فرستاده بودن.«خود بر سر كند.  كاله
تاخت. جاييكه پنج قهرمان  1ها اش رو فرود آورد و به سمت انتهاي نردهشايد. شواليه مرموز جلوي پادشاه نيزه«
  »ون به مبارزه طلبيد رو ميشناسي.اي كه اهاي خودشون رو برپا كرده بودن. تو سه شواليه خيمه
برن به اندازه كافي قصه شنيده بود تا بفهمد. » شواليه جوجه تيغي، شواليه پيچ فورك و شواليه برجهاي دوقلو«

  »بهتون گفته بودم كه اون مرد كوچيك اهل مرداب بود.«

                                           

 تازند. اي است كه مابين دو دوئل كننده قرار ميگيرد و دو مبارز در امتداد آن به هم مي منظور نرده -1
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اول از همه شكست خورد، بعد  هركي كه بود، خدايان قديم به بازوهاي اون قدرت داده بودن. شواليه جوجه تيغي«
شواليه پيچ فورك و آخرسر هم شواليه دو برج. مردم هيچكدوم از اونها رو چندان دوست نداشتن، بنابراين با شور 

رو تشويق كردن، اين اسمي بود كه خيلي زود قهرمان جديد رو باهاش صدا ميزدن،  "شواليه درخت خندان"هيجانزياد
دنبال اسب و زره براي پرداخت بهاي باخت خود بودند، شواليه درخت خندان با صداي وقتي كه حريفان شكست خورده 

هاي  وقتيكه شواليه "به مالزماتون شرافت ياد بديد، اين به جاي بهاي باخت كافيه."بلند از بين كالهخودش گفت:
هاي مرد كوچيك اهل هاشون برگردونده شد و دعاشكست خورده مالزماشون رو به شدت توبيخ كردن، اسبها و زره

  »مرداب اجابت شد... حاال از طرف مردم سبز يا خدايان قديم يا فرزندان جنگل، كي ميتونه بگه؟
بعدش چي شد، شواليه درخت خندان مسابقه رو برد «برن بعد از چند لحظه به اين نتيجه رسيد كه داستان خوبي بود.

  »و با يه شاهدخت ازدواج كرد؟
ها هر كدوم قسم خوردند كه نقاب اونو  ها و بوسه تو قلعه بزرگ لرد طوفان و شواليه جمجمهنه. اون شب «ميرا گفت:

دارن، و خود شاه عالم كرد صورتي كه پشت اون كالهخوده، دوست اون نيست و از مردانش خواست كه با اون برمي
روي صندليش نشست، فقط دو ها تو شيپوراشون دميدن و پادشاه  مبارزه كنن. اما صبح روز بعد موقعي كه جارچي

قهرمان ظاهر شدن، شواليه درخت خندان ناپديد شده بود. پادشاه عصباني شد و حتي پسرش شواليه اژدها رو دنبالش 
فرستاد، اما تنها چيزي كه اونا پيدا كردن، سپر نقاشي شده اون بود كه باالي يه درخت آويزون و رها شده بود. و شواليه 

  »پايان مسابقه رو برد. اژدها كسي بود كه در
اوه. داستان خوبي بود. اما بايد اون سه شواليه بودند كه مرد و اذيت ميكردن، نه «برن مدتي راجع به داستان فكر كرد.

مالزماشون. بعدش مرد كوچيك اهل مرداب ميتونست همه اونها رو بكشه. اون قسمت بهاي باخت احمقانه بود، و 
گذاري  برد. و دوشيزه گرگ رو به عنوان ملكه عشق و زيبايي نامبا شكست همه رقيبا مي شواليه مرموز بايد مسابقه رو

  »كرد.مي
  »انگيزتره. اون ملكه عشق و زيبايي بود، اما اون داستان غم«ميرا گفت: 

وقت برات  وقت اين داستان رو نشنيده بودي؟ عاليجناب پدرت هيچ برن، تو مطمئني كه قبالًهيچ«جوجن پرسيد:
  »يف نكرده بود؟تعر
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هاي بلند به سمت دامنه كوهستان  برن سرش را تكان داد. در آن زمان روز ديگر به انتها رسيده بود، و سايه
ها رو ببينه،  اگه مرد كوچيك اهل مرداب تونست جزيره چهرهها فروبردند.  هاي سياه را در بين كاج خزيدند تا پنجه مي

توانستند  هاي جادويي عجيبي داشتند. شايد آنها مي كردند كه مردم سبز قدرت د ميها تأيي . تمام داستانشايد منم بتونم
اونا مرد كوچيك مرداب رو به او كمك كنند تا دوباره راه برود، حتي او را تبديل به يك شواليه كنند. او با خود فكر كرد،

   فيه.به يه شواليه تبديل كردن، حتي اگه فقط براي يه روز بوده باشه. يه روز كا
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  25فصل 
  داووس

  ويكتاريونمترجم: 
 ليدي ليانا ويرايش و تنظيم: م.م.استارك،

  

  هاي عادي بود. تر از سلول سلول زندان گرم

هاي آهني قديمي به داخل  بيروني، از ميان ميله ي ديوار بله، تاريك بود. سوسوي نور نارنجي رنگ مشعلِ روي تاقچه
اي مثل  طور كه از جزيره ، همان جا نمناك هم بود ي عقبي سلول در تاريكي فرو رفته بود. آن افتاد، ولي همچنان نيمه  مي

چال  اهوقت دور نبود. و همچنين موش، به همان تعداد كه از يك سي رفت؛ جايي كه دريا هيچ  استون انتظار مي دراگون
  تر. رفت، و كمي هم بيش  انتظار مي

استون  ي زير حجم عظيم دراگون هاي سنگ صيقل داده شده توانست از سرما شكايت كند. داالن اما داووس نمي
شوند. نتيجه گرفت كه بايد   تر مي ها گرم تر بروي، داالن هميشه گرم بودند و داووس گاهي شنيده بود كه هر چه پائين

هاي قديمي  كرد، گرم بودند. شايد داستان  ، هر وقت ديوارهاي سلولش را با كف دست لمس مي لعه باشدكامالً زير ق
  شده بود.  هاي جهنم ساخته استون از سنگ حقيقت داشتند و دراگون
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ده بود و داد بدتر ش  هايي كه از زمان جنگ آزارش مي هنگامي كه براي اولين بار او را به اينجا آوردند، بيمار بود. سرفه
زياد دووم  كرد. آلود ترك برداشته بود، و گرماي سلول هم لرزشش را متوقف نمي هاي خون تب هم داشت. لبانش با تاول

  جا توي تاريكي. ميرم، همين زود مي در حال فكر كردن به ياد آورد، نميارم،

كرده بود.  خيلي چيزهاي ديگر اشتباه طور كه در مورد  كرده، همان داووس به زودي فهميد كه در اين مورد اشتباه مي
جوان به او. براي نوشيدنش  1آورد، و نگاه استاد پايلوس  به شكل مبهمي دستان مهربان و صدايي مصمم را به ياد 

شورباي سير داغ، و براي برطرف كردن دردها و لرزشش، شيره خشخاش به او خوراند. خشخاش او را خواب كرد و در 
زد. با توجه به اثر مكش زالو  گونه حدس مي ه زالو خون فاسد را از بدنش خارج كردند. يا او اينهنگام خواب به وسيل

ها ناپديد شدند، و در شوربايش قطعات بزرگ ماهي سفيد   ها قطع و تاول روي بازوهايش بعد از بيداري. خيلي زود سرفه
در زير پايش منهدم شد و او را به  2اني كه بلك بتاطور هويج و پياز. و يك روز فهميد كه نسبت به زم اضافه شد، همين

  تر شده.  رودخانه انداخت، قوي

هاي ستبر و دستان بزرگ و قوي بود. يك  ها درشت و چاق با شانه بان براي مراقبت داشت. يكي از آن او دو زندان
آورد. گاهي   ي جو مي پورهبار براي داووس يك كاسه  پوشيد و روزي يك هاي آهني مي ميخ چرمي با گل 3بريگانتين

بانِ ديگر پيرتر بود، خميده و زردروي  ريخت. زندان كرد و يا اندكي شير در آن مي اوقات با مقداري عسل شيرينش مي
ها با  اي از ستاره اش حلقه ي مخمليِ سفيدي كه بر روي سينه با موهاي چرب نشُسته و پوستي پر چين و چروك. نيم تنه

پوشيد كه مناسب تن او نبود، هم كوتاه بود و هم گشاد. او براي داووس خوراك گوشت و  بود مي نخ طاليي دوخته شده
آورد. مارماهي به حدي سنگين بود كه داوس نتوانست آن را   مارماهي  4بار نيمي از پاي قارچ، آبگوشت ماهي و حتي يك

 چال بود. هرحال غذايي كم ياب براي يك زنداني در سياه در شكمش نگه دارد، ولي به

                                           

1  - Pylos 

2  - Black Betha 

3  - Brigantine - شود. نوعي جليقه كه كل سينه را پوشانده و از پشت با بندهايي بسته مي  
4  - pie 
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شد، هيچ سوراخي به عنوان پنجره در ديوار سنگي ضخيم وجود نداشت.  چال وارد نمي نه نور خورشيد و نه ماه به سياه
دانست كه الل  كردند. گرچه مي هايش بودند. هيچ كدام از آن دو با او صحبت نمي خيص شب و روز زندانبانتنها راه تش

ها حتي اسمشان را هم  شنيد. آن كردند را مي ي خشني كه رد و بدل مي نيستند. گاهي در هنگام تعويض پست چند كلمه
ي زردروي را  ، و خميده»پوره«كوتاه قد قوي را گفتند. بنابراين خودش نامگذاريشان كرده بود. مرد  به او نمي

  زد.  آوردند و تعويض مشعل خارج سلولش عالمت مي  خواند. گذر روزها را از روي غذايي كه برايش مي مي »مارماهي«

هايش هر زمان كه به سلولش  بان شود. داووس با زندان ها مي ي شنيدن صداي انسان يك فرد در تاريكي تنها و تشنه
كردند.  آوردند و چه زماني كه سطل كثافاتش را تعويض مي  كرد، چه زماني كه برايش غذا مي آمدند صحبت مي  مي
پرسيد، به اين اميد كه شايد  ها سوال مي ن دانست كه نسبت به تقاضاي آزادي يا بخشش كر هستند، درعوض از آ مي

پرنسس  1او جوياي حال پسرش دوان» خوبه؟حال شاه «و » چه خبر از جنگ؟«پرسيد  يك روز جوابي بگيرد. مي
ها هنوز تو  كشتي«، »هاي پاييزي شروع نشده؟ هنوز طوفان«و » هوا چطوره؟«شد. پرسيد  شيرين و ساالدور سان 

  »كنند؟ درياي باريك رفت و آمد مي

اي  اخت و لحظهاند  حال گاهي پوره به او نگاهي مي دادند، با اين مهم نبود كه چه سوالي بپرسد، پاسخش را نمي
من براش داد. داووس فكر كرد،  خواهد پاسخي بدهد. مارماهي تا همين حد را هم انجام نمي كرد كه مي داووس فكر مي
. پس از مدتي او به اين نتيجه رسيد كه پوره را خيلي زنه رينه و حرف مي خوره، مي فقط يه سنگم كه مي، يه آدم نيستم

دانست كه او زنده است، و نوعي مهرباني غريب در وجود آن  يد كه حداقل پوره ميرس تر دوست دارد. به نظر مي بيش
بار فكر كرد  قدر زياد بود. يك دهد، به همين خاطر تعدادشان آن ها غذا مي مرد بود. داووس مشكوك بود كه او به موش

  كند، ولي شايد فقط خيال كرده بود.  ها صحبت مي هايش با آن كه زندانبان مثل بچه

دوست نداشت كه به اين دليل فكر كند. لرد  دارند. م مي خوان من بميرم، دارند به يه دليلي زنده نگه نمي فهميده بود،
؛ و در نهايت 1طور پسران سر هوبارد رامبتون استون محبوس بود، همين مدتي در سلول هاي زير دراگون 2گلَس سان

                                           

1  - Devan 

2  - Sunglass  
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 نگريست با خود انديشيد، هاي زندان مي سوي ميله كه به مشعل آني هيزم شده بود. داووس در حالي  فرجام همه توده
ي خودم بميرم. خيلي زودتر، به  دادم كه قايق از كنارم رد بشه، تا روي صخره كردم، يا اجازه مي بايد خودمو غرق مي

  كردم.  ها رو تغذيه مي ها خرچنگ جاي شعله

س احساس كرد نور سرخ غريبي رويش افتاد. از بين كرد، داوو سرانجام يك شب وقتي داشت غذايش را تمام مي
ي سرخش با ياقوت سرخ بزرگ روي گلويش، ايستاده  جا سوسوزنان درميان جامه ها به باال نگاهي انداخت، و زن آن ميله

بود. چشمان سرخ رنگش درخششي به روشنايي نور مشعلي داشت كه او را در بر گرفته بود. داووس با آرامشي كه خود 
  » مليساندر.«كرد، گفت:  اس  نمياحس

ها يا در حياط مالقات كرده و تعارفات  با همان آرامش. انگار كه يكديگر را روي پله» شواليه پياز.«او پاسخ داد: 
  »حالت چطوره؟«كردند.  اي را ردوبدل مي مودبانه

  »بهتر از قبل.«

  »چيزي كم نداري؟«

 »اومدي كه منو بسوزوني؟«را به كناري هل داد و ايستاد.  ظرف غذايش» ها رو كم دارم. شاهم. پسرم. اون«

، اينطور نيست؟ يه جاي تاريك و  جا جاي بديه اين«ها ورانداز كرد.  چشمان قرمز عجيب زن، او را از پشت ميله
اين . «يك دستش را به سمت مشعل روي تاقچه ديوار دراز كرد» تابه. تابه، ماه هم نمي جا نمي متعفن. خورشيد عزيز اين

  »بايد خاموشش كنم؟. 2اي از آرهلور تمام چيزيه كه بين تو و تاريكي قرار ايستاده، شواليه پياز. اين آتيش كوچك، هديه

كه تنها در تاريكي  كرد كه بتواند اين يكي را تاب بياورد. اين فكر نمي» كنم. خواهش مي«آمد.   ها به كنار ميله». نه«
  ها نداشته باشد.  مطلق رها شود و همراهي جز موش

                                                                                                                                   

1  - Rambton  
2  - R`hllor 
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  » پس به نظر مياد كه داري عاشق آتيش ميشي.«هاي زن سرخ نشست.  لبخند ضعيفي بروي لب

  من بهش التماس  نميكنم. نه نميكنم. دستانش باز و بسته شدند. » به اون مشعل نياز دارم«

ه هدف ساخته شديم. كه من شبيه همين مشعلم، سر داووس. ما هر دو ابزار دست آرهلور هستيم. و فقط براي ي«
  »تاريكي رو در عجز نگه داريم. تو به اين باور داري؟

آورد. ولي داووس بيش از اندازه به راست   و چيزي را كه او انتظار داشت به زبان مي  گفت شايد بايد دروغ مي». نه«
  »ي چشمام بهش زندگي دادي.ديدم، وقتي جلو تو مادر تاريكي هستي، من اونو زير استرومزاند«گفتن خو گرفته بود. 

ها  اند كه نور به اون ها فقط وقتي زنده همه ترسيده؟ شجاع باش. سايه ي گذرا اين شواليه پياز شجاع از يه سايه«
اي متولد  هاي پادشاه اونقدر ضعيفه كه من جرات ندارم ديگه چيزي ازشون بردارم تا پسر ديگه زندگي ببخشه، و شعله
هاش هنوز داغه و زبانه  اما با يه مرد ديگه... مردي كه شعله«تر آمد.  مليساندر نزديك» و بكشه.كنم. اين ممكنه پادشاه

تونم لذتي بهت بدم كه  خواي به هدف پادشاهت خدمت كني، يه شب به اقامتگاه من بيا. من مي كشه... اگه واقعاً مي مي
  »تونم... تا حاال تجربه نكرده باشي، و با آتش وجودت مي

خوام، بانوي من. يا از خداي تو. باشه كه  من از تو هيچي نمي«داووس از او فاصله گرفت. » ه وحشت بسازي.ي«... 

  » از من محافظت كنن. "هفت"

هفت پر روي  خوند. و ستاره گلس محافظت نكردن. اون روزي سه بار دعا مي سان 1اونا از گانسر«مليساندر آه كشيد. 
سپرش داشت. ولي وقتي آرهلور اونو گرفت دعاش به فرياد تبديل شد، و اون سوخت. چرا به اين خدايان دروغي 

  »چسبيدي؟

  »پرستيدم. من تمام عمر اونا رو «

                                           

1  - Guncer  
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وقت از  تو هيچ«سرش را با ناراحتي تكان داد. » طور بود. تمام عمرت، داووس دريا رو؟ بگو كه ديروز هم همين«
  »گفتن حقيقت به پادشاه نترسيدي، چرا به خودت دروغ ميگي؟ چشماتو باز كن، جناب شواليه.

  »خواي چيو ببينم؟ مي«

روشن جا دراطرافته. واضحه براي ديدن. شب تاريك و پر از وحشته، روز  كه دنيا چطور درست شده. حقيقت همه اين«
و زيبا و پر از اميد. يكي سياه، و اون يكي سفيد. يخ هست و آتش. عشق و تنفر. تلخ و شيرين. مرد و زن. رنج و لذت. 

  »مرگ و زندگي، متضادها. در هر جا، و جنگ.«يك قدم به سمت داووس برداشت. » زمستان و تابستان. خير و شر.

  » جنگ؟«داووس پرسيد: 

كني  تا، نه يكي، نه صدتا و يا هزارتا. دو تا! فكر مي وتا وجود داره، شواليه پياز. نه هفتجنگ، فقط د«او تصديق كرد: 
ارزش ديگه رو روي يه تخت خالي ديگه بنشونم؟ از زماني كه زمان آغاز شد  من نصف دنيا راه اومدم تا يه پادشاه بي

كه كدوم طرف ايستادند. يك طرف آرهلور،  ها بايد انتخاب كنن ي انسان اين جنگ هم شروع شد و قبل از اتمامش همه
ايستاده، كسي كه نبايد اسمشو به زبون  1هاست. در مقابلش آدر بزرگ ها و سايه خداي روشنايي، قلب آتش، خداي شعله

آورد. ارباب تاريكي، روح يخ، خداي شب و وحشت. انتخاب ما بين براتيون يا لنيستر، بين گريجوي يا استارك نيست. 
هاي زندان قفل كرد. به نظر ياقوت بزرگ  دستان سفيد الغرش را دور ميله» زندگيه، روشنايي يا تاريكي. بين مرگ و

پس به من بگو، سر داووس دريارو و راستش رو بگو... قلب تو با نور «تپيد.  روي گردنش همراه با تابش خود او مي
ها دستش را دراز كرد و سه انگشتش را  از ميان ميله» كشه؟ يا تاريك و سرد و پر از كرمه؟ درخشان آرهلور شعله مي

  » خواست حقيقت داووس را از ميان گوشت و پشم و چرم حس كند. روي سينه داووس گذاشت، انگار مي

  »پر از ترديده.«داووس به كندي گفت: » قلب من،«

                                           

1  - the Great Other   
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هاي تاريكش. اين  ، حتي توي روزه، داووس. شواليه خوب تا آخرين لحظه به حقيقت پايبنده ه ه آ«مليساندر آه كشيد. 
كنن، براي  رو پشت نور مخفي مي فهميدم. خدمتگذاران آدر معموالً قلب تاريكشون خوبه كه به من دروغ نگفتي. من مي

چرا ميخواستي منو «به آرامي از سلول دور شد. » همين آرهلور قدرت تشخيص از پشت دروغ رو به كاهنانش ميده.
  » بكشي؟

  » گم، به شرطي كه بهم بگي كي بهم خيانت كرد؟ ت ميبه«داووس گفت: 

  كرد كه اينطور نباشد.  توانست ساالدور سان باشد، با اين حال با خود دعا مي فقط مي

  » هيچ كس بهت خيانت نكرد شواليه پياز. من نيت تورو تو شعله ها ديدم.«زن سرخ خنديد. 

واتر سوختيم؟ تو پسراي منو به آتيش سپردي...  چطور ما روي بلكها ببيني  اگه ميتوني آينده رو توي شعله«ها.  شعله
  » پسرام، كَشتيم، مردانم... همه در آتش... 

هاي من نبودند. اگه باهاتون بودم  كني شواليه پياز. اونا شعله تو در مورد من اشتباه مي«مليساندر سرش را تكان داد. 
ها محاصره شده بود. و ثابت كرد كه غرورش از ايمانش  ايمان ا بياي داشت. ولي اعليحضرت ب اونوقت جنگ پايان ديگه

  »بار بود، ولي از اشتباهاتش درس گرفت. تره. مجازاتش تاسف قوي

  داووس حس كرد كه دهانش سفت شد. تر از يه درس براي يه شاه نبودن؟ پس پسراي من هيچي بيش

كنه. جنگ ادامه  به زودي خورشيد دوباره طلوع ميولي «، زن سرخ ادامه داد، »االن در هفت پادشاهي شما شبه«
تونه آتش بزرگي راه بندازه.  فهمن كه يه اخگر داخل خاكستر هنوز هم مي ها خيلي زود مي داره داووس دريارو، و بعضي

ي اربابه،  هكنين. اون برگزيد بيني. هردوتون اشتباه مي كرد و فقط يه مرد ديد. تو يه پادشاه مي استاد پير به استنيس نگاه 
ها دروغ  ام. شعله ها ديده كنه، اين رو در شعله جنگجوي آتش. من ديدم كه اون جنگ بر عليه تاريكي رو رهبري مي

ريزه و تاريكي  ي سرخ خون مي گويي نوشته شده. هنگامي كه ستاره جا نبودي. اين هم توي پيش گن، وگرنه تو اين نمي



 

  465 

 

  داووس شمشيرهايورش    فصل بيست و پنجم 

شه تا اژدهايان رو از ميان سنگ بيدار كنه. ستاره سرخ  ن آتش و نمك متولد ميدوباره از ميا 1شه، آزورآهايي بزرگ مي
چشمان سرخش » استون محل دود و نمكه و استنيس براتيون آزورآهاييِ دوباره متولد شده است! اومده و رفته، و درگون

ي. حتي حاال هم به حقيقت كن تو منو باور نمي«مانند دو شعله درخشيد، گويا به اعماق روح داووس خيره شده بود. 
جا تنها  كني. من بايد تو رو اين آرهلور شك داري... درعين حال بازم بهش خدمت كردي و دوباره هم بهش خدمت مي

هاست، من مشعل رو هم  جايي كه آرهلور منشاء همه خوبي بذارم تا به تمام حرفايي كه بهت زدم فكر كني. و از اون
  »ذارم. جا مي اين

د و چرخش سريع لباس سرخش رفته بود. تنها عطرش پشت سرش باقي ماند. عطرش و مشعل. داووس با يك لبخن
هاي  كف سلول نشست و دستانش را به دور زانوانش حلقه كرد. نور لرزان مشعل او را در بر گرفته بود. وقتي صداي قدم

يخ، سياه و سفيد، روشنايي و تاريكي، آتش و ها بود. او انديشيد،  مليساندر محو شد، تنها صدا، صداي تقالي موش
 2توانست قدرت خداي او را انكار كند. او بيرون خزيدن سايه از بطن مليساندر را ديده بود، و كاهنه داووس  نمي
. دانستن اين كه ساال او را نفروخته ها ديد او نيت منو تو شعلهشان نداشت.  دانست كه راهي براي دانستن چيزهايي را مي

كرد، بيش از حد بيان  كه زن سرخ رازهاي او را با شعله هايش جاسوسي مي ي خوب بود، ولي تصور اينبود خيل
  پسنديد.  اين را هم نميكنم؟  و منظورش چي بود كه گفت من به خداش خدمت كردم و باز هم مي كرد. مشوشش مي

ها و سوسو زدنشان را  كرد. رقص شعله نگاهش را باال آورد تا به مشعل خيره شود. بدون پلك زدن زمان زيادي نگاه
چه در آن پشت زندگي  ي آتشين عبور كند و نگاهي به آن ها را ببيند، تا از ميان آن پرده نگاه كرد. سعي كرد وراي آن

  جا هيچ چيز نبود. فقط آتش، و پس از مدتي اشك از چشمانش سرازير شد.  كرد بياندازد... ولي آن مي

  وس بر روي حصير حلقه زد و خود را به خواب سپرد. خسته و كور از خدا، داو

باره  داووس صداهايي را از خارج از سلولش شنيد. يك -خوب پوره سه بار آمده بود، و مارماهي دو بار-سه روز بعد 
برخاست و نشست، پشت به ديوار سنگي، به صداي كشمكش گوش داد. چيز جديدي بود، تغييري در دنياي ثابتش. 

                                           

1  - Azor Ahai 

2-  priestess – كاهن مؤنث  
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توانست صداي يك مرد را بشنود  رفت. مي ها به سمت روشنايي روز باال مي آمد. جايي كه پله  مت چپ ميصداها از س
  كرد.   كشيد و التماس مي كه فرياد مي

هاي آتشين بر سينه،  گفت كه در ديدرس قرار گرفت، ميان دو نگهبان با قلب مرد داشت اين را مي» ديوانگيه!«... 
 1داد، و سر اَكسل فلورنت آمد، در حالي كه يك حلقه كليد را تكان مي ها مي ره پيشاپيش آنشد. پو روي زمين كشيده مي
توني اين  اَكسل، بخاطر عشقي كه به من داري، آزادم كن! نمي«آمد. زنداني با درماندگي گفت:  در پشت سرشان مي

اي نقره خاكستري، ريش نوك تيز، و صورتي تر بود. بلندباال و الغر، با موه او مردي مسن» كارو بكني، من خائن نيستم.
كنم ببينمشون.  سليس كجاست؟ ملكه كجاست؟ من درخواست مي«كشيده و گيرا كه از شدت ترس به هم پيچيده بود. 

  »آدرها همتون رو بگيرن! ولم كنين!

ش ايستاد. وقتي در داووس روي پاهاي» جا؟ اين«نگهبانان توجهي به فريادهايش نكردند. پوره در مقابل سلول پرسيد: 
ها  باز شد براي يك لحظه تالش براي هجوم بردن به طرفشان را در نظر گرفت، ولي اين كار ديوانگي بود. تعداد آن

  گاو قوي بود.  ها شمشير داشتند و پوره مثل يك نره خيلي زياد بود، نگهبان

  »بت هم لذت ببرن.بذارين خائنين از مصاح«بان سر تكان داد.  سر اَكسل مودبانه به زندان

ي پشمي  تنه اي از نيم با اينكه لباس ساده» من خائن نيستم!«كرد، جيغ كشيد:  زنداني در حالي كه پوره در را باز مي
زاده است. داووس با خود انديشيد،  خاكستري و شلوار سياه به پوشيده بود، اما از طرز صحبتش معلوم بود كه اصيل

  خوره.  نميجا به دردش   زادگيش اين اصيل

اي كرد، و نگهبانان زنداني خود را به داخل پرتاب كردند. مرد  هاي آهنين را كامالً باز كرد، سر اَكسل اشاره پوره ميله
باره چرخيد و تلوتلو خوران به سمت در برگشت، كه  سكندري خورد و تقريباً افتاده بود، اما داووس او را گرفت. مرد يك

ناگهان تمام » نههههه... «فرياد زد: » نه،«اش بكوبد.  پريده و نازپرورده ر را به صورت رنگمنجرشد كه د  تنها به اين
ها چنگ زده بود، كف سلول نشست. سر اَكسل، پوره و  توان از پاهايش رخت بربست و به آرامي در حالي كه به ميله

                                           

1  - Axell Florent  



 

  467 

 

  داووس شمشيرهايورش    فصل بيست و پنجم 

تونين اين كارو بكنيد.  شما  نمي«ن فرياد زد: جا كرده بودند. زنداني به دنبالشا نگهبانان پيش از آن شروع به ترك آن
  » من دست پادشاهم!

  »فلورنت هستي. 1تو آلستر«آن وقت بود كه داووس او را شناخت: 

  »تو كي ...؟«مرد سرش را برگرداند. 

  »سر داووس دريارو.«

  »ي پياز. تو تالش كردي مليساندر رو بكشي. دريارو... شواليه«لرد آلستر پلك زد. 

» ت. هاي جواهرنشان الجورد روي سينه توي استرومزاند تو زره طالي سرخ پوشيدي. با گل«داووس انكار نكرد. 
  دستش را براي مرد پايين آورد و به او كمك كرد تا برخيزد. 

ي دانم وقت من... من بايد بخاطر ظاهرم ازت عذر بخوام، سر. جامه«هاي كثيف را از لباسش تكاند.  لرد آلستر كاه
  »تر از زره به بدنم و انگشترام نداشتم. لنيسترها به كمپمون حمله كردند، گم شد. من فرار كردم. درحالي كه چيزي بيش

  . هنوز اون انگشترا تو دستشه داووس، كسي كه خودش تمام انگشتانش را از دست داده بود، متوجه شد،

تنه مخملي پاره و شنل جواهركاري  با نيم 2قدمگاه پادشاهشكي نيست كه االن يه پسر آشپز يا مهتر داره دور و بر «
اما جنگ ترس وحشت خودش رو داره. هر مردي اينو ميدونه. حتماً «توجه ادامه داد.  لرد آلستر بي» ده. ي من پز مي شده

  »اي شدي. تو هم متحمل تلفات ديگه

  »كَشتيم، تمام مردانم. چهار تا از پسرام.«داووس گفت: 

  »بادا كه... بادا كه ارباب روشنايي اونا رو از ميون تاريكي به دنياي بهتر هدايت كنه.«ت: مرد ديگر گف

                                           

1  - Alester  
2  -  King`s Landing 
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داووس انديشيد، اما دعايش را براي خود بادا كه پدر منصفانه در موردشون قضاوت كنه، و مادر بهشون رحم كنه، 
  استون نداشتند.  نگه داشت. هفت ديگر جايي در درگون

، پسر 3از دست دادم. سر ايمري 2ولي من يه برادر زاده رو تو فيوري، امنه 1واتر ن جاش تو برايتپسر م«لرد ادمه داد: 
  .»4برادرم ريام

راش پيش برده بود.  واتر ها را به باالدست بلك سر ايمري فلورنت همان كسي بود كه كوركورانه و با تمام توان آن
سرپرست پاروزناي  5پسرم ماريك«خواست او را فراموش كند.  ي رود. داووس نمي هاي سنگي دهانه توجه به برجك بي

  »ها بوده؟ يافته خبري از نجات«آخرين نگاهش به فيوري را به ياد آورد، بلعيده شده در آتش وحشي. » برادرزادت بود.

ي من از دست رفتند، با  اش سوخت و غرق شد. پسرت و برادرزاده ي خدمه فيوري با همه«جناب لردشان گفت: 
  »يشمار مرد خوب ديگه، خود جنگ هم همون روز از دست رفت، سر.ب

سازند، را به ياد  هاي درون خاكستر كه شعله هاي بزرگ مي . داووس صحبت مليساندر از اخگراين مرد درهم شكسته
  »شن، سرورم. وقت تسليم نمي اعليحضرت هيچ. «جا كشيده عجيب نيست كه كار اين مرد به اينآورد؛ 

حماقت، «بار ديگر بر روي كف سلول نشست، گويا تالش براي چند لحظه ايستادن خارج از توانش بود. لرد آلستر 
شينه. گفتن حقيقت خيانته؟ حقيقت تلخيه. اما بازم  وقت روي تخت آهنين نمي اين  حماقته. استنيس براتيون هيچ

كنه. اكثر  دن اولين بادبان لنيستري فرار ميو ساالدورسان هم با دي ،6حقيقته. ناوگانش از بين رفته، بجز اون ليسني
  »كردن يا مردن يا طرف جافري رو گرفتن... لردهايي كه از استنيس حمايت مي

  »استون؟ حتي لردهاي درياي باريك؟ لردهاي قسم خورده به درگون«

                                           

1  -  Brightwater 

2  - Fury  
3  - Imry  
4  - Ryam  
5  - Maric  
6- Lyseni   
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با كشتياش  2فورد واالريوندستگير شده بود و زانو خم كرد. مان 1لرد سلتيگار«لرد آلستر با ناتواني دستش را تكان داد. 
پونزده سالشه، چاقه و ضعيفه. اين از لرد هاي درياي باريك  3گلس رو سوزوند و لرد بار امون از بين رفت، زن سرخ سان

راك و  اسپير، كسترلي گاردن، سان شما. فقط قدرت خاندان فلورنت براي استنيس باقي مونده، در مقابل تمام توان هاي
مونه اينه كه تالش كنيم و با يك صلح يه چيزايي رو نجات  . بهترين اميدي كه باقي مي4اي طوفانتر لرده حاال بيش

  »تونن به اين بگن خيانت؟ خواستم انجام بدم. خدايان رحم كنن، چطور مي بديم. اين تمام كاري بود كه من مي

  »سرورم، شما چي كار كرديد؟« داووس با اخم ايستاد. 

ي خود من  ي هر كس ديگه اعليحضرت رو دوست دارم. خواهر زاده خيانت نبود، هرگز خيانت نكردم. من به اندازه«
تر از پيشش فرار كردن، من بهش وفادار موندم. من دستش اونم، دست پادشاه، چطور  ي اونه، و وقتي مرداي عاقل ملكه
من يه نامه «لبانش را ليسيد. » بدم، و... شرافتمون... بله.خواستم جونمون رو نجات  تونم خائن باشم؟ من فقط مي مي

، به لرد تايوين برسونه. جناب لردشون قدمگاه پادشاهتونه اونو به  نوشتم. ساالدورسان قسم خورد كسي رو داره كه مي
  »يه... يه مرد منطقيه، و شرايط من... شرايط من منصفانه بود... بيش از انصاف.

  »دن، سرورم؟اين شرايطتون چي بو«

  »جا خيلي كثيفه. و اين بو... اين بوي چيه؟ اين«لرد آلستر ناگهان گفت: 

  »جا مستراح نداريم. چه شرايطي؟ ما اين«كرد، گفت:  داووس در حالي كه اشاره مي» سطل،«

ام كه لرد استنيس از ادعاش نسبت به تخت آهنين چشم پوشي كنه و تم اين«جناب لرد با ترس به سطل خيره شد. 
حرفايي كه در مورد حرامزادگي جافري زده رو پس بگيره، با اين شرايط كه عفو پادشاه شامل حالش بشه و به عنوان 

ي  واتر و همه ي برايت استون و استرومزاند منصوب بشه. من هم تعهد كردم كه در مقابل برگردوندن قلعه لرد درگون

                                           

1  - Celtigar  
2  - Monford Velaryon 

3-  Bar Emmon 

  منظور لردهاي وفادار به استورمز اند است. -  4
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ها رو براي  بينه. اون هنوز استارك تايون پيشنهاد منو منطقي مي هامون، همين كارو بكنم. من فكر كردم... لرد زمين
طور. من پيشنهاد دادم كه با ازدواج شيرين با برادر جافري، تامن، معاهده رو  مواجهه داره، و مردان آهن هم همين

حتي شما هم هستند كه كه ما دنبالش بوديم. مطمئناً   شرايط... به همون خوبي«سرش را تكان داد. » محكم كنيم.
  »تونيد اينو متوجه بشيد؟ مي

بود، چنين ازدواجي به اين معنيه كه استرومزاند  البته اگه استنيس صاحب يك پسر مي» آره. حتي من.«داووس گفت. 
كنه. اين ميون لنيسترها شيرين رو  شك لرد تايون رو خوشحال مي رسه. چيزي كه بي استون يه روز به تامن مي و درگون
و وقتي شرايط رو به اعليحضرت پيشنهاد . «كنه گروگان دارند تا مطمئن بشن استنيس دوباره شورش نمي به عنوان

  »داديد چه جوابي دادن؟

ترسم كه سر عقل نباشن. اين حرفا راجع به يه اژدهاي سنگي... ديوانگيه،  ايشون هميشه با زن سرخ هستن، و... مي«
از نُه ساحر، از كيمياگران ياد نگرفتيم؟ ما از ، 1فاير ز ايريون برايتگم، ديوانگي محض. ما هيچ چيزيي ا بهت مي

وقت هيچ سودي نداشته. به اَكسل هم همين رو گفتم. راه من بهتر  سامرهال هيچي نفهميديم؟ اين روياي اژدهاها هيچ
  »زنه. شاه حرف ميي حكومت داد. دست با صداي پاد تر. و استنيس مهرش رو به من داد، به من اجازه بود و مطمئن

استنيس اهل تسليم «داووس درباري نبود، و حتي تالش نكرد كه از تيزي كلماتش بكاهد. » نه در اين مورد.«
هاش رو پس بگيره، نه تا وقتي به درستي حرفاش در مورد  تونه حرف نيست، نه تا وقتي كه بدونه ادعاش به حقه. و نمي

تامن از همون زناي با محارمي متولد شده كه جافري متولد شده، و اعليحضرت جافري اعتقاد داره. و در مورد ازدواج، 
  » حاضره كه شيرين بجاي چنين ازدواجي بميره.

  »اون انتخابي نداره.«رگي در پيشاني فلورنت تپيد. 

  »تونه به عنوان يه شاه بميره. كنيد، سرورم. او مي اشتباه مي«

                                           

1 -  Aerion Brightfire 
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  »ي پياز؟ ميخواي، شواليه و ما هم همراش بميريم؟ اين چيزيه كه تو«

  »كنم. نه. ولي من مرد پادشاهم، و من بدون اجازه ايشون هيچ صلحي نمي«

  لرد آلستر از روي بيچارگي مدتي طوالني به او خيره ماند، و سپس شروع به گريستن كرد.
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  26فصل 
  جان

  مترجم: ويكتاريون
 ليانا استارك نريمان، ويرايش و تنظيم: م.م.استارك، 

  

ميرم روي تپه دنبال «گفت:  1ها ي غار به ثني اكنون آسمان تيره و بدون ماه شب قبل، صاف بود. جان در دهانه
  ي عبور دادند. ها غرولند كنان اجازه و آن» گوست بگردم.

هنگام چقدر ستاره! رفت، با خود انديشيد،  ها و خاكسترها به آرامي باال مي ها و آتش كه از شيب و از ميان كاج درحالي
ها را ياد گرفته  ها به او آموخته بود. نام دوازده خاندان بهشت و حاكمان آن ي ستاره بچگي در وينترفل، استاد لوين درباره

دوستان  5و شمشير صبح 4بانو ، ماه3گربه ، سياه2را بيابد. اژدهاي يخي "هفت" ي مقدس توانست هفت سياره بود. مي
هاي يكساني  به ستاره ها و نه چيزي ديگر. چيزها تمام اشتراك او و ايگريت بودند، فقط همين  قديمي جان بودند. اين

                                           

1  - Thenns  
2  - Ice Dragon  
3  - Shadowcat  
4  - Moonmaid  
5  - Sword of the Mornining  
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. 4دار ، لرد شاخ3بود. و نريان 2وارهجا از نظر ايگريت گه در اين 1تاج پادشاه بينيم. نگاه ميكنيم و چيزهاي متفاوتي مي
دانستند، در اين باال دزد بود. و ايگريت  هايشان آن را براي آهنگر مقدس مي ها در موعظه ي سرخي كه سپتون سياره

مثل اون شبي «يمني براي دزديدن يك زن توسط مرد بود.  بانو زمان خوش اصرار داشت كه هنگام ورود دزد به برج ماه
  »درخشيد. ي. دزد اون شب ميكه منو دزديد

دونستم كه  خواستم بدزدمت. تا موقعي كه چاقو رو روي گلوت نذاشته بودم، نمي من هيچ وقت نمي«جان گفت: 
  »دختري.

كس را  جان هيچ» رو بدون اينكه قصدش رو داشته باشي بكشي، بازم اون مرده. اگه كَسي«ايگريت لجوجانه گفت: 
وقت خواهرم بوده؟   هنوزم خواهرمه؟ هيچماالً به جز خواهر كوچكش آريا. انديشيد، اون به سرسختي او نديده بود، احت

ي بدون مادر لرد ادارد، و مثل تئون گريجوي هيچ جايي در  گاه يك استارك واقعي نبود، فقط حرامزاده جان هيچ
خورد، تمام خاندانش را  ند ميوينترفل نداشت. حتي همان را هم از دست داده بود. وقتي مردي براي نگهباني شب سوگ

  پيوست، ولي جان اسنو همان برادران را نيز از دست داده بود. ي جديدي مي گذاشت و به خانواده كنار مي

كشيد، با اين حال باز هم  وقت زوزه نمي كرد گوست را در نوك تپه يافت. گرگ سفيد هيچ طور كه تصور مي همان
ساخت و  ، نفس گرمش مه سفيدي مي جا بر روي پاهاي عقبش چمباتمه زده بود نكشاند. آ ها مي چيزي او را به بلندي

  ها بود. چشمان سرخش مملو از ستاره

تو هم براي اونا اسمي «خاراند، پرسيد:  زد و خز ضخيم پشت گردن او را مي كه كنار دايروولف زانو مي  جان در حالي
هاي زخم كشيده  د، زبان خيس و زبرش بر روي پوستهگوست صورتش را ليسي» گرگ؟ داري؟ خرگوش؟ گوزن؟ ماده

به  دار كرد، پرنده هر دومون رو نشون ي جان را دريده بود. با خود انديشيد، هاي عقاب، گونه شد، جايي كه پنجه مي

                                           

1  - King’s Crown  
2  - Cradle  
3  - Stallion  
4  - Horned Lord  
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كه جا هيچ پله يا قفس و باالبري نيست. هيچ راهي وجود نداره  شيم. اين گوست، فردا ما از ديوار رد مي«آرامي گفت: 
  »فهمي؟ بتونم تو رو رد كنم. ما بايد جدا بشيم. مي

اش گردن جان را بوييد، نفسش مثل مهي  شد. در سكوت هميشگي در تاريكي چشمان سرخ دايروولف سياه ديده مي
ضعيفي بود. جان   خواندند، اما اگر هم اين حرف صحت داشت، وارگ مي 1ها جان اسنو را وارگ گرم بود. وحشي

كرد. يك بار جان در خواب  ور وارد جلد يك گرگ شود، مانند كاري كه اورل قبل از مرگ با عقابش ميدانست چط نمي
نگرد، و  بود، مي  واتر، جايي كه منس ريدر نيروهايش را جمع كرده ديد كه تبديل به گوست شده و از باال به دره ميلك

 ات برايش باقي مانده بود.ديد، پس فقط كلم رويا به حقيقت پيوست. ولي او اكنون رويا نمي

. 2كسل بلكبايد بري به «سر گرگ را در دستانش گرفت و عميقاً در چشمانش نگاه كرد. » تو نميتوني با من بياي.«
سمت  توني راهو پيدا كني؟ راه خونه رو؟ يخو دنبال كن، برو به شرق و بازم برو شرق، به مي .كسل بلكفهمي؟  مي

به نوشتن نامه و » شناسن. شايد اومدنت بهشون هشدار بده. رو مي تو كسل بلك كني. توي خورشيد، و پيداش مي
فرستادنش با گوست فكر كرده بود، اما جوهر و كاغذ پوستي و حتي قلم پري براي نوشتن نداشت، و احتمال كشف نامه 

  .»تنهاد تنهايي شكار كنيم. ميبينم، ولي خودت بايد تنهايي بري. يه مدت باي كسل بلكمن دوباره تو رو تو «زياد بود. 

هايش سيخ ايستاده بودند. و ناگهان در حال دور شدن بود.  دايروولف با چرخشي خود را از دستان جان آزاد كرد، گوش
اي پريد و به سمت پايين تپه دويد. جان در اين  ي درخت خشكيده پيچيده جستي زد، از روي تنه هاي درهم از ميان علف
ترسيد معلوم شود در وارگ بودن هم به  آرزو داشت كه بداند. مي؟ يا دنبال خرگوش؟ كسل بلك به سمتفكر بود كه، 

  خورده يا جاسوس بودن، ضعيف باشد.   ي برادر قسم اندازه

توانست   اش چنگ زد. مي پريده ي رنگ هاي تيره هاي كاج از ميان درختان وزيد و به لباس ي سوزن بادي پر از رايحه
ي عظيمي كه ستارگان را پوشانده بود. زمين ناهموار و پر از  ند و سياه در جنوب نمايان بود ببيند، سايهديوار را كه بل

                                           

  انسان هاي كه روحشان با يك يا چند حيوان پيوند خورده و توانايي كنترل و يا ديدن جهان از چشمان آنها دارند - 1
2  - Castle Black  
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تر به اولي. چندين روز  هستند، احتماالً نزديك 1شدوتاورو  كسل بلكشد فكر كند كه جايي بين  پستي و بلندي باعث 
هاي باريك كشيده شده بودند، راه خود را  ظريفي بر كف درههاي عميقي كه مانند انگشتان بلند  بود كه از ميان درياچه

ها و رو  هاي پوشيده از كاج در دو طرف آن هاي سفيد سنگ چخماق و تپه كه صخره پيمودند. درحالي به سمت جنوب مي
واستند خ شد به آهستگي سواري كرد، ولي براي كساني كه مي به هم از زمين بيرون زده بودند. در چنين زميني تنها مي
 بدون ديده شدن به ديوار نزديك شوند پوشش خوبي بود.

  براي تكاوراي وحشي، كسايي مثل ما، مثل من.با خود انديشيد، 

ها سوگند خورده بود قرار داشت. سوگند خورده و  چه او براي محافظت از آن پشت ديوار، هفت پادشاهي و هر آن
و حق اين بود كه او هم اكنون آن باال در حال نگهباني باشد. او بايد زندگي و شرافتش را بر سر اين كار گذاشته بود. 

آن از  كرد دزديدن كرد. اما شيپوري نداشت. گمان مي گذاشت و نگهبانان شب را خبردار مي شيپور را روي لبانش مي
كسي نبود كه  دميد، شد؟ حتي اگر در شيپور مي اي حاصل مي ها كار سختي نباشد، ولي با اين كار چه نتيجه وحشي

ها  ي آن آوري تحليل رفته بودند. به جز سه قلعه، همه بشنود. ديوار صد فرسنگ طول داشت و نگهبانان به شكل حزن
يك از برادران شب حضور نداشتند، البته اگر او هنوز هم  جا هيچ  متروك بودند. احتماالً به غير از جان تا چهل مايلي آن

  يكي از برادران بود...

اين كاري بود كه احتماالً كورين  شد. كشتم، حتي اگه به قيمت جونم تموم مي مي 2"مشت"نس ريدر رو توي بايد م
، يارل و بيش از  3داد. ولي جان ترديد كرد و فرصت از كف رفت. روز بعد، او به همراه استايرِ مگنار دست انجام مي نيم

اي مناسب بماند  گفت كه بايد منتظر لحظه ه بود. به خودش ميو تكاوران برگزيده، راهي شد 4صد تن از اهالي قبيله ثن
ها را در روستاهاي متروك  ها اكثر شب گاه فرا نرسيد. آن بتازد. ولي آن لحظه هيچ كسل بلكتا بتواند بگريزد و به سمت 

                                           

1  - Shadow Tower  
  است "ها مشت نخستين انسان"منظور تپه  -  2
3  - Magnar – چيزي معادل ارباب و لرد در ميان قبيله خود  
4  - Thenns – اهالي قبيله ثن كه استاير مانگارِ قبيله آنهاست  
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گماشت. يارل با  ان ميهايش ي ثن را براي مراقبت از اسب كردند و استاير هميشه تعداد زيادي از اهالي قبيله استراحت مي
  بدگماني مراقب او بود و ايگريت هميشه نزديكش بود، چه شب و چه روز.

انداخت. جان به ندرت اين  كلمات تمسخرآميز منس ريدر به تلخي در سرش طنين ميتپند.  دو قلبي كه براي هم مي
 اي نداشتم، من هيچ چارهود گفته بود، اولين بار كه ايگريت به زير پوست خواب او خزيد، به خ چنين سردرگم شده بود.

 دست بهم گفته. كنم كه كورين نيم فهميد كه يه خائنم. من نقشي رو بازي مي كردم مي اگه ردش مي

ي كافي مشتاقانه بازي كرده بود. لبانش بر روي لبان ايگريت، دستانش زير پيراهن  اما بدنش نقش خود را به اندازه
بدنش را از روي لباس به او ساييد تحريك شد. با خود انديشيده ... هنگامي كه ايگريت ، ...لغزيد  پوست گوزن او مي

بيشه درختان رودبند را به خاطر آورد. جايي كه عهدش را بسته بود، نُه درخت سفيد در يك حلقه و سوگندم، بود، 
... گشود،  هاي لباس او را ميشنيدند. ولي دستان ايگريت كه بند ديدند و مي كاري شده كه مي هاي سرخ كنده چهره

ديد. ايگريت  توانست درختان رودبند را ببيند، تنها ايگريت را مي و ديگر نمي... لغزيد و  دستانش كه به درون لباس او مي
شانس، اون  خوشگرفت و جان دماغش را در انبوه موهاي پرپشت سرخش فروبرد و بوييد. انديشيد،  گردن او را گاز 

كامالً واضح بود كه او دوشيزه نيست، ولي ... » خوب نيست؟«ايگريت زمزمه كرد: ...  سيده شده با آتش.شانسه، بو خوش
او ... و انگشتانش كه ... كدام اهميتي نداشت، فقط گرمايش، لبانشان  داد. عهد خودش و بكارت او هيچ جان اهميتي نمي
دوني جان اسنو، ولي من  تو هيچي نمي... له نكن، چسب نيست؟ عج دل«گرفت. ايگريت دوباره گفت:  را نيشگون مي

  »...تونم بهت نشون بدم.  مي

كردم تا  رو مي كنم. بايد يه بار اين كار اين يه نقشه، من دارم نقش بازي مياو تالش كرد كه به خود يادآوري كند. 
كار نيازي نبود. او هنوز جزو ديگر به تكرار اين كردم كه باور كنه.  ثابت كنم كه عهدم رو شكستم. بايد كاري مي

  چه را كه بايد انجام داده بود، براي اثبات چيزهايي كه نياز به اثبات داشتند. نگهبانان شب و پسر ادارد استارك بود. آن

كه سرش بر روي سينه او بود به خواب رفته  با اين حال اثبات كردن بسيار شيرين بود. و ايگريت در كنارش درحالي
بود. اين هم شيرين و دلپذير بود، به طرز خطرناكي دلپذير. دوباره به درختان رودبند و جمالتي كه در حضورشان گفته 
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شد. حتي پدرم هم يه بار لغزيد، موقعي كه پيمان ازدواجش رو فراموش  بار بود، و بايد انجام مي  فقط يه بود انديشيد.
  شه. ديگه تكرار نميجان با خودش پيمان بست كه اين آخرين بار باشد. كرد و صاحب يه حرومزاده شد. 

  شده يافت. آن  همان شب دو بار ديگر تكرار شد، و يك بار ديگر صبح زماني كه ايگريت بيدار شد و جان را تحريك
ها  افتاد، شوند. يارل به آن ها اتفاق مي چه در زير كپه خز ها در جنب و جوش بودند، و نتوانستند متوجه آن زمان وحشي

مثل يه جفت سگ كه يك سطل آب رويشان خالي كند سريعاً تمام كنند. بعد از آن جان انديشيد،  گفت قبل از آن
ولي اين صدا به من يه نگهبان شبم، كرد،  ر درونش اصرار مياو به چه چيزي تبديل شده بود؟ صداي ضعيفي د ،1فحل

توانست آن  گرفت ديگر نمي بوسيد يا گردنش را گاز مي شد، و زماني كه ايگريت گوشش را مي تر مي نظر هر شب ضعيف
نم به كرد، داشت؟ او آبرو مي اين حسي بود كه پدرم وقتي خودشو توي تخت مادرم بي خواست بداند كه، را بشنود. مي

  اندازه من ضعيف بود؟

اي تصور كرد گوست برگشته، ولي دايروولف  آيد. براي لحظه  جان ناگهان فهميد كه چيزي از تپه پشت سرش باال مي
كرد. در يك حركت سريع النگ كلو را از نيام خارج كرد، ولي فقط يك مرد اهل ثن بود.  وقت آنقدر سر و صدا نمي هيچ

 2"زبان كهن"مردان اهل قبيله ثن به » خواد. اسنو بيا. مگنار مي«برنزي. مزاحم گفت:  هيكل با كالهي مردي درشت
  دانستند. اي از زبان مشترك مي كردند و بسياري تنها چند كلمه صحبت مي

اي در بحث كردن با كسي كه به زحمت متوجه  كاري دارد. اما فايده داد كه مگنار با او چه جان اهميتي نمي
  ديد، بنابراين همراه مرد به پايين تپه رفت. شد نمي هاي او مي حرف

دهانه غار شكافي در صخره بود كه به زحمت عرضي اندازه عبور يك اسب داشت، و نيمي از آن توسط درختان كاج 
اگر شد، بنابراين شعله آتش درونش از باالي ديوار قابل روئيت نبود. حتي  سرباز پنهان بود. دهانه آن رو به شمال باز مي

ها بر  ها و درخشش يخي ستاره ها و كاج كرد، جز تپه از سر بداقبالي يك گروه گشتي بطور اتفاقي از روي ديوار عبور مي
  ريزي كرده بود. ديدند. منس ريدر به خوبي هجومش را برنامه زده چيز ديگري نمي اي نيمه يخ سطح درياچه

                                           

  حالت شديد تمايالت جنسي در حيوانات. حشري بودن در حيوانات -  1
  كردند ها به آن تكلم مي يعني همان زباني كه نخستين انسان -  2
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هاي كوچكي  شد. آتش به بزرگي تاالر اصلي وينترفل باز ميرفت و به فضايي  راهرو درون صخره بيست پا پايين مي
دركنار يك حوض  ها پهلوي ديوار ها سقف سنگي را سياه كرده بود. اسب ها برپا شده بود و دود آن در ميان ستون

شد كه به دليل  تري باز مي شده بودند. سوراخي در وسط كف سنگي تاالر به غار زيرزميني بزرگ كوچك آب بسته 
  توانست صداي نرم حركت يك رودخانه زيرزميني را از جايي در آن پايين بشنود. اش نامعلوم بود. جان مي تاريكي اندازه

ها واگذار كرده بود. جان از همان ابتدا متوجه شد كه استاير  يارل در كنار مگنار بود؛ منس فرماندهي را به هردوي آن

خواند،  خود داال مي  ي ول، خواهر ملكه "ي عزيز كرده"تيره پوست را از اين كار خوشنود نيست. منس ريدر، جوان 
كرد. مگنار به وضوح از تقسيم اختياراتش خشمگين  سوي ديوار تبديل مي چيزي كه به نوعي يارل را به باجناق شاه آن

كه گويي  كرد وري رفتار ميبود. او به همراه خود صد مرد اهل ثن آورده بود كه پنج برابر نيروهاي يارل بود و معموالً ط
دهد. با  ها را از روي ديوار عبور مي تر است كه آن دانست اين مرد جوان كند. ولي جان مي فرمان نهايي را او صادر مي

ها شركت كرده و چندين بار با امثال آرفين  رسيد، از هشت سالگي در غارت كه سن او به زحمت به بيست سال مي اين
  و در نهايت گروه خودش از روي ديوار گذشته بود. 2و ويپِر 1كُش كالغ

زنن اخطار داده. هرچي در موردشون  هايي كه روي ديوار گشت مي يارل به من در مورد كالغ«مگنار رك بود. 
  »دوني به من بگو. مي

رد كردن اين  تر از گرچه يارل دقيقاً در كنارش ايستاده بود. جان هيچ چيز را بيشبه من، نه به ما، جان متوجه شد، 
ترين سرپيچي، او و همچنين ايگريت را به جرم  دانست كه استاير با كوچك درخواست تند و خشن دوست نداشت. اما مي

ها و  تو هر گروه گشت چهار نفر هستن، دو تكاور و دو معمار. معمارها بايد ترك«كشد. جان گفت:  همراهي با او مي
  »گردن. اونا سوار قاطرن. اي از دشمن مي  ها دنبال نشونه نن و تكاوراي رو ثبت ك ها و مشكالت سازه شدگي آب

  »قاطرا كُندن.« مرد بدون گوش گفت:» قاطر؟«

                                           

1 - Arfin CrowKiller  
2 - Weeper  
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ها  ، راهكسل بلككنند و به جز  ها معموالً روي ديوار حركت مي تره. گشتي كُندن، ولي روي يخ قدماشون مطمئن«
  »مخصوص همين كار پرورش ميدن. 1قهاست كه شن پاشي نشده. قاطرها رو توي نگهبان شر سال

  »روي ديوار گشت ميزنن؟ نه هميشه؟معموالً «

اي از ترك توي پي يخي و يا نشوني از تونل كندن  نه. از هر چهار تا يكيشون پاي ديوار گشت ميزنن. دنبال نشونه«
  »گردن. مي

و تونلش  2ما داستان آرسون تبر يخيحتي تو جاهاي دوري مثل قبيله ثنِ «ي تأييد سري تكان داد.  مگنار به نشانه
  »رو ميدونن.

هاي  راه عبور از ديوار بود كه تونلش توسط گشتي دانست. آرسون تبر يخي در نيمه جان هم اين داستان را مي
هميشه  4زده ها مزاحم حفر تونل نشدند، فقط راه برگشت او را با سنگ و يخ و برف بستند. اد غم پيدا شد. آن 3قلعه شب
  توانيد هنوز صداي كلنگ زدن آرسون را بشنويد. فت كه اگر گوش خود را به ديوار بچسبانيد ميگ مي

  »ها بيرون ميان؟ معموالً چه وقتي گشتي«

 كسل بلكها رو از  هر سه روز يه بار گشتي 5ي كل كورگيل متغيره. من شنيدم كه فرمانده«جان شانه باال انداخت. 
فرستاد. به هر حال اون زمان تعداد نگهبانا  مي شدوتاوربه  كسل بلكو روز يه بار از به نگهبان شرق كنار دريا و هر د

ها و روزهاي حركتشونو تغيير بده تا فهميدن زمان رفت و  تر بود. فرمانده كل مورمونت ترجيح ميده تعداد گشتي بيش
تر باشه. حتي گاهي اوقات خرس پير تعداد زيادي نيرو رو براي دو هفته تا يك ماه به يكي  اومدنشون براي همه سخت

                                           

1  - East Watch  
2  - Arson Iceaxe 

3  - Nightfort  
4  - Dolorous Ed 

5  - Qorgyle 
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ي اين تاكتيك متعلق به عمويش بود. هر چيزي براي نامطمئن  دانست كه ايده جان مي» فرسته. هاي متروك مي قلعه از
  كردن دشمن.

  »نيرو هست؟ 2يا گريگارد 1در االن تو سنگ«يارل پرسيد: 

كسل فقط وقتي ديوار رو ترك ميكردم «جان به دقت صورتش را بدون تغيير نگاه داشت.  پس ما بين اين دوتاييم؟
  » و نگهبان شرق نيرو داشتن. من نميتونم بگم كه بوون مارش و سر دنيس تا حاال چه كارهايي كردن. شدوتاور، بلك

  »ها باقي مونده؟ چندتا كالغ ديگه توي قلعه«استاير پرسيد: 

تعداد  نفر به جان سيصد» و شايد سيصدتا توي نگهبان شرق. شدوتاورتا توي  ، دويستكسل بلكپونصدتا توي «
  كاش به همين راحتي بود... ايافزود. 

از دست  "مشت"داره دروغ ميگه. يا شايدم اونايي رو كه توي «به هر حال يارل فريب نخورد و به استاير گفت: 
  »دادنم داره حساب ميكنه.

  »م.كن كالغ، منو با منس ريدر اشتباه نگير، اگه به من دروغ بگي زبونتو از ته مي«استاير اخطار داد: 

  »كنن. من كالغ نيستم، دروغگو هم صدام نمي«

و پس از چند » فهميم. ما خيلي زود تعدادشونو مي«مگنار قبيله ثن با چشمان خاكستري سردش جان را ورانداز كرد. 
  »فرستم دنبالت. برو. اگه بازم سوال داشتم مي«لحظه گفت: 

. به هر حال شد بهشون خيانت كرد تر مي بودن، راحتها مثه استاير  اگه تمام وحشيجان تعظيم خشكي كرد و رفت. 
ها هستند و او با مشتي  ها آخرين بازمانده نخستين انسان كرد آن ها شبيه بقيه مردمان آزاد نبودند. مگنار ادعا مي ثني

ترين نقطه  كرد. سرزمين كوچك او، ثن، يك دره در كوهستاني مرتفع در شمالي ها حكومت مي آهنين بر آن
                                           

1  - Stonedoor 

2  - Greyguard 
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شد.  هاي يخي احاطه مي خوار رودخانه هاي آدم ها و قبيله ، غول2پا بود كه توسط غارنشينان، مردمان شاخ 1فنگس فراست
توانست باور  كنند. جان مي اي هستند كه به مگنار خود به چشم خدا نگاه مي ها جنگجويان وحشي گفت ثني ايگريت مي

كرد و بدون ترديد همين  طاعت مطلق از طرف مردانش فرماندهي ميشرت، استاير با ا كند. برخالف يارل، هارما و رتل
  نظم بخشي از دليل انتخابش توسط منس براي عبور از ديوار شده بود. 

او لوازم  ايگريت كجا رفته؟هايي كه دور آتش و بر روي كاله برنزي گردشان نشسته بودند، گذشت.  جان از ثني
كرد  كه به انتهاي غار اشاره مي درحالي 3چ نشاني از دختر نبود. گريگ بزصفتخودش و او را در كنار هم يافت، ولي هي

  »يه مشعل برداشت و از اون طرف رفت.«گفت: 

ها پيچ و تاب  ها و قنديل نوري كه در ميان ستون جان مسير انگشت او را دنبال كرد و خود را در اتاق مخفي كم
كه صداي خنده ايگريت را شنيد. به سمت صدا رفت ولي  تونه اينجا باشه. نمياون خورد، يافت. در اين فكر بود كه،  مي

بست بود، رو در رو با ديوارِ صاف سفيد و سرخِ آهكي غار. سرگردان، از راهي كه آمده بود بازگشت و  ده قدم بعدتر بن
و صداي مبهم آب را آمدگي يك سنگ خيس. او زانو زد و گوش داد  سپس آن را ديد: سوراخي تاريك در زير پيش

  »ايگريت؟«شنيد. 

  شد. صدايش به آرامي منعكس مي» من اينجام«

خيز پيمود تا غار در اطرافش باز شد. هنگامي كه ايستاد چند لحظه طول كشيد تا چشمانش  جان مسافتي را سينه
كنار آبشار كوچكي كه به جا وجود نداشت. او  عادت كنند. جز مشعلي كه ايگريت به همراه آورده بود نور ديگري در آن

پريده آب سبز رنگ  هاي زرد و نارنجي بر روي سطح رنگ ريخت ايستاده بود. شعله يك آبگير تيره و عميق مي
  درخشيدند. مي

  »كني؟ اينجا چكار مي«جان پرسيد: 

                                           

1  - Frostfangs 

2  - Hornfoot  
3  - Grigg The Goat  
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وييه كه بازم جا يه راهر اون«اي كرد.  با مشعلش اشاره» صداي آبو شنيدم و خواستم ببينم كه غار چقدر عمق داره.«
  »ره. قبل از اينكه برگردم صد قدم جلو رفتم. تر مي پايين

  »بن بست بود؟«

هاست و همشون اون پايين  تو هيچي نميدوني جان اسنو. اون همينطور ميره و ميره و ميره. صدها غار توي اين تپه«
  .» 1شه. راه گورن شن. حتي يه راه كه از زير ديوارِ تو رد مي بهم وصل مي

  »گورن، گورن پادشاه اونور ديوار بود.«ن گفت: جا

يه گروه از مردم آزاد رو از توي غارها رد كردن.  ،2آره، سه هزار سال پيش همراه برادرش گندل«ايگريت گفت: 
  »نگهبانا هيچ كدوم نفهميدن، ولي وقتي از تونل بيرون اومدن گرگاي وينترفل سرشون ريختن.

اه افتاد. گورن پادشاه شمال رو كشت ولي پسر پادشاه پرچم و تاجش رو برداشت و به يه جنگ ر«جان به خاطر آورد. 
  »جاي اون گورن رو كشت.

  »و صداي شمشيرا كالغا رو از خواب پروند و اونا از پشت به مردم آزاد حمله كردن.«

  »اونم مرد.آره. گندل از جنوب با شاه، از شرق با آمبرها و از شمال با نگهبانا رو به رو بود. «

رو به سمت شمال برد. اونم  نگهبانا باز كرد و مردانش از بينتو هيچي نميدوني جان اسنو. گندل نمرد. اون راهشو «
ي گورن غار رو بلد نبود و راهو اشتباه  كشيدن. فقط گندل به اندازه ها درست پشت سرشون زوزه مي كه گرگ درحالي

طور جلو و  اون همين«ها پريدند و جابجا شدند.  و پيچ و تاب داد و سايهايگريت مشعل را به سمت عقب و جل» رفت.
جلوتر رفت و موقعي كه سعي كرد از راهي كه به نظرش آشنا بود برگرده، به جاي آسمون به سنگ رسيدند. خيلي زود 

ديده  وقت هاشون خاموش شد و آخرش جز تاريكي هيچي براشون نموند. مرداي گندل ديگه هيچ يكي يكي مشعل

                                           

1  - Gorne  
2  - Gendel  
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ها شنيد كه دنبال راه خروج  هاي اونا رو زير تپه هاي بچه هاي بچه شه صداي گريه بچه نشدند، ولي تو يه شب آروم مي
 »شنوي؟ گردن. گوش كن. مي مي

  »اون راه زير ديوار هم گم شده؟«شنيد صداي سقوط آب و سوختن خفه شعله مشعل بود.  تنها چيزي كه جان مي

» ان. هاي گندل هميشه گرسنه هاي گندل رفتن به اعماق ولي بچه بعضيا براي پيدا كردن بچهبعضيا دنبالش گشتن. «
گرفت  كه گردن جان را گاز مي لبخند زنان مشعل را به دقت در داخل شكاف صخره گذاشت و به سمت او رفت. درحالي

  »شه. توي تاريكي غير از گوشت هيچي براي خوردن پيدا نمي«كنان گفت:  زمزمه

شبيه ننه پير شدي كه براي برن قصه هيوالها رو تعريف «موهايش را بوييد و مشامش را با رايحه او پر كرد.  جان
  »كرد. مي

  »من يه زن پيرم؟«ايگريت به شانه او مشتي زد و گفت: 

  »تري. تو از من بزرگ«

  را از تن خارج كرد. از او دور شد و جليقه پوست خرگوشش» دوني جان اسنو. تر. تو هيچي نمي آره، و عاقل«

  »كني؟ چيكار مي«

اي انداخت. هر سه  بندهاي پيراهن پوست گوزنش را باز و آن را به گوشه» دارم بهت نشون ميدم كه چقدر پيرم.«
  »خوام منو ببيني. مي«باره از سرش خارج كرد.  اش را به يك لباس زير پشمي

  »ما نبايد...«

هايي  كه با تكان درحالي» تو هم همينطور.«...اش را از پايش خارج كند  كمهروي يك پا ايستاده تا چ... » ما بايد.«
خواي نگاه كني بايد نشون بدي. تو هيچي نميدوني جان  اگه مي«كرد گفت:  شلوار پوست گوسفندش را از تن خارج مي

  »اسنو.
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تمام سوگندها و تمام شرافتش فراموش شده » خوام. دونم كه تورو مي من مي«گويد:  صداي خودش را شنيد كه مي
ّها  بود. او در مقابلش برهنه چون لحظه تولد ايستاده بود و جان به سختي صخره اطرافش شده بود. جان تا به حال ده

اطرافشان بودند. تا كنون نديده بود كه ايگريت چه زيباست. كه همه در  بار با او بود، اما هميشه زير خز و در حالي
اين پاهايش الغر ولي عضالني بود. موهاي بدنش قرمزي روشن تري نسبت به موهاي سرش داشت. 

من عاشق بوي توام. من عاشق موهاي قرمزتم. «تر كرد و گفت:  ايگريت را به خود نزديككنه؟  ترش مي شناس خوش
پاهاي الغرت رو دوست دارم « ها را بوسيد. آن» ...وسيدنتم. من عاشق لبخندتم. من عاشق من عاشق دهنت و سبك ب

  »....اگه اين قدر منو دوست داري چرا هنوز لباس تنته؟ تو هيچي نميدوني جان اسنو«ايگريت به آرامي گفت: ... » ....و 

بود. در حالي كه در كنار هم روي تر از آنچه قبالً  يا دست كم خجالتي پس از آن ايگريت كمي خجالتي شد،
اون... اون كاريه كه لردها تو جنوب با «مكثي كرد. » ... اون كاري كه كردي «هايشان دراز كشيده بودند، گفت:  لباس

  »كنن؟ بانوهاشون مي

تو هم  ...خواستم مي... من فقط«كنند.  وقت كسي به جان نگفته بود كه لردها با بانوهايشان چه مي هيچ» فكر نكنم.«
  »مثل اينكه خوشت اومده.

  »آره. يكم خوشم اومده. هيشكي بهت ياد نداده؟«

  »هيچكس نبوده. فقط تو.«او اعتراف كرد: 

  »اي. يه باكره. تو يه باكره«او به جان طعنه زد: 

اكنون بودم، گفت  صداي خود را شنيد كه مي» من يكي از نگهبانان شب بودم.«جان نيشگون ماليمي از او گرفت. 
  »تو يه باكره بودي؟«خواست بداند.  چه كسي بود؟ نمي
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تونم  . بوسيده شده با آتشم. چطور مي1ام بانو  من نوزده سالمه و يه نيزه«ايگريت بروي يك آرنج خود را باال كشيد. 
  »باكره باشم؟

  »كي بود؟«

هاش شبيه من بود. بوسيده شده با پنج سال پيش، يه پسري توي يه جشن. با برادرش براي تجارت اومده بودن. مو«
دستشو شكوند و اونو  2دراز شانسه. ولي اون ضعيف بود. برگشت كه منو بدزده ولي نيزه آتش. پس من فكر كردم خوش

  »فراري داد و اون ديگه حتي يه بار هم تالش نكرد.

اش دوست  دماني و منش مهربانهدراز را با آن صورت خو خيال جان آسوده شد. او نيزه» دراز بود؟ پس بعد اون نيزه«
  داشت.

  »خوابي؟ آوره. تو با خواهرت مي شرم« ايگريت به او مشتي زد.

  »دراز كه برادرت نيست. نيزه«

اش رو  دزده تا قبيله دوني جان اسنو. يه مرد واقعي زنش رو از يه جاي دور مي اون از روستاي ماست. تو هيچي نمي«
هاي ضعيف و  كنه و با داشتن بچه هاش بخوابه به خدايان توهين مي اي پدرا يا هم قبيلهتر كنه. زني كه با برادرا يا  قوي

  »شه. مريض يا حتي شيطاني نفرين مي

 » كنه. كرستر با دختراش ازدواج مي«جان يادآوري كرد: 

روستاي  زتر شبيه شماست تا ما. پدرش يه كالغ بود كه يه زني رو ا كرستر بيش«ايگريت باز هم به او مشتي زد. 

دزديد ولي بعد از تصاحبش به ديوار فرار كرد. زنش يه بار پسرشو برد به ديوار تا به كالغا نشون بده،  3"درخت سفيد"
انگشتانش را به آرامي بر روي » اما نگهبانا شيپور زدن و اونو فراري دادن. خون كرستر سياهه و يه نفرين سنگين روشه.

                                           

1  - Spearwife  
2  - Longspear  
3  - Whitetree  
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كه تو هم همين كارو بكني. پرواز كني بري به ديوارت. بعد از اينكه منو دزديدي ترسم  من مي«شكم جان حركت داد. 
  »وقت نفهميدي داري چيكار ميكني. هيچ

  »وقت ندزديدمت. ايگريت، من هيچ«جان نشست. 

آره، دزديدي. تو از صخره پايين پريدي و اورل رو كشتي و قبل از اينكه من تبرم رو بردارم چاقوت زير گلوم بود. «
وقت اين كارو نكردي. وقتي من قصه بيل  كشيم و يا شايد هردو، ولي هيچ كني يا مي ن فكر كردم به من تجاوز ميم

كني.  رو برات تعريف كردم و اينكه چطور گل سرخ وينترفل رو لخت كرد، مطمئن بودم كه تو هم اين كارو مي 1شاعر
  »ولي شايد يه چيزايي ياد بگيري.«جالت زد. خ سر لبخندي از» دوني جان اسنو. نمي هيچيولي نكردي. تو 

ما بهتره «شود. به اين طرف و آن طرف نگاه كرد.  باره متوجه شد كه نور در اطراف ايگريت جابجا مي  جان به يك
  »بريم باال. مشعل داره خاموش ميشه.

باهات كار دارم جان  هاي گندل ميترسه؟ راه برگشت كوتاهه و من هنوز كالغ از بچه«ايگريت با پوزخندي گفت: 
  اي ترديد كرد. لحظه» شه تو.... مي«هايشان خواباند و رويش نشست.  او جان را دوباره به روي لباس» اسنو.

  كه نور مشعل در حال پريدن بود، جان وسوسه شده بود. درحالي» چي؟«

تونم بفهمم كه اصالً  من مي بوسه لردها رو؟ و من....«...كلمات از دهانش بيرون پريد. » دوباره انجامش ميدي؟«
  »دوست داري يا نه.

  زماني كه مشعل خاموش شد براي جان اسنو ديگر اهميتي نداشت.

پس چرا . اگه اين كار اين قدر غلطهاو با خود فكر كرد،  تر از قبل. احساس گناهش پس از آن بازگشت، ولي ضعيف
  خدايان اين قدر اونو دلپذير كردن؟

                                           

1  - Bael the Bard  
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ار تاريك تاريك شده بود. تنها نور موجود، روشنايي ضعيفي بود كه از راهرو متصل به غار وقتي كارشان تمام شد غ
هم  هايشان كوركورانه به ها به زودي در تالش براي پوشيدن لباس تابيد، جايي كه چند آتش روشن بود. آن تر مي بزرگ
خنديد، او را هم به داخل  . وقتي كه جان خوردند. ايگريت به درون آب آبگير لغزيد و از شدت سرماي آب جيغ كشيد مي

پاشيدند، و سپس  ايگريت دوباره در آغوش او بود، و  ها در درون آب كشتي گرفتند و آب را به اطراف مي آب كشيد. آن
  ها تمام نشده است. مشخص شد كه هنوز كار آن

تو رو ... احساس كنم. بيا پيش استاير و جان اسنو. عزيزم تكون نخور. دوست دارم «، گفت: ...كه جان اسنو  او درحالي
 خوام از اين غار برم، جان اسنو. هيچ وقت نمي هاي گندل. من هيچ تر. بريم پيش بچه يارل برنگرديم. بيا بريم پايين

  »وقت. 



 

  488 

 

  دينريس شمشيرهايورش    فصل بيست و هفتم 

  

  

  

  

  

  

  27فصل 
  دينريس

  و بابك ويكتاريونمترجم: 
 ويرايش و تنظيم: م.م.استارك، ليانا استارك

  

  »مقدار اين حقير اشتباه شنيدن؟ هاي بي علياحضرت، گوش« دختر برده محتاطانه پرسيد:» همشون؟«

تابيد، و از ميان  از ميان شيشه رنگي لوزي شكلي كه بر روي ديوار مثلثي شيبدار تعبيه شده بود، نور سبز ماليمي مي
 گوشات درست شنيدن.« آورد. دني گفت:  هاي باغ پشتش را با خود مي اي ايوان نسيمي آرام رايحه گياهان و ميوهدره

  »خواي به ارباباي ارجمند بگو. شون رو بخرم. اگه مي خوام همه مي

نمايش  انتخاب كرده بود. لباس ابريشمي به رنگ بنفش تيره كه چشمان بنفشش را به 1او براي امروز لباسي كارتي
كردند، دني از  ساخت. در حالي كه اربابان آستاپور به آرامي مشورت مي گذاشت. برش لباس سينه چپش را آشكار مي مي

هاي آنها را بفهمد ولي  توانست معناي تمام حرف اي شراب خرمالوي ترش نوشيد. نمي اي جرعه جام شراب بلند نقره
  توانست صداي طمع را بشنود. مي

                                           

1  - Qartheen  
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شان، شش برده به  ، پيرترين1ها "گرازدان"شدند... گرچه يكي از  دالل با دو يا سه برده همراهي مي هركدام از هشت

كه شبيه گدايان ديده نشود همراهان خودش را آورده بود؛ ايري و ژيكوي با  همراه داشت. پس دني هم براي اين
سپيد پير، بلواس نيرومند و خونسوارانش. سر جورا پشت سرش  شان، ريش هاي الوان شني و جليقه ابريشم شلوارهاي 

پوشي سبز رنگش كه نشان خرس سياه مورمونت بر رويش دوخته شده بود. بوي عرقش  كرده در سينه ايستاده بود، عرق
  ها در آن غرق بودند.  آاليشي به رايحه دلپذيري بود كه آستاپوري پاسخ بي

هايش را به زبان مشترك  دختر برده حرف» شون، همه« داد، زيرلب غريد: كه امروز بوي هلو مي 2كرازنيس مو ناكلوز
. منظورش از همه همينه؟ شش گردان صدنفري ديگه هم هست كه بعد از داريمهزارتا   هشت« تكرار كرد.وستروس 

  »تكميل آموزش ميشه حدود نه هزارتا. اونا رو هم ميخواد؟

رو... و اونايي كه  ميخوام. هشت هزار نفرو، شش گروهان صدنفري «ي سوال به دني منتقل شد، او پاسخ داد: وقت
  »هنوز در حال آموزشن. حتي اونايي كه هنوز خار كالهشون رو نگرفتن.

بود هايشان را به دني گفته  كرازنيس به سمت همراهانش برگشت. يك بار ديگر بين خود مشورت كردند. مترجم نام
آمد نام چهار نفر از مردان گرازدان باشد، احتماالً به خاطر نام گرازدان  ولي به خاطر سپردنشان سخت بود. به نظر مي

قديم را تاسيس كرده بود. آنها همه شبيه به هم بودند، مردان فربه ستبر با پوست  قيسكبير، كسي كه در عصر طلوع 
برشان مشكي يا قرمز و يا آن تركيب عجيب قرمز و سياه خاص كهربايي، دماغ پهن و چشمان سياه. موهاي ز

  اي كه فقط مردان آزاد آستاپور اجازه پوشيدنش را داشتند. بود. همه آنها خود را در توكار پيچانده بودند، جامه ها قيسكاري

آن اتاق خنك باالي  كند. در هاي توكار موقعيت يك مرد را نمايان مي كاپيتان گرولئو به دني گفته بود كه لبه دوزي
دوزي توكار پيرترين گرازدان،  دوزي طاليي پوشيده بودند. لبه اي و پنج نفر با لبه دوزي نقره دار توكار با لبه هرم، دو برده

هايي درشت سفيد را به نمايش گذاشته بود كه هنگام جابجا شدن بر روي صندلي يا تكان دادن دستش صداي  صدف
  دادند. تلق نرمي مي تلق

                                           

1  - Grazdan   
2  - Kraznys mo Nakloz 
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  »تونيم پسراي كارآموز رو بفروشيم. ما نمي«اي داشت، به بقيه گفت:  دوزي نقره كه لباسش لبه ها آنيكي از گرازد

  »تونيم. اگه طالشو داشته باشه مي«دوزي طاليي داشت، گفت:  تري كه لبه مرد چاق

الت ما ميشن. حتي اگه ما اونا آويژه نيستند. اونا هنوز نوزادشون رو نكشتن. اگه تو جنگ شكست بخورن باعث خج«
كشه تا براي فروختن آماده بشن. به خريدار بعدي كه  فردا پنج هزار تا پسر بچه رو اخته كنيم، حداقل ده سال طول مي

  »ها مياد چي ميتونيم بگيم؟ دنبال آويژه

  »بهش ميگيم كه بايد صبر كنه. طالي توي جيب من بهتر از طالي تو آينده است.« مرد چاق گفت:

تفاوت  اش را ثابت و بي كرد چهره چشيد و تالش مي ي اجازه داد آنها گفتگو كنند، شراب خرمالوي ترشش را ميدن
شهر صد برده فروش داشت ولي هشت نفر مقابلش  اند. قيمت مهم نيست، هموشون مال من ،گفتنگه دارد. به خودش 

كار و يا معلم سرخانه با  كارگر زمين، منشي، صنعت ،همخوابهي  بردههايشان بودند. اين مردان هنگام فروش  ترين بزرگ
خشت و خون آستاپور و مردمش  پيمان شده بوند. ها با هم هم هم رقيب بودند ولي نياكانشان براي تربيت و فروش آويژه

  رو ساخته.

هزار نفرو  بهش بگو اگه طالي كافي داشته باشه ميتونه هشت«در نهايت كرازنيس بود كه تصميمشان را اعالم كرد: 
تونه داشته باشه. بهش بگو يك سال ديگه برگرده، و ما دو هزار نفر  صاحب بشه. اگه دلش بخواد شش صدتا رو هم مي

  »ديگه هم بهش خواهيم فروخت.

ها خوب  بعد يك سال من توي وستروس خواهم بود. االن بهشون نياز دارم. آويژه« دني وقتي ترجمه را شنيد، گفت:
هاشون توي جنگ كشته ميشن. من به پسراي جايگزين براي گرفتن شمشيري كه  ي به هر حال خيليآموزش ديدن، ول

به ارباباي ارجمند بگو من حتي اون « شرابش را كنار گذاشت و به سمت دختر برده خم شد.» اونا ميندازن نياز دارم.
خود  دار كه براي يه آويژه با كالهخوام. بهشون بگو به همون مق پسراي كوچيكي كه هنوز سگشونو دارن رو هم مي

  »پردازم. كنم، براي پسري كه ديروز اخته كردن هم مي پرداخت مي دار  خار
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  دختر به آنها گفت. جواب همچنان منفي بود.

  »خيلي خوب. بهشون بگو اگه همشون رو داشته باشم دوبرابر پرداخت ميكنم.« دني با آزردگي اخم كرد.

   دوزي طاليي تقريباً براه افتاده بود. اق در توكار با لبهآب دهان مرد چ» دوبرابر؟«

قدر بهشون  اين فاحشه كوچولو واقعاً احمقه. من ميگم سه برابر ازش بخواه و اون اين« كرازنيس مو ناكلوز گفت:
  »احتياج داره كه پرداخت ميكنه. براي هر برده ازش ده برابر قيمت بخواه، آره.

اعلياحضرت، « تيز به زبان مشترك و البته نه به خوبي دختر برده، غرولندكنان گفت: نوكگرازدان بلندقامت با ريش 
ها هم ممكنه  وستروس ثروتمنده، قبول دارم، ولي شما االن ملكه نيستيد. شايد هيچ وقت هم ملكه نشيد. حتي آويژه

، ارباباي ارجمند آستاپور در مقابل هاي فوالدي وحشي هفت پادشاهي. دارم يادآوري ميكنم هايي رو به اون شواليه جنگ
  »هايي كه ميخواين دارين؟ وعده آدم نميفروشن. شما طال و كاالي كافي داريد براي خريد تمام آويژه

هاي من رفتن و هر دونه  شما جواب رو بهتر از من ميدونين، ارباب ارجمند. آدماي شما به كشتي« دني پاسخ داد:
  »من چقدر دارم؟كهربا و كوزه زعفران رو شمردن. 

به اندازه خريد هزار نفر. بازهم شما دارين دو برابر ميدين. پس تمام چيزي كه «ارباب با يك لبخند اهانت آميز گفت: 
  »شما ميخرين ميشه پنج گروهان صدتايي.

  »تاج خوشگلت ممكنه يك گروهان ديگه هم برات بخره. همون تاج سه اژدهات.«مرد چاق به زبان واليريايي گفت: 

هنگامي كه ويسريس تاج مادرشان را فروخته » تاج من فروشي نيست.«هايش ترجمه شود.  دني منتظر ماند تا حرف
نه مردمم رو به بردگي ميكشونم، نه وسايل و « .رفته و فقط خشم باقي مانده بودبا آن اش هم  آخرين شاديبود، 

كشتي بزرگ بالريون و دو كشتي پارويي وِيگار و  هاي منو داشته باشين. اسباشونو ميفروشم. ولي ميتونين كشتي
دني با وجود اعتراض خشمگينانه گرولئو و ديگر ناخداها به لزوم اين كار، به آنها هشدار داده بود كه ممكن » مراكسس.

  »سه تا كشتي خوب خيلي بيشتر از چندتا خواجه بنجل ارزش دارن.« جا ختم شود. است كار به اين
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تيز وقتي  مت بقيه چرخيد. آنها يك بار ديگر به آهستگي مشورت كردند. آن شخص با ريش نوكگرازدان چاق به س
  »دو هزار تا. خيلي زياده ولي ارباباي ارجمند سخاوتمندن و نياز شما خيلي بزرگه.« دوباره برگشت گفت:

دني مشونو داشته باشم. من بايد هكرد.  دو هزار نفر هيچ وقت براي كاري كه او قصد انجامش را داشت كفايت نمي
توانست تلخي آن را از دهانش پاك كند. او خيلي سخت و  دانست چه بايد بكند، با اين حال شراب خرمالو هم نمي مي

همشونو بهم بديد و اونوقت شما « او گفت:اين تنها انتخاب منه. طوالني فكر كرده بود، ولي راه ديگري نيافته بود. 
  »اشين.تونين يه اژدها داشته ب مي

بهتون نگفتم اون هر چيزي « صداي فرو بردن نفس ژيكوي را در كنارش شنيد. كرازنيس به همراهانش لبخند زد.
  »بهمون ميده.

در مقابل » نه«لرزيد.  سپيد در شُكي ناباورانه به او خيره شده بود. دستش در جايي كه چماقش را گرفته بود مي ريش
  »يكنم. تختتون رو با اژدها بدست بيارين نه با برده. شما نبايد اين كار...اعلياحضرت، التماس م« دني زانو زد.

  »سپيد رو از جلوي چشمام دور كن. تو نبايد به خودت حق بدي كه به من دستور بدي. سر جورا، ريش«

  مورمونت محكم آرنج مرد پير را گرفت و با تكاني او را روي پا بلند كرد و به ايوان برد.

  »به ارباباي ارجمند بگو به خاطر اين وقفه متاسفم. بهشون بگو منتظر جوابشونم.« رده گفت:دني به دختر ب

كردند مخفي كنند  هايشان و لبخندي كه تالش مي توانست آن را در برق چشم دانست، مي به هر حال او جواب را مي
ار اخته شدن بود، ولي در كل جهان پهناور تر از آن پسراني در انتظ آستاپور مالك هزاران خواجه و حتي خيلي بيشببيند. 

زماني كه دنيا هنوز  تونن نداشته باشن؟ ها آرزوي اژدها دارن. چطور مي و قيسكاري فقط سه اژدهاي زنده وجود داشت.
جوان بود قيس قديم پنج بار با واليريا جنگيده بود، و پنج بار بطور كامل درهم شكسته بود. براي اينكه ممالك مستقل 

  واليريا اژدها داشت و امپراطوري نه.
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ن هايش به نرمي تلق تلق كردند. با صدايي نازك و خش اش جابجا شد و صدف پيرترين گرازدان بر روي صندلي
  »ترينه. ترين و سالم يه اژدها به انتخاب خودمون. سياهه بزرگ« گفت:

  »اسمش دروگونه.« دني سر تكان داد:

  »قيمت رو نگه داريد. هاي گرون همه كاالهاتون، سه تا كشتي و دروگون. و اجازه ميديم تاج و لباس«

  »قبوله.« دني به زبان مشترك گفت:

  »قبوله.« داد: گرازدان پير به واليريايي غليظ پاسخ

قبوله، قبوله، قبوله و « دار را تكرار كردند. دختر برده ترجمه كرد: دوزي صدف بقيه حرف پيرمرد در توكاري با لبه
  »هشت بار قبوله.

ولي تا  گيرن. ها زبان وحشي شما رو زود ياد مي آويژه« وقتي تمام توافقات حاصل شد كرازنيس مو ناكلوز اضافه كرد:
ديم. يه  به يه برده براي صحبت كردن باهاشون نياز دارين. اين يكي رو به عنوان هديه بهتون مياون زمان شما 

  »يادگاري از يه معامله خوب.

  »همينطوره.« دني گفت:

هايشان را منتقل كرد. اگر احساسي در مورد اهدا شدن براي يادگاري داشت، مراقب بود كه بروز  دختر برده حرف
  ندهد.

ها به  د هم زماني كه دني بر روي ايوان از كنارش گذشت زبانش را نگاه داشت. در سكوت از پلهسپي آرستان ريش
اش را بر روي  توانست صداي تاپ تاپ چماق چوب جنگلي رفتند دني مي دنبال او پايين رفت، ولي همين طور كه مي

ترين فرزندش را  بود. مادر اژدها قويكرد. كار پستي انجام داده  خشت سرخ بشنود. دني او را براي خشمش سرزنش نمي
  كرد. فروخته بود. حتي فكرش هم حال او را بد مي
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ها ايستاده بود،  داران و سربازخانه خواجه با اين حال در ميدان غرور در حالي كه بر روي خشت سرخ داغِ بين هرم برده
يد بدون ترس نظرتو بهم بگي... اما وقتي كه سپيد. من به مشورت تو نياز دارم و تو با ريش« رو به پيرمرد كرد و گفت:

  »ها منو بازخواست نكن. مفهومه؟ تنهاييم. هيچ وقت جلوي غريبه

  »بله اعلياحضرت.« او با ناراحتي گفت:

  »ام. من بچه نيستم. يه ملكه« دني به او گفت:

حضرت. ارزش يه اژدها از هر ارتشي  ها هم ميتونن اشتباه كنن. آستاپوريا فريبتون دادن اعليا با اين حال ملكه«

  »ثابت كرد. "1ميدان آتش"بيشتره. ايگان اينو سيصد سال پيش در نبرد 

ده كه با فروتني دني به سمت دختر بر» دونم ايگان چيو ثابت كرد. من ميخوام چند تا چيزو خودم ثابت كنم. من مي«
  »اسم داري، يا بايد هر روز از خمره يكي در بياري؟« در كنار تخت روانش ايستاده بود، روكرد.

و زماني كه فهميد سوال به زبان واليريايي اصيل پرسيده شده است » هاست. اون فقط براي آويژه«دختر گفت: 
  »اوه.« دهانش باز ماند.

  »اسمت اوهه؟«

 »هستش، ولي... 2اين حقير رو ببخشيد. اسم برده شما ميساندينه اعلياحضرت. تعجب «

راخارو » ميساندي ديگه برده نيست. از همين لحظه من تو رو آزاد ميكنم. بيا داخل تخت روانم، ميخوام حرف بزنيم.«
ا من بموني به اگه ب« به آنها كمك كرد سوار شوند، و دني پرده را در مقابل غبار و گرما بست. وقتي راه افتادند گفت:

هام بكار گرفته ميشي. من تورو پيش خودم نگه ميدارم تا همونطور كه براي كرازنيس حرف  عنوان يكي از نديمه

                                           

1  - Field of Fire  
2  - Missandei  
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ميزدي، براي منم حرف بزني. ولي اگه پدر يا مادري داري كه ميخواي بري پيششون هروقت كه بخواي ميتوني منو 
  »ترك كني.

  »ي براي رفتن ندارم. من... باخوشحالي بهتون خدمت ميكنم.من ميمونم. من... من جاي« دختر گفت:

من ميتونم بهت آزادي بدم، ولي امنيت نه. من بايد از تمام دنيا رد بشم و بجنگم. ممكنه گرسنه «دني اخطار داد: 
  »بموني. مريض و يا كشته بشي.

  »واالر مورگوليس.« ميساندي به زبان واليريايي اصيل گفت:

ها تكيه داد و دست  او به بالش» همه مردم بايد بميرند. ولي ميتونيم دعا كنيم كه خيلي زود نباشه.« دني تاييد كرد:
  »ها واقعاً نترسن؟ اين آويژه« دختر را گرفت.

  »بله اعلياحضرت.«

  »تو االن به من خدمت ميكني. اونا واقعاً درد رو احساس نميكنن؟«

  »هاست از اين شراب نوشيدن. زماني نوزادشون رو ميكشن كه سالشراب شجاعت اين احساسات رو ميكشه. اونا «

  »و اونا مطيعند؟«

  »تره. اطاعت تنها چيزيه كه اونا ميدونن. اگه بهشون بگي نفس نكشن، اين كار براشون از سرپيچي كردن راحت«

  »وقتي كارم باهاشون تمام شد چي؟« دني سري تكان داد.

  »اعلياحضرت؟«
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گردن به  هاي من شمشيراشون رو غالف ميكنن و برمي و تخت پدرمو تصاحب كردم، شواليه وقتي من جنگمو بردم«
ها زندگي ندارن. وقتي ديگه جنگي وجود  ها و مادراشون... سراغ زندگيشون. ولي اين خواجه هاشون، پيش زن و بچه قلعه

  »نداره، با هشت هزار خواجه چيكار كنم؟

وقت پيدا كردن خريدار براي يه  و هيچ نگهبان و محافظاي خوبي هستن.ها  اعلياحضرت، آويژه«ميساندي گفت: 
  »ارتش عالي و ورزيده سخت نيست.

  »به من گفتن كه توي وستروس آدما خريد و فروش نميشن.«

  »ها آدم نيستن. با تمام احترام اعليا حضرت، آويژه«

يه من استفاده نميشن؟ اين كارو ميكنن؟بر وقتي اونا رو فروختم چطور مطمئن بشم كه بر عل«دني مخصوصاً پرسيد: 
  »عليه من ميجنگن؟ حتي به من آسيب ميرسونن؟

اگه اربابشون دستور بده اونا سوال نميپرسن، اعلياحضرت. سوال پرسيدن كامل از اونا «رسيد:  دختر به نظر معذب مي
شون دستوربدين كه خودشونو روي گرفته شده. اونا فقط اطاعت ميكنن. وقتي كارتون باهاشون تموم شد ميتونيد به

  »شمشيراشون بندازن.

  »كنن؟ و حتي اين كارو هم مي«

  »بله اعلياحضرت.« صداي ميساندي آرام شد.

طوريه؟ چرا اهميت  به هر حال تو دوست نداري كه چنين چيزي ازشون بخوام. چرا اين« دني دست او را فشرد.
  »ميدي؟

  »اين حقير... من... اعلياحضرت...«

  »بگو.بهم «
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  »اعلياحضرت، سه تا از اونا زماني برادرم بودن.« دختر نگاهش را پايين انداخت:

دني دوباره به بالشش تكيه كرد و اجازه داد تخت  پس من اميدوارم برادرات به اندازه خودت باهوش و شجاع باشن.
. البته به نزد دروگون، و دنيايش بدهدسر و ساماني به  تا ببردبه بالريون براي آخرين بار روان او را به پيش ببرد و 

  سخت شد. دهانش

هايش غذا داد، ولي فهميد خودش اشتهايي براي  شبي طوالني، تاريك و پرباد از راه رسيد. دني مثل هميشه به اژدها
 هايش را براي يك بگومگوي ديگر با گرولئو كامالً خوردن ندارد. مدتي به تنهايي در كابينش گريه كرد و سپس اشك

جا بود هم نميتونست منو منصرف  جا نيست، ولي حتي اگه اين ارباب ايليريو اين« گفت: پاك كرد. در نهايت بايد به او مي
  »ها نياز دارم و ديگه نميخوام چيزي در موردش بشنوم. تر از اين كشتي ها خيلي بيش كنه. من به آويژه

ي پس از آن خونسوارانش و سر جورا را به كابينش حداقل براي چند ساعت خشم، اندوه و ترسش را سوزاند. كم
  ها تنها كساني بودند كه واقعاً به آنها اعتماد داشت. فراخواند. اين

قصد داشت كه پس از آن بخوابد تا به قدر كافي براي فردا استراحت كند، اما پس از يك ساعت غلط زدن در فضاي 
براي خوابيدن بيهوده است. بيرون در آگو را يافت كه در حال  گرفته و محدود كابينش به اين نتيجه رسيد كه تالش

انداختن زهي نو به كمانش در زير نور لرزان چراغي روغني بود. راخارو چهار زانو در كنارش نشسته بود و در حال تيز 
عرشه رفت تا ساب بود. دني به هردوي آنها گفت كه به كار خود ادامه دهند، و خود به روي  خود توسط سنگ ارخكردن 

رفتند، اما خيلي زود سر جورا در  طعم هواي خنك شب را بچشد. خدمه كاري با او نداشتند و به دنبال كار خويش مي
   شناسه. اون هيچ وقت دور نيست، اون خلق و خوي منو خيلي خوب ميها به او پيوست. با خود انديشيد،  كنار نرده

  »دم فردا روز داغ و سختي درپيش دارين. شما به توانتون نياز دارين.كاليسي، شما بايد خواب باشين. من قول مي«

  »رو يادت مياد؟ 1تو اروئه«دني از او پرسيد: 

                                           

1  - Eroeh  
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  »اون دختر اهل الزار؟«

اما من جلوشون رو گرفتم و تحت محافظت خودم گرفتمش. اما وقتي خورشيد و   كردن، اونا داشتن بهش تجاوز مي«
  »و دوباره بهش تجاوز كرد و اونو كشت. آگو گفت كه سرنوشت اون دختر همين بوده. ستارگانم مرد، ماگو پسش گرفت

  »يادم مياد.«سر جورا گفت: 

زده بودم.  من براي مدت زيادي تنها بودم، جورا. فقط و فقط برادرم رو داشتم. من يه موجود كوچولوي وحشت«
ترسوند. اون نبايد اين كار رو  تر منو مي زد و بيش كرد، اما در عوض به من صدمه مي ويسريس بايد از من محافظت مي

تونند از  ها رو براي دفاع از اونايي كه نمي كرد. اون فقط برادرم نبود، پادشاهم بود. اگه خدايان پادشاهان و ملكه مي
  »خودشون دفاع كنند خلق نكردن، پس براي چي خلق كردن؟

  »مثل رابرت.كنند.  ها خودشون خودشون رو شاه مي بعضي پادشاه«

اي رها ب پادشاهبرقرار نكرد. عدالت... ه واقعي نبود. اون هيچ عدالتي اون يه پادشا«دني با لحني پر از تحقير گفت: 
  »اند. همين

  سر جورا پاسخي نداشت. تنها لبخندي زد و به نرمي موهاي او را نوازش كرد. همين كافي بود. 

تازد. اما به جاي اسب، سوار اژدها بود. وقتي كه سپاه  ترايدنت ميآن شب در خواب ديد كه ريگار است و به سمت 
هايي از يخ به تن داشتند، اما او همه را در آتش اژدها فرو برد  شان زره همه  سوي رودخانه را ديد، شورشي غاصب در آن

دانست  ز وجودش ميو آنها مثل قطرات شبنم آب شدند و ترايدنت را به تندابي خروشان تبديل كردند. بخش كوچكي ا
اين چيزيه كه قراره اتفاق بيافته. اون يكي يه كابوس بود، من تازه بيند، اما بخش ديگرش به وجد آمده بود.  كه رويا مي

   االن از خواب بيدار شدم.
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با او  زمان رسيد كه بالريون هم ناگهان در تاريكي كابينش بيدار شد، هنوز از فتح و پيروزي برافروخته بود. به نظر مي
شنيد. و  بيدار شده، و او غژ غژ مبهم چوب، برخورد آب با بدنه كشتي و صداي پا بر روي عرشه باالي سرش را مي

  همچنين يك صداي ديگر.

  كسي در كابين با او بود. 

توانست صداي  هايش پاسخ ندادند. براي ديدن خيلي تاريك بود، اما مي نديمه» ايري؟ ژيكوي؟ شما كجاييد؟«
  »جورا، تويي؟«يشان را بشنود. ها نفس

  »حتي اژدهاها هم بايد بخوابند.«صدا خيلي نزديك بود. » اونا خوابن. همشون خوابن.«صداي زني گفت: 

اي را ببيند. نمايي  تواند سايه دني به تاريكي خيره شد. تصور كرد كه مي» كي اينجاست؟«اون باالي سرم ايستاده. 
  »خواي؟ ياز من چي م«محو از يك پيكر را. 

يادت باشه، براي رفتن به شمال، بايد به جنوب بري. براي رسيدن به غرب، بايد به شرق بري. براي پيش رفتن بايد «
  »به عقب برگردي و براي لمس روشنايي بايد از زير سايه عبور كني.

را پر كرد و ايري و رنگ فانوس كابين  دني از روي تخت پريد و در را با سرعت گشود. نور زرد كم» ؟1كوايته«
ويسريون » كاليسي؟«ماليد، زير لب زمزمه كرد:  آلوده از جا برخاستند. ژيكوي در حالي كه چشمانش را مي ژيكوي خواب

ترين گوشه كابين را نيز  اي چنان درخشان از دهانش بيرون داد كه تاريك هايش را از هم گشود و شعله بيدار شد و آرواره
  »كاليسي شما ناخوش هستين؟«رنگ وجود نداشت. ژيكوي پرسيد:  ز زني در نقاب الكي سرخروشن كرد. هيچ نشاني ا

با اين حال هرچه تالش كرد، » يه خواب. خواب ديدم. همين. بخوابيد. همه بريم بخوابيم.«دني سرش را تكان داد. 
  خواب ديگر به سراغش نيامد. 

                                           

1  - Quaithe  
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 م. به عقب نگاه كنم، از دست رفته شد با خود گفت، تاپور ميهاي بندر وارد آس فردا صبح هنگامي كه دني از دروازه
داد.  كرد بياد بياورد كه همراهانش درواقع تا چه حد كوچك و ناچيز بودند، وگرنه تمام جرأتش را از دست مي جرأت نمي

دي با مداليون برنزي داشت. كمربن چرمي الواني به تن  اي بود، شلواري از موي اسب به پا و جليقه امروز او سوار بر نقره
هايش بسته بود. ايري و ژيكوي موهاي او را بافته بودند و به  به كمر و دو كمربند ديگر بصورت ضربدري در بين سينه

خواند. كساني كه در قصر  اي كوچكي آويزان كرده بودند كه صداي زنگش از ناميرايان كارت مي نقره  آن زنگوله
  غبارشان سوختند. 

ها و خدمتكاران مسيرها را پر كرده بودند، در  آستاپور نسبتاً پر رفت و آمد بود. برده  هاي آجري سرخ بانامروز صبح خيا
دار خود به پايين بنگرند. دني  هاي پله كردند تا از روي هرم داران و همسرانشان توكارهاي خود را به تن مي حالي كه برده

هاشون  ها ندارن. اونا فقط ميخوان يه نگاه به اژدهاها بندازن تا براي بچه دركل اينا فرق زيادي با كارتيبا خود انديشيد، 
  اين فكر باعث شد كه به اين فكر كند كه اصالً چند نفر از آنها داراي فرزند هستند. هاشون تعريف كنند.  هاي بچه و بچه

و آن دختر، ميساندي در طرف رفت. بلواس نيرومند در سمت راست  اش در مقابل او مي آگو با كمان بزرگ دوتراكي
شد تشر  آمد و به هر كسي كه بيش از حد نزديك مي پوش به تن در پشت سرش مي و سينه  آمد. سر جورا زره چپش مي

كردند. دني دستور داده بود كه سقف آن را بردارند تا بشود سه اژدهايش را  زد. راخارو و ژوگو از كجاوه محافظت مي مي
دارند. اما هنوز هم دم ويسريون   شان كردند كه آرام نگه آمدند و تالش مي ايري و ژيكوي با آنها ميجا زنجير كرد.  به آن

توانست متوجه چيزي  شد. ريگال هم مي اش خارج مي هاي بيني زد و دود خشمگينانه از سوراخ به جلو و عقب شالق مي
توسط زنجير سنگيني كه در دست ژيكوي بود پايين  ناخوشايند شود. سه بار تالش كرد كه به آسمان برخيزد اما هر بار

كرده بود. تنها چشمانش  اي درآورده بود و بالها و دمش را محكم جمع شد. دروگون خود را به شكل گلوله كشيده مي
  كرد كه خواب نيست.  يادآوري مي

آمدند: گرولئو و ديگر ناخداها و خدمه آنها و همچنين هشتاد و سه دوتراكي باقي مانده  باقي مردمش پشت سرش مي
ها را همراه با زنان پرستار،  ترين ها و ضعيف راندن. او پيرترين از صدها هزار نفري كه روزي در كاالسار دروگو مي
و زيادي جوان بودند را در ميان صف قرارداده بود. بقيه (شامل باردارها و دختران كوچك و پسراني كه براي بافتن م
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بردند، به همراه صد و اندي اسب  مي  بارشان را پيش راندند و گله ماللت جنگجويانش يا چيزي شبيه آن) در بيرون مي
  نحيف و الغر كه از برهوت سرخ و درياي سياه نمكي جان سالم به در برده بودند. 

من بايد راند با خود انديشيد،  و مندرس خود را در امتداد رودخانه پرپيچ و خم آستاپور پيش ميدر حالي گروه ژنده 
چشمانش را بست تا بتواند شكل و شمايل آن را در ذهن تصور كند: ابريشم سياه مواج براي خودم يه پرچم داشته باشم، 

رچمي كه احتماالً داد. مثل پ ي طاليي بيرون ميها و زيبا، و بر روي آن اژدهاي سه سر سرخ خاندان تارگرين كه شعله
ند. ها بر اين رود نهاده بود كه آستاپوري بود نامي 1رمكهاي رودخانه به شكلي عجيب آرام و راكد بود.  كنارهريگار داشته. 

ي را ديد هاي بچهاو .  پر از جزاير كوچك پوشيده از درخت بود بستر آن وسيع و سرعتش كند و مسيرش پر و پيچ و خم و
دويدند. دو عاشق زير سايه درختي  هاي مرمري ظريف به اطراف مي كردند و ميان مجسمه بازي مي آنهاروي يكي از 

برده  آنهاتوانست بفهمد كه  بوسيدند. بدون لباس نمي مي ها در عروسي همديگر را بدون هيچ خجالتي، مثل دوتراكي
  بودند يا آزاد.

هايي را كه دني خريده بود در خود جاي دهد.  قدر بزرگ نبود تا همه آويژه اش آن ميدان غرور با هارپي عظيم برنزي
صاحب آنها نريس يجمع كرده بودند تا وقتي د هاي ورودي آستاپور، روبروي دروازه 2در ميدان مجازات را آنهادر عوض 

هاي سركش  كه برده بود ي چوبي يك سكونزي وجود نداشت، فقط جا مجسمه بر از شهر خارج شوند. اين اًقيمتمس شد،
اربابان « :شدند به او گفت مي ندي زماني كه وارد ميدانازدند. ميس مي كندند و دارشان ميپوستشان را  ،شدند مي شكنجه
  »باشه.، همينا نندبي يم شهراز وارد  تازههاي  بردهاولين چيزي كه تا  گذاشتندجا  اين ور ها اون، ارجمند

تر  نزديكرا  اي راه راه است. سپس نقره 3يينْها وگوسمثل گورخرهاي ژ آنهاكه پوست كرد  تصوردر اولين نگاه دني 
. مثل سيبي كه حشره مگس و كرم .مگسا. در حال پيچ و تاب ديدهاي سياه  زير اليه را و گوشت خام قرمز رنگ راند

از  دست مردي كنده شده بود.دار  هاي بلند پيچ به شكل باريكههاي شورشي  ، پوست بردهباشدمردي پوست آن را كنده 

                                           

1  - Worm  
2  - Plaza of Punishment  
3  - Jogos Nhai 
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اين «شد. دني اسبش را زير او نگه داشت.  مي بود و زير آن سفيدي و قرمزي ديدهشده انگشتان تا آرنج از مگس سياه 
  »يكي چكار كرده؟

  »روي صاحبش دست بلند كرده.«

چنان گران خريده  ند و يورتمه به سمت مركز ميدان و ارتشي كه آندلش به هم پيچيد، ماديان نقره فامش را چرخا
اش با قلبهاي آجري رديف به رديف و صف به صف ايستاده بودند: هشت هزار و ششصد  مردان سنگي بود، تاخت. نيمه

به شمشير كوتاه  خود و مسلح هراز نفر بدون كاله دار و در حدود پنج خودهاي برنزي خار آويژه كامالً آموزش ديده با كاله
اي بيش نبودند، با اين حال مانند بقيه صاف و  تر بودند، پسر بچه يي كه عقبآنهاايستاده بودند.  آنهاو نيزه پشت سر 

   حركت ايستاده بودند. بي

جا بودند تا به او خوش آمد بگويند. بقيه اصيل زادگان آستاپوري گروه گروه  همگي آن شركايشكرازنيس مو ناكلوز و 
پر از زيتون و گيالس و انجير  يهاي ها با سيني نوشيدند و برده ياي شراب م هاي نقره از جام ايستاده بودند، آنهات سر پش

هيكل با  هاي درشت صندلي رواني نشسته بود و در چهار طرفش بردهتر روي  . گرازدانِ پيرچرخيدند درميان آنها مي
آمده بودند را دور  تماشاو جمعيتي كه براي  تاختند ميميدان  دوردارِ سواره  نيزه تعداد زيادي. پوست برنزي قرار داشتند

دني . داشت هايشان دوخته شده روي شنل صيقلي هاي بر روي ديسكانعكاسي كوركننده داشتند. نور خورشيد  مي نگه
   بايدم بترسن. ،خوبو اونا از اژدهاها ميترسن. هايشان حالتي عصبي دارند.  كه اسب دريافت

ر يك ودند، دهاي خودش پر ب به يك برده دستور داد تا به او براي پياده شدن از اسب كمك كند. دستس يكرازن
ندي كرد و انگه داشته بود. رو به ميس پرنقش و نگاري را تازيانه ، و در دست ديگرشه بوددست توكارش را محكم گرفت

  ».. اگه بتونه قيمتشون رو پرداخت كنه..شه مي اون شون مال ه. بهش بگو همشون اينم از همه«: گفت

  »تونه مي« :دختر گفت

 نفيس پوست ببر، سيصد توپ پارچه هرا جلو آوردند. شش طاق ي تجاريو كاالها با صداي بلند فرمان دادجورا 
ر، فلفل، زردچوبه و هل. ماسكي از جنس عقيق، دوازده مهايي از صمغ درخت  كوزهاز زعفران،  هايي كوزهابريشمي، 
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ياب، يك جعبه  هاي سياه كم ه رنگ قرمز و سياه و سبز، يك جعبه پر از ياقوتهاي جوهر ب ، بشكهيشميميمون 
برنجي بزرگ  سود شده، ناقوس نمك زيماهي غار چندين صندوقهاي پنير،  شده با كرم پرمرواريد، يك چليك زيتون 

يي كه ها انهايي به زب ه به آن ضربه بزند، هفده چشم از جنس عاج و يك صندوق بزرگ حاوي كتابو يك چكش ك
  داران چيدند.  . همگي را جلوي بردههمينطور الي آخر...و  ،توانست بخواند دني نمي

 كنترل دني را مفتخر به چند جمله پاياني در خصوصدر حالي كه پرداخت در حال انجام بود، كرازنيس مو ناكلوز 
اند. به فاحشه وستروسي بگو اگه عاقل باشه  تجربه اونا هنوز جوون و بي«: ندي به او گفتا. از طريق ميسش كردنيروهاي
. هر خورند هست كه خيلي به درد غارت مي ك زيادييجا شهرهاي كوچ ناوجا و  . بين اينخالص ميشهاونا شر  ززودتر ا

ندارن. اگر اسيري هم گرفتين،  جواهرها هيچ حرص و طمعي براي طال و  ژه، براي خودشه. آويبيارهغنيمتي كه بدست 
ميخريم. كي ميدونه؟ شايد ده  رگردوندن اونا به آستاپور كافيه. اونايي كه سالمن رو به قيمت خوبيبچندتا سرباز براي 

  »كنن.مي بعد چند تا از پسرايي كه برامون فرستادين آويژه شده باشن. اينجوري هر دو طرف سود سال

هايشان  ها دوباره سوار اسب . دوتراكيوجود نداشت اجناسديگري براي اضافه كردن به كپه تجاري سرانجام كاالي 
شون تو كشتي هستن. مقدار زيادي شراب،  تونستيم حمل كنيم. بقيه مي اين همه چيزي بود كه«و دني گفت:  ،شدند

  »مونه... چيزي كه مي. تنها شماست ها هم مال كهربا و برنج سياه. كشتي

، حرفش را گفت سخن ميزبان مشترك با آن لهجه غليظ به كه  ريش نوك تيز، همانبا  گرازدانِ» اژدهاست.«... 
 تمام كرد.

، جايي كه دروگون و برادرانش زير نور آفتاب كجاوهدر كنار او به سمت  نيرومندسر جورا و بلواسِ » جاست. اونم اين«
، اژدهاي سياه دادزنجير او تكاني به داد. وقتي  دنيكرد به دست  بازيك سر زنجير را  ژيكويند. كردند، رفت مي استراحت

. وقتي سايه اژدها روي سر كرازنيس مو ناكلوز افتاد، لبخند گشودش را سرخو  سياههاي  سرش را بلند كرد و بال
  زد.  اي گشاده
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ر مقابل شالق را به دني داد. دسته شالق از جنس استخوان . او هم دسپرددار  دني انتهاي زنجير دروگون را به برده
در كه به آن متصل بود بلند نازك و چرمي  رشتهه نُ. شده بود مرصعكاري و  سياه اژدها بود كه استادانه و ماهرانه منبت

جنس عاج ي نوك تيز از ها انبه شكل سر يك زن با دند آن طالئي قبه. قرار داشت اي طالئي انتهاي هر كدام پنجه
  . گونه خطاب كرد اينكرازنيس تازيانه را » .انگشتان هارپي« فيل بود.

مال ؟ اونا معامله انجام شد پس. «چنين چيز سبكي، چه قدرتي با خودش دارهدني تازيانه را در دستش چرخاند. 
  »؟منن

معامله « ، موافقت كرد:شدپائين بك كجاوهوگون را از ركشيد تا د زنجير را  يمحكم با فشار در حالي كهكرازنيس 
   »انجام شده.

اگه كرد.  مي تر شدن ضربان قلبش را حس كند. به شدت احساس ترس توانست تند مي شد. اي بر نقرهدني سوار 
هاي  خواست بداند كه آيا برادرش ريگار هم زماني كه ارتش غاصب را با پرچم مي كرد؟ ميكارو  همينبرادرم بود، 

  حل ترايدنت ديد، تا اين حد مضطرب بود؟افراشته در باد، در سا

ها بتوانند آن را ببينند. با تمام  ي آويژه بر روي ركاب زينش ايستاد و انگشتان هارپي را باالي سرش گرفت تا همه

به ماديانش مهميز زد و در حالي كه دستش را باال  »مال من هستين. . شمامعامله انجام شد«توانش فرياد زد: 

خريداري  االن ديگه متعلق به اژدها هستين. شما«نگه داشته بود چهار نعل در مقابل صف اول تاخت. 

  ». معامله انجام شده، معامله انجام شده.شديد و هزينه پرداخت شد

حرف  ييريايوال ميشنوه كه دارم بهو برگرداند. سوي اسريع به خاكستريش را  چشمش به گرازدانِ پير افتاد كه سر
. كردند هايي مي با فرياد به او توصيهكرازنيس و اژدها جمع شده بودند و  آنها دوردادند.  داران گوش نمي بقيه برده ميزنم.
خاكستري از خورد. دود  تكان نمي درون كجاوهولي دروگون از  داد، و تكان مي كشيد مي آستاپوري با زور زنجير راگرچه 

راست كج و  درازش خواست صورت برده دار را گاز بگيرد، گردن مي زد و در حالي كه  هاي بازش بيرون ميان آرواره
  شد.  مي 
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دور او  خونسوارانش، وقت ردشدن از ترايدنته ،با خود گفت گشت، چرخاند و برمي مي دني در حالي كه سر اسبش را
  » .به مشكل بر خوردين«گيري كرد كه:  دني نتيجهحلقه زدند. 

  » .اون نمياد«: كرازنيس گفت

جيغ زد و تلو دني با تمام قدرت شالق را به صورت كرازنيس كوبيد. كرازنيس » برده نيست.يه داره. اژدها  يدليليه «
پي با يك ضربه صورتش . انگشتان هاردويد هايش بر روي ريش معطرش خون سرخ از روي گونه تلو خوران عقب رفت.
در كمال  »دروگون!«بلند فرياد زد: با صدايي  .نداشتت را افرصت فكر كردن به جراح دنياما  ،را تكه تكه كرده بود

  ».دراكاريس« مسرت همه ترسش فراموش شده بود:

  و غريد.  گشودهايش را  اژدهاي سياه بال

، و روغن گشتندهايش سرازير  نش آب شدند و روي گونهاي از شعله سياه صورت كرازنيس را هدف گرفت. چشما نيزه
دو برابر سر خودش به بلنداي تاجي از آتش  دار براي يك لحظه بردهگرفت كه  گُر باسرعتروي موها و ريشش چنان با 

 صداهايش ش هم غلبه كرد و صداي ناله و فريادبوي عطرحتي به  ،گوشت سوخته ناگهاني و زنندهبر سر داشت. بوي 
  . كرد غرقرا در خود ديگر 

 دادند و سكندري مي زدند و همديگر را هل مي فرياد ارجمندهرج و مرج ميدان مجازات را فرا گرفت. اربابان 
 كرد. دروگون به آرامي باالي سر كرازنيس بال مي پايشان گير زيرهاي توكارهايشان  خوردند و در حال دويدن لبه مي
هاي ويسريون و ريگال را باز كردند و  ، زنجيرژيكويدار كرد، ايري و  يگري نثار بردهزد. در حالي كه او شعله د مي

با  ستاپوريآكردند. زماني كه دني به اطراف نگاه كرد، يك سوم جنگجويان مغرور  مي ناگهان سه اژدها در آسمان پرواز
در بار كردند، يك سوم ديگر  مي شان مبارزه زده هاي وحشت براي ماندن روي اسبآرايش موهاي هيوالشكلشان 

آنقدر روي اسب مانده بود تا بتواند شمشيرش را از نيام بيرون  آنها زدر حال فرار بودند. يكي ا درخشان مس انعكاس نور
دستش را با ارخ راخارو از دست فه كرد. يك نفر ديگر بكشد، ولي راخارو شالقش را دور گردن او پيچاند و فريادش را خ

كرد، فرار كرد. آگو با آرامش نشسته بود و تير در كمانش  وران در حالي كه خون از دستش فوران ميداد و تلوتلوخ
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اي يا ساده، تفاوتي نداشت. بلواس نيرومند هم ارخش را  كرد. طالئي يا نقره ها رها مي گذاشت و به سمت توكار مي
  چرخاند.  مي كشيده بود و با هر حمله آن را بيرون

از ما دفاع  ها! آويژه«د، بود. يمروار ازسنگين  ها را شنيد. او گرازدانِ پير با توكار آستاپوري ي ازيك فرياددني !» ها نيزه«
  »ها! شمشيرها! كنين! نيزه دفاعتون  كنين، جلوشونو بگيرين، از اربابان

ات فرا بدون تشري داشته بودند، او را نگه روانش صندليي كه ا سمت دهانش رها كرد و چهار بردهراخارو تيري به 
ها  ريخت، خود را به سمت اولين صف آويژه مي . پيرمرد در حالي كه خونش روي آجرفرار كردند و روي زمين انداختند

  را هم ندادند. صف به صف و رديف به رديف ايستادند.  گشها حتي به خود زحمت نگاه كردن به مر رساند. آويژه

   . خدايان دعاهامو شنيدن.و حركت نكردند

با زنگ ، در پرواز بوداش پشت سرش  شده بافته  طالئي و اي چهار نعل مقابلشان تاخت، موهاي نقرهدني » ها! آويژه«
رو بكشين، سربازها رو بكشين، هر مردي رو كه توكار پوشيده يا شالق در دست  ارجمند ارباباي«خواند.  مي هر گام آواز

انگشتان هارپي » .كنين آزادن از بند ياي رو ديد آسيبي نرسونين، هر برده داره بكشين، اما به هيچ بچه زير دوازده سال
  »كاريس!ادر س!آزادي! دراكاري« :اي پرتاب كرد. فرياد زد را باالي سرش گرفت... سپس تازيانه را به گوشه

  »كاريس!ادر دراكاريس!«تا به حال شنيده بود. اي بود كه او  زدند، اين زيباترين كلمه هم فرياد آنها!» دراكاريس «

مردند، و هواي خاكي پر شده بود از آتش  مي كردند و التماس ميو  زدند زجه ميكردند و  مي اطرافشان برده داران فرار
  و نيزه.



 

  507 

 

  سانسا شمشيرهايورش    فصل بيست و هشتم 

  

  

  

  

  

  

  28فصل 
  سانسا

  شهريارمترجم: 
  نريمانويرايش و تنظيم: م.م.استارك، 

  

خواست  اش تا صبح آماده شود، خدمتكارها وان سانسا را با آب داغي كه از آن بخار برميقرار بود لباس جديد مجلسي
هاي او را آراست و موهاي  پر كردند و سر تا پاي او را سابيدند، تا پوستش گل انداخت. خدمتكار شخصي سرسي ناخن

هاي ظريفي روي پشتش ريخت. او يك دوجين از  را شانه كرد و فر داد طوري كه موهايش با طره خرمايي رنگش
ها با ته مايه ليمو انتخاب  عطرهاي مورد عالقه ملكه را نيز با خود آورده بود. سانسا يك رايحه تند شيرين از عطر گل

هاي سانسا را  زير چانه و سپس نوك پستان كرد. خدمتكار انگشتانش را با مقداري عطر آغشته كرد و پشت هر گوش و
  به آرامي لمس كرد.

كرد. كردند تماشا مي سرسي خودش به همراه خياط آمد و هنگامي كه آنها لباس جديد سانسا را بر تنش مي
ي زربافت عاجي رنگ و كتان نقره دوز بود و  هاي زير تماماً ابريشمي بودند، اما خود لباس مجلسي از پارچه لباس

هاي بلند و آويزان لباس تقريباً  آورد، نوك آستين اي داشت. هنگامي كه او دستهايش را پايين مي  ئيناتي از ساتن نقرهتز
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بند لباس تقريباً تا روي  ها. سينه رسيد. بدون شك اين يك لباس مجلسي زنانه بود نه لباسي براي دختر بچه به زمين مي

دوزي شده به رنگ فيلي پوشيده شده بود. دامن  شكل با آستري از تور ميري سوزن Vشكم چاك داشت. برش عميق 
كردند، مجبور شد نفسش را حبس كند. آنها بلند و بدون چاك بود. كمر لباس چنان تنگ بود كه وقتي آنرا به تن سانسا 

كستري كه پاهايش را هاي راحتي و نرمي از جنس پوست گوزن خا هاي جديدي هم آورده بودند، كفش برايش كفش
  »شما بسيار زيبا هستين بانوي من«همچون يك عاشق در آغوش گرفتند. وقتي كه لباس را پوشيد، خياط گفت: 

توانست صبر نمي» اوه، من زيبام«چرخيد و دامنش هم به دورش تابيد » آره زيبام، مگه نه؟«سانسا با خنده گفت: 
ماً عاشق من ميشه ، ميشه ، بايد بشه... اون وقتي منو ببينه وينترفل رو اون حتكند تا ويالس او را اينگونه ببيند. 

  كنه. كنه، ميدونم كه فراموش ميفراموش مي

  »هاي ماه كه جافري بهش داده فكر كنم يك مقداري جواهر الزمه، سنگ«ملكه سرسي نقادانه او را ورانداز كرد. 

  »سريعاً اطاعت ميشه اعلياحضرت«خدمتكارش پاسخ داد: 

بله، خدايان نسبت «ها و همينطور گردن سانسا آويخته شد، ملكه سري تكان داد  وقتي جواهرهاي سنگ ماه به گوش
آميزه كه همچين معصوميت  به تو مهربون بودن سانسا، تو يك دختر دوست داشتني هستي، به نظر يه جورايي توهين

  »دلنشيني رو به پاي اون گارگويل هدر داد.

بجز او، مارجري  منظورش ويالس بود؟ اون چطور ميدونه؟ هيچ كس نميدونه.» كدوم گارگويل؟«د. سانسا متوجه نش
  آمد. اما او به حساب نمي اوه و دانتوس،و ملكه خارها... 

ها آنرا آوردند. يك رداي بلند از مخمل سفيد و پر از  و زن» ردا«سرسي لنيستر سوال او را ناديده گرفت و دستور داد:  
اي يك دايرولف خشمگين گلدوزي شده بود. سانسا با وحشت ناگهاني به آن نگاه كرد. هاي نقره . روي آن با نخ مرواريد

  » رنگهاي پدرت«كردند، گفت: اي ظريف به دور گردن او محكم ميسرسي همانطور كه آنها ردا را با يك زنجير نقره

  انداخت. كرد و به كناري مياشت آنها را پاره مي. دستان سانسا به سمت گلويش رفت. اگر جرأت درداي دوشيزه
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با دهان بسته، زيباتر به نظر ميرسي سانسا. حاال برو جلو، سپتون و همينطور مهموناي عروسي «سرسي به او گفت: 
  »منتظرن

  »نهنه، «سانسا ناگهان گفت: 

است، شاه جاي پدرته و اين بله، تو تحت قيوميت سلطنت هستي. از اونجايي كه برادرت يك خائن محكوم شده «
  ». تو قراره با برادرم تيريون ازدواج كني.1يعني كه اون حق داره براي ازدواج تو تصميم بگيره

. دانتوس احمق در نهايت چندان هم كودن نبود، اون حقيقت اين ماجرا را 2حق قانوني منبا حالي ملتهب انديشيد 
من قراره با ويالس ازدواج كنم و بانوي هايگاردن » كنم.كار رو نمياين «فهميده بود. سانسا از ملكه فاصله گرفت 

  بشم، خواهش ميكنم...

من مخالفت تو رو درك ميكنم. اگر نياز داري گريه كن. اگه من جاي تو بودم احتماالً موهامو ميكندم. شكي نيست «
  »كه اون يه جن كوچيك نفرت انگيزه، اما تو بايد باهاش ازدواج كني.

  »نميتونين منو مجبور كنين.شما «

البته كه ميتونيم. شايد ساكت و آروم بياي و همونطوري كه در شأن يك بانو هست سوگندت رو بگي. يا ممكنه كه «
نظيري براي پادوهاي اصطبل درست كني تا پوزخند بزنن، اما فرقي نداره. تو  بي مقاومت كني و جيغ بكشي و منظره

بلك در زره  ملكه در را باز كرد. سر مرين ترنت و سر اسموند كتل» هم بستر ميشي.آخرش باهاش ازدواج ميكني و 
بانو سانسا رو تا سپت همراهي كنين. اگه نياز شد حملش كنين، «سفيد و درخشان گاردشاه منتظر بودند. به آنها گفت: 
  »اما سعي كنين لباسش پاره نشه، خيلي خرج برداشته.

                                           

  اما معني اصلي همان است كه در متن آمده» ميتونه دست تو رو به دست داماد بده« اصل جمله تقريباً اين بوده:  -  1
  منظور حق قانوني سانسا در مورد ادعاي مالكيت وينترفل در صورت مرگ برادرانش -  2
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اما نديمه سرسي او را قبل از اينكه قدمي بردارد گرفت. سر مرين ترنت نگاهي به او  سانسا سعي كرد كه فرار كند
عزيزم، همونطوري كه بهت «بلك تقريباً به آرامي او را لمس كرد و گفت:  كرد كه باعث شد خود را عقب بكشد، اما كتل

  »گفته شده عمل كن. خيلي هم بد نيست. گرگ ها قراره شجاع باشن مگه نه؟

. همه آنها مثل همان روزي كه در شجاعت. آره من يك استاركم، ميتونم شجاع باشمنفس عميقي كشيد. سانسا 
كردند. اين جن بود كه آن روز او را از كتك خوردن هايش را پاره كرده بود به او نگاه مي حياط سر بوروس بالنت لباس

  »من ميرم.«، ون به بدي باقيشون نيستانجات داد، همان مردي كه اآلن منتظر او بود. او به خودش گفت، 

  »ميدونستم كه ميري.«سرسي لبخند زد. 

رسيد  ها يا عبور از حياط چيزي به ياد آورد. به نظر مي توانست از ترك كردن اتاق يا پايين آمدن از پله بعد از آن نمي
رنگي  و سر اسموند در رداهايي به بي كه تمام توجه او فقط به اين بود كه هر قدم را بعد از قدم ديگر بردارد. سر مرين

هاي   رفتند. جافري خودش روي پلهرداي او كه فقط بدون مرواريد و نشان دايرولف پدرش را نداشت، كنارش راه مي
امروز من «درخشيد، تاجش روي سرش بود. او اعالم كرد:  هاي  سرخ و طاليي مي سپت قلعه منتظر او بود. شاه در رنگ

  »پدرتم.

  »نه نيستي، هيچوقت هم نميشي.«روخته و عصباني گفت: او براف

. اگه من هر كسيهستم. من پدرتم و ميتونم تو رو به عقد هر كي كه دوست دارم در بيارم. «صورت شاه كبود شد. 
يا شايدم «درخشيد. چشمان سبزش با لذت مي» باهاش ميخوابي.  چرون ازدواج ميكني و توي طويله بگم با يه خوك

  »بدم، اونو بيشتر دوست داري؟ را به ايلين پين بايد تو

اگه هرگز حتي يك ذره به من عالقه « او التماس كرد:» خواهش ميكنم اعليحضرت« تپيد.قلب سانسا به شدت مي
  » داشتين، منو مجبور به ازدواج با... 
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واقعا لطف كنيد، ميشه افتخار  اعليحضرت اگه«تيريون لنيستر از در سپت وارد شد. او به جافري گفت: » داييتون؟«...
  »بدين يك لحظه با بانو سانسا تنها باشم؟

  شاه خيال مخالفت داشت اما مادرش نگاه تندي به او كرد. آنها چند فوت فاصله گرفتند. 

هاي  آستين مخملي سياه مزين به نقش و نگارهاي پيچازي شكل طاليي به تن داشت و چكمه تنه بي تيريون يك نيم
گش سه اينچ به قد او اضافه كرده بود. همچنين زنجيري با ياقوت سرخ و سرهاي شير به گردن داشت. اما بلند و تن

  »تو خيلي زيبايي سانسا.«بريدگي روي صورتش تازه و قرمز بود و دماغش زخمي زشت داشت. تيريون به او گفت 

يد بهش بگم كه اونم زيباس؟ اون فكر بادانست چه چيزي بايد بگويد.  او نمي» اين لطف شما رو ميرسونه سرورم«
  . نگاهش را پايين آورد و ساكت ماند. ميكنه كه من يه احمق يا يه دروغگوام

بانوي من، اين راه درست آوردن شما به عروسي خودتون نبود. به خاطر اين مساله و اينكه خيلي ناگهاني و مخفيانه «
اين كار رو ضروري ميدونند، وگرنه خودم ميخواستم زودتر پيش بود، متاسفم. عاليجناب پدرم به خاطر شرايط مملكت 

ميدونم كه شما خواهان اين ازدواج نبودين، نه بيشتر از من. هرچند «تر شد.  هاي ناموزونش نزديك با قدم» شما بيام.
ظ سن و سال اگه من قبول نميكردم، اونها شما رو عروس پسر عموم لنسل ميكردن. شايد اونو ترجيح ميدي. اون از لحا

  »كنم. تره و قيافه بهتري داره، اگه اينجوري ميخواي بگو و من اين نمايش مسخره رو تموم مي به تو نزديك

سگهاي كوچيك،  من هيچ لنيستري رو نميخوام. من ويالس رو ميخوام. هايگاردن، تولهخواست بگويد كه،  او مي
. اما بعد آنچه كه دانتوس در جنگل خدايان گفته بود رو ميخوامهاي ادارد، برن و ريكان  سواري و پسرهايي به اسم قايق

. او با حالت اونها منو نميخوان. بلكه فقط حق قانوني منو ميخوان تايرل يا لنيستر فرقي نميكنن،را به خاطر آورد. 
هر شما خيلي مهربون هستين سرورم، من تحت قيوميت سلطنت هستم و وظيفم اينه كه با «خورده گفت:   شكست

  »كسي كه شاه دستور بده، ازدواج كنم.

من ميدونم كه از اون نوع شوهرايي نيستم كه «او با چشمان ناهمگونش با دقت به سانسا نگاه كرد و به نرمي گفت: 
  »دختراي جوون خوابشو ميبينن سانسا، اما جافري هم نيستم.
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  »نه، يادمه كه با من مهربون بودين.«او گفت: 

  »پس بيا بريم تا وظيفمون رو انجام بديم.«شتان كوتاه و كلفت را دراز كرد: تيريون دستي با انگ

پس سانسا دستش را در دست او قرار داد و تيريون او را به سمت محراب عروسي راهنمايي كرد، جايي كه سپتون در 

را در لباس احمقانه رنگارنگ منتظر بود تا زندگي آنها را به يكديگر پيوند بزند. او دانتوس  "مادر"و  "پدر"بين تنديس 
و سر بوروس بالنت در لباس سفيد گاردشاه آنجا  1كند. سر بلن سوان ها ديد كه با چشمان گرد شده او را نگاه مي دلقك

. اما شاهدهاي زياد ديگري ها حضور ندارند كدام ار تايرل كه هيچاو ناگهان فهميد  حضور داشتند، اما سر لوراس نبود.
 4و چندين نفر ديگر. لرد گيلس جاالبار زو  ، سر بران،3، لرد فيليپ فوت2خواجه، سر آدام ماربراند وريسآنجا بودند؛ 

در حال شير خوردن از پستان مادر بود و دختر باردار بانو تاندا بدون هيچ دليل  5كرد، بانو ارمسند داشت سرفه سرفه مي
  ه، شايد من هم بايد قبل از پايان روز همين كار رو بكنم.بذار گريه كنريخت. سانسا انديشيد، مشخصي اشك مي

مراسم مثل يك خواب گذشت. سانسا هر آنچه كه از او خواسته شده بود را انجام داد. دعاها، سوگندها و آوازها، 
رسيد،  هاي چشمانش هزاران نور به نظر مي هاي بلند در حال سوختن و صدها نور در حال رقص كه به خاطر اشك شمع

هاي  كرد كه او پيچيده در ردايي با رنگ رسيد هيچ كسي توجهي نميهمه جزئي از مراسم بودند. خوشبختانه به نظر مي
كند؛ يا اگر هم متوجه شدند، طور ديگري وانمود كردند. به نظر زماني نگذشته بود كه آنها براي تعويض پدرش گريه مي

  ردا آمدند.

لرد ادارد استارك را گرفت. در حالي كه جافري دستانش را روي شانه او به عنوان پدر مملكت، جافري جايگاه 
حركت همانند يك نيزه ايستاده بود. جافري يكي از دستانش را  رفت، سانسا كامالً بي گذاشت و با گيره ردا كلنجار مي

                                           

1  - Ser Balon Swann  
2  - Ser Addam Marbrande  
3  - Lord Philip Foote  
4  - Lord Gyles  
5  - Ermesande  
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ز شد و جاف رداي دوشيزگي آرام از روي سينه سانسا عبور داد و براي فشاري ماليم اندكي درنگ كرد. بعد از آن گيره با
  او را با خودنمايي شاهانه و يك لبخند جمع كرد.

قسمت مربوط به دايي او چندان خوب پيش نرفت. رداي عروسي كه او در دستانش داشت بزرگ و سنگيين بود، ردا 
كر نكرده دوزي ساتن طاليي و ياقوت. هيچ كس ف از مخمل سرخ بود كه شيرهاي بسياري روي آن دوخته شده با لبه

بود كه يك چهارپايه بياورد و تيريون، يك فوت و نيم كوتاهتر از عروسش آنجا ايستاده بود. پشت او حركت كرد، سانسا 
. سانسا بسيار اون ميخواد من زانو بزنممتوجه كشش سريعي را روي دامنش شد. با صورتي سرخ شده فهميد كه، 

كرد كه  هزاران بار روياي مراسم عروسيش را ديده بود و همواره تصور ميرنجيده خاطر بود. قرار نبود اينطور باشد. او 
اندازد و در حالي كه براي  هاي او مي ايستد و رداي حفاظتش را روي شانه چگونه نامزد قوي و بلند قامتش پشتش مي

  بوسد. بستن گيره ردا به جلو خم شده، با محبت گونه او را مي

زانو نميزنم. چرا وقتي هيچ كس به احساسات من اهميت نميده، نش حس كرد. او يك كشش مصرانه ديگر روي دام
  من به احساساتش اهميت بدم؟

شود. كسي پشت  كوتوله براي بار سوم دامنش را كشيد. او با لجاجت لبهايش را بهم فشرد و وانمود كرد متوجه نمي
آن زمان شروع به خنديدن كرده بودند. جافري از همه  ، اما مهم نبود. بقيه هم تاملكه استسر آنها پوزخند زد. فكر كرد 

دانتوس، روي دستات و زانوهات بشين، دايي من واسه باال رفتن از عروسش كمك «خنديد. شاه دستور داد:  بلندتر مي
  »ميخواد.

  تنش كرد. هاي خاندان لنيستر را بر و اينگونه بود كه شوهر واالمقامش با ايستادن بر پشت يك دلقك، ردايي با رنگ

كرد.  وقتي كه سانسا چرخيد، مرد كوچك با دهاني به هم فشرده و صورتي به سرخي ردايش، رو به باال به او نگاه مي
ناگهان بابت لجاجتش شرمنده شد. دامنش را صاف و مرتب كرد و جلوي او زانو زد تا سرهايشان روبروي هم قرار 

  »شوم و تو را به عنوان سرور و شوهرم انتخاب ميكنم.عهد ميبا اين بوسه من عشقم را نسبت به تو مت«گرفت. 
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شوم و تو را به عنوان بانو و با اين بوسه من عشقم را به تو متعهد مي«كوتوله با صداي خشن و گرفته تكرار كرد 
  او به جلو خم شد و لباهايشان خيلي مختصر تماس پيدا كردند.» همسرم انتخاب ميكنم.

سپتون  تره. اون خيلي زشته. اون حتي از تازي هم زشتبه او نزديك شد، با خود فكر كرد،  وقتي كه صورت تيريون
ها، من رسماً تيريون  اينجا در حضور خدايان و انسان«كريستال را باالگرفت و رنگين كمان نور روي آنها افتاد، و گفت: 

نم. از حاال تا هميشه يك جسم، يك روح و يك از خاندان لنيستر و سانسا از خاندان استارك رو زن و شوهر اعالم ميك
  »قلب خواهند بود و نفرين بر كسي كه بين آنها قرار بگيرد.

  او مجبور شد لبانش را گاز بگيرد تا هق هق گريه نكند.

جشن عروسي در تاالر كوچك برگزار شد. آنجا حدود پنجاه مهمان حضور داشتند، لردهاي تحت فرمان و متحدين 
ها را  داند به آنهايي كه در عروسي بودند ملحق شدند. و در اينجا سانسا تايرل يشترين بخش را تشكيل ميلنيسترها كه ب

رفت،  راه مي "راست"و  "چپ"انگيزي به او كرد و وقتي ملكه خارها به زحمت در ميان  يافت. مارجري نگاه بسيار غم
اند كه او را نشناسند. سانسا به تلخي فكر كرد،  تصميم گرفته رسيد الينور، آال و مگا حتي به او نگاه هم نكرد. به نظر مي

  دوستانم.

شد تا به سالمتي بنوشد، گوش  شوهرش بسيار شراب نوشيده و غذاي اندكي خورده بود. او هر گاه كه كسي بلند مي
سنگ ساخته  داد، اما در غير اين صورت انگار كه صورتش از داد و گاهي براي تشكر بطور مختصر سري تكان مي مي

رسيد كه مهماني براي هميشه ادامه دارد، هرچند سانسا هيچكدام از غذاها را نچشيده بود. او  شده بود. به نظر مي
ترسيد. چون بعد از عروسي مراسم همبستري خواست كه جشن زودتر تمام شود، اما در عين حال از پايانش مي مي

كردند و  هايش را از تن خارج مي كردنند، در راه لباس اش حمل مي يخواهد بود. مردان او را به سمت تخت خواب عروس
ها همان مراسم را با  كردند. در حالي كه زن اي مي هاي زننده درباره سرنوشتي كه در بين مالفه ها منتظر او بود شوخي

ذاشتند. و حتي بعد از آن هم گ رفتند، آنها را تنها مي دادند. تنها زماني كه آن دو لخت به روي تخت ميتيريون انجام مي
ايستادند و از پشت در پيشنهادهاي مستهجني را فرياد ميزنند. وقتي سانسا يك  ها بيرون اتاق خواب عروسي مي ميهمان

رسيد. اما حاال كه آن لحظه  انگيز بنظر مي آميز و هيجان انگيزي شيطنت دختر بچه بود، مراسم همبستري به طرز شگفت
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هايش را پاره كنند و  كرد بتواند تحمل كند كه آنها لباس كرد. او تصور نمي ترس مي  ا احساسپيش رويش بود، تنه
  شود. هايش سرازير مي مطمئن بود با اولين شوخي زننده اشك

سرورم، بايد ما «ها شروع به نواختن كردند، او با كم رويي دستش را روي دست تيريون گذاشت و گفت  وقتي نوازنده
  »شروع كنيم؟مراسم رقص رو 

  »فكر كنم تا همين جا هم به اندازه يه روز كامل سرگرمي بهشون داديم. اينجوري فكر نميكني؟«دهان او كج شد. 

  او دستش را عقب كشيد. » هر جور كه شما بگين سرورم.«

اين زيبايي چطور يك هيوال ميتواند به جافري و مارجري در عوض آنها مراسم را آغاز كردند. سانسا در عجب بود كه 
كرد، اينكه تمام توجهات به او و  پردازي مي رقصد خيال اش چگونه مي او اغلب درباره اينكه در مراسم عروسي برقصد؟

  .حتي شوهرم هم لبخند نميزنهخنديدند. سيمايش خواهد بود. در روياهاي او همه مي شوهر واالمقام و خوش

قص پيوستند. الينور با مالزم جوانش و مگا با شاهزاده تامن ها به شاه و نامزدش در محل ر بزودي باقي مهمان
چرخيد كه خيلي زود با موي سياه و چشمان درشت تيره چنان اغواكننده مي 2، زيباروي ميري1رقصيدند. بانو مريوِدر مي

از بانو جانا، خواهر  لنيستررقصيدند. سر كون  كردند. لرد و بانو تايرل با متانت بيشتري مي تمام مردان تاالر او را نگاه مي
لرد تايرل خواست كه افتخار رقصيدن با خود را به او بدهد. مري كرين به همراه شاهزاده جاالبار زوِ تبعيدي در لباس پر 
زرق و برقِ پردار خود در رقص حضور يافت. سرسي لنيستر ابتدا با لرد ردواين، سپس با لرد روون، و در آخر با پدرش كه 

  رقصيد، همراه شد. و وقار و بي هيچ لبخندي ميبا نرمي 

خندد و  كند و مي كرد كه ملكه چطور حركت مي سانسا نشسته و در حالي كه دستش روي دامن لباسش بود، تماشا مي
او  چقدر ازش متنفرم!. اون همه اونا رو شيفته و مسحور ميكنهدهد. با تلخي فكر كرد، بلوندش را تاب مي  هاي موي ه طر
  رقصيد. بوي با دانتوس مي سمت ديگري نگاه كرد، جايي كه مونبه 

                                           

1  - Lady Merryweather  
2  - Myrish – ، يكي از نُه شهر آزاد  اهل مير  
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  »   بانو سانسا، منو مفتخر ميكنين؟ اگه سرورتون اجازه ميده؟«كنار شاه نشين ايستاده بود.  سر گارلن تايرل

  »بانوي من ميتونه با هركسي كه دوس داره برقصه.«چشمان ناهمگون جن باريك شد. 

خواست كه برقصد ... و سر گارلن برادر مارجري، ويالس و شواليه  د، اما بشدت ميمانشايد بايد پيش شوهرش مي
  »ميگن سرورم 1حاال ميفهمم چرا به شما گارلن دالور«گرفت، گفت:  ها بود. او در حالي كه دستش را مي گل

  » لقب رو بهم داد.بانوي من بسيار لطف دارن كه اينو ميگن. بر حسب اتفاق برادرم ويالس براي حفاظت از من اين «

  »براي محافظت از شما؟«او با نگاهي سردرگم گفت: 

 2متأسفانه من يه پسر كوچيك و چاق بودم. و ما يه عمو داشتم كه بهش گارس گردن كلفت«سر گارلن خنديد: 
و  4ور، گارلن سوزآ3هايي مثل گارلن يرقان دستي كرد، هرچند نه قبل از اينكه منو با اسم ميگفتن، پس ويالس پيش

  6»تهديد كنه 5گارلن گارگويل

سرانه بود كه سانسا عليرغم همه چيز به خنده افتاد.  پس از آن سانسا به شدت ممنون  اين امر چنان دلچسب و سبك
بود. به نحوي هر چند براي مدتي كوتاه، خنده او را اميدوار كرد. لبخندزنان اجازه داد كه موسيقي او را با خود ببرد، او 

ها و... گم كرد. همين طور در بين بازوان سر  ها و چنگ، در ريتم كوبش طبل ها، صداي فلوت و ني در ميان گامخود را 
همسرم خيلي نگران «رساند. در همين حين گارلن به آرامي گفت:  گارلن، گاهگاهي كه رقص آن دو را به هم مي

  » شماست

                                           

1  - Garlan the Galling  
2  - Garth the Gross  
3  - Garlan the Greensick  
4  - Garlan the Galling  
5  - Garlan the Gargoyle  
هايي كه گارلن دونه دونه  من خيلي دوست ندارم منظور نويسنده رو تشريح كنم اما اينجا واقعاً نميشه تو ترجمه منظور رو رسوند. اگه به لقب اون عمو و لقب -  6

كس لقبي متناسب با اسم اون شروع ميشن. اينطور كه ميشه حدس زد احتماالً رسم بوده كه براي هر  Gگفت توجه كنيد ميبينيد كه همه اين القاب با حرف 
دستي در انتخاب لقب براي گارلن (كه  شروع ميشه، لقبش هم با همون حرف شروع بشه. پس ويالس با پيش Gشخص انتخاب بشه. يعني اگر نام گارلن با حرف 

اً برداشت شخصي منه و ممكنه غلط هم باشه اون رو از گرفتار شدن به يه لقب ناخوشايند نجات داده. در هر حال اين صرف  شروع ميشه) Gاونم با حرف 
  (استارك) 
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  .»بانو لئونيت خيلي مهربون هستن، بهش بگين كه من خوبم«

اومد نزديكه گريه  باشه، بنظر مي خوبيه عروس تو مراسم عروسيش بايد بيشتر از «صداي او نا مهربانانه نبود: 
  »كنين.

  »هاي شوق هستن، سر اشك«

بانوي من، من ديدم كه «سر گارلن او را چرخاند و به خود نزديك كرد. » چشمانتون دروغ زبونتون رو نشون ميده.«
ميكنين. لوراس شجاع و خوقيافست و ما همه اونو خيلي دوس داريم... اما جن شما شوهر بهتري چطور به برادرم نگاه 

  »خواهد بود. فكر كنم اون بزگتر از چيزيه كه نشون ميده.

قبل از اينكه سانسا بتواند به پاسخي فكر كند، موسيقي آنها را از هم جدا كرد. ميس تايرل با صورتي سرخ و عرق 
ن لرد مريودر و بعد شاهزاده تامن روبروي او براي رقصيدن بودند، شاهزاده كوچك چاق كه تنها نُه كرده، و پس از آ

  » منم ميخوام ازدواج كنم. من از داييم بلندترم!«سال داشت، گفت: 

سر كوان به او گفت كه » ميدونم كه بلندتريد.«هاي رقص دوباره عوض شوند، سانسا گفت:  قبل از اينكه شريك
هاي تپلِ فراوان و  ، جاالبار زو چيزي به زبان تابستاني گفت كه او متوجه نشد. و لرد ردواين برايش بچهزيباست

  هاي طوالني و پر از خوشي آرزو كرد. و پس از آن رقص او را چهره به چهره جافري قرار داد.  سال

تر  تر گرفت و او را نزديك وقتي دست او به سانسا خورد، سانسا بدنش را سفت گرفت. اما شاه دستانش را محكم
  »   تو نبايد اينقدر ناراحت بنظر بياي، دايي من موجود كوچولوي زشتيه، اما تو هنوز منو داري.«كشيد. 

  » شما قراره با مارجري ازدواج كنيد!«

ها. پدرم اين كار رو ميكرد، يكي از ايگان ها هم همينطور،  هم داشته باشه. فاحشهيك شاه ميتونه زناي ديگه «
چرخيدند، جاف يك  همانطور كه آنها با موسيقي مي» هاي زيادي داشت. ها و حرومزاده سومي يا چهارمي. اون فاحشه

  »هر وقت دستور بدم داييم تو رو به تخت من مياره.«بوسه آبدار از او گرفت. 
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  »نه اينكارو نميكنه«سرش را تكان داد: سانسا 

اين كار رو ميكنه وگرنه سرش رو قطع ميكنم. اون شاه ايگان هر زني رو كه ميخواست، چه ازدواج كرده بود يا نه، «
  »بدست ميĤورد.

هاي رقص رسيد. هرچند پاهايش مثل چوب خشك شده بودند و لرد روون و  خوشبختانه دوباره زمان تعويض شريك
الينور همگي بايد اورا يك رقاص ناشي تصور كرده باشند. و بعد از آن او يك بار ديگر مقابل سر  2و مالزمِ 1االدسر ت

  گارلن برگشت و خوشبختانه خيلي زود رقص تمام شد.

وقتشه كه «گفت:  آسودگي او خيلي كوتاه بود. خيلي زود بعد از تمام شدن موسيقي او صداي جافري را شنيد كه مي
رو باهم بخوابونيم، بياين لباساشونو در بياريم و يك نگاهي به چيزي كه ماده گرگ داره و ميخواد به داييم بده  اونها

  باقي مردها با صداي بلند سروصدا كردند.» بندازيم.

  »من مراسم همبستري ندارم.«اش چشمانش را به آرامي از جام شرابش برداشت.  شوهر كوتوله

  »اگه من دستور بدم، داري.«گ زد: جافري بازوي سانسا را چن

اونوقت تو با يه آلت چوبي سراغ «جن خنجرش را محكم روي ميز كوبيد، وقتي كه خنجر از لرزيدن ايستاد، گفت: 
  »عروس خودت ميري. من تو رو اخته ميكنم، قسم ميخورم

نگه داشت و آستين سكوتي شك آور بر فضا حاكم شد. سانسا خودش را عقب كشيد، اما جافري مشتش را محكم 
حرفشو «رسيد كسي صداي آن را شنيده باشد. ملكه سرسي به سمت پدرش برگشت: لباسش دريده شد. به نظر نمي

  »شنيدين؟

                                           

1  - Ser Tallad  
  منظور همان پسري است كه مالزم يك شواليه بوده و ازدواج او با الينور از پيش تعيين شده بود.  -  2
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پوشي كنيم. تيريون، من  من معتقدم كه ما ميتونيم از مراسم همبستري چشم«اش بلند شد.  لرد تايوين از صندلي
  »د همايوني شاه رو تهديد كني.مطمئنم كه تو منظورت اين نبود كه وجو

من حرف اشتباهي زدم. شوخي بدي «سانسا ديد كه انقباضي از خشم از روي صورت شوهرش عبور كرد. او گفت: 
  »حضرت. بود اعلي

  »ميكني. اختهتو تهديد كردي كه منو «جافري با صدايي جيغ مانند گفت: 

مردانگي شاهانه شما حسودي ميكردم. مال خودم خيلي حضرت، اما چون فقط به  بله همينطوره اعلي«تيريون گفت: 
و اگه شما زبونم رو قطع كنين ديگه هيچ راهي برام «حالت صورتش به نگاهي خبيثانه تغيير كرد. » كوچيك و نارسه.

  »نميمونه تا بتونم اين زن دلربايي كه به من دادين رو ارضاء كنم.

بلك شنيده شد. كس ديگري زير لب خنديد. اما نه جاف و نه لرد  لهاي سر اسموند كت صداي انفجار خنده از بين لب
  »حضرت همونطور كه متوجه شدين، پسرم مسته. اعلي«تايوين نخنديدند. لرد تايوين گفت: 

او تلوتلو خوران از شاه نشين پايين آمد و » آره، اما نه اونقدر كه نتونم به همبستري خودم برسم.«جن اعتراف كرد: 

  »رو بازي كنم "بيا تو قلعه"بيا همسر. وقتشه در ورودي قلعتو بشكنم. ميخوام بازي «نسا را گرفت. محكم دست سا

تيريون هنگام راه رفتن مانند اردك  چه انتخابي دارم؟سانسا با صورت سرخ همراه او از تاالر كوچك بيرون رفت. 
ان بخشنده بودند، و نه جافري و نه هيچ كس رفت. خداي داشت، مخصوصاً وقتي كه مانند حاال سريع راه مي قدم برمي

  ديگري آنها را دنبال نكردند.

شان به آنها اجازه استفاده از يك اتاق خواب دلباز بزرگ در برج دست داده شده بود. تيريون در را  براي شب عروسي
اونقدر مهربون هستي  روي اون ميز كنار ديوار يه پارچ از طالي آربر مرغوب هست سانسا.«پشت سرشان با لگد بست. 

  »كه يك جام براي من بريزي؟

  »ست سرورم؟ اين كار عاقالنه«
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  » تر از اين نبوده، داري ميبيني كه واقعاً مست نيستم، اما ميخوام كه مست بشم. هيچ كاري هيچ وقت عاقالنه«

دار بزرگ نشست  پرده . او روي لبه تختتر ميشه اگه منم مست بشم آسونسانسا براي هر كدامشان يك جام پر كرد. 
تر از آن بود كه طعم آن  شك شراب واقعاً مرغوبي بود، اما او عصبي و با سه جرعه طوالني نيمي از جامش را نوشيد. بي

  »  سرورم، شما لباس منو در ميارين؟«را بچشد. شراب باعث شد كه سرش گيج برود. 

  »تيريون، اسم من تيريونه سانسا.«او سرش را كج كرد. 

تيريون، سرورم. من بايد لباسم رو در بيارم يا شما ميخواين اين كارو « ك جرعه ديگر از شراب را نوشيد او ي
  »بكنين؟

بار اولي كه عروسي كردم ما بوديم و يك سپتون مست و چند تا خوك به عنوان شاهد. ما «جن از او فاصله گرفت. 
داد و منم روغن  هاي برشته شده گوشت كباب شده مي اليهيكي از شاهدا رو تو جشن عروسي خورديم. تايشا به من از 

  »رو از روي انگشتاش ليس ميزدم، و با خنده توي رختخواب رفتيم.

  »شما قبال ازدواج كردين؟ من .... من فراموش كرده بودم.«

  »تو فراموش نكردي. هيچ وقت نميدونستي.«

  »ورم؟اون كي بود سر«سانسا در كمال تعجب خودش كنجكاو شده بود. 

اي رو  نشان خانوادگيشون يك سكه طاليي و صدتا سكه نقره 1از خاندان سيلورفيست«لبانش درهم شد. » بانو تايشا«
  »اي از مالفه خونين بود. ازدواج ما خيلي كوتاه بود... فكر كنم همونقدر كه مناسب يك مرد خيلي كوتاهه. زمينه

  سانسا به پايين و دستانش خيره شد و چيزي نگفت.

  »چند سالته سانسا؟«اي بعد گفت:  تيريون لحظه
                                           

1  - Silverfist - اي به معناي مشت نقره  
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  »وقتي اين ماه تموم شه، سيزده سال.«او گفت: 

خدايان رحم كنند، خب با حرف زدن سنت بيشتر نميشه، همينطوري پيش «كوتوله جرعه ديگري از شراب نوشيد: 
  »بريم بانوي من؟ اگه راضيت ميكنه؟

  » ام كه بتونم شوهر واالمقامم رو راضي كنم. من وقتي راضي«

تو جوري پشت ادب و نزاكت قايم ميشي كه انگار ديوار يك «به نظر آمد كه اين حرف او را عصباني كرد. 
  »ست. قلعه

  گفت. سپتايش هميشه اين را به او مي» ادب و نزاكت زره يه بانوس.«سانسا گفت: 

  »زرهت رو در بياري.من شوهرتم. حاال ميتوني «

  »و لباسهام؟«

اونها رو هم همينطور، عاليجناب پدرم به من دستور داده كه اين ازدواج رو «او جام شرابش را جلوي سانسا تكان داد. 
 »كامل كنم.

لرزيد. گويي بجاي انگشتان ده انگشت شست داشت كه  در حالي كه شروع به ور رفتن با لباسش كرد، دستانش مي
ها را باز كند و ردايش، لباس مجلسي، كمربند و  بودند. با اين حال به طريقي موفق شد بند لباس و دكمه همه شكسته

لباسهاي زير ابريشمي به روي زمين ريخت تا اينكه در نهايت او لباس هاي زيرش را هم در آورد. پوست دستها و 
كشيد. اما وقتي كارش تمام شد،  به او خجالت مي پاهايش مور مور شد. نگاهش را به زمين دوخته بود و از نگاه كردن

كند. به نظرش آمد كه در چشم سبزش اشتياق و در چشم  نگاهي كوتاه به باال كرد و تيريون را ديد كه خيره نگاه مي
  ترساند.دانست كداميك او را بيشتر مي سياهش خشم وجود داشت. سانسا نمي

  »تو يه بچه اي.«گفت: 
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  »من بالغ شدم.«دستانش پوشاند. او سينه هايش را با 

  » يه بچه، اما من ميخوامت. اين موضوع تو رو ميترسونه سانسا؟«او تكرار كرد: 

  »بله«

  »منم ميترسونه، من مي دونم كه زشتم...«

  » نه سرو...«

ا  ببيند توانست دستمالي كردن او ر سانسا مي» دروغ نگو سانسا، من زشت، زخمي و كوچيكم اما...«او سرپا ايستاد. 
او » ها خاموش بشن، من از باقي مردها بدتر نيستم. تو تاريكي، من شواليه گلهام. توي رختخواب، وقتي كه شمع«...

ام. نسبت به اونا كه به من وفادار هستن، وفادارم. نشون دادم كه ترسو نيستم و از  من بخشنده«اي شراب نوشيد.  جرعه
ت هم يه جاهايي بكار مياد. حتي ميتونم مهربون باشم. متاسفانه مهربوني ها باهوشترم، مطمئنم هوش و ذكاو خيلي

  »عادت ما لنيسترها نيست، اما ميدونم يه مقدار از اونو يه جايي دارم. من ميتونم... ميتونم باهات خوب رفتار كنم.

احساس محبت بيشتري  شد تا نسبت به او . شايد اين مساله بايد باعث مياونم به اندازه من ترسيدهسانسا فهميد 
كرد  كرد ترحم بود و ترحم دشمن شوق و عالقه بود. تيريون به او نگاه مي داشته باشد، اما نشد. تمام چيزي كه حس مي

  توانست لرزان همانجا بايستد. و منتظر  بود كه او چيزي بگويد. اما تمام كلماتش خشكيده بودند. فقط مي

ايش ندارد، تيريون لنيستر آخر قطره شرابش را نوشيد و به تلخي گفت: در نهايت وقتي كه فهميد او پاسخي بر
  »ميفهمم، برو توي تخت سانسا. ما بايد وظيفمون رو انجام بديم.«

او در حالي كه متوجه نگاه خيره تيريون بود روي تشك پر رفت. يك شمع مومي معطر در روي ميز كنار تخت 
كشيد، كه ها ريخته شده بود. داشت براي پوشاندن خود يك پتو را باال مي هاي گل رز در بين مالفه سوخت و گلبرگ مي

  »نه«صداي او را شنيد. 
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شد، اما اطاعت كرد. چشمانش بسته بود و منتظر ماند. بعد از يك لحظه صداي شوهرش را  سرما باعث لرزش او مي
كرد. وقتيكه روي تخت  از تن خارج مي هايش بود و صداي لباسها وقتي كه آنها را شنيد كه در حال در آوردن چكمه

اش را لمس كرد. سانسا كاري جز لرزيدن نتوانست انجام دهد. او با چشمان بسته دراز كشيده بود و در وحشت  آمد، سينه
 ...بوسيد؟ كرد؟ مي از آنچه ممكن است در پيش رو باشد، تك تك عضالتش در تنش بودند. آيا دوباره او را لمس مي

  انتظاري از او داشت. نمي دانست چه

  »سانسا، چشماتو باز كن«دست تيريون برداشته شد. 

اش تنها عضوي از  مردانگي ...او قول داده بود كه اطاعت كند، چشمانش را گشود. او برهنه كنار پايش نشسته بود
  بدنش بود كه راست و صاف بود.

... من نميتونم اين كارو بكنم. لعنت به پدرم. ما بانوي من، اشتباه نكن، تو دوست داشتني هستي، اما«تيريون گفت: 
صبر ميكنيم. يه ماه، يه سال، يه فصل، هرقدر كه طول بكشه. تا وقتي كه تو بهتر منو بشناسي و يه كم به من اعتماد 

تر و شرورتر  شد، اما بدون بيني اين لبخند فقط او را مضحكبايست باعث دلگرمي مي شايد لبخند او مي» كني.
  اخت.س مي

سپتا موردان گفته بود كه تمام مردها . بهش نگاه كن، به شوهرت نگاه كن، به همه جاي اونسانسا به خودش گفت، 
. او به پاهاي كوتاه، پيشاني زمخت برآمده، چشمان سبز و سياه، جاي زخم زيبا هستن، سعي كن زيبايش رو پيدا كني

يچيده زبر سياه و طاليي رنگي كه به به عنوان ريش تلقي اش و زخم كج صورتي رنگش و موهاي درهم پ تازه بيني
اين درست نيست، عادالنه نيست. من چه گناهي كردم كه بود.  ...شد خيره گشت. حتي مردانگي او نيز زشت  مي

  خدايان كه اين كار را با من ميكنند، چرا؟

  »نخواي لمست نكنم. به شرافتم به عنوان يه لنيستر قسم ميخورم، تا وقتي كه تو منو«جن گفت 

  »و اگه من هيچ وقت نخوام چي سرورم؟«تمام توانش را جمع كرد تا به آن چشمان ناهمگون نگاه كند و بگويد: 
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  »هيچ وقت؟«دهانش چنان منقبض شد كه گويي سانسا به او سيلي زده باشد. 

  گردن سانسا به قدري خشك شده بود كه به سختي توانست سر تكان دهد.

او انگشتان كوتاه و كلفتش » هايي مثل من خلق كردن ها رو براي جن براي همينه كه خدايان فاحشه« تيريون گفت:
   را مشت كرد و از تخت پايين آمد.
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  29فصل 
  آريا

  ويكتاريونمترجم: 
 مليساندرويرايش و تنظيم: م.م.استارك، 

  

گفت پدرش نبرد  ترين شهري بود كه آريا ديده بود و هاروين مي بزرگ بعد از قدمگاه پادشاه 1"سپت سنگي"
 .استمشهوري را در اينجا پيروز شده 

ت به نيروهاي پدرت افراد شاه ديوانه ميخواستن قبل از اينكه رابر«رفتند، او به آريا گفت:  وقتي به سمت دروازه مي
با يه  2برسه بگيرنش. اون مجروح شده بود و چندتا از دوستاش ازش مراقبت ميكردن، دست پادشاه لرد كانينگتون

انداخت. به هرحال قبل از اينكه رابرت رو  پيدا كنن، لرد ادارد و  ارتش قوي شهرو گرفت و جستجوي خونه به خونه راه
ديوارها هجوم بردن. لرد كانينگتون به شدت مقابله كرد. جنگ به كوچه و خيابون پدربزرگت به شهر رسيدن و به سمت 

ها رو به صدا در آوردن تا مردم عادي بدونن كه بايد درهاي  ها ناقوس ي سپتون ها كشيده شد و همه و حتي سقف خونه
به جنگيدن كرد. ميگن  ها دراومد رابرت از مخفيگاش بيرون جست و شروع خونشون رو قفل كنن. وقتي صداي ناقوس
                                           

1  - Stoney Sept  
2- Connington  
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بود. شواليه مشهوري كه مالزم پرنس ريگار بود. اون حتي  1اون روز شيش نفر رو كشت. يكيشون ميلس موتون
ميتونست خود دست رو هم بكشه، ولي توي جنگ به هم نرسيدن. كانينگتون پدربزرگت تالي رو به شدت مجروح كرد 

روي  3هاي وقتي ديد كه جنگ داره از دست ميره به سرعت شيردال، سوگولي ويل روكشت. ولي 2و سر دنيس اَرين

گفت پدرت اون جنگ رو  . رابرت هميشه مي4"ها جنگ ناقوس"زرهش فرار كرد. بعد از اون اسم اين جنگ رو گذاشتن 
  »برده.

ي شهر  اشد. دروازههاي ديگري نيز درآنجا اتفاق افتاده ب آريا از روي ظاهر آن مكان تصور كرد كه بايد به تازگي نبرد
داد كه چه بر سر دروازه  سوخته بيرون ديوار نشان مي هاي نيم ي چوب  نشده ساخته شده بود؛ كپه ي پرداخت از چوب تازه

  قبلي آمده است.

ي نگهبانان آنها را ديد در كوچكي را باز كرد. تام در  شد، ولي وقتي فرمانده از سپت سنگي به شدت محافظت مي
  »وضع آذوقه چطوره؟«شد پرسيد:  ميحالي كه وارد 

يه گله گوسفند آورده، روي بلكواتر هم يه معامالتي انجام ميشه. مزارع جنوب  5به بدي قبل نيست. شكارچي«
. اونايي كه 6ها رودخونه نسوختن، ولي خيليا هستن كه ميخوان آذوقمون رو بگيرن. يه روز گرگا، روز بعد هم هنرپيشه

بال غارتن يا دختر. اونايي هم كه دنبال دختر و طال نيستن، دنبال شاهكش لعنتي ميگردن. ميگن دنبال غذا نيستن يا دن
 »كه از زير دستاي لرد ادمور سر خورده و در رفته.

  »لرد ادمور؟ مگه لرد هاستر مرده؟« .لم اخم كرد

                                           

1  - Myles Mooton  
2  - Denys Arryn  
3  - griffins  
4  - Battle of Bells  
5  - Huntsman  
6  - Mummers  
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ترين  سم ميخوره كه اين نزديكها دارن ميان سمت بلكواتر؟ شكارچي ق يا مرده يا داره ميميره. فكر ميكنيد لنيستر«
اگه سر جيمي اين اطراف باشه «هايش به راه افتاد.  فرمانده منتظر پاسخ نماند و به همراه سگ» راه به قدمگاه پادشاهه

  »پيداش ميكنن. من ديدم كه اينا خرس رو تيكه تيكه كردن، فك كنم از خون شيرا هم خوششون بياد.

 »درد هيچكس نميخوره. شكارچي اينو هم خيلي خوب ميدونه.يه جنازه تيكه پاره به «لم گفت: 

هاشون رو سوزوندن. نصف  ها از اينجا رد شدن به زن و خواهر شكارچي تجاوز كردن و جنازه وقتي غربي«
تا از سگاشو هم كشتن و انداختن توي چشمه. من  گوسفنداشو خوردن و نصف ديگه رو هم از سر دشمني كشتن. شيش

  »ي تيكه پاره خيلي براش خوبه. براي منم خوبه. ميگم يه جنازه

  »بهتره كه خوب نباشه. فقط ميتونم همينو بگم. بهتره كه نباشه، و تو هم يه احمق مزخرفي«لم گفت: 

رفت كه زماني پدرش در آنها  هايي پيش مي ها، آريا بين هاروين و آنگوي سواره از ميان خيابان همراه بقيه ياغي
اي مستحكم از جنس سنگ خاكستري قرار  اش ببيند، و در پاي آن قلعه توانست سپت را بر روي تپه جنگيده بود. او مي

گذشتند يكي سوخته و سياه شده بود، و  اي كه مي رسيد. از هر سه خانه داشت كه براي چنين شهري كوچك به نظر مي
  »تمام مردم شهر مردن؟«ديد.  او هيچ كسي را در آن اطراف نمي

هاي دودگرفته كه از ترس در  آنگوي به دو كماندار بر روي سقف و چند پسر با صورت» ان. خجالتياونا فقط «
اي را گشود و بر سر لم فرياد  هاي يك ميخانه مخفي شده بودند، اشاره كرد. كمي پس از آن يك نانوا پنجره بسته خرابه

  پت سنگي به تدريج در اطرافشان جان گرفت.هايشان خارج كرد و س زد. صداي فريادش مردم بيشتري را از مخفيگاه

آالي در حال جهيدن قرار داشت كه آب از دهانش به داخل  اي به شكل ماهي قزل در ميدان مركزي شهر فواره
تر، چندين  طرف كردند. چند قدم آن هايشان را آنجا پر مي دار  و سطل هاي دسته ريخت. زنان تنگ حوض كم عمقي مي
ها خارج از قفس  . اكثر كالغقفس كالغشناخت،  ي چوبي فرسوده آويزان بودند. آريا آنها را ميها قفس آهني از تيرك

قرار داشت. لم   ها انسان هاي قفس نشسته بودند. درون قفس  زدند و يا بر روي ميله بودند، يا در درون آب پر و بال مي
  »اين ديگه چه كاريه؟«عصباني افسار كشيد. 
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  »عدالت«خ داد: زني در كنار چشمه پاس

  »چيه، طناب كنفي كم آوردين؟«

  »اين كارو كردين؟ 1با دستور سر ويلبرت«تام پرسيد: 

شيرها سر ويلبرت رو يه سال پيش كشتن. پسراش با گرگ جوان رفتن غرب و دارن اونجا «مردي خنده تلخي كرد: 
  »ا رو گرفته.چاق ميشن. فك ميكني به كسايي مث ما اهميت ميدن؟ شكارچي ديوونه اين گرگ

ها  شود. ميله ها كشيده مي آريا احساس كرد كه به سمت قفس مرداي راب، آدماي پدرم.بدن آريا سرد شد. گرگ. 
حفاظ در مقابل خورشيد و باد و باران.  داد؛ آنها لخت ايستاده بودند؛ بي فضايي براي نشستن يا چرخيدن به زندانيان نمي

كرد  هايشان را خورده بودند، با اين حال آريا احساس مي هاي مردار خوار چشم كالغمردان سه قفس ابتدايي مرده بودند. 
كنند. مرد داخل قفس چهارم در هنگام عبور آريا تكان خورد. ريش انبوه دور  هاي خالي از چشم او را دنبال مي كه حدقه

» آب.«و در اطرافش پرواز كردند. ها به يكباره برخاستند  دهانش پر از خون و مگس بود. با حرف زدن مرد همه مگس
  »لطفاً....آب....«صدايش همانند قارقار كالغ بود. 

او پيرمردي با ريش » اينجا. من اينجام.«مردي كه در قفس بعدي بود با شنيدن صدا چشمانش را گشود و گفت: 
  اي رنگ زيادي داشت. هاي قهوه خاكستري بود. سر طاسش به خاطر كهولت سن لكه

ي خاكستري رنگي كه گوش  ي ديگري بود. مردي تنومند با ريش قرمز و بانداژ پوسيده مرد، مرد مردهپشت سر پير
ي  اش را پوشانده بود. ولي بدترين چيز در مورد او بين پاهايش بود، جايي كه به غير از يك حفره چپ و قسمتي از شقيقه

د. كمي جلوتر يك مرد چاق قرار داشت. قفس كالغ اي رنگ كبره بسته و پر از كرم چيز ديگري باقي نمانده بو قهوه
كه او را چگونه در آن، جا داده بودند سخت بود. آهن به شكل  اي تنگ بود و تصور اين رحمانه براي او به طرز بي

ها بيرون زده بود. روزهاي طوالني پختن در زير نور  آورد و برآمدگي شكمش از بين ميله دردناكي به شكمش فشار مي

                                           

1  - Wilbert  
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كرد قفسش غيژغيژكنان تاب  د او را با رنگ سرخي از پا تا فرق سر سوزانده بود. وقتي وزنش را جا به جا ميخورشي
توانست خطوط سفيدي روي شكمش ببيند. جاهايي را كه ميله از شكم او در مقابل نور آفتاب  خورد و آريا مي مي

  حفاظت كرده بود.

  »شما كي هستين؟«او از آنها پرسيد: 

صداي او مرد چاق چشمانش را گشود. پوست اطراف چشمانش به حدي سرخ بود كه شبيه تخم مرغ پخته با شنيدن 
  »آب...يه جرعه...«شد.  در درون ظرف خون ديده مي

  »كي هستين؟«او دوباره پرسيد: 

  »بهشون توجه نكن پسر. اونا به تو مربوط نيستن. ردشو برو.«يكي از اهالي شهر به او گفت: 

  »اونا چيكار كردن؟: «از او پرسيد

كشتن. دنبال شاهكش ميگشتن ولي اون اونجا نبود، پس تجاوز كردن و  1اونا هشت نفرو توي تامبلرز فالز«او گفت: 
اوني كه اونجاست «اش كرم داشت تكان داد و گفت:  اي كه به جاي مردانگي او شستش را به سمت جنازه» كشتن.

  »تجاوز كرده. حاال راهتو برو.

پيرمرد دستش را باال آورد تا ميله  را بگيرد. حركتش » يه جرعه. رحم كن پسر. فقط يه جرعه«صدا زد:  مرد چاق
 »آب«باعث شد كه قفس تكان شديدي بخورد. كسي كه ريشش پر از مگس بود بريده بريده گفت: 

هاي خشك ترك خورده و خونين آنها نگاه كرد. دوباره انديشيد،  ، ريش ژوليده، چشمان سرخ و لب او به موهاي كثيف
خواست  خواست به آنها آسيب بزند. مي او مي چطور اينا مرداي راب هستن؟اش بودند؟  آيا آنها گلهگرگا، مثل من. 

كنند. چه مرده و چه زنده.  ي آنها به او نگاه مي كه همه آمد خواست گريه كند. به نظرش مي شان كند. او مي زخمي
  »آب«هاي قفس خارج كرد و گفت:  پيرمرد به زحمت سه انگشتش را از بين ميله
                                           

1  - Tumbler’s Falls  
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او فنجانش را از خورجين خارج كرد و  اونا نميتونن به من صدمه بزنن، دارن ميميرن.آريا از روي اسبش پايين پريد. 
او » فك كردي داري چيكار ميكني پسر؟ اونا به تو ربطي ندارن«اعتراض كرد: به سمت فواره رفت. مرد محلي 

ريخت، ولي آريا تا پر شدن فنجان  فنجانش را در مقابل دهان ماهي گرفت. آب بر روي انگشتان و آستين لباسش مي
  »له بگير پسر...از اونا فاص«حركت نكرد. هنگامي كه به سمت قفس رفت مرد محلي تالش كرد كه او را متوقف كند. 

  »اون يه دختره. راحتش بذار«هاروين گفت: 

  »آره. لرد بريك آدما رو نميندازه تو قفس تا از تشنگي بميرن، چرا محترمانه دارشون نميزنيد؟«لم گفت: 

  »كارايي كه اونا توي تامبلرز فالز كردن هيچ احترامي توش نبوده«مرد محلي غرولندكنان گفت: 

براي او قالب گرفتند.  جندري، ولي هاروين و  شد هم نزديك بودند كه فنجان از ميان آنها رد نميها به قدري به  ميله
هاي  گذاشت و با دستانش ميله جندريهاي  او يك پايش را در دست قالب شده هاروين و پاي ديگرش را بر روي شانه

سباند، و آريا آب را روي او ريخت. او اش را به ميله چ باالي قفس را گرفت. مرد چاق سرش را باال گرفت و گونه
ها را ليسيد. حتي اگر  مشتاقانه آب را مكيد و اجازه داد كه از روي سر و لب و دستانش پايين بريزد و سپس نم روي ميله

داد جمعيتي براي تماشا  ليسيد. درحالي كه او به دو نفر ديگر هم آب مي كشيد آنها را هم مي آريا انگشتانش را عقب نمي
  »فهمه و خوشش نمياد .نه، نمياد. شكارچي ديوانه قضيه رو مي«جمع شدند. يكي از مردان تهديد كرد: 

آنگوي زه كمان بلندش را انداخت، يك تير از تيردانش كشيد، تير » پس از اين يكي كه ديگه اصالً خوشش نمياد.«
داد.  لرزيد ولي قفس به او اجازه افتادن نمي ميرا به كمان گذاشت، كشيد و رها كرد. تير زير چانه مرد چاق نشست، او 

شد صداي ريزش آب و پرواز  دو تير ديگر هم به كار دو مرد شمالي ديگر پايان داد. تنها صدايي كه در ميدان شنيده مي
  ها بود. مگس

  واالر مورگوليسآريا با خود انديشيد، 



 

  531 

 

  آريا شمشيرهايورش    فصل بيست و نهم 

هاي شكسته قرار داشت.  مالي شده و پنجره دوغابهاي  ي محقر با ديوار در سمت شرقي ميدان اصلي يك مهمانخانه
اي چوبي آويزان بود كه بر روي  نيمي از سقفش به تازگي سوخته بود ولي سوراخ را مرمت كرده بودند. بر باالي در تخته

ي آن يك هلو كه گاز بزرگي به آن زده باشند، نقاشي شده بود. آنها در جلوي اسطبل كه در مقابل مهمانخانه در آن سو
  در پي مهتر فرياد زد. 1سبز ميدان قرار داشت پياده شدند و ريش

سبزي؟ يا  ريش«درنگ سر به سرشان گذاشت.  دار مو قرمز و چاق با ديدنشان با خوشحالي فريادي زد و بي مهمانخانه
دونم چرا  مادر رحم كنه. چقدر پير شدي! لم تويي؟ هنوز همون شنل پاره پوره رو ميپوشي؟ من مي 2خاكستري؟ ريش
وقت نميشوريش، ميترسي تمام شاشي كه روشه پاك بشه و ما يه شواليه گاردشاه رو جلومون ببينيم! و تام  هيچ
رشته، اي بز حشري پير! اومدي پسرتو ببيني؟ خب دير كردي، اون با شكارچي لعنتي رفته سواري و بهم نگو اون  هفت

  »پسرت نيست!

  »ي منو ندارهاون صدا»  تام به آرامي اعتراض كرد:

 جندريسپس نگاهي دزدكي به » ت رو، تا حرفاي دخترارو بشنوه. به هر حال دماغتو داره، آره، و قسمتاي ديگه«
به اين گاو جوون خوب نگاه كنين. صبر كن تا آليس اين بازوها رو ببينه. آوه! «اش را نيشگون گرفت.  انداخت و گونه

  »مثل يه دوشيزه سرخ و سفيد هم ميشه. خوبه، آليس درستت ميكنه پسر. ببين اگه نكرد.

اين گاوو ولش كن، پسر خوبيه.  3يتنز«رشته گفت:  اينچنين سرخ شود. تام هفت جندريوقت نديده بود كه  آريا هيچ
  »تنها چيزي كه ما ميخواييم يه جاي امن براي امشبه.

مكي بود   و آنگوي دستش را به دور دختر پيشخدمتي كه به اندازه خودش كك» از طرف خودت حرف بزن، آوازخون.«
  حلقه كرد.

                                           

1- Greenbeard  
2  - Greybeard  
3  - Tansy  
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ولي اول همتون ميرين توي وان وقت كمبود تخت نداريم،  هيچ 1"هلو"تخت داريم. توي «تنزي مو قرمز گفت: 
سبز زد.  اي به سينه ريش ضربه» حموم. دفه قبلي كه شماها زير سقف من بودين همه شپشاتونو براي ما گذاشتين.

  »شپشات هم سبز بودن. غذا هم ميخواين؟«

  »اگه لطف كني ما نه نميگيم.«تا اعتراف كرد: 

، تام؟ يكم گوشت گوسفند براي رفيقات كباب ميكنم و يه شماها تاحاال به چيزي هم نه گفتين«زن اعتراض كرد: 
موش خشك هم براي تو. بيشتر از لياقتتونه. ولي اگه دو سه تا شعر برام بلغور كني شايد يكم سست شدم. من هميشه 

ن ، كمكم ك 4، چندتا كتري روي آتيش بذاريد. جيزن3، النا2زده ميسوزه. بجنبيد، بجنبيد. كاس دلم براي آدماي فلك
  »لباساشونو در بيارم، اونا رو هم بايد بجوشونيم.

او به خوبي تهديداتش را عملي كرد. آريا تالش كرد كه به آنها بگويد كه كمتر از دو هفته پيش دو بار در آكرون هال 
بحث  حمام كرده است، ولي زن موقرمز توجهي به او نكرد. دو دختر خدمتكار در حالي كه بر روي پسر يا دختر بودن او

بود برنده شد و دختر ديگر مجبور شد كه آب داغ فراهم  5ها بردند. دختري كه نامش هلي كردند، او را به باالي پله مي
هايي كه ليدي اسمالوود هديه كرده  كند و پشت آريا را با ليف زبر چنان سابيد كه تقريباً پوست او را كند. آنها تمام لباس

هاي سانسا با لباسي از پارچه كتان و توري پوشاندند. ولي دست كم  مانند يكي از عروسكبود را از او گرفتند و او را ه
 توانست پايين برود و غذا بخورد. وقتي كارشان تمام شد، او مي

هاي سيريو فورل را بخاطر آورد، ترفند  ي مضحكش در سالن عمومي نشست، گفته هنگامي كه آريا در لباس دخترانه
جا بود. وقتي كه نگاه كرد بيش از نياز يك مهمانخانه دختر پيشخدمت در آنجا ديد.  رآنچه كه آننگاه كردن و ديدن ه

بيشتر آنها جوان و زيبا بودند. هنگام غروب رفت و آمد مردان به هلو بيشتر شد. آنها زمان زيادي را در سالن عمومي 

                                           

1  - Peach  
2  - Cass  
3- Lanna  
4- Jyzene  
5- Helly  



 

  533 

 

  آريا شمشيرهايورش    فصل بيست و نهم 

را خواند.  "شش دوشيزه در يك حوض"كردند، حتي زماني كه تام چنگش را به دست گرفت و آهنگ  درنگ نمي
داد.  برد، صداي غيژ غيژ خشني مي ها مي دار بودند و هر زمان كه مردي دختري را باالي پله هاي چوبي كهنه و شيب پله

  »اس.  خونه من شرط ميبندم كه اينجا يه فاحشه«گفت:  جندرياو در گوش 

  »خونه چيه. تو حتي نميدوني كه فاحشه«

  »اس با يه تعداد دختر. ن ميدونم. شبيه يه مهمونخونهم«او اصرار كرد: 

خونه مناسب يه بانوي  پس تو اينجا چيكار ميكني؟ همه ميدونن كه يه فاحشه«دوباره سرخ شد و پرسيد.  جندري
  »زاده كوفتي نيست. اصيل

و به آريا نگاه كرد ا» زاده است؟ اين الغر مردني؟ كي بانوي اصيل«يكي از دختران روي نيمكتي در كنار او نشست. 
  »من خودم دختر پادشاهم.«و خنديد. 

  »نخير نيستي.«دانست كه او در حال تمسخر كردن است.  آريا مي

ميگن كه «اش سر خورد و كنار رفت.  هنگامي كه دختر شانه باال انداخت بند لباس روي شانه» خب ممكنه باشم.«
ا مادرم خوابيده. نه اينكه با دختراي ديگه نخوابيده باشه، ولي شاه رابرت موقع جنگ وقتي كه اينجا مخفي شده بود، ب

  »ميگه كه مادر منو از همه بيشتر دوست داشته. 1لسلين

اين اي پرپشت و ضخيم به سياهي ذغال.  آريا فكر كرد؛ دختر موهايي شبيه به موهاي پادشاه قديمي داشت، توده
  طوريه. خيلي از مردم موهاي سياه دارن. هم همين جندريچيزيو ثابت نميكنه، با اينكه موهاي 

  »، تو ميخواي؟2اسمم بِالست. شرط ميبندم موقع جنگ منم ميتونم زنگتو بزنم«گفت:  جندريدختر به 

                                           

1- Leslyn  
2   - I could ring your bell, too  - ring your bell – ها و شهوتراني رابرت  اصطالحي به معني توانايي ارضاي جنسي است. كنايه دخترك به نبرد ناقوس

  در خالل آن نبرد اشاره دارد.
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  »نه«او گستاخانه گفت: 

و لرد صاعقه هيچ 1من براي دوستاي توروس«دختر دستش را روي بازوي او كشيد. » من شرط ميبندم كه ميخواي«
  »خرجي ندارم.

  هاي بلند از ميز دور شد و به ميان تاريكيِ بيرون رفت. ناگهان برخواست و با گام جندري» بهت گفتم نه.«

  »از دخترا خوشش نمياد؟«بال رو به آريا كرد. 

  .»بكوبه شمشير ياون احمقه. فقط دوست داره كالهخود بسابه و با پتك رو«آريا شانه باال انداخت. 

معطلي روي پاي او  رفت. بي 2شانس اش باال كشيد و براي صحبت با جك خوش شانهبال بند لباسش را به روي 
سبز دو دختر را روي هر يك از زانوهايش نشانده بود. آنگوي همانند لم با دختر  نشست، خنديد و از شرابش خورد. ريش

را  3"ه در بهار شكفتاي ك دوشيزه"رشته در كنار آتش نشسته بود و آهنگ  مكي ناپديد شده بود. تام هفت و كك
داد. آن  كرد، به صداها گوش مي اي كه زن مو قرمز به او داده بود را مزه مزه مي خواند. آريا در حالي كه شراب آبكي مي

هايي كه  هاي در قفس كالغ در حال پوسيدن بودند، ولي در داخل هلو همه شادمان بودند. به جز آن سوي ميدان جنازه
  خنديدند. يدر نظر آريا به زحمت م

توانست درك كند كه اين كار چه كمكي  زمان مناسبي بود كه دزدكي خارج شده و اسبي بدزدد، ولي آريا نمي
فرمانده نگهبانا نميزاره من رد بشم و اگه هم اجازه بده  ي شهر بتازد. توانست تا دروازه تواند به او بكند. او فقط مي مي

  .دانست كه سپت سنگي چقدر از ريورران دور است ، او ميهاروين يا شكارچي با سگاش ميان دنبالم

دو قلبي كه "رشته آهنگ  هنوز برنگشته بود. تام هفت جندريليوانش كه خالي شد، آريا در حال خميازه كشيدن بود. 

ه با تنزي اي كنار پنجر بوسيد. هاروين و لم در گوشه خواند و در انتهاي هر بيت دختر ديگري را مي را مي "تپند با هم مي

                                           

1- Thoros  
2  - Jack-Be-Lucky  
3  - The Maid that Bloom in Spring  
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شبو توي سلول جيمي گذروند. خودش و اون دختره كه «...شنيد:  گفتند. او صداي زن را مي مو قرمز به آرامي سخن مي
  و با دهان بسته خنديد.» رنلي رو كشت. هر سه تاشون باهم. و وقتي صبح شد ليدي كتلين بخاطر عشق آزادش كرد.

او همزمان احساس خشم و غم و تنهايي  وقت اين كارو نميكنه. هيچاين حقيقت نداره، اون آريا با خود انديشيد، 
  كرد. مي

بوي نفسش به بدي بوي تعفن مردان » خب، تو يه هلوي كوچولو و خوشگل نيستي؟«مرد پيري در كنارش نشست. 
  »ه؟اسم هلوي شيرين من چي«كاويد.  مانندش از باال تا پايين او مي ي داخل قفس بود و چشمان كوچك خوك مرده

توانست با وجود افراد  اي فراموش كرد كه قرار بود چه كسي باشد. او به هيچ وجه هلو نبود، ولي نمي براي لحظه
  »من...«شناختند آريا استارك باشد.  مست بدبويي كه اينجا حضور داشتند و او را نمي

  »راحتش بزار.«دست سنگينش را روي شانه پيرمرد گذاشت و فشرد:  جندري» اون خواهر منه.«

خواهرته؟ تو ديگه چطور برادري هستي؟ «را ديد منصرف شد.  جندريمرد آماده براي درگيري چرخيد، اما وقتي جثه 
ولندكنان از روي نيمكت برخواست و غر» وقت خواهرمو نميارم هلو. اين كاريه كه اگه من بودم انجام نميدادم من هيچ

  به دنبال دوست ديگري رفت.

  »چرا اين حرفو زدي؟ تو برادر من نيستي.«آريا روي پاهايش بلند شد. 

  »زاده و پستم كه نميشه با بانوي واالمقامم فاميل باشم. آره درسته. من اينقدر عوام«او با عصبانيت گفت: 

  »منظور من اين نبود.«خشم درون صدايش باعث عقب نشيني آريا شد. 
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برو. من ميخوام با خيال راحت «او روي نيمكت نشست و يك فنجان شراب را در بين دستانش گرفت. » آره بود.«
  .»1اين شرابو بخورم. بعدشم شايد برم و دختر مومشكي رو پيدا كنم و زنگشو بزنم

  »ولي...«

  »گفتم برو بانوي من.«

توانست هر زنگي را كه  او ميحروم زاده، سر تا پاش همينه.  شقِ احمقِ پسره كلهآريا چرخيد و او را آنجا تنها گذاشت. 
  خواست به صدا در آورد، براي آريا اهميتي نداشت. مي

، اما تنها يك تخت  ها و زير شيرواني بود. شايد هلو هيچ كمبودي از بابت تخت نداشت اتاق خواب آنها در باالي پله
كرد و تشك حصيري كپك  تخت بزرگي بود. تقريباً تمام اتاق را پر مي شد به كساني مانند آنها داد. و البته بود كه مي

اش از يك ميخ روي  هاي وقعي توانست فقط متعلق به او باشد. لباس ي آنها جا داشت. اما حاال مي زده به اندازه همه
ونيكش را از باالي سر اش را از تن خارج كرد، ت  و لم آويزان بود. آريا لباس كتان و توري جندريديوار و بين وسايل 

ملكه سرسي، پادشاه جافري، سر الين، سر «درآورد، از تخت باال رفت و زير پتوها پنهان شد. او با بالش نجوا كرد: 
داد. اين كار به او كمك  ها را تغيير مي او گاهي ترتيب نام» مرين، دانسن، راف و پاليوِر. تيكلر، تازي و سر گرگور كوه.

شايد بعضياشون مرده باشن، شايد يه جايي اند. با خود انديشيد،  بسپارد كه آنها كه بوده و چه كرده كرد كه به خاطر مي
  توي قفس آهني باشن و كالغا دارن چشماشونو از جا در ميارن.

ها را ديد كه به آرامي در ميان جنگل خيسي كه  به محض بستن چشمانش خواب او را ربود. آن شب او خواب گرگ
دانست  ها در رويا دلپذير بودند و آريا مي خراميدند. با اين تفاوت كه رايحه وي باران و فساد و خون بود ميآكنده از ب

چيزي براي ترسيدن وجود ندارد. او قوي و چابك و درنده بود. گروه برادران و خواهرانش در اطرافش بودند. آنها با هم 
و به خوردن مشغول شدند و هنگامي كه ماه از پشت ابرها بيرون  اي را دنبال كردند، گلويش را دريدند زده اسب وحشت

  اي كشيد. آمد، او سرش را عقب برد و زوزه

                                           

  يعني با او بخوابم -  1
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  ها بيدار شد. ولي صبح با صداي پارس سگ

در سمت راستش با  1در سمت چپش در حال تكان خوردن بود و لم رداليمويي جندريكنان نشست.  آريا خميازه
حداقل بايد صدتايي سگ هاي بيرون گم شده بود.  صدايش در ميان صداي زوزه سگ كرد، ولي صداي بلند خُرخُر مي

شانس عبور كرد و به پنجره رسيد. وقتي دو  ها بيرون خزيد و از روي لم، تام و جك خوش او از زير پتواون بيرون باشه. 
دند. هوا گرفته و خاكستري بود. پايين ي پنجره را كامالً باز كرد؛ باد، رطوبت و سرما به يكباره به داخل هجوم آور لنگه

هاي سياه  كشيدند. يك گله از آنها آنجا بود، ماستيف كردند، خرناس و زوزه مي چرخيدند، پارس مي ها مي در ميدان، سگ
شناخت. آنها جانوران راه راه پشمالو  هاي گله سياه و سفيد و نژادهايي كه آريا نمي هاي گرگي الغر  و سگ بزرگ، سگ

هايشان ايستاده بودند و يكي از اهالي  هايي زرد و بلند بودند. ميان فواره و مهمانخانه چندين سوار بر روي اسب دانبا دن
اش  كشيد، تا اينكه جنازه ورم كرده كردند كه قفس مرد چاق را باز كرده بود و به زحمت دست او را مي شهر را تماشا مي

  هاي بزرگ گوشت را از روي استخوان دريدند. تكه ها ناگهان رويش ريختند و نقش زمين شد. سگ

ي لنيستري لعنتي. يكم براي  اينجا قلعه جديد توئه، حرومزاده«آريا صداي خنده يكي از سواران را شنيد. او گفت: 
 هاي در هم تنيده طناب در كنارش زنداني عبوس با حلقه» كنيم. دردسر تو رو اون تو فرو مي امثال تو تنگه، ولي ما بي

كردند، ولي او از جايش تكان نخورد.  كنفي به دور مچش نشسته بود. بعضي از مردم شهر به سمتش سرگين پرت مي
كنيم و كالغا چشماتو از جا در ميارن، تو  وقتي ما داريم طالهاي لنيستريت رو خرج مي« زد:  اش فرياد مي اسير كننده

ازت باقي مونده باشه رو ميفرستيم براي برادر لعنتيت. ولي توي اين قفس ميپوسي. وقتي كارشون تمام شد هرچي كه 
  »فك نكنم تو رو بشناسه.

خود را لب پنجره و در كنار آريا جا داد. تام لخت مادرزاد  جندريسر و صدا نصف ساكنين هلو را بيدار كرده بود. 
راي چيه؟ يه نفر ميخواد اينجا اين همه سر و صدا ب«باالي سرشان ايستاده بود. لم از داخل رختخواب شكايت كرد: 

  »بخوابه.

                                           

1- Lemonclok  
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  »سبز كجاست؟ ريش«تام از او پرسيد: 

  »با تنزي خوابيده. چطور؟«لم گفت: 

طور. شكارچي ديوانه برگشته. همراه يه مرد ديگه كه ميخواد تو قفس  بهتره پيداش كني. كماندار رو هم همين«
  »بندازه.

  »ر.لنيستر. من شنيدم كه ميگفت لنيست«  آريا گفت:

  »شاهكش رو گرفتن؟«خواست بداند:  مي جندري

پايين در ميدان، سنگي به گونه زنداني برخورد كرد و او صورتش را برگرداند. وقتي آريا صورتش را ديد با خود گفت، 
   ، خدايان سرانجام دعايش را اجابت كرده بودند.شاهكش نيست
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  30فصل 
  جان

  بابكمترجم: 
 ويرايش و تنظيم: م.م.استارك، ليدي مارجري

  

 جان اون چيزي درباره كسل بلك فهميد؟رفته بود.  بردند، گوست هايشان را از غار بيرون مي ها اسب وقتي كه وحشي

اميدوار باشد. آسمان شرقي در نزديكي افق به رنگ در هواي سرد بيرون نفس عميقي كشيد و به خودش اجازه داد كه 

هنوز در جنوب قرارداشت، ستاره سفيد درخشان  "شمشير صبح"رنگ بود.  صورتي و كمي باالتر از آن خاكستري كم
هاي  هاي جنگل تاريك بار ديگر تبديل به رنگ درخشيد، سياهي دم مي واقع در قبضه آن همانند الماسي زيبا در سپيده

، ديوار ايستاده بود. 1ها ها و سنتينل ها، زبان گنجشك ها، بلوط شد. باالي سر همه كاج الئي، قرمز و حنايي ميسبز و ط
 درخشيد. يخ در زير اليه خاك و گرد و غبار كه سطح آن را  پوشانده بود، مي

يافتند باال رفته و  اي كه مي  هترين تپ منگار چند نفر را به غرب و چند نفر را ديگر به شرق فرستاد تا از باالي بلند
ها شيپورهاي جنگي با  اي از حضور تكاوران در جنگل يا سواران بر روي ديوار باشند. ثني بتوانند مراقب هر نشانه

                                           

1  - Sentinel   - اي دارند. از تنه اين درختان صمغي شيرين و  هاي سبز و قهوه ها درختاني از خانواده كاج، بسيار بلند و هميشه سبز هستند كه رنگ سنتينل
  شوند.  آيد. اين درختان عمدتاً در شمال، ويل و آنسوي ديوار يافت مي چسبناك به دست مي
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ها پشت سر  هاي برنزي به همراه داشتند تا در صورت مشاهده هر حركتي بر روي ديوار، عالمت دهند. بقيه وحشي حلقه
  ت و بقيه به راه افتادند. زمان كسب افتخار براي مهاجمان جوان فرا رسيده بود.يارل، جان و ايگري

تر بود. رو  ارتفاع دارد، اما يارل مكاني را يافته بود كه همزمان هم بلندتر و هم كوتاه 1شد كه ديوار هفتصد پا گفته مي
ان ايستاده بود. ديوار در جايي هشتصد و در اي بزرگ با باروهاي بادخورده در وراي درخت به روي آنها ديوار مانند صخره
در  اما رسيد، مي نظر به چنين اين دور از تنها كه تر شد دريافت آمد. اما وقتي جان نزديك جايي ديگر نهصد پا به نظر مي

و در هاي مرتفع قرارداده بود،  هاي عظيم پاشنه ديوار را در مكان چنين نبود. برندون معمار تا حد ممكن بلوك واقعيت
  هايي ناموزون و خشن از دل خاك بيرون آمده بودند. اين حوالي تپه

جان از عموي خود بنجين شنيده بود كه ديوار در شرق كسل بلك مانند شمشير، اما در غرب مانند مار است. و 
اي گرانيتي به  صخره هاي تيز ها وارد دره عميقي شده، از لبه حقيقتاً هم همين گونه بود. ديوار با عبور از پيچ و خم تپه

تر شده، و  اي سنگي پيش رفته، وارد دره عميق الرأس پر پيچ و خم تپه طول يك فرسخ يا بيشتر باال رفته، در امتداد خط
اي ديگر، تا جايي كه قابل ديدن بود به سمت كوهستان غربي پيش  به تپه  بعد دوباره باال و باالتر رفته بود. از يك تپه

  رفت. مي

اي از ديوار در امتداد ستيغ يك تپه را به عنوان محل حمله انتخاب كرد. ديوار در آنجا نزديك هشتصد پا از  نهيارل، په
سطح جنگل ارتفاع داشت، كه يك سوم ارتفاعش به جاي يخ از سنگ و خاك تشكيل شده بود؛ باالرفتن از شيب دامنه 

تر از باال رفتن از سطح  ار بود،اما هنوز هم به مراتب آسانها دشو ها، براي اسب تقريباً به اندازه مشت نخستين انسان
كرد.  كامالً عمودي ديوار بود. تپه مملو از درختاني بود كه پوشش خوبي را براي مخفي ماندن هجومشان ايجاد مي

باشند را آمدند تا درختاني كه بيش از حد به ديوار نزديك شده  روزگاري برادران نگهبان شب هر روز با تبر بيرون مي
  ها از آن دوران گذشته بود و اينجا درختان درست تا كنار يخ رشد كرده بودند. قطع كنند. اما مدت
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شد. هرچه به ديوار  تر هم مي روز سرد و مرطوبي بود، و در پاي ديوار و زير هزاران هزار تن يخ، سردتر و مرطوب
هيچ كدوم تا حاال ديوار رو نديدن، حتي منگار. ديوار  يشيد،كشيدند. جان اند ها بيشتر پا پس مي شدند ثني تر مي نزديك

اين درست همونجاييه . براي اونا هم همينطورهگفتند كه ديوار انتهاي دنياست.  . در هفت پادشاهي ميترسونه اونا رو مي
  كه شما وايساديد.

ق قلب و روحش يك وحشي دانست. براي ماندن در كنار ايگريت او بايد در اعما جان نمي و من كجا وايسادم؟
كشيد، و اگر او را با خود  كرد تا به ماموريت خود بازگردد، منگار قلبش را از سينه بيرون مي شد. اگر او را رها مي مي
كرد (كه البته اين هم تقريباً غير ممكن بود...) خب، تقريباً محال بود كه بتواند او  برد... به فرض اين كه او قبول مي مي

به كسل بلك ببرد تا در ميان برادران شب زندگي كند. يك فراري و يك وحشي هيچ جايي در هفت پادشاهي  را با خود
ميتونيم دنبال فرزندان گندل بگرديم. گرچه فكر ميكنم اونا بيشتر دوست داشته باشن ما رو بخورن تا اينكه نداشتند. 

  قبولمون كنند.

آنها قبالً اين كار را انجام داده بودند. زماني كه آنها زير لبه   ده بود. همهديد كه ديوار مهاجمان يارل را نترسان جان مي
ترين آنها  هايي را صدا زد و يازده نفر دور او جمع شدند. همگي جوان بودند. مسن كوه از اسب پياده شدند، يارل اسم

رسيدند. همگي اندامي الغر و قوي  تر به نظر مي حداكثر بيست و پنج سال داشت. دو نفر از آنها حتي از جان هم جوان
دست وقتي رتلشرت  انداخت. همان برادري كه نيم مي 1اسنيك داشتند. ظاهر مستحكم و استوار آنها جان را به ياد استون

  دنبال آنها بود او را پاي پياده به ديوار برگردانده بود.

پيچيدند و  فت را دور شانه و سينه خود ميهاي كنفي كل كردند. طناب ها خود را آماده مي زير سايه ديوار وحشي
هايي داشتند كه از نوك آنها  ها ميخ كردند. پوتين پذير گوزن را با بند محكم مي هاي عجيبي از پوست انعطاف پوتين

  ها برنزي بود، ولي ميخ هاي پوتين يارل و دو نفر ديگر از آهن، و براي بعضي از وحشي بيرون زده بود. جنس ميخ
هايي پر  هايي با سر سنگي از يك طرف كمرشان و كيسه ها از استخوان ساخته شده بود. چكش ي بيشتر وحشيها پوتين
هاي تيز ساخته شده بود كه با  ها از شاخ گوزن با نوك هاي بزرگ از طرف ديگر آويزان بود. تبرهاي بقيه وحشي از ميخ

                                           

1- Stonesnake– گي يا چيزي شبيه به اينبه معني مار سن  
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گروه چهار نفره تقسيم شدند، كه با خود يارل دوازده نفر اي چوبي متصل شده بودند. آن يازده نفر به سه  بند به دسته
در حالي كه نفسش در هوا محو » منس قول داده به اولين گروهي كه باالي ديوار برسه، شمشير ميده«شدند.  مي
 سازه. يه مرد ساز، و آوردن اسمشون تو آوازي كه اون راجع به اين كار مي شمشيرهاي جنوبي قلعه«شد ادامه داد:  مي

  »خواد؟ بريد باال، آدرها كسايي كه عقب ميمونن رو ببرن! آزاد بيشتر از اين چي مي

آدرها همتون نگريست با خود گفت،  جان در حالي كه باال رفتن آنها از شيب تند و محو شدنشان پشت درختان را مي
ها هر سال دو يا سه  يكمين بار! گشتيرفتند، نه حتي صد و  ها از ديوار باال مي اين اولين باري نبود كه وحشي رو ببرن!

يافتند  اي را مي شكسته هاي درهم  خوردند، و تكاورها جسد هايي كه در حال باال رفتن از ديوار بودند برمي بار به وحشي

هايي براي عبور از  در امتداد ساحل شرقي، مهاجمين قايق .كه در حال صعود از ديوار سقوط كرده و كشته شده بودند

رفتند تا شَدو تاور را دور بزنند. اما ميان شرق  پايين مي 1ساختند. در غرب آنها به عمق تاريكي گُرج مي "ها سيلخليج "
كردند. جان با غرور ناخوشايندي با خود  و غرب تنها راه غلبه بر ديوار باال رفتن از آن بود، كه اغلب مهاجمين چنين مي

هاي خود را رها  خواستند از ديوار باال بروند بايد اسب . كساني كه ميتعداد كمي از اين صعود برميگردنانديشيد، 
شدند. سپس صداي داد و فرياد  ديدند صاحب مي كردند، و بعضي از مهاجمان جوان و تازه كار اولين اسبي را كه مي مي

ها و زنان  كه با غنيمت يافتند و قبل از آن  رفتند و نگهبانان شب آنها را مي ها به آسمان مي گرفت و كالغ باال مي
خواست بداند استاير  شود، اما مي دانست يارل مرتكب اين اشتباه نمي زدند. جان مي شده بازگردند، آنها را دار مي دزديده
  منگار يه حاكمه نه مهاجم. شايد اون ندونه كه چطوري بايد بازي كنه.كند.  چه مي

د و اولين نفر را باالتر از نوك درختان ديد. او يارل بود. يارل درخت جان باال را نگاه كر». اونا اونجان«ايگريت گفت: 
هيچ تر به ديوار برسند.  آن باال رفته بود تا سريع  سنتينل بلندي يافته بود كه به ديوار تكيه داشت و با مردان خود از تنه
  باالرفتن و هنوزم يخو لمس نكردن. 2وقت نبايد گذاشت درختا اينقدر نزديك ديوار رشد كنند. اونا سيصد پا

                                           

1- Gorge– در لغت به معني گدار يا تنگه و دره باريك است  
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اي براي  جان يك وحشي را تماشا كرد كه محتاطانه با كمك چكش و با ضربات ظريف و دقيق در روي يخ دستگيره
اش به مرد پائيني كه هنوز روي درخت بود متصل بود.  خود ايجاد كرد و از درخت به روي ديوار رفت. طناب دور شانه

هاي روي پوتينش جاي  رفت. قدم به قدم، و هركجا كه جاي پايي نبود باميخ به سمت باال مييارل آرام و با احتياط 
آمدگي باريك يخي ايستاد و تبرش را به  كرد. وقتي تقريباً ده پا از سنتينل باالتر بود، روي يك پيش پايي را فراهم مي

فرو كرد. در حالي كه دومين نفر به كمربندش آويخت و چكشش را در دست گرفت و يك ميخ بزرگ آهني را در يخ 
  كرد. رساند، نفر سوم براي رسيدن به باالي درخت تقال مي دنبال او خود را به ديوار مي

دو گروه ديگر درختي با موقعيت مناسبي چون درخت يارل براي كمك به باال رفتن پيدا نكرده بودند و كمي نگذشته 
ها در  كه بقيه گروه ر حين باال رفتن از لبه كوه گم شده باشند. قبل از آنها نگران شدند كه مبادا آنها د بود كه ثني

  قرارداشتند. 1ديدرس قرار بگيرند، تمام گروه يارل روي ديوار و در ارتفاع هشتاد پايي

پا با هم فاصله داشتند. گروه يارل مابين دو گروه ديگر در حال پيشروي بود. سمت راست آنها  ها باالي بيست  گروه
اش از پايين كامالً مشخص بود. گروه سمت چپ را مرد بسيار الغر  شده روه گريگ بزه بود كه با موهاي بلند بورِ بافتهگ

  كرد. هدايت مي 2اندامي به نام اروك

ها رو يادشون رفته، بايد قبل از اينكه  خيلي كندن، كالغ«كرد، گفت:  منگار در حالي كه آنها را از پائين نگاه مي
  »ن كنن سريعتر باال برن!پيدامو

اسنيك زير نور ماه را به  داشت تا چيزي نگويد. او گذرگاه اسكرلينگ و كوهنوردي به همراه استون جان زبانش را نگه
ها و پاهايش بيش از حد درد  خوبي به ياد داشت. آن شب چندين بار نفسش بند آمده بود و وقتي به باال رسيدند دست

كرده بودند. آنجا به جاي يخ سنگ بود، سنگ سخت و محكم، ولي يخ حتي در بهترين حالت  كرد و انگشتانش يخ مي
كرد، گرماي دست يك صعود كننده كافي بود تا  هم فريبنده و غير قابل اعتماد بود و در چنين روزي كه ديوار گريه مي

هاي  سطح بيروني آنها با وجود رگههاي يخي از داخل مثل سنگم محكم و سخت بودند، اما  يخ را آب كند. شايد بلوك
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ها هرچي كه هستن، اما  وحشيهاي يخ فرسوده كه هوا به داخل آنها نفوذ كرده بود، لغزنده و نا مطمئن بودند.  آب و تكه
  شجاعند.

. اگه خدايان مهربون باشن كرد ترس استاير به حقيقت بپيوندد در هر حال جان خود را در حالي يافت كه آرزو مي
رفتند به او گفته  مي  هاي وينترفل راه پدرش وقتي روي ديوارها اونا رو ميبينه و اين ماجرا رو تموم ميكنه.  گشتي يكي از

شايد » كنند. هيچ ديواري نميتونه تو رو سالم نگه داره. قدرت يه ديوار به اندازه قدرت مردايه كه ازش دفاع مي«بود: 
با چند تا تيراندازي دقيق و شايد چند تا تيكه سنگ ميتونن جلوشونو  ها صد و بيست نفر باشن ولي چهار نفر وحشي
  بگيرن.

ها ديوار  نورديد و وحشي مي به هر حال هيچ مدافعي ظاهر نشد، نه چهار نفر و نه حتي يك نفر. خورشيد آسمان را در
كردند. يارل طنابش را دور تكه يخِ  تر بودند، تا وقتي كه با قطعه يخي نامناسب برخورد را. گروه يارل تا ظهر از بقيه جلو

اي حلقه زد تا وزنش را روي آن بيندازد، كه ناگهان تكه يخ زمخت جدا شد و سقوط كرد و يارل را  ي بادخورده آمده پيش
هايي يخ به بزرگي سر يك مرد، روي سر سه نفر ديگر آوار شدند اما آنها توانستند خود را  با خود به پائين كشيد. تكه

  اي شديد در انتهاي طناب متوقف شد. هاي بزرگ كوبيده شده به ديوار نگه دارند و يارل با ضربه ها و ميخ تگيرهروي دس

طراز شده بود.  يافتند، گريگ بزه تقريباً با آنها هم در زماني كه گروه يارل بعد از اين بد اقبالي دوباره خود را باز مي
رفتند تقريباً صاف بود، سطحي براق كه نور خورشيد  كه آنها از آن باال مي گروه اروك كامالً عقب مانده بودند. قسمتي

هاي مشخصي داشت.  تر بود و برجستگي روي آن انعكاس خيسي داشت. قسمتي كه گريگ روي آن بود تاريك
ها، حتي  ها وشكاف كردند. همراه ترك هاي افقي طويلي ايجاد مي هاي ديوار كه يكنواخت چيده نشده بودند، لبه بلوك
هايي ايجاد كرده بودند كه  ها وجود داشت. جايي كه باد و آب حفره هايي عمودي در امتداد اتصاالت عمودي بلوك تنوره

  توانست داخلشان پنهان شود.  يك مرد مي

ك طولي نكشيد كه يارل مردانش را دوباره به حركت درآورد. دو گروه يارل و گريگ تقريباً شانه به شانه و گروه ارو
رفتند و آبشاري درخشان از  شكستند و فرو مي هايي از جنس شاخ گوزن مي كردند. تبر تر از آنها حركت مي پنجاه پا عقب

كردند تا قالبي براي مهار  ها را محكم درون يخ فرو مي هاي سنگي ميخ كردند. چكش يخ را روي درختان سرازير مي
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هاي تيز شده  هاي آهني تمام شد و در ادامه راه از استخوان اه برسند، ميخي ر كه به نيمه  ها ايجاد شود. قبل از آن طناب
ناپذير فرو   هايشان را به درون يخ سفت و تسليم هاي روي پوتين و شاخ حيوانات استفاده كردند. مردان با هر ضربه ميخ

حتماً ز چهار ساعت با خود گفت، كردند، دوباره و دوباره و دوباره، تا جاي پايي براي خود ايجاد كنند. جان بعد ا مي
كردند و منتظر صداي شيپور  قرار به باال نگاه مي جان و منگار بيحس شده، چقدر ديگه ميتونن ادامه بدن؟  پاهاشون بي
  ها بودند. اما شيپورها ساكت ماندند و خبري از نگهبانان شب نشد. جنگي ثني

مردانش در حال فاصله گرفتن با ديگران بودند. منگاردر حالي پس از شش ساعت يارل از گريگ بزه جلو افتاده بود و 
خورشيد باالي آسمان بود » انگار سوگولي منس يه شمشير ميخواد«داد، گفت:  كه دستش را سايبان چشمانش قرار مي

الي ديوار را و ثلث بااليي ديوار از پائين به رنگ آبي بلورين براقي در آمده بود و همين موضوع نگاه كردن مستقيم به با
هاي يارل و گريگ در اين تأللو محو شده بودند، ولي گروه اروك هنوز در سايه بودند. آنها به جاي  كرد. گروه سخت مي

كرد كه  كردند تا به يك تنوره برسند. جان به دقت به آنها نگاه مي باال رفتن، در ارتفاع پانصد پايي به پهلو حركت مي
دويد و با فرياد هشدار همراه شد. و  مي رسيد در درون يخ  رك برداشتني كه به نظر ميناگهان صدايي شنيد. صداي ت

از  1هاي يخ و جيغ مردان در حال سقوط. تكه يخي به ضخامت يك فوت و مساحت پنجاه فوت سپس هوا پر بود از تكه
شده از ديوار   هاي جدا ين كشيد. تكهديوار جدا شد و غلتان لغزان هر چه در مقابلش بود را در هم پيچيد و با خود به پائ

اي از يخ  اي به او وارد نشود. تكه به سمت درختان سرازير شدند. جان ايگريت را گرفت و خودش را سپر كرد تا صدمه
  ها برخورد كرد و دماغش را شكست. به صورت يكي از ثني

ها همگي از بين رفته بودند. در ارتفاع  و ميخ ها شدند. مردان، طناب وقتي به باال نگاه كردند يارل و گروهش ديده نمي
رفتند،  اي داشتند از آن باال مي اي قبل عده چيزي باقي نمانده بود. درون ديوار، جايي كه لحظه 2باالتر از ششصد پا

درخشيد. خيلي  زخمي ايجاد شده بود. در داخل آن يخي صاف و سفيد، همچون مرمري صيقلي زير نور خورشيد مي
  شد. زده كوبيده شده بود، ديده مي زدگي يخ ي قرمز كمرنگي در جايي كه كسي به يك بيرون از آن لكه تر پائين

                                           

  متر 15حدود  -1
  متر 180حدود  -2
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  ديوار از خودش دفاع كرد. كرد تا بايستد با خود فكر كرد،  جان در حالي كه به ايگريت كمك مي

نفر ديگر از آن آويزان ي درختي شكسته يافتند. طناب هنوز به كمرش وصل بود و سه  يارل را آويزان روي شاخه
هايش خرد شده بودند. وقتي به او نزديك شدند،  بودند. يكي از آنها هنوز زنده بود ولي پاها، ستون فقرات و بيشتر دنده

ها تكه سنگ بزرگي را روي سرش كوبيد. منگار به مردانش فرمان داد و آنها مشغول  يكي از ثني» رحم كنيد.«گفت: 
  ها شدند. اندن جنازهكردن هيزم براي سوز جمع

سوختند. زماني كه اروك و گروهش به گريگ پيوستند چيزي جز  ها مي وقتي گريگ بز به باالي ديوار رسيد، جنازه
  خاكستر و استخوان از يارل و گروهش باقي نمانده بود.

ه بودند را باز هاي كنفي كه دور سينه خود پيچيد خورشيد در حال غروب بود، پس مهاجمان معطل نكردند. طناب
كردند و به هم گره زدند يك سر طناب را به پائين فرستادند. فكر باال رفتن از پانصد پا با آن طناب ترس در دل جان 

هايي  ي بهتري داشت. افرادي كه يارل پائين ديوار گذاشته بود، نردباني از طناب كنفي با پله انداخت، اما منس نقشه مي
را باز كردند و به طنابي كه از باال فرستاده شده بود گره زدند. گريگ و اروك و مردانشان به كلفتي بازوي يك انسان 

طناب را به سختي باال كشيدند و نردبان را باالي ديوار محكم كردند. دوباره طناب را پائين فرستادند تا نردبان دوم را 
  باال بكشند. آنها در مجموع پنج نردبان داشتند.

ها با هم شروع  ها به باالي ديوار رسيدند، منگار به زبان كهن فرماني را فرياد زد و پنج نفر از ثني اني نردب وقتي همه
ها كردند. باال رفتن حتي با وجود نردبان هم كار آساني نبود. ايگريت براي مدتي تقال كردن بقيه  به باال رفتن از نردبان

  »ز اين ديوار متنفرم. ميتوني حس كني چقدر سرده؟ا«را تماشا كرد. با صدايي عصباني ولي آرام گفت: 

  »خوب از يخ درست شده.«جان به ديوار اشاره كرد و گفت: 

  »تو هيچي نميدوني جان اسنو. اين ديوار از خون درست شده.«

تقريباً شب  ها از نردبان افتادند. اما فقط همين بود. اما هنوز از نوشيدنش لبريز نشده بود. تا غروب آفتاب دو نفر از ثني
لرزيد. با  مي  ها بيرون آمده بودند. وقتي ايگريت به باال رسيد، از نيمه گذشته بود كه جان به باالي ديوار رسيد. ستاره
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يك قطره » خواست منو از روي خودش پايين بندازه. كم مونده بود بيفتم. دو، سه بار ديوار مي«بار گفت:  چشماني اشك
  اش غلتيد. روي گونهاشك به آرامي جدا شد و بر 

سعي كرد دستش » نترس!«كرد كه مطمئن و دلگرم به نظر برسد.  جان سعي مي» ترين مرحله رو گذرونديم سخت«
  را دور او حلقه كند.

هايي از پشم و زره و چرم به تن داشت، درد را  ايگريت با پشت دست محكم به سينه جان كوبيد، با اينكه جان اليه
  »من نترسيده بودم، تو هيچي نميدوني جان اسنو«رد. اش احساس ك روي سينه

  »پس چرا داري گريه ميكني؟«

  ايي از بخ جدا شد. ايگريت به شدت با پاشنه به يخ زير پايش لگد زد و تكه» از ترس نيست«

رو پيدا كنيم. ما بيشتر از پنجاه تا قبر رو باز كرديم و همه اون  1"شيپور زمستان"دارم گريه ميكنم چون نتونستيم «
  يم تا اين چيز يخي رو خراب كنيم!رو پيدا كن 2"شيپور جورامون"ها رو تو دنيا آزاد كرديم، اما نتونستيم  سايه

                                           

1- Horn of Winter  
2- Horn of Joramun  
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  37فصل 
  جيمي

  ويكتاريونمترجم: 
 ليدي مارجري، لرد بيليشويرايش و تنظيم: م.م.استارك، 

  

ها پس از آنكه شعله مشعلي كه براي خشكاندن انتهاي دست قطع  سوخت. حتي مدت دستش هنوز هم مي هنوز،
ز دستش هايي كه به سرعت ا توانست شعله اش استفاده كرده بودند، خاموش شده بود. روزها پس از آن، هنوز مي شده

  هايي كه ديگر نداشت.شدند را احساس كند... انگشت ها جمع مي آمدند و انگشتانش را كه در ميان شعله باال مي

دانست كه چنين درد شديدي هم وجود دارد. گاهي  او قبالً هم زخمي شده بود، ولي نه به اين شكل. او هرگز نمي
كه در كودكي آموخته و تا كنون در موردشان فكر نكرده بود.  آمدند. دعاهايي ناخواسته دعاهاي قديمي به لبانش مي

كرد، تا  دعاهايي كه براي اولين بار زانو زده و در كنار سرسي درون سپت كسترلي راك خوانده بود. حتي گاهي گريه مي
نش را كرد كه تب، اشكا شد. سپس چشمانش را خشك و قلبش را سخت كرد و دعا  زماني كه متوجه خنده هنرپيشگان 

  هايي كه تيريون رو مسخره ميكردن، اون چه حسي داشته.  فهمم همه اون دفعه حاال ميخشك كند. 
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پس از اينكه براي دومين بار از روي زين به زمين افتاد، او را محكم  به برييِن از تارت بستند و وادارشان كردند تا 
آه بلندي  1ها را صورت به صورت هم بستند. شَگوِلدوباره سوار بر يك اسب شوند. يك روز به جاي پشت به پشت آن

سپس يكي از » رحميه كه يه شواليه خوب رو از بانوش جدا كنيم اي. . . واقعاً بي عاشقا. . . و چه صحنه عاشقانه«كشيد: 
  »ا؟ آه، ولي حاال كدومشون شواليه و كدومشون بانو«هاي تيز بلندش را سر داد و گفت:  آن خنده

حس  كرد و پاهايش بخاطر طناب بي دستانش درد مي اگه دستمو داشتم خيلي زود ميفهميدي،جيمي با خود گفت، 
آور دست قطع شده  شده بود، ولي بعد از مدتي هيچكدام اهميتي نداشتند. دنيايش محدود شده بود به تپش عذاب

گرچه بوي دهان دخترك به  اون گرمه. حداقل، داد شد. به خودش دلداري مي اش، و برييِن كه به او فشرده مي خيالي
  بدي بوي دهان خودش بود. 

با يك ريسمان آن را به گردنش بسته بود، بنابراين دستش در مقابل  2دستش هميشه در ميانشان بود. اورسويك
. چشم كرد هاي بريين برخورد مي هايش به سينه ها و به هوش آمدن اش آويزان بود، و در حين از هوش رفتن سينه

سوخت، ولي دستش بيش از همه  راستش از شدت تورم بسته شده بود. زخمي كه بريين در حين مبارزه به او زده بود مي
  تپيد.  اش با هر قدم اسب مي كرد و مچ از دست رفته اش تراوش مي درد داشت. خون و چرك از دست قطع شده

نوشيد، و البته آب  دادند مي وقعي كه به او شراب ميتوانست چيزي بخورد، ولي م گلويش به حدي خشك بود كه نمي

ياران "كشيد كه انفجار خنده   آن مواقعي كه تنها گزينه موجود بود. يك بار به او فنجاني شراب دادند و او به يكباره سر

خوردي اون شاش اسب بود كه «اي چنان بلند كه گوش او را آزرد. رورگ به او گفت:  را در بر گرفت. خنده 3"شجاع
اي بعد باال آورد. آنها بريين را  جيمي به حدي تشنه بود كه به هر صورت آن را نوشيده بود، ولي لحظه» شاهكش.

كردند وقتي جيمي روي زين خود را  مجبور كردند كه كثافت را از روي ريشش تميز كند، همانطور كه او را مجبور مي
  كرد، او را تميز كند.  خراب مي

                                           

1  - Shagwell  
2  - Urswyck  
3  - Brave  Companions  
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كرد، جنون به سراغش آمد و شمشير مرد دورني را  رطوب زماني كه كمي احساس قوت ميدر يك صبح سرد م
بهتره شمشير به دست و موقع جنگيدن ، ، بزار منو بكشنناشيانه از غالفش بيرون كشيد و چرخاند. با خود انديشيد

د، به چاالكي به كناري كنان به سمتش آمد و هنگامي كه جيمي به او حمله كر لي شگول لي .. ولي چنين نشدبميرم
اي روانه دلقك كرد، ولي شگول آنقدر چرخيد و پريد و  جهيد. جيمي نامتعادل به جلو سكندري خورد و ضربات وحشيانه

خنديدند. زماني كه به روي سنگي  دويد تا تمام هنرپيشگان به تالش بيهوده جيمي براي فرود آوردن ضربه درست مي
  اي آبدار به روي سرش كاشت.  افتاد، دلقك به سمتش پريد و بوسه لغزيد و سكندري خوران به زانو

كرد شمشيرش را  در نهايت رورگ به شدت او را به پهلو انداخت و هنگامي كه جيمي با انگشتان ضعيفش تالش مي
كني، شايد  بامده بود شاهكش، ولي اگه يه بال ديگه تكالل«بلند كند، با لگدي آن را از او دور كرد. وارگو هوت گفت: 

 1»او يكي دتتت رو هم بگيلم يا شايد يه پاتو.

جيمي به پشت دراز كشيد و به آسمان شب چشم دوخت و تالش كرد تا دردي را كه با هر تكان دست راست در 
آمد كه  دويد ناديده بگيرد. شب به شكل عجيبي زيبا بود. ماه هالل دلپذيري داشت و به نظرش مي بازويش مي

را در حال پديدار شدن  "نريان"توانست  در اوج آسمان بود و او مي "تاج پادشاه"ه ستاره نديده بود. هيچوقت آن هم

از خودش  رو و خجالتي پشت يك درخت كاج نيمه پنهان بود. مثل هميشه كم  3"بانو ماه"هم آنجا بود.   2"قو"ببيند، و 
  بخوان به يكي مثل من نگاه بندازن؟ها  چرا ستاره چطور يه شب ميتونه اينقدر قشنگ باشه؟ پرسيد،

  »جيمي، جيمي داري چيكار ميكني؟«بيند زمزمه كرد:  بريين با صدايي آنچنان ضعيف كه جيمي تصور كرد خواب مي

  »دارم ميميرم«با صدايي آهسته پاسخ داد: 

  »نه، نه تو بايد زنده بموني.«او گفت: 

                                           

  انتقال حالت حرف زدن خاص وارگو از لحاظ اماليي تغيير داده شدند برخي از كلمات براي - 1
2  - Swan  
3  - Moonmaid  
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  »ه دلم بخواد ميميرم.به من نگو كه چيكار كنم دختر. اگ«خواست بخندد.  مي

  »تو اينقدر بزدلي؟«

هاي گاردشاه، او شاهكش بود. هيچ كسي او را بزدل  زده كرد. او جيمي لنيستر بود، يكي از شواليه اين كلمه او را بهت
گفتند كه او ظالم،  شكن، دروغگو، قاتل. ديگران مي زدند؛ پيمان خطاب نكرده بود. بله، او را با القاب ديگري صدا مي

  »جز مردن چيكار ديگه ميتونم بكنم؟«پرواست، ولي بزدل نه.  خائن و بي

زده بود. رورگ اگر چه متوجه كالمش  ولي او  بلند حرف» زنده بمون، زنده بمون و بجنگ و انتقام بگير.«او گفت: 
خواهد  اش را مينتينشد، اما صدايش را شنيد. باالي سرش آمد و لگدي به او زد و بر سرش فرياد كشيد كه اگر زبان لع

  ساكت بماند. 

ممكنه اينطوري باشه؟  ،ترسوكرد، با خود انديشيد،  هايش تقال مي جيمي در حالي كه بريين براي خاموش كردن ناله
اونا دست شمشيرزنم رو گرفتن. تمام وجود من همين بوده؟ من فقط يه دست شمشيرزن بودم؟ خدايان رحم كنند، يعني 

  »اين حقيقت داره؟

توانست بميرد. سرسي منتظرش بود و به او نياز داشت. و تيريون، برادر كوچكش، كسي كه  با دخترك بود. او نمي حق
براي يك دروغ عاشقش بود. دشمنانش هم منتظرش بودند؛ گرگ جوان در ويسپرينگ وود شكستش داده بود و 

  شته بود، و اين ياران شجاع. مردانش را كشته بود، ادمور تالي كسي كه در تاريكي و زنجير نگاهش دا

ها، ولي او خودش را وادار كرد  صبح بعد، او خود را مجبور به خوردن كرد. آنها به او حريره جو دادند، يعني غذاي اسب
كه هر قاشق را فرو ببرد. او باز هم هنگام غروب غذا خورد، و همچنين روز بعد، هنگامي كه حريره جو راه گلويش را 

زنده بمون، براي سرسي زنده بمون، براي تيريون زنده بمون، براي انتقام زنده گفت،  شونت به خود ميبود با خ  بسته
وقتي به  داد. سوخت و بوي تعفن مي تپيد، مي اش مي قطع شده بمون. يه لنيستر هميشه دينش رو  ادا ميكنه. دست

يي، و يه روزي با اون گلوي وارگو هوت رو قدمگاه پادشاه برسم يه دست جديد براي خودم درست ميكنم، يه دست طال
  پاره ميكنم. 
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خوابيد،  شد مي در گيجي درد روز و شبش با هم يكي شده بودند. او بر روي زين در حالي كه به بريين فشرده مي
ماند و گرفتار كابوس  ها بر روي زمين سخت بيدار مي اش پر از بوي مطعفن دست در حال گنديدنش بود، و شب شامه

بستند. حتي حاال هم دانستن اينكه هنوز از او  خت ميشد. هر چقدر هم كه ضعيف بود، بازهم او را به در بيداري مي
 داد.  ترسند حس دلخوشي سرد و عجيبي به او مي مي

خوابيد. بدون آنكه  گاو بزرگ مرده مي شد. او آنجا در زنجيرهايش مانند يك ماده بريين همواره در كنارش بسته مي
ود بهش تجاوز ميكنن، ولي پشت ديواراش، نميتونن خيلي زاي بگويد. دختر در درون خودش يك دژ ساخته بود.  كلمه

ولي ديوارهاي جيمي از بين رفته بود. آنها دستش را گرفته بودند، دست شمشيرزنش را گرفته  به غرورش آسيبي بزنن.
بودند، و بدون آن دست هيچ بود. دست ديگرش به درد او نميخورد. از زماني كه توانسته بود راه برود دست چپش 

كرد؛ دست راستش بود كه از او يك  شتر از دست نگهدارنده سپر نبود. دست راستش بود كه او را شواليه ميچيزي بي
  ساخت.  مرد مي

گفت، و بخاطر آورد كه آنجا مقصدشان بود. همين  مي هال هرنيك روز جيمي شنيد كه اورسويك چيزي در مورد 
صورتش را با شالق نازك و بلندي چاك داد. بريدگي  1باعث شد كه با صداي بلندي بخندد و بخاطر همين تيمئون 
» چرا خنديدي؟«شد. دخترك همان شب زير لب پرسيد:  خونريزي داشت، ولي دركنار درد دستش به زحمت احساس مي

ي  جايي بود كه رداي سفيدو بهم دادن. مسابقه بزرگ خاندان وِنت. اون ميخواست قلعه هال هرن«به آرامي پاسخ داد: 
پسراي رشيدش رو به رخمون بكشه. منم ميخواستم همين چيزا رو نشونشون بدم. من فقط پونزده سالم بود،  بزرگ و

اون «او دوباره خنديد. » اما اون روز هيچكس نتونست شكستم بده. ايريس بهم اجازه نداد تو مسابقه با نيزه شركت كنم.
  »گردم. منو دست به سر كرد. ولي حاال دارم برمي

ها را دريافت كرد. او بسختي آنها را احساس  ها و لگد خنديده را شنيدند. آن شب جيمي بود كه مشت آنها صداي
  اش كوبيد، و بعد از آن بيهوش شد.  كرد، تا زماني كه رورگ با چكمه به دست قطع شده مي

                                           

1  - Timeon  
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، كسي كه 1چاق زولو دماغ و آن دوتراكي آنها؛ شگول، رورگ بي  شب بعد بود كه باالخره آمدند، سه نفر از بدترين
كردند.  شدند زولو و رورگ بر سر اينكه چه كسي اول باشد بحث مي دستش را قطع كرده بود. در حالي كه نزديك مي

انگار هيچ بحثي در مورد اينكه دلقك بايد آخرين نفر باشد وجود نداشت. شگول پيشنهاد كرد كه هر دو آنها اول باشند و 
كنند. زولو و رورگ اين پيشنهاد را پسنديدند، ولي درست پس از آن دوباره بر سر اينكه چه از جلو و عقب به دختر تجاوز 

  كسي از جلو و چه كسي از عقب برود شروع به جدل كردند. 

در حالي كه زولو و رورگ يكديگر را نفرين اونا دختره رو هم چالق ميكنن، ولي از درون، جايي كه معلوم نميشه. 
دختر، گوشت رو بده دستشون و خودت برو يه جاي دور. اينجوري زودتر تموم ميشه و اونا لذت : «كردند، زمزمه كرد مي

  »كمتري ازش ميبرن.

  » اونا از چيزي كه من بهشون ميدم لذتي نميبرن«اعتنا زمزمه كرد:  دختر بي

اگه اين كارو بكه، من داد.  دانست كه دخترك داشت خود را به كشتن مي جيمي ميي شجاع.  دنده ي احمقِ يه پتياره
بزار «با اين حال صداي زمزمه خودش را شنيد: نبود من هنوز دستمو داشتم.  2خر چرا بايد اهميت بدم؟ اگه اينقدر كله

ها انجام داده بود، آن موقع كه لرد ريكارد در  اين كاري بود كه هنگام مرگ استارك» كارشونو بكنن و تو برو تو خودت
به رنلي فكر كن، . «3در حالي كه پسرش برندون در تالش براي نجات او خودش را خفه كرد سوخت، اش مي داخل زره

خودتون  "جزيره ياقوت"ها، آبشارا و هر چيزي كه شما تو  ها و درياها، حوض اگه عاشقشي. به تارث فكر كن، كوه
  .»دارين. به. . 

ترين زني هستي كه تا حاال ديدم، ولي خيال  تو زشت«و در نهايت رورگ بحث و جدل را برد. رو به بريين گفت: 
تر از اين بكنم. يه دماغ مثل من ميخواي؟ باهام بجنگ، يدونه گيرت مياد. دوتا چشم خيلي  نكن كه نميتونم تو رو زشت

  »زياده. يه جيغ بكشي، يكيش رو در ميارم و مجبورت ميكنم بخوريش. بعدش تك تك اون دندوناي لعنتيتو در ميارم.
                                           

1  - Zollo  
  سازي شد.  ) بود كه در ترجمه فارسيpigheadedدر متن اصلي كله خوك ( -  2
استفاده شده ميشه حدس زد كه برندون رو كامل  strangled himself  اينجا الزمه بخاطر نارسايي ترجمه توضيح داده بشه. با توجه به اينكه از عبارت -   3

  تر شده تا در نهايت خفه شده.  تر و سفت پيچ كرده بودند و به واسطه تقالي زياد طناب دور گردنش سفت طناب
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من «قاه خنديد.   قاه» اوه، همين كارو بكن رورگ. بدون دندوناش عين مادر پير عزيزم ميشه.«تماس كرد: شگول ال
  »هميشه ميخواستم از عقب ترتيب مادر پير عزيزمو بدم

است. يه معما برات دارم شگول. چرا برات مهمه كه يه وقت جيغ  اين آدم يه دلقك بامزه«جيمي به آرامي خنديد. 

  »ها! ياقوت«توانست بلند فرياد زد:  تا جايي كه مي» صبر كن، ميدونم.نكشه؟ اوه، 

هيچوقت نميدونستم يه  اش زد. جيمي زوزه كشيد. داد لگد ديگري به دست قطع شده رورگ در حالي كه دشنام مي
كه چه  شد گفت آورد. نمي آخرين چيزي بود كه از فكر كردن خود به ياد مي اين همچين زجري تو عالم وجود داره،

كرد، وارگو هوت و اورسويك آنجا بودند. بز در مدت بيهوش بوده است، ولي زماني كه درد در اعماق وجودش رسوخ مي
دختله نبايد دست بخوله. بايد دختل بمونه احمق! اندازه يه كيسه «پاشيد فرياد زد: حاليكه آب دهانش روي زولو مي

  گماشت.  راي مراقبت از آنها در مقابل نيروهاي خودش ميو از آن شب هوت محافظاني ب» الزه! ياقوث مي

  »جيمي؟ چرا داد زدي؟«دو شب در سكوت گذشت تا در نهايت دختر جرات پيدا كند كه زير لب بگويد: 

زدم:  ها؟ عقلتو بكار بنداز دختر. براي اين جماعت اهميتي داشت اگه فرياد مي منظورت اينه كه چرا فرياد زدم ياقوت«
  »تجاوز؟

  »اصالً الزم نبود فرياد بزني.«

به آرامي خنديد. » وقتي هنوز دماغت رو داري بازم نگاه كردن بهت سخته. بعالوه، من ميخواستم بز بگه ياقوث.«
  »خوش به حالت كه من يه همچين دروغگويي هستم. يه مرد شريف حقيقت رو راجع به جزيره ياقوت ميگفت.«

  »سر. به هر حال، ازت ممنونم«بريين گفت: 

يه لنيستر هميشه دينش رو ادا ميكنه. اين بخاطر «هايش را به هم ساييد و گفت:  سوخت. دندان دستش دوباره مي
  »هايي كه روي روبين رايگر انداختي بود. رودخونه و اون سنگ
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از اسب  هال هرن هاي خواست نمايشي از ورود او به راه بياندازد، بنابراين جيمي مجبور بود از يك مايلي دروازه بز مي
پياده شود. يك طناب به دور كمرش بسته شده بود، طناب دوم دور كمر بريين، و انتهاي طناب به قاچ زين وارگو هوت. 

 آمدند.  سكندري خوران مي 2راه راه كوهوري 1آنها در كنار يكديگر پشت سر يك زورس

پوشانيد خاكستري شده بود و بوي  اش را مي هاي كه دست قطع شد كرد. پارچه خشم جيمي او را وادار به رفتن مي
ترم،  من از چيزي كه اونا ميدونن قويگفت،  زدند. به خودش مي اش با هر قدم  فرياد مي داد. انگشتان خيالي تعفن مي

د. مان رفت، و پس از آن به قدمگاه پادشاه. او زنده مي مي هال هرناو به ام.  من يه لنيسترم. هنوز يه شواليه گاردشاهي
  من با كمال ميل اين دين رو ادا ميكنم. 

قلعه «شدند، بريين دستش را فشرد.  نزديك مي "هرِن سياه"مانند قلعه غول پيكر   هاي صخره هنگامي كه به ديوار
  »دار استاركا هستن. ها هم پرچم دست لرد بولتونه. بولتون

آورد. قاعدتاً تيريون بايد همه  ها به ياد مي شماليجيمي تا همين مقدار را از » ها دشمناشونو پوست ميكنن بولتون«
من نميتونم تا  دانست، ولي تيريون هزاران فرسنگ دورتر كنار سرسي بود. با خود گفت، چيز را در مورد لرد درِدفورد مي

 3كشاورزيهاي  دهكده و زمينميريم. است بميرم. ما همونطور كه با هم به دنيا اومديم باهمم مي  وقتي كه سرسي زنده
هاي زيادي اخيراً در كنار ساحل درياچه اردو  سياه تبديل شده بودند و مردان و اسب  بيرون ديوارها به خاكستر و سنگ

مسابقه بزرگش را در سال بهار دروغين برگزار كرده بود. در حالي كه از آن  4زده بودند. درست همان جايي كه لرد ونت
اي كه او  هاي جيمي نشست. چاله مستراحي درست در نقطه ند تلخي روي لبگذشت لبخ زمين فرسوده و نامرتب مي

هيچوقت خوابش رو هم نميديدم كه چقدر سريع  زماني در مقابل پادشاه زانو زده و سوگند ياد كرده بود، كنده بودند.

                                           

1  - zorse – حيواني شبيه به گورخر و بومي قاره شرقي  
2  - Qohor – يكي از شهرهاي آزاد  
. اين كلمه در هيچ ديكشنري يافت نشد و در اينترنت هم castletonقات مارتين از كلماتي بسيار نادر و قديمي در كتابش استفاده كرده. براي نمونه گاهي او -   3

  from Oldردم. يعني اين: ها مربوط ميشه. بعد از جستجوي فراوان باالخره يه معني حداقلي براي اين كلمه پيدا ك ها و يا نام خاندان فقط به نام شهرها و مكان

English castel ‘castle’ + tun ‘settlement’, ‘farmstead’ انتشارات دانشگاه آكسفورد) يعني  –هاي آمريكايي  هاي خاندان (به نقل از ديكشنري نام
  رفتند. (استارك) شدند و جز مايملك آن قلعه به شمار مي هاي كشاورزي و روستاهايي كه در اطراف يك قلعه بنا مي زمين

4  - Whent  
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. اون منو مفتخر كرد، شيريني ميتونه به تلخي تبديل بشه. ايريس حتي به من اجازه نداد لذت همون يه شب رو هم ببرم
  بعدش روم تف انداخت. 

پرچما، مرد پوست كنده با دو برج، ببين. مرداي قسم خورده شاه راب. اونجا، باالي دروازه ورودي، «بريين ديد: 
  »خاكستري روي زمينه سفيد.  اونا پرچم دايروولفو باال بردن

او به بريين » درسته، همون گرگ كوفتي خودته كامالً«جيمي براي انداختن يك نگاه سرش را به باال چرخاند. 
  »اونايي هم كه اطرافش هستن سر انسانه«اطمينان داد: 

سگ خالدار در ميان كمپ آنها  روهاي اردو براي هو كردن آنها جمع شده بودند. يك ماده سربازها، خدمتكاران و دنباله
او را به نيزه كشيد و چهارنعل به سمت ابتداي ستون  1اه كرد، تا وقتي كه يكي از ليسي را با خرناس و عوعو تعقيب مي

 و سگ مرده را باالي سر جيمي تكان داد. » من پرچم شاهكش رو حمل ميكنم«او فرياد زد:  تاخت. 

به حدي ضخيم بود كه عبور كردن از زير آنها به مانند عبور از تونلي سنگي بود. وارگو هوت دو  هال هرنديوارهاي 
ها را براي اطالع لرد بولتون از ورودشان فرستاده بود، بنابراين محوطه بيروني پر بود از افراد كنجكاو. آنها تن از دوتراكي

شد طناب دور كمرش به شدت او را  دادند. هرجا كه سرعتش كم مي كرد راه مي به جيمي كه تلو تلو خوران عبور مي
يك » شاهكش لو تقديمتون ميكنم.«مخت اعالم كرد: برد. وارگو هوت با دهاني پر آب و صدايي ز كشيد و مي مي

  ضربه كوچك نيزه به گودي كمر، جيمي را نقش زمين كرد. 

اش به زمين كوبيده شد،  غريزه وادارش كرد با دست از سقوطش جلوگيري كند. هنگامي كه مچ دست قطع شده
لند شد. در مقابلش يك رشته پلكان دردش كور كننده بود. به هر شكل خود را كنترل كرد و به زحمت روي زانو ب

يافت. پنج شواليه و يك شمالي آن باال ايستاده به  امتداد مي هال هرنسنگي عريض تا ورودي يكي از برج هاي عظيم 
رنگ و پوشيده در چرم و خز و پنج مرد خشن ديگر پوشيده در زره و سپر  كردند؛ آن يك نفر با چشمان بي او نگاه مي

                                           

  از اهالي شهر ليس. يكي از نُه شهر آزاد -  1
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، سر 1ها. سر دانول خشم فري«هايشان. جيمي اعالم كرد:  هاي دوقلو بر روي باالپوش شان برجسينه، به همراه ن
اش با يكي از آنها  شناخت؛ به هر حال عمه هايشان مي او پسران لرد والدر را از روي چهره.» 3، سر هاستين2اينيس

  »تسليت منو بپذيرين.«ازدواج كرده بود. 

  »  سر؟براي چي «سر دانول فري پرسيد: 

ها بدنشو پر از تير كردن. اورسويك و بقيه  پسر برادرتون، سر كلئوس. اون با ما بود، تا اينكه ياغي«جيمي گفت: 
  »ها جا گذاشتن. وسايلشو برداشتن و اونو براي گرگ

  »كنين!سرورم! من پرچماتون رو ديدم. بخاطر سوگندتون به من گوش «بريين با تكاني خود را آزاد كرد و جلو آمد: 

  » اين كيه كه داره حرف ميزنه؟«سر اينيس فري پرسيد: 

  ». و مثل شما به خاندان استارك سوگند وفاداري خوردم.5استار ايون 4 من بريين از تارث هستم، دختر لرد سلوين«

و  هاي راب استارك اعتماد كرديم اين براي سوگندت. ما به حرف«سر اينيس روي پاهاي بريين آب دهان انداخت. 
  »اون جوابمونو با خيانت داد.

كند، ولي دخترك همانند يك قاطر  جيمي چرخيد تا ببيند بريين با اين اتهام چگونه برخورد مي حاال قضيه جالب شد.
او با طناب دور كمرش كلنجار » من هيچي راجع به خيانت نميدونم.«لوح بود.  هايش ساده با دهانبندي در ميان دندان

  »به من دستور داده تا لنيستر رو پيش برادرش تو قدمگاه پادشاه برسونم بانو كتلين«رفت. 

  » وقتي ما پيداشون كرديم دختره داشت اونو غرق ميكرد.«اورسويك باوفا گفت: 

                                           

1  - Danwell  
2  - Aenys  
3  - Hosteen  
4  - Selwyn  
5  - Evenstar – به معني ستاره عصرگاه يا ستاره شامگاه  
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توي عصبانيت اختيار خودمو از دست داده بودم، ولي هيچوقت اونو نميكشتم. اگه اونو ميكشتم لنيسترا «او سرخ شد. 
  »نو ميكشتن.دختراي بانوي م

  »چرا بايد براي ما مهم باشه؟«سر اينيس تحت تأثير قرار نگرفته بود. 

  » جيمي رو از ريورران ميگيريم 1سربهاي«سر دانول اصرار كرد. 

  » كسترلي راك طالهاي بيشتري داره.«يكي از برادران اعتراض كرد: 

  »بكشيمش! سر اون در عوض سر ند استارك!«ديگري گفت: 

  ها زد و شروع به خواندن كرد:  ا لباس رنگارنگ خاكستري و صورتي پشتكي پاي پلهشگول دلقك ب

  "يه زماني شيري بود كه با يه خرس رقصيد، اي واي، اي واي..."

“There once was a lion who danced with a bear, oh my, oh my . . . ”  

  »نيست، مال منه. شاهكش مال خلس«اي به او زد.  وارگو هوت سقلمه» ثاكت، دلقك«

زد كه افراد براي شنيدن صدايش ساكت شدند.  روس بولتون آنقدر آرام حرف مي» اون كسي نيست كه بايد بميره.«
  »نيستين هال هرنو الزمه يادآوري كنم سرورم، تا وقتي من راهي شمال نشدم، شما ارباب «

دردفورد باشه؟ آخرين خبري كه شنيدم اين بود كه  اين ميتونه لرد«  تب به اندازه سرگيجه جيمي را نترس كرده بود.
  »پدرم كاري كرد تو دمتو الي پاهات بذاري و چهار دست و پا فرار كني. از كي ديگه فرار نكردين سرورم؟

- رنگ همچون مه صبحگاهي آميزتر بود. چشمان بي هاي آبدار وارگوهوت تهديد سكوت بولتون صدها بار از شرارت

پسنديد. آنها روزي را به  ها را نمي كردند. جيمي آن چشم حرف براي گفتن داشته باشند، پنهان مي اش، بيشتر از آنكه

                                           

1  - Ransom –  شود. سربها. منظور باج و خراجي است كه در عوض بازگرداندن شخصي پرداخت مي  
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هايش را غنچه كرد و گفت:  آوردند كه ند استارك او را نشسته بر تخت آهنين يافت. لرد دردفورد در نهايت لب يادش مي
  »رو از دست دادي. 1تو يه دستت«

  »ور گردنمه.نه، اينجا دارمش، د«جيمي گفت: 

اينو از اينجا ببر. ديدنش «روس بولتون دست دراز كرد، ريسمان را چنگ زد و دست را به سمت هوت پرتاب كرد. 
  »آزارم ميده.

من اونو ميفرثتم واثه عاليجناب پدلش. بهث ميگم بايد ثد هزال اددها بهمون بده، وگرنه شاهكش رو تيكه تيكه «
» بهث بلميگلدونيم.  وقتي طالهاشو گلفتيم ثر جيمي رو تحويل كاراثتارك ميديم و يه دوشيزه هم نثيبمون مشه!

  ي ياران شجاع بلند شد.  صداي قهقه

يه نقشه خوب، يه شراب خوب. به «هاي شامش گفت:  هميشگي رو به يكي از همسفره روس بولتون با همان لحن
هرحال لرد كاراستارك دخترشو بهت نميده. پادشاه راب سرشو به جرم خيانت و قتل از تنش جدا كرد. و لرد تايوين هم 

ر از هايگاردن رو عروس اش داره يه دخت همينطور. اون توي قدمگاه پادشاهه و تا شروع سال جديد و تا وقتي نوه
  »خودش ميكنه، همون جا ميمونه.

  »وينترفل، منظورتون وينترفله. شاه جافري نامزد سانسا استاركه.«بريين گفت: 

ديگه نه. جنگ بلكواتر همه چيو تغيير داد. اونجا رز و شير براي براي سركوب ارتش استنيس براتيون و آتيش «
  »كشيدن ناوگانش با هم متحد شدن.

ها شرط ميبندين، بيشتر از كيف پولتوت  بهت اخطار داده بودم اورسويك، و تو بز. وقتي به ضرر شير مي انديشيد،جي
  » خبري از خواهرم دارين؟«پرسيد:  رو ميبازين.

                                           

  البته منظور مچ دسته و نه كل دست. -  1
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من گفت  مكث كرد، مكثي كه مي "خواهر زاده"بولتون قبل از گفتن » تون.حالش خوبه، همينطور... خواهرزاده«
دار  ميخ او به يك شمالي عبوس كه بريگانتين گل» درتون هم با اينكه تو جنگ زخمي شده ولي زنده است.برا. «ميدونم

زماني كه » هاي اين زن رو هم باز كن. همراهي كن. دست 1سر جيمي رو تا پيش كيبورن«به تن داشت اشاره كرد. 
. توي اين زمونه سخت تشخيص دوست از ما رو ببخشيد بانوي من«هاي بريين پاره شد، ادامه داد:  طناب دور مچ

  »دشمن كار مشكليه.

سرورم اين مردا ميخواستن به من تجاوز «بريين مچ دستش، جايي را كه طناب كنفي پوستش را خراشيده بود ماليد. 
  »كنن.

سر من راضي نيستم. از بابت اين و دست «رنگش را به سمت وارگو هوت چرخاند.  لرد بولتون چشمان بي» واقعاً؟«
  »جيمي.

ها باهوش  ها حضور داشتند. شايد بز به اندازه بعضي آنجا در حياط پنج شمالي و به اندازه تك تك ياران شجاع، فري
  توانست تا آن اندازه بشمارد. او زبانش را نگه داشت.  نبود، اما حداقل مي

  »اونا شمشيرمو گرفتن، و زرهمو...«بريين گفت: 

شما تحت حفاظت من هستين.  هال هرناينجا به زره نياز ندارين بانوي من. درون شما «لرد بولتون به او گفت: 
او براي پاسخ » ، يه اتاق مناسب براي بانو بريين پيدا كن. والتون، تو همين االن به سر جيمي رسيدگي ميكني.2آمبل

اي  از جدا شدن، جيمي تنها لحظهخورد.  قبل  ها باال رفت. شنل خزدارش در پشتش تاب مي منتظر نماند، چرخيد و از پله
  فرصت داشت تا نگاه كوتاهي را با بريين رد و بدل كند. 

هاي كتاني را از  داني، مرد مو خاكستري مهرباني به نام كيبورن هنگامي كه پارچه در اقامتگاه استاد در پاي كالغ
  كرد نفسش را در سينه حبس كرده بود.  دست قطع شده جيمي باز مي

                                           

1  - Qyburn  
2  - Amabel  
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  »ه؟ من ميميرم؟اينقدر بد«

» نه. حداقل نه تا چند روز ديگه...«كيبورن با يك انگشت زخم را فشرد و با تراوش چرك چيني به دماغش انداخت. 
ترين راه  عفونت پخش شده. ببين گوشت چقدر شل شده؟ من بايد همش رو ببرم. مطمئن«او آستين جيمي را پاره كرد. 

  »اينه كه كل بازوت رو قطع كنم.

  »كنم. اونوقت تو ميميري، بريدگي رو تميز كن و بدوزش، من بختمو امتحان مي« ل داد:جيمي قو

  »من ميتونم قسمت بازوت رو نگه دارم، از آرنج قطع ميكنم، اما...«كيبورن اخم كرد. 

هر قسمت از دستمو كه قطع كردي، برات بهتره اون يكي دستمم رو هم قطع كني، چون بعدش با همون خفت «
  »ميكنم.

كرده رو  باشه. من فقط گوشت عفونت«كيبورن به چشمان او نگاه كرد. هر چه كه ديد باعث شد كه منصرف شود. 
ميبرم، نه بيشتر. سعي ميكنم عفونت رو با شراب جوشيده، پماد گزنه، دونه خردل و كپك نان بسوزونم. شايد كافي 

  »باشه. ديگه مسئوليتش با خودت. شيره خشخاش الزمت...

شد  هاي مرد، وقتي بيدار مي مي جرات نداشت اجازه دهد كه او را بيهوش كنند؛ ممكن بود علي رغم حرفجي» نه«
  اند.  ديد كه دستش را قطع كرده مي

  »درد داره.»  كيبورن جا خورده بود.

  »جيغ ميكشم«

  »دردش خيلي زياده.«

  »خيلي بلند جيغ ميكشم.«

  »حداقل يكم شراب ميخواي؟«
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  »دعا ميكنه؟ سپتون اعظم هيچوقت«

  »از اون بابت مطمئن نيستم. من برم شراب بيارم. دراز بكش، من بايد دستتو ببندم.«

كيبورن با يك كاسه و تيغ تيز محل قطع شدگي را تميز كرد، در حالي كه جيمي در تمام مدت شراب قوي را جرعه 
اند كه چگونه دهانش را بيابد، اما اين د رسيد دست چپش نمي ريخت. به نظر مي نوشيد و همه جاي لباسش مي جرعه مي

  كرد.  اش به تغيير بوي گند عفونت كمك مي مسئله قابل توجيه بود. بوي شراب در ميان ريش خيس شده

هاي فاسد هيچ چيز كمكي نكرد، پس جيمي جيغ كشيد و با مشت سالمش بارها و بارها و  در هنگام جداكردن گوشت
اش باقي مانده بود، ريخت،  كيبورن شراب جوشان را بر روي آنچه كه از دست قطع شدهبارها روي ميز كوبيد. وقتي 

هايش براي مدتي از هوش رفت. وقتي بيدار شد، استاد در حال  ها و ترس جيمي دوباره فرياد كشيد. علي رغم تمام قول
  بود.  1بخيه زدن دستش با سوزن و روده تابيده

  »تا روي مچت رو بپوشونه.يه تيكه از پوست رو باقي گذاشتم «

توانست طعم  زبانش را گاز گرفته بود و حاال مي» قبالً هم اين كارو كرده بودي«جيمي با صداي ضعيفي ناله كرد: 
  خون را در دهانش حس كند. 

  »هر كس به وارگو هوت خدمت كنه با دست بريده غريبه نيست. اون هر جا بره از اين كارا ميكنه.«

اي رنگ بود.  بيان با چشماني گرم و قهوه كرد كه كيبورن شبيه يك هيوال نيست، او الغر و خوشجيمي با خود فكر 
  »چطوره كه يه استاد با ياران شجاع همراه شده؟«

من بايد يه كاري در مورد زخم باالي چشت هم «كيبورن سوزنش را كنار گذاشت. » سيتادل زنجيرمو ازم گرفت.«
  »بكنم.  بدجوري ورم كرده.

                                           

  تابيدند قديم مي اي است كه از روده حيواناتي مانند گوسفند يا گربه در منظور نخ بخيه -  1



 

  563 

 

  جيمي شمشيرهايورش    و يكمفصل سي 

به عنوان كسي » از جنگ برام بگو.«ي چشمانش را بست و اجازه داد تا كيبورن و شراب كارشان را انجام دهند. جيم
  شنيد.  ها را مي كرد، احياناً كيبورن اولين كسي بود كه خبر نگهداري مي هال هرنهاي  كه از زاغ

  »كشيده.استنيس بين پدرت و آتيش گير افتاده. ميگن كه جن رودخونه رو به آتش «

ها، در حالي كه  ترين برج هايي بلندتر از بلند كشيدند، زبانه هاي سبز به آسمان زبانه مي جيمي ديده بود كه چگونه شعله
تا حدودي مضحك بود، اما كسي براي  من قبال خوابش رو ديدم. كشيدند.  ها جيغ مي مردم در حال سوختن در خيابان

  شريك شدن در اين لطيفه وجود نداشت.

شده كشيد. پلكش ورم كرده  هاي خشك اي را در آب گرم نمدار كرد و بر روي خون كيبورن پارچه» چشماتو باز كن«
شد. استاد پرسيد:  تواند به زحمت آن را تا نيمه باز كند. صورت كيبورن در باال ديده مي بود، ولي جيمي فهميد كه مي

  » اين زخمو چطوري برداشتي؟«

  »هديه يه دختر بود.«

  »عشق بازي خشن، درسته سرورم؟«

تره. بايد به اونم يه سر بزني. هنوزم بخاطر زخمي كه موقع جنگيدن به پاش  تر و از تو زشت اين دختره از من بزرگ«
  »زدم ميلنگه.

  »ميفرستم دنبالش. اين زن چه نسبتي باهات داره؟«

  دردناك بود. توجه به آن كه اين كار چقدر  خنديد، بي جيمي بايد مي» محافظ منه.«

فردا برگرد تا يه زالو روي چشمت  كوبم كه با شراب قاطي كني تا تبت رو پايين بياره. يكم علف طبي برات مي«
  »هاي كثيف رو بيرون بكشه. بذارم كه خون

  »يه زالو. دلپذيره.«
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  »لرد بولتون خيلي به زالوها عالقه داره«اي خشك و رسمي گفت:  كيبورن با قيافه

  »آره، بايدم داشته باشه«جيمي گفت: 
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  32فصل 
  تيريون

  بابكمترجم: 
 ليدي مارجري، لرد بيليشويرايش و تنظيم: م.م.استارك، 

  

باقي نمانده بود. با اين حال هنوز هم  1هاي استخوان سوخته چيز ديگري پشت دروازه شاه به جز گل و خاكستر و تكه
ها ماهي  ها و بشكه كردند، بعضي روي چرخ دستي هاي شهر زندگي مي ي ديوار مردمي بودند كه در زير سايه

هايي سرد و خشمگين و خالي از هرگونه حس  كرد، نگاه فروختند. تيريون سنگيني نگاهشان را روي خود احساس مي مي
اگه با زره سياه روغن كاري شده، كسي جرات نداشت با آنها حرفي بزند يا سد راهشان شود. همدردي. با وجود بران، 

  تنها بودم منو ميزدن زمين و با سنگ صورتمو  له ميكردن، مثل همون كاري كه با پرستون گرينفيلد كردن.

تي شده، اما از موشا هم يه بار همشون رو سوزونديم، آدم فكر ميكرد براشون درس عبر«تيريون غرولند كنان گفت: 
 »تر برگشتن. سريع

 »ها رو بهم بدين تا همشونو بكشم. اگه بميرن ديگه بر نميگردن. چنتا تا از ردا طالئي«بران گفت: 

                                           

1  - King’s Gate  
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هاشون رو علم  نه، فقط بقيه جاشونو پر ميكنن، بذار به حال خودشون باشن... ولي اگه دوباره جلوي ديوار كلبه«
كمي جلوتر چشمش » ن. مهم نيست اين احمقا چي فكر ميكنن، اما جنگ هنوز تموم نشده.كردن، سريع بيارشون پائي

» ها برميگرديم تا ببينيم نقشه اونا چيه.  امروز به اندازه كافي ديدم، فردا با رؤساي اتحاديه«افتاد:  1ي لجن به دروازه
  اره بسازمشون.خوب، بيشتر اينا رو من سوزوندم، فقط ميمونه كه دوبتيريون آهي كشيد.  

همه اين كارها وظيفه عموي او بود، ولي سر كون لنيسترِ نيرومند، محكم و خستگي ناپذير، از وقتي كه زاغي از 
ريورران با خبر كشته شدن پسرش رسيد، ديگر خودش نبود. برادر دو قلوي ويلم، مارتين، در جنگ توسط راب استارك 

كرد.  لَنسل در رختخواب با زخمي كه خيال خوب شدن نداشت دست و پنجه نرم ميترشان  اسير شده بود و برادر بزگ
ي مرگ، ترس و اندوه سر كون را تحليل برده بود. لرد تايوين هميشه به برادرش  با يك پسر مرده و دو پسر در آستانه

  ي خود رو بياورد. كرد، ولي با اين وضعيت مجبور بود كه به پسر كوتوله تكيه مي

ترين بندر مملكت به شمار  كشيد، اما كمكي وجود نداشت. قدمگاه پادشاه اصلي نه بازسازي سر به فلك ميهزي
رودخونه بايد سريعتر باز بشه؛ هر چي زودتر رفت. تنها بندري كه قدرت رقابت با آن را داشت، بندر اولدتاون بود.  مي

همين الزم بود تا تيريون دلش براي ليتل فينگر كه  ارم؟بهتر. حاال من قراره اين همه سكه لعنتي رو از كجا گير بي
اون رفته ويل و با اليسا اَرين ميخوابه و كنار او به ويل حكومت چهارده روز پيش به سمت شمال رفته بود، تنگ شود. 

و محول حداقل پدرش كار مهمي به ا هايي كه اون جا گذاشته رو جمع كنم. ميكنه، منم بايد اينجا بمونم و خرابكاري
منو ي لجن عبور ميداد، با خود انديشيد،  ها آنها را از ميان دروازه ي ردا طالئي كرده بود. تيريون در حالي كه فرمانده

  وارث كسترلي راك نميكنه، ولي هر وقت احتياج داره ازم استفاده ميكنه.

                                           

1  - Mud Gate  
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ميدان بازار درون دروازه را در زير سايه خود داشتند اما در حال حاضر غيرفعال بودند و  1"سه فاحشه"هنوز هم 
ها  رفتند، مثل ميمون هاي چوبي بلند باال مي ها از اين سازه هاي پرتابي از آنجا برده شده بود. بچه قطعات سنگ و بشكه

  كشيدند. آوردند و جيغ مي صداي جغد در مي رفتند تا روي بازوهاي پرتابي چوبي بنشينند و براي يكديگر باال مي
يادم بنداز به سر آدام بگم چند تا ردا طالئي رو «راندند، گفت:  در حالي كه تيريون همراه بران از ميان دو منجنيق مي

 ناگهان فريادي از» اينجا براي نگهباني بزاره. ممكنه يكي از اين پسراي احمق از اون باال بيافته و گردنش بشكنه.
باالي سرشان شنيدند و يك فوت جلوتر از آنها كلوخي از كود روي زمين به سرعت پخش شد. ماديان تيريون روي دو 

نظرم عوض شد. «پا بلند شد و كم مانده بود تيريون از پشت اسب بيافتد. در حالي كه اسب را محكم گرفته بود گفت: 
  » ركن.هاي لوس مثل هندونه رسيده رو سنگا بت بزار اين تفاله

خواستند سرگين گاو به سمتش پرتاب كنند.  ي شرور كه مي خاطر چند بچه  تيريون حال خوبي نداشت، نه فقط به
آمد نيمي از قصر از اين  ازدواجش به درد و عذابي روزانه مبدل شده بود. سانسا استارك هنوز باكره بود و به نظر مي

دند صداي دو پادوي اصطبل را شنيد كه پشت سرش به او ش اند. امروز صبح وقتي سوار اسب مي موضوع مطلع
بستر  ي هم خنديدند. اميدوار بود كه مسئله ها هم پشت سرش به او مي توانست تصور كند كه حتي اسب خنديدند. مي مي

مگانش، كه نشدن با سانسا محرمانه بماند، اما اين اميد سريعاً از بين رفت. يا سانسا انقدر احمق بوده كه به يكي از ندي
  هاي كوچكش مقصر بودند. و پرنده وريسهمگي جاسوس سرسي بودند، اعتماد كرده و رازش را به آنها گفته، يا اينكه 

خنديدند. در قلعه سرخ تنها كسي كه ازدواج تيريون برايش سرگرم  ي آنها به او مي در هر صورت فرقي نداشت، همه
  كننده نبود، همسرش سانسا بود.

شد. تيريون با كمال ميل حاضر بود تا حصار ادب او بشكند و از هر راه ممكن  تر مي سانسا هر روز عميقغم و اندوه 
اي توان تغيير زيباتر كردن او در نظر سانسا يا كمتر لنيستري ديدن او را  اي نداشت. هيچ واژه تساليش دهد، اما فايده

  ه بودند و او از تيريون متنفر بود.نداشت. اين زني بود كه براي باقي عمرش به او تحميل كرد

                                           

1  - Three Whores – اي باشد به دفع حمله  ها از اين جهت اين نام را به آن دادند تا كنايه نام سه منجنيق كه بر روي دروازه لجن قرار دارند. ردا طاليي
  ها متنفر بود. استنيس براتيون . استنيس از فاحشه
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شبهايشان روي تخت در كنار يكديگر، خود نوع ديگري از شكنجه بود. قبالً عادت داشت لخت بخوابد، ولي حاال 
اي  ديگر تحمل لخت خوابيدن را نداشت. همسرش به خوبي تعليم ديده بود و هيچ حرف ناشايست و يا ناراحت كننده

خواند، و اين فراتر از تحمل  كرد، تيريون تنفر و بيزاري را در چشمانش مي سا به بدن او نگاه ميزد. اما زماني كه سان نمي
من سانسا رو ميخوام، وينترفل رو او بود. تيريون به سانسا دستور داده بود كه لباس خواب بپوشد. او فهميده بود، 

اي. ميخوام بهش آرامش بدم.  ه بچه، زن يا چيز ديگهميخوام. آره وينترفل رو ميخوام، ولي سانسا رو هم ميخوام، حاال چ
ش رو بشنوم. ميخوام به ميل خودش پيشم بياد، دوست دارم شاديا، غمهاش و شهوتش رو براي  ميخوام صداي خنده

  ي جيمي باشه و مثل سر گرگور قوي باشم. آره، و دلم ميخواد قدم اندازهخنده تلخي روي لبانش نشست.  من بياره.

خواست خبر ازدواجش را جز خودش كس ديگري به او بدهد. پس  ه افكارش به سمت شي رفت. تيريون نميناخواست
دستور داده بود تا او را شب قبل از عروسي به ديدنش بياورد. آنها دوباره در اقامتگاه خواجه همديگر را مالقات  وريسبه 

كرد، تيريون مچش را گرفت و او را كنار كشيد و گفت:  كردند. زماني كه شي داشت بندهاي لباس تيريون را باز مي
  »صبر كن. يه چيزي هست كه بايد بدوني. من فردا ازدواج ميكنم...«

  »با سانسا استارك، ميدونم.«...

  »بهت گفت؟ وريسچطوري فهميدي؟ «همين االن خود سانسا هم خبر نداره. اي زبان تيريون بند آمد.  براي لحظه

رو به سپت ميبردم، از يه پادو كه داشت براي سر تاالد تعريف ميكرد، شنيدم. اونم از يه دختر  وقتي داشتم لوليس«
او خودش را از دستان تيريون جدا كرد و لباسش را » خدمتكار ديگه شنيده كه سر كون با پدرت در موردش حرف ميزده

س. يه بچه  رام مهم نيست، اون فقط يه بچهب«از باالي سر بيرون آورد. مثل هميشه در زير چيزي نپوشيده بود. 
  »ميكاري تو شيكمش و دوباره برميگردي پيش من.

. اميد داشت، اما االن خوب ميدوني تفاوتي كمتري ببيند، نيشخند تلخي زد بخشي از وجود تيريون اميد داشت كه بي 
  كوتوله، شي تنها عشقيه كه احتماالً خواهي داشت.
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كردند. كودكاني با چشمان  و همراهانش باز مي ولي سربازان و مردم عادي راه را براي جن شلوغ بود، 1"خيابان لجن"
كردند، در حالي كه بعضي ديگر با صدايي  لوليدند، بعضي با سكوتي آزمندانه به باال نگاه مي گود افتاده زير دست و پا مي

ها  سكه مسي بيرون آورد و به هوا ريخت. بچه كردند. تيريون دستش را در كيسه پول خود برد و مشتي بلند گدايي مي
هاشون شايد بتونن امشب يه تيكه نون مونده  شانسخوشدويدند.  ها مي دادند و فرياد زنان دنبال سكه يكديگر را هل مي

بودند، ها با خود ميزان زيادي غذا آورده  ها را آنقدر شلوغ نديده بود. با اينكه تايرل هيچ وقت مغازه او بخرن و بخورن.
ذرت،  2ايي براي يك بوشل ها سرسام آور بود. شش سكه مسي براي يك خربزه، يك گوزن نقره ولي همچنان قيمت

يك اژدهاي طاليي براي يك شقه گوشت گاو يا شش بچه خوك استخواني. ولي با اين حال خريدار كم نبود. مردان 
ها  تر در دهانه كوچهاي ديگر با ظاهري ژوليده و عدهالغر و زناني نحيف دور هر گاري و چرخ دستي جمع شده بودند 

 كردند. عبوسانه نگاه مي

  »از اين طرف، البته اگه هنوزم ميخواي كه...«رسيدند، بران گفت:  3وقتي به ورودي خيابان هوك

اري ي خوبي براي منصرف شدن بود، اما تيريون امروز هدف ديگري داشت. ك مناظر كنار رودخانه، بهانه» ميخوام«
هاي تنگ و پر پيچ و خم پاي  شد. از تپه بلند ايگان گذشتند و وارد كوچه نبود كه از آن خشنود باشد، اما بايد انجام مي

رفت. تيريون چند بار برگشت و پشت سرش را نگاه كرد تا مطمئن شود كسي تعقيبشان  تپه ويسنيا شدند. بران جلو مي
زد، پيرزني كه سطل كثافت را از  د؛ صاحب يك گاري كه اسبش را شالق ميكند. ولي جز افراد عادي كسي را ندي نمي

بردند.  جنگيدند، سه ردا طالئي كه يك بازداشتي را مي هايي با هم مي كرد، دو پسر بچه كه با تكه چوب پنجره خالي مي
همه جا  وريسدهند.  ن ميتوانستند آن كسي نباشند كه نشا رسيدند، ولي هر كدام از آنها مي گناه به نظر مي همگي بي

  خبرچين داشت. 

سوار بر اسب از پيچ يك كوچه گذشتند و از پيچ بعدي، و به آرامي از ميان جمعيت زناني كه سر يك چاه جمع شده 
بودند، عبور كردند. بران او را از يك كوچه باريك پر پيچ و خم و از زير طاق شكسته يك گذر هدايت كرد. آنها از ميان 

                                           

1  - Muddy Way – شود.  ها در نزديكي دروازه لجن آغاز مي فروش خياباني كه از ميدان ماهي  
2  -  Bushel -  گالن 8ليتر يا  36واحد اندازه گيري معادل  
3  - Hook – به معني قالب، گيره ، چنگك  
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ها، محقر و  هاي سنگي كوتاهي راندند. ساختمان هايشان را به باالي پله بر زدند و اسب اي سوخته ميان ي خانهها خرابه
دو تا پيچ «اي تنگ كه حتي فضاي كافي براي عبور دو نفر هم نداشت، ايستاد.  نزديك به هم بودند. بران در كوچه

  »ريه.ديگه و بعدش بن بسته. شراب فروشي تو زيرزمين ساختمون آخ

دستش را داخل » وقتي من داخلم كسي وارد يا خارج نشه، كارم خيلي طول نميكشه.«تيريون از اسب پياده شد. 
سي سكه اژدها، براي مردي مثل اون خوش اش است.  ردايش كرد تا مطمئن شود كيسه طال، داخل جيب مخفي

  تر تمام شود. خواست كارش سريع مي مانند اردكي تند و سريع كوچه را پيمود. مضطرب بود وشانسيه محضه. 

هايي رنگ و رو رفته شوره زده و سقفي چنان كوتاه كه  شراب فروشي جاي مالل آوري بود، تاريك و نمناك، با ديوار
بران مجبور بود سرش را خم كند تا به تيرهاي سقف برخورد نكند. تيريون لنيستر چنين مشكلي نداشت. در آن ساعت 

شد. او  فروغ كه پشت پيشخوان چوبي زمختي نشسته بود، ديده نمي جز پيرزني با چشماني بيدر اتاق جلويي كسي 
  »اون پشت«جامي پر از شراب ترش به تيريون داد و گفت: 

آزار به  زد. مردي كه پشت ميز نشسته بود بي تر بود. شمعي كنار تنگ شراب، روي ميز، سو سو مي اتاق پشتي تاريك
هاي  اي روشن، گونه با موهاي كم پشت قهوه -گرچه همه از تيريون بلندتر بودند -اه قدرسيد. مردي كوت نظر مي

آورد. در دستان نرم خود چنگ  هاي استخواني كت پوست گوزنش فشار مي صورتي و شكمي كوچك و گرد كه به دكمه
  تر از شمشير داشت. دوازده تاري خطرناك

  »1يا سايمون زبون نقره«تيريون روبرويش نشست. 

  »عاليجناب دست پادشاه«مرد سرش را آرام تكان داد و تائيد كرد. باالي سرش كچل بود. 

  »منو اشتباه گرفتي، پدرم االن دست پادشاهه. متاسفانه فكر كنم االن يه انگشت هم نباشم.«

                                           

1  - Symon Silver Tongue 
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سي كردين. به مطمئنم مردي مثل شما دوباره جايگاهش رو پيدا ميكنه. بانوي عزيزم، شي، گفت كه به تازگي عرو«
  »خاطر همين ميخواستين منو ببينين؟ براي من افتخاره بزرگيه كه تو عروسي شما بخونم.

آخرين چيزي كه همسرم نياز داره شنيدن آوازهاي بيشتره. در مورد شي هم هر دومون ميدونيم كه «تيريون گفت: 
  »ن نياري.اون بانو نيست، و در ضمن ممنون ميشم اگه ديگه اسم اونو بلند به زبو

  »هر جور جناب دست دستور بدن.«

آمد از جايي  آخرين باري كه تيريون او را ديده بود، يك كالم تند كافي بود تا او را خيس عرق كند، اما به نظر مي
من كمي جرات پيدا كرده بود. احتماالً از همان تنگ شراب. شايد هم خود تيريون به خاطر اين پررويي مقصر بود. 

بهم گفتن «آهي كشيد.  دم، ولي فقط در حد حرف بود و االن فكر ميكنه من نميتونم آزاري بهش برسونم.تهديدش كر
  »كه خواننده با استعدادي هستي.

  »نظر لطفتونه كه اينو ميگين، سرورم.«

به نظرم وقتش رسيده كه موسيقي و آوازتو ببري به شهرهاي آزاد. تو براووس، پنتوس و ليس «تيريون خنديد. 
اي از شراب نوشيد. شراب،  جرعه» ها رو خيلي دوس دارن و نسبت به كسايي كه راضيشون بكنن سخاوتمندن. خواننده

شهر آزاد ميتونه خيلي خوب باشه. فكر نميكنم بخواي كسي رو از شنيدن صدات  9يه تور به «ارزان ولي قوي بود. 
ا داخل ردا، جايي كه طالها را مخفي كرده بود، برد. دستش ر» محروم كني. به نظرم يه سال تو هر شهر كافي باشه.

بندر شهر بسته است. پس مجبور ميشي بري داسكنديل تا بتوني يه كشتي پيدا كني، ولي همراهم، بران، يه اسب «
  »برات پيدا ميكنه و اگه افتخار بدي من هزينه سفرت رو پرداخت ميكنم...

انگشتانش » داي منو نشنيدين، درخواست دارم يه لحظه گوش كنين.اما سرورم، شما تا حاال ص«مرد اعتراض كرد: 
  ماهرانه روي تارهاي چنگ چوبي كشيده شد و صداي موسيقي ماليمي فضا را پر كرد. سايمون شروع به خواندن كرد:

  با اسب خيابانهاي شهر گذشت
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He rode through the streets of the city 

  او از تپه مرتفع خود پايين آمد

down from his hill on high 

  ها گذشت، ها و سنگ فرش از ميان كوچه ها، از روي پله

O’er the wynds and the steps and the cobble 

  تاخت تا زني را ببيند، او مي

he rode to a woman’s sigh 

  چرا كه زن گنج پنهان او بود

For she was his secret treasure 

  بودزن مايه خجالت و خوشي او 

she was his shame and his bliss 

  زنجير و زندان هيچ نيستند،

And a chain and a keep are nothing, 

  در عوض بوسه يك زن.

compared to a woman’s kiss. 

هاي بهترش مونده. فكر ميكنم از آخرش خيلي خوشتون بياد. چون  ادامه داره. قسمت«مرد وقتي توقف كرد، گفت: 
  ...»هميشه سردن، اما دستهاي يك زن هميشه گرم دستهاي طالئي
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  »ديگه نميخوام اين آهنگ رو بشنوم. هيچ وقت.«تيريون دستش را خالي از درون ردا بيرون آورد. » كافيه«

مايه تاسفه. با اين حال هر مردي «اي از شراب نوشيد.  اي چنگش را كنار گذاشت و جرعه سايمون زبان نقره» نه؟«
، اينو استادم وقتي به من درس ميداد گفت. شايد بقيه، مثالً ملكه يا پدرتون بيشتر از صداي من آهنگ خودشو داره

  »خوششون بياد.

پدرم وقت شنيدن موسيقي نداره و خواهرم اونجوري كه ميگن سخاوتمند «تيريون زخم بينيش را ماليد و گفت: 
  تر از اين حرفش را بزند. توانست واضح نمي» ش بياد.نيست. يه آدم عاقل ميتونه با سكوتش بيشتر از آواز خوندن گير

  » قيمت من از همه كمتره، سرورم«به نظرش رسيد سايمون كامالً متوجه منظور او شده باشد. 

تيريون فهميد كه با سي سكه طال نمي تواند او را قانع كند، او چيز ديگري » خوشحالم كه اينو مي شنوم.«
  »حرفتو بزن.«خواست.  مي

  »ها برگزار بشه. يه مسابقه بين خواننده قراره تو جشن ازدواج شاه جافري« فت: مرد گ

  »هاي رقاص. ها و خرس ها، دلقك همراه تردست«

هاي سرسي اطالع  رسيد خيلي بهتر و بيشتر از برنامه سايمون كه به نظر مي» فقط يه خرس رقاص هست، سرورم«
، هاميشِ 4آالريك ايسن 3، ايمون كاستاين2طال ، بِتني پنجه1گاليون از كاياما قراره هفت خواننده باشه، «دارد، گفت: 

اي با هم رقابت  طالئي با تارهاي نقره 2براي به دست آوردن يه عود 1و اورالند از اولدتاون 6، كوليو كواينيس5نواز چنگ
  »اي نفرستادن. كنند... و براي كسي كه استاد همه اوناست دعوتنامه مي

                                           

1  - Galyeon of Cuy  
2  - Bethany Fair-fingers – سازي غلطي انجام نشده ا درسته، اما معادلالبته در اصل انگشت زيب  
3  - AemonCostayne  
4  - Alaric of Eysen  
5  - Hamish the Harper  
6  - Hamish the Harper  



 

  574 

 

  تيريون شمشيرهايورش    و دومفصل سي 

  »اي؟ بزنم، سايمون زبان نقرهبذار حدس «

ام كه بهترين كارهام رو جلوي شما و دربار اجرا كنم. هارميش پير شده و  من آماده«اي كرد.  ي فروتنانه سايمون خنده
گاهي يادش ميره كه چي ميخونه. و كوليو با اون لهجه مزخرف تايروشي، اگه از سه كلمه يكي رو متوجه بشين خوش 

  »شانسين.

ها رو چيده. اگه حتي بتونم دعوتنامه رو هم برات جور كنم، يه كم غير عادي به نظر مياد. هفت  عزيزم برنامهخواهر «
  »قلمرو، هفت پيمان، هفت مسابقه، هفتاد و هفت بشقاب... ولي هشت خواننده؟ سپتون اعظم چي ميگه؟

  . »منو آدم دينداري به حساب نياوردين، سرورم.«

  »، قوائد اساسي بايد رعايت بشن.مسئله دينداري تو نيست«

ها  با اين حال... زندگي يه خواننده خالي از خطر نيست. هنرمون رو تو مسافرخانه«اي از شراب نوشيد.  سايمون جرعه
ها، جلوي مرداي مست عرضه ميكنيم. اگه براي يكي از هفت نفري كه خواهرتون دعوت كرده  و مشروب فروشي

با حالتي موزيانه لبخند زد و بيش از حد از خود » نو براي پر كردن جاش در نظر بگيرين.مشكلي پيش بياد، اميدوارم م
  متشكر بود. 

ي هشت تا بد ميشه. در مورد سالمت هفت نفري كه سرسي انتخاب كرده تحقيق  مطمئناً شش خواننده اندازه«
  »ميكنم، اگه براي يكيشون اتفاقي افتاد و منصرف شد، بران بهت خبر ميده.

كرد سايمون درخواست ديگري نكند، ولي ناگهان با حالتي پيروزمندانه ادامه  تيريون فكر مي» بسيار عالي، سرورم.«
هامو كه هزاران  اگه قرار باشه منو به دربار دعوت كنند تا تو جشن عروسي شاه جافري بخونم، من بهترين آهنگ«داد. 

خونم، ولي اگه قرار باشه تو يه شراب فروشي دلگير آواز  ميبار تمرين كردم و براي راضي كردنشون خيلي مناسبه 

                                                                                                                                   

1  - Orland of Oldtown  
2  - lut  - سازي زهي شبيه به تار و بريط  
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دستهاي طالئي هميشه سردن، اما دستهاي بخونم، خوب... فرصت خيلي خوبيه تا آهنگي رو كه تازه سرورم بخونم. 
  »يك زن هميشه گرم...

  »مياد دنبالت. نيازي به اين كار نيست، به عنوان يه لنيستر بهت قول ميدم، بران خيلي زود«تيريون گفت: 

  خواننده طاس با شكم گنده، دوباره چنگ چوبيش را برداشت.» بسيار خوب سرورم«

  »كي ببرمش داسكنديل؟«ها جلوي ورودي كوچه ايستاده بود. به تيريون كمك كرد تا سوار اسب شود.  بران با اسب

نواز دستش رو شكسته.  ميش چنگسه روز ديگه بهش خبر بده كه ها«تيريون سر اسبش را برگرداند. » بريش. نمي«
چهره در هم كشيد. » بهش بگو كه لباساش مناسب دربار نيست و بايد لباساي بهتري براش بخري. خودش با تو مياد.

  »اش هيچوقت نبايد پيدا بشه. ست، اما بقيه شايد زبونش رو بخواي، من فهميدم كه كلش از نقره«

پزه. شنيدم كه هر جور گوشتي توش  اي مي هاي خوشمزه ست كه سوپه 1يه مغازه تو چاله كك«بران پوزخندي زد. 
  »هست.

خواست، هر چه  تيريون مهميزي به اسبش زد و چهار نعل تاخت. او حمام مي» حواست باشه اونجا چيزي نخورم.«
  تر بهتر. داغ

ريك پِين به او اطالع در هر صورت حتي اين تفريح كوچك هم از او دريغ شد. تازه به اقامتگاهش رسيده بود كه پاد
  »جناب دست پادشاه، لرد تايوين ميخوان شما رو ببينن.«داد كه به برجِ دست احظار شده است. 

  »ميدونم دست پاشاه كيه، پاد. دماغمو از دست دادم، عقل و شعورم كه هنوز سر جاشه.«تيريون گفت: 

  .»1حاال ديگه حرصت رو سر اين پسر خالي نكن«بران خنديد. 

                                           

1  - Flea Bottom – كنم (استارك) اما به احترام عادت خوانندگان ازش استفاده مي  دونم، گرچه من اين معادل رو اصالً مناسب نمي  
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تيريون مانده بود اين بار چه كرده است؟ يا احتماالً چه كاري را » اون كه هيچ وقت از كلش استفاده نميكنه. چرا؟«
انجام نداده؟ ديدن پدرش هميشه برايش مشكل بود. كامالً واضح بود كه پدرش هيچ وقت از او براي خوردن غذا يا 

  كرد. اي شراب دعوت نمي نوشيدن جرعه

چوب گيالس براي غالف، روكشي از چرم «...گفت:  وارد اتاق پدرش شد، صدايي شنيد كه مي چند لحظه بعد از آنكه
  »هايي از سر شير، از جنس طالي خالص تزئين ميشن. شايد با سنگ لعل براي چشمها... قرمز، كه با رديف

  »ياقوت سرخ بهتره، لعل آتش رو نشون نميده.«لرد تايوين گفت: 

  »سرورم، ميخواستين منو ببينين؟« تيريون گلويش را صاف كرد. 

ضد آب بينشان قرار داشت و لرد تايوين شمشير   اي از پارچه بقچه» آره، بيا اينو ببين.«پدرش نگاهي به او كرد. 
هاي الماس شكل روي  جريان نور ميان تكه شيشه» هديه ازدواجِ جافري.«بلندي در دست داشت. به تيريون گفت: 

كرد، تيغه آن درخششي  هاي آن را بررسي مي د كه با حركت دست لرد تايوين كه داشت لبهش ي شمشير باعث مي تيغه
  درخشيدند. سرخ و سياه داشته باشد. حفاظ دست و قبه آن به رنگ طالئي مي

العاده بهش  با وجود مزخرفاتي كه راجع به استنيس و شيمشر جادوييش ميگن، به نظرم بهتره ما هم يه چيز فوق«
  »ي شاهانه داشته باشه. اه بايد يه اسلحهبديم. يه ش

  »اين از سر جافري زياده، خيلي هم زياده.«تيريون گفت: 

  ي شمشير را به طرفش گرفت. قبضه» بهش عادت ميكنه. بيا، وزنش رو حس كن.«

                                                                                                                                   

1  - Don’t bite the boy’s head off now –   معني اصلي عبارت اين است: حاال ديگه سر اين پسر رو گاز نگير. اما معني واقعي همان است كه در متن
  آمده
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تر بود. وقتي كه آن را چرخاند، دليلش را فهميد. فقط يك فلز  شمشير از چيزي كه تيريون انتظار داشت سبك
هاي روي آن هم هيچ شكي باقي  توانست تا اين حد باريك ساخته شود و باز هم بتوان با آن جنگيد. و موج مي
  »پوالد واليريايي؟«هاي پوالدي بود هزاران بار روي خود تا شده بود.  گذاشت. اينها نشانه نمي

  »درسته«لرد تايوين با لحني سرشار از رضايت پاسخ داد: 

شمشيرهاي واليريايي بسيار نادر و گرانقيمت بودند، با اين حال هزاران عدد از آنها هنوز در  پدر؟بعد از اين همه سال 
دنيا باقي مانده بود. شايد فقط در هفت پادشاهي حدود دويست شمشير وجود داشت. با اين حال هيچ شمشير واليريايي 

  داد. را آزار مي متعلق به خاندان لنيستر نبود، و اين مسئله همواره تايوين لنيستر

توسط شاه تامن دوم در  1"غرش تابناك"پادشاهان قديمي راك صاحب يكي از شمشيرها بودند، اما شمشير ارزشمند 
، هم 2خالل يك ماجراجويي احمقانه به واليريا برگردانده شد و از دست رفت. او هيچ گاه بازنگشت. عموي تيريون، گري

  رادر پدرش كه هشت سال پيش براي پيدا كردن شمشير گمشده به واليريا رفته بود. پرواترين ب ترين و بي همينطور. جوان

پايه و فقيرتر پيشنهاد خريد شمشيرشان را داده بود و هر بار قاطعانه جواب  هاي دون پدرش حداقل سه بار به خانواده
آوردند، ولي شمشيرهاي قديمي  مي ها دررد شنيده بود. لردهاي پائين مرتبه با كمال ميل دختران خود را به ازدواج لنيستر

  تر بودند.  خانوادگي گرامي

توانستند با  تيريون كنجكاو بود بداند فلز اين شمشير از كجا آمده است. تنها تعداد محدودي استاد اسلحه ساز مي

كه بر سر واليرياي كهن نازل شد، از بين رفته  "سرنوشت شومي"پوالد واليريايي كار كنند، اما رمز و راز ساختن آن، با 
بيشتر شمشيرهاي واليريايي » رنگهاش عجيبند.«چرخاند، گفت:  بود. وقتي شمشير را در مقابل نور خورشيد مي

هاي قرمز رنگ آن تراز رنگ  خاكستري مايل به سياه بودند. اين شمشير هم تقريباً به همان رنگ بود، ولي رگه
خاكستري آن بودند. دو رنگ بدون اينكه يكديگر را لمس كنند بر اليه اليه روي هم دويده بودند. هر موج جدا از 

                                           

1  - Brightroar  
2  - Gery  
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اين حالت رو چه جوري درست كردين؟ تا حاال همچين «هايي از شب و خون در ساحلي پوالدي.  ديگري بود، مثل موج
  » چيزي نديده بودم.

دونم چطور  ها رو نداشتم، و نمي من هم همينطور، سرورم. اعتراف ميكنم كه قصد ايجاد اين رنگ«اسلحه ساز گفت: 
رنگ ارغواني خاندان لنيستر رو خواسته بودن. منم قصد داشتم كه اين رنگ رو  دوباره درستشون كنم. عاليجناب پدرتون

به پوالد اضافه كنم. ولي پوالد واليريا خيلي سرسخته. ميگن كه اين شمشيرهاي قديمي يادشون ميمونه، و به راحتي 
يكردم، ولي هر فه رنگ تير تر م تغيير نميكنند. نزديك به پنجاه افسون رو امتحان كردم و هر بار رنگ قرمز رو روشن

ها اصالً رنگ قرمز  ميشد، مثل اينكه شمشير نور رنگ رو به خودش جذب مكرد. همين جور كه ميبينين، بعضي از رگه
  »نگرفتن. اگه سروران لنيستري من ناراضي هستند، تا زماني كه الزم باشه تالش ميكنم اما...

  »نيازي نيست، همين خوبه.«لرد تايوين گفت: 

شمشير ارغواني زير نور خورشيد درخشش زيبايي داره، ولي اگه راستش رو بگم، من اين رنگ ها رو بيشتر  يه«
اي تو  زيبايي شومي دارن... و شمشير رو خاص ميكنن. من فكر كنم هيچ شمشير ديگه«تيريون ادامه داد: » ميپسندم.

  »دنيا مثل اين نيست.

  ه پارچه ضد آب را باز كرد تا شمشير دوم را بيرون آورد.ساز روي ميز خم شد و گر اسلحه» يكي هست.«

اگه دوقلو نباشن، حداقل پسر عموهاي نزديكي تيريون شمشير را روي ميز گذاشت و شمشير دوم را در دست گرفت. 
تر، ولي هر دو همان خطوط واضح و  تر و سه اينچ بلند اينچ پهن تر بود، نيم تر و سنگين اين شمشير ضخيمهستن. 

  هاي خون و شب را. هاي خاص را داشتند. همان اليه  گرن

سه شيار عميق، از قبضه تا نوك شمشير در آن تعبيه شده بود، در حالي كه شمشير شاه دو شيار داشت. قبضه شمشير 
هاي  هاي شيري با چنگال ي آن به شكل پنجه هاي محافظ دست قبضه جافري تزئينات بسيار بيشتري داشت و بازو
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ايي از جنس طال به شكل سر شير، به  هر دو شمشير با چرم قرمز و قبه 1ي از ياقوت ساخته شده بود، ولي دستگيرهنمايان
  خوبي تزئين شده بودند.

تا حاال تعادلي به اين «شد.  هاي غيرماهر كسي مثل تيريون نيز زنده احساس مي شمشير حتي در دست» باشكوهه«
  »خوبي رو احساس نكرده بودم.

  »پسرم درست شده.براي «

. تيريون شمشير جيمي را كنار شمشير جافري گذاشت، و در اين فكر بود كه آيا راب الزم نيست بپرسم كدوم پسر
پدرمون حتماً از اين بابت خيالش راحته، وگرنه دهد تا شمشيرش را در دست بگيرد؟  استارك به جيمي آنقدر امان مي

  براي چي بايد اين شمشير رو ميساخت؟

. خدمتكارم هزينه رو بهتون پرداخت ميكنه. و 1كارت خيلي خوب بود، استاد مات«تايوين به اسلحه ساز گفت:  لرد
  »يادت باشه براي غالف شمشير ياقوت سرخ استفاده كن.

ها را ميان پارچه ضد آب پيچيد و بندي دور آن بست و زير يك  مرد شمشير» حتماً سرورم. شما خيلي سخاوتمندين.«
براي من افتخاريه كه به دست پادشاه خدمت كنم. شمشيرها رو روز قبل از عروسي «اشت و روي زانو نشست. بازو گذ

  »تقديمتون ميكنم.

  »حتماً اين كارو بكن.«

خوب يه شمشير براي جيمي، يه «ساز را به بيرون هدايت كردند، تيريون روي صندلي نشست.  وقتي نگهبانان اسلحه
  »يه خنجر هم به كوتوله نرسيد. اين درسته پدر؟ شمشير براي جاف، ولي حتي

                                           

1  - grip – گاه، قبه (برآمدگي انتهايي كه وظيفه  گيرد. هر قبضه شمشير از سه قسمت تشكيل شده. قبض گاه. محلي از قبضه شمشير كه در دست قرار مي قبض
  متعادل كردن شمشير را بر عهده دارد) و محافظ دست كه داراي دو بازو است
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خونه بردار. وقتي رابرت مرد بيشتر  فلز فقط براي دو تا شمشير كافي بود، نه سه تا. اگه خنجر ميخواي برو از اسلحه«
ز اي ا اي از عاج فيل و قبه ، براي هديه ازدواج يه خنجر طال كاري شده با دسته1از صد تا خنجر جا گذاشت. گريون

اومدن، ميخواستن توجه عليحضرت رو با خنجرهاي  هايي كه به دربار مي ياقوت كبود به رابرت داده بود. نصف فرستاده
  »جواهر نشان و شمشيرهاي نقره كوب جلب كنند.

 »اگه دختراشونو بهش پيشنهاد ميدادن بيشتر راضيش ميكردن.«تيريون لبخندي زد. 

ابرت ازش استفاده ميكرد، يه خنجر شكار بود كه جان اَرين وقتي رابرت يه مطمئناً همينطوره. تنها خنجري كه ر«
تو «لرد تايوين دستش را تكاني داد و شاه رابرت و همه خنجرهايش را مرخص كرد. » پسر بچه بوده بهش داده بود.

  »ساحل رودخونه چي پيدا كردي؟

رو به خودش نميده. قبل از اينكه بندر رو  لجن، و چند تا مرده كه هيچ كسي زحمت خاك كردنشون«تيريون گفت: 
هاي غرق شده يا از هم متالشي شدن يا روي آب اومدن. سه چهارم  واتر اليروبي بشه. كشتي دوباره باز كنيم، بايد بلك

دو فروشا از بين رفته و هر  ها رو هم بايد خراب كرد و از اول ساخت. كل بازار ماهي ها نياز به تعمير دارن، بعضي اسكله
هاش فكر ميكنم،  ي رودخانه و دروازه شاه زير حمله استنيس داغون شدن و بايد عوضشون كرد. وقتي به هزينه دروازه

خواست اين را  مياگه واقعاً مدفوعتون از طالست پدر، بهتره زودتر يه مستراح پيدا كنين و مشغول بشين. » تنم ميلرزه.
  چنين كند. دانست كه نبايد به پدرش بگويد، اما خوب مي

  »هر مقدار طال كه نياز داري جور ميكني.«

 "آتش وحشي"واقعاً؟ از كجا؟ بهتون اطالع داده بودم كه خزانه خاليه، هنوز دستمزد كيمياگرها رو بابت اون همه «
كامل پرداخت نكرديم. يا دستمزد آهنگرهاي زنجير من رو. سرسي دربار رو مجبور كرده نصف هزينه عروسي جافري رو 

  »پرداخت كنه. هفتاد و هفت مدل غذاي لعنتي، هزاران مهمان، يه كيك پر از قُمري، خواننده و تردست و... 

                                           

1  - Gerion  
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  »هاي خودشو داره. بايد قدرت و ثروت كسترلي راك رو به كشور نشون بديم. ريخت و پاش هم فايده«

  »ها رو ميده؟ پس كسترلي راك هزينه«

  »درآمدهاي خزانه ده برابر زمان ايريسه.هاي ليتل فينگر رو ديدم.  چرا؟ حساب«

هاي سنگيني از  ها، درست مثل آلتش سخاوتمند بود. ليتل فينگر وام ها هم همينطور، رابرت در رابطه با سكه هزينه«
هاي ليتل فينگر رو پوشش ميدن. شما  اند، ولي به زور سود وام ها قابل توجه شما و ديگران گرفته بود. درسته درآمد

  »بخشين؟  ادشاه به لنيسترها رو ميبدهي پ

  »احمق نباش.«

پس هفت دور غذا كافيه. به جاي هزار نفر، سيصد نفر مهمان كافيه. من فكر ميكنم ازدواج بدون خرس رقاص هم «
  »ميتونه پايدار باشه.

نه رو ها فكر ميكنن خسيسيم. هم عروسي رو ميخوام هم ساحل رودخونه رو. اگه نميتوني هزي اينجوري تايرل«
  »هاي جديد پيدا كنم كه بتونه. پرداخت كني بگو تا يه ارباب سكه

  شرمساري عزل از سمتش پس از اين مدت كوتاه، چيزي نبود كه تيريون بخواهد تحمل كند.

  »هايي كه ميخوايين رو براتون پيدا ميكنم. سكه«

ميكني، سعي كن تختخواب زنت رو هم پيدا پيداشون ميكني. و تو زماني كه داري اين كار رو «پدرش تائيد كرد: 
  »كني.

پيدا كردم. ممنون. اون يه تكه از لوازم اتاقه. بين پنجره و آتشدان. با سايبان « ها به اونم رسيده. پس حرف و حديث
 »مخملي و تشك پر شده با پر قو. 

  »ايد پيدا كني.خوشحالم كه اينو ميشنوم. شايد االن وقتشه بفهمي زني كه پيشت ميخوابه رو هم ب«
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با در نظر گرفتن چيزهايي كه زير » بايد از عنكبوت تشكر كنم، يا از خواهر عزيزم؟« س؟ زن؟ منظورت همون بچه
ي خدمتكارهاي  اگه ميشه بگين چرا همه« پتوهاي سرسي اتفاق افتاده، فكر ميكنم بهتره سرش تو كار خودش باشه.

  »ره كه تو اتاق خواب خودم جاسوسيم رو بكنند.سانسا براي سرسي كار ميكنند؟ حالم بهم ميخو

اگه از خدمتكارهاي زنت راضي نيستي، اخراجشون كن و اونايي رو كه ميخواي استخدام كن. اين حق توئه. باكرگي «
ها  زنت به من مربوط ميشه، نه خدمتكاراش. اين... دست دست كردن منو گيج كرده. گمون نكنم همخوابي با فاحشه

  »شه. دختر استارك تفاوتي ميكنه؟برات مشكل با

از كي تا حاال برات مهم شده كه من آلتم رو كجا فرو ميكنم؟ سانسا خيلي كم سن و «تيريون با عصبانيت پرسيد: 
  »ساله.

گيش رو بردار و يه قدم به فرمانروايي  اينقدر بزرگ هست كه وقتي برادر ارشدش مرد، بانوي وينترفل بشه. باكره«
اش كن و بعد به پاداشي كه ميخواستي برس. حتماً بايد يادآوري كنم ازدواجي كه با  تر شو. حامله وينترفل نزديك

  »همبستري كامل نشه رو ميشه ناديده گرفت؟

؟ سپتون اعظم فعلي ما يه سگ تعليم ديده است كه وقتي 1سپتون اعظم اين كارو ميكنه، يا يه شوراي مذهبي«
يكنه. موون بوي بيشتر از سپتون اعظم به درد باطل كردن ازدواجمون بهش دستور ميدي، خيلي قشنگ پارس م

  »ميخوره.

  »شايد بهتر بود سانسا رو ميدادم به موون بوي، اون احتماالً بدونه باهاش چي كار كنه.«

گي زنم بشنوم شنيدم. ولي حاال كه راجع به  هرچي الزم بود راجع به باكره«تيريون دسته صندلي را محكم گرفت. 
  »دواج صحبت ميكنيم، چرا از عروسي قريب الوقوع خواهر عزيزم خبري نيست؟ تا جايي كه يادم ميايد...از

 »ميس تايرل پيشنهاد ازدواج سرسي با وارثش ويالس رو رد كرده.«لرد تايوين حرفش را قطع كرد. 

                                           

1  - Council of Faith –  است "مذهب هفت"البته منظور  
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  اين خبر تيريون را سرحال آورد.» سرسيِ شيرينِ ما رو رد كرد؟«

شنهاد رو مطرح كردم به نظر راضي ميومد. روز بعد همه چي عوض شد. كار پيرزنه است. زنه اولين باري كه پي«
ي  ي عزيزدوردونه رحمانه روي پسرش سلطه داره. وريس ادعا ميكنه كه پيرزن به پسرش گفته خواهرت براي نوه بي
  »خورده است. پاي اون زيادي پير و دست لنگه يه

  » يدن اين حرف خوشحال ميشه.سرسي از شن«تيريون خنديد و گفت: 

اون نميدونه. قرار هم نيست بدونه. براي همه بهتره طوري وانمود كنيم كه «لرد تايوين نگاه سردي به او كرد. 
  »پيشنهادي مطرح نشده. يادت بمونه، تيريون. پيشنهادي داده نشده.

  شنهاد پشيمان خواهد شد.تيريون ترجيح داد تصور كند كه لرد تايرل از رد اين پي» كدوم پيشنهاد؟«

  »خواهرت ازدواج ميكنه. سوال اينه كه با كي؟ من به چند نفر فكر ميكنم...«

قبل از اينكه اسمي به زبان بياورد، نگهبان در زد و سرش را داخل كرد تا وارد شدن استاد پايسل را اعالم كند. لرد 
اي ايستاد و نگاهي سردي به تيريون  وارد شد و لحظه پايسل تلو تلو خوران با عصا» ميتونه بياد تو.«تايوين گفت: 

پشت و نامرتب  مالحظگي تراشيده بود، كم بريد. ريش سفيد سابقاً باشكوهش، كه يك نفر با بي انداخت كه شير را مي
ظيم پيرمرد در حالي كه براي تع» عاليجناب دست.«كرد.  دوباره رشد كرده بود و پوست زير گردنش را كامالً نمايان مي

  »بلك رسيده، امكانش هست خصوصي صحبت كنيم؟ يه زاغ ديگه از كسل«به حدي خم شد كه نيفتد، گفت: 

  »تيريون ميتونه بمونه.«لرد تايوين، استاد پايسل را به صندلي هدايت كرد. » نيازي به اين كار نيست.«

  اش را خاراند و منتظر ماند. بينياوووووه، واقعاً؟

نامه از طرف بووِن مارشه. همون كه نامه «هاي زياد و فرو بردن خلط صاف كرد.  با سرفهپايسل گلويش را همراه 
ها به سمت جنوب  بان. نوشته كه لرد مورمونت پيغام داده كه تعداد زيادي از وحشي قبلي رو نوشته بود. همون قلعه

  »حركت كردن.
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  »يادي داشته باشن. اين اخطارها جديد نيست.هاي شمال ديوار نميتونن ساكنين ز سرزمين«لرد تايوين محكم گفت: 

ست سرورم. مورمونت قاصدي از جنگل اشباح فرستاده و گفته كه مورد حمله قرار گرفته. بعد از اون  اين آخرين نامه«
اي هم برگشتن، ولي هيچ كدوم پيامي نداشتن. بووِن مارش ميترسه كه لرد مورمونت با تمام نيروهاش  هاي ديگه زاغ

  »ه باشن.كشته شد

  » اين خبر قطعيه؟«تيريون لرد جِئور مورمونت را با آن اخالق خشن و زاغ سخنگويش نسبتاً دوست داشت، پرسيد: 

نه، نيست. ولي هيچكدوم از نيروهاي مورمونت برنگشتن. مارش ميترسه كه مورمونت به دست «پايسل اعتراف كرد: 
اين «دستش را در خرقه بلندش فرو كرد و نامه را يافت. » شه.ها كشته شده باشه و مقصد بعدي حمله ديوار با وحشي

تونيم براش  ي پنج پادشاه. اون در خواست كرده هرقدر نيرو كه مي همون نامه است، سرورم. درخواست از همه
  »بفرستيم.

دشاه هاي سياه پوش اگه ميخوان پا وستروس فقط يه پادشاه داره. اون احمق«پدرش خشمگين شد. » پنج پادشاه؟«
كار و مدعي  بهشون كمك كنه، بايد اينو يادشون بمونه. وقتي جوابشونو ميدي بهشون بگو، رنلي مرده و بقيه خيانت

  »دروغين تاج و تخت هستن.

بدون شك از دونستن اين خبر خوشحال ميشن. ديوار انتهاي دنياست و زمان زيادي طول ميكشه تا خبرها به اونا «
در مورد نيروهايي كه خواستن چه جوابي بهشون بدم؟ بايد شورا رو «و پائين تكان كرد.  پايسل سرش را باال» برسه.

  »قانع كنيم تا...

نيازي نيست. نگهبانان شب يه مشت دزد و آدمكش و روستائي حرومزاده هستن، ولي به نظرم اگه نظم و ترتيب «
عاً مرده باشه، برادران سياه بايد يه فرمانده كل مناسبي بهشون بديم، بتونند خالف اينو ثابت كنند. اگه مورمونت واق

  »جديد انتخاب كنن.
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فكر بسيار خوبيه، سرورم. من مرد مناسب اين كارو ميشناسم. جانوس «اي به تيريون كرد.  پاسيل نگاه موذيانه
  »اسلينت.

شون رو انتخاب  ماندهبرادران سياه خودشون فر«تيريون اصالً از اين حرف خوشش نيامد. او به آنها يادآوري كرد: 
ميكنن. لرد اسلينت تازه رفته به ديوار، اينو خوب ميدونم، من خودم فرستادمش. چرا از بين اون همه مرداي با سابقه و 

  »قديمي بايد اونو انتخاب كنن؟

ميگيم براي اينكه اگه به اون كسي كه ما «لوح است، گفت:  داشت تيريون كودني ساده تايوين با لحني كه بيان مي
  »اي رو ببينه ذوب ميشه. راي ندن، ديوار قبل از اينكه مرد ديگه

اسلينت انتخاب اشتباهيه، پدر. فرمانده ايست واچ يا «. تيريون خودش را روي صندلي به جلو كشيد. آره، اين كارسازه
  »شَدو تاوِر كنار دريا براي ما انتخاب بهتريه.

از لحن لرد تايوين كامالً » زاده است. ده. فرمانده ايست واچ هم يه آهنفرمانده شَدو تاوِر يه مليستر اهل سيگار«
  كنند.  آشكار بود كه هيچ كدام اهداف او را برآورده نمي

  »جانوس اسلينت پسر يه قصابه. خود شما به من گفتين.«تيريون با جديت به پدرش يادآوري كرد: 

نيست. نگهبانان شب هم شوراي پادشاه نيست.  اله هرنيادم هست كه چي بهت گفتم. در هر صورت كسل بلك «
  »براي هر ماموريتي ابزاري وجود داره و براي هر ابزاري ماموريتي.

  »جانوس اسلينت يه زره خاليه كه خودشو به باالترين پيشنهاد ميفروشه.«خشم تيريون فوران كرد. 

يه زاغ «او رو كرد به پايسل. » يشنهاد بده؟هاي خوبش ميدونم. كي ميتونه بيشتر از ما پ من اينو يكي از خصوصيت«
بفرست و بنويس كه شاه جافري از شنيدن خبر مرگ مورمونت متاثر شدند. اما با وجود اينهمه شورشي و غاصب كه تو 
ميدون نبرد باقي موندن، نميتونه نيرويي رو براي كمك بفرسته. بنويس به محض اينكه تاج و تخت در امينت قرار 
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جور ديگري ميشه... مشروط بر اينكه شاه بتونه كامالً به فرمانده نگهبانان شب اعتماد كنه. در انتها به  بگيره، مسئله
  »هاشون رو به دوست و خدمتگذار با وفاشون... جنوس اسلينت ميرسونن. ترين سالم مارش بگو كه واالحضرت گرم

كمال ميل همانطور كه جناب دست دستور  با«اش را تكان داد.  پايسل يك بار ديگر سر پژمرده» چشم سرورم.«
  »دادن مينويسم.

و اسلينت رو هم مثل دوست عزيزش آالر ديم ، ، بايد به جاي ريشش، سرش رو كوتاه ميكردمتيريون با خود فكر كرد
؟ . ميبيني پدراي اين اشتباه احمقانه را تكرار نكرده بود نقره دست كم در مورد سايمون زبانبراي شنا ميفرستادم. 

  ميبيني درسامو چقدر سريع ياد ميگيرم؟خواست فرياد بزند،  مي

  



 

  587 

 

  سمول شمشيرهايورش    و سومفصل سي 

  

  

  

  

  

  

  33فصل 
  سمول

  لرد بيليش ، ليدي آريانمترجم: 
 ليدي آريان، لرد بيليشويرايش و تنظيم: م.م.استارك، 

  

آورد، در حالي كه در پايين مردي در كنار آتش از دنيا با سر و صدا نوزادي را به دنيا مي در اتاق زير شيرواني زني
  تر بودند. توانست تصميم بگيرد كه كداميك برايش ترسناكرفت. سمول تارلي نمي مي

گفت اين بود:  مي ي اينها تنها چيزي كهاي از خز پوشاندند و آتش را برافروختند، با همهبيچاره را با توده 1آنها بنن
سم سعي كرد كه مقداري از سوپ پياز را به او بخوراند، اما مرد قادر به بلعيدن » سردمه، خواهش ميكنم. خيلي سردمه.«

اش پايين لغزيد و به روي چانهگذاشت، بر روي لبش مي نبود. سوپ به همان سرعتي كه سم قاشق را در دهان مرد مي
  ريخت.مي

                                           

1  - Bannen  
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اين «شد، نگاهي به مرد كرد و گفت: درست به همان اندازه كه براي يك سوسيس نگران مي تفاوتي،كرستر با بي
تره تا اينكه اون قاشق رو تو گلوش اش فرو كنيد مهربانانهيكي مرده. از من بپرسيد ميگم اگه يه چاقو تو قفسه سينه

  »فرو كنيد.

بود. اما با اين  3اش بِدويكنام واقعي» ه باشيميادم نمياد همچين كاري كرد«نبود: بيشتر  2پنج فوت 1غولقامت 
  »، از كرستر خواستي كه بهت مشاوره بده؟4قاتل«وجود مرد كوتوله خشني بود. 

سم با شنيدن آن نام منزجر شد، اما سرش را تكان داد. يك قاشق ديگر پر كرده و به طرف دهان بنن برد و سعي 
  هايش خالي كند. كرد آن را در بين لب

 »غذا و آتيش، اين تنها چيزي بود كه ما از تو ميخواستيم. و تو تو غذا دادن به ما خسيسي كردي.«ت: غول گف

كرستر يك مرد چاق بود و با » خوشحال باشين كه من در مورد آتش هم باهاتون خسيس نبودم«كرستر گفت: 
شد. او بيني بزرگ و صافي داشت، و  تر هم مي بدبويي كه روز و شب به تن داشت چاق پوشيدن پوستين گوسفند پاره

دهاني كه از يك طرف كج شده بود، و البته يك گوش هم نداشت. و موهاي گره خورده و ريش در همش هم تقريباً 
نمودند.  اندن قوي مياش هنوز به قدر كافي براي آسيب رس بسته شدن بودند. دست سخت پينه خاكستريِ در حال سفيد

ايد. من يه مرد با با اون چيزي كه ميتونستم بهتون غذا دادم، اما شما كالغا هميشه گرسنه«وحشي پرخاشگرانه گفت: 
خدا هستم، وگرنه ازتون ميخواستم بزنيد به چاك. شما فكر ميكنيد كه من به كسي مثل اين احتياج دارم، كه رو كف 

من دهن همه شما رو الزم دارم، مرد كوچولو. اما كالغا. من از تو ميپرسم، كي شده يه خونه من بميره؟ خيال ميكنيد 
  » وقت. وقت، هيچ پرنده سياه چيز خوبي خونه يه مرد ببره؟ هيچ

                                           

1  - Giant  
  متر 1,5حدود  -  2
3  - Bedwyck  
4  - Slayer  



 

  589 

 

  سمول شمشيرهايورش    و سومفصل سي 

سوپ بيشتري از بين دهان بنن بيرون ريخت. سم با گوشه آستينش آن را پاك كرد. چشمان تكاور باز بودند، اما 
دانست كه چطور او را نجات دهد، اما آنها استادي يك استاد شايد مي» من سردمه«ه آرامي گفت: ديدند. دوباره بنمي

ي بنن را همراه با مقدا زيادي خون و چرك كه باعث پاره شده نُه روز قبل پاي تكه  1سفيد همراه خود نداشتند. كج چشم
هاي رنگ پريده تكاور دوباره تكرار كردند:  چيز بود. لبشد، قطع كرده بود، اما اين كار خيلي دير و خيلي نا تهوع سم مي

  »من خيلي سردمه.«

هاي سفت نشسته  ريخته از برادران سياه بر روي زمين چمباتمه زده بودند و يا روي نيمكت در تاالر، گروهي درهم
تر از بنن دو نفر سختجويدند. هاي نان سفت را مي نوشيدند و تكه  بودند، و فنجاني از همان سوپ پياز آبكي را مي

چرك زرد متعفني تراوش  3ي سر بيامگويي شده بود، و از شانه روزها بود كه دچار هذيان 2زخمي شده بودند. فورنيو
هاي آتش ميري، مرهم خردل، سير زميني،  كيسه 4كردند، براون برنار بلك را ترك مي  كرد. هنگامي كه آنها كسل مي

كه مرگي بدون درد را  6اسليپ ديگر گياهان شفادهنده را با خود داشت. حتي سوئيت ، و5كاسني، خشخاش، كينگزكوپر
كرد. اما براون برنار در مشت نخستين انسانها مرده بود و هيچ كس به فكر جستجوي داروهاي استاد ايمون هديه مي

يز از دست داده بودند. پس اين شناخت، اما هيك را نهم به عنوان يك آشپز برخي از گياهان دارويي را مي 7نبود. هيك
حداقل اينجا ها رسيدگي كنند، كه البته خيلي ناچيز بود.  يافته بود كه تا حد ممكن به زخمي بر عهده پيشكاران نجات

  . البته غذاي بيشتري الزم دارن. خشك ميمونن و يه آتيشي هست كه گرمشون كنه

گفت كه كرستر  مي 8زدند. كارل پاپرانتزي بود كه مردان غر مي ي آنها به غذاي بيشتري نياز داشتند. براي روزها همه
هاي فرمانده دور بود، شروع كرده از اولد تاون هم زمانيكه از تيررس گوش 9بايد انبار غذاي مخفي داشته باشد، و گارت

                                           

1  - Kedge Whiteye  
2  - Fornio  
3  - Ser Byam  
4  - Brown Bernarr  
5  - kingscopper – به معني مس شاهان  
6  - sweetsleep – به معني خواب شيرين  
7  - Hake  
8  - Clubfoot Karl  
9  - Garth  



 

  590 

 

  سمول شمشيرهايورش    و سومفصل سي 

كند، اما شهامتش تري بها تقاضاي غذاي مغذي كم براي زخمي هاي او. سم در اين فكر بود كه دستبود به تكرار گفته
. شد مي منقبض كمي دستش كرد، مي نگاه سم سمت به كه زمان هر و بودندرحم  را نداشت. چشمان كرستر سرد و بي

يعني اون ميدونه آخرين باري كه ما اينجا بوديم، من با گيلي حرف زدم؟ . شدند مي تبديل مشتي به داشتند كه گويي
  » من سردمه، خواهش ميكنم. سردمه....«بنن گفت: 

با وجود تمام گرما و دودي كه در تاالر كرستر بود، سم احساس سرما و خستگي كرد. خيلي خسته بود. او نياز به 
هاي سياه و  ديد كه با دست بست، خواب بوران برف و مردان مرده را ميخواب داشت، اما هر زمان كه چشمانش را مي

 آمدند. بي روشن تلو تلو خوران به طرفش ميچشمان آ

 در باالي انبار، گيلي جيغي بلند و طوالني كشيد كه در سرتاسر تاالر بدون پنجره منعكس شد.

و او » تر. اگه كمكت ميكنه جيغ بزن. تر. محكم زور بزن، محكم«تر كرستر گفت:  شنيد كه يكي از همسران مسن
 يد.چنان بلند جيغ كشيد كه سم از جا پر

. يا يك كهنه بذار 1من گوشم از اين جيغ و فريادا پره«اي برود و فرياد زد: كرستر سرش را چرخاند تا چشم غره
  »ي دستم رو بهش ميچشونم.دهنش كه گاز بگيره، يا خودم ميام باال و مزه

رفت  ز نردبان باال ميكدام زمانيكه او ا كند. كرستر نوزده همسر داشت، اما هيچ دانست كه واقعاً چنين مي سم مي
زد. حتماً  جرات دخالت نداشتند. نه بيشتر از برادران سياه، مثل دو شب قبل كه او يكي از دختران جوانش را كتك مي

نبات  اگر اون آب«كارل پاپرانتزي خنديد و گفت: » داره اونو ميكشه«وي گفته بود: هايي شده بود. گارت از گرين زمزمه
از رازبي بلند شد و  3با صدايي ضعيف و عصباني نفرين كرد، و آلَن 2، برنار سياه»يتونه بده به من.كوچولو رو نميخواد، م

                                           

اما براي ملموس بودن، با جمله باال  –» من شكمم پره از اين جيغ و فريادا« – I’ve had a bellyful o’ that shriekingاصل جمله اينطور است:  -  1
  جايگزين شد.

2  - Black Bernarr  
3  - Alan  
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خونه اون، قانون اون. كرستر «تكاور به آنها يادآوري كرده بود:  1بيرون رفت تا مجبور نباشد كه بشنود. رانل هاركلي
  »دوست نگهباناست

. كرستر يك مرد وحشي بود كه با دوستداد با خودش فكر كرد،  يسم همچنان كه به فريادهاي مبهم گيلي گوش م
يافته از  زمانيكه افراد نجات اما بازهم قلعه او يك پناهگاه بود.كرد،  دستي آهنين بر همسران و دخترانش حكومت مي

به بزرگي  كالغاي يخزده. نه«ريخته وارد شدند، با تمسخر گفته بود:  ها و سرماي شديد با وضعي درهم برف، وايت
داشتن برف، ي خودش جايي داده بود، سقفي براي دور نگهبا اين حال، او به آنها در خانه» اي كه رفتن سمت شمال گله

هايي از شراب داغ برايشان آورده بودند تا كمي گرما در جانشان  آتشي براي خشك كردنشان، و همسرانش فنجان
  كرد، اما در عين حال غذا هم به آنها داد، گرچه خوراكي ناچيز بود. خطاب مي» كالغاي كوفتي«بريزند. او آنها را 

اولين باري كه او  ما مهمونيم. گيلي ماله اونه. دخترشه، همسرشه. خونه اون، قانون اون.سم به خودش يادآوري كرد، 
دنبال جان اسنو برود، خواست به  قلعه كرستر را ديده بود، گيلي براي درخواست كمك نزد او آمد، و زمانيكه دخترك مي

ها دفاع كنند. ها قرار بود از زنها و بچهسم رداي سياهش را براي پنهان كردن شكمش به او قرض داده بود. شواليه
ما همه قسم خورديم. من سپري هستم  تعداد كمي از برداران سياه شواليه بودند، اما باز هم.... سم با خودش فكر كرد،

ما بايد بهش كمك كنيم. بايد اين كارو  يك زن، يك زن بود، حتي يك زن وحشي.اع ميكنم. ها دف كه از قلمرو انسان
ترسيد كه مبادا فرزندش پسر باشد. كرستر دخترانش را  اين فرزندش بود كه گيلي برايش نگران بود؛ اون مي بكنيم.

. گيلي به جان گفته بود نمي شد يدهاي دداد تا همسرانش باشند، اما در قلمرو او هيچ مرد يا حتي پسربچه پرورش مي
  اگه خدايان مهربون باشن، بهش يه دختر ميدن. كند. سم دعا كرد، كه كرستر پسرانش را به خدايان تقديم مي

  »رو ميبينم. 2همينه، يه فشار ديگه، حاال. اوه، من سرش«باالي انبار، گيلي جيغي ديگر كشيد و زني گفت: 

  »سر دختره ، سر دختر، سر دختر« زده فكر كرد: سم با حالي مصيبت

                                           

1  - Ronnel Harclay  
  ني بچه پسره جمله با ضمير مذكر نقل شده، يع -  2
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سم كاسه و قاشق را كنار گذاشت و پوست خز ديگري را » سرده، خواهش ميكنم، خيلي سردمه«بنن با ضعف گفت: 
  روي مرد محتضر انداخت، و چوب ديگري هم در آتش گذاشت. گيلي جيغي زد و شروع به نفس نفس زدن كرد.

گفته بود سوسيس براي خود و همسرانش دارد و چيزي براي نگهبانان كرستر به سوسيس سياه و سفتش گاز زد. او 
خوك چاق داشتم كه از اين زنا، اين جوري كه اونا زجه و ناله ميكنن.... يه زماني يه ماده  ناما«نيست. غرولندي كرد: 

ميزي كرد و گفت: به جويدن ادامه داد، به سم نگاه تحقير آ» يه بار هشت تا توله چاق زاييد، بدون حتي يه خرناس
و خنديد. اين ديگر بيش از حد تحمل سم بود. از گودال آتش دور شد، به سختي در » اون به چاقي تو بود، پسر. قاتل.«

اطراف مرداني كه خوابيده بودند و يا چمباتمه زده و يا بر كف خاكي سفت در حال مرگ بودند، قدم برداشت. دود و جيغ 
سرگيجه كند. سر خود را خم كرد، و پوست گوزني را كه براي كرستر نقش در را و  شد احساس ضعف و ناله باعث مي

  كرد كنار زده و در هواي بعد از ظهر قدم به بيرون گذاشت. بازي مي

روزي ابري بود، اما هنوز آنقدر روشنايي داشت كه پس از تاريكي تاالر باعث خيره شدن چشمانش شود. برخي از 
هاي طاليي و حنايي رنگ را فرش كرده بود،  هاي درختان اطراف را پائين كشانده بود و تپهشاخههاي سنگين برف  توده

اما مقدار برف كمتر از قبل بود. طوفان تمام شده بود، و روز در قلعه كرستر، ... خب، شايد گرم نبود، اما چندان هم سرد 
هاي سقف را همچون  هايي كه لبه از ذوب يخ هاي آب حاصل توانست صداي آرام چكه كردن و گزنده نبود. سم مي

بود. يك نفس عميق و لرزان كشيد و به  1خاك ريشي پوشانده بودند، بشنود. سقفي كه پوشيده از اليه ضخيمي از گياه

 .اطراف نگاه كرد

هاي  ها در رفت و آمد بودند و به اسب در ميان رديف نگهداري اسب 3و تيم استون 2بريده در سمت غرب اُلو دست
  دادند. مانده غذا و آب مي باقي

                                           

  خاك مخلوط با برگ و ريشه درختان. -  1
2  - Ollo Lophand  
3  - Tim Stone  
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در جهت موافق باد، برادران ديگر حيواناتي كه براي ادامه مسير بيش از حد ضعيف بودند را قصابي كرده و پوست 
زني بودند. حصارهايي كه تنها سد  داران و كمانداران براي نگهباني پشت حصارهاي خاكي در حال گشتميكندند. نيزه

آمد. در حالي كه يك دوجين گودال آتش  ابر هر آنچه در جنگل مخفي شده بود، به حساب ميدفاعي كرستر در بر
توانست انعكاس دور صداي تبرها را  فرستادند. سم مي هاي ضخيمي از دود آبي خاكستري رنگ را به آسمان ميستون

ها در  نگه داشتن آتش كه در جنگل مشغول بودند بشنود، كاري كه شرح آن شامل برداشت چوب كافي براي روشن
  شد، و البته سرد. ها بدترين موقع بودند. هنگامي كه هوا تاريك ميتمام طول شب بود. شب

اي شده بود و نه هيچ وايت يا آدري مشاهده شده بود. كرستر  در طول مدتي كه در قلعه كرستر بودند، نه هيچ حمله
يه مرد با خدا دليلي واسه ترسيدن نداره. وقتي كه منس ريدر «گفت:  اي هم نخواهد شد. او مي معتقد بود كه هيچ حمله

يه بار اومده بود اينجا تا يه سر و گوشي آب بده، اينو به اونم گفتم. اون هيچ وقت گوش نداد، نه بيشتر از شما كالغا با 
نه. اون موقع فقط اون شمشيرا و اون آتيش كوفتيتون. وقتي كه سرماي سفيد بياد، اين چيزا هيچ كمكي به شما نميك

  »خدايان كمكتون ميكنن. بهتره با خدايان كنار بيايد.

هايي زده بود، و گفته بود كه كرستر چه نوع پيشكشي را به خدايانش تقديم  گيلي هم در مورد سرماي سفيد حرف
نوني پشت ديوار هيچ قابكشد. به خودش يادآوري كرد، را خواست كه كرستر  كند. سم قتي كه اين را شنيده بود، مي مي

  وجود نداره، و كرستر دوست نگهباناست.

اي از پشت تاالر خشت و گلي بلند شد. سم رفت تا نگاهي بياندازد. زمين زير پايش لجني از برف  فرياد بريده بريده
دفوع تر از م زده اصرار داشت بگويد كه از مدفوع كرستر درست شده. گرچه غليظ در حال ذوب و گل نرم بود كه اد غم
  كرد يكي از آنها از پايش در آمده است. چسبيد كه او احساس مي هاي سم مي بود. اين لجن چنان سخت به چكمه
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ين از برادران سياه در حال تيراندازي به هدفي بودند كه از جپشت يك باغچه سبزيجات و آغل گوسفندي خالي، دو

كردند، يك تير را از  صدا مي 1"دانل دلربا"باريك اندام كه بقيه او را يونجه و كاه ساخته بودند. و پيشكارِ بورِ بلندباال و 
 »بهتر بزن، پيرمرد«، درست در وسط خال كاشته بود. او گفت: 2پنجاه ياردي

ارفته، پشت محل وآلمر با قامتي خميده، ريش خاكستري و پوست و اندامي شل و » آره. همين كارو ميكنم.«
را از تيرداني در كنار كمرش كشيد. او در جواني يك ياغي بوده. يكي از اعضاء انجمن گذاري شده رفت و تيري عالمت

اي از يكي از اعضاء گاردشاه زده تا بوسه 4"گاوميش سپيد"كرد كه يك بار تيري به دست  . ادعا مي3وود بدنام كينگز
اي پر از اژدهاي به همراه صندوقچهدورني بگيرد. البته او جواهراتش را هم به سرقت برده بود،  هاي يك شاهدخت لب

 .خواري آن را به رخ بكشد طاليي، اما آن بوسه چيزي بود كه دوست داشت در زمان شراب

او هدف گرفت و تير را به نرمي ابريشم تابستانه به پرواز درآورد. تيرش درست به اندازه يك اينچ از وسط تير دانل 
 »به اندازه كافي خوب بود، بچه جون؟«رفت گفت: هيل در هدف فرو رفت. در حاليكه به عقب مي

كردم، باد  به اندازه كافي خوب بود. باد مخالف بهت كمك كرد. وقتي من داشتم پرتاب مي«مرد جوان، با اكراه گفت: 
 » شديدتر بود.

لرزشي داري، اما براي شكست دادن يكي از  كردي. چشماي خوب و دست بي خوب، پس بايد اونو هم حساب مي«
مرداي كينگزوود، خيلي بيشتر از اينا الزم داري. اين فچلر ديك بود كه بهم نشون داد چطور تير بندازم، تيراندازي بهتر 

  »از اون وجود نداشته. تا حاال راجع به ديك پير برات گفتم؟

                                           

1  - Sweet Donnel  
  متر 45حدود  -  2
3  - Kingswood Brotherhood – (جنگل پادشاه)محدوده در كه وستروس تاريخ در شكنان قانون و ها ياغي گروه ترين معروف از يكي –انجمن كينگزوود 

 هاي شواليه فرماندهي به نيرويي دوم ايريس شاه كه گرفت باال حدي به آنها هاي گري ياغي. بودند مشغول فعاليت به پادشاه قدمگاه نزديكي در پادشاه، جنگل
  .براي سركوب آنها فرستاد. سر جيمي كه در آن زمان يك مالزم بود نيز در اين نبرد شركت داشت را گاردشاه

  لقب سر جرولد هايتاور فرمانده گاردشاه -  4
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ده بودند، از هاي قديمي را شني تمام مردان كسل بلك داستانهاي آلمر در مورد گروه بزرگ ياغي» فقط سيصد بار.«
، فلچر ديك، بن 4كه سه بار دار زده شده بود،  ونداي آهوسفيد 3دراز ، اسوين گردن2و شواليه خندان 1سيمون، توين

ها ديد.  و ديگران. براي فرار از اين موقعيت، دانل دلربا نگاهي به اطراف انداخت و سم را ايستاده در ميان گل 5گنده شكم
  سم گرفت. سمت او كمان بلند از جنس سرخدار را به » نشون بده چطور آدر رو كشتي.قاتل، بيا، «او را صدا زد: 

  » اژدها... با تير نبود، يه خنجر بود، شيشه«سم سرخ شد. 

كرد. و  زد و تير را در ميان درختان رها مي دانست كه اگر كمان را بگيرد چه اتفاقي خواهد افتاد. به هدف نمي او مي

 .شنيدبعد صداي خنده را مي

 "ها؟ ما همه مشتاقيم كه تيراندازي قاتل رو ببينيم، مگه نه بچه«، يك تيرانداز ماهر ديگر گفت: 6آلن اهل رازبي

رحمانه، تحقير نگاهشان. سم چرخيد  هاي كوچك بيتوانست با آنها رو به رو شود؛ لبخندهاي تمسخرآميز، شوخي نمي
عميقاً در گل فرو رفته بود، و هنگامي كه سعي كرد آن را بيرون بكشد،  تشتا از راهي كه آمده بود برگردد، اما پاي راس

پوتين از پايش بيرون آمد. براي آزاد كردن پوتين مجبور شد زانو بزند، و صداي خنده در گوشش پيچيد. با وجود آنهمه 
به درد رماندگي فكر كرد، جوراب، زماني كه سعي كرد از آنجا دور شود، برف آب شده انگشتان پايش را خيس كرد. با د

 همه مرداي شجاع مردن. نخور. پدرم منو درست شناخته بود. من حق ندارم زنده بمونم، اونم وقتي كه اون

كرد، تا  ها را تكه تكه ميگرن در حال رسيدگي به آتشي بود كه در جنوب دروازه حصار قرار داشت. در حاليكه كنده
خواست، اما وقتي سم را ديد كه شلپ  اد سرخ شده بود و از پوستش بخار برميكمر لخت شده بود. صورتش از تقالي زي

 »ات رو گرفتن، قاتل؟آدرها چكمه«اي زد.  آيد، لبخند گشاده شلپ كنان مي

                                           

1  - Simon Toyne  
2  - Smiling Knight  
3  - Oswyn Longneck  
4  - Wenda the White Fawn  
5  - Big Belly Ben  
6  - Alan of Rosby  
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 »كار گل بود. لطفاً منو با اون اسم صدا نكن.« اونم همينطور؟

م خوبيه، و تو اين اسمو درست و حسابي اين اس«رسيد گرن صادقانه گيج شده است.  به نظر مي»  چرا كه نه؟«
 »صاحب شدي

، بنابراين سم در حاليكه 1است گفت كه او به زمختي ديوار يك قلعه گذاشت و مي مي هميشه سر به سر گرن پيپ
اين فقط يه راه «كرد پوتين گلي خود را دوباره بپوشد، صبورانه توضيح داد:  روي پاي چپش ايستاده بود و تالش مي

كه منو بزدل صدا كنند، اونا دارن منو مسخره ميكنن، درست همونطور كه بدويك رو مسخره ميكنن و بهش  است ديگه
 »ميگن غول.

وقت كوچيك نبوده. خوب، شايد يه زماني وقتي كه نوزاد بوده،  اما اون يه غول نيست، و پل هيچ«گفت:  گرن
 »شتي، پس اينا مثل هم نيستن.كوچيك بوده، اما بعد از اون نه. اما تو واقعاً يه آدر رو ك

 »وقت... من ترسيده بودم! من فقط... من هيچ«

» اي ترسيده بودم.نه بيشتر از من. اين فقط پيپه كه ميگه من اونقدر كودنم كه نميتونم بترسم. اما قد هر كس ديگه«
ان ميترسيدم، هر وقتي كه من قبال از ج«گرن خم شد تا يك كُنده تكه شده را بردارد، و آن را درون آتش انداخت. 

چوب » مجبور بودم باهاش مبارزه كنم. اون خيلي سريع بود، و طوري ميجنگيد مثل اينكه واقعاً ميخواست منو بكشه.
وقت نگفتم. گاهي فكر ميكنم هر چند، هيچ«ها قرار گرفت و قبل از آتش گرفتن دود كرد.  ي خيس در ميان شعله تازه

رميارن، و هيچ كدوم از ما واقعاً شجاع نيستيم. شايد اَدا درآوردن راهي براي شجاع شدن همه فقط اداي شجاع بودنو د
 »باشه، نميدونم. بذار اونا قاتل صدات كنن، كي اهميت ميده؟

 »تو خودت هيچ وقت دوست نداشتي سر آليستر گاوميش صدات كنه.«

                                           

 Pyp always teased Grenn about being thickاينجا از جمله معدود موارديست كه مجبور به توضيح منظور نويسنده هستيم. اصل جمله اين است:  -   1

as a castle wall –  در اين جمله كلمهthick  كاربردي دو پهلو دارد. هم به معني كلفت، ضخيم و زمخت. هم به معني خنگ و كودن است. پيپ از اين كاربرد
  دوپهلو براي طعنه زدن به گرن استفاده كرده است. (استارك)
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اما اگه پيپ ميخواست منو گاوميش صدا كنه، «گرن ريشش را خاراند و ادامه داد: » اون ميگفت من گنده و احمقم.«
ميتونست اين كارو بكنه. يا تو ، يا جان. يه گاوميش يه جونور قوي و ترسناكه. خيلي هم بد نيست، تازه من گنده هستم 

  »تر هم ميشم. سم قاتل بودن رو به سر خوك بودن ترجيح نميدي؟ و گنده

چرا نميتونم فقط سمول «هنوز تكه تكه نكرده بود، نشست و گفت: ي خيس كه گرن ا سم با تمام وزنش روي كنده
 »اژدها. اژدها بود كه اونو كشت. نه من، شيشه تارلي باشم؟ اين شيشه

 1كردند. ديرك دانست بعضي از آنها حرف او را باور نمي گفت. او مي گفت. بايد به همه آنها مي بايد به آنها مي
برنار سياه و هر سه » من يه آهنيش رو دارم، شيشه ميخوام چيكار؟«گفته بود:  خنجرش را به سم نشان داده بود و

بيشتر «كنده گفت:  دادند كه كل داستان او را باور ندارند، و رولي اهل سيسترتون صاف و پوست گارت خيلي ساده نشان
چولو داشته اونجا مدفوع احتمال داره كه تو به يه بوته كه خش خش ميكرده چاقو زدي و بعد معلوم شده كه پل كو

 »ميكرده، پس تصميم گرفتين دروغ بگين.

زده گوش دادند، و سم و گرن را مجبور كردند كه به فرمانده كل بگويند. مورمونت با اخم به همه  اما دايون و اد غم
ه كند. او از سم داستان آنها گوش داد و سواالت دقيقي پرسيد. اما او آنقدر محتاط بود كه از هر مزيت ممكن استفاد

هاي اژدهاي همراهش را خواسته بود، هر چند كه خيلي كم بودند. هر گاه سم در مورد مخفيگاهي كه جان تمام شيشه
شد تا دلش بخواهد گريه كند. آنجا تيغه خنجر و سر نيزه، و حداقل  كرد، باعث مي در زير مشت يافته بود، فكر مي

خنجرها را براي خودش، سم، و فرمانده مورمونت برداشته بود، و به سم يك دويست يا سيصد سرتير وجود داشت. جان 
 سر نيزه، يك شاخ شكسته قديمي، و تعدادي سرتير داده بود. گرن هم مشتي سرتير گرفته بود، اما تنها همين بود.

عالوه نوزده  بنابراين در حال حاضر تمام چيزي كه داشتند خنجر مورمونت و خنجري كه سم به گرن داده بود، به
سرتير و يك نيزه بلند از چوب جنگلي با سري از شيشه اژدهاي سياه بود. نگهبانان نيزه را در هر پست به هم تحويل 

                                           

1  - Dirk  



 

  598 

 

  سمول شمشيرهايورش    و سومفصل سي 

، رانل 2، گارت پرخاكستري1دادند، و مورمونت تيرها را در بين بهترين تيراندازانش تقسيم كرده بود. بيل غرغرو مي
ازبي هر كدام سه تير داشتند، و آلمر چهار تير. ولي حتي اگر تمام تيرها را نيز به هدف هاركلي، دانل هيل دلربا و آلن از ر

صدها تير آتشين پرتاب  "مشت"آنها در شدند كه مانند بقيه تير آتشين پرتاب كنند.  زدند، بازهم خيلي زود مجبور مي مي
  دادند.  به پيشروي ادامه مي هاوايت كرده بودند، با اين حال باز هم

كرستر كه از گل و برف ذوب شده ساخته شده بود، به  دار . حصار دفاعي شيباين كفايت نميكنهسم با خود انديشيد، 
تر مشت باال امدند و فوج فوج از روي  ها را كم كند. همانهايي كه از شيب بسيار تندتوانست سرعت وايت سختي مي

ها با كه در صفوفي منظم براي مقابله با آنها ايستاده بودند، وايتديوار دورتادور آن عبور كردند. و در عوض سيصد برادر 
شدند كه نه نفر از آنها به شدت زخمي شده و قادر به جنگيدن نبودند. از  چهل و يك بازمانده درهم شكسته روبرو مي

رسانده بودند. سه حدود شصت نفري كه از مشت گريخته بودند، چهل و چهار نفر از ميان طوفان خود را به قلعه كرستر 
 شد. هايشان جان خود را از دست داده بودند، و بنن به زودي چهارمي مي نفر از آنها در اثر زخم

 »ها رفتن؟ پس چرا نميان تا كارمون رو تموم كنن؟فكر ميكني وايت«سم از گرن پرسيد: 

 »اونا فقط زماني ميان كه هوا سرد باشه«

 »ها سرما رو با خودشون ميارن؟ ها رو با خودش مياره، يا وايت يتآره، اما اين سرماست كه وا«سم گفت: 

اونا  با هم ميان، اينه كه مهمه. هي، شايد حاال «هاي چوب را به پرواز در آورد.  تبر گرن تراشه» كي اهميت ميده؟«
 »كه ما ميدونيم شيشه اژدها اونا رو ميكشه، ممكنه ديگه اصالً نيان. شايد حاال از ما ميترسن!

رسيد كه وقتي مرده باشي، ديگر ترس معنايي  توانست اين را باور كند، اما اينطور به نظرش مي سم آرزو كرد كه مي
هاي پشم و  بيش از درد يا عشق يا وظيفه نخواهد داشت. او دستانش را دور پاهايش حلقه كرد، در حالي كه در زير اليه

ي داخل جنگل را ذوب كرده بود، رنگ پريده چيزه اژدها آن ريخت. خنجر شيش چرم و خزي كه به تن داشت عرق مي

                                           

1  - Muttering Bill  
2  - Garth Greyfeather  
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ما ها هم همان اثر را خواهد داشت. با خود فكر كرد،  كرد كه گويي روي وايت اين درست... اما گرن طوري صحبت مي
اي كه  توانست به همان شيوه . او گرن را دوست داشت، اما نميايكاش جان اينجا بود. مينميدانيم. ما واقعاً هيچي نميدون

ي مطمئنم جان منو قاتل صدا نميزد، و من ميتونستم باهاش در مورد بچهزد، با گرن هم صحبت كند.  با جان حرف مي
يشه اژدها اونم يه خنجر شدست رفته بود و از آن به بعد از آنها خبري نداشتند.  جان با كورين نيم گيلي صحبت كنم.

داشت، اما اصالً فكر استفاده از اون به سرش زده؟ ممكنه االن جنازه اون يخزده كف يه آبراهه افتاده باشه..... يا حتي 
 بدتر، ممكنه يه مرده در حال حركت باشه؟ 

كه بزدل و دست كرد چرا خدايان بايد جان اسنو و بنن را ببرند، در حالي كه او را نگه داشته بودند. او  اصالً درك نمي
مرد، جايي كه سه بار خودش را خيس كرده بود و شمشيرش را هم از دست داده  و پا چلفتي بود. او بايد در مشت مي
اي كاش همش يه كرد.  گشت و او را با خودش حمل نمي مرد، اگر پل كوچولو برنمي بود. و او بود كه بايد در جنگل مي

توانست به عقب برگردد و در مشت  شد اگر كه مي چقدر عالي مي يدار بشم.رويا بود. اونوقت ميتونستم از خواب ب
ها در حالي كه همه برادران، حتي جان و گوست در اطرافش بودند بيدار شود. يا حتي بهتر، در كسل  نخستين انسان

هاب سه انگشتي را رفت تا يك كاسه حليم غليظ گندمِ  شد و به تاالر عمومي مي بلك در پشت ديوار از خواب بيدار مي
به همراه يك قاشق بزرگ كره آب شده در وسطش و كمي عسل در كنارش بگيرد.. فقط فكر آن باعث سر و صداي 

 اش شد.معده خالي

  » اسنو.«

هاي سياهش در  چرخيد و با بال سم رو به باال و به سمت صدا نگاه كرد. زاغ سياه فرمانده كل مورمونت دور آتش مي
 زد. هوا بال مي

 »اسنو، اسنو، اسنو«پرنده دوباره جيغ زد: 

رفت. فرمانده كل سوار بر اسبش از زير درختان  رفت، مورمونت هم به زودي به دنبالش مي هر جا كه زاغ سياه مي
وود ترفيع درجه  نمايان شد، درحالي كه مابين دايون پير و رانل هاركلي، تكاور صورت روباهي كه به جايگاه تورن اسمال
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به حق هفت «دار كنار دروازه با فرياد فرمان ايست داد و خرس پير غرولندكنان گفت: كرد. نيزه بود، سواري ميگرفته 
هاي دروازه كه روي يكي از آنها جمجمه  او بين تيرك» جهنم، فكر ميكني كي ميتونه باشه؟ آدرها چشمات رو گرفتن؟

باال نگاه كرد، يك مشتش را باال برد، و سوت قوچ و روي ديگري جمجمه خرس نصب شده بود، گذشت. سپس به 
 كشيد. زاغ به محض شنيدن آمد.

 »سرورم، فقط بيست و دو اسب داريم، و شك دارم نيمي از اونا هم به ديوار برسن«سم شنيد كه رانل هاركلي گفت: 

واضح اينو اعالم  اينو ميدونم. به هر حال هممون بايد برگرديم. كرستر خيلي«مند گفت:  مورمونت با حالتي گله
خدايان به ما مهلت «كردند. اي از ابرهاي تيره، خورشيد را پنهان مينگاهي به غرب انداخت، جايي كه توده» كرده.

مورمونت از روي زين چرخيد، و زاغ سياهش را دوباره به هوا فرستاد. و سپس سم را ديد و با » دادن، اما براي چه مدت؟
 »تارلي!«صدايي بلند گفت: 

 »من؟«سم به سختي بر روي پاهايش ايستاد: 

 »من؟«زاغ سياه روي سر پيرمرد فرود آمد. » من؟«

 »اي داري؟ بله، تو. دهنت رو ببند و باهام بيا.مگه اسمت تارلي نيست؟ اين اطراف برادر ديگه«

 »با شما؟«همراه با صدايي جير جير مانند از دهانش پريد: 

تو يكي از نگهبانان شبي. سعي كن هر بار كه ميبينمت لباس زيرت رو «كرد.  فرمانده كل مورمونت نگاهي به او
كردند، و سم ناچار بود براي رسيدن به  هايش در ميان گل و الي شلپ شلپ صدا مي چكمه» خراب  نكني. گفتم بيا

 »من داشتم در مورد اين  شيشه اژدهاي تو فكر ميكردم.«كند.  فرمانده شتاب

 »ن نيست.اين مال م«سم گفت: 

خيلي خوب، شيشه اژدهاي جان اسنو، اگه خنجرهاي شيشه اژدها چيزي هستن كه ما بهشون نياز داريم، چرا فقط «
 »بايد به يكي از اينا مسلح بشه.  دو تا از اونا داريم؟ هر مردي روي ديوار، روزي كه سوگندش رو به زبون مياره،
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 »ما هيچوقت نميدونستيم...«

نميدونستيم! اما حتماً يه زماني بوده كه ميدونستيم. نگهبانان شب هدف واقعي خودشون رو فراموش وقت  ما هيچ«
هاي پوست پوش رو توي سرزمين كردن، تارلي. هيچ كس يه ديوار هفت صد فوتي رو فقط براي اينكه وحشي

ها ساخته شده... و نه در  و انسانسازه. اين ديوار براي محافظت از قلمرخودشون نگه داره تا زناي ما رو ندزدن، نمي
پيش، تارلي، براي صدها   ها هم جزوش هستن. خيلي سال هاي ديگه، كه اگه درست فكر كني همه وحشي مقابل انسان

و هزاران سال. ما چشم ديدن دشمن واقعي رو از دست داديم. و حاال اون اينجاست، اما ما نميدونيم چطور باهاش 
 »م دوست دارن بگن، شيشه اژدها رو اژدهاها ساختن؟بجنگيم. همونجوري كه عوا

استادا اينجوري فكر نميكنن، استادها ميگن كه اون از آتش درون زمين مياد. اونا بهش -اُ«سم با لكنت گفت: 
 »ابسيدين ميگن.

به كار  از نظر من اونا ميتونن پاي ليمو صداش كنن. اگر بتونه طبق ادعاي تو براي كشتن«مورمونت خرناسي كشيد: 
  »بياد، من تعداد بيشتري ازش ميخوام.

  »جان تو مشت بيشتر پيدا كرد، صدها سرتير، و همينطور سرنيزه...«سم با لكنت گفت: 

همون كه تو ميگي. اونجا بودن خيلي به درد ما نميخوره. براي اينكه دوباره به مشت برسيم، بايد مسلح به اسلحه «
ها هم هستن كه بايد باهاشون روبرو  ي نرسيم نميتونيم داشته باشيم. و هنوز وحشيهايي باشيم كه تا به اون مشت لعنت

  » بشيم. بايد شيشه اژدهارو يه جا ديگه پيدا كنيم.

فرزندان جنگل از «ها را از ياد برده بود. گفت:  تا آن زمان آنقدر اتفاقات زيادي افتاده بود كه سم تقريباً وحشي
  »ميكردن. اونا بايد بدونن كجا ميتونيم از اينا پيدا كنيم.چاقوهاي شيشه اژدها استفاده 

ها  ها نصفشونو با خنجرهاي برنزي كشتن. و آندال فرزندان جنگل همشون مردن. نخستين انسان«مورمونت گفت: 
  »اي بايد... با آهن كارِ اونارو تموم كردن. چرا يه خنجر شيشه
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تاالرش ظاهر شد، خرس پير حرفش را قطع كرد. وحشي لبخندي زد هاي پوست گوزنِ درِ  ه وقتي كرستر از ميان پرد
  » صاحب يه پسر شدم.«ساخت.  اي را نمايان مي كه دهاني پر از دندانهاي فاسد قهوه

  »پسر،پسر، پسر«زاغ مورمونت قارقار كرد. » پسر«

  » برات خوشحالم«حالت بود.  صورت لرد مورمونت بي

 »گذشته. شآدمات همگي رفتين. فكر كنم ديگه از وقت و حال ميشم كه توهستي؟ شخصاً وقتي خوش حاال واقعاً«

  »هامون به اندازه كافي قوي بشن... به محض اينكه كه زخمي«

اي كه ميتونن قوي شدن، كالغ پير، و هر دومون اينو ميدونيم. اونايي كه مردني هستن، و تو هم  اونا به اندازه«
  »موممش كن. يا اگه دلش رو نداري ولشون كن، خودم ترتيبشونو ميدم.ميشناسيشون، گلوي لعنتيشونو ببر و ت

  »تورن اسمال وود ادعا ميكرد كه تو دوست نگهبانان...«فرمانده كل مورمونت برافروخته شد. 

آره. هر چي رو كه ميتونستم بهتون دادم، اما زمستون داره ميياد و حاال دخترا با يه دهن ديگه واسه «كرسترگفت: 
  » دن منو گرفتار كردن.غذا دا

  » ما ميتونيم اون بچه رو برداريم.«كسي زمزمه كرد. 

  »چي گفتي قاتل؟«سر كرستر چرخيد. چشمانش باريك شد. رو پاي سم تف كرد. 

من... من... من فقط منظورم اين بود... اگه شما اونو نميخواين... يه دهن ديگه واسه «سم دهانش را باز و بسته كرد. 
  ». زمستون كه تو راهه، ما... ما ميتونيم اونو ببريم و...غذا دادن..

  »پسر من. از خون من. فكر ميكني ميدمش به شما كالغا؟«
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پناه ول ميكني. گيلي اينو بهم گفته، تو اونا رو تو جنگل  تو هيچ پسري نداري، تو اونارو بي»  من فقط فكر كردم...«
  دخترايي كه بزرگ ميشن تا زنت بشن.ول ميكني، واسه همينه اينجا فقط زن داري, و 

  » ساكت باش سم. به اندازه كافي حرف زدي. زيادي حرف زدي. برو تو.« فرمانده كل مورمونت گفت: 

  »ـ سرورم. س«

  »برو تو.«

با صورتي سرخ، سم از ميان پرده پوست گوزن به تيرگي درون تاالر برگشت. مورمونت هم به دنبالش. داخل پيرمرد 
يعني حماقتت اينقدر بزرگه؟ حتي اگه كرستر بچه رو به ما ميداد، قبل از اينكه به «گرفته و عصباني گفت: با صدايي 

ديوار برسيم مرده بود. ما همونقدر كه به برف بيشتر نياز داريم، به مراقبت از يه نوزاد تازه به دنيا اومده هم احتياج داريم. 
  »ي؟ يا ميخواستي مادر رو هم بياري؟هاي بزرگت شير داري تا بهش بد تو اين سينه

  » اون ميخواد بياد. بهم التماس كرد...« سم گفت: 

ديگه بيشتر از اين نميخوام بشنوم، تارلي. بارها و بارها بهت گفته شده كه از «مورمونت يك دستش را بلند كرد. 
  »زناي كرستر دور بموني.

  » اون دخترشه«سم با صداي ضعيفي گفت: 

  »برس. قبل از اينكه بيشتر عصبانيم كني.برو به بنن «

  بيرون رفت.لرزيد با سرعت  در حالي كه ميسم » بله سرورم.«

اما وقتي به آتش رسيد، درست زماني بود كه غول را در حال كشيدن يك رداي خزدار بر روي سر بارمن يافت. مرد 
  » گفت سردشه، اميدوارم يه جاي گرم رفته باشه، اميدوارم«كوچك گفت: 

  »زخمش...«سم گفت: 
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گور باباي زخمش. پاش آسيب ديده بود. يه مردي رو تو دهمون ميشناختم كه يه پاشو  از «ديرك با پا به جسد زد. 
  »دست داد. چهل و نه سال زندگي كرد.

  » سرما. اون اصالً گرم نشد.«سم گفت: 

  »ر حرومزاده از گشنگي كشتش.هيچ غذايي هم بهش ندادن. نه اونطوري كه بايد. اون كرست«ديرك گفت: 

سم نگران به اطراف نگاه كرد، اما كرستر به تاالر برنگشته بود. اگر برگشته بود، ممكن بود اتفاقات وحشتناكي بيافتد. 
گفتند كه او خودش يك حرمزاده بود، حاصل آميزش يك زن وحشي  ها متنفر بود، اگرچه تكاورها مي وحشي از حرامزاده
  ها پيش مرده بود.  لبا يك كالغ كه سا

  »كرستر خودش كسايي رو داره كه بهشون غذا بده. تمام اين زنا. اون هر قدر كه ميتونسته بهمون داده.«غول گفت: 

اصالً اين مزخرفات رو باور نكن. روزي كه ما بريم، يه بشكه شراب عسل باز ميكنه، ميشينه با رونِ خوك و عسل «
يخنده كه بيرون تو برف از گشنگي ميميريم. اون يه وحشي لعنتيه، ذاتش همينه.  از خودش پذيرايي ميكنه و به ما م

  »از اين بپرسين اگه حرفم باورتون نميشه.«لگدي به جنازه ي بنن زد. » هيچ كدوم از اونا دوست نگهبانا نيستن.

استون و گارت اهل اولدتاون غروب آفتاب جنازه تكاور را در آتشي كه گرن آن روز به راه انداخته بود سوزاندند. تيم 
ها ببرند، دوبار آن را بين خودشان تاب دادند. براداران  جنازه لخت را حمل كردند و قبل از اينكه او را به درون شعله

ها، اسلحه، زره و هر چه كه متعلق به او بود را بين خودشان تقسيم كردند. در كسل بلك نگهبانان شب  يافته لباس نجات
ها هم به عنوان وايت  و استخونكردند. اما آنها در كسل بلك نبودند.  را با تشريفات كامل دفن ميهايشان  مرده
  گشتن. برنمي

اسم اون بنن بود. او مرد شجاعي بود، يك تكاور خوب. «ها او را در بر گرفت، فرمانده كل مورمونت گفت:  وقتي شعله
  »اون پيش ما اومد، از... اون اهل كجا بود؟

 »پايين وايت هاربر«د زد: كسي فريا
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اش كوتاهي نكرد. به بهترين نحو سوگندهاش رو  او از بندر پيش ما امد، و هرگز در وظيفه«مورمونت سر تكان داد: 
  »ها تاخت، سرسختانه جنگيد. ما هرگز كسي مثل او را نخواهيم ديد. حفظ كرد، تا دوردست

  »نگهبانيش تمام شده است. و حاال«براداران سياهپوش با همخواني موقري گفتند: 

  » و حاال نگهبانيش تمام شده است.«مورمونت تكرار كرد: 

  »تمام شده، تمام شده«زاغ او بانگ زد: 

چشمان سم سرخ بود و به خاطر دود حالت تهوع داشت. وقتي به آتش خيره شد، تصور كرد بنن را ديده كه نشست و 
بلعيدند بجنگد. اما اين فقط براي يك لحظه بود،  هايي كه او را مي خواست با شعله دستانش را مشت كرد. گويي كه مي

كرد،  قبل از اينكه دود همه چيز را پنهان كند. اگرچه بدترين چيز بوي آن بود. اگر بوي گند ناخوشايندي بود، تحمل مي
اين حالت چنان هولناك اما بوي برادر سوزانش آنقدر شبيه گوشت خوك كباب شده بود كه آب دهان سم به راه افتاد. و 

  به پشت تاالر دويد تا در نهر باال بياورد.» تمام شده«بود كه به محض آن كه پرنده جيغ زد: 

  »حالت بد ؟ تو زمين دنبال كرمي سم؟ يا«زده آمد، او روي زانوانش در گل فرو رفته بود.  وقتي كه اد غم

  »حالم بد. اون بو...«ي ضعيفي گفت: كرد، با صدا سم در حالي كه با پشت دست دهانش را پاك مي

هيچوقت نميدونستم بنن بتونه بوي به اين خوبي بده. يه لحظه فكر كردم يه «لحن اد مثل هميشه غمگين بود. 
تيكه ازش بِكَنَم. اگه يه كم سس سيب داشتيم، احتماالً اين كارو ميكردم. به نظرم گوشت خوك با سس سيب عالي 

تو بهتره نميري سم. وگرنه ممكنه طاقت نيارم. من تقريباً مطمئنم «رش را باز كرد تا ادرار كند. اد بندهاي شلوا» ميشه.
وقتي ادرارش به » وقت نتونستم جلوي يه كم جلز و ولز مقاومت كنم. كني و منم هيچ كه تو بيشتر از بنن جلز و ولز مي

رشيد راه بيوفتيم؟ خرس پير بهم گفته. حاال چه هوا شنيدي قراره طلوع خو«رنگ زرد و با بخار بيرون ريخت، آه كشيد. 
  »آفتابي باشه چه برفي.

  »برفي؟ ما... سواره؟ هممون؟«سم نگران به آسمان نگاه كرد. با صداي زيري گفت:  چه برفي، چه آفتابي.
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هاي مرده  ار اسبخب نه، بعضيامون بايد پياده بيان. مثالً دايوين ميگه بايد ياد بگيريم سو«اد خودش را تكان داد. 
ادد بند شلوارش را » بشيم، مثل آدرها. ميگه باعث ميشه كه غذا ذخيره بشه. يه اسب مرده چقد ميتونه غذا بخوره؟

نميتونم بگم از اين كار خوشم مياد. وقتي كه بفهمن چه جوري ميشه سوار يه اسب مرده شد، بعدش نوبت «بست. 
ادد، ديگه مردن بهانه خوبي واسه درازكشيدن نيست. پاشو وايسا و بهم ميگن:  ماست. احتماالً من اولين نفر باشم. اونا

.نگهبونيِ توا خب، نبايد زياد ناراحت باشم. ممكنه قبل از اين كه راهشو ياد بگيرن من  اين نيزه رو بگير، امشب نوبت
  » مرده باشم.

ممكنه هممون بميريم، زودتر از اوني كه دوست شد، با خود فكر كرد،  سم همانطور كه ناشيانه روي پايش بلند مي
   داريم.

اش فردا حركت خواهند كرد؛ رفتار وحشي تقريباً مهربانانه شد، يا مهربان در  وقتي كرستر شنيد كه ميهمانان ناخوانده
ه هر ديگه وقتش گذشته، شما مال اينجا نيستين. بهتون گفته بودم. ب«توانست باشد. او گفت:  آن حدي كه كرستر مي

حال من درست و حسابي بدرقتون ميكنم، با يه ضيافت. خب، با يه غذا، زناي من ميتونن اسبايي رو كه شما سالخي 
هيچي بهتر «ايش را نمايان كرد.  هاي قهوه با لبخندي دندان» كرديد رو كباب كنن. منم يه كم آبجو و نون پيدا ميكنم.

  » نين سوارشون بشيد، بخوريدشون.از آبجو و گوشت اسب نيست. من ميگم اگه نميتو

ها و ميزهاي چوبي طويل را بيرون كشيدند و به خوبي پختند و پذيرايي كردند. به جز  ها و دختران او صندلي زن
ها پير بودند و برخي ديگر جوان و بعضي فقط دختر  توانست او را از بقيه تشخيص دهد. بعضي گيلي، سم به سختي مي

، همسر او و به نوعي شبيه به خود او هم بودند. همانطور كه بچه بودند. اما بيشتر آنها همچنان كه دختر كرستر بودند
  كردند.  كردند، اما هرگز با مردان سياهپوش صحبت نمي دادند، آهسته با هم صحبت مي كارشان را انجام مي

اي بدون آستين از پوست گوسفند به تن داشت. بازوهاي  تنه كرستر به تنهايي روي يك صندلي نشسته بود. نيم
پوشيده از موي سفيد بود، و دورِ مچ يكي از دستانش يك حلقه از جنس طال داشت.  فرمانده كل مورمونت  تنومندش

جمع شده بودند. هم صندلي سمت راست او را در صدر ميز اشغال كرده بود، درحالي كه كه برادرها زانو به زانوي 
  روشن نگه دارند.ها را  تعدادي نيز بيرون ماندند تا از دروازه محافظت كنند و آتش
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ها  هاي كرستر سيخ كباب پيدا كرد. وقتي زن 1كرد، جايي بين گرن و آس يتيم سم در حالي كه شكمش قار و قور مي
چكيد، و بوي آن دوباره دهان سم را آب انداخت. اما باز هم  چرخاندند، از گوشت سوخته اسب روغن مي را روي آتش مي

آورد. آنها چطور  دانست كه اگر يك تكه هم بخورد باال مي گرسنه بود، ميآورد. با اين كه  بنن را به يادش مي
ي باوفايي را كه اين همه آنها را حمل كرده بودند، بخورند؟ وقتي زنان كرستر پياز آوردند،  هاي بيچاره توانستند اسب مي

را بريد و سمت سالم آن را خام او مشتاقانه يكي برداشت. يك طرف پياز از پوسيدگي سياه شده بود، اما با چاقويش آن
، اما فقط دو قرص. وقتي اولمر نان بيشتري خواست، زن فقط سرش را تكان داد. آن موقع سر ميز نان هم بودخورد. 

  بود كه دردسر آغاز شد. 

   »دو قرص نون؟ تو چقدر احمقي زن؟ ما بيشتر از اين نون ميخوايم«از انتهاي نيمكت كارل پاپرانتزي اعتراض كرد: 

هرچي بهتون دادن بردارين و ممنون باشين. خوشت مياد خيلي «فرمانده كل مورمونت نگاه غضبناكي به او انداخت. 
  »زود بري وسط طوفان و برف بخوري؟

ميرسيم اونجا. واسه همين ترجيح ميدم زودتر چيزايي رو كه  ما خيلي زود«كارل پاپرانتزي از خشم خرس پير نترسيد. 
  » بخورم، سرورم.كرستر قايم كرده 

  » من به شما كالغا به اندازه كافي دادم. من زنامو دارم كه بايد بهشون غذا بدم.«چشمان كرستر باريك شد. 

آره. پس اعتراف ميكني كه يه انبار آذوغه مخفي داري. «ديرك يك تكه بزرگ از گوشت اسب را به سيخ كشيد. 
  »وگرنه چطوري زمستونو بگذروني؟

  » من مرد خداشناسيم...« كرستر شروع كرد.

  » تو يه آدم خسيسي، و يه دروغ گويي.«كارل گفت: 

                                           

1  - Orphan Oss  



 

  608 

 

  سمول شمشيرهايورش    و سومفصل سي 

گوشت رون خوك. آخرين بار كه اومديم، اينجا خوك بود. شرط «گارت اهل اولد تاون با صدايي محترمانه گفت: 
 »هم همينطور. 1زده و دودي. بيكن ميبندم اون يه جايي گوشت رون قايم كرده. روناي نمك

سوسيس. از اونايي كه سياه و درازن، مثل سنگ ميمونن، سالها ميمونن. شرط ميبندم صدتاشو تو يه « ديرك گفت:
  »سرداب آويزيون كرده.

  »جو دو سر، ذرت، جو«بريده ادامه داد:  اولو دست

  » ذرت، ذرت، ذرت، ذرت، ذرت، ذرت«زاغ مومورنت بال بال زد و گفت: 

  » است  كافيه، ساكت باشين، همتون. اين يه كار احمقانه«ت: مورمونت بلندتر از صداي ناهنجار زاغ گف

  » سيب، چندين و چند بشكه سيب پاييزي. اون بيرون درختاي سيب هست، خودم ديدم.«وي گفت:  گارت اهل گرين

  »2توت خشك. كلم. تخم كاج«

  » ذرت، ذرت، ذرت«

خاك قايم كرده. ميدونيد كه  سفند توگوشت گوسفند نمك زده. يه آغل گوسفند هست. اون خمره خمره گوشت گو«
  » اين كارو كرده.

ساكت، «رسيد آن موقع كرستر آماده است تا همه آنها را به سيخ بكشد. فرمانده كل مورمونت بلند شد.  به نظر مي
  »ديگه همچين حرفايي نشنوم...

  » ده نوناتو قورت دادي؟.پس تو گوشات نون فرو كن پيرمرد. يا قبالً خر«كارل پاپرانتزي از ميز عقب كشيد. 

  » يادت رفته من كيم؟ بشين، بخور و ساكت باش. اين يه دستوره«سم ديد كه صورت خرس پير قرمز شد. 

                                           

  زده راسته خوك گوشت باريك شده و نمك -  1
  دانه اي سفيد رنگ از ميوه درخت كاج كه در آشپزي از آن استفاده ميكنند. -  2
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هيچكس حرف نزد. هيچكس تكان نخورد. وقتي آن دو به يكديگر خيره شده بودند، همه چشمها روي فرمانده كل و 
اولين نفري بود كه كوتاه آمد و گرچه عبوسانه، اما داشت هيكل بود. به نظر سم كارل  گشتي پاپرانتزي درشت

  نشست... مي

اي از طرف ميهمان به  ...اما كرستر ايستاد، و تبر در دستش بود. تبر سياه پوالدي بزرگ كه مومورنت به عنوان هديه
ه زير سقف من نه، تو نميشيني. هركس كه منو خسيس صدا ميكن«او داده بود. با صدايي ناهنجار و خشمگين گفت: 

او سر تبر را به سمت ديرك، گارت و گارت » نميخوابه و سر ميز من غذا نميخوره. برو بيرون چالق. و تو و تو و تو.
  » برين بيرون تو سرما با شكم خالي بخوابين، همتون يا...«گرداند. 

  . ها ناسزا گفت. اما هرگز نديد كه كدام يك سم شنيد يكي از گارت». حرومزاده عوضي«

كرستر در حالي كه با دست چپ سيني گوشت و فنجانهاي شراب را از روي ميز كنار ميزد و با دست راستش تبر را  
  »كي به من گفت حرومزاده؟«داد، غريد:  تكان مي

  »اين چيزي نيست كه كسي ندونه.«كارل پاسخ داد: 

كرد ممكن باشد حركت كرد، با تبري در دست از روي ميز پريد. زني جيغ  تر از آنچه كه سم تصور مي كرستر سريع
وي و آس يتيم چاقو كشيدند، كارل لنگان عقب رفت و روي سر بيام كه زخمي روي زمين دراز  كشيد، گارت گرين

اي بعد در حال بيرون ريختن  ختن ناسزا بود. لحظهكشيده بود افتاد. يك لحظه كرستر به دنبال او در حال بيرون ري
خون. ديرك او را از موهايش گرفت و سرش را عقب كشيد و با يك برش بلند گوش تا گوش گلويش را دريد. بعد او را 
به شدت هل داد و وحشي باصورت روي سر بيام افتاد. بيام از درد جيغ كشيد و كرستر در خون خود غلتيد و تبر از 

كرد و چهارمي به سمت دانل دلربا هجوم برد و  انش لغزيد. دو تن از زنان كرستر شيون كردند، سومي نفرين ميانگشت
سعي كرد تا چشمانش را با ناخن درآورد. او زن را روي زمين پرت كرد. فرمانده كل در حالي كه از عصبانيت سياه بود 

تر از اين نيست كه مهمون با  ين ميكنن، هيچ جنايتي كثيفخدايان ما رو نفر«باالي جسد كرستر ايستاد. فرياد زد: 
  » ها ما... خودش قتل و خونريزي به خونه يه مرد ببره. بر اساس قانون تمام خونه
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ديرك بازوي يكي از زنان كرستر را گرفت و نوك خنجر » اون طرف ديوار هيچ قانوني نيست پيرمرد، يادته؟«
ون نشون بده اون غذاها رو كجا نگه ميداره، يا همون باليي كه سر اون اومد سر بهم«خونينش را زير چانه او گذاشت. 

  »تو هم مياد، زن

وي راه او را  گارت اهل گرين» ولش كن. واسه اين كار سرتو ميبرم تو...«مورمونت يك قدم به سمت او برداشت. 
در » زبون به دهن بگير.«لو هشدار داد. بريده او را عقب كشيد. هر دو خنجري در دست داشتند. او بست و اولو دست

عوض فرمانده كل به سمت خنجر او خيز برداشت. اولو فقط يك دست داشت، اما آن يك دست چاالك بود. خود را از 
چنگ پيرمرد رها كرد و خنجر را در شكم مورمونت فرو برد و در حالي كه كامالً سرخ شده بود، دوباره آن را بيرون 

  ديوانه شد.  كشيد. و بعد دنيا

مدتي بعد، خيلي بعدتر، سم خودش را در حالي يافت كه چهار زانو روي زمين نشسته بود و سرِ مومورنت روي پايش 
آورد. به  اند، و يا بيشتر اتفاقاتي كه بعد از چاقو خوردن خرس پير افتاد را به خاطر نمي بود. اين كه چطور به آنجا رسيده

ي، گارت اهل اولد تاون را كشته بود، اما دليلش را نه. رولي اهل سيسترتون بعد از اين كه و ياد آورد كه گارت اهل گرين
  گرن...از نردبان باال رفته بود تا طعم زنان كرستر را بچشد، از اتاق زير شيرواني سقوط كرده و گردنش شكسته بود. 

زده و چند نفر ديگر فرار كرده بود. كرستر  غمگرن فرياد زده و به صورتش سيلي زده بود، و بعد به همراه غول و ادد 
هاي  كرد. چهار مرد سياهپوش روي نيمكت نشسته بودند و تكه هنوز روي سر بيام بود، اما شواليه زخمي ديگر ناله نمي

  خوردند، درحالي كه اولو با يك زن گريان روي ميز همبستربود. بزرگ گوشت اسب مي

  »تارلي، برو. برو.«ت كند، خون از دهانش به سمت ريشش جاري شد. وقتي خرس پير سعي كرد صحب» تارلي«

  » جايي ندارم برم.«حس غريبي بود.  من نترسيدم.روح بود.  صداي سم يكنواخت و بي» كجا سرورم؟ «

  »ديوار. برو سمت ديوار، برو، حاال«

  مويي از ريش او كند.  اش رفت، و پرنده از بازوي پيرمرد روي سينه» حاال، حاال«زاغ جيغ كشيد.» حاال«
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  »بايد. بايد بهشون بگي.«

  »چي بهشون بگم، سرورم؟«سم مودبانه پرسيد: 

حاال نفس خرس پير بريده بريده و صدايش به » ها. شيشه اژدها. اتفاق اينجا. همه چي. همه چي رو. مشت. وحشي«
  » ي منه. وصيت دم مرگم. ستهبه پسرم بگو. جورا. بهش بگو، سياه بپوشه. اين خوا«زمزمه تبديل شده بود. 

  ».ذرت؟«زاغ سرش را كج كرد، چشمان ريز سياهش برق ميزد. پرنده پرسيد: » وصيت«

 »ذرت ندارم. به جورا بگو بخشيدمش. پسر من. لطفاً. برو«مورمونت با صداي ضعيفي گفت: 

اش اين بود كه  م خواستهاو خيلي خسته بود. تما» خيلي دوره. من هيچ وقت به ديوار نميرسم سرورم.«سم گفت: 
دست يا كارل  دانست كه اگر آنجا بماند، به زودي ديرك، اولو بي بخوابد، بخوابد و بخوابد و هرگز بيدار نشود. و او مي

اما من دلم «رسانند.  فقط براي اينكه مردن او را ببينند.  شوند و او را به آرزويش مي پاپرانتزي از دستش عصباني مي
  » بمونم. ببينيد، من ديگه نميترسم. از شما يا... هرچيز ديگه.ميخواد پيشتون 

  »بايد بترسي«صداي زني گفت: 

شناخت، اما گيلي بين  سه نفر از زنان كرستر باالي سر آنها ايستاده بودند. دو نفر آنها پيرزنان نحيفي بودند كه او نمي
اي هم روي شانه داشت كه  اي از خز سفيد و قهوه هآنها ايستاده بود. بطور كامل در پوستين پيچيده شده بود و بقچ

  »ما نبايد با زناي كرستر صحبت كنيم. دستور داريم.«احتماالً نوزادش را در آن گذاشته بود. سم به آنها گفت: 

  » حاال ديگه تموم شده.«پيرزن سمت راستي گفت: 



 

  612 

 

  سمول شمشيرهايورش    و سومفصل سي 

ونو پر ميكنن. يا تو اتاق زير شيروني سياهترين كالغا اون پايين تو سرداب دارن شكماش«پيرزن سمت چپي گفت: 
دو تارو  1پيش جوونان. اما زود بر ميگردن. بهتره وقتي بر ميگردن كارت تموم شده باشه. اسبا فرار كردن، اما ديا

 »گرفته.

  » تو گفتي بهم كمك ميكني.«گيلي به او يادآوري كرد: 

ر كنم االن ديگه مرده باشه. من يه بزدلم. و من گفتم جان كمكت ميكنه. جان شجاعه و جنگجوي خوبيه. اما فك«
  » يه آدم چاق. ببين چقدر چاقم. تازه، لرد مورمونت هم زخمي شده، نيمتوني ببيني؟ من نميتونم فرمانده كل رو ول كنم.

  » فرزندم، اون كالغ پير قبل از تو رفته. ببين.«پيرزن ديگري گفت: 

خورد. زاغ سرش را  هايش ديگر تكان نمي باز و خيره بودند، و لب سر مورمونت هنوز روي پاي سم بود، اما چشمانش
  »ذرت؟«كج كرد و قار قار كرد. بعد به سم نگاه كرد. 

هاي مورمونت را بست و سعي كرد به يك دعا فكر كند. اما تمام چيزي كه  سم چشم» ذرت نيست. اون ذرت نداره.«
  ». مادر رحم كن.مادر رحم كن. مادر رحم كن«به ذهنش رسيد، اين بود: 

مادرت نميتونه كمكت كنه. پيرمرد مرده هم نميتونه. شمشير و رداي بزرگ گرمش رو «پيرزن سمت چپي گفت: 
  » بردار و اگه اسبشو هم پيدا كردي بردار و برو.

دخترِ دروغ نميگه. دخترمه، من قبالً از زير زبونش حرف كشيدم. تو گفتي بهش كمك «پيرزن سمت راستي گفت: 
  »ميگه انجام بده، پسر. تند و سريع دختر رو هم ببر. 2ني. كاري رو كه فرنيميك

  »سريع. زود. سريع. سريع«زاغ گفت.

  »كجا؟ كجا بايد ببرمش؟«سم گيج و سردرگم پرسيد: 
                                           

1  - Dyah  
2  - Ferney  
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  » يه جاي گرم.«هر دو پيرزن با هم گفتند: 

كرستر بودم. لطفاً سر كالغ. اون يه هم من و هم بچه. من زنت ميشم. همونطور كه زن «كرد.  گيلي داشت گريه مي
  »گفت ميشه. اگه تو نبريش اونا ميبرنش.  1پسره، درست مثل چيزي كه نال

  »اونا اونا اونا«زاغ سر سياهش را كج كرد و تكرار كرد: » اونا؟«سم گفت: 

الغ. ميتونم تو برادراي پسره. پسراي كرستر. اون بيرون سرماي سفيد داره بيدار ميشه، ك«پيرزن سمت چپي گفت: 
  »استخونام حسش كنم. اين استخوناي پير بينوا اشتباه نميكنن. اونا خيلي زود ميرسن اينجا، پسرا.

                                           

1  - Nella  
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  34فصل 
  آريا

  ليدي آريانمترجم: 
 ليدي مارجريويرايش و تنظيم: م.م.استارك، 

  

ي  تپه را از سرش برداشت، روشنايي سرخ رنگ درون كيسهعادت كرده بود. وقتي هاروين  تاريكيچشمانش به 
  توخالي آريا را مجبور كرد مثل يك جغد احمق پلك بزند.

كشيد.  هايش به سمت سقف دوده گرفته زبانه مي شده بود و شعله زمين حفرخاكي  كف مياندر  يبزرگ آتشچاله 
 انندآن م درونهاي سفيد عظيمي كه در  به همراه ريشه .ساخته شده بود برابري از سنگ و خاك نسبتبه ديوارها 

ها پديدار شدند؛  از ميان ريشه جمعيتكرد  طور كه آريا نگاه مي حركت پيچيده بودند. همان ي بي پريده رنگهزاران مار 
بيرون به هايي به سياهي قير قدم  داالني  از دهانه .ازندآمدند تا نگاهي به زندانيان بياند بيرون ميها  از سايه ،آرام
ها به شكل  شدند. جايي در آن سوي آتش، ريشه ديوارهاي اطرافش ظاهر مي  گذاشتند، از ميان تمام درز و شكاف مي

 پيچيدگيدرهم تقريباً در ميان  كه شد. آنجا مردي نشسته بود درآمده بودند كه به سوراخي در زمين منتهي مي هنوعي پل
  بود. گم شدههاي درخت رودبند  ريشه
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  »اينجا كجاست؟«را برداشت. او پرسيد:  جندري كيسهلم 

  ». پناهگاهي كه توش گرگا و شيرا پرسه نميزنن.محرمانهيه جاي قديمي، عميق و «

وقتي بازوي آن مرد را از  ،. پوست آريا مور مور شد. خوابي را كه ديده بود به ياد آورد، و مزه خوننه گرگا و نه شيرا
  دريد. اش مي شانه

 پايانشود و كجا  شد گفت از كجا شروع مي به سختي مي بزرگتر بود، هم كه آتش بزرگ بود، غار از آن اندازه هر
همه آنها  .هاي كوچكي را ديد داشت، يا شايد دو مايل. آريا مردان و زنان و بچه عمقيابد. دهانه تونل شايد دو پا  مي
  كردند. طانه به او نگاه ميمحتا

جايي  .او به سمت آتش اشاره كرد» مردني. حاال جواباتو ميگيري.الغرجادوگر اينجاست، سنجاب «سبز گفت:  ريش
 هاي زرهي قديمي را روي پارهدر حال صحبت با مردي قد بلند و الغراندام كه تكه  و رشته ايستاده بود كه تام هفت
صاف و  يبا صورتو ، آريا راهب سرخ را چاق اون نميتونه توروس اهل مير باشهده بود. اش پوشي رنگ ژنده خرقه صورتي

 اين مرد صورتي پژمرده و سري با موهاي درهم خاكستري داشت. تام چيزي گفتآورد.  سر طاس درخشانش به ياد مي
يد. درست در آن زمان شكارچي خواهد به سمتش بيا مياو و آريا تصور كرد كه  ،كه او را مجبور كرد به آريا نگاه كند

 فراموش شدند. جندريظاهر شد و آريا و كشيد  كه داشت زندانيش را به سمت نور ميديوانه 

اي بود. سرش در حال طاس شدن بود و  اي وصله شده شد شكارچي مردي چهارشانه و پوشيده در چرم قهوه آشكار
سبز در مقابل قفس  كرد وقتي لم و ريش آريا تصور مي سنگي جو داشت. در سپت ستيزهظاهري اي كوچك و  چانه
هاي   شوند. سگ مطالبه كنند، احتماالً تكه پاره مي لرد صاعقهها با شكارچي رو به رو شدند تا زندانيش را براي  كالغ

ي آنها را آرام ساييدند. اما تام هفتايي با آهنگ مي شان را به همكشيدند و دندان شكاري آنها را دوره كرده بودند، بو مي
در پنجره كه بندي پر از استخوان و گوشت چرب گوسفند از ميدان گذشته بود. لم به آنگوي  كرده بود. تنزي با پيش

اما  .ليس خطاب كرده بود آنها را كاسه  . شكارچي ديوانه همهه بوداشاره كرد ،آماده ايستاده بود با كمانِ فاحشه خانه
 ا براي قضاوت به نزد لرد بريك ببرد.ش رغنيمتباالخره قبول كرد تا 
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اي روي سرش كشيده  طنابي دور گردنش انداخته و كيسه وبودند آنها مچ دستان او را با طناب كنفي بسته با اينكه 

اگر او  –توانست از آن طرف غار آن را احساس كند. توروس بودند، اما در همان وضعيت هم مرد خطرناكي بود. آريا مي

  »چطور گرفتيش؟«كنار آتش به زنداني و زندانبان رسيد. راهب پرسيد:  در –توروس بود

  »رت ميزد.زير يه درخت بيد چداشت ها ردشو گرفتن. شايد باورتون نشه، اون مست  سگ«

به تاالر محقر ما «توروس به سمت زنداني برگشت و سرپوش او را برداشت. » همنوعاش بهش خيانت كردن.«
هاي رقصان صورت سوخته  شعله» وهي دربار رابرت نيست، اما دربارياي بهتري داره.خوش اومدي، سگ. به باشك

تر از زماني بود كه در نور  به همين دليل او حتي ترسناك ند.رنگ نقاشي كرده بود هايي نارنجي سندور كلگين را با سايه
خشك شده پايين ريخت. تازي هاي خون  شد. وقتي طنابي كه مچ دستانش را بسته بود كشيد، پوسته روز ديده مي

  »من تو رو ميشناسم.«لبانش را به هم فشرد. به توروس گفت: 

پا  اگرچه من سه بار با اون تو رو كله .تو شمشير مشتعل منو نفرين كردي .1ميشناختي. تو مسابقه جنگ تن به تن«
  »كردم.

  »توروس اهل مير. قبالً سرت رو ميتراشيدي«

من تيغ اصالحم رو تو جنگل گم  به عالوه،اما در حقيقت قلب من مغرور بود.  .باشه تا نشون دهنده قلبي متواضع«
اما در واقع بيشتر. يه سال زندگي تو طبيعت  .بودمقبالً كمتر از چيزي شدم كه «راهب با دست به شكمش زد. » كردم.

كنه. ممكنه اينطوري دوباره   كنم كه پوستم رو تنگ گوشت تن يه مردو آب ميكنه. ايكاش ميتونستم يه خياط پيدا
  »بارونم كنن. جوون به نظر برسم و دختراي خوشگل بوسه

  »فقط دختراي كور، راهب.«

                                           

جنگند تا در نهايت يك نفر در ميدان باقي  شود و در آن همه افراد پياده و تن به تن با هم مي اي در مسابقات كه معموالً پس از دوئل با نيزه برگزار مي مبارزه -  1
  بماند. 



 

  617 

 

  آريا شمشيرهايورش    و چهارمفصل سي 

همينطوره. به هر حال من اون راهب قالبي «كدام به بلندي خنده توروس نبود.  اما صداي هيچ .ياغيان قهقهه زدند
هاي زيادي كه يه مدت طوالني خواب بودن، حاال  شده، قدرتكه تو ميشناختي نيستم. ارباب روشنايي تو قلب من بيدار 

  »ها ديدم. دارن بيدار ميشن و نيروهايي تو دنيا در حركتن. من اونا رو تو شعله

  و به بقيه در اطراف خود نگاه كرد.» هات شعلهاون گور پدر تو و «تأثير قرار نگرفته بود.  تازي تحت

  »بي داري.به عنوان يه مرد مقدس رفقاي عجيب غري«

  »اينا برادرامن.«توروس به سادگي گفت: 

ستقيم به اندازه كافي بلند بود تا بتوانند مسبز تنها كساني بودند كه قدشان  لم ردا ليمويي جلو آمد. در آنجا او و ريش
  »ت باش، سگ. زندگيت تو دستاي ماست.اكردن قو قمواظب و. «نگاه كنند چشمان تازي در

  »ه كثافت رو از انگشتاتون پاك كنيد. چند وقته تو اين سوراخ قايم شدين؟پس بهتر«تازي خنديد: 

بپرس كه ما قايم شديم يا نه، تازي. از برادرت بپرس. از  1از بز«آنگوي كماندار از كنايه او به بزدلي عصباني شد. 
  »ارباب زالوها بپرس. ما از همه اونا تلفات گرفتيم

  » چرون هستين تا سرباز. ر شبيه خوكشما چن نفر؟ منو نخندون. شما بيشت«

چرون بوديم و بعضياي ديگه هم دباغ يا خواننده يا  بعضي از ماها خوك«شناخت گفت:  مرد كوتاه قدي كه آريا نمي
  »بنا. اما اين مال قبل از شروع جنگ بود.

و  1، مردان مالري3هوِنو مردان بلك  2وقتي از قدمگاه پادشاه بيرون مياومديم، ما مردان وينترفل و مردان دري«
» فقط و فقط هدفمون ما رو به هم گره زده. .بوديم. ما شواليه، مالزم و سرباز بوديم، لردها و مردم عادي 2مردان ويلد

                                           

  .منظور وارگو هوت است -1
2- Darry  
3- Blackhaven  
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 3روي ديوار نشسته بود. راه مسيرِ هاي درخت رودبند در نيمه اين صدا متعلق به مردي بود كه در ميان كالف ريشه
از  به سمت كف تاالرداشت گوينده » ازم شدن تا عدالت پادشاه رو در مورد برادرت اجرا كنن.صدو بيست نفر از ما ع«

او مترسكي از » دار. و بيست مرد شجاع و صادق، به رهبري يه دلقك با رداي ستاره صد. «آمد پايين ميها  كالف پله
به تن از صدها جنگ  اثراتيآهني با اي  سينه سپركه ردايي كهنه و سياهرنگ با طرحي از ستاره و يك انسان بود 

مو باالي گوش چپش، جايي كه  را پوشانده بود، به جز يك نقطه بي شقرمز و طاليي بيشتر صورت . موهاي انبوهداشت
 اما بقيه شمشيرهايي كه از دستاي اونا افتاده بود .بيشتر از هشتاد نفر از گروهمون حاال مردن«سرش شكافته شده بود. 

ها كنار كشيدند تا به او اجازه عبور دهند. آريا ديد كه  يكي از چشمانش از بين  وقتي به زمين رسيد، ياغي» برداشتن. رو
با «و او يك حلقه سياه دور گردنش داشت:  .خراشيده و چروك شده بود ،. گوشت بر جاي مانده دور سوراخاسترفته 

  » به خاطر رابرت و به خاطر مملكت. .يديمكمك اونا، تا جايي كه بتونيم به مبارزه ادامه م

  »رابرت؟«گفت:  يناباور از سر سندور كلگين با فرياد گوشخراش 

روي تخت آهنين نشسته  ،اما وقتي به ما فرمان داد رو فرستاد. ند استارك ما«گفت:  4سر   به جك خوش شانسِ ديگ
  »بوديم.مردان رابرت  .وقت واقعاً مردان اون نبوديم بود. پس ما هيچ

  »ياب بشيد؟ تا به محضرش شرف ؟هاست. واسه همينم شما حاال زيرِ زمين هستين رابرت االن پادشاه كرم«

بود، مونگرچه پرچم سلطنتي رو كه همراه .اما ما هنوز مرداي پادشاهيم ،پادشاه مرده«شواليه اعتراف كرد:  مترسك 
رابرت «اش را لمس كرد.  با مشت زره سينه» ه ما حمله كردن.گم شد. همون موقع كه قصاباي برادرت ب 5تو مامرز فورد

  »دفاع ميكنيم. 1كشته شده. اما قلمروش باقي مونده و ما ازش

                                                                                                                                   

1- Mallery  
2- Wylde  
اما چون همه آنها درون زمين هستند، پس   كنم اگه متوجه منظور اين جمله نشده باشين. اين ايراد ترجمه ماست. اين سوراخ درون زمين تعبيه شده، درك مي -  3

  (استارك) يافته است. ها از كف آنجا تا روي ديوار كه محل سوراخ بوده امتداد مي اين سوراخ نسبت به آنها روي ديوار قرارداشته و پله
4- pothelmed  
5  - Mummer’s Ford  
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  »ات؟ ريون؟ يا فاحشهاازش؟ منظورت مادرته، دند«تازي با خشم گفت: 

ل هم آنقدر كور نبود ريون خوش قيافه بود. دوست سانسا، جين عاشق او شده بود. حتي جين پوابريك دندريون؟ ادند
كه اين مرد را زيبا بداند. با اين حال وقتي آريا دوباره به او نگاه كرد، آن عالمت را ديد. باقي مانده صاعقه دوشاخه 

  .را اش رنگ روي لعاب ترك خورده زره سينه بنفش

دارن؟ رابرت اينطور نه، اينا مملكت شما رو ساختن. سنگا دفاع الزم وسنگ و درخت و رودخ«گفت:  تازي داشت مي
و تو هم همينطور...  .برد فكر نميكرد. اگه اون نميتونست چيزي رو بكُنه، يا باهاش بجنگه يا بنوشه، حوصلشو سر مي

  »رو ميگم. "ياران شجاع"شما 

رو به اون اسم صدا بزن سگ، بعدش زبونت رو  دوباره ما«توخالي را فراگرفت. لم شمشير بلندش را كشيد.  خشم تپه 
  »قورت ميدي.

اينم يه مرد شجاع، براي يه زنداني دست بسته شمشير ميكشه. بازم كن، «تازي با تحقير نگاهي به شمشير انداخت. 
تو چطور؟ «به شكارچي ديوانه در پشت سرش نگاهي انداخت. » چرا اين كارو نميكني؟ اونوقت ميفهميم چقدر شجاعي.

  »شتي؟يا اينكه همه جرأتت رو تو لونه سگات جا گذا

  »اين كارو بكنم. ممكنهنه، اما بايد تو رو تو قفس كالغا ول ميكردم. هنوزم «كشيد.  ييشكارچي چاقو

  تازي به او نگاه كرد و خنديد.

به خدامون، و  .كه به مملكت سوگند وفاداري خورديم يما اينجا باهم برادريم. برادران مقدس«توروس اهل مير گفت: 
  »به همديگه.

                                                                                                                                   

  در اكثر موارد وطن و ميهن در زبان انگليسي با ضمير مؤنث خطاب ميشه. اينجا هم دنداريون از ضمير مؤنث استفاده كرده است. - 1 
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  »2هاي تپه توخالي شواليه«اي به تارش زد.  تام هفت رشته زخمه.» 1شانن برادران بي«

ترين گروه  دنداريون يه شواليه است، اما بقيه شما افتضاح« ن اين كلمه را با نيشخندي بيان كرد.يكلگ» شواليه؟«
  .»مردايي كه من ميرينم از شماها بهترناي هستين كه تا حاال ديدم.  خورده ياغي و مرداي شكست

هر مردي كه در  شواليه كنه. وهم اي رو  ميتونه كس ديگه  هر شواليه«گفت:  ،آن مترسك كه بريك دنداريون بود
  »ايم. مقابلت ميبيني يه شمشير روي شونش احساس كرده. ما ياران فراموش شده

ا اگه منظورتون رو فراموش ميكنم. امها بذاريد برم دنبال كار خودم و منم شما«ن با صداي گوشخراشي گفت: يكلگ
پس زندگيم رو هم بگيريد و  .و طالهامو همينطور اسب .كشتن منه، پس انجامش بدين. شما شمشير منو گرفتين

  »هاي رياكارانه معاف كنيد. تمومش كنيد... اما منو از اين ناله

  »خيلي زود ميميري، سگ. اما اين كار قتل نيست، فقط عدالته.«توروس قول داد: 

آره، اين عاقبت، بهتر از اون چيزيه كه امثال شماها بخاطر كارايي كه كردن اليقش هستن. «گفت:  شكارچي ديوانه
هايي كه هنوز شير  و مامرز فورد به دختراي شيش هفت ساله تجاوز شد و بچه 3رزنيد. تو شرِ شما خودتونو شير صدا مي

 »حمانه نميكشه.ر نقدر بييميخوردن جلوي چشم مادراشون تيكه پاره شدن. هيچ شيري ا

  »هاي مردت رو پاي يكي ديگه بزار. من نه تو شرر بودم، نه تو مامرز فورد. بچه«تازي گفت: 

هاي مرده پا گرفته؟ من اونارو ديدم كه شاهزاده ايگان و  ن از بچهيانكار ميكني كه خاندان كلگ«توروس پاسخ داد: 
شان خانوادگي شما به جاي اون سگاي زشت، دوتا رو پاي تخت آهنين گذاشتن. حقش اينه كه ن 1شاهدخت رينيس

  »آلود داشته باشه. نوزاد خون

                                           

1- brotherhood without banners–  نشان برادران بي«است كه براي زيبايي بيشتر به » پرچم برادران بي«يا » انجمن برداري بدون پرچم«معناي دقيق آن «
  تغيير داده شده. (استارك)

2- hollow hill– ي تام هردو اين البته ممكنه معنايي دوگانه داشته باشه. هم به معني تپه توخالي و هم به معني تپه مقدس. ممكن هم هست كه منظور واقع
  معناني باشه

3  - sherrer  
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  »ن به دنيا اومدن جرمه؟يبرادرم گرفتي؟ كلگ عوضتو منو «دهان تازي كج شد. 

  »جنايت جرمه.«

  »كيو كشتم؟«

  .» 3و سر گالدن ويل2لرد لوتار ماري«هاروين گفت: 

  .» 5سو لناك 4برادراي من ليستر«جك خوش شانس گفت: 

  »پسر آسيابان.  7و ماج 6گودمن بك«ها فرياد زد:  پيرزني از ميان سايه

  » داشتني بود. كه خيلي دوست 8بيوه مريمن«سبز اضافه كرد:  ريش

 .»9اسالجي پاند تو ها سپتوناون «

 » 13ن ميلودا و موس 12فيلد استون تواي  . هر مرد، زن و بچه11. مالزمش لوكاس روت10سر آندره چارلتون«

 »ندكه خيلي ثروتمند بود 14لرد و ليدي ددينگ«

                                                                                                                                   

1- Princess Rhaenys  
2- Princess Rhaenys  
3- Ser Gladden Wylde  
4- Lister  
5- Lennocks  
6- Goodman Beck   
7- Mudge  
8- Merriman  
9- Sludgy Pond  

10- Andrey Charlton  
11- Lucas Roote  
12- FieldStone  
13- Mousedown Mill  
14- Deddings  
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. 2، مت كوچولو و خواهرش راندا، آنويل رين1بو آلين از وينترفل، جاس كوئيك«رشته به شمردن ادامه داد:  تام هفت
 8يكورِ چاقوتيزكن. مير . ويل7ِ، و پيت از بيشه شرمر6، پيت پير5وود ، پيت از لنس4. سر دادلي. پيت از موري3سر اورموند

. 11هارسلي .10. سر ريمون دري، لرد دري، لرد دري جوان. حرومزاده براكن. فلچر ويل9كاي نانوادار. ميري فاحشه. بِ خانه
  »دار.... نوالي خانه

  »كي بودن؟اينا معنين.  سما واسه من بيو صدا ميكني. اين ا داري سر«صورت تازي غرق خشم بود: » .كافيه«

هاي لنيستري  كسايي كه با نيزه .پير و جوون. مردم خوب و بد .هايي بزرگ و كوچيك انسان .انسان«لرد بريك گفت: 
  »مردن. يا شكماشون با شمشيراي لنيستري دريده شده.

  » شمشير من تو شكم اونا نبوده. هر مردي همچين حرفي بزنه يه دروغگوي لعنتيه.«

  »تو به لنيسترهاي كسترلي راك خدمت ميكني«توروس گفت: 

يه زماني. من و چند هزار نفر ديگه. هركدوم از ما براي جرم ديگران محكوميم؟ به هر حال «رياد زد: كلگين ف
  »ها هم آدم بكشيد. شايد مثل شواليه .ها دروغ ميگين شما مثل شواليهچون شما شواليه باشيد.  احتماالً

اما دنداريون دستش را به عالمت سكوت باال برد:  .شانس شروع به فرياد زدن بر سر او كردند لم و جك خوش
  » منظورتو بگو كلگين.«

                                           

1- Joth Quickbow–Quickbow اندازي سرعت بااليي داشته است. شده كه در تير سريع. احتماالً به كسي اطالق مي به معني كمان  
2- Anvil Ryn  
3- Ormond  
4- Pate of Mory  
5- Pate of Lancewood  
6- Old Pate  
7- Shermer  
8- Maerie  
9- Becca the Baker  

10- Fletcher Will  
11- Harsley  
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يه اسب. باقيش، يعني سوگندها و روغن مقدس و هديه دوشيزه، همشون يه روبان ابريشم دور  وشواليه يه شمشيره «
 و .، گور باباي روباناتونرو ميكشه. خب شمشيرن. شايد شمشير با روباني كه از اون آويزونه زيباتر باشه، اما بازم تويه 

من راجع به چيزي كه هستم دروغ نميگم. پس  .كونتون فرو كنيد. منم عين شمام. تنها فرقش اينه يشمشيراتونو تو
منو بكشين، اما بهم نگين قاتل. نه تا وقتي اونجا وايسادين و به همديگه ميگين گوهتون بوي گند نميده. ميشنوين چي 

  » ميگم؟

تو يه قاتلي! تو مايكارو « متوجه نشد. او جيغ كشيد: به هيچ وجهكه او  گذشتسبز  از كنار ريش آريا آنقدر سريع
  » نگو كه اين كارو نكردي. تو اونو كشتي. .كشتي

  »و اين مايكا كي بود، پسر؟«تازي بدون هيچ نشاني از شناخت به او خيره شد: 

تو اونو كشتي. جوري گفت تو تقريباً اونو از وسط نصف من پسر نيستم! اما مايكا بود. اون پسر يه قصاب بود و «
ها و  ها و بچه زن .كنند توانست حس كند كه آنها به او نگاه مي حاال آريا مي» وقت شمشير نداشت. اون هيچ .كردي

  »حاال اين كيه؟«ناميدند. يكي پرسيد:  مي "ي توخالي هاي تپه شواليه"مرداني كه خودشان را 

. بچه لوس و نُنُري كه شمشير خوشگل جاف رو تو رودخونه هبه حق هفت جهنم! خواهر كوچيك«تازي پاسخ داد: 
  »تو نميدوني كه مردي؟«خنديد: پارس كردن سگ با صداي بلندي شبيه » انداخت.

  »نه تو مردي.«آريا جوابش را داد: 

رو يه قاتل خوند. انكار  اين دختر تو: «هاروين بازوي آريا را گرفت تا او را عقب بكشد. در همان زمان لرد بريك گفت
  » ميكني كه اين پسر قصاب، مايكا رو كشتي؟

خورده جافري بودم. پسر قصاب به يه شاهزاده اصيل حمله  من محافظ قسم«هيكل شانه باال انداخت:  مرد درشت
  »كرد.
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رو توي رودخونه  "شير پنجه" من بودم. من جافري رو زدم و«خورد.  آريا در دستان هاروين پيچ و تاب مي» دروغه«
  »من بهش گفتم فرار كنه.. انداختم. مايكا فقط فرار كرد

  » تو ديدي پسره به شاهزاده جافري حمله كنه؟«لرد بريك دنداريون از تازي پرسيد: 

كلگين دستانش را به سمت آريا دراز كرد: » از دهن شاهزاده شنيدم. من در حدي نيستم كه از ايشون سوال كنم.«
  »خواهر خود اينم وقتي جلوي رابرت عزيز شما وايساد، همون داستانو گفت.«

قضيه طوري كه اون «آريا در حالي كه دوباره به شدت از دست خواهرش عصباني بود، گفت: » سانسا يه دروغگوئه.«
حالي كه آريا از خشم در  .كردند لرد بريك را به كناري كشيد. دو مرد به آرامي زمزمه مي ،توروس» نبود. نه نبود. گفت

  بايد اونو بكشند. من دعا كردم كه اون بميره. صدها و صدها بار.در جوش و خروش بود. 

تو متهم به قتلي، اما هيچ كس اينجا درستي و نادرستي اين اتهام رو «بريك دنداريون به سمت تازي برگشت: 
بنابراين در حد ما نيست كه در مورد تو قضاوت كنيم. حاال فقط ارباب روشنايي ميتونه اين كارو انجام بده. من  .نميدونه

  »تو رو به قضاوت از طريق مبارزه محكوم ميكنم.

  »تو يه احمقي، يا يه ديوونه؟«هايش اعتماد نداشت.  انگار كه به گوش .تازي با بدگماني اخم كرد

  »اونوقت آزادي كه بري. .گناهي خودتو با شمشير ثابت كن عادلم. بي هيچ كدوم. من يه لرد«

. تازي با شمشير نه اونا نميتونن، اون خالص ميشه  »نه!«آريا قبل از اينكه هاروين دهانش را بپوشاند فرياد زد: 
  ميخنده. اون بهشوندانستند. فكر كرد،  همه اين را مي .مرگبار بود

لبالب از اي كه  خنده .يافت اي گوشخراش و طوالني كه روي ديوارهاي غار انعكاس مي خنده .و او همين كار را كرد
مرد شجاعي كه رداي شاشي رنگ پوشيده؟ نه؟ تو «به لم ردا ليمويي نگاه كرد: » خب كي قراره جلو بياد؟. «تحقير بود

به اندازه كافي گنده هستي، تو «سبز را ديد.  ريش» منم امتحان كن. .چطور شكارچي؟ تو قبالً به سگا لگد زدي
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ياال، كي «دوباره خنديد.» . يا منظورت اينه كه دختر كوچولو رو مجبور كني خودش با من بجنگه؟جلو بيا ي.تايروش
  »ميخواد بميره؟

  »تو با من روبرو ميشي.«لرد بريك دنداريون گفت: 

هايي  . شكارچي ديوانه طناباون نميتونه كشته بشه ،با اميد فراوان با خود انديشيد .ها را به ياد آورد آريا تمام داستان
  را ماليد. زخميش  تازي مچ دستان» و زره ميخوام. من شمشير«را كه دستان سندور كلگين را به هم بسته بود بريد. 

  »ت باشه. گناهيت بايد زره شمشيرت روخواهي داشت، اما بي«لرد بريك اعالم كرد: 

  »سينه تو، اينجوريه؟ سپرگناهي من در مقابل  بي«دهان كلگين كج شد. 

  »ند كمك كن زرهم رو در بيارم«

اما اين ند فقط يك پسربچه بود. يك مالزم با  .وقتي كه لرد بريك اسم پدرش را گفت، موهاي بدن آريا سيخ شد
فوالد كهنه و  نگه دارنده هاي اال دويد تا گرهها ب موهاي روشن كه بيش از ده يا دوازده سال سن نداشت. سريع از پله

بر اثر گذشت زمان و عرق پوسيده شده بود و بعد از  آستر پشمي زيرين آنباز كند.  1"بانلرد مرز"ديده را از بدن  ضربه
 »مادر رحم كن«نفسش را بلعيد.  جندريباز شدن فوالد، روي زمين افتاد. 

بيرون زده بود. يك زخم گرد چروكيده باالي نوك سينه چپش قرار داشت  كامالًهاي لرد بريك از زير پوستش  دنده
نيزه از تو بدنش رد شده. و وقتي برگشت تا شمشير و سپر بخواهد، آريا يك زخم به همان شكل را در پشت او ديد. 

  ه مايكا ترسيده بود.اي ك به اندازه .خواست كه قبل از اينكه بميرد، بترسد آريا مي ترسيده؟تازي هم آن را ديده بود. 

                                           

شود. در حال حاضر خاندان دنداريون صاحب اين  اين لقب افتخاريست كه تنها به يكي لردهاي استورمزلند كه در نزديكي مرز دورن ساكن هستند، داده مي -  1
  لقب هستند.  
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بنابراين  .ند يك باالپوش بلند سياه و كمربند شمشير لرد بريك را برايش آورد. باالپوش مناسب پوشيدن روي زره بود
رنگ خاندانش واضح و نمايان بود. شمشيرش را از غالف  اما روي آن صاعقه دو شاخه بنفش .نمود به تنش گشاد مي

  زمش بازگرداند.بيرون كشيد و كمربندش را به مال

داره؟ مبادا  فكر كني كه راهتو از اينجا با  تفايه سگ شر«توروس كمربند شمشير تازي را آورد. راهب پرسيد: 
»  نو با پر بپوشونيد. از خيانت او اي با اولين نشونه ،، كايل1شمشير باز كني، يا يه بچه رو گروگان بگيري... آنگوي، دنت

  توروس كمربند را به كلگين داد. ،گذاشتند  ا را در كمانفقط وقتي كه سه كماندار تيره

بلوطش را به او داد. سراسر سپر چوب تازي شمشير را كشيد و غالف را به كناري انداخت. شكارچي ديوانه سپر 
بود.  نقش بستهآن روي . سه سگ سياه خاندان كلگين ندشده بود آويزي رنگهاي آهني داشت كه به رنگ زرد  ميخ گل
هاي  هم سپر لرد بريك را به دستش داد. سپر آنقدر ضربه خورده و صدمه ديده بود كه صاعقه بنفش و ستاره پسر ند

  پراكنده روي آن تقريباً محو شده بود.

به سمت آتش » اول دعا ميكنيم.«خواست به سمت حريفش قدم بردارد، توروس مانعش شد.  اما وقتي تازي مي
  »ارباب روشنايي، به ما نگاه كن.«چرخيد و دستانش را بلند كرد: 

  »از ما دفاع كن. ،ارباب روشنايي«نشان صداهايشان را در پاسخ بلند كردند:  در تمام غار برادران بي

  »ارباب روشنايي، در تاريكي از ما دفاع كن«

  »ارباب روشنايي، صورتت را بر ما بتابان.«

، درستي و نادرستي اين مرد را به ما نشان بده. اگر گناهكار است رلورِ .هايت را در ميان ما بر افروز شعله«راهب گفت: 
  » و اگر صادق است به شمشير او قدرت بده. ارباب روشنايي به ما دانايي عطا كن. .او را بكش

  »و پر از وحشت.«هاروين و آنگوي مثل بقيه بلند فرياد زدند: » چون شب تاريك است.«بقيه ادامه دادند: 
                                           

1- Dennet  
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غارم تاريكه. اما من وحشت اينجام. اميدوارم خداي تو مهربون باشه، دنداريون. خيلي زود قراره اين « :تازي گفت
  » باهاش مالقات كني.

لرد بريك بدون لبخند لبه شمشير بلندش را روي كف دست چپش گذاشت و به آرامي پايين كشيد. از بريدگي ايجاد 
  شده خون سياهرنگي پايين دويد و روي فوالد جاري شد.

  .گشتور  و سپس شمشير شعله

  دعايي زمزمه كرد. جندريآريا شنيد كه 

  نگاهي به راهب سرخ انداخت.» تو هفت جهنم بسوزي. تو و توروس با هم.«سگ ناسزا گفت: 

  .»يوقتي كارم با اين تموم بشه، تو نفر بعدي هستي، مير«

هر «زدند، توروس پاسخ داد:  رياد ميهايي را ف سبز و جك خوش شانس تهديدها و نفرين در حالي كه لم و ريش
خود لرد بريك ساكت منتظر ماند. آرام همچون آب ساكن. » اي كه ميگي، بيشتر گناهكاريت رو اثبات ميكنه، سگ كلمه

با اونو بكش، لطفاً، تو بايد اونو بكشي. ور در دست راستش بود. آريا فكر كرد،  سپرش در بازوي چپ و شمشيرش شعله
عصباني حالتي اش زخمي سرخ و  رفته دست تابيد، صورت لرد همچون نقابي از مرگ بود. چشم از ين مينوري كه از پاي

كند. چنان  رسيد دنداريون گرما را حس نمي اما به نظر مي .ور بود داشت. شمشيرش از نوك تا محافظ قبضه شعله
  .استشده  تراشيدهحركت ايستاده بود كه گويي از سنگ  بي

  جوم برد، خيلي سريع حركت كرد.اما وقتي تازي ه

هايي كه سگ از  هاي بلند آتش مثل روبان به رو شود. ردي از جريان ور باال جهيد تا با شمشير سرد رو شمشير شعله
اش را دفع  داد. هنوز اولين ضربه فوالد با فوالد مثل زنگ صدا ميبرخورد آن صحبت كرده بود، به دنبالش روان شدند. 

كلگين ضربه ديگري روانه كرد. اما اين بار سپر لرد بريك در سر راه قرار گرفت و از قدرت ضربه، نكرده بود كه 
از چپ و راست. و دنداريون هر  .آمدند. از باال و پايين ميفرود ع يهاي چوب به پرواز در آمدند. ضربات سخت و سر تراشه
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رد زرد و قرمزي را براي نشان دادن مسير حركتشان به  خوردند و ها دور شمشير پيچ و تاب مي كرد. شعله يك را دفع مي
تر بسوزد. تا اين كه طوري به  كرد و باعث ميشد درخشان ورتر مي گذاشتند. هر حركت لرد بريك آتش را شعله جاي مي
  »اين آتيش وحشيه؟«پرسيد:  جندريرسيد كه انگار لرد صاعقه درون قفسي از آتش قرار گرفته است. آريا از  نظر مي

  »نه. فرق داره، اين...«

آريا حرف او را تمام كرد، در حالي كه تازي قدمي به عقب گذاشت. حاال لرد بريك در حال حمله بود. او » جادوئه؟«...
اي را در باالي  . كلگين ضربه1هايش برگرداند تر را روي پاشنه كرد و مرد گنده هايي از آتش مي هوا را پر از ريسمان
شده سرش را از دست داد. او مقابله به مثل كرد و دنداريون سپر خود را حائل  يك سگ نقاشي سپرش دريافت كرد و

حمله كن! «و » اون مال توئه!«شنيد:  زدند. آريا  نمود و يك ضربه آتشين زد. برادران ياغي به سمت رهبرشان فرياد مي
، چهره در هم رسيدها به صورتش  علهسگ يك ضربه به سرش را دفع كرد. وقتي كه گرماي ش» حمله كن! حمله كن!

  كشيد. ناليد و ناسزا گفت و عقب پريد.

ايستادند. شمشيرها به هم  لرد بريك به او مهلت نداد. قدم به قدم او را تعقيب كرد. بازوانش از حركت باز نمي
ها را  بار سگ دوبار و سهبار و  هاي چرخان يك خوردند. در حالي كه شعله شدند و دوباره به هم مي خوردند و جدا مي مي
آمدند. تازي به سمت راست جابجا شد، اما دنداريون قدمي به پهلو  ها از سپر صاعقه به پرواز در مي بوسيدند، تراشه مي

هاي سرخ خشمگين گودال آتش. كلگين عقب  برداشت و راهش را سد كرد و او را به سمت ديگري راند... به سمت زبانه
اش به او نشان داد كه چه چيزي  . نگاهي سريع از باالي شانهاحساس نمودرما را پشت سرش تا اين كه گ يني كردنش

  چون لرد بريك دوباره حمله كرد. .شد داشت به قيمت سرش تمام مياين و تقريباً  است.در پشت سرش 

لگين را ببيند. سه توانست سفيدي چشم سندور ك كرد، آريا مي دوباره راهش را به جلو باز مي ،وقتي كه او به زحمت
اش شد. دو قدم ديگر به جلو و يكي به عقب.  قدم جلو و دو قدم به عقب. حركتي به سمت چپ كه لرد بريك مانع

كرد. موهاي سياه كم پشت سگ با  ها را دريافت مي جرنگ جرنگ، و سپر بزرگ چوب بلوط يكي پس از ديگري ضربه

                                           

  يعني او را از حالت تهاجمي، به حالت دفاعي برد -  1
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به ، به ياد آورد كه او را مست گرفته بودند. عرق شرابكر كرد، . آريا فچشبيده بوددرخششي از عرق به پيشانيش 
چرخيد  ور لرد بريك مي شد ببيند. در حالي كه شمشير شعله را كه در چشمان او بيدار مي يترس دتوان ميكه  نظرش رسيد
صاعقه تمام فضايي را كه آسا و وحشيانه، لرد  . با يورشي برق، داره ميبازهزد، آريا با وجد و شادي با خود گفت و ضربه مي

آره، داره  آره،تازي به دست آورده بود پس گرفت و يك بار ديگر كلگين را سكندري خوران به لبه گودال آتش راند. 
  پايش ايستاد. پنجه. آريا براي بهتر ديدن روي ميميره

در حالي كه  .حمله كرد او» حرومزاده لعنتي!«، فرياد زد: ليسد را ميهايش  تازي وقتي كه حس كرد آتش پشت ران
 يا .شكند رحمانه خود درهم تر را با نيروي بي چرخاند. سعي كرد كه مرد كوچك شمشير سنگينش را شديدتر و شديدتر مي

دنداريون به چشمانش پريد، و وقتي تازي  دفاعِ در حالِ هاي شمشيرِ و يا بازو را. اما شعله ،را بشكند، يا سپر ششمشير
 زوزهدر هوا  شرو به پايين ي ضربه .پايش لغزيد و روي يك زانو افتاد. لرد بريك سريع نزديك شدخود را كنار كشيد، 

زد،  هاي آتش را پشت سرش بر جاي گذاشت. كلگين در حالي كه از تقالي زياد نفس نفس مي كشيد و ردي از شراره
ل متالشي شدن لرزيد.در حا درست به موقع سپرش را باالي سرش برد و غار از صداي بلند چوب بلوط  

ها روي نقاشي زرد رنگ خُرد  آريا هم بالفاصله متوجه آن شد. شعله» سپرش آتيش گرفته.«زير لب گفت:  جندري
  شده پخش شد و سه سگ سياه را در خود غرق كرد.

فت، به رنكه لرد بريك يك قدم به عقب  زمانياي روي پاهايش ايستاد. تا  سندور كلگين با حمله متقابل متحورانه
خودش بود. با فريادي از در حال سوختن از سپر  ،ديغر تازي نفهميده بود آتشي كه چنين نزديك صورتش مي رسيد نظر
كرد. سپر در هم شكست. يك تكه از  نابوديش را تكميل مي كوبيد و ، وحشيانه روي چوب بلوط شكسته ميانزجارسر 

براي  يش ها ي كه بقيه سپر سرسختانه به ساعدش چسبيده بود. تالشور بود، چرخيد و جدا شد. در حال آن كه هنوز شعله
كارشو «شده بود.  آنكرد. آستينش آتش گرفت و حاال كل بازويش طعمه  ها را بيشتر مي فقط شعله ،آزاد كردن خود

قيه فرياد زد: سر دادند. آريا به همراه ب» گناهكار«سبز لرد بريك را تحريك كرد، و بقيه صداها فرياد  ريش» تموم كن.
  »گناهكار، گناهكار، اونو بكش، گناهكار «
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به نرمي ابريشم تابستاني، لرد بريك نزديك رفت تا كار مرد پيش رويش را يكسره كند. تازي جيغ گوشخراشي  
ه اي ويران كننده را با تمام قدرت فرود آورد. لرد بريك به آساني ضرب كشيد و با دو دست شمشيرش را بلند كرد و ضربه

  را سد كرد...

  »نــــــــــه!«آريا فرياد زد: 

در محل اتصال شانه و درست ور دو تكه شد، و فوالد سرد تازي به سختي به درون بدن لرد بريك  اما شمشير شعله
  اي داغ و سياه بيرون ريخت. اش را شكافت. خون به شكل فواره به گردن فرو رفت و تا استخوان سينه

سپرش را شكافت و با نفرين و ناسزا به   مانده سوخت. باقي ، در حالي كه هنوز داشت ميسندور كلگين عقب كشيد
  رفت را خاموش كند. غلتيد تا آتشي كه در طول بازويش باال مي  كناري پرتاب كرد و در خاك

از آن بيرون  زد. وقتي دهانش باز شد، فقط خون انگار براي دعا خواندن زانو مي .زانوهاي لرد بريك به آرامي خم شد
مكيد. در زير تپه  زمين خونش را مي ريخت. وقتي كه با صورت روي زمين افتاد، شمشير تازي هنوز در بدنش بود. خاك

شد. آريا  ، شنيده نميكرد مي تقالبراي بلند شدن  كهتازي   توخالي هيچ صدايي جز صداي آرام ترق تروق آتش و ناله
اگه خدايان وجود دارن، اي كه براي مرگ تازي كرده بود.  تمام دعاهاي احمقانهبه و  .توانست به مايكا فكر كند فقط مي

  دانست كه تازي گناهكار است. آريا مي پس چرا لرد بريك برنده نشد؟

. دارم ميسوزم. كمكم كنيد. يكي كمكم «سندور كلگين در حالي كه بازويش را نگه داشته بود، زوزه كشان گفت:  لطفاً
  »لطفاً«كرد:  گريه مي او داشت» كنه

  ي كوچيك گريه ميكنه. مثل يه بچهآريا با حيرت به او نگاه كرد. فكر كرد، 

س. لم، جك، به من كمك كنيد تا به لرد بريك برسم. ند، تو هم بهتره رِ، به سوختگياش ب1ِملي«توروس گفت: 
خون فرو كرد.  بهآن را در زمين غرق اش بيرون كشيد و  خورده راهب سرخ شمشير تازي را از بدن لرد شكست» بياي.

                                           

1  - Melly  
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لم دستان بزرگش را زير بازوان دنداريون لغزاند و جك خوش شانس پاهاي او را گرفت. آنها لرد را از كنار گودال آتش 
  ها حمل كردند. به درون تاريكيِ يكي از داالن

  پسر به دنبالشان رفتند. ند توروس و

  »قفس كالغ. يو بندازيمش تو سنگي برگردونيم به سپتمن ميگم اونو «شكارچي ديوانه تف كرد: 

  »آره. اون مايكارو كشت. اون كشتش.«آريا گفت: 

  »عجب سنجاب خشمگيني«سبز زمزمه كرد:  ريش

  »گناه دونسته. لور اونو بيرِ«هاروين آه كشيد: 

  توانست اين اسم را تلفظ كند. آريا حتي نمي» رولور كيه؟«

  »ا ياد داده...ارباب روشنايي. توروس به م«

او سبز را از غالفش بيرون كشيد و قبل از اينكه  داد توروس به آنها چه آموخته است. خنجر ريش آريا اهميت نمي
  .جندريتر از  هميشه خيلي سريعهم تالش كرد او را بگيرد، اما آريا  جندريدور شد.  ،بتواند آريا را بگيرد

كردند تا روي پايش بايستد. منظره بازوي او آريا را بهت زده كرد.  يرشته و چند زن ديگر به تازي كمك م تام هفت
گوشت شكافته و قرمز بود  ،اي صورتي رنگ در جايي كه بند چرمي چسبيده بود وجود داشت، اما باال و پايين آن باريكه

نقدر دلت ميخواد اي«ريخت. وقتي چشمان تازي چشمان آريا را يافت، دهانش كج شد:  و از آرنج تا مچ دستش خون مي
كلگين سعي كرد بايستد، اما همين كه حركت » گرگ. فرو كن. از آتيش تميزتره. من بميرم؟ پس اين كارو بكن دخترِ

كرد، يك تكه از گوشت سوخته از بازويش كنده شد و زانوانش توان خود را از دست دادند. تام او را از بازوي سالمش 
  گرفت و سرپا نگه داشت.
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اما او تازي بود. او سزاوار اين بود كه در آتش جهنم بسوزد. چاقو در دستش سنگين  بازوش و صورتش.د، آريا فكر كر
بهشون بگو. «كرد كه انكار كند.  او را تحريك مي» تو مايكارو كشتي.«تر آن را گرفت. بار ديگر گفت:  شده بود. محكم

  »تو كشتيش. تو كشتيش.

اش كردم و خنديدم.  من اونو با اسب زمين زدم و از وسط دو شقه«تمام صورتش در هم پيچيد. »  آره من كشتمش.«
  »كه سر پدرتو بريدن.وقتي كردم  تماشاشونمن تماشا كردم كه خواهرتو حسابي كتك زدن، 

برو به جهنم «او خنجر را پس نداد. لم مچ دست آريا را گرفت و پيچاند و خنجر را بيرون كشيد. آريا به او لگد زد، اما 
  »!فقط برو به جهنم«خشمگين از نداشتن خنجر، بر سر سندور كلگين جيغ كشيد: » تازي.

  » اون رفته به جهنم.«تر از زمزمه بود گفت:  صدايي كه به سختي قوي

سر آريا ايستاده توروس قرار داشت، پشت   وقتي برگشت، لرد بريك دنداريون در حالي كه دست خونينش روي شانه
  بود.
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  35فصل 
  كتلين

  ويكتاريونمترجم: 
 ليدي مارجري، مسعودويرايش و تنظيم: م.م.استارك، 

  

گرفتند و  از رودخانه قدرت مي ها تالين سرداباي زير زمينيشونو داشته باشن. وزمست يبزار پادشاهاكتلين انديشيد، 
  گشتند. رسيد دوباره به رودخانه باز مي شان به سر مي هنگامي كه زندگي

آبي  ردايقايق چوبي بلند و باريكي خواباندند.  دروناي براق، در  آنها لرد هاستر را پوشيده در زره و جوشن سينه نقره
زرهش هم دو قسمت آبي و قرمز داشت. بر روي تاج پهن شده بود. باالپوش روي  او دارش در زير و قرمز موج

اش  اي و برنزي قرار داشت. بر روي سينه هاي نقره آاليي با فلس كالهخود بزرگي كه در كنارش گذاشته بودند، قزل
هاي  آهني دست يحلقه شده بود. دستكش آن اي گذاشته بودند و انگشتانش بدور قبضه شده آميزي  شمشير چوبي رنگ

و  ،شد دوباره نيرومند به نظر برسد. سپر عظيم آهن و چوب بلوط او در سمت چپ كرد و باعث مي پنهان مي رنجورش را
هاي كاغذ پوستي و سنگ  قايق با توده چوب و خاشاك و تكه بقيهشيپور شكار او در سمت راستش قرار داده شده بود. 
  ورران از دماغه قايق برافراشته بود.آالي خيزان ري براي سنگين كردنش در آب، پر شده بود. پرچم قزل
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قايق تشييع به درون آب، انتخاب شده بودند. راب به عنوان لرد  فرستادنبه پيروي از هفت چهره خدا، هفت نفر براي 
 2نگپايپر... و لوتار فري لَ كليستر و مار، م1وود، ونس مافوق لرد هاستر يكي از آنها بود. به همراهش لرد براكن، بلك

بزرگ ترين  - 3كشيدند، آمده بود. چهل سرباز تحت فرمان والدر ريورز كه از دوقلوها با پاسخي كه آنها انتظارش را مي
انگيز در  عبوس، با موهاي خاكستري و شهرتي هراس يكردند. والدر ريورز مرد او را همراهي مي -حرامزاده لرد والدر

گذشت لرد هاستر بود، ادمور را به شدت خشمگين كرده بود. او فرياد . ورودشان كه چند ساعت پس از دربود آوري جنگ
مزاده رو براي بحث با ما فرستاده. به من واش كرد. يه چالق و يه حرا والدر فري رو بايد پوست كند و چهار تيكه«ميزد: 

  »نگين كه هيچ توهيني توش نميبينيد.

هاشو با دقت انتخاب ميكنه. كار پستي كرده، يه انتقام  هيچ شكي نيست كه لرد والدر فرستاده«كتلين پاسخ داد: 
خلق، حسود و  كوچولو. ولي حواست باشه با كي داري معامله ميكني. پدر به اون ميگفت لرد فري متاخر، اين مرد كج

  »باالتر از همه مغروره.

 .آمد گفت ها خوش فريخوشبختانه پسرش رفتار بهتري نسبت به برادرش نشان داد. راب با مهرباني و تواضع به 
خواست كنار بايستد تا افتخار كمك در  4ها تعيين كرد و مؤدبانه از سر دزموند گرل محلي در سرباز خانه ،براي محافظين

با . به دست آوردهاز سنش  جلوتر عميقي روپسرم درايت راهي كردن لرد هاستر به آخرين سفرش نصيب لوتار شود. 
شد و  دار ريورران محسوب مي پادشاه شمال، لرد گذرگاه همچنان قدرتمندترين پرچم وجود پشت كردن خاندان فري به

 لوتار به نيابت از او در اينجا حاضر شده بود.

                                           

1  - Vance  
2- Lame Lothar Frey  
3- Walder Rivers  
4- Desmond Grell  
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 رودخانهبه داخل آب رفتند و لرد هاستر را به  1هاي آبي در حالي كه دروازه ورودي باال بود، هفت نفر با استفاده از پله
كشيد.  بود، همزمان با هل دادن قايق به درون جريان آب، به سختي نفس مي عليللوتار فري كه مردي چاق و  سپردند.

  وود براي قراردادن دماغه قايق در مسيرش تا سينه در آب فرو رفته بودند. جيسون مليستر و تايتوس بلك

تظر مانده و نگاه كرده بود. در زير پايش كرد، مثل دفعات زيادي كه پيش از اين من كتلين از باالي بارو نگاه مي
رفت و جريان آبي و سفيدش  عريض فرو مي 3وحشي و خروشان مانند يك نيزه در پهلوي ردفورك ،2استون تامبل

آب معلق بود. باريك سطح كرد. مه صبحگاهي روي  اي رودخانه بزرگتر را متالطم مي سيالب گل آلود قرمز و قهوه
  رنگ چون يك خاطره. بي چون تار عنكبوت و محو و

  ظرش ميموندم.تبرن و ريكان منتظرش ميمونن. همونطور كه من يه زماني منكتلين با ناراحتي انديشيد، 

استون سرعت  به بيرون لغزيد و با گرفتار شدن در جريان تند تامبل "دروازه آب"قايق باريك از زير طاق سنگي قرمز 
هاي بلند محافظ قلعه بيرون  گرفت و به درون غوغاي محل تالقي دو رود رانده شد. به محض اينكه قايق از زير ديوار

ان هدايت قايق آمد، بادبان چهارگوشش پر از باد شد و كتلين درخشش نور خورشيد بر روي كالهخود پدرش را ديد. سك
  رفت. به سمت طلوع خورشيد مي مسير رودخانهگرفته بود و او به آرامي از ميان قرار لرد هاستر تالي در جهت درست 

 ءكشيد تا به اين ارتقا در واقع لرد ادمور، چقدر طول مي -4در كنار او برادرش ادمور» حاال« عمويش فرياد زد:
كمان گذاشت. مالزمش آتشي را در نوك آن نگه داشت. ادمور منتظر ماند تا يك تير را در چله  -اش عادت كند؟ درجه

 ترامپرا تا كنار گوش كشيد و رهايش كرد. با صداي  آن سپس كمان بزرگ را بلند كرد، زه .ور شود نوك تير شعله
د هاستر با صداي هيس عميقي تير به پرواز در آمد. كتلين پروازش را با چشم و قلبش دنبال كرد تا تير در پشت قايق لر

  نرمي در آب فرو رفت.
                                           

1- Water Stair  - ها از درون آب رودخانه آغاز شده و تا محوطه اصلي قلعه امتداد  با توجه به موقعيت قلعه ريورران كه در ميان آب محصور شده، اين پله
  يابد. مي
2- Tumblestone– به معني سنگ غلتان. يا غلتاننده سنگ. نام يكي از سه رودخانه اصلي تشكيل دهنده ترايدنت  
3- Red Fork– به معني شاخه قرمز. نام يكي از سه رودخانه اصلي تشكيل دهنده ترايدنت  
4- Edmure– دميورهايي متوجه شدم كه تلفظ درست اين اسم  من بعد از بررسيحسب احترام به روش گذشته از همون ادمور استفاده . اما بر ادموراست، نه  ا
  كنيم. (استارك) مي
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ي  زده ي روغن آتش پارچه» باد. دوباره« كشيد، گفت: ادمور زير لب ناسزا گفت. در حالي كه دومين تير را بيرون مي
 بيش از حد .ادمور كمان را باال آورد، كشيد و رها كرد. تير پرواز بلندي كرد .ها زبانه كشيدند شعله .نوك تير را بوسيد

خاموش شد. حرارتي سرخ به رنگ  فوريچشمكي  ش باتر از قايق در رودخانه ناپديد شد و آتش چند يارد آنطرف ، وبلند
و سومين تير را از تيردان برداشت. كتلين با خود » يه بار ديگه«هايش از گردن ادمور باال خزيد. او دستور داد:  ريش

  اونم مثل زه كمانش تحت فشاره.انديشيد، 

  »به من اجازه بدين سرورم«بود، پيشنهاد داد:  متوجه آن شدهسر بريندن هم  حتماً

اجازه داد تير را آتش بزنند، به سرعت كمان را باال آورد، نفس عميقي » من ميتونم انجامش بدم.«ادمور اصرار كرد: 
م كم به بدنه چوبي تير رسيد مردد است، در حالي كه آتش ك را كشيد. براي مدتي طوالني به نظر مي كمانگرفت و 

رسيد. و سرانجام رها كرد. تير به سرعت باال و باالتر رفت و نهايتاً دوباره به پايين قوس برداشت و سقوط كرد... و  مي
  درست از كنار بادبان مواج قايق گذشت.

ولي به هرحال خطا رفت. برادرش نفرين كرد:  ،نه بيشتر از يك كف دست تير از فاصله خيلي نزديك به خطا رفت.
ادمور كمان را  بي هيچ حرفيشد.  رودخانه كشيده مي مهقايق تقريباً خارج از برد تير بود و در ميان » !آدرها بگيرنش«

  در دست عمويش فشرد.

سپس رها كرد، او تيري را در كمان گذاشت، آن را ثابت نگاه داشت تا آتش بگيرد، و » الساعه«سر بريندن گفت: 
 ثيها را در ميان آسمان ديد. مثل تير آتش گرفته... ولي همزمان با صعود، او رد شعله باشد كهقبل از اينكه كتلين مطمئن 

. قايق در مه ناپديد شده بود. تير آتشينِ در حال سقوط هم براي يك لحظه ناپديد شد. سپس رنگ كمبه رنگ نارنجي 
ها آتش گرفته بودند و مه به رنگ صورتي و نارنجي  تن شكوفه سرخ را ديدند. بادباندر يك چشم بر هم زدن آنها شكف

  ديد. ،به وضوح شبح قايق را كه محصور در حلقه آتش فروزان بود اي درخشيد. كتلين براي لحظه مي

  مراقبم باش كت كوچولو.توانست نجواي پدرش را بشنود،  او مي
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تنها در  تاولي ادمور از او دور شده بود  .هاي برادرش گشت به دنبال دستكتلين بدون نگاه كردن دست دراز كرد و 
. عمويش بريندن به جاي او دستش را گرفت و انگشتان پرقدرتش را در ميان انگشتان كتلين بايستد باالترين نقطه بارو

  شا كردند.كوچك شدن آتش را تما ،شد فشرد. آنها با هم در حالي كه قايق مشتعل در دوردست محو مي مي

و سپس قايق رفته بود... يا همچنان به سمت پايين رودخانه روان بود، و يا شايد شكسته و غرق شده بود. سنگيني 
ها  جايي كه تالي ،هاي آبي در تاالر ،برد تا بر روي گل نرم كف رودخانه بيارامد بايست لرد هاستر را پايين مي اش مي زره

  شدند. مي دربارشانها آخرين مالزمين  هايي از ماهي و دسته كردند بارگاه ابديشان را برپا مي

را  مدتي كوتاه پس از ناپديد شدن قايق، ادمور به راه افتاد. كتلين دوست داشت حتي براي يك لحظه هم كه شده او
با حرف بزنند و سوگواري كنند.  شان فرد درگذشتهدر آغوش بگيرد؛ براي يك ساعت يا يك شب يا يك ماه در مورد 

هايش اطرافش را گرفته بودند.  دانست كه حاال زمان اين كار نيست. ادمور حاال لرد ريورران بود و شواليه اين حال او مي
ساختند.  خوردند و بين او و چيزي به كوچكي اندوه يك خواهر، ديوار مي كردند و سوگند وفاداري مي اظهار همدردي مي

  گفت. داد، ولي هيچ نمي ادمور گوش مي

راهي به خطا رفتن تير سرشكستگي نداره. ادمور بايد اينو بشنوه. روزي كه پدر من هم «مويش به آرامي گفت: ع
  »هاستر به خطا رفت.تير ، شدرودخونه  دست پايين

تير اولش رو از دست داد. «كرد.  كتلين خيلي جوان بود كه بخاطر بياورد، ولي لرد هاستر اغلب اين داستان را نقل مي
مرگ پدرشان در نهايت او را آسوده  آمد قوي نبود. آه كشيد. ادمور آنقدر كه به نظر مي» م به قايق خورد.تير دو

  ساخت، ولي با اين حال براي برادرش بسيار دشوار بود. مي

هاي نگفته، در هم شكست و گريست. او با  شب گذشته در حال مستي، از افسوس و پشيماني كارهاي نكرده و حرف

رفت. او  مي "گدارها"كرد و براي جنگيدن در  بار به كتلين گفته بود كه نبايد هرگز پدرشان را ترك مي كچشماني اش
  »بگو كت. در مورد من حرفي نزد؟ سراغ منو نگرفت؟بهم من بايد مثل تو پيشش ميموندم. حقيقتو «گفته بود: 
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راضي به گفتن آن كند، و به دروغ گفت: بود. ولي كتلين نتوانست خودش را » 1تنزي«آخرين كلمه لرد هاستر: 
اگه  ،با خودش فكر كرد شناسي سري تكان داده و دست او را بوسيده بود. برادرش از روي حق» اسمتو زمزمه كرد.«

و آه كشيد، ولي اين هم چيزي  2اندازي كنه، شايد ميتونست درست تيرها و گناهاش رو تو دلش بريزه سعي نميكرد غصه
  تنش را داشته باشد.نبود كه جرات گف

، نددارانش ايستاده بود كه راب به همراه ملكه جوانش در ميان پرچم محليرا در پايين آمدن از باروها تا  سياه او ماهي
لرد هاستر شكوه يه پادشاه رو داشت بانوي «در آغوشش گرفت. جين زمزمه كرد:  آرامهمراهي كرد. وقتي راب او را ديد 

  »تري براي شناختنشون داشتم.من. ايكاش من شانس بيش

  .»ميشناختمشون بيشتر م، تاو من«راب اضافه كرد: 

و ظاهراً تعداد زيادي » اونم همين آرزو رو داشت، ولي چندين فرسخ بين ريورران و وينترفل فاصله بود.«كتلين گفت: 
  اش نداده بود.  و ارتش مابين ايري وريورران قرار داشت. اليسا هيچ پاسخي به نامه  و رودخانه  كوه

به شهر  ديگرين و سر كلئوس به همراه زندانيشان ي. او اميدوار بود كه بربودقدمگاه پادشاه هم فقط سكوت  و پاسخ
سر كلئوس قسم خورد كه به محض مبادله، در راه بازگشت بودند.  شرسيده باشند. و يا شايد بريين به همراه دختران

رسيدند. بعضي از كمانداران پرنده را  ها هميشه به مقصد نمي زاغته. اون قسم خورد! بفرسزاغ  كوتوله رو مجبور ميكنه يه
هاي يك  را آرام كند، همين حاال در ميان خاكستر توانست او اي كه مي كردند. شايد نامه شكار و براي شام كباب مي
 هاي يك زاغ بود. آتش و در كنار كپه استخوان

                                           

1- Tansy– تواند اسم يك زن باشد و هم نام گياهي دارويي با نام كاسني بري يا كاسني معطر. از آنجا كه در اينجا منظور لرد هاستر از ذكر اين  اين كلمه هم مي
  آورديم. (استارك) كلمه مشخص نيست، ما هم آن را ترجمه نشده در متن

  اما معناي اصلي همان است كه در متن آمده » تونست يه كمان رو خم كنه. شايد مي«اصل جمله اين است:  -2
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منتظر بودند. بنابراين كتلين صبورانه در كناري ايستاد تا لرد جيسون مليستر، بقيه براي عرض تسليت به راب 
به نوبت با او صحبت كنند. ولي هنگامي كه لوتار فري نزديك شد، كتلين آستين او را 1رولف اسپايسر گنده و سر جان

  هاي لوتار شد. كشيد. راب چرخيد و منتظر شنيدن صحبت

هايي  سالگي بود. او چشماني نزديك به هم با ريشي نوك تيز داشت و طره هاي سي لوتار فري يك مرد چاق در ميانه
لنگ  را صاحب نام لوتارِ خوردگي پا در هنگام تولد، او . يك پيچريخته بوداش  از موهاي مجعد مشكي كه بر روي شانه

رت، از اينكه مزاحم اعليحض«را بر عهده داشته است. پيشكار پدرش نقش دوازده سال گذشته در كرده بود. او 
  »سوگواريتون بشيم متنفريم، ولي ممكنه شما بخواين امشب به ما اجازه حضور بدين؟

  .»باشه دشمنيبينمون  نميخواستمباعث افتخارمه، من هيچوقت «راب گفت: 

  »منم نميخواستم كه دليل اون باشم.«ملكه جين گفت: 

يجناب پدرم. ايشون به من دستور دادن كه بگم ايشون هم كنم. درست مثل عال منم درك مي«لوتار فري لبخند زد: 
  »جوون بودن و خوب به ياد دارن كه دل باختن به زيبايي چطوريه.

گاه دل به  كتلين در مورد اينكه والدر فري چنين چيزهايي گفته باشد به شدت مشكوك بود، و يا حتي اينكه او هيچ
زيبايي باخته باشد. لرد گذرگاه هفت همسر اختيار كرده و در حال زندگي با هشتمي بود، ولي از آنها تنها با عناوين 

ها به زيبايي بيان شده بود و او جايي براي اعتراض  حال حرف د. با اينكر ياد مي فرزندآور هاي مادهكنندگان بستر و  گرم
من منتظر گفتگومون خواهم  .پدرتون خيلي سخاوتمندن«به اين تعريف و تمجيدها نيافت. راب هم همينطور. او گفت: 

  »بود.

                                           

1- Ser Rolph Spicer  
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 رد آمدند. راب با هرلوتار تعظيم كرد، دست ملكه را بوسيد و مرخص شد. بعد از آن چندين نفر ديگر براي صحبت گ
زد. فقط وقتي كه گفتگوي  كرد و لبخندي به ديگري مي كدامشان صحبت كرد و در صورت نياز تشكري از كسي مي

  »در مورد يه چيزي بايد حرف بزنيم. با من قدم ميزني؟«آخرين نفر پايان يافت، به سمت كتلين بازگشت: 

  »هر طور كه شما دستور بديد اعليحضرت.«

  »ستور نبود مادر.اين يه د«

گرفت، ولي كامالً با او  پسرش پس از بازگشت به ريورران، گرچه به ندرت سراغش را مي» پس باعث خوشحاليمه.«
تر بود، سرزنش كند.  توانست او را از بابت اينكه با ملكه جوانش راحت به مهرباني رفتار كرده بود. كتلين به زحمت مي

آمد كه راب از هم  به نظر مياز غم و غصه ندارم كه باهاش قسمت كنم.  جين خوشحالش ميكنه و من چيزي غير
. كتلين وقتي آجودان جوان به عنوان مالزم و سر رينالد به عنوان 1برد؛ روالم نيز لذت مي همسرشصحبتي با برادران 

 ،ته و رينالد هم جاي تئوناونا جاي كسايي رو گرفتن كه از دست داده. روالم جاي برن رو گرفآنها را با هم ديد فهميد، 
شنيد كه همراه  اش را مي ديد يا صداي خنديدن پسرانه فقط وقتي لبخند راب را مي . اوجاي جان اسنو ينطورو هم

را تاج  آن ها بود. براي بقيه او هميشه پادشاه شمال بود. سرش در زير وزن تاج خم شده بود. حتي وقتي كه وسترلينگ
  .نداشت سر به

يكديگر را ببينند، و به همراه مادر واالمقامش به راه افتاد.  انآرامي عروسش را بوسيد و قول داد در اقامتگاهشراب به 
  »ها نياز داريم. نه خوبيه. ما به فريولوتار به نظر مهربون مياد. اين نش«هاي راب آنها را به جنگل خدايان رساند.  قدم

  .»به دست مياريماما اين به اون معني نيست كه ما اونا رو «

شد قلب كتلين از حركت  هايش وجود داشت باعث مي راب سري تكان داد. غمي كه در چهره و خمي كه در شانه
ولي اين بار  .. اون ميخواد پادشاه خوب، شجاع، شرافتمند و باهوشي باشهميكنه تاج داره خُردشبايستد. با خود انديشيد، 

                                           

1  - Rollam  
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رحمانه، يكي پس از  توانست انجام داده بود، اما باز هم ضرباتي بي هر آنچه ميراب تر از تحمل يه پسره.  خيلي سنگين
كه لرد رنديل تارلي نيروهاي رابرت گالور و سر هلمان اينكه  و آمدند. وقتي آنها خبر نبرد داسكنديل ديگري فرود مي

و در عوض با ناباوري محض خيره شده رفت كه خشمگين شود. اما ا تالهارت را در هم كوبيده بود، به او دادند، انتظار مي
يك سوم «سردرگم سرش را تكان داد. » داسكنديل، توي درياي باريك؟ اونا چرا بايد به داسكنديل برن؟«و گفته بود: 

  »نيروهاي پياده من بخاطر داسكنديل از بين رفت؟

حاال برادرم هم دست  گرفتن و قلعم رومردان آهن «اميدي گفت:  گالبرت گالور با صدايي گرفته از سر نا
  رابرت گالور در جنگ زنده مانده بود، اما مدت كوتاهي پس از آن نزديك جاده شاهي اسير شده بود.» لنيستراست.

خيلي طول نميكشه، من مارتين لنيستر رو با اون معاوضه ميكنم. لرد تايون بخاطر برادرشم كه «پسرش قول داد: 
ن و برادر دوقلوي ويلم بود. همان كه لرد كاراستاك سالخي كرده بود. كتلين ومارتين پسر سر ك» شده قبول ميكنه.

. او نگهبانان اطراف مارتين را سه برابر كرده بود، اما هنوز همچنان بر پسرش باقي بودها  ن قتلاثر آدانست كه  مي
 نگران امنيتش بود.

ن اولين باري كه اصرار كردي، بايد شاهكشو با همو«زدند، راب گفت:  مي  در حالي كه در داالن مابين درختان قدم
ما ميشدن. من  طرف ،ها بجاي جافري ها ميدادم، شايد تايرل سانسا معاوضه ميكردم. اگه پيشنهاد ازدواجشو با شواليه گل

  »بايد بهش فكر ميكردم.

  »تو حواست به جنگ بود، و بايدم ميبود. حتي يه پادشاه هم نميتونه به همه چيز فكر كنه.«

جنگ، من همه جنگامو بردم، ولي بازم يه جورايي «برد، زير لب گفت:  راب در حالي كه او را از زير درختان بيرون مي
مردان آهن وينترفل و موت كايلين رو «ها بر آسمان نوشته شده بود.  او به باال نگاه كرد. گويي كه جواب» دارم ميبازم.

  »و شايدم آريا. حاال هم پدر شما.تو چنگشون دارن. پدر مرده، برن و ريكان، 
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پدرم خيلي وقته كه . «چشيده بود را نوشيدنيتوانست اجازه نااميدي به او بدهد. خودش به خوبي مزه اين  كتلين نمي
مرده. تو نميتونستي تغييرش بدي. تو يه اشتباهاتي داشتي راب، ولي كدوم پادشاه كه اشتباهي نداشته باشه؟ ند اگه 

  »افتخار ميكرد. اينجا بود بهت

  »مادر، يه چيزي هست كه تو بايد بدوني.«

ن و ماموريتش تنها يبري چيزيه كه ازش متنفره. چيزيه كه از گفتنش بهم ميترسه. قلب كتلين يك لحظه ايستاد.
  »در مورد شاهكشه؟«توانست به آن فكر كند.  چيزي بود كه مي

  »نه. سانسا.«

فقط  شاهكش مرده، و سرسي براي انتقام دختر نازنينمو كشته. .يين موفق نشدهبر .اون مردهكتلين بالفاصه انديشيد، 
  »اون...اون مرده راب؟«اي توانست به زحمت حرف بزند:  براي لحظه

اوه، نه مادر. نه اين نيست. اونا نميتونن بهش آسيبي بزنن. اونجوري نه.... فقط ديشب  مرده؟«راب وحشت زده بود: 
اونا سانسا رو به عقد تيريون «راب دستش را گرفت. » قبل از مراسم پدرت نتونستم بهت بگم. يه پرنده رسيد. ولي من

  »لنيستر در آوردن.

  »؟جن«را چنگ زد:  انگشتان كتلين دست او

  »آره.«

اون قول داده بود كه سانسا و آريا رو با برادرش معاوضه كنه. قرار بود اگه ما جيمي عزيزش «زده گفت:  كتلين بهت
گردونديم، دخترا رو بهمون بده. جلوي همه دربار قسم خورد. چطور وقتي در مقابل خدايان و مردم اين حرفو زد،  ررو ب

  »تونست باهاش ازدواج كنه؟
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شكني توي خونشونه. اگه ميتونستم سر  برادر شاهكشه. پيماناون «انگشتان راب قبضه شمشيرش را لمس كرد. 
. اونا مجبورش كردن به ذهنم نميرسهاي  ون سانسا بيوه ميشد، و آزاد. هيچ راه ديگهزشتشو از تنش جدا ميكردم. بعد از ا

  »بپوشه. سرخجلوي يه سپتون سوگندها رو به زبون بياره و رداي 

من بايد «كتلين مرد كوچك زشتي كه در مهمانخانه بين راه اسير كرده و با خود تا ايري كشانده بود را بخاطر آورد. 
  »بيچاره من.... چرا بايد كسي اين كارو باهاش بكنه؟ عزيز وماه پرت كنه. سانساي  سا اونو از درِميذاشتم كه الي

براي وينترفل. با مرگ برن و ريكان، حاال سانسا وارث منه. اگه هر اتفاقي براي من «درنگ پاسخ داد:  راب بي
  »بيافته....

رو  نازنينت، هيچي. من تحملشو ندارم. اونا ند و برادراي هيچ اتفاقي برات نميافته«كتلين دستان او را محكم گرفت: 
گرفتن. سانسا ازدواج كرده و آريا هم گم شده. پدرم مرده... هر اتفاقي برات بيوفته، من ديوونه ميشم راب. تو تنها كسي 

  »هستي كه برام باقي مونده. تنها كسي كه براي شمال باقي مونده.

  »من كه هنوز نمردم مادر.«

توانست نااميدي را  حتي خودش هم مي» تا آخرين قطره خون نبايد جنگيد.«وجود كتلين پر از وحشت شد.  ناگهان
  »تو اولين پادشاهي نيستي كه زانو ميزنه، حتي اولين استارك هم نيستي.«در صدايش تشخيص دهد. 

  »نه هرگز«دهان او سخت شد. 

استارك  1خورد، اون جلوي رابرت زانو زد. تورهن اين هيچ خجالتي نداره. وقتي شورش بلون گريجوي شكست«
  »بجاي اينكه ارتششو با آتيش رو به رو كنه، در مقابل ايگان فاتح زانو زد.

  »گان پدر پادشاه تورهن رو كشته بود؟ گفتم هيچوقت.يا«راب دستانش را از دستان او بيرون كشيد. 

                                           

1- Torrhen  
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لنيسترا به شمال نياز ندارن. اونا فقط سوگند وفاداري و «االن داره نقش يه پسربچه رو بازي ميكنه، نه يه پادشاه. 
گروگان نياز دارن... مهم نيست ما چيكار كنيم، كوتوله سانسا رو نگه ميداره. پس اونا گروگانشونو دارن. بهت قول ميدم 

داشتن شمال داشته باشن،  ها براي اينكه اميدي به نگه يان. گريجويتري از آب درب كه مردان آهن دشمناي سرسخت
ذارن. تئون برن و ريكان رو كشت. نبخواد براي حقشن بجنگه، زنده كه نفر از خاندان استارك رو  كمجبورن حتي ي

  »وارثتو به دنيا بياره؟حاال تنها كاري كه بايد بكنن كشتن تو و جِينه. فكر ميكني كه لرد بلون ميزاره اون زنده بمونه تا 

  »شاهكش رو آزاد كردي؟ تا با لنيسترا صلح كنيم؟ براي همين«حالت بود.  صورت راب سرد و بي

  ميدوني. ولي اگه يه اميدي هم براي صلح ممن جيمي رو بخاطر سانسا و آريا... اگه زنده باشه، آزاد كردم. خودت«
  »ايجاد كرده باشم، اينقدر بده؟

  »نيسترا پدرمو كشتن.آره، ل«او گفت: 

  »فكر ميكني فراموشش كردم؟«

  »نميدونم، كردي؟«

. اين كار تالشي به راب پرخاش كردتقريبا  اين باربود، ولي  پرخاش نكردهفرزندانش به كتلين هيچگاه از سر خشم 
يم با خودته. من تو پادشاه شمالي، تصم«كند.  بود تا به خود يادآوري كند كه راب تا چه حد احساس ترس و تنهايي مي

، ولي زندگي تو ميسازن آهنگي ،پادشاهايي كه دالورانه تو جنگ ميميرن برايفقط ميخوام به حرفام فكر كني. شاعرا 
  »اجازه مرخصي دارم؟«سرش را پايين آورد. » بيشتر از يه آواز ارزش داره. حداقل براي من كه تو رو به دنيا آوردم.

دانست او از اين كار چه منظوري دارد. آنجا هيچ دشمني براي  يد. كتلين نمياو برگشت و شمشيرش را كش» بله.«
يه جنگايي خواست به او بگويد،  هاي فروافتاده. كتلين مي جنگيدن نبود. فقط خودش و او، در ميان درختان بلند و برگ

  باشد. ناشنواترسيد كه شاه نسبت به اين كلمات  ولي مي، نهست كه با شمشير فتح نميش
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بعد او در اقامتگاهش مشغول دوختن بود كه روالم وسترلينگ جوان رسيد و او را براي شام فراخواند.  چند ساعت
و آسوده شد. پس از آن مجادله مطمئن نبود كه پسرش او را در آنجا بخواهد. او موقرانه به روالم خوبه، كتلين انديشيد، 

  د.برن هم همينطور ميش» يه مالزم وظيفه شناس.«گفت: 

بود، از لرد  نزاكت سمبلبود. او  تر از هردوي آنها آرامولي لوتار لنگ  ،رسيدند اگرچه راب و ادمور به نظر خونسرد مي
كرد، پيروزي ادمور  كرد، بخاطر از دست دادن برن و ريكان مهربانانه با كتلين ابراز همدردي مي هاستر به گرمي ياد مي

تقدير ك، رعدالت در مورد ريكارد كاراستااجراي قاطعانه و سريع و از راب بخاطر نمود  مي را ستايش  "آسياب سنگي"در 
. والدر ريورز برادر حرامزاده لوتار بسيار متفاوت بود؛ يك مرد عبوس و خشن با ظاهر شكاك لرد والدر پير. به ندرت كرد

  گفت و توجهش را به گوشت و شراب مقابلش اختصاص داده بود. سخن مي

شد و  برداشتهها  ها اجازه رفتن گرفتند. باقيمانده غذا هاي پوچ گفته شد، ملكه و بقيه وسترلينگ حرفوقتي تمامي 
شديم برسيم، يه   قبل از اينكه به كاري كه بخاطرش اينجا جمع«لوتار فري گلويش را صاف كرد و موقرانه گفت: 

ن اخبار روي دوش من نيوفته، ولي به نظر ميرسه كه . اميدوار بودم آوردن ايانگيزيه متاسفانه مسئله غماي هست.  مسئله
  »هاش دريافت كرده. افتاده. پدر واالمقامم يه نامه از نوه

را از ياد برده بود. با  او قرارداشتندسرپرستي تحت كتلين به حدي در غم خود غرق شده بود كه تقريبا آن دو فري كه 
دانست كلماتي  با اين حال او به نحوي ميميتونيم تحمل كنيم؟  ، ما چقدر ديگهكنديگه نه، مادر رحم خود انديشيد، 

هايي كه تو وينترفل  نوه«كه خواهد شنيد خنجري ديگر در قلبش فرو خواهد برد. خودش را وادار به پرسيدن كرد: 
  »هام؟ بودن؟ فرزند خونده

كه اين حرفو ميزنم، ولي نبردي رخ بله، والدر و والدر. ولي اونا االن توي دردفورد هستن، بانوي من. من متاسفم «
  »داده. وينترفل سوخته

  »سوخته؟«صداي راب ناباورانه بود: 



 

  646 

 

  كتلين شمشيرهايورش    و پنجمفصل سي 

اش از  ه لردهاي شمالي شما سعي كردن كه قلعه رو از مردان آهن پس بگيرن. تئون گريجوي وقتي ديد كه جايز«
  »دست رفته، قلعه رو به آتش كشيد.

  »ما هيچي از نبرد نشنيديم.«سر بريندن گفت: 

تر نامه رو نوشته و پسرعموشم  هاي من جوونن، ولي من تضمين ميكنم كه اونا اونجا بودن. والدر بزرگ برادرزاده«
  »تون كشته شده. سر رودريك، اسمش همين بود؟ بان شده. قلعهزيادي اونو امضا كرده. طبق حرف اونا، خونريزي 

توانست او را در  تقريبا ميعزيز و شجاع و وفادار.  اون پيرمرد» سر رودريك كسل.«حالت گفت:  بيخشك و كتلين 
  »بقيه مردم چي شدن؟«حال دست كشيدن روي ريش سفيدش ببيند. 

  »متاسفانه بيشتر مردان آهن اونا رو از دم تيغ گذروندن.«

را  هايش ها نتوانند اشك ه چيزي بگويد، خشمگين مشتي روي ميز كوبيد و رويش را برگرداند تا فريكراب بدون اين
  ببينند.

فكر كتلين به سمت بت، دختر كوچك سر رودريك، استاد تر ميشه.  دنيا داره هر روز تيرهولي مادرش آنها را ديد. 
. ناپذير، سپتون چايل خوشرو، ميكن در آهنگري، فارلن و پاال در سگداني، ننه پير و هودور ساده دل رفت لوين خستگي

  »همشون نه.خواهش ميكنم، «، به درد آمده بودقلبش 

هاي من والدر و والدر هم بينشون بودن. وقتي وينترفل  ها مخفي شده بودن. برادرزاده نه، زنا و بچه«لوتار لنگ گفت: 
  »ها رو با خودش به دردفورد برگردوند. يافته ويران شد، همين پسر لرد بولتون نجات

  بود. مضطربصداي راب » پسر بولتون؟«

  »پسر حرومزادش اصلدر «والدر ريورز به حرف آمد: 
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مثل  .اي داره؟ اين رمزي يه هيوال و قاتل بود رمزي اسنو كه نيست؟ لرد بولتون پسر حرومزاده ديگه«راب اخم كرد: 
  »يه بزدل مرد. يا اينطوري بهم گفتن.

ش غلط ميرسه. تنها چيزي كه ميتونم ها پيش مياد. كلي گزار نميتونم قاطعانه بگم. توي هر جنگي از اين سردرگمي«
هاي وينترفل رو نجات داده.  اين پسر حرومزاده لرد بولتون بوده كه زنا و بچه ،هام ادعا كردن بگم اين بوده كه برادرزاده

  »تمام كسايي كه زنده موندن االن جاشون توي دردفورد امنه.

  »تئون، چه باليي سر تئون اومد؟ كشته شده؟«راب ناگهان گفت: 

اي به عاقبت اون نكردن.  عليحضرت. والدر و والدر هيچ اشارهانميتونم چيزي بگم «والدر لنگ دستانش را باز كرد. 
  »شايد لرد بولتون بدونه، اگه خبري از پسرش داشته باشه.

  »ما حتماً ازش ميپرسيم.«سر بريندن گفت: 

آوردم. گويا ما بايد كار رو به فردا موكول كنيم.  من ميبينم كه شما ناراحتين. متاسفم كه يه غم تازه رو براتون«
  »كارمون ميتونه صبر كنه تا شما خودتونو آروم...

  »نه، من ميخوام به اين مطلب رسيدگي بشه.«راب گفت: 

  »سرورم؟ ،منم همينطور. جوابي براي پيشنهاد ما دارين«برادرش ادمور سر تكان داد: 

هاي  عليحضرت بگم كه با اين پيمان ازدواج بين خاندانابه من امر كردن به  دارم، عاليجناب پدرم«لوتار لبخند زد: 
ما موافقه و دوباره با پادشاه شمال بيعت ميكنه، به اين شرط كه شخص اعليحضرت بخاطر توهيني كه به خاندان فري 

  »كردن، رو در رو عذرخواهي كنن.

  كتلين از اين شرط كوچك لرد والدر ناخوشنود شد.  در عين حاليك عذرخواهي بهاي كمي براي پرداخت بود، ولي 
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ها بخاطر  من خوشحالم. هيچ وقت نميخواستم دليل اين شكاف بين خودمون باشم، لوتار. فري«راب محتاطانه گفت: 
  »خودم داشته باشم. كناررو  من دالورانه جنگيدن. من ميخوام يك بار ديگه اونا

 1، به من دستور داده شده خواهرم، ليدي روزليناين شروط رو پذيرفتيدحاال كه شما شما لطف داريد اعليحضرت. «
 ترين دختر پدر واالمقامم از اي شونزده ساله است رو براي ازدواج به لرد تالي پيشنهاد بدم. روزلين جوان كه دوشيزه

  ». اون طبع مهربان و استعدادي در موسيقي داره.2ششمش، ليدي بتاني از خاندان رازبيه همسر

  »بهتر نيست كه من اول ببينمشون...«ادمور در صندلي خود جابجا شد: 

وقتي ازدواج كردين ميبينينش. مگه اينكه لرد تالي احساس ميكنن كه نيازه اول دندوناشو «گفت:  پرده بيوالدر ريورز 
  »بشمرن؟

قبل از  ترجيح ميدادملي كه دندوناش مهمه، و از حرفاتون اينقدر برداشت ميكنممن «ادمور خشمش را كنترل كرد: 
  »صورتش رو ببينم. همسرم بشهاينكه 

  »شما بايد همين حاال قبولش كنيد، سرورم. وگرنه پيشنهاد پدرم منتفي ميشه.«والدر ريورز گفت: 

. خواست درستهبرادر من نزاكت يه سرباز رو داره، ولي چيزي كه ميگه «لوتار لنگ دستانش را از هم گشود: 
  »نه كه اين عروسي فوراً انجام بشه.عاليجناب پدرم اي

رسيد كه فكر ناپسندي به ذهن كتلين خطور كرد. اينكه شايد ادمور در اين  ادمور چنان ناخوشنود به نظر مي» فوراً؟«
  انديشه بوده كه بعد از پايان جنگ اين نامزدي را بر هم بزند.

  »ش كردن كه ما در حال جنگيم؟لرد والدر فرامو«سياه با لحن تند و تيزي پرسيد:  بريندن ماهي

                                           

1  - Roslin  
2  - Bethany Of House Rosby  
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نه، به همين دليله كه ايشون اصرار دارن ازدواج همين حاال سر بگيره، سر. مردا، حتي  ميتونم بگم«لوتار گفت: 
اونايي كه جوون و قوي هستن هم توي جنگ ميميرن. اگه لرد ادمور قبل از اينكه روزلين رو به عقد خودشون دربيارن، 

د ما مياد؟ همچنين بايد نگران سن پدر من هم باشيم. سن ايشون از نود گذشته و فكر نكنم كه بميرن، چه به سر اتحا
پايان اين نبرد رو ببينن. اگر قبل از اونكه خدايان زندگيشون رو بگيرن، بتونن ببينن كه روزلين عزيزشون به سالمتي 

در حالي كه ميدونن دخترشون شوهر قدرتمندي ازدواج كرده، قلب نجيبشون آرامش پيدا ميكنه. ايشون ميتونند بميرن 
  »كنه. داره كه بهش عالقمنده و از اون مراقبت مي

برادرم «ميشد.  تر معذبكتلين با وجود اين مقدمات، لحظه به لحظه همه ما ميخوايم كه لرد والدر خوشحال بميره. 
  »تازه پدرشونو از دست دادن، ايشون براي سوگواري به زمان نياز دارن.

  »ايه. شايد اون كسي باشه كه لرد ادمور در اين اندوه بهش نياز دارن. روزلين دختر سرزنده«تار گفت: لو

هاي طوالني خوشش  چرا، اما پدربزرگ من ديگه از نامزدي حدس بزنمنميتونم «والدر ريورز حرامزاده اضافه كرد: 
  »نمياد.

  »رو تنها بزارين. مامنظورتو گرفتم ريورز. لطفاً «راب نگاه سردي به او كرد: 

اش به او كمك كرد تا لنگان اتاق را ترك   لوتار لنگ بلند شد و برادر حرامزاده» هر چي كه علياحضرت دستور بدن.«
  كنند.

ارزشه. چرا بايد اجازه بدم كه اون راسوي پير  گفتن كه قول من بي خيلي واضحاونا «بود:  جوش و خروشادمور در 
هم داره. به منم بايد همون انتخابي  اي هاي دختري ديگه د والدر به جز روزلين دختر و نوهعروس منو انتخاب كنه؟ لر

رو پيشنهاد ميدادن كه به شما دادن. من لرد مافوقشم. اون بايد از اينكه من با هركدومشون ازدواج كنم حسابي ذوق 
  »زده باشه.

  »اون مرد مغروريه و ما بهش زخم زديم.«كتلين گفت: 
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  »نميشم. جواب من منفيه. سرافكندهآدرها غرورشو بگيرن. من زير سقف خودم «

من در اين مورد به شما دستور نميدم. ولي اگه قبول نكنيد، لرد فري اينو به عنوان «اي به او انداخت.  راب نگاه خسته
  »ين ميره.يه توهين ديگه در نظر ميگيره و هر اميدي كه ما براي درست كردن اين وضع داريم از ب

شما اينو نميفهميد. از اون روزي كه من به دنيا اومدم، فري منو براي يكي از دختراش ميخواست. «ادمور اصرار كرد: 
نميخواد اين فرصت از دستش سر بخوره و بره. اگه لوتار جواب ما رو براش ببره، اون دوباره لبخند زنان برميگرده و 

به موقعش شايد. ولي ما ميتونيم صبر «گفت:  سياه ماهيبريندن  »و قبول ميكنه.نامزدي با يه دختر به انتخاب خودمون
  »كنيم تا لوتار با پيشنهادا و جوابا در رفت و آمد باشه؟

من بايد برگردم شمال. برادرام مردن، وينترفل سوخته. مردمم كشته شدن... فقط خدايان «دستان راب مشت شد: 
دش چيه. يا اينكه تئون هنوز زنده و آزاده يا نه. من نميتونم اينجا منتظر يه ميدونن كه اين حرومزاده بولتون قص

  »معلوم نيست سر بگيره يا نه.ازدواجي بمونم كه 

 ،هاي والدر فري و شكايتاي شما رو  تحمل كنم بايد سر بگيره. ديگه نميخوام توهين«كتلين با ناخوشنودي گفت: 
  »ما بايد قبول كنيم. ،است. ادمور  ين ازدواج هدف راب از دست رفتهبرادر. ما انتخاب محدودي داريم. بدون ا

فك نكنم كه بهت پيشنهاد داده باشن نهمين بانو فري بشي، ما بايد قبول كنيم؟ من «با ترشرويي تكرار كرد:  ادمور
  .»كت

در غير اينصورت با  .خوشبختانه» تا اونجايي كه من ميدونم هشتمين بانو فري زنده و سالمه.«كتلين پاسخ داد: 
  شناختي كه از لرد والدر داشت، امكان آن بود.
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م كه توي هفت پادشاهي بخوام به كسي بگم با كي ازدواج كنه. اما تو ا زاده، من آخرين نفري برادر«گفت:  سياه ماهي
 »رو جبران كني. 1گفتي كه ميخواي جنگ گدارها

 2"برادران گدا"تن به تن با شاهكش. هفت سال به عنوان يكي از اي از جبران كردن بود. مبارزه  منظورم جور ديگه«
زند، دستانش را  وقتي ادمور متوجه شد كسي لبخند نمي» مغرب با پاهاي بسته. يرياضت كشيدن. شنا كردن توي دريا

  »آدرا همتونو بگيرن. خيلي خب، براي جبران با اين ضعيفه ازدواج ميكنم.«باال انداخت: 

                                           

1  - Battle of the Fords  
2- begging brother– كنند. آنها  هاي خشن به تن مي هستند كه زندگي زاهدانه در پيش گرفته و لباس "هفت"هاي مذهبي وابسته به  و انجمن ها يكي از فرقه

  كنند.  هاي وستروس سفر ميكنند و از مردم تقاضاي صدقه كرده و در عوض براي آنها طلب آمرزش كرده و موعظه مي در سرتاسر جاده
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  36فصل 
  داووس

  بابكمترجم: 
 مسعود ويرايش و تنظيم: م.م.استارك،

  

  »يه صداهايي مياد. ميشنوي داووس؟ يكي داره مياد دنبالمون.«لرد آلستر سرش را سريع باال آورد. او گفت: 

شب گذشته مارماهي نصف يك پاي » يا وقتش خيلي نزديكه. .مارماهي. فك ميكنم وقت شامه« :داووس گفت
  . داشت غريدن وا ميگوشت گاو و بيكن و تنگي از شراب عسل آورده بود. حتي فكر كردن به آنها هم شكمش را به 

  »نه، بيشتر از يه نفرن.«

  ها رفت.  لند شد و به سمت ميلهشنيد. ب داووس حداقل دو صداي متفاوت مي اون راست ميگه،

وقت  يا شايد هم ملكه. آره، سليس هيچ .پادشاه اونا رو فرستاده دنبال من«لرد آلستر گرد و خاك لباسش را تكاند. 
  »خونشم. نميزاره من اينجا بپوسم. من هم
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درست چهار نفر نگهبان  به همرا 3بيرون سلول، مارماهي با دسته كليدي در دستش ظاهر شد. سر اكسل فلورنت
  . بيابدتا مارماهي كليد را  ماندندزير نور مشعل منتظر  و پشت سرش ايستاده بودند

  »پادشاه شما رو فرستاده يا ملكه؟ 1اي خدايان مهربون! ،اكسل« :لرد آلستر گفت

  »هيچ كس دنبال تو نفرستاده، خائن.«

قسم ميخورم كه خيانت نكردم. چرا كسي به حرفام ن منه، «كه سيلي خورده باشد، پس نشست.  انگارسر آلستر 
  »گوش نميده؟ اعليحضرت فقط به من اجازه بدن كه توضيح بدم...

و چرخاند و در باز شد. لوالهاي زنگ زده به نشانه اعتراض جيغ  بردمارماهي كليد آهني بزرگي را داخل قفل 
  »بيا. ،تو« :كشيدند. به داووس گفت

  »ميخواين منو بسوزونين؟ .راستشو بگين سر«اكسل نگاه كرد. داووس به سر » كجا؟«

  »دنبال تو فرستادن. ميتوني راه بري؟«

اي از سر ترس و  آلستر ضجه لردداووس از سلول خارج شد. وقتي مارماهي در را دوباره به هم كوبيد » ميتونم.«
  نااميدي كشيد. 

  .»تنها بذاريدن خائنو تو تاريكي مشعل رو بردار. اي«سر اكسل به زندانبان دستور داد: 

  »خدايان رحم كنين... ..نور رو از من نگيرين. .اكسل، خواهش ميكنم« :برادرش فرياد زد
                                           

1  - Gods be good –  :معادل مناسبيه، اما در اين » خدايان رحم كنند«شايد در نظر اول اينطور به نظر بياد كه » خدايان مهربان باشن«معني اصلي اون ميشه
هم در ها دارن. عبارت اولي هم در مواقع شادي و اميد و  اين دو جمله كاربردهاي متفاوتي در جمله gods have mercyكتاب معادل اين عبارت وجود داره. 

هاي زيادي كه در كل كتاب انجام دادم. به اين  مواقع استيصال استفاده ميشه، اما عبارت دوم فقط در مواقع نگراني و ترس و حشت كاربرد داره. بعد از بررسي
ما اينجا با جمالتي دعايي مواجهيم كه در  سازي اين دو عبارت وجود داشته باشه كه احساس گوينده رو به خوبي منتقل كنه. نتيجه رسيدم كه بايد تفاوتي در معادل

هايي از اين دست هرگز اون بار معنايي خاصي كه در  هاي دعايي خاص زبان فارسي مثل كاربرد نام ائمه و نمونه فارسي خيلي ملموس نيستن. همونطور كه عبارت
هاي دعايي انگليسي استفاده  م كه معادلي ملموس در فارسي براي اين عبارتكنند رو براي خواننده غير فارسي زبان نخواهند داشت. پس مجبوري ذهن ما ايجاد مي

 gods have -: اي خدايان مهربون Gods be goodها رو براي اين دو عبارت استفاده كنم:  كنيم. بنابراين من تصميم گرفتم كه از اين به بعد اين معادل

mercy(استارك) .خدايان رحم كنيد :  
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سر اكسل اشاره سريعي كرد و يكي از نگهبانان همراهش مشعل را از » خدايان؟ فقط رِلور و آدر وجود دارن.«
  ها رفت.  روي ديوار برداشت و به سمت پله مشعلدان

  » منو پيش مليساندر ميبرين؟« :داووس پرسيد

  »نيست. ولي خود اعليحضرت احضارت كردن. دورهيچ وقت از شاه اون زن اونم اونجا هست. « :سر اكسل گفت

اي چرمي از گردنش آويزان بود. داووس  اش برد. جايي كه زماني بختش درون كيسه  داووس دستش را به سمت سينه
آن زن حلقه بزنند.  گلويبلند بودند كه دور  آنقدر. ولي انگشتانش هنوز مثل نوك انگشتام .ونديگه ندارمشبا خود گفت، 

  و درازي گردن او.  باريكيگردني به با مخصوصاً 

هاي زمخت و سياه و سردي ساخته  رفتند. ديوارها از سنگ هاي مارپيچ باال مي در يك رديف زير نور مشعل از پله
رفتند. پس از سومين پيچ از  هايشان در كنارشان روي ديوار رژه مي رفت و سايه مي جلو جلوها  شده بودند. نور مشعل

زد كه نزديك  هم همينطور. داووس حدس مي پيچاز پنجمين  سشد. پ به تاريكي باز ميرو دري آهني گذشتند كه 
ولي با اين حال هنوز به سمت  .دبعدي كه به آن رسيدند از چوب ساخته شده بو باالي آن باشند. درِ حتيسطح زمين يا 
شد، اما نوري از بين  ها ديده مي ميان سنگ مخصوص تيراندازي در هاي كردند. كمي باالتر  روزنه باال حركت مي

  تابيد. آن بيرون شب بود. ها نمي سنگ

 ل سنگي مرتفعِكرد. پشت در، پ شود، پاهايش درد مي واردي را گشود و به او اشاره كرد كه ينوقتي سر اكسل در سنگ

دريا بدون  متصل شده بود. باد 1طبل سنگيبا نام  عظيمو به برج مركزي  امتداد يافتهداري روي فضاي خالي  طاق

توانست بوي آب شور دريا را حس كند. نفس  وزيد و داووس مي هايي كه سقف را نگه داشته بودند مي وقفه از ميان طاق
در  ي. آتش بزرگبه من قدرت بدين ،نوباد و بارك و تميز پر كرد. دعا كرد، هايش را با هواي خن عميقي كشيد و ريه

هاي تاريكي را دور نگه دارد. مردان ملكه دور آتش جمع شده و براي خداي  تا وحشت ندبود كردهحياط روشن 
  خواندند.  جديدشان دعا مي

                                           

1  - Stone Drum  



 

  655 

 

  داووس شمشيرهايورش    و ششمفصل سي 

ي سريعي به افراد كرد و آنها كمي دور شدند  هاي پل رسيدند سر اكسل ناگهان ايستاد. با دستش اشاره وقتي به ميانه
اگه دست من بود تو رو هم با برادرم آلستر يكجا «را نشنوند. رو به داووس گفت:  آن دوهاي  تا چيزي از حرف

  »خائنين. هردوتونميسوزوندم. 

  »ن هيچ وقت به شاه استنيس خيانت نميكنم.هرچي دلت ميخواد بگو. م«

رو به منم  استعدادرِلور اين  ،ها هم ديدم. مثل بانو مليساندر ميكني. خواهي كرد. اينو تو چشمات ميبينم. اينو تو شعله«
د چي كار نه. من اينو ديدم و ميدونم كه باييها ببينم. استنيس براتيون رو تخت آهنين ميش داده. ميتونم آينده رو تو شعله

  »و تو هم بهش ميگي كه اين كارو انجام بده ،كرد. شاه استنيس بايد منو به جاي برادر خائنم دست خودش كنه

  داووس چيزي نگفت.؟اين كارو ميكنم واقعاً

دزد  هم همينطور. . حتي اون دوست قديمي اهل ليس توانتخاب منو دادنملكه هم درخواست «سر اكسل ادامه داد: 
عليحضرت كاري نميكنن. شكست مثل يه كرم داره ااي كشيديم. ولي  هم همين نظرو داره. با هم يه نقشهدريايي سان 

روحشونو ميخوره. ماهايي كه به اعليحضرت عالقه داريم بايد راه رو نشونشون بديم. اگه اونجوري كه ادعا ميكني 
. بهش بگو كه من تنها دستي هستم كه خودتو وقف ايشون و هدفشون كردي، قاچاقچي، تو هم با ما هم صدا ميشي

ها رو كشيديم و راه افتاديم، كاري ميكنم كه يه كشتي جديد داشته  نياز دارن. اينو بهشون بگو و منم وقتي بادبان
  »باشي.

داشت. از  ها را فلورنت. داووس چهره او را به دقت بررسي كرد. سر اكسل مانند ملكه گوشهاي بزرگ يه كشتي
هم به شكل پراكنده و نامرتب روي غبغبش سبز  مو هايش موهاي زبري بيرون زده بود. مقداري گوشدماغش هم مثل 

جاي اون كشتي كه ب دوست داره. بيشتر داشت توز هم و كينه به شده بود. دماغي پهن، ابرواني آويزان و چشماني نزديك
  نم...، ولي اگه من اين لطفو در حقش بكيه تل آتيش بهم بده حرفش رو ميزنه،

بان  قلعه طوالنيمدت براي يه اگه خيال داري كه بهم خيانت كني، يادت باشه كه من «سر اكسل گفت: 
ولي كي گفته كه . شايد بدون موافقت شاه استنيس نتونم تو رو بسوزونم، ناستون بودم. همه نگهبانا مال من دراگون
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گردن داووس گذاشت و او را به ديواره كناره پل كه تا ش را پشت يدست گوشتالو» امكان نداره از يه جايي پرت بشي؟
  »ميشنوي چي ميگم؟«بگيرد.  قرار كمر ارتفاع داشت هل داد. كمي بيشتر فشار آورد تا صورت داووس باالي حياط

   بگي خائن؟ بهمو تو جرات ميكني » آره ميشنوم«داووس گفت: 

  » نتظرن، بهتره بيشتر از اين منتظرشون نذاريم.عليحضرت ما«لبخند زد: » خوبه.«سر اكسل او را رها كرد. 

استنيس را گفتند،  مي 1تاالر ميز منقوشو در ميان اتاق مدور بزرگي كه به آن در باالترين نقطه طبل سنگي 

وسيعي كه به شكل وستروس خراطي و و چوب بزرگ تكه يافتند كه تاالر نام خود را از آن گرفته بود.  مصنوعيپشت 
هاي  داشت و ذغال ايگان فاتح بود. آتشداني آهني كنار شاه قرار دورانود. درست به همان شكلي كه در نقاشي شده ب

  درخشيدند.  داخلش به رنگ نارنجي گلگوني مي

ها  شدند. پشت آنها هوا تاريك بود و ستاره چهار پنجره بلند رنگي رو به شمال، جنوب، شرق و غرب باز مي
  تر امواج دريا را بشنود. ست صداي وزش باد و صداي ضعيفتوان درخشيدند. داووس مي مي

  » عليحضرت. همون طور كه امر فرموده بودين، شواليه پياز رو آوردم.ا«سر اكسل گفت: 

كه خنجر و  يسير و كمربند سياه پهن قرمزِبه رنگ استنيس يك تونيك پشمي خاكستري با ردايي » دارم ميبينم.«
اش را در  هاي آتش پيشاني ي به شكل شعلهيها به تن داشت. تاجي از طالي سرخ با نوك، ندشمشيرش از آن آويزان بود

رسيد كه داووس در استورمزاند از او جدا شده  آور بود. او ده سال پيرتر از مردي به نظر مي بر گرفته بود. ظاهرش شوك
  . ه بودواتر و جنگي كه آنها را از هم جدا كرد، راهي شد و به سمت بلك

كمتر شده  2خورد. وزن او نزديك به دو سنگ الي ريش درهم تنيده و پرپشتش به چشم مي هخاكستري الب يايتاره
كردند و براي بيرون  هايي زير پوستش حركت مي هايش مانند نيزه مرد چاقي نبود، ولي حاال استخوان گاههيچاو بود. 

                                           

1  - Chamber of the Painted Table  
  كيلوگرم است. 6,35هر سنگ حدود  -  2



 

  657 

 

  داووس شمشيرهايورش    و ششمفصل سي 

هاي آبي رنگي بودند كه  چشمانش همانند حفره رسيد. جنگيدند. حتي تاج هم براي سرش بزرگ به نظر مي آمدن مي
  اش از پشت صورتش نمايان بود.  درون گودالي ژرف گم شده باشند و طرح جمجمه

پس دريا شواليه ماهي و پياز منو بهم «لبانش نشست.  يرو فروغي كمي  ، خندهبا ديدن داووسبا اين حال 
  »برگردونده؟

  داووس روي يك زانو نشست. ه من تو سياهچالش بودم؟اون ميدونه ك» عليحضرت.ابله برگردوند، «

به مشورت خوب نياز دارم و تو هم من بلند شو سر داووس. دلم برات تنگ شده بود، سر. «استنيس به او دستور داد: 
  » هميشه مشاور خوبي بودي. پس راستشو بهم بگو، مجازات خيانت چيه؟

سلولي خود را  شد كه هم . آيا از او خواسته ميكلمه خوفناكيهكلمه در ميان زمين و هوا معلق ماند. داووس فكر كرد، 
در نهايت توانست بگويد: پادشاها بهتر از همه مجازات خيانت رو ميدونن.  ؟محكوم كند؟ يا شايد هم خودش را

  » خيانت؟«

رو بدزدي؟ دوباره ازت  ي كه حقشهتخت و تاجكني و انكار و تالش اينكه پادشاهت ر ؟ديگه چي ميتوني صداش كني«
  »ميپرسم، مجازات قانوني خيانت چيه؟

  »مرگ، مجازاتش مرگه.«او گفت:  .اي جز پاسخ دادن نداشت داووس چاره

رحمي نيستم، سر داووس. منو ميشناسي. خيلي وقته كه منو  هميشه همينجوري بوده. من آدمِ... من آدم بي«
، برداران 1فاير سي. اين حكم من نيست. هميشه، از زمان ايگان و قبل از اون هم قانون همين بوده. ديمون بلكميشنا
 5... خائنين هميشه بهاي كارشون رو با جونشون پرداخت كردن... حتي رينيرا4، استاد اعظم هارِث3كركس  ، شاه2توين

                                           

1  - Daemon Blackfyre  
2 - brothers Toyne  
3  - Vulture King  
4 - Grand Maester Hareth  
5  - Rhaenyra  
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به  ،تخت برادرش رو غصب كنه و ميخواست تاج چونبازم  اما .تارگرين. اون دختر يه پادشاه و مادر دو شاه ديگه بود
  ».نيست ظالمانه .قانون داووس. مرد. اين قانونهخائنين مرگ 

كشيد،  ايي براي هم سلوليش كه در تاريكي انتظار مي . داووس لحظهمن حرف نميزنه بارهدر» درسته سرورم.«
غم و درد بود. صداي خود را شنيد كه از بود و دلش پر  ولي خسته ،دانست كه بايد ساكت بماند افسوس خورد. مي

  » عليحضرت، لرد فلورنت قصد خيانت نداشت.ا«گويد:  مي

خواست حق منو با يه كاسه آشِ  اي براي اين كار دارن؟ من اونو دست خودم كردم، ولي اون مي ا اسم ديگهيقاچاقچ«
 ي . ميخواست تنها دختر منو به ازدواج يه حرومزادهمعاوضه كنه. حتي ميخواست شيرين رو هم به اونا بده 1صلح
برادرم اين استعداد رو داشت كه تو وجود ديگران «صداي پادشاه مملو از خشم  بود. » بياره. محارم دربا زناي  ي نتيجه

و  3و لرد گرانديسون جنگ رو برددر عرض يك روز سه  ، فقط2وفاداري ايجاد كنه. حتي تو وجود دشمناش. تو سامرهال
تاالر قصر آويزون كرد. روي  توهاشون رو  پيروزي پرچم نشونهرو اسير كرد و به استورمزاند برگردوند. اون به  4لرد كَفرِن

هاي خون ديده ميشد و شير خفته گرانديسون تقريباً از وسط پاره شده بود. اما شب اونا زير همون  هاي كفرن لكه آهو
گذروني با رابرت شدن. حتي رابرت اونا رو براي شكار با خودش برد. وقتي من پرچما نشستن و مشغول نوشيدن و خوش

تو اين مردا ميخواستن تو رو تحويل ايريس بدن تا " :ديدم كه مشغول پرتاب تبر بودن، به رابرت گفتم طاونا رو تو حيا
ولي رابرت اونا  .كردم زنداني ميرابرت فقط خنديد. اگه دست من بود جفتشونو " . نبايد به دستشون تبر بديرو بسوزونه

به دست رنديل تارلي  ،جنگيد شفورد و در حالي كه براي رابرت ميرو به دوستاي وفادار تبديل كرد. لرد كفرن تو قلعه اَ
 .كشته شد. لرد گرانديسون تو ترايدنت زخمي شد و يكسال بعد مرد. برادرم كاري كرده بود كه اونا دوستش داشته باشن

، هاها و اقوام خودم. برادر، پدربزرگ، پسرعمو خون كنم. حتي تو هم من فقط تو وجود ديگران خيانت ايجاد مي انگار اما
  ... » عزيز  دائي

                                           

1  - a bowl of peace porridge  
2  - Summerhall  
3  - Grandison  
4  - Cafferen  
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ها اينقدر  رو به من بدين تا ثابت كنم همه فلورنت فرصتاين  .عليحضرت، التماستون ميكنما«سر اكسل گفت: 
  »نيستن. ناتوانو  ضعيف

سر اكسل از من ميخواد كه جنگو دوباره از سر بگيرم. لنيسترا فكر ميكنن كه كار من «فت: شاه استنيس به داووس گ
سترمونت، پدرِ مادرِ خودم هم جلوي جافري زانو يخوردم منو فراموش كردن. حتي لرد ا هاي قسم و تقريباً همه لرد ،تمومه

 ميدن. روزهاشون رو به نوشيدن و قمار كردناز دست  و. اون تعداد كمي كه هنوز به من وفادارن، دارن ايمانشونهزد
  »خورده زخماشونو ميليسن. مثل سگاي خيابوني كتك ميگذرونن و

  » عليحضرت. شكست يه بيماريه و پيروزي درمانش.اهاشونو دوباره روشن ميكنه،  نبرد آتيش دل«سر اكسل گفت: 

ات رو به سر داووس بگو. ميخوام نظرش رو  پيروزي داريم تا پيروزي، سر. نقشه«دهان استنيس كج شد. » .پيروزي«
  » بشنوم.

مغرور، آن  1سر اكسل رو به داووس كرد و نگاهي به صورت او انداخت كه احتماالً بسيار شبيه به نگاه لرد بِلگرِيو
  زمان كه شاه بيلور قديس به او دستور داد تا پاهاي زخمي گدايي را بشويد، بود. ولي با اين حال اطاعت كرد. 

استون تا جزيره  چند ساعته از دراگون سفر درياييرسيد.  بودند ساده به نظر مي كشيدهايي كه او با ساالدور سان  نقشه

واتر  خاندان سلتيگار. لرد آدريان سلتيگار زير پرچم قلب آتشين در بلك مشرف به دريايِ باستانيِ سرزمين، 2پنجه

در قدمگاه هنوز هم جافري درنگ نكرد. او حتي  نفعغيير موضع به اي در ت ولي به محض دستگيري لحظه .جنگيده بود
استون نزديك نميشه. عاقالنه هم  شك ندارم از خشم پادشاه ميترسه كه به دراگون«اكسل گفت:  سرپادشاه مانده بود. 

  » خيانت كرده. مشروعشهست. اين مرد به پادشاه 

استنيس هنوز نزديك  -بودند گريختهواتر  ن و كساني كه از بلكسر اكسل پيشنهاد داد تا به وسيله ناوگان ساالدورسا
پناهندگي سلتيگار را تالفي كنند. جزيره  -استون داشت به پانصد سرباز كه بيش از نيمي از آنها فلورنت بودند، در دراگون

                                           

1  - Belgrave  
2  - Claw  
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نتيسي، وال هاي جامهاي ميري،  از فرش استپنجه نيروي نظامي كمي داشت و مشهور بود كه قلعه جزيره پر 
هايي باشكوه، تبري از جنس فوالد واليريايي، شيپوري كه  هاي جواهرنشان، شاهين اي، جام هاي طالئي و نقره بشقاب

ها سال زمان  هايي پر از ياقوت و انبارهايي پر از شراب كه صد توانست هيوالها را از عمق دريا بيدار كند، كيسه مي
راحتي خود مضايغه اسباب  درگاه  ه خسيسي از خود به دنيا نشان داده و هيچرد تا تمام شوند. ولي سلتيگار چهرب مي

و مردمش رو از دم تيغ بگذرونيم. جزيره پنجه  ماش رو بسوزوني من ميگم قلعه«نكرده بود. سر اكسل در نهايت گفت: 
تا همه مملكت عاقبت  .هاي الشخور بخوره يه برهوت از خاكستر و استخوان تبديل كنيم كه فقط به درد كالغبه رو 
  » خوابه شدن با لنيسترها رو ببينن. هم

هاي  كشيد. وقتي حرف داد و دنداهايش را به آرامي روي هم مي هاي سر اكسل گوش مي استنيس در سكوت به حرف
به نظرم اين كار عمليه. خطر كمي داره. تا زماني كه ناوگان لرد ردواين از آربر حركت «سر اكسل تمام شد، گفت: 

نكرده، جافري تو دريا قدرتي نداره. غنايم اين غارت ميتونه تا يه مدتي اون دزد دريايي ليسي، ساالدور سان رو راضي 
شاه رو به داووس » داره. خود جزيره پنجه ارزشي نداره، ولي به لرد تايوين ميفهمونه كه من از هدفم دست نكشيدم. نگه
  »اد سر اكسل چيه؟راستشو بگو، سر. نظرت راجع به پيشنه« :كرد

لستر شريك بود افتاد. ياد شوربا و مارماهي. به آ. داووس به ياد سلول تنگ و تاريكي كه با لرد سر ،راستشو بگو
اما  كدوم يكي رو انتخاب كنم؟ ؟كشتي يا سقوطهايي كه سر اكسل روي پل باالي حياط به او داده بود انديشيد.  قول

  » عليحضرت. به نظرم احمقانه است... بله، و بزدالنها«پرسيد استنيس بود. به آرامي گفت:  كسي كه مي

  » احمقانه؟ هيچ كسي نميتونه جلوي پادشاهم به من بگه بزدل!«فرياد زد: تقريباً سر اكسل 

  » سر داووس ادامه بده. ميخوام داليلتو بشنوم. !ساكت«استنيس دستور داد: 

حمله بايد شما ميگين كه ما بايد به مملكت نشون بديم كه هنوز كارمون تموم نشده. « :رو به سر اكسل كردداووس 
  ». جنگ راه بندازيم، درسته... ولي با كدوم دشمن؟ شما هيچ لنيستري روي جزيره پنجه پيدا نميكنين.كنيم



 

  661 

 

  داووس شمشيرهايورش    و ششمفصل سي 

خونه هم ميتونم خائن پيدا كنم. حتي تو ها رو پيدا ميكنيم. ولي انگار همينجا نزديك  ما خائن«سر اكسل گفت: 
  » همين اتاق.

من شك ندارم كه لرد سلتيگار جلوي جافري زانو زده. اون يه مرد پيره كه ميخواد «داووس طعنه او را ناديده گرفت. 
ا ب«رو به استنيس كرد. » هاي جواهر نشان بخوره. رو تو جام مرغوبشهاي  شراب باشه و آخر عمرش رو تو قلعه خودش

 كنار ناو روي سرمون نازل شد،ارش كردين، اومد. با شمشيرها و كشتياش. زماني كه لرد رنلي ضاين حال وقتي شما اح
. مردانش براي شما جنگيدن، براي شما مردن، و براي شما سوختن. مراقبت اومدواتر  با كشتياش به بلك . ويسادوا شما

واتر  اي پير نگهش داشتن. علتش چيه؟ چون مردا و شوهراشون تو بلكها و مرد زيادي از جزيره پنجه نميشه. زنا، بچه
تو دستاشون زير پرچم ما مردن. و سر اكسل داره پيشنهاد  شمشيريه يا با  موقع پارو زدنجنگيدن و مردن. دليلش اينه. 

ها خائن  شيم. اين رعيتهاشون رو بك به زنانشون تجاوز كنيم و بچه .هايي كه اونا ترك كردن ميده كه ما بريزم تو خونه
  »نيستن...

واتر نمردن. صدها نفرشون رو با اربابشون گرفتن و  همه مردهاي سلتيگار تو بلك هستن.«سر اكسل اصرار كرد: 
  »وقتي اون تسليم شد، اونا هم همينكارو كردن.

ايي جلوي  راه ديگه مردهاي قسم خوردش. .اونا مرداي سلتيگار بودن .اون تسليم شد كه وقتي«داووس تكرار كرد. 
  »پاشون گذاشتن؟

همه حق انتخاب دارن. اونا ميتونستند از زانو زدن سرپيچي كنن. بعضي اين كارو كردن و به خاطرش مردن. با اين «
  »حال مثل يه مرد واقعي و وفادار مردن.

براتيون مردي از جنس آهن دانست. استنيس  بود و داووس اين را ميضعيف  نسبتاً پاسخي» بعضيا از بقيه قويترن.«
  . من دارم مي بازم بخشيد. با نااميدي فكر كرد، كرد و نه مي بود كه ضعف و سستي اطرافيانش را نه درك مي

هم لردي انتخاب اشتباهي بكنه، مردم وظيفه  اگر«گذاشت اعالم كرد:  نميباقي استنيس با لحني كه جاي بحثي 
  » دارن كه به شاه برحقشون وفادار بمونن.
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همون طوري كه وقتي برادرتون «اختيار گفت:  وري شبيه به جنون. بيهت .اي داووس را در بر گرفت حماقت نااميدانه
  » شورش كرد، شما به شاه ايريس وفادار موندين؟

و خنجرش را از غالف بيرون » خيانت!«آوري اتاق را فرا گرفت. تا اينكه كه سر اكسل فرياد زد:  سكوت هراس
  .»نشون ميده رو جلوي روي شما رسوايي خودشعليحضرت، اون داره ا«كشيد. 

اش متورم و كبود شد.  هاي استنيس را بشنود. رگي روي پيشاني توانست صداي ساييده شدن دندان داووس مي
  » خنجرت رو غالف كن، سر اكسل. و تنهامون بذار.«هايشان با هم تالقي كردند.  چشم

  »اگه اعليحضرت تمايل دارن...«

  » . تنهامون بذار و مليساندر رو بفرست داخل.بريتو به اينه كه تمايل من «

هايش با خشم  سر اكسل خنجرش را غالف كرد، تعظيم كرد و با عجله به سمت در رفت. پوتين» اطاعت ميشه.«
  شدند. روي زمين كوبيده مي

كه  به همون راحتين حساب ميكني. تو هميشه روي آستانه تحمل م«وقتي تنها شدند استنيس به او هشدار داد: 
  » كوتاه كنم، قاچاقچي. رو هم انگشتاتو كوتاه كردم، ميتونم زبونت

  » هر طور ميل شماست عمل كنيد. .من در خدمت شما هستم، پس زبونم هم مال شماست«

يس؟ اگه و ميخوام كه حقيقت رو بگه. ولي بعضي وقتها حقيقت تلخه. اير«با آرامش بيشتري گفت: » همينطوره«
رو  نتا حاال تخت آهني«چهره در هم كشيد. » خونم يا اربابم. برادرم يا شاهم. فقط ميدونستي... انتخاب سختي بود. هم

دار شمشيرا و خنجرايي كه تو هم فرورفتن و  هاي پشتش، نوارهاي فوالدي در هم پيچيده، انتهاي دندونه سيخديدي؟ 

. 1شاه زخم ميگفتنبهش ديگه  مردمريس اونقدر خودش رو بريده بود كه ر. ايراحتي نيست، س نشيمنگاه ذوب شدن.

                                           

1  - King Scab  
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ميگن كه خود صندلي اونو كشت. اين تختي نيست كه آدم  اهمين صندلي كشتن. بعضي يرحم رو هم رو ميگور بي
  »روش بشينن. نبتونه با آرامش روش بشينه. بعضي وقتا برام سواله كه برادرام چرا اينقدر دوست داشت

  » پس شما براي چي ميخواينش؟«داووس از او پرسيد: 

 .رين ميرسهيتخت به ش و مسئله خواستن نيست. به عنوان وارث رابرت، اون تخت مال منه. اين قانونه. بعد از من تاج«
كه  آن هاي صاف و سخت روغن جالي اليهو سه انگشتش را به آرامي روي ميز » مگه اينكه سليس يه پسر برام بياره.

اي  . من نسبت به دخترم وظيفهنداره اين مسئله ربطي بهمن شاهم و خواستن «ا گذشت زمان تيره شده بودند كشيد. ب
با همه اين حرفا اون  اماخودم اينو ميدونم.  .دارم. نسبت به مملكت، حتي به رابرت. اون منو دوست داشت، ولي نه زياد

كرد. شايد هم مثل جان  پر رنگ و لعابو اونو تبديل به يه دلقك  1برادرم بود. زنيكه لنيستري كلي شاخ به دستش داد
 ه همهم اول ازهايي بايد عدالت وجود داشته باشه.  اَرين و ند استارك، اونو هم به قتل رسونده. براي اين چنين جنايت

بار رو برق بندازم. شروع كرد. اين فقط شروع كاره. من ميخوام اون در 2انگيزش كارهاي زشت و نفرتبايد از سرسي و 
ريس از زمان ورود يهمون كاري كه رابرت بايد بعد از ترايدنت ميكرد. يه بار سر باريستان بهم گفت كه فساد تو دربار ا

جور كه لرد استارك اصرار  ريس شروع شد. خواجه هيچ وقت نبايد بخشيده ميشد. شاهكش هم همين طور. همونو
اون به حرف جان  به جاش،رو از جيمي ميگرفت و اونو به ديوار ميفرستاد. ولي  داشت، رابرت حداقل بايد رداي سفيد

ناگهان به سمت داووس » اَرين گوش كرد. اون موقع من هنوز تو استورمز اند تو محاصره بودم و با من مشورتي نشد.
  »مليساندر رو بكشي؟حاال حقيقت رو بگو، براي چي ميخواستي بانو . «بياندازد اوزيركانه به  نگاهي تاچرخيد 

منو به  پسرايواتر سوختن. اون  من تو بلك پسرايچهارتا از «توانست به او دروغ بگويد.  داووس نمي پس ميدونه.
  » ها سپرد. شعله

                                           

1  - The Lannister woman gave him horns – شده است.  هايي كه به عنوان جام شراب استفاده مي منظور شاخ  
2  - Cersei and her abominations – آورش ميتونه همزمان يه معني ديگه هم داشته باشه: ...سرسي و فرزندان چندش  
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رو. اون فلورنت  1ها كاره اون نبودن. جن رو بابت اون نفرين كن. آتشكارها در مورد اون اشتباه فكر ميكني. شعله«
ام كه وقتي  براي غرور لجوجانهرو هاي يه تله. و البته خودم  كن كه ناوگان منو مستقيم برد وسط آرواره نفريناحمق رو 

  »اون خدمتگزار وفادار منه. .به اون زن نياز داشتم، از خودم دورش كردم. اما مليساندر رو نه

  ».و برادرتون رنلي 2پنروزش. مثل سر كورتاني شتاستاد كرِسن هم خدمتگزار وفادار شما بود. اون زن كُ«

ها ديده بود. بله، ولي همون اندازه  حاال مثل يه احمق به نظر مياي. اون مرگ رنلي رو تو شعله«شاه اعتراض كرد: 
تو هم همينو بهت ميگه. اگه به من شك  همراه من بود. دونِ راهبهكه من دخالتي تو مرگش نداشتم، اونم نداشت. 

اونو ميبخشيد. اين مليساندر بود كه از من خواست ببينمش و يه  ،اختيارش رو داشتزنه از اون بپرس. اگه  ،داري
ره، دنبال تو سپبهش بدم كه از خيانتش برگرده. اين مليساندر بود كه وقتي سر اكسل ميخواست تو رو به رلور بِ فرصتي
  » تعجب كردي؟«لبخند كوچكي روي لبانش نشست.  »فرستاد.

  »ه من با خودش و خداي سرخش ميونه خوبي ندارم.بله. اون ميدونه ك«

پسره «تر شود.  با دست به آرامي به داووس اشاره كرد تا نزديك» ولي تو دوست من هستي و اون اينو ميدونه.«
  » مريضه و استاد پيلوس داره با زالو درمانش ميكنه.

  » ن؟پسرم، قربا«فكر داووس به سمت پسرش دون، مالزم پادشاه رفت. » پسره؟«

  » دون؟ پسر خوبيه. خيلي شبيه خودته. اين پسر حرومزاده رابرته كه مريضه. هموني كه تو استورمز اند گرفتيم.«

  »تو باغ ايگان باهاش حرف زدم.« ادريك استورم.

پسره دل تو رو هم «استنيس آهي كشيد. » كه مليساندر ميخواست. همون چيزي كه خودش ديده بود. طوري همون«
ه؟ اين موهبت رو تو خونش داره. از طريق خون پدرش بهش ارث رسيده. اون ميدونه كه پسر شاهه، ولي بدست آورد

                                           

1  - pyromancers  
2  - Cortnay Penrose  
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اونم رابرت رو ميپرسته. اعليحضرت برادرم تو  جوونياي رنلي،انتخاب كرده كه فراموش كنه حرومزاده است. مثل 
. شمشيرها و براش ميفرستاد.. اييياهم هد اش از استورمز اند نقش پدر مهربون رو براش بازي ميكرد و هميشه بازديد
ها و رداهايي با آستر خز. همشون كار خواجه بودن. پسرك يه نامه بلندباالي تشكر به قلعه سرخ ميفرستاد و  اسبچه

بانا  نبود. تربيت پسرك رو به قلعه اونرابرت ميخنديد و از وريس ميپرسيد كه امسال چي فرستاده بوده. رنلي هم بهتر از 
اساتيد سپرده بود و تك تك اونا اسير و شيفته دلربايي اون شدن. پنروز ترجيح داد بميره، تا اينكه پسرك رو تسليم و 

هنوز هم وقتي بهش فكر ميكنم، عصباني ميشم. چطور ممكن بود فكر كنه «هايش را به هم سابيد.  شاه دندان» كنه.
رابرت رو انتخاب كردم، نكردم؟ من خون رو من رسيد،  ختس روزاون كه من ميخوام به پسرك آسيبي برسونم؟ وقتي 

  »ترجيح دادم. شرافتبه 

 خيلي زوداميدوارم كه ادريك جوان «كرد.  اين مسئله داووس را بسيار دلواپس مي اسم پسره رو به زبون نمياره.
  »حالش بهتر بشه.

معموليه. تب و لرز داره. استاد پيلوس يه سرماخوردگي . «دور كردهايش را  استنيس دستي تكان داد و همه نگراني
خيلي زود حالش رو خوب ميكنه. پسره خودش به تنهايي ارزشي نداره، ولي تو رگاش خون برادر من جاريه. زنه ميگه 

  »خون پادشاه قدرت داره.

  نيازي نبود داووس بپرسد آن زن كيست. 

دستش را روي آن » من، وستروس من. انونيقشواليه پياز، نگاه كن. قلمرو «را لمس كرد.  منقوشاستنيس ميز 
اين حرفا در مورد هفت پادشاهي احمقانه است. سيصد سال پيش وقتي ايگان، جايي كه االن ما ايستاديم، «كشيد. 

ها،  ها و كوهستان ها رو كشيدن، تپه ها و خليج وايساده بود، اينو فهميد. به دستور ايگان اين ميز رو ساختن. اونا رودخونه
ها... اما بدون هيچ مرزي. همه يكي هستن. يك  ها و جنگل ها و مرداب ، درياچهتجاريهاي  ها و دهكده ها و شهر قلعه

  »قلمرو براي يه پادشاه تا به تنهايي حكومت كنه.

  »پادشاه، يه پادشاه يعني صلح. هي«داووس موافقت كرد: 
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به همون اندازه كه از درست كم اونو ميفهمه.  ميخوام عدالت رو به وستروس برگردونم. چيزي كه سر اكسل خيلي«
ايه. خود سلتيگار شخصاً  نداره... همونطور كه تو گفتي كار شرورانه اي فايده جنگ ميفهمه. جزيره پنجه براي من هيچ

 هاي بايد تاوان خيانتش رو بده. و وقتي من تو قلمرو خودم پا بزارم، اين كارو ميكنم. از لردهاي بلندمرتبه تا موش
فاضالب، بايد چيزي كه كاشتن رو درو كنن. و بهت قول ميدم كه بعضياشون بيشتر از نوك انگشتاشونو از دست بدن. 

زانو بزن، «شاه استنيس از ميز روي برگرداند. » ، و من اينو فراموش نميكنم.كشوندنخون خاك و اونا قلمرو منو به 
  »شواليه پياز.

  »عليحضرت؟ا«

  »دارم تو رو به مقام لردي ارتقاع بدم. قصديه بار براي پيازها و ماهيات تو رو شواليه كردم. براي اين، «

  »عليحضرت. نميدونم چطور بايد مثل يه لرد باشم.امن از اينكه شواليه شما هستم راضيم، «فهميد.  داووس نمي اين؟

قيمت گزافي ياد گرفتم. حاال زانو بزن. شاهت به تو  خوبه. مثل لردها رفتار كردن اشتباهه. اين درس رو من به«
  »دستور ميده.

، مليساندر اين اسم را برگزيده بود؛ شمشير 1برينگر اليتداووس زانو زد و استنيس شمشير بلندش را بيرون كشيد. 
بيرون كشيده شده بود. وقتي شمشير از غالفش بيرون  ،سرخ قهرمانان كه از ميان آتشي كه هفت خدا را در خود بلعيد

قرمز.  ديگر اي اي زرد و لحظه اي نارنجي، لحظه والد در خود تشعشعي داشت؛ لحظهپتر شد.  آمد، اتاق به نظر روشن
درخشيد. اما وقتي استنيس شانه داووس را با  داشت. هيچ جواهر ديگري مثل آن نمي هواي اطرافش موج برمي

. آيا تو 2سر داووس از خاندان سيورث«س كرد، او تفاوتي با ديگر شمشيرها احساس نكرد. پادشاه گفت: شمشيرش لم
  » امروز و تا ابد؟ ؟هستيوفادار و صادق من  خادم

  »عليحضرت.اهستم، «

                                           

1  - Lightbringer – به معني آورنده نور و روشني  
2  - Seaworth – ها) اهل سفرهاي دريايي زياد. دريارو. بسيار اهل دريا و دريانوردي، مناسب و راهور در دريا(در خصوص كشتي  
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و قسم ميخوري كه در تمام لحظات عمرت وفادارانه به من خدمت كني؟ كه هميشه صادقانه به من مشورت بدي «
هاي كوچك و بزرگ در مقابل دشمنانم از حق من و قلمرو من دفاع كني؟ از  اعت محض داشته باشي؟ و در جنگو اط

  »مردمم حمايت كني و دشمنانم رو مجازات كني؟

  »عليحضرت.ا قسم ميخورم،«

  » ، درياساالر درياي باريك، و دست پادشاه.1وود پس دوباره بايست، سر داووس از خاندان سيورث، لرد رين«

امروز صبح تو سياهچالش از خواب . حركت كندتوانست  اي داووس به حدي مبهوت شده بود كه نمي براي لحظه
  »عليحضرت شما نميتونين... من مرد مناسبي براي دست پادشاه بودن نيستم.ا. «شدم بيدار

از و داووس را گرفت برينگر را در غالفش فرو برد و دست  استنيس اليت» اي نيست. تر از تو كس ديگه مناسب«
  كرد. شزمين بلند

گرفته. لردهاتون هيچ وقت از من اطاعت  يهو ترفيعام. يه قاچاقچي كه  زاده من رعيت«داووس به او يادآوري كرد: 
  »نميكنن.

  »اون موقع لردهاي جديدي جاشون ميزاريم.پس «

  »اما...من نميتونم بخونم... يا بنويسم...«

داد. تمام  به باد ه خودشخونه. و همينطور بنويسه. دست قبلي من سرش رو با نوشتاستاد پيلوس ميتونه برات ب«
  »چيزي كه من ازت ميخوام، هموناييه كه در گذشته داشتي. صداقت، وفاداري و خدمت.

  ...»مقام عالياي هست... يه لرد  حتماً شخص ديگه«

                                           

1  - Rainwood –  جنوب استورمز اند در كنار درياي باريك.اي جنگلي واقع در كيپ وارث (دماغه خشم) در  منطقه –به معني جنگل باراني  
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الريون جديد شيش ؟ سلتيگار منو رها كرده. وِوفام بيپدربزرگ  1بار امون؟ ،اون پسره«استنيس با ناخوشنودي گفت: 
. از سر خشم دستش را تكان داد» سالشه و سانگلَس جديد بعد از اينكه بردارش رو سوزوندم، به سمت والنتيس رفته.

براي هنوز با دويست مرد وفادار استورمز اند رو  2. سر گيلبرت فارينگدرستهتا مرد خوب باقي موندن، اين  هنوز چند«
جوان، پسر عموم اَندرو... ولي به هيچ كدوم مثل تو  5، چيترينگ4سانگ ، حرومزاده نايت3داشته. لرد موريگن  من نگه

  » كنارم باشي.تو جنگ  كه موقعوود. تو دست من خواهي بود. من ميخوام  اعتماد ندارم، لرد رين

عليحضرت از من ا« تر خيلي خوب اينو فهميده بود.كار همه ما تمومه. لرد آلس ،با يه جنگ ديگه داووس انديشيد،
  »خواستن كه مشاوره صادقانه بهشون بدم. پس صادقانه بگم... ما براي يه جنگ ديگه با لنيسترا قواي كافي نداريم.

 بامليساندر » حرف ميزنن. جنگ بزرگ اعليحضرت دارن از«صداي زني كه لهجه غليظ شرقي داشت گفت: 
اين « بود.در چارچوب در ايستاده و بشقابي در دست كه رويش پوششي داشت،  و ساتن براق هاي ابريشم سرخ لباس
س. اونكه نبايد  هاي كوچيك با همديگه كاري بچه هاي كوچيك در مقابل چيزي كه پيش رو داريم، مثل كتك جنگ
 خيلي زودتي وراي تصور. يه ارتش بزرگ و اهريمني با قدر .داره نيروهاشو جمع ميكنه، داووس سيورث ،برد واسمش

مگه اينكه مردان درستكار «گذاشت.  منقوشاي را روي ميز  ظرف نقره.» ميرسه، از راه ندارهسرما و شبي كه پاياني 
  »شجاعت مبارزه با اونو پيدا كنن. مرداني كه قلبشون از جنش آتيشه.

  » ها به من نشونش داده، لرد داووس. اون تو شعله«اي خيره شد.  استنيس به ظرف نقره

  گفت.  استنيس براتيون در اين موارد هرگز دروغ نمي» شما ديدينش قربان؟«

خودم ديدم. بعد از جنگ، زماني كه تو نااميدي و ياس غرق شده بودم. بانو مليساندر به من گفت كه به  يبا چشما«
خاكستر از آتيش بلند ميشدن. به اونا خيره  ككوچي هاي ذرهكشيد و  خيره بشم. دودكش هوا رو با قدرت باال ميآتشدان 

                                           

1  - Bar Emmon  
2  - Gilbert Farring  
3  - Morrigen  
4  - Nightsong – آواز به معني آواز شب. شب  
5  - Chyttering  



 

  669 

 

  داووس شمشيرهايورش    و ششمفصل سي 

كردم. ولي اون به من گفت كه عميقتر نگاه كنم. و... خاكسترها  شده بودم، درحالي كه تا حدودي احساس حماقت مي
دارن ميبارن. انگار كه  اومدبه نظر  بالفاصلههمون موقع باال حركت ميكردن. اما  به تو مسير دودكش رو و سفيد بودن

ها رو بسازن. و من از  اي از مشعل دراومدن تا دايرهيه حلقه شكل انگار به هاي تو هوا  جرقه. بعد من ياد برف افتادم
ي شدن كه هاي نيمه سوخته تبديل به مردان سياهپوش تو جنگل نگاه ميكردم. زغال بلندميون آتيش داشتم به يه تپه 

بين برفا حركت ميكردن. با وجود گرماي آتيش، چنان سرماي شديدي احساس  اشباحيها ايستاده بودن. و  پشت مشعل
چيزي  اما، صحنه محو شد و دوباره آتيش به آتيش تبديل شده بود. شدم طور كردم كه بدنم به رعشه افتاد و وقتي اين

  »ارم.ذگرو ب شركه ديدم واقعي بود و من حاضرم پادشاهيم رو س

  » كردين.همين كارو هم و « :مليساندر گفت

جنگل... اشباحي بين برفا... من  تواي  تپه«يقيني كه در صداي پادشاه بود، ترسي در اعماق وجود داووس انداخت. 
  »نميفهمم...

، و فرصت هاي درون ساعت با سرعت بيشتري پايين ميريزن معنيش اينه كه جنگ شروع شده. شن«مليساندر گفت: 
ها روي زمين تقريباً تموم شده. ما بايد با شجاعت عمل كنيم، وگرنه همه اميدها از بين ميره. تمام وستروس بايد  انسان

  »استون و برگزيده رلور. لرد دراگون 1ي موعود شاهزادهزير پرچم تنها شاه حقيقي خودش متحد بشه. 

چرا «كه چيزي ناخوشايند چشيده باشد.   مثل اين .در هم شدچهره پادشاه  »بوده. عجيب و غريبپس انتخاب رلور «
برادرام نه، چرا من؟ رنلي و اون هلوش. تو خواب ميبينم كه آب هلو از دهانش و خون از گلوش سرازير ميشه. اگه 

ت هم بهش . يه پيروزي كه حتي رابركرديم خُرد مياش رو به عنوان برادر انجام ميداد، با همديگه لرد تايوين رو  وظيفه
هاي من هست. ميخنده. مينوشه.  اون هم تو خواب«شد.  هايش روي هم سائيده مي دندان» افتخار ميكرد. رابرت...

. اينا اون چيزايي بودن كه توشون بهترين بود. و البته جنگيدن. من هيچ وقت تو هيچ چيز از اون بهتر زني ميكنه الف
  »خودش ميكرد. چرا من؟ رگجنگجوي بزنبودم. ارباب روشنايي بايد اونو 

                                           

1  - the prince that was promised  
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  » چون شما مرد درستكاري هستين.«مليساندر گفت: 

  »با زالو«اي پوشانده شده را لمس كرد.  استنيس با انگشت ظرف نقره» مرد درستكار.«

  » بله، ولي يك بار ديگه بايد به شما بگم كه اين راهش نيست.«مليساندر گفت: 

  »خوردي كه جواب ميده.تو قسم «رسيد:  پادشاه به نظر عصباني مي

  »نميده.همينطور جواب ميده... و «

  »كدوم يكي؟«

  »دو هر«

  »حرف با معني بزن، زن.«

ديدنش  اما .ها پنهون شده تر بگم. واقعيت درون شعله تر با من حرف بزنه، منم ميتونم واضح هر وقت آتيش واضح«
عليحضرت. اپسره رو به من بدين «نوشيد.  مي را آتشداننور ياقوت سرخ بزرگ دور گردنش » هميشه كار آسوني نيست.

  »تريه. روش بهتريه. پسره رو بدين و من اژدهاي سنگي رو بيدار ميكنم. اين راه مطمئن

  » قبالً هم بهت گفتم، نه«

تمام كودكاني كه تو همه ممالك دنيا  برابروستروسه. در  يتمام پسرا و دخترا در برابراون فقط يه پسر حرومزاده «
  »لد ميشن.متو

  »پسره بيگناهه.«

وگرنه شما حتماً پسرهايي از خودتون داشتين. اون شما رو سرافكنده  .حرمت كرده شما رو بي زفافاون پسر تخت «
  »كرده.
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  »خون منه. رابرت اين كارو كرده، نه پسره. دخترم داره بهش عالقمند ميشه، و اون هم«

  ». فقط خون پادشاه ميتونه اژدهاي سنگي رو بيدار كنه.خون برادرتونه. خون پادشاه هم«مليساندر گفت: 

ها  بين رفتن. تارگرين ها از ديگه نميخوام راجع به اين چيزي بشنوم. اژدها«هايش را بهم فشرد.  استنيس دندان
 فيس حداقل شيش بار تالش كردن تا دوباره اونا رو برگردونن. و خودشونو مضحكه كردن، يا تبديل به جنازه شدن. پچ

  » داريم. تو زالوها رو داري، پس كارتو بكن. الزم 1نشناس خدايان جزيرهتنها دلقكيه كه ما روي اين 

دست راستش را در آستين چپش » هرچي پادشاهم دستور بدن«مليساندر با حالتي خشك سرش را خم كرد و گفت: 
روي يكديگر پيچ و تاب  رنگ بيي  ها ها غريدند. زماني كه شعله روي آتش ريخت. ذغالرا پودر يك فرو برد و مشتي از 

ظرف را  روكش زنشاه آورد. داووس تماشا كرد كه پادو نزد  به دست گرفتاي را  خوردند، زن سرخ ظرف نقره مي
  سه زالوي چاق و سياه و پر از خون قرار داشت.  جاآن دربرداشت. 

   ، خون پادشاه.خون پسركداووس فهميد، 

  استنيس دستش را دراز كرد و يكي از زالوها را بين انگشتانش گرفت. 

  » اسم رو به زبون بيارين.«مليساندر امر كرد: 

خورد و سعي ميكرد خودش را به يكي از انگشتان استنيس بچسباند. او گفت:  زالو در مشت شاه پيچ و تاب مي
  شد و سوخت.  مچالهها  آتش انداخت، زالو مانند برگي پائيزي ميان ذغال وقتي زالو را بين» غاصب، جافري براتيون«

به آرامي زالو را روي » غاصب، بلون گريجوي«استنيس دومين زالو را برداشت. اين بار با صداي بلندتري گفت: 
  .ترك خورد و از هم باز شد. خون با دود و صداي هيسي از درونش بيرون زد بدن زالوآتشدان انداخت و 

                                           

1  - godsforsaken – شايد اين كلمه كمي عجيب باشه اما معادل خدانشناس در دنياي چندخدايي وستروسه  
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خورد، براي چند لحظه تأمل كرد.  آخرين زالو در دست پادشاه بود. در حالي كه زالو بين انگشتانش پيچ و تاب مي
  و زالو را در ميان آتش انداخت.» غاصب، راب استارك«باالخره گفت: 
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  37فصل 
  جيمي

  بابكمترجم: 
 Ali.A ويرايش و تنظيم: م.م.استارك،

 

  

هاي سنگي بزرگ بود. زماني كه آنها جيمي را داخل  گرم، نمناك و تاريك، با سقفي كوتاه و پر از وان هال هرنحمام 
  سابيد.  حمام آوردند، بريين درون يكي از آنها نشسته بود و نسبتاً با عصبانيت بازويش را مي

بريين فرچه را انداخت و با » . اينجوري پوستت رو با سابيدن ميكَني.1زياد محكم نساب، ضعيفه«زد: جيمي فرياد 
تيزِ كوچكي كه او  هاي نوك هايش را پوشاند. جوش هاي سر گرگور كليگين بودند، پستان هايي كه به بزرگي دست دست

تر از سينه پهن و عضالني بريين به نظر  طبيعيهايش آنها را بپوشاند، روي سينه دختري ده ساله  سعي داشت با دست
  رسيدند.  مي

                                           

1  - wench –  كرديم. اما به اين نتيجه رسيدم كه معادل مناسبي نيست. اين لقب نوعي صدازدن  رو استفاده مي "دخترك"تا قبل از اين براي اين كلمه معادل
ي مثل دختر دهاتي يا فاحشه داره كه هر كدوم از لحاظ توهين آميز بودن افراط و تفريطي نسبت به كلمه اصلي دارن. هايي در فارس همراه با توهين تحقيره. معادل

كلمه ضعيفه است كه خطابي تحقيرآميز براي   آميز هستن. به همين خاطر بهترين معادلي كه براي اين لقب به ذهنم رسيد، يعني يا زيادي مؤدبانه و يا زيادي توهين
  و دختران به حساب مياد. (استارك) زنان
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  »تو اينجا چيكار ميكني؟«بريين پرسيد: 

به زحمت با دست » هام كوتاهي كرد. لرد بولتن ميخواد امشب شامو با اون بخورم، ولي تو دعوت از چركا و كك«
توانست به  با يك دست فقط مي» بشم.هاي بوگندو خالص  كمكم كن از شر اين گوني«چپش به نگهبان اشاره كرد. 

هاي جيمي روي  زحمت بند شلوارش را باز كند. مرد با اكراه اطاعت كرد، اما در هر حال اطاعت كرد. زماني كه لباس
هاش  هايي مثل تو به سينه حاال تنهامون بزار. بانوي تارثي من دوس نداره تفاله«كف خيس حمام انباشته شدند، گفت: 

تو هم همينطور، بيرون منتظر «باريك همراه بريين اشاره كرد.  اش به زن صورت شده مي با دست قطعجي» خيره بشن.
  » بمون. اينجا فقط يه در داره و ضعيفه اينقدر گنده هست كه نتونه خودشو از دودكش باال بكشه.

گذاشتند. به سنت  م را به آن دو واعادت اطاعت در وجود آنها ريشه دوانده بود. زن به دنبال نگهبان به راه افتاد، و حما
ها ظرفيت شش تا هفت نفر را داشتند. پس جيمي به آرامي و ناشيانه وارد وانِ ضعيفه شد. هر دو  شهرهاي آزاد، وان

كرد كه صد و  هاي كيبورن، هنوز چشم چپش كمي ورم داشت. جيمي حس مي چشمش باز بود، ولي با وجود زالودرماني
  شد، داشت.  هال هرناين وجود احساس نسبتاً بهتري نسبت به زماني كه وارد  نُه سال دارد. اما با

  » اي هم هست. هاي ديگه وان«بريين خودش را عقب كشيد. 

نترس ضعيفه. «به آرامي تا چانه خودش را درون آب در حال بخار كردن فرو برد. » همين كامالً برام مناسبه«
كيبورن به او گفته بود كه باند پيچي » ندارم بدونم بينشون چي داري.اي  هاي تو بنفش و سبزن و من عالقه رون

توانست  ي وان و بيرون از آب نگه دارد. مي دستش را خشك نگه دارد، پس جيمي مجبور بود دست راستش را در كناره
نو بكش اگه از حال رفتم م«شوند، ولي سرش گيج رفت.  ها از پاهايش خارج مي ها و تنش احساس كند كه خستگي

  » بيرون. تا حاال هيچ لنيستري تو وان حمومش غرق نشده و منم نميخوام اولي باشم.

  »چرا بايد واسم مهم باشه كه تو چجوري ميميري؟«

وقتي سرخي از ستون گردن كلفت بريين باال رفت، جيمي لبخند زد. بريين پشتش را به » تو سوگند رسمي خوردي.«
كورمال كورمال » التي هستي؟ ديگه چي مونده كه فكر ميكني من نديده باشم؟ هنوزم همون دوشيزه خج«او كرد. 
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منظم شروع به شستن  اي كه بريين انداخته بود را پيدا كند. انگشتانش فرچه را يافتند و نا دستش را دراز كرد تا فرچه
   وره.دست چپم به هيچ دردي نميخكننده بود.  خود كرد. حتي اين كار هم برايش سخت و ناراحت

ها بعد از جداشدن از پوستش آب را تيره كردند. ضعيفه همچنان پشت به او نشسته بود و  با اين وجود كبره
  هاي بزرگش سفت و كشيده بودند.   هاي شانه ماهيچه

ديدن دست ناقصم ناراحتت ميكنه؟ تو بايد راضي باشي. من دستي كه باهاش شاهو كشتم رو از «جيمي پرسيد: 
دست » ...دستي كه باهاش پسرِ استارك رو از برج پرت كردم. دستي كه بين پاهاي خواهرم ميرفتدست دادم. 

  »تعجبي نداره كه با وجود محافظت تو، رنلي مرد.«اش را به سمت او گرفت.  شده قطع

فرستاد.  هايي از آب داغ را به اطراف وان بريين چنان سريع بلند شد كه گويي جيمي به او حمله كرده است، و موج
او از خواهرش پرموتر بود اما به شكل  ...هاي او افتاد.  ميان ران ...وقتي كه بريين از وان خارج ميشد، نگاه جيمي به 

نگاهش را از او برگرداند، ولي  االن ميفهمم كه خيلي وقته از سرسي دور بودم.مضحكي آلتش در زير آب تحريك شد. 
تلخم. منو ببخش،  انصافي بود. من يه مرد چالق و گوشت حرفم بي«آرامي گفت: هنوز با واكنش بدنش درگير بود. به 

  »اي ازم دفاع كردي، و از خيلياشون هم بهتر بودي. ضعيفه. تو به خوبي هر مرد ديگه

  »داري منو مسخره ميكني؟«اي پوشاند.  اش را با حوله بريين برهنگي

اون يه عذرخواهي بود. از جنگيدن با تو  1ار يه قلعه ضمختي؟تو مثل ديو«اين حرف جيمي را دوباره به خشم آورد. 
  » خسته شدم. نظرت چيه كه صلح كنيم؟

  » اساس صلح رو اعتماده. از من ميخواي اعتماد كنم؟ به...«

من «تلخي گفت:  جيمي با اوقات» شاهكش؟ آره. عهدشكني كه ايريس تارگرين بيچاره و مظلوم رو به قتل رسوند.«

شنيدم كه اسمت رو گذاشتن "و نميخورم، دلخوري من از رابرته. اون تو جشن تاجگذاريش بهم گفت، غصه ايريس ر

                                           

  هم به معناي كلفت و ضمخت و هم به معناي خنگ و كودن است thickاشاره كرديم، كلمه  33همانطور كه قبالً تو فصل  -  1
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و خنديد. پس چرا هيچ كسي به رابرت نميگه عهدشكن؟ اون كل  "شاهكش. فقط فكرشم نكن كه اين كار عادت كني 
  » نصيبم شدهمملكت رو تيكه تيكه كرد و از هم پاشوند، ولي اين منم كه به جاي شرافت، گُه 

  شد. چكيد و روي زمين جمع مي آب از ميان پاهاي بريين مي» رابرت همه اين كارها رو بخاطر عشق كرد.«

كرد، اگر  دستش را مشت كرد... يا مي» رابرت هر كاري كه كرد، بخاطر غرور و كس و يه صورت خوشگل بود.«
  يد. اي بلند، درون بازويش دو دستي داشت. دردي ظالمانه چون قهقه

  » اون ميخواست مملكت رو نجات بده.«بريين اصرار كرد: 

وحشي روي آب هم ميسوزه.  واتر راش رو به آتيش كشيده؟ آتيش ميدونستي برادرم بلك« مملكت رو نجات بده.
به كرد.  جيمي احساس سرگيجه مي» ها ديونه آتيش بودن. ايريس اگه جرات داشت توش حموم ميكرد. همه تارگرين

خودش را رها كرد و تا زير  گرماي اينجاست، به خاطر سم توي خونم و آخرين تبي كه داشتم. من خودم نيستم.خاطر 
  »رداي سفيدم رو كثيف كردم... اون روز زره طالئيم رو پوشيده بودم، اما...«چانه در آب فرو رفت. 

  رسد، بسيار ضعيف.  صداي بريين دور به نظر مي» زره طالئي؟ «

شكست خوردن، ايريس ها  نبرد ناقوسهاي رقاص تو  بعد از اينكه شيردال«ور شده بود.  اطرات غوطهدر گرما و خ

باالخره ايريس فهميد كه رابرت فقط يه لرد «ي زشت كودن ميگم؟  چرا من دارم اينا رو به اين بچه» تبعيد كرد. 1اونو
بزرگترين تهديدي بود كه خاندان تارگرين باهاش  2فاير ياغي نبود كه بشه فوراً سركوبش كرد. اون بعد از ديمون بلك

يادآوري كرد كه اليا دست اونه و لوين رو مامور كرد كه فرماندهي  3روبه رو شده بود. ايريس با وقاحت به لوين مارتل

 سپت سنگيشاهي باال مياومدن رو دست بگيره. جان دري و باريستان سلمي هم به سمت  هزار دورني كه از جاده ده

ها رو جمع كنن، و شاهزاده ريگار از جنوب رسيد و پدرش رو قانع كرد تا غرورش رو  فتن تا افراد باقيمونده از شيردالر

                                           

  منظور لرد كانيگتون، دست پادشاه است كه نشان خاندانش شيردال بود. -  1
2  - Daemon Blackfyre  
3  - Lewyn Martell  
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زير پا بزاره و پدرم رو از غرب احضار كنه. ولي هيچ زاغي از كسترلي راك برنگشت، كه همين ايريس رو بيشتر ترسوند. 
ارش بود تا كسايي كه از قلم افتادن رو يادآوري كنه. پس اعليحضرت اون همه جا خائن ميديد و وريس هم هميشه كن

وحشي پر كنن. زير سپت بيلور و  هايي پر از آتش دستور داد تا كيمياگراش زير همه قدمگاه پادشاه رو مخفيانه با مخزن

  كيپ. هاي رد ها و انبارها، زير تمام هفت دروازه، حتي زير دخمه ، زير اصطبل1"چاله كك"هاي  آلونك

كاري و به دست اساتيد آتشكار انجام شده بود. اونا حتي به دستيارانشون هم براي كمك  همه چيز در نهايت پنهون
ها پيش بسته شده بود، و ريگار مشغول آماده كردن يه سپاه بود. ولي دست جديد  اعتماد نداشتن. چشماي ملكه سال

، مشكوك 4و گاريجوس 3، بليس2روزي روسارت و آمداي شبانه ايريس هم اونقدر احمق نبود و به رفت گرز و خنجر

، اسمش لرد چلستد بود. من خيال ميكردم كه مرد بزدليه، ولي 5چِلستد«در حين گفتن ناگهان به ياد آورد: » شده بود
ا ايريس رو روزي كه با ايريس رو به رو شد، از جايي يه خورده جرات پيدا كرده بود. هر كاري از دستش بر مياومد كرد ت

منصرف كنه. دليل آورد، مسخره كرد، تهديد كرد، و در آخرم التماس كرد. وقتي ديد كه فايده نداره، زنجير مقامش رو 
درآورد و روي زمين انداخت. ايريس براي اين كار اونو زنده زنده سوزوند و زنجيرش رو به گردن روسارت، محبوبترين 

يكارد استارك رو تو زره خودش پخته بود. و تو همه اين لحظات من كنار آتشكارش انداخت. همون مردي كه لرد ر
  تخت آهنين با لباس سفيدم وايساده بودم، مثل يه جسد، و از سرورم و همه رازهاي شيرينش حفاظت ميكردم. 

اي بودن، اما ايريس دوست داشت تا منو نزديك خودش نگه داره.  خبرداري كه همه برادران قسم خوردم جاي ديگه«
من پسر پدرم بودم، پس به من اعتماد نداشت. منو جايي ميخواست كه وريس بتونه صبح تا شب زير نظرم داشته باشه. 

كرد  هايش را پهن مي به خاطر آورد، آن هنگام كه او نقشه او برق نگاه روسارت را» براي همين من همه اينارو شنيدم.
ريگار تو ترايدنت با «هايي قرار گيرد. گريجوس و بليس هم مانند او بودند.  وحشي بايد در چه محل تا نشان دهد آتش

س رو به رابرت روبه رو شد و ميدوني كه چه اتفاقي افتاد. وقتي خبر به دربار رسيد، ايريس ملكه و شاهزاده ويسري

                                           

1  - Flea Bottom – (استارك).اين مورد هم صرفاً به خاطر عادت خوانندگان تغيير ندادم، وگرنه به شخصه اصالً اون رو معادل درستي نميدونم  
2  - Rossart  
3  - Belis  
4  - Garigus  
5  - Chelsted  
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استون فرستاد. شاهدخت اليا هم قرار بود بره، ولي ايريس جلوي اين كار رو گرفت. يه جوري بهش الهام شده  دراگون
بود كه شاهزاده لوين تو ترايدنت به ريگار خيانت ميكنه. اما فكر ميكرد تا زماني كه اليا و ايگان رو نزديك خودش 

خائنا شهرم رو ميخوان، ولي "داره. يه بار شنيدم كه داشت به روسارت ميگفت، داشته باشه، ميتونه دورن رو وفادار نگه 
تارگرينا هيچ  ".من به جز خاكستر هيچي ديگه بهشون نميدم. بزار رابرت شاه استخواناي سوخته و گوشت پخته بشه

ه اونا داشته باشه. ولي تر از هم هاشونو دفن نميكنن، ميسوزونن. ايريس ميخواست كه آتيش تدفيني باشكوه وقت مرده
قبل از خودش، ايريس فكر ميكرد  1فاير اگه راستشو بخوايي، فكر نميكنم اون انتظار داشت كه بميره. مثل ايريون برايت

كه آتيش اونو تبديل ميكنه... فكر ميكرد كه دوباره بيدار ميشه، مثل يه اژدها دوباره متولد ميشه و همه دشمنانش رو 
  يكنه. تبديل به خاكستر م

قراوالي رابرت به سمت جنوب ميتاختن، ولي نيروهاي پدرم زودتر به شهر رسيدن. پايسل،  ند استارك با پيش«
ها رو باز كرد. همين بار كه بايد به  ايريس رو قانع كرد كه محافظ غرب اومده تا از اون دفاع كنه، پس اونم دروازه

هاي ايريس در حقش دلخور بود  درگير جنگ نشده بود و بابت بديحرفاي وريس گوش ميكرد، اونو ناديده گرفت. پدرم 
  و فهميد كه خاندان لنيستر بايد در طرف پيروز جنگ باشه. ترايدنت باعث شد تصميمش رو بگيره. 

مسئوليت حفظ قلعه سرخ رو به من دادن، ولي ميدونستم كه شكست ميخوريم. دنبال ايريس فرستادم و ازش «
اگه تو خائن نيستي، سر «تا براي مذاكره برم. مردي كه فرستاده بودم با فرمان شاهانه برگشت.  خواستم كه اجازه بده
ايريس قصد تسليم شدن نداشت. قاصدم گفت كه لرد روسارت هم با پادشاه بود. ميدونستم كه » پدرت رو واسم بيار.

  اين چه معنايي داره. 

لي لباس پوشيده بود و با عجله به سمت دروازه پشتي ميرفت. وقتي با روسارت روبه رو شدم، مثل سربازهاي معمو«
اي رو پيدا كنه كه پيامش رو به آتشكارا برسونه، اونم كشتم. بعد از  اول اونو كشتم. بعد قبل از اينكه ايريس كَِس ديگه

لتماس كرد. چند روز بقيه رو يكي يكي پيدا كردم و كشتم. بليس بهم پيشنهاد طال داد و گريجوس براي زندگيش ا

                                           

1  - Aerion Brightfire – شعله تابان، آتش درخشان  
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خوب، رحم يه شمشير از آتيش بيشتره، ولي فكر نكنم گريجوس از لطفي كه من در حقش كردم زياد خوشش اومده 
  » باشه.

دستي اش يافت.  آب سرد شده بود. وقتي جيمي چشمانش را گشود، خود را در حال زل زدن به دست شمشيرزنِ بريده
   گذاشته؟ االن من كيم؟ اون چي باقيش را همزمان دزديده بود. . بز مايه افتخار و شرمساريكه منو شاهكش كرد

هاي كوچكش پيچيده و پاهاي كلفت و سفيدش كه از زير حوله بيرون زده  اي كه محكم دور پستان ضعيفه با حوله
غگو. يه حرفايي كه زدم زبونتو بند آورد؟ زود باش! نفرينم كن يا ببوسم يا بهم بگو درو«رسيد.  بود، مضحك به نظر مي

  »چيزي بگو.

  »اگه اين حرفا واقعيت داره، چرا هيچ كسي اينو نميدونه؟« 

جيمي » خوردن كه از رازهاي شاه محافظت كنن. ميخواستي كه من سوگندم رو بشكنم؟  هاي گاردشاه قسم شواليه«
همچين مرد  ارزش منو بشنوه؟ اونم يه فكر ميكني لرد نجيب و شريف وينترفل ميخواست توضيحات كم«خنديد. 

جيمي تلو تلو خوران، در حالي كه آب سرد از روي » شريفي! فقط كافي بود يه نگاه بهم بندازه تا منو گناهكار بدونه.
لرزش شديدي » به چه حقي يه گرگ ميتونه يه شير رو محاكمه كنه؟ به چه حقي؟«ريخت، بلند شد.  اش پائين مي سينه

  ت از وان بيرون بيايد، دست ناقصش را به لبه وان كوبيد. خواس بدنش را فرا گرفت و هنگامي كه مي

درد تمام وجودش را لرزاند... و ناگهان حمام در چرخش بود. قبل از اينكه روي زمين بيفتد، بريين او را گرفت. تمام 
ر حالي كه تر. د كرد ماليم پوست بازويش مور مورد شده بود، ناشيانه و سرد، اما قوي. و از چيزي كه جيمي تصور مي

. پاهايش مثل آلتي شُل، سست شده از سرسي ماليمترهكرد تا از وان خارج شود، با خود انديشيد،  بريين به او كمك مي
  » نگهبانا! شاهكش!«بودند. صداي ضعيفه را شنيد كه داد ميزد: 

   جيمي، اسم من جيميه.او با خود انديشيد، 
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م درازكشيده بود و نگهبانان و ضعيفه و كيبورن باالي سرش چشمانش را كه دوباره گشود، روي كف مرطوب حما
رسيد كه براي چند لحظه اين موضوع را  كردند. بريين برهنه بود و به نظر مي ايستاده بودند و با نگراني به او نگاه مي

اون استاد  نه»  ها باعث شده اينجوري بشه. گرماي وان«داد كه:  فراموش كرده است. استاد كيبورن داشت توضيح مي
هنوزم تو بدنش سم وجود داره و سوء تغذيه هم داره. چي بهش ميدين كه « نيست، اونا زنجيرش رو ازش گرفتن.

  »بخوره؟

  » كرم و شاش و استفراقِ خاكستري.«جيمي گفت: 

  »نون بيات و آب و پوره جو. اما به زحمت چيزي ميخوره. بايد باهاش چيكار كنيم؟«نگهبان با اصرار گفت: 

لرد بولتن اصرار داره كه امشب .». 1گور بشورينش و لباس تنش كنين و اگه الزم شد ببريينش به شاه«يبورن گفت: ك
  » باهم شام بخورن. وقتمون كمه.

  » يه دست لباس تميز براش بيارين. خودم اونو ميشورم و لباس تنش ميكنم.«بريين گفت: 

ودند. او را روي پاهايش بلند كردند و روي نيمكت سنگي كنار ديوار ديگران از سپردن اين وظيفه به او بسيار خشنود ب
اي سفت برگشت تا شستن او را تمام كند. يكي از نگهبانان  اي دور خودش پيچيد و با فرچه نشاندند. بريين رفت و حوله

شلوار پشميِ سياه تيغي به بريين داد تا صورت او را اصالح كند. كيبورن با يك دست لباسِ زير از جنس كرباس، يك 
شد، بازگشت. در آن زمان سرگيجه جيمي كمي  اي چرمي كه از جلو با بند بسته مي تميز، يك تونيك سبز گشاد و نيمتنه

االن تنها چيزي كه ميخوام «هايش را بر تن كند.  بهتر شده بود، ولي هنوز تعادل نداشت. با كمك ضعيفه توانست لباس
  » ايه. يه جام نقر

                                           

1  - Kingspyre – .ترين برج در قلعه هرنهال. دليل نانگذاري  يعني تل هيزم و آتشي كه جسد شاه رو در اون سوزوندن. نام بزرگترين و عظيم يا تل تدفين شاه
بودند رو زنده زنده  اون به دوران حمله ايگان فاتح به اين قلعه برميگرده. زماني كه بالريون، اژدهاي ايگان، هرن سياه و پسرانش كه تو همين برج پنهان شده

  وزوند.س
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رو رفته و پيراهن كتان.  و براي بريين هم لباس تميز آورده بود. يك لباس مجلسي ساتنِ صورتيِ رنگ 1يناستاد خون
  » داشتيم و به تن شما ميخورن. هال هرنان كه ما تو  متاسفم بانوي من. اينا تنها لباساي زنانه بزرگي«

تر دوخته  هايي به مراتب بزرگ تر و سينه اهكامالً آشكار بود كه آن لباس براي كسي با بازوهاي الغرتر، پاهاي كوت
كرد. در مجموع، لباس ظاهري  هاي پوست بدن بريين را پنهان مي شده بود. پارچه تور ميري به زحمت كبودي
تر و گردن درازتري داره. تعجبي نداره كه  هاي پهن نسبت به من شونهمضحكي به ضعيفه داده بود. جيمي انديشيد، 

. صورتي رنگ مناسبي براي او نبود. چندين و چند شوخي ظالمانه به ذهنش رسيد، ولي اين بار شهترجيح ميده زره بپو
  داشت. بهتر بود كه او را عصباني نكند، با يك دست حريف مناسبي برايش نبود.  آنها را همانجا نگه

اين ديگه «رسيد: كيبورن يك بطري كوچك به همراه آورده بود. وقتي او بطري را نزديك دهانش برد، جيمي پ
  »چيه؟

  » بيان كه تو سركه خوابونده شده، با عسل و گل ميخك. يكم بهت قوت ميده و ذهنت رو هشيار ميكنه. شيرين«

  » شربتي بيار كه باعث بشه دستا دوباره رشد كنن. اين چيزيه كه من ميخوام.«جيمي گفت: 

  و او هم نوشيد. » بخور«بريين بدون لبخند گفت: 

ز نيم ساعت طول كشيد تا جيمي توانش را بازيابد و سر پا بايستد. بعد از هواي نمناك و گرم داخل كمي بيشتر ا
االن ديگه سرورم دنبال ايشون «حمام، هواي بيرون سيلي محكمي بر صورتش بود. يكي از نگهبانان به كيبورن گفت: 

  » حمل كنيم؟ 2و بانو ميگردن. الزمه كه اونو

  »بريين، دستتو بده به من.هنوز ميتونم راه برم. «

                                           

  ريز كه كيبورن عضوي از آنهاست. اشاره به گروه هنرپيشگان خون -  1
  جيمي -  2
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در حالي كه دست بررين را گرفته بود، اجازه داد تا او را از ميان حياط به تاالر وسيع و سوزداري هدايت كنند. تاالري 
هاي بزرگي در امتداد ديوارها با فاصله هر ده فوت يا  در قدمگاه پادشاه هم بزرگتر بود. آتشدان 1كه حتي از تختگاه شاه

كدام روشن نبودند و سرماي بين ديوارها تا  بيشتر چيده شده بودند. تعدادشان بيشتر از آن بود كه بتواند بشمارد، ولي هيچ
شدند،  هايي كه به دو راهرو در باال منتهي مي از درها و پله كرد. چند نگهبان با رداهايي از خز، مغز استخوان نفوذ مي

كردند. و در مركز آن فضاي خاليِ وسيع، پشت ميزي سه پايه كه به نظر در ميان چندين جريب كف  محافظت مي
  كرد.   سنگي صاف احاطه شده بود، لرد دردفورد درحالي منتظر بود كه تنها يك ساقي او را همراهي مي

  » سرورم«رو به روي او قرارگرفت، گفت:  بريين وقتي

خوشحالم اونقدر «تر و از شير سفيدتر و صدايش به لطافت تار عنكبوت بود.  رنگ بي  چشمان روس بولتن از سنگ هم
هايي كه  اي پنير، نان، گوشت سرد و ميوه او به تكه» قوي شدين كه منو همراهي كنيد، سر. بانوي من، لطفاً بشينين.

نوشيد؟ متأسفانه هردوشون از انگورهاي نامرغوبي درست  سفيد با يا قرمز مي«پوشانده بودند، اشاره كرد.  روي ميز را
  »شدن. سر آموري تقريباً سرداباي بانو ونت رو خشك كرده.

جيمي به سرعت خود را روي صندلي كه به او پيشنهاد شده بود انداخت تا » مطمئنم كه به خاطر اين كار كشتينش.«
هاست، مثل يه لنيستر خوب قرمز  سفيد براي استارك«ولتن نتواند بببيند كه او تا چه حد ضعيف شده است. لرد ب

  » ميخورم.

  »من آبو ترجيح ميدم.«بريين گفت: 

بولتن دستش را تكان » دار براي خودم بيار. ، براي سر جيمي شراب قرمز و براي بانو بريين آب و شراب ادويه2المار«
  شان را مرخص كرد و آنها در سكوت دور شدند.  نداد و محافظا

                                           

1  - throne room  
2  - Elmar  
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هاي قرمزِ  عادت باعث شد تا جيمي دست راست را براي گرفتن شراب دراز كند. دست ناقصش به جام خورد و لكه
روشن شراب روي باند سفيد و تميزش پاشيد و او را وادار كرد كه قبل از سقوط، آن را با دست چپ بگيرد، ولي بولتن 

زد، پذيرايي  كه ناتواني او را نديده است. مرد شمالي از خود با گازهاي كوچك و سريعي كه به يك آلو ميتظاهر كرد 
هاتون خوب كار كن. لرد وارگو اينا رو از يه  از اينا امتحان كنين، سر جيمي. خيلي شيرينن و كمك ميكنن روده«نمود. 

  » مسافرخونه قبل از سوزوندنش برداشته.

اندازه كافي خوب كار ميكنن، اون بز هم لرد نيست و آلوهاتون به اندازه نصف قصد و نيت شما  هاي من به روده«
  »براي من جالب نيستن.

شما غنيمت خطرناكي هستين، سر. شما هر «لبخند مليحي بر لبان بولتون نشست. » با در نظر گرفتن خود شما؟«
به نظر «تر از زمزمه بود.  صدايش اندكي بلند» شاد من. هال هرنجايي كه ميرين جنگ و نفاق ميكارين. حتي اينجا، تو 

  » مياد تو ريورران هم همينطور بوده. ميدوني، ادمور تالي براي دستگيري شما هزار اژدهاي طاليي جايزه گذاشته؟

  » خواهرم ده برابر اينو ميده.« همش همين؟

ده هزار اژدها مبلغ قابل توجهيه. خب «حو شد. همان لبخند براي يك لحظه روي لبانش نشست و سريع م» واقعاً؟«
البته، از طرف ديگه پيشنهاد لرد كاراستارك هم براي بررسي وجود داره. اون پيشنهاد داده، دست هر كسي كه سر شما 

  »رو براش بياره، تو دست دخترش بزاره.

  » كار رو بسپر به بزت و اون برعكسش رو برات انجام ميده.«جيمي گفت: 

ميدونستي وقتي ما قلعه رو گرفتيم، هريون كاراستارك اينجا اسير بود؟ همه مردان اهل «نده آرامي كرد. بولتن خ
كارهولد كه با من بودن رو بهش دادم و با گلووِر راهي كردم. اميدوارم تو داسكنديل اتفاق بدي براش نيفته... وگرنه از 
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از بخت خوبتون، من به يه همسر «او آلوي ديگري را برگزيد. .» كاراستارك باقي ميمونه 1وارثين لرد ريكارد فقط آليس
  » نياز ندارم. وقتي تو دوقلوها بودم با بانو والدا فري ازدواج كردم.

  كرد تا با دست چپش آن را تكه كند.  جيمي با دست ناقصش ناشيانه نان را گرفته بود و سعي مي» والداي زيبا؟«

د تا هم وزن همسري كه انتخاب ميكنم، نقره جهيزيه بده. پس منم با توجه به والداي چاق. لرد فري پيشنهاد كر«
  » اين همسرمو انتخاب كردم. المار، يكم نان براي سر جيمي تكه كن.

اي به اندازه مشت دست از يك سر نان جدا كرد و به جيمي داد. بريين نان خودش را تكه كرد. بريين  پسرك تكه
  » رو به وارگو هوت بديد. هال هرنكه ميخواين لرد بولتن. ميگن «پرسيد: 

اين قيمت اون بوده. لنيسترا تنها كسايي نيستن كه دينشون رو ادا ميكنن. به هر حال من بايد به «برد بولتن گفت: 
حاضر زودي از اينجا برم. ادمور تالي قراره با بانو روزلين فري تو دوقلوها ازدواج كنه، و شاهم دستور داده تا من اونجا 

  » بشم.

  » ادمور ازواج ميكنه؟ راب استارك نه؟«جيمي گفت: 

با يكي از «بولتن هسته آلو را در دستش تف كرد و كنار گذاشت. » اعليحضرت شاه راب ازدواج كردن.«
  » ِ. حتماً ميشناسينش، سر. پدرش يكي از پرچمداران پدرتونه. هاي كرِگ. بهم گفتن كه اسمش جين وسترلينگ

جيمي بدون نگاه كردن دستش را به سمت جام برد و » داراي زيادي داره كه بيشترشونم دختر دارن.پدرم پرچم«
  هاي قديمي بودند و بيشتر از قدرت، غرور داشتند.  ها از خاندان سعي كرد تا جين را به خاطر آورد. وسترلينگ

ها عروسي كنه. اون هيچ  ا يكي از فرينميتونه حقيقت داشته باشه. شاه راب قسم خورده كه ب«بريين لجوجانه گفت: 
  »وقت عهدش رو نميشكنه، اون...

                                           

1  - Alys  
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اعليحضرت يه پسر شانزده ساله است. و خيلي ممنون ميشم اگه حرفاي منو زير سوال «روس بولتن با متانت گفت: 
  »نبرين، بانوي من.

 اونو باخت، احمق بيچاره.تو ميدون جنگو برد و تو اتاق خوابش جيمي تا حدودي براي راب استارك تأسف خورد. 
  »  آال به جاي گرگ براي شام چيه؟ نظر لرد والدر در مورد خوردن قزل«پرسيد: 

گرچه المار «اش گرفت.  اي را به سمت ساقي پريده بولتن انگشت رنگ» تري براي شامه. آال غذاي خوشمزه اوه، قزال«
اي  خيانت كرد، اون چاره موقعي كه شاه راب به پدر زن عزيزم داره. قرار بود كه با آريا ازدواج كنه، ولي بيچاره من غصه

  »زدن نامزدي نداشت. جز بهم

  » خبري از آريا استارك هست؟ بانو كتلين از اين وحشت داشتن كه... دختره هنوز زنده است؟«بريين به جلو خم شد. 

  »اوه، بله.«لرد دردفورت گفت: 

  » از اين مسئله مطمئن هستين، سرورم؟«

آريا استارك براي يه مدت گم شده بود، درسته. ولي االن پيدا شده. من قصد دارم «روس بولتن شانه باال انداخت. 
  » كه اونو سالم به شمال برسونم.

  » اون و خواهرش هر دو. تيريون لنيستر در ازاي جيمي، به ما قول هر دو دختر رو داده.«بريين گفت: 

بانوي من؟ تا حاال كسي بهتون نگفته؟ لنيسترا دروغ «به نظر حرف بريين لرد دردفورت را به خنده واداشته بود. 
 » ميگن.

جيمي با دست سالمش چاقوي پنير را برداشت. در حالي كه انگشت » اين حرفتون يه توهين به شرافت خاندان منه؟«
پيشانيش » كُنده. ولي بازم ميتونه راحت تو چشمت فرو بره. نوكش گرد و«كشيد گفت:  شستش را روي تيغه چاقو مي

  كرد، ضعيف و ناتوان به نظر نيايد.  توانست اميدوار باشد به قدري كه خود احساس مي عرق كرده بود. فقط مي
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به نسبت مردي كه براي تكه كردن نونش مشكل داره، با جرات «دوباره لبخند كوچكي روي لبان لرد بولتن نشست. 
  » ميزنين. يادتون باشه كه محافظانم دور و برمون رو گرفتن. حرف

تا وقتي كه اونا بخوان به ما «انتها انداخت.  جيمي نگاهي كوتاه به انتهاي سالن بي» فرسخ دورتر. دور و بر ما و نيم«
  » برسن، شما هم مثل ايريس ميميرين.

لرد » اي باشه.  نش زياد كار جوانمردانه و دليرانهفكر نميكنم تهديد كردن ميزبان، اونم سر سفره پنير و زيتو«
  » نوازي رو مقدس ميدونيم. تو شمال، ما هنوز قوانين مهمان«دردفورت با اوقات تلخي گفت. 

من اينجا اسيرم، نه مهمان. بزتون دست منو قطع كرد. اگه فكر ميكنين كه چندتا آلو باعث ميشه من اينو فراموش «
  » ين.كنم، كامالً در اشتباه

شايدم اينطوره. شايد من بايد شما رو به عنوان هديه عروسي به «حرف جيمي باعث شد روس بولتن يكه بخورد. 
  » ادمور تالي بدم... شايد هم مثل كاري كه خواهرتون با ادارد استارك كرد، سرتون رو جدا كنم.

  » اي داره. راك حافظه قوي اين كار رو پيشنهاد نميكنم. كسترلي«

شما فاصله وجود داره. دشمني لنيسترا اهميت  1اي من و صخره ان فرسنگ كوه و دريا و باتالق بين ديوارهزار«
  » ها نداره. زيادي براي بولتن

داند آنها در حال انجام كدام بازي  جيمي تصور كرد كه مي» دوستيِ لنيسترا ميتونه اهميت زيادي داشته باشه.«
  جرات نداشت كه نگاه كند و بفهمد. ولي ضعيفه هم اينو ميدونه؟هستند. 

روس بولتن به پسرك » من مطمئن نيستم شما از اون دست دوستايي باشين كه يه مرد عاقل بخواد داشته باشه.« 
  » المار، يه تكه گوشت بريان براي مهمونامون بِبر.«اشاره كرد. 

                                           

1  - rock – راك اشاره به نام كسترلي  
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رم. قراره سر جيمي با دختران بانو كتلين سرو«از بريين اول پذيرايي شد، ولي او براي خوردن حركتي نكرد. گفت: 
  » معاوضه بشن. شما بايد ما رو آزاد كنين تا به مسيرمون ادامه بديم.

زاغي كه از ريوران اومد خبر يه فرار رو آورد، نه يه معاوضه. و اگه شما به اين اسير كمك كرد باشين تا فرار كنه، «
  » به جرم خيانت گناهكارين، بانوي من.

  » من به بانو كتلين خدمت ميكنم.«هيكل سرپا ايستاد:  شتضعيفه در

ها، پادشاهي كه شمال رو از دست داد. كسي كه هيچ وقت نميخواست  و من هم به پادشاه شمال. يا به قول بعضي«
  » سر جيمي رو با لنيسترا معاوضه كنه.

بشين و غذاتو «گذاشت، او با اصرار گفت:  در حالي كه المار يك تكه گوشت بريان تيره و آبدار را در مقابل جيمي مي
هاي عزيزش رو  براي ما هدر  هاش دارن، آلو بخور بريين. اگه بولتن ميخواست ما رو بكشه، با اين وضعي كه روده

من از يه تواند با يك دست آن را ببرد. با خود گفت،  بود و فهميد كه به هيچ وجه نمي زده   او به گوشت زل» نميداد.
هاشو  هم به دردنخورترم. بز اين معاوضه رو برابر كرد، گرچه شك دارم وقتي سرسي با اين شرايط توله دختر بچه

   شرط ميبندم كه بخاطر اينم، منو سرزنش ميكنن.اش را درهم كرد.  اين فكر چهره برگردونه، بانو كتلين خوشحال بشه.

بانو بريين، اگه به شما بگم كه طبق «دويد.  مي روس بولتن با نظم گوشت را تكه تكه ميكرد، و خون درون بشقابش
  »خواست شما و بانو كتلين، ميخوام بزارم كه سر جيمي بره، ميشينيد؟

  » اين خوبه، سرورم.«دار داشت، اما نشست.  صداي ضعيفه حالتي شك» من... ميخواين ما رو آزاد كنين؟«

رنگش را به سمت جيمي چرخواند.  چشمان بي» ردههمينطوره. با اين حال لرد وارگو يه... مشكل كوچك درست ك«
  »ميدوني براي چي هوت دستت رو قطع كرد؟«

هايي از  روي پارچه كتاني كه دور دست قطع شده جيمي پيچيده شده بود، لكه» اون از بريدن دستا لذت ميبره.«
  .» از بريدن پا هم لذت ميبره. انگار دليل خاصي الزم نداره«شد.  خون و شراب ديده مي
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 به هر حال، يه دليلي داشته. هوت از چيزي كه به نظر مياد مكارتره. هيچ كس نميتونه يه گروهي مثل ياران شجاع«

بولتن يك تكه از گوشت را با » رو براي مدت زيادي رهبري كنه، مگه اينكه براي خودش هوش و ذكاوتي داشته باشه.
لرد وارگو خاندان لنيستر رو به خاطر اين رها «و قورت داد. نوك خنجر برداشت، در دهانش گذاشت، با آرامش جويد 

اي كه هزاران بار بيشتر از اون چيزي بود كه ميتونست اميدوار باشه  رو بهش پيشنهاد دادم، جايزه هال هرنكرد كه من 
  » اي كه گرفته مسمومه. است، نميدونست جايزه  از لرد تايوين بهش برسه. چون تو وستروس يه غريبه

  » نفرين هرن سياه؟«مي با حالت تمسخرآميزي گفت: جي

بزِ ما بايد قبل از هر كاري، با «بولتن جامش را باال گرفت و المار به آرامي آن را پر كرد. » نفرين تايوين لنيستر.«
  » يكنه.ها مشورت ميكرد. شايد اونا بهش هشدار ميدادن كه عاليجناب پدرتون با خيانت چه برخوردي م ها و رين تاربك

  » ديگه هيچ تاربك و ريني وجود نداره.«جيمي گفت: 

پادشاه پيروز بشه، و از اونجايي كه  دقيقاً منظورم همينه. بدون شك لرد وارگو اميدوار بود كه استنيس تو قدمگاه «
متاسفانه «خنده تلخي كرد. » اي كه بهش دادن تضمين ميشد. نقش كوچيكي تو از بين رفتن خاندان لنيستر داشته، قلعه

رو بهش بده... ولي به  هال هرنبه خاطر كارايي كه كرده، استنيس اون استنيس براتيون رو هم خوب نميشناسه. شايد 
  » خاطر جنايتايي كه مرتكب شده، يه طناب دار هم بهش ميده.

  » آميزتره. طناب دار خيلي از اون چيزي كه پدرم بهش ميده محبت«

ها ميتونه اونو از انتقام  ركتا االن بايد به اين نتيجه رسيده باشه. با شكست استنيس و مرگ رنلي، فقط پيروزي استا«
  »پدرتون در امان نگه داره، كه احتمال اون هم خيلي خيلي كمه.

اي كه هميشه  هاي لجوجانه و وفادارانه از همان حرف» شاه راب همه جنگا رو برده.«بريين با لحني قاطع گفت: 
  گفت. مي
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ها و وينترفل و شمال رو از دست ميده. باعث تأسفه كه  ها، كاراستارك ي جنگا رو برده، در حالي كه داره فري همه«
تر  ناپذير و ابدي هستن. من معتقدم يه مرد مسن اين گرگ خيلي جوونه. پسراي شونزده ساله خيال ميكنن كه شكست

خشش... حداقل براي راب استارك. نه براي كسايي مثل تسليم ميشد. بعد از جنگ هميشه صلحه و بعد هر صلحي ب
هر دو طرف ازش استفاده كردن، ولي موقعي كه بميره، هيچ كدوم يه «رمقي به او زد.  بولتن لبخند كم» وارگو هوت.

  » واتر نجنگيدن، ولي همونجا مردن. قطره اشك هم براش نميريزن. ياران شجاع تو جنگ بلك

  » نكنم، منو ميبخشين؟اگه به خاطرشون عزاداري «

ي محكوم به فناي ما نميسوزه؟ آه، اما انگار خدايان دلشون سوخته... در غير اينصورت  شما دلتون براي بز بيچاره«
تر از  ارزش تر و كم كارهولد كوچيك«بولتون تكه ديگري از گوشت را جويد. » چرا شما رو انداختن تو دستاي اون؟

هاي شير جاي خوبيه. وقتي هوت با آليس كاراستارك ازدواج كنه، ميتونه يه لرد  از پنجه ه، ولي براي دور موندنهال هرن
واقعي بشه. اگه بتونه كمي طال از پدرتون بگيره كه چه بهتر. اما پدرتون هرقدر هم كه پول بده، اون بازم شما رو به لرد 

  » ريكارد ميده. پاداشش هم يه باكره و يه پناهگاه امنه.

ها هم پر از آدماييه كه با كمال ميل  فروختن، اول بايد شما رو پيش خودش نگهداره، و سرزمين رودخونهاما براي «
شما رو از چنگش درميارن. گالور و تالهارت تو داسكنديل شكست خوردن، اما يه تعداد از نيروهاشون هنوز اون بيرون 

ارك تو جنوب و شرق ريورران پرسه ميزنن تا شما رو گير كه فراريا رو قتل عام ميكنه. هزار نفر كاراست كوهيهستن، با 

هاي لرد صاعقه هستن.  هاي گرگ چهارپا و گروه ياغي قانون، گله فرمانده و بي بي بندازن. جاهاي ديگه هم مردان دري 
شقابش خيس اي نان را با خون داخل ب لرد دردفورت تكه» دنداريون با عالقه شما و بز رو باهم رو يه درخت دار ميزنه.

تنها جاييه كه لرد وارگو ميتونه اميدوار باشه شما رو سالم نگه داره. ولي اينجا هم تعداد ياران شجاع از  هال هرن«كرد. 
هاش خيلي كمتره. بدون شك ميترسه كه شايد من شما رو به سر ادمور در ريورران  و فري 1تعداد افراد من، و سر اينيس
  و پيش پدرتون بفرستم. برگردونم... يا بدتر، شما ر

                                           

1  - Aenys  
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با قطع كردن دست شما ميخواست كه خطر شمشيرتون رو از بين ببره، به عنوان يه پيشكش وحشتناك براي «
پدرتون بفرسته و ارزشتون رو براي من كم كنه. اون از افراد منه و منم از افراد شاه راب. پس جرم اون، جرم منم 

با » ه نظر مياد. و همينجاست كه من... يه مشكل كوچيك پيدا ميكنم.هست. يا حداقل از نگاه پدرتون اين جور ب
  رنگ سرد و منتظر، خيره به جيمي چشم دوخت.  چشمان بي

از من ميخواين كه شما رو از مجازات اين كار خالص كنم؟ يعني به پدرم بگم كه اين دست ناقص تقصير « فهميدم.
پيش سرسي تا من همون آواز دلنوازي كه شما ميخواين رو بخونم، سرورم، منو بفرستين «جيمي خنديد. » شما نيست.

شود كه بولتن دوباره او را به بز بسپارد.  او ميدانست هر پاسخ ديگري باعث مي» از اينكه چقدر با من خوب رفتار كردين.
دستم رو چالق اگه دست داشتم اينو مينوشتم. مينوشتم كه چطور مزدورايي كه خود پدرم به وستروس آورده بود، «

  » كردن، و توسط لرد بولتن شريف نجات پيدا كردم.

  » من به حرف شما اعتماد ميكنم، سر.«

كي به ما اجازه رفتن ميدين؟ و چجوري ميخواين ما رو از بين اين همه گرگ و ياغي « اين حرفيه كه زياد نميشنوم.
  »و كاراستارك رد كنين؟

سفركردن قوي شدين، شما رو همراه يه گروه محافظ قوي از مردان  وقتي كه كيبورن بگه به قدر كافي براي«
. يه سرباز با وفاداري آهنين. والتون شما رو سالم و 1منتخب، به فرماندهي والتون، راهي ميكنم. بهش ميگن پافوالدي

  » سالمت به قدمگاه پادشاه ميرسونه.

تحويل داده بشن. سرورم، محافظت فرمانده شما به شرطي كه دختراي بانو كتلين هم صحيح و سالم «ضعيفه گفت: 
  » والتون به جاي خود، ولي مسئوليت دخترا با منه.

                                           

1  - Steelshanks  
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ديگه نيازي نيست نگران دخترا باشين، بانوي من. بانو سانسا «عالقگي نگاهي به او انداخت.  لرد دردفورت از سر بي
  » ن.حاال همسر كوتوله هستن و فقط خدايان ميتونن اونا رو از هم جدا كن

  »همسرش؟ اون جن؟ اما... اون جلوي همه دربارسوگند خورد، در مقابل خدايان و مردم...«بريين وحشت زده گفت: 

بايد رو  سانسا استارك،در حقيقت جيمي هم غافلگير شده بود، اما بهتر آن را پنهان كرد.  چقدر اين دختر معصومه.
اش خوشحال بود... فقط  ه برادرش تا چه حد با آن دخترك روستاييبه ياد آورد ك لباي تيريون يه لبخند نشونده باشه.

  براي دو هفته.

هر كاري كه جن كرده يا هر قسمي كه خورده، االن كوچكترين اهميتي نداره. حداقل براي شما «لرد بولتن گفت: 
هبانان اشاره كرد، او رسيد. شايد وقتي روس بولتن با دست به نگ خورده به نظر مي ضعيفه تا حدودي زخم» اينطوريه.

سر جيمي به سمت قدمگاه پادشاه حركت ميكنن. فكر نميكنم «هاي فوالدي تله را احساس كرده بود.  باالخره دندانه
لرد دردفورت » وجداني منو نشون ميده. چيزي راجع به شما گفته باشم. اگه هر دو جايزه لرد وارگو رو ازش بگيرم، بي

ها بودم و به جاش، بيشتر  اگه جاي شما بودم، بانوي من، كمتر نگران استارك«بردارد. دست دراز كرد تا آلوي ديگري 
  »ها ميشدم. نگران ياقوت
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  38فصل 

  تيريون

  فرامرزمترجم: 

 ، مسعودAli.A ويرايش و تنظيم: م.م.استارك،

  

 

هايي كه در طول جاده امتداد يافته بودند، شيهه كشيد. تيريون  از ميان صفوف رداطاليي قرار سرش اسبي بيپشت 
و را هم بشنود. تيريون او را دعوت نكرده بود، همينطور سر آدام يا جاالبار زو  1توانست صداي سرفه كردن لرد جايلز مي

در عبور از  2دورِن مارتل اگر فقط يك كوتوله براي همراهياحساس كرده بود كه  يا بقيه را، اما عاليجناب پدرش
جافري خودش بايد منتظر نشسته بود، انديشيد، روي زين واتر برود، ممكن است او برداشت بدي كند. در حالي كه  بلك

 بازگومردان دورني  هاي كوچكي درباره اخيراً پادشاه لطيفهكرد، اما حتماً خرابكاري به بار مياورد.  ها رو مالقات مي دورني
. يكي براي نعل كردن و تا دورني الزمه تا يه اسبو نعل كنن؟ ُنه تاچندبود.  آموختهميس تايرل  سربازانكرد كه از  مي

  اي سرگرم كننده بيابد. كرد دورن مارتل آن را لطيفه تيريون تصور نمي به نحويهشت نفر براي بلندكردن اسب. 
                                           

1- Gyles 

2- Doran Martell 
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غبار آلود از ميان سبزي درختان بر جاي  بلند ا را وقتي كه سواران در يك ستونِهاي رقصان آنه توانست پرچم مي
شده باقي مانده بود، ميراثي از نبرد او. تيريون  شدند، ببيند. از آنجا تا رودخانه فقط درختان عريانِ سياه مانده پديدار مي

شد، همان طور كه در زير سم  مي هاي در حال نزديك شدن لگد كه خاكسترها در زير سم اسب كرد  تماشا مي
اينهمه شد. در همان حال با ناراحتي انديشيد،  كه استنيس را از پهلو در هم كوبيدند، لگد مي قراوالن تايرل هنگامي پيش

از لردهاي دورن را با خود آورده بود. او سعي كرد حسني در اين كار بيابد،   شد گفت مارتل نيمي در نگاه اول مي پرچم!
  »چنتا پرچم شمردي؟«موفق نشد. از بران پرسيد: اما 

  »هشت... نَه، نُه«شواليه مزدور دستش را سايبان چشمانش كرد: 

رو كه ميبيني توصيف كن و به من بگو هر كدوم نماينده چه  سپاهيپاد، بيا اينجا. «تيريون روي زينش چرخيد. 
  »خانداني هستن.

گوزن و شير بزرگ جافري، و با وزن  .كرد او پرچم پادشاهي را حمل مي تر راند. اش را نزديك پادريك پين اسب اخته
  آن درگير بود. 

شير طاليي لنيستر بر روي زمينه ارغواني. هنگامي كه پاد براي ديد بهتر  .كرد تيريون را حمل مي خودبران پرچم 
پسرك به خيلي زود اونم مثل بقيه رو سرم سايه ميندازه. . اون داره قد ميكشهروي ركاب ايستاده بود تيريون دريافت، 

من «هاي دورني مطالعه كرده بود، اما همچنان مضطرب بود.  تبارشناسي خاندان موردكوشانه در  دستور تيريون سخت

  »تكون ميده. وباد اونا ر .نميتونم ببينم

  »بگو چي ميبيني. كبران، به پسر«

يه «اش بسيار شبيه يك شواليه بود. او فرياد زد:  ور بر روي سينه د و زنجيري شعلهتنه و رداي جدي بران امروز در نيم
  »با يه نيزه كه از پشتش رد شده. خورشيد قرمز رو زمينه نارنجي
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  »ي دورن. سرورم. شاهزاده 1اسپير خاندان مارتل از سان«ح آسوده شد. و، به وض»مارتل«پادريك پين فوراً گفت: 

  »اسب منم ميشناختش. بران، يكي ديگه بهش بده.«گفت: تيريون با لحن خشكي 

  »ي زرد.ها يه پرچم بنفشه، با توپ«

  .»2وود از لمون، ؟ يه زمينه بنفش كه روش ليمو پخش شده باشه؟ نشون خاندان دالت؟ ازليموها«پاد اميدوارانه گفت: 

»بعدي يه پرنده سياه . . يه چيز صورتي يا سفيد تو چنگال احتماالً هاش داره، با اين تكوني كه  بزرگ رو زمينه زرد
  »پرچما ميخورن تشخيصش سخته.

  »مونت، قربان. مونت از بلك هاش داره، خاندان بلك ، يه بچه تو چنگال3مونت كركسِ بلك«پاد گفت: 

يكنن، پسر. من يه جمجمه هم ميبينم. يه دوباره كتاب خوندي؟ كتابا چشم شمشيرزنيت رو خراب م«بران خنديد. 
  »پرچم سياه.

ي  ، اُستخوان و طال رو زمينه4وودي جمجمه تاجدار خاندان من«رسيد،  تر به نظر مي پاد با هر پاسخ درست مطمئن
  .»5ها از كينگزگرِيو وودي سياه. من

  »سه عنكبوت سياه؟«

  »سه عقرب سياه رو زمينه قرمز.، 7از سنداستون 6اونا عقربن، قربان. خاندان كورگيل«

  »دار وسطش. قرمز و زرد، با يه خط دندونه«
                                           

1  - Sunspear– نيزه به معناي خورشيد 

2  - Lemonwood – بيشه ليمو 

3  - Blackmont – كوه، كوه سياه سياه 

4  - Manwoody 

5  - Kingsgrave – مدفنِ پادشاه 

6  - Qorgyle 

7  - Sandstone – ماسه سنگ 
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    ». خاندان آلر.1هلت هاي هل  شعله«

ادامه «. ترغيبش كرد: نظر نمياد  خيلي هم احمق به پسرك وقتي دهنش رو باز ميكنه،تيريون تحت تاثير قرار گرفت. 
  »بده پاد. اگه همه رو بگي يه هديه برات دارم.

  »هاي قرمز و سياه، يه دست طاليي وسطش. با برِش كيكيه «ان گفت: بر

  .»3از گادزگرِيس 2خاندان آليريون«

  »مرغ قرمزي كه داره يه مار رو ميخوره، اينجوري به نظر مياد«

  »با يه مار سياه تو منقارش.  نه مرغ. سرخ ،5خوام قربان. يه كاكترايسه . عذر مي4شور هاي سالت گارگالن«

  »خيلي خوبه! فقط يكي ديگه، پسر جون.«تيريون شگفت زده فرياد زد: 

آخري يه پر طالييه رو زمينه شطرنجي «هايي را كه در حال نزديك شدن بودند از نظر گذراند.  بران صفوف دورني
  »سبز.

  .»7از تور 6پر طاليي، قربان. جردين يك قلم «

 كاين حرف دروغ بود، اما به پسر» حاال نتونستم اسم همشون رو بگم.نُه تا و آفرين. من خودم تا «تيريون خنديد. 
  چيزي كه شديداً به آن نياز داشت.  .داد كمي احساس غرور مي

                                           

1  - Hellholt – بيشه جهنم يا بيشه آتش 

2  - Allyrion 

3  - Godsgrace – رحمت خدايان 

4  - Gargalens of Salt Shore - Salt Shore – ساحل نمكي 

5  - cockatrice –  اي كه بدني شبيه به خروس و دمي مثل مار دارد اي افسانه پرنده –مارخروس 

6  - Jordayne 

7  - Tor 
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هايي كه پاد نام برده بود كوچك يا  . هيچ يك از خاندانپرابهتي رو با خودش آورده همسفرايبه نظر مياد، مارتل 
ن لردهاي دورن، يا جانشينانشان در حال باال آمدن از جاده پادشاهي بودند، و به هر اهميت نبودند. نُه تَن از بزرگتري كم

 اين كار يه پيامي داره،اين مسير را فقط براي ديدن رقص خرس آمده باشند. تمام كرد كه آنها  دليلي تيريون تصور نمي
  اسپير اشتباه بود يا نه. انفرستادن ميرسال به س او در اين انديشه بود كه. و پيامي نيست كه من بپسندم

  »ني وجود نداره.اسرورم، هيچ تخت رو«پاد با كمرويي گفت: 

  بود. كتيريون به سرعت سرش را برگرداند. حق با پسر

و  هاي ابريشمي  شده با پرده كاري منبتن ايه تخت رو .ن سفر ميكنهان مارتل هميشه با يه تخت رودورِ«گفت:  پاد
  »ها. خورشيدهايي رو زمينه پرده

تيريون هم اين موضوع را شنيده بود. شاهزاده دورِن پنجاه سالگي را گذرانده و به نقرس مبتال بود. با خود گفت، 
يا اينكه اين انگيز براي راهزنا باشه،  تر حركت كنن. شايد ترسيده تخت روانش يه هدف وسوسه شايد ميخواسته كه سريع

  ايجاد كرده. شايد هم نقرسش بهتر شده. 1وِي هاي مرتفع بن تخت دردسر زيادي تو گذرگاه

  اش داشت؟ پس چرا چنين حس بدي درباره

ما به استقبالشون «به اسبش مهميز زد. » پرچمدارا به پيش.«مقدمه فرياد زد:  اين انتظار غير قابل تحمل بود. بي
ها متوجه آمدن آنها شدند، به  ام در يك طرفش او را دنبال كردند. وقتي كه دورنيبران و پاد هركد» ميريم.
آنها سپرهاي گرد  جواهرنشانهاي  داشت. از زين هايشان موج برمي هايشان مهميز زدند. در هنگام سواري پرچم مركب

كه   هاي دو زهي دورني داشتند مانهاي پرتابي كوتاه يا ك اي از نيزه شان آويزان بود، و بسياري دسته فلزي مورد عالقه
  كردند. به خوبي از آنها استفاده مي يسواردر حين 

                                           

1  - Boneway 
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هاي نمكي كه در امتداد سواحل زندگي  شاه ديرون اول به اين نتيجه رسيده بود، كه سه نوع دورني وجود دارد. دورني
ها و  ي كه استحكاماتشان را در گذرگاههاي سنگ هاي طويل و دورني هاي شنيِ صحراها و كنار رودخانه كردند، دورني مي

هاي سنگي  هاي نمكي بيشتر از ديگران ريشه رويني داشتند و دورني هاي سرخ بنا كرده بودند. دورني ارتفاعات كوه
  بقيه.از كمتر 

بودند، با  سبزههاي نمكي الغر و  رسيد هر سه نوع به خوبي در همراهان دورِن نماينده داشتند. دورني به نظر مي
بودند.  تر از آنها هم سبزههاي شني  شدند. دورني مي افشانپوست صاف زيتوني و موهاي سياه بلندي كه در باد 

خودشان پيچيده  هاي رنگ روشن و بلندي دور كاله شده بود. شال  اي هايشان با آفتاب داغ دورن سوخته و قهوه صورت
بودند. آنها  آنها سيماترين هاي سنگي بزرگترين و خوش دورنيزدگي محافظت كند.  بودند تا آنها را در مقابل آفتاب

اي، كك مكي و يا  هايي كه به جاي قهوه اي يا بور و چهره با موهايي قهوه بودند، ها ها و نخستين انسان پسران آندال
  سوخته بود. آفتاب

كاري  هايشان لعاب . زرهداشتندبه تن دار  هاي چين ابريشم و ساتن با كمربندهاي مرصع و آستيناز لردها رداهايي 
طاليي و تعداد  ،هاي سرخ ي درخشان و طالي ِسرخِ نرم مزين شده بود. آنها سوار بر اسب زيادي داشت و با مس، نقره

. بودند زيبا و هايي دراز و سرهاي باريك اندام و چابك با گردن باريك ها همه اسببرف بودند.  سپيديكمي هم به 
توانستند سنگيني زره آنها را تاب  هاي جنگي معمولي بودند و نمي تر از اسب اي دورن كوچك هاي شني افسانه اسب

  توانند دو روز و يك شب بتازند و هرگز خسته نشوند. شد كه مي بياورند، اما گفته مي

ه بود كه گويي آتش سوار بود. او آنچنان بر زين نشست به رنگ ها نرياني به سياهي گناه با يال و دمي  سردسته دورني
هايش پيچ و  اي روي شانه پريده رنگ قرمزِ ِ . رداي ابريشميبود بلند قد، باريك اندام و برازنده .جا متولد شده است همان

نو و براق  اي همچون هزار سكه  هايي از صفحات مسي دايره و هنگام سواري پيراهنش كه با رديف دخور تاب مي
خود مطاليش خورشيدي مسي نمايان بود و روي سطح صيقلي سپرِ  درخشيد. روي پيشاني كاله پوشيده شده بود، مي

  .شد ديده ميخورشيد و نيزه خاندان مارتل بود،  آويزان ي كهدر پشت سرشگرد
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 مقدارهمون   تر، به يه خورشيد مارتلي، ولي ده سال جوونكشيد با خود فكر كرد،  ريون در حالي كه افسار ميتي
چنتا مرد دورني الزمه تا يه شود. از خودش پرسيد،  چيزي روبرو  دانست بايد با چه  . او ديگر ميتر تر و قوي اندام خوش

از مالقاتتون خوشوقتم، سروران من. خبر «زدن نداشت.  ز لبخنداي ج . با اين حال او چارهفقط يكي ؟جنگ شروع بشه
رسيدن شما رو شنيديم و اعليحضرت پادشاه جافري به من امر فرمودند به نام ايشون براي خوشامدگويي شما بيام. 

 اي تظاهر به آشفتگي دوستانه» همچنين عاليجناب پدرم دست پادشاه مراتب خوشامدگويي خودشون رو اعالم كردن.
  »كدوم يك از شما شاهزاده دورِن هستين؟«كرد. 

خودش را برداشت. در زير  كاله تر رتبه كمشاهزاده » بمونن. 1اسپير تو سان كه ايشونسالمتي برادرم ايجاب ميكنه «
آن، صورتش پرچين و چروك و عبوس بود، با ابروانِ كمانيِ باريك در باالي چشماني بزرگ كه به تيرگي و درخشندگي 

زد.  براقش را برهم مي اي يكدستي موهاي سياه هاي معدودي از تارهاي نقره ذغال بودند. تنها رگه نفتاز  هايي هحوضچ
شاهزاده «شك ندارم يه دورني نمكيه. اش از روي پيشاني عقب زده شده بود.  به تيزي بيني 2موهايي كه با رستنگاهي

  »اعليحضرت شاه جافري باشم، اگه ايشون بپسندن. تا به جاي ايشون عضوي از شوراي ندورِن منو فرستاد

تيريون آن را در » از دورن بسيار مفتخر ميشن. 3اعليحضرت از مشورت جنگجوي مشهوري مثل شاهزاده اُبِرين«
  »و همراهان نجيب شما هم بسيار خوش اومدند.. «هايي از خون اين يعني جويانديشيد،  حالي گفت كه 

. لرد 5. لرد ترِموند گارگالن4وود نها آشنا كنم، سرور لنيستري من. سر دزيِل دالت از لموناجازه بديد شما رو با او«
، حرامزاده گادزگريس. لرد 9اش سر ديمون سند و پسر حرامزاده 8. سر ريون آليريون7و برادرش سر اُلويك 6هارمن آلر

                                           

1- Sunspear– نيزه به معناي خورشيد 

2  - widow’s peak 

3  - Oberyn 

4- DezielDalt, of Lemonwood 

5- TremondGargalen 

6- HarmenUller 

7- Ulwyck 

8- RyonAllyrion 

9- Daemon Sand 
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. و هيچ وقت فكرش رو هم 5سر آرون كورگيل. 4و ديكون 3، پسرانش مورس2، برادرش سر مايلز1وودي داگوس من
.» 9، پسرش پروس8، دخترش جينسا7مونت ، وارث تور. بانو الرا بلك6نكنيد كه من بانوان رو فراموش كنم. ميريا جوردين

، 10و اين االريا سند«مويي در پشت سرش باال برد و اشاره كرد تا پيش بيايد.  دست الغرش را به سمت زن سياه
  »ودم.خ 11معشوقه

اگه اون بخواد اين دختر رو تو عروسي بياره، سرسي دچار يه . اش، و يه حرومزاده معشوقهاش را بلعيد.  تيريون ناله
فرستاد، خطر خشم افعي سرخ  اگر خواهرش آن زن را به جايگاهي پست و محقر مي تشنج مذهبي ميشه و غش ميكنه.

نشاند، هر بانوي ديگري در آن جايگاه اين عمل را  ر اُبِرين ميو اگر او را صدر مجلس در كنا ،داشت را به همراه 
  جنگ راه بندازه؟ ميخواد. شاهزاده دورِن كرد آميز تلقي مي توهين

ها، سرها، ببينيد چقدر شاه  االريا، لردها و بانو«هاي همراهش كند.  شاهزاده اُبِرين اسبش را چرخاند تا رو به دورني
ِ خودشون رو براي بردن ما به بارگاهشون،  عليحضرت اونقدر مهربون بودن كه عموي جنجافري ما رو دوست داره. ا

  »فرستادن.

فقط اين نيست، سروران من. «كرد كه سرگرم شده است.  بران خنده بلندي سر داد و تيريون بايد به اجبار وانمود مي
ها را بيان كند.  رسيد، پس نوبت او بود تا نام گروه همراهش به آنها» براي مردي به كوچيكي من اين كار بسيار بزرگيه.

رو معرفي كنم. لرد جايلز از رازبي. سر آدام ماربرند، فرمانده كل  1وِيل وارث هورن 12اجازه بديد سر فلمنت برَكس«

                                           

1- Dagos Manwoody 

2- Myles 

3- Mors 

4- Dickon 

5- Arron Qorgyle 

6- Myria Jordayne 

7- Larra Blackmont 

8- Jynessa 

9- Perros 

10- Ellaria Sand 

11- paramour 

12- Flement Brax 
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. 2رلُن كرَكهاليفت، پدر همسرِ عمو كونِ بنده. سر مي. سر هريس سودره گل سرخنگهبانان شهر. جاالبار زو شاهزاده 

واتر، دو قهرمان از جنگ اخير ما در برابر استنيس براتيون شورشي. و مالزم خودم،  سر فيليپ فوت و سر بران از بلك
هايي كه تيريون پشت سر هم رديف كرد، آهنگ زيبايي داشتند، اما همراهان او به  نام» پادريك جوان از خاندان پين.

  پر ابهت يا مشهور نبودند، و هر دو به خوبي از آن مطلع بودند. ،همراهان شاهزاده اُبِرين به اندازههيچ وجه 

ما از يه مسير پر گرد و غبار و طوالني اومديم و استراحت و رفع خستگي  ،سرور لنيستري من«مونت گفت:  بانو بلك
  »بهترين خوشامدگويي براي ماست. ميتونيم مسيرمون رو به سمت شهر ادامه بديم؟

هاي  يون سر اسبش را چرخاند و سر آدام ماربرند را فرا خواند. به فرمان سر آدام، ردا طالئيتير» الساعه بانوي من.«
هايشان را چرخاندند و  دادند، با حالتي خشك و رسمي اسب اي كه بزرگترين بخش گارد تشريفات را تشكيل مي سواره

  راهي شدند. قدمگاه پادشاه  ،ستون به سمت رودخانه و در وراي آن

افعي سرخِ دورن. و به حق هفت . اُبرين نايمروس مارتلقتي در كنار مرد قرار گرفت زير لب زمزمه كرد، تيريون و
  ش چيكار كنم؟هاجهنم، من قراره با

اش ترسناك بود. وقتي كه شانزده سال بيشتر نداشت،  شناخت... اما آوازه اش مي او آن مرد را فقط و فقط از روي آوازه
طاقتي، همبستر شده بود. سر انجام  پير، مردي تنومند و مشهور به خشونت و كم 3وود وقه لرد يرنشاهزاده اُبِرين با معش

هايي برداشتند  بود. هر دو مرد زخم او زاده، اين فقط اولين خون كار يك دوئل بود. اگرچه در نگاه شاهزاده جوان و نجيب
وود عفونت  بهبود يافت، در حالي كه جراحات لرد يرن دخيلي زوشد. با اين حال شاهزاده اُبِرين  حس شرافت ارضاءو 

دوست و روز و از آن  است،آلود جنگيده  كرد و او را كشت. پس از آن در ميان مردم پيچيد كه اُبِرين با شمشيري زهر

  ناميدند. 4افعي سرخدشمن او را 

                                                                                                                                   

1 Hornvale 

2  - Merlon Crakehall 

3  - Yronwood 

4  - Red Viper 
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و  .با بيش از چهل سال سن بود مرديساله حاال  ها قبل بود. آن پسر شانزده به هر حال اين ماجرا مربوط به سال
شد به شايعات اعتنا كرد، به يادگيري حرفه  هاي آزاد سفر كرده و اگر مي تر شده بود. او در شهر اش كمي تيره افسانه
قبل از دلزدگي از تحصيل به حدي رسيد كه  وتر پرداخته بود. او در سيتادل درس خوانده  سازي و يا هنرهايي تاريك سم

آشوب آنسوي درياي باريك جنگيده بود و مدتي قبل  پرهاي  شش حلقه زنجير استادي براي خود ساخت. او در سرزمين

هايش و  هايش، اسب تاخته بود. سفرهايش، نبردهايش، دوئل 1دوم انپسراز آنكه گروه خود را تشكيل دهد، همراه با 

اي را  شد كه هم با مردان و هم زنان همبستر شده است و در سرتاسر دورن دختران حرامزاده ....گفته ميهايش شهوتراني

بود كه مردم براي دخترانش برگزيده بودند. تا جايي كه تيريون شنيده بود، شاهزاده  نامي  ،مارهاي شنيانداخته.  پس

  اُبِرين هرگز صاحب پسري نشده بود. 

  اردن را چالق كرده بود. او وارث هايگ ،و البته

فرستادن ها، ناخوشايندتر از اون نيست.  تو هفت پادشاهي، حضور هيچ مردي تو عروسي تايرلتيريون انديشيد، 
شاهزاده اُبِرين به قدمگاه پادشاه، آن هم وقتي كه هنوز ميزبان لرد ميس تايرل، دو پسر و هزاران نفر از نيروهايش بود، 

جا، يه نگاه. فقط  يه كلمه اشتباه، يه شوخي بيآمد.  تر از خود شاهزاده اُبِرين به حساب مي تحريكي به مراتب خطرناك
  .رو چنگ ميزننپيماناي نجيب ما گلوي همديگه  بياد، و اونوقت هم يكي از اينا پيش

كردند،  درختان عبور مي اسكلتهاي پوشيده از خاكستر و  شاهي، از زمين كه دوشادوش هم در امتداد جاده هنگامي
ما قبالً همديگه رو مالقات كرديم. گرچه، انتظار ندارم يادت بياد. حتي «شاهزاده دورني با لحني آرام به تيريون گفت: 

 »تر از چيزي بودي كه االن هستي. كوچيك

كش كند. با لحني پسنديد، اما اجازه نداد مرد دورني تحري در صدايش تيزي تمسخرآميزي بود كه تيريون آن را نمي
  »كي بوده سرورم؟«مشتاق و مودب پرسيد: 

                                           

1  - Second Sons – ها به عنوان نام كمي غيرعادي به نظر بياد. اما ويژگي  كنند. ممكنه پسر دومي ارتشي مزدور كه در ازاي دريافت پول، در نبردها شركت مي
 ها محروميت از حق جانشيني پدر به خاطر حضور برادري بزرگتره. شايد همين نكته انگيزه نامگذاري اين گروه بوده.  مشترك همه پسر دومي
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  » بود. متفاوتيوقتي كه مادرم حاكم دورن بود و عاليجناب پدرت دست پادشاه  .اوه چندين و چند سال قبل«

  نه اونقدر متفاوت كه خيال ميكني.تيريون با خود گفت، 

لي راك ديدن كرديم. اوه، تقريباً چهارده، پونزده سالم بود وقتي بود كه من، مادرم با همسرش و خواهرم اليا از كستر«
  »تر. تا اونجايي كه يادم مياد برادر و خواهرت هشت نُه ساله بودن و تو تازه متولد شده بودي. و اليا يه سال بزرگ

ق در ماتم ها كسترلي راك را غر . مادرش هنگام تولد او مرده بود. پس احتماالً مارتليه وقت عجيب براي بازديد
كرد، اما تيريون از عموهايش چيزهايي در مورد  يافته بودند. خصوصاً پدرش. لرد تايوين به ندرت از همسرش صحبت مي

گفتند لرد تايوين لنيستر بر  عشق بين آن دو شنيده بود. در آن روزها، پدرش دست ايريس بود، و بسياري از مردم مي

بعد "اش به او گفته بود،  . يك بار عمو گريكند حكومت ميجوآنا بر لرد تايوين كند، اما بانو  هفت پادشاهي حكومت مي
گريون از ميان چهار پسر لرد  "از مرگ همسرش، اون ديگه آدم سابق نبود، جن. بهترين قسمت وجودش با اون مرد.

  ترين عموي تيريون بود.  تايتوس لنيستر جوانترين و محبوب

تيريون بود كه بانو جوآنا را به كام مرگ فرستاده  خوددرياها گم شده بود. و اين اما او اكنون رفته و آن سوي 
  »كسترلي راك مورد پسندتون بود، سرورم؟.«1بود

تمام مدتي كه اونجا بوديم ديگه به تو خيلي كم. بعد از اين كه پدرت دستور داد سر كون مسئول پذيرايي از ما بشه، «
هاي ميري داشت، اما  فرشكفش تختخوابِ پر براي خوابيدن و  هكه به من دادن يكل ما رو ناديده گرفت. سلولي 

وقتي خوب بهش نگاه ميكردي بيشتر شبيه يه سياهچال بود. اون موقع همينو به اليا گفتم.  .تاريك و بدون پنجره بود
مزه بودن... و خود تو  بي آسمونتون خيلي خاكستري، شرابتون خيلي شيرين، زناتون زيادي با حيا و غذاتون هم خيلي

  »بزرگترين نااميدي بودي.

  »من تازه متولد شده بودم. چه انتظاري ازم داشتين؟«

                                           

1 - and Tyrion himself had put Lady Joanna in her grave  - »در فارسي اين جمله باعث » اين خود تيريون بود كه مادرش را در قبر گذاشته بود
 هتر باش ايجاد سردرگمي ميشه. مادر تيريون هنگام تولد او مرده بود. پس جمله به شكل باال تغيير پيدا كرد تا براي خواننده فارسي زبان ملموس
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. تو كوچيك بودي، اما خيلي مشهور. موقع تولدت ما تو اولدتاون بوديم و هولناك بودن«شاهزاده سياه مو پاسخ داد: 
خبر از چه  اي نشونههمچين يه براش به دنيا آورده، و  همه شهر راجع به هيواليي حرف ميزدن كه همسر دست پادشاه

  .» دارهمملكت  يبراچيزايي 

قحطي، طاعون و جنگ هميشه هستن. اوه، و «تيريون لبخند تلخي زد. » شك قحطي، طاعون و جنگ بدون«
  »زمستان، و شب طوالني كه هيچ وقت تموم نميشه.

درت. لرد تايوين خودش رو بزرگتر از پادشاه ايريس كرده بود و من همه اينا، به عالوه سقوط پ«شاهزاده اُبِرين گفت: 

تنبيهي  .موعظه ميكرد كه فقط يه خدا ميتونه باالتر از يه پادشاه باشه. تو نفرين اون بودي برادر گدايييه بار شنيدم 

  »نيست. باالتراي  كه خدايان فرستادن تا بهش بفهمونن اون از هيچ كسِ ديگه

. من عاشق ينمن تالشمو كردم، اما اون نخواست ياد بگيره. ولي خواهش ميكنم، ادامه بد«كشيد. تيريون آه 
  »هاي خوبم. قصه

غير  ، چون كه ميگفتن تو يه دم سفت و مجعد مثل خوك داشتي. شنيده بوديم سرت يه جورِو حتماً همينطوره«
هاي شير به  ، و با پنجهنحسيِ ضخيمِ سياه، چشم بر ريش، با موها  درست نصف اندازه هيكلت، و عالوه .عادي بزرگه

دنيا اومدي. دندونات اونقدر درازه كه نميتونستي دهنت رو ببندي، و بين پاهات همراه اندام پسرونه عضو دخترونه هم 
  .»داري

وقعيت تر ميشد اگه مردا ميتونستن خودشون رو بكُنن، موافق نيستين؟ و من ميتونم به چندتا م زندگي خيلي آسون«
 اعتراض شما به. به هر حال، تازه دارم ميفهمم كه اصل دادنها فايده خودشون رو نشون  فكر كنم كه دندونا وچنگال

  »چيه

اگه به خاطر خواهر عزيزت نبود، شايد هيچ وقت نميتونستيم تو رو «اما اُبِرين فقط تبسم كرد.  ،بران به آرامي خنديد
اعماق راك  ازوقتا تو شب ما ميتونستيم ناله يه نوزاد رو  هرچند گاهي .ر ديده نشديوقت سر ميز يا تو تاال ببينيم. هيچ
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ها گريه ميكردي و هيچي جز پستون يه زن ساكتت  تو صداي بلند و مهيبي داشتي. ساعت كه بشنويم. بايد اعتراف كنم
  »نميكرد.

  »اتفاقاً هنوز هم همينطوريه.«

دستش  توي مشترك. لرد گارگالن يه بار بهم گفت اميدواره با يه شمشير  ائقهذ هي«بار شاهزاده اُبِرين خنديد.  اين
  »ميرم.ببميره، من جواب دادم، من بيشتر ترجيح ميدم با يه پستون تو دستم 

  »داشتي از خواهرم ميگفتي؟«تيريون مجبور شد پوزخند بزند. 

ينكه ما راه بيافتيم، وقتي كه مادرم و پدرت با هم سرسي به اليا قول داد كه تو رو به ما نشون بده. يه روز قبل از ا«
ات سعي كرد ما رو بيرون كنه، اما خواهرت اصال توجهي  خلوت كرده بودن، اون و جيمي ما رو به اتاق تو بردن. دايه

 كار كنم. ساكت شو، يا به هستي. تو نميتوني به من بگي چي دهاون مال منه و تو فقط يه گاو شير"نكرد. سرسي گفت:
  »پدرم ميگم زبونت رو ببره. يه گاو پستون الزم داره، نه زبون.

او  با تصور دعواي خواهرش بر سر تصاحب» علياحضرت بزرگمنشي رو در سنين پايين ياد گرفتناُ«تيريون گفت: 
  .ديگه منو براي خودش نخواستهخديان ميدونن  كه از اون موقع تا حاال سرگرم شد. 

كرك سياه  كميو  نحسباز كرد تا بهتر ببينيمت. تو يه چشم هم سرسي حتي قنداقت رو « شاهزاده دورني ادامه داد:
چيزي هيچ شايد سرت بزرگتر از حد معمول بود... اما نه دم، نه ريش، نه دندون يا پنجه و نه  .رو پوست سرت داشتي

انگيز، معلوم شد مايه نابودي  شگفت شايعاتصورتي كوچيك بين پاهات وجود نداشت. بعد از اون همه  ماملهغير يه 
لرد تايوين فقط يه نوزاد سرخِ زشت با پاهاي ناقص و كوتاهه. اليا حتي صدايي كه دختراي جوون وقت ديدن يه نوزاد از 

هاي  سگ هاي ناز و توله من مطمئنم تو اونو شنيدي. همون صدايي كه براي بچه گربه .خودشون در ميارن رو در آورد
. گمون كنم با اينكه زشت بودي، اون دلش ميخواست خودش تو رو بزرگ كنه. وقتي من گفتم كه بازيگوش در ميارن

طوري كه من فكر  .كوچيكت رو محكم پيچوند مامله، و اون مادرم رو كشتهتو يه هيوال به نظر نمياي، خواهرت گفت: 
ولش كن، داري برادرت جيمي گفت: كرد كه  ولتكردم نزديكه اونو از جا بكنه. تو جيغ زدي، ولي سرسي فقط وقتي 
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مشكلي نيست، همه ميگن احتماالً خيلي زود ميميره. اون حتي نبايد تا االن زنده  . سرسي به ما گفت:اذيتش ميكني
  .»ميمونده

اما تيريون لنيستر وقتي  .درخشيد، و روز به شكل دلپذيري براي پاييز گرم بود خورشيد باالي سر آنها به روشني مي

را نشان  نحسشچشم اي از  اش را خاراند و به مرد دورني گوشه . زخم بينيخواهر دلبندميد كامالً يخ كرد. آن را شن

مثل سرسي مامله منو ميپيچونه كه  واقعداستاني رو تعريف كرد؟ داره منو امتحان ميكنه، يا در  همچينحاال چرا داد. 
قدر خوشش مياد كه من خوشم  بتونه جيغ منو بشنوه؟ حتماً همينه، اين داستان رو براي پدرم تعريف كن. اونم همون

  اومد. مخصوصاً اون بخشِ مربوط به دمم. من يكي داشتم اما پدرم اونو بريد.

  »داشتيم، به طرز حيرت آوري رشد كردي.تو از آخرين ديداري كه «شاهزاده اُبِرين پوزخند زد. 

  »بله، اما قصد دارم بلندتر بشم.«

شنيدم. اون ادعا ميكنه كه تو روي كيف پول  1من يه داستان عجيب از پيشكارِ لرد باكلر .حرف از سرگرمي شد«
  »ها ماليات گذاشتي. خصوصي زن

و اين فكر پدر كوفتي من » گيه. ماليات روي فاحشهاين يه «تيريون در حالي كه باز كامالً برافروخته شده بود، گفت: 
به » فقط يه پني براي هر آخ و اوخ. دست پادشاه حس كرد شايد اين كار به بهبود اخالقيات در شهر كمك كنه.. «بود

به گردن  يرهاتقص               ها، تمام . نيازي به گفتن نبود كه به عنوان ارباب سكهعالوه هزينه عروسي جافري رو هم بپردازه
ناميدند. اگر شمشيرزن مزدور راست  تيريون افتاده بود. بران گفته بود كه مردم در كوچه و بازار آن را پنيِ كوتوله مي

  »مرد باز كن حاال پاهاتو براي نصفه«زدند:  ها فرياد مي فروشي ها و مشروب خانه ، مردم در فاحشهباشدگفته 

  »پني باشه. حتي يه شاهزاده بايد مالياتش رو بده.ام پر از  من مطمئن ميشم كيسهپس «

                                           

1  - Buckler 
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كه االريا سند كنار بقيه بانوان   نگاهي به پشت سر، جايي» ؟نشما چرا بايد به فاحشه خونه نيازي داشته باشي«
  »؟نخسته شدي ونبين راه از معشوقت«كرد انداخت.  سواري مي

خوشگل  وقت يه زن بورِ تو خيلي چيزا باهم شريك ميشيم. اما هيچابداً، ما «هايش را باال انداخت  شاهزاده اُبِرين شانه
  »رو شريك نشديم، و االريا كنجكاوه. تو همچين كَسي رو سراغ داري؟

دار  مگه اينكه بخوام.» ندارمها  با فاحشهكاري ديگه خيلي . «گرچه هنوز همبستر نشدم» من يه مرد متاهلم.«
  رو ببينم. زدنشون

  »ميگن تو جشن عروسي پادشاه با هفتاد و هفت نوع غذا پذيرايي ميشه.«را عوض كرد.  اُبرين ناگهان موضوع

  »ايد سروم؟ گرسنه«

  »پذيرايي ميشه؟ازمون ام. اما نه براي غذا. خواهش ميكنم بهم بگيد، كي با عدالت  من خيلي وقته گرسنه«

  »به خواهرتون نزديك بودين؟ شما. «ميفهميدم همون موقعبله، دليل اومدنش همينه. من بايد » عدالت«

  »برادر و خواهرت. مثلبه عنوان دوتا بچه، اليا و من جدانشدني بوديم. تقريباً « 

ها ما رو حسابي مشغول كردن، شاهزاده اُبِرين. متاسفانه هنوز  ها و ازدواج جنگ« خدايان! اميدوارم كه اينطور نباشه. 
به محض اينكه بايد و آنچنان وحشتناك رسيدگي كنه. قطعاً  شونزده ساله ي كسي فرصت نكرده به جنايات كهنه

كه دورن قادر باشه براي برگردوندن صلح پادشاه انجام بده، باعث  يبرامون مقدور بود، اين كار رو انجام بديم. هر كمك
  »...تعجيل در شروع رسيدگي عاليجناب پدرم

كوتوله، منو از دروغاي لنيستريت معاف كن. ما رو : «افعي سرخ با لحني كه به طور واضح كمتر دوستانه بود، گفت 
خون نيست، اما شونزده ساله خواب به چشمش نيومده. جان آرين يه  ي گوسفند فرض كردي يا دلقك؟ برادر من تشنه

از اسپير اومد. و ميتوني مطمئن باشي كه به دقت ازش سوال شد.  سال بعد از اينكه رابرت تخت رو تصاحب كرد به سان
هاش  اليا و بچه در موردن و صد نفر ديگه. من براي يه نمايش مسخره از تحقيقات نيومدم. من براي اجراي عدالت او
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ن كودن شروع ميشه... ولي فكر نكنم به اونجا ختم بشه. قبل از يبا اين گرگور كلگكار اومدم، و به دستش ميارم، و 

 »اين اطمينان رو به پدر واالمقامت بده. . لطفاًرو دادخدستور اين كار  كي بميره، به من ميگه كه سواره وقاحت اينكه 

  »اي از نيكويي خدايانم. دليلش رو ميدوني، جن؟ زنده ي يه بار سپتون پيري ادعا كرد كه من نشونه«لبخند زد.  او

  »نه«تيريون محتاطانه اقرار كرد:  

مادرم ميكردن. ميبيني كه من يه مرد  فرزنددورِن رو سومين  براي اينكه اگه خدايان ظالم بودن، منو فرزند ارشد و« 
  .»ام گرفته ، نه برادر صبور، محتاط و نقرسشما باهاش طرفيدي خونم. و اين منم كه  تشنه

هاي قدمگاه پادشاه  ها و تپه توانست تأللو خورشيد را تا نيم مايل جلوتر روي بلك واتر راش، ديوارها و برج تيريون مي
كرد نگاهي  ببيند. از روي شانه به ستوني درخشان كه در امتداد جاده شاهي آنها را دنبال مي رودخانه ويس در آن

ي اون چيزي كه من ميبينم  كه يه سپاه بزرگ پشت سرشه، اما همه دمثل مردي حرف ميزني شما«انداخت. گفت: 
  »سيصد نفره. شهري رو كه اونجا، شمال رودخونه هست ميبيني؟

  »تي كه اسمش رو گذاشتين قدمگاه پادشاه؟كپه كثاف«

  »خود خودشه«

  »، االن گمون كنم بوش رو هم حس ميكنماين نيست كه فقط ببينم«

نيم ميليون نفر بيشتر از سيصد نفر بوي گند  د. اونوقت ميفهميينرو پر كن ون، سرورم. دماغتيدپس خوب بو بكش«
بايد كه ي پدرم رو  خورده هزارتا از اونا داريم. شمشيرزناي قسم ؟ نزديك پنجدها رو حس ميكني ميدن. بوي ردا طاليي

بيست هزارتايي حساب كرد. و بعد از اون رزها هستن. رزها بوي خوبي ميدن، مگه نه؟ مخصوصاً وقتي خيلي باشن. 
ونده، اما به هر حال پنجاه، شصت، هفتاد هزار رز در شهر يا اردوگاه خارجِ شهر. من واقعاً نميتونم بگم چقدر ديگه باقي م

  »بيشتر از اونيه كه بخوام بشمرم.
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ها جلويِ  متحد بشيم، ميگفتن كه گل 1اون قديما تو دورن، قبل از اينكه با ديرون«اي باال انداخت.  مارتل شانه 
  »مانعم بشن، من با خوشحالي اونا رو زيرپام له ميكنم. بخوانخورشيد تعظيم ميكنن. اگه رزها 

  »ويالس تايرل رو زير پات له كردي؟طور كه  همون«

اي از ويالس داشتم. ما عالقه  من شش ماه پيش نامه«رفت واكنش نشان نداد.  مرد دورني آن طور كه انتظار مي
داريم. اون هرگز براي اتفاقي كه تو ميدون مسابقه افتاد منو مقصر نميدونه. من درست  مرغوبهاي  مشتركي به اسب

كه زمين خورد، پاش تو ركاب گير كرد و اسبش روي اون افتاد. بعدش من يه   به سپر سينه اون ضربه زدم، اما وقتي
تر از اون بود كه  ام بده. زانوش داغونكاري بود كه تونست براي نجات پاي پسره انج  استاد براش فرستادم، اما اين همه

و در حد و اندازه سواري  2ترميم بشه. اگه بايد كسي سرزنش بشه، اون پدر احمقشه. ويالس تايرل مثل شنلش سبز بود
خيلي پايين به مسابقات فرستاد. درست مثل كاري كه با دوتاي ديگه  سنلِ چاق اون پسر رو از تو اون مسابقه نبود. گُ

  »ديگه ميخواست، اما يه چالق نصيب خودش كرد. 3يه لئو خاربلند كرد. اون

  »هميشه كسايي هستن كه ميگن سر لوراس بهتر از لئونارد خاربلنده.«تيريون گفت: 

  »رز كوچولوي رِنلي؟ شك دارم.«

جمله هاي خوب زيادي رو شكست داده، از  اگه دوست داري شك داشته باش، اما سر لوراس شواليه«تيريون گفت: 
  »برادرم جيمي.

 تو، افتادن از اسب تو مسابقه است. اگه ميخواي منو بترسوني، بهم بگو چه كسي رو نمنظورت از شكست خورد«
  »ميدون جنگ كشته.

                                           

1  - Daeron 

 اشاره به خامي و جواني ويالس -  2

3  - Longthorn 
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آور از دالوري رو به  واتر شاهكاري حيرت ميگن كه اون تو بلك مردم. اين دوتا. و 1سر روبار رويس، سر امون كاي«
  »دن در كنار روحِ لرد رِنلي.نمايش گذاشته، جنگي

  مرد دورني به آرامي خنديد.» آور رو ديدن، روح رو هم ديدن، آره؟ ن مردايي كه شاهكار حيرتوپس هم«

شاتايا تو خيابون ابريشم چندتا دختر داره كه ممكنه به دردت بخورن. دانسي «تيريون نگاهي طوالني به او انداخت. 
 ونرنگه. بهت توصيه ميكنم يكيشونو هميشه نزديك خودت ي سفيد و طاليي كمموهايي به رنگ عسل داره. مال مارِ

  »، سرورم.ننگهداري

  »و چرا اينو ميگي جنِ خوب من؟«اش را باال انداخت.  مشكي شاهزاده اُبرين ابروي نازك» هميشه؟«

هاي انتقال در  ه كرجيتيريون به پيش تاخت. به جايي ك» خودتون گفتين، ميخواين با يه پستون تو دست بميرين.«
به هر بود.  تحمل كرده، متحمل شودهاي دورني  گويي كشيدند. او هرچه قرار بود از بذله واتر انتظار مي جنوب ساحل بلك

حال پدر بايد جافري رو ميفرستاد. شايد اون ميتونست از شاهزاده اُبرين بپرسه آيا ميدونه تفاوت يه مرد دورني با گل 
 باعث شد در دل پوزخندي بزند. او بايد مطمئن ميشد كه هنگام ورود افعي سرخ به محضر پادشاه  كر. اين فپامچال چيه

  در آنجا حاضر باشد.

                                           

1  - Emmon Cuy 
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  39فصل 

  آريا

  ريگار تارگرينمترجم: 

 ،Ali.A ويرايش و تنظيم: م.م.استارك،

 

اي  كنار دودكش خم شده بود، همچون سايه تر آنطرف 1مرد روي سقف اولين كسي بود كه كشته شد. او دويست يارد
. تير و ايستاد كش و قوسي به خود داد .تكاني خورد تر شد كه آسمان روشن گرگ و ميش صبح، اما همين مبهم در

  غلت خورد و درمقابل درِ سپت افتاد.  جان روي شيرواني انگوي در سينه مرد فرورفت. بي

ها تا نزديكي  هايشان ديد آنها را كور كرده بود و ياغي هنرپيشگان دو نگهبان ديگر آنجا گماشته بودند، اما نور مشعل
آنها نفوذ كرده بودند. كايل و ناچ باهم تير انداختند. مرد اول با يك تير در گلو و تيري ديگر درشكمش كشته شد. دومي 

كشيد و اين  شد جيغ مي ور مي هايش شعله هاي آتش به لباسش گرفت. همانطور كه لباس عل را انداخت و شعلهمش
  ها با شور و حرارت حمله كردند. پاياني بر اختفاي آنها بود. توروس فريادي زد و ياغي

                                           

 متر 180حدود  -  1
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هاي هرز،  اي از علف ويرانه و ها اي پردرخت و مشرف بر سپت، آسياب، آبجوسازي، اصطبل در باالترين نقطه تپه
برگ بودند و  ها بي كرد. اكثر درخت زاري كه آنها را در بر گرفته بود، آريا از روي اسبش تماشا مي درختان سوخته، و لجن

توانستند جلوي ديدش را بگيرند.  ها چسبيده بودن، به زحمت مي اي كه هنوز هم به شاخه هاي خشكيده قهوه اندك برگ
هاي احمق كنار  را براي محافظت از آنها گماشته بود. آريا از اينكه مثل دختربچه 2و ماج 1ريش لرد بريك ديك بي

دانست كه نبايد مجادله كند. اين  هم عقب نگه داشته شده بود. او خوب مي جندريگذاشته شود متنفر بود، ولي حداقل 
  بايست در نبرد فرمان بردار باشي. يك نبرد بود و مي

باالي سر حالل ماه از ميان اندك ابرهاي در حال گذر سرك  تي و طاليي درآمده بود و درافق شرقي به رنگ صور
توانست صداي جريان آب و غژغژ چرخ آبگرد چوبيِ بزرگ آسياب را بشنود. بوي  وزيد و آريا مي كشيد. باد سردي مي مي

ور به ميان مه صبحگاهي پرواز  يرهاي شعلهاي نباريده بود. ت شد. اگرچه هيچ قطره باران در هواي سپيده دم استشمام مي
رفتند. چند  اي به ديوار چوبي سپت فرو مي گذاشتند و با صداي خفه كردند و نوارهاي كم نوري از آتش بر جاي مي مي

  هاي شكسته به هوا برخاست. هاي باريك دود از ميان كركره ها برخورد كرد و خيلي زود رشته ه پنجره تير به كركر

شه شانه به شانه، سراسيمه و تبر به دست از سپت بيرون جستند. انگوي و ديگر كمانداران منتظر بودند. دو هنرپي
اش نشست. تلوتلو  يكي از تبردارها درجا كشته شد. ديگري خواست كه خود را كنار بكشد، در نتيجه تير در شانه

شد گفت كدام تير اول به او خورد. تيرِ بلند چنان  يخورد تا اينكه دو تير ديگر به او اصابت كرد، آنقدر سريع كه نم مي
زمين خورد. انگوي عالوه  شده بود. مرد به سختي به جاي فوالد از ابريشم ساخته اش را سوراخ كرد كه گويي سپرِ سينه

ا نفوذ كند. آري ها نيز توانست در سخترين زره هم داشت. تير درفشي حتي مي 3بر تيرهاي سر پهن، تيرهاي درفشي 
توانست ببيند كه تيرها  او مبارزه با شمشير را دوست داشت، اما مي من بايد تيراندازي  با كمان رو ياد بگيرم. انديشيد،

  هم تا چه حد مفيد هستند.

                                           

1  - Beardless Dick 

2  - Mudge 

3  - arrows tipped with bodkins – زره تيز و سوزني ساخته شده و مخصوص نفوذ در  گوش و پهن، كامالً نوك تيري است كه نوك آن به جاي سر سه
 است. معادل فارسي براي اين نام پيدا نكردم و شخصاً اين معادل رو براي اون انتخاب كردم (استارك)
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زد. يك  ي شكسته بيرون مي ديوار غربي سپت بودند و دود غليظي از يك پنجره از ها در حال باالخزيدن شعله
اي ديگر سرك كشيد، تيري رها كرد و براي دوباره مسلح كردن زوبينش پناه گرفت. آريا  جرهميري از پن 1دار زوبين

ها و دنگ دنگ فوالد  ها را بشنود. و فريادها كامالً  با شيحه اسب توانست سر و صداي مبارزه در اصطبل همچنين مي
تك تكشون . به قدري محكم لبش را گاز گرفت كه مزه خون را چشيد. رو بكشيد همهدرآميخته بود. با خشم انديشد، 

  .رو بكشيد

سه تير صفيركشان از سرش  خواست پيكانش را رها كند، اي كه مي لحظه دار دوباره ظاهر شد، اما درست در زوبين
ها را در چندين  شعله توانست گذشتند. يكي از آنها كالهخودش را انداخت. او و زوبينش كامالً ناپديد شدند. آريا مي

پنجره از طبقه دوم ببيند. ميان دود و مه صبحگاهي، فضا آميخته از بخاري سياه و سفيد بود. انگوي و كمانداران ديگر 
  شدند تا بهتر هدفشان را بيابند. تر مي آهستگي نزديك به

اي  ايبِني با سپرهاي قهوه هاي خشمگين بيرون ريختند. دو مرد گان همانند مورچه سپس سپت منفجر شد. هنرپيشه
دارِ بزرگ  شان باال گرفته بودند، از بين در هجوم آوردند و پشت سرشان يك دوتراكي با اَرخِ قوس دار كه در مقابله كُرك

ش بيرون آمد. و پشت سر او نيز سه شمشيرزنِ مزدور والنتيسي با بدني پوشيده از  ا هاي بافته هايي در موهاي و زنگوله
ها و پريدن روي زمين بودند. آريا مردي را ديد كه  هاي زننده خارج شدند. ديگران درحال پايين آمدن از پنجره خالكوبي

اش فرو رفت و او صداي فريادش در هنگام سقوط را  كه يك پايش روي لبه پنجره بود، تيري در سينه  درست وقتي
اي به زمين افتاد. كمان از  با ناله 2فت و آمد بودند. وتيها و تيرها در ر تر شدن بود. پيكان شنيد. دود در حال غليظ 

اي در شكمش فرو  دستش لغزيد. كايل در تالش براي گذاشتن تير ديگري در زه كمانش بود كه مردي با زره سياه نيزه
آريا رداي زرد ها بيرون آمدند.  كرد. آريا فرياد لرد بريك را شنيد. باقي گروهش شمشير به دست از ميان درختان و خندق

خورد. توروس و لرد  زد ديد كه در پشت سرش پيچ و تاب مي كه داشت قاتل كايل را به زمين مي روشن لم را هنگامي
همه جا بودند. راهب سرخ به يك سپر چرمي ضربه زد و كشيد،  مي  زبانهآتش از آنها  كه شمشيرهايشانبا بريك 

ان اسبش به صورت مردي لگد زد. دوتراكي فريادزنان به سمت لرد صاعقه هاي آن را به پرواز درآورد. همزم تكه تكه
                                           

1  - crossbowman 

2  - Watty 
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ها يكديگر را بوسيدند و چرخيدند و بار ديگر بوسه  اش مقابله كند. تيغه يورش برد و شمشير آتشين به باال جهيد تا با اَرخ
ز دور ديد كه در كنار لرد صاعقه اي بعد او مرده بود. آريا ند را نيز ا ور شد و لحظه زدند. سپس موهاي دوتراكي شعله

  اونا بايد اجازه ميدادن منم بجنگم.. اون فقط يكم از من بزرگتره، منصفانه نيستجنگيد.  مي

نبرد چندان طول نكشيد. آن دسته از ياران شجاعي كه هنوز سرپا بودند، خيلي زود كشته  شده و يا شمشيرهايشان را 
لرد  هايشان شوند و فرار كنند، ولي تنها به اين دليل كه ها توانستند سوار بر اسب دوتراكي روي زمين انداختند. دو تن از

برسونن. باعث ميشه  هال هرنبذار خبر رو به «در دست گفت:   اجازه داد كه بروند. او با شمشيري آتشين بريك به آنها
  »خوابي بكشن. لرد زالو و بزش چند شب ديگه بي

تاون شجاعانه سپت آتش گرفته را براي پيدا كردنِ اسير زير و رو  ن و مريت اهل مونجك خوش شانس، ماروي 
آنقدر ضعيف بود كه مريت  بيرون آمدند. يكي از آنها 1اي كردند. لحظاتي بعد از ميان دود و آتش با هشت برادر قهوه

انه و تاس. ولي يك زره زنجيري شان بود، چهار ش هايش حمل كند. يك سپتون نيز همراه مجبور شد او را روي شانه
هاي سرداب قايم شده بود كه ما پيداش  زير پله«كنان گفت:  تن داشت. جك سرفه اش به  سياه روي خرقه خاكستري

  »كرديم.

  »تو آت هستي.«توروس با ديدنش لبخندي زد: 

  »سپتون آت. خادم پروردگار.«

  »كدوم خدا يكي مثه تو رو ميخواد؟«لم غريد: 

  »كارم. ميدونم، ميدونم. منو ببخش، پدر. آه، من گناهانِ بزرگي انجام دادم. من گناه«د: سپتون نالي

                                           

 ها و بصورت دوره گرد سرگردانند.  ها بصورت دائمي زندگي نميكنند و در جاده ها كه معموالً در سپت اي از سپتون نام ديگر برادران گدا، فرقه -  1
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بعد از اينكه پسري را  گفت او هميشه به ياد آورد. شَگوِل دلقك مي  هال هرنآريا سپتون آت را از ايام بودنش در 
كرد تا او را شالق  ها را وادار مي پيشهخواند. حتي گاهي اوقات ديگر هنر كرد و براي بخشش دعا مي كشت گريه مي مي

  دار است. كردند كه اين كار بسيار خنده بزنند. همه تصور مي

به اونايي كه دارن ميميرن رحم كنيد «ها خاموش شدند. دستورداد:  لرد بريك شمشيرش را در غالف جاي داد. شعله
  و دستور انجام شد. » و دست و پاي بقيه رو براي محاكمه ببنديد.

بودند، جلو آمدند؛   هاي مختلفي براي شرح كارهايي كه ياران شجاع انجام داده ها به سرعت پيش رفت. ياغي محاكمه
شهرها و روستاهايي كه غارت كرده بودند. محصوالتي كه سوزانده بودند. تجاوز و قتل زنان، شكنجه و عليل كردن 

، حرف زدند. سپتون در تمام مدت محاكمه گريه و دعا مردها. و مختصري درمورد پسرهايي كه سپتون آت كشته بود

دعا كردم تا بهم قدرت بده، ولي خدايان منو ناتوان  جنگجومن مثل ني ضعيفم. به درگاه «كرد. به لرد بريك گفت:  مي

  »وقت نميخواستم بهشون آسيب بزنم... خلق كردن. به ناتوانيِ من رحم كنيد. پسرها، پسرهاي شيرين....... من هيچ

خورد. بقيه ياران  خيلي زود سپتون آت زير يك نارون بلند به دار آويخته شد. لخت مادرزاد. به آرامي از گردن تاب مي
زدند. و در همان حال  پراندند و دست و پا مي كردند، لگد مي شجاع را هم يكي يكي به دنبال او دار زدند. بعضي تقال مي

من سرباز، من «ي غليظ ميري مدام فرياد ميزد:  دارها با لحجه كي از زوبينشد. ي تر مي طناب دار دور گلويشان تنگ
ديگري به اسيركنندگانش پيشنهاد كرد كه آنها را به طال برساند. سومي گفت ميتواند به ياغي خوبي تبديل » .سرباز

انگيز خواند و  ودي حزنرشته با چنگش براي آنها سر دار آويخته شدند. تامِ هفت شود. هر يك برهنه و در بند و به 
  توروس از ارباب روشنايي درخواست كرد تا پايان دنيا روحشان را بسوزاند. 

پريده آنها به خاطر  پوست رنگ ها. درخت هنرپيشهكرد، انديشيد،  آريا همانطور كه آويخته شدنشان را تماشا مي
ها آمده بودند. آنها از ناكجا پديدار شدند. آريا قارقار  هاي آتش سپت به رنگ قرمز تيره درآمده بود. پيش از آن كالغ شعله

گويند. او از سپتون آت به اندازه رورگ و بيتر و باقي  خواست بداند كه آنها چه مي كردنشان به يكديگر را شنيد و مي
بودند، وحشت نداشت. اما به هر حال از اينكه او هم مثل بقيه مرده است، خوشحال بود.  هال هرنني كه هنوز در كسا

ي سندور  ها دست سوخته رقم نفرت او، ياغي كردند. در عوض علي زدند. يا سرش را قطع مي آنها بايد تازي را هم دار مي
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آزادش كردند. تمام  توخالي تپهزگرداندند و چند مايل دورتر از كليگين را مداوا كردند، شمشير و زره و اسبش را با

  چيزي كه آنها گرفتند طالهايش بود. 

خيلي زود سپت با غرش بلند و دود و آتش فرو ريخت. ديوارهايش ديگر قادر به تحملِ وزنِ زياد سقف سنگي آن 
كه چكش  كسي ترينشان، اقي مانده بودند. مسناي با حالت تسليم تماشا كردند. تنها آنها ب نبودند. هشت برادر قهوه

و   قبل از جنگ چهل«توضيح داد:  ،بود آهنگراي از ارادت او به  نشانهگردنش  ي دور تسمهمتصل به  كوچكآهنين 

چهار نفر بوديم. و اين مكان سرسبز بود. ما دوجين گاوِ شيرده و يك گاو نر، صد كندوي عسل، يه تاكستان و يه باغ 
يم. اما وقتي شيرها به سمت ما اومدن تمام شراب و شير و عسل ما رو برداشتن. گاوها رو سالخي كردن و سيب داشت
مون رو به آتش كشيدن. بعد از اون...حساب كسايي كه اومدن از دستم در رفت. اين سپتون قالبي آخريشون  تاكستان

اون مطمئن بود ما طالها رو پنهون كرديم. براي همين  هامون رو بهش داديم، اما بود. يه هيوال هم بود... ما تموم نقره
  »مرداش يكي يكي ما رو كشتن تا برادر ارشد رو مجبور به حرف زدن كنن.

  »چطوري شما هشت نفر نجات پيدا كردين؟«انگوي كماندار پرسيد: 

  »كجا مخفي شده. شرمسارم. كار من بود. وقتي نوبت من شد تا بميرم، بهشون گفتم كه طالهامون«پيرمرد گفت: 

  »برادر، تنها شرمندگي اين بوده كه همون اول بهشون نگفتي.«توروس اهل مير گفت: 

سازي كنار نهري كوچك اتراق كردند. ميزبانانشان انبار غذايي مخفي در زير كف اصطبل  ها آن شب در شراب ياغي
اي از سير. آريا تكه هويجي  مزه رقيق كلم با تهداشتند. بنابراين آنها در شامي ساده شريك شدند؛ نان جو، پياز و سوپ 

اونا ها را نپرسيدند. آريا انديشيد،  شانس فرض كرد. برادرها هرگز اسم ياغي ش يافت و خودش را خوش ا شناور در كاسه
ي سرخ يا  ، سپر، و شنلش داشت و توروس خرقه لرد بريك يك صاعقه روي سپر سينه ميدونسن. چطور ممكنه ندونن؟

كه از آن مانده بود را به تن داشت. يك برادر، يك كارآموز جوان، به قدر كافي جسور بود تا به راهب سرخ بگويد  هرچه
به هيچ وجه. اون خداي ما هم «كه وقتي زير سقف آنهاست خداي دروغينش را عبادت نكند. لم ردا ليمويي گفت: 
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اين خدا دروغينه؟ شايد آهنگر شما بتونه يه شمشيرو تون رو مديون ما هستين. و چه چيز  هست و شما زندگي كوفتي
  »تعمير كنه، اما ميتونه يك مرد زخمي رو هم شفا بده؟

  »كافيه لم، زير سقف اونا به قانونشون احترام ميذاريم.«لرد بريك دستور داد: 

يدن دست نميكشه. من اگه ما يكي دو بار دعا كردن رو از دست بديم، خورشيد از تاب«توروس با متانت موافقت كرد: 
  »ام كه اينو ميدونه. كسي

نوشيد. به نظر  اي شراب مي خود لرد بريك چيزي نخورد. آريا هرگز نديده بود غذايي بخورد. گرچه گهگاه پياله
زدي  بست، اما وقتي با او حرف مي خاطر خستگي معموالً چشم سالمش را مي كه به   رسيد اصالً بخوابد. در حالي نمي
ي از شكل افتاده با آذرخشي حك شده روي آن را به تن  و سپر سينه  كرد. لرد مرزبان هنوز رداي سياه ژنده از ميفوراً ب

 پنهان بود كرده وارد او به يتاز كه را يهولناك  زخم ،مات و اهيس فوالدخوابيد.  داشت. او حتي در همان زره مي
چيز سر   نمود. اما هيچ سياه دور گردنش را مخفي مي ي . به همان صورت كه شال پشميِ ضخيمش حلقهساخت يم

اش  اش كامالً فرو رفته بود. يا آن سوراخ قرمزِ متورمي كه روي چشمِ ازدست رفته كرد. شقيقه اش را پنهان نمي شكسته
  ي زيرِ صورتش. قرار داشت. يا شكلِ جمجمه

آورد. به نظر رسيد لرد  مورد او شنيده بود، به ياد  در هال هرنآريا محتاطانه به او نگاه كرد. تمام چيزهايي كه در 
  »من ميترسونمت، بچه جون؟«تر بيايد:  بريك ترس آريا را حس كرد. سرش را برگرداند و به او اشاره كرد تا نزديك

  »نه، فقط.....خب.....من خيال كردم تازي شما رو كشت، ولي...«آريا لبش را جويد: 

گري بهتر از اون  آره، يك زخمِ شديد. اما توروس اونو مداوا كرد. تا حاال هيچ درمون يه زخم.«لم ردا ليمويي گفت: 
  »وجود نداشته.
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ها و  لرد بريك با نگاهي عجيب در چشم سالمش به لم خيره شد، و هيچ نگاهي در چشم ديگرش نبود. فقط زخم
. لم، فكر كنم وقت تغيير نگهبان گذشته. گر بهتري وجود نداره هيچ درمان«هاي خشك شده. او با اندوه پذيرفت:  خون

  »برو يه سر بزن. اگه ميشه اين لطف رو انجام بده.

  خورد. گذاشت پشت سرش تاب مي شنلِ زرد بلند لم هنگامي به درون شب طوفاني قدم مي» چشم، سرورم.«

اون موقعي كه از حتي مرداي شجاع هم خودشون رو به كوري ميزنن.  گاهي «وقتي كه لم رفت، لردبريك گفت: 
  »ديدن وحشت دارن. توروس، تا حاال چندبار تونستي منو برگردوني؟

  »سرورم، اين رِلوره كه شما رو برميگردونه. ارباب روشنايي. من فقط ابزار دست اونم.«راحب سرخ سرش را خم كرد: 

  »چند بار؟«لرد بريك اصرار كرد: 

  »مالحضه شديد، سرورم. مرگ خيلي شيرينه؟ ه. شما بيتر شش بار. و هردفعه مشكل«توروس با اگراه گفت: 

  »شيرين؟ نه، دوست من. شيرين نيست.«

س شما هم  پس خيلي دنبالش نباشين. لرد تايوين از پشت سر فرماندهي ميكنه. لرد استنيس هم همينطور. عاقالنه«
  »اين كارو بكنيد. مرگ هفتم ميتونه به معناي پايان هر دومون باشه.

اين مالِ جاييه كه سر بورتون «اش فرو رفته بود را لمس كرد:  بااليِ گوش چپش، جايي كه شقيقهلرد بريك 
سياهي را ظاهر ساخت كه   شالش را باز كرد، كبودي» پتكش شكست.  كالهخود و سرم رو با يه ضربه 1هال كرك

جا گذاشته. اون يه زنبوردار بيچاره و به  2فالز ايه كه مانتيكور تو راشينگ اينجا نشونه«گردنش را احاطه كرده بود. 
همسرش رو اسير كرده بود. فكر ميكرد از افراد من هستن، و همه جا پخش كرد كه اونا رو دار ميزنه، مگه اينكه من 

انگشتش را به سمت زخم متورمِ » خودم رو تسليمش كنم. وقتي اين كار رو كردم بازم اونا رو دار زد. منم بينشون بودم.

                                           

1  - Burton Crakehall 

2  - Rushing Falls 
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اين سومين باره كه من «لبخند تلخي بر لبانش نشست: » ش رو فروكرد. اين جاييه كه كوه خنجر«مش برد. قرمزِ چش
  »به دست خاندان كليگين كشته شدم. تو شايد فكر كني كه من ديگه درس گرفتم....

ش فكر بهتره به«ي لرد بريك گذاشت:  آريا فهميد اين يك شوخي بود، اما توروس نخنديد. دستش را روي شانه
  »نكني.

ميتونم روي چيزي كه به زحمت يادم مياد فكر كنم؟ يه زماني تو مارچز يه قلعه داشتم و اونجا يه زن بود كه «
موهاي اون زن رو به تو بگم. كي  ميخواستم باهاش ازدواج كنم. اما امروز من نه ميتونم اون قلعه رو پيدا كنم و نه رنگ

مورد عالقم چي بود؟ كم كم همشون محو شدن. بعضي وقتا فكر ميكنم من  منو شواليه كرد، دوست قديمي؟ غذايِ
آلود تو اون بيشه درختاي زبون گنجشكي به دنيا اومدم، با مزه آتيش تو دهنم و يه سوراخ تو  روي اون چمنزار خون

  »سينم. توروس، تو مادر مني؟

هاي قديمي  زره  هاي صورتي و تكه پاره كهنه آريا به راهب سرخ چشم دوخت كه سر تا پا پوشيده از موهاي انبوه و
هاي ننه  اش را پوشانده بود. او خيلي شبيه جادوگران در قصه ها و پوست آويزانِ زير چانه بود. ته ريشي خاكستري گونه

  پير نبود، اما با اين حال...

  »ميتوني؟توني يك مرد بي سر رو برگردوني؟ فقط يه بار، نه شيش بار.  مي«آريا پرسيد: 

من جادويي ندارم، بچه جون. فقط دعا. دفعه اول عاليجناب يه سوراخ تو بدنش و خون تو دهنش داشت. فهميدم «
ي خداوند مهربون رو دادم  ي بيچاره داعونش از حركت ايستاد، بهش بوسه ديگه اميدي نيست. براي همين وقتي سينه

ها رو به درونش دميدم. درون گلو، ريه و قلب و روحش. بهش  علهتا راهيِ سفرش كنم. دهانم رو پر از آتيش كردم و ش

. خيلي وقتا ميديدم كه راهباي پير اونو به خدمتگذاران خداوند زماني كه ميمردن هديه ميدادن. ي آخر بوسهميگن 

آتيش پرِش ميكرد  دوبار هديه داده بودم. اما قبالً هيچ وقت لرزشِ يه مرد مرده رو وقتي منم مثل همه راهبا اونو يكي 
اش كردم. اين كار خداوند  حس نكرده بودم. چه برسه به اينكه چشماش رو باز كنه. بانوي من، اين من نبودم كه زنده

  »بود. كارِ رِلور هنوز با ايشون تموم نشده. زندگي گرمه و گرما آتيشه و آتيش خداس. خداي يكتا.



 

  719 

 

  آريا شمشيرهايورش    فصل سي و نهم 

كرد. توروس كلمات زيادي بر زبان آورد، اما او همين اندازه  آريا به خوبي جمع شدن اشك در چشمانش را احساس
  ي آنها نَه بود. فهميد كه معنيِ همه

پدرت مرد خوبي بود. هاروين خيلي چيزا دربارش بهم گفته. به خاطرش باكمال ميل از سربهاي تو «لرد بريك گفت: 
  »صرف نظر ميكنم، ولي ما شديداً به طال نياز داريم.

سبز و شكارچي  دانست. لرد بريك طالي تازي را به ريش آريا اين را ميفكر كنم راست ميگه. گاز گرفت.  آريا لبش را
آخرين «كرد شنيده بود:  كه آنها را راهي مي داده بود تا از جنوبِ مندر تداركات بخرند. آريا صداي لرد بريك را آن هنگام 

شدنه، و زمستان خيلي زود سر ميرسه. مردم عادي غله و  برداشت محصول آتيش گرفت. اين يكي هم در حال خراب
هاي معمولي، باركش و قاطر هستن، در مقابل دشمني  بذر نياز دارن و ما شمشير و اسب. خيلي از افراد من سوارِ اسب

  »كه سوارِ اسباي تيزپا و جنگيه.

ون يك پادشاه بود، نه آن پسري كه آريا دانست كه راب چه مقدار بابت او خواهد پرداخت. او اكن به هر حال آريا نمي
شد، ترك كرده بود. و اگر راب كارهايي كه او انجام داده بود را  در وينترفل با موهايي كه برف روي آنها دوب مي

  »مو بده چي؟ اگه برادرم نخواست سربها«چيز.  و همه  هال هرندانست، پسرِ داخل اصطبل و نگهبان دروازه  مي

  »چرا اين فكرو ميكني؟: «لرد بريك پرسيد

راب احتماالً به اينها » ريخته است و ناخُنام كثيفه و كف پاهام كامالً سفت شده. خب، موهام به هم«آريا گفت: 
گي  خواست مثل سانسا باشد. آواز بخواند و برقصد و دوزند داد، اما مادرش چرا. بانو كتلين هميشه از او مي اهميت نمي

ا رعايت كند. تنها تصورش باعث شد آريا سعي كند با انگشتانش موهايش را شانه كند، اما تماماً كند و آداب معاشرت ر
وود بهم داده  من اون لباسي كه بانو اسمال«كرد كندنِ چند تار مو بود.  خورده بودند، و تنها كاري كه مي ژوليده و گره

منظورم اينه كه خيلي خوب نميتونم خياطي كنم. « لبش را جويد:» بود رو خراب كردم، و نميتنونم خوب خياطي كنم.
  »سپتا موردان هميشه ميگفت من دستاي آهنگرا رو دارم.

  »اون چيزاي كوچولوي لطيفو ميگي؟ تو حتي نميتوني يه چكش رو نگه داري.«او را هو كرد و فرياد زد:  جندري
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  »اگه بخوام ميتونم.«آريا به او پريد: 

  »ون، برادرت پول ميده. از اون بابت ترسي نداشته باش.بچه ج«توروس زير لب خنديد: 

  »آره، ولي اگه پول نده چي؟«آريا پافشاري كرد: 

خودم تو   وود ميفرستم، شايدم به قلعه اونوقت من تو رو برا يه مدت پيش بانو اسمال«لرد بريك آهي كشيد: 
تري از توروس ندارم تا بتونم پدرت رو بهت هوِن. اما من مطمئنم احتياجي به اين كار نميشه. من قدرت بيش بلك

  »برگردونم، اما حداقل ميتونم ترتيبي بدم كه تو در امنيت به آغوش مادرت برگردي.

  يورِن هم قول داده بود او را به خانه ببرد، در عوض كشته شد. » قسم ميخوري؟«آريا پرسيد: 

  »ايم. به شرافت شواليه«لرد صاعقه قاطعانه گفت: 

چكيد و روي زمين جمع  زردش مي  سازي برگشت، باران گرفته بود. همينطور كه آب از شنل لم به شرابزماني كه 
انداختند. مهم نبود كه چه  شانس كنار در نشسته بودند و تاس مي داد. انگوي و جك خوش شد، زير لب فحش مي مي

اش را تعويض  ك سيم از تارهاي چنگرشته ي آورد. تام هفت كردند، جك يك چشم به هيچ وجه شانس نمي بازي مي

لرد هارت در يك روز باراني بيرون ، بود 1وقتي همسر ويلم خيس، هاي مادر اشكي  ها كرد و ترانه

  . هاي كَستامير رينرا خواند، و سپس  تاخت

  لرد مغرور گفت، تو كه هستي كه من بايد اين چنين تعظيم كنم؟

  دانم حقيقتيست كه من مياي در ردايي ديگر، اين تمام  فقط گربه

  چه رداي طاليي، چه رداي سرخ،

                                           

مان خيس بودن اين ميتونه عالوه بر خيس بودن دو معني ديگه هم داشته باشه، هم به معني شهوتي و هم به معني شيرده بودن. اما با توجه به ادامه متن ه -  1
 محتمل تره
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  هايش را دارد. يك شير بازهم پنجه

  هاي من بلند و تيزند، سرورم. و پنجه

  هاي شما به بلندي و تيزيِ پنجه

  و همينطور گفت و گفت

  آن لرد كستامير،

  اما حاال باران در تاالرش ميگريد،

  و كسي براي شنيدن نيست.

  گريد، در تاالرش مي بله، حاال باران

  و يك تن هم براي شنيدن نيست.

  

And who are you, the proud lord said, 

that I must bow so low? 

Only a cat of a different coat, 

that’s all the truth I know 

In a coat of gold or a coat of red, 

a lion still has claws, 

And mine are long and sharp, my lord, 
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as long and sharp as yours. 

And so he spoke, and so he spoke, 

that lord of Castamere, 

But now the rains weep o’er his hall, 

with no one there to hear. 

Yes now the rains weep o’er his hall, 

and not a soul to hear. 

كشيد و چنگش را كنار گذاشت. سپس تنها صدايِ باران بود كه بر روي سقف سنگي باالخره آوازهاي باراني تام ته 
كرد. تاس بازي تمام شد و آريا روي يك پا ايستاد و سپس روي ديگري، در حالي كه به  سازي برخورد مي شراب

  داد. افتادن نعل پاي اسبش گوش   هاي مريت درباره شكايت

ميتونم برات نعلش كنم. من فقط يه شاگرد بودم، اما استادم ميگفت دستام براي نگه داشتنِ «گفت:  جندريناگهان 
شرط ميبندم . بكوبمو فرورفتگياي فلز رو  هاي زره رو تعمير كنم پارگي، چكش ساخته شده. من ميتونم اسبا رو نعل كنم

  »ميتونم شمشير هم بسازم.

  »ن؟چي داري ميگي، پسر جو«هاروين پرسيد: 

سرورم، اگه منو قبول كنيد، براتون آهنگري ميكنم. ميتونم به «در مقابل لرد بريك روي يك زانو نشست:  جندري
دردبخور باشم. من ابزار و چاقو ساختم و يه بار هم يه كالهخود درست كردم كه خيلي هم بد نبود. وقتي ما اسير بوديم 

  »اونو ازم دزديد. كوهيكي از مرداي 

  . اونم ميخواد منو تنها بزارها گاز گرفت. آريا لبش ر
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  » تو در ريووران پيش لرد تالي بهتر ميتوني خدمت كني. من واسه كارِت نميتونم پولي بدم.«لرد بريك گفت: 

  »تا حاال كسي پول نداده. من يه كوره ميخوام، غذا براي خوردن و يه جا كه بتونم بخوابم. همين كافيه سرورم.«

ساز ماهر رو حتي بيشتر از اون. چرا تصميم گرفتي پيش ما  همه جا خيلي خوب قبول ميكنن. يه زرهيه آهنگر رو «
  »بموني؟

ي برادر  توخالي، چيزي كه شما درباره تو تپه«در حين تفكر در هم كرد:   آريا ديد كه گمدري صورت ابلهانه خود را
ز اين كه شما به تازي فرصت محاكمه داديد، خوشم اومد. بودن و افراد پادشاه رابرت بودن گفتيد، ازش خوشم اومد. ا

لرد بولتون فقط مردم رو دار ميزنه يا سرشونو قطع ميكنه، و لرد تايوين و سرآموري هم همينطور بودن. من بيشتر 
  »دوست دارم براي شما آهنگري كنم.

ها بر ميداريم و  ن. بيشترشونو از مردههاي زيادي داريم كه تعمير ميخوا سرورم، زره«جك به لرد بريك يادآوري كرد: 
  »اونجاهايي كه مرگ وارد شده، سوراخه.

اصل و نصبيم. به جز سرورمون. فكر  هاي بي پسر، تو بايد يه احمق باشي. ما ياغي هستيم. بيشترمون تفاله«لم گفت: 
اي  دي و نميتوني تو هيچ مسابقهاي از يه شاهدخت نميدز تام ميشه. تو هيچ بوسه  هاي احمقانه هم نكن اين شبيه ترانه

تموم   دار دورِ گردنت يا رفتن سرت باالي دروازه يه قلعه با زره دزدي بتازوني. قاطي ماها بشي، زندگيت با يه حلقه
  »ميشه.

  »از كاري كه اونا با شما ميكنن باالتر نيست.«گفت:  جندري

مون هستن، سرورم. به نظر مياد اين پسر  ر همهها منتظ آره همينطوره. كالغ«رويي گفت:  شانس با خوش جك خوش
  »به اندازه كافي شجاعه، و ما واقعاً به كاري كه برامون انجام ميده نياز داريم. جك ميگه قبولش كنيد.

  »از اينكه هيجانش تموم بشه و عقلش برگرده سرجاش.  و سريع. قبل«پيشنهاد كرد:   هاروين با خنده

  »توروس، شمشيرم.«بريك نشست.  فروغي بر لبان لرد لبخندي كم
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، در جندري«گذاشت.  جندرياين بار لرد صاعقه شمشير را به آتش نكشيد، بلكه فقط به نرمي آن را روي شانه 
كه قادر به دفاع از خودشون نيستن دفاع كني، كه از تمام  ها قسم ميخوري از كساني مقابل چشمان خدايان و انسان

از فرمانده خودت، اربابت و پادشاهت اطاعت كني، و اين كه وقتي نيازه شجاعانه بجنگي ها محافظت كني،  ها و بچه زن
پا افتاده يا پرخطر  اي مثل اين رو كه به تو واگذار ميشه انجام بدي، حاال هرقدر هم كه سخت يا پيش و هر وظيفه ديگه

  »باشه؟

  »قسم ميخورم، سرورم.«

توخالي، و به  ي تپه ، شواليهجندريبرخيز سر «چپ منتقل كرد و گفت: ي راست به  لرد مرزبان شمشيرش را از شانه
  »انجمن برادري ما خوش اومدي.

  خراش خنده آمد. از سمت در صداي خشن و گوش

ها و پارچه كتاني پيچيده شده بود و با يك حلقه از طناب زمخت،  اش در برگ كرد. دست سوخته باران از او چكه مي
دار كرده بود، در تأللو آتش  تر كه سيمايش را نشان هاي قديمي بسته شده بود، اما سوختگياش  محكم مقابل سينه

ي بيشتري ميسازي، دنداريون؟ بايد  ها داري شواليه«درخشيد. مزاحم خشمگين گفت:  شان مشكين و صيقلي مي كوچك
  »دوباره به خاطر اين تو رو بكشم.

  »اميدوار بودم ما ديگه نبينيمت، كليگين. چجوري ما رو پيدا كردي؟«لرد بريك با خونسردي رو به رويش ايستاد: 

  »سخت نبود. شما به اندازه كافي دود مزخرف درست ميكنين كه از اولدتاون هم ديده بشه.«

  »هايي كه من گذاشتم اومده؟ چي به سِر نگهبان«

  »اين طور باشه چيكار ميكني؟اون دو تا كور؟ شايد جفتشون رو كشته باشم. اگه «دهان كليگين منقبض شد. 

سندور، خيلي آرزو داري بميري؟ تو بايد «كرد. ناچ هم مشغول همين كار بود. توروس پرسيد:   انگوي كمانش را زه 
  »ديوانه يا مست باشي كه ما رو تا اينجا تعقيب كردي.
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  » خرم.ها! شما اونقدر طال برام نذاشتين كه يه فنجون شراب ب زاده مست توي بارون؟ جنده«

ما ياغي هستيم. ياغيا ميدزدن. تو آوازها هم هست. اگه مؤدبانه از تام بخواي، شايد يه «انگوي يك تير بيرون كشيد. 
  »دونه واست بخونه. ممنون باش نكشتيمت. 

مكيِ كوچولوت فرو  و دار، زورت رو بزن. من اون تيردون رو ازت ميگيرم و اون تيرها رو توي ماتحت كك كمان«
  »م.ميكن

كليگين، چرا اينجا «بزرگش را باال برد، اما لرد بريك قبل از آنكه او تير را رها كند، دستش را باال آورد:   انگوي كمان
  »اومدي؟

  » تا چيزي كه مالِ منه رو پس بگيرم.«

  »طالهات؟«

تازه، انگار يه تري. و  پس چي؟ دنداريون، ميتونم بگم، واسه لذت ديدنِ صورتت نبوده. تو االن از منم زشت«
  »ي دزد هم هستي. شواليه

نوشته برا طالهات بهت دادم، يه عهد واسه پرداختش. وقتي جنگ تموم  من يه دست«لرد بريك به آرامي گفت: 
  »شد.

  »كونمو با كاعذ تو تميز كردم. من طالهامو ميخوام.«

  »مندر غالت و بذر بخرن.سبز و شكارچي فرستادم به جنوب تا از  پيش ما نيست. اونا رو همراه ريش«

  »اونايي كه محصوالتشون رو سوزوندين غذا بدن.  تا به همه«گفت:  جندري

حاال قصه اينه؟ اتفاقاً اين دقيقاً همون كاريه كه من ميخوام با طالها بكنم. غذا دادن «سندور كليگين دوباره خنديد: 
  »هاي آشغالشون. به يه مشت روستايي بدقيافه و توله
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  »داري دروغ ميگي.«فت: گ جندري

ميبينم كه اين پسر دهن هم داره. چرا حرف اونا رو باور ميكني و مال منو نه؟ نميتونه بخاطر صورتم باشه، «
دنداريون، تو ميخواي اونو هم شواليه كني؟ اولين دخترِ شواليه هشت «كليگين نظري كوتاه به آريا اندخت: » ميتونه؟
  »؟ ساله

من دوازده سالمه، و اگه بخوام ميتونم يه شواليه باشم. من ميتونستم تو رو هم بكشم. «غ گفت: آريا با صداي بلند درو
  شد. يادآوريِ آن هنوز موجب عصبانيتش مي» فقط لم چاقوم رو گرفت.

  »از لم شاكي باش، نه من. پس دمت رو بزار روي كولت و فرار كن. ميدوني سگا با گرگا چيكار ميكنن؟«

  »مت. من برادرت رو هم ميكشم.دفعه بعدي ميكش«

اسب منو شواليه كن، بگو. اون هيچوقت «به سمت لرد بريك برگشت: » نه. نميتوني«چشمان سياهش باريك شدند: 
  » كاري نميكنه و زيادي هم لگد نميزنه. لياقتشو داره كه شواليه بشه. مگه اينكه بخواي اونم بدزدي. تو تاالر كثافت

  »اون اسب سوار بشي و بري. بهتره رو«لم هشدار داد: 

  »من با طالهام ميرم. خداتون هم گفت كه من بيگنا....«

اما نگفته تو بيلور مقدسي كه دوباره «توروس اهل مير اين را گفت. » خداي روشنايي زندگيت رو بهت برگردونده«
 هنوز كيبر لردين كردند. راهب سرخ شمشيرش را از غالف خارج كرد، و آريا ديد كه جك و مريت هم اينچن» برگشتي.

   شايد اين دفعه اونا بكشنش.در دست داشت.  بود كرده هيشوال را جندري آن با كه يريشمش همان

  »شما چيزي بيشتر از دزداي معمولي نيستين.«دهانِ تازي دوباره منقبض شد: 

پيدا كردن رو برداشتن،   دوستاي شيرت به چندتا روستا حمله كردن. همه غذاها و هرچي سكه«لم با ترشرويي گفت: 
كس ازت دزدي نكرده، سگ. فقط باهات  و اسمشو جمع كردن آذوقه گذاشتن. گرگا هم همينطور. پس چرا ما نه؟ هيچ
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هايشان نگاه كرد. تك تكشان را. مثل اينكه در تالش  سندور كليگين به چهره» ات رو جمع كردن. خوب بودن و آذوقه
جايي كه آمده بود، به درون   ي آنها را به خاطر بسپارد. سپس بدون هيچ حرف ديگري عقب عقب از همان بود تا همه

  ها صبر كردند، متعجب بودند كه... تاريكي و شُر شُر باران بازگشت. ياغي

اي به بيرون در انداخت  هاروين قبل از آنكه برود نگاه محتاطانه» ون آورده.من بهتره برم ببينم چي به سر نگهبانام«
  زند.  تا مطمئن شود تازي آن بيرون پرسه نمي

  »ي عوضي چجوري اين همه طال گير آورده؟ اصالً اون حرامزاده«لم ردا ليمويي براي كاهش تنش گفت: 

خودم پول خوبي بردم، «كماندار پوزخند زد. » دمگاه پادشاه.دست رو برد. تو ق  اون مسابقه«انگوي شانه باال انداخت: 
اي داره، و چطور تو شراب آربر حمام  اما بعدش با دنسي، جيد، و آاليايا آشنا شدم. اونا بهم ياد دادن قوي كبابي چه مزه

  »كنم.

  »شاشيدي به همش رفت، آره؟«هاروين خنديد: 

  »العاده. نجر فوقها رو خريدم، و اين خ رو نه. اين چكمه  همه«

تو بايد يه زميني ميخريدي و يكي از دختراي كباب قو رو به يه زن وفادار تبديل ميكردي. «شانس گفت:  جك خوش
  »يه دسته شلغم و يه سري پسر هم به عمل ميĤوردي.

  »جنگجو به دادم برسه! طالهام رو با شلغم عوض ميكردم، عجب حروم كردني ميشد.«

  »ام. راضي له شده يشلغما هب تونميم همين االن ن شلغم دوس دارم،م«جك با دلخوري گفت: 

او در فكر » تازي چيزي بيشتر از چندتا كيسه طال از دست داده«ها نداشت.  توروس اهل مير هيچ توجهي به شوخي
اونو وقت  اش رو هم از دست داده. نميتونه پيش لنيسترها برگرده. گرگ جوون هيچ اون ارباب و لونه«فرو رفت. 

نميخواد، و به برادرش هم نمياد كه بهش خوشامد بگه. به نظرم مياد اون پول تمام چيزي بود كه براش باقي مونده 
  »بود.
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  »مون رو ميكشه. لعنتي، پس حتماً موقعي كه تو خوابيم مياد و همه«واتي آسيابان گفت: 

كه خوابيم.   مون رو ميكشه، اما نه وقتي نه، سندور كليگين با كمال ميل همه«لرد بريك شمشيرش را غالف كرد: 
  »ريش عقب گروه حركت كنين. اگه ديدين كليگين هنوز رد ما رو بو ميكشه، اسبش رو بكشيد. انگوي، فردا با ديك بي

  »اون يه اسب خوبه.«انگوي اعتراض كرد:  

  »اسب استفاده كنيم.درسته، اون سواركارِ لعنتيه كه ما بايد بكشيمش. ما ميتونيم از اون «لم گفت: 

  »منم با لم موافقم. بهم اجازه بدين چندتا تير به سگ بزنم و يكم دلسردش كنم.«ناچ گفت: 

  »توخالي برنده شد. اونو ازش نميدزدم. كليگين زندگيش رو زير تپه«لرد بريك سرش را تكان داد: 

يزِ مقدسه. شما شنيدين من از رِلور سرورم باهوشن. برادران، محاكمه با مبارزه يه چ«توروس به ديگران گفت: 
ميداد، انگشتان  رو فيصله ماجرا نيالرد بريك داشت  كه يموقع نوهم درستخواستم  كه دخالت كنه، و ديدين 

  »آتشينش شمشير لرد بريك رو قاپيد. به نظرم هنوز كار خداي روشنايي با سگ جافري تموم نشده.

  »انگار خواب بوده، اما سالمه. 1فوت پودينگ«سازي برگشت.  هاروين خيلي زود به شراب

صبر كن تا دستم بهش برسه، يه سوراخ كون جديد براش باز ميكنم. اون ميتونست همه مارو به كشتن «لم گفت: 
  »بده.

با آگاهي از اينكه سندور كليگين آن بيرون در تاريكي جايي نزديك آنهاست، هيچكس آن شب چندان آسوده 
اي كه جيكن هگار به او  برد. سكه نزديك آتش چنبره زده بود، گرم و نرم، با اين وجود خوابش نمي استراحت نكرد. آريا

طور كه زير ردايش دراز كشيده بود انگشتانش را به دور آن حلقه كرد. گرفتنش باعث  داده بود را بيرون آورد و همان

                                           

1  - Puddingfoot – كسي كه داراي پاهاي شل و وارفته است –اي  با پوره 
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توانست با يك زمزمه آدم  بود. در آن هنگام مي شده هال هرنآورد چطور روحِ  شد احساس قدرت كند. به خاطر مي مي
  بكشد. 

المي مرده بود،  داره ميره. جندريپاي هم منو تنها گذاشت، و حاال  هاتهرچند، جيكن رفته بود. او را ترك گفته بود. 
پديد شده ي آهني مسخره داده و نا يورن مرده بود، سيريو فورل مرده بود، حتي پدرش مرده بود، و جيكن به او يك سكه

هاي سكه در كف دستش فرو رفت.  مشتش را چنان محكم فشرد كه لبه» واالر مورگوليس،«بود. به آرامي زمزمه كرد: 
آريا » سر گرگور، دانسن، پوليور. راف عزيزدوردونه. تيكلر و تازي. سر ايلين، سر مرين، پادشاه جافري، ملكه سرسي.«

هايشان سخت بود.  آيند. اما به خاطر آوردن چهره چه شكلي در مي سعي كرد تصور كند وقتي كه آنها مردند به
برد... اما راف و دانسن و پوليور  ي جافري و مادرش را از ياد نمي توانست تازي و برادرش كوه را ببيند، و هرگز چهره مي

  اش بسيار معمولي بود.  و حتي تيكلر همگي محو شده بودند. همانكه كه چهره

شد. آتش  را فرا گرفت، اما در تاريكي شب دوباره بيدار شد، در حالي كه بدنش از سرما مور مور مي باالخره خواب او
خاكستر شده و ماج كنار در ايستاده بود و نگهبان ديگري بيرون در حال قدم زدن بود. باران بند آمده بود و او 

رسيد كه دور تا دور  به نظر مي خيلي زياد.خيلي نزديك، و ها را بشنود. انديدشيد،  ي گرگ توانست صداي زوزه مي
ها و  ي گرگ آريا به ياد آورد كه او دربارهاميدوارم تازي رو بخورن. اند. دوجين از آنها، شايد صدتا.  اصطبل را احاطه كرده

  ها چه گفت. سگ

ان بودند. آنها براي اي با بيل بيرون زير بار خورد. برادران قهوه صبح فرا رسيد، سپتون آت هنوز زير درخت تاب مي
شب و غذا تشكر كرد و يك كيسه  كردند. لرد بريك از آنها به خاطر سرپناه  عمقي حفر مي ها گورهاي كم ي مرده بقيه

باني بيرون رفتند،  بخت و واتيِ آسيابان براي ديده اي براي كمك به بازسازي به آنها داد. هاروين، لوك خوش گوزن نقره
  يافتند.اما هيج گرگ و سگي ن

سر رسيد تا بگويد كه متأسف است. آريا پايش را داخل  جندريهنگامي كه آريا در حالِ محكم كردنِ زين اسب بود، 
ميتونستي تو ريورران براي برادرم نشست تا بتواند از باال به او نگاه كند، نه از پايين. انديشيد،   ركاب گذاشت و روي زين
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اگه ميخواي يه شواليه ياغي كودن باشي و اعدام بشي، چرا بايد نگران باشم؟ «ود: اما آنچه گفت اين بشمشير بسازي، 
  »من تو ريووران خواهم بود، آزاد شده، پيش برادرم.

  خوشبختانه آن روز باراني نباريد و براي اولين بار با سرعت راندند. 
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    40فصل 

  برن

  مسعودمترجم: 

 ،Ali.A ويرايش و تنظيم: م.م.استارك،

 

 امواج وزيد، مي باد هنگامي كه. شد منعكس مي هاي ساكن آبي در آب، تصويرش بود بر روي جزيره ايستادهبرج 
انبوهي از  كردند. را دنبال مير يكديگكه  بازيگوشمانند پسركان آمدند.  به حركت درميسطح درياچه  بر روي كوچكي

هاي فرو افتاده  درختان تنومند بلوط در امتداد ساحل درياچه قد برافراشته بودند و در زيرشان روي خاك، بستري از دانه
   .دست كم بقاياي آن قرار داشتروستا يا شان يك پشت سرقرار داشت. 

تا  جلوتر رفتزني  براي گشت. ميرا ديدند ميها  ي كوه اولين روستايي بود كه پس از پشت سر گذاشتن دامنهاين 
 . حركتشزد يم گشت بيس و بلوط درختان مابين دست به زهين و تور. استها كمين نكرده  كسي در خرابه مطمئن شود

متوجه اين حركت شد و به يكباره در سامر  .فراري دادها  زده كرد و آنها را از ميان بوته وحشتسه گوزن قرمز را 
اينكه در جلد او جز خواست  نميچيزي  اي هلحظ برايو تماشا كرد  راجست و خيز  در حالبرن دايرولف  .شان بود تعقيب
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به كه خواست  و از هودور سامر رو برگرداندبا اكراه از  .ندبيايميرا به آنها عالمت داد كه جلو  ، امابدود همراهشو  بخزد
  آمد. ميجوجن در كنار آنها  .برودسمت روستا 

 ماهورهاي كم ارتفاع، تپه و هاي باير زمين كه زمين از اينجا تا ديوار پوشيده از چمنزار است. به همراه دانست برن مي
ولي فضاي ، داشها ب هكو ميانتر از عبور از  اين كار بسيار سادهرسيد  لجنزارهاي پست. به نظر ميو مرتفع  علفزارهاي

  »ه.جايي براي مخفي شدن وجود ندار .احساس برهنگي ميكنم«: كرد قراراو ا .كرد باز ميرا را مضطرب مي بسيار

  »مال كيه؟ا اين زمين« :جوجن از برن پرسيد

را استاد لوين تاريخ  ».3هديه برندونه، و شمال اونا كه 2هديه جديد است. 1هديهاين . شب ينگهبانا«: پاسخ داد

 يبرا .داد سياه ايبه برادر بيست و پنج فرسخي  به فاصلهرو جنوب ديوار  ايم زمينوبرندون معمار تم« به او آموخته بود.
ميگن اون  ابعضي از استاد« .داردكرد كه هنوز آن بخش را به خاطر  افتخار مي »تقويتشونو ي  تأمين تداركات ... برا

سوار  4ني به اسم آليسانوي مهرب ملكهبعد، هزاران سال هديه برندونه. اون  هر حالبه ، اما هنبود معماربرندون  برندون،
قانع كرد هديه اونا رو دو  كه پادشاه پيرو ديدشجاع  رو اونقدركرد و نگهبانان شب  ديدناز ديوار  5بال نقرهاژدهاش بر 

  »همه اينا. اينجا.« :دستش را تكان داد» .هديه جديديعني همون  .پنجاه فرسخ، يعني برابر كنه

 بودند. ويرانيها در حال  تمامي خانههاست كسي در اين روستا زندگي نكرده است.  توانست ببيند كه مدت برن مي
جز يك دودكش سنگي و دو ديوار  از آنخورد، اما حاال  مهمانخانه. ظاهرش چندان هم به يك مهمانخانه نمي حتي

 وسر برآورده  يكي از درختان از ميان تاالر عمومي آن .بودباقي نمانده  ، چيزيدرخت سيب چنديندر ميان  ترك خورده
مملو از از بوي آن بود، هوا  .كرده بودش وفرم هاي فاسد سيبو مرطوب اي  هاي قهوه اي از برگ كف اتاق را با اليه

                                           

1  - Gift 

2  - New Gift 

3  - Brandon ’s Gift 

4  - Alysanne 

5  - Silverwing  



 

  733 

 

  برن شمشيرهايورش    فصل چهلم 

تا  نمودو تالش  چند سيب فرو كردرا در  شگير قورباغه ي نيزه ميرا .نمود شده كه تقريبا آزاردهنده مي بوي زننده سيب له
  خورده بودند. اي و كرم قهوه گي بيش از حدبيابد، اما هم براي خوردنسيب سالم  تعدادي

فكر كرد چيزي غم انگيز در رابطه با مهمانخانه ، اما برن ساكن و دنج با ظاهري دوست داشتنيبود،  آرام مكانيآنجا 
 هودور؟« با حالتي سردرگم گفت: »هودور؟«: درك آن را احساس مي همرسيد هودور  به نظر مي خالي وجود دارد.

  »هودور؟

 دژمهمونخونه،  هروستا، ي هيداره.  خوبي زميناينجا « .ساييد شانگشتان در بينخاك برداشت و  از جوجن مشتي
  »كردن؟ ولن جايي رو همچي اوناچرا  پس مردم كجان؟ ،سيب... برن يدرياچه، اين درختا تو محكم

ننه  ا ميان.ه زنو بردن غارت و دزدي  يبرا ها كوه بينديوار و روي وحشيا از  .ميترسيدن ااز وحشي اونا«: گفتبرن 
 ينگهبانا .استفاده ميكننخون  براي نوشيدن نوفنج مثلتون  جمجمهاز  ،اگه اونا شما رو بگيرن هميشه ميگفت،پير 

 نزديك ديواربه جاهاي  نن.يكبيشتر نفوذ م اوحشي براي همين شب به اندازه زمان برندون يا ملكه آليسان قوي نيستن و
گنده هم  به مردم جان .رفتنزميناي آمبرها و شرق جاده شاهي  يا ها كوهتو به جنوب  مردمپس شد، حمله مي بيشتر

  ».ردنكزندگي مي هديه توكه  كساييولي نه به اندازه  ،حمله ميشد

الزمه اينجا پناه « توانست بشنود گوش داد. ميكه فقط خودش  آهنگيبه آرامي سرش را چرخاند و به جوجن ريد 
  ».دايكي از اون ب راهه. تويه طوفان  .بگيريم

، بود حق با جوجنتقريبا گرم، اما  بود، آفتابي و ييزيباو  ابر پاييزي بيروز  برن به آسمان باالي سرش نگاه كرد.
نه ونخومهم« :اشاره كرداو  .شروع به وزيدن كرده استرسيد باد  يبنظر مو  در غرب نمايان بودندابرهاي تيره اينك 

  ».بريم لعهما بايد طرف ق. فقط دو تا ديواره االن سقف نداره و

  .كند ش را اعالمموافقتخواست  ميشايد  ».هودور«: هودور گفت

  .زد بهم ميها را  گيرش برگ با نيزه قورباغههدف  بيميرا داشت  ».ما قايق نداريم ،برن«
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برن مجبور بود  طور هم شد. و همين »ميتونيم از اونجا بريم. زير آب مخفي شده. سنگي. مسيريه  هست. مسيريه «

  .ماند مسير خشك ميطول در  دست كمكه پشت هودور سوار باشد، اما 

  »؟يناينجا بود قبالً ؟من شاهزادهميدونين، چطور اينو «: . جوجن پرسيدبه هم انداختندريدها نگاهي 

هايي از رنگ  تكه شد مي درياچه اشاره كرد. آنسويبه » ، ببينيد؟يه تاج طاليي داره قلعه .هگفت همننه پير ب .هن«
هاي تاج  را همين دنودنهب. ملكه آليسان اونجا خوابيده« .هاي لبه سقف آن را ديد  اطراف كنگره كه طاليي شده پوسته
  »كردن.رو به افتخارش طاليي رنگ  برج

  »؟ مطمئني؟يه مسير« كرد. جوجن درياچه را بررسي 

   »م.مطمئن«برن گفت: 

به درست سه فوت كه پهناي  هسنگي ب يمسير ا اندكي تالش ابتدايش را يافت؛ب، بگردد دانست كجا را ميميرا 
جايي توانستند  آنها مي كرد. را بررسي مي انقدم مسير روبرويش به قدم شگير ي قورباغه رفت. با نيزه درون درياچه مي

هاي سنگي تبديل  رفت و به پلكاني كوتاه از پله شد را ببينند. بر فراز آب بروي جزيره باال مي كه مسير دوباره ظاهر مي
  رسيد. شد كه به در قلعه مي مي

 اما، پيمود مستقيمرا  شد كه تصور شود ميتوان مسير . اين باعث ميقرار داشتند امتداددر يك  بها و در پله، مسير
 .جزيره را گشتند از دور يك سومراه به صورت مارپيچ بود. قبل از پشت سر گذاشتن مارپيچ، در زير درياچه  .نبود گونهاين
براي مدت زيادي در  ،دونزديك ش بخواهد بود كه هر كس خاطر به اينمسير طوالني  اينو  ،بودند فريبنده ها پيچ

از  و بيش لغزيددو بار  هودور تقريباٌ ؛هاي پنهان بسيار لزج و لغزنده بودند سنگ گيرد.بقرار  برج تيرهاي مشتعل معرض
بار دوم برن به شدت ترسيد. اگر هودور در » !هودور«: فرياد زدبه عنوان هشدار  ،به دست آورددوباره نكه تعادلش را آ

 اگر پادوي مخصوصاً .غرق شودتي ممكن بود به راحافتاد،  ميبه درون درياچه بود سوار  او پشت شسبدبرن در كه  حالي
 شد. او انديشيد، ، همانطور كه گاهي اينچنين ميدارد برن وجود كه كرد فراموش ميو شد  مي زده وحشتطبل صا تنومند
  .اما ديگر خيلي دير شده بود نديم،وميم زير درخت سيب مهمونخونه تو بهتر بود شايد
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د. باالتر نياماز كمر هودور  هرگز، رسيد ميي ريدها    آب تا سينه اينكهتكرار نشد و با اتفاق بار سوم اين  خوشبختانه
 سنگينِ بلوط هاي چوب لنگهگرچه ا. ها باال رفتند تا به قلعه رسيدند از پله مدتي طوالني پاي به جزيره گذاشتند وپس از 

را هل داد تا  ها . ميرا آننمودند مي تحكممسهنوز  اما ند،دش نميبسته  ديگر كامالً و ندها تاب برداشته بود با گذر سال در
 و »سرت رو پايين بيار ،هودور« :بود. برن گفت ي در كوتاه آستانه .ندزده جيغ كشيد ي آهني زنگهالوال .دنباز شو كامالً

  »دردم گرفت.«برن ناليد و شكايت كرد:  حفظ كند. برخوردسر برن را از  كه  اندازهآن نه به  اما ،كرد او چنين

  »هودور«: گفت در حال قد راست كردن هودور

هاي  در پشت نرده هر چهارنفرشان را در خود جاي دهد. توانست ميسختي  تاريك يافتند كه به پستوييآنها خود را در 
پيچ پايين  از سمت راستشان به طرفباال و  طرفبه از سمت چپشان ساخته شده در ديواره داخلي برج كان پلآهني، 

كه  . خوشحال بود1حفره مرگيه  ديد.ش درست باالي سررا ديگري  حفاظ آهنين به باال نگاه كرد و . برخورد مي

  بريزد. روي سرشان قير جوشان حاال كسي آن باال نيست تا

سمت چپ  ي به نرده. هودور داشتندقرمز  يزدگي رنگ ميله هاي آهني بخاطر زنگ .قفل بودند هاي آهني نرده
هل دادن را هم بدون هيچ  هيچ اتفاقي نيفتاد. .قژ قژ صدا داد نرده تقالي او . باو شروع به كشيدن كرد زد چنگ

، تا مشت زد به لوالهابزرگش  دستبا و  داد آنها را تكان و ، تنه زدبا لگد زدتكان داد، ها را  . ميلهموفقيتي امتحان كرد
رسيد نيز تسليم  حفاظ آهني راهرويي كه به سرداب مي تكاني نخورد. آهنين پر شد، اما درِ آهن زنگ ذراتاينكه هوا از 

  ».نيست راهي واسه وارد شدن« :انداخت گفت ميرا در حالي كه شانه باال مي نشد.

 دست دراز كرد و .قرار داشتدرست باالي سرش ، حفره مرگ بود نشستههنگامي كه برن در سبدش بر پشت هودور 
و  آهن آبشاري از زنگ، از سقف با كشيدپايين را  ها ميلهوقتي  كند. شانت تا امتحانرا گرف ي باالي سرشها ميله

د و كمتر از زبه سر برن ضربه ديگري سنگين آهني نرده و » !هودور« :. هودور فرياد زدفرود آمد فرسودههاي  سنگ

                                           

1  - murder hole - هاي قديمي كه از آن براي ريختن آتش و سنگ و قير داغ و يا تيرباران كردن كساني  هاي قلعه محلي سكو مانند درست در باالي دروازه
 شده است. ن و نفوذ به دروازه را داشتند، استفاده ميكه قصد شكست
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و گفت:  ميرا خنديد ،دور كرد ژخودبا فشار شانه از  كه جوجن آن راهنگامي  سقوط كرد.جوجن  تر از آنطرف يك فوت

  .برن سرخ شد .»ين، شما از هودور قويترببينين ،من ي شاهزاده«

پس از  .ي حفره مرگ كمك كند و جوجن در باال رفتن از ميان دهانهتوانست به ميرا  ، هودور ميحفاظ جدا شدنبا 
او براي ريدها بسيار  بود.سمت دشوار كار داخل بردن هودور ق .كشيد باالمرداب بازوان برن را گرفت و او را   پسر آن

سنگ چند گفت كه به دنبال  هودوردر نهايت برن به  كه بتوانند مثل برن از مسير بااليش بكشند.بود  تر از آن سنگين
انباشته روي هم كافي  مقداربه را توانست آنها  مي هودور ، ونداشت از بابت سنگ مبوديبزرگ بگردد. جزيره هيچ ك

» هودور«گفت:  زد، . او كه با خوشحالي نفس نفس مياز اين طريق باال رود را بگيرد وي حفره  ريخته هاي فرو لبه ند تاك
  لبخند زد.همه  رو به و

پيدا را ها  پلهشت به گراه بازكه  زمانيتاريك و خالي يافتند، اما ميرا تا  ،هاي كوچك آنها خود را در هزارتويي از سلول
بيروني  ضخيم در طبقه سوم ديوارِ وجود داشت؛، زيرا آنجا نور بيشتري باالتر رفتندي برنداشت. آنها بررس از دست ،كردن

 تاالريك  ،و باالترين طبقه نهاي واقعي داشت و پنچمي چهارم پنجرهطبقه  .بود براي تيراندازيي يها شكاف داراي
چهارم  ضلعدر . شدند سنگي باز ميكوچك هاي  ايوانبه داشت كه  ضلعشبزرگ مدور با درهاي قوسي شكل در سه 

  شد. به درياچه سرازير مي. مجرايي كه مستقيماً بود كه باالي مجراي فاضالب قرار داشت دستشويي

با چنان گراييدند. باد  غرب به سياهي ميدر ها  بود و ابر ابرپوشيده از  آسمان كامالً ،آنها به پشت بام رسيدند زماني كه
: گفت در مقابل آن هياهوهودور كشيد.  زد و آن را اين طرف و آن طرف مي چنگ ميرداي برن به كه  وزيد شدتي مي

  »هودور«

  »وايسادم. دنياس ميكنم تقريبا يه غولم كه باالي حمن «: ميرا در يك دايره چرخيد

  »هستن. قلعه كه دو برابر بلندتر از اينداره ي ينك درختا«كرد:  يبرادرش يادآور

ن هم وو آسم دور و بر اونا درختايي به همون بلندي هم هست. تو نك دنيا خيلي فشرده است، اما رهآ« :ميرا گفت
  .»قدر گُنده شدهدنيا چ ببينو  ؟ميكنيد رو احساس ، بااما اينجا... برادر كتره.يخيلي كوچ
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پشت  اي خاكستري و سبزِه با كوه اي و پايه هاي كوه تپهجنوب  در. ديدرا  از آنجا تا فواصل دور شد مي ،درست بود

شده بود. برن  از هر طرف گسترده كرد كار ميتا آنجا كه چشم  جديد هديهپهناور هاي  . دشتشد سرشان ديده مي

فرسخ با اونجا پنجاه  ما هنوز  .اي بود فكر احمقانه: «گفت مأيوسانه .» اميدوار بودم از اينجا بتونيم ديوار رو ببينيم«
م برسيجوجن، وقتي به ديوار « سرما كند.  خستگي واحساس شد كه  باعث مي تنهايي از آن به  صبحت »فاصله داريم.

ها ضخامت  پايه تو اندازه همو همين  ،چقدر بزرگه. هفتصد فوت ارتفاعكه ديوار گفت  هميشه ميم موع ؟كنيممي كارچي
وايم ازش رد بشيم تا كالغ سه چشم رو پيدا چطوري ميخ .باشنيخ تو  يها بيشتر شبيه تونل دروازهه باعث ميشه داره ك
  »كنيم؟

ولي حاال  ساختن،شب  يهايي كه نگهبانا دژ .هستاي  متروكههاي  ديوار قلعه امتداد درشنيدم « :جوجن پاسخ داد
  .»يكي از اينا ميتونه راه عبوري براي ما داشته باشه .متروكه رها شدن

ياد هاي امتداد ديوار را  قلعه تمامنام  را مجبور كرده بود برن استاد لوين يكبارناميد.  مي اشباحهاي  ننه پير آنها را قلعه
ي آنها بطور همزمان مسكوني نبوده  همه گاه هيچ هر چندبودند،  عددآنها نوزده شد كه  ؛ گفته ميبود يسخت كار. بگيرد
اسامي آنها را از شرق به غرب و  ،شده بودوينترفل ترتيب داده به  پادشاه رابرت سفركه به افتخار  ضيافتيبرن در است. 

ا نوتو بهتر از من ا ،برن«: بنجن استارك خنديده و گفته بود گفته بود. از بر سپس از غرب به شرق براي عمويش بنجن
از سقوط برن بود. قبل از اين  اين پيشهر چند » جات ميمونم. اينجا به. شايد بايد گشتي ارشد باشي. من ميشناسي رو

  بود. بازگشتهبه كسل بلك  عمويشاز خواب بيدار شد،  شده فلجكه  وقتيشود.  قچالكه 

  .»كردنبا يخ و سنگ مهر و موم رو ها  شدن، دروازهمتروكه ها  كه قلعه وقتيگفته بود از م موع«: برن گفت

  »دوباره اونا رو باز كنيم مجبوريمپس «: ميرا گفت

. ما فقط بايد به بياناز اون طرف ديوار چيزا بدي ممكنه ما نبايد اين كار رو بكنيم. «: كرد آشفتهرا  اين حرف برن
  »بده. ردشدن ي به ما اجازهكه بخوايم  فرمانده كلبريم و از  ككسل بل



 

  738 

 

  برن شمشيرهايورش    فصل چهلم 

مرد ا م. صدهرديكدوري طور كه از جاده شاهي نهمو. كنيم دوريبلك  ما بايد از كسل ،اعليحضرت«: جوجن گفت
  »اونجا هستن.

  »دخالت نكنن. شو مسائل ها جنگ توخوردن كه  سوگند اونها. شب ننگهبانا يمردا« :رن گفتب

 آهن يبه حرومزاده بولتون يا مرداسوگندشو بشكنه، تا رازت رو حاضره فقط كافيه يه مرد بشه اما ، آره«: جوجن گفت
عقب  دارن يا ما رو نگهتصميم بگيرن ا ممكنه هاون .ما موافق باشنعبور ا كه نگهبانا ب باشيممطمئن نميتونيم و  .بفروشه

  »بفرستن.

زندگي  چشم كجا اون ممكنه بدونه كالغ سه نگهبانان شب بود و عموي من گشتي ارشده. ييكي از دوستا ماما پدر«
ه ك ي آخرين برادر سياه جان و همينطور عمويش را ببيند. دوباره برن اميدوار بود كه »كسل بلكه. توو جان هم  ميكنه

 ادامه داد:. هبرگشتن حتماً او حاال اما تاناپديد شده است، در گشتزني گفته بود بنجن استارك سفر كرد به وينترفل 
  ».به ما اسب هم ميدن حتي شرط ميبندم نگهبانا«

يه  اونجا ،ننگاه كني«چشم دوخت: بان چشمانش كرد و به سمت غروب خورشيد  را سايه شدستجوجن » .ساكت«
  »؟د. شما هم ميبينيهفكر كنم يه سوار ...هچيزي

نظرش را جلب حركتي  تا اينكهابتدا چيزي نديد، در . آنها را تنگ نمودو حتي  دستش را سايه چشمانش كرد همبرن 
  بسيار دور بود. تشخيص بيشتر. او براي بود مردي سوار بر اسب ،كرد ممكن است سامر باشد، اما نه اول تصور. كرد

 كرد. مي دنبالرا  يمسير اشتباهبود كه  اوگذاشته بود و تنها  انشچشمباالي دستش را بر  مههودور » هودور؟«
  »هودور؟«

  .»رسه كه ميخواد به اين روستا بيادمي مور به نظرطاين. اما اي نداره اون هيچ عجله« :ميرا گفت

  » بهتره قبل از اينكه ديده بشيم بريم داخل«: جوجن گفت

  » نزديك روستاستسامر «: برن اعتراض كرد
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 .»است ي خستهاسب بااون فقط يه مرد . سامر چيزيش نميشه« :ميرا قول داد

گشتند، برخورد چند قطره درشت باران به روي سنگ آغاز شد. به موقع بود؛  كه آنها به طبقه زيرين باز مي هنگامي
توانستند صداي برخورد  ضخيم هم ميپس از مدت كوتاهي باران شديدي شروع به باريدن كرد. حتي در ميان ديوارهاي 

وار باران به سطح درياچه را بشنوند. ميان تاريكي رو به افزايش، آنها در اتاقِ خاليِ مدور روي زمين نشسته بودند.  شالق
نماي شماليِ ايوان رو به سوي روستاي متروكه بود. ميرا بروي شكمش خزيد تا آنسوي درياچه را بدقت بنگرد و بفهمد 

هاي مهمونخونه پناه گرفته، مثل اينكه  اون تو خرابه«سر مرد سواره آمده است. وقتي برگشت به آنها گفت: چه بر 
  »ميخواد تو اجاق آتيش روشن كنه.

ها يه تيكه از اساسيه شكسته  كاش ما هم ميتونستيم آتيش داشته باشيم. من سردمه. ديدم پايين پله«برن گفت: 
  »م اونو بشكنه، و بعدش گرم بشيم.هست. ميتونيم از هودور بخواي

  » هودور«هودور اين ايده را پسنديد. اميدوارانه گفت: 

  »آتش يعني دود. دود اين برج ميتونه از يه فاصله دور ديده بشه.«جوجن سرش را تكان داد: 

  » اگه كسي باشه كه ببينه«خواهرش مجادله كرد: 

  »يه مرد تو روستا هست.«

  »يه مرد.«

اجور باشه، كافيه تا برن رو تحويل دشمناش بده. ما هنوز نصف اردك رو از ديروز داريم. بايد غذا اگه يه مرد ن«
  »بخوريم و استراحت كنيم. موقع صبح اون مرد به راهش ادامه ميده و ما هم همين كار رو ميكنيم.

رشان تقسيم كرد. روز قبل طور بود. ميرا اردك را بين چهارنف كرد؛ هميشه همين جوجن همواره به روش خود عمل مي
خواست از مرداب پروازكنان برخيزد، ميرا غافلگيرش كرد. سرد آن به  آن را با تورش گرفته بود. وقتي كه اردك مي

ماندند. برن و ميرا سينه آن را با هم شريك شدند،  اش نبود، اما حداقل گرسنه نمي خوشمزگي گرم و ترد به سيخ كشيده
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و بعد هر گاز » هودور«كرد:  مي  خورد، زير لب زمزمه را خورد. هودور باولع بال و پايش را ميدر حالي كه جوجن ران 
ليسيد. آن شب نوبت برن بود كه داستاني را نقل كند، بنابراين برايشان از برندون  زدن روغنش را از انگشتانش مي

 راتر از درياي غروب سفر كرده بود.شد. كسي كه ف ناميده مي 1ساز استارك ديگري تعريف كرد كه برندون كشتي

باريد. برن در اين فكر بود كه  بود و باران همچنان مي  كه اردك و قصه تمام شدند، غروب رو به زوال در هنگامي
  ها را گرفته است يا نه. خواهد پرسه بزند. يا اينكه يكي از گوزن سامر تا كي مي

رفت.  قرار شده بود و مدتي راه مي گراييد. هودور بي ي به تيرگي ميرنگي بود و به آرام برج غرق در تاريكيِ خاكستري
ايستاد تا با دقت دستشويي را ورانداز كند. گويي فراموش  زد و در هر گردش مي انداز دور تا دور ديوارها قدم مي شلنگ

و در هواي باراني و  ها پنهان شده بود كرد در آنجا چه چيزي هست. جوجن كنار ايوان شمالي ايستاده و در سايه مي
اي فضاي داخل برج  اي سراسر آسمان را شكافت و براي لحظه كرد. از جايي در شمال صاعقه تاريك شبانه ديدباني مي

زده از خود درآورد. برن در انتظار صداي رعد تا هشت شمرد.  را روشن كرد. هودور پريد و سر و صدايي وحشت

  »ورهود«كه رسيد، هودور فرياد زد:  هنگامي

هاي وينترفل درست مثل  ها در سگداني . هميشه در هنگام رعد و برق، سگاميدوارم سامر خيلي نترسهبرن انديشيد، 
  بايد برم ببينمش تا آرومش كنم...ترسيدند.  هودور مي

 »هودور! هودور! هودور!«دوباره آذرخشي درخشيد و اين بار در شش شماره رعد غريد. هودور دوباره فرياد كشيد: 

  خواست با طوفان بجنگد. شمشيرش را باال گرفته بود، انگار مي

   »هودور ساكت باش. برن، بهش بگو داد نزنه. ميرا، ميتوني شمشير رو ازش بگيري؟«جوجن گفت: 

  »ميتونم امتحان كنم«

  »احمقانه بسه. بشين 1هودور، هيس. ساكت باش. ديگه اين هودورگفتن«برن گفت: 

                                           

1  - Shipwright 
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  زد. را كامالً مطيعانه به ميرا داد، اما در چهره اش سردرگمي موج مي او شمشير بلند» هودور؟«

  »چي شده؟«جوجن به تاريكي برگشت و همه شنيدند نفسش را فرو برد. ميرا پرسيد: 

  »مردايي تو روستا هستن.«

  »مردي كه قبالً ديده بوديم؟«

رسد،  گاه چندان شبيه پسري كه به نظر ميرفتار جوجن هيچ » مرداي ديگه. مسلحن. يه تبر و چندتا هم نيزه ديدم.«
 »وقتي كه برق زد، اونا رو ديدم. زير درختا حركت ميكردن.«نبود. 

  »چند نفرن؟«

  »خيلي زياد. بيشتر از اوني كه بتونم بشمارم.«

  »سواره؟«

  »نه.«

  »هودور. هودور.«رسيد.  زده به نظر مي هودور وحشت» هودور«

 »اگه اونا اينجا بيان چي ميشه؟«خواست در مقابل ميرا آن را بروز دهد.  نميزده بود. هرچند  برن اندكي وحشت

  »اونا نميان، چرا بايد اينكارو بكنن؟«ميرا در كنارش نشست: 

براي پناه گرفتن. مگه اينكه طوفان متوقف بشه. ميرا، ميتوني بري پايين و در رو «صداي جوجن خشمگين بود: 
  »مسدود كني؟

 »هاي آهني بگذرن. ببندمش. چوبش خيلي تاب برداشته. هر چند، اونا نميتونن از اون نردهمن حتي نميتونم «

                                                                                                                                   

1  - hodoring 
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  »ميتونن. اونا ميتونن قفل يا لوالها رو بشكنن. يا مثل ما از حفره مرگ باال بيان.«

زد: اي كرد. صداي مهيب آذرخش سراسر درياچه را درنورديد. او فرياد  اي آسمان را شكافت و هودور ناله صاعقه

هودور! هودور! «خورد.  وار درون تاريكي سكندري مي هايش گذاشت و دايره دستانش را روي گوش» هودور!«

  »هودور!

  »نه! هودور گفتنو تمومش كن!« برن فرياد زد: 

ميرا سعي كرد او را بگيرد و ساكت كند، اما او بسيار قوي ». هوووودور!«اين كار مؤثر نبود. هودور فرياد ميكشيد: 

پادوي اسطبل بخاطر رعد و برقي كه » هوووووودووووووور!«د. تنها با يك تكان شانه ميرا را به كناري پرت كرد. بو

  زد تا او را ساكت كنند. آسمان را پوشاند، داد كشيد و حاال حتي جوجن هم برسر برن و ميرا فرياد مي

د تا به پاهاي هودور كه با سرعت در حال عبور دراز كر و بيهوده دست» ساكت!«اي گفت:  برن با جيغِ تيزِ وحشتزده
  . دراز كردبودند برسد، دستش را دراز كرد و 

داد و دوباره روي زمين پهن شد و  هودور تلوتلو خورد و دهانش را بست. او به آرامي سرش را به اطراف تكان مي
چهار نفرشان در برج تاريك نشسته بودند، رسيد آن را شنيده باشد.  چهار زانو نشست. هنگامي كه رعد غريد، به نظر نمي

  در حالي كه به زحمت جرأت نفس كشيدن داشتند.

  »برن، چيكار كردي؟«ميرا زمزمه كرد: 

. 1من تو جلدش رفتم، همون جوري كه تو جلد سامر ميرمدانست.  اما مي» هيچي. نميدونم.«برن سرش را تكان داد: 
 ترساند.  اي او هودور شده بود. اين او را براي لحظه

  »داره يه اتفاقي كنار درياچه ميفته. فكر كنم يه مرد رو ديدم كه به برج اشاره ميكرد.«جوجن گفت: 
                                           

1  - I reach for Summer –  كلمهreach  در اينجا كاربردي دوگانه دارد. چونreach up  كه در باالتر آماده بود به معني دست دراز كردن است. يعني برن
  بود. در حين دست دراز كردن وارد جلد هودور شده 
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اي كوچك مثل ريكان نبود، او شاهزاده وينترفل، پسر ادارد استارك، تقريباً يك مرد بالغ  . او پسربچهمن نبايد بترسم
ها يا  شتر به نظر مياد كه فقط چند تا آمبر باشن، يا ميتونن نوتبي«ترسيد. گفت:  و همچنين يك وارگ بود. سامر نمي

ها پايين اومدن. يا حتي ممكنه از برادراي نگهبانان شب باشن. جوجن، رداي سياه  ها باشن كه از كوه ها يا فلينت نوري
  »نپوشيدن؟

نم تشخيص بدم چي عليحضرت، تو شب همه رداها سياهن. و صاعقه سريعتر از اوني اومد و رفت كه من بتو«
  »پوشيدن.

  »بودن. اينطور نيست؟  اگه اونا برادراي سياه بودن، سوار اسب«ميرا مشكوك بود: 

مهم نيست. حتي اگه بخوان هم دستشون به ما نميرسه. مگه «كرد. با اطمينان گفت:  برن به چيز ديگري فكر مي
  »اينكه قايق داشته باشن، يا درباره اون مسير بدونن.

ي عزيز ما! اون راست ميگه جوجن. اونا درباره  مسير! شاهزاده«اش را بوسيد:  اي برن را بهم ريخت و پيشانيميرا موه
  »اون مسير نميدونن. اگر هم بدونن تو اين هواي تاريك و باروني نميتونن راه رو پيدا كنن.

اونا «شت. پس از چند لحظه گفت: تمام گذا جوجن بقيه حرفش را نا» باالخره شب تموم ميشه، اگه تا صبح بمونن...«
ها فرو برد.  صاعقه آسمان را شكافت، برج را مملوء از نور كرد و آنها را در سايه» دارن آتيش مرد اول رو زياد ميكنند.

  كرد. رفت و چيزي زمزمه مي هودور عقب و جلو مي

كه برج  ومي را گشود و وقتيتوانست ترس سامر را در لحظه روشنايي احساس كند. دو چشمش را بست و س برن مي
  اش را به مانند يك ردا ترك كرد.... گذاشت، جلد پسرانه را پشت سر مي

.... و خود را بيرون زير باران يافت، درحالي كه شكمش از گوشت گوزن پر بود. وقتي كه رعد آسمان را درنورديد و 
كرد،  هاي مرطوب تقريباً رد انسان را محو مي رگهاي گنديده و ب ها لرزيد. بوي سيب باالي سرش غريد، در ميان بوته

اما اثرش آنجا بود. او صداي جلنگ جلنگ و سائيدن پوست سخت را شنيد و تحرك مرداني را زير درختان ديد. مردي 



 

  744 

 

  برن شمشيرهايورش    فصل چهلم 

ي خاري  رفت. پوستي بر سرش كشيده شده بود تا او را كور و كر سازد. پشت بوته كوركورانه با چوبي در دست راه مي
توانست صحبت كردن آنها را بشنود و در  هاي برهنه درخت سيب، گرگ با فاصله او را دور زد. مي زير شاخهخيس و 

  ، بوي تند و سرخ ترس به مشامش رسيد... ها و اسب پس بوي باران و برگ
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    41فصل 

  جان

  ويكتاريونمترجم: 

 مسعود، ، ويرايش و تنظيم: نريمان

 

هاي اخير.  اي و هنوز نمناك از باران هاي پوسيده بود، همانند فرشي سبز و قهوه هاي كاج و برگ زمين پر از سوزن
شان را گرفته بودند.  هاي صنوبر اطراف هاي بلند و دسته هاي عظيم عريان، سنتينل شدند. كاج ها زير پايشان له مي برگ

اي قرار داشت كه انبوه خزه سبز  تقريبا تا نوكش را پوشانده بود.  روكهباالتر از آنها بروي تپه، برج گرد قديمي و مت
  »؟ يه پادشاه؟ساختهكي اون همه رو از سنگ « يگريت پرسيد،

  »نه، افرادي كه اينجا زندگي ميكردن.«

  »چه باليي سرشون اومد؟«

ولي با تحليل نگهبانان  كردند ميكشاورزي  هديه برندونبراي هزاران سال در » مردن يا اينجا رو ترك كردن.«

ها و  ها بود. پس طبيعت وحشي زمين هاي كمتري براي شخم زدن زمين، رسيدگي به زنبورها و كشت باغ دست



 

  746 

 

  جان شمشيرهايورش    فصل چهل و يكم 

ن، در قالب كاال و كارگر اش ها و روستاهايي وجود داشتند كه ماليات قلعه هديه جديدهاي زيادي را پس گرفت. در  خانه

  كرد. ولي آنها هم تا حد زيادي از بين رفته بودند. ه كمك ميبه تامين غذا و البسه برادران سيا

  »اونا خيلي احمق بودن كه قلعه به اين خوبي رو ول كردن.«يگريت گفت، 

اون فقط يه برجه. زماني يه لرد كوچيك با خانواده و چند تا مرد قسم خوردش اينجا زندگي ميكردن. وقتي مهاجمي «
  »هايي سه برابر اين داره. ميكردن. وينترفل برج ميومده، اونا روي سقف فانوس روشن

بلند  ونها سنگا رو براش ها بدون اينكه غول انسان«، كند او اغراق ميكند  از نگاه يگريت مشخص بود كه فكر مي
  »؟بسازن به اين بلندي يايچيز نكنن، چطور ميتون

خواست بحث را  ها استفاده كرده بود، ولي جان نمي ها برندون معمار براي افراشتن وينترفل از غول طبق افسانه
آدما ميتونن چيزاي خيلي بلندتر از اين درست كنن. توي اولدتاون يه برج وجود داره كه از ديوار هم «پيچيده كند، 

اي بهش گل  ميتونستم وينترفل رو بهش نشون بدم...از باغ شيشهاگه او ميتوانست ناباوري يگريت را ببيند. » بلندتره.
ميدادم، توي تاالر بزرگ براش جشن ميگرفتم و پادشاهان سنگي روي تختاشون رو نشونش ميدادم. ما ميتونستيم توي 

  آبتني كنيم و زير درخت قلب، در محضر خدايان قديم عشقبازي كنيم. گرمشآب  با استخر

ولي وينترفل هرگز مال او نبود تا بتواند نمايشش دهد. به برادرش تعلق داشت، پادشاه شمال. او  روياي شيريني بود...
  ...حرام زاده، پيمان شكن و خائنيك اسنو بود نه يك استارك. 

  »بيايم جان اسنو؟ برگرديم اينجا و تو اون برج زندگي كنيم، ميخواي بعداً شايد بتونيم بعداً«يگريت گفت، 

  بعد از جنگ. بعد از پيروزي. بعد از اينكه وحشيا ديوارو از بين بردن...بود.  مثل فروكردن نيزهكلمه مثل  اين. بعداً

هاي متروكه به عنوان سپري در  پدر واالمقامش يكبار در مورد ترفيع دادن لردهاي جديد و ساكن كردنشان در قلعه
د كه نگهبانان مناطق وسيعي از هديه را واگذار كنند، با اين ها سخن گفته بود. براي انجام اين نقشه نياز بو مقابل وحشي

وجود عمويش بنجن معتقد بود تا زماني كه لردهاي كوچك جديد بجاي وينترفل به نگهبانان ماليات پرداخت كنند لرد 
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كه داره مياد حتي بهرحال اين يه روياي بهاريه، با زمستوني «فرمانده با اين امر موافق خواهد بود. لرد ادارد گفته بود، 
  »وعده زمين هم نميتونه  مردان رو اغوا كنه تا به شمال بيان.

شد، احتمال داشت كه براي نگه داشتن يكي از برجا بنام پدرم  اگه زمستون زودتر اومده و رفته بود و نوبت بهار مي
شد.  اشتند هرگز ساخته نميهرچند با مرگ لرد ادارد و گم شدن برادرش بنجن، سپري كه رويايش را د انتخاب بشم.
  »اين زمينا ماله نگهباناست.«جان گفت،

  »هيشكي اينجا زندگي نمي كنه.«سوراخ بيني ايگريت لرزيد؛ 

  »مهاجماي شما اونا رو فراري دادن.«

  »پس اونا خيلي ترسو بودن. اگه زميناشونو ميخواستن بايد ميموندن و مي جنگيدن.«

رتلشرت يا  نكنه سته از اينكه هر شب در خونشونو ببندن و نگران باشن كهشايد از جنگيدن خسته شده بودن. خ«
يكي مثل اون درو بشكنه و زناشونو ببره. از دزديده شدن محصوالت و هر چيز با ارزشي كه داشتن خسته شده بودن. از 

  ميگره. ولي اگه ديوار سقوط كنه، كل شمال در دسترس مهاجما قرار» دسترس مهاجما دور شدن راحت تره.

كنن. شما كل دنيا رو  كسايي هستين كه دزدي مي شماهادوني جان اسنو. دخترا گرفته ميشن، نه زنا.  تو هيچي نمي«
  » گرفتين و ديوار رو ساختين تا مردمان آزاد رو بيرون نگه دارين.

  »كرديم؟ چطور اتفاق افتاد؟ما اينكارو « آورد. كرد او چقدر وحشي است و بعد او به يادش مي گاهي جان فراموش مي

خدايان زمينو براي تمام آدما ساختن تا اون رو شريك بشن، ولي بعدش پادشاها با تاج و شمشير فوالديشون اومدن «
اين درخت منه، شما نميتونن سيبشو بخورين. اين رودخونه منه شما نمي و ادعا كردن كه مال اوناست. اونا ميگفتن، 

. جنگله منه، شما نميتونين شكار كنين. زمين من، آب من، قلعه من، دختر من، دستتونو تونين توش ماهيگيري كنين
شما به ما ميگين دزد، ولي الاقل  بكشين وگرنه قطعش ميكنم. ولي اگه جلوي من زانو بزنين ميذارم يه بويي بكشين.

  »دزد بايد شجاع و سريع و باهوش باشه. يه زانوزن فقط بايد زانو بزنه.
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واسه غارت ماهي و سيب نميان. اونا شمشير و تبر و فلفل و ابريشم و چرم مي دزدن. اونا  1كيسه استخون هرما و«
هر چي سكه و حلقه و جواهر كه گيرشون بياد و بشكه هاي شراب توي تابستون و گوشت توي زمستون تصرف 

  »ميكنن، در ضمن اونا زنا رو توي هر فصلي ميگيرن و به اونطرف ديوار ميبرن.

  »وجود بده. اگه اين كارو نكنن چي؟ بهتره يه مرد قوي منو بدزده تا اينكه بابام منو به يه بي«

  »تو اينو ميگي، ولي چي ازش ميدوني؟ اگه يه كسي كه ازش متنفري مي دزديدت چي؟«

بدزده. بنابراين پسراش هم باهوش و قوي ميشن. من چرا بايد  منواون بايد سريع و باهوش و شجاع باشه تا بتونه «
  »از همچين مردي بدم بياد؟

  »شايد هيچوقت خودشو نشوره و مثل يه خرس بو بده.«

  »ميندازمش توي رودخونه يا يه سطل آب روش خالي ميكنم. بهرحال مردا كه نبايد شبيه گال خوشبو باشن.«

  »مگه گال چه اشكالي دارن؟«

  ايگريت جلوي شلوار او را گرفت.» زنبور هيچي. ولي براي خوابيدن من يكي از اينا ميخوام. براي يه«

اگه مردي كه تو رو بدزده هميشه مست باشه چي؟ اگه وحشي و ظالم باشه «جان مچش را گرفت و اصرار كرد، 
  »بزنه چي؟ تكتكتر باشه و بخواد  اگه از تو قوي«دستانش را بيشتر فشرد تا منظورش را برساند، » چي؟

يگريت مانند يك مارماهي چرخيد و خودش را از دست او » وقتي خوابه گلوشو ميبرم. تو هيچي نميدوني جان اسنو.«
  آزاد كرد.

                                           

  با توجه به معني اشاره به راتلشرت دارد - 1
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خنديدند يا  ها كه با هم مي گاهي وقت .هستي  وحشي ت يهمن يه چيزيو ميدونم. من ميدونم كه تو تا مغز استخون
كرد كه ناگهان ديوار  گفت يا كاري مي بوسيدند فراموش كردنش آسان بود. ولي بعد يكي از آنها چيزي مي يكديگر را مي

  بين دنياهايشان را به او يادآور ميشد.

با هم  رو نميتونه جفتشچاقو. ولي هيچ مردي يه يا صاحب  ،زن باشهيه صاحب يا يه مرد ميتونه «يگريت گفت، 
اش را باال آورد و موهاي انبوه قرمزش را  جسورانه چانه» داشته باشه. هر دختر كوچولويي اينو از مادرش ياد ميگيره.

 1ها كن تعظيمتونه صاحب زمين باشه، همون طوري كه نميتونه صاحب دريا يا آسمون باشه. شما  نمي آدمو «تكاني داد. 
  » خواد خالفشو نشونتون بده. لي منس ميو ،فك ميكنين ميتونين

اي بود ولي طنين پوچي داشت. جان نگاه مختصري به پشتش انداخت تا مطمئن شود مگنار  رجزخواني شجاعانه
رفتند. جوش  تر بدون توجه به آنها راه مي چند يارد عقب 4دنِ كنفيو  3جوش درشت، 2شنود. اروك صدايش را نمي

  »يگريت، منس نمي تونه اين جنگو ببره.«كرد. او به آرامي گفت،  ميدرشت در مورد كفلش شكايت 

  »ميتونه، تو هيچي نمي دوني جان اسنو. تو هيچوقت جنگيدن مردمان آزادو نديدي!«او اصرار كرد، 

جنگيدند ولي در نهايت به يك  ها همانند قهرمانان يا شياطين مي بسته به اينكه با چه كسي صحبت كني، وحشي
 تون هشكي ندارم كه هم« اونا شجاعانه و  بي پروا ميجنگن، هركدومشون دنبال افتخارن. تهي ميشد. نتيجه من

هاي پشت ديواري  منس هم مثل تمام پادشاه  . آخر سر،به دالوري پيروز ميشهجنگ هميشه نظم  موقعِشجاعيد، ولي 
  »ري. همتون ميميرين.شكست خوردن شكست ميخوره. و وقتي اينجوري بشه، تو ميمي نكه قبل از او

. همينطورم تو. تو ماهمه «خواهد حمله كند. او گفت،  رسيد كه جان فكر كرد مي يگريت به حدي عصباني به نظر مي
درست جان را به تنه درختي چسباند و » ديگه كالغ نيستي جان اسنو. من قسم خوردم كه نيستي پس بهتره كه نباشي.

                                           

1  - kneelers  
2 - Errok 

3 - Big Boil 

4 - Hempen Dan 
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را بوسيد. جان صداي تاييد گريگ حشري را شنيد. كسي ديگر خنديد.  به لب اولب در ميانه آن ستون به هم ريخته 
تو «اش را پاسخ داد. وقتي سرانجام از هم جدا شدند، يگريت سرخ شده بود. او زمزمه كرد،  جان با وجود همه اينها بوسه

مه آدما بايد بميرن جان اسنو. مال مني، مال من. همونطور كه من ماله توام. و اگه قراره بميريم، هممون ميميريم. ه
  »ولي قبلش ما زندگي ميكنيم.

  »آره، اول زندگي ميكنيم.«صداي جان گرفته بود، 

بود را به نمايش گذاشت.  انهاي كجي كه جان به نحوي عاشقش زد و دندان نيشخندي صدايش گرفتگي بهيگيريت 
انگشتان دست شمشيرزنش را باز بسته كرد و تصور  .1هوحشي از بيخ و بن در شكمش دوباره انديشيد، بدياو با احساس 

گفت كه هنوز پسر ند استارك و يكي از مردان  نشاند و مي كند. اگر جان او را مي كرد يگريت با دانستن نيت او چه مي
هاي  كرد؟ اميدوار بود كه نكند ولي جرات ريسك كردنش را نداشت. زندگي نگهبان شب است، آيا به جان خيانت مي

بلك برسد .... به فرض اينكه فرصت فرار از دست  اي قبل از مگنار به كسل ري بستگي به اين داشت كه او به شيوهبسيا
  كرد.  ها را پيدا مي وحشي

اي كه به مدت دويست سال متروكه مانده بود از سمت جنوبي ديوار پايين آمده بودند. قسمتي  گارد، قلعه آنها در گري
تر بود. براي  قرن پيش فرو ريخته بود، ولي با اين حال فرود به مقدار زيادي از صعود آسان هاي سنگي عظيم يك از پله

هاي هميشگي نگهبانان استاير از آنجا به عمق هديه پيشروي كرد. گريگ حشري آنها را از كنار چند  اجتناب از گشتي
ه كه مانند انگشتان سنگي آسمان را دهكده مسكوني باقيمانده در آن سرزمين گذراند. آنها بجز چند برج پراكند

پيشروي  مخفيانههاي نمناك سرد و دشت هاي پهن بادخيز  شكافت هيچ نشان ديگري از مردم نديدند. از ميان تپه مي
  كردند.

، هر كاري ازت خواستن نبايد طفره بري. همراشون سواري كن، باهاشون غذا بخور و هند به او گفته بود هف
ها به همراهشان رفته بود، در نان و نمك و همين طور پتوي  او فرسنگد كه طول بكشه. همراهشون بجنگ. هرچق

                                           

1  - Wildling to the bone  
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اي از خيانت  ها گوش به زنگ و مراقب نشانه يگريت شريك شده بود ولي هنوز به او اعتماد نداشتند. شب و روز ثني
  شد. توانست فرار كند، و بزودي خيلي دير مي بودند. او نمي

 ولي تاكنون به آن نرسيده بود.بجنگ...  كنارشون، اش را تسليم النگ كلو كند گفته بود نگي كورين قبل از اينكه ز
  از ديوار با نيت خوب رفتم ولي ديگه راه برگشت نيست. ،به محض اينكه خون يه برادرو ريختم گمراه شدم

بلك و تعداد نفرات و  اي در مورد كسل كرد و سواالت زيركانه هر روز پس از پيشروي مگنار او را احضار مي
اطالعي كرد، ولي  گفت و چند باري هم اظهار بي پرسيد. جان جايي كه شهامتش را داشت دروغ مي استحكاماتش مي

  كرد. كرد. يك دروغ بزرگ او را رسوا مي حضور گريگ حشري و اروك و اطالعاتشان او را مجبور به احتياط مي

ولي حقيقت وحشتناك بود. كسل بلك بجز خود ديوار هيچ گونه استحكاماتي نداشت. حتي پرچين چوبي يا سنگر 
هايي كه دو سومشان ويران شده، نبود. در مورد  اي از برج و ساختمان چيزي جز دسته» قلعه«خاكي هم نداشت. 

دانست. شايد  جان نمي كسي برگشته بود؟ آياسربازان، خرس پير دويست نفر را براي گشت زني با خود برده بود. 
  بودند، نه تكاور. معمارچهارصد نفر در قلعه باقي مانده بودند كه بيشترشان مباشر و 

دليل انتخاب آنها اين خود شك  هاي معمولي بودند، كه بي ها يكصد جنگجو با انضباط بيشتري نسبت به وحشي ثني
، دونالد نويِ يك دست، كاليداسمون كور و پيشكار نيمه كورش اي استادتوسط منس بود. مدافعين كسل بلك شامل 

سپتون سالدپير به همراه هالدر و تاد و پيپ  2، هاب سه انگشتي آشپز، سر وينتون استوت1ركَ ر دائم الخمر، ديك فوالرد
چاقي كه در غياب  ار ارشدپيشكرو،  شد. بووِن مارشسرخ مي ،و  آلبت و بقيه پسراني كه به همراه جان آموزش ديده بودند

. اين خواند مي» چروكيدهانار «گاهي مارش را  زده اد ماتم. فرماندهي آنها را بر عهده داشتبان بود،  لرد مورمونت قلعه
اش  بود. اد با همان صداي لجوجانه هميشگينيز  او مناسب، اي كه خرس پير برازنده مورمونت بود همان اندازه نام

                                           

1 - Deaf Dick Follard  
2  - Ser Wynton Stout  
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اون ، همه رو برات ميشمره. تو صف اول باشهكه دلت ميخواد  هسيكَهمون اون  ،توي ميدونه وقتي دشمن«گفت،  مي
 .»1يه آدم منظم و ماهر تو شمردنه

 سالخيپسرا قبل از اينكه متوجه بشن بهشون حمله شده  .حمام خون راه ميوفته ،بگيره ناقافلاگه مگنار قلعه رو 
شد، حتي به او  داد، ولي چگونه؟ او هيچ وقت براي تهيه علوفه و شكار فرستاده نمي جان بايد به آنها هشدار مي ميشن.

توانست او را ببرد ولي اگر تركش  دادند. او همچنين نگران يگريت بود. جان نمي اجازه تنها نگهباني دادن هم نمي
  قلبايي كه براي هم ميتپن...كرد؟  كرد، آيا مگنار بخاطر خيانت جان او را مؤاخذه مي مي

اش بود و موهاي قرمز  شدند و جان در حالي كه سر يگريت در كنار سينه شان را شريك مي آنها هر شب كيسه خواب
هاي كج او، احساسي كه از  رفت. بوي او بخشي از وجودش شده بود. دندان داد به خواب مي اش را غلغلك مي او چانه

هاي زيادي با گرماي  اش بودند. او شب دستانش داشت، مزه دهانش.... آنها شادي و نااميدي هاي او در گرفتن سينه
كرد آيا پدر واالمقامش هم در مورد مادرش، هر كسي كه بود، همين قدر  خوابيد و تصور مي يگريت در كنارش مي
  يگريت برام دام گذاشت و منس منو هل داد وسطش. كرده.  احساس آشفتگي مي

بايست راهي براي  كرد. او مي تر مي داد سخت گذراند كاري را كه بايد انجام مي ها مي كه ميان وحشي هر روزي
مردند. دوستي آنها را به همان اندازه عشق يگريت  كرد و با اين كارش آنها مي خيانت كردن به اين مردان پيدا مي

ولي قضيه در  ،كردند كل به ندرت با جان صحبت مي گفتند و در ها به زبان كهن سخن مي خواست، ولي هنوز... ثني نمي
ارل، مرداني كه از ديوار باال رفته بودند متفاوت بود. جان برخالف خواستش درحال شناختشان بود، ي مهاجمانمورد 

بود،  4ساز. از همه بدتر دل طناب كنفي و دنِ 3راجو ب 2ورتپسرها كمشرب.  خوش حشرياروك الغر و ساكت و گريگ 
اونم «كرد.  جواني صورت اسبي همسن جان كه در مورد دختري وحشي كه قصد دزديدنش را داشت رويا پردازي مي

تو خوش شناسه، اونم بوسيده شده با آتشه. شبيه يگريت«  

                                           

1  - A regular demon for counting, that one –  تري براي  معادل مناسب "خوره"شايد كلمهdemon .باشه، اما قطعاً چندان ادبي نيست  
2  - Quort  
3  - Bodger  
4  - Del  
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، ساحلي كه هنك باجرخواست در مورد دختر مورد نظر دل يا مادر  جان مجبور بود زبانش را گاز بگيرد. او نمي
و يا زماني كه يك گوزن شمالي  2ها چهرهاز آنجا آمده بود، اشتياق گريگ براي ديدن مردان سبز در جزيره  1ردا سكان

، مقدار درشت جوشهاي باسن  خواست در مورد جوش او نمي .را به باالي درخت فراري داده بود بداند 3انگشتي شصت
التماسش  يارلكوچك كورت بخاطر نرفتن به همراه  توانست بنوشد و يا اينكه چقدر برادر مي 4شصت  سنگشرابي كه 

توانست بيشتر از چهارده سال داشته باشد، با اين حال براي خودش همسري دزديده و چشم  كرد بود، بشنود. كورت نمي
دن او با دي» شايد اون مثه يه لرد توي يه قلعه به دنيا بياد.« :گفت انتظار تولد فرزندش بود. پسرك با الف و گزاف مي

  هاي نگهباني بودند به شدت تحت تاثير قرار گرفته بود. كه در حقيقت برج "هايي قلعه"

دويد؟  در جنگل مي  اي گرگ كه اكنون گوست كجاست. به كسل بلك رفته بود يا همراه گله مشتاق بود بداندجان 
از وجودش جدا شده است. او شد احساس كند قسمتي  از دايروولف نداشت، حتي در روياهايش. اين باعث مي رديهيچ 

  خواست در تنهايي بميرد. كرد. نمي با وجود خوابيدن يگريت در كنارش، باز هم احساس تنهايي مي

ماهورهاي شرق پيشروي كردند. علف در  با فرا رسيدن بعد از ظهر از پوشش درختان كاسته شد و آنها به سمت تپه
خورد ولي بيشتر ساعات روز گرم و  وحشي با وزش باد تكان مي هاي گندم اطراف تا كمرشان بلند شده بود و دسته

غروب ابرهاي غرب شروع به تهديد كردند. ابرها به زودي خورشيد نارنجي را پوشاندند  در حواليآفتابي بود. با اين حال 
بيني  شاستعداد پي مهاجمانپيش بيني يك طوفان سخت كرد. مادرش يك جادوگر جنگلي بود، بنابراين همه  و لن

دو يا سه مايلي. اونجا ميتونيم پناه  اينجاست، يه روستا نزديك« :داشتند. گريگ حشري به مگنار گفت باورهواي او را 
  قبول كرد. استاير فوراً» بگيريم.

زماني كه آنها به آن مكان رسيدند هوا كامال تاريك شده و طوفان بسيار شديد بود. روستا در كنار يك درياچه قرار 
هايش ريخته بود. حتي مسافرخانه كوچك چوبي كه زماني نشانه  داشت و آنقدر متروكه مانده بود كه بيشتر خانه

                                           

1  - Henk the Helm – .البته ميتواند همزمان به معني مسئول و متصدي هم باشد  
2  - Isle of Faces  
3  - ToeFinger – منظور شصت پاست  
4  - Stone Thumbs – منظور انگشت شصت دست است 
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سرپناه كمي اينجا پيدا با دلتنگي انديشيد،  دون سقف بود. جانشد نيمه ويران و ب گويي به مهمانان قلمداد مي  آمد خوش
اي را كه در جزيره ميان درياچه برافراشته بود ببيند. ولي بدون  توانست برج سنگي زد، مي گاهي كه صاعقه مي كنيم. مي

  قايق هيچ راهي براي رسيدن به آنجا وجود نداشت.

دل تقريبا همان لحظه برگشت. استاير ستون را متوقف كرد و يك  اروك و دل آهسته براي ديده باني جلو رفتند ولي
دوجين ثني را نيزه به دست به جلو راند. پس از آن بود كه جان هم آن را ديد: كورسوي آتشي كه دودكش مسافرخانه 

ن صداي وحشت در درونش شبيه مار چنبره زده بود. صداي شيهه اسب و پس از آما تنها نيستيم.  را قرمز كرده بود.
  همراهشون سواري كن، همراشون غذا بخور، همراشون بجنگ.فريادهايي شنيد. كورين گفته بود، 

  »با يه اسب. پيرمردفقط يه نفر بود، يه «تمام شده بود. اروك وقتي برگشت گفت،  درگيري ولي

در همين حين بقيه  هايش را اطراف روستا پخش كرد، مگنار دستوري را به زبان كهن فرياد زد و تعدادي از ثني
ها مخفي نشده باشد به جستجو پرداختند. بقيه افراد  ها براي اطمينان از اينكه كسي در ميان علفزارها يا تكه سنگ ثني

رسيد  سقف جمع شدند. به نظر مي در داخل مسافرخانه بي ،دادند يكديگر را هل مي آتشدر حالي كه براي رسيدن به 
كرد، با اين حال هر گرمايي در چنان شب به  جمع كرده بود بيشتر از گرما دود توليد مي اي كه پيرمرد هاي شكسته شاخه

ها مرد  را بر روي زمين پرت كرده و در حال جستجوي وسايلش بودند. يك  اي خوشايند بود. دو نفر از ثني شدت باراني
  نفر ديگر اسبش را نگهداشت و در همان حال سه نفر خورجينش را غارت كردند.

گارد گفته بود. هر  مگنار چنين چيزي را در گري. اونو ميكشهاستاير اي زير پايش له شد.  جان دور شد. سيب پوسيده
همراهشون سواري كن، همراشون غذا بخور،  شد تا بقيه را خبردار نكند. كشته مي ديدند بايد فوراً كه مي كني را تعظيم

  بريدند؟ ني بود كه آنها گلوي پيرمردي را مياش ساكت ماندن در زما آيا معنيهمراشون بجنگ. 

در حاشيه روستا جان با يكي از نگهباناني كه استاير گمارده بود رودررو شد. ثني به زبان كهن غرولندي كرد و با 
برگرد به اونجايي كه بهش تعلق داري. ولي اونجا گويد،  اش به مسافرخانه اشاره نمود. جان حدس زد كه مي نيزه

  كجاست؟
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به طرف آب رفت و يك نقطه تقريبا خشك زير ديوار چپري كج يك كلبه ويران شده پيدا كرد. يگريت او را همان  او
من اين مكانو ميشناسم، «جا و در حالي كه به آنسوي درياچه باراني خيره شده بود يافت. وقتي او كنارش نشست گفت، 

  »بگو چي ميبيني.اون برج.... دفعه ديگه كه صاعقه زد به نوكش نگاه كن و 

  »ها ميگن يه صداهايي از اونجا شنيدن. ميگن صداي فرياد. اگه دوست داري باشه، بعضي از ثني«او گفت، 

  »رعد و برقه.«

  »ميگن فرياده. ممكنه ارواح باشن.«

در جزيره سنگي خود مقابل طوفان ايستاده بود و باران به سطح  با رنگ سياهشقلعه ظاهر جن زده ترسناكي داشت، 
  »ما ميتونيم بريم و يه نگاه بندازيم. شك دارم از اين بيشتر خيس بشيم.«زد. او پيشنهاد داد،  درياچه اطرافش شالق مي

  »نو؟شنا كنيم؟ تو اين طوفان؟ با اين كلك ميخواي لباسامو در بياري جان اس« او به اين فكر خنديد، 

جان خودش شناگر ماهري بود » براي اون كار به كلك نياز دارم؟ يا اينكه بلد نيستي شنا كني؟«جان به كنايه گفت، 
  بزرگ وينترفل آموخته بود.  كه اين هنر را در كودكي در خندق

  .»ام بهت نشون ميدم كه يه ماهي دورگهتو هيچي نميدوني جان اسنو. «يگريت به دست او مشتي زد، 

نيست شنا كنيم. اگه  الزم«سري تكان داد، » زيادي داري يگريت. رگاي....دورگه اسب، بز دورگه، اهي دورگهم«
  »ميتونيم راه بريم. ،جايي باشه كه فكر ميكنم همون

  »ايه؟ روي آب راه بريم؟ اين ديگه چجور جادوي جنوبي«يگريت خودش را عقب كشيد و نگاهي به اوكرد، 

به گفتن كرد، يك صاعقه عظيم آسمان را شكافت و سطح درياچه را لمس كرد. براي او شروع  » -هيچ جاد«
  پوشاند. را و گوشش حبس كرددنيا مثل روز شد. صداي تندر به حدي بلند بود كه يگريت نفسش را  اي لحظه

  »نگاه كردي؟ ديديش؟«شد پرسيد،  جان در حالي كه صدا محو و شب دوباره تاريك مي
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  »ظورت همون بود؟ بعضي از سنگاي ايستاده اون باال زردن.زرد، من«او گفت، 

  ».است 1 تاج ملكهما بهش ميگيم كنگره. اونا خيلي وقت پيش زرد رنگ شدن. اينجا «

يه ملكه اونجا «شد. ايگريت پرسيد،  آن طرف درياچه، برج دوباره سياه شده بود، شكل تاري كه به تيرگي ديده مي
  »زندگي ميكرده؟

هاي زيادي از آن  گفته بود، اما استاد لويين قسمت  اش را ننه پير براي او قصه» اي يه شب اينجا مونده.يه ملكه بر«
 يهبود. صداش ميكردن پادشاه پير چون  2دهنده جيهريس آشتياون همسره پادشاه  ن.املكه آليس«را تاييد كرده بود. 

مدت طوالني حكومت كرد. اما وقتي روي تخت آهنين نشست جوون بود. اون روزا عادتش اين بود كه به كل مملكت 
سفر كنه. وقتي به وينترفل اومد، ملكه، شيش تا اژدها و نصف دربارشو همراه خودش آورده بود. پادشاه ميخواست با 

شد و براي  بال نقرهسر رفت. پس سوار اژدهاش هايي صحبت كنه و آليسن حوصلش  نگهبان شمال درباره موضوع
ديدن ديوار به سمت شمال پرواز كرد. اين روستا يكي از اون جاهاييه كه توقف كرد. بعد از اون مردم روستايي سقف 

  »اي كه اون شب ملكه به سر داشت بنظر بيان. خونه هاشونو رنگ آميزي كردن تا مثل تاج طاليي

  »ام. من هيچوقت يه اژدها نديده«

  »هيچكس نديده. آخرين اژدها صد سال پيش يا بيشتر مرد. اين ماله قبل از ايناست.«

  »گفتي ملكه آلسين؟«

. قبل از اومدنش اونجا 3هاي ديوار هم بنام اونه. كويينزگيت بعدا اونا صداش كردن ملكه آلسين مهربان. يكي از قلعه«
  .»4رو صدا ميكردن اسنو گيت

                                           

1 - Queenscrown هاي تاج)  هاي كنگره مثل لبه تاج ملكه (لبه 

2  - Jaehaerys the Conciliator  
3  - Queensgate – دروازه ملكه  
4  - Snowgate – دروازه برف  
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  »يد ديوارو خراب ميكرد.اگه آدم خوبي بوده با«

اي هم  من يه دوست ديگه«نه، ديوار مملكتو از دست آدرها... و از تو و هم نوعات حفظ ميكنه عزيزم ،او انديشيد، 
  »داشتم كه روياي اژدها رو داشت. يه كوتوله، اون به من گفت...

جان مطمئن نبود ولي تصور » خواد. مي. مگنار جان اسنو«ها با عصبانيت باالي سرشان ظاهر شد،  يكي از ثني

كرد آن فرد همان كسي بود كه شب قبل از باال رفتن از ديوار، بيرون غار او را پيدا كرده بود. روش پايش ايستاد.  مي
كرد تا او را مرخص كند يگريت  كرد، ولي هر وقت سعي مي يگريت هم همراهش آمد كه هميشه استاير را عصباني مي

  آمد. رفت و مي كه يك زن آزاد است نه يك زانوزن. او به خواست خودش مي كرد يادآوري مي

اش جلوي آتشدان و در  آنها مگنار را ايستاده زير درختي كه از ميان كف سالن عمومي رشد كرده بود يافتند. زنداني
ي نكرد. باران از هاي چوبي و شمشيرهاي برنزي زانو زده بود. او نزديك شدن جان را ديد ولي صحبت محاصره نيزه

و در همان حال دود  كرد ايجاد مي ي تيزيهاي چسبيده به درخت صدا آمد و با برخورد به آخرين برگ ديوارها پايين مي
  خاست. غليظي از آتش بر مي

  »اون بايد بميره، بكشش كالغ.«مگنار گفت، 

ر ميان دود و باران آتش تنها منبع ها ايستاده بود نگاهي كرد. د پيرمرد حرفي نزد. فقط به جان كه ميان وحشي
  ميتونه؟ يااش را ببيند.  توانست سياه پوشي روشنايي بود، او بجز شنل پوست گوسفند جان نمي

اش ترسيم  شست و آتش خط نارنجي عبوسي بر روي لبه جان النگ كلو را از نيامش كشيد. باران فوالد را مي
هند پس از ديدن آتش در گذرگاه اسكرلينگ  چيزي كه كورين هف آتش به اين كوچيكي بهاي جون يه آدمه.كرد.  مي

گرچه آنجا در ارتفاعات  تونه مرگ هم باشه. آتش اين باال زندگيه، ولي ميبه او گفته بود بخاطر آورد. گفته بود، 
قدرت قانون آنسوي ديوار بودند. اينجا هديه بود، تحت حفاظت نگهبانان شب و  فانگز، سرزمين وحشي و بي فراست

  وينترفل. يك مرد بايد بتواند اينجا بدون مردن آتش درست كند.
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  »چرا مرددي؟ كارشو تموم كن.«استاير گفت، 

شماها اسب و سكه و غذاهامو گرفتين، «يا » رحم كن.«حتي پس از آن هم زنداني حرفي نزد. او ممكن بود بگويد، 
توانست هزاران چيز مختلف بگويد  او مي» ام. اي نزده صدمه نه خواهش ميكنم، من به شما هيچ«يا » بزارين زنده بمونم.

دانست. پس زبانش را نگه داشته  داد. شايد او مي يا گريه كند و يا خدايانش را بخواند. بهر حال هيچ حرفي نجاتش نمي
  كرد. و متهمانه و ملتمسانه به جان نگاه مي

ولي اين  ن، همراشون غذا بخور، همراشون بجنگ...هر كاري ازت خواستن نبايد زيرش بزني. همراهشون سواري ك
پيرمرد هيچ مقاومتي نكرده بود... فقط بد شانس بود. او كه بود، از كجا آمده بود و  بر پشت اسب نگون بختش به كجا 

  رفت اصال مهم نبود. مي

ه. هر كاري بكنم يا ها بيشتر زندگي كرد او يه مرد پيره، پنجاه يا شصت سال سنشه. از خيلي جان به خودش گفت،
تر بنظر  النگ كلو در دستانش از سرب هم سنگين ها در هر صورت ميكشنش. هرچي بگم جونشو نجات نميده، ثني

من . مرد با چشماني به بزرگي و سياهي چاه همچنان به او خيره شده بود. تر از آنكه بتوان بلندش كرد سنگينآمد،  مي
اين . حس كندتوانست بدگماني را  كرد و جان تقريبا مي نار هم به او نگاه ميمگ. توي اون چشما ميافتم و غرق ميشم

كرد. النگ كلو از فوالد  يك برش تميز و سريع كار را تمام ميمرد ميميره. چه فرقي ميكنه با دستاي من باشه؟ 
خورد،  غلت مي جان كشتن ديگري را بخاطر آورد. فراري زانو زده، سرشمثل آيس.  يي ساخته شده بود. واليريا

  هاي پدرش، صورت پدرش... درخشش خونش بر روي برف... شمشير پدرش، حرف

  »تمومش كن جان اسنو. براي اينكه ثابت كني ديگه كالغ نيستي و يكي از مردمان آزادي.«يگريت اصرار كرد، 

  »يه پيرمردي كه كنار آتش نشسته؟«

تا وقتي كه «سپس نگاه تندي به او انداخت، » سريع كشتي.اورل هم كنار آتش نشسته بود، اونو به اندازه كافي «
  »نفهميده بودي كه من يه زنم و خوابيدم ميخواستي منم بكشي.
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  »اون فرق ميكرد، شما سرباز...نگهبان بودين.«

  »خواستين كه ديده بشين. حاال ما هم نميخوايم ديده بشيم. اينم همونه. بكشش. آره و شما كالغا نمي«

  »نه.«ه مرد كرد، او پشتش را ب

  »من گفتم آره. من اينجا دستور ميدم.«تر شد، بلند، سرد و خطرناك.  مگنار نزديك

  »ها دستور ميدي نه مردمان آزاد. تو به ثني«جان به او گفت، 

  »من مردمان آزاد نميبينم. من يه كالغ و زنه كالغ ميبينم.«

سه گام سريع برداشت، سر پيرمرد را از موهايش گرفت و يگريت چاقويش را از نيام كشيد. » من زنه كالغ نيستم!«
تو «به عقب كشيد و گلويش را گوش تا گوش بريد. مرد حتي در هنگام مرگ هم فرياد نزد. او بر سرش فرياد زد 

  و تيغه خونين را به زير پايش پرت كرد.» نميدوني جان اسنو! هيچي

فهميد.  جان را همان جا كه ايستاده بكشند، ولي او هيچ وقت نمي تا ،ها مگنار چيزي به زبان كهن گفت. شايد به ثني
توانستند خشمش  اي از آسمان فرود آمد، تير آبي سفيد سوزاني كه نوك برج داخل درياچه را لمس كرد. آنها مي صاعقه

  را استشمام كنند، و وقتي رعد آمد به نظر شب را لرزاند.

  و مرگ در ميانشان پريد.

اي قبل از شنيدن صداي جيغي دلخراش، يك نظر سايه گذرايي را  را موقتا كور كرده بود، ولي لحظهنور صاعقه جان 
كرد مرد. سپس نور رفته بود و آن هيبت به  اش فوران مي ديد. اولين ثني مثل پيرمرد، در حالي كه خون از گلوي پاره

درد بود. جان ديد كه جوش  م و جيغ و فريادشد، و در آن تاريكي مرد ديگري افتاد. آنجا صداي دشنا سرعت دور مي
وار فكر كرد كه،  ي ديوانه درشت به عقب سكندري خورد و سه مرد پشت سرش را به زمين كوبيد. براي يك لحظه

سپس صاعقه شب را به روز تبديل كرد و او گرگ را كه بر روي سينه دل ايستاده و گوست، گوست از ديوار رد شده. 
  خاكستري، اون خاكستريه.ا تيره كرده بود ديد. هايش ر خون آرواره
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هايشان ضربه  گذشت با نيزه ها در حالي كه گرگ از ميانشان به سرعت مي تاريكي با صداي تندر فرود آمد. ثني
كرد. النگ كلو هنوز در  كشيد و لگد پراني مي زدند. ماديان پيرمرد كه از بوي قتل عام ديوانه شده بود شيهه مي مي

  دانست كه شانس بهتري پيدا نخواهد كرد. بود. و ناگهان جان دستانش 

چرخيد اولين مرد را سرنگون كرد، نفر دوم را هل داد، و ضربه سريعي به نفر سوم وارد  در حالي كه به سمت گرگ مي
اي كه  ثنيتوانست بگويد كه يگريت بود يا مگنار.  زند ولي نمي كرد. در ميان آن ديوانگي شنيد كسي نامش را صدا مي

در تالش براي كنترل اسب بود هيچوقت او را نديد. النگ كلو به سبكي پر بود. او پشت ساق مرد را شكافت و برش 
تيغه تا عمق استخوان را احساس كرد. ماديان با بزمين افتادن وحشي از جا جست، ولي جان به نحوي توانست با دست 

اي به پايين زد و صورت غرق در  تي قوزك پايش را گرفت و او ضربهآزادش يالش را بگيرد و بر پشتش سوار شود. دس
به شقيقه يك ثني برخورد  خرد شدنكرد. سم حيوان با صداي  كشيد و لگد پراني مي خون بودگار را ديد. اسب شيهه مي

  كرد.

سرعت زياد از  توانست در حالي كه با دويدند. جان هيچ تالشي براي هدايت اسب نكرد. او فقط مي و سپس آنها مي
زد و يك نيزه از كنار  گذشتند بر روي اسب باقي بماند. علف خيس به صورتش شالق مي ميان لجن و باران و تندر مي

ولي خدايان اگه اسب سكندري بخوره و پاش بشكنه اونا بهم ميرسن و منو ميكشن،  گوشش پرواز كرد. او فكر كرد، 
پيچيد.  لرزاند و صداي تندر در دشت مي ورد. صاعقه گنبد سياه آسمان را ميقديم با او همراه بودند و اسب سكندري نخ

  فريادها به تدريج در پشتش محو و ساكت شدند.

هاي سياه بلند پيدا كرد.  اي بعدتر باران قطع شده بود. جان خودش را تنها در ميان دريايي از علف هاي طوالني ساعت
وقتي او به پايين نگاه كرد از ديدن يك پيكان كه در پشت پايش فرو  تپش درد عميقي در ران راستش وجود داشت.

او بدنه چوبي تير را گرفت و بزحمت كشيد ولي نوك تير تا اعماق گوشت كي اتفاق افتاد؟  اينرفته بود متعجب شد. 
فكر كند ولي پايش فرو رفته بود و درد هنگام كشيدنش مشقت بار بود. او تالش كرد كه به جنون داخل مسافرخانه 

از يه گرگ معمولي خيلي بزرگ تر بود. پس خو و ترسناك بود.  تمام چيزي كه به خاطر مي آورد جانور خاكستري درنده
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 ....1شبيه يه باد خاكسترياو هيچ وقت جانوري كه با چنين سرعتي حركت كند نديده بود. يه دايروولف بود. بايد باشه. 
  ؟راب ميتوانست به شمال برگشته باشد

جان سرش را تكان داد. او هيچ پاسخي نداشت. فكر كردن در مورد گرگ، يگريت، پيرمرد، هر كدومشون... خيلي 
  سخت بود.

اين  ناشيانه از پشت ماديان به پايين سر خورد. پاي زخمي در زير وزنش خم شد و او مجبور بود فريادش را خفه كند.
اي نداشت. جان دستش را به دور پر  شد و صبر كردن هيچ فايده بهر حال تير بايد خارج ميام ميشه.  باعث شكنجه

انتهاي تير حلقه كرد، نفس عميقي كشيد و تير را به جلو هل داد. ناليد و سپس دشنام فرستاد. دردش به حدي بود كه 
شد  تا وقتي كه تير خارج نمي ولي من عين يه خوك قصابي شده خونريزي ميكنم. كرد. فكر كرد،  بايد توقف مي

اين بار فرياد  يه بار ديگه.توانست كاري برايش بكند. چهره در هم كشيد و  تكرار كرد.... و دوباره لرزان متوقف شد.  نمي
كشيد ولي وقتي كارش تمام شد نوك تير از جلوي رانش بيرون زده بود. او براي بهتر گرفتن تير، شلوارش را به كناري 

اي در هم كشيد و به آرامي تير را از ميان پايش كشيد. هيچ وقت نفهميد چگونه بدون غش كردن اين كار را  زد، چهره
  تكميل كرد.

كرد به روي زمين دراز كشيد، براي حركت كردن  اش را گرفته و به آرامي خونريزي مي پس از آن در حالي كه جايزه
به حركت نكند از شدت خونريزي خواهد مرد. جان تا  مجبورخود را بسيار ضعيف بود. بعد از مدتي او متوجه شد كه اگر 

اي كه از شنلش پاره كرده بود  نوشيد خزيد، رانش را در آب سرد شست و با تكه پارچه نهر كم آبي كه ماديان از آن مي
تري كمرنگ محكم بست. تير را هم شست و در دستش چرخاند. پر انتهاي تير خاكستري بود يا سفيد؟ يگريت پر خاكس

توانست بخاطر آن  جان نميوقتي داشتم فرار ميكردم به سمت من تير انداخت؟ زد.  غاز را به انتهاي پيكانش مي
شد او نابود شده بود.  سرزنشش كند. جان مطمئن نبود كه يگريت او را هدف گرفته بود يا اسب. اگر ماديان سرنگون مي

  »شانس آوردم پام سر راه بود.«غرولند كرد، 

                                           

1  - grey wind – .به دليل آنكه اين عبارت با حرف بزرگ شروع نشده، پس منظور نام گرگ راب نيست، بلكه اشاره غير مستقيم به نام اوست  
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توانست لنگان با يك پاي خراب حيوان  او مدتي استراحت كرد تا اسب بچرد. خوشبختانه اسب خيلي دور نشد. او نمي
من قبال بدون زين و توانست مجبور كردن خود به ايستادن و سوار شدن بر پشت اسب بود.  را بگيرد. تنها كاري كه مي

  والي بود كه پاسخي برايش نداشت.اين هم سركاب با يه شمشير تو دست چطور سوارش شدم؟ 

 پيدا كردن برايغريد، ولي ابرهاي باالي سرش در حال  باز شدن بودند. جان  تندر به آرامي در دوردست مي

بلك چرخاند. وقتي  سوي ديوار و كسلبه  ،به شمالرو را  شآسمان را جستجو كرد و سپس ماديان اژدهاي يخي

دارم ميرم از شدت درد در عضله رانش به خود پيچيد. به خودش گفت،  ،اشتپاشنه پايش را در بغل اسب پيرمرد گذ
  ولي اگر حقيقت داشت چرا احساس پوچي ميكرد؟ خونه.

  در حالي كه ستارگان مانند چشم خيره شده بودند، تا سپيده صبح سواري كرد.
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    42فصل 

  دينريس

  ريگار تارگرينمترجم: 

 ، م.م.استارك Ali.Aويرايش و تنظيم: 

  

خواست به چشم خود ببيند. سر جورا مورمونت با او از ميان  اش آن را شرح داده بودند، اما دني مي بانان دوتراكي ديده
به «سنگي راند. او در نوك برآمدگي به دني هشدار داد:  باالي يك برآمدگي شيبدار ماسه بهاي از درختان غان  بيشه

  »اندازه كافي نزديكيم.

سپيد  سوي دشت نگاه كرد. جايي كه سپاه يونكاي راهش را سد كرده بود. ريش دني افسار ماديانش را كشيد و به آن
  »پنج هزار نفر.«اي گفت:  خته بود. دني پس از لحظهبه او بهترين روش براي شمردن تعداد افراد دشمن را آمو
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دارها و كماندارانِ سواره، با  نظرِ منم همينه. اونايي كه دو طرف سپاه هستن، مزدورن. نيزه«سر جوراه اشاره كرد: 

در طرف راست. هر  2هاي طوفان كالغدر جناح چپ،  1پسران دومهاي نزديك.  شمشير و تبرهايي براي درگيري

  »ها رو ميبينيد؟ كدوم حدود پانصد نفرن. پرچم

هاي خودشان  اي آهنين در چنگالش داشت. اما مزدورها پرچم هارپيِ يونكاي به جايِ زنجيري طويل، شالق و قالده
ميان دو  كردند به اهتزاز در آورده بودند؛ در سمت راست چهار كالغ را در زير پرچم شهرهايي كه به آنها خدمت مي

از فاصله دور » ها خودشون مركز رو دارن. يونكاي«صاعقه متقاطع، و در چپ يك شمشير شكسته. دني اشاره كرد: 
هاي براق مسي  شان تفاوتي با افسران آستاپوري نداشتند؛ كالهخودهاي درخشان دراز و رداهايي كه با صفحه افسران

  »ان؟ ربازاي بردهاونايي كه تحت فرمانشون هستن س«اند.  دوخته شده

  »نه جنگجو. خوابه معروفه، هاي هم ها نيستن. يونكاي به آموزش دادنِ برده توانِ آويژه بخش بزرگيشون. اما هم«

  »تو چي ميگي؟ ميتونيم اين ارتش رو شكست بديم؟«

  »به آسوني.«سر جورا گفت: 

شهر را در خود غرق كرده بود، هرچند  روزي كه آستاپور سقوط كرد خون زيادي آجرهاي» ريزي. اما نه بدون خون«
  مقدار كمي از آن متعلق به او يا افرادش بود. 

  » ما ممكنه اينجا جنگ رو ببريم، اما با همچين بهايي نميتونيم شهر رو تسخير كنيم.«

  »پذير بود. يونكاي از قبل خبردار شده. كاليسي، اين كار خيلي خطرناكه. آستاپور ازخودراضي و آسيب«

رسيد، اما مزدورها سوار بر اسب بودند. او آنقدر  داران در مقايسه با نفراتش كوچك به نظر مي دني انديشيد. سپاه برده
ها بياورند داشته باشد.  توانند بر سر پياده مي  ها سواري كرده بود تا توجه زيادي به آنچه جنگجويان سواره با دوتراكي

                                           

1  - Second Sons 

2  - Stormcrows 
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دارها دوست دارن  برده«. دني گفت: عام ميشن ام قتل هاي آزاد شده كنن، اما بردهها ميتونن يورش اونا رو تحمل  آويژه
هاي مزدورا رو هم دعوت  مذاكره كنن، بهشون خبر بدين كه من غروب تو چادرم به حرفاشون گوش ميدم. و سردسته

  »بعد. هاي طوفان موقع ظهر، پسران دوم دوساعت كنين تا به مالقات من بيان. اما با هم نه. كالغ

  »هرطور شما مايليد، اما اگه اونا نيومدن... «سر جورا گفت: 

هاشون اينو به عنوان يه  هايان و شنيدن چيزي كه من ممكنه بگم كنجكاون، و باهوش  ميان. اونا براي ديدنِ اژد«
  »ميمونم. من تو چادرم منتظرشون«اش را بگرداند.  اي او ماديان نقره» فرصت براي سنجيدن قدرت من ميدونن.

آسمانِ خاكستري و تندباد، دني را تا بازگشتن به سپاهش همراهي كردند. خندقِ عميقي كه اردوگاهش را احاطه 
هاي درختان غان بودند تا به  هايي بود كه مشغول چيدن شاخه كرد تاكنون تا نيمه حفر شده بود و بيشه پرِ از آويژه مي

طور  ر اردوگاهي مستحكم نشده بخوابند، و يا كرمِ خاكستري اصرار داشت اينتوانستند د ها نمي تيزي ميخ شوند. خواجه
  »يونكاي براي نبرد آماده شده.«اي ايستاد تا با او صحبت كند.  باشد. او آنجا مراقب كارها بود. دني لحظه

  »ها تشنه خون هستن. اين خوبه، علياحضرت. اين«

ماندهاني از ميانِ خودشان انتخاب كنند، كرمِ خاكستري انتخاب قاطع ها فرمان داده بود تا فر وقتي كه دني به آويژه
آنها براي فرماندهي بود. دني به سر جورا مسئوليت داده بود تا او را براي فرماندهي تعليم دهد، و شواليه تبعيدي گفت 

به جزئيات   سخت در توجهناپذير، و كامالً سر گير اما منصف، سريع در يادگيري، خستگي جوان سخت  كه تاكنون خواجه
  بود.

  »اربابان دانا براي مقابله با ما يه ارتش برده جمع كردن.«

ها  بردن رو ياد ميگيره. آويژه حضرت، يه برده در يونكاي هفت روش براي آه كشيدن و شانزده موقعيت لذت عليا«
  »ه.تون اميدواره تا به شما نشون بد روشِ سه نيزه رو ياد ميگيرن. كرمِ خاكستري
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ايه  هاي برده ي نام يكي از اولين كارهايي كه دني بعد از سقوط آستاپور انجام داد منسوخ كردنِ رسمِ دادنِ روزانه
هاي زمان تولدشان بازگشتند؛ يا حداقل آنهايي كه  ها بود. اكثر كساني كه آزاد به دنيا آمده بودند به اسم جديد به آويژه

ها،  اوقات سالح يگران خودشان را به اسم خدايان و قهرمانان ناميدند، و گاهيهنوز نامشان را به خاطر داشتند. د
شد كه بعضي از اسامي آنها به گوش دني بسيار عجيب و غريب  آن سربازاني مي  ها، كه نتيجه جواهرات، و حتي گل

اين يك اسمِ «گفت:  نمود. كرمِ خاكستري، همان كرمِ خاكستري باقي مانده بود. وقتي دليلش را از او پرسيد، مي
يمنِ. اسمي كه اين بنده باهاش به دنيا اومد نفرين شده بود. اين همون اسمي بود كه وقتي اونو براي بردگي  خوش

  »زاد آزادش كرد. گرفتن، روي خودش داشت. اما اسم كرمِ خاكستري را روزي دريافت كرد كه دينريس طوفان

ي دالوري، از خودش خرد نشون بده. به هر  ارم كرمِ خاكستري به اندازهاگه جنگ آغاز شد، اميدو«دني به او گفت:  
اي كه فرار كرد يا سالحش رو زمين انداخت امان بده. هرچي كمتر كشته بشن، افراد بيشتري باقي ميمونن تا  برده

  »بعدش به ما ملحق بشن.

  »اين بنده يادش ميمونه.«

هاي مزدورها مذاكره ميكنم، ميخوام تو همراه  كه با سركرده مانيميدونم كه همينطوره. ظهر توي چادر من باش. ز«
  ايش را به سوي اردوگاه راند.  دني نقره» هام اونجا باشي. ي فرمانده بقيه

ها ايجاد كرده بودند، به همراه چادر بلند طاليي خودش در  اي كه آويژه هايي منظم درونِ محدوده چادرها در رديف
تر نزديك اردوگاه خودش برپا شده  طرف دومين اردوگاه پنج برابر بزرگتر، پراكنده و نابسامان، آن مركز، برپا شده بودند.

بود؛ اردوگاه دوم هيچ خندق، چادر، نگهبان و افسارگاه نداشت. افرادي كه اسب يا قاطر داشتند از ترسِ امكانِ دزديده 
ي نيمه گرسنه آزادانه ميانِ انبوهي از زنان، كودكان، و ها شدنِ آنها كنارشان خوابيده بودند. بزها، گوسفندها، و سگ

گر، يك دانشور و  هاي سابق به سرپرستي يك درمان زدند. دني آستاپور را در دست انجمني از برده پيرمردها پرسه مي
و را تا يونكاي دادند ا ها هزار نفر ترجيح  با اين وجود دهمرداني خردمند و عادل. يك راهب واگذار كرده بود. انديشيد، 

تر از اوني بودن كه قبولش  من شهر رو بهشون دادم، و بيشترشون وحشتزدهدنبال كنن، تا اينكه در آستاپور باقي بمانن. 
  . كنن
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داد، اما آنها بيشتر سربار بودند تا سودمند. شايد يكي از  ارتش ناموزون مردمان آزاد شده، سپاه دني را كوچك جلوه مي
داران را حمل  هاي برده خانه هاي غارت شده از بعضي اسلحه غ، شتر، يا گاو نري داشت؛ اكثراً اسلحههر صد نفر يك اال

كدام آموزش نديده بودند. آنها مانند  كردند، اما از هر ده نفر فقط يكي براي جنگيدن به اندازه كافي قوي بود، و هيچ مي
توانست همانطور كه سر  كردند. با اين وجود دني نمي رهنه ميگذشتند را ب ها در درختان صندل، زميني كه از آن مي ملخ

بهشون گفته بودم آزادين. نميتونم االن بهشون سوارانش اصرار داشتند، خود را مجاب به رها كردنشان كند.  جورا و خون
و ممكن بود به دود برخاسته از آتشِ غذايشان خيره شد و آهش را فرو برد. ا بگم آزاد نيستن تا به من ملحق بشن.

شان را هم داشت. آريستان ريش سفيد بيرونِ وروديِ چادرش  در دنيا را داشته باشد، اما بدترين  بهترين سربازهاي پياده
ايستاد بود، درحالي كه بلواس نيرومند چهار زانو بر روي چمنزاري در آن نزديكي نشسته بود و مشغول خوردنِ يك 

سوار،  ها بر دوشِ آنها بود. او ژاگو، اگو، و راخارو را عالوه برخون پيمايي دني در راه ي محافظت از كاسه انجير بود. وظيفه

هايش نياز داشت تا محافظت از خودش.  خيش هم كرده بود، و حاال بيشتر آنها را براي فرماندهيِ دوتراكي 1كُو

پسرهاي فاقد موي بافته و پيرمردان  كاالسارش بسيار كوچك، با تقريباً سي و اندي جنگجوي سواره بود، كه بيشترشان
كرد بدونِ آنها پيش برود. ممكن  هايي بود كه او داشت، و جرأت نمي ي اسب قامت خميده بودند. با اين وجود اين همه

دار و  ها برترين نيروهاي پياده در تمام دنيا باشند، اما او به طاليه كرد آويژه بود همانطور كه سر جورا ادعا مي
  ننده هم احتياج داشت. ك همراهي

ايري و ژيكوي زمين را فرش كردند، » ها جنگيدن رو انتخاب ميكنن. يونكايي«سپيد گفت:  دني داخل چادر به ريش
ي عود را براي خوشبو كردنِ هواي غبارآلود روشن كرد. دروگون و رِيگال باالي چند  درحالي كه ميساندي يك شاخه

ميساندي، «ي وان خالي دني نشسته بود.  زده بودند، اما ويسريون بر روي لبه كوسن خوابيده و دورِ يكديگر چنبره
  »ها به چه زبوني صحبت ميكنن، واليريايي؟ يونكايي

                                           

1  - ko – افسر درجه دار نظامي دوتراكي –اي نظاهي در فرهنگي دوتراكي  درجه و رتبه 
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دارها  بله، علياحضرت، يه لهجه متفاوت از آستاپوري، اما به قدركافي شبيه هستن تا بفهميد. برده«كودك گفت: 
  »صدا ميزنن. 1خودشون رو اربابان دانا

اش را گشود و به سمت او پرواز كرد.  هاي سفيد و طاليي دني روي كوسني چهارزانو نشست و ويسريون بال» دانا؟«
معلوم ميشه كه اونا چقدر دانا «خاراند، گفت:  دار سرش را مي ها، قسمت فلس هاي اژد درحالي كه دني پشت شاخ

  »هستن.

هاي طوفان بازگشت. آنها پرهاي مشكي رنگي بر  كالغ ي سر جورا مورمنت يك ساعت بعد به همراه سه سركرده
كردند همگي در شرافت و مقام برابر هستند. دني آنها را  يشان نصب كرده بودند و ادعا مي هاي جالخورده روي كالهخود

هيكل با صورتي  يك گيسكاري درشت 2پِرِندال نا گزنريختند، بررسي كرد.  همانطور كه ايري و ژيكوي شراب مي

ي  ي رنگ پريده دار بر روي گونه يك زخم پيچ وتاب 3سالورِ كچلن و موهاي سياه درحال خاكستري شدن بود؛ په

هايش كه  عنوان يك تايروشي هم بيش از حد پر زرق و برق بود. ريش حتي به 4داريو ناهاريساش داشت؛ و  كارتي

چشمان و موهاي مجعدش كه به يقه لباسش  در سه شاخك چاك خورده بود و به رنگي آبي درآمده بود، همانند رنگ
 هايي از رنگ زرد داشتند؛ اطلسي هايش سايه هاي نوك تيزش رنگي طاليي داشتند. تمام لباس رسيدند. سبيل مي
هاي برنجي به شكل  آستينش با مدال ي بي تنه ، نيمبود زده رونيب شيها نيسرآست و قهي از رهكَ رنگ به يريما كرده پف

هاي  ها باال خزيده بود. دستكش اش تا ران هاي بلند چرمي ده بود، و تزئيناتي طالكاري شده از چكمهقاصدك دوخته ش
  هايش به رنگ آبي در آمده بود.  هاي اليي فرو رفته و ناخن زرد مخملين چرم درون كمربندي از حلقه

اي  هاتون رو جاي ديگه بهتره شورشيشما «اما اين پِرِندال نا گزن بود كه از جانب مزدوران صحبت كرد. او گفت:  
  »سقوط نميكنه.  ببريد، شما آستاپور رو با خيانت گرفتيد، اما يونكاي به اين آسوني

                                           

1  - Wise Masters 

2  - Prendahl na Ghezn 

3  - Sallor the Bald 

4  - Daario Naharis 
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هام. من فقط يه دخترجوانم و  هاي طوفاني شما در مقابل ده هزار نفر از آويژه پانصد نفر از كالغ«دني گفت: 
  .» فهيضع يليخ احتمال نيا نظرم به بازم اماهاي جنگيدن رو نميدونم،  روش

  »هاي طوفان تنها نميمونن. كالغ«پِرندال گفت: 

ي صاعقه پرواز ميكنن. شايد شما همين االن بايد پرواز كنين.  هاي طوفان اصالً نميمونن. اونا با اولين نشونه كالغ«
سران دوم موضعشون رو شنيدم كه مزدورها به پيمان شكني معروفن. وفادار بودن چه سودي براي شما داره، وقتي پ

  »تغيير بدن؟

اين اتفاق نميوفته، و اگه هم افتاد، اهميتي نداره. پسران دوم «پِرندال بدون اينكه تحت تاثير قرار بگيرد اصرار كرد: 
  »باك يونكاي ميجنگيم. هيچي نيستن. ما در كنار مردان بي

شما كنار پسراي «يش به نرمي صدا داد. هاي جفتي ميان طره موها هنگامي كه دني سرش را برگرداند، زنگوله
دست ميجنگين. وقتي جنگ شروع شد، فكرِ امان خواستن رو نكنيد، اما همين حاال به من ملحق  همخوابه نيزه به

ها بهتون پرداخت كردن رو نگه دارين و دركنارش يه سهمي از غارت نصيبتون  بشين، و ميتونين طالهايي كه يونكاي
كه وارد قلمرو خودم شدم. براي اربابان دانا بجنگيد، و دستمزدتون مرگه. فكر ميكنين  تر وقتي زرگبشه، همراه پاداشي ب

  »هاش رو باز ميكنه؟ هام دارن شما رو قتل عام ميكنن، يونكاي دروازه وقتي پاي ديوارها آويژه

  »معنيه. زن، تو مثل كون زِر زِر ميكني، و حرفات همونقدر بي«

جواب  اين سيلي رو بي دونستم،يم مرد هي رو تو اگهزن؟ اين قراره توهين به من باشه؟ «دني به آرامي خنديد: 
هايان،  زاد از خاندان تارگرين، ناسوخته، مادر اژد من دينريس طوفان«دني به چشمان خيره او نگاه كرد. » نميذاشتم.

  »كاليسيِ سواران دروگو، و ملكه هفت پادشاهي وستروس هستم.

ساالره. وقتي خوردت كرديم، تو رو واسه بچه آوردن به  ي يه اسب چيزي كه تو هستي، فاحشه«گفت:  پرندال نا گزن
  »نريانم ميدم.
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بلواس نيرومند زبان زشتش را به ملكه كوچولو ميده، اگه اون دوست داشته «بلواس نيرومند اَرخش را بيرون كشيد: 
  »باشه.

  »هاي طوفان برده هستن يا آزاد؟ دادم. بهم بگيد، كالغ  امانبلواس، نه. من به اين مردان «دني لبخند زد: 

  »ما گروهي از مردان آزاديم.«سالور اعالم كرد: 

خوبه. برگرديد و به برادرهاتون اونچه من گفتم رو بگيد، اون وقت ممكنه بعضياشون طال و افتخار رو «دني ايستاد: 
  »به مرگ ترجيح بدن. من فردا ازتون جواب ميخوام.

. جوابمون نه«هاي طوفان هم زمان به پاخواستند. پِرندال نا گزن گفت:  ردگان كالغسرك به دنبال او از   همراهانش» ا
رفت نگاهي مختصر به عقب انداخت، و سرش را به نشانه  چادر بيرون رفتند... اما داريو ناهاريس همانطور كه مي

  اي خم كرد.  خداحافظي مؤدبانه

پسران دوم به تنهايي از راه رسيد. آشگار شد كه او يك براووسيِ بلندباال با چشماني سبز   دو ساعت بعد فرمانده
بود، اما خودش را  1رسيد. نام او مرو هاي قرمز و طاليي پرپشت كه تقريباً به كمربندش مي كمرنگ است، با ريش

  ناميد.  تايتان مي  حرامزاده

مطمئنم «ت دست پاك كرد، و با نگاهي هرزه به دني چشم دوخت. مرو فوراً  شرابش را سركشيد، دهانش را با پش
  »تو زادگاهم كردم. يا شايد خودت بودي؟  خونه كه خواهرِ دوقلوت رو توي يه فاحشه

  »فكر نكنم. شك ندارم همچين مرد با عظمتي رو به خاطر مياُوردم.«

براووسي جامش را به سمت ژيكوي گرفت. » ي تايتان رو فراموش نكرده. بله، همينطور. هيچ زني هرگز حرامزاده«
ها رو در بياري و بياي رو پام بشيني؟ اگه منو راضي كني، ممكنه پسران دوم رو سمت شما  نظرت چيه اين لباس«

  »بيارم.
                                           

1  - Mero 



 

  771 

 

 دينريس شمشيرهايورش    فصل چهل و دوم 

  »كنن.  اگه پسران دومت رو طرف من بياري، ممكنه ندم تو رو اخته«

اي سعي كرد با دندوناش منو اخته كنه. االن اون هيچ  ن ديگهدختر كوچولو، يه بار ز«اندام بلند خنديد.  مرد درشت
دندوني نداره، اما هنوز من شمشيرم به همون بلندي و كلفتي هميشه هست. ميخواين بيارمش بيرون و بهتون نشون 

  »بدم؟

ررسيش هام اونو كندن، ميتونم توي وقت فراغت ب نيازي نيست. بعد از اينكه خواجه«اي شراب نوشيد:   دني جرعه
كنم. اين درسته كه من فقط يه دختر جوانم، و اصول جنگي رو نميشناسم. بهم توضيح بده چطوري ميخواي ده هزار 

  »مياد. فيضع يليخبه نظر  احتمال نيا اماكار بودنم،  آويژه رو با پانصد نفر شكست بدي. با وجود تازه

  »تري روبرو شده و پيروز شدن. پسران دوم با احتماالت بد«

تري روبرو شدن و فرار كردن. در كوهور، زماني كه سه هزار نفر مقابلشون  هاي ضعيف پسران دوم با احتمال«
  »ايستادن. يا اينو تكذيب ميكني؟

  »ي تايتان رهبري كنه. اون مال خيلي سال پيش بود، قبل از اينكه پسران دوم رو حرامزاده«

  » زماني كه نبرد آغاز شد، اين يكي رو اول بكش.«را برگشت. دني به سمت سر جو» پس اونا از تو جرأت ميگيرن؟«

  »با كمال ميل، علياحضرت.«ي تبعيدي لبخندي زد.  شواليه

تون رو بردارين و  البته شما ميتونين دوباره فرار كنين. ما جلوتون رو نميگيريم. طالهاي يونكايي«دني به مرو گفت: 
  »بريد.

  .»1براووس رو ديده بودي، ميفهميدي كه اون دمي نداره تا بزاره رو كولش و فرار كنهدخترِ احمق، اگه تاحاال تايتانِ «

                                           

1 - you would know that it has no tail to turn  - turn tail  اصطالحي به معني فرار كردن يا فلنگ را بستن است. اينجا در واقع مرو با كلمات بازي
 كرده. معادل باال صرفاً براي ملموس بودن اين بازي با كلمات در فارسي آمده است.
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  »پس بمون، و برام بجنگ.«

اين درسته كه تو ارزش جنگيدن رو داري، و اگه بيكار بودم، با كمال ميل ميذاشتم شمشيرم رو «براووسي گفت: 
  »بستم. رو دمخو مقدس هاي يونكاي رو گرفتم و عهدهاي ببوسي. اما من سكه

اي براي فتح  ها رو ميشه برگردوند، من بهت به همون اندازه و بيشتر سكه ميدم. من شهرهاي ديگه سكه«دني گفت: 
دنيا اونورتر منتظرمه. بهم وفادارانه خدمت كنين، و پسران دوم هرگز نيازي به  كردن دارم، و كل يه پادشاهي نيم

  »جستجوي دوباره براي استخدام شدن ندارن.

به همون اندازه و بيشتر، و شايد يه بوسه در كنارش، هان؟ «هاي پرپشت سرخش دست كشيد:  براووسي بروي ريش
  »يا بيشتر از يه بوسه؟ براي مردي به عظمت من؟

  »شايد.«

  » شايد.«

  »فكر كنم مزه زبونت رو دوست داشته باشم.«

امشب به . «هاي بوسدار خوشش نمياد صحبت خرس سياه من از اينتوانست خشم سر جورا را حس كند.  دني مي
  »چيزايي كه گفتم فكر كن. ميتونم پاسخت رو فردا بگيرم؟

هام رو  ميتوني. ميتونم يه تنگ از اين شراب عالي داشته باشم تا با اون رأي فرمانده«ي تايتان پوزخندي زد:  حرامزاده
  »برگردونم؟

  »اربابانِ ارجمند آستاپوره، و من يه ارابه پر ازش دارم. هاي ي بزرگ ببري. اين از سرداب ميتوني يه بشكه«

  »اي از احترام زيادتون. پس ارابه رو بهم بده. نشونه«

  »تو عطش بزرگي داري.«
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  »ي تايتان به تنهايي نمينوشه. من همه جاهام بزرگه. و برادراي زيادي دارم. كاليسي، حرامزاده«

  »به ميشه.اگه قول بدي به سالمتيِ من بنوشي، يه ارا«

  »كه خورشيد باال اومد به جوابت ميرسي. قبوله! و قبوله و قبوله! سه بار به سالمتي شما مينوشيم، و زماني« او غريد: 

اين يكي حتي توي وستروس هم شهرت شومي داره. علياحضرت، «سپيد گفت:  اما زماني كه مرو رفت، آرستان ريش
  »ار به سالمتي شما مينوشه و فردا بهتون تجاوز ميكنه.به خاطر رفتارش گمراه نشيد. اون امشب سه ب

پيرمرد براي يه بار داره راست ميگه، پسران دوم يه گروه قديميه، و خالي از دالوري نيست، اما تحت «سر جورا گفت: 
دشمناش اي كه براي  ي ياران شجاع شرير شدن. اين مرد به همون اندازه فرماندهي مرو، اونا تقريباً به همون اندازه

هاش هم خطرناكه. اين دليليه كه اينجا ميبينينش. هيچكدوم از شهرهاي آزاد ديگه اونو  خطرناكه، براي اجيركننده
  »استخدام نميكنن.

  »هاي طوفان چي، اُميدي به اونا هست؟ اون پانصد اسب سوارشه كه من ميخوام، نه شهرتش. كالغ«

  »گيسكاريه، احتماالً خويشاوندي تو آستاپور داشته.نه، اين پِرندال يه «پرده گفت:  سر جورا بي

  »ها براي گفتن دارن رو بشنويم. حيف. خب، شايد ما اصالً الزم نباشه بجنگيم. بياين صبر كنيم و اونچه يونكايي«

هاي سياه باشكوه  زماني كه خورشيد درحال پايين آمدن بود، فرستادگاني از يونكاي رسيدند؛ پنجاه مرد بر روي اسب
پيچدار و  ي زده ي روغنموها نكهيا تا و يك نفر سوار شتر سفيد عظيم. كالهخودهايشان دوبرابر بلندتر از سرشان بود،

شان را به رنگ زرد سير درآورده  هاي كتانيِ  تنه . دامن و نيمنشود خراب آن ريز در شبيغر و بيعجوار و اشكال  برج
  ودند. هايي مسي به ردايشان دوخته ب بودند، و صفحه
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حالت داشت. همانطور كه  معرفي نمود. الغر و قوي، لبخندي بي 1مرد روي شتر سفيد خودش را گرَزدان مو اراز
 يرواز  و شاخ تك شاخِ شكل به شيموهاكرازنيس قبل از اينكه دروگون صورتش را كامالً بسوزاند به صورت داشت. 

  دوزي شده بود.   حاشيه يريمطاليي  تور با توكارش وجلو آمده بود،  شيناشيپ

ي شهرها، باشكوه و باستانيست. ديوارهاي ما  يونكاي ملكه«زماني كه دني در چادرش از او استقبال كرد گفت: 
هستن. ما از خونِ گيسِ باستان هستيم، امپراطوريي  باك  ما مغرور و سرسخت، و مردمان عاديِ ما بي  ، اشراف مستحكم

ونگ ونگ ميكرد، عمري ازش گذشته بود. كاليسي، شما عاقل بودين كه نشستين و   اي چهكه وقتي واليريا هنوز مثل ب
  »مذاكره ميكنين. شما اينجا فتح و پيروزي راحتي نصيبتون نميشه.

دني به كرم خاكستري نگاه كرد، كسي كه سرش را به نشانه رضايت » لذت ميبرن.  هام از يكم مبارزه خوبه. آويژه«
  تكان داد. 

اگه خون چيزيه كه شما ميخواين، بزارين جاري بشه. بهم گفته شده كه «ان با خيال راحت شانه باال انداخت: گرازد
او به كرمِ خاكستري » مفهوم داره. 2هاتون رو آزاد كرديد. آزادي براي يك آويژه به اندازه يه كاله برا ماهي هداك خواجه

ما اونايي كه زنده بمونن رو دوباره به بردگي ميگيريم، و براي «ه بود. لبخندي زد، اما خواجه احتماالً از سنگ ساخته شد
ها استفاده ميكنيم. شك نكنيد ما ميتونيم از شما هم يه برده بسازيم.  پس گرفتن آستاپور از دست شورشي

  »هايي در ليس و تايروش هستن كه توش مردا برا خوابيدن با آخرين تارگرين پول خوبي ميدن. خانه فاحشه

  »اين خوبه كه ميبينم شما ميدونين من كي هستم.«دني با ماليمت گفت: 

جويي  مصالحه   ي هايش را به نشانه گرَزدان دست» هاي احمقِ غربي افتخار ميكنم. من به اطالعاتم در مورد وحشي«
ر مرتكبِ وحشيگري طور خشن صحبت كنيم؟ اين درسته كه شما در آستاپو و با اين حال، چرا بايد باهم اين«باز كرد: 

اي هستيم. علياحضرت، نزاع شما با ما نيست. چرا وقتي شما به تمام  ها مردمانِ بسيار بخشنده شُديد، اما ما يونكايي

                                           

1  - Grazdan mo Eraz 

2  - haddock 
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گرفتن تخت پادشاهيِ پدرتون در وستروسِ دور نياز دارين، قدرتتون رو در برابر ديوارهاي مستحكم  افرادتون براي پس
ين صورت فقط براتون آرزوي موفقيت داره. و به خاطر اثبات درستي اون، براي شما ما هدر ميدين؟ يونكاي در ا

هايش را به هم زد، و دو نفر از همراهانش در حالي كه صندوقي سنگين و از جنس چوب سرو با  دست» اي آوردم. هديه
تند. گرَزدان به آرامي گفت: كردند، پيش آمدند. صندوق را جلوي پاي دني گذاش هايي از طال و برنز را حمل مي حاشيه

دوستي از طرف اربابانِ داناي يونكاي، از آن شماست. مطمئناً طال رو رايگان   پنجاه هزار سكه طال. به عنوان نشانه«
  »بدي بهتره تا به قيمت ريخته شدنِ خون، تاراج بشي؟ پس بهت ميگم، دينريس تارگرين، اين صندوق رو بگير، و برو.

هاي طال بود. دني  رسان گفت پر از سكه با پاي كوچك دمپايي پوشش باز كرد. همانطور كه پيغام دني درِ صندوق را
افتادند به  لغزيدند و مي ها مي مشتي سكه برداشت و اجازه داد آنها از ميان انگشتانش پايين بريزند. در حالي كه سكه

دار در يك طرف و هارپيِ  نشان يك هرمِ پله درخشيدند؛ بيشترشان به تازگي ضرب شده بودند؛ ممهور به روشني مي
خيلي خوشگلن. مشتاقم بدونم زماني كه شهرتون رو گرفتم چقدر صندوق مثل اين پيدا «گيس در سمت ديگر. 

  »ميكنم؟

  »هيچي، براي اينكه شما هرگز اونو نميگيريد.«به آرامي خنديد: 

هاتون رو بيرون  سه روز. در صبح روز سوم، برده من هم براي شما يه هديه دارم.«دني در صندوق را محكم بست: 
ها يه سالح و به قدري كه بتونن حمل كنن غذا، لباس، سكه و  ها و بچه ي مردا، زن شون رو. بايد به همه بفرستيد. همه

گي انتخاب ها بند كاال داده بشه. اجازه دارن تا اينها رو آزادانه از ميان ثروت ارباباشون، به عنوانِ پرداختي براي سال
هاي من اجازه ورود و گشتنِ شهرتون رو  هاتون رو باز ميكنين و به آويژه ها رفتن، شما دروازه برده  كنن. وقتي همه

كسي در بند باقي نمونده. اگه اين كارو بكنين، يونكاي نميسوزه يا غارت نميشه، و  ميدين، تا اطمينان حاصل بشه هيچ
ربابان دانا صلحي كه ميخوان نصيبشون ميشه، و در حقيقت به خودشون هم ثابت كدوم از مردم آسيب نميبينن. ا هيچ

  »ميشه كه دانا هستن. نظرتون چيه؟

  »ايد. به نظرم، شما ديوانه«
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  »دراكاريس.«دني شانه باال انداخت و گفت: » جداً؟«

وگون شعله سرخ و سياه يان پاسخ دادند. رِيگال هيس كشيد و دودي بيرون داد، ويسريون پرخاش كرد، و در اژدها
اي كه توكارِ گرَزدان را مزين كرده بود لمس نمود، و ابريشم در يك لحظه آتش  چرخاني پرتاب كرد. شعله، پارچه

ها پخش شدند. با فرياد  هاي طاليي بر روي فرش رسان روي صندوق سكندري خورد، سكه گرفت. هنگامي كه پيغام
ها به روي او  سپيد تُنگي از آب را براي خاموش كردن شعله وبيد تا اينكه ريشك كرد و بر روي بازويش مي  نفرين مي

  »شما قسم خوردين من امان دارم!«يونكايي ناليد:   رسان پاشيد. پيغام

هاتون رو تحويل بدين...  ها اينقدر به خاطر يه توكارِ سوخته ناله ميكنن؟ اگه ظرف سه روز برده ي يونكايي آيا همه«
اش چين داد:  دني به بيني» گرمتري به شما ميده.  دش رو براتون ميخرم. در غير اين صورت، دروگون بوسهدونه جدي يه
  »شما خودتون رو خيس كردين. طالهاتون رو بردارين و بريد، و مطمئن بشين كه اربابان دانا پيغام منو شنيدن.«

ين گستاخي پشيمون ميشي. بهت قول ميدم، اين فاحشه، تو از ا«گرَزدان مو اراز انگشتش را به طرف دني گرفت: 
هاي كوچيك، تو رو مصون نگه نميدارن. اگه اونا به يه فرسخي يونكاي برسن، آسمون رو با تير پر ميكنيم.  مارمولك

  »فكر ميكني كشتنِ يه اژدها خيلي سخته؟

ها رو برام باز كنين يا  سوم، چه دروازهتره. سه روز، گرَزدان. بهشون بگو. در پايان روز  دار سخت از كشتنِ يه برده«
  »نكنين، من در يونكاي هستم.

داد؛  ي شبي ابري را مي ها اردوگاهش را ترك كردند، تاريكيِ مطلق فرا رسيده بود. سياهي وعده هنگامي كه يونكايي
يه شبِ تاريك نديشيد، بدونِ ماه، بدونِ ستاره، همراه با باد خنك مرطوبي از طرف غرب كه درحال وزيدن بود. دني ا

ي كوچك نارنجي، سراسر تپه و دشت را پوشانده بودند. او  ها سوخت همانند ستاره هايي كه در اطرافش مي آتشخوب. 
هايانش منتظر آنها  ها نشاند تا با اژد اي از كوسن دني خود را بر روي پشته» سوارانم رو احضار كن. سر جورا، خون«گفت: 

  »شب بايد زمان مناسبي باشه. يك ساعت بعد از نيمه«رسيدند، گفت:  بماند. زماني كه همگي

  »بله، كاليسي. زمان چي؟«راخارو گفت: 
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  »مون. برا شروع حمله«

  »شما به مزدورا گفتين...«سر جورا مورمونت اخم كرد: 

نهادم درحال ي پيش هاي طوفان درباره كه جوابشون رو فردا ميخوام. من هيچ قولي در مورد امشب ندادم. كالغ«
ها باور كردن سه روز وقت دارن. ما اونا رو زير  بحث كردنن. پسران دوم مست شرابي كه به مرو دادم هستن. و يونكايي

  »پوشش اين تاريكي ميكشيم.

  »بان ميذارن. اونا برامون ديده«

  »گه اصالٌ چيزي ببينن.و توي تاريكي، اونا صدها آتش اردوگاه كه در حال سوختن هستن رو ميبينن، ا«دني گفت: 

  »هايي اسب سوارن. رسم. اونا سواركار نيستن، فقط برده ها رو مي بان كاليسي، من حساب اون ديده«ژاگو گفت: 

هات بايد از چپ  فقط مراقب باش. فكر ميكنم بايد از سه جهت حمله كنيم. كرمِ خاكستري، آويژه«دني موافقت كرد: 
كُوهاي من در آرايشِ مثلثي سوارانم رو براي عبور از وسطشون هدايت ميكنن.  و راست به اونها حمله كنن، وقتي

قطعاً. من فقط يه دختر جوونم و از جنگ «لبخندي زد. » سربازايِ برده هرگز مقابلِ سوارانِ دوتراكي مقاومت نميكنن.
  »چيز زيادي نميدونم. سروران من، نظرتون چيه؟

  »فكر ميكنم شما خواهرِ ريگار تارگرين هستين.«فت: ناكي گ سر جورا با لبخند محو و اندوه

  »درسته، و همينطور يه ملكه.«سپيد گفت:  آرستان ريش

هايشان شدند، انديشيد،  كار كردن روي تمام جزئيات يك ساعت زمان برد. دني هنگامي كه فرماندهانش عازمِ يگان
اش را از دشمنان پنهان  سازي تاريكيِ شب آماده توانست دعا كند كه او فقط ميترين قسمت شروع شد.  حاال خطرناك

  سازد.
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ها يكي از  آويژه«نزديك نيمه شب، هنگامي كه سرجورا سراسيمه از بلواس نيرومند عبور كرد، ترس او را فراگرفت. 
  »مزدورا رو وقتي تالش ميكرد مخفيانه وارد اردوگاه بشه دستگير كردن.

  اگه اونا يكي رو دستگير كردن، چند نفر ديگه ممكنه در رفته باشن؟ اين موضوع دني را ترساند. » يه جاسوس؟«

  »اي باخودش آورده. يه احمقِ زرد رنگ با موهاي آبي. ادعا ميكنه هديه« 

  »همونه. پس حرفش رو ميشنوم.. «داريو ناهاريس

اند.  قدر تفاوت داشته حال دو مرد اين ي تبعيدي او را آورد، دني از خودش پرسيد كه آيا تابه هنگامي كه شواليه
بود؛ او اندامي الغر داشت، در حاليكه شواليه عضالني بود؛ دلربا با   تايروشي بور بود، در حاليكه سر جورا كامالً سبزه

اش به  مو در مقابل مورمنت پر مو. و شواليه كه ديگري درحال كچل شدن بود. پوستي بي گيسواني افشان، در حالي
شد طاووس شبيه زنِ شلخته بشود، هرچند براي اين مالقات  درحالي كه ديگري باعث ميسادگي لباس پوشيده بود 

رداي مشكي سنگيني روي زيورآالت درخشان زردش پوشيده بود. او كيسه كرباسيِ سنگيني به همراه داشت كه بروي 
زماني كه » ازآنِ شماست.هاي طوفان  كاليسي، هدايا و خبراي خوشي آوردم. كالغ«اش انداخته بود. فرياد زد:  شانه

  »و همينطور داريو ناهاريس!«لبخند زد دنداني طاليي در دهانش درخشيد. 

ي نااميدانه براي  دني ترديد داشت. اگر تايروشي براي جاسوسي آمده بود، اين ادعا شايد چيزي بيشتر از يك نقشه
  »پِرندال نا گزن و سالور در مورد اين چي ميگن؟«نجات جانش نبود. 

هايش فرو افتادند.  داريو كيسه را وارونه كرد و سرهاي سالورِ كچل و پِرندال نا گزن بر روي فرش» خيلي كم.«
  »ي اژدها. ي من به ملكه هديه«

اي از آتش رها كرد كه تمام صورت مرد مرده را  ويسريون خونِ درحال ترشح از گردنِ پِرندال را استشمام كرد، و توده
هاي عاري از خونش را سياه و تاول زده كرد. دروگون و ريگال از بوي گوشت كباب شده تحريك  در بر گرفت، و گونه

  شدند. 
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  »تو اينكارو كردي؟«دني با دل آشوبي پرسيد: 

اگر اژدهايانش داريو ناهاريس را نگران كرده بودند، او به خوبي آن را پنهان ساخته بود. رفتارش » اي. نه كس ديگه«
  درحال بازي با يك موش باشند.  بچه گربه  ي سهطوري بود كه گوي

  »چرا؟«

اش وجود  و بينيِ خميده  رحم هايش بزرگ و قوي بود و چيزي در آن چشمان آبيِ بي دست» چون شما خيلي زيباييد.«
پِرندال خيلي حرف ميزد، اما حرف حساب «كرد.  خوييِ بعضي پرندگان شكاري باشكوه را تجلي مي داشت كه درنده

هايش نقش بسته،  بود؛ شوره زيادي روي چكمه مستأمل و كهنه اما به شدت مت،يق ناگر گرچه لباسش »كم. خيلي
ريش شده بود.  هاي ردايش ريش توانست ببيند كه لبه ها با عرق خراب شده بودند، و مي هايش پريده و اطلسي لعاب ناخن

ايستاده بود درحالي كه دستانش به حالت » طال بود.و سالور دماغش رو طوري باال ميكشيد كه انگار آب دماغش از «
دار روي ران چپش، يك خنجر  هايش قرار داشت؛ يك اَرخِ دوتراكيِ قوس ي تيغ ضربدري و كف دستانش بروي قبه

  هايشان يك جفت زنِ طاليي، برهنه و لوند بود.  ميري روي ران راستش. قبضه

  »ي زيبا مهارت داري؟ها در استفاده از اون تيغه«دني از او پرسيد: 

اگه آدماي مرده ميتونستن حرف بزنن، پرندال و سالور بهتون ميگفتن. من هيچ روزي رو به عنوان زندگي حساب «
نميكنم، مگه اينكه عاشق يه زن شده باشم، يه دشمن رو كشته باشم، و يه غذاي خوب خورده باشم.... و روزايي كه من 

ها و  ريزي چيز زيبايي ميسازم، و بسياري از تَردست آسمون بيشمار هستن. من از خونهاي  كردم، به اندازه ستاره زندگي
دلربايي منو داشته باشن. اسم تك  چهارم كي و سرعت نيمي از شايد كه كننيم هيگر انيخدا درگاه به رقاصان آتش

ها بزرگ ميشن،  شما به اندازه قلعهتك مرداني رو كه كشتم به شما ميگم، اما قبل از اينكه بتونم تمومش كنم، اژدهايان 
  »ديوارهاي يونكاي به خاك زرد تبديل ميشن، و زمستان مياد و ميره و دوباره مياد.

شمشيرت رو بيرون بكش و به اون سوگند «ديد را دوست داشت.  كه در داريو ناهاريس مي  دني خنديد. او خودستايي
  »بخور كه به من خدمت ميكني.
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آميز بود، يك  به اندازه مابقيِ وجودش طعنه  اَرخِ داريو از نيامش بيرون بود. اظهار اطاعتشدر چشم برهم زدني، 
شمشيرم متعلق به شماست، زندگيم متعلق به شماست، «فروجهيدن عالي كه صورتش را به انگشتان پاي دني رساند. 

ه زيبا، من به فرمان شما زندگي عشقم متعلق به شماست. خونم، بدنم، آوازهام، همگيشون در اختيار شماست. ملك
  »ميكنم و ميميرم.

  »پس زنده بمون، و امشب براي من بجنگ.«دني گفت: 

من، اين عاقالنه نيست. اين يكي رو اينجا تحت حفاظت   ملكه«ي سرد و سختي انداخت:  سر جورا به داريو نگاه خيره
  »نگه دارين تا وقتي كه نبرد تموم بشه و پيروز بشيم.

هاي طوفان رو به ما بده، غافلگيري  اگه اون بتونه كالغ«اي بررسي كرد، سپس سرش را تكان داد:  دني لحظه
  »قطعيه.

  »و اگه به شما خيانت كنه، غافلگيري از دست ميره.«

اون اين كارو «دني دوباره به مزدور نگاهي انداخت. چنان لبخندي زد كه دني سرخ شد و سرش را برگرداند. 
  »نميكنه.

  »ميتونين اينو بگيد؟چطور «

  . كرد اشاره خوردند، كندند و مي يم را آن از آبداري يها گاز انشياژدها كه يا شده اهيس يهاگوشت توده دني به

هاي طوفانت برا يورش از پشت  رو مدرك صداقتش ميدونم. داريو ناهاريس، وقتي حمله من آغاز شد، كالغ من اين«
  »وني به سالمت برگردي؟ها آماده هستن؟ ميت سر به يونكايي

تايروشي به روي پا ايستاد، تعظيم كرد و » باني ميكردم، و هيچي نديدم. اگه اونا متوقفم كنن،ميگم داشتم ديده«
  بيرون رفت.



 

  781 

 

 دينريس شمشيرهايورش    فصل چهل و دوم 

  » -علياحضرت، اين يه اشتباه بود. ما هيچي در مورد اين مرد نميدونيم«پرده گفت:  سر جورا مورمنت باقي ماند. بي

  »ن يه جنگجوي بزرگه.پميدونيم كه او«

  »گوي بزرگه. منظورتون يه ياوه«

  .و اون چشماي آبي داره »هاي طوفان رو برامون آورد. اون كالغ«

  »پانصد مزدور با وفاداريِ متزلزل.«

و به من دو دفعه ديگه خيانت » هايي مثل اين متزلزل هستن. ي وفاداريا تو موقعيت همه«دني به او يادآوري كرد: 
  براي طال و ديگري براي عشق.يكي ، ميشه

شون قابل  دينريس، من سه برابر تو سن دارم. من ديدم كه مردا چقدر دروغگو هستن. تعداد كمي«سر جورا گفت: 
  »هاش هم رنگاي دروغين داره. اعتمادن، و داريو ناهاريس يكي از اونا نيست. حتي ريش

كاري داري، اين چيزيِ كه داري به من ميگي؟ تو تنها درحالي كه تو يه ريش درست«اين حرف دني را عصباني كرد: 
  »مردي هستي كه من بايد هميشه بهش اعتماد كنم؟

  »من اينو نگفتم.«بدن او سخت شد: 

زنه، آرستان يه آدمكشه..... تو خيال  گره، بِلواس يه الف تو هر روز اينو ميگي. پايت پري يه دروغگوا، زارو يه حيله«
  »ها رو درك كنم؟ ام، كه نميتونم كلمات پشت حرف ر باكرهميكني من هنوز يه دخت

  » -علياحضرت«

تو براي من از هر كسي كه ميشناسم دوست بهتري بودي، يه برادر بهتر از چيزي كه ويسريس «دني به او تاخت: 
عزيزم. من بهت ترين مشاورم، دست راست  ارتشم، باارزش  من هستي، فرمانده  هميشه بود. تو اولين محافظ گاردملكه

اما جورا مورمنت، من ميلي به تو ندارم، و از تالشت براي دور كردنِ  -افتخار ميكنم و احترام ميذارم و قَدرِت رو ميدونم
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مرداي دنيا از خودم خسته شدم، اونوقت من بايد فقط و فقط به تو متكي باشم. اين شدني نيست. و اين باعث    همه
  »م.نميشه كه من بيشتر عاشقت بش

اما وقتي حرفش تمام شد دوباره صورتش  ،وقتي دني حرفش را آغاز كرد صورت مورمونت از شدت غضب سرخ بود
 »ملكه من اينطور دستور ميدن. راگ«حركت همچون سنگ ايستاد. با لحني سرد و رسمي گفت:  رنگ پريده بود. بي

، هات برس ات دستور ميده. حاال برو و به آويژه لكههمينطوره. م«براي هردوي آنها به قدر كافي بر افروخته بود.  دني
  »پيش داري كه بايد توش پيروز بشي. . تو يه جنگ درسر

ها و در كنار اژدهايانش انداخت. قصد نداشت تا اين حد با سر جورا تندي كند، اما  الشب يروبوقتي رفت، دني خود را 
 هاي بي پايان او در نهايت اژدهايش را بيدار كرد. شك

هاي او در مورد داريو  دني خود را در حالي يافت كه به صحت حرف .مافوقشماون منو ميبخشه. من  ،با خود گفت
اي  كه هرگز صاحب فرزند زنده بود. ميري مازدور به او قول داده به شدت احساس تنهايي كرد ناگهانانديشد.  مي

شما بايد « :ش گفتناياين تصور او را غمگين كرد. به اژدها نسل خاندان تارگرين با من از بين ميره.نخواهد شد. 
شما زندگي  بعد مرگمها بيشتر عمر ميكنن. پس  از انسان يانمن. آرستان ميگه اژدها سرسخت. سه بچه باشيد مها بچه

  »رو ادامه ميديد.

اما هرگاه اين كار را  ،بودندهايش بسيار تيز  بگيرد. دندان او ش را تاب داد تا گاز كوچكي از دستندروگون گرد
غريد و دمش چون تازيانه اژدها داد تا اينكه  ش. دني خنديد و به جلو و عقب تكانخراشيد نميپوست او را  هرگزكرد،  مي

بزرگ و وقتي  رشد ميكنن. تر سريعبلندتر از قبل شده، و فردا از اينم بلندتره. حاال دارن  دني متوجه شد، در هوا جهيد.
همانطور كه در  ،را در جنگ رهبري كند شتوانست نيروهاي سوار بر يك اژدها مي هام رو خواهم داشت. بال، من شدن

 تر از آن بودند كه وزن او را تاب بياورند.  بسيار كوچك هنوزاما  ،آستاپور رهبري كرد

در چادر بزرگ خود فرما شد. دني به همراه نديمگانش  شب از نيمه گذشت، آرامشي بر اردوگاهش حكم هنگامي كه
ماندن در  ترين قسمتشه. انتظار سختيد و بلواس نيرومند نگهباني را بر عهده داشتند. پس ماند، در حالي كه آرستان ريش
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 دنيشد دوباره  رفت، تا حدي باعث مي ن او پيش ميو، در حالي كه جنگش بدچادر بدون انجام دادن هيچ كاري
 احساس كودك بودن كند. 

هايش را ماليد، دني باز هم براي خوابيدن  وي شانهكرفتند. حتي وقتي كه ژي پشتي پيش مي هاي الك دمها با ق ساعت
سرش را تكان او بخواند. اما  جو قرار بود. ميساندي پيشنهاد كرد كه برايش يك الاليي از مردمان صلح بيش از حد بي

 »كن. احضارآرستان رو «داد و گفت: 

هنوز او را به ياد  شكه بوي كپك پيچيده شده بود. همان 1يان پوست خام هاركارشوقتي پيرمرد آمد، دني در م
خوابم نميبره. اگه ميشه از برادرم ريگار بيشتر  دارن ميميرن موقتي مردا به خاطر ،سپيد ريش«انداخت. گفت:  مي ودروگ
  »جنگجو بشه. بايد يهاينكه چطور تصميم گرفت  خوشم اومد،تعريف كردي برام كشتي  يداستاني كه رواز بگو. 

 »علياحضرت لطف دارن.«

  »زيادي رو برده بود. اتويسريس ميگفت برادرم مسابق«

 »من در جايگاهي نيستم كه حرفاي ايشون رو رد كنم...«آرستان با احترام سر سپيدش را خم كرد. 

 »دستور ميدم. .اما؟ برام بگو«گفت:  با حراراتدني 

مثل رابرت يا  وقت هيچ نشدن. اويي تو مهارت شاهزاده ريگار نبود، اما ايشون به ندرت وارد ميدون مسابقه مترديد«
اي كه دنيا رو دوشش گذاشته  داد. وظيفهيين فقط كاري بود كه بايد انجام ماشمشيرها نبود.  سرودجيمي لنيستر عاشق 

اما ازش  .. اين طبيعتشون بودرو عالي انجام ميدادن رهاشونهمه كا نچو ،بود. ايشون اين وظيفه رو عالي انجام دادن
  »اش دوست داشت. لذتي نميبردن. مردم ميگفتن كه اون چنگش رو خيلي بيشتر از نيزه

 .»پيروز شده هقچنتا مسابتو  اون حتماً«دني با نااميدي گفت: 

                                           

1  - hrakkar  
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ليستر، لرد استفون براتيون، جيسون م و عليحضرت تو مسابقه استورمز اند درخشان ظاهر شدنابودن،  تر ناوقتي جو«
بوده رو شكست  پادشاه جنگلياي غبدنام، سردسته يا 1كه مشخص شد سيمون توين يدورن و شواليه مرموز افعي سرخِ

  »دادن. اون روز در مبارزه با سر آرتور داين دوازده نيزه شكستن.

 »شد؟ قهرمانپس اون «

  »رسيد كه شاهزاده ريگار رو در رقابت نهايي از اسب زمين زدن. شاهدگارنه، اين افتخار به يكي ديگه از اعضاي «

 »اما كدوم مسابقه بوده كه برادرم توش پيروز شده؟«خواست در مورد سرنگوني ريگار از اسب چيزي بشنود.  دني نمي

  »ايشون بزرگترين مسابقه رو بردن.، حضرتعليا«يرمرد مكثي كرد. پ

 »كدوم مسابقه؟«دني پرسيد: 

و كنار چشم خدايان برپا كرد. مسابقه بزرگي بود. در كنار  هال هرندر  ،نت تو سال بهار دروغيناي كه لرد وِ مسابقه«
، تيراندازي و پرتاب تبر طور ، همينها رقابت با نيزه، يك نبرد تن به تن به سبك مبارزات قديم بين هفت گروه از شواليه

. لرد ونت برگذار شدو خوشگذراني هم  ميهمانيها و كلي   نمايش هنرپيشهها،  دواني، رقابت خواننده مسابقه اسب
رو به  كننده شركتهاي فراووني كه تعيين كرده بود، صدها  همونقدر كه ثروتمند بود، سخاوتمند هم بود. كيسه پول

قلعه سرخ رو ترك ها بود  در حالي كه ايشون مدت ن،اومد هال هرناونجا كشونده بود. حتي اعليحضرت پدرتون هم به 
شاهزاده  ، ورين پهلوانان هفت پادشاهي تو اون مسابقه اسب تاختنتدننكرده بودن. بزرگترين لردها و قدرتم

  ».ناستون همه اونا رو شكست داد دراگون

همسرش،  !ك رو به عنوان ملكه عشق و زيبايي اعالم كردرليانا استا اي بود كه اما اين همون مسابقه«دني گفت: 
و بعدش اونو از نامزدش دزديد. چطور تونست اين  دختر استارك رو تاجگذاري كرد،ليا اونجا بود، اما برادرم اده اشاهز

 »بدرفتاري كرده بود؟ هاشكارو بكنه؟ يعني اون زن دورني تا اين حد با

                                           

1  - Simon Toyne  
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نويي مهربون و ليا باگذشته باشه. شاهدخت ا تونقلب برادر توكه بگم ممكنه چي  ، من در حدي نيستمعلياحضرت«
 »داشتن. اي شكننده سالمت جسمانيباوقار بودن. گرچه هميشه 

 »كه خيلي دير به دنيا اومدم. هتقصير من يك بار گفتويسريس «هايش پيچيد.  تر دور شانه دني پوست شير را محكم
او بوده كه يك دختر متولد تا حدي كه به ويسريس گفته بود، اين تقصير  ،كرده بود انكارآورد كه آن را به شدت  به ياد 

موقع دنيا اومده بودم، ريگار  اون ميگفت اگه من به«نشده است. او هم وحشيانه دني را بابت اين توهين كتك زده بود. 
وقت ديگه همه چيز فرق ميكرد. اگه ريگار از بودن با همسرش خوشحال  ليا با من ازدواج كنه و اونميتونست به جاي ا
  »ه دختر استارك نداشت.بود، ديگه نيازي ب

 »وجود داشته. بودن كه در ريگار تمايلي براي شاد شك دارمعلياحضرت. اما  شايد« :اي مكث كرد ظهحسپيد ل ريش

 »بياد. خلقتو كاري ميكني كه اون به نظر خيلي بد«

 . مكث كردپيرمرد دوباره  »، اما... حزن و اندوه شديدي تو وجود شاهزاده ريگار بود. حسي از...نه، اصالً خلقبد«

 »بگو، حسي از...؟« :دني اصرار كرد

 »بود. همراه ايشونو اون سايه تمام عمر ، ...از يه سرنوشت شوم. ملكه من، ايشون در زمان غم و اندوه متولد شدن«

اون « .كرد شايد آن قصه بيش از حد او را غمگين مي ، وويسريس تنها يك بار در مورد تولد ريگار حرف زده بود
 »اينطور نيست؟ ،ي سامرهال بود كه روحش رو تسخير كرده بود سايه

ش چنگ فقطو  ،اونجا ميرفتن گاهيداشت. ايشون  شدوست ييجا راز ه تربيش اما بازم اين سامرهال بود كه .بله«
شده، زير  انتاالر وير يهمراهي نميكردن. دوست داشتن كه تو ايشون روهاي گاردشاه هم  همسفرش بود. حتي شواليه

قتي كه با اون چنگ بزرگ و تارهاي ووقت كه برميگشتن، آواز جديدي با خودشون داشتن.  هرو  ماه و ستارگان بخوابن
نميكرديد كه دارن از جز اين حس و مرگ پادشاهان ميخونن، شما   و اشك سرنگونيو ميشنيديد از  واختنايش مين نقره

 »خودشون و كساني كه دوست دارن ميخونن.
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 »؟غاصب چي؟ اونم آوازهاي غمگين ميخوند«

تر، بهتر. اون وقتي  هرچي سخيف ،رابرت؟ رابرت آوازهايي رو دوست داشت كه اونو بخندونن«آرستان آرام خنديد. 

يا  شراب پنجاه و چهار بشكه،  اي از آبجو خمرهو اون موقع هم چيزهايي مثل  ،آواز ميخوند كه مست بود

 »ميخوند. رابرت بيشتر... خرس و دوشيزه زيبا

 همزمان اژدهايانش سرهاي خود را باال آوردند و غريدند. 

شنيد كه بلواس نيرومند چيزي خيمه بيرون از  !»اسبا« .روي پا جست ،دني در حالي كه به پوست شير چنگ زده بود
 »ي...سكچه بين ايري، برو ب«ديگر و صداي اسبان زيادي را شنيد.  فريادهايو سپس ، زند را فرياد مي

هاي خون بود، گرچه هيچ كدام در  پرده خيمه كنار رفت و سر جورا مورمونت وارد شد. خاك گرفته و پوشيده از لكه
رو علياحضرت، خبر پيروزي «مقابل دني فرود آمد و گفت:  رد. شواليه تبعيدي روي يك زانو ددنهنگام جنگ عجيب نبو

ها شكست خوردن و پسران دوم درست همونطور كه شما گفته بوديد  برده، نهاي طوفان تغيير موضع داد كالغ .آوردم
هاشون رو انداختن و  ها نيزه اونقدر مست بودن كه نتونن بجنگن. دويست نفر مردن كه بيشترشون يونكايي بودن. برده

 »تسليم شدن. ما چندين هزار اسير داريم.هم شمشيرزناي مزدور فرار كردن،  

 »تلفات ما؟«

 »ر.چند نف نهايتاً«

گرازدان دستگير شده؟ يا حرومزاده  .ايستخرس شجاع من بِ«به خود اجازه لبخند زدن داد.  ن زمان بود كهايتنها در 
 »تايتان؟

رو به محض اينكه فهميد م. گرازدان به يونكاي رفت تا شرايط شما رو بهشون بگه«سر جورا روي پا بلند شد. 
گيرش بندازن. مدت زيادي نميتونه از دستمون فرار  تاادن فرار كرد. چند نفرو فرستادم كالغ ها تغيير موضع د طوفان

 »كنه.
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كنه بگذريد. اگه  به من اعالم وفاداريهر كس كه خواست خون خيلي خوبه. چه مزدور و چه برده، از «دني گفت: 
 »به ما ملحق شدن، بزار كه گروهشون پابرجا بمونه. پسران دوم تعداد كافي از 

 ؛مانده تا يونكاي را پيمودند. شهر در عوض آجرهاي سرخ، از آجرهاي زرد ساخته شده بود روز بعد آنها سه فرسخ باقي
دار و يك هارپي  پله اهرامبا همان ديوارهاي در حال فروريختن و ، غير از آن، اين شهر از هر جهت مشابه آستاپور بود

بود. سر جورا و كرم خاكستري  انانداز و فالخن اندار ها مملو از زوبين جاش. روي ديوارها و بر در دروازه عظيم بر سر
 ايري و ژيكوي چادر بزرگش را برپا كردند و دني در آنجا به انتظار نشست. ،نيروهايش را آرايش دادند

اي شد  بر نقره ها شروع به خارج شدن كردند. دني سوار ها به آرامي باز شدند و رديفي از برده در صبح روز سوم، دروازه
زاد،  را مديون دينريس طوفاند گفت كه آزادي خو تا به استقبال آنها برود. در عين عبور ميساندي كوچك به آنها مي

 ناسوخته، ملكه هفت پادشاهي وستروس و مادر اژدهايان هستند.

 ، يه دختربچه، وداشتهاي خود  روي شانهب كودكياو  »1!ميسا« :مردي با پوستي آفتاب سوخته به سمتش فرياد زد
 !»ميسا !ميسا« :دختر نيز با صداي ريز خود همين كلمه را جيغ زد

 »چيه؟ شونمعني فرياد«دني به ميساندي نگاه كرد. 

 »."مادر". معنيش ميشه و قديمي خالصزبون  ه،اين زبون گيسكاري«

دستش هنگام باال نده نميشم. وقت صاحب يه فرزند ز من هيچ ،دني نوري در سينه خود احساس كرد. به ياد آورد
و دوباره فرياد كشيد و ديگران به  اي زد چراكه مرد لبخند گشاده ،بود همينطور  حتماً .زده بود لرزيد. شايد لبخند مي آمدن
 :زدند كردند و در مقابلش زانو مي ست دراز ميدزدند،  همه به سمت او لبخند مي !»ميسا«زدند:  ميصدا پيوستند.  فرياد

                                           

1  - Mhysa  
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ها همه يك  اما در تمام زبان ،كردند خطاب مي »4تاتو«و  »3كواتي« »2يالالا«يا  »1ميال«. بعضي او را !»ميسا !ميسا«

 اونا دارن منو مادر صدا ميزنن.معني را داشتند، مادر. 

ت، چنان بلند شد كه ماديانش را ترساند، حيوان پس رف صداشد.  مي يافت و بلندتر كرد، گسترش مي آن آواز رشد مي
د. صدا آنچنان اوج گرفت كه گويي ديوارهاي زرد دا تكانوار  ش را شالقخاكستري-اي نقره سرش را تكان داد و دم
به فريادهاي  ،آوردند و به محض رسيدن ها هجوم مي ند. هر لحظه بردگان بيشتري از دروازهبود  يونكاي به لرزه درآمده

خواستند  مي ،خوردند سكندري مي ،دادند ل ميه ،به سمت او بودندحاال ديگر در حال دويدن  شدند. ديگران ملحق مي
وجه  اش به هيچ سواران درمانده خون كه دستش را لمس كنند، يال اسبش را نوازش كنند و پاهايش را ببوسند.

 كرد.  غريد و ناله مي توانستند آنها را دور كنند و حتي بلواس نيرومند نيز از ترس مي نمي

به من صدمه «به ياد رويايي افتاد كه در خانه ناميرايان ديده بود. به او گفت:  خواست كه برود، اماسر جورا از او 
هاي درون موهايش نغمه  زنگ ،خنديد و به اسبش مهميز زد و به سمت آنها راند »هستن.م ها اونا بچه ،نميزنن، جورا

پشت سرش در طره موهايش  ،آخر به تاخت تازاند خواندند. ابتدا يورتمه و سپس چهارنعل راند و در خوش پيروزي مي
 »مادر«زدند:  فرياد مي ،. از ميان صدها، هزار، ده هزار گلواو را در بر گرفتندمعيت بردگان آزاد شده جداشت.  مي موج بر
  !»مادر ،مادر ،مادر« كشيدند. انگشتانشان را به روي پاهايش مي در هنگام عبور .»مادر« :خواندند آنها مي

  

                                           

1  - Maela  
2  - Aelalla  
3  - Qathei  
4  - Tato  
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    43فصل 

  آريا

  لرد مندرليمترجم: 

 ، م.م.استارك Ali.Aويرايش و تنظيم: 

  

  

درنگ  نمود را در دوردست ديد، بي اي بلند كه در نور خوشيد بعدازظهر طاليي مي كه آريا دورنماي تپه هنگامي
  بازگشته بودند. 1هرت  آنها تمام راه را تا هايشناخت. 

توانست تهديدشان كند مشغول برپا كردن اردوي خود  هنگام غروب به باالي تپه رسيدند و در محلي كه خطري نمي 
 هاي درخت رودبند قدم زدند و روي يكي از آنها ايستادند تا ي كُنده شدند. آريا با ند، مالزم لرد بِريك در اطراف حلقه

غريد  توانست طوفان و رگباري را كه در شمال مي هاي نور در مغرب را تماشا كنند. از اينجا مي محوشدن آخرين اشعه

                                           

1  - High Heart – به معناي قلب مرتفع يا چيزي شبيه به اين  
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وزيد كه به نظرش رسيد  هرت از باران در امان بود. اما از باد گريزي نداشت. تندباد چنان با شدت مي ببيند. هرچند هاي 
  وقتي برگشت كسي آنجا نبود. كشيد. اما كسي پشت سرش بود و ردايش را مي

 هرت شبح داره.  اشباح. هايبه خاطر آورد،  

ها شد كه  آتش بزرگي باالي تپه برپاكردند و توروس اهل مير در كنارش چهارزانو نشست و چنان محو تماشاي شعله
  گويي در تمام جهان چيز ديگري وجود نداشت. 

  »داره چيكار ميكنه؟«آريا از ند پرسيد: 

  »ها ميبينه. گذشته، آينده، چيزايي كه جاهاي دور اتفاق ميوفته. گاهي وقتا چيزايي توي شعله«او گفت:  مالزم به

تواند ببيند. اما اين كار فقط  بيند، او هم مي را راهب سرخ مي چه آريا با چشماني تنگ به آتش چشم دوخت تا ببيند آن
  كرد. هم راهب سرخ را تماشا مي جندريگرداند. سبب شد چشمانش پر از اشك شوند و اندكي بعد رويش را بر

 »واقعاً ميتوني آينده رو اون تو ببيني؟«مقدمه پرسيد:  بي 

اينجا نه. االن نه. اما بعضي روزا چرا، ارباب روشنايي به من بينش «توروس از آتش روي برگرداند و با افسوس گفت: 
 »داده.

تو يه آدم هميشه مست شيادي. از بدترين راهبايي كه تاحاال  استادم ميگفت كه«رسيد:  مشكوك به نظر مي جندري
  .» وجود داشته

اين نامهربونيه. درسته، اما نامهربونيه. حاال اين استادت كي بوده؟ پسر، من تورو «توروس زير لب خنديد و گفت: 
 »ميشناسم؟

 ». شمشيراتو از اون ميخريدي.ساز توي خيابون فوالد شاگردي ميكردم من قبالً پيش تابهو مات، استاد اسلحه«
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خودشه. همون كه دو برابر قيمت شمشيرو ازم ميگرفت و بعدش هم غر ميزد كه چرا اونا رو آتيش «توروس خنديد: 
ميزنم. استادت راست گفته، من راهب خيلي زاهدي نبودم. من هشتمين و آخرين بچه بودم، براي همين پدرم منو به 

ها رو ميخوندم و وِردها رو هم به زبون مياوردم، اما  نبود كه خودم انتخاب كنم. من دعا معبد سرخ داد. وگرنه اين راهي
ها هم بودم و هرازگاهي دخترايي تو رختخوابم پيدا ميكردن. چه دختراي  زدن به آشپزخونه در كنارش، سردسته شبيخون

  »وقت نميدونستم چطور از اونجا سردر مياوردن. شيطوني! من هيچ

ها خيره ميشدم، خب، گاهي يه چيزايي ميديدم. با اين  يادگرفتن زبان استعداد داشتم. و زماني كه توي شعلهالبته تو «
فرستادن تا نور پروردگار رو به وستروسِ  قدمگاه پادشاهم بود. پس در نهايت منو به  ا حال، دردسرم بيشتر از فايده

نظر ميومد ممكنه تغيير مذهب بده. ولي حيف كه  بود كه به خدا بتابونم. شاه اريس اونقدر عاشق آتيش ي هفت شيفته
 »هاي من بلد بودن. هايي بهتر از حقه حقه 1آتشكارهاش

ور مبارزه كردم، اسب كون  با شمشيري شعله 2آورد رزمباري كه توي يه  اما شاه رابرت منو دوست داشت. اولين«

راهب با » شدت ميخنديدن كه گفتم االنه كه ايشون بتركن. چنان با لنيستر رم كرد و اونو انداخت و اعليحضرت اون
هرحال در اين مورد هم استادت درست  البته اين روش درست رفتار با شمشير نبود. به«يادآوري اين خاطره لبخندي زد. 

 »گفته.

كرد. بود و چيزي در صدايش بود كه فوراً توروس را ساكت  لرد بريك پشت سرشان ايستاده » آتيش ميبلعه.«
 »ميبلعه، و وقتي كه اين كارو كرد، هيچي باقي نميمونه. هيچي.«

  »بريك. دوست خوبم. داري از چي حرف ميزني؟«راهب بازوي لرد صاعقه را لمس كرد 

 به ناگاه رويش را برگرداند.  » زياده. بار خيلي بار، توروس؟ شش باشم. شش  چيزي نيست كه قبالً نگفته«

                                           

1  - pyromancers  
2  - mêlée – شود. ها در يك گود كه معموالً در مسابقات و در كنار رقابت مبارزه با نيزه انجام مي نبرد تن به تن شواليه  
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كردند.  ها در غرب اين حس را تقويت مي  كشيد و چند گرگ واقعي هم دوردست زوزه مي آن شب باد شبيه به گرگي
و ديگران غرق در خواب بودند، آريا متوجه  جندريكه ند،  دادند. زماني ناچ، آنگوي و مريت اهل مونتون نگهباني مي

رقصيدند و از  دش در باد مياش تكيه داشت. موهاي كم پشت سفي اي شد كه به عصاي پرگره پريده جسم كوچك رنگ
شد  بيشتر باشد. نور آتش باعث مي 1پا توانست از سه كرد. قامت زن نمي صدا حركت مي ها آهسته و بي پشت اسب

  آريا دزدانه جلوتر رفت و زانو زد تا تماشا كند.بود.  2اونم يه شبحچشمانش به سرخي چشمان گرگ جان بدرخشند. 

  ي چشماني شبيه زغال دعوت كنار آتش نشست. از گوشه بودند كه زن كوتوله بيتوروس و لم همراه لرد بريك 

  .»لرد جنازهباز اومدن كه منو سرفراز كنن، و اعليحضرت  ليموو  پاره آتيش«كرد.  برافروخته نگاهشان مي

  »كار نبري. يه اسمِ بد شگونه. درخواست كرده بودم كه اونو به«

است. به من شراب بديد،  آره گفتين. اما سرورم، بوي بد مرگ وجود شما تازه«د. بو يك دندان بيشتر برايش نمانده 
  » گيرن. اين باال هم كه هميشه باد مياد. هام درد مي وگرنه ميرم. استخوانام پيرَن. باد كه مياد مفصل

ديگه هم اگه خبري  اي بابت روياهاتون. يكي بانوي من، يه گوزن نقره«لرد بريك با لحني محترمانه و موقر گفت:  
  »برامون داشته باشين.

اي رو نه ميتونم بخورم، نه سوارش بشم. يه مشك شراب بابت روياهام، و يه ماچ هم از اون كودن  يه گوزن نقره«
يه ماچ آبدار، يه كم زبون، آره. خيلي وقت «زن كوتوله با صدايي مثل قدقد مرغ خنديد: » گنده با رداي زرد، براي خبرام.

  »ي استخون. من خيلي پيرم. ي ليمو ميده، و دهن من مزه خيلي وقت. دهن اون حتماً مزه ميشه،

آره. براي شراب و ماچ كردن زيادي پيري. عجوزه، تنها چيزي كه از من گيرت مياد پهناي «لم غرولندكنان گفت: 
  »شمشيرمه.

                                           

  نزديك به يك متر -  1
2  - ghost – اشاره به نام گرگ جان  
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نقدر پير باشي. خب، پس يه ترانه موهام مشت مشت كنده ميشن و هزارساله هيچ كس منو نبوسيده. سخته كه اي«
  »ميخوام. يه ترانه از تام هفتايي براي خبرام.

نوشيد و شراب  مشك شراب خود را به دستش داد. زن كوتوله با ولع » ي تام رو ميشنوي. ترانه«لرد بريك قول داد: 
شراب ترش «اك كرد و گفت: اش پ شد. مشك را كه پايين آورد، دهانش را با پشت دست چروكيده اش سرازير  از چانه

  »ي كافي براتون ناخوشايند هست؟ اندازه ، چي از اين بهتر جور در مياد؟ شاه مرده، به1بابت خبراي ترش

  قلب آريا در گلويش گير كرد.

  »كدوم شاه كوفتي مرده، پيرزن؟«لم پرسيد: 

مركباي آهني به جون  مرد، و حاال ماهياوني كه خيسه. شاه كراكن، سروران من. من تو رويا اونو مرده ديدم، و اون «
كه سگ  قرار نشسته تا اين ن. اُه، لرد هاستر تالي هم مرده، ولي اينو ميدونستيد، نه؟ تو تاالر شاهان بز تنها و بي هم افتاد

  برد فشار داد و جرعه طوالنيِ ديگري از شراب نوشيد.  پيرزن مشك را كه به سمت لبانش مي» بزرگ سراغش بياد.

آريا مطمئن نبود. هر دو از نشان يكساني استفاده  گ بزرگ. منظورش تازي بود؟ يا شايد برادرش، كوه سواره؟س
كرد متعلق به سر گرگور كلگين  كه براي مرگشان دعا مي كردند؛ سه سگ سياه بر روي زمينه زرد. نيمي از افرادي مي

  شايد لرد بريك همشون رو دار بزنه. گرگور.بودند؛ پاليور، دانسن، رف عزيزدردونه، تيكلر و خود سر 

خواب گرگي رو ديدم كه زير بارون زوزه ميكشيد، اما كسي اندوهش رو درك نميكرد. تو «زن كوتوله همچنين گفت: 
ها. اما  ها و جيغ ها و شيپورها و فلوت رويام چنان سر و صدايي رو شنيدم كه خيال كردم سرم داره ميتركه. طبل

اي تو يه جشن رو ديدم كه مارهاي بنفشي تو موهاش  ، صداي زنگاي كوچيك بود. خواب دوشيزهترين صدا غمناك
چكيد. و بعدتر هم دوباره خواب همون دوشيزه رو ديدم كه يه غول وحشي رو توي  داشت كه زهر از نيششون مي

                                           

1  - sour – هم به معني ترش و هم به معني زننده و ناخوشايند  
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بچه، نميتوني از «ه آريا زد. سرش را به سرعت برگرداند و از درون تاريكي مستقيماً لبخندي ب» اي يخي ميكشت. قلعه
  »من قايم بشي. حاال، بيا جلوتر.

بلند شد و به  بره. تر از شمشير مي ترس عميقانگشتاني سرد از گردن آريا پايين خزيدند. به خودش يادآوري كرد، 
  فرار بود، با احتياط به آتش نزديك شد.   هاي پا، در حالي كه آماده روي پاشنه  چابكي

ي  گرگ. بچه  ميبينمت. من ميبينمت بچه«چشمان سرخِ كم فروغي او را ورانداز كرد. زمزمه كرد:  زن كوتوله با
رحم،  بي«لرزيد.  كردن. بدن نحيفش مي شروع كرد به هق هق گريه» . فكركردم اين لرده كه بوي مرگ ميده...1خون

دل از اينجا  ز طرف تو چيزي نميخوام. سياهرحمي كه به تپه من اومدي. من دلم پر از ماتم سامرهاله، ديگه ا خيلي بي
  »برو. برو!

متحير بود كه آن زن ديوانه نيست؟ تورس به  چنان ترسي در صداي پيرزن بود كه آريا يك قدم به عقب برداشت، و
  »بچه رو نترسون. اون خطري نداره.«او معترض شد: 

  »ش.همچين مطمئنم نبا«اش رفت:  انگشت رداليمويي به سمت دماغ شكسته

اون فردا با ما اينجا رو ترك ميكنه. داريم ميبريمش به ريورران، پيش «لرد بريك به زن كوچك اطمينان داد: 
  »مادرش.

ماهيه. اگه دنبال مادرش هستين، توي دوقلوها دنبالش  ها دست سياه نه. نميبرين. االن رودخونه«كوتوله گفت: 
هات نگاه كن،  راهب صورتي، توي شعله«باز هم با صداي مرغ مانندش خنديد. » يه عروسي در پيشه.  بگردين. چون

كان هنوز مال خدايان قديمه... اونا هنوز مثل من اينجا باقي ميبيني. ولي االن نه. اينجا نه. اينجا هيچي نميبيني. اين م
ياد مياره و ميوه روياي  ش رو به ا بلوط ميوه  ها هم خوششون نمياد. چون ن، وارفته و نحيف، اما هنوز نمردن. از شعله موند

آتيش به دست سر  ها ي درخت توي هر دوتاش هست. و اون وقتي رو كه نخستين انسان درخت شدن رو ميبينه، و كنده

                                           

1  - Blood child  
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ي طوالني نوشيد، مشك را كنار گذاشت، با  ي شراب را در چهار جرعه باقيمانده» اش يادشون مياد.  رسيدن، همه
  »اي كه قول دادي رو ميخوام. مزدم رو همين االن ميخوام. ترانه«چوبدستش به لرد بريك اشاره كرد و گفت: 

كشان با چنگ چوبي در دست، به  زهاي خزش بيدار كرد و او را خميازهرشته را از زير رواندا اين بود كه لم تام هفت
  »هميشگي؟  همون ترانه«كنار آتش آورد. تام پرسيد: 

  »جيني خودم. مگه چيز ديگه هم هست؟  اوه بله. ترانه«

كرد.  خواند و گريه مي رفت، شعر را زيرلب مي خواند و زن كوتوله با چشمان بسته به نرمي جلو و عقب مي تام مي
ش تو آرامش لذت ببره. اين تنها چيزيه كه  ا بذار از ترانه«توروس دست آريا را محكم گرفت، او را كناري كشيد و گفت: 

  »براش مونده.

حرفي كه درمورد دوقلوها زد، معنيش چيه؟ مادرم كه توي «و گفت: من كه نميخواستم اذيتش كنم. آريا انديشيد، 
  »ريوررانه، مگه نيست؟

جا بود. پيرزن حرف از يه عروسي ميزد. باالخره ميفهميم. البته مادرت  اون«اش را ماليد و گفت:  خ زير چانهراهب سر
  »هرجا كه باشه لرد بريك پيداش ميكنه.

ها پيچيد و باران چون  اندكي بعد، آسمان شروع به باريدن كرد. آذرخش آسمان را شكافت و صداي رعد در تپه
كه  بود، ناپديد گشت. در حالي  باريد. زن كوتوله به همان سرعتي كه ظاهر شده كردند، مي مي هايي كه ديد را كور پرده
  هايي ابتدايي برپا كنند.  كردند تا سرپناه مي ها شاخه درختان را جمع  ياغي

دند. معده وتي آسيابان با سرماخوردگي از خواب بيدار ش كه فرا رسيد، ند، لم و وتي   شب را باريد و صبح باران تمام آن
دارد و ند جوان، گاهي تب وگاهي لرز داشت. با پوستي كه سرما و رطوبش حس  اش را در خود نگه توانست صبحانه نمي
توانستند  جا مي روز در شمالشان قرار دارد؛ آن ي نيم اي با فاصله ي متروكه  شد. ناچ به لرد بريك گفت كه دهكده مي
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ها كشيدند  ها را در آن سر كرد. پس خودشان را روي زين شد بدترين قسمت بارندگي ميپناهگاه بهتري بيابند، جايي كه 
  و اسبانشان را با هر زحمتي به پايين تپه راندند.

تا زير شكم   اي زدند كه عمق آب ها گذشتند. به نهرهاي طغيان كرده ها و دشت تمامي نداشتند. از جنگل ها نبارا
لق ردايش را جلوتر كشيد و قوز كرد، كامالً خيس و لرزان بود، اما مصمم كه ضعفي رسيد. آريا باش هايشان مي اسب

كردند و ند بيچاره هم انگار با هر مايل پيشروي  نشان ندهد. كم كم مريت و ماج هم داشتند به بدي وتي سرفه مي
ه و سرم درد ميگيره. اما برش كه كالهخودمو كه سرم ميذارم، بارون به فوالد ميكوب«شد. ند شكايت كرد:  تر مي درمانده

  »ميدارم، موهام خيس ميشن و به صورت و دهنم ميچسبن.

  »تو بتراش. ي كوفتي  تو كه چاقو داري، اگه موهات اينقدر اذيتت ميكنن، كله«پيشنهاد كرد:  جندري

مهربان بود. هميشه  آمد؛ شايد كمي خجالتي، ولي مالزم به نظر آريا كامالً خوشايند مياون از ند خوشش نمياد.  
قدر تيره  موهايي سياه هستند، اما ند چشمان آبي درشتي داشت، آن قد و سبزه، با چشمان و  ها كوتاه شنيده بود كه دورني

  رسيد. و موهاي بور روشنش بيشتر از عسلي، خاكستري بود. كه تقريباٌ بنفش به نظر مي

  »چند وقته مالزم لرد بريك هستي؟«كند، پرسيد:  هايش منحرف خواست ذهن خود را از بدبختي آريا كه مي

مو نامزد كرد، منو به عنوان پادوي خودش برداشت. هفت سالم بود. اما ده سالم  از وقتي عمه«ند با سرفه پاسخ داد: 
  »ي سواركاري. بار هم يه جايزه بردم، توي مسابقه كه شد مالزمش شدم. من يه

  »تونم شكستت بدم. تا حاال كسي رو هم كشتي؟ نگرفتم، اما با شمشير ميمن كه هيچ وقت نيزه گرفتن رو ياد «

  »من فقط دوازده سالمه!«دهنده بود.  انگار اين حرف براي ند تكان

اما توي «آريا چيزي نمانده بود كه همين را بگويد، اما نگفتنش را بهتر ديد. من هشت سالم بود كه يه پسر رو كشتم. 
  »نبردها كه بودي؟
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بله. تو مامرز فورد بودم. لرد بريك كه تو رودخونه افتاد، من كشيدمش «رسيد ند به چندان آن افتخار كند:  نمي به نظر
ي  بيرون روي ساحل تا غرق نشه و با شمشير باالي سرش ايستادم. البته هيچ وقت الزم نشد بجنگم. لرد يه نيزه

كمك كرد تا جناب لرد  1باز گروه جمع شد، گرگن سبز شكسته تو تنش داشت و كسي كاري به اون و من نداشت. وقتي
  »سوار اسب بشه.

گلويش را  هال هرنآريا در حال يادآوري پادوي اصطبل در قدمگاه پادشاه بود. بعد از آن هم آن نگهباني كه آريا در 
كه  دانست ويز و چيزويك را هم به حساب بياورد يا نه، يا آنهايي در قلعه كنار درياچه. نمي آموريبريده بود، و افراد سر 

  »پدرِ منو هم ند صدا ميكردن.«بخاطر سوپ راسو كشته شده بودند... ناگهان احساس ناراحتي عميقي كرد و گفت: 

ند » بزنم، ولي نميدونستم چي بگم. دست ديده بودمشون. ميخواستم برم باال و باهاشون حرف  ميدونم. توي مسابقه«
جا ديدم.  تو هم توي مسابقه بودي؟ خواهرتو اون«اي خيس به رنگ ارغواني روشن بود، لرزيد.  در زير ردايش كه پارچه

  »سر لوراس تايرل يه گل رز بهش داد.

ن پول عاشق لرد بريك برام تعريف كرد. دوستش جِي«رسيدند. آريا گفت:  تمام اين ماجراها چقدر قديمي به نظر مي
  »بود. شما شده 

  »ي من قول ازدواج داده. البته اين مال قبل بود. قبل از اينكه... لرد بريك به عمه«رسيد:  ند ناخشنود به نظر مي

كه از گل آزاد  سم اسبانشان هنگامي ... بميره؟ اي ناتمام ماند، آريا انديشيد كه حرف ند در سكوت آزاردهنده زماني 
  كرد. داي مكشي ايجاد ميشد ص مي

  »بانوي من، شما يه برادر نامشروع هم داريد... جان اسنو؟«باالخره ند گفت: 

و كشتم  ر جاي ريورران بايد برم ديوار. جان براش مهم نيست كي   شايد به» اون يكي از نگهبانان شب كنار ديواره.«
هم  زاده است، ولي شبيه خودمه. اون هميشه موهامو بهجان با اينكه حروم«و يا اينكه موهامو شونه ميزنم يا نه... 

                                           

1  - Green Gergen  
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آريا بيشتر از همه دلتنگ جان بود. حتي آوردن نامش هم او را غمگين .» "خواهر كوچولو"گفت  ميريخت و بهم مي
  »تو از كجا در مورد جان ميدوني؟«ساخت.  مي

  »اون برادرِ شيريِ منه.«

  »رني. چطور ممكنه تو و جان همخون باشين؟برادر؟ اما تو اهل دو«آورد.  آريا سر در نمي

  »بهم شير داد. 1برادرايِ شيري، نه همخون. وقتي كوچيك بودم مادرم واالمقامم شير نداشتن، براي همين ويال«

  »ويال كيه؟«بود:  آريا گيج شده 

ينكه من به دنيا مادر جان اسنو. هيچ وقت بهت نگفته بود؟ ويال ساليانِ سال به ما خدمت ميكرد. حتي قبل از ا«
  »بيام.

تو اونو «آريا نگاهي محتاطانه به ند انداخت. » جان هيچ وقت مادرش رو نشناخت. حتي اسمش رو هم نميدونست.«
  »اگه دروغ بگي با مشت ميزنم تو صورتت.«ميندازه؟  نكنه داره منو دست» ميشناختي؟ راست ميگي؟

  »شرف خاندانم قسم ميخورم.من بود. به   ي ويال دايه«ند با جديت تكرار كرد: 

  »تو كي هستي؟«اي بود؛ او يك مالزم بود، پس قطعاً خانداني هم داشت.  سوال احمقانه» تو خاندانم داري؟«

  .»3هستم... لرد استارفال 2بانوي من؟ من ادريك دين«رسيد.  زده به نظر مي ند خجالت

درختي در مسير عبورشان   آريا از شاخه» ا و بانوها.لرده«با لحني حاكي از تنفر اعالم كرد:  جندريپشت سرشان 
 جندريخورد و كمانه كرد.   اي چيد و به سمتش پرتاب كرد كه به سر زمخت شبيه گاوميشش سيب وحشي چروكيده

  »آخه چه جور بانويي سيب وحشي به مردم پرت ميكنه؟«پوست باالي چشمش را ماليد. » اووخ. دردم اومد.«گفت: 
                                           

1  - Wylla  
2  - Edric Dayne  
3  - Starfall  
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معذرت ميخوام سرورم. نميدونستم شما كي «بود. رو به ند كرد:  ناگهان پشيمان شده » ز اون بدجوراش.ا«آريا گفت: 
  »هستين.

  او بسيار مودب بود.» بانوي من، خطا از من بود.«ند گفت: 

ديد،  بعد كه او را مي  ماند تا بتواند نوبت بايد اين اسم در خاطرش ميپس جان مادر داشته. ويال، اسم اون ويالست. 

ديگه اونقدرا هم كوچيك كرد يا نه.  خطاب مي "خواهر كوچولو "دانست كه آيا جان هنوز هم او را  به او بگويد. نمي
اي به جان بنويسد و چيزهايي كه  توانست نامه رسيدند مي شايد وقتي به ريورران مينيستم. بايد يه چيز ديگه صدام كنه. 

كسي هم به نام آرتور دين بوده. هموني كه بهش شمشير صبح «كند. آريا به ياد آورد: بود را براي او بازگو   ند دين گفته
  » ميگفتن.

دنيا   كه من به وقت اونو نديدم. قبل از اين ي من بودن. اما من هيچ پدرم، برادر بزرگتر سر آرتور بود. بانو آشارا عمه«

  »به دريا انداخت. 1استون سورد پِيلبيام، اون خودشو از باالي 

  »چرا بايد همچين كاري ميكرد؟«زده پرسيد:  آريا بهت

عاليجناب پدرتون «ترسيد كه آريا چيزي هم به طرف او پرتاب كند. گفت:  رسيد. شايد مي ند محتاط به نظر مي
  »چيزي درموردش نگفته؟ بانو آشارا از استارفال؟

  »نه. مگه اونو ميشناخته؟«

  »مالقات كرده بود. هال هرنقبل از اينكه رابرت پادشاه بشه. تو سال بهار دروغين، آشارا، پدرتون و برادراشو تو «

  »ولي چرا خودشو تو دريا انداخت؟«دانست غير از اين چه بگويد.  آريا نمي» اوه«

  »قلبش شكسته بود.«

                                           

1  - Palestone Sword – پريده ِ رنگ برج اصلي محل اقامت خاندان دين. به معني شمشيرِ سنگ  
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ها را  ريخت، اما آريا اين حرف م عشقي حقيقي ميكشيد و قطره اشكي به احترا سانسا حتماً در اين موقعيت آهي مي
  »كسي قلبشو شكسته بود؟«اش به ند بگويد.  شد اين حرف را آن هم در مورد عمه دانست. البته نمي احمقانه مي

  ...»شايد اين در حد من نيست كه «ند مردد بود: 

  »بهم بگو.«

عاشق همديگه  هال هرنبانو آشارا و پدر شما توي عمه آليريام ميگه كه «ند با تشويش به او نگاهي كرد و گفت: 
  »-ن شد

  »طور نيست. اون عاشق مادر واالمقامم بود. اين«

  »-بانوي من، مطمئنم ايشون همينطوري بودن، اما«

  »اون تنها كسي بود كه پدر عاشقش بود.«

  »كرده باشه. پس حتماً بايد اون حرامزاده رو از زير يه برگ كلم پيدا«از پشت سرشان گفت:  جندري

پدر من شرافت داشت. «خواست سيب وحشي ديگري هم داشت كه به صورت او بكوبد. با خشم گفت:  آريا دلش مي

  »ي اون دختره رو نميزني؟ ي احمقانه گردي و زنگوله برنمي سپت سنگيهرحال ما با تو حرف نميزديم. چرا به  و در

اش رو خودش بزرگ كرد، نه مثل پدر من. من  ت حرومزادهالاقل پدر«اين حرف را نشنيده گرفت و گفت:  جندري
ها با  فروشي حتي اسم پدرم رو هم نميدونم. شرط ميبندم يه مست بوگندو بوده. مثل بقيه اونايي كه مادرم از شراب

اگه پدرت اينجا بود يه كتك حسابي بهت «خودش خونه مياورد. هر وقت مادرم از دستم عصباني ميشد، ميگفت: 
خب، اگه االن پدرم اينجا بود شايد من حسابي «تف كرد.  جندري» ونم. اين تمام چيزيه كه من از پدرم ميد »ميزد.

  »ميزدمش. ولي البد مرده. پدر تو هم كه مرده. پس چه اهميتي داره كه با كي خوابيده باشه؟
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كرد كه بابت عصباني كردن  يتوانست دليلش را توضيح دهد. ند داشت سعي م اما براي آريا اهميت داشت. ولي نمي
خواست چيزي بشنود. به اسبش مهميز زد و از هردوشان جدا شد. آنگوي كماندار چند  خواهي كند، اما او نمي آريا عذر

  »ها دروغگوان، مگه نه؟ دورني«راند. آريا  وقتي به او رسيد، پرسيد:  يارد جلوتر مي

هم ميگن. پس ديگه خود داني. حاال  1ها اينو پشت سر ما مارچِري اونا به همين مشهورن. البته«كماندار لبخندي زد: 
  »-موضوع چيه؟ ند كه پسر خوبيه

جا  ي پوسيده پريد و آب رودخانه را به همه آريا از آنگوي جدا شد. از روي يك كنده» اون فقط يه دروغگوي احمقه.«
به تالش ميخوان به من دروغاي بيشتري بگن.  اونا فقطهاي پشت سرش اعتنايي نكرد.  پاشيد و به داد و فرياد ياغي

اگه بگيرنم، پس شناختند.  ها را هم بسيار بهتر از او مي زمين  براي فرار از آنها هم انديشيد، اما تعدادشان زياد بود و اين
  ي فرار چيه؟ فايده

شما نبايد دور بشين. توي من، ميشه بگيد كجا دارين ميرين؟  بانوي «راند:  آخر اين هاروين بود كه كنارش مي دست
  »ها گرگ و چيزاي بدتر از گرگ هست. اين جنگل

  »من نميترسم. اون پسره، ند، گفت كه...«گفت: 

موقع از االن  بار توي وينترفل شنيدمش، اون  ي قديميه. من يه آره، بهم گفت. بانو آشارا دين. اين ماجرا يه قصه«
شك دارم كه چيزيش واقعيت داشته باشه. ولي «كم گرفت و آن را برگرداند. افسار اسب آريا را مح» تر نبودم. شما بزرگ

اگر هم درست باشه، خب كه چي؟ وقتي ند اين بانوي دورني رو ديد، برندون، برادر بزرگتر ند زنده بود، و اون نامزد بانو 
رو باال ببره. پس شايد شبي دار نشده. هيچي مثل يه مسابقه نميتونه حرارت آدم  كتلين بود. پس شرافت پدرتون لكه

ها، شايدم بيشتر از اينا، اما مگه اين  اي هم زمزمه شده باشه. كسي چه ميدونه؟ كلمات و بوسه توي يه چادر، چندكلمه
  »بودن. كدوم هم قولي نداده  ن، و هيچ چه ايرادي داشته؟ باالخره بهار اومده بوده، يا حداقل اونا اينجوري فكر ميكرد

                                           

1  - marchers - .سرزميني در مرز بين دورن و استورمز اند  
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  »اما اون خودشو كشت. ند ميگه اون از باالي يه برج توي دريا پريده.«د گفت: آريا با تردي

كارو از رو ناراحتي كرده.  كارو كرد. ولي شرط ميبندم اين همين«گرداند، پذيرفت:  طور كه او را بازمي هاروين همان
بانوي من، اين دروغ رو ول «داد:  هاروين سرش را تكان داد و ادامه» رو.  اون يه برادرو از دست داده بود. شمشير صبح

  »شون. رهاش كنين... و لطفاً، وقتي به ريورران رسيديم از اين قضيه چيزي به مادرتون نگين. كنين. اونا مردن، همه

بود، قرار دادشت. آنها داخل اصطبل سنگي خاكستري رنگي پناه گرفتند.  جايي كه ناچ وعده داده  دهكده درست همان
اين كه يه  ف سالم باقي مانده بود، اما همان سقف نصفه و نيمه هم فراتر از ساير بناهاي دهكده بود. فقط نيمي از سق

آريا همانطور كه به آنگوي در خشك كردن است.  شده و استخون پوسيده  دهكده نيست، فقط يه مشت سنگ سياه
  »شتن؟لنيسترا مردمي كه اينجا زندگي ميكردن رو ك«كرد، پرسيد:  ها كمك مي اسب

هاست كسي سنگا رو   نه. نگاه كن كه خزه چقدر روي اين سنگا پرپشت شده. معلومه كه مدت«آنگوي اشاره كرد: 
  »تكون نداده. و يه درخت هم اونجا از توي ديوار رشد كرده، ديديش؟ اينجا خيلي وقت پيش به آتيش كشيده شده.

  »پس، كي اين كارو كرده؟«پرسيد:  جندري

دنيا آمده بود.  اچ مرد الغر اندامي خميده قامت با موهاي خاكستري بود كه در همين اطراف بهن» هاستر تالي.«
بود. وقتي ريورران حمايتشو از رابرت اعالم كرد، گودبروك به شاه وفادار موند. براي  1لرد گودبروك  اينجا دهكده«

ر گودبروك با رابرت و لرد هاستر صلح كرد، ولي همين لرد تالي با آتيش و شمشير سراغش اومد. بعد از نبرد ترايدنت پس
  »ها نكرد كه نكرد. اين كار هيچ كمكي به مرده

نگاهي غريب به آريا انداخت، بعد برگشت و رفت تا اسبش را تيمار كند. در بيرون باران  جندريفرما شد.  سكوت حكم
يم. شب تاريك و پر از وحشته. و همينطور من ميگم ما يه آتش الزم دار«باريد. توروس اعالم كرد:  باريد و مي مي

  »خيسه، هان؟ زيادي خيسه.

                                           

1  - Goodbrook  
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كه ناچ و مريت براي بر افروختن آتش كاه  شانس مقداري چوب خشك از يك آخور خُرد كرد، در حالي جك خوش
ها غريدند و زبانه  كردند. جرقه را خود توروس زد و لم با رداي بزرگ زردش آتش را باد زد تا اينكه شعله جمع مي

بود و با چشمانش آتش را   هارزانو جلوي آن نشستهبيش گرم شده بود. توروس چ و كشيدند. اندكي بعد داخل اصطبل كم
هاي  كرد، و يك بار لب چنين كرد. آريا با دقت او را نگاه مي طور كه در باالي هاي هات اين بلعيد، درست همان مي

د و كر خورد و سرفه مي لم تلو تلو مي» ريورران«نظرش رسيد كه زمزمه او را شنيده است،  راهب تكان خوردند، و آريا به
آورد و پاهايش را ماليد. آوازخوان  هايش را در كه تام هفتايي چكمه رفت، در حالي ي بلندي قدم به قدم دنبالش مي سايه

وقت براي تام پير خيري نداشتن.  ها هيچ من بايد خُل شده باشم كه دارم به ريورران برميگردم. تالي«غرولندكنان گفت: 

ي لباسامو   طالها و اسبمو، و البته همه مردان ماه، همون موقع اده مرتفعجهمين اليسا بود كه منو فرستاد به 

خونين رفتم و فقط چنگم براي حفظ   تا دروازه طور پياده  هايي توي وِيل هستن كه تعريف ميكنن چه بردند. هنوز شواليه

رو  شهامت شاه بي وگذاري  ز نامپسرِ رومونده بود. اونا مجبورم كردن قبل از اينكه دروازه رو باز كنن،  آبروم باقي

شاه بخونم. تنها چيزي كه آرومم كرد اين بود كه سه نفرشون از خنده مردن. بعد از اون به ايري نرفتم و ديگه هم 

  »طالهاي كسترلي...  رو نميخونم. حتي اگه همه شهامت بي

هيچ معطلي به  رفت. لم و تام هم بياز جا جست و نزد لرد بريك » غُرند. لنيسترا. سرخ و طاليي مي«توروس گفت: 
بار هم  انداخت و يك هايي كوتاه مي گويند، ولي آوازخوان مدام به او نگاه توانست بفهمد كه چه مي آنها پيوستند. آريا نمي

چنان خشمگين شد كه مشتي به ديوار كوبيد. در همين موقع بود كه لرد بريك به او اشاره كرد تا نزد آنها برود.  لم آن
خواست انجام دهد، اما هاروين دستش را روي گودي كمر آريا گذاشت و او را به جلو  ين آخرين كاري بود كه آريا ميا

  منتظر ماند تا بشنود لرد بريك چه خواهد گفت.» سرورم.«هل داد. آريا دو قدم برداشت و سرا پا وحشت، درنگي كرد. 

  »بهش بگو.«لرد صاعقه به توروس فرمان داد: 

اي از ريورران به من عنايت كرد. قلعه مثل  بانوي من. پروردگار مشاهده«رخ كنارش چمباتمه زد. او گفت: راهب س
هايي ميكردن!  هايي ارغواني بودن. و چه غرش ور با چنگال ها شيرهايي حمله اي ميون دريايي از آتش بود. شعله جزيره

  »ميكنن.زودي به ريورران حمله  دريايي از لنيسترا، بانوي من. به



 

  804 

 

  آريا شمشيرهايورش    فصل چهل و سوم 

  »نه!«باشد.  انگار كه توروس مشتي به شكم آريا زده 

نظرم نمياد از   بار به ها دروغ نميگن. گاهي منِ كورِ احمق اونا رو اشتباه ميخونم، ولي اين دلبندم، شعله«توروس گفت: 
  »زودي ريورران رو محاصره ميكنن. ها باشه. لنيسترا به دفعه  اون

طور كه قبالً هم شكست  راب شكستشون ميده. اونا رو شكست ميده، همون«بود:   ود گرفتهخ اي لجوجانه به آريا قيافه
  »داده.

ها نديدم. اين ازدواجي كه اون پيره  طور مادرت. من اونا رو توي شعله برادرت شايد رفته باشه. همين«توروس گفت: 
چيزا داره. وقتي ميخوابه، درختاي رودبند توي  هاي خودشو براي دونستن اين ازش ميگفت، عروسي تو دوقلوها... اون راه

  »گوشش زمزمه ميكنن. اگه اون بگه مادرت رفته به دوقلوها...

  »جا بودم. االن خونه بودم. اگه منو نگرفته بودين، االن اون«آريا رو به تام و لم كرد: 

بانوي من، شما برادر : «لرد بريك به پرخاش آريا اعتنايي نكرد. با لحني مؤدبانه و حاكي از خستگي پرسيد
  »ماهي رو؟ احياناً اون شما رو ميشناسه؟ پدربزرگتون رو به قيافه ميشناسين؟ سر بريندن تالي، معروف به سياه

ماهي حرف بزند، اما خودش حتي اگر هم او را  بود كه مادرش درمورد سياه آريا با درماندگي سرش را تكان داد. شنيده 
  آورد.  وده كه چيزي به ياد نميقدر خردسال ب ديده بود آن

ها آدماي بدعنق و خيلي  ي حسابي بده. تالي ماهي براي دختري كه نميشناسه سكه سياه احتمالش كمه «تام گفت: 
  »جنس تقلبي بهش ميندازيم.بدبيني هستن. حتماً فكر ميكنه كه داريم 

تره. من ميگم آريا رو اونجا  ميكنن. ريورران نزديك اين كارو قانعش ميكنيم. آريا يا هاروين«لم رداليمويي اصراركرد: 
  .»ببريم، طالها رو بگيريم، و اين كار كوفتي رو تموم كنيم

و اگه شيرها ما رو توي قلعه بگيرن چي؟ اونا چيزي رو بيشتر از اين نميپسندن كه جناب لرد رو توي يه «تام گفت: 
  »قفس باالي كسترلي راك آويزون كنن.
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، همگي اين كلمه را شنيدند، زندهكلمه پاياني، ناگفته در هوا معلق ماند. » من نميخوام گير بيافتم.«لرد بريك گفت: 

مسير كوركورانه هم پيش نميريم. ميخوام بدونم كه   اما تو اين«وقت از لبان لرد بريك خارج نشد.  حتي آريا. گرچه هيچ
يزايي ميدونه، و استاد لرد ونس هم چيزاي بيشتري. حتماً يه چ 1ا و هم شيرا. شارنالشكرها كجا هستن. هم گرگ

  »وود تا وقتي چندتا گشتي بفرستيم تا اطالعات جمع كنن، ما رو پناه ميده... هال زياد دور نيست. بانو اسمال كورن آ

ن را نواختند و ناگهان، بيش از آن شد كه بتواند تحمل كند. او ريوررا كلماتش مثل ضربان يك طبل به گوش آريا مي
شناخت.  گاه نمي وود يا عمويي كه هيچ خواست، نه بانو اسمال كورن هال را؛ مادر و برادرش راب را مي خواست، نه آ مي

چرخيد و به سمت در دويد و زماني كه هاروين خواست بازويش را بگيرد، سريع چون يك مار پيچ و تاب خورد، و از او 
 دور شد. 

دانست  دويد. نمي دوردستي در غرب درخشيد. آريا با نهايت توان مي  اريد و صاعقهب باران همچنان مي  بيرون اصطبل
ها، دور از كلمات توخالي و عهدهاي  آن صدا  ي خواهد تنها باشد، دور از همه دانست كه مي رود، فقط مي كجا مي
و هات پاي را در  جندريكه  تقصير خودش بودي چيزي كه ميخواستم اين بود كه به ريورران برم.   همهي آنها.  شكسته
گرفتند و تا  ها هرگز او را نمي كرد. اگر تنها بود، ياغي بود. اگر تنها بود بهتر عمل مي  همراه خود كرده هال هرنفرار از 

از ميان گودالي از آب من نبودن. اگه بودن ولم نميكردن.   ي وقت گلّه اونا هيچآن موقع ديگر كنار راب و مادرش بود. 
، اما صداي رعد كه يك لحظه بعد جندريزد، شايد هاروين يا  سرعت رد شد. كسي داشت نامش را فرياد مي لود به آ  گل

توانست بميرد، اما  شايد او نميلرد صاعقه. با خشم انديشيد، ها پيچيد، فرياد را در ميان خود گم كرد.  از صاعقه در تپه
  توانست دروغ بگويد.  مي

توانست بيش از پنجاه يارد از اصطبل دورشده باشد، ولي با  جايي دورتر در سمت چپش اسبي شيهه كشيد. نمي
هاي ويران شده كشاند تا مگر ديوارهاي خزه  بود. خود را به كنج يكي از خانه حال تا مغز استخوان خيسيد شده  اين

پوشي سفت دور بازويش  ها رفت. دست زره يكي از نگهباندارند و تقريباً صاف در شكم  پوش، باران را از او دور نگه
  زد.  حلقه 

                                           

1  - Sharna – شده شاه تسليم«خانه  زن صاحب ميهمان «  
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  »گشتم. من... داري درد مياري. بذار برم، داشتم برمي«كرد، گفت:  آريا كه براي رهايي تقال مي

» گرگ دختر، چرند نگو. تو مال مني.«سندور كليگين مثل خراشيدن آهن بروي سنگ بود.   صداي خنده» برگردي؟«
پراند به طرف اسبِ منتظرش بكشاند.  دست الزم داشت تا آريا را از روي زمين بلند كند و او را كه لگد مي او فقط يك

توانست به آن  برد، و تنها چيزي كه آريا مي شست و مي زد و فريادهاي آريا را مي بارانِ سرد هر دويشان را شالق مي
  سگا با گرگا چيكار ميكنن؟ ميدونيبيانديشد سوالي بود كه تازي از او پرسيده بود؛ 
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    44فصل 

  جيمي

  شهريارمترجم: 

 ، م.م.استارك Ali.Aويرايش و تنظيم: 

  

با وجود اينكه تَبش لجوجانه ادامه داشت، دست ناقصش به خوبي در حال بهبودي بود و كيبورن گفت كه بازويش 
هاي خونريز و بريين اهل تارت،  ، هنرپيشههال هرنزده بود، براي اينكه  ديگر در خطر نيست. جيمي براي رفتن هيجان

ر او بود. روس بولتن در لحظه عزيمت آنها گفت: گذاشت. يك زن واقعي در قلعه سرخ منتظ همه را پشت سر مي
بينانه اميدواره كه پدرت به عنوان  كيبورن رو باهاتون ميفرستم، تا تو راه قدمگاه پادشاه مواظبتون باشه. اون خوش«

  »قدرداني، سيتادل رو مجبور كنه تا زنجيرش رو بهش برگردونن.

  »كرد.وباره بر ميگردوند، پدرم اونو استاد اعظم مياي داريم. اگه دستمو د بينانه هممون اميدهاي خوش«

فوالدي با لحني رك، خشك و خشن به محافظين جيمي دستور داد، او در اصل سربازي ساده بود. جيمي  والتون ساق
 كشتند، وقتي كه بعددر تمام طول عمرش در كنار امثال او خدمت كرده بود. مرداني مثل والتون با دستور اربابانشان مي
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زدند، اما هنگامي توانستند دست به غارت و چپاول ميكردند و هر كجا ميآمد، تجاوز مي از نبرد خونشان به جوش مي
شان كردند، با دخترهاي همسايهگشتند، نيزهايشان را با بيل معاوضه ميهايشان باز مي يافت، به خانهكه جنگ پايان مي

كنند، اما نمودند. چنين مرداني بدون سوال اطاعت ميجيغو را بزرگ مي هاي جيغ اي از بچه كردند و گله ازدواج مي
  رحمي عميق و شريرانه ياران شجاع جزئي از طبيعت و سرشت آنها نيست.  بي

داد، ترك گفتند. سر اينيس فري را زير آسمان خاكستري سرد كه وعده باران مي هال هرندر يك صبح، هر دو گروه 
شرقي به قصد جاده شاهي به راه افتاده بود. بولتن قرار بود كه او را دنبال كند. او به جيمي  سه روز قبل در سمت شمال

  »هم سخته. سالم گرم من رو به پدرت ميرسوني؟ 1گدار ياقوتترايدنت طغيان كرده، حتي عبور از «گفت: 

  »به شرطي كه سالم منو به راب استارك برسوني.«

  »اين كارو ميكنم.«

شجاع در حياط جمع شده بودند تا رفتن آنها را ببينند. جيمي به سمت جايي كه آنها ايستاده بودند، بعضي از ياران 
زولو. چقدر مهربوني كه اومدي رفتن منو ببيني. پيگ، تيمئون، دلتون واسم تنگ ميشه؟ آخرين تمسخر، «يورتمه رفت. 

  »افظي ببوسيم؟شگول؟ واسه اينكه روشناي راهم باشه؟ و رورگ، اومدي تا واسه خداح

  »گورتو گم كن چالق.«رورگ گفت: 

جيمي » جمع استراحت كن، هرچند كه برميگردم. يه لينستر هميشه دينش رو اَدا ميكنه. باشه اگه اصرار داري. خاطر«
  فوالدي و دويست مردش ملحق شد. اسبش را چرخاند و دوباره به والتون ساق

اي كه باعث تمسخرآميز  بس كرده و ترجيح داده بود كه دست قطع شدهلرد بولتن او را مانند يك شواليه مجهز و مل
شد را ناديده بگيرد. جيمي با شمشير و خنجر بر روي كمربندش و سپر و كاله خودي اش مي بودن ظاهر لباس جنگي

                                           

1   - ruby ford – هاي فرو افتاده از جوشن سينه ريگار دليل نامگذاري اين گدار به  گذرگاهي روي رودخانه گرين فورك و محل نبرد ريگار با رابرت. ياقوت
  وت است.گدار ياق
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در كودن نبود كه كرد. اما او آنقاي تيره پوشيده بود، سواري ميكه از زينش آويزان بود و زره زنجيري كه زير شنل قهوه
نشان شير لنيستر و لباس سفيدي كه حق او به عنوان برادر قسم خورده عضو گاردشاه بود را،به نمايش گذارد. او يك 

اش هنوز بخش زيادي از خفاش  زره كهنه در اسلحه خانه پيدا كرده بود، ضربه خورده و زخم برداشته، نقاشي آسيب ديده
را در  هال هرنها  ها قبل از ونت داد. لوستوناي و طاليي نشان مينقره  روي زمينه را بر 1سياه بزرگ خاندان لوستون

ها پيش منقرض شده بودند. بنابراين احتماالً  اختيار داشتند و خاندان قدرتمندي در روزگار خودشان بودند، اما از مدت
ي، دشمن كسي، جنگجوي قسم خورده گرفت. او پسر عموي كس هيچ كس به او براي استفاده از نشان آنها خرده نمي

  كسي، نبود... در مجموع، هيچ كس نبود.

حركت كردند، روس بولتن و گروهش را شش مايل جلوتر ترك كردند و به  هال هرنتر  آنها از دروازه شرقي كوچك
جاده شاهي تواند از سمت جنوب پيچيدند و براي مدتي جاده درياچه را پيمودند. والتون قصد داشت تا جايي كه مي

  داد.دوري كند، مسير عبور كشاورزان و رد جانوران شكاري نزديك چشم خدايان را ترجيح مي

كردند، حتي تر نزد سرسي بازگردد. اگر عجله مي جيمي مشتاق بود تا حد ممكن سريع» جاده شاهي سريع تره.«
  ممكن بود به موقع به عروسي جافري برسند.

  »ام، خدايان ميدونن ما تو اون جاده شاهي با كيا رو به رو ميشيم.دردسر نميخو«فوالدي گفت:  ساق

  »مسلماً نيازي نيست از كسي بترسي، تو دويست مرد داري.«

آره، اما بقيه ممكنه بيشتر داشته باشن. سرورم گفته شما رو سالم به پدر واالمقامتون برسونم و اين كاريه كه «
  »ميخوام انجام بدم.

                                           

1  - Lothstons  
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من قبالً از اين راه كردند، جيمي انديشيد،  ي كه آنها از آسيابي متروكه در كنار درياچه عبور ميچند مايل جلوتر، وقت
ها رشد كرده بودند، و خود آسيابان  .  حاال در جايي كه يك بار دختر آسيابان با خجالت به او لبخند زده بود، علفاومدم

  خودم نميدونستم. انگار»  سر، مسابقه پشت اون يكي مسيره.«فرياد زده بود: 

شاه ايريس از اعطاي مقام جيمي نمايش بزرگي ساخت. سوگندش را زانو زده با زرهي سفيد بروي چمن سبز، مقابل 
تاور او را  كردند. وقتي كه سر جرولد هاي چادر پادشاه به زبان جاري كرد، در حالي كه نيمي از مملكت او را تماشا مي

ها آن را به  هايش انداخت، غريوي باال گرفت كه جيمي هنوز بعد از همه اين سال نهبلند كرد و رداي سفيد را بروي شا
احتياجي به هفت محافظ ندارد.  هال هرنرو شد و اعالم كرد كه او آنجا در  آورد. اما در همان شب ايريس ترش ياد مي

ك ويسريس كه باقي مانده بودند، به جيمي دستور داده شد كه به قدمگاه پادشاه بازگردد تا از ملكه و شاهزاده كوچ
گاو سفيد پيشنهاد داد كه خودش اين وظيفه را برعهده بگيريد تا جيمي بتواند در  نره محافظت كند. حتي زماني كه نره

اون اينجا هيچ افتخاري نصيبش نميشه. االن اون مال «مسابقه لرد ونت شركت كند، ايريس نپذيرفت. شاه گفته بود: 
  »ين. هر جور صالح بدونم خدمت ميكنه. من شاهم. حكم ميكنم، و اون بايد اطاعت كنه.منه، نه مال تايو

اين اولين بار بود كه جيمي دريافت، اين مهارتش در كار با شمشير و يا نيزه نبود كه باعث شد رداي سفيدش را به 
هي از خود به نمايش گذاشته بود. هايي كه در برابر گروه برادران جنگل شا دست بياورد، نه حتي هيچ كدام از دالوري

  ايريس او را از سر لجاجت با پدرش انتخاب كرده بود، تا وارث لرد تايوين را بدزدد.

در رداي جديد سفيدش براي  حتي حاال، بعد از اين همه سال، انديشيدن به آن تلخ بود. و آن روز، همانطور كه
توانست فوراً ردا را  ن مسئله تقريباً خيلي سخت بود. اگر ميتاخت، تحمل اي محافظت از قلعه خالي به سمت جنوب مي

گر بودند، به زبان آورده بود و يك عضو  دريد، اما خيلي دير شده بود. او كلمات را در حالي كه نيمي از مملكت نظاره مي
  كرد.گاردشاهي براي تمام عمر خدمت مي

  »دستتون اذيتتون ميكنه؟«كيبورن به كنارش آمد. 
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ترين زمان بود. در روياهايش جيمي مرد كاملي بود و هر سپيده دم در  ها سخت صبح» دستم اذيتم ميكنه.نبودن «
اين يه كابوس  كرد،كنند. قسمتي از وجودش زمزمه ميكرد كه انگشتانش حركت ميميان خواب و بيداري حس مي

  كرد.اما پس از آن چشمانش را باز مي فقط يه كابوسه.كرد،  حتي حاال هم از پذيرفتنش امتناع مي بوده،

  »متوجه شدم ديشب يه مهمون داشتين، مطمئنم ازش لذت بردين.«كيبورن گفت: 

  »نگفت كي اونو فرستاده.«جيمي نگاه سردي به او انداخت. 

لذت تبتون تا حد زيادي برطرف شده بود؛ و فكر كردم كه ميتونين از يه كم هيجان «استاد با فروتني لبخند زد. 

  »مشتاق. …ايه، موافق نيستين؟ و همينطورببرين. پيا كامالً حرفه

هايش را درآورده بود كه جيمي  مطمئناً همينطور بود. او از ميان در اتاقش به داخل لغزيده و به قدري سريع لباس
  بيند.تصور كرد هنوز خواب مي

اش قرار داد كه او را  سالم جيمي را روي سينههنوز كامالً هشيار نشده بود كه زن به زير پتوي او خزيد و دست 

من يه دختر بچه بودم وقتي كه شما براي "دخترك اعتراف كرد: . «خيلي خوشگلي هم بود  يه تيكهتحريك كرد. 
مسابقه لرد ونت اومدين و شاه رداتون رو بهتون داد. تو لباس سرتاپا سفيد خيلي جذاب بودين و همه ميگفتن كه چه 

هستين. گاهي وقتا كه با بعضي مردا هستم، چشمامو ميبندم و خيال ميكنم كه اين شماييد كه روي من  شواليه شجاعي

  »"هستيد. با پوست صاف و موي مجعد طاليي، اما هيچ وقت فكر نميكردم واقعاً شما رو داشته باشم.

من يه زن به خودش يادآوري كرد، بعد از آن، رد كردن او آسان نبود. اما جيمي به هر حال كارش را انجام داده بود. 
  »تو برا هر كي كه زالو درماني ميكني دختر ميفرستي؟«از كيبورن پرسيد:  دارم.

معموالً لرد وارگو اونا رو برام ميفرسته. دوست داره كه دخترا رو معاينه كنم، قبل از... خوب، همينقدر كافيه بگم يه «
داره كه دوباره اون حماقت رو تكرار كنه. اما نترسين. پيا كامالً سالمه، اي ن بار نابخردانه با كسي خوابيده، و عالقه

  »تون از تارت سالمه. همونطور كه اون دوشيزه
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  »برين؟«جيمي نگاه تندي به او كرد. 

كيبورن با دهان » ست. حداقل تا شب پيش اينطور بوده. بله، اون يه دختر قويه. و بكارت اون هنوز دست نخورده«
  .بسته خنديد

  »اش كني؟ اون تو رو فرستاد تا معاينه«

  »قطعاً. اون.... وسواسيه، ميتونيم اينطوري حسابش كنيم؟«

  »است؟  اين موضوع به سربها مربوط ميشه؟ پدرش مدرك ميخواد كه اون هنوز باكره«جيمي پرسيد: 

استار سيصد  من. ايون  ب پرندهنشنيدين؟ يه پرنده از طرف لرد سلوين داشتيم، در جوا«كيبورن شانه باال انداخت. 
اژدها براي بازگشت سالم دخترش پيشنهاد داده بود. من به لرد وارگو گفته بودم كه ياقوتي در تارت نيست، اما اون 

  » استار ميخواد فريبش بده. گوش نميده. اون متقاعد شده كه ايون

  »بايد چيزي كه ميتونست گير بياره رو قبول ميكرد.است. اون بز  اي براي يه شواليه سيصد اژدها سربهاي منصفانه«

  »چونه نميزنه. هال هرنه، و لرد هال هرناون بز لرد «

. ضيعفه، دروغ واسه يه مدتي نجاتت داشت اخبار او را عصباني كرد، هرچند تصور كرد كه بايد توقع وقوع آنها را مي
ه بكارتش مثل باقي جاهاش سفت باشه، بز موقع فرو اگه پرد«. با تمسخر گفت: داد. براي همينقدر هم ممنون باش

بريين آنقدر سرسخت هست تا از چند تجاوز جان سالم به در  جيمي به اين نتيجه رسيد كه» كردن آلتش رو ميشكنه.
. و نمود ها و پاهايش مي كرد، شايد وارگو هوت شروع به قطع كردن دست برد، هرچند اگر خيلي قدرتمندانه مقاومت مي

اينكارو بكنه، چرا من بايد اهميت بدم؟ اگه اون بدون كارهاي احمقانه ميذاشت كه شمشير پسر عموم رو بردارم، اگه 
خودش تقريباً با اولين حمله تعادل دخترك را برهم زده بود، اما پس از آن دخترك پيش  ممكن بود هنوز دستمو داشتم.

الً نميدونه كه اون چه قدرت وحشتناكي داره. بهتره مراقب هوت احتما جيمي تمايل داشت نصيبش كرده بود. از آنچه
  باشه، وگرنه بريين گردن الغرش رو ميشكونه، و اين اتفاق شيريني نيست؟
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مصاحبت با كيبورن براي او خسته كننده بود. جيمي به سمت جلوي صف يورتمه رفت. مرد شماليِ كوتاه و چاقي به 
كمان و هفت دنباله طويل روي يك  كرد؛ پرچمي با راه راه رنگين ركت ميح نام نگ با پرچم صلح جلوي ساق فوالدي

اي از پرچم صلح داشته  شما شماليا نبايد نوع ديگه«چوب كه نوك آن يك ستاره هفت پر قرار داشت. از والتون پرسيد: 

  » چه ربطي به شماها داره؟ هفتباشين؟ 

  »نياز داريم، تا شما رو سالم به پدرتون برسونيم.خدايان جنوبي، اما اين صلح جنوبيه كه «مرد گفت: 

اش دريافت كرده است، يا  . جيمي كنجكاو بود كه آيا لرد تايوين درخواست بز براي سربها را با دست پوسيدهپدرم
يه شمشيرزن بدون دست شمشيرزنش چه ارزشي دارد؟ نصف طالي كسترلي راك؟ سيصد اژدها؟ يا هيچي؟ بدون آن. 

جهت تحت سلطه احساسات نبوده است. يك بار لرد تايتوس پدر تايوين لنيستر پرچمدار ياغي خود لرد  يپدرش هرگز ب
تاربك را زنداني كرده بود. بانو تاربك مخوف با اسير كردن سه لنيستر از جمله استافورد جوان، كسي كه خواهرش نامزد 

سرور و عشق منو برگردونين، وگرنه هر آزاري «ته بود: پسر عمو تايوين بود، واكنش نشان داد. او به كسترلي راك نوش
تايوين جوان به پدرش پيشنهاد داد كه با فرستادن لرد تاربك در سه » كه بهش برسه، اين سه لنيستر بايد جوابگو باشن.

ل بيشتر براي تري از شيرها بود، بنابراين بانو تاربك چند سا تيكه، به او لطف كند. به هر حال لرد تايتوس نژاد مهربان
زنده ماند. اما تايوين  1لرد ابلهش فرصت خريد و استارفورد ازدواج كرد، صاحب فرزند شد و ابلهانه تا نبرد اوكسگراس

حاال سرورم، همونطور كه يه كوتوله به عنوان پسر داشتي يه چالق لنيستر تحمل كرد، پابرجا همچون كسترلي راك. و 
  هم داري. چقدر ازش متنفر ميشي...

جاده آنها را از ميان يك روستاي سوخته عبور داد. بايد يك سال يا بيشتر از زماني كه اين مكان به آتش كشيده شده 
هاي اطراف تا باالي كمر رشد  ها در تمام زمين سقف پابرجا بودند، اما علف شده و بي هاي سياه بود، گذشته باشد. خانه

ها آب دهند. جيمي همانطور كه دركنار چاه منتظر  به آنها اجازه دهد به اسب فوالدي دستور توقف داد تا كرده بودند. ساق
اي بود و  . جايي كه حاال فقط چند سنگ پِي و يك دودكش باقي مانده، مهمانخانهاينجا رو هم ميشناسمبود، انديشيد، 

دار  سيب آورد، اما مهمانخانهاو براي يك ليوان آبجو آنجا رفته بود. دخترك خدمتكار با چشماني سياه برايش پنير و 
                                           

1  - Oxcross – .نام نبردي كه در آن جيمي توسط سپاه گرگ جوان غافلگير و اسير شد. استافورد در اين نبرد به دست ريكارد كاراستارك كشته شد  
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هاي گاردشاه زير سقف منه. اين داستانيه كه  سر، اين افتخاريه كه يكي از شواليه«سكه او را نپذيرفت. مرد گفته بود: 
اون اصالً كرد كه، جيمي به دودكش كه از بين علفها بيرون زده بود نگاهي انداخت و فكر » هام تعريف ميكنم. واسه نوه

هاش خورده، يا از اينكه قبول  داشته. بهشون گفته كه شاهكش يك بار از شرابش نوشيده و از پنير و سيبهايي  نوه
فهمد، هر كس مهمانخانه را سوزانده،  دانست هرگز حقيقت را نمي مي كرده به يكي مثل من غذا بده شرمنده بوده؟

فوالدي  شوند. زماني كه ساقاش گره مي  ن خياليتوانست احساس كند كه انگشتا ها را هم كشته بود. مي احتماالً نوه
  »از اينجا خوشم نمياد، بريم.«گفت كه احتماالً الزم است آتش و مقداري غذا داشته باشند، جيمي سرش را تكان داد: 

 گذشت را، دنبال با غروب آفتاب درياچه را ترك كرده بودند و مسير ناهمواري كه از ميان جنگلي از بلوط و نارون مي
كشيد.  آوري تير مي فوالدي تصميم به برپايي اردو گرفت، دست قطع شده جيمي به طرز مالل كردند. زماني كه ساق

كرد، جيمي كنار آتش ها را تعيين مي خوشبختانه كيبورن مشكي از شراب مسكن آورده بود. هنگامي كه والتون نگهبان
ه شده بود مانند بالش براي سرش تكيه داد. ضعيفه به او اي پيچيد دراز كشيد و به يك پوست خرس كه به دور كنده

گفت براي اينكه قوي بماند، بايد قبل از خواب غذا بخورد، اما او بيشتر از اينكه گرسنه باشد، خسته بود. چشمانش را مي
  دار خيلي واضح بودند... بست و اميد داشت كه روياي سرسي را ببيند. روياهاي تب

شدند. آنجا را صره دشمنان ايستاده بود، با ديوارهاي سنگي كه در اطرافش بهم فشرده ميعريان و تنها در محا

  توانست وزن بسيار زياد آن را باالي سرش حس كند. او در خانه بود. در خانه و سالم. . مي1صخرهشناخت، 

بي معاشقه داشت. به دست راستش را باال گرفت و انگشتانش را خم كرد تا قدرت را در آنها حس كند. حسي به خو
خوبي شمشيربازي. چهار انگشت و يك شست. او خواب ديده بود كه چالق شده، اما اينطور نبود. حس رهايي باعث شد 

  توانست به او صدمه بزند. تا زماني كه سالم بود، هيچ چيز نمي دستم، دست خوبم.گيج شود. 

هايشان را مخفي كرده بود، ايستاده بودند. در دستانشان  هرهدار كه چ اطرافش چندين شبحِ بلند تيره در رداهاي باشلق
  »كي هستين؟ توي كسترلي راك چيكار دارين؟«نيزه بود. او از آنها پرسيد: 

                                           

1  - Rock – منظور كسترلي راك است  
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اي جز پايين رفتن نداشت. از گذرگاهي پيچ در پيچ  زدند. چاره هايشان به او سقلمه مي جوابي ندادند، فقط با نوك نيزه
بايد باال برم. تر. به خودش گفت،  صخره جانداري حجاري شده بودند، پايين رفت، پايين و پايين هاي باريكي كه از با پله

دانست؛ چيزي تيره و كشيد. او با قاطعيت يك رويا مي در زيرِ زمين نابودي انتظار مي باال، نه پايين. چرا پايين ميرم؟
هاي آنها به او فشار  سعي كرد تا بايستد، اما نيزهخواهد. جيمي وحشتناك آنجا كمين كرده است، چيزي كه او را مي

  اگه فقط شمشيرمو داشتم، هيچي نميتونست بهم آسيب بزنه.آوردند.  مي

اي ختم شدند. جيمي حسي داشت كه محوطه وسيعي روبروي اوست. درجا  يابنده ها ناگهان به تاريكي پژواك پله
زد و او را به درون ژرفنا  اي به گودي كمرش نيش مي نوك نيزهخورد. توقف كرد، روي لبه پوچي و نيستي تلوتلو مي

ها و زانوهايش بر روي شن نرم و آب كم عمقي فرود آمد. در  داد. او فرياد زد، اما سقوطش كوتاه بود. با دستهل مي
  »اينجا كجاست؟«زير كسترلي راك غارهاي عميق آبي وجود داشت، اما اين يكي به نظرش غريبه بود. 

كه در  صدا انعكاس يافت. صدها صدا آنجا بود، هزاران، صداي تمام لنيسترها از زمان لَنِ زيرك، كسي» تو.جاي «
پريده و زيبايش ايستاده  كرد. اما بيشتر از همه صداي پدرش بود. و كنار لرد تايوين، خواهر رنگطلوع روزگار زندگي مي

پسري كه آنها با هم به وجود آورده بودند، و پشت سر آنها  بود كه مشعلي روشن در دست داشت. جافري هم آنجا بود،
  چندين چندين پيكر تاريك ديگر با موهاي طاليي. 

  »خواهر، چرا پدر ما رو اينجا آورده؟«

مشعلش تنها روشنايي در غار بود. مشعلش تنها روشنايي در جهان بود. » ما؟ برادر، اينجا جاي توست. تاريكي تو.«
  چرخيد تا برود. 

چيز » منو تو تاريكي رها نكن!«اما آنها در حال رفتن بودند. » پيشم بمون، منو اينجا تنها نذار.«جيمي التماس كرد: 
  »حداقل يه شمشير بهم بدين.«كرد. وحشتناكي آن پايين زندگي مي

  »بهت يه شمشير دادم.«لرد تايوين گفت: 
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تجو كرد تا اينكه دستش به دور قبضه شمشير بسته شد. شمشير در زير پاهايش بود. جيمي كوركورانه زير آب را جس
اي از شعله  كرد، شراره. همانطور كه شمشير را بلند ميتا وقتي كه شمشير دارم، هيچي نميتونه بهم آسيب بزنه

مانده به قبضه توقف كرد. آتش به رنگ  1پريده روي نوك آن سوسو زد و بر روي لبه آن خزيد، يك كفت دست رنگ
چرخيد،  سوخت و تاريكي عقب كشيد. قوز كرده و سرپا گوش دور يك دايره مي فام مي  د درآمد و با نور آبي نقرهخود فوال

هايش سرازير شد، تا قوزك پايش  براي هر چيزي كه ممكن بود از تاريكي بيرون بيايد آماده بود. آب به درون چكمه
، شايد موجوداتي توش زندگي كنن كه تو اعماق مخفي مواظب آب باشباال آمد و شديداً سرد بود. به خودش گفت، 

  شدن...

از پشت سر صداي شلپ شلپ بلندي آمد. جيمي به سرعت به سمت صدا برگشت... اما نور ضعيف تنها بريين از 
قسم خوردم سالم نگهت «تارت را نشان داد كه دستانش در زنجيرهاي سنگيني بسته شده بود. ضعيفه لجوجانه گفت: 

  »لطفاً سر، اگه ميشه بهم لطف كنيد.«برهنه، دستانش را به سوي جيمي دراز كرد. » ن سوگند خوردم.بدارم، م

و آنجا يك شمشير بود، غالف، » يه شمشير«هاي زنجير مثل ابريشم از هم دريده شدند. بريين درخواست كرد:  حلقه
هم ايستاده بودند، نور آنچنان ضعيف بود كه  كمربند و تمام متعلقات. آن را دور كمر پهنش بست. هرچند در چند فوتي

 توي اين نور اون ميتونه زيبا باشه. توي اين نور ميتونه يه شواليه هم باشه.ديد. انديشيد، جيمي به سختي او را مي
  سوخت. تاريكي كمي بيشتر عقب نشست.فام مي ور شد و به رنگ آبي نقره شمشير بريين هم شعله

  » ها ميسوزن. وقتي اونا بميرن، شما هم ميميرين. وقتي زنده باشين، شعله تا«صداي سرسي را شنيد. 

  گشتند، هيچ جوابي نيامد. هايي كه به عقب برمي جز صداي نرم قدم» خواهر! پيشم بمون، بمون!«جيمي فرياد زد: 

زدند، شدند و سوسو مياي را كه جا به جا مي داد، و به شعله هاي نقرهبريين شمشير بلندش را به جلو و عقب تكان 
درخشيد. همانطور كه به ياد  ي آب مي كرد. زير پاهايش، انعكاسي از تيغ در حال سوختن بروي سطح صاف تيرهنگاه مي

  ها بيشتر شبيه است.  آورد بريين بلندباال و قوي بود. با اين حال به نظر جيمي رسيد كه حاال به زن مي

                                           

1  - a hand’s breath – متر. چيزي شبيه به يك وجب در فرهنگ فارسي.  سانتي 10تا  6,5اي بين  فاصله  
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داشت، بريين آهسته و نگران، شمشير در دست، در حال حركت بود؛ قدم برمي» اونا اين پايين خرس نگه ميدارن؟«
ها؟ يه جور  يه شير غار نشين؟ داير وولف«آورد.  داد. هر قدم در آب صداي كوچكي به وجود مي چرخيد و گوش مي مي

  »خرس؟ جيمي بِم بگو، اينجا چي زندگي ميكنه؟ چي توي تاريكي زندگي ميكنه؟

  »نابودي، فقط نابودي.. «س و نه شيرنه خراو ميدانست، 

  »از اينجا خوشم نمياد.«رسيد. ي بزرگ، رنگ پريده و خشم آلود به نظر مي فام شمشيرها، ضعيفه در نور سرد آبي نقره

ي كوچكي از نور ساخته بودند، اما در سراسر اطرافشان درياي  هاي آنها جزيره تيغ» اي ندارم. خودمم بهش عالقه«
  »پاهام خيسه.«يافت.  تاريكي امتداد مي پاياني از بي

ي اون تونل  هام باال بري، كار سختي نيست به دهانه ميتونيم از راهي كه ما رو اينجا آوردن برگرديم. اگه از شونه«
  »برسي.

توانست احساس كند كه از اين فكر تحريك شده است، رويش را برگرداند تا بريين . ميبعد ميتونم دنبال سرسي برم
  همد. نف

» يه چيزي داره مياد.« اون گرمه.جيمي قرار داد و او از تماس ناگهاني لرزيد.   دستش را روي شانه» گوش كن.«
  »اونجا.«اي در جهت چپ او بلند كرد.  بريين شمشيرش را به سمت نقطه

ه طور كامل آن را توانست ب كرد. نميبا دقت به تاريكي نگاه كرد تا او هم آن را ديد. چيزي در تاريكي حركت مي
  تشخيص دهد... 

  »يه مرد روي اسبه، نه دو تا، دو تا سوار كنار هم.«

آمدند، مردها و اسبان  اي مي هاي رنگ پريده عقالني نبود. با اين حال آنجا دو سوار روي اسب» ؟صخرهاينجا؟ زير «

اونا هيچ صدايي ايجاد هاي جنگي به آهستگي از سياهي بيرون آمدند. جيمي متوجه شد،  پوش بودند. اسب هر دو زره
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گاه ايريس را در  د استارك را كه طول تختاو ادار نميكنن. نه صداي آبي، نه جرينگ جرينگ زره و نه صداي سم اسب.
  آمد، به ياد آورد. تنها چشمانش حرف زده بودند؛ چشمان يك لرد، سرد، خاكستري و پر از قضاوت. سكوت سواره مي

  » ات هم نميترسم.ات نترسيدم، از مردهاين تويي استارك؟ بيا جلو، هيچ وقت از زنده«جيمي صدا زد: 

  »اونا بيشترن.«رد. بريين بازوي او را لمس ك

پوش و تماماً به سفيدي برف باشند، و نوارهاي غبارآلودي پشت  ديد. به نظرش رسيد، كه زرهاو هم آنها را 
خورد. نقابِ كالهخودشان بسته بود، اما جيمي لنيستر نيازي نداشت تا براي شناختن آنها به  هايشان پيچ و تاب مي شانه

  هايشان نگاه كند. صورت

تاور.  گاو سفيد، جِرولد هاي نره . نره3دورن، لوين مارتل  . شاهزاده2و جان دري 1از برادرهايش بودند. اَزوِل وِنتپنج نفر 
سر آرتور دين، شمشير صبح. و در كنار آنها، در تاجي از مه و اندوه با موهاي بلندي كه در پشت سرش موج 

  آمد.و وارث به حق تخت آهنين سواره مياستون  داشتند، ريگار تارگرين، شاهزاده دراگون برمي

دانست با كدام طرف چرخيد. نمي». شما منو نميترسونين.«شدند. فرياد زد:  همانطور كه آنها در دو طرفش پخش مي
  »زمان با همتون ميجنگم. اما كيه كه با يه ضيعفه مبارزه كنه؟ اگه اجازه بدين، اون ميره. تك تك يا هم«مقابله كند. 

  »من سوگند خوردم كه اونو سالم نگه دارم، يه سوگند مقدس خوردم.«سايه ريگار گفت: برين به 

  »همه ما قسم خورديم.«سر آرتور دين با اندوه بسيار گفت: 

وارشان پياده شدند. وقتي شمشيرهاي بلندشان را كشيدند، صدايي برنخواست. جيمي گفت:  هاي شبه ها از اسب سايه
  »بسوزونه، تا فقط خاكستر برا رابرت باقي بذاره.اون ميخواست كل شهر رو «

                                           

1  - Oswell Whent  
2  - Jon Darry  
3  - Lewyn Martell  



 

  819 

 

  جيمي شمشيرهايورش    فصل چهل و چهارم 

  »اون شاهت بود.«دري گفت: 

  »قسم خورده بودي ازش محافظت كني.«ونت گفت: 

  »ها. و همينطور بچه«شاهزاده لوين گفت: 

  »هامو به تو سپرده بودم. زن و بچه«سوخت. شاهزاده ريگار حاال با نوري سرد، سفيد، قرمز و سياه مي

من با شاه «سوخت. حاال شمشير جيمي با نور كمتري مي» كر نميكردم اون بهشون آسيب بزنه.هيچ وقت ف«
  »بودم...

  »مشغول كشتن شاه.«سر آرتور گفت: 

  »گلوش رو بريدي.«شاهزاده لوين گفت: 

  »همون شاهي كه قسم خورده بودي براش بميري.«گاو سفيد گفت:  نره

. وحشت نهال خاموش شدن بود و جيمي حرف سرسي را به ياد آورد. دويد، در ح آتشي كه در امتداد شمشيرش مي

چون دستي گلويش را فشرد. و سپس هنگامي كه ارواح به سرعت حمله بردند، شمشيرش تاريك شد و فقط شمشير 
  سوخت.  بريين مي

  »نه، نه، نه، نههههههه!«گفت: 

اي از درختان يافت.  تاريكي پر ستاره، خود را ميان بيشهكوبيد، با تكاني ناگهاني بيدار شد و در  در حالي كه قلبش مي
لرزيد، عرق سرد و گرم همزمان. وقتي كه به پايين توانست طعم صفرا را در دهانش حس كند، و خيس از عرق مي مي

شد كه مرتب و تميز دور زخم زشتي  براي ديدن دست شمشيرزنش نگاه كرد، مچ دستش به چرم و كتاني منتهي مي
حسش كردم، قدرتو توي انگشتام و چرم زبر قبضه دود.  ه شده بودند. ناگهان احساس كرد اشك در چشمانش ميپيچيد

  شمشير رو حس كردم. دستم...
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  »چي شده؟ شنيدم داد ميزدين.«اش از نگراني چين خورده شده بود.  كيبورن كنارش زانو زد. صورت پدرانه» سرورم.«

  »چي شده؟ چرا فرياد زدين؟«باالي سرشان ايستاده بود.  فوالديِ بلندقد و جدي، والتون ساق

تو تاريكي «اي زمان را گم كرد.  جيمي به اردوگاه اطرافش خيره شد و براي لحظه» يه خواب... فقط يه خواب بود.«
زير اش نگاه كرد و دوباره احساس مريضي كرد. انديشيد، شده به دست قطع» بودم، اما دستم دوباره سر جاش بود.

اش ترش كرده بود و سرش در جايي كه به كنده تكيه داده  شكم خالي هيچ جايي مثل اون محل وجود نداره. صخره

  كوبيد.بود از درد مي

  »هنوز كمي تب دارين.«كيبورن پيشاني او را لمس كرد. 

  ا باال كشيد.ساق فوالدي دست سالم او را گرفت و روي پاهايش او ر» دار، كمكم كن. روياي تب«جيمي بلند شد: 

  »يه ليوان ديگه از شراب مسكن؟«كيبورن پرسيد: 

خواست بداند كه تا سپيده چقدر زمان مانده است. به نحوي فهميده بود  مي» نه، امشب به اندازه كافي خواب ديدم.«
  گردد.كه اگر چشمانش را ببندد، دوباره به آن مكان تاريك نمناك برمي

  »تون؟ هنوز ضعيف هستين سرورم، احتياج به خواب دارين. به استراحت.پس شيره خشخاش؟ و چيزي واسه تب«

داده بود،  تكيهدرختي كه جيمي سرش را به آن   . مهتاب بروي تنهاين آخرين كاريه كه قصد انجامش رو دارم
اال ديد كه اش نشده بود، اما ح ها آنچنان پرپشت سطحش را پوشانده بودند كه قبالً متوجه رنگ داشت. خزه انعكاسي بي
خودش نبود، به هيچ ند استارك بيفتد. انديشيد،  درخت رودبندرنگ است. اين باعث شد به ياد وينترفل و  چوبش سفيد

شاهزاده ريگار و سر اما تنه درخت همانند خود استارك مرده بود، و همانطور كه تمام آنها مرده بودند،  وجه اون نبود.
  »استاد، به ارواح اعتقاد داري؟«از كيبورن پرسيد:  تر بود. ز همه مردهها. و ايريس، ايريس ا آرتور و بچه
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يه بار تو سيتادل، به اتاقي خالي رفتم و يك صندلي خالي ديدم، با اين حال «صورت مرد حالت غريبي گرفت: 
گرم و بوي اون ميدونستم فقط يه لحظه پيش، زني اونجا بود. كوسن تو جايي كه نشسته بود، فرورفته بود، پارچه هنوز 

زن تو هوا مونده بود. اگه وقتي اتاقي رو ترك كنيم، بويي از خودمون به جا بذاريم، پس حتماً چيزي از روحمون هم 
از فكرم خوششون  1اساتيد هرچند بزرگان«كيبورن دستانش را از هم گشود. » وقتي از اين زندگي بريم، باقي ميمونه.

  »ا اون تنها فرد بود.نيومد. البته ماروين خوشش اومد، ام

  »ها رو زين كن. ميخوام برگردم. والتون، اسب«جيمي انگشتانش را در موهايش فرو برد و گفت: 

  فوالدي با ترديد او را نگريست. ساق» برگردي؟«

  »جا گذاشتم. هال هرنيه چيزي رو توي . «اون فكر ميكنه كه ديوونه شدم، و شايدم شدم

  »هاي خونريزش. و هنرپيشهاالن لرد وارگو صاحبشه، اون «

  »تو دو برابر افراد اون، نفر داري.«

ادامه  اگه همونطور كه دستور داده شده تو رو تحويل پدرت ندم، لرد بولتن پوستمو ميكنه. به سمت قدمگاه پادشاه«
  »ميديم.

ي ايجاد زماني امكان داشت جيمي با يك لبخند و تهديدي جدي پاسخگو باشد، اما چالقي يك دست ترس زياد
   تيريون يه راهي پيدا ميكرد.كرد. خواست بداند برادرش چكار مي كند. دلش مينمي

  »فوالدي، لنيسترا دروغ ميگن. لرد بولتن اينو بهت نگفته؟ ساق«

  »اگه گفته باشه چي؟«مرد با سوظن اخم كرد: 

                                           

1  - archmaesters – كنند. پرداختند و آنها هستند كه سيتادل را اداره مي لقب اساتيد بزرگي كه در سيتادل به تربيت ساير اساتيد مي  
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اشه كه لرد دردفورت آرزوي برنگردوني، آوازي كه براي پدرم ميخونم، ممكنه هموني نب هال هرناگه منو به «
فوالدي كسي بوده كه تيغ رو فرود  شنيدنش رو داره. حتي ممكنه بگم كه بولتن دستور قطع دستمو داده و والتون ساق

  »آورده.

  »اينطوري نبود.«والتون با تعجب به اون نگاه كرد. 

زد، زماني طوري كه قبالً لبخند مي جيمي خودش را مجبور كرد لبخند بزند.» نه، اما پدرم حرف كي رو باور ميكنه؟«
خيلي آسونتره اگه فقط برگرديم. خيلي زود دوباره به مسيرمون بر «توانست او را بترساند. كه هيچ چيزي در دنيا نمي

ميگرديم، و من يه آواز خيلي دلنشين تو قدمگاه پادشاه ميخونم كه ديگه هرگز به گوشاي خودت اعتماد نكني. يه دختر 
  »پر از طال به عنوان تشكر گيرت مياد. و يه كيسه

  »طال؟ چقدر طال؟«والتون كامالً از اين حرف خوشش آمد. 

  »بگو ببينم، چقدر ميخواي؟« گيرش انداختم.

  بودند. هال هرنو با طلوع خورشيد، آنها در نيمه راه بازگشت به 

كردند تا به سرعت  ان شمالي تالش ميفوالدي و مرد آورد و ساقجيمي بسيار بيشتر از روز قبل به اسبش فشار مي
حركتش برسند. با اين وجود، قبل از اينكه به قلعه كنار درياچه برسند، روز به ميانه رسيده بود. در زير آسمان تاريكي كه 

ا . ديوارهخيلي مرده به نظر مياددر آستانه باريدن بود، ديوارهاي پهناور و پنج برج بزرگ سياه و شوم ايستاده بودند. 
 ها بسته و مسدود بودند. اما در باالي برج و باروي قلعه، پرچمي آويزان بود. آن را شناخت، بز سياه كوهور. خالي و دروازه

  »تو كه اونجايي! دروازه رو باز كن وگرنه با لگد ميارمش پايين!«تا فرياد بزند.  1كرد  جيمي دستانش را دور دهانش حلقه

                                           

1  - Jaime cupped his hands to shout –  براي خود من هم خيلي عجيبه و خيلي روش فكر كردم. اما ظاهراً بايد قبول كرد اينجام گافي از طرف نويسنده
ه اشتباه به نظر مياد. اما ييا ويراستار داده شده. باز هم با اطمينان نميگم، اما هر قدر كه فكر ميكنم، آوردن كلمه دست بصورت جمع، با توجه به چالق بودن جيمي، 

  من محض احتياط اين جمله رو بدون تغيير نقل كردم. (استارك)
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فوالدي به فريادهاي او پيوست، سري روي باروي باالي آنها ظاهر  اي كيبورن و ساقزمان اندكي پس از آنكه فرياده
شد.  شد. او رو به پايين به آنها نگاه كرد و ناپديد گشت. در اندك زماني آنها صداي در قلعه را شنيدند كه باال كشيده مي

هاي مرگ، به ندرت  د. هنگام گذر از زير حفرهدروازه با نوسان باز شد و جيمي لنيستر اسبش را به ميان ديوارها پيش ران
رسيد كه هنوز ياران شجاع آنها را  انداخت. نگران بود كه شايد بز آنها را نپذيرد، اما به نظر مي نگاهي اجمالي به آنها مي

  ها.  ابله دانند، متحد خودشان مي

زندگي وجود داشت، ولي در آن شرايط  سنگي عالماتي از  هايي با بام محوطه بيروني متروكه بود، تنها در اصطبل
توانست  ها چيزي نبودند كه جيمي به دنبالش بود. او اسبش را به جلو هدايت كرد و به هر سو نگاه انداخت. مي اسب

فوالدي و  زدند. ساقصداها را در جايي پشت برج اشباح بشنود، و صداي مرداني كه به چندين زبان مختلف فرياد مي
خوام با  چيزي كه واسش برگشتي رو بردار تا دوباره بريم، نمي«طرفش سواره جلو آمدند. والتون گفت: كيبورن از هر 

  »ها به مشكل بخوريم. هنرپيشه

دارن و هيچ مشكلي با هنر پيشه ها پيدا نميكني، دو به يك،  به مردات بگو دستاشون رو روي قبضه شمشير نگه«
 هال هرنوحشيانه فريادهاي دور دست به نوسان در آمد. صدا با ديوارهاي  سرِ جيمي با صداي ضعيف اما» يادته كه؟

 خيلي دير اومديم؟يافت. ناگهان متوجه شد كه چه خبر است.  پژواك ميافت، و صداي خنده مانند موج دريا گسترش مي

ا دور زد و از ر 1برج ناالنگذشت، و  دار سنگي شكمش پيچي خورد و به شدت به اسبش مهميز زد. از زير پلي قوس

  چهار نعل در امتداد حياط خارجي تاخت. 2غار حياط سنگميان 

  .بايد اونو توي گودال خرس نگه داشته باشند

شاه هرن سياه آرزو داشت حتي مبارزه خرس هايش را با ريخت و پاش فراوان برگزار كند. گودال ده يارد طول و پنج 
يده شده از شن و با شش رديف نيمكت از سنگ مرمر احاطه شده ، ديوارهايي از سنگ، كف آن پوش3يارد عمق داشت

                                           

1  - Wailing Tower  
2  - Flowstone – شود. سنگ آهكي كه در غارها از تبخير آبهاي غني از آهك ساخته مي  
  نُه در چهار و نيم متر -  3
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آمد ديد كه ياران شجاع تنها يك چهارم صندلي ها را پر كرده بودند.  بود. جيمي همانطور كه ناشيانه از اسبش پايين مي
د، متوجه دقيق شده بودند كه فقط آنهايي كه در امتداد گودال بودن  شمشيرزنان مزدور آنچنان روي نمايش پايين

  ورودشان شدند.

اي را بر تن داشت كه براي مراسم شام با روس بولتن پوشيده بود. نه سپر، نه زره  بدقواره  برين همان لباس زنانه
سينه، نه زره زنجيري، نه حتي چرم پخته، فقط ساتن صورتي و توريِ ميري. شايد بز فكر كرده بود كه وقتي او مثل 

شود. نصف لباسش پاره پاره و آويزان بود، و از بازوي چپش كه خرس  رگرم كننده مييك زن لباس بپوشد، بيشتر س
  چكيد.  چنگ انداخته بود، خون مي

كرد بين  كرد، سعي مي. ضعيفه آنرا يك دستي نگه داشته بود، به اطراف حركت ميحداقل بهش يه شمشير دادن
او نياز داشت حمله كند تا سريعاً كار را به اتمام  نگه.وضعيت خوب نيست، حلقه خيلي تخودش و خرس فاصله بياندازد. 

ها با  ترسد. هنرپيشهرسيد كه ضعيفه از نزديك شدن ميشد. اما به نظر مي برساند. فوالد خوب حريف هر خرسي مي
  كردند. مي  پيشنهادهاي وقيحانه و زشت به او توهين

داره، لرد بولتن گفته ضعيفه مال اوناست، تا هر كاري اين مسئله ربطي به ما ن«ساق فوالدي به جيمي اخطار داد: 
  »دوست دارن باهاش بكنن.

ها پايين آمد. از دوجين سرباز مزدور متعجب عبور كرد. وارگو هوت بروي جايگاه لرد  جيمي از پله» اسمش بريينه.«
  »لرد وارگو.«ترين رديف نشسته بود. او بلندتر از همهمه فرياد زد:  در پايين

اي داشت، پارچه كتاني روي  سمت چپ صورتش بانداژ ناشيانه» شاهكش؟«وري تقريباً شرابش را ريخت. مرد كوه
  دار شده بود. گوش چپش با خون لكه

  »از اونجا بيارينش بيرون.«

  »خولتو از اين ماجال كنال بكش شاهكش، مگه اينكه يه لَست قطع شده ليگه بخواي.«
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 »بهايي نميله. وش منو گاز گلفته. تعجبي نَداله پِدلش بابت همچين جونولي سلاين گ«فنجان شرابي را تكان داد. 

گرگور كلگين با پشم، هر چند غرشي جيمي را وادار كرد به عقب بگردد. قامت خرس هشت پا بود. انديشيد، 
  اشت.آسايش را ند گرچه حيوان، برد ضربات كوه با آن شمشير بزرگ و غول تر به نظر ميرسه. باهوش

خرس با غرشي از خشم، دهان پر از دندان هاي بزرگ و زردش را نشان داد سپس به روي چهارپا برگشت و مستقيم 
  اين فرصت توا، حمله كن! حاال!به سمت بريين رفت. جيمي انديشيد، 

به اي با نوك شمشيرش ضربه زد. خرس عقب نشست، سپس با غرشي بازگشت. بريين  در عوض او به طرز بيهوده
  اش را باال آورد تا ضربه شمشير را دفع كند. سمت چپ جهيد و دوباره به صورت خرس ضربه زد. اين دفعه خرس پنجه

اي مبارزه كرده. ميدونه شمشير و نيزه ميتونن بهش آسيب بزنن. اما  خرس محتاطه، اون با مرداي ديگه جيمي فهميد،
اما صدايش در بين فريادهاي ديگر گم شد. » بكشش!«فرياد زد:  اين مسئله اونو مدت زيادي از بريين دور نگه نميداره.

خيلي گودال حركت كرد و ديوار را پشت سرش قرار داشت. اگر هم بريين شنيده بود، چيزي از خود بروز نداد. دختر دور 
  نزديكه، اگه خرس اونو به ديوار ميخكوب كنه...

ايه اين ضعيفهحيوان ناشيانه با فاصله و سرعت زياد چرخيد. بريين جهت حركتش را سريع مثل يك گربه عوض كرد. 
وباره به روي پاهاي عقبش بلند شد و شروع به . جستي زد و زخمي بر پشت خرس وارد آورد. حيوان دكه من يادم مياد

تو بهش يه شمشير «سپس ناگهان فهميد. جيمي به سمت هوت چرخيد:  خون كو؟غريدن كرد. بريين عقب پريد. 
  »مسابقه دادي.

  »دلُسته.«بز با صداي عرعر مانندي خنديد و شراب و تف را به بيرون پاشيد: 

  » ي بخواي. از اونجا بيارش بيرون.سربهاي اونو ميدم. طال، ياقوت، هر چ«

  »اونو ميخواي؟ برو بگيرش.«

  پس همين كار را كرد.
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ها را لمس كرد، چرخيد. خرس به سمت  ي مرمرين گذاشت و پريد و همان دم كه شن او دست سالمش را روي نرده
خوب، به حق خم شد. كرد. جيمي روي يك زانو  كشيد و اين مزاحم جديد را محتاطانه نگاه مي صدا برگشت، بو مي

  »شاهكش؟«مشتش را با شن پر كرد. شنيد كه بريين با حيرت گفت:  هفت جهنم حاال چيكار كنم؟

  هاي آتش غريد. ايستاد و شن را به صورت خرس پاشيد. حيوان با عصبانيت به هوا ضربه زد و مانند شعله» جيمي.«

  »اينجا چيكار ميكني؟«

  سمتش چرخيد و خودش را بين بريين و خرس قرار داد.به » يه كار احمقانه. بيا پشت من.«

  »تو بيا پشتم، من شمشير دارم.«

چيزي را نيمه مدفون در شن ديد و با دست سالمش آن را قاپيد. » شمشيري كه نوك و لبه نداره، بيا پشت من!«
لوليدند.  ها در آن مي معلوم شد كه استخوان فك انسان است كه هنوز مقداري گوشت تازه به آن چسبيده بود و كرم

شد، بنابراين  تر مي . كنجكاو بود بداند كه صورت چه كسي را دست دارد. خرس به تدريج نزديك، چه دلرباستانديشيد
بايد ها را به سمت سر حيوان پرتاب كرد. يك يارد خطا كرد.  جيمي سريعاً دستش را عقب برد و استخوان، گوشت و كرم

  قطع كنم.  هايي كه برام داره  يدهواسه همه فا دست چپم رو هم 

فايده را  بريين سعي كرد با سرعت به پهلو حركت كند، اما جيمي با لگدي او را پي كرد. دختر در حالي كه شمشيرِ بي
 ها افتاد. جيمي از او حمايت كرد و خرس حمله برد. محكم گرفته بود، به روي شن

ر چشم چپ حيوان كاشته شد. خون و بزاق از دهان بازش جاري شد ناگهان تير پرداري زي صداي بلند زه كمان آمد و
و پيكاني ديگر به پايش اثابت كرد. خرس غرش كنان عقب رفت. دوباره جيمي و بريين را ديد و به سمت آنها حركت 

يراندازها به ها پوست خز و گوشت را شكافتند. از چنين فاصله كمي ت داران بيشتري تيراندازي كردند و پيكان كرد. زوبين
ي  درندهزدند، اما خرس قدم ديگري برداشت.  هايي به سختي ضربه مي توانستند خطا كنند. تيرها مانند چماق زحمت مي

ها را  اي به سمت جيمي پرتاب كرد، فرياد كشان و در حالي كه شن وقتي كه حيوان پنجه ي شجاع. احمقِ بيچاره
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اش را تعقيب كند و دو پيكان ديگر در پشتش نشست.  دهنده تا عذاب كرد به كناري پريد. خرس چرخيد پراكنده مي
  هاي خوني دراز شد و مرد.  آخرين غرش پر طنينش را كرد و روي كپلش نشست، سپس روي شن

داران  كشيد، به روي زانوهايش افتاد. زوبين هاي كوتاه و خشمگيني مي كه شمشير در دست نفس بريين در حالي
ريز آنها را نفرين  هاي خون كه هنرپيشه كردند تا مجدداً تيرگذاري كنند، درحالي اي خود را كوك ميه فوالدي زوبين ساق

  انگشتي شمشيرها را بيرون كشيدند و زولو شالقش را باز كرد. كردند. جيمي ديد كه روگ و سه و تهديد مي

  »تو خلسِ من لو كشتي!«وارگو هوت فرياد زد: 

  »ين كارو با تو هم ميكنم، اگه بخواي واسم مشكل درست كني، ضعيفه رو ميبريم.و هم«فوالدي پاسخ داد:  ساق

  »اي از تارث. اميدوارم هنوز دوشيزه باشي؟ اسمش بريينه، بريين، دوشيزه«جيمي گفت: 

  »آره.«صورت پهن و زشت او قرمز شد. 

ت هردوي ما به سربهات ميرسي. باب«و به هوت گفت: » ها رو نجات ميدم. اوه، خوبه، من فقط دوشيزه«جيمي گفت: 
  »يه لنيستر هميشه دينش رو ادا ميكنه. حاال طناب بيار و ما رو از اينجا بكش بيرون.

  »محاله، اونا رو بكش هوت. وگرنه بعداً آرزو ميكني كاش اين كارو كرده بودي.«رورگ غريد: 

هوشيار و از لحاظ تعداد دو برابر آنها بودند.  مرد كوهوري مردد بود. نيمي از مردانش مست بودند. مردان شمالي كامالً
  داران همان موقع نيز تيرهايشان را در كمان گذاشته و آماده بودند. بعضي از زوبين

  »من خيلي بخشندم، اين لو به عاليجناب پِدلت بگو.«و رو به جيمي گفت: » بِكشيدشون بيلون.«گفت: 

  گرچه هيچ سودي واست نداره.» ميگم سرورم.«

و تيررس كمانداران روي ديوار دور نشده بودند، عصبانيتش را  هال هرنفوالدي تا وقتي كه حدود نيم فرسخ از  ساق
  »ديوونه شدي شاهكش؟ ميخواي بميري؟ هيچ كسي نميتونه با يه خرس دست خالي بجنگه.«بروز نداد. 
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قبل از اينكه حيوون ما رو بكشه، تو يك دست خالي و يك دست قطع شده. اما اميدوار بودم «جيمي تصحيح كرد: 
  »اونو كشته باشي. وگرنه لرد بولتن پوستتو مثل يه پرتقال ميكند، نه؟

فوالدي آشكارا او را به خاطر اينكه احمقي لنيستري است، نفرين كرد، به اسبش مهميز زد و چهارنعل به طرف  ساق
  ابتداي ستون تاخت.

جاي بانويي شايسته، بيشتر شبيه مردي در  ثيف و توري پاره شده، بهبريين حتي در ساتن صورتي ك» سر جيمي؟«
  »ممنونم، اما... شما كامالً دور شده بودين، چرا برگشتين؟«لباس زنانه بود. 

تر بود به ذهنش رسيد، اما جيمي فقط شانه باال انداخت و  آميز، كه هر كدام از ديگري ظالمانه يك دوجين جواب كنايه
  »ديدم. من خوابتو«گفت: 
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    45فصل 

  كتلين

  ويكتاريونمترجم: 

 ، م.م.استارك Ali.Aويرايش و تنظيم: 

  

  

دوم راب با ملكه جوانش سه بار وداع كرد. يكبار در جنگل خدايان مقابل درخت قلب و در محضر خدايان و مردم. بار 
تر او را راهي كرد. و در نهايت يك ساعت پس از  اي طوالني در زير در خروجي قلعه كه جين با آغوش طوالني و بوسه

اش به تاخت خودش را رساند و از پادشاه جوانش خواست تا او را همراه  استون وقتي دختر با اسب عرق كرده تامبل
  خودش ببرد.

نم باران شروع به  ال خجالت زده است. روز خاكستري و مرطوبي بود، نمديد كه راب متأثر و درعين ح كتلين مي
اش را متوقف كند، در باران بايستد و در مقابل  ريزش كرده بود و آخرين چيزي كه راب مي خواست اين بود كه پيشروي

اون به مهربوني ، كرد، انديشيد نيمي از ارتشش همسر جوانِ گريانش را دلداري دهد. وقتي آنها را با هم تماشا مي
  باهاش حرف ميزنه، ولي از درون عصبانيه.
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زد و فقط براي تكاندن آب از  كردند گري ويند در اطرافشان پرسه مي تمام مدتي كه شاه و ملكه با هم صحبت مي
كرد. وقتي در نهايت راب براي آخرين بار جين را بوسيد و يك  روي پوستش و نشان دادن دندان به باران توقف مي

دوجين از افرادش را به همراه او به ريورران روانه كرد و دوباره بر اسبش سوار شد، دايروولف به سرعت تيري از چله 
 كمان رها شده، به جلو دويد.

شباهت به خواهر خودم نيست. آه،  ميبينم كه ملكه جين قلب مهربوني داره، بي«لوتار فري لنگ به كتلين گفت: 
ليدي تالي، ليدي تالي، ليدي ندم كه همين حاال داره دور دوقلوها ميرقصه و ميخونه، حاضرم رو اين حدس شرط بب

. تا فردا نشان قرمز و آبي تالي رو دور گردنش نگه ميداره و تصور ميكنه توي شنل عروسيش چه شكلي روزلين تالي
ساكتين. دوست دارم بدونم چه ولي لرد تالي، شما به شكل عجيبي «روي زين چرخيد  تا به ادمور لبخند زد: » ميشه.

  »احساسي دارين؟

  » ميل قبل از به صدا در اومدن شيپور جنگ داشتم. خيلي شبيه حالي كه توي استون«ادمور تقريباً به تمسخر گفت: 

  »سرورم، بزاريد دعا كنيم عروسيتون هم به همون خوبي تموم بشه.«اي كرد:  لوتار خنده سر خوشانه

كتلين به اسب خود مهميزي زد و برادرش و لوتار لنگ را در خدايان به دادمون برسن.  و اگه به خوبي تموم نشه
  مصاحبت با هم تنها گذاشت.

داد جين را در كنار خودش حفظ كند، اين كتلين بود كه اصرار به باقي گذاشتن او در  در حالي كه راب ترجيح مي
را به عنوان تحقير ديگري تعبير كند، با اين حال حضورش ريورران داشت. لرد والدر ممكن بود غيبت ملكه در عروسي 

والدر فري زبوني تند و «هم نوع ديگري از توهين بود، مانند نمك پاشيدن به زخم پيرمرد. به پسرش اخطار داده بود: 
رو  اي قوي داره، شك ندارم كه تو به حدي قوي هستي كه به عنوان هزينه وافاداريش زخم زبوناي يه پيرمرد حافظه

تحمل كني، ولي اونقدر از پدرت توي وجودت هست كه وقتي داره جلوي جين بهش توهين ميكنه، نتوني يه گوشه 
 »بشيني.
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ولي بازم به خاطرش ازم دلخوره. همين االن هم توانست درستي آن را انكار كند. كتلين با بيزاري انديشيد،  راب نمي
ين كه ميدونه مشاوره خوبي بوده، ولي براي غيبت جين منو دلش براي جين تنگ شده و قسمتي از وجودش با ا

  سرزنش ميكنه.

از شش وسترلينگي كه به همراه پسرش از كرگ آمده بودند فقط يك نفر در كنارش باقي مانده بود؛ سر رينالد، برادر 
كرد، دايي جين، رولف  جين، حامل نشان سلطنتي. راب در همان روزي كه موافقت لرد تايوين با مبادله اسرا را دريافت

ترس پسرش از  خوبي انجام شد. اعزام كرده بود. مبادله به 1اسپايسر را براي تحويل مارتين لنيستر جوان به گولدن توث
امنيت مارتين فرو نشسته و گالبرت گالور هم از شنيدن خبر سوار شدن برادرش به كشتي در داسكنديل آرامش يافته 

جايي كه بهش  پرافتخاري انجام داده بود....و گري ويند يكبار ديگر در كنار پادشاه بود. بود، سر رولف هم كار مهم و
  تعلق داره.

بانو وسترلينگ در ريورران به همراه فرزندانش باقي مانده بود؛ جين، خواهر كوچكترش الينا و مالزم راب، روالم 
. اوليوار فري پيش از اين مالزم راب بود و بدون كرد. اين هم عاقالنه بود جوان كه به شدت از جا ماندن شكايت مي

شك در عروسي خواهرش حضور داشت؛ خودنمايي جايگزينش در مقابل او همان قدر كه ناعاقالنه بود، نامهربانانه هم 
 تواند هاي والدر فري نمي بود. همچنين سر رينالد، او شواليه جوانِ بشاشي بود و قسم خورده بود كه هيچكدام از توهين

  بيا دعا كنيم كه فقط با توهين روبرو بشيم. او را خشمگين كند.

گاه به والدر فري اعتماد نداشت و  هاي خود را داشت. پدر واالمقامش بعد از ترادينت هيچ با اين حال كتلين نگراني
ماهي در  سياهاين هميشه در ذهن كتلين باقي ماند. ملكه جين در پشت ديوارهاي بلند و مستحكم ريورران با حراست 

توانست ترايدنت را نگاه  امان بود. راب او را به عنوان جديدي مصوب كرده بود، پاسدار سرحدات جنوبي. اگر كسي مي
  او سر بريندن بود  دارد،

                                           

1  - golden tooth 
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سر بريندن در هر پيروزي پسرش  داد. مي 1ي زمخت عمويش و راب مشاورش را از دست به هر حال كتلين چهره
بانان را بر عهده گرفته بود؛ مردي شريف،  قراوالن و ديده گالبرت گالور به جاي او فرماندهي پيشنقشي ايفا كرده بود. 

  ماهي بود. متين و وفادار، ولي بدون ذكاوت سياه

قراوالن را بر  گُنده رهبري پيش هاي گالور، صف راهپيمايي راب چندين مايل امتداد داشت. جان پشت خط گشتي
گام احاطه شده بود،  هاي جنگي سنگين ن اصلي كه توسط مردان زره پوشِ سوار بر اسبعهده داشت. كتلين در ستو

هاي غذا، علوفه، تداركات اردوگاه، هداياي عروسي و  كرد. بعد از آن قطار بار و بنه با صفوف منظم گاري حركت مي
اش بود. گله گوسفندان، بزها و  يهاربور  هاي وايت هايي ناتوان از حركت تحت نظارت سر وندل مندرلي و شواليه زخمي

كنندگان پياده اردو. و دورتر از  كردند، و سپس دنباله كوتاهي از تعقيب گاوهاي الغر و استخواني به دنبال آن حركت مي
  ها فرسنگ هيچ دشمني نبود، ولي راب خطر نكرد. آن رابين فلينت و عقبه سپاه بود. پشت سر آنها به اندازه صد

اه نفر بودند، سيصد و پنجاه نفري كه در وسپرينگ وود جنگيده بودند، كساني كه شمشيرهايشان را آنها سيصد و پنج
هاي پرطالي غربِ لنيستر، خونين كرده بودند. جدا از  ، كرِگ و تمامي تپه4، آشمارك3، در اُكسكراس2در جنگ اردوها

ها را در زماني كه پادشاه، شمال  ند تا سرزمين رودخانهمانده بود همراهانِ نسبتاً كمِ برادرش ادمور، لردهاي ترايدنت باقي
عروسيِ ادمور و جنگ بعدي راب، پيش رو شونه... و منم، دو پسر مرده، يه تخت خالي و گرفت، حفظ كنند.  را پس مي

رو سالم  بريين كجايي؟ دخترامو برگردون بريين. اوناانگيزي بود.  انداز غم چشم يه قلعه پر از اشباح انتظارمو ميكشه.
  برگردون.

هاي روز تبديل به باراني ثابت و يكنواخت شد و تا شب هنگام ادامه يافت.  نم بارانِ آغاز حركتشان، در ميانه نم
هايشان از آب باران باشلق به سر  ها در روز بعد اصالً خورشيد را نديدند و در حالي كه براي محافظت چشم شمالي

ها را به باتالق  سواري كردند. باران به حدي سنگين بود كه جاده را به لجنزار و زمين كشيده بودند، در زير آسمان سربي

                                           

  شدن است. در اين جمله هر دوي اين معاني كاربرد دارد. وگانه دارد. هم به معني از دست دادن و هم به معني دلتنگدر اينجا كاربرد د missكلمه  -  1
2  - battle of the camp 

3  - oxcross 

4  - ashemark 



 

  833 

 

  كتلين شمشيرهايورش    فصل چهل و پنجم 

هاي بيهوده  ها را باال آورده و برگ درختان را جدا كرده بود. باران مداوم باعث شد صحبت تبديل كرده بود، آب رودخانه
گفتند، كه آن هم به  راي گفتن داشتند سخن ميبيشتر آزاردهنده باشند تا مفيد، بنابراين مردان فقط زماني كه حرفي ب

  افتاد. ندرت اتفاق مي

» تريم. بانوي من، ما از اون چيزي كه بنظر ميايم قوي«كردند، گفت:  در حالي كه سواري مي 1بانو ميگ مورمونت
آنها بيشتر از  بيشتر شده بود؛ در قضيه جيمي لنيستر دريافت كه 2عالقه كتلين به بانو ميگ و بزرگترين دخترش ديسي

كنند. دختر قد بلند و الغر اندام و مادرش كوتاه و تنومند بود، ولي آنها زره و چرمي مشابه به تن  همه او را درك مي
داشتند، همراه با نشان خرس سياه خاندان مورمونت بر روي سپر و باالپوششان. با معيارهاي كتلين، پوشش عجيبي 

تر از دختر تارتي به نظر  ل ديسي و بانو ميگ چه به عنوان جنگجو و چه يك زن، راحتبراي يك بانو بود، ولي با اين حا
  آمدند. مي

  »ها كنار گرگ جوان جنگيدم. ايشون هنوز شكست نخورده. من توي همه جنگ«ديسي مورمونت با خوشحالي گفت: 

ها از شجاعت چيزي كم نداشتند، ولي  اما به زبان نياورد. شمالي نه، ولي همه چيزشو از دست داده،كتلين انديشيد، 
شد همان ايماني بود كه به پادشاه جوانشان داشتند. آن ايمان  آنها از خانه دور بودند و تنها چيزي كه باعث تقويتشان مي

م. اگه نااميد بشم غم تر باشم. بايد بخاطر راب قوي باش من بايد قويبه خودش گفت،  شد، بايد به هر قيمتي حفظ مي
كنه. اگه ادمور و روزلين در كنار هم شاد باشن، اگه لرد فري متأخر  همه چيز با اين ازدواج تغيير مي منو از پا در مياره.
گير افتاديم، چه   حتي بعد از اون، وقتي ما بين لنيستر و گريجوي هاش دوباره به راب ملحق شن... خشنود بشه و نيرو

ديد هر بار  ين موضوعي بود كه با وجود طرح و نقشه راب، كتلين شهامت رويارويي با آن را نداشت. مياشانسي داريم؟ 
 كند تا طرحي بيابد كه ممكن باشد شمال را دوباره بدست آورد. هايش را مطالعه مي زدند، راب چگونه نقشه كه اردو مي

راه بلندش به همراه كتلين و دوستانش نشسته  اههاي ديگري داشت. در حالي كه در چادر ر برادرش ادمور دلواپسي
  »شماها كه فكر نميكنين همه دختراي والدر فري شبيه خودش باشن، مگه نه؟«بود، انديشناك پرسيد: 

                                           

1  - maege mormont 

2  - dacey 
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ها ممكنه خوشگل باشن، ولي چرا اون پست  با اون همه مادر مختلف، تعداد كمي از دوشيزه«سر مارك پايپر گفت: 
  »شو بهتون بده؟پير بخواد يكي از خوشگال

  »به هيچ دليلي.«ادمور با لحني افسرده گفت: 

بهتره عاقل باشي و دعا كني كه روزلين  سرسي لنيستر هم خوشگله.«اين فراتر از تحمل كتلين بود، به تندي گفت: 
  و پس از اين حرف، آنها را ترك كرد.» سالم و قوي، با افكار خوب و قلبي وفادار باشه.

ا چندان نپسنديد. روز بعد، در تمام مسير از او اجتناب كرد و همراهي با مارك پايپر، ليموند ادمور آن رفتار ر
هاي جوان را ترجيح داد. وقتي آنها تمام بعد از ظهر را بدون گفتن حتي يك كلمه با  ، پاترك ماليستر و ونس1گودبروك

به شوخي. من هميشه نسبت به ادمور  اونا هيچ وقت سرزنشش نميكنن، مگههمديگر طي كردند، به خودش گفت: 
هايش پشيمان بود. به اندازه كافي از آسمان بر  زبان از زخم گير بودم و حاال هم كه غصه زبونم رو تلخ كرده. سخت

اش،  باريد و نياز نبود او بيشترش كند. و آيا واقعاً داشتن يك زن زيبا خواسته بدي بود؟ دلشكستگي كودكانه سرشان مي
تر  براي اولين بار چشمانش به ادارد استارك افتاده بود را به ياد آورد. تصور او از ادارد به عنوان نسخه جوان هنگامي كه

تر داشت. او به قدر كافي مودبانه سخن  تر و جدي تر بود و صورتي ساده كرد. ند كوتاه برادرش برندون بود، ولي اشتباه مي
نست خونسردي كه با برندون در تضاد بود را احساس كند، كسي كه توا هايش كتلين مي گفت، ولي در پس حرف مي

بازيشان بيشتر از عالقه، بخاطر  گرفت، عشق نشاطش به اندازه خشمش سركش بود. حتي زماني كه بكارتش را مي
گ توي شب راب رو به وجود آورديم، ما باهم يه پادشاه درست كرديم. و بعد از جن به هر حال ما اونانجام وظيفه بود. 

اش پيدا كردم، بيشتر از هر زني عشق داشتم. هيچ دليلي نداره  وينترفل، وقتي قلب نازنين ند رو زير اون صورت گرفته
  كه ادمور هم نتونه همون عشقو با روزلينش پيدا كنه.

آورده شايد خواسته خدايان بود كه مسيرشان از ميان وسپرينگ وود، جايي كه راب اولين پيروزي بزرگش را بدست 
بود، عبور كنند. آنها مسير پر پيچ و خم رودخانه را در كف آن دره تنگ و باريك به مانند مردان جيمي لنيستر در آن 

                                           

1  - lymond goodbrook 
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تر بود، درختا هنوز سبز بودن و رودخونه از مسيرش طغيان نكرده  هوا گرم شب مهم دنبال كردند. كتلين به خاطر آورد،
ها به جاي گذاشته بود و  ها و ريشه هاي خيسي در ميان سنگ را بسته و تودههاي فروريخته جريان آب  برگبود. حاال 

هايي  هاي طاليي كدر با لكه درختاني كه زماني ارتش راب را در خود مخفي كرده بودند، جامه سبزشان را با برگ
هاي سرباز  و كاجآورد، عوض كرده بودند. فقط درختان صنوبر  اي، و قرمز كه خون خشك و زنگار را بيادش مي قهوه

  هاي سياه بلند سوراخ كرده بودند. همچنان سبز بودند و شكم ابرها را به مانند نيزه

ند در شب وسپرينگ وود، هنوز در سلولش زير تپه از اون جريان، آدما بيشتر از درختا مردن. كتلين انديشيد، بعد 
جنگيد  امنيت بودند. و تئون گريجوي در كنار راب مي مرتفع ايگان زنده بود و برن و ريكون پشت ديوارهاي وينترفل در

كاش اين كارو كرده بود. چه اتفاقات تلخي پيش نمييومد  . زد و در مورد اينكه چطور با شاهكش مبارزه كرده الف مي
 اگه تئون به جاي پسراي لرد كاراستارك مرده بود؟

هاي كشتاري كه برجا مانده بود، انداخت؛  الي به نشانهكردند، كتلين نگاهي اجم كه از ميدان جنگ عبور مي حالي   در
هاي يك اسب. تل سنگي بر روي  شد، يك نيزه بلند خرد شده، استخوان كالهخودي واژگون كه با آب باران پر مي

هاي بهم  جنازه بعضي از مردان كشته شده، ساخته شده بود، ولي الشخورها از قبل آنجا بودند. كتلين در ميان سنگ
هاي براق فلز را ديد. يك بار صورتي را ديد كه به او خيره شده بود و شكل  هاي رنگ روشن و تكه ه لباسريخت

  اي در حال فساد كرده بود. اش شروع به بيرون آمدن  از  زير گوشت قهوه جمجمه

با همراهي هاليس هايش را  اين باعث شد به اين بيانديشد كه ند بايد در كجا آرميده باشد. خواهران خاموش استخوان
هاي  اصالً ند به وينترفل رسيد تا كنار برادرش برندون تو سردابو گارد افتخار كوچكي به شمال برده بودند.  1مولن

  هاي موت كيلين قبل از اينكه هال و خواهرا بتونن رد بشن بسته شد؟ تاريك زير قلعه دفن بشه؟ يا در

پيمودند، اما كتلين استارك به  ف دره و از ميان قلب وسپرينگ وود ميسيصد و پنجاه سوار مسير خود را در امتداد ك
كرد و خود را درحالي  شد او را از ريورران دورتر مي اين احساس غربت كرده بود. هر فرسنگي كه طي مي از ندرت بيش

                                           

1  - hallis  mollen  
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براي هميشه از دستش كرد آيا باز هم قلعه را خواهد ديد. يا اينكه آن هم مثل خيلي چيزهاي ديگر،  يافت كه تصور مي
  رفته بود؟

شده  1هايشان برگشتند تا به آنها هشدار دهند كه باال آمدن آب سبب تخري پل چوبي فيرماركت پنج روز بعد، گشتي
متالطم در   2است. گالبرت گالور به همراه دو نفر از مردان جسورش تالش كرده بودند سواره از طول بلوفورك

و يك سوار به زير كشيده شده و غرق شدند؛ خود گالور به يك صخره چسبيد تا او را عبور كنند. دو اسب  3رمزفورد
از بهار تا حاال رودخونه اينقدر باال نيومده بود، و اگه بارون ادامه پيدا كنه از اين هم باالتر «بيرون كشيدند. ادمور گفت: 

  »مياد.

جلوتر باالي رودخونه نزديك اُلداستون «ه خاطر آورد: كرد ب ها عبور مي كتلين كه اغلب به همراه پدرش از اين زمين
  »تره ولي اگه هنوز پابرجا... تر و كوچيك يه پله. قديمي

راب به كتلين نگاه كرد: » بانوي من، خراب شده. آب اونو حتي قبل از پل فيرماركت برده.« گالبرت گالور گفت: 
  »اي هم هست؟ پل ديگه«

و  4رود از گدار هم نميشه رد شد. اگه نتونيم از بلوفورك رد بشيم، بايد اونو از راه هفتنه، و «تالش كرد به ياد آورد: 
  »دور بزنيم. 5هاگزماير

  »باتالق، جاده خراب و يا اصالً هيچي، رفتنمون كند ميشه، ولي فكر كنم برسيم.«ادمور هشدار داد: 

داريم ميايم، لوتار از ريورران براش يه پرنده  من مطمئنم لرد والدر منتظر ميمونه. اون ميدونه كه ما«راب گفت: 
  »فرستاد.

                                           

1  - fairmarket 

2  - blue fork 

3  - ramsford 

4  - sevenstreams 

5  - hag`s mire 
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  »بله، ولي اون مرد سخت گيريه و ذاتاً مشكوكه. ممكنه تاخيرمونو يه توهين عمدي حساب كنه.«كتلين گفت: 

خيلي خوب، من ازش به خاطر تاخيرمون طلب بخشش ميكنم. يه پادشاه شرمسار «آميزي گرفت:  راب قيافه كنايه
شاهي مستقيم  قبل از شروع بارون از ترايدنت رد شده باشه. جاده 1هر نفسي عذرخواهي ميكنم. اميدوارم بولتونميشم، با 

  »ميره شمال، اون مسير راحتي داره. حتي پياده هم، بايد قبل از ما به دوقلوها برسه.

  »رم، بعدش چي ميشه؟وقتي نيروهاي شما به هم ملحق شدن، و با تموم شدن عروسي براد«كتلين از او پرسيد: 

  »شمال.«هاي گري ويند را خاراند.  راب پشت گوش

  »؟ موت كيلين؟ 2عبورگاهاز مسير «

گويد. به  و كتلين از لحنش متوجه شد كه چيز بيشتري نمي» اون يه راهشه.«اي زد و گفت:  او لبخند مرموزانه
  يه پادشاه عاقل تدابير خودشو حفظ ميكنه.خودش يادآوري كرد، 

اي با چشم انداز  خاطر بارش مداوم باران هشت روز ديرتر به اُلداستون رسيدند، و اردوگاه خود را باالي تپهبه 
هاي هرز باقي  هاي دژ يكي از پادشاهان باستاني رودخانه برپا كردند. پي بنا در ميان علف بلوفورك، در داخل ويرانه

هايش  ها پيش، بسياري از سنگ ا نشان دهد، ولي مردم محلي مدتمانده بود تا محل قرار گيري ديوارها و استحكامات ر
  را جدا كرده و با آن انبار، سپت و قلعه ساخته بودند. با اين حال در مركزِ جايي كه زماني حياط قلعه بود، هنوز مقبره

تان زبان گنجشك اي از درخ اي به بلنداي كمر و در ميان توده هاي قهوه اي، نيمه پنهان در علف بزرگ حكاكي شده
  آراميده بود.

                                           

  تا به اينجاي كتاب همواره اين اسم رو به صورت بولتن ترجمه كرديم، اما به اين نتيجه رسيديم كه بهتره بصورت بولتون نوشته بشه. -  1
2  - causeway –  كند. اين كلمه  شود كه از نك عبور مي شاهي محسوب مي خشي از جادهگذرد و ب تنها مسير و جاده خشكي كه از موت كيلين مي -يا فرازراه

هاي اطراف خود ارتفاع بيشتري دارد. به اجبار براي عدم تداخل با  هاي آبدار يا خيس عبور كرده و و نسبت به زمين ايست كه از ميان زمين در اصل به معني جاده
  يم.از اين نام استفاده كرد  نام گذرگاه در محل دقلوها،
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هايش در آن زير آرميده بود، ولي باران و باد تأثير خود  حجاري سنگ روي مقبره شكل مردي را داشت كه استخوان
هاي مبهمي از  توانستند ببينند كه شاه ريش داشت، ولي به جز آن صورتش صاف شده و جز نشانه را گذاشته بودند. مي

اش گره شده بود. زماني  روي سر، چيزي نداشت. دستانش بدور دسته پتكي سنگي روي سينهدهان، چشم، بيني و تاجي 
ها فرسايش يافته بود.  داد، اما با گذشت قرن هايي به زبان روني داشت كه نام و تاريخ وفاتش را نشان مي پتك حكاكي

ويش پخش شده بود، تغيير هاي گلسنگ سفيدي كه ر هايش خرد شده و رنگش با لكه خود سنگ ترك داشت و گوشه
  اش به باال خزيده بودند. كرده بود، و در عين حال رزهاي وحشي از پاي شاه تا سينه

اين همان جايي بود كه كتلين در تاريكي رو به افزايش غروب، راب را محزون در حالي يافت كه فقط گري ويند با او 
شد، به  تاجي بر سر نداشت. در حالي كه كتلين به او نزديك مي بود. باران براي يك بار هم كه شده بند آمده بود و راب

  »اين قلعه اسم هم داره؟«آرامي پرسيد: 

، ولي شك ندارم موقعي كه تاالر پادشاهان بوده، يه 1كردن اٌلداستون وقتي يه دختربچه بودم همه مردم صداش مي«
  پتير هم باهامون بود...اينجا اردو زده بود. يك بار در راه سيگارد به همراه پدرش در » اي داشته. اسم ديگه

  »هايي تو موهاش. ، با گلجني از اولداستونيه آوازي هست، «راب به خاطر آورد: 

او آن روز نقش جني را بازي كرده و حتي در موهايش » اقبال باشيم، هممون آخرش فقط يه آواز ميشيم. اگه خوش«
او را بازي كرده بود. كتلين بيشتر از دوازده سال نداشت و پتاير هم  2هاي گل زده بود. پتاير هم نقش شاهزاده سنجاقك

  فقط يك پسربچه بود.

  »اين قبر كيه؟«راب مقبره را بررسي كرد: 

خوابيده، چهارمين با نام او، پادشاه  1اينجا تريستيفر«پدر كتلين يك بار داستانش را براي او تعريف كرده بود: 
كرده، توي روزايي كه  از ترايدنت تا نك هزاران سال قبل از جني و شاهزادش حكومت ميها. اون  ها و تپه رودخانه

                                           

1  - oldstones – هاي باستاني هاي قديمي يا سنگ سنگ  
2  - prince of dragonflies  
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 .2كرده. اونا صداش ميكردن، پتك عدالت ها سقوط مي ها پشت سر هم در مقابل حمله آندال پادشاهي نخستين انسان
  اينطور ميگن، و وقتي اين قلعه ها تاشون پيروز شد، يا حداقل خواننده اون توي صدتا جنگ شركت كرد و توي نود و نُه

اون توي صدمين جنگش كشته «دستش را بروي شانه پسرش گذاشت: » ترين توي وستروس بود. رو ساخت، مستحكم
ش با هم متحد شده بودن. تريستيفر پنجم اصالً در اندازه هاي اون نبود و  شد، وقتي كه هفت پادشاه آندال بر عليه

كه هزاران  3داد، بعدش قلعه و در نهايت خاندانش رو. با مرگ تريستيفر پنجم خاندان مادخيلي زود پادشاهي رو از دست 
  »ها حكومت كرده بودند، از بين رفت. ها به سرزمين رودخانه سال قبل از اومدن آندال

م، يه وارثش اونو نااميد كرد. اميدوار بودم وقتي جين رو ترك ميكن«راب دستش را بر روي سنگ زبر فرسوده كشيد: 
  »بچه بهش داده باشم... ما خيلي تالش ميكنيم، ولي من مطمئن نيستم...

  »نه حتي صدمين بار. شماها خيلي جوونين.«گرچه در مورد تو اتفاق افتاد،=. » بار اتفاق نميافته. هميشه در اولين«

مردم، سلطنت نبايد با من  جوون و پادشاه، يه پادشاه بايد جانشين داشته باشه. اگه من توي جنگ بعديم«راب گفت: 
دهانش به هم فشرده شد. » بميره. طبق قانون تو صف وارثين، سانسا نفر بعديه. پس وينترفل و شمال به اون ميرسه.

به اون و عاليجناب همسرش. تيريون لنيستر. من نميتونم اجازه بدم. من اجازه نميدم. اون كوتوله هيچوقت شمالو به «
  »چنگ نمياره.

اي تفكر  براي لحظه» اي معرفي كني. نه. تا زماني كه جين يه پسر بهت بده، تو بايد جانشين ديگه«تاييد كرد: كتلين 
پدرِ پدرت هيچ جانشيني نداشت، ولي پدرش يه خواهري داشت كه با پسر كوچكتر لرد ريمار رويس ازدواج كرده «كرد، 

هاي ويل ازدواج كرده بودن.  دختر داشتن، همشون هم با لردهاي جوون اين خاندان. اونا سه تا  بود، با يكي از شاخه
  »ترينشون.... فك كنم تمپلتون بود، ولي... رو مطمئنم. جوون 1و كوربري 4وينوود

                                                                                                                                   

1  - tristifer 

2  - the hammer of justice 

3  - mudd 

4  - waynwood 
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  »فراموش كردي. پدر من چهارتا پسر داشت.«اي صداي راب داشت:  لحن برنده» مادر.«

  »اسنو يه استارك به حساب نمياد.« ببيند.خواست او را  فراموش نكرده بود، با اينكه وجود داشت نمي

جان بيشتر از بعضي اون لردهاي كوچيك ويل كه تا حاال چشمشون به وينترفل نيوفتاده، يه استارك حساب «
  »ميشه.

اگه جان يكي از برادراي نگهبانان شب باشه، قسم خورده كه زن نگيره و صاحب هيچ زميني نشه. اونايي كه سياه « 
  »ام عمر خدمت كنن.ميپوشن بايد تم

ا وقتي ديگه نيازي به سر باريستان سلمي و سر بوروس بالنت نداشتن اين  هاي گاردشاه. لنيستر همين طور شواليه«
جلوشون رو نگرفت، تا رداي سفيد رو ازشون سلب نكنن. اگه من جاي جان صدتا مرد رو برا نگهبانا بفرستم، حاضرم 

  »دنش از سوگند پيدا ميكنن.شرط ببندم كه يه راهي براي خالص كر

زاده نميتونه چيزي رو به ارث  يه حروم«تواند سرسخت باشد.  دانست كه پسرش چقدر مي كتلين ميتصميمشو گرفته. 
  »ببره.

نه تا زماني كه با حكم پادشاه مشروع بشه. سابقه بيشتري براي اين كار نسبت به خالص كردن يه برادر «راب گفت: 
  »وجود داره. قسم خورده از پيمانش

قدر  زادهاش رو مشروع كرد. و باعث چه بله سابقه داره، ايگان چهارم موقع مرگش تموم حرام«كتلين به تلخي گفت: 
، جنگ و كشتارها شد؟ من ميدونم به جان اعتماد داري. ولي ميتوني به پسراش هم اعتماد كني؟ يا به  ، رنج درد

استونز كشت، براي  باك آخرينشونو توي استپ ا وقتي كه باريستان بيهاي مدعي تاج و تخت ت2فاير پسرانشون؟ بلك
ها رو به دردسر انداخته بودن. اگه جان رو مشروع كني هيچ راه برگشتي وجود نداره كه دوباره اونو  پنج نسل تارگرين

  »يگه امنيت نداره.دار ميشه و هر پسري كه ممكنه تو از جين داشته باشي د حرومزاده كني. اون ازدواج ميكنه و بچه
                                                                                                                                   

1  - corbray 

2  - blackfyre 
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  »جان هيچ وقت به پسر من صدمه نميزنه.«

  »اي كه تئون گريجوي به برن و ريكون زد. نه بيشتر از صدمه«

اين حرفت «هايش را عريان كرد. صورت خود راب سرد بود.  گري ويند بر روي مقبره پادشاه تريستيفر پريد و دندان
  »ان تئون نيست.انصافي هم هست. ج همونقدر كه ظالمانه است، بي

دعا كن اينطور نباشه. خواهراتو در نظر گرفتي؟ حق اونا چي ميشه؟ من موافقم كه شمال نبايد به دست جن بيوفته، «
  »ولي آريا چي؟ طبق قانون، اون بعد از سانساست....خواهر تني خودت،حالل زاده...

نه چيزي ازش شنيده. چرا به خودت دروغ و مرده. از روزي كه سر پدر رو قطع كردن كسي نه اونو ديده و «....
دار بشه، اونم ميكشن. جان تنها  ميگي؟ آريا هم مثل برن و ريكون مرده، و اونا به محض اينكه كوتوله از سانسا بچه

م برادريه كه برام باقي مونده. اگه قراره بي فرزند بميرم، ميخوام اون راه منو به عنوان پادشاه شمال ادامه بده. و اميدوار
  »كه از انتخاب من حمايت كني.

  »من نميتونم. راب، از تمام حرفات، از همه چيز حمايت ميكنم، ولي نه از اين... اين حماقت. ازم نخواه.« او گفت: 

راب برگشت و به راه افتاد، گري ويند از روي قبر پايين پريد و به دنباش جست و خيز » مجبور نيستم، من پادشاهم.«
  كنان رفت.

من چيكار كردم؟ اول ادمور رو در حالي كه تنها در كنار سنگ مقبره تريستيفر ايستاده بود با بيزاري انديشيد،  كتلين
رنجوندم و حاال هم راب رو، ولي تمام كاري كه كردم گفتن حقيقت بود. مردا اينقدر ضعيفن كه نميتونن شنيدنشو 

كرد. تنها كاري كه  د، شايد در آن هنگام گريه مياگر آسمان برايش شروع به اشك ريختن نكرده بو تحمل كنن؟
  توانست انجام دهد اين بود كه به چادرش بازگردد و آنجا در سكوت بنشيند. مي

كرد؛ به همراه  گنده در جلوي پيشقراوالن سواري مي در روزهاي بعد، راب همه جا بود و هيچ جا نبود؛ به همره جان
گفتند كه گرگ جوان  تاخت. مردان با افتخار مي ابين فلينت در عقبه سپاه مينمود و به نزد ر زني مي گري ويند گشت
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خوابد، ولي كتلين در اين انديشه بود  شود و آخرين نفريست كه شب مي دمي بيدار مي اولين نفري است كه در هر سپيده
  مثل دايروولفش داره الغر و نحيف ميشه.خوابد؟  كه آيا او هرگز مي

بانوي من، شما خيلي غمگين «كردند بانو ميگ از او پرسيد:  كه در باراني يكنواخت سواري مي يك روز صبح هنگامي
  »نظر مياين، چيزي شده؟ به

هاي فاسدشو  شوهر واالمقامم مثل پدرم مرده، دوتا از پسرام كشته شدن، دخترمو به يه كوتوله خائن دادن تا بچه
الً مرده، و آخرين پسر و تنها برادرم هر دوتاشون از دستم عصباني بدنيا بياره، اون يكي دخترم ناپديد شده و احتما

اما اين حقيقت فراتر از چيزي بود كه بانو ميگ تقاضاي شنيدنش را  اومده باشه؟  هستن. چيزي احتمال داره پيش
د شجاعانه بارون بديه. ما خيلي اذيت شديم، ولي خطرات و رنج بيشتري منتظرمونه. باي«داشت. كتلين در عوض گفت: 

با شيپورهاي در حال دميدن و پرچمايي كه با شكوه تو باد ميرقصن، روبرو بشيم. ولي اين بارون داره ما رو از پا درمياره. 
هاشون مخفي شدن و به زحمت يه كلمه باهم حرف ميزنن.  پرچمامون شل و خيس، آويزون هستن. مردا هم زير شنل

  »يش گرم باشه، فقط يه بارون نحسه كه ميتونه اونا رو سرد كنه.وقتي كه ما نياز داريم قلبامون مثل آت

  »من بيشتر ترجيح ميدم آب به سرم بباره تا تير.«ديسي مورمونت به آسمان نگاه كرد. 

  »اينطور جنگجواَن؟ 1تري. همه زناي جزيره خرس متأسفم، تو از من شجاع«كتلين برخالف درونش لبخند زد. 

هاي بلندشون،  خرسا اينجورين. مجبوريم باشيم. تو زماناي قديم مردان آهن با اون قايق آره، ماده«بانو ميگ گفت: 
به ما حمله ميكردن. مردا مثل هميشه بايد ميرفتن ماهيگيري. زناشون كه باقي  2ها از طرف ساحل منجمد يا وحشي

  »هاشون دفاع ميكردن، يا كه برده ميشدن. ميموندن بايد از خودشون و بچه

اش  اي تو يه دستش كه داره از سينه مون نقشي حكاكي شده؛ يه زن تو جلد خرس، با بچه رو دروازه«ت: ديسي گف
  »اش تبرزين نگه داشته. اون يه بانوي موقر نيست، ولي من هميشه عاشقش بودم. شير ميخوره. و توي دست ديگه

                                           

1  - bear island 

2  - frozen shore 
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اُورد. توي يه مسابقه اونو برده بود. اون از ام جورا، يه بار بانوي موقري با خودش خونه  برادرزاده«بانو ميگ گفت: 
  »حكاكي متنفر بود.

، موهايي شبيه طالي بافته شده داشت. پوستش مثل خامه. 1ي چيزاي ديگه. اون لينس آره، و از همه«ديسي گفت: 
  »ولي دستاي نرمش هيچ وقت برا تبر ساخته نشده بود.

  »خورد.هاشم بدرد شير دادن نمي پستون«پرده گفت:  مادرش بي

كنند؛ جورا مورمونت همسر دومش را براي جشن به وينترفل  دانست كه آنها در مورد چه كسي صحبت مي كتلين مي
آورد كه بانو لينسِ جوان چقدر زيبا و چقدر غمگين بود. يك  آورده  و به مدت دو هفته ميهمانشان بود. او به خاطر مي

تاور از اولد تاون نيست.  اعتراف كرده بود كه شمال جاي يك هايشب، پس از نوشيدن چند فنجان شراب، پيش كتلين 
يه تالي از ريورران هم بود كه همين احساسو داشت، «در حالي كه تالش كرده بود به او تسلي دهد، به آرامي گفته بود: 

  »ولي بعد از گذشت زمان فهميد كه ميتونه عاشقش باشه.

ينترفل و ند، برن و ريكون، سانسا، آريا، همه از دست رفتن. فقط راب و االن همه چيز از دست رفته، وتأمل كرد، 
شايد اگه بلد بودم از ها؟  تاور در وجودش داشت، و خيلي كمتر از استارك آيا در نهايت خيلي بيشتر از لينس هاي مونده.

  يه تبر استفاده كنم، اونوقت ممكن بود بتونم بهتر ازشون مراقبت كنم.

 رود هفتباريد. تمام راه تا باالي بلو فورك را سواري كردند، از  گذشت و باران كماكان مي روزها از پي هم مي

عبور  2شد، و سپس از ميان هاگز ماير گذشتند. جايي كه رودخانه به نهرها و جويبارهاي نامنظم و آشفته تبديل مي
ن نرم سم اسبانشان را مانند نوزاد خبران بودند و زمي كردند، جايي كه آبگيرهاي سبز درخشان منتظر بلعيدن بي

ها به خاطر خرابي رها شده و بارشان در  تر بود. نيمي از گاري مكيد. حركت از كند هم بد اي بر پستان مادر مي گرسنه
  هاي باركش تقسيم شده بود. ميان قاطرها و اسب

                                           

1  - lynesse  
2  - hag’s mire  
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ساعت از روشنايي روز باقي مانده بود هاي هاگز ماير به آنها ملحق شد. هنوز يك  لرد جيسون ماليستر در ميان باتالق
باره دستور توقف داد و سر رينالد وسترلينگ براي مشايعت  كه او به همراه گروهش سواره رسيدند، ولي راب به يك

اي باز روي پاهايش، در كنار منقل آتش نشسته بود پيدا  كتلين به چادر پادشاه آمد. او پسرش را در حالي كه با نقشه
گنده به همراه گالبرت گالور، ميگ مورمونت، ادمور و مردي فربه طاس  د در زير پايش خوابيده بود. جانكرد. گري وين

اي كه نگاهش به آن غريبه افتاده بود فهميد،  شناخت، در كنارش بودند. از لحظه با ظاهري مطيع كه كتلين او را نمي
  اهميت نيست. حتي يه جنگجو هم نيست. اين مرد، از لردهاي كم

ها شده بود،  اي اش را به كتلين تعارف كند. موهايش سفيدش تقريبا هم اندازه قهوه جيسون مليستر برخاست تا صندلي
هاي گونه  تراش، استخوان اي بود؛ بلند و الغر، با صورتي خوش قيافه ولي با اين حال ارباب سيگارد هنوز مرد خوش

رك، مالقاتتون هميشه يه افتخاره. خبراي خوبي آوردم، اميدوارم بانو استا«برافراشته و چشمانِ آبي خاكستري حريص. 
  »اينطور باشه.

سرورم، اين چيزيه كه «شنيد، نشست.  كتلين در حالي كه صداي برخورد مداوم باران به كرباس باالي سرشان را مي
 »ما بهش نيازمنديم.

يان دعاهاي مارو شنيدن. لرد جيسون ناخدا سروران من، خدا«راب منتظر ماند تا سر رينالد پرده چادر را ببندد. 
  »اند رو پيشمون اُورده. ناخدا، به همه اون چيزي رو كه به من گفتي، بگو. كه بازرگاني از اولدتاون 1ميراهام

 2چشم اعليحضرت، آخرين بندري كه قبل از سيگارد اونجا رفتم، لردزپورت«او لبان كلفتش با حالتي عصبي ليسيد. 

داشتن. به دستور شاه بلون. خب، سر و ته مطلب اينه كه، اون  مردان آهن منو اونجا نصف سال نگهتوي پايك بود. 
  »مرده.

  »بلون گريجوي؟ داري به ما ميگي كه بلون گريجوي مرده؟«قلب كتلين براي يه تپش بازايستاد: 

                                           

1  - myraham 

2  - lordsport – بندر لردها 
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ده، قسمتيش روي شما ميدونين كه پايك چطور روي پرتگاه درست ش«ناخداي كوچك با سر تاييد كرد: 
هاي بينشون؟ اونجور كه من توي لردزپورت شنيدم،  اش روي زين آن طرف ساحل، با پل هاست و قسمت ديگه صخره

ها رد ميشده كه همون موقع پل  طوفان و باروني از سمت غرب مياومده، شاه بلون پير هم داشته از روي يكي از اون پل
اش رو از آب ميگيرن.  يكه ميكنه. دو روز بعد جسد پف كرده و درهم شكستهتو چنگ باد ميافته و همه چيز رو تيكه ت

  »شنيدم، خرچنگا چشماشو خورده بودن.

  »ها، اميدوارم بتونم همچين ژله سلطنتي رو برا شام بخورم، ميشه؟ شاه خرچنگ«گنده خنديد.  جان

  »برادرش برگشته.«شد.  به جلو خم» آره، ولي اين همه ماجرا نبود، نه!«ناخدا سرش را تكان داد. 

 »؟ 1ويكتاريون«گالبرت گالور شگفت زده پرسيد: 

ها رفته بود، ولي  ترين دزد دريايي كه تا حاال كشتي رونده. برا سال  ، مخوف3، اونا صداش ميكنن چشمِ كالغ2يورِن«

هاي سياه، بدنه قرمز و  به لردزپورت اومد، و اونجا بود. بادبان 4سكوتقبل از اينكه جنازه لرد بلون سرد بشه با 

است، و مستقيم رفت به پايك  اي الل. شنيدم به آشاي رفته و برگشته. به هر حال هرجا كه بوده، االن توي خونه خدمه

ه آب دريا گذاشت، و لرد بوتلي رو هم وقتي بهش اعتراض كرده بود تو يه بشك 5صندلي سنگ درياو ماتحتشو روي 

غرق كرد. همون وقت من به ميراهام برگشتم و مخفيانه لنگر كشيدم و اميدوار بودم بتونم توي اون هرج و مرج فرار 
  »كنم. و همين كارم كردم، و حاال اينجام.

ناخدا، شما قدرداني منو دارين، و از اينجا بدون پاداش نميريد. «هاي مرد تمام شد، راب گفت:  هنگامي كه صحبت
  »تون بر ميگردونه. خواهش ميكنم بيرون منتظر بمونين. قتي اينجا كارمون تموم شد، لرد جيسون شما رو به كشتيو

                                           

1  - victarion 

2  - euron 

3  - crow`s eye 

4  -silence   - نام كشتي يورِن  
5  - sea stone chair 
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  »همين كارو ميكنم اعليحضرت. همين كارو ميكنم.«

اگه «گنده شروع به خنديدن كرد، ولي راب با يك نگاه او را ساكت نمود.  هنوز چادر پادشاه را ترك نكرده بود كه جان
چيزايي كه تئون در مورد يورن گريجوي گفته، درست باشه، كسي اونو پادشاه نميدونه. تئون جانشين قانونيه، مگه  نصف

كالغي  اينكه مرده باشه... ولي ويكتاريون فرماندهي ناوگان آهنين رو داره. نميتونم باور كنم وقتي كه يورن چشم
  »اون بايد برگرده. صندلي سنگ دريا رو داره، تئون توي موت كيلين بمونه.

  »و زن و بچه رابرت رو داره. 1يه دختر هم هست، اوني كه ديپ وود موت«گالبرت گالور به او يادآوري كرد: 

داشتنش داشته باشه. هر حقي  اگه توي ديپ وود موت بمونه، اونجا تنها جاييِ كه ميتونه اميد به نگه«راب گفت: 
پسرش به » . اون بايد بره خونه تا يورن رو بركنار كرده و ادعاي جانشيني كنه.واسه برادرا باشه حتي بيشتر از حقه اونه

  »شما توي سيگارد يه ناوگان دارين؟«سمت لرد جيسون ماليستر چرخيد و گفت: 

ناوگان اعليحضرت؟ چنتا كشتي پارويي و دو تا كشتي جنگي. اينقدري هست كه فقط بتونم از ساحلم در مقابل «
  »ولي اميدي نيست كه بتونم توي جنگ رو در روي ناوگان آهنين بايستم.مهاجما دفاع كنم، 

هاشونو به سمت پايك باز كنن. تئون به من گفته كه  زادگان بادبان منم اين رو از شما نميخوام. انتظار دارم كه آهن«
شيني حرفي مردمش چطور فكر ميكنن. هر ناخدا روي عرشه كشتيش يه شاهه. هر كدومشون ميخوان توي بحث جان

رو دور بزنه و از نك به سمت  2ها تون نياز دارم تا دماغه عقاب هاي پارويي داشته باشن. سرورم، من به دوتا از كشتي
  »باال بره. 3واتر واچ گري

                                           

1  - deep wood motte 

2  - cape of eagles 

3  - greywater watch 
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اي هم ندارن.  عمق و گل آلودن و نقشه جريان داره كه همشون كم 1وود دو جين رود تو وِت«لرد جيسون مردد بود. 
ها هميشه جابجا ميشن. اونجا پر از سدهاي شني، حيوانات كمين كرده زير  هشون رودخونه بگيم. كانالحتي نميشه ب

  »هاي من چطوري بايد پيداش كنن؟ واتر واچ حركت ميكنه. كشتي هست. و گري  هايي از درختاي پوسيده الوار و تل

خوام تا  شانس  كنن. من دوتا كشتي مياز رودخونه باال برن و پرچمم رو باال ببرن. مردم مرداب پيداشون مي«
به سمت دو نفري » دوبرابر كنم. بانو ميگ ميتونه با يكيشون بره و گالبرت با دومي. 2رسوندن پيغامم رو به هاولند ريد

موندن ميبرين، ولي تمام  ي منو براي تمامي لردهايي كه تو شمال باقي شما نامه«كه نامشان را آورده بود چرخيد. 
كه توشه دروغه، برا موقعي كه شما از سر بدشانسي گرفتار شدين. اگه اين اتفاق افتاد، بهشون ميگين كه  دستوراتي

موت كيلين «با انگشتش به آرامي روي نقشه ضربه زد: .» استوني شورداشتين به شمال ميرفتين. به جزيره خرس يا 
  »ها به اونجا فرستاد. ون رو با قواي اصلي گريجويكليده. لرد بلون هم اينو ميدونست، واسه همين برادرش ويكتاري

  »زادگان اينقدر احمق نيستن كه موت كيلين رو رها كنن. سر جانشيني مجادله باشه يا نه، آهن«بانو ميگ گفت: 

نه، حدس ميزنم ويكتاريون بهترين نيروهاشو باقي بزاره. به هر حال هر مردي كه اون همراش ببره، «راب تاييد كرد: 
ها. اگه  ما بايد با يه نفر كمتر بجنگيم. و تعداد زيادي از ناخداهاش رو هم ميبره، رو حرفم حساب كنيد. فرمانده يعني

  »اميد داره كه رو صندلي سنگ دريا بشينه، به اون مردا نياز داره تا به نفعش حرف بزنن.

بهشون حمله كنين. مسير خيلي  عبورگاهاعليحضرت، منظورتون اين نيست كه از پايين « گالبرت گالور گفت: 

  »باريكه. جايي واسه استقرار نيست. هيچ كس تا حاال موت رو نگرفته.

از سمت جنوب. ولي اگه ما بتونيم همزمان از شمال و غرب حمله كنيم، و در حالي كه مردان آهن به «راب گفت: 
پشت غافلگيرشون كنيم، اونوقت شانس خيال خودشون دارن به سپاه اصلي من كه از نك باال مياد ضربه ميزنن، از 

ها يكي بشيم، اونوقت من بيشتر از دوازه هزار نفر نيرو دارم. قصدم اينه كه اونا  داريم. وقتي با نيروي لرد بولتون و فري

                                           

1  - wetwood – جنگل خيس –بيشه  خيس  
2  - howland reed 
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ها جنوب نك ديدبان  شروع به پيشروي كنم. اگه گريجوي عبورگاهروز، از  رو در سه جبهه تقسيم كنم و با فاصله نيم

  باشن، ميبينن كه كل قواي من مستقيم به سمت موت كيلين ميره. داشته

گنده، فرماندهي پيشقراوالن بر عليه موت كيلين  روس بولتون عقبه سپاهو داره، مركز رو خودم فرمانده ميكنم. جان«
شمال به  با توئه. حمله شما بايد به حدي شديد باشه كه مردان آهن هيچ فرصتي برا فكر كردن به كسايي كه از

  »سمتشون پايين ميخزن رو نداشته باشن.

خزندهات بهتره كه سريع برسن، وگرنه مرداي من به اون ديوارا حمله ميكنن و «گنده با دهاني بسته خنديد.  جان
قبل از اينكه خودت رو نشون بدي، موت كيلين رو فتح ميكنن. من اونجا رو وقتي كه داري يواش يواش باال مياي، 

  »ميكنيم.  بهت هديه

  »ايه كه از داشتنش خوشحال ميشم. اين هديه«راب گفت: 

قربان، شما در مورد حمله كردن از پشت، به مردان آهن گفتين، ولي چطور ميخواين به «ادمور اخم كرده بود: 
  »شمالشون برسين؟

هاي باريك بين  ، راههايي كه فقط مردم مرداب بلدن اي نيست. راه هايي توي نك هست كه تو هيچ نقشه دايي، راه«
به هاولند ريد بگيد «رسانش چرخيد.  به سمت دو پيغام» ها كه فقط با قايق ميشه رفت. هاي خيس بين ني باتالقا، جاده

رو شروع كردم، برام راهنما بفرسته. به جبهه مركزي جايي كه  عبورگاهكه دو روز بعد از اينكه من باال اومدن از 

ها رو رو ترك ميكنه، ولي فقط دوتاشون به موت كيلين ميرسن. سپاه خودم  دسته دوقلو پرچماي خودم باال ميره. سه
ايم سريعاً راه بيافتيم، تا  مجدداً ظاهر بشيم. اگه به محض تموم شدن عروسي دايي 1توي نك ناپديد ميشه تا روي فيوِر

سه طرف روي سر موت كيلين ميريزيم، هاي خودمون ميرسيم. و تو اولين روز از قرن جديد از  پايان سال به موقعيت
هاي چكش تو سرشون بيدار  اونم در حالي كه مردان آهن به خاطر شراب زيادي كه شب قبلش خوردن، دارن با ضربه

  »ميشن.
                                           

1  - fever –  اي در منطقه نك نام رودخانه –به معني تب  
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  »من از اين نقشه خوشم مياد، خيلي خوشم مياد.«گنده گفت:  جان

  »اگه مردم مرداب شما رو تنها بذارن...يه خطراتي هم وجود داره. «ماليد.  اش را مي گالبرت گالور چانه

راب نقشه را » وضعمون از قبلش كه بدتر نميشيه. ولي اونا مارو تنها نميذارن. پدرم ارزش هاولند ريد رو ميدونست.«
  »مادر.«لول كرد، و تنها در آن زمان بود كه به كتلين نگاه كرد. 

  »اي هم براي من داري؟ توي اين نقشه وظيفه«او مضطرب شد. 

كار شما اينه كه در سالمت باشيد. سفر ما از ميون نك خطرناكه، و هيچ چي به غير از جنگ توي شمال منتظر ما «
نيست. ولي لرد مليستر سخاوتمندانه پيشنهاد دادن كه امنيت شما رو تا پايان جنگ در سيگارد حفظ كنن. ميدونم جاي 

  »شما اونجا راحت خواهد بود.

تيه كه در مورد جان اسنو باهاش كردم؟ يا به خاطر زن بودن، و يا بدتر از اون مادر بودنمه؟ يعني اين مجازات مخالف
اند. كتلين شگفت زده نشد.  اند. دريافت كه همه آنها مطلع بوده چند لحظه طول كشيد تا بفهمد كه همه به او خيره شده

گفت زنان جايي در ميدان  گنده مي ود كه جاناون بعد از آزاد كردن شاهكش ديگر دوستي نداشت، و چند بار شنيده ب
  جنگ ندارند.

بانوي من، «حتماً خشم او در صورتش نمايان بود، زيرا پيش از آنكه حرفي بزند گالبرت گالور شروع به صحبت كرد: 
  »اعليحضرت عاقل هستن. بهترين كار اينه كه شما با ما نياين.

  »با حضور شما منور خواهد شد.بانو كتلين، سيگارد «لرد جيسون ماليستر گفت: 

  »شما ميخواين منو زنداني كنين.«او گفت: 

  »يه مهمان محترم.«لرد جيسون پافشاري كرد: 



 

  850 

 

  كتلين شمشيرهايورش    فصل چهل و پنجم 

احترامي به لرد جيسون رو ندارم. ولي اگه نتونم  من قصد هيچ بي«كتلين به سمت پسرش چرخيد و سرسختانه گفت: 
  »برگردم. به همراهيِ شما ادامه بدم، ترجيح ميدم به ريورران

هاتونو توي يه كيسه  اي باشه. اگه شما تمام دارايي من همسرم رو تو ريورران گذاشتم. ميخوام مادرم جاي ديگه«
تر ميكنين. بعد از عروسي، شما بايد به سيگارد بريد، به  ها رو بدزده راحت بزارين، كار رو براي كسي كه ميخواد اون

، و با همان سرعت، سرنوشت كت مقرر شد. تكه كاغذي پوستي برداشت. راب برخاست» عنوان پادشاه دستور ميدم.
يه چيز ديگه. ما اميدواريم لرد بلون پشت سر خودش هرج و مرج به جا گذاشته باشه. من همون كار رو نميخوام بكنم. «

ت طوالني و به شدت من هنوز پسري ندارم، برادرام برن و ريكون مردن و خواهرم با يه لنيستر ازدواج كرده. من در مد
در مورد جانشينم فكر كردم. حاال به شما لردهاي واقعي و وفادارم دستور ميدم كه اين سند رو به عنوان شاهدي بر 

  »تصميم من مهر كنين.

او فقط اميدوار بود دامي كه راب براي موت كيلين پهن كرده بود، به يه پادشاه واقعي. كتلين شكست خورده انديشيد، 
  دامي كه خود او را در آن گرفتار ساخت، عمل كند.خوبي 
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    46فصل 

  سمول

  لرد مندرليمترجم: 

 ، م.م.استارك Ali.Aويرايش و تنظيم: مسعود، 

  

  

تري در  آورد. وايت تري را به خاطر مي وايت باشه.تري  جا وايت ، خواهش ميكنم اين1تري وايتسم انديشيد: 
دانست كجا  بود، او مي تري مي سوي شمال كشيده بود، وجود داشت. اگر اين دهكده وايت هايي كه در راهشان به نقشه

 پا و پايين كمرش اين درخواست چنان در او شديد بود كه براي اندك زماني درد ساق خواهش ميكنم، بايد باشه.هستند. 
كرد را از ياد برده بود. حتي ماجراي لرد مورمونت، كرستر،  اي كه به زحمت احساسشان مي زده و نيز انگشتان سخت و يخ

  به درگاه هر خدايي كه ممكن بود بشنود، دعا كرد.سم تري،  وايتبود.  و آدرها را هم از ياد برده  ها وايت

يكي درخت رودبند عظيمي در وسطش داشت... ولي يك  ها همگي شبيه به هم بودند. اين هاي وحشي اما دهكده

                                           

1  - Whitetree – به معناي درخت سفيد 
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تر  يكي بزرگ  تري از اين ي وايت درخت سفيد دهكده تري است. جا وايت درخت سفيد الزاماً به اين معني نبود كه اين
، كشيده و ي سفيد چون استخوانش تنهكاري شده روي  ي كنده كرد. چهره شايد در به يادآوري آن اشتباه مي نبود؟

وقتي هم كه شمال ميرفتيم همين شكلي بود.   مگين بود. از دو چشمش صمغ قرمز مثل قطرات اشك تراوش كردهغ
  توانست به خاطر بياورد. سم نمي بود؟

هاي  هاي پوشالي وجود داشت. همراه تاالري بزرگ كه از كنده هاي تك اتاقه با سقف درخت مشتي كلبه دور تا دور
بود. چاهي سنگي، يك آغل گوسفند... اما نه گوسفندي بود و نه انساني.  يش را پوشانده درختان ساخته شده و خزه رو

بودند. سم   هايشان را برده فنگز به منس ريدر ملحق شوند، و هر چه داشتند جز خانه ها رفته بودند كه در فراست وحشي
. سم بسيار نمود بيدن زير سقف خوشايند مييك بار ديگر خوارسيد و براي  از اين بابت ممنون بود. شب داشت از راه مي

ي  هايش در آستانه تكه تكه شدن بودند و همه خسته بود. طوري كه انگار نيمي از عمرش را راه رفته باشد. چكمه
زد و  هاي جديدتري مي ها داشت تاول بود، اما حاال زير پينه هاي پاهايش تركيده بودند، و جايشان پينه بسته  تاول

  پايش در حال سرمازدگي بودند.هاي  انگشت

مرد. گيلي هنوز در اثر زايمانش ضعف داشت و عالوه بر آن بچه را  رفت، يا مي دانست كه يا بايد راه مي اما سم مي
كرد؛ پس او بيش از سم به اسب نياز داشت. اسب ديگرشان سه روز پس از ترك قلعه كرستر مرد. ماديان  نيز حمل مي

بود. بعد از آن   بود. احتماالً وزن سم كارش را ساخته  ن حد را هم به شكلي عجيب دوام آوردهي گرسنه تا هما بيچاره
بهتره كه من پياده توانستند سواري دونفره را هم امتحان كنند، ولي سم نگران بود كه دوباره همان اتفاق تكرار شود.  مي
  . بيام

ودش مشغول سرك كشيدن در كلبه هاست، آتش درست گيلي را در تاالر بزرگ ترك كرد تا در خالل زماني كه خ
اي كه  گاه قرار نبود موفق شود خاشاك را آتش زند، و آخرين مرتبه كند. گيلي در برپا كردن آتش ماهرتر بود؛ گويي هيچ

اما  اي ايجاد كند، توانست دستش را با چاقويش ببرد. گيلي زخم را برايش بست، بود با چخماق و فوالد جرقه  سعي كرده
دانست كه بايد زخمش را بشويد و پانسمانش  تر. سم مي سوخت، حتي از قبل هم ناشي چنان سفت بود و مي دستش هم

هايش  قدر سرد بود كه او را از درآوردن دستكش ترسيد كه به آن نگاه كند. به عالوه، هوا هم آن را تعويض كند، اما مي
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  كرد. بيزار مي

بودند. بايد   ها كمي غذا باقي گذاشته هاي خالي بيابد. شايد وحشي چيزي در كلبه دانست كه اميد دارد چه سم نمي
ها، صداي جنبش  تري را گشته بود. داخل يكي از كلبه هاي وايت انداخت. در راهشان به شمال، جان كلبه نگاهي مي

هاي دودكش،  خاكستر در زير سوراخهاي كهنه، بوهاي كهنه و اندكي  ي شنيد، اما به جز كاهي تاريك ها را از گوشه موش
  چيزي در آنها نبود.

اي  چهره كرد،  كرد. با خود اعتراف كاري شده را چند لحظه بررسي  ي كنده سم به كنار درخت رودبند برگشت و چهره
گريستند، اين را هم به  چشمان قرمز، خون مي تري هم نيست. كه ديديم اين نيست. اين درخته نصف قد درخت وايت

، خدايان پدرم بودن، اما وقتي به هفتخدايان قديم، دعاي منو بشنويد. «آورد. سم ناشيانه به زانو افتاد:  اد نميي

نگهبانان شب پيوستم، سوگندم رو در مقابل شما خوردم. حاال به ما كمك كنيد. ميترسم كه شايد گم شده باشيم. 
به چه خداياني اعتقاد دارم، اما... لطفاً، اگه وجود داريد گرسنه هم هستيم، و خيلي سردمونه. من نميدونم كه االن 

رسيد. هوا رو به تاريكي  اين تمام چيزي بود كه براي گفتن به ذهنش مي» كمكمون كنيد. گيلي يه پسر كوچولو داره.
ه خدايان توانست بگويد ك خوردند. نمي هاي درخت رودبند مانند هزاران دست خونين، به نرمي تكان مي رفت و برگ مي

 اند يا نه. جان صدايش را شنيده

هايش را باز كرده بود و طفل  بود. نشسته در كنار آتش، خز  پاكرده هنگامي كه به تاالر بزرگ رسيد، گيلي آتش را بر
ي كرستر برايشان  زن سالخورده پنهاني از قلعه است. اونم به اندازه ما گرسنهاش قرار داشت. سم فكر كرد،  روي سينه

اي بود، جايي كه  كننده بودند. سم حتي در هورن هيل هم شكارچي نوميد  داده بود، اما تا اينجا بيشترش را خورده غذا
انتها كه ديگر احتمالش  كردند؛ اينجا در اين جنگلِ خاليِ بي ها و ميرشكاران كمكش مي شكار فراواني داشت و تازي

هايي تلخ  ها و نهرهاي نيمه منجمد هم به شكست اهيگيري از درياچههايش براي م ناچيز بود بتواند چيزي بگيرد. تالش
  منجر شده بود.

  »؟ هنوزم دوره؟چقدر ديگه مونده سم،«گيلي پرسيد: 
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سم خود را از بار و بنديلش خالص كرد، با زحمت روي زمين فرود آمد و سعي » خيلي دور نيست. نه به اندازه قبل.«
هاي  داد به يكي از ستون راهپيمايي كمرش چنان درد شديدي داشت كه ترجيح مينمود چهارزانو بنشيند. به خاطر 

ي دودكش و وسط تاالر بزرگ بود و در آن  ي سقف تكيه بزند، اما آتش زير روزنه ي نگهدارنده كاري شده چوبي كنده
  »چند روز ديگه ميرسيم اونجا.«وضع به گرما بيشتر از راحتي احتياج داشت. 

با نگراني  ها خيلي به دردمون نميخورن. تري نباشه، نقشه اما اگه اينجا وايتداشت،   ا به همراههايش ر سم نقشه
حتماً براي دور زدن اون درياچه زيادي به شرق رفتيم، يا وقتي كه خواستم دوباره به غرب برگرديم، زيادي  انديشيد،

ين باال در شمال ديوار، نه قايقي بود و نه پلي، معنايش شد. ا ديگر داشت از هرچه درياچه و رودخانه بود متنفر مي رفتيم.
گشتند تا گداري مناسب براي عبور بيابند.  ها مي زدند و براي رودخانه ها را پياده دور مي شد كه بايد درياچه اين مي
اي را دور بزنند، تا اينكه  هتر بود كه تپ ها بگذرند، ساده رو را دنبال كنند، تا اينكه از البالي بوته تر بود كه راهي مال آسان

اگه بنن يا دايون باهامون بودن، االن رسيده بوديم به كسل بلك و داشتيم تو تاالر عمومي پاهامونو  از آن باال روند.
  بود.   زده و بقيه رفته هرحال بنن مرده و دايوِن با گرِن و  اد ماتم به گرم ميكرديم.

پس اگر آنها به راهشان به سمت جنوب  ايل طول و هفتصدپا بلندي داره.، ديوار سيصد مبه خودش يادآوري كرد
اند. روزها از روي خورشيد  يافتند. و سم مطمئن بود كه جهت جنوب را درست آمده دادند، دير يا زود آن را مي ادامه مي

لبته از شبي كه آن اسب را دنبال كنند. ا اژدهاي يخيتوانستند دم  هايي كه هوا صاف بود مي يافت و شب جهت را مي

هايي هم كه ماه كامل بود، زير درختان تاريك بود و به  دادند. حتي در شب ها چندان ادامه مسير نمي مرد، ديگر شب
طور  االن ديگه بايد حسابي به سمت جنوب اومده باشيم، بايد اينراحتي امكان داشت پاي سم، يا اسب باقيمانده بشكند. 

  باشه.

رسيدند، اين  اند. آنها به ديوار مي  قدر به شرق يا غرب منحرف شده ز آن مطمئن نبود اين بود كه چهچيزي كه چندان ا
ي منتهي   ولي كجاي ديوار؟ دروازهقطعاً... توانست باشد،  ي ديگر، قطعاً از اين دورتر نمي درست بود... يك روز يا دوهفته

  دروازه تا صد فرسخي تنها راه گذر از ديوار بود.  رسيدند؛ اين آن مي به كسل بلك جايي بود كه بايد به 

  »ديوار به اون بزرگيه كه كرستر تعريف ميكرد؟«گيلي پرسيد: 
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هايي كه پشتش مخفي شدن رو  قدر بزرگه كه حتي نميتوني قلعه اون«سم كوشيد شادمان به نظر برسد. » بزرگتره.«
هاي  هاي بلند، سرداب ها از سنگ و چوبن. اونجا برج يخه، اما قلعه ش از ها اونجان، ميبينيشون. ديوار همه ببيني. اما قلعه

عميق و يه تاالر خيلي بزرگ هست كه يه آتيش حسابي تو اجاقش شب و روز ميسوزه. گيلي، اونجا اونقدر گرمه كه 
  »فكر نكنم باورِت بشه.

  »رم بشيم و سرحال بيايم؟قدري كه گ منم ميتونم كنار آتيش وايسم؟ من و اين پسر؟ خيلي نه، فقط اون«

و يه كاسه  1دار   ميتوني هرقدر كه دلت ميخواد كنار آتيش بموني. غذا و نوشيدني هم بهت ميدن. شراب داغ ادويه«
سم يكي از » ي هاب، اونقدر داغه كه انگشتات بسوزن. گوشت گوزن پخارپز و پياز، و نون تازه از تنور در اومده

هاي آتش خم و راست كرده و گرم كند، ولي به سرعت پشيمان شد.  تانش را نزديك شعلهآورد تا انگش ها را در دستكش
خواست گريه كند.  قدري درد گرفتند كه مي  كه حس به آنها برگشت، به بودند، اما همين  حس شده ها از سرما بي انگشت

درِن از همه بهتر ميخوند، اما به «ند. زد تا ذهنش به درد توجه نك حرف مي» وقتا يكي از برادرها آواز ميخونه. بعضي «
. براي همين ما 2طور وزغ. اسمش تادره، اما خيلي شبيه وزغه واچ فرستادنش. البته هنوز هالدر هست. و همين ايست

  »اينجوري صداش ميزنيم. از آواز خوندن خوشش مياد، اما صداش افتضاحه.

زاد را از يك پستان به پستان ديگر چسباند. سم سرخ شد. جا كرد و نو گيلي خزها را جابه» تو هم آواز ميخوني؟«
طور. اما عاليجناب پدرم  من... من چندتا ترانه بلدم. وقتي كوچيك بودم خوندنو دوست داشتم. رقصيدن رو هم همين«

نجام هيچ از اين كارا خوشش نميومد. ميگفت اگه ميخوام جست و خيز كنم، اين كارو توي حياط با يه شمشير تو دستم ا
  »بدم.

  »ميشه يه كم از شعراي اون جنوبيت بخوني؟ براي بچه؟«

يه شعري هست كه سپتون ما وقتي من و خواهرام كوچيك بوديم، موقع «سم اندكي فكر كرد. » اگه دوست داري.«

                                           

1  - mulled wine – شراب همراه با شكر و يا عسل و فلفل 

2  - toad  وTodder  هستند. يعني او چه از لحاظ چهره و چه از لحاظ نام به وزغ شبيه است.  به هم شبيه 
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  1اش را صاف كرد و به آرامي خواند: سينه» بود. ي هفت ترانهخواب برامون ميخوند. اسمش 

  ستهجدي و ساكت، پدر نش

  هاشو محكم، رو خنده بسته لب

  خوبي بدي رو، اون ميدونه

  پاداش همه، در پيش اونه

  پدر عاشقِ  بچه كوچيكاست

  پدر عاشقِ،  بچه كوچيكاست

*  

  از لطف مادر، زندگيِ ماست

  اون مراقبِ، مامان جون ماست

  ش دشمنِ، هر جنگ و دعواست خنده

  مادر عاشق، بچه كوچيكاست

  كوچيكاستمادر عاشق، بچه 

* 

  لنگه جنگه، دشمن مي جنگجو مي
                                           

اي ذوقي و غير دقيق اما آهنگين براي يك شعر به كار برديم و در انتها متن اصلي اون رو براي اطالع دوستان آورديم.  اين بار به همت مترجم، ترجمه -  1
 (استارك) 
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  ش با تير و گرزش، شمشير و نيزه

  هر جا بري مواظب بچه كوچيكاست

  جنگجو مراقب، بچه كوچيكاست

* 

 ي پير، باهوش و تدبير، عجوزه

 نگاش به تقدير

  چراغ تو دستش، كه ببينيم مسير

  اون راهنماي، بچه كوچيكاست

  اون راهنماي، بچه كوچيكاست

* 

  اندازه، كوشاست، بي  آهنگر

  كار مردمو، راه ميندازه

 آتيشش به جيز، چكشش به ميز،

  كوچولوهابسازه اون چيز، برا 

  بسازه اون چيز، برا كوچولوها

*  
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 ش،  قلب پر رازه، دوشيزه خونه

 هاش، برا كبوتر، حس پروازه، رقص و خنده

  ش روياي،  بچه كوچيكاست خنده

  ش روياي،  بچه كوچيكاست خنده

*  

  هر هفت تا خدا، خالقاي ما،

  منتظرن تا، بكنيم دعا

  پس برو بخواب، بچه كوچولوم

  مواظبن تا، بخوابي آروم

  پس تو بخواب اي، بچه كوچولوم

  مواظبن تا، بخوابي آروم

  

**** 

  

The Father’s face is stern and strong, 

he sits and judges right from wrong. 
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He weighs our lives, the short and long, 

and loves the little children. 

The Mother gives the gift of life, 

and watches over every wife. 

Her gentle smile ends all strife, 

and she loves her little children. 

The Warrior stands before the foe, 

protecting us where e’er we go. 

With sword and shield and spear and bow, 

he guards the little children. 

The Crone is very wise and old, 

and sees our fates as they unfold. 

She lifts her lamp of shining gold, 

to lead the little children. 

The Smith, he labors day and night, 

to put the world of men to right. 

With hammer, plow, and fire bright, 

he builds for little children. 
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The Maiden dances through the sky, 

she lives in every lover’s sigh, 

Her smiles teach the birds to fly, 

and give dreams to little children. 

The Seven Gods who made us all, 

are listening if we should call. 

So close your eyes, you shall not fall, 

they see you, little children, 

Just close your eyes, you shall not fall, 

they see you, little children. 

 

كوچك به خواب رود. پدرش صداي  1خواندند، تا ديكن سم آخرين باري را به ياد آورد كه با مادرش اين شعر را مي
ي  ديگه اجازه«بود:   بود. لرد رنديل به با پرخاش همسرش گفته مقدمه و غضبناك وارد اتاق شده  آنها را شنيده بود و بي

بعد » هاي سبك سپتوني يه پسرو نابود كردي، با اين بچه هم ميخواي همون كارو بكني؟ كارو نميدم. با اون ترانه اين 
  »اگه ميخواي آواز بخوني، برو برا خواهرات بخون. نميخوام دور و بر پسرم پيدات بشه.«بود:  سم كرده و گفته رو به 

چنان كوچك و ساكت بود كه سم نگرانش شد. حتي اسمي هم نداشت.  بود.كودك آن نوزاد گيلي به خواب رفته 
از آنها   چه را تا قبل از دو سالگي نامگذاري كنند. خيليگفت شگون ندارد ب بود، اما او مي اسمش را قبالً از گيلي پرسيده 

  مردند.  مي
                                           

1  - Dickon 
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  »سم، قشنگ بود. خوب ميخوني.«گيلي پستانش را به زير خزها برگرداند. 

  »پس بايد خوندن درِن رو بشنوي. صداش مثل شراب عسلي دلنشينه.«

» قدر سرد نبود. ستون بود و هوا اينترين شراب عسلي رو خورديم. تاب روزي كه كرستر منو زن خودش كرد شيرين«
تا خدا رو خوندي؟ كرستر هميشه ميگفت كه شما  تو االن فقط آواز شيش«گيلي نگاهي از سر تعجب به سم انداخت. 

  »تا خدا داريد. جنوبيا هفت

ي ي مرگ بود. حت ي غريبه، چهره چهره» كس براي غريبه آوازي نميخونه. تا. اما هيچ بله هفت«سم تاييدكرد: 
  » ما بايد يه چيزي بخوريم. يكي دو لقمه.«كرد.  ي او سم را ناآرام مي زدن درباره حرف

بود. براي هر كدامشان چند برش نازك بريد. تالش براي  چيزي جز چند سوسيس سياه و به سختي چوب، نمانده 
ها جويده  سوسيس  ه قدر كافي تكهآورد، اما آنقدر گرسنه بود كه به كارش ادامه دهد. اگر ب كار مچش را به درد  اين 
  دار كرده بودند. يافتند. همسران كرستر با سير آنها را طعم ي خوبي مي شدند و مزه  شد، نرم مي مي

غذا تمام شد، از گيلي عذرخواهي كرد و بيرون رفت تا هم خودش را راحت كند و هم به اسب   بعد از اينكه خوردن
شد، صداي باد در ميان  ها رد مي طور كه از كنار درخت وزيد و همان از شمال مي اي  رسيدگي نمايد. باد سرد گزنده

بهتره ببرمش تو. شكست تا اسب بتواند كمي آب بنوشد.  ي نازك يخ روي نهر را مي شنيد. بايد اليه ها را مي برگ
حتي اگه اين اتفاقم ت. شان شب از سرما يخ زده اس شد، دريابد كه اسب كه هنگام صبح بيدار مي خواست زماني نمي

دانست كه قصد دارد پس  كرد مي برخالف سم، آن دختر بسيار شجاع بود. آرزو مي بيفته، باز گيلي به راهش ادامه ميده.
   شود، اما برادران سياه كرد كه اگر سم بخواهد، همسر او مي از بازگشت به كسل بلك با او چه كند. گيلي مدام تكرار مي

توانست با يك وحشي ازدواج كند.  ها، او يك تارلي اهل هورن هيل بود. هرگز نمي اين  ؛ گذشته از همهكردند ازدواج نمي
  ش مهم نيست، يه ذره هم مهم نيست. ا به وقتش يه فكري براش ميكنم. اگه زنده به ديوار برسيم، ديگه بقيه

آوردن اسب تا ورودي تاالر كامالً ساده بود. اما عبور دادنش از در ساده نبود، ولي سم سماجت كرد. اسب را كه داخل 
اي بست، چند تكه چوب تازه در آتش انداخت، رداي سنگينش  برد، گيلي از پيش در حال چرت زدن بود. اسب را گوشه
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قدر بزرگ بود كه هرسه نفرشان را بپوشاند و گرماي  د. ردايش آنها كنار زن وحشي جا دا را درآورد و خودش را زير خز
  بدنشان را حفظ كند.

بود. تا آنجا كه به او مربوط   داد، اما سم ديگر به آن عادت كرده زده مي ي كپك گيلي بوي شير و سير و خز كهنه
انداخت كه در  هاي خيلي قديم مي زمان ها بوهاي خوبي بودند. كنار او خوابيدن را دوست داشت. او را به ياد شد، اين مي

هورن هيل، تختي بسيار بزرگ را با دو تن از خواهرانش شريك بود. وقتي لرد رنديل به اين نتيجه رسيد كه اين قضيه 
البته تنها خوابيدن تو سلول سرد خودم هم منو بود.   آورد، آن دوران به سرآمده او را مانند دخترها لطيف بار مي

گفت. خودش را تصور كرد كه  ديد چه مي خواست بداند كه اگر پدرش حاال او را مي ميتر نكرد.  ا شجاعتر ي سرسخت
اما  من يكي از آدرها رو كشتم سرورم. با يه خنجر اُبسيديني زدمش، و حاال برادرام منو سم قاتل صدا ميكنن؛گويد:  مي

  اعتمادي اخم كرد. حتي در تخيالتش هم لرد رنديل با بي

ي سم  بود، درون قلعه، ولي پدرش آنجا نبود. آنجا ديگر قلعه شب روياهايش عجيب بودند. به هورن هيل بازگشته  آن 
ي برادران  زده، پيپ، وزغ و همه طور، و گرِن، اد ماتم بود. جان اسنو همراهش بود. لرد مورمونت، خرس پير هم همين

بود و همه  هاي روشن بر تن داشتند. سم در باالي مجلس نشسته  جاي سياه، رنگ  ديگرش از نگهبانان شب، اما آنها به
هاي شيرين  كرد. كيك هاي ضخيمي از گوشت بريان جدا مي ، تكه1كُش مهمان او بودند، با شمشيربزرگ پدرش قلب

كه  هاي عسلي براي نوشيدن فراهم بود، رقص بود و آواز، همه گرم و صميمي بودند. هنگامي براي خوردن و شراب
خواب لرد كه محل اقامت مادر و پدرش بود، بلكه به اتاقي كه  شن خاتمه يافت، براي خوابيدن باال رفت؛ نه به اتاقج

خواب نرم بسيار بزرگ منتظرش بود. جز يك  جاي خواهرانش، گيلي در تخت  روزگاري با خواهرانش شريك بود. فقط به
  كرد.  يش تراوش ميها پوستين بزرگ پرمو چيزي به تن نداشت. شير از سينه

  ناگهان در سرما و ترس بيدار شد. 

مانده بود. گويي خود هوا هم يخ زده بود.  ي در حال دود كردن باقي هاي گداخته تمامي سوخته و تنها زغال آتش به

                                           

1  - Heartsbane 
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در   دزد. گيلي نوزا لگد مي  هاي چوب كشيد و با پاهاي عقبش به كنده ي تاالر بزرگ اسب شيهه مي بسيار سرد. در گوشه
شد.  رنگ خارج مي بود. سم تلوتلوخوران از جا بلند شد، نفسش از دهان بازش به شكل غباري كم بغل، كنار آتش نشسته  

  تر بود. موي روي دستانش در حال سيخ شدن بود. هايي يكي از يكي سياه تاالر بزرگ، تاريك با سايه

  چيزي نيست. فقط سردمه، همين.با خود گفت، 

  ي بزرگ. ها تكان خورد. يك سايه يك در، يكي از سايههمان موقع نزد

اينا هنوز يه خوابه. اُه، خواهش ميكنم، اينا هنوز توي خواب باشه، اينا يه كابوس باشه. اون مرده،  كرد، سم دعا مي
نيا اومده بوي د ي تازه به  براي بچه اومده. بوي اونو ميفهمه. يه بچه«گيلي با زاري گفت:  اون مرده، من ديدم كه مرد.

  »زندگي ميده. اون دنبال زندگي اومده.

رنگ در زير درگاه خم شد، وارد تاالر شد و تلوتلوخوران به سوي آنها آمد. در نور ضعيف آتش،  هيكل عظيم سياه
  ست.  آشكار شد كه آن سايه پل كوچولو

  »برو. ما نميخوايم اينجا باشي.«اي گفت:  سم با صداي گرفته

درخشيدند. بلورهاي ريز  رنگ آبي تندي مي رنگ شير بود و چشمانش به  زغال بودند، صورتش به  دستان پل همچون
ي  زد و گوشت مرده ي او نوك مي بود، به گونه هايش زاغي خم شده  بودند، و روي يكي از شانه  يخ ريشش را سپيد كرده

گيلي، اسب «لغزيد حس كرد.  اهايش به پايين ميي سم آزاد شد و او حرارتي را كه روي پ خورد. مثانه سپيدرنگش را مي
  »رو آرومش كن و ببرش بيرون. اين كارو بكن.

  »تو...«گيلي خواست بگويد: 

ايستاد، كورمال كورمال خنجر را بيرون كشيد.  همانطور كه روي پاهايش مي» من چاقو رو دارم. خنجر شيشه اژدها.«
ي كرستر، خنجر لرد مورمونت را  بود كه قبل از فرار از قلعه  نه يادش ماندهبود، اما خوشبختا خنجر اولي را به گرِن داده 

سعي كرد شجاع به نظر برسد، اما » پل؟«بردارد. خنجر را محكم چسبيد، به دور از گيلي و نوزاد، از آتش فاصله گرفت. 
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ترسيده. تو منو توي جنگل  پل كوچولو، منو ميشناسي؟ منم سم، سمِ چاق، سم«آمد.  صدايش جير جير مانند بيرون مي
اي نميتونست اين كارو بكنه،  نجات دادي. وقتي كه ديگه يه قدمم نميتونستم راه برم، منو حمل كردي. هيچ كس ديگه

پل، به ما صدمه نزن. «عجب بزدلي هستم.  سم چاقو در دست، دماغش را باال كشيد و عقب رفت.» اما تو كردي.
  »ما صدمه بزني؟ خواهش ميكنم. چرا بايد بخواي به

گيلي چهار دست و پا بر روي كف سخت خاكي تاالر به عقب رفت. وايت سرش را چرخاند تا او را ببيند، ولي سم 

ي  پريده ي رنگ اي گوشت از گونه اش بود باريكه و وايت دوباره رو برگرداند. زاغي كه روي شانه» نه!«فرياد زد: 

سوي تاالر  داشت. آن كشيد، خنجر را جلوي رويش نگه آهنگري نفس مي اش جدا كرد. سم كه مانند دم متالشي شده
خدايان به من شجاعت بديد. براي يه بار هم كه شده يه ذره طويل، گيلي خودش را به اسب رساند. سم دعا كرد، 
  شجاعت بديد، فقط تا وقتي كه گيلي بتونه از اينجا بره.

آنكه به يك ديوار زمخت چوبي برخورد كرد. خنجر را دو دستي پل كوچولو به طرف سم آمد. سم عقب عقب رفت تا 
دانست كه آن چيست. وايت  باشد. شايد نمي  ي اژدها ترسيده آمد كه وايت از شيشه بود كه نلرزد. به نظر نمي گرفته 

سعي  گاه خيلي سريع نبود. پشت سرش، گيلي كرد، اما پل كوچولو حتي در زمان حياتش نيز هيچ آرامي حركت مي به
دارد و وادارش كند از در خارج شود. اما انگار چيزي از بوي عجيب و سرد وايت  هايش اسب را آرام نگه كرد با زمزمه مي

زده لگد پراني كرد. پل به سمت  بود. ناگهان سر باز زد، روي دو پاي عقبش بلند شد و به هواي يخ به مشامش رسيده 
  ميان رفت.صدا برگشت و گويي تمام توجهش به سم از 

بود. سموِل تارلي خودش را به جلو پرت كرد و خنجر را بر پشت پل كوچولو   وقتي براي فكر و دعا و ترس نمانده
سم » تو مردي!«ي او نشد. زاغ جيغي كشيد و به هوا پريد.  فرود آورد. وايت كه در حال چرخش بود، اصالً متوجه حمله

هاي  كشيد، دوباره و دوباره، و شكاف زد و فرياد مي ضربه مي» تو مردي. تو مردي،«كشيد:  زد و فرياد مي ضربه مي
هاي  خرد شد و خرده ها رسيد، آورد. خنجركه به زره آهنيِ زير پشم مي  وجود بزرگي در رداي سياه و سنگين پل به

  جا پخش شد. ي اژدها همه شيشه

كه  در حالي خاصيت را به زمين انداخت و  جر بيي سم مه سپيدي تشكيل شد. قبضه خن در آن هواي تاريك، از ناله
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كه بتواند خنجر ديگرش را  كرد، با دستپاچگي قدمي به عقب برداشت. قبل از اين پل كوچولو داشت به سمت او رو مي
بود. انگشتان   اش در هم قفل شده بيرون آورد، خنجري فوالدي كه هر برادري باخود داشت، دستان سياه وايت زير چانه

 بدو گيلي، بدو. بودند.   ها عميق در گوشت نرم گلوي سم فرورفته سوزاندند. انگشت چنان سرد بودند كه انگار ميپل 
  اي از آن خارج شد. خواست اين را با فرياد بگويد، اما دهانش را كه بازكرد فقط صداي خفه

فرو برد، نوك خنجر روي زنجير آهني زره را در شكم وايت   انگشتان لرزانش باالخره خنجر را يافتند، اما وقتي كه آن
شدند و شروع به پيچيدن كردند.  تر مي رحمانه فشرده زنان از دست سم رها شد. دستان پل كوچولو بي لغزيد و تيغ چرخ

سوختند. سم بيهوده به  هايش مي بود و شش  گلويش يخ كردهميخواد سرمو از تنم جدا كنه. سم با نوميدي انديشيد، 
شد،   ي آبي رنگ خالصه فايده به ميان پاهاي پل لگد زد. دنيا در دو ستاره كشيد. بي زد و آنها را  ت مشت هاي واي مچ

كرد. مأيوسانه به خود  هايش منجمد مي هايش را روي گونه دردي وحشتناك و خردكننده، و سرماي شديدي كه اشك
   پيچيد، وايت را جلو كشيد... و سپس خودش را به جلو پرتاب كرد. 

 مشتها زمخت و ناشي بودند، اين را در  تر بود، و وايت پل كوچولو بزرگ و قوي بود، اما باز هم سم از او سنگين

بود. جابجايي ناگهاني باعث شد پل نامتعادل قدمي به عقب بردارد، و زنده و مرده روي هم سقوط كردند. يكي   هم ديده
صتي يافت كه قبل از بازگشت انگشتان يخي، به سرعت نفسي بكشد. ها در اثر ضربه از گلوي سم جدا شد و فر از دست

 آتيش!ي خون شد. گردنش را به اطراف چرخاند تا خنجرش را بيابد، و نور مات نارنجي رنگي ديد.  دهانش پر از مزه
ا به پهلو كشيد توانست نفس بكشد يا بيانديشد... سم خود ر بود، اما همين هم... نمي فقط زغال گداخته و خاكستر مانده 

گشت، به خاكسترها رسيد، آنها را زير و  كوبيد، كوركورانه مي و پل را هم با خود كشاند... بازوهايش را به زمين خاكي مي
سرخ و نارنجيِ داشت...  1سوخته، درون تاريكي، كورسوزي چوبي نيمه رو كرد، باالخره دستانش چيز داغي يافتند... تكه

  هاي او را حس كرد. د، و آن را به دهان پل فروكرد، چنان محكم كه شكستن دندانانگشتانش دور آن بسته ش

ي مادري بود كه او را دوست داشت و پدري كه  همه، فشار دستان وايت كم نشد. آخرين افكار سم درباره  ولي با اين
ي  هاي شكسته الي دندان به الي دودي كه از  چرخيد، حلقه بود. هنگامي كه تاالر داشت دور سرش مي  او نااميدش كرده

                                           

1  - smouldering – سوختن بدون داشتن شعله. سرخ شدن زغال 
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  ها رهايش كردند.  ي مرد مرده غرق آتش شد و دست شد را ديد. سپس چهره پل خارج مي

شدند و از  هاي يخ آب مي سوخت، بلور زد. وايت داشت مي جان به كناري غلت كشيد و نيمه  سم هوا را به درون سينه
آمد.  شد. سم جيغ زاغ را شنيد، اما از خود پل هيچ صدايي درنمي چكيدند، در حالي كه گوشت زير آن سياه مي ريشش مي

  رفته، نور آبي رفته.هايش...  شد. و چشم ج ميدهانش را كه باز كرد، فقط شعله بود كه از آن خار

كرد، اما چه درد خوب و شيريني.  به زحمت خود را به در رساند. هوا چنان سرد بود كه نفس كشيدن را دردآور مي
گيلي پشت به درخت رودبند ايستاده بود » گيلي؟ گيلي من اونو كشتمش. گيلـــ«وپا به سمت در آمد. صدا زد:  چاردست
هايشان روزگاري از  ها دورتادور او بودند. دوازده نفر، يا بيست، بلكه بيشتر... بعضي ا در آغوش داشت. وايتو پسر ر
فوت و  ها بودند و هنوز چرم و پوستين بر تن داشتند... اما بيشترشان برادرانش بودند. او الرك سيسترمن، سافت وحشي

 1شده بود. و آن يكي شبيه هيك ي نازكي از يخ پوشيده  با اليه هايش رايلز را ديد. دمل روي گردن چت سياه بود، جوش
بيچاره را دريده بودند و داشتند با دستاني كه   بود، هر چند بدون نيمي از سرش، تشخيص قطعي دشوار بود. آنها اسب

  د. كشيدند. بخار رقيقي از شكم حيوان بلند شده بو اش را بيرون مي  چكيد، دل و روده خون از آنها مي

  »اين انصاف نيست...«سم ناليد: 

بال هايش را بر هم زد و همراه با گيلي جيغ  3»، اضاف، انصراف2انصاف«ي سم فرود آمد.  زاغ بروي شانه» انصاف«
ي درخت رودبند را شنيد. برگها  بودند. سم صداي تكان خوردن برگهاي سرخِ تيره  ها تقريباً به گيلي رسيده كشيد. وايت
ها به جنبش درآمد. در تمام اطرافشان درختان ناله و غژغژ  كردند. نور ستاره سم نمي فهميد با هم نجوا مي با زباني كه

ها! آنها روي درخت  ي دو بشقاب گشاد شدند. زاغ اندازه كردند. سم تارلي به رنگ شير بريده درآمد و چشمانش به مي
ها تماشا  الي برگ بودند و از البه  هاي سفيد استخواني نشسته رودبند بودند، صدها جفت از آنها، هزاران زاغ، روي شاخه

طور باز كردند.  هاي سياهشان را چه شد. ديد كه بال طور موقع جيغ زدن باز مي ديد كه چه كردند. منقارهايشان را مي مي
                                           

1  - Hake 

2  - Fair –  يا عادالنهمنصفانه 

آوايي كلمات اضاف و انصراف  دارند. در متن براي حفظ اين هم Fairآوايي زيادي با  (به معناي دور و ترس) بودند كه هم fearو  farدو كلمه بعدي در اصل  -  3
 جايگزين شد.
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ند و چشمان آبيش را ها فرود آمدند. دور صورت چت حلقه زد آلود بر سر وايت زنان، چون ابرهايي خشم صفيركشان، بال
قدر زياد بودند  داشتند. آن برمي  ي هيك لقمه نوك زدند. سيسترمن را مثل مگس پوشاندند و از درون سر متالشي شده

  كه سم وقتي باال را نگاه كرد، ماه پيدا نبود.

  »برو، برو، برو.«گفت:  ي روي دوشش  پرنده» برو«

ها سياه و منقارهاي تيز مهاجمين  ها زير در زير بال در همه طرفش وايت پاشيد. سم دويد، از بلورهاي يخ به بيرون مي
ها سم را ناديده گرفتند. دست گيلي را گرفت،  افتادند. اما زاغ و فرياد مي  ناله آلود، بي شدند، و در سكوتي وهم منكوب مي

  »ديگه بايد بريم.«كشيد و او را از درخت رودبند دور كرد: 

  »جوري ميخوايم... اسبمون رو كه كشتن، چه«دويد.  ك در بغل، پشت سرش ميگيلي كود» اما كجا؟«

ي هزار زاغ، شب را شكافت. در زير درختان مردي سر تا پا پيچيده در  صداي فرياد از ميان همهمه» برادر!«
باشلق ردا روي صورتش سايه » اينجا.«بود. سوار فرياد زد:  1شمالي سوار بر گوزني دار، لكهو خاكستريِ ه اهاي سي لباس

  بود.   انداخته

الجثه بسيار درشت هيكل بود. ده پا بلندي  شمالي عظيم گوزن سم گيلي را به طرف مرد كشاند.سياه پوشيده. 
شوند. سوار گفت: هايش بود و يك جفت شاخ با پهنايي در همان حدود داشت. حيوان زانو زد تا بتوانند سوارش  شانه

پوشش را دراز كرد تا گيلي را پشت خود سوار كند. بعد نوبت سم بود. بريده بريده گفت:   كش و دست دست» بيا«
هاي سوار سياه و  مرد را قاپيد، تازه متوجه شد كه دستكشي در كار نيست. دست  وقتي دست ياري دهنده» سپاسگزارم.«

  . بودند ي به سختي سنگناسرد، با انگشت

 

                                           

1  - Elk – شود. گاهي از آن به گوزن برفي نيز ياد مي 
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    47فصل 

  آريا

  لرد مندرليمترجم: 

 ، م.م.استارك Ali.Aويرايش و تنظيم: 

  

  

  وقتي به نوك بلندي رسيدند و چشمشان به رودخانه افتاد، سندور كلگين محكم افسار كشيد و دشنام داد.

برد.  فرو مي  اي ريخت، و ده هزار شمشير را درون آب خروشانِ سبز و قهوه آسماني به سياهي آهن فرو ميباران از 
بود.   هاي آشفته و چرخان بيرون زده نوك پنجاه درخت از سطح آب ، عرضش بايد يه مايلي باشه.آريا انديشيد

هاي خيس  شده بود. پوشش ضخيمي از برگ  هايشان مانند دست مرداني در حال غرق شدن رو به آسمان گشوده شاخه
ي آهويي  پريده و متورم ديد. شايد الشه ي جريان، آريا چيزي رنگ سوتر در ميانه بود، و آن  سراسر پهنه ساحل را پوشانده

رسيد،  گوش مي رفت. صدايي در حد آستانه شنوايي هم به دست مي بود، يا اسبي مرده كه با شتاب همراه آب به پايين
  آورد. صدايي كه سگ درست قبل از خرناس كشيدن درميشبيه 
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رفت احساس كرد. دستانش او را احاطه  هاي زره تازي را كه به پشتش فرومي آريا روي زين اندكي جابجا شد و حلقه
بود، اما آريا او   اش بود. يك ساعدبند پوالدين براي محافظت از آن رويش بسته  كرده بودند؛ در سمت چپ دست سوخته

ها هم ديده بود. گوشت زير پانسمان هنوز پوست تازه نداشت و از آن خون و چرك تراوش  ا هنگام تعويض پانسمانر
  داد. دردي هم داشت، اما سندور گلكين چيزي بروز نمي ها كرد. اگر اين سوختگي مي

بودند كه آريا  ام عبور كرده ن هاي بي قدر در تاريكي و زير باران از ميان درختان و دهكده آن» واتر راشه؟ اين بلك«
  بود.   تمامي از دست داده شان را به  حس دانستن موقعيت

داد،  گاه جواب او را مي كلگين گه» س كه بايد ازش رد بشيم، اين همه اون چيزيه كه الزمه بدوني. اين يه رودخونه«
بود.  ول هشدارهاي متعددي به آريا داده اما هشدار داده بود كه بعد از شنيدن جواب حرف ديگري نزند. در همان روز ا

ي بعد كه بخواي در بري، پاهاتو به هم  ي ديگه كه منو بزني، دستاتو از پشت به هم ميبندم. دفعه دفعه«بود:   گفته
بندم. ميتونيم دونفره سوار اسب بشيم، يا اينكه مثل يه  ميبندم. دوباره جيغ و داد كني يا منو گاز بگيري دهنتو مي

آريا سواري را انتخاب كرد، اما اولين بار كه اتراق » خوك براي سالخي، پشت اسب بخوابونمت. خودت انتخاب كن. ماده
اي يافت تا سر زشت او را له كند. آرام  كه فكر كرد تازي ديگر خوابيده، و سنگ بزرگ شكسته كردند، منتظر ماند تا اين

ي كافي ساكت نبود. در هر صورت تازي  اندازه اما به چون سايه،ساكت گفت،  رفت و با خود مي سوي تازي مي آرام به
كه  بود. هر چه بود، چشمانش باز شدند، دهانش كج شد و سنگ را از او گرفت، طوري خواب نبود. يا شايد هم بيدار شده 

ها  را به ميان بوتهانگار آريا كودكي بيش نبود. بهترين كاري كه توانست بكند اين بود كه لگدي به او بزند. تازي سنگ 
قدر احمق باشي كه دوباره بخواي از اين كارا بكني، كتكت  اين بار كاري باهات ندارم، اما اگه اون«انداخت و گفت: 

  »ميزنم.

بود. در آن دم هنوز سرسخت  آريا سرش داد كشيده » جور كه مايكا رو كشتي؟ چرا خيلي راحت منو نميكشي، همون«
  سيده باشد خشمگين بود. بود، و بيشتر از آنكه تر

ديگه كه اون   دفعه«اش باال آورد:  تازي براي پاسخ جلوي لباس آريا را چنگ زد و او را تا يك اينچي صورت سوخته
  ».زنمت كه آروز كني كاش ميكشتمت قدر بد مي اسم رو بگي، اون
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كه آريا   بست تا پايش را طوري ميپيچيد و سر  وقت خواب، او را در پتوي اسبش مي  بعد از آن ماجرا، تازي هرشب
  شد. اي پيچيده در قنداق مي شبيه بچه

تازي واتر باشه.  اينجا حتماً بايد بلككرد، باالخره به نتيجه رسيد،  ي باران به رود را تماشا مي تازيانهطور كه  آريا همان
جافري و ملكه دهد. آريا دلش  گرداند تا او را تحويل ي سرخ برمي سگ جافري بود؛ البد داشت آريا را به قلعه

ي روي درختان نگاه  روند. هرچه بيشتر به خزه خواست خورشيد نمايان شود تا بتواند تشخيص دهد كدام سو مي مي
  . ها بود قدر زياد نبود.، ولي اين مال قبلِ بارندگي واتر نزديكاي باراندازشاه اين عرض بلكشد.  كرد بيشتر سردرگم مي مي

  »گدارها همه از بين رفتن. دلم هم نميخواد رد شدن با شنا رو امتحان كنيم.«ت: سندور كلگين گف

رحمانه  كلگين نريان سياه بزرگش را بيهيچ راهي براي ردشدن نيست. لرد بريك حتماً ما رو ميگيره. آريا انديشيد، 
بار تا نيم مايل ميان يك  بود. حتي يك  و دوباره رفته هايي از مسير را بازگشته  بار قسمت رانده بود، براي رد گم كردن سه

ها را ببيند. آريا اوقاتي كه  كرد اميد داشت ياغي بود... اما هنوز هم او هربار كه پشت سرش را نگاه مي نهر متالطم رانده
ها كمك  ي درختان به ياغي كرد با تراشيدن اسمش روي تنه رفت، تالش مي ها مي الي بوته براي ادرار كردن به البه

عيبي كار را كرد، تازي مچش را گرفت و آن كار نيز پايان يافت. آريا به خودش گفت،  كند، اما چهارمين باري كه اين
موقع. و زماني هم كه از  كم تا آن  بود. دست اما توروس او را نيافته هاش پيدا ميكنه.  نداره، توروس منو توي شعله

  رودخانه عبور كنند... 

پير رو  3آبي دوسرِ شاه آنداهار اسب 2نبايد زياد دور باشه. همون جايي كه لرد روت 1تاون هارووِي «تازي گفت: 
  »داشت. شايد بتونيم اونجا از رودخونه رد بشيم. مي نگه

بود، مخصوصاً اسب دوسري كه بتواند  بود. تا به حال نيز اسب دوسر نديده  آريا هرگز چيزي از شاه آنداهار پير نشنيده 
چرخاند و در امتداد بلندي مشرف به  كه تازي سر اسب را  برود، اما بهتر ديد كه چيزي نپرسد. پس درحالي روي آب راه

                                           

1  - Harroway town 

2  - Roote 

3  - Andahar’s 
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زد. به  بار باران به پشتشان مي داشت و محكم نشست. الاقل اين رفت، زبانش را نگه رودخانه به دنبال جريان آب يورتمه 
هايش پايين  بود. باراني كه طوري از گونه كرده  را تحمل ي باران در چشمانش كننده قدر كافي سوزش تقريباً كور

   وقت گريه نميكنن.  گرگا هيچكرد. دوباره به خودش يادآوري كرد،   لغزيد كه گويي داشت گريه مي مي

شمرد كه  باشد، اما آسمان بسان تاريكي هنگام غروب بود. روزهاي زيادي را مي  توانست چندان از ظهر گذشته نمي
بودند. آريا تا مغز استخوانش نم كشيده و زخم زين گرفته بود. آبريزش بيني و درد داشت. دچار تب هم  ا نديده خورشيد ر

دماغتو «بود.  بود كه مريض شده، تنها با غرولند جواب شنيده  لرزيد، اما وقتي به تازي گفته  اراده مي شده بود، و گاهي بي
اي كه در آن    خواب تازي روي زين بود و به نريانش در ادامه مسير هر جاده حاال ديگر نيمي از» پاك كن و دهنتو ببند.

سنگين، تقريبا به بزرگي  1كرد. حيوان يك توسن و، اعتماد مير مال ياي يا راه ي مزرعه بودند، چه مسيرشخم خورده

كه  بود هنگامي  ار سعي كردهب زد. آريا يك صدا مي غريبهتر بود. تازي اسب را با نام  يك اسب جنگي، اما بسيار سريع

تواند با اسب  كه تازي بتواند او را بگيرد مي بود قبل از اين تازي رفت تا روي درختي بشاشد، اسب را بدزدد. تصور كرده 
اي پير، رام و  هاي خود از جا بكند. اسب براي صاحبش همچون اخته فرار كند. غريبه نزديك بود كه صورتش را با دندان

بود اسبي به اين سرعت گاز بگيرد و  د، اما براي غير او، خلق و خويي مثل خودش سياه داشت. آريا هرگز نديدهمهربان بو
  لگد بپراند. 

هاي فرعي رود اصلي بودند نيز عبوركردند  آلود كه شاخه ها در كنار رودخانه راندند و در راه از ميان دو نهر گل ساعت
اما وقتي به درستي آن را » شهر لرد هارووِي.«بود رسيدند. تازي گفت:   ن گفتهتا به محلي كه سندور كلگين از آن سخ

و ساحلش را در خود   رودخانه طغيان كرده  بود. آب شهر غرق سيالب و متروكه شده » به حق هفت جهنم!«ديد گفت: 
خشت و گلي، گنبد هفت گوش   ي باالي مهمانخانه بود طبقه چه از هارووِي تاون باقي مانده  ي آن بود. همه فرو برده 

  ها بود. شده، دو سوم يك برج مدور سنگي، چند بام كاهگليِ فرسوده، و جنگلي از دودكش سپتي غرق

ي قوسي شكل، قايقي پهناور با كف مسطح را با زنجير  آمد، و زير يك پنجره اما آريا ديد كه از برج دودي بيرون مي
چوبي در جلو و عقبش  ي كاري شده داشت و يك جفت اسب بزرگ كنده بودند. قايق دوجين محل پارو محكم بسته 

                                           

1  - courser – منظور اسبي تيزرو و راهوار است 
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ي قايق بود و  اي چوبي با سقف پوشالي درست در وسط عرشه  خانهاسب دو سر.  بود. آريا متوجه شد،  نصب شده
  هكه تازي دستانش را دور دهانش گذاشت و فرياد كشيد، دو مرد به سرعت بيرون دويدند. سومي هم از پنجر هنگامي

  »چي ميخواي؟«اي چرخان پرسيد:  هاي قهوه برج مدور با زوبين مسلحي در دست ظاهر شد. از ميان آب

  »ما رو ببريد اونور.«تازي با فرياد پاسخ داد: 

اي جوگندمي و بازواني ستبر و كمري خميده  مردان روي قايق با هم مشورتي كردند. يكي از آنها كه موهاي قهوه
  »برات خرج بر ميداره.«آمد و گفت:  ها داشت به سمت نرده

  »خب پولشو ميدم.«

بودند، ولي شايد لرد بريك اندكي نقره و مس  ها طالهاي كلگين را گرفته  ياغيبا چي؟  آريا در اين فكر بود كه، 
  ي يه قايق سواري نبايد چندتا سكه مسي بيشتر بشه... كرايهبود.  گذاشته  براي او باقي

دست آخر مردي كه كمر خميده داشت برگشت و فريادي كشيد. شش مرد  .مشغول صحبت شدندها دوباره  ران قايق
بودند تا سرشان را از باران حفظ كنند. باز هم افراد بيشتري از  هاي رداهايشان را باال كشيده  ديگر ظاهر شدند. كاله

قامت بودند كه  قدر شبيه مرد خميده آنها آن پريدند. نيمي از ي قايق پايين مي ريختند و روي عرشه قلعه بيرون مي  پنجره
گرفتند، در  كردند و تيرهاي چوبي بلند را به دست مي شد گفت فاميل او هستند. بعضي از آنها زنجيرها را باز مي مي

دادند. قايق درجا چرخيد و آرام آرام  كه مابقي افراد پاروهاي سنگين لبه پهني را در جاي مخصوصشان قرار مي حالي
زدند. سندور كلگين به پايين  هاي كم عمق رفتن و پاروها در دو طرفش به نرمي ضربه مي ع كرد به طرف قسمتشرو

  رانان برسد.  تپه تاخت تا به قايق

كاري  ي عريضي را در زير سر اسب كنده رانان دريچه ي تپه برخورد كرد، قايق كه قسمت عقب قايق به كناره وقتي
ي آب متوقف شد، اما تازي  سنگين از جنس بلوط را از آن بيرون فرستادند. غريبه در لبهاي  شده باز كردند، و تخته

خميده روي عرشه منتظرشان  هايش را در پهلوي توسن فشار داد و مجبورش كرد كه از تخته باال رود. مرد پشت پاشنه
  »ي كافي خيس هست؟ سر، هوا به اندازه«بود. با لبخند پرسيد: 
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پياده شد و آريا را كنار خودش » هاي كوفتيت رو. من قايقت رو ميخوام، نه خوشمزگي«شد.  دهان تازي منقبض
تازي اين را هنگامي » كردم. من بودم اين كارو نمي«رانان خواست افسار غريبه را بگيرد.  پايين گذاشت. يكي از قايق

ورده لغزيد، و ناسزاگويان با باسن گفت كه غريبه لگدي پراند. مرد خودش را عقب كشيد، روي عرشه خيس باران خ
  روي زمين سقوط كرد.

تو رو ميتونيم اون ور ببريم. يه سكه طال برات خرج «زد. ناخشنود گفت:  خميده ديگر لبخند نمي ران پشت قايق
  »برميداره. يكي ديگه براي اسبه. سومي هم براي پسره.

  »تو بدي. تا  اژدها كه بايد قايق لعنتي عوض سه«كنان خنديد.  كلگين مثل سگي پارس» سه تا اژدها؟«

اي، چند جفت دست اضافي برا پاروها و تيرها الزم دارم، فقط  پارسال شايد اينطوري بود. اما با همچين رودخونه«
كه خيالم راحت باشه آب ما رو صد مايل وسط دريا نميبره. انتخاب با خودته. سه تا اژدها، يا اينكه به اون اسب  براي اين

  »ميت ياد ميدي رو آب راه بره.جهن

كه ما رو سالم بذاري ساحل  از راهزنايي كه رك حرف ميزنن خوشم مياد. همون كه تو گفتي، سه تا اژدها... وقتي«
  »شمالي رودخونه.

  اش را، گشوده رو به باال، جلو آورد.  مرد كف دست ضمخت پينه بسته» يا االن پولمو ميدي، يا جايي نميريم.«

انتخاب با خودته. طال تو ساحل شمالي، يا فوالد تو «ني به شمشيرش داد تا تيغ را در نيامش آزاد كند. كلگين تكا
  »ساحل جنوبي.

ران سرش را باال آورد و به صورت تازي نگاه كرد. آريا دريافت مرد از چيزي كه ديد، خوشش نيامده بود. او  قايق
كدامشان به سرعت  و تيرهاي چوبي محكم در دستانشان، اما هيچچندين مرد پشت سرش داشت، مرداني قوي با پاروها 

كه او را به زير  شدند، هرچند احتماالً پيش از اين آمدند. همگي با هم حريف سندور كلگين مي ران نمي به كمك قايق
ولت از كجا بدونيم كه سر ق«خميده پس از چند لحظه پرسيد:  كشت. مرد پشت بكشند، سه يا چهار نفرشان را مي
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  »ميموني؟

  هايش را گزيد.  اما در عوض لبنميمونه.  آريا خواست با فرياد بگويد،

  .« شرافت يه شواليه«تازي بدون لبخند گفت: 

  اين را هم آريا ناگفته گذاشت.اون حتي يه شواليه هم نيست. 

بفرستيمتون. اسبه رو طرف  پس ديگه بياين، ميتونيم تا هوا تاريك نشده اون«ران تف كرد.  قايق» همين كافيه.«
  »تو و پسرت دوست دارين گرم بشين يه منقل توي اتاقك هست.. اگه ببند، نميخوام وسط راه رم كنه

قدر   شدن با يك پسر هم بدتر بود. آن  اين حتي از اشتباه گرفته». من پسر احمقش نيستم!«آريا خشمگينانه گفت: 
اش را گرفت و يك دستي از   بگويد واقعاً كيست، اما سندور كلگين پشت يقهبود به آنها  بود كه كم مانده  خشمگين شده 

چنان تكان شديدي به او داد كه » چند دفعه بايد بهت بگم كه دهن لعنتي تو ببندي؟«روي عرشه بلندش كرد. 
  »شو. طور كه اين مرد گفت برو اون تو و خشك همون«هايش صدا دادند، بعد رهايش كرد.  دندان

اي  كننده درخشيد و هواي اتاقك را با گرماي دلگير خفگي دستور عمل كرد. منقل آهني بزرگ به سرخي ميآريا به 
كه  شود، اما همين توانست دستانش را گرم كند و كمي خشك  كرد. نشستن كنارش حس خوشايندي داشت، مي پر مي

  يرون افتاد.حركت عرشه را زير پاهايش احساس كرد، به عقب ليز خورد و از در جلويي ب

هاي هارووِي  بام ها و پشت كرد و راهش را از ميان دودكش اسب دوسر در نواحي كم عمق آرام آرام حركت مي
ي غرق  كه چهارنفر ديگر هرگاه به تخته سنگي، درختي يا خانه زدند، درحالي كرد. دوازده مرد پارو مي شده پيدا مي غرق
خميده  كردند. سكان در دست مرد پشت چوبي بلند قايق را دور مي  تيرهايشدند، به كمك  ، بيش از حد نزديك مي  شده

ها را در جلو و عقب كشتي  زد و سرهاي بلند حكاكي شده اسب هاي صيقلي كف عرشه مي بود. باران به سرعت بر تخته
دار هنوز پشت  خواست ببيند. او ديد كه مرد زوبين شد، اما مهم نبود. مي شست. آريا دوباره داشت خيس مي فرومي
خواست بداند  كرد. آريا مي گذشت، چشمان مرد او را دنبال مي ي برج مدور نشسته بود. قايق كه از پايين پنجره مي پنجره
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البته آريا هم خيلي شبيه يك اين خيلي شبيه يه لرد به نظر نمياد. بود؟   كه آيا اين همان لرد روت است كه تازي گفته
  رسيد. بانو به نظر نمي

تر شد. از ميان مه خاكستري باران،  نگامي كه از دهكده خارج و مستقيم وارد رودخانه شدند، جريان به مراتب قويه
داد،  توانست ستون سنگي بلندي را در ساحل دوردست تشخيص دهد كه حتماً محل پهلوگيري قايق را نشان مي آريا مي

ها داشتند با  روند. حاال پاروزن دست رود مي ن هستند و به پايينكه آن را ديد، فهميد كه در حال دور شدن از آ اما همين
چنان سريع از كنارشان عبور  هاي شكسته آن ها و شاخه جنگيدند. برگ زدند و با خشم رود مي قدرت بيشتري پارو مي

شدند و هر  دست به بيرون خم مي به بودند. مردان چوب  شليك شده 1ي يك اسكورپيون كردند كه انگار از دهانه مي
وزيد. آريا هرگاه سر  راندند. در اين قسمت رودخانه باد هم بيشتر مي شد دور مي شيئي را كه بيش از حد نزديكشان مي

قايق را زير پايش حس   شد. غريبه كه حركت عرشه گرداند تا باالدست رود را ببيند، صورتش غرق در بوران مي برمي
  پراند. كشيد و لگد مي كرد، شيهه مي مي

اش  آريا از روي شانه  كه تازي بفهمه من رفتم، آب منو با خودش برده. اگه از كنار قايق بپرم تو آب، حتي قبل از اين
كرد آرامش كند. هرگز  اش بود و تالش مي زده نگاهي به عقب انداخت و سندور كلگين را ديد كه درگير اسب وحشت

گفت كه آريا مثل يك  جان هميشه مياما ممكنه غرق بشم. شد كه از دست او فراركند.  موقعيت بهتري برايش پيدا نمي
شد. شايد غرق شدن باز هم بهتر از قدمگاه  خانه، حتي يك ماهي هم دچار مشكل ميكند، اما در اين رود ماهي شنا مي

درآمده بود  اي تيره  پادشاه بود. آريا به ياد جافري افتاد و آهسته به سمت دماغه رفت. رودخانه به خاطر گل به رنگ قهوه
بود كه سرمايش در چه حد خواهد بود. هاي باران، شباهت بيشتري به سوپ داشت تا آب. آريا در اين فكر  و زير شالق

  يك دستش را روي نرده گذاشت. تر بشم.  ممكن نيست از ايني كه االن هستم خيس

دست به سمت جلوي قايق هجوم  به رانانِ چوب چرخاند. قايق ناخواستهاما قبل از اينكه بپرد فريادي ناگهاني سرش را 
كن شده، عظيم و سياه،  ر جريان است. سپس آن را ديد: درختي ريشهاي درنيافت چه اتفاقي د آورده بودند. براي لحظه

هاي درخت شبيه دستان  ها و ريشه شد، كالفي از شاخه كه نزديك مي آمد. هنگامي كه مستقيم داشت به سمت آنها مي
                                           

 كردند. ها چند خدمه داشتند كه آن را آماده شليك مي  يك كمان بزرگ كه تيرهاي خيلي بزرگي را پرتاب ميكرده و همانند توپ -  1
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واژگونشان ها در حال تالش براي جلوگيري از برخوردي كه يا  بود. پاروزن ور كراكني عظيم، از آب بيرون زده حمله
خورده سكان را چرخانده بود و اسب  زدند. مرد سال وار آب را عقب مي كوبيد، ديوانه نمود يا بدنه قايق را درهم مي مي

اي، همانند   گشت. درخت با رنگ درخشان سياه و قهوه روي دماغه داشت به سمت پايين دست، اما بسيار آهسته، برمي
  شتافت. سويشان مي دژكوبي به

رانان موفق شدند به نحوي آن را با تيرهاي بلندشان  شان فاصله نداشت كه دو نفر از قايق ده فوت با دماغهبيش از 
وجود آورد كه انگار قايق  بگيرند. يك تير خرد شد و صداي ممتد ترررررق حاصل از متالشي شدن آن، اين احساس را به

اي كه فقط  انست فشار شديدي به درخت بدهد، به اندازهدر زير پايشان در حال از هم پاشيدن است. اما مرد دوم تو
هايش همانند پنجه بر سر اسب خط  مسيرش را منحرف كند. درخت با چند اينچ فاصله از كنار قايق رد شد. شاخه

 اي مختصر به آنها هاي بااليي هيول، ضربه اند، يكي از شاخه رسيد رهايي يافته به نظر مي  كشيدند. درست زماني كه مي
بود تا اين حد  لرزه افتاد، و آريا سر خورد و با درد روي يك زانو فرود آمد. مردي كه چوبش شكسته   كرد. قايق به حواله

آلود او را در  اي خشم شد، شنيد. بعد از آن آب قهوه ي قايق پرتاب مي خوش اقبال نبود. آريا صداي فريادش را كه از لبه
ران ديگري سريع يك حلقه طناب آورد،  بود. قايق  شد، مرد رفته ره روي پاهايش بلند ميكه آريا دوبا بر گرفت و در زماني

  اما آنجا كسي نبود تا طناب را برايش بياندازد.

اما اين فكر اميدي توخالي تر آب اونو توي ساحل بندازه،  شايد يه جايي پايين طور تصور كند كه، كرد اين آريا سعي مي
بود. وقتي هم سندور كلگين بر سرش فرياد زد كه قبل از   كلي از دست داده ل به شناكردن را بهنبود. حاال ديگر مي بيش
اش بردن آنها  كه كتك مفصلي بخورد دوباره به داخل برگرد، آريا مطيعانه فرمان برد. قايق با رودي كه تمام خواسته  آن

  جنگيد، تا به مسير خودش بازگردد. به دريا بود مي

بودند. قايق با چنان  تر كشيده شده  به ساحل رسيدند، درست دو مايل از لنگرگاه معمولشان پايين وقتي باالخره
اي به ساحل برخوردكرد كه يك تيرچوبي ديگر هم شكست، و آريا هم دوباره تقريبا تعادلش را از دست داد. سندور  ضربه

هاي خسته و  رانان با نگاه ز يك عروسك نداشت. قايقكلگين آريا را بلندكرد و بر پشت غريبه گذاشت، انگار وزني بيش ا
شيش تا سكه «خميده كه دستش را دراز كرد و درخواست كرد:  بودند، همه به جز مرد پشت دو زل زده  فروغ به آن كم
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  »تا براي مردي كه از دست دادم. اژدها. سه تا براي ردكردنتون و سه

بيا، «ران چپاند.  كاغذپوستي مچاله شده را كف دست مرد قايق سندور كلگين درون كيسه پولش را گشت و يك تكه
  »ده تا بردار.

  » اين چي هست؟«ه بود.  قايق ران متعجب شد» ده تا؟«

تازي پشت سر آريا روي زين سوار شد و » ، براي گرفتن نه هزار سكه اژدها، يا تو همين حدودا. يه مرد مرده  حواله«
شو خرج  اش مال تو. يه روزي براي باقيش برميگردم، پس مواظب باش كه همهده ت«با خنده ناخوشايندي گفت: 

  »نكني.

خوره؟ تو قول طال دادي. گفتي  نوشته؟ نوشته به چه درد مي«مرد با چشماني تنگ به كاغذ پوستي نگاهي انداخت: 
  »شرافت يه شواليه.

تازي به غريبه مهميز زد و در ميان باران » گيري.ها اون شرف لعنتيي رو ندارن. پيرمرد، وقتش بود اينو ياد ب شواليه«
كردند و يكي دو نفر سنگ هم پرتاب كردند. كلگين  رانان پشت سرشان فحش حواله مي چهارنعل دور شد. قايق

ها ناپديد شدند و رودخانه تبديل به صداي  ها و كلمات را ناديده گرفت، و اندكي بعد در ميان تاريكي درخت سنگ پاره
گرده، و اونا هم ديگه از احمقاي  قايق تا فردا صبح اون طرف برنمي«و در پشت سرشان شد. تازي گفت: خروشي مح

كاغذي براي معامله قبول نميكنن. اگه دوستات دنبالمون باشن، بايد شناگراي خيلي پرزوري  بعدي كه سر ميرسن حواله
  » باشن.

واالر مورگوليس. سر ايلين، سر مرين، شاه جافري، ديشيد، با اخم ان داشت. آريا خودش را جمع كرد و زبانش را نگه
  ملكه سرسي. دانسن، پاليور، رف عزيزدردونه، سر گرگور و تيكلر. و تازي، تازي، تازي.

كرد كه كلگين براي شب توقف  لرزيد و عطسه مي چنان بد مي زماني كه باران بند آمد و ابرها تكه تكه شدند، آريا آن 
هاي  يك از تالش ي كرد آتشي روشن كند. اما چوبي كه جمع كرده بودند بيش از حد خيس بود. هيچنمود و حتي سع



 

  878 

 

  آريا شمشيرهايورش    فصل چهل و هفتم 

به «طرف پخششان كرد. با خشم گفت:  ها زد و همه با تنفر لگدي به چوبنكرد. باالخره  كردن افاقه ور شعلهتازي براي 
  »هفت جهنم كوفتي. از آتيش متنفرم.

چكيد گوش  ها مي ر درخت بلوطي نشستند و به چك چك تدريجي آبي كه از برگهاي نمور زي سنگ دو روي تخته آن
سپردند و مشغول خوردن شامي سرد شدند كه شامل نان بيات، پنير كپك زده و سوسيس دودي بود. تازي گوشت را با 

  » فكرشم نكن.حتي «كند، چشمانش را تنگ كرد.  كرد و هنگامي كه فهميد آريا به خنجر نگاه مي خنجرش تكه تكه مي

  »بهش فكر نميكردم.«آريا به دروغ گفت: 

ي بزرگي سوسيس هم به آريا داد. آريا گازي به  باره دارد، اما تكه تازي خرناسي كشيد تا نشان دهد چه نظري در اين
م. وقت خواهرتو نزدم. اما اگه مجبورم كني تو رو ميزن من هيچ«آن زد و مدتي مشغول تماشاي تازي شد. تازي گفت: 

  »دردت نميخورن. هات يه ذره هم به نقشه كشيدن براي كشتن منو تمومش كن. هيچ كدوم از نقشه

سخت چون  انديشيد، ها نداشت. سوسيسش را جويد و با خونسردي به تازي زل زد. مي آريا جوابي براي اين حرف
  سنگ.

  »ازش خوشت مياد؟ الاقل تو به صورتم نگاه ميكني. اينو اعتراف ميكنم، ماده گرگ كوچولو.«

  »ش سوخته و زشته. نه. همه«

اي برات  احمقي. اگرم بتوني فرار كني چه فايده  تو يه بچه«اي پنير به او تعارف كرد.  كلگين با نوك خنجرش تكه
  »داره؟ به چنگ يكي بدتر از من ميفتي.

  »نميافتم. كسي بدتر از تو وجود نداره.«آريا اصرار كرد: 

وقتي تازي » خاطر خروپف كردن كشت. يكي از افراد خودشو. نديدي. گرِكور يه بار يه نفرو به تا حاال برادر منو «
آمد. آن طرف صورتش لب  شدت كشيده شد و دهانش به شكل غريب و زشتي در صورتش به  پوزخند زد، طرف سوخته

  بود. نداشت و تنها جاي زخمي در محل گوشش باقي مانده 
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اون، دانسن، پاليوِر، رف عزيزدردونه و «كرد، شايد هم كوه بدتر بود.  حاال كه آريا فكرش را مي» م. اتفاقاً برادرتو ديد«
  »تيكلر.

و دختر كوچولوي نازنازي ند استارك چطور امثال اونا رو ميشناسه؟ گرگور كه «رسيد:  تازي متعجب به نظر مي
  »آموزش رو به دربار نمياره. وقت موشاي دست هيچ

كنار درياچه،   دهكده«اي هم نان بيات بردارد.   آريا پنير را خورد و دست برد كه تكه» اونا رو از دهكده ميشناسم.«
سبز رو هم گرفتن، اما رف عزيزدردونه چون پاش زخمي  پاي رو گرفتن. المي دست ، من و هات جندريجا كه  همون
  »بود، اونو كشت.  شده

تازي شد، صدايي تلخ، كمي غرش و   اين موجب خنده» ت؟ برادرم تورو گرفت؟تورو گرف«دهان كلگين كج شد. 
وقت نفهميد چي گيرش افتاده، درسته؟ حتماً نفهميده، وگرنه تو رو كه لگد ميزدي و  گرگور هيچ«كمي دندان قروچه. 

س. من حتماً اينو براش  جيغ ميكشيدي، كشون كشون تا بارانداز شاه ميبرد و تو دامن سرسي مينداخت. اُه، خيلي معركه
  »كه قلبشو بيرون بكشم. تعريف ميكنم، قبل از اين

  »ولي آخه اون برادرته.«زد. آريا با ترديد گفت:  اين اولين باري نبود كه تازي از كشتن كوه حرف مي

  چهره انگار چيزي در» يا شايد يه خواهر؟«تازي دوباره خنديد. » تو هيچ وقت برادري نداشتي كه بخواي بكشيش؟«
  » خوشگل رو بكشه.  سانسا، خودشه، نيست؟ ماده گرگ ميخواد پرنده«آريا ديده بود، چون به جلو خم شد. 

  »نه. دوست دارم تو رو بكشم.«داد.  آريا با خشم پاسخش را 

كردم؟ من خيلي بيشتر از اونو كشتم، خيالت راحت. فكر ميكني اين كارا منو يه   چون دوست كوچولوتو دو شقه«
يوال ميكنه؟ خب شايد، اما من جون خواهرت رو هم نجات دادم. اون روز كه جمعيت اونو از اسب پايين كشيدن، ه

ورث اومد سر اونم  راهمو از وسطشون باز كردم و به قلعه برش گردوندم، و گرنه همون باليي كه سر لوليس استاك
  »كوچيك شيرين خوند.  واهرت برا من يه ترانهميومد. و اون برام ترانه خوند. اينو نميدونستي، ميدونستي؟ خ
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  »داري دروغ ميگي.«درنگ گفت:  آريا بي

واتر؟ فكر كردي كجاي هفت جهنم هستيم؟ فكر  تو نصف اوني كه خيال ميكني ميدوني هم حاليت نيس. بلك«
  »كردي كجا داريم ميريم؟

پادشاه برميگرديم. داري منو پيش جافري و  به قدمگاه«تمسخري كه در صدايش بود آريا را به ترديد انداخت. گفت: 
باره فهميد اين فكر اشتباه بوده است. اما بايد  در آن لحظه از لحني كه تازي سواالت را پرسيد، به يك» ملكه ميبري.
  گفت. چيزي مي

گور باباي جافري و «صداي تازي همچون سوهان كشيدن، زمخت و خشن بود. » ماده گرگ احمقِ كور كوچولو.«
ر باباي ملكه و گور باباي اون گارگويل كوچيك بدقواره كه بهش ميگه برادر. من كارم با شهر اونا تموم شده، و با گو

اي طوالني  آبش را در آورد و جرعه تازي مشك» گارد شاهيشونو و لنيسترا. آخه تو بگو، يه سگ به شيرها چيكار داره؟
دختر، اون رودخونه ترايدنت بود. ترايدنت، نه «تعارف كرد و گفت:  كرد، مشك را به آريا نوشيد. دهانش را كه پاك مي

شاهي ميرسيم. بعدش اوضاعمون روبراه ميشه، مستقيم به   شو تو ذهنت بكش. فردا به جاده واتر. اگه ميتوني نقشه بلك
بازِ  اون راهب آتيش ي نجيب يا طرف دوقلوها باال ميريم. كسي كه تورو به اون مادرت تحويل ميده، منم. نه لرد صاعقه

ان كه ميتونن بوي سربها رو  فكر كردي دوستاي ياغيت تنها كسايي«آريا خنديد.   تازي به حالت چهره» شياد ديوصفت.
اَرزي. شايد  بفهمن؟ دنداريون طالهامو گرفت، پس منم تورو گرفتم. من كه ميگم تو دوبرابر اوني كه از من دزديدن مي

داري بدمت به لنيسترها بيشتر هم بِدن، اما اين كارو نميكنم. حتي يه سگ هم از لگد خوردن طور كه ترسشو  اگه همون
عقلي كه خدايان به يه وزغ دادن، عقل داشته باشه، منو لرد ميكنه و ازم   خسته ميشه. اگه اين گرگ جوان اندازه

ندونه. شايد گرگورو هم براش بكشم،  خواهش ميكنه كه بهش خدمت كنم. به من احتياج داره، هرچند ممكنه هنوز اينو
  » از اين خوشش مياد.

  »هيچ وقت تو رو قبول نميكنه. تو رو نه.«آريا با پرخاش پاسخ داد: 
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است كه  خب پس تا جايي كه بتونم طال بار ميزنم، تو روش ميخندم و ميرم پي كارم. اگه منو قبول نكنه، عاقالنه«
حال برد با منه. تو هم  هر دم زيادي پسر پدرشه. من كه اعتراضي ندارم. بهمنو بكشه، ولي نميكشه. تا جايي كه شني

دار و هر كار كه  تلخي رو تمومش كن، ديگه حالم داره بهم ميخوره. دهنتو بسته نگه طور، ماده گرگ. پس اوقات همين
  »بهت ميگم بكن، تا شايد حتي به موقع به جشن عروسي كوفتي داييت هم برسيم.
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  جان

  ليدي آريانمترجم: 

 ، م.م.استارك Ali.Aويرايش و تنظيم: نريمان، 

  

  

رسيد. اگر زين داشت  توانست او را رها كند. بايد قبل از مگنار به ديوار مي ماديان ديگر توان نداشت، اما جان نمي
به اش  . پاي زخميولي بدون آن ماندن روي اسب در بيداري نيز به قدر كافي سخت بود توانست روي آن بخوابد، مي

. در عوض هر زمان كه دوباره سوار اسب آنقدر استراحت كند كه بهبود يابدكرد  شد. جرأت نمي تر مي دردناكتدريج 
  كرد. شد زخم سر باز مي مي

را در مقابلش ديد كه از ميان تپه و دشت اي  قهوهوقتي از روي اسب تا جايي كه ميتوانست بلند شد و جاده قديمي 
كه جاده رو دنبال كنيم.  الزمه فقطدختر، حاال «پيمود، آهسته به گردن ماديان زد و گفت:  راهش را به سمت شمال مي

كرده بود كه دوبار خود را  حال چنان او را گيج و بيبود و تب آن در آن هنگام پايش به سختي چوب شده.» ديوار نزديكه
  رفت. در حالي يافت كه به مسير اشتباه مي
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نوشيدند. احتماالً هاب در كنار  مي دار شراب گرم ادويه عمومي تصور كرد كه تاالر. دوستانش را در ديوار نزديكه
، و خرس پير؟ سم، گرن، اد خانه پرندهايمون در اتاقش زير سر كوره آهنگريش، استاد  نُويهايش باشد، دونال  ديگچه

 فرار كرده باشند. مشتتوانست دعا كند كه چند نفر از  ، دايوين با دندانهاي چوبيش... جان فقط ميزده ماتم

اش وقتي گلوي  هم در تخيالتش زياد بود. عطر موهايش را به ياد آورد، گرماي بدنش... و حالت چهره ايگريت
، اشتباه كردي كه صدايي متفاوت سماجت كردداشتي. كردي كه دوستش تو اشتباه  . صدايي زمزمه كرد،بريدپيرمرد را 

پدرش هم وقتي مادرِ جان را ترك كرده بود تا به سوي بانو كتلين باز گردد، به كه آيا فكر كرد پيش خود . كردي كشتر
  .ممن به نگهبانان شب متعهد واستارك متعهد بود  بانواو به شده بود.  چند پارههمين صورت 

هان روستا زيرِ زمين پن هاي بيشتر بخشدانست كجاست.  نميآنقدر تب داشت كه تقريباً از ميان مولز تاون گذشت و 
شدند. فاحشه خانه آلونكي نه چندان  كوچك از ميان نور رو به افول ماه ديده ميو تنها تعداد انگشت شماري كلبه بود 

از ميان سياهي پديدار بود.  برافروختهكرد، مانند چشمي  كه در باد غژ غژ مي سرخش؛ فانوس بود بزرگتر از يك مستراح
افتاد نا متعادل از پشت اسب لغزيد و با فرياد دو پسر  داشت از روي اسب مي جان در مجاورت اسطبل در حالي كه تقريباً

به » با زين و افسار ميخوام. من يه اسب تازه«گذاشت به آنها گفت:  . با لحني كه جاي هيچ بحثي نميرا بيدار كرد
وستا رو بيدار كنين. ر«. جان به آنها گفت: هم برايش آوردند اي يك مشك شراب و نصف قرص نان قهوههمراه اسب، 

هايش را  در حالي كه دندان» ها جنوب ديوارن. وسايلتونو جمع كنين و به كسل بلك برين. بهشون هشدار بدين. وحشي
به او داده بودند باال كشيد، و به سرعت به سوي شمال  كهاي  ساييد، خودش را بروي اسب سياه اخته از درد پا به هم مي

  تاخت.

و مه ، قد بر افراشته بر فراز درختان روبرويش ديوار شروع به محو شدن در آسمان شرق كردند، ها هنگامي كه ستاره
. اسب اخته را پيش راند، جاده گلي لغزان را روي يخ داشتفروغي ب درخشش كمنور ماه، نمايان گشت. ، صبحگاهي

هاي شكسته پايين  بازي كه مثل اسبابديد چوبي كسل بلك را تاالرهاي  هاي سنگي و دنبال كرد تا زماني كه برج
شده بودند. در آن هنگام ديوار با نور صورتي و ارغواني اولين تابش بامدادي  تلنبارصخره بزرگ يخي، روي هم 

  درخشيد. مي
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كرد هيچ نگهبان به او اعتناء نكرد. كسي جلو نيامد تا مانع راهش شود. كسل  هاي بيروني گذر مي وقتي از ساختمان
هاي حياط روييده بود.  اي در ميان شكاف سنگ قهوه شكنندههاي هرز  . علفرسيد به نظر ميگارد  ويراني گريبلك به 

، هايي از آن را در ضلع شمالي برج هاردين انباشته بود باد توده را پوشانده بود و 1سربازخانه فلينتبرف قديمي، پشت بام 
هاي برج فرمانده كل  هايي كه دود از ميان پنجره محل. خوابيد جايي كه جان قبل از اينكه پيشكار خرس پير شود مي

نقل مكان كرده بود، اما جان برج پادشاه . مورمونت بعد از آتش سوزي به ردهايي از دوده گسترده بود بيرون زده بود،
زدن روي ديوار  باالتر در حال قدم فوتتوانست بگويد كه آيا نگهبانان هفتصد  نوري نديد. از روي زمين نميهم آنجا 

  رفت نديد.  كه در نماي جنوبي مثل صاعقه باال مي يهستند يا نه، اما هيچ كس را روي پله پر پيچ و خم

آسمان خاكستري ، تنها نواري باريك و تقريباً نامرئي در پس شد خانه متصاعد مي دودي كه از كوره اسلحه گرچه
رفت. از ميان درِ باز، گرما همچون دم داغ  طرفشلنگان به  . جان پياده شد وكرد كفايت ميشمال بود، اما همين 

. داخل كارگاه دونال نوي يك دست در حال كار بروي دم آهنگريش بود. با شنيدن صدا شد جاري ميتابستاني به بيرون 
  »جان اسنو؟«سرش را بلند كرد. 

ف همه آنها، جان لبخند زد. بازگشتن تب، خستگي، پايش، مگنار، پيرمرد، ايگريت، منس، بر خالبا وجود » خودمم.«
  .پوشيده از ته ريش سياهش، خوب بود  چانهاش،  و آستينِ به باال سنجاق شده  شكم گنده آن نوي باديدن خوب بود، 

  » صورتت...«آهنگر چنگكش را از روي دم آهنگري آزاد كرد: 

  » چشمم رو در بياره.سعي كرد تا  2جِلد يه مبدل«جان تقريباً صورتش را فراموش كرده بود. 

اين صورتيه كه فكر ميكردم ديگه نميبينمش. شنيده بوديم رفتي طرف منس خراشيده يا صاف، «نوي اخم كرد. 
 » ريدر.

  »كي اينو بهت گفته.«جان به در چنگ زد تا سر پا بماند. 

                                           

1Flint Barracks 

2skinchanger 
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ديدن كه همراه ستون باناش ادعا ميكنن كه با چشم خودشون تورو  . دو هفته پيش برگشت. ديده1ول جارمان باك«
ميبينم كه آخرين قسمت «نوي او را برانداز كرد. » ها سواري ميكردي و يه شنل پوست گوسفند پوشيده بودي. وحشي

  »حرفشون درسته.

  »همش درسته. حداقل تا اين حدش درسته.«جان اعتراف كرد. 

  »كنم؟شكمت فرو پس من بايد يه شمشير تو «

  »؟سربازا كجاندست. نوي،  ردم. آخرين دستور كورين نيمنه، داشتم طبق دستور عمل ميك«

  » وحشيت دفاع ميكنن.جلوي دوستاي دارن از ديوار «

  »باشه، ولي كجا؟«

. 4مارك نزديك آيس 3گريان، 2تو النگ باروديدن، رتلشرت كنارِ درياچه سواِچ وودتو سگي رو  جا، هارما كله همه«

هاي گريزگارد رو بشكنن،  دروازهويينز گيت دارن از ديوار باال ميان، ميخوان نزديك ك، ديوار... اينجان، اونجانسراسر 
  » ، غيب ميشن. فرداش يه جاي ديگن.تا چشمشون به رداي سياه ميوفتهواچ جمع ميشن... اما  دارن تو ايست

و بوون » كلكه. منس ميخواد ما پخش بشيم تا تعدادمون رو كم كنه، يعني نفهميدين؟«اش را فرو خورد.  جان ناله
 »دروازه اينجاست. حمله اينجاست.. «مارش هم كمكش كرده

  »پات غرق خون شده.. «عرض اتاق را پيمودنوي 

  »زخم تير...«ز كرده بود. پايين را نگاه كرد. درست بود، زخم دوباره سر با منگجان با حالتي 

                                           

1JarmanBuckwell 

2Long Borrow 

3Weeper  به خاطر چشمانش كه هميشه خيس است به او چنين لقبي داده اند  
4Icemark 
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بود. آن را ولي همان هم بخاطر عضالتش ستبر اين يك سوال نبود. نوي فقط يك بازو داشت، » تير يه وحشي.«
به جز اون تو گرما داري ميسوزي. ميبرمت پيش  مث شير سفيدي، و«براي كمك در ايستادن به زير بازوي جان لغزاند. 

  »ايمون.

 » باال ميان تا دروازه رو باز كنن. كويينزكراونديوارن، دارن از نوب جها  وقت نداريم. وحشي«

  » چند نفرن؟«نوي تقريباً جان را تا بيرونِ در حمل كرد. 

هاي برنزي و چندتايي هم فوالدي. چن تا مرد اينجا  صد و بيست نفر، در حد وحشيا خوب مسلح شدن. اسلحه«
  » موندن؟

  » كار كه هنوز تحت تعليمن. ها و چن تا پسر تازه قا، عليلچهل تا نخاله. چال«دونال نوي گفت. 

  »اگه مارش رفته، كي رو دژبان كرده؟«

قلعه. قضيه اينه انگار استاوت جريانو   ، خدايان حفظش كنن. آخرين و تنها شواليه1سر وينتون«ساز خنديد.  اسلحه
اي باشم كه فعالً داريم.  تنها فرمانده فراموش كرده و هيچكس هم عجله نداره كه يادش بندازه. گمون كنم من

 .» ترين چالق بدجنس

سازِ يك دست سرسخت، محكم و جنگجويي آبديده بود. از طرف ديگر سر وينتون  حداقل اين خوب بود. اسلحه
اي بود، همه قبول داشتند، اما براي هشتاد سال تكاور بوده و قدرت و مشاعرش هر  استاوت... خب، او زماني آدم شايسته

  نزديك بود در يك كاسه سوپ نخود فرنگي غرق شود. دو زايل شده بودند. يك بار سر ميز شام خوابش برده بود و 

  »گرگت كجاست؟«كردند نوي پرسيد:  كه از حياط عبور مي هنگامي

  »گوست. وقتي ميخواستم از ديوار باال برم مجبور شدم ولش كنم. اميدوار بودم برگرده اينجا.«

                                           

1Ser Wynton Stout 
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خانه  درون قلعه طويل چوبيِ زير پرندهلنگ لنگان به سمت اتاق استاد، » اي ازش نبوده. متأسفم پسر. هيچ نشونه«
  »كاليداس!«رفتند. اسلحه ساز لگدي به در زد: 

اش  هاي خميده و گرد، سرش را بيرون آورد. چشمان كوچك صورتي بعد از چند لحظه مرد سياهپوش كوچكي با شانه
  » پسرِو رو زمين بخوابون، من استاد رو ميارم.«با ديدن جان گشاد شد. 

كه نوي به پشت، او را زمين  آلود كرد. همين ن ميسوخت و اتاق تقريباً خفه بود. گرما جان را خوابآتشي در آتشدا
و شكايت  غارغارتوانست صداي  ي باالسر مي گذاشت چشمانش را بست تا دنيا را از چرخيدن باز نگه دارد. از پرنده خانه

جان به ياد آورد كه اين كار سم بود. با خود انديشيد،  »اسنو. اسنو. اسنو. اسنو.«گفت:  اي داشت مي ها را بشنود. پرنده زاغ
  سمول تارلي به سالمت برگشته خونه يا فقط پرندها برگشتن؟ يعني

رفت،  هاي آرامِ با احتياط پيش مي كرد و همانطور كه با قدم آمدن استاد ايمون زياد طول نكشيد. به كندي حركت مي
هاي طال و نقره در  بود. زنجير سنگين او دور گردن باريكش آويزان بود، حلقه اش روي بازوي كاليداس خالي دست خال

تر شدي بايد تمام  جان اسنو. وقتي قوي«درخشيدند. استاد ايمون گفت:  ميان آهن،سرب، قلع و ديگر فلزهاي پايه مي
ذار. ميخوام اونا گداخته بشن. چيزهايي رو كه ديديو انجام دادي بهم بگي. دونال، يه كتري شرابو با فلزهام رو آتيش ب

رفته، نحيف، طاس و كامالً  استاد بيشتر از صد سال داشت؛ تحليل» كاليداس، به اون چاقوي تيزت احتياج پيدا ميكنم.
  ديد، هنوز هم ذهنش مثل هميشه هشيار بود. نابينا. اما اگر چشمان شيري رنگش چيزي نمي

پوسته و از خون  برد و پارچه سياه سنگين را كه از خون كهنه پوسته ميوقتي كاليداس چاقو را در پاچه شلوارش باال 
  »وحشيا دارن ميان. از جنوب. ما از ديوار باال رفتيم...«بريد، جان گفت:  تازه خيس شده بود مي

  »ما؟«كه كاليداس بانداژ زمخت جان را بريد، استاد ايمون آن را بو كرد.  هنگامي

من با اونا بودم. كورين نيم دست بهم دستور «لمس كرد جان خودش را عقب كشيد. وقتي انگشت استاد زخمش را 
» آآآآآي، درد داره. مگنار ثن...«استاد زخمش را فشار داد و با انگشت كندوكاو كرد. » داد تا به اونا ملحق شم.

 »خرس پير كجاست؟«هايش را به هم فشرد.  دندان
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ما لرد فرمانده مورمونت در كرستر كيپ به دست براداري قسم خورده جان... گفتن اين حرف ناراحتم ميكنه، ا«
 » خودش كشته شد.

هاي ايمون صد برابر بدتر از انگشتانش درد داشت. جان آخرين باري كه خرس پير را  حرف» براد... افراد خودمون؟«
از  مورمونت مرده؟كرد.  ارقار ميديده بود به خاطر آورد، جلوي چادرش ايستاده بود و زاغش روي بازوي او براي ذرت ق

كار كي «ترسيد، با اينحال اين خبر برايش يك ضربه بود.  ديده بود از اين اتفاق مي مشتكه بقاياي جنگ را در  زماني

 »بود؟ كي اينكارو باهاش كرد؟

اينطور ميشه. نگهباني ... دزدا، بزدال و قاتال، خيليا. بايد ميدونستيم كه 2ديرك 1هند، گارت اهل اولدتاون، اولو لُپ«
دونال نوي چاقوهاي استاد را روي » اونطور نيست كه بود. تعداد مرداي صادق كه آدماي مكار رو مطيع نگه دارن كمه.

 ». ما داستانو از اونا شنيديم.4، دوستت اوراكس3يه دوجين مرد وفادار برگشتن. اد ماتم زده، غول«آتش چرخاند. 

ل بلك را به همراه لرد مورمونت ترك كرده بودند، دويست تن از بهترين نگهبانان دويست مرد كس فقط يه دوجين؟
كوش، اما به طرز  سخت انار چروكيده دوست داشتني بود و پيشكار اولي» پس اين يعني مارش فرماندس؟«شب. 

 ها نامناسب بود. اسفناكي براي رويايي با سپاه وحشي

  »گيري كنيم. كاليداس، قمقمه رو بيار. كه رأي فعالً آره، تا وقتي«استاد ايمون گفت: 

اند و بن استارك كه هنوز مفقود است، ديگر چه  با كورين نيم دست و سر جرمي ريكار كه هر دو مردهرأي گيري. 

 مشتاز  6يا سر اوتين ودرز 5كسي وجود داشت؟ مطمئناً نه بوون مارش و نه سر وينتون استاوت. آيا تارن اسمال وود

                                           

1OlloLophand 

2 Dirk  
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5Thoren Smallwood 

6SerOttynWythers 
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؟ فرماندهان شدو تاور و ايست واچ مردان . ولي كدوم2يا سر دنيس مليستر 1؟ نه، شايد كاتر پايكا كرده بودندنجات پيد
اي كه سالخورده بود دلير هم بود. پايك جوانتر و  خوبي اما بسيار متفاوت بودند؛ سر دنيسِ باوقار و محتاط، به اندازه

كه دو مرد از يكديگر متنفر بودند. خرس پير هميشه  بود. بدتر اين حرامزاده، زبان تندي داشت و نسبت به اشتباه خشن
دانست مليسترها تا مغز استخوان از متولدين جزاير  داشت. جان مي آنها را در دو انتهاي مخالف ديوار، دور از هم نگه مي

 آهن متنفر بودند.

كاليداس داره شير خشخاش «فشرد.  اي دردناك، مشكالت خودش را يادآور كرد. استاد ايمون دستش را ضربه
  »مياره.

  »احتياجي ندارم...«جان سعي كرد بلند شود. 

  »داري. درد داره.«ايمون محكم گفت: 

آهنگر حتي با » بيحركت باش، يا ميبندمت.«دونال نوي از طول اتاق گذشت و جان را دوباره به پشتش برگرداند. 
اي سبز رنگ و يك فنجان گرد سنگي  بچه بود. كاليداس با قمقمهآمد، انگار كه يك  يك دست هم از پس او بر مي

  » اينو بخور.«بازگشت. استاد ايمون فنجان را پر كرد. 

توانست انجام دهد تا آن را باال نياورد.  جان در تقالهاي خود لبش را گاز گرفته بود. اين تمام كاري بود كه مي
  هم آميخته بود مزه كند.  توانست خون را كه با معجون غليظ گچي رنگ در مي

كاليداس يك تشت آب گرم آورد و استاد ايمون چرك و خون را از زخم او شست. با اين كه حركاتش ماليم بود، 
مرداي مگنار منظمن و «كرد تا بخواهد جيغ بكشد. به آنها گفت:  حتي كوچكترين تماس هم جان را مجبور مي

  كرد. كردن ذهن از پايش كمك مي حرف زدن به منحرف». هاي برنزي دارن اسلحه

                                           

1 Cotter Pyke 
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 2ميشه لرد، اون اوايل كه به ديوار اومدم تو ايست واچ چن نفر اهل اسكاگوس1مگنار به زبون اسكاگوسي«نوي گفت: 
  »بودن، يادمه كه شنيدم دربارش صحبت ميكردن.

يه اسم خانودگي، بلكه  فكر كنم جان داشت از مفهوم قديمتر اين كلمه استفاده ميكرد. نه مثل«استاد ايمون گفت: 
  »مثل يه عنوان. از زبون باستاني مشتق ميشه.

به معنيه لرده. استاير، مگناره يه جاييه به اسم ثن، تو قسمت دورِ شمالي فراست فنگز. اون صد «جان موافقت كرد. 

چيزي كه منس واسش در رو ميشناسن.  هديهتا از مهاجمايي كه تقريباً به خوبيِ ما  نفر از مرداي خودشو داره و بيست

طول ميلك واتر حفاري ميكرد شيپور زمستون بود، هرچند اون هيچ وقت شيپوري پيدا نكرد كه خب خودش يه مسئله 
  »اس.

شيپور زمستان يك افسانه باستانيه. واقعاً پادشاه اون ورِ ديوار باور «استاد ايمون حوله شستشو در دست، مكث كرد. 
  »اره؟داره كه همچين چيزي وجود د

همشون باور دارن. ايگريت گفت اونا صدتا قبرو باز كردن... قبراي پادشاها و قهرمانا، همه جاي دره «جان گفت: 
 » ميلك واتر، ولي اونا اصالٌ...

  »كيه؟ ايگريت«دونال با كنايه پرسيد:  

اون گرمو باهوشو بامزست و  ايگريت را برايشان توضيح بدهد؟ توانست موضوع چطور مي» يه زن از مردم آزاد.«
اون با استايره، ولي نيست . . . جوونه، فقط يه دختره، در اصل، وحشيه، اما اون . . « ميتونه يه مردو ببوسه يا گلوشو ببره

چرخيد. شير خشخاش  . زبانش سفت بود و در دهانش نمياون يه پيرمرد رو بابت آتيش درست كردن كشت. .» 
. دوست داشتنش غلط بود، غلط بود» هامو شكستم. نميخواستم، ولي... من با اون قسم«د. مشاعرش را زايل كرده بو
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به اندازه كافي قوي نبودم. نيم دست بهم دستور داد، باهاشون سواري كنم، بِپامشون، نبايد «ترك كردنش غلط بود... 
  .»طفره برم، من . . 

  كرد سرش پر از پشم خيس است. احساس مي

دونال، اگه ميشه لطفاً «باره زخم جان را بو كرد. بعد حوله خوني را دوباره در تشت فرو برد و گفت: استاد ايمون دو
  »چاقوي داغ رو بده. الزمه جان رو بيحركت نگه داري.

. 1اما همين عهد را هم شكست جيغ نميكشم.درخشد، پيش خود گفت،  وقتي جان چاقو را ديد كه به رنگ قرمز مي
كرد، دونال نوي او را پايين نگه داشت. جان جز اينكه  كه كاليداس به هدايت دست استاد ايمون كمك مي هنگامي

كوبيد حركتي نكرد، دوباره و دوباره و دوباره. درد آنچنان زياد بود كه خودش را درون آن كوچك  مشتش را روي ميز مي
كند. وقتي بوي گوشت سوخته به مشامش رسيد  يكي ناله مياي كه در تار كرد، مثل بچه و ضعيف و بيچاره حس مي

. براي نصف يك تپش قلب درد . ايگريت، مجبور بودمهاي جان در گوشهاي او انعكاس يافت ، و جيغايگريتتصور كرد، 
  شروع به فروكش كرد. اما سپس آهن يكبار ديگر او را لمس كرد و از هوش رفت.

كرد در هوا شناور است. انگار  در پشم ضخيم پيچيده شده بود و حس مي كه پلكهايش لرزان باز شدند، هنگامي
توانست تكان بخورد، اما مهم نبود. مدتي در اين رويا بود كه ايگريت همراهش است و با دستاني مهربان از او  نمي

  كند. باالخره چشمانش را بست و خوابيد. پرستاري مي

. با كوچكترين حركت، ضرباني در ها درد برگشته بود بود اما زير لحافبيداري بعدي چندان آرام نبود. اتاق تاريك 
وقتي سعي كرد تا ببيند كه هنوز پايش را دارد،  سخت،جان از راهي شد.  زد كه تبديل به چاقويي داغ مي ساق پايش مي

  متوجه اين درد شد. نفس زنان فريادش را بلعيد و مشت ديگري زد.

                                           

  اشاره به شكستن سوگندش به نگهبانان شب1
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هاي بزرگ و ساير اجزايش را خوب  نگريست، كه گوش اي رو به پايين به او   شمعي ظاهر شد و چهره» جان؟«
  »نبايد تكون بخوري.«آورد.  خاطر مي به

  » فكر ميكردم رفتي...« جان دستش را باال برد و پسر ديگر آن را گرفت و فشرد. » پيپ؟«

  »هم اينجاس. ؟ نه، اون فكر ميكنه من خيلي كوچيكو تازه كارم. گرنانار چروكيدهبا « ... 

  » منم اينجام. خوابم برد.«گرن به سمت ديگر تخت قدم نهاد. 

نگه داشت، بعد از جرعه اي طوالني نزديك لبهايش گرن آب آورد و » آب.«زنان گفت:  گلوي جان خشك بود. نفس

  »اسب هاي مرده... نوي گفت دوجين نگهبان برگشتن... كيا؟و  رو ديدم. خون مشت«گفت: 

. چار پنج نفر ديگه. 1پر خاكستري، گارت دست چپمزه، اولمر، ليو  ، دانل هيل خوشزده ماتم. غول، اد ديون برگشته«
  »و من

  »سم؟«

جان، اون يكي از آدرها رو كشت. خودم ديدم. اونو با چاقوي شيشه اژدهايي كه « گرن به سمت ديگري نگاه كرد. 
  » ميگفتيم. از اين اسم متنفر بود.تل سم قاتو واسش درست كرده بودي، زد. كم كم داشتيم بهش 

  »چه اتفاقي براش افتاد؟«به يك جنگجو تصوركند.  تارليتر از سم  شباهت توانست كسي را بي . جان نميسم قاتل

تكونش دادمو سرش داد كشيدم، حتي به صورتش سيلي من «زد:  در صداي گرن ناراحتي موج مي». ولش كرديم«
هاش باال بكشه، اما خيلي سنگين بود. يادته زمون آموزشي چطوري رو زمين چنبره ميزد زدم. غول سعي كرد اونو رو پا

كنون ميموند؟ تو خونه كرستر حتي ناله هم نميكرد. ديرك و اولو دنبال غذا ديوارا رو خراب ميكردن،  و همونجا ناله
زده فهميد كه دارودسته ديرك  ماتم گارت و گارت با هم ميجنگيدن، چن نفر هم به زناي كرستر تجاوز ميكردن. اد
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تموم مرداي وفادار به نگهباني رو ميكشن تا نذارن كاري كه كردن رو بگيم، و تعدادمون دو به يك بود. ما سم رو با 
  »، جان.تكون نميخوردخرس پير ول كرديم. 

  ين؟شما برادرش بودين. چطور تونستين اونو وسط وحشيا و قاتال ول كنخواست بگويد،  جان مي

  »اسب بياد. هممكنه هنوز زنده باشه. ممكنه هممونو غافلگير كنه و فردا سوار«پيپ گفت: 

  »آره، با سرِ منس ريدر. سم قاتل!« از نظر جان، گرن سعي ميكرد خوشحال به نظر برسد: 

  كنان فرياد زد. جان دوباره سعي كرد بنشيند. به اندازه دفعه اول اشتباه بود. نفرين

  »رن، برو استاد ايمون رو بيدار كن. بگو جان شير خشخاش بيشتري ميخواد.گ«پيپ گفت: 

  »نه، مگنار...« گفت: آره. جان انديشيد، 

شون به جنوب باشه، و دونال نوي چن نفرو به وِدربك شمميدونيم. به نگهباناي رو ديوار گفته شده يه چ«پيپ گفت: 
  »تاور پرنده فرستاده. واچ و شدو يمون هم به ايستفرستاده تا مواظب جاده شاهي باشن. استاد ا 1ريج

جان با خودت مهربون باش. خوبه كه بيدار شدي، اما «خزيد.  وي شانه گرن به كنار بستر جان با دستي راستاد ايمون 
ن كپك زده وبايد به خودت وقت بدي تا درمان بشي. ما زخمو با شراب جوشان شستيم و با ضماد گزنه، دونه خردل و ن

  ...»تا وقتي استراحت نكنيستيم، اما ب

نميتونم. منس خيلي زود مياد اينجا... هزارن مرد، غول، ماموت... به وينترفل نامه «جان با وجود درد سعي كرد بشيند. 
  اي چشمانش را بست.  عرق از ابرويش فرو ريخت. لحظه» فرستادين؟ به پادشاه چي؟

  »ونه.اون نميد«گرن نگاه عجيبي به پيپ انداخت. 

                                           

1 Weatherback Ridge 
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كه نبودي اتفاقات خيلي خيلي زيادي افتاده و تعداد كَميشون خوبه. بيلون گريجوي  جان، وقتي«استاد ايمون گفت: 
هاش رو به شمال فرستاده. پادشاها مثل مورو ملخ هر طرف پخش شدن و برا همشون  دوباره تاجگذاري كرده و كشتي

تري دارن و ما  ن. اونا واسه شمشيراشون كاربردهاي واجبحال هيچ كدومشون نميا درخواست عاجزانه فرستاديم، با اين
  ...»ديگه در كار نيستخيلي دوريم و فراموش شديم. و وينترفل... جان، قوي باش... وينترفلي 

  »نيست؟ برادرام تو وينترفلن. برن و ريكان...«جان به چشمان سفيد و صورت چروكيده ايمون خيره شد. 

گريجوي به نام پدرش وينترفل رو  تيانجان، من خيلي خيلي متأسفم. بعد از اينكه «استاد به ابرويش دست كشيد. 
گرفت، برادرات به دستور اون كشته شدن. وقتي پرچمداراي پدرت تهديد كردن اونجارو پس ميگيرن، قلعه رو به آتيش 

  » كشيد.

گفته ميشه داره ذره ذره پوست انتقام برادرات گرفته شده. پسر بولتون تموم مرداي آهن رو كشت و «گرن گفت: 
  »  تيان گريجوي رو برا كاري كه كرده ميكَنه.

  »متأسفم جان. هممون متأسفيم.«پيپ شانه جان را فشار داد. 

پدرشان بود. موجي ديگري از درد در پايش پيچيد، تحت قيوميت  آمد، اما او جان هرگز از تيان گريجوي خوشش نمي
، يه كويينز كراوناي هست. تو  يه مسئله«با سماجت گفت: دراز كشيده است. آن فهميد دوباره به پشت پس از 

اگر برن مرده بود، ميشد قسمتي از اون درون .» منو ميشناخت... خاكستري... خاكستريدايروولف ديدم، يه دايرولف 
  ، مثل اورل كه درون عقابش زندگي ميكرد؟كنهگرگش زندگي 

خنده برادرانش  صدايجان نوشيد. سرش پر از گرگ و عقاب و » اينو بخور.«گرن فنجان را بروي لبانش نگه داشت. 
. تيان هيچوقت اين كارو نميكنه. ناونا نميتونن مرده باش هاي باالي سرش شروع به تيره و تار شدن كردند. بود. صورت

هاي داغ جنگل خدايان  دور برجا ميچرخيدن، بخار كه از بركه ، كالغا كه، آهن و بلوطو وينترفل... گرانيت خاكستري
  بلند ميشد، پادشاهاي سنگي كه رو تخت سلطنتي نشستن... چطور ميتونه وينترفل از دست رفته باشه؟
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سفيدي كه  درخت رودبندكه رؤيا او را در برگرفت، يكبار ديگر خودش را در خانه يافت. درون بركه داغِ زير  هنگامي
آورد تا اينكه مثل  هايش را در مي خنديد، پوستين كرد. ايگريت با او بود، به او مي درش را داشت، آب بازي ميصورت پ

كرد. او از نژاد  توانست، نه تا وقتي پدرش نگاهش مي كرد جان را ببوسد، اما جان نمي روز تولدش لخت شد، سعي مي
من اين كارو نميكنم. اين كارو . ن پدر يه حرومزاده نميشمموينترفل و يكي از نگهبانان شب بود. به ايگريت گفت: 

شد، گوشت زير آن از  پوست او در آب داغ حل مي» تو هيچي نميدوني، جان اسنو.«ايگريت زمزمه كرد:  نميكنم.
  شد تا زماني كه فقط جمجمه و اسكلت باقي ماند و بركه سرخ و غليظ جوشيد. استخوان جدا مي
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        49فصل 

  نكتلي
  مترجم: اميدرضا

  نريمان ،ريگار ،Ali.Aويرايش و تنظيم: 

 

پايان، شبيه به غرشي از جانوري بزرگ. رودخانه سيلي  فورك، صدايش را شنيدند؛ نجوايي بي قبل از ديدن گرين
جوشان بود، نصف پهناي سال قبل خود را داشت، آن هنگام كه راب ارتشش را اينجا تقسيم كرده و پيمان بسته بود تا 

قع به لرد والدر و پلَش احتياج داشت، و حاالحتي بيشتر اون مويك فري را به قيمت عبور از پل به همسري برگزيند. 
كرد، ماالمال از شك و  ي چرخانِ در حال گذر را نگاه مي هاي سبز تيره . قلبِ كتلين هنگامي كه آببهشون نياز داره

بكشه تا  هيچ راهي نيست بتونيم از اين آب رد شيم، يا با شنا اون طرف بريم، و ممكنه يه چرخش ماه طولترديد بود. 
 دوباره سيالب فروكش كنه.

تا در كنارش سواري كنند.  فراخواند، راب تاج خود را بر سر گذاشت و ادمور و كتلين را  با نزديك شدن به دوقلوها
  اش. ها بروي زمينه سفيد يخي كرد، دايرولف استارك سر رينالد وسترلينگ پرچم او را حمل مي
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تر  رنگ مبهمي كه هر چقدر نزديك در باران نمايان شدند، تجلي خاكستري ورودي همچون اشباحي  هاي دروازه برج
ها نه يكي بلكه دوتا بود؛ تصويري مشابه از ستوني خيس كه در دو طرف  گرفت. قلعه فري شدند، بيشتر شكل مي مي

فراشته بود و سر برا 1شكلي به يكديگر وصل شده بود. از مركز دهانه آن، برج آب آب ايستاده و با پل عظيم قوسي
گذشت. مجراها از ساحل به شكل خندق برش خورده بودند تا هركدام از دوقلوها  رودخانه، مستقيم و سريع از زير آن مي

  عمقي تبديل كرده بود.  هاي كم ها را به درياچه را بمانند يك جزيره بسازند. بارش باران خندق

هايشان  مرد اردو زده را اطراف قلعه شرقي ببيند كه پرچمتوانست چندين هزار  هاي متالطم، كتلين مي سوي آبآن 
و نمادها را  ها رنگهاي بيرون چادرهايشان آويزان بود. باران تشخيص  از نيزه شده غرقمانند تعداد زيادي گربه 

ساخت. اينگونه به نظرش رسيد كه بيشترشان خاكستري هستند، گرچه زير چنين آسماني تمام دنيا  يرممكن ميغ
  نمود. مي  تريخاكس

راب، اينجا با ماليمت رفتار كن، لرد والدر زودرنجه و زبون تندي داره، حتماً بعضي از «او به پسرش هشدار داد، 
  »پسرهاش مثه پدرشون رفتار ميكنن. نبايد بذاري از كوره در ببرنت.

. من بايد به دارم احتياجها رو ميشناسم. ميدونم چقدر بهشون بدي كردم، و چقدر بهشون  مادر، من فري«
 »رفتاري يه سپتون باشم. خوش

وجه رد نكن. هر چي  اگه وقتي رسيديم نوشيدني تعارف كردن، به هيچ«كتلين با ناراحتي روي زينش جابجا شد. 
تعارف كردن قبول كن و جايي كه بتونن همه ببينن، بخور و بنوش. اگر هم چيزي تعارف نشد، درخواست نون و پنير و 

  »راب بكن.يك ليوان ش

  .»من بيشتر از اينكه گرسنه باشم، خيسم . . «

                                           

1Water Tower 



 

  898 

 

 شمشيرهايورش      كتلين فصل چهل و نهم     

. به محض اينكه نون و نمكش رو خوردي، حق مهمان رو داري، و قوانين ميزباني از تو زير بهم گوش بدهراب، «
  »سقف اون حمايت ميكنه.

دارم، احتياج نيست  خودم حفاظت ازمادر، من يه لشگر برا «به نظر راب بيشتر از آنكه ترسيده باشد، سرگرم شده بود. 
كه به نون و نمك اعتماد كنم. اما اگه پذيرايي از من با يه خورشت كالغِ پر از كرم لرد والدر رو خوشحال ميكنه، 

  .»ميخورم و يه كاسه ديگه هم ميخوام

ن سر ريمان، خانه غربي خارج شدند. كتلي ، از دروازه ، پيچيده در رداهاي سنگيني از پشم ضخيم خاكستري چهار فري
پسر مرحوم سر استورون، اولين فرزند لرد والدر را شناخت. با مرگ پدرش، ريمان وارث دوقلوها بود. صورتي كه زير 

  هاي لرد والدر. كالهش ديد، گوشتالو، پهن و احمقانه بود. سه نفر ديگر احتماالً پسرهايش بودند، نتيجه

آلود. اون بلندقد الغره با ريش هم  ي الغرمردني با نگاه اخم يدهپر گرنادوين بزرگترينشونه، «ادمور هم تأييد كرد. 
پتاير اونيه كه رو اسب كهره، جوونكي با قيافه بدبختا. برادراش صداش ميكنن، پتاير  مزاجِ تندي داره. ،1والدره بلك
داد كه سه برابر سنشو داشت.  . فقط يكي دو سال از راب بزرگتره، ولي لرد والدر اون رو تو سن ده سالگي به زني2رو آبله

  »نرفته باشه. اينخدايان رحم كنن، اميدوارم روزلين به 

اش افتاد، در سمت راستشان صداي  توقف كردند تا بگذارند ميزبانانشان به پيشواز آنها بيايند. پرچم راب روي ميله
ويند با دمي سيخ شده و نگاهي از  فورك طغيان كرده در هم آميخته بود. گري يكنواخت بارش باران با هياهوي گرين

ها چند  اش، آهسته رو به جلو پيش رفت. كتلين صداي غرشش را هنگامي كه فري ميان شكاف چشمان طاليي تيره
بيا پيش «رسيد.  كه گويي با غرش رودخانه يكي بود. راب مبهوت به نظر مي صداي بم مهيبييارد فاصله داشتند شنيد، 

  .»من ويند، پيش من، گري

                                           

1Black Walder 

2Petyr Pimple 
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  هاي بيرون زده به جلو جهيد. در عوض دايرولف با دندان

رو بلند شد و او را پرت كرد. فقط والدر سياه بود كه  اي از ترس رم كرد، و اسب پتاير آبله اسب سر ريمان با شيهه
اينجا،  نه!«افسار را در دستش حفظ كرد. دستش را به سمت قبضه شمشيرش برد. راب در حال فرياد زدن بود: 

كرد، گل از  ويند را سد مي ها رفت. در حاليكه جلوي راه گري كتلين مهميززنان بين دايرولف و اسب.» اينجا ويند. گري
هاي راب را شنيد و تغيير جهت  پاشيد. تنها در آن زمان بود كه به نظر رسيد گرگ فرياد هاي ماديانش به اطراف مي سم
  داد.

جون ما انداختن گرگت رو يه  جوري استاركا تالفي ميكنن؟ به اين«د: والدر سياه با فوالد لخت در دست، فرياد ز
  »آمدگويي ضعيف تلقي ميكنم. برا همينه كه اومدي؟ خوش

  رو براي بلند شدن كمك كند. جوانك گلي ولي سالم بود. سر ريمان از اسب پياده شد تا به پتاير آبله

راب از روي زين به » كردم و ديدن عروسي داييم اومدم.اي كه در حق خاندان شما  من براي عذرخواهي بابت بدي«
  »پتاير، اسب منو بگير. اسبت تقريبا به اصطبل رسيده.«پايين سر خورد. 

  »ميتونم پشت سر يكي از برادرام سوار بشم.«پتاير به پدرش نگاه كرد و گفت: 

  » دير كرديد.«ها هيچ نشاني از احترام و تعظيم بروز ندادند. سر ريمان اعالم كرد.  فري

  »بارون ما رو به تأخير انداخت. يه پرنده فرستاده بودم.«راب گفت. 

 »اون زن رو نميبينم.«

  ليدي كتلين عذرخواهانه لبخند زد.. ، جين وسترلينگ استآن زندانستند منظور سر ريمان از  همه مي
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زمانش برسه از مالقات شما خوشنود كه  سروران، ملكه جين بعد از اين همه سفر خسته بودن. شكي نيست وقتي«
  »ميشن.

با وجود اينكه والدر سياه شمشيرش را غالف كرده بود، اما لحن صدايش » پدربزرگم از اين موضوع ناراحت ميشن.«
  »من خيلي در مورد بانو براش تعريف كردم، ميخواست كه اونو با چشماي خودش ببينه.«تر نشده بود.  دوستانه

آب اتاق آماده   اعليحضرت، ما براي شما در برج«به راب گفت:   كرد و با تواضعي محتاطانه ادوين گلويش را صاف
كرديم، همچنين براي لرد تالي و ليدي استارك. همينطور لردهاي پرچمدارتون ميتونن زير سقف ما پناه بگيرن و در 

  »جشن عروسي شركت كنن.

  »و مردانم؟«راب پرسيد: 

كه نميتونه چنين سپاه بزرگي رو جا و غذا بده. ما براي پيدا كردن علوفه و آذوقه  عاليجناب پدربزرگم متأسفه«
. با اين حال، مردان شما ناديده گرفته نميشن. اگه اونها عبور كنن و سربازاي خودمون به سختي تحت فشار بوديم

مه مياريم تا به سالمتي لرد ادمور و هاي شراب و آبجو برا ه اردوگاهشون رو در كنار خود ما بزنن، به قدر كافي بشكه
  »عروسش بنوشن. ما سه تا چادر بزرگ جشن بروي ساحل دورتر برپا كرديم تا سرپناهي در برابر بارون باشه.

  »پدر واال مقامتون بسيار مهربونن. مردانم سپاسگذارشون ميشن. اونها يه سواري طوالني خيس داشتن.«

  »كي ميتونم نامزدمو ببينم؟«اند. ادمور تالي به آرامي اسبش را پيش ر

داخل منتظرتونه، ميدونم كه ميبخشيدش اگه خجالتي به نظر ميرسه. دختر بيچاره خيلي «قول داد:  1ادوين فري
  »مشتاقانه منتظر اين روز بوده. ولي شايد بشه بحث رو به دور از باران ادامه بديم؟

                                           

1Edwyn Frey 
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اگه ممكنه دنبال «كشيد، مجدداً سوار اسب شد.  پشت سرش باال ميرو را  كه پتاير آبله سر ريمان در حالي» واقعا.«
  سر اسبش را به طرف دوقلوها برگرداند.» من بيان، پدرم منتظره.

شايد بهتر بود لرد فري واالمقام شخصاً به خوشامد گوييمون ميومد. «ادمور اسبش را كنار كتلين برد و شكايت كرد. 
  »و راب پادشاهشه.اش،  من اربابش هستم و داماد آينده

با اين حال در شگفت بود كه آيا اين .» مشتاق سواري زير بارونيبرادر، وقتي نود و يك سالت شد، ميفهمي چقدر «
توانست او را از بدترين  يمآمد كه  يمتمام حقيقت ماجرا بوده است. لرد والدر معموالً با يك كجاوه سرپوشيده بيرون 

  حقير عمدي؟ اگر اينطور باشه، اين تازه اول ماجراست.يه تباران هم محفوظ نگه دارد. 

ويند در ميانه پل متحرك از حركت كردن طفره رفت، باران را از خود  خانه پيش آمد. گري دردسر بيشتري در دروازه
ف فقط اما دايرول» ويند، با من. ويند. چيه؟ گري گري«طاقتي سوت زد.  تكاند، و به سمت در قلعه زوزه كشيد. راب با بي

قبل از اينكه گرگ رضايت دهد تا از زير دروازه قلعه  از اينجا خوشش نمياد.هايش را لخت كرد. كتلين انديشيد،   دندان
بگذرد، راب مجبور شد چمباتمه بزند و به نرمي با او صحبت كند. تا آن زمان لوتار لنگ و والدر ريورز رسيده بودند. 

  »از صداي آبه كه ميترسه، جونورا ميدونن كه موقع سيل بايد از رودخونه دوري كنن.«ريورز گفت. 

هامون رو  يه لونه خشك و يه رون گوسفند دوباره حالشو خوب ميكنه، الزمه كه مربي سگ«شحالي گفت: لوتار با خو
  »احضار كنم؟

اون دايرولفه، نه يه سگ و برا مردايي كه بهشون اعتماد نداره خطرناكه. سر رينالد، باهاش بمون. «راب گفت: 
  »نميخوام اينطوري اونو توي تاالر لرد والدر ببرم.

  .ايه. راب، وسترلينگ رو هم دور از چشماي لرد والدر نگه ميداره تصميم هوشمندانه به اين نتيجه رسيد،كتلين 

ي يافتند كه بر صندلي رفيع خود درحالهاي شكننده آسيب خود را به والدر فري پير زده بودند. او را  نقرس و استخوان 
ور دامانش داشت. صندليش از بلوط سياه بود، پشتي آن به با كوسني در زيرش تكيه داده بود و رداي بلند قاقمي به د
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شكل نمادي از دو برج تنومند بهم پيوسته با پلي قوسي شكل حكاكي شده بود؛ آنچنان عظيم كه آغوشش، پيرمرد را به 
ذر در لرد والدر وجود داشت. سر طاسش كه با گ  وار و بيشتر راسو مانند كودكي مضحك مبدل كرده بود. چيزي كركس

هاي الغر و استخوانيش، بيرون زده بود. پوست  رنگ درازي و از ميان شانه  ي شده بود، روي گردن صورتيخال خالعمر 
خورد،  يمدندانش دائماً تكان  سو بودند، و دهان بي اش آويزان بود، چشمانش نمناك و كم وارفته از زير چانه عقب كشيده

  كشيد. مكد، داخل مي ن مادرش را ميي كه پستاا بچهدر حالي كه هوا را همچون 

تر از خودش  اي كمي جوان هشتمين بانوي فري دركنار صندلي رفيع لرد والدر ايستاده بود. پيش پاي لرد نمونه
، به طرز غريبي با يك  و ساتن خاكستريش  يمت پشم آبيق گراناي كه لباس  نشسته بود: مرد خميده و الغر پنجاه ساله

هاي برنجي كوچك تزيين شده بود. بجز چشمانشان، شباهت بين او و لردش قابل توجه  زنگوله تاج و طوق مزيين به
ها پيش  خيال. كتلين به ياد آورد كه سال بود؛ چشمان لرد فري كوچك، تيره و بدگمان، و ديگري بزرگ، مهربان و بي

ي قبلي، لرد گذرگاه هميشه مواظب ها هاي لرد والدر صاحب فرزندي كند ذهن شده بود. در طول مالقات يكي از بچه
اين سؤالي بود كه هميشه اين تاج دلقكي رو ميزاره، يا هدفش مسخره كردنه رابه؟ بود تا اين يكي را مخفي نگه دارد. 

  جرأت پرسيدنش را نداشت.

بودند. اما ي تاالر را پر از جمعيت كرده  ها، شوهران، همسران و خدمتكاران فري بقيه پسران، دختران، كودكان، نوه
ميدونم منو ميبخشين اگه زانو نميزنم. پاهام ديگه مثل سابق كار نميكنه، ولي چيزي «اين خود پيرمرد بود كه حرف زد. 

دندان  در حاليكه به تاج راب چشم دوخته بود، دهانش براي لبخندي بي.» ههكه بينشون آويزونه به قدر كافي كارآمده، 
 »يه.حقيرا ميگن كسيه كه تاجش از برنز باشه پادشاه اعليحضرت، بعضي«از هم جدا شد. 

  »اي داشتن. برنز و آهن از طال و نقره قوي ترن، شاهان قديمي شمال چنين تاج شمشيرگونه«راب جواب داد. 

به نظر رسيد كند ذهن را خوشنود نمود، كه سرش را به  ههآن .» ههوقتي اژدهايان اومدن چقدر به دردشون خورد. «
اعليحضرت، ايگان من رو به «ا سرعت تكان داد و تاج و طوق را به جرينگ جرينگ انداخت. لرد والدر گفت: طرفين ب
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خاطر سر و صدا ببخشين. اون از يك مرد مرداب هم هوش كمتري داره و هيچوقت قبالً با يه پادشاه مالقات نكرده. 
  »صداش ميكنيم. 1بل يكي از پسراي استورونه. ما جينگل

ايگان، از مالقاتت خوشحالم. پدرت مرد «راب به كندذهن لبخند زد. » ، سر استورون بهش اشاره كرده بود.سرورم«
  »شجاعي بود.

نفس شاهانتونو «هايش را به صدا درآورد. وقتي لبخند زد، رد نازك تف از گوشه دهانش جاري شد.  بل زنگوله جينگل
خب، بانو كتلين، «اش را به سمت ديگران گرداند.  لرد والدر نگاه خيره» هدر ندين. انگار دارين با يه لگن حرف ميزنين.
هاست، بايد اين يادم بمونه. شما پنجمين  . حاال لرد تالي2آسياب سنگي ميبينم پيش ما برگشتين. و سر ادمور جوان، فاتح

دوربراست. گمون كنم . عروستون همين ههلرد تالي هستين كه شناختم. من از چهارتاي ديگه بيشتر عمر كردم، 
  »بخواي يه نگاهي بهش بندازي.

  »مشتاقم، سرورم.«

لرد والدر » پس بفرما. ولي با لباس. دختره باحياييه، و يه دوشيزه است. تا مراسم همبستري نميتوني لخت ببينيش.«
، برو خواهرتو بيار. سريع باش، لرد تالي 3فري بن«سرش را به اطراف گرداند. » . به زودي، به زودي.هه«قات قات كرد. 

اي جوان با ردايي چهارخانه خم شد و اجازه مرخصي گرفت، و پيرمرد به سمت  شواليه» اين همه راه رو از ريوران اومده.
  .»ههو عروس شما كجاست، اعليحضرت؟ ملكه جِينِ زيبا. بهم گفتن وسترلينگي از كرگه، «راب برگشت. 

  »همونطور كه به سر ريمان گفتيم، براي سفر بيش از حد خسته بود. تركش كردم.سرورم، در ريوران «

. اينطوري نيست ههاين خيلي منو ناراحت كرد. ميخواستم با چشماي ضعيف خودم ببينمش. هممون ميخواستيم، «
 »بانوي من؟
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بله، سرورم. و -ب«يكه خورده بود. رسيد از اينكه خواسته شده حرف بزند  پريده و الغراندام، به نظر مي بانو فريِ رنگ
  »همچنين ميخواستيم به ملكه جين اداي احترام كنيم. ايشون بايد ظاهر زيبايي داشته باشن.

  آرامشي يخي در صداي راب بود كه كتلين را به ياد پدرش، ند انداخت.» بانوي من، ايشون خيلي زيبا هستن.« 

؟ در غير اينصورت چطوري ههاز دخترِ من زيباتر رو گرفتي، «ول نكرد. اي مبذ پيرمرد يا اين را نشنيد يا به آن توجه
  »ميتونست صورت و بدنش شاه واالمقام را مجبور كنه كه قول رسمي خودشو از ياد ببره؟

ميدونم كلمات نميتونن اين كارمو اصالح كنن، ولي اومدم تا مراتب « راب با بزرگواري اين طعنه را تحمل كرد. 
  »م رو به خاطر بدي كه در حق خاندانتون كردم برسونم، و درخواست بخششتون رو دارم، سرورم.عذرخواهي خود

ها  . بله، يادم مياد تو عهد كردي يكي رو بكني. من پيرم، ولي به نظر ميرسه برخالف بعضي شاهههعذرخواهي، «
فت خوب ببينن هيچي يادشون اينجور چيزا رو فراموش نميكنم. جوونا وقتي يه صورت خوشگل و يه جفت پستون س

. ولي اونا اشتباه ميكنن، عين تو هه ههنميمونه، مگه نه؟ منم همينطوري بودم. بعضيا ممكنه بگن هنوزم همينطوريم، 
حال اونا دختراي من بودن كه بهشون دست رد زدي.  كه اشتباه كردي. ولي االن اينجايي تا جبران كني. بهر

ونا درخواستت واسه بخشش رو بشنون. دختراي دوشيزه من. بيا، يه نگاهي بهشون اعليحضرت، شايد بهتره باشه ا
هايشان نزديك ديوار را ترك كردند تا پايين  اي از زنان جايگاه وقتي انگشتانش را تكان داد، دسته سراسيمه» بنداز.
كردند، خواست بلند  داز ميهايش صداي دلنشيني طنين ان بِل هم در حالي كه زنگوله ين به صف بشوند. جينگلنش شاه

  شود، اما بانو فري آستين كندذهن را چنگ زد و سر جايش نشاند.

زاده  ، كوچكترين دختر حالل2. شيرِي1دخترم آروين«ساله گفت:  لرد والدر اسامي را نام برد. درباره دختري چهارده

لوح رو  اون سادهكوه در آوردم، ولي  2ريمزاست هام هستن. امي رو به ازدواج سر پيت از سون نوه 1و مارين 3خودم. امي
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هاي  . نوه5كنيم، مادرش يه بيزبريه صداش مي 4، ولي ما زنبور كوچيك3كشت، پس منم پسش گرفتم. اون يكي سرسيه
  .»ست، و بقيه . . . خب، بقيه هم اسم دارن، حاال هر چي كه هست . . 6ديگه. اون يكي والدا

  »عاليجناب پدربزرگ.، 7اسم من مريه«يك دختر گفت: 

. . . تو 10، ماريسا9ست. باز يه والداي ديگه، اليكس8مشخصه كه از اون وراجايي. بغل اون وراجه دخترم تيتا«
ماريسايي ديگه؟ گفتم خودشي. اين هميشه كچل نيست. استاد كلشو از ته تراشيده، ولي قسم خورد كه دوباره زود 

، تو هم يه والداي هه«چپ نگاه كرد.  تر چپ به يكي از دختران كوچك» هستن. 12و سارا 11دربيان. دوقلوها سرا
  »اي؟ ديگه

هستم، عاليجناب  13من والداي سر ايمون ريورز«توانست بيشتر از چهار سال داشته باشد. او تعظيم كرد.  دخترك نمي
  »پدربزرگ.

دردبخوري برا گفتن داشته باشي، باباتم هيچوقت نداشت. تازه   زني؟ به نظر نميرسه چيز به چند وقته داري حرف مي«
ها  اي به بي اصل و نسب ها اين باال باشن. شاه شمال عالقه . گمشو، ميخوام فقط فريههزادست،  اون بچه يه حروم

ها را درآورد، لرد والدر راب را برانداز كرد.  داد و صداي زنگوله بل سرش را به سرعت حركت  در حاليكه جينگل» نداره.

                                                                                                                                   

1Marianne 

2Sevenstreams 

3Cersei 

  به معناي زنبور ميشه با اين لقب خطاب شده است. Beeو  بودهچون مادرش از خاندان بيزبري 4
5Beesbury 

6Walda 

7Merry 

8Tyta 

9Alyx 

10Marissa 

11Serra 

12Sarra 

13Ser Aemon Rivers’s 
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هام به زناي استفاده شده عالقه دارن. ميتونستي هر  اونا اينجان، همه باكره. خب، و يك دونه بيوه، ولي بعضي«
  .»داشته باشيكدومشونو 

  »ت داشتنين.سرورم، انتخابش ممكن نيست، همشون خيلي دوس«راب با تواضعي محتاطانه گفت، 

خرابه. به نظرم بعضياشون خوب باشن. بقيه . . . خب، فرقي  منو اونها ميگن چشماي «لرد والدر خرناس كشيد. 
  ». حاال چي ميخواي بگي؟ههنداره. اونا براي شاه شمال به اندازه كافي خوب نبودن، 

رسيد و بدون شانه خالي  فرا مي  حظه بايددانست كه اين ل رسيد، اما مي راب به شدت ناراحت به نظر مي» بانوان من.«
ي مردا بايد رو قولشون بمونن، از همه بيشتر پادشاها. من متعهد شده بودم تا با يكي از  همه«كردن با آن روبرو شد. 

شما ازدواج كنم و اون عهد رو شكستم. ايرادي در شما نيست. كاري كه كردم ناچيز شمردن شما نبود، بلكه به خاطر 
د كه عاشق يكي ديگه بودم. ميدونم كلمات نميتونن چيزي رو درست كنن، با اين حال من براي طلب بخشش اين بو

  »پيمان بشن. هاي وينترفل يه بار ديگه هم هاي گذرگاه و استارك پيشتون اومدم، شايد كه فري

وط مشكي رنگش شدند. قرار بودند. خواهران بزرگترشان منتظر لرد والدر روي تخت بل دختران كوچك نگران و بي
  هاي روي تاج و طوق به صدا درآمدند. خورد و زنگوله بل به عقب و جلو تكان مي جينگل

. خوب گفتي، هه "تونن چيزي رو درست كنن كلمات نمي"خوبه، اعليحضرت، خيلي خوب بود، «لرد گذرگاه گفت: 
.» ههكنه،  خوب گفتي. موقع جشن عروسي اميدوارم رقص با دخترامو رد نكني. اين قلب يك پيرمرد رو خوشحال مي

رنگ پر از چروكش را به باال و پايين تكان داد، تقريباً به همان شكل نوه كندذهنش، با اين تفاوت كه لرد   سر صورتي
ي من،  ترين شكوفه كوچولو و لرد ادمور، ايناهاش. دخترم روزلين، نفيس«ود. اي به خود آويزان نكرده ب والدر زنگوله

 .»هه
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فري او را به تاالر هدايت كرد. آن دو به قدري شبيه يكديگر بودند تا بتوان آنها را خواهر و برادر دانست. با  سر بن
  .بود 1يه رازبي خاطر آورد، قضاوت از روي سنشان، هر دو فرزندان ششمين بانو فري بودند؛ به نظر، كتلين به

چنان سفيد بود كه گويي تازه از حمام شير بيرون آمده است.  روزلين به نسبت سنش كوچك بود، پوستش آن
رنگش بمانند امواجي  . موي ضخيم خرمايي  اي بود اي كوچك، بيني ظريف و چشماني درشت قهوه صورتش زيبا، با چانه

لباس   بند قيطاني توانست دستش را به دور او حلقه كند. زير سينه د كه ادمور ميآزاد روي كمري چنان باريك ريخته بو
  رسيد. فرم به نظر مي هايش كوچك ولي خوش اش، پستان پريده آبيِ رنگ

  »لرد ادمور، اميدوارم نااُميدتون نكرده باشم.«دختر زانو زد. » اعليحضرت،«

بانوي من، شما «آن دختر از خوشحالي شكُفت. ادمور گفت، . چهره برادرش با ديدن به هيچ وجهكتلين انديشيد، 
  »باعث خشنوديي من هستين، و ميدونم كه هميشه ميمونيد.

داد، اما اين عيب  روزلين فاصله كمي وجود داشت كه هنگام لبخند زدن او را خجالتي نشان مي  بين دو دندان جلويي
ها  رازبي هاست. ست و از تبار رازبي كافي خوشگله، ولي خيلي ريزه به اندازهداشتني بود. كتلين فكر كرد،  تقريباً دوست

توانست  ها، نمي داد؛ دختران يا نوه او هيكل بعضي دختران بزرگتر در تاالر را بيشتر ترجيح مي هيچوقت هيكلي نبودند.
هاي  لگندان بود. هم وجود داشت؛ همسر سوم لرد والدر از آن خان 2هالي شان شمايل كرِيك مطمئن باشد. در ميان

ها همواره  هال شون. كريك هاي بزرگ براي شير دادنشون، دستاي قوي براي حمل ها، پستان عريض براي زاييدن بچه
 اند. اي درشت اندام و قوي بوده خانواده

  »سرورم لطف دارن.«بانو روزلين به ادمور گفت، 

  »ولي چرا گريه ميكنين؟«يش باال كشيد. ادمور دستش را گرفت و او را به روي پاها» بانوي من زيبان.«

                                           

1Rosby 

2Crakehall 
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 »از شادي، اشك شاديه، سرورم.«روزلين گفت، 

فري خواهرتو  . بنهه، خواستي بعد از اينكه عروسي كردي گريه و زاري كن، بسه« ميان حرفشان پريد،   لرد والدر به
ترين بخش. واسه همه، واسه  شيرين. ههبه اتاقش برگردون، اون يه عروسي داره كه واسش آماده بشه و يه همبستري، 

، شراب قرمز همه ههاي، و شراب،  موسيقي خواهيم داشت، چه موسيقي«دهانش به داخل و خارج حركت كرد. » همه.
خيس هم هستين اونقدر كه رو اين،  جا جاري ميشه، ميخوايم بعضي اشتباهاتو درست كنيم. ولي االن شماها خسته

دار داغ منتظرتونه و اگه بخواين حمام. لوتار، به مهمونامون اقامتگاهاشونو  اب ادويه. آتيش و شرفرش من چكه ميكنين
  »نشون بده.

  »سرورم، ميخوام مردهام رو اونور رودخونه ببينم.«راب گفت: 

اونا گم نميشن، قبالً هم رد شدن، مگه نه؟ وقتي از شمال پايين اومدي. ميخواستي رد بشي و «لرد والدر غرولند كرد: 
. ولي راحت باش. اگر ميخواي دونه دونشون رو با دست به اون طرف ههم گذاشتم، و تو هيچ وقت نگفتي شايد، من

  »اهميته. هدايت كن، واسم بي

، از يه كم غذا خيلي استقبال ميشه. ما مسافت زيادي رو توي بارون سواري سرورم«كتلين تقريباً از ياد برده بود. 
  »كرديم.

  ». يه قرص نون، يك تيكه پنير، شايدم يه سوسيس.ههغذا، «دهان والدر فري به داخل و خارج حركت كرد، 

  »يه كم شراب كه ببردشون پايين، و نمك.«راب گفت: 

هايي از نان، پنير  هاي شراب و سيني پيرمرد دستانش را بهم زد و خدمتكاران با تنگ» . البته، البته.ههنون و نمك، «
باال  خالي آن را  دست، به تاالر وارد شدند. لرد والدر خودش جامي از شراب قرمز برداشت، و با دستي خال و كره در

  »مهمانان من، مهمانان واالمقام من. به زير سقف و سر ميز من خوش اومدين.«گرفت و گفت: 
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گنده، سر مارك پيپر و بقيه، هم  انادمور همراه با ج» نوازيتون از شما ممنونيم. سرورم، بخاطر مهمان«راب پاسخ داد: 
اي نان گاز زد، و به  اش را خوردند. كتلين شراب را چشيد و به تكه صدايش شدند. آنها شرابش را نوشيدند و نان و كره

  حاال بايد در امان باشيم.خاطر آن احساس بسيار بهتري داشت. انديشيد، 

ها  رسيد فري هايشان دلگير و افسرده كننده باشد. اما به نظر مي نظري پيرمرد، انتظار داشت كه اتاق با توجه به تنگ 
ي تختي بزرگ با تشك پر با  ي بزرگ و سخاوتمندانه، زير سيطره بيش از حد براي آنها تدارك ديده بودند. حجله

نگ آبي و قرمز ها با حسن نيتي دلپذير، به ر هاي قلعه، چيده شده بود. تزئينات پرده اي شبيه برج هاي حكاكي شده ستون
اي رو به جنوب باز  عريض بسته  بو كف چوبي اتاق را پوشانده بود و پنجره هاي خوش خاندان تالي در آمده بود. فرش

. لوتار لنگ به آنها آتشدانشد. اتاق خود كتلين كوچكتر بود، اما به زيبايي مبله شده و راحت بود، با آتشي سوزان در  مي
اگر چيزي نياز داشتين كافيه به «ها را درخور يك پادشاه خواهد داشت.  كاملي از اتاق اطمينان داد كه راب مجموعه

  لنگيد. كه هنگام پايين رفتن از پلكان مارپيچي به شدت مي تعظيم كرد و خارج شد، در حالي» يكي از نگهبانا بگين.

حضور مردان تالي و استارك پشت در او با » ما بايد نگهباناي خودمون رو سر پست بزاريم.«كتلين به برادرش گفت، 
ترسيد نبود، ولي با اين وجود  توانست استراحت كند. مالقات با لرد والدر به آزاردهندگي آنچه كه مي تر مي اتاقش، راحت

چند روزه ديگه، و بعدش راب واسه جنگ ميره و منم به يه اسارت راحت تو  شد. از پايان يافتن اين ماجرا خوشحال مي
انداز آن باعث  شك نداشت كه لرد جيسون با احترام تمام با او برخورد خواهد كرد، با اين وجود هنوز چشم سيگارد.

 شد. افسردگيش مي

اي به  ها را در حاليكه صفوف طويل مردان سواره راهشان را بروي پل از قلعه توانست در پايين دست صداي اسب مي
ناليدند. كتلين كنار پنجره رفت و به  هاي سنگين و مملو از بار مي ر گاريها از گذ كردند، بشنود. سنگ قلعه ديگر كج مي

 »به نظر مياد بارون داره كمتر ميشه.«بيرون خيره شد، تا پديدار شدن سپاه راب از برج شرقي را تماشا كند. 

نظرت در مورد روزلين «داد تا گرما او در برگيرد.  ادمور مقابل آتش ايستاده بود و اجازه مي» حاال كه داخل هستيم.«
  »چي بود؟
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رسيد از دخترك بسيار راضي بود،  اما برادرش به نظر ميريزه ميزه و ظريف. زايمان واسش سخت خواهد گذشت. 
  »شيرينه.«پس تمام چيزي كه گفت اين بود، 

  »گمون كنم ازم خوشش اومد، چرا داشت گريه ميكرد؟«

اليسا صبح روز ازدواجشان به اندازه چندين » شك قابل انتظاره.ايه در آستانه شب عروسيش. چند قطره ا دوشيزه«
اندازد، چشماني  هايش مي درياچه گريه كرده بود، هر چند توانست وقتي جان ارن رداي كرِم و آبي رنگ خود را دور شانه

  خشك و درخشان داشته باشد.

ه كتلين بتواند حرف بزند دستش را بلند ادمور قبل از اينك» از اون چيزي كه جرأت تصورش رو داشتم خوشگلتره.«
اي  ميدونم چيزاي مهمتري هم هست، من رو از موعظه معاف كن سپتا. با اين وجود . . . چند تا از دختراي ديگه«كرد. 

رو، چاله  كه فري نشون داد رو ديدي؟ يكيشون تيك داشت؟ يا لرزِ مريضي بود؟ و اون دوقلوهام كه بيشتر از پتاير آبله
بل و  و جوش رو صورتشون داشتن. وقتي اونا را ديدم، فهميدم كه روزلين بايد كچل و يه چشم، با عقل جينگلچوله 
اگه «رسيد.  بهت زده به نظر مي» اي كه خوشگله، نجيب هم به نظر ميومد. والدر سياه باشه. ولي اون به اندازه خُلق 

 »ه انتخاب كردن به من نداد؟نميخواست يه بدتركيب قالب كنه، چرا اون راسوي پير اجاز

س، شايد واقعاً لرد والدر ميخواسته با عروست  ت به صورتاي خوشگل شناخته شده عالقه«كتلين به يادش آورد. 
يا شايدم روزلين سوگلي «هاشو بهم بريزي.  يا شايدم بيشتر نميخواسته از كوره در بري و تمام نقشه» خوشبخت بشي.

  »اون چيزي كه بيشتر دختراش حتي آرزو هم دارن خيلي بهتره. لرد والدره. لرد ريورران از

  »ممكنه دختره اجاقش كور باشه؟«رسيد.  اگرچه برادرش هنوز مردد به نظر مي» درسته.«

  »اي براش داره كه به تو يه زن نازا بده؟ اش وارث ريوران باشه. چه فايده لرد والدر ميخواد نوه«

  »اي نميگيردش. گهاز شر دختري خالص ميشه كه كس دي«
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  »چيز زيادي عايدش نميشه. والدر فري مرد كج خلقيه، ولي احمق نيست.«

  »بازم . . . ممكنه؟«

بله، مرضهايي هست كه يه دختر ميتونه توي بچگيش داشته باشه تا باعث نازاييش «كتلين با اكراه تصديق كرد: 
اگه راستش «به دور و بر اتاق نگاه كرد. » روزلين به اونا مبتال بوده.بشه. ولي هيچ دليلي وجود نداره تا باور كنيم كه بانو 

 »تر ما رو پذيرا شدن. بيني كرده بودم، مهربانانه ها از اونچه پيش رو بخواي، فري

چپ زشت. از طرف اون، اين رعايت ادبه. انتظار داشتم  دار و چندتايي هم نگاه چپ چندتا حرف نيش«ادمور خنديد: 
  »و شرابامون بشاشه و مجبورمون كنه از مشروب تعريف كنيم.راسوي پير ت

 »اگه من رو ببخشي، بايد اين لباساي خيس رو عوض كنم.«اين شوخي به طرز عجيبي كتيلين را مضطرب كرد. 

  »هر طور مايلي. ممكنه يه ساعتي چرت بزنم.«اي كشيد:  ادمور خميازه

كه از ريورران آورده بود، به باال حمل شده و در پاي تخت قرار هايي  كتلين به اتاق خودش بازگشت. صندوقچه لباس
هاي خيسش را كنار آتش آويزان كرد، لباس پشمي گرمي به رنگ آبي و  گرفته بود. بعد از اين كه برهنه شد و لباس

  ن رفت.ها بيرو قرمز تالي به تن كرد، موهايش را شست و شانه كشيد و اجازه داد تا خشك شوند، و در جستجوي فري

وقتي وارد تاالر شد تخت بلوط سياه لرد والدر خالي بود، اما چند تن از پسرانش كنار آتش مشغول نوشيدن بودند. 
بانو كتلين، فكر كردم دارين استراحت ميكنين. چطور ميتونم كمكتون «لوتار لنگ وقتي او را ديد ناشيانه بلند شد. 

  »كنم؟

  »اينها برادراتونن؟«كتلين پرسيد: 
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شوهر  2و من از يك مادر بوديم. لرد لوشيز ويپرِن 1ها. رِيموند ها و برادرزاده اي ناتني، دامادا، خواهرزاده رادرا، برادرب«
رو بشناسين. و اين سر لزلين  5پسر اونهاست. فكر كنم كه برادر ناتنيم سر هاستين 4خواهر ناتني منه، و سر دامون 3ليثانه
  .»8و سر دانل 7هست و پسراشون، سر هاريس 6هاي

سروران، از آشناييتون خوشوقتم. سر پِروين اينجاست؟ وقتي راب منو فرستاد تا با لرد رنلي حرف بزنم، اون تو «
  »همراهي من در رفت و برگشت به استورمزاند كمك كرد. مشتاق بودم دوباره ببينمش.

  »نم. ميدونم از اينكه شما رو نميبينه متأسفه.بهش ميرسو مراتب احترامتون روپِروين اينجا نيست، «لوتار لنگ گفت: 

  »مطمئناً تا زمان عروسي بانو روزلين كه برميگرده؟«

  »ها چطور طغيان كردن. اميدوار بود ولي بانوي من، با اين بارون . . . ديدين كه رودخونه«لوتار لنگ گفت: 

 »ببرين؟قطعاً ديدم. اگه زحمتي نيست ميتونين منو پيش استاد «كتلين گفت: 

  »بانوي من، ناخوشين؟«سر هوستين، مردي قوي با فك محكم مربعي شكل پرسيد: 

  »شكايت زنانه، چيزي نيست كه باعث نگرانيتون بشه، سر.«

لوتار، مثل هميشه مهربان، او را از تاالر تا باالي چند پله و در طول پلي سر پوشيده تا پلكاني ديگر، همراهي كرد. 
 »استاد برِنت رو توي برجك طبقه باال پيدا كنين.بانوي من، ميتونين «

                                           

1Raymund 

2Lord Lucias Vypren 

3Lythene 

4Ser Damon 

5Ser Hosteen 

6Ser Leslyn Haigh 

7Ser Harys 

8Ser Donnel 
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كتلين تقريباً انتظار داشت كه استاد هم پسر ديگري از والدر فري باشد، اما برِنت ظاهري متفاوت داشت. او مردي 
ن هاي ردايش كه از فضوالت كالغ لكدار شده بودند، چندا دار و با قضاوت از روي آستين فوق العاده چاق، كچل و غبغب

هاي ادمور در مورد باروري بانو  رسيد. وقتي به او از نگراني تميز نبود، با اين وجود به قدر كافي مهربان به نظر مي
ست، بهتون حق ميدم،  بانو كتلين، الزم نيست عاليجناب برادرتون نگران چيزي باشه. ريزه«روزلين گفت، استاد خنديد، 

  »سالي يه بچه به لرد والدر داد. 1ي بود، و بانو بِثنيهاشم كوچيكه، ولي مادرشم همينطور و باسن

  »چند تاشون تا بعد از شيرخوارگي زنده موندن؟«پرده پرسيد:  كتلين بي

، كه پارسال 2فرِي. استاد ويالمن سر پِروين. سر بن«با انگشتاني به گوشتالويي سوسيس، آنها را نشان داد. » پنج تا.«
توي وِيل خدمت ميكنه. اُليوار، اوني كه مالزم پسرتون بود. و بانو روزلين،  3نترسوگندشو خورد و االن به لرد ها

  »كوچيكترينشون. چهار تا پسر به يه دختر. لرد ادمور انقدر پسر گيرش مياد كه ندونه باهاشون چيكار كنه.

ادمور رو راحت پس احتماالً دختره به خوبي صورتش بارور هم هست. اين خيال » مطمئنم اين خوشحالش ميكنه.«
 تا جايي كه فهميد، لرد والدر جاي هيچ شكايتي براي برادرش نگذاشته بود. ميكنه.

كتلين پس از ترك استاد به اتاق خود برنگشت، در عوض پيش راب رفت. رابين فلينت و سر وندل مندرلي را پيش او 
خواهد از پدرش  ر چند نشان ميداد كه ميكوچولو خوانده ميشد، ه گنده و پسرش كه همچنان جان يافت، همراه با جان

ي آراسته با خز سفيد،  پريده رنگ  تر بود، با رداي صورتي كشيده بودند. مرد ديگري كه خيس بلندتر بشود. همگي نم
  »لرد بولتن.«مقابل آتش ايستاده بود. كتلين گفت، 

  »دوباره شما يه غنيمته.بانو كتلين، حتي تو اين دوره سخت، ديدن «او با صدايي لرزان جواب داد: 

                                           

1Lady Bethany 

2Maester Willamen 

3Lord Hunter 
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گنده هم غمگين و  توانست افسردگي را در اتاق احساس كند. حتي جان كتلين مي» لطف دارين كه اينو ميگين.«
  »چي شده؟«زده آنها نگاه كرد و گفت:  رسيد. به قيافه ماتم ساكت به نظر مي

  »شده.لنيسترا تو ترايدنتَن، برادرم دوباره اسير «سر وندل با ناراحتي گفت: 

و لرد بولتن برامون خبراي بيشتري از وينترفل آورده، سر رودريك تنها مرد خوبي نبود كه مرده. «راب اضافه كرد: 
  »كلي سروين و لئوبالد تالهارت هم كشته شدن.

  »كلي سروين فقط يه بچه بود. پس درسته؟ همه مردن، و وينترفل از بين رفته؟«كتلين متأثر گفت: 

مردان آهن هم قلعه رو سوزوندن هم وينتر تاون رو. بعضي از «هاي او تالقي يافت.  نگ بولتن با چشمر چشمان كم
  »مردمتون توسط پسرم رمزي، به دردفورت برده شدن.

  »حرومزادتون به جنايات وحشتناكي متهمه، به قتل، تجاوز و بدتر.«كتلين با تندي به او يادآوري كرد. 

ش آلودست، نميشه انكار كرد. با اين حال جنگجوي خوبيه، همون قدر كه نترسه، بله، خون«روس بولتن گفت: 
گر هم هست. وقتي مرداي آهن سر رودريك و بعد از اون لئوبالد تالهارت رو كشتن، رهبري جنگ به دوش رمزي  حيله

يرشو غالف نكنه. شايد افتاد، و اونم انجام داد. قسم ميخوره كه تا وقتي يكدونه گريجوي تو شمال مونده باشه، شمش
اي باال  شانه» همچين خدمتي كفاره ناچيزي براي جبران گناهايي باشه كه خون حرومزادش باعث ارتكابش شده.

شايدم نه. وقتي جنگ تموم شد، اعليحضرت بايد شرايط رو بسنجه و قضاوت كنه. تا اون موقع اميدوارم يه «انداخت. 
  »اشم.زاده از بانو والدا داشته ب پسر حالل

  برد. ، براي اولين بار نبود كه كتلين به اين نكته پي ميآدم خونسرديه

  »رمزي حرفي از تيان گريجوي نزد؟ اونم كشته شده، يا فرار كرده؟«راب پرسيد: 

 »اش فرستاده. پسرم اين رو همراه با نامه«روس بولتن بند چرمي زبر را از كيسه كمربندش باز كرد. 
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گنده همچون نره  كوچولو آمبر نگاهي رد و بدل كردند، و جان برگرداند. رابين فلينت و جانسر وندل صورت چاقش را 
  »اين . . . پوسته؟«گاوي خرناس كشيد. راب گفت: 

رحمه. ولي . . . يه تيكه كوچيك پوست  پوست انگشت كوچيكه دست چپ تيان گريجوي. اعتراف ميكنم پسرم بي«
ه ارزشي داره؟ بانوي من، شما مادرشون بودين. ميشه اينو تقديمتون كنم . . . در برابر جون دو تا شاهزاده جوون چ

  »يادگار كوچيكي از انتقام؟

خواست اين غنيمت وحشتناك را براي قلبش چنگ بزند، اما خود را مجبور به مقاومت كرد.  بخشي از وجود كتلين مي
 »بزاريدش كنار. لطفاً.«

  »نو برنميگردونه، من سرشو ميخوام، نه پوستشو.پوست كندن تيان برادراي م«راب گفت: 

اون تنها پسر زنده بيلون گريجويه، و حاال شاه بر «بودند، به نرمي گفت:   لرد بولتن چنان كه انگار آنها فراموش كرده
  »حق جزاير آهن. يه شاه اسير ارزش بااليي به عنوان گروگان داره.

لرد بولتن، اميدوارم پيشنهادتون اين « بارها گروگانا مبادله ميشن.اين حرف خشم كتلين را برافروخت. » گروگان؟«
 »نباشه كه مردي كه پسرامو كشته آزاد كنيم.

دريا رو تصاحب كنه تيان گريجوي رو مرده ميخواد، اون حتي تو غل و  هر كي صندلي سنگ«بولتن اشاره كرد: 
زادها امتياز  نگهش دارين، و به قيمت اعدامش از آهن تري داره. من ميگم، زنجير از هر كدوم از عموهاش، ادعاي قوي

  »بگيريم.

باشه. خيلي خب. پس «راب با اكراه اين موضوع را بررسي كرد، ولي در نهايت سرش را به نشانه موافقت تكان داد. 
  »زنده نگهش دارين. فعالً؛ تا ما دوباره شمالو پس ميگيريم توي دردفورت خوب مواظبش باشين.

  »سر وِندل چيزي در مورد لنيسترا توي ترايدنت گفت؟«مت روس بولتن برگشت. كتلين به س
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چند روز قبل از  1خيلي وقت تلف كردم. انيس فري هال هرنبله، بانوي من. خودمو سرزنش ميكنم. قبل از ترك «
ونه سيالب شده بود. من راهي شد و با يه كم مشكل، از گدار ياقوت در ترايدنت عبور كرد. اما وقتي كه ما رسيديم رودخ

هاي كوچيكي كه تعدادشون خيلي كم بود، از رودخونه عبور بدم. وقتي  اي جز اين نداشتم كه مردام رو توي قايق چاره
و بيشتر  3، الك2لنيسترا به اونايي كه هنوز منتظر عبور بودن حمله كردن، دو سوم نيروهام سمت شمال بود. نوريي

دار بودن. من تو طرف اشتباه ترايدنت بودم، قدرتي  هاربرَش عقب هاي وايت لي و شواليه، با سر ويليس مندر4مرداي برلي
هاي  نداشتم تا بهشون كمك كنم. سر ويليس تا جايي كه ميتونست افرادمون رو آرايش داد، ولي گرگور كليگان با اسب

بود. بيشترشون فرار كردن، و بقيه هم  ها غرق شده  ها به اندازه سنگين حمله كرد و اونا رو تو رودخونه ريخت. كشته
  »اسير گرفته شدن.

گرگور كليگان هميشه يه خبر بد بوده. الزمه راب دوباره به جنوب لشكر بكشه تا باهاش مقابله كنه؟ كتلين انديشيد، 
  »پس كليگان از رودخونه رد شده؟«داره مياد اينجا؟  كوهيا 

، 5داراي اهل ريلز ششصد مرد رو توي گدار باقي گذاشتم. نيزه«صداي روس بولتن نرم، ولي قاطع بود. » نه«
وودي، چند تايي سواره آزاد و شواليه آواره و يه  داراي هورن ها، يه دسته صدتايي از كمان6نايف ها و وايت نشين كوه

فرماندهي رو در  8و سر كايل كاندن 7نيروي قدرتمند از مرداي استوت و سروين تا به اونها سخت بگيرن . رنل استوت
دست دارن. بانوي من، مطمئنم ميدونين كه سر كايل آخرين دست راست لرد سروين مرحوم بود. شيرها بهتر از گرگها 

  »شنا نميكنن. پس تا وقتي رودخونه طغيان كرده، سر گرگور رد نميشه.

                                           

1Aenys Frey 

2Norrey 

3Locke 

4Burley 

5rills 

6White Knife 

7Ronnel Stout  

8Ser Kyle Condon 
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اشه. كار درستي كردين، كه موقع باال رفتن از گذرگاه پشتمون ب كوهآخرين چيزي كه الزم داريم «راب گفت: 

  »سرورم.

فورك متحمل شدم، و بدتر از اون رو گالور و  اعليحضرت خيلي لطف دارن. من تلفات شديدي رو توي گرين«
  »تالهارت توي داسكنديل دادن.

كار جواب پس  وقتي رابرت گالور رو ببينمش بايد براي اين«راب اين كلمه را مثل نفريني ادا كرد. .» داسكنديل«
  »ده، بهتون قول ميدم.ب

پروا شده بود. غصه و  وود موت سقوط كرده، بي يه حماقت، ولي گالور بعد از اينكه فهميد ديپ«لرد بولتن موافق بود. 
  »ترس ميتونن با يه مرد چنين كاري بكنن.

از روس شد. به تندي  هاي پيش رو بودند كه باعث نگراني كتلين مي داسكنديل سرد و تموم شده بود؛ اين جنگ
  »چند تا مرد براي پسرم آوردين؟«بولتن پرسيد: 

بانوي من، حدود پونصدتا «اي او را برانداز كرد.  رنگش براي لحظه قبل از اينكه جواب بدهد چشمان غيرعادي بي
سواره و سه هزارتا پياده. عمدتاً مرداي دردفورتي، و يه تعدادي كارهولدي. با شك زيادي كه االن به وفاداري 

  »ها هست، فكر كردم بهترين كار اينه كه اونا رو نزديك خودم نگه دارم. متأسفم بيشتر از اين نيستن. استارككار

دار سپاه من رو بر عهده خواهي داشت. ميخوام به  بايد همينم كافي باشه. لرد بولتن، شما فرماندهي عقب«راب گفت: 
  »ميخوايم بريم خونه. خوابي داييم تموم شد به نك برم. محض اينكه عروسي و هم
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    50فصل 

  آريا

  ريگار تارگرينمترجم: 

 ، نريمان، م.م. استاركAli.Aويرايش و تنظيم: 

  

رفت، به آنها  فورك و در حالي كه گاري به زحمت در جاده گلي پيش مي ها ساعتي پس از عبور از گرين قراول
  رسيدند. 

آنها يك » سرت رو بنداز پايين و دهنت رو ببند.«آمدند، هشدار داد،  تازي همانطور كه آن سه نفر به طرفشان مي
هاي راهور تندرو بودند. كليگين شالقش را براي يك جفت اسب  هاي سبك و سوار بر اسب شواليه و دو مالزم، با زره

شد، دو چرخ چوبيِ  راست مي و   كرد و چپ گاري غژغژ ميباركش پير كه روزگار جوانيشان سپري شده بود، نواخت. 
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بسته شده به گاري   1غريبهريخت.  ها را با فشار از درون شيارهاي عميق جاده بيرون مي بزرگش با هر چرخشي گل

  كرد. دنبالشان مي

خالي  سبز خال ي اسبِ جنگي بزرگ بدخلق نه زره و جوشن به تن داشت و نه دهنه و افسار، و خود تازي جامه
پوشاند. مادامي كه  كرباسي پوشيده بود، به همراه باالپوشي دودي و مايل به خاكستري با باشلقي كه سرش را كامالً مي

ديدي و تنها سفيدي چشمانش نمايان بود. شبيه يك كشاورز دهاتي  داشت، صورتش را نمي چشمانش را پايين نگه مي
كاري شده  كرباسي، چرم پخته و زره روغن  دانست كه زير پارچه . آريا ميندهگُپوش شده بود. البته كشاورزي  كهنه

بزرگ   رسيد، و در پشت آنها چهار بشكه چران نظر مي پوشيده بود. خودش شبيه پسر يك كشاورز يا شايد يك خوك
  سود و يك شقه از ترشي ران خوك بود.  گوشت خوك نمك

براي بررسي دور آنها چرخي زدند. كليگين گاري را متوقف كرد و  سواران از هم جدا شدند و قبل از جلو آمدن
صبورانه به ميل آنها منتظر ماند. شواليه نيزه و شمشير با خود داشت، درحالي كه مالزمانش كمان به دست گرفته بودند. 

؛ چنگكي سياه با نوارِ شان بود تر ِنماد دوخته شده بر روي باالپوش ارباب شان نسخه كوچك هاي چرمي تنه نشانِ روي نيم
خورد فكر  ها برمي ي خرمايي. آريا به فاش كردن هويتش براي نخستين قراولي كه به آن طاليي كجي بر روي زمينه

هايشان تجسم كرده بود. او ممكن  كرده بود،، اما هميشه مرداني را با شنل خاكستري و نشان دايروولف بر روي سينه
چنگكي را   يا مشت گالورها را به تن داشتند، اين خطر را بپذيرد. اما اين شواليهبود حتي اگر آنها غولِ آمبرها 

ترين چيز به يك چنگك كه تاكنون در وينترفل ديده بود،  كند. شبيه دانست به چه كسي خدمت مي شناخت يا نمي نمي
  لرد مندرلي بود.  2سر در دست مردماهيِ   نيزه سه

  »ها داري؟ كاري تو دوقلو«شواليه پرسيد: 

                                           

1- Stranger– نام اسب سندور 

2- merman– .جنس مذكر پري دريايي 
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چشمانش » سود برا ضيافت عروسي، اگه راضيتون ميكنه، قربان. خوك نمك«كنان گفت:  من تازي در جوابش من
  پايين و صورتش پنهان بود.

شواليه چنگك نگاهي مختصر و گذرا به كليگين انداخت و » وقت منو راضي نميكنه. سود هيچ خوك نمك« 

شد كه نريان اصالً  نگاهي طوالني و عميق انداخت. با يك نگاه آشكار مي غريبهبه وجه توجهي به آريا نكرد، اما  هيچ به

زني نبود. يكي از مالزمين وقتي كه اسب جنگيِ سياه بزرگ اسبش را گاز گرفت، تقريبا در گل فرو  شبيه اسب شخم
  »چطور اين جونور رو گير آوردين؟«رفت. شواليه چنگك پرسيد: 

  »، بانوي من بهم گفت تا بيارمش، اون هديه عروسي لرد تالي جوانه.سر«تازي متواضعانه گفت: 

  »كدوم بانو؟ به كي خدمت ميكني؟« 

  »بانو ونت پير، سر.« 

رو بخره؟ اي خدايان، هيچ احمقي عين يه پير  هال هرناون فكر كرده ميتونه با يه اسب دوباره «شواليه پرسيد: 
  »پس راهتو بكش و برو.«ايين جاده را نشانشان داد. با اين وجود  با دست پ» خرفت پيدا ميشه؟

ها در زمان توقف  اش را از سر گرفت. چرخ تازي دوباره شالق زد و گاري قديمي سفر خسته كننده» چشم، سرورم.«
در ها آنها را دوباره بيرون بكشند. تا آن زمان سواران  اي طول كشيد تا اسب عميقاً در گل فرو رفته بودند و چند لحظه

، من بيشتر 1سر دانل هي«حال دور شدن بودند. كليگين براي آخرين بار نگاهي به آنها انداخت و خرناسي كشيد. گفت: 
  »آورد نزديك بود بكشمش. بار تو يه رزم  . زره هم همينطور. يه2از اوني كه بشه شمرد ازش اسب گرفتم

  »پس چطور تو رو نشناخت؟«آريا پرسيد: 

                                           

1- Ser Donnel Haigh 

 باخت. برنده مي آوردهاست كه بازنده اسب و زره خود را به منظور در رزم -  2
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او شالقي ديگر به » ها احمقن، و كسر شأنش ميشد كه دوبار به يه رعيت بدبخت نگاه كنه. شواليهبه خاطر اينكه « 
ها هيچ وقت تو رو  ، و بيشتر شواليهسردار و لحنت رو مؤدبانه كن و زياد بگو  چشمات رو پايين نگه«ها نواخت.  اسب

شدم، ممكن بود  غريبه ال ديده باشه كه سوارنميبينن. اونا به اسبا بيشتر از مردم عادي توجه ميكنن. اگه تا حا

  »بشناسدش.

ديدي، ديگر  هاي سندور كليگين را مي . آريا هيچ شكي نداشت. به محض آنكه سوختگياما اون صورتت رو ميشناخت
ها  توانست زخم كه كالهخودش به شكل سگ خشمگين ساخته شده بود هم نمي شدند. تا زماني به راحتي فراموش نمي

  شت كالهخود پنهان كند. را در پ

خيال ندارم تو قل و «به اين دليل بود كه آنها به گاري و ترشي ران خوك احتياج داشتند. تازي به  او گفته بود: 
زنجير جلوي برادرت حاضر بشم، و نميخوام اين قدر زود به زور از وسط مرداش رد بشم تا بهش برسم. واسه همين يه 

  » كم نقش بازي ميكنيم.

هاي  ها، لباس و بشكه شاهي، گر چه نه از روي ميل، برايشان گاري، اسب رد اتفاقي با يك كشاورز در جاده برخو
چوبي فراهم كرده بود. تازي آنها را به زورِ شمشير گرفته بود. هنگامي كه كشاورز او را بابت دزدي نفرين كرد، گفته 

ها رو دربيار، يا من جفت  ميداري. حاال اون چكمه ت رو نگهزيرا  . ممنون باش كه لباس1چين دزد نه، يه خوشه«بود: 
كشاورز به اندازه كليگين بزرگ بود، اما دست آخر تصميم گرفت تا » پاهات رو قطع ميكنم. انتخاب با خودت.

  هايش را رها كرده و پاهايش را حفظ كند.  چكمه

كردند كه غروب فرا رسيد. آريا  حركت مي هاي دوقلويِ لرد فري فورك و قلعه آنها هنوز آهسته به سوي گرين
زده باشد، اما دلشوره و اضطراب وجودش را فرا گرفته بود. شايد  دانست كه بايد هيجان ميديگه تقريباً رسيدم. انديشيد، 

كرد، ولي شايد هم نه. شب قبل روياي بدي ديده بود، رويايي وحشتناك. اكنون  فقط بابت تبي بود كه با آن مبارزه مي

                                           

 چيني ميكنن. اشاره به رفتار فرقه برادران گدا داره كه براي امرار معاش از مردم طلب كمك ميكردن و هنگام برداشت محصول خوشه -  1
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تر  چه ديده بود را به خاطر بياورد، اما احساسِ اضطراب تمام روز ادامه داشت. هرچه كه بود، حاال قوي توانست آن مين
ي  جز يك دروازه  طور كه پدرش گفته بود، حاال بايد قوي باشد. چيزي به آن برد. تر از شمشير مي ترس عميقشده بود. 

بود، پس آنجا خطر مسلم وجود نداشت،  رابش نبود... اما آن سپاه، سپاه قلعه، يك رودخانه، و يك سپاه بين او و مادر
  اينطور نبود؟

زدند، لرد زالو. اين موضوع مضطربش  ها صدايش مي اگرچه، يكي از آنها روس بولتون بود. يا همانطور كه ياغي
ريز دور شود، و مجبور شده بود گلوي  هاي خون فرار كرده بود تا از بولتون و همچنين هنرپيشه هال هرنكرد. او از  مي

پاي را  يا هات جندريدانست كه اين كار او بوده است؟ يا او،  هايش را بِبرد تا فرار كند. آيا بولتون مي يكي از نگهبان
. آريا اين احتماالً حتي منو نشناسهكرد؟  ديد چه مي ميگفت؟ اگر او آريا را  مقصر شناخته بود؟ بولتون به مادرش مي

آبكشيده. همين دو روز پيش تازي  پسرِآمد. يك موشِ  روزها بيشتر از ساقي يك لرد، شبيه موشي آبكشيده به نظر مي
مشتي از موهاي آريا را بريده بود. او حتي از يورن هم در آرايشگر بدتر بود و يك طرف سرش را نيمه كچل كرده بود. 

. آخرين باري كه آنها را ديد، يك دختر بچه بود، روزي كه لرد ادارد شرط ميبندم راب هم منو نشناسه، يا حتي مادر
  ل را ترك گفت. استارك وينترف

ها، جار زدن تيز شيپورها و صداي جيغ  آنها قبل از ديدن قلعه، صداي موسيقي را شنيدند؛ سر و صداي دور طبل
مراسم ازدواج «كوبيد، محو شده بود. تازي گفت:  ها در زير صداي غرش رودخانه و بارش باراني كه به سرشان مي فلوت

  »ادامه داره. من خيلي زود از شرّت خالص ميشم. رو از دست داديم، اما انگار ضيافت هنوز

  نه، من از شرّت خالص ميشم. آريا انديشيد، 

غرب رفته بود، اما اكنون به غرب چرخيدند، به ميانِ يك باغِ سيب و كشتزاري از  تا اينجا جاده بيشتر به سمت شمالِ
ها، رودخانه  ه يك بلندي رسيدند، و ناگهان قلعهذرت غرق شده در زير كوبشِ باران. از آخرين درختان سيب گذشتند و ب

ي عظيم  ظاهر شدند. آنجا صدها اسب و هزاران مرد حضور داشت، بيشترشان پيرامون سه خيمه  ها همگي و اردوگاه
ا ها در كنار يكديگر برپا بودند. راب اردويش ر ي قلعه جنبيدند كه همانند سه تاالر درازِ كرباسي مقابل دروازه ضيافت مي
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هايش طغيان كرده بود و   فورك از كناره تر، اما گرين خيلي دورتر از ديوارها برپا كرده بود، بر روي زميني بلندتر و خشك
  شده را با خود برده بود.    توجه بنا حتي چند چادر بي

ي  زندگان در قلعهپيچيد. اما نوا ها و شيپورها در سراسر اردوگاه مي ها اينجا بلندتر بود. صداي طبل موسيقي قلعه
داد. آريا به اين  نواختند، بنابراين بيشتر از آهنگ، صداي نبرد مي ي دورتر مي تر، آهنگي متفاوت نسبت به قلعه نزديك

  »اونا كارشون خيلي خوب نيست.«نتيجه رسيد كه، 

طر اين سر و صداي بلند خا قول ميدم پيرزناي كَرِ لنيسپورت دارن به«تازي صدايي درآورد كه احتماالً يك خنده بود. 
  »غرغر ميكنن. شنيده بودم چشماي والدر فري دارن ضعيف ميشه، اما هيچ كسي درمورد گوشاي لعنتيش چيزي نگفت.

ها  توانست پرچم وزيد، مي كرد صبح باشد. اگر خورشيد پشت ابرها نبود و باد مي آريا خود را در حالي يافت كه آرزو مي
  گشت، يا شايد تبرزين سروين يا مشت گالور. اما در سياهي شب همه ها مي يروولف استاركدنبال دا را بهتر ببيند. به

ها  نمي ماليم و تقريبا غبار مانند تقليل يافته بود، اما رگبار پيشين پرچم آمدند. باران به نم ها خاكستري به نظر مي رنگ
  بود.هاي ظرفشويي چروكيده و غيرقابل فهم كرده  را خيس و همچون كهنه

اي در مقابل هرگونه حمله بسازند. اين  دستانه را دور تا دور چيده بودند تا ديوار چوبي خام  ها و ارابه  ها ي حصاري از گار
پراكند  همان مكاني بود كه نگهبانان آنها را متوقف كردند. فانوسي كه فرماندهشان با خود داشت نور كافي براي آريا مي

مانندي خالدار شده بود. مردانِ تحت فرمانش روي  يِ كمرنگ و با قطرات قرمز اشكتا ببيند كه رداي وي صورت
ي درِدفورت. سندور كليگين همان داستاني را كه در برخورد  كنده هايشان نشانِ لرد زالو را دوخته بودند، مرد پوست قلب

تر از سر دانل هي بود. او از روي  سرسخت با قراوالن استفاده كرده بود تحويل آنها داد، اما فرمانده بولتوني مأموري
  »سود گوشت مناسبي براي ضيافت عروسي يه لرد نيست. خوك نمك«استهزاء گفت: 

  »ترشي رون خوك هم آورديم، سر.«

  »ي جنوبي. ام، نه يه شواليه شير خوره برا ضيافت ديگه الزم نيست. نصفش تموم شده. و من يه شمالي«
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  »ببينم، يا آشپز... به من گفتن كه پيشكار رو«

ميتونين كنار چادرهاي ضيافت بار رو خالي «اي تأمل كرد.  فرمانده لحظه» قلعه بسته شده. نبايد مزاحمِ اربابا شد.«
اونجا. آبجو آدمو گرسنه ميكنه، و فري پير دلش براي چندتا رون خوك «پوشش اشاره كرد.  با دست دستكش» كنين.

دستوري » بگردين. اون ميدونه با شما چكار كنه. 1م برا اين كارا نداره. دنبالِ سجكينزتنگ نميشه. به هر حال دندوني ه
  اي را كنار كشيدند.  را فرياد زد و مردانش براي داخل شدنِ آنها ارابه

هاي  رسيد كسي به آنها توجهي كند. از كنار رديفي از چادر ها را با شالق به سوي چادر راند. به نظر نمي تازي اسب
هاي  هاي درونشان، همچون فانوس دان ها و آتش آنها از نور چراغ  هاي خيس ابريشمي نگارنگ درخشان گذشتند، ديوارهر

هاي  صورتي، طاليي و سبز داشتند، راه راه، مواج و شطرنجي، مزين به نشان  درخشيدند؛ كورسويي به رنگ جادويي مي
ها. آريا چادري زرد رنگ را با شش ميوه درخت بلوط بر روي  ا و اسلحهه ها، چرخ و ستاره 2ها پرندگان و حيوانات، چِورن

هال و بانويي كه گفته بود او  . خاطرات اكورنوود لرد اسمالپارچه آن شناخت، سه تا روي دوتا روي يكي. او دريافت، 
  نمود. زيباست، بسيار دور مي

رباسيِ تيره و تاريك وجود داشت. آنجا چادرهاي اما به ازاي هر چادر ابريشميِ درخشان، دوجين چادر نمدي يا ك
نظام هم وجود داشت. هرچند حتي آنها هم كنار سه چادر  ي پياده نفره سربازخانه به اندازه جا دادنِ دو گروهان بيست

ها ادامه داشته است. آريا صداي فريادهاي  خواري براي ساعت  آمدند. انگار شراب بزرگ ضيافت كوتوله به نظر مي
ها و پارس  كشيدن اسب  شنيد؛ شيهه ها مي با تمام صداهاي معمولِ اردوگاه  ها را آميخته المتي و به هم خوردن جامسرس

ها، چكاچاك و تلق تلق فوالد و چوب. هنگامي كه آنها  ها و دشنام ها درميان تاريكي، خنده ها، حركت ارابه كردن سگ
تري وجود  تر و تاريك ر شد، اما در زير آن موسيقي، صدايي عميقبه قلعه نزديك شدند، صداي موسيقي باز هم بلندت

  غريد. اش مي كرده مانند شيري در النه فورك طغيان داشت: رودخانه، گرين

                                           

1- Sedgekins 

2- chevrons– هاي اروپايي به شكل حرف  نمادي در پرچمV انگليسي كه در برخي درجات نظامي نيز كاربرد دارد  
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جا را با هم ببيند. به  كرد همه  ها بيفتد، چرخيد و دور زد، تالش  آريا به اميد اينكه چشمش به دايروولف نشان استارك
ها  اي آشنا كه از وينترفل به ياد داشت. تمام چيزي كه ديد غريبه خاكستري و سفيد، به اميد چهرهاميد چادري با رنگ 

كنان از يك  نبود. دختري نيمه عريان را ديد كه خنده 1كرد خيره شد، اما او آلبِلي بودند. به مردي كه در نيزارها ادرار مي
كرده بود چادر آبيِ كمرنگ بود، نه خاكستري، و مردي كه دنبال چادر بيرون پريد، اما برخالف آنچه كه در ابتدا تصور 

اش داشت، نه يك گرگ. زير يك درخت، چهار كماندار در حال  تنه دويد يك گربه درختي بر روي نيم آن دختر مي
يرشان هايشان بودند، اما آنها كماندارانِ پدرش نبودند. يك استاد از مس هاي كمان زده در شكاف جاانداختن زه موم

هاي  هاي برج تر از آن بود كه استاد لويين باشد. آريا به دوقلوها چشم دوخت، پنجره تر و نحيف گذشت، اما خيلي جوان
وار و  ها به نظر شبح درخشيد. از ميان مه باران، قلعه بلندشان هركجا كه آتشي درحال سوختن بود، با ماليمت مي

  هاي ننه پير؛ اما آنها قلعه وينترفل نبودند. ز قصهآمدند، چيزي شبيه به يكي ا اسرارآميز مي

خوران با  اني شراب هاي عريض ورودي به عقب بسته شده بودند و مرد بيشترين ازدحام در چادرهاي ضيافت بود. پرده
اولين  شدند. هنگامي كه تازي از روهاي اردوگاه وارد و خارج مي ها همراه با دنباله هايي در دست، و بعضي ها و جام شاخ

ها را اشغال كرده و در اطراف  چادر عبور كرد، آريا نگاهي گذرا به درون انداخت و صدها مرد را ديد كه نيمكت
سختي فضاي كافي براي حركت وجود داشت،  زنند. در داخل به  هاي شراب عسل و آبجو و شراب به هم تنه مي بشكه

خورد.  گرم و خشك بودند. آرياي خيسِ سرد به آنها غبطه ميدادند. دست كم  اما به نظر  هيچكدامشان اهميتي نمي
گريخت،  خاطر گرمايي كه از داخل به بيرون مي ي لطيف به بعضي حتي درحال آواز خواندن بودند. بارش بارانِ غبارگونه

مالً مست بودند، و همه كا» اين به افتخار لرد ادمور و بانو رزلين.«شد. آريا صداي فريادي شنيد،  در اطراف در بخار مي
  »اين به افتخار گرگ جوان و ملكه جين.«يك نفر داد زد، 

  شناخت، ملكه سرسي بود. اي كه او مي تنها ملكهملكه جِين كيه؟ زده شد، اي شگفت آريا براي لحظه

                                           

1- Alebelly 
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بود كه  هاي در هم و پوست حفر شده اي از چوب هاي بد قواره بان هاي آتش در بيرون چادرِ ضيافت، زير سايه چاله
نمِ  وزيد، پس نم باريد. اما باد از سمت رودخانه مي كردند، البته تا زماني كه باران مستقيم مي آنها را از باران محافظت مي

فش و پيچ و تاب آتش شود. خدمتكاران در حال چرخاندن  آمد و آن قدر بود كه باعث فش باران در هر صورت مي
شد آبِ دهان آريا آب بيافتد. از سندور  ها بودند. بوها باعث مي وي شعلههاي گوشت به سيخ كشيده شده بر ر شقه

هايشان، رداهاي پوست  هايشان، چهره آنها را از روي ريش» نبايد وايسيم؟ شماليا توي چادرا هستن.«كليگين پرسيد، 
ها، آمبرها  خت؛ كاراستاركخواندند شنا ها و آوازهايي كه مي شان، از به گوش رسيدن گاه به گاه سرسالمتي  خرس و سيل
مردان پدرش، مردان گرگ جوان، » شرط ميبندم مرداي وينترفل هم اونجا هستن.«هاي كوهستان.  و مردانِ قبيله

  » برادرت بايد تو قلعه باشه، مادرت هم همينطور. اونا رو ميخواي يا نه؟«هاي استارك. تازي گفت:  دايروولف

  هبان به آنها گفته بود كه در پي سجكينز بگردند.گرو» آره، پس سجكينز چي؟«او گفت: 

كشان از ميان بارش  كليگين شالقش را تكان داد و آن را هيس» سجكينز ميتونه يه سيخ داغ تو كونش فرو كنه.« 
  »من اون برادر لعنتيت رو ميخوام.«ها كرد.  ماليم باران، حواله پهلوي اسب
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        51فصل 

  نكتلي
  مترجم: ويكتاريون

 ، ريگار، نريمان Ali.Aويرايش و تنظيم: 

 

كرد. صداي لرزان فلوت و ناله ني از  ها تاپ تاپ مي كوبيدند و سرش همراه آن كوبيدند، مي كوبيدند، مي ها مي طبل
شدند، ني انبان نواي  ها دميده مي كشيدند، شيپور ها جيغ مي رسيد؛ ويولون نوازندگان در پايين سرسرا به گوش ميسالن 

ها، نوشيدنشان و فريادي كه بر سر  زد. صداي غذا خوردن مهمان شادي داشت، ولي صداي طبل همه را كنار مي
كتلين بايد مثه يه سنگ كر باشه تا به اين بگه آهنگ. والدر فري  شد. انداز مي زدند، از طاق سالن طنين يكديگر مي

نظاره كرد. حداقل كتلين خيال  پريد باال پايين مي» آليسن«بل را كه با آهنگ  اي از جام شراب نوشيد و جينگل جرعه
  .باشد» خرس و دوشيزه زيبا«است. ولي با اين نوازندگان به راحتي ممكن بود آهنگ » آليسن«كرد كه هدف نواختنِ 
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ها بر  غريد و رديف مشعل باريد، ولي درون دوقلوها هوا گرم و گرفته بود. آتش در آتشدان مي بيرون كماكان باران مي
شد،  هاي عروسي ساطع مي سوخت. با اين حال بيشتر گرما از بدن مهمان هاي آهني ديوار دودكنان مي روي مشعلدان

بود كه هر مردي قصد بلند كردن ليوانش را داشت ناخواسته  ها چپانده شده جمعيت به حدي متراكم بر روي نيمكت
 زد. هاي كنار دستيش مي اي به دنده سقلمه

داشت نشسته بودند. او بين سر ريمن فري و  تر از چيزي كه كتلين دوست مي ويژه نيز آنها نزديك  حتي در جايگاه
نوشيد كه گويا  كرد. سر ريمن چنان مي ي استشمام ميروس بولتن جا داده شده بود و بوي زياد و زننده هر دو را به خوب

داد. كتلين احتمال داد كه  قرار است در وستروس قحطي مشروب بشود و همه آن را با عرق كردن از زير بغلش پس مي
 توانست بوي بسيار تند عرقش را بپوشاند. روس بولتن نسبت به او بوي او در آب ليمو حمام كرده ولي هيچ ليمويي نمي

و شراب ترجيح داده بود و 2را به شراب عسلي 1دار بهتري داشت ولي با اين حال مطبوع نبود. او چشيدن شراب ادويه
 خورد.  خيلي كم غذا مي

اشتهايي مقصر بداند. شام عروسي با يك سوپ رقيق تره فرنگي آغاز شد، و سپس با  توانست او را بابت بي كتلين نمي
هايي از پوره شلغم كه قبل از  اي پخته شده در شيره بادام، پشته غندر، اردك ماهي رودخانهساالد لوبياي سبز، پياز و چ

اي  ادامه پيدا كرد. خوراك حقيرانه 4و پوره گوشت گاو مخلوط با شير 3رسيدن به ميز سرد شده بودند، ژله مغز گوساله
زد. با اين حال راب بدون شكايت آن را خورد و  براي پذيرايي از يك پادشاه بود و مغز گوساله معده كتلين را به هم مي

  برادرش چنان مشغول عروسش بود كه توجه چنداني نكرد.

                                           

1 Hippocras  و يا)Ypocras (شده. دار است كه در قرون وسطي پس از غذا و براي كمك به هضم آن نوشيده مي نوعي شراب ادويه 

2 Mead رود. شراب رقيق شده با عسل. در فارسي شهداب به كار مي  
3 Jellied Calves’ Brains  :درباره اين غذا و دستور العمل تخميني آن رجوع كنيد به  

brains/-calves-/jellied2011/12/12http://www.innatthecrossroads.com/ 

4 leche of stringy beef :درباره اين غذا و دستورالعمل تخميني آن رجوع كنيد به  
brawn/-of-/leche2012/06/18http://www.innatthecrossroads.com/  
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زن و شوهر از هيچوقت نميتوني حدس بزني ادمور تمام راه رو از ريورران تا دوقلوها چقدر در مورد روزلين غر زد. 
كردند. ادمور بسياري  هاي نجيبانه رد و بدل مي سهنوشيدند و بين هر جرعه بو خوردند، از يك جام مي يك ظرف غذا مي

توانست او را به اين خاطر سرزنش كند. او غذايي را كه در شب عروسي خودش ارائه  ها را رد كرد. كتلين نمي از خوراك
 اصال چشيدمش؟ يا تمام وقتمو صرف زل زدن به صورت ند كردم و تو اين فكر بودم آورد. شده بود چندان به ياد نمي

  كه اون كيه؟

ايه كه  خب، اون دوشيزه لبخند روزلينِ بيچاره چنان حالت ثابتي داشت كه گويي كسي آن را به صورتش دوخته بود.
راب در ميان دو تن از  س. ازدواج كرده، ولي هنوز همبستري مونده. شك ندارم به همون اندازه من وحشت زده

موقع جشن عروسي «ليكس فري نشسته بود. والدر فري به او گفته بود، ي ازدواج فري، والداي زيبا و آ دوشيزگان آماده
پس قلبش به اندازه كافي بايد شاد شده » اميدوارم رقص با دخترامو رد نكني. اين قلب يه پيرمرد رو خوشحال ميكنه.

ليدي فري هشتم، با اش را مانند يك پادشاه انجام داد. او با همه دختران رقصيد، با عروس ادمور و  باشد؛ راب وظيفه
امي بيوه و والداي چاق همسر روس بولتن، با دوقلوهاي كك و مكي سرا و سارا، حتي با شيرِي، كوچكترين دختر لرد 

كرد تا در مورد  كرد كه آيا لرد گذرگاه راضي شده بود و يا دليلي پيدا مي والدر كه شش سال سن داشت. كتلين فكر مي
ي كه با پادشاه به نوبت نرقصيده بودند شكايت كند. او براي خوشنودي سر ريمن فري هاي دختر تمامي دختران و نوه

  »خوب ميرقصن.  خواهراتون خيلي«گفت، 

اش به داخل  اي شراب نوشيد، در حاليكه عرق از روي گونه سر ريمن جرعه» ها هستن. زاده ها و عمه اونا عمه«
  كرد. ريشش چكه مي

لرد فري متأخر شايد در غذا دادن به مهمانانش خسيس بود ولي ش گم شده.  و تو پياله مرد تندخوييه،كتلين انديشيد، 
بيرون در جريان بود. جان   كرد. شراب، آبجو و شراب عسلي به همان سرعت رودخانه در مورد نوشيدني مضايقه نمي

تالش  نوشيد، ولي سر والن فري در كشيد. مرت پسر لرد والدر پا به پاي او مي گنده در آن ميان از مستي عربده مي
كرد و  براي همراهي با آن دو بيهوش شده بود. كتلين دوست داشت لرد آمبر پيش از اين موقعيت را درك مي
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داد، ولي منع جان گنده از نوشيدن مانند اين بود كه چند ساعتي از نفس كشيدن نهي  اش را از دست نمي هوشياري
  شود.

اي زيبا و آليكس فري، نزديك به راب نشسته بودند. آنها به جان كوچولوي آمبر و رابين فلينت به ترتيب كنار والد
نوشيدند. ضيافت عروسي  امشب نگهبانان پسرش بودند. هيچ كدام چيزي نمي 1همراه پاترك ماليستر و ديسي مورمونت

باشد. ميدان نبرد نبود، ولي هميشه وقتي مردان مست باشند خطر وجود دارد و يك پادشاه نبايد هيچگاه بدون محافظ 
هاي روي ديوار آويزان بودند.   كتلين از اين موضوع خوشحال بود و بيش از آن بابت كمربندهاي شمشيري كه از ميخ

  كسي براي كلنجار رفتن با ژله مغز گوساله شمشير نميخواد. 

همه فكر « زد تا صدايش باالتر از آهنگ به گوش برسد، به سر وندل گفت، بانو والدا بولتن در حالي كه فرياد مي
والداي چاق دختر گرد صورتيِ خپلي با چشمان آبي رنگ » ميكردن شوهر واالمقامم والداي زيبا رو انتخاب ميكنه.

وار بود. تصور او در دردفورد با لباس تور  هاي بزرگ بود با اين حال صدايش لرزان و جيغ پريده، موهاي لَخت زرد و سينه
دربزرگ واالمقامم به روس پيشنهاد داد كه هم وزن عروس، نقره جهيزيه پ«صورتي و شنل خز سنجابش سخت بود. 

از  2وزن من شش استون«خورد.  هاي دختر وقت خنديد به آرامي تكان  چانه» رو انتخاب كرد. منميده پس لرد بولتن 
و دختر عموم هنوز يه والداي زيبا بيشتره، ولي اين اولين باري بود كه من بخاطرش خوشحال بودم. من االن بانو بولتنم 

  »ميشه. طفلكي. نوزده سالهست، و به زودي  دوشيزه

اي از  چشيد، يك قاشق از آن، تكه اي از اين را مي كند. گاهي لقمه ها نمي پچ كتلين ديد، لرد دردفورد توجهي به پچ
در آغاز جشن عروسي با  كرد. بولتن كرد ولي غذا حواسش را پرت نمي قرص نان را با انگشتان كوتاه قوي خود پاره مي

هاي لرد والدر نوشيده بود. پيرمرد با دهاني  اش هستند، به سالمتي نوه زاده اشاره به اينكه والدر و والدر در پناه پسر حرام
  را شنيده بود.  هاي ناگفته مكيد چپ نگاهش كرد، كتلين فهميد كه او تهديد كه هوا را مي

                                           

1 Dacey Mormont 

2Stone  من اصفهان«ترين معادل به اين واحد در ايران قديم  كيلو گرم. شايد ذكر اين نكته جالب باشد كه نزديك 6,3پوند يا  14مقياس وزن بريتانيايي برابر با «
  . كيلوگرم وزن داشت 6بود كه حدود 
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 اش با جن را به ياد آورد. تا اينكه سانساي بيچاره و عروسي ن كمتر شاد بوده؟تا به حال جشني از اي كتلين انديشيد،
كرد. شايد نوازندگان در سالن پر  گرما، دود و سر و صدا حالش را بد مي مادر بهش رحم كن. اون روح مهربوني داره.

را از شرابش نوشيد و اجازه داد كه ديگري   نواختند ولي هيچ استعداد خاصي نداشتند. كتلين جرعه تعداد بودند و بلند مي
فردا در همين ساعت راب رهسپار يه چند ساعت ديگه، و اين بدبختي تموم ميشه.  پيشخدمت جامش را دوباره پر كند.

انداز تاحدودي تسكين دهنده  زادگان در موت كيلين. عجيب بود كه اين چشم بار با آهن جنگي ديگر شده بود، اين 
ها شاه ندارن. عالوه بر اون ند خيلي خوب  ش پيروز ميشه. اون همه جنگاشو پيروز شده و آهن زادهاون تو جنگ نمود. مي

بل يكبار ديگر جست و خيز كنان از كنارش گذشت، ولي صداي آهنگ چنان  كوبيدند. جينگل ها مي طبل آموزشش داده.
  هايش را شنيد. بلند بود كه به زحمت صداي زنگوله

هو صداي دندان قروچه دو سگ به ناگاه بلند شد كه بر سر تكه گوشتي به جان يكديگر افتاده باالتر از آن همه هيا
گرفتند، چنانكه غريو شادي برخاست. كسي تنگ آبجويي بر  كردند و گاز مي غلتيدند، پارس مي بودند. در ميان سالن مي

دندان لرد والدر  يژه گذشت. دهان بيرويشان خالي كرد و آنها جدا شدند. يكي از آنها لنگان از جلوي جايگاه و
  اي باز شد. اش ريخت، با قهقه كه سگ خيس موهاي خود را تكاند و تمام آبجو را به روي سه نوه هنگامي

ويند را كند ولي دايروولف راب هيچ جايي ديده  شد كه كتلين باري ديگر آرزوي گري ها باعث مي تماشاي سگ
شنيدم جونور وحشيت عالقه به چشيدن «در سرسرا نداده بود. پيرمرد گفته بود، شد. لرد والدر اجازه حضورش را  نمي

ها و تمومه  . گلوها رو دريده، آره. نميخوام همچين موجودي توي جشن روزلينم و ميون زنا و بچهههگوشت آدما داره، 
  »گناهم باشه. مردم بي

  »ويند هيچ خطري براشون نداره. گريعاليجناب، تا وقتي كه من اونجا هستم «راب اعتراض كرده بود، 

ام كه براي استقبالت فرستاده بودم حمله كرد؟ همه چيزو  تو اونجا جلوي دروازهام بودي، مگه نه؟ وقتي گرگه به نوه«
  .»ههشنيدم، فك نكن نشنيدم، 
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  »هيچ آسيبي نرسيد.«

از دست همين شكلي يكي از زنامو هيچ آسيبي؟ پادشاه ميگه هيچ آسيبي؟ پتاير از روي اسبش افتاد، افتاد. من «
زاده بود، حاال يادم اومد. اون از رو  يا اون فقط يه فاحشه بود؟ آره مادر والدر حروم«شد.  دهانش باز و بسته مي» دادم.

؟ بجاي نوه يه عذرخواهي ديگه ههشكست عاليجناب چيكار ميكردن،  اسبش افتاد و سرش شكست. اگه گردن پتاير مي
، ولي زير سقف من، ههنه، نه، نه. شايد پادشاه باشي، من نميگم كه پادشاه نيستي، پادشاه شمال،  تحويلم ميدادن؟

  »قانون من. اعليحضرت يا گرگتونو داشته باشين يا عروسيتونو. نميتونين دوتا رو با هم داشته باشين.

توانست بگويد كه پسرش عصباني بود، ولي با تمام تواضعي كه ميتوانست در خودش جمع كند تسليم شد. او به  مي
اگه پذيرايي از من با يه خورشت كالغِ پر از كرم لرد والدر رو خوشحال ميكنه، ميخورم و يه كاسه كتلين گفته بود، 

  و اين كار را كرده بود. ديگه هم ميخوام. 

پسرك يك سوم ظرفيت رو.  هاي لرد والدر را زير ميز مست كرده بود، اين بار پتاير آبله كي ديگر از بچهجان گنده ي
يه خرس اونجا بود، «لرد آمبر دهانش را پاك كرد، ايستاد و شروع به آواز خواندن كرد. اون رو داره، چه انتظاري داشته؟ 

چنان بد نبود، هر چند در اثر نوشيدن تا  صدايش آن» 1و!اي و پوشيده از م سراسر سياه و قهوه يه خرس!يه خرس، 

را اجرا » 2هاي بهاري گل«هاي باالي سرشان آهنگ  زن ها و فلوت زنان، طبال حدودي گرفته بود. متأسفانه ويولون
اي شوربا مناسب  ممكن است براي كاسه  بود كه حلزون» خرس و دوشيزه زيبا«كردند كه همان قدر مناسب كلمات  مي

  هايش را پوشاند. بل بيچاره هم بابت آن صداي ناهنجار گوش باشد. حتي جينگل

ها و رفت  روس بولتن كلماتي را بسيار آرام زمزمه كرد و در پي مستراح رفت. در تاالر شلوغ و متراكم غريو مهمان
تر  مرتبه هاي پائين لردها و  دانست كه جشن دومي براي شواليه آمد مستخدمين به طور مداوم جريان داشت. كتلين مي
هايش را به همراه فرزندانشان به آن سوي رودخانه فرستاده  زاده درون قصر ديگر در حال برگزاري بود. لرد والدر حرام

                                           

1 A bear there was, a bear, a BEAR! All black and brown and covered with hair! 

2 Flowers of Spring 
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ها دزدكي به  شك بعضي از مهمان كردند. بي اطالق مي "زاده جشن حرام"خاطر مردان شمالي راب به آن  اين بود، به 
ي انداخته بودند تا بدانند آيا از جشن آنها بهتر است يا نه. حتي بعضي از آنها ممكن بود جرأت ها نگاه زاده جشن حرام

هايي از شراب و آبجو و شراب عسلي تهيه كرده بودند تا سربازان عادي  ها ارابه رفتن به اردوگاه را هم داشته باشند. فري
  هم بتوانند براي ازدواج ريورران و دوقلوها بنوشند.

خواند به  را مي» اي با عسل در موهايش دوشيزه«جاي خالي بولتن نشست. درحالي كه جان گنده آهنگ  راب در
بار مثل بره مهربون شده، و   مادر، تا چند ساعت ديگه اين نمايش مسخره تموم ميشه، والدر سياه براي يه«آرامي گفت، 

  »سر ريمن؟«تلين خم شد، به آن سوي ك» انگار دايي ادمور هم از عروسش خيلي خوشش اومده.

  »بله عاليجناب؟«سر ريمن فري چشم بر هم زد و گفت، 

ميخواستم وقتي ميريم شمال از اوليوار بخوام كه مالزمم باشه، ولي اينجا نميبينمش. توي اون يكي «راب گفت، 
  »جشنه؟

  »فته. مأموريت داشت.اوليوار؟ نه. اوليوار نيس. رفته . . . از دوقلوها ر«سر ريمن سرش را تكان داد، 

دوست «لحن راب حاكي از چيز ديگري بود. وقتي سر ريمن چيز ديگري نگفت، پادشاه دوباره برخاست، » ميفهمم.«
 »داري برقصي مادر؟

بدون شك دختراي لرد والدر «با وجود تپش سرش، رقص آخرين چيزي بود كه نياز داشت. » ممنونم، ولي نه.«
  »ن.خوشحال ميشن كه همراهيت كن

  لبخندش محو شد.» اوه، قطعاً.« 
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را » ران پسر هوس«كردند در حالي كه جان گنده  را اجرا مي» هاي آهني نيزه«در آن هنگام نوازندگان آهنگ 
كتلين به سمت سر ريمن برگشت،  يكي بايد اونا رو با هم آشنا كنه، شايد اينجوري هماهنگيشون بهتر بشه. خواند. مي

  »اس. از عموزادهاتون خوانندهشنيده بودم كه يكي «

  رقصيد بلند كرد. ليوانش را به سمت جايي كه او با رابين فلينت مي» آلساندر. پسر سيموند. آليكس خواهرشه.«

  »امشب آلساندر چيزي برامون اجرا ميكنه؟«

و به آرامي اش را پاك كرد  عرق روي پيشاني» نه، اون اينجا نيست.«سر ريمن زير چشمي نگاهي به او انداخت، 
  كتلين تلو تلو خوردن او تا در را تماشا كرد.» پوزش ميخوام بانوي من. پوزش ميخوام.«برخاست، 

فشرد. جاي ديگري در تاالر، سر مارك پايپر و سر دانول فري بازي نوشيدن  بوسيد و دستش را مي ادمور روزلين را مي
اي از  هاي جوان با سه خنجر براي دسته ، يكي از فريدادند، لوتار لنگ چيز جالبي به سر هوستين گفت انجام مي

مكيد.  بل بر روي زمين نشسته بود و شراب را از روي انگشتانش مي كرد، و جينگل دختران خندان تردستي مي
هاي صورتي گوشت گوسفند آبدار پر شده بود آوردند، اشتهاآورترين   اي رنگ كه با تكه هاي بزرگ نقره خدمتكاران سيني

  رقصيد. ي كه آنها در طول آن غروب ديده بودند. و راب به همراه ديسي مورمونت ميغذاي

كرد بسيار زيبا بود؛ بلند و باريك، با لبخندي  كه بجاي زره، لباسي به تن مي بزرگترين دختر بانو ميگ هنگامي
ل ميدان تمرين تواناست كه او در ميدان رقص هم مث بخشيد. ديدن اين اش شادابي مي خجالتي كه به صورت كشيده

دلپذير بود. كتلين كنجكاو بود بداند كه آيا بانو ميگ تاكنون به نك رسيده است. او بقيه دخترانش را با خود برده بود، 
اون استعداد ند براي القا كردن  ولي ديسي تصميم گرفته بود به عنوان يكي از همرزمان راب در كنارش باقي بماند.

مگه راب نگفته بود كه اوليوار حتي بعد از ازدواجش اوليوار فري هم خودش را وقف پسرش كرده بود.  وفاداري رو داره.
   با جين ميخواسته همراهش باقي بمونه؟
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خاليش را به هم كوبيد. صدايي  لرد گذرگاه در حالي كه ميان دو برج چوبيِ بلوط سياهش نشسته بود كف دستان خال
ويژه به سختي آن را شنيدند، ولي سر آنيس و سر هوستين او را   كه حتي افراد در جايگاهكه ايجاد كرد چنان ضعيف بود 
هايشان به روي ميز كردند. لوتار لنگ به آنها پيوست و سپس مارك پايپر، سر دانْوِل و  ديدند و شروع به كوبيدن ليوان

نجام حتي انبوه نوازندگان داخل تاالر هم كوبيدند. سرا ها بروي ميز مي سر ريموند. طولي نكشيد كه نيمي از مهمان
  ها بدنبال هم ساكت شدند. ها و آرشه ها، ني متوجه شدند. طبل

ها بسته شد، و لرد ادمور  ها دعاهاشون رو خوندن، بعضي عهد اعليحضرت، سپتون«لرد والدر خطاب به راب گفت، 
، و ازدواج به ههشمشير به غالف نياز داره، عزيز دل منو با شنل ماهي پوشوند، ولي اونا هنوز زنو شوهر نشدن. 

  »همبستري. عاليجناب چي دستور ميدن؟ وقتش شده اونا رو بخوابونيم؟

به سوي تخت! به «زدند،  هايشان كرده و فرياد مي هاي والدر فري شروع به كوبيدن ليوان اي از پسران و نوه عده
بود. كتلين كنجكاو بود بداند كه اين چشم انداز از دست  روزلين رنگش پريده» پيش به سوي تخت با اونا!سوي تخت! 

آمد كه با  هاي زياد به نظر نمي دادن بكارت بود كه دختر را ترسانده يا خود همبستري. با وجود داشتن برادران و خواهر
كسل بخاطر رسوم غريبه باشد ولي قضيه وقتي خود فرد بايد خوابانده بشود متفاوت بود. در شب عروسي كتلين، جوري 

گفت  عجله در لخت كردن او لباس عروسيش را پاره كرده بود و دسموند گرل مست به خاطر هر لطيفه زشتي كه مي
هايش  كرد تا بتواند بعدي را بگويد. وقتي لرد داستين او را لخت ديده بود به ند گفته بود كه فقط پستان عذر خواهي مي

او به همراه ند به جنوب راند و مرد بيچاره. در گرفته نشده بود. كتلين انديشيد، كافي است تا آرزو كند كه هرگز از شير ما
كرد كه چه تعداد از مرداني كه امشب اينجا هستند پيش از پايان سال خواهند مرد.  هيچوقت برنگشت. كتلين تصور 

  ميترسم، خيلياشون.

  »ه، پس بذاريد بخوابونيمشون.لرد والدر اگه فكر ميكنين كه وقتش رسيد«راب دستش را بلند كرد، 

هايشان را برداشتند  ها و ويولون ها، شيپور غريو تأييد همراه با اعالم نظرش بلند شد. در سالن باال نوازندگان دوباره ني
بل ورجه ورجه ميكرد و  كردند. جينگل» كند، پادشاه تاجش را هايش را مي ملكه صندل«و شروع به نواختن آهنگ 
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آال دارن،  شنيدم مرداي تالي بجاي آلت الي پاهاشون ماهي قزل«رد. آليكس فري جسورانه فرياد زد، ك تاجش صدا مي
شنيدم كه زناي فري بجاي «كه سر مارك پايپر جوابش را اينگونه داد، » برا اينكه راستش كنيم بايد كرم داشته باشيم؟

» و مسدوده.  برا موجودات كوچيكي مثه تو بستهآره، ولي هر دوشون «و آليكس فري گفت، » يه دروازه دو تا دارن!
انفجار خنده بلند شد تا اينكه پاترك ماليستر به روي ميزي باال رفت تا به سالمتي ماهي يك چشم ادمور بنوشد. او 

درآن هنگام » نه، شرط ميبندم اون يه كپوره.«والداي چاق از كنار كتلين فرياد زد، » يه نيزه شكوهمنده!«اعالم كرد، 
  بلند شد.» بخوابونيمشون! بخوابونيمشون!«دوباره فرياد همگاني، 

ها جلودار بودند. مردان و پسران روزلين را احاطه  ترين ها به جايگاه ويژه هجوم آوردند و مثل هميشه مست مهمان
ند كردند و شروع كرده و به هوا بلندش كردند و در همان حال دختران و مادران در داخل سالن ادمور را بروي پاهايش بل

زد، اما صداي موسيقي به حدي بلند  هاي ركيكي را بر سرشان فرياد مي خنديد و شوخي به كشيدن لباسش كردند. او مي
او در حالي كه » اين عروس كوچولو رو بدين به من.«شنيد. با اين حال صداي جان گنده را شنيد،  بود كه كتلين نمي

به اين موجود كوچولو نگاه كنين! اصالً گوشت به «ي يك شانه انداخت نعره كشيد، جمعيت را هل ميداد و روزلين را رو
  »تنش نيست!

ها را جواب دهند و يا وانمود كنند كه  كردند كه شوخي ها تالش مي كتلين براي دخترك متأسف بود. بيشتر عروس
ترسيد او را  فته بود كه گويي ميگنده را محكم گر برند، ولي روزلين از وحشت خشكش زده بود و چنان جان لذت مي

گريه هم ميكنه. اميدوارم كشد و متوجه شد،  هاي عروس را مي بياندازد. كتلين ديد كه سر مارك پايپر يكي از كفش
حاال ملكه «شد؛  موسيقي هرزه همچنان سرخوشانه از باالي سرشان پخش ميادمور با اين بچه بيچاره مهربون باشه. 

 »آورد، و پادشاه پيراهنش را. اش را در مي تنه نيم

كرد. آخرين چيزي  دانست كه بايد به جمعيت زنان حول برادرش ملحق شود، ولي او فقط خوشي آنها را خراب مي مي
بخشيد. لخت شدن و  كه درآن هنگام حسش را داشت انجام كارهاي زشت بود. شك نداشت ادمور غيبتش را مي

  تر از يك خواهر تند و اندوهگين بود. انگيز و خندان بسيار لذت بخش هاي شهوت اي از فري خواباندن توسط عده
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شدند، كتلين راب را ديد كه او  اي از لباس در پشتشان از سالن بيرون برده مي طور كه مرد و دوشيزه با دنباله همان
خوابوندن روزلين بايد  اون براهم نرفته بود. والدر فري به حدي زودرنج بود كه در اين هم توهيني به دخترش ببيند. 

او عصبي بود تا ديگراني كه باقي مانده بودند ميرفت، ولي جايگاه من اين اجازه رو ميده كه همچين چيزي بهش بگم؟ 
كه مرِت فري براي خودش ليوان  رو و سر والن فري سرشان روي ميز بود و خوابيده بودند. هنگامي را ديد. پتاير آبله

هايي از ظرف افرادي بود كه تاالر را ترك كرده  بل حيران و مشغول دزديدن لقمه نگلريخت، جي ديگري شراب مي
توانست  اي حمله كرده بود. و البته لرد والدر به قدري ضعيف بود كه نمي بودند. سر وندل مندرلي با ولع به ران بره

حضرت  پرسيد كه چرا اعلي تقريباً شنيد كه پيرمرد مي بهرحال توقع داره كه راب بره.صندليش را بدون كمك ترك كند. 
  كوبيدند. كوبيدند و مي كوبيدند و مي كوبيدند، مي ها دوباره مي خواهد دخترش را لخت ببيند. طبل نمي

رسيد تنها زني باشد كه به جز كتلين در تاالر باقي مانده است، از پشت به ادوين فري  ديسي مورمونت كه به نظر مي
شد، دستش را به آرامي لمس كرد و چيزي در گوشش گفت. ادوين با خشونتي ناشايست خود را از دست او رها  نزديك

ديسي رنگش پريد و برگشت. كتلين به آرامي بلند » نه، من فعالً قصد رقصيدن ندارم.«كرد و با صداي بسيار بلند گفت، 
كرد، اكنون گريبانگير ترديد شده بود.  ط احساس خستگي مياي قبل فق قلبش كه تا لحظهاونجا چه اتفاقي افتاد؟ شد. 

اي از چوب ميديدي، تبديل شدي به يه  توي توده 1چيزي نبود، داشتي يه گرامكينتالش كرد تا به خودش بگويد، 
داده بود. حتي سر وندل  اش چيزي از نگرانيش را نشان  ولي حتماً چهره پيرزن نادون كه ترس و غصه مريضش كرده.

  »اتفاقي افتاده؟«درلي متوجه شد و با ران بره در دستانش پرسيد، من

كتلين به او جواب نداد. درعوض به دنبال ادوين فري رفت. نوازندگان داخل سالن در نهايت پادشاه و ملكه را به 
ردند. كسي اي درنگ، شروع به نواختن آهنگي كامالً متفاوت ك و بدون حتي لحظه  2لباس روز تولدشان رسانده بودند

                                           

1Grumkinموجودات افسانه اي كه تخصص آنها ساخت طلسم و لوازم جادويي مي باشد  
 لختشون كرده بودند، يعني به آخر آهنگ رسيده بودند 2
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آن را شناخت. ادوين شتابان به سمت در » 1هاي كستامير رين«خواند ولي كتلين به محض شنيدن آهنگ  شعر را نمي
  رفت. كتلين تحت تأثير آهنگ سريعتر حركت كرد. شش قدم سريع و او را گرفت. مي

  لرد مغرور گفت، و تو كه هستي،                                              

And who are you, the proud lord said, 

 كه من بايد اين چنين بلند باال كنم تعظيم؟                                          

that I must bow so low? 

هاي آهني را زير آستر ابريشمي لمس كرد، سرما تمام وجودش را  دست ادوين را كشيد تا او را بچرخاند و وقتي حلقه
  فت.فرا گر

اوليوار، پِروين و آلساندر، همشون غائبن. روزلين هم كتلين چنان محكم به او سيلي زد كه لبش را شكافت. انديشيد، 
  گريه ميكرد...

ها چنان بود كه  كرد و طنين آن از ديوار ادوين فري او را به كناري هل داد. موسيقي همه صداهاي ديگر را محو مي
راب نگاهي خشمگين به ادوين انداخت و جلو رفت تا راهش را سد كند . . . ناگهان نواختند.  ها مي گويي خود سنگ

اش نشست و به يكباره سكندري خورد. در آن هنگام اگر فريادي زد، صدايش  تيري چهار پر از پهلو درست زير شانه
د ديد. افتادنش را به چشم ديد. ها بلعيده شد. كتلين تير دومي كه پاي راب را سوراخ كر ها و شيپورها و ويولون توسط ني

در سالن بااليي نيمي از نوازندگان بجاي طبل و عود، كمان در دست داشتند. به سوي پسرش دويد، تا اينكه چيزي 
ديد كه » راب!«قسمت كوچكي از پشتش را سوراخ كرد و كف سنگي سخت براي سيلي زدن به او باال آمد. جيغ كشيد، 

كه ميز را به روي پادشاهش پرت كرد تيرهاي كمان يكي   اش برگرداند. زماني ز روي سه پايهكوچولو آمبر ميزي را ا جان
ها محاصره شده بود، خنجرهايشان باال  پس از ديگري با صداي تپ در چوب فرو رفتند. رابين فلينت توسط فري

                                           

1The Rains of Castamere 
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سختي بروي پاهايش ايستاد.  اش را در دست داشت، به كه ران بره آمد. سر وندل مندرلي درحالي رفت و فرود مي مي
هاي ميز را شكست و  تيري از دهان بازش وارد شد و از پشت گردنش بيرون زد. سر وندل به سمت جلو سقوط كرد، پايه

  ها و شراب را به هوا فرستاد و كف تاالر پخش كرد. ها، چغندر ها، شلغم ها، سيني ها، طبق ها، پارچ ليوان

اي به صورت سر ريموند فري كوبيد.  جان كوچولو با پاي گوسفند ضربهش برسم. من بايد بهسوخت.  پشت كتلين مي
 ولي تا به سمت كمربند شمشيرش دست برد تيرِ كماني او را به زانو در آورد.

  چه با رداي طاليي، چه با رداي سرخ،                                            

In a coat of gold or a coat of red, 

  دارد.  يك شير باز هم پنجه                                                  

a lion still has claws 

ها در حالي كه با سر  وود بدست سر هوستين فري از پاي در آمد. زردپي پاي يكي از وانس ديد كه لوكاس بلك
 هاريس هاي درگير بود به وسيله والدر سياه بريده شد.

  هاي من بلند و تيزند، سرورم، و پنجه                                            

And mine are long and sharp, my lord, 

 هاي شما به بلندي و تيزيِ پنجه                                              

as long and sharp as yours  
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و نيم دوجين ديگر مورد اصابت تير قرار گرفتند. سر بِنْفري جوان دست ديسي مورمونت را  2، اوون نوري1دونل لوك
شراب را قاپيد و با تمام توان به صورت او كوبيد و به  3محكم گرفته بود، ولي كتلين ديد كه او با دست ديگرش قرابه

پا پوشيده در فوالد، به سالن هجوم آورد. يك سمت در دويد. قبل از آنكه برسد در به سرعت باز شد. سر ريمن فري سرا
  هاي سنگين مسلح بودند. دوجين فريِ مسلح پشت سر او جلوي در را گرفتند. آنها به تبرزين

اش را خفه كردند. سر ريمن تيغه  ها و صداي برخورد فوالد، ضجه ها، طبل ولي شيپور» رحم كنين!«كتلين فرياد زد، 
دار، شمشير به  هاي چرمي كرك پوش با شنل مونت جاي داد. در اين زمان مرداني زرهتبرش را داخل شكم ديسي مور

اي آنها را ناجي قلمداد كرد، تا اينكه يكي از  كتلين براي لحظهها!  شماليدست از درهاي ديگر به داخل سرازير بودند. 
  انند شمعي در طوفان خاموش شد.آنها سرِ جان كوچولو را با دو ضربه قدرتمند تبرش از بدن جدا ساخت. اميد م

  نگريست. اش نشسته بود و حريصانه مي در ميان آن قتل عام، لرد گذرگاه بر روي تخت چوب بلوط حكاكي شده

اش سرنگون كرده  پايه تر خنجري روي زمين بود. شايد زماني كه جان كوچولو ميز را از روي سه چند فوتي آنطرف
ردي در حال مرگ افتاده بود. كتلين به سمتش خزيد. پاهايش همچون سرب شده بود آنجا ليز خورده بود و يا از دست م

بل زير ميزي مخفي شده بود و به چاقو  جينگلمن والدر فري رو ميكشم.  داد. به خودش گفت، و دهانش مزه خون مي
ميكشم، حداقل اين كار رو  پيرمرد رو كه كتلين تيغه را قاپيد فقط از ترس خودش را عقب كشيد. تر بود و هنگامي نزديك

  ميتونم بكنم.

در آن هنگام ميزي كه جان كوچولو به روي راب انداخته بود تكان خورد و پسرش به زحمت به روي زانو نشست. 
اش. لرد والدر دستش را بلند كرد و موسيقي بجز يك  تيري در پهلويش داشت، دومي در پايش و سومي در ميان سينه

كتلين صداي چكاچاك نبردي در دور دست و صداي زوزه وحشيانه گرگي را در نزديكي صداي يك طبل قطع شد. 

                                           

1Donnel Locke  
2Owen Norrey  

  شيشه شراب3
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، پادشاه شمال بلند شدن. عاليجناب انگار هه«لرد والدر با خنده رو به راب گفت،  ويند. گريشنيد. بسيار دير به ياد آورد،  
  .»ههد و اون همه چيز رو درست ميكنه، خواهم كر عذرخواهيما چند تا از افرادتونو كشتيم. اوه، ولي من ازتون يه 

لرد «بل چنگ انداخت و او را از مخفيگاهش بيرون كشيد. فرياد زد،  كتلين به مشتي از موهايِ بلند خاكستريِ جينگل

، دارم ميگم بسه. تو خيانتو با خيانت بسه«. كتلين گفت، بوم دوم بومكوبيد،  طبل آرام و پرطنين مي» لرد والدر!والدر! 

بل فشار داد، خاطرات اتاق برن، با حس فوالد بر روي گلوي  وقتي خنجر را بر گلوي جينگل» ب دادي، تمومش كن.جوا
، اون پسرمه. اولين و خواهش ميكنم«. گفت، بوم دوم بوم دوم بوم دومخودش، به يادش آمد. صداي طبل ادامه داشت، 

ا اين كار رو فراموش ميكنيم... تمام كارايي كه اينجا كردين آخرين پسرم. بذارين بِره. بزارين بره و قسم ميخورم كه م
  »رو فراموش ميكنيم. به خدايان جديد و قديم قسم ميخورم، ما... ما هيچ انتقامي نميگيريم...

فقط يه احمق چنين مزخرفاتي رو باور ميكنه. بانوي من، شما منو احمق «اعتمادي او را نظاره كرد،  لرد والدر با بي
  »ين؟فرض كرد

  »من شما رو پدر فرض كردم. منو گروگان بگيرين، اگه ادمور رو هم نكشتين اونم نگه دارين، ولي بذارين راب بره.«

  »مادر، نه...«صداي راب نجوايي ضعيف بود. » نه.«

 . خودتو نجات بده... بخاطر من نه، بخاطرخواهش ميكنمآره. بلند شو راب. خواهش ميكنم بلند شو و برو بيرون، «
  »جين.

  »ويند... مادر، گري«راب لبه ميز را گرفت و به زحمت ايستاد و گفت، » جين؟«

  .»از اينجا برو بيرونبرو پيشش. همين حاال. راب، «

  »و چرا بايد اجازه بدم اين كار رو بكنه؟«لرد والدر بادي به دماغش انداخت، 
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صدا به او انداخت. بوي بدي به  بل فشرد. كندذهن نگاهي حاكي از التماسي بي تر بر گلوي جينگل تيغه را عميق
. سر ريمن و بوم دوم بوم دوم بوم دوموقفه طبل به آن توجهي نكرد،  مشامش هجوم برد، اما بيشتر از كوبش كُند و بي

توانستند هر كاري كه آرزويش را داشتن با او بكنند؛ او  داد. مي ميچرخيدند، ولي كتلين اهميتي ن والدر سياه به دورش مي
را به زندان بياندازند، تجاوز كنند و يا بكشند، اهميتي نداشت. او به اندازه كافي زندگي كرده و ند در انتظارش بود. براي 

ن يه استارك، جون پسرت رو با راب به شرافتم به عنوان يه تالي، به شرافتم به عنوا«راب نگران بود. به لردوالدر گفت، 
  بل را به صدا انداخته بود. لرزيدند كه كاله جينگل دستانش با چنان شدتي مي» مبادله ميكنم. پسر در برابر پسر.

هاي پيرمرد باز و بسته شدند. چاقو كه با عرق ليز شده بود در دست  . لببوم دوم بوم دوم بوم دومنواخت،  مي طبل
  »اس . . . و هيچوقت به درد خاصي نخورده. . ولي اون نوهههپسر در برابر پسر، « او تكرار كرد، لرزيد.  كتلين مي

جيمي لنيستر مراتب «هاي خون به سمت راب با سرعت رفت.  رنگ با لكه مردي با زره تيره و شنل صورتي كم
  شمشير را در قلب پسرش فرو برد و پيچاند.» احترامش رو رسوند...

را به شدت كشيد و گلويش را تا رسيدن  ايگانكسته بود، ولي كتلين مال خود را حفظ كرد. موي راب عهدش را ش
كردند، جينگ،  صدا مي ايگانهاي كوچك  تيغه به استخوان بريد. خون گرم بر روي انگشتانش جاري شد. زنگوله

  .بوم دوم بومكوبيد،  جينگ، جينگ و طبل مي

درنده  1سوزاندند. ده زاغ شدند، مثل سركه مي هايش سرازير مي ها كه از گونه كسرانجام كسي چاقو را از او گرفت. اش
كردند و شيارهاي عميقي قرمز از  از گوشت را پاره مي  هايي خراشيدند و باريكه هاي تيزشان مي صورتش را با چنگال

  توانست مزه خون را از روي لبش بچشد. گذاشتند. مي خوني بر جاي مي

هاي عزيزمون. ريكان، برن، آريا، سانسا، راب... راب... خواهش  هامون ند، همه بچه د داره. بچهخيلي درانديشيد، 
هاي سفيد و قرمز بر صورتش جاري  اشك ميكنم ند، خواهش ميكنم كاري كن تموم شه. درد كشيدن رو تموم كن...

                                           

1 Raven غراب  
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را بلند كرد و به قطرات خوني  كه ند عاشقش بود. كتلين استارك دستانش بودند تا صورتش پاره پاره شد، صورتي
هاي كُند قرمز در امتداد  رفت. كرم هاي لباسش پايين مي ها و زير آستين اش بر روي مچ نگريست كه از انگشتان كشيده

س،  ديوونه«اش انداخت تا اينكه جيغي كشيد. كسي گفت،  به خندهغلغلك ميده.  خزيدند. هايش مي دستانش و زير لباس
بل  و دستي پسِ سرش را گرفت، همان كاري كه او با جينگل» خالصش كنيد.«ديگري گفت، » ده.عقلشو از دست دا

سپس فوالد بر گلويش بود، با نيشي نه، نكنين، موهامو كوتاه نكنين، ند عاشق موهامه. كرده بود، و كتلين انديشيد، 
  سرخ و سرد.
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     52فصل 

  آريا
  مترجم: ريگار

 ، لرد بيليش، نريمان Ali.Aويرايش و تنظيم: 

    

چادر جشن را ديگر پشت سر گذاشته بودند. گل خيس و علفزار آشفته را لگد مال كردند، از روشنايي بيرون آمده و به 
هاي متحرك روي ديوارها را  توانست مشعل از دور نمايان شد. آريا مي  خانه درون تاريكي بازگشتند. برج باالي دروازه

هاي  اي مات داشت. مشعل زد. نور بر زره و كالهخودهاي خيس جلوه مي رقصيد و سوسو هايشان در باد مي ببيند، شعله
ساحل غربي تا كردند، ستوني از آنها از  كرد حركت مي سياهي كه دوقلوها را به هم وصل مي  بيشتري روي پل سنگي

  شرقي به اهتزاز در آمده بود.
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اي كه آريا نگاه  كرد. همان لحظه فرمانده گفته بود بسته است، ولي اشتباه مي» قلعه بسته نيست.«آريا ناگهان گفت، 
ترسيد  كرده پايين آمده بود. مي ي خندقِ طغيان كرد دروازه آهني باال كشيده شد، و پل متحرك هم از پيش روي دهانه

اي لبش را جويد، براي لبخند زدن بيش از حد  نگهبانان لرد فري از دادن اجازه ورود به آنها امتناع كنند. لحظه كه
  دلواپس بود.

سمت   تازي چنان ناگهاني افسار را كشيد كه آريا نزديك بود از ارابه بيافتاد. صداي ناسزاي تازي را همانطور كه چرخ
ارابه به آرامي كج شد. كليگين بر سرش فرياد .» جهنم هفتلعنت به «م كرد شنيد، چپشان شروع به فرو رفتن در گل نر

. همانطور كه سيريو به او آموخته بود، به نرمي بر بزند كناررا  او تا ديكوب آريا شانه به دستش كف با و.» پايينبرو «زد، 
تازي هم به پايين » چرا اينكارو كردي؟«كشيد، باره با صورتي پر از گل به باال جهيد. جيغ  زمين فرود آمد، و به يك

  پريده بود. نيمكت جلوي ارابه را كَند تا كمربند شمشير را كه زير آن پنهان كرده بود بردارد.

هايي را شنيد كه همچون رودي از فوالد و آتش از دروازه قلعه بيرون  تنها آن موقع بود كه آريا صداي سوار 
ان و  هاي جنگيشان از روي پل متحرك تقريباً زير آواي طبل نوازيِ قلعه گم بود. مرد سبآمدند، صداي مهيب عبور ا مي

كرد. سايرين تبر داشتند، تبرهايي دسته بلند با  ها زره پوالدين به تن داشتند و از هر ده نفر يكي مشعل حمل مي مركب
  هاي سنگينِ استخوان شكن و زره خردكن.  سرهاي تيز و تيغ

دنِ گرگي را از دوردست شنيد. آن صدا در مقايسه با سر و صداي اردوگاه، موسيقي و غرش آرام و صداي زوزه كشي
شنيد. صدا  هايش نبود كه آن را  طغيان كرده، چندان بلند نبود؛ با اين وجود آريا آن را شنيد. اما شايد گوش  شوم رودخانه

  و نااميدي. هر لحظه سواران بيشتري در حال بيرون چاقويي تيز از جنس خشم  افكند،  همچون چاقو بر وجودش لرزه
ها و تبرها.  ها، مالزمين و سربازان مزدور، مشعل آمدن از قلعه بودند، ستوني به عرض چهار نفر كه پاياني نداشت، شواليه

  آمد. از پشت سرشان هم سر و صدا مي

قط دو تا را ديد. چادر مياني سقوط كرده وقتي آريا به اطراف نگريست، جايي كه سه چادر بزرگ جشن وجود داشت ف
ها از چادر سقوط كرده به باال زبانه كشيدند، و  ديد نداشت. سپس شعله بود. براي يك لحظه دركي از چيزي كه مي
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اي تير آتشين با  افتاد. دسته  روي مردان زيرش فرو ي روغني سنگين  اكنون دو چادر ديگر در حال سقوط بودند، پارچه
توانست تا  را در نورديد. دومين چادر آتش گرفت، و پس از آن سومي. فريادها چنان بلند شد كه او ميسرعت هوا 

هايشان از دور به رنگ  كردند و فوالد زره ها حركت مي كلمات را از ميان موسيقي بشنود. اشكالي تيره در مقابل شعله
  درخشيد.  نارنجي مي

  ا...جنگه. اين يه جنگه. و سوارهآريا فهميد، 

هاي  زده بود و آب  هايش بيرون از كناره  ديگر براي تماشاي چادرها وقت بيشتري نداشت. با وجود آنكه رودخانه
كنان از آن  چرخان در انتهاي پل متحرك تا شكم اسب باال آمده بود، سوارها كه با موسيقي تهيج شده بودند، شلپ شلپ

رشته در  تامِ هفت اين آهنگ رو ميشناسم. آمد. ناگهان فهميد، و قلعه ميبار آهنگي يكسان از هر د گذشتند. براي اولين 
  ها پناه گرفته بودند، اين آهنگ را برايشان خوانده بود. ها در آبجوسازي همراه با خادم آن شب باراني كه ياغي

  لرد مغرور گفت، و تو كه هستي،                                        

                                And who are you, the proud lord said, 

 كه من بايد اين چنين بلند باال كنم تعظيم؟                                   

that I must bow so low? 

بودند. آريا ديد كه سه سوار  ها مشغول مبارزه بودند، اما تعدادي از آنها ارابه را ديده ها و ني سواران فري در ميان گل
  زدند.  عمق كم يهاآب ستون اصلي را ترك كردند و به

 اي در ردايي ديگر، فقط گربه

Only a cat of a different coat, 

  دانم اين تمام حقيقتيست كه مي
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                                         that’s all the truth I know 

دانست از او چه چيزي  شيرش غريبه را از گاري آزاد كرد و به پشتش پريد. اسب تندرو ميي شم كليگين با يك ضربه
  هاي جنگيِ در حال يورش چرخيد. هايش را تيز كرد و به طرف اسب خواسته شده است. گوش

  چه با رداي طاليي، چه با رداي سرخ،                                       

                                In a coat of gold or a coat of red, 

  دارد.  يك شير باز هم پنجه                                             

                                           a lion still has claws 

  هاي من بلند و تيزند، سرورم، و پنجه                                         

                             And mine are long and sharp, my lord, 

 هاي شما به بلندي و تيزيِ پنجه                                          

                                        as long and sharp as yours  

اكنون... سنگي در دستش بود، ليز از گل، و حتي برداشتن آن را به آريا هزاران بار براي مردن تازي دعا كرده بود، اما 
  اينو به كي پرت كنم؟آورد.  خاطر نمي

كه تازي با مرد اول درگير شده بود، دومي به  كليگين اولين تبر را كنار زد و با چكاچاك فلز، آريا از جا پريد. هنگامي
به درستي   خاطر ضربه اين  غريبه در حال چرخيدن بود، به . گرفت نشانهبراي ضربه  را كمرش يگود وپشتش رفت و 

اون يك . سازد انينما را رشيز زره و آورد ديپد شدهاتي گشاد لباس در يبزرگ يدگيبركه  اصابت نكرد، تنها آن اندازه
پسر قصابي كه مدتي آريا به ياد ميكا افتاد، اونا حتماً ميكشنش. . آريا هنوز سنگش را محكم گرفته بود. تاس در برابر سه

  بسيار كوتاه دوستش بود.
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توانست  . ميبره تر از شمشير مي ترس عميقآيد. آريا به پشت گاري رفت.  سپس سوار سوم را ديد كه به سمت او مي
ها و جيغِ دلخراش فلز بروي فلز را بشنود، اما تمامي  ها، شيهه كشيدن نريان ها، شيپورهاي جنگ و ني صداي طبل
آمدند. تنها سوار در حال نزديك شدن و تبر بلند در دستش وجود داشت. شنلي بروي  دور به نظر مي صداها بسيار

شد. داييش درحال  داد يك فري است، ديد. آريا متوجه نمي اش به تن داشت و آريا عالمت دو برج را كه نشان مي زره
» نكن!« كه سوار دور گاري چرخ زد فرياد كشيد،   ها دوستانِ برادرش بودند. هنگامي ازدواج با دختر لرد فري بود، فري

  اما مرد اهميتي نداد. 

پرتاب  جندريطوري كه يك دفعه سيب خرابي را به سوي   وقتي سوار يورش برد آريا سنگ را پرتاب كرد، همان
 و ديسائسوار   قهيشق كنار بهگيريش اشتباه بود و سنگ  زده بود، اما اين بار هدف جندريكرده بود. درست بين چشمان 

. آريا عقب كشيد، به سرعت روي پنجه پاها زمين را متوقف كند. اين حركت فقط در حدي بود كه يورش مهاجم شد رد
كرد، پشت نقاب  زنان تعقيبش مي بار ديگر گاري را مابين خودشان قرار داد. شواليه يورتمه آلود را طي كرد و  گل

بار دور   يك فرورفتگي در كالهخودش ايجاد نكرده بود. آنها يك بار، دو بار، سههايش، تنها تاريكي بود. آريا حتي  چشم
  ...»نميتوني واسه هميشه فرار«زدند. شواليه نفرينش كرد، 

اش را پرواز   شكست و چهره سر تبر يك راست به پشت سرش اصابت كرد، كالهخود و جمجمه زيرش را در هم 
خواست بپرسد،  ش تازي بود، هنوز سوار بر غريبه. آريا قبل از ديدن صحنه، ميكنان جلوتر از زين فرستاد. در پشت سر

شد.  ها زير اسب محتضرش گير افتاده بود و در يك فوت آب غرق مي يكي ديگر از فري تبر چطوري گير آوردي؟
اش  ه از زير چانهخورد. زره گلو نپوشيده بود، و يك فوت از شمشيري شكست سومين مرد به پشت ولو شده بود، تكان نمي

  بيرون زده بود. 

  »كالهخودم رو وردار.«تازي غريد، 
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كالهخود، در عقب گاري پشت ترشي پاي خوك، ته يك كيسه سيب خشك چپانده شده بود. آريا كيسه را برگرداند 
نشسته بود و كالهخود را به طرفش انداخت. تازي آن را يك دستي در هوا قاپيد، روي سرش گذاشت، و جايي كه مرد 

  كرد. تنها يك سگ فوالدي باقي ماند كه به آتش دندان قروچه مي

  »برادرم...«

تازي سرش را به » عام ميكنن و خودشو زنده ميزارن؟ مرده، فكر ميكني مرداش رو قتل«تازي با فرياد جوابش را داد، 
  »، لعنتي.ببينببين، «طرف اردوگاه برگرداند. 

كشيدند.  ي آسمان زبانه مي ها از چادرهاي جشن تا نيمه . شعلهخانه نه، سالخبود. اردوگاه به كارزاري مبدل شده 
سرايي  جا شمشيرها نغمه سوختند. در همه و پنجاه خيمه بزرگ ابريشمي هم در آتش مي  تعدادي چادر سربازخانه

  كردند.  مي

  ريد،گ اكنون باران بر سر تاالرش مي  و                                      

                             And now the rains weep o’er his hall, 

  و يك تن هم براي شنيدن نيست.                                          

                                          and not a soul to hear.  

هاي آتش گرفته فرود آمد  اي چوبي روي يكي از خيمه ختند. بشكهتا مي  آريا دو شواليه را ديد كه در پي مردي فراري
  كرد. . قلعه روغن يا قير يا چيزي ديگر پرتاب ميمنجنيق ها دو برابر قبل زبانه كشيدند. او دانست، و متالشي شد و شعله

ري سرش را تكان داد، قرا غريبه با بي» با من بيا، بايد همين االن از اينجا دور بشيم.«كليگين دستش را دراز كرد، 
شد. موسيقي تمام شده بود. تنها صداي يك طبل باقي مانده بود، ضربات  اش از بوي خون باز و بسته مي سوراخِ بيني

فام گريست، رودخانه شكوه كرد،  پيچيد. آسمانِ سياه آسا در سراسر رودخانه مي آرام يكنواختش مانند تپش قلبي غول
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فرياد زد،  بارون. اين فقط بارونه. فقط همين.هايش گلي و صورتش خيس بود.  آريا دندان مردان نفرين كردند و مردند.
ست، مادرمم همين طور. حتي  راب توي قلعه«اي كوچك.  صدايش نازك و ترسان بود، صداي دختربچه.» اينجائيمما «

  »رو نجات بديم. مادرمريم بايد ب«من تا اينجا اومدم.  آمد.  فريِ بيشتري بيرون نمي» ها هم بازن. دروازه

هاي پوالدين بدرخشند.  شد دندان تابيد و موجب مي ي كالهخودش مي آتش روي پوزه» كوچولوي احمق.  هرزه«
  »ها بزارن جسد مادرت رو ببوسي. اگه بري داخل، ديگه نميتوني بياي بيرون. شايد فري«

  »بديم... نجاتششايد بتونيم «

بمون يا برو، «تازي به سمتش تاخت، او را عقب به سمت گاري راند. » سير نشدم.  جونمشايد تو بتوني. من هنوز از «
  »بمون يا بمير. خودت...  ماده گرگ. زنده

تر  بايد تندآريا به او پشت كرد و با سرعت به طرف ورودي قلعه دويد. دروازه در حال پايين آمدن بود، اما آهسته. 
. پل متحرك شروع به باال رفتن كرده بود، آب سريع بدو، مثه يه گرگم كرد. ولي گل و سپس آب سرعتش را ك بدوم.

صداي شلپ شلپ بلندي را شنيد، به عقب  تندتر.ريخت.  هايي سنگين فرو مي در توده  ورقه ورقه از آن سرازير بود و گل
فرستاد. آريا تبر دسته بلند  را به هوا مياي از آب  تازد و با برداشتن هر گام توده نگاه كرد و غريبه را ديد كه در پيِ او مي

را هم ديد كه هنوز از خون و مغز خيس بود. و آريا دويد. اكنون نه براي برادرش، نه حتي براي مادرش، بلكه براي 
زد، آريا همانطور كه  هم مي تر از هر چه قبالً دويده بود دويد، سرش پايين بود و پاهايش رودخانه را به  خودش. سريع

  ا بايد از دستش فرار كرده باشد، فرار كرد.ميك

  اش گرفت. تبر تازي او را از پس كله
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     53فصل 

  تيريون
  مترجم: فرامرز

 ، لرد مندرلي، نريمان Ali.Aويرايش و تنظيم: 

 

 مثل بيشتر اوقات شام را تنها خوردند.  

 »ن. نخودها زيادي پخته شد«همسرش جسارت به خرج داد و گفت، 

  »گوشتشَم همينطوره.«و ادامه داد، » مهم نيست.«تيريون گفت، 

  »متأسفم سرورم.«اين حرف شوخي بود ولي سانسا آن را يك انتقاد پنداشت و گفت، 

  »چرا؟ آشپزه كه بايد متأسف باشه نه تو. نخودها كه تحت امرت نيستن سانسا.«او گفت، 
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  ». . من متأسفم كه همسر واالمقامم رنجيده خاطر شده. . من«سانسا گفت، 

هيچ كدوم از رنجشهايي كه حس ميكنم ارتباطي به نخودها نداره. من، جافري و خواهرم رو براي «او گفت، 
  اوبرين و لردهايش را در يك قلعه 1او پرنس» رنجوندنم دارم، همينطور پدر واالمقامم و سيصد نفر دورني لعنتي رو.

شد بدون بيرون انداختنشان از  ها كه مي ها و تايرل ممكن بين آن  بود، دورترين فاصله  جانبي مشرف به شهر اسكان داده
كافي دور نبود. در همين مدت كوتاه در يك اغذيه فروشي در چاله كك زد و   اندازه سرخ فراهم كرد. ولي اصال به   قلعه

خورد شده بود كه يك مرد مسلح تايرل مرده بود و دو نفر هم از نيروهاي لرد گارگالن با آب جوش سوزانده شده بودند، 
ي  فاحشه«تايرل، االريا سند را ميس   رويارويي بسيار زشتي نيز در حياط رخ داده بود كه طي آن مادر كوتوله و چروكيده

پرسيد كه عدالت چه  كرد پرنس مي بود. هر وقت كه تيريون سعادت ديدن اُبرين مارتل را پيدا مي خطاب كرده » مار
زماني اجرا خواهد شد. نخودهاي زياده از حد پخته كمترين مشكل تيريون بودند ولي دليلي براي مشوش كردن همسر 

  ديد. سانسا خودش به اندازه كافي غم و غصه داشت. آنها نميكدام از   جوانش با هيچ

نخودها به حد كافي خوبن. اونا سبز و گردن، بيشتر از اين چه انتظاري ميشه از نخود داشت؟ اگه «اجماالً گفت، 
شق قدر نخود با قا با سرش اشاره كرد و پادريك پين آن » بانوي من رو خشنود ميكنه يه بشقاب ديگه هم ميخورم.

ش رو  احمقانه بود. حاال مجبورم همه ديد. به خودش گفت ها را نمي داخل بشقابش ريخت كه تيريون ديگر گوشت
  بخورم  وگرنه اون دوباره ناراحت ميشه.

كه پاد مشغول   هاي ديگرشان، شام در سكوتي اجباري به پايان رسيد. پس از آن، هنگامي همچون بسياري از شام
  ها بود، سانسا براي ديدن بيشه خدايان از تيريون اجازه مرخص شدن خواست. و ديسها  كردن فنجان  جمع

                                           

ها پادشاهانشان را از آن پس به جاي شاه، پرنس ناميدند. پس از پيوستن دورن به  ها با جامعه آنجا، مارتل م آنپس از مهاجرت ملكه نايمريا به دورن و ادغا1
  را همچنان حفظ كرد.   پادشاهي، خاندان مارتل عنوان پرنس دورن  هفت

هايي كه  نشين رفته است. براي مثال در دوك نيز به كار مي هاي سلطنتي هاي حاكم در اروپا، عبارت پرنس براي افرادي بجز خاندان با توجه به تاريخچه خاندان
رود و لزوما به معناي  ها هم به كار مي نشين ها و دوك اند يا در ايتاليا. بنابراين به صورت كلي عبارت پرنس براي حاكم اميرنشين امروزه كشور آلمان را تشكيل داده

  ه لقب پرنس را براي خاندان مارتل به شاهزاده برنگردانديم.ي شاه نيست. به همين دليل تصميم بر اين شد ك  زاده
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كرد و اغلب  هاي شبانه همسرش عادت كرده بود. سانسا در سپت سلطنتي هم دعا مي او به عبادت» هر طور مايليد.«
دانست، اما در  روي مي ادهكرد. در حقيقت، تيريون اين همه پارسايي را زي براي مادر، دوشيزه و پيرزن شمع روشن مي

نظر برسد  جايگاه سانسا، او هم ممكن بود به همين شكل كمك خدايان را طلب كند. او كه سعي داشت مهربان به 
اقرار ميكنم كه چيز زيادي از خدايان قديم نميدونم. شايد يه روز بتوني منو آگاه كني. حتي شايد بتونم «گفت، 

  » همراهيت كنم.

در كار نيست سرورم. هيچ كشيش  عبادتينه. اين . . . اين مهربانيتون رو ميرسونه ولي . . . «گفت،  سانسا به يكباره
  »تون ميكنه. كالم. خسته يا سرود يا شمعي نيست. فقط درختا هستن و دعاهاي بي

اي ها به ج خش برگ هر چند صداي خش. «بهتر از اوني كه فكر ميكردم منو ميشناسه» بدون شك حق با توئه.«
تيريون برايش دست » ها در مورد هفت جنبه رحمت الهي، ميتونه تغيير خوشايندي باشه. وِروِر كردنه بعضي از سپتون

 بود بپرسد از تيريون وسوسه شده » مزاحمت نميشم. لباس گرم بپوش بانوي من. اونجا باد تنده.«تكان داد و گفت، 

كرد  گفت و او هم گمان نمي بسا راستش را به او مي  بود كه چهخواهد اما سانسا آنقدر وظيفه شناس  خدايان چه مي
  بخواهد بداند.

بعد از رفتن او، تيريون به سر كارش برگشت تا سعي كند چند اژدهاي طاليي را از ميان هزارتوي دفاتر حسابداري 
اند و خاك بخورد، اما هر ليتل فينگر رديابي كند. بدون شك پتاير بيليش اعتقاد داشته كه نبايد گذاشت طال راكد بم

گرفت. صحبت از زاد و ولد  مي هاي او سر در بياورد سرش بيشتر درد  كرد از حساب چقدر تيريون بيشتر سعي مي
بويي بدتر از ماهي يك   هاي پرريسك، يان به جاي زنداني كردنشان در خزانه عالي بود اما بعضي از اين معامله اژدها

از پادشاهي وام گرفتن به اون سرعت به  1خبر داشتم كه اين تعداد از مرداي شاخ گوزنيمن اگه داد.  هفته مانده مي
او مجبور بود بران را براي يافتن هاي لعنتي رو از روي ديوارها پرت كنه.  جافري اجازه نميدادم كه اون حرومزاده

                                           

1 The Antler Man  خواندند.  ها خود را به اين نام مي بودند كه با الهام از گوزن شاخدار براتيون قدمگاه پادشاهگروهي از بازرگانان ثروتمند طرفدار استنيس در
هايي فرو شده در سرشان از  روي لشگر استنيس نمودند. پس از جنگ به فرمان جافري با شاخ واتر سعي در گشودن دروازه قديمي شهر به هنگام جنگ بلك

  ديوارهاي شهر آويزان گشتند.



 

    954 

 

سومو        شمشيرهايورش     ونيتير فصل پنجاه 

اي براي به دست آوردن نقره  ماهي نقره ثمري چالندن ترسيد آخر سر معلوم شود اين كار به بي وارثانشان بفرستد اما مي
  است.

خشنود شده  1وقتي احضاريه از جانب پدر واالمقامش رسيد اولين باري بود كه به ياد داشت از ديدن سر برس بلونت
وار از ميان قلعه به  هايش گره زد و اردك باشد. او دفاتر را با مسرت بست، چراغ روغني را فوت كرد، ردايش را روي شانه

داد. شايد وقتي  طور كه به سانسا هشدار داده بود باد تند بود، هوا هم بوي باران مي راه افتاد. همان مت برج دست به س
به بيشه خدايان برود و سانسا را قبل از اينكه خيس شود به اقامتگاه شد  الزم مي رسيد كار لرد تايوين با او به اتمام مي

  بازگرداند.

اما وقتي داخل باالخانه دست پادشاه شد و سرسي، سركوان و استاد بزرگ پايسل را گرد لرد تايوين و پادشاه يافت، 
اي  پريد و سرسي با لبخند كوچك خودبينانه تمام اينها به يكباره از سرش پريد. جافري تقريباً از خوشحالي باال پايين مي

تونه؟  در عجبم اگه جداً بخواد لبخند بزنه، ميرسيد.  عبوس به نظر ميسرخوش بود، هرچند لرد تايوين مثل هميشه 
  »چه اتفاقي افتاده؟«تيريون پرسيد، 

پدرش به او طوماري پوستي داد. كسي آن را باز كرده بود اما هنوز هم تمايل به لوله شدن داشت . . . در آن نوشته 
تيريون .» اي ازدواجش به او يك جفت پوست گرگ دادنروزلين يك قزل آالي چاق و چله گرفت. برادراش بر«بود،  

هاي دوقلوي  خاكستري بود و نقش برج -اي اش را بررسي كند. موم نقره نامه را برگرداند تا مهر و موم شكسته شده
لرد گذرگاه تصور ميكنه شاعر شده؟ يا ميخواد ما رو گيج «خاندان فري در آن فشرده شده بود. تيريون غرولند كرد، 

  .»ه؟ قزل آال بايد ادمور تالي باشه، پوستها . . كن

كردي خودش پوست راب استارك را  رسيدكه شايد فكر مي جافري چنان مغرور و خوشحال به نظر مي.» مردهاون «
  كنده است.

                                           

1Boros Blount 
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تيريون به همسر كم سن و سال خودش انديشيد كه حتي همين االن در بيشه  جوي و حاال استارك. اول گري
كرد تا براي برادرش پيروزي بياورند و مادرش  شك به درگاه خدايان پدرش نيايش مي بيل دعا كردن بود. خدايان مشغو
  كردند؛ شايد اين بايد مايه . از قرار معلوم خدايان قديم نسبت به جديدترها اعتناي بيشتري به دعا نميدارند  را ايمن نگه

ها دارن مثل برگها ميريزن. به نظر مياد جنگ كوچيك ما داره توي اين پاييز پادشا«آسودگي خيالش باشد. او گفت، 
  »خود پيروز ميشه. خودبه

  »جنگها خودشون برنده نميشن تيريون. پدر واالمقاممون اين جنگ رو برد.«سرسي با مالحتي زهرآگين گفت،  

  »نيست. تا زماني كه دشمناني در ميدان داريم هيچ بردي در كار«لرد تايوين به آنها هشدار داد، 

لردهاي رودخونه احمق نيستن. بدون مرداي شمالي اونا نميتونن اميدوار باشن كه در برابر قدرت «ملكه پاسخ داد، 
  »راك و دورن ايستادگي كنن. مسلماً اونا به جاي ويراني، تسليم رو انتخاب ميكنن. گاردن، كسترلي متحد هاي

ميمونه، اما تا زماني كه والدر فري ادمور تالي رو به عنوان گروگان بيشترشون. ريورران باقي «لرد تايوين پذيرفت، 
ها ميتونن  وود به خاطر شرافت ميجنگين، اما فري جرأت تهديد نداره. جيسون مليستر و تايتوس بلك  ماهي نگه داره سياه

راضي بشه كه متحدانش رو ميتونه  1گارد در تنگنا نگه دارن و با يه انگيزه درست جونوس براكن مليسترها رو در سي
اي رو پيشنهاد  وود حمله كنه. بله، در نهايت اونا زانو خواهند زد. من قصد دارم شرايط سخاوتمندانه تغيير بده و به بلك

  »اي كه در مقابل ما تسليم بشه بخشيده ميشه به جز يكي. كنم. هر قلعه

  »؟هال هرن«شناخت گفت،  تيريون كه پدرش را مي

  »پادشاهي از اين ياران شجاع پاك بشه. من به سر گرگور دستور دادم تا قلعه رو از دم تيغ بگذرونه.بهتره قلمرو «

                                           

1Jonos Bracken  
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ها آخرين تكه  رسيد كه پدر واالمقامش قصد دارد كه قبل از سپردن او به عدالت دورني . به نظر ميگرگور كليگين
ايي بر روي نيزه خواهند بود و ليتل فينگر بدون . . . ياران شجاع عاقبت سرهاستخراج كند  1سنگ را هم از معادن كوه

تيريون كنجكاو بود بداند آيا پيتر بيليش  پرسه خواهد زد. هال هرنهاي فاخرش توي  خون بر لباس  حتي يه قطره
زماني  اما چه  اگر خدايان خوب باشند توي دريا گرفتار يه طوفان شده و كشتيش غرق شده.تاكنون به وِيل رسيده است. 

 اند؟ اي خوب بوده يان به طور ويژهخدا

شون.  ها . . . همه ها و براكن وودي شون بايد از دم تيغ بگذرن. مليسترها، بلك اونا همه«جافري ناگهان اعالم كرد، 
پادشاه رو به استاد بزرگ » نخواهم داد. اي شرايط سخاوتمندانهاونا خائنن. پدربزرگ، ميخوام اونا كشته بشن. هيچ 

و من سر راب استارك رو هم ميخوام. به لرد فري بنويس و بهش بگو پادشاه دستور ميده. ميخوام توي «د. پايسل چرخي
  »ضيافت عروسيم به سانسا تقديمش كنم.

  »اعليحضرت، بانو االن زن دايي شما محسوب ميشن.«سر كوان با لحني بهت زده گفت، 

  »شوخي ميكنه. جاف جدي نگفت.«سرسي لبخند زد، 

چرا، جدي گفتم. اون يه خائن بود و من سر مزخرفش رو ميخوام. خيال دارم سانسا رو مجبور «شاري كرد، جافري پاف
 »كنم ببوسدش.

  »سانسا ديگه متعلق به تو نيست كه زجرش بدي. اينو بفهم هيوال.«صداي تيريون خشن بود، .» نه«

  »هيوال تويي دايي.«جافري پوزخند زد، 

تر باهام صحبت كني، هيوالها جونورهاي  پس شايد بهتر باشه كه ماليم«كرد، تيريون سرش را كج » منم؟«
  »طور كه پيداست توي اين دوره زمونه پادشاها دارن مثه مگس ميميرن. خطرناكي هستن و اين

                                           

  اي از ماونتين(لقب گركور كليگين). كنايه 1
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  »حرف زبونت رو دربيارم. من پادشاهم. ميتونم واسه گفتن اين«كه برافروخته شده بود گفت،  پادشاه نوجوان در حالي

بذار كوتوله هر تهديدي دوست داره بكنه جاف. «سرسي دستش را به نشانه حمايت روي شانه پسرش گذاشت. 
  »ميخوام پدر واالمقام و عموم ببينن اون چه موجوديه.

ايريس هم اين نياز رو حس كرد تا به مردم «لرد تايوين حرف سرسي را ناديده گرفت و خطاب به جافري گفت 
اش از  مند ميشد. ميتوني درباره اندازه عالقه ها هم بي كم داشت به بيرون كشيدن زبون اهه. و كميادآوري كنه كه پادش

  »سر ايلين پين بپرسي، هر چند جوابي نخواهي گرفت.

سر ايلين هرگز جرأت نكرد اين طور كه جنِ شما جاف رو تحريك ميكنه ايريس رو تحريك كنه. «سرسي گفت، 
  .»و تهديدش كرد . . ». هيوال«عليحضرت گفت شنيدين كه چي گفت. به شخص ا

سرسي، ساكت باش. جافري، وقتي دشمنانت به مبارزه طلبيدنت بايد با آتيش و فوالد ازشون پذيرايي كني. ولي «
وقتي به زانو در اومدن، بايد كمكشون كني تا دوباره روي پاهاشون بايستن. در غير اين صورت هيچ كس براي تو زانو 

اصال پادشاه حقيقي نيست. ايريس هيچ وقت اينو درك   ،»من پادشاهم«رد. و هر مردي كه قرار باشه بگه خم نخواهد ك
گردونيم. تنها  مي نكرد اما تو درك خواهي كرد. وقتي جنگت رو برات بردم ما صلح پادشاهي و عدالت پادشاهي رو بر

  »چيزي كه بايد نگرانش باشي بكارت مارجري تايرله.

بود اما شايد بهتر بود گلويش  ي جافري را محكم گرفته  اي دلخور و عبوس به خود گرفت. سرسي شانه جافري قيافه
خطر كردن به پشت تخته سنگش فرار كند،  ي آنها را شگفت زده كرد. به جاي اينكه بدون  گرفت. پسرك همه را مي

  »ني ولي خودت حسابي ازش ميترسيدي.پدربزرگ، تو درباره ايريس حرف ميز«خودش را جسورانه باال كشيد و گفت، 

  آه خدايان، ماجرا به جاهاي جالب نرسيده؟تيريون انديشيد. 

درخشيدند. سرسي گفت،  هاي طاليي در چشمان سبز روشنش مي اش را در سكوت برانداز كرد، لكه لرد تايوين نوه
  »جافري، از پدربزرگت عذر بخواه.«
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چرا بايد معذرت بخوام؟ همه ميدونن كه حقيقت همينه. تمام « خودش را با چرخشي از دست سرسي خالص كرد.
اش قايم شده بود، اون شاهزاده ريگار رو كشت و تاج رو  زيركسترلي راك تووقت كه پدر  ها رو پدر من برد. همون  جنگ

  »حرف بزنه.پروا عمل ميكنه، نه اينكه فقط  بي قوييه پادشاه «پسرك نگاهي جسورانه به پدربزرگش انداخت، » گرفت.

با چنان تواضع سردي اين را گفت كه كم مانده بود گوشهايشان » ممنون از داناييتون اعليحضرت.«لرد تايوين گفت، 
هستن. لطفاً مطمئن شو كه در امنيت به خوابگاهشون برگردن.   سر كوان ميبينم كه پادشاه خسته«را منجمد كند. 

  »عليحضرت بدي كه كمك كنه راحت بخوابن؟طوره يه مقدار معجون ماليم به ا پايسل، چه

  »شراب خواب سرورم؟«

  »من اصالً شراب خواب نميخوام.«جافري پافشاري كرد، 

شراب خواب كفايت ميكنه. «گذاشت.  بود لرد تايوين بيشتر از اين محل مي  ي اتاق جيرجير كرده اگر موشي در گوشه
  »سرسي، تيريون، بمونين.

كم گرفت و او را به سمت در، جايي كه دو نفر از محافظان شاه منتظر بودند، پيش سر كوان بازوي جافري را مح
راند. استاد بزرگ پايسل پشت سرشان با نهايت سرعتي كه پاهاي ناتوانش، توان داشت به راه افتاد. تيريون همان جايي 

  كه بود باقي ماند.

  »بوده، من به شما هشدار داده بودم . . . پدر، متأسفم. جاف هميشه خودسر «وقتي در بسته شد، سرسي گفت، 

  »كي اينو بهش گفته؟» پروا عمل ميكنه يه پادشاه بي«چند فرسنگ بين خودسري و حماقت راهه. « 

  »بهتون اطمينان ميدم من نبودم. به احتمال زياد حرفيه كه از رابرت شنيده . . . «سرسي گفت، 

خواست لرد تايوين آن  تيريون نمي» قطعا شبيه لحن رابرت بود. قسمت مربوط به قايم شدن شما زير كسترلي راك،«
  تكه را فراموش كند.
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  » باك باشه. به جاف ميگفت كه يه شاه بايد بي اغلبخاطر ميارم. رابرت   بله، االن به«سرسي گفت، 

طور   چي بهش ميگفتي؟ دعا كنه؟ من نجنگيدم كه رابرت دوم روي تخت آهني بشينه. تو به من اين توو «
  »اي به پدرش نداره. فهموندي كه اين پسر هيچ عالقه

هم ميزد. اون جونوري كه مجبورم  كتكشچرا بايد داشته باشه؟ رابرت اونو ناديده ميگرفت. اگه من اجازه ميدادم «
تا از كرديد باهاش ازدواج كنم. يه دفعه به دليل شيطنتي كه با يه گربه كرده بود، پسره رو اونچنان محكم زد كه دو 

اش بيرون افتاد. بهش گفتم اگه اين كار رو تكرار كنه توي خواب ميكشمش و اون ديگه هيچ وقت  دندوناي شيري
  .»كاري نكرد، اما بعضي وقتا اون چيزايي ميگفت . . 

  »برو.«بار به سمت او تكان داد،  ي ترخيصي خشونت لرد تايوين دو انگشتش را به نشانه

  سرسي برآشفته رفت.

  »رابرت دوم نه، ايريس سوم.«گفت،  تيريون

تر از چيزي  زنان به سمت پنجره رفت، از او بعيد بود؛ آشفته لرد تايوين قدم» پسره سيزده سالشه، هنوز وقت هست.«
  »يه درس حسابي الزم داره.«بود كه دوست داشت نشان بدهد. 

اش احساس تأسف  ش براي خواهرزادهتيريون درس حسابيِ خودش را در سيزده سالگي ياد گرفته بود. او كمابي
صحبت از جافري بسه. جنگها با قلم پرها و كالغا «حال كسي بيشتر از او استحقاقش را نداشت. گفت،   كرد. با اين مي

پيروز ميشن، اين چيزي نبود كه ميگفتين؟ بايد بهتون تبريك بگم. چه مدت شما و والدر فري مشغول كشيدن اين 
  »نقشه بودين؟

  »آد. از اين عبارت بدم مي«تايوين با لحن خشكي گفت، لرد 

  »آد. خبر موندن بدم مي من هم از بي«
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  »دليلي نداشت بهت بگم. هيچ نقشي تو اين كار نداشتي.«

  »بود؟ به سرسي چيزي گفته شده «خواست بداند،  تيريون مي

داشتن. و به اونا هم فقط به قدري كه  كردن  بود، بجز افرادي كه نقشي براي بازي به هيچ كسي چيزي گفته نشده «
اي براي حفظ يه راز مخصوصاً در اينجا وجود نداره. هدف من  احتياج بود بدونن گفته شده بود. بايد بدوني كه راه ديگه

كه كنجكاوي تو رو  اين بود كه با كم خرجترين روشي كه برام ممكن بود از شر يه دشمن خطرناك خالص بشم، نه اين
تو زيركي خاصي «او با اخم پشت دريِ پنجره را بست. » بودن بكنه.  يا باعث بشم خواهرت احساس مهمارضا كنم 

  ». اون دهنِ لقت تو رو خراب ميكنه.زياد حرف ميزنيداري تيريون، ولي حقيقت آشكار اينه كه 

  »بايد اجازه ميدادين جاف از جا درش بياره.«تيريون پيشنهاد داد، 

باره حرفي نميزنيم. من داشتم بررسي   تره به اين كار تحريكم نكني. بيشتر از اين در اينبه«لرد تايوين گفت، 
  »ميكردم كه چطور به بهترين شكل اُبرين مارتل و همراهانش رو آروم كنم.

  »ش بحث كنيد؟ ي داشتم بدونم يا بايد مرخص بشم كه شما بتونيد با خودتون درباره اوه، اين چيزيه كه من اجازه«

، معقولحضور پرنس اُبرين اينجا مايه تأسفه. برادرش يه مرد محتاطه، يه مرد «ش متلك او را ناديده گرفت. پدر
زيرك، با تدبير، تا حدودي هم سست و تنبل. اون مرديه كه اثرات هر كلمه و هر كاري رو سبك سنگين ميكنه. اما 

  »اُبرين هميشه نيمه ديوانه بوده.

  »ورن رو به طرفداري از ويسريس بشورونه؟حقيقت داره كه سعي كرده د«

وقت محتواش  هايي سري كه هيچ كسي در اينباره حرفي نميزنه ولي بله. كالغا پرواز كردن و سوارها روندن، با پيغام«
اسپير رفت تا استخوناي پرنس لوين رو برگردونه، با پرنس دوران نشست و   برام معلوم نشد. جان ارن با كشتي به سان
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حرفي در مورد جنگ پايان داد. اما بعد از اون رابرت هرگز به دورن نرفت و پرنس اُبرين به ندرت اونجا رو ترك  به هر
  »كرد.

هاي دورن هم به دنبالش، و هر روز صبرش كمتر  زاده خب، فعال كه اون اينجاست، نصف نجيب«تيريون گفت، 
ش نشون بدم، اين شايد حواسشو پرت كنه. ابرازي براي همه رو به قدمگاه پادشاههاي  خونه ميشه. شايد من بايد فاحشه

كارها، نحوه كارش اين طوري نيست؟ ابزار من در خدمت شماست پدر. هرگز اجازه ندين بگن كه خاندان لنيستر 
  »ترومپتهاش رو زد و من پاسخ ندادم.

ا يه كاله كوچيك زنگوله دار خيلي مضحكي. حتماً بايد دستور بدم يه لباس دلقك ب«فك لرد تايوين منقبض شد. 
  »برات بدوزن؟

  »اگه اون رو بپوشم، آزادم هر چي ميخوام درباره اعليحضرت شاه جافري بگم؟«

هاي پدرم رو تحمل كنم. ولي  من مجبور بودم كه حماقت«لرد تايوين خودش را دوباره در صندلي جا داد و گفت، 
  »هاي تو رو تحمل نميكنم. بسه. حماقت

قرار باشه افعي سرخ دوستانه  نميكنمط بخاطر اينكه خيلي دوستانه ازم ميخواي. متاسفانه گمان خيلي خب، فق«
  »برخورد كنه، . . . سرِ سر گرگور هم نميتونه به تنهايي راضيش كنه.

  »اين دليل خوبيه كه به اون تحويلش نديم.«

  »اس. پر از درنده  ايم كه جنگل فكر ميكردم هم عقيده«تيريون شوكه شده بود، » . . .؟ نديمتحويلش «

سر گرگور خوب به ما خدمت كرده. «اش در همديگر گره خورد.  انگشتان لرد تايوين زير چانه» هاي ضعيف. درنده«
  »ه.اي در قلمرو پادشاهي نيست كه چنين وحشتي رو در دشمنانمون ايجاد كن شواليه ديگه

  »گرگور كسي بوده كه . . .  ميدونهاُبرين «
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ترين مدركي نداره. قطعاً  هاي مطبخي. كوچك ها و تهمت ها رو شنيده. شايعات طويله اون هيچي نميدونه. قصه«
هستند اون رو حسابي دور نگه  قدمگاه پادشاهها در  سرگرگور نميخواد پيشش اعتراف كنه. ميخوام تا وقتي كه دورني

  »دارم.

  »و وقتي اُبرين تقاضاي عدالتي رو كه بابتش اومده بكنه چي؟«

هاش رو كشته. اگه ازت پرسيد، تو هم  من بهش ميگم كه سر آموري لورچ، اليا و بچه«لرد تايوين به آرامي گفت، 
  »همين رو ميگي.

  »سر آموري لورچ مرده.«پرده گفت،  تيريون بي

قدر كافي وحشيانه  كرد. اين به   آموري لورچ رو با يه خرس تكه پارهسر  هال هرندقيقاً. وارگو هوت بعد از سقوط «
  »هست كه حتي اُبرين مارتل رو آروم كنه.

  .»شايد شما اسم اين رو عدالت بذارين . . «

آورد. اون رو زير تخت پدرش كه اونجا قايم   . بد نيست بدوني اين سر آموري بود كه جسد دختره رو برامعدالتهاين «
تر  پيدا كرد، انگار دختره فكر ميكرده ريگار هنوز ميتونه ازش محافظت كنه. پرنسس اليا و بچه يه طبقه پايين شده بود

  »در اتاق نوزادان بودن.

كسي دستور   خب، اين يه روايته و سر آموري هم فكر نكنم انكارش كنه. ولي وقتي اُبرين بپرسه لورچ از چه«
  »ميگرفته، بهش چي ميگي؟

سر خود عمل كرد به اميد اينكه توجه پادشاه جديد رو به دست بياره. دشمني رابرت با ريگار بر كسي سر آموري «
  »پوشيده نبود.
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پدر، عقل ناقص من در «اما مار رو خوشحال نميكنه. ، شايد اين داستان جواب بده تيريون مجبور بود اذعان كند،
نظرم اگه در جايگاه شما بودم ميذاشتم رابرت براتيون  به حدي نيست كه هوش و ذكاوت شما رو زير سوال ببره، اما 

  »دستهاي خودش رو به خون آلوده كنه.

پس مستحق اون لباس دلقكي. ما دير به «لرد تايوين طوري به تيريون خيره شد كه انگار او عقلش را از دست داده. 
ها رو جلوي تخت پادشاهي  من اون جنازه جنبش رابرت ملحق شده بوديم. الزم بود وفاداريمون رو بروز بديم. وقتي

قدر  گذاشتم، ديگه كسي نميتونست شك كنه كه ما براي هميشه از خاندان تارگرين دست كشيديم. ميشد ديد كه چه 
اي استوار باشه  خيال رابرت راحت شده. با همه حماقتش، حتي اون هم ميدونست اگه قراره تاج و تختش براي لحظه

پدرش » ها رو نميكشن. بميرن؛ با اينحال به خودش مثل يه قهرمان نگاه ميكرد، و قهرمانا بچه فرزندان ريگار بايد
بهت حق ميدم، خيلي وحشيانه انجام شد. اليا اصالً الزم نبود آسيب ببينه، اين كار حماقت «هايش را باال انداخت.  شانه

  »محض بود. اون به تنهايي هيچي نبود.

  »پس چرا كوه اون رو كشت؟«

هاي مهمتري  اي كرده باشم. من نگراني براي اينكه بهش نگفتم زنده بذاردش. اصالً شك دارم كه به اون اشاره«
دنت به جنوب پيشروي ميكردن و از اين ميترسيدم كه شايد  داشتم. پيشقراوالي ند استارك داشتن به سرعت از تراي

رو فقط بابت كينه بكشه. اون چيزي بود كه منو بيشتر از بين ما زد و خورد دربگيره. و از ايريس بر ميومد كه جيمي 
تا اون موقع نميدونستم «او مشتش را بست. » همه ميترسوند. اين موضوع و چيزي كه ممكن بود خود جيمي انجام بده.

به دادن  گرگور كليگين در باطن چيه، فقط ميدونستم در ميدان نبرد تنومند و ترسناكه. تجاوز . . . اميدوارم حتي من رو
همون رفتار حيواني رو كرد. بعدها ازش پرسيدم چرا براي  1فرمان متهم نكني. سرآموري هم تقريباً با رائنيس اون

كشتن يك دختربچة . . .  دو يا شايد سه ساله پنجاه ضربه نياز بوده . . . گفت دختره لگد ميزد و دست از جيغ كشيدن 
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شيرين آروم ميكرد و   ان به شلغم ميدن رو داشت، اون دختر رو با چند كلمهبر نميداشت. اگر لورچ نصف هوشي كه خداي
  »خون جلوي چشماشو گرفته بوده.«لبهايش را با تنفر در هم كشيد، » از يه بالش نرم ابريشمي استفاده ميكرد.

  »ستارك رو كشت؟يه بالش نرم ابريشمي بود كه راب ا«اما شما نه پدر. اصالً خوني در وجود تايوين لنيستر نيست. 

قرار بود كه يه تير باشه تو عروسي ادمور تالي. پسره توي ميدان جنگ خيلي محتاط بود. مرداش رو منظم نگه «
  »ها و محافظين احاطه كرده بود. ميداشت و خودش رو با قراول

بانو «كرد، تيريون مشتش را گره » يعني لرد والدر فري اونو با قساوت زير سقف خودش، سر ميز خودش كشته؟«
  »كتلين چطور؟

. فري قصد داشت اونو به عنوان اسير نگه داره، اما شايد چيزي غلط از يه جفت پوست گرگالبد اونم كشته شده. «
  »آب دراومده.

  »نوازي. اينم از حق مهمان«

  »خونشون گردنه والدر فريه نه من.«

اهميتي كه باعث   الي كنه و بخاطر چيزاي كموالدر فري يه پيرمرد بدعنقه كه زنده است تا زن جوونش رو دستم«
آزارش شدن نق بزنه. شك ندارم كه اين جوجه زشت رو اون از تخم درآورده، اما ممكن نيست بدون قول حمايت 

  »جرأت به انجام همچين كاري كرده باشه.

كار اون   نداري؟ اينالبد تو از كشتن پسره صرفنظر ميكردي و به لرد فري پاسخ ميدادي كه به وفاداريش نيازي «
احمق پير رو درست به آغوش استارك هدايت ميكرد و يه سال ديگه جنگ هم به ارمغان مياورد. به من توضيح بده چرا 

وقتي تيريون پاسخي برايش نداشت، » تر از قتل يه دوجين آدم سر شامه. كشتن ده هزار نفر در ميدان نبرد شرافتمندانه
ماهي تسليم بشه پادشاهي بايد ريورران  هر مقياسي كه حساب كنيم ناچيز بود. وقتي سياهقيمتش با «پدرش ادامه داد. 
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به اندازه كافي بزرگ شد با  2بايد با دختراي فري ازدواج كنن، وقتي جويي 1رو به سر امون فري ببخشه، لنسل و ديوِن
شمال ميشه و آريا استارك رو به خونه  لرد والدر فري ازدواج ميكنه و روس بولتن نگهبان  يكي از پسراي حرومزاده

  »ميبره.

و بولتن؟ بايد حدس ميزدم فري دل اينو نداره كه به تنهايي عمل كنه. «تيريون سرش را كج كرد، » آريا استارك؟«
  »اما آريا . . . واريس و سر جاكلين بيشتر از نصف سال رو دنبالش گشتن. آريا استارك مطمئناً مرده.

  »واتر مرده بود. ز بلكرنلي هم تا قبل ا«

  »اين معنيش چيه؟«

باشه. لرد بولتن دختره رو به ازدواج پسر  فينگر در كاري كه تو و واريس شكست خورديد موفق شده  شايد ليتل«
پرچمداراي   ها بجنگه و ببينيم اون ميتونه بقيه زاده اش در مياره. ما بايد بذاريم دردفورت چند سالي با آهن حرومزاده
زانو زدن. شمال به   رو مطيع كنه يا نه. با رسيدن بهار، همه اونها بايد به انتهاي قدرتشون رسيده باشن و آماده استارك

پسر تو و سانسا استارك ميرسه . . . اگه باالخره مردانگي كافي در خودت ببيني و يكي توليد كني. نكنه فراموش كردي، 
  »فقط جافري نيست كه بايد يه بكارت رو بگيره.

شد  تيريون با لحن صدايي كه اسيد از آن تراوش ميمن فراموش نكردم، هرچند اميدوار بودم تو فراموش كرده باشي. 
و تصور ميكنيد چه زماني سانسا در بهترين حالت براي باروري باشه؟ قبل يا بعد از اينكه بهش بگم «از پدرش پرسيد، 

  »چطور ما مادر و برادرش رو كشتيم؟
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    54فصل 

  داووس
  ويكتاريونمترجم: 

 ، نريمان، ريگارAli.Aويرايش و تنظيم: 
  

  
  

اي به نظر رسيد كه پادشاه چيزي نشنيده است. استنيس هيچ رضايتي نسبت به اخبار نشان نداد، هيچ خشمي،  لحظه
اش خيره شده بود. پرسيد،  هايي به شدت چفت شده به ميزمنقش خاطري. او با دندان حتي هيچ آسودگيهيچ ناباوري و 

  »مطمئني؟«

حال توي شهر، شيرها سرخوشن و ميرقصن.  نه عاليجناب پادشاه، خودم جسد رو نديدم، با اين«ساالدور سان گفت: 
داده سر پسره رو كندن و بجاش سر دايروولفشو  . اونا قسم ميخورن كه لرد فريعروسي خونينها بهش ميگن،  محلي

  »دوختن، يه تاج هم دور گوشاش ميخكوب كردن. مادر واالمقامش هم كشته شده و لخت توي رودخونه انداختنش.
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ها  كه سر سفره قاتلش نشسته بوده، مهموني كه زير سقفش بوده. اين فري توي عروسي، وقتيداووس انديشيد، 
توانست بوي خون سوخته را حس كند و صداي جلز ولز و هيس هيس كردن زالو روي ذغال  ميدوباره ان.  نفرين شده

  داخل آتشدان را بشنود.  گداخته

  »خشم خدا بود كه اونو كشت، اين دست رلور بوده.«سر آكسل فلورنت اعالم كرد، 

خداوندگار روشنايي را «، هاي بزرگ و پشت لب پرمو، فرياد زد طلب، الغر، شكسته با گوش ملكه سليس زني فرصت
  »بستاييد!

  »اي. دار و لرزونه؟ بيشتر شبيه كار دستي والدر فري ميمونه تا هر خداي ديگه دست رلور لكه«استنيس پرسيد: 

رلور چنين ابزارهايي رو وقتي نياز داشته باشه انتخاب ميكنه. «درخشيد،  سرخي  ياقوت روي گردن مليساندر به 
  »هيچ انساني نميتونه در مقابل اراده آتشينش تاب بياره.هاش مرموزن ولي  روش

  »هيچ انساني نميتونه در مقابلش ايستادگي كنه!«ملكه فرياد زد: 

گرگ وارثي باقي نذاشته، «استنيس ميز منقش را بررسي كرد، » ساكت باش زن، االن كنار يه آتيش شبانه نيستي.«
هام رو به  هات نياز دارم تا پيك ترين كشتي مگه اينكه . . . سان، من به سريعخيلي گذاشته. شيرها اونا رو ميبلعن   كراكن

داد چقدر از اين  فشردنش نشان مي شيوه دندان به هم » جزاير آهن و وايت هاربر ببرن. من بهشون پيشنهاد عفو ميدم.
به پادشاه حقيقيشون عفو كامل، براي همه كسايي كه از خيانت توبه كنن و سوگند وفاداري «حرف راضي است، 

  .»بخورن. اونا بايد بدونن . . 

زودي پادشاهان  اونا اين كارو نميكنن. اعليحضرت، عذر ميخوام. اين پايانش نيست. به «صداي مليساندر آرام بود، 
  »دروغين بيشتري براي برداشتن تاجِ كسايي كه مردن شورش ميكنن.
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بيشتر؟ غاصباي بيشتر؟ خائنينِ «خواست با كمال ميل او را خفه كند،  استنيس چنان نگاهي كرد كه گويي مي
  »؟بيشتر

  »ها ديدم. من اينو در شعله«

خداوندگار روشنايي مليساندرا رو فرستاده تا تو رو به اوج ترقي هدايت كنه. بهش «ملكه سليس به كنار پادشاه رفت، 
  »م. آتش مقدس رلور دروغ نميگه.گوش كن، التماس ميكن

  »ها همشون دروغن. به نظر من حتي وقتي حقيقت رو ميگن، باز هم پر از فريب هستن. زن، شعله«

اي كه حرفاي يه شاه رو بشنوه ممكنه درك نكنه اون چي ميگه، و همه آدما در برابر چهره  مورچه«مليساندر گفت: 
رو به جاي يه هشدار اشتباه   هشدار رو به جاي پيشگويي يا پيشگوييهستن. اگه گاهي من يك   آتشين خدا مورچه

اس نه كتاب. ولي اينو با اطمينان ميدونم كه االن پيك و عفو به كارتون نمياد، نه بيشتر از اون  ام، ايراد در خواننده گرفته
  »ه!اي كه قدرت شما رو ثابت كن زالوها. شما بايد يه عالمت به مملكت نشون بدين. نشونه

من هزار و سيصد نفر نيرو توي دراگون استون دارم، سيصد تاي ديگه هم توي  قـــدرت؟« پادشاه غريد، 
هاي ساالدور  باقي وستروس تو دست دشمناي منه. به غير از كشتي«دستش را روي ميز منقش كشيد، » استرومزاند.

دازي از چپاول يا افتخار وجود نداره تا سواران آزاد رو اي ندارم تا مزدور اجير كنم. هيچ چشم ان سان ناوگاني ندارم. سكه
  »به سمت خودم جذب كنم.

سيصد سال پيش داشت، داري. فقط  ايگانچه  شوهر واالمقامم، تو نيروهاي بيشتري از اون«ملكه سليس گفت: 
  »اژدهائه كه كم داري.
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سوم رو بارور كنن. بيلور  ايگانهاي  ته تخمنه تا مغ از دريا رد شدن تا اندوخ«آلود بود،  نگاه استنيس به او خشم
 1چهارم از چوب و آهن اژدها ساخت. اريون درخشان شعله ايگانهاي خودش نصف سال دعا كرد.  مقدس براي تخم

جواب موند، اژدهاهاي  ها موفق نشدن، دعاهاي شاه بيلور بي ها كنه. مغ آتش وحشي رو نوشيد تا خودشو تبديل به اژد
  »كشان مرد. ريون جيغچوبي سوخت و ا

دار قرمزي سرتاسر آسمون ندرخشيد تا  هيچ كدومشون منتخب رلور نبودن. هيچ دنباله«دنده بود،  ملكه سليس يك
برينگر، شمشير سرخ قهرمانان رو در دست نداشتن. و هيچ كدوم بهاش رو  آمدنشون رو ندا بده. هيچ كدومشون اليت

  »بهتون ميگه. فقط مرگ ميتونه بهاي زندگي رو بپردازه.پرداخت نكردن. سرورم، بانو مليساندر 

  »پسره؟«پادشاه كلمه را  تقريباً تف كرد، 

  »پسره.«ملكه تاييد كرد، 

  »پسره.«سر اكسل تكرار كرد، 

ي حقير به دنيا بياد ازش متنفر بودم، فقط اسم خاليش فريادي تو   من حتي قبل از اينكه اين پسره«پادشاه ناليد، 
  »بري تيره رو روحم.گوشمه و ا

  »پسره رو به من بده و ديگه هيچ وقت اسمي ازش نميشنوي.«مليساندر قول داد: 

داووس زبانش را نگه داشت. صحبت نكردن تا زماني  نه، ولي وقتي بسوزوندش صداي فريادهاي پسره رو ميشنوي.
  تر بود. كه پادشاه دستورش را بدهد عاقالنه

پسره رو بده به من، و پيشگويي باستاني تحقق پيدا ميكنه. اژدهاي تو بيدار ميشه و بخاطر رلور «بانوي سرخ گفت: 
  »هاي سنگي خودشو باز ميكنه. پادشاهي از آن تو خواهد شد. بال
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كنم، عاليجناب. اژدهاي سنگي رو بيدار كنين و بزارين  زانو زده بهتون التماس مي«سر اكسل به روي يك پا زانو زد، 
شما فاتح ميشين. بزارين دروغگوها  ايگانبه عنوان لرد دراگون استون آغاز ميكنين. مثل  ايگان. مثل كه خائنين بلرزن

  »كارا آتش شما رو احساس كنن. و دغل

همسر «ملكه سليس در مقابل پادشاه به روي هر دو زانويش افتاد و دستانش را به حالت دعا در هم قالب كرد، 
حرمت كردن و روي وصلت ما نفرين گذاشتن.  تخت ما رو بي 1اس ميكنه. رابرت و دلناواالمقامم، زن خودتونم داره التم

زاده زيادي به دنيا  اش رو از روي رحم من بردار تا برات پسراي حالل اين پسر ميوه فاسد همبستري غلط شونه. سايه
از شهوت برادرت و ننگ دختر  اون فقط يه پسره كه«او دستانش را بدور پاهاي شاه انداخت، » بيارم، من ميدونم.

  »عموي من به دنيا اومده.

پادشاه استنيس دستش را به روي شانه او گذاشت و با حالتي زننده خود را از » اون از خون منه، ولم كن زن.«
وقت نميخواسته منو سر  شايد رابرت تخت ازدواج ما رو نفرين كرده باشه. اون قسم خورد كه هيچ«چنگش درآورد، 

خواب وارد شده. ولي مگه اهميتي داره؟ حقيقت هر چي  شب مست بوده و اصالً نفهميده به كدوم اتاق  كنه، اون افكنده
  »باشه، پسره گناهكار نيست.

خداوندگار روشنايي آدماي بيگناه رو عزيز ميداره. هيچ قربانيِ «مليساندر دستش را به روي بازوي پادشاه گذاشت، 
  »خون سلطنتيش و آتش پاكش اژدهايي زاده ميشود.تري وجود نداره. از  باارزش

اش كنار كشيد از تماسِ دست مليساندرا به عقب نرفت. زن سرخ تمام چيزي  استنيس آنطور كه از تماسِ دست ملكه
بود كه سليس نبود؛ جوان، قوي بنيه و به طرز عجيبي زيبا، با صورتي قلب شكل، موهاي مسي رنگ و چشمان 

آوري خواهد بود. و سوار شدن بر اژدها . . .  ديدن زنده شدن سنگ چيز شگفت«ا اكراه پذيرفت، غيرزميني سرخ. او ب
يادم مياد اولين باري كه پدرم من رو به دربار برد، رابرت مجبور بود دستمو نگه داره. نميتونستم بيشتر از چهار سال سن 
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عقيده بوديم كه پادشاه همون اندازه كه يه اژدها  هم داشته باشم، كه اينطوري اون پنج يا شش سالش ميشد. بعد از اون
سالها بعد پدرمون به ما گفت كه ايريس صبح همون «استنيس با طعنه باد در بيني انداخت، » انگيزه، با شكوه بود. هراس

روز روي تخت پادشاهي خودشو زخمي كرده بود، پس دستش جاش رو گرفته بود. اون تايوين لنيستر بود كه ما رو 
هاي صيقلي دنبال كرد.  انگشتانش سطح ميز را لمس كرد و به آهستگي مسيري را از ميان تپه» تحت تاثير قرار داد.

ها رو پايين آورد، ولي جرأت نكرد نابودشون كنه. بالهاي اژدها بر فراز وستروس . .  گذاري كرد جمجمه رابرت وقتي تاج«
  .». چيز خيلي . . 

  »اجازه صحبت دارم؟«رفت. داووس پيش » حضرت! اعلي« 

من. اگه قرار نباشه  1وود لرد رين«هايش با ايجاد صدا قفل شدند،  استنيس چنان دهانش را محكم بست كه دندان
هر چي كه ميخواي «پادشاه دستش را تكان داد، » حرف بزني، پس چرا فكر ميكني به عنوان دست انتخابت كردم؟

  »بگو.

درباره اژدهايان ميدونم و حتي كمتر در مورد خدايان . . . ولي ملكه از نفرين  من خيلي كم. «جنگجو، شجاعم كن
  »ها نفرين شده نيست. كش در چشم خدايان و انسان خون صحبت كرد. هيچ مردي به اندازه يه هم

رداي خدايي بجز رلور و آدر كه نبايد اسمشو گفت، وجود نداره. و م«ساخت،  دهان مليساندر كامالً يك خط سرخ مي
  »كوچيك چيزايي رو كه از دركش عاجزن نفرين ميكنن.

من يه مرد كوچيكم. پس بانوي من، بِهم بگين چرا شما براي بيدار كردن اژدهاي سنگي «داووس تصديق كرد، 
  توانست به زبان بياورد. مصمم بود كه نام پسر را هر چند بار كه مي» بزرگتون به اين ادريك استورم نياز دارين.

  »جناب فقط مرگ ميتونه بهاي زندگي رو بپردازه. يه هديه بزرگ به يه قرباني بزرگ نياز داره.عالي«

                                           

1Rainwood 
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  »زاده كجاس؟ توي يه بچه حروم  بزرگي«

  .»هاش داره. تو ديدي كه حتي چند قطره از اون خون چي كار . .  خون پادشاهي رو توي رگ«

  »من ديدم كه چند تا زالو رو سوزوندي.«

  »ان. دروغين مرده و دو تا پادشاه«

هاي تو كي  راب استارك توسط لرد والدر از گذرگاه كشته شد، و ما شنيديم كه لرد بيلون از روي يه پل افتاده. زالو«
  »رو كشتن؟

  »تو به قدرت رلور شك داري؟«

را بخاطر داشت،  اي را كه آن شب زير استرومزاند از رِحم مليساندر بيرون آمده بود ي زنده داووس به خوبي سايهنه. 
اي هم به دنبال من  اينجا رو بايد دقت كنم، وگرنه ممكنه سايه آورد. هاي آن زن فشار مي دستان سياهش كه بر ران

  »تا تشخيص ميده. شما يه پادشاه كم دارين بانوي من. حتي يه قاچاقچي پيازم دوتا پياز رو از سه«بياد. 

  »انداخت. دوتا، سه تا نيست.بانوي من، گيرت «اي سر داد،  استنيس قهقه

تا چي؟ اگه جافري در ميان همه  مطمئناً اعليحضرت. يدونه پادشاه ممكنه تصادفي بميره، يا حتي دوتا . . . ولي سه«
  »كه توسط گاردشاهي و ارتش خودش محاصره شده بميره، قدرت خدا رو نشون نميده؟ قدرتش و در حالي

  گار از گفتن هر كلمه بيزار بود.پادشاه طوري جواب داد كه ان» ممكنه.«

  داووس تمام تالشش را كرد تا ترسش را مخفي كند.» شايدم نه.«

  .»خواهد مردجافري «ملكه سليس سراپا اطمينان اعالم كرد، 
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  »ممكنه همين حاال هم مرده باشه.«سر اكسل اضافه كرد، 

  »نوبت برام غار غار كنين؟ كافيه. شما كالغاي دست آموزين تا به«استنيس با آزردگي به آنها نگاه كرد، 

  .»همسرم، گوش كن . . «ملكه استدعا كرد، 

  استنيس پشتش را به آنها كرد.» چرا؟ دوتا سه تا نيست. پادشاهها هم ميتونن مثل قاچاقچيا بشمرن. ميتونين برين.«

رخ هم بدنبالش رفت. سر مليساندر كمك كرد تا ملكه بلند شود. سليس با سرعت تمام از تاالر خارج شد و بانوي س
سر اكسل افتاد    اكسل به اندازه كافي درنگ كرد تا آخرين نگاه را به داووس بياندازد. هنگامي كه چشمش به نگاه خيره

  نگاه زشت روي صورت زشت. انديشيد،

  »چرا هنوز اينجايي؟«بعد از اينكه همه رفتند داووس گلويش را صاف كرد. پادشاه نگاهش را باال آورد. 

  .»عاليجناب، در مورد ادريك استرومه . . «

  »راحتم بذار.«استنيس نگاه تندي كرد، 

  »باهاش بازي ميكنه. ايگاندخترتون باهاش درس ميخونه و هر روز توي باغ «داووس پافشاري كرد، 

  »ميدونم.«

  .»اگه اتفاق بدي براي اون بيفته قلبش ميشكنه . . «

  »اينم ميدونم.«

  . . .»اگه فقط ميديدينش «
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ديدمش. شبيه رابرته. آره، و اونو ميپرسته. من بايد بهش بگم كه پدر عزيزش چقدر بهش فكر ميكرده؟ برادر من «
  »بچه درست كردن رو خيلي دوست داشت، ولي بعد از تولد اونا دردسر بودن.

  .»اون هر روز سراغ شما رو ميگيره، اون . . «

  »يخوام در مورد اين پسر حرامزاده بشنوم.داووس، داري منو عصباني ميكني. ديگه نم«

  »عاليجناب، اسمش ادريك استرومه.«

اسمشو ميدونم. اصالً اسم بهتري هم براش بوده؟ داره حرومزادگي، اشرافزادگي و جنجالي كه با خودش به وجود «
  »آورده رو جار ميزنه. ادريك استورم. ببين، من اسمش رو گفتم. راضي شدي عاليجناب دست؟

  .»ادريك . . «روع كرد، او ش

اون ممكنه بهترين پسري باشه كه تا حاال نفس كشيده و اهميتي هم نداره. وظيفه من در  اس! فقط يه بچه«. . . 
چندتا پسر توي وستروس زندگي ميكنن؟ چندتا دختر؟ چند تا «دستش بروي ميز منقش كشيده شد. » قبال مملكته.

ها ميگه . . .  كي همشونو ميبلعه. شبي كه هيچ وقت تموم نميشه. از پيشگوييمرد، چند تا زن؟ اون زن ميگه كه تاري
هايي صحبت  اي كه از سنگ مرده به دنيا ميان . . . از نشانه قهرماني كه توي دريا دوباره متولد ميشه، اژدهايان زنده

مون طور كه پادشاهي رو ميكنه و قسم ميخوره كه اونا به من اشاره دارن. هيچوقت چنين چيزي رو نميخواستم، ه
وجود ما بايد . . . بايد  كنيم. با اين  اش بگيرم؟ ما سرنوشتمون رو انتخاب نمي حال ميتونم ناديده نميخواستم. با اين 

. مليساندر قسم ميخوره كه منو توي بايد وظيفه خودمون رو انجام بديممون رو انجام بديم، نه؟ كوچيك يا بزرگ،  وظيفه
استنيس خرناس » برينگر! اليتبرينگر رو باال گرفتم و رو در روي تاريكي قرار گرفتم.  اليت هاش ديده، شعله

واتر بهتر از  بهت اطمينان ميدم كه خيلي قشنگ سوسو ميكنه، ولي اين شمشير جادويي تو بلك«تمسخرآميزي كشيد. 
زماني مثل من همين جا ايستاده بود  گاناييه فوالد معمولي به كارم نيومد. يه اژدها نتيجه اون جنگ رو عوض ميكرد. 

  »فاتح صداش ميكرديم؟ ايگانرو نداشت، امروز ما  اژدهايانكرد. به نظرت اگه اون  و به اين ميز نگاه مي
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  .»اعليحضرت، بهاش . . «داووس گفت: 

تاج آتشي روي ديشب به آتشدان خيره شده بودم و من هم يه چيزايي ديدم. يه پادشاه رو ديدم،  بهاش رو ميدونم!«
، داووس. تاج خودش گوشتش رو از بين برد و اونو تبديل به خاكستر كرد. به نظرت به ميسوختسرش ميسوخت . . . 

قدمگاه اش به روي  كه سايه پادشاه حركت كرد، به قدري» ؟تومليساندرا احتياج دارم كه معنيش رو بهم بگه؟ يا به 
  »ه . . . جون يه بچه حرومزاده در مقابل پادشاهي چه ارزشي داره؟اگه جافري قرار باشه بمير«افتاد.  پادشاه

  »همه چيز.«داووس به آرامي گفت: 

برو، قبل از اينكه با حرف زدنت دوباره «هايي به هم چفت شده به او نگريست. در نهايت گفت:  استنيس با فك
  »چال بندازي. خودتو به سياه

بله «هايش انتخاب ديگري ندارد.  كردن بادبان  جز جمع د وزد كه يك فر گاهي طوفان چنان قدرتمند مي
  داووس تعظيم كرد، ولي به نظر استنيس پيش از آن فراموشش كرده بود.» حضرت. اعلي

ها در  وزيد باعث ميشد پرچم را ترك كرد، حياط سرد بود. باد تندي كه از جانب دريا مي 1هنگامي كه طبل سنگي
عاشقِ آن رايحه دريا.  توانست بوي نمك را در هوا استشمام كند. كان بخورند. داووس ميامتداد ديوار با صداي بلندي ت

شد دوباره بخواهد روي عرشه قدم بزند، بادبان بكشد و به جنوب و پيش ماريا و دو فرزند كوچكش برود.  بود. باعث مي
وجودش چيزي را بيشتر از اين نميخواست  كرد و حتي بيشتر از آن در شب. قسمتي از آنها فكر مي  اين اواخر هر روز به

 نميتونم، االن نه. من االن يه لرد و دست پادشاهم، من نبايد نا اميدش كنم.كه دست دوان را بگيرد و به خانه برود. 

هاي قلعه، هزاران مجسمه غريب و كريه از آن باال به او  چشمانش را باال برد تا به ديوارها خيره شود. به جاي گنگره
هاي  ها، سگ ، باسيليسك1ها، شياطين، مانتيكورها، مينتورها ، شيردال2ها كردند، هر يك متفاوت از بقيه؛ ويورن ه مينگا

                                           

1Stone Drum 

2 Wyvern موجوداتي بالدار، تقريبا شبيه اژدها ولي بدون دست  
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كه گويي آنجا رشد   و هزاران موجود عجيب ديگري كه از باروهاي قلعه سبز شده بودند، چنان 3ها ، كوكتريس2جهنمي
، اژدهايي دراز كشيده به روي شكمش بود. مردم از ميان دهانش 4گاند. و اژدهايان همه جا بودند. سرسراي بزر كرده

ها  داد. برج هاي دماغش بيرون مي ها را از سوراخ ها اژدهايي چنبره زده بودند كه دود و بخار اجاق شدند، آشپزخانه وارد مي
كه برج  به نظر فرياد مبارزه طلبي سر داده، در حالي 5اژدهاياني قوز كرده بر فراز ديوارها بودند يا آماده پرواز؛ ويندويرم

هاي اژدها  تر چهارچوب دروازه بودند. چنگال با آرامش به آنسوي امواج خيره شده بود. اژدهايان كوچك 6اژدهاي دريايي
در برگرفته  هاي بزرگ سنگي آهنگري و اسلحه خانه را ها را در چنگ بگيرند، بال ها بيرون آمده بودند تا مشعل از ديوار

 هاي خارجي را شكل داده بودند. ها و راه پله ها، پل هاي اژدها طاق بودند، و دم

گر با  زدند، بلكه همانطور كه كوزه مثل بنّاهاي معمولي برش و تيشه نمي واليرياداووس اغلب شنيده بود كه جادوگران 
اگه اونا اژدهاي واقعي باشن و يه كرد،   تصور ميكردند. اما حاال كند با جادو و آتش روي سنگ كار مي گل رس كار مي

  جورايي سنگ شده باشن چي؟

اگه بانوي سرخ اونا رو زنده كنه، فكر كنم قلعه بياد پايين. چه جور اژدهايي پر از اتاقو راه پله و اسباب اثاثيه هست؟ «
  »و پنجره. و دودكش بخاري. و چاه توالت.

  »اين يعني خيانت منو بخشيدي ساال؟«ش بيابد، داووس چرخيد تا ساالدور سان را كنار

                                                                                                                                   

1 Minotaur  موجودي با بدن انسان و سر گاو  
2Hellhounds 

3 Cockatrices نوعي مار افسانه اي 

4Great Hall 

5 Windwyrm  اژدهاي غول آسايي كه بال زدنش باعث ايجاد طوفان ميشود. در آلماني باستان و اساطير آن عبارتwurm رفته و براي اژدها و مار به كار مي 

تغيير يافته است. در جلدهاي بعدي درباره اين لغت اطالعات بيشتري ارائه خواهد شد. توجه به شباهت ظاهري بين  wyrmدر انگليسي باستان به صورت 
wyrm  وworm .نيز خالي از لطف نيست  

6Sea Dragon  
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طالي   بخشش، آره. فراموش كردن، نه. فكر كردن به اون همه«دزد دريايي پير انگشتش را به سمت او تكان داد، 
هام تو  ها و همخوابه ام ميكنه. وقتي توي فقر مردم، زن ميتونست مال من باشه، پير و خسته 1خوب كه توي جزيره پنجه

خوب داشت كه االن نميچشم، يه عقاب دريايي رو كه براي پرواز   فرين ميكنن لرد پياز. لرد سلتيگار يه عالمه شرابرو ن
ها رو از اعماق احضار ميكنه. چه شيپور بدرد بخوري  از روي مچ دست آموزش داده بود، و يه شيپور جادويي كه كراكن

حم رو بِكشه پايين. ولي حاال اين شيپور رو دارم كه توش بدمم؟ نه، ها و بقيه موجودات مزا ميتونست باشه تا تايروشي
آدماي ملكه از تو «او دستش را دور داووس انداخت و گفت، » چون پادشاه دوست قديمي منو دست خودش كرده.

هايي براي خودش پيدا ميكنه. واقعيت داره،  خوششون نمياد دوست قديمي. شنيدم كه يه دست بخصوص داره دوست
  »آره؟

يك قاچاقچي بايد افراد را هم به مانند امواج خوب بشناسد، وگرنه مدت خيلي زيادي ميشنوي، دزد دريايي پير. 
ماند. مردان ملكه شايد رهروان پر شور خداي روشنايي باقي مانده باشند، ولي مردم  كردن زنده نمي زيادي براي قاچاق

گفتند استنيس مفتون  شناختند. آنها مي ياني بودند كه تمام عمر مياستون در حال بازگشت به سمت خدا عاديِ دراگون

ها تعظيم كند، و . . . بدترينِ همه گناهان   دور كرده تا مقابل شيطاني بيرون آمده از سايههفت شده و مليساندر او را از 

اي هم بودند كه چنين  مرتبه ها و لردهاي دون . . . كه او و خدايش باعث شكست استنيس شدند. و همچنين شواليه
احساسي داشتند. داووس در پي آنها گشته بود و با همان احتياطي كه زماني براي گلچين كردن خدمه خود به كار 

واتر دالورانه جنگيده بود، ولي پس از آن شنيده شده بود كه  بر روي بلك 2برد، آنها را انتخاب كرد. سر جرالد گوور مي
ضعيفي باشد كه اجازه داده پيروانش توسط يك كوتوله و يك مرد مرده عقب رانده شوند. سر گفته است رلور بايد خداي 

 4سانگ ي نايت زاده ها پيش به عنوان مالزمش خدمت كرده بود. حرام پسر دايي پادشاه بود و سال 3اندرو استرمونت

                                           

1Claw Isle 

2Ser Gerald Gower 

3Ser Andrew Estermont 

4Bastard of Nightsong 
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دورسان را ممكن كرد، ولي با هاي ساال فرماندهي عقبه سپاه را به عهده داشت و رسيدن استنيس به امنيت كشتي
  شد. ولي اين مايه مباهاتشان نمي مردان شاه، نه مردان ملكه. پرستيد. قدرتش، سلحشور را مي  اعتقادي هم اندازه

يه دزد دريايي ليسي بخصوص يه بار بهم گفت كه يه قاچاقچي خوب از ديد دور «داووس با احتياط جواب داد، 
  »اي كه ميدونن چطور زبون خودشونو نگه دارن. صدا، و خدمه هاي بيهاي سياه، پارو ميمونه. بادبان

ولي » هاي تنومند قوي كه نه ميتونن بخونن نه بنويسن. يه خدمه بدون زبان حتي بهتره. الل«مرد ليسي خنديد، 
كاهن  اما خوشحالم كه ميدونم يكي پشتتو داره دوست قديمي. فكر ميكني پادشاه پسره رو به«تر شد،  سپس محزون

  »سرخ بده؟ يه اژدهاي كوچولو ميتونه اين جنگ عظيمِ گنده رو تموم كنه.

هاي انگشتانش ديگر از گردنش آويزان نبودند و  عادتي قديمي باعث شد به سمت شانسش دست ببرد، ولي استخوان
  »برسونه.خون خودش آسيب  اين كارو نميكنه، اون نميتونه به هم«او چيزي پيدا نكرد. داووس گفت، 

  »لرد رنلي از شنيدنش خوشحال ميشه.«

  »حضرت مرد عادليه. رنلي يه خيانتكار اسلحه به دست بود. ادريك استورم از هر جرمي مبراست. اعلي«

خواهيم ديد، يا تو خواهي ديد. به شخصه، برميگردم دريا. حتي همين حاال هم ممكنه كه «ساال شانه باال انداخت، 
هاشون قصر در  راني كنن، به اين اميد كه از پرداخت ماليات قانونيه لرد واتر كشتي خليج بلكقاچاقچياي پست توي 

مواظب باشين. تو و دوستاي اللت. خيلي بزرگ شدين االن، با اين حال «با كف دست به پشت داووس زد، » برن.
  »هرچقدر آدم باالتر بره، بيشتر هم بايد سقوط كنه.

رفت، روي  اي برج اژدهاي دريايي به سمت خوابگاه استاد در زير شيرواني باال ميه داووس در حالي كه از پله
نميتونم بخونم، نميتونم بنويسم،  گفتگويشان تأمل كرد. او نيازي به ساال نداشت تا به او بگويد بيش از حد باال رفته.
اه باشم؟ من به عرشه كشتي تعلق لردها تحقيرم ميكنن و من هيچي از حكمراني نميدونم، من چطور ميتونم دست پادش

  دارم نه برج قلعه.
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اي هستيد، يه ناخدا به كشتي خودش  شما ناخدا برجسته«ها را به استاد پيلوس گفته بود. استاد پاسخ داد،  همين حرف
افزايش هاشو براي گير انداختن باد در حال  هاي خيانتگر مسيريابي كنه، بادبان حكومت ميكنه، مگه نه؟ او بايد توي آب

  »باز كنه، بدونه كه چه وقت طوفان ميخواد بياد و چطور به بهترين نحو پشت سر بذاردش. اينم همونه.

اصالً بهم شبيه «قصد پيلوس مهرباني بود، ولي اطمينان خاطرش طنيني پوچ داشت. داووس اعتراض كرده بود، 
ي در حال غرق شدن بود. آره، من طناب و چوب نيستن! پادشاهي، كشتي نيست . . و خوبه كه نيست وگرنه اين پادشاه

و آب رو ميشناسم، ولي حاال اينا چطوري ميخوان بكارم بيان؟ از كجا اون بادي كه پادشاه استنيس رو به تختش 
  »برسونه پيدا كنم؟

ص هاي منو با تشخي عاليجناب شما دارينش. ميدونيد، كلمات باد هستن، و شما حرف«هايش خنديد،  استاد به حرف
  »حضرت ميدونه چي در وجود شما داره. خوبتون كنار زدين. فكر ميكنم اعلي

زاده باشه، يه شخص دانا  پياز، اين چيزيه كه اون از من داره. دست پادشاه بايد يه لرد اصيل«داووس عبوسانه گفت، 
  .»و با كماالت، يه فرمانده جنگ يا يه شواليه بزرگ . . 

هايي كه تا بحال به يه شاه خدمت  ليه روزگار خودش بود، و يكي از بدترين دستبهترين شوا 1سر ريام ردواين« 
معجزه ميكرد، ولي در مقام دست به سرعت همه مملكت آرزوي مردنش رو ميكردن.  2كرده. دعاهاي سپتون مورميسون

حال  بابت كماالتش، با اين  5تاور بابت شجاعتش، سر اُتو هاي 4وود بابت ذكاوتش مشهور بود، ميلس اسمال 3لرد باتروِل
هاي خودشون  ها معموالً دست رو از همخون همگيشون به عنوان دست شكست خوردن. در مورد نَسب، پادشاهان اژد

                                           

1SerRyamRedwyne 

2SeptonMurmison  
3Lord Butterwell  

4Myles Smallwood  
5Ser Otto Hightower  
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رو داريم، پسر  3. برخالف اين، سپتون بارث2گرفته تا ميگور ظالم 1شكن انتخاب ميكردن، با نتايج متفاوتي از بيلور نيزه
» از كتابخانه قلعه سرخ برگزيد؛ كسي كه چهل سال آرامش و فراواني به مملكت بخشيد. 4آهنگري كه پادشاه پير

  »اساسن. هات بي تاريختو بخون لرد داووس، و اونوقت ميفهمي كه شك«پيلوس لبخند زد، 

  »وقتي خوندن بلد نيستم، چطور ميتونم تاريخ بخونم؟«

عاليجناب، هر آدمي ميتونه بخونه. نه به جادو نيازه و نه اشراف زادگي. به دستور پادشاه اين هنر «، استاد پيلوس گفت
  »رو دارم به پسرتون ياد ميدم. اجازه بديد به شما هم درس بدم.

 توانست رد كند. بنابراين هر روز به اتاق استاد در باالي برج اژدهاي اي بود و داووس نمي پيشنهاد سخاوتمندانه
هاي قطور چرمي اخم كرده و تالش كند تا به معناي چند  هاي پوستي و كتاب گشت تا به طومارها، كاغذ دريايي برمي

هايش اغلب با سردرد همراه بود و همچنين باعث ميشد احساس كند احمقي به بزرگي  كلمه ديگر پي ببرد. تالش
م نداشت، خيلي از پدرش جلوتر بود، و ظاهرا خواندن فيس است. با وجود اينكه پسرش دوان هنوز دوازده سال ه پچ

شد، داووس به نظر از  ها مي براي شاهزاده شيرين و ادريك استورم مانند نفس كشيدن طبيعي بود. وقتي نوبت كتاب
 كرد. او اكنون دست پادشاه بود، و دست پادشاه بايد بخواند. وجود سماجت مي  تر بود. با اين همه آنها بچه

بود.  مارپيچ و تنگ برج اژدهاي دريايي براي استاد كرسن بعد از شكستگي لگنش آزمون طاقتفرسايي هاي پله
كرد كه استنيس هم دلتنگش باشد. پيلوس به نظر باهوش و سخت كوش  شد.خيال مي داووس هنوز دلتنگ پيرمرد مي

                                           

1 Bealor Breakspear پس از ورود) فرزند ارشد و دست شاه دائرون دوم بود. فردي عادل، خردمند و مهربان و سلحشوري  209تا  170شكن ( بيلور نيزه
  قدرتمند بود. لقب وي در داستان اول دانك و اگ تشريح خواهد شد.

2 Maegor the Cruel هاي  پادشاه تارگرين بود. در زمان صدارت و سلطنت خود شورش اش ائنيس اول و سومين ميگور اول، فرزند اگان اول، دست برادر ناتني
  ش نشود.مذهبي را با قساوت سركوب كرد كه لقب ظالم را برايش به همراه داشت. قلعه سرخ را تكميل كرد و همه كارگران آن را كشت تا رازهاي آن فا

3Septon Barth 

4 Old King  پس از ورود) به پادشاه پير  103تا  48و برادرزاده ميگور اول بود. به دليل طول دوره سلطنتش (جاهريس اول، ملقب به ميانجي. پسر ائنيس اول
  معروف است.
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هاي زيادي همراه  شت. پيرمرد سالآمد، ولي خيلي جوان بود و پادشاه مثل كرسن به او اعتماد ندا و خوش نيت مي
  . تا وقتي كه گرفتار مليساندر شد و بخاطر اون مرد.استنيس بود . . 

فيس را اعالم كند. دلقك شاهزاده  توانست حضور پچ اي را شنيد كه تنها مي ها داووس صداي آرام زنگوله باالي پله
هايي افتاده داشت صورت پهنش با طرحي  بنيه بود و شانه مانند سگي وفادار پشت در اتاق استاد منتظر دخترك بود. بي

فيس كالهخودي به سر داشت كه از يك جفت شاخ گوزن  هاي قرمز و سبز خالكوبي شده بود. پچ رنگارنگ از مربع
تكان خوردن به صدا   هايش آويزان بود و هنگام متصل به سطلي حلبي ساخته شده بود. دو جين زنگوله از شاخك

كرد و  ايستاد، يعني هميشه. او در راهش به هرجا سر و صدا و غوغا بپا مي . . كه چون دلقك به ندرت مي آمد . درمي
زير دريا «هاي درس شيرين بيرون كرده بود. دلقك زيرلب به داووس گفت،  تعجبي نداشت كه پيلوس او را از كالس

هايش جرنگ جرنگ صدايي دادند و طنين  هسرش را تكان داد و زنگول» هاي جوونو ميخورن. هاي پير ماهي ماهي
  »من ميدونم، من ميدونم، اوه اوه اوه.«افكند، 

جوون به   اين باال ماهي«كرد گفت،  داووس كه هيچ وقت موقع نشستن براي خواندن و تمرين احساس پيري نمي
كرد ولي پيلوس  يه فرق ميداد احتماال قض اگر استاد كرسن مسن كسي بود كه به او آموزش مي» پير درس ميده.  ماهي

  توانست پسرش باشد. آن قدر جوان بود كه مي

شده با كتاب و طومار يافت. شاهزاده شيرين بين   ها و نشسته بر روي ميز بلند چوبيِ پوشيده روي بچه او استاد را روبه
ه پادشاه لذت زيادي زاد خونش با شاهزاده و حرام نشيني هم دو پسر نشسته بود. حتي حاال هم داووس از ديدن هم

داووس بيشتر از خودش به داشتن اين لقب براي وود.  دوان يه لرد خواهد شد، نه صرفاً يه شواليه. لرد رين حاالبرد.  مي
پيلوس بجز ستايش از پشتكار اون ميتونه بخونه، ميخونه و مينويسه، انگار براي اين كار به دنيا اومده. كرد.  او افتخار مي
پسربچه  دهد. هايي از پيشرفت بروز مي گفت كه دوان در كار با شمشير و نيزه نشانه گفت، و استاد رزم مي او چيزي نمي

برادراي من «ترش را تعريف كرد، گفت:  دوان هنگامي كه پدرش چگونگي مرگ چهار برادر بزرگ با خدايي هم هست.
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و همچنين شما موقع آتش شبانه دعا ميكنم پدر. تا شما صعود كردن تا در كنار خداوند باشن. من براي اونا  1به تاالر نور
  »بتونين تا آخر عمرتون در روشناييِ خداوندگار قدم برداريد.

ترين  . مطمئناً بزرگتوي اين سن خيلي شبيه ديلهداووس انديشيد، » صبح شما به خير پدر.«پسرك به او سالم كرد، 
هاي  نپوشيده بود، ولي هر دوي آنها صورت پهن مربعي، چشم پسرش هيچوقت به خوبي دوان در جامه مالزميش لباس

هاي طاليي  اي بلند داشتند. گونه و چانه دوان به حدي با كرك كم پشت قهوه  اندازه آاليش و موهاي هم اي بي قهوه
كرد.  كرد، ولي با اين حال پسرك به ريشش به شدت افتخار مي رنگي پوشيده شده بود كه هلوي رسيده را شرمنده مي

  دوان بين سه بچه پشت ميز از همه بزرگتر بود.دقيقاً مثل ديل كه يه زماني افتخار ميكرد. 

بود. اين خصايص را از پدرش داشت؛ حتي يك   تر حال ادريك استورم سه اينچ بلندتر و در شانه و سينه پهن با اين
دازه كافي مسن بودند تا رنلي و رابرت را به داد. آنهايي كه به ان تمرين صبح گاهي با شمشير و سپر را از دست نمي

ها شبيه است تا استنيس؛ موهاي سياه ذغالي،  زاده بيشتر به آن گفتند كه پسر حرام عنوان كودك شناخته باشند مي
  شد كه مادرش يك فلورنت بوده است. هايش يادآور مي چشمان آبي سير، دهان، فك و استخوان گونه. تنها گوش

بان و  توانست تندخو و مغرور باشد ولي استاد و قلعه پسر مي» بله، صبح شما بخير عاليجناب.«، ادريك تكرار كرد
 »حضرت چطوره؟ شما از پيش عموم اومدين؟ حال اعلي«استاد رزم احترام گذاشتن را به خوبي به او آموخته بودند. 

روحي داشت، ولي لزومي نديد كه  گاه بيدر حقيقت چشمان پادشاه گود افتاده بود و ن» خوب.«داووس به دروغ گفت. 
  »تون نشده باشم. اميدوارم كه مزاحم درس«هايش كند.  پسرك را درگير ترس

  »همين االن تمام كرده بوديم عاليجناب.«استاد پيلوس گفت، 

بايي شاهزاده شيرين كودكي غمگين، شيرين، مهربان و به دور از زي» ميخونديم. 1ي پادشاه دائرون اول ما درباره«
شان  اش را، و خدايان با بينش ظالمانه هاي فلورنتي بود. استنيس فك چهار گوشش را به او داده بود و سليس گوش

                                           

1Hall of Light  
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در گهواره تركيب كنند. بيماري يك گونه و نصف  2اسكيل اش را با مبتال كردن او به گري مناسب ديده بودند تا زشتي
هر چند كه هم از زندگي و هم از بيناييش چشم پوشيده بود.  گردنش را خاكستري، ترك خورده و سخت كرده بود،

  .»3اون رفت به جنگ و دورن رو فتح كرد. اونا صداش ميكردن اژدهاي جوان«

  »اون خدايان دروغين رو ميپرستيد، ولي به هر حال پادشاه بزرگي بود و در ميدون نبرد خيلي شجاع.«دوان گفت، 

تر بود. اژدهاي جوان هيچوقت در عرض يه روز سه تا  طوره، ولي پدر من شجاع همين«ادريك استورم تاييد كرد، 
  »جنگ رو نبرد.

  »عمو رابرت در عرض يه روز سه تا جنگ رو برد؟«شاهزاده با چشماني گشاد به او نگاه كرد، 

و  5، كافرْن4هاي گرانديسانوقتي بود كه اولين بار اومد خونه تا پرچم داراشو خبر كنه. لرد«زاده سر تكان داد،  حرام
اند پيشروي كنن، ولي اون به وسيله يه  نقشه كشيده بودن كه قواشونو توي سامرهال جمع كنن و به سمت استورمز 6فل

گرا تك  ها و جنگجوهاش به سمتشون تاخت. همونطور كه توطئه خبرچين از نقششون خبردار شد و فوراً با تمام شواليه
ومدن، اون هر كدوم از اونا را به نوبت قبل از اينكه به هم ملحق بشن شكست داد. اون توي تك به سمت سامرهال مي

  »رو اسير كرد. 7اي جنگ تن به تن لرد فل رو كشت و پسرش تبر نقره

  »همين طوري اتفاق افتاده؟«دوان به پيلوس نگاه كرد، 

                                                                                                                                   

1King Daeron the First 

2  Grey Scale يابد. ميآيد و حالت سنگ  هايي خاكستري در مي به معني فلس خاكستري، در اين بيماري پوست و گوشت مريض به مرور به شكل فلس  
3Young Dragon 

4Grandison 

5Cafferen 

6Fell 

7Silveraxe 
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ديگه، مگه نگفتم؟ اون هر سه تاشونو در هم كوبوند  گفتم«ادريك استورم قبل از اينكه استاد بتواند پاسخ دهد گفت، 
و اونچنان شجاعانه مبارزه كرد كه بعد از اون جنگ لرد گرنديسون و لرد كافرن به مردانش ملحق شدن، همين طور تبر 

  »وقت كسي نتونست پدرمو شكست بده. اي. هيچ نقره

اي شكست خورده. لرد تايرل توي  مرد ديگه ادريك، نبايد اغراق كني. شاه رابرت مثل هر«استاد پيلوس گفت، 
  »سواري هم شكست خورد.  شكستش داد و توي خيلي از مسابقات نيزه 1اشفورد

  »دنت كشت. با اينحال اون بيشتر از اينكه شكست بخوره پيروز شده. و اون شاهزاده ريگار رو توي تراي«

رسيدگي كنم كه اينجا صبورانه منتظر ايستاده. ما فردا همين طوره. ولي االن بايد به لرد داووس «استاد تاييد كرد، 
  »ِ پادشاه دائرون رو ميخونيم. 2فتح دورنادامه 

شاهزاده شيرين و پسرها مؤدبانه خداحافظي كردند. وقتي مرخص شدند، استاد پيلوس به سراغ داووس رفت. 
و كتابي نازك با جلد چرمي را روي ميز ا» رو امتحان كنين؟ فتح دورنعاليجناب، شايد شما هم بخواين يه كمي از «

پادشاه دائرون با سادگي زيبايي نوشته، و تاريخش پر از خون و جنگ و دالوريه. پسر شما به شدت مجذوبش «هل داد، 
  »شده.

  »پسرم هنوز دوازده سالش نشده. من دست پادشاه هستم. اگه ممكنه يه نامه ديگه بهم بده.«

اد پايلوس دور تا دور ميزش را جستجو كرد، تكه كاغذهاي پوستي مختلفي را باز كرد است» هرطور مايليد عاليجناب.«
  .»جديدي نيست. شايد يه قديمي . .   نامه«و به كناري گذاشت، 

                                           

1Ashford 

2 Conquest of Dorne  پس از ورود) به تخت نشست و تصميم گرفت تا كار ضميمه كردن دورن به پادشاهي را كه  157دائرون اول در چهارده سالگي (سال
گاردن را حكمران آنجا  ها را شكست داد و هاي جدش در انجام آن موفق نبود تكميل كند. از اين رو با لشكر بزرگي به دورن حمله كرد و به سرعت لشكر دورني

ها حكومت را با چالش مواجه كردند و مقاومت تا هنگام مرگ دائرون  هاي پارتيزاني و شبيخون شود دائرون ده هزار جنگجو از دست داد). اما جنگ رد (گفته ميك
  قلعه به قلعه ادامه يافت. پس از مرگ دائرون اول، بيلور اول به حكومت رسيد و دورن دوباره مستقل شد.
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هايش  كرد استنيس او را بابت سرگرمي  برد، ولي حس مي داووس مانند هر مرد ديگري از يك داستان خوب لذت مي
اش كمك به پادشاه براي حكمراني بود و براي اين كار احتياج مبرم  ده است. اولين وظيفهبه عنوان دست انتخاب نكر
آوردند بفهمد. او درك كرده بود كه بهترين راه يادگيري چيزي انجام دادنش است؛  ها مي داشت  كلماتي را كه زاغ

  كرد. دريانوردي يا كتابت، فرقي نمي

  »به درد كارمون ميخوره.احتماال اين «اي به او داد،  پيلوس نامه

داووس كاغذ پوستي مربع شكلِ كوچك و چروكيده را صاف كرد و به حروف كوچك در هم چپ چپ نگريست. از 
كرد كه سيتادل بايد يك جايزه قهرماني  ها دشوار است. گاهي تصور مي همان ابتدا فهميده بود كه خواندن براي چشم

  ديم كند. پيلوس به اين فكر خنديده بود، ولي . . .توانست ريزتر بنويسد تق به استادي كه مي

ديد.  اش را نمي شده  كرد، چيزي كه معموالً كلمه نوشته پنج مكث كوتاهي روي» به . . . پنج پادشاه،«داووس خواند، 
  »پادشاه . . . آ . . . پادشاه . . . آگاه؟«

  .»آنسو« استاد تصحيح كرد، 

. او رهبري . . . يه. . . يه. . . عريض. . جنوبشاه آنسوي ديوار مياد . . . مياد پاد«اش را در هم كشيد،  داووس چهره
«.  

  »عظيم.«

ها رو بعهده داره. لرد م. . . مور. . . مورمونت . . . يه زاغ فرستاده از. .  از . . . وح . . . وحش . . . وحشي عظيميگروه «
  .». جن. . . جن. . 

  نوك انگشتش زير كلمات خط كشيد.پيلوس با .» جنگل ارواحجنگل. «

  »اس؟ . . . حمله زيرِجنگل ارواح. اون . . . «. . . 
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  »بله.«

ترسيم  اومدن. ما . . . مي  نامه اي هم از اون موقع بدون  هاي ديگه پرن. . . پرنده«خوشحال شد و به سختي ادامه داد. 
كشته شده باشه. ما ميترسيم مورمونت به همراه تمام قوايش  قوايش. . . مورمونت به همراه . . . تمام . . . قوام. . . نه، 

داووس ناگهان معناي چيزي را كه خوانده بود متوجه شد. نامه را برگردادند و موم سياهي كه با .» كشته شده باشه . . 
  »؟اين نامه از نگهبانان شبه. استاد، پادشاه استنيس اين نامه رو ديده«آن مهر شده بود را ديد. 

موقع ايشون دست بودن. مطمئنم با ملكه در موردش   وقتي نامه تازه رسيده بود اون رو پيش لرد آلستر بردم. اون«
بحث كردن. وقتي ازشون پرسيدم كه اگه مايلن جوابي بفرستيم به من گفتن احمق نباش. و همينطور گفتن 

  .»"ها نداره اي تلف كردن پاي وحشيهاي خودشون كمبود نيرو دارن، كسي رو بر حضرت براي جنگ اعلي"

فقط يه مرد كه «كرد. او زير لب گفت،  كامال حقيقت داشت. و صحبت از پنج پادشاه مطمئنا استنيس را خشمگين مي
  »كنه. داره از گرسنگي ميميره از گدا نان گدايي مي

  »ببخشيد عاليجناب؟«

اش بر روي ميز ضرب گرفت. اولين باري كه ديوار را  داووس با انگشتان كوتاه شده» بار گفت. چيزيه كه زنم يه «
اي كه از  باال  كرد، تايروشي خدمت مي 2و زير نظر رورو يوهوريس 1كَت كابِلتر بود؛ روي عرشه  ديده بود از دوان جوان

به  4اسكاگوسشد، هر چند نه كور بود و نه حرام زاده. رورو از  شناخته مي 3زاده كور تا پايين درياي باريك به نام حرام
بادبان كشيده و به صدها خليج كوچك رفته بود كه تا قبل از آن كشتي بازرگاني به خود نديده  5سمت درياي لرزان

                                           

1 Cobblecat له پينه شدهگربه وص  
2RoroUhoris 

3Blind Bastard 

4Skagos 

5Shivering Sea 
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برده بود.  1هاي زنجيربافت خوب براي معامله با خز، عاج، كهربا و اُبسيديِن بودند. او فوالد، شمشير، تبر، كالهخود و زره
سه كشتي سياه پديدار شدند تا  2ها رگشت انبارهايش پر از جنس بود، ولي در خليج فكبه سمت جنوب ب كَت كابِلوقتي 

زاده به جرم فروش اسلحه به  واچ مشايعت كنند. آنها محموله خود را از دست دادند و حرام كشتي را به سمت ايست
  وحشي ها سرش را.

اي  دران سياه دشمناني سخت، ولي براي كشتيواچ دادوستد كرده بود. برا داووس در روزهاي قاچاق كردنش در ايست
گرفت، هيچ وقت نتوانست غلت خوردن  هايشان را مي با محموله مناسب مشتري خوبي بودند. ولي با اينكه شايد سكه

وقتي بچه بودم با چند تا وحشي «فراموش كند. او به استاد پيلوس گفت،  كَت كابِلزاده كور را بر روي عرشه  سر حرام
گرايي بد. يكيشون با دختر هم اتاقي ما رو هم ريخت. در كل اونا هم  م. اونا دزداي خوبي بودن اما معاملهمواجه شد

  »هاشون هم بد. هاشون خوب و بعضي اي به نظر ميرسيدن، بعضي شبيه هر آدم ديگه

  »آدم آدمه. برگرديم به خوندن خودمون عاليجناب دست؟«استاد پيلوس  قبول كرد، 

استنيس شايد اسماً پادشاه وستروس بود ولي در حقيقت پادشاه ميز منقش بود. او در كل  ادشاهم.آره، من دست پ
توانستند  دراگون استون و استرومزاند را در دست داشت و يك اتحاد پيچيده با ساالدور سان داشت. چطور نگهبانان مي

كامالً مطمئني «طور هدفش رو از دست داده. ممكنه ندونن كه اون چقدر ضعيف شده، و چچشم انتظار كمك او باشند؟ 
  »كه پادشاه استنيس اصالً اين نامه رو نديده؟ مليساندر چي؟

  »نه، بايد براشون ببرم؟ حتي حاال؟«

اگه مليساندر از اين نامه » نه. وقتي اونو براي آلستر بردي وظيفه خودت رو انجام دادي.«درنگ گفت،  داووس بي
زودي سرما  داووس سيورث، كسي كه نبايد اسمشو برد داره نيروهاشو به صف ميكنه به گفت؟  چي مي خبر داشت . . .

                                           

1 Obsidian يا شيشه اژدها  
2Bay of Seals 
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ها  اي از مشعل ها به يك بينش رسيده بود، حلقه و استنيس در شعله يابد . . . پايان نمي فرا ميرسه، و شبي كه هيچ گاه 
  در برف با وحشتي گرداگردشان.

  »خوب نيست؟ عاليجناب حالتون«پيلوس پرسيد، 

آورد، كه آزور آهاي  داووس داستاني را كه ساالدورسان به او گفته بود به ياد ميام استاد.  ترسيده ممكن بود بگويد،
اون براي جنگيدن با تاريكي  برينگر را با فرو كردن آن در قلب همسري كه عاشقش بود آبديده كرده بود. چگونه اليت

هايي باشه كه برگشته، معنيش اينه كه ادريك استورم بايد نقش قسمت نيسا همسرش رو كشت. اگه استنيس آزور آ
اگه يه پادشاه وحشي شمال رو فتح كنه چه ضرري داره؟ » داشتم فكر ميكردم استاد. عذر ميخوام.«نيسا رو بازي كنه؟ 

فاع كند كه از پادشاه رفت از مردمي د حضرت انتظار نمي . اصالً از اعليتصرف نداشتدرحالي كه استنيس شمال را در 
  .»يه نامه ديگه به من بدين. اين يكي خيلي . . «شناختن او سرباز زده بودند. ناگهان گفت، 

  »سخته؟«. . . پيلوس حدس زد، 

نگران «داووس گفت،  يابد. پايان نمي زودي سرما فرا ميرسه، و شبي كه هيچ گاه  به كرد،  مليساندر زمزمه مي
  »اس. يه نامه ديگه لطفاً. گران كنندهاس، خيلي . . . ن كننده
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     55فصل 

  جان
  ليدي آريان  :مترجم

 ، نريمانAli.A لرد بيليش، ريگار، :ويرايش و تنظيم

    
  از دود سوختن مولز تاون بيدار شدند.

اي كه استاد ايمون به او داده بود تكيه كرده بود و  باالي برج پادشاه، جان اسنو به عصاي چوبي نوارپيچي شده
گريخت، تمام اميدش را به تسخير كرد. استير زماني كه جان از دستش  برخاستن ستون خاكستري را تماشا مي

بلك از دست داده بود، با اين حال نيازي نداشت تا تا نزديك شدنش را اين چنين جار بزند. جان فكر  كسل  غافلگيرانه
  تو ممكنه مارو بكشي اما ديگه هيچ كس توي رختخوابش قصابي نميشه. حداقل اين كار رو كردم. كرد،

كشيد. آن روز صبح براي به تن كردن لباس سياه تازه  انداخت، درد شعله مي مي هنوز وقتي وزن بدنش را روي پايش
اش و بستن بندهاي پوتينش به كمك كاليداس احتياج پيدا كرد، و زماني كه كارشان تمام شد دلش   شده شسته
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رخت ، جويدن پوست د1خشخاش غرق كند. در عوض به يك فنجان شراب رويايي  خواست خودش را درون شيره مي
روشن بود و نگهباني شب به تمامي مردانش  2ريج باني در وِدربك بيد و چوب زير بغلش راضي شده بود. مشعل برج ديده

  احتياج داشت.

  » ميتونم بجنگم.«وقتي سعي كردند تا جلويش را بگيرند اصرار كرده بود، 

  »كه يه لگد كوچولو بهش بزنم؟پات خوب شده، آره؟ پس مشكلي نداري «نوي بادي در دماغ انداخت و گفت، 

ترجيح ميدم نزني. پام مثل چوب سفته، اما ميتونم به قدر كافي اينور اونور بلنگم و اگه بهم احتياج داشته باشين «
  » وايسم و بجنگم.

  »من به هر مردي كه بدونه كدوم سر نيزه رو به بدن وحشي ها فرو كنه نياز دارم.«

  بار چيزي شبيه اين را به خواهر كوچكترش گفته بود.  كه يك جان به ياد آورد » سر تيزش رو.«

شايد به كار بياي. با كمون توي يه برج ميزاريمت، اما اگه افتادي پايين «اش دست كشيد.  نوي به روي ته ريش چانه
 »نياي واسه من گريه كنيا.

هاي باد روبيده  گالخي و از باالي تپهايِ سن هاي قهوه شاهي را ببيند كه مسيرش را از ميان دشت  توانست جاده مي 
آمد، پشت سرش مردانِ ثنِ او با تبر و  داد. مگنار قبل از پايان روز از آن جاده باال خواهد  شده به سمت جنوب ادامه مي

گريك بزِ، كورت، جوش گنده و بقيه هم خواهند آمدند.  نيزه در دستانشان و سپرهاي برنزي و چرم بر كمرهايشان مي
  نداده بود كه دوستش باشند اما ايگريت . . . اجازهها دوستانش نبودند، به آنها  وحشي و ايگريت.آمد. 

                                           

 مزه دار شده با ادويه هاي عجيب و غيرعادي و شگفت انگيز ،از كارث يشراب1

2Weatherback Ridge 
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رانش فرو رفته بود، احساس كند. چشمان پيرمرد   توانست ضربان درد را جايي كه تيرش به ميان گوشت و عضله مي
ريخت. اما بهتر از همه غار را  گلويش فرو مي غريد خون سياه از كه طوفان باالي سرشان مي را هم به ياد آورد، هنگامي

ايگريت، دور بمون. به جنوب برو و او در دهان خودش.   بوسه  او در نور مشعل و مزه  آورد، ظاهر برهنه خاطر مي  به
  هاي مدوري كه خيلي دوست داشتي قايم شو. اينجا چيزي جز مرگ پيدا نميكني. غارت كن، برو و توي يكي از اون برج

قديمي فلينت بند شلوارش را باز كرده بود و داشت از ميان   طرف حياط، يكي از كمانداران روي سقف سربازخانهآن 
هاي ديگر و  از موهاي چرب نارنجي رنگش او را شناخت. مردان سياه پوش بر پشت بام ، موليشاشيد.  هاي بام مي كنگره

نگهبانان ، نه تا به تصادف از پوشال بودند. دونال نوي به آنها ها هم قابل رويت بودند، گرچه از هر ده نفر باالي برج
  فقط اينكه اينجا ما كالغ هستيم و بيشترمون به قدر كافي ترسيديم. گفت. جان انديشيد،  مي مترسكي

دي كه شلوار و جليقه و ردا بيشتر از افرا در انبار. كردي، سربازان پوشالي فكر استاد ايمون بود آنها را هر چه صدا مي
هايشان نيندازند و آنها را به  آنها را به تن كنند داشتند، پس چرا تعدادي از آنها را با كاه پر نكنند، شنلي دور شانه

هايشان حتي نيزه به دست گرفته  ها گذاشته بود. بعضي ها و نصف پنجره نگهباني نگمارند؟ نوي آنها را روي تمام برج
ها آنها را از دور دست ببينند و به اين نتيجه  يشان داشتند. اميد به اين بود كه ثنبودند يا كمان زنبوركي زير بازوها

  شود. برسند كه از كسل بلك در مقابل حمله خيلي خوب دفاع مي

كشيدند. ديك فوالرد كَر  ي دو برادر كه واقعاً نفس مي جان بام برج پادشاه را با شش مترسك شريك بود، بعالوه
زد تا مطمئن شود كه چرخش روان  كرد و روغن مي بود، با اسلوب اجزا كمان زنبوريش را تميز مياي نشسته  روي كنگره

رفت.  هاي مردان پوشالي ور مي و با لباس ميزد پرسه ها  قرار در اطراف جان پناه بچرخد، در حالي كه پسر اولد تاوني بي
شايد اين انتظار كشيدن اعصاب اونم مثل من خرد شايد فكر ميكنه اگه در حالت درست قرار بگيرن بهتر ميجنگن. يا 

  كرده.



 

  992 

 

 شمشيرهايورش    جان   پنجاه و پنجمفصل

پسر ادعا ميكرد كه هجده ساله است، بزرگتر از جان، اما با اين همه به لطافت علف تابستان بود. حتي در پوشش 
اي كه متولد و بزرگ شده  كردند، اسمي كه در فاحشه خانه صدايش مي 1ي نگهبانان شب ساتين پشم، زره و چرم پخته

او داده بودند. به زيبايي يك دختر بود، با چشماني سياه، پوست نرم و موهاي مجعد پر كالغي. با اين حال گذراندن به 
گفت كه كار او با كمان زنبوري قابل قبول است. گرچه  نصف سال در كسل بلك دستانش را زمخت كرده بود و نوي مي

  است را دارد يا نه . . .معلوم نبود شجاعت روبرو شدن با چيزي كه در حال آمدن 

كرد. برج پادشاه بلندترين برج قلعه نبود بلكه اين  جان از عصاي چوبيش براي لنگيدن در طول بام برج استفاده مي
شنيده شده بود كه هر روز امكان  3ي در حال فروريختن بود، هر چند از اوتل يارويك بلند كشيده 2افتخار از آِن النسِ
. 4تر براي شكستن بود شاهي آجيلي سخت  شاه محكم ترين برج هم نبود، برج نگهبانان در كنار جادهدارد بريزد. برج پاد

به هر حال برج پادشاه به اندازه كافي بلند و به اندازه محكم بود و به خوبي در كنار ديوار قرار داشت، مشرف به دروازه و 
  چوبي.  پاي پلكان

اي را بدون  بلك را ديد، فكر كرد چرا كسي اينقدر احمق بوده كه قلعهاولين باري كه جان با چشمان خودش كسل 
  شد از آن دفاع كرد؟ ديوار ساخته است. چطور مي

هاي مملكت هيچ نقشي نداشته  نميشه. نكته همينه. نگهبانان شب عهد كردن تا در كشمكش«عمويش به او گفت، 
بيشتر مغرور تا عاقل، سوگندهاشون رو از ياد بردن و با ها بعضي از فرماندهان كل،  باشن. با اين حال در طي قرن

اش به  سعي كرد تا نگهباني را براي پسر حرامزاده 5تاوررو نابود كردن. فرمانده كل رانسل هاي هاشون تقريباً ما  طلبي جاه
، مارك 1يستان ماددر اين فكر بود كه خودش را پادشاه اون ور ديوار كنه. تر 6ارث بذاره. فرمانده كل رودريك فلينت

                                           

1 Satin ساتَن  
2Lance 

3Othell Yarwyck 

4  A tougher nut to crack تري براي تخريب بود. تر بودن چيزي؛ در اينجا يعني هدف سخت ضرب المثليست به معناي سخت  
5Rodrik Flint 

6Runcel Hightower 
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به  عليه همديگهفورت  گيت و نايت . . . ميدونستي كه ششصد سال پيش، فرماندهانِ اسنو 3، رابين هيل2فل ديوانه رانكن
جنگ رفتن؟ و وقتي فرمانده كل سعي كرد جلوي اونها رو بگيره، نيروهاشونو با هم متحد كردن تا اونو بكشن. استاركي 

چون كنه . . . و سر هر دوي اونارو بزنه. كاري كه به راحتي انجام داد،   شد مداخلهكه در وينترفل  بود مجبور 
نهصد و نود و شش فرمانده كل داشتن، بيشتر اونا  4. نگهبانان شب قبل از جير مورمونتاستحكامات اونا قابل دفاع نبود

ما. ما دووم آورديم چون   ن مستبد و ديوانهمرداني شجاع و شرافتمند بودن . . . اما بزدل و احمق هم داشتيم، فرماندها
لردها و پادشاهاي هفت پادشاهي ميدونستن كه تهديدي براي اونا نيستيم، مهم نيست كي ما رو رهبري كنه. تنها 

  »رو داريم. ديواردشمناي ما در شمال هستن، و در شمال ما 

جنوب باال بيان، و لردها و شاهاي هفت پادشاهي فقط حاال اون دشمنا ديوار رو پشت سر گذاشتن تا از جان انديشيد، 
بدون ديوار كسل بلك قابل دفاع نبود؛ دونال نوي به خوبي هر ما رو فراموش كردن. بين چكش و سندان گير افتاديم. 

ها، تاالر عمومي،  قلعه بدردشون نميخوره. آشپزخونه«دانست. اسلحه ساز به پادگان كوچكش گفت،  كسي آن را مي
اي رو كه بتونيم به  خانه رو خالي ميكنيم و هر اندوخته ها . . . بزارين همه رو بگيرن. ما اسلحه و حتي برج ها اصطبل

  » باالي ديوار ميبريم و اطراف دروازه موضع ميگيريم.

بلك هم به نحوي يك ديوار داشت، سنگر هاللي شكل به ارتفاع ده فوت ساخته شده با وسايل  پس دست كم كسل
هاي  هاي پشمي سياه، پشته هايي از پارچه ها، لنگه سود گوسفند، صندوق هاي گوشت نمك هاي ميخ و بشكه بهانبار؛ جع

هاي آتش ديده و چندين و چند كيسه گندم. استحكامات خام دستانه دو چيزي را كه  هيزم، الوار اره شده، تيرك
ل، و پاي پلكان بزرگ چوبي زيگزاگي شكل كه با سمت شما  بيشترين ارزش دفاع كردن داشتند در برگرفته بود؛ دروازه

مست راهش را در نماي   شد و مانند آذرخشي درختان نگه داشته مي  تيرهاي چوبي فرو رفته در عمق يخ و به بزرگي تنه
  رفت.  ديوار به باال چنگ ميزد و باال مي

                                                                                                                                   

1Tristan Mudd 

2Mad Mark Rankenfell 

3Robin Hill 

4Jeor Mormont 
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شدند.  ند و توسط برادران جان تشويق ميجان ديد كه آخرين افراد مولز تاون هنوز در حال باال رفتن از پله ها بود
اش تكيه  تر اجازه داد پيرمردي به شانه كرد، درحالي كه پيپ دو پاگرد پايين گرن پسر كوچكي را در آغوشش حمل مي

كند. پيرترين روستاييان هنوز روي زمين منتظر قفس بودند تا راهش را به پايين و پيش آنها طي كند. مادري را ديد كه 
ها باال رفت. دويست  كشيد، در هر دستش يكي، در حالي كه پسري بزرگتر از او گذشت و از پله را همراه خود ميدو بچه 

دوستانش قبول داشتند ليدي نبود) روي پاگردي ايستاده   (كه همه2و ليدي مليانا 1فوت باالتر از آنها، اسكاي بولو سو
ه جان ديد بهتري از دود داشتند. جان به روستايياني كه فرار شك آنها نسبت ب كردند. بي بودند و به جنوب نگاه مي

از حد لجباز يا احمق و يا  نكردن را انتخاب كرده بودند فكر كرد. هميشه افراد اندكي هستن كه براي فرار كردن بيش 
  آنها چشم بپوشند. ها از دادند تا بجنگند يا پنهان شوند يا زانو خم كنند. شايد ثن هستن، تعدادي كه ترجيح مي   شجاع

با پنجاه تا تكاور كه خوب تجهيز باشن، ميتونستيم توي جاده  كاري كه بايد بكنيم حمله به اوناست.جان انديشيد، 
. گرچه آنها پنجاه تكاور نداشتند و نه حتي نصف اين تعداد اسب. پادگان بازنگشته بود، و هيچ اونا رو از هم بپاشونيم

  اند يا نه. آنها كجا هستند يا حتي سواراني كه نوي فرستاده بود به آنها رسيده راهي نبود كه بدانند اكنون

ها و  برادراني كه بوون مارش باقي گذاشته بود، پيرمردان، چالقپادگانيم، نگامون كن.  ما جان به خودش گفت، 
ها با  نست چند نفر را كه باالي پلهتوا گونه كه دونال نوي به او هشدار داده بود. مي پسرهاي تازه بالغ بودند، درست همان

به  4پير دلير به همان آهستگي هميشه، چكمه اضافي 3كردند ببيند، بقيه در سنگر بودند؛ كگز جا مي ها را جابه تقال بشكه
نيمه ديوانه كه خودش را فلوريانِ دلقك دوباره متولد شده  5لنگيد، ايزيِ اش مي تندي روي پاي چوبي تراشيده شده

(هفتاد سال را  3(پنجاه سال را رد كرده بود)، هنلي پير 2، هنلي جوان1اهل رزوود 7، آلين سرخ6كرد، ديليِ دورني تصور مي

                                           

1Sky Blue Su  

2Lady Meliana 

3Kegs 

4Spare Bot 

5Easy 

6Dornish Dilly 

7Red Alyn 
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كرد  پول. دو تا از آنها جان را ديدند كه از باالي برج به آنها نگاه مي از ميدن 5خالي ، پيت خال4رد كرده بود)، هال پشمالو
تلخي براي نوشيدن بود، اما   جرعههنوز فكر ميكنن من خائنم. ن را برگرداندند. و برايش دست تكان دادند. بقيه رويشا

ها ذاتاً بدجنس و خائن  زاده دانستند كه حرام زاده بود. همه مي توانست آنها را سرزنش كند. باالخره او يك حرام جان نمي
بلك دوست داشت دشمن هم براي خودش  لاي كه در كس اند. و او به همان اندازه هستند و از نيرنگ و شهوت زاده شده

درد، مگر اينكه  بار او را تهديد كرده بود كه گوست گلويش را مي يكي از آنها بود. جان يك 6. راست . . درست كرده بود
كرد. او حاال مشغول جمع كردن  دست از آزار و اذيت سمول تارلي بردارد، و راست چيزهايي از اين قبيل را فراموش نمي

كرد تا نگاهي زننده به جان  زه كافي توقف ميهايي زير پلكان بود، اما هر از چند گاهي به اندا هاي خشك در تل برگ
 بيندازد.

  ها، تيرهاي كمان قير ميره داخل باالبر، روغن باالي پله«نوي بر سر سه مرد مولزتاوني در پايين فرياد كشيد. » نه.«
آره، هاي گوشت خوك زير پله،  ها به پاگردهاي اول و دوم. تيكه زنبوري به پاگردهاي چهارم، پنجم و ششم، نيزه

  !»ياال، حماالي ايكبيري، دست بجنبنينهاي گوشت واسه مانع هستن.  همونجا، پشت الوار. خمره

هاي يك فرمانده به اندازه دست  گفت كه در نبرد ريه پدرش هميشه مياون صداي يه لرد رو داره.  جان فكر كرد،
مرد شنيده نشه، ديگه اينكه چقدر شجاع  هاي يك اگر فرمان«گفت،  شمشيرزنش اهميت دارد. لرد ادارد به پسرانش مي

هاي وينترفل باال بروند تا از دو سوي حياط بر  در نتيجه او و راب عادت داشتند كه از برج» يا با استعداده اهميت نداره.
توانست صداي هر دوي آنها را خفه كند. تمام اهالي مولز تاون از او در وحشت  سر هم فرياد بكشند. دونال نوي مي

  زند.  كرد كه سرشان را مي ند و حق داشتند، چون او هميشه تهديد ميبود

                                                                                                                                   

1Rosewood 

2Young Henly 

3Old Henly 

4Hairy Hal 

5Spotted Pate 

6Rast 
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بلك آمده بودند. نوي فرمان داده بود  سه چهارم روستا قلباً هشدار جان را پذيرفته بودند و براي پناه گرفتن به كسل
اع از سنگر كمك كند، هر مردي كه هنوز به قدر كافي براي نگه داشتن نيزه يا حركت دادن تبر چاالك است بايد در دف

ها امتحان كنند. او اسلحه  هايشان بروند و شانس خود را با ثن توانند گورشان رو گم كنند، به خانه در غير اين صورت مي
تيز، شمشيرهاي   خانه را خالي كرده بود تا فوالد خوب در دستانشان بگذارد؛ تبرهاي بزرگ دو سر، خنجرهايي با تيغ

هاي زنجيري ملبس بودند، به همراه ساق بند براي  دار و زره ميخ هاي چرمي گل و به نيم تنه .1اربلند، گرز و گرز خارد
هايشان حفظ كند، حتي بعضي از آنها شبيه سرباز به نظر  پاهايشان و گلو پوش براي اين كه سرهايشان را روي شانه

  در نور بد. اگر زير چشمي نگاه كني.رسيدند.  مي

كردند و  ا هم به كار گرفته بود. آنهايي كه براي جنگيدن بيش از حد جوان بودند آب حمل مينوي زنان و كودكان ر
كرد، و هابِ  ها كمك مي مولز تاون به كاليداس و استاد ايمون در درمان زخمي  داشتند، قابله ها را روشن نگه مي آتش

ياز خردكن زيادي داشت، بيشتر از آن كه بداند با زن و دختران قابلمه همزن و پ  طور ناگهاني پسران كباب سه انگشتي به
ها پيشنهاد داده بودند كه بجنگند و آنقدر مهارت در كار با كمان زنبوري از خود  آنها چه كار كند. حتي دو نفر از فاحشه

  هاي باالتر از چهل فوت به آنها داده شد. نشان دادند تا جايگاهي در پله

  هايش قرمز روشن بود. گونه» سرده.«زير بغل زده بود ايستاد.  ساتين با دستاني كه زير شنلش به

 »فنگز سرده. اين يه روز خنك پاييزيه. فراست« جان خود را مجبور به لبخند زدن كرد. 

پس اميدوارم هيچ وقت فراست فنگز رو نبينم. يه دختري توي اولدتاون ميشناختم كه دوست داشت توي شرابش «
فكر «ساتين نگاهي گذرا به جنوب انداخت و اخم كرد. » بهترين جا واسه يخه. توي شراب.يخ باشه. فكر كنم اونجا 

  »ميكنين نگهباناي مترسكي اونا رو ترسوندن، سرورم؟

                                           

1  Morningstar شود. به داليل عجيبي به اين سالح ستاره صبح هم گفته مي  
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ها فقط براي كمي تجاوز و  كرد ممكن است . . . اما به احتمال زياد وحشي جان گمان مي» ميتونيم اميدوار باشيم.«
  ه بودند. يا شايد استير منتظر فرا رسيدن شب بود تا زير پوشش تاريكي حركت كند. غارت در مولز تاون مكث كرد

با  1شاهي گذشت. جان اما از داخل برج صداي پا شنيد و اووِن ساده لوح  ها در جاده هيچ نشاني از ثن نيمروز آمد و بي
بود، يك قرص پنير زير بازوي  صورتي سرخ بابت صعود از دريچه بيرون پريد. سبدي از نان كماج زير يك بازويش

 »هاب گفت بهتون غذا بدم اگه يه مدت اينجا گير باشين.«اي پياز از يك دستش آويزان بود.  ديگرش و كيسه

  »اوون، از طرف ما ازش تشكر كن.«به اون خاطر، يا به عنوان آخرين غذامون. 

كرد. وقتي سر وقت كاوويدن سبد رفت و نان  اش به خوبي كار مي ديك فوالرد به اندازه يك سنگ كر بود، اما بيني
برداشت، هنوز از گرماي اجاق داغ بودند. يك خمره كره هم پيدا كرد و با چاقويش كمي روي نان ماليد. شادمانه گفت، 

  كردي به قدر كافي قابل فهم بود. حرف زدنش گنگ بود، اما وقتي به آن عادت مي» كشمش. آجيل هم داره.«

  » منم ميتوني برداري، گشنم نيست.مال «ساتين گفت، 

   ها دانه خودش دو قرص نان برداشت. آجيل» اي داشته باشي. بخور، معلوم نيست كي فرصت ديگه«جان به او گفت، 
  هاي سيب خشك شده بودند.  ها هم تكه كاج بودند، كشمش

  »وحشيا امروز ميان لرد اسنو؟«اوون پرسيد، 

  »به زنگ صداي شيپورا باش.اگه بيان ميفهمي. گوش «جان گفت، 

ناپذير بود، وقتي  اوون قد بلند، با موهاي طاليي كمرنگ، مهربان و كارگري خستگي» دوتا. دوتا مال وحشياس.«
طور با  آوري مهارت داشت، اما همين شد، به طرز شگفت ها و چيزهايي از اين قبيل مي نوبت كار با چوب، تعمير منجنيق

                                           

1Owen the Oaf 
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اش انداخته بود و نصف هوشش از گوشش به  كرد كه هنگام بچگي مادرش او را روي كله يخوشحالي برايتان تعريف م
  بيرون نشت كرده بود.

  »يادت هست كجا بري؟«جان از او پرسيد. 

پاگرد و اگه وحشيا خواستن كه از سنگر بيان باال،  سومينها. بايد برم باال به  دونال نوي ميگه بايد برم سمت پله«
اگه وحشيا حمله «سرش به باال و پايين جهيد. » پاگرد، يك دو سه. سومينه سمتشون شليك كنم. كمان زنبوريمو ب

  »كنن، شاه مياد و كمكمون ميكنه مگه نه؟ شاه رابرت جنگجوي قابليه. حتماً مياد. استاد ايمون يه پرنده براش فرستاده.

كرد، همانطور كه قبالً هم فراموش كرده بود. جان  اي نداشت كه به او بگويند رابرت براتيون مرده. فراموش مي فايده
  به نظر كه اوون را خوشحال كرد.» استاد ايمون يه پرنده براش فرستاده.«تاييد كرد. 

ها دم  وحشي هاي زيادي فرستاده بود . . . نه به يك پادشاه . . . بلكه به چهار تا. پيام اينطور بود، استاد ايمون پرنده
هاي دوري مثل سيتادل و اولدتاون  حتي به شهر بلك بفرستيد. طر. هر كمكي كه ميتوانيد به كسلدروازه. مملكت در خ

هايشان. لردهاي شمالي به نظر بهترين اميدشان بودند، بنابراين  ها پرواز كردند، و به پنجاه لرد قدرتمند در قلعه هم زاغ
  ، كارهولد و ديپ وود2و مربع تورهن 1سروين  ها، به قلعه تناستاد ايمون به آنها دو پرنده فرستاده بود. به آمبرها و بول

، 8، به استحكامات كوهستاني ليدلز7و به ريلز 6، وايت هاربر، باروتُن5، نگهباني ويدو4كسل ، اولد3مت، به جزيره خرس

                                           

1 Castle Cerwyn  مقر خاندان سروين 

2 Torrhen’s Square  مقر خاندان تالهارت 

3 Bear Island مقر خاندان مورمونت 

4 Oldcastle )مقر خاندان الكLocke ( 

5 Watch  Widow’s هاي خاندان فلينت مقر يكي از قدرتمندترين شاخه 

6 Barrowton مقر خاندان داستين 

7 Rills وِل مقر خاندان رايز 

8Liddles Bear Island 
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ها دم دروازه. شمال در خطر. با  وحشيشان را بردند.  ، پرندگان سياه درخواست عاجزانه4ها و وول 3، هاركليز2، نُريز1برليها
 تمام قدرتتان بياييد. 

  رسيد. خب، زاغها ممكن است بال داشته باشند، اما لردها و پادشاهان ندارند. اگه كمكي در راه بود، امروز نمي

شيد، شد، دود مولز تاون فروكش كرد و آسمان جنوبي دوباره صاف بود. جان اندي همانطور كه صبح تبديل به عصر مي
  شان شود. توانست باعث نابودي همگي برف يا باران مي .اين خوب بودابري نيست.  هيچ

امن باالي ديوار بروند، و همين طور هم بيشتر زنان   كاليداس و استاد ايمون سوار بر قفس باالبر شدند تا به نقطه
دادند.  مي طول حياط به پس و پيش فرياد سر زدند و در  ها قدم مي صبرانه بر باالي برج مولز تاون. مردان سياهپوش بي

كردند تا به آنها قدرت  كرد، به جنگجو عاجزانه التماس مي مردان روي سنگر را در دعا همراهي مي 5سپتون سالدور
ها  وار صد ليگ راه دور تا دور كنگره دهد. ديك فوالرد كر خودش را زير شنلش جمع كرد و به خواب رفت. ساتين دايره

گريست و خورشيد به آن سوي آسمان آبي پر رنگ خزيد. نزديك غروب، اوون ساده لوح با يك قرص  يوار ميد رفت.
هاي گوسفندي هاب، پخته شده در آبگوشت غليظي از آبجو و پياز، برگشت. حتي  نان سياه و سطلي از بهترين گوشت

كردند. زماني كه از  پاك كردن ته سطل استفاده  هاي نان براي اش را خوردند و از تكه  ديك هم بابت آن بيدار شد. همه
ها در سراسر قلعه سياه و تيره شده بودند. جان به ساتين  خوردن فارغ شدند، خورشيد در غرب پايين رفته بود و سايه

  »آتيشو روشن كن، و كتري رو پر از روغن كن.«گفت. 

ي پايش را از بين ببرد. اين كار اشتباه بود و جان خودش پايين رفت تا در را مسدود كند، سعي كرد تا كمي از گرفتگ
هاي آهني  ميخ حال به عصايش چنگ زد و تا انتها رفت. درِ برج پادشاه از جنس بلوط با گل به سرعت فهميد، اما با اين

                                           

1Burleys  

2Norreys  

3Harclays  

4Wulls 

5Cellador 
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يله را در توانست جلوي آنها را بگيرد. جان م خواستند داخل شوند نمي ها را معطل كند اما اگر مي بود. در ممكن بود ثن
اي در هم كشيده از درد،  و با چهره -ممكن بود آخرين فرصتش باشد  -شكافش محكم قرار داد، سري به مستراح زد 

  لنگ لنگان به پشت بام برگشت.

ها داشتند بيرون  مردگي شده بود، اما آسمان باالي سر الجوردي رو به بنفش شدن بود و ستاره غرب به كبودي خون
نگاه كرد كه در آسمان  1صحبتي داشت و به نريان ين دو كنگره نشست و فقط يك مترسك براي همآمدند. جان ب مي
بود؟ در اين فكر بود كه گوست االن كجاست. به ايگريت هم فكر كرد و به خودش گفت اين  2دار تاخت. يا لرد شاخ مي

  شود. راه به ديوانگي ختم مي

  مثل دزدا. مثل قاتال. رد،ها طبيعتاً شب هنگام آمدند. جان فكر ك وحشي

وقتي شيپورها نواخته شدند ساتين خودش را خيس كرد اما جان تظاهر به نفهميدن كرد. به پسر اولدتاوني گفت، 
 »ديك رو تكون بده، وگرنه ممكنه طول جنگ هم بخوابه.  برو شونه«

  »ميترسم.«صورت ساتين سفيد و رنگ پريده بود. 

نرم و كلفت دورني را  3اي تكيه داد و كمانش را برداشت، تا كمان سرخدار به كنگرهجان عصايش را » همينطور اونا.«
هيچ تيري «هايش بلغزاند. وقتي ساتين پس از بيدار كردن ديك برگشت به او گفت،  خم كند و زه آن را در ميان دندانه

به معنيه تموم نشدني نيست.  زيادم، اما گيريت درسته. اين باال تداركات زيادي داري رو هدر نده مگه اينكه بدوني نشونه
و براي پر كردن كمان پشت يه كنگره برو، سعي نكن پشت يه مترسك قايم بشي. اونا از پوشال درست شدن، تير از 

به خودش زحمت نداد تا به ديك فوالرد چيزي بگويد. اگر آنجا نور كافي وجود داشت ديك » ميون اونا رد ميشه.
  دانست.  گفتي، اما خودش از قبل همه چيز را مي داد كه چه داشتي مي كند و هيچ اهميتي نميخواني  توانست لب مي

                                           

 Stallionصورت فلكي 1

 Horned Lordصورت فلكي 2

 .ساختند مى  كمان  آنكه در قديم از چوب درختي است نام  سرخدار 3
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  هر سه نفرشان در سه طرف برج مدور جاگيري كردند.

تير سياه بود و پر ته آن خاكستري. همانطور كه   يك تير بيرون كشيد. ميله جان تيرداني به كمربندش آويزان كرد و
داد، چيزي را كه يك بار تيان گريجوي بعد از شكار گفته بود به ياد آورد. در حالي كه  مي آن را در زه كمانش جاي

گراز نر ميتونه دندوناشو داشته باشه و خرس پنجه هاشو. اما هيچي به «اش را بر لب داشت گفته بود،  لبخند هميشگي
  »نصف يه پر خاكستري غاز مرگبار نيست.  اندازه

خانه،  نصف تيان شكارچي نبود، اما با كمان هم بيگانه نبود. اشكال سياهي در اطراف اسلحهجان هيچوقت به اندازه 
توانست آنها را به قدر كافي خوب ببيند تا تيري  به آرامي در حال حركت بودند؛ پشتشان به ديوار سنگي بود، اما نمي

كردند.  را ديد كه به سمت زمين تير رها مي فريادهايي از دوردست شنيد و كمانداران روي برج نگهبانان حرامشان كند.
چيزي بود كه جان بتواند كاري كند. اما به يك نظر ديد كه پنجاه يارد دورتر سه سايه خودشان را از  دورتر از آن 

اصطبل قديمي جدا كردند، جان به سمت كنگره رفت، كمانش را بلند كرد و كشيد. آنها در حال فرار بودند، بنابراين 
  با آنها حركت كرد، صبر كرد، صبر كرد . . .همراه 

اي شنيده شد و ناگهان فقط دو سايه در ميان  اي بعد صداي ناله آرامي كرد. لحظه هيس وقتي تير از زهش رها شد
 دان بيرون كشيده بود. اين بار در از اين جان تير ديگر از تير تر دويدند، اما پيش  رفتند. آنها سريع انداز مي حياط شلنگ

ها رفته بودند. در پي هدف  رها كردن تير خيلي عجله كرد و خطا رفت. زماني كه دوباره كمان را مسلح كرد، وحشي
ها، تبرها  هاي متروك قلعه فرمانده كل يافت. نور ماه روي نيزه ديگري گشت و چهار تا را مشغول حمله در اطراف خرابه

هاي  هاي خرس، صورت شيد، جمجمه و استخوان، افعي، پنجهدرخ و نقوش وحشتناك روي سپرهاي چرمي گردشان مي
ها و تزييناتي برنزي  ها سپرهايي از چرم پخته سياه با حاشيه ثنيمردمان آزاد. اهريمني. جان متوجه شد،   در هم كشيده

  تر حصيري مهاجمان بود.  كردند، اما مال آنها ساده و بدون تزيين بود. اينها سپرهاي سبك حمل مي

پر غاز را تا بناگوش عقب كشيد، نشانه گرفت، و تير را رها كرد، سپس دوباره تير گذاشت، كشيد و رها كرد. جان 
كشيد. جان   افتاد جيغ اولين تير سپري پنجه خرسي را سوراخ كرد، دومي يك گلو را. وحشي همانطور كه روي زمين مي



 

  1002 

 

 شمشيرهايورش    جان   پنجاه و پنجمفصل

عد صداي كمان ساتن را. پسرك با خشونت داد زد، اي ب بم كمان ديك كر را در سمت چپ خود شنيد و لحظه صداي
  »يكيو زدم. تير تو سينه يكي زدم.«

  »يكي ديگه رو بزن.«جان فرياد زد، 

كرد. او كمانداري وحشي را هنگامي كه داشت  شان مي اكنون ديگر مجبور نبود به دنبال هدف بگردد، فقط انتخاب
زد. اين  مرد تبر به دستي فرستاد كه به درِ برج هاردين ضربه ميگذاشتن انداخت، بعد تيري به سمت  تير در كمان مي

بار خطا رفت، اما تير لرزانِ درون چوب بلوط، وحشي را وادار به تجديد نظر كرد. تنها هنگام دويدن بود كه جان جوش 
كنان به  ريزي او خونفلينت تيري به پايش زد و   گنده را شناخت. نيم تپش قلب بعدتر، مولي پير از پشت بام سربازخانه

   اين باعث ميشه تا از غر زدن درباره جوشش دست برداره.زمين افتاد. جان انديشيد، 

وقتي تيردانش خالي شد، رفت تا يكي ديگر بردارد و به كنگره ديگري پهلو به پهلوي ديك فوالرد كر رفت. جان در 
ه هر حال اين مزيت كمان بود. برخي اصرار داشتند انداخت، ب كرد سه تير مي مقابل هر پيكاني كه ديك كر شليك مي

ها بر سر  توانست صداي فرياد وحشي كند، اما براي مسلح كردن كند و بدقلق بود. مي كه كمان زنبوري بهتر نفوذ مي
يكديگر را بشنود، و جايي در سمت غرب شيپور جنگ نواخته شد. دنيا همه نور ماه و سايه بود، و زمان بدل به دور 

از ميان گلوي نگهبان پوشالي كناريش گذشت، اما   تير يك وحشي .پاياني از تير گذاري، كشيدن و رها كردن شد بي
. حداقل به من فقط يه نماي واضح از مگنار ثن بدينجان اسنو به سختي متوجه آن شد. به خدايان پدرش دعا كرد، 

  ر رو به من بدين.استاي توانست از او متنفر باشد. مگنار دشمني بود كه جان مي

كشيد و رها  گذاشت، مي كرد، اما جان هنوز تير مي ريزي مي انگشتانش در حال گرفتن بود و انگشت شصتش خون
ديد. و اين تنها چند لحظه قبل از   اي از آتش به چشمش خورد، برگشت و درِ تاالر عمومي را غرق آتش كرد. زبانه مي

هاي مولزتاونيش  دانست هاب سه انگشتي و وردست ور شوند. جان مي شعلهآن بود كه تمام الوارهاي تاالر عمومي 
در امان بودند اما به هر حال حسي مثل مشت خوردن در شكم داشت. ديك كر با صداي كلفتش عربده ديوار باالي 
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ر روي گيري بهت مشعل داشت. ديك براي هدف  جان ديد كه آنها روي بام هستند. يكي.» خونه اسلحه ،جان«كشيد، 

  كنگره پريد، كمان زنبوريش را سريع تا شانه باال آورد و تير در حال لرزشي به سمت مشعلدار فرستاد. خطا رفت. 

  اما كماندار زير او خطا نكرد.

جان پناه پايين افتاد، صد فوت تا حياط پايين دست فاصله   فوالرد هرگز صدايي در نياورد، فقط با سر از باالي ديواره
طور كه جان از كنار سربازي پوشالي مشغول سرك كشيدن بود و سعي داشت تا ببيند تير از كجا آمده، صداي بود. همان

اي موي پرپشت قرمز ديد.  تاالپ را شنيد. كمتر از ده فوت از بدن ديك كر به يك نظر سپر چرمي، شنلي كهنه و كپه
و او به همان  شد، اما انگشتانش از هم جدا نميكمانش را باال آورد، بوسيده شده با آتش، خوش شانس.  انديشيد،

كنان روي پاشنه پا چرخيد، و در عوض تيري به سمت مردان روي سقف اسلحه  ناگهاني كه ظاهر شده بود، رفت. نفرين
  خانه رها كرد، اما آن هم به خطا رفت. 

ها به بيرون سرازير بود.  از اتاقك ور هاي كاه شعله ور بود، دود سياه و دسته هاي شرقي هم شعله تا آن لحظه اصطبل
ها را خفه كرد.  كنان زبانه كشيدند، چنان بلند كه تقريباً صداي شيپورهاي ثن غرش ها  وقتي سقف فرو ريخت، شعله

آمدند. ديگران به سمت باغ  پنجاه نفرشان پاكوبان در ستوني فشرده و با سپرهايي باال نگه داشته از جاده شاهي باال مي
هجوم آورده بودند. سه نفر با تبر راهشان را از   قديمي  خشك  و اطراف چاه  شده  فرش به آنسوي حياط سنگ سبزيجات،

تاور جريان داشت،   خانه باز كردند، و نزاعي شديد باالي سايلنت ميان درهاي اقامتگاه استاد ايمون در برج چوبي زير پرنده
  رقص شروع شده. فكر كرد، .يت نداشتشمشيرها در برابر تبرهاي برنزي. هيچ كدام اهم

پناه شمالي رفتند،  با هم به سمت جان» با من.«اش را گرفت و فرياد زد،  جان لنگ لنگان به سمت ساتين رفت، شانه
ها قبل از  هاي غالت دونال نوي بود. ثن ها و كيسه ها و بشكه جايي كه برج پادشاه مشرف به دروازه و ديوار موقتيِ كنده

  ا بودند.آنها آنج
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هاي برنزي نازك دوخته شده بود. بسياري  هاي بلند چرميشان دايره خود بر سر داشتند و به پيراهن كاله آنها نيم
هاي دسته كوتاه با سرهايي  بيشتري نيزه  تبرهاي برنزي در دست داشتند، گرچه چندتايي از سنگ تراشيده بود. عده

بردند، با  تاللويي قرمز داشتند. هنگامي كه به سنگر هجوم ميها  برگ شكل داشتند كه در نور سوختن اصطبل
پاشيدندو به زبان  خيالي يكساني مي دادند و غله و خون را با بي يشان را تاب مي زدند، تبرهاي برنز هايشان ضربه مي نيزه

ها گمارده بود روي  روي پلهكشيدند؛ در حالي كه باران پيكان و تير از طرف كمانداراني كه دونال نوي  مي باستاني فرياد 
 باريد.  سر آنها مي

  »؟كنيمچي كار «ساتين فرياد زد. 

  »ميكشيمشون.« جان با تير سياهي در دستش، در جواب فرياد زد، 

كردند  ها وقتي كه به سمت مانع هاللي شكل حمله مي تر بخواهد. ثن توانست اهدافي از اين آسان هيچ كمانداري نمي
پوش برسند. جان  رفتند تا به مردان سياه ها باال مي ها و بشكه شاه بود، چهار دست و پا از روي كيسهشان به برج پاد پشت

و ساتن هر دو اتفاقي هدف يكساني را انتخاب كردند. او تازه به باالي مانع رسيده بود كه يك تير از گردنش سبز شد و 
يري به شكمش فرو رفت و روي مرد پشت سرش پيكاني در ميان استخوان كتفش. نيم تپش قلب پس از آن، شمش

سقوط كرد. جان دستش را به سمت تيردان دراز كرد و دوباره آن را خالي يافت. ساتن داشت كمان زنبوريش را مسلح 
كرد. او را تنها گذاشت و در پي تيرهاي بيشتري رفت. اما هنوز بيشتر از سه قدم برنداشته بود كه دريچه سه فوت  مي

  لعنتي، اصالً شكستن در رو نشنيدم. و به شدت باز شد.جلوتر از ا

زماني براي فكر كردن يا نقشه كشيدن يا كمك خواستن نبود. جان كمانش را انداخت، دستش را به سمت باالي 
اش را وسط اولين سري كه از برج بيرون پريد فرو كرد. برنز  اش برد، النگ كلو را از غالفش بيرون كشيد و تيغه شانه
اش فرو رفت، و او به   يي نبود. ضربه درست از ميان كالهخود مرد ثني گذشت و به عمق جمجمهواليرياف فوالد حري

پايين، جايي كه از آن آمده بود سقوط كرد. جان از صداي فريادها فهميد كه پشت سر او تعداد بيشتري هستند. عقب 
د تيري در گونه نصيبش شد. او هم ناپديد شد. جان گفت. كشيد و ساتين را صدا كرد. مرد بعدي كه سعي كرد باال بياي
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هاي پارچه كلفت دوخته شده را كه كنار آتش رها كرده بودند قاپيدند،  ساتين سري تكان داد. با هم اليه» روغن.«
ايي ها به بدي بدترين چيزاه هاي پايين ريختند. جيغ كتري سنگين روغن جوشان را برداشتند و آن را از روزنه روي ثن

خواست باال بياورد. جان دريچه را با لگد بست،  رسيد كه انگار مي بود كه تا به حال شنيده، و ساتين طوري به نظر مي
  .»بيابعداً عق بزن. «كتري سنگين آهني را روي آن گذاشت، و پسر زيباروي را تكان محكمي داد. فرياد زد. 

پوش و چند  پايين همه چيز تغيير كرده بود. يك دوجين برادر سياه ها دور شده بودند، اما تنها چند لحظه از جان پناه
ها در سراسر مانع هاللي ازدحام كرده بودند و  ها ايستاده بودند، اما وحشي ها و بشكه مرد مولزتاوني هنوز باالي صندوق

ه هوا بلند كرد. هنلي جوان اش را چنان در شكم راست فرو برد كه او را ب راندند. جان ديد كه كسي نيزه آنها را عقب مي
زد،  چرخيد و ضربه مي توانست ايزي را ببيند كه مي مرده بود و هنلي پير، محصور ميان دشمنان، در حال مرگ بود. مي

آمد. تبري برنزي درست به  پريد شنلش به پرواز در مي ي ديگر مي اي به بشكه خنديد، وقتي از بشكه اي مي مثل ديوانه
  خنده تبديل به جيغي دلخراش شد. زير زانويش خورد و

  »دارن از هم ميپاشن.«ساتين گفت، 

  » نه، از هم پاشيدن.«جان گفت، 

هايشان را  ها فرار كرد و بعد ديگري، و ناگهان تمام روستاييان داشتند اسلحه به سرعت رخ داد. يك نفر از مول
تا به تنهايي بتوانند مقاومت كنند. جان آنها را تماشا  كردند. تعداد برادران خيلي كم بود انداختند و سنگر را ترك مي مي

ها با نيزه و تبر به آنها هجوم  نشيني كنند، اما ثن كردند تا صفي تشكيل بدهند تا به ترتيب عقب كرد كه تالش مي
ستخوان اي ميان ا آوردند و آنها هم پا به فرار گذاشتند. ديلي دورني سر خورد و روي صورتش افتاد و يك وحشي نيزه

شنلش را گرفت و به   ترين پله رسيده بود كه يك ثني لبه هايش كاشت. كگز، آهسته و نفس بريده، تقريباً به پايين كتف
طرفي پرتش كرد . . . اما قبل از اينكه تبرش بتواند فرود بيايد، پيكان يك كمان زنبوري مرد را از پا درآورد. وقتي كه 

ها كرد، ساتين با ذوق گفت،  رفت و با دست و زانو شروع به باال خزيدن از پله ها كگز تلوتلو خوران به سمت پله
  .»  زدمش«
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هاي آهني كه در انعكاس نور آتش  دونال نوي آن را بسته و زنجير كرده بود، با اين حال، ميلهدروازه از دست رفته. 
كس برنگشته بود تا از آن دفاع كند،  شد تسخير كرد. هيچ درخشيدند و تونل سياه سرد در پشتش را مي به سرخي مي

  هاي چوبي كج و معوج. تنها جاي امن باالي ديوار بود، هفتصد فوت باالي پله

  »به كدوم خدايان دعا ميكني؟«جان از ساتين پرسيد، 

  »هفت.«پسر اولدتاوني گفت، 

همه چيز به دعاخواني .» هام دعا ميكنم پس دعا كن. به خدايان جديدت دعا كن و من به قديمي«جان به او گفت، 
 منتهي شده بود.

جان بابت آشفتگي كنار دريچه، فراموش كرده بود كه تيردانش را پر كند. لنگان بام را طي كرد و باالخره كارش را 
رسيد كه آنها  انجام داد و كمانش را هم برداشت. كتري از جايي كه آن را گذاشته بود تكان نخورده بود، پس به نظر مي

 رقص شروع شده، و اونو از لژ تماشا ميكنيم.گشت فكر كرد،  اهش برميكه لنگ لنگان به جايگ فعالً در امانند. هنگامي
گرفت تا كمانش را  هاي روي پلكان بود، سپس پشت يك كنگره پناه مي ساتين مشغول پرتاب پيكان بر سر وحشي

 شايد خوشگل باشه، اما سريعه.مسلح كند. 

محاباي روستاييان  ستاني گمارده بود، اما فرار بينيزه به د ها بود. نوي روي دو پاگرد پاييني جنگ واقعي روي پله
ها  بردند در حالي كه ثن ها پيوسته بودند و به سمت سومين پاگرد هجوم مي شان كرده بود و آنها هم به فراري زده وحشت

كردند تا  كشتند. كمانداران و افراد مسلح به كمان زنبوري در پاگردهاي باالتر سعي مي ماند، مي هر كسي را كه عقب مي
ها پايين  ها غلتان از پله روي سر آنها تير بريزند. جان تيري در كمانش گذاشت، كشيد و رها كرد، و وقتي يكي از وحشي

ها  زدند. پله رقصيدند و سوسو مي ها در برابر يخ مي ها موجب گريه ديوار شده بود و شعله افتاد خوشحال شد. گرماي آتش
  لرزيد. دويدند مي ظ جانشان ميهاي مرداني كه براي حف از قدم
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جان دوباره تير گذاشت، كشيد و رها كرد، اما فقط يك تير براي خودش مانده بود و يكي هم براي ساتين، و دست 
كشتند. در چهارمين  رفتند و سر راهشان مي ها باال مي كم شصت يا هفتاد ثني، سرمست از پيروزي داشتند پاكوبان از پله

پوش شانه به شانه با شمشير در دستانشان ايستاده بودند، و دوباره نبرد كوچكي در گرفت. اما فقط  اهپاگرد، سه برادر سي
ها پايين ريخت. يكبار لرد ادارد به جان  ها به آنها غلبه كرد و خونشان از پله سه نفر آنجا بودند و به زودي موج وحشي

پذير نيست. آدم فراري مثل حيوونِ زخمي  ر ميكنه آسيبوقتي كه فرا  توي جنگ هيچوقت آدم به اندازه«گفته بود. 
كماندارانِ روي پنجمين پاگرد قبل از اينكه حتي » براي يه جنگجو ميمونه؛ باعث تحريك شهوت خونريزيش ميشه.
 جنگ به آنها برسد فرار كردند. اين اغتشاش بود، اغتشاشي خونين. 

هاي روغني  ر كنار آتش انباشته شده بود و سرهايشان با كهنهچهار مشعل د» مشعال رو بيار.«جان به ساتين گفت، 
پوشانده شده بود. يك دوجين تير آتشين هم بود. پسر اولد تاوني مشعلي را در آتش گذاشت تا هنگامي كه به روشني 

رسيده رسيد، حق داشت بترسد. جان هم ت سوخت، و بقيه را خاموش زير بازويش آورد. دوباره وحشت زده به نظر مي مي
  بود.

هاي خرد  غله و بشكه  هاي پاره شده رفت، روي كيسه همان لحظه بود كه استاير را ديد. مگنار داشت از سنگر باال مي
زد. استير كالهخودش را  اش به تيرگي در نور آتش برق مي دار برنزي هاي در هم دوست و دشمن. زره پولك شده و بدن

اي از  زد. در دستانش نيزه گوش داشت لبخند مي كچلِ بي  رانداز كند، و حرمزادهاش را ب پيروزي  درآورده بود تا صحنه
ي پر نقش و نگاري بود. وقتي دروازه را ديد، با نيزه به آن اشاره كرد و به نيم دوجين افراد ثني  چوب وِيروود با نوك برنز

افرادتو به باالي سنگر رهبري ميكردي، شايد  خيلي ديره. بايداطرافش چيزي به زبان باستاني بلغور كرد. جان انديشيد، 
  اون باال ميتونستي چن نفري رو نجات بدي.

شيپور جنگ از باالدست به صدا درآمد، آهسته و كشيده. نه از باالي ديوار، بلكه از روي نهمين پاگرد، تقريباً دويست 
  فوت باالتر كه دونال نوي آنجا ايستاده بود.
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پناه گام برداشت، كمان  مانش گذاشت و ساتين با مشعل آن را روشن كرد. به سمت جانجان تيري آتشين را در زه ك
هايي از آتش در پشت سرش باقي گذاشت و ترق  را كشيد، نشانه گرفت و رها كرد. وقتي تير با سرعت پايين رفت نوار

  تروق كنان، با صدايي خفه درون هدف فرو رفت.

ها و به بلندي ارتفاع اولين  پله زيرهايي كه دونال نوي در  ها و كيسه ها، بشكه خمره تر ها. يا دقيق نه به استاير. به پله
هاي تكه شده،  هاي روغني، كنده هاي برگ و كهنه هايي از پيه خوك و روغن چراغ، كيسه پاگرد انباشته بود. بشكه
مانداران هم در حال تيراندازي بقيه ك». دوباره«و » دوباره«و » دوباره«هاي چوب. جان گفت،  پوست درخت و خرده

فرستادند تا جلوي ديوار بيفتد. وقتي تيرهاي  بودند، از باالي هر برجي در تيررس، بعضي تيرهايشان را با قوس بلند مي
  ها آنها را پرت كردند. ها كردند و از مزغل آتشين جان تمام شدند، او و ساتين شروع به آتش زدن مشعل

هاي قديمي چوبي مثل اسفنج روغن را جذب كرده بودند، و دونال  افروخته شدن بود. پلهباالتر آتش ديگري در حال 
هاي  توانست اميدوار باشد كه بيشتر آدم نوي از پاگرد نهم تمام مسير را تا پاگرد هفتم آغشته كرده بود. جان فقط مي

حداقل برادران سياه پوش نقشه را خودشان قبل از اينكه نوي مشعل را بيندازد به امنيت باالدست رسيده باشند. 
  دانستند، اما روستاييان نه. مي

ها  هاي پايين و باال وحشي كرد تماشا بود. با وجود شعله باد و آتش بقيه كار را انجام داد. تمام كاري كه جان بايد مي
د، و مردند. برخي جايي كه جايي براي رفتن نداشتند. برخي راهشان را به باال ادامه دادند، و مردند. برخي پايين رفتن

ها  اي از ثني ها پريدند، و از سقوط مردند. بيست و خرده بودند ماندند. آنها هم مردند. خيلي ها قبل از اينكه بسوزند از پله
هنوز بين دو آتش به هم چسبيده بودند كه يخ از گرما ترك خورد، و كل يك سوم پاييني پلكان شكست، به همراه 

  ديوار از خودش دفاع ميكنه.ها. انديشيد،  ن آخرين چيزي بود كه جان از استاير ديد، مگنارِ ثنچندين تن يخ. اي

كرد كه حتي با چوبدستي  جان از ساتين خواست كه در رفتن به حياط كمكش كند. پاي زخميش چنان بد درد مي
ها بيشتر  روي پله» ال كسي بگردم.مشعل رو بيار. بايد دنب«توانست راه برود. به پسر اولدتاوني گفت،  سختي مي به

ايگريت ممكن بود يكي از آنان باشد. . مردان ثني بودند. حتماً بعضي از مردم آزاد فرار كرده بودند. مردم منس، نه مگنار
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مرداني كه دريچه را امتحان كرده بودند پايين رفتند. جان در ميان تاريكي سرگردان بود، عصايي   بنابراين از كنار جنازه
  كرد. هاي پسري بود كه در اولدتاون تن فروشي مي زير يك دست داشت و دست ديگرش كه دور شانه

ها و تاالر عمومي سوخته بودند و به زغال گداخته در حال دود كردني تبديل شده بودند، اما آتش  تا آن هنگام اصطبل
شد و  رفت. گاه و بيگاه صداي غرشي شنيده مي ال ميكرد، پله به پله و پاگرد به پاگرد با هنوز در امتداد ديوار بيداد مي

  افتاد. هوا پر از خاكستر و كريستال يخ بود. ديگري از ديوار مي  ، و تكهتررررررقبعد 

شناخت را  درستي نمي ها كه هرگز آنها را به  را در حال مرگ يافت. چندين نفر از ثني 2را مرده و استون تامبز 1كورت
  ريزي زياد ضعيف شده بود اما هنوز زنده بود. مرده و در حال مرگ يافت. جوش گنده را پيدا كرد، از خون

هاي يخ  هايش يافت. بلور برفي قديمي زير برج فرمانده كل، با تيري در بين پستان  ايگريت را پخش زمين بروي توده
  اي براقي پوشيده بود. رسيد كه انگار نقاب نقره بر صورتش نشسته بودند، و در نور ماه به نظر مي

مال من نيست، يكي از جان ديد كه تير سياه بود اما انتهايش به پرهاي سفيد اردك متصل بود. به خودش گفت، 
  هست. كرد كه انگار  اما چنان حس ميتيرهاي من نيست. 

اش   رسيد كه تير به ريه به نظر مي» جان اسنو.«رمق گفت،  وقتي در برف كنار او زانو زد، چشمانش باز شد. بسيار بي
  »حسابيه؟ فقط يه برج نيس؟  االن يه قلعه اين« فرو رفته است. 

  »آره.«جان دستش را گرفت، 

  .»ببينم، قبلِ اينكه . . . قبل از اينكه من . . درست و حسابي   خوبه، دلم ميخواست يه قلعه«ايگريت زمزمه كرد. 

                                           

1Quort 

2 Stone Thumbs شصت سنگي 
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موهايش را نوازش » صدتا قلعه ميبيني. جنگ تموم شده، استاد ايمون بهت رسيدگي ميكنه.«جان به او قول داد. 
تو با آتيش بوسيده شدي، يادته؟ خوش شانسي. بيشتر از يه تير الزمه تا تو رو بكشه، ايمون تيرو بيرون ميكشه و «كرد. 

  »ت ميكنه، و يه كم شيره خشخاش واسه دردت برات ميگيريم. صله پينهو

  »اون غار رو يادته؟ بايد تو اون غار ميمونديم. گفتم بمونيم.«ايگريت به آن حرف فقط لبخندي زد. 

  »برميگرديم به غار. تو نميميري، ايگريت. نميميري.«جان گفت، 

  در حال مرگ، آه كشيد.» اسنو، تو هيچي نميدوني.اوه، جان «ي جان را گرفت.  ايگريت با دستش گونه
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     56فصل 

  برن
  اميدرضا :مترجم

  ليدي آريان :تصحيح

 ، نريمانAli.Aلرد مندرلي،  :ويرايش و تنظيم

  

    
خالي   فقط يه قلعه«هاي هرز چشم دوخته بود گفت،  ها و علف اي از آوار، خرابه كه به ويرانه ميرا ريد هنگامي

  » س. ديگه

فكر كند توانست به آن   ، تمام چيزي كه مي در كوهستان جا آخر دنياست. فورته و اين نه، اين نايتبرن فكر كرد، 
اما حاال كه اينجا بودند وجودش آكنده از دلهره بود. رويايي كه ديده بود. . رسيدن به ديوار و يافتن كالغ سه چشم بود، 

او حتي به ريدها هم چيزي نگفته بود، گرچه نه، من نبايد در مورد اون خواب فكر كنم. ديده بود. . . سامر . رويايي كه 
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توانست از ياد  زد شايد مي حرفي نميرسيد حداقل ميرا بو برده كه اشكالي در كار است. اگر اصالً درموردش  به نظر مي
  ويند هنوز هم. . .  شد و راب و گري وقت خوابش تعبير نمي  ببرد كه هيچگاه آن خواب را نديده، و آن

حداقل هودور ها راه رفته بودند.  هودور وزنش، و به همراه آن برن را جابجا كرد. خسته بود. آنها ساعت» هودور.«
من يه شاهزاده  اندازه هم از بيان ترسش به ريدها وحشت داشت.  ترسيد، و تقريباً به همان يبرن از آن مكان م نترسيده.

 راب شجاع باشم.  اندازه شماليم، يه استارك وينترفلي، و تقريباً يه مرد بالغ، من بايد به 

  »بزنه.حضرت، اينجا چيزي نيست كه به ما صدمه  اعلي«اش به او خيره شد،  هاي سبز تيره جوجن با چشم

جا   بود. همين پير به تصوير در آمده   هاي ننه ترين داستان فورت در چندتا از ترسناك برن چندان مطمئن نبود. نايت 
 2جايي بود كه موش آشپز ، قبل از اينكه نامش از ياد مردمان پاك شود، حكومت كرده بود. اينجا 1بود كه پادشاه شب
بان كشيك  اش را سرو كرده بود، جايي كه هفتاد و نه ديده پاي مخلوط گوشت خوك و شاهزاده  براي پادشاه اندال

، 4اي بود كه شاه شريت جوان و شجاع تجاوز شده و به قتل رسيده بود. اينجا قلعه 3دادند، جايي كه به دني فلينت مي
آمد روبرو شده بودند،  ها با چيزي كه در شب مي يي كه شاگرد بچههاي كهن نازل كرده بود، جا نفرينش را عليه اندال

ها راه  در اين محوطه 6هاي جهنمي را ديده بود. زماني مد اكس كور، جنگيدن سگ 5ايِ ستاره جايي كه سيمون چشم
  بود.  ها باال رفته بود و برادرانش را در تاريكي سالخي كرده رفته و از اين برج

بودند. استاد لوين هميشه  صدها و هزاران سال پيش رخ داده بود، و برخي شايد اصالً اتفاق نيفتاده  مطمئناً همه اينها
فورت  بار عمويش براي ديدن پدر آمد و برن درباره نايت پير را باور كرد. اما يك   هاي ننه گفت كه نبايد تمام داستان مي

                                           

1Night’s King 

2Rat Cook  
3Danny Flint 

4King Sherrit 

5Symeon Star-Eyes 

6 Mad Axe .تبري كه ديوانه است احتماال كنايه از خونريز يا چيزي اينچنيني دارد 
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وقت هم نگفت كه ندارند؛ او فقط شانه باال  رند، اما هيچها حقيقت دا گاه نگفت كه قصه پرسيد. بنجن استارك هيچ
  شد. انگار كه اين جواب حساب مي» فورت رو ترك كرديم. ما دويست سال پيش نايت«انداخت و گفت، 

برن خودش را مجبور كرد تا به اطراف نگاهي بيندازد. صبح سرد اما روشن بود، خورشيد از آسمان آبي متالطم به 
كننده  هاي شكسته، صفيري مشوش را دوست نداشت. باد با عبور لرزانش از ميان برجسروصداها ، اما او تابيد پايين مي

خرت  هايي را كه زير كف تاالر بزرگ خرْت  توانست صداي موش گرفتند؛ و او مي ناليدند و آرام مي ها مي كشيد، قلعه مي
هاي كوچكي بودند كه درختان  ها، جنگل محوطه دست پدرشان. . فرزندان رت كوك، فراري ازكردند بشنود مي
هايي از برف  هاي خشك مانند سوسك از البالي تكه كشيدند و برگ شان را به يكديگر مي هاي برهنه اندام، شاخه الغر

بودند و درخت رودبند سفيدي، در هم  ها قرار داشتند چند درخت سبز شده  بودند. جايي كه اصطبل زده   قديمي بيرون
كشيد. حتي سامر هم اينجا راحت نبود. برن  ده از ميان سوراخ بزرگ درون سقف آشپزخانه سوخته خود را باال ميپيچي

  اي درون پوستش خزيد تا بوي آن مكان را استشمام كند. آن را هم دوست نداشت. فقط براي لحظه

  و هيچ راهي هم از ميان آن وجود نداشت.

، اما جوجن ريد اصرار داشت كه با گفته بودندارد. به آنها گفته بود و باز هم برن به آنها گفته بود كه راهي وجود 
البته اونا دري رو  گويند. برن انديشيد، چشم خودش ببيند. گفت كه يك روياي سبز ديده و روياهاي سبز او دروغ نمي

  هم باز نميكنن.

هاي خود را  چه پوش پشت قاطرها و اسب سياهكرد، از روزي كه برادران  فورت از آن محافظت مي اي كه نايت دروازه
بودند، مهر و موم شده بود؛ در آهنيِ وروديِ قلعه پايين كشيده شده بود و  رهسپار شده  1پر كرده و به قصد ديپ ليك

  اندازه  به بود تا   چسبيده پر شده هم  زده و به  بودند، تونل با سنگ و آواري تماماً يخ كرد را برده  زنجيرهايي كه بلندش مي
از آن شبي كه سامر شاهد » بايد دنبال جان ميرفتيم.«كه اين را ديد گفت،   خود ديوار غير قابل نفوذ شود. برن وقتي

                                           

1Deep Lake 
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بايد جاده شاهي رو پيدا ميكرديم و ميرفتيم «كرد،  فكر مياش در ميان طوفان بود، گاه و بيگاه به او   زاده فرار برادر حرام
  »بلك. كسل

  »من، جرات نميكنيم. بهتون گفتم چرا.  شاهزاده«جوجن گفت، 

  »بودن. صدنفري. اونا يه مرد رو كشتن و ميخواستن جان رو هم بكشن. جوجن، اونا وحشيانولي اونا «

بله قبالً گفتين. ما چهارتاييم. شما به برادرتون كمك كردين، البته اگه واقعاً خودش بوده، ولي نزديك بود براتون به «
  »امر تموم بشه.قيمت جون س

دايرولف سه نفر يا شايد بيشتر از آنها را كشته بود، ولي تعدادشان خيلي زياد بود. » ميدونم.«برن با درماندگي گفت، 
گوش تشكيل دادند، تالش كرده بود تا در ميان باران فرار كند، اما يكي از  اي تنگ به دور مرد بلندقد بي وقتي آنها حلقه
در پي او آمده بود و هجوم ناگهاني درد، برن را از پوست گرگ بيرون رانده و به بدن خودش سرعت  تيرهايشان با 

برگردانده بود. عاقبت بعد از اينكه طوفان فروكش كرد، آنها بدون آتش در تاريكي نشسته بودند، اگر در كل حرفي 
ها فردا  بودند كه آيا ممكن است وحشي كردند و در اين فكر هاي سنگين هودور گوش مي پچ بود، به نفس زدند با پچ مي

يافت او را  بود به جلد سامر برود، اما دردي كه مي صبح سعي كنند تا از درياچه بگذرند. برن بارها و بارها تالش كرده 
كند تا دستت را  زد؛ همانطور كه يك كتري داغ تفتيده، حتي وقتي واقعا بخواهي آن را برداري، تو را مجبور مي پس مي

گفت. برن  مي» هودور، هودور«خورد، زيرلب  مي جنبيد و غلت كه مي ب بكشي. فقط هودور آن شب خوابيد و هنگاميعق
خدايان قديم، التماس ميكنم، شما كرد،  دادن باشد. دعا مي در اين وحشت بود كه سامر جايي در تاريكي در حال جان 

رو نگيرين. و مراقب جان اسنو هم باشين، و كاري كنين كه  وينترفلو گرفتين، و پدرمو، و پاهامو، لطفاً ديگه سامر
  ها دور بشن. وحشي

نحوي  هيچ درخت رودبندي در آن جزيره سنگيِ وسط درياچه رشد نكرده بود، با اين حال انگار خدايان قديم به 
پيرمردي را كه كشته   هها با فراغ خاطر مهياي رفتن شدند. اجساد مردگانشان و جناز بودند. صبح روز بعد وحشي  شنيده
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اي ترسناك هنگامي بود كه سه نفر از آنان معبر  بودند لخت كردند، حتي چند ماهي هم از درياچه گرفتند؛ و لحظه 
ها  سنگي را پيدا كردند و شروع به پيمودنش كردند. . . اما راه پيچيد و آنها نپيچيدند، و چيزي نمانده بود كه دو نفر از آن

يه بيرونشان بكشند، غرق شوند. مرد كچل قد بلند بر سرشان فرياد كشيد، كلماتش به زباني كه حتي قبل از اينكه بق
هايشان را جمع كردند و به طرف شمال  شد. و اندكي بعد سپر و نيزه شناخت، بر سطح آب منعكس مي جوجن هم نمي

جا را ترك كند تا به دنبال سامر بگردد، ولي خواست آن بود، به راه افتادند. برن نيز مي شرق، همان سمتي كه جان رفته 
ها بيفته.  يه شب ديگه هم ميمونيم تا چند فرسخ فاصله بين ما و وحشي«ريدها پاسخشان نه بود. جوجن گفت، 
در اواخر عصر همان روز سامر از جايي كه مخفي شده بود برگشت. پاي » نميخواي كه دوباره ببينيشون، ميخواي؟

سمت جزيره  هايي از اجساد داخل مسافرخانه را خورد، سپس به  ها را پراند و تكه كشيد. كالغ يعقبش را روي زمين م
بود  برج يافته   چند گياهي كه اطراف پايه   شنا كرد. ميرا تير شكسته را از پايش بيرون كشيد و محل زخم را با عصاره

 .خدايان شنيده بودند شد. هر روز اندكي كمتر ميرسيد كه  لنگيد، ولي به نظر برن مي تميز كرد. دايرولف هنوز مي

شايد بايد يه قلعه ديگه رو امتحان كنيم. شايد بتونيم يه جاي ديگه از دروازه رد شيم. اگه «ميرا به برادرش گفت، 
  »بخواي من ميتونم گشت بزنم، خودم تنها باشم سرعتم بيشتره.

طورين،  . ولي اونا هم همين2ماركه . غرب آيس1م كوينزگيتاگه بري شرق ديپ ليكه، بعد ه«برن سرش را تكان داد، 
 »تاور هستن، مهر و موم شدن. واچ و شادو بلك، ايست ها به غير از اونايي كه تو كسل فقط كوچيكتر. همه دروازه

اال. الاقل بايد از ديوار برم ب«و ريدها نگاهي رد و بدل كردند. ميرا تصميم گرفت، » هودور«هودور در جواب گفت، 
  »شايد اون باال چيزي ديدم.

  »مثالً اميدواري چي ببيني؟«جوجن پرسيد، 

                                           

1Queensgate 

2Icemark 
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 رسيد. نظر مي بار هم كه شده يك دنده به  و براي يك» ،يه چيزي«ميرا گفت. 

برن سرش را باال آورد تا به ديوار نگاه كند، و خودش را تصور كرد كه اينچ به اينچ صعود من بايد باال ميرفتم. 
كرد.  خوردند و با انگشتان پايش، جاي پا درست مي مي هاي روي يخ پيچ و تاب  انگشتان دستش درون شكافكند،  مي
چيز ديگري، اين فكر باعث شد لبخند بزند. وقتي كوچك بود از   ها، جان و هر رغم همه چيز؛ روياها، وحشي علي

قدر بلند نبودند و تنها از سنگ  هيچ كدام از آنها اينها، ولي  برج  ديوارهاي وينترفل باال رفته بود، و همينطور از همه
رفتند و خورشيد به شيوه  دار؛ اما اندكي بعد ابرها كنار مي شد ديوار را مثل سنگ ديد، تماماً خاكستري و حفره بودند. مي

  شد. ننه جا نمودار مي ن داد و با هيبتي سفيد، آبي و درخشان آ تابيد، و به يكباره ديوار تغيير شكل مي متفاوتي به آن مي
ها بودند، اما تا زماني كه ديوار محكم ايستاده  آن طرف هيوالها، ديوها و غول. گفت ديوار آخر دنيا است پير هميشه مي

  بايستم و ببينم. خوام اون باال بايستم. مي ميخوام اون باال همراه ميراتوانستند عبور كنند. برن انديشيد،  بود نمي

توانست انجام بدهد اين بود كه از آن پايين،  خاصيت بود، پس تمام كاري كه مي اي چالق با پاهايي بي پسربچهاما او 
  باال رفتن ميرا به جاي خودش را نظاره كند.

هايي كه نگهبانان شب صدها و هزاران سال  كرد. فقط روي پله نمي صعود  رفت، اي كه برن باال مي ميرا واقعا به شيوه
هايش از خود  اي بوده كه پله فورت تنها قلعه گفت نايت رفت. برن به ياد آورد كه استاد لوين مي بودند، راه مي  پيش كنده

هاي  هاي چوبي يا سنگي داشتند و يا شيب هاي جديدتر پله قلعه يا شايدم عمو بنجن اينو ميگفت.اند.  شده  يخِ ديوار كنده
دروني به سختي   بود. او گفته بود با اينكه هسته عمويش اين را گفته  زه.با يخ خيلي حقهريزه.  طويل از خاك و سنگ

ها البد از زماني كه آخرين  ريخت. پله هاي يخي مي سنگ، منجمد و پابرجا بود اما گاهي اوقات سطح بيروني ديوار اشك
بودند و ليزتر، گردتر  كمي آب رفته  بودند، و هر بار هم  زده  شده و باز يخ  را ترك كردند، هزار بار آب كسل بلكبرادران 
  تر شده بودند. و مكار

درون خودش باشد. ميرا ريد بسيار ثابت قدم بود، اما  ها به تر. تقريباً شبيه اين بود كه ديوار در حال بلعيدن پله و كوچك
ها  به زحمت اثري از پله اي به برآمدگي ديگر. دو قسمت از مسير را كه رفت، از برآمدگي وجود به كندي پيش مي اين   با
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حتي با اين وجود، وقتي پايين بياد بدتره.  باقي مانده بود به ديوار چسبيد و عبور كرد. برن هنگام تماشا با خود انديشيد،
هاي  ها را كه چيزي جز برآمدگي خيز آخرين پله خواست خودش آن باال بود. ميرا به باالي ديوار كه رسيد سينه دلش مي

  ها باقي نمانده بود، باال رفت و از ديدرس برن ناپديد شد.   آن كوچك يخي از

  »كي برميگرده پايين؟«برن از جوجن پرسيد، 

ورشه. ما هم بايد  وقتي آماده باشه. حتماً ميخواد يه نگاه درست و حسابي بندازه. . . به ديوار و چيزايي كه اون«
  »كار رو اين پايين بكنيم. همين

  »هودور؟« هودور با ترديد گفت،

  »ممكنه چيزي پيدا كنيم.«جوجن اصرار كرد، 

خواست جوجن فكر كند او بزدل  زبان بياورد؛ نمي  توانست اين را به البته برن نمييا ممكنه چيزي ما رو پيدا كنه. 
 است.

رفت، برن داخل سبدش پشت هودور و سامر كنارشان حركت  بنابراين مشغول اكتشاف شدند، جوجن ريد جلو مي
هايش برگشت. برن  اي بعد با موشي خاكستري ميان دندان بار دايرولف به داخل درِ تاريكي جست و لحظه كرد. يك  مي

رنگش هم اشتباه. موش آشپز سفيد بود، و تقريبا به بزرگي يه   ، اما فقط به بزرگي يك گربه بود، وموش آشپزفكر كرد، 
  ماده خوك. . .

ها  توانست صداي جنب و جوش آن هايي بسيار زياد. برن مي وجود داشت، و موشفورت درهاي تاريك زيادي  در نايت
كرد، بشنود. جوجن  ها را به هم وصل مي هايي به سياهي قير كه آن ها و هزارتوي تونل ها، زيرزمين را از ميان سردابه

چيزهايي بدتر از موش، ». هن«گفت، و برن گفت » هودور«خواست به آن پايين سركي بكشد، اما هودور به اين ايده  مي
  .فورت وجود داشتند آنجا در آن تاريكي زير نايت
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هايي از گرد و غبار فرو  هاي خالي به شكل باريكه جوجن هنگام گذر از راهرويي كه نور خورشيد در آن، از ميان پنجره
  » اي به نظر مياد جاي قديمي«تابيد، گفت:  مي

اما اولين » شون. تره، اولين قلعه روي ديوار بوده، و بزرگترين بلك قديمي دو برابر از كسل«يادش آمد و گفت،  برن
داريش بسيار  ها قبل، در زمان پادشاه پير. حتي همان وقت هم سه چهارم آن خالي و نگه رها شده هم بود، سال  قلعه

اي كوچكتر و جديدتر در  لعهشب اينجا را با ق پيشنهاد كرده بود كه نگهباني  عزيز بر بوده است. ملكه آليسان هزينه
سبز رنگ   به طرف شرق فاصله داشت عوض كنند، جايي كه ديوار در امتداد ساحل درياچه اي كه فقط هفت مايل نقطه

ليك از جواهرات ملكه تامين شد و به وسيله مرداني كه شاه پير به شمال فرستاده بود  ديپ  خورد. هزينه زيبايي، پيچ مي
  ها رها كرده بودند. فورت را براي موش پوش، نايت ن سياهساخته شد؛ و برادرا

اي كه جايگزينش شده بود، خالي  ليك هم درست مثل قلعه هر چند اين اتفاق دو سده پيش رخ داده بود. حاال ديپ
 فورت. . . بود، و نايت 

هاي  روح«د جوجن نشنيده باشد. ها را قبالً شنيده بود، ولي شاي هودور تمام اين داستان» اينجا روح داره.«برن گفت، 
اژدها، هفتاد و نه فراري كه به جنوب رفتن تا ياغي بشن. يكيشون  ايگان، از قبل شاه پير، حتي قبل از قديمي

بردن، ولي لرد رايزوِل اونا رو   خاندانش پناه  رسيدن، به قلعه 2بود، پس وقتي به بارولندز 1كوچيكترين پسر لرد رايزوِل
هايي باالي ديوار درست كنن بعد فراريا رو  فورت برشون گردوند. فرمانده كل دستور داد تا سوراخ اسير گرفت و به نايت
شمالن. بهشون ميگن زنده توي يخ مهر و مومشون كرد. اونا نيزه و شيپور دارن و همشون رو به  داخلش گذاشت و زنده

شون تا ابد ادامه داره.  بان. اونها پستشون رو توي زندگي ترك كردن، بابت همين توي مرگ نگهباني هفتاد و نه ديده
بپوشه و   فورت ببرن تا بتونه سياه ها بعد، وقتي كه لرد رايزوِل پير و رو به مرگ بود، دستور ميده خودش رو به نايت سال

                                           

1Lord Ryswell 

2 Barrowland ماهور در جنوب وينترفل  اي تپه منطقه 
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اون پسرشو به خاطر آبرو به ديوار برگردوند، ولي هنوز دوستش داشت. براي همين اومد تا با هم  كنار پسرش بايسته.
  »نگهباني بِدن.

رسيدند،  بود و بقيه ناامن به نظر مي ها ريخته  كشيدن در داخل قلعه كردند. بعضي برج  ها نصف روز را صرف سرك آن
اي نمانده بود) رفتند. زير اتاق تخمير سردابي از  خانه (پرنده د) و پرندهها به باالي برج زنگ (زنگي برجا نمانده بو اما آن
اي يافتند  دادند. كتابخانه كوبيد صداي تو خالي بودن مي هايي عظيم بلوط يافتند كه وقتي هودور رويشان مي بشكه
نوري را يافتند  چال نمور و كم اهجا بودند.) سي ها همه ها را برده، و موش ها فرو ريخته بودند، كتاب ها و صندوقچه (قفسه

آن را گرفت، ميله در   زده هاي زنگ كه تعداد كافي سلول براي نگه داشتن پانصد اسير داشت، اما وقتي برن يكي از ميله
در حال فرورفتن در  رسيد گرمابه  دستش شكست. از تاالر بزرگ تنها يك ديوارِ رو به خرابي باقي مانده بود، به نظر مي

پوش زماني  خانه استيال يافته بود، جايي كه برادران سياه پيكر بر زمين تمرين بيرون اسلحه خاري غول ست، و بوتهزمين ا
آهنگري هنوز پابرجا بودند، گرچه تارعنكبوت،   خانه و كوره با نيزه، سپر و شمشير مشقت كشيده بودند. با اين حال اسلحه

رسيد  شنيد كه به نظر مي ا گرفته بودند. گاهي اوقات سامر صداهايي ميها و غبار جاي شمشيرها، دم و سندان ر موش
شدند. . .  كرد و موهاي پشت گردنش سيخ مي چيز لخت مي هايش را به سمت هيچ برن از شنيدنش عاجز بود، يا دندان

شايد اينجا راحت شد.  بان و نه مد اكس. خيال برن تا حد زيادي گاه نه موش آشپز ظاهر شد، نه هفتاد و نه ديده اما هيچ
  س. ا فقط يه قلعه خالي مخروبه

هاي غربي بود. برادرش جوجن از او پرسيد،  زماني كه ميرا برگشت، خورشيد تنها به قدر يك لبه شمشير باالتر از تپه 
 »چي ديدي؟«

يده شدن و با ها تا جايي كه چشم كار ميكنه آزادانه كش جنگل ارواح رو ديدم، تپه«او با لحني مشتاقانه گفت، 
درخشيد، و  درختايي پوشيده شدن كه هيچ تبري تا حاال لمسشون نكرده. نور خورشيد رو ديدم كه روي يه درياچه مي

ي چوبي. حتي يه عقاب  ها هايي از برف قديمي رو ديدم، و قنديالي يخي به بزرگي نيزه ابرها كه از غرب ميومدن. تكه
  »ديد. براش دست تكون دادم.ديدم كه چرخ ميزد. فكر كنم اونم منو 
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  »راهي به سمت پايين نديدي؟«جوجن پرسيد، 

طرف كامالً عموديه، و يخش خيلي ليزه، ممكنه با يه طناب خوب و تبر كه باهاش   نه. اون«سرش را تكان داد، 
  .»دستامو گير بدم بتونم خودمو برسونم پايين، ولي. . 

  »ا نه.ولي م«. . . جوجن جمله را به پايان رساند، 

  »نه، مطمئني اين جايي بود كه توي رؤيات ديدي؟ شايد قلعه رو اشتباهي گرفتيم.«خواهرش تاييد كرد، 

  »جا هست.  . يه دروازه اين نه. قلعه همينه«

  آره، ولي با يخ و سنگ مسدود شده.برن فكر كرد، 

هاي خشك مرده  زيد و انبوهي از برگها كرد، باد هم شديدتر و برج  طور كه خورشيد شروع به دراز كردن سايه همان
پير انداخت؛   هاي ننه گي فزاينده، برن را به ياد يكي ديگر از داستان ها فرستاد. تير كنان به ميان محوطه خش را خش
گفت او سيزدهمين مردي بوده كه نگهبانان شب را رهبري كرده، جنگجويي كه ترس را  . ننه پير مي1شاه شب  افسانه
يك » آدما بايد ترس رو بشناسن.  عيبشم همين بود، برا اينكه همه«كرد كه  پير اين را هم اضافه مي  ننهشناخت.  نمي

بود، با پوستي به سفيدي ماه و چشماني همچون ستارگان  زن دليل زوال او بود؛ زني كه يك نظر از باالي ديوار ديده 
ه او عشق ورزيد. هرچند پوست زن مثل يخ سرد بود، و آبي. بدون ترس از چيزي، زن را تعقيب كرد، او را گرفت و ب

 هنگامي كه شاه شب بذر خود را به زن داد، روحش را هم تسليم او كرد.

هاي عجيبي برادران  فورت برگرداند و او را ملكه و خود را پادشاه او اعالم كرد، و با افسون سپس زن را به نايت
اش، براي سيزده سال حكمراني كرده بودند تا در  جنازه  اش را مطيع اوامر خود ساخت. شاه شب و ملكه خورده قسم

گر پيوستند تا نگهباني را از بندگي آزاد كنند. پس از ها به يكدي نهايت استارك وينترفل و جورامون از وحشي

                                           

1Night’s King 



 

  1021 

 

 شمشيرهايورش    برن   پنجاه و ششمفصل

كرده، تمامي شواهد شاه شب نابود شده است و حتي  سرنگونيش، هنگامي كه معلوم شد كه او براي آدرها قرباني مي
  ذكر نامش ممنوع گرديد.

عضي ميگن يه مگنار اهل ب«رساند.  ننه پير هميشه داستان را اينچنين به پايان مي» بعضيا ميگن اون بولتن بوده،«
بوده، از افرادي كه قبل از  1اسكاگوس، بعضيا ميگن آمبر، فلينت، يا نوري. بعضيا متقاعدتون ميكنن كه اون يه وودفوتي

اومدن مردان آهن، فرمانرواي جزيره خرس بودن. ولي هيچ كدومشون نبوده. اون يه استارك بود، برادر كسي كه اون 
اون يه «كرد.  گرفت، برن هيچوقت فراموشش نمي اش را نيشگون مي پير هميشه بيني  ننهآن وقت » رو پايين كشيد.

  »بوده. شايد اون توي همين تخت توي همين اتاق ميخوابيده. برندوناستارك وينترفل بود، و كي ميدونه؟ شايد اسمش 

او اصالً از اين فكر خوشش . نه، ولي اون توي اين قلعه قدم ميزده، جايي كه امشب توش ميخوابيمبرن انديشيد، 
. و براي حكمراني او بود  گفت، شاه شب در روشنايي روز فقط يك آدم عادي بود، ولي شب آمد. ننه پير هميشه مي نمي

  االنم داره تاريك ميشه.

بخوابند، يك هشت ضلعي سنگي با گنبدي فروريخته. آنجا نسبت به اكثر   ريدها تصميم گرفتند كه در آشپزخانه
  فرش كف آمد، گرچه درخت رودبند كجي، كنار ديوار بزرگ مركزي سنگ نظر مي پناه بهتري به  هاي ديگر سر تمانساخ

اش براي رسيدن به آفتاب  هاي سفيد استخواني بود و شاخه را خرد كرده بود و مورب به سمت شكاف سقف قد كشيده 
تر از هر درخت رودبندي كه برن تا به حال ديده بود و بودند. نوع عجيبي از اين درختان بود، الغر دراز كرده  دست

  شد احساس كند كه گويي خدايان قديم آنجا با او هستند. همچنين بدون چهره، اما حداقل باعث مي

گرفت  ترش سرپا بود، بنابراين اگر دوباره باران مي دوست داشت. سقف بيش  ولي آن تنها چيزي بود كه از آشپزخانه
تراويدن سرما از درون  توانستيد به باال  كنند. ميگرم جا خودشان را  كرد بتوانند آن اما ابداً گمان نميماندند،  خشك مي

ها را مانند  هاي بزرگ آجري كه آن آمد، يا اجاق ها نيز خوشش نمي كف تخته سنگي را احساس كنيد. برن از سايه

                                           

1Woodfoot 
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هايي كه در امتداد يكي از  ها و لكه زده، يا زخم نگهاي ز گوشت  بودند، يا قالب هايي گشوده، محاصره كرده  دهان
تكه كرده بود و در  جايي بوده كه موش آشپز شاهزاده را تكه  جا همان دانست كه آن ديد. مي ديوارهاي قسمت قصابي مي

 ها پاي را پخته بود. يكي از همين اجاق

 اي پله راهشد، تمام سنگي با  مي 1وازده فوتراحتي د ولي چاه، چيزي بود كه از همه كمتر دوستش داشت. قطر آن به 
هايش نمناك بود و پوشيده با شوره،  رفت. ديواره تر مي چرخيد و درون تاريكي پايين و پايين ساخته شده در دلش، كه مي

د شاي«نتوانستند آب را در كف آن ببينند، حتي ميرا با آن چشمان تيزبين شكاريش. برن با ترديد گفت،   اما هيچ كدام
  »اصالً ته نداره.

كرد،  كلمه در پايين چاه پژواك پيدا » هودور!«چاه كه به ارتفاع زانو بود سرك كشيد و گفت،   هودور از لبه

كه از يك نجوا هم كمتر شد.  تا آن» هودورهودورهودورهودور،«تر،  تر و ضعيف ضعيف» هودورهودورهودورهودور،«
  فرش را از روي زمين بردارد.  از سنگ  اي شكسته شده خنديد، و خم شد تا تكهرسيد. سپس  مي زده به نظر  هودور وحشت

نبايد اون كارو «ولي خيلي دير شده بود. هودور تخته سنگ را از لبه چاه پرتاب كرد. » نكن!هودور، «برن گفت، 
 »باشي.  بيدار كرده باشي يا . . . يا يه چيزي رو ميكردي. نميدوني كه اون پايين چيه. شايد به چيزي آسيب زده 

  »هودور؟«هودور معصومانه به او نگريست. 

نبود، نه حقيقتا. بيشتر شبيه  چلبكه سنگ به آب رسيد، بسيار، بسيار، بسيار پايين، صدايي شنيدند. صداي  هنگامي
هاي  اكبود، گويي هرچه آن پايين بود، دهان لرزان سردي را براي بلعيدن سنگ هودور گشوده بود. پژو قورت دادن

برن فكر كرد كه صداي به خود پيچيدن چيزي را در آب    اي ضعيفي به سمت دهانه چاه بازتاب يافت و براي لحظه
  »جا بمونيم، شايد نبايد اين«شنيده است. با دلهره گفت، 
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  »فورت؟ كنار چاه؟ يا توي نايت«ميرا پرسيد، 

  »آره.«برن گفت، 

ع كند. سامر هم رفت. تا آن موقع تقريباً هوا تاريك شده بود و دايرولف ميرا خنديد و هودور را فرستاد تا چوب جم
  خواست شكار كند. مي

هاي شكسته. جوجن ريد سنگ چخماق و چاقويش را  هودور تنها برگشت، با دستاني پر از چوب خشك و شاخه
آورد كه از آخرين نهر  يم اي را در هاي ماهي كه ميرا استخوان برداشت و شروع به روشن كردن آتش كرد، در حالي

شده  فورت پخته  هاي نايت مسيرشان صيد كرده بود. برن در اين فكر بود كه چند سال از آخرين غذايي كه در آشپزخانه
  انديشيد كه چه كسي آن را پخته، گرچه شايد بهتر بود كه جوابش را نداند. مي گذرد. او همچنين  مي

موش آشپز پسر حداقل پاي گوشت نيست. ، ميرا ماهي را روي آتش قرار داد. كشيدند  ها خوب زبانه مي وقتي كه شلعه
شاه آندال را در يك پاي بزرگ به همراه پياز، هويج، قارچ، مقدار زيادي فلفل و نمك، يك اليه گوشت خوك و شراب 

گر را هم خورد. پس از بود، كه طعم آن را ستود و برشي دي دورني پخته بود. سپس او را براي پدرش كشيده   سرخ تيره
هاي خودش را بخورد. او از آن  توانست بچه پيكر سفيد رنگي تبديل كردند كه تنها مي آن خدايان آشپز را به موش غول

شد. ننه پير  بلعيد، اما هنوز گرسنگيش رفع نمي هاي خودش را حريصانه مي فورت سرگردان بود و بچه پس در نايت
د كه طلسمش كردن، يا بابت اينكه براي شاه آندال پسرشو توي يه پاي سرو كرد. هر خدايان بابت قتل نبو«گفت،  مي

  »خواهي داره. اما اون يه مهمون رو زير سقفش كشت، و اين چيزيه كه خدايان نميتونن ببخشن. انساني حق خون

چوبي آن را به   با تكهسوخت.  فروغ مي آتش كم» بايد بخوابيم.«بعد از اينكه سير شدند، جوجن با لحني جدي گفت، 
  »شايد يه روياي سبز ديگه داشته باشم كه راه رو بهمون نشون بده.«هم زد. 

كشيد. گاهي اوقات زير ردايش دست و پا  بود و به آرامي خرناس مي  ها هودور خودش را جمع كرده پيش از اين
به سمت آتش خزيد. حرارت حس خوبي كرد. برن مثل مار  باشد نجوا مي» هودور«، و چيزي را كه ممكن بود زد مي
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آمد. باد در بيرون سپاهياني از  سراغش نمي كرد، اما خواب ها خاطرش را آرام مي داشت، و صداي نرم تَرَق ترقِ شلعه
هاي محوي  ها خراش شده را فرستاده بود كه در طول حياط پيشروي كنند و بر روي در و پنجره هاي خشك برگ

كه يكديگر وار  هاي شبح بان  توانست صداي ديده هاي ننه پير فكر كند. تقريباً مي شد به داستان ميها باعث  بياندازند. صدا
فروغ ماه مورب، از شكاف  مانندشان را بشنود. نور بي زدند و دميدن در شيپورهاي جنگي شبح را از باالي ديوار صدا مي

كرد. چنين  كشيدند رنگ مي كه به سمت سقف قد مي هاي درخت رودبند را شد و  شاخه سقف گنبدي به داخل سرايز مي
خدايان رسيد كه درخت در تالش است تا ماه را بگيرد و آن را پايين به داخل چاه بكشاند. برن دعا كرد،  به نظر مي

  خدايان پاسخي ندادند.قديم، اگر صدامو ميشنوين، امشب رويايي نفرستين. يا اگه ميفرستين، يه خوبش رو بفرستين. 

زد، شبيه وقتي  ن خودش را مجبور كرد تا چشمانش را ببندد. شايد حتي مقداري هم خوابيد، يا شايد تنها چرت ميبر
كرد به مد اكس يا موش آشپز فكر نكند يا به چيزي كه همراه با شب  هستيد. سعي مي كه بين خواب و بيداري معلق

  آيد. مي

  سپس سر و صدايي را شنيد.

خواب ديدم؟ يه كابوس احمقانه بود؟  يعنينفسش را در سينه حبس كرد. ي بود؟ چ اون چشمانش باز شدند.
برگا، ، خيلي دور. . .  آمد پايي مي  . . . صداي آهستهاونجاخواست ميرا و جوجن را بابت خوابي بد بيدار كند، ولي. . .  نمي

. اما صدا از بيرون اد، ميتونه باد باشه. . يا ب . . .خش ميكنن  صداي برگاست كه بيرون به ديوارا ميخورن و با هم خش
صدا از داخله، اون اينجا پيش ماست و اند.  برن احساس كرد كه موهاي روي بازويش شروع به سيخ شدن كرده. آمد نمي

هايش باال كشيد. صداي باد  هايش را تيز كرده بود، خودش را روي يكي از آرنج كه گوش در حاليداره بلندترم ميشه. 
 چيزيآمد.  . كسي داشت به سمتشان ميصداي پاها، اما اين چيز ديگري بود.  طور همهمه برگ داشت و همينوجود 

  آمد. داشت به سمتشان مي

هاي ديگري در  كردند. ولي ممكن بود روح بانان هيچگاه ديوار را ترك نمي بانان نبودند. ديده دانست كه ديده مي
هايي به مراتب بدتر. به ياد آورد كه ننه پير چه چيزي درباره مد اكس گفته بود، اينكه چطور  فورت باشند، روح نايت
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زند، بدون ايجاد صدايي كه بفهمي او  هاي قلعه پرسه مي لخت در سالنآورد و در تاريكي با پاهاي  هايش را درمي چكمه
ريخت. يا شايد اين اصالً  كجاست، بجز صداي ريزش قطرات خوني كه از تبر و آرنج و انتهاي ريش خيس سرخش مي

بودند. ولي بعد  شاگردها او را ديده  گفت كه همة بچه آمد. ننه پير مي مد اكس نبود، شايد چيزي بود كه همراه با شب مي
و سه تاشون در عرض يه بودند، هر توصيفي متفاوت بوده است.   شان تعريف كرده از آن وقتي براي عاليجناب فرمانده

 توي تماماً شاگردا ديده شدن كه سال مردن، و چهارمي ديوونه شد، و صد سال بعد وقتي اون چيز دوباره برگشت، بچه
  وران ميومدن.زنجير، درست پشت سرش تلوتلوخ و غل

ترساند. آنجا چيزي نبود كه همراه با شب بيايد،  با اين حال، آن فقط يك داستان بود. او فقط داشت خودش را مي
ها و اژدهايان.  بود، مانند غول  بود. اگر هم زماني چنين چيزي وجود داشته، اكنون از دنيا رفته استاد لوين اين را گفته 

  هيچي نيست.برن انديشيد، 

  اكنون صداها بلندتر شده بودند. اما

آمد و از دل  كرد. چيزي داشت از زيرِ زمين به باال مي . اين حتي ترسش را بيشتر ميصدا داره از چاه ميادمتوجه شد، 
. با وجود ش بيدارش كرد، و حاال داره مياد هودور بيدارش كرد. با اون تيكه سنگ احمقانهآورد.  تاريكي سر برمي

ر و صداي تپش قلبش، شنيدن سخت بود. آيا صداي چكيدن خون از روي تبر بود؟ يا صداي ضعيف هاي هودو خرناس
. قطعاً صداي پا بود، هر كدام صداي پاآمد؟ برن با دقت بيشتري گوش داد.  زنجيرهاي اشباح بود كه از دوردست مي

شد. او صداي چكيدن يا  عث انعكاس صدا ميتوانست بگويد چند نفر بودند. چاه با اندكي بلندتر از قبلي. با اين حال نمي
كشد و  زاري زير و نازك، شبيه كسي كه درد مي صداي زنجيري نشنيد اما آنجا چيز ديگري نيز بود. . . صداي ناله

  شد. ها داشت نزديك مي صداي تنفس خفه و سنگين. ولي بلندترينشان صداي پاها بود. صداي گام

نور سوخته بود و دوستانش همگي  انست فرياد بكشد. آتش تا حد چند اخگر كمقدر ترسيده بود كه نمي تو برن آن
ها دورتر باشد.  رفت، اما ممكن بود سامر مايل شد و به جلد گرگش مي خواب بودند. تقريباً داشت از جلدش خارج مي
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آمد روبرو شوند. با  ميتوانست دوستانش را بدون كمك در تاريكي رها كند تا با هر چيزي كه داشت از چاه بيرون  نمي
  بلك. بهشون گفتم نبايد اينجا بيايم. بهشون گفتم اينجا روح داره. بهشون گفتم كه بايد بريم كسلدرماندگي فكر كرد، 

مد اكس در بايد گنده باشه. شد.  ها كشيده مي ها به نظر برن سنگين، آهسته و كند بود و بروي سنگ صداي گام
پيكر. قبالً در وينترفل، سانسا به او گفته بود  آيد، غول گ بود و چيزي كه همراه شب ميهاي ننه، پيرمردي بزر داستان

كار را بكند، قبل از  توانند به او دست بزنند. اكنون نزديك بود اين كه شياطين تاريكي اگر او زير پتويش قايم شود، نمي
  اينكه به ياد آورد كه يك شاهزاده است، و تقريباً مردي بالغ.

خزيد تا توانست دستش را دراز كند و  كشاند، سرتاسر زمين را مانند مار اش را پشتش مي كه پاهاي مرده در حاليبرن 
قدر سريع بيدار شود، يا با اين  بود كسي مثل ميرا ريد آن  پاي ميرا را لمس كند. او در آني بيدار شد. برن هرگز نديده

هان خود فشار داد تا ميرا بفهمد كه حرف نزند. ميرا فوراً صدا را شنيد، قدر هشيار شود. برن انگشتش را بر د سرعت  اين
  هاي سنگين. هاي ضعيف، نفس كشيدن هاي پژواك كننده، ناله توانست اين را در صورتش ببيند؛ گام برن مي

دست  گيري سه چنگكي در هايش را بيرون كشيد. با نيزه قورباغه ميرا بدون صحبتي روي پاهايش بلند شد و سالح
هاي تور ِآويزان از دست چپش، بي سر و صدا با پاي برهنه به سمت چاه پيش رفت. جوجن غرق خواب  راستش و چين

صدايي يك گربه باريكه  زد. ميرا به بي كرد و دست و پا مي كه هودور در خوابي آشفته، غرولند مي و ناهشيار بود در حالي
كرد و حتي او هم به  ماند. برن تمام مدت او را نگاه مي ها باقي مي ايهزد و در حين حركت در س نور مهتاب را دور مي

. سامر نميتونم بزارم تنهايي با اون موجود بجنگهاش را ببيند. برن فكر كرد،  سوي نيزه توانست درخشش كم سختي مي
  بسيار دور بود، اما. . .

 . . . او جلدش را ترك كرد، و به جلد هودور خزيد.

كار   كرد. اين ندرت در موردش فكر مي بود كه برن به  كار ديگر چنان آسان شده   جلد سامر نبود. آن شبيه خزيدن به
شد، و خود چكمه هم  تر بود، شبيه تالش براي پوشاندن چكمه پاي چپ به پاي راست. به كلي نادرست جاگير مي سخت
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زد. او طعم استفراغ را در پايين گلوي  دانست چه چيزي در حال وقوع است، چكمه پا را پس مي بود، چكمه نمي ترسيده
احساس كرد، و تقريباً همين كافي بود تا مجبور به فرارش كند. در عوض خودش را پيچ و تاب داد و كشيد،  هودور

قدمي برداشت.  من وايسادم.و برخاست.  –ويش را پاهاي بزرگ ق –نشست، پاهايش را در زير خودش جمع و جور كرد 
توانست خودش را روي زمين سرد سنگي ببيند،  چنان احساس غريبي بود كه نزديك بود زمين بخورد. ميدارم راه ميرم. 

موجودي كوچك و چالق، اما اكنون او چالق نبود. شمشير بلند هودور را به دست گرفت. صداي نفس كشيدن به اندازه 
  بود.  گر بلند شدهدم آهن

كه همچون چاقويي به درون او فرو رفت. هيكل سياه  غيرمنتظرهخراش و  اي بلند شد، صدايي گوش از درون چاه ناله
بزرگي خودش را به درون تاريكي باال كشيد و به سمت نور مهتاب تلوتلو خورد. ترس چنان شديد  وجود برن را در 

، خودش را فكر كنداي كه در نظر داشت  ه بلند كردن شمشير هودور به شيوهكه بتواند ب برگرفت كه حتي قبل از آن

به همان شكلي كه در برج .» هودورهودور هودور «كشيد،  دوباره روي زمين يافت، در حالي كه هودور داشت نعره مي

دن بود و آيد هم در حال جيغ كشي زد. اما چيزي كه همراه شب مي درخشيد، داد مي درياچه هر وقت آذرخش مي
شد تا به آن موجود ضربه بزند  زد. برن نيزه ميرا را ديد كه در تاريكي پرتاب  هاي تور ميرا دست و پا مي وحشيانه در چين

اكنون حتي بلندتر، همچنان از چاه   كرد، تلوتلو خورد و روي زمين افتاد. صداي ناله كه در تور تقال مي و آن چيز در حالي

  . . .»نَزَننه، نه، نَزَن، لطفاً، «كشيد،  كه جيغ مي كرد، در حالي رنگ تالش و تقال مي چيز سياهآمد. روي زمين،  در مي

گيريش داشت. ميرا با تحكم پرسيد،  هاي نيزه قورباغه اي از چنگال ميرا باالي سرش ايستاد، نور مهتاب تأللويي نقره
  »تو كي هستي؟«

در . . .»  خنجر زدي، تو بهم بيرون، من سمم، بذار بيام هستم، سم، سم سممن «كرد.  هق مي چيز سياه هق

كرد به درون حلقة نور ماه غلتيد. هودور هنوز  زد و تقال مي در هم تور ميرا دست و پا مي  كه همچنان درون توده حالي
  »هودور هودور هودور.«كشيد،  فرياد مي
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اني كه شعله ها ترق تروق كنان زبانه كشيدند. ها را روي آتش انداخت و فوتشان كرد تا زم جوجن بود كه شاخه
آساي مشكي، تماما  پريده و ريزنقش را در كنار لبه چاه ديد كه زير ردايي غول وقت آنجا نور بود و برن دختري رنگ آن

زد آرام كند. چيزِ روي زمين  اي را كه در دستانش جيغ مي كرد بچه در خز و پوست پوشيده شده بود و داشت سعي مي
دادند. او جانوري  ها اين اجازه را نمي كرد دستش را در ميان تور دراز كند تا به چاقويش برسد، اما گره ش ميتال

پيكر نبود، يا حتي مد اكس آغشته به خون؛ فقط مرد چاق بزرگي، پوشيده در پشم سياه، خز سياه، چرم سياه و زره  غول
 »اهه، اون از نگهبانان شبه.ميرا، اون يكي از برادراي سي«سياه بود. برن گفت: 

باره با صدايي شبيه هوهوي جغد گفت،  هايش نشست تا به مرد درون تور خيره شود. دو هودور روي كفل» هودور؟«
  »هودور«

ريسماني زير » من يكي از نگهباني هستم.«كشيد.  مرد چاق هنوز شبيه دم آهنگري نفس مي» نگهبانان شب، آره.«
خواهش «بودند.  هايش فرو رفته  كرد سرش را باال نگه دارد، و چند تاي ديگر عميقاً به گونه مياش داشت، كه وادار  چانه

  »ميكنم، من يه كالغم. از اين تو بيارينم بيرون.

   اون نميتونه كالغ سه چشم باشه.» تو كالغ سه چشمي؟«برن ناگهان دو دل شد. 

من فقط سم هستم. سمول تارلي. «ط دو تا از آنها بود. هايش را چرخاند، ولي آنجا فق مرد چاق چشم» فكر نكنم.«
  دوباره شروع به تقال كرد.» ، اذيتم ميكنه.بيرونبذارين بيام 

اينقدر وول نخور. اگر تورمو پاره كني دوباره پرتت ميكنم ته همين چاه. فقط «ميرا صدايي حاكي از انزجار درآورد، 
  »حركت دراز بكش تا من از تور درِت بيارم. بي

  »تو كي هستي؟«جوجن از دخترِ بچه به دست پرسيد، 
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او نوزادش را تكان داد و برايش » . اونم سمه. اصالً نميخواستيم شماها رو بترسونيم.1گيلي، مثل گُلِ گيلي«او گفت. 
  اي خواند، و باالخره كودك دست از گريه برداشت. زمزمه

  »از كجا اومدين؟«چاه رفت و به پايين خيره شد. ساخت. جوجن به سمت  ميرا داشت برادر چاق را آزاد مي

  »از خونه كرستر. تو اوني؟«دختر گفت، 

  »اون؟«جوجن چرخيد تا به او نگاه كند، 

  »اون گفت سم اون نيست. گفت، يكي ديگه هم هست. يكي كه اون رو فرستادن تا پيداش كنه.«او توضيح داد، 

  »كي گفت؟«برن پرسيد، 

  »كُلدهندز.«د. گيلي به آهستگي پاسخ دا

كرد  لرزيد، و هنوز تقال مي شد بنشيند. برن ديد كه او مي تورش را به عقب كشيد، و مرد چاق موفق   ميرا يك گوشه
ها  جا آدمه، آدماي توي قلعه. ولي نميدونستم شماها دقيقاً باالي پله اون گفت اين«زنان گفت،  كه نفسش جا بيايد. نفس

با دستش كه دستكش سياه داشت، شكمش را » ه تور روم بندازين يا بزنين توي شكمم.هستين. نميدونستم ميخواين ي
  »خونريزي دارم؟ نميتونم ببينم.«لمس كرد. 

ميرا روي يك زانو نشست، و اطراف نافش را » فقط يه ضربه بود تا از پا بيفتي، بيا، بذار يه نگاهي بندازم.«ميرا گفت، 
  »يك پوستتَم نزدم.تنته. حتي نزد زرهتو «بررسي كرد. 

  »خب به هر صورت درد كه داشت.«سم غر زد، 

  »يكي از برادراي نگهبانيِ شب هستي؟ واقعاًتو «برن پرسيد، 

                                           

 gillyflowerگل ميخك 1
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فقط يه «رسيد.  پريده و شل به نظر مي خورد. پوستش رنگ مرد چاق وقتي سري به تاييد تكان داد، غبغبش تكان 
خواست گريه كند.  اي، طوري به نظر رسيد كه گويي مي براي لحظه »كار. من به كالغاي لرد مورمونت ميرسيدم. پيش

گم كردم. تقصير من بود. باعث شدم خودمون هم گم بشيم. حتي نتونستم ديوار رو پيدا  "مشت"ولي اونا رو توي «
  »من نتونستم پيداش كنم! كنم. اون صدها مايل طول داره و هفتصد فوت ارتفاع و

  »داش كردي. كونت رو از روي زمين بردار، من تورمو ميخوام.خب، االن كه پي«ميرا گفت، 

چطوري از ديوار رد شدين؟ چاه به يه رودخونه زيرزميني ميرسه، از «كرد بايستد، جوجن پرسيد،  سم كه سعي مي
  .»مسيري اومدين؟ شماها كه حتي خيسم نيستين. .   همچين

 .»1ي سياه دروازهكرد،  ت خود ديوار. اون صداش مييه دروازه هست. يه دروازه مخفي، به قدم«سم چاق گفت، 

  »ما اين دروازه رو ته اون چاه پيدا ميكنيم؟«ريدها نگاهي رد و بدل كردند. جوجن پرسيد، 

  »نه. من بايد ببرمتون. شماها«سم سرش را تكان داد، 

  .»چرا؟ اگر اونجا يه دروازه هست. . «ميرا پرسيد، 

سم آستين .» ي سياهه  دروازهم پيدا كنين، باز نميشه. واسه شماها باز نميشه. اون شما نميتونين پيداش كنين. اگرَ«
اون گفت فقط يه مرد از نگهباني شب ميتونه بازش كنه. يه برادر قسم «اش را جلو كشيد.  رنگ و رو رفتة پشمي  سياه

  »خورده كه سوگندا رو به زبون آورده.

  »گفت. اين. . . كلدهندز؟ اون«جوجن اخم كرد. 

                                           

1The Black Gate 
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كرديم، من و سم.  اسم واقعيش اين نبود. ما فقط به اين اسم صداش مي«داد گفت،  مي  كه بچه را تكان گيلي درحالي
دستاش به سردي يخ بود، ولي اون ما رو از دست مرداي مرده نجات داد، اون و كالغاش، و اون ما را با گوزنش اينجا 

  »آورد.

  »گوزنش؟«ت، زده گف برن شگفت

   »گوزنش؟«گفت،  ميرا يكه خورده

  »؟كالغاش«جوجن گفت، 

  »هودور؟«هودور گفت، 

  »سبز بود؟ شاخ داشت؟«برن ميخواست بداند، 

  »گوزنه؟«مرد چاق گيج شده بود. 

  »گفت مرداي سبز گوزن سوار ميشن. بعضي وقتا شاخ هم دارن. . ننه پير ميكلدهندز«طاقتي گفت،  برن با بي

پريده بود، با  مرد سبز نبود. سياه پوشيده بود، شبيه يكي از برادراي نگهبان، ولي به اندازه يه وايت رنگ اون يه«
دستايي اونقدر سرد، كه اولش ترسيده بودم. ولي وايتا چشماي آبي دارن، و زبونم ندارن، يا يادشون رفته چطوري ازشون 

ماً منتظره. بايد بريم. شماها چيز گرمتري واسه پوشيدن اون حت«مرد چاق به سمت جوجن چرخيد. » استفاده كنن.
  .»ي سياه سرده، و اونطرف ديوارم كه حتي سردتره. شماها. .  ندارين؟ دروازه

با تو اومدن، چرا اون نيومد؟ چرا اونم از  اونا«اش اشاره كرد.  ميرا به سمت گيلي و بچه» چرا اون باهات نيومد؟«
  »ي سياه نياوردي؟ طريق دروازه

  »اون. . . اون نميتونه.«
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  »چرا؟«

شده. . . طلسماي قديمي و  ديوار. اون گفت، ديوار چيزي فراتر از يخ و سنگه. طلسمايي هستن كه توش تنيده «
 »قوي. اون نميتونه از ديوار رد بشه.

بشنود، ها را  ترق شلعه توانست صداي آهسته ترق سپس سكوت سنگيني آشپزخانه قلعه را در بر گرفت. برن مي
آورد، و غژغژ درخت رودبند الغري كه به سوي ماه دست دراز كرده  ها را در شب به جنبش درمي صداي باد كه برگ

ها هيوالها زندگي ميكنن، و ديوها و غوال، ولي تا وقتي ديوار محكم  ور دروازه ونگفت، ا بود. او به يادآورد كه ننه پير مي
رد بشن. حاال بخواب، برندون كوچولوي من، پسر عزيزم. الزم نيست بترسي. اينجا در مقابلشون ايستاده، اونا نميتونن 

  .هيواليي وجود نداره

من كسي نيستم كه بهتون گفته شده ببرين، «دار و گشادش گفت،  هاي سياه لكه جوجن ريد به سم چاق با لباس
  .»اونه

 . من نميتونم .«موقع بود كه فهميد برن چالق است.  سم با ترديد به او روي زمين نگاه كرد. احتماالً تازه آن» اوه،«
  .» . . من اونقدر قوي نيستم كه كولت كنم، من.

  »شم. من توي اون، رو پشتش سوار مي«برن به سبدش اشاره كرد، » هودور ميتونه منو كول كنه«

  .»تو برادر جان اسنويي. اوني كه افتاد. . «سم به او خيره شد. 

  »نه، اون بچه مرده.« ،جوجن گفت

  »به كسي نگو، لطفاً.«برن هشدار داد، 

» من . . . من ميتونم يه رازو نگاه دارم. گيلي هم ميتونه.«به نظر رسيد، اما دست آخر گفت،   اي گيج سم براي لحظه
د كه تا حاال جان. . . جان برادر منم بود. اون بهترين دوستي بو«وقتي سم به گيلي نگاه كرد، دختر سر تكان داد. 
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فنگز رفت و ديگه برنگشت. ما روي مشت منتظرش بوديم وقتي. . .  هند برا شناسايي فراست داشتم، ولي با كورين هف
  .»وقتي. . 

جان اينجاست. سامر اونو ديد. با چند تا وحشي بود، اما اونا يه مرد رو كشتنو جان اسبشو برداشت و فرار «برن گفت. 
  »بلك رفت. كرد. شرط ميبندم به كسل

  »مطمئني اون جان بوده؟ خودت ديديش؟«سم چشمان بزرگش را به سمت ميرا چرخاند. 

  .»من ميرا هستم، سامر. . «ميرا با لبخندي گفت، 

اي خود را از سقف گنبدي فروريخته جدا كرد و در ميان نور مهتاب پايين پريد. حتي با وجود پاي  باالي سرشان سايه
اي از خود در آورد و نوزادش را  زده صدايي ريزش برف فرود آمد. گيلي صداي وحشت بيزخميش، گرگ به سبكي و 

  آنچنان محكم در آغوشش فشرد كه نوزاد دوباره شروع به گريه كرد.

 »سامره. اون به شما صدمه نميزنه.«برن گفت، 

دست » گوست رو ميشناسم.من «هايش را درآورد.  سم يكي از دستكش» بود شماها همتون گرگ دارين. جان گفته «
تر شد، آنها را بوييد،  هايي كوچك بودند. سامر نزديك لرزانش را دراز كرد، انگشتان سفيد، نرم و چاق همچون سوسيس

  و ليسي به دست زد.

  »ما باهات ميايم.«در آن هنگام بود كه برن تصميمش را گرفت، 

  »تون؟ همه«بود،   سم از اين حرف به نظر غافلگير شده

  »اون شاهزادمونه.«هم ريخت.  ا موهاي برن را به مير

 اون ميخواد بره.كشان چاه را دور زد. كنار باالترين پله توقف كرد و به برن نگاه كرد.  سامر بو
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  »اگه گيلي رو اينجا تنها بذارم، تا وقتي برميگردم در امانه؟«سم از آنها پرسيد، 

  »البته. ميتونه بياد پيش آتيش ما.«ميرا گفت، 

  »قلعه خاليه.«جوجن گفت، 

قدر  ها ميگفت، ولي اصالً نميدونستم اونا اين هايي در مورد قلعه كرستر قبال واسه ما افسانه«گيلي به اطراف نگريست. 
  »بزرگن.

  ديد. كرد، البته اگر مي ديد چه فكري مي برن در اين فكر بود كه وقتي او وينترفل را ميست.  اين كه فقط آشپزخونه

يقه طول كشيد تا وسايلشان را جمع كنند و برن را درون سبد حصيريش بر پشت هودور جاي دهند. وقتي چند دق
تو دنبال من «ديگر براي حركت آماده بودند، گيلي كنار آتش نشست و سرگرم مراقبت از نوزادش شد. او به سم گفت، 

  »برميگردي.

وقتي برن اين حرف را شنيد، بخشي از وجودش از » رم.به محضي كه بتونم، اونوقت ميريم يه جاي گ«سم قول داد، 
  ممكنه دوباره منم يه جاي گرم برم؟كند.  پرسيد كه دارد چه كار مي خود مي

سم در باالي چاه مردد ماند. قبل از اينكه شروع به پايين رفتن كند، آهي كشيد و گفت، » من اول ميرم، راهو بلدم.«
ت سرش رفت كرد، بعد سامر، بعد هودور با برن روي پشتش. ميرا با نيزه و جوجن پش» زيادن. هاش پلهفقط خيلي «

  دار شد. تورش در دست، عقب

شد.  نورتر مي تر و كم زدند كوچك راه درازي به پايين بود. باالي چاه غرق در نور ماه شده بود، اما با هر دوري كه مي
نبايد «شد. جوجن پرسيد،  آب بلندتر مي ، و صداي كرد هاي نمناك پژواك پيدا مي هايشان از روي سنگ صداي گام

  »مشعل ميورديم؟

  »چشمات عادت ميكنه، يه دستتو رو ديوار بذار تا نميفتي.«سم گفت، 
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شد. عاقبت وقتي برن سرش را به اطراف چرخاند تا به باالي  تر و سردتر مي تر رفتن، چاه تاريك با هر دور پايين
چاه در پاسخ زمزمه » ،هودور«تر نبود. هودور زمزمه كرد،  آن از يك ماه نيمه بزرگ  نهچاه نگاهي بيندازد، دها  ديواره
دقت نگاه كرد فقط  تر شده بود، اما وقتي برن به پايين با  صداي آب نزديك» ،هودورهودورهودورهودورهودور«كرد، 

  سياهي ديد.

تر از برن و  دورِ چاه جلوتر و شش فوت پايين بعد از يك يا دو دور چرخش ديگر، سم ناگهان ايستاد. او فقط يك ربع
، سم به اين نام ي سياه دروازهتوانست در را ببيند.  توانست او را ببيند. اما مي هودور بود، با اين وجود برن به سختي مي

  بودش، ولي اصالً سياه نبود. خوانده 

  اي بر رويش بود. در، درخت رودبند سفيدي بود و چهره

رسيد به جز در چيزي را فراتر از آن  خاست، شبيه شير و نور ماه، آنقدر ضعيف كه اصالً به نظر نمي برتابشي از درخت 
پير بود و رنگي به رخسار نداشت، پر چين و چروك و   لمس كند، نه حتي سم را كه درست مقابلش ايستاده بود. چهره

خورده و  هايش فرو رفته، پيشانيش چروك ؛ گونهطور چشمانش . دهانش بسته بود و همينمرده به نظر ميادخشكيده. 
اگه كسي ميتونست هزار سال عمر كنه و هيچ وقت نميره و فقط پيرتر بشه، صورتش ممكن بود اش آويزان بود.  چانه

  .شبيه به اين درآد

  در چشمانش را باز كرد.

  .»كيييييي-كي-كي-كي-كي-كي« و چاه زمزمه كرد،» كي هستي؟«آنها هم سفيد بودند و نابينا. در پرسيد، 

من شمشيري در تاريكي هستم، من مراقب روي ديوار هستم. من آتشي هستم كه در برابر «سمول تارلي گفت، 
ها محافظت  آورد، شيپوري كه خفتگان را بيدار ميكند. سپري كه از قلمروي انسان سرما ميسوزد، نوري كه سحر را مي

  »كند. مي
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كه چيزي باقي نماند جز دهان  هايش باز شدند، بازتر و بازتر و همينطور بازتر، تا اين لب» پس بگذريد.«در گفت، 
اي از چين و چروك. سم كنار ايستاد و به جوجن اشاره كرد كه جلوتر از او داخل بشود. سامر  گشاد عريضي در حلقه

ولي نه به اندازه كافي. لَبِ بااليي در كشيد، و بعد نوبت برن بود. هودور خم شد،  رفت و در حال رفتن بو مي پشت سرش 
اش به پايين سر خورد. قطره به  اي آب روي او افتاد و به كُندي از بيني به آرامي به باالي سر برن كشيده شد، و قطره

  طرز عجيبي گرم بود و مثل اشك نمكين.
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     57فصل 

  دينريس
  اميدرضا :مترجم

  ، نريمانAli.Aليدي آريان، لرد مندرلي،  :ويرايش و تنظيم

  

  
اش از آجر ساخته شده بود، اما در  خوانده ميرين به بزرگي مجموع آستاپور و يونكاي بود. مانند شهرهاي خواهر

رنگارنگ بنا شده بود. ديوارهايش از يونكاي بلندتر بود كه آستاپور قرمزرنگ و يونكاي زرد بود، ميرين با آجرهايي  حالي
هاي دفاعي عظيم در هر گوشه مستحكم شده بود.  بود و با برج 1و در وضعيت بهتري قرار داشتند، آراسته به سنگرها

ي الجثه با هشتصد فوت ارتفاع و يك هارپ شد نوك هرم بزرگ را ديد، عظيم در ميان آسمان. چيزي عظيم پشت آنها مي
  برنزي بلند باال در رأس آن.

                                           

1  - Bastion  ،است. تير و ديد)  ميدان  ديوار دژ (براى گستردن  پيشرفتگىباستيون  
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هارپي يه موجود بزدله، قلب زنانه و پاهاي جوجه رو داره. تعجبي نداره كه «داريو ناهاريس وقتي آن را ديد گفت، 
  »هاش پشت ديوارهاشون قايم ميشن. بچه

سوار بر اسبي  هاي مسي و كهربايي، هاي شهر تاخت، در جوشني با فلس اما دالور مخفي نشد. او به بيرون دروازه 
اي  هايش آويزان بود، همخواني داشت. نيزه رنگش با رداي ابريشمي كه مواج از شانه راه سفيد و صورتي راه  جنگي كه زره

بود، موهايش وز كرده و جال داده  هاي صورتي و سفيد روي آن تاب خورده  به طول چهارده فوت به همراه داشت، رنگ
تاخت و محاصره  بود. زير ديوارهاي آجري رنگارنگ به جلو و عقب مي ب خورده شده به شكل دو شاخ بزرگ قوچ تا

  كرد تا در نبردي تن به تن با او مالقات كند. كنندگان را براي پيش فرستادن يك مبارز تحريك مي

به آنها سوختند كه نزديك بود كارشان به زد و خورد بكشد. دني  خون سوارانش چنان در تب رفتن براي نبرد با او مي
ي وزوزو نيست. بهش توجه نكنين،  هاي من، جاي شما اينجا پيش منه. اين مرد بيشتر از يه پشه هم خون«گفت، 

جانشان را به خطر  اگو، ژاگو و راخارو جنگجويان شجاعي بودند، اما جوان، و بيش از آن ارزش داشتند» بزودي ميميره.
  بانانش هم بودند.   ند و بهترين ديدهداشت بيندازد. آنها كاالسارش را متحد نگه مي

اي بود. بذار اون احمق اينقدر  تصميم عاقالنه«كردند، سر جورا گفت،  زمانبكه از جلوي خيمه دني دالور را تماشا مي
  »عقب و جلو بره و داد بزنه تا اسبش چالق بشه. اون به ما گزندي نميرسونه.

به پيروزي نميرسن. ممكنه دو سپاه با   گها فقط با شمشير و نيزهميرسونه. سر، جن«آرستان ريش سفيد هشدار داد. 
كه اون يكي ايستادگي ميكنه. اين  نيروي مساوي با هم رو در رو بشن، ولي يكي در هم بشكنه و فرار كنه در حالي

 »دالور شجاعت رو توي قلب نيروهاي خودش ايجاد ميكنه و بذرهاي ترديد رو در دل نيروهاي ما ميكاره.

  »قت چه نوع بذري ميكاره؟ شكست بخوره، اونو ماو اگه مبارز «جورا خرناسي كشيد.  سر

  »اي بدست نمياره. سر، كسي كه از نبرد ميترسه پيروزي«



 

  1039 

 

 شمشيرهايورش    دينريس    پنجاه و هفتمفصل

هاي ميرين با كشته شدن اون احمق كشته باز نميشن. چرا جون يه نفر رو  كنيم. دروازه ما كه از نبرد صحبت نمي«
  »واسه هيچي به خطر بندازيم؟

  »من ميگم براي افتخار.«

دني نيازي نداشت تا مشاجره آن دو به تمام مشكالت ديگري كه او را به تنگ آورده بودند » به اندازه كافي شنيدم.«
زد در چنته داشت، و  تر از يك دالور صورتي و سفيد كه ناسزا فرياد مي اضافه شود. ميرين خطرهايي به مراتب جدي

تمركزش برهم بخورد. شمار سپاهش پس از يونكاي بيش از هشتاد هزار نفر بود، اما كمتر از توانست بگذارد  دني نمي
هايي پا دار صدا ميزد، و به زودي به گرسنگي  ها را دهان يك چهارمشان سرباز بودند. باقيشان . . . خب سر جورا آن

  افتادند. مي

بودند درو كرده و هر چه را   چه را كه توانستهاربابان بزرگ ميرين قبل از پيشروي دني عقب كشيده بودند. هر
آمد گفته بود. بدتر از   هاي سمي از هر سو به او خوش هاي سوخته و چاه بودند. زمين بودند درو كنند، سوزانده  نتوانسته 

ا را وقتي بودند؛ آنه ي خردسال را به ميخ كشيده   در طول جاده ساحلي از يونكاي يك برده 1همه، آنها بر سر هر ميل
بودند و يك دستشان همواره به سوي ميرين اشاره  شان كشيده  هايي بيرون زده به ميخ   هنوز زنده بودند، با دل و روده

ها را قبل از اينكه دني مجبور شود آنها ببيند،  كرد، دستور داده بود پچه سپاه او را رهبري مي  كرد. داريو كه طاليه مي
، دونه دونشون رو ميبينمشون«كار بازداشت. او گفت.  ه محض اينكه مطلع شد او را از اينپايين بياورند. اما دني ب

  »هاشون نگاه ميكنم. و  به ياد خواهم سپرد. ميبينم، ميشمرمشون و به چهره

  ميرين توقف كردند، شمارش به عدد يكصد و شصت و سه رسيده  تا زماني كه آنها بر روي ساحل نمكي كنار رودخانه
  گرفت. اين شهر رو خواهم بار ديگر پيش خود متعهد شد،   دني يك بود.

                                           

1  - Milestone كردند. ميبراي راهنمايي مسافران در مرتفعات زمين بنا  در قديم مناري كه 
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كنندگان را به سخره گرفت، مردانگي، مادران، همسران و خدايان  دالور صورتي و سفيد براي يك ساعت محاصره
براي  1اي كردند. وقتي بِن پِالم قهوه انداخت. مدافعين ميرين از روي ديوارهاي شهر او را تشويق مي آنها را دست مي

بن فرمانده جديد پسران دوم بود كه با راي .» 2ه اسمش آزناك زو پال«شركت در شوراي جنگ رسيد به دني گفت، 
قبل از اينكه به پسران دوم ملحق بشم، يه زماني محافظ شخصي عموش بودم. « برادران مزدورش انتخاب شده بود. 

م بد نبودن، با اين وجود اگه به يه زني كه نبايد، جوري كه نبايد اي. زناشون زياد اربابان بزرگ، چه كرماي چاق و چله
، كه اين ازناك جيگرشو بيرون كشيد. 3نگاه ميكردي، به قيمت زندگيت تموم ميشد. يه مرد رو ميشناختم، اسكارب

. از شما مدعي بود كه در دفاع از شرافت يه بانو اين كار رو كرده، ميگفت اسكارب با چشمهاش به زنه تجاوز كرده
به يه ضعيفه تجاوز ميكنين؟ ولي عموش پولدارترين آدم ميرينه و باباش فرمانده نگهباناي  چشاتونميپرسم، چطور  با 

  »شهره، پس مجبور شدم قبل از اينكه اون من رو هم بكشه عين يه موش فرار كنم.

خود را باز كرد، مردانگيش را بيرون  آزناك زو پال را تماشا كردند كه از اسب جنگي سفيدرنگ خود پياده شد، رداي
رنگ دني ميان درختان  راست به سمت بيشه زيتون نشانه گرفت، جايي كه خيمه طاليي  كشيد و جريان ادرارش را يك 

اجازه ميدين «سوخته بر پا بود. او همچنان در حال شاشيدن بود كه داريو ناهاريس با آرخي در دست، سوار اسب شد. 
رنگش، دندانش   در ميان ريش شانه خورده آبي» قطعش كنم و تو حلقومش فرو كنم، علياحضرت؟ برم اونو واستون

  تاللويي طاليي داشت.

اگه بيشتر از اين بهش شد.  وجود دني داشت خشمگين مي با اين » چيزشو. من شهرو ميخوام، نه مردونگي نا«
ست بفرستد؟ او به داريو به اندازه خون سوارانش نياز توان اما چه كسي را ميمحلي كنم، مردمم فكر ميكنن ضعيفم.  بي

                                           

1  - Brown Ben Plumm 

2  - Oznak zo Pahl 

3  - Scarb 



 

  1041 

 

 شمشيرهايورش    دينريس    پنجاه و هفتمفصل

و  1هاي طوفان نداشت، بسياري از آنها پيروان پِرِندال نا گزن داشت. بدون تايروشي پر زرق و برق، او تسلطي بر كالغ
  بودند. 2سالور كچل

عين با پيروي از دالور، در ها بر باالي ديوارهاي ميرين شدت بيشتري گرفته بود، و حاال صدها نفر از مداف تشويق 
اونها كنندگان نشان دهند. دني فكر كرد،  حال شاشيدن از روي باروها به پايين بودند تا اهانت خود را نسبت به محاصره

هاشون يه كاالسار دوتراكي بود، هرگز  ها ميشاشن تا نشون بدن چقدر كم از ما ميترسن. اگه پشت دروازه روي برده
  اشتن.جرات همچين كاري ند

  »بايد جواب اين مبارزطلبي داده بشه.«آرستان دوباره گفت، 

داده ميشه. به بِلواس نيرومند بگين كه بهش «در حاليكه دالور دوباره آلت خود را در جايش قرار ميداد، دني گفت. 
  »نياز دارم.

س يافتند. سوسيس را با اي رنگ را نشسته در سايه خيمه دني و درحال خوردن سوسي الجثه قهوه آنها خواجه عظيم
سه گاز تمام كرد، دستان چربش را با شلوارش تميز كرد و آرستان ريش سفيد را فرستاد تا سالحش را بياورد. مالزم 

  داد. كرد و با روغن شفاف قرمز آن را جال مي بلواس را تيز مي آرخسالخورده هر روز عصر 

اش را نگريست، خرخر كرد، تيغه را به  ش را تنگ كرد و لبهسفيد شمشير را آورد، بلواس نيرومند چشمان وقتي ريش
گرد   اش برگرداند و كمربند شمشير را به دور كمر پهنش بست. آرستان سپرش را نيز آورده بود: صفحه غالف چرمي

  نفوالدي از يك بشقاب پاي بزرگتر نبود، كه خواجه به جاي اينكه طبق روش وستروسي سپر را دور ساعدش بپيچاند، آ
جگر و پياز پيدا كن ريش سفيد. واسه االن نه، واسه بعد. كشتن بلواس نيرومند «را با دست آزادش گرفت. بلواس گفت، 

  سالنه از بيشه زيتون به سمت آزناك زو پال حركت كرد. در انتظار پاسخ نماند، بلكه سالنه » رو گشنه ميكنه.

                                           

1  - Prendahl na Ghezn 

2  - Sallor the Bald 



 

  1042 

 

 شمشيرهايورش    دينريس    پنجاه و هفتمفصل

  »اق و احمقه.؟ اون چكاليسيچرا اون يكي، «راخارو از او پرسيد. 

زاده از همچين كسي شكست بخوره،  مبارزه بوده. اگه اين ازناك اشراف هاي  بلواس نيرومند اينجا يه برده توي چاله«
اي كه ميرين  اربابان بزرگ سر افكنده ميشن، ولي اگه بِبره . . . خب، پيروزي ناچيزي براي همچين آدم اصيليه، پيروزي

اي و سه خون سوارش، خواجه قشوني را رهبري  برخالف سر جورا، داريو، بن قهوهو » نميتونه بهش مفتخر باشه.
اون كاري جز خوردن، الف زدن و نعره كشيدن سر آريستان  داد. ريخت و به او مشاوره نمي كرد، نقشه جنگي نمي نمي

اند كه ارباب ايليريو چه نظر كند. و وقتش بود بد تر از همه از او صرف توانست راحت بلواس كسي بود كه مي نميكنه.
  گونه محافظي براي او فرستاده است.

كنندگان  آمد، طوفاني از هيجان از صفوف محاصره با ديده شدن بلواس كه آهسته و محكم به سوي شهر مي
هاي ميرين صداي فريادها و تمسخرها بلند شد. آزناك زو پال دوباره سوار شد، و با  برخاست، و از طرف ديوارها و برج

داد و سمش را بروي زمين شني  صبرانه تكان مي اش منتظر ماند. اسب جنگي سرش را بي راه عمودي گرفته نيزه راه
  رسيد. كشيد. خواجه با تمام هيكل بزرگي كه داشت، در مقايسه با دالورِ روي اسبش كوچك ديده به نظر مي مي

  »يه مرد شريف از اسب پياده ميشد.«آرستان گفت، 

 اش را پايين آورد و حمله كرد. نيزه آزناك زو پال

انحنادار كه آريستان با دقت  آراخبلواس با پاهايي گشوده ايستاد. در يك دست سپر گرد كوچكش بود، و در ديگري 
اي و  كرد. باالي كمربند ابريشمي زردرنگي كه دور كمرش بسته شده بود، شكم بزرگ قهوه زيادي به آن رسيدگي مي

قدري كوچك بود كه   دارش به تن نداشت كه به ميخ ود؛ و هيچ محافظي جز جليقه چرمي گلسينه آويزانش لخت ب
  »ما بايد بهش زره زنجيري ميداديم.«پوشاند. ناگهان دني مضطربانه گفت،  هايش را هم نمي حتي نوك سينه

جمعيت فقط برا ديدن خونه هاي مبارزه هيچ زرهي نميپوشن.  زره فقط كُندش ميكنه، اونا توي چاله«سر جورا گفت، 
  »كه ميان.
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هاي اسب سفيد جنگي به هوا برخاست. آزناك مثل صاعقه به سمت بلواس نيرومند حمله كرد،  گرد و خاك از سم
راندند. در مقايسه با آنها،  هايش آويزان بود. گويي تمام شهر ميرين با فرياد، او را به جلو مي راهش مواج از شانه رداي راه
هايي سنگي  هاي دني در صفوفي خاموش، ايستاده بودند و با صورت نمود؛ آويژه كنندگان كم و ضعيف مي اصرهمح  هلهله

اش محكم بر پهناي  بود، جليقه شد از جنس سنگ تصور كرد. او در مسير اسب ايستاده  كردند. بلواس را هم مي نظاره مي
اش تنظيم شده بود. نوك فوالدي براق آن زير نور  تراز مركز سينه كمر عريضش كشيده شده بود. نيزه آزناك هم

. و به سرعت يك اونو به سيخ بكشه . .  االنه كهزد. وقتي كه خواجه به پهلو چرخيد، دني انديشيد،  خورشيد سوسو مي
 كرد. بلواس حركتي براي حمله به او نكرد. زد و نيزه را بلند مي چشم بر هم زدن، سوار پشت سرش بود، داشت دور مي

  »داره چيكار ميكنه؟«زدند. دني پرسيد،  هاي روي ديوار حاال حتي بلندتر هم فرياد مي ميريني

  »براي جمعيت نمايش اجرا ميكنه.«سر جورا گفت: 

بار هم  اي عريض به دور بلواس به حركت درآورد، سپس مهميز زد و دوباره تاخت. بلواس اين  آزناك اسب را در دايره
توانست غرش قهقه  نوك نيزه را به كنار زد. به محض اينكه دالور از او عبور كرد، دني مي صبر كرد، سپس چرخيد و
نيزه زيادي درازه. فقط كافيه بلواس از نوكش دوري كنه. به «پيچيد بشنود. سر جورا گفت،  خواجه را كه در دشت مي

  »ستقيم به سمتش بتازه.جاي اينكه سعي كنه تا آنقدر با خودنمايي بهش نيزه بزنه، اون احمق بايد م

توانست به سادگي ببيند كه او به روشي كه يك شواليه  آزناك زو پال براي بار سوم حمله كرد، و حاال دني مي
كه مستقيم به سويش بتازد،  تاخت، نه اين بلواس مي از كناروستروسي ممكن بود در مسابقه به حريف خود بتازد، داشت 

داد كه به سرعت خوبي  شود. زمين مسطح به اسب جنگي امكان مي دشمن مواجه ميمانند يك دوتراكي سواره كه با 
  كرد مي شد در عين حال، كنار كشيدن از مسير نيزه را براي خواجه ساده  برسد، در عين حال باعث مي

لواس كه ب اش را در آخرين لحظه، وقتي دالور سفيد و صورتي ميرين اين بار سعي كرد تا پيش دستي كند، و نيزه
دهد، براي گرفتنش به اطراف بچرخاند. اما خواجه هم پيش دستي كرده، و  اين بار به جاي  نيرومند جا خالي مي

چرخيدن به پهلو، به روي زمين خوابيد. نيزه بدون خطر از روي سرش گذشت. و ناگهان بلواس در حال غلتيدن بود، و 



 

  1044 

 

 شمشيرهايورش    دينريس    پنجاه و هفتمفصل

اي بعد  شنيدند اسب وقتي كه او پاهايش را بريد، شيحه زد، و لحظه چرخاند. آنها اي مي را در قوسي نقره آراختيغه تيز 
 افتاد. و دالور از روي زين فرو مي كرد اسب داشت سقوط مي

كشيدند و  هاي دفاعي آجري ميرين حاكم شد. حاال اين مردم دني بودند كه فرياد مي سكوتي ناگهاني در طول ديواره
  كردند. خوشحالي مي

آزناك خود را از زير اسبش بيرون كشيد و توانست قبل از اينكه بلواس نيرومند به او برسد، شمشيرش را بيرون 
تر از آنكه دني بتواند دنبالشان كند. بيش از يك دوجين ضربان  نواخت، تندتر و وحشيانه بكشد. فوالد بر روي فوالد مي

يش، غرق خون شده بود، و آزناك زو پال دقيقاً ميان دو  ها ستاناي زير پ قلب نگذشته بود كه سينه بلواس از بريدگي
خواجه تيغ را درآورد و آزاد كرد و با سه ضربه وحشيانه به زير گردن، سر دالور را  كاشته شده داشت. آراخيشاخ قوچش 

اي شهر پرت كرد تا ه از بدنش جدا كرد. آن را باال نگه داشت تا اهالي ميرين تماشا كنند، سپس آن را به سمت دروازه
  ها غلت بخورد. باال و پايين بپرد و روي شن

  »اينم از قهرمان ميرين.«كنان گفت،  داريو خنده

  »معني، ما ميرين رو با كشتن تن به تن مدافعينش به دست نمياريم. يه پيروزيِ بي«سر جورا هشدار داد، 

  »نه، ولي خوشحالم كه اين يكي رو كشتيم.«دني موافق بود، 

اي  ها يا در فاصله شان شروع به شليك به سوي بلواس كردند، اما پيكان هاي زنبوركي فعين روي ديوارها با كمانمدا
خوردند. خواجه پشتش را به باران نوك فوالدي كرد، شلوارش را افتادند يا بدون هيچ خطري روي زمين سر مي كم مي

راه آزناك خودش را تميز كرد و قبل از اينكه با خستگي به  اهپايين كشيد، چمباتمه زد و در جهت شهر ريد. با رداي ر
  بيشه زيتون برگردد، به قدر كافي درنگ كرد تا جنازه دالور را غارت كند و اسب محتضر را از عذابش خالص كند.

هاي  خراشي ترتيب دادند. دوتراكي آمدگويي گوش كنندگان براي او خوش به محض اينكه او به اردوگاه رسيد، محاصره
جرنگ بلندي ايجاد كردند. سر جورا  ها روي سپرهايشان جرنگ ها با كوبيدن نيزه دني كل كشيدند و فرياد زدند، و آويژه
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يه ميوه شيرين براي يه مبارزه «پرت كرد و گفت،   اي براي خواجه آلويي رسيده و بن قهوه» عالي بود،«به او گفت، 
بلواس نيرومند، ما ميخواستيم موهاي «ستايشش سخن گفتند. ژيكوي گفت، هاي دوتراكي دني در  حتي نديمه» شيرين.

 »شما رو ببافتيم و يك زنگوله ازش آويزان كنيم. ولي شما مويي ندارين كه بافته شه.

را به   اي را با چهار گاز بزرگ خورد و هسته خواجه آلوي بن قهوه» بلواس نيرومند زنگوله پر سروصدا نميخواد.«
  »بلواس نيرومند جگر و پياز ميخواد.«ت، كناري انداخ

هايش شُره  شكمش با خوني كه از جاي زخمي عميق زير پستان» خواهي داشت. بلواس نيرومند زخميه.«دني گفت، 
  كرد، سرخ شده بود. مي

زخما «به شكم خونينش ضربه زد. » بار منو زخمي كنه.  چيزي نيست. ميذارم هر كسي قبل از اينكه بكشمش، يه«
  »بشمارين تا بفهمين بلواس نيرومند چقدر آدم كشته. رو

را بدون مراقبت رها كند.  اما دني كال دروگو را با زخمي مشابه به اين از دست داده بود، و تمايلي نداشت زخمش 
ه ميساندي را براي پيدا كردن يك يونكايي آزاد شده كه بابت مهارتش در علوم درماني شهره بود، فرستاد. بلواس نعر

خواند تا اينكه او اجازه داد درمانگر زخم را با سركه   كشيد و غرولند كرد، اما دني سرزنشش كرد و او را بچه كچل گنده
هاي كتاني زبر خيس شده از شراب آتشي ببندد. تنها پس از آن بود  اش را با نوارپارچه را تماما بدوزد و سينه آورد، آن هم 

  شان، به خيمه خود هدايت كرد. را براي مشاوههايش  هان و ژنرال كه فرماند

ها چهار زانو نشسته بود و اژدهايانش دور و برش  اي از كوسن روي پشته» بايد اين شهرو بگيرم.«ها گفت،  به آن
اش در حد تركيدن پر هستند. انجير و خرما و زيتون توي  انبارهاي غله« ريختند.  بودند. ايري و ژيكوي شراب مي

  »هاش مدفون. سود و گوشت دودي توي سرداب هاي ماهي نمك هايش در حال رشدن و خمره هرمهاي  تراس

  »و همينطور صندوقاي پر از طال، نقره و سنگ جواهر. سنگ جواهر فراموشمون نشه.«داريو به يادشان آورد، 
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ديدم. با داشتن من يه نگاهي به ديوارهاي سمت خشكي انداختم و هيچ نقطه ضعفي ن«سر جورا مورمونت گفت، 
زمان، شايد بتونيم زير يه برج نقب بزنيم و رخنه كنيم، ولي وقتي داريم حفاري ميكنيم چي بخوريم؟ منابعمون ته 

  »كشيدن.

اي از شن و سنگ بنا  رفتگي ميرين روي پيش» هيچ نقطه ضعفي توي ديوارهاي سمت خشكي نيست؟«دني گفت، 
شد. ديوار شمالي شهر در امتداد ساحل  اي سرازير مي ايِ آرام، به خليج نقره قهوه 1شده بود، جايي كه اسكاهازادهانِ

  »اين يعني ما بايد از رودخونه يا دريا حمله كنيم؟«رودخانه ادامه داشت و ديوار غربي آن هم در طول ساحل خليج. 

دقيق به ديوار بندازه، اما بجز اينكه ديوار با سه تا كشتي؟ بايد بخوايم كه كاپيتان گرولئو در امتداد رودخونه يه نگاه «
  »تر واسه مردنه. درحال فرو ريختن باشه، اين فقط يه راه خيس

اگه برجاي محاصره بسازيم چطور؟ برادرم ويسريس داستانايي دربارشون برام ميگفت، ميدونم كه ميشه اونا رو «
  »ساخت.

اينجا سوزوندن. بدون چوب، نه  2ا رو تا شعاع بيست ليگيدارا همه درخت از چوب، علياحضرت. برده«سر جورا گفت، 
، نه دژكوب. 3هاي محاصره، نه ترتل منجنيقي براي خرد كردن ديوارا داريم، نه نردبوني براي باالرفتن از اونا، نه برج

  .»ور بشيم، ولي . .  ها حمله مطمئنا ميتونيم با تبر به دروازه

ها  ها رو ديدين؟ رديف سرهاي هارپي با دهناي باز؟ ميريني رنزيِ باالي دروازههاي ب كله«اي پرسيد،  بن پالم قهوه
  »دستتون رو جايي كه وايستادن بپزن. به   ميتونن روغن جوشان از دهن اونا بيرون بريزن، و مرداي تبر

                                           

1  - Skahazadhan 

است. از آنجا كه هيچ گاه واحد رسمي نبوده، اندازه دقيقي هم ندارد. در اصل اين گيري طول در اروپا و آمريكاي جنوبي بوده  ليگ يك يكاي غير رسمي اندازه -2
مايل فرض  1,4مايل و در روم باستان  3واحد به طور حدودي برابر با مسافتي بوده كه يك اسب يا انسان در يك ساعت ميتوانسته طي كند. در انگلستان حدود 

كيلومتر باشد. اين واحد در اسپانياي قرن شانزدهم به  6تا  2تواند بسته به نظر گوينده بين  وسطايي، اين مسافت ميشده است. بنابراين در جوامعي چنين قرون  مي
 طور رسمي تعريف شد كه هنوز در برخي كشورهاي آمريكاي التين كاربرد دارد.

3  - Turtle هايي از چرم به همراه چندين چرخ براي نزديك شدن به ديواره قلعه و در عين حال در  پشت) دستگاهي جنگي است شامل قالبي چوبي و اليه (الك
  امام ماندن از تيراندازهاي روي ديوارها
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ونجوري كه شنيدم، ها تبرها رو به كار ببرن. ا شايد بايد آويژه«داريو ناهاريس لبخندي حواله كرم خاكستري كرد. 
  »روغن جوشان بيشتر از يه حموم گرم واسه شماها نيس.

غلط است. اين نوكران سوختن را مثل ديگران احساس نميكنند، با اين وجود «كرم خاكستري جواب لبخند را نداد. 
ها  د و ما اين دروازهها از مرگ هراسي ندارند. به اين نوكران دژكوب بدهي چنين روغني كور ميكند و ميكشد. البته آويژه

  »ميريم. كنيم يا در اين راه مي را خراب مي

كرد كه  در يونكاي زماني كه او فرماندهي فرزندان دوم رو بر عهده گرفت، ادعا مي» ميميرين،«اي گفت،  بن قهوه
ي شجاع وجود گرچه نميگم توي تمام اونها شجاعانه جنگيدم. مزدورهاي پير و مزدورها«سرباز يكصد نبرد است.   كهنه

  دني به درستي اين حرف پي برد.» دارن، ولي هيچ مزدورِ پيرِ شجاعي وجود نداره.

  »ها رو هدر نميدم. شايد بتونيم شهرو به قحطي بكشونيم. كرم خاكستري، من جون آويژه«دني آهي كشيد. 

ميشيم. اينجا نه غذايي  علياحضرت، خيلي قبل از اونا خودمون از قحطي تلف«رسيد،  سر جورا ناراحت به نظر مي
اي براي قاطرها و اسبامون. از آب اين رودخونه هم خوشم نمياد. ميرين توي اسكاهازادهان ميرينه ولي  هست، نه علوفه

ها داشتيم، تب و  هاي عميق باال ميكشه. همين االنشم خبرايي از مريضي توي اردوگاه آب خوردني خودش رو از چاه
  »روي ضعيف شدن. ها از پيش هال خوني. اگر بمونيم موردهاي بيشتري هم پيش مياد. بردهو سه مورد اس 1گنديدگي پا

 »مردمان آزاد شده، اونا ديگه برده نيستن.«دني تصحيح كرد، 

برده يا آزاد، اونا گرسنن و به زودي مريض ميشن. شهر بهتر از ما تامين شده، و ميتونه از راه آبي دوباره تامين بشه. «
  »شما كافي نيس تا بتونه از دسترسي اونها هم به دريا و هم به رودخونه جلوگيري كنه. سه تا كشتي

                                           

1  - brownleg -  واقعي كه براي اون پيدا شد، يك بيماري عفوني مربوط با كه نوعي بيماري مرتبط با پا كه تنها در اين كتاب اسمي از اون اومده و تنها معادل
  شود، است. گفته مي PDAبه اختصار 
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  »اي داري سر جورا؟ پس چه توصيه«

  »خوشتون نخواهد اومد.«

  »به هر حال ميخوام بشنوم.«

رو آزاد هاي دنيا  تك برده ، شما نميتونين تككاليسيهر طور مايليد. من ميگم، اين شهر رو به حال خودش بزارين. «
  »كنين. جنگ شما توي وستروسه.

اي را كه هرگز به چشم نديده بود، به خواب  ها اين سرزمين افسانه دني بعضي شب» ام. وستروس رو فراموش نكرده«
هاي سنگي بزرگ  اما اگه بذارم ديوارهاي كهنه آجري ميرين به اين سادگي شكستم بِدن، چطور ميخوام قلعه«ديد.  مي

  »م؟وستروس رو بگير

گرفت، با آتيش. تا وقتي كه ما به هفت پادشاهي برسيم اژدهايان شما بزرگ  ايگانهمونطوري كه «سر جورا گفت، 
هاي  شدن. و ما برجاي محاصره و دژكوبم خواهيم داشت؛ همه چيزايي كه اينجا كم داريم . . . ولي مسير بين سرزمين

هست كه ما نميتونيم ازشون خبردار بشيم. شما توي آستاپور توقف فرساس، و خطرايي  ، دراز و طاقت1تابستان طوالني
ها و شمشيرهاتون رو براي هفت پادشاهي نگه  من، نيزه  كردين تا يه لشكر بخرين، نه اينكه جنگ راه بندازين. ملكه

  »ها بذارين و به سمت پنتوس در غرب لشكر بكشين. دارين. ميرين رو براي ميريني

 »شكست خورده؟«دني برافروخته گفت، 

  .»كاليسيوقتي ترسوها پشت ديواراي بزرگ قايم شدن، اونان كه شكست خوردن، «كو ژاگو گفت، 

                                           

1  - Lands of the Long Summer 
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هم خون من، وقتي ترسوها قايم ميشن و غذا و آذوقه رو «خون سوار ديگر دني موافقت كرد. راخارو گفت، 
  .»1حهتري بگردن. اينكه واض بزرگ بايد دنبال دشمناي شجاع هاي كالميسوزونن، 

  »اينكه واضحه.«ريختن تاييد كرد،  ژيكوي هنگام شراب 

دني براي نظر سر جورا ارزش زيادي قائل بود، ولي دست نخورده رها كردن ميرين، بيش از توان » نه براي من.«
دريدند و دستان  هايي كه احشا و امعايشان را مي بودند، پرنده 2هايي كه سر ديرك توانست بچه تحملش بود. نمي

سر جورا، ميگين كه ما غذا نداريم. اگر به غرب لشكر «داد، فراموش كند.  شان كه جاده ساحلي را نشان مي استخواني
  »بكشم، چطوري مردماي آزاد شدمو غذا بدم؟

. اونا يا بايد خودشونو سير كنن يا گرسنگي بكشن. بله، خيليا در طول اين كاليسيشما نميتونين. متاسفم، «
  ». قطعاً ناگواره، ولي راهي براي نجاتشون نيست. بايد اين زمين سوخته رو كامالً پشت سر بذاريم.لشكركشي ميميرن

خواست دوباره  اي بود كه به هيچ عنوان نمي هنگام عبور از برهوت سرخ، دني ردي از جنازه بر جا گذاشته بود. منظره
 »بايد راهي به داخل اين شهر باشه.«دانم. فرزن» نه، من مردمو به سمت مرگ پيش نميبرم.«شاهدش باشد. گفت، 

  »مجراي فاضالب.«دار جوگندميش دست كشيد.  اي به ريش خال بن پالم قهوه» من يه راه بلدم.«

  »مجراي فاضالب؟ منظورت چيه؟«

فاضالباي آجري بزرگ، كثافتاي شهرو ميبرن و به اسكاهازادهان خالي ميشن. اونا ميتونن راه نفوذ واسه چند نفر «
اون « اي چهره درهم كشيد.بن قهوه» اشن. بعد از اينكه اسكارب سرشو از دست داد، من اينطوري از ميرين فرار كردم.ب

  »بو هيچوقت ولم نكرده. بعضي شبا خوابشو ميبينم.

                                           

1  - It is known -  ها رواج داره. يه جور تكه كالم يا مثل كه بين دوتراكي  
2  - post - هايي كه سر پستشون بودن. ي، ميتونه به معني مسئوليت و ظيفه باشه. بچههاي چوب اينجا به نوعي بازي با كلمات است. عالوه بر معني تيرك  
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تر باشه. گفتي اين فاضالبا به  به نظرم ميرسه كه بيرون اومدن ازشون راحت«رسيد.  سر جورا بدبين به نظر مي
  »هاشون دقيقا زير ديواراست. ونه خالي ميشن؟ اين يعني دهنهرودخ

ن، وگرنه من توي گه غرق شده  هاي آهني بسته شدن. اما بعضياشون كامالً زنگ زد و با ميله«اي پذيرفت،  بن قهوه
يشه توش گم بودم. داخل كه ميشي، توي تاريكي يه سربااليي درازِ كثيف ميونِ هزارتوي آجريه كه آدم ميتونه براي هم

هايي كه به ديوارا ديدم، ممكنه تا روي سرتونم باال بياد.  تر نمياد و از لكه بشه. ارتفاع كثافت هيچوقت از كمر پايين
  »زن.  هم به   ترين موشهايي كه تا به حال ديدين، و چيزاي بدتر. حال جونورايي هم اون پايين هستن. بزرگ

هم زن بودي ديگه؟ حتي اگه كسي اون قدر  ميومدي بيرون، خودتم حال به خيز  وقتي سينه«داريو ناهاريس خنديد. 
  »داري توي ميرين ميتونه بوشونو حس كنه.  احمق باشه كه اين راهو امتحان كنن، وقتي ميان بيرون هر برده

الم علياحضرت پرسيد كه راهي به داخل هست، منم بهشون گفتم. . . ولي بن پ«اي شانه باال انداخت.  بن قهوه
دوباره از اون فاضالبا پايين برو نيست، حتي به قيمت تمام طالهاي هفت پادشاهي. البته اگه بقيه بخوان امتحانش 

  »كنن، ميتونن بِرَن.

خواستند حرف بزنند، ولي دني دستش را به نشانه سكوت باال  اگو، ژاگو و كرم خاكستري، همگي در يك لحظه مي
هايش را به درون  دانست كه اگر دستور بدهد، كرم خاكستري آويژه مي» دوار كننده نميان.اون فاضالبا به نظر امي«آورد. 

كردند. اما هيچ كدام از آنها مناسب اين ماموريت نبودند.  خواهد برد؛ خون سوارانش هم چنين كاري مي  فاضالب
نم براي همچين اميد اندكي، مردايي رو ميتوها، نظمشان در ميدان نبرد بود.  سوار بودند، و قدرت آويژه ها اسب دوتراكي

 »بايد يه كم بيشتر درموردش فكر كنم. به سر پستهاتون برگردين.«توي تاريكي به سمت مرگ بفرستم؟ 

شد،  اي داشت خارج مي ها و اژدهايانش تنها گذاشتند. اما وقتي بن قهوه فرماندهان دني تعظيم كردند و او را با نديمه
ها به صورت مزدور  اش را گشود و به كندي به سمت سر بن بال زد. يكي از بال پريده رنگهاي سفيد  ويسريون بال
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اش فرود آمد، جيغ زد و دوباره به پرواز در آمد.   خورد. اژدهاي سفيد ناشيانه، با يك پا روي سر مرد و ديگري روي شانه
  »اون دوستت داره، بن«دني گفت، 

  »خب، بايدم داشته باشه. ميدونيد، من خودمم يه قطره خون اژدها توي رگامه.«اي خنديد.  بن قهوه 

اي روشن با دماغي  اي مهربان. او صورتي قهوه هاي آزاد بود، دو رگه بود. پالم جزو دسته دني يكه خورده » تو؟«
چشماني درشت، تيره و بادامي شكل به شكسته و سري از موهاي خاكستري زمخت داشت و مادر دوتراكيش براي او 

كرد كه يك رگه براوسي، يك رگه از جزاير تابستاني، يك رگه ايبني، يك رگه كوهوري،  بود. او ادعا مي  ارث گذاشته
يك رگه دوتراكي، يك رگه دورني و يك رگه وستروسي است؛ اما اين اولين بار بود كه در مورد خون تارگريني 

 »چطور ممكنه؟«گاهي پرسشگرانه انداخت و گفت، شنيد. دني به او ن مي

ي اژدها ازدواج كرده. مادربزرگم  خب، يه پالم پيري توي پادشاهي غروب بوده كه با يه شاهزاده«اي گفت،  بن قهوه
  »زندگي ميكرده. ايگانشو برام ميگفت. اون شاهزاده تو دوران شاه  قصه

اش قرار بود ششمين باشد، اما  برادرزاده» وستروس حكومت كردن.به  ايگانتا  ؟ پنجايگانكدوم شاه «دني پرسيد، 
  بودند. مردان غاصب سرش را به ديوار كوبيده و متالشي كرده 

پنج تااا، اينقدر بودن؟ خب، گيج كننده شد. نميتونم به شما يه عدد بدم، ملكه من. اما اين پالمِ پير يه لرد بوده، بايد «
زد تمومه سرزمين. مسئله اين بود كه، اميدوارم خاطر ملوكانه مكدر نشه،  بوده باشه، زبونآدم مشهوري تو زمونه خودش 

  »اون واسه خودش يه آلت شش فوتي داشت.

  »فكر كنم منظورت اينچه.«اش به صدا در آمدند.    دني وقتي خنديد سه زنگوله موهاي بافته شده

  »ود، كي االن ميخواست در موردش صحبت كنه؟فوت، علياحضرت، اگه اينچ ب«اي قاطعانه گفت،  بن قهوه

  » اي رو خودش ديده؟ كرد كه واقعاً همچين اعجوبه مادربزرگت ادعا مي«اي ريسه رفت.  دني همچون دختربچه
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نزد. اون نيمه ايبني و نيمه كوهوري بود، هيچ وقت توي وستروس نبوده، بايد  اين حرفو وقت هيچ اون عجوزه«
  »ه. يه دوتراكي قبل از اينكه من به دنيا بيام، كُشتَتش.پدربزرگم بهش گفته باش

  »و معلومات پدربزرگت از كجا ميومد؟«

هايي كه موقع شيرخواري شنيده. متاسفم، اين همه  گمون كنم يكي از اون قصه«اي شانه باال انداخت.  بن قهوه

  »م يه سري بزنم."پسرا"نم. بهتره برم به شماره يا آلت قدرتمند لرد پالم پير ميدو بي ايگانچيزيه كه من در مورد 

  »برو.«دني به او گفت، 

خاراند، به او گفت.  هاي دروگون را مي كه بين شاخ  هايش لم داد. دني درحالي اي رفت، دني روي كوسن وقتي بن قهوه
ها  ولي سال» بمونه ازش.بودي، از باالي ديوارا پروازت ميدادم و اون هارپي رو به آب ميكردم تا تفاله  اگر بزرگ شده «

و وقتي بزرگ بشن، كي بايد سوارشون بشه؟ اون  انش آنقدر بزرگ شوند كه بتوان سوارشان شد.مانده بود تا اژدهاي
اگه تا حاال كسي بوده كه تونسته با چشماش به يه زن او به داريو فكر كرد. اژدها سه سر داره، ولي من فقط يكي دارم. 

  تجاوز كنه . . .

يافت كه  آمدند، درحالي خودش را مي دني هم به همان اندازه خطاكار بود. وقتي فرماندهانش براي مشورت ميقطعاً 
آورد كه چگونه دندان طالي او هنگام  ها، به ياد مي انداخت. و گاهي اوقات، شب هايي دزدانه به مرد تايروشي مي نگاه

در مسيرشان از يونكاي، داريو هر شب وقتي  روشنش.. چشماي آبي درخشد. برق دندان، و چشمانش لبخند زدن مي
داد، براي او يك گل يا شاخه كوچكي از يك گياه را آورده بود . . . تا به گفته خودش، به شناخت او  گزارشش را ارائه مي

، 1دار ، بن تيغ5، جاروب4، برگ خنجر3، نعناي وحشي، قيطانِ بانو2، رزهاي تيره1ويلو از اين سرزمين كمك كند. واسپ

                                           

1  - Waspwillow 

2  - dusky roses 

3  - lady’s lace 

4  - daggerleaf 

5  - broom 
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كرد، گرچه از  . او نبايد اينكار را ميهاي مرده معاف كنه همينطور اون سعي كرد منو از ديدن اون بچه. . . 2طالي هارپي
  كرد. داشت، كاري كه سر جورا هرگز نمي سر مهربانيش بود. و داريو ناهاريس او را به خنده وا مي

كه جورا او را روي كشتي بوسيده بود، داريو او را ببوسد چه دني كوشيد تا تصور كند كه اگر اجازه بدهد آن گونه 
مزدور تايروشي  ريسكش خيلي زياده.زمان هم هيجان انگيز بود و هم ناراحت كننده.  حسي خواهد داشت. اين تصور هم

رحم بود.  ها، او خطرناك و حتي بي  آدم خوبي نبود، الزم نبود اين را كسي به دني تذكر بدهد. پشت لبخندها و شوخي
سالور و پرندال صبح يك روز به عنوان شركايش از خواب بلند ، درست همان شب او سرهايشان را به دني تحويل داد. 

. دني به هر حال عاشقش شده بود. تر نبود و هيچ مردي از اون خطرناك، رحم باشه قدر بي كال دروگو هم ميتونس همين
 اي داره؟ اين كار اونو تبديل به يكي از سرهاي اژدها ميكنه؟ ببرم چه معني تختم ميتونم عاشق داريو بشم؟ اگه اونو به

شايد بهتر باشه با دانست كه سر جورا عصباني خواهد شد، ولي او كسي بود كه گفت دني بايد دو شوهر بگيرد.  مي
  جفتشون ازدواج كنم و ماجرا رو خاتمه بدم.

ها و چشمان  پردازي در مورد بوسه براي تسخير كردن داشت، و خيال اي بودند. او شهري  ها تفكرات احمقانه اما اين
من از خون كرد. دني به خودش يادآوري كرد،  روشن يك مزدور، كمكي به او براي رخنه به ديوارهاي ميرين نمي  آبي

توانست براي يك  چرخيدند. و ناگهان ديگر نمي وار مي هايش همچون موشي كه در پي دمش باشد، دايره انديشهاژدهام. 
ميساندي، «صدا زد،  ميخوام باد رو روي صورتم حس كنم و دريا رو بو كنم.لحظه هم حصار تنگ خيمه را تحمل كند. 

  »ايم رو زين كن. اسب خودت رو هم همينطور. نقره

شما  هرطور علياحضرت دستور بدن. آيا بايد خون سوارانتون رو براي محافظت از«خدمتكار ريزجثه تعظيم كرد. 
  »احضار كنم؟

                                                                                                                                   

1  - prickly ben 

2  - harpy’s gold 
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او دشمني در ميان فرزندانش نداشت. و مالزم پير به اندازه » آرستان رو ميبريم. قصد ندارم از اردوگاه بيرون برم.«
  نگريست.  كرد، يا شبيه داريو به او نمي بلواس پر حرفي نمي

ها قرار  ها و  آويژه اردوگاه دوتراكياش را در آنجا بر پا كرده بود كنار دريا، بين  بيشه درختان سوخته زيتون كه خيمه
ها كه زين شدند، دني و همراهانش در امتداد خط ساحلي و خالف جهت شهر به راه افتادند. با اين حال،  داشت. اسب

اش نگاهي انداخت، شهر آنجا  توانست ميرين را پشت سر، در حال تمسخر كردنش حس كند. وقتي از روي شانه مي
داران به زودي  درخشيد. داخل ميرين، برده ز هرم عظيم، خورشيد عصرگاهي روي هارپي برنزي ميايستاده بود و بر فرا
هاي زمستان خواب عسلي و  هاي به دنيا نيامده، موش سگ  لَميدند تا با بره، زيتون، توله دارشان مي با توكارهاي حاشيه

كشيدند. ناگهان خشمي  دني گرسنگي مي هاي لذيذ جشن بگيرند، در حالي كه بيرون شهر فرزندان ديگر خوراكي
  شكستت ميدم.سركش وجودش را لبريز كرد. او قسم خورد، 

توانست  گذشتند، دني مي ها را در برگرفته بود، مي هايي كه اردوگاه خواجه هاي چوبي و گودال كه از ديرك هنگامي
هاي نظامي با سپر، شمشير كوتاه و  نصداي كرم خاكستري و گروهبانانش را بشنود كه گروهاني را طي يك سري تمري

كرد. دني قبالً متوجه شده  دواندند. گروهان ديگر، تنها ملبس به لباس زير كتاني سفيد، در دريا حمام مي نيزه سنگين مي
دادند كه گويي از زماني كه پدرش تخت آهنين را  ها بسيار تميز بودند. بعضي از مزدورهايش طوري بو مي بود كه خواجه

گرفتند، حتي اگر  ها هر شب حمام مي اند. اما آويژه هايشان را عوض كرده اند و نه لباس بود، نه حمام رفته ست داده از د
  كردند. ها خودشان را با شن تميز مي تمام روز را رژه رفته بودند. زماني كه آبي در دسترس نبود، به روش دوتراكي

آوردند. دني به اداي احترامشان پاسخ  شان را تا سينه باال مي اي گره كردهه زدند و مشت ها زانو مي با عبور دني، خواجه
هايش را ببيند كه رو به دريا  توانست كشتي رسيد. مي اش مي  هاي امواج تا نزديك پاي نقره داد. مد آغاز شده بود و كف 

 سادولئونجمع شده كه روزي به نام هاي  تر از همه شناور بود؛ كشتي بزرگ با بادبان نزديك بالريون ايستاده بودند.
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. در 2سامر سانو  1جوسوز پرنكبودند، با نامهاي قبلي  ويگارو  مراكسسهاي پارويي  تر كشتي شد. دوردست شناخته مي
هاي ارباب ايليريو بودند، به هيچ وجه مال او نبودند، ولي با اين وجود، بدون نياز به تفكر خاصي، به آنها  اصل آنها كشتي
ي كهن قبل از سرنوشت شومش، بالريون، مرآكسز، واليريابود. اسامي اژدهاوار، و از آن هم باالتر، در   اسامي جديد داده

  د.و ويگار اسامي خدايان بودن

هاي در حال حمام،  هاي نظامي و خواجه ها، تمرين هاي چوبي، گودال و منظم ديرك  دهي شده جنوبِ ناحيه سامان
هاي سابق را به  تر. دني اين برده اردوگاه مردمان آزاد شده دني قرار داشت، محلي به مراتب پر سر و صداتر و آشفته

ز آستاپور و يونكاي مسلح كرده بود و سر جورا مردان جنگي را در هايي ا بهترين شكلي كه برايش مقدور بود با اسلحه
ديد. آنها از كنار  چهار گروهان قوي سازمان داده بود، با اين وجود دني اينجا هيچ كسي را در حال مشقِ نظامي نمي

توانست  ند. ميي اسبي را كباب كن هاي آب آورده عبور كردند، جايي كه يكصد نفر جمع شده بودند تا الشه آتش تخته
بوي گوشت را حس كند و زماني كه شاگرد آشپزها چرخاندندش، صداي جلز و ولز چربي را شنيد. اما آن منظره تنها 

  اش را درهم كرد. چهره

دويدند. به جاي اداي احترام، صداها از هر سوي با  هايشان مي كودكان جست و خيزكنان و خندان، به دنبال اسب
گفتند،  آمد مي به او خوش» مادر«خواندند. بعضي از مردمان آزاد شده با نام  مي گوناگون، نام او را  هاي اي از زبان همهمه
كردند. بعضي براي بركت دادن به او به درگاه خدايان ناآشنا دعا  كه بقيه لطف و توجه او را التماس مي در حالي

زد.  كرد و به آنها لبخند مي ه چپ و راست ميخواندند، و در عوض بعضي ديگر از او طلب بركت داشتند. رو ب مي
اند، خود را باال بكشند تا به ركاب يا  گذاشت آنهايي كه زانو زده كرد، و مي آوردند لمس مي هايشان را كه باال مي دست

به  اگر اينكارپايش دست بزنند. بسياري از مردمان آزاد باور داشتند كه لمس كردن او موجب خوش اقباليست. انديشيد، 
  اونا شجاعت ميده، بذار منو لمس كنن. هنوز آزموناي سختي پيش روئه . . .

                                           

1  - Joso’s Prank 

2  - Summer Sun - خورشيد تابستان 
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گذاري كند كه فردي  خواست مادر اژدهايان كودكش را نام دني توقف كرده بود تا با زن بارداري صحبت كند كه مي
سري تراشيده و صورتي پوشي را با  خود را به او رساند و مچ دست چپش را گرفت. چرخيد و يك نظر مرد بلندقد ژنده

آساني از  اما قبل از اينكه بتواند حرفش را تمام كند، مرد او را به » انقدر محكم نه،«سوخته ديد. خواست بگويد،  آفتاب
رفت.  كشيد و عقب عقب مي اش شيهه مي  كه نقره بود. زمين باال آمد و نفسش را گرفت، در حالي روي زين پايين كشيده 

  به پهلو چرخيد و خود را روي يك آرنج باال كشيد . . .دني بهت زده بود، 

  . . . و آن وقت بود كه شمشير را ديد.

اش قرمز و پوست اندخته بود  بيني» باز. ميدونستم يه روز مياي كه پات رو ببوسن. خوك دغل اينم از ماده«مرد گفت، 
ميخوام از بريدن پستونات «شناخت.  مي ا رنگ ر و سرش مثل يك خربزه، كچل، اما دني آن صدا و آن چشمان سبز كم

فهميد. يك مرد آزاد شده جلو آمد، اما فقط يك قدم.  ميساندي چيز زادي نمي  دني از فريادهاي مددجويانه» شروع كنم.
كه خون از روي صورتش به پايين جاري شده بود، روي زانوهايش افتاد. مرو با شلوارش  يك ضربه سريع، و او در حالي

  »بعدي كيه؟«را تميز كرد.  شمشير

چوب  آرستان ريش سفيد از روي اسبش پايين پريد و باالي سر دني ايستاد، دستانش روي چماق سخت» من.«
  زد. رنگش را بر مي بلندش بود و باد نمكي موهاي برفي

  .»بابا بزرگ فرار كن، قبل از اينكه عصاتو دو تيكه كنمو بكنم تو . . «مرو گفت، 

ك سر چوب وانمود به ضربه زدن كرد، آن را عقب كشيد، و سر ديگرش را سريعتر از آنچه دني بتواند باور پيرمرد با ي
كرد، به عقب  اش تف مي از دهان ويران شده  كه خون و دندان شكسته  كند حركت داد. حرامزاده تايتان در حالي
د. مرو ضربه سريعي را به سمت صورتش سفيد دني را پشت خودش قرار دا سكندري خورد و روي ساحل افتاد. ريش
هاي مرو كوبيد و موجب تلوتلو خوردنش  دستيش را به دنده عقب جست. چوب  روانه كرد. ناگهان پيرمرد به فرزي گربه

شد. آرستان در ميان آب به طرفين پريد، جلوي ضربه بلند قوس داري را گرفت، جست و خيزنان ضربه دوم را هم 
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توانست دنبالشان  وم را در ميان راه مهار كرد. حركات به قدري سريع بودند كه دني به سختي ميس  جاخالي داد و ضربه
دستي  را شنيد. فكر كرد كه حتما چوب خرد شدنكرد، صداي  كند. وقتي ميساندي داشت دني را روي پاهايش بلند مي

بود. همانطور كه حرامزاده تايتان سقوط   زدهآرستان شكسته، تا اينكه تيزي استخواني را ديد كه از ساق پاي مرو بيرون 
سفيد شمشير را با  كرد، چرخيد و با يه حمله ناگهاني، نوك شمشير را مستقيم به سمت سينه پيرمرد روانه كرد. ريش مي

اش را به شقيقه مرد درشت هيكل كوبيد. با نقش بر زمين شدن  دستي حالتي تقريبا تحقير آميز كنار زد و سر ديگر چوب
اي بعد، مردمان آزاد شده هم او را در بر  گرفت. لحظه رو، خون از دهانش بيرون زد و هم زمان امواج او را در بر ميم

شدند. دني با حالت تهوع روي  هاي خشمگين باال و پايين  ها و مشت گرفتند و در يك جنون آني، چاقوها، سنگ
  ميخواست منو بكشه. وع بود، ترسيده بود.برگرداند. اكنون بيشتر از وقتي كه آن ماجرا در حال وق

علياحضرت، من پيرمردم و شرمسار. اون به هيچ وجه نبايد اينقدر به شما نزديك ميشد تا بهتون «آرستان زانو زد، 
  »حمله كنه. من سهل انگار بودم. اونو بدون ريش و موهاش نشناختم.

لطفا منو به « جا هستن. دشمنا همهاش را بگيرد.  دني نفس عميقي كشيد تا جلو رعشه» بيشتر از من نشناختيش.«
  »ام برگردون. خيمه

نوشيد. سر جورا شروع  دار مي وقتي كه مورمونت رسيد، دني در پوست شيرش كز كرده بود و يك فنجان شراب ادويه
ها يه  قوي. و ميرينيمن يه نگاه به ديوار رودخانه انداختم. چند فوت از بقيه جاها بلندتره و به همون اندازه «كرد، 

  .»افكن زير استحكامات نصب كردن . .  دوجين آتش

  »زاده تايتان فرار كرده. ميتونستي بهم هشدار بدي كه حروم«دني حرفش را قطع كرد، 

  .»نيازي نديدم كه بترسونمتون، علياحضرت. يه جايزه براي سرش گذاشتم . . «او اخم كرد، 

م راهو از يونكاي با ما بوده، منتظر يه فرصت براي انتقام. ريششو از ته زده بود و سفيد. مرو تما اونو بده به ريش«
  »خودشو بين مردماي آزاد شده مخفي كرده بود. آرستان كشتش.
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 »دستي، مرويِ براوسي رو كشت. همين طوره؟ يه مالزم با چوب«سر جورا نگاهي طوالني به پيرمرد انداخت، 

  »ستي، ولي ديگه مالزم نيس. سر جورا، اين خواسته منه كه آرستان شواليه بشه.بله با چوب د«دني تاييد كرد. 

  .»نه« 

  بود. تر از آن، صداي هر دو مرد با هم بلند شده  كننده بود. عجيب صداي بلند امتناع به اندازه كافي شوكه

اي. پيرمرد تو كي  يه قاتل حرفهتايتان يه عوضي به تمام معنا بود. و   زاده حروم«سر جورا شمشيرش را بيرون كشيد، 
  »هستي؟

  »اي بهتر از شما، سر. شواليه«آرستان به سردي گفت، 

 »تو گفتي كه يه مالزمي.«دني گيج شده بود، شواليه؟ 

من در جوونيم مالزم لرد سوان بودم، و به دستور ارباب ايليريو پادويي «روي يك زانو فرو افتاد. » بودم، علياحضرت.«
اي در وستروس بودم. ملكه من، به شما دروغي  هاي بينشون، من شواليه رو هم كردم. اما طي سال بلواس نيرومند

نگفتم. با اين وجود حقايقي هستن كه پيش خودم نگهشون داشتم، و براي اون و باقي گناهانم، فقط ميتونم از شما 
  »طلب بخشش كنم.

  »ده بودي؟ بهم ميگي. همين حاال.چه حقايقي رو مخفي كر«آمد،  دني از اين حقايق خوشش نمي

در كارث، وقتي شما اسمم رو پرسيدين، من گفتم كه بهم ميگن آرستان. تا اين جا درست بود. «او سرش را خم كرد. 
خيليا از وقتي بلواس و من راهمونو به سمت شرق براي پيدا كردن شما طي ميكرديم، منو با اين اسم صدا ميزدن. ولي 

  »ت.اين اسم واقعيم نيس
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بود، اما همين االن  همونطوري كه جورا بهم هشدار داده  ،اون منو بازي دادهدني بيشتر گيج شده بود تا عصباني. 
  جونمو نجات داد.

مرو ريششو تراشيد، ولي تو يكي در آوردي، مگه نه؟ بيخود نبود انقدر به چشم كوفتيم آشنا «بود،  سر جورا سرخ شده 
  .»ميومدي . . 

  »تو اونو ميشناسي؟«هوت، از شواليه تبعيدي پرسيد، دني مات و مب

ايستاده دركنار برادرانش يا در حال سواري توي مسابقات. ولي هر   من ديدمش، شايد يه دوجين بار. . . اغلب از دور،«
، كاليسي«او نوك شمشيرش را روي گردن پيرمرد گذاشت. » مردي توي هفت پادشاهي باريستان دلير رو ميشناسه.

ي شما سر باريستان سلمي زانو زده، فرمانده گارد شاهي، كسي كه به خاندان شما خيانت كرد تا به رابرت براتيون جلو
  »غاصب خدمت كنه.

  »از خيانت حرف ميزني. توزاغ به كالغ ميگه سياه، و «شواليه پير حتي پلك هم نزد. 

اون به  »ده كه منو بكشي، چرا جونمو نجات دادي؟چرا اينجايي؟ اگه رابرت تو رو فرستا«دني از او با تحكم پرسيد، 
غاصب خدمت كرد. اون به خاطره ريگار خيانت كرد و ويسريس رو ول كرد تا توي تبعيد زندگي كنه و بميره. اما اگه 

. گريت سوگند، من االن تمام حقيقتو ميخوام به شرافت شواليه« اون منو مرده ميخواست، فقط الزم بود كنار بايسته . . .
  »گزار غاصب هستي يا من؟ تو خدمت

بله، من عفو رابرت رو انتخاب كردم. «بود.  اشك در چشمان سر باريستان جمع شده  »شما، اگه منو قابل بدونين.«
كش و ديگراني خدمت كردم كه به همون اندازه بد بودن،  من بهش در گارد شاهي و شورا خدمت كردم. در كنار شاه

ه من ميپوشيدم رو لكه دار كرده بودن. هيچ عذري براي كارهام نميشه تراشيد. اگر اون پسر كسايي كه رداي سفيدي ك
وحشي كه روي تخت آهني نشسته، منو كنار نزده بود شايد هنوزم داشتم در قدمگاه پادشاه خدمت ميكردم، باعث 

ام انداخته بود، ازم گرفت و ه خجالتمه كه بهش اعتراف كنم. ولي وقتي كه اون، ردايي رو كه گاو سفيد روي شونه
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درست همون روز مامورايي را فرستاد تا منو بكشن، مثل اين بود كه يه تار عنكبوت رو از جلوي چشمام كنار زد. اون 
  .»موقع بود كه فهميدم بايد پادشاه حقيقيم رو پيدا كنم، و در خدمت بهش بميرم . . 

  »رده كنم.ميتونم اين آرزو رو برآو«تلخي گفت،  سر جورا به 

  »ساكت، تا آخر گوش ميدم.«دني گفت، 

شايد من بايد مثل يه خائن بميرم، اگر اينطوره اين فقط من نيستم كه باد بميره. قبل از اينكه «سر باريستان گفت، 
منتظر » اش جنگيدم. مورمونت، تو سمت ديگه نبرد بودي، نبودي؟ من عفو رابرت رو قبول كنم، توي ترايدنت عليه

علياحضرت، متاسفم كه شما رو گمراه كردم. اين تنها راهي بود كه نميذاشت لنيسترا خبردار بشن كه به «ماند، پاسخ ن
هر حركتي كه ويسريس  وريسطوري كه برادرتون بود. براي سالها، لرد  ام. شما تحت نظرين، همون شما ملحق شده

، صدها مورد از اين مدل گزارشا رو شنيدم و از ميكرد رو گزارش ميداد. دوراني كه من توي شوراي كوچك ميشستم
ها رو به  روزي كه شما به عروسي كال دروگو دراومدين، يه خبرچين كنار شما بوده كه اسرارتون رو ميفروخته، زمزمه

  »قيمت طال و وعده وعيد با عنكبوت مبادله ميكرده.

بهش بگو كه اشتباه ميكنه. «نگاه كرد،  دني به جورا مورمونت» اشتباه ميكني.«منظورش اين نيست كه . . . 
قلبش همچون » خبرچيني وجود نداره. سر جورا، بهش بگو. ما با هم از درياي دوتراكي و صحراي سرخ عبور كرديم...

  »جورا، بهش بگو. بهش بگو كه چي باعث برداشت اشتباهش شده.«لرزيد.  اي در تله مي پرنده

، اين فقط مال همون اوايل بود، قبل كاليسي«ش را روي فرش پرت كرد. سر جورا شمشير» آدرها بگيرنت، سلمي.«
  .»از اينكه بشناسمتون. . . قبل از اينكه عاشقتون . . 

ناميرا به » غاصب بهت قول چي داده بود؟ طال، طال بود؟ چطور تونستي؟«دني از او دور شد، » اون كلمه رو نگو!« 
به من بگو چي «خاطر عشق.  بار به  خاطر طال و يك  بار به  شود، يك  او گفته بود كه دو بار ديگر مورد خيانت واقع مي

  »بهت وعده داده شده بود؟
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  »گفت . . . شايد بتونم برگردم خونه. وريس«او سرش را خم كرد. 

اش  اژدهايانش خشم او را احساس كردند. ويسريون غريد، و دود خاكستري از پوزهمن داشتم برِت ميگردوندم خونه! 
هم زد، و ريگال سرش را به عقب چرخاند و شعله به بيرون داد.  هاي سياهش به  به هوا خاست. دروگون هوا را با بال

همه «د كه بتواند به او اعتماد كند، كسي كه از او محافظت كند؟ آيا كسي نبوبايد دستور رو بدم و جفتشونو بسوزونم. 
گوي  هاي وستروس مثل شما دوتا انقدر پوشالي هستن؟ بريد بيرون، قبل از اينكه اژدهاهام كبابتون كنن. يه دروغ شواليه

  »بريد!ايه؟  برشته چه بويي ميده؟ به گندي فاضالباي بن قهوه

  »كجا بايد بريم علياحضرت؟«ند شد. براي اولين بار، شبيه سنش شده بود. سر باريستان آهسته و به خشكي بل

هايش حس كرد. دروگون در حالي كه دمش را  هاي داغ را روي گونه دني اشك» به جهنم، به خدمت شاه رابرت.«
يشه دور شيد، بريد، برا هم» آدرا ميتونن جفتتون رو داشته باشن.«داد، جيغ كشيد.  وار به عقب و جلو تكان مي شالق

اونا  توانست اين كلمات را بگويد. هرچند، نمي جفتتون. دفعه بعدي كه صورتاتون رو ببينم، ميدم سرهاي خائنتونو بزنن.
خرس من، خرس درنده قوي من، بدون  .»بريد به . . « بهم خيانت كردن، ولي جونمو نجات دادن. ولي دروغ گفتن.

  كجا؟ .»بريد به . . . به . . « ادرم.اون من چيكار كنم؟ و پيرمرد، دوست بر

  دانست. و سپس او مي
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داد، در تاريكي لباس  طور كه به صداي نفس كشيدن آرام همسرش از تخت مشتركشان گوش مي تيريون همان
، شايد يك اسم بود، اما چنان ضعيف كه داره رؤيا ميبينهپوشيد. آنگاه سانسا چيزي را آرام زمزمه كرد، تيريون انديشيد، 

ها در يك تختخواب شريك بودند، اما تمام چيزي كه  شوهر آندر جايگاه زن و . داد، و به پهلو چرخيد شد تشخيص  نمي
  حتي اشكاشم پيش خودش مخفي ميكنه. گذاشتند همين بود. به اشتراك مي

حركت باقي  انتظار خشم و اندوه داشت؛ ولي صورت سانسا چنان بي وقتي تيريون درباره مرگ برادرش به او گفت،
متوجه نشده باشد. تازه بعد از آن، وقتي يك در سنگين چوب بلوط بينشان اي تيريون ترسيد مبادا  ماند كه براي لحظه
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 تواند براي اش را شنيد. تيريون به اين فكر افتاده بود كه به پيشش برود و تا آنجا كه مي قرار گرفت صداي گريه

بيشترين كاري كه  نه، اون دنبال دلجويي يه لنيستر نيس.كرد،  كردنش تالش كند. بايد به خودش يادآوري مي آرام
حفظ كند. او  رسيد، تر عروسي خونين كه از دوقلوها مي توانست انجام دهد اين بود كه او را از شنيدن جزئيات زشت مي

بود؛ يا اينكه چطور  شرحه و مثله شده  به اين نتيجه رسيد كه سانسا نيازي ندارد بشنود كه چطور بدن برادرش شرحه
تا به نحوي ددمنشانه رسوم تشيع جنازه خاندان تالي را  بودند فورك انداخته  درون گرينلخت و عريان  جنازه مادرش را

  هايش بود. آخرين چيزي كه دختر نياز داشت خوراك بيشتري براي كابوس مسخره كنند.

 ي آنهايش بسته و سوگند خورده بود كه از او محافظت كند، ول كافي نبود. تيريون رداي خود را به دور شانه امااين

سر او  ها روي سر دايرولف راب استارك كه قبالً به بدن بي گذاري فري يك تمسخر وحشيانه بود، شبيه تاج سوگند
آمد. . .  مي كرد، خشكيش موقعي كه به تختشان دانست. طرزي كه به او نگاه مي بود. سانسا آن را هم مي شده   دوخته
هست. چه چيزي هست، يا   توانست فراموش كند كه چه كسي مياي ن حتي براي لحظه وقتي همراه او بود، تيريون

رفت تا دعا كند، و تيريون در اين فكر بود كه شايد براي مرگ  سانسا هم همينطور. هنوز هر شب به جنگل خدايان مي
از دست  اش، جايگاهش در دنيا و تمام كساني كه روزي عاشقشان بود يا به آنها اعتماد داشت، كند. او خانه او دعا مي

 وليو به راستي هم براي آنها به همراه يك انتقام آمده بود.  زمستون تو راهه،داد،  ها هشدار مي داده بود. شعار استارك

  بدجور سردمه؟ براي خاندان لنيستر كه االن اوج تابستونه. پس چرا من اينقدر 

ون سالني خزيد كه با مشعل نوراني شده هايش را پوشيد، ردايش را با سنجاقي به شكل سر شير بست و به در چكمه
شد گفت اين بود كه به او اجازه داده بود تا از قلعه ميگور فرار كند. حاال كه او  بود. تمام چيزي كه در مورد ازدواجش مي

خود  1تري هست، و ناگهان لرد گيلس همسر و خانواده داشت، پدر واالمقامش موافق بود كه نياز به لوازم راحتي مناسب
هاي مجللي هم بودند، با خوابگاهي بزرگ و  محروم يافت. و چه اتاق 2دلبازش، در باالي آشپزخانه قلعه هاي را از اتاق

                                           

1Lord Gyles 

2Kitchen Keep 
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هايي كوچك براي پاد و  و در مجاورتشان اتاق مناسب، يك حمام و اتاق تعويض لباس براي همسرش 1اتاق خصوصي
خب، بيشتر يه سوراخ تير اندازيه، دار بود.  م به نوعي پنجرهها ه هاي سانسا. حتي اتاقك بران در باالي پله پيشخدمت

آشپزخانه اصلي قلعه دقيقا آنسوي حياطش بود، ولي تيريون آن صداها و بو را  درست بود كه ولي ميزاره نور بياد داخل.
  شد، سرسي ميداد. هر چقدر كمتر مجبور به ديدن آثار وجود  بينهايت بار به شريك شدن ميگور با خواهرش ترجيح مي

  تر بود. شاد بودنش محتمل

كرد ولي به نظر بهاي  توانست صداي خرناسش را بشنود. شي از آن شكايت مي گذشت مي كه مي 2از كنار اتاقك برال
كرد،  لرد رنلي را در شهر اداره مي اين زن را به او پيشنهاد داده بود؛ قبالً او خانه وريس پرداخت. ناچيزي بود كه مي

  بودند. هم به او داده  كه طي آن مقدار قابل توجهي تمرين كري و كوري و الليكاري 

هاي زيرين ساكت بودند و به غير  و پايين رفت. طبقه پله خدمتكاران رساند خودش را به راه شمعي مومي روشن كرد،
تاريك  اينكه از سردابي تر رفت، به طبقه همكف و ماوراي آن، تا شنيد. پايين از خودش صداي پاي كس ديگري را نمي

مستثني نبود. تيريون  دار سر درآورد. بيشتر قلعه از زيرزمين به هم مرتبط بود و قلعة آشپزخانه هم با سقف سنگي قوس
  خواست پيدا كرد و داخل شد.  وار پيمود تا دري را كه مي داالني تاريك و طوالني را اردك

لباسش از » فكر ميكردم سرورم منو فراموش كردن.«ين طور شي. هاي اژدها منتظر بودند، و هم در داخل، جمجمه
هاي اژدها ايستاده بود. تيريون فكر كرد،  دندان سياهي، كم و بيش هم قد خودش آويزان بود و او لخت ميان آرواره

 ي اژدهايان به يكديگر بسيار شبيه بود. يا وِيگار بود؟ جمجمه بالريون.

  »از اونجا بيا بيرون.«كافي بود،  فقط ديدن او براي تحريك تيريون

                                           

1 Solar .اتاقي كه در قلعه ها معموالً باالي تاالر اصلي قرار مي گرفت و خصوصاً براي استراحت و راحتي صاحب قلعه استفاده ميشد  
2Brella 
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ولي وقتي كه تيريون » نميام. ميدونم كه سرورم منو از دهن اژدها بيرون ميكشه.«ترين لبخندش را زد،  او بدجنس
  تر شد او به جلو خم شد و شمع مومي را فوت كرد. نزديك

  دست دراز كرد ولي شي چرخيد و جاخالي داد.» شي...« 

  »بايد منو بگيري. سرورم وقتي كوچيك بودن بايد هيوال و دوشيزه بازي كرده باشن.«آمد،  صداي او از سمت چپش 

  »يعني ميگي من هيوالم؟«

ام. بهرحال بايد  كه من دوشيزه نه بيشتر از اوني«شد.  هايش به نرمي روي كف اتاق برداشته مي پشت سرش بود، گام
  »منو بگيري.

خاطر كه شي اجازه داد گرفته شود. زماني كه به ميان آغوشش سر خورد، از باالخره موفق شد، ولي فقط به اين 
بود. تمام اينها هنگامي كه فشرده شدن  بود و نفسش هم بريده   سكندري خوردن بروي جمجمه اژدها سرخ شده

آرامي هاي سفتش به  اي فراموش شدند. نوك سينه هاي كوچك او را به صورتش در تاريكي حس كرد، در لحظه پستان
شد. تيريون او را روي زمين پايين كشيد. با شروع كار  ها و زخمي كه زماني دماغش آنجا بود كشيده مي روي لب
  »غول من، غول من اومده كه منو نجات بده.«گفت،  زنان  شي نفس تيريون،

ه داد و رايحه پاك طوركه ميان جمجمه اژدها در آغوش هم دراز كشيده بودند، سرش را به شي تكي بعد از آن، همان
  »بايد برگرديم. نزديك صبح بايد باشه. سانسا ديگه بيدار ميشه.« ميلي گفت،  و ماليم موهاي او را استشمام كرد. با بي

آور بدي، مثه كاري كه ليدي تاندا با لوليس ميكنه. يه پياله قبل از اينكه بخوابه،  بايد بهش شراب خواب«شي گفت، 
بد نيست يه شبي «خنديد، » ي كه خوابه كنارش روي تخت با هم باشيم، بدون اينكه بيدار شه.وقت ميتونيم موقع و اون

هاي آنجا كرد.  تيريون را پيدا كرد و شروع به مالش ماهيچه  دستش شانه» همين كار رو بكنيم. سرورم خوششون مياد؟
  »گردنت به سفتي سنگه. چي اذيتت ميكنه؟«
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زنم. خواهرم. «هايش را با آنها شمرد،  در مقابل صورتش ببيند ولي پريشانيتوانست انگشتانش را  تيريون نمي

به » .1فينگر. افعي سرخ دورني . پايسل. ليتلوريس«داد،  بايد با دست ديگرش ادامه مي» ها. ام. پدرم. تايرل خواهرزاده
  »ه.صورتي كه هر وقت دارم خودمو ميشورم از توي آب بهم خيره ميش«آخرين انگشتش رسيد، 

يه صورت شجاع. يه صورت خوب و مهربون. آرزو داشتم ميتونستم االن «شي زخم دماغ معيوبش را بوسيد، 
  »ببينمش.

اس، همه چيزي كه در مورد مردا  معصوميت؟ احمق، اون يه فاحشه تمام معصوميت شيرين دنيا در صداي او بود.
در پيش   خوش به حالت، هر دوتامون روزي طوالني«تيريون نشست،  ميدونه اون تكه بين پاهاشونه. احمق، احمق.

  »داريم. نبايد شمع رو خاموش ميكردي. االن چطوري قراره لباسامونو پيدا كنيم؟

  »شايد بايد لخت بريم.«خنديد، 

اي به او داده  استخدام شي به عنوان يكي از خدمتكاران سانسا، بهانه و اگه ما رو ببينن، پدر واالمقامم دارت ميزنه.
به او اخطار  وريسداد كه در امنيت هستند.  ود كه در حال صحبت با شي ديده شود، ولي تيريون خودش را فريب نميب

من يه گذشته دروغين براي شي درست كردم، ولي اون داستان براي ليدي تاندا و لوليس بود. خواهر شما «داده بود، 
  . .»تر از اونهاست. اگه از من بپرسه كه چي ميدونم.  شكاك

  »تو يه دروغ هوشمندانه بهش ميگي.«

رو اردوگاهه كه شما قبل از جنگ گرين فورك پيداش كرديد و برخالف  من بهشون ميگم كه دختره يه دنباله.نه«
  »گاه پادشاه آورديد. من به ملكه دروغ نميگم. دستور صريح پدرتون اون رو به قدم

  »بهش؟تو قبالً بهش دروغ گفتي، ميخواي اينو بگم «

                                           

1Red Viper of Dorne 
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تر ميبره. من وفادارانه بهتون خدمت كردم، ولي هروقت كه بتونم بايد  سرورم، اين از چاقو عميق«خواجه آهي كشيد، 
اي براش نداشته باشم چقدر ميزاره زندگي كنم؟ من هيچ مزدور  به خواهرتون هم خدمت كنم. فكر ميكني اگه استفاده

وري كه بخواد انتقام منو بگيره، فقط چند تا پرنده كوچولون كه توي گوشم خشني براي دفاع از خودم ندارم، نه برادر دال
  »ها من بايد هر روز زندگيمو از نو بخرم. زمزمه ميكنن. با اون زمزمه

  »ببخش منو اگه برات گريه نميكنم.«

خصوصيتي  منو ببخشين اگه براي شي گريه نكنم. اعتراف ميكنم نميفهمم اون چه ميبخشمتون، ولي شما هم بايد«
  »كه باعث ميشه مرد زيركي مثل شما چنين احمقانه رفتار بكنه. داره

  »اگه خواجه نبودي ممكن بود بفهمي.«

» كه يه مرد يا ميتونه عقل داشته باشه يا يه تيكه گوشت بين پاهاش، اما جفتشونو با هم نه؟ ش اينه؟ اين پس قاعده«
  »ه شدنم سپاسگزار باشم.پس احتماالً بايد بابت خواج«پوزخند زد،  وريس

گشت و احساس  حق با عنكبوت بود. تيريون در ميان آن تاريكيِ اژدهازده كورمال كورمال به دنبال لباس زيرش مي
بود، همين طور احساس گناه هم بود.  پوست روي طبل كرده  كرد. ريسكي كه پذيرفته بود او را به سفتي بيچارگي مي

آدرا ميتونن گناهمو ببرن! چرا من بايد گناهكار باشم؟ زنم هيچ   د با خود گفت،كر وقتي سرش را درون پيراهن مي
بايست در مورد شي به او  شايد مي قسمتي از منو نميخواد، خصوصاً اون قسمتي رو كه به نظر مياد زنمو ميخواد.

زاده  هم به او برادري حرامهرحال او اولين مردي نبود كه معشوقه داشت. پدر بسيار شرافتمند خود سانسا  گفت. به مي
زده هم بشود، چون  خوابد ذوق دانست بعيد نبود همسرش از دانستن اينكه تيريون با شي مي داده بود. تا جايي كه مي

  شد از تماس ناخوشايند او در امان باشد. باعث مي
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شد به او باكره  بين پاهايش مي عهد بسته يا نبسته، زنش نميتوانست قابل اعتماد باشد. شايد بخاطرنه، جرأتشو ندارم. 
گفت، ولي به شدت از خيانت پاك بود؛ او يك بار نقشه پدرش را براي سرسي افشا كرده بود. و دختران همسن او به 

  رازداري شهره نبودند.

در ميشه بفرستمش به چاتايا. خطر، خالص شدن از دست شي بود. تيريون با اكراه به اين فكر افتاد،  تنها راه بي
ترين  دست آورد، و مهربان توانست آرزويش را بكند به احشه خانه چاتايا، شي قادر بود تمام ابريشم و جواهري كه ميف

مراتب براي او بهتر خواهد  بود به   نسبت به وقتي كه تيريون، شي را پيدا كرده  زاده را. اين زندگي هاي اشراف مشتري
  بود.

شايد بران؟ توانست ترتيب ازدواجي را براي او بدهد.  شده بود، تيريون مي خودش خسته يا اگر او از در آوردن نان
تر از  شمشيرزن مزدور هيچ وقت از خوردن غذا در ظرف اربابش طفره نرفته بود، و حاال يك شواليه بود، جفتي مناسب

بار او به شي شده  سرتتيريون بيش از يك بار متوجه نگاه حيا سر تاالد؟ شي اميدش را داشت.  چيزي كه در هر صورت
چرا كه نه؟ اون قد بلند و قويه، نگاه كردن بهش ناخوشايند نيست و توي هر اينچ از هيكلش يه شواليه جوان و با بود. 

اگه  شناخت. البته تاالد فقط شي را به عنوان خدمتكار جوان و زيبايي مشغول به كار در قلعه مياستعداد ديده ميشه. 
  عد بفهمه كه فاحشه بوده...باهاش ازدواج كنه و ب

  »سرورم، كجايين؟ اژدها شمارو خورده؟«

  »نه، اينجام. يه كفش پيدا كردم ولي مطمئنم مال توئه.«او كورمال به جمجمه اژدهايي دست زد، 

    »س. رنجوندمتون؟ عاليجناب صداش خيلي گرفته«

تيريون در چنين لحظاتي به دور و همينه كه برامون خطرناكه. » نه، تو هميشه خوشنودم ميكني.«بسيار كوتاه گفت، 
پاييد. تيريون در تاريكي تصوير نامشخصي از او را ديد كه داشت  گاه ديري نمي كرد، ولي هيچ كردن شي فكر مي

ريك مستقر هاي بلند و با نور مبهمي از ميان رديف پنجرهميتونم ببينم. كشيد.  باال مي اش جورابي پشمي را از پاي قلمي



 

  1069 

 

 شمشيرهايورش    تيريون   پنجاه و هشتمفصل

كرد. جمجمه اژدهايان تارگريني از ميان تاريكي اطرافشان در حال پديدار شدن  در قسمت باالي ديوار سرداب، نفوذ مي
فورك و  من از گرينروزي جديد. سالي جديد. قرني جديد. » خيلي زود روز ميشه.«بود، سياه در ميان خاكستري. 

  ري هم ميتونم جون سالم بدر ببرم.واتر نجات پيدا كردم. از عروسي شاه جاف بلك

كردن آب  من اول ميرم باال. برال براي آماده«سرش پايين كشيد.  شي لباسش را از روي دندان اژدها قاپيد و آن را بر
  »غول لنيستري من، خيلي دوستت دارم.«اش را.  زانو زد تا براي آخرين بار او را ببوسد، پيشاني» حموم كمك ميخواد.

كرد  ممكن بود او يك فاحشه باشد، ولي از چيزي كه تيريون به او عرضه ميتورو خيلي دوست دارم. عزيزم، منم 

  . . .اونو به ازدواج سر تاالد در ميارم. به نظر مياد مرد نجيبي باشه. و بلند قدلياقت بيشتري داشت. 
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    59فصل 

  سانسا

  ويكتاريون :مترجم

  ، م.م.استاركAli.A ريگار، لرد مندرلي، :ويرايش و تنظيم

  

  

بود و از ميان جنگل خدايان به همراه ليدي   او به وينترفل برگشتهچه روياي شيريني بود. آلود انديشيد،  سانسا خواب
  فقط اگه روياديدن ميتونست اونو واقعي كنه... برادرانش، همگي در گرما و امنيت بودند.دويد. پدرش آنجا بود، و  خود مي

 ترسيدم.ديگه نمي اگه ليدي اينجا بود شد. عذابش به زودي تمام مي هر شكل به  بايد شجاع باشم. ها را كنار زد. مالفه
او حاال در همه مردن جز من. مرده بود.  اما ليدي به همراه راب، برن، ريكون، آريا، پدر و مادرش و حتي سپتا موردان

  دنيا تنها بود.

دم بيدار  شوهر واالمقامش در كنارش نبود، اما به اين عادت كرده بود. تيريون بدخواب بود و اغلب پيش از سپيده
يافت كه قوز كرده در كنار يك شمع، غرق در طومار يا كتابي با جلد  بيروني در حالي ميشد. معموالً او را در اتاق  مي
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كشاند، و گاهي به باغ  ها مي  آمد تيريون را به آشپزخانه ها مي چرمين بود. گاهي اوقات بوي نان صبحگاهي كه از اجاق
 زد. پرسه مي 1تنهايي در گذر خائنين  به رفت يا روي بام مي

هايي از نور آفتاب ابرهايي  شدند، به خود لرزيد. پرتو طور كه بازوانش از سرما مورمور مي را گشود و همان سانسا پنجره
 ي بزرگن كه توي آسمون صبح شناور باشن. مث دوتا قلعهشكافتند.  گشته بوند را مي را كه در آسمان مشرق متراكم 

هاي باريك بر باالي  باروهاي مستحكمشان را ببيند. پرچم ها و برج و هاي فروريخته ديوار، دژ سنگ توانست سانسا مي
شدن دراز شده بودند. خورشيد از پشت  هاي به سرعت درحال محو خورد و به سمت ستاره هايشان پيچ و تاب مي برج
شدند.  مي كرد كه از سياه به خاكستري و هزار سايه از سرخ، طاليي و ارغواني مبدل آمد و آنها را تماشا مي ها باال مي آن

 وجود داشت حاال فقط يكي بود. ها را در هم پيچيد و جايي كه قبالً دو قلعه بالفاصله باد آن

 آوردند شنيد. هر دوي آنها تازه به خدمت او در وقتي كه خدمتكارانش آب گرم براي حمام او مي صداي باز شدن در را

طور كه خود  كردند همگي جاسوس سرسي بودند؛ همان گفت زناني كه قبالً به او خدمت مي مي آمده بودند؛ تيريون 
  »بيايد ببينين، يه قلعه تو آسمونه.« سانسا هم مشكوك بود. به آنها گفت:

او تمام  شي موهاي كوتاه سياه و چشماني سرزنده داشت.» از طال ساخته شده.« آنها آمدند تا نگاهي بياندازند.
يه « انداخت. هايي بسيار گستاخانه به سانسا مي نگاه  اوقات داد، ولي گاهي  شد را انجام مي كارهايي كه از او خواسته مي

  »ايه كه دوست دارم ببينم. ش از طالست، اين منظره كه همه  قلعه

  »اس، آره كامالً. ش ويرونه ست؟ انگاري اون برج خراب ميشه. همه يه قلعه«مجبور بود چشمانش را تنگ كند،  2برال

هاي مخروبه چيزي بشنود. پنجره را بست و گفت:  در حال فرو ريختن و قلعه  هاي ورد برجخواست در م سانسا نمي
  »منتظر ما هستن. عاليجناب شوهرم تو اتاق بيرونيه؟  ملكه سر ميز صبحانه«

                                           

1  - Traitor’s Walk 

2  - Brella 
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  »نه خانوم. ايشون رو نديدم.«برال گفت: 

  »تشون نياز داشته.ممكنه رفته باشن پدرشونو ببينن. شايد دست پادشاه به مشور«شي اظهار كرد: 

  »بانو سانسا، بهتره قبل از اينكه آب خيلي سرد بشه برين داخل وان.«اش را باال كشيد،  برال آب بيني

سانسا اجازه داد شي پيراهن گشادش را از روي سرش باال بكشد و به درون وان چوبي بزرگ پا گذاشت. وسوسه شد 
سوي شهر در سپت بزرگ  د. عروسي قرار بود هنگام ظهر آنتا براي آرامش اعصابش درخواست يك فنجان شراب كن

 1شد؛ با هزار مهمان و هفتاد و هفت قلم بيلور برگزار شود. و با فرارسيدن شب، جشن در محل بارگاه پادشاه برگزار مي
بود،  رقص ملكه گان. ولي قبل از همه نوبت صبحانه در تاالر  بازان و هنرپيشه غذا، به همراه خوانندگان، شعبده

و يكصد و اندي  -خوردند  ها صبحانه را به همراه مارجري مي زنان تايرل -ها  اي براي لنيسترها و مردان تايرل صحبانه
  اونا منو يه لنيستر كردن.زادگان. سانسا به تلخي انديشيد،  شواليه و اشراف

  »خانوم، دارين ميلرزين.«فرستاد. شست، شي را به دنبال آب داغ بيشتر  كه برال پشت سانسا را مي هنگامي

  »آب به اندازه كافي داغ نيست.«سانسا به دروغ گفت: 

دوست داشتني شدي «دنبالش بود.  پوشاندند كه تيريون سررسيد. پادريك پين هم به خدمتكارانش به او لباس مي
  »پاد لطف كن و برام يه ليوان شراب بريز.«به سمت مالزمش چرخيد، » سانسا.

  »سرورم، همراه صبحانه شراب هم هست.«ت: سانسا گف

اينجا هم شراب هست. جداً از من انتظار نداري كه با خواهرم در حالت هوشياري روبرو بشم؟ اين يه قرن جديده «
به افتخار «كوتوله يك ليوان شراب سرخ از پادريك گرفت و آن را باال برد، » بانوي من. سيصدمين سال از فتح ايگان.

                                           

شوند. يعني مرحله به مرحله يك  چند مرحله بر سر سفره آورده ميذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه در فرهنگ و سنت اروپا و آمريكا، معموالً غذاها در  -  1
اما براي خواننده فارسي زبان كمي نامانوس   تر است، قلم غذا سرو شده و بعد نوبت غذاي بعدي است. پس در واقع اينجا عبارت بهتر هفتاد و هفت دور غذا درست

 نمايد. مي
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با » آدم خوشبختي بود. دوتا خواهر، دو تا زن، و سه تا اژدهاي بزرگ. يه مرد ديگه ميتونه چي بخواد؟ايگان. عجب 
  پشت دست دهانش را پاك كرد.

سرورم، «ها خوابيده است.  آمد كه با آن هاي جن كثيف و نامرتب است. به نظر مي سانسا متوجه شد كه لباس
  »خيلي قشنگه.لباساتونو عوض نميكنين؟ نيم تنه جديدتون 

گي منو  قشنگه. بيا پاد، بيا ببينيم يه لباس پيدا ميكنيم كه كوتوله ي نيم تنهبله، «تيريون جام را به كناري گذاشت، 
  »كمتر نشون بده. نميخوام باعث خجالت همسر واالمقامم بشم.

هايش  پادريك پين هم لباس داد. اندكي بعد كه جن بازگشت لباسش كامالً قابل قبول بود، حتي كمي بلندتر نشان مي
آمد، گرچه يك جوش قرمز نسبتاً بزرگ در  اي به نظر مي بود و براي يك بار مالزم نسبتاً شايسته را عوض كرده 

 در ابتدا چه پسر خجالتيه. كرد. اش را ضايع مي خوردگي كنار دماغش تاثير جامه زيباي ارغواني، سفيد و طاليي چين
كرد؛ او يك پين بود، پسر عموي سر ايلين پين كه سر پدرش را جدا  ن با احتياط رفتار ميسانسا در مورد مالزم تيريو

ترسد كه سانسا از پسر عموي او. هرگاه با او  اي از سانسا مي كرده بود. ولي خيلي زود دريافت كه پين به همان اندازه
  آمد. ترين سايه از رنگ قرمز در مي كرد، پين به هشداردهنده صحبت مي

  »پادريك، بنفش و طاليي و سفيد رنگاي خاندان پين هستن؟«نسا مودبانه از او پرسيد: سا

رنگاش همينا هستن، بانوي من. نشان خاندان ما شطرنجيِ سفيد و ارغوانيه. با «سرخ شد،  »نه، منظورم اينه كه بله.«
  بود.  نسا خيره شدهاو به پاهاي سا» ها. هم داخل سفيد هم داخل ارغواني. هاي طال. داخل خونه سكه

ميون ميزاره.  هاي پاتون در ها داستاني هست كه حتماً يه روز پادريك اونو با انگشت پشت اون سكه« تيريون گفت:
  »تو تاالر رقصِ ملكه منتظر ما هستن. ميشه بريم؟ ولي االن
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هيچ كه موقع عادت ماهانمه. ام ناراحته، يا  ميتونم بهش بگم كه معده سانسا وسوسه شد كه براي نرفتن التماس كند.
من بايد مثل راب شجاع باشم، خودش گفت،  خواست. به ها نمي چيز را بيشتر از خزيدن داخل تختخواب و كشيدنِ پرده

  و محكم دست شوهر واالمقامش را گرفت.

ود س آنها چاشت خود را در تاالر رقص ملكه با كيك عسلي پخته شده با آجيل و توت سياه، استيك گوشت نمك
ي ريز  خوك، بيكن، ماهي انگشتي برشته شده در خرده نان، گالبي پاييزي، خوراك پيازدار دورني، پنير و تخم مرغ پخته

چي مثل يه  هيچ«شد توضيح داد:  هايشان پر مي طور كه ظرف با فلفل تند باز كردند. تيريون همان  شده و تفت داده شده
هاي شير، شراب عسل و شراب  جا تنگ آن» تاد و هفت قلم غذا باز نميكنه.صبحانه جانانه اشتهاي آدمو براي جشن هف

نواختند و  زدند، ني مي ها قدم مي رنگ براي پايين فرستادن غذاها مهيا بود. نوازندگان در ميان ميز شيرين سبك طاليي
هايش صداي گوز در  ا لپبوي ب تاخت و مون اش مي زدند. سر دانتوس هم سوار بر اسب دسته جارويي فلوت و ويولن مي

  خواند. ادبانه مي هاي بي آورد و در مورد مهمانان شعر مي 

زند، ولي چندين ليوان شراب نوشيده بود. خودش  سانسا متوجه شده بود كه تيريون به ندرت به غذايش دست مي
ها، ماهي و كيك  ميوه هاي دورني را امتحان كرد، ولي فلفل دهانش را سوزاند. در عوض كمي به مرغ مقداري از تخم

پيچيد كه انگار يك خفاش بلعيده  اش در هم مي كرد، چنان معده عسلي ناخنك زد. هر بار كه جافري به او نگاه مي
  باشد.

هاي مارجري ببندد را به  بعد از اينكه غذاها جمع شد، ملكه با وقار تمام، رداي ازدواجي را كه جافري قرار بود بر شانه
اش انتخاب كرد به تنم پوشوند، همون ردايي كه مادرم بانو  ين ردايه كه وقتي رابرت منو به عنوان ملكها«داد.  او هديه 

آمد كه احتماالً بخاطر  در حقيقت به نظر سانسا رداي مندرسي مي» جوانا وقتي با عاليجناب پدرم ازدواج كرد پوشيد.
  استفاده زياد از آن بود.
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شان هديه پيشكش كنند؛  بر اين بود كه به عروس و داماد در صبح روز عروسيسپس نوبت هدايا بود. در ريچ رسم 
هاي امروز متعلق به شخص خودشان  كردند، ولي يادگاري ها هداياي بيشتري به عنوان زوج دريافت مي در روز بعد، آن

  بود.

ي سبز و قرمز روشن؛ از بانو هاي بلند با پرها جافري از جاالبار زو كماني عالي از چوب طاليي و تيرداني از پيكان
پذير سواركاري؛ از سر كوان يك زين قرمز باشكوه چرميِ مخصوص نبرد؛ يك سنجاق  تاندا يك جفت پوتين انعطاف

اي از سر آدام ماربراند و يك چادر  اوبرين، اهل دورن؛ مهميزهاي نقره پرنسسينه از طالي سرخ به شكل عقرب از 
دريافت كرد. لرد پاكستر رِدوين مدل چوبي زيبايي از يك كشتي  1لرد ماتيس رووانمسابقات ابريشم سرخ از طرف 

اگه اعليحضرت اجازه بدن نام كشتي «جنگي دويست پارويي را پيشكش كرد كه در آربِر در حال ساخت بود. او گفت: 
استون  دارم ميرم به دراگونوقتي «پادشاه جافري با ابراز خشنودي فراوان اجازه داد و گفت: .» رشادت شاه جافريبشه 

  »تا عمو استنيس خائنمو بكشم، اونو كشتي فرماندهي خودم ميكنم.

تواند هر وقت بخواهد خوش زبان  دانست كه جافري مي سانسا ميامروز داره نقش يه پادشاه خوب رو بازي ميكنه. 
شان را پيشكش كرد ناپديد  ي تيريون هديهشد. در واقع تمام نزاكت او وقت باشد، اما گويي تمايلش مدام كمتر و كمتر مي

ميلي ورقي زد.  ، با جلد چرمي و تزئينات مجلل. پادشاه با بي2زندگي چهار پادشاهيك كتاب قديمي بزرگ به نام  :شد
  »اين چيه دايي؟«

دهد يا  ميهاي چاق كرم مانندش را هنگام كتاب خواندن تكان  سانسا در اين فكر بود كه آيا جافري آن لبيه كتاب. 
  نه.

                                           

1  - Lord Mathis Rowan 

2  - Lives of Four Kings 
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، 2و ديرون شريف 1تاريخ حكومت اژدهاي جوان ديرون، بيلور مقدس، ايگان نااليق«شوهر كوچكش پاسخ داد: 
  .»3كائثاستاد بزرگ   نوشته

  »اعليحضرت، اين كتابيه كه هر پادشاهي بايد اونو بخونه.«سر كوان گفت: 

دايي جن، اگه كمتر كتاب «وي ميز هل داد، جافري كتاب قطور را به آنس» پدرم وقتي براي كتابا نداشت،«
خندد، درباريان به  او خنديد. . . و وقتي كه پادشاه مي» داشت. ميخوندي، شايد تا حاال بانو سانسا يه بچه تو شكمش 

 دار كردم به اقامتگاه شما هم سر ميزنم و به دايي ناراحت نباش سانسا، وقتي ملكه مارجري رو بچه«خندند.  همراه او مي
  »طوريه. كوچولوم نشون ميدم كه روش كار چه 

توانست به  سانسا سرخ شد. با نگراني نگاهي به تيريون انداخت، ترسان از حرفي كه او ممكن بود بزند. اين هم مي
بستري جشن ازدواج خودشان مفتضح شود. ولي براي اولين بار كوتوله دهانش را به جاي كلمات، با  اندازه مراسم هم

  كرد.شراب پر 

پرنقش و   اش را پيشكش كند: يك جام باده طاليي با سه فوت ارتفاع، با دو دسته لرد ميس تايرل پيش آمد تا هديه
هفت وجه براي هفت پادشاهيِ «هاي قيمتي. پدر عروس توضيح داد،  نگارِ منحني شكل، و هفت وجه درخشان با سنگ

هاي بزرگ بود: شير ياقوتي، رز  يكي از خاندان  جوه حامل نشانهها نشان داد كه چطور هر كدام از و به آن» اعليحضرت.
اي، شاهيني از يشم آبي، خورشيدي از عين الشمس و دايروولفي از  آالي نقره زمردين، گوزني از عقيق رنگارنگ، قزل

  مرواريد.

  »يه جام باشكوه، ولي فكر كنم بايد گرگ رو در بياريمو جاش يه هشت پا بذاريم.«جافري گفت، 

  سانسا وانمود كرد كه چيزي نشنيده است.
                                           

1  - Aegon the Unworthy 

2  - Daeron the Good 

3  - Kaeth 
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جافري جام را باالي سرش برد تا همه آن » پدر زن عزيز، من و مارجري بايد تو اين ضيافت شراب زيادي بنوشيم.«
 را تحسين كنند.

قد منه، جافري نصف اون جامو بنوشه مست رو زمين ولو  اون چيز لعنتي هم«تيريون با صداي آرامي نجوا كرد، 
  .»ميشه

  خوبه، شايد گردنش بشكنه.سانسا انديشيد، 

لرد تايوين تا آخر منتظر ماند تا هديه خود را پيشكش پادشاه كند: يك شمشير بلند. غالفش از چوب گيالس، طال و 
هايي طاليي به شكل سر شير داشت. سانسا ديد كه شيرها  ميخ كاري شده ساخته شده بود و گل چرم قرمز روغن
كه جافري شمشير را از نيام بيرون كشيد و باالي سرش چرخاند، تاالر رقص غرق در  دارند. هنگامي چشماني از ياقوت
  درخشيد. هاي سياه و قرمزي از سطح فوالد در نور صبحگاهي مي سكوت شد. موج

  »با شكوهه.«ماتيس رووان اعالم كرد: 

  »اش سرود.  سرورم، شمشيريِ كه بايد درباره«لرد ردوين گفت: 

  »شمشير يه پادشاه.«كوان لنيستر گفت: سر 

اي زد و  خواهد كسي را درست در همان زمان و مكان بكشد. در هوا ضربه آمد كه پادشاه جافري مي به نظر مي
  »عاليجنابان، يه شمشير بزرگ بايد يه اسم بزرگ هم داشته باشه! به چه نامي صداش كنم؟«خنديد، 

خوار، شمشيري كه جافري قبل از  بود و همچنين قلب را به ترايدنت انداخته سانسا دندان شير، شمشيري كه آريا آن 
خواهد كه اين شمشير را  انديشيد كه آيا او از مارجري مي جنگ مجبورش كرده بود آن را ببوسد را به ياد آورد. مي

  ببوسد. 
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يكي را شنيد كه و   د تا اينكهدوجينشان را رد كر زدند. جافري يك هايي براي شمشير جديد فرياد مي ها نام مهمان
و وقتي كه با عمو «اي زد،  دوباره ضربه» ، آره! اون خيليا رو هم بيوه خواهد كرد!1ها شيون بيوه«پسنديد. او فرياد زد، 

اي به سمت پايين زد و سر بالون سوان مجبور  جافري ضربه» استنيسم روبرو بشم شمشير جادوييش رو نصف ميكنه.
  افكن شد. در سرسرا طنين  به عقب بردارد. با ديدن چهره سر بالون صداي خندهشد شتابزده قدمي 

 »يي به شكل خطرناكي تيزه.واليرياحضرت احتياط كنيد، فوالد  اعلي«سر آدام ماربرند به پادشاه هشدار داد: 

دو دستي روي كتابي كه تيريون به او داده بود فرود آورد.   ي ها را با يك ضربه وحشيانه جافري شيون بيوه» ميدونم.«
نيم دوجين ضربه » يي غريبه نيستم.واليرياتيزه! بهتون گفتم، من با فوالد «جلد چرمي سنگين بر اثر ضربه دو تكه شد. 

توانست كلنجار  زد. سانسا مي ، و وقتي تمام شد پسر نفس نفس ميديگر نياز داشت تا كتاب قطور تكه پاره شود
دعا ميكنم كه شما هيچ وقت اون «فرياد زد:  2بلك شوهرش با خشم را احساس كند. در همان حال سر اوسموند كتل

  »هولناك رو سمت من نگيرين قربان. ي تيغه

هايي از كتاب زندگي چهار پادشاه را با نوك  جافري تكه» ش رو به من ندي، سر. مواظب باش كه هيچوقت انگيزه«
  ها را به داخل غالفش فرو برد. شمشيرش از روي ميز پايين ريخت و سپس شيون بيوه

حضرت، احتماالً شما نميدونستين. در كل وستروس فقط چهار نسخه از اون كتاب با  اعلي«گفت:  سر گارلَن تايرل
  »هاي خود كائث وجود داره. نقاشي

حاال سه تا وجود داره. دايي جن، شما و بانو «اش را ببندد،  اش را باز كرد تا كمربند تازه بند شمشير قديميجافري كمر
  »سانسا يه هديه بهتر به من بدهكارين. اين يكي تمامش تيكه تيكه شده.

                                           

1  - Widow`s Wail 

2  - Ser Osmund Kettleblack 
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رتون بشه. يه شايد يه خنجر عاليجناب. تا جفت شمشي«اش خيره شده بود،  همگون به خواهرزاده تيريون با چشمان نا
  »ي استخوان اژدها چطوره؟ يي مرغوب. . . مثالً با دستهواليرياخنجر از جنس همين فوالد 

يه... «با تكان دادن سر تاييد كرد، » تو. . . بله، يه خنجر كه جفت شمشيرم بشه، خوبه.«جاف نگاه تندي به او كرد، 
  »س. ا هيه دسته طالي كه ياقوت كاري شده، استخوان اژدها خيلي ساد

توجه بود كه انگار در همان  تيريون جام شراب ديگري نوشيد. طوري به سانسا بي» هرجور شما مايليد اعليحضرت.«
  اتاق بيروني به تنهايي نشسته است. ولي هنگامي كه وقت عزيمت به عروسي فرارسيد، دست سانسا را گرفت.

هم بازوي او را گرفته  ان قرار گرفت، معشوقه سياه مويشاوبرين دورني در كنارش پرنسگذشتند،  كه از حياط مي وقتي
زاده به دنيا  دو دختر حرام پرنسزاده بود و مجرد بود، و براي  بود. سانسا از سر كنجكاوي نگاهي به زن انداخت. او حرام

عشق اهل   الهه آورده بود، ولي حتي از نگاه كردن به چشمان ملكه هم ابايي نداشت. شي به او گفته بود كه االريا يك
وقتي اوبرين اونو پيدا كرد در حد يه فاحشه بود و حاال تقريباً « بود:  پرستد. زن خدمتكار خصوصي به او گفته  ليس را مي

حقيقتاً خوشگل نيست، ولي سانسا قبالً تا اين اندازه به زن دورني نزديك نشده بود. انديشيد، » يه شاهدخته، بانوي من.
  ما رو به خودش جلب ميكنه.يه چيزي داره كه چش

من يه بار اين سعادت بزرگ رو داشتم كه نسخة سيتادل از «گفت:  اوبرين داشت به شوهر واالمقامش مي پرنس
يه جورايي با پادشاه ويسريس زيادي مهربون  كائثآور بودن، ولي  شگفت ها ديدن نقاشي زندگي چهار پادشاه رو ببينم.

  »بوده.

آوري ويسريس رو ناديده گرفته. اسم  مهربون بوده؟ از ديد من اون به شكل خجالت«تيريون نگاه تيزي به او كرد، 
  »ميشد. زندگي پنج پادشاهكتاب بايد 

  »ويسريس به زحمت دو هفته حكومت كرد.«خنديد،  پرنس

  »اون بيش از يه سال حاكم بود.«تيريون گفت: 
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ال يا دو هفته، چه فرقي ميكنه؟ اون براي اينكه تخت رو بدست بياره برادرزاده يه س«اوبرين شانه باال انداخت، 
  »خودش رو مسموم كرد و وقتي به دستش آورد هيچ كاري نكرد.

بيلور با روزه گرفتن تا حد مرگ به خودش گرسنگي داد، عموش وفادارانه در مقام دست بهش خدمت «تيريون گفت: 
اژدهاي جوان خدمت كرده بود. شايد دوران سطنت ويسريس فقط يه سال بود، ولي كرد، همونطور كه قبل از اون به 

و حتي اگه «چهره در هم كشيد، » كه ديرون ميجنگيد و بيلور دعا ميكرد، پانزده سال حكومت كرد. اون تو مدتي
دست حماقتاي بيلور باشه، ميتونيد اونو مالمت كنيد؟ يكي بايد مملكت رو از   ش رو هم سر به نيست كرده برادرزاده

  »نجات ميداد.

گذشت  1وي ولي بيلور مقدس پادشاه بزرگي بود. اون براي اينكه با دورن صلح كنه پابرهنه از بون«سانسا شكه بود، 
  »ها بهش حمله نميكردن. ي مار نجات داد. اونقدر پاك و مقدس بود كه افعي و شواليه اژدها رو از يه چاله

انوي من، اگه شما افعي بودين، دوست داشتين يه تَركه خشك مثل بيلور مقدس رو نيش ب«اوبرين لبخند زد،  پرنس
  »تر نگه دارم... هامو براي يه آدم سرحال بزنين؟ من ترجيح ميدادم نيش

من داره باهاتون شوخي ميكنه. سپتونا و نغمه سرايان دوست دارن بگن كه مارا  پرنسبانو سانسا، «االريا سند گفت: 
  »ست. اون پنجاه بار نيش خورد و بايد بخاطرش ميمرد. نيش نميزدن، ولي حقيقت چيز ديگه بيلور رو

كرد، و احتماالً اوضاع هفت پادشاهي بهتر ميبود.  اگه ميمرد ويسريس ده دوازده سال سلطنت مي«تيريون گفت: 
 »بعضيا ميگن بيلور بخاطر اون همه زهر ديوانه شده بود.

لي من در قلعه سرخ شما اصالً مار نديدم. پس شما كاراي جافري رو چطور توضيح بله، و«اوبرين گفت:  پرنس
  »ميدين؟

                                           

1  - Bone Way  اي است  سازد. البته اين اسم محاوره لند را به هم متصل مي گذرد و دورن و استورم ، راه استخوان؛ گذرگاه بزرگي كه از ميان كوهستان سرخ مي
  شود. ياد مي )Stone Way(و در منابع رسمي از آن با نام راه سنگي 
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كوتوله » ترجيح ميدم اين كارو نكنم. مارو ببخشين، تخت روان منتظرمونه.«تيريون سرش را با زحمت خم كرد: 
ميشه لطف كن و اون پرده رو اگه «باال رفت.   كمك كرد تا سانسا سوار شود و بعد از او خودش به سختي و نامتعادل

  »ببند بانوي من.

  »حتماً بايد اين كارو بكنم سرورم؟ روز خيلي زيباييه.«سانسا دوست نداشت تا پشت پرده محبوس باشد، 

اگه مردم خوب قدمگاه پادشاه منو تو تخت روان ببينن، احتماالً بخوان به سمتمون سرگين پرت كنن. يه لطفي به  «
  »ها رو ببند. من، و پردهجفتمون بكن بانوي 

شد.  آور مي كه هواي اطرافشان گرم و خفقان ها براي مدتي نشستند، در حالي سانسا درخواستش را اجابت كرد. آن
  »بابت كتابتون متاسف شدم سرورم.«خودش را مجبور كرد تا بگويد: 

رسيد حواسش جاي ديگري  ميبه نظر » اون كتاب جافري بود. اگه ميخوندش شايد يكي دوتا چيز ياد ميگرفت.«
  »بايد فكرشو ميكردم. من بايد... خيلي چيزا رو زودتر از اينا ميفهميدم.«است، 

  »شايد خنجر اونو بيشتر خوشحال كنه.«

پسره واسه خودش يه خنجر صاحب شد، «شد.  ريخت مي كشيد، زخمش كشيده و بد وقتي كوتوله چهره در هم مي
جاف با برادرت راب توي وينترفل بگو مگو داشتن. بهم بگو، «ن منتظر پاسخ نماند، خوشبختانه تيريو» طور نيست؟ اين

  »حضرت و برن هم وجود داشت؟ حس بدي بين اعلي

ياد آورد. تمام اين  مجبور بود سعي كند گذشته را به » منظورتون قبل از افتادنه؟«بود،   سوال او را گيج كرده» برن؟«
برن بچه مهربوني بود. همه عاشقش بودن. يادم مياد كه اون و تامن با شمشيرهاي . «ها پيش بود جريان مربوط به مدت

  »چوبي با هم جنگيدن، ولي فقط براي بازي بود.
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شنيد؛ در  اش فرو رفت. سانسا از جاي دوري در بيرون صداي جرينگ زنجيري را مي تيريون باز به سكوت عبوسانه
بهره از  عد صداي فريادي آمد و تخت روانشان با حركتي به نوسان افتاد. بياي ب شد. لحظه ورودي قلعه باال كشيده مي

انداز عبوري و معذب از نگاه چشمان ناهمگون شوهرش، تصميم گرفت به دستان در هم رفتة خودش خيره شود.  چشم
  چرا اينطوري منو نگاه ميكنه؟

  »قدر كه من عاشق جيمي هستم، تو هم عاشق برادرات بودي. هرچه«

برادراي من خائن بودن و به گور خائنين «اي بزنم؟  ي اين يه جور تله لنيستريه تا منو مجبور كنه حرف خائنانهيعن
  »رفتن. عاشق خائنا بودن خودش خيانته.

راب با ارتشش عليه پادشاه بر حقش شورش كرد. طبق قانون، اين كار اون «شوهر كوچكش بادي در بيني انداخت، 
دماغش را ماليد، » مرگ شدن كه نميتونستن بفهمن خيانت يعني چي. شون اونقدر زود جوون قيهكرد. ب رو يه خائن مي

  »سانسا، تو ميدوني چه اتفاقي براي برن تو وينترفل افتاد؟«

رفت و آخرشم سقوط كرد. ما هميشه ميترسيديم كه بيفته. و تئون  برن افتاد، اون هميشه از همه چيز باال مي«
  »لبته اين بعدتر اتفاق افتاد.گريجوي هم كشتش، ا

بار منو متهم كرده بود به... خب، من نميخوام جزئيات  تئون گريجوي. مادر واالمقامت يه «تيريون آه كشيد، 
ناخوشايند رو بهت تحميل كنم. اون اشتباهي منو متهم كرد. من هيچوقت به برادرت برن آسيبي نرسوندم. و به تو هم 

  »نميخوام آسيبي برسونم.

دانست چه  خواست، اما او نمي تيريون چيزي از سانسا مي» خوبه كه اينو ميشنوم سرورم.«ميخواد من چي بگم؟
  ي گرسنه ميمونه، ولي من غذايي ندارم كه بهش بدم. چرا به حال خودم رهام نميكنه؟ شبيه يه بچهچيزي. 

وقت  هيچ«كرد.  به صورت زشتش جلب مي تيريون باز هم بيني زخمي و ناهموارش را ماليد، عادت زشتي كه نگاه را
  »ازم نپرسيدي كه راب يا مادر واالمقامت چطور مردن.
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  »من. . . ترجيح ميدم ندونم. باعث ميشه خواباي بد ببينم.«

  »پس چيزي نميگم.«

  »اين. . . اين مهرباني شما رو ميرسونه.«

  »بد هم آشنام.باي  آه، آره، من خود مهرباني و عطوفتم. و با خوا«تيريون گفت، 
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    60فصل 
  تيريون

  ويكتاريونبابك،  :مترجم
  ، م.م.استاركAli.Aلرد مندرلي،  :ويرايش و تنظيم

  

  

تر از تاجي بود كه مردم پاپتي خرد كرده بودند، پرشكوه،  اهدا كرده بود دو برابر بلند مذهبتاج جديدي كه پدرش به 

كمان  هاي رنگين داد رنگ هاي طال. هرگاه كه سپتون اعظم سرش را تكان مي ساخته شده از كريستال و رشته
و  نسته وزن تاج را تاب بياورد،زده شود از اينكه او چگونه توا حق داشت شگفت رقصيدند، ولي تيريون درخشيدند و مي مي

و  مادرهاي بلند و مطالي  ي هم زير تنديس حتي ناچار بود اذعان كند كه جافري و مارجري در حالي كه شانه به شانه

  دادند.  ايستاده بودند، يك زوج شاهانه را تشكيل مي پدر

هاي  عروس در ابريشمي به رنگ عاج و تورهاي ميري دلفريب شده بود، دامنش مزين به نقوش گلداري از دانه
پوشيد، ولي در  هاي براتيون؛ طالئي و سياه مي بايست لباسي با رنگ مرواريددوزي شده بود. به عنوان بيوه رنلي مي
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يي دوخته شده به روي مخملي سبز، حضور يافته قامت يك تايرل با لباس دوشيزگان، شامل صدها گل رز كتانِ طال
  البته جافري كه تفاوتش رو درك نميكنه. خواست بداند كه او واقعاً باكره هست يا نه. بود. دلش مي

اي به رنگ سرخ تيره، در زيرِ ردايي مخملي به رنگ  تنه شاه هم تقريباً به اندازه عروسش باشكوه شده بود، با نيم
من ي موهايش آسوده نشسته بود، طال روي طال.  قش به نقش گوزن و شير او بود. تاج روي طرهارغواني سير كه من

توانست ساكن  تيريون با ناراحتي وزنش را از يك پا به روي ديگري انداخت. نمي اون تاج لعنتي رو براش حفظ كردم.
خوابي شبي كه كنار  كرد. بي را مي بايد قبل از ترك قلعه سرخ فكر راحت كردن خودش زيادي شراب خوردم. بايستد.

زاده لعنتيش را  حضرت خواهر خواست اعلي داد، ولي بيشتر از همه مي شي گذرانده بود هم داشت خودش را نشان مي
  خفه كند.

ها همواره در مورد اينكه پدر آسماني  سپتون »من با فوالد واليريايي غريبه نيستم.«پسرك با خودستايي گفته بود،  
اگه پدر لطف كنه و يه غلت بزنه روي جافري و مثل يه سوسك زدند.  ما مورد قضاوت خواهد كرد حرف مي چطور در
  غلتان لهش كنه، حتي ممكنه بهش ايمان بيارم. سرگين

فرستاد و سرسي هم  هايش نمي فهميد. جيمي هيچ وقت فرد ديگري را براي قتل را خيلي وقت پيش مي  بايد اين
شد با آن رديابي شود استفاده نكند، اما جاف، آن موجود حقيرِ متكبرِ  گر بود كه از خنجري كه مي قدر زيرك و حيله آن

  شرورِ احمقِ پستي كه او بود . . .

آمد و شاهزاده جافري را ديده  هاي پرشيب بيروني كتابخانه وينترفل پايين مي صبح سردي را به خاطر آورد كه از پله
. ولي يه سگ رو بفرست تا يه گرگ رو بكشهكرد. او گفته بود،  ها لودگي مي كشتن گرگ بود كه داشت با تازي در مورد

قدر احمق نبود تا به سندور كلگين دستور دهد كه يكي از پسران ادارد استارك را بكشد؛ چون تازي  حتي جافري هم آن
كنندگان حقيري يافت  انان و دنبالرفت. در عوض پسرك، مزدور خود را از ميان خيل سواران آزاد، بازرگنزد سرسي مي

رو كه ميخواسته جونشو بخاطر  شعورِ آبله يه كمكه در مسير شمال خود را در ميان همراهان پادشاه جاي داده بودند. 
چه كسي بود كه قبل از پاره   خواست بداند كه اين ايده . تيريون ميجلب توجه يه شاهزاده و يه كم سكه به خطر بندازه
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حتماً فكر ميكرده كه  .خود جاف بوده  احتمال خيلي زياد ايدهبرن صبر كنند تا رابرت از شهر خارج شود. به كردن گلوي 
  اين نهايت زيركيه.

اش  هايي حك شده بر روي تيغه جواهرنشان و طالكاري  آورد كه خنجر خود شاهزاده دسته تيريون به خاطر مي
هاي پدرش گشتي زده بود. رابرت  در عوض البالي اسلحه .ستفاده كندقدر احمق نبود كه از آن ا داشت. حداقل جاف آن
داد . . . اما تيريون حدس  خواست به او مي خيالي بود و هر خنجري را كه پسرش مي بازي مرد بي براتيون در دست و دل

چرخدار   ، يك خانهها و مالزمين زد كه پسر خنجر را بدون اجازه برداشته باشد. رابرت با صفي طوالني از شواليه مي
بود كه   كوش اطمينان حاصل كرده شك يكي از خدمتكاران سخت عظيم و كارواني از بار و بنه به وينترفل آمده بود. بي

  هاي شاه هم با او بيايند، تا اگر شاه يكي از آنها را خواست در دسترس باشند.  اسلحه

كاري  هيچ نقره جواهري روي قبضه و بي  كاري، بدونخنجري كه جاف انتخاب كرده بود خوب و ساده بود. بدون طال
اش استفاده نكرده بود. به احتمال زياد فراموش كرده بود كه آن را  گاه آن را در لباس رسمي روي تيغه. شاه رابرت هيچ

و گوشت و حدي تيز بود كه با يك ضربه سريع پوست  دارد. با اين حال فوالد واليريايي برندگي هولناكي داشت . . . به 
  قدر احمق نبود كه خنجر ليتل فينگر را بردارد.  آن وگرنه  اما بود، نه؟. من با فوالد واليريايي غريبه نيستمماهيچه را بدرد. 

اش اين خصيصه را به وفور داشت. تمامِ كاري كه  خواهرزاده رحمي محض؟ شايد بيعلتش هنوز براي او سوال بود. 
ين بود كه همه شرابي را كه نوشيده بود باال نياورد، يا در شلوارش نشاشد، و يا هر دو. با توانست انجام دهد ا تيريون مي

پسره االن ميدونه كه من ميدونم. قسم ميخورم گرفت.  پيچيد. بايد سر صبحانه جلوي زبانش را مي مي   ناراحتي به خود
  دهن گشادم دخلمو مياره. 

فت پيمان مبادله شد. وقتي سرود عروسي خوانده شد و دعوت مدعي هفت سوگند ادا شد، هفت دعا خوانده شد، و ه
انداخت و  اش روي پاي ديگر  ، زمان تعويض رداها فرا رسيد. تيريون وزنش را از روي پاي خواب رفته1جواب ماند بي

                                           

  سي نسبت به اين ازدواج ادعا و اعتراضي دارد يا نه.شود كه آيا ك رسمي كه طي آن در هنگام عروسي از حضار پرسيده مي - 1
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راقب اگه خدايان عادل باشن، جاف اين بارم يه افتضاح به بار مياره. كرد تا از بين پدر و عمويش كون نگاه كند.  سعي 
بايد زانو ميزدي لعنتي. يعني انقدر برات سخت بود  بود كه به سانسا نگاه نكند تا مبادا او تلخي درون چشمانش را ببيند.

  كه با اون زانوهاي خشك استاركيت خم بشي و بذاري يه كم شأن من حفظ بشه؟

عروس را از دست   شده داشت، جافري رداي تا س تايرل رداي باكرگي دخترش را با ظرافت برميدرحالي كه مي
اش بود و نيازي  قد عروس شانزده ساله برادرش تامن گرفت و با يك تكان باز كرد. پسرك شاه با سيزده سال سن هم

وشاند و به جلو خم شد تا گره روي نداشت كه از پشت يك دلقك باال رود. مارجري را با پارچه طاليي و ارغواني پ
ولي كي ميخواد ازش در گلويش را سفت كند. و به همين راحتي از زير حمايت پدرش، تحت حفاظت شوهرش درآمد. 

بهتره ها انداخت كه در كنار بقيه اعضاء گاردشاه ايستاده بود.  ي گل تيريون نگاهي به شواليه مقابل جاف محافطت كنه؟
  ز نگهداري، سر لوراس.شمشيرت رو هميشه تي

وقتي مارجري كلمات را تكرار » با اين بوسه، من عشقم رو در گرو تو ميذارم.«جافري با لحني آهنگين اعالم كرد، 
اي طوالني و عميق از او گرفت. در حالي كه سپتون اعظم جافري از خاندان  كرد، جافري او را نزديك كرد و بوسه

هاي رنگين كمان بار  كرد، رنگ ل را رسماً يك جسم، يك دل و يك روح اعالم ميبراتيون و مارجري از خاندان تاير
  رقصيدند.  ديگر روي تاجش مي

 خوبه، اينم تموم شد. حاال بياين برگرديم به قصر لعنتي تا من بتونم بشاشم.

كردند.  مي شان جمعيت را از ميان سپت هدايت دار سفيد و رداهاي برفي هاي فلس سر لوراس و سر مرين در زره
پراكند. بعد از او زوج  هاي رز را پيش روي شاه و ملكه از سبدي مي سپس شاهزاده تامن آمد، در حالي كه گلبرگ

ها ملكه خارها با  سلطنتي، ملكه سرسي و لرد تايرل، و پشت آنها مادر عروس بازو در بازو با لرد تايوين آمدند. در پي آن
خورد و محافظين دوقلويش درست پشت سرش  و دست ديگر به عصا تلوتلو مي يك دست در بازوي سر كون لنيستر

  شد.  ها مي بودند تا اگر خواست بيافتد او را بگيرند. نفرات بعدي سر گارلَن تايرل و همسرش بودند و نهايتاً نوبت آن



 

  1088 

 

 شمشيرهايورش    تيريون     شصتمفصل 

را گرفت، ولي در  تيريون بازويش را به سمت سانسا دراز كرد. سانسا با حرف شنوي كامل بازويش» بانوي من.«
  كرد. سانسا حتي يك بار هم به پايين نگاه نكرد.  گذشتند، تيريون خشكي او را احساس  حالي كه باهم از سرسرا مي

ها به قدري مارجري را دوست داشتند كه  شنيد. آن حتي قبل از اينكه به درها برسند صداي جيغ و هلهله مردم را مي
ها را  قدر آن اي كه آن قيافه دوست بدارند. او متعلق به رنلي بود، شاهزاده جوان خوشحتي حاضر بودند دوباره جافري را 

ها از  گاردن همراه با مارجري از جاده رز سوي قبر بازگشته بود تا نجاتشان دهد. سخاوت هاي دوست داشت كه از آن
ود كه در ابتدا جاده رز را بست و سبب آن آوردند كه اين ميس تايرل ب ها به ياد نمي جنوب سرازير شده بود. انگار احمق

  قحطي شوم شد. 

وقت نتونيم  ميترسيدم هيچ«آميزي گفت،  از آنجا بيرون آمده و وارد هواي خنك پائيزي شدند. تيريون با لحن كنايه
  » فرار كنيم.

رسيد.  راحت به نظر مياو نا» من . . . بله، سرورم. درست ميگين.«اي نداشت جز اينكه به او نگاه كند.  سانسا چاره
  » ولي چه مراسم زيبايي بود.«

قدر ميتونم بگم. ميخوام برگردم به قصر و يه دل سير  خيلي طوالني بود. فقط همين« همونقدر كه مراسم ما نبود.
نگر اي كاش يه مأموريتي ميگرفتم كه منو از شهر خارج كنه. ليتل في«اش را خاراند.  ي بيني تيريون باقيمانده» بشاشم.

  » زرنگ بود.

هايي كه مقابل ميدان وسيع مرمري بود ايستادند، در حالي  جافري و مارجري احاطه شده در ميان گاردشاه باالي پله
هايش جمعيت را عقب نگه  ها خيره شده بود، سر آدام و رداطالئي كه تنديس شاه بيلور قديس با حالتي خيرخواه به آن

جز اينكه همراه بقيه در صف بايستد تا مراتب تبريكش را اعالم دارد. انگشتان  اي نداشت داشتند. تيريون چاره مي
ها را برايش كرد. خوشبختانه افراد ديگري هم پشت سرشان در صف بودند كه انتظار  مارجري را بوسيد و آرزوي بهترين

  كشيدند نوبتشان بشود، پس نيازي نبود كه بيشتر منتظر بمانند. مي
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ها بيش از حد گرم شده بود. وقتي شروع به حركت كردند  فتاب مانده بود و فضاي ميان پردهتخت روانشان زير آ
 اونم مثل دختر تايرل خوشگله.تيريون بر روي يك آرنج تكيه داد، حال آن كه سانسا به دستانش خيره شده بود. 

به چشمانش نگاهي تسخيرشده و  ها. غم و اندوه موهايش به رنگ خرمايي غليظ پاييزي بود و چشمانش آبيِ سير تالي
خواست به سانسا نزديك شود تا زره نزاكت و ادبش را  داد. مي شكننده داده بود. در هر صورت فقط او را زيباتر نشان مي

اش داشت از  اي را كه در مثانه شد حس مسخره كرد كه حرف بزند؟ يا فقط باعث مي از ميان بردارد. اين وادارش مي
  خاطر ببرد؟

دور از جافري و » ها دوباره امن شدن، با هم به كسترلي راك سفر كنيم. به اين فكر ميكنم كه وقتي جاده دارم«
كرد، بيشتر ناراحت و  آورد فكر مي» زندگي چهار پادشاه«هرقدر كه بيشتر به جاف و باليي كه سر كتاب  خواهرم.

رو بهت نشون بدم،  دهان شيرو  روي طالئيراهخوشحال ميشم كه « توش يه پيغامي بود، آره بود.شد.  عصبي مي

، جايي كه منو جيمي وقتي بچه بوديم اونجا بازي ميكرديم. ميتوني از پايين، اون جايي كه دريا وارد تاالر قهرمانانو 

  .»ميشه، صداي غرش رو بشنوي . . 

  ي زمخت، زخم بيني تازه آمدهبيند: پيشاني جلو  دانست كه او چه مي سانسا سرش را به آرامي باال آورد. تيريون مي
اش، جاي زخم كجِ ناموزون صورتي رنگي روي صورتش و چشمان ناهمگونش. چشمان خود سانسا بزرگ و  بريده شده

  » هر جايي كه شوهر واالمقامم بخوان همراهشون ميرم.«آبي و تهي بودند. 

  »بانوي من، اميدوار بودم كه اين سفر بتونه خوشحالتون كنه.«

  » من از اين خوشحال ميشم كه بتونم سرورم رو شاد كنم.«

فكر كردي كه گفتن مزخرفاتي راجع به  يعني. چه مرد حقيرِ رقت انگيزي هستيدهانش سخت به هم فشرده شد. 
اي  نه، فكر احمقانه«اي بخندوني؟  دهان شير باعث ميشه اون بخنده؟ تا حاال شده بتوني به جز طال زني رو با چيز ديگه

  »بود، فقط يه لنيستر ميتونه راك رو دوست داشته باشه.
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  »بله سرورم. هر جور شما بگين.«

سه سال ديگه اين پسرك ظالم زدند بشنود.  توانست صداي مردم عادي كه اسم شاه جافري را فرياد مي تيريون مي
ف شعور اون بايد خيلي از قدمگاه اي با نص مرد ميشه و ميتونه به نام خودش حكومت كنه . . . و اون موقع هر كوتوله

شايد اين شايد اولدتاون. يا حتي شهرهاي آزاد. او هميشه مشتاق بود تا تايتان براووسي را بيبيند.  پادشاه دور شده باشه.
 ديواربه سردي و استواري   . به تدريج از براووس گفت ولي با ديواري از نزاكت سرسختبتونه سانسا رو خوشحال كنه

  كرد. چه در گذشته و چه حال. برخورد كه زماني در شمال روي آن راه رفته بود. اين برخورد سانسا او را خسته مي

ادامه راه را در سكوت كامل سپري كردند. بعد از مدتي تيريون دريافت كه اميدوار است سانسا در مورد چيزي صحبت 
روان در حياط قصر متوقف شد، به يكي از مهترها  وقتي تخت كند، هر چيزي، فقط يك كلمه، ولي او اصالً حرفي نزد.

بانوي من، يه ساعت ديگه توي قصر منتظر ما هستن. من كمي بعد «اجازه داد براي پايين آمدن به سانسا كمك كند. 
ا امان مارجري ر هاي بي توانست صداي خنده سوي حياط، مي اش دور شد. آن با پاي خواب رفته» به شما ملحق ميشم.

پسره يه روزي مثل جيمي بلندقد و قوي ميشه، و كرد، بشنود. با خود گفت،  در حالي كه جافري او را از زين پياده مي
  ترم بكنه. . . من هنوز يه كوتوله زير پاش ميمونم. و يه روز احتماالً بخواد منو كوتاه

هايي بود كه  قدرشناسانه كشيد. زمان كرد، آهي يك دستشوئي يافت و در حالي كه خود را از شراب صبح  تخليه مي
توانست خودش را از  كرد مي  موارد بود. آرزو   شاشيدن به اندازه بودن با يك زن حس خوبي داشت، و اين بار يكي از آن

  هايش به اندازه نيمي از راحتي شاشيدن خالص كند.  شر گناهان و شك

يدتون رو باز كردم. اينجا نه. روي تختتون، داخل اتاق نيم تنه جد«پادريك پين بيرون اتاق خوابش منتظر بود. 
  » خواب.

شي هم احتماالً سانسا آنجا مشغول مهيا كردن خود براي عروسي بود. » بله، همونجايي كه ما تخت رو گذاشتيم.«
  » پاد، شراب.« همينطور.
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مرج و شلوغي آشپزخانه در پائين اش در حالي نوشيد كه از باال به هرج و  تيريون شراب را روي صندلي مقابل پنجره
ها  توانست بوي پختن نان و بريان شدن گوشت كرد. خورشيد هنوز باالي ديوارهاي قصر نرسيده بود، ولي او مي نگاه مي

شدند؛ قرار بود اين عصر سرشار از آهنگ و  شاه سرازير مي 1را استشمام كند. مهمانانِ سراپا انتظار، به زودي به تختگاه
گاردن طراحي نشده بود، بلكه براي جار زدن قدرت و  هاي لنيستر و هاي و فقط براي يكي كردن خاندان شوكت باشد

  ثروتشان و دادن درسي به كساني بود كه احتماالً هنوز در فكر مخالفت با حكومت جافري بودند. 

راب استارك افتاد، عليه حكومت  ولي چه كسي آنقدر ديوانه خواهد بود كه بعد از اتفاقاتي كه براي استنيس براتيون و
شدند. سر  تر مي ها تنگ جافري ساز مخالفت سر دهد؟ هنوز هم در ريورلندز جنگ ادامه داشت، ولي در همه جا حلقه

را تقريباً بدون دردسر  هال هرنرا تحت كنترل درآورده بود، سپس  گدار ياقوتگرگور كلگين از ترايدنت گذشته بود و 

ديل و جاده شاهي را  پول، داسكن گارد تسليم والدر فري سياه شده بود، رنديل تارلي ميدن ود. سيو زحمت تصرف كرده ب
توث به سر فورلي پرستر ملحق شده بود تا به سمت ريوران  لنيستر در گلدن 2تحت كنترل داشت. در غرب، سر ديوِن

كرد تا به آنها بپيوندد. و پكستر رِدوين  هدايت ميها به پايين  دار را از دوقلو لشكر بكشند. سر رايمن فري دو هزار نيزه
هم مدعي بود كه ناوگانش به زودي از آربر به حركت در خواهد آمد تا سفر طوالنيشان را براي دور زدن دورن و عبور از 

شد. استونز آغاز كند. در اين صورت تعداد دزدان دريايي اليسي استنيس در مقابل آنها يك به ده خواهد  ميان استپ
پايان يافتن بود. شنيده شده بود ميس تايرل شكايت و گله   ناميدند در آستانه نزاعي كه اساتيد آن را جنگ پنج پادشاه مي

  كرده كه لرد تايوين براي او هيچ پيروزي و افتخاري باقي نگذاشته است.  مي

تون رو پهن كردم. روي تختتون. براي  تنه ميخواين لباستونو عوض كنين؟ نيم«پاد در كنارش ايستاده بود. » سرورم؟«
  » جشن.

  »جشن؟ چه جشني؟«تيريون با ترشروئي گفت، 

                                           

1 - Throne room 
2 - Daven  
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  »شاه جافري و بانو مارجري. منظورم ملكه مارجريه.«يقيناً پاد متوجه كنايه نشده بود. » جشن عروسي.«

  »ا منو جشني كنيم.بسيار خب پادريك جوان، بيا بريم ت«تيريون مصمم بود كه براي امشب خيلي خيلي مست شود. 

وقتي اين  شادي و غم،كرد.  وقتي وارد اتاق خواب شدند، شي داشت براي آماده كردن موهاي سانسا به او كمك مي
اي با  . سانسا لباس جشني از جنس ساتن نقرهها ها و اشك خندهجا ديد به فكرش خطور كرد.  دو را كنار هم آن

دوزي  رسيد و با پنبه اش تقريبا به زمين مي هاي پولك دوزي شده آستين خز سنجاب به تن كرده بود كه هاي دوزي لبه
هاي قيمتي درخشان به رنگ  اِي ظريفي با سنگ بنفشِ لطيفي آستر شده بود. شي هنرمندانه موهايش را در تورِ سرِ نقره

هاي اطلسي، غم و  وي آن آستينبنفش تيره پيچيده بود. تيريون تا به اين حد او را زيبا نديده بود، با اين حال سانسا ر
  » بانو سانسا. شما امشب زيباترين بانو تو جشن ميشيد.«اندوه پوشيده بود. تيريون به او گفت، 

 » اين نظر لطفتونه سرورم.«

نميشه من بيام و كنار ميز خدمت كنم؟ خيلي دلم ميخواد كه كبوترهايي كه «شي مشتاقانه به او گفت، » بانوي من.«
  » از توي كيك بيرون ميان و پرواز ميكنن رو ببينم.

  » ملكه همه خدمتكارها رو خودش انتخاب كرده.«سانسا با ترديد به او نگاه كرد. 

ها همه جاي قصر پخش  و سالن هم خيلي شلوغ ميشه. ولي نوازنده«هان كند، تيريون مجبور بود ناراحتيش را پن
تنه جديدش را از نظر  نيم» ميشن و رو ميزهايي كه توي حياط بيروني گذاشتن، غذا و نوشيدني براي همه هست.

ز زيرش نمايان بود. داري كه ساتن سياه ا ي چاك كرده  هايي پف هايي برآمده و آستين گذراند، مخمل ارغواني با سر شانه
  »پاد، بيا، كمك كن اينو تنم كنم.. «قد و باال ميخواد كه اونو بپوشه فقط يه مرد خوش لباس خوش منظريه.

وقتي داشت لباسش را مي پوشيد جام ديگري از شراب نوشيد، سپس بازوي همسرش را گرفت و او را از ميان 
ساتن و مخملي بپيوندند كه رهسپار تختگاه شاه بودند. بعضي از آشپزخانه قلعه همراهي كرد تا به رودي از ابريشم، 
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زدند و از گرماي  ها پيدا كنند. ديگران مقابل درها پرسه مي ها داخل شده بودند تا جايشان را روي نيمكت مهمان
  ه جاي آوردند. هاي الزم را ب بردند. تيريون سانسا را به سمت حياط هدايت كرد تا آداب معاشرت هنگام عصر لذت مي نابه

اند، از لباس الينور تايرل تعريف كرد، و از  هايش به نظر بهتر شده ديد كه به لرد جايلز گفت سرفه  وقتي سانسا را 
. براي اولين با ، اين كارها رو خوب بلدهپرسيد كه آداب عروسي در جزايز تابستاني چطور است، با خود گفت جاالبار زو 

. موهاي رنگ پريده به نظر ميادل توسط سر كون از تخت بيماري پائين آورده شده بود. بعد از جنگ پسر عمويش لنس
لنسل شكننده و سفيد شده بودند و خودش هم به الغري يك ني بود. بدون كمك پدرش كه او را سراپا نگه داشته بود 

گفت كه چقدر خوشحال است  كرد و به او  رفت. با اين حال وقتي سانسا از دالوري او تمجيد  تا نيفتد، يقيناً از حال مي
اگه جافري شعور دوست بيند، سر كون و لنسل خوشحال شدند و نوري در چشمانشان درخشيد.  دوباره او را قوي مي
اش قابليت دوست  زاده در اين فكر بود كه آيا خواهري خوب و همسر بهتري ميشد.  براش ملكه، داشتنش رو داشت

  ه. داشتن كسي را دارد يا ن

سمتشان آمد، به سانسا   تر بود، تلوتلوخوران به بانو اولنا تايرل وقتي با لباس از جنس طاليش كه از خودش سنگين
گير  اندام دست دراز كرد و با حالتي خرده پيرزن كوچك» فرزندم، واقعاً زيبا شدي. ولي باد تو موهات پيچيده.«گفت، 

ها را به سر جايشان جمع كرد و گيسوبند سانسا را مرتب نمود. در حالي كه  رشته موهاي باز شده او را گرفت، دوباره آن
وقتي در مورد عزيزايي كه از دست دادي شنيدم، خيلي متأثر شدم. ميدونم، برادرت «كرد گفت،  با زور و زحمت تقال مي

از حاال از ازدواج ميترسن.  يه خائن حسابي بود، ولي اگه بخوايم شروع كنيم به كشتن مردا تو عروسي، اونا حتي بيشتر
گاردن هستم. به قدر كافي از اين  خوشحالم كه بگم پس فردا عازم هاي«بانو اولنا لبخندي زد، » آهان، االن بهتر شد.

شهر بوگندو فيض بردم، ممنون. شايد دوست داشته باشي وقتي مردا مشغول جنگشون هستن، منو براي يه اقامت كوتاه 
ان دوست داشتنيش خيلي تنگ ميشه. همراهي تو برام تسلي خوشايندي  مارجريم و بانو همراهي كني؟ دلم براي

  » ميشه.

  »بانوي من، شما خيلي لطف دارين، ولي جاي من در كنار عالجناب همسرم هستش.«سانسا گفت، 



 

  1094 

 

 شمشيرهايورش    تيريون     شصتمفصل 

ببخشين، قصد سر رو  اوه؟ سرورم، اين پيرزن سبك«اي تحويل تيريون داد،  دندان و چروكيده بانو اولنا لبخند بي
  »دزدين همسر دلرباتون رو نداشتم. فكر كنم شما قراره يه لشكر لنيستري رو براي مقابله با دشمن نابكار هدايت كنين.

ي قشون حقوقشون رو  ها. ارباب خزانه بايد تو دربار بمونه و مطمئن بشه كه همه يه لشكر از اژدهايان و گوزن«
  » ميگيرن.

. اژدها« هاي كوتوله  هاي كوتوله هم همينطور. راجع به اين پني ها، خيلي هوشمندانه است. و پني  نيان و گوز مطمئناً
  »شك جمع كردن اونا كار وحشتناك و طاقت فرساييه. شنيدم. بي

  »جمع كردن رو محول كردم به ديگران، بانوي من.«

در حال حاضر ما نميتونيم اجازه اوه، واقعاً؟ گمان ميكردم شايد بخوايين شخصاً به جمع كردنشون نظارت كنين. «
  »هاي كوتوله تاج و تخت رو فريب بدن. ميتونيم؟ بديم كه بخاطر پني

تيريون كنجكاو شد كه بداند آيا لرد لوتُر تايرل از قصد خودش را از پرتگاه به پائين انداخته » خدايان به درو كنن.«
  » سر جامون بشينيم.بانو اولنا، اگه مارو ببخشين، وقتشه كه بريم «بود يا نه. 

رويه، سرورم؟ من خودم بيشتر از  باشه. فكر نميكنين كه يكم زياده 1نظرم شام هفتاد و هفت دور منم همينطور. به «
خب «دوباره موهاي سانسا را نوازش كرد و گفت، » سه يا چهار لقمه نميخورم، ولي من و شما خيلي كوچكيم، مگه نه؟

ين؟ كجاي چپ، راست،فرزندم، مواظب خودت باش و سعي كن كه شادتر باشي. حاال اين محافظاي من كجا رفتن؟ 

  »نشين برم. بياين كمكم كنين تا به شاه

                                           

1 - course - شود.  هاي رسمي شامل چند دور غذاست. در حالت عادي معموالً سه دور غذا سرو مي رسم غذا خوردن در اروپا و آمريكا و به خصوص در ميهماني
ي همه با هم سر دور غذا مواجه هستيم كه برعكس سنت ايران 77شود. غذاي اصلي و دسرها. حاال در اينجا ما با  ها مي ها و آش غذا كه معموالً شامل سوپ پيش

  شوند. شوند، بلكه هر كدام به نوبت سرو مي سفره آورده نمي
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هايي فروزان در هر گوشه آن غرق  با اينكه هنوز تا غروب آفتاب يك ساعت مانده بود، تختگاه شاه از پيش با مشعل
زدند، در كنار  شدند را صدا مي ها اسم و عناوين لردها و بانواني كه وارد مي در نور بود. مهمانان در حالي كه جارچي

ها را تا پايين راهروي مياني عريض همراهي  سلطنتي آن  هاي  ها ايستاده بودند. پيشخدمتاني با يونيفورم كتنيم
  ها. ها و طبل زنان، ويولن زنان، سازهاي زهي، شيپور ها، فلوت كردند. ايوان بااليي پر شده بود از نوازندگان، طبال مي

توانست سنگيني  وار به راه افتاد. مي ي استوار و سنگين اردكهاي تيريون بازوي سانسا را محكم گرفت و با قدم 
زدند. در  زل مي تر كرده بود اش كه او را از قبل هم زشت نگاهشان را روي خودش احساس كند كه به جاي زخم تازه

ن. من به بزار نگا كنن. بزار خيره بشن و پچ پچ كنن تا وقتي كه سير بش حالي كه با جستي روي صندلي نسيت انديشيد،
هايي كوتاه و لرزان پشت سرشان وارد شد. براي تيريون جالب بود  ها با قدم ي خار ملكه خاطر اونا خودمو قايم نميكنم.

رسند، او در كنار سانسا يا پيرزن كوچك اندام و چروكيده ميان محافظين  تر به نظر مي ها مضحك بداند كدام يك از آن
  اش.  دوقلوي هفت فوتي

ها  هاي جنگي يكسانِ سفيد رنگي وارد تختگاه شدند. خدمتكاران در جلوي آن رجري سوار برر اسبجافري و ما
هايشان را  ريختند. پادشاه و ملكه هم براي ضيافت لباس هايشان مي هاي گل رز زير سم اسب كردند و گلبرگ حركت مي

هايي از ساتن مشكي و  دوزي شده و آستيناي طال تنه راه مشكي و ارغواني و نيم عوض كرده بودند. جافري شلوار راه
تر  هاي عقيق به تن داشت. مارجري لباس باوقار و سنگيني را كه در سپت به تن داشت با چيزي بسيار متظاهرانه دكمه

ها و بخش  بندي محكم بسته شده كه شانه اي از ابريشم زربفتي به رنگ سبزِ روشن با سينه عوض كرده بود؛ آميزه
هاي سفيدش تا  اي لَختش بسته نشده بود و از روي شانه نمود. موهاي قهوه هاي كوچكش را برهنه مي باالي پستان

 كمرش جاري بود. روي پيشاني او تاجي ظريف از جنس طال داشت. لبخندش محجوب و دلنشين بود. تيريون انديشيد،
 .داشتني، و يه نصيبي كه از لياقت خواهرزاده من خيلي بيشتره يه دختر دوست

هاي ارجمندي در زير سايه تخت آهنين همراهي كردند. تختي كه  نشين، به سمت صندلي ها را تا شاه گاردشاه آن
هاي ابريشمي بلند به رنگ طاليي براتيون، ارغواني لنيستر و سبز تايرل مزين شده بودند.  بخاطر اين مراسم با نوار
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لرد تايوين هم همين كار را كرد و سپس لنسل و سر كون.  هايش را بوسيد. سرسي مارجري را به آغوش كشيد و گونه
رسيد كه  هاي محبت آميزي از پدر عروس و دو برادر جديدش، لوراس و گارلَن دريافت نمود. به نظر نمي جافري بوسه
هايشان نشستند،  اي براي بوسيدن تيريون داشته باشد. هنگامي كه شاه و ملكه به روي صندلي گونه عجله كسي هيچ

   حداقل اين يكي به بدي قبلي وزوز نميكنه.سپتون اعظم بلند شد تا دعايي بخواند. تيريون به خودش تسلي داد، 

نشسته بودند. دو  1او و سانسا با فاصله زيادي در سمت راست شاه، در كنار سر گارلن تايرل و همسرش، بانو لئونت
اينكه مدت كوتاهي دست پادشاه بود، اگر انسان خرده گيري  تر به جافري نشسته بودند و با توجه به جين آدم نزديك

  شد اگر مابينشان صد نفر نشسته بودند.  كرد. تيريون خوشحال مي بود اين حركت را  توهين تلقي مي مي

» ها رو پر كنيم. بيايد جام«وقتي كه ديگر قدرشناسي خدايان تقديمشان شده بود، جافري با صداي بلند اعالم كرد: 
خودش يك تنگ كامل از شراب قرمز تيره آربر را درون جام طالئي مخصوص عروسي كه لرد تايرل همان صبح ساقي 

  »به سالمتي همسرم ملكه.«به او داده بود، خالي كرد. شاه براي برداشتنش مجبور بود از هر دو دستش استفاده كند. 

هزاران جام به هم خوردند و جشن » ي ملكه!مارجري! مارجري! مارجري! به سالمت«جمعيت در جواب فرياد زدند: 
عروسي ديگر حقيقاً آغاز شده بود. تيريون لنيستر هم با ديگران نوشيد، و جامش را در همان نوش اول خالي كرد و در 

  اش عالمت داد. نشست براي پرشدن دوباره حالي كه روي صندلي مي

شدند. تيروين صبحانه  هاي مطال سرو مي كه درون كاسه اي بود هاي كره دور اول شامل سوپ خامه با قارچ و حلزون
بسيار مختصري خورده بود و شراب هم همين حاال اثرش را گذاشته بود، پس غذا را پذيرا بود. سريع آن را تمام كرد. 

تو  اي  هاي گرسنه اولي تموم شد و هفتاد و شش دور ديگه مونده. هفتاد و هفت مدل غذا، اونم وقتي كه هنوز هم بچه
اي  شهر هستن. و مردمي كه براي يه ترب آدم ميكشن. اگه ميتونستن االن مارو ببينن، احتماالً ديگه نصف اون اندازه

  .كه االن تايرال رو دوست دارن، دوستشون نخواهند داشت

                                           

1 - Leonette  
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  » بانوي من، خوشتون نيومد؟«سانسا قاشقي از سوپ را چشيد و كاسه را كنار گذاشت. تيريون پرسيد: 

كرد و به انتهاي ميز  با اضطراب با موهاي خودش بازي مي» اي زيادي مونده سرورم. منم شكم كوچكي دارم.غذاه«
  كرد.  اش نشسته بودند، نگاه مي كه جافري و ملكه تايرلي جايي

. رو دلش ميخواسته اون جاي مارجري بشينه؟ حتي يه بچه هم بهتر از اين فكر ميكنه تيريون ابرو درهم كشيد، يعني
ديد كه  كرد زناني زيبا، ظريف، خوش اندام و شاد را مي گرداند تا حواس خودش را پرت كند، ولي به هر سو كه نگاه مي

متعلق به مرداني ديگر بودند. مارجري؛ يقيناً همين طور بود. در حالي كه لبخندي زيبا بر لب داشت همراه با جافري از 
فام هنوز هم با غرور كنار  ادر زيبارويش، بانو آليري با موهاي نقرهنوشيد. م جام هفت ضلعي بزرگ عروسي شراب مي

وِدر با موهاي  ميس تايرل نشسته بود. سه خيشاوند جوان ملكه، پرفروغ همچون عروس بودند. همسر اهل مير لرد مري
ور يك ميز، درست زير ها را د ي درشت و سياه و االريا سند در ميان مردان دورني (سرسي آن تيره و چشمان اغواكننده

ها جاي داده بود.) به چيزي كه افعي  داد دور از تايرل نشين در مكاني شايسته اما تا حدي كه عرض تاالر اجازه مي شاه
  خنديد.  سرخ به او گفته بود، مي

ز زن يكي او زن ديگري هم بود كه تقريباً در انتهاي ميز سوم از سمت چپ نشسته بود. . . با خود فكر كرد، 
زيبايي مليحش به هيچ عنوان به خاطر شكمش منقص نشده بود و از اشتهايش به غذا، رقص  و بارداره. ،هاست فاسووِي

كرد. آنها  ها نگاه مي داد، به آن و شادي هم كم نكرده بود. تيريون در حالي كه شوهرش از بشقاب خودش به او لقمه مي
افتاد دست مرد آرام با حالتي  بوسيدند. وقتي اين اتفاق مي يكديگر را مي نوشيدند و بارها و ناگهاني از يك جام شراب مي

  گرفت. آميز روي شكم همسرش قرار مي مهربانانه و حمايت

به احتمال زياد خودش رو دهد.  العملي نشان مي كنجكاو بود بداند اگر حاال خم شود و سانسا را ببوسد، او چه عكس
شناس نبود، هيچ  . اين همسر من، اگه وظيفهكرد اش تحمل مي د و طبق وظيفهدا يا شجاعت به خرج ميعقب ميكشه. 

كرد و بيشتر از آن  دارد، او مطيعانه تحمل مي اش را برمي گفت كه همين امشب باكرگي اگر به او مي خاصيتي نداشت.
  ريخت.  چيزي كه بايد اشك نمي
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ل سرو شدن بود؛ كيك مغزداري كه با گوشت خوك و او دوباره شراب خواست. وقتي شراب رسيد، دور دوم غذا در حا
كردند، سانسا  ها اولين خواننده از هفت خواننده را احضار مي كه جارچي هاي كاج و تخم مرغ پر شده بود. هنگامي دانه

  اش را نخورده بود. بيشتر از يه تكه از شيريني

ها آهنگي كه تاكنون در هفت  براي استماع خدايان و انسان«اعالم كرد كه:  1نواز هاميش ريش خاكستريِ چنگ
  ناميد.» 2سواري لرد رنلي«را اجرا خواهد كرد. آن را » پادشاهي شنيده نشده است

انگيزش كرد. هاميش  هاي چنگ بزرگ به جنبش در آمد و فضاي تختگاه را مملو از نواي دل انگشتانش بر روي زه
و در ادامه تشريح كرد كه چگونه » اش به لرد مقتول نگاه كرد ارباب مرگ از روي تخت استخواني«د، اينچنين آغاز كر

اش، شخصاً با ارباب مرگ مقابله كرده بود و براي دفاع از مملكت در  رنلي پشيمان از تالش براي غصب تاج برادرزاده
  مقابل برادرش به سرزمين زندگان برگشت.

چشمان ملكه مارجري در انتهاي آواز گه كشيد.   اين سيمون بدبخت كارش به يه كاسه و بخاطر تيريون انديشيد،
اش  گاردن پرواز كرده بود تا آخرين نگاه را به صورت عشق واقعي آلود بود، جايي كه سايه لرد رنلي شجاع به هاي اشك

نشد. ولي با قضاوت من هاميش براي رنلي براتيون اصالً توي زندگيش از چيزي پشيمون «بياندازد. جن به سانسا گفت: 
  »خودش يه عود مطال صاحب شد.

ها بود و  خاطر تايرل شك به بي» رز طاليي«چنگ نواز همچنين چند آهنگ آشناي ديگر هم برايشان اجرا كرد. 
همسر «براي خوشنودي ِسپتون اعظم و » دوشيزه، مادر و عجوزه«هم براي تملق از پدرش. » هاي كستامير رين«

هايشان داشتند را مشعوف ساخت؛ و البته بدون شك برخي از  تمام دختركان كوچكي را كه عشقي در دل» مقاممواال
خورد  هاي خرما و سيب و پرتغال را مي ها را. تيريون در حالي كه كلوچه ذرت شيرين و نان جو پخته شده با تكه پسرك

  داد. زد، كم و بيش گوش مي و بر گوشت دنده گرازي وحشي گاز مي

                                           

1  - Grey-bearded Hamish the Harper 
2  - Lord Renly’s Ride 
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ها به وفور در پي هم آمدند و بر روي سيلي از آبجو و شراب شناور شدند. و در مدتي كه  پس از آن غذاها و سرگرمي
خوردند، هاميش آنها را ترك كرد و جايش را به خرس  آالي پخته شده در يك اليه بادام خرد شده مي مهمانان قزل

پاهايش را پوشيد و در اطراف   بوي چوب رقصيد. مون شيانه ميمسن نسبتاً كوچكي داد كه با صداي فلوت و طبل، نا
ميزها به تعقيب دلقك چاق و مضحك لرد تايرل، باتربامپس پرداخت، و لردها و بانوها حواصيل كباب شده و پاي پنير و 

روي پاهاي هاي پنتوسي نمايش چرخ و فلك و باالنس اجرا كردند، سيني را بر  خوردند. يك دسته از آكروبات پياز مي
هاي پخته شده  ايستادند. شاهكارشان با خرچنگ هاي يكديگر به شكل يك هرم مي داشتند و روي شانه لختشان نگاه مي

ي بادام به همراه هويج، كشمش  هاي ريش ريش گوسفند پخته در شيره هاي آتشين شرقي، نان پر شده با تكه در ادويه
  سوزاند تكميل شد. نگشتانشان را مياي كه ا و پياز و تارت ماهي تازه پخته شده

اي به  از تايروش كه ريش سرخ روشن و لحجه 1ها خواننده ديگري را احضار كردند؛ كوليو كواينيس پس از آن جارچي
خودش شروع كرد كه بيشتر مناسب » رقص اژدهايان«همان مضحكي كه سايمون قول داده بود داشت. كوليو با نسخه 

و مرد بود. تيريون آن را با كمك دو كيك عسلي زنجبيلي و چند ليوان شراب تاب آورد. اگر آوازي دو نفره زن  يك هم
نشدني دو عاشق در حال مرگ در بحبوحه فاجعه وايلريا را به زبان واليرياي كهن نخوانده بود، ممكن  تصنيف فراموش

بِسا «آن صحبت كنند. ولي آهنگ توانستند به  بود بيشتر باعث خشنودي حضار شود، زباني كه اكثر مهمانان نمي
هايشان و تزئين  هاي كباب شده با بال و پر اش دوباره دل آنها را بدست آورد. طاووس با اشعار هرزه» 2پيشخدمت ميكده

شدند و در همان حال كوليو طبالي را احضار كرد و در مقابل لرد تايوين تعظيم كوتاهي نمود و  شده با خرما سرو مي
 را خواند.» يرهاي كستام رين«

 اگه مجبور بشم هفت نسخه از اينو گوش كنم، ممكنه برم اون پايين به چاله كك و از تاس كباب عذر خواهي كنم.
  »رو ترجيح ميدي؟ خب، كدوم«تيريون به سمت همسرش چرخيد، 

                                           

1 - Collio Quaynis  
2 - Bessa the Barmaid  
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  »سرورم؟«سانسا نگاهي مختصري به او كرد، 

  »ها. كدومشونو ترجيح ميدي؟ خواننده«

  »ورم. بهشون گوش نميدادم.من...متاسفم سر«

تيريون بدون فكر سخن گفت و بالفاصله هم احساس حماقت » سانسا، مشكلي پيش اومده؟«خورد.  او غذا هم نمي
  اش كشته شدن و خودشم با من ازدواج كرده، و دارم ميپرسم كه چه مشكلي هست. تمام خانوادهكرد. 

بوي به سر دانتوس نشان  غيرمعقولي به پرتاب خرما توسط موننگاهش را از او برگرداند و عالقه » نه عاليجناب.«
  داد.

هاي آتشين بدرند و  هاي زنده پديد آوردند تا گلوي يكديگر را با پنجه چهار استاد پايرومنسر با جادو جانوراني از شعله 
جوشانده شيرين شده كه مخلوطي از شورباي گوشت گاو و شراب  1هايي از بِلَنديسوري در همان حال خدمتكاران كاسه

كردند. بعد از آن تعدادي  هاي بزرگ گوشت خروس بود سرو مي هاي مغز بادام پوست گرفته و تكه با عسل و دانه
هاي  اي، آجيل خرد شده و تكه ديده و چند نفر شمشيربلعنده آمدند و همراه آنها نخود كره هاي تعليم زن و سگ فلوت

و آخرين شام با خواهرش » دوباره غو نه.«لو سرو شد. (تيريون غرولند كرد، گوشت قوي پخته شده در سس زعفران و ه
شد،  پز، جلزولزكنان به روي ميز آورده مي هاي سوسيس نيم در شامگاه روز نبرد را بخاطر آورد.) در حالي كه سيخ

حال  نداشت، با اينچرخاند، تناسبي كه تيريون آن را هوشمندانه پ بازي چندين شمشير و تبر را در هوا مي شعبده
  مزه بهتري داشته باشند.توانستند  ها مي سوسيس

                                           

1 - blandissory  
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را  1آواز خواندن براي كسب عود طاليي، ما گاليون از كوي«هاي خود دميدند. يكي فرياد زد،  ها در ترومپت جارچي
  »كنيم. معرفي مي

رعدآسايي كه هر گوشه تختگاه پادشاه اي تاس و صداي  اي فراخ و ريش سياه، كله گاليون مردي بود تنومند با سينه
لردهاي نجيب و بانوان زيبا، من امشب براي «كرد و شش نوازنده براي اجرا با خود آورده بود. او اعالم كرد:  را پر مي

ها به آرامي شروع به نواختن ريتم  طبال» واتر و چگونگي نجات مملكت. شما فقط يك آهنگ ميخونم. آهنگي از بلك
  شومي كردند.

  »اي به سياهي شب. لرد سياهي كه در برج خود افكار بلندي داشت، در قلعه«گاليون شروع كرد: 

  فلوتي هم به صدا در آمد.» موهايش سياه و روحش سياه بود.«آوايي موزوني داشتند،  نوازندگان هم

اش  به همسر فاحشهخواري و حسد نشسته بود، و جامش را از كينه پر ميكرد.  او به ضيافت خون«گاليون خواند: 
ميگفت، برادرم يكبار بر هفت پادشاهي حكومت كرده، من تمام چيزي كه به او تعلق داشت را گرفته و مال خود ميكنم. 

 »بگذار پسرش نوك خنجرم را حس كند.

يك ويولن و چنگي چوبي هم شروع به نواختن » پسري جوان و شجاع با موهاي طاليي،«نواختند،  نوازندگانش مي
  د.كردن

  »هاس. اگه من بازم دست پادشاه بشم اولين كاري كه ميكنم دار زدن همه خواننده«تيريون خيلي بلند گفت: 

اي كه ستايش نشه  عمل دالورانه«بانو لئونت در كنارش به آرامي خنديد و سر گارلَن به سمت او خم شد تا بگويد، 
  »كمتر دالورانه به نظر مياد.

                                           

1 - Galyeon of Cuy  
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هايشان  ي خون سوار كشتي ها به مانند كالغ در اطرافش جمع شدند. و تشنه د، آنلرد سياه قشونش را گرد آور«
  .»گشتند. . 

  تيريون جمله را تمام كرد.» تا دماغ تيريون بدبخت رو ببرند.«

  »عاليجناب، گويا شما بايد يك آوازخون ميشديد. شما به خوبي اين گاليون قافيه ميسازيد.«بانو لئونت با خنده گفت: 

نه بانوي من. سرور لنيستري ما براي انجام كارهاي بزرگ ساخته شده، نه اينكه دربارشون شعر «لَن گفت: سر گار
هاي تيريون اكثر  وحشيشون نبود، دشمنا از رودخونه رد ميشدن. و اگه وحشي بگه. اگه بخاطر زنجير و آتش

  »فلگير كنيم.قراوالي لرد استنيس رو نكشته بودن، ما هيچوقت نميتونستيم اونو غا پيش

پاياني  هاي بي سخنانش احساس قدرشناسي پوچي در تيريون پديد آورد و كمك كرد كه او در زماني كه گاليون بيت
  خواند آرام بنشيند. را در خصوص شجاعت پسرك پادشاه و مادرش، ملكه طاليي مي

  »اون هيچوقت اين كارو نكرد.«ناگهان از دهان سانسا پريد: 

هاي  تيريون خدمتكاري را احضار كرد تا جام» چيزايي كه توي شعر ميشنوي رو باور نكن. بانوي من، هيچوقت«
  شرابشان را پر كند.

خواند. شعر او هفتاد و هفت بيت  هاي بلند، شب كامالً از راه رسيده بود و گاليون كماكان مي زودي در پشت پنجره به
تيريون بيست بيت يا بيشتر از بيست بيت وي تاالر يه بيت. براي هر مهموني تآمد.  داشت، ولي به نظر هزار بيت مي

انتهايي را با نوشيدن گذراند تا به او كمك كند در مقابل ميل پر كردن گوشش با قارچ بايستد. زماني كه خواننده تعظيم 
كه  هاي ناخواسته دست و پا كنند. در مدتي كرد، بعضي از مهمانان به حدي مست بودند كه براي خود سرگرمي

تابيدند،  چرخيدند و مي رنگ مي هايي از جزاير تابستان با رداهايي ساخته شده از پر درخشان و ابريشم دودي رقصنده
هاي لرد روون به يك مرد دورني زخم زد،  استاد اعظم پايسل به خواب رفته بود. در هنگامي كه يكي از شواليه
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جا دور كردند، يكي به  ها را از آن ها هر دوي آن ه آورده شد. رداطالييهايي از گوزن شمالي پر شده با پنير آبي پخت سيني
 سلولي براي پوسيدن و ديگري به نزد استاد باالبار براي بخيه زدن.

اي از گوشت ماهيچه معطرشده با دارچين، گل ميخك، شكر و شيره بادام مشغول بود كه پادشاه  تيريون با تكه
كوفت با صدايي كه بر اثر شراب كلفت شده بود فرياد  هايش را بهم مي الي كه دستپا خواست. در ح جافري ناگهان به

  »بازهاي سلطنتي منو بيارين! نيزه«زد: 

از جايي كه او  تره. ام از منم مست خواهرزادهها درِ عظيم انتهاي تاالر را گشودند، انديشيد،  تيريون زماني كه رداطاليي
راه سواراني را كه شانه به شانه وارد شده بودند ببيند. موجي از خنده به  يزه راهتوانست نوك دو ن نشسته بود فقط مي

تا اينكه اونا بايد سوار اسب كوتوله شده باشن. . . ها در مركز راهروي روبروي پادشاه بلند شد. نتيجه گرفت،  همراه آن
  ها كامالً در ديد قرار گرفتند. آن

سوار سگ خاكستري زشتي با پاهاي بلند و فكي قوي بود. ديگري يك ماده  بازها يك جفت كوتوله بودند. يكي نيزه
شان تلق تلق  هاي كوچك بر روي زين راند. زره چوبي رنگ شده با باال و پايين رفتن شواليه خوك بزرگ خالدار را مي

هايشان درگير بودند. به  يزهآمدند، دليرانه با ن تر از خودشان بود و در حالي كه يورتمه مي كرد. سپرهايشان بزرگ صدا مي
ها يكدست طاليي پوشيده بود و نقاشي   شدند. يكي از شواليه خوردند و باعث انبساط خاطر مي سو تلوتلو مي سو و آن اين

هايشان هم به همان شكل  گوزن سياهي روي سپرش بود و ديگري سفيد و خاكستري پوش و نماد گرگ داشت. مركب
زد، تامن  هاي خندان نگاه كرد. جافري سرخ شده و نفس نفس مي نشين و تمامي صورت هزره پوش بود. تيريون به شا
خنديد و حتي لرد تايوين هم  كرد. سرسي مودبانه با دهان بسته مي كشيد و جست و خيز مي برروي صندلي خود جيغ مي

بودند، فقط سانسا استارك  هايي كه دور ميز باالي شاهنشين نشسته به شكل نامحسوسي سرگرم شده بود. از تمام آن
توانست بخاطر اين عاشقش باشد، ولي در حقيقت نگاه دخترك استارك به دوردست بود و به نظر  زد. مي لبخند نمي

  ديد. آمدند را نمي اصالً سواران مضحكي كه به تاخت به سمتش مي
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د ازشون تعريف كنم و بهشون يه ها نبايد سرزنش بشن، وقتي كارشون تموم شد من باي كوتولهتيريون تصميم گرفت، 
كيسه گنده نقره بدم. و روز بعد هم بايد هركسي كه اين تفريح كوچيك رو برنامه ريزي كرده پيدا كنم و نوع ديگري از 

  تشكر رو بجا بيارم.

 نشين ايستادند تا به پادشاه سالم نظامي دهند، شواليه گرگ سپرش افتاد. و ها در پايين شاه هنگامي كه كوتوله
هنگامي كه خم شد تا آن را بردارد، شواليه گوزن كنترل نيزه سنگين خود را از دست داد و به پشت ديگري كوبيد. 

اش به سمت ديگري پرتاب شد و به سر دشمنش برخورد كرد. هر دوي  شواليه گرگ از روي خوكش فرو افتاد و نيزه
شدند هر دو تالش كردند سوار سگ شوند. فريادها و هل ها روي زمين زخمي و به هم گره خورده بودند. وقتي بلند  آن

ها زين خودشان را بازيافتند، ولي روي مركب يكديگر نشستند و سپر اشتباه  هاي بيشتري در ادامه آمد. سرانجام آن دادن
  را وارونه گرفته بودند.

براي مسابقه دادن رو به هم  منظم كردن اوضاع قدري زمان برد، ولي در نهايت به تاخت به دو سمت تاالر رفتند و
زدند، مردان كوچك به هم رسيدند و صداي برخورد بلند شد و نيزه  چرخيدند. در حالي كه لردها و بانوها قهقهه مي

شواليه گرگ به كالهخود شواليه گوزن برخورد كرد و سرش را كامالً جدا كرد. چرخش سرش در هوا باعث پاشيدن 
ها  داد به سمت ميزها خم شد. سگ دستانش را تكان ميكه  سر در حالي ي بي . كوتولهخون بر روي لباس لرد جايلز شد

پاهاي خود به جلو و عقب تاب  بوي به طرز خطرناكي بر روي چوب زدند و مون ها فرياد مي كردند، زن پارس مي
بيرون كشيد و در اين مرحله خورد، تا اينكه لرد جايلز هندوانه قرمز در حال چكيدن را از داخل كالهخود خرد شده  مي

ها تا تمام  اش بيرون آورد و طوفان ديگري از خنده تاالر را به لرزه درآورد. شواليه شواليه گوزن صورتش را از داخل زره
شدند  كردند و آماده مبارزه ديگري مي هاي رنگارنگي ردوبدل مي چرخيدند و توهين شدن آن صبر كردند، به دور هم مي

زد و در همان حال  ا به روي زمين انداخت و روي ماده خوك پريد. خوك بزرگ با وحشت جيغ ميكه سگ سوارش ر
اش  زدند، مخصوصاً زماني كه شواليه گوزن به روي شواليه گرگ پريد، شلوار چوبي هاي عروسي از خنده فرياد مي مهمان

 كرد. تنه ديگري جلو و عقب مي وار خود را روي پايين را پايين آورد و ديوانه
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  »تسليمم، تسليمم. شواليه ارجمند شمشيرت رو بيرون بكش!«اي كه پايين بود فرياد زد:  كوتوله

  »ميكشم، ميكشم، اگه تو ديگه غالفش رو تكون ندي!«اي كه باال بود براي خنداندن همه پاسخ داد:  شواليه

پاهايش ايستاد و تقريبا جام دو دسته نفس زنان روي  زد. نفس شراب داشت از هر دو سوراخ بيني جافري بيرون مي
وقتي پادشاه شروع به صحبت كرد، تاالر رو به » يه قهرمان. ما يه قهرمان داريم!«بلندش را سرنگون كرد. فرياد زد: 

ولي نه يه قهرمان «ها از هم جدا شدند و بدون شك انتظار تقدير سلطنتي را داشتند. جاف گفت:  خاموشي رفت. كوتوله
اي با قهرمان كوچيك  چه كس ديگه«پادشاه به روي ميز رفت: » قهرمان واقعي همه حريفاشو شكست ميده.واقعي. يه 

دايي! شما از شرافت مملكت من دفاع كردين، مگه «با يك لبخند گشاده به سمت تيريون چرخيد، » ما مبارزه ميكنه؟
  »نه؟ شما ميتونين سوار خوك بشين!

آورد،  اش را به خاطر نمي رد. تيريون لنيستر بلند شدن و يا رفتن به روي صندليخنده شبيه يك موج به او برخورد ك
ها بود. او  در زير نور مشعل شيبداند يها صورت از يمحو منظره ولي خود را ايستاده بر روي ميز پيدا كرد. تاالر

هم كشيد و فرياد زد: ترين لبخند استهزا آميزي كه در هفت پادشاهي ديده شده بود در  صورتش را به شكل زشت
  »اعليحضرت، من سوار خوك ميشم. . . به اين شرط كه شما سوار سگ بشين!«

  »من؟ من كه كوتوله نيستم. چرا من؟«جاف متعجب اخم كرد، 

  »آخه، شما تنها كسي توي تاالر هستين كه مطمئنم شكستش ميدم!«دقيقاً توي دام پا گذاشتي جاف. 

اي كه در پس آن آمد و يا خشم كور  آلود ناگهاني و طوفان خنده ر بود، سكوت بهتت توانست بگويد كدام شيرين نمي
اش. كوتوله راضي به روي زمين پريد و به سر اوسمند و سر مريني كه در پايين آمدن به  كننده روي صورت خواهرزاده

 فرستاد. اي براي او كردند نگاه كرد. تيريون وقتي متوجه خيره شدن سرسي شد، بوسه جاف كمك مي
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ها به  بازهاي كوچك سگ و خوك را از تاالر بيرون بردند و مهمان شروع دوباره نوازندگان باعث آرامش بود. نيزه
خوراك گوشت خود برگشتند و تيريون درخواست يك جام شراب ديگر كرد. ولي ناگهان دست سر گارلَن را بر روي 

  »باشيد، پادشاه. سرورم مراقب«آستينش احساس كرد. شواليه اخطار داد: 

اي برافروخته و تلوتلو خوران تقريبا باالي سرش ايستاده بود و  اش چرخيد. جافري با چهره تيريون بر روي صندلي
تمام چيزي بود كه » اعليحضرت«ريخت.  كرد بر روي دستانش مي شراب از لبه جام عروسي طاليي بزرگي كه حمل مي

توانست بگويد. سيل سرخ شراب صورتش را شست. موهايش را  وي او خالي كند، كه پادشاه جام باده را بر ر قبل از اين
تنه جديدش را خيس كرد. جافري  اش پايين آمد و مخمل نيم خيس كرد، چشمان و زخمش را سوزاند، از روي گونه

  »جن، خوشت اومد؟«تمسخر كرد: 

زده و دوباره دنيا را واضح ببيند.  تا پلك سوخت. صورتش را با پشت آستين پاك كرد و تالش نمود چشمان تيريون مي
  »اعليحضرت، كار خوبي نبود.«شنيد كه سر گارلَن به آرامي گفت: 

هر «تر شود، نه اينجا و در مقابل نگاه نيمي از مملكت.  داد كه از اين زشت تيريون نبايد اجازه مي» اصالً سر گارلَن.«
از جام سلطنتي خودش براي اون شراب بريزه. حيف كه شراب هدر  پادشاهي اين افتخار رو به يه شخص زبون نميده تا

  »شد.

  »هدر نشد و براتم شراب نريختم.«نزاكت بود تا پيشنهاد عقب نشيني تيريون را قبول كند، گفت:  جافري كه بسيار بي

به جايگاهت پادشاه عزيزم، بيا، «ملكه مارجري ناگهان در كنار دست جافري ظاهر شد، دختر تايرل استدعا كرد: 
  »اي منتظره. برگرد، خواننده ديگه
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ي به كوتوله غرق در شراب نكرد و در حالي كه بر روي عصايش تكيه داده  اش هيچ توجه بانو اولنا تايرل همانند نوه
هاي كستامير رو اجرا كنه. االن يك ساعت گذشته و من فراموش كردم  . اميدوارم رين1آالريك از ايسن«بود گفت: 

  »چطوري بود.جريانش 

  »سر آدام هم ميخوان به سالمتي شما بنوشن. اعليحضرت، لطفاً.«مارجري گفت: 

من شراب ندارم. اگه شراب نداشته باشم چطور ميتونم به سالمتي بنوشم؟ دايي جن، ميتوني به «جافري اعالم كرد: 
  »من خدمت كني. از اونجايي كه نخواستي نيزه بازي كني، پس بايد ساقي من باشي.

  »باعث افتخارمه.«

تيريون كاري كه خواسته بود را انجام داد، » زانو بزن و جام منو بردار. قرار نيست كه افتخار باشه!«جافري فرياد زد: 
! نكنه همونقدر كه ربرش دا«ولي هنگامي كه دستش را برداشتن جام دراز كرد، جاف از ميان پاهايش لگدي به آن زد. 

» خوبه، حاال با شراب پرش كن.«مجبور شد براي پيدا كردنش به زير ميز بخزد. » ي؟دست و پا هم هست زشتي، بي
تيريون زانو زد و جام » نه، روي زانوهات، كوتوله.«چهارم جام را كامل پر كرد.  تنگي را از دختر خدمتكاري گرفت و سه

دست گرفت،  جام عروسي را با يك انديشيد كه آيا دومين دوش را خواهد گرفت. ولي جافري سنگين را بلند كرد و مي
  »توني بلند بشي دايي. حاال مي«جرعه عميقي نوشيد و آن را بر روي ميز گذاشت. 

در تالش براي بلند شدن، پاهايش گرفت و او تقريبا دوباره سرنگون شد. تيريون براي ايستادن مجبور شد به صندلي 
ها را ببيند، ولي  توانست آن ديدند. همچنين بقيه. او نميتكيه كند. سر گارلَن به او كمك كرد. جافري و سرسي خن

  شنيد. شان را مي صداي خنده

  »اعليحضرت. پاي رو آوردن. به شمشيرتون نيازه.«نقصي رسا بود.  صداي لرد تايوين به شكل بي

                                           

1 - Alaric of Eysen  
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  »بيا، بانوي من، پاي رو آوردن.«اش را گرفت،  جافري دست ملكه» پاي؟«

جين آشپز بشاش به آرامي  كردند و در زماني كه پاي بزرگ توسط نيم زدند و تحسين مي يها ايستادند، فرياد م مهمان
اي و طاليي  اي قهوه كوبيدند. عرض آن دو يارد بود، پوسته هايشان را به هم مي پيمود، جام راهش را در طول تاالر مي

  توانستند صداي جيغ و ضربه زدن از داخل آن را بشنوند. داشت و مي

اش بازگرداند. تمام چيزي كه االن به آن نياز داشت يه كبوتر بود تا بر رو سرش  ودش را دوباره به صندليتيريون خ
توانست نم را بر روي  هاي زيرش را خيس كرده بود و مي تنه و لباس گند بزند و روزش را كامل نمايد. شراب تمام نيم

كس اجازه ترك جشن را  بستري هيچ تا زمان مراسم همكرد، ولي  هايش را تعويض مي پوستش احساس كند. بايد لباس
  نداشت و با حساب او هنوز بيست يا سي غذاي ديگر مانده بود.

اش در زير شاهنشين به پاي رسيدند. زماني كه جافري شمشيرش را كشيد، مارجري دستش را  پادشاه جافري و ملكه
  »ا براي بريدن پاي نيست.ه شيون بيوه«به آرامي روي بازوي او گذاشت تا مانعش شود. 

  »درسته. سر ايلين، شمشيرت!«جافري صدايش را بلند كرد، 

هاي پشت تاالر سر ايلين پين ظاهر شد. تيريون در حالي كه قدم برداشتن عدالت پادشاه الغر و عبوس  از ميان سايه
سر ايلين را قبل از قطع شدن  تر از آن بود كه . او كوچكشبحي توي جشن كرد انديشيد، ها را تماشا مي به سمت آن

اش، پيراهن زنجيري زنگ  اي بوده، اما حاال سكوت مثل چشماي گود افتاده تو اون روزا آدم ديگهزبانش بشناسد. 
  اش و شمشير بزرگ روي پشتش جزئي از اون شده. ه زد

ي مزين به حروف روني ا سر ايلن در مقابل پادشاه و ملكه تعظيم كرد، به پشتش دست برد و شمشير شش فيتي نقره
اش تقديم جافري كرد. نقاطي از آتش سرخ از چشمان  درخشان را بيرون كشيد. زانو زد تا شمشير عظيم را از دسته

  ي خنداني بود. ي اژدها به شكل جمجمه اي از شيشه زد. قبه تكه ياقوتي رنگ روي قبه شمشير سوسو مي

  »ريه؟اين چه شمشي«اش خورد،  سانسا تكاني بروي صندلي
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سوخت. پلكي زد و دوباره نگاه كرد. شمشير بزرگ سر ايلن به مانند آيس بلند و  چشمان تيريون هنوز از شراب مي
در وجودش.   اي روشن بود؛ فوالد واليريايي تيرگي خاصي با خود داشت، يك نوع دوده پهن بود، ولي بيش از حد نقره

  »رم چيكار كرده؟سر ايلين با شمشير پد«سانسا به دستانش چنگ زد، 

نگاهي به پدرش كرد، ولي لرد تايوين در حال تماشاي  من بايد آيس رو به راب استارك پس ميدادم.تيريون انديشيد، 
  پادشاه بود.

اي به پايين  جافري و مارجري دستانشان را به هم دادند تا شمشير بزرگ را بلند كرده و با هم آن را در قوسي نقره
ها با چرخشي از پرهاي سفيد به بيرون پريدند و در همه جهت پراكنده  پوسته ترد پاي شكست، قمريتاب دهند. وقتي 

نوازان و  ها بلند شد و ويولون زدند. فريادي از شعف از نيمكت ها و تير عرضي طاق بال مي شده و به سمت پنجره
وسش را در آغوشش گرفت و از روي خوشي زنان در ايوان باال شروع به نواختن آهنگ با نشاطي كردند. جاف عر فلوت

  او را چرخاند.

خدمتكاري يك برش از پاي كبوتر داغ در مقابل تيريون گذاشت و آن را با يك قاشق از خامه ليمو پوشاند. كبوتران 
اي او ها هم ديگر بر زد، آن داخل پاي واقعاً خوب پخته شده بودند، ولي همانند كبوتر سفيدي كه در اطراف تاالر بال مي

بانوي من، خيلي رنگت پريده. احتياج به يكم هواي تازه «خورد. تيريون گفت،  اشتها برانگيز نبودند. سانسا هم غذا نمي
  »بيا.«برخاست و دستاتش را پيش آورد: » مو عوض كنم. تنه داري و منم بايد نيم

  »يري؟ تو ساقي من هستي، يادت هست؟دايي، داري كجا م«ولي قبل از اينكه اذن خروج بيابند جافري برگشته بود، 

  »الزمه كه لباسامو عوض كنم اعليحضرت. اجازه ميديد؟«

  »نه، دوست دارم اينطوري ببينمت. برام شراب بيار.«
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اش  جا بر روي ميزي كه رهايش كرده بود قرارداشت. تيريون براي برداشتنش مجبور بود به صندلي جام پادشاه همان
اش  ستانش قاپيد و عميق و طوالني نوشيد. گلويش با جاري شدن شراب بنفش بر روي چانهبازگردد. جاف آن را از د

  »عاليجناب. ما بايد به جايگاهمون برگرديم. لرد باكلر ميخواد به سالمتي ما بنوشه.«خورد. مارجري گفت:  تكان مي

ست گرفته بود، دست ديگرش را جاف در حالي كه جام باده را با يك د» دايي من هنوز پاي كبوتر خودشو نخورده.«
اگه پاي رو نخوري بد شگوني داره. ببين، : «كردادويه غرولند  در پاي تيريون فرو برد. با دهاني پر از كبوتر داغ پر

اي كرد و مشت ديگري برداشت.  كرد، سرفه ي سفت پاي را به بيرون تف مي هاي رويه در حالي كه تكه» خوشمزس.
جاف جرعه ديگري از شراب نوشيد و با شدت بيشتري سرفه » ايين دادنش نوشيدني ميخواد.حال خشكه. برا پ با اين«

ها قطع  كلماتش با طوفاني از سرفه» ، ببينم سوار اون، اوهو! اوهو!، خوك، دايي. ميخوام...1ميخوام ببينم، اوهو!«كرد. 
  شد.

  »اعليحضرت؟«مارجري با نگراني به او نگاه كرد، 

جاف جرعه ديگري نوشيد يا حداقل تالش كرد بنوشد، ولي تمام شراب هنگامي » ن...، اوهو!، پاي.اين، اوهو!، پاي، «
من، اوهو!، نميتونم، اوهو! اوهو! «شد.  كه رگباري از سرفه او را به زانو درآورد به بيرون قي شد. صورتش داشت سرخ مي

  شين پخش شد.ن جام از دستانش سر خورد و شراب سرخ تيره در روي شاه» اوهو!...

  »داره خفه ميشه.«ملكه مارجري بريده بريده گفت: 

به پسر بيچاره كمك «مادربزرگش به كنار او رفت. ملكه خارها با صدايي ده برابر بلندتر از ظرفيت خودش فرياد زد: 
  »كنين؟ به پادشاهتون كمك كنين! كنين. احمقا! همتون وايسادين و دارين با تعجب نگا مي

بلك يقه پادشاه را  ريون را به كناري هل داد و شروع به كوبيدن بر پشت جافري كرد. سر اوسموند كتلسر گارلَن تي
اي را از داخل  كرد رودخانه پاره كرد. صداي بلند تيز و ترسناكي از گلوي پسرك بيرون آمد، صداي مردي كه تالش مي

                                           

  سرفه كردن جافري - 1
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سروتهش «كس نعره زد،  رل بر سر همه و هيچتر بود. ميس تاي يك ني بمكد. سپس متوقف شد، ولي بازهم ترسناك
آب، بهش يكم آب «زد،  صداي ديگري فرياد مي» كنين! سروتهش كنين و اونو از پاشنه پاش بگيريد و تكونش بيدن!

زد تا كسي او را به اتاقش  سپتون اعظم با صداي بلند شروع به خواندن دعا كرد. استاد اعظم پايسل فرياد مي» بدين!
هايش شيارهاي خونيني را بر روي گوشت  وهايش را بياورد. جافري شروع به چنگ زدن بر گلويش كرد، ناخنببرد تا دار

  گريست. زد و مي دريد. در زير پوست، عضالت به سختي سنگ درآمده بودند. شاهزاده تامن فرياد مي مي

ن حال خشمي بر هم زننده او را در كرد، با اي او به شكل عجيبي احساس آرامش مياون داره ميميره. تيريون فهميد، 
كردند و  ها عوعو مي شد. سگ تر مي كوبيدند ولي فقط صورتش داشت تيره ها دوباره بر پشت جاف مي بر گرفت. آن

ها ايستاده  زدند. نصف مهمان اي را بر سر هم فرياد مي فايده هاي بي ها در حال زاري كردن بودند و مردان توصيه بچه
  دويدند. دادند و باقي افراد در شتاب براي فرار كردن به سمت در مي اي ديد بهتر بقيه را هل مياي بر بودند. عده

كرد نگاه پسرك با  كار را مي كه اين سر مرين با زور دهان پادشاه را باز كرد تا قاشقي را در گلوي او بچپاند. هنگامي
زده نديده بود.  و جيمي را هيچوقت به اين اندازه وحشتجز اينكه ااون چشماي جيمي رو داره. نگاه تيريون تالقي كرد. 

كرد. چشمانش از  جافري در تالش براي صحبت كردن صداي تق تق خشكي ايجاد ميپسره فقط سيزده سالشه. 
اون برا اينكه اش يا اشاره كردن. . .  وحشت از حدقه درآمده و سفيد شده بود. دستش را بلند كرد. . . براي گرفتن دايي

نهههه، پدركمكش كن. يكي «كرد:  سرسي شيون ميمش داره التماس ميكنه، يا فكر ميكنه ميتونم نجاتش بدم؟ بخشش
  .»بهش كمك كنه، پسرم، پسرم. . 

كنم عروسي خودم به نظر خيلي  حاال كه دوباره نگاه مي تيريون خود را در حال فكر كردن به راب استارك يافت.
كند، ولي به حدي آشفتگي در تاالر وجود داشت كه  انسا چطور با اين قضيه برخورد مينگاه كرد كه ببيند س بهتر ميومد.

نتوانست او را پيدا كند. ولي نگاهش به جام عروسي افتاد كه فراموش شده بود بر روي زمين قرار داشت. رفت و آن را 
  و سپس آن را بر روي زمين ريخت. اي فكر كرد اينچ شراب بنفش تيره در ته آن بود. تيريون لحظه برداشت. هنوز نيم
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بسياري از » شجاع باش، شجاع باش.«گفت:  گريست و بانوي پير مي مارجري تايرل در آغوش مادربزرگش مي
كرد. در انتهاي بارگاه پادشاه  اي را در ايوان باال اجرا مي زنان مرثيه نوازندگان فرار كرده بودند، ولي يكي از آخرين فلوت

هاي سر آدام حركت  كردند. رداطاليي راف درها به وجود آمده بود و ميهمانان يكديگر را لگدمال ميهرج و مرجي در اط
اي سكندري  گريستند، عده اي مي كردند، عده كردند تا نظم را برگردانند. ميهمانان سراسيمه به داخل شب فرار مي

به ذهن تيريون خطور كرد كه رفتن خودش احتماالً  زدند، و بقيه از ترس سفيد شده بودند. با تاخير خوردند و اوغ مي مي
  تر باشد. عاقالنه

  وقتي صداي جيغ سرسي را شنيد، فهميد كه تمام شده است.

  وار به سمت خواهرش رفت. ولي در عوض اردكمن بايد برم. همين حاال. 

اش لك و كثيف و  گرفت در ميان گودالي از شراب نشست. جامه خواهرش در حالي كه بدن پسرش را در آغوش مي
صورتش به سفيدي گچ شده بود. يك سگ الغر سياه به كنارش خزيد و شروع به بوييدن جنازه جاف كرد. لرد تايوين 

او دست دستكش پوشش را بر روي شانه دخترش گذاشت و در همان حال يكي از » سرسي، پسر تموم كرده.«گفت: 
شنيد. دو نفر از گاردشاه نياز شد تا انگشتان او را  سرسي نمي.» ديگه ولش كن. بزار بره«محافظينش سگ را دور كرد. 

  جان به روي زمين سقوط كرد. جدا كنند و سپس بدن پادشاه جافري براتيون توانست شل و بي

و » پدر آسماني، با عدالت در مورد پادشاه جافري عزيز ما قضاوت كن.«سپتون اعظم در كنارش زانو زد. دعا كرد، 
ات براي مرده كرد. مارجري تايرل شروع به هق هق و گريه كرد و تيريون صداي مادرش بانو آلري را شروع به مناج

  »اون خفه شد عزيزم. اون با پاي خفه شد. ربطي به تو نداشت. اون خفه شد. ما همه ديديم.«گفت:  شنيد كه مي مي

هاي سفيدي كه  او به شواليه» وم شد.پسرم مسم«صداي سرسي به تيزي شمشير سر ايلن پين بود. » اون خفه نشد.«
  »گاردشاه، وظيفه خودتونو انجام بدين.«درمانده در اطرافش ايستاده بودند نگاه كرد، 

  »بانوي من؟«سر لوراس تايرل مردد گفت: 
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برادرم رو دستگير كنين. كوتوله، اين كار اون بود. اونو زن حقيرش. اونا پسرم رو كشتن. «سرسي به او دستور داد: 
  »ادشاه شما رو. بگيرينشون! هر دوشونو بگيرين!پ
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    61فصل 

  سانسا
  ويكتاريون :مترجم

  ، م.م.استاركAli.Aمحال،  :ويرايش و تنظيم

  W i n t e r f e l l . I r  :اي از ارائه

  

  ناقوسي شروع به نواختن كرد.سوي شهر، در دوردست  آن

  شود. تا ببيند كه آيا بيدار مي» جافري مرده.«برد. به درختان گفت،  سر مي كرد كه در رويا به سانسا احساس مي

زد،  كرد جافري هنوز زنده بود. گرچه به زانو افتاده بود و همانطور كه بر گلويش چنگ مي وقتي او تختگاه را ترك مي
بود. او روي  كرد. ديدن آن صحنه بسيار وحشتناك  مي  فت و براي نفس كشيدن تالششكا پوست خودش را مي

بانوي من، شما قلب «كرد. او به سانسا گفت،  ريزان از آنجا گريحته بود. بانو تاندا هم داشت فرار مي برگردانده و اشك
  »توله درآورده اينجوري گريه نميكنه.اي براي مردي كه ولش كرده و اونو به ازدواج يه كو مهربوني دارين. هر دوشيزه
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ها  اي عصبي در گلويش باال آمد، ولي سانسا آن را فرو خورد. ناقوس خنده يه قلب مهربون. من يه قلب مهربون دارم.
ها براي پادشاه رابرت هم به همين شكل  نواختند. آن نواختند و مي نواختند و مي نواختند. مي آور مي داشتند آرام و حزن

خواست برقصد در حال گريه  ه ميي مرده بود. چرا وقتي ك ي مرده نواخته بودند. جافري مرده بود، او مرده بود، مرده
  هاي شوق بودند؟ ها اشك كردن بود؟ آيا آن

ها  هاي لباسش بدون كمك پيشخدمت هايش را در جايي كه شب قبل پنهان كرده بود، يافت. باز كردن بند لباس
ايست نترسيده بود. ب حال به آن اندازه كه مي نمودند، با اين بيشتر از هميشه زمان برد. دستانش به طرز عجيبي ناشي مي

  »خدايان خيلي ظالمن كه اونو توي اوج زيبايي و جواني، توي جشن عروسي خودش گرفتن.«بانو تاندا به او گفته بود، 

. اون و مارجريكرد.  راب هم در ضيافت عروسي مرده بود. او براي راب گريه ميخدايان عادلن. سانسا انديشيد، 
دوبار بيوه شد. دستانش را از آستين بيرون كشيد، لباسش را پايين كشيد و پيچ و  مارجري بيچاره، دوبار ازدواج كرد و

هايي  ي درخت بلوط پرتاب نمود، لباس تابي به خود داد و از آن بيرون آمد. لباسش را مچاله كرد و آن را به روي كنده
او لباس سياهي نداشت،  تيره بپوش. لباس گرم وكه آنجا مخفي كرده بود را بيرون كشيد. سر دانتوس به او گفته بود، 

ردا شيرين آراسته شده بود.    اش با مرواريدهاي آب اي را انتخاب كرد. هر چند روي سينه اي تيره پس لباس پشمي قهوه
ردا به رنگ سبز تيره بود و باشلق بزرگي داشت. لباس را از روي سر پوشيد، ردايش را بر تن كرد، ولي اونا رو ميپوشونه. 

خدايان باشلقش را روي سر نكشيد. كفشِ ساده و محكم با پاشنه تخت و پنجه مربعي هم آنجا بود. انديشيد،  فعالً
 پوستم داره مثل سراميك ميشه، داره ميشه عاج و فوالد.كرد.  آلودگي مي احساس كرختي و خوابدعاهامو شنيدن. 

ش را باز نكرده بودند. براي يك لحظه آرزو كرد كه گاه موهاي كردند، گويي هيچ دستانش به سختي و ناشيانه حركت مي
  كرد. شي آنجا بود و در مورد تور به او كمك مي

هايش سرازير شدند.   وقتي كه تور را باز كرد موهاي بلند خرمايي رنگش به مانند آبشاري به پشتش و در عرض شانه
ها در زير نور  نوازي داشت و سنگ اب درخشش چشمهاي نقره، از انگشتانش آويزان بود، فلز ن توري تافته شده از رشته
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تري به آن  ها گم شده بود. سانسا تور را باال گرفت تا نگاه دقيق يكي از آنياقوت سياه آشاي. مهتاب سياه بودند. 
  ايِ جايي كه سنگ افتاده بود، وجود داشت. بياندازد. لكه سياهي در حفره نقره

چرا انقدر  اي نفسش را حبس كرد. كوبيد و براي لحظه اش مي ش بر قفسه سينهترسي ناگهاني او را در بر گرفت. قلب
اي نيست. حتماً از جاش شل شده، همين. از جاش شل  ترسيدم، اون فقط يه ياقوته، يه ياقوت سياه آشايي، چيز ديگه

  شده و افتاده، و االن جايي توي تختگاه شاه يا توي حياط افتاده. مگه اينكه. . .

برد. گفته بود كه بايد امشب در جشن عروسي جافري  س گفته بود كه تور جادويي بوده و او را به خانه ميسر دانتو
اي محكم در ميان بند انگشتانش كشيده شد. انگشت شستش بر روي حفره، جايي كه سنگ  آن را به سر كُند. سيم نقره

ا متوقف كند، اما انگشتانش در اختيار خودش نبودند. شد. تالش كرد تا اين كار ر طرف مي طرف و آن بود، اين بايد مي
پادشاه چه جور جادويي؟ شد.  طور كه زبان به محل دندان افتاده كشيده مي شد، همان شستش به سمت حفره كشيده مي

ا در مرده بود، پادشاه ظالمي كه هزار سال پيش شاهزاده دالور او بود. اگر دانتوس در مورد تورِ مو دروغ گفته بود، آي
چي ميشه اگه اصالً نياد؟ اگه كشتيي در كار نباشه چي؟ يا قايقي روي مورد چيزهاي ديگر هم دروغ گفته بود؟ 

  آمد؟ چه بر سر او مي در اين صورت رودخونه؟ كالً فراري در كار نيست؟

كي «ياد زد: اي را در اعماق جيب ردايش مخفي كرد. فر ها را شنيد و تور موي نقره خش برگ صداي ضعيفي از خش
  بردند. ها داشتند جاف را به گور مي جنگل خدايان تاريك و كم نور بود و نواي ناقوس» اونجاست؟ كي هستي؟

در حالي كه به شدت مست بود، تلوتلو خوران از زير درختان بيرون آمد. براي ثابت ايستادنش دستان او را » منم.«
  »، نترس.جانكويل عزيز، من اومدم. فلوريانت اومد«گرفت. 

جور سنگايي  اي با. . . اينا ديگه چه تو گفتي من بايد تورِ مو رو بپوشم. تور نقره«خودش را از دست او جدا كرد، 
  »هستن؟

  »ياقوت. ياقوت سياه آشاي بانوي من.«
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  »اينا ياقوت نيستن. هستن؟ هستن؟ تو دروغ ميگي.«

  »ان. ياقوت سياه، اونا جادويي«او قسم خورد، 

  »نده توشون بود.يه چيز كش«

اش كرد. اوه، پاي خيلي خيلي  تر. كشنده نيستن. پاي كبوترش خفه تر، بانوي من، آروم آروم«دانتوس قهقهه زد، 
  »خوشمزه. اونا فقط نقره و سنگ هستن. نقره و سنگ و جادو.

ي مكيدن هوا در نواختند و باد در حال ايجاد صدايي شبيه به صدايي بود كه جاف در حين تالش برا ها مي ناقوس
  .»تو مسمومش كردي. تو اينكارو كردي. تو يه سنگ از روي موهاي من برداشتي و. . «آورده بود. 

هيس. هر دومونو به كشتن ميدي. من هيچ كاري نكردم. بيا، ما بايد بريم، اونا دنبالت ميگردن. شوهرت دستگير «
  »شده.

  »تيريون؟«بهت زده گفت، 

از اين «دست او را گرفت و كشيد، » جن، دايي كوتوله، سرسي فك ميكنه كار اونه.اي داري؟  مگه شوهر ديگه«
  »تر، نترس. طرف، ما بايد بريم، هر چه سريع

ولي من هيچوقت نميتونم گريه كردن زنا رو تحمل كنم. سانسا بدون مقاومت اطاعت كرد. جاف يكبار گفته بود، 
ساختند كه  ها چيزهايي جادويي مي هاي ننه پير گرامكين كرد. در داستان  حاال مادرش تنها زني بود كه داشت گريه مي

ها خيلي بزرگ شده  كه به ياد بياورد براي باور به وجود گرامكين توانست يك آرزو را به واقعيت تبديل كند. قبل از آن مي
اش متنفر  اش از خواهرزاده  دانست كه شوهر كوتوله مي» تيريون مسمومش كرده؟«من آرزو كردم بميره؟است، انديشيد، 

درباره توري موهام ميدونست؟ در مورد ياقوت سياه؟ اون براي جاف شراب  يعني توانست حقيقتاً او را بكشد؟ بود. آيا مي
، اگه تيريون با آغاز وحشت دريافت شود با گذاشتن ياقوت سياه در شراب كسي، او را خفه كرد؟ او همراه چگونه ميبرد. 
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چرا كه نه؟ آنها زن و شوهر بودند و جاف پدرش را اين كارو كرده باشه، اونا فكر ميكنن منم تو اين كار نقش داشتم. 
  يه جسم، يه قلب، يه روح. كرد. كشته بود و او را با مرگ برادرش تمسخر مي

ايان ما نبايد صدايي ايجاد كنيم. باشلقتو روي سرت بكش عزيزم حاال ساكت باش، بيرون جنگل خد«دانتوس گفت، 
  سانسا با تكان سر تاييد كرد و كاري كه او خواسته بود را انجام داد.» و صورتت رو مخفي كن.

شد دستش را به او بدهد تا از افتادنش جلوگيري كند. در كل شهر  او به حدي مست بود كه گاهي سانسا مجبور مي
شدند. سرش را پايين گرفت و درست پشت سر  اختن بودند و هر بار تعداد بيشتري به آنها افزوده ميها در حال نو ناقوس

هاي مارپيچ، دانتوس بر روي زانويش افتاد و استفراغ كرد.  ماند. در حين پايين آمدن از پله ها باقي مي دانتوس، در سايه
تيره بپوش. او گفته بود،  فلوريان بيچاره من.د انديشيد، كر سانسا در حالي كه او دهانش را با آستين آويزانش پاك مي

اش را به تن داشت؛ نوارهاي افقي قرمز و صورتي در  ايش، باالپوش قديميدار قهوه حال در زير رداي باشلق ولي با اين
جاف فرمان تنتو پوشيدي؟  چرا نيم«زير طرح يك فرمانده سياه كه سه تاج طاليي بر سر داشت، نشان خاندان هوالرد. 

هاي جاف  هيچ كدام از فرمان.» ها لباس بپوشي كشته ميشي، اون. . .اوه. .  داده بود كه اگه يك بار ديگه شبيه شواليه
  ديگر اهميتي نداشتند.

ميخواستم يه شواليه باشم. حداقل براي «دانتوس دوباره تلوتلو خوران به روي پاهايش ايستاد و دست او را را گرفت: 
  »يا. سوال نپرس. ساكت باش.اين كار. ب

به پايين رفتن از راه پله مارپيچ ادامه دادند و از حياط خاليِ كوچكي عبور كردند. سر دانتوس درِ سنگيني را با هل 
هاي خاليِ سياه و  ها زره دادن باز كرد و شمعي روشن نمود. آنها درون يك راهرو طوالني بودند. در طول ديوار

پوشيده شده بود كه تا پشت آنها ادامه داشت. در   هايي از فلس ت، تاج كالهخودهايشان با رديفاي قرار داش گرفته خاك
هاي  شواليهي هر فلس كشيده و كج و معوج شود. انديشيد،  شد سايه گذشتند، نور شمع باعث مي حالي كه با عجله مي

  توخالي دارن به اژدها تبديل ميشن.
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جانكويل من، حاال قوي باش. ديگه تقريباً «ر چوب بلوط با لوالهاي آهني رساند. ها را به يك د اي ديگر آن رشته پله
وقتي دانتوس چفت آن را بلند كرد و در را گشود، سانسا نسيم خنكي را روي صورتش احساس كرد. از ميان » رسيدي.

پايين رودخانه و در باال ديواري به ضخامت دوازده فوت گذشت و سپس بيرون از قلعه، روي يك ضخره ايستاده بود. در 
  آسمان بود و هر دو مانند هم سياه بودند.

  »منتظره تا با قايق مارو به كشتي بِبره. ما بايد بريم پايين، اون پايين يه مرد«سر دانتوس گفت، 

  برن عاشق باال رفتن بود، و سقوط كرده بود.» من ميوفتم.«

ن مخفي، توي سنگا كنده شده. اينجاست، ميتوني احساسش كني نه نميوفتي. يه جور نردبون اينجا هست، يه نردبو«
دانتوس همراه با سانسا زانو زد و او را مجبور كرد تا به روي لبه صخره خم شود. او كورمال با انگشتانش » بانوي من.

  »هاي نردبونه. تقريباً به خوبي پله«مشغول جستجو شد تا شكافي كه در سطح صخره كنده شده بود را يافت. 

  .»نميتونم من«حال تا پايين راه زيادي بود.  با اين

  »بايد بتوني.«

  »اي نيست؟ راه ديگه«

راهش همينه. براي يه دختر جوون و قوي مثل تو نبايد زياد سخت باشه. سفت بچسب و اصالً پايين رو نگاه نكن، «
ام كه  چاق و پير و مسته، من اونيفلوريان بدبخت تو «چشمانش درخشان بود. » بعدش خيلي زود ميرسي اون پايين.

بايد وحشت كرده باشه. من قبالً از رو اسبم افتادم، يادت نمياد؟ اونجا بود كه ما شروع كرديم. من مست بودم و از رو 
  »عقل منو خواست، ولي تو منو نجات دادي. تو منو نجات دادي عزيزم. اسبم افتادم و جافري سرِ بي

  »و حاال تو منو نجات دادي.«يكنه. اون داره گريه ممتوجه شد، 

  »فقط اگه بري، اگه نه، مجبورم هر دومونو بكشم.«
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تو اول برو «رفت، هم به خاطر خودش و هم به خاطر او.  بايد مي كار خودش بود، اون جافري رو كشت.او انديشيد، 
  ويشان از روي صخره شود.خواست كه روي سرش بيفتد و باعث سقوط هر د كرد، سانسا نمي اگر او سقوط مي» سر.

قدر با  هوا او را بوسيد و به زحمت پايش را از لبه پرتگاه آويزان كرد و آن دانتوس بي» هر جور مايلي بانوي من.«
بزار من يكم پايين برم و بعدش بيا. تو همين حاال مياي؟ بايد قسم «پايش كورمال گشت تا جاي پاي ثابتي پيدا كرد. 

  »بخوري.

  »من ميام.«او قول داد، 

هاي او را بشنود. او به آواي  توانست صداي نفس سر دانتوس ناپديد شد. سانسا وقتي پايين رفتن را شروع كرد مي
شمرد. در ضربه دهم، محتاطانه خودش را روي لبه صخره آويزان كرد و با داد و هر ضربه را مي ها گوش ميناقوس
كردند و براي يك لحظه هيچ  در باالي سرش بزرگ جلوه مي ي قلعهگشت تا جاي پايي بيابد. ديوارها ي پايش پنجه

شجاع خواست. با خود گفت، چيزي را به اندازه باال كشيدن خود و بازگشت به اتاق گرمش در باالي آشپزخانه قلعه نمي
  هاي توي آواز شجاع باش. باش. مثل بانو

صخره دوخته بود و از هر جاي پا قبل از رفتن به جاي  كرد به پايين نگاه كند. چشمانش را به سطحسانسا جرات نمي
توانست سر خوردن انگشتانش را احساس كند، و  ناهموار بود و سرد. گاهي مي  شد. سنگ پاي بعدي مطمئن مي

ها قطع نشده بود. قبل از رسيدن  خواست فضاي كافي نداشتند. صداي نواختن ناقوس اي كه او ميها به اندازه دستگيره
يه قدم ديگه، يه يانه راه دستانش شروع به لرزيدن كردند و فهميد كه كم كم سقوط خواهد كرد. به خودش گفت، به م

دم او را در  توانست دوباره حركت كند و سپيده وقت نمي شد ديگر هيچ مجبور بود ادامه دهد. اگر متوقف مي قدم ديگه.
  يه قدم ديگه، و يه قدم ديگه.ده بود. يافتند كه منجمد از ترس، هنوز به صخره چسبي مي حالي 



 

  1121 

 

 شمشيرهايورش    سانسا شصت و يكمفصل

كوبيد. هنگامي كه به پشت چرخيد و به باال،  و ناگهان زمين در زير پايش بود. سكندري خورد و افتاد، قلبش مي
من تونستم، من تونستم. من سقوط نكردم، جايي كه از آن آمده بود خيره شد، سرش گيج رفت و پنجه در خاك كشيد. 

   و حاال ميرم خونه.تونستم بيام پايين 

او نزديك به » از اين طرف، حاال ساكت باش. ساكت باش، ساكت.«سر دانتوس او را به روي پاهايش بلند كرد. 
 1پيمودند. پنجاه يارد كرد. خوشبختانه نبايد راه زيادي را مي سايه تيره و سياهي كه در زير صخره قرار داشت حركت مي

اي تقريباً  نشسته چكي نشسته بود كه توسط بقاياي كشتي بزرگ سوخته و به گلپايين رودخانه مردي داخل قايق كو
  »؟2آزوِل«زنان، به سمت او رفت،  لنگان و نفس مخفي شده بود. دانتوس لنگ

او قوز كرده در ميان پاروهايش نشسته بود. مردي پير، بلند باال و ديالق با » اسم نبر، بياين توي قايق.«مرد گفت: 
زود باشين سوار «سفيد و دماغ عقابي بزرگ، با چشماني كه باشلق به آن سايه افكنده بود. او غرولند كرد:  موهاي بلند

  »شين، ما بايد دور بشيم.

هاي پارو را داخل آب گذاشت و با تمام نيرو آنها را  ها به سالمت سوار شدند، مرد باشلق به سر تيغه وقتي هر دوي آن
نواختند.  ها هنوز آواي مرگ پسرك پادشاه را ميآبراهه پيش برد. پشت سرشان ناقوس كشيد و قايق را به سمت مركز

 ي تاريك را در تمام اطرافشان داشتند. ها رودخانه آن

هاي بادباني غرق شده، هاي آرام، ثابت و هماهنگ راهشان را به پايين رودخانه ادامه دادند. از باالي كشتي با ضربه
كرده بودند، بنابراين  3هاي پاره گذشتند. پاروها را صداگيري هاي سوخته و بادبانكشتيي  هاي شكسته، الشه دكل

ي زنجير جن را كه  هاي كشنده شد. سانسا ادوات يكي از برج اي از روي آب بلند ميكردند. مه صدا حركت مي تقريباً بي
اي كه هزاران مرد در  ها آزادانه از نقطه و آن در باالي مه پديدار شده بود ديد، ولي زنجير بزرگ پايين آورده شده بود

                                           

  متر 45حدود  - 1
2- Oswell  
  پيچيدند تا صداي برخورد آن به سطح آب را كم كنند. اي نمدي دور تيغه پارو مي معموالً پارچه -3



 

  1122 

 

 شمشيرهايورش    سانسا شصت و يكمفصل

گراييدند. سرانجام  ها به سكوت مي شد و صداي ناقوس تر مي آنجا سوخته بودند عبور كردند. ساحل دورتر و مه غليظ
ه واتر بودند و دنيا به اندازها جايي بيرون از خليج بلك ها هم خاموش گشتند و جايي در پشت سرشان گم شدند. آن چراغ

چقدر ديگه «آب تاريك، مه غليظ و همراه ساكتشان كه به روي پارو ها قوز كرده بود، كوچك شده بود. سانسا پرسيد: 
  »بايد بريم؟

تر بود و صداي خشني داشت. چيز عجيبي در   رسيد قوي پاروزن پير بود، ولي از چيزي كه به نظر مي» حرف نباشه.«
  توانست بگويد كه آن چه بود. نميسانسا مورد صورتش آشنا بود، ولي با اين حال 

  »دور نيست. دوستت نزديكه و منتظر توئه.«سر دانتوس دست او را در دست خودش گرفت و به آرامي نوازش كرد. 

  »حرف نباشه! صدا از روي آب منتقل ميشه سر احمق.«بار ديگر غرولند كرد،  پاروزن يك

  رفت. در ادامه فقط پارو زدن، پارو زدن و پارو زدن بود. سانسا شرمگين لبش را گاز گرفت و در سكوت فرو

رويش  در نهايت وقتي كه آسمان شرقي با اولين اشاره سپيده دم تار شده بود، سانسا شكل مبهمي را در تاريكي روبه
حالي كه كرد. در  هايش جمع شده بود و به آرامي با يك رديف پارو حركت مي ديد؛ يك كشتي بادباني تجاري. بادبان

دميد. او  با تاجي طاليي كه در يك شيپور حلزوني بزرگ مي 1شدند، شكل دماغه كشتي را ديد، يك مردماهي نزديك مي
 صداي فريادي شنيد و كشتي بادباني به آرامي چرخيد.

ه شد. هاي كشتي بادباني يك نردبان كنفي به پايين انداختوقتي كه آنها پهلو به پهلوي هم رسيدند، از روي نرده
سانسا » حاال بلند شو، بجنب دختر، من گرفتمت.«پاروزن پاروهايش را جمع كرد و به سانسا كمك كرد تا بايستد. 

تر از پايين آمدن از  بخاطر لطفش از او تشكر كرد ولي جوابي جز خرناس نشنيد. باال رفتن از نردبان طنابي خيلي آسان
  و در همان حال سر دانتوس داخل قايق باقي ماند.صخره بود. آزول پاروزن دقيقاً پشت سرش آمد 

                                           

1- MerMan  
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لرزيد. شنيد كه كسي گفت:  ها مننتظر بودند تا به آمدنش روي عرشه كمك كنند. سانسا مي دو ملوان در كنار نرده
ل بفرما، اينطور بهتره بانوي من؟ با خيا«هاي او پيچيد.  آن مرد ردايش را از تن خارج كرد و به دور شانه» اون سردشه.«

  »ها گذشت و تموم شدن.راحت استراحت كن، بدي

  با يك مشعل در كنار او ايستاده بود. 1سر لوتار برونولي اون توي ويلِ. شناخت. انديشيد، سانسا اين صدا را مي

  »لرد پتاير، من بايد قبل از اينكه اونا بخوان دنبالم بگردن، برگردم.«دانتوس از داخل قايق صدا زد: 

  »ولي اول دستمزدت رو ميخواي. ده هزار اژدها بود، درسته؟«ستش را روي نرده گذاشت: پتاير بيليش د

  »ده هزار تا. همون طور كه قول داده بودين سرورم.«دانتوس با پشت دست دهانش را پاك كرد، 

  »سر لوتار، پاداش.«

زوبين ها را بلند كردند و شليك لوتار برون اندكي مشعلش را پايين آورد. سه مرد بر روي عرشه كشتي قدم گذاشتند، 
اش نشست و تاج سمت چپ روي  ي سينه كرد يك تير در قفسه نمودند. در حالي كه سر دانتوس باال را نگاه مي

ي تيرها گلو و شكمش را شكافتند. اين اتفاق چنان سريع افتاد كه نه سانسا و نه دانتوس باالپوشش را سوراخ كرد. بقيه
شد قايق  تند. لوتار برون مشعل را به روي جنازه پرتاب كرد. در حالي كه كشتي تجاري دور ميفرصت فرياد كشيدن نياف

  سوخت. كوچك به شدت مي

سانسا در حالي كه نرده را گرفته بود چرخيد و استفراغ كرد. آيا او از دست لنيسترها گريخته بود تا » تو كشتيش.«
  گرفتار چيز بدتري شود؟

الخمر بود و هيچ دوستي  ست. اون يه دائم فايده بانوي من، اندوه شما براي چنين آدمي بي«ليتل فينگر زمزمه كرد، 
  »نداشت.

                                           

1- Lothor Brune  
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  »ولي اون جونمو نجات داد.«

ها تحقيق  اون با وعده ده هزار اژدها تو رو فروخت. ناپديد شدنت تو رو تو قتل جافري مظنون ميكنه. ردا طاليي«
كون ميده. دانتوس. . . خب، خودت شنيدي. اون تو رو در عوض طال هاشو جرنگ جرنگ تميكنن و خواجه هم سكه

فروخت، و وقتي همشو سركشيد دوباره مجبوره تو رو بفروشه. يه كيسه اژدها سكوت يه نفر رو برا مدتي ميخره، ولي يه 
من بود. من  يخاطر وعده هر كاري كه كرد به«او لبخند تلخي زد، » تيرِ به هدفت نشسته اونو براي هميشه خريده.

جرات نميكردم آزادانه باهات دوستي كنم. وقتي شنيدم كه جونشو توي مسابقه جافري نجات دادي، فهميدم اون كَسيه 
  »دست ازش استفاده كرد. كه ميشه به عنوان آلت

  »اون گفت كه فلوريان منه.«سانسا احساس بدي داشت، 

  »نشست چي بهت گفتم؟اتفاقاً يادت مياد اون روزي كه پدرت روي تخت آهنين «

به من گفتين كه زندگي يه آواز نيست. اينكه يه روز با غم و اندوه اينو «آن لحظه واضح جلوي چشمانش آمد، 
كرد، براي سر دانتوس هوالرد،  جمع شدن اشك را در چشمانش احساس كرد، ولي براي چه كسي گريه مي» ميفهمم.

  » دروغه؟همش  هميشه و هرجا، هركس و هر چيز،«توانست بگويد.  براي جاف، براي تيريون و يا براي خودش، نمي

  .»اگه ميخواي بري خونه امشب بيا به جنگل خدايانتقريباً همه، البته به غير از تو و من. «او لبخند زد، 

  »اون نوشته . . . از طرف شما بود؟«

هاي كوچيك خواجه. . . يا اينطور كه  اي توي قلعه سرخ از دست پرنده بود، هيچ جاي ديگه بايد جنگل خدايان مي«
هاي كوچيكش در امون نبود. توي جنگل خدايان به جاي ديوار درخت هست، باالي سرش به جاي  من ميگم موش

ها براي اينكه مبادا آدما  ها هيچ جايي واسه رفتن ندارن. موشسقف آسمونه، و به جاي كف، ريشه و گل و سنگ. موش
بزار كابينت رو نشونت بدم. ميدونم كه «لرد پتاير دست او را گرفت، » بكشن، بايد مخفي بشن. اونا رو با شمشير به سيخ

  »اي. اي داشتي. حتماً خسته روز طوالني و خسته كننده
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كراني درياي صبحگاهي  در پشت سرشان، از قايق كوچك چيزي جز چرخش دود و آتش نمانده بود و تقريباً در بي
  »ام. خيلي خسته«برگشتي نبود؛ تنها راه براي او، پيش رفتن بود. او تاييد كرد، گم شده بود. هيچ راه 

بازها،  ها، شعبدهاز جشن برام بگو. ملكه خيلي زحمت كشيد. خواننده«برد، گفت،  در حالي كه پتاير او را پايين مي
  »هاي من خوشش اومد؟بازي كوتوله رقاص خرس. . . شوهر واالمقام كوچولوت از نيزه

  »شما؟«

خونه مخفيشون كردم. دردسر بخاطر اونا مجبور شدم آدم به براووس بفرستم و تا وقت عروسي توي فاحشه«
آوري مخفي كردن يه كوتوله كار سختيه و جافري. . .  نگهداري از اونا فقط باعث باالرفتن هزينه شد. بطور شگفت
فهميد  زد تا مي ري، حتماً بايد يكي توش دست و پا ميميشه يه پادشاه رو به سمت آب هدايت كني، ولي در مورد جاف

چرا من بايد توي جشن خودم "كه ميتونه اونو بنوشه. وقتي در مورد غافلگيري كوچيكم بهش گفتم، اعليحضرت گفت، 

اون نه به "كردم:  گرفتم و به آرومي زمزمه مي اش رو مي من بايد شونه "ها متنفرمي زشت بخوام؟ من از كوتوله كوتوله

  »"اي كه داييتون متنفره. اندازه

اونا فكر ميكنن «ثبات شده است.  خورد و سانسا احساس كرد انگار اين خود دنياست كه بي عرشه در زير پايش تكان 
  »كه تيريون جافري رو مسموم كرده. سر دانتوس ميگفت اونا دستگيرش كردن.

  »سانسا، بيوه شدي.«ليتل فينگر لبخند زد، 

خواست  شد. اين چيزي بود كه او مي گاه دوباره تختي را با تيريون شريك نمي را لرزاند. احتماالً او هيچ اين فكر دلش
  . . . اينطور نبود؟

تر كند و  خواب باريكش قرار داده شده بود تا آن را راحت كابين كوچك و تنگ بود، ولي يك تشك پر بر روي تخت
ليتل فينگر به » كننده باشه. نگه، ميدونم، ولي نبايد خيلي برات ناراحتاينجا خيلي ت«خز ضخيمي رويش تلمبار بود. 

كني. لباس زنونه، لباس  توش لباس تازه پيدا مي«صندوق چوب سدري كه در زير پنجره كشتي قرارداشت اشاره كرد، 
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نيست، ولي تا موقعي زير، جوراب ساق بلند گرم و يه ردا. متاسفم كه پشمي و كتونه. مناسب يك دوشيزه با اين زيبايي 
 »ات دارن. كه چيز بهتري برات پيدا كنيم، اينا رو استفاده كن تا خشك و تميز نگه

. جافري بهتون هرنهال رو داد، شما رو  . فهمم. من نمي . . سرورم، من.«اون همه چيزو براي من آماده كرده. 
  .» . . چرا. . بزرگترين لرد ترايدنت كرد.

اي نداشتم. به عالوه، من هزاران فرسنگ دورتر  چرا بايد بخوام بميره؟ من هيچ انگيزه«انداخت، ليتل فينگر شانه باال 
دار. اگه اونا هيچ وقت مطمئن نشن كه تو كي هستي يا چي ميخواي،  توي ويل هستم. هميشه دشمناتو سردرگم نگه

مراه كردن اونا اينه كاري كني كه هيچ وقت نميتونن بفهمن كه حركت بعديت چيه. بعضي وقتا بهترين حركت براي گ
  »هيچ هدفي نداره و يا حتي به نظر بياد كه به ضررته. سانسا، وقتي كه وارد بازي شدي اينو بخاطر داشته باش.

  »اي؟ چي. . . چه بازي«

اي هست تا  سنت به اندازه«دستي روي طره موهاي او كشيد. » اي كه وجود داره. بازي تاج و تخت. تنها بازي«
فهمي كه بين من و مادرت چيزي بيشتر از يه دوستي بوده. يه زماني كت تنها چيزي بود كه من توي اين دنيا ب

هايي كه به من ميداد اي كه ممكن بود با هم داشته باشيم و بچه ميخواستم. جرأت ميكردم تا در مورد زندگي
خانواده و سانسا. معني  خانواده، وظيفه و افتخار،د. پردازي كنم. . . ولي اون دختر لرد هاستر تالي و ريورران بو خيال

اي كه يه  اين بود كه من هيچ وقت نميتونستم اونو داشته باشم. ولي اون چيز بهتري به من داد، هديه وظيفه و افتخار
نه  بار ميتونه بده. من چطور ميتونم به دخترش پشت كنم؟ توي يه دنياي بهتر، ممكن بود مال من بودي، زن فقط يه

ادارد استارك. دختر مهربون و وفادار من. . . جافري رو از ذهنت بيرون كن عزيزم. دانتوس، تيريون و همه اونا رو. اونا 
  »ديگه هيچ وقت تورو آزار نميدن. حاال جات امنه، و اين تنها چيزيه كه اهميت داره. تو با من در اماني و به خونه ميري.
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    62فصل 

  جيمي
  ويكتاريون :مترجم

  ،، م.م.استاركAli.A لرد مندرلي، محال، :ويرايش و تنظيم

  

  به او اينچنين گفتند، بدون اينكه بدانند جافري هم پادشاهش بود و هم پسرش.پادشاه مرده، 

جن گلوشو با يه خنجر پاره كرد. «جا گذرانده بودند اظهار كرد،  را آناي بين راهي كه شب  گردي در مهمانخانه دوره
دست ريشو را با آن خفاش بزرگ بر روي  ي يك آن مرد شواليه» اون خونشو از توي يه جام بزرگ طاليي نوشيد.

شنيد،  هايش را مي دانست چه كسي داشت حرف كس نشناخت، پس چيزهايي گفت كه اگر مي سپرش  نشناخت، هيچ
  . خورد حتماالً آنها را فرو ميا

  »سم بود كه كارشو تموم كرد، صورت پسره مثل يه آلو، سياه شده بود.«كرد،  دار اصرار مي مهمان

  »با او عادالنه قضاوت كند. باشد كه پدر«سپتوني زمزمه كرد، 
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توي غباري از  زن كوتوله هم توي قتل باهاش شريك بود. بعدش«يك كماندار با نشان لرد روون قسم خورد، 
  »اش خون ميچكيد توي قلعه سرخ ديده شده. گوگرد از داخل سالن غيب شد و شبح يه دايروولف كه از پوزه

ها به سويش  داد حرف ي آبجو در دست سالمش ساكت نشست و اجازه  ي فراموش شده جيمي تمام مدت با پياله
خاطر بياورد، ولي  كرد تا جزئيات چهره پسرك را بهتالش  خون من، فرزند ارشدم، پسرم. جافري، هم سرازير شوند.

حتماً مشغول عزاداريه، موهاش ژوليده شده و چشماش از گريه شد.  تصورش از او مدام به سيماي سرسي تبديل مي
 رخ شده و وقتي ميخواد حرف بزنه دهنش ميلرزه. وقتي منو ببينه بازم گريه ميكنه، ولي با اشكاش ميجنگه.سكردن 

توانست تحمل كند كه ديگران او را ضعيف بدانند.  كرد، جز مواقعي كه با او بود. سرسي نمي ه ندرت گريه ميخواهرش ب
  اون به من نگاه ميكنه تا تسلي و انتقام رو ببينه.داد.  هايش را نشان مي فقط به دوقلويش زخم

  و نياز داشت.ها روز بعد به اصرار جيمي به شدت تاختند. پسرش مرده بود و خواهرش به ا آن

نمود. جيمي لنيستر به سمت  اش در هواي رو به تاريكي تيره مي باني هاي ديده وقتي شهر را در مقابلش ديد، برج
  با پرچم صلح بود. 1والتون پافوالدي تاخت كه پشت سر نيگ

  »اين بوي گند چيه؟«مرد شمالي اعتراض كرد، 

بطور خالصه قدمگاه پادشاه. اگه دماغ خوبي داشته باشي دود و عرق و گُه. «، ولي گفت، مرگجيمي انديشيد، 
  »ميتوني بوي خيانت رو هم استشمام كني. قبالً هيچ شهري رو بو نكرده بودي؟

  »هاربر رو حس كردم. هيچ وقت اينقدر گند نبود. بوي وايت«

  » هاربر در مقابل قدمگاه پادشاه شبيه برادرم تيريون در مقابل سر گرگور كلگينه. وايت«

                                           

1 - Nage  
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پيچيد، ستاره هفت  شد و مي نيگ آنها را به باالي تپه كوتاهي هدايت كرد. پرچم صلح با هفت دنباله در باد بلند مي
يعني ديد، و تيريون و پدرشان را.  درخشيد. او به زودي سرسي را مي ي پرچم روشن و شفاف مي پر صيقلي بر نوك ميله

  جيمي باورش سخت بود. نظربه واقعاً برادرم ميتونه پسره رو كشته باشه؟ 

دانست.  رفت كه در مرگ فرزندانشان از غصه ديوانه شوند، اين را مي ها انتظار مي او به نحو عجيبي آرام بود. از انسان
هاي خونين بخورند. پس  از آنها توقع داشتند كه موهايشان را از ريشه بكنند، كه خدايان را نفرين كنند و سوگند انتقام

  پسره با اين باور كه رابرت براتيون پدرشه زندگي كرد و مرد.در احساسات ناچيزي داشت؟ ق چرا او اين

وقت جافري  خاطر ديدن سرسي بود تا طفل. ولي هيچ جيمي به دنيا آمدن او را ديده بود، اين درست، هر چند بيشتر به
اش چطوره؟ خيلي بده  قيافه«ز سوال كرد، را بغل نگرفته بود. درنهايت وقتي زنان آنها را ترك كردند خواهرش هشدارآمي

جيمي تقريبا بدون هيچ بحثي تسليم شده بود. پسر بچه يك موجود » جاف بدون اينكه آرزوشو بكني شبيه تو شده.
كرد. همان بهتر كه  هاي سرسي را طلب مي زن بود كه بخش زيادي از وقت سرسي، عشق سرسي و پستان صورتيِ جيغ

  شد. رابرت مالك پسر مي

اش از سم سياه شده است، و  جان و سرد خوابيده و چهره او جافري را در حالتي تصور كرد كه بيو حاال اون مرده. 
آمد تا به او  كردند. اگر پدر آسماني پايين مي هنوز هم احساسي نداشت. شايد او همان هيواليي بود كه ديگران ادعا مي

هرحال او پسر دومي هم داشت، و  دانست. به تخاب خود را ميپيشنهاد بازگشت پسرش يا دستش را دهد، جيمي ان
اي بخواد يكي بهش ميدم. . . و اينبار خودم نگهش  ي ديگه اگه سرسي بچههمچنين بذر كافي براي چندين پسر ديگر. 

پوسيد و جيمي از  رابرت در گورش داشت مي ميدارم، و آدرها هم هركسي رو كه از اين قضيه خوشش نمياد بگيرن.
  ها خسته شده بود. دروغ

فقط خدايان ميدونن كه چرا خودمو به اين زحمت ميندازم. اون ناگهان چرخيد و چهارنعل تاخت تا بريين را پيدا كند. 
ضعيفه مسافت زيادي پشت سرشان و در  ترين موجوده و من هميشه براي ديدنش مكافات كشيدم. غيرقابل معاشرت
يي بخواهد اعالم كند كه جزئي از آنها نيست. آنها در طول راه براي او لباس مردانه راند، گو ي صف مي چند فوتيِ كناره
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ي آهني و  تنه اينجا، يك باالپوش آنجا، يك شلوار و يك رداي كاله دار، حتي يك زره سينه پيدا كرده بودند؛ يك نيم
و تركيب جلوه دهد.  وانست او را خوشت تر است، ولي هيچ چيزي مطلقاً نمي آمد در لباس مردان راحت كهنه. به نظر مي

به محض خروج از هرنهال، فوراً لجاجت احمقانه معمولش باز سر جايش برگشته بود. او اصرار كرده بود، طور شاد.  همين
اوه، كامالً موافقم، بذار دوباره برت گردونيم تو لباس «جيمي پاسخ داده بود، » من سالح و زره خودمو ميخوام.«

  »تر ميشيم. ي ما خوشحال صاً يه كالهخود. اگه دهنتو ببندي و نقابت هم پايين باشه، همهفوالدي. مخصو

پايان  هاي بي آلود او تقريباً به اندازه تالش برين حداقل اين كار را توانست انجام دهد، ولي به زودي سكوت اخم
كمك كنن، اصالً فكر نميكردم  خدايان بهمكيبورن براي خودشيريني، شروع به خراب كردن خلق خوش جيمي كرد. 

كرد كه ايكاش او را براي خرس وا  كم داشت آرزو مي جيمي كمصحبتي با كلئوس فري تنگ بشه.  كه دلم براي هم
  بود.  گذاشته

قدمگاه پادشاه، سفرمون تموم شد بانوي من. تو به عهدت وفا كردي و منو به «جيمي وقتي او را يافت اعالم كرد، 
  »رسوندي. تمام منو جز چند تا انگشت و يه دست.قدمگاه پادشاه 

اين فقط نصف عهد من بود، من به بانو كتلين گفتم كه دختراشو بهش بر ميگردونم، يا «فروغ بود،  چشمان بريين بي
  .»حداقل سانسا رو. ولي حاال. . 

بود   شايد براي بانو كتلين يا تره. اش برا اون از غصه من براي جاف عميق هيچوقت راب استارك رو نديده، ولي غصه
 2رو به نام سر برترام بيزباري ي خپل سرخ بودند كه خبر را از يك شواليه 1كرد. آنها در بريندلوود كه سوگواري مي

ي راه راه سياه و زرد بود. بيزباري به آنها گفته بود كه يك دسته از  شنيدند، كه نشانش سه كندوي عسل بر روي زمينه
وود با عجله به  بودند، از ميان بريندل روز گذشته زير پرچم صلحي كه از جانب خودشان به دست گرفته مردان لرد پايپر

ي جنگ نداره. پسرش توي  با مرگ گرگ جوان، پايپر ديد هيچ دليلي براي ادامه« سمت قدمگاه پادشاه رفته بودند.

                                           

1 - Brindlewood  
2 - Bertram Beesbury  
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كرد باز ماند، پس بيرون كشيدن ماجراي  ش ميا دهان بريين شبيه گاوي كه نشخوار كردن داشت خفه» دوقلوها اسيره.
  دوش جيمي افتاد. عروسي خونين به

ها و  دار سركشي داره كه به جايگاهش حسادت ميكنن، پدرم رين هر لرد بزرگي يه پرچم«بعداً به بريين گفت، 
مچين افرادي رو سر هاستر تالي والدر فري رو داشت. فقط قدرت ه  هارو دارن، ها فلورنت ها رو داشت، تايرل تاربك

جاشون نگه ميداره. وقتي ضعف رو بكشن. . . توي عصر قهرمانان، بولتنا عادت به كندن پوست استاركا داشتن و اونا رو 
  خواهد به او دلداري دهد. رسيد كه جيمي تقريباً حس كرد مي نظر مي او چنان درمانده به» به جاي ردا ميپوشيدن.

دادن  براي تحريك به "ضعيفه"مرده شده بود. حتي صدا كردن او با عنوان  نيمه پس از آن روز بريين شبيه آدمي
آن زن پاره سنگي را روي روبين ريگر انداخته بود، با شمشير توانشو از دست داده. كوچكترين پاسخي شكست خورد. 

بود. . . ولي   مرگ جنگيدهتمرين با يك خرس نبرد كرد، گوش وارگو هوت را گاز گرفته و كنده بود و با جيمي تا حد 
اگه خوشحالت ميكنه با پدرم صحبت كنم كه تو رو به «اكنون در هم شكسته بود، تمام شده بود. جيمي به او گفت، 

  »تارث برگردونه. اگه هم ترجيح ميدي بموني، ممكنه بتونم برات يه جايي توي دربار پيدا كنم.

  »؟به عنوان يه بانوي مالزم ملكه«ميل گفت،  او بي

خاطر آورد و تالش كرد تا تصور نكند كه خواهرش احتماالً درمورد  جيمي ظاهر او را در آن لباس ساتن صورتي به
  .»شايد يه مقام توي نگهبانان شهر. . «گويد.  چنين مالزمي چه مي

  »من كنار پيمان شكنا و قاتال خدمت نميكنم.«

هرجور مايلي «ولي جلوي زبانش را گرفت، ير ميبندي؟ ، پس چرا به خودت زحمت ميدي و شمشاو ممكن بود بگويد
  يك دستي اسبش را چرخاند و او را ترك گفت.» بريين.
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هاي سيب،  ، بشكه1هاي آب سيب پر از خمرهگاري رسيدند، آن را باز ديدند، ولي چندين  دروازه خدايانوقتي به 

مي تاكنون ديده بود، در كنار جاده صف كشيده هايي كه جيترين كدوتنبل هاي بزرگ علوفه و تعدادي از بزرگ بسته
هاي مزدور در زره  پايه، شمشيرزن بودند. تقريباً هر ارابه محافظين خودش را داشت؛ مردان مسلحي با نشان لردهاي دون

خورده دردست  ديده و چكش با نوكي آتش ساز   دستاي  گونه كه نيزه اي سرخ زاده و چرم پخته، گاهي اوقات فقط دهقان
ها قبل از  زد. نزديك دروازه، رداطاليي گذشت به آنها لبخند مي داشت. جيمي در حالي كه يورتمه رو از كنارشان مي

  »اين چيه؟«كردند. پافوالدي پرسيد،  ها اجازه ورود دهند از هر گاريچي سكه دريافت مي اينكه به ارابه

  »وي شهر بايد پول بدن.ها، اونا براي حق فروش ت به دستور دست پادشاه و ارباب سكه«

حال بازم صف كشيدن كه پول  با اين«هاي بارگيري شده نگاه كرد،  ها و اسب ها، گاري جيمي به رديف طوالني ارابه
  »بدن؟

حاال كه جنگ تموم شده اينجا ميشه پول خوبي «ترين ارابه بود با خوشحالي به آنها گفت،  آسياباني كه در نزديك
  »نيستراس، لرد تايوين پير از راك. ميگن نقره ميرينه.كاسب شد. حاال شهر دست ل

  »سكه ميزنه. 2طال. و شرط ميبندم ليتل فينگر از گل طاليي«جيمي با لحن خشكي تصحيح كرد، 

مرد با بدگماني » ها جنه، يا بود تا اينكه به جرم قتل پادشاه دستگيرش كردن. حاال ارباب سكه«فرمانده دروازه گفت، 
  »شماها كي هستين؟«نگاه كرد،  به مردان شمالي

    »مردان لرد بولتن، اومديم تا دست پادشاه رو ببينيم.«

منظورت اينه اومدين زانو بزنين. شماها اوليش نيستين. مستقيم برين به «فرمانده به نيگ با پرچم صلحش خيره شد، 
  برگشت.ها  به آنها اجازه ورود داد و به سمت گاري» قلعه و دردسر هم درست نكنين.

                                           

1 - cider – مايع اوليه توليد شراب سيب  
2 - goldenrod – هاي طاليي رنگ ريزي داره. معادلي در فارسي براي اين گياه پيدا نكرديم. گياهي بومي آمريكاي شمالي كه گل  
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 1خيابان بذرهاديد. در  ي خود سوگوار بود، جيمي اصالً اثري از آن نمي شاه مرده اگر هم قدمگاه پادشاه براي بچه

يك برادر گدا در ردايي مندرس با صداي بلند مشغول دعا خواندن براي روح جافري بود، ولي رهگذران به او بيش از 
ها  كردند. جاهاي ديگر ازدحام هميشگي در جريان بود؛ رداطاليي توجهي نميخورد  اي كه آزادانه در باد به هم مي پنجره
هاي نيمه باز از  هايي كه با سينه بند فروختند، فاحشه هاي سياهشان، شاگرد نانواها كه تارت و نان و پاي داغ مي در زره

ود. از كنار پنج مرد گذشتند كه ها معطر از بوي فضوالت شبانه ب هاي ميان كوچه پنجره به بيرون خم شده بودند، جوي
در تالش بودند تا يك اسب مرده را از دهانه يك كوچه بكشند، و در جايي ديگر يك تردست كه چاقوهايي را در هوا 

  چرخاند تا انبوهي از سربازان مست تايرل و كودكان كوچك را شاد كند. مي

زنجير و يك زن زشت و  ت مرد شمالي، يك استاد بيهاي آشنا به همراه دويس جيمي متوجه شد كه در عبور از خيابان
دانست كه بايد خوشحال باشد يا ناراحت. وقتي از  كند. نمي در كنارش، به زحمت نگاهي را متوجه خود مي آسا غول

  »اونا منو نميشناسن.«كردند به پافوالدي گفت،  عبور مي 2 ميدان پينه دوز

  »كش جديد دارن. و اونا االن يه شاه قيافه و نشانتون عوض شده،«مرد شمالي گفت، 

رو  دار راه را بسته بودند. وقتي پافوالدي يورتمه هاي قلعه سرخ باز بودند، ولي يك دوجين رداطاليي نيزه دروازه
  »سر مرين.«ها را پايين آوردند، ولي جيمي شواليه سفيدي كه فرمانده آنها بود را شناخت،  طرفشان رفت سرِ نيزه به

  »سر جيمي؟«ي سر مرين ترَنت گشاد شد،  دهچشمان پژمر

  »چقدر خوبه كه يكي آدمو به ياد بياره. اين مردا رو ببر كنار.«

از آخرين باري كه كسي براي اطاعت از او اين چنين سريع از جا جهيده بود، زمان زيادي گذشته بود. جيمي فراموش 
  آمد. كرده بود كه چقدر از اين كار خوشش مي

                                           

1- Street of Seeds  
2  - Cobbler`s Square 



 

  1134 

 

 شمشيرهايورش    جيمي شصت و دومفصل

جا  گاردشاه ديگر را در نگهباني بيروني ديدند؛ دو نفري كه رداي سفيد را آخرين بار كه جيمي اينها دو عضو  آن
قطارامو بدون مشورتم انتخاب  اين كار از سرسي برمياد كه منو فرمانده بكنه ولي همكرد بر تن نكرده بودند.  خدمت مي

  »نفر به من دوتا برادر جديد داده.ميبينم كه يه «آمد گفت،  او در حالي كه از اسب پايين ميكنه. 

درخشيد كه جيمي در مقام  حدي در حرير و زره سفيدش پاك و زيبا مي ها به شواليه گل» سر، اين افتخار ماست.«
  پوش و جلف احساس كرد. مقايسه خودش را موجودي ژنده

  »االتي كردين.مب سر، شما در آموزش وظايف برادراي جديدمون بي«جيمي به سمت مرين ترَنت چرخيد، 

  »كدوم وظايف؟«مرين ترَنت با حالت تدافعي گفت، 

  »زنده نگه داشتن پادشاه. از وقتي كه من شهر رو ترك كردم چند تا پادشاه رو از دست داديم؟ دو تا، درسته؟«

  ...»دستتون«اش را ديد،  سپس سر بلون مچ دست قطع شده

دست چپم ميجنگم. اون براي چيزي بيشتر از مسابقه دادن درست حاال با «جيمي خودش را مجبور كرد لبخند بزند، 
  »شده. كجا ميتونم پدر واالمقامم رو پيدا كنم؟

  »توي اقامتگاه، به همراه لرد تايرل و پرنس اوبرين.«

  »ملكه هم پيش اوناست؟«ميس تايرل و افعي سرخ باهم همسفره شدن؟ واقعاً عجيبه. 

  .»ميتونين ايشون رو در سپت پيدا كنين، دارن براي پادشاه جاف دعا. .  نه عاليجناب.«سر بلون پاسخ داد، 

  »تو!«

  جيمي ديد كه آخرين مردان شمالي هم از اسب پياده شده بودند و حاال لوراس تايرل بريين را ديده بود.
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  »سر لوراس.«دست داشت، احمقانه ايستاد،  بريين در حالي كه افسار اسبش را به

چرا؟ بايد بهم بگي چرا. اون با مهربوني با تو رفتار كرد، بهت «هاي بلند به سمت او رفت و گفت،  ملوراس تايرل با قد
  »يه شنل رنگين كمان داد. چرا كشتيش؟

  »كارو نكردم. من بخاطرش جونمو ميدادم. من هرگز اين«

  »البته كه ميدي.«سر لوراس شمشيرش را كشيد، 

  »كار من نبود.«

  »اش قسم خورد كه كار تو بود.امون كوي تو آخرين نفس«

  .»اون بيرون از چادر بود، اصالً نديد. . «

غير از تو و بانو استارك هيچكس توي چادر نبود. ميخواي ادعا كني كه اون پيرزن ميتونست فوالد سخت رو  به«
  »سوراخ كنه؟

تم به رنلي كمك ميكردم تا زره اي به نظر مياد، ولي. . . من داش يه سايه اونجا بود. ميدونم كه چقدر حرف مسخره«
ش بود. من  ها خاموش شدن و همه جا خون بود. بانو كتلين گفت كار استنيس بود. اون. . . سايه بپوشه، بعدش شمع

  .»هيچ نقشي نداشتم، به شرافتم. . 

  »تو هيچ شرفي نداري. شمشيرتو بكش. نميخوام بعداً بگن وقتي كشتمت مسلح نبودي.«

  »سر، شمشيرو بزارين كنار.«قرارگرفت، دو  جيمي بين آن

همونطور كه قاتلي، بزدل هم هستي بريين؟ براي همين با دستاي آغشته به خون او فرار «سر لوراس او را دور زد، 
  »كردي؟ زن، شمشيرتو بكش!
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جمعش ميكنيم. بهتره دعا كني اين كارو نكنه. و اال احتماالً جسد توئه كه از اينجا «جيمي دوباره راه او را بست، 
  »ي گرگور كلگين قويه، هر چند به خوشگلي اون نيست. ضعيفه به اندازه

  »اين به شما ربطي نداره.«سر لوراس او را به كناري هل داد، 

ي گستاخ. تا وقتي كه  من فرمانده گاردشاهم، توله«جيمي با دست سالمش پسر را گرفت و او را به كناري كشيد، 
ت هستم. حاال شمشير كوفتيتو غالف كن، يا ازت ميگيرمش و يه جايي فرو ميكنم كه حتي  رداي سفيد بپوشي فرماند

  .»نكردوقت پيداش  رنلي هم  هيچ

لوراس، كاري كه جناب «پسر نيم تپش قلب درنگ كرد، همين به قدر كافي طوالني بود تا سر بلون سوان بگويد، 
هايشان را كشيدند كه باعث شد تا تعدادي از مردان  ها شمشير طالييپس از آن تعدادي از ردا» فرمانده ميگه انجام بده.

با شكوهه، هنوز از اسبم پايين نيومده، يه حمام خون توي حياط دردفورد هم همين كار را انجام دهند. جيمي انديشيد، 
  داريم.

  سر لوراس تايرل شمشيرش را با شدت به داخل غالف بازگرداند.

  »خيلي سخت نبود، بود؟«

  »ميخوام كه اون دستگير بشه. بانو بريين، من شما رو متهم به قتل لرد رنلي براتيون ميكنم.«لوراس اشاره كرد،  سر

هرچي كه هست. ضعيفه شرافت داره. بيشتر از چيزي كه من از شما ديدم. حتي شايد داره راستشو «جيمي گفت،
بناي بريين بر دروغ گفتن بود، حتي اسب من  ميگه. من بهتون تضمين ميدم كه نميشه بهش گفت باهوش، ولي اگه

هم ميتونست بهتر از اين دروغ ببافه. اما حاال كه اصرار ميكني. . . سر بالون، بانو بريين رو تا يك سلول در برج همراهي 
كنين و اونجا تحت نظر نگهش دارين. و يك اقامتگاه مناسب هم براي پافوالدي و مرداش پيدا كنين، تا موقعي كه 

  »درم بتونه اونا رو ببينه.پ
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  »بله عاليجناب.«

كردند، چشمان آبيِ درشت او مملو از رنجش بود.  در حالي كه بلون سوان و يك جين رداطاليي بريين را دور مي
داد  چرا آنها بايد براي هر كار كوفتي كه او انجام ميضعيفه، بايد منو غرق بوسه كني. خواست به او بگويد،  جيمي مي

هاي بلند از  جيمي پشتش را به ضعيفه كرد و با قدمايريس، همه چي از گور ايريس بلند ميشه. و تفاهم شوند؟ دچار س
  عرض حياط گذشت.

هاي عريض  شواليه ديگري با زره سفيد در حال محافظت از در سپت سلطنتي بود؛ مردي بلند باال با ريش سياه، شانه
  »فك ميكني كجا داري ميري؟«تندي به او زد و گفت، و دماغ عقابي. وقتي جيمي را ديد لبخند 

  »داخل سپت. اوني كه اونجاست. ميخوام ملكه رو ببينم.«اش را بلند كرد تا اشاره كند،  جيمي مچ قطع شده

  »علياحضرت دارن سوگواري ميكنن. و ايشون چرا بايد بخوان يكي مثل تورو ببينن؟«

  »به حق هفت جهنم تو ديگه كي هستي؟«م و پدر پسر مقتولش. بخاطر اينكه من عاشقشخواست بگويد،  او مي

يه شواليه گاردشاه، و تو هم بهتره يكم احترام ياد بگيري، چالق، وگرنه اون يكي دستت رو هم ازت ميگيرم و «
  »ي صبحت رو بمكي. رهات ميكنم تا پوره

  »سر، من برادر ملكه هستم.«

  »فرار كردي، آره؟ و يه كم هم بلند شدي عاليجناب؟« دار يافت، شواليه سفيدپوش اين سخن را خنده

  »ابله، اون يكي برادرش. و فرمانده كل گاردشاه. حاال كنار وايسا، يا اينكه آرزو ميكني اين كارو كرده بودي.«

رو عاليجناب، عفو كنين. من شما «خبردار ايستاد. » شما. . . سر جيمي هستين.«مرد ابله اين بار نگاهي طوالني كرد، 
 » بلك باشم. جا نياوردم. مفتخرم كه سر اوسموند كتل به
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اي وارد سپت نشه. اگه  ميخوام مدتي با خواهرم تنها باشم. سر، مواظب باشين كس ديگه«افتخارش ديگه كجاشه؟
  »كسي مزاحم ما بشه سرِ لعنتيتو قطع ميكنم.

  سر اوسموند در را باز كرد.» بله قربان. هرچي شما بگين.«

برد،  ها را به آن دنيا مي مرده مقابل محراب مادر زانو زده بود. تابوت جافري در زير غريبه، كسي كه تازهسرسي در 
. انگار فرستاد سوخت و صدها دعا را به باال مي ها شمع مي خوابانده شده بود. بوي عود هوا را سنگين كرده بود، و صد

  جافري هم به همه اونا نياز داره.

برخاست، چشمانش پر از اشك شده بود. » جيمي؟«سپس گفت، » كيه؟«اش نگاهي كرد،  هخواهرش از روي شان
اون هيچوقت طرف من نيومد، هميشه منتظر ميموند تا هرحال به سمتش نيامد. جيمي انديشيد،  به» واقعا خودتي؟«

تو بايد «زمزمه كرد، وقتي او را در آغوشش گرفت سرسي  بذاره من برم طرفش. اون ميده، ولي من بايد ازش بخوام.
  .»زودتر ميومدي. چرا نتونستي زودتر بياي تا سالم نگهش داري؟ پسرم. . 

اون بيرون «جيمي از آغوش او جدا شد و قدمي به عقب برداشت، » با بيشترين سرعتي كه تونستم اومدم.«پسر ما. 
  »جنگه خواهر.

  .»خيلي الغر به نظر مياي. و موهات، موهاي طالييت. . «

  »اين نه.«اون بايد ببينه. اش را باال آورد.  جيمي مچ دست قطع شده» مو دوباره رشد ميكنه.«

  .»استاركا. . «چشمانش گشاد شد. 

  »نه. اين كاره وارگو هوت بود.«

  »كي؟«اين اسم براي او هيچ مفهومي نداشت. 
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  »بز هرنهال. براي يه مدت كوتاهي.«

د. آنها زره مطاليي را به تن پادشاه متوفي پوشانده بودند كه به شكل سرسي چرخيد تا به تابوت جافري خيره شو
ها بازتاب ماليمي از روي طال داشت، بنابراين  ترسناكي شبيه زره خود جيمي بود. نقاب كالهخود بسته بود، ولي شمع

لباس  بند سينه هايي كه زينت پسرك در مرگ درخششي روشن و شجاعانه داشت. نورِ شمع، آتش درون ياقوت
جيمي، اون كشتش. «اش ريخته بود.  كرد. موهايش نامرتب و ژوليده بر روي شانه سوگواري سرسي بود را هم بيدار مي

همون طور كه به من اخطار داده بود. اون گفت يه روز كه فكر ميكنم در امان و خوشحالم، اون شاديمو به كامم به 
 »خاكستر تبديل ميكنه.

كشي بود.  كشي بدتر از شاه خواست آن را باور كند. در چشمان خدايان و مردم، فاميل نمي جيمي» تيريون اينو گفت؟«
خب، به غير از آن يك بار. . . ولي اون ميدونست كه پسره مال من بود. من عاشق تيريون بودم. باهاش خوب بودم. 

  »اون چرا بايد جاف رو بكشه؟«يا ميدونست؟ دانست.  جن حقيقت آن موضوع را نمي

اون به من گفته بود كه اين كارو «سرسي دست سالم او را محكم در ميان دستان خود گرفت، » بخاطر يه فاحشه.«
او » ميكنه. جاف ميدونست. وقتي داشت ميمرد به قاتلش اشاره كرد. به اون هيوالي زشت كوچيكي كه برادر ماست.

  »انتقام پسرمونو ميگيري. تو بخاطر من اونو ميكشي، درسته؟ تو«انگشتان جيمي را بوسيد. 

اش را در مقابل صورت او گرفت تا از ديدن او  جيمي مچ دست قطع شده» اون هنوز برادر منه.«او عقب نشيني كرد، 
  »و من ديگه در شرايطي نيستم كه كسي رو بكشم.«مطمئن شود، 

ي روبرو بشي. تيريون يه تو يه دست ديگه هم داري، مگه نه؟ من ازت نخواستم كه در نبرد تن به تن با تاز«
  »اس كه داخل يه سلول حبسه. نگهبانا به تو اجازه ميدن وارد بشي.  كوتوله

  »من بايد بيشتر در موردش بدونم، چه اتفاقي افتاده.«فكر آن شكمش را بهم ريخت، 
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اندازه من ازش  حتماً. قراره يه دادرسي برگزار بشه. وقتي بشنوي اون چي كارايي كرده، تو هم به«سرسي قول داد، 
ترسيدم استاركا سرت رو برام  من بدون تو سرگردون بودم جيمي. من مي«او صورتش را لمس كرد، » بدت مياد.

سرسي او را بوسيد، يه بوسه نرم، يه تماس ساده لب او بر لبش، ولي جيمي » تونستم اونو تحمل كنم. بفرستن. من نمي
  »من بدون تو كامل نبودم.«كرد احساس كند.  در اطراف او حلقه ميتوانست لرزش او را در زماني كه دستانش را 

هاي  اي كه جيمي به او باز گرداند نبود، فقط اشتياق. دهان او براي زبانش باز شد، وقتي لب هيچ شفقتي در بوسه
  .»ها. .  نه، اينجا نه. سپتون«جيمي به سمت گردن او حركت كردند، او عاجزانه گفت، 

ها را  دوباره او را بوسيد، در سكوت او را بوسيد، آنقدر  بوسيد تا او ناله كرد. سپس جيمي شمع» بگيرن.آدرا سپتونارو «
اش بر روي سينه او  هاي ضعيف به كناري زد و او را بلند كرده و بر روي محراب مادر گذاشت. ... سرسي با مشت

كرد. جيمي هيچ صداي او را  ايان شكايت ميها و خشم خد كوبيد و در مورد احتماالت، خطر، پدرشان، سپتون مي
  شنيد. ... دستش بر روي زير لباس او لغزانيد. او آنها را پاره كرد ... نمي

با دستانش ... سرسي » عجله كن، بجنب، زودباش، حاال، همين حاال ... جيمي جيمي جيمي.«كرد،  او حاال زمزمه مي
او » اي. اي، تو االن توي خونه ينه، آره، من تورو دارم، تو االن خونهآره، برادر من، برادر عزيزم، آره، هم«گفت،  مي

توانست تپش هم  هايش را بوسيد و موهاي كوتاه زبرش را لمس كرد. جيمي خود را در او گم كرده بود. او مي گوش
  زمان قلب سرسي با خود را ... احساس كند.

  .». اگه مارو اينجوري ببينن. . بلندم كن«ولي به محض اينكه كارشان تمام شد ملكه گفت، 

دار شده بود. جيمي آن را  جيمي از روي اكراه چرخيد و كمك كرد تا او از محراب پايين بيايد. سنگ مرمر روشن لكه
هايي را كه انداخته بود جمع كرد. خوشبختانه همه آنها پس از سقوط خاموش شده  با آستينش پاك كرد و سپس شمع

  يگرفت من اصال متوجه نميشدم.اگه سپت آتيش مبودند. 

  »اس ما بايد مراقب باشيم. احمقانه بود. جيمي وقتي پدر توي قلعه«سرسي لباسش را مرتب كرد، 
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ها وجود داشته، چرا ما هم همون كارو نكنيم؟ با من  من از احتياط خسته شدم. ازدواج خواهر و برادر بين تارگرين«
و كه اين منم كه تو ميخواي. ما جشن عروسي خودمون رو خواهيم داشت ازدواج كن سرسي. جلوي مملكت وايسا و بگ
  »و به جاي جافري يه پسر ديگه به دنيا مياريم.

  »دار نيست. اين خنده«او عقب رفت، 

  »تو صداي خنده منو ميشنوي؟«

  »رسه.عقلتو توي ريورران جا گذاشتي؟ ميدوني كه تخت تامن از رابرت به اون مي«آميز بود،  صدي او كنايه

گونه او » اون كسترلي راك رو داره، كافي نيست؟ اجازه بده پدر روي تخت بشينه. همه چيزي كه من ميخوام تويي.«
  روند، او دست راستش را بلند كرده بود. هاي قديمي به سختي از بين مي را لمس كرد. عادت

رسوني. احمق نباش. تو يه كلمه اينطوري حرف نزن جيمي، تو منو ميت«سرسي مچ دست قطع شده او را پس زد، 
  »اونا باهات چيكار كردن؟ اشتباه بگي، همه چيزو خراب ميكني.

  »اونا دست منو قطع كردن.«

نه، بيشتره، تو عوض شدي. ما بعداً حرف ميزنيم. فردا. پيشخدمت سانسا استارك توي «او يك قدم به عقب رفت. 
  »و پيش پدر.برج زندانه و من بايد ازش سوال بپرسم. . . تو بر

  »من هزاران ليگ راه اومدم، تو راه بهترين قسمتمو از دست دادم تا تورو ببينم. بهم نگو برو.«

  چرخيد و دور شد.» تنهام بزار.«او تكرار كرد، 

توانست بخوابد.  حدي منزجر بود كه نمي هاي شلوارش را بست و كاري كه از او خوسته بودند انجام داد. به جيمي بند
  هم حتماً پدرش فهميده بود كه او در شهر است.تاكنون 
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شد كه فوراً او را شناختند. يكي از آنها در حالي كه در را نگه  ها نگهباني مي برج دست توسط محافظين خانگي لنيستر
  » خدايان خوبند كه شمارو بهمون برگردوندن سر.«داشت گفت،  مي

  »برگردوند. اون و لرد دردفورد.خدايان هيچ نقشي توش نداشتند. كتلين استارك منو «

خاطر تنهايي لرد  خبر باز كرد و پدرش را نشسته در كنار آتش يافت. جيمي به ها باال رفت و در اقامتگاه را بي او از پله
خواست دست معيوبش را براي ميس تايرل يا افعي سرخ و يا هر دويشان با هم به نمايش  تايوين سپاسگذار بود. او نمي

  بگذارد.

لرد بولتن باعث شد كه زودتر «گويي كه آخرين بار براي صبحانه يكديگر را ديده بودند، » جيمي«رد تايوين گفت، ل
  »منتظرت باشم. اميدوار بودم براي عروسي اينجا باشي.

 من تاخير داشتم، بهم گفتن خواهرم همه كار را رو انجام داد. هفتاد و هفت دور غذا و«جيمي به آرامي در را بست، 
  »كشي، هيچ عروسي شبيه اين نبوده. چند وقته ميدونيد كه من آزاد شدم؟ شاه

چند روز بعد از اينكه فرار كردي خواجه به من گفت. من براي پيدا كردنت آدم به ريورلند فرستادم. گرگور كلگين، «
ه هر قدر مردم كمتري هم در سكوت خبرو پخش كرد. ما توافق كرده بوديم ك وريسسمول اسپايسر و برادارن پالم. 

  »بدونن، آدماي كمتري دنبال شكارت ميوفتن.

  تر شد تا پدرش را ببيند. او به آتش نزديك» به اين هم اشاره كرد؟ وريس«

كي اين كارو باهات كرده؟ اگه بانو «كشيد،  هايش نفس مي لرد تايوين از جا پريد و با صداي هيسي از بين دندان
  .»كتلين فكر كرده. . 

بانو كتلين يه شمشير روي گلوي من گذاشت و ازم سوگند گرفت كه دختراشو برگردونم. اين كار بز شماست. وارگو «
  »هوت، لرد هرنهال.
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ديگه نه. سر گرگور قلعه رو گرفت. شمشيرزناي مزدور فرمانده سابقشون «لرد تايوين با انزجار به دوردست خيره شد، 

 صد آتشداني بانو ونت دروازه عقبي رو باز كردن. كلگين، هوت رو توي تاالر رو رها كردن و بعضي از آدماي قديم

  »تنها پيدا كرد. بخاطر تب و درد يه زخم چركي نيمه ديوانه شده بود. به من گفتن گوشش بوده.

حال ضعيفه به  توانست تا زمان گفتن به بريين صبر كند. با اين او به زحمت ميچقدر خوب! گوشش!  جيمي خنديد.
  »مرده؟«پنداشت.  دار نمي اندازه نيمي او آن را خنده

  »زبوني اون سرگرم شده. خيلي زود. اونا دستا و پاهاشو قطع كردن، ولي به نظر مياد كلگين با لحجه كوهوري نوك«

  »چي سر ياران شجاع اومد؟«لبخند جيمي خشك شد، 

شدن. قول ميدم كه اونا سمت بندر رفتن، و يا اون تعداد كمي كه توي هرنهال باقي موندن مردن. بقيه پراكنده «
ما «نگاهش به سمت مچ قطع شده جيمي برگشت و دهانش از خشم سفت شد، » توي اين راه توي جنگل گم شدن.

  »سر همشون رو قطع ميكنيم. ميتوني با دست چپت شمشير بگيري؟

چهار تا انگشت، يه «ال گرفت، جيمي دستش را براي بررسي پدرش با من به زحمت ميتونم صبحا لباس بپوشم.
  »شست. كامال شبيه اون يكيه. چرا نبايد به همون خوبي كار كنه؟

  .»بهم گفت. .  وريسخوبه، اين خوبه. من يه هديه برات دارم. بخاطر برگشتنت. بعد از اينكه «پدرش نشست، 

  »جافري چطور مرد؟«شست. جيمي در صندلي مقابل او ن» هر چي غير از يه دست جديده، بزار منتظر بمونه.«

ها هيچ  سم. قصد داشتن اينطور بنظر بياد كه بخاطر لقمه غذا خفه شده. ولي من گلوش رو باز كردم و استاد«
  »انسدادي پيدا نكردن.

  »سرسي ادعا ميكنه كه كار تيريونه.«
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  »در حالي كه هزاران چشم داشتن اونا رو ميديدن، برادرت به پادشاه شراب مسموم داده.«

  »براي اون بيش از اندازه احمقانه بوده.«

من مالزم تيريون رو حبس كردم. نديمه زنش هم همينطور. بايد ببينيم اونا چيزي دارن به ما بگن يا نه. «
  »هم پيشنهاد جايزه داده. عدالت پادشاه انجام ميشه. وريسهاي سر آدام دنبال دختره استارك ميگردن.  رداطاليي

  »ميخواي پسر خودتو اعدام كني؟تو «عدالت پادشاه. 

كشي. اگه بيگناه باشه چيزي براي ترسيدن نداره. ما بايد اول مداركي كه بر  كشيِ و هم فاميل اون هم متهم به شاه«
  »ش هستن رو بررسي كنيم. عليه

ز رنلي هم وقتي استنيس بهش نيا«شود.  دانست در شهر دروغگويان چه نوع مداركي يافت مي جيمي ميمدارك. 
  »داشت به شكل عجيبي مرد.

  »لرد رنلي توسط يكي از محافظين خودش كشته شد، يه زني از تارث.«

دليلي كه من االن اينجام همون زنه از تارث. من براي ساكت كردن سر لوراس اونو انداختم توي يه سلول. ولي «
  .»باشه. ولي استنيس. . من اول روح رنلي رو باور ميكنم و بعد اينكه زنه به اون آسيب رسونده 

بدون دست «ي جيمي خيره شد.  دوباره به مچ قطع شده تايوينلرد » سم بود كه جافري رو كشت نه جادوگري.«
  .»شمشيرزنت نميتوني به عنوان گاردشاه انجام وظيفه كني. . 

توي كتاب سفيد نگاه من ميتونم. و خواهم كرد. قبالً هم وجود داشته. اگه دوست داشته باشين «او مداخله كرد، 
  »ميكنم و پيداش ميكنم. سالم يا معيوب، يه شواليه گاردشاه براي تمام عمر خدمت ميكنه.
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، سپتون مذهبسرسي وقتي كه سر باريستان رو بخاطر سنش عذل كرد به اون پايان داد. يه هديه مناسب به «

با مرخص كردن سلمي حماقت كرد، ولي حاال اون اعظم رو ترغيب ميكنه تا تو رو از عهدت آزاد كنه. مسلماً خواهرت 
  .»درا رو باز كرده. . 

زاده سطل گوه رو برام پرت كنن خسته شدم  من از اينكه زناي اصيل«جيمي برخاست. » يكي بايد اونو ببنده.«. . . 
من يه وظيفه  پدر. هيچكس از من نپرسيد كه ميخوام فرمانده كل گاردشاه باشم يا نه، ولي به نظر مياد كه هستم.

  »دارم...

داري. يه وظيفه نسبت به خاندان لنيستر. تو وارث كسترلي راك هستي. اونجا جاييه كه تو «هم برخاست،  تايوينلرد 
بايد باشي. تامن هم بايد به عنوان فرزند خونده و مالزمت تو رو همراهي كنه. راك جاييِ كه اون ياد ميگيره چطور يه 

م اونو از مادرش هم دور كنم. قصد دارم براي سرسي يه شوهر جديد پيدا كنم. شايد اوبرين لنيستر باشه و من ميخوا
گاردن نداره. و از زمان  مارتل، بعد از اينكه تونستم لرد تايرل رو متقاعد كنم كه اين ازدواج هيچ خطري براي هاي

خوام بجاش تورو  من در بياد، ولي من ميها دارن اصرار ميكنن كه مارجري به ازدواج تا ازدواج تو هم گذشته. تايرل
  .»پيشنهاد. . 

ها خسته شده  ها و دروغ جيمي به حد تحملش شنيده بود. نه، بيشتر از حد تحملش. از آن خسته شده بود، از لرد» نه!«
بشنوي؟ نه. نه. نه. نه. نه. چند بار بايد بگم نه تا «بود. از پدرش، خواهرش و همه موضوعات لعنتي خسته شده بود. 

زاده داره. با  اوبرين مارتل؟ اون مرد بدناميه و نه فقط بخاطر سمي كردن شمشيرش. اون از رابرت هم بيشتر حروم
  .»ي كوفتي فكر كردي كه من با بيوه جافري ازدواج ميكنم. .  ها هم ميخوابه. و اگه تو براي يه لحظه پسر

  »اس. لرد تايرل قسم ميخوره كه دختره هنوز باكره«

  »تا جايي كه به من مربوطه اون ميتونه يه باكره بميره. من اونو نميخوام. من راك شما رو نميخوام!«

  .»تو پسرمي . . «
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  »من يه شواليه گاردشاه هستم. فرمانده كل گاردشاه! و اون تمام چيزيه كه ميخوام باشم!«

ا قاب گرفته بود، داشت. يك رگ در هاي زبري كه صورت لرد تايوين ر نور آتش سوسوي طاليي رنگي بر روي ريش
  و حرفي نزد و حرفي نزد. ،ولي حرفي نزد ،تپيد گردن او مي

  .»پدر . . «سكوت سخت بيش از تحمل جيمي طول كشيد. او شروع كرد، 

تو پسر من نيستي. تو گفتي كه فقط فرمانده كل گاردشاه هستي. خيلي خب سر. «لرد تايوين صورتش را برگرداند، 
  »تون برسين. وظيفهبرين به 
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تاريكي ما را  از ميان«رفت.  خوردند، باال مي صدايشان همانند اخگرهايي كه در آسمان بنفش غروب پيچ و تاب مي
  »راهنمايي نما، اي پروردگار من. قلبمان را مملو از آتش فرما تا قادر به گام برداشتن در راه روشنِ تو باشيم.

هاي سركش نارنجي رنگش  سوخت؛ هيوالي روشن بزرگي بود كه شعاع آتش شبانگاهي در برابر تاريكي فزاينده مي
ها در امتداد تمامي  ها و مجسمه آمد كل لشگر گارگويل پراكند. به نظر مي هايي به بلنداي بيست فوت در حياط مي سايه

  اند. ديوارهاي دراگون استون به جنب و جوش و حركت درآمده

داووس از پنجره قوسي ايوان بااليي به پايين نگاه كرد. او مليساندر را نگريست كه دستانش را باال برد، گويي 
رلور، تو نور درون چشمان مايي، آتش «خواند،  وش بكشد. او با صداي بلند و رسا هاي لرزان را به آغ خواهد شعله مي
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نمايد، از آن توست  مايي. از آن توست خورشيدي كه روزهايمان را گرم مي 1درون قلب مايي، گرماي درون صلب
  »هستند.  ستارگاني كه نگهبان ما در تاريكي شب

ارباب روشنايي ما را حمايت فرما. شب «كرد.  ملكه سليس با صورت باريك و پر تب و تابش، پاسخ را رهبري مي
هاي تاج  شاه استنيس با فكي به سختي به هم قفل شده، در كنارش ايستاده بود و گوشه» تاريك است و پر از وحشت.

 اون همراهشونه ولي از اونا نيست.انديشيد،  زد. داووس كرد، سوسو مي قرمزش هر بار كه سرش حركت مي-طاليي
هاي خاكستري روي گردن و صورتش در نور آتش تقريباً به سياهي  شاهدخت شيرين در ميانشان ايستاده بود، لكه

  گراييد. مي

داووس ها خيره بود.  پادشاه به همراه بقيه پاسخ نداد. او به درون شعله» ارباب روشنايي ما را حفظ فرما.«ملكه خواند، 
  تر به خونه؟ اي از جنگ پيشِ رو؟ يا چيزي نزديك تصوير ديگه بيند. در اين فكر بود كه او در آنها چه مي

رلور كه به ما جان بخشيدي، از تو سپاسگذاريم. رلور كه روز را به ما عطا فرمودي، از تو «مليساندر سراييد، 
  »سپاسگذاريم.

بابت خورشيدي كه ما را گرم ميكند از تو سپاسگذاريم. بابت ستارگاني كه «ملكه سليس و بقيه رهروان پاسخ دادند، 
هايمان كه تاريكي وحشي را دور نگه ميدارند از تو  ها و مشعل مراقبمان هستند از تو سپاسگذاريم. بابت آتشدان

هاي كمتري  به نظر داووس نسبت به شب قبل صداهاي كمتري براي گفتن پاسخ حضور داشتند؛ صورت» سپاسگذاريم.
  گلگون از نور نارنجي رنگ آتش بودند. ولي آيا باز هم فردا افراد كمتري خواهند بود. . . يا بيشتر؟

اي ستبر و پاهايي پرانتزي آنجا ايستاده بود.  شد. او با سينه انداز مي صداي اَكسل فلورنت به بلندي يك ترومپت طنين
شست. داووس در اين فكر بود كه آيا بعداً سر اَكسل از او  ش را ميا نور آتش همانند زبان نارنجي غول آسايي چهره

  ممنون خواهد بود. كار امشب آنها ممكن بود همان طور كه آرزو داشت، او را دست پادشاه كند.

                                           

1 - loin   
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بابت استنيس، كه به مرحمت تو پادشاه ماست، از تو سپاسگذاريم. بابت آتشِ خالصِ سفيد «مليساندر فرياد زد، 
، بابت شمشيرِ سرخِ عدالت در دستش و بابت عشقي كه نسبت به مردان وفادارش دارد، از تو سپاسگذاريم. رلور اش نيكي

  »او را راهنمايي و حمايت فرما و به او قدرتي عطا نما تا دشمنانش را در هم كوبد.

ت عطا فرما. به او خرد عطا به او قدرت عطا فرما. به او شهام«ملكه سليس، سر اَكسل، دوان و بقيه پاسخ دادند، 
  »فرما.

ها به او آموخته بودند كه براي خرد به عجوزه، براي شهامت به سلحشور و  اي بود، سپتون وقتي داووس پسر بچه
كرد تا پسر عزيزش دوان را از  براي قدرت به محضر آهنگر دعا كند. ولي اكنون اين مادر بود كه او به درگاهش دعا مي

  خ در امان نگاه دارد.خداي خبيث زن سر

  »لرد داووس؟ بهتره بريم سر وقتش. سرورم؟«سر اندرو به آرامي آرنجش را لمس كرد، 

استنيس، » آره، وقتشه.«لقب هنوز زنگ عجيبي در گوشش داشت، با اين حال داووس چرخيد و از پنجره دور شد. 
. كاهنه سرخ هر روز هنگام غروب آتشش را بودند ساعتي يا بيشتر مشغول عبادت مي مليساندر و مردان ملكه براي

اكنون به اتمام رسيده سپاس گويد و درخواست كند تا فردا هم براي دور كردن  افروخت تا رلور را بابت روزي كه هم مي
داووس يه قاچاقچي بايد جزر و مدها رو بشناسه و به موقع ازشون استفاده كنه. تاريكي، خورشيد را باز پس فرستد. 

در انتهاي روز او فقط همين بود. دست معيوبش در پي اقبالش به سمت گلويش رفت و چيزي نيافت. دستش  ي،قاچاقچ
  را پايين انداخت و كمي سريعتر قدم برداشت.

اي از  گون و هاله سانگ صورت آبله زاده نايت هايشان را با او هماهنگ كردند. حرام رفتند و گام همراهانش پا به پاي او 
زن بود؛ سر اندرو استرمونت يك سر و گردن بلندتر بود  گوور چهار شانه، بور و الف مندرسي داشت؛ سر جرالد جوانمردي 

كرد كه همگيشان به شيوه خودشان مردان  اي رنگي داشت. داووس فكر مي و ريشي بيل مانند و ابروي پر پشت قهوه
  مرداي مرده خواهند بود.و اگه كار امشب ما بد پيش بره، به زودي همگي  خوبي بودند.
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اس. اون  آتش يه چيز زنده«هنگامي كه از زن سرخ خواسته بود تا ديدن آينده در آتش را به او بياموزد، گفته بود، 
هميشه حركت ميكنه، هميشه تغيير ميكنه. . . مثل كتابي كه وقتي سعي داري بخونيش حروفش تكون ميخورن و 

هاي بيشتري نيازه تا ياد بگيري بين  ها تمرين نياز داره، و باز هم سال سالها  ميرقصن. ديدن اشكالِ وراي شعله
. سختهاي اونچه رخ خواهد داد، از اونچه ممكنه رخ بده يا رخ داده تمييز قائل بشي. حتي بعد از اون هم سخته،  شكل

سر اَكسل اين ترفند را به سپس داووس از او پرسيد كه چگونه » هاي غروب. شما دركش نميكنيد، شما مردمانِ سرزمين
اي ممكنه به آتش خيره بشه و يه موش  هر گربه«سرعت آموخته، ولي او در جواب فقط لبخندي معماگونه زد و گفت، 

  » قرمز مشغول بازي ببينه.

زن سرخ ممكنه قصد ما «او به مردان پادشاهش در مورد آن يا هر چيز ديگري دروغ نگفته بود. به آنها هشدار داد، 
  »ببينه. رو

پس بايد با كشتن اون شروع كنيم. من جايي رو ميشناسم كه ميتونيم براش كمين «اصرار كرد،  1وايف لويس فيش
  »كنيم، چهارتاييمون با شمشيرهاي تيز. . . 

تو همگيمون رو به كشتن ميدي. استاد كرسن تالش كرد كه اونو بكشه، و اون همون لحظه «داووس گفت، 
هاش. انگار كه اون هر تهديدي به جون خودش رو خيلي زود احساس ميكنه،  از طريق شعله ميدونست. حدس ميزنم

  »اش بگيريم، شايد از توجهش فرار كنيم. ولي مطمئناً نميتونه همه چيز رو ببينه. اگه ناديده

گلس بود،  ن، كسي كه قبل از سپرده شدن لرد گانسر به آتشِ مليساندر يكي از افراد سا2هيل سر تريستُن از تالي
  »هيچ شرافتي تو مخفي شدن و دزدكي رفتن نيست.«مخالفت كرد، 

                                           

1 - Lewys the Fishwife  
2 - Triston of Tally Hill  
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گلس رو ديدي. اين چيزيه كه ميخواي؟ من االن  سوختن خيلي شرافت داره؟ تو مردن لرد سان«داووس از او پرسيد، 
  »به مردان با شرافت احتياجي ندارم. من قاچاقچي ميخوام. با من هستين يا نه؟

  طف خدايان آنها بودند.آنها بودند. به ل

هنگامي كه داووس در را گشود، استاد پيلوس به راهنمايي ادريك استورم در درس حسابش مشغول بود. سر اندرو 
براي «ها و درب سرداب باقي مانده بودند. استاد سخنش را قطع كرد.  درست پشت سرش بود؛ بقيه براي نگهباني از پله

 »االن همين قدر كافيه ادريك.

  »لرد داووس، سر اندرو. ما داشتيم حساب كار ميكرديم.«ك از ورود سر زده گيج بود. پسر

  »عموزاده وقتي هم سن تو بودم از حساب نفرت داشتم.«سر اندرو لبخندي زد. 

  »خيلي بهشون اهميت نميدم. ولي تاريخ رو از همه بيشتر دوست دارم. پر از داستانه.«

  »دات رو بپوش. قراره با لرد داووس بري.ادريك، برو و ر«استاد پيلوس گفت، 

من براي عبادت ارباب روشنايي «دهانش لجوجانه بسته شد. » قراره برم؟ كجا ميريم؟«ادريك روي پايش ايستاد، 
  »نميرم. من مثل پدرم از پيروان سلحشورم.

  »ميدونيم. بيا پسر، نبايد وقت رو تلف كنيم.«داووس گفت، 

از پشم رنگ نشده پوشيد. استاد پيلوس به او كمك كرد تا آن را ببندد و باشلقش را  داري ادريك رداي ضخيم باشلق
  »شما هم با ما ميايد استاد؟«باال كشيد تا بر صورتش سايه افكند. پسرك پرسيد، 
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جاي من اينجا توي دراگون استونه. حاال «پيلوس زنجيرِ فلزهاي مختلفي كه به گردنش داشت را لمس كرد، » نه.«
د داووس برو و هر كاري كه ميگه انجام بده. يادت باشه كه اون دست پادشاهه. در مورد دست پادشاه بهت چي با لر

  »گفته بودم؟

  »دست با صداي پادشاه حرف ميزنه.«

  »همينه. حاال برو.«استاد جوان لبخند زد. 

آمد. اما حاال فقط  داووس در مورد پيلوس نامطمئن بود. شايد به دليل گرفتن جاي استاد كرسن پير از او بدش مي
  براي اونم ميتونه به قيمت جونش تموم بشه.توانست شجاعت مرد را ستايش كند.  مي

كرد. هنگام پايين آمدن   نگاهها منتظر بود. ادريك كنجكاوانه به او  گوور پاي پله بيرون از اتاق استاد، سر جرالد 
  »ما كجا ميريم لرد داووس؟«پرسيد، 

  .»به سمت آب، يه كشتي منتظر توئه. . «

  »يه كشتي؟«پسر ناگهان ايستاد، 

  »هاي ساالدور سان. ساال يكي از دوستاي خوب منه. يكي از كشتي«

  »وجود نداره.من همرات ميام عموزاده. چيزي براي ترسيدن «سر اندرو به او اطمينان داد، 

  »من نترسيدم. فقط. . . شيرين هم باهامون مياد؟«خاطر گفت،  ادريك رنجيده

  »نه. شاهدخت بايد اينجا پيش پدر و مادرش بمونه.«داووس گفت، 

  »پس من بايد اونو ببينم. تا باهاش وداع كنم. وگرنه اون غمگين ميشه.«ادريك توضيح داد، 
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وقت نيست. من به شاهدخت ميگم كه به فكرش بودي. «داووس گفت، ببينه. نه به غمگيني وقتي كه سوختن تو رو 
  »وقتي به جايي كه عازم هستي رسيدي، ميتوني براش نامه بنويسي.

شما مطمئني كه بايد برم؟ چرا عموي من داره منو از دراگون استون جاي ديگه ميفرسته؟ «پسرك اخم كرد، 
ميخوام عموم رو ببينم. من «دوباره ظاهري لجوجانه گرفت، » م.وقت همچين قصدي نداشت  ناراحتش كردم؟ هيچ

  »ميخوام پادشاه استنيس رو ببينم.

  »براي اون وقتي نيست عموزاده.«سر اندرو و سر جرالد نگاهي رد و بدل كردند. سر اندرو گفت، 

  »ميخوام اونو ببينم!«ادريك با صداي بلندتري اصرار كرد، 

اون نميخواد تو رو ببينه. من دستش هستم و به جاي «گفت،  آوردن پسرك چيزي ميداووس بايد براي به حركت در 
اون صحبت ميكنم. بايد برم پيش شاه و بهش بگم كاري كه به تو گفته شده رو انجام نميدي؟ ميدوني اين موضوع 

ا كه استنيس او دستكشش را در آورد و چهار انگشتي ر» چقدر عصبانيش ميكنه؟ هيچوقت عموت رو عصباني ديدي؟
  »من ديدم.«كوتاه كرده بود به پسرك نشان داد، 

كرد هيچ خشمي در وجود استنيس براتيون  حرفش سراسر دروغ بود؛ هنگامي كه انگشتان شواليه پياز را كوتاه مي
تهديد  توانست آن را بداند. و نبود، تنها احساس آهنين عدالت. ولي ادريك استورم آن زمان به دنيا نيامده بود و نمي

ولي اجازه داد كه داووس دستش را بگيرد و به پايين » اون نبايد اون كارو ميكرد.«نتيجه مورد نظر را داد. پسرك گفت، 
  ها بكشاند. پله

هاي زير  سانگ به آنها ملحق شد. به سرعت از ميان حياط پر سايه گذشتند و از پله جلوي در سرداب حرام زاده نايت
بري در كنار دروازه عقبي، با دو نگهبان دست و پا  وايف و اومر بلك يين رفتند. لويس فيشدم سنگي اژدهاي يخي پا

  »قايق؟«بسته در پايين پاهايشان منتظر بودند. داووس از آنها پرسيد، 
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  .»1پرِندوس ديوانهاينجاس، چهار تا پارو زن. كشتي درست پشت دماغه لنگر انداخته. «لويس گفت، 

طبعي  اي از شوخ ساال رگهگذاري شده. آره، مناسبه.  يه كشتي كه به ياد يه ديوانه نامنديد. داووس با دهان بسته خ
  شريرانه دزدان دريايي را داشت.

حاال بايد تو رو ترك كنم. يه قايق منتظرته تا تو رو به كشتي ببره. بعد از دريا رد «مقابل ادريك زانو زد و گفت، 
  »اتفاقي هم كه بيوفته شجاع خواهي بود. ميشه. تو پسر رابرتي، پس ميدونم هر

  .»اين كارو ميكنم. فقط. . «پسرك تأمل كرد، 

فكر كن اين يه ماجراجوييه سرورم. اين شروع ماجراجويي «داووس تالش كرد تا خوشحال و شادمان به نظر آيد، 
  »بزرگ زندگي توئه. دعا ميكنم كه سلحشور از تو حمايت كنه.

اش سر اندرو از دروازه عقبي  پسرك با عموزاده» عدالت در موردت قضاوت كنه لرد داووس.و دعا ميكنم كه پدر با «
  سانگ آنها را دنبال كردند. خارج شد. همه به جز حرام زاده نايت

ولي اين عدالت پادشاه بود كه اكنون او را دعا ميكنم كه پدر عادالنه در موردم  قضاوت كنه. داووس با اندوه انديشيد، 
  كرد. مينگران 

  »اين دوتا چي؟«ها پرسيد،  ي نگهبان سر رولند وقتي دروازه را بست و مسدود كرد، درباره

  »اونارو بِكش توي يه سرداب. وقتي ادريك به سالمت در راه بود، ميتوني آزادشون كني.«داووس گفت، 

حرام زاده سرش را به تأييدي كوتاه تكان داد. حرف بيشتري براي گفتن نبود؛ قسمت آسان كار انجام شده بود. 
ها به دور گردنش مردي  داووس دستكشش را پوشيد و آرزو كرد كه اقبالش را گم نكرده بود. او با آن كيسه استخوان

                                           

1 Mad Prendos 
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پشتش فرو كرد و به اين انديشيد كه آيا نياز  اي كم هاي قهوهاش را به ميان مو تر بود. انگشتان كوتاه شده بهتر و شجاع
  اي داشته باشد. به كوتاه شدن دارند. او بايد هنگام قرار گرفتن در برابر پادشاه ظاهر آراسته

هايش  رفت، صداي قدم دراگون استون هرگز تا اين حد تاريك و ترسناك به نظر نرسيده بود. او به آرامي راه مي
عظمت طبل اي كه دعا ميكنم هيچوقت بيدار نشن.  اژدهايان سنگيانداخت.  مي  هاي سياه و اژدهايان طنين بدليل ديوار

نه براي شواليه پياز، بلكه هايشان را كنار زدند.  ها هنگامي كه او نزديك شد نيزه پيش رويش پديدار شد. نگهبان 1سنگي
اگه آيد.  شد. در اين فكر بود كه با چه عنواني بيرون مي مي داووس حداقل به عنوان دست وارد آنجابراي دست پادشاه. 
  اصالً بيرون بيام. . .

مادر هيچوقت منو براي آمد، يا شايد فقط به خاطر خستگي او بود.  تر به نظر مي تر و پر شيب ها نسبت به قبل بلند پله
ود و اين باال برفراز كوه هوا براي نفس او بسيار سريع و خيلي زياد ارتقاي مقام يافته بوظايفي مثلِ اين نساخت. 

ها قبل بود. بعدها كه  كشيدنش خيلي رقيق بود. به عنوان يك كودك آرزوي پولدار شدن داشت، ولي آن متعلق به مدت
خواست چند جريب زمين خوب، عمارتي براي گذران عمر در آن و زندگي بهتري براي  بزرگتر شد، همه چيزي كه مي

عادت داشت به او بگويد كه يك قاچاقچي باهوش هيچ وقت از حد خودش فراتر  ي كور زاده حرامپسرانش بود. 

چند جريب زمين، يه سقف چوبي، يه سر قبل از اسمم، من بايد قانع كند.  رود، يا توجه زيادي به خود جلب نمي نمي
و مارياي مهربانش  2سوي دماغه خشم داشت و به سمت خانه، به كرد، دوان را برمي اگر او امشب نجات پيدا ميميبودم. 

با هم براي پسراي مردمون عزاداري ميكنيم، پسراي زنده رو بزرگ ميكنيم تا مرداي خوبي بشن و  كشيد. بادبان مي
  ديگه در مورد پادشاها حرف نميزنيم.

ان ملكه هنوز كنار آتش هنگامي كه داووس وارد شد اتاقِ ميزِ منقش تاريك و خالي بود؛ پادشاه همراه مليساندر و مرد
ها براند. سپس  ها را به گوشه شبانه بود. زانو زد و آتشي در آتشدان روشن كرد تا سرما را از اتاق مدور بيرون كند و سايه

                                           

  شاه.نام برج مركزي داگون استون و محل اقامت  - 1
2 - Cape Wrath – جايي در نزديكي استورمز اند در كنار درياي باريك  
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هاي چوبي را باز كرد. باد با  هاي حائل هاي مخملي سنگين و قفل در گرداگرد اتاق، به نوبت سراغ هر پنجره رفت و پرده
  اش پيچيد. اي ساده دريا و نمك داخل شد و به رداي قهوه ي تند رايحه

، هواي سرد پرندوس ديوانههاي برافراشته  اي از بادبان در پنجره شمالي روي نرده خم شد تا به اميد ديدن نشانه
توانست  فقط مي كشتي ديگه رفته؟رسيد.  كرد سياه و خالي به نظر مي شبانه را به درون بكشد. ولي دريا تا چشم كار مي

لغزيد و داووس  ي ماه بين ابرهاي نازك بلند به پيش و پس مي دعا كند كه به همراه پسرك رفته باشد. قرص نصفه

، چهار فانوس عجوزه، بادبان كشيده رو به سوي غرب؛ آن سمت كشتي بادبانيتوانست ستارگان آشنا را ببيند.  مي

اش را بجز  را پوشانده بودند، همه اژدهاي يخيد. ابرها بيشتر ستاره درخشان كه غباري طاليي را در بر گرفته بودن

اش بودند؛  آن ستارگان دوستان قديمي هاي قاچاقچياس. آسمون پر از ستارهداد.  چشم آبي روشن كه شمال را نشان مي
  داووس اميدوار بود كه ديدنشان به معني خوش اقبالي باشد.

ستحكامات قلعه پايين آورد آنچنان اطمينان نداشت. در نور آتش ولي هنگامي كه نگاهش را از آسمان به سوي ا
هايي  هاي اژدهاي سنگي سايه بزرگي گسترده بود. سعي كرد تا به خود بگويد آنها چيزي بيشتر از حكاكي شبانه، بال
تگاه خاندان تارگرين. يه زماني اينجا مكانشون بود. مكاني براي اژدهايان و  اربابان اژدهايان، اقامجان نيستند.  سرد و بي
  ها از نژاد واليرياي كهن بودند. . . تارگرين

ها گوش داد. هنگامي كه  ها چرخيدند و رقصيدند. به صداي ترق تروق كنده باد در ميان اتاق پيچيد و در آتشدان شعله
يز منقش افتاد. اش بلند و نازك در جلوي خودش قرار گرفت و مانند شمشيري روي م داووس پنجره را ترك كرد سايه

هايشان را بر روي پلكان سنگي بشنود.  توانست صداي قدم چكمه آمدند ميآنجا مدتي طوالني منتظر ايستاد. باال كه مي
  »سه تا نيست.«. . . گفت،  صداي پادشاه قبل از خودش رسيد كه مي

مردنش رو ديدم و صداي ضجه حضرت، من  سه تا همون سه تاست. قسم ميخورم اعلي«صداي پاسخ مليساندر آمد، 
  »مادرش رو شنيدم.
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ها پر از حقه هستن. چي هست، چي خواهد بود و چي ممكنه  شعله«استنيس و مليساندر دوشادوش هم از در آمدند، 
  .»باشه. تو نميتوني با اطمينان بهم بگي. . 

  »برادر زاده شما جافري مرده.اعلي حضرت، بانو مليساندر اون رو به درستي ديدن. «داووس قدمي به جلو گذاشت، 

لرد داووس، اون برادرزاده من «اگر پادشاه از ديدن او در اتاق ميزِ منقش غافلگير شده بود، چيزي نشان نداد و گفت، 
  »ها باور داشتم كه هست. نبود. با اين حال سال

  »ه.اون با يه لقمه از غذاي جشن عروسيش خفه شد. ممكنه هم مسموم شده باش«داووس گفت، 

  »اون سوميه.«مليساندر گفت، 

ميتونم «استنيس در امتداد ميز قدم برداشت، از اولدتاون و آربور گذشت و تا مقابل جزاير شيلد و دهانه مندر باال آمد. 
  »تر شدن. مسموم كننده كي بوده؟ معلوم شده؟ ها از جنگ خطرناك بشمرم زن. به نظر عروسي

  »ميگن داييش بوده. جن.«

واتر اينو ياد گرفتم. اين گزارش چطور بهت  يه مرد خطرناك. توي بلك«هايش را بر هم ساييد،  نداناستنيس د
  »رسيده؟

  »گاه پادشاه تجارت ميكنه. ساالدور سان هيچ دليلي براي دروغ گفتن به من نداره. مرد ليسي هنوز توي قدم«

خاطرم هست يه بار، اين گربه آشپزخونه. . . آشپزا  گمان كنم نه. جافري. . .«پادشاه انگشتانش را در طول ميز كشيد، 
ها و كله ماهي بهش غذا بدن. يكي به پسره گفته بود كه اون بچه گربه توي شكمش داره،  عادت داشتن كه با ته مانده

ي فكر ميكرد كه ممكنه اون يكي بخواد. جافري شكم اون بدبختو با خنجر پاره كرد تا ببينه كه آيا حقيقت داره. وقت
ها رو پيدا كرد آورد تا به پدرش نشونشون بده. رابرت چنان سخت بچه رو كتك زد كه فكر كردم اونو  بچه گربه
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كوتوله يا زالو، اين قاتل خدمت خوبي به مملكت كرد. اونا «پادشاه تاجش را برداشت و بر روي ميز گذاشت، » ميكشه.
  »حاال بايد دنبال من بفرستن.

  »ن كارو نميكنن. جافري يه برادر داره.اونا اي«مليساندر گفت، 

  »تامن.«ميلي اسمش را گفت،  پادشاه از روي بي

  »اونا تامن رو به تخت ميشونن و به نام او حكومت خواهند كرد.«

تره، ولي از همون زِنا به دنيا اومده. يه هيوالي ديگه از اصل  تامن از جافري مهربون«استنيس دستش را مشت كرد، 
  »الوي ديگه روي سرزمين. وستروس به دستاي يه مرد نياز داره نه بچه.و اساس. يه ز

اونا رو نجات بده عاليجناب. اجازه بده من اژدهاي سنگي رو بيدار كنم. سه تا سه تاست. «تر شد.  مليساندر نزديك
  »پسره رو بده من.

  »ادريك استورم.«داووس گفت، 

هات معاف كن.  . من رو از سرزنشاسمشو ميدونم«سمت او آمد، استنيس با خشمي سرد، در حركتش به گرد ميز به 
تو «او به سمت مليساندر برگشت، .» بيشتر از تو از اين كار خوشم نمياد، ولي وظيفه من در قبال مملكته. وظيفه من. . 

ته باشي اي نيست؟ به زندگيت سوگند خوردي، بخاطر اينكه بهت قول ميدم اگه دروغ گف سوگند خوردي كه راه ديگه
  »ذره ذره كشته ميشي.

دار  گويي شده بود. دنباله شما اوني هستيد كه بايد در برابر آدر بايسته. كسي كه اومدنش پنج هزار سال قبل پيش«
مليساندر با لبان » موعودي و اگه شكست بخوري دنيا هم همراهت شكست ميخوره.  سرخ منادي تو بود. تو شاهزاده

اين پسر رو به من بده. و من به تو پادشاهيت رو «تپيد. به زمزمه گفت،  رفت، ياقوتش مياش به پيش او  سرخ گشوده
  »خواهم داد.
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  »اون نميتونه. ادريك استورم رفته.«داووس گفت، 

  »رفته؟ منظورت چيه كه رفته؟«استنيس چرخيد، 

رنگ پريده و قلب شكل مليساندر را تماشا  داووس صورت » سوار بر يه كشتي ليسي به سالمت رهسپار دريا شد.«
  اون رو نديده!اطميناني ناگهاني.  كرد. او سوسويي از وحشت را آنجا ديد، عدم  مي

زه من از دراگون استون زاده بدون اجا حرام«اي در گود افتادگي صورتش بودند.  هاي آبي تيره چشمان پادشاه كبودي
  .»برده شده؟ ميگي يه كشتي بوده؟ اگه دزد دريايي ليسي فكر ميكنه كه از پسره براي اخاذي طال از من استفاده كنه. . 

شما اون رو «مليساندر نگاهي حاكي از دانستن به داووس انداخت، » حضرت. اين كار دستتون بوده اعلي«
  »يكنين.جناب. اين كارو م برميگردونين عالي

  »پسره از دسترس من خارجه. همينطور خارج از دسترس شما بانوي من.«داووس گفت، 

سر، من بايد شما رو با تاريكي تنها ميذاشتم. ميدوني كه چي كار «چشمان سرخش باعث شد داووس به خود بپيچد. 
  »كردي؟

  »ام رو.  وظيفه«

او داره دنبال كشتي ميگرده؟  تا به شب خيره شود. استنيس به سمت پنجره رفت» بعضيا ممكنه بهش بگن خيانت.«
من تو رو از توي كثافت بلند كردم داووس. وفاداري چيز زيادي بود كه اميدشو «آمد تا عصباني،  بيشتر خسته به نظر مي

  »داشتم؟

» رين.واتر مردن. خودمم داشتم ميمردم. شما هميشه وفاداري منو دا چهار تا از پسراي من براي شما توي بلك«
دانست كه جانش به  خواست بگويد فكر كرده بود؛ مي ورث مدتي طوالني و سخت در مورد كلماتي كه مي داووس سي

اي صادقانه و فرمانبرداريِ  حضرت، شما منو وادار كردين كه سوگند بخورم كه به شما مشاوره اعلي«آن وابسته است، 
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. ادريك استورم يكي از مردم از مردمتون حمايت كنمدفاع كنم، سريع عرضه كنم، از مملكت شما در برابر دشمنانتون 
شما نبود؟ يكي از اونايي كه من سوگند خورده بودم ازشون حمايت كنم؟ من به عهدم وفا كردم. چطور ميتونه خيانت 

  »باشه؟

نه، ولي تا هيچوقت طالب اين تاج نبودم. طال روي سرم سرد و سنگي«هايش را بهم ساييد.  استنيس دوباره دندان
از تاريكي نجات پيدا كنن . .   ها كنم تا يه ميليون اي دارم . . . اگه بايد يه بچه رو قرباني شعله وقتي كه پادشاهم، وظيفه

  ». قرباني كردن . . . هيچوقت آسون نيست داووس. وگرنه اون يه قرباني واقعي نبوده. بهش بگو بانوي من.

برينگر رو با خون قلب همسر عزيزش آبديده كرد. اينكه يه مردي كه هزاران گاو  اليتآزور آهايي «مليساندر گفت، 
  .»داشته باشه و يكي شونو تقديم خدا كنه، هيچي نيست. ولي مردي كه تنها گاوي كه داره رو تقديم ميكنه. . 

ست دخترتون، پسر اون در مورد گاو صحبت ميكنه. من از يه پسر بچه حرف ميزنم، دو«داووس به پادشاه گفت، 
  »برادرتون.

تابيد.  اي سرخ بر روي گلويش مي ياقوت مليساندر شبيه ستاره» هاش. پسر يه شاه، با نيروي خون پادشاهي در رگ«
تو فكر ميكني كه پسره رو نجات دادي شواليه پياز؟ زماني كه شب طوالني فرا برسه ادريك استورم هر جا كه مخفي «

ميميره. پسراي تو هم همينطور. تاريكي و سرما زمين رو خواهند پوشوند. در اموري دخالت شده باشه به همراه بقيه 
  »ميكني كه چيزي ازشون درك نميكني.

اي تظاهر نكردم. من درياها،  چيزهاي زياديه كه من درك نميكنم. هيچ وقت به چيز ديگه«داووس تاييد كرد، 
هاي مخفي رو  هاي زير آبي قرار دارن رو ميشناسم. من غار پهها و ت ها و جايي كه صخره ها، شكل ساحل رودخونه

ميشناسم كه يه قايق بدون ديده شدن ميتونه كناره بگيره. و ميدونم كه يه پادشاه از مردمانش حمايت ميكنه، يا اينكه 
  »اصالً پادشاه نيست.
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ه رو از يه قاچاقچي پياز ياد ام ميكني؟ من بايد وظايف يه پادشا توي روي من، مسخره«صورت استنيس كبود شد، 
  »بگيرم؟

اگه جسارت كردم سرم رو قطع كنين. همونطور كه به عنوان مرد وفادار شما زندگي كردم، خواهم «داووس زانو زد. 
  »مرد. ولي اول حرف من رو بشنويد. به خاطر پيازهايي كه براتون آوردم و انگشتاني كه گرفتيد حرف منو بشنوين.

» چيزي كه ميخواي رو بگو، اما سريع بگو.«ر را از غالفش بيرون كشيد. تابشش اتاق را پر كرد. برينگ استنيس اليت
  عضالت گردن پادشاه مانند زه كمان بيرون زده بود.

اي را بيرون آورد. چيزي سست و  شده ي كاغذ پوستي پيچانده داووس كوركورانه داخل ردايش جستجو كرد و برگه
دست پادشاه بايد بتونه كه بخونه و بنويسه. استاد پيلوس «اين حال تنها سپري بود كه داشت. رسيد، با  نازك به نظر مي

  او نامه را بر روي زانويش پهن كرد و در زير نور شمشير جادويي شروع به خواندن كرد.» به من آموزش ميداده.
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  جان
  ليدي آريان :مترجم

  ،Ali.A، م.م.استارك، محال :ويرايش و تنظيم

  

هايشان گذر كرد. در حال عبور، چشمان  خواب ديد به وينترفل برگشته است، از كنار پادشاهان سنگي بر روي تخت
ي  ي شمشيرهاي پوسيده قبضهها دور  كردند، و انگشتان گرانيتي خاكستري آنگرانيتي خاكستريشان او را دنبال مي

اينجا  تو استارك نيستي. ها را با صداي سخت گرانيتي بشنود،  ي آن توانست زمزمه شد. ميروي پاهايشان محكم مي
كسي پاسخ نداد. باد » پدر؟ برن؟ ريكان؟«، دبيشتر به درون تاريكي قدم گذاشت. فرياد ز جايي براي تو نيست. دور شو.

از باالي سرش صداي » عمو؟ عمو بنجن؟ پدر؟ پدر، خواهش ميكنم، كمكم كن.«خورد. فرياد زد،  سردي به گردنش مي
 من استارك نيستم و اينجا جاي من نيست. اونا تو تاالر بزرگ ضيافت گرفتن، اما جاي من اونجا نيست.طبل شنيد. 

ايگريت؟ «زمزمه كرد، يه نوري يه جايي خاموش شد. شدند.  تر مي ها تاريك روي زانوانش افتاد. دخمهعصايش لغزيد و 
اش غمگين در  هاي خون، چشمان طاليي اما فقط يك دايروولف بود، خاكستري و ترسناك، با لكه» منو ببخش، لطفاً.

  درخشيد. . . تاريكي مي
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اش زير  كه تخت خودش است، تخت خودش در سلول پيشكاري سلول تاريك و تخت زيرش سفت بود. به ياد آورد
آورد. حتي زير خزها هم سردش بود. قبل  تري را برايش به ارمغان مي اقامتگاه خرس پير. به حق بود كه روياهاي شيرين

 كرد. و در دنياي وحشي ايگريت در ، سلولش را با گوست شريك بود و او را در مقابل سرماي شب گرم مي1از گَشت
دانست كه ايگريت همين را  . خودش ايگريت را سوزانده بود، چون ميحاال هر دوتاشون رفتنخوابيد.  كنارش مي

ها؟ اما گرگ  آيا او هم مرده بود، خوابش چنين معنايي داشت، گرگ خونين در دخمهكجايي؟ خواهد و گوست. . .  مي
كراون  ها او را تعقيب كرده بودند و بعد از كويينز ن. آيا ثخاكستري، مثل گرگ برنخوابش خاكستري بود، نه سفيد. 

  كشته بودند؟ اگر اينطور بود برن را براي هميشه از دست داده بود!

  گيري از اين افكار بود كه شيپور دميده شد.  جان در تالش براي نتيجه 

گاه شيپور جورامون را  اما منس هيچشيپور زمستون. برد، فكر كرد،  در حالي كه هنوز در گيجي خواب به سر مي
خيزيد و به  توانست آن باشد. دومين نواي شيپور در پي آن آمد، بلند و بم مثل اولين نوا. جان بايد برمي نيافت، پس نمي

  دانست، اما خيلي سخت بود . . . رفت، مي ديوار مي

د تحمل كند. براي گرماي تر شده بود، چيزي نبود كه نتوان خزهايش را كنار زد و نشست. درد پايش به نظر خفيف
پوشيد و چرم، زره و ردا بر  هايش را مي هاي زيرش خوابيده بود، بنابراين فقط بايد پوتين تنه و لباس بيشتر با شلوار و نيم

اش انداخت، عصايش را پيدا كرد  كرد. شيپور دوباره دميده شد، دو دم طوالني، پس النگ كالو را روي يك شانه تن مي
  ها پايين رفت. هو لنگان از پل

ها و اساحكامات  در بيرون سياهي شب، سرماي شديد و هواي ابر گرفته بود. برادرانش در حال بيرون ريختن از برج
رفتند. جان به دنبال پيپ و گرن گشت، اما نتوانست  بستند و به سمت ديوار مي بودند، كمربندهاي شمشيرشان را مي

                                           

 ها حركت كردند. گشت بزرگي كه با بيشتر نيروهاي نگهبانان شب و در خدمت خرس پير به سمت مشت نخستين انسان -  1



 

  1164 

 

 شمشيرهايورش    جانشصت و چهارم فصل

. . اتفاق خوبي بود، منسه. باالخره اومددميد. فكر كرد باني بود كه شيپور را ميها نگه پيدايشان كند. شايد يكي از آن
  ميجنگيم و بعد استراحت ميكنيم. استراحت ميكنيم، زنده يا مرده.

اي در هم از چوب سوخته و يخ شكسته در زير ديوار باقي مانده بود. حاال باالبر  ها بودند، فقط توده جايي كه قبالً پله
كه جان رسيد در ميانه راهش به سمت  برد، اما قفس در يك نوبت تنها براي ده مرد جا داشت، و هنگامي ال ميآنها را با

ماند. بقيه همراه او منتظر ماندند، ساتين، مولي، اسپير بوت، كگز، هارث بلونده گنده  باال بود. بايد منتظر برگشت آن مي
د. او در دهكده مولز يك پادوي اصطبل بود، يكي از چندين نفر اهل زدن هاي درازش. همه او را اسب صدا مي با دندان

ي زير زميني  خانههايشان در فاحشه ها يا رختخواب ها، كلبهدهكده مولز كه در كسل بلك مانده بودند. بقيه به زمين

اي كه در  د، فاحشههم مان 1خواست سياه بپوشد. زي مي اسبدرازِ بزرگ بود، اما  برگشته بودند. گرچه يك احمق دندان

ها مرده بود را نگه داشته بود.  كار با زوبين مهارت فراواني داشت. به عالوه نوي سه پسر يتيم كه پدرشان در پاي پله
  خواست. رسيد كه كس ديگري آنها را نمي نه و هشت و پنج ساله ـ اما به نظر مي -آنها بچه بودند 

انگشتي  دارِ داغ آورد، در حالي كه هاب سه يداس براي آنها شراب ادويههمانطور كه منتظر بودند تا قفس برگردد، كال
  اي از او گرفت و به آن گاز زد. كرد. جان تكه هايي از نان سياه را پخش مي تكه

  »منس رِيدره؟«ساتين با نگراني پرسيد، 

هايي را كه پادشاه  جان حرف .ها در تاريكي وجود داشت چيزهايي به مراتب بدتر از وحشي» ميتونيم اميدوار باشيم.«
 ها زده بود را به ياد آورد، آن هنگام كه در ميان برف صورتي رنگ ايستاده بودند. ها در مشت نخستين انسان وحشي

ها بجنگي، هيچكس اينو به  ها راه ميرن، ديوارا و چماقا و شمشيرا معنايي ندارن. جان اسنو، نميتوني با مرده وقتي مرده
  شد كه باد اندكي سردتر به نظر رسد. . فقط فكر كردن به آن موجب مين نميدونهي نصف م اندازه

                                           

1  - Zei 
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خورد. آنها ساكت داخل قفس  كنان به پايين بازگشت، در حالي كه در ته زنجير دراز تاب مي باالخره قفس تلق تلوق
  شدند و در را بستند.

ردند. در ابتدا با نوسان و تكان و سپس اي بعد شروع به باال رفتن ك مولي سه بار طناب زنگ را كشيد. لحظه

به جان براي  اسبطرف كج شد و يكي يكي خارج شدند.  زد. در باال قفس به يك تر. هيچ كس حرف نمي  يكنواخت

  آمدن روي يخ كمك كرد. سرما چون مشتي به دندانش كوبيد.

سوخت. چاقوي سرد  قد يك مرد ميهايي بلندتر از  رديفي از آتش در باالي ديوار درون سبدهاي آهنين روي تيرك
ي نارنجي رنگ هميشه در حال حركت بود. ي تيره چرخاند، بنابراين شعله داد و مي ها را به آرامي تكان مي باد شعله

ها به ارتفاع ده پا روي  ، در هر طرفي آماده قرار داشت. سنگ2، تير، نيزه، و تيرهاي كمانِ عقربي1هايي از پيكان دسته
هاي چوبي از قير و روغن چراغ رديف شده بود. بووِن مارش كسل بلك را در  شده بودند، در كنارشان بشكههم انباشته 

هاي سياه نگهبانان مترسكي كه در امتداد  حالي ترك كرده بود كه قلعه از همه لحاظ به جز نفرات مجهز بود. باد به ردا
اميدوارم كسي كه توي «تي جان به كنار دونال نوي لنگيد، گفت، زد. وق لبه ديوار نيزه به دست ايستاده بودند تازيانه مي

  »شيپور دميد يكي از اونا نباشه.

  »صداي اونو شنيدي؟«نوي پرسيد، 

  » يه ماموت. صداي يه ماموت بود.«رسيد. جان گفت،  ها، و چيز ديگري به گوش مي صداي باد، اسب

زد. در شمال ديوار دريايي از تاريكي قرار  شد، يخ مي ميساز وقتي از دماغ صاف و پهنش بيرون دميده  نفس اسلحه
توانست سوسوي ضعيف و قرمز رنگ آتش را كه در ميان جنگل  رسيد تا ابد گسترده باشد. جان مي داشت كه به نظر مي

                                           

1 quarrel –  اين نام صرفا براي تفاوت دادن آن با كلمهarrow شوند. پيكان توسط  ر اصل هردو تير هستند اما از دو ابزار مختلف شليك ميبه كار رفته است. د
شود از آن بلندتر و داراي پر در  گويند. اما تيري كه از كمان معمولي يا كمان بلند پرتاب مي اي نيز مي شود. به آن تير سرستاره زوبين(كمان زنبوركي) شليك مي

  خود ندارد. انتهاست. اما پيكان معموالً پري در انتهاي
2 scorpion – توانست اين تيرها را تا فواصل زيادي پرتاب كند.  شد و تيرهايي تقريباً به بزرگي يك نيزه داشت و مي كماني بزرگ كه روي زمين نصب مي  



 

  1166 

 

 شمشيرهايورش    جانشصت و چهارم فصل

به اندازه طلوع خورشيد از آن مطمئن بود. آدرها مشعل روشن  ،كرد ببيند. اين منس بود در دوردست حركت مي
  كردند.  نمي

  »وقتي نميتونيم اونارو ببينيم چطور باهاشون بجنگيم؟«پرسيد،  اسب

يه مشعل «دونال نوي به سمت دو منجنيقي كه بوون مارش براي استفاده مجدد تعمير كرده بود، برگشت. غريد، 
  »بهم بدين.

هاي سرخ  ها را به زبانه باد شعلهها بارگيري شدند و با مشعلي آتش گرفتند.  هايي از قير، شتابان به درون فالخن بشكه
هاي تعادل ناگهاني پايين رفتند، بازوان پرتاب كننده باال  وزنه» حاال!«چابك و خشمگيني تبديل كرد. نوي نعره زد، 

آمدند تا روي تيرك نوار پيچ شده دارامب صدا بدهند. قير سوزان، چرخان به درون تاريكي رفت، در حالي كه نور لرزانِ 
هايي افتاد كه كند و سنگين در ميان نور  پراكند. چشمان جان يك نظر به ماموت روي زمين پايين دست ميآوري  وهم

ها به زمين  بشكه يه جين، يا شايدم بيشتر.كردند، و دوباره به همان سرعت آنها را گم كرد.  نصفه و نيمه حركت مي
زي را به زبان كهن غريد، صدايش رعدي باستاني خوردند و منفجر شدند. صداي بم عميقي را شنيدند، و يك غول چي

  بود كه به ستون فقرات جان لرزه انداخت.

ي ديگر از قير سوزان ترق تروق كنان از ميان  ها يك بار ديگر پر شدند. دو بشكه و منجنيق» دوباره!«نوي فرياد زد، 
ها در  ختي خشك برخورد كرد، و آن را با شعلهها به در تاريكي گذشتند تا در بين دشمن فرود آيند. اين بار يكي از بشكه

  يه جين ماموت نه، صدتا.بر گرفت. جان ديد، 

يك بار  1آلين سرخ مواظب باش، تا پايين راه زياديه.به آرامي قدم به لبه پرتگاه گذاشت. به خودش يادآوري كرد، 
ووووو، آآآآآهوووووووووووووووووووو. و حاال اش را به صدا در آورد، آآآآآآهووووووووووووووووووووو ديگر شيپور نگهباني

ما گويند،  رسيد مي ها جواب دادند، نه با يك شيپور بلكه با يك جين شيپور، و به همراه طبل و فلوت. به نظر مي وحشي

                                           

1  - Red Alyn 
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شيد، باد زوزه ك هاي شما را بگيريم و دختران شما را بدزديم. تا زمين، آمديم، ما آمديم تا ديوار شما را در هم بشكنيم
ها، مردهايي را  ها و ماموت ها به پرواز درآمدند. جان پشت سر غول ها جيرجير كردند و گرمپ صدا دادند، بشكه منجنيق

كردند. بيست نفر بودند يا بيست هزار نفر؟ در تاريكي امكان نداشت كه  ديد كه با كمان و تبر به سوي ديوار پيشروي مي
  ره، ولي منس يه چند هزارتايي بيشتر از ما نفرات داره.اين جنگ مرداي كوبتوان تشخيص داد. 

  »ان. دروازه! اونا دمِ دروازه«پيپ فرياد زد، 

هاي محاصره بسيار بلند و  هاي معمول مورد حمله قرار بگيرد؛ براي نردبان يا برج تر از آن بود كه به روش ديوار بزرگ
سنگي به اندازه كافي بزرگ بيندازد تا آن را در هم بشكند،  توانست ها خيلي ضخيم بود. هيچ منجنيقي نمي براي دژكوب

توانستيد از آن باال برويد، مثل  كرد. مي ها را خاموش مي ها شعله كرديد تا آن را آتش بزنيد، ذوب شدن يخ و اگر سعي مي
ناپذير داشته باشيد، و  گارد اين كار را كردند، اما فقط وقتي كه قوي، سالم و دستاني لغزش مهاجماني كه نزديك گري

اونا بايد دروازه رو شده روي يك درخت.  حتي در اين صورت هم امكان داشت به عاقبت يارل دچار شويد؛ سيخ كشيده
  بگيرن، وگرنه نميتونن رد بشن. 

اي در هفت پادشاهي. آنقدر باريك كه  ي هر قلعه بود، كوچكتر از دروازهاما دروازه تونل پيچ در پيچي در ميان يخ 
كردند، هر كدام  ي آهني معبر دروني را مسدود مي كردند. سه دروازه هايشان را در يك صف هدايت مي تكاورها بايد اسب

مت نُه اينچ و بودند. در بيروني از چوب بلوط كهنه به ضخا 1ي مرگ قفل و زنجير و محافظت شده با يك حفره
  اما منس ماموت داره، همينطورم غول.شده با آهن بود و شكستنش آسان نبود. جان به خودش يادآوري كرد،  تقويت

ي روغن چراغ روي پرتگاه به  يك جين كوزه» اون پايين بايد سرد باشه، چطوره گرمشون كنيم پسرا؟«نوي گفت، 
كرد، به ته صف دويد. اووِن ساده لوح به دنبالش يكي  را روشن مي صف شده بودند. پيپ در حالي كه با يك مشعل آنها

چرخيد.  ها مي هاي زرد كم رنگ به دور كوزه انداخت. در حين سقوط زبانه ي پرتگاه پايين مي يكي آنها را از لبه

                                           

1 murder hole – ا تير و قير داغ بر سر كساني فرو بريزند كه در تالش جتوانستند از آن شد و محافظان مي ها تعبيه مي ي قلعه سوراخي كه درست باالي دروازه
 ند.بودبراي نفوذ به دروازه 
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هم غلتان و غران از لبه هاي قير را با پا كنار زد و آنها را  هاي زير بشكه آخرين كوزه هم پرت شده بود، گرِن گُوِه وقتي
  به پايين انداخت. صداهاي پايين دست مبدل به جيغ و فريادهايي شد كه به گوششان موسيقي شيريني بود.

ها همچون  دادند، و نواي انبان كردند و گرمپ صدا مي ها غژعژ مي شدند، منجنيق ها كوبيده مي با اين حال هنوز طبل
رسيد. سپتون سالدور هم شروع به آواز خواندن كرد، صدايش  آواز پرندگاني عجيب و خشمگين در دل شب به آنها مي

  به خاطر شراب لرزان و كلفت بود. 

  ي رحمت،  شمهمادر مهربان، سرچ

  دعا ميكنيم، فرزاندمان را از جنگ نجات ده،

  شمشيرها را استوار و تيرها را استوار نما

  بگذار بدانند . . .

شو از همين ديوار پرت  نگهداره، ماتحت چروكيده 1هر مردي اينجا شمشيرشو استوار«دونال نوي به سمتش چرخيد، 
  »اي داريم؟ سپتون. كماندارا! اصالً ما هيچ كماندار لعنتيميكنم پايين . . . اول هم با تو شروع ميكنم، 

  »من.«ساتين گفت، 

  »و من، اما چطور ميتونم هدف رو پيدا كنم؟ اينجا به سياهي داخل شكم خوكه. اونا كجان؟«مولي گفت، 

 غباعث ميشه دااگه به اندازه كافي تير بندازيد، شايد يه چن تايي رو بزنين. حداقل «نوي به سمت شمال اشاره كرد، 
اگه اونا دروازه رو بشكنن، من به دو تا كماندار «هاي روشن شده از نور در اطرافش نگاه كرد.  ي صورت به حلقه» كنند.

                                           

  هم به معني ثابت و استوار و هم به معني بي حركت استفاده شده است. stayاينجا كلمه  -  1
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بيشتر از ده نفر قدم پيش گذاشتند و آهنگر چهار نفرِ » دار احتياج دارم تا كمكم كنن داالن رو نگه دارم. و دو تا نيزه
  »ان، ديوار مال توئه تا من برگردم.ج«خودش را انتخاب كرد. 

رسيد كه انگار نوي فرماندهي را به او سپرده  اي فكر كرد درست نشنيده است. طوري به نظر مي جان براي لحظه
  »سرورم؟«است. 

  »سرور؟ من يه آهنگرم. گفتم، ديوار مال توئه.«

ام  ام. زخمي ز به جووني علف تابستونيمرداي بهتر. من هنو، اينجا مرداي بزرگتري هم هستخواست بگويد  جان مي
  »بله«دهانش به خشكي استخوان شده بود. توانست بگويد، و متهم به فرار. 

ي سربازان پوشالي، با  آمد كه انگار آن را در خواب ديده است. شانه به شانه بعداً آن شب در نظر جان اسنو طوري مي
كردند كه هرگز آنها  ده، كماندارانش صدها تير به سمت مرداني رها ز هاي بلند يا زوبين در چنگ دستاني نيمه يخ كمان

هاي كوچكتر  آمد. او مرداني را به سمت منجنيق را نديدند. گاهي اوقات در جواب، تير يك وحشي پرواز كنان تا باال مي
بلعيد، مثل مردي كه اي به اندازه مشت يك غول كرد، اما تاريكي آنها را  هاي تيزگوشه فرستاد و هوا را پر از سنگ

تر  هايي عجيب ها در تاريكي نعره كشيدند، صداهاي عجيبي به زبان خواهد يك مشت پر از آجيل را ببلعد. ماموت مي
كرد كه جان وسوسه شده بود تا خودش او  زدند، و سپتون سالدور چنان بلند و مستانه براي آمدن صبح دعا مي فرياد مي
نها صداي يك ماموت در حال مرگ را در زير پايشان شنيدند و ديگري را ديدند كه در حال ي ديوار پرت كند. آ را از لبه

وزيد. هاب با  كرد. باد سرد و سردتر مي ها و درختان را با هم له مي خورد و انسان سوختن به داخل جنگل تلوتلو مي
ا به كمانداران در همان جايي كه ايستاده ها ر هايي از سوپ پياز را باال فرستاد، و اوون و كاليداس سوپ زنجير فنجان

توانستند سوپ را در ميان پرتاب تيرها قورت دهند. زي با زوبينش در ميانشان جاي  رساندند، بنابراين آنها مي بودند مي
ها تكرار شدن تكان و ضربه چيزي را در منجنيق سمت راستي شل كرد، و ناگهان و به شكلي فاجعه  گرفت. ساعت

اي به كناري پرت شد. منجنيق سمت  هاي تعادل آن آزاد شدند و بازوي پرتاب كننده با صداي ترق خردكننده باري وزنه
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آمد دوري  هايش فرود مي ها به سرعت ياد گرفته بودند تا از مكاني كه سنگ كرد، اما وحشي چپي همچنان پرتاب مي
  كنند.

فكر  غلتك و قابل چرخيدن باشن تا بتونيم حركتشون بديم.ما بايد بيست تا منجنيق ميداشتيم، نه دوتا، و بايد روي 
  اي بود. همچنين احياناً آرزوي هزار مرد ديگر را داشت، و شايد يك يا سه اژدها. بيهوده

دونال نوي بازنگشت، نه حتي يكي از كساني كه با او پايين رفته بودند تا تونل سرد سياه را نگه دارند. جان هر وقت 
خودش يك كمان  ديوار مال منه.كرد،  قدرتش در حال تحليل رفتن است به خودش يادآوري مي كرد كه احساس مي

ناپذير  گي داشتند. تبش هم برگشته بود، و پايش كنترل يخ زده برداشته بود، و انگشتانش احساس كرختي، سختي و نيمه
يه تير ديگه و بعدش جاه بار به خودش گفت، فرستاد. پن لرزيد، و چاقوي سفيد داغي از درد را مستقيم به درونش مي مي

شد، يكي از يتيمان اهل مول تيرداني ديگر برايش  هر وقت تيردانش خالي مياستراحت ميكنم. فقط يكي ديگه. 
  توانست تا سحر زمان زيادي مانده باشد.  نمييه تيردون ديگه، و بعدش كارم تموم ميشه. آورد.  مي

كامالً متوجه نشدند. دنيا هنوز تاريك بود، اما سياهي تبديل به خاكستري شده بود، و وقتي صبح آمد، ابتدا هيچ كدام 
  هايي به صورت محو شروع به پديدار شدن از ميان تاريكي كرده بودند. جان كمانش را پايين آورد تا به توده شكل

ابشي را پشت آنها ببيند، اما شايد فقط توانست ت اي كه آسمان شرقي را پوشانده بودند خيره شود. مي فشرده هم ابرهاي به
  پردازي بود. تير ديگري گذاشت. در حال خيال

هاي ماتي از نور را در سراسر ميدان نبرد بتاباند. جان خود  ا نفوذ كرد تا نيزههسپس خورشيد در حال طلوع از ميان ابر
ي جنگل قرار داشت،  كه بين ديوار و لبه مايل از زمين صاف شده اي به عرض نيم را در حالي يافت كه با ديدن باريكه

زاري از علف سياه شده، قير  شب آنها آن زمين را تبديل به خشك نفسش در سينه حبس شده بود. در طول يك نيمه
ها را به سمت خود  ي ماموت سوخته از همين حاال داشت كالغ جوشان، سنگ خرد شده و اجساد كرده بودند. الشه

  مرده روي زمين بودند، اما پشت سرشان . . . هايي هم كشاند. غول مي
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مادر رحم كن، آه. آه، آه، آه، مادر «كسي در سمت راست جان ناله كرد، و صداي سپتون سالدور را شنيد كه گفت، 
  »رحم كن.

ن، ، مردان كوهستا1چِينجرها ها و اسكين ها، وارگ هاي دنيا حاضر بودند، مهاجمان و غول در زير درختان تمام وحشي
از ساحل منجمد،  2ها ران هاي رنگ شده، سگ ها با صورت خواران رودخانه يخي، غارنشين دريانوردان درياي نمك، آدم

با كف پاهايي مثل چرم پخته، تمام مردمان عجيب و غريب وحشي كه منس گرد آورده بود تا ديوار را در  3پا مردان شاخ
 اينجا سرزمين شما نيست، اينجا جايي براي شما نيست، گمشين. د،خواست بر سر آنها فرياد بزن هم بشكند. جان مي

جان اسنو، تو هيچي «گفت،  كش را به آن حرف بشنود. ايگريت اينطور مي ي تورموند غول توانست صداي خنده مي
ين دانست كه شمشيرها ا دست شمشيرزنش را جمع كرد، انگشتانش را باز و بسته نمود، هرچند به خوبي مي» نميدوني.

  آيند.  باال به كار نمي

سردش بود و تب داشت، و ناگهان وزن كمان خيلي زياد بود. دريافت كه نبرد با مگنار هيچ بوده است، و نبرد شبانه 
يابي بود، تيري در تاريكي تا سعي كنند آنها را ناآماده در تله بياندازند. نبرد واقعي تازه در  كمتر از هيچ. فقط يك عرض

  .حال آغاز بود

  »هيچوقت نميدونستم ميتونن اين همه باشن.«ساتين گفت، 

ها مثل  پيمايي ستون وحشي گونه، نه ايستاده درآرايش جنگي. در راه دانست. قبالً آنها را ديده بود، اما نه اين جان مي
  ي آنها را به يكباره ديد. اما حاال . . . شد همه بود، ولي هرگز نميپخش شده كرمي عظيم چندين ليگ 

  »اونا اومدن«كسي با صداي گرفته و خشني گفت، 

                                           

1 skinchangers – ها در آنسوي ديوار. هيچ معادل فارسي مناسبي براي اون پيدا نكرديم ها. نام ديگه وارگ پوست عوض كن 

2  - dog chariots - شوند. هايي كه با سگ كشيده مي تر اين باشه كه بگيم. سواران ارابه شايد درست 

3  - Hornfoot men 
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هايي كه بر پشتشان به گرز و تبر سنگي  ها بودند، صدتا يا بيشتر، با غول ها در مركز صف وحشي جان ديد كه ماموت
ي درختي را با نوك تيز  آمدند، در حالي كه تنه انداز مي هاي بيشتري در كنار آنها شلنگ بزرگ چنگ زده بودند. غول

اگر هنوز دروازه آن پايين پا برجا مانده  ، يه دژكوب.دادند. با ناراحتي انديشيد هاي بزرگ چوبي هل مي ه، روي چرخشد
هاي  ها، موجي از سواران با اسب كرد. در هر طرف غول از آن چيز دروازه را تبديل به خرده چوب مي بود، چند بوسه

،  نظام با نيزه ديده، انبوهي از كماندار شتابان و صدها نفر پياده وك آتشهايي با ن داراي زره و ستام چرم پخته و نيزه
كنان از روي   تولوق كه تلق هاي استخواني از سواحل منجمد در حالي آمدند. ارابه سنگ، چماق، و سپرهاي چرمي مي قالب
آمدند. جان در حالي  فين جلو ميشدند، در طر هاي سفيد بزرگ باال و پايين مي اي از سگ ها، پشت دسته ها و ريشه سنگ

ها به زبان كهن  ها، جيغ و فرياد مردم آزاد و غرش غول ها؛ غرش ماموت ها، پارس و عوعوي سگ انبان كه به صداي ني
  شد.  . صداي طبل آنها مثل غريدن رعد از روي يخ منعكس ميخشمِ وحشداد، فكر كرد،  گوش مي

بايد صد هزار نفر باشن. چطور ميتونيم جلوي اين «كند. ساتين ناليد،  توانست نااميدي را در تمام اطرافش حس مي
  »همه رو بگيريم؟

ديوار «برگشت و اين حرف را بلندتر گفت، » ديوار جلوي اونارو ميگيره.«جان صداي خودش را شنيد كه گفت، 
ا را بگويد. تقريباً به همان هايي پوچ، اما احتياج داشت كه آنه حرف» جلوشونو ميگيره. ديوار از خودش دفاع ميكنه.

منس ميخواد با تعداد نفراتش ما رو بترسونه. فكر ميكنه ما «اي كه برادرانش احتياج داشتند تا آنها را بشنوند.  اندازه
ها، سوارا، تمام اون  ارابه«زد، پايش فراموش شده بود، و همه در حال گوش دادن بودند.  حاال داشت فرياد مي» احمقيم؟
خنديد، و » ياده. . . ميخوان با ما اين باال چيكار كنن؟ كسي از شما تا حاال ديده كه يه ماموت از ديوار باال بره؟احمقاي پ

اونا هيچي نيستن، اونا كمتر از برادراي پوشالي ما اين باال فايده دارن، «پيپ، اوِون و يك جين آدم ديگر با او خنديدند. 
  »  آسيبي برسونن، و نميتونن مارو بترسونن، ميتونن؟ دستشون به ما نميرسه. نميتونن به ما

  »نه!«گرن فرياد زد، 
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اونا اون پايين هستن و ما اين باالييم، و تا وقتي كه دروازه رو حفظ كنيم نميتونن رد بشن. نميتونن رد «جان گفت، 
ها را در هوا تكان  زدند، شمشيرها و كمان هاي خودش را رو به خودش فرياد مي سپس همگي فرياد زدند، حرف» بشن!
ود. جان كگز را ديد كه با شيپور جنگي آويزان از بازويش، آنجا هايشان از هيجان سرخ ب دادند، در حالي كه گونه مي

  » برادر، شيپور جنگ رو بزن.«ايستاده بود. به او گفت، 

ها بود.  هايش برد، و در شيپور دوبار بلند و كشيده دميد كه به معناي وحشي زنان شيپور را به سمت لب كگز نيشخند
هاي  رسيد خود ديوار به لرزه در آمده است، و انعكاس آن ناله ماني كه به نظر ميگرفتند تا ز بقيه شيپورها اين ندا را پي

  بلند و از عميق، تمام صداهاي ديگر را بلعيد. 

هاي كنار دژكوپ نشونه  كماندارا، شما به سمت غول«وقتي ديگر صداي شيپورها محو شده بود، جان گفت، 

ميخوام با هر قدمِ اونا  .ها و دژكوب غولكنين، نه قبل از اون. ميگيرين، تك تك شما لعنتيا. با دستور من رها مي

روي سرشون تير بباره، اما تا وقتي تو تيررس بيان صبر ميكنيم. هر مردي كه تيري رو هدر بده بايد بره پايين و برش 
  » گردونه، ميشنوين چي ميگم؟

  »بله، صداتو ميشنوم، لرد اسنو.«اوِون ساده لوح فرياد زد، 

ها و سواران مهاجم  خنديد، مثل يك مرد مست يا ديوانه خنديد، و مردانش هم با او خنديدند. جان ديد كه ارابهجان 
مايل هم عبور نكرده بودند، با اين  ها از يك سوم آن نيم در جناحين، حاال كامالً از ميانه صف جلو افتاده بودند. وحشي

بته خار پر كنين. اوون، كگز، جهت منجنيقا به  منجنيقا رو با«، حال  آرايش جنگيشان از هم پاشيده بود. جان گفت
به پسران اهل دهكده مولز اشاره » هاي آتيشي مسلح كنين و با دستور من رها كنين. ها رو با نيزه سمت مركز. عقرب

  »هاي آماده بايستين. تو، تو و تو، با مشعل«كرد، 

ايستادند، تير رها  آمدند، مي انداختند؛ سريع جلو مي ر ميكردند تي روي مي كمانداران وحشي همانطور كه پيش
ي تيرها به شكل  دويدند. آنقدر زياد بودند كه هوا دائماً پر از تير بود، همه كردند، سپس ده يارد ديگر مي مي
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 ميده.نيازشون به نظم داره خودشو نشون  اسراف.كردند. جان فكر كرد،  اي در ارتفاع كوتاهي سقوط مي نااميدكننده
هاي بلند و مرغوبِ از جنس درخت  هايِ كوچكترِ از جنس شاخ و چوب مردم آزاد برد بسيار كمتري نسبت به كمان كمان

كردند تا به مرداني هفتصد پا باالتر از خودشان شليك كنند. جان  ها تالش مي سرخدارِ نگهبانان شب داشت، و وحشي
باد رو به ماست، «خورد.  هايشان داشت در پشت سرشان تكان مي ردا» بذارين تير بندازن، صبر كنين. وايسين.«گفت، 

غريدند و تيرهاي  ها مي ناليدند، طبل ها مي انبان ني نزديكتر، نزديكتر.»  شه برد تيرامون كم بشه. صبر كنين. باعث مي
  افتادند.  خوردند و مي ها پيچ و تاب مي وحشي

را تا كنار گوش كشيد. ساتين هم همين كار را كرد، و گرن، اوون  جان كمان خودش را بلند كرد و تير» بكشيد.«
اش باال كشيد. جان دژكوب را  ، آرون و امريك. زي زوبينش را به سمت شانه1ساده لوح، اسپيربوت، جك سياه بالور

قدر  نظر آنآمدند. به  ها در هر طرف آن به كندي پيش مي ها و غول آمد و ماموت كرد كه جلو و جلوتر مي تماشا مي
از ميان  اگه فقط دستم به قدر كافي بزرگ بود.توانست همگي آنها را در يك مشتش له كند.  كوچك بودند كه مي

ي ماموت مرده گذشتند، صد كالغ از روي آن بلند شدند.  ها از دو طرف الشه آمدند. وقتي وحشي قتلگاه جنگ مي
  تر، تا وقتي كه . . .  تر، نزديك نزديك

  ».رها كنين«

كشان به سمت پايين رفتند. جان منتظر نماند تا ببيند كه كجا  تيرهاي سياه مثل مارهايي با بالهاي پردار، هيس

بذارين. بكشين. رها «كنند. همان كه اولين تير كمانش را ترك كرد، به سمت دومين تير دست برد.  برخورد مي

دوباره، و بعد .» بذارين. بكشين. رها كنين«ت. به محض اينكه تير به پرواز درآمد يكي ديگر برداش.» كنين

فوالديِ خاردارِ چرخان در ميان هوا،  2ها فرياد كشيد، و با رها شدن صد ستاره چهار پرِ دوباره. جان به سمت منجنيق
حاال  ها تيرهاي وحشي» منجنيقا، عقربا، تيراندازا، پرتاب به اختيار.«شديدي را شنيد. داد زد،  گرمپصداي ترق تروق و 

                                           

1  - Black Jack Bulwer 

2- Caltrop –  نظام  سواره  تاخت  براى كند كردن  و در قديم  هوا است  رو به  آن  سر يا سيخ  يك  افتد هميشهيب  هر طورى روى زمين  فلزى كه ى چهار پر ستارهيا  
 . رفت كار مى  به
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يك  بذارين، بكشين، رها كنين.خورد، صدپا باالي سر خودشان. دومين غول چرخيد و تلوتلو خورد.  داشت به ديوار مي
ديد  بذارين، بكشين، رها كنين.ها را روي زمين انداخت.  ماموت به سمت ماموت ديگري در كنارش منحرف شد و غول

دادند مرده و يا در حال مرگ بودند. فرياد زد،  يي كه آن را هل ميها كه دژكوب رها شده و از كار افتاده است و غول
ها و  ها با صداي طبل هاي زخمي و فريادهاي پرطنين غول جيغ ماموت» تيراي آتيشي. ميخوام اون دژكوب بسوزه.«
ردند، انگار كه ك كشيدند و رها مي حال هنوز كمانداران او مي ها درآميخته بود تا موسيقي وحشتناكي بسازد، با اين ني

هاي گروه بودند، اما باز هم مردان نگهبان شب  مانده ي آنها به كَريِ ديك فوالرد مرده شده بودند. شايد آنها ته همه
    واسه همينه كه اونا رد نخواهند شد.بودند، يا دست كم اكثر رو به اتفاق آنها. 

شكست و كمانداران را زير پايش له  خرطومش در هم مي ها را با دويد و وحشي وار مي ها داشت ديوانه يكي از ماموت 
بار ديگر كمانش را كشيد و تير ديگري به پشت پشمالوي حيوان روانه كرد تا او را بيشتر براند. در  كرد. جان يك مي

در حالي گشتند،  ايستادند يا برمي ها مي ها بدون مقاومت به ديوار رسيده بودند. ارابه شرق و غرب، جناحين سپاه وحشي
يه «شايد، اسپيربوت بود. » جلوي دروازه!«زدند. فريادي آمد،  ي يخي پرسه مي هدف زير هيبت ديواره كه سواران بي

  »ماموت دم دروازست!

  »آتيش، گرن، پيپ.«جان نعره زد، 

ي ديوار غلتاند، آنجا پيپ درپوشي  گرن كمانش را به كناري پرتاب كرد، يك بشكه روغن را به پهلو انداخت و به لبه
اي پارچه را داخل آن چپاند، با مشعل آن را آتش زد و با  كه آن را مهر و مومش كرده بود با چكش بيرون كشيد، گلوله

ورد و منفجر شد، در حالي كه هوا را پر از خورده چوب و روغن سوزان تر به ديوار خ يكديگر پرتش كردند. صد پا پايين
غلتاند، و كگز هم يك بشكه ديگر داشت. پيپ هر  كرد. در آن هنگام گرن دومين بشكه را به سمت لبه ديوار مي مي

ين چنان سرش به جلو خم شده بود كه جان مطمئن بود هم» زدمش!«دوي آنها را روشن كرد. ساتين فرياد زد، 

ور تلوتلوخوران در  توانست صداي غرش آتش را بشنود. غولي شعله مي.» زدمشزدمش، زدمش، «حاالست كه بيفتد. 

  ديد ظاهر شد و غلتان روي زمين افتاد. 
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زده با كساني كه پشت سرشان  گريختند و وحشت ها مي ها در حال فرار بودند، از دود و شعله سپس ناگهان ماموت
كردند و با تقال خود را از سر راه آنها  نشيني مي هاي پشت سرشان هم عقب ها و وحشي دند. غولكر بودند برخورد مي

ي سپاه در حال از هم پاشيدن بود. سواران در جناحين خودشان را تنها  كشيدند. در نيم تپش قلب تمام ميانه كنار مي
ها هم با سر  آسيب چنداني ديده باشد. حتي ارابه بدون اينكه كسي يافتند و تصميم گرفتند تا آنها هم عقب نشيني كنند،

و صدا به راه افتادند، كاري نكرده بودند جز اينكه ترسناك به نظر برسند و قيل و قال زيادي به راه بياندازند. جان اسنو 
ها  ي طبل همه وقتي شكست بخورن، شكست سختي ميخورن.كرد انديشيد،  وقتي دور شدن هراسان آنها را تماشا 

  »كسي مجروح شده؟«پرسيد،  از اين آهنگ خوشت مياد، منس؟ از طعم زنِ مرد دورني خوشت مياد؟اكت شده بودند. س

  »پاي چوبيمو!«اسپيربوت تير را بيرون كشيد و باالي سرش تكان داد. » هاي عوضي پاي منو زدن. رذل«

را چرخاند، و درست آنجا جلوي همه  ي گوشخراشي برخواست. زي دستان اوون را گرفت، دايره وار او صداي خنده
اش را گرفت و به آرامي اما محكم او را كنار   ي آبدار طوالني به او داد. سعي كرد جان را هم ببوسد، اما جان شانه بوسه

درد ي ران  تر از آن بود كه بتواند بايستد، و پايش از زانو تا كشاله ناگهان خسته بوسيدن رو كنار گذاشتم.» نه.«زد. گفت، 
  »پيپ كمكم كن سوار قفس بشم. گرن، ديوار مال تو.«كرد. كوركورانه به دنبال چوب دستيش گشت.  مي

شد گفت كداميك از آنها بيشتر وحشت زده شده است. گرن با  سخت مي» اون؟«پيپ گفت، » من؟«گرن گفت، 
  » ها دوباره حمله كنن من بايد چي كار كنم؟ ولي، وـولي اگه وحشي«لكنت گفت، 

  »جلوشونو بگير.«جان به او گفت، 

زده. چيزي  عرق يخ«رفتند، پيپ كالهخودش را در آورد و ابرويش را پاك كرد.  همانطور كه در قفس پايين مي
خدايان!، فكر نميكنم تا حاال اينقدر گرسنه شده باشم. ميتونم يه «خنديد. » زده هم هست؟ آورتر از عرق يخ چندش

وقتي صورت جان را ديد » خورم. فكر ميكني هاب بتونه گرن رو برامون بپزه؟ م ميگاوميش رو درسته ببلعم، قس
  »مشكل چيه؟ پاته؟«لبخندش محو شد. 



 

  1177 

 

 شمشيرهايورش    جانشصت و چهارم فصل

  حتي بيان كلمات هم دشوار بود. » پام.«جان تاييد كرد، 

  »جنگ كه نيست، نه؟ ما جنگو برديم.«

يش ميخوام، يه غذاي داغ، يه تخت گرم آتبه خودش گفت، » وقتي دروازه رو ديدم ازم بپرس.«جان عبوسانه گفت، 
  . فهميد چه باليي بر سر دونال نوي آمده بود كرد و مي اما بايد اول تونل را بررسي مي و چيزي كه درد پامو ساكت كنه.

ي داخلي تميز  ها تقريباً يك روز زمان برده بود تا يخ و تيرهاي چوبي شكسته را از مقابل دروازه بعد از جنگ با ثن
خالي، كگز و چند نفر ديگر از معماران با حرارت برسر اينكه بايد آوارها را به عنوان مانع ديگري براي  . پِيت خالكنند

توانست به معناي ترك دفاع تونل باشد، و نوي اصالً آن را  كار مي با اين حال اين .منس آنجا رها كنند، بحث كرده بودند
ي داخلي، تعداد اندكي از  دارها پشت هر دروازه مرگ و كمانداران و نيزه هاي پذيرفت. با وجود مرداني در حفره نمي

ها را بگيرند و راه را با اجساد مسدود  توانستند جلوي صد برابر تعداد خودشان از وحشي برداران استوار و مصمم مي
هاي در هم شكسته  و طناب، پلهخواست به منس ريدر معبري باز از ميان يخ بدهد. بنابراين با كلنگ، بيل  نمايند. او نمي

  را كنار زده و راهشان را تا دروازه باز كرده بودند.

هاي سرد آهني منتظر ماند تا پيپ براي كليد يدكي نزد استاد ايمون برود. شگفت آنكه خود استاد  جان كنار ميله
زنجيرها بود پيرمرد به جان ايمون به همراه او، و كاليداسِ فانوس به دست برگشت. وقتي پيپ مشغول ور رفتن با 

وقتي كارمون تموم شد، بيا پيش من. بايد پانسمانت رو عوض كنم و ضماد تازه بمالم، و شراب خواب بيشتري «گفت، 
  »براي دردت ميخواي.

جان با ضعف سر تكان داد. در با چرخش روي پاشنه باز شد. پيپ آنها را به داخل هدايت كرد و كاليداس با فانوس 
توانست بكند اين بود كه پا به پاي استاد ايمون حركت كند. يخ دربرشان گرفت  لش رفت. تمام كاري كه جان ميبه دنبا

كرد و وزنِ ديوار را در باالي سرش احساس كند.  هايش نفوذ مي توانست سرما را كه به استخوان آورد، و مي و فشار مي
خورد، و بعد يك پيچ ديگر. پيپ دومين  رفتند. تونل پيچ  مي نمود كه انگار از گلوي يك اژدهاي يخين پايين چنين مي
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سو در ميان يخ. جان همان  دروازه آهني را گشود. جلوتر رفتند، دوباره چرخيدند و نوري پيش رو ديدند، ضعيف و كم
.لحظه فهميد،  خيلي بد ،اين بد  

  » روي زمين خون ريخته.«بعد پيپ گفت، 

شده بود، ضربه   جنگيده بودند و مرده بودند. درِ بيروني كه از چوب بلوط تقويت بيست فوت آخر تونل جايي بود كه
ها وارد شده بود. فانوس  ها از ميان خرده چوب هم شكسته و در آخر از لوالهايش در آمده بود، و يكي از غول خورده و در

اال بياورد، و جان خودش را در حالي انگيز كرده بود. پيپ به سمتي خم شد تا ب ي هولناك را غرق نور سرخ حزن صحنه
  خورد.  يافت كه به كوري استاد ايمون غبطه مي

هاي آهني سنگين، درست مثل آنهايي كه االن پيپ  اي از ميله اند، پشت دروازه نوي و مردانش در داخل منتظر بوده
داران جلو آمده  ده بودند. بعد احتماالً نيزهدار دوجين تير رها كر كه غول با آنها درگير شده، دو زوبين باز كرده بود. هنگامي
ها دستش را دراز كند و  هايشان را فرو برده بودند. اما باز هم غول توانسته بود از ميان ميله ها نيزه بودند و از ميان ميله

هاي زنجير  قهها را از هم جدا كند. حل ي آهني را در ميان دستانش بگيرد و ميله خالي را بكند، دروازه سرِ پيت خال
 ي اينا كار يه غول بوده. يه غول. همهشكسته روي زمين پخش و پال بود. 

  »ي اونا مردن؟ همه«استاد ايمون آهسته پرسيد، 

ساز هميشه  شمشير دونال عميق در گلوي غول فرو رفته بود، نيمي از شمشير. اسلحه» بله، دونال آخرين نفر بوده.«
نمود، اما حاال گرفتار شده در ميان بازوان ستُرگ غول، تقريباً مثل كودكي به  اندام مي نظر جان همچون مردي درشت در

فانوس را برداشت و جلوتر رفت تا بهتر ببيند. » غول ستون فقراتشو شكسته. نميدونم اول كي مرده.«رسيد.  نظر مي
اين مگ «خوردن نداشت.  توانست غم را در آنجا حس كند، اما زماني براي غصه مي ها هستم. من آخرينِ غول» مگ.«

  »ها. قدرتمند بود. پادشاه غول
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او حاال به نور خورشيد احتياج داشت. داخل تونل خيلي سرد و تاريك بود، و بوي تعفن خون و مرگ خفه كننده بود. 
هاي به هم تابيده گذشت، و به سمت نور خورشيد رفت  ميان ميلهجان فانوس را به كاليداس برگرداند، از كنار اجساد و 

  تا ببيند آن سوي در متالشي شده چه چيزي است. 

شد، يكي از  وري از كنار آن رد مي ي عظيم يك ماموت مرده بخشي از راه را مسدود كرده بود. وقتي يك الشه
بيرون افتاده بودند و تقريباً زير سنگ، لجن و قير هاي حيوان به ردايش گير كرد و ردا پاره شد. سه غول ديگر  عاج

هاي بزرگ يخ  توانست جايي را كه آتش ديوار را ذوب كرده بود ببيند، جايي كه اليه سخت شده مدفون گشته بودند. مي
ي انداخت. از گرما به پايين ريزش كرده بود تا روي زمين سياه خرد شوند. به باال، جايي كه آنها از آنجا آمده بودند نگاه

  وقتي اينجا ميايستي به نظر عظيم مياد، انگار كه ميخواد روت بيافته.

بايد در بيروني رو تا جايي كه ميتونيم درست و حسابي تعمير «جان به داخل جايي كه بقيه منتظر بودند برگشت. 
دومين دروازه، اگه بتونيم.  هاي بزرگ يخ، هرچي. تمام مسير تا كنيم و اين قسمت از تونل رو ببنديم. قلوه سنگ، تكه

موندست، اما همين حاال بايد اقدام كنه، غوال  ي باقي سر وينتون بايد فرماندهي رو به عهده بگيره، اون آخرين شواليه
  »قبل از اينكه كه بفهميم بر ميگردن. بايد بهش بگيم ـــ

ر تكون ميده، و فراموش ميكنه. سي هر چي ميخواي بهش بگو. اون لبخند ميزنه، س«استاد ايمون به آرامي گفت، 
ي خوبي هم ميشد. ده سال پيشم هنوز  چند رأي براي فرمانده كل شدن كم آورد. فرمانده 1سال پيش سر وينتون تنومند

  »تواناييش رو داشت. ولي حاال ديگه نه. تو هم به خوبي دونال نوي اينو ميدوني، جان.

بدين. شما تمام عمرتون رو در ديوار بودين، افراد از شما اطاعت  پس شما دستور«درست بود. جان به استاد گفت، 
  »ميكنن. ما بايد دروازه رو ببنديم.

  »ي من خدمتگذارن. ما مشورت ميديم، نه دستور. من يه استاد قسم خورده و زنجيردار هستم. جان، فرقه«

                                           

1  - Wynton Stout 
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  »يكي بايد ـــ«

  »تو. تو بايد رهبري كني.«

  »نه«

دست هم قبل  ول بكشه. فقط تا وقتي نيروها برگردن. دونال تو رو انتخاب كرد، و كورين نيمبله، جان. نبايد زياد ط«
ي بنجن استارك. يا  ي كل مورمونت تو رو پيشكار خودش كرد. تو يه پسر وينترفلي هستي، و برادرزاده از از اون. فرمانده

  »تو بايد فرمانده باشي، يا هيچ كس. جان اسنو، ديوار مال توئه.
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    65فصل 

  آريا
  ويكتاريون :مترجم

  ،Ali.Aم.م.استارك،  :ويرايش و تنظيم

  

حال گاهي اوقات آن  اي در وجودش احساس كند. گرسنگي نبود، با اين  حفرهتوانست  شد مي هر روز صبح كه بيدار مي
كردند، و  هم بود. يك جاي توخالي بود، يك خالء در جايي كه قلبش آنجا قرار داشت. جايي كه برادرانش زندگي مي

دت كرده بود و كرد. نه به بدي اوايل، ولي هنوز خيلي درد داشت. به هرحال آريا به آن عا والدينش. سرش هم درد مي
حفره حداقل ورمش خوابيده بود. ولي حفره درونش هنوز هم باقي مانده بود. هنگام به خواب رفتن به خودش ميگفت، 

  هيچوقت خوب نميشه.

كرد و با فشردن چشمانش رو  خواست كه بيدار شود. خودش را در زير ردايش مچاله مي ها اصالً نمي آريا بعضي صبح
  خوابيد. گذاشت تمام روز و شب را مي دوباره به خواب رود. فقط اگر تازي او را تنها مينمود  هم تالش مي
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ي بزرگ گرگ  ديد. يك گله ها را مي ديد. خواب ديدن بهترين قسمتش بود. تقريباً هر شب روياي گرگ و خواب مي
ها  ها پيشي بگيرد و شير انست از اسبتو تر بود. مي تر و چاالك تر، سريع تر، قوي به رهبري خودش. او از همه آنها بزرگ

وقت شكمش به  گريختند، هيچ ساخت، حتي مردان هم از مقابلش مي هايش را برهنه مي را شكست دهد. وقتي دندان
داشت. و تعداد بسيار زيادي از برادران و  مدت طوالني خالي نبود و حتي با وزش باد سرد، خزش او را گرم نگاه مي

  كردند. ودند، درنده و هولناك و در اختيار او. آنها هرگز او را ترك نميخواهرانش همراه او ب

خواست يا نه، هر روز صبح  هايش پر از گرگ بود، روزهايش به سگ تعلق داشت. سندور كلگين چه او مي اما اگر شب
داد.  كرد و تكان مي مي داد، يا ناگهان او را روي پاهايش بلند خراشش به آريا دشنام مي كرد. با صداي گوش بيدارش مي

كنان از جايش پريد و تالش كرد كه به او لگد  پت بار كالهخودي پر از آب سرد بر سرش خالي كرد. او لرزان و پت يك
  و او چنين كرد.» خودتو خشك كن و به اسباي لعنتي علوفه بده.«بزند، ولي سندور فقط خنديد و به او گفت، 

زد، زيرا سندور گفته بود كه آن  صدايش مي 1و يك ماديان راهور و رام كه آريا بزدلآنها حاال دو اسب داشتند، غريبه 
سوار در ميان يك زمين  هم به مانند بقيه از دوقلوها فرار كرده است. آنها ماديان را صبح بعد از قتل عام، سرگردان و بي

با اين حال به غريبه ميجنگيد. ست بدارد. توانست يك ترسو را دو يافته بودند. اسب كامالً خوبي بود، ولي آريا نمي
كرد. بهتر از سواري دونفره با تازي بود. و بزدل ممكن بود كه ترسو  دانست ماديان را تيمار مي بهترين نحوي كه مي

  تواند از غريبه هم پيشي بگيرد. كرد كه در صورت لزوم مي باشد، ولي جوان و قوي هم بود. و آريا گمان مي

كند كه او مانده يا رفته است و  آمد كه اصالً توجه نمي تازي مثل قبل از نزديك مواظب او نبود. گاهي به نظر مي
ولي هيچوقت اين يه شب كه توي خوابه ميكشمش، گفت،  بست. آريا به خودش مي ها او را در ردايش نمي ديگر شب

ولي هيچوقت اين را ا بزدل فرار ميكنم و اونم نميتونه منو بگيره، يه روز بانديشيد،  كار را انجام نداده بود. او با خود مي
شناخت،  توانست برود؟ وينترفل از بين رفته بود. برادر پدربزرگش در ريورران بود، ولي او را نمي هم انجام نداد. كجا مي

كرد.  د، ولي شايد هم نميكر هال قبول مي وود او را در آكرون شناخت. شايد بانو اسمال همانطور كه خودش او را نمي
                                           

1 - Craven  
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خانه شارنا  كرد شايد به مهمان هال را دوباره بيابد. گاهي فكر مي گذشته از اين، آريا حتي مطمئن نبود كه بتواند آكرون
جا پيدا  توانست پيش هات پاي بماند، يا شايد لرد بريك او را آن برگردد، البته اگر سيل آن را با خود نبرده باشد. مي

در آوازها، همراه 1مانند وِنداي گوزن سفيد توانست به آموخت و مي گوي طريقه استفاده از كمان را به او ميكرد. آن مي
 جندري بتازد و يك ياغي باشد.

ولي اين چيزي شبيه روياهاي احمقانه بود كه سانسا ممكن بود ببيند. هات پاي و جندري او را به محض اينكه 
خواستند. هيچ يك از آنها او را  ها هم مانند تازي فقط سربهايش را مي بريك و ياغيتوانستند ترك كرده بودند، و لرد 

ي من نبودن، حتي جندري و هات پاي. من احمق بودم كه اينجوري فكر ميكردم،  اونا از گله خواست. دركنار خود نمي
  مثه يه دختر كوچولوي احمق، كه اصالً گرگ هم نبود.

كردند و تا جايي كه  تاختند، هيچ وقت در يك مكان دوبار اطراق نمي قي ماند. هر روز ميبنابراين او در كنار تازي با
روند. او گفت،  بار از سندور كلگين پرسيد كه كجا مي كردند. يك ها اجتناب مي توانستند از شهرها، روستاها و قلعه مي

زدنات رو بشنوم. بايد  ي، و نميخوام صداي نقدور، همين قدرشو الزمه بدوني. االن اندازه يه تف هم برام ارزش ندار«
  »ولت ميكردم تا بدويي توي اون قلعه لعنتي.

  »بايد ميذاشتي.«انديشيد موافقت كرد،  او در حالي كه به مادرش مي

اگه كه ميذاشتم تو هم مرده بودي. بايد از من تشكر كني. تو هم بايد مثل خواهرت برام يه شعر كوچولوي قشنگ «
  »بخوني.

  »ونم با يه تبر زدي؟ا«

                                           

1 - Wenda the White Fawn  
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هاي سرت هنوز توي گرين فورك  اش ميزدمت كه تيكه ي احمقِ كوچولو. اگه با تيغه من تورو با پهنه تبر زدم، پتياره«
شناور بود. حاال اون دهن لعنتيت رو ببند. اگه من شعور داشتم تورو به خواهران صامت ميدادم. اونا زبون دخترايي كه 

رَن.خيلي حرف ميزنن رو ميب«  

كرد. تمام روز در حالي  بار، آريا در كل به ندرت صحبت مي انصاف نبود كه اين حرف را بزند. به جز آن يك
زدند. او براي صحبت كردن خيلي تهي بود و تازي خيلي عصباني. آريا  گذشت كه هيچ كدام از آنها حرفي نمي مي
بست و درهم  ورتش ببيند، شكلي كه دهانش را ميتوانست آن را در ص توانست خشم را در او احساس كند؛ مي مي
داشت تا براي آتش مقداري چوب خرد كند، در خشمي سرد  انداخت. هرگاه تبرش را برمي كرد، نگاهي كه به او مي مي

هاي بزرگ شكسته ميزد، تا جايي كه بيست برابر  ها و يا شاخه اي به درختان، توده چوب رفت، ضربات وحشيانه   فرو مي
شد كه حتي بدون روشن كردن آتش  مي شان هيزم و خاشاك داشتند. گاهي اوقات پس از آن چنان خسته و آزاده نياز

ها،  بيفتد و از او هم متنفر بود. آن شب رفت. آريا متنفر بود كه اين اتفاق  راست به خواب مي كشيد و يك دراز مي
ه نظر خيلي سنگينه، ولي شرط ميبندم ميتونم ضربه بزنم. بشد.  هايي بودند كه مدت بسيار طوالني به تبر خيره مي شب

 زد. برعكس او، آريا با پهنه تبر ضربه نمي

ها به همراه  چران افتاد؛ كشاورزان در مزارعشان، خوك هايشان گذرشان به ساير مردم مي گاهي در سرگرداني
رساند. او اصًال  ي را در جاده پر از شيار ميبرد، مالزمي كه پيغام هايشان، دختر شير دوشي كه گاوي را با خود مي خوك
ي  زيستند و به يك زبان بيگانه كدام از آنها صحبت كند. شبيه اين بود كه آنها در سرزميني دور مي خواست با هيچ نمي

  طور كه او كاري با آنها نداشت. كردند؛ آنها كاري با او نداشتند، همان نامأنوس صحبت مي

هاي پر  ها از راه هاي دوقلوي فري ود. هر از چند گاهي ستوني از مردان سواره با پرچم برجدر ضمن ديده شدن امن نب
دنبال شمالياي سرگردونن. هر وقت صداي سم اسب «گذشتند. وقتي ديگر آنها رد شده بودند، تازي گفت،  پيچ مزارع مي

 »شنيدي سريع سرتو پايين بگير، به نظر نمياد كه دوست باشن.
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هاي يك بلوط فرو افتاده ايجاد  ي ديگري از دوقلوها در داخل گودال خاكي كه توسط ريشه ات يافتهيك روز با نج
داد.  هايي از ابريشم را نشان مي اش يك دوشيزه صورتي رقصان در ميان حلقه در رو شدند. نشان روي سينه  شده بود، رو

ار، گرچه كمانش را گم كرده بود. شانه چپش در محل او به آنها گفت كه از مردان سر مارك پايپر بوده است؛ يك كماند
اش به عمق  ي گرز باعث شكستن شانه و فرو رفتن زره زنجيري اتصال به بازو چرخيده و متورم بود. گفت كه يك ضربه

كار يه شمالي بود، نشانش يه مرد خوني بود، اون نشان منو ديد و به شوخي گفت، «كرد،  گوشت شده است. او گريه مي
مرد سرخ و يه دوشيزه صورتي، شايد اونا بايد باهم باشن. من به سالمتي لرد بولتن نوشيدم و اون به سالمتي سر  يه

وقتي اينها را » مارك، و با هم به سالمتي لرد ادمور، بانو روزلين و پادشاه شمال نوشيديم. و بعدش اون منو كشت.
اش به طرز  هايش حقيقت دارند. شانه ست بگويد كه حرفتوان گفت چشمانش از هول سفيد شده بود و آريا مي مي

بوش مثل جنازه داد.  عجيبي متورم شده بود و خون و چرك تمام سمت چپش را آغشته كرده بود. او بوي تعفن هم مي
  اي شراب به آنها التماس كرد. مرد براي جرعهاست. 

  »ت آب بدم و راحتت كنم.خوردم. ميتونم به من اگه شراب داشتم خودم مي«تازي به او گفت، 

  »تو سگ جافري هستي.«كماندار قبل از اينكه حرفي بزند به مدت طوالني به او خيره شد، 

  »حاال سگ خودمم. آب ميخواي؟«

  »و راحتم كن. خواهش ميكنم.«مرد آب دهانش را فروداد. » آره.«

كالهخودش را به آريا داد و به او گفت كه آن تر در راهشان از يك آبگير كوچك گذشته بودند. سندور  آنها كمي قبل
داد. او از كله سگ  اش چلپ چلپ صدا مي ي چكمه را پر كند، پس آريا به زحمت به كنار آب بازگشت. گل در زير پنجه

ريخت ولي هنوز مقدار زيادي در كف كالهخود  هايش بيرون مي به عنوان سطل استفاده كرد. آب از ميان سوراخ چشم
  ه بود.باقي ماند
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وقتي برگشت كماندار صورتش را باال گرفت و او آب در دهانش ريخت. مرد با همان سرعتي كه آريا آب را 
اي كبره بسته بر ريشش پايين  اش به روي خون قهوه توانست از روي چانه داد، و آن مقداري كه نمي ريخت، فرو مي مي
ويزان شدند. وقتي كه ديگر آب تمام شده بود او كالهخود هاي صورتي كم رنگي از ريش او آ ريخت، تا اينكه اشك مي

  »كردم كه شراب باشه. من شراب ميخوام. خوب بود، اما آرزو مي«را گرفت و فوالد را ليسيد و گفت، 

تازي خنجرش را تقريباً با مالطفت به درون سينه مرد فرو برد. وزن بدنش سوراخي را در باالپوش » منم همينطور.«
كرد،  كشيد و آن را با مرد مرده پاك مي جيري و آستر نمدي زيرش ايجاد كرد. در حالي كه تيغه را بيرون ميمرد، زره زن

 »دختر، جاي قلب اينجاست. اين روش كشتن يه آدمه.«به آريا نگاهي انداخت، 

  »ما دفنش ميكنيم؟«اين يه راه شه. 

ولش ميكنيم برا گرگا و سگاي وحشي. برادري تو و  چرا؟ اون اهميتي نميده و ما هم بيل نداريم.«سندور گفت، 
  »ولي اول بايد لختش كنيم.«اي به او كرد،  نگاه عبوسانه» من.

اي و تقريباً سي سكه مسي بود. خنجرش يك سنگ صورتي زيبا بر روي  ي پول كماندار دو گوزن نقره در كيسه
ي آن را گرفت، به  سمت آريا گرفت. او قبضه اش داشت. تازي خنجر را سبك و سنگين كرد و سپس آن را به قبضه

داخل كمربندش فرو برد و اندكي احساس بهتري پيدا كرد. خنجر نيدل نبود، ولي فوالد بود. مرد مرده يك تيردان پر از 
هايش براي آريا خيلي بزرگ و براي تازي خيلي  تير هم داشت، ولي تيرها بدون كمان فايده چنداني نداشتند. چكمه

اي او را برداشت، حتي با وجود اينكه تقريباٌ  ودند، بنابراين آن را باقي گذاشتند. آريا همچنين كالهخود نيم دايرهكوچك ب
رفت و مجبور بود براي ديدن آن را به عقب كج كند. كلگين در حالي كه با دقت به اطراف  تر مي از دماغش هم پايين

تونست فرار كنه. ولي من ميگم اون لعنتي در رفته.  باشه وگرنه نمياون بايد يه اسب هم داشته «كرد گفت،  نگاه مي
  »نميشه گفت اين مرد چه مدت اينجا بوده.
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توانست خورشيد، ماه و ستارگان  زماني كه آنها خود را در پاي كوهستان ماه يافتند، باران تقريباً بند آمده بود. آريا مي
  »ما داريم كجا ميريم؟«روند. او دوباره پرسيد،  شرق ميرسيد كه دارند به سمت  را ببيند و به نظرش مي

تو يه خاله توي ايري داري. با اينكه خدايان ميدونن چرا، ولي شايد بخواد براي كون «بار تازي به او پاسخ داد،  اين
  »ين بريم.استخونيت بهم سربها بده. وقتي جاده مرتفع رو پيدا كنيم، ميتونيم مستقيم اونو بگيريم و تا دروازه خون

خواست نه خواهر مادرش را. او خواهر  بخشيد. او مادرش را مي فكرش هم به آريا احساس تهي بودن ميخاله اليسا. 
دانستند كه مادرش يا  آنها دقيقاً نميما بايد ميرفتيم توي قلعه.  شناخت. سياه نمي مادرش را بيشتر از دايي مادرش، ماهي

كه مرگشان يا هر باليي ديگري كه بر سرشان آمده بود را ديده باشند. شايد لرد فري  اند يا نه. اينطور نبود راب مرده
بردند تا  ها آنها را به قدمگاه پادشاه مي هايش در بند بودند و يا شايد فري فقط آنها را اسير گرفته بود. شايد در سياهچال
ما بايد برگرديم. ما بايد به دوقلوها «يم گرفت، دانستند. او ناگهان تصم جافري بتواند سرشان را قطع كند. آنها نمي

  »برگرديم و پيش مادرم بريم. او نميتونه مرده باشه. ما بايد بهش كمك كنيم.

اش پر از آوازه. درست، شايد فري مادرتو براي سربها زنده نگه  من فك ميكردم خواهرته كه كله«تازي غرولند كرد، 
  »اش بيرون بكشم. راهي وجود نداره كه منِ لعنتي بتونم تنهايي اونو از قلعهداشته باشه، ولي به حق هفت جهنم هيچ 

  »تنهايي نه. منم ميام.«

  »اين پيرمردو اينقدر ميترسونه كه ميشاشه به خودش.«آورد كه در واقع يك خنده بود،  او صدايي در

  »تو فقط از مردن ميترسي!«او از روي استهزا گفت، 

مردن منو نميترسونه. فقط آتيش. حاال ساكت باش، وگرنه خودم زبونتو ميبرم و زحمت «خنديد.  حاال كلگين مي
  »خواهران صامت رو كم ميكنم، مقصد ما ويلِ.
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گفت كه او  هميشه مي 1صورتي طور كه چشم زد، همان كرد كه واقعاً زبانش را بِبرد؛ او فقط حرفش را مي آريا فكر نمي
صورتي مردم را  صورتي نبود. چشم آزمود. سندور كلگين چشم اين وجود آريا او را نميزند. با  را تا سرحد مرگ كتك مي

  زد. نه حتي با پهنه تبر. كرد و يا با تبر آنها را نمي دونيم نمي

كرد كه بايد تازي را در خواب بكشد و به تنهايي بانو كتلين را نجات  آن شب با فكر مادرش به خواب رفت، تصور مي
اينقدر نزديكه كه ميتونم تقريباً بوش هايش ديد.  مانش را بست صورت مادرش را در درست پشت پلكدهد. وقتي چش

  رو حس كنم. . .

در زير بوهاي ديگر ضعيف بود، زير بوي خزه، گل، آب، و زير   توانست بوي او را استشمام كند. رايحه . . . و سپس مي
اي  هاي نرم كنار رودخانه پا گذاشت، جرعه بر روي زمين . او به آرامي هاي گنديده و آدم هاي در حال فساد ني بوي زننده

آب نوشيد و سرش را براي بو كشيدن بلند كرد. آسمان خاكستري و مملو از ابر بود، و رودخانه سبز و پر از اجسام شناور. 
خوردند، اما بقيه  ب تكان ميها با حركت آ هاي كم عمق روي هم انباشته شده بودند، هنوز بعضي هاي مرده در آب انسان

  دريدند. دار را مي را آب به ساحل آورده بود. خواهران و برادرانش در اطراف آنها جمع شده بودند و گوشت تازه و آب

تر بود، و يكي از  كردند. خون آنها گرم كشيدند و آسمان را پر از پر مي ها جيغ مي كالغ ها هم آنجا بودند، بر سر گرگ
يكي از آنها را كه در حال پر گرفتن بود قاپ زده و از بالش گرفته بود. اين باعث شد كه خودش هم يك خواهرهايش 

هايش بشنود و به جاي گوشت  خواست خون را مزه كند، صداي خرد شدن استخوان را در بين دندان كالغ بخواهد. مي
  تواند بخورد. دانست كه نمي لي ميسرد، شكمش را با گوشت گرم پر كند. گرسنه بود و همه جا گوشت بود، و

هاي عصباني، صداي  اش، جيغ كالغ هاي گله هايش را تيز كرد و به صداي خرناس تر بود. گوش حاال آن بود قوي
هاي زنده را  ها و فرياد انسان توانست از جايي در دوردست صداي اسب ها و صداي آب روان گوش سپرد. مي حركت بال

ودند كه اهميت داشته باشد. فقط بود اهميت داشت. دوباره هوا را بو كشيد. اينجا بود و حاال آن بشنود، ولي آنها چيزي نب

                                           

1 - Pinkeye  
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كرد به  رنگ و سفيد كه به سمت پايين رودخانه در حركت بود و هر جا كه به مانعي برخورد مي ديد؛ چيزي بي را هم مي
  ها در مقابلش خم ميشدند. چرخيد. ني مي آرامي 

تر پرتاب  عمق حركت كرد و خودش را به قسمت هاي عميق كنان با صداي زياد در داخل كم كنان او جست و خيز
تر بود. به دنبال بو شنا كرد. بوي رودخانه شديد و  خورد. جريان قوي بود، ولي او قوي نمود، پاهايش به شدت تكان مي

ي  جواي سرخ و تند خون سرد و بوي زنندهكشيد. او به دنبال ن مرطوب بود، ولي بوهايي نبود كه او را به سمت خود مي
همانند كاري كه اغلب در تعقيب آهويي سرخ در ميان درختان  كرد،  بسيار دلپذير مرگ دست و پا زد. آنها را دنبال 

رنگي قفل شد. آن را تكان داد تا حركت كند، ولي فقط  اش به دور دست سفيد بي كرد، و در آخر به آن رسيد و آرواره مي
توانست انجام دهد، كشيدن جسد به ساحل بود.  خون در دهانش بود. ديگر خسته شده بود و تمام كاري كه ميمرگ و 

كشيد، يكي از برادران كوچكش با زباني از دهان بيرون افتاده، در پي شكار  در حالي كه آن را به روي ساحل گلي مي
خورد. پس از آن بود كه ايستاد تا  صورت از آن مي ر ايناي كند، در غي آمد. مجبور شد براي فراري دادنش دندان قروچه

اش چروكيده و بيرنگ بود، خون سرد  آب را از روي خزش بتكاند. چيز سفيد روي شكم در گل خوابيده بود، پوست مرده
  بلند شو، بلند شو وبخور و با ما بدو.چكيد. او انديشيد،  از گلويش مي

آمدند، بنابراين نتوانسته بود بويشان را  ها. آنها بر خالف جهت باد مي مسرش را به سمت صداي اسبان چرخاند. آد
هاي بلند براق  ي سياه، زرد و صورتي و پنجه هاي آويخته بفهمد. اما حاال تقريباً آنجا بودند. مرداني بر روي اسب، با بال

ان لخت كردند، ولي آنقدر آنها را گاز در دست. بعضي از برادران جوان او براي دفاع از غذايي كه پيدا كرده بودند دند
ها از مقابل  كردند و گرگ ها فرار مي گرفت تا پراكنده شدند. اين شيوه جنگل بود. آهو، خرگوش و كالغ از مقابل گرگ

انسان. او غنيمت سرد سفيد را در گل، همانجايي كه آن را تا آنجا كشيده بود رها كرد و بدون هيچ احساس شرمي 
  گريخت.
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كه صبح آمد، تازي براي بيدار كردن آريا نيازي به تكان دادن يا فرياد زدن بر سرش نداشت. آريا با حالي  يهنگام
اون «ها هم آب داده بود. آنها در سكوت صبحانه خوردند ،تا اينكه سندور گفت،  دگرگون بيدار شده و حتي به اسب

  .»چيزي كه در مورد مادرت. . 

  »م نيست. من ميدونم اون مرده. اونو توي خوابم ديدم.مه«آريا با صداي گرفته گفت، 

تازي به مدت طوالني به او خيره شد، سپس به تاييد سرش را تكان داد. ديگر صحبتي از آن نشد. آنها به سمت 
  كوهستان تاختند.

هاي سرباز  خاكستري و كاج-خاي سبز تر، به روستايي كوچك و تك افتاده رسيدند كه توسط سنتينل هاي بلند در تپه
ما به غذا و يه «بلند آبي و پژمرده محاصره شده بود، و كلگين تصميم به خطر كردن و ورود به آنجا گرفت. او گفت، 
  »سقف باالي سرمون نياز داريم. به نظر نمياد بدونن چه اتفاقي توي دوقلوها افتاده و عمراً تو رو بشناسن.

هاي تازي را ديدند به  هايشان بودند و وقتي پهناي شانه راف خانهروستاييان در حال ساخت يك پرچين چوبي در اط
در » اگه شراب هم باشه، انجامش ميدم.«آنها پيشنهاد غذا، سرپناه و حتي سكه براي كار دادند. او با غرولند گفت، 

  نوشيد. نهايت به آبجو راضي شد، هر شب لحظه به خواب رفتن مي

االن يخبندونه و توي گذرگاهاي «ها مرد. بزرگ روستا گفت،  اَرين در آن تپههرحال رؤياي فروش آريا به بانو  به
شما رو ميگيرن. اونجا چند  1ها گربه مرتفع برف باريده و اگه يخ نزنين و يا از گرسنگي نميرين، خرساي غارنشين يا سياه

سال پيش گانتور  ن. و نيمتا قبيله هم هست. مرداي سوخته از وقتي كه تيمت يك چشم از جنگ برگشته، جسور شد
ي غالت  كالغاي سنگي رو برد به يه روستا كه هشت مايل هم از اينجا دور نيست. اونا همه زنا و ته مونده 2پسر گارن

                                           

اند و در آنسوي ديوار و كوهستان ماه  مناطق كوهستاني بومي به نظر كه سفيد راه راه سياه و خز بزرگ با شكارچياني. سانان هستند ي گربه ها از تيره سايه گربه -1
  فلكي با همين نام وجود دارد.  آنها گرانبهاست. در ضمن يك صورت شوند. پوست  يافت مي

2 - Gunthor son of Gurn  
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و  1رو بردن و نصف مردارو كشتن. اونا حاال فوالد دارن، شمشيراي خوب و زره زنجيري. كالغ سنگيا، مارهاي شيري
به جاده مرتفع هست. ممكنه چند تارو با خودت ببري اون دنيا، ولي آخر سر اونا تورو  ، همشون حواسشون2پسراي مه

  »ميكشن و كار دخترت رو هم ميسازن.

كس نبود. او  او حاال دختر هيچمن دخترش نيستم. كرد ممكن بود فرياد بزند،  اگر آريا خيلي احساس خستگي نمي
هد هم نبود. او فقط دختري بود كه روزها با  يا آري، يا خپله و نه حتي المپيكس نبود. آريا نبود، وِسل نبود، نه نَن،  هيچ

  ديد. ها خواب گرگ مي دويد و شب سگ مي

هايي پر شده از پوشال داشتند كه شپش زيادي نداشت، غذا ساده ولي سير كننده بود و  روستاي آرامي بود. آنها تخت
به اين نتيجه رسيد كه از آنجا متنفر است. روستاييان بزدل بودند. هيچ  داد. با اين همه، آريا به زودي هوا بوي كاج مي

ها تالش كردند لباس بلند  كرد، يا حداقل نه براي مدت طوالني. بعضي از زن كدام از آنها حتي به صورت تازي نگاه نمي
يچ كدام از آنها را انجام نداد. و دختري به او بپوشانند و او را مجبور به گلدوزي كنند، ولي آنها بانو اسمالوود نبودند و او ه

شد گريه  كرد؛ دختر بزرگ روستا. او همسن آريا بود، ولي فقط يك بچه بود؛ اگر زانويش زخم مي بود كه او را تعقيب مي
كرد. عروسك طوري ساخته شده بود كه به  اي را با خود حمل مي اي احمقانه رفت عروسك پارچه كرد و هرجا كه مي مي

كند الف  كرد و در مورد اينكه چطور از او محافظت مي ك مرد مسلح به نظر آيد و دختر آن را سر سرباز صدا مينوعي ي
كرد، تا سرانجام آريا  هر حال او اين كار را نمي به» برو پي كارت. فقط بزار تنها باشم.«زد. آريا صد بار به او گفته بود،  مي

هاي انباشته درونش را بيرون كشيد. او قبل از اينكه  با انگشتش پارچهعروسك را از او گرفت، شكمش را دريد و 
بعد از آن دختر اذيت كردن او را متوقف كرد » حاال واقعاً شبيه يه سربازه!«عروسك را به داخل جويبار پرتاب كند گفت، 

يافت و  قات تكه چوبي پيدا ميگذراند. گاهي او روي در جنگل مي و آريا روزهايش را به تيمار بزدل و غريبه و يا پياده
آورد و آنقدر تركه را به  نمود، ولي سپس اتفاقي را كه در دوقلوها افتاده بود به خاطر مي دوزي خودش را تمرين مي سوزن

  كوبيد تا بشكند. درخت مي
                                           

1 - Milk Snakes  
2- Sons of the Mist  
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ولي بيشتر به او از آبجو مست بود، » ممكنه يه مدتي مجبور باشيم اينجا بمونيم.«بعد از دو هفته تازي به او گفت، 
ها هم هنوز توي ريورلند دنبال  ما هيچوقت نميتونيم به ايري برسيم. فري«جاي اينكه خواب آلود باشد، متفكر بود. 

ها به يه شمشير محافظ نياز دارن. ميتونيم اينجا استراحت كنيم و  ي قبيله ها هستن. انگار اينا به خاطر حمله بازمانده
خواست بماند، ولي  با شنيدن اين حرف صورت آريا تيره شد. او نمي» ات نامه بديم. ه خالهشايد يه راهي پيدا كنيم تا ب

ها را حمل كند، او دوباره به  جايي هم براي رفتن نبود. صبح روز بعد، وقتي تازي رفت تا درختان را قطع كرده و الوار
  داخل تختش خزيد.

ه شد، بزرگ روستا براي آنها روشن ساخت كه آنجا جايي كه كارها تمام شد و پرچين بلند چوبي ساخت ولي زماني
زمستون تو راهه، ما براي سير كردن خودمون هم تحت فشاريم. و تو. . . مردي مثل تو «برايشان نيست. او توضيح داد، 

  »با خودش خون مياره.

  »پس شما ميدونين كه من كيم.«دهان سندور سفت شد، 

  »ه، ولي به بازار ميريم. ما در مورد سگ پادشاه جافري ميدونيم.آره. ما اينجا رهگذر نداريم، درست«

  »وقتي اين كالغ سنگيا داد كشون اومدن، شما ممكنه بخاطر داشتن يه سگ خوشحال بشين.«

واتر از  ولي اونا ميگن كه جرأت جنگيدنت رو توي بلك«مرد تامل كرد، سپس تمام جرأتش را جمع كرد، » ممكنه.«
  .»گن. . دست دادي. اونا مي

ميدونم اونا چي ميگن. پولمو بدين و ما «شدند،  صداي سندور شبيه دو اره چوب بري بود كه بر هم ساييده مي
  »ميريم.

وقتي آنها عازم شدند، تازي مشتي پر از سكه مسي، يك خمره آبجوي ترش و شمشيري جديد داشت. در حقيقت 
ازي تبر بلندي را كه از دوقلوها با خود آورده بود با مالك آن تعويض اي بود، ولي براي او جديد بود. ت شمشير بسيار كهنه

كرد، هماني كه براي ضربه زدن به سر آريا استفاده كرده بود. آبجو در كمتر از يك روز تمام شد، ولي كلگين هر شب 



 

  1193 

 

 شمشيرهايورش    آرياشصت و پنجم فصل

اگه كرد.  نفرين مي گر را زدگي موجب شده بود، مرد معاوضه كرد و براي هر خوردگي و لكي كه زنگ شمشير را تيز مي
اين سوالي نبود كه اريا جرأت اون جرأت جنگيدنو از دست داده، پس چه اهميتي ميده كه شمشيرش تيز باشه؟ 

كرد. به همين خاطر بود كه او از دوقلوها فرار كرد و او را  پرسيدنش را از او داشته باشد، ولي در مورد آن زياد فكر مي
  هم با خود برد؟

يورلند فهميدند كه باران افول كرده و آبِ سيل شروع به پسروي نموده است. تازي به جنوب چرخيد در بازگشت به ر
ما ميريم به ريورران. «و به سمت ترايدنت برگشت. او در حين كباب كردن خرگوشي كه شكار كرده بود، به آريا گفت، 

  »سياه بخواد براي خودش يه ماده گرگ بخره. شايد ماهي

به » اون منو نميشناسه. اون حتي نميدونه كه من واقعاً خودمم.«راي رفتن به ريورران خسته شده بود، آريا از تالش ب
كرده بود، بدون اينكه حتي به آنجا برسد. او هربار كه  آمد كه براي ساليان متمادي براي رفتن به ريورران تالش  نظر مي

اون بهت سربها نميده. احتماالٌ فقط دارِت «آورد.  مي كرد از جاي بدتري سر در براي رسيدن به ريورران تالش مي
  »ميزنه.

  »ميتونه امتحان كنه.«او سيخ را چرخاند، 

من ميدونم كجا ميتونيم «آريا گفت،  اون شكل كسي كه جرأتشو براي جنگيدن از دست داده باشه حرف نميزنه.
اي منو نخواد، جان بازم منو ميخواد. اون منو  حتي اگه هيچ كس ديگه هنوز يك برادر براي او باقي مانده بود.» بريم.

كرد كه خودش به تنهايي  به هرحال راه طوالني بود و فكر نميصدا ميكنه و موهامو بهم ميريزه.  "خواهر كوچولو"
  »ما ميتونيم بريم به ديوار.«توانست به ريورران برسد.  بتواند به آنجا برسد. او حتي نمي

  »گرگ كوچولوي جنده ميخواد به نگهبانان شب ملحق بشه، مگه نه؟«اي خرناس بود،  ندور نيمهخنده س

  »برادرم روي ديواره.«او سرسختانه گفت، 
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هاي لعنتي با جنگيدن رد بشيم تا تازه  از اينجا تا ديوار هزارها ليگ راهه. ما بايد از بين فري«دهانش را درهم كشيد، 
القا شيرسوسمارايي هست كه براي صبحانه هر روز گرگ ميخورن. و اگه خودمونو سالم به به نك برسيم. توي اون بات

  »ها هستن و همينطور هزاران شمالي لعنتيِ پست. زاده ها آهن شمال برسونيم، توي نصف قلعه

  »تو ازشون ميترسي؟ جرأتت رو براي جنگيدن از دست دادي؟«او پرسيد، 

اي شده بود، پوستش  هرحال تا آن دم خرگوش قهوه خواهد او را بزند. به ياي فكر كرد كه سندور م براي لحظه
كرد. سندور از سيخ جدايش كرد، با دستان  ها با چكيدن به داخل آتش ترق تروق صدا مي درخشيد و روغن دنبه مي

را به دندان  بزرگش آن را از هم پاره نمود و نصفش را به داخل دامن لباس آريا پرت كرد. او در حالي كه يك پا
دل و جرأت من مشكلي نداره. ولي ماتحت يه موش رو هم باالي تو يا برادرت نميدم. منم يه برادر «كشيد گفت،  مي

  »دارم.
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    66فصل 

  تيريون
  ويكتاريون :مترجم

  ريگار ،لرد مندرليم.م.استارك،  :تنظيمويرايش و 

  

گناه هستي، نبايد اثباتش تو دادگاه  اگه واقعاً در مورد مرگ جافري بي«صداي سركوان لنيستر خسته بود، » تيريون«
  »برات سخت باشه.

  »قراره كي درمورد من قضاوت كنه؟«تيريون رويش را از سمت پنجره برگرداند، 

اش  پادشاه مرده، ولي پدرت هنوز دسته. از اونجايي كه پسرش در جايگاه اتهام و نوهقضاوت به عهده پادشاهه. «
  »قربانيه، اون از لرد تايرل و پرنس اوبرين خواسته كه در قضاوت بهش كمك كنن.

 . . تيريون به زحمت قوت قلبي در آن يافت. ميس تايرل پدر زن جافري بود، هر چند براي مدتي كوتاه. و افعي سرخ.
  »به من اجازه ميدن كه تقاضاي قضاوت از راه مبارزه كنم؟«. ، يك مار بودخب
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  »بهت پيشنهاد نميكنم.«

تونم درخواست  جواب بده عمو، من مي«مبارزه جانش را در وِيل نجات داده بود، چرا اينجا نجات ندهد؟ »چرا نه؟«
  »گناهيم كنم؟ قضاوت از راه مبارزه و يك قهرمان براي اثبات بي

خواي، حتماً. ولي بهتره بدوني كه در صورت چنين قضاوتي، خواهرت قصد داره سر گرگور  چنين چيزيو مياگه «
  »كليگين رو به عنوان قهرمانش معرفي بكنه.

توانست كار  بران ميبلك رو انتخاب نكرده.  اون پتياره قبل از اينكه من تكون بخورم دستمو خونده. حيف كه يه كتل
من بايد امشب روش « .1ادر را به سرعت تمام كند، ولي كوه سواره، يك كتري با رنگي متفاوت بودهر كدام از آن سه بر

خواست در مورد اينكه اين كار احتماالً چقدر هزينه برايش  او نميمن بايد خيلي زود با بران صحبت كنم. » فكركنم.
  »ا سرسي عليه من شاهدي داره؟آي«خواهد داشت فكر كند. بران براي جان خودش قيمت زيادي قائل بود. 

  »هر روز بيشتر ميشن.«

  »پس منم بايد شاهداي خودمو داشته باشم.«

  »ها رو براي آوردنشون به دادگاه بفرسته. خواي احضار كني تا سر آدام نگهبان بهم بگو كيا رو مي«

  »دم خودم پيداشون كنم. ترجيح مي«

دن به ميل خودت بري و  كني كه بهت اجازه مي تصور مي كشي هستي. واقعاً خون تو متهم به شاهكشي و هم«
تو قلم پر و جوهر و كاغذ پوستي داري. اسم شاهدايي رو كه نياز «سر كون دستش را به سمت ميز تكان داد، » بياي؟

ي از اين ها رو احضار كنم، به عنوان يه لنيستر بهت قول ميدم نميتون كنم اون داري بنويس و من با تمام توانم تالش مي
  »برج خارج بشي، جز براي حضور تو دادگاه.

                                           

  هاست كه به معني كتري سياه است. بلك اشاره به نام خانوادگي كتل -  1
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  »به مالزمم اجازه رفت و آمد ميدين؟ اون پسره پادريك پين؟«كرد،  كردن خوار نمي تيريون خود را با التماس

  »فرستم پيشت. خواي حتما. اونومي اگه اينطور مي«

وار به سمت ميز تحرير رفت، ولي  تيريون اردك حاال بهتر از زودتره. پس اين كارو بكنين.هرچه زودتر بهتره و همين«
  »عمو؟«وقتي صداي باز شدن در را شنيد، برگشت و گفت، 

  »بله؟«سر كون توقف كرد، 

  »من اين كارو نكردم.«

  »تونستم حرفتو باور كنم، تيريون. اي كاش مي«

ز كرد و يك كاغذ پوستي خالي وقتي در بسته شد، تيريون لنيستر خودش را روي صندلي باال كشاند، يك قلم پر تي
  قلم پرش را در جوهردان فرو كرد.كي به نفع من حرف ميزنه؟ بيرون كشيد. 

  »سرورم؟«كمي بعد، هنگامي كه پادريك پين ظاهر شد ورق هنوز نانوشته مانده بود. پسرك گفت، 

 توش هست. طال، بيشتر از اون بران رو پيدا كن و فوراً بيارش اينجا. بهش بگو طال«تيريون قلم پر را كنار گذاشت، 
  »چيزي كه خوابشم ديده باشه، و حواست باشه كه بدون اون برنگردي.

  او رفت.» گردم. بله سرورم، منظورم اينه كه نه، بدون اون برنمي«

دم، با  او نه هنگام غروب آفتاب برگشت و نه هنگام طلوع ماه. تيريون در قاب پنجره به خواب رفت تا هنگام سپيده
اش حليم و سيب به همراه يك شاخ آبجو آورده بود.  دني خشك و دردناك بيدار شود. يك مرد خدمتكار براي صبحانهب

او در حالي كه كاغذ پوستي نانوشته بر روي ميز در مقابلش بود صبحانه را خورد.يك ساعت بعد مرد خدمتكار برگشت تا 
  مرد سرش را تكان داد.» نديدي؟ تو مالزم منو«ها را ببرد. تيريون از او پرسيد،  ظرف
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به اسم  سانسا.آهي كشيد، به سمت ميز بازگشت و قلم پر را دوباره در جوهر فرو كرد. روي كاغذ پوستي نوشت، 
  هم فشرد كه دردش گرفت. هايش را آنقدر به خيره شد، دندان

كه حضم آن نيز براي تيريون دشوار اي غذا در گلويش نمرده بود،  به فرض آنكه جافري به سادگي بر اثر پريدن لقمه
هاي زيادي  بود، سانسا بايد او را مسموم كرده باشد. جاف تقريباً جامش را روي دامن سانسا گذاشته بود و به او انگيزه

يك بدن، يك قلب،  هم داده بود. هر شكي كه تيريون ممكن بود داشته باشد با ناپديدشدن همسرش محو شده بود.
اون براي اينكه ثابت كن هاين عهد هاچقدر براش مفهوم دارن، اصال وقتشو تلف نكرد، هم شد. دهانش دريك روح. 

  كرد؟ خب، چه انتظاري داشتي كوتوله؟

توانست باور كند كه دخترك به  توانست سم را تهيه كرده باشد؟ چگونه مي اما با همه اينها. . . سانسا از كجا مي
سن وسال  كردند كه عروس كم آيا قضات باور ميخوام پيداش كنم؟  آيا واقعاً ميتنهايي اين كار را انجام داده است؟ 

كرد كه آن دو  سرسي حتماً اصرار ميكردم.  خودم بودم باور نميتيريون بدون اطالع شوهرش پادشاه را مسموم كرده؟ 
  اند. اين كار را به اتفاق هم انجام داده

تنها شاهد تو بانو «داد. سر كوان با اخم به كاغذ نگاه كرد،  حال روز بعد كاغذ پوستي را به عمويش با اين
  »سانساست؟

  »كنم.  اي هم فكر مي به موردهاي ديگه وقتشبه «

  »هاتصميم دارن سه روز ديگه دادگاه رو برگزار كنن. بهتره همين حاال بهشون فكر كني. قاضي«

  »تونم براي بيگناهي خودم شاهد پيدا كنم؟ مي خيلي زوده. شما منو اينجا زير نظر نگهبانا حبس كردين، چطور«

سر آدام «سر كون كاغذ پوستي را لوله كرد، » كنه. خواهرت كه بدون دردسر داره براي گناهكاريت شاهد جور مي«
صد تا گوزن براي اطالعاتي از محلش، و صد تا اژدها براي خود  وريسمرداني رو براي پيداكردن همسرت مأمور كرده. 
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كنن و من اونو پيش تو ميارم. من هيچ ايرادي توي اينكه  تعيين كرده. اگه دختره قابل پيداكردن باشه، پيداش مي دختره
  »شوهر و همسر با هم توي يك سلول باشن و بهم تسلي بدن نميبينم.

  »شما خيلي مهربانيد. مالزم منو نديدين؟«

  »من اونو ديروز پيشت فرستادم. نيومد؟«

  »اون اومد. و بعدش رفت.«، تيريون تاييد كرد

  »من دوباره اونو پيشت ميفرستم.«

ولي تا صبح فردا پادريك پين باز نگشت. او از روي ترديد و با ترسي كه روي صورتش نقش بسته بود، داخل اتاق پا 
ي سنگين روي ا اي و يك رداي سواري نقره اي چرمي با تزئينات نقره گذاشت. بران به دنبال او آمد. شواليه مزدورجليقه

  آن پوشيده بود و يك جفت دستكش چرمي مرغوب در كمربند شمشيرش جا داده بود.

  »اومدنت خيلي طول كشيد.«تيريون با يك نگاه به صورت بران حالت تهوعي در  ته شكمش احساس كرد، 

  »منتظر من هستن. 1ورث اومدم. براي شام توي قلعه استوك پسره التماس كرد وگرنه اصالً نمي«

  »ورث چي منتظرته؟ و ميشه بپرسم اونجا توي استوك«تيريون از تخت جهيد، » استوك ورث؟ «

فردا با لوليس ازدواج  من پس«كند، لبخند زد،  بران مانند گرگي كه يك بره سرگردان را ورانداز مي» يه عروس.«
  »كنم. مي

                                           

1  - Stokeworth  
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زاده داخل شمكش  اليه و به نوعي پدر براي حرام. دختر ديوانه بانو تاندا يك شوهر شوعاليه، زيادي عاليه» لوليس.«
رفت. در سراسر اين نقشه اثر انگشتان متعفن سرسي هويدا  واتر يك پله ديگر باال مي آورد و سر بران از بلك بدست مي

  »ي من يه اسب چالق بهت فروخته. دختره كودنه. خواهر هرزه«بود. 

  »كردم. خواستم كه با تو ازدواج مي من اگه عقلو هوش مي«

  »اس. لوليس از يه مرده ديگه حامله«

  »كارم. انداخت من بچه خودمو توش مي اش رو پس و وقتي توله«

تر داره. فاليس. يه خواهر  ورث هم نيست. اون يه خواهر بزرگ اون حتي وارث استوك«تيريون يادآوري كرد، 
  »متاهل.

هارو  خوابه. ميگن اون باكره واالمقامش باهاش نمي ده ساله كه ازدواج كرده و هنوز نازاست. شوهر«بران گفت، 
  »پسنده. مي

  »رسه. ها رو هم كه ترجيح بده اهميتي نداره. به هر حال با مرگ بانو تاندا امالك به شوهر فاليس مي بز«

  »مگه اينكه فاليس قبلِ مادرش بميره.«

و اگه داشته  بانو تاندا به او بخشيده، دارد؟تيريون انديشيد كه آيا سرسي هيچ تصوري از ماري كه براي مكيدن شيره 
  »پس براي چي اينجايي؟« ده؟  باشه هيچ اهميتي مي

تو خودت يه بار بهم گفته بودي كه اگه از من خواستن تورو بفروشم، تو قيمت رو دو برابر «بران شانه باال انداخت، 
  »كني. مي

  »خواي يا دو تا قلعه؟ حاال دوتا زن مي«بله، 
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خواي كه گرگور كلگين رو برات بكشم، بهتره يه قلعه خيلي بزرگ  ر كدوم كافيه. ولي اگه تو از من مييكي از ه«
  »باشه.

ترين دختر ترشيده مملكت نيز  زاده بود، ولي حتي پيرترين، فقيرترين و زشت هاي نجيب هفت پادشاهي پر از دوشيزه
مگه اينكه ضعف عقل و ضعف جسم داشته باشه و يه بچه  زد. اي مانند بران سرباز مي زاده ي رعيت از ازدواج با تفاله

بانو تاندا به حدي از پيدا كردن شوهر براي لوليس نااميد  بار تجاوز توي شكمش داشته باشه. پنجاه ي نتيجه بدون پدرِ
اب شوند. شكي شده بود كه زماني تيريون را مد نظر داشت، و آن قبل از اين بود كه نيمي از قدمگاه پادشاه از او كامي

نبود كه سرسي پيشنهاد را به نحوي خوشايند كرده است. همچنين بران حاال يك شواليه بود كه اين او را جفت مناسبي 
  كرد. تر يك خاندان كوچك مي براي دختر كوچك

تونم مثل  يزاده، ولي م بدبختانه من در حال حاضر نه به قلعه دسترسي دارم و نه به دوشيزه اصيل«تيريون اقرار كرد، 
  »قبل بهت پيشنهاد طال و قدرداني بدم.

  »من طال دارم. با قدرداني چي ميتونم بخرم؟«

  »كنه. ممكنه غافلگيرت كنه. يه لنيستر هميشه قرضشو ادا مي«

  »خواهرتم يه لنيستره.«

بيام، ممكنه يه  هامه بيرون همسر واالمقامم وارث وينترفله. اگه من از اين قضيه در حالي كه هنوز سرم روي شونه«
  »تونم يه تكه بزرگ از اونجا رو برات جدا كنم. روز به نام اون حاكم شمال بشم. من مي

تونم دو شب  دسته. من مي اگه و وقتي و ممكنه. تازه اونجا وحشتناك سرده. لوليس نرم و گرم و دم«بران گفت، 
  »ديگه بهش سيخ بزنم.

  »چشم اندازي نيست كه ازش لذت ببرم.«
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قبول كن جن.اگه بين خوابيدن با لوليس و مبارزه با كوه بهت حق انتخاب بدن، «بران پوزخند زد، » گي؟ ميجدي «
  »ش كردي. هم بزنه شلوارو دادي پايين و براي خدمت آماده قبل از اينكه كسي بتونه پلك به

ردفورك مجروح شده، و  شنيدم كه سر گرگور توي«تيريون شيوه ديگري را امتحان كرد، منو خيلي خوب شناخته. 
  »ها حتماًاونو كند ميكنن. مجدداً توي داسكنديل. زخم

اون هيچوقت سريع نبوده. فقط وحشتناك قوي و وحشتناك بزرگه. البته قبول دارم كه «آمد،  بران آزرده به نظر مي
آدم عادي ضربه رو  آد مثل يه سرعتش بيشتر از مردي به هيكل اونه. ضربه اون برد ترسناكي داره و به نظر نمي

  »احساس كنه.

  »ترسي؟ اينقدر ازش ازش مي«تيريون به اميد تحريك او پرسيد، 

ممكنه بتونم از پسش بر بيام. «بران شانه باال انداخت، » ترسيدم كه يه احمق به تمام معنا بودم. اگه ازش نمي«
شمشيرش رو بلند كنه. يه جوري اونو از پا قدر از ضربه زدن به سمتم خسته بشه كه نتونه  دورش برقصم تا اينكه اون

ش بخت و اقباله. يه قدم اشتباه  بندازم. وقتي روي پشتشون پهن بشن ديگه مهم نيست كه قدشون چقدر بلنده. اما همه
. ولي اگه  . ي كوچك و زشت رو به اندازه كافي دوست دارم. و من مردم. چرا بايد همچين خطري بكنم؟ تو حرومزاده

ورث رو از  كشمش و استوك هام رو بيرون ميريزه، يا من مي ام. يا كوه روده ت بجنگم، در هر دو حالت بازندهبخوام برا
  »ندازم. من برادر كوفتي تو نيستم. فروشم، اونو دور نمي  دم. من شمشيرمو مي دست مي

و بانو لوليس. اميدوارم  ورث پس برو. برو به سمت استوك«دستش را تكان داد، » نه. نيستي.«تيريون غمناك گفت، 
  »ي عروسيت بيشتر از من لذت ببري. از حجله

  »كني جن؟ حاال چيكار مي«ي در مكثي كرد،  بران در پاشنه

  »آد؟ ي شاد در نمي كشم. به نظرت ازش يه ترانه خودم گرگور رو مي«
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  عه و از زندگي او بيرون رفت.بران براي آخرين بار خنديد، و از در، از قل» اميدوارم آواز اين ترانه رو بشنوم.«

  »متاسفم.«پاد بر روي پاهايش جابجا شد، 

شرف بوده.  شرفه؟ اون هميشه يه آدم پست سنگدلِ بي چرا؟ مگه تقصير توئه كه بران يه آدم پست سنگدلِ بي«
پنجره  تيريون يك ليوان شراب براي خودش ريخت و آن را با خود به صندلي كنار» همينش بود كه من دوس داشتم.

اش از چشم انداز او شادتر بود. او تصور كرد كه  برد. بيرون روزي خاكستري و باراني بود، ولي با اين وجود منظره
تواند پادريك را به دنبال شاگا روانه كند، ولي آن قدر مخفيگاه در اعماق جنگل شاهي وجود داشت كه ياغيان  مي

فرستم پايين، به  و بعضي وقتا كه پاد رو براي پنير مي كردند. تگير شدن فرارميها از دس معموالًبا استفاده ازآنها براي دهه
. به احتمال زياد تيمت پسر تيمت تا حاال بايد به كوهستان ماه بازگشته باشد. و كنه ها رو پيدا مي سختي آشپزخونه

تري از نيزه بازي  يش مضحكرقم چيزي كه او به بران گفته بود، جنگيدن خودش در مقابل سر گرگور كلگين نما علي
خب اينم از ي جمعيت در گوشش بميرد.  انداخت. او خيال نداشت با صداي زنگ خنده هاي جافري به راه مي كوتوله

  قضاوت از طريق مبارزه

سر كوان در انتهاي همان روز دوباره به او سر زد، و مجدداً در روز پس از آن. عمويش مودبانه به او اطالع داد كه 
طور سر دانتوس دلقك كه در همان شب ناپديد شده بود. آيا تيريون هيچ شاهد  سا هنوز پيدا نشده است. همينسان

وقتي  هزاران نفر ديدن كه من جام جاف رو پر كردم، چطوري بايدثابت  ديگري براي احضار كردن داشت؟ نه نداشت.
  .كنم كه شراب رو مسموم نكردم

  او آن شب اصالً نخوابيد.

در تاريكي دراز كشيد و به سايبان تخت خيره شد و اشباحش را شمرد. او تايشا را در حالي ديد كه هنگام  در عوض
زد، سانسا را برهنه و در حال لرزيدن از ترس ديد. جافري را در حال پنجه كشيدن بر گلويش، خون  بوسيدنش لبخند مي

ي شي را  گرانه ي عشوه صفتانه بران وخنده خند گرگشد. او چشمان سرسي، لب از گردنش جاري بود و صورتش سياه مي
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ديد. حتي فكر كردن به شي هم نتوانست اورا تحريك كند. با خودش ور رفت، با اين خيال كه شايد اگر آلتش را  مي

  .اي نداشت تر استراحت كند، اما فايده تواند راحت بيدار كند و ارضايش نمايد، بعد از آن مي

  د و زمان آغاز دادگاهش فرارسيد.و سپس سپيده دم شده بو

اش را  صبح سر كوان نبود كه سراغ او آمد، بلكه سر آدام ماربرند به همراه يك جين ردا طاليي آمد. تيريون صبحانه
سر آدام، «كه شامل تخم مرغ پخته، بيكن سوخته و نان سرخ شده بود خورد و به بهترين نحو لباس پوشيد. او گفت، 

ممكنه كه براي همراهي من تا دادگاه گاردشاه رو بفرسته. من هنوز يكي از اعضاي خانواده سلطنتي كردم پدرم  فكر مي
  »هستم، درسته؟

هستين سرورم، ولي افسوس كه بيشتر اعضاء گاردشاه جزو شهود دادگاه بر عليه شما هستن. لرد تايوين احساس «
  »ت كنن.كردن كه براي اونا شايسته نيست كه به عنوان محافظ شما خدم

  »خدايان ما رو از انجام كارهاي ناشايست باز بدارن. خواهش ميكنم، راه رو نشون بديد.«

هاي بلند برنزي و در  قرار بود در اتاق پادشاه، همان جايي كه جافري مرده بود، محاكمه شود. سر آدام او را از ميان در
ي او  ها نفر جمع شده بودند تا محاكمه كرد. صد حس مي ها را بر خودش امتداد فرش دراز عبورش داد. او سنگيني نگاه

تا جايي كه من ميدونم، همه اوناشاهدايي بر عليه من باشند.  را نظاره كنند. يا حداقل اميدوار بود كه براي همين آمده
ازداواج كرده و  دو باراو نگاهش بر ملكه مارجري در ايوان باال افتاد. در قامت عزاداري رنگ پريده و زيبا بود. هستن. 

تر در سوي ديگر او ايستاده  مادرش قدبلندتر در يك سو و مادربزرگش كوتاهدوبار بيوه شده، اونم توي شونزده سالگي. 
  هاي قسم خورده پدرش كهمابقيايوان را پر كرده بودند. بودند، به همراه بانوان در ركاب و شواليه

بود. در پشت ميز، لرد  آوري شده جمع  ي ميزها جز يكي بود، ولي همهنشين در زير تخت آهنينِ خالي قرار گرفته  شاه
اي طاليي روي لباس سبز نشسته بود، همراه پرنس اوبرين مارتل الغراندام با رداي بلند راه راه  ميس تايرل، فربه،با جبه
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مرد ز اميدي براي من باشه. شايد هنو اش. لرد تايوين لنيستر در ميان آن دو نشسته بود. نارنجي و زرد و سرخ مخملي
  اگه بتونم يه راهي براي استفاده از اين تنفر پيدا كنم... دورني و هايگاردني از هم متنفر بودند.

سپتون اعظم با دعا كار را آغاز كرد و از پدر آسماني خواست كه آنها را به عدالت رهنمون سازد. وقتي كارش تمام 
  »تيريون، آيا تو شاه جافري رو كشتي؟«پرسد، اش به جلو خم شد تا ب شد، پدر زميني

  »نه.«كنه.  اون به اندازه يه تپش قلب هم وقت تلف نمي

  »خب، اين باعث تسكينه.«اوبرين مارتل با لحن خشكي گفت، 

  »پس سانسا استارك اين كارو كرده؟«لرد تايرل پرسيد، 

بود و يا هر نقشي كه ممكن بود در اين ماجرا  با اينحال سانسا هر جايي كهكردم.  من اگه جاش بودم اين كارو مي
هاي سانسا انداخته بود، باوجود اينكه براي اينكار  داشته باشد، هنوز همسر تيريون بود. او رداي حمايتش را به دور شانه

  »خدايان جافري رو كشتن. او با پاي كبوترش خفه شد.«مجبور شده بود بر پشت دلقكي بيايستد. 

  »ها رو مقصر ميدوني؟ تو نانوا«د، لرد تايرل قرمز ش

اي عصبي را شنيد و فهميد كه  تيريون صداي خنده» يا اونا يا كبوترا. فقط پاي منو از اين قضيه بيرون بكشين.«
  زبونتو نگه دار احمقِ كوچولو، قبل از اينكه زبونت گورتو بكنه.اشتباه كرده است. 

توني شاهدين خودتو ارائه  شنويم. بعد مي اول اظهارات اونا رو ميشاهدايي عليه تو وجود دارن. «لرد تايوين گفت، 
  »توني با اجازه ما صحبت كني. كني. تو فقط مي

توانست انجام دهد جز آنكه با تكان سر تاييد كند. سر آدام به او حقيقت را گفته بود؛ اولين كسي كه  هيچ كاري نمي
ينكه سپتون اعظم از او سوگند گرفت كه فقط حقيقت را بگويد، او معرفي شد سر بلون سوان از گاردشاه بود. پس از ا
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ها در كنار پسر شما بجنگم. اون نسبت به هيكلش  جناب دست، من افتخار اينو داشتم كه روي پل كشتي«آغاز كرد، 
  »آدم شجاعيه و من نميتونم باور كنم كه اين كارو انجام داده باشه.

چرا اي است.  وست داشت بداند كه سرسي در حال اجراي چه بازيِ احمقانهاي در سالن پيچيد و تيريون د زمزمه
ي روز شورش  او خيلي زود فهميد. سر بلون از روي بي ميلي دربارهشاهدي رو پيشنهاد كرده كه باور داره من بيگناهم؟ 

همينطوره. اون فقط يه اون به اعليحضرت حمله كرد، بله «و اينكه چگونه تيريون را از جافري دور كرده صحبت كرد. 
  »قليان خشم بود، نه بيشتر. يه طوفان تابستوني. مردم پاپتي نزديك بود همه مارو بكشن.

ها، اگه مردي به اعضاي خاندان سلطنتي دست درازي  تودوره تارگرين«افعي سرخِ دورن اينطور بيان داشت كه، 
دست كوچك كوتوله دوباره سبز شده يا اينكه شما داد.  كرد، دستي كه باهاش جسارت كرده بود رو از دست مي مي

  »تونو فراموش كردين؟ شمشير سفيدا وظيفه

  »اون خودش از اعضاي خاندان سلطنته و در ضمن دست پادشاه هم بود.«سر بلون پاسخ داد، 

  »داده. نه. اون به جاي من كاراي دست رو انجام مي«لرد تايوين گفت، 

اون «بلون در جايگاه شهود قرارگرفت، با كمال ميل به اقرارات او شاخ و برگ داد، سر مرين ترَنت وقتي به جاي سر 
انصافي بوده كه پادشاه از  گفت كه اين بي پادشاه رو به زمين كوبيد و شروع كرد به لگد زدن به ايشون. اون با فرياد مي

  »دست مردم پاپتي بدون آسيب فرار كردن.

اون با مردي شروع كرد كه به صداقت معروفه و تا اونجايي كه شد.  مي ي خواهرش تيريون داشت متوجه نقشه
كنه، تا اونجايي كه من به بدي  اش رو كشيد. هر شاهدي كه پشت سرش بياد داستان بدتري تعريف مي تونست شيره مي

  مجموع ميگور ظالم و ايريس ديوانه بشم، با يه خورده از ايگان نااليق به عنوان چاشني.
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كوتوله از «طور تيريون مانع تاديب سانسا استارك توسط جافري شده بود ادامه داد،  ا بازگو كردن اينكه چهسر مرين ب
دونه چه باليي سر ايريس تارگرين اومده. وقتي سر بروس براي دفاع از اعليحضرت حرفي  اعليحضرت پرسيد كه مي

  »زدن، جن اونو تهديد به كشتن كرد.

ا آن داستان غم انگيز را تكرار كند. حاال هرقدر كه دلخوري نسبت به سرسي از بابت بالنت خودش نفر بعدي بود ت
  خواست را گفت. خلعش از مقام گاردشاه داشت، باز هم تمام كلماتي كه سرسي مي

  »كرد، چرا نميگي؟ به قضات بگو جافري داشت چي كار مي«تيريون بيشتر از آن نتوانست زبانش را نگاه دارد، 

تو به وحشي هات گفتي كه اگه دهنمو باز كنم منو بكشن، اين چيزيه «دار به او خيره شد،  يكل و غبغبه مرد درشت
  »كه من به اونا ميگم.

  »تيريون، تو فقط وقتي حرف ميزني كه ما ازت بخوايم. اين يه اخطار بود.«لرد تايوين گفت، 

  تيريون مملو از خشم نشست.

واتر و تهديدي  دند. آسني و آسفريد داستان شام او با سرسي قبل از جنگ بلكبلك به نوبت بعد از او آم هر سه كتل
  كه كرده بودرا نقل كردند.

برادرش آسني با دقت شرح داد، » اون به اولياحضرت گفت كه خيال داره بهشون آسيب بزنه.«سر آسفريد گفت، 
ه، و اون لذت رودر كامش به خاكستر بهش صدمه بزنه. اون گفت كه منتظرِ روزي ميمونه كه اولياحضرت شادمان«

  هيچكدام از آنها به آاليايا اشاره اي نكردند.» تبديل ميكنه.

لكه و رداي پشمي سفيد، سوگند خورد كه پادشاه جافري از  دار بي بلك، مظهر جوانمردي در زره پولك سر آسمند كتل
عاليجنابان، روزي بود كه به من رداي «ات گفت، اش قصد كشتن او را دارد. او به قض دانسته كه دايي ها قبل مي مدت
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سفيد رو دادن. اون پسر شجاع به من گفت، سر آسمند شريف، از من خوب محافظت كن كه دايم منو دوست نداره. اون 
  »قصد داره به جاي من پادشاه بشه.

به عقب بكشند، دو قدم جلو او قبل از اينكه ردا طالييي ها اورا » دروغگو!«خيلي بيشتر از حد تحمل تيريون بود، 
  آمد.

  »ما بايد دست و پاهاي تورو شبيه يه راهزن معمولي غل و زنجير كنيم؟«لرد تايوين خشمگين شد، 

ي احمق، احمق، احمق. آروم باش وگرنه خودتو محكوم  دومين اشتباه، كوتولههايش را بهم فشرد.  تيريون دندان
  »هاش منو عصباني كرد. وغنه. طلب عفو ميكنم عاليجنابان. در«ميكني. 

منظورت حقايقشه. پدر، من بخاطر حفاظت از خودتون التماس ميكنم اونو توي غل و زنجير بزاريد. «سرسي گفت، 
  »ميبينين كه چطوريه. 

اس. اون روزي كه من از خشم يه كوتوله بترسم، روزيه كه خودمو  من ميبينم كه اون يه كوتوله«پرنس اوبرين گفت، 
  »ه شراب غرق كنم.توي يه بشك

  »نيازي به قيد و بند نيست. ديگه ديروقت شده. ما فردا ادامه ميديم.«لرد تايوين به پنجره نگاهي كرد و برخاست، 

آن شب، تنها در سلول قلعه به همراه يك كاغذ پوستي سفيد، تيريون خود را در حال انديشيدن به همسرش يافت. 
عشق آن زن فقط ظاهرسازي بود، ولي او هنوز آن را باور حشه، نه همسرِ گرگ. همسر فاسانسا نه؛ همسر اولش، تايشا. 
او شرابش را دار.  به من دروغاي شيرين تحويل بده و حقايق تلخ رو براي خودت نگه برد. داشت و از باورش لذت مي

  ستاد.فر وريسنوشيد و به شي فكر كرد. بعداً، در هنگام مالقات شبانه سر كوان، تيريون در پي 

  »زنه؟ فك ميكني كه خواجه در دفاع از تو حرفي مي«

  »دونم. عمو لطف كنين و بفرستينش اينجا. تا وقتي كه باهاش صحبت نكنم نمي«



 

  1209 

 

 شمشيرهايورش    تيريونشصت و ششم فصل

  »هر جور تو بخواي.«

، آنها قسم 1استادها باالبار و فرنكن روز دوم قضاوت را آغازو همچنين پيكر شاه جافري نجيب را هم باز كرده بودند
اي از پاي كبوتر يا هيچ غذاي ديگري كه در گلوي همايوني گير كرده باشد يافت نكردند. در  د كه هيچ لقمهخوردن مي

  »سم ايشون رو كشت عاليجنابان.«كرد، باالبار گفت،  حالي كه فرنكن با اشاره سر تاييد مي

لرزيد، جلو آوردند.  تن ميسپس آنها استاد پايسل را كه به سختي روي عصاي پر گرِهي خم شده و در حال راه رف
مقدار كمي موي سفيد از روي گردن بلند مرغ مانندش جوانه زده بود. او براي ايستادن خيلي نزار شده بود، بنابراين 
قضات اجازه دادند تا يك صندلي و همچنين ميز براي او به داخل بياورند. بر روي ميز چند شيشه كوچك قرار داده 

  برد. ن لذت ميبودند. پايسل از نام برد

، خواب شيرين، رقص شيطان. اين چشم كوره. اين 3شب از قارچ سمي. سايه2سرخاكستري«او با صداي لرزان گفت، 
رحم. مثانه و روده آدم رو خاموش ميكنه تا اون توي سم  صدا ميزنن. يه سم بي 4يكي رو به خاطر رنگش اونو خون بيوه

باسيليسك و اين يكي اشك ليس. بله، من همه اونا رو ميشناسم. تيريون لنيستر ، سم 5كُشه خودش غرق بشه. اين گرگ
  »جن وقتي كه منو به دروغ زنداني كرده بود اونا رو از توي اتاق خواب من دزديد.

  »ها ميتونه راه نفس يه آدمو ببنده؟ پايسل، هيچ كدوم از اين سم«تيريون با وجود احتمال خشم پدرش فرياد زد، 

تر استفاده كرده باشي. وقتي كه من توي سيتادل يه كارآموز بودم، اساتيد  براي اينكار تو بايد از يه سم كميابنه، «
  .»6كننده من اسمشو خيلي ساده گذاشته بودن، خفه

                                           

  استفاده شده بود كه اولي به معني آغاز محاكمه و دومي به معني تشريح جنازه است. openدر هر دو جمله از كلمه  -1
2- Greycap  
3- Nightshade  
4- Widow’s blood  
5- wolfsbane  
6- strangler  
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  »ولي اين سم كمياب پيدا نشد، درسته؟«

رين فرزندي كه خدايان روي زمين ت نه عاليجنابان. تو از همه اينا براي كشتن شريف«پايسل او را ناديده گرفت، 
  »محبوبشونقرارداده بودن استفاده كردي.

جافري ظالم و احمق بود، ولي من اونو نكشتم. اگه دوست دارين سر منو قطع «خشم تيريون بر عقلش چيره شد، 
  »ام نداشتم. كنين، من دستي توي مرگ خواهرزاده

  »بعد بهت پوزه بند ميزنيم و زنجيرت ميكنيم.ساكت! من سه بار بهت گفتم. دفعه «لرد تايوين گفت، 

زاده و  هاي شريف، اصيل  آور. لردها و بانوها و شواليه انتها و مالل آمدند، بي 1كنندگان بعد از پايسل گروه مشايعت
شدن جافري را ديده بودند، صورتش مانند  پايه همانند هم، تمام آنهايي كه در جشن عروسي حاضر بودند، همه خفه دون

كرد؛  آلوي دورني سياه شده بود. لرد ردوين، لرد سلتيگار و سر فلمنت براكس ديده بودند كه تيريون پادشاه را تهديد مي
دو خدمتكار، يك شعبده باز، لرد جايلز، سر هوبر ردوين و سر فليپ فوت او را در حال پر كردن جام عروسي ديده بودند؛ 

بريدند كوتوله را ديده كه چيزي در شراب  جافري و مارجري پاي را ميخورد كه هنگامي كه  قسم مي2ودر بانو مري
جوان، گاليون خواننده از كاي، موروس و جوتوس اسلينت مالزم گفتند كه 3ريخته؛ ايسترمونت پير، پكلدون پادشاه مي

روي كف تاالر  چگونه تيريون جام را برداشته و در حالي كه جافري در حال مرگ بود، باقيمانده شراب مسموم را بر
  پخش كرده است.

ودر كامالً يك غريبه بود. تيريون در اين فكر بود كه آيا او كور بوده  بانو مريكي من اين همه دشمن درست كردم؟ 
يا خريده شده است. حداقل گاليون از كاي نقل قولش را به شعر نگفت، در غير اينصورت ممكن بود هفتاد و هفت بيت 

  براي آن بگويد.

                                           

1- procession - كنند. ها در صفي منظم پشت سر هم حركت مي افرادي كه در تشعيع جنازه  
2- Merryweather  
3- Peckledon  
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سر اونم فك ميكنه كه كار منه. كه آن شب بعد از شام عمويش اورا فراخواند، رفتارش سرد و غير صميمي بود. وقتي 
  »شاهدي براي ما داري؟«كوان از او پرسيد، 

  »نه خيلي، نه. مگه اينكه شما زن منو پيدا كنين.«

  »پيش ميره. اينطور به نظر مياد كه دادگاه داره برات خيلي بد«عمويش سرش را تكان داد، 

  »نيومد. وريساوه، اينطور فكر ميكني؟ من متوجه نشده بودم. «تيريون به زخمش دست كشيد، 

  »نمياد. فردا بر عليه تو شهادت ميده.«

كه اينطور. من كنجكاوم. تو هميشه مرد منصفي بودي عمو. چه چيزي تورو «او صندلي را جابجا كرد، دلپذيره. 
  »متقاعد كرده؟

ودر ديده  هاي پايسل رو دزديدي؟ و بانو مري اگه نميخواستي ازشون استفاده كني،چرا سم«پرده پرسيد،  سر كون بي
  »كه...

هيچي! هيچ چي براي ديدن نبود. ولي چطور ميتونم ثابت كنم؟ چطور ميتونم وقتي اينجا حبسم چيزي رو ثابت «...
  »كنم؟

  »شايد وقتش رسيده كه اعتراف كني.«

دوباره «توانست صداي يكنواخت بارش باران را بشنود. هاي ضخيم سنگي قلعه سرخ، تيريون ميحتي از ميان ديوار
  »تونم قسم بخورم كه بهم اصرار كردي اعتراف كنم. بگو، عمو؟ من مي

گيره.  اگه تو در محضر دادگاه گناهتو بپذيري و بخاطر جرمت اظهار پشيموني كني، پدرت جلوي گردن زدنتو مي«
  »ن كه سياه بپوشي.بهت اجازه ميد



 

  1212 

 

 شمشيرهايورش    تيريونشصت و ششم فصل

اينا همون شرطايي بود كه سرسي به ادارد استارك پيشنهاد كرد. ما همه ميدونيم چطور «تيريون به صورتش خنديد، 
  »تموم ميشه.

  »پدرت هيچ نقشي توي اون نداشت.«

يادم نمياد  بلك پر از قاتلين و دزدا و متجاوزينه، ولي من كسل«كم تا اين حد آن واقعيت داشت. تيريون گفت،  دست
كشم، پدرم به  خون كش و هم كشي رو ديده باشم. انتظار داري باور كنم كه اگه بپذيرم كه شاه وقتي اونجا بودم هيچ شاه

او گستاخانه » هاي گرم پشمي ميبنده و ميفرسته ديوار. سادگي سرش رو تكون ميده، منو ميبخشه و بار منو با لباس
  سر داد. 1فرياد اعتراض

هيچكس از بخشش حرف نزد. يه اعتراف اين قائله رو ختم ميكنه. به خاطر اينه كه پدرت «عبوسانه گفت، سر كون 
  »منو با اين پيشنهاد اينجا فرستاده.

از طرف من به خوبي ازش تشكر كن عمو. ولي بهش بگو من در حال حاضر تو حس و حال اعتراف «تيريون گفت، 
  »كردن نيستم.

خواد و لرد تايرل هم حداقل تمايل داره كه اينو  كردم. خواهرت سرتو مي حالم رو عوض مياگه جاي تو بودم،حس و «
  »بهش بده.

پس يكي از قضات بدون شنيدن يك كلمه از دفاعياتم، منو محكوم كرده. هنوز «اين چيزي بيش از انتظارش نبود، 
  »اجازه صحبت كردن و احظار شاهد رو دارم؟

و هيچ شاهدي نداري. تيريون، اگه تو توي اين فضاحت گناهكاري، ديوار سرنوشت ت«عمويش به او يادآوري كرد، 
گناهي...من ميدونم توي شمال يه جنگ در جريانه، ولي با هر  بسيار بهتري از اون چيزيه كه لياقتشو داري. و اگه بي

                                           

1- hoot - فريادي از سر تعجب و همراه با تمسخر و اعتراض  
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تريه. مردم قانع شدن  اه جاي امناي كه از اين دادرسي به دست بياد، باز هم اونجا براي تو نسبت به قدمگاه پادش نتيجه
  »كه تو گناهكاري. اگه اينقدر احمق باشي كه جرات كني بري توي خيابون، اونا تورو تيكه تيكه ميكنن.

  »كنه. انداز چقدر ناراحتت مي ميتونم ببينم كه اين چشم«

  »تو پسر برادر مني.«

  »ميتونستي اينو بهش يادآوري كني.«

اون و جوانا نبودي، اجازه ميداد كه بخواي سياه بپوشي؟ من ميدونم كه اون به نظر آدم فكر ميكني اگه تو از خون «
تر نيست. پدر ما مهربان و دوست داشتني بود، ولي اينقدر ضعيف بود كه  سختي مياد، ولي از چيزي كه بايد باشه سخت

طلبيدن.  الء عام اونو به مارزه ميكردن و در م ها جرات مي كردن. بعضي هاشون مسخرش مي پرچمداراش وقت سر پياله
دادن. توي دربار در مورد  گرفتن و هيچوقت زحمت پس دادنشو به خودشون نمي بعضي از لردها طالي مارو قرض مي

كرد. زنه به به زحمت يه پله باالتر از يه فاحشه بود و با  اش ازش دزدي مي دندون لطيفه ميگفتن. حتي معشوقه شير بي
رسيد! برگردوندن خاندان لنيستر به جايگاه مناسبش به گردن تايوين افتاد، همونطور وقتي  خودش مي جواهرات مادرم به

كه بيشتر از بيست سال نداشت مسئوليت به گردنش افتاد. اون اين بار سنگين رو براي بيست سال تحمل كرد و تنها 
اليقش بود، مجبور شد كه تحقيرهاي  چيزي كه نصيبش شد حسادت پادشاه ديوانه بود. به جاي افتخاري كه اون

شماري رو تحمل كنه و با اينحال اون به هفت پادشاهي صلح و رونق و عدالت داد. اون يه مرد عادله. تو بايد عاقل  بي
  »باشي و بهش اعتماد كني.

وقت صحبت  گرا بود. تيريون قبالً هيچ ناپذير و عمل تيريون مات و مبهوت پلك زد. سر كون هميشه استوار، خلل
  »تو عاشقشي.«كردن او را با اين حرارت نديده بود، 

  »اون برادرمه.«

  »كنم. من...من به چيزايي كه گفتي فكر مي«
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  »پس سريع و دقيق فكر كن.«

او آن شب خيلي كم فكر كرد، ولي صبح فردا اصالً به اين نتيجه كه آيا پدرش قابل اعتماد هست يا نه نزديك نشده 
براي صبحانه پوره و عسل آورد، ولي تمام چيزي كه او توانست بچشد زهراب انديشيدن به اعتراف  بود. يك خدمتكار

ها باقي بمونم، ميشم  كش صدا ميكنن. براي هزار سال يا بيشتر، اگه اصالً تو خاطره خون اونا براي هميشه منو همبود. 
اين فكر به حدي او را عصباني كرد كه  كرد. يه كوتوله هيوالصفت كه خواهرزاده جوانش رو تو جشن عروسيش مسموم

ظرف و قاشق را به آنسوي اتاق پرتاب نمود و يك لكه پوره را بر ديوار باقي گذاشت. سر آدام ماربرند وقتي براي بردن 
  تيريون به دادگاه آمد، با كنجكاوي به آن نگاه كرد ولي از اقبال خوش سوالي نپرسيد.

  »گرها. ارباب زمزمه لرد وريس،«جارچي اعالم كرد، 

ماليد. تيريون در حالي  پودر زده، آرايش كرده و با رايحه گل رز، عنكبوت در تمام مدت صحبت دستانش را به هم مي
ريزي جن براي جدا كردن جافري از تازي و صحبت با بران در مورد  هاي حزن انگيز خواجه در مورد برنامه كه نقل قول

. و داره زندگيمو ميشوره ميبره. حقايق نصفه نيمه بيشتر از دروغ آشكار ميارزهيد، انديشيد، شن فوايد پادشاهي تامن را مي
ها و متن كامل گفتگوها. به حدي  هاي پوستي پر از ياداشت، جزئيات، تاريخ برخالف بقيه وريس مدرك داشت؛ كاغذ

بودند. وريس بازديد شبانه تيريون از اتاق عمده كه بازخواني آنها كل روز به طول انجاميد و اكثر آنها محكوم كننده 
استاد بزرگ پايسل و دزدي سموم و داروهاي اورا تاييد كرد، تهديد موقع شام سرسي را تاييد كرد.همه چيز را تاييد كرد، 

فقط تواند تمام اين اتفاقات را بداند، خواجه  جز خود مسموم كردن را. وقتي كه پرنس اوبرين از او پرسيد كه چگونه مي
  »هاي كوچولوم بهم گفتن. دونستن تنها هدف اونا و منه. پرنده«به آرامي خنديد و گفت، 

تونم يه پرنده كوچيك رو تفتيش كنم؟ بايد سر خواجه رو همون اولين روزي كه به  من چطور ميتيريون انديشيد، 
  عتماد كردم.كردم. لعنت بهش. و لعنت به من كه اين همه بهش ا قدمگاه پادشاه اومدم قطع مي

  »همه رو شنيديم؟«كرد لرد تايوين از دخترش پرسيد،  در حالي كه وريس تاالر را ترك مي
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  »تقريبا، درخواست دارم اجازه بدين آخرين شاهد رو فردا به حضورتون بيارم.«سرسي گفت، 

  »هر طور كه بخواي.«لرد تايوين گفت، 

  تسلي بخشه. دگاه نمايشي، اعدام تقريباًاوه خوبه. بعد از اين داتيريون وحشيانه انديشيد، 

نوشيد، صداهايي را از بيرون در شنيد. براي يك لحظه فكر كرد،  آن شب در حالي كه در كنار پنجره نشسته بود و مي
  ولي عمويش كسي نبود كه وارد شد.سر كوان براي جوابم اومده، 

  »ت اجازه دارن كه به مالقات متهم بيان؟قضا«آميزي به پرنس اوبرين كرد،  تيريون بلند شد تعظيم طعنه

ها اجازه دارن هر جا كه ميخوان برن. يا اين چيزي بود كه من به  پرنس«افعي سرخ بر روي صندلي نشست، 
  »هات گفتم. نگهبان

  »پدرم ازتون ناراحت ميشه.«

  »نوشي؟ مي هام نبوده. اين شراب دورنيه كه داري خوشحالي تايوين لنيستر هيچوقت توي ليست نگراني«

  »از آربِره.«

  »آب قرمز. تو شاه رو مسموم كردي؟«كجي كرد،  اوبرين دهن

  »نه، تو چي؟«

  »كنه. ها زبونشون مثل توئه؟ يكي از اين روزا يه نفر احتماال اونو قطعش مي ي كوتوله همه«پرنس لبخند زد، 

  »كنه. نظر مياد كه فقط دردسر درست ميتو اولين كسي نيستي كه اينو بهم ميگي. شايد خودم بايد قطعش كنم، به «

  »كنم باالخره شايد يكم آب انگور لرد ردوين رو بنوشم. پس كه اينطور. فكر مي«



 

  1216 

 

 شمشيرهايورش    تيريونشصت و ششم فصل

  تيريون يك فنجان براي او ريخت.» هر طور دوست داريد.«

» فرستم. ميفعالً مناسبه. فردا برات يكم شراب دورني قوي «اي نوشيد، در دهانش چرخاند و فرو برد. مرد جرعه
  »اون فاحشه موطاليي كه دنبالش بودم رو پيدا كردم.«اي ديگر نوشيد. جرعه

  »خانونه چاتايا رو پيدا كردي؟ پس فاحشه«

كردن. به غير از جاي  پوست خوابيدم. فكر كنم آاليايا صداش مي ي چاتايا من با يه دختر سياه خونه توي فاحشه«
  »اي كه من بهش اشاره كردم، خواهرت بود. ههاي پشتش، زيبا بود. ولي اون هرز شالق

  »هنوز تو رو از راه به در نكرده؟«تيريون بدون تعجب پرسيد، 

نه، ولي اگه قيمتش مناسب باشه ميتونه. ملكه حتي به ازدواج هم اشاره كرد. «اوبرين با صداي بلند خنديد.
يا باور داره كه من بايد قبول كنم. حتي فكر بودن اولياحضرت به شوهر نياز دارن و چه كسي بهتر از پرنس دورني؟ االر

سرسي توي تختمون اون دخترك سركشو حشري ميكنه. و ما حتي نبايد پني كوتوله رو هم بپردازيم. تنها چيزي كه 
  »خواد فقط يه سره، اوني كه يكم بزرگه و يه دماغ كم داره. خواهرت ازم مي

  »و؟«تيريون با حالتي منتظر گفت، 

وقتي خيلي وقت پيش اژدهاي جوان دورن رو فتح «اسخ گويي پرنس اوبرين شرابش را چرخاند و گفت، در حين پ
گاردن رو براي حكومت باقي گذاشت. اين تايرل همراه دمش قلعه به  اسپير اون يه لرد از هاي كرد، بعد از تسليم سان

ه. اون با نيروهاش ميومد، يه قلعه براي ها ميگشت و مطمئن ميشد كه زانوهامون خم شده باش قلعه دنبال شورشي
گرفت، يك ماه اونجا ميموند و بعدش به سمت قلعه بعدي ميتاخت. عادتش اين بود كه لردها رو از اتاق  خودش مي

شون رو خودش برداره. يه شب خودشو زير يه سايبان مخملي سنگين پيدا كرد. يه نوار  خوابشون بيرون بكشه و تخت
خواست يه فاحشه رو احظار كنه. اين لرد تايرل هوس زن دورني كرده  لشش آويزون بود، دلش مياي نزديك با پارچه

اي رو كشيد و وقتي اين كارو كرد، سايبان باالسرش پاره شد و صدتا  بود و كي ميتونست سرزنشش كنه؟ پس نوار پارچه
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رن پخش شد و تمام فتوحات عقرب سرخ افتادن روي سرش. مرگش آتشي رو روشن كرد كه به سرعت سرتاسر دو
  »اژدهاي جوان توي دو هفته از بين رفت. مردان تسليم شدهب ه پا خواستن و ما دوباره آزاد بوديم.

  »دونم. منظور؟ من داستان رو مي«تيريون گفت، 

بيوفته تا اي كنار تختم پيدا كردم و اونو كشيدم، ترجيح ميدم روم عقرب  منظورم اينه، اگه من هرروزي يه نوار پارچه«
  »ملكه با تمام زيبايي عريانش.

  »پس ما وجه اشتراك زيادي داريم.«تيريون نيشخند زد، 

مطمئناً، من بايد به خاطرش از خواهرت خيلي تشكر كنم. اگه به خاطر متهم كردن تو توي جشن نبود، ممكن بود «
اصالً چه كسي «ن پرنس موج ميزد. لذت سياهي در چشما» شدي، به جاي اينكه من قاضي تو باشم. تو قاضي من مي

ها از تاج شاهي داره؟ و  ها ميدونه؟ چه كسي دليل بهتري براي دور كردن تايرل بهتر از افعي سرخ دورن در مورد سم
طبق قانون دورن با مرگ جافري تخت آهنين بايد به خواهرش ميرسال منتقل بشه، كسي كه بر حسب اتفاق به لطف 

  »ن شده.ي م تو نامزد برادرزاده

قانون دورن اينجا به كار برده «تيريون به حدي در مشكالتش غرق بود كه اصالً در مورد جانشيني فكر نكرده بود.
  »كنه، رو حرفم حساب كن. نميشه. پدرم تامن رو تاجگذاري مي

پايين توي  اون ممكنه اينجا توي قدمگاه پادشاه تامن رو تاجگذاري كنه، ولي به اين معني نيست كه برادرم اون«
ات با اون يكي خواهرزادت جنگ راه ميندازه؟ خواهرت  اسپير ميرسال رو تاج گذاري نكنه. پدرت به خاطر خواهرزاده سان
گويا من بايد با ملكه سرسي به اين شرط كه از دخترش در مقابل پسرش حمايت كنه «او شانه باال انداخت، » چي؟

  »كنه؟ ازدواج كنم. به نظرت اين كارو مي

ولي كلمه در گلويش گير كرد. سرسي هميشه به خاطر محروم شدنش ازقدرت با هرگز، خواست بگويد،  تيريون مي
او و اگه قانون دورني توي غرب اجرا بشه، اون به حق خودش وارث كسترلي راك ميشه. توجه به جنسيتش متنفر بود. 
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ام چيزي بود كه او نياز داشت. با حمايت از موضع جيمي دوقلو بودند، ولي سرسي زودتر به دنيا آمده بود و اين تم
او » من نميدونم خواهرم بين ميرسال و تامن چطور انتخاب ميكنه،«توانست از موضع خود هم حمايت كند. ميرسال او مي

  »اون مهم نيست. پدرم هيچ وقت اين انتخاب رو بهش نميده.«تاييد كرد، 

  »نيست.پدرت، براي هميشه زنده «پرنس اوبرين گفت، 

چيزي در مورد طريقه گفتن او باعث شد كه موهاي پشت گردن تيريون سيخ شوند. ناگهان او به ياد اليا و تمام 
اون سري كه دستور رو داده ميخواد، نه دستي كه  چيزهايي كه اوبرين در حال عبور از دشت خاكستر گفته بود،افتاد.

هاي كوچيك دارن  اين خيانت توي قلعه سرخ حرف بزنين. پرندهپرنس، عاقالنه نيست در مورد «شمشيرو حركت داده.
  »گوش ميدن.

بزار گوش بدن. گفتن اينكه يه فرد فانيه خيانته؟ واالرمورگوليس چيزيه كه توي واليرياي كهن ميگفتن. همه «

شب خيره شود. مرد دورني به كنار پنجره رفت تا به » اومد و اينو ثابت كرد.سرنوشت شوم ها بايد بميرن. و  انسان

  »اينطور ميگن كه تو هيچ شاهدي براي ما نداري.«

  »گناهيم كافي باشه. اميدوار بودم يه نگاه به اين صورت معصومم براي قانع كردن شما در مورد بي«

گاردن متقاعد شده كه تو گناهكاري و مصممه كه مرگتو ببينه. اون به ما پنجاه  اشتباه ميكني سرورم. گل چاق هاي«
  »يادآوري كرده كه مارجري عزيزش هم از اون جام نوشيده. دفعه

  »و شما؟«تيريون گفت، 

گناهيت متقاعد شدم.  آدما به ندرت اون چيزي هستن كه نشون ميدن. تو اينقدر گناهكار به نظر مياي كه من به بي«
ن و رهينيس هم نبود. چرا بايد بازم، احتماالً محكوم ميشي. اينطرف كوهستان عدالت كمي وجود داره. براي اليا، ايگا
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براي تو باشه؟ شايد قاتل واقعي جافري توسط يه خرس خورده بشه. بنظر مياد كه معموالً توي قدمگاه پادشاه اين اتفاق 
  »ميافته. اوه صبر كن، حاال كه يادم مياد، خرس توي هرنهال بود.

ايه كه ما  اين اون بازي« داد. يز را از دست نميتيريون زخم دماغش را ماليد. او با گفتن حقيقت به اوبرين هيچ چ
  »داريم انجام ميدم؟ يه خرس توي هرنهال بود و اون سر آموري لورچ رو كشت.

  »براش متاسف شدم، و براي تو. دارم فكر ميكنم همه آدماي بدون دماغ اينقدر بد دروغ ميگن؟«افعي سرخ گفت، 

از زير تخت پدرش بيرون كشيد و اينقدر بهش چاقو زد تا مرد. من دروغ نميگم. سر آموري شاهدخت رهينيس رو «
سر گرگور «او به جلو خم شد، » اون يه سري آدمِ تحت فرمانش هم همراهش داشت، ولي من اسمشون رو نميدونم.

كلگين كسي بود كه سرِشاهزاده ايگان رو به ديوار كوبيد و در حالي كه خون و مغز اون روي دستاش بود به خواهرت 
  »اليا تجاوز كرد.

  »حاال اين چيه؟ حقيقت از يه لنيستر؟ پدرت دستور داده بود، آره؟«اوبرين به سردي لبخند زد، 

  او دروغ را بدون ترديد گفت و هرگز از خود نپرسيد كه چرا بايد اين كار را بكند.» نه.«

دروغ ضعيفي. لرد تايوين بود  عجب پسر وظيفه شناسي. و عجب« مرد دورني يك آبروي نازك مشكي را باال برد.
  »هاي خواهرمو پيچيده تو رداي ارغواني لنيسترا به پادشاه رابرت تقديم كرد. كه بچه

اتفاقاً تو بايد اين صحبت رو با پدرم بكني. اون اونجا بود. من توي راك بودم و اينقدر كوچيك بودم كه فكر ميكردم «
  »ه.اون چيزي كه الي پاهامه فقط براي شاشيدن خوب

گناهيت ممكنه مثل زخمي كه روي صورتت داري  بله، ولي حاال اينجايي و من ميگم كه توي دردسر افتادي. بي«
ولي من «پرنس دورني لبخند زد، » تونه اين كار رو بكنه. واضح باشه، ولي اين تورو نجات نميده. همينطوركه پدرت نمي

  »شايد بتونم.
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  »كي از سه قاضي هستي. چطور ميتوني منو نجات بدي؟تو؟ تو ي«تيريون او را برانداز كرد، 

  »نه به عنوان قاضي. به عنوان مبارزت.«
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    67فصل 

  جيمي
  ريگار، م.م.استارك :مترجم

  Ali.A، م.م.استارك :ويرايش و تنظيم

  

  سفيد بروي يك ميزِ سفيد در اتاقي سفيد قرار داشت.كتابي 

هاي منقش پشميِ سفيد مزين شده بود. اين نماي اولين طبقه  اش با پرده اتاق مدور بود، ديوارهاي سنگيِ سفيد شده

اي از ديوار قلعه كه بر  ي بلند و باريك، ساخته شده بر روي گوشه بود؛ يك بناي چهار طبقه برج شمشيرِ سفيداز 

هاي كوچك خوابِ  هاي دوم و سوم اتاقك افزارها و زره بود و در طبقه داري جنگ ليج مشرف بود. زير زمين محل نگهخ
  از همِ شش برادر گاردشاه قرار داشت. جدا 

سال متعلق به خودش بود، اما امروز صبح تمام وسايلش را به باالترين طبقه انتقال  ها براي هجده يكي از آن اتاقك
ها گرچه بزرگ اما باز هم جدا از يكديگر بودند؛ و باالتر از  كه تماماً به اقامتگاه فرمانده كل تعلق داشت. اتاق داده بود
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من اينو ميپسندم. منظره، و اي رو به دريا داشته باشد. انديشيد،  توانست منظره ديوار بيروني بودند، به اين معني كه مي
  باقيِ چيزا. 

اش، روبروي كتاب  خورده رنگي اتاق بود، منتظر برادران قسم اش كه به همان بي دشاهيي سفيد گار جيمي در جامه
بست، و زماني  . پيش از اين هميشه شمشير را در سمت چپ مياز سمت اشتباهنشست. شمشير از كمرش آويزان بود. 

به سمت راست كمرش منتقل كشيد. امروز صبح آن را  آورد، به سمت مخالف بدنش بيرون مي مي كه آن را از غالف در
كرده بود، براي اينكه بتواند به همان روش با دست چپ آن را بيرون بكشد، اما وزنش در آن سمت احساسي نامأنوسي 

آمد.  داشت، و زماني كه تالش كرده بود تا شمشير را از نيام بيرون بكشد حركت تماماً به نظر ناشيانه و غيرعادي مي
زدايي  اش نبود. او لباس زمستاني گاردشاهي را به تن كرده بود، يك ردا و شلوار از پشم رنگ جامه هم به خوبي اندازه

  زدند. شده و يك شنل سفيد سنگين، اما به نظر تمام آنها بر تنش زار مي

جا نديد ايستاد. يا تيريون او را اصالً آن ي تاالر مي گذراند و در دورترين نقطه مي جيمي روزهايش را در دادگاه برادرش 
ي  من توي خونهشناسند.  آمد نيمي از دربار ديگر او را نمي يا او را نشناخت، كه جاي هيچ تعجبي هم نداشت. به نظر مي

. پسرش مرده بود، پدرش او را عاق كرده بود، و خواهرش. . . او بعد از اولين روز در سپت سلطنتي ام خودم يه غريبه
بار هم اجازه نداده بود تا جيمي با او تنها شود. حتي وقتي آنها جافري را  ه بود، يكها آرميد جايي كه جافري درميان شمع

  كرد. اش را با او حفظ مي از ميان شهر تا آرامگاهش در سپت بزرگ بيلور حمل كردند، سرسي فاصله

باالي شومينه يك سپر  هاي پشمي سفيد ديوارها را پوشانده بود، و او بار ديگر به اطراف اتاق مدور نگاه كرد. فرشينه
هايي از  سفيد و دو شمشير به صورت ضربدري جاسازي شده بود. صندليِ پشت ميز از جنس بلوط سياه قديمي با كوسن

باك و قبل از اون توسط جرولد  به خاطر باسن استخوانيِ باريستان بي چرم گاو سفيد شده بود. چرم پوسيده شده بود.
ي اژدها، سر رِيام رِدواين، و دمون از دري، سر دانكن رشيد و شيردال رنگ پريده آلين  هتاور، شاهزاده ايمون شوالي هاي

  اي باشد؟  كش جزء چنين گروه بلند مرتبه توانست شاه . چطور ميكانينگتن پوسيده شده

  حال او اينجا بود.  بااين
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ي شده به شكل يك سپر بزرگ كه خود ميز از جنس درخت رودبند قديمي بود، سفيد همچون استخوان، كنده كار
آمدند،  شد. طبق رسوم در رويدادهاي نادر، زماني كه هر هفت برادر گردهم مي توسط سه نريان سفيد نگه داشته مي

نشستند. كتابي كه كنار آرنجش قرار داشت ستُرگ بود؛  فرمانده كل بر باالي سپر و هر سه برادر در يك سمت ميز مي
ي ضخيم از كاغذ پوستي سفيد رنگ اعال كه بين جلد  نيم فوت عرض داشت، با هزار صفحهدو فوت ارتفاع و يك و 

اش بود، اما بيشتر اوقات خيلي  نام رسمي كتاب برادرانچرم سفيد شده با لوالها و چفت هاي طال فشرده شده بود. 

 شد.  خطاب مي كتاب سپيدساده آن را 

بود، يك صفحه داشت تا نام و   اي كه زماني خدمت كرده هر شواليهدرون كتاب سپيد تاريخ گاردشاه درج شده بود. 
ي باالييِ سمت چپ هر صفحه سپري كه آن مرد در زمان انتخاب شدن به  كردارش براي هميشه ثبت شود. در گوشه

م همراه داشت با رنگ غليظ رسم شده بود. پايين در گوشه راست سپر گاردشاه بود؛ به سفيدي برف، تهي، پاك. تما
سپرهاي بااليي متفاوت بودند و تمام سپرهاي پاييني يكسان. در فضاي بينشان اتفاقات زندگي و خدمات هر مرد نوشته 

شد كه هر سال سه مرتبه از طرف سپت  هايي انجام مي هاي اشرافي و تزيين متن توسط سپتون شده بود. كشيدن نشانه
  ها را به روز نگه دارد. ي كل بود تا يادداشت دهشدند، اما اين وظيفه فرمان بزرگ بيلور فرستاده مي

افتاد. كتاب سفيد خيلي عقب افتاده  گرفت تا با دست چپش بنويسد، اين اتفاق مي ، وقتي ياد ميي منه حاال وظيفه
فيلد نياز به وارد كردن داشت، و همينطور خدمت كوتاه گاردشاه لعنتي،  بود. مرگ سر مندون مور و سر پرستون گرين

مجبورم شد.  ها ايجاد مي ي گل بلك و شواليه دوركليگن. بايد صفحات جديدي براي سر بلون سوان، سر آسمند كتلسن
  .براي كشيدن سپراشون يه سپتون احضار كنم

اش نشان خاندان سلمي  تر بود. سپر باالي صفحه ي كل بودن نسبت به جيمي مقدم سر باريستان سلمي براي فرمانده
اي. جيمي هنگامي كه فهميد سر باريستان قبل از  ي قهوه ي گندم زرد رنگ بر روي زمينه سه ساقه داد: را نشان مي

  زده نشد.  ترك قلعه زماني را براي ثبت عزل خودش گذاشته بود، مسرور گشت، گرچه شگفت
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ر منفرِد سوان هال. به عنوان مالزم به س سر باريستان از خاندان سلمي. اولين پسر سر اليونل سلمي از هاروِست
شد، زماني كه زرهي قرضي را به تن كرد تا به عنوان يك شواليه  "باك بي"خدمت كرد. در سن ده سالگي ملقب به 

اش آشكار شد. در  ها مغلوب و چهره هيون شركت كند، جايي كه توسط دانكن، پرنس سنجاقك مرموز در تورنومنت بلك
ي زمستاني در  اي مرموز در مسابقه جاعت و مهارتش به عنوان شواليهشانزده سالگي، پس از انجام شاهكار بزرگ ش

ي كل گاردشاه، توسط ايگان تارگرين  قدمگاه پادشاه و مغلوب كردن شاهزاده دانكن كوچك و سر دانكن رشيد فرمانده
اي تن به تن   ارزهپني در مب فايرها را در حين جنگ پادشاهان ناين آسا، آخرين مدعي بلك پنجم شواليه شد. ميليسِ غول

ي  وسه سالگي توسط فرمانده ي برونزگيت را شكست داد. در بيست ستورم حرامزادهبلند و سدريك ا كشت. لورمل نيزه
اي از گذرگاه در برابر تمام مبارزان دفاع  نقره تاور به عنوان گاردشاه نامگذاري شد. در مسابقه پل گاردشاه جرولد هاي

پول پيروز شد. در حين نافرماني داسكنديل، با وجود زخم يك تير در سينه، پادشاه ايريس دوم را  آورد ميدن كرد. در رزم
اش، سر گواين گانت را گرفت. ليدي جين سوان و سپتايش را با  به مكاني امن رساند. انتقام قتل برادر قسم خورده

وود نجات داد. در مسابقه  برادري كينگز ي خندان و سيمون توين و سپس كشتن، از دست انجمن مغلوب كردن شواليه
لند بوده.  ي آپ زاده اش برداشت و مشخص شد كه او حرام شيلد را مغلوب و نقاب از چهره ي مرموز، بلك اولدتاون، شواليه

ون ي لرد استفون در استورمزاند، بدان جهت كه او لرد رابرت براتيون، پرنس اوبرين مارتل، لرد ليت يگانه قهرمان مسابقه
تاور، لرد جان كانينگتن، لرد جيسون مليستر و شاهزاده ريگار تارگرين را از اسب انداخت. در نبرد ترايدنت در حالي  هاي

جنگيد با تير، نيزه و شمشير زخمي شد.  استون مي ي دراگون اش و ريگار شاهزاده خورده شانه برادران قسم به كه شانه
ي گاردشاه نامگذاري شد. در آن گارد افتخاري كه بانو  ه و به عنوان فرماندهتوسط پادشاه رابرت براتيون اول بخشيد

سرسي از خاندان لنيستر را براي ازدواج با شاه رابرت به قدمگاه پادشاه آوردند خدمت كرد. درحين شورش بيلون 
توسط   سالگي 61. در سالگي 57گريجوي حمله به اُلد ويك را رهبري نمود. قهرمان مسابقه در قدمگاه پادشاه در سن 

  .پادشاه جافري براتيون اول به دليل كهولت سن از خدمت عزل شد

خطي بزرگ و پررنگ نوشته شده بود.  تاور با دست هاي اولِ داستانِ زندگي سر بريستان توسط سر جرالد هاي قسمت 
  فته بود. تر و زيباتر خود سلمي از قسمت زخمي شدنش در ترايدنت جاي قبلي را گر دست خط كوچك
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  ي خود جيمي در مقايسه با اين صفحه ناچيز بود. صفحه

راك. در مقابل انجمن برادري  سر جيمي از خاندان لنيستر. اولين فرزند پسر لرد تايوين و بانو جوانا از كسترلي
سط سر سالگي به خاطر شجاعتش در ميدان نبرد تو15هال خدمت كرد. در  كينگزوود به عنوان مالزم لرد سامنر كرك

سالگي توسط پادشاه ايريس تارگرين دوم به عنوان گاردشاه انتخاب شد. در حين غارت 15آرتور دين شواليه شد. در 
شناخته  "شاهكش"قدمگاه پادشاه، پادشاه ايريس دوم را در پاي تخت آهنين به قتل رساند. از آن به بعد به عنوان 

خشيده شد. در در آن گارد افتخاري كه خواهرش بانو سرسي از شود. جرمش توسط پادشاه رابرت براتيون اول ب مي
دو  خاطر ازدواج آن اي كه به خاندان لنيستر را براي ازدواج با شاه رابرت به قدمگاه پادشاه آوردند خدمت كرد. در مسابقه

 در قدمگاه پادشاه برگزار گشت قهرمان شد.

رسيد. سر باريستان حداقل  نظر مي ست و ناچيز بهچيز پ اش بيشتر شبيه يك و اين چنين خالصه شد، زندگي
توانست اطالعات بيشتري  هاي جيمي در مسابقات ديگر را ثبت كند. و سر جرولد شايد مي توانست تعدادي از پيروزي مي

د. شكستن انجمن برادري كينگزوود توسط سر آرتور دين، انجام داده بو ي كارهايي بنويسد كه او در هنگام در هم درباره
گنده نزديك بود سرش را خرد كند، نجات داده بود، هرچند ياغي از دستش فرار  او زندگي لرد سامنر را وقتي بِنِ شكم

اي  چه مبارزهكرده بود. و جان خودش را در مقابل شواليه خندان حفظ كرد، هرچند اين سر آرتور بود كه او را كشت. 
اي بود، قساوت و جوانمردي باهم درون او تلمبار شده بود، اما هيچ  . شواليه خندان مرد ديوانهبود، و چه دشمنايي

قدر دندانه برداشت كه سر  . . . در پايان شمشير ياغي آنتو دستش سحرو دين، با شناختي از مفهوم ترس نداشت. 

دوجين زخم درحال خاطر  آرتور ايستاده بود تا به او اجازه دهد يك شمشير تازه بردارد. شواليه دزد تا آن زمان به
شمشير صبح » اون كه من ميخوام شمشير سفيد توئه.«ريزي بود، اما وقتي دوباره نبرد را آغاز كردند به او گفت،  خون

  و به آن ماجرا پايان داد.» سر، پس اون رو خواهي داشت.«پاسخ داد، 

اين فقط به  . يابهتري ساخته شده بودنو مردا هم مثل شمشيرا از فوالد ، تر بود دنيا اون روزا سادهجيمي انديشيد، 
ي آنها در قبرهايشان بودن، شمشير صبح و شواليه خندان،  آن خاطر بود كه او پانزده سال سن داشته است؟ اكنون همه
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گاو سفيد و پرنس لوين، سر اُزوِل ونت و خلق تنگش، جان دريِ جدي، سايمون توين و انجمن برادريِ كينگزوودش، 
و من، اون پسركي كه قبالً بودم. . . در تعجبم، كي اون پسر مرد؟ كي شنل سفيد رو به زن.  هال پيرِ الف سامنر كرَك

ي راه  خواست سر آرتور دين باشد، اما در عوض، جايي در ميانه ؟ آن پسر ميتن كردم؟ كي گلوي ايريس رو بريدم
  ي خندان شده بود.  تبديل به شواليه

اش استقبال كند. سر  را شنيد، كتاب سفيد را بست و ايستاد تا از برادران قسم خوردهزماني كه صداي باز شدن در 
بلك اولين نفري بود كه آمد. او لبخندي تحويل جيمي داد، انگار برادران جنگجوي قديمي بودند. او گفت،  آسمند كتل

  » سر جيمي، اگه شب قبل هم اين شكلي بودين، در جا شما رو ميشناختم.«

خدمتكاران او را شسته بودند، صورتش را اصالح و موهايش را شسته و شانه » واقعاً ميتونستين؟«داشت، جيمي شك 
ديد. . . اما خودش  كشيده بودند. وقتي در آينه نگاه كرد، ديگر آن مردي كه همراه با بريين از ريورلند گذشته بود را نمي

سر، كنار . «مثل يه پيرمرد شدمهايش چروك داشت.  و زير چشم ديد. صورتش الغر و گود افتاده بود را هم در آينه نمي
  »جايگاهت بايست.

بلك اطاعت كرد. ديگر برادران قسم خورده يكي پس از ديگري به صف وارد شدند. جيمي هنگامي كه هر پنج  كتل
  »آقايان، چه كسي از پادشاه محافظت ميكنه؟«نفر گرد هم آمده بودند، با لحني رسمي گفت، 

  »برادران من، سر آسني و سر آسفريد.«مند پاسخ داد، سر آس

  »و برادر من سر گارلَن.«ها گفت،  ي گل شواليه

  » او را در امنيت نگه ميدارن؟«

  »بله، سرورم.«
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اين جمالت رسم بود. قبل از اينكه هفت محافظ بتوانند در جلسه حضور پيدا كنند، بايد امنيت پادشاه » پس بنشينيد.«
  شد. تضمين مي

سر بروس و سر مرين در طرف راستش نشستند، در حالي كه يك صندلي را بينشان براي سر ايريس اوكهارت كه در 
. جيمي در فكر بود قديميا و جديدادورن بود خالي گذاشتند. سر آسمند، سر بلون و سر لوراس در طرف چپش نشستند. 

ود داشت كه در آن محافظان پادشاه عليه هم دشمن شده كه آيا اين هنوز هم مفهومي دارد. مواقعي در تاريخ گارد وج
  ترينش در حين رقص اژدهايان بود. آيا اين هم چيزي بود كه او بايد از آن بترسد؟ ترين و تلخ بودند، برجسته

باك براي ساليان متوالي بر روي آن نشسته بود، به نظر  نشستنش بر روي جايگاه فرمانده كل، جايي كه باريستان بي
ها  . به هر حال، اين جايگاه او بود و اكنون آنتر اينه كه چالق اينجا بشينم و حتي از اون عجيبآمد.  انوس مينام

  .هفتاي تامناش بودند.  گاردشاهي

ها با مرين ترنت و بروس بالنت خدمت كرده بود؛ مبارزاني اليق، اما ترنت ظالم و مكار بود و بالنت  جيمي براي سال
ها ظاهراً درست همان چيزي بود  تر بود، و البته شواليه گل . سر بلون سوان براي اين ردا مناسببود اادع سهيك كي فقط

  بلك.  كه يك شواليه بايد باشد. مرد پنجم برايش غريبه بود، آسمند كتل

كه  چي شده«گفت،  گفت. به احتمال زياد مي كنجكاو بود بداند كه سر آرتور دين درباره اين گروه چه چيزي مي
اين كار من بود. من در رو باز گذاشتم و « و من مجبور بودم كه جواب بدم،» گاردشاه به چنين خواري تنزل پيدا كرده.

  »موقعي كه حشرات موزي شروع به خزيدن به داخل كردن، هيچ كاري نكردم.

پادشاه مرده، پسرِ خواهرم، يك پسر سيزده ساله، در جشن ازدواج خودش در كاخ خودش به قتل «جيمي شروع كرد، 
» رسيد. هر پنج نفر شما اونجا حاضر بوديد. هر پنج نفر شما درحال محافظت كردن از او بوديد. و با اين همه او مرده.

كدام كاري بيشتر از صاف كردن گلو انجام نداد. جيمي  ا هيچگويند، ام ي آن چه مي صبر كرد تا ببيند آنها درباره
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تفاوتي را تشخيص داد.  . از آن سه نفر ديگر فقط بياس پسرك تايرلي عصبانيه و بلون سوان شرمندهتشخيص داد، 
  »م رو مسموم كرده؟ ا برادر من اين كارو كرده؟ تيريون خواهرزاده«پرده از آنها پرسيد،  بي

معذبانه تكان خورد. سر بروس مشتش را گره كرد. سر آسمند به آهستگي شانه باال انداخت. اين سر بلون در جايش 
اون جام جافري را با شراب پر كرد. اين بايد موقعي باشه كه يواشكي سم رو «سر مرين ترنت بود كه باالخره پاسخ داد. 

  »داخلش ريخته.

  »مطمئني شراب بوده كه مسموم شده بود؟«

هاش رو روي زمين خالي كرد. چرا، جز اينكه شراب رو  مانده اي بوده؟ كوتوله باقي چيز ديگه«نت گفت، سر بروس بال
  »ريخت چون ممكن بود اون رو گناهكار كنه؟

  »او ميدونست كه شراب مسموم شده بود.«سر مرين گفت، 

جشن، افرادي رو داشتيم كه اون اطراف نشين تنها نبود. اصالً و ابداً. اواخر  كوتوله در شاه«سر بلون سوان اخم كرد، 
ها ميومدن و ميرفتن  حركت ميكردن و ميايستادن، جاشون رو عوض ميكردن، يواشكي به مستراح ميرفتن، پيش خدمت

كس  هاي وامونده بود. هيچ ي چشما به اونا يا به اون قمري . . . شاه و ملكه تازه پيراشكي جشن رو قاچ كرده بودند، همه
  »كرد. نگاه نمي به جام شراب

  »نشين بودن؟ ديگه كيا توي شاه«جيمي پرسيد، 

  .»خانواده پادشاه، خانواده عروس، استاد اعظم پايسل، سپتون اعظم. . «سر مرين جواب داد، 

تون، اين پيرمرد بيش از حد مقدسه. هيچ وقت از  كننده اينم مسموم«دار نظر داد،  بلك با پوزخندي كنايه اسوالد كتل
  و خنديد. » قيافش خوشم نيومده.
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تون فراموش كردين،  گر بود. همه نه، سانسا استارك مسموم«ها كه از اين حرف سرگرم نشده بود گفت،  ي گل شواليه
نوشيد. سانسا استارك تنها كسي در تاالر بود كه انگيزه داشت تا مرگ مارجري  داشت شراب مي  جام خواهر منم از اون

رو به اندازه پادشاه بخواد. با مسموم كردن جام جشن، ميتونست اميدوار باشه كه جفتشون رو بكشه. و اون چرا بعدش 
  »كار بوده؟ بايد فرار كنه جز اينكه گناه

اي هم به يافتن دخترك نزديك  حال هيچ كس ذره . با اينگناه باشه ن ممكنه هنوزم بيحرف پسره منطقيه. تيريو
كرد. براي شروع، دانستن اينكه دخترك چطور از قلعه فرار  نشده بود. شايد جيمي بايد خودش به اين مسئله رسيدگي مي

كس بهتر از خواجه قلعه سرخ  . هيچهممكنه يكي دو نظر در اين مورد داشته باش وريسانست خوب باشد. تو كرده بود مي
  شناخت. را نمي

گفتي  تري داشت. پدرش گفته بود، هاي ضروري شد آن را به آينده موكول كرد. جيمي اكنون نگراني با اين حال مي
كند،  اين پنج نفر برادراني نبودند كه او بخواهد انتخابشانات رو انجام بده.  ي محافظان پادشاه هستي. برو وظيفه فرمانده

  اما آنها برادراني بودند كه او در اختيار داشت؛ زمانش فرا رسيده بود كه آنها را به كار بگيرد.

هركسي كه اين كارو كرده، جافري مرده، و تخت آهنين حاال به تامن تعلق داره. من قصد دارم تا «او به آنها گفت، 
جيمي به سمت سر بروس بالنت » هش سم بدن.وقتي روش بشينه كه موهاش سفيد بشه و دندوناش بيوفته. نه ب

درشت اندام بود تا بتواند وزنش را تاب  حال به اندازه كافي  تر شده بود، بااين برگشت. مرد در اين چند سال اخير فربه
سر بروس، به نظرم شما شبيه كسي هستين كه از غذاش لذت ميبره. از اين به بعد هرچيزي كه تامن مينوشه «بياورد. 

  »ميخوره رو امتحان ميكنين. يا

من «ها لبخند زد، اما سر بروس رنگش مثل لبو، سرخ تيره شد.  بلك باصداي بلند خنديد و شواليه گل سر آسمند كتل
  »اي از گاردشاه هستم! چشنده غذا نيستم! من شواليه



 

  1230 

 

 شمشيرهايورش    جيميشصت و هفتم فصل

ش با برگرداندنش فقط اين كرد. اما پدر سرسي اصالً نبايد آن مرد را از رداي سفيدش خلع مي» متاسفانه هستي.«
خواهرم بهم گفته كه چطور بالفاصله خواهرزادمو به شمشيرزناي مزدور تيريون تسليم «شرمساري را تشديد كرده بود. 

ات دارن تو حياط با شمشير  خورده كردي. اميدوارم هويجا و نخودفرنگيا رو كمتر تهديدآميز ببيني. وقتي كه برادراي قسم
تو ميتوني با قاشق و سيني تمرين كني. تامن عاشق كيك سيبه. تالش كن تا نزاري هيچ  و سپر تمرين ميكنن،

  »شمشيرزن مزدوري اونارو ازت بدزده.

  »؟توتو با من اينطوري حرف ميزني؟ «

  »ميمردي.  تو بايد قبل از اينكه اجازه ميدادي تامن دستگير بشه،«

ي شمشيرش برد.  بروس روي پا جست و دست به قبضهسر » همونطور كه تو موقع دفاع از ايريس مردي، سر؟«
  »اي ميخوره؟ ي غذا باشي. يه چالق به چه درد ديگه من نميتونم. . . من اينو تحمل نميكنم. به نظرم، تو بايد چشنده«

ي تو براي حفاظت از شاه نامناسبم. پس اون شمشيري كه داري نوازشش  موافقم. منم به اندازه«جيمي لبخند زد. 
ني رو بيرون بكش و ما خواهيم ديد كه چطور اون دوتا دستت حريف يه دست من ميشن. آخرش يكي از ما ميك

  »ات برگردي. يا، اگه ترجيح ميدي، ميتوني سر انجام وظيفه«بلند شد. » و گاردشاه اعتبار بيشتري پيدا ميكنه.  ميميريم،

در حالي كه   روي پاي جيمي تف كرد، و بيرون رفت، اي خلط سبزرنگ از گلويش باال آورد، سر بروس گلوله» هاه!«
  شمشيرش هنوز در غالف بود. 

توانست او را به  . گرچه چاق و مسن بود و هرگز بيشتر از معمولي نبود، باز هم سر بروس مياين خوبه  آدم بزدليه،
ونا از چيزي كه قبالً بودم ا . اما بروس از موضوع خبر نداره، بقيه هم همينطور.آلودي تقسيم كند هاي خون تكه

  ميترسيدن؛ احتماالً براي كسي كه االن هستم احساس ترحم كنن.

سر آسمند. من شما رو نميشناسم. به نظرم عجيبه. من توي مسابقات، «بلك كرد.  جيمي دوباره نشست و رو به كتل
دوش، سواراي آزاد  به هاي خانه پادشاهي شركت داشتم. من تك تك شواليه آوردها و نبردهاي زيادي در سرتاسر هفت رزم
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وقت  اي كه نيزه تو ميدون شكسته رو ميشناسم. پس چطوره سر آسمند، كه من هيچ و هر مالزم تازه به دوران رسيده
  »ي شما نشنيدم؟ چيزي درباره

اش داشت. سر آسمند طوري رفتار  اي در چهره او لبخند گشاده» بتونم جواب بدم.سرورم، اين چيزي نيست كه «
نه  من يه سربازم، اما، «قطاراني قديمي در رزم بودند كه شوخي نمكين با هم داشتند.  كرد كه گويي او و جيمي هم مي

  »ي اهل مسابقه. يه شواليه

  »كجا خدمت ميكردين؟ قبل از اينكه خواهرم پيداتون كنه،«

  »سرورم.  اينور و اونور،«

من تو اولدتاون در جنوب و وينترفل توي شمال بودم. توي لنيسپورت در غرب و قدمگاه پاشاه در شرق بودم. اما «

اش به بيني منقار مانند آسمند  با وجود نياز به انگشت، جيمي با مچ قطع شده.» اونوربودم نه  اينورهيچ وقت نه 

 »؟قبالً كجا خدمت كردينر ديگه ميپرسم. يه با«بلك اشاره كرد.  كتل

ر 2. اونجا هميشه جنگ هست. من با مردان دالو1هاي مورد مناقشه استونز. يه كم هم توي سرزمين در استپ«
  »همقطار بودم. ما براي ليس و كمي هم براي تايروش جنگيديم.

  »آوردين؟رو به دست   چطور مقام شواليه«تو براي هركي كه بهت پول ميداد جنگيدي. 

  »تو يه ميدون نبرد.«

  »كي شما رو شواليه كرد؟«

  »سرورم.  سر رابرت. . . استون. اون االن مرده،«
                                           

 جنگند. آن با هم مي هاي مركزي قاره اسوس كه سه شهر آزاد تايروش، ليس و مير بعد از سقوط واليريا بر سر مناطقي در بخش -  1

 يه ارتش مزدور در اسوس -  2
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اي اهل ويل بوده كه شمشير خود را در  او چنين حدس زد كه احتماالً سر رابرت استون حرامزه» حتماً همينطوره.«
بود او تنها اسمي باشد كه سر آسمند از روي يك شاه  فروخته است. از طرف ديگر، ممكن هاي مورد مناقشه مي سرزمين

  سرسي چه فكري ميكرده وقتي داشته رداي سفيد رو به اين ميداده؟مرده و ديوار يك قلعه سرهم كرده بود. 

دانست كه چگونه شمشير و سپر را به كار بگيرد. شمشيرزنان مزدور به ندرت از  بلك احتماالً مي كم كتل دست
خيلي «اما الزم بود مهارت خاصي در رزم داشته باشند تا زنده بمانند. جيمي گفت،   آمدند، به حساب مي ترين مردم شريف

  »خب سر، ميتونيد بريد.

  پوزخند مرد به صورتش بازگشت و خرامان رفت.

دم شني«مانند كه پفي زير چشمانش داشت لبخند زد.  رو با موهاي قرمز زنگ آهن جيمي به شواليه ترش» سر مرين.«
اينجا، «او با يك دست كتاب سپيد را چرخاند. » كه ميگن جافري از تو براي ادب كردن سانسا استارك استفاده كرد.

  »ها رو كتك بزنيم. بهم نشون بده كجاي سوگندهاي ما نوشته كه ما قسم خورديم زنا و بچه

  »كنيم.من كاري رو كردم كه اعليحضرت بهم دستور دادن. ما قسم خورديم كه اطاعت «

السلطنه است، پدرم دست پادشاهه. من فرمانده كل  از اين به بعد اون اطاعت رو تعديل كن. خواهرم ملكه نائب«
  »نه كس ديگه.  گاردشاه. از ما اطاعت كن،

  »شما داريد به ما ميگيد كه از شاه اطاعت نكنيم؟«اش داشت.  اي در چهره سر مرين نگاه لجوجانه

وظيفه ما محافظت از اونه، كه شامل حفاظت از اون در مقابل خودش هم ميشه. از اون شاه هشت سالشه. اولين «
چيز زشتي كه تو كالهخودت داري استفاده كن. اگه تامن از تو خواست كه اسبش رو زين كني، اطاعت كن. اگه ازت 

  »خواست كه اسبش رو بكشي، بيا پيش من.

  »باشه، هر طور شما دستور بديد سرورم.«
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سر بلون، من بارها مسابقه دادن شما رو ديدم، و در «وقتي كه رفت، جيمي رو به سر بلون سوان كرد. » مرخصي.«
واتر نشون دادين. گاردشاه به  آورد جنگيدم. به من گفتن كه رشادتتون رو بارها در نبرد بلك كنارتون يا مقابلتون در رزم

  »حضورتون افتخار ميكنه.

  رسيد. سر بلون مضطرب به نظر مي» اين افتخار از آن منه سرورم.«

به من  وريسفقط يه سوال هست كه ميخوام ازتون بپرسم. شما وفادارانه به ما خدمت كردين، درسته. . . ولي «
در ضمن عاليجناب پدرتون تصميم گرفت كه   ميگه كه برادرت در كنار رنلي و بعد در كنار استنيس جنگيده،

  »باقي موند. 1هلم تمام زمان نبرد پشت ديوارهاي استوندارهاش رو فرا نخونه و در  پرچم

  »آوريش ديگه سر رسيده. سرورم، پدرم يه پيرمرده. خيلي وقته كه چهل سالگي رو رد كرده. روزاي جنگ«

  »و برادرتون؟«

دانل تو جنگ زخمي شده بود و تسليم سر السوود هارت شد. بعداً سربهاش پرداخت شد و وفاداريش رو به شاه «
  »جافري اعالم كرد. مثل خيلي از اُسراي ديگه.

پس كه اينطور. با اين حال. . . رنلي، استنيس، جافري، تامن، چطور به اين نتيجه رسيد كه بيلون »  جيمي گفت،
تو مملكت باشه كه سوگند وفاداري به هر   گريجوي و راب استارك رو ناديده بگيره؟ اون احتماالً ميتونست اولين شواليه

  »پادشاه رو خورده.شش 

  »دانل اشتباه كرد، اما االن از مرداي تامنِ. بهتون قول ميدم.«ناراحتي سر بلون آشكار بود. 

                                           

1  - Stonehelm 
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چيكار ميكنيد اگه سر «جيمي رو به جلو خم شد. » اين خودتي.  نيست كه منو نگران ميكنه. سر دانلِ استواراين «

پادشاه يورش بياره؟ و شما اونجا سرتاپا سفيد   وز به تختگاهدانل شجاع شمشيرشو تقديم يه غاصب ديگه بكنه، و يه ر
  »ايستادين، بين پادشاهت و همخونت. چي كار ميكني؟

  »من. . . سرورم، اين اتفاق هرگز نميوفته.«

  »از نظر من ميوفته.«جيمي گفت، 

  اش پاك كرد. تنه اش را با آستين سفيد نيم سوان پيشاني

  »جوابي نداريد؟«

قسم به شمشيرم، به شرافتم، به نام پدرم، سوگند ميخورم. . . من كاري رو «لون روي پا بلند شد. سر ب» سرورم.«
  »نميكنم كه شما كرديد.

  »خوبه، برگرد سر مسئوليتت. . . و به سر دانل بگو كه يه بادنما به سپرش اضافه كنه.«جيمي خنديد. 

  ها تنها بود. ي گل و سپس او با شواليه

ي كتاني برفگون و شلوار پشمي سفيد به تن  تنه اريك چون شمشير، سرپنجه و متناسب، نيمسر لوراس تايرل ب
اش را نگه داشته بود. موهايش  داشت، با كمربند طاليي به دور كمرش و گل رزي طاليي كه رداي مرغوب ابريشمي

است و   يكنه كه اينجا مسابقهخيال مدرخشيد.  اي بود و از غرور مي اي لطيفي بود، و چشمانش نيز قهوه آبشار قهوه
اي عضو گاردشاه. بايد افتخار كني. شاهزاده ايمون شواليه  ساله و شواليه  هفده«جيمي گفت، همين االن نوبتش شده. 

  »اژدها هفده سالش بود كه به اين مقام رسيد. اينو ميدونستي؟

  »بله سرورم.«
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  »و اينو ميدونستي كه من پانزده سالم بود؟«

  لبخند زد. » بله، سرورماون رو هم «

  »تر بودم. تر بودم، و سريع تر بودم، قوي سر لوراس، من از تو بهتر بودم. درشت«جيمي از آن لبخند نفرت داشت. 

  »تر هستين. سرورم. و حاال مسن«پسرك گفت، 

مردا رو با اين پسر خام مقايسه   اگه االن تيريون ميتونست حرفام رو بشنوه كه آلت. خيلي مضحكهخنديد.  او بايد مي
  »تر، سر. تو بايد از من ياد بگيري. تر و عاقل مسن«ام ميكرد.  رحمانه مسخره ميكنم، بي

  »همونطور كه شما از سر بروس و و سر مرين ياد گرفتين؟«

باك ياد گرفتم. من  من از گاو سفيد و باريستان بي«اين تير بسيار نزديك به هدف اصابت كرد. جيمي با عتاب گفت، 
تاي شما رو بياره و همزمان با  از سر آرتور دين، شمشير صبح ياد گرفتم، كسي كه ميتونست با دست چپش دخل هر پنج

ول ونت و سر جونوتور دري ياد گرفتم. همشون مرداي شريفي دست راستش بشاشه. من از پرنس لوين دورني و سر آس
  » بودن.

  »ي اون مردا مردن. همه«

اون منه. من دارم با خودم حرف ميزنم، كسي كه قبالً بودم. سراپا غرور و تظاهر و سلحشوري   جيمي ناگهان دريافت،
  پوچ. اين باليي كه خام بودن زياد و خيلي خوب بودن سرت مياره.

العاده جنگيدي. . .  ميگن كه در نبرد فوق«د با شمشير، گاهي بهتر است نوع متفاوتي از حمله را امتحان كرد. مثل نبر
تقريباً به خوبي روح لرد رنلي در كنارت. از اونجا كه يه برادر قسم خورده راز پنهاني از فرمانده كل نداره، بهم بگو سر، 

  »كي زره رنلي رو پوشيده بود؟
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خواهد آن را انكار كند، اما در آخر سوگندهايش را به خاطر آورد.  به نظر رسيد انگار لوراس تايرل مي اي براي لحظه
اما كامالً اندازه گارلَن   تر بود. زرهش خيلي به من گشاد بود، برادرم. رنلي از من بلندقدتر و چهارشانه«عبوسانه گفت، 

  »ميشد.

  »اين نمايش بالماسكه ايده تو بود يا اون؟«

  »فينگر پيشنهادش رو داد. اون گفت اين كار سربازاي كودن استنيس رو ميترسونه. لرد ليتل«

ها يه چيزي واسه قافيه بافتن  خب تو به خواننده«ها رو.  ها و لردزاده همينطور بعضي از شواليه» همين كارم كرد.«
  »باري كرده باشي. با رنلي چيكار كردي؟ دادي، گمون نكنم كار خفت

تاي خودم سوزوندمش، تو جايي كه يه بار وقتي توي استورمزاند مالزم بودم نشونم داده بود. هيچ كس هرگز با دس«
من با تمام توانم از شاه تامن «جويانه به جيمي نگريست.  ستيزه» اونجا پيداش نخواهد كرد تا متعرض آسايشش بشه.

اما هيچ وقت چه به زبان و چه در عمل به رنلي خيانت  دفاع ميكنم، قسم ميخورم. اگه الزم باشه جونم رو براش ميدم.
  »نميكنم. اون كسي بود كه بايد پادشاه ميشد. اون بهترينشون بود.

اي كه سر لوراس شروع به  اما اين بار آن را به زبان نياورد. از لحظهترينشون،  پوش احتماالً خوشجيمي انديشيد، 
  پروا و پر از شاشه، اون مغرور و بيشده بود. او صادقانه پاسخ داده بود.  صحبت در مورد رنلي كرد، تكبر از وجودش پاك

  »كه اينطور. يه چيز ديگه و بعدش ميتوني برگردي سر خدمتت.« اما دروغگو نيست. هنوز نه.

  »بله سرورم؟«

  »من هنوز بريين اهل تارث رو تو سلول برج نگهداشتم.«

  »باشه.سياهچال ميتونست بهتر «دهان پسرك سفت شد. 

  »تو مطمئني اين چيزيه كه اون اليقشه؟«
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  »آورد رو با يه حقه برد. كمان نداره. اون رزم اون لياقتش مرگه. من به رنلي گفتم كه يه زن جايي تو گارد رنگين«

زدن داشت. اون يه بار سوار يه ماديان فهل شد، در  ي ديگه رو هم يادم مياد كه عالقه به حقه به نظرم يه شواليه«
  »اي سوار كرد؟ الي كه حريفش سوار يه نريان تندخو بود. بريين چه جور حقهح

اون جست زد. . . اين اهميتي نداره. اون برد. اينو قبول دارم. اعليحضرت هم يه رداي «سر لوراس برافروخت. 
  »اش انداخت. و بريين كشتش، يا اجازه داد كه بميره. كمان روي شونه رنگين

  تفاوت بين جنايات من و شرمساري بروس بالنت.» هست.تفاوت زيادي اينجا «

، اونا هم سوگند 3، سر پارمن كرن2، سر روبار رويس1اون سوگند خورده بود كه ازش محافظت كنه. سر امون كاي«
خورده بودن. چطور كسي ميتونسته آسيبي بهش برسونه وقتي كه زنه داخل چادر و بقيه بيرون اون بودن؟ مگه اينكه 

  »قشي توش داشتن.اونا ن

پنج نفر از شما تو ضيافت عروسي بوديد، جافري چطور تونست بميره؟ مگه اينكه شما نقشي «جيمي اشاره كرد، 
  »توش داشته باشين؟

  »كاري نبود كه ما بتونيم انجام بديم«سر لوراس شق و رق نشست. 

يدم كه من هيچ وقت براي ايريس غمگين ضعيفه هم همينو ميگه. اون به اندازه تو براي رنلي غمگينه. بهت قول م«
نبودم. بريين زشت و سرسخت و كله شقه. اما عقلش به دروغگويي نميرسه. و وفاداريش بيشتر از حد معقوله. اون 
سوگند خورد كه منو به قدمگاه پادشاه برسونه، و من حاال اينجا نشستم. اين دستي كه از دست دادم. . . خب، بيشتر 

ا اون. با در نظر گرفتن همه كارهايي كه براي محافظت از من كرد، شكي ندارم كه اگه دشمني براي تقصير خودم بود ت

                                           

1  - Emmon Cuy 

2  - Robar Royce 

3  - Parmen Crane 
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شمشيرت رو بكش سر لوراس. «جيمي سرش را تكان داد. » جنگيدن بود، اون به خاطر رنلي ميجنگيد. اما يه سايه؟
  »بهم نشون بده كه چطور با يه سايه ميجنگي. دلم ميخواد ببينم.

اون فرار كرد. اون و كتلين استارك، اونا رنلي رو تو خون خودش رها «اقدامي براي برخاستن نكرد. گفت، سر لوراس 
قراوال رو به من سپرده بود، وگرنه  رنلي پيش«او به ميز خيره شد. » كردن و گريختن. اگه كار اونا نبود، چرا فرار كردن؟

ب اين وظيفه رو به من ميسپرد. ما. . . ما اون شب با هم دعا اين من بودم كه تو پوشيدن زره كمكش ميكردم. اون اغل
خونده بوديم. من رنلي رو با اون زن تنها گذاشتم. سر پارمن و سر امون جلوي چادر مشغول نگهباني بودن، و سر روبار 

  »رويس هم اونجا بود. سر امون قسم خورد بريين. . . تازه. . . 

  » چي؟«د، بي درنگ پرسيد، كر جيمي در حالي كه ترديد را حس مي

ترين فوالد.  ي تميز، از ميون گردنپوش فوالدي. زره رنلي بهترين بود، از مرغوب گردنپوش بريده شده بود. يه ضربه«
چطور تونست اين كار رو بكنه؟ من خودم امتحان كردم، اما ممكن نبود. به عنوان يه زن خيلي قويه، اما حتي كوه هم 

نگاهي سردرگم به جيمي » اج داشت. و چرا اول زرهش رو تنش كرد و بعد گلوش رو بريد؟به يه تبر سنگين احتي
  »اما اگه كار اون نبوده. . . چطور ميتونه كار يه سايه باشه؟«انداخت. 

هاش رو بشنو. اگه بازم معتقد  سواالتو ازش بپرس و جواب .از خودش بپرس. برو به سلولش«جيمي نتيجه گرفت، 
بودي كه اون لرد رنلي رو كشته، من كاري ميكنم كه سزاش رو ببينه. تصميم با توئه. محكومش كن، يا آزادش كن. 

  »تنها چيزي كه ميخوام اينه كه عادالنه در موردش قضاوت كني، بر اساس شرافتت به عنوان يه شواليه.

  »همين كار رو ميكنم، بر اساس شرافتم.«يستاد. سر لوراس ا

  »پس كارمون تمومه.«

رنلي فكر ميكرد كه كار اون ختر پوچه. يه زن زره مردا رو بپوشه و «تر به سمت در رفت. اما آنجا چرخيد.  مرد جوان
  »وانمود كنه كه يه شواليه است.
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  »ديگه اعتراض نميكرد.بار بريين رو تو ساتن صورتي و تور ميري ميديد،  اگر اون يه«

تناسب و مضحكه، چرا اونو نزديك خودش نگه ميداره. اون گفت كه  من ازش پرسيدم اگه فكر ميكنه كه اينقدر بي«
ي چيزي كه بريين ميخواست اين بود كه براش  هاش چيزي از اون ميخوان، قلعه، مقام يا ثروت، اما همه همه شواليه

، در حالي كه دختره فرار كرده بود و سه نفر از اونا هيچ آسيبي نديده بودن. . . اگه بميره. وقتي من اونو غرق خون ديدم
  رسيد بتواند كلمات را بر زبان بياورد. به نظر نمي» گناهه، پس روبار و امون. . .  اون دختر بي

  زبانش جاري شد، دروغ به راحتي به» منم همين كار رو ميكردم سر.«جيمي مكثي نكرد تا اين حالت را تماشا كند. 
  اما سر لوراس انگار از بابت آن سپاسگذار بود.

ها آنچنان از غم  وقتي كه ديگر او رفته بود، فرمانده كل تنها در اتاق سپيد نشست و به فكر فرو رفت. شواليه گل
ن جيمي نرسيده بود كه اش را از پاي درآورده بود، اما هرگز به ذه خورده رنلي ديوانه شده بود كه دو نفر از برادران قسم

اون پسرم بود، پسر پنهاني همين كار را با آن پنج نفري كه در محافظت از جافري شكست خورده بودند انجام دهد. 
بايست  كم مي او دست اگه دستي رو كه از دست دادم براي انتقام خون و تبار خودم بلند نكنم؟  من. . . من چي هستم،

  كشت. خالص شدن از شرش ميسر بروس بالنت را فقط براي 

واتر فقيد  اگر سر جكلين بايمن بايد يه كاري براش انجام بدم. اش نگريست و چهره در هم كشيد.  شده او به مچ قطع
داشت. احتماالً سرسي از آن خوشش  بايست يك دست طاليي مي توانست از يك دست آهنين استفاده كند، او مي مي
  زش كردن موهاي طالييش و محكم نگه داشتنش توي بغلم.يه دست طاليي براي نواآمد.  مي

هاي  پرداخت. قرض توانست منتظر بماند. مسائل ديگري وجود داشت كه بايد اول به آنها مي با اين حال دستش مي
  شد. شت كه بايد ادا ميديگري وجود دا
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  سانسا
  ويكتاريون :مترجم

  Ali.A، كيوان، م.م.استارك :ويرايش و تنظيم

  

را پذيرفت. بايد به  1نردبان دماغه كشتي به حدي پر ترك و شيبدار بود كه سانسا براي باال رفتن دست لوتور برون
ي  واتر شواليه شده بود. با اين حال هيچ شواليه جنگ بلكبخاطر شجاعتش در سر لوتور؛ كرد،  خودش يادآوري مي

پوشيد. برون  خورده را نمي دار و آب تنه چرمي ترك هاي ساييده شده با آن نيم دار و چكمه اي وصله اي شلوار قهوه شايسته
از چيزي  اما گفت. اي بود كه به ندرت سخن مي مردي با صورت مربعي و خشن، دماغي له شده و موهاي پرپشت قهوه

، گويي كه سانسا اصالً وزني خودش آن را دريابدتوانست با توجه به سهولت بلند كردنش  مي كه به نظر مياد قويتره.
  نداشت.

                                           

1 - Lothor Brune  
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حال  درخت و نامطبوعي امتداد داشت. با اين ي سنگيِ لخت، باد خورده، بي كرانه 1مرلينگوراي دماغه كشتي شاه 
ها مدتي طوالني را براي بازگشت به مسيرشان تقال كرده بودند. آخرين طوفان آمد. آن مي به چشمش خوشايند   منظره

هايي به سمتشان روانه ساخته بود كه برخوردشان به كناره كشتي،  و چنان موج هآنها را از ديدرس خشكي دور كرد
روي عرشه پرت شده پير شنيده بود كه دو مرد از  2شان مطمئن كرده بود. او از آسوِل سانسا را از غرق شدن همگي

  بودند و يك نفر ديگر از روي دكل افتاده و گردنش شكسته بود.

پذيرفت. كابين كوچكش سرد و نمور بود، ولي سانسا در بيشتر اين  روي عرشه را مي او به ندرت خطر تنها رفتن به
توانست  يازدگي. . . او نميحاصل از تب و يا در يبيماريا بيماري حاصل از وحشت، حاال سفر دريايي بيمار بود. . . 

بست جافري را در حال پاره كرده  خوابيد. هر بار كه چشمانش را مي چيزي را در شكمش نگاه دارد، و حتي به سختي مي
هاي شراب روي  ي پيراشكي بر لب و لكه هايي از رويه كشيدن بر پوست نرم گلويش، يا مردن با تكه يقه، پنجه

انداخت كه جافري در حين  ها او را به ياد صداي زير و وحشتناكي مي وزه باد در ميان طنابديد. و صداي ز اش مي تنه نيم
بار هم به ليتل فينگر كه براي مالقات و  ديد. يك تقال براي فرو بردن هوا در آورده بود. گاهي روياي تيريون را هم مي

  »نكرده. اون كاري«دار شدن از احوال او به كابينش آمده بود، گفته بود،  خبر

 »درسته، اون جافري رو نكشته، ولي دستاي كوتوله آلودس. ميدونستي كه قبل از تو زن داشته؟«

  »بهم گفت.«

اش كرد به نگهباناي پدرش؟ به موقعش ممكن بود  اش از اون سر رفت، هديه اينم بهت گفت كه وقتي حوصله«
  »همين كارو با تو هم بكنه. براي جن اشك نريز بانوي من.

                                           

1 - Merling King  
2 - Oswell  
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باد، انگشتان نمكينش را به ميان موهاي سانسا برد و او لرزيد. حتي با وجود نزديكي به ساحل تالطم كشتي موجب 
من بايد به نحيفي يه جنازه شده باشم شد. او نياز مبرمي به حمام كردن و تعويض لباس داشت.  دل بهم خوردگيش مي

  و بوي استفراغ بدم.

روز بخير. هواي نمكي فرح بخشه. اينطور فكر نميكني؟ هميشه منو به «ش آمد، لرد پتاير مثل هميشه بشاش به كنار
  »حالت خوبه؟ رنگت پريده؟«اش گذاشت،  دستش را به نشاني همدردي بر روي شانه» اشتها مياره.

  »فقط بخاطر شكممه. دريازدگي.«

پتاير به جايي كه يك برج » يه ذره شراب براش خوبه. به محض اينكه به ساحل برسيم يه فنجان برات مياريم.«
هاي زيرش در هم  افزاي خاكستري قرار گرفته بود اشاره كرد، امواج بر روي صخره سنگي قديمي در زمينه آسمان غم

  »به ساحل ميريم. خوشاينده، نه؟ متاسفانه اينجا لنگرگاه مطمئني نيست. ما با قايق«شكستند.  مي

مكان دلگيري است، و چيز سرگردان و  1د. او شنيده بود كه فينگرزخواست در اينجا به ساحل برو نمي» اينجا؟«
  »نميشه تا وقتي ميخوايم بريم وايت هاربر رو كشتي بمونم؟«محزوني در آن برج كوچك وجود دارد. 

  »به سمت شرق ميپيچه تا بره براووس. بدون ما. شاهاز اينجا «

  »ميريم خونه.ولي. . . سرورم، شما گفتين. . . شما گفتين كه ما «

ي اجدادي من. متĤسفانه اسمي نداره. مقر يه لرد بزرگ بايد اسم  زده مثل قبل. خانه و خونه همونجا ايستاده، مصيبت«
هال، آواي شيريني داره، ولي من قبالً  ان. حاال لرد هارن داشته باشه، موافق نيستي؟ وينترفل، ايري، ريورران، اينا قلعه

سبزش -چشمان خاكستري» د و ارباب قلعه محزون؟ مطمئناً يه چيز مهمي رو كم داره.چي بودم؟ لرد پشكل گوسفن
 سوزوندنناراحت به نظر ميرسي. فكر كردي ميريم وينترفل، دلبندم؟ وينترفل رو گرفتن، «معصومانه به او خيره شدند. 

دست مرداي آهن كشته  هكه ب هايي شماليو غارت كردن. همه كسايي كه عاشقشون بودي و ميشناختي، مردن. اون 

                                           

1 Fingers  
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نشدن، دارن با همديگه ميجنگن. حتي به ديوار هم حمله شده. وينترفل خونه كودكيت بود سانسا، ولي تو ديگه بچه 
  »ي خودتو بسازي. نيستي. تو يه زن بالغي و الزمه كه خونه

  .»ولي نه اينجا. به نظر خيلي. . «ميلي گفت،  با بي

، اگه بر حسب اتفاق يه ه اينا هست و بدتر. فينگرز يه جاي خيلي دوست داشتنيهكوچيك، متروكه و پست؟ هم«. . . 
ات همين حاال براي  . ولي نگران نباش، ما اينجا  بيشتر از دو هفته نميمونيم. من احتمال ميدم كه خالهسنگ باشي

  »بانو اليسا و من قراره ازدواج كنيم.«لبخند زد، » ديدن ما تو راه باشه.

  »ي من؟ ازدواج؟ تو و خاله«زده بود، سانسا حيرت 

  »لرد هارنهال و بانوي ايري.«

ولي البته بانو كتلين مرده بود و حتي اگر مخفيانه پتاير را دوست داشت و بكارتش را تو گفتي كه عاشق مادرم بودي. 
  هم تقديم او كرده بود، اكنون اهميتي نداشت.

استي بهم تبريك بگي. كم پيش مياد پسري كه به دنيا اومده تا خيلي ساكتي بانوي من؟ مطمئنم ميخو«پتاير گفت، 
  »وارث سنگ و پشكل گوسفند باشه بتونه با دختر هاستر تالي و بيوه جان اَرِن ازدواج كنه.

هاي زيادي بشيد و در كنار هم خوشحال  هاي متمادي با هم باشيد، صاحب بچه من. . . من دعا ميكنم كه سال«
اون بخاطر مادرم با من مهربون گذشت.  ها مي اري كه سانسا، خواهر مادرش را ديده بود سالاز آخرين ب» بمونيد.

گفتند. شايد براي مدتي اقامت در آنجا زياد هم  و دره اَرِن زيبا بود، تمام آوازها هم همين را مي ميمونه. اون از خون منه.
  بد نبود.

سانسا خميده در زير ردايش مخفي شد و باشلقش را در مقابل باد  لوتور و آسول پير پاروزنان آنها را به ساحل بردند.
انديشيد كه چه چيزي در انتظارش است. خدمتكاران براي ديدار با آنها از برج خارج شدند؛ يك  باال كشيد و به اين 

ي يكي از پيرزن الغر و يك زن چاق ميان سال، دو مرد سفيد موي كهنسال و دختري دو يا سه ساله با گلمژه بر رو
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مستخدمين من هستن. بچه رو «ها زانو زدند. او گفت،  چشمانش. وقتي آنها لرد پتاير را شناختند بر روي صخره
  »باشه. اون هر چند سال يدونه پس ميندازه. 1هاي كال زاده نميشناسم. فكر كنم يكي ديگه از حروم

همانند ليتل فينگر امن او خيس نشود. آسول و لوتور دو پيرمرد براي بلند كردن سانسا تا ران به داخل آب رفتند تا د
تر داد.  پاشيدند به ساحل آمدند. او گونه پيرزن را بوسيد و لبخندي تحويل زن جوان در حالي كه آب را به اطراف مي

  »كال، پدر اين يكي كيه؟«

  »درست نميتونم بگم سرورم. من كسي نيستم كه به اونا نه بگم.«زن چاق خنديد، 

  »كامالً مطمئنم كه تمام پسراي محلي سپاسگزارن.و من «

آمد كه حداقل هشتاد ساله  به نظر مي» چقدر خوبه كه شما رو توي خونه ميبينيم سرورم.«يكي از پيرمردها گفت، 
  »چه مدت اقامت خواهيد داشت؟«باشد، ولي بريگانتين گلميخ داري به تن داشت و شمشير بلندي به كمرش بسته بود. 

  »، در اولين فرصت اينجا رو ترك ميكنيم. ميشه بگين االن اين مكان قابل سكونت هست؟2ريِننترس بِ«

  »سرورم، اگه ميدونستيم شما دارين مياين حصير تازه پهن ميكرديم. آتش سرگين داره ميسوزه.«پيرزن فرتوت گفت، 

ي  دايه 3گريزل«سانسا چرخيد، پتاير به سمت » نيست.خونه هيچ چي مثل بوي سرگينِ در حال سوختن، شبيه بوي «
دفعه قبلي كه اينجا بودم تورو فرمانده محافظين  -پيشكارمه و بريِن 4من بود، ولي االن قلعه منو نگه ميداره. آمفرد

  »نكردم؟

همينكار رو كردين سرورم. شما گفتين كه تعدادي نيرو هم ميفرستين، ولي هيچوقت اينكارو نكردين. منو سگا همه «
  »نگهباني ميديم. ها رو نوبت

                                           

1- Kella  
2-  Bryen  
3 - Grisel  
4 - Umfred  
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ها يا پشكل گوسفندام رو  و مطمئنم كه خيلي خوب اين كارو ميكنين. به وضوح ميبينم كه هيچكس صخره«
ي بزرگ من مراقبت ميكنه. در حال حاضر چند تا گوسفند دارم  كال از گله«پتاير به زن چاق اشاره كرد، » ندزديده.

  »كال؟

تا سرورم. بيست و نه تا بودن، ولي سگ برين يكي رو كشت و ما چند تا  بيست و سه«كرد،  اي فكر مي او بايد لحظه
  »ديگه رو قصابي كرديم و گوشت رو توي نمك خوابونديم.

و سوپ علف دريايي خوردم،  1سود. من حتماً بايد خونه باشم. وقتي صبحونه تخم گاكي آه، گوشت سرد نمك«
  »تر ميشم. مطمئن

  »ته باشين سرورم.اگه شما دوست داش«گرسل پير گفت، 

او آنها را از روي » بيا، بريم ببينيم تاالرم همون قدر كه يادم مياد دلگير هست يا نه.«اي گرفت،  لرد پتاير قيافه
هاي دريايي در حال فساد به سمت باالي لنگرگاه راهنمايي كرد. معدودي گوسفند در پاي برج  هاي ليز و علف صخره

چريدند. سانسا بايد به دقت  پشتي كه مابين آغل گوسفندان و اسطبل روييده بود مي مسنگي سرگردان بودند و از علف ك
  قدم برميداشت؛ همه جا پشكل گوسفند بود.

پله سنگيِ بازي از اتاق زيرزمين تا سقف بر روي ديوار داخلي پيچيده   آمد. راه در داخل، برج حتي كوچكتر به نظر مي
خوابيدند و  كردند و مي نبود. خدمتكاران در آشپزخانه طبقه همكف زندگي ميبود. هر طبقه چيزي بيش از يك اتاق 

راه و چندين سگ گله شريك بودند. باالي آن تاالر كوچكي بود و  همان فضا را هم با يك سگ شكاري بزرگ راه
هاي تيراندازي قرار  راخها و بر روي ديوار بيروني سو اي نبود، ولي در قوس پاگرد پله باالتر از آن هم اتاق خواب. پنجره

اي آويزان كرده بودند كه رنگ رويش   داشتند. بر باالي اجاق يك شمشير شكسته و سپر بلوطي كهنه و صدمه ديده
  ترك خورده و ورآمده بود.

                                           

1 - gulls  
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سانسا نشاني كه بر روي سپر حك شده بود را نشناخت؛ يك سر سنگي خاكستري با چشمان آتشين بر روي زمينه 
سپر پدربزرگم. پدرش توي براووس متولد شده بود و به «ي او به آن شد، توضيح داد،  ي متوجه نگاه خيرهسبز. پتاير وقت

بود، بنابراين وقتي پدربزرگم شواليه شد كله تايتان رو  1عنوان شمشير زن مزدور به ويل اومد و در خدمت لرد كوربراي
  »به عنوان نشان خودش انتخاب كرد.

  »خيلي خشنه.«سانسا گفت، 

  »شايد براي شخص مهربوني مثل من زيادي خشنه. همون مرغ مقلد خودم رو بيشتر ترجيح ميدم.«پتاير گفت، 

رفت. در ميان بارهايي كه او با خود به ساحل  مرلينگآسول براي پياده كردن آذوقه و تداركات دو بار ديگر تا شاه 
بفرما بانوي من، «قول داده بود براي سانسا جامي پر كرد، آورده بود، چندين چليك شراب قرار داشت. پتاير همانطور كه 

  »اميدوارم كه اين به شكمت كمك كنه.

پيش از آن وجود زمين سفت در زير پايش به او كمك كرده بود، ولي سانسا از روي وظيفه شناسي جام را با دو 
هاي گرم  بلوط، ميوه و شب دستش بلند كرد و چشيد. شراب خيلي خوبي بود؛ حدس زد محصول آربِر باشد. طعم

كرد كه  ها در نور خورشيد بود. فقط دعا مي هايي كه در دهانش شكفت همانند باز شدن گل داد، طعم تابستان را مي
  خواست با قي كردن بر روي او كارش را تضييع كند. بتواند آن را در شكمش نگاه دارد. لرد پتاير خيلي مهربان بود، نمي

سبزش پر از. . . سرگرمي بود؟ يا چيز ديگري؟ -خودش او را ورانداز كرد، چشمان روشن خاكستريپتاير از باالي جام 
گريزل، يكم غذا بيار باال. چيز سنگيني نباشه، شكم بانوي من حساسه. يه «سانسا مطمئن نبود. او پيرزن را فراخواند، 

  »آورده.مقداري پرتغال و انار  شاهكم ميوه احتماالً كفايت ميكنه. آسول از 

  »بله سرورم.«

  »ميتونم يه حموم داغ هم داشته باشم؟«سانسا پرسيد، 

                                           

1 - Corbray  
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  »به كال ميگم يه كم آب بكشه بانوي من.«

اي بيانديشيد، ولي لرد پتاير نجاتش داد. وقتي  ي مودبانه اي ديگر از شراب نوشيد و تالش كرد به مكالمه سانسا جرعه
يسا تنها نمياد. قبل از اينكه اون برسه ما بايد روشن كنيم كه تو كي ال«گريزل و بقيه خدمتكاران رفتند، او گفت، 

  »هستي.

  »من كيم. . . متوجه نميشم.«

همه جا خبرچين داره. اگه سانسا استارك توي ويل ديده بشه، خواجه تا يه ماه ديگه خبردار ميشه. و اين  وريس«
رك باشي. پس ما بايد به آدماي اليسا بگيم كه تو دختر هاي ناگواري ايجاد ميكنه. امن نيست كه االن استا پيچيدگي

  »غيرشرعي مني.

  »اس؟ زاده غير شرعي؟ منظورتون حرام«سانسا شوكه شده بود، 

  »خب، تو نميتوني دختر واقعي من باشي. همه ميدونن كه من هيچوقت ازدواج نكردم. چي بايد تو رو صدا كنيم؟«

  .»رم معرفي كنم. . من. . . من ميتونم خودم رو با اسم ماد«

  ». خوشت مياد؟1كتلين؟ يكم واضحه. . . ولي اسم مادر من بهتره. آلين«

هاي زير  ي يكي از شواليه زاده آلين قشنگه. ولي نميتونم دختر حالل«سانسا اميدوار بود كه بتواند بخاطرش بسپارد، 
  .»تون باشم؟ بر حسب اتفاق اون تو يه جنگ شجاعانه مرده و من. .  دست

اي  اي در پي داره، شبيه جنازه ي زير دستم شجاعي ندارم. همچين داستاني سواالت ناخواسته آلين، من هيچ شواليه«
سرش را كج كرد، » ادبيه. ي غير شرعي يه مرد، بي كه كالغا رو سمت خودش ميكشه. كنجكاوي در مورد تبار بچه

  »خب، تو كي هستي؟«

                                           

1 - Alayne  
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  »ولي مادرم كيه؟«سر تاييد كرد، سانسا گفت،  وقتي او با» آلين. . . استون، درسته؟«

  »كال؟«

  »نه لطفاً.«آزرده خاطر گفت، 

. مادرت يه خانم نجيب براووسي بود، دختر يه پرنس بازرگان. ما همديگه رو وقتي كه سر به سرت ميذاشتمداشتم «
مذهب سپرد. مقداري كتاباي من توي گالتاون مسئول بندر بودم مالقات كرديم. اون موقع تولد تو مرد و تو رو به 

ي سليس جلوي  مذهبي دارم كه تو ميتوني نگاهشون كني. ياد بگير از اونا نقل قول كني. هيچي مثل بع بعِ زاهدانه
سواالت ناخواسته رو نميگيره. در هر صورت بعد از بلوغ به اين نتيجه رسيدي كه نميخواي يه سپتا بشي و براي من 

فكر ميكني «او بر روي ريشش دست كشيد، » من براي اولين بار از وجود تو خبردار شدم.نامه نوشتي. اينجا بود كه 
  »بتوني همه اينا رو بخاطر داشته باشي؟

  »اميدوارم. شبيه يه بازي ميمونه، مگه نه؟«

  »بازي رو دوست داري آلين؟«

  .»به. . بازي؟ من. . . بنظرم بستگي داره «كشيد تا به نام جديد عادت كند.  مدتي طول مي

كرد، ظاهر شد. او  قبل از اينكه بتواند حرف بيشتري بزند گريزل، در حالي كه تعادل يك سيني بزرگ را حفظ مي
سيني را در بينشان گذاشت. آنجا سيب، گالبي و انار، تعدادي انگور پالسيده و يك پرتغال خوني بزرگ بود. پيرزن يك 

« اناري را با خنجرش دو نيم كرد و نصفش را به سانسا تعارف نمود.  قرص نان و يك خمره كره هم آورده بود. پتاير
  »بانوي من، بايد سعي كني كه بخوري.

هاي انار بسيار درهم بود؛ سانسا بجاي آن يك گالبي برداشت و گاز كوچكي به آن زد. خيلي  دانه» ممنون سرورم.«
  اش جاري شد. رسيده بود. آب ميوه بر روي چانه
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بايد دلت براي پدرت خيلي تنگ شده باشه، ميدونم. لرد ادارد مرد «انه را با نوك خنجرش خارج كرد. لرد پتاير يك د
توي قدمگاه «او دانه را با چاقو به دهانش برد. » كننده بود. شجاع، راستگو و وفاداري بود. . . ولي واقعاً يه بازيكن مايؤس

  »ها. پادشاه دو دسته آدم وجود داره. بازيكنا و مهره

  او از پاسخ نفرت داشت.» و من يه مهره بودم؟«

اي. هر مردي اولش بعنوان يه مهره شروع ميكنه، و البته هر  بله، ولي اجازه نده كه آزارت بده. تو هنوز بچه«
براي مثال سرسي. اون پيش خودش فكر «او دانه ديگري خورد. » اي. حتي بعضيا فكر ميكنن كه بازيكنن. دوشيزه

بينيه. قدرتش توي زيبايي، خاندان و ثروتشه. در حقيقت فقط  گره، ولي در واقع كامالً قابل پيش دم حيلهميكنه كه يه آ
اولي بهش تعلق داره و اونم به زودي تركش ميكنه. بعد از اون دلم براش ميسوزه. اون قدرت ميخواد، ولي نميدونه بعد 

ي ميخواد. و هر وقت بدوني كه يه مرد چي ميخواد، از اينكه بدستش آورد باهاش چيكار كنه. آلين، هر كسي چيز
  »ميدوني كيه و ميدوني چطور حركتش بدي.

او استنتاج كرده بود كه بايد كار سر » همونطور كه تو سر دانتوس رو حركت دادي تا جافري رو مسموم كنه؟«
  دانتوس بوده باشد.

اي به اين بزرگي نميشد بهش  راي سپردن وظيفهسر دانتوسِ سرخ يه مشك شراب پادار بود. ب«ليتل فينگر خنديد، 
اعتماد كرد. يا خرابش ميكرد، و يا بهم خيانت ميكرد. نه، تنها كاري كه دانتوس بايد انجام ميداد اين بود كه تو رو از 

  »ايت رو پوشيدي. ميون قلعه راهنمايي كنه و مطمئن بشه كه تور موي نقره

 »اي هم داري؟ هاي ديگه س نبود، كي بود؟ تو. . . مهرهولي. . . اگه دانتو«هاي سياه.  آميتيس

اش مرغ مقلد دوخته باشه پيدا كني، اما اين  شايد كل قدمگاه پادشاه رو زير و رو كني و نتوني يك مرد كه رو سينه«
  »هت بندازه.آسول، بيا باال تا بانو سانسا نگاهي ب«ها رفت.  پتاير به سمت پله» به اون معني نيست كه من دوستي ندارم.

  »من بايد چي رو ببينم؟«پيرمرد چند لحظه بعد پوزخند زنان ظاهر شد و تعظيم كرد. سانسا با ترديد به او نگاه كرد. 



 

  1250 

 

  سانسا شمشيرهايورش    فصل شصت و هشتم 

  »ميشناسيش؟«پتاير پرسيد، 

  »نه.«

  »تر نگاه كن. دقيق«

د را بررسي كرد. ي پيرمر بسته او صورت پرچين و چروك بادسوخته، دماغ عقابي، موهاي سفيد و دستان بزرگ و پينه
نميشناسم. مطمئنم قبل از اينكه برم «حال سانسا مجبور بود سرش را تكان دهد.  چيز آشنايي در وجود او بود، با اين

  »توي قايقش، آسول رو نديدم.

نه بانوي من، ولي ممكنه سه تا پسراي منو «هاي كجش را به نمايش گذاشت.  آسول پوزخند زد و دهان پر از دندان
  »اشن.ديده ب

  »بلكي! تو كتل«چشمان سانسا گشاد شد. .» بلك كتل«سه پسر با آن لبخند. 

  »ي خشنودي شما شده باشه. بله خانم، اميدوارم مايه«

لرد پتاير با تكان دست او را مرخص كرد و در حالي كه آسول از » معلومه از خوشي تو پوست خودش نميگنجه.«
تره، خنجري كه دشمنت آشكارا  آلين، بهم بگو كدوم خطرناك«ن انار شد. رفت دوباره مشغول خورد ها پايين مي پله

  »؟يا اوني كه مخفيه و توسط كسي كه هرگز حتي نديديش به پشتت فشار داده ميشهجلوت تكون ميده، 

  »خنجر مخفي.«

گهباناي ملكه وقتي جن ن«هاي انار قرمزِ روشن شده بود.  هاي نازكش بخاطر دانه او لبخند زد، لب» دختر باهوش.«
ها رو  بلك رو مرخص كرد، سرسي سر لنسل رو مجبور كرد كه براش شمشير زن مزدور استخدام كنه. لنسل براش كتل

خورش  پيدا كرد، كه باعث خوشحالي شوهر واالمقام كوچولوت شد چون قبالً اون پسرا از طريق زيردستش، بران، جيره
ن من بودم كه وقتي فهميدم بران دنبال شمشيرزن ميگرده، به آسول گفتم ولي اي«او با دهان بسته خنديد، » شده بودن.

  »كه پسراشو به قدمگاه پادشاه بياره. سه خنجر مخفي آلين، و حاال درست سر جاي خودشون هستن
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او بخاطر آورد كه در كل طول شب سر آسمند نزديك پادشاه » بلكا توي جام جاف سم ريختن؟ پس يكي از كتل«
  بود.

پسرا «لرد پتاير پرتغال خوني را با خنجرش به دو نيم كرد و نيمي از آن را به سانسا تعارف نمود. » ينو گفتم؟من ا«
ان. . . و به خصوص آسمند كه بعد از پيوستن به گاردپادشاه  پيشه براي اينكه جزئي از اين نقشه باشن، زيادي خيانت

اش  چانه» سفيد يه كاري با آدما ميكنه. حتي با مردي شبيه اون.خيلي غير قابل اعتماد شده. من فهميدم كه اون رداي 
را به عقب كج كرد و پرتغال خوني را فشرد، بنابراين آب ميوه به دهانش جاري شد. در حالي كه دستانش را پاك 

كاري من آب ميوه دوست دارم، ولي از انگشتاي چسبناك متنفرم. سانسا، دستاتو تميز كن. هر «كرد شكايت كرد،  مي
  »ميكني مطمئن شو كه دستات تميز باشن.

. . . شما هم كه هسر دانتوس نبودكار بلكا و  ولي اگه كار كتل«سانسا با قاشق مقداري از آبِ پرتغال خود را نوشيد. 
  .»ه كار تيريون باشه. . ستنميتونو توي شهر نبودين، اصالً 

  »اي نداري، عزيزم؟ حدس ديگه«

  »نميدونم. . . «او سرش را تكان داد، 

  »شرط ميبندم كه در طول بعدازظهر يكي بهت گفته تور موهات كج شده و اونو برات صاف كرده.«پتاير لبخند زد، 

اش  گاردن ببره تا با نوه منظورتون نيست كه. . . اون ميخواست منو به هاي«سانسا دستش را جلوي دهانش برد، 
  .»ازدواج كنم. . 

ات رو سر ميبرد.  زكار و خوش قلب. خوشحال باش كه كنار گذاشته شدي، اون حوصلهويالس تايرل نجيب، پرهي«
سر بر نيست، اينو پيش خودشم اذعان ميكنم. يه پيرزن ترسناك زشت كه اصالً هم به اون  حال پيرزنه حوصله با اين

ن گذاشت عاليجناب پسرش گاردن رفتم، او ي دست مارجري به هاي نزاري كه وانمود ميكنه نيست. وقتي براي مبادله
هارت وورت كنه و در همون حال خودش سواالت مشخصي رو در مورد ذات جافري پرسيد. قطعاً اونو تا آسمونا باال 
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اي رو بين پيشخدمتاي لرد تايرل پخش ميكردن. بازي اينجوري  بردم. . . درحالي كه آدمام داستاناي مضطرب كننده
  انجام ميشه.

ر لوراس رو هم من تو ذهنشون كاشتم. نه اينكه خودم پيشنهاد بدم، اونجوري خيلي ي سفيدپوش شدن س ايده
فيلد و تجاوز به لوليس توسط  هاي وحشتناكي در مورد كشته شدن سر پرستون گرين ناشيانه بود. ولي آدماي من داستان

اي و  ريام ردواين، سروين سپر آينههاي لرد تايرل دادم تا در مورد  مردم درست كردن، چند تا نقره هم به ارتش خواننده
  پرنس ايمون شواليه اژدها بخونن. يه چنگ در دستان مناسب به اندازه يه شمشير خطرناكه.

ميس تايرل در واقع فكر ميكرد كه گنجوندن سر لوراس در گاردشاه به عنوان قسمتي از پيمان ازدواج، ايده خودش 
ي سخت پيدا  ي باشكوهشه؟ و خودش رو هم از وظيفه برادر شواليه كسي بهتر از بوده. براي محافظت از دخترش چه

تر  كردن عروس و زمين براي پسر سومش آزاد كرد كه هيچوقت آسونم نبوده و بدون شك در مورد سر لوراس سخت
  هم بود. 

برخالف پسرش اش آسيب برسونه، ولي  حاال هرچي كه بود. بانو اُلنا نميخواست اجازه بده كه جافري به نوه دردونه
فهميده بود كه زير تمام اون گُال و زرق و برق، سر لوراس هم مثل جيمي لنيستر زود جوشه. جافري، مارجري و لوراس 

كش ميپزي. پيرزن يه چيز ديگه رو هم فهميده بود. پسرش تصميم  رو بزار توي يه ديگ، اونوقت داري شورباي شاه
اين كار به يه پادشاه نياز داشت. . . ولي به جافري نياز نداشت. ما به زودي گرفته بود كه مارجري رو ملكه كنه و براي 

گيش رو نگه ميداره  ، صبر كن و ببين. مارجري با تامن ازدواج ميكنه. اون هم تاج ملكهاي در راه داريم يه عروسي ديگه
قي ميكنه؟ اتحاد بزرگ غربي حفظ و هم باكرگيش رو، كه البته هيچ كدوم از اون دو تا رو خيلي نميخواد، ولي مگه فر

  »ميشه. . . حداقل برا يه مدتي.

دانست چه بگويد. او مارجري تايرل و همينطور مادربزرگ رك و كوچكش را دوست  سانسا نميمارجري و تامن. 
ر از آن هاي تفريحي روي ماندرش فكر كرد؛ بسيار دورت ها، نوازندگان و قايق گاردن با حياط داشت. او مشتاقانه به هاي

ام.  زاده حداقل اينجا در امانم. جافري مرده و ديگه نميتونه بهم آسيب بزنه، و االن من فقط يه دختر حرامساحل متروك. 
اش هم به زودي آنجا بود. كابوس طوالني قدمگاه پادشاه و ازدواج  و خاله آلين استون نه شوهر داره و نه ادعاي تملك.
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اي جديد  توانست درست همانطور كه پتاير گفته بود اينجا براي خودش خانه بود. مياستهزاآميزش را پشت سر گذاشته 
  بسازد.

قرار در كنار  هشت روز طوالني تا رسيدن اليسا آرِن طول كشيد. در پنج روزش آسمان باريد و سانسا خسته و بي
دندان بود، و تقريباً تمام  ر و بيآتش به همراه سگ كور نشسته بود. سگ براي نگهباني دادن با برين بيش از حد بيما

اي سر داد و دستانش را ليسيد و پس از آن آنها به  كرد خوابيدن بود، ولي وقتي سانسا نوازشش كرد، ناله كاري كه مي
داد، او با پتاير در اطراف امالكش قدم زده بود كه آن هم كمتر از  سرعت دوست شده بودند. هنگامي كه باران اجازه 

ها از ميان سوراخي به  ل كشيد. او همانطور كه گفته بود صاحب مقدار زيادي صخره بود. در يك جا موجنصف روز طو
كردند، و جاي ديگر كسي بر روي تخته سنگي ستاره هفت پر خدايان جديد را حكاكي  ارتفاع سي فوت به هوا فوران مي

هايي  ها از دريا گذر كردند و آنجا يكي از مكان انسانها براي گرفتن ويل از نخستين  گفت كه آندال كرده بود و پتاير مي
  دهد كه به ساحل رسيده بودند. را نشان مي

رعيتاي «كردند. پتاير گفت،  هايي سنگي و در كنار مردابي زندگي مي قدري دورتر از ساحل، چند خانواده در كلبه
. در سرزمينش يك غار هم براي عزلت نشيني بود، شناسد آمد كه فقط پيرترين آنها او را مي حال به نظر مي با اين» من.

اون االن مرده، ولي وقتي بچه بودم پدرم منو مياورد تا ببينمش. اون مرد براي چهل «ولي هيچ زاهدي در آن نبود. 
 سال خودشو نَشُسته بود و ميتوني تصور كني چه بويي ميداد، ولي از قرار معلوم استعداد پيشگويي داشت. اون يه ذره به

پتاير بادي در دماغش » من دست كشيد و گفت كه مرد بزرگي ميشم و بخاطر اين پدرم بهش يه مشك شراب داد.
  »من بخاطر نصف يه ليوان هم همينو بهش ميگفتم.«انداخت، 

كردند به  هايش در پشت سرش پارس مي كه سگ سرانجام در يك بعد از ظهر خاكستري طوفاني، برين درحالي
اليسا، بيا آلين باهم «گشت تا نزديك شدن سواران از سمت جنوب غرب را اعالم كند. لرد پتاير گفت، سرعت به برج باز

  »بهش خوشامد بگيم.

آنها رداهايشان را پوشيدند و بيرون منتظر ماندند. تعداد سواران بيش از بيست نفر نبود؛ مشايعت كنندگاني محقر براي 
تاختند. او  اي به همراهش مي هاي زنجيري و صفحه قسم خورده در زره بانوي ايري. سه پيشخدمت و يك جين شواليه
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ي موهاي بلند حنايي داشت، آورده  اي خوشرو كه سبيل كوچك و طره به همراه خود يك سپتون و همچنين خواننده
  بود.

آمد.  تر به نظر ميبانو اليسا دو سال از مادرش جوانتر بود، ولي اين زن ده سال پيريعني اين ميتونه خاله من باشه؟ 
اش، بدني  بند جواهر كاري شده طره گيس خرمايي رنگش تا كمر آويزان بود، ولي در زير جامه مخملي قيمتي و سينه

اش بزرگ بود. او از  هايش درشت و پايين تنه اش صورتي و آرايش شده، پستان خميده و شكمي متورم داشت. چهره
  اش از اسب هيچ ظرافتي نشان نداد. و در پياده شدن ناشيانه نمود؛ تر مي ليتل فينگر بلندتر و سنگين

بانوي من، شوراي كوچك پادشاهي به من دستور داد تا شما رو مجذوب كرده و «پتاير زانو زد تا انگشتانش را ببوسد. 
  »به دست بيارم. فكر ميكنين ممكنه من رو به عنوان لرد و همسرتون قبول كنين؟

اوه، ممكنه «اش بنشاند و با خنده گفت،  اي بر گونه نچه كرد و او را باال كشيد تا بوسههايش را غ بانو اليسا لب
  »يي آوردي؟ ترغيب شده باشم. براي نرم كردن قلب من چه هدايا

  »صلح پادشاه.«

  »به صلح، ديگه چي برام آوردي؟ بريناوه، «

بانوي من، اجازه بدين تا آلين استون رو بهتون «ليتل فينگر با اشاره دست سانسا را به جلو فراخواند. » دخترم.«
  »معرفي كنم.

به نظر نيامد كه بانو اليسا از ديدن او خيلي خوشحال شده باشد. سانسا با سري پايين، اداي احترام كاملي كرد. شنيد 
  »زاده؟ پتاير، بدجنس شدي؟ مادرش كيه؟ يه حرام«گفت،  اش مي كه خاله

  »ه آلين رو به ايري بيارم.دخترك مرده. اميدوار بودم ك«

  »اونجا بايد باهاش چيكار كنم؟«
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  »چند تا نظر دارم. ولي االن بيشتر به كاري كه ممكنه با شما بكنم عالقه دارم بانوي من.«لرد پتاير گفت، 

اي سانسا انديشيد كه اليسا اَرن به گريه  اش تماماً ذوب شد و براي لحظه ي گرد صورتي خاله رويي چهره ترش
پتاير عزيز، نميدوني چقدر دلم برات تنگ شده بود، ممكن نيست بدوني. يان رويس همه جور مشكلي درست «افتد.  يم

كرد و ميخواست كه پرچم دارامو فرابخونم و به جنگ برم. بقيه هم دورم جمع شده بودن، هانتر، كوربراي و نستور 
ام نگهداري كنن، ولي هيچكدوم واقعاً عاشقم نبودن.  هرويس وحشتناك، همشون ميخواستن باهام ازدواج كنن و از بچ

  »فقط تو پتاير. خيلي وقته در موردت خيالبافي ميكنم.

  »كي ميتونيم ازدواج كنيم؟«يك دستش را به دور او حلقه كرد و گردنش را بوسيد. » منم در مورد شما بانوي من.«

  »ده و شراب عسل براي جشن عروسي آوردم.همين حاال. من سپتون خودم، خوانن«بانو اليسا مسحور گفت، 

  »اينجا؟ ترجيح ميدم تو ايري و در حضور تمام بارگاه باهات ازدواج كنم.«اين حرف او را خوشحال نكرد، 

دستانش را بدور پتاير » به بارگاهم. من خيلي وقته منتظر موندم. تحمل ندارم يك لحظه ديگه هم صبر كنم. نبري«
امشب ميخوام تختتو باهات شريك بشم عزيزم. ميخوام كه با هم يه بچه ديگه بسازيم، يه برادر براي رابرت «انداخت، 

  »يا يه دختر كوچولوي ناز.

  .». اما با يه ازدواج عمومي در حضور تمام ويل خيلي بيشتر نصيبمون. . من هم خواب اينارو ديدم عزيزم«

نه. من تورو همين امشب ميخوام. و بايد بهت اخطار بدم كه بعد از اين همه سال «او پايش را بر زمين كوبيد، » نه«
م كه توي كل ايري سكوت و پچپچه، ميخوام وقتي كه بهم عشق ميورزي فرياد بزنم. ميخوام اينقدر بلند فرياد بزن

  »شنيده بشه!

  »ممكنه االن باهات بخوابم و بعداً باهات ازدواج كنم؟«

اوه، پتاير بيليش، تو خيلي شروري. نه، ميگم نه، من بانوي ايري هستم «بانو اليسا همانند يك دختر ريز ريز خنديد، 
  »و بهت دستور ميدم همين حاال باهام ازدواج كني!
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  »پس هرطور كه بانوي من دستور بده. من مثل هميشه در مقابلت درموندم.«، پتاير شانه باال انداخت

رفت،  كمتر از يك ساعت بعد در زير سايباني به رنگ آبي آسماني ايستادند و در حالي كه خورشيد در غرب فرو مي
د و با گوشت بلدرچين، داري در زير برج سنگي قرار داده ش عهدهايشان را به زبان جاري كردند. بعد از آن ميزهاي پايه

آهو و گراز كباب شده جشن گرفتند و با شراب عسل سبك مرغوب آن را فرو دادند. وقتي تاريكي گسترش يافت، 
دوقلبي كه با هم «و » فصول عشق من«و » سوگندهاي ناخورده«هاي  ها روشن شدند. آوازخوان اليسا آهنگ مشعل

اش هم رقصيد و دامنش در حالي  از سانسا درخواست رقص نمودند. خالهرا خواند. حتي چندين شواليه جوان » تپند مي
تر كرده بود. در  ها جوان خورد. شراب عسل و ازدواج، بانو اليسا را سال گرداند، چرخ مي كه پتاير او را در دستانش مي

كرد  تاير نگاه ميخنديد، و هر بار كه به پ حالي كه دستان شوهرش را در دست داشت به هر چيزي خيلي طوالني مي
  درخشيد. چشمانش مي

هاي مستهجن  كردند و لطيفه اش  هايش او را به باالي برج بردند و در راه، برهنه با فرارسيدن زمان همبستري، شواليه
برهنه شدن براي مردي كه عاشقش بود و توسط تيريون منو از اينكار معاف كرد. زدند. سانسا بخاطر آورد،  فرياد 

  مشمئز شد.ولي، توسط جافري. . . ورزيدند خيلي بد نبود.  به هر دوي آنها عشق ميدوستاني كه 

اش تنها سه بانو با خود آورده بود، بنابراين آنها سانسا را وادار كردند تا در برهنه كردن لرد پتاير و بردنش به بستر  خاله
تسليم شد. تا زماني كه او را برهنه به برج  زبانيش ي خوشرويي و چرب ازدواج به آنها كمك كند. پتاير با نثار همه

شده بودند. ولي   تحريك ،هاي ژوليده هاي چروك و دامن رساندند، به جز سانسا بقيه زنان با بندهاي باز شده، جامه
  زد. هنگام باال بردن ليتل فينگر به اتاق خوابش، جايي كه همسر واالمقامش در انتظارش بود، تنها به سانسا لبخند مي

اش به  انو اليسا و لرد پتاير اتاق خواب طبقه سوم برج را تصاحب كردند، ولي برج كوچك بود. . . و حرف خالهب
زد. در بيرون باران شروع به باريدن كرد و همه شركت كنندگان جشن را به سرسراي طبقه  حقيقت پيوست، او فرياد مي

پتاير، اوه، پتاير، پتاير. اوه اوه اوه. اونجا پتاير، «كرد،  اش ناله مي هايشان را شنيدند. خاله دوم كشاند، بنابراين تمام حرف
را شروع كرد، ولي » شام بانوي من«خواننده بانو اليسا اجرا نسخه مستهجن » اونجا. اونجا جايي كه بهش تعلق داري.

يه بچه ديگه برام بساز «، توانست فريادهاي اليسا را محو كند. او فرياد ميزد حتي صداي خواندن و اجراي او نيز نمي
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آخرين فريادش به حدي بلند !» پتاااااااايرپتاير. يه بچه خوشگل كوچولوي ديگه برام بساز. اوه پتاير. عزيزم، عزيزم، 

  شان را پنهان كنند.  اش به سختي توانستند خنده ها شروع به عوعو كردند و دو نديمه خاله بود كه سگ

باريد، ولي هوا تميز و تازه  ر تاريكي قدم گذاشت. باران آرامي بر روي بقاياي جشن ميها پايين رفت و د سانسا از پله
در تاريكي من شواليه گلهام، ميتونم باهات بود. خاطره شب عروسي خودش با تيريون به همراهش بود. او گفته بود، 

يه سگ ميتونه دروغ رو بو  دوني،ميولي فقط يك دروغ لنيستري ديگر بود. تازي يكبار به او گفته بود،  خوب باشم.
اطرافتو نگاه كن و خوب بو بكش. اينجا همه ياد آورد.  توانست صداي خشن و گوش خراشش را به تقريباً مي بكشه.
دانست كه  او انديشيد كه چه بر سر سندور كلگين آمده است. آيا او مي ان و همه هم تو اين كار از تو بهترن. دروغگو

  خورده شاهزاده بود. ها محافظ قسم داد؟ او براي سال اهميتي مي اند؟ جافري را كشته

او براي مدت طوالني بيرون ماند. در نهايت هنگامي كه نمور و يخ زده، خواست به تخت خودش برود، تنها درخشش 
داشت  اش آمد. يكي از خدمتكاران خاله ساخت. هيچ صدايي از باال نمي مبهم آتش ذغال، سرسراي تاريك را روشن مي

هاي يكديگر در تكاپو بود. تعدادي از مردان از  بوسيد و دستانشان در زير لباس اي را بر روي صندلي پتاير مي شواليه
آورد. سانسا سگ پير و كور برين  شدت مستي به خواب رفته بودند، يك نفر هم در مستراح بود و پر سر و صدا باال مي

افت و در كنارش دراز كشيد. حيوان بيدار شد و صورتش را ليسيد. در حالي ها ي را در اتاقك كوچك خودش در زير پله
  » اي تازي پير و غمگين.«كرد گفت،  كه موهايش را آشفته مي

آلين، آلين عزيز. من ماريليونم. ديدم كه به خاطر بارون اومدي داخل. «اش باالي سر او ايستاده بود،  خواننده خاله
  »كنم. شب سرد و نمناكيه. بزار گرمت

كشيد  اش كرد و حيوان را در حالي كه زوزه مي سگ پير سرش را بلند كرد و خرناس كشيد، ولي خواننده سيلي حواله
  دور كرد.

  »ام. ماريليون؟ شما. . . مهربونين كه به فكرم هستين، ولي. . . منو ببخشيد. خيلي خسته«سانسا با ترديد گفت، 
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ذهنم برات آهنگ ميساختم. يه آهنگ برا چشمات، يه تصنيف برا لبات، يه و خيلي خوشگل. تمام شب داشتم توي «
بر روي » ارزشي بودن و سزاوار چنين زيبايي نبودن. حال اونا رو نميخونم. اونا چيزاي بي هات. با اين برا پستان 1دو نوازي

  »بزار بجاش با بدنم برات بخونم.«تخت او نشست و دستش را روي پاي سانسا گذاشت. 

  »تو مستي.«وجه بوي نفس او شد، مت

دستان او بر روي رانش به » من هيچوقت مست نميشم. شراب عسل فقط منو سرخوش ميكنه. دارم گُر ميگيرم.«
  »تو هم همينطور.«باال لغزيد، 

  »بهم دست نزن. كنترلتو از دست دادي.«

ش اومده. تو هم همينطور، ميدونم. . . ها داشتم آهنگ عاشقانه ميخوندم. خونم به جو بهم حق بده. من براي ساعت«
  »زاده شهوتي نيست. خودتو برام خيس كردي؟ هيچ دختركي به اندازه نصف يه حرام

  »ام. باكرهمن «اعتراض كرد، 

واقعاً؟ اوه، آلين، آلين، دوشيزه زيباي من. هديه معصوميت خودتو بمن بده. بخاطر اينكار شكرگذار خدايان ميشي. «
 »بانو اليسا بلندتر بخوني. كاري ميكنم كه از

  »دارت ميزنه. لرد پتاير. پدرماگه منو ول نكني، عم. . . «زده از او فاصله گرفت،  سانسا وحشت

بانو اليسا منو خيلي دوست داره، و من محبوب لرد رابرتم هستم. اگه پدرت «با دهان بسته خنديد، » ليتل فينگر؟«
بزار اين لباساي تر رو از «دستش را بر روي پستان او گذاشت و فشار داد،  »منو اذيت كنه، با يه بيت نابودش ميكنم.

  .»تنت در بياريم. ميدونم نميخواي اونا پاره بشن. بيا بانوي عزيز، به حرف دلت گوش كن. . 

                                           

1 - Duet - شود. قطعه آوازي اپرايي كه توسط دو خواننده(معموال يك مرد و يك زن) اجرا مي  
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مطرب، اگه ميخواي بازم بخوني بهتره كه «سانسا صداي نرم فوالد بر روي چرم را شنيد. صدايي خشن گفت، 
  توانست درخشش محو تيغه را ببيند. ر كم بود، ولي او مينو» بري.

 زخميتو منو « خنجر برقي زد و او فرياد كشيد، .» برو برا خودت يه دختر پيدا كن. . «خواننده هم آن را ديد. 
  »كردي!

  »اگه نري بدتر ميكنم.«

جا در باالي سر سانسا ماند و از ميان تاريكي نمايان شد.  تر رفته بود. نفر دوم همان و ماريليون با سرعت هر چه تمام
تازي نيست، نه، آخه چطور ممكنه اون باشه؟ معلومه صداي لوتار برون را شناخت. » لرد پتاير گفت كه مراقبت باشم.«

 بايد لوتار باشه. . .

تابي  گ غلت زده بود، بيمرلينگطور كه داخل كشتي شاه  توانست بخوابيد، در عوض همانسانسا آن شب به ندرت 
زد و خون بر انگشتانش جاري شد، با وحشت  كرد. خواب مرگ جافري را ديد، ولي هنگامي كه او بر گلويش چنگ مي 

يون او را به هنگام اش را ديد كه چشمان تير دريافت كه اين برادرش راب بوده است. همچنين خواب شب عروسي
تر بود و هنگامي كه به درون تخت خزيد  بلعيد. فقط تيريون از آن چه كه استحقاقش را داشت بزرگ برهنه شدن مي

و سانسا بيدار شد و بار » واسم يه آواز ميخوني.«خراش گفت،  تنها يك سمت صورتش زخمي بود. او با صداي گوش
  »اي كاش ليدي بودي.«، ديگر سگ پير كور را در كنارش ديد و گفت

صبح روز بعد، گريزل به اتاق خواب لرد و بانو رفت تا يك سيني نان صبحگاهي به همراه كره، عسل، خامه و ميوه 
اي طول  در اختيارشان قرار دهد. او برگشت تا بگويد كه آلين احضار شده است. سانسا هنوز غرق در خواب بود. لحظه

  ت.كشيد تا بخاطر آورد كه آلين اس

پوشيد به سانسا  بانو اليسا هنوز در تخت بود، ولي لرد پتاير برخواسته و لباس پوشيده بود. در حالي كه پوتينش را مي
  »ات دوست داره باهات حرف بزنه، من بهش گفتم كه كي هستي. خاله«گفت، 
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  »مم. . . ممنونم سرورم.«خدايان رحم كنن. 

اي كه تحمل داشتم توي خونه موندم. بعدازظهر به مقصد  من به اندازه«پتاير براي لنگه ديگر پوتين خيز برداشت، 
ها پايين  همسر واالمقامش را بوسيد، لكه عسل بر روي لبانش را ليسيد و سپس از پله» ايري اينجارو ترك ميكنيم.

  رفت.

ها را كناري  نو اليسا هستهكرد، در پاي تخت ايستاد. با خورد و او را ورانداز مي اش گالبي مي سانسا در حالي كه خاله
  »حاال متوجه شدم. تو خيلي شبيه كتليني.«گذاشت و گفت، 

  »اين حرف لطف شما رو ميرسونه.«

راستشو بخواي قصدم تمجيد نبود. خيلي شبيه كتليني. بايد يه كاري انجام بديم. فكر كنم قبل از اينكه تورو به «
  »ايري ببريم بايد موهاتو تيره كنيم.

  »هر طور مايليد خاله اليسا.«ه كنين؟موهامو تير

نبايد منو به اين اسم صدا كني. نبايد اجازه بديم حرفي از بودن تو در اينجا به قدمگاه پادشاه برسه. نميخوام پسرم «
من ويل رو خارج از اين جنگ نگه داشتم. محصولمون «لقمه كوچكي از كنار شانه عسل برداشت. » رو به خطر بندازم.

و كوهستان از ما محافظت ميكنه. ايري هم نفوذناپذيره. با اينحال دليل نميشه كه خشم لرد تايوين رو متوجه  پربار بوده
پتاير ميگه با تيريون لنيستر ازدواج «بانو اليسا از تخت پايين آمد و عسل را از انگشتانش ليسيد. » خودمون كنيم.
  »ي پست. كردي. كوتوله

  »ج كنم. هيچوقت خودم اينو نميخواستم.اونا مجبورم كردن باهاش ازدوا«

منم نميخواستم. جان آرن كوتوله نبود، ولي پير بود. ممكنه با ديدن االن من اين فكرو نكني، ولي «اش گفت،  خاله
وقتي ازدواج كرديم، من به حدي جذاب بودم كه مادرت رو شرمنده ميكردم. ولي تمام چيزي كه جان ميخواست 

ك به پسراي عزيزش بود. من بايد ردش ميكردم، ولي اون مرد خيلي پير بود و چقدر شمشيرهاي پدرم براي كم
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ميخواست زندگي كنه؟ نصف دندوناش ريخته بود و دهنش بوي پنير فاسد ميداد. من نميتونم به پاي مردي بمونم كه 
يدم. پدرم ميگفت كه خيلي اس. . . ميدوني اون اولين كسي بود كه من بوس دهنش بوي بد ميده. نفس پتاير هميشه تازه

تاون رو بهش داد تا منو خوشحال  بي اصل و نسبه ولي من ميدونستم كه اون چقدر ترقي ميكنه. جان حق گمركي گال
اي بهش داد. حتي  هاي ديگه كنه، ولي وقتي اون درآمدهارو ده برابر كرد، شوهر واالمقامم فهميد كه چقدر باهوشه و كار

ها بشه. خيلي سخت بود كه هر روز ببينيش و هنوز زن اون پيرمرد  پادشاه برد تا ارباب سكه اونو با خودش به قدمگاه
هاش پير  اي. نطفه اش رو توي اتاق خواب انجام ميداد، ولي نه ميتونست بهم لذتي بده و نه بچه سرد باشي. جان وظيفه
هاي كوچولوي نازنينم مردن، و اون  مام بچههام به غير از رابرت مردن، سه دختر و دو پسر. ت و ضعيف بود. همه بچه

بانو اليسا آب دماغش را باال كشيد، » پيرمرد با اون نفس بوگندوش هنوز زنده بود. پس ديدي منم زجر كشيدم.
  »ميدوني كه مادر بيچارت مرده؟«

  »ها اونو با راب توي دوقلوها كشتن. تيريون بهم گفت، گفت كه فري«سانسا گفت، 

هاي تنهايي هستيم. ترسيدي دلبندم؟ شجاع باش. من  من و تو حاال زن«چشمان بانو اليسا آمد، ناگهان اشك به 
ميتوني بياي و «به سانسا اشاره كرد تا جلوتر بيايد، » هيچوقت دختر كت رو رد نميكنم. ما با خون بهم پيوند داريم.

  »ام رو ببوسي آلين. گونه

حال در  ي شيريني بود، با اين  اش غرق در رايحه ل تخت زانو زد. خالهاو از روي وظيفه شناسي نزديك شد و در مقاب
  داد. اي از رنگ و پودر مي اش مزه آمد. گونه وراي آن بوي ترش شير مي

حاال بهم بگو، «وقتي سانسا خواست به عقب گام بردارد، بانو اليسا مچ دستش را گرفت و به صراحت پرسيد، 
  »گو، اگه دروغ بگي ميفهمم.اي؟ همين حاال حقيقت رو ب حامله

  »نه.«او در حالي كه از سوال وحشت زده شده بود گفت، 

  »، مگه نه؟هستيتو زن بالغ «
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.» بله. تيريون. . .اون هيچوقت. . «ماند،  دانست كه بالغ بودنش به مدت طوالني در ايري مخفي نمي سانسا مي
  »ام. ن هنوز دوشيزهم«خزيد احساس كند،  اش مي توانست شرمي را كه به گونه مي

  »كوتوله ناتوان بود؟«

اش كه آنقدر از  توانست اين را بازگو كند، نه اينجا، نه در مقابل خاله نمي مهربون بود؟.» اون. .   نه، اون فقط. . .«
  »هاش رو داشت بانوي من، اينجوري به من گفت. اون. . . فاحشه«تيريون نفرت داشت. 

ها، البته كه داشت. كدوم زني با همچين موجودي ميخوابه، مگه براي طال؟  احشهف«اليسا مچ دستش را رها كرد، 
هاي پسته. شمشيرزن مزدورش سر  بايد وقتي كه جن تو مشتم بود ميكشتمش، ولي اون منو فريب داد. اون پر از حيله

ما از اينجا رفت. اين كارش وارديس اگن اليق منو كشت. كتلين نبايد اونو به اينجا مياورد، بهش گفتم. اون با عموي 
ي من بود و از وقتي كه مارو ترك كرد قبايل كوهستان خيلي گستاخ شدن. با  شواليه دروازه سياه ماهياشتباه بود. 

اش براي اولين بار و تقريباً  خاله» حال پتاير به زودي همه رو سر جاشون مينشونه. من بايد اونو لرد محافظ ويل كنم. اين
اون شايد مثل بعضيا بلندقد و قوي به نظر نياد، ولي بيشتر از همه اونا ميارزه. بهش اعتماد كن و «زد،  به گرمي لبخند

  »هركاري ميگه انجام بده.

  »حتماً خاله. . . بانوي من.«

اي  من اون پسره جافري رو ميشناختم. اون رابرت منو با اسامي ظالمانه«شد.  به نظر بانو اليسا از اين حرف خوشنود 
صدا ميكرد، و يه بار با شمشير چوبي به صورتش ضربه زد. يه مرد ممكنه بهت بگه كه هيچ شرافتي در استفاده از سم 

ابرويي ما  نيست، ولي شرافت يه زن فرق ميكنه. مادر طوري مارو شكل داده تا از فرزندامون محفاظت كنيم و تنها بي
  »شكست توي اين كاره. هروقت بچه داشتي اينو ميفهمي.

  »بچه؟«سانسا با ترديد گفت، 
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حال ممكنه يه  هاي طوالني نه. تو براي مادر شدن خيلي جووني. با اين تا سال«اليسا دستش را القيدانه تكان داد، 
  »روز بچه بخواي. درست همونطور كه بخواي ازدواج كني.

  »من. . . من ازدواج كردم بانوي من.«

هاشو ترجيح ميداد. مناسب پسرم نبود كه ته مونده اون  بله، ولي بزودي بيوه ميشي. خوشحال باش كه جن فاحشه«
  »ات، لرد رابرت ازدواج كني؟ رو برداره، ولي چون اصالً بهت دست نزده. . . چقدر دوست داري با پسرخاله كوتوله

اي كوچك و مريض  دانست اين بود كه او پسربچه ارن مياين انديشه سانسا را بيزار كرد. تمام چيزي كه از رابرت 
اين من نيستم كه اون ميخواد با پسرش ازدواج كنه، ادعاي مالكيت منه. هيچكس اصالً بخاطر عشق با من است. 

من. . . به سختي ميتونم منتظر ديدار ايشون بمونم بانوي «تر بود.  ولي حاال دروغگويي براي او راحت ازدواج نميكنه.
  »ان، نه؟ ن. ولي ايشون هنوز بچهم

شوهر  اون هشت سالشه. درشت هيكل نيست ولي پسر خوبيه و خيلي زرنگ و باهوشه. اون مرد بزرگي ميشه آلين.«

. اين آخرين حرفش بود. گاهي خدايان به ما اجازه ميدن در حال مرگ نگاهي نطفه قويهواالمقامم قبل از مرگ گفت، 

اطالع از مرگ شوهر لنيستريت، دليلي نميبينم كه ازدواج نكني. مطمئناً يه ازدواج مخفيانه. به آينده بندازيم. به محض 
ها خبر غلت خوردن سر جن رو  زاده ازدواج كنه، مناسب نيست. كالغ به سختي ميشه فكر كرد كه لرد ايري با يه حروم

ين، خوشحال كننده نيست؟ براي اون خوبه كه از قدمگاه پادشا برامون ميارن. تو و رابرت روز بعدش ميتونين ازدواج كن
يه همراه كوچيك داشته باشه. اون اوايل كه به ايري برگشته بوديم با پسر وارديس اگن و پسر مشاورم بازي ميكرد، 

  »اي جز دور كردنشون نداشتم. آلين، بلدي خوب بخوني؟ ولي اونا خيلي خشن بودن و من چاره

  »ميگفت.سپتا موردان از سر لطف اينطور «

ي  رابرت چشماي ضعيفي داره، ولي عاشق اينه كه براش بخونن. اون داستانايي كه درباره«بانو اليسا فاش كرد، 
حيوانات باشن رو بيشتر از همه دوست داره. شعر اون مرغي كه شبيه روباه لباس ميپوشيد رو بلدي؟ اينو هميشه براش 

بيا به و  شمشير رو بچرخون، پرش غورباقهداره  ميخونم و اون هيچوقت ازش خسته نميشه. دوست هم
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بازي كنه، ولي تو بايد هميشه اجازه بدي كه اون ببره. اينجوري خوبه، مگه نه؟ هر چي باشه اون لرد ايريه و  ام قلعه

اي، استاركاي وينترفل هميشه مغرور بودن، ولي وينترفل سقوط كرده  زاده تو هيچوقت نبايد اينو فراموش كني. تو اصيل
تره. آره، و مطيع بودن. پسرم  شرايط فعليت قدرشناسي برات مناسب و تو االن فقط يه گدايي، پس غرور رو بزار كنار. با

  .»ميخواديه همسر قدرشناس و مطيع 
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    69فصل 

  جان
  ليدي آريان :مترجم

  Ali.A، م.م.استارك :تنظيمويرايش و 

  

  رسيد. به گوش مي  روز و شب صداي تبرها 

بست، خواب جنگيدن را  توانست آخرين باري را كه درست خوابيده بود به ياد آورد. وقتي چشمانش را مي جان نمي 
توانست صداي تپ تپ مداوم برنز، سنگ چخماق و  جنگيد. حتي در برج پادشاه هم مي شد مي ديد. وقتي بيدار مي مي

كرد تا در آلونك گرم باالي ديوار  وقتي سعي ميرفت را بشنود، و  شمشيرهاي مسروقه كه به درون چوب فرو مي
هايي از استخوان و سنگ  هايي بلند با دندانه ها را هم به كار گرفته بود، و اره شد. منس پتك بخوابد، اين صدا بلندتر مي

 چخماق. يكبار، وقتي در حال فرو رفتن به خوابي عميق بود، صداي شكستن بلندي از جنگل اشباح آمد، و يك درخت
  هاي سوزني به پايين افتاد.  سنتينل در ابري از خاك و برگ
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اي از خز روي زمين آلونك گرم دراز كشيده بود. اوون در حالي  قرار زير كپه وقتي اوون به سراغش آمد بيدار بود. بي
روي پاهايش او دست جان را گرفت تا كمك كند دوباره » لرد اسنو، سپيده دمِ.«داد گفت،  ي او را تكان مي كه شانه

ي تنگ  ها و بستن كمربندهاي شمشيرشان در محدوده شدند و در حين پوشيدن پوتين بايستد. بقيه هم داشتند بيدار مي
زد. همگي براي صحبت كردن خيلي خسته بودند. تعداد كمي از آنها اين  زدند. كسي حرف نمي آلونك به يكديگر تنه مي

كشيد. كسل بلك به استاد ايمون، سر وينتون  پايين رفتن در قفس خيلي طول مي روزها ديوار را ترك كرده بودند. باال و
  تنومند و چند نفر ديگر كه براي جنگيدن خيلي پير يا مريض بودند واگذار شده بود. 

 من خواب ديدم پادشاه اومد. استاد ايمون يه زاغ فرستاد و پادشاه رابرت با تمام قدرتش اومد. تو«اوون شادمانه گفت، 
  »هاي طالييش رو ديدم. خواب پرچم

در حالي كه دويدن درد در پايش را » ي خوشايندي براي ديدن ميشه، اوون. منظره«جان لبخندي از روي اجبار زد. 
اش را برداشت و روي ديوار رفت تا با  هايش انداخت، عصاي چوبي گرفت، رداي سياه و خزدار را به روي شانه ناديده مي

  شود. روز ديگري روبرو 

فرستاد. نيم مايل رو به شمال،  اي او  هاي بسيار سرد خود را به ميان موهاي بلند قهوه وزش شديد يك باد، پنجه
فرستاد تا بروي آسمان  هاي اردوگاهشان انگشتاني دودناك به باال مي ها در جنب و جوش بود. آتش اردوگاه وحشي

هايي از جنس خز و پوست بر پا داشته بودند،  ي جنگل چادر هها در طول حاشي رنگ صبحگاهي پنجه بكشند. وحشي كم
ها، در غرب ماموتها، و در هر  سر هم كرده بودند؛ در شرق رديف اسبها  ها و شاخه كندهحتي ناشيانه يك تاالر بزرگ با 

ودساخته از هاي خ ها، پوشيدن زره ها بودند كه مشغول تيز كردن شمشيرهايشان، گذاشتن پيكان بر سر نيزه طرف آدم
تواند ببيند، بيست نفر ناديدني در جنگل  دانست كه در ازاي هر مردي كه مي پوست، شاخ و استخوان بودند. جان مي

انگيز پنهانشان  هاي نفرت ها به آنها حفاظتي در مقابل طبيعيت داده بود و از چشمان كالغ ها و علف وجود دارد. بوته
  ساخت. مي

هاي غلتانشان، آهسته به جلو آمده بودند. پيپ مثل هر روز صبح شادمانه  هل دادن حفاظكمانداران آنها از پيش با 
يكي بايد اين  خوبه كه ميتونه با اين موضوع شوخي كنه.جان فكر كرد، » مون هم رسيد. تيرهاي صبحونه«اعالم كرد، 
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توانستي به قدر  د فرو رفته بود. اگر ميشان به پاي آلين سرخ اهل رزوو  سه روز پيش يكي از تيرهاي صبحانه كارو بكنه.
گرفت كه بهتر است به شوخي پيپ  شد بدن او را در پاي ديوار ديد. جان بايد تصميم مي كافي خم شوي، هنوز مي

  بخندند تا در مورد جسد آلين غصه بخورد.

آنها را  پنهان شوند. كمانداران ها، سپرهاي شيبدار چوبي با پهناي كافي بودند تا پنج نفر از مردمان آزاد پشتشان  حفاظ
هاي درون چوب رها كنند. اولين باري كه  زدند تا تيرهايشان را از ميان شكاف دادند، بعد پشتشان زانو مي به جلو هل مي

ها را بيرون غلتاندند، جان تيرهاي آتشين خواسته بود و نيم جين از آنها را به آتش كشيده بود، اما بعد  ها آن حفاظ وحشي
توانست آنها را آتش بزند.  آن منس شروع به پوشاندنشان با پوست خام كرد. حاال تمام تيرهاي آتشين دنيا هم نمي از

بندي كرده بودند كه كدام نگهبان پوشالي بيشترين تيرها را قبل از اينكه كارشان تمام شود  برادرها حتي شروع به شرط
و وت اهل النگ ليك هر  1ر حدس پيشتاز بود، و اوتل يارويك، تامبرجانزده با چها كند. ادد ماتم مي   در خود انباشته

ها به نام برادران از دست رفته كرده بود. گفت،  حدس درست داشتند. پيپ هم شروع به نام گذاري مترسك  يك سه
  »باعث ميشه به نظر برسه كه تعدادمون بيشتره.«

رسيد اين رسم به برادرانش جرأت  اما به نظر مي» و شكماشون.تعداد بيشتري از ما با تير ت«كنان گفت،  گرن شكوه
  بندي هم ادامه داشته باشد.  ها باقي بمانند و شرط دهد، بنابراين جان اجازه داد كه اسم مي

ي باريكي قرار داشت. استاد ايمون زماني از آن براي  ي ديوار يك چشم ميري از جنس برنج روي سه پايه در لبه
كرد، قبل از اين كه چشمانش او را مأيوس كنند. جان لوله را به سمت پايين چرخاند تا  ها استفاده مي رهتماشا كردن ستا

نگاهي به دشمن بيندازد. حتي از آن فاصله هم به راحتي قابل تشخيص بود كه چادر بزرگ سفيد منس ريدر از پوست 
توانست  آورد كه مي را براي او نزديك ميها  هاي برفي به هم دوخته شده است. لنزهاي ميري چنان وحشي خرس

صورتشان را هم تشخيص دهد. امروز صبح از خود منس اثري نديد، اما همسرش داال بيرون از چادر مشغول رسيدگي 
آمد و جاي تعجب   دوشيد. داال به نظر بسيار بزرگ مي به آتش بود، در حالي كه خواهرش ول داشت يك بز ماده را مي

چشم را به سمت شرق شون خيلي زود به دنيا مياد.  حتماً بچهتواند حركت كند. جان انديشيد،  يداشت كه چطور م
                                           

1  -  Tumberjon 
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ها يكي از  وحشي خيلي زود اونم ميامد. پشت را يافت. چرخاند و در ميان درختان و چادرها جستجو كرد تا اينكه الك
وست خام خونين روي بام الك پشت پيچي پ هاي مرده را در طول شب پوست كنده بودند، و در حال طناب ماموت

پشت سقفي گرد و هشت چرخ بزرگ داشت، و زير  هاي خام. الك ي ديگر روي پوست گوسفند و چرم بودند. يك اليه
ها شروع به بهم بستن آن كرده بودند، ساتين فكر كرد  ها يك اسكلت ستبر چوبي قرار گرفته بود. وقتي وحشي پوست

ي كشتيِ برعكس شده با جلو و عقبي باز شده بود،  پشت يك بدنه الك اشتباه نميكرد.. زيادم سازند كه يك كشتي مي
  راهرويي طويل روي چرخ.

 »تموم شده، مگه نه؟«گرن پرسيد، 

  »تقريباً، احتماالً امروز بياد. بشكه هارو پر كردي؟«جان چشم را كنار زد، 

  »همشونو. در طول شب كامالً يخ زدن. پيپ بررسي كرد.«

بت به آن پسر بزرگ دست و پا چلفتي و گردن قرمزي كه در ابتدا با جان دوست شده بود، تغيير بسياري گرن نس
ها تا به حال نه موهايش  هايش ستبر شده بود، و از مشت نخستين انسان كرده بود. نيم فوت رشد كرده بود، سينه و شانه

شد كه به بزرگي و پشمالويي يك گاو وحشي به نظر برسد،  يرا  كوتاه كرده بود و نه ريشش را تراشيده بود. اين باعث م
رسيد. وقتي جان  ها به او چسبانده بود. اما حاال خسته به نظر مي اي كه سر آليسر تورن در طول آموزش اسم مسخره

من صداي تبرهاشونو تمام شب شنيدم. به خاطر صداي «مشاهدات خود را تعريف كرد، او سري تكان داد و گفت، 
  »ها نتونستم بخوابم. هضرب

  »پس حاال برو بخواب.«

  .»من احتياجي به. . «

تو تنها كسي «با لبخندي ساختگي گفت، » داري. ميخوام استراحت كرده باشي. برو، اجازه نميدم موقع نبرد بخوابي.«
  »هاي لعنتي رو تكون بده. هستي كه ميتونه اون بشكه
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گاه،  ها تفحص كند. گه چشم دوربين رفت تا در ميان اردوگاه وحشي گرن غرغركنان دور شد و جان دوباره به سراغ
ي بد، احتمال تير  ي زياد و زاويه گذشت، اما ياد گرفته بود كه آنها را ناديده بگيرد. فاصله تيري از باالي سرش مي

دو تن از پسرانش را در  كش و خوردن را كم كرده بود. هنوز در اردوگاه نشاني از منس ريدر نديده بود، اما تورموند غول
ي بزي را به  پشت ديد. پسرانش در كشمكش با پوست ماموت بودند، در حالي كه تورموند پاي كباب شده اطراف الك

جلد را در حالي يافت كه در  داد. در جاي ديگر وحشيِ اسكين چينچر، وارامير شش كشان دستور مي كشيد و نعره نيش مي
  زد.  آمد، پرسه مي اش، كه قدم به قدم در پي او مي  هميان جنگل به همراه سياه گرب

ي آنها  دانست بايد هاب باشد كه صبحانه ي آهنين باز شدن در قفس را شنيد، مي وقتي تق تق زنجيرهاي باالبر و ناله
وغنشان پشت منس ريدر اشتهاي جان را كور كرده بود. ر ي الك داد. منظره آورد، كاري كه هر روز صبح انجام مي را مي

شد، و  ي قير را دو شب پيش از روي ديوار غلتانده بودند. به زودي تيرهايشان نيز تمام مي تمام شده بود و آخرين بشكه
، از طرف سر دنيس مليستر آمده بود. به  سازي هم وجود نداشت تا تير بيشتري بسازد. و دو شب قبل زاغي از غرب تير

ها گذرانده بود، و بعد دورتر، تا عمق گورج. در  شدو تاور را به تعقيب وحشي رسيد كه بوون مارش كل مسير تا نظر مي
اي بوده  و سيصد وحشي روبرو شده و در نبردي خونين پيروز گشته بود. اما پيروزي پر هزينه 1ها با ويپر پل جمجمه

هاي كاري  را با زخم انار پيراست. بيش از صد برادر كشته شده بودند، من جمله سر اندرو تارث و سر آالدل وينچ. خود 

كشيد  كرد، اما قبل از اينكه حالش خوب شود مدتي طول مي به شدوتاور بازگردانده بودند. استاد مولين از او پرستاري مي
  تا به كسل بلك بازگردد.

تاييان وقتي جان آن نامه را خواند، زي را سوار بر بهترين اسبشان به به دهكده مولز گسيل كرده بود تا از روس
درخواست كند كه در روي ديوار به آنها كمك كنند. زي هرگز بازنگشت. وقتي مولي را به دنبالش فرستاد، او بازگشت و 

خانه. به احتمال زياد زي به دنبال آنها مستقيم به سمت پايين  گزارش داد كه تمام روستا خالي است، حتي فاحشه
  شايد ما هم بايد همين كارو بكنيم.يشيد، ي شاهي رفته بود. جان رنجيده خاطر اند جاده

                                           

1  -  Weeper  
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توانست  ي كافي بد بود، نمي توانست بخوابد به اندازه گرسنه يا سير، خودش را مجبور به خوردن غذا كرد. اينكه نمي
به همين خاطر بود كه  ي ما باشه. ممكنه آخرين غذاي همه بعالوه ممكنه آخرين غذام هم باشه.بدون غذا هم بماند. 

  .»اون داره مياد«را شنيد، شكمي پر از نان، بيكن، پياز و پنير داشت. اسب فرياد زد، اسب  ايوقتي صد

چيست. و جان هم نيازي به چشم ميريِ استاد نداشت تا آن را ببيند كه از ميان  آنكسي احتياج نداشت بپرسد 

  » پشتا خز ندارن. پشت نيست. الك واقعاً خيلي شبيه الك«خزيد. ساتين نظر داد،  درختان و چادرها به بيرون مي

  »بيشترشون چرخ هم ندارن.«پيپ گفت، 

ها را كه در طول  و كگز با دو دم كشيده شيپور زد، تا گرن و ديگر خوابيده» شيپور جنگ رو بزنيد.«جان فرمان داد، 
خدايان ميدونن، ما كرد.  مي آمدند، ديوار به تك تك افراد نياز پيدا ها مي شب نگهباني داده بودند بيدار كند. اگر وحشي

دار، مولي، اسپيربوت و بقيه نگاه كرد، و  . جان به پيپ، كگز و ساتين، اسب و اوون ساده لوح، تيم لكنتتعدادمون كمه
و شمشير به شمشير، به جنگ صد وحشي جيغ كشان در تاريكي سرد  1سعي كرد تا آنها را تصور كند كه شانه به شانه

توانستند قبل از  افتاد، مگر آنكه مي مي ي آهنين در بينشان. اين چيزي بود كه اتفاق  روند، با تنها چند ميله آن تونل مي
 پشت را بگيرند.  در هم شكستن دروازه، جلوي الك

  »بزرگه.«گفت،  اسب

شوخي نامربوطي بود. حتي پيپ هم خسته به » به سوپي كه ازش درست ميشه فكر كن.«پيپ با آب و تاب گفت، 
. پادشاه آن سوي ديوار نفرات خيلي مون همينطوريم تقريباً مرده به نظر ميرسه، اما همهرسيد. جان فكر كرد،  نظر مي

شمار از  ت همان تعداد انگشتتوانست هر بار مهاجمان جديدي را به سوي آنان گسيل كند، اما درس زيادي داشت كه مي
 كردند، و اين باعث خستگي آنها شده بود.  برادران سياه بايد با هر حمله مقابله مي

                                           

 در متن اصلي شك به شكم آمده كه معادلي براي عبارت شانه به شانه است. -  1
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كنند تا  دهند و تقال مي پشت را محكم هل مي هايشان الك دانست كه مردانِ زيرِ چوب و پوست، با شانه جان مي
هايشان را با تبر تعويض  رسيد، طناب ت به دروازه ميپش ها را در حال حركت نگه دارند، اما همين كه الك چرخ
انگيز آنها به  فرستاد. جان از اين موضوع خوشحال بود. قدرت هراس هايش را نمي كردند. حداقل امروز منس ماموت مي

در  شد اهداف آساني باشند. آخرين ماموت يك روز و نيم شان فقط باعث مي ي خاطر ديوار ناكارآمد شده بود، و اندازه
 حال مرگ بود،  شنيدن صداي محزون شيپور كشيدنش، وحشتناك بود. 

خزيد. حمالت اوليه به بهاي جان بيش از  هاي هرز مي ي درختان و علف ها، كنده پشت به آرامي در ميان سنگ الك
آمدند و  ها مي سكوت كالغيكصد تن از مردمان آزاد تمام شده بود. بيشتر آنها در جايي كه افتاده بودند، مانده بودند. در 

  پشت بيزار بودند. كردند. آنها نيز به اندازه او از شكل الك كشان فرار مي زدند، اما حاال جيغ به آنها سري مي

كنند و منتظر دستورات او بودند. خيلي خسته بود و ديگر به  دانست كه ساتين، اسب و بقيه به او نگاه مي جان مي
اوون، اسب، برين پشت منجنيقا. كگز، تو و « ديوار مال منه.. به خودش يادآوري كرد، داد زحمت چيزي را تشخيص مي

ي شما هم كماناتون رو زه كنين. تيراي آتشين. بزارين ببينيم ميشه آتيشش  اسپيربوت برين پشت كماناي عقربي. بقيه
  بود.  يستادن بهتر اي است، اما باز از درمانده ا دانست به احتمال زياد حركت بيهوده جان مي» زد.

هاي بلند و صليبي، آن را  ساخت، و به زودي مردانش با كمان پشت، از آن هدفي آسان مي حركت آهسته و آرام الك
كردند، گويي  پشت محافظت مي هاي خيس از الك كردند. . . اما پوست به خارپشتي چوبي و پر سر و صدا تبديل مي

گفت. فرمان داد،  شدند. جان زير لبش ناسزا مي خورد خاموش ميحفاظ داشتند و تيرهاي آتشين به محض بر
  »ها. هاي عقربي، منجنيق كمان«

ها از روي  رفتند ولي آسيب بيشتري از تيرهاي آتشين ايجاد نكرند. سنگ ها فرو مي هاي عقرب به عمق پوست پيكان
گذاشتند. سنگي از  وست بر جاي ميهاي ضخيم پ هايي روي اليه كه گودي كردند، در حالي پشت كمانه مي سقف الك

ها در اطراف جايي كه فالخن  ها ممكن بود آن را در هم بشكند، اما آن يك دستگاه هنوز خراب بود، و وحشي فالخن
 انداخت متفرق شده بودند.  ديگر بارهايش را مي
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 »جان، اون هنوز داره مياد.«اوون ساده لوح گفت، 

خزيد و غلتان، غران و جنبان،  تر مي پشت نزديك به اينچ، يارد به يارد، الكتوانست آن را ببيند. اينچ  خودش مي
پناه مورد نيازشان را  كردند، جان ها آن را با ديوار هم تراز مي اينكه وحشي  محض گذاشت. به ميدان كشتار را پشت سر مي

شدند. در داخل،  مير شده بود، ميساخت و با تبرهايشان مشغول در هم شكستن دروازه بيروني، كه شتابان تع مهيا مي
كردند، و بعد چيزي نبود كه جلوي آنها را بگيرد، به  زير يخ، آوارهاي شل را در عرض چند ساعت از تونل پاك سازي مي

زده، و هر چند نفر برادري كه جان قصد داشت تا سد راهشنان كند تا در  ي نيمه يخ ي آهنين، چند جنازه جز دو دروازه
  ايين بجنگند و بميرند.تاريكي آن پ

هاي چرخان نمود. آنها مثل تگرگ با صداي تاالپ  در سمت چپش، منجنيق گرمپي صدا كرد و هوا را پر از سنگ
پشت افتادند و بدون رساندن آسيبي به كناري افتادند. كمانداران وحشي هنوز مشغول رها كردن تير از پشت  روي الك

چهارتا براي وت اهل النگ ليك! «صورت مردي پوشالي فرو رفت، و پيپ گفت: هايشان بودند. يك تير به درون  حفاظ
اوهوي! من «گرچه تير بعدي از بيخ گوش خودش صفيركشان گذشت. به سمت پايين فرياد زد، » ما يه مساوي داريم!
  » توي مسابقه نيستم!

پشت را  ان اين بود كه سعي كنند الكبيشتر با خودش بود تا بقيه. تنها اميدش» پوستا نميخوان بسوزن.«جان گفت، 
پشت چقدر محكم  رسيد در هم بشكنند. براي اين كار، نياز به تخته سنگ داشتند. مهم نبود كه الك وقتي به ديوار مي

افتاد، بدون شك آسيبي وارد  مي ي عظيم سنگ كه از ارتفاع هفتصد پايي مستقيم روي آن  ساخته شده بود، يك تكه
 »ون، كگز. وقتشه.گرن، او«كرد.  مي

هاي شكسته  در كنار آلونگ گرم دو جين بشكه محكم از جنس بلوط در رديفي به صف شده بودند. آنها پر از سنگ
ريختند تا مسير  روي باالي ديوار مي هايي كه برادران سياهپوش به طور معمول روي سطح پياده بودند، خرده سنگ

پشت با پوست گوسفند هستند، به  جان ديد مردمان آزاد مشغول پوشاندن الكبهتري به آنها بدهد. ديروز، بعد از اينكه 
كرد، و در طول  هاي شكسته نفوذ مي ها، هر چقدر كه جا داشتند، آب بريزد. آب به ميان سنگ گرن گفت كه درون بشكه
  توانستند به دست آورند. سنگ بود كه مي ترين چيز به تخته شد. اين نزديك شب كل آن منجمد مي
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ها رو همينطوري كه هستن از روي ديوار پايين  چرا بايد بخوايم منجمدشون كنيم؟ چرا بشكه«گرن از او پرسيده بود، 
  » نندازيم؟

ي جدا از هم به اطراف ميپاشه.  اگه توي پايين رفتن به ديوار بخورن منفجر ميشن، و سنگريزه«جان جواب داد، 
 »ه.ها ببار نميخوام ريگ رو سر اون حرومزاده

ي ديگري گذاشتند و  هايشان را به بشكه رفتند، او و گرن شانه كلنجار مي  ها در حالي كه كگز و اوون با يكي از بشكه
لعنتي يه تن «اي كه در ته آن شكل گرفته بود، بشكنند. گرن گفت،  با هم آن را جلو و عقب تكان دادند تا چنگ يخي

  »وزنشه.

  » ده. مواظب باش، اگه روي پات بغلته به عاقبت اسپيربوت دچار ميشي.به بغل بندازش و غلتش ب«جان گفت، 

وقتي كه ديگر بشكه روي پهلويش بود، جان مشعلي برداشت و آن را بر روي سطح ديوار، به جلو و عقب تكان داد، 
از حد   اقع بيشتر بغلتد. در و اي كه اندكي از يخ را ذوب كند. غشاء باريك آب به بشكه كمك كرد تا روان به اندازه

تر؛ تقريباً كنترل آن را از دست دادند. اما باالخره با تالش هر چهار نفر آنها، تخته سنگشان را به لبه غلتاندند و  روان
  دوباره سر پايش كردند. 

ه هاي بزرگ بلوطي را باالي دروازه ب آنها تا اين هنگام چهار تا از بشكه» پشت دم درمونه! يه الك«پيپ فرياد زد، 
بايد  حصار، مارش بايد حصار ميساخت.اش را صاف كرد و براي نگاه كردن خم شد.  صف كرده بودند. جان پاي زخمي

آنها از دروازه بودند. اسب و مولي در  هاي مرده و دور كردن  ها مشغول كشيدن غول وحشي .كردند كارهاي زيادي مي
ها بسيار كوچكتر از  ده مردي هالك شده است، اما سنگحال انداختن سنگ روي سرشان بودند و جان پنداشت كه دي

ي سر راه چه  خواست بداند كه مردم آزاد با ماموت مرده پشت داشته باشند. مي آن بودند كه تأثيري روي خود الك
ه عبور پشت تقريباً به فراخي يك تاالر بزرگ بود، بنابراين به سادگي آن را از روي الش خواهند كرد، اما بعد فهميد. الك

  » نبايد اونطوري خم بشي.«بازويش را گرفت و به عقب كشيد. پسر گفت،  دادند. پايش پيچيد، اما اسب
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جان گمان كرد كه توانسته صداي تبر روي چوب را بشنود، اما شايد فقط ترس بود كه در » بايد حصار ميساختيم.«
 »شروع كن.«افكن شده بود. به گرن نگاه كرد،  هايش طنين گوش

اش را به آن تكيه داد، غرشي كرد و شروع به هل دادن نمود. اوون و مولي رفتند تا  گرن پشت يك بشكه رفت، شانه
  يك فوت جلوتر. و ناگهان بشكه رفته بود.  كمكش كنند. آنها بشكه را به زور يك فوت پيش بردند، و سپس

پي را شنيدند، و سپس صداهاي بسيار بلندتري وقتي كه بشكه در راه پايين رفتن به ديوار برخورد كرد، صداي گرم
شد، و به دنبالش صداي فرياد و جيغ. ساتين هورا كشيد  آمد، صداي شكستن و خرد شدن چوبي كه داشت متالشي مي

الك پشت پر از خرگوش شده بوده! نگاشون «وار رقصيد، در حالي كه پيپ خم شد و فرياد زد،  و اوون ساده لوح دايره
  »زكنان فرار ميكنن!كنين جست وخي

هايشان را به بشكه بعدي كوبيدند، و آن را تلوتلوخوران به فضاي تهي  گرن و كگز شانه.» دوباره«جان نعره زد، 
  فرستادند. 

ها از انتهاي ديگرش بيرون  پشت منس خرد و متالشي گشته بود، و وحشي زماني كه كارشان تمام شد، جلوي الك
اش را برداشت و چند پيكان پشت سر  رفتند. ساتين كمان صليبي ت اردوگاهشان ميريختند و تقال كنان به سم مي

زد،  روند. گرن در ميان آن ريشش داشت نيشخند مي تر مي دويدند روانه كرد، تا مطمئن شود كه سريع افرادي كه مي
 مردند. پيپ هم مشغول لودگي بود، و هيچ كدام از آنها امروز نمي

در جايي كه چند لحظه قبل دوازده بشكه وجود داشت، اكنون هشت  گاهي به آلونك انداخت.جان ناگرچه فردا. . . 
كرده است.  مانده بود. در آن هنگام دريافت كه تا چه حد خسته است، و زخمش چقدر درد مي بشكه خرده سنگ باقي

راغ استاد ايمون برود، شايد آور به س توانست براي كمي شراب خواب مياحتياج به خواب دارم. حداقل يه چن ساعتي. 
  »دارم ميرم پايين به برج پادشاه. اگه منس كاري كرد صدام كنين. پيپ، ديوار دست توئه.«مفيد بود. به آنها گفت، 

  »من؟«پيپ گفت، 
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  »اون؟«گرن گفت، 

  لبخند زنان، آنها را با اين موضوع واگذاشت و سوار بر قفس پايين رفت. 

آورد حقيقتاً مفيد واقع شد . هنوز روي تخت باريك درون اتاقش  يك فنجان شراب خوابطور كه انتظار داشت،  همان
هايش عجيب و نامشخص بودند. پر از صداهاي غريب، فرياد و  دراز نكشيده بود كه خواب او را در بر گرفت. خواب

  ماند.  احد كه در هوا ميشد. غرشي بم با نتي و هاي جنگ كه ضعيف و بلند در آنها دميده مي زاري، و صداي شيپور

كرد، سياه بود و چهار مرد  ي اتاقش عمل مي وقتي بيدار شد، آسمان در بيرون شكاف تير مانندي كه به عنوان پنجره
بلندترين آنها با عتاب گفت،  شناخت. يك نفرشان فانوسي در دست داشت. قد باالي سرش ايستاده بودند كه آنها را نمي

  »بپوش و باهامون بيا.هاتو  جان اسنو. پوتين«

طريقي سقوط كرده،  كرد اين بود كه در زمان خواب بودنش ديوار به خطور ذهنش به كه فكري آن خلسه، اولين در
پشت ديگري فرستاده و از دروازه گذشته است. اما وقتي چشمانش را ماليد ديد  هاي بيشتر يا الك اينكه منس ريدر غول

  »   كجا بيام؟ شما كي هستين؟«اونا مرداي نگهبانان شب هستن. . جان متوجه شد، ها سياهپوش هستند كه تمام غريبه

كرد، او را  ي مرد بلندقد، دو مرد ديگر جان را از تخت بيرون كشيدند. با كمك فانوسي كه در جلو حركت مي با اشاره
مون را ديد كه كنار آتش ايستاده بود و دور پلكان و اقامتگاه خرس پير بردند. استاد اي به بيرون از اتاقش، به باالي نيم

دستانش به دور عصايي از چوب درخت آلوچه جنگلي گره خورده بود. سپتون سالدور مثل هميشه نيمه مست بود و سر 
  وينتون تنومند روي نشيمنگاه كنار پنجره خوابش برده بود. بقيه برادران براي جان غريبه بودند. همه به جز يكي. 

حاال خائن «رسيد. سر آليسر تورن چرخيد تا بگويد،  هاي براقش معصوم به نظر مي ي شده و پوتيندر رداي خز دوز
  »ي ند استارك، از وينترفل. اينجاست، سرورم. حرامزاده

 »تورن، من خائن نيستم.«جان به سردي گفت: 
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هيكلي و بزرگي نشسته نوشت، مرد  هايش را مي در صندلي چرم پشت ميز، جايي كه خرس پير نامه» خواهيم ديد.«
بله، خواهيم ديد. اميدوارم انكار نكني كه جان اسنو «شناخت. او دوباره گفت،  بود كه غبغب داشت و جان او را نمي

  »ي استارك؟ هستي؟ حرومزاده

سر آليسر مردي كشيده، الغر اندام، توپر و عضالني بود، و حاال چشمان » صدا كنه. دوست داره خودش رو لرد اسنو«
 گراييد.  زد به تيرگي مي ت و سردش با لذتي كه در آن موج ميسخ

بلك  سر آليسر در زماني كه مربي تعليمات نظامي كسل» تو كسي هستي كه اسم منو لرد اسنو گذاشت.«جان گفت: 
. ودخرس پير، تورن را به ايست واچ در كنار دريا فرستاده ب بود، عالقه داشت بروي پسران تحت تعليمش اسم بگذارد.

از مرد پشت ميز پرسيد،  ها به كاتر پايك رسيدن و اون برامون كمك فرستاده. بقيه بايد مرداي ايست واچي باشن. پرنده
 »چن نفر آوردين؟«

اين منم كه سوال ميپرسه. جان اسنو، تو متهم به سوگندشكني، بزدلي و ترك خدمت «دار پاسخ داد،  مردي غبغب
ها رها كردي تا بميرن، و به منس ريدر وحشي ملحق  انت رو در مشت نخستين انسانشدي. آيا انكار ميكني كه برادر

 »ي خودش پادشاه آن سوي ديواره؟ شدي، كسي كه بنا به گفته

  جان روي اين كلمه تقريباً صدايش گرفت.» . . . ؟رها كردم«

دونال نوي سر اين قضايا  سرورم، وقتي جان اسنو پيش ما برگشت، من و«در آن هنگام استاد ايمون صحبت كرد. 
  »بحث كرديم و با توضيحات جان قانع شديم.

 »خب، من قانع نشدم استاد. اين توضيحات رو خودم ميشنوم. آره ميشنوم.«دار گفت،  مرد غبغب

دست، مشت رو به قصد عمليات اكتشافي در  من كسي رو رها نكردم. من با كورين نيم«جان خشمش را بلعيد. 
دست ميترسيد كه شايد منس شيپور  ها ملحق شدم. نيم ترك كردم. بر اساس دستورات به وحشي گذرگاه اسكرلينگ

 .»زمستان رو پيدا كرده باشه. . 
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  »هاشون رو بشمري؟ شيپور زمستان؟ لرد اسنو، بهت اين دستور رو هم نداده بودن كه اسنارك«سر آليسر آرام خنديد، 

  »مردم.هاشونو تا جايي كه تونستم ش نه، اما غول«

. من جانوس اسلينت سرورمخطاب ميكني، و منو،  سرتو سر آليسر رو همون  سر.«دار با تحكم گفت،  مرد غبغب
ي اينجا يعني كسل بلك، تا وقتي كه بوون مارش با نيروهاش برگرده. تو به ما احترامي  هستم، ارباب هرنهال، و فرمانده

ي  ي تدهين شده و شايسته مثل سر آليسر به وسيله ه يه شواليهكه اليقمونه رو ميزاري، آره. من تحمل نميكنم ك
انكار ميكني «دستش را بلند كرد و انگشت گوشتالويش را به سمت جان گرفت. » ي يه خيانتكار مسخره بشه. حرومزاده

 »كه يه زن وحشي رو به رختخواب خودت بردي؟

  »نه، سرورم.«توانست او را انكار كند.  ه نمياندوه جان براي ايگريت آنچنان تازه بود كه در آن لحظ» نه.«

دست بوده كه بهت دستور داده تا اون جنده كثيف رو بكني،  گمون كنم بازم اين نيم«سر آليسر پوزخند زنان پرسيد، 
  » نه؟

نم كه دست بهم گفته بود كه هر چي وحشيا ازم خواستن امتناع نكنم، اما. . . انكار نميك سر. اون جنده نبود، سر. نيم«
  »فراتر از حد تعهداتم رفتم، اينكه. . . به اون اهميت ميدادم.

  »پس اعتراف ميكني كه يه سوگند شكني.«جانوس اسلينت گفت، 

دنبال گنجينه مدفون در  زدند تا به دانست كه نيمي از مردان در كسل بلك گاه به گاه به دهكده مولز سر مي جان مي
من «احترامي كند.  هاي دهكده مولز به او بي با هم ارز دانستن ايگريت با جندهخانه بگردند، اما نميخواست  فاحشه

 »سوگندهام رو با يه زن شكستم. بله، به اين اعتراف ميكنم.

اي هم اندازه با خرس پير داشت، و بي شك  اش لرزيد. اسلينت عرض شانه وقتي او اخم كرد، غبغب» بله سرورم.«
توانست بيش از چهل سال سن داشته باشد، اما قبالً  شد. با آنكه نمي هم كچل مي  ندازهرسد به همان ا اگر به سن او مي

  نيمي از موهايش ريخته بود. 
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بله سرورم. همانطور كه نيم دست بهم دستور داده بود با وحشيا سواري كردم و باهاشون غذا خوردم، و «جان گفت، 
هرگز رنگ عوض نكردم. به محض اينكه تونستم از دست  خزهام رو با ايگريت شريك شدم. اما قسم مي خورم كه

  »مگنار فرار كردم، و هرگز بر عليه برادرام يا مملكت اسلحه نكشيدم.

  »، اون يكي زنداني رو بيار. 1سر گلندان«چشمان كوچك لرد اسلينت او را برانداز كرد. دستور داد، 

يده بود. وقتي اتاق را ترك كرد، چهار مرد ديگر با او سر گلندان مرد بلند قدي بود كه جان را از تختش بيرون كش
اندام و زرد رنگي بود كه دست و پايش در غل و زنجير بود.  رفتند، اما به سرعت با زنداني برگشتند. زنداني مرد كوچك

كرد.  وه ميي از كثافت بروي لبش جل ا او يك ابرو بيشتر نداشت، رستنگاه موهايش تيره بود، و سبيلي داشت كه مثل لكه
 هاي پيشين او از بين رفته بودند.  ورم كرده و رنگ به رنگ شده بود و بيشتر دندان  صورتش بخاطر كبودي

اين همونيه «مردان ايست واچي زنداني را با خشونت بروي زمين پرت كردند. لرد اسلينت عبوسانه به او نگاه كرد، 
 »كه ازش صحبت ميكردي؟

، اون بدون جان تا قبل از اين لحظه رتلشرت را نشناخته بود. فكر كرد» آره.«م زد. زنداني چشمان زردش را بر ه
دست رو كشت. اون باال توي فراست فنگز  آره، اين همون ترسوييه كه نيم«وحشي تكرار كرد،  زرهش مرد متفاوتيه.

رو هم بايد ميكشتيم، اما واسه  بود، آره، بعد از اين بود كه بقيه كالغا رو تعقيب كرديم و كشتيم، همشونو. اين يكي
دست قسم خورد كه قبل  ارزشش التماس كرد و پيشنهاد داد كه اگه قبولش ميكنيم به ما ملحق بشه. نيم جون بي

سپس لبخند دندان » دست رو تيكه تيكه كرد و اين گلوشو بريد. مرگش اول اين بزدلو ميكشه، اما گرگ كورين نيم
 را به پاي او تف كرد.  اي تحويل جان داد و خون شكسته

خب؟ انكار ميكني؟ يا ميخواي ادعا كني كه كورين دستور داد كه «جانوس اسلينت با خشونت از جان پرسيد، 
  »بكشيش؟

                                           

1  - Glendon 
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  »بهم گفت. . . بهم گفت تا هر كاري كه اونا ازم خواستن رو انجام بدم.«آمدند،  كلمات به سختي مي

يعني اين پسر فكر ميكنه من از باالي گاري شلغم افتادم «واچي نگاه كرد. اسلينت رو به اتاق و به بقيه مردان ايست 
 »رو سرم؟

  »لرد اسنو، ديگه دروغات نجاتت نميدن. ما حقيقتو ازت بيرون ميكشيم، حرومزاده.«سر آليسر تورن هشدار داد، 

ود. كورين بهم گفت تا من حقيقتو بهتون گفتم. اسباي ما داشتن از پا درميومدن و رتلشرت درست پشت سرِمون ب«
ميدونست اونا مجبورم ميكنن  ، هر چي ازت خواسته شد، نبايد طفره بري.تظاهر كنم و به وحشيا ملحقشم. اون گفت

 »بكشمش. اين رو هم ميدونست كه در هر صورت رتلشرت ميخواد اونو بكشه.

دست بزرگ  عا ميكني كه كورين نيمپس حاال اد«اش خارج كرد،  اسلينت به رتلشرت نگاهي انداخت و بادي از بيني
  »از اين موجود ميترسيده؟

 سر گلندان لگدي به او زد، و او دوباره ساكت شد.» ي آدما از ارباب استخونا ميترسن. همه«وحشي غرولند كرد، 

  »من اصالً همچين حرفي نزدم.«جان پافشاري كرد، 

ميرسه سر آليسر خيلي خوب تو رو شناخته بوده. از اون من حرفاتو شنيدم! به نظر «اسلينت مشتي بر روي ميز كوبيد. 
ات فقط دروغ بيرون مياد. خب، من دروغات رو باور نميكنم. نه نميكنم! تو شايد اون آهنگر چالق رو خر  دهن حرومزاده

كردي سر  كرده باشي، اما جانوس اسلينت رو نميتوني. آه، نه. جانوس اسلينت به اين راحتيا دروغ رو قبول نميكنه. فكر
  »من از كلم پر شده؟

  »من نميدونم سر شما از چي پر شده. سرورم.«

لرد اسنو هيچي جز تكبر نيست. اون كورين رو كشت، درست همونطور كه رفقاي خائنش خرس «سر آليسر گفت، 
ي عظيم بوده. ممكنه بنجن استارك  ي اين چيزا جزء يك نقشه پير رو كشتن. منو متعجب نميكنه اگه بفهمم كه همه
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تي ممكنه اون حاال تو چادر منس ريدر نشسته هم در تموم اين قضايا دستي داشته باشه. با شناختي كه ازش داريم ح
  »هارو ميشناسين. باشه. سرورم، شما كه اين استارك

 »آره، اونارو خيلي خوب ميشناسم.«جانوس اسلينت گفت، 

من دستمو وقتي داشتم از لرد مورمونت در مقابل «اش را به آنها نشان داد.  جان دستكشش را درآورد و دست سوخته
  »ردم، سوزوندم. و عموي من آدم شرافتمندي بود. اون هرگز عهدشو نميشكست.يه وايت دفاع ميك

  »نه بيشتر از تو؟«سر آليسر مسخره كرد، 

لرد اسلينت، اين پسر قبول نكرد كه سوگنداي خودش رو در سپت «سپتون سالدور گلويش را صاف كرد و گفت، 
رو بگه. اون گفت خدايان پدرش، اما اونا خداي  بخوره، اما رفت اون طرف ديوار تا جلوي يه درخت نيايش كلمات

 »وحشيا هم هستن.

سپتون، اونا خدايان شمال هستن. سروران من، وقتي دونال نوي كشته شد همين «استاد ايمون مودب اما محكم بود. 
كرد كه  مرد جوون، جان اسنو بود كه مسئوليت ديوار رو به عهده گرفت و در برابر تمام خشم شمال حفظ كرد و ثابت

دلير، وفادار مفيده. لرد اسلينت اگه به خاطر اون نبود، وقتي ميرسيدين منس ريدر رو در حالي پيدا ميكردين كه اينجا 
نشسته بود. دارين اشتباه بزرگي در موردش مرتكب ميشيد. جان اسنو پيشكار و مالزم شخصي لرد مورمونت بود. براي 

  »ستعداد زيادي در اون ديد. همونطور كه من ديدم.اين وظيفه انتخاب شد چون فرمانده كل ا

دست آلود شده. شما  استعداد؟ خب استعداد ممكن غلط از آب در بياد. دستاش به خون كورين نيم«اسلينت گفت،  
ميگين، مورمونت به اون اعتماد داشت، اما خب كه چي؟ من ميدونم چطور بهت خيانت ميشه، اونم توسط مردايي كه 

پدرت به عنوان يه خيانتكار «او به سمت جان اشاره كرد، » د داشتي. آه، آره. من روش گرگا رو هم ميدونم.بهشون اعتما
 »مرد.



 

  1281 

 

  جان شمشيرهايورش    فصل شصت و نهم 

پدر «كرد.  كنند، اما هيچ دروغ ديگري در رابطه با پدرش را تحمل نمي داد كه با او چه كار مي جان ديگر اهميت نمي
 » من به قتل رسيد.

تل رسيد؟ توله سگ گستاخ. پادشاه رابرت جسدش هم سرد نشده بود كه لرد ادارد به ق«صورت اسلينت ارغواني شد. 
اي ستبر داشت، با شكمي  تر از مورمونت بود، اما بازوها و سينه او بر روي پاهايش ايستاد، كوتاه» عليه پسرش اقدام كرد.
اي سنجاق كرده  ش را بروي شانهي كوچك و طاليي كه نوك آن لعاب قرمزي داشت، رداي ا متناسب با آنها بود. نيزه

زاده و دست پادشاه بود. براي تو، يه حلقه دار كافيه. سر آليسر، اين خائن رو به  پدرت با شمشير مرد، اما اون اصيل«بود. 
  » يه سلول يخي ببر.

 » سرورم با درايت هستن.«سر آليسر بازوي جان را گرفت. 

اليه را گرفت كه از زمين بلندش كرد. اگر مردان ايست واچ جان دستش را كنار زد و با چنان خشمي گلوي شو
ماليد،  كرد. تورن در حالي كه آثار برجاي مانده از انگشتان جان بروي گردنش را مي جدايش نكرده بودند، او را خفه مي

  »برادرا، خودتون ببينيد. اين پسر يه وحشيِ.«به عقب تلوتلو خورد. 
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    70فصل 

  تيريون
  م.م.استارك :مترجم

   محسن، م.م.استارك :ويرايش و تنظيم

  

 عصر محكوم شده باشم. تا شايد رو به رو شود.خوردن غذا  فكرتواند با  فهميد كه نمي صبح فرا رسيدوقتي كه 
اما  يه شاهد ديگه مونده، بعدش نوبت منه.خاريد. با نوك چاقويش آن را خاراند.  ترش كرده بود و دماغش مياش  معده

پاي كه چه كند؟ همه چيز را انكار كند؟ سانسا و سر دانتوس را متهم كند؟ اعتراف كند، به اميد آنكه باقي عمرش را در 
 ند كه افعي سرخ سر گرگور را شكست دهد؟ ديوار بگذراند؟ اجازه دهد كه تاس ريخته شود و دعا ك

روي و خاكستري فرو كرد، با آرزوي آنكه كاش خواهرش بود.  ربرا در سوسيسي چ خنجرشحوصلگي  تيريون با بي
كرد كه تكاور خوبي از كار دربيايد، اما نگهبانان  او تصور نمي ديوار خيلي سرده، اما حداقل از شر سرسي خالص ميشم.

سل كتيريون از  در بازديدبه اندازه مردان نيرومند احتياج داشت. فرمانده كل مورمونت درست هوش شب به مردان با
كه  بود ازدواج او و هر گونه ادعاييپايان اين به معني  هم هست. ناجوراما اون سوگندهاي بلك اين چنين گفته بود. 

مند شود.  بهره يك از هيچكه  باشدقرار بر اين  رسيد كسترلي راك داشته باشد. گرچه به نظرش نمي ممكن بود نسبت به
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آورد. اين آن زندگي نبود كه هميشه آرزويش را  در روستاي نزديك ديوار به ياد مي اي كرد كه فاحشه خانه مي گمانو 
د و تنها چيزي كه الزم بود براي به دست آوردنش انجام دهد اين بود كه به پدرش اعتما زندگي بود. هم داشت، اما باز

اين همان قسمتي بود كه  بله من اين كار رو كردم، اعتراف ميكنم.كند، روي پاهاي كوچك و ناقصش بايستد و بگويد، 
 مرتكبدست كم آرزو داشت كه ، پذيرفت ميزد. حاال كه به هر حال بايد چنين اتهامي را  هايش را به هم گره مي روده

 آن شده بود.

 ها، اونا بيرون منتظرن. ن. سر آدام و رداطالييسرورم، اونا رسيد« ،پادريك پين گفت

 ». تو فكر ميكني من اين كارو كردم؟ . پاد، راستش رو بهم بگو.«

 پسرك ترديد كرد. هنگامي كه تالش كرد حرفي بزند، تنها كاري كه توانست انجام دهد، من و مني ضعيف بود. 

تو مالزم خوبي براي من بودي. بيشتر از اوني كه  الزم نيست جواب بدي.«تيريون آهي كشيد،  .است  كارم ساخته
 »ت ممنونم.ا هلياقتش رو داشت. هر اتفاقي كه بيافته، من بابت خدمت وفاداران

يه رسيد كه امروز صبح چيزي براي گفتن ندارد.  سر آدام ماربرند با شش ردا طاليي پشت در منتظر بود. به نظر مي
تيريون هر چه وقار در وجودش بود را جمع كرد و تلو تلو  كش هستم. ميلآدم خوب ديگه كه خيال ميكنه من يه فا

هاي رو  نگهبان؛ كنند توانست حس كند كه همه به او نگاه مي مي طها پايين رفت. در هنگام عبور از حيا خوران از پله
ها و لردها كنار  اه، شواليهشورها و دختران خدمتكار. در تختگاه ش ها، پادوهاي آشپزخانه، رخت ديوارها، مهترهاي اسطبل

 كردند.  اجازه عبور دهند، و با بانوان خود زمزمه مي آنهارفتند تا به  مي

 ها شي را آوردند.  ها، گروه ديگري از رداطاليي مدت كوتاهي پس از قرارگرفتن تيريون در جايگاه خود در مقابل قاضي

نه خود من بهش خيانت كردم. و سپس به ياد آورد،  .وريس به شي خيانت كرددستي سرد قلبش را فشرد. انديشيد، 
تيريون  سانسا بازجويي ميكنن، منم بودم اين كارو ميكردم. كنيزاياشتم پيش لوليس بمونه. معلومه كه اونا از ذبايد مي

سرسي  چراكه  فرو رفتروي سطح صاف زخمش، جايي كه زماني دماغش قرار داشت دست كشيد و در اين انديشه 
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اونا با « ،دختري كه تيريون عاشقش بود، گفت ه.ونبرس يشي چيزي نميدونه كه به من آسيب .به زحمت انداختهخود را 
. سانسا ميخواست انتقام رو كشيدنهم اين نقشه رو ريختن. كوتوله و بانو سانسا بعد مرگ گرگ جوان اين نقشه 

شت بعدش خواهرش و بعد هم عاليجناب پدرش برادرش رو بگيره و تيريون هم تخت آهنين رو ميخواست. اون قصد دا
رو بكشه، اينطوري ميتونست دست شاهزاده تامن بشه. اما يه سال بعد يا يه همچين حدودي، قبل از اينكه تامن خيلي 

 »بزرگ بشه، ميخواست كه ايشون رو هم بكشه. تا بتونه كه تاج رو روي سر خودش بزاره.

 »ها رو به كنيز همسرش بگه؟ را جن بايد بخواد كه اين نقشهچجا ميدوني؟ همه اينا رو از ك« ،پرنس اوبرين پرسيد

رو من از  گه هم از زبون بانويم در رفت، اما بيشتر چيزايمن بعضي از اينا رو اتفاقي شنيدم و بعضي د« ،شي گفت
شنيدم. من فقط كنيز بانو سانسا نبودم، من فاحشه تيريون بودم. تمام مدتي كه اون اينجا تو قدمگاه  شزبون خود

در  ،ها رو نگه ميدارند كشوند و با من خوابيد جايي كه جمجمه اژدها ،پادشاه بود. صبح روز عروسي اون منو اون پايين
باشم. چون هر  قدرشناسگفت كه من بايد بيشتر از اين بودن. و وقتي من گريه كردم اون  اطرافمونحالي كه هيوالها 

دختري نميتونه فاحشه پادشاه بشه. اونجا بود كه بهم گفت چطوري ميخواد شاه بشه. اون گفت كه جافري بيچاره هيچ 
من هيچ «سپس شروع كرد به گريه كردن.  ».نخواهد شناخت، ميشناختوقت عروسش رو اونطوري كه خودش منو 

م كه يه فاحشه باشم، سرورانم. من داشتم ازدواج ميكردم. اون يه مالزم بود. يه پسر خوب و شجاع و وقت نميخواست
قراوال  زاده. اما جن منو تو گرين فورك ديد و پسري رو كه ميخواستم باهاش ازدواج كنم رو تو صف اول پيش نجيب

ا اون گندهه و غ. شانا منو به چادرش ببرخودش رو سراغم فرستاد ت ايگذاشت و بعد از اينكه كشته شد، اون وحشي
از نكنم، منو به اونا ميده. پس منم انجامش دادم. بعد  شراضياگه تيمت اوني كه يه چشم سوخته داشت. اون گفت كه 

ارهاي شرم آوري كاون منو به شهر آورد تا هر وقت كه الزم داشت نزديكش باشم. اون منو مجبور كرد كه يه همچين 
 ». . انجام بدم.

 »چه جور كارهايي؟«رسيد.  شاهزاره اوبرين به نظر كنجكاو مي

، شكي وجود نداشت كه هر ندلغزيد ها به آرامي روي آن صورت زيبا مي در حالي كه اشك »كارهاي غير قابل گفتن.«
 ي ورم. همههاي ديگه سر قسمت . و . با دهانم.«خواست كه او را در آغوش گرفته و تسكين دهد.  مردي در آن تاالر مي
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 ِغولميشه منو مجبور ميكرد بگم كه چقدر بزرگه. من بايد هكرد. و اون  اندامم. اون از هر راه ممكن از من استفاده مي

 »غول لنيستري من.صداش ميكردم.  من

بلك اولين نفري بود كه خنديد. بوروس و مرين به او ملحق شدند. سپس سرسي، سر لوراس و آن تعداد  كتل آزوالد
توانست بشمارد. تندباد ناگهاني خنده در بين تيرهاي سقف پيچيد و تخت آهنين را به لرزه درآورد.  و بانو كه او نمي لرد

ها از شادي و خنده  ها دو برابر شديدتر شد. دهان . و صداي خندهغول لنيستري منحقيقت داره، « ،شي اعتراض كرد

 هاي دماغشان جاري شده بود.  خنديدند كه آب بيني از سوراخ چنان مي برخيلرزيد.  ها مي شكمو  از ريخت افتاد

 ارزش شماها رو نجات دادم. هاي بي و زندگي نحسرو نجات دادم. من اين شهر  من همه شماهاتيريون انديشيد، 
 رسيد. حتي پرنس خنديدند جز پدرش. يا دست كم اينطور به نظر مي صدها نفر در تختگاه پادشاه حاضر بودند، همه مي

اش در حال پاره شدن است، اما لرد تايوين در ميان آن  رسيد كه روده زد. و ميس تايرل به نظر مي اوبرين هم قهقه مي
 اش ستون شده بودند.  دو چنان نشسته بود كه گويي از سنگ ساخته شده است. انگشتانش در زير چانه

 داشت.  شنيده شدن ميزد، اگر اميدبايد فرياد  »سروران من.« ،تيريون خود را پيش كشيد و فرياد زد

 پدرش دستش را بلند كرد و كم كم تاالر آرام شد.

 .»دروغگو رو از جلوي چشم من دور كنيد و منم اعترافي كه خواستين رو انجام ميدم ي اين جنده«

زده  نظر وحشتاش كردند، به  ها احاطه لرد تايوين سرش را تكان داد و با اشاره فرماني داد. شي وقتي كه رداطاليي
بردند، چشمانش با چشمان تيريون تالقي كرد. اين شرم بود كه  رسيد. در حالي كه او را از كنار ديوار بيرون مي مي

خواست بداند كه سرسي وعده چه چيزي را به او داده است. در حالي كه دور شدن او را  تيريون در آنها ديد، يا ترس؟ مي
و طال و جواهر يا هر چيزي كه خواسته بودي رو ميگيري، اما كمتر از يك ماه، اون ت ،كرد با خود انديشيد تماشا مي

 هاشون بشي.  ها تو سربازخونه طاليي مجبورت ميكنه اسباب سرگرمي ردا
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خيلي مگناهكار« ،هاي سرد طاليي پدرش خيره شد. گفت سبز با رگه تيريون رو به باال به چشمان سرسخت ،
  »؟دبشنوي ديخوايگناهكار. اين چيزيه كه م

تو اعتراف «پرنس اوبرين تا حدودي نااميد شده بود.  لرد تايوين چيزي نگفت و ميس تايرل سري تكان داد. ظاهراً
 »ميكني كه شاه رو مسموم كردي؟

او يك  »تري محكومم. گناهم. من به خاطر گناه هولناك بي . در مورد مرگ جافري من كامالًنه از اون نوع اعترافا«
من به دنيا اومدم، زندگي كردم. من به خاطر كوتوله بودن گناهكارم. من بهش اعتراف «قدم به سمت پدرش برداشت. 

  »من روي بدنامي خودم اصرار داشتم. بخشيدن.ميكنم، و مهم نيست كه پدر بزرگوارم چند بار منو 

بزن. تو به خاطر كوتوله بودن محاكمه  ي حرفموضوع فعلاين احمقانه است تيريون. در « ،اعالم كرد تايوينلرد 
  »نميشي.

  »من تمام عمرم بخاطر كوتوله بودن در حال محاكمه بودم. .اشتباه شما همينجاست سرورم«

 »براي دفاع از خودت چيزي نداري بگي؟«

رو به آن درياي  .او رو به تاالر چرخيد »هيچي جز اين: من اين كار رو نكردم، اما ايكاش انجامش داده بودم.«
سف بكنم از اينكه أايكاش براي همه شما به اندازه كافي سم داشتم. باعث ميشيد احساس ت«هاي رنگ پريده.  صورت

گناهم، اما قرار نيست اينجا عدالت نصيبم بشه.  اون هيواليي نيستم كه شما ميخوايد باشم. اما خب اينطوريه. من بيچرا 
  »نبرد رو دارم. از طريقمن تقاضاي محاكمه  .ه از خدايان فرجام خواهي كنمشما راهي برام نذاشتيد جز اينك

 »تو عقلت رو از دست دادي؟« ،پدرش گفت

  »نبرد رو كردم. از طريقنه پيداش كردم. من درخواست محاكمه «
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وران من. اون اين حق رو داره سر« ،توانست بيش از اين خرسند باشد. او به قضات يادآوري كرد خواهر عزيزش نمي
جافريه. اون شب قبل وارد شهر شده تا شمشيرش رو در خدمت  1مدافعبگذاريد خدايان قضاوت كنند. سر گرگور كلگين 

 ».بگذارهمن 

 .باشدبود كه تيريون در شگفت بود نكند او هم از شراب سمي نوشيده  گرفتهصورت لرد تايوين چنان تيره و 

ز آن بود كه حرفي بزند. اين ميس تايرل بود كه رو به تيريون كرد و آن تر ا او مشتش را روي ميز كوبيد. خشمگين
 »گناهي تو دفاع كنه؟ داري كه از بي مدافعيتو «سوال را پرسيد. 

 .»قانع كرده داره سرورم. كوتوله منو كامالً«پرنس اوبرين برخواست، 

ي در چشمان سرسي برد.  الزم بود صد هياهوي تاالر كر كننده بود. تيريون لذت خاصي از  تماشاي ترديد ناگهان
هاي خود را به زمين بكوبند تا تختگاه پادشاه دوباره آرام گيرد. آن زمان بود كه لرد تايوين لنيستر  رداطاليي انتهاي نيزه
من در اين كار بشه.  گيرياجازه بديد كه در مورد اين موضوع فردا تصميم «، آهنين گفت طنينيخود را باز يافت. با 

از در پادشاه را هاي بلند تاالر  خود انداخت، سپس با قدم ي او نگاه سرد و خشني به پسر كوتوله »دخالتي نخواهم داشت.
در پشت تخت آهنين ترك كرد، در حالي كه برادرش كن در كنارش بود. و 

نبال پنير، نان و ريخت و پادريك پين را به دبراي خود ، تيريون فنجاني شراب شمدتي بعد در سلول درون برج
ن سر به زير و مطيع متو فكر كردي كه  تر از آن بخورد. زيتون فرستاد. ترديد داشت كه بتواند در آن حال چيزي سنگين

حاال كه او  ».به تو رفتماز اين بابت من زيادي «كه شمع روي ديوار انداخته بود پرسيد،  اي از سايهاين را  ميشم، پدر؟
 كرد. ز دستان پدرش ربوده و به دست خدايان سپرده بود، به شكل عجيبي احساس آرامش ميقدرت مرگ و زندگي را ا

دگي نوگرنه كه ز. اهميتي بدن موضوعبه اين يه دلقك گوزيدن  به اندازهخداياني وجود داشته باشن و  به فرض اينكه
هاي لرد تايوين  نقشه شكستن درهمآيد، تيريون از بابت  اهميت نداشت كه چه پيش مي من تو دستاي اون دورنيه.

شاهد بود  لشد. ميس تاير ورتر مي گاردن بر عليه دورن شعله شد، آتش خشم هاي خرسند بود. اگر اوبرين پيروز مي
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كند تا از مجازاتي كه  اي كه نزديك بود دخترش را مسموم كند كمك مي به كوتوله مردي كه پسرش را عليل كرده
كه چرا بود خواهد مشتاق دانستن آن ن مارتل ، واضح بود كه دورشد پيروز مي . و اگر كوهمستحقش است بگريزد

در نهايت  احتماالً بنابراين دورن. ه استبرادرش در عوض عدالتي كه تيريون وعده داده بود، با مرگ پذيرايي شد
 كرد.  ميرسال را تاجگذاري مي

مياي تا پايان كارو تماشا كني شي؟ تو كنار كرد، شايد ارزش مردن داشت.  فهميدن تمام دردسرهايي كه ايجاد مي
ستي و تماشا ميكني كه سر ايلن سر زشت منو جدا ميكنه؟ وقتي غول لنيستريت بميره، دلت براش تنگ ايبقيه اونجا مي

 .كردخواندن آواز شروع به  حرارتشرابش را تمام كرد، جام را به كناري انداخت و با شور و  ميشه؟

 .راند هاي شهر مي او از ميان خيابان

 .از آن تپه مرتفعش پايين آمد

 ،ها ها و سنگفرش ها و پله از كوچه

 .يك زن ميراندبراي شنيدن آه او 

 ،چون او گنج پنهان مرد بود

 شرم و شادي او. ي مايه

 ،ارزشند و يك زنجير و يك قلعه بي

  .در برابر بوسه يك زن

متاسفانه من ها را آرام كند.  كرد تايرل با لرد تايوين بود و تالش مي احتماالً عمويشزد. سر كون آن شب به او سر ن
بگيرد، سيمون فرا او جام ديگري براي خود پر كرد. چه حيف كه او قبل از آنكه تمام آن آواز را  آخرش رو ديدم، عمو.

نبود. به خصوص در مقايسه با آوازي كه بعدها برايش هم اي را كشته بود. در حقيقت آواز چندان بدي  نقره زبان
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هاي  شايد الزم بود كه خود بيت .همواره سرد است، اما دستان يك زن گرم ييچراكه دستان طال سرودند. او خواند: يم
 ماند. بعدي را بسرايد، البته اگر تا آن زمان زنده مي

ي داشت. او هنگام سحر و با اشتهايي فراوان بيدار شد، نيستر خوابي عميق و طوالنلدر كمال تعجب، آن شب تيريون 
شده در پياز و فلفل آتشين  مرغ پخته پز، كيك سيب و دو وعده تخم سيس نيمواي شامل نان برشته شده، س و صبحانه

 را همراهي كند. سر آدام به اين كار رضايت داد. مدافعشكه اجازه دهند  خواستدورني خورد. سپس از محافظينش 

نوشيد. چهار نفر از  پوشيد و يك فنجان شراب سرخ مي در حالي يافت كه زرهش را ميرا يون پرنس اوبرين يرت
 »؟مينوشيبخير سرورم، يه فنجون شراب  صبح«كردند.  اش او را همراهي مي رنيوهاي جوان د زادهلرد

 »يد؟نوشالزمه قبل از جنگيدن شراب ب«

 »م.نوشمن هميشه قبل از جنگ شراب مي«

 »اين شما رو به كشتن ميده، بدتر از اون، منو به كشتن ميده.«

 »گناهي؟ . مطمئن باشم كه بينگناها دفاع ميكن خدايان از بي« ،پرنس اوبرين خنديد

 ». . ونيد با كي رو به رو ميشيد. گرگور كلگين.دميدوارم بافقط در مورد قتل جافري. « ،تيريون تاييد كرد

  »اينطور شنيدم. كه .گنده است؟ من . .«

دو دستي  قد داره و بايد وزنش حدود سي سنگ باشه و همش هم عضله است. اون با يه شمشيرِ 1اون هشت فوت«
ميجنگه، اما اون براي حركت دادنش يه دست بيشتر نميخواد. به اين معروفه كه مردا رو با يه تك ضربه از وسط نصف 

  »ير وزنش دووم بياره، چه برسه به حركت كردن.زاي نميتونه  هسنگينه كه هيچ مرد ديگ اونقدرميكنه. زرهش 
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راهش اينه كه كاري كني اي رو كشتم.  من قبالً هم مرداي گنده«پرنس اوبرين به نظر تحت تاثير قرار نگرفته بود. 
 ن تقريباًاي داشت كه تيريو دورني چنان اطمينان سرمستانه دمر »تعادلشون رو از دست بدن، وقتي سقوط كنن، مردن.

سر ديمون آن را به سمتش انداخت و افعي سرخ  »ام. ديمون، نيزه« ،كرد. تا اينكه چرخيد و گفت احساس قوت قلب مي
 آن را در هوا گرفت.

هاي به  برد، رديفنمضطرب شود. در  اين باعث شد تيريون دوباره كامالً »تو ميخواي با يه نيزه جلوي كوه وايسي؟«
 متفاوت بود.  اي كامالً . اما نبردي تن به تن با شمشيرزني ماهر، مسئلهكردند ميمستحكمي ايجاد ها سد  هم فشرده نيزه

واست باشه حي اونه. نگاه كن لرد جن، اما ها ايم. به عالوه، اين تنها راه مقابله به مثل ضربه ها عاشق نيزه ما دورني«
هشت فوتي صاف، قطور و سنگين بود. دو فوت انتهايي آن از  ي چوب درخت زبان گنجشك نيزه »كه لمسش نكني.

هايش چنان تيز بود كه به نظر  اي برگ شكل و باريك كه به پيكان هراسناكي ختم ميشد. لبه سر نيزه ؛والد بودف
 چرخاند، تيغ درخششي تيره آن را در ميان كف دستانش مي ي رسيد مناسب اصالح باشند. هنگامي كه اوبرين دسته مي

اميدوارم كارت باهاش خوب « ،دهد نداند. با ترديد گفت تيريون به اين نتيجه رسيد كه ترجيح مي روغن؟ يا سم؟داشت. 
  »باشه.

ها  تو هيچ دليلي براي گاليه پيدا نميكني، اما گرگور چرا. هر قدر هم كه زرهش ضخيم باشه، بازم بين مفصل«
او  ». من يه جايي رو پيدا ميكنم كه قلقلكش بدم. بهت قول ميدم. . فضاي خالي هست. داخل آرنج و زانو، زير بازو.

رو ادا ميكنه. شايد تو بخوايي وقتي خونريزي امروز تموم شد، با  قرضشگن يه لنيستر هميشه يم«نيزه را كنار گذاشت. 
اگه  . مخصوصاً . ه.ن از مالقات با وارث حقيقي كسترلي راك خيلي خوشحال ميشرادرم دورب. بياير ياسپ  سان به من

  »همسر دلرباي خودش بانوي وينترفل رو همراه بياره.

اگر اينطور  سانسا رو يه جايي پنهون كردم. مثل يه فندق كه واسه زمستون ذخيره ميكنن؟من اين مار فكر ميكنه كه 
به دورن ميتونه خيلي حاال كه دارم بهش فكر ميكنم، سفر «. خارج كندبود، تيريون قصد نداشت كه او را از اشتباه 

  »لذتبخش باشه.
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هاي  ن عالقهتو و دور«اي كوچك از شرابش نوشيد.  اوبرين جرعه »ريزي كن. روي يه اقامت طوالني برنامه«
قوانين ارث بري و جانشيني.  . . كوتوله.ِ  مشترك زيادي براي حرف زدن دارين. موسيقي، تجارت، تاريخ، شراب، پني

  »زحمت پيش رو، مشاوره يه عمو، فايده زيادي براي ملكه ميرسال داره.دارم تو روزهاي پرنشك 

گمون كنم كه اون «ريس در حال شنيدن بودند، اوبرين به آنها خبري عالي براي رساندن داده بود. اگر پرندگان و
كرده بود.  پنهانيش فنجون شراب رو بگيرم. ملكه ميرسال؟ ميتوانست وسوسه انگيزتر باشد، اگر او سانسا را در زير ردا

كرد، خيانت  چيزي كه افعي سرخ پيشنهاد مي اگه اون ميرسال رو به جاي تامن برحق بدونه، شمال ازش پيروي ميكنه؟
شايد همين به  سرسي خون باال مياره.توانست بر عليه تامن شورش كند؟ بر عليه پدر خودش؟  بود. آيا واقعا تيريون مي

 شت. آن را دا ارتكابتنهايي ارزش 

ماجراي اولين «، در حالي كه حرامزاده گادزگريس زانو زده بود تا محافظ ساق پايش را ببندد. پرنس اوبرين پرسيد
تو نبود كه به كسترلي راك اومديم.  مِمن و خواهرم فقط به خاطر د ديدارمون رو كه برات تعريف كردم يادت مياد، جن؟

مارو به استارفال، آربر، اولدتاون، جزاير سپر، كركهال و در نهايت ديم. جستجويي كه ويه جورايي تو جستجو ب ما
ن با بانو مالريو از نورووس نامزد كرده بود. براي همين اون . اما مقصد اصلي ما ازدواج بود. دور . كسترلي راك كشوند.

 بان سان اسپر باقي موند. من و خواهرم هنوز نامزد نكرده بوديم. به عنوان قلعه

اي كه داشت، نميتونست زياد  هدانگيز ميدونست. با شرايط جسمي حساس و شكنن ين سفر رو خيلي هيجاناليا ا«
. 2لهيده ، مالزم لب1تنبل چشم كمسافرت كنه. من بيشتر ترجيح ميدادم خواستگارهاي خواهرم رو مسخره كنم. لرد كوچ

 ارزيد تا حدودي مي. يا يه همچين چيزي. تنها كسي كه فقط والي كه راه ميرهكسي كه من اسمش رو گذاشته بودم 

لوي ما گوزيد. منم جعاشقش ميشد كه يه بار ناغافل  و خواهرم داشت تقريباًبود . بيلور پسر خوشگلي بود تاور بيلور هاي

                                           

1 - Lazyeye  
2 - Squishlips  
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نگاه كنه. من يه  .  و بعد از اون اليا نميتونست بدون اينكه بخنده به صورتش1بالفاصله اسمش رو گذاشتم بيلور بادشكن
  »بريد. جوون هيوالصفت بودم. يكي بايد زبون خبيث منو مي

 ؛تاور باقي مانده بود تاور ديگر جوان نبود، اما هنوز وارث ليتون هاي بيلون هاي .بله تيريون در سكوت موافقت كرد،
اگر اليا به جاي ريگار با او ازدواج ناميدند.  مي 2اسمايل ثروتمند، جذاب، با شهرتي عالي. حاال ديگه اونو بيلور برايت

شدند. در شگفت بود كه شمع چند زندگي با آن گوز  بزرگ مي در كنارشكرد، حاال در اولدتاون بود و فرزندانش  مي
 خاموش شده بود. 

ا كرد ت درحالي كه سر آرون كورگيل به او كمك مي »لنيسپورت انتهاي سفر دريايي ما بود.«، پرنس اوبرين ادامه داد
اينو ميدونستي كه « ادامه داد، هاي پشت آن شد را به تن كند و خود مشغول بستن بند آسترداريتونيك چرمي 

  »مادرهاي ما همديگه رو از قديم ميشناختن؟

  »شاهدخت رياال. هاي نديمهاونطور كه يادم مياد، دوتا دختر كه باهم تو دربار پادشاه بودن. «

اش  لهيده و تيرطايفه بودن. مالزم لب كشيدهاي بوده كه مادرها بين خودشون  اين نقشههمينطوره. باور من اينه كه «
رنگارنگي كه جلوي من رژه ميرفتن، همه آلوهاي قبل از شام بودن. فقط براي اين بودن كه و و دختراي چاق 

  »اشتهامون رو باز كنن. وعده اصلي تو كسترلي راك سرو ميشد.

 »سرسي و جيمي«

ا نه ير از هشت تهرت نميتونستند بيشابود كه من و اليا بزرگتر بوديم. برادر و خو واضحي باهوشي.  هعجب كوتول«
ناچيز بود، و يه كابين خالي تو كشتي ما وجود داشت. يه  سال داشته باشن. با اين وجود اختالف پنج يا شيش سال كامالً

داشته بودن. طوري كه انگار قرار بوده ما كسي رو به زاده نگهش  براي يه اشرافاحتماالً كه  جوريكابين خوشگل. 

                                           

1 - Breakwind  
2 - Brightsmile - يعني داراي خنده بشاش و سرزنده  
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ر ببريم. شايد يه پادو جوون. يا يه همدم براي خواهرم. مادرت قصد داشت كه اليا رو با جيمي نامزد كنه، يا منو ياسپ سان
 »با خواهرت. شايدم هر دو.

 ». . شايد، اما پدرم.« ،تيريون گفت

دست كم مادرم هميشه اينطور  د، اما تو خونه، همسرش حاكم بوده. يا.پدرت به هفت پادشاهي حكومت ميكر . .«
 بلند را و حرامزاده گادزگريس بتوانند زره زنجيري 1وودي پرنس اوبرين دستانش را باال آورد تا لرد داگوس من »ميگفت.

از نيا آورده بود باخبر شديم. ما بايد دتو اولدتاون ما از مرگ مادرت و بچه وحشتناكي كه به «سر به او بپوشانند. باالي از 
همونجا برميگشتيم، اما مادرم تصميم گرفت كه سفرمون رو ادامه بديم. در مورد اون خوشامدگويي كه تو كسترلي راك 

 برات گفتم.هم باهاش رو برو شديم 

درميون گذاشت. رو با پدرت  نيتمونچيزي كه بهت نگفتم اين بود كه مادرم تا حد مناسب منتظر موند، بعدش «
كه  ه بود. اون به مادرم گفتبود ها بعد مادرم تو بستر مرگش بهم گفت كه تايوين با تندي پيشنهادش رو رد كرده سال

خواهرت براي شاهزاده ريگار در نظر گرفته شده. و وقتي اون براي نامزدي جيمي با اليا پيشنهاد داده بود، پدرت تو رو 
  ».ه بودبه جاش تعارف كرد

 »يشنهادي كه مادرت به عنوان يه توهين در نظر گرفت.پ«

 »همينطوره. حتي تو هم متوجهش ميشي، درسته؟«

تر از اونا. ما  تر ميره. به زمان مادرهامون و پدرم. حتي قبل ماجرا همينطور عقب و عقبتيريون انديشيد.  ».مسلماًآره «
هاي  ميرقصونن. و يه روزي هم بچه اومدنقبل از ما هاي مارو كسايي كه  عروسكاي خيمه شب بازي هستيم كه رشته

اليا ازدواج كرد.  پرنسسخب، شاهزاده ريگار به جاي سرسي لنيستر، با « هاي مارو ميگيرن و به جاي ما ميرقصند. ما نخ
 »به نظر مياد مادرت اون بازي رو برد.

                                           

1 - Dagos Manwoody  
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رو فراموش كنه.  ها توهيننيست كه اين  ينطور فكر ميكرد. اما پدرت مرديهممادرم هم « ،پرنس اوبرين تاييد كرد
ين درسو به خواهرم اهاي كستامير. و تو قدمگاه پادشاه،  به رينهمينطور اون يه بار اين درسو به لرد و بانو تاربك داد. 

وودي كالهخود را به دستش داد. يك كالهخود بلند طاليي با صفحه گرد مسي بر روي  من »داد. كالهخودم داگوس.
ها منتظر اجراي  هاش مدت اليا و بچه«تيريون ديد كه نقاب كالهخود برداشته شده است.  خورشيد دورن.اش.  پيشاني

را به دست گرفت.  شا قرمز رنگي به دست كرد. و دوباره نيزه  هاي چرمي نرمِ پرنس اوبرين دستكش »عدالت بودن.
 »اما امروز، اونا به دستش ميارن.«

هاي  حالتي مخلوط از جهيدن و دويدن برود تا به قدمبا حياط بيروني براي نبرد انتخاب شده بود. تيريون مجبور بود 
. روزي خاكستري و افعي سرخ مشتاقه، بيا اميدوار باشيم كه همونقدر هم زهردار باشهاوبرين برسد. انديشيد،  پرنسبلند 

توانست حدس بزند كدام يك در نبردي كه  ابرها بتابد. اما تيريون نمي انيكرد تا از م پر باد بود. خورشيد تقال مي
 .شود مياش وابسته به آن بود پيروز  زندگي

ايستاده  قلعه ها ميرد. آنها به رديف روي ديواررو ماند يا مي فر آمده بودند تا ببينند او زنده مينرسيد كه هزار  به نظر مي
ها، از  ها و پل زدند. آنها از درهاي اصطبل، از پنجره ها به يكديگر تنه مي ها و برج روباهاي  بودند و در باال رفتن از پله

هاي گاردشاه ناچار  ها و شواليه حياط را پر كرده بودند، چنانكه رداطاليي مردمها به نظاره ايستاده بودند.  ها و سقف ايوان
هايي با خود آورده بودند تا با راحتي  . برخي صندليشودد تا فضاي كافي براي مبارزه ايجا به عقب برانند را بودند آنها

ما بايد اينو تو گود اژدها ها نشسته بودند. به تلخي انديشيد،  بيشتري تماشا كنند. در حالي كه برخي ديگر روي بشكه
حتي برخي  م.رو با هم دربياريجافري ميتونستيم يه پني براي هر نفر بگيريم و خرج عروسي و تدفين  برگذار ميكرديم.
را به  او تيريون فرياد زدند و ي هاي خود داشتند تا بهتر ببينند. آنها با مشاهده هاي كوچكي روي شانه تماشاچيان بچه

در زرهش بزرگتر از هر مرد كلگين رسيد.  هم نشان دادند. سرسي در كنار سر گرگور تقريبا مثل يك كودك به نظر مي
كلگين را بر خود داشت. او  ه خاندانكه نشان سه سگ سيا پوشيده بودديگري بود. و روي آن باالپوشي زرد و بلندي 

هايي  ها تو رفتگي و خراش نبردهاي پوالدي ماتي كه در اثر  اش پوشيده بود. ورق صفحات سنگيني روي زره زنجيري
قرار داشت. يك كالهخود بزرگ با سري تخت  نمدي ي اي از پارچه چرم پخته و اليه ماالًبرداشته بود. در زير آن احت
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يي براي تنفس در مقابل دهان و بيني و شيارهايي براي اروي محافظ گردنش قرار داشت. به همراه مجراه مستقيماًكه 
 ديدن.

نشاني از آن  طيون از آن سوي حيابرد، تير اگر سر گرگور از زخمي رنج مي تاج رو كالهخودش مشتي سنگي بود.
دندانه   شمشير بزرگ شش فوتي دندانه ده از يه تيكه سنگ اونجا وايساده.شطوريه كه انگار يه مجسمه تراشيده نديد. 
هاي دو  محافظ قرار گرفته بود، دار فلسالدي پودرون دستكش كه در مقابلش به زمين فرو رفته بود. دستانش  اش شده

اوبرين مارتل هم با ديدن او پريد. االريا سند با صدايي  ي را گرفته بودند. حتي رنگ چهره معشوقهطرف قبضه شمشير 
  »من قراره اونو بكشم.« ،گفت القيدانهمعشوقش  »تو قراره با اون بجنگي؟« ،نجواگونه گفت

نگريست، خود  س اوبرين ميداشتند، تيريون ترديدهاي خودش را داشت. حاال كه به پرن قرار مبارزهحاال كه در آستانه 
ساق  ؛. يا حتي بهتر، جيمي را. افعي سرخ زره سبكي داشت . بران را داشت. او كرد به جاي را در حالي يافت كه آرزو مي

، بيضه بند فوالدي. بجز اينها اوبرين سرتا پا پوشيده از چرم نرم و ابريشم محافظه سرشانهپوش، صاعد بند، گلوبند، 
هاي مسي باهم به  و ورق يهاي درخشان مسي داشت، اما زره زنجير صفحه زره زنجيري بلندشلخت بود. بر روي 

اندازه يك چهارم از پوشش زره سنگين گرگور نبود. با توجه به اينكه نقاب كالهخود پرنس برداشته شده بود، 
ي گردش جالي درخشاني ن محافظ بيني. سپر پوالددوحتي بو خود نبود.  نيم يكبهتر از چيزي كالهخودش در عمل 

 گذاشت.    يمهاي قرمز و طاليي، زرد و طاليي و سفيد و طاليي و مسي به نمايش  داشت و خورشيد و نيزه را با رنگ

رسيد  به نظر مي بچرخ كه ديگه نا نداشته باشه بازوش رو باال بياره، بعد اونو به پشت روي زمين بنداز. دورش اونقدر
پرده در مورد خطرات چنين  بران داشت. اما مرد مزدور بي كه قبالً داردرا در ذهن  اي فعي سرخ هم همان ايدها

 به هفت جهنمه كه تو بدوني داري چيكار ميكني، مار.  ماميدترفندهايي گفته بود. 

 ، لرد تايوين لنيستر به همراه برادرشمدافعين دو بسكويي در كنار برج دست برپا كرده بودند. درست در وسط فاصله 
 شاه تامن حضور نداشت. تيريون از اين بابت قدردان بود.  ظاهراًسر كون نشسته بود. 
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تا  نواخته شدترومپت  چنديناش انداخت و سپس دستش را باال برد.  وتولهلرد تايوين نگاه مختصري به پسر ك
در اين  آسمانيكه پدر  كشان به پيش آمد و دعا كرد جمعيت را ساكت كنند. سپتون اعظم با تاج بلورين بلندش پاي

. تيريون داردحقي  خواست كه نيرويش را به بازوي كسي عطا كند كه ادعاي به سلحشورقضاوت آنها را ياري دهد و از 
 متنفر بود.  خنديدنحد مرگ از  تاو تيريون  دخنديدن اما آنها به او مي اون منم،د كه نزب دفريا خواست

سپري سنگين از چوب بلوط كه نواري از آهن سياه دور تا دور خود داشت.  ؛بلك سپر كلگين را آورد كتل آسمندسر 
ها روي آن  هاي تازي كلگين برد، تيريون ديد كه سگ هاي سپر فرو مي هنگامي كه كوه داشت دست چپش را در تسمه

رهم دقتي براي و آنهاها را روي سينه داشت. نشاني كه  ندالاصبح سر گرگور ستاره هفت پر  امروزنقاشي شده است. 
تو خيلي رياكاري سرسي، اما شك ها و خدايانشان از درياي باريك عبور كردند، با خود آوردند.  شكستن نخستين انسان

 بگيرن. تحت تاثير قرار ندارم خدايا

ر پنجاه يارد بين آنها فاصله بود. پرنس اوبرين سريع و سر گرگور تهديدآميزتر شروع به پيشروي كردند. افعي سرخ د
  »بهت گفتن من كي هستم؟« ،ده ياردي توقف كرد و فرياد زد

 .آمدامان پيش  او بي »رده.م يه«هايش خرناس كشيد.  سر گرگور در ميان نفس

چرخيد تا او را در ديدرس خود  در حالي كه كوه مي »من اوبرين مارتلم. پرنسي از دورن.«مرد دورني به پهلو جست. 
  »اليا خواهر من بود. سسپرن« ادامه داد، داشته باشد

 »كي؟« ،گرگور كلگين پرسيد

زد و در حالي كه شمشير بزرگش  ش، كنارشدآن مانع نيزه بلند اوبرين با سرعت فرود آمد، اما سر گرگور با سپرش 
چرخيد. نيزه به جلو جهيد. كلگين با شمشير به عقب درخشيد به سمت پرنس يورش برد. مرد دورني بدون آسيب  مي

كوه پايين لغزيد، فلز بر  ي كوبيد. مارتل آن را پس كشيد، و دوباره حمله كرد. وقتي نوك نيزه بر روي سينه روي آن
فعي سرخ اجاي گذاشت.  روالد زير آن خراش دراز و درخشاني بپروي فلز جيغ كشيد. باالپوشش را پاره كرد و بر روي 
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 شها دورن. تو بهش تجاوز كردي، به قتل رسونديش و بچه ي شاهزادهاليا مارتل، « ،با صدايي شبيه به هيس مار گفت
 »رو كشتي.

. پرنس اوبرين به راحتي كنار كشيد. ترتيب دادنيم كردن سر مرد دورني  سر گرگور غريد. او حمله سهمگيني براي دو
  ».كشتيهاش رو  و بچه به قتل رسونديشتو بهش تجاوز كردي، «

 »اومدي حرف بزني يا بجنگي؟«

اي برشي زد،  اثر بر شكم او فرود آورد. گرگور ضربه اي سريع اما بي افعي سرخ ضربه »ه اعترافت رو بشنوم.اومدم ك«
رفت و بيرون  زد. همچون زبان مار نيزه به سرعت فرو مي بلند باالتر از شمشيرش نيش مي  اما به خطا رفت. نيزه

حداقل زد. تيريون انديشيد،  ها نيشتر مي اله ران، سپر و چشمزد. به كش داد و از باال ضربه مي آمد. پايين را نشان مي مي
كرد.  مينرفت، اما هيچكدام به زره سنگين سر گرگور نفوذ  ضربات پرنس اوبرين به ندرت خطا مي كوه هدف بزرگيه.

ساخت دائم بچرخد.  تر را وادار مي داد و مرد بزرگ دورني به چرخيدن، ضربه زدن و دوباره به عقب پريدن ادامه مي
كرد.  ود ميدهاي ديد بسيار باريكي داشت كه به شدت ديدش را مح كالهخود كوه شكاف كلگين داره اونو گم ميكنه.

ين وضع براي مدتي كه به نظر طوالني ابرد.  اوبرين داشت به خوبي از آن و درازي نيزه و چاالكي خود بهره مي
گرديدند. گرگور هوا را  چرخيدند و مي رفتند و همينطور مي عقب و جلو مي طا در عرض حيارسيد ادامه يافت. آنه مي
زد. سپر  چوبي بزرگ گرگور نيز  اش  اي به بازو و پا و دو ضربه به شيقه اوبرين ضربه ي در حالي كه نيزه ،شكافت مي

كن شد و در جاهاي ديگر چوب  تاره قلوهها در زير س كرد، تا اينكه سر يكي از سگ از ضربات دريافت ميرا سهم خود 
كند. اما در ساير  غريد و تيريون يك بار شنيد كه زير لب نفرين مي . كلگين گاه به گاه ميگشتبلوط زيرين نمايان 

 جنگيد. مواقع در سكوت كامل مي

از  »قتل رسوندي، بهاونو « ،اي را نشان داد. گفت ضربه »تو بهش تجاوز كردي،«زد،  فريادتل نه. راما اوبرين ما
اش را به گلوي  و نوك نيزه »هاش رو كشتي. بچه« ،عمودي شمشير بزرگ گرگور كنار جهيد. فرياد زد ي مقابل ضربه

 فقط براي اينكه گلوبند فوالدي ضخيم را با خراشي از ريخت بياندازد.  مرد غول پيكر كوبيد.
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 »اوبرين داره اونو بازي ميده.« ،االريا سند گفت

   .»تر از اينه كه اسباب بازي كسي بشه كوه خيلي بزرگ«. ايه بازي احمقانه انديشيد،تيريون 

شدند تا بهتر ببينند.  تر مي نزديك چخزيدند، آنها اينچ به اين مبارز مي وبه سمت د حلقه تماشاچياندور تا دور حياط 
سپرهاي بزرگ سفيدشان جمعيت مات و مبهوت را كردند با استفاده از فشار  هاي گاردشاه با قدرت تمام تالش مي شواليه

 هاي سپيد در مقابل صدها تماشاچي مشتاق بودند. به عقب برانند. اما آنها تنها شش نفر با زره

پرنس نوك  »به قتل رسونديش،تو «اش دفع كرد.  اي را با سرنيزه اوبرين ضربه وحشيانه »،تو بهش تجاوز كردي«
نيزه از  »هاش رو كشتي. تو بچه«كرد. چنان سريع كه مرد بزرگ ناغافل عقب پريد. روانه چشمان كلگين را اش  نيزه

نيزه از  ».كشتيهاش  ، بچهبه قتل رسونديتو بهش تجاوز كردي، اونو «پهلو جهيد و روي سپر سينه كوه را خراشيد. 
قرار دهد. او با هر حمله  آميز طرهمخااي  ت بلندتر بود. خيلي بيشتر از مقداري كه او را در فاصلهوشمشير سر گرگور دو ف

هاي  كند، اما بيشتر شبيه آن بود كه بخواهد بال قطعسرنيزه آن را  مگر تا ،كرد اي را روانه بدنه نيزه مي اوبرين ضربه
گرگور تالش كرد يورشي  ».كشتيهاش رو  ، بچهبه قتل رسونديتو بهش تجاوز كردي، اونو «مگسي را قطع كند. 

، به قتل رسونديتو بهش تجاوز كردي، اونو «مستقيم و ناگهاني انجام دهد، اما اوبرين كنار كشيد و به پشت او چرخيد. 
 ».كشتيهاش رو  بچه

اي كه در  رسيد حركات سر گرگور كمي كندتر شده است. و شمشير بزرگش ديگر به اندازه به نظر مي »ساكت شو،«
 . رفت نميباال  ،آمد باال مي ابتداي كار

  »اون دهن كوفتيت رو ببند.«

  »،تو بهش تجاوز كردي« ،پرنسس در حال رفتن به سمت راست گفت

اي را روانه سر اوبرين كرد، اما مرد دورني دوباره قدمي به عقب  م بلند برداشت و ضربهدسر گرگور دو ق »بسه!«

 »به قتل رسوندي،تو اونو «. گذاشت
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اش گرفت و با صداي  كه نوك آن به سمت راست سينه ،گرگور مستقيم به سمت نيزه هجوم برد »،خفه شو«

سايش شديدي از روي آن لغزيد. ناگهان كوه براي حمله كردن به قدركافي نزديك بود. شمشيرش در ميان درخشش 
روانه كرد، اما با فاصله كمي  فوالد صفير كشيد. جمعيت هم در حال جيغ زدن بود. اوبرين از ضربه اول جست و نيزه را

اي فلز با فلز  اثر بود.  ضربه دوم را مرد دورني با سپرش دريافت كرد. با صداي دلنگ كر كننده كه گرگور داشت عمال بي
اون ان او را دنبال كرد. تيريون انديشيد، نك غرشبرخورد كرد و افعي سرخ را تلو تلو خوران به عقب انداخت. سر گرگور 

مهابايي از باال بود كه كمتر از يك  بازگشت اوبرين ضربه بي .خرناس ميكشهاستفاده نميكنه، فقط عين حيوونا  از كلمات
  اينچ سريعتر از شمشير بزرگ كه بازو، سينه و سر او را هدف گرفته بود فرود آمد. 

دادند تا از سر راه كنار روند. يكي از آنها  يغ ميزدند و يكديگر را هل ميجاسطبل پشت سرش بود. تماشاچيان 
زنان خود را به  . اوبرين غلطرا فرود آوردسكندري خوران پشت اوبرين افتاد. سرگرگور با تمام توانش وحشيانه ضربه 

حفاظت از صورتش باال آمد، برگشته آنقدر سريع نبود. هنگامي كه بازويش براي  كناري انداخت، اما شاكرد اسطبل بخت
و اين بار شمشيرش را  »خفه شو.« زد،شمشير گرگور آن را از شانه قطع كرد. وقتي پادوي اسطبل جيغ كشيد، كوه نعره 

مغز نيمه باالي سر پسرك را به آن سوي حياط پرتاب كرد. با قضاوت از و عرضي حركت داد و در ميان فوراني از خون 
رسيد صدها نفر از تماشاچيان ناگهان عالقه خود  ، به نظر ميطاز حيا ها براي فرار فشار آوردن و ها دادن هلروي نحوه 

 اند. گناهي تيريون لنيستر از دست داده را نسبت به گناهكار يا بي

قتل به اليا، تو بهش تجاوز كردي، اونو « ،ر گرگور فرياد زدسر س اما افعي سرخ دورن دوباره روي پا ايستاده بود. بر
 ». حاال اسمش رو بگوكشتيهاش رو  ، بچهرسوندي

تو « ،هاي خون بود. با صداي گرفته اي گفت او سر تا پا پر از لكه ؛كوه چرخيد. كالهخود، سپر، شمشير، باالپوش
  »خيلي حرف ميزني، كاري ميكني سرم درد بگيره.

  »باالخره ميشنوم كه ميگي، اليا از دورن.«
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هاي كم ارتفاعي كه از صبح رخورشيد از ميان اب لحظهغرش كرد و پيش آمد. . . و در آن  كوه با حالت تحقيرآميزي
 آن را پنهان ساخته بودند نمايان شد. 

اون  بگيرد. اما اين اول گرگور كلگين بود كه چرخيد تا خورشيد پشت سرش قرار خورشيد دورن. ،تيريون با خود گفت
  جنگجوها رو داره. شممرد كم و شعور حيوون صفتيه، اما 

اش را دوباره همچون تيري به جلو پرتاب كرد. سر گرگور با  افعي سرخ خم شد، نگاه تيزي به او انداخت و نيزه
 قدمي به جلو برداشت.  تعادل بيشمشير به آن كوبيد، اما ضربه كم اثر بود. 

رشيد از سطح صيقلي طال و مس به اش را كج كرد و شعاعي از نور كور كننده خو پرنس اوبرين سپر ضربه خورده
روي شيار ديد باريك كالهخود دشمنش افتاد. كلگين سپر خود را در مقابل اين نور شديد باال آورد. نيزه پرنس اوبرين 

. نوك نيزه از ميان زره زنجيري و  چرم بازوهمچون صاعقه جهيد و فضاي خالي بين زره سنگين را يافت، مفصل زير 
 او »اليا، بگو، اليا از دورن.«اي كرد.  خفه ي رد دورني نيزه را چرخاند و بيرون كشيد، گرگور نالهمتي پخته عبور كرد. وق

  »بگو«داشته شد.  حركت نگه چرخيد. نيزه براي نفوذي ديگر بي داشت دور دشمن مي

خوني كه از زير بغل كوه  ير.لعنت به تو، بيافت و بمو اينطور ادامه داد.  بيافت و بمير.كرد.  يريون هم با خود دعا ميت
حاال خونريزي بسيار شديدتري در درون زره سينه داشت. وقتي خواست قدمي  چكيد حاال متعلق به او بود. و احتماالً مي

 بردارد يك زانويش خم شد. تيريون تصور كرد كه او در حال سقوط است. 

ر گرگور خواست كه بچرخد، اما خيلي كند و خيلي س »اليا از دورن.«فرياد زد،  پرنس اوبرين پشت او چرخيده بود.
زره ران و ساق.  قطعاتاي زنجير و چرم بين  دير. اين بار نوك نيزه به پشت زانويش فرو رفت. درست از ميان اليه

سپس كوه به خود پيچيد و تكاني خورد و با صورت روي زمين افتاد. شمشير سنگينش پروازكنان از دستش خارج شد. 
 زحمت به پشت چرخيد.  آرام و با

اي  الهن. پشت سرش كوه دور زدخرامان  و اش را به كناري انداخت، نيزه را با دو دست گرفت مرد دورني سپر له شده
اش پريد.  كرد و روي يك آرنج خود را باال كشيد. اوبرين به چاالكي يك گربه چرخي زد و روي دشمن ساقط شده
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شكستن نيزه  يصداي ناگهان »ااااااااااللللللللليييييييياااااااااا«آورد، فرياد زد:  نگامي كه داشت با تمام قدرت نيزه را فرود ميه
اي پرنس اوبرين  ي خشمگين سرسي بود. و براي لحظه از چوب درخت زبان گنجشك تقريبا به شيريني ناله شده ساخته

 بال درآورده بود. 

. هنگامي كه اوبرين برخواست، چرخيد و گرد و خاك را از خود تكاند، چهار فوت از نيزه بره زدمار روي كوه چن
اگه تو قبل «شكسته از شكم كلگين بيرون زده بود. او نيزه شكسته را كنار انداخت و شمشير بزرگ حريفش را برداشت. 

ر. من تمام هفت جهنم رو دنبالت ميام.از اينكه اسمش رو بگي بميري، س«  

د شود. نيزه از درون بدن عبور كرده و او را به زمين ميخكوب كرده بود. خرناس كشان با نسر گرگور تالش كرد بل
 دودست نيزه را گرفت، اما نتوانست آن را بيرون بكشد. 

گناهي  االن احساس بي« ،اي از خون در حال گسترش بود. تيريون به االريا سند در كنارش گفت در زيرش حوضچه
  »شتري ميكنم.بي

يك پايش را روي سينه او گذاشت و شمشير بزرگ را با دودست باال  »اون اسمو بگو.«تر آمد.  پرنس اوبرين نزديك
فرو كند، چيزي بود كه تيريون هرگز  نقابشخواست سرش را قطع كند يا اينكه شمشير را در شيار  برد. اينكه مي

 نفهميد. 

اي وحشيانه فرود آورد، اما او  يش را گرفت، افعي سرخ شمشير را با ضربهدست كلگين به باال جست و پشت زانو
شمشير تنها خراشي ديگر روي محافظ ساعد به جاي گذاشت. و سپس شمشير فراموش شد، ي  و تيغهنامتعادل بود 

غبار به هم  كرد. آنها در ميان خون و آوارمرد دورني را كشيد و روي خود  ،پيچاند و كه دست گرگور محكم شد زماني
خورد. تيريون با وحشت ديد كه كوه يك بازوي عظيم را به دور پرنس  نيزه شكسته به جلو و عقب تاب مي و پيچيدند

 فشرد، درست مثل يك معشوق. و محكم او را روي سينه خود مي هكرد قفل

در  كلفتشصداي  »اليا اهل دورن.« ،قتي به قدر بوسيدن به هم نزديك شدند، همه شنيدند كه گرگور گفتو
او دست آزادش را درون صورت بدون حفاظ اوبرين  فشرد  »جيغوش رو كشتم. جيغ ي من توله«كالهخود بم شده بود. 
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كلگين مشتش را به دهان مرد دورني كوبيد و  »بعد بهش تجاوز كردم.«فرو برد.  او الدينش را در چشمانوو انگشتان پ
به نظر  عقب كشيد شظيمعوقتي مشت  »رو له كردم. شكله كثافت بعدش اينطوري«رد كرد. هايش را خُ دندان
رد شدن تهوع آوري به گوش رسيد. االريا سند از وحشت كند. صداي خُ مي بخاررسيد خون در هواي سرد صبح  مي

 بيرون جوشيد. او خود را در حالي يافت كه روي زانو افتاده و سوسيس و شكمششيون كرد. و صبحانه تيريون از درون 
 آورد. بيكن و كيك سيب، به همراه دو وعده تخم مرغ پخته در ميان پياز و فلفل تند دورني را باال مي

من زندگم رو تو دستاي افعي سرخ او هرگز كلمات پدرش در محكوميت خود را نشنيد. شايد نياز به هيچ حرفي نبود. 
ها دست ندارند، تيريون با حالتي عصبي شروع به  افعيگرچه خيلي دير اما وقتي به ياد آورد كه  گذاشتم و اون انداختش.
هاي سياه  قراره به سلول«برند.  مينهاي مارپيچ بودند كه تيريون دريافت او را به اتاق برج  راه پله خنديدن كرد. در نيمه

 چرا نفست رو حروم يه مرده كني؟آنها به خود زحمت پاسخ گويي ندادند.  ».بديد متحويل
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  ويكتاريون :مترجم

  ، م.م.استارك كيوان :ويرايش و تنظيم

  

اش را زير درخت خرمالويي كه در باغ روي ايوان روييده بود خورد و در حالي كه تعقيب و گريز  دني صبحانه
كرد. ميرين بيست هرم  بزرگ، جايي كه زماني هارپي برنزي عظيم ايستاده بود، تماشا مياژدهايانش بر بلنداي هرم 

توانست از اينجا كل شهر  تر ديگر داشت، ولي هيچ كدام حتي به اندازه نيمي از هرم بزرگ بلندي نداشتند. او مي كوچك
هاي رعيتي و كاخ ها،  و انبارهاي غله، خانهها  هاي آجري فراخ، هرم هاي باريك و پر پيچ و خم و خيابان را ببيند؛ كوچه

هاي عظيم و سرخ رنگ گودهاي مبارزه. و آنسوي ديوارها درياي  ها، حلقه ها و فواره ها، باغ خانه ها و فاحشه حمام
هاي سياه شده بود. دني اين باال  هاي سوخته و دشت اي، باغستان پيچ در پيچ، تپه هاي باير قهوه 1خاكستري، شهازدان

  ي بلندترين كوه دنيا را داشت.  در باغ خودش گاهي احساس خداوندگاري ساكن بر قله

                                           

1 - Skahazadhan  
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كه  1ازنخداي تواينطور بودند. ميساندي در مورد   مطمئناً بعضيكنن؟  همه خدايان اينقدر احساس تنهايي مي

گفت، او تنها خداي واقعي  شد براي او سخن گفته بود. منشي كوچك او مي پرستيده مي 2توسط مردمان صلح طلب ناث
است، خدايي كه هميشه بوده و خواهد بود، كسي كه خورشيد و ستارگان و زمين و تمام موجوداتي ساكن بر آنها را 

هاي  هاي بيشمار زن كرد. تنها بودن براي هميشه به همراه دسته يدني براي او دلسوزي مخداي توازن بيچاره. آفريد. 
بايست ترسناك باشد. حداقل وستروس هفت خدا داشت، گرچه  شدند، مي اي كه با يك كلمه خلق و نابود مي پروانه

هاي جمال يك خداي واحد  ويسريس به او گفته بود كه برخي سپتون ها عقيده داشتند كه هفت در حقيقت جلوه
هاي سرخ به دو خدا باور داشتند، دو  كننده بود. او شنيده بود كه كاهن تند، هفت وجه يك كريستال. اين واقعاً گيجهس

  خواست تا ابد در جنگ باشد. پسنديد. او نمي خدايي كه تا ابد در جنگ بودند. دني آن را كمتر مي

يرين مخلوط با آب ليمو ترش تدارك ميساندي براي او تخم اردك و سوسيس سگ به همراه نصف فنجان شراب ش
ها اينجا به  كرد. او فهميده بود كه مگس كشاند، ولي شمعي بودار آنها را دور مي ها را به آنجا مي ديده بود. عسل مگس

« هاي شهرِ او دردسرساز نبودند، اين هم چيز ديگري كه او در مورد هرم دوست داشت. دني گفت،  ي مكان اندازه بقيه
  »باشه كه يه كاري در مورد مگسا بكنم. ميساندي، توي ناث هم خيلي مگس هست؟ بايد يادم

  »توي ناث پروانه وجود داره، بازم شراب ميخوايد؟«منشي به زبان مشترك پاسخ داد، 

اش  دني بسيار به ميساندي عالقمند شده بود. منشي كوچك با چشمان طاليي» نه، من بايد به زودي بارعام بگيرم.«
او آرزو داشت يك اي كه داشته بايدم باشه تا زنده بمونه.  اون شجاع هم هست، با اين زندگياز سن خود بود.  تر عاقل

ساختند. آنها  طلب به جاي جنگ موسيقي مي گفت كه مردم صلح اي ناث را ببيند. ميساندي مي ي افسانه روز اين جزيره
هايي كه وقف خداي توازن بودند از  ت هرگز. ارواح پروانهخوردند و گوش كشتند، حتي حيوانات را. فقط ميوه مي نمي

كردند. فاتحان بسياري كه به قصد  جزيره آنها در مقابل كساني كه قصد آسيب زدن به آن را داشتند محافظت مي
 با اينحال وقتي كشتي خونين كردن شمشيرهاي خود به آنجا بادبان كشيده بودند، به سادگي مريض شده و مرده بودند. 

                                           

1 - Lord of Harmony  
2 - Naath  
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ات  ميساندي من تو رو يه روز به خونه«دني قول داد،  ها كمكي بهشون نكردن.  ها  به اونا حمله كردن، پروانه برده
  »قسم ميخورم.«فروخت؟  اگه من همچين قولي رو به جورا داده بودم اون بازم منو مي» ميبرم.

  »ما با اين. . . با من خوب بودين.اين حقير از بودن با شما راضيه اولياحضرت. ناث هميشه سر جاش هست. ش«

  »و تو هم با من. بيا و كمك كن لباس بپوشم.«دني دست دخترك را گرفت، 

هايش بود. او  كرد تا او را حمام كنند، در حالي كه ايري در حال آماده كردن لباس ژيكوي به ميساندي كمك مي
د، بر روي سرش تاج اژدهاي سه سري كه انجمن اي پوشي امروز يك جامه بلند ابريشمي ارغواني با كمربندي نقره

هايي چنان بلند كه او  اي بود، با پاشنه هايش هم نقره برادري تورمالين در كارث به او داده بودند قرار داشت. صندل
اندود و صيقلي  اي نقره همواره وحشت داشت تعادلش را روي آنها از دست بدهد. وقتي لباس پوشيد، ميساندي شيشه

توانست  تا آنجايي كه مياين قيافه يه فاتحه؟ ا او بتواند ظاهر خود را ببيند. دني در سكوت به خودش خيره شد. آورد ت
  بگويد او هنوز به يك دختر كوچك شبيه بود.

كرد، ولي شايد بعدها چنين كنند. ايگان فاتح با سه اژدها وستروس را  هنوز هيچكس او را دينريس فاتح خطاب نمي
گرولئوي هاي فاضالب و يك آلت چوبي در كمتر از يك روز فتح كرده بود.  د، ولي او ميرين را با موشفتح كرده بو

توانست كشتي ديگري را  اش غمگين بود. اگر يك كشتي بادباني جنگي مي دانست كه او هنوز براي كشتي ميبيچاره. 
ر هنگام دستور به فرماندهان براي به ساحل در هم بكوبد، چرا نتواند با يك دروازه چنين كند؟ اين چيزي بود كه د

هاي مردمان آزاد  هاي او تبديل شده بودند، و خيل گروه هايشان به دژكوب انديشيد. دكل هايشان به آن مي آوردن كشتي
پشت، منجنيق و نردبان تكه تكه كردند. شمشيرزنان مزدور به هر  پناه متحرك، الك بدنه كشتي را براي ساخت جان

كه دروازه شرقي را درهم  بود -سابق 1مزاح جوسو -نام شنيع داده بودند، و اين دكل اصلي مراكسس دژكوب يك
زدند. جنگ در تمام طول روز و شب شديد و خونين و سخت ادامه يافته  كوبيد. آلت جوسو نامي بود كه آنها صدايش مي

                                           

1 - Joso’s Prank  
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مراكسس، كه صورت يك دلقك خندان بود، از بود تا اينكه چوب شروع به تكه تكه شدن كرد و تنديس آهني پيشاني 
  ميان آن گذشت.

دني قصد داشت خودش حمله را فرماندهي كند، ولي همه فرماندهان به اتفاق گفتند كه اين ديوانگي است، و 
 اي در عقب سپاه باقي ماند. كردند. در عوض او در زره بلندش بر روي نقره گاه با چيزي موافقت نمي هانش هيچ فرمانده

ليگ آن  هاي ترس تبديل شد، او صداي سقوط شهر را از نيم طلبي مدافعان به زجه به هرحال وقتي كه فرياد مبارزه
ها شورش  بردهتر شنيد. اژدهايانش در يك لحظه غرش كردند و شب را پر از شعله كردند و او ناگهان فهميد كه  طرف
 هاي من زنجيراشونو جويدن. موش فاضالب . كردن

ها توسط آويژه ها در هم شكسته شده بود و مرحله غارت به اتمام رسيد، دني وارد شهرش  آخرين مقاومت وقتي كه
اي  ها با چنان ارتفاعي در مقابل دروازه شكسته بر روي هم انباشته شده بودند كه باز كردن راه براي نقره شد. جنازه

و  و قالب چوبي عظيمي كه از آن محافظت  توسط مردان آزادش نزديك يك ساعت به طول انجاميد. آلت جوسو
رو ها توسط  هاي آجري جايي كه آب كرد، پوشيده از پوست اسب، به حال خود رها شده بود. او از ميان خيابان مي

هاي شكسته گذشت.  هاي سوخته و پنجره شده گرفته بود، گذر كرد و از كنار ساختمان هاي متورم و خشك جنازه
  زدند. هاي خون آلودشان را به سمتش بلندكرده و او را مادر صدا مي ين عبور او دستهاي خوشحال در ح برده

هاي سرگردان ازدحام كرده بودند. اربابان بزرگ در نور صبحگاهي به هر چيزي  در ميدان مقابل هرم بزرگ، ميريني
هاي  ؛ يك عده پيرمرد با بيضهنمودند دوزي، آنها خوار مي شبيه بودند جز بزرگ. محروم از جواهرات و توكارهاي لبه

هايشان يا لطيف و چاق بودند يا به خشكي يك عصاي  دار و مردان جواني با موهاي مضحك. زن چروكيده و پوست لك
خوام. اونا رو تسليم كنيد و  من رهبرانتون رو مي«كهنه، آرايش صورتشان با اشك رگه رگه شده بود. دني به آنها گفت، 

  »هيد بود.بقيه شما در امان خوا

  »خواي تا به ما امان بدي؟ چند نفر؟ چند نفر مي«يك پيرزن گريان پرسيد، 

  »صد و شصت و سه تا.«او پاسخ داد، 
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كرد، ميخكوب  هاي چوبي اطراف ميدان، در حالي كه هر مرد به نفر بعدي اشاره مي به دستورش آنها را به ديرك
كشيد؛ باعث شد كه احساس يك اژدهاي انتقامجو را  ونش شعله ميداد خشم در در كردند. هنگامي كه اين دستور را مي

داشته باشد. ولي بعداً، هنگامي كه از كنار مردان مرده بر روي ديرك گذشت، هنگامي كه ناله آنها را شنيد و بوي خون 
  و روده آنها به مشامش خورد . . .

  ها كردم. . آره. من اين كارو بخاطر اون بچهعادالنه بوددني در حالي كه اخم كرده بود شيشه را كنار گذاشت. 

تر بود، يك اتاق با سقف بلند و ديوار هاي مرمري بنفش كه صدا در آن پژواك  تاالر مالقات يك طبقه پايين
نواز از چوب مطالي  ي عظمتش مكاني سرد بود. يك تخت فرمانروايي آنجا بود، يك مصنوع چشم يافت. با همه مي

يك هارپي درنده. وي نگاهي طوالني به آن كرده و دستور داده بود آن را براي هيزم آتش تراشيده شده به شكل 
تختي ساده از چوب درخت آبنوس  در عوض او بر نيم» من توي دامن يه هارپي نميشينم.«بشكنند. به آنها گفته بود، 
ي يك  تختي شايسته كه اين نيم كنند ها زير لب غرولند مي كرد، ولي شنيده بود كه ميريني نشست. همين كفايت مي

  ملكه نيست. 

داد  شان جرنگ جرنگ صدا مي اي در موهاي بافته شده و روغن زده هاي نقره هم خونانش در انتظارش بودند. زنگوله
و آنها طال و جواهرات مردان مرده را پوشيده بودند. ميرين فراتر از حد تصور ثروتمند بود. حتي شمشيرزنان مزدورش 

ها را پوشيده بود، كاله  رسيدند، حداقل فعالً. در آنسوي اتاق كرم خاكستري يونيفرم ساده آويژه به نظر مي هم راضي
توانست اعتماد كند، يا اينكه اميدوار بود. . . و همينطور به بن پالم   دار زير بغلش. حداقل به اينها مي برنزي گلميخ

اش كه به شدت مجذوب اژدهايانش  صورت سرد و گرم چشيده ، بن مستحكم با موهاي سفيد و خاكستري و1اي قهوه
درخشيد. داريو و بن پالم، كرم خاكستري، ايري، ژيكوي، ميساندي. . . دني در  بود. و داريو كه در كنارش از طال مي

  كند كداميك است. حين نگاه كردن به آنها خودش را در اين انديشه يافت كه نفر بعدي كه به او خيانت مي

                                           

1- Brown Ben Plumm 
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ا سه سر داره. دوتا مرد تو دنيا هستن كه ميتونم بهشون اعتماد كنم، اگه بتونم پيداشون كنم اونوقت ديگه تنها اژده
  نيستم. ما سه نفر در مقابل يك دنيا، شبيه ايگان و خواهراش.

  »شب همونقدر كه به نظر ميومد ساكت بود؟«دني پرسيد، 

  »ياحضرت.به نظر ميرسه كه بوده اول«اي گفت،  بن پالم قهوه

اي غارت شده بود، همانگونه كه شهرهاي تازه سقوط كرده هميشه غارت  او خشنود بود. ميرين به صورت وحشيانه
شدند. ولي دني مصمم بود حاال كه شهر به او تعلق دارد بايد اين غارت خاتمه يابد. او فرمان داده بود قاتلين به دار  مي

و  شان را از دست بدهند. هشت قاتل از ديوار آويزان بودند ن مردانگيآويخته شوند، دزدان يك دست و تجاوزكارا
ولي هاي نرم قرمز كرده بودند، و ميرين دوباره آرام شده بود.  هاي خوني و كرم ها يك سبد بزرگ را پر از دست آويژه

  براي چه مدت؟

يباً در همان لحظه برگشت. مگسي در اطراف سرش وزوز كرد. دني خشمگينانه آن را با دستش دور كرد، ولي تقر
  »توي اين شهر مگس خيلي زياده.«

  »امروز صبح توي آبجوي منم مگس بود. يكيشون رو قورت دادم.«اي سر داد،  بن پالم قهقهه

ان. اجساد كرم ميسازن و كرما  مگسا انتقام آدماي مرده«داريو لبخند زد و بر روي شاخه وسطي ريشش دست كشيد، 
  »هم مگس.

و از دست اجساد خالص مي كنيم. با اونايي كه اون پايين توي ميدون هستن شروع كنين. كرم پس خودمون«
  »كني؟ خاكستري، تو به اون رسيدگي مي

  »ملكه دستور ميده و اين حقير اطاعت ميكنه.«

تيكه  ها بهتره كه بجز بيل گوني هم بياري كرم. بعضي از اونا خيلي پختن. از روي ديرك«اي توصيه كرد،  بن قهوه
  .»تيكه ميريزن و غرق. . 
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منم يه دني وحشتي را كه با ديدن ميدان مجازات در آستاپور ديده بود بياد آورد. » اون ميدونه، منم همينطور.«
  وحشتي به اون بزرگي درست كردم، ولي اونا مطمئناً حقشون بود. عدالت خشن بازم عدالته.

هاي زير خونه هاشون مدفون ميكنن. اگه  محترمشونو توي سردابهاي  اولياحضرت، گيسكاريا مرده«ميساندي گفت، 
  »هارو بجوشونين و اونا رو تميز به اقوامشون برگردونين، اين ميتونه يه لطف باشه. شما استخوان

امروز صبح چند نفر ميخوان بار «اي كرد،  دني به داريو اشاره» انجامش بدين.«ها به هرحال منو نفرين ميكنن.  بيوه
  »؟ببينن

  » دو نفر اينجان تا به حضور شما مفتخر بشن.«

شاخه و موهاي  داريو در ميرين براي خود يك گنجه كامل لباس به يغما برده بود، و براي هماهنگي با آن ريش سه
شد چشمانش هم تقريباً بنفش به نظر برسند، گويي او يك واليريايي گم  مجعدش را  بنفشِ تيره كرده بود كه باعث مي

  »از كارث رسيدن. 1اونا ديشب با يه كشتي تجاري بنام ستاره اينديگو«بود. شده 

  »اونا كي هستن؟«دني ابرو در هم كشيد، اس.  منظورت يه كشتي برده

  »ارباب ستاره و يكي كه ادعا ميكنه فرستاده آستاپوره.«

  »اول فرستاده رو ميبينم.«

هايي طال از گردنش آويزان  رشته سنگين مرواريد و حلقهي راسو مانند بود كه يك  وي مردي با صورت رنگ پريده
از آستاپور رو براي مادر  1هستم . من درود پادشاه كلئون 3! من گيل2واالحضرتا«بود. او او با صداي بلند اعالم كرد، 

  »اژدهايان آوردم. پادشاه كلئون كبير.

                                           

1- Indigo 

2- Your Worship  
3- Ghael  
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  »و يه كاهن. 2ومت كنه. يه درمانگر، يه دانشورمن يه شورا رو گذاشتم تا به آستاپور حك«بدن دينريس سخت شد، 

ريزي كرده بودن كه ارباباي ارجمند  سرورم، اون دزداي موذي به اعتماد شما خيانت كردن. معلوم شد كه اونا برنامه«
 هاشونو برمال و سرشون رو با ساطور كوتاه كرد، و رو به قدرت برگردونن و مردم رو به غل و زنجير. كلئون كبير نقشه
  »مردم قدرشناس آستاپور بخاطر شجاعتش، روي سرش تاج گذاشتن.

  »تعلق داشت؟ 3گيل نجيب، اين همون كلئونيه كه زماني به گرازدان مو آلهور«ميساندي با گويش آستاپوري گفت، 

  »زرگ.همونه. يه مرد ب«صدايش صادقانه بود، ولي سوال به طور آشكار فرستاده را مشوش كرده بود. او تاييد كرد، 

اون يه قصاب توي آشپزخونه گرازدان بود. ميگفتن كه «ميساندي به سمت دني خم شد و در گوشش زمزمه كرد، 
  »تر از هر كسي توي آستاپور سالخي كنه. اون ميتونست يه خوك رو سريع

اجازه دهد كه  دانست كه نبايد به فرستاده دني احساس بدي پيدا كرد، ولي ميمن به آستاپور يه پادشاه قصاب دادم. 
  »من دعا ميكنم كه پادشاه كلئون به خوبي و خردمندي حكومت كنه. اون از من چي ميخواد؟«متوجه شود. 

  »تر صحبت كنيم؟ اولياحضرت، ممكنه ما خصوصي«گيِل دست بر روي دهانش كشيد، 

  »من هيچ رازي در مقابل فرماندهان و سپهدارانم ندارم.«

نثاري خودشون رو به مادر اژدهايان اعالم  كبير به من دستور دادن كه مراتب جان هر طور كه شما بخواين. كلئون«
ي اونا اربابان خردمند يونكاي هستن. ايشون پيشنهاد  كنم. ايشون گفتن كه دشمنان شما دشمنان ايشون و سر دسته

  » پيمان بين ميرين و آستاپور بر عليه يونكاي رو دادن.

  »هاشون رو آزاد كنن، هيچ آسيبي به يونكاي نميرسه. گه اونا بردهمن قسم خوردم كه ا«دني گفت، 

                                                                                                                                   

1- Cleon  
2- scholar  
3- Grazdan mo Ullhor  
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به اين سگاي يونكايي نميشه اعتماد كرد واالحضرتا. اونا حتي همين حاال هم دارن عليه شما نقشه ميكشن. «
خته هاي جنگي دارن سا سربازگيري جديد در حال انجامه و تمرين نظامي شونو بيرون ديوارهاي شهر ميشه ديد. كشتي

هايي به گيس جديد و والنتيس در غرب فرستاده ميشن تا متحديني پيدا و شمشيرزناي مزدور استخدام  ميشن، فرستاده
كنن. اونا سوارايي رو به ويس دوتراك اعزام كردن تا يه كاالسار رو روي سرتون بريزن. كلئون كبير به من دستور دادن 

ه. آستاپور شما رو رها نميكنه. براي اثبات وفاداريش، كلئون كبير پيشنهاد به شما بگم كه نترسين. آستاپور به ياد ميار
  »دادن كه اتحادش رو با يك ازدواج تحكيم كنه.

  »ازدواج؟ با من؟«

  »كلئون كبير به شما پسران نيرومند زيادي خواهد داد.«اي و پوسيده بودند.  هايش قهوه گيل لبخند زد. دندان

  »همسر اولش بهش پسري داد؟«يافت، ولي ميساندي كوچك به نجاتش آمد، دني خود را ناتوان از پاسخ 

كلئون كبير از همسر اولش سه دختر داره. دو تا از همسراي جديدشون پا به ماه «فرستاده با ناراحتي به او نگاه كرد، 
  »هستن. ولي اون قصد داره اگه مادر اژدهايان راضي به ازدواج باهاش بشه، همه رو كنار بزاره.

او دستور داد جايي در طبقات پايين » چقدر نجيبن. من همه حرفاي شما رو بررسي ميكنم، عاليجناب.«دني گفت، 
  هرم اتاقي براي شب به گيل بدهند.

هام دارن توي دستام تبديل به تفاله ميشن. تمام چيزي كه به ارمغان ميارم مرگ و  تمام پيروزيوي با خود انديشيد، 
هاي تازه  ها هزار نفر از برده رسيد، ده رسيد، كه مطمئنا مي اتفاقاتي كه در آستاپور افتاده به شهر ميوقتي خبر  وحشته.

ترديد از ترس چيزي كه در صورت ماندن در انتظارشان بود، تصميم به دنبال كردن او در هنگام  آزاد شده ميريني بي
ين راه چيزي بدتر در انتظارشان باشد. اگر تمام انبارهاي گرفتند. . . اين كامالً محتمل بود كه در ب حركت به غرب مي

توانست اين جمعيت را سير كند؟ راهي  گفت، چگونه مي كرد و شهر را قحطي زده ترك مي غله ميرين را هم خالي مي
در مورد  كه در مقابلش قرار داشت مملو از مشقت و خونريزي و خطر بود. سر جورا به او در اين مورد اخطار داده بود. او
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او اعالم نه، من به سر جورا فكر نميكنم. بزار يكم بيشتر منتظر بمونه. چيز هاي زيادي به او اخطار داده بود. . . او. . . 
  شايد او حامل خبرهاي بهتري بود.» من اين كاپيتان تاجر رو مالقات ميكنم.«كرد، 

ي اينديگو كارثي بود، پس وقتي كه در خصوص آستاپور از او سوال  جايي داشته. صاحبِ ستاره آشكار شد كه اميد بي
پوسن، هر هرم يه  شهر در حال خونريزيه. آدماي مرده بدون اينكه دفن بشن دارن توي خيابونا مي«شد مفصل گريست. 

هر  1شاه ساطورهاي  كش ها! آدم فروش وجود نداره. و بيچاره بچهپايگاه نظاميه، و توي بازارا نه غذا و نه برده براي 

هاي  ها طول ميكشه، ميخوان آويژه گيرن و با وجود اينكه آموزششون سال زاده ي آستاپوري رو مي پسر بچه اشراف
  »جديد بسازن و بفروشن.

  

در حالي يافت كه اروه را به ياد  زده نشده بود. او خود را زده كرد اين بود كه شگفت چيزي كه دني را بيشتر شگفت
آورد، دختر الزاري كه زماني براي محافظت از او تالش كرده و اتفاقي كه بعد از آن براي او افتاده بود. با خود  مي

هاي گودهاي مبارزه كه براي سالخي آموزش و  بردهوقتي كه از اينجا برم همين اتفاق براي ميرين ميوفته. انديشيد، 
آمد آنها فكر  تربيت شده بودند، سركشي و ستيزه جويي خود را تقريباً همين حاال هم اثبات كرده بودند. به نظر مي

خود  كنند حاال صاحب شهر و زنان و مردانش هستند. دو نفر از آنها در بين هشت نفري بودند كه او دار زده بود. او با مي
  »از من چي ميخواي كاپيتان؟«اي نميتونم بكنم.  من كار ديگهگفت، 

و اجناس مرغوب ديگه است. من ميخوام  3، پوست گوراسب2برده. انبارهاي من پر از عاج فيل، شاهبوي«او گفت، 
  »اونا رو اينجا با برده معامله كنم تا توي ليس و والنتيس بفروشم.

  »فروش نداريم. اي براي ما هيچ برده«دني گفت، 

                                           

1- King Cleave  
2- ambergris  
3- zorse  
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هاييه كه التماس ميكنن اجازه داده بشه تا  ملكه من؟ كنار رودخونه پر از ميريني«داريو قدمي به جلو برداشت، 
  »ها بفروشن. اونا از مگسا هم بيشترن. خودشونو به اين كارثي

  »اونا ميخوان برده باشن؟«دني شگفت زده بود، 

ها خيلي قيمت دارن. توي شهراي  ان ملكه عزيز. اينجور برده ازپروردهبله، اونايي كه اومدن خوب حرف ميزنن و ن«
خوابه و يا حتي درمانگر و كاهن باشن. اونا توي تخت نرم ميخوابن، غذاي  سرخونه، منشي، هم آزاد اونا ميتونن معلم

ثافت زندگي هايي ساكن ميشن. اونا همه اينا رو اينجا از دست دادن و توي ترس و ك خوب ميخورن و توي خونه
  »ميكنن.

اي فكر كرد،  هاي آستاپور حقيقت داشت. دني براي لحظه آور نبود، اگر داستان شايد آنقدرها هم شگفت» ميفهمم.«
هاشونو  ولي اونا نميتونن بچه«او يك دستش را بلند كرد، » هر زن و مردي كه بخواد ميتونه خودشو به بردگي بفروشه.«

  »شو بفروشه.بفروشن، يا يه مرد نميتونه زن

  »داشت. اي كه معامله ميشد، شهر يك دهم قيمتشو برمي توي آستاپور هر برده«ميساندي به او گفت، 

ما هم همين «پيروزي در نبردها همانقدر كه به شمشير وابسته بود، به طال نيز بستگي داشت. دني تصميم گرفت، 
ل. ميرين به زعفران و ادويه معطر و يا پوست گوراسب هاي طال و نقره و عاج في كارو ميكنيم. يك دهم به صورت سكه

  »نياز نداره.

هاي  هاي طوفان من يك دهم ي با شكوه، همون طور كه شما دستور دادين انجام ميشه. كالغ ملكه«داريو گفت، 
به  آوري نظارت كنند، حداقل نيمي از طالها هاي طوفان بر جمع دانست كه اگر كالغ دني مي» شما رو جمع ميكنن.

نحوي ناپديد خواهند شد. ولي پسران دوم هم به همان بدي بودند و آويژه هاي هم به همان اندازه كه فسادناپذير 
همه چيز بايد ثبت بشه. در بين مردمان آزاد دنبال كساني بگردين كه بتونن بخونن، «سواد هم بودند. او گفت،  بودند، بي

  »بنويسن و حساب كنن.
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تخت آبنوسش  ديگو كه انجام شد، تعظيم و سپس آنجا را ترك كرد. دني با ناراحتي بر روي نيمكار كاپيتان ستاره ان
دانست كه به اندازه كافي آن را به تعويق انداخته  ترسيد، ولي بهرحال مي آمد مي جابجا شد. او از چيزي كه در پي آن مي

من به ش از همه حركت به سوي غرب. . . هاي ازدواج، و بي است. يونكاي و آستاپور، تهديدهاي جنگ، درخواست
با اينحال تصور ديدن دوباره جورا مورمونت حال او را به مانند كسي  هام نياز دارم. هم به شمشير و هم فكرشون. شواليه

توانست وز وز آنها را در  كرد. او تقريباً مي كه يك قاشق پر  مگس بلعيده باشد، خشمگين، پريشان و ناخوش مي
من از خون اژدهام، بايد قوي باشم. وقتي اونا رو ميبينم، بايد توي چشمام آتيش داشته باشم، نه  س كند.شكمش احسا

هاي  هاي منو بياره. شواليه به بلواس بگيد كه شواليه«دني قبل از اينكه بتواند نظرش را تغيير دهد دستور داد،  اشك.
 »خوب من.

ها به نفس نفس افتاده بود، با هر دست  اخل آورد، بخاطر باال آمدن از پلهبلواس نيرومند وقتي آنها را از ميان در به د
آمد، ولي سر جورا در حالي  ستبرش دست هركدام از دو مرد را محكم گرفته بود. سر باريستان با سري باال گرفته راه مي

مرد ريش سفيدش را پيريكي سربلنده و ديگري گناهكار.  اينشد به مرمرهاي كف خيره شده بود.  كه نزديك مي
آمد. ولي خرس در حال كچل شدنش پيرتر از آنچه بود به نظر  تر به نظر مي اصالح كرده بود. بدون آنها ده سال جوان

ي پر  هايش را بر سينه تخت توقف كردند. بلواس نيرومند قدمي به عقب برداشت و دست رسيد. آنها در مقابل نيم مي
  .»كاليسي. . «رد. زخمش زد. سر جورا گلويش را صاف ك

ساكت باش. بهت ميگم چه وقتي حرف «ماند.  دلش براي صداي او تنگ شده بود، ولي بايد محكم و عبوس باقي مي
وقتي شما رو فرستادم اون پايين توي فاضالب، قسمتي از وجودم اميدوار بود آخرين باري باشه كه «او ايستاد. » بزني.

دارها به نظر پايان مناسبي براي دروغگوها ميومد. فكر ميكردم خدايان به  ردهشما رو ميبينم. غرق شدن توي كثافت ب
هاي دالور من از وستروس، يه خبرچين و  حسابتون رسيدگي ميكنن، و در عوض شما زنده برگشتين پيش من. شواليه

دانست كه ريگار ممكن  كرد. او نمي ويسريس به هر حال اين كار را مي» يه خائن. برادر من هر دوي شما رو دار ميزد.
  .»ميپذيرم كه شما كمك كردين اين شهرو. . «بود چه كند. 

  »ـما شهر رو براتون فتح كرديم. ما موشاي فاضالب.«دهان سر جورا سفت شد، 
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ها  گرچه چيزي كه گفته بود حقيقت داشت. در حالي كه آلت جوسو و بقيه دژكوب» ساكت باش.«او دوباره گفت، 
كردند، دني دويست مرد را  دارها  تيرهاي آتشين را به آنسوي ديوار پرتاب مي و ميكوبيدند و كمانهاي شهر ر دروازه

هاي داخل بندر در طول رودخانه راهي كرد. ولي اين تنها پوششي بر هدف  تحت پوشش تاريكي براي آتش زدن كشتي
د جلب كرد، چند شناگر نيمه ديوانه دهانه هاي آتش نگاه مدافعين روي ديوار را به خو اصليشان بود. هنگامي كه شعله

فاضالب را پيدا كرده و با اهرم شبكه آهنين زنگ زده را شل كردند. سر جورا، سر باريستان، بلواس نيرومند و بيست 
اي فرو رفته و از تونل  هاي قهوه ها و مردان آزاد به زير آب ي شجاع از بين نيروهاي شمشيرزن مزدور، آويژه ديوانه

  باال رفته بودند. دني به آنها گفته بود كه فقط مرداني را انتخاب كنند كه خانواده. . . و ترجيحاً حس بويايي ندارند.آجري 

آنها به قدر شجاعتشان خوش اقبال نيز بودند. يك ماه از آخرين باران مفصل گذشته بود و ارتفاع فاضالب فقط تا 
هايشان پيچيده بودند، آنها را خشك نگاه داشت، بنابراين نور  شعلهاي روغني كه به دور م ران پايشان بود. پارچه

آسا وحشت كرده بودند، تا اينكه بلواس نيرومند يكي از آنها را  هاي غول داشتند. چند نفر از مردان آزاد بخاطر موش
ده و از پايش او را به رنگي كه از ميان تاريكي پديدار ش گرفته و دونيم كرده بود. يكي از مردان توسط سوسمار بزرگ بي

زير كشيد مرده بود، ولي وقتي دوباره سرك كشيده بود، سر جورا هيوال را با شمشيرش كشته بود. آنها چند پيچ را 
ترين گودال مبارزه راهنمايي كرد، چند  اشتباهي رفته بودند، ولي وقتي خروجي را يافتند، بلواس نيرومند آنها را به نزديك

هاي جنگجوي ميرين  ها را گشوده بودند. در يك ساعت بعدي نيمي از برده لگير و زنجير بردهنگهبان را آنجا غاف
  بپاخاسته بودند.

شما كمك كردين كه ما شهرو فتح كنيم. و در گذشته هم به خوبي به من خدمت كردين. «او لجوجانه تكرار كرد، 
كارث نجات داد. سر جورا هم منو از دست توي  1ي تايتان و مرد محزون زاده سر باريستان منو از دست حرام

افراد زيادي » سواران دروگو وقتي كه خورشيد و ستارگانم مرده بود، نجات داد. كننده توي ويس دوتراك و خون مسموم
و با اين وجود شما به من دروغ گفتين، منو فريب دادين و «شد.  خواستند او بميرد، گاهي حساب از دستش خارج مي مي

هاي زيادي از پدرم محافظت كردي، تو ترايدنت  تو براي سال«او به سمت سر باريستان چرخيد، » كردين. بهم خيانت

                                           

1- Sorrowful Man  
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در كنار برادرم جنگيدي، ولي ويسريس رو توي تبعيدش تنها گذاشتي و در عوضش مقابل غاصب زانو زدي. چرا؟ و 
  »راستش رو بگو.

ب بود. . . دلير و شجاع. . . و زندگي بعضي حقايق شنيدنشون سخته. رابرت. . . يه شواليه خو«

ها طول  منو بخشيد، زندگي خيليا رو بخشيد. . . شاهزاده ويسريس فقط يه پسربچه بود، و سال

. حتي  . خواستين.ي من، ولي شما حقيقت رو مي كشيد كه مناسب حكومت بشه، عفو كنين ملكه مي

اغلب به نظر ميومد كه برادرتون ويسريس به پدرش رفته باشه، به شكلي  ر بچه،سبه عنوان يه پ

  »كه ريگار هرگز نبود.

  »به پدرش رفته بود؟ منظورت چيه؟«دني خشمگين شد، 

  »تو وستروس به پدرتون ميگن پادشاه ديوانه. هيچكس تا حاال بهتون نگفته بود؟«شواليه پير درنگ نكرد، 

و دروغ «پادشاه ديوانه.» بود. غاصب به اين اسم صداش ميكرد، غاصب و سگاش.ويسريس گفته «پادشاه ديوانه. 
  »بود.

او تأمل كرد و سپس » چرا حقيقت رو ميخواين، وقتي گوشاتون رو به روش ميبندين؟«سر باريستان به آرامي گفت، 
نشن به شما پيوستم. اين فقط  من قبالً بهتون گفتم كه از يه اسم دروغين استفاده كردم تا لنيسترا متوجه«ادامه داد، 

كمتر از نصف حقيقت بود اولياحضرت. من ميخواستم قبل از اينكه شمشيرم رو به پيمان شما دربيارم، مدتي مراقبتون 
  .»باشم. تا مطمئن بشم كه شما. . 

  اگر او دختر پدرش نبود، پس كه بود؟» .دختر پدرم نباشم؟«. . 

  »ديوانه نيستيد. ولي من هيچ فسادي در شما نديدم.«د، سر باريستان حرفش را به اتمام رساني

  »فساد؟«دني با خشم واكنش نشان داد، 
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من استاد نيستم تا تاريخ رو براي شما بازگو كنم اولياحضرت. شمشير تمام زندگي من بوده، نه كتاب. ولي هر «
رقصيدن. پدرت اولي نبود. پادشاه  ميها هميشه خيلي نزديك به لبه پرتگاه ديوانگي  اي ميدونه كه تارگرين بچه

گفت هر وقت كه يه تارگرين به دنيا  ان. اون مي جيهريس يكبار به من گفت كه ديوانگي و بزرگي دو روي يك سكه
  »مياد، خدايان سكه رو باال ميندازن و دنيا نفسش رو حبس ميكنه تا ببينه چطور فرود مياد.

اي او را مردد كرد. بيشتر چيزهايي كه او از وستروس  اين فكر لحظه. جيهريس. اين پيرمرد پدربزرگ منو ميشناسه
هاي  دانست از طرف برادرش ويسريس و بقيه از طرف سر جورا بود. سر باريستان احتماالً چيزي بيشتر از تمام دانسته مي

ست خدايان هستم، اين پس من يه سكه در د«اين مرد ميتونه بهم بگه كه از كجا اومدم.  آن دو را فراموش كرده بود.
  »چيزيه كه شما دارين ميگين، سر؟

نه. شما وارث حقيقي وستروس هستين. من تا آخرين روز عمرم شواليه وفادار شما باقي «سر باريستان پاسخ داد، 
ومند ام كه به عنوان مالزم بلواس نير ميمونم، اگه شما منو اليق بدونيد دوباره شمشير به دست بگيرم. اگه نه، من راضي

  »خدمت كنم.

  »اگه من تصميم بگيرم كه لياقتت فقط دلقك بودنه چي؟ يا شايدم آشپز؟«دني از روي استهزا پرسيد، 

باعث افتخار منه اولياحضرت. من ميتونم سيب بپزم و مثل هر مردي گوشت پخته درست كنم، «سلمي باوقار گفت، 
وارم اونا رو روغني با پوست نيمسوز و استخوان خوني هاي زيادي رو روي آتيش اردوگاه كباب كردم. اميد و اردك

  »دوست داشته باشين.

بايد ديوانه باشم كه همچين خوراكي رو بخورم. بن پالم، بيا و شمشيرت رو به سر باريستان «باعث شد لبخند بزند. 
  »بده.

گه به شمشيري دست من شمشيرم رو جلوي پاي جافري انداختم و بعد از اون دي«ولي ريش سفيد آن را نگرفت. 
  »كنم. ام يه شمشير قبول مي نزدم. فقط دوباره از دستاي ملكه
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اي گرفت و از قبضه آن را جلو برد. پيرمرد مودبانه آن را گرفت. او گفت،  دني شمشير را از بن قهوه» هر طور ميلته.«
  »حاال زانو بزن و براي خدمت به من سوگند بخور.«

اين ير را در مقابل دني خواباند و عهد بست. دني آنها را بسختي شنيد. او انديشيد، او بر روي يك زانو نشست و شمش
حاال تو سر. به «وقتي كار سر باريستان به اتمام رسيد، به سمت جورا مورمومنت چرخيد،  تره. آسونه بود، اون يكي سخت

  »من حقيقت رو بگو.

من صد بار تالش كردم كه حقيقت رو به شما بگم. «نست. دا گردن مرد بزرگ سرخ بود؛ حال از خشم يا شرم، او نمي
من به شما گفتم كه آرستان بيشتر از چيزيه كه نشون ميده. من اخطار كردم كه نميشه به زارو و پيات پري اعتماد كرد. 

  .»من بهت اخطار. . 

تر باشه، اون بايد  ايد متواضعاون ب» تو در مورد همه اخطار دادي غير از خودت.«اش او را عصباني كرده بود،  گستاخي
تو گفتي به هيچكس اعتماد نكن، جز جورا مورمونت. . . و در تمام اين مدت تو آلت دست «براي بخشش التماس كنه. 

  »عنكبوت بودي!

من آلت دست هيچكس نيستم. آره من طالي خواجه رو گرفتم. يه سري حروف رمز رو ياد گرفتم و چند تا نامه «
  .»همين بود. . نوشتم، ولي همش 

  »همش؟ تو از من جاسوسي كردي و منو به دشمن فروختي!«

  »براي يه مدت. ولي ديگه اين كارو نكردم.«او لجوجانه گفت، 

  »كي؟ كي تموم كردي؟«

  .»من يه خبر از كارث فرستادم، ولي. . «
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؟ نوشتي كه حاال آدم مني و از كارث چه خبري دادي«دني اميدوار بود كه خيلي زودتر تمام شده باشد. » از كارث؟«
وقتي كال دروگو مرد، تو ازم «هاي او نگاه كند،  توانست در چشم سر جورا نمي» هاي اونا نيستي؟ ديگه جزئي از نقشه

  »تي و درياي يشم برم. اين خواسته تو بود يا رابرت؟ خواستي كه با تو به يي

اينكه تو رو از اونا دور كنم. من ميدونستم اونا چه مارهايي اون بخاطر حفاظت از تو بود، براي «او پافشاري كرد، 
  .»هستن. . 

تو به اونا گفتي كه من بچه كال دروگو رو تو شكم «چيزي غيرقابل بيان در او رخ داد، » مار؟ تو چي هستي سر؟«
  .»دارم. . 

  .»كاليسي. . «

اونجا بودم كه خواجه به شورا گفت، و رابرت  فكر نكن كه ميتوني انكارش كني سر. من«سر باريستان با تندي گفت، 
شون بايد بميرن. تو منبع بودي سر. حتي صحبتش بود كه ممكنه خودت براي بخشش  اعالم كرد كه اولياحضرت و بچه

  »اين كارو انجام بدي.

  »دروغه. من هرگز. . . دينريس، اين من بودم كه نذاشتم شراب رو بنوشي.«صورت سر جورا تيره شد، 

  »ه. و تو چطور ميدونستي كه شراب مسمومه؟آر«

هايي  من. . . من فقط مشكوك بودم. . . كاروان يه نامه از وريس آورده بود. اون به من اخطار داده بود كه تالش«
اگه من به اونا نميگفتم، يكي ديگه «او زانو زد، » آسيب. خواست، آره، ولي سالم و بي ميشه. اون شما رو تحت نظر مي

  »كرد. تو اينو ميدوني. ارو مياين ك

من «او شكمش، جايي كه پسرش ريگو هالك شده بود را لمس كرد. » من ميدونم كه تو به من خيانت كردي.«
  »ميدونم كه بخاطر تو يكي تالش كرد كه پسر منو با سم بكشه. اين چيزيه كه من ميدونم.

  ». . منو ببخش. تو بايد منو ببخشي.خواستم.  نه. . . نه. من هيچوقت نمي«او سرش را تكان داد، 
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توانست آن طور كه قصد داشت او را  او نمي كرد. اون بايد با التماسِ عفو شروع ميخيلي دير شده بود. » بايد؟«
فروش را آنقدر در پشت اسب خود كشيده بود تا اينكه ديگر چيزي از او باقي نماند. آيا مردي كه او را  ببخشد. او شراب

اين جوراست، خرس تندخوي من، دست راستي كه هيچ وقت منو سر افكنده نكرد. من آورده بود سزاوار همان نبود؟ 
  »نميتونم تورو ببخشم. نميتونم.«او گفت،  ميميرم ولي. . . بدون اون

  .»تو پيرمرد رو بخشيدي. . «

اون در مورد اسمش به من دروغ گفته بود. تو رازهاي منو به كسي كه پدرم رو كشت و تخت برادرم رو دزديده بود «
  »فروختي.

  »من ازت محافظت كردم. به خاطرت جنگيدم، آدم كشتم.«

  نو بوسيدي، بهم خيانت كردي.ماو انديشيد، 

  »من مثل يه موش رفتم اون پايين توي فاضالب. بخاطر تو.«

  دني چيزي نگفت. چيزي براي گفتن نبود.بهتر بود كه اونجا ميمردي. 

  »دينريس، من هميشه عاشقت بود.«او گفت، 

ميگن خدايان هيچ «. سه خيانت ميبيني. يكي به خاطر خون، يكي به خاطر طال و ديگري براي عشقهمين بود. 
كاري رو بدون دليل انجام نميدن. تو حين جنگ نمردي، بنابراين اونا هنوز باهات كار دارن. ولي من نه. من تو رو 
نزديك خودم نميخوام. تو اخراج ميشي سر. برگرد پيش اربابات تو قدمگاه پادشاه و اگه ميتوني طلب عفو كن. يا برو 

  »قصاب به شواليه نياز داره.آستاپور. شكي نيست كه پادشاه 

  .»نه. دينريس، خواهش ميكنم، به من گوش كن. . «جورا دستش را به سوي او دراز كرد، 
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دم وقت  ديگه هيچ وقت به خودت اجازه نده كه به من دست بزني، يا اسممو بگي. تا سپيده«او دستش را پس زد. 
ي روز توي ميرين ديده بشي، به بلواس نيرومند ميگم  يمهداري كه وسايلت رو جمع و شهر رو ترك كني. اگه بعد از ن

نميتونم نگاه  دني پشتش را به او كرد، دامن لباسش چرخ خورد.» كنم. باور كن. كه سرت رو از جا بكنه. من اينكارو مي
نم. نبايد. من نبايد گريه ك» اين دروغگو رو از جلوي چشام دور كنين.«او دستور داد،  كردن به صورتش رو تاب بيارم.

بلواس نيرومند دستان سر جورا را گرفت و او را بيرون كشيد. وقتي دني به پشت سر نگاهي  بخشمش. اگه گريه كنم مي
رفت. او نگاهش را برگرداند تا صداي باز و بسته شدن در را  انداخت، شواليه همانند مستان آرام و تلوتلوخوران راه مي

پدرم، مادرم، برادرام، سر ويلم دري، دروگو كه ماه و  آخر اون رفت.فرو افتاد. تخت آبنوسي  شنيد. سپس بر روي نيم
  ستارگانم بود، پسرش كه در درونم مرد و حاال سر جورا. . .

تر از مخلوط  ملكه قلب مهرباني داره. ولي اين يكي خطرناك«اش زيرلب كرد،  ه داريو از ميان ريش بنفش تير
شما «كرد.  هايش، آن زنان لوند طاليي را نوازش  هاي مشابه تيغ دستان پرقدرتش قبضه »باهمه. 2و مروس 1اوزناكس

. فقط يه اشاره كوچيك كنيد و داريوي شما ميره و سر 3حتي نياز نيست كه اون كلمه رو به زبان بياريد روشناي من
  »ياره. زشت اونو براتون مي

دني جورا را در حال حركت در ميان درختان بلوط قديمي و  »حسابيم. اجازه بدين بره خونه. رهاش كنيد. حاال بي«
هاي خاكستري پوشيده از خزه و نهرهاي كوچكي كه  هاي گل، سنگ هاي بلند تصور كرد، در حالي كه از كنار بوته كاج

ظيم ديد، شده از الوارهاي ع گذشت. او را در حال ورود به تاالري ساخته آمدند، مي با آبي سرد از شيب دامنه پايين مي
هانش  ها در كنار آتشدان خوابيده و بوي گوشت و آبجو در هواي دودگرفته آنجا پيچيده بود. او به فرمانده جايي كه سگ

  »فعالً كارمون تمومه.«گفت، 

                                           

1- Oznaks  
2- Meros  
3- my radiance - ... عبارتي همانند سرورم، اعلي حضرت و  
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توانست انجام دهد اين بود كه طول راه پله عريض مرمرين را ندود. ايري به او كمك كرد تا لباس  تمام كاري كه مي
تري تعويض كند؛ شلوار پشمي گشاد، پيراهن بدون آستين نمدي گشاد و يك جليقه  را با پوشاك راحت بار عامش

  »لرزين كاليسي. دارين مي«منقش دوتراكي. دخترك در حالي كه زانو زده بود تا بندهاي صندل دني را ببندد گفت، 

خواست خودش را در كلمات، زمان و  او مي »سردمه. اون كتابي كه ديشب ميخوندم رو برام بيار.«دني به دروغ گفت، 
هاي هفت پادشاهي بود. در حقيقت داستان كودكان؛  مكان ديگري گم كند. كتابِ جلد چرمي قطور پر از اشعار و داستان

شد  سيما بودند، و مي ي قهرمانان بلندقامت و خوش تر از آن بود كه تاريخ حقيقي باشد. همه بسيار ساده و خيالي
ي آنها را دوست داشت، شب گذشته درباره سه  هاي مكارشان شناخت. با اين حال او همه ان را  از روي چشمكار خيانت

  خواند. به دستور پادشاه به جرم زيبايي زنداني شده بودند مي  شاهدختي كه در برج سرخ

اي  افت، ولي فايدهاي را كه تا آنجا خوانده بود ي وقتي خدمتكارش كتاب را آورد، دني بدون هيچ مشكلي صفحه
اون روزي كه من با كال دروگو ازدواج كردم،  خواند. نداشت. او خود را در حالي يافت كه يك عبارت را چندين بار مي

كردم، من يا  سر جورا اين كتاب رو به عوان هديه عروسي به من داد. ولي داريو راست ميگفت، من نبايد اونو اخراج مي
شتم، يا اينكه ميكشتمش. ويسريس هميشه ميگفت كه من چقدر ابلهم. اون واقعاً ديوانه بود؟ دا بايد اونو اينجا نگه مي
  توانست او را فرا بخواند. يا داريو را براي كشتنش گسيل كند. خواست هنوز مي كتاب را بست. اگر مي

چي سبز و برنزي كه آفتاب ها به ايوان گريخت. او ريگال را خفته در كنار حوض پيدا كرد، مارپي دني از اين انتخاب
گرفت. دروگون در باالي هرم نشسته بود،  جايي كه هارپي برنزي عظيم قبل از اينكه او دستور پايين آوردنش را  مي

هايش را گشود و غريد. هيچ نشاني از ويسيريون نبود، ولي وقتي او به كناره  بدهد ايستاده بود. اژدها وقتي او را ديد بال
اون داره رنگي را در فاصله دور و در حال حركت بر روي رودخانه ديد.  هاي بي فق را از نظر گذراند، بالها رفت و ا نرده

يه كرد. او انديشيد،  با اينحال هنوز پروازشان به دور دست او را نگران ميكنه. اونا هر روز جسور تر ميشين.  شكار مي
  روز ممكنه يكي از اونا برنگرده.

  »اولياحضرت؟«
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ديگه از من چي ميخواي سر؟ من تو رو بخشيدم و به خدمت «شت و سر باريستان را پشت سر خود يافت. او برگ
  »خودم در آوردم، حاال منو به حال خودم بزار.

يك شواليه از «پيرمرد درنگي كرد، .» عفو كنين اولياحضرت، فقط. . . حاال كه شما ميدونين من كي هستم. . «
پادشاهه. به همين خاطر، سوگندمون ما رو مجبور ميكنه كه از رازهاي زندگي پادشاه مثل گاردشاه روز و شب در حضور 

جانش محافظت كنيم. ولي طبق قوانين رازهاي پدرتون به همراه تخت حكمرانيش حاال به شما تعلق داره. . . من فكر 
  »كردم شايد ممكنه شما سواالتي از من داشته باشين.

توانست به يكي از آنها بيانديشد؟ از دهانش بيرون پريد،   هزار سوال داشت. چرا نمي او صد، هزار و يا دهسوال؟ 
ويسريس ميگفت كه اين حرف از ديوانگي يكي از كاراي غاصب بود. «چرا اين سوالو پرسيدم.» پدرم واقعا ديوانه بود؟«

«. .  

ن حاال باور دارم كه پدرتون هميشه كرد. م ويسريس بچه بود و ملكه تا جايي كه ميتونست از ايشون محافظت مي«
يكم ديوانگي در درونش داشت. با اين حال اون دلربا و بخشنده هم بود، بنابراين خطاهاش قابل بخشش بودن. 

  .»ها گذشت، خطاهاش بيشتر تكرار شد تا. .  حكومتش با چنين اميدهايي شروع شد. . . ولي بعد از اينكه سال

  »وام حاال اينا رو بشنوم؟من ميخ«دني او را متوقف كرد، 

  »شايد حاال نه.«اي تامل كرد،  سر باريستان براي لحظه

ي اينا رو بهم بگي. خوبيا و بديا. مطمئناً چيزاي خوبي هم در مورد پدرم  حاال نه. يه روز تو بايد همه«او موافقت كرد، 
  »براي گفتن وجود داره؟

ل از اون اومده بودن. پدربزرگت جيهريس و برادرش، پدرشون همينطوره اولياحضرت. در مورد اون و كسايي كه قب«
  »ايگان، مادرت. . . ريگار. اون از همه بيشتر.

  بار بود. صدايش حسرت» آرزو ميكردم كه ميتونستم بشناسمش.«
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تونست شما رو بشناسه. وقتي كه شما حاضر باشين من همه چيو بهتون  آرزو ميكنم اون مي«شواليه پير گفت، 
  »ميگم.

  دني گونه او را بوسيد و مرخصش كرد.

اي داغ  آن شب خدمتكارانش براي او بره به همراه ساالد كشمش و هويج خوابانده در شراب و نان عسلي ورقه
ريگار هيچوقت اينطوري درمونده ميشد؟ ايگان بعد از خواست بداند،  آوردند. او نتوانست هيچ كدام از آنها را بخورد. مي

  فتوحاتش چي؟

بعد،  هنگامي كه وقت خواب شد، دني براي اولين بار بعد از كشتي، ايري را با خود به تخت خواب برد. ولي  مدتي
پيچيد، وانمود  لرزيد و انگشتانش را در ميان موهاي مشكي ضخيم خدمتكارش مي حتي زماني كه او در حال رهايي مي

اگه  شد. نوعي صورت او مدام به صورت داريو تبديل ميكرد اين دروگو است كه او را در آغوش گرفته. . . ولي به  مي
او در حالي دراز كشيده بود كه پاهاي ايري در ميان پاهايش پيچيده بود. خوام، فقط الزمه بگم.  من داريو رو مي

  چشماش امروز تقريبا بنفش به نظر ميومد. . .

آورد بيدار شد. بعد از بار سوم بي  ودي بخاطر ميهايي كه تا حد روياهاي دني آن شب تيره بودند، او سه بار از كابوس
اي بر روي كف مرمرين. يك  شد، نوري نقره هاي اُريب وارد مي قرارتر از آن بود كه دوباره بخوابد. نور ماه از ميان پنجره

نوك يكي از هايش اندكي باز شده بود،  وزيد. كنارش ايري كامالً در خواب بود، لب نسيم خنك از ميان در باز ايوان مي
هايش از باالي حرير روانداز بيرون زده بود. براي يك لحظه دني وسوسه شد، ولي او دروگو و شايد داريو را  پستان

  خواست. نه ايري. دخترك دلپذير و ماهر بود، ولي تمام بوسه هايش طعم وظيفه داشت. مي

هاي خود خوابيده بودند. دني لباس  يساندي در تختاو بلند شد و ايري را خوابيده در زير نور ماه رها كرد. ژيكوي و م
بلندي را به تن كرد و با پاهاي برهنه به آرامي به سمت ايوان بر روي كف مرمرين به راه افتاد. هوا سرد بود، ولي او 

 ها با هم را دوست داشت. موج حاصل بادها يكديگر را ها را در ميان انگشتان پايش و صداي زمزمه برگ احساس علف
  شدند. كردند و باعث رقصيدن و درخشش انعكاس ماه مي در طول سطح حوض كوچك مدام دنبال مي
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شايد تو روياي روزهاي بهتر ي آجري كوتاه خم شد تا به شهر نگاه كند. ميرين هم خوابيده بود.  او به روي يك نرده
خاكستري كه براي برگذاري ضيافت بر  هاي ها و موش اي سياه شهر را پوشانده و جنازه شب همانند ملحفهغرق شده. 

هاي  پوشاند. در دوردست مشعل هاي نيش زننده را مي آمدند و همچنين ازدحام مگس روي آنها از فاضالب باال مي
هايي كه بر  توانست اينجا و آنجا كورسوي فانوس سوخت، و او مي زدند به رنگ سرخ و زرد مي نگهبانانش كه قدم مي

بدرود  كرد. ببيند. شايد يكي از آنها سر جورا بود كه اسبش را به آرامي به سمت دروازه شهر راهي مي تابيد را ها مي كوچه
  خرس پير. بدرود خيانت كار.

ي زنجيرها و هيچ  زاد، ناسوخته، كاليسي و ملكه بود. مادر اژدهايان، قاتل جادوگران، درهم شكننده او دينريس طوفان
  به او اعتماد كند. كس در اين دنيا نبود كه بتواند

من «هاي چوبي در پا، ايستاده بود. ميساندي درست كنار دستش پيچيده در لباس خواب، با صندل» اولياحضرت؟«
  »بيدار شدم و ديدم كه شما رفتين. خوب خوابيدين؟ به چي نگاه ميكنين؟

  »ياهن.ي درا س شهرم. دارم دنبال يه خونه با در قرمز ميگردم ولي توي شب همه«دني گفت، 

  »ايه؟ در قرمز؟ چه خونه«ميساندي متحير بود، 

اي. مهم نيست. هيچ وقت بهم دروغ نگو ميساندي. هرگز بهم خيانت  هيچ خونه«تر را گرفت،  دني دست دختر جوان
  »نكن.

  »هرگز. نگاه كنين، داره سپيده ميزنه.«ميساندي عهد بست، 

هاي كوتاه شرق تابشي از  ردي تبديل شده بود و در پشت خط تپهي آسمان به رنگ آبي الجو از افق تا باالترين نقطه
شد. دني دست هاي ميساندي را در حالي كه طلوع آفتاب را نگاه  نور طاليي كم رنگ و صورتي صدفي ديده مي

هاي سرخ  كردند گرفته بود. تمام آجرهاي خاكستري به رنگ قرمز و زرد و آبي و سبز و نارنجي درآمدند. شن مي
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 1ها ريزي تبديل كردند. جايي ديگر گنبد طاليي معبد گريس هاي خون ي مبارزه آنها را در مقابل چشمانش به زخمگودها
ها را  هاي برنزي در طول ديوار، جايي كه نور خورشيد نوك گلميخ باالي كالهخود آويژه درخشيد، و ستاره به روشني مي

اي در داخل درخت خرمالو  كردند. پرنده به كندي حركت ميزدند. بر روي ايوان، چند مگس  كرد، چشمك مي لمس مي
شروع به آواز كرد و سپس دو تاي ديگر. دني سرش را كج كرد تا صداي آهنگ آنها را بشنود، ولي خيلي طول نكشيد 

  كه صدايشان در صداي شهر در حال بيدار شدن غرق شد.

  صداي شهر من.

ايگان فاتح خون «پايين، فرماندهان و سپهدارانش را به باغ فراخواند.  آن صبح او به جاي رفتن به سمت تاالر بار عام
و آتش رو به وستروس آورد، ولي بعد از اون به اونا صلح و رونق و عدالت داد. ولي تمام چيزي كه من به خليج 

  »از اونجا رفتم. داران آوردم، مرگ و ويراني بوده. من بيشتر يه كال بودم تا ملكه، شكست دادم و غارت كردم و برده

  »اينجا هيچ چيز براي موندن نيست.«اي گفت،  بن پالم قهوه

  »دارا اين بال رو سر خودشون آوردن. اولياحضرت، برده«داريو ناهاريس گفت، 

  »شما همينطور آزادي رو هم آوردين.«ميساندي اذعان كرد، 

ام؟ من اون فساد  من ديوانه» هام يا هارپي؟آزادي مردن از گشنگي؟ آزادي مردن؟ من يه اژد«دني با تندي پرسيد، 
  رو دارم؟

  »يه اژدها. اولياحضرت ميرين وستروس نيست.«سر باريستان با اطمينان گفت، 

سلمي پاسخي براي » ولي من چطور ميتونم به هفت پادشاهي فرمانروايي كنم، اگه نتونم به يه شهر حكومت كنم؟«
هاي من براي سالم شدن و آموزش ديدن  بچه«ه به آنسوي شهر خيره شود. آن نداشت. دني به آنها پشت كرد تا دوبار
                                           

1- Temple of the Graces - اي زنانه كه ريشه در فرهنگ و مذهب قوم گيسكاري دارد و كه تركيبي است از كاهنان و درمانگران و... به هركدام از  فرقه
شد. اين لغت تركيبي از معاني تمام اين كلمات است: مرهمت، لطف، رحمت، شفقت و عطوفت. به همين دليل كلمه گريس  هاي اين معبد گريس گفته مي كاهنه

  شود.  شده در متن آورده ميترجمه ن
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هاشون به زمان نياز دارن. منم همينطور. من نميذارم اين  شدن و آزمودن بال به زمان نياز دارن. اژدهايانم براي بزرگ
او برگشت » به زنجير بكشه. شهر هم به راه آستاپور بره. من نميذارم هارپي يونكاي دوباره اونايي كه من آزاد كردم رو

  »من حركت نميكنم.«هاي آنها نگاه كند،  تا به صورت

  »پس چيكار ميكنين كاليسي؟«راخارو پرسيد، 

  »ميمونم. حكومت ميكنم و يه ملكه ميشم.«او گفت، 
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    72فصل 

  جيمي
  اميدرضا :مترجم

  محسن، م.م.استارك  :ويرايش و تنظيم

  

  كرد،  شد را امضا مي اي كه به او تقديم مي اي از كوسن زير باسنش، سر ميز نشسته بود. و هر پرونده شاه با كُپه

 حضرت. اين حكم سلب مالكيت لرد ادمور تالي از فقط چند تاي ديگه، اعلي«سر كون لنيستر به او اطمينان داد، 
ها و عايداتش محروم ميكنه. اينم يه حكم مشابه  ريوررانه كه اونو به خاطر شورش عليه شاه قانونيش از كليه زمين

تامن آنها را يكي پس از ديگري، با فشار محتاطانه قلم در دوات و .» سياه ماهيهست، عليه داييش سر بريندن تالي، 
  .خطي عريض و كودكانه، امضا كرد نوشتن نامش با دست

انديشيد كه عطش نشستن در شوراي  جيمي در پاي ميز مشغول تماشا بود، در حالي كه به تمامي لردهايي مي
اگر اين قدرت بود، چرا طعم ماللت داشت؟ او از  اونا ميتونن صندلي لعنتي منو داشته باشن.كوچك پادشاه را داشتند. 

حوصلگي  مشاهده تامن كه قلم پرش را دوباره به درون جوهردان فروكرد، احساس قدرت خاصي نكرد. تنها احساس بي
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هايي كه دريافت  هايش از ضربه ها و شانه كرد، به لطف سر آدام ماربراند، دنده بود و درد. تمام عضالت بدنش درد مي
توانست اميدوار باشد كه او  شد چهره در هم كشد. او فقط مي بودند، كبود بود. حتي فكر كردن به آن هم باعث مي كرده

كرد  دهانش را بسته نگه دارد. جيمي، ماربراند را از دوران كودكي، وقتي به عنوان يك پادو در كسترلي راك خدمت مي
به قدري بود كه از او بخواهد تا سپر و شمشيرهاي مسابقه را بردارد.  اي بقيه اطمينان داشت. شناخت؛ به او به اندازه مي

  خواست بداند كه آيا توان نبرد با دست چپش را هم دارد يا نه. جيمي مي

تر از ضرباتي بود كه سر آدام حواله او كرده بود، و ضربات به قدري بد بود كه آن روز  دانستن دردناكو حاال ميدونم. 
ها  نست لباسش را بپوشد. اگر آنها واقعاً جنگيده بودند، جيمي چندين مرتبه مرده بود. تعويض دستصبح، به سختي توا

اي كه داشت، اشتباه بود. ناچار بود به هر حركتش بيانديشد، در   رسيد، اما اينطورنبود. هر غريزه به نظر خيلي ساده مي
زد. به نظر  ه مشغول فكر كردن بود، ماربرند  به او ضربه ميداد. و زمانيك حالي كه زماني زماني بدون فكر انجامشان مي

رسيد دست چپش حتي بتواند يك شمشير بلند را به درستي نگه دارد؛ سر آدام سه بار او را خلع سالح كرده و  نمي
  شمشيرش را به هوا فرستاده بود.

اي ديگر از  سر كون دسته» ا اعطا ميكنه.رو به سر امون فري و همسرش بانو جِن  ها، درآمدها، و قلعه اين سند زمين«
زاده لرد روس  حكم مشروعيتي براي حرام«كاغذهاي پوستي را به شاه تقديم كرد. تامن قلم را آغشته كرد و امضا نمود. 

تامن قلم را آغشته كرد » بولتن از دردفورت. و اين يكي لرد بولتن رو از طرف شما ملقب به جايگاه محافظ شمال ميكنه.
ميده و اون رو به مقام لردي  1اين سند قلعه كستمير رو به سر رلف اسپايسر«امضا نمود، آغشته كرد و امضا نمود  و

  تامن با خط ناخوانايي اسمش را نوشت.» ارتقاء ميده.

بود به  ي ماربرند دوست نبود، و ممكن عدالت پادشاه به اندازه بايد پيش سر ايلين پين ميرفتم. جيمي با خود انديشيد،
شدت او را بكوبد. . . ولي بدون زبان، كمتر محتمل بود كه بعد در مورد آن الف بزند. تنها چيزي كه الزم بود، فقط يك 

فرمانده كل  مصرف شده  است. اشاره اتفاقي در هنگام مستي كافي بود تا به زودي كل دنيا بفهمند كه او چقدر بي
  اي كه پدرش براي او فرستاده بود. چند نه به اندازه هديهاي بود، هر ي ظالمانه چه طعنه گاردشاه.

                                           

1-  Rolph Spicer 
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اين عفو سلطنتي شما براي بازگشت لرد گَوين وسترلينگ،  همسرش واالمقامش، و دخترش جين، «سر كون گفت، 
وك و . اين عفو براي لرد ونس. اين يكي براي لرد گودبر1هدج به صلح پادشاه. اين عفو براي لرد جنوس برَكن از استون

  »پول. اين براي لرد موتُن از ميدن

كنيد. من اعليحضرت را با شما تنها  عمو، به نظر ميرسه خيلي خوب به اين مسائل رسيدگي مي«جيمي سرپا ايستاد. 
  »ميذارم.

  »-هر طور مايلي. جيمي، بايد بري پيش پدرت. اين اختالف بين تو«  سر كون هم برخاست.

م ميخواد با فرستادن هداياي تمسخرآميز درستش كنه. اگه تونستي به اندازه كافي از مقصر اونه. نه اينكه اون-«
  » ها جداش كني، اينو بهش بگو. تايرل

  »-اون هديه از صميم قلب بود. ما فكر كرديم ممكنه تشويقت كنه«رسيد.  عمويش رنجيده خاطر به نظر مي

ند او همان موهاي فرفري طاليي و چشمان سبز جافري جيمي رو به تامن كرد. هرچ» كه يه دست جديد دربيارم؟-«
را داشت، ولي شاه جديد كمترين شباهتي به برادر مرحومش نداشت. او رو به سوي چاق شدن در حركت بود. صورتش 

. هفت سال اين پسرم هنوز يه بچه نه ساله خجالتيه، هنوز مرد نشدهصورتي و گرد بود، و حتي به مطالعه عالقه داشت. 
خواهد كشيد تا تامن به حق قانوني خود براي حكومت برسد. تا آن موقع مملكت در دستان مقتدر عاليجناب  طول

  پدربزرگش خواهد بود.

  »اعليحضرت، اجازه رفتن دارم؟«جيمي پرسيد،. 

اي او تا به حال بر» ؟ 2االن ميتونم مهرشون كنم عمو بزرگ«تامن رو به سر كون كرد. » هرطور مايلين سر دايي.«
  ترين بخش سلطنتش بود. فشردن مهر سلطنتي روي موم داغ، محبوب

                                           

1- Jonos Bracken of Stone Hedge 

2- Great-Uncle – عموي پدر يا مادر 
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و رق در زره سفيد و رداي برفي رنگ   زنان از اتاق شورا بيرون رفت. بيرون در به سر مرين ترنت كه شق جيمي قدم
تا كار « جيمي گفت،. بلك و يا بالنت بشنَون. .  . اگه اين يكي بفهمه كه من چقدر عاجزم، يا كتلايستاده بود، برخورد

  »اعليحضرت تموم بشه، اينجا بمون. بعد تا ميگور همراهيشون كن.

  »هر طور شما بگين سرورم.«ترنت سرش را خم كرد. 

ها رفت. جايي كه گروه بزرگي از مردان در  صبح آن روز حياط خارجي شلوغ و پرسر و صدا بود. جيمي به اصطبل
به «فوالدي گفت،  والتون ساق» فوالدي! باالخره داري ميري؟ ساق«ي صدا زد. هايشان بودند. جيم حال زين كردن اسب

  »محض اينكه بانوي من سوار بشن ، سرورم لرد بولتن منتظر ما هستن. االن اومدن.

رنگ زيبايي را به خارج از اصطبل هدايت كرد. بر پشت ماديان، دختر الغري با چشماني  مهتري ماديان خاكستري
اي  دوزي شده با ساتن سفيد. گيره يده در ردايي سنگين سوار بود. خاكستري بود، مثل لباس زير آن و لبهگود رفته، پيچ
اش چسبانده بود، به شكل سر يه گرگ با شكاف چشماني از جنس اوپال، ساخته شده بود. موهاي بلند و  كه به سينه

صورت خوشگلي داره، ولي چشماش غمگين و  اي دختر با وزش باد آزادانه به حركت درآمد. جيمي فكر كرد، قهوه
 محتاطه.

سر جيمي، لطف داريد كه به بدرقه من «زمانيكه دختر او را ديد، سرش را خم كرد و با صداي نازك مضطربي گفت. 
  »اومدين.

  »پس منو ميشناسي؟«جيمي به دقت به او نگريست. 

خاطر اينكه اون موقع كوچيكتر بودم. . . ولي من افتخار سرورم، شما شايد يادتون نياد، به «دختر لبش را گاز گرفت. 
هاي درشت  دختر چشم» آشنايي با شما رو در وينترفل، زمانيكه شاه رابرت براي ديدن پدرم لرد ادارد اومده بود داشتم.

  »من آريا استارك هستم.«اي رنگ خود را پايين آورد و زمزمه كرد،  قهوه

  استارك نكرده بود، ولي به نظرش رسيد كه دخترك بزرگتر بود.جيمي هيچوقت توجه خاصي به آريا 
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  »شنيدم كه داري ازدواج ميكني.«

قراره با پسر لرد بولتن، رمزي، ازدواج كنم. اون قبالً يه اسنو بود، ولي اعليحضرت اونو يه بولتن كردن. اونها ميگن «
  »كه ايشون بسيار شجاعه. من خيلي خوشحالم.

فوالدي  جيمي به سمت ساق» بانوي من، براتون آرزوي خوشبختي ميكنم.«ضطربه؟ پس چرا صدات اينقدر م
  »پولي كه قولشو بهت داده بودم گرفتي؟«برگشت. 

  »بله، گرفتيم و تقسيمش كرديم. ازتون ممنونم. يه لنيستر هميشه قرضشو ادا ميكنه.«مرد شمالي نيشخند زد. 

در اين فكر بود كه آيا شباهتي بيشتري وجود داشت يا » هميشه«جيمي با آخرين نگاهي كه به دختر انداخت، گفت. 
نشان در چاله كك دفن شده بود. با مرگ  نه. نه اينكه اهميتي داشت. به احتمال زياد آريا استارك واقعي در قبري بي

نيگ » ر،سفر بخي«فوالدي گفت.  برادرانش و والدينش، چه كسي جرات داشت اين يكي را قالبي بنامد؟ جيمي به ساق
پرچم صلحش را برافراشت، و مردان شمالي ستوني به شلختگي رداهاي خزشان تشكيل دادند و از دروازه قلعه به بيرون 

  رسيد. كس به نظر مي تاختند. دخترك الغر روي ماديان خاكستري در ميان آنها، كوچك و بي

كردند، جايي كه زمين  ه بود، اجتناب مياي كه روي خاك خشك شد ها از لكه تيره هنوز هم تعداد اندكي از اسب
اي كشت نوشيده بود. به يادآوري آن دوباره  شيره جان پسرك پادوي اصطبلي را كه گرگور كلگين به طرز وحشيانه

اش گفته بود تا جمعيت را از سر راه كنار برانند، ولي توجه آن سر  جيمي را سراپا خشم كرد. او به نيروهاي گاردشاهي
طور آن مرد  كامالً به دوئل منحرف شده بود. به طور قطع، خود پسرك احمق هم تا حدي مقصر بود؛ همينبوروس ابله 

  اي كه دست پسر را قطع كرد، بدبياري بود، ولي ضربه دوم. . . مرده دورني. و كلگين بيشتر از همه. ضربه

كرد، اما صداي فريادهايي  رسيدگي مي ، استاد اعظم پايسل داشت به جراحاتشخب گرگور حاال داره تاوانش رو ميده
رفت. پايسل به شورا گفت،  داد كه درمان به خوبي چيزي كه بايد، پيش نمي خاست نشان مي مي كه از اتاق استاد بر

ها هم به همچين كثافتي دست نميزنن. تشنجش اينقدر  ها چرك تراوش ميكنه، حتي كرم گوشت فاسد شده و از زخم«
ها رو قطع كردم  دم دهنش رو با پارچه ببندم تا زبونشو قطع نكنه. تا اونجاكه جرأت كردم، بافتشديده كه من مجبور ش
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هاي بازوش دارن  اي نداشت. رگ و به قسمت فاسد شده با شراب جوشيده و كپك نان رسيدگي كردم، هر چند فايده
اش از چه  بدونم كه پرنس اوبرين روي نيزهسياه ميشن. وقتي براش زالو انداختم، همه زالوها مردن. سرورانم، من بايد 

  »ها رو بازداشت كنيم تا با ما همكاري كنن. دورني سمي استفاده كرده. بيايد بقيه اين 

اسپير مشكل به وجود اومده.  به خاطر مرگ پرنس اوبرين به اندازه كافي با سان«لرد تايوين درخواست او را رد كرد. 
  »تر كنم. ش اوضاع رو خرابنميخوام با دستگير كردن همراهان

  »پس متاسفانه فكر كنم كه سر گرگور بميره.«

اي كه به همراه جسد برادرش براي پرنس دورن فرستادم، همين قول رو دادم،  بدون شك ميميره. من توي نامه«
  »ولي بايد ببينن كه شمشير عدالت پادشاه كه اونو ميكشه، نه يه نيزه سمي. درمانش كن.

  »-سرورم«ايسل با ترس پلك زد. استاد بزرگ پ

هاي اطراف  درمانش كن. خودت ميدوني كه لرد وريس تعدادي ماهيگير به آب«لرد تايوين خشمگين تكرار كرد. 
مونده تا از جزيره دفاع بكنه. مردان ليسي و  استون فرستاده. اونها گزارش دادن كه  فقط يه نيروي كوچيك باقي دراگون

  »د استنيس همراه اونها از خليج رفتن.بخش بزرگي از نيروي لر

خيلي هم خوبه، من كه ميگم بزارين استنيس تو ليس بپوسه. ما كامالً از شر اون مرد و «پايسل اعالم كرد. 
  »هاش خالص شديم. طلبي جاه

ان تلخ و عيار شدي؟ اين استنيس براتيونه. اين مرد تا يه پاي وقتي تيريون ريشاتو تراشيد، تبديل به يه احمق تمام«
حتي بعدشم ميجنگه. اگه اون رفته، فقط معنيش اينه كه قصد داره جنگو ادامه بده. به احتمال زياد اون به استورمزاند 

رو تهييج كنه. اگه اينطوري باشه، كارش تمومه. ولي يه مرد جسورتر ممكنه براي  1 بره و سعي كنه كه لردهاي طوفان
ها طوالني  اسپير رو در راه هدفش به دست بياره، ممكنه اين جنگ رو براي سال دورن تاس بريزه. اگه اون بتونه سان

                                           

 لند. اشاره به نام منطقه استورم -1
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ها آزادن كه بِرَن، و تو سر گرگور رو درمان  ها رو اذيت نميكنيم. دورني كنه. پس ما به هيچ دليلي، بيشتر از اين مارتل
  »ميكني.

را هم  غريبهتوانست  لنيستر حتي مي رسيد لرد تايوين پس از آن كوه  روز و شب فرياد كشيده بود. به نظر مي

  مرعوب كند.

توانست صداي خرناس سر بوروس را در  درپيچ برج شمشير سفيد باال مي رفت، مي هاي پيچ كه جيمي از پله هنگامي
خوابيد. جداي از  اتاقش بشنود. در اتاق سر بيالن هم كامال بسته بود؛ او امشب مراقب شاه بود، و تمام روز را مي

شب گذشته، بايد خودم هم استراحت كنم. هاي بالنت، برج كامالً ساكت بود و اين براي جيمي خوشايند بود.  خرناس
  بعد از رقصش با سر آدام، براي خوابيدن بيش از حد درد داشت. 

  اما وقتي به داخل اتاق خوابش قدم گذاشت، خواهرش را در حال انتظار يافت.

نگريست. نسيم خليج گرداگرد او  از باالي ديوارهاي خارجي به درياي بيرون مي ي باز ايستاده بود و او كنار پنجره
چسباند كه ضربان جيمي را باال برد. لباس سفيد بود، درست مانند  چرخيد و لباسش را طوري روي بدنش مي مي

درخشان  هاي روي تختش. دوردوزي زمردهاي كوچك، انتهاي آستين هاي عريضش را آويزهاي روي ديوار و پارچه
اش را نگه  بندش پايين رفته بود. زمردهاي بزرگتري روي تور طاليي كه موهاي طالي خوران از سينه كرده بود و پيچ

جيمي هيچ  خيلي خوشگله.هايش را نمايان كند.  ها و باالي سينه ي بازي داشت تا شانه داشته بود، قرار داشت. لباس يقه
 خواست. ميچيزي را بيشتر از در آغوش گرفتن او ن

  »سرسي، چرا اينجايي؟«در را به آهستگي بست. 

ديگه كجا ميتونم برم؟ پدر رسماً گفته كه ديگه «وقتي به سمت جيمي برگشت، در چشمانش اشك جمع شده بود. 
  »توي شورا نيازي به من نيست. جيمي، نميخواي باهاش حرف بزني؟

  »من هر روز با لرد تايوين حرف ميزنم.«ر آويزان كرد. ي روي ديوا جيمي ردايش را درآورد و آن را از يك گيره
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  .»حتما بايد اينقدر كله شق باشي؟ تمام چيزي كه اون ميخواد . «

  »راك. .اينه كه منو مجبور به ترك گاردشاه بكنه و برگردونه به كسترلي«. . 

د من دور باشم، تا تامن رو راحت كنترل راك. او ميخوا لزوماً نبايد اينقدر بد باشه. اون منم داره ميفرسته به كسترلي«
  »كنه. تامن پسر منه، نه اون!

  »تامن شاهه.«

زده كه شاهد مرگ برادرش توي عروسي خودش بوده. و حاال اونا  اون يه بچست! يه پسر بچه كوچيك وحشت«
  »دارن ميگن كه اون بايد ازدواج كنه. اون دختره دو برابر سن تامنه و دوبار هم بيوه شده!

ها اصرار دارن.  تايرل«جيمي خود را روي يك صندلي رها كرد، و سعي ميكرد تا درد عضالت كوفته را ناديده بگيرد. 
من كه ضرري توش نميبينم. تامن از وقتي ميرسال به دورن رفته، تنهاست. اون دوست داره تا مارجري و بانوان 

  »همراهش اطرافش باشن. بذار ازدواج كنن.

  »اون پسرته. . .«

اون فقط از تخم منه. هيچوقت منو پدر صدا نزده. نه بيشتر از اوني كه جافري صدا زد. تو هزار بار بهم هشدار دادي «
  »مورد بهشون نشون ندم. هيچوقت عالقه بي

هاي شاه ايفا  اي داشت اگر برادرم نقش پدر رو براي بچه تا ازشون حفاظت كني! و همنيطور از خودت. چه منظره«
  »تي رابرت هم ممكن بود مشكوك بشه.ميكرد؟ ح

بايد من ميكشتمش، كرد.  مرگ رابرت هنوز كام جيمي را تلخ مي» به هر حال، ديگه از مشكوك شدن اون گذشته.«
اگه ميذاشتم «وقتي كه هنوز دو تاشون رو داشتم. » من فقط آرزو داشتم كه اون با دستاي من ميمرد.«نه سرسي. 

كشي تبديل به عادت بشه، همونطوري كه رابرت دوست داشت اينطور بگه، ميتونستم تو رو به عنوان زنم به همه  شاه
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دنيا معرفي كنم. من از اينكه عاشقتم شرمنده نيستم، فقط از كارايي كه براي مخفي كردنش انجام دادم پشيمونم. اون 
  .»پسره توي وينترفل. . 

كه از پنجره بندازش پايين؟ اگه همونطوري كه التماست كردم، ميرفتي شكار، هيچ اتفاقي نميافتاد.  من بهت گفتم«
  »ولي نه، تو مجبور بودي منو داشته باشي، نميتونستي صبر كني تا به شهر برگرديم.

كنم، هميشه تو اين  به اندازه كافي صبر كرده بودم. متنفر بودم كه هر شب تلوتلو خوردن رابرت تا بستر تو رو تماشا«
جيمي ناگهان مسئله ديگري در مورد » فكر بودم كه ممكنه امشب اون تصميم بگيره حقشو به عنوان شوهر طلب كنه.

توي ريورران، كتلين استارك به نظر متقاعد شده بود كه من يه راهزن رو «آزرد.  وينترفل به ياد آورد كه او را مي
  »نكه من يه خنجر به اون دادم.فرستادم تا گلوي پسرشو ببره. و اي

  »تيريون هم در موردش ازم پرسيد.«سرسي باتمسخر گفت، 

  »هاي روي دستاي بانو كتلين كامالً واقعي بودن، خودش اونا رو نشونم داد. نكنه تو... يه خنجري در كار بوده. زخم«

و هم همينطور. حتي رابرتم فكر ميكرد اوه، احمق نشو. آره، من آرزو داشتم كه پسره بميره. ت«سرسي پنجره را بست. 
ما اسبامونو وقتي يك پاشون ميشكنه، يا سگامونو وقتي كور ميشن ميكشيم، ولي خيلي اين بهترين كاره. اون بهم گفت 

  ». اون موقع خودش، از شدت مستي كور شده بود.هاي معلول انجام بديم ضعيفيم كه همون ترحمو در حق بچه

گفت  ت شاه را برعهده داشته بود كه بداند رابرت براتيون هنگام نوشيدن چيزهايي را ميجيمي آنقدر محافظرابرت؟
  »وقتي رابرت اينا رو گفت، تنها بوديد؟«كه ممكن بود روز بعد، با عصبانيت آنها را تكذيب كند. 

  »ها. و بچه اميدوارم فكرشم نكرده باشي كه اينا رو به ند استارك گفته باشه!؟ معلومه كه تنها بوديم. ما«

اش را بيرون  ي موهاي طاليي سرسي تور موي خود را درآورد و آنرا روي يك پايه تختخواب انداخت، سپس طره
  »شايد ميرسال اون مرد رو با خنجر فرستاده، اينطور فكر نميكني؟«ريخت. 

  »ميرسال نه، جافري.«گرچه منظورش تمسخر بود، ولي او كامالً به قلب هدف زده بود. 
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اهميت بود. اون  تر براش بي اي به راب استارك نداشت، ولي پسر كوچيك جافري هيچ عالقه«اخم كرد.  سرسي
  »خودشم يه بچه بود.

او فكر ناخوشايندي داشت. » اي كه نياز به نوازش مستي داشت كه تو اجازه داده بودي فكر كنه پدرشه، بچه«
  .»گه اون ميدونست كه كل ماجرا كار جافريه، اين ممكنه دليل. . تيريون نزديك بود به خاطر اين خنجر لعنتي بميره. ا«

واسم مهم نيست چرا. اون ميتونه داليلشو با خودش به جهنم ببره. اگه ميديدي كه جافري چطوري «سرسي گفت، 
ش حلقه مرد. . . اون جنگيد، جيمي، اون براي هر نفس جنگيد، ولي انگار يه جور روح شيطاني بود كه دستاشو دور گلو

كرده بود. چه وحشتي توي چشماش داشت. . . وقتي كوچيك بود، موقعي كه ميترسيد يا زخمي ميشد، به سمت من 
ميدويد و من ازش محافظت ميكردم. ولي اون شب هيچ كاري نبود كه از دستم بربياد. تيريون اونو جلوي چشمام كشت 

ي جيمي به روي زانو افتاد و دست سالم جيمي را ميان سرسي جلوي صندل» و هيچ كاري نبود كه بتونم انجام بدم.
جاف مرده و ميرسال توي دورنه. تامن تنها چيزيه كه برام مونده. تو نبايد اجازه بدي پدر اونو ازم «دستانش گرفت. 

  »بگيره. جيمي خواهش ميكنم.

  .»لرد تايوين نظر منو نپرسيده. ميتونم باهاش حرف بزنم، ولي اون گوش نميده. . «

  »گوش ميده اگه قبول كني كه گاردشاه رو رها كني.«

  »گاردشاه رو رها نميكنم.«

جيمي، تو شواليه درخشان مني. نميتوني منو وقتي بيشتر از هميشه بهت نياز دارم، به «ها جنگيد.  خواهرش با اشك
ازدواج كنم! مگه اينكه تو جلوش  حال خودم بذاري! اون داره پسرمو ميدزده، منو دور ميكنه. . . و  مجبورم ميكنه دوباره

  »رو بگيري.

اي كه قبالً سر آدام ماربرند زده بود، بر  اي شديدتر از هر ضربه شد، ولي شد. اين كلمات ضربه جيمي نبايد غافلگير مي
  »با كي؟«شكمش وارد كرد. 
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اي نميخوام. تو  وهر ديگهمهمه؟ يه لرد يا كس ديگه. كسي كه پدر فكر كنه الزمش داره. برام اهميتي نداره. من ش«
  »تنها مردي هستي كه من واسه هميشه، تو بسترم ميخوام.

  »پس همينو بهش بگو.«

وار حرف ميزني. ميخواي دوباره مثل اون بار كه مادر  دوباره داري حرفاي ديوانه«سرسي دستانش را پس كشيد. 
دست ميده، ميرسال ازدواجش رو. . . جيمي، من موقع بازي مچمون گرفت، از هم جدامون كنن؟ تامن تاج و تخت رو از 

  »ميخوام زنت باشم، ما به همديگه تعلق داريم، ولي هيچوقت اين اتفاق نميافته. ما خواهر و برادريم.

  .»ها. .  تارگرين«

  »ما تارگرين نيستيم!«

بيدار كنه. فعالً  خوردمو از خواب ساكت، يه صداي بلند ميتونه برادراي قسم«آميزي گفت،  جيمي با لحن سرزنش
  »نميتونيم گرفتار اين بشيم، ميتونيم؟ مردم ممكنه بفهمن تو به ديدنم مياي.

ي تو اينو نميخوام؟ اهميتي نداره اونا منو به عقد كي دربيارن،  جيمي، فكر كردي من به اندازه«سرسي به گريه افتاد. 
درونم ميخوام. هيچي بين ما تغيير نكرده. بزار بهت من تو رو كنارم ميخوام. من تو رو توي تختم ميخوام تو رو توي 

  سرسي پيراهن جيمي را باال زد و شروع به كلنجار رفتن با بندهاي شلوارش شد.» ثابتش كنم.

آنها هيچگاه اين كار را در برج شمشير » نه، اينجا نه.«دهد. او گفت،  جيمي حس كرد بدنش عكس العمل نشان مي
  »سرسي، اينجا جاش نيست.«هاي فرمانده كل.  ه در اتاقسفيد نكرده بودند، الاقل ن

سرسي آلت جيمي را بيرون كشيد و سرش را روي آن خم كرد. » تو منو توي سپت گرفتي. اينجا هم فرقي نداره.«
  »نه. گفتم اينجا نه.«جيمي او را با مچ قطع شده دست راستش دور كرد. و خودش را روي پا بلند كرد. 

توانست سردرگمي و ترس را همزمان در چشمان روشن سبزرنگش ببيند. بعد از آن خشم  ياي او م براي لحظه
اونا دستتو توي «جايشان را گرفت. سرسي خودش را جمع كرد، بر روي پاهايش برخاست و دامنش را صاف كرد. 
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ريانش به رقص هاي سفيد ع داد، موهايش اطراف شانه وقتي سرش را تكان مي» هال قطع كردن يا مردانگيتو؟ هرن
عجب احمقي بودم كه اومدم پيشت. تو جراتشو نداشتي كه انتقام جافري رو بگيري، چرا فكركردم كه ممكنه از «آمد.  در

  »تا ميكشت، اون موقع عصباني ميشدي؟ تامن محافظت كني؟ بهم بگو، اگه جن هر سه

  »مئن نيستم اون جافري رو كشته باشه.اي بزنه. من حتي هنوز مط تيريون قرار نيست به تامن يا ميرسال صدمه«

  »-چطور ميتوني اين بگي؟ بعد از تمام تهديداش«دهان سرسي از خشم درهم شد. 

  »تهديدا هيچ اهميتي ندارن. اون قسم خورد كه اين كار رو نكرده.«

  »ها دروغ نميگن، اينطوري فكر ميكني؟ اوه، اون قسم خورده، كه اينطور؟ و كوتوله«

  »بيشتر از اونايي كه تو به من ميگي.نه به من. نه «

مو  سرسي موهايش را مجددا جمع كرد، و تور » ي طاليي. اون هزاربار بهت دروغ گفته، منم همينطور. اي ابله گنده«
چاله،  هر جور ميخواي فكر كن. هيوالي كوچولو توي سياه«را از پايه تختخواب كه به آن آويزانش كرده بود، چنگ زد. 

سرسي به بالشت نگاه مختصري » ر ايلين سرشو قطع ميكنه. شايد به عنوان يه يادگاري ازش خوشت بياد.و به زودي س
اون ميتونه زماني كه تنها توي اين تختخواب سرد سفيد خوابيدي، اينقدر تماشات كنه كه چشماش فاسد «انداخت. 

  »بشه.

  »سرسي، بهتره بري. داري منو عصباني ميكني.«

يه چالق عصباني، چقدر ترسناك. چقدر بد كه لرد تايوين لنيستر هيچوقت يه پسر نداشت. من  اوه،«سرسي خنديد. 
ميتونستم وارثي باشم كه اون ميخواست، ولي آلت رو كم داشتم. حاال كه صحبتش شد، برادر، بهتره مال خودتو تا كني 

  »ر ميرسه.بذاري كنار. وقتي اونطوري از شلوارت آويزونه، چقدر غمگين و كوچيك به نظ
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در   وقتي او رفت، جيمي به نصيحتش عمل كرد و با يك دست مشغول بندهاي شلوارش شد. دردي تا عمق استخوان
من يه دست، يه پدر، يه پسر، يه خواهر، و يه معشوقه رو از دست دادم، و به زودي يه اش حس كرد.  انگشتان خيالي

  دان لنيستر اين جنگو برده.برادرو  هم از دست ميدم. و اونا بازم ميگن كه خان

ها رفت، جايي كه سر بوروس بالنت را در حال نوشيدن جامي شراب در  جيمي ردايش را به تن كرد و به پايين پله
  »ام اون دختر رو ببينم. وقتي نوشيدنيت تموم شد، به سر لوراس بگو كه آماده«تاالر عمومي يافت. 

  »اين كه كيو ببينين؟ شما آماده«از رو ترش كردن انجام دهد.  تر از آن بود كه كاري بيشتر سر بوروس بزدل

  »فقط همينو به لوراس بگو.«

  »بله. بله، جناب فرمانده.«سر بوروس جامش را خالي كرد. 

ها سخت بود. مدت زيادي گذشت تا آنها آمدند،  ي گل اما او وقت زيادي را صرف اين كار كرد، يا اينكه يافتن شواليه
زد،  هدف كتاب سفيد را ورق مي ي درشت زشت. جيمي در اتاق مدور، درحاليكه به بي زيبارو و آن دوشيزه آن جوان الغرِ

  »فرمانده كل، ميخواستين دوشيزه اهل تارث رو ببينين؟«نشسته بود. سر لوراس گفت، 

  »آره، فرض كنم كه باهاش حرف زدي؟«جيمي با دست چپش آنها را به جلوتر فراخواند. 

  »دستورتون سرورم. طبق«

  »و؟«

من. . . سر، ممكنه همونطوري باشه كه اون گفته. كه كار استنيس بوده. نميتونم مطمئن «پسرك عصبي شد. 
  »باشم.

  »بان استورمزاند هم به همين شكل عجيب مرده. وريس بهم گفته كه قلعه«جيمي گفت، 

  »بود.سر كُرتني پِنرُز، مرد خوبي «بريين با ناراحتي گفت، 
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استون قرص و محكم ايستاد. روز بعدش از يه برج افتاد.  شق. يه روز سر راه شاه دراگون يه مرد كله«جيمي ايستاد. 
  »سر لوراس، ما در اين مورد بعداً بيشتر حرف ميزنيم. منو با بريين تنها بزار.

كسي . رسد و بدتركيب به نظر ميوقتي تايرل آنها را ترك كرد، جيمي به اين نتيجه رسيد كه ضعيفه همچنان زشت 
لباس صورتي وحشتناكي بود كه بز  تر از آن كهنه هاي زنانه آراسته بود، ولي اين لباس خيلي مناسب دوباره او را با لباس

اون واقعاً » بانوي من، رنگ آبي بهت مياد. به رنگ چشمات ميخوره.«او را مجبور به بپوشيدنش كرده بود. جيمي گفت، 
  انگيزي داره.  چشماي حيرت

بند رو آستردار كرده، تا اين شكلو بهش بده. بهم گفت كه  سپتا دنيس سينه«بريين با سراسيمگي به خود نگاهي كرد. 
  .»تو به نظر. . «ي در طوري توفق كرده بود كه گويي هر لحظه قصد فرار داشت.  بريين در آستانه» تو اونو فرستادي.

هام نشسته و شپش كمتري تو سرمه، همش  متفاوت؟ گوشت بيشتري به دنده« لبخند ناقصي تحويل داد. جيمي 
  »ام هم همونه. در رو ببند و بيا اينجا. همينه. مچ قطع شده

  .»رداي سفيد. . «كاري كه از او خواست را انجام داد. 

  ».جديده، ولي شك ندارم كه به زودي كثيفش ميكنم.«. . 

  »بگم كه بهت مياد. منظورم اين نبود كه. . . ميخواستم«

  »جيمي، چيزي كه به سر لوراس گفتي رو باور داشتي؟ در مورد شاه رنلي و اون سايه؟«بريين مردد، جلوتر آمد. 

اگه رنلي رو توي ميدون جنگ ميديدم، خودم ميكشتمش، چه اهميتي برام داره كه كي «جيمي شانه باال انداخت. 
  »گلوشو بريده؟

  .»اشتم كه. . تو گفتي من افتخار اينو د«
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ام، يادته؟ وقتي من بگم تو افتخار داشتي، مثل اين ميمونه كه يه فاحشه بكارتشو تقديمت  كش لعنتي من همون شاه«
فوالدي راهي شماله تا آريا استارك رو تحويل روس  ساق«جيمي به عقب تكيه داد و سرتاپاي او را نگريست. » كنه.

  »بولتن بده.

  .»آريا رو به اون دادي؟ تو براي بانو كتلين سوگند خوردي. . . «بريين با نگراني فرياد زد

با يه شمشير روي گلوم، ولي مهم نيست. بانو كتلين مرده. حتي اگه دختراشم داشتم نميتونستم بهش برشون «
  »فوالدي فرستاده آريا استارك نيست. گردونم. و دختري كه پدرم با ساق

 »آريا استارك نيست؟«

. عاليجناب پدرم يه دختره شمالي الغرمردني تو همون سن و سال و رنگ و آب رو  پيدا كرده. شنيدي چي گفتم«
اي بهش داده تا به رداش سنجاق كنه و راهيش كرده تا با  اونو با لباساي سفيد و خاكستري پوشونده، يه گرگ نقره

خواستم قبل از اينكه چهارنعل به نجاتش بري «مچ دستش را بلند كرد تا به او اشاره كند. » زاده بولتن ازدواج كنه. حروم
و خودتو براي هيچ و پوچ به كشتن بدي، بهت بگم. تو كار با شمشير خيلي بد نيستي، ولي اونقدرها هم خوب نيستي 

  »كه تنهايي از عهده دويست مرد بربياي.

  .»وقتي لرد بولتن بفهمه كه پدرت سكه تقلبي بهش داده. . «بريين سرش را تكان داد. 

اوه، اون ميدونه، لنيسترا دروغ ميگن، يادته؟ اهميتي نداره. اون دختره اهداف بولتن رو به همون خوبي برآورده «
ميكنه. كي ميخواد بگه كه اون آريا استارك نيست؟ هر كي به دختره نزديك بوده، مرده، غير از خواهرش كه اونم گم 

  »شده.

  »ي؟ داري رازهاي پدرت رو برمال ميكني.اگه اينا حقيقت داره، چرا داري بهم ميگ«
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اي، قرضمو ادا ميكنم.  منم مثل هر شير كوچولوي خوب ديگه«رازهاي دست، من ديگه پدري ندارم. جيمي فكر كرد، 
من به بانو استارك قول دختراشو دادم. . . و هنوز يكي از اونها زندست. برادرم ممكنه بدونه اون كجاست، اما در هر 

 »ي نميگه. سرسي متقاعد شده كه سانسا به اون كمك كرده تا جافري رو بكشن.صورت اون هيچ

من باور نميكنم كه اون دختر آروم و مهربون اهل مسموم كردن باشه. بانو كتلين «دهان حالتي لجوجانه گرفت. 
  »گفت كه اون قلب مهربوني داره. كار برادرت بوده. سر لوراس گفت كه يه دادگاه برگزار شده.

  »ات تماشا كردي؟ ه واقع دو تا. حرفا و شمشيرا هر دو عليهش بودن. يه گند خونين بود. از پنجر در«

  »سلول من رو به دريا بود، هرچند صداها رو ميشنيدم.«

پرنس اوبرين از دورن مرده. سر گرگور كلگين داره ميميره و تيريون پيش چشم خدايان و مردم گناهكار شناخته «
  »چاله نگه ميدارن. اعدامش توي يه سياهشد. اونو تا موقع 

  »تو باور نداري كه اون اينكارو كرده.«بريين به او نگاه كرد. 

ديدي، ضعيفه؟ ما همديگرو خيلي خوب ميشناسيم. تيريون از روزي كه اولين «جيمي به او لبخند خشكي تحويل داد. 
كشي تقليد نكرد. سانسا استارك جافري رو  قدمشو برداشت، ميخواست مثل من باشه، ولي هيچوقت از من توي شاه
هاي قهرمانانه رو به خودش ميگيره. آخري  كشته. برادرم ساكت مونده تا ازش محافظت كنه. اون گاهي اين ژست

  »براش به قيمت يه دماغ تموم شد. اين دفعه نوبت سرشه.

  »نه، كار دختر بانوي من نبوده. نميتونه كار اون باشه.«بريين گفت، 

  »ي احمق لجبازي كه ميشناختم. ن ضعيفههمو«

 .»اسم من. . «بريين سرخ شد. 



 

  1344 

 

  جيمي شمشيرهايورش    فصل هفتاد و دوم 

جيمي به زير صندلي فرمانده كل دست برد و آن را كه در » بريين از تارثه. يه هديه برات دارم.«جيمي آه كشيد. 
  هاي مخمل قرمز سيري پيچيده شده بود، بيرون كشيد. ميان اليه

اش را دراز كرد و يك تا از  مكي ممكن بود او را گاز بگيرد. دست بزرگ ككبريين طوري نزديك شد كه گويي بسته 
ي چرمي بسته شده بود، آن  ها در نور سوسو زدند. با كمرويي، در حاليكه انگشتانش دور قبضه پوشش را كنار زد. ياقوت

اي از نور به رنگ  د. باريكههايش سرخ و سياه درخشي گنج را باال آورد و به آرامي شمشير را از غالفش آزاد كرد. موج
  »هايي نديدم. فوالد واليريايي؟ تا حاال همچين رنگ«سرخ در لبه شمشير دويد. 

منم نديدم. زماني حاضر بودم دست راستمو براي به دست گرفتم چنين شمشيري بدم، حاال كه به نظر ميرسه دادم، «
شمشير به اين «فكر مخالفت را بكند، جيمي ادامه داد.  قبل از اينكه بريين» ديگه شمشير به دردم نميخوره. برش دار.

  »بذاري. يه چيز ديگه. شمشير برات هزينه داره. 1وفادارخوبي بايد يه اسم داشته باشه. مايه دلگرمي منه كه اسم اينو 

  .»بهت گفتم، هيچ وقت خدمت. . «صورت برين تيره و تار شد. 

بله، يادمه. بريين، به من گوش بده. هر دوي ما براي مراقبت از سانسا .موجودات احمقي مثل ما رو نميكني. «. . 
استارك سوگند خورديم. سرسي ميخواد مطمئن بشه كه اون دختر پيدا ميشه و ميميره، حاال ميخواد رفته باشه زير 

 .»زمين. . 

ه دختر بانوم صدمه بزنم، اگه باور داري كه ممكنه من بخاطر يه شمشير ب«رياي بريين از خشم در هم شد.  چهره بي
  »-تو

فقط گوش كن. من ازت ميخوام اول سانسا رو پيدا كني، بعد «جيمي كه از فرضيه او عصباني شده بود، بشكن زد. 
عزيزت عمل   ي ببريش به يه جاي امن. غير اين ما ديگه چطور ميتونيم به سوگند احمقانمون به بانو كتلينِ مرده

  »كنيم؟

                                           

1- Oathkeeper  (يا عهد نگهدار)-  در مقابلOathbreaker .(عهدشكن) كه جيمي به آن معروف بود  
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  .». . من فكر كردم. . من. «ضعيفه پلك زد. 

جيمي به او مثل يه گوسفند لعنتي بع بع ميكنه. » ميدونم چه فكري كردي.«ناگهان جيمي از ديدن او دلزده شد. 
وقتي ند استارك مرد، شمشير بزرگش به عدالت پادشاه داده شد. ولي پدرم احساس ميكرد كه حيف چنين «گفت، 

دار داده بشه. اون به سر ايلين يه شمشير نو داد و آيس رو داد تا ذوب كنن مق شمشير مرغوبيه كه به دست يه جالد بي
ي دوتا شمشير نو كافي بود. يكيش دستته. پس تو داري با شمشير خود ند  و دوباره شكل بدن. فوالدش به اندازه

  »استارك از دختر ند استارك دفاع ميكني، اگه فرقي به حالت ميكنه.

  .»خواهي. .  سر، من. . . من يه معذرت«

شمشير لعنتي رو بگير و برو، قبل از اينكه نظرم عوض بشه. يه ماديان سرخ به زشتي «جيمي حرف او را قطع كرد. 
فوالدي رو تعقيب كن، دنبال سانسا بگرد، يا به  ها هست، ولي ميشه گفت بهتر تعليم ديده. ساق خودت توي اصطبل

  »مهم نيست. ديگه نميخوام چشمم بهت بيافته.ات، جزيره ياقوت كبود برون، برام  سمت خونه

  .»جيمي. . «

ت استفاده كني ضعيفه.كارمون اكش، بهتره اون شمشيرو واسه بيرون كردن پنبه از گوش شاه«جيمي به يادش آورد. 
  »تمومه.

  .»جافري براي تو حكم. . «بريين سرسختانه مقاومت كرد. 

  »شاه رو داشت. همينجا رهاش كن.«

  »سا كشتش، پس چرا ازش محافظت ميكني؟تو ميگي سان«

به خاطر اينكه جافري برام چيزي بيشتر از يه فوران مني تو سوراخ سرسي نبود و به خاطر اينكه حقش بود بميره. 
من يكي رو پادشاه كردم و يك ديگه رو خلع. سانسا استارك آخرين فرصت من براي حفظ «جيمي به نرمي لبخند زد. 

  »كشا بايد از هم حمايت كنن. اصالً قصد رفتن نداري؟ عالوه بر اين، شاه«ماليمي زد.  جيمي لبخند» شرافته.
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ميرم. ميرم تا اون دختر رو پيدا كنم و ازش محافظت كنم. به خاطر «گره شد.  وفاداردستان بزرگ بريين دور 

  بريين به خشكي تعظيم كرد، چرخيد، و رفت.» مادرش. و به خاطر تو

به درون اتاق رخنه كرده بودند، جيمي به تنهايي پشت ميز ماند. هنگام غروب شمعي را روشن كرد ها  در حاليكه سايه
و صفحه خودش را در كتاب سفيد گشود. جوهر و قلم پر را در كشويي يافت. زير آخرين خطي كه سر باريستان وارد 

زه تعاليمش را زير نظر يك استاد اي شش ساله داشت كه تا كرده بود، با خط زشتي كه شباهت به دست خط پسر بچه
  گرفت، نوشت: فرا مي

در خالل نبرد پنج پادشاه، در وسپرينگ وود از گرگ جوان راب استارك شكست خورد. در ريوران زنداني شد و در 
سوگندي برآورده نشده آزاد شد. مجدداً توسط ياران شجاع زنداني و به دستور وارگو هوت عليل شد. دست شمشيرزنش 

  سط تيغ زولوي چاق از دست داد. توسط بريين، دوشيزه تارثي سالم به قدمگاه پادشاه برگردانده شد. را تو

اش، مابين شيرطاليي روي سپر ارغواني باالي صفحه تا  وقتي كارش را تمام كرد، هنوز بيشتر از سه چهارم صفحه
آغاز و سر باريستان سلمي ادامه داده بود، ولي تاور داستانش را  ي پايين آن خالي بود. سر جِرولد هاي سپر سفيد ساده

خواهد  توانست هر چيزي را كه مي ادامه داستان جيمي لنيستر الزم بود كه توسط خودش نوشته شود. از اين پس او مي
  بنويسد.

  هر چيزي كه بخواهد. . .
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    73فصل 

  جان
  وحيد :مترجم

  محسن، م.م.استارك، ريگار  :ويرايش و تنظيم

  

فشرد. در امتداد  گرفت، آن را در به ديوار مي وزيد. آنچنان قوي كه وقتي قفس را به دندان مي مي  شرق     باد وحشيانه از
اي كم  تيره بود و خورشيد چيزي بيشتر از تكه كوبيد. آسمان خاكستريِ ها مي ميله را به   و رداي جان  كشيد  مي  ديوار جيغ

  فروغي ازروشنايي درپشت ابرها نبود.

ديد، اما روشنايي آنها در مقابل چنين سرما و تاريكي  در آنسوي ميدان كشتار، سوسو زدن هزاران آتش اردوگاه را مي
  رسيد. كوچك و ضعيف به نظر مي

ها بست و خود را  ميله ، جان اسنو دستان دستكش پوشش را به دور. وقتي كه باد بار ديگر به قفس كوبيدشوم يه روز
چاله  ني كه درست به زير پاهايش نگاه كرد، زمين درسايه گم شده بود. انگاركه داشتند او را در محكم نگه داشت. زما

اسم منم براي هميشه  و وقتي امروز تموم بشه،. انتهاست هم نوعي چاله بي  خب مرگ بردند. انديشيد،  انتهايي فرو مي بي
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است. براي   پيشه وخيانت   شان شرور وذات شوند  شهوت ودروغ متولد مي ها از گفتند حرامزاده مردم مي به زير سايه ميره.
تواند پسري  كند كه مي  پدر واالمقامش ثابت تا به  كنند. كه آنها اشتباه مي  ثابت كند خواست  كه شده جان مي  يكبارهم

به پادشاه قهرمان شده بود، در مقابل اگر هم حتي جان   . راب تبديلبش كردم من خرادرستكاري راب باشد.  و خوبي   به  
نيست تا  ادارد زنده   شناختند. خوشحال بود كه لرد عنوان خائن و سوگندشكن و قاتل مي آوردند، او را به را به خاطر مي

  سرشكستگي او را ببيند. 

 . اگر بعد از اين زندگي ديگري وجود داشت، جان اميدوار بود اين حرف راموندم ن غار ميمن بايد با ايگريت توي او
بازم بهش   من او درست مثل اون عقاب صورت منو چنگ ميزنه ومنو به خاطر بزدلي نفرين ميكنه، امابه ايگريت بزند. 

يمون به او آموخته بود. اين عادت . شروع به باز و بسته كردن دست شمشيرزنش كرد، درست همانطوركه استاد اميگم
  ريدر داشت، نياز داشت كه انگشتانش نرم باشند. بخشي از وجودش شده بود. حتي اگر بخت كمي براي كشتن منس

صبح او را بعد از گذراندن چهار روز در ميان يخ و حبس شدن در سلولي به ابعاد پنج در پنج در پنج فوت كه  امروز
و براي اينكه كمرش را راست كند بيش از حد تنگ بود، بيرون آورده بودند. پيشكاران  براي ايستادن خيلي كوتاه

ي ديوار تراشيده شده بودند، ماندگاري  هاي يخي كه در پاشنه اتاقك كه غذا و گوشت در برده بودند ها قبل پي مدت
  ها نه. بيشتري داشتند، اما زنداني

جان هم باوركرده  و» تو اينجا ميميري لرد اسنو.« گفته بود، ندد به اواينكه در چوبي سنگين را بب آليسر قبل از سر
مقابل  در بود. اما امروز صبح او را بيرون كشيده بودند و دست بسته ولرزان به برج پادشاه برگردانده بودند تا بار ديگر

  دار قرار بگيرد. جانوس اسلينت غبغب

جرأت داره  دارت بزنم، اون به كاتر پايك نامه نوشته وحتي اونقدر تونم استاد پير ميگه من نمي«اسلينت اظهاركرد، 
  »كه به من نشونش بده. اون ميگه توخائن نيستي.

  »ايمون زيادي عمر كرده سرورم، عقلش هم مثل چشماش خاموش شده.«داد،  اطمينان خاطر سر آليسر به او

  »كيه؟ فكر كرده كور با يه زنجير دورگردنش آره، يه مرد« اسلينت گفت،
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  چيزي نگفت. اماايمون تارگرين، پسر پادشاه، برادر پادشاه، و خودش هم ميتونست پادشاه باشه. جان انديشيد، 

با اين وجود من اجازه نميدم كه بگن جانوس اسلينت مردي رو ناعادالنه دار زد، نه نميذارم. تصميم «اسلينت گفت، 
. آخرين فرصت لرد اسنوايه كه ادعا ميكني،  ريت به همون اندازهگرفتم آخرين فرصت رو بهت بدم تا ثابت كني وفادا

ريدر ميخواد با ما مذاكره كنه. اون ميدونه حاال كه جانوس  منس« روي پا ايستاد،» براي اينكه وظيفتو انجام بدي، آره!
دله و پيش ما نمياد. ديوار ميخواد حرف بزنه. اما اين مرد بز آنسوياسلينت اومده هيچ شانسي نداره، پس اين پادشاه 

بدون شك ميدونه من دارش ميزنم. از باالي ديوار با يه طناب دويست فوتي از پاهاش آويزونش ميكنم! اما اون نمياد، 
  »اون ميخواد ما يه نماينده براش بفرستيم.

  .»لرد اسنوما تورو ميفرستيم «سر آليسر لبخند زد، 

  »چرا من؟« صداي جان خالي از احساس بود. »من.«

  »كنه. اعتماد ميشناسه، احتمالش بيشتره كه به تو رو تو همراه اين وحشيا سواري كردي. منس تو« تورن گفت،

برعكس متوجه شديد. منس از اول به من «جان را به خنده بياندازد.  كه نزديك بود حرف آنچنان غلط بود اين
و از طرف نگهبانان شب حرف بزنم، منس ميفهمه مشكوك بود. اگه دوباره با يه رداي سياه تو اردوگاهش ظاهر بشم 

  »كه بهش خيانت كردم.

اون يه نماينده خواسته، ما هم يكي براش ميفرستيم. اگه براي روبرو شدن با اين پادشاه خائن زيادي «اسلينت گفت، 
  »بار بدون خزها. آره. فكر كنم اين و گردونيم، بزدلي، تو رو به سلول يخيت برمي

كه خواستيم انجام ميده. ميخواد به ما نشون بده  كاري رولرد اسنو نيازي به اينكار نيست، سرورم. « سرآليسر گفت،
  »مردان وفادار نگهبانان شب ثابت كنه. كه خائن نيست. اون ميخواد خودشو به عنوان يكي از

است، سراسر اين نقشه بوي او را با خود داشت. جان به دام افتاده  تر جان فهميدكه بين آن دو تورن بسيار باهوش
  » من ميرم.«بود. مختصر و مفيد گفت، 
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  »-تو با احترام با من حرف« جانوس اسلينت به او يادآوري كرد. »سرورم«

ن فقط منس من ميرم سرورم. اما داريد اشتباه ميكنيد سرورم. شما داريد آدم اشتباهي رو ميفرستيد سرورم. ديدن م«
  »-رو عصباني ميكنه. سرورم شانس بهتري براي رسيدن به توافق داره اگر اون

  »توافق؟«آليسر به آرامي خنديد،  سر

سر آليسر  »شكن توافق كنه، لرد اسنو. نه، همچين آدمي نيست. جانوس اسلينت آدمي نيست كه با وحشياي قانون«
  »ما تو رو ميفرستيم كه اونو بكشي.تورو نميفرستيم تا با منس حرف بزني،  ما«گفت، 

تپيد. حتي توان كشتن يك بچه گربه را هم  ها صفير كشيد و جان اسنو لرزيد. پا و سرش از درد مي باد از بين ميله
 كرد او گناهي جان، لرد جانوس جرأت نمي . با وجود اصرار استاد ايمون بر بيتله دندون دارهنداشت، اما باز هم اينجا بود. 

تر از جونمون  تا زماني كه مملكت در امان باشه، شرف ما با ارزش«سلول يخي زنداني كند تا بميرد. اين بهتر بود.  را در
كشت و چه  سپرد. چه منس ريدر را مي دست اين را در فراست فنگز گفته بود. بايد آن را به خاطر مي كورين نيم» نيست.

رها كردن باز هم ، انجامش هم داشتبه  يمايلتكشتند. حتي اگر  ا مير خورد، مردمان آزاد او كرد و شكست مي سعي مي
وي ر اش غيرممكن بود. باز هم در نظر منس او يك دروغگو و خائن بود. وقتي كه قفس متوقف شد، جان بر وظيفه

چپش،  زمين پريد و قبضه النگ كلو را تكان داد تا شمشير حرامزاده در غالفش شل شود. دروازه در چند ياردي سمت
والشه يك ماموت در ميان آنها مسدود شده بود. اجساد ديگري نيز در  الك پشتهاي تكه پاره شده  هنوز با ويرانه
هاي علف سوخته پخش شده بودند كه همگي زير سايه ديوار قرار  هاي شكسته، قير سخت شده و دسته ميان بشكه

ي غولي را كه سرش با سنگ  ها كرد. جنازه ردوگاه وحشيداشتند. جان مايل به درنگ نبود. شروع به رفتن به سمت ا
  خرد شده بود پشت سرگذاشت. 

كشيد. وقتي كه جان نزديك شد، زاغ سرش را باال  ي غول بيرون مي ي خرد شده هاي مغز را از جمجمه زاغي تكه
ر شد. هم زمان با جان هايش را گشود و پروازكنان دو سپس بال» اسنو، اسنو، اسنو.«آورد و رو به جان جيغ كشيد. 
شايد اين آمد.  طرف مي شد اگر منس براي مذاكره به زمين بي زده مي ها بيرون آمد. شگفت سواري تنها از اردوگاه وحشي
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شد، جان ديد كه سوار  . اما همانطور كه فاصله بينشان كمتر ميكار رو آسونتر كنه، گرچه هيچي نميتونه آسونش كنه
هاي طالييِ درخشاني به دور بازوهاي كلفتش و ريشي سپيد كه سرتاسر سينه ستبرش را  با حلقهتر است،  تر و پهن كوتاه

  پوشانده بود.

  »هاه! جان اسنوي كالغ. ميترسيدم ديگه تو رو نبينيم.«تورموند غريد.  وقتي كه به يكديگر رسيدند،

خوب گفتي پسر. « را به دنبال داشت.اين حرف پوزخند وحشي » ام ميترسي، تورموند. هرگز نميدونستم كه از چيزي«
رو عوض كني، بهتره از روي ديوارتون  جناحتميبينم كه ردات سياهه. منس خوشش نمياد. اگه اومدي كه دوباره 

  »برگردي.

  »اونا منو فرستادن تا با پادشاه آنسوي ديوار معامله كنم.«

بزنه، آره. ولي نمتونم بگم ميخواد با تو حرف معامله؟ اين شد يه حرفي. هاه، منس ميخواد حرف «تورموند خنديد. 
  »بزنه.

  »ام كه اونا فرستادن. من كسي«

  »دارام ميبينم. بهتره راه بيافتيم. ميخواي سواري كني؟«

  »ميتونم پياده بيام.«

اعتراف ميكنم و تو و برادرات اينجا حسابي با ما جنگيدين، «ها چرخاند.  تورموند اسبش را به سمت اردوگاه وحشي
  »ي شما رفت و هرگز برنگشت. دويست كشته و يه دو جين غول. مگ خودش توي دروازه

  »اون با شمشير يه مرد شجاع به اسم دونال نوي مرد.«

  »هاي درخشانتون توي لباس زير فوالدي؟ واقعاً؟ اين دونال نوي يه لرد بزرگ بود؟ يكي از شواليه«

  »يه آهنگر. فقط يه دست داشت.«
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ارزش ديدن رو داشته. منس يه آهنگ ازش ميسازه.   دست مگ نيرومند رو كشت؟ هاه، اون مبارزه يه آهنگر با يه«
كم گرم ميكنه.  اين مارو يه«تورموند مشكي را از پشت زين برداشت و درپوشش را بيرون كشيد. » ببين اگه نساخت.

براي دانل نوي و مگ «اي نوشيد و مشك را به سمت جان گرفت. جرعه»براي دونال نوي و مگ قدرتمند.
هايي از آتشرا به درون  مشك پر از شراب عسل بود، اما آنچنان قوي كه اشك به چشم جان آورد و ريشه»نيرومند.

  اش فرستاد. بعد از سلول يخي و سواري سرد در قفس به سمت پايين، گرما خوشايند بود. سينه

مگنارِ ثن به ما قول داد كه دروازه «را پاك كرد. تورموند مشك را پس گرفت و جرعه ديگري نوشيد، سپس دهانش 
خواست  طرف ديوار قدم بزاريم. مي رو باز ميكنه، پس تنها كاري كه ما الزم بود انجام بديم اين بود كه آوازخون به اون

  »تمام ديوار رو خراب كنه.

  »خب يه تيكه رو آوار كرد، البته روي سر خودش.« جان گفت،

ي زيادي از نظر من نداشت. وقتي يه مرد نه ريش داره و نه مو و نه  ب استاير هيچوقت فايدههاه، خ« تورموند گفت،
اي آهسته  تورموند اسبش را وادار به يورتمه» وقتي داري باهاش ميجنگي، هيچ جايي واسه چنگ زدن نداره. گوش،

  »چه باليي سر پات اومده؟«توانست لنگان كنارش برود.  كرد، طوري كه جان مي

  »ير خورده. فكر كنم يكي از تيراي ايگريت بود.ت«

  »اون برات يه زن به درد بخوره. يه روز تو رو ميبوسه روز بعد پر از تيرت ميكنه.«

حيف شد. اگه من ده سال جوونتر بودم، اونو براي خودم  آره؟«تورموند سرش را با ناراحتي تكان داد » اون مرده.«
براي «مشك شراب عسل را باال برد. » سوزن. تر مي ها سريع ترين آتيش خب، داغميدزديدم. موهايي كه اون داشت، 

، ي عميقي نوشيد. جان وقتي كه تورموند مشك شراب را به او داد، تكرار كرد جرعه» ايگريت، بوسيده شده با آتش.
  تر نوشيد. اي عميق و جرعه »براي ايگريت، بوسيده شده با آتش.«

  »تو كشتيش؟«
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  جان هرگز نفهميد كداميك و اميدوار بود كه هرگز نفهمد. »رام.يكي از براد«

دراز دختر منو دزديد.  اون نيزه« لحن تورموند خشن و در عين حال به طرز عجيبي مهربان بود.» اي كالغاي لعنتي.«
دن دزديد. . سيب پاييزي كوچولوي من. اونو درست بيرون چادر من، موقعي كه هر چهارتا برادرش اون اطراف بو1موندا

، همه چي از اسمش معلومه ديگه، مگه نه؟ به 2رام ، تورويندالبته.  . تورِگ كه همش خواب بود، احمق گنده. و تورويند.
  »ترا با پسره جنگيدن. هر حال جوون

و نصف گوشش رو با دندون  اون از خون منه. لب پسره رو پاره كرد«تورموند با غرور گفت، » و موندا؟«جان پرسيد. 
ي كافي  كند و شنيدم پسره پشتش اينقدر خراش برداشته كه حتي نميتونه يه ردا بپوشه. به هر حال موندا اونو به اندازه

هيچ وقت با نيزه نجنگيده، هرگز. خب فكر ميكني اسمشو از كجا  پسره خودت ميدوني كه اون دوست داره، چراكه نه؟
  »گير آورده؟ هاه!

دراز بود. جان اميدوار بود كه او با مونداي تورموند  حتي اينجا. ايگريت شيفته ريك نيزه خنديد. حتي حاال، جان بايد مي
  خوشي را در جايي بيابد. خوش باشد. هركسي نياز داشت تا

من ميدونم كه دارم به طرف مرگ ميرم.  جان انديشيد،»تو هيچي نميدوني جان اسنو.« گفت، ايگريت به او مي
و «گفت.  توانست صداي ايگريت را بشنود كه اينگونه مي هنوز مي» همه مردا ميميرن.«حداقل اينقدر رو ميدونم. 

همينطور هم زنا، و هر حيووني كه پرواز يا شنا ميكنه ياميدوه. چيزي كه مهمه زمان مردن نيست، مهم چطوري مردنه 
ل حمله به قلعه يه دشمن. من قراره گفتنش براي تو راحته. تو شجاعانه تو نبرد مردي. در حاجان انديشيد، » جان اسنو.

  مرگ جان سريع نبود، مگر اينكه از طريق شمشير خود منس باشد.مثل يه خائن و قاتل بميرم. 

هاي خوراك پزي  ها بود. آشفته بازاري پراز آتش خيلي زود آنها در ميان چادرها بودند. اين يك اردوگاه معمول وحشي
ها براي  كردند وچرم اسب ادانه در گردش بودند. گوسفندها در ميان درختان بع بع ميها و بزها آز هاي ادرار، بچه و چاله

                                           

1- Munda 

2- Torwynd the Tame 
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ي دفاعي نداشت. اما مردان و زنان و حيوانات همه جا  خشك شدن آويزان شده بود. اردوگاه هيچ نظم و برنامه و نقشه
  بودند.

ايستادند و خيره  رفت، ده نفر مي ر خودش مياعتنا بودند، اما به ازاي هر يك نفري كه به دنبال كا ها به او بي خيلي
ها با صورتهاي رنگ  كش، غارنشين هاي سگ هايي كه كنار آتش قوز كرده بودند، پيرزنان در اربابه كردند، بچه نگاه مي

ها را  وبان ها و مارها و سرهاي بريده. همه برگشتند تا نگاهي بياندازند. جان نيزه كرده، سواراني با سپرهاي منقش به پنجه
اي آنجا  وزيد، موج برداشته بود. هيچ تپه مملو از بوي كاجي كه در بين درختان مي نيز ديد. موهاي بلندشان در ميان باد

نبود، اما چادر خزِ سفيد منس ريدر، درست در لبه درختان و بر فراز يك نقطه از زمين سنگي يخ زده برافراشته شده بود. 
خورد. جان ديد هارماي  ي قرمز و سياهش در باد پيچ و تاب مي ن منتظر بود. رداي ژندهپادشاه آنسوي ديوار در بيرو

جلد نيز به همراه  هاي دروغينش در طول ديوار برگشته، در كنار اوست. وارامير شش ها و حمله سگي كه از يورش كله
  گربه و دو گرگ خاكستري الغرش آنجا بود. سياه

هاي وارامير  اند،هارما سرش را چرخاند و تف كرد و يكي از گرگ كسي را فرستاده وقتي آنها ديدند كه نگهبانان چه
تو يا بايد خيلي شجاع باشي، يا خيلي احمق كه با رداي سياه سراغ ما «هايش را نشان داد و غريد. منس گفت،  دندان

  »اومدي.

  »اي ميتونه بپوشه؟ يكي از مردان نگهبانان شب چه چيز ديگه«

اي رو براي ما بفرستن. من  بكشش، جنازشو برگردون توي قفسشون و بهشون بگو كس ديگه«رد،هارما اصرار ك
  »سرش رو براي پرچمم نگه ميدارم. يه خائن از يه سگ هم پست تره.

ي خاكستري با طمع  هاي كشيده گربه با چشم لحن وارامير ماليم بود، اما سياه »بازه. بهت هشدار دادم كه پسره دغل«
  »من هيچوقت از بوي اون خوشم نيومد.«ره شده بود. به جان خي

هاتو بكش تو، جونور. پسره اينجاست تا بشنوه. تو روش پنجه  پنجه«كش از روي اسبش پايين پريد.  تورموند غول
  »اي كه هميشه ميخواستم رو برا خودم برداشتم. گربه بكش، اونوقت شايد رداي سياه
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  »دوست، تو يه كيسه پر از بادي پيرمرد.تورموند كالغ « هارما با تمسخر گفت،

هاي گرگ. وارامير با  هاي گرد داشت و طاس بود. مردي شبيه موش با چشم صورتي خاكستري و شانه 1چينجر اسكين
زماني كه يه اسب تسليم زين بشه، هر مردي ميتونه سوارش بشه. وقتي جونوري به انساني گره «صداي آرامي گفت، 
ري ميتونه به درونش بلغزه و كنترلش كنه. اورِل داشت ميون پر و بالش ميپوسيد، پس من چينج بخوره، هر اسكين

اما جفت شدن دوطرفه انجام شد، وارگ. اورل حاال درون من زندگي ميكنه، با زمزمه  عقاب رو براي خودم برداشتم.
  »اب ببينم.ميگه كه چقدر از تو متنفره. و من ميتونم باالي ديوار پرواز كنم و با چشماي عق

پس ما ميدونيم. ميدونيم وقتي جلوي الك پشت رو گرفتيد، چقدر كم بوديد. ميدونيم چند نفر از «منس گفت، 
ها. حتي پلكانتون نابود شده و اون قفس  واچ اومدن. ميدونيم تداركاتتون چقدر كم شده. قير، روغن، تيرها، نيزه ايست

بيا « ي جلوي چادر را كنار زد. پرده »نيم و حاال تو هم ميدوني كه ما ميدونيم.فقط ميتونه يه تعدادي رو باال ببره.ما ميدو
  »تو. بقيه شما همينجا منتظر بمونيد.

  »چي،حتي من؟«تورموند گفت، 

  »مخصوصاً تو. مثل هميشه.«

منقلي نزديك توده خزها جايي كه داال، رنگ  سوخت. و هاي دودكش مي داخل گرم بود. آتش كوچكي زير سوراخ
. به او ل وسوخت. خواهرش دستش را گرفته بود. جان به ياد آورد،  ريده و عرق ريزان خوابيده بود، همراه با دود ميپ

  »وقتي يارل سقوط كرد من متاسف شدم.«گفت، 

او به همان زيبايي بود كه » اون هميشه خيلي سريع باال ميرفت.«هاي خاكستري روشن به او نگاه كرد. وال با چشم
هاي برآمده و موهاي  هاي پر، حتي در زمان استراحت هم برازنده بود. با گونه ياد داشت، بلند باال و باريك، سينهجان به 

  رسيد. بافته ضخيم عسلي رنگ كه تا كمرش مي

                                           

1- skinchanger - كند. منظور وارمير است. كسي كه پوست عوض مي 
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جان صورتش راچون » زايمان داال نزديكه. اون و ول ميمونن. اونا ميدونن من چي ميخوام بگم.«منس توضيح داد، 
بس بكشي، به اندازه كافي كثيف  همين كه مردي روتو چادر خودش ودر زمان آتش احساس نگاه داشت. يخ خالي از

انگشتان دست شمشيرزنش هست. حاال من بايد اونو جلوي چشم همسرش و در حال به دنيا اومدن فرزندشون بكشم؟
هاي ديگري هم در چادر  الحرا مشت كرد. منس زره نپوشيده بود، اما شمشيرش روي ران چپش در غالف بود. و س

  . . اي با سر برنزي در كنار يك چيز بزرگ سياه. ها، كماني همراه با تيرداني پر از تير، نيزه وجود داشت. خنجرها و دشنه

  . . . شيپور

  جان نفسش را فرو داد. 

  شيپور جنگي خيلي خيلي بزرگ. هشيپور جنگي. ي هي

  »ها از دل زمين در اون دميد. جورامون براي بيدار كردن غولدرسته، شيپور زمستان. همون كه « منس گفت،

توانست دستش را  اش آنچنان فراخ بود كه جان مي شيپور غول آسا بود، داراي هشت فوت طول و منحني بود و دهانه
در ابتدا . اگر از شاخ گاوميش درست شده باشه، اون بزرگترين گاوميشي بوده كه تا وجود داشته تا آرنج در آن فرو ببرد.

طالي كهنه، بيشتر تر شد پي برد كه از طالست.  هاي اطراف شيپور برنزي است، اما وقتي نزديك گمان كرد كه نوار
  »ايگريت گفت كه شما هرگز شيپورو پيدا نكردين.« ايه تا زرد و حروف روني روش تراشيده شده. قهوه

حرومزاده ازت خوشم مياد، اما هيچوقت بهت اعتماد نداشتم. فكر ميكني فقط كالغا بلدن دروغ بگن؟ به عنوان يه «
  »يه مرد بايد اعتماد منو جلب كنه.

اگه تمام اين مدت شيپور جورامون رو داشتي، چرا ازش استفاده نكردي؟ چرا به خودت «جان به سمت او چرخيد. 
ها  اين همون شيپوريه كه ترانهها رو براي كشتن ما توي خواب دادي؟ اگه  زحمت ساختن الك پشت و فرستادن ثني

  »ميگن، چرا توش ندميدي و كار رو تموم نكردي؟
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ي خزها  شده بود، خوابيده روي توده هيكلش بزرگ ار بودن حالي كه به خاطر بچه اين داال بود كه جوابش را داد، در
ترين راه  ي كوتاه امن گاهي جادهكنا فراموش كردين.  ما مردمان آزاد چيزايي رو ميدونيم كه شما تعظيم«در كنار منقل. 

خطري براي در دست  نيست، جان اسنو. لرد شاخدار يكبار گفته بود كه جادو شمشيري بدون قبضه است، هيچ راه بي
  »گرفتنش وجود نداره.

هيچكس با يه تير توي تركشش نميره شكار. اميدوار بودم استاير و «منس دستي روي قوس شيپور بزرگ كشيد. 
هاي دروغين و ناگهاني و فرعي پخش  اتو غافلگيركنن و دروازه رو براي ما باز كنن. من قواي شما رو با حملهيارل برادر

تر از   شق كردم. همونطور كه ميدونستم بووِن مارش اون طعمه رو قورت داد. اما گروه چالقا و يتيمات ثابت كردن كله
رو متوقف كردين. حقيقت اينه كه شماها خيلي كم و ماها  چيزي هستن كه انتظار ميرفت. به هر حال فكر نكن كه ما

ها با كلك رد  خيلي زياديم. من ميتونم حمله رو از اينجا ادامه بدم و همزمان ده هزار مرد رو بفرستم تا از خليج فك
هر هاي دسترسي رو به خوبي  بشن و ايست واچ رو از پشت بگيرن. حتي ميتونم به شدوتاور هم حمله كنم. من راه

هايي كه رها كردين رو از جا بكنم،  هايي رو بفرستم تا دروازه قلعه اي ميشناسم. ميتونم افراد و ماموت انسان زنده
  »جا.  همشون يك

خواست بشنود كه وحشي چه حرفي براي  توانست النگ كلو را بكشد، اما مي جان مي »پس چرا اين كارو نميكني؟«
در انتها پيروز ميشم، درسته. اما شما خون ما رو ميريزيد و مردم من به اندازه  خون. من«گفتن دارد. منس ريدر گفت، 

  »كافي خون دادن.

  »تلفات شما كه سنگين نبوده.«

هارو ديدي. ميدوني چه اتفاقي اونجا  تو مشت نخستين انسان«منس صورت جان را بررسي كرد. » نه به حساب تو.«
  »ميدوني ما با چي مواجهيم. افتاده.

  .» . ها.آدر«
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هاي شما رو  اونا اول شمارو ميكشن بعد مرده تر ميشن. ها سردتر بشن، اونا قوي تر و شب وقتي كه روزها كوتاه«
  »فوتها. نه هورن ها، نه قبايل رودخانه يخ زده و ها ميتونن جلوشونو بگيرن، نه ثني ميفرستن سراغتون. نه غول

  »تو هم نميتوني؟«

سرخ،  ريمون ريش« گنجيد. ف خشم وجود داشت. تلخي چنان عميقي كه در كلمات نميدر آن اعترا »منم نميتونم.«
بِيل شاعر، جندل و گورن، لرد شاخدار، همشون اومدن تا جنوبو فتح كنن، اما من با دم بين پاهام اومدم تا پشت ديوار 

فرو ميريزه. يا الاقل اين چيزيه كه  اگر شيپور رو به صدا در بيارم، ديوار«دوباره شيپور را لمس كرد. » شما قايم بشم.
  »ها باعث شدن باور كنيم. آدمايي بين مردم من هستند كه چيزي رو بيشتر از اين نميخوان كه... ترانه

  »اما وقتي ديوار بريزه، چي جلوي آدرها رو ميگيره؟«داال گفت، 

به سمت جان برگشت. » ملكه واقعيه.زني كه من پيدا كردم خيلي زيركه. يه «منس لبخند از سر شيفتگي به او زد. 
ديوار  و برگرد و بهشون بگو دروازشون رو بازكنن و اجازه بدن ما رد بشيم. اگه اينكارو بكنن من شيپورو بهشون ميدم،«

  »تا انتهاي دنيا سرپا ميمونه.

 هاي وينترفل اردو رانهها در وي غول شد؟ اما بعد چه مي گفتنش آسان بود، دروازه رو باز كنيد و اجازه بديد رد بشن.
ها در سر تا سر بارولند در رفت و آمد، مردمان آزاد در حال دزدي دختران  ها، ارابه زدند؟ آدمخوارها در جنگل گرگ مي

يه پادشاه واقعي  تو« جان ناگهان پرسيد، شور. كارهاي وايت هاربر و همسران ماهيگيران استوني سازها و نقره كشتي
  »هستي؟

نذاشتم، اگه اين چيزيه كه  كوفتيمن هيچوقت يه تاج روي سرم نداشتم يا كونم روي يه تخت « منس جواب داد،
ميپرسي. اصل و نسب من همونقدر پسته كه براي هر مردي ميتونه باشه. هيچ سپتوني سر منو با روغن تقديس نكرده، 

نواز  قهرمان خودمم، دلقك خودمو چنگ ملكه من پشم و كهربا داره، نه ابريشم و ياقوت. من اي ندارم و من هيچ قلعه
اونا  خودم هستم. چون پدرت پادشاه آنسوي ديوار بوده، تو پادشاه نميشي. مردمان آزاد از يه اسم پيروي نميكنن، و
پنج  اهميت نميدن كه كدوم برادر زودتر به دنيا اومده. اونا از جنگجوها اطاعت ميكنن. وقتي من شدوتاور رو ترك كردم،
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ن كه در مورد اينكه چطور ممكنه از جنس پادشاهان باشن سر و صدا ميكردن. تورموند يكيشون بود و مگنار نفر بود
  »يكي ديگه. وقتي معلوم شد سه تاي ديگه ترجيح ميدن بجنگن تا پيروي كنن، من كشتمشون.

 ازه بديم كه رد بشي،اگه ما اج تو ميتوني دشمناتو بكشي،اما ميتوني بر دوستانت هم حكومت كني؟«جان رك گفت، 
  »از قوانين پيروي كنن؟ و اونقدر قوي هستي كه مردمانتو مجبور كني صلح پادشاه رو حفظ

قوانين كي؟ قوانين وينترفل يا قدمگاه پادشاه؟ وقتي قانون بخوايم، خودمون اونا رو ميسازيم. شما هم «منس خنديد. 
ليات پادشاهتون رو. من شيپور رو به شما پيشنهاد ميدم، نه ميتونيد عدالت پادشاهتون رو نگه داريد. و همينطور ما

  »آزاديمون رو. ما به شما تعظيم نميكنيم.

حداقل خرس پير ممكن بود كه گوش كند،  كنند. جان شك نداشت كه آنها رد مي »رد كنيم چي؟ اگه پيشنهاد رو«
زد. اما جانوس اسلينت و آليسر  جا مي ي رها كردن سي يا چهل هزار وحشي در هفت پادشاهي در مقابل ايده هرچند

  كردند. تورن بدون شنيدن آن را رد مي

جان  »تو شيپور زمستان ميدمه. كش سه روز بعد از اين موقع سحر تورموند غول اگر رد كنين،«منس ريدر گفت، 
گذاشت لرد اسلينت  زنده ميتوانست پيغام را به كسل بلك ببرد و در مورد شيپور به آنها بگويد، اما اگر منس ريدر را  مي

اگه بتونم شيپور رو  آوردند. هزار فكر از سر جان گذاشت. را مدركي براي اثبات خائن بودنش به حساب مي و سرآليسر آن
. . اما قبل از اين كه بتواند شروع به فكر كردن در مورد آن كند، ناله ضعيف  .نابود كنم، يعني همينجا و همين حاال

شنيد. با اخم به طرف در چادر  شد. منس هم آن را شنيدكه توسط ديوارهاي پوستي چادر تضعيف ميشيپور ديگري را 
  را دنبال كرد. رفت و جان هم او

ها را به جنبش انداخته بود. سه نفر از مردان هورنفوت با  صداي شيپور جنگي در بيرون بلندتر بود و اردوگاه وحشي
و حتي  كردند ها به زبان كهن غرش مي كشيدند. غول شيهه و خرناس مي ها هاي بلندبا سرعت گذشتند، اسب نيزه

  »وراست. شيپور ديده«، قرار بودند. تورموند به منس گفت ها بي ماموت
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قراري اطرافش  هايش با بي زده نشسته بود. گرگ وارامير چهار زانو روي زمين نيمه يخ »يه چيزي داره مياد.«
دارن از طرف «هاي آبي خاكستري عقاب به باال نگاه كرد.  اد و جان براي ديدن بالاي روي او افت چرخيدند. سايه مي

  »شرق ميان.

ها  فايده هستن. تو نميتوني با مرده ها راه ميرن، ديوارها، الوارها وشمشيرها بي وقتي كه مردهجان به خاطر آورد. 
  بجنگي جان اسنو، هيچ مردي به اندازه نصف من اينو نميدونه.

  »ها بايد پشت سر ما باشن. شرق؟ وايت«خم كرد. هارما ا

  »شرق. چيزي داره مياد.«چينجر تكرار كرد.  اسكين

ارابه ها در ميان » آدرها هرگز وقتي خورشيد تو آسمونه نميان.« منس سرش را تكان داد. »آدرها؟«جان پرسيد، 
كردند. پادشاه فرياد  دادند، تلق و تلوق مي مي تيز را تكان هاي استخواني نوك ميدان كشتار، پرشده از سواراني كه نيزه

كوئن اون احمقا رو برگردون سر جاشون. يكي اسبمو بياره. ماديان  اي دارن ميرن؟ فكر ميكنن كدوم جهنم دره«كشيد، 
منس با بدگماني نگاهي اجمالي به ديوار انداخت. روي سنگرهاي يخي، سربازان » رو، نه نريان. زرهمو هم ميخوام.

هارما مهاجمات «لي در حالي كه تيرها در آنها فرو رفته بود، ايستاده بودند، اما هيچ نشاني از حركت ديگري نبود. پوشا
  »دار برام آماده كن. سوار كن، تورموند پسراتو پيدا كن و سه رديف نيزه رو

  »باشه.«انداز دور شد،  تورموند شلنگ

هاي مالرو  ميبينمشون. دارن در امتداد نهرها و راه«گفت، موشِ مانند چشمانش را بست و  چينجر كوچك اسكين
  .» . ميان.

  »كي؟«

  »انسانا. مردان سواره، مردان با زره فوالدي، مردان سياه پوش.«



 

  1361 

 

  جان شمشيرهايورش    فصل هفتاد و سوم 

برادراي قديميم فكر كردن اگه موقعي «منس كلمه را مانند نفريني بر زبان آورد. به سمت جان برگشت، » كالغا.«
  »كه شلوارم پايينه غافلگير كنن؟ وقتيميتونن منو  حمله كنن،كه ما داريم حرف ميزنيم 

كرد. لرد جانوس براي حمله  جان باور نمي »اگه اونا نقشه كشيدن كه حمله كنن، اصالًچيزي دربارش به من نگفتن.«
 موم شده بود.و دروازه با سنگ مهر و  او در سمت اشتباه ديوار بود ها افراد كافي نداشت. به عالوه، به اردوگاه وحشي

  .تو سرش داشت، اين نميتوه كار اسلينت باشه اي از خيانت رو اون خيال يه نوع ديگه

را آوردند.  نگهبانانش اسب و زره او »اگه دوباره داري به من دروغ ميگي، زنده از اينجا نميري.«منس هشدار داد، 
گرفتند كه  دوند. بعضي از مردان آرايشي مي ميديد كه در خالف جهت  مي جا در پيرامون اردوگاه، جان مردم را همه

كش را به  هاي سگ ها ارابه گريختند. زن خواهند به ديوار يورش ببرند، در حالي كه بقيه به درون جنگل مي گويي مي
اش برد و درست زماني كه صف  راندند، ماموتها به سمت غرب سرگردان بودند. دستش را به پشت شانه طرف شرق مي

ها از حاشيه جنگل در سيصد ياردي پديدار شدند، النگ كلو را از غالف بيرون كشيد. آنها زره زنجيري  گشتي باريكي از
زره پوش شمشيرش را كشيد. با لحن سردي به جان  هاي سياه پوشيده بودند. منس نيمه خودهاي سياه و شنل سياه، نيم

  »ميدونستي؟ تو هيچي از اين نميدونستي،«گفت، 

ها سرازير شدند، در حالي كه راه خود را از ميان  ها به درون اردوگاه وحشي ل در صبحي سرد، گشتيبه آهستگي عس
ها با سرعت براي مواجهه  كردند. وحشي ها باز مي ها و صخره هاي درختان، از روي ريشه ي سروهاي كوهي و رديف توده

شده از سنگ  برنزي و تبرهاي ساخته خواندند و گرزها و شمشيرهاي با آنها حركت كردند. رجزهاي جنگي مي
يك فرياد، يك ضربه و يك مرگ خوبِ تاختند.  شان مي با سر به طرف دشمنان ديرينه دادند و چخماقشان را تكان مي

  كردند. . جان شنيده بود كه برادران روش جنگيدن مردمان آزاد را اينچنين توصيف ميشجاعانه

قبل از » اي نميدونستم.  ميلته فكر كن، اما من هيچي در مورد هيچ حملههر جور «جان به پادشاه پشت ديوار گفت، 
رفت، سر سگي  سوارتاخت. پرچمش پشت سرش مي  كنان در پيش روي سي اينكه منس بتواند جواب دهد، هارما غرش
ميگي. اونا  شايد داري راست«ها رسيد.  پاشيد. منس تماشا كرد كه او به گشتي روي نيزه كه با هر قدم از آن خون مي
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سوار. كاتر پايك هميشه بيشترازعقل، جرأت داشته. اون تو النگ بارو ارباب  شبيه مرداي ايست واچن. ملواناي اسب
  »ها رو گرفت. شايد فكر كرده همين كارو با منم بكنه. اگه اينطوره اون يه احمقه. اون افراد كافي نداره. اون... استخوان

منس، بيشترن. همه « ش قراولي از ميان درختان سوار بر اسبي كف كرده بود.فريادي به گوش رسيد. پي» منس«
  »طرف ما هستن. مردان آهن پوش، آهن. لشكري از مردان آهن پوش.

پادشاه آنسوي ديوار » اي نبينه. وارامير، اينجا بمون و مواظب باش داال صدمه«منس نفرين كنان روي زين نشست. 
  »و با چندتا چشم اضافه اين كالغ رو بپا. اگه فرار كرد گلوشو ببر.«، با شمشيرش به جان اشاره كرد

گربه  هاتر بود، خميده و ضعيف. اما آن سي چينجر يك سر و گردن از جان كوتاه اسكين» آره، همين كارو ميكنم.«
ميان، بهتره  اونا دارن از شمال هم«توانست با يك پنجه دل و روده جان را بيرون بكشد. وارامير به منس گفت،  مي

  »بري.

آرايش « سوار شده بودند. منس فرياد كشيد، هاي زاغش را به سر گذاشت. افرادش هم كامالً منس كالهخود با بال
كوبيد و از عرض ميدان به  هايش را به پهلوي ماديان مي با اين وجود وقتي كه پاشنه» پيكاني، شكل گوه، به طرف من.

  كردند، تمام ظاهر آرايش را از دست داده بودند. براي رسيدن به او رقابت مي تاخت، مرداني كه ها مي طرف گشتي

گربه با دمي باالگرفته راهش را سد  جان در حال فكر كردن به شيپور زمستان قدمي به سمت چادر رفت، اما سياه
بيشتر از منو بو ميكشه.  اون ترسچكيد.  اش مي هاي بيني جانور گشاد شده بود و بزاق از دندان نيش خميده كرد. سوراخ

ها، پرچماي  پرچم«كنان پشت سرش بودند. زمزمه وارامير را شنيد.  هر زمان ديگري دلتنگ گوست بود. دو گرگ غرش
دو جين كماندار در برجك  كرد، در حالي كه نيم ماموتي با صداي طبل، به سنگيني حركت مي.»  . طاليي ميبينم، اوه.

  .» . .نه. . اه.پادش«چوبي روي پشتش بودند. 

  چينجر سرش را عقب برد و جيغ كشيد. سپس اسكين
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پيچيد افتاد. و  كه از شدت درد به خود مي صدا شوكه كننده بود، گوش خراش، گرفته از شدت خشم. وارامير درحالي
سوختن ديد. براي باالدر اوج آسمان شرقي، در مقابل ديواري از ابر، جان عقاب را در حال  و . . كشيد. گربه نيز جيغ مي

هايش  پيچيد، بال به خود مي ور شد. در ميان نورهاي قرمز و طاليي و نارنجي تر از يك ستاره شعله اي درخشان لحظه
زنان از درد عبور كند. باالتر پرواز كرد و باالتر و باز هم باالتر.  توانست بال كوبيد، مثل اينكه مي وحشيانه در آسمان مي
هاي وارامير با يكديگر  گرگ »چيه؟چه اتفاقي افتاده؟« پريده از چادر بيرون كشيد. ورت رنگصداي جيغ ول را باص

چه باليي سرش «پيچيد.  گربه به درون جنگل گريخته بود، اما مرد همچنان روي زمين به خود مي جنگيدند و سياه مي
  »منس كجاست؟«ول با ترس پرسيد، » اومده؟

كرد و  ها هدايت مي نظمش را به سمت توده گشتي پادشاه گروه بي »جنگ. اونجا، رفته به«جان اشاره كرد. 
  »رفته؟ اون نميتونه رفته باشه. نه حاال كه شروع شده. « زد. شمشيرش برق مي

كشيدند و ضربه  شدند. سواران فرياد مي ها در مقابل سر سگ خونين هارما پراكنده مي او ديد كه گشتي »؟جنگ«
كردند. اما مردان بيشتري از جنگل بيرون  پوش را وادار به عقب نشيني به سمت جنگل ميزدند و مردان سياه  مي
هاي سنگين را ديد. هارما مجبور بود تا افرادش را جمع كند و  ها سوار بر اسب ها. جان شواليه ستوني از اسب آمدند؛ مي

  ه بودند.اما نيمي از مردانش بيش از حد جلو رفت بچرخد تا با آنها رو به رو شود،

  »زايمان«كشيد،  ول سرش فرياد مي

ها طبل نداشتند، فقط شيپور جنگي داشتند. آنها هم به خوبي جان  پروا. وحشي كوبيدند، بلند و بي جا مي ها همه طبل
دانستند؛ صدا مردمان آزاد را گيج و پريشان كرد. بعضي به سوي نبرد رفتند و بعضي گريختند. ماموتي يك  اين را مي

دويدند تا  ها مي ها در حالي كه وحشي كرد. طبل كردند به غرب ببرند را لگدمال مي گوسفند كه سه مرد تالش ميگله 
كوبيدند، اما خيلي دير بود. آنهاخيلي نامنظم و كند بودند. دشمن از جنگل، از  تشكيل دهند، همچنان مي 1صف و مربع

هاي سنگين، همگي تيره پوش، در فوالد سياه  رگ از اسبشد؛ سه ستون بز شرق، از شمال شرق و از شمال ظاهر مي

                                           

 نوعي آرايش جنگي -1
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اين يه ارتشه. قراوالن بودند.  از هاي پشمي روشن. آنها مردان ايست واچ نبودند، آنها فقط رديفي درخشان و باالپوش
 ها گيج شده بود. ممكن بود راب برگشته باشه؟ يا در نهايت پسربچه نشسته بر تخت آهنين جان مثل وحشيپادشاه؟

  »بهتره برگردي داخل چادر.«به ول گفت،  تكاني به خود داده بود؟

داران تورموند را  نيزه سگي را درهم نورديد. ستون ديگري از پهلو هارماي كله از نفرات در ميان ميدان نبرد، ستوني
شدند، گرچه  مي هايشان ها سوار ماموت كردند آنها را دور بزنند درهم شكست. غول كه او و پسرانش سعي مي زماني
هاي تندرو و جنگي با ديدن  پسنديدند. جان ديد كه چطور اسب هاي زره پوششان اصالً اين را نمي ها سوار بر اسب شواليه
ها نيز وحشت وجود داشت.صدها زن و كودك از  هاي متحرك شيهه كشيدند و پخش شدند. اما در طرف وحشي آن كوه

كش پيرزني  رفتند. جان ديد كه ارابه سگ ها مي ضي از آنها سهواً زير سم اسبكردند. بع ميدان جنگ با عجله فرار مي
  سر راه سه ارابه ديگر منحرف شد و آنها را به يكديگر كوبيد.

  »چرا دارن اين كارو ميكنن؟ خدايان!«ول زمزمه كرد، 

كه او اين را  اما الزم نبود تر نبود، درون چادر هم خيلي امن» برو داخل چادر و با داال بمون، اينجا امن نيست.«
  بشنود.

  »من بايد يه قابله پيدا كنم.«ول گفت، 

جان منس را گم كرده بود، اما دوباره پيدايش كرد.  »اي. من تا منس برگرده اينجا ميمونم. همون قابلهخودت تو «
ديگر  ته بودند، اما دوتايها ستون مركزي رادرهم شكس كرد. ماموت راهش را از ميان يك گروه ازمردان سواره باز مي

كردند. ديد كه ماموتي  شدند. در لبه شرقي اردوگاه، كمانداراني تيرهاي آتشين به چادرها پرتاب مي گاز انبري نزديك مي
ها فوج فوج از كنارش  را چهل فوت پرتاب كرد. وحشي خرطومش او حركتيك سوار را از روي زين برداشت و با 

كردند. تعداد  گريختند، و بعضي به همراه مرداني كه آنها را تعقيب مي هايي كه از جنگ مي ها و بچه گذشتند، زن مي
هاي تندي به جان انداختند، اما با وجود النگ كلو در دستانش كسي متعرضش نشد. حتي وارامير هم  كمي از آنها نگاه

  خزيد فرار كرده بود.  انوهايش ميها و ز در حالي كه روي دست
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ها نبودند، بلكه سواران آزاد و كمانداران سواره و  ريختند. تنها شواليه بيشتري از درون جنگل بيرون مي مردان بيشتر و
ها باالي سرشان در احتزاز  اي شكوهمند از پرچم ها مرد، صدها مرد. منظره سربازاني با كالهخودهاي گرد هم بودند، ده

اي از  ها براي جان دشوار بود، اما او يك نظر اسب دريايي، دسته داد كه ديدن نشان را تكان مي باد چنان شديد آنهابود. 
ها متعلق به  هاي زرد، پرچمهاي زرد با نقشي سرخ. آن نشان اي گل ديد. و رنگ زرد، تعداد زيادي پرچم ها و حلقه پرنده

  كه بودند؟

كردند بايستند و بجنگند، اما مهاجمين  ها را ديد كه تالش مي هايي از وحشي هدر شرق و شمال و شمال شرقي، گرو
گذشتند. مردمان آزاد هنوز از حيث تعداد بيشتر بودند، اما مهاجمان زره فوالدي و  به راحتي با اسب از روي آنها مي

اده، رداي قرمز و سياهش و ترين قسمت نبرد، جان منس را ديد كه روي ركاب ايست هاي سنگين داشتند. در شلوغ اسب
كردند. او شمشيرش را بلند كرده بود و مردان در اطرافش  هاي زاغ به راحتي او را متمايز مي آن كالهخود با بال

ها با نيزه و شمشير و تبر بلند به آنها كوبيدند. ماديان منس براي ضربه زدن  كردند كه گروهي از شواليه آرايي مي صف
  ها را فروشست. اش فرو رفت. سپس موجي فوالدين وحشي اي به درون سينه شد و نيزه روي پاهاي عقبش بلند

ها،  انداختند. هورنفوت هايشان را مي كردند و سالح ها فرار مي وحشي تمومه، اونا شكست خوردن.جان انديشيد، 
داد.  گريختند. منس گم شده بود،كسي سر هارما را روي نيزه تكان مي هاي برنزي. همگي مي ها با زره ها و ثني غارنشين

الو در دريايي از فوالد هايشان مانده بودند. جزايري پشم ها سوار بر ماموت خطوط تورموند شكسته شده بود. فقط غول
رفت. و از ميان  كرد و همينطور از بعضي از درختان كاج بلند باال مي سرخ. آتش ازچادري به چادر ديگر گسترش پيدا مي

ها در  پوش بيرون آمدند. باالي سرشان بزرگترين پرچم هاي زره پوش سوار بر اسب دود گروهي ديگر از سواران زره
داد، و  هاي نوك تيز كه قلبي مشتعل را نشان مي طنتي به بزرگي پتو؛ پرچمي زرد با زبانههاي سل اهتزاز بود. پرچم

  داشتند. رقصيدند و موج برمي ديگري شبيه به ورق طالي مسطح با نقش گوزن سياه در حال جهيدن، در هوا مي

ها  ها دوباره كوبيدند، شواليه ه طبلو به ياد اوون بيچاره افتاد، اما هنگامي كرابرت انديشيد،  وار اي ديوانه جان لحظه
  »استنيس، استنيس، استنيس«زدند،  نام ديگري را فرياد مي

  جان بر گشت و به داخل چادر رفت. 
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    74فصل 

  آريا
  عرفان، ريگار :مترجم

  م.م.استارك، ترانه   :ويرايش و تنظيم

  

 قلت و ديچرخ يم باد وزش هر با زن كي يها استخوان رفته، رو و رنگ داري  چوبه كي يرو بر مسافرخانه رونيب در
 .كرد يم قلت

 سپتا مراقب چشمان نظر تحت سانسا خواهرش با مكان نيهم در كه يزمان يلو .شناسميم رو مهمونخونه نيا

 روح ديشا. تو مينر بهتره« :كه ديرس جهينت نيا به ايآر ناگهان. نداشت وجود در رونِيب يدار چوبه بودند، دهيخواب نامورد
  .»باشه اونجا

 گدار كه ميبفهم ديبا تازه، نخوردم؟ شرابم فنجون هي كه وقته چند يدونيم« :گفت و ديجه نييپا نيز از سندور
  .»نداره تياهم م واسمكون پشم قدر بمون، اسبا شيپ يخوايم اگه. هيك دست اقوتي



 

  1367 

 

  آريا شمشيرهايورش    فصل هفتاد و چهارم 

 ديرس ينم نظر به گريد. كند پنهان را اش چهره تا داد ينم زحمت خود به گريد سندور »؟يچ بشناسنتو رو  اگه«
  ».كنن رتياس بخوان ديشا«. نه اي بشناسد را او يكس كه باشد داشته يتياهم شيبرا

  .شد وارد و داد هل را در كرد، شل بود امين داخل كه را رشيشمش ».بزنن زورشونو بذار«

. ببرد خود با هم را بهيغر و برود و شود بزدل سوارِ توانست يم. يافت نمي فرار يبرا بهتر نيا از يفرصت هرگز ايآر
  .داخل شد يتاز دنبال به و كرد تيهدا اصطبل داخل به را ها اسب سپس. گرفت گاز را لبش

 نه. شناخت يم را آنها هم ايآر. شناختن آنها بدترين چيز نبود يول. داد يم نشان نطوريا آنجا سكوت .شناسنشيماونا 
 سربازان ايآر. را سربازان. را هيبق بلكه. بودند يبخار كنار كه را اي مزرعه كارگران نه را، زن آن نه را، الغر دار مهمانخانه

  .شناخت يم را

  .ديكش رونيب را آن فوراً يول بود، شيپا يرو دختر بند پستان درون وريپال دست »سندور؟ ،يگرديم برادرت دنبال«

 يمسي  سكه مشت كي  كلگين.» اريب قرمزاش اون از تنگ هي دار، خونهمهمون. گردميم شراب فنجون هي دنبال«
  .ختير نيزم يرو

  .»سر گردم،ينم دردسر دنبال من« :گفت دار خانهمهمان

 كلگين د،يدو مرد كه همچنان.» دادم شراب سفارش احمق؟ يكر مگه« .شد درهم دهانش.» به من نگو سر پس«
  !»ست تشنه هم دختره! فنجون دو«: زد داد سرش پشت

 او به اصالً بود سرش پشت كه يپسر و انداخت او به زودگذر ينگاه وريپال .نفرن سه فقط اونا كرد، فكر خود با ايآر
 آنقدر يا چهره و متوسط يكليه و قد با بود يمرد او. شد رهيخ او به يطوالن مدت به و تيجد با يسوم يول نكرد، نگاه
 پسر آن سن و لباس يرو از .هم با وريپال و كلريت.  كلريت. ساخت يم مشكل را دارد يسن چه نكهيا تشخيص كه يمعمول

 يرو هم قرمز جوش يتعداد و ،ينيب طرف كي يرو ديسف بزرگ جوش كي او. است مالزم كي او كه گفت شد يم
 يرو كه يهمون زد؟يم رو حرفش گرگور سر كه ستين يا گمشده سگ توله همون نيا« :ديپرس كلريت از. داشت يشانيپ
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  »رفت؟ در و جيش كرد رايحص

را  آن وضوح به ايآر. داد تكان كوتاه و عيسر را سرش و گذاشت، پسر يبازو بر هشدار ي هنشان به را دستش كلريت
  .درك كرد

 داغ پادشاه قدمگاه تو جنگ كه يموقع شا توله  سگ برادرِ گفت سر. «نداد يتياهم هم ديشا اي نشد، متوجه مالزم
 يا احمقانه و زيتمسخرآم پوزخند يتاز به او.» بست فلنگو كشون زوزه اون ش كهگفت. پاهاش يال گذاشت دمشو شد،
  .زد

 :گفت. ستاديا پا سر و داد هل نييپا به شيزانو يرو از را دختر وريپال. نگفت يا كلمه و كرد يوارس را پسر نيكلگ
 يآراستگ به كه يمشك و پرپشت يشير. نبود يعضالن اوي  هانداز به گرچه بود، يتاز يبلند به سرباز.» مسته پسرك«

 شرابو جام تونهينم. «بود تاسيث تقريباً سرش يول. پوشاند يم را شيها گونه و ها آرواره ،بود زيت نوك كامالً و شده اصالح
  .»نيهم داره، نگه دستش تو

  .»بنوشه دينبا پس«

 شست و سبابه انگشت انيم را گوشش ناغافل كلريت كه.»  . .منو بترس تونهينم توله سگ« گفت،يم داشت پسر
  .شدند درد از ياديفر به ليتبد كلمات. چانديپ

. برد دهان به را پارچ سندور. برگشت مسوار، شتابان يسيد يرو بر پارچ كي و يسنگ فنجان دو با دار خانهمهمان
 يرو را پارچ يوقت. ندنك يم تيفعال گردنش يها چهيماه كهببيند  توانست مي ايآر ،ديكش يم سر الجرعه او همچنانكه

يي ها سكه تنها چون ،يبردار هم رو ها سكه اون بهتره. يزيبر يتونيم حاال. «بود شده تمام شراب از يمين د،يكوب زيم
  .»ينيبيم امروز كه هستن

  .»ميديم پولشو ،شد تموم كه دنمونينوش« :گفت وريپال

 كه همونطور. دارهيم نگه كجا طالهاشو بگه تا نيديم قلقلك ور دار خونهمهمون نقدريا ،شد تموم كه دنتونينوش«



 

  1369 

 

  آريا شمشيرهايورش    فصل هفتاد و چهارم 

  .»ديكنيم ور كار نيا شهيهم

 صدا تنها. بودند رفته دخترها و رفتند، يم داشتند هم ها يمحل. افتاد آشپزخانه در يزيچ ادي به ناگهان دار خانه مهمان
  .دانست يم را نيا ايآر .ميبر ديبا هم ما. بود آتشدان درون آتش فيخف تروق و ترق ي،عموم يسرا در

.» دنبالش فرستاد ملكه. ستين گهيد يول بود،  هال هرن يتو اون. ياومد ريد ،يگرديم سر دنبال اگه« :گفت وريپال
 و دشنه كي راست سمت در و ،مرك چپِ سمت در بلند ريشمش كي بود؛ بسته غيت سه كمربندش يرو او كه ديد ايآر
. مرده يجافر شاه ،كه يدونيم « :كرد اضافه او. باشد ريشمش آنكه از تر كوتاه و خنجر از بلندتر تر، نازك ريشمش كي
  .»شد مسموم خودش يِعروس جشنِ يتو

 بلوند يمو يها حلقه با ند،يبب را او توانست يم باًيتقر. مرده يجافر. ترف شيپ سرا درونِ به شتريب يكم يآرام به ايآر
 يقيطر به يول كند، خوشحالش ديبا نيا كه دانست يم !مرده يجافر. نرمش و يگوشت يها لب و شرورانه لبخند آن و

  داشت؟ يتياهم چه گريد بود، مرده هم راب اگر يول بود، مرده يجافر. است يته درون از كرد يم احساس هنوز

  »كُشتش؟ يك. گاردشاه يتو من شجاع يبرادرا از نَميا« :ديغر ريتحق با يتاز

  .»كوچولوش زن و اون. بوده  كوتوله كارِ كننيم فكر«

  »زن؟ كدوم«

 كشت، ورد هي با شاهو اون ميديشن. نترفليو دخترِ. هيشمال دختر همون. يبود شده ميقا سنگ هي ريز تو نبود، ادمي«
. رفت و كرد پرواز برج يها پنجره از يكي از و خفاش، هي نيع يچرم بزرگ يها بال با گرگ هي به شد ليتبد بعدشم

  .»كنه قطع سرشو خواديم يسرس و گذاشت جا رو كوتوله يول

  .كنهينم ازدواج كوتوله با هرگز اون و ورد، نه بلده، ترانه فقط سانسا. ست ابلهانه نيا كرد، فكر ايآر

 تو اونو ديبا. «بود سوخته كه قسمت آن فقط البته شد، درهم دهانش. نشست در به مكتين نيتر كينزد يرو يتاز
 نفس كي را آن و آورد باال را شرابش فنجان.» بده قلقلكش بشه كيتار ماه يوقت تا اي بپزه، و فروكنه يوحش شيآت
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  .كرد يخال

 قاًيدق. كرد حس را خوني  همز كه گرفت گاز محكم آنقدر را لبش .اوناست از يكي نميا كرد، فكر ديد كه را نيا ايآر
  .بكشمش خوابه يوقت ديبا. خودشونه هيشب

  »گرفته؟ هالو هرن گرگور پس« :گفت سندور

 ما دنيفهم نكهيا محض به تاشون، چند جز مزدوري رزنايشمشي  ههم. الزم نبود هم يگرفتن نيهمچ« :گفت وريپال
 انتقام بود دهيبر پاهاشو كه هوت از تا كرد، باز واسمون رو يپشت ي هدرواز يكي از آشپزا ازي كي. رفتن در ميايم ميدار
 كردن گرم واسه دهاتي هم دختر تا چند كنه، يآشپز واسمون تا ميداشت نگه اونو. «ديخند بسته دهان با.» رهيبگ

  .»سپرديم به دم تيغ هم رو گهيدي اوناي  ههم م،يداشت نگه رختخوابامون

  »گه؟يدي اوناة هم« كه، ديپر ايآر دهان از

  .»برسه وقتش تا هداشت نگه رو هوت سر خب،«

  »وررانه؟ير يتو هنوز سياه ماهي« گفت، سندور

 رو يتال ادمور ،نكنه ميتسل رو قلعه اگه داره قصد ريپ يِفرِ. ستا محاصره تحت. يطوالن مدت يبرا نه« گفت، وريپال
  .»هستن ما طرف گهيد حاال ها نكبرَ. ها برَكن و هابلَكوود. 1هيتر وِنيرِ يِحوال يواقع جنگ تنها. بزنه دار

 را آن ستينگر يم يبخار آتش به كه همانطور و خت،ير خودش يبرا گريد يفنجان و ايآر يبرا شراب يفنجان يتاز
  .»رفت در پروازكنان و كوتوله سرِ رو دير. شد خوب براش يليخ خب، آره؟ رفت، و كرد پرواز كوچولو پرنده. «دينوش

  .»برداره خرجي كسترلي راك طالها نصف قد اگه يحت. كننيم داشيپ« گفت، وريپال

  .زد لبخند و ديسيل را لبانش.» عسل مثل نيريش. هيخوشگل دختر دميشن« :گفت كلريت
                                           

1- Raventree  
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  .»شينكبت خواهرِ مث نه. درست و حسابي يكوچولو بانوي ه. يمؤدب و« :گفت موافقت با يتاز

  .»بولتونهي  هحرومزاد سهمِ دميشن. رو خواهره. كردن داشيپ اونم« :گفت وريپال

 خواهرِ سانسا. كرد يم صحبت چه به راجع وريپال دينفهم او. نندينب را دهانش آنها تا كرد مزه مزه را شرابش ايآر
  .ديخند بلند يصدا با به كلگين سندور .نداره يا گهيد

  »داره؟ خنده نقدريا يچ« :ديپرس وريپال

  »هست؟ يكشت  پنز سالت يتو. گفتميم بهت ،يبدون خواستميم اگه. «نكرد نگاه ايآر به هم نظر كي يتاز

 يتو رو موتن و گرفت رو قلعه يتارل ليرند. پول دنيم به برگشتن بازرگانا دميشن بدونم؟ كجا از من پنز؟ سالت«
  .»دمينشن پنز سالت به راجع يگه چيه. كرد يزندون برجا از يكي سلول

اين  دنِيشن با ايآر بدنِ» ؟يكن يخداحافظ برادرت از نكهيا بدون ايدر به يبزن يخوايم« گفت، و شد خم جلو به كلريت
 قدمگاه به ا. ينطورهيهم بندميم شرط. سندور. هال هرن به يبرگرد ما با تو كه دهيم حيترج سر. «كرد خي او پرسش
  .» . .پادشاه

  .»تو به دمير. اون به دمير. شبه دمير«

 به. دهد مالش را گردنش پشت تا برد سر عقب به را دستيك  و ،كش و قوسي به خود داد انداخت، باال شانه كلريت
 و د،يكش را بلندش ريشمش وريپال برداشت، زيخ شيپاهاي رو سندور افتاد؛ اتفاق آن كي در زيچ همه آن از بعد ديرس نظر

 حال دري تاز اگر. كرد پرتابي عمومي سراي آنسو به را درخشان وي ا نقرهي زيچ و وار چرخيد شالق كلريت دست
لرزان در  و داد خراش را شيها دنده فقط عوض، در ؛هاي سيب گلويش بنشيند به هسته چاقو بود ممكن نبود، حركت

. بود آمده بر ژرفي چاهي انتها ازيي گو كهي تُه و سرد آنقدري ا خنده د،يخند سپس. ديوار نزديك در فرو رفت
 وريپال ي هضرب نينخست و ديكش رونيب امين از را ريشمش موقع به درست» ي.بد انجامي ا احمقانه كار كه بودم دوراريام«
  .كرد دفع را
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 دري خنجر و دست كي دري كوتاه رِيشمش با كلريت. برداشت عقب بهي گام ايآر پوالدها يِطوالن آهنگ شروعِ با
ة قبض دنبال كورمال كورمال و بود، شده بلند هم خپل يِا موقهوه مالزمِي حت. جست رونيب مكتين از گريدست د
 آن از بهتراش  يريگ هدف. كرد ابپرت او صورت طرف به و ديقاپ زيمي رو از را شرابش فنجان ايآر. گشت يم رشيشمش
  كپلش افتاد.ي رو محكم او و كرد اصابت دشيسف بزرگ جوش به درست فنجان. بود داده نشان دوقلوها در كه بود

 اي رحمانه بي دقت با نشيسنگ بلند ريشمش راند، يم عقب به را سندور وستهيپ و بود روِشمند و خشني جنگجوئ وريپال
 با ايآر. بودند مهارت يب و كُند شيپاها ،يا عجله شيها دفع بود، تر شلختهي تاز خودي ها هضرب. آمد يم در جنبش به

 به داشت كلريت و .باشه شكمشي توي غذائ نكهيا بدون د،ينوش عيسري ليخ و اديزي ليخ. مسته اون افت،يدر دلهره
 اوي ول كرد، پرتاب او سمت به و گرفت دست در را شراب فنجان نيدوم ايآر. برسد او پشت به تا ديخز يم واريد طرف
. داد و عده تالفي مي بود سرد انداخت او به آن از پس كهي نگاه. ديكش پس موقع به را سرش و بود مالزم از تر چابك

 چنگي زيمي  هلب به داشت كودن مالزم شده؟ ميقا دهكدهي توي طالئ پرسد، يم كه بشنود را شيصدا توانست يم
 ترس. كند حس خودي گلو پشت در را دلهره آغاز طعمِ توانست يم ايآر. ديكش يمباال  شيزانوهاي رو را خودش و زد يم

  . . .برهيم تر قيعم ترس. برهيم ريشمش از تر قيعم

 نظر به. بود رفته هم گوششي  هماند ته و شد، سرخ گونه تا جگاهيگ از صورتش ي هسوخت سمت. ديغر درد از سندور
 لب ي هكهن بلند رِيشمش آن با داشت و راند عقب به نيسهمگي هجوم با را وريپال او. هكردي عصبان را او نيا كه ديرس
 را اوي حت ها هضرب از چكداميهي ول نشست، عقب شوير مرد. وفتك يم او بر ،بودآن را معاوضه كرده  ها تپه در كه دهيپر

 راي تاز گردن پشت كوتاهش رِيشمشي  هلب با و د،يجهي مكتيني رو از مار كي سرعت به كلريت بعد و. نكرد هم لمس
  .گرفتي پ دري پ ضربات ريز

 در كماندارِ آن از كه راي خنجر او. بود آنجا پرتابي براي بهتر ءيشي ول نداشت،ي فنجان گريد ايآر .شنشَكُيم دارن
 مثل چند، هر. كند پرتاب او سمت به كلريتخود  ندهمان را آن كرد تالش و ديكش از كمر بيرون بودند دهيدزد مرگ حالِ
 او .نكرد هم حسشي حت. به او اصابت كرد قبضه با و منحرف شد خنجر. نبودي وحشي بيس اي سنگ كي كردن پرت

  .بود نيكلگ سرگرم سخت
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 از خون. ديخر مهلت قلب ضربان نيم ي هاندازبه  خودي برا و ديچرخيي سو به وحشيانه كلگين كرد، فرو كه را خنجر
 در د،ز يم ضربه اش شانه و سر بر وريپالتعقيبش كردند،  شدت هب كوه آدمِ دو هر. ديدو يم نيپائ گردنش شكاف و چهره
 دو با را آن ايآر. بود زيمي رو هنوز نيسنگ يِسنگ پارچ. بزند زخم او شكم و پشت بر تا زد جست جلو به كلريت كهي حال

ي چرخ. خورد نيزم به و ديلغز انگشتانش از پارچ. زد چنگ را شيبازوي كس ،كرد بلندش كهي هنگامي ول گرفت، دست
 دهيترك دشيسف بزرگ جوش كه ديد او .بود رفته ادتي كامالً نويا احمق،ي ا. افتي مالزم يِنيب بهي نيب را خود و زد،
  .بود

 آزاد ايآر دستاني ول داشت، چپش دست در را اوي بازو و راست دست در را رشيشمش او» ؟ي توله سگي توله تو«
 زره او. كرد غالف او شكم در باز چانديپ يم كهي حال در را آن و ديكش رونيب غالفش از را مالزمي چاقو او پس بودند،

 را اصطبلي پادوآن ي وقت دلين كه شكل همان به ،شد بدنش وارد مستقيم چاقو پس بود، دهينپوش هپخت چرمِي حت اي
 ديچرخ در سمت به ايآر. كرد رها را اوي بازو و شدند گشاد مالزم چشمان. بود شده او بدن وارد ،كشت شاهپاد قدمگاه در
  .آورد بيرون واريد از را كلريتي چاقو و

او به  راني باال بري زشت قرمز چاك آنان ازي كي و بودند راندهي مكتين پشت گوشه كي به راي تاز كلريت و وريپال
 بهي طور. ديكش يم هاي صداداري نفس و ختير يم خون ،به ديوار تكيه زده بود سندور. بود هاي ديگرش افزوده زخم
 ما و بنداز، رتويشمش« :گفت او به وريپال. دنيجنگ به رسد چه ستد،يبا تواند يم زحمت به گويي كه ديرس يم نظر
  .»هال هرن به متيبريم

  »كنه؟ تموم ور كارم بتونه خودش گرگور تا«

  .»من به بده رو تو هم ديشا« :گفت كلريت

وزن بدنش را  رشيشمش ستاد،يا مكتين پشت زيخ مين و كَند واريد از را خود سندور.» رَميبگ ايب ،يخوايم منو اگه«
  .داشت نگه مي

  »ي.مست تو ؟اين كارو نميكنيمي كرد فكر« :گفت وريپال
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ي ها ساق سمتي سخت به را آن و داد تكيه مكتين به و آورد باال را شيپا» ي.مرد توي ول باشم، ديشا« :گفتي تاز
 پس را خود او ي هانيوحش ي هضرب ريز ازي تازي ول داشت، نگاه پا سرِ را خود شوير مرد بود كه طور هر. هل داد وريپال
 در غهيت. شد پخش وارهايد و سقفي رو خون. آورد باال سهمناك دست پشتي  هضرب كي با را خودش ريشمش و ديكش

  .آمد آن با هم او سرِ ازي مين ديكش رونيب و كرد شل را آني تازي وقت و كرد، ريگ وريپال صورت وسط

 كهي بلندي  هغيت برابر در او دست در كوتاه ريشمشناگهان . حس كند را او ترسِ توانست يم ايآر. ديكش پس كلريت
 حركت شيپاهاي رو تند و تيز. بود دهينپوش هم زره او به عالوه آمد،ي باز اسباب كي مثل نظر بهدر دست داشت ي تاز

با  و برود او پشت به كه بود نيا ايآري برا ايدن در كار نيتر آسان. برنداشت كلگين سندور از را چشمانش هرگز كرد،
  .بزند او را شيچاقو

 بار دو» ؟جواهر هست؟ نقره شده؟ دهكده پنهوني تو طال« :زد اديفر ديكش يم باال او پشت در را غهيت كه همچنان
 كجا اون. «زد يم ضربه هنوز و داشت، قرار او روي بدن موقع نيا در» كجاست؟ كيبِر لرد هست؟ غذا. «زد ضربه گريد

ي تو طال چندتا؟ ؟چندتا ؟چندتا ؟چندتا ؟چندتا ؟چندتا كماندار؟ تا چند ه؟يشوال تا چند بودن؟ باهاش نفر چند رفت؟
  »هست؟ دهكده

. گفت او كه بودي زيچ تماماين  ،»كافيه. «بودند چسبناك و سرخ دستانش كرد، جدا كلريت از را او سندور كهي هنگام
  .ديكش يم را شيپا كي رفتن راه هنگام و كرد ريزي ميخون شدهي سالخي خوك مثل داشت خودش

  .»مونده گهيدي كي« كرد،ي ادآوري او به ايآر

 يتازي وقت. رديبگ راي زير خوني جلو دستانش با كرد يم تالش داشت و بود آورده بيرون شكمش از را چاقو مالزم
 خواهش كن، رحم« :گفتي زار با. كرد هق هق به شروع كودك كي مانند و ديكش غيج ،او را به زور روي پا بلند كرد

  .»باش داشته رحم ،مادر. نكش منو. كنميم

 و دلي. كُشت تو هم روي كي نيا« :گفت ايآر به. نبود انسان كي هيشب به هيچ وجهي تاز» تَم؟ينكبت مادرِ هيشب من«
  .»داشت خواهدي ا يطوالن مرگ چند، هر. كارشه آخرِ نيا ،يكرد سوراخ شو روده
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من به خاطر دخترا اومدم. . . پالي گفت، اين كار منو «كنان گفت:  رسيد كه پسر صداي او را بشنود. ناله به نظر نمي
مرد ميكنه. . . واي، خدايان، خواهش ميكنم، منو به يه قلعه ببرين. . . يه استاد، ببريدم پيش يه استاد، پدرم طال داره. . . 

  »دخترا بود. . . رحم كنيد، سر. فقط واسه

اين يكي «به سمت آريا برگشت. » به من نگو سر.«اي به صورت او زد كه باعث شد دوباره جيغ بزند.  تازي كشيده
  »گرگ. تو انجامش بده. مال توئه، ماده

مربندش را گشود. پشت دانست كه منظور او چيست. آريا به سوي پاليور رفت و آنقدر زانو زده در خونِ او ماند تا ك مي
كرد درست  تر از شمشير يك مرد. . . ولي احساس مي تر آويزان بود، بلندتر از دشنه و كوتاه اي باريك خنجرش تيغه

  متناسب دستان اوست.

  »يادت هست كه قلب كجاست؟«تازي پرسيد: 

  »رحم كن.«سرش را به نشانة تأييد تكان داد. مالزم چشمانش را چرخاند. 

  هايش عبور كرد و رحم را نشان او داد. يان دندهنيدل از م

هال  كردن، گدار هم مثل هرن بازي مي تا داشتن اينجا جنده اگه اين سه«صداي سندور از درد بم شده بود. » خوبه.«
بايد دست گرگور باشه. تعداد بيشتري از حيووناي اون ممكنه هر لحظه به سمت اينجا بتازن، و ما اونقدر از اين 

  »هاي نكبتي كشتيم كه واسه يه روز كافي باشه. عوضي

  »كجا قراره بريم؟«آريا پرسيد، 

گرگ. هر  يكم شراب بيار ماده«ي او گذاشت تا جلوي افتادن خود را بگيرد.  دست بزرگش را روي شانه» پنز سالت«
سرش را به » يا به وِيل برسيم.پنز باشه، ميتونيم از راه در چي هم سكه دارن بردار، الزممون ميشه. اگه كشتي تو سالت

شايد بانو اليسا تو رو عروس «سمت او چرخاند، همزمان خون بيشتري از جايي كه قبالً گوشش بود پايين ريخت. 
شروع به خنديدن كرد، سپس خنده جايش را به ناله » رابرت كوچولوش بكنه. اين اون ازدواجيه كه دوست دارم ببينم.
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  داد.

اي به دور گردنش  سيد، او به كمك آريا نياز داشت تا باز بر پشت غريبه سوار شود. نواري پارچهوقتي زمان رفتن فرا ر
و يكي ديگر به دورِ رانش گره زده بود، و رداي مالزم را از ميخِ كنار در برداشته بود. ردا سبز بود، با نقشِ خدنگي سبز 

فشرد سريعاً به سرخي گراييد. در همان لحظه كه به راه در كماني سپيد، ولي وقتي تازي آن را مچاله كرد و به گوشش 
  افتادند، آريا ترسيد او سقوط كند، ولي هر طور كه بود بر روي زين باقي ماند.

ي  توانستند خطر كنند و با هركسي كه گدار ياقوت را در دست داشت مواجه شوند، پس به جاي دنبال كردن جاده نمي
ها  ها كج كردند. ساعت ها، و مرداب هاي پر از علف هرز، بيشه ق، از ميانِ زمينشاهي مسيرشان را به سمت جنوب شر

هاي ترايدنت رسيدند. آريا ديد كه رودخانه با فروتني به بستر پيشينَش بازگشته بود، تمامِ طغيانِ  گذشت تا به كرانه
  .هم خسته شدهاين ها ناپديد گشته بود. با خود انديشيد،  ايش به همراه باران مرطوبِ قهوه

ها و درختان با هم  هاي هوازده يافتند. سنگ اي از سنگ ها، چند درخت بيد را برخاسته از ميان توده نزديك به كناره
توانستند خود را در آن، هم از رودخانه و هم از رد پاها پنهان سازند. تازي  نوعي گدار طبيعي ساخته بودند كه آنها مي

ي  پياده كه شد، مجبور شد به تنه» ي آتيش جمع كن. ا آب بده و يكم چوب خشك واسههمينجا خوبه. به اسب«گفت، 
  درختي تكيه كند تا نيفتد.

  »دود ديده نميشه؟«

هر كي بخواد پيدامون كنه، فقط كافيه كه رد خون منو دنبال كنه. آب و چوب. ولي اول اون مشك شرابو واسم «
  »بيار.

ها ايستاند، نيمي از مشك شراب را در آن خالي كرد و خود  الهخودش را ميان شعلهوقتي سندور آتش را بر پا كرد، ك
خواهد برخيزد. او آريا را مجبور كرد رداي مالزم  را چنان بر پيش آمدگيِ سنگي خزه پوش آوار كرد كه گويي ديگر نمي

اگه شراب بيشتري داشتم، اونقدر «را بشويد و آن را به شكل نوارهايي برش دهد. آنها نيز به داخل كالهخودش رفتند. 
ي  تا مشك ديگه بفرستمت به اون مهمونخونه ميخوردم تا به يه خواب سنگين فرو بِرَم. شايد بايستي واسه يكي يا سه
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  »كوفتي.

  اين كار رو نميكنه، ميكنه؟ اگه بكنه، ولش ميكنم و به تاخت ميرم.» نه.«آريا گفت، 

گرگ. يه شوخيِ كوفتي. يه تيكه چوب برام پيدا كن. تقريباً  شوخي بود ماده« اش خنديد. سندور به ترسِ درون چهره
  »ي گل متنفرم. بلند، ولي قطور نباشه. گلش رو هم بشور. از مزه

ي كاله  ها پوزه خورد، شعله دو تكه چوبي را كه ابتدا برايش آورد نپسنديد. زماني كه تكه چوبي يافت كه به درد او مي
جوشيد. تازي به او گفت،  وار مي ها سوزانده و سياه كرده بود. شراب درونِ آن ديوانه ر سگش را تا چشمخود به شكل س

فنجونو از تو كيسه خوابم بيار و تا نصفه پرِش كن. حواست باشه. اگه اون لعنتيو بريزي، ميفرستمت بيشتر بياري. «
پس منتظر «ي تأييد تكان داد. تازي غريد،  ش را به نشانهآريا سر» شرابو بردار و بريزش رو زخمام. فكر ميكني بتوني؟

  »چي هستي؟

نخستين باري كه فنجان را پر كرد بندهاي انگشتانش با پوالد تماس پيدا كرد، و چنان بد او را سوزاند كه تاول زد. 
كرد، و همچنان كه او  آريا مجبور بود لب خود را گاز بگيرد تا جيغ نكشد. تازي از تكه چوب براي همين مقصود استفاده

تر  عمق ريخت آن را بين دندانهايش محكم فشار داد. نخست روي شكاف رانش ريخت، سپس روي بريدگي كم مي
پشت گردنش. هنگامي كه آن را روي پايش ريخت سندور دست راستش را مشت كرد و بر زمين كوفت. وقتي نوبت به 

توانست  ت، و آريا مجبور شد يكي ديگر برايش پيدا كند. آريا ميگردنش رسيد، چوب را آنقدر محكم گاز گرفت كه شكس
ي قرمزي ريخت كه در جاي گوشِ او قرار  شراب را روي گوشت تازه» سرتو كج كن.«وحشت را در چشمانش ببيند. 

غ اش خزيدند. سپس او، با وجود چوب در دهانش جي اي و شراب سرخ به سمت آرواره هايي از خون قهوه داشت، و رشته
  . سپس از شدت درد از حال رفت.كشيد

ي كار را خودش انجام داد. او نوارهايي را كه از رداي مالزم تهيه كرده بودند از ته كالهخود بيرون كشيد و  آريا بقيه
ها استفاده كرد. وقتي به گوش او رسيد مجبور شد نصف سرش را ببندد تا جلوي خونريزي  گي از آنها براي بستن بريده

ها را گذاشت تا بچرند، سپس براي شب آنها  افتاد. اسب رد. تا آن موقع ديگر غروب داشت بر فرازِ ترايدنت فرو ميرا بگي
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را بست و در ميان شكاف دو سنگ براي خود بستري تا حد امكان راحت فراهم كرد. آتش مدتي سوخت و بعد خاموش 
  هاي باالي سرش ماه را تماشا كرد. شد. آريا از بين شاخه

نگفتن نام پاليور و تيكلر » كرده، سر ايلن، سر مرين، ملكه سرسي. سر گرگورِ كوه. دانسن، رف عزيز«ه آرامي گفت، ب
باعث شد احساس عجيبي به او دست دهد. همچنين جافري. خوشحال بود كه او مرده، ولي آرزو كرد ايكاش آنجا 

توانست  اين مي پاليور گفت سانسا و كوتوله اونو كشتَن.كشت.  ديد، يا شايد خودش او را مي بود و مردنش را مي مي
ايكاش ميتونستم تبديل به يه گرگ بشم و بال در بيارم، پرواز كنم و درست باشد؟ كوتوله يك لنيستر بود، و سانسا. . . 

  .برم

ديوار بود، ولي او يك اگر سانسا هم رفته بود ديگر هيچ استاركي جز او وجود نداشت. جان هزاران ليگ دورتر روي 
خواست او را به آنها بفروشد هم استارك نبودند. آنها گرگ  هاي گوناگون كه تازي مي ها و دايي اسنو بود، و اين خاله

  نبودند.

سندور ناليد و آريا به پهلويش چرخيد تا او را نگاه كند. دريافت كه نام او نيز از قلم افتاده. چرا چنين كرده بود؟ تالش 
ه مايكا بيانديشد، ولي سخت بود به خاطر آورد كه او چه شكلي داشت. آشنايي با او مدت زيادي طول نكشيده بود. كرد ب

شايد » واالر مور گوليس«و سپس، » تازي«. او زمزمه كرد، تنها كاري كه اون انجام داد شمشير بازي كردن با من بود
  مرد. . . او تا هنگام صبح مي

اش بيدار كرد.  دم با گذر از ميانِ درختان تابيد، تازي بود كه او را با نوك چكمه ي سپيده يدهپر ولي وقتي نور رنگ
كند،  اي دنبال مي سوار را به سمت باالي تپه اي در پشت سرش اسبي بي خواب ديده بود كه دوباره گرگ شده و با گله

  را از خواب بيدار كرد.شدند، پاي تازي او  ولي درست زماني كه داشتند براي كشتن نزديك مي

ريخت و گوشش از  ي حركاتش كند و ناشيانه بودند. روي زين خم شد، عرق مي تازي همچنان ضعيف بود، همه
خالل پانسمان شروع به خونريزي كرد. به تمام نيرويش نياز داشت، تنها براي اينكه از روي غريبه نيفتد. اگر مردانِ كوه 

اش نگاه كرد، ولي  ترديد داشت كه او بتواند شمشيرش را حتي بلند كند. از فرازِ شانه براي گرفتنشان آمده بودند، آريا
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  پريد. تنها صدا از آنِ رودخانه بود. چيزي پشت سرشان نبود، جز يك كالغ كه از درختي به درخت ديگر مي

باقي مانده بود كه او ها از روز  خيلي پيش از آنكه ظهر شود، سندور كلگين شروع به گيج خوردن كرد. هنوز ساعت
اين بار وقتي پياده شد افتاد. به جاي اينكه سعي ». بايد استراحت كنم«ي آنچه كه گفت اين بود،  دستورِ توقف داد. همه

وقتي ». گندت بزنه«اش تكيه زد. نفرين كنان گفت:  كند بلند شود، سينه خيز و با زحمت به زير درختي رفت و به تنه
  ».حاضرم واسه يه فنجون شراب پوستتو زنده زنده بكنم دختر جون«كند گفت،  ميديد آريا خيره نگاهش 

دار  دهد، و به خوابي پر سر و صدا و تب ي گل مي به جاي شراب برايش آب آورد. او كمي از آن نوشيد، غر زد كه مزه
ونه كه استاد لووين گاهي اوقات فرو رفت. وقتي او را لمس كرد پوستش گُر گرفته بود. آريا پانسمانش را بوئيد، همان گ

كرد. خونريزيِ صورتش شديدتر از همه بود، ولي اين بوي زخم رانش بود  هنگامِ درمان زخم يا خراش او اين كار را مي
  نمود. كه براي آريا عجيب مي

ستم بكشمش. اگه مجبور نيتواند پيدايش كند.  پنز چقدر دور بود، و آيا به تنهايي مي در اين انديشه بود كه اين سالت
. ولي شايد فقط سوار بشم و برم و ولش كنم، خود به خود ميميره. از تب تلف ميشه، و تا آخرِ دنيا زير اون درخت ميمونه

خانه كشته بود و وي جز چنگ زدن به بازوي او كاري نكرده بود.  كشت. او مالزم را در مهمان بهتر بود خودش او را مي
. اگر به خاطر سربها نبود، احتماالً او را هم مايكا و بقيه. شرط ميبندم صد تا مث مايكا رو كشتهتازي مايكا را كشته بود. 

  كشت. مي

نيدل در حين بيرون آمدنش درخشيد. باز خوب بود كه پاليور آن را تيز و سالم نگه داشته بود. آريا بدنش را بدون 
هاي مرده زير پايش به خش خش  ب به پهلو چرخاند. برگترين فكري به آن بكند به حالت يك رقصنده آ اينكه كوچك

  .سريع مثل مار، نرم مثل حريرِ تابستاندرآمدند. با خود انديشيد، 

  »يادت هست كه قلب كجاست؟«چشمانِ او باز شد. با صدايي گرفته زمزمه كرد: 

  .»من. . . من فقط داشتم. . «حركت مثل يك سنگ ايستاد.  آريا بي
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وقتي آريا » نگو. از دروغگوها متنفرم. بيشتر از اونا از شياداي بزدل متنفرم. زودباش، انجامش بده. دروغ«تازي غريد: 
صدايي عجيب از » من اون پسر قصابتو كشتم. تقريباً دو نصفش كردم، و بعد بهش خنديدم.«حركت نكرد، او گفت، 
و اون پرنده كوچولو، خواهرِ خوشگلت، «ردن است. اي طول كشيد تا آريا بفهمد او در حالي زاري ك خود در آورد، و لحظه

خواست  اونجا با اون شنل سفيدم وايسادم و گذاشتم كتكش بزنن. من اون آهنگ كوفتي رو ازش گرفتم، هيچوقت نمي
ي  بده. ميخواستم خودش رو هم صاحب بشم، بايد اين كارو ميكردم. بايد حسابي ميكردمش و قبلِ اينكه بذارمش واسه

ميخواي مجبورم كني التماست كنم، جنده؟ «اش را در هم پيچاند.  هجوم درد چهره» قلبشو از سينه در مياوردم.كوتوله، 
  »ي ترحم. . . انتقام اون مايكل كوچولوتو بگير. انجامش بده! هديه

  »ي ترحمو نداري. تو لياقت هديه«آريا از او دور شد. » مايكا.«

كردنِ بزدل را تماشا كرد. حتي يك بار هم تالش نكرد برخيزد و او را  تازي از ميان چشماني درخشان از تب زين
  »يه گرگ واقعي كار يه حيوون زخميو تموم ميكنه.«متوقف كند. ولي هنگامي كه آريا سوار شد، گفت: 

ه . آنوقت بود كشايد وقتي خورشيد پايين ميره تو رو بو بكشن. شايد چند تا گرگ واقعي پيدات كننآريا انديشيد، 
اسبش را » نبايد منو با تبر ميزدي. بايد جونِ مادرمو نجات ميدادي.«كنند. گفت:  ها با سگان چه مي فهميد گرگ مي

  برگرداند و سواره از او دور شد و هرگز دوباره پشت سرش را نگاه نكرد.

ا بيش از آنكه بوي كرد و هو شش روز بعد در بامدادي روشن، او به جائي رسيد كه ترايندت شروع به عريض شدن مي
اي  گذشت، و كمي پس از نيمروز دهكده ها و مزارع مي داد. نزديك به آب از زمين درختان را بدهد، بوي نمك مي

تر از يك  اي كوچك بر دهكده مشرف بود؛ چيزي بزرگ پنز. قلعه مقابلش پديدار گشت. اميدوارانه به خود گفت، سالت
هاي  ها و ميكده ها و مهمانخانه عي شكل با يك بارو و يك ديوارِ خارجي. بيشتر مغازهوبارو نبود، تَك برجي بلند و مرب برج

آمدند. ولي لنگرگاه آنجا بود، و در  پيرامونِ بندر به يغما رفته يا سوخته بودند، گرچه برخي هنوز به نظر مسكوني مي
  درخشيد. ي و سبز ميها گسترده شده بود، آب زير نور آفتاب با رنگ آب سمت شرق آن خليج خرچنگ

  ها آنجا بودند. و كشتي
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تخت باركشي كه  هاي كف اي بودند، قايق هاي پارويي رودخانه تا هستن. دوتايشان كشتي تا، سه آريا فكر كرد، سه
تر بود، كشتي تجاريِ درياي نمك با دو رديف پارو،  هاي ترايدنت ساخته شده بودند. سومي بزرگ براي آمد و شُد در آب

اش هم رنگ ارغواني داشت. آريا بزدل را به سمت  هاي ارغوانيِ بسته. بدنه اي زراندود، و سه دكلِ بلند با بادبان دماغه
آيند و به  ي كوچك غرببه به حساب مي ها در يك بندرگاه كمتر از يك دهكده بارانداز راند تا نگاه بهتري بياندازد. غريبه

  كيست يا چرا آنجاست.رسيد براي هيچكس مهم باشد كه او  نظر نمي

ي مسي از  اي و يك دوجين سكه . درك اين موضوع باعث شد لبش را گاز بگيرد. آنها يك گوزن نقرهنقره الزم دارم
ي پولِ تيكلر يافته بودند.  ي نقره از مالزم جوش جوشي كه او كشته بود، و تنها يكي دو پِني در كيسه پاليور، هشت سكه

هاي غرقِ خونش را پاره كند، و آريا در هر لنگه يك گوزن، و  هاي او را در بياورد و لباس كمهولي تازي به او گفته بود چ
منصفانه نبود. اونا ي آنها را برداشته بود.  اش يافت، هر چند سندور همه سه اژدهاي طاليي دوخته شده در آستر جليقه

به او داده بود. . . در هر حال، اين كار را نكرده بود. ي ترحم را  . اگر او هديههمونقدر كه مال اون بودن مال منَم بودن
. مجبور بود التماسِ كمك هيچي نصيبت نميكنهتوانست براي كمك التماس كند.  توانست برگردد، همانقدر كه نمي نمي

  بزدل را بفروشد، و اميدوار باشد كه او به مقدارِ كافي بيارزد.

كه اصطبل سوخته است، ولي زني كه مالك آن بوده هنوز در پشت سپت از طريق پسري در كنارِ بارانداز متوجه شد 
داد. در نگاه نخست از  مشغول تجارت است. آريا به سادگي او را پيدا كرد؛ زني بزرگ، و تنومند كه حسابي بوي اسب مي

به قدرِ كافي «بزدل خوشش آمد و از آريا پرسيد كه چگونه آن را به دست آورده است، و به پاسخِ او خنديد. گفت: 
ايه، و شك ندارم كه مال يه شواليه بوده عزيزم. ولي اون شواليه برادرِ مرحومِ تو نبوده.  واضحه كه اسبِ تربيت شده

زاده چه جورين. اين ماده اسب تربيت  خيلي ساله كه با اون قلعه كه اونجاست سر و كار دارم، و ميدونم جماعت اصيل
پيداش كردي يا دزديديش، اصالً مهم نيست، هميشه «ي آريا زد  ش را به سينهانگشت» شده ست، ولي تو نيستي.

  »بشه. 1اي مثل تو ميتونه سوارِ يه اسب رهوار همينطور بوده. اين تنها راهيه كه موجود كوچولوي ژوليده

  »اين يعني كه شما نميخرينش؟«آريا لبش را گزيد و گفت: 
                                           

1- palfrey  
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و هر چي من بهت بدم ميگيري، شيرينم. وگرنه ميريم سمت قلعه، اون اين يعني كه ت«زن با دهان بسته خنديد. 
  »ي درستكار دارِت بزنن. وقت شايد هيچي گيرت نياد. يا حتي واسه دزديدن اسبِ يه شواليه

تواند آن  پرداختند، پس آريا فهميد كه نمي پنز در اطراف آنها بودند، و به تجارتشان مي دوجين از ديگر اهاليِ سالت نيم
ي پولي كه داشت به شكل  زن را بكشد. در عوض مجبور بود لب خود را گاز بگيرد و بگذار سرش كاله برود. كيسه

انگيزي صاف بود، و هنگامي كه براي زين و افسار و تشك زير زين درخواست پول بيشتري كرد، زن فقط به او  رِقّت
  خنديد.

. به نظرش اون هرگز نميتونست سرِ تازي كاله بذارهفكر كرد،  روي طوالني بازگشت به بارانداز آريا در مسير پياده
  ها افزايش يافته است. رسيد كه مسير نسبت به آنچه با اسب آمده بود مايل

رفت حركت كرده بود، تحملش  كشتي پارويي ارغواني هنوز آنجا بود. اگر كشتي هنگامي كه داشت سرِ او كاله مي
شد. هنگامي كه  ك بشكه شرابِ عسل داشت روي الوارها به سمت باال غلتانده ميشد. وقتي كه رسيد ي خيلي دشوار مي

ميخوام «دانست بر سرش فرياد زد. آريا به او گفت:  سعي كرد دنبال آن برود، ملواني از روي عرشه با زباني كه او نمي
د موخاكستريِ تنومندي را جلب كرد ولي او فقط فريادش را بلندتر كرد. منتها اين داد و قال توجه مر» ناخدا رو ببينم.

من ناخداي اينجام. چي ميخواي؟ «زد. او گفت:  كه باالپوشي از كتان بنفش بر تن داشت، و به زبان مشترك حرف مي
  »زود باش، بچه، ما بايد خودمونو به جزر برسونيم. 

نگهبانان شب كنارِ دريا يه قلعه «و داد. ي پول را به ا كيسه» ميخوام برم شمال، به سمت ديوار. ايناها، پولشَم دارم.«
  »دارن.

  »همش همينو داري؟«ها را كف دست ريخت و اخم كرد.  ناخدا نقره» واچ. ايست«

ي ناخدا بخواند. او گفت:  توانست آن را در چهره دانست. مي ، آريا بدون اينكه به وي گفته شود اين را ميكافي نيست
  .»دارم. ميتونم پايين توي انبار بخوابم، يا. . احتياجي به كابين و اينجور چيزا ن«
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به عنوانِ خدمتكارِ كشتي استخدامش كن. «گذشت گفت:  پاروزني با يك طاقه كتان روي شانه، در حالي كه مي
  »ميتونه با من بخوابه.

  »مراقب زبونت باش.«ناخدا فرياد زد، 

  .»هاي يه قلعه رو سابيدم. يا ميتونم پارو بزنم. .  پله راهميتونم كار كنم. ميتونم عرشه رو بسابم. يه بار «آريا گفت: 

ي ما  اگر هم ميتونستي فرقي نميكرد، بچه. شمال هيچي واسه«ها را به او پس داد.  و سكه» نه، نميتوني.«او گفت: 
ريايي رو كالو دور ميزديم، چنتا كشتيِ دزداي د نداره. يخ و جنگ و دزداي دريايي. موقعي كه داشتيم به سمت كرَك

ديديم كه به طرف شمال ميرفتن، و من اصالً آرزو ندارم كه دوباره با اونا رو به رو بشم. از اينجا ما به سمت خونه پارو 
  »ميزنيم، و پيشنهاد ميكنم كه تو هم همين كارو بكني.

  .اي ندارم. و حاال حتي اسب هم ندارم اي ندارم. گله  من خونهآريا فكر كرد، 

  »ايه، سرورم؟ اين چه كشتي«گرداند كه او گفت:  يش را بر ميناخدا داشت رو

، دخترِ تايتانهبادباني -اين كشتي پارويي«گي تحويلِ او دهد.  حوصله وي به قدري مكث كرد كه لبخندي حاكي از بي
  »از شهرِ آزاد براوس.

ده بود، در نتيجه مجبور بود براي آن را درون لباس زيرش چپان» صبر كن. يه چيز ديگه هم دارم.«آريا ناگهان گفت: 
صبريِ آشكار اين پا  خنديدند و ناخدا با بي پيدا كردنش دست خود را تا اعماق لباسش فرو ببرد، در حالي كه پاروزنان مي

  »ي ديگه هيچ توفيري نداره، بچه. ي نقره يه سكه«كرد. او سرانجام گفت:  و آن پا مي

ي آهنيِ كوچك  آن را در دست او فشرد، سكه» آهنه. ايناهاش.«آن بست. انگشتانش را روي » ي نقره نيست. سكه«
سياهي كه جيكن هيگار به او داده بود، و آنقدر مستعمل بود كه صورت مردي كه روي آن نقش بسته بود هيچ جزئياتي 

  . . .ارزشه، ولي احتماالً بينداشت. 

  »اين. . . چطوري. . .؟«ه كرد. ناخدا سكه را برگرداند و پلك زد، سپس دوباره به او نگا
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آنقدر بلند » واالر مور گوليس«. آريا دستانش را روي سينه قفل كرد و گفت، ها رو هم بگو جيكن گفت كه اون واژه
  داند. كه انگار معني آن را مي

يه كابين داشته واالر دهيريس. البته كه ميتوني «كرد پاسخ داد،  اش را با دو انگشت لمس مي مرد در حالي كه پيشاني
  »باشي.
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  سمول
  ويكتاريون :مترجم

  م.م.استارك، محسن   :تنظيمويرايش و 

  

  فشرد سرش را نوازش كرد. گيلي در حالي كه بچه را به پستانش مي» تر ميمكه. از بچه من محكم«

ست. تا حاال با شير بز و  گرسنه«خواندند گفت،  زن بلوند، ول ،كسي كه برادارن سياه او را شاهدخت وحشي مي
  »معجوناي اون استاد كور زنده مونده.

آمد حتي پسر منس  ها بود. به نظر مي اين پسر هنوز اسمي نداشت، همانطور كه پسر گيلي نداشت. اين روش وحشي

و يا  شاهزاده كوچكشنيد كه برادران او را  ريدر هم تا سومين سال تولدش نامي نخواهد گرفت، هرچند سم مي

  خواندند. مي زاده جنگ
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لبخند غمگيني بود، اما به هر جان داره لبخند ميزنه. ه جان را تماشا كرد. سم شير خوردن بچه از سينه گيلي و بعد نگا
از وقتي برگشتم اين اولين باره كه لبخندش رو آمد. سم از ديدن آن خوشحال بود.  حال قطعاً يك لبخند به حساب مي

  بينم. مي

ان هر قلعه پياده آمده بودند و هرگز ليك تا كويينزگيت از مسير باريك مي ليك، و از ديپ فورت تا ديپ آنها از نايت
ديوار از ديدرسشان خارج نشد. يك روز و نيم مانده به كسل بلك، در حالي كه به زحمت با پاهاي پينه بسته راه 

آمدند را  هايي را از پشت سرشان شنيد و چرخيد تا ستوني از سواران سياه كه از غرب مي رفتند، گيلي صداي اسب مي
معلوم » برادرانم هستن. غير از نگهبانان شب هيچ كس از اين مسير استفاده نميكنه.«اطمينان داده بود، ببيند. سم به او 

ها بودند.  شد كه آنها سر دنيس مليستر از شدوتاور به همراه بوون مارش مجروح و نجات يافتگان نبرد  پل جمجمه
  فتاده و گريسته بود.زده را ديد، به زانو ا وقتي كه سم ديوِن، غول و اد تولت ماتم

واچ پياده كرد  هاش رو توي ايست استنيس شواليه«از آنها بود كه در مورد جنگ پاي ديوار شنيد. غول به او گفته بود، 
ها رو غافلگير كنن. استنيس اونا رو شكست داد. منس ريدر اسير شد  و كاتر پايك اونو از جاده هاي تكاورا آورد تا وحشي

شون مثل برگ توي طوفان  سگي كشته شدن. ما شنيديم كه بقيه ترين نفراتش مثل هارماي كلهو هزاران نفر از به
اگر در مسيرشان از قلعه كرستر به سمت جنوب گم نشده بودند، خدايان مهربون هستن. سم انديشيد، » پراكنده شدن.

بگذارند. ممكن بود براي گيلي و  ممكن بود او و گيلي دقيقا در ميان جنگ. . . و يا دست كم در كمپ منس ريدر قدم
هاي دستگير شده  ها با كالغ ها در مورد كاري كه وحشي بچه خيلي خوب باشد، ولي براي او نه. سم تمام داستان

  كردند را شنيده بود. او به خود لرزيد. مي

ك يافت آماده نكرده به هر حال هيچ كدام از چيزهايي كه برادرانش به او گفته بودند او را براي آنچه در كستل بل
اي از يخ شكسته و الوارهاي نيم سوخته بود. دونال  بود. تاالر عمومي كامالً سوخته بود و راه پله چوبي بزرگ تنها پشته

هاي ديگر مرده بودند، ولي باز هم قلعه از چيزي كه سم تا به حال  نوي به همراه رست، ديك كَر، آلين سرخ و خيلي
ي زندگان  ؛ نه با برادران سياه، بلكه با بيش از هزار نفر از سربازان پادشاه. براي اولين بار در خاطرهتر بود ديده بود شلوغ

هايي  و بقيه ساختمان شيلدهال، دژ خاكستري، هاردين، برج نيزهها بر روي  يك شاه در برج پادشاه بود و پرچم
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و به گيلي كه قبل از اين هرگز پرچمي نديده بود گفت، هاي طوالني خالي و متروك بودند در اهتزاز بود. ا كه براي سال
اون بزرگه، طاليي با گوزن سياه نشان سلطنتي خاندان براتيونه. روباه و گل مال خاندانِ فلورنته. الكپشت استرمونت، «

  »هاي ضربدري وِنسينگتون. نيزه ماهي بارامون و شيپور

اون زردا با آتيش رو دوست دارم. نگاه كن، بعضي از  همشون مثل گلها درخشان هستن. من«گيلي اشاره كرد، 
  »جنگجوها همونو روي پيراهنشون دارن.

  »يه قلب آتشين. نميدونم اون نشان كيه.«

پسرا فراركنيد و درا رو ببندين، «بعد از اينكه پيپ با صداي بلندي هوار كشيد، » مردان ملكه.«او به زودي فهميد. 
به او گفته بود، در حالي كه گرن به حدي محكم سم را در آغوش گرفته بود كه او تصور » سم قاتل از توي قبر برگشته!

ولي بهتره نري و بپرسي ملكه كجاست. استنيس اونو همراه دختر و ناوگانش توي «هايش بشكند.  كرد ممكن است دنده
  »واچ جا گذاشته. اون هيچ زني رو با خودش نياورده، جز اون قرمزه. ايست

  »اون قرمزه؟«يد گفت، سم با ترد

مليساندر از آشايي. جادوگر پادشاه. ميگن براي اينكه استنيس باد موافق براي سفر دريايي رو به شمال «گرن گفت، 
داشته باشه، يه مرد رو زنده زنده سوزونده. اون موقع جنگ كنارش بوده و شمشير جادوييش رو هم اون بهش داده. اونا 

او دوباره به » درخشه كه انگار يه تكه خورشيد داخلش داره. كن تا ببينيش. جوري مي برينگر. صبر بهش ميگن اليت
  »هنوزم نميتونم باور كنم كه تو اينجايي.«اي زد،  ي احمقانه سم نگاه كرد و ناخودآگاه پوزخند گشاده

به لب داشت. جان  فروغ بود، شبيه لبخندي كه حاال جان اسنو هم بعد از ديدنش لبخند زده بود، ولي لبخندش كم
  »باالخره برگشتي. و گيلي رو هم آوردي بيرون. كارت خوب بود سم.«گفته بود، 

گفت، جان خودش كاري فراتر از خوب انجام داده بود. با اين حال بدست آوردن شيپور زمستان و  آنطور كه گرن مي
خواندند. با  ساني كه هنوز او را خائن ميي وحشي هنوز هم براي سر آليسر تورن و دوستانش كافي نبود، ك يك شاهزاده



 

  1388 

 

  سمول شمشيرهايورش    فصل هفتاد و پنجم 

تر  هايي ديگري برداشته بود، عميق يابد، اما جان زخم جان بخوبي التيام مي  گفت كه جراحات وجود اينكه استاد ايمون مي
  اون عزادار دختر وحشيش و برادرانشه.از زخم اطراف چشمش. 

اشت نه منس به كرستر، ولي حاال دختر كرستر داره به اي به منس د عجيبه. نه كرستر هيچ عالقه«او به سم گفت، 
  »بچه منس غذا ميده.

ي اين يكي حريص  من شير دارم. بچه من فقط يه كمش رو ميخوره، به اندازه«گيلي با صداي آرام و خجالتي گفت، 
  »نيست.

خواد به محض اينكه  ميمن شنيدم كه مرداي ملكه ميگن زن سرخ «زن وحشي، ول، چرخيد تا با آنها رو در رو شود، 
  »منس به اندازه كافي قوي شد، اونو به آتش بسپره.

منس يه فراري از نگهبانان شبه. مجازاتش مرگه. اگه نگهبانا گرفته بودنش تا «اي به او انداخت،  جان نگاه خسته
  »ه.حاال اعدام شده بود، ولي اون اسير پادشاهه و هيچكس به جز زن سرخ از فكر پادشاه خبر ندار

  »من ميخوام ببينمش. ميخوام پسرش رو بهش نشون بدم. حق داره قبل از اينكه بكشينش اونو ببينه.«ول گفت، 

  »بانوي من، هيچكس غير از استاد ايمون اجازه نداره اونو ببينه.«سم تالش كرد توضيح دهد، 

من و «او برگشت، » متاسفم ول.اگه دست من بود، منس ميتونست پسرشو بغل بگيره. «لبخند جان محو شده بود، 
سم بايد سر وظايفمون برگرديم، خب حداقل سم وظايفي داره. ما در مورد مالقاتت با منس ميپرسيم. اين تمام چيزيه 

 »كه ميتونم قول بدم.

اه گردد. سپس او هم به دنبال جان به ر سم درنگ كرد تا دست گيلي را بفشارد و قول دهد كه بعد از شام دوباره برمي
ها را پايين رفته بود، اما وقتي شنيد كه  افتاد. بيرون در نگهباناني از مردان ملكه با نيزه ايستاده بودند. جان  نيمي از  پله

  »احساس تو به گيلي بيشتر از عالقه ساده است؟ نه؟«آيد منتظر ماند.  زنان به دنبالش مي سم نفس
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اش خوشحال بود، خوشحال  از  او از پايان كابوس طوالني» گيلي خوبه. اون خوب و مهربونه.«سم سرخ شد. 
انديشيد كه گيلي زير خزها  ها در تنهايي اتاقش به اين مي برگشتن نزد برادرانش در كستل بلك. . . ولي بعضي از شب

  .» تر. . تر كرد جان. شجاع نه اما. . . شجاع اون. . . اون منو شجاع«همراه با بچه در بينشان چقدر گرم بود. 

ميدوني كه نميتوني نگهش داري. نه بيشتر از اونكه من ميتونستم با ايگريت بمونم. تو هم اون «جان به آرامي گفت. 
  »كلمات به زبون آوردي سم. درست مثل من، درست مثل همه ما.

م. نميدونم ي سوگندها و اينكه چه معنايي دارن بهش گفت ميدونم. گيلي گفت كه زن من ميشه، ولي. . . من درباره«
جان، ممكنه تو يه «او با اضطراب آب دهانش را فرو داد و گفت، » خوشحالش كرد يا ناراحت، ولي من بهش گفتم.

  »دروغ شرافتي وجود داشته باشه؟ اگر كه براي. . . براي يه هدف خوب گفته بشه؟

ميكنم. تو براي دروغ گفتن فكر كنم بستگي به دروغ و قصدش داره. من اينو پيشنهاد ن«جان به سم نگاه كرد، 
  »درست نشدي سم. تو سرخ ميشي و صدات نازك ميشه و لكنت پيدا ميكني.

درسته. ولي من ميتونم توي يه نامه دروغ بگم. من با يه قلم پر توي دستم بهترم. من يه. . . يه فكري «سم گفت، 
لي اينه كه. . . من فكر كردم بهتره بفرستمش به تر شد، فكر ميكنم بهترين چيز براي گي دارم. وقتي اينجا همه چيز آروم

من «او دوباره سرخ شد، .» هيل. پيش مادر و خواهرام و. . . پ. . .پد. . . پدرم. اگه گيلي بگه كه بچه مال منه. .  هورن
تر كه ميدونم كه مادرم اونو قبول ميكنه. اون يه جا و يه كاري براي گيلي پيدا ميكنه، به سختي خدمت كردن به كرس

نيست. و لرد رن. . . رنديل، اون. . . خوب اون هيچوقت چيزي نميگه، ولي ممكنه خوشش بياد از اينكه باور كنه من از 
زاده شدم. الاقل ثابت ميكنه كه من اينقدر مرد بودم كه با يه دختر بخوابم و صاحب يه  يه دختر وحشي صاحب حروم

من باكره ميميرم، و هيچ زني هرگز. . . تو ميدوني. . . جان، اگه من بچه بشم. اون يه بار به من گفت كه مطمئنه 
  .»اينكارو بكنم، اين دروغ رو بنويسم. . . ممكنه كه خوب باشه؟ زندگي اين پسر بچه. . . ميتونه. . 

، زاده توي قلعه پدربزرگش؟ بخش بزرگيش بستگي به پدرت داره بزرگ شدن به عنوان حروم«جان شانه باال انداخت، 
  .»اي هست. اگه راه تو رو ادامه بده. .  و اينكه اين چه جور بچه
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ي يه درخت قديمي بود و گيلي از اوني  اين كارو نميكنه. كرستر پدر واقعي اونه. تو اونو ديدي، اون به سختي كنده«
  »تره. كه به نظر مياد قوي

ون بده، ميتونه حداقل يه جايي توي محافظين اگه پسره بتونه مهارتي در استفاده از شمشير يا نيزه نش«جان گفت، 
ها چيز عجيبي نيست،  زاده خانگي پدرت دست و پا كنه. تربيت شدن به عنوان مالزم و رسيدن به مقام شواليه براي حرام

 كننده بازي كنه. با اون چيزي كه تو از لرد رنديل برام ولي تو بايد اول مطمئن بشي كه گيلي ميتونه اين نقش رو قانع
  »تعريف كردي، من شك دارم كه راحت بشه فريبش داد.

دادند. اما آنها مردان پادشاه بودند. سم به سرعت متوجه تفاوتشان  هاي بيرون برج افراد بيشتري نگهباني مي روي پله
ليساندر از شده بود. مردان پادشاه مانند هر سرباز ديگري دنيادار و غيرمؤمن بودند، ولي مردان ملكه در ايمان خود به م

بازم داري به ميدون «گذشتند سم پرسيد،  اش پر شور و حرارت بودند. در حالي كه از حياط مي آشايي و خداي روشنايي
  »ست قبل از اينكه پات كامالً خوب بشه اينقدر سخت تمرين كني؟ تمرين ميري؟ عاقالنه

رش از ترس اينكه هنوز يه خائنم، منو از انجام اي براي انجام دادن دارم؟ ما چه كار ديگه«جان شانه باال انداخت، 
  »وظيفه خلع كرده.

فقط تعداد كمي به اين حرف باور دارن. سر آليسر و دوستاش. بيشتر برادرا قضاوت بهتري «سم به او اطمينان داد، 
در رو دارن. من شرط ميبندم كه پادشاه استنيس هم همينطوره. تو براش شيپور زمستان رو آوردي و پسر منس ري

  »دستگير كردي.

تنها كاري كه من كردم محافظت از ول و بچه در برابر غارتگرا موقع فرار وحشيا بود. و اينكه نگهشون دارم تا «
تكاورا مارو پيدا كنن. من هيچوقت كسي رو دستگير نكردم. مشخصه كه پادشاه استنيس مردانشو خوب تحت كنترل 

نن، ولي من شنيدم فقط به سه تا زن وحشي تجاوز شده، و همه مردايي كه اين داره. بهشون اجازه داد كه يكم غارت ك
كشتم. سر آليسر داره اينطور حساب ميكنه كه  كارو كردن اخته شدن. فكر كنم من بايد مردمان آزاد در حال فرار رو مي
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پيمان بودم نتونستم  يدر هممن فقط براي دفاع از دشمنانمون شمشيرم رو كشيدم. اون ميگه من بخاطر اينكه با منس ر
  »بكشمش.

زادگي،  سر آليسر تورن با توجه به اشراف» اون فقط سر آليسره. همه ميدونن كه اون چه جور آدميه.«سم گفت، 
شواليه بودن و ساليان طوالني سابقه در نگهبانان شب، يك نامزد قوي براي عنوان فرمانده كل بود، ولي تقريباً تمام 

ها به عنوان استاد رزم آموزششان داده بود از او نفرت داشتند. البته نام او پيشنهاد شده بود، ولي  سال مرداني كه در طول
بعد از كسب نتيجه ضعيف يك ششم آراء در روز اول و از دست دادن قابل توجه آراء در روز دوم، او به نفع لرد جانوس 

  اسلينت كنار رفته بود.

اي هستم كه  زاده زاده است، در حالي كه من حرام آليسر يه شواليه اصيل و حالل چيزي كه همه ميدونن اينه كه سر«
بانو خوابيده. من شنيدم كه اونا منو وارگ صدا ميزنن. از تو ميپرسم، من بدون يه  دست رو كشته و با يه نيزه كورين نيم

نميبينم. تمام روياي من در من ديگه حتي خواب گوست رو هم «دهانش سخت شد، » گرگ چطور ميتونم وارگ باشم؟
ها و پادشاهاي سنگي روي تختشونه. من بعضي اوقات صداي راب و پدرم رو ميشنوم كه انگار توي يه  مورد سردابه

  »ضيافت هستن. ولي يه ديوار بين ما هست و من ميدونم كه جايي براي من در نظر گرفته نشده.

آورد. او  آن پس نگه داشتن اين سكوت قلب سم را به درد مياز ها ندارن.  ها هيچ جايي توي ضيافت مرده زنده 
پيكر دارن به شمال ميرن تا كالغ  برن نمرده جان. اون با دوستاشه و اونا با يه گوزن شمالي غولخواست بگويد،  مي
ه بود كه آمد كه سم تارلي بارها فكر كرد وار به نظر مي . به حدي ديوانهچشم رو تو اعماق جنگل اشباح پيدا كنن سه

ي آنها را در خواب ديده است؛ توهم ناشي از تب و ترس و گرسنگي. . . ولي در هر صورت اگر قسم  احتماالً همه
  آورد . اختيار به زبان مي نخورده بود، همه آن را بي

همه  سه بار براي راز داري قسم خورده بود؛ يك بار براي خود برن، يك بار به آن پسر عجيب جوجن ريد، و آخر از
تموم دنيا باور كرده كه پسره مرده، بزار استخوناش «اش در هنگام جدا شدن گفته بود،  دهنده براي كولدهند. نجات

اي دنبال ما بياد. سوگند بخور، سمول از نگهبانان شب. به  مزاحمت سر جاشون بمونن. ما نميخوايم كه هيچ جوينده بي
  .»اي كه به من مديوني سوگند بخور خاطر زندگي
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اين  بهترين » لرد جانوس هيچوقت به عنوان فرمانده كل انتخاب نميشه.«سم درمانده، وزنش را جا به جا كرد، 
  »اين اتفاق نميفته.«توانست به جان بدهد، تنها تسكين.  تسكيني بود كه او مي

. چندين روزه كه سم، تو يه احمق دلنشيني. چشماتو باز كن«جان موهايش را از جلوي چشمانش كنار زد و گفت، 
اين اتفاق افتاده. من هيچي نميدونم، ولي اينو ميدونم. حاال لطفاً منو ببخش، نياز دارم كه يه نفرو خيلي محكم با 

  »شمشير بزنم.

خانه و ميدان تمرين. آنجا  هاي بلند او به سمت اسلحه هيچ كاري نبود كه سم بتواند انجام دهد، جز تماشاي قدم
كرد. با مرگ سر اندرو و عدم عالقه سر آليسر، كسل بلك  اش را سپري مي نو بيشتر ساعات بيداريجايي بود كه جان اس

تجربه را به عهده گرفته بود؛ ساتين، اسب، هوپ رابين  واردان بي هيچ استاد رزمي نداشت، بنابراين جان كار كردن با تازه
ها با شمشير و  انجام داشتند، او به تنهايي براي ساعت با پاي كوتاهش، آرون و امريك. و زماني كه آنها وظايفي براي

  گرفت. دانست قرار مي كرد، يا در مقابل هر كس كه او را قابل مي سپر و نيزه تمرين مي

سم تو يه احمق دلنشيني. چشماتو باز گويد،  توانست بشنود كه جان مي او در تمام راه برگشت به ساختمان استاد مي
ممكن بود حق با جان باشد؟ هر شخص براي تبديل شدن به فرمانده كل نگهبانان شب اق افتاده. كن. چند روزه اين اتف

گيري هيچكس حتي به آن مقدار نزديك هم  نياز به دو سوم آراي برادران قسم خورده داشت، و بعد از نُه روز و نُه راي
ز بوون مارش و سپس اوتل يارويك گذشته بود، نشده بود. لرد جانوس پيشرفت كرده بود، اين درست، او با حركتي آرام ا

ولي هنوز به طور كامل پشت سر دنيس مليستر از شدوتاور و كاتر پايك از ايست واچِ كنار دريا قرار داشت. سم به 
  حتماً يكي از اونا فرمانده كل ميشه.خودش گفت، 

ها گرم و پر از مجروحان جنگ بود؛ هر سه  قاستنيس بيرون در اقامتگاه استاد هم نگهباناني گمارده بود. در داخل اتا
آور به اينسو و  هاي شير بز و شراب خواب گروه برادران سياه، مردان شاه، مردان ملكه. كاليداس در ميان آنها با تنگ

كرد، ولي استاد ايمون هنوز از بازديد صبحگاهي خود از منس ريدر بازنگشته بود. سم ردايش را از  آنسو حركت مي
ها را  ريخت و لباس كرد و نوشيدني مي ويزان كرد و به كمك شتافت. اما حتي در زماني كه كارها رسيدگي ميميخي آ
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سم، تو يه احمق دلنشيني. چشماتو باز كن. چند روزه كه اين داد.  كرد، هنوز هم كلمات جان آزارش مي تعويض مي
  اتفاق افتاده.

ها خالص كند. در مسير باال رفتن  ي غذا دادن به زاغ با بهانهدرست يك ساعت گذشته بود كه او توانست خودش را 
اسم پيشنهاد شده  هاي گذشته را وارسي كند. در آغاز انتخابات بيش از سي خانه، او ايستاد تا شمارش شب به سمت پرنده

ت نفر باقي مانده توانند پيروز شوند كنار كشيدند. تا شب گذشته هف بود، ولي بيشتر آنها بعد از اينكه مشخص شد نمي
بودند. سر دنيس ماليستر دويست و سيزده، كاتر پايك يكصد و هشتاد و هفت، لرد اسلينت هفتاد و چهار، اوتل يارويك 

امان از پيپ و زده يك راي جمع كرده بودند.  شصت، بوون مارش چهل و نُه، هاب سه انگشتي پنج و اد تولت ماتم
سر دنيس، كاتر پايك و بوون مارش از روز سوم در حال . را از نظر گذراند هاي اخير سم شمارششوخياي احمقانش. 

  آمد. نزول بودند. اوتل يارويك از روز ششم. فقط لرد جانوس اسلينت روز به روز باال مي

آنها غذا ها باال رفت تا به  ها را كنار گذاشت و از پله خانه بشنود، بنابراين كاغذ ها را از پرنده توانست صداي زاغ او مي
او اين را به آنها » اسنو، اسنو، اسنو.«زدند،  دهد. او با خوشحالي ديد كه سه زاغ ديگر آمده بودند. آنها رو به او جيغ مي

هايي كه  اي خالي بود. تعداد كمي از پرنده كننده  آموخته بود. حتي با وجود تازه واردان، باز هم زاغداني به شكل ناراحت
يكيشون دراگون استون و ا به حال بازگشته بودند. هرچند يكي از آنها به استنيس رسيده بود. ايمون فرستاده بود ت

دانست كه  هزار ليگ در جنوب، پدرش خاندان تارلي را به خدمت  سم ميپادشاهي كه هنوز اهميت ميداد رو پيدا كرد. 
تامن كوچك، زماني كه نگهبانان براي كمك  پسر نشسته بر تخت آهنين درآورده بود، اما نه پادشاه جافري و نه پادشاه

ها و سفر  فرياد زده بودند، هيچ حركتي از خود نشان نداده بودند. او با يادآوري آن شب بر روي مشت نخستين انسان
فايده پادشاهي كه از مملكت ي كرستر، خشمگينانه انديشيد،  هولناك در تاريكي و وحشت و بارش برف به سمت قلعه

  كردند، ولي القل آنها آمده بودند. اين حقيقت داشت كه مردان ملكه او را مضطرب ميكنه چيه؟ خودش دفاع ن

ي سنگي غار مانند، جايي كه  آن شب هنگام شام سم به دنبال جان اسنو گشت، ولي او را هيچ كجاي آن سردابه
يمكت در كنار ديگر دوستانش جاي خوردند، نيافت. در نهايت روي ن هاي غذايي خود را در آن مي حاال برادران وعده
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كرد.  زده مجادله مي ها جمع كرده با اد ماتم گرفت. پيپ بر سر اينكه كدام سرباز پوشالي تيرهاي بيشتري از وحشي
  »بيشترش رو تو جلو بودي، ولي وت از النگ ليك توي آخرين روز سه تا تير بدست آورد و تو رو جا گذاشت.«

ها اونو از  من هيچوقت چيزي نبردم. اما خدايان هميشه به وت لبخند زدن. وقتي وحشي«زده شكايت كرد،  اد ماتم
ها پرت كردن، اون يه جوري توي يه آبگير كامالً عميق فرود اومد. چقدر خوش اقبال بود كه از اون  روي پل جمجمه

  »همه ضخره رد شد!

  »بگير جونشو نجات داد؟سقوط بلندي بود؟ فرود اومدن توي اون آ«خواست بداند،  گرن مي

ها خوش شانسي  نه. قبلش با يه تبر توي سرش مرده بود. اما هنوز هم رد كردن اون ضخره«زده گفت،  اد ماتم
  »محض بود.

كنند، شايد به اميد كسب چند راي بيشتر.  هاب سه انگشتي آن شب به برادران قول داد كه ران ماموت را كباب مي
اگر قصدش اين بوده، بايد يه كشيد، انديشيد،  هايش بيرون مي ف را از ميان دندانسم در حالي كه يك رشته غضرو

  با آهي از سر حسرت غذا را كنار گذاشت.كرده.  تر پيدا مي ماموت جوان

تر از دود بود. كاتر پايك در كنار آتش و در محاصره  شد و هيجان در فضا غليظ بزودي راي گيري ديگري انجام مي
تر از مردان شدوتاور قرار داشن. سم  تكاوراني از ايست واچ نشسته بود. سر دنيس ماليستر در كنارِ در و با گروهي كوچك

پريده با  او از بودن بوون مارش رنگ ها. ها و شعله اصل بين دودكشجانوس اسلينت بهترين جا رو داره، حد فدريافت، 
گفت  حال نزار در كنارش دلواپس بود، سر مارش هنوز با پارچه بسته شده بود، ولي به تمام چيزهايي كه لرد جانوس مي

م داره با اوتل و اون پايين رو ببين، سر آليسر ه«داد. وقتي سم آن را به دوستانش نشان داد، پيپ گفت،  گوش مي
  »يارويك زمزمه ميكنه.

بعد از غذا استاد ايمون برخاست تا از برادران بپرسد كه آيا هيچكدام از آنها قبل از راي دادن صحبتي دارد يا نه. اد 
من فقط ميخواستم به اونايي كه ميخوان به من راي بدن «اش برخاست.  روح و افسرده هميشگي زده با صورت بي ماتم

پس از او بوون مارش كه با دستي » ن فرمانده كل افتضاحي ميشم. به همون افتضاحي كه اوناي ديگه ميشن.بگم كه م
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برادران و دوستان، من ميخوام كه اسم من از اين انتخابات كنار «ي لرد اسلينت ايستاده بود ادامه داد،  بر روي شانه
وظيفه برام خيلي سنگين باشه. . . ولي براي لرد جانوسي  گذاشته بشه. جراحتم هنوز منو اذيت ميكنه و ميترسم كه اين

هاي قدمگاه پادشاه رو فرماندهي كرده. بياييد هممون ازش حمايت  ها ردا طاليي كه اينجاست نه، كسي كه براي سال
  »كنيم.

كرد و سم صداي غرولند خشمگينانه كاتر پايك را از انتهاي اتاق شنيد، و سر دنيس به يكي از همراهانش نگاه 
  او در شگفت بود كه جان كجاست و چرا كنار ايستاده.خيلي ديره، ضربه وارد شد. سرش را تكان داد. 

هايي داخل يك كتري بزرگ آهني  سواد بودند، بنابراين انتخابات طبق سنت با انداختن نشان بسياري از برادران بي
اي پشت  ها در گوشه هاي حاوي نشان شد. بشكه ، انجام ميلوح از آشپزخانه آورده بودند كه هاب سه انگشتي و اُوِن ساده

توانستند بدون ديده شدن انتخاب خود را انجام دهند. اگر  يك پرده ضخيم قرار داشتند، بنابراين راي دهندگان مي
ان اي بر عهده داشت، يكي از دوستانش اجازه انداختن نشان از طرف او را داشت، بنابراين بعضي از مرد شخصي وظيفه

  دادند. داشتند و سر دنيس و كاتر پايك به جاي نيروهايي كه باقي گذاشته بودند راي مي دو يا سه يا چهار نشان بر مي

زماني كه تاالر براي آنها كامالً خالي شد، سم و كاليداس كتري را در مقابل استاد ايمون وارونه كردند. آبشاري از 
آوري آنها را  يز را پوشاند. دستان چروكيده ايمون با سرعت تعجبهاي مسي م ها و پني هاي دريايي، سنگ صدف
ها، سوزن،  ها به يك طرف ديگر، معدود نوك پيكان ها آنجا، پني ها را به اينجا منتقل كرد، سنگ بندي  كرد، صدف دسته
حساب شمارش را  ها را شمردند و هر كدام از آنها هاي درخت بلوط به حال خود رها شدند. سم و كاليداس دسته ميوه

  نزد خود نگاه داشتند.

دويست و سه تا براي سر دنيس ماليستر، صد و شصت «امشب نوبت سم بود تا نتايجش را ابتدا اعالم كند. او گفت، 
و نه براي كاتر پايك، صد و سي و هفت تا براي لرد جانوس اسلينت، هفتاد و دوتا براي اوتل يارويك، پنج تا براي هاب 

  »زده. دو تا براي اد ماتم سه انگشتي و
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من صد و شصت و هشت تا براي كاتر پايك دارم. با حساب من ما دوتا راي كم داريم، و با حساب «كاليداس گفت، 
  »سم هم يكي.

حساب سم درسته. جان اسنو نشان ننداخته. فرقي هم نميكنه. هيچ كس نزديك حدنصاب «استاد ايمون گفت، 
  »نيست.

خواست  كرد تا نااميدي. حتي با حمايت بوون مارش، لرد جانوس هنوز هم سوم بود. مي مي سم بيشتر احساس رهايي
  »اين پنج نفري كه هنوز به هاب سه انگشتي راي ميدن كي هستن؟«بداند، 

  »برادرايي كه ميخوان اونو از آشپزخونه بيرون كنن؟!«كاليداس گفت، 

  »و كاتر پايك تقريبا بيست تا. اين خوب نيست.سر دنيس ده تا راي از ديروز كمتر آورده. «سم گفت، 

مطمئناً براي آرزوي فرمانده كل شدنشون خوب نيست. اما هنوز در آخر ميتونه براي نگهبانان «استاد ايمون گفت، 
شب خوب باشه. اين وظيفه ما نيست كه دربارش نظر بديم. ده روز خيلي هم طوالني نيست. يكبار يه انتخاب نزديك 

  »كشيد، حدود هفتصد تا رأي گيري. به وقتش برادرا به يه تصميم ميرسن. دو سال طول

  آره، ولي چه تصميمي؟سم انديشيد، 

بعداً، پس از نوشيدن چند جام شراب رقيق شده در خلوت اتاق پيپ، زبان سم شل شد و خود را در حالي يافت كه با 
سر دنيس ماليستر دارن موقعيت خودشونو از دست كاتر پايك و «كرد، او به پيپ و گرن گفت،  صداي بلند فكر مي

ميدن، ولي اون دوتا با هم تقريباً دو سوم آرا رو دارن. هر كدومشون به عنوان فرمانده كل خوبن. يه نفر بايد يكي از 
  »اونا رو متقاعد كنه كه به نفع اون يكي كنار بكشه و ازش حمايت كنه.

  »نفر؟يه نفر؟ كدوم يه «گرن از روي ترديد گفت، 

گرن اينقدر احمقه كه فكر ميكنه اون يه نفر ممكنه خودش باشه. شايد وقتي اون فرد كارش با پايك و «پيپ گفت، 
  »ماليستر تموم شد، بايد پادشاه استنيس رو  هم قانع كنه تا با ملكه سرسي ازدواج كنه.



 

  1397 

 

  سمول شمشيرهايورش    فصل هفتاد و پنجم 

  »پادشاه استنيس ازدواج كرده.«گرن اعتراض كرد، 

  »بايد با اين آدم چيكار كنم سم؟من قراره «پيپ آه كشيد، 

  »كاتر پايك و سر دنيس زياد از هم خوششون نمياد. اونا سر هر چيزي  بحث دارن.«گرن لجوجانه ادامه داد، 

ي اينكه چه چيزي براي نگهبانا بهتره دارن. اگه ما  بله، به اين خاطره كه اونا نظرات متفاوتي درباره«سم گفت، 
  .»بتونيم توضيح بديم. . 

او به سم لبخند » ما؟ چطور يه نفر تبديل شد به ما؟ من ميمون نمايشم، يادته؟ و گرن، خب، گرنه ديگه!«پيپ گفت، 
  .»تو، حاال. . . تو پسر يه لرد و پيشكار استادي. . «هايش را تكان داد،  زد و گوش

  »و سم قاتل. تو يه آدر رو كشتي.«گرن گفت، 

  »ه اژدها بود كه اونو كشت.شيش«سم براي صدمين بار به او گفت، 

  .»پسر يه لرد، پيشكار استاد و سم قاتل. تو ميتوني با اونا صحبت كني، ممكنه بشه. . «پيپ در فكر فرو رفت، 

من ميتونستم. اگه براي رو به رو شدن باهاشون اينقدر بزدل «زده بود گفت،  زدگي اد ماتم سم با صدايي كه به غم
  »نبودم.



 

  1398 

 

  جان شمشيرهايورش    فصل هفتاد و ششم 

 

  

  

  

  

  

    76فصل 

  جان
  ويكتاريون :مترجم

  م.م.استارك، محسن   :ويرايش و تنظيم

  

سپرتو «كرد، گفت،  جان شمشير در دست در يك حلقه به آرامي به دور ساتين چرخيد و او را مجبور به چرخيدن مي
  »باال بگير.

  »خيلي سنگينه.«شكايت كرد، پسر اولدتاوني 

زد  در حالي كه ضربه مي» اي سنگينه كه بتونه يه شمشير رو متوقف كنه. حاال باال بيارش. به اندازه«جان گفت، 
قدمي به جلو برداشت. ساتين به موقع سپر را باال كشيد و ضرب شمشير را با لبه آن گرفت و شمشير خود را به طرف 

خوبه. اين يكي خوب بود. ولي «ان وقتي كه برخورد را روي سپر خود احساس كرد گفت، هاي جان پرتاب كرد. ج دنده
تو بايد با بدنت ضربه بزني. وزنت رو بزار پشت شمشير و اونوقت آسيب بيشتري نسبت به وقتي كه فقط قدرت دست رو 
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باال بگير، وگرنه كاري ميكنم كه  به كار ميگيري، ايجاد ميكني. بيا، دوباره امتحان كن، به من حمله كن، ولي سپرت رو
  »ات عين ناقوس زنگ بزنه. كله

  »جان،«در عوض ساتين قدمي به عقب برداشت و نقاب كالهخودش را باال زد و با صداي مضطربي گفت، 

تعجبي نداره كه حياط وقتي برگشت، آن زن به همراه چندين نفر از مردان ملكه در اطرافش، پشت او ايستاده بود. 
اش، و در حال رفت و آمد در قلعه به طور مختصر ديده بود،  هاي شبانه او مليساندر را در زمان آتشاينقدر ساكت شد. 

هاي سرخش  آورد در مورد چشم ولي چيزي بيشتر از دلهرهاون خوشگله. . . ولي هرگز نه به اين نزديكي. او انديشيد، 
  »بانوي من.«وجود داشت. 

  »پادشاه مايله باهات صحبت كنه جان اسنو.«

اجازه دارم لباس عوض كنم؟ براي ايستادن در مقابل يه پادشاه شرايط «جان شمشير تمريني را روي زمين انداخت، 
  »مناسبي ندارم.

، نه اوني .  همونطوره كه بقيه ميگن. اين ملكه واقعيهنه اوما، جان شنيد، » ما باالي ديوار منتظرتيم.«مليساندر گفت، 
  كه شاه توي ايست واچ جا گذاشته.

هايي كه بوي عرق  اش را در داخل اسلحه خانه آويزان كرد و به اتاق خودش بازگشت، لباس او زره و صفحه سينه
دانست كه در داخل قفس هوا سرد و پرباد است و  دادند را كنار انداخت و يك دست لباس سياه تازه بر تن كرد. او مي مي

دار سنگين انتخاب كرد. در انتها او النگ كلو را  يوار از اين هم سردتر و پربادتر، بنابراين يك رداي باشلقبر روي د
  زاده را بر پشتش بست. برداشت و شمشير حرام

شدند جان  اش را مرخص كرده بود. در حالي كه آنها وارد قفس مي مليساندر در پاي ديوار منتظر او بود. او مردان ملكه
  »اعليحضرت از من چي ميخوان؟« پرسيد،

  »تمام چيزي كه براي ارائه داري. اون يه پادشاهه.«
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جان در را بست و طناب زنگ را كشيد. باالبر شروع به حركت كرد. آنها باال رفتند. روز آفتابي بود و ديوار اشك 
درخشيد. در محدوده تنگ قفس  چكيد و در نور خورشيد مي هاي طوالني آب از صورتش پايين مي ريخت، رشته مي

ي آهنگري ميكن  ي او جان را به ياد كوره رايحهه. حتي بوي سرخي ميدآهنين، او كامالً حضور زن سرخ را درك كرد. 
بوسيده شده با انداخت؛ همان بويي كه آهن گداخته داشت. بوي خون و دود بود. او با به ياد آوردن ايگريت انديشيد،  مي

زد. جان از  پيچيد و آن را به پاهاي جان كه در كنار او ايستاده بود مي باد در ميان لباس سرخ و بلند مليساندر ميآتش. 
  »شما سردتون نيست بانوي من؟«او پرسيد، 

خداي آتش در درون من «تپيد.  آمد ياقوت روي گردنش هم زمان با تپش قلبش مي به نظر مي» هرگز.«او خنديد، 
او دستش را بر روي گونه جان گذاشت و تامل كرد تا او گرمايش را احساس » زندگي ميكنه جان اسنو. احساسش كن.

  »اين حسيه كه بايد زندگي داشته باشه. فقط مرگ سرده.«جان گفت، كند. به 

آنها استنيس براتيون را كه تنها بر لبه ديوار، ايستاده رو به دشتي كه جنگش را آنجا پيروز شده بود و جنگل سبز 
بود هر كدام از تنه و چكمه سياهي را برتن داشت كه ممكن  ماوراي آن، غرق در انديشه يافتند. او همان شلوار و نيم

كرد؛ يك رداي سنگين طاليي با آستر خز مشكي كه با  برادران نگهبانان شب بپوشند. فقط ردايش او را متمايز مي
  »ي وينترفل رو براي شما آوردم اعليحضرت. زاده حرام« سنجاقي به شكل قلب آتشين بسته شده بود. مليساندر گفت، 

انتهايي جاي داشت.  ر ابروهاي پرپشتش، چشماني همانند آبگير آبي بياستنيس چرخيد تا او را ورانداز كند. زي
اي پوشيده شده بود كه الغري صورتش را چندان  هاي گود افتاده و فك محكمش با ريش آبي ـ سياه كوتاه شده گونه

ايش منقبض ه هايش بر هم قفل شده بودند. گردن و شانه و دست راستش هم به مانند دندان كرد، و دندان پنهان نمي
رابرت فوالد ي برادران براتيون گفته بود، يافت.  بودند. جان خود را در حال به يادآوري چيزي كه يكبار دونال نوي درباره

با حالتي واقعيه. استنيس آهن خالصه، سياه و سخت و محكم، ولي شكننده. اون قبل از اينكهزانوش خم بشه ميشكنه. 
  اين پادشاه شكننده به او نياز دارد.معذب زانو زد و انديشيد كه چرا 

  »بلند شو. من خيلي در مورد تو شنيدم لرد اسنو.«
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ام. اينكه برادرم  من لرد نيستم اعليحضرت. ميدونم شما چي شنيدين. اينكه من يه خائن و بزدل«جان برخاست. 
  »دم و يه زن وحشي گرفتم.ها از جونم بگذرن. اينكه من با منس ريدر همراه ش دست رو كشتم تا وحشي كورين نيم

پادشاه » چينجري كه شبا تو جلد يه گرگ راه ميره. آره، همه اونا و بيشتر. به عالوه اونا ميگن كه يه وارگي. اسكين«
  »چقدرش صحت داره؟«استنيس لبخند زمختي داشت. 

هاش كردم و تا حاال خواستم از ديوار باال برم، ر گارد مي من يه دايروولف داشتم، گوست. موقعي كه توي گري«
ها بپيوندم. اون ميدونست كه اونا منو مجبور ميكنن براي  دست به من دستور داد كه به وحشي نديدمش. كورين نيم

اثبات خودم بكشمش و به من گفت كه هر كاري ازم خواستن انجام بدم. اسم زنه ايگريت بود. من با اون عهدم رو 
  »قسم ميخورم كه هيچوقت خائن نبودم. شكستم، ولي به اسم پدرم در مقابل شما

  »من باور ميكنم.«پادشاه گفت، 

  »چرا؟«از اين حرف يكه خورد، 

من جانوس اسلينت رو ميشناسم. همينطور ند استارك رو. پدرت دوست من نبود، «استنيس بادي در دماغ انداخت، 
استنيس براتيون كه مرد درشت اندامي » ي.ولي فقط يه احمق ميتونه به شرافت يا صداقتش شك كنه. تو ظاهر اونو دار

من «داد.  گرفت، اما به حدي الغر و تكيده بود كه او را ده سال پيرتر نشان مي بود، سر و گردني باالتر از جان قرار مي
خيلي بيشتر از اونچه كه ممكنه فكر كني ميدونم جان اسنو. من ميدونم تو اون كسي بودي كه خنجر شيشه اژدهايي رو 

  »پسر رنديل تارلي براي كشتن آدر ازش استفاده كرد پيدا كردي.كه 

هاي  ها دفن شده بود. تيغه گوست اونو پيدا كرد. تيغه توي رداي يه تكاور پيچيده و زير مشت نخستين انسان«
  »ي اژدها. اي هم بودن. . . سرنيزه، نوك پيكان و همه از شيشه ديگه

  »اينجا دروازه رو حفظ كردي. وگرنه، من خيلي دير ميرسيدم.من ميدونم كه تو «پادشاه استنيس گفت، 

  »ها اون پايين توي تونل مرد. دونال نوي دروازه رو نگه داشت. اون در حال جنگيدن با پادشاه غول«
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نوي اولين شمشيرم و همينطور پتك جنگي رابرت رو درست كرده بود. اگه خدايان «استنيس چهره در هم كشيد، 
ي اون احمقايي كه حاال دارن سر فرماندهي جدل ميكنن، فرمانده  جون سالم به در ببره، اون از همه صالح ميديدن كه
  »كل بهتري ميشد.

كاتر پايك و سر دنيس ماليستر احمق نيستن اعليحضرت. اونا مرداي خوب و توانايي هستن. در جايگاه «جان گفت، 
  »دوم از اونا اعتماد داشت.خودش اوتل يارويك هم همينطوره. لرد مورمونت به هر ك

كرديم.  مرد. ولي ما داشتيم در مورد تو صحبت مي لرد مورمونت شما خيلي راحت اعتماد ميكرد. وگرنه اونطوري نمي«
  »كنم كه تو بودي كه اين شيپور جادويي رو برام آوردي و زن و بچه منس ريدر رو اسير كردي. فراموش نمي

ول خواهرشه. اون و بچه نياز چنداني به دستگير شدن نداشتن «غمگين بود.  جان هنوز به خاطر آن» داال مرد.«
اش گذاشته بود،  چينجري كه منس براي حفاظت از ملكه ها رو وادار به فرار كردين و اسكين اعليحضرت. شما وحشي

  .»ها ميگن كار شما بوده بعضي«جان به مليساندر نگاه كرد، » بعد از آتش گرفتن عقاب ديوانه شد.

هاي آتشيني داره جان  خداي روشنايي چنگال«خورد،  او لبخند زد، موهاي بلند مسي رنگش روي صورتش تاب مي
  »اسنو.

اعليحضرت، شما در مورد ول صحبت كردين. اون ميخواد «ي سر تاييد كرد و به سمت پادشاه برگشت،  جان با اشاره
  »ه لطف به حساب مياد.شو ببره پيشش. اين. . . ي منس ريدر رو ببينه و بچه

  »اون مرد يه فراري از فرقه شماست. برادرات هنوز روي مرگش پافشاري ميكنن. چرا من بايد بهش لطف بكنم؟«

  »اگر به خاطر اون نه، به خاطر ول. براي آرامش خواهرش، مادر بچه.«جان پاسخي براي آن نداشت، 

  »تو به اين ول عالقمند شدي؟«

  »ميشناسمش.من به زحمت «
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  »بهم گفتن كه اون خشگله.«

  »خيلي.«جان تاييد كرد، 

زيبايي ميتونه خيانتكار باشه. برادرم اين درس رو از سرسي لنيستر ياد گرفت. شك نكن كه اون «او اخم كرد، 
  »ها سواري كردي. فك ميكني هيچ شرافتي داشته باشن؟ كشتش. همينطور پدرت و جان اَرين رو. تو با اين وحشي

  »بله، اما شرافت به سبك خودشون اعليحضرت.«جان گفت، 

  »توي منس ريدر هم وجود داره؟«

  »كنم. بله. من اين طورفكر مي«

  »لرد استخوانا چي؟«

ي خون. اگه شرافتي داشته باشه، اونو زير لباس  شرت. نابكار و تشنه ما صداش ميكرديم رتل«جان تامل كرد، 
  »استخوانيش مخفي كرده.

  »ونا، اين تورموند پر از لقب كه بعد از جنگ از ما اجتناب كرده؟ صادقانه جوابم بده.و بقيه ا«

  »كش از نظر من از اون دست آدمايه كه ميتونه دوستي خوب و دشمن بدي باشه اعليحضرت. تورموند غول«

رو درك  پدرت مرد شريفي بود. اون دوست من نبود، ولي من ارزشش«استنيس به طور مختصر سري تكان داد، 
كردم. برادرت شورشي و خيانتكاري بود كه ميخواست نصف پادشاهي منو بدزده، ولي هيچ كس نميتونه شجاعتش زير 

  »سوال ببره. تو چطور؟

  »من يه نگهبان شبم.«صداي جان خشك و رسمي بود، ميخواد بگم كه دوسش دارم؟ 
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ول كردم و با كشتي به ديوار اومدم لرد  استون رو همش حرف. حرف باد هواست. فكر ميكني براي چي دراگون«
  »اسنو؟

من لرد نيستم اعليحضرت. اميدوارم شما به اين خاطر اومده باشين كه ما ازتون درخواست كرديم. اما نميتونم بگم «
  »كه چرا اينقدر طول كشيد تا اقدام كنيد.

ه يه استارك باشي. بله من بايد زودتر اينقدر گستاخ هستي ك«اي استنيس به آن حرف لبخند زد.  به شكل غافلگيرانه

ست، ولي در حالي كه تمام فكر  زاده ورث يه مرد عوام آمدم. لرد سي نبود ، من شايد اصالً نمي دستمميومدم. اگه بخاطر 

من معطوف حقوقم بود، اون وظايفم رو بخاطرم آورد. داووس گفت كه من قبل از اينكه اسبي داشته باشم، گاري دارم. 
كردم قلمرو  ش ميكردم كه تاج وتخت رو بدست بيارم تا بتونم مملكت رو نجات بدم درحاليكه كه بايد تالش ميمن تال

اينجا جاييه كه من دشمني رو كه براي «استنيس به شمال اشاره كرد، » رو نجات بدم، تا تاج و تخت بدست بيارم
  »جنگيدن باهاش بدنيا اومدم پيدا خواهم كرد.

نبايد اسمش رو آورد. اون خداي شب و وحشته، جان اسنو و اين اشباح توي برف «ي اضافه كرد، مليساندر به آرام
  »مخلوقاتش.

به من گفتن تو براي نجات جون لرد مورمونت يكي از اين اجساد متحرك رو كشتي. ممكنه اين «استنيس گفت، 
  »جنگ تو هم باشه لرد اسنو. اگه تو بخواي به من كمك كني.

  »شمشير من در خدمت نگهبانان شبه اعليحضرت.«ط پاسخ داد، جان با احتيا

من چيزي بيشتر از يه شمشير ازت انتظار «هايش را بر هم ساييد و گفت،  اين پادشاه را خشنود نكرد. استنيس دندان
  »دارم دارم.

  »سرورم؟«جان متحير بود، 

  »من به شمال نياز دارم.«
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  .»ود. . من. . . برادرم راب پادشاه شمال ب«شمال.

موند و  برادرت لرد بر حق وينترفل بود. اگه به جاي اينكه خودش تاج گذاري كنه و راهي فتح ريورلند بشه، خونه مي«
  »وظايفش رو انجام ميداد، ممكن بود االن زنده باشه. به هر حال. تو راب نيستي، منم رابرت نيستم.

من «بت به استنيس پيدا كند را بر باد داد. او گفت، كلمات زننده هرگونه احساس همدردي كه ممكن بود جان نس
  »عاشق برادرم بودم.

منم عاشق برادر خودم. اما بازم اونا همونن كه بودن، همونطور كه ما هستيم. من تنها پادشاه حقيقي در وستروس «
تايوين لنيستر «نداز كرد، استنيس با آن چشمان آبي تيره او را ورا» زاده ند استارك. هستم شمال يا جنوب.و تو هم حرام

روس بولتون رو به عنوان نگهبان شمال معرفي كرده تا اينطوري به خاطر خيانت به برادرت بهش پاداش داده 
باشه.مردان آهن هم از زمان مرگ بيلون گريجوي دارن با خودشون ميجنگن، ولي با اينحال هنوز موت كايلين، 

كنن و من نه  هاي پدرت خونريزي  مي شور رو در اختيار دارن.  سرزمين نيوود موت، تورهن اسكوئر و بيشتر استو ديپ
  »زدن اين جراحات رو ندارم. چيزي كه الزمه يه لرد وينترفله. يه لرد وينترفل وفادار. قدرت و نه وقت بخيه

  »نو  سوزوند.ديگه وينترفلي وجود نداره. تئون گريجوي او«اون داره به من نگاه ميكنه. زده انديشيد،  جان حيرت

ها نيستن كه يه لرد رو  سوزه، به وقتش قلعه دوباره ميتونه ساخته بشه. ديوار گرانيت به آسوني نمي«استنيس گفت، 
هاتون منو نميشناسن، دليلي هم براي دوست داشتن من ندارن، با اين حال  سازن، يه مرد اين كارو ميكنه. شمالي مي

پيشه نياز دارم. من به يه پسر ادارد استارك براي اينكه اونا رو به زير پرچم كه در   هايي من به قدرتشون توي جنگ
  »خودم بيارم نياز دارم.

ترسيد او  كرد كه تقريبا مي وزيد و جان چنان احساس سرگيجه مي باد به شدت مياون ميخواد منو لرد وينترفل كنه. 
  »اموش كردين. من يه اسنو هستم، نه يه استارك.اعليحضرت، شما فر«را از روي ديوار پايين پرت كند. او گفت، 

  »كسي كه فراموش كرده تو هستي.«پادشاه استنيس پاسخ داد، 
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زادگي رو بين  يه پادشاه ميتونه با يه حركت دست ننگ حروم«مليساندر دست گرمش را بر روي بازوي جان گذاشت، 
  »ببره لرد اسنو.

خواند. بسياري از برادرانش هم از آن  نامشروعش او را به اين نام ميسر آليسر تورن براي تمسخر تولد لرد اسنو. 
هاي جان داشت. به  كردند، بعضي با محبت و بعضي براي زخم زدن. ولي ناگهان طنين ديگري در گوش استفاده مي

. . من هنوز يكي از هارو مشروع كردن، ولي.  زاده بله. پادشاهان قبالً هم حرام«آمد. با ترديد گفت،  نظرش. . . حقيقي مي
  »اي نشم. برادران نگهبان شبم. من مقابل درخت قلب زانو زدم و سوگند خوردم كه زميني نداشته باشم و پدر هيچ بچه

جان. رلور تنها خداي حقيقيه. «توانست گرماي نفسش را احساس كند،  مليساندر به حدي نزديك بود كه او مي
هات نداره. قلبت رو باز كن و اجازه بده نور  قدرتي بيشتر از سوگندي به كفشسوگندي كه به يه درخت خورده شده، 

  »خداوند داخل بشه. اين درختاي رودبند رو بسوزون و وينترفل رو به عنوان هديه خداي روشنايي قبول كن.

داشت كه شايد  زادگي را درك كند، روياي اين را تر از آنكه معناي حرام زماني كه جان خيلي جوان بود، خيلي جوان
تر شد، از آن روياها شرمگين بود. وينترفل به راب و پسرانش و در صورت  روزي وينترفل به او برسد. بعداً، وقتي بزرگ
پردازي نيز به نظر  رسيد. و بعد از آنها سانسا و آريا بودند. حتي در حد خيال مرگ بدون فرزندش، به برن و ريكان مي

كه او در قلبش به آنها خيانت كرده و آرزوي مرگشان را داشته باشد. در حالي كه در مقابل وفايي بود، مثل اين بود  بي
من هيچوقت اينو نميخواستم. من عاشق راب بودم، عاشق تك تك آبي و زن سرخ ايستاده بود، انديشيد،  پادشاه چشم

تنها كاري كه بايد فقط من هستم.  شون آسيبي برسه، ولي رسيده. و حاال اونها. . . هيچوقت نميخواستم به هيچكدوم
كرد تعهد  شد و ديگر ابداً يك اسنو نبود. تنها كاري كه بايد مي داد گفتن يك كلمه بود، و او جان استارك مي انجام مي

  كرد. . . شد. تنها كاري كه بايد مي وفاداري به اين پادشاه بود و وينترفل متعلق به او مي

  هايش بود.كشيدن دوباره از عهد . . . دست

  كرد. براي به دست آوردن قلعه پدرش، او بايد به خدايان پدرش پشت ميو اين بار ديگه يك حيله نخواهد بود. 
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ممكنه من در موردت «خورد،  هايش موج مي اش بر روي شانه پادشاه استنيس دوباره به شمال خيره شد، رداي طالي
ها گفته ميشه رو ميدونيم. تو ممكنه شرافت پدر و  زاده مورد حرام اشتباه كرده باشم جان اسنو. هردومون چيزايي كه در

مهارت برادرت در جنگ رو نداشته باشي. ولي سالحي هستي كه خداوند به من داده. من تورو اينجا پيدا كردم، 
ر آهايي هاي اژدها رو زير مشت پيدا كردي، و من ميخوام ازت استفاده كنم. حتي آزو  همونطور كه تو مخفيگاه شيشه

هم جنگش رو به تنهايي پيروز نشد. من يك هزار وحشي رو كشتم، و هزاران نفر ديگه رو اسير و بقيه رو هم متفرق 
هاش ديده. احتماالً اين تورموند تندرمشت  دونيم كه اونا برميگردن. مليساندر اينو توي آتش كردم، ولي هردو ما مي

ريزي ميكنه. و هرچه بيشتر ما همديگه رو بكشيم،  حمله جديدي رو برنامه همين حاال داره اونا رو سر و سامان ميده و
  »تر خواهيم بود. موقعي كه دشمن واقعي سر برسه، ضعيف

خواست بداند كه منظور نهايي اين  او مي» همينطوره كه شما ميگين اعليحضرت.«جان هم به اين نتيجه رسيده بود. 
  پادشاه چيست

كردن تا تصميم بگيرن كه كي اونا رو رهبري كنه، من با اين منس ريدر صحبت  مي زماني كه برادرات بگو مگو«
ها  شق و مغروره. اون هيچ انتخابي جز سپردنش به شعله اين يكي يه مرد كله«هايش را بر هم ساييد.  او دندان» كردم.

ها صدا ميزنه، بعضي از  اب استخوان. اوني كه خودشو ارب اي هم گرفتيم، رهبراي ديگه برام نذاشته. ولي ما اسراي ديگه
ها  رهبران قبايل، و مگنار جديد ثن. برادرات خوششون نمياد، لردهاي پدرت هم همينطور، ولي من قصد دارم به وحشي

اجازه بدم كه از ديوار رد بشن. . . به اونايي كه به من سوگند وفاداري بخورن، عهد كنن كه صلح و قانون پادشاه رو 
هاي بزرگشون بتونه خم  ها، اگه اون زانو اي روشنايي رو به عنوان خداي خودشون بپذيرن. حتي غولحفظ كنن و خد

ساكن كنم به محض اينكه اون رو از چنگ لرد فرمانده جديد شما بيرون كشيدم،.  هديهخوام اونا رو توي  بشه.  مي

انش رسيده كه عليه دشمن مشتركمون متحد ميريم. زم مونيم يا مي هاي سرد بوزند، ما با هم زنده مي وقتي كه باد
  »موافقي؟«او به جان نگاه كرد، » بيشيم.

پردازي ميكرد. اون همراه عموم  رو مسكوني كنه خيال هديهپدرم هميشه در مورد اينكه دوباره «جان تاييد كرد، 

ود. . . و البته هرگز ها فكر نكرده ب اون هيچوقت در مورد ساكن كردن وحشي هرچند» بنجن در موردش حرف ميزدن.
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گرانه ساخته شده بودند و  او خودش را فريب نداد؛ مردم آزاد براي كارهاي ياغيها سواري نكرده بود.  هم با وحشي
ِ سرد يك  آمدند. با اينحال هنگامي كه او موهاي قرمز ايگريت را در كنار چشمان آبي همسايگان خطرناكي از آب در مي

  »من موافقم.«بود. وايت سنجيد، انتخاب آسان 

ترين راه براي محكم كردن يه اتحاد ازدواجه. من ميخوام لرد وينترفلم رو به  خوبه، مطمئن«پادشاه استنيس گفت، 
  »ازدواج اين شاهدخت وحشي در بيارم.

شايد به خاطر مدت طوالني كه جان با مردمان آزاد سواري كرده بود بود؛ كه او جز خنديدن نتوانست كاري انجام 
تونين به همين راحتي ول رو بهم  كنين كه مي اعليحضرت، اسير يا آزاد فرقي نداره ، اگه شما فكر مي«دهد. گفت، 

بدين، متاسفانه من فكر كنم كه هنوز خيلي مونده تا زناي وحشي رو بشناسين. هركي ميخواد با اون ازدواج كنه، بهتره 
  .»زور شمشير آماده كنه. .  خودشو براي باال رفتن از برج و بيرون آوردنش با

معنيش اينه كه تو با اين دختر ازدواج نميكني؟ من بهت اخطار «گري به او انداخت،  استنيس نگاه سنجش» هركي؟«
ي پدرت رو ميخواي، بايد بپردازي. براي اطمينان از وفاداري  ميكنم اون بخشي از بهايي هست كه اگه تو اسم و قلعه

  »صلت ضروريه. خواست منو رد ميكني جان اسنو؟هاي جديدمون، اين و رعيت

گفت و وينترفل چيزي نبود كه به راحتي كنار گذاشته شود.  پادشاه در مورد وينترفل مي» نه.«جان به سرعت گفت، 
منظورم اينه. . . همه اينا خيلي ناگهاني اتفاق افتاد اعليحضرت. ميتونم خواهش كنم كه براي فكر كردن يكم زمان «

  »ن؟بهم بدي

» فهمند. هر طور كه تو بخواي. ولي سريع فكراتو بكن. من آدم صبوري نيستم،  برادراي سياهت هم بزودي اين مي«
هاي امروز ما  كس هيچ حرفي از صحبت به هيچ«اش را بر روي شانه جان گذاشت،  استنيس دست الغر و استخواني

ت رو زير پاي من بزاري، و براي خدمت به من سوگند نزن. ولي وقتي كه برگشتي، فقط الزمه كه زانو بزني، شمشير
  »بخوري، اونوقت تو به عنوان جان استارك بلند ميشي، لرد وينترفل.
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    77فصل 

  تيريون
  عرفان :مترجم

  كيوان، م.م.استارك :ويرايش و تنظيم

  

  .شد مردن يآماده ستريلن ونيريت د،يشن را ييصداها سلولش يچوب ميضخ در پشن از يوقت

 ريز در ماندن خاطر به يشپاها. ستاديا پا سر زحمت به .ديكن تموم كارو و دييايب د،ييايب. وقتشه گهيد د،يشياند خود با
 به وار اردك و تلوتلوخوران .ها رفع شود تا سوزن سوزن شدن داد مالش را شيپاها و شد خم. بودند رفته خواب بدنش
رفت نخواهم جالد ي هكُند سمت.  

 لنيا سر تا شبرند يم شهر انيم از كشان كشان اي كشتاو را خواهند  يكيتار در و نييپا نيهم كه بداند بود كنجكاو
 كه در دادند يم حيترج زشيعز پدر و نيريش خواهر ،نمايش مضحك محاكمه آن از سپ. كند قطع را سرش بتواند نيپ

 مردم به تونم يم كنم، صحبت بذارن اگه. ،بخرند جان به را يعموم اعدام خطر نكهياتا  شوند خالص او شر از سكوت
  ؟احمق باشند اينقدر واقعا ممكنه يول .مزنب يمهم حرفاي
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در  چسباند، سرش پشت وارِيد نمِ به را خود ونيريت شد، باز داخل به غژغژكنان سلول درِ و ديچرخ قفل در كه ديكل
 .ميرم مي دهنم يتو خون ي مزه با من. هنوزم ميتونم گاز بگيرم و لگد بزنم. داشت  يسالح كاش كرد مي آرزو حالي كه

 يمناسب گاهيجا "همتون به دمير" ديرس ينم نظر به. شدينديب حرف آخر به عنوان زيشورانگ كلمه چند به بتواند كرد آرزو
  .هكن پا و دست شيبرا خيتار در

 انجامش بده ؟ترسي يم كوتوله هاز ي نكنه ،زودباش. «دبا دست چشمش را پوشان. افتاد اش چهره بر مشعل نور
  .بود شده دورگه خاطر عدم استفاده به شيصدا.» كثافت ي هزاد جنده

 از يحت جانيا. «آمد جلو شچپ دست در مشعلي با مرد» ؟بشه صحبت واالمقاممون مادر به راجع ينجوريا درسته«
  .»ستين اونجا يِنمور به يول تره، ترسناك هم وررانير در من سلول

  »؟ييتو. «آمد بند ونيريت نفس يا لحظه يبرا

 جا هال هرن يتو رو يه دست. «بود كرده كوتاهرا  شيمو و شده دهيتكالغر و  يميج.» ي من همه نه خب،«
 مچ ونيريت و آورد، باال را دستش.» نبود پدر خوب هاي ايده جزو كيبار يايدر راونو از شجاع اراني آوردن. گذاشتم
  .ديد را شده دهيبر دست

 ان،يخدا بر پناه.  . .يول متأسفم، يليخ ،يميج ان،يخدا اوه،. «بيرون ريخت شيها لب انيم از يعصب يا قهقههانفجار 
  .»دماغ يب يكي اون دست، يب يكي ستر،يلن پسرانِ. نيبب رودو تا ما

 هچهر نور تا آورد نييپا را مشعل يميج.» نداشتم دماغ كاش كردميم آرزو دستم گند يبو از كه بود ييروزها«
  .»پرابهتي زخم چه. «در بر بگيرد را شبرادر

 متربزرگ برادر كه نيا بدون ،تو يه جنگ شركت كنم كردن مجبورم. «برگرداند مشعل تند برق از را شيرو ونيريت
  .»باشه اونجام از محافظت يبرا

  .»يسوزوند شهرو كلِ باًيتقر گنيم كه دميشن«
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 منو كه ياومد. «چرا و كجاست، كه آورد خاطر به ونيريت ناگهان.» سوزوندم رو رودخونه فقط. فهيكث دروغِ هي«
  »؟يبكش

  .»يبپوس تا كنم ولت نجايهم بهتره ديشا يباش گستاخ نقدريا قراره اگه. هينشناس نمك گهيد نيا«

  .»گرفته نظر در من يبرا يسرس كه ستين يسرنوشت اون دنيپوس«

  .»كنن قطعرو  سرت ي قديمي مسابقه ياه نيزم وسط رون،يب اون فردا قراره. نه يبخوا قتويحق اگه خب،«

 موش هي مثل ذهنم مدت نيا يتو ،يكن مكمك آخرين حرفا بايد يبرا هست؟ هم غذا اونجا. «ديخند دوباره ونيريت
  .»چرخيده خود دور خودش مي بي هسرداب يه تو

  .بود رسمي يبيغر طرز به يميج يصدا.» بدم نجاتت اومدم. يندار آخرين حرفا به يازين«

  »؟من ميخوام نجات پيدا كنم كه گفته يك«

 بذارم كنم فكر تينها در ،يآورد ادمي كه حاال. يهست يا آزاردهنده يكوچولو آدم چه بود رفته ادمي باًيتقر ،يدونيم«
  .»كنه جدا تنت از سرتو يسرس

  .»شده خارج دستم از به طور كل زمان شب؟ اي روزه باال اون. «رفت رونيب سلول از وار اردك او.» يذار ينم نه اُوه«

  .برگرداند سلول دو انِيم وارِيدروي  ش،يجا سرِ را مشعل يميج.» دنيخواب شهر ي ههم. شبه مهين از بعد ساعت سه«

 پا هپنج با. كرد برخورد بود افتاده سرد يِسنگ كف روي كه زندانبان به باًيتقر ونيريت كه بود كم آنقدر راهرونور 
  »مرده؟. «زد او به اي سقلمه

كشنده  كه اونقدر نه يول كرد، شرابشون يِقاط نيريش خواب خواجه. نطوريهم هم گهيد يتا سه اون. يدهخواب«

 يمجرا يتو نييپا يريم. دهيپوش رو ها سپتون يردا منتظره، پلكان پاي اون. گفتيم نطوريا كه خودشاقل  ال. باشه
 آزاد يشهرها تو آدماي مورد اعتمادي سيور. منتظرته جيخل يتو ييپارو يِكشت ه. يرودخونه به اونجا از و فاضالب،



 

  1412 

 

  تيريون شمشيرهايورش    فصل هفتاد و هفتم 

 دنبالت كساني رو يندارم سرس شك. به چشم نياي كن يسع يول.  . .يارين كم پول هست حواسشون كه داره
  .»يكن انتخاب گهيد اسمِ هي كه نهيا درست كار. فرستهيم

 هي من د،يگرفت اشتباه منو نه،« گم،يم بكُشن، منو كه انيم چهره يب مردان موقعي كه و. حتماً اُوه، گه؟يد اسم هي«
روي يك  يميج سپس. دنديخند ماجرا نيا كل يِپوچ به ستريلن دو هر.» صورتم يرو زشت زخمِ هي با ام گهيد هكوتول

  .شد كشيده زخمبافت  زشت ي باريكه به شيها لب و زد، عيسر يا بوسه اوي  هگون هر بر و زانو نشست

  .»به خاطر نجات جونم. برادر ممنونم« گفت، ونيريت

  .بود بيعج يميج يصدا.» داشتم بهت كه بود يبدهيه .  . .نيا«

  .»فهممينم. «گرفت باال را سرش» ؟يبده هي«

  .»بمونن بسته شهيهم يبرا اه در يبعض بهتره. خوبه«

 زده؟ من به راجع يزشت حرف بار هي يكس كه باشه نيا تونهيم پشتشه؟ يزشت و ناگُوار زِيچ. او عزيزم« گفت، ونيريت
  .»بگو بهم. نكنم هيگر كنميم يسع

  .» . .ونيريت«

  .»بگو بهم« گفت، دوباره ونيريت. ترسهيم يميج

  .»شايتا« گفت، آرامي به و برگرداند را خود يرو برادرش

  »؟يچ شايتا شا؟يتا. «خورد چيپ شكمش

 اون.  . .خب شايتا. بگم داد دستور پدر كه بود يدروغ نيا. دمينخر تو يبرا اونو چوقتيه من. نبود فاحشه اون«
  .»يبرخورد بهش جاده يتو يتصادف كه كشاورز، هي دختر. ومديم نظر به كه بود يزيچ همون



 

  1413 

 

  تيريون شمشيرهايورش    فصل هفتاد و هفتم 

 يميج. بشنود شاَ ينيب زخم ميان از پوچ صوتي شكل به را خود دنيكش نفس فيضع يصدا توانست يم ونيريت
 دختر هي فقط ناو دختر، يه. بود يشكل چه او كه بياره خاطر به كرد تالش. شايتا. هاش نگاه كنه تو چشم تونست ينم

  .»كرد ازدواج من با اون. همسرم« گفت، با صدايي گرفته و زيرلب. نبود سانسا تر از بزرگ بود،

 خواستيم اون كه يزيچ تموم. راك يكسترل از ستريلن هي تو و بود، زاده عوام اون. بوده طالهات خاطرِ به گفت پدر«
 اون.  . .و ، نه واقعاً ،حساب نميشد دروغ هي نيا پس.  . .پس باشه، نداشته فاحشه هي با يفرق شديم باعث كه بود، طال
  .» . .يكنمي تشكر من از بعداً و ،گيري عبرت مي ازش كهاين. يدار سخت و سفت درسِ هي به ازين تو گفت

 منو اون. نگهبان از پر سربازخونه ه. يداد نگهباناش به رو شايتا اون. «بود گرفته ونيريت يصدا» كنم؟ تشكر ازت«
  . . .همسرم با.  . .دميخواب اون با هم من. تماشا از شتريب و آره،.» كنم تماشا.  . .كرد مجبور

  .»يكن باور حرفمو ديبا. كنهب يكار نيهمچخواد  مي اون كه دونستم ينم هيچوقت من«

  !»بود من همسر اون ؟هيچكدوم از حرفات رو باور كنم ديبا چراديگه  اصالً ؟جداً اُوه،« گفت، تيعصبان با ونيريت

  .» . . ونيريت«

 خشمش تمام را، ترسش تمام ،ه بودنهاد آن در را قدرتش تمام او يول بود،دست  پشت با يليس ك. يزد را او ونيريت
  .»بود حقم كنم مي فكر.  . .من. «كرد پرت نيزم روي پشت به را او ضربه. تعادل خم شد بي يميج. را زجرش تمام را،

نصيبت  ايچ بگم بهت نيستم تا من بله، ،عزيزمون پدر و دلربا خواهر و تو. يميج ،خيلي بيشتر از اينا سرت اومده اُه،«
 كه يحال در شد، دور وار اردك ونيريت.» كنهيم قرضش رو ادا شهيهم ستريلن هي. دميم قول بهت نويا ،ميفهمي يول. شده

 راه كه كرد برخورد ينيآهن يا دروازه به نرفته بود كه اردي چند از شيپ. روي زندانبان سكندري خورد دوباره از سر عجله
  .آمد يبرم دستش از دنيكش اديفر از يريجلوگ يبرا كه بود يكار تنها نيا. انيخدا اُه،. بود بسته را

  .»منه دست نزندانبا يدايكل. «از پشت به او رسيد يميج

  .رفت كنار ونيريت.» كن استفاده ازشون پس«
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  »؟يايم. «اه كردنگ عقب به شانه يرو از. شد داخل و ،شود باز تا داد هل را آن گشود، را دروازه قفل يميج

  .شد وارد ونيريت .»كنميم دايپ سيور خودم. برو و من به بده اروه ديكل.نه تو با«

  »؟يبجنگ يتونيم چپ دست با ،يميج. «زد زل خود برادرِ به ناهمگونش چشمان با و كرد كج را سرش

  .»تو نه به خوبي«  گفت، يتلخ به يميج

  .»كوتوله و چالق. بود ميخواه سطح باهم هم  ديديم، رو گهيهمد دوباره زماني اگه پس. خوبه«

 كار اون تو. يبدهكار بهم حقيقت هم تو حاال.گفتم بهت قتيحق من. «داد او دست به را دهايكل ي هحلق يميج
  »؟يكشت اون تو ؟يكرد

 ريجاف ؟يبدون يخوا يم كه يمطمئن« د،يپرس ونيريت. پيچانده شد شكمش در كه بود يگريد يخنجر پرسش نيا
 كنه، پاره استارك نوبرند يگلو تا راهزن هي به داد و ديدزد پدرشو خنجر اون. شديم يبدتر پادشاه هم سيريا حتي از

  »؟يدونست يم

  .»باشه اون كارِ ممكنه كردميم فكر.  . .من«

 زشت و كوتاه جرم به. كشتيم هم منو د،يرس يم قدرت به نكهيا محضِ به جاف. پسر راه پدرش ادامه ميده خب،«
  .»شدم مرتكبش وضوح به كه يجرم بودن،

  .»ينداد منو سؤال جواب«

 ي هفاحش هي يسرس. خب اريبس بدم؟ حيتوض برات اي ساده زيچ هر ديبا. چارهيب كودنِ كورِ چالقِ احمقِ يا«
 همون هم من و. دهيخواب يب مون احتماالً و كبل كتل آزمند و لَنسل با اون ،دونم يم من كه جايي تا و دروغگوئه،

 ،نور كم مشعل در حتماً. به زحمت لبخند زد ونيريت.» كشتم خبيثت رو پسر من آره،. گنيم همه كه هستم ييواليه
  .از آب درآمده بود زيانگ نفرت يا منظره
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  .شد دور او از و برگشت ديبگو يا كلمه نكهيا بدون يميج

 او وجود از يبخش و داشت، يبرم بلند يها گام رومندشين و ي بلندپاها با كهديد  كرد، تماشا را رفتنش ونيريت
 د،يشياند شايتا به بعد يول. كند بخشش طلب او از تا ،ردندا قتيحق شيها حرف كه ديبگو او به تا بزند، اديفر خواست يم
 سپس بشنود، را آنها نتوانست گريد كه داد گوش شدن دور حال در يها گام يصدا به آنقدر. حفظ كرد را شسكوت و

  .بيابد را سيور تا رفت وار اردك

 كه باشلقي با ،داشت تن بر يا دزدهيب يِا قهوه يردا بود، شده پنهان يخم و چيپ پر گرد هپل راه كي يِكيتار در خواجه
 در آب از غلط يزيچ دميترس د،يكرد ريد يليخ« گفت، ديد را ونيريت يوقت. ساخت يم پنهان را اش چهره يدگيپر رنگ
  .»باشه اومده

 به و برد عقب را سرش» اد؟يب در آب از غلط چطور ممكنه چيزي. نه اُه،« داد، نانياطم او به دار نيش يلحن با ونيريت
  .»فرستادم دنبالت محاكمه موقع. «شد رهيخ باال

  .»كنم كمك شما به كردم ينم جرأت. مراقبم بود شب و روز ملكه. اميب تونستمينم«

  .»يكنيم كمكم يدار كه ناال«

 بهصدا،  پژواك و يكيتارپر از  و سرد سنگپوشيده از  مكان نيا در كه يا خنده د؛يخندزيرلب  سيور» آه واقعاً؟«
  .»باشه كننده قانع خيلي تونهيم برادرتون. «ديرس يم نظر به نامناسب يبيعج طرز

. يبكش منو كه يكرد تالشت تمام تو ؟ گفتهن بهت يكس حاال ، تايهست حلزون هي يِلزج و يسرد به تو س،يور«
  .»كنم جبران لطفت بايد ديشا

 يول. محبوب نخواهد بود وقت چيه بتنه، تارچطور  عنكبوت مهم نيست و خورده، لگد وفادار سگ. «ديكش آه خواجه
.» دينكن دايپ رو روز نورِ به برگشت راه وقت چيه ممكنه. سرورم نگران ميشم براتون د،يبرسون قتل به نجايا منو شما اگه

  .»ست مالحظه پر از تله بي براي آدماي راهروها نيا. «دنديدرخش مشعل رقصان نورِ در نمناك و اهيس چشمانش
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 يكرد كمك تو داشته، وجود حال به تا كه هستم يمرد ترين بامالحظه من ؟مالحظه بي. «ديكش خرناس ونيريت
  »كجاست؟ من دوشيزه و معصوم همسر جادوگر، بگو، بهم پس. «يدمال را اش ينيب.» اينطور باشم

ي كس نطور،يهم هم دانتوس هوالرد سر از. نكردم دايپ پادشاه قدمگاه در سانسا بانو از يرد چيه بگم ديبا متأسفانه«
 دهيد چيمارپ پلكان يرو هم با اونا ،شده ديناپد سانسا كه يشب. شد يم دايپ مست يا گوشه هي حاال تا طبق قائده ديبا كه

 با سيور.» نهست ساكت من كيكوچ يها پرنده. هرج و مرج زيادي به وجود اومد شب اون. يچيه اون، از بعد. شدن
  .»نهييپا سمت به راهتون. ميبر ديبا سرورم،. «ها كشاند سمت پله به را او و ديكش را كوتوله نيآست متيمال

 شيها كفش ي هپاشن رفتن نييپا در حين و افتاد، راه به خواجه يپ در وار اردك ونيريت .گهينم دروغ نيا كم دست
 به درنگ يب را او كه سوز استخوان و نمدار ييسرما بود، سرد اريبس پلكان هوا در. شد يم دهيكش سخت سنگ يرو

  »هاست؟ دخمه از قسمت كدوم نجايا« د،يپرس ونيريت. انداخت رعشه

 هاي سلول طبقه، نيباالتر يتو. بسازن اش قلعه يبرا دخمه طبقه چهار داد دستور ظالم گوريم« داد، پاسخ سيور
 داده قرار واريد يباال كه دارن يكيبار يها پنجره اونا. كرد حبس رو يمعمول ياه مجرم توشون شهيم كه هست يبزرگ
 يا پنجره چيه نايا. دارن يم نگه توشون رو زاده بينج يها گروگان كه داره يتر كوچك هاي سلول دوم طبقه. شدن
 درهاشون و ترن كوچك ها سلول  سوم طبقه در. ها اونا رو روشن ميكنه ز بين ميلها داالن هاي مشعل ي نورول ندارن،
 هنوز يول. داشتن نگه مي شتو استارك ادارد شما از شيپ و شما، جايي كه.اهيس هاي سلول گنيم بهشون مردم. هيچوب
 يصدا نه نه،يب يم رو خورشيد چوقتيه گه نهيد بشه، برده چهارم طبقه به يمرد يوقت. هست هم تر نييپا طبقه هي

 به.» ساخت شكنجه يبرا چهارم طبقه هاي سلول گوريم. كشه نفسي خالي از درد و رنج مي نه شنوه،يم رو يانسان
 تره امن. سرورم من، به نيبد دستتونو. چهارمه طبقه نجايا. «شد باز شانيروبرو نور يب يدر. بودند دهيرس پلكان يانتها
  .»دوست نداريد ببينيد كه هست ييزهايچ. ميبر راه يكيتار يتو نجايا كه

 در خواجه كه دانست يم يكس چه. بود كرده انتيخ او به بار كي هم نيا از شيپ سيور. كرد درنگ يا لحظه ونيريت
 از كس چيه كه ييجا ،يكيتار در و نييپا نيا از بهتر فرد كي كشتن يبرا ييجا چه و بود؟ يباز ينكدام ياجرا حال
  .نشود دايپ گاه چيهش جسد بود ممكن نداشت؟ خبر آن وجود
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 يشدن نيا نه، ؟برود رونيب ياصل هدرواز از ورود  باال پلكان از و برگردد داشت؟ هم يانتخاب او مگر گر،يد طرف از
  .نبود

 خواجه به را دستش است كرده چه او با يميج بياورد ادي به كهقبل از اين و ،ديترس ينم بود يميج اگه د،يشياند خود با
 چند از هر و رفت، يم راه تند سيور. شود تيهدا ياهيس انيم از سنگ، يرو چرم نرمِ كششِ دنبالِ به تا گذاشت و داد
 كنه،يم دايپ بيش نييپا سمت به تونل نجايا« ا،ي» م،يدار جلومون پله تا سه د،يباش مراقب« كرد، يم زمزمه يگاه

 خودم ي هخورد قسم مردان پيشاپيش و سواره ،ه اينجا رسيدمب پادشاه دستمن به عنوان آورد، خاطر به ونيريت.» سرورم
  .عنكبوت هي دست در دست و يكيتار يتو دوان دوان كنم،يم ترك موش هي مثل رو نجايا حاال و ،رد شدم ها دروازه از

. شد يم تر بزرگ رفتند، يم آن سمت بهبا عجله  كه همچنان و روز، نور از تر  سو كم گشت، داريپد شانيروبرو ينور
 شده بسته يگريد نيآهن ي هدرواز توسط كه است، شكل يهالل يدر به مربوط نور كه نديبب توانست يمدت از پس
 و شدند، يم باز اتاق نيا به گريد در پنج. گذاشتند مدور و كوچك سردابي درونِ بهقدم . آورد رونيب يديكل سيور. است
 شده هيتعب واريد در عمودي هپل فيرد كي و داشت، وجود سقف در شكاف كي نيهمچن. داشتند نيآهن يها لهيم يهمگ
. بود شده ساخته اژدها سر شكل به كه داشت وجود جواهرنشان آتشدان كي يطرف در. رفت يم باال سمت به كه بود،
 نور نيا. ديدرخش يم يزيانگ مالل يِنارنج نور با هنوز يول بود، شده خاكستر و سوخته واليه بازِ دهانِ درونِ زغالِ
  .نمود يم نديخوشا تونل ياهيس از پس بود، فروغ بي چندهر

 از كه داشت وجود سر سه يياژدها از يكار يكاش كيآن  كف در يول بود، يخال به هر حال آن محل تقاطع
 نيا. ستيچ آن كه ديفهم سپس. داد آزار را ونيريت لحظه كي يبرا يزيچ. بود شده ساخته اهيس و سرخ يها يكاش

 پادشاه دست برج ريز ما. «زد حرف ازش آورد من تخت  به اونو بار نياول يبرا سيور يوقت ،يش كه هييجا همون
  .»هستيم

 غيج آن به اعتراض در زده خي يلوالهاكشيد،  را مي بودمانده  بستهها  مدت كه يدر سيور در حالي كه.» بله«
  .»رودخونه سمت به رونيب بره يم رو ما نيا. «آمدند فرود نيزم يسو به زنگار از هايي تكه. دنديكش يم
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 اتاق به باال بره يم منو نيا. «برد آن هپل نيتر نييپا يسو به را دستش و رفت، نردبان سمت به يآرام به ونيريت
  .»خوابم

  .»پدرتونهعاليجناب  خواب اتاق گهيد ناال«

  »باال؟ برم ديبا چقدر. «ستينگر يعمود داالن به و باال به ونيريت

  .»ميبر ديبا. نمونده برامون يزمان به عالوه د،هستي فيضع يليخ حماقتا نيا يبرا شما سرورم،«

  »؟دوره چقدر. دارم ييكارا هي باال اون«

  »-ذهنتونه يتو كه يچ هر يول پله، يس و ستيدو«

  »بعد؟ و پله، يس و ستيدو«

  »-ديكن گوش ي حرفمول چپ، سمت تونلِ«

  .گذاشت نردبان هپل نيتر نييپا يرو و برد باال را پايك  ونيريت» راهه؟ چقدر خواب اتاق تا اونجا از«

 خواب اتاق. ديكن يم حس رو درها. ديبذار واريد به دستتون هي دير يم كه نطوريهم. ستين فوت شصت از ترشيب«
 من جون همراه به اونو ديخوايم. داده پس بهتون رو شما يزندگ برادرتون. سرورم حماقته نيا. «ديكش يآه.» هيسوم
  »د؟يزيبر دور

 او.» بمون منتظرم نجايهم. توئه جون قائلم خودم جون از يكمتر ارزش براش كه يزيچ تنها لحظه نيا در س،يور«
  .شمرد يم را ها پله صدا يب رفت يم كه همچنان و كرد، رفتن باال به شروع و كرد خواجه به را پشتش

 يِخاكستر بافت و زد، يم چنگ كه را پله هر مبهمِ شمايل توانست يم ابتدا در. كرد يم صعود يكيتار در پله، به پله
به. نزدهاش ،نزدهاپ ،چهارده ،زدهيس. شد يم تر ظيغل ياهيس رفتن باال با همزمان يول ند،يبب را شپشت سنگ سخت 

. انداخت ينظر نييپا به و رديبگ ينفس تا ستاديا لحظه كي. افتادند لرزه به كشش در اثر بازوانش د،يرس كه ين پلهاُم يس
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. بود شده دهيپوش خودش يپاها توسط آن از يمين كه د،يدرخش يم نييپا آن ياديز هفاصل در بي فروغي نوراز  ي ا هريدا
 نردبان. افتادند سوزش به شيپاها د،يرس كه يپنجاهم به. كي و چهل ،چهل ،نه و يس. گرفت يپ را صعودش ونيريت
 هم باز يول. افتاد فيخف يدرد به پشتش هشتادم، هپل در. هفتاد ،هنُ و شصت ،هشت و شصت. بود آزاردهنده و انيپا يب

  .نزدهاپ و صد ،چهارده و صد ،زدهيس و صد. چرا كه ديبگو توانست ينم. رفت باال

 انيجر چپش سمت تونلِ از كه را يگرم يهوا توانست يم او يول بود، ريق ياهيس به نقب ام، يس و ستيدو هپل در
 يحت تونل. شد رد زحمت به نردبان از و كرد رد را پا بدبختي يك با. كند حس بزرگ يواليه ينوع نفسِت مثل داشت،

 يكاف قدر به ونيريت يول بخزد، زانوان و ها دست يرو شد يم مجبور معمول هانداز با انسانِ هر. بود تر تنگ هم نقب از
ساييده  سنگ يرو ينرم به شيها چكمه. پيدا شد ها كوتوله مخصوص جايي باالخره يه سرپا راه برود. كه بود كوتاه
 نخست ،خورد گوشش به ييصداها كه نگذشت يريد. گشت يم واريد نيب يدرزها دنبال و شمرد، يم را ها گام ،شد مي

 ي هفاحش هدربار داشتند پدرش نگهبانان از تن دو. داد گوش و رفت تر كينزد. تر واضح سپس و نامشخص، و مبهم

 كوچك آن چيز يبجا ديبا او و ،رسد به نظر مي دلپذير قدرچ او خوابيدن با كه گفتند يم و كردند گويي مي بذله كوتوله

 را او حرف نيا.» كجه سرش بندم يم شرط« گفت، 1الم. باشد كرده يواقع آلتي هوس شدت هب ،كوتوله ي هنكرد رشد
 كنهيم التماس و كنهيم هيگر زنا مثل اون« گفت، مصرانه الم. مرد خواهد چگونه ونيريت فردا كه كرداين بحث  وارد

درست مثل يك  شد، خواهد رو در رو تبر با ريش كي مثل شجاع او كه پنداشت يم 2لستر.» ينيب يم حاال ببخشنش،
 اونا يدونيم هات، چكمه تو هگُ اَه،« گفت، الم. ببندد شرط دشيجد يها چكمه يرو موضوع نيا سر بود حاضر و ،لنيستر
  .»يبنداز برق كوفتيم هزر هفته دو واسه ديبا ببرم من اگه باشم، گفته بهت. خورن ينم من يپاها به عمراً

 به صداها رفت، كه جلوتر يول بشنود، را آنها ي مجادله از واژه هر توانست يم ونيريت ،فوت چند زانيم به يمسافت در
 نردبون اون از خواست ينم دلش سيور كه ستين خود يب د،يشياند يكيتار در يلبخند با ون،يريت. شدند محو سرعت
  .هكيكوچ يها پرندهحتماً به خاطر . اميب باال يكوفت

                                           

1- Lum  
2- Lester  
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 دايپ تماس يكوچك يآهن قالبِ به انگشتانش سرانجام تا ديكش دست طرف هر به يطوالن يمدت و ديرس سوم در به
 يبلند به آن يصدا كه كرد غرلند آرامي د،يكش نييپا به را آن يوقت. بود شده كارگذاشته سنگ دو نيب كه كردند
  .ايجاد كرد او چپ سمت را با فاصله يك فوت در رنگ ينارنج مات نور از يمربع و بود، سكوت در يبهمن سقوط

 آن داخل شيرو بر دروني سوزان با اهيس يا كنده و بود، گرم خاكستر از پر يبخار. افتاد خنده به باًيتقر !آتشدان
 ريز ينرم به گرم ي سوخته هاي نيم ذغال و نسوزند، شيها چكمه تا رفت جلو عيسر ييها گام با و محتاطانه. سوخت يم

 و ستاد،يا يدراز يمدت ،يافت بود خوابش اتاقِ زماني كه ييجا در را خود يوقت. كردند يم ترق تروق او يها پاشنه
  ؟كرد فرياد مي و داد و ،برد يم دست رشيشمش به ايآ بود؟ دهيشن پدرش ايآ. كرد استشمام را سكوت

  »سرورم؟« شد، انداز نيطن يزن يصدا

 به يوقت. بود گام نيتر سخت گام نينخست. كردميم حس رو درد هنوز كه موقع اون بده، آزارم نيا بود ممكن يزمان
با ديدن . ديچرخ يم يو سمت به لبانش بر آلوده خواب يلبخند با كه د،يد آنجا را او و زد كنار را پرده ونيريت ديرس تخت

  .كند محافظت يو از است قرار ييگو د،يكش باال اش چانهتا زير  را پتو. تيريون لبخندش پژمرد

  »؟دلبرم ،يداشت رو قدبلندتري شخص انتظار«

 خواهش. كرد مجبورم ملكه بگم، رو زايچ اون خواستم ينم اصالً. «كردند پر را يش چشمان خيس درشت يها اشك
 به يزيچ در زير. فتديب شيزانو يرو و بلغزد پتو گذاشت و نشست، و شد بلند يش.» ترسونه يم منو يليخ پدرت. كنميم

 خود از بعد دست كدام هر كه وسته،يپ هم به ييطال يدستها از يريزنج. بود گردنش دور كه يريزنج جز نداشت، تن
  .بود گرفته را

 دم،يكش يم رو مرگم انتظار و بودم نشسته اهيس سلول يتو كه يمدت تمام. من يِش بانو« گفت، لطافت با ونيريت
  .» . .يچيه اصالً اي نامرغوب هپارچ اي شميابرلباسي از  در. يبود بايز قدر چه تو كه يادم بود شهيهم

  »؟يببر خودت با منو ياومد.  . .نكهيا اي ،يبر ديبا. برگردن سرورم كه االنه«
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 به بود كرده يكار نيچن نيا از شيپ كه را يدفعات تمام و گرفت، اش را در دست چانه» مد؟او يم خوشت اصالً«
 يموها فشرده و را سفتش و كوچك يها پستان ،بود كرده حلقه او كمر دور را دستانش كه يدفعات تمام. آورد خاطر
 را او يانگشت با كه يدفعات تمام. بود كرده لمس را شيها گوش را، شيها گونه را، لبانش كرده، نوازش را سياهش كوتاه
  »ومد؟يم خوشت مندست  لمسِ از اصالً. «كند وادارش ناله به و بجويد را پنهانش يِنيريش تا بود كاويده

  .»من يتريلنسغولِ  ،يزيچ هر از شتريب« گفت، او

  .دلبرم ،يبگ يتونستيم كه بود يزيچ نيبدتر نيا

. رفتند فرو گردنش به و شدند سفت ريزنج يها اتصال. چانديپ را آن و برد، پدرش ريزنج ريز به را يدست ونيريت
 در داد گريد يچشيپ سرد دستانِ به.» گرم زنيك  دستان اما است، سرد همواره ييطال دستان كهچرا« گفت، تيريون

  .كردند يم پاك را شيها اشك گرم دستان كه يحال

 كي ر،يش سرِ با يگُرز. گذاشت كمربندش در را آن و افتي تخت كنار زيم روي را نيويتا لرد خنجر آن از پس
 و باال در گرز و بود، ريگ پا و دست قلعه در نگرفت دست يبرا نيتبرز. بود شده ختهيآو واريد بر زوبين كي و ن،يتبرز
 شده گذاشته زوبين ريز درست و دهيچسب واريد به چوب و آهن جنس از بزرگ يا جعبه يول داشت، قرار دسترس از دور
 به آنقدر و انداخت، كمان ركاب در را ييپا آورد، نييپا پيكان از پر يچرم ردانيت همراه به را آن رفت، باال آن از. بود
  .گذاشت شكافش داخل را پيكاني سپس. شد مسلح تا داد فشار نييپا

 ييجا هر از لستر و المي  سر و كله اگر. بود كرده يسخنران شيبرا مرتبه كي از شيب زوبين مضرات مورد در يميج
 آنها از يكي كم دست يول كرد، ينم دايپ را زوبين هدوبار كردن پر فرصت او شد، يم دايپ بودند گفتگو حال در آن در كه
  .يباز يم تو. الم يبنداز برق رو تزره ديبا خودت. داشت انتخاب حق اگر را، الم. كشيد مي جهنم به خود با را

 ي طاقچه در يچراغ. كرد باز را آن يآرام به سپس داد، فرا گوش يا لحظه رفت، يم در يسو به وار اردك كه همچنان
 ونيريت. بود حركت در شعله آن فقط. كرد يم پخش يخال راهروي سراسر در را يفيضع زرد نور و سوخت يم يسنگ

  .بود چسبانده شيپا به را زوبين كهي حال در د،يخز رونيب
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 و زده باال را خوابش يردا كه يدرحال مستراح، برجِ يِرگيت در نشسته افت،ي داشت انتظار كه ييجا همان را پدرش
  .آورد باال را چشمانش نيويتا لرد ها، گام يصدا از. بود انداخته هايش ران رامونيپ

  .»سرورم« گفت، و كرد او به آميزي طعنه ميتعظ مچهين ونيريت

  »كرده؟ آزاد سلولت از رو تو يك. «چيزي بروز نداد بود، دهيترس هم اگر ستريلن نيويتا.» ونيريت«

  .»خوردم يمقدس سوگند يول بگم، بهتون داشتم دوست«

  .»نيزم بذارش منه؟ زوبين اون. كنم يم قطع سرشو كار نيا يبرا. خواجه« گفت، قاطعانه پدرش

  »پدر؟ كنم، يچيسرپ اگه ديكن يم مجازاتم«

 بفرستم رو تو دارم قصد هنوزم. يترس يم ازش كه هيزيچ نيا اگه ،يبش كشته ستين قرار. حماقته نيع فرار نيا«
 هيقض نيا درمورد و ميبر من اقامتگاه به تا نيزم بذار زوبين. بكنم كارو نيا تونم ينم رليتا لرد تيرضا بدون يول وار،يد

  .»ميكن صحبت

 تصور و سرده، يليخ باال اون. پدر وار،يد به برم باشم نداشته قصد من ديشا. ميكن صحبت ميتون يم هم نجايهم«
 و كشم يم راهم من بعدش د،يبگ من به رو يزيچيه  فقط پس. دميچش سرما شماطرف  از يكاف هانداز به كنم يم
  .»مديونيد بهم گهيد تا اين حد رو ست، ساده سؤال ه. يرم يم

  .»مديون نيستم تو به يا ذره من«

  »د؟يكرد كار هچ شايتا با شما. داد ديخواه يكي نيا يول د،يداد بهم كمتر هم نيا از م،يزندگ تمام«

  »شا؟يتا«

  .»كردم ازدواج باهاش كه يدختر. «ارهينم خاطر به هم رو اسمش يحت
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  .»ات فاحشه نياول. آره اُوه،«

  .»كشمتون مي ،كلمه رو به زبون بياريد نيا كه يبعد هدفع« گرفت، هدف را پدرش هنيس ونيريت

  .»يندار تو شهامتش«

 كمان با ونيريت.» شه يم يجار هاتون لب بر راحت يليخ نظر به و ه،يكوتاه ي كلمه نه؟ اي دارم ميخواي بفهمي«
  »د؟يكرد كار هچ باهاش من، كيكوچ درس اون از بعد. شايتا. «صبرانه اشاره كرد بي

  .»ادينم ادمي«

  »؟سپرديد كه اونو بكشن. ديكن تالش شتريب«

 يخوب پول كه دايم مادي و.  . .ديفهم گاهشيجا اون بكنم، كارو نيا نداشت يليدل. «به هم فشرد را ها لب پدرش
  .»نكردم فكر اش درباره جو و پرس به وقت چيه. بره كهكرد  راهيش شكاريپ كنم فكر. كرد افتيدر اش روزانه كار يبرا

  »؟بره كجاراهيش كرد كه «

  .»رن يم ها فاحشه كه همونجا«

 يباال بر پيكان. داد يبلند يصدا داشت برخاستن قصد نيويتا لرد كه دم همان زوبين. شد فشرده ونيريت انگشت
 از خون. خود يانتها پرِ تا درست و ،خيلي عميق فرونشسته بود ريت. اي سر جايش برگشت با ناله يو و نشست رانش
 كه يدرحال و ،يناباور با. ديچك يم اش برهنه يها ران و موهاي شرمگاه روي و ديتراو يم رونيب به چوبه اطراف

  .»يزد ريت بهم تو« گفت، بودند شده مات ناباوري شدت از چشمانش

 پادشاه دست كه باشه ليدل نيهم به ديبا. سرورم د،يكرد يم درك عيسر رو ها تيموقع شهيهم شما« گفت، ونيريت
  .»ديهست

  .»يستين من پسر.  . .پسر تو.  . .تو«



 

  1424 

 

  تيريون شمشيرهايورش    فصل هفتاد و هفتم 

 در حقم يلطف كه وقتشه. باشم شما هشد كوچك هنمون من كنم يم فكر كه، چرا. پدر د،يكن يم اشتباه گهيد رو نجايا«
  .»برسم ميكشت به ديبا. ديريبم زودتر و ديبكن

 شدن شل با همزمان و ناگهان كه بود تعفني يبو سندش. كرد اجابت را او هخواست پدرش شده، كه هم كباري يبرا
 يول. قرار داشت نكاريا يبرا يمناسب يجا يتواون  خب، كرد، فكر ونيريت. خاست هوا به مرگ هلحظ در اش روده و دل
 يدروغ تنها پدرش ي هدربار متداول يشوخنشان دهد آن  كه داد دست به يكاف يشاهد كرد پر را مستراح كه ييبو
  .استه بود گريد

  .ديرن طال ستريلن نيويتا لرددر آخر، 
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    78فصل 

  سمول
  لرد مندرلي، م.م.استارك :مترجم

  محسن، م.م.استارك :ويرايش و تنظيم

  

  درنگ اين را فهميد. پادشاه عصباني بود. سم بي

اش كه نان سخت، گوشت   زدند. اوصبحانه در مقابل استنيس زانو ميشدند و  برادران سياه يكي يكي وارد مي
نظر  ، مليساندر، به سردي به آنها انداخت. در كنار او زن سرخپز بود را كنار زد ونگاه  مرغ آب سود گوساله و تخم نمك
  است. كننده يافته رسيد اين صحنه را بسيار سرگرم مي

نفر بايد به استاد ايمون در باالرفتن از   يك. جاي من اينجا نيستوقتي چشمان سرخ زن به سم افتاد، فكر كرد، 
بقيه همگي مبارزان تحت فرمان خرس پير بودند، همه به من نگاه نكن، من فقط پيشكار استادم. . كرد ها كمك مي پله

فهميد كه چرا  بود. سم نمي مانده بان و پيشكار ارشد باقي گرفته بود، اما قلعه  به جز بوون مارش كه از مبارزه كناره
  باشد. مند شده قدر به او عالقه مليساندر بايد اين
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سم » برخيزيد.«داشت. باالخره گفت:  ادران سياه را زماني بيش از حد طوالني روي زانوهايشان نگهشاه استنيس بر
  اش را آورد تا استاد ايمون با كمك او بلند شود. شانه

كنم كه ما  اعليحضرت، بگذاريد عرض«كرد، سكوت اجباري را شكست.  صداي لرد اسلنيت كه گلويش را صاف مي
هاي شمارو ديدم، فهميدم كه مملكت  شديم. وقتي من از باالي ديوار پرچم حضورتون فراخواندهقدر خوشحاليم كه به  چه

كنه. يه مرد قوي و يه  شو فراموش نمي وقت وظيفه مردي داره مياد كه هيچ"نجات پيداكرده. به سر آليسرعزيز گفتم كه: 

  »ها حتما بسيار درموردش... خوان م. نغمههارو تبريك بگ خوام كه پيروزي شما بر وحشي اجازه مي "پادشاه واقعي.

هات قلم  من رو از چاپلوسي«مقدمه گفت.  استنيس اين را بي» ها ميتونن هركاري دوست دارن بكنن. خوان نغمه«
بانو مليساندر به من «استنيس روي پا ايستاد و با اخم به همه آنها نگاه كرد. » اي برات نخواهد داشت. بگير ، چون فايده

  »ام، اين نمايش مسخره تا كي قراره ادامه پيداكنه؟ كه شما هنوز يه فرمانده كل انتخاب نكرديد. من ناراضيگه  مي

  »دست نياورده. تازه فقط ده روز گذشته. كس دو سوم آرا رو به قربان، هنوز هيچ«بوون مارش با لحني مدافعانه گفت، 

بايد از شرشون خالص بشم، يه مملكت كه بايد بهش سر و ي الزمه. من اسيراني دارم كه  نُه روز بيش از اندازه«
هايي هست كه بايد صورت بگيره، تصميماتي كه به ديوار و   سامان بدم و يه جنگ كه بايد توش بجنگم. انتخاب

  »ها حق صحبت داشته باشه. نگهبانان شب مربوطه. طبق قاعده فرمانده كل شما هم بايد در اين تصميم

اي بيشتر نيستيم. بله،  بله بايد داشته باشه. ولي بايد عرض كنم كه ما برادرا سربازاي ساده«جانوس اسلينت گفت، 
خوان از رهنمودهاي  دونن كه سربازا بيشتر مايلن كه از دستورات تبعيت كنن. از نظر من اونا مي سرباز! و اعليحضرت مي

  »اقالنه انتخاب كنن.ي شما بهره ببرن. براي صالح مملكت، تا بهشون كمك بشه ع ملوكانه

خواي كه شاه كونمون رو برامون  مي«اين پيشنهاد برخي از حاضرين را به خشم آورد. كاتر پايك با عصبانيت گفت، 
است، و نه كس   انتخاب يك فرمانده كل حق برادراي قسم خورده«سر دنيس مليستر اصرار كرد، » تميز كنه؟

استاد ايمون، آرام مثل هميشه » د كه به من رأي نميدادن.اگه اونا عاقالنه انتخاب ميكردن«زده ناليد،  اد ماتم» اي. ديگه
حال خودش رهبر خودش رو انتخاب  اعليحضرت، نگهباني شب از زماني كه برندون معمار ديوار رو باالبرد، تابه«گفت، 
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توسط ي بدون انقطاع داشتيم كه هركدام  كرده. تا جوئر مورمونت ما نهصد و نود و هفت فرمانده كل در يك سلسله مي
  »س. گرفت انتخاب شده. اين يك سنت چندهزارساله مرداني كه رهبريشونو به دست مي

هاي شما مداخله كنم. درمورد  قصد من اين نيست كه در حقوق و سنت«هايش را به هم ساييد. استنيس دندان
تش رو داشته باش و رهنمود ملوكانه هم جانوس، اگه منظورت اينه كه من به برادرات بگم تورو انتخاب كنن، شجاع

  »اينو بگو.

لرد جانوس از شنيدن اين حرف يكه خورد. او لبخندي نامطمئن زد و شروع به عرق ريختن كرد، اما در كنار او بوون  
  »ها بوده، سرورم؟ براي فرماندهي ردا سياها چه كسي بهتر از اوني كه قبالً فرمانده ردا طاليي«مارش گفت، 

شه  البته به سختي مي«نگاهي كه پادشاه به اسلينت انداخت سرد بود. » ا، حتي آشپز.به نظر من هر كدوم از شم«
بوده كه  اي شه گفت كه او اولين فرمانده اولين رداطاليي بوده كه رشوه گرفته، اين درست، اما مي جانوسباور كرد كه 

باشه كه از نصف افسرهاي نگهبانان شهر،   رسيدهكار بايد به جايي . آخر هها پر كرد ها و ترفيع جيبش رو با فروختن مقام
  »سهمي از دستمزدشونو به عنوان حق حساب بگيره. اينطور نيست جانوس؟

اين  ازضرت دروغه، همش دروغه! يه مرد قوي دشمن پيدا ميكنه، اعليح«گردن اسلينت در حال كبود شدن بود. 
وقت اثبات نشد، حتي يك مرد هم  چيز هيچ هيچ .كنن ميزمزمه  هاشونو ، دشمنا پشت سر آدم دروغخبر دارنمسئله 

  »حاضر نشد...

استنيس چشمانش را نازك كرد. » تو شهادت بدن، ناگهان تو نوبت نگهبانيشون مردن. دو مرد كه حاضر شدند عليه«
وقع م من رو ساده فرض نكن عاليجناب. من مدركي كه جان اَرين در مقابل شوراي كوچك گذاشت رو ديدم. اگه اون«

دادي، شك نكن. اما رابرت خطاهاي جزئي تورو بخشيد. يادمه كه  من پادشاه بودم، تو فقط مقامت رو از دست نمي

شناسيم. نفر بعدي شايد بدتر از اين از  شناسيمش، بهتر از اونيه كه نمي كنن. دزدي رو كه مي شون دزدي مي همه"گفت:

فينگر شم بااليي براي طال  اومد. ليتل ه از دهان رابرت بيرون ميشك ندارم كه كلمات لرد پتاير بود ك"آب در بياد.
بردي، از مفاسد تو  قدر كه خودت سود مي داد كه حكومت همون داشت. و من اطمينان دارم كه ترتيب كارارو جوري مي
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  »مند بشه. بهره

اعليحضرت، بر «ايمون گفت:لرزيد و قبل از اينكه بتواند اعتراض ديگري سرهم كند، استاد  فك لرد اسلينت مي
ي نگهبان شب  خورده خوره و يك برادر قسم هاي يك فرد وقتي كه سوگند مي ها و خطاكاري اساس قانون، جرم

  »شوند. شه،بخشيده مي مي

من خودم خبر دارم. اگربر حسب اتفاق وضع نگهبانان شب جوريه كه اين لرد اسلينت بهترين كسيه كه در چنته «
سابم و تحملش ميكنم. براي من مهم نيست كدوم يكي از شماها انتخاب بشه. فقط يه  و به هم ميداره، من دندونام

  »تصميمي بگيريد، ما يه جنگ در پيش داريم.

  »كنيد... ها صحبت مي اعليحضرت، اگه درمورد وحشي«سر دنيس  با لحني خسته و بااحترام گفت، 

  »دونيد،سر. ميرو  كنم و خودتون اين من درمورد اونا صحبت نمي«

تونيم در نزاع  گزاريم، نمي دونيد كه با وجود اينكه ما از كمك شما در نبرد با منس ريدر سپاس و شما هم البد مي«
كنه. در طي  شما براي تاج و تخت هيچ كمكي بهتون بديم. نگهبانان شب در منازعات هفت پادشاهي هيچ دخالتي نمي

  »-هشت هزارسال

دم كه از شما نخواهم خواست  من تضمين مي«لحن شاه عاري از نزاكت بود.» دونم، سر. من تاريختون رو مي«
هايي كه مزاحم من هستند، بيرون بكشيد. انتظار من اينه كه  ها و غاصب يك از ياغي شمشيرهاتون رو در مقابله با هيچ

  » شما مثل هميشه به دفاع از ديوار ادامه بديد.

  »ما تا آخرين نفر از ديوار دفاع خواهيم كرد.«ك گفت، كاتر پاي

  »كه احتماالً من باشم.«زده نااميدانه گفت،  اد ماتم

من چند چيز ديگه هم از شما خواهم خواست. چيزهايي كه به اين «استنيس دستانش را روي سينه در هم فرو كرد، 
  »طور گيفت رو.خوام. و همين هاتون رو مي كنيد. من قلعه سرعت قبولشون نمي
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شود، درميان برادرها غوغا به پاكرد.  پرده، مانند يك ديگ پر از آتش وحشي كه درون اجاق پاشيده  اين سخنان بي
شاه استنيس اجازه داد صحبت كنند. حرفشان كه تمام  مارش، مليستر و پايك هرسه باهم تالش كردند حرف بزنند. 

كار   دم كه اين هاي موردنظرم رو بگيرم. اما ترجيح مي تونم زمين ر بخوام ميمن سه برابر شما نيرو دارم. اگ«شد، گفت، 
  »رو قانوني انجام بدم، با رضايت شما.

  »گيفت براي هميشه به نگهبانان شب واگذار شده، اعليحضرت.«بوون مارش اصرار كرد، 

زي كه يك بار واگذارشده، بازهم شه به طور قانوني از شما ضبط، اخذ يا توقيف بشه. اما چي و اين يعني كه نمي«
  »تونه واگذار بشه. مي

  »كار كنيد. خوايد چه با گيفت مي«كاتر پايك پرسيد، 

بلك و شَدوتاوِر مال خودتون خواهند موند. ازش  واچ، كسل ها، ايست خوام بهتر از شما ازش استفاده كنم. اما قلعه مي«
  »گيرم. حفظ كنيم. مابقي رو من در دست ميمثل هميشه استفاده كنيد. اما اگر قراره ديوار رو 

  »شما نيروي كافي نداريد.«بوون مارش مخالفت كرد، 

  »هاي متروكه تقريباً بيشتريه ويرانه نيستن. بعضي از قلعه«اُتل يارويك، معمار ارشد گفت، 

  »شه بازسازي كرد. ها رو مي ويرانه«

  »كنه؟ بازسازي؟ اما كي اين كارو مي«يارويك گفت، 

ها و كارهايي كه براي  ي قلعه خوام كه وضع فعلي همه ديگه مشكل خودمه. من يه فهرست از شما مي اين«
شون رو پر از نيرو كنم،  بازسازيشون الزمه توش با جزئيات نوشته شده باشه. من قصد دارم تا يك سال ديگه دوباره همه

  »شون آتش شبانه روشن كنم. ي همه و جلوي دروازه

  »حاال ديگه ما بايد آتش شبانه هم روشن كنيم؟«اي به مليساندر انداخت. ووِن مارش نگاه ناباورانهب» آتش شبانه؟«
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هايش  اش دور شانه زن بلند شد، حرير سرخ در هوا تاب خورد و موهاي بلند درخشانِ چون مس» همينطوره.«
تونه اين كارو بكنه.  نورِپروردگاره كه ميشمشيرها به تنهايي قادر نيستن جلوي اين تاريكي رو بگيرن. فقط «چرخيد.

ها و  اشتباه نكنيد سرهاي ارجمند و برادران شجاع، جنگي كه ما در پِيِ اون اينجا اومديم، يك دعواي حقير بر سر زمين
  »افتخارات نيست. جنگ ما بر سر اصل حياته، و چنانچه ما شكست بخوريم، دنيا هم با ما خواهد مرد.

بووِن مارش و اُتل يارويك با دانند بايد به اين حرف چه واكنشي نشان بدهند.  ند كه افسران نميتوانست ببي سم مي
داد  ترديد نگاهي رد و بدل كردند، جانوس اسلينت سرخ و عصباني شده بود، و هاب سه انگشتي انگار كه ترجيح مي

ي استاد ايمون را شنيدند  عجب صداي زمزمهها شود. اما همگي با ت هرچه زودتر برگردد و باز مشغول خرد كردن هويج
  » ي موعود كجاست؟ كنيد. اما پس شاهزاده دم صحبت مي بانوي من، شما از نبرد براي سپيده«كه گفت، 

اون مقابل شما ايستاده. هرچند كه بصيرتي كه بتونه اونو تشخيص بده رو نداريد. استنيس «مليساندر اعالم كرد، 
دار سرخ در آسمان  ها در وجود او تعبير شدن. دنباله ست، جنگجوي آتش. پيشگويي كردهبراتيون آزور آهايِ رجعت 

  » درخشيد تا اومدنش رو اعالن كنه و او اليت برينگر رو در دست داره، شمشير سرخ قهرمانان رو.

شما «د و گفت، يش را روي هم ساييها اندازه كالفه كرده است. استنيس دندان سم ديد كه سخنان او انگار شاه را بي
ميريم. بهتره كه بهش  منو فراخونديد و من اومدم سروران گرامي. حاال يا بايد دركنار من زندگي كنيد، يا همه باهم مي

ي شما  ش همين بود. استاد، يك لحظه اينجا بمون. و تو تارلي. بقيه همه«اعتنايي دستي تكان داد،  با بي» عادت كنيد.
  »تونيد بريد. مي

  من؟آخه با من چه كاري داره؟ زده انديشيد، شدند سم محنت كنان خارج مي كه برادرانش تعظيمدر حالي 

  »تو همون كسي هستي كه اون موجود رو تو برف كشت؟«وقتي تنها چهار نفر باقي ماندند، شاه استنيس پرسيد، 

  و لبخند زد.» سم قاتل«مليساندر گفت، 

ي من. اعليحضرت. منظورم اينه كه، من، بله خودمم. من سموِل نه بانو«شود،  سم حس كرد كه صورتش سرخ مي
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  »تارلي هستم، بله.

پدرت سرباز توانمنديه. اون يك بار برادر منو شكست داد، در اَشفُرد. ميس تايرل خوشحال بود «شاه استنيس گفت، 
كه تايرل ميدون جنگ رو پيدا كنه از اينكه اون پيروزي رو به اسم خودش اعالم كرد، ولي در واقع لرد تارلي قبل از اين

سره كرده بود. او لرد كَفرون رو با اون شمشير عظيم واليريايي خودش كشت و سرش براي ايريس  تكليف كارها رو يه
  »فرستاد.

  »تو از اون دست پسرايي نيستي كه من از چنين مردي انتظار داشتم.«اش را با يك انگشت ماليد،  شاه چانه

  »خواستن نيستم قربان. ري كه ايشون ميمن... من اون پس«

  »اگر سياه نپوشيده بودي، امكانش بود كه يه گروگان به دردبخور بشي.«استنيس متفكرانه گفت، 

  »اون سياه برگزيده قربان.«استاد ايمون اشاره كرد، 

رو بكني ايمون  توني فكرش من به خوبي از اين مسئله مطلعم. من از چيزايي خبر دارم كه تو نمي«پادشاه گفت، 
  »تارگرين.

سازيم، اسامي  من فقط ايمون هستم قربان. ما وقتي زنجيرهاي استاديمونو مي«پيرمرد سرش را خم كرد، 
  »گذاريم. هامونو كنار مي خاندان

به من گفته شده «داند و برايش اهميتي ندارد. به سم گفت،  شاه مختصر سري تكان داد، انگار بخواهد بگويد كه مي
  »اون موجود رو با خنجر اُبسيدين كشتي. كه تو

  »ب ـ بله اعليحضرت. جان اسنو اونو به من داده بود.«

زده. زياد تعجبي نداره كه اين  به زبان واليريايي كهن، آتش يخ«ي زن سرخ، مانند موسيقي بود.  خنده» شيشةاژدها«
  »شه. ي آزار فرزندان آدر مي طور مايه
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شه توي  گاه من بود، مقدار زيادي از اين اُبسيدين رو مي استون، جايي كه تخت ونتو دراگ«پادشاه به سم گفت، 
هاي عظيمي از اون. اونطوري كه يادم مياد  ها و صخره سنگ هاي بزرگ، تخته هاي قديمي زير كوه پيدا كرد. تكه تونل

بانم سر رونالد پيغام فرستادم  لعهقسمت اصليش سياه بود، اما مقداري سبز هم بود، كمي قرمز و حتي ارغواني. من به ق
استون رو براي مدت زيادي حفظ نخواهيم كرد، اما شايد تا  كه شروع كنه به استخراجش. تصور من اينه كه ما دراگون
زده عنايت بكنه كه بتونيم خودمونو در برابر اين موجودات  قبل از سقوط قلعه، خداي روشنايي به ما اونقدر آتش يخ

  »مسلح كنيم.

ي اژدها وقتي كه سعي كردم يه وايت رو باهاش بزنم راحت  قـ قربان. خنجر. . . شيشه«م گلويش را صاف كرد، س
  »خرد شد.

آره. اما بازهم جسمي مرده هستن. آتش و فوالد  ها رو به حركت در مي سحر و جادو اين وايت«مليساندر لبخند زد، 
  »چيزي بيش از اين هستن.گيدآدر،  هايي كه بهشون مي ي اوناست. اون چاره

دوباره به سم نگاه » اهريمناني از برف و يخ و سرما. دشمن ديرينه. تنها دشمني كه مهمه.«استنيس براتيون گفت: 
  »ي جادويي عبور كردين. به من گفته شده كه تو و اين دختر وحشي از زير ديوار از يه دروازه«كرد، 

  »فورت. نايتي سياه. زير  دروازه-در«سم با لكنت گفت، 

ديواره. اون قلعه جاييه كه من قصد دارم در مدتي كه  ي ترين قلعه نايت فورت بزرگترين و قديمي«پادشاه گفت، 
  »مشغول اين جنگ هستم ساكن بشم. تو اين دروازه رو به من نشون خواهي داد.

اگه براي كسي غير از مردان سياه باز اگر هنوز اونجا باشه. .» كنم، اگر. .  من. . . هم. . . همين كارو مي«سم گفت، 
  بشه. اگر. . .

  »كني. بهت ميگم كي همين كارو مي«استنيس با عتاب گفت، 

خوام بدونم آيا ممكنه اين افتخار رو به ما بديد و اين  عليحضرت، قبل از اينكه بريم، مي«استاد ايمون لبخند زد. 
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  »ما نشون بديد؟ انگيز كه اينهمه در موردش شنيديم رو به شمشير شگفت

  »برينگر رو ببيني؟ يه مرد كور؟ خواي اليت تو مي«

  »سم چشم من خواهد بود.«

دان  كمربند شمشير و غالفش از ميخي نزديك آتش» ديگران همه اينو ديدن، چرا يه مرد كور نبينه؟«شاه اخم كرد. 
كشيد. صداي كشيده شدن فوالد بر چوب و چرم آويزان بود. او كمربند را پايين آورد و شمشير بلند را از نيام بيرون 

شنيده شد، و تاللو نور اتاق را پر كرد؛ پيچ و تاب و رقصي از نورهاي طاليي، نارنجي و سرخ، يعني تمام نورهاي 
  درخشان آتش.

  »برام تعريف كن سم.«استاد ايمون بازوي سم را لمس كرد. 

اي وجود نداره، اما فوالد زرد و قرمز و نارنجيه، تماماً  شعله درخشه. انگار كه مشتعله. مي«سم با صدايي خفه گفت، 
  »تونستيد ببينيدش، استاد. خواست مي درخشان و پرتشعش مثل نور آفتاب روي سطح آب، اما زيباتر. دلم مي

پيرمرد به زحمت تعظيم كرد. » اي بسيار جذاب. حاال ميبينمش سم. يه شمشير پر از نور خوردشيد. با منظره«
  »حضرت. بانوي من. بسيار لطف كرديد.علي«

تابيد، اتاق به نظر  وقتي شاه استنيس شمشير درخشان را در غالف فرو برد، با وجود نور خورشيد كه از پنجره مي
توني سر كارت برگردي. و يادت باشه چي گفتم. برادرانت امشب يه  خيلي خب، ديديش. حاال مي«خيلي تاريك شد. 

  »كنم آرزو كنن ايكاش اين كارو كرده بودن. كنن، يا كاري مي فرمانده كل انتخاب مي

كرد، استاد ايمون غرق در تفكر بود، اما وقتي كه در حال  ها كمك مي در حالي كه سم به او براي پايين رفتن از پله
  »من هيچ حرارتي احساس نكردم، تو چطور سم؟«عبور از حياط بودند، گفت، 

  »داشت. مثل اينكه روي يه اجاق داغ بوده. هواي اطرافش موج برمي«د. سم انديشي» حرارت؟ از شمشير؟«
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داشت، از چوب و چرم بود درسته؟ من  اما بازهم حرارتي حس نكردي، درسته؟ و غالفي كه شمشير رو نگه مي«
ي چرم به خاطر حرارت چروك شده بود سم؟ به نظرت  وقتي كه عليحضرت شمشير رو كشيد صداش رو شنيدم. رويه

  »ب سوخته يا سياه شده نبود؟چو

  »نه. من چيزي نديدم.«سم تاييد كرد، 

استاد ايمون با سر تاييد كرد. در بازگشت به اقامتگاه، از سم خواست كه آتشي روشن كند و او را تا صندلي كنار 
يلي و خ«نشست آهي كشيد.  موقعي كه روي بالش مي» خيلي سخته كه اينقدر پير باشي،«آتشدان همراهي كند. 

ايمون دستش را » تر اينه كه اينطوري كور باشي. دلم براي آفتاب تنگ شده. و كتابا. بيشتر از همه براي كتابا. سخت
  »تا موقع راي گيري كاري باهات ندارم.«تكان داد. 

  .»راي گيري . . . استاد، كاري نيست كه شما بتونيد انجام بديد؟ چيزي كه شاه در مورد لرد جانوس گفت. . «

يادم هست. اما سم، من يه استادم، زير تعهد زنجير و سوگندم. وظيفه من مشاوره دادن به «استاد ايمون گفت، 
  »كنم. فرمانده كل هست، حاال هر كي كه باشه. شايسته من نيست كه كسي ببينه دارم به نفع يكي از نامزدها عمل مي

  »؟تونم كاري انجام بدم من يه استاد نيستم. من مي«سم گفت، 

  »توني؟ دونم سمول. مي آه، نمي«ايمون چشمان سفيد كورش را به سمت سم چرخاند، و به نرمي لبخند زد. 

كرد، اطمينان داشت كه شهامتش را  كرد. اگر تعلل مي همين حاالبايد اقدام ميتونم. بايد كاري كنم.  ميسم انديشيد، 
من يكي از نگهبانان شبم. آره، پيمود به خودش يادآوري كرد، ميداد. در حالي كه با شتاب عرض حياط را  از دست مي

افتاد، اما آن سم قديمي  كرد، به لكنت مي زماني بود كه اگر لرد مورمونت اينگونه به اون نگاه ميتونم انجامش بدم.  مي
اش. او حاال  اسب مردهها و كلدهند و آن آدر سوار بر  ها و قلعه كرستر. پيش از وايت بود، پيش از مشت نخستين انسان

  بود. و اين حقيقت داشت. بايد اينگونه ميتر كرد.  گيلي منو شجاعشجاع بود. او به جان گفته بود،

تر بود. بنابراين تا وقتي كه شجاعتش تا اين حد تحريك شده بود، سم ابتدا به  بين دو فرمانده، كاتر پايك ترسناك
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واچ و افسر مو  فت. او را در حال تاس بازي با سه نفر از افرادش از ايستسراغ او رفت. او را در تاالر قديمي سپر يا
  قرمزي كه به همراه استنيس از دراگون استون آمده بود يافت.

ها او را ترك  و سكه  اما وقتي كه سم از او اجازه صحبت خواست، پايك با فرياد دستور داد كه ديگران همراه تاس
  كنند. 

دارش سخت و كشيده، عضالني  سيما بنامد، اما اندام زير بريگانتين گلميخ پايك را خوش توانست كاتر هيچ كس نمي
اش چون نوك نيزه تيز بود. آبله به  و قوي و چشمانش كوچك و نزديك به هم بود. دماغش شكسته و رستنگاه پيشاني

  پشت و تُنُك بود. ها بلند كرده بود كم شدت صورتش را تباه كرده بود و ريشي كه براي مخفي كرد زخم

ها  ي برفي بچه سم قاتل! مطمئني كه يه آدر رو از پشت زدي؟ نكنه يه شواليه«او به عنوان خوشامدگويي گفت، 
  »بوده؟

  »ي اژدها بود كه اون رو كشت سرورم. اين شيشه«سم با صداي ضعيفي گفت، اين شروع خيلي خوبي نيست.

  »پيش من فرستاده؟ آره شك ندارم. خب، ولش كن، قاتل. استاد تورو«

اين در حقيقت دروغ نبود. » من. . . من همين االن از پيش اون ميام سرورم.«سم آب دهانش را فرو داد. » استاد؟«
هايش داشته باشد.  كرد، ممكن بود كه تمايل بيشتري براي شنيدن حرف اما اگر پايك منظور آن را اشتباه برداشت مي

  ش را آغاز كرد. سم نفس عميقي كشيد و بيان تقاضاي

ي رداي خوشگل  خواي من زانو بزنم و لبه تو مي«هنوز بيست كلمه نگفته بود كه پايك صحبتش را قطع كرد. 
ها باقي مردم رو گوسفند فرض كرديد. خب، به ايمون بگو كه  دونستم. شما لردزاده مليستررو ماچ كنم، آره؟ بايد مي

ي كنار بكشه، اون مليستره. اين مرد براي اين مسئوليت زيادي پيره. شايد نفسِ تو و وقت منو حروم كرده. اگرقراره كس
  تو بايد بري اينو بهش بگي. اگه ما اون انتخاب كنيم، بايد يه سال ديگه برگرديم و يه نفر ديگه رو انتخاب كنيم. 

  »ست اون پيره، اما خيلي باتجربه«سم تاييد كرد، 
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اي داره؟ نامه نوشتن به  هاش شايد. اون چه نقشه ن روي نقشهتوي نشستن تو برجش و هارت و پورت كرد«
ست، آره درسته، اما يه جنگجو نيست، و واسه من قدر يه كتري پر شاش هم اهميت نداره كه  ها؟ اون يه شواليه وايت

يه پيرمرد دست جنگيده، حتي  هاي اون نيم اون يه نفر رو پنجاه سال پيش تو يه مسابقه از اسب انداخته. تو همه جنگ
كور هم بايد اين بفهمه. و ما با اين پادشاه لعنتي كه باالي سرمون وايساده، بيشتر از هميشه به يه جنگجو نياز داريم. 

كني مليستر  خواد؟ فكر مي خواد، آره درسته، اما فردا كه بياد عليحضرت از ما چي مي ها رو مي ها و دشت امروز اون خرابه
  »فكر نكنم.«او خنديد. » ي سرخ دربياد؟ يس براتيون و اون جندهجرأتش رو داره جلوي استن

  »كنيد؟ پس شما ازش حمايت نمي«زده و نااميد گفت،  سم دل

اينو بفهم پسر. من «پايك انگشت را در صورت سم فرو كرد. » كنم. تو سمِ قاتلي يا ديك كَر؟ نه، ازش حمايت نمي«
جنگم، نه يه اسب. و  خواستم. من وقتي يه عرشه زير پام باشه بهتر مي نميخوام. هيچ وقت  اين مسئوليت كوفتي رو نمي

كسل بلك از دريا خيلي دوره. ولي حاضرم يه شمشير داغ تو كونم فرو كنن اما نگهبانان شب رو دو دستي تحويل اون 
او روي » ن چي گفتم.توني با سرعت برگردي پيش پيرمرد و اگر پرسيد بهش بگي م عقاب پير از شدوتاور ندم. و تو مي

  »از جلوي چشمم دور شو«پا ايستاد. 

تونيد ا . . از يه نفر ديگه  اگ. . .اگر يه نفر ديگه باشه چي؟ شما مي«سم تمام شجاعتش را صرف كرد كه بگويد، 
  »حمايت كنيد؟

ميده و خيلي  شمره. اُتل يه آدم مطيعه. هر كاري بهش گفته بشه انجام ها رو مي كي؟ بوون مارش؟ كسي كه قاشق«
كنم، اما نه، اين يكي خيلي از  خوبم انجام ميده، اما نه بيشتر. اسلينت. . . خب، آدماش دوسش دارن، اينو اعتراف مي

ديگه كي باقي «پايك خنديد. » قدمگاه پادشاه تو وجودشه. يه وزغ كه بال درآورده و خيال ميكنه يه اژدهاي كوفتيه.
پزه،  كنم، اونوقت كي گوشت گوسفند تو رو برات مي تخاب كنيم. فقط دارم فكر ميتونيم اونو ان مونه؟ هاب؟ مي مي

  »خوره كه خوراك گوشت گوسفنداي نكبتي اون رو دوست داره. ي تو به كسايي مي قاتل؟ قيافه

توانست تشكري زيرلب بگويدو خارج شود. در  حرف ديگري براي گفتن وجود نداشت. شكست خورده، سم تنها مي
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سر دنيس  گيرم. با سر دنيس نتيجه بهتري ميطور به خود بقبوالند كه،  گذشت سعي كرد اين از ميان قلعه مي حالي كه
يك شواليه بود، اصيل زاده و خوش صحبت. و هنگامي كه او و گيلي را در بين راه يافت، بسيار مؤدبانه با آنها رفتار 

  ده، بايد گوش بده. سر دنيس به من گوش ميكرده بود. 

ها بود. نقش يك سمور يقه لباسش  مانده شدوتاور در زير برج بلند سيگارد متولد شده بود و هر جزئش مثل مليسترفر
هايش را در محل اتصال ردايش بسته  اي پنجه تنه مخمل سياهش را مزين كرده بود و عقابي نقره هاي آستين نيم و لبه

هايش ريخته و صورتش پر از چين و چروك بود. اين درست، اما بود. ريشهايش به سفيدي برف بود و مقدار زيادي از مو
اش را  خاكستري -ها نه چشمان آبي  هايي در دهانش وجود داشت و گذشت سال هنوز وقاري در حركات، و دندان

  رنگ. فروغ كرده بود نه ادبش را كم كم

جناب تارلي، «شتندآورد، گفت، ، جايي كه مردان شدو تاور اقامت دانيزهوقتي كه پيشكارش سم را نزد او در 

تونم يه فنجون شراب بهت تعارف كنم؟ تا  بينم بعد از اون مصيبت سخت دوباره رو به راه شدي. مي خوشحالم كه مي
هاست. يه روزي بايد برات تعريف كنم كه چطور هردو پدربزرگت رو تو يه  جايي كه يادم مياد مادر واالمقامت از فلورنت

دونم كه مسائل مهمتري هست. تو حتماً از طرف استاد ايمون اومدي.  ن انداختم. اما نه امروز، ميمسابقه از اسب پايي
  »خواد مشورتي به من بده؟ اون مي

به عنوان استادي كه زنجير به گردن داره و سوگند خورده. . . «سم شراب را چشيد و كلماتش را با دقت انتخاب كرد. 
  .»ببينه ايشون دارن در روند انتخاب فرمانده كل تاثير ميذارن. . اصالً براشون مناسب نيست كه كسي 

كه به همين دليل خودشون شخصاً پيش من نيومدن. بله، كامالً درك ميكنم سمول. من و «ي پير لبخند زد.  شواليه
  »كنيم. چيزي كه براي گفتنش اومدي رو بگو. ايمون هردو پيرمرديم و در اين مسائل عاقالنه عمل مي

شراب طعم شيريني داشت و سر دنيس با ادب و متانت تمام به درخواست سم گوش فرا داد. درست بر خالف پايك. 
من قبول دارم كه انتخاب فرمانده كل توسط يك پادشاه لكه تاريكي «ي پير سري تكان داد.  اما وقتي تمام شد، شواليه

اد قرار باشه مدت زيادي تاجش رو نگه داره. اما سمول، به در تاريخ ما خواهد بود. به خصوص اين پادشاه. به نظر نمي
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  »ترم. هاي من بيشتر از اون هستن و من براي اين مقام مناسب كشه. حامي طور قطع بايد پايك كسي باشه كه كنار مي

بردها گن كه اون بارها خودش رو تو ن بله همينطوره، اما كاتر پايك هم به قدر كافي مناسبه. مي«سم موافقت كرد، 
توانست او را براي كنار  او قصد نداشت با تعريف از رقيبش به سر دنيس توهين كند، اما ديگر چطور مي» اثبات كرده.

  كشيدن متقاعد كند؟

شه با تبر جنگي  خيلي از برادرام خودشون رو تو ميدون نبرد ثابت كردن. اين كافي نيست. بعضي از مسائل رو نمي«
ي كل نگهبانان شب يه  كنه. قبل از هر چيز فرمانده كنه. و كاتر پايك درك نمي و درك ميحل كرد. استاد ايمون اين

سر » ي احترام باشه. لرده. او بايد بتونه با لردهاي ديگه مراوده داشته باشه. . . و با پادشاهان. اون بايد مردي شايسته
هاي  اهميت اصل و نسب و خون و اون آموزش ما فرزندان لردهاي بزرگي هستيم. من و تو. ما«دنيس به جلو خم شد. 

سالگي شواليه و تو   دونيم. من تو دوازده سالگي مالزم، تو هجده اوليه كه ديگه جايگزيني براشون وجود نداره رو مي
ها  بيست و دو سالگي قهرمان مسابقات شدم. من براي سي سال فرمانده شدوتاور بودم. خون، اصل و نصب و آموزش

كه من براي مراوده با پادشاهان مناسب باشم. پايك. . . خب، تو شنيدي امروز صبح چي گفت؟ اينكه شه  باعث مي
تونه كونش رو تميز كنه يا نه؟ سمول، عادت من اين نيست كه در مورد برادرام نامهربانانه  پرسيد عليحضرت مي مي

دريايي هستن. و كاتر پايك از وقتي كه هنوز يه    زدها نژادي غارتگر و د زاده صحبت كنم، اما بيا روراست باشيم. . . آهن
نويسه. نه،  خونه و مي هاش رو مي كرد. سالهاست استاد هارمون نامه كشت و تجاوز مي پسر خام بود داشت آدم مي

  »دوست ندارم كه استاد ايمون رو نااميد كنم، اما من نميتونم به افتخار پايك از ايست واچ كنار بكشم.

  »تر وجود داشته باشه؟ اي اين كارو بكنيد؟ اگر شخصي مناسب ممكنه براي كس ديگه«آماده بود. اين بار سم 

من هرگز اين افتخار رو به خاطر خودم نخواستم. تو آخرين رأي گيري وقتي نام لرد «اي تأمل كرد.  سر دنيس لحظه
مورد لرد كورگيل تو رأي گيري مورمونت مطرح شد من با كمال ميل كنار كشيدم. درست مثل همون كاري كه در 

ام. اما بوون مارش مناسب  هاي مطمئني باشه، من راضي قبلي انجام دادم. مادامي كه مسئوليت نگهبانان شب در دست
زاده است كه به خاطر لنيسترها  هال يه قصاب اين مسئوليت نيست، نه بيشتر از اُتل يارويك. و اين به اصطالح لرد هرن

  »ام گرفته. تعجبي نداره كه اهل رشوه و فساده.ناگهاني ارتقاء مق
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يه نفر ديگه هم هست. فرمانده كل مورمونت بهش اعتماد داشت. همينطور دونال نوي و كورين «از دهان سم پريد، 
زاده نيست، اما از يه خانواده قديميه. اون تو قلعه متولد و بزرگ شده و كار  ي شما اصيل دست. گرچه اون به اندازه تك
نيزه و شمشير رو از يه شواليه و خوندن و نوشتن رو از يه استاد سيتادل ياد گرفته. پدرش يه لرد بوده، و برادرش يه  با

  »پادشاه.

شايد، اون خيلي جوونه اما. . .شايد. «هاي بلند سپيدش كشيد. بعد از مدتي طوالني گفت،  سر دنيس دستي بر ريش
  »تري هستم. ترم. در اين شكي ندارم. من انتخاب عاقالنه دارم، اما من شايستهممكنه مناسب اين كار باشه، اينو قبول 

اگه ما امشب «. سم گفت، تونه شرافتمندانه باشه، اگه براي منظور درستي گفته شده باشه جان گفت يه دروغ مي
ز صبح وقتي همه شما فرمانده كل رو انتخاب نكنيم، شاه استنيس قصد داره كه كاتر پايك رو انتخاب كنه. اينو امرو

  »رفتيد به استاد ايمون گفت.

من بايد روش فكر كنم. ممنون سمول. و از طرف من از استاد ايمون هم تشكر «سر دنيس ايستاد. » كه اينطور«
  »كن.

شد،  اگر دروغش نزد آنها آشكار ميمن چيكار كردم؟ چي گفتم؟ خورد. انديشيد، تلو تلو مي  نيزهسم هنگام ترك 

ناگهان همه چيز  كنن؟ كشن؟ منو به يه وايت تبديل مي هام رو بيرون مي فرستن به ديوار؟! روده چي؟ منو مي.  آنوقت. .
هم وقتي كه ديده  توانست تا اين حد از كاتر پايك و سر دنيس  وحشت داشته باشد، آن معني شد. او چطور مي پوچ و بي

  خورد؟ بود زاغي صورت پل كوچولو را مي

  »كني. ام مي دوباره تو؟ سريع بگو، ديگه داري كالفه«تش خشنود نبود. پايك از بازگش

كشيد، اما ممكنه براي كس ديگه  ي ديگه. شما گفتيد كه به نفع سر دنيس كنار نمي فقط يه لحظه«سم قول داد، 
  »اين كار رو بكنيد.

  »اين بار كيه قاتل؟ تو؟«
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يوار رو به اون سپرد، و اون مالزم خرس پير بود. تنها ها سر رسيدن، دونال نوي د نه، يه جنگجو. وقتي وحشي«
  »زاده است. اي كه هست اينه كه اون حروم مسئله

اي لعنتي. اين قضيه حتماً يه نيزه تو كون مليستر فرو كرده نه؟ شايد فقط به خاطر همين «كاتر پايك خنديد. 
ام كه اين  اما من بهترم. من كسي«دماغ انداخت. بادي به » تونه بد باشه؟ ارزشش رو داشته باشه. مگه پسره چقدر مي

  »تونه اينو بفهمه. پست نياز داره. هر احمقي مي

هر احمقي. حتي من. . . اما خب، من نبايد اين به شما بگم، اما. . . شاه استنيس قصد داره سر دنيس «سم تاييد كرد، 
ي شما رفتيد شنيدم كه اين رو به استاد ايمون  وقتي همهرو به ما تحميل كنه، اگر نتونيم امشب يه نفر رو انتخاب كنيم. 

  »گفت.
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  جان
  ويكتاريون :مترجم

  محسن، م.م.استارك :تنظيمويرايش و 

  

واچ بود. جان  تكاوري دراز، استخواني و جوان كه پايداري، قدرت و كار با شمشيرش مايه مباهات ايست 1امت آهنين
شد، كه  هميشه از جلسات تمرينشان با بدني كوفته و پردرد خارج و صبح روز بعد با بدني پوشيده از كبودي بيدار مي

او هرگز با قرار گرفتن در مقابل امثال ساتين، اسب و يا حتي گرن پيشرفت  خواست. كه مي البته اين همان چيزي بود
  كرد.نمي

جان دوست داشت كه فكر كند در بيشتر روزها نهايت توانش را به نمايش گذاشته است، ولي امروز نه. او شب 
قراري غلتيدن، از ادامه تالش منصرف شده، لباس پوشيده و به  گذشته به زحمت خوابيده بود، و بعد از يك ساعت با بي

تنيس براتيون كلنجار رفته بود. كمبود خواب حاال روي ديوار رفته بود و تا زمان طلوع خورشيد با پيشنهاد اس
                                           

1- Iron Emmett  
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كوبيد و با يك رشته ضربات طوالني پشت هم او را رحمانه بر او مي گيرش شده بود و امت آهنين در حياط بي گريبان
آورد. دست جان از شدت ضربه  ي محكمي وارد مي گاهي براي تكميل كارش با سپر ضربه راند و هر از چندعقب مي
  نمود.تر ميبا گذشت هر لحظه سنگين ه بود و شمشير تمريني بدون لبهكرخت شد

از پايين كرد و سپس   او تقريباً آماده بود تا سالحش را پايين آورده و در خواست توقف كند كه امت تظاهر به ضربه
م كالهخودش از اي شديد زد كه از سپر او رد شد به شقيقه جان برخورد كرد. جان سكندري خورد، هم سر و ه ضربه

  زدند. براي يك لحظه جهان آنسوي شكاف ديد كالهخود تار شده بود.شدت نيروي ضربه زنگ مي

تنه چرمي  ها از پيش رويش گذشتند، و او دوباره در وينترفل بود و به جاي زره و صفحه سينه يك نيم و سپس سال
  ايستاده بود، نه امت آهنين. دواليه به تن داشت. شمشيرش از چوب ساخته شده و در مقابلش راب

كردند. اسنو و اي بزرگ شده بودند كه بتوانند راه بروند، هر روز صبح با هم تمرين مياز زماني كه آنها به اندازه
خنديدند و گاهي وقتي كسي نبود تا كشيدند و ميزدند، فرياد ميچرخيدند و ضربه ميي وينترفل مي استارك، در محوطه

كردند. در هنگام جنگيدن، نه پسران كوچك بلكه شواليه و قهرماناني نيرومند بودند. جان اعالم گريه ميآنها را ببيند 
يا راب ممكن » خب، منم فلوريان دلقكم.«زد،  و راب در مقابل فرياد مي» من شاهزاده ايمون شواليه اژدهام.«كرد، مي

  »هستم. 1ر ريام ردوينمن س«داد،  و جان پاسخ مي» من اژدهاي جوانم.«بود بگويد، 

و فقط اين بار، فقط همين دفعه راب پاسخ » من لرد وينترفلم!«آن روز صبح ابتدا او به مانند صدها بار قبل فرياد زد،  
اي. مادر واالمقامم گفته كه تو هيچوقت نميتوني لرد وينترفل زاده تو نميتوني لرد وينترفل باشي، تو يه حرام«داد، 

  »باشي.

  اي كه خورده بود را در دهانش حس كند.توانست خون ناشي از ضربهجان مياينا رو فراموش كردم.  فكر ميكردم

                                           

1- Ryam Redwyne  
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در آخر هالدر و اسب در حالي كه هر كدام يك دستش را گرفته بودند، او را از امت آهنين دور ساختند. تكاور گيج و 
تر ش كج شده و شمشيرش شش يارد آنطرفمنگ بر روي زمين نشسته بود، سپرش تقريباً خورد شده، نقاب كالهخود

  »جان، كافيه. اون شكست خورده. تو خلع سالحش كردي، كافيه.«زد،  افتاده بود. هالدر داشت فرياد مي

 »متاسفم. امت آسيب ديدي؟«جان شمشيرش را رها كرد. زيرلب گفت،  نه، كافي نيست. هيچوقت كافي نيست.

» توني درك كني لرد اسنو؟رو نمي تسليممي  كجاي كلمه«ديده را از سر خارج كرد،  خود ضربه امت آهنين كاله

طينت و عاشق نغمه شمشيرها بود. او ناليد،  اي گفته شد. امت مردي خوش هرچند اين حرف با لحن دوستانه

  »دست چه احساسي داشته. منو شكست داد. شايد حاال بفهمم كه كورين نيم سلحشور«

خانه برگشت. گوشش  روي بود. جان با حركتي سريع از دست دوستانش رها شد و به تنهايي به سمت اسلحهاين زياده
رفت. از خودش زد. بروي نيمكت نشست و سرش را در ميان دستانش گ اي كه امت به او زده بود زنگ مي هنوز از ضربه

تونم لرد وينترفل باشم. جانشين  لرد وينترفل، من مياي بود. ولي اين سوال احمقانهچرا من اينقدر عصبانيم؟ پرسيد،  مي
  پدرم.

حال صورت شناور در مقابلش لرد ادارد نبود؛ بانو كتلين بود. او با آن چشمان آبي تيره و دهان سخت و سردش  با اين
او همان نگاهي را داشت كه سابقاً در وينترفل، هروقت كه او از آهن، ولي شكننده. انديشيد،  كمي شبيه استنيس بود.

آمد كه اين  انداخت. هميشه به نظر مي گرفت، به او مي راب در شمشيربازي، حساب يا تقريباً هر چيز ديگري پيشي مي
  كي هستي؟ اينجا جاي تو نيست. چرا اينجايي؟نگاه ميگفت، تو 

نوز در ميدان تمرين بودند، ولي جان در شرايط مناسبي نبود كه با آنها رو در رو شود. او از در پشتي دوستانش ه

ها  هايي كه استحكامات قلعه و برج پايين رفت، تونل ها راه كرمخانه خارج و از راه پله سنگيِ پر شيب به سمت  اسلحه

حمام داشت، جايي كه او براي شستن عرق بدنش به داخل روي كوتاهي تا  كرد. پيادهرا از زير زمين به هم متصل مي
هاي  ور شد. گرما درد را از عضالتش زدود و او را وادار به فكر كردن در مورد آبگير وان سنگي گرم پريد و در آن غوطه

رو سوزوند و وينترفل. تئون اونجا كردند. او انديشيد، جوشيدند و بخار ميآلود وينترفل كرد كه در جنگل خدايان مي گل
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خواستند. آنها هيچوقت قلعه را مطمئناً پدرش و راب هم همين را مي تونم دوباره بسازمش. مخروبه رها كرد، ولي من مي
  خواستند. مخروبه نمي

و پادشاهان سنگي با زبان اي.  زاده توني لرد وينترفل باشي، تو حرام تو نميگفت،  او دوباره صداي راب را شنيد كه مي
وقتي جان چشمانش را بست درخت قلب تو به اينجا تعلق نداري. اينجا جاي تو نيست. گفتند. غرولندكنان مي گرانيتي

گفت كه درخت رودبند قلب هاي سرخ و صورت موقرش ديد. لرد ادارد هميشه مي هاي رنگ پريده، برگ را با شاخه
دريد و آن را به  هاي باستاني از هم مي ن ريشهبايست درخت را با آوينترفل است. . . ولي براي نجات قلعه جان مي

  من حقي ندارم. وينترفل به خدايان قديم تعلق داره.داد. او انديشيد،  ي بانوي سرخ مي  خورد خداي آتشِ گرسنه

بلك بازگرداند. مردي با صداي مملو از ترديد  يافت او را به كسل صداي صحبتي كه از سقف گنبدي انعكاس مي
دونم. شايد اگه من اون مرد رو بهتر ميشناختم. . . بهت ميگم كه لرد استنيس زياد چيزاي خوبي در  نمي«گفت،  مي

  »گفت. موردش نمي

استنيس براتيون كي چيز خوبي در مورد كسي گفته؟ اگه ما اجازه بديم «صداي سخت سر آليسر غيرقابل اشتباه بود، 
شيم. گمون نكنم تايوين لنيستر اينو فراموش  ما پرچمداراش ميكه استنيس فرمانده كل ما رو انتخاب كنه، در حقيقت 

  »واتر شكست داده. دوني كه در آخر لرد تايوينه كه پيروزه. اون تا االن هم يه بار استنيس رو توي بلك كنه و مي

ت نشون شو به تونم نامه لرد تايون از اسلينت حمايت ميكنه. من مي«بوون مارش با صداي ناراحت و دلواپسي گفت، 
  »بدم اوتل. اون رو دوست و خدمتگذار وفادار ما خطاب كرده.

جان اسنو ناگهان بلند شد و سه مرد با شنيدن صداي پاشيدن آب خشكشان زد. او با تواضع خشكي گفت، 
  »سرورانم.«

  »زاده؟ تو اينجا چيكار ميكني حرام«تورن پرسيد، 
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جان از آب بيرون آمد، خودش را خشك » ون رو خراب كنم.كشيدنت كنم. ولي اجازه ندين كه من نقشه  حمام مي«
  كرد، لباس پوشيد و آنها به توطئه چيني رها كرد.

ي بيروني برج فرمانده  خواهد برود ندارد. او از ديوارهي جايي كه مي اي درباره بيرون از آنجا متوجه شد كه هيچ ايده
اي كه ايگريت با لبخند مرده نجات داده بود گذشت؛ از نقطهكل، جايي كه او يك بار خرس پير را از دست يك مرد 

غمناكي به روي صورتش مرده بود عبور كرد؛ از كنار برج پادشاه جايي كه او و ساتين و ديك فوالرد كَر در انتظار مگنار 
ي رد شد. دروازه ي باقيمانده از راه پله بزرگ چوب سوخته هاي نيم هايش مانده بودند گذشت؛ از كنار كپه چوب و ثني

توانست سرماي اطراف و وزن تمام يخ باالي سرش را  داخلي باز بود، بنابراين جان وارد تونل درون ديوار شد. او مي
احساس كند. از جايي كه دونال نوي و مگ نيرومند با هم جنگيده و مرده بودند گذشت، از دروازه بيرونيِ جديد رد شد و 

  رد گذاشت.رمق و س پا به ميان آفتاب بي

ي ايستادن، نفس كشيدن و فكر كردن داد. متقاعد كردن اوتل يارويك به جز در  فقط بعد از آن او به خودش اجازه
كنن.  تورن و مارش اونو راضي ميدانست.  كار با چوب و سنگ و ساروج زدن، چندان سخت نبود. خرس پير آن را مي

شه. و اگر وينترفل نباشه  ي كل انتخاب مي هم به عنوان فرماندهكنه و لرد جانوس  يارويك از لرد جانوس حمايت مي
  مونه؟ چه انتخابي برام باقي مي

آمد را همانند گرمايي  توانست سرمايي كه از يخ مي بادي به روي ديوار پيچيد و به سختي به ردايش چنگ زد. او مي
به راه افتاد. بعد از ظهر رو به پايان بود و  آمد احساس كند. جان باشلق را بروي سرش كشيد و دوبارهكه از آتش مي

اي از  تر اردوگاهي بود كه پادشاه استنيس اسراي وحشييش را در حلقهخورشيد در غرب پايين آمده بود. صد يارد آنطرف
تيز و حصار چوبي بلند محصور داشت. در سمت چپش سه گودال آتش بزرگ قرار  هاي چوبي نوك ها، ستون خندق

هاي عظيم پشمالو و مردان هورنفوتي كه در پاي ديوار مرده بودند را در آن  تحان اجساد مردمان آزاد، غولداشت كه فا
هاي هرزِ سوخته و قير سخت شده بود، ولي مردم منس در همه جا  سوزاندند. ميدان قتلگاه هنوز برهوتي از علف مي

بود قسمتي از يك چادر باشد، چماق يك غول، چرخ  اي كه ممكناثراتي از خود برجاي گذاشته بودند؛ چرم پاره شده
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ها برپا شده بود، كنده  اي از سرگين ماموت. جان در كناره جنگل اشباح جايي كه خيمه يك ارابه، نيزه شكسته و كپه
  درخت بلوطي پيدا كرد و بر روي آن نشست.

خوام؟  ل بشم. ولي خودم چي ميخواد كه لرد وينترف خواست كه يه وحشي بشم. استنيس ازم مي ايگريت ازم مي
پيچيد، پايين خزيده بود. جان سطح وسيع و بلند  هاي غربي مي خورشيد از آسمان به پشت ديوار، جايي كه در ميان تپه

من بزودي به جرم خيانت به كرد.  يخ را كه رنگ آسمان قرمز و صورتي هنگام غروب را به خود گرفته بود تماشا مي
وقتي با اين كشم، با ول ازدواج ميكنم و لرد وينترفل ميشم؟  ميشم، يا از سوگندم دست ميدست لرد جانوس اعدام 
تر باشد. نمود. . . با اين حال اگر ايگريت زنده بود ممكن بود باز هم آسان كرد، انتخاب آسان مي شرايط به آن نگاه مي

  ملكه منس ريدر بود، ولي بازهم. . . ول براي او غريبه بود. قطعاً ظاهري ناخوشايند نداشت، و او خواهر

خوام بايد بدزدمش، ولي ممكنه برام بچه بياره. ممكنه من يه روز يه بچه از خون خودم رو تو  من اگر عشقش رو مي
آن هنگام كه جان تصميم گرفته بود تمام عمرش را در ديوار سپري كند، فرزند چيزي بود كه جرات دستام بگيرم. 

ي خواهرش رو  نگه داره، ما  تونم اسمشو بذارم راب. ول ممكنه بخواد بچه من ميي آن را نداشت.  روياپردازي در باره
ي گيلي رو توي وينترفل بزرگ كنيم. سم هيچوقت نيازي به گفتن دروغش پيدا نميكنه. ما يه جايي  ميتونيم اون و بچه

اونو ببينه. پسراي منس و كرستر ميتونن مثل برادر  براي گيلي پيدا ميكنيم و سم سالي يه بار يا بيشتر ميتونه بياد و
  بزرگ بشن، مثل من و راب.

من هميشه كارانه انديشيد،  اش خواستار آن بود. او گنه خواهد. جان بيشتر از هر چيز در زندگي دانست كه آن را مي مي
ي شيشه اژدها.  و نيز مثل لبه كرد، تند ولَعي در درونش احساس مي خواستم. اميدوارم خدايان منو ببخشن. اينو مي

داد، يا گوزن شمالي  توانست احساسش كند. به غذا نياز داشت، به شكار، آهوي سرخي كه بوي وحشت مي . . . مي1ولعي
ي گرم داشت. با اين  عظيمي كه مغرور و جسور بود. او نياز به كشتن و پركردن شكمش با گوشت تازه و خون تيره

  انديشه دهانش آب افتاد.

                                           

1- hunger -  .اينجا نويسنده با بازي با كلمات هر دو معني را اين كلمه در اينجا كاربردي دوگانه دارد. هم به معني اشتياق فراوان است و هم به معني گرسنگي
  مد نظر دارد. 
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به سمت » گوست؟«زمان طوالني گذشت تا او بفهمد چه اتفاقي در حال وقوع است. وقتي متوجه شد روي پا جست. 
هاي بازش خارج  جنگل چرخيد، و باالخره او آمد، در سكوت از تيرگي سبز بيرون آمد، نفس گرم و سفيدش از آرواره

  او الغرتر از قبل، اما بزرگتر بود، و تنها صدايي كه ايجادو دايرولف شروع به دويدن كرد. » گوست!«شد. او فرياد زد،  مي
ها در  هايش بود. وقتي به جان رسيد پريد، و در حالي كه ستاره هاي مرده در زير پنجه كرد صداي نرم خرد شدن برگ مي

ن هنگامي كه هاي بلند به هم پيچيدند. جا اي و سايه هاي قهوه آمدند، آنها در  ميان علف مي  باالي سرشان بيرون
خدايان، كجا بودي گرگ؟ من فكر كردم تو هم مثل راب «گوست دست از تقال كردن در ميان بازوانش برداشت گفت، 

» و ايگريت و بقيه اونا از دستم رفتي. از وقتي كه از ديوار باال رفتيم، نه تو رو احساس كردم و نه خوابت رو ديدم.
با زباني همانند سوهان خيس ليسيد و چشمانش آخرين نور را گرفته و  دايروولف جوابي نداشت، ولي صورت جان را

  همانند دو خورشيد سرخ بزرگ درخشيد.

چشمان سرخ، دهان سرخ،  . او چشمان يك درخت رودبند را داشت.چشم سرخ، ولي نه مثل مليساندرجان متوجه شد، 
و او تنها دايروولف سفيد بود. او و يم تعلق داره. خز سفيد، خون و استخوان، مثل يه درخت قلب. اين يكي به خدايان قد

اي براي پنج استارك بودند، و  ي خاكستري و سياه و قهوه توله  راب در برف انتهاي تابستان شش توله يافته بودند. پنج

  .1برفيك سفيد، به سفيدي 

  و او ديگر پاسخش را يافته بود.

كردند. او مليساندر را ديد كه از تونل به همراه پادشاه بيرون آمد تا  در پاي ديوار مردان ملكه آتش شبانه را برپا مي
بيا گوست. با من باش. «شود را رهبري كند. جان به گرگ گفت،  مناجاتي كه اعتقاد داشت باعث دوري تاريكي مي

بانه را دور زدند، آنها با هم به سمت دروازه دويدند و با شعاع زيادي آتش ش» تونم احساسش كنم. اي. مي ميدونم گرسنه
  كشيد.هاي باالرونده به دل تاريكي پنجه مي جايي كه شعله

                                           

  استعاره از برف و نام جان اسنو با هم. - 1
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هنگام عبور جان توقف كردند و با دهان باز  خوردند. آنها  ي كستل بلك به چشم مي مردان پادشاه بيشتر در محوطه
هاي  دو برابر بزرگتر از گرگبه او خيره شدند . او فهميد كه هيچكدام از آنها قبالً دايروولف نديده بودند، و گوست 

رفت، نگاهي گذرا به  خانه ميزدند. جان در حالي كه به سمت اسلحههاي جنوبي آنها پرسه مي معمولي بود كه در جنگل
  متاسفم. من مردي نيستم كه تو رو از اونجا بدزده. باال انداخت و ول را ايستاده در پشت پنجره برجش ديد. او انديشيد، 

تمرين به چند نفر از مردان پادشاه كه در دستانشان مشعل و نيزه بلند داشتند برخورد. مافوقشان نگاهي  او در ميدان
اي كه فرمانده  هايشان را پايين آوردند، تا اينكه شواليه به گوست كرد و ابرو در هم كشيد و يك جفت از مردانش نيزه

  »براي شام دير كردي.«فت، و به جان گ» برين كنار و بذارين رد شه.«آنها بود گفت، 

  و او همين كار را انجام داد.» پس از سر راهم برين كنار سر.«جان پاسخ داد، 

ها، كسي روي ميز  توانست سروصداها را بشنود؛ صداهاي بلند، دشنام ها برسد مي او حتي قبل از اينكه به پايين پله
ها را پر كرده بودند، ولي  ها و نيمكت ي ميز همه هوا به داخل سرداب قدم گذاشت. برادرانش كوبيد. جان بي مي

اينجا داره چه  خوردند. هيچ غذايي نبود. كشيدند و هيچكدام غذا نمي جاي نشستن ايستاده بودند و فرياد مي بيشترشان به
آخته در زد، امت آهنين با شمشيري  لرد جانوس اسلينت در مورد خائنين و خيانت با صداي بلند حرف مياتفاقي ميوفته؟ 

واچ  داد. . . بعضي از مردان ايست مشتش بر روي ميزي ايستاده بود، هاب سه انگشتي به تكاوري از شدوتاور دشنام مي
كرند اين بود كه  كردند، ولي تنها كاري كه ميمشتشان را بر روي ميز دوباره و دوباره كوبيده و تقاضاي سكوت مي

  ن سقف سرداب انعكاس دهند.صداهايشان همراه باقي سر و صداها در ميا

پيپ اولين كسي بود كه جان را ديد. نيش او با ديدن گوست باز شد، دو انگشتش را در دهان گذاشت، و سوتي زد كه 
آمد. صداي تيز در ميان غوغا همانند شمشير فرو رفت. در حالي كه جان به سمت فقط از عهده يك پسر هنرپيشه برمي

يافت، تا جايي كه فقط صداي  ري متوجه و آرام شدند. سكوتي در ميان سرداب گسترش ميرفت، برادران بيشت ميزها مي
  رسيد. پاشنه پاي جان روي كف سنگي و صداي نرم سوختن كنده در آتشدان به گوش مي

  »خائن باالخره با حضورش ما رو مشرف كرد.«سر آليسر تورن سكوت را شكست، 
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اون حيوون. نگاه كنين! همون حيووني كه «لرزيد، بريده بريده گفت،  لرد جانوس اسلينت صورتش سرخ بود و مي

! اين. . . اين موجود مناسب رهبري ما نيست! اين وارگ يهدست رو گرفت. برادرا يه وارگ بين ماست.  جون نيم

  »صفت مناسب زنده موندن نيست! حيوان

گيد اينجا چه  سرورم. به من مي«كرد، ولي جان دستش را روي سرش گذاشت و گفت، هايش را عريان  گوست دندان
  »اتفاقي افتاده؟

  »اسمت براي مقام فرماندهي كل مطرح شده جان.«استاد ايمون از آنسوي تاالر پاسخ داد، 

د. اين مطمئناً و به دوستانش نگاه كر» توسط كي؟«معني بود كه جان را وادار به لبخند كرد، او گفت،  به حدي بي
زده بود كه برخاست،  هاي پيپ بود. ولي پيپ شانه باال انداخت و گرن سرش را تكان داد. اد تولت ماتم يكي از شوخي

  »توسط من. آره، اين يه كار ظالمانه وحشتناك در حق يه دوسته، ولي بهتره تو باشي تا من.«

آميزه. ما بايد اين پسره رو  اين، اين توهين«ره شروع كرد، پاشيد دوبا لرد جانوس در حالي كه آب دهانش به بيرون مي
اعدام كنيم. آره، من ميگم اعدامش كنيم. به جرم خيانت و وارگ بودن، به همراه رفيقش منس ريدر اعدامش كنيم. 

  »كنم. كنم، من اينو تحمل نمي فرمانده كل؟ من اينو قبول نمي

ها ياد داده بودي كه كون لعنتيت رو بليسن، ولي  به اون رداطاليي كني؟ شايد تو تحملش نمي«كاتر پايك بلند شد، 
  »حاال رداي سياه پوشيدي.

تونن نام هر مردي رو كه سوگند خورده پيشنهاد بدن. تولت از حق قانوني خودش  برادرا مي«سر دنيس مليستر گفت، 
  »استفاده كرده سرورم.

كردند كه ديگري را ساكت كنند، و بعد از  ر كدام تالش ميدوجين از مردان به يكباره شروع به صحبت كردند و ه
زدند. اينبار سر آليسر تورن بود كه به روي ميزي پريد و  گذشت مدت نه چندان طوالني دوباره نيمي از تاالر فرياد مي

گيري كنيم. ه رايگم ك اي براي ما نداره. من مي برادرا! اين هيچ فايده«دستانش را براي سكوت بلند كرد. او فرياد زد، 
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پادشاهي كه برج پادشاه رو گرفته پشت هر دري نگهبان گذاشته تا مطمئن بشه تا وقتي كه انتخابمون رو انجام نداديم، 
كنيم،  كارو انجام بديم! ما انتخاب ميكنيم و دوباره انتخاب مي نه غذا بخوريم و نه اينجا رو ترك كنيم. پس بذارين اين

هاي خودمون رو بندازيم،  شب، تا فرمانده خودمون رو انتخاب كنيم. . . ولي قبل از اينكه نشان حتي اگه الزم بشه تمام
  »كنم كه معمار ارشد حرفي براي گفتن به ما داره. من فكر مي

اوتل يارويك در حالي كه اخم كرده بود به آرامي برخاست. معمار درشت هيكل دستي بر روي چانه بلند و 
خواستين ده بار براي انتخابم فرصت  كشم. اگه شما منو مي خب، من اسممو بيرون مي«گفت، اش كشيد و  آمده پيش

انداختن، بايد لرد جانوس رو  داشتين و اينكارو نكردين. در اصل نه به تعداد كافي. اونايي كه نشانشون رو براي من مي
  .»انتخاب . . 

  .»تخاب ممكن. . لرد اسلينت بهترين ان«سر آليسر با تكان سر تاييد كرد، 

دونيم كه لرد اسلينت فرمانده نگهبانان شهر توي  حرفم تموم نشده بود آليسر. ما هممون مي«يارويك شكايت كرد، 
  .»هال بود. .  قدمگاه پادشاه بود. و اون لرد هرن

  »هال رو نديد. وقت هرن اون هيچ«كاتر پايك فرياد زد، 

تونه  كردم كه اسلينت مي ن اينجا ايستادم و يادم نمياد چرا فكر ميخب، درسته. به هرحال، حاال م«يارويك گفت، 
اي برامون  انتخاب خوبي باشه. اين كار شبيه لگد زدن توي دهن پادشاه استنيسه، و من نميدونم اين ميتونه چه فايده

به عنوان مالزم خرس پير ي بن استاركه و  تونه بهتر باشه. اون بيشتر توي ديوار بوده، برادرزاده داشته باشه. اسنو مي
  او نشست.» هركي رو دلتون ميخواد انتخاب كنين، فقط من نباشم.«يارويك شانه باال انداخت، » خدمت كرده.
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واچي دوباره  جان ديد كه جانوس اسينت از سرخ به بنفش تبديل شد، ولي سر آليسر تورن رنگش پريد. مرد ايست
زد. چند تن از دوستانش با فرياد او همراه شدند و   فرياد مي 1اي آوردن ديگكوبيد، ولي اينبار بر مشتش را روي ميز مي

  »ديگ! ديگ! ديگ!«ي آنها با هم فرياد زدند،  همه

ديگ در كنار آتشدان بود، شيئي بزرگ و سياه رنگ با ته گرد و دو دسته عظيم و درپوشي سنگين. استاد ايمون 
هاي ديگ را گرفته و آن را بر روي ميز گذاشتند. تعداد كمي از  دستگيرهچيزي به سم و كاليداس گفت و آنها رفتند و 

ها صف  هاي نشان برادران قبل از اينكه كاليداس درپوش را بردارد و تقريباً آن را بر روي پايش بيندازد، در مقابل بشكه
پريد. او به سمت باال و  ها، زاغ بزرگي از داخل ديگ بيرون كشيده بودند. با جيغي خشن و صداي بر هم خوردن بال

اي نبود. زاغ در دام  اي براي فرار پرواز كرد. ولي در سرداب هيچ تير عرضي و يا پنجره شايد تير عرضي و يا شايد پنجره
كرد و يكبار، دوبار و سه بار در تاالر چرخ زد. و جان صداي فرياد سمول تارلي را  افتاده بود. با صداي بلندي غار غار مي

  »شناسم! زاغ لرد مورمونته! ن اين زاغ رو ميم«شنيد، 

آلودي بود. دوباره  ي پير و كثيف و گل  پرنده» اسنو.«زاغ بر روي ميز نزديك جان فرود آمد و با صداي قار قار گفت، 
  هايش را گشود و روي شانه جان پريد. تا انتهاي ميز راه رفت، بال» اسنو، اسنو، اسنو، اسنو.«گفت، 

ي  نت به سنگيني نشست و صداي تامپي ايجاد كرد، ولي سر آليسر تاالر را با صداي خندهلرد جانوس اسلي
ي كوچيك رو به پرنده ياد  كنه كه ما احمقيم برادرا. اون اين حقه سرِ خوك فكر مي«استهزاآميزي پر كرد. او گفت، 

  »رمونت كلمات بيشتري بلد بود.ي مو خانه برين و خودتون بشنوين. پرنده داده. همه اونا ميگن اسنو، به پرنده

وقتي نه پاسخي دريافت كرد و نه ذرتي، قار » ذرت؟«زاغ سرش را كج كرد و به جان نگاه كرد. با اميدواري گفت، 
  »ديگ؟ ديگ؟ ديگ؟«قار كرد و جويده جويده گفت، 

                                           

1- kettle - ي كتري استفاده كرديم اما با توجه به مطالب اين فصل اينطور به  هم به  معني كتري و هم به معني ديگ يا ديگچه. درسته كه در فصل قبلي از واژه
  تره. نظر مياد كه معادل ديگ اينجا درست
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نوك پيكان وجود داشت كه اي  در ادامه فقط نوك پيكان بود، جرياني از نوك پيكان، سيلي از نوك پيكان، به اندازه
  هاي مسي باقيمانده كافي بود. براي غرق كردن تعداد معدود سنگ و صدف و سكه

كوبيدند، در حالي كه بقيه در  ها به پشتش مي وقتي شمارش به اتمام رسيد، جان خود را در محاصره يافت. بعضي
اده لوح، هالدر، تاد، اسپيربوت، غول، مولي، اولمر از مقابلش زانو زده بودند، گويي كه او لردي واقعي بود. ساتين، اوون س

اش را بر هم كوبيد و  هاي چوبي كينگزوود، دونال هيل دلربا و صدها تن ديگر در اطرافش جمع شده بودند. ديوِن دندان
من اميدوارم معنيش اين نباشه كه «امت آهنين گفت، » خدايان رحم كنن، فرمانده كل ما هنوز توي قنداقه.«گفت، 

خواست بداند كه او هنوز با  هاب سه انگشتي مي» كنيم حسابتون رو برسم سرورم. نميتونم دفعه بعد كه داريم تمرين مي
خواهد غذايش به اقامتگاهش فرستاده شود. حتي بوون مارش هم آمد و گفت كه  خورد، يا اينكه مي بقيه مردان غذا مي

  ماكان پيشكار ارشد باشد.شود كه كاگر لرد اسنو بخواهد، او خوشحال مي

  »خورم. لرد اسنو. اگه اينو به گند بكشي، جيگرتو بيرون ميارم و خام خام با پياز مي«كاتر پايك گفت، 

چيزي كه سمول جوان از من خواست خيلي سخت بود. «تر بود. شواليه پير اعتراف كرد،  سر دنيس مليستر مؤدب
رسه.  م، مهم نيست اون بيشتر از تو توي ديوار بوده، زمان تو هم ميوقتي لرد كورگويل انتخاب شد من به خودم گفت

وقتي لرد مورمونت انتخاب شد من فكر كردم، اون قوي و سرسخته، ولي پيره. هنوز ممكنه نوبت تو هم برسه. ولي تو 
او لبخند » ر برگردم.رسه به شدوتاو اي لرد اسنو، و من بايد با دونستن اينكه نوبت من هيچوقت نمي تقريباً يه پسر بچه

كاري نكن با پشيموني بميرم. عموي تو مرد بزرگي بود. پدر واالمقامت و پدرش هم همينطور. من همون «رمقي زد،  بي
  »انتظارو از تو هم خواهم داشت.

توني كارتو اينطوري شروع كني كه به اين مرداي پادشاه بگي ما كارمون تموم شده و  آره. و مي«كاتر پايك گفت، 
  »خوايم. شام لعنتي خودمونو مي

  »شام. شام، شام.«زاغ جيغ كشيد، 
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وقتي در مورد انتخاب به مردان پادشاه گفتند، آنها در را گشودند و هاب سه انگشتي و چندين دستيار به سمت 
الش بود، مبهوت آشپزخانه دويدند تا غذا را بياورند. جان منتظر غذا نشد. او در حالي كه زاغ بر روي شانه و گوست به دنب

زدند دنبالش به بيند يا نه، عرض قلعه را طي كرد. پيپ، گرن و سم در حالي كه به سرعت حرف مي از اينكه خواب مي
و پيپ » سم اينكارو كرد.«شنيد، تا هنگامي كه گرن زمزمه كرد، اش را مي راه افتادند. ولي او به زحمت حتي يك كلمه

سم، «اي طوالني نوشيد و شروع به خواندن كرد،   شراب با خود آورده بود، جرعهپيپ يك مشك » كار سم بود.«گفت، 
سم، سمِ جادوگر، سم، سم، سم اعجوبه، سم، سم، مرد شگفت انگيز، اون اين كارو كرد. ولي تو كي زاغو تو ديگ 

صميم ميگرفت مخفي كردي سم؟ و به حق هفت جهنم چطور مطمئن بودي كه به سمت جان پرواز ميكنه؟ اگه پرنده ت
  »زد به همه چي. ي گنده جانوس اسلينت بشينه، گند مي روي كله

  »من هيچ كاري در مورد پرنده نكردم. وقتي از ديگ بيرون پريد، من تقريباً خودمو خيس كردم.«سم اصرار كرد، 

ستين، اينو شماها يه دسته احمق ديونه ه«جان خنديد، متعجب از اينكه چگونه هنوز خنديدن را به ياد دارد، 
  »دونين؟ مي

ما؟ تو به ما ميگي احمق؟ ما اوني نيستيم كه به عنوان نهصد و نود و هشتمين فرمانده كل نگهبانان «پيپ گفت، 
  »شب انتخاب شده. بهتره يكم شراب بخوري لرد جان. گمون كنم به زودي به كلي شراب نياز پيدا كني.

اي نوشيد. ولي فقط يك جرعه. ديوار به او تعلق داشت،  گرفت و جرعهبنابراين جان اسنو مشك شراب را از دست او 
  شد. شب تاريك بود و او پادشاهي داشت كه بايد با آن مواجه مي
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خاطر نياورد كه كجاست. او  به ايبه يكباره و در حالي كه تمام اعصابش تحريك شده بود بيدار شد. براي لحظه
اش در  خواب ديده بود كوچك است و هنوز اتاق خواب مشتركي با خواهرش آريا دارد. ولي اين صداي غلتيدن نديمه

اتاق سرد و تاريك بود، با  زاده. هم آلين استونم، يه دختر حرام مننه وينترفل.  خواب بود، نه خواهرش، و اينجا ايري بود
ديد و با تپش قلب  حال او در زير پتوها گرمش بود. هنوز سپيده نزده بود. گاهي اوقات او خواب سر ايلن پين را مي اين

  خونه، خواب خونه بود.ها نبود.  شد، اما اين رويا مثل آن بيدار مي

ايري خانه نبود. قلعه از دژ ميگور بزرگتر نبود و خارج از ديوارهاي صاف و سفيدش فقط كوهستان قرار داشت و مسير 

رسيد. جايي براي  در كف دره مي دروازه ماهگذشت و به  مي سنگو  برفو  آسمانخطرناك رو به پايين كه از 

گفتند كه اين تاالرها در زماني كه پدرش و رابرت  مي رفتن و كاري براي انجام دادن وجود نداشت. خدمتكاران پيرتر
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اش  هاي زيادي گذشته بود. خاله براتيون تحت سرپرستي جان اَرين بودند پر از صداي خنده بود، ولي از آن روزها سال
ظر گرفتن داد كه از دروازه ماه عبور كند و باال بيايد. بدون در ن مستخدمين كمي داشت و به ندرت به مهماني اجازه مي

  برد. اي كه در سه سالگي به سر مي ساله نديمه پيرش تنها مصاحب سانسا ، لرد رابرت بود، بچه هشت

خواند.  آمد كه خواننده جوان مستقيماً براي او مي در هنگام شام به نظر ميو ماريليون. ماريليون هميشه هست. 
يليون عالقه داشت و دو دختر خدمتكار به او داده بود و حتي اش به هيچ وجه راضي نبود. بانو اليسا ابلهانه به مار خاله

  يك پادو را بخاطر دروغ گفتن در مورد ماريليون اخراج كرده بود.

آمد شوهر جديدش وقت بيشتري را در پاي كوه نسبت به نوك كوه سپري  اليسا مثل هميشه تنها بود. به نظر مي
ها فهميده بود كه پرچمداران  ها رفته بود. سانسا ال به الي صحبت بريكرد. او  چهار روز پيش براي مالقات با كور مي

اند.  اند و از پتاير به خاطر در دست گرفتن مقام لرد محافظ ويل كينه به دل گرفته جان اَرين از ازدواج اليسا رنجيده شده
ش شورش  رك، برعليهاش در كمك به جنگ راب استا ي اصلي خاندان رويس نزديك بود بخاطر كوتاهي خاله شاخه

نشينان هم باعث  كردند. كوه هاي وينوود، ردفورت، بِلمورس و تمپلتون هم  كامال از آنها حمايت مي كنند و خاندان
دردسر شده بودند و لرد هانتر پير به حدي ناگهاني مرده بود كه دو پسر جوانش برادر بزرگتر خود را متهم به قتل او 

آلي دانست كه بانو  شد آن را همان محل ايده ز طبعات جنگ دور مانده بود، ولي به سختي ميكردند. شايد دره اَرين ا مي
  اليسا مد نظر داشت.

از روي اكراه بالشش را كنار گذاشت و پتويش را عقب زد، به  تونم بخوابم. توي سرم آشوبه. ديگه نميسانسا دريافت، 
  ها را باز كرد. سمت پنجره رفت و كركره

باريد. يري ميبرف بر سر ا  

از همين حاال بارش برف  اين من بيدار كرد؟آمدند.  صدا چون يك خاطره پايين مي هاي برف، نرم و بي در بيرون دانه 
ي درختان  ها نشانده و شاخه ها و مجسمه ها را پوشانده و غبار سفيدي بر بوته اي ضخيم در باغ پهن كرده بود، چمن اليه

  هاي سرد تابستان طوالنيِ دوران كودكييش برد. ها قبل، به شب اين منظره سانسا را به مدترا به پايين خم كرده بود. 
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تر بود، راب وقتي منو بغل كرد  از اين سبكآخرين باري كه برف ديده بود در روز ترك وينترفل بود. به ياد آورد،  
يادآوري ست بسازه توي دستاش اوا ميرفت. خوا هاي برف آب شده بود و گلوله برفي كه آريا مي توي موهاش پر از دونه

خوشحالي آن روز صبح برايش دردناك بود. هالن به او كمك كرده بود تا سوار شود، و هنگامي كه به بيرون تاخته بود 
ي من اون  كردم كه نغمه من فكر ميرفت تا دنياي بزرگ و پهناور را ببيند.  خورد، مي هاي برف در اطرافش چرخ مي دانه

  شه، ولي تقريباً همونجا تمام شد. روع ميروز ش

دانست كه هوا سرد خواهد بود، هرچند  هاي پنجره را باز گذاشت. او مي پوشيد كركره سانسا در حالي كه لباس مي
كردند. او لباس  هاي ايري باغ را احاطه كرده و از آن در مقابل سرماي سخت بادهاي كوهستان محافظت مي برج
يك زيرپيراهني نخي و بر روي آنها لباس گرمي از پشم گوسفند آبي رنگ پوشيد. دو جفت جوراب هاي ابريشمي و  زير

داري از خز لطيف   هاي چرمي ضخيم و در نهايت رداي باشلق رسيد، دستكش هايي كه تا زانو مي براي پاهايش، چكمه
  روباه سفيد پوشيد.

اش بيشتر خود را در پتو پيچاند. سانسا به آرامي در را  مهزماني كه باد برف را از ميان پنجره به داخل كشاند، ندي
پله مارپيچ پايين رفت. وقتي در باغ را باز كرد، زيباييش به حدي بود كه نفسش را حبس كرد، مايل نبود  گشود و از راه
دست بر  خيم و يكاي ض باريد، و در اليه باريد و مي انگيز مي نقص را بر هم بزند. برف در سكوتي وهم اين زيبايي بي
ها بود.  ها و سياه ها و خاكستري ها از دنياي بيرون گريخته بودند. آنجا مكان سفيدي نشست. تمام رنگ روي زمين مي

هاي سياه و آسمان خاكستري تيره در آن باال. سانسا  هاي سفيد، درختان و سايه هاي سفيد، برف سفيد و مجسمه برج
  نجا تعلق ندارم.يه دنياي پاك. من به ايانديشيد، 

ساختند.  هايي تا قوزك پا در سطح نرم و سفيد برف مي هايش سوراخ حال باز هم قدم به بيرون گذاشت. چكمه با اين
ِ تيره گذشت و در اين فكر بود كه آيا هنوز  زده و درختان باريك هاي يخ كردند. سانسا از كنار بوته اما صدايي ايجاد نمي

شدند. در  اش آب مي هاي يك عاشق صورتش را لمس كرده و بر روي گونه  رف به نرميِ بوسههاي ب بيند؟ دانه خواب مي
وسط باغ، در كنار مجسمه زن گريان كه شكسته و نيمه مدفون بر روي زمين آرميده بود، او رويش را به آسمان گرفت 
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بانش بچشد. طعم وينترفل هايش احساس كند و آن را بر روي ل توانست برف را روي مژه و چشمانش را بست. مي
  داشت. طعم معصوميت. طعم روياها.

آمد كه آسمان سايه  آورد. به نظرش مي خاطر نمي   وقتي سانسا دوباره چشمانش را گشود، زانو زده بود. او افتادن را به
هاي قديم بود كه اما اين روز دمه. يه روز ديگه، يه روز جديد ديگه. سپيدهتري از رنگ خاكستري داشت. انديشيد،  روشن

دانست كه باغ  توانست دعا كند؟ او مي كرد. ولي به درگاه چه كسي مي ها دعا مي خاطر آن او اشتياقشان را داشت و به
يه جنگل خدايانِ عمق و سنگي بوده.  زماني جنگل خدايان بوده. ولي خاك براي ريشه دواندن درختان رودبند خيلي كم

  بدون خدا، پوچ مثل من.

برف برداشت و آن را در ميان انگشتانش فشرد. برف سنگين و نمناك به راحتي فشرده شد. سانسا شروع يه  او مشتي
نقص شوند. او يك برف تابستاني در  داد تا گرد و سفيد و بي ي برفي كرد، به آنها شكل و صيقل مي ها ساختن گلوله
اصلي گرفتار كمين آريا و برن شده بود. هر كدام از آنها  خاطر آورد كه در هنگام بيرون آمدن از ساختمان وينترفل را به
ي برفي در دستانشان داشتند، و او هيچ. برن دور از دسترس بر روي سقف پل سرپوشيده نشسته بود، ولي  دوجين گلوله

حتي  ها و در اطراف آشپزخانه پرداخت، تا اينكه هر دو از نفس افتادند. او سانسا به تعقيب آريا در ميان اسطبل
توانست آريا را بگيرد، ولي بر روي تكه يخي سر خورد. خواهرش بازگشت تا ببيند كه او آسيب ديده است يا نه. وقتي  مي

گفت آسيبي نديده، آريا گلوله برفي ديگري به صورت او كوبيد، ولي سانسا پاي او را گرفت و به زمين انداخت و برف را 
  جوري آمد و خندان آنها را جدا كرد.ماليد، تا اينكه  بر روي موهاي او مي

هاي برفي چيكار كنم؟ كسي نيست كه به سمتش  خوام با گلوله ميي كوچك و محقر خود نگاهي كرد.  او به زرادخانه
ي برفي درست  تونم شواليه بجاش مياي كه درست كرده بود از دستش بيفتد. انديشيد،  اجازه داد تا گلوله پرتابشون كنم.

  . . كنم. يا حتي.

اش را به هم فشرد و سومي را هم به آنها اضافه كرد و برف بيشتري در اطراف آنها جمع  هاي برفي او دو عدد از گلوله
هايي  ي آن را به شكل يك استوانه درآورد. وقتي تمام شد آن را سرپا كرد و با نوك انگشت كوچكش سوراخ كرد و همه
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طلبيد، ولي وقتي تمام شد او يك برج داشت. با خود  هاي باالي آن دقت بيشتري مي به عنوان پنجره ايجاد كرد. كنگره
  او شروع به كار كرد.نياز دارم.  1حاال ديوار و دژفكر كرد، 

ها، استحكامات  برجكها و  شد. دو ديوار به بلنداي قوزك پا، داخلي بلندتر از بيروني. برج باريد و قلعه برپا مي برف مي
خانه چهار گوش و اسطبلي در طول داخلي ديوار غربي. سانسا ابتدا فقط شروع  ي گرد، اسلحه ها، يك آشپزخانه و راه پله

هاي افتاده زير  اي كرده بود، ولي مدتي نگذشت كه فهميد اين قلعه وينترفل است. او تركه و شاخه به ساخت قلعه
هاي  را قطع كرد تا درختاني براي جنگل خدايان بسازد. براي گورهاي قبرستان از تكهها را يافت و انتهايشان  برف

هايش با يك اليه سفيد پوشيده شدند، دستانش از سرما  و چكمه  پوست درخت استفاده كرد. طولي نكشيد تا دستكش
زي بود كه اهميت داشت. كرد. قلعه تنها چي كردند و پاهايش خيس و سرد شده بودند، ولي او توجهي نمي گز گز مي

آمدند، انگار همين ديروز آنجا بود. برج  خاطرش مي يادآوري بعضي جزئيات سخت بود، ولي بيشتر موارد به راحتي به
كاري شده كه به دور محيط بيروني آن چرخيده بود. دروازه ورودي، دو باروي عظيم و  هاي پرشيب سنگ كتابخانه با پله

  هاي نوك آن. . . و كنگرهدروازه قوسي شكل ميان آن 

كرد، برف در اطراف  هايش را بنا مي و در تمام اين مدت بارش برف ادامه داشت، و به همان سرعتي كه او ساختمان
دار سرسراي بزرگ بود كه صدايي شنيد و به باال نگاه كرد تا  شد. او در حال شكل دادن سقف شيب آن كپه مي

كرد ببيند. بانوي من خوب هستن؟ آيا صبحانه خوردن؟ سانسا سرش را  صدا مياش كه از پنجره اتاقش او را  نديمه
تكان داد و دوباره مشغول شكل دادن به برف شد، يك دودكش به انتهاي تاالر بزرگ و در جايي كه آتشدان در داخل 

  قرار داشت اضافه كرد.

ها در  شد و درختان و بوته تر مي م روشنسر و صدا وارد باغ شد. رنگ خاكستري آسمان بازه سپيده دم چون دزدي بي
آمدند. تعداد كمي خدمتكار بيرون آمدند و براي مدتي او را نگاه كردند،  اش به رنگ سبز تيره در مي ي برفي زير جامه

                                           

ر ديكشنري از هردوي اونا به عنوان قلعه ياد شده. اما در عمل اين داريم كه د Keepو  Castleي  اينجا نياز ديدم كه توضيحي بدم. در انگليسي ما دو كلمه -1
  ها و استحكامات و ديوارهاي احاطه كننده دونيم، شامل تمام ساختمان كه معموالً اون رو معادل دقيق قلعه مي Castleي  دو كلمه تفاوت ظريفي با هم دارن. كلمه

اشاره به ساختمان اصلي قلعه داره و  Keepي  هاست. اما كلمه ها و سرداب ازه و برج و بارو گرفته تا دخمهميشه. يعني وقتي ميگيم قلعه، شامل همه چيز از درو
ي اين تفاوت باشه پيدا نكردم و به ناچار در كثر مواقع از معادل دژ و  ديگه شامل محوطه و ديوارها و . . . نميشه. در فارسي من معادل مناسبي كه نشون دهنده

  د خط باالتر) از معادل بناي اصلي يا استحكامات (بسته به شرايط متن) استفاده كردم.گاهي (مثل چن
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تر بود بازگشتند. سانسا بانو اليسا را در رداي مخملي آبي مزين  ها توجهي نكرد و خيلي زود به داخل كه گرم ولي به آن
اش رفته بود. استاد  به پوست روباه ديد كه از ايوان خود به او خيره شده بود، ولي هنگامي كه او دوباره نگاه كرد، خاله

  خانه سرك كشيد و براي مدتي الغر و لرزان، ولي با كنجكاوي به پايين نگريست. كولمون از پرنده

خانه و دژ اصلي قرار داشت و پل ديگري كه از طبقه  ريختند. يك پل سرپوشيده مابين اسلحه هايش پياپي فرو مي پل
داد، آنها يكديگر را  ها شكل مي رفت، مهم نبود كه چقدر با دقت به آن خانه مي چهارم برج ناقوس به طبقه دوم پرنده

  شست.كردند. بار سومي كه يكي از آنها خراب شد، با صداي بلند نفريني كرد و با درماندگي و نااميدي عقب ن حفظ نمي

  »برف رو دور يه تيكه چوب فشرده كن سانسا.«

  »يه تيكه چوب؟«كرده، و يا كي از دره بازگشته بود. پرسيد، دانست كه او براي چه مدت او را تماشا مي نمي

  »ات بانوي من؟ فكر كنم اين بهش قدرت كافي براي سرپا ايستادن بده. اجازه دارم بيام داخل قلعه«پتاير گفت، 

  »خرابش نكني. مراقب...«بود،  سانسا نگران

  »وينترفل در مقابل دشمناي قدرتر از من مقاومت كرده. اين وينترفله، درسته؟«او لبخند زد، » .باشم؟«. . 

  »آره.«سانسا تاييد كرد، 

هايي كه كت با ادارد استارك به شمال رفته بود در موردش رويا  من توي اون سال«او در طول ديوار بيروني قدم زد. 
  »كردم. توي روياهاي من اونجا هميشه تاريك و سرد بود. پردازي مي

باريد. آب چشمه هاي گرم به داخل ديوارها لوله كشي شده تا اونا رو  نه. اونجا هميشه گرم بود، حتي وقتي برف مي«
دونم  نمي«ايستاد، بر فراز قلعه بزرگ سفيد » ترين روز تابستون بود. اي هميشه شبيه گرم گرم كنه، و داخل باغ شيشه

  »ها بسازم. اي رو روي باغ چطور بايد سقف شيشه
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اش دست كشيد، جايي كه قبل از درخواست اليسا براي اصالحش، ريش وجود داشت.   فينگر بر روي چانه ليتل
اي شون بر اس. پوستشون رو بكن و روي هم بزار و از ريشه شيشه توي يه قابي محصور شده بود، درسته؟ جوابت تركه«

چوب جمع كرد و برف  ها و تكه او به ميان باغ رفت و تركه» گره زدن اونا به شكل قاب استفاده كن. بهت نشون ميدم.
را از روي آنها تكان داد. وقتي به اندازه كافي جمع كرد بود، با يك قدم بزرگ از هر دو ديوار گذشت و در ميان حياط بر 

كند. دستانش چاالك و مطمئن بودند و او خيلي زود يك  تا ببيند او چه ميتر شد  اش نشست. سانسا نزديك روي پاشنه
داد گفت،  اي وينترفل بود. وقتي آن را به سانسا مي ها داشت كه بسيار شبيه سقف باغ شيشه شبكه متقاطع از تركه

  »مطمئنا بايد شيشه رو تصور كنيم.«

  »همين خوبه.«سانسا گفت، 

  »طورهم چي؟ همين«سانسا متوجه نشد، » رهم اين.طو همين«او صورتش را لمس كرد، 

  »تونم يكي ديگه هم برات درست كنم؟ لبخندت بانوي من. مي«

  »اگر مايلي.«

  »تونه منو خوشحال كنه. هيچي بيشتر از اين نمي«

او به  كرد و وقتي كارشان تمام شد برد و در همان حال ليتل فينگر آن را مسقف مي اي را باال مي او ديوار باغ شيشه
هاي  سانسا كمك كرد تا ديوارها را گسترش دهد و تاالر محافظين را برپا سازد. وقتي كه سانسا  از چوب براي پل

ايِ گرد و قديمي، كامالً  ، برج استوانه1سرپوشيده استفاده كرد، همانطور كه او گفته بود استوار باقي ماندند. دژ نخستين
هاي باالي آن متوقف شد. و پتاير دوباره پاسخ را داشت. او  قرار دادن گارگويل ساده بود، ولي سانسا باز هم در زمان

شن شبيه چي  ها وقتي با برف پوشيده مي باره بانوي من. گارگويل ات برف مي داره روي قلعه«خاطر نشان كرد، 
  »شن؟ مي

                                           

1- The First Keep - ها واقع شده است.  ي استارك هاي خادمان برجسته ي وينترفل. دژي مستحكم كه در اطراف آن آرامگاه ترين دژ در ميان قلعه قديمي
  شود.  اي نمي امروزه از اين دژ استفاده
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  »هاي سفيدن. اونا فقط كپه«سانسا چشمانش را بست تا آنها را در خاطراتش ببيند. 

  و همين طور بود.» هاي سفيد آسونن. ها سختن ولي كپه خب پس. گارگويل«

اي آن را  آنها با هم يك برج بلند ساختند و در كنار هم زانو زده و سطح استوانه از آن هم آسانتر بود. 1برج مخروبه
و آن را به صورت پتاير صاف كردند و وقتي تمام شد سانسا با انگشتانش باالي آن را سوراخ كرد و مشتي برف برداشت 

  »اي بود بانوي من. كار ناجوانمردانه«لغزيد فرياد زد.  اش به پايين مي پرتاب كرد. او در حالي كه برف از يقه

  »مثل آوردن من به اينجا، درحالي كه قول داده بودي من به خونه ببري.«

از وينترفل. من بين ديوارهاي يد، شگفت زده بود كه شهامت حرف زدن با اين صراحت از كجا آمده است. انديش
  ترم. وينترفل قوي

  »آره، در اين مورد فريبت دادم. . . و يه مورد ديگه.«حالت صورتش جدي شد، 

  »كدوم مورد ديگه؟«دل سانسا به هم پيچيد، 

دروغه. ت باشه. متاسفانه اينم  تونه برام خوشايندتر از كمك به تو در ساخت قلعه من بهت گفتم كه هيچ چيزي نمي«
  »اين.«تر شد،  قدمي نزديك» كنه. اي منو بيشتر خوشحال مي چيز ديگه

سانسا تالش كرد قدمي به عقب بردارد، ولي پتاير او را به ميان بازوانش كشيد و ناگهان در حال بوسيدنش بود. 
ن او بر روي سست و ضعيف تالش كرد كه بچرخد، ولي تنها موفق شد كه خود را در آغوش او بيشتر بفشارد. دها

بلعيد. او طعم نعنا داشت. براي يك لحظه در مقابل بوسه او تسليم شد. . . قبل از اينكه  دهانش بود و كلماتش را مي
  »كني؟ داري چي كار مي«صورتش را بچرخاند و خود را رها سازد. 

  »بوسم. يك دوشيزه برفي رو مي«پتاير ردايش را مرتب كرد، 
                                           

1- Broken Tower -  اي به نوك آن برخورد كرد و آن  سال پيش صاعقه 140برج مخروبه يا برج سوخته زماني بلندترين برج ديدباني در وينترفل بود. حدود
  ه است.را آتش زد و يك سوم بااليي برج فرو ريخت. ديگر كسي تالش نكرد آن را بازسازي كند. اين برج درست در پشت ديوار داخلي قلعه واقع شد
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  »همسر واالمقامت رو.«سانسا نگاهي به ايوان اليسا انداخت، ولي حاال خالي بود.  »تو قراره كه اونو ببوسي.«

تونستي خودتو ببيني بانوي من. تو  ايكاش مي«او لبخند زد، » كنم. اليسا هيچ دليلي براي شكايت نداره. اينكارو مي«
كشي. چه  به سختي نفس مي خيلي زيبايي. مثل يه بچه خرس كوچولو با برف پوشيده شدي. ولي صورتت سرخ شده و

  »مدته اين بيروني؟ حتما خيلي سردته. اجازه بده گرمت كنم سانسا. اون دستكشا رو در بيار و دستت رو بده به من.

رسيد. فقط اين بار لوتور برون  او همانند مارليون در شب عروسي كه بسيار مست بود به نظر مي» كنم. اينكارو نمي«
  .»تو نبايد منو ببوسي. من قرار بود دخترتو باشم. . «ات دهد؛ سر لوتور از افراد پتاير بود. شد تا او را نج ظاهر نمي

قرار بود باشي. ولي نيستي، درسته؟ تو دختر ادارد استارك و كتي. ولي من فكر «او با لبخندي اندوهناك تاييد كرد، 
  »كنم  تو حتي از مادرت هم، وقتي به سن و سال تو بود زيباتري. مي

».   .»لطفاً. . «آمد.  صدايش بسيار ضعيف به نظر مي» پتاير لطفاً

  »يه قلعه!«

لرد رابرت. اين درسته كه شما توي اين برف بدون «گانه بود. ليتل فينگر چرخيد و تعظيم كرد،  صدا بلند و تيز و بچه
  »هاتون بيرون باشين؟ دستكش

  »شما قلعه برفي رو درست كردين لرد ليتل فينگر؟«

  »بيشترشو انجام داد سرورم. آلين«

  »قراره كه وينترفل باشه.«سانسا گفت، 

دار و چشماني  اي با پوستي لكه اي تركه جثه رابرت براي يك كودك هشت ساله كوچك بود، پسر بچه» وينترفل؟«
  .كرد را داشت اي مندرسي كه همه جا با خود حمل مي كه هميشه خيس بودند. در زير يك بازو او عروسك پارچه

  »وينترفل محل اقامت خاندان استاركه. قلعه بزرگ شمال.«اش گفت،  سانسا به شوهر آينده
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او عروسكش » نگاه كن، يه غول داره مياد كه خرابش كنه.«پسرك در مقابل دروازه زانو زد. » خيلي بزرگ نيست.«
ه غولم، من يه غولم. هو هو هو ترومپ ترومپ من ي«خواند،  را سرپا نگاه داشت و آن را ناشيانه حركت داد. او مي

او باالي يكي از با چرخاندن پاهاي عروسك، » كنم. كنم و خرابش مي هاتونو باز كنين وگرنه من خرابش مي دروازه
  هاي دروازه ورودي را خراب كرد و سپس ديگري را. برج

اب داد و يك فوت از ديوار در عوض او دوباره عروسك را ت» رابرت اين كارو نكن.«اين بيش از تحمل سانسا بود. 
منهدم شد. سانسا به دست او چنگ زد، ولي به جايش عروسك را گرفت. با پاره شدن پارچه نازك صداي چاك خوردن 

هاي  پارچه  بلندي  برخاست. ناگهان او سر عروسك و رابرت بدن و پاهاي عروسك را داشت و خاك اره و تكه پاره
  داخلش بر روي برف پخش شده بود.

ي  سپس او شروع به لرزيدن كردن. با چيزي كمتر از يك رعشه» تو كشتيش!«لرزيد، ناليد  ان لرد رابرت ميده
هاي سفيد و  خوردند. برج كوچك شروع شد، ولي در عرض چند لحظه كوتاه روي قلعه افتاد و پاهايش شديداً تكان مي

ايستاده بود، ولي پتاير بيليش مچ دستان پسرخاله زده  ي جهات پرتاب شدند. سانسا وحشت هاي برفي خرد و در همه پل
  او را گرفت و استاد را صدا زد.

ها در همان لحظه و استاد كولمون مدتي بعد براي كمك به مهار پسرك سر رسيدند. بيماري  نگهبانان و نديمه
ده بود كه با اولين فرياد ي رابرت اَرين چيزي جديدي براي مردم ايري نبود و بانو اليسا به همه آنها آموزش دا رعشه

كرد سر لرد كوچك را نگاه داشته و به او  پسرك با عجله بيايند. استاد در حالي كه كلمات آرامش بخشي را زمزمه مي
آور داد. به آرامي شدت تشنج فرو نشست تا جايي كه چيزي جز تكان كوچك دست باقي نماند.  نصف ليوان شراب خواب

  »كنه. بياريدش به اتاق من. يه زالو اندازي به آرام كردنش كمك مي«كولمون به نگهبانان گفت، 

  .»تقصير من بود. من عروسكش نصف كردم. اصالً قصد نداشتم ولي. . «سانسا سر عروسك را به آنها نشان داد، 

  »اعليحضرت قلعه رو خراب كردن.«پتاير گفت، 
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ه به قلعه صدمه زد. اون دختر كشتش! من ازش يه غول بود. كار من نبود، غول«پسرك گريه كنان زمزمه كرد، 
  »اس و من ازش متنفرم! من نميخوام حجامت بشم! زاده متنفرم! اون حروم

كنه و خشم هم  سرورم الزمه كه خونتون رقيق بشه. اين خون بده كه شما رو عصباني مي«استاد كولمون گفت، 
  »شه. حاال بياين. باعث رعشه مي

برف متوقف  شوهر واالمقامم.نگريست انديشيد،  هاي وينترفل را مي ا در حالي كه خرابهآنها پسرك را بردند. سانس
حداقل لرزيد.  شد اگر لرد رابرت تمام مدت عروسي را مي شده و هوا سردتر از قبل بود. او به اين انديشيد كه چه مي

ي را برداشت و سر پاره شده عروسك را ا وار او را در بر گرفت. شاخه شكسته خشمي ديوانهجافري سالم به نظر ميومد. 
اش فرو كرد. خدمتكاران مبهوت شده  بر باالي آن فشرد و سمت ديگر چوب را بر روي دروازه ويران شده قلعه برفي

ها حقيقت داشته باشن، اين اولين غولي نيست كه عاقبت  اگه داستان«بودند، ولي وقتي ليتل فينگر كار او را ديد خنديد. 
  »وار وينترفل رفته.سرش روي دي

  و او را تنها گذاشت.» اونا فقط داستانن.«سانسا گفت، 

هاي خيسش را از تن خارج كرد و در كنار آتش نشست. هيچ شكي نداشت  سانسا در بازگشت به اتاقش ردا و چكمه
ر خصوص اخراج اش د خالهشايد بانو اليسا منو بيرون كنه. خاطر تشنج لرد رابرت مجبور به پاسخگويي بود.  كه به

ي كساني كه مشكوك به  كرد، و هيچ چيز او را به اندازه شدند بسيار سريع عمل مي كساني كه باعث رنجشش مي
  كرد. بدرفتاري با پسرش بودند ناراحت نمي

تر از ايري بود. لرد نستور رويس خشن و سخت گير  كرد. دروازه ماه بزرگتر و سرزنده سانسا از اخراج شدن استقبال مي
طبع است. سانسا گمان  گفتند كه بسيار شوخ كرد و همه مي اش را اداره مي آمد، ولي دخترش ميراندا قلعه به نظر مي

زاده پادشاه رابرت در خدمت لرد نستور بود  زادگي چندان براي او اهميت داشته باشد. يكي از دختران حرام كرد حرام نمي
  ميمي و نزديك، همانند دو خواهر هستند.گفتند كه او و بانو ميراندا دوستاني ص و مي
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توانست زني را كه از گفتن  حتي خود سپتون اعظم هم نمي خوام با رابرت ازدواج كنم. گم كه نمي ام مي من به خاله
گفت، ولي او گدا نبود. او سيزده ساله، بالغ و  اش چه مي زند، متاهل اعالم كند. مهم نبود كه خاله عهدها سر باز مي

ور توانست حتي تص كرد، ولي نمي متاهل و وارث وينترفل بود. سانسا گاهي براي پسرخاله كوچكش احساس تاسف مي
اگر بانو اليسا اين را  دم دوباره با تيريون ازدواج كنم. من ترجيح ميكند كه روزي او را به عنوان شوهر خود بخواهد. 

ها و چشمان هميشه گريان رابرت، دور از  ها، رعشه كرد. . . دور از لب ورچيدن دانست. به طور حتم او را بيرون مي مي
  گم! گم، مي من بهش ميپتاير. هاي  هاي طوالني مارليون و بوسه نگاه

اواخر بعد از ظهر بود كه بانو اليسا او را احظار كرد. سانسا در تمام طول روز شجاعتش را جمع كرده بود، ولي به 
بانو اليسا خواستن كه در تاالر مرتفع حاضر «محض ظاهر شدن مارليون در كنار در، تمامي ترديدهايش بازگشتند. 

  كرد، ولي به آن عادت داشت. ر حال صحبت او را برهنه ميچشمان خواننده د» بشين.

اي پسرانه و ظريف با پوستي صاف، موهاي شني و لبخندي  شد آن را انكار كرد؛ چهره سيما بود، نمي مارليون خوش
اش و لرد رابرت كوچك را برانگيخته بود. با توجه به  مسحور كننده. ولي در ويل به خوبي تنفر همگان جز خاله

هاي او قرار گرفت، و بقيه لوتور بروني نداشتند  بازي اي نبود كه هدف هوس هاي خدمتكاران، سانسا اولين دوشيزه حرف
شنيد. از زمان ورود به ايري، آوازخوان مورد  تا از آنها محافظت كند. ولي بانو اليسا هيچ شكايتي را در خصوص او نمي

خواند و با ابياتي در تمسخر نقاط ضعف  خواب رفتن لرد رابرت مي  بهعنايت اليسا قرار گرفته بود. او هر شب براي 
بها، دست  هاي گران اش او را غرق در طال و هدايا كرده بود؛ لباس شد. خاله خواستگاران بانو اليسا، موي دماغشان مي

رحومش را هم به او هايي از سنگ ماه و اسبي عالي. حتي شاهين مورد عالقه همسر م ميخ بند طاليي، كمربندي با گل
  نهايت متكبر باشد. نهايت مودب و در ساير مواقع بي داده بود. همه اينها كافي بود تا ماريليون در حضور بانو اليسا بي

  »متشكرم. راه رو بلدم.«سانسا با لحن خشكي گفت، 

  »بانوي من گفت شما رو ببرم.«او نرفت. 
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ليتل فينگر فرماننده نگهبانان ايري را مرخص و به » ان شدي؟حاال نگهب«از مفهوم آن خوشش نيامد. منو ببري؟ 
  جايش سر لوتور برون را گمارده بود.

سازم. آهنگي آنقدر  به محافظت نياز داري؟  تو بايد بدوني كه من دارم يه آهنگ جديد مي«مارليون به آرامي گفت، 

. در مورد يه دختر "رز كنار جاده"رو بزارم  خوام اسمش كنه. مي دلنشين و غمگين كه حتي قلب يخي تو رو هم آب مي
  »كنه. زاده خوشگله كه هر مردي رو كه نگاهش كنه جادو مي حرام

در عوض با تكان سر تاييد كرد و اجازه داد كه او را تا من يه استارك وينترفلي هستم. آرزو داشت كه به او بگويد، 
تفع در تمام مدت اقامتش در ايري بسته بود. سانسا دوست هاي برج و در طول پل همراهي كند. تاالر مر پايين پله

اش آنجا را باز كرده است. معموالً او راحتي اقامتگاه خود و يا گرماي اتاق مالقات لرد اَرين با  داشت بداند كه چرا خاله
  داد. آن چشم انداز رو به آبشارش را ترجيح مي

چوبي حجاري شده تاالر مرتفع را باز كردند. مارليون به آنها دو نگهبان نيزه به دست با رداي آبي آسماني درهاي 
  »تا وقتي كه آلين پيش بانو اليساست كسي حق ورود نداره.«گفت، 

هايشان راه را بستند. مارليون درها را بست و با نيزه سومي كه  مردان به آنها اجازه عبور دادند و سپس با نيزه» بله.«
  گهبانان بود، آن را مسدود كرد.ي ن بلندتر و قطور تر از نيزه

  »چرا اين كارو كردي؟«سانسا كمي دچار اضطراب شد. 

  »بانوي من منتظرته.«

نشين و بر روي صندلي پشت بلندي از چوب درخت  سانسا با ترديد نگاهي به اطراف كرد. بانو اليسا به تنهايي در شاه
هاي آبي رنگ كه  اي از كوسن بلندتر از صندلي خودش، با كپهرودبند نشسته بود. صندلي دومي در سمت راست او بود، 

بر روي نشيمنگاهش كپه شده بود، ولي لرد رابرت آنجا نبود. سانسا اميدوار بود كه او بهبود يافته باشد. به هرحال به 
  آمد كه ماريليون چيزي به او بگويد. نظر نمي
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اي شيارداري به باريكي نيزه حركت كرد. كف و ه سانسا بر روي فرش ابريشمي آبي رنگ مابين رديف ستون
هاي  فروغ روز از ميان پنجره هاي آبي ساخته شده بود. پرتوهاي نور كم ديوارهاي تاالر مرتفع از مرمر سفيد شيري با رگه
ي قرار هاي بلند آهن دان هايي بر روي مشعل ها مشعل تابيد. مابين پنجره باريك طاقدار در امتداد ديوار شرقي بداخل مي
كرد. بيرون از آنجا باد غريبانه  هايش صداي نرمي بر روي فرش ايجاد مي داشت، ولي هيچكدام از آنها روشن نبود. قدم

  وزيد. و سرد مي

ي نيمي  آمد. . . با اين حال نه به اندازه در ميان آن همه مرمر سفيد حتي تابش خورشيد هم به نوعي سرد به نظر مي
اليسا جامه بلندي از مخمل كرم رنگ و گردن بندي از ياقوت كبود و سنگ ماه پوشيده بود.  اش. بانو از سردي خاله
اش افتاده بود. او بر روي صندلي بلندش نشسته و نزديك  اش با روباني عريض بسته و بر روي يك شانه موهاي خرمايي
ده بود. روي ديوار پشت سرش پرچم كرد، صورتش در زير پودر و آرايش سرخ و بادكر اش را نگاه مي شدن خواهرزاده

  عظيم ماه و شاهين خاندان ايرين به رنگ كرم و آبي آويزان بود.

توانست صداي  هنوز مي» بانوي من، شما دنبال من فرستاده بودين.«نشين ايستاد و تعظيم كرد.  سانسا در مقابل شاه
  نود.نواخت را بش باد و صداي آرام چنگي كه ماريليون در پايين تاالر مي

  »من ديدم چيكار كردي.«بانو اليسا گفت، 

اميدوارم كه حال لرد رابرت بهتر باشه. هرگز قصد نداشتم كه عروسكش پاره «هاي دامنش را صاف كرد.  سانسا چين
  .»كرد، من فقط. .  كنم. ايشون قلعه برفي منو خراب مي

من در مورد عروسك رابرت صحبت  كني؟ باز خجالتي رو برام بازي مي داري نقش يك دغل«اش گفت،  خاله
  »كنم. ديدمت كه اونو بوسيدي. نمي

  »اون منو بوسيد.«ها و سقف به يخ تبديل شده بودند.  تاالر مرتفع به نظر كمي سردتر شد. شايد ديوارها و ستون
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زن بالغ، نه و اون چرا بايد اين كارو بكنه؟ اون همسري داره كه عاشقشه. يه «اش از خشم گشاد شد،  هاي بيني پرده
  »يه دختر كوچولو. اون به امثال تو نياز نداره. اعتراف كن بچه. تو خودتو بهش تحميل كردي. اين اتفاقيه كه افتاد.

  »حقيقت نداره.«سانسا قدمي به عقب برداشت، 

گيرم. ما به رسم شهرهاي  بازي مستحق مجازاته، ولي من بهت سخت نمي كجا داري ميري؟ ترسيدي؟ اين هوس«
خور براي رابرت داريم. وضعيت سالمتيش طوري نيست كه بتونه شالق رو تحمل كنه، من يه  اد يه پسرك شالقآز

تونم يه  كنم تا شالق تو رو بخوره، ولي تو اول بايد به كاري كه كردي اقرار كني. من نمي زاده پيدا مي دختر عوام
  »دروغگو رو تحمل كنم آلين.

كرد و بعدش منو بوسيد. اين  كردم. لرد پتاير به من كمك مي برفي درست مي من داشتم يه قلعه«سانسا گفت، 
  »چيزي بود كه شما ديدين.

تو هيچ شرافتي نداري؟ يا منو احمق فرض كردي؟ همينطوره، مگه نه؟ تو منو «اش با لحن تند و تيزي گفت،  خاله
توني هر مردي رو كه بخواي به  يباييت ميفهمم. تو فكر كردي به خاطر جواني و ز احمق فرض كردي. آره، حاال مي

هايي كه به مارليون ميندازي رو نميبينم. من هر چيزي كه توي ايري اتفاق بيفته رو  دست بياري. فكر نكن نگاه
هاي  هاي بزرگ و لبخند توني با چشم شناختم. ولي اگه فكر كردي مي دونم خانم كوچولو. از قبل هم امثال تو رو مي مي

همه اونها تالش كردن تا اون از من بگيرن. «بلند شد، » پتاير رو بدست بياري، كور خوندي. اون مال منه.وار  فاحشه
عاليجناب پدرم، شوهرم، مادرت. . . بيشتر از همه كتلين. اون هم دوست داشت پتاير من رو ببوسه، اوه آره دوست 

  »داشت.

  »مادرم؟«سانسا قدم ديگري به عقب برداشت، 

توني نقش مظلوما  مادر عزيزت، خواهر دلرباي خودم، كتلين. تو دروغگوي كوچولو خبيث فكر نكن مي بله مادرت،«
ها تو ريورران طوري با پتاير بازي كرد كه انگار عروسك كوچولوي اون بوده. با  رو برام بازي كني. كت تمام اون سال

  »تبديل به عذاب كرد.ها و كلمات نرم و نگاهاي لَوند بازيش ميداد. هر شبش رو  لبخند
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اينكارو نكرد. نميخواست اين كار رو «مادرم مرده. اون خواهرت بود و االن مرده. خواست فرياد بزند،  او مي» نه.«
  »بكنه.

وقتي كه لرد «خورد از صندلي بلندش پايين آمد.  اليسا در حالي كه دامنش چرخ مي» از كجا ميدوني؟ اونجا بودي؟«
براي كنار گذاشتن دشمنيشون در مقابل پدرم به ديدار ما اومدن، تو بودي؟ اون شب خواننده لرد براكن و لرد بلكوود 

براكن براي ما خوند و كتلين شش بار با پتاير رقصيد، شش بار، من شمردم. وقتي لردها شروع به بحث كردن، پدرم اونا 
و بگيره. ادمور كه جوان بود مست شد. . . و كس نبود كه جلوي نوشيدن ما ر رو به اتاق مالقات خودش برد، پس هيچ

پتاير سعي كرد مادرت رو ببوسه، و اون هلش داد. بهش خنديد. اينقدر سرخورده به نظر ميومد كه من حس كردم قلبم 
شه، بعدش هم اون اينقدر نوشيد تا روي ميز از حال رفت. قبل از اينكه پدرم با اون حال ببينتش، عمو  داره منفجر مي

كرد،  با عصبانيت به پايين نگاه » ن اونو به تخت خواب برد. ولي تو هيچكدوم از اينا رو به خاطر نمياري، مياري؟بريند
  »مياري؟«

  »من به دنيا نيومده بودم بانوي من.«مسته يا ديوانه؟ 

قت چيه. تو دونم حقي تو به دنيا نيومده بودي، ولي من چرا، پس خيال نكن ميتوني به من بگي حقيقت چيه. من مي«
  »اونو بوسيدي!

  .»خواستم. .  اون منو بوسيد. من هيچوقت نمي«سانسا دوباره اصرار كرد، 

ها  ساكت باش. من بهت اجازه صحبت ندادم. تو اغواش كردي، درست شبيه مادرت، اون شب توي ريورران، با خنده«
تختش رفتم تا بهش آرامش بدم. از من تونم فراموش كنم؟ همون شب من مخفيانه به  كني مي و  رقصيدنش. فكر مي

ترين درد بود. بعد از اون به من گفت عاشقمه، ولي قبل از اينكه دوباره خوابش ببره به من  رفت، ولي اين شيرين  خون
گفت كت. اما من بازم تا موقع روشن شدن آسمون باهاش موندم. مادرت لياقت اونو نداشت. موقع جنگيدن با برندون 

اش رو هم به اون نداد تا به بازو ببنده. من ميخواستم روبان خودمو به اون بدم. من همه چيز بهش  هديهاستارك، حتي 
  »دادم. اون حاال مال منه. نه مال كتلين و نه مال تو.
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ي ملكه سرسي او را ترسانده بود. او  اش پژمردخ بود. اليسا اَرين به اندازه ي عزم سانسا در مواجهه با حمله خاله همه
  »اون مال شماست بانوي من. اجازه مرخصي دارم؟«كرد فروتن و پشيمان به نظر آيد گفت،  در حالي كه تالش مي

كردم. ميفرستادمت پايين به  اي بودي، تبعيدت مي اگه هر كس ديگه«داد.  اش بوي شراب مي نفس خاله» نداري.«
ه كه بقيه زندگيتو توي اون ساحل دلگير و قاطي مردم ي ماه پيش لرد نستور يا برت ميگردوندم به فينگرز. چطور دروازه

خاطر اون دوئل  كردن به خواست. همه فكر مي پاپتي و پشكل گوسفند بگذروني؟ اين چيزي بود كه پدرم براي پتاير مي
رين گفت بايد خدايان رو شكر كنم كه لرد بزرگي مثل جان اَ احمقانه با برندون استارك بود، ولي اينطور نبود. پدر مي

دونستم كه فقط براي شمشيرها بود. من بايد با جان ازدواج  دار شدم رو بگيره، ولي من مي خواد مني كه لكه مي
گم تا  كرد، ولي من دلم پتاير رو ميخواست. من تمام اين چيزا رو بهت مي كردم، يا پدرم منو مثل برادرش ترد مي مي

دار  الني زجر كشيديم و در آرزوي همديگه بوديم. ما با هم بچهايم و چه مدت طو بفهمي كه ما چقدر عاشق همديگه
اليسا كف دستش را بر روي شكمش گذاشت، گويي كه بچه هنوز هم آنجا » ي كوچولوي عزيزدوردونه. شديم، يه بچه

برت خواست كه را وقتي اونو از من دزديدن، من با خودم عهد بستم كه نذارم هرگز دوباره تكرار بشه. جان مي«بود. 
خواست اون به سرسي لنيستر بده، ولي من هيچوقت  استون بفرسته، و اون پادشاه هميشه مست مي عزيزم رو به دراگون

گم، آلين يا  شنوي چي مي دم كه پتاير ليتل فينگر منو بدزدي. مي به اونا اجازه ندادم. . . همينطورم به تو اجازه نمي
  »گم؟ شنوي چي بهت مي كني؟ مي ا مياي كه خودتو صد سانسا و يا هر چيزي ديگه

سانسا فكر كرد كه اين چيزي است كه » كنم. بوسمش يا. . . يا اغواش نمي خورم، من ديگه هرگز نمي بله. قسم مي«
  خواهد بشنود. اش مي خاله

دست اليسا مچ » بازي. كردم كار تو بود. تو هم مثل مادرت يه هوس كني؟ همونطور كه فكر مي پس حاال اقرار مي«
  »خوام نشونت بدم. حاال با من بيا. يه چيزي هست كه مي«او را گرفت. 

  »خورم. كني. خاله اليسا لطفاً، من هيچ كاري نكردم. قسم مي داري اذيتم مي«خورد،  سانسا پيچ و تاب 

  »دارم!ماريليون! بهت احتياج دارم. ماريليون! بهت احتياج «اش اعتراض او را ناديده گرفت و فرياد زد،  خاله
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  »بانوي من؟«خواننده محتاطانه در انتهاي تاالر باقي مانده بود، ولي با فرياد بانو اَرين فوراً آمد، 

  »رو اجرا كن. "كذاب و عادل"برامون يه آهنگ اجرا كن. «

  .»آن لرد كه سواره در روزي باراني آمد، هاي هاي، هاي هاي، هاي هاي. . «ماريليون پنجه در زه كشيد، 

شد، بنابراين او راه رفتن را انتخاب كرد.  رفت يا روي زمين كشيده مي يسا دست سانسا را كشيد. يا بايد راه ميبانو ال
در ميانه تاالر و مابين يك جفت ستون، در سفيدي از چوب رودبند در داخل ديوار مرمري تعبيه شده بود. در محكم 

توانست صداي باد را كه به  ابت كرده بودند ولي سانسا ميبسته شده بود و سه ميله سنگين برنزي آن را در جايش ث
كشيد بشنود. وقتي كه هالل ماه حجاري شده بر روي چوب را ديد، پاهايش را بر زمين كوفت و  هاي آن پنجه مي لبه

  »درِ ماه. چرا داري در ماه رو به من نشون ميدي؟«تالش كرد تا خود را رها سازد، 

  »كشي، ولي توي باغ كامالً جسور بودي، نبودي؟ تو برف كامالً جسور بودي. غ ميحاال داري شبيه يه موش جي«

  .»دوخت، هاي هاي، هاي هاي، هاي هاي هاي هاي. .  بانو در روز باراني لباس مي«خواند،  ماريليون مي

او سانسا را » كنم. كني، وگرنه نگهبانام رو احظار مي گم بازش كن. تو اينكارو مي درو باز كن. مي«اليسا دستور داد، 
  »ها رو بردار. الاقل مادرت شجاع بود. ميله«به جلو هل داد، 

هاي برنزي را گرفت، آن را تكان داد تا آزاد شود و  سانسا يكي از ميلهاگه هركاري كه ميگه انجام بدم ميذاره برم. 
تقريبا چفت را لمس نكرده بود كه  سپس به زمينش انداخت. ميله دوم با صدا بر روي مرمر افتاد و سپس ميله سوم. او

در سنگين چوبي بداخل پرواز كرد و با صداي بنگي به ديوار كوبيده شد. برف در اطراف چارچوب در جمع شده بود، و 
همه آن به صورتشان دميده شد، دريافت شالق هواي سرد سانسا را به لرزه انداخت. تالش كرد تا قدمي به عقب 

هاي او گذاشت و او را  سرش بود. اليسا مچ دستش را گرفت و دست ديگرش را مابين شانه اش پشت بردارد، ولي خاله
  با زور به سمت در باز جلو برد.

  در وراي در آسمان سفيد و بارش برف بود و ديگر هيچ.
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  »به پايين نگاه كن. پايين ببين.«بانو اليسا گفت، 

رفت. اليسا فشار ديگري  ش همانند پنجه در دستانش فرو ميا او تالش كرد تا خود را آزاد كند، ولي انگشتان خاله
اي  اي از يخ لغزيد و تعادلش را برهم زد. در مقابل او جز هواي آزاد و قلعه آورد و سانسا جيغ كشيد. پاي چپش روي اليه

! داري منو نكن«تر به كناره كوه چسبيده بود، چيزي وجود نداشت. سانسا جيغ كشيد،  بين راهي كه ششصد فوت پايين
هي نوني، هي نوني، هي نوني «خواند.  نواخت و مي اش را مي در پشت سرش ماريليون هنوز چنگ چوبي» ترسوني! مي

  »هي.

  »خواي؟ خواي؟ مي حاال اجازه مرخصي مي«

نه از اين راه. خواهش «اش تكان نخورد.  سانسا پايش را ستون كرد و تالش كرد به عقب برود، ولي خاله» نه.«
او دستش را باال آورد و انگشتانش بر روي قاب در كشيده شدند، ولي نتوانست به چيزي بچسبد و پاهايش .» كنم. .  مي

تر  داد. او سه سنگ از سانسا سنگين رحمي او را به جلو هل مي اش با بي خورد. خاله بر روي كف مرمرين خيس سر مي
زده به پهلو چرخيد، در حالي كه از  سانسا وحشت» بوسيد. ز علوفه مياي ا بانو بر روي پشته«خواند،  بود. ماريليون مي

باد » هاي هاي، هاي هاي، هاي هاي.«لرزيد. و يك پايش از روي لبه سر خورد. سانسا جيغ كشيد.  اختيار مي ترس بي
اي برف بر روي ه توانست حس كند كه دانه اش را گاز گرفت. مي هاي سرد پاهاي برهنه دامنش را باال زد و با دندان

رنگ ضخيم اليسا را يافت و محكم به آن چنگ انداخت.   شدند. سانسا دست و پا زد، گيس خرمايي هايش آب مي گونه
رفتند. دورتر از  كرد. آنها بر روي لبه پس و پيش مي لرزيد و گريه مي او مي» موهام! موهامو ول كن!«اش فرياد زد،  خاله

هاي نگهبانان به در و درخواست اجازه ورودشان را بشنود. ماريليون  ه شدن نيزهتوانست صداي كوبيد آنجا، او مي
  آهنگش را قطع كرد.

هاي سنگين به گوش رسيد. صداي قدم در تاالر  فرياد از ميان صداي هق هق و نفس» اليسا! معني اين كارا چيه؟«
كوبيدند؛ ليتل فينگر  نگهبانان كماكان بر در مي» كني؟ از اونجا بيا عقب اليسا! داري چيكار مي«كرد.  مرتفع پژواك مي

  نشين آمده بود. از راه پشتي و از ورودي لردها در پشت شاه
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او سكندري خورد و به زانو افتاد و پتاير  اي كم شد تا سانسا خود را رها كند. زماني كه اليسا چرخيد، فشارش به اندازه
  »مشكلي پيش اومده؟ آلين. چه«بيليش او را ديد. به يكباره ايستاد، 

  »اون. اون مشكله. اون تو رو بوسيد.«بانو اليسا به موهاي سانسا چنگ انداخت، 

  .»ساختيم. .  بهش بگو. بهش بگو كه ما فقط داشتيم قلعه مي«سانسا التماس كرد، 

  »نميده.ي تو اهميتي  ساكت باش! من هرگز بهت اجازه صحبت ندادم. هيچكس به قلعه«اش فرياد زد،  خاله

  »كني؟ اس اليسا. دختر كت. فكركردي داري چيكار مي اون بچه«

آبروا. تو مال اون نيستي كه تو رو ببوسه. مال  خواستم اونو عروس رابرت كنم! اون نمك نشناسه. نه. . . بي من مي«
  »دادم، فقط همين. اون نيستي! من داشتم بهش يه درس مي

  »فكر كنم حاال فهميده. اينطور نيست آلين؟بينم.  مي«اش دست كشيد،  او به چانه

  »بله. فهميدم.«سانسا هق هق گفت، 

پتاير چرا آورديش به ويل؟ اينجا جاي اون «درخشيد،  اش از اشك مي چشمان خاله» كنم. من اونو اينجا تحمل نمي«
  »نيست. اون به اينجا تعلق نداره.

حاال «او قدم ديگري به سمت آنها برداشت. » دمگاه پادشاه.گردونيم. اگه دوست داشته باشي به ق پس ما اون برمي«
  »بذار بلند بشه. بذار از در دور بشه.

كشيد.  هايشان چنگ مي چرخيد و با سر و صدا به دامن اليسا تكان ديگري به سر سانسا داد. برف دور آنها مي» نه!«
مقه. اون مثل من عاشقت نيست. من هميشه توني. اون يه دختر پست تهي مغز اح توني اونو بخواي. نمي تو نمي«

من بكارتمو بهت «اش جاري بود.  كرده خاله اشك بر روي صورت سرخ و ورم» عاشقت بودم. بهت ثابت كردم، نكردم؟
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تخم سلمك، يه و نعناع و  1دادم. همينطور ممكن بود بهت يه پسر هم بدم، ولي اونا كشتنش، با چاي ماه و كاسني
  .»دونستم، من فقط چيزي رو كه پدر بهم داد نوشيدم. .  ي پونه. كار من نبود. من نمي عصاره قاشق عسل و يه قطره

دوباره شراب «تر شد.  ليتل فينگر نزديك» ست و تمام شده اليسا. لرد هاستر و استاد پيرش مردن. اينا مال گذشته ا«
  »خوايم؟ ن بيش از چيزي كه بايد بدونن، ميخوايم كه آلين يا ماريليو نوشيدي؟ تو نبايد زياد حرف بزني. ما نمي

كت هيچوقت بهت چيزي نداد. من كسي بودم كه اولين مقامت رو بهت دادم، «بانو اليسا حرفش را ناديده گرفت، 
كسي بودم كه جان رو مجبور كردم تو رو به دربار بياره تا ما بتونيم بهم نزديك باشيم. تو به من قول دادي كه 

  »كني. ش نميهيچوقت اين فرامو

  .»خواستيم در كنار هم هستيم. حاال موهاي سانسا رو ول كن. .  فراموشم نكردم. ما همونطور كه هميشه مي«

كنم! تو رو در حال بوسيدن توي برف ديدم. اون دقيقاً شبيه مادرشه. كتلين تو رو توي جنگل خدايان بوسيد،  نمي«
خواست. چرا بيشتر عاشق اوني؟ من عاشقت بودم، هميشه من  يولي هيچوقت منظوري نداشت، اون هيچوقت تو رو نم

  »بودم!

» و من اينجام. تمام كاري كه الزمه انجام بدي گرفتن دست منه، بيا.«او قدم ديگري برداشت. » دونم عشقم. مي«
  »ها وجود نداره. هيچ دليلي براي تمام اين اشك«دستش را به سمت او دراز كرد. 

اشك، اشك، اشك. نيازي به اشك نيست. ولي اين چيزي نبود كه توي «كرد،  حق مياو با حالتي متشنج حق 
خاطر رابرت و  هارو توي شراب جان بريزم، و من اينكارو كردم. به گفتي. تو به من گفتي كه اشك قدمگاه پادشاه مي

شتن، همونطور كه تو گفته خاطر خودمون! و من براي كتلين نامه نوشتم و بهش گفتم كه لنيسترا شوهر واالمقامم ك به
كنه،  بودي. هوشمندانه بود . . تو هميشه باهوش بودي. به پدر هم گفتم، من گفتم پتاير خيلي باهوشه. اون ترقي مي
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بدون شك، ترقي ميكنه، و اون دلنشين و مهربونه و من بچه كوچولوش رو توي شكمم دارم. . . چرا اون بوسيدي؟ 
  »ها باهم هستيم، يه مدت خيلي طوالني، چرا تو بايد بخواي اون ببوسي؟ بعد از مدتچرا؟ ما حاال باهم هستيم، ما 

هايي كه ما تحمل كرديم، تو بايد به من اعتماد بيشتري داشته باشي. من  اليسا، بعد از تمام طوفان«پتاير آهي كشيد، 
  »ايم. كنم،  نه تا وقتي كه هردومون زنده خورم،  هرگز تو رو ترك نمي قسم مي

  »واقعاً؟ اوه، واقعاً؟«او با گريه پرسيد، 

  »واقعاً، حاال دختر رو ول كن و بيا يه بوسه به من بده.«

اليسا حق حق كنان خود را در بازوان ليتل فينگر انداخت. در حالي كه آنها يكديگر را در آغوش گرفته بودند، سانسا 
توانست تپش قلبش را احساس كند.  ترين ستون پيچيد. مي كچهار دست و پا از در ماه دور شد و بازوانش را به دور نزدي

تر ستون را در  او لرزيد و محكماون بايد افتاده باشه. داخل موهايش برف نشسته و كفش پاي راستش هم گم شده بود. 
  آغوش گرفت.

وي بازوان او قرار اش حق حق كند و سپس دستانش را بر ر اي بر روي سينه ليتل فينگر اجازه داد تا اليسا براي لحظه
سر و حسودم. من بهت قول  همسر عزيز و سبك«خنديد گفت،  داد و او را به آرامي بوسيد. در حالي كه با دهان بسته مي

  »ميدم كه فقط عاشق يك زن بودم.

  »خوري؟ فقط يه نفر؟ فقط يه نفر؟ اوه، پتاير، قسم مي«اليسا اَرين لبخند لرزاني زد، 

  تي كوتاه و سريع او را هل داد.پتاير با حرك» فقط كت.«

اليسا به عقب سكندري خورد، پايش بر روي مرمر خيس لغزيد. و سپس او رفته بود. هرگز فرياد نزد. براي زماني 
  طوالني هيچ صدايي جز صداي باد نبود.

  .»تو. . . تو. . «ماريليون بريده بريده گفت، 
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كوفتند. لرد پتاير سانسا را بلند كرد.  شان را بر در مي هاي سنگين نيزهزدند و انتهاي  نگهبانان در بيرون در فرياد مي
پس عجله كن و بذار نگهبانام وارد بشن. عجله كن، «هنگامي كه سانسا سرش را تكان داد گفت، » آسيب كه نديدي؟«

 »زماني براي از دست دادن نيست. اين خواننده همسر واالمقامم رو كشت.
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  مؤخرهفصل 

  پايان
  ويكتاريون :مترجم

 Ali.Aم.م.استارك،  :ويرايش و تنظيم

  

چرخيد. عبور از راه سنگالخ و  رفت قبل از رسيدن به قله دوبار به دور تپه مي راهي كه به سمت اولداستون باال مي
آلود هم كرده بود.  شد، حال آنكه برف شب گذشته آن را گل از گياه حتي در بهترين شرايط به كندي انجام مي پوشيده
برف زيادي نباريده بود؛ فقط به  در حقيقت برف پاييزي اون هم توي ريورلند، غير طبيعيه.با افسردگي انديشيد،  1مرت
ي از آن با باال آمدن خورشيد شروع به آب شدن كرده بود. با اين اي بود كه زمين را براي يك شب بپوشاند. بسيار اندازه

پنداشت. آنها در خالل بارش باران، سيل، آتش و جنگ، دو برداشت محصول و  ي نحسي مي وجود مرت آن را نشانه
تعداد  قسمت اعظمي از برداشت سوم را از دست داده بودند. يك زمستان زود هنگام به معني قحطي در كل ريورلند بود.

با اينحال مردند. مرت فقط اميدوار بود يكي از آنها نباشد.  ماندند و بعضي از آنها از قحطي مي بسياري از مردم گرسنه مي
  ممكنه. با اين بخت و اقبالم ممكنه. هيچوقت بخت با من يار نبوده.

                                           

1- Merrett  
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 توانستند در آن كمين كنند. غي ميهاي قلعه، به حدي انبوه بود كه صدها يا جنگل دامنه پاييني تپه، در زير ويرانه
مرت نگاهي گذرا به اطراف انداخت و جز سرو كوهي، سرخس،  ممكنه اونا همين حاال هم منو زير نظر داشته باشن.

ي نارون،  هاي خاكستري و سبز چيزي نديد. در جاي ديگر تنه ها و سنتينل توت در ميان كاج هاي شاه جگن و بوته
اي نديد، ولي اهميتي نداشت. ياغيان در  زمين را همانند علف هرز پوشانده بودند. او هيچ ياغيهاي بلوط  خاكستر و كنده

  مخفي كاري بهتر از مردان درستكار بودند.

آمد و از ياغيان بيشتر از آنها متنفر بود. حتي شهره بود كه هنگام نوشيدن اينطور  در حقيقت مرت از درختان بدش مي
كارانه  گفت كه او اغلب با صداي بلند در حال نوشيدن است. او گنه پدرش مي» دگيمو دزديدن.ياغيا زن«كند،  شكايت مي

ها به يك نوع مشخصه نيازمند بوديد، در غير اينصورت زنده بودنتان به مرور فراموش  در دوقلو حقيقت داره.انديشيد، 
كمكي به پيشبرد دورنماي زندگي او  خوار قلعه شد، گرچه فهميده بود كه شهرتش به عنوان بزرگترين مشروب مي
اي بشم كه تا حاال نيزه دست گرفته. خدايان اينو از من گرفتن. چرا  اميدوار بودم بزرگترين شواليه يه زمانيكند.  نمي

هام  است،، پدرم هم ازم متنفره و بچه  گاهي يه ليوان شراب بخورم؟ براي سردردام خوبه. تازه زنم سليطه نبايد گه
 . بخاطر چي بايد هوشيار باشم؟مصرفن بي

به هر حال اكنون هوشيار بود. خب، او دو پياله آبجو با صبحانه و يك ليوان كوچك شراب قرمز را هنگام خروج 
توانست سر دردي را كه پشت چشمانش در  كرد. مرت مي نوشيده بود، ولي اين فقط از كوبشِ درون سرش جلوگيري مي

فرصتي بدهد، به زودي احساسي مانند طوفان  دانست كه اگر به آن نيمه و ميگيري بود احساس كند،  حال شكل
گريست. سپس تنها كاري  شد كه مي خشمگين در ميان دو گوشش خواهد داشت. گاهي سردردش به حدي دردناك مي

عنت هاي مرطوب به روي چشمانش بود و ل توانست انجام دهد استراحت در تختش در اتاقي تاريك با پارچه كه مي
  نام و نشاني كه مسبب اين امر بود. فرستاد به اقبال ياغيِ بي مي

اگه من پتاير رو سالم به خونه كرد. عاقالنه نبود كه حاال سر درد بگيرد.  فقط فكر كردن به آن او را دلواپس مي
ي اولداستون، مالقات بايست انجام دهد صعود تا باال او طال داشت، و تمام كاري كه ميبرگردونم، بخت بهم رو مياره. 

توانست اين كار را خراب  ي سربها. به هيچ شكلي نمي با ياغيان لعنتي در قلعه ويران و انجام مبادله بود. پرداخت ساده
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كرد. قرار بر اين بود كه هنگام غروب در  گرفت كه او را از سواري عاجز مي كند. . . جز اينكه سردردي آنچنان بد مي
يه دور اش كشيد.  اينكه چمباتمه زده در كنار جاده گريان باشد. مرت دو انگشتش را بر روي شقيقه ها باشد، نه خرابه

هنگامي كه خبر رسيده بود و او قدمي به جلو برداشته بود تا پيشنهاد حمل سربها را ديگه به دور تپه و بعدش ميرسم. 
اي خر خر مانند كرده بود، از همان هه  شروع به خندهو » مرت، تو؟«بدهد، پدرش چپ چپ به او نگاه كرده و گفته بود، 

  هاي زشتش. مرت عمالً قبل از گرفتن آن كيسه طالي لعنتي مجبور به التماس كردن شده بود. هه هه گفتن

هاي كنار جاده تكان خورد. مرت به سرعت افسار كشيد و دست به شمشير برد، ولي فقط يك  چيزي در ميان بوته
و بدون اينكه شمشيرش را كامال بيرون كشيده باشد، آن را به درون غالفش » احمق.«ش گفت، سنجاب بود. به خود

رفت، در  قلبش همانند پسر جواني كه به اولين ماموريتش مي» خودتو جمع كن. ياغيا دم ندارن. مرت كوفتي،«برگرداند. 
 بشم، نه دسته درب و داغون راهزناي لرد صاعقه.انگار دارم ميرم كينگزوود تا با انجمن قديمي روبرو كوبيد.  سينه مي

شد مقدار زيادي  ترين ميكده را پيدا كند. با آن كيسه طال مي اي وسوسه شد كه به پايين تپه بتازد و نزديك براي لحظه
ن بال رو سر بزار دارش بزنن، خودش ايرو فراموش كند.  اي كه بتواند همه چيز در را مورد پتاير آبله خريد، به اندازه آبجو 

  ي اردوي لعنتي عين يه گوزن فحله ميپلكه، از اين بدتر حقشه. كننده خودش آورد. كسي كه با يه عده دنبال

دانست كه بدتر خواهد شد. مرت بر آمدگي دماغش را ماليد. در  سرش شروع به كوبيدن كرد؛ فعالً آرام (بود)، ولي مي
در مورد خود او، منم وقتي همسنش بودم همين كارو كرده بودم.  كند. واقع حق نداشت به اين بدي در مورد پتاير فكر

ها دلربا بودند، به خصوص  كرد. فاحشه وجود نبايد سرزنشش مي اين تمام چيزي كه نصيبش شده بود سيفليس بود، ولي با
كل بود. نه تنها دو نوا همسر داشت، ولي مطمئناً خود آن زن نيمي از مش اگر صورتي همانند پتاير داشتيد. جوانك بي

هاي  خوابيده است. هميشه حرف ها واقعيت داشتند آن زن با برادر او، والدر هم مي برابر سن او را داشت، بلكه اگر حرف
والدر سياه . شد و فقط كمي از آنها حقيقت داشت، ولي در اين مورد مرت باور كرده بود ها زده مي زيادي در اطراف دوقلو
آورد، حتي زن برادرش را. او همسر ادوين را هم داشت كه همه  خواست آن را بدست مي زي را ميمردي بود كه اگر چي

گفتند كه  اي مي كشيد و حتي عده به داخل تخت او سرك مي گاهي  گهدانستند، مشهور بود كه والداي زيبا هم  اين را مي
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زد. وقتي  ي نداشت كه او از ازدواج كردن سرباز ميشناخت. تعجب او بانو فري هفتم را خيلي بيشتر از چيزي كه بايد، مي
  خريد؟ كردند، چرا بايد يك گاو مي اين همه پستان در اطرافش براي شير دادن التماس مي

ي  اش را به پهلوي اسبش فشرد و به سمت باالي تپه تاخت. با وجود وسوسه مرت زير لب نفرين كرد و پاشنه
  رو اصالً باز نگردد. بدون پتاير آبله دانست كه بهتر است نوشيدن طالها، مي

ديد و نقرسش به  شد، چشمانش تقريبا نمي هايش داشت كر مي شد. گوش لرد والدر به زودي نود و دو سالش مي
و وقتي تواند زياد دوام بياورد.  گشت. تمام فرزندانش توافق داشتند كه او نمي حدي بد بود كه بايد به هر جايي حمل مي

اي آهنين و زباني تند و  خلق و لجوج، با ارده پدرش كج ه چيز عوض ميشه، البته نه به سمت خوب شدن.اون بميره، هم
حتي ها اعتقاد داشت. تمام خانواده، حتي آنهايي كه او را ناراحت و نااميد كرده بودند،  تيز بود، ولي به حمايت از خودي

  مرد. . . كه ميبه هر جهت به محض ايناونايي كه اسمشونو بخاطر نمياره. 

كرد. پيرمرد براي شصت سال استورون را آماده ساخته بود و  جانشين بود، مسئله فرق مي 1هنگامي كه سر استورون
در سرش فرو كرده بود كه همخون، همخون است. ولي استورون در خالل لشكركشي با گرگ جوان به غرب مرده 

و فرزندان و  -» حتماً از صبر كردن بوده.«گفت،  لنگ با طعنه مياش را آورده بود، لوتار  هنگامي كه زاغ نامه-بود
شق و حريص.  ها بودند. پسر سر استورون، سر ريمان حاال جانشين بود؛ مردي كودن، كله نوادگانش نوع ديگري از فري

ر گفته بود، با و بعد از سر ريمان پسرانش بودند، ادوين و والدر سياه، كه حتي بدتر از او بودند. لوتار لنگ يك
  »خوشبختانه اونا بيشتر از اينكه از ما بدشون بياد، از هم متنفرن.«

مرت مطمئن نبود كه اين اصالً خوشبختي باشد، ولي چيزي كه اهميت داشت اين بود كه خود لوتار از هر دوي آنها 
ود، ولي اين لوتار لنگ بود كه با ها در عروسي روزلين را صادر كرده ب تر بود. لرد والدر دستور قتل عام استارك خطرناك

ي بسيار  پياله ريزي كرده بود. لوتار هم اي سراييده شود برنامه ترين جزئيات همانند اينكه چه نغمه روس بولتن تا عميق

                                           

1- Stevron  
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ها به سرعت  اي در هنگام نوشيدن بود، ولي مرت هرگز به اين حد احمق نبود كه به او پشت كند. در دوقلو سرگرم كننده
  توان اعتماد كرد، و آن هم نه خيلي زياد. ختيد كه فقط به برادر يا خواهر همخون ميآمو مي

آمد كه بعد از مرگ پيرمرد هر كسي فرزند خودش باشد. لرد جديد گذرگاه بي شك تعدادي از عموها،  به نظر مي
د، و يا آنهايي كه مفيد بودنشان را داشت، آنهايي كه قابل اعتماد بودن و پسر عموها را در كنار خود نگاه مي  برادرزادگان

  اون بقيه ما رو پرت ميكنه بيرون تا براي خودمون زندگي كنيم.كردند.  به او ثابت مي

شد،  كرد. او كمتر از سه سال ديگر چهل ساله مي اين چشم انداز بيش از چيزي كه در كالم بگنجد مرت را نگران مي
ليه خانه به دوش را در پيش گيرد. . . حتي اگر يك شواليه بود، چيزي كه خيلي پيرتر از سني كه بتواند زندگي يك شوا

هاي تنش چيز ديگري نداشت، حتي اسبي كه حاال  اتفاقاً نبود. هيچ زمين و ثروتي از خودش نداشت. او جز لباس
قدر  زكار نبود و آنسوارش بود. او به قدر كافي باهوش نبود كه يك استاد باشد، براي سپتون بودن به اندازه كافي پرهي

اي بهم ندادن، و منو تو همون زندگي هم اسير  خدايان بجز تولد موهبت ديگههم خشن نبود تا شمشيرزن مزدور بشود. 
ها، بخت  ها و فرزندان نوه اي داشت؟ با احتساب نوه نهمين پسر يك خاندان قدرتمند و متومل بودن چه فايدهكردن. 

  ها بود. سپتون اعظم بيشتر از به ارث بردن دوقلومرت براي انتخاب شدن به عنوان 

اي بود، با قفسه  او مرد درشت جثههيچوقت بخت خوبي نصيبم نشده.  بخت با من يار نيست. او به تلخي انديشيد،
كه  دانست كه در ده سال گذشته بدنش سست و فربه شده اما هنگامي هاي پهن، ولي با قدي متوسط. مي و شانه  سينه

ترين فرزند لرد والدر ياد  ود تقريباً به نيرومندي سر هوستين، برادر تني بزرگترش كه معموالً به عنوان قويجوانتر ب
شاگرد به خانواده مادرش خدمت كند. هنگامي  شد، بود. او در هنگام كودكي به كركهال فرستاده شد تا به عنوان خانه مي

اشتند كه او تا چند سال ديگر سر مرت خواهد شد، ولي ياغيان انجمن پند پير او را مالزم كرد، همگان مي 1كه لرد سامنر
ها را به گند كشيدند. هنگامي كه مالزم همراهش جيمي لنيستر راه افتخار را طي  برادري كينگزوود تمام آن نقشه

به اسارت  2كنندگان اردو سيفليس گرفت و سپس توسط زني به نام بچه آهوي سفيد كرد، مرت در ابتدا از دنباله مي
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ي بعد از آن با ضربه گرزي كه  گرفته شد. لرد سامنر او را با پرداخت سربها از ياغيان پس گرفت، ولي درست در مبارزه
كالهخودش را در هم شكست سقوط كرده و به مدت دو هفته بيهوش بود. بعدها به او گفتند كه همه او را به حال 

  مرگ رها كرده بودند.

اي  دوران جنگيدنش به اتمام رسيده بود. حتي كوچكترين ضربه به سرش باعث درد كوركننده مرت نمرده بود، ولي
انداخت. لرد سامنر از روي دلسوزي به او گفت كه تحت اين شرايط شواليه شدن خارج از  شد و او را به حال گريه مي مي

  الدر روبرو شود.دسترس اوست. او به دوقلوها بازفرستاده شد تا با تحقيرهاي زهرآگين لرد و

بعد از آن بخت و اقبال مرت همينطور بدتر شد. پدرش هر طور شده تالش كرد ازدواج خوبي برايش دست و پا كند؛ 
كرد، در هنگامي كه دري مورد التفات پادشاه ايريس بود. ولي به محض اينكه  او با يكي از دختران لرد دري ازدواج 
ري يريس تختش را از دست داد. برخالف فريبكارت عروسش را برداشت، پادشاه اها  ها وفاداري زيادي به تارگرين ها، د
هايشان، بيشتر دارايي و تقريباً تمام قدرتشان تمام شد. و در مورد همسر واالمقامش،  داشتند كه به قيمت نيمي از زمين

ت كه چيزي جز دختر پس نيندازد؛ او ها اصرار داش او از همان ابتدا مرت را يك سرافكندگي بزرگ يافت و براي سال
قبل از اينكه سرانجام پسري بزايد، سه دختر زنده، يك جنين مرده و يك دختر ديگر كه در هنگام نوزادي مرده بود، به 

در داخل اسطبل  1دنيا آورد. دختر بزرگش به يك فاحشه تبديل شده بود و دومي به يك شكم پرست. هنگامي كه اَمي
كرد مطمئناً  دوش نكبتي در آورد. فكر مي به ر گرفتار شد، مرت به اجبار او را به ازدواج يك شواليه خانهبه همراه سه مهت

تصميم گرفت با شكست دادن گركور كلگين براي خودش  2تواند از اين بدتر شود. . . تا وقتي كه سر پيت شرايط نمي
وحشت مرت و بدون شك خوشحالي كارگران اسطبل  شهرتي دست و پا كند. اَمي به عنوان يك بيوه بازگشت كه باعث

  دوقلوها شد.

سرانجام هنگامي كه روس بولتون والداي او را به جاي دخترعموهاي الغرتر و زيباتر براي ازدواج انتخاب نمود، مرت 
ن آن كمك جرات كرده بود كه به تغيير اقبالش اميدوار شود. اتحاد بولتن براي خاندان فري مهم بود و دخترش به تامي
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آيد. پيرمرد خيلي زود او را از اشتباه خارج كرد. لرد والدر گفت،  انديشيد كه اين مسئله جايي به حساب مي كرد. او مي مي
ي گوزيدن يه هنرپيشه به اين اهميت ميده كه اون دختر  اون بخاطر چاقيش انتخابش كرد. فكر ميكني بولتن به اندازه«

، مرت كله گوسفندي، اين همون مرديه كه من به عنوان پدرزن بهش نياز هه" اشي توئه!؟ به همين خيال ب توله

كنم.  والداي تو ماده خوكي توي ابريشمه، اين دليليه كه اون انتخابش كرده و من نميخوام بخاطرش ازت تشكر  "دارم؟
  »ي تو گهگاهي قاشقشو كنار ميذاشت، ما همين اتحاد رو به نصف قيمت داشتيم. اگه خوكچه

هنگامي كه لوتار لنگ او را احضار كرد تا در مورد نقشش در عروسي روزلين با او صحبت كند، آخرين تحقير با يك 
ما هر كدوم با توجه به استعدادهامون بايد سهم خودمونو اجرا «اش به او گفته بود،  لبخند ايراد شده بود. برادر ناتني

باشي مرت، و من باور دارم كه تو واقعاً براي انجامش مناسبي. ازت كنيم. تو بايد يك وظيفه و فقط يك وظيفه داشته 
  »ميخوام كه مطمئن بشي جان آمبر گنده به حدي مست باشه كه بسختي روي پا بمونه، چه برسه به جنگيدن.

الجثه شمالي را براي نوشيدن شرابي كه براي كشتن سه مرد  او مرد عظيم حتي توي همين كارم شكست خوردم.
كافي بود مجاب كرد، با اين حال بعد از اينكه روزلين به حجله برده شد، جان گنده شمشير اولين فردي كه با او  معمولي

مواجه شد را ربود و در اين گيرودار دستش را شكست. براي به زنجير كشيدن او به هشت نفر نياز شد و اين تالش 
نوا خرج برداشت. وقتي كه آمبر ديگر  دبخت بيب 1براي آنها دو زخمي، يك كشته و نصف گوش سر لسلين هاي

  هايش جنگيد. نتوانست با دستانش بجنگد، با دندان

هاي لعنتي كه در عروسي نواخته  اي توقف كرد و چشمانش را بست. سرش مانند همان طبل مرت براي لحظه
 وانست انجام دهد. به خودش گفت،ت اي باقي ماندن بر روي زين تنها كاري بود كه او مي كوبيد و براي لحظه شد، مي مي

گرفت. گرچه پتاير  رو را بازگرداند، مطمئناً مورد مرحمت سر ريمان قرار مي توانست پتاير آبله اگر مي من بايد ادامه بدم.
پسره بخاطر كارم ازم ممنون ميشه و  نيز از قماش آنها بود، ولي نه به سردي ادوين و نه به تندخويي والدر سياه بود.

  ميبينه كه وفادارم و ارزش نگهداشتن رو دارم. پدرش
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درست به  بود. مرت به آسمان نگاه مختصري انداخت، ولي فقط در صورتي كه او تا غروب آفتاب با طال آنجا مي
مشكي را كه از زينش آويزان بود باز كرد، درپوشش را برداشت، . او به چيزي براي آرام كردن دستانش نياز داشت موقع.

  اي طوالني نوشيد. شراب غليظ، شيرين و از تيرگي تقريباً سياه بود، ولي مزه خيلي خوبي داشت. و جرعه

زماني ديوار بيروني اولداستون نوك تپه را همچون تاجي بر سر پادشاه احاطه كرده بود. اما حاال فقط شالوده و تعداد 
گلسنگ باقي مانده بود. مرت در طول ديوار تا ي پوشيده از  هاي شكسته ي كمر انسان از سنگ كمي ستون به اندازه

تر بود و مجبور شد از اسبش پياده شود تا از ميان آنها  جايي كه زماني دروازه قرار داشت تاخت. اينجا ويراني گسترده
شد. سرو كوهي و سرخس شيب را پوشانده بودند و  عبور كند. در غرب خورشيد داشت پشت توده ابر متراكمي ناپديد مي

خل ديوارهاي از ميان رفته علف هرز تا سينه بلند شده بود. مرت شمشيرش را در غالف شل كرد و با احتياط به آنجا دا
اش را مالش داد،  ايستاد و با انگشتان شصت شقيقه ممكنه روز اشتباهي اومده باشم؟اي نديد.  نگاه كرد، ولي هيچ ياغي

  به حق هفت جهنم. . .انش نكرد. ولي اين كار كمكي به از بين بردن فشار پشت چشم

  آورد. باد از جايي در اعماق قلعه صداي محو موسيقي را از ميان درختان مي

من ميتونم مرت با وجود رداش خود را در حال لرزيدن يافت. مشكش را باز كرد و جرعه ديگري از شراب نوشيد. 
 هنگامي كهنفعتي از معامله با ياغيا نصيبت نميشه. بپرم رو اسبم، برم به اولدتاون و تمام طال رو بنوشم. هيچوقت م

وندا، آن هرزه پست خبيث او را در اسارت داشت، داغ يك بچه آهو را بر كپلش گذاشته بود. تعجبي نداشت كه 
لدر رو ممكنه يه روز لرد گذرگاه بشه، ادوين پسري نداره و وا من بايد از پسش بر بيام. پتاير آبله همسرش از او متنفر بود.

جرعه ديگري نوشيد، درپوش مشك  زاده داره. پتاير يادش ميمونه كه كي اومد و اونو تحويل گرفت. سياه هم فقط حروم
به جلو هدايت كرد تا صدا را   هاي شكسته، سرو كوهي و درختان باريك باد خورده را گذاشت و اسبش را از ميان سنگ

  به سمت جايي كه سابق حياط قلعه بود دنبال كند.

هاي فروريخته همانند سربازاني بعد از يك قتل عام بزرگ، روي زمين انباشته شده بودند. مردي در  انبوهي از برگ
ي سنگي باد و باران خورده نشسته بود و به تارهاي چنگي  دار و رنگ پريده، چهارزانو بر روي مقبره وصله  لباسِ سبزِ

  شناخت. بود. مرت آهنگ را ميكشيد. موسيقي ماليم و اندوهناك  چوبي پنجه مي
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  .»به همراه ارواحش ميرقصيد. .  1در بلنداي سرسراي پادشاهان مرده، جني«

  »از اونجا بيا پايين. تو روي يه پادشاه نشستي.«مرت گفت، 

تريستيفر پير به كون استخوني من اهميتي نميده. اونا صداش ميكردن پتك عدالت. از زماني كه يه آهنگ جديد «
باز داشت،  اي حقه ياغي به پايين پريد. پيراسته و الغراندام بود، صورتي باريك و بلند و چهره» يلي وقته ميگذره.شنيده خ

اي بر  كند. چند رشته موي نازك قهوه هايش را لمس مي آمد لبخندش گوش ولي دهانش چنان گشاد بود كه به نظر مي
  »منو يادت مياد سرورم؟«ا عقب زد و گفت، اش پخش شده بود. او با دست آزادش آنها ر روي پيشاني

  »نه. چرا بايد يادم بياد؟«مرت اخم كرد، 

اي كه دخترت باهاش ازدواج كرد   من توي عروسي دخترت آواز خوندم. فكر ميكنم خوبم خوندم. اون پِيت«
» پول بده خسيس نباشه. ايم. البته اين باعث نشد وقتي ميخواست بهم همه عمو زاده 2رود ام بود. ما توي هفت عموزاده

چرا هيچوقت پدر واالمقامت نذاشت توي دوقلوها اجرا كنم؟ من به حد كافي سر و صدا «اي باال انداخت،  شانه
  »نميكردم؟ شنيدم كه دوست داره آوازها رو با صداي بلند بشنوه.

  »طال آوردي؟«تري از پشت سرش پرسيد،  صداي خشن

پنداشتيد  در كينگزوود هم همينطور بود. ميها مخفي ميشن.  ياغياي لعنتي، هميشه توي بوتهگلوي مرت خشك بود. 
  شدند. ايد كه ده نفر بيشتر از ناكجا ظاهر مي كه پنج نفر از آنها را گرفتار كرده

رو  اير آبلهتر از پت ريشِ كوچك هاي بي اي زشت از پيرمردان چغر و جوان وقتي برگشت، آنها دور تا دورش بودند؛ گله 
هايي از زره مردان مرده را پوشيده بودند. يك زن به همراه  هاي مندرس، چرم پخته و تكه كه تعداد زيادي از آنها كرباس

توانست آنها  تر از خودش بود،. مرت به حدي سراسيمه شد كه نمي آنها بود، در زير رداي باشلق داري كه سه برابر بزرگ
  سيد كه حداقل يك دوجين و يا حتي بيست نفر از آنها آنجا بودند.ر را بشمارد، ولي به نظر مي
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اي  هاي سبزرنگ كج و معوج و دماغ شكسته گوينده مرد بزرگ ريشداري بود كه دندان» من يه سوال پرسيدم.«
به پوشاند و رداي زردي  خودي سرش را مي داشت و بلندتر از مرت بود، با اين حال به اندازه او شكم نداشت. نيم

  »طالهاي ما كجاست؟«هاي عريضش متصل بود.  شانه

  .»توي خورجين. صد اژدهاي طاليي. وقتي من پتاير رو ببينم، شما ميتونين. . «مرت گلوي خود را صاف كرد، 

برانگيز دست  قبل از اينكه بتواند حرفش را تمام كند، ياغيِ چاقِ يك چشمي قدم به جلو گذاشت و با جسارتي تعجب
ورچين برد و كيسه را يافت. مرت خواست كه به سويش دست دراز كند، اما منصرف شد. ياغي بند كيسه را به داخل خ
  »وزنشم درسته.«او كيسه را سبك و سنگين كرد. » اش. درسته مزه« اي بيرون كشيد و به آن گاز زد.  گشود، سكه

كف دستانش در حال عرق كردن نگه ميدارن.  اونا طالها رو ميگيرن و پتاير رو هممرت با وحشتي ناگهاني انديشيد، 
ي سربها بود، كل چيزي كه خواسته بودين. كدوم يكي از شما بريك  اون همه«بود. آنها را با شلوارش خشك كرد، 

  دنداريون قبل از اينكه ياغي شود يك لرد بود و امكان داشت هنوز مرد شريفي باشد.» دنداريونه؟

  »احتماالً منم ديگه.اي بابا! «مرد يك چشم گفت، 

  »تو يه دروغگوي لعنتي هستي جك. نوبت من بود كه لرد بريك باشم.«مرد بزرگ ريشو با رداي زرد گفت، 

اي به لرد بريك نياز بود.  يعني ميگي من بايد توروس باشم؟ سرورم، متاسفم كه ميگم، جايي ديگه«خواننده خنديد، 
ن هست. ولي ما هم مثل ايشون با شما رفتار ميكنيم، ترسي نداشته ي سختيه، نبردهاي زيادي واسه جنگيد زمونه

  »باشين.

شماها «انداخت. گفت،  كوبيد. اندكي بيشتر از اين او را به هق هق مي هاي زيادي داشت. سرش هم مي مرت ترس
ي ناتني او بود، ولي  رزادهدر واقع پتاير بيشتر فرزند براد» ام رو بدين و من از اينجا ميرم. طالتون رو گرفتين. برادرزاده

  نيازي به گفتنش نبود.
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اون توي جنگل خدايانه. ما تورو ميبريم پيشش. ناچ، تو اسبشو نگه «مردي كه رداي زرد پوشيده بود گفت، 
ديد. صداي خودش را شنيد كه  مرت از روي اكراه افسار را رها كرد. انتخاب ديگري پيش رويش نمي» ميداري.

  .»اي شراب برا اينكه. .  همشكم. جرع«گفت،  مي

  »پياله نميشيم. از اين طرف. دنبالم بيا. ما با امثال تو هم«صاحب رداي زرد گستاخانه گفت، 

داشتند،  كشيد. آنها در سكوت قدم بر مي شدند و با هر قدم شقيقه مرت از درد تير مي ها در زير پايشان خرد مي برگ
رفتند، آخرين  ي دژ بود، باال مي ي خزه گرفته، كه تنها باقيمانده سختي از تپه وزيد. در حالي كه به باد در اطرافشان مي

  تشعشع نور خورشيد در حال غروب به چشمانش افتاد. جنگل خدايان در وراي تپه بود.

 ي درخت بلوطي آويزان بود و طنابي تنگ به دور گردن باريك و بلندش بسته شده بود. در ميان رو از شاخه پتاير آبله
خيلي  گفت، رسيد كه مي به مرت خيره گشته بود. به نظر مي  اش با مالمت صورت سياه او، چشمان از حدقه بيرون زده

ولي او دير نكرده بود. دير نكرده بود! او زماني كه آنها گفته بودند آمده بود. با صدايي گرفته و خشن گفت، دير اومدي. 
  »شما كشتينش!«

  »مثل شمشير تيزه.اين يكي «مرد يك چشم گفت، 

  »من طال آوردم.. «مادر رحم كنغريد. انديشيد،  يك گاو وحشي در ميان سر مرت مي

  »اين از لطف تو بود. ما حواسمون هست كه استفاده درستي ازش بشه.«خواننده با مهرباني گفت، 

  »نداشتين. شما. . . شما حق«توانست زرداب را در پشت گلويش مزه كند.  مرت به پتاير پشت كرد. مي

  »ما طناب داشتيم. پس كامالً حق داشتيم.«ردا زردپوش گفت، 

دو نفر از ياغيان دستان مرت را گرفتند و آنها را از پشت بستند. بحدي غافلگير شده بود كه تقاليي نكرد. تنها كاري 
ب آفتاب طال رو بيارم اون من فقط اومدم كه سربهاي پتاير رو بدم. شما گفتين اگه تا غرو«كه توانست گفتن نه بود. 

  .»آسيبي نميبينه. . 
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  »خب، مچ مارو گرفتي سرورم. بر حس اتفاق اين حرف يه جورايي دروغ بود.«خواننده گفت، 

ي طناب كنفيِ بلندي جلو آمد. يك انتهاي آن را به دور گردن مرت حلقه زد، محكم كشيد و  ياغي يك چشم با حلقه
  ديگر را به روي شاخه درخت بلوط انداخت، مرد درشت زرد ردا آن را گرفت. گره سفتي زير گوش او زد. انتهاي

توانست  آيد، ولي حتي پس از آن هم نمي دانست كه به نظر چقدر احمقانه مي مرت مي» دارين چيكار ميكنين؟«
  » شما هيچوقت جرات نميكنين يه فري رو دار بزنين.«چيزي را كه در حال وقوع بود باور كند. 

  »رو هم همينو ميگفت. اون يكي، پسرك آبله«زرد ردا خنديد، مرد 

پدرم بهتون پول ميده. من سربهاي خوبي دارم، بيشتر از پتاير، «قصدش اين نيست. نميتونه قصدش اين باشه. 
  »دوبرابر بيشتر.

از يه سوراخ دوبار  كور و نقرس گرفته باشه، ولي اينقدر احمق نيست كه شايد لرد والدر نيمه«خواننده افسوس خورد. 
  »گزيده بشه. ميترسم كه دفعه بعد به جاي صدتا اژدها، صد تا شمشير بفرسته.

اون هزار تا شمشير ميفرسته و همه شما «مرت تالش كرد كه بازدارنده به نظر برسد، ولي صدايش به او خيانت كرد. 
  »رو ميكشه.

او نواي » و اون نميتونه مارو دوبار دار بزنه؟ ميتونه؟«كرد،  خواننده نگاهي به پتاير بيچاره» اول بايد مارو بگيره.« 
حاال اينجا خودتو خراب نكن. همه كاري كه بايد بكني اينه كه به «اش نواخت،  هاي چنگ چوبي غمناكي با رشته

  »سواالم جواب بدي و من به اونا ميگم كه بزارن بري.

چيو ميخواين بدونين؟ من قسم ميخورم كه «گفت.  ها مياگر به معناي نجات يافتن بود، مرت همه چيز را به آن
  »حقيقتو بگم.

  »خب، تصادفاً ما دنبال يه سگ هستيم كه فرار كرده.«اي به او زد،  ياغي لبخند دلگرم كننده
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  »يه سگ؟ چجور سگي؟«مرت گيج شده بود،

اون قايقراني كه برده بودش اون اون گفته بود اسمش سندور كلگينِ. توروس گفت كه داشته ميرفته به دوقلوها. ما «
طرف ترايدنت و اون مردي كه ازش توي جاده شاهي دزدي كرده بود رو پيدا كرديم. اتفاقي اونو توي عروسي 

  »نديدي؟

اش در حال شكافتن است، ولي تمام تالشش را  احساس مرت به نحوي بود كه گويي جمجمه» عروسي خونين؟«
اي به پرسه زدن سگ جافري در  در دوقلوها وجود داشت، اما مطمئناً كسي اشارهكرد تا بخاطر آورد. بلبشوي شديدي 

ها بوده باشه، يا  اون توي قلعه نبود. توي ضيافت اصلي نبود. . . ممكنه توي ضيافت حرام زاده«كرد.  اطراف دوقلوها مي
  .»توي اردوگاه، ولي. . . نه، واال يكي ميگفت. . 

  »مراه خودش داشت. يه دختر الغر تقريباً ده ساله. يا شايد يه پسر به همين سن.اون يه بچه ه«خواننده گفت، 

  »فكر نكنم. نميدونم.« مرت گفت، 

  »نه؟ آه، حيف شد. خب، تو ميري باال.«

  »نه، نه، نكنين. من بهتون جواب دادم، شما گفتين ميزارين برم.«مرت فرياد بلندي زد، 

  »لم، بزار بره.«خواننده نگاهي به مرد زرد ردا كرد، » اونا ميگم بزارن تو بري.چيزي كه بهت گفتم اين بود كه به «

  »برو در خودت بزار.«ياغي درشت با لحن تندي پاسخ داد، 

روزي كه اونا رابين سياه رو دار «اي باال انداخت و شروع به نواختن كرد،  خواننده از روي درماندگي رو به مرت شانه
  »زدن.

. من بهتون آسيبي نرسوندم. همونطور كه خواهش ميكنم«از روي پاهايش به پايين جاري شد،  آخرين شجاعت مرت
  »گفتين براتون طال آوردم. به سواالتونم جواب دادم. من بچه دارم.
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  »اون گرگ جوون هيچوقت نخواهد داشت.«ياغي يك چشم گفت، 

خجالت ما شد، تمام مملكت ميخنديدن،  اون مايه«توانست فكر كند.  مرت بخاطر كوبش درون سرش به سختي مي
  ها را زده بود. پدرش تمام اين حرف» ما بايد اون لكه رو از شرافتمون پاك ميكرديم.

زرد ردا انتهاي طناب را سه بار » ممكنه اينطور باشه. اما يه مشت دهاتي لعنتي چي در مورد شرافت يه لرد ميدونن؟«
  »ه چيزايي در مورد آدمكشي ميدونيم.با اينحال ما ي«به دور دستانش پيچاند. 

آدمكشي نبود. انتقام بود، ما حق داشتيم انتقام بگيريم. اين جنگه. اگان، ما صداش «صدايش زير و جيغ مانند بود، 
بِل، يه كندذهن بدبخت كه هيچوقت به كسي آزار نرسوند، بانو استارك گلوش رو بريد. ما پنجاه نفر از  كرديم جينگل مي

و توي اردوگاه از دست داديم. سر گارس گودبروك شوهر كيرا، و سر تايتوس پسر يارِد. . . يكي كلشو با تبر نيروهامون
هاي مارو كشت و حتي بعد از اينكه تيربارونش كرديم، دست سگبان رو  خرد كرد. . . دايروولف استارك چهار تا از تازي

  .»اش كند. .  از شونه

  »عد از اينكه هردوتاشون مردن، سرشو به گردن راب استارك دوختين.پس شما هم ب«مرد زرد ردا گفت، 

آنگاه مرت » پدرم اين كارو كرد. كلِ كاري كه من كردم نوشيدن بود. شما يه مرد رو بخاطر نوشيدن نميكشين.«
ده و اونا ميگن كه لرد بريك هميشه يه فرصت مبارزه مي«توانست جانش را نجات دهد.  چيزي را بخاطر آورد كه مي

اينكه تا چيزي بر عليه كسي ثابت نشه اونو نميكشه. شما هيچي رو نميتونيد در مورد من ثابت كنين. عروسي خونين 
ها كرده بود كه خراب بشن و تو داالن كماندارا رو كنار نوازندها  كار پدرم، ريمان و لرد بولتن بود. لوتار كاري با چادر

ه چادرها رو داشت. . . اينا كسايي هستن كه شما ميخواين، نه من، من فقط يه زاده رهبري حمله ب گذاشت، والدر حروم
  »مقدار شراب خوردم. . . شما شاهدي ندارين.

  »بانوي من؟«خواننده به سمت زن باشلق پوش چرخيد. » اتفاقا اينجا رو اشتباه ميكني.«
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آمد، راه را باز كردند. وقتي او باشلقش را پايين آورد، چيزي  اي پيش مي ياغيان در حالي كه آن زن بدون گفتن كلمه
نه، نه، من ديدم كه مرد. اونا يه روز و يه شب بعد از اي نتوانست نفس بكشد.  در سينه مرت سفت شد و براي لحظه

  اون مرده بود.مرگش لختش كردن و جنازشو انداختن توي رودخونه. 

آورد هم بدتر بود.  اش زخم تيغ برادر مرت را مخفي كرده بود، ولي صورتش حتي از آنچه كه بخاطر مي  ردا و يقه
گوشت در آب نرم شده و به رنگ شير دلمه بسته شده بود. نصف موهايش ناپديد گشته و بقيه آن به سفيدي و 

اش، تركيبي از پوست  در پايين پوست سر بريده و ويران شده شكنندگي موهاي يك پيرزن فرتوت شده بود. صورت او
ترين چيز بود.  چاك چاك و خون سياه در جاهايي بود كه با ناخن صورتش را خراشانده بود. ولي چشمانش هولناك

  ديدند و از او تنفر داشتند. چشمانش او را مي

ي لعنتي گلوش رو خيلي عميق بريدين. ولي ها زاده اون حرف نميزنه. شما حروم«مرد درشت با رداي زرد گفت، 
  »چي ميگيد بانوي من؟ اينم دست داشته؟«او به سمت زن مرده چرخيد و گفت، » بخاطر مياره.

  چشمان بانو كتلين هرگز او را رها نكرد. با تكان سر تاييد كرد.

ش زمين را ترك و طناب مرت فري دهانش را باز كرد تا عجز و البه كند ولي كمند كلماتش را خفه كرد. پاهاي
رفت، باال و باال  پيچيد و باال مي زد، مي خورد، لگد مي اش را عميقاً بريد. در هوا به سرعت تكان مي گوشت نرم زير چانه

  و باالتر.
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