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،پرنسس و ملکه  
 یا،

هاو سبز هاسیاه  
شده  تراژیک ترین خونریزی تاریخ معروف به رقص اژدهایان، ثبتی هاو خیانت هاتاریخی از دالیل، منشأت، نبرد

 تاون.از سیتادل اولد 1گیلداین بزرگبه دست استاد 

 )رونویسی شده به دست جرج آر. آر. مارتین(

 

اصلی خاندان تارگرین  یهی خونین و وحشیانه بین دو شاخهاکه به درگیری استعاریاست می ایان نارقص اژده

اقدامات سیاه، کردن شود. توصیف میالق طا اگانپس از  131تا  121ی هابرای تخت آهنین وستروس، بین سال

این عبارت یک  برد. شکی نیست که منشأمیراهه ما را به بی «رقص»عبارت و خونین این دوره با  ظالمانه

را در  ترشاعرانه، ولی سنت و زمان کاربرد خواهد بود تربسیار مناسب «مردن اژدهایان» سرا بوده است.ترانه

 این رو ما نیز به همراه دیگران باید برقصیم. ، از2هصفحات تاریخ حک کرد

، تنها رینیراتخت آهنین وجود داشتند: دخترش  دو مدعی اصلی برای به هنگام مرگ شاه ویسریس تارگرین اول

ترین پسرش از همسر دومش. در میان هرج و مرج و کشتاری که بزرگ ،اگانو  ؛اولشاش از ازدواج فرزند زنده

ا یه برای دو هفت هاادعای سلطنت کردند، همچون هنر پیشه ر مدعیان پادشاهیوجود آورد، سای این رقابت به

 سقوط کردند. بودند هخاستهمان سرعتی که به پا  یک ماه روی صحنه آمدند، و به

                                                             
1- Archmaester Gyldayn 
 به معنای سوزاندن استفاده شده است.  Burnیهدرمتن اصلی از واژ-2

tradition and time have burned the more poetic usage into the pages of history 
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و مردمان عادی به حمایت یکی از این  ها، شوالیههاپادشاهی را به دو قسمت تقسیم کرد، چرا که لردرقص هفت 

گرفتند. حتی خود خاندان تارگرین نیز تقسیم شد، از آنجا که نزدیکان، کدیگر سالح بریه ند و علیخاستدو بر

درگیری شدند. در طی دو سال درگیری خسارت بزرگی به  یهخویشان و فرزندان هر یک از دو مدعی وارد صحن

پابرجا تارگرین یشان وارد شد. با وجود آن که خاندان هاو رعیت هاان، شوالیهدارپرچم،ی بزرگ وستروسهالرد

آخرین اژدهایان جهان بسیار تقلیل یافت. رقص به شمار بسیار کاهش پیدا کرد و  شانماند، در پایان نبرد قدرت

یی خونبار به هالشکرکشی کردند و در نبرد ها. اگرچه ارتشبود شباهتبیی تاریخ هفت پادشاهیهانگسایر ج

و  البا دندان و چنگ یان، چرا که اژدهارخ دادهوا در ر روی آب و ... به ویژه جنگ یکدیگر رفتند، کشتاره بیشترب

و راه  هااقدامات مخفیانه، جنگی که در سایهرقص جنگی بود عجین با قتل، خیانت و . ندجنگیدا یکدیگر شعله ب

 . رخ دادسم و ، با خنجر و دروغ های شوراها و حیاط قلعهها، اتاقهاپله

سریس تارگرین اول مریض آشکار شد، زمانی که شاه وی AC 129نزاع پنهان در سومین روز از سومین ماه سال 

یک مرد خدمتکار در ساعت خفاش پیدا د. بدنش را و دیگر بیدار نشبست چشمانش را برای یک چرت  ،و بستری

ردار کند که خورد. خدمتکار دوید تا ملکه آلیسنت را خبمی 3هیپوکراس یک جام، زمانی که شاه طبق عادت کرد

 ی زیر استراحتگاه شاه قرار داشت.گاهش در طبقهاستراحت

؛ هشدار را عموماً اعالن کند کهبدون آن، رساند خود ملکهبه ، و فقط خبار شوم را مستقیم به ملکهمرد خدمتکار ا

می تمااقدامات الزم را برای با دقت  *هامرگ شاه برای مدتی مخفی ماند، و ملکه و همراهانش، مشهور به سبز

 کاران و نگهبانان ویسریس در روز آینده تشریح کردند. خدمت

د فوراً در بستر شاه حاضر شد. بعد از کرمی شملکه آلیسنت که سر کریستون کول فرمانده گارد پادشاه همراهی

دستور دادند تا اتاقش بسته شده و تحت کنترل  حضرتعلیاتایید کردند که ویسریس مرده است،  هاآن که آن

مطمئن شوند خبر را پخش  قرار بگیرد. مرد خدمتکاری را که جسد شاه را یافته بود تحت بازداشت قرار دادند تا

برادرانش در گارد پادشاه را فرستاد تا اعضای شورای برگشت و 4ون به برج شمشیر سفیدکند. سر کریستمین

 کوچک پادشاه را فرا بخواند. این اتفاق در ساعت جغد افتاد.

شدند، مردانی با میگارد پادشاه از هفت شوالیه تشکیل  یهآن موقع نیز مانند االن، برادران سوگند خورد

خورده بودند تا جانشان را وقف دفاع از پادشاه و  ی مقدسسوگند که،غیر قابل انکارو توانایی  وفاداری اثبات شده

                                                             
3- hippocras ،شراب آمیخته با ادویه و زعفران 
4- White Sword Tower ،استراحتگاه اعضای گارد پادشاه 
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در موقع مرگ ویسریس در پایتخت بودند؛ خود سر کریستون،  هاخویشانش کنند. تنها پنج تن از این ردا سفید

ارگیل )دو قلوی سر آریک( سر آریک کارگیل، سر ریکارد ترون، سر استفن دارکلین، سر ویلیس فل. سر اریک ک

در حالی که برادران همرزمشان شبانه در دراگون استون بودند،  رینیراهمراه پرنسس و سر لورنت ماربراند، که به 

 ماندند.باقی  مناقشهخارج از اطالع و بیوچک را از بسترهایشان بیدار کنند، رفتند تا اعضای شورای کمیپیش 

شد عبارت بودند از خود میی ملکه در زمانی که جسد شوهر واالمقامش در باال سرد هااتاقاعضای جمع شده در 

گارد پادشاه؛ استاد اعظم  یه، دست پادشاه؛ سر کریستون کول، فرماندتاورهای ملکه آلیسنت؛ پدرش سر اتو

، برادر لرد ها، مردی هشتاد ساله؛ سر تایلند لنیستر، ارباب کشتیهایل؛ لرد لیمن بیزبری، ارباب سکهاروا

؛ و لرد جاسپر وایلد، هاگرارباب زمزمهل، هارنهالرد، 5فوتکالبس استرانگ، ملقب به الریس ؛ الریراککسترلی

 .ارباب مقررات ،6رودآیرنملقب به 

سپتون یوزتس » استاد اعظم اروایل با مرور اقدامات و وظایف مرسوم در هنگام مرگ پادشاه جلسه را شروع کرد.

تشریفات مذهبی را انجام دهد و برای روح شاه دعا کند. یک زاغ باید فوراً به دراگون استون باید احضار شود تا 

نامه خودشان ملکه بخواهند  حضرتعلیارا از درگذشت پدرشان مطلع کند. شاید  رینیراپرنسس فرستاده شود تا 

تا مرگ  اندهیشه به صدا در آمدهم هاروی هم دردی نرم کنند؟ زنگرا بنویسند، تا اخبار غمبار را با کلماتی از 

 گذاریتاجبرای را ی الزم هاسازییک شاه را اعالم کنند، یک نفر باید ترتیب این کار را بدهد و البته ما باید آماده

 «----انجام بدیم رینیراملکه 

 یهن که مسئلایتا » او عنوان کرد،« ،نیازمند صبرند هااین یههم» صحبتش را قطع کرد تاورهای سر اتو

به عنوان دست پادشاه او قدرت آن را داشت که به عنوان صدای پادشاه سخن بگوید، حتی .« بشهجانشینی حل 

تا زمانی » در غیاب شاه روی تخت آهنین بنشیند. ویسریس به او قدرت حکومت بر هفت پادشاهی را داده بود، و

 این حکمرانی پابرجا خواهد بود. « ،هکن گذاریتاجدمان که پادشاه جدی

 .« هکن گذاریتاججدیدمان  یهملکتا زمانی که » زبری با صدایی نیش دار عنوان کرد،لرد بی

 .«هحضرت بزرگترین پسر مشروع برستخت آهنین طبق قوانین باید به اعلی» .داشتملکه آلیسنت تاکید « ،شاه»

                                                             
5- Clubfootاند. ی مچ پا به داخل پیچ خورده، نوعی اختالل مادرزادی که در آن یک یا دو پای بیمار در ناحیه 

6- Ironrodعصا آهنی ، 
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سخن گفت. ارباب  رینیرا. لرد بیزبری به نفع پرنسس به طول انجامیدبحثی که پس از آن در گرفت تا صبح 

 7شاه پیر که به شاه ویسریس در تمام طول حکومتش و پیش از او به پدربزرگش جیهیریس، هاباستانی سکه

از برادرش است و خون تارگرینی  ترمسن رینیراخدمت کرده بود، به کنسول خاطر نشان کرد که پرنسس 

ی مکرر ملکه آلیسنت هابا وجود درخواست هاتری دارد، و شاه فقید او را به عنوان جانشینش برگزیده، و باراصیل

ی زمین دار در سال هاو شوالیه هاتن از لرد هارا رد کرده بود، و صدتغییر دادن ولیعهدش مساله یش هاو سبز

105 AC تا از حقوقش دفاع کنند. اندهخوردمیکرده و سوگند رس با پرنسس بیعت 

یی که سوگند هایی از جنس سنگ زده شد. سر تایلند عنوان کرد که بسیاری از لردهابه گوش هااما این حرف

اون موقع بیست و چهار سال از » .اندههاست مرددفاع کنند سال رینیراتا از جانشینی پرنسس  اندهخورد

، ارباب رودآیرن.« مبچه بودیک  من اون موقعام. من خودم شخصا همچین سوگندی نخورده» گفت.او « ،گذشته

اشاره کرد،  12ست شاه پیر در سال و انتخاب بیلون در مقابل رینیس به د 101مقررات به کنسول بزرگ سال 

ر آن همواره حقوق کرد که د هافاتح و خواهرانش، و سنت مقدس آندال اگانسپس سخنرانی مفصلی در مورد 

کسی به جز  رینیرایادآوری کرد که شوهر  هابر حقوق یک دختر اولویت دارد. سر اتو به آنیک پسر مشروع 

به تخت بشینه، این  رینیرا شناسیم. اشتباه نکنین، اگهمی وما همه طبیعت اون فرد ر» پرنس دیمون نیست، و

ن چه میگور بوده. سر خود من اول می اورحسنگدلی و بیبه  شوهریشاهکه بر ما حکومت خواهد کرد،  دیمونه

 .«فرستاده خواهد شد منیز به دنبال، دختر من، شما کنم، اما ملکه، شک نمیشهمیاز همه قطع 

و  اگان» کرد. دعاااو « ،گذرنهم نمیم هایون بچهاز ج ااون» ی او را منعکس کرد.هاملکه آلیسنت نیز گفته

پیدا ای او برای تخت دارند. دیمون بهانه یزادهحرام یهاتخمبرادرانش پسران مشروع پادشاهن، و ادعایی بهتر از 

یکی از که کنم میکش. هرگز فراموش نیکوچی هانا و بچهی. حتی هلونهرا به قتل برس هاآن یههم کنه تامی

 هازادهحرام ، وهشمیموقع مرد شدن پدر پسر بچه بود، درسته، اما پسر  هآورد. او یدر وچشم ایموند ر هااسترانگ

 .«ندکارخیانتذاتاً 

والریون یریس سجی ،اگر پرنسس به سلطنت برسد خاط نشان کرد که هااو به آن. سر کریستون کول صحبت کرد

او از .« هبه سلطنت برس زادهحرامیک  هحفظ کنند اگ روهفت این مملکت » بعد از او حکومت خواهد کرد.

، نه دختر کنندمینه خوو تبدیل به فاحشهردکیپ ر ااون» شوهرش گفت. میو بدنا رینیرا یهسرانی خیرههاروش

 .«بود هنیم لینور چودمیهمه ....ما ابود. حتی پسر دو نه همسر هیچ مردی در امان نخواهن

                                                             
7- Old King جیهیریس اول، لقب شاه 
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هیچ کلمه ای از زبان لرد الریس استرانگ در طول این مباحثه ثبت نشده است، اما این امر غیر عادی نیست. اگر 

کند مییش را پنهان هامانند یک آدم بخیل که سکهچه ارباب نجواها در مواقع لزوم چرب زبان بود، اما او 

 خن بگوید.داد گوش کند تا آن که سمیکرد، و ترجیح میکلماتش را احتکار 

سوق این کار مطمئناً ما را به سوی جنگ » استاد اعظم اروایل به شورا هشدار داد،.« اگر ما این کار را بکنیم»

 .«هستند و ایشان صاحب چند اژدها کشیدنخواهند  د، پرنسس خاضعانه کناردا خواهد

فراموش  انهکه به او و پدرش خورد ویی رهاو مردان شرافتمندی، که قسم» ،فریاد زدلرد بیزبری « ،و دوستان»

دزدیدن  یهپیر که مطیع اینجا بشینم در حالی که امثال شما نقش ن قدراو. من یک مرد پیرم، اما نه کننمین

 تا برود. خاستو پس از گفتن این، او بر.« دکشنمیش رو تخت

 نشاند و با خنجری گلویش را برید.اما سر کریستون او را روی صندلی اش باز

و  هاریخت متعلق به لرد الیمن بیزبری بود، ارباب سکهبه زمین و این چنین اولین خونی که در رقص اژدهایان 

 دار هفت پادشاهی.لرد خزانه

شاه  گذاریتاجشب در نقشه کشیدن برای  یهبعد از مرگ لرد بیزبری هیچ مخالفت دیگری شنیده نشد. بقی

و لیست کردن دشمنان و دوستان احتمالی، در  ،ید به سرعت انجام شود(جدید )همه موافق بودند که این کار با

از آن رو که پرنسس در دراگون در بستر و در د گذشت. را نپذیر اگانسلطنت شاه  رینیراصورتی که پرنسس 

بردند؛ هر چقدر خبر مرگ پادشاه دیرتر به میی ملکه آلیسنت از یک مزیت بهره هازایمان بود، سبز یهآستان

 .«های کاش که فاحشه موقع زایمان بمیر» ملکه آلیسنت گفت،را برسد، او دیرتر حرکت خواهد کرد. یرین

. خدمتکارانی که از مرگ پادشاه خبردار خاستهیچ زاغی آن شب به پرواز در نیامد. صدای زنگ هیچ ناقوسی برن

و  هاآن لردباقی مانده در دربار،  «یهاسیاه» توقیف این یهفرستاده شدند. وظیف هاچالسیاهبودند به 

امر به او  تاورهای سر اتوبه سر کریستون کول محول شد.  بود رینیرایی که امکان تمایلشان به پرنسس هاشوالیه

سوگند وفاداری  اگانکه زانو بزنند و به شاه کسایی . این که مقاومت کنند ه، مگنوهیچ آسیبی نرس ااون به» ،کرد

 .«بینننمی گزندیما هیچ  ازبخورن 

 .« یی که این کار را نکنندهاآنو » استاد اعظم اروایل پرسید،

 .«بمیرن اکارخیانتو باید مثل » گفت، رودآیرن« ،خیانتکارند»
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بذار ما اولین کسانی باشیم » بار سخن گفت. آخرین، برای اولین و هاگرارباب زمزمهآن گاه لرد الریس استرانگ، 

ن خنجرش را بیرون کشید و با آ فوتکالب.« جا بین ما باشندخائنانی این نکنه» او گفت،« ،خوریممیکه قسم 

ن گونه تمام آو .« تا مرگ برادر باشیمکه ، را به هم متصل کنهتا ما سوگند خون،  هی» برید.کف دستش را 

ری را خواندند. ملکه یشان را به هم دادند، و سوگند برادهایشان را بریدند و دستهادسیسه گران کف دست

 سوگند خوردن معاف شد.از به خاطر زن بودنش هاآلیسنت در میان آن

پسرانش به شورا اعزام کند بر فراز شهر پیش از آن که ملکه آلیسنت گارد پادشاه را برای آوردن سحر  یهسپید

اشک ریخت. پرنس ایموند یک چشم، نوزده  واالمقامشترین فرزندش، بر مرگ پدر نازکپرنس دیرون، دل دمید.

. در اسلحه خانه پیدا شد پوشیدمیلباس رزم زره و برای تمرین صبحگاهی اش در حیاط قلعه ساله، در حالی که 

 «؟رو ببوسیم پیر یهفاحش زانو بزنیم و کسیا ما باید شاهه،  اگان» او از سر ویلیس فل پرسید،

گارد شاه به نزدش آمد ... اما وقتی از  یهدر حال خوردن صبحانه به همراه فرزندانش بود که شوالی هلیناپرنسس 

مطمئن  توانیمیتوی تخت من نیست، » و شوهرش سوال شد، تنها گفت، ، برادراگاناو در مورد مکان پرنس 

 .«باشی. برای گشتن زیر پتوها راحت باش

 ،او گفتی مادرش باشد. هاافت شد. در ابتدا، او حاضر نشد جزئی از برنامهی هک معشوقیه به همرا اگانپرنس 

تنها زمانی که سر کریستون او را متقاعد  «؟دزدهمی روخواهرم وارثه، نه من،کدوم برادری حق قانونی خواهرش »

کول به تردید افتاد.  اگاناو و برادرنش را اعدام خواهد کرد  کرد که پرنسس در صورت رسیدن به تاج مطمئناً

امیدوار به نشستن روی تخت تواند میزاده زنده است، هیچ استرانگی نتارگرین حالل هیه تا زمانی ک» ،گفت

 ون که سر شما ره جز ایبه سلطنت برسند انتخابی ندار خودشش بعد از هازادهحراماگر بخواهد  رینیرا، هباش

 کرد بپذیرد.میا قانع کرد تا تاجی را که شورای کوچک به او پیشنهاد ر اگاناین و تنها این بود که .« هقطع کن

 یهخزان یهنامیده شد، و او به سرعت برای مصادر هاسر تایلند لنیستر به جای لرد بیزبری فقید ارباب سکه

سلطنتی اقدام کرد. طالی سلطنتی به چهار قسمت تقسیم شد. یک بخش برای حفاظت به بانک آهنین براووس 

رستاده شد و یک بخش دیگر به راک فداده شد، یک بخش تحت اسکورت یک گارد قدرتمند به کسترلی

اند. سر اتو که جای سر تایلند و خرید سربازان مزدور در صورت لزوم م هاتاون. مابقی برای دادن هدایا و رشوهاولد

به سوی جزایر آهن نظر انداخته، کالغی را به سوی دالتون گریجوی، گرفته بود،  هارا به عنوان ارباب کشتی



9 
 

دلیر و خونخوار پایک فرستاد و پیشنهاد عنوان دریاساالری و جایگاهی در  یهشانزده سال، لرد 8کراکن سرخ

 پیشنهاد داد. بیعتش به او شورای کوچک را در عوض

و نه خواهران خاموش به اتاق خواب جایی که جسم شاه  هایک روز گذشت، و سپس روزی دیگر. نه سپتون

به پرواز درآمدند، ولی  هاویسریس متورم و متعفن دراز کشیده بود فراخوانده نشدند. ناقوسی به صدا درنیامد. زاغ

، و به سوی گاردنهای ، به ریورران، بهراککسترلیبه اولد تاون، به  هانه به سوی دراگون استون. در عوض آن

 هایی فرستاده شدند که ملکه آلیسنت دالیلی داشت که بپندارد ممکن است آنهاو شوالیه هابسیاری از لرد

 همراه پسرش باشند.

ن که کدامیک از و در مورد آپیش آورده شد و مورد تفحص قرار گرفت،  101شورای بزرگ سال  یهتاریخچ

ی بررسی شده، هالردیا لینور یادداشت برداشته شد.  1از ویسریس حمایت کردند، کدام از رینیس، لینا هالرد

وجود داشتند، و به نیز مذکر را بر مدعی مونث ترجیح داده بودند، با این وجود مخالفانی ک مدعی ی هبیست ب

حمایت کنند. طبق قضاوت سر  رینیرادر صورت کشیده شدن کار به جنگ از پرنسس  هارسید همان لردمینظر 

ی سواحل شرقی: هاقطعاً، احتماالً سایر لرد گوییمو ناوگانش را خواهد داشت، و اگر ن «10مار دریا» اتو، پرنسس

از تارت. به غیر از استار کراب، حتی شاید اونلرد سلتیگار، و به احتمال زیاد لرد مسی، لرد ایمون، لرد بار

ل به نفع هارنها درمهمتری بودند: وینترفل  یهلمسأ هاپایین مرتبه بودند. شمالی یها، همه لردهاریونالو

نیز  هاارن .ربورهاان لرد استارک، داستین از باروتون و مندرلی از وایتدارپرچمرینیس نظر داده بود، همان طور 

ورت ، که در ص11دره یهکرد، لیدی جین، دوشیزمیقابل اعتماد نبودند، زیرا ایری را در حال حاضر یک زن اداره 

 ممکن بود زیر سوال برود.نیز حقانیت خودش  رینیراکنار گذاشتن 

پرنسس رینیس و  برای ایشائبهبیمی حا بود، زیرا خاندان براتیون هموارهبزرگترین خطر متعلق به استومز اند 

ی هاو لرد ،بود ترجونیز ستیزهروس حتی از پدر بو. اگر چه لرد بورموند پیر مرده بود، پسرش ندفرزندانش بود

پس ما باید کاری » ،ملکه آلیسنت اظهار کرد. کردندمیاز او پیروی  پیوستطوفان به هر جانبی که میترکوچک

 ال پسر دومش فرستاد.او به دنب از آن رو.« هبه سوی شاهمان هدایت کن نا روکنیم که او

                                                             
8- Red Kraken 

9- Laena 

10- Sea Snakeلقب لرد کورلیس والریون ، 

11- Maid of Vale 



10 
 

ین اژدهای وستروس بود. ترین و مسنترآن روز کالغ نبود که به سوی استورمز اند پرواز کرد، بلکه ویگار، بزرگ

پدربزرگش یاقوتی کبود قرار داشت.  اشهراند، که در جای چشم از دست رفتمیس ایموند تارگرین بر پشتش پرن

. از یبشنده که دست یکی از دختران لرد براتیون رو بره ماموریت تو این» گفت،اتو قبل از آن که پرواز کند به او 

برای برادرت  ولندز راستورملشکر ن، و لرد براتیون ازدواج ک خواستگاری کن و باهاش تا ن چهاراویکی از 

 «---، شکست بخور هفرستمی

 .«و خواهد داشت، و من اون دختر رواستورمز اند ر اگان» پرنس ایمون غرید.« ،من شکست نخواهم خورد»

، و بسیاری شایعات و پیچیدمیمرده در تمام دژ میگور در آن زمانی که ایموند مرخص شد، بوی تعفن شاه 

ان مشکوک سرخ آن چنان ماالمال از مرد یهی زیر قلعهاچالسیاهشد. میخصمانه در دربار و قصر پخش روایات 

 12پر ستارهزده شد، و از سپت شگفت هاشدنبه عدم وفاداری شد که حتی سپتون اعظم نیز از این ناپدید

ین کسی که ترمندقاعدهتاور، یها پرسید. سر اتو هاتاون پیغام فرستاد و در مورد چند بعضی از گم شدندولا

خواست، ولی ملکه آلیسنت میتاکنون به عنوان دست خدمت کرده، زمان بیشتری را برای انجام مقدمات 

من شاهم یا شاه » از مخفی کاری خسته شده بود. اگانتوانند بیشتر تأخیر کنند. پرنس مین هادانست که آنمی

در دهمین روز از ماه  هازنگ .«رو سرم بذارینمن شاهم، پس تاج  اگه» کرد.میاو از مادرش مطالبه  «؟نیستم

باالخره به استاد اعظم اروایل اجازه  نمودند.به صدا در آمدند و پایان یک سلطنت را اعالن  AC 129سوم سال 

را در تمام نقاط  اگانند، و جانشینی خاستسیاه به آسمان بر یهپرند هایش را بفرستد، و صدهادادند تا زاغ

تا جسد را برای سوزاندن آماده کنند، و سواران بر  خوانده شدندخاموش فرامملکت پخش کردند. خواهران 

این خبر را در میان  «اگانشاه ویسریس مرده است، زنده باد شاه » فرستاده شدند تا با فریاد سپیدی هااسب

، برخی گریستند و برخی شادی سر دادند، اما بیشتر هافریاد مردمان بارانداز پادشاه منتشر کنند. با شنیدن این

 .«ما یزنده باد ملکه» ،خاستآنگاه و پس از آن فریادی برمردم عادی، گیج و هشیار، در سکوت خیره شدند، و 

 گردید.انتخاب  گذاریتاجاژدها برای محل  یهانجام شد. چال گذاریتاجزده برای در همین زمان، مقدمات شتاب

تاد هزار نفر را فراهم یی سنگی وجود داشتند که فضای کافی برای نشاندن هشهادر زیر گنبد گران آن نیمکت

ی غول آسای برنزی آن را در صورت تالش خائنان برای بر هاکردند، و دیوارهای ضخیم، سقف مستحکم و درمی

 .ندکردمیقابل دفاع هم زدن مراسم 

                                                             
12-  Starry Sept 
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ین پسر شاه ویسریس و ملکه آلیسنت قرار داد، ترفاتح را بر سر بزرگ اگاندر روز انتصاب سر کریستون کول تاج 

 و ، لرد هفت پادشاهیهاال، روینار و نخستین انسانندآ هاز خاندان تارگرین، دومین از نام خود، شا اگانو او را 

ادی، تاج خود را بر سر دخترش هلینا، همسر و محافظ مملکت نامید. مادرش ملکه آلیسنت، محبوب مردم ع

 یهملک» ، سرش را خم کرد، و گفت،یش، مادر جلوی دختر زانو زدهاقرار داد. بعد از بوسیدن گونه اگانخواهر 

 .«من

، تدهین پیشانی سفر کند بارانداز شاه توانست بهمیبه سبب پیری و فرتوتی ن، و بود سپتون اعظم در اولدتاون

که  از حاضرینمی با روغن مقدس، و تبرک او با هفت نام خدا بر گردن سپتون یوزتس افتاد. تعداد ک اگانشاه 

ردا سفید در مراسم حضور دارند و نه پنج نفر. توانستند دریابند که تنها چهار می، چشمانی تیزتر از بقیه داشتند

سر استفن دارکلین از گارد شاه به همراه مالزمش، دو  .را شب پیش متحمل شده بود ضربهدوم اولین  اگان

باز راه خروج را به سوی یک  مسیر خود هادر زیر پوشش تاریکی آن نگهبان از شهر گریخته بود.و چهار  پیشکار

 دزدیدهتاجی با  هارا به دراگون استون ببرد. آن هامنتظر بود تا آن گیرماهیکرده بودند، جایی که کرجی یک 

ی مختلف. این تاجی بود که شاه ویسریس بر سر هابردند، یک نوار از طالی زرد با هفت جواهر به رنگمیرا  شده

نامش، شاه فاتح را بر سر تصمیم گرفت تاج آهن و یاقوت هم اگانکه شاه  نهاد، و پیش از او شاه پیر. زمانیمی

پیشکاری که برای این کار در نظر گرفته شد به قفل شود، اما نهد، ملکه آلیسنت دستور داد تا تاج ویسریس 

 جای این کار به همراه تاج گریخت.

ی طالیی هاباشکوه با فلس موجودی هکرا به نزد مرکبش،  اگانگارد شاه  یهگذاری، اعضای باقی ماندبعد از تاج

بود که به این اژدهای  مینا 14فایرسانهمراهی کردند. بود به رنگ صورتی کم رنگ  13ییهابا غشای بالبراق 

 یهی قلعهاپیش از آن که درون دیوار شاهپادگوید که میبه ما  15شد. مونکانمیاطالق رنگ  طالیی هسپید

سلطنتی را به سوی سالن  حضرتاعلیارگیل کسر آریک به زمین بنشیند سه بار به دور بارانداز پادشاه چرخید. 

ی تخت آهنین باال رفت. هاجلوی چشم هزار لرد و شوالیه از پله اگاننورانی هدایت کرد، جایی که  پر از مشعل و

 .خاستغریو شادی از تاالر بر

در  رینیرااز پایین استراحتگاه ملکه، جایی که شد. در عوض، میدر دراگون استون هیچ هلهله ای شنیده ن

برج اژدهای دریا ی هاو راه پله هاصدای جیغ در میان تاالرکرد، میلرزید و تقال میسومین روز زایمانش 

                                                             
13- Membraneپوشش غشایی بال خفاش و حیوان های مشابه ، 
14- Sunfyre 

15- Munkun رقص اژدهایان، یک داستان حقیقی؛ استاد مونکان نویسنده کتاب 
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می آمد، اما اخبار رسیده از بارانداز پادشاه ملکه را به خشمیپیچید. بچه تا یک چرخش دیگر ماه به دنیا نمی

رسید خشمش به رحمش منتقل شده بود، گویی نوزاد درونش نیز عصبانی بود، و میسیاه کشانده بود، و به نظر 

کرد، خشم خدایان را بر برادران میجنگید که بیرون بیاید. پرنسس در بستر زایمانش جیغ زنان همه را نفرین یم

بمیرند  ها، پیش از آن که بگذارد آنقرار بود در آینده، یی را که هاخواند، و شکنجهمیناتنی و مادرشان ملکه فرا 

گم » ،کشیدمیاو جیغ کرد. میداد. او فرزند درون خودش را نیز نفرین میبا جزئیات شرح  کند،تحمیل  هابر آن

هیوال، » کردند جلویش را بگیرند.میتالش  اشهکشید، در حالی که استاد و قابلمیبر شکم متورمش چنگ .« شو

 «!گم شوهیوال، گم شو، گم شو، 

یک هیوال است: یک دختر مرده، ناقص الخلقه و بد ریخت،  مانی که نوزاد باالخره بیرون آمد، ثابت کرد که قطعاًز

دار. دختر مرده ویسنیا نامیده شد، بود، و یک دم زبر فلسمیدر جایی که قلبش باید  اشهدر سینبا چاله ای 

او » دردش را کند کرد بود اعالم کرد. برندگیاین را در روز بعد، و در حالی که شیره خشخاش  رینیراپرنسس 

 .«خواهند داد تاوان شونکارکشتن، و برای این  ودزدیدند و دخترم ر و. تاجم رکشتنش اختر من بود، و اونتنها د

شورای » در برابر «شورای سیاه» و بدین گونه رقص آغاز شد، چنان که پرنسس برای خودش شورایی تشکیل داد.

. عمو و شوهرش پرنس دیمون بر عهده گرفت به همراهریاست را خودش  رینیرابارانداز پادشاه قرار گرفت.  «سبز

حاضر بودند، گر چه هیچکدام به مرز مردانگی نرسیده بودند )جیس پانزده ساله بود، لوک  هاسه پسرش نیز با آن

همراه بودند: سر اریک کارگیل، برادر دو قلوی  هاچهارده ساله، جافری دوازده ساله(. دو عضو گارد پادشاه با آن

ساخلوی دراگون  باقیدار و سیصد مرد مسلح . سی شوالیه، صد زوبینغربی لورنت ماربراند سر آریک، و سر

پرنس دیمون با  رسید.میکرد. این مقدار همواره برای دژی به این استحکام کافی به نظر میاستون را فراهم 

 .«ارتشمان به کام خود رها شدهتبعات فتح،  خاطراما به » ،ترشرویی اذعان کرد

ی دراگون استون، نیز در شورای سیاه نشستند: هاان و واسالدارپرچم، تری پایین مرتبههادوجین از لردیک 

دنس، بار ایمون از شارپ پوینت، و دارکلین پنجه، استاونتون از روکس رست، مسی از استون یهسلتیگار از جزیر

والریون از  کورلیسبودند. اما بزرگترین لردی که قوایش را متعهد به پرنسس کرد  هادر میان آناسکندیل از د

مانند یک ملوان در حال غرق شدن که » شده بود، عالقه داشت بگوید که اوک بود. اگرچه مار دریا پیر رمادریفت

برای این  رون شاید هفت م» .به زندگی چسبیده است« ،زندمیی یک کشتی غرق شده چنگ هابه تخته پاره

ای همسرش رینیس نیز آمد، پنجاه و پنج ساله، با چهره کورلیسبه همراه لرد .« اندهآخرین نبرد محفوظ داشت
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چنان که گویی بیست بود هنوز نترس و درنده یی سفید رنگ داشت، هاایش نوارموهای نقرهتکیده و پر چروک، 

 شد.میشناخته  «ملکه ای که هرگز نبود» نامزنی که در میان مردمان عادی به ---و دو ساله است

 اگاندانستند که شاه میشمردند، اما بسیار خوب مینشستند خود را وفادار مییی که در شورای کوچک هاآن

، که از بارانداز پادشاه دریافت کرده بودند ییهانامید. هر کدام تاکنون فراخوان کار خواهدرا خیانت هادوم آن

روی هم  هاتمام نیروهای آن طلبیدند.میدر بارانداز پادشاه و خوردن سوگندهای وفاداری را  هاحضور یافتن آن

 اگانی هاتوانستند به میدان بفرستند رقابت کند. سبزمیبه تنهایی  هاتاورهای توانست با قوایی کهمینیز ن

ی هفت هاین شهرترین و ثروتمندتربزرگتاون، بارانداز پادشاه، و لنیسپورت مزایای دیگری نیز داشتند. اولد

بود. او روی تخت  اگانی مشروعیت در اختیار هاسمبل یهبودند. هم هاهر سه در اختیار سبزو پادشاهی بودند؛ 

نهاد، شمشیر فاتح را در اختیار میکرد. او تاج فاتح را بر سر میسرخ زندگی  یهقلعدر نشست. او میآهنین 

هزار نفر او را تدهین کرده بود. استاد اعظم اروایل در  هامذهب در جلوی چشم دهداشت، و سپتونی از 

نشست، و فرمانده گارد پادشاه تاج سلطنت را بر سر شاهزاده وارش نشانده بود. و او مذکر بود، که میشوراهایش 

 کرد.میدر چشمان هزاران نفر او را شاه قانونی و خواهر ناتنیش را غاصب 

یشان را در زمانی که های پیرتر هنوز قسمهاکم بود. ممکن بود برخی لرد رینیرای ها، مزیتهاآن یهدر برابر هم

محبوب اشراف  هماز زمانی که او  هامدتاد بیاورند. ی هاو پرنسس دراگون استون شد و وارث پدرش نام گرفت ب

بسیاری از دادند. میت برایش هلهله سر گذشت، زمانی که به عنوان زیور مملکمیمردم عادی بود هم زادگان و 

ک زن ازدواج کرده بود، بدنش از یه به دنبال نظر لطفش بودند ... االن کی جوان های نجیب و لردهاشوالیه

این که چند نفر حاضر بودند  ،ظرافتش را از دست داده بوددستخوش زمان پیر شده بود و بر اثر شش تولد 

غما برده یه پدر را ب یهخزانتوانست به آن پاسخ دهد. اگرچه برادرش میسوالی بود که کسی ن برایش بجنگند

داد. و میبود، پرنسس ثروت خاندان والریون را در اختیار داشت، و ناوگان مار دریا به او روی دریا برتری 

ر جنگ بیش از تمام دشمنانش د اشهآزموده و آبدیده شده بود و تجرب 16استونزشوهرش پرنس دیمون، در استپ

 ش را داشت.اژدهایان رینیراروی هم بود. در آخر، فراتر از همه چیز، 

 .«اگانهمین طور » ،لرد استاونتون اشاره کرد

 ی دیگر بود.هاآن یهتر از هممیملکه ای که هرگز نبود، خود اژدها سواری قدی.« ما بیشتر داریم» رینیس گفت،

شروع او .« کننمیدراگون استون بهتر رشد  توی اینجا هان. اژدهاترو قوی ترما بزرگ هایو سوای ویگار اژدها»

                                                             
16- Stepstones الجزایری در جنوب دریای باریک و در شرق دورن، مالکیت این جزایر از بعد از نابودی والریا همواره مورد مناقشه بوده است.، مجموع 
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راند، و  مییک چشم ویگار را  ایموند، جانوری باشکوه اما جوان. شتش را دافایرسان اگان. شاه به شمردن کرد

بود،  17فایردریمویسنیا وجود داشت قابل انکار نبود. مرکب ملکه هلینا سابق خطری که از جانب مرکب ملکه 

بود، با  18اژدهای پرنس دیرون تزاریوند. دامیسواریهاماده اژدهایی که روزگاری رینا خواهر شاه پیر را میان ابر

این » ،گفترینیس ی شکم به براقی مس کوبیده شده. ها، تاج و فلسهایی تیره چون کوبالت و پنجههابال

ی ملکه هلینا نیز اژدهاهای خودشان را داشتند، ولی هادوقلو« ،جنگیدن یهحد و اندازچهار اژدها در  هشمی

 غاصب، میلور، تنها صاحب یک تخم بود. تریی تازه از تخم درآمده نبودند؛ پسر جوانهاجوجهچیزی بیش از 

را داشتند، که هر دو جانورانی بزرگ و  20سیراکس رینیراو پرنسس  11یمون کاراکسسددر برابر آن، پرنس 

با خون و آتش بیگانگی  استونزاستپی هابودند. کاراکسس خصوصا بسیار دهشتناک بود، و پس از نبرد نیرومند

در سن رشد  21تیراکسسآراکس و  از لینور والریون نیز اژدها سوار بودند؛ ورماکس، رینیرانداشت. هر سه پسر 

از پرنس دیمون بر  رینیرااز بین دو پسر  تر، فرزند بزرگترجوان اگانشدند. میتر بزرگ بودند، و هر سال

ترش ویسریس تخمش داد، اگر چه هنوز مانده بود تا سوار آن شود؛ برادر کوچکمیجوان فرمان  22کلوداستورم

سرخ، تنبل شده بود، اما هنوز موقع  یهملک 23ملیس ،ماده اژدهای خود رینیسبرد. میرا همه جا با خود 

اژدها سوار شوند، ی پرنس دیمون از لینا والریون نیز هنوز مانده بود تا هابرانگیخته شدن رعب انگیز بود. دوقلو

تا دختر را پشتش حمل کند... و شد میسبز روشن باشکوه، به زودی آن قدر بزرگ  24دنسراژدهای بیال، مون

در هم شکسته بیرون آمد که تنها چند سال پس از خارج شدن از   یهرینا یک جوجگرچه از تخم خواهرش 

شد دختر مییش به رینا داده شد، و گفته هااری کرده بود، و یکی از تخمذبه تازگی تخم گتخم مرد، سیراکس 

 کند.میپای اژدهای خواهرش باشد دعا خوابد، و برای اژدهایی که هممیهر شب با آن 

یانه ساخته بودند. آن جا شآ هی آکنده از دود دراگون استون بر فراز قلعهادر مغار کهشش اژدهای دیگر به عالوه

 یه، جانور خاکستری روشنی که روزگاری مای26اسموکسی، اژدهای کهن ملکه آلیسنت خوب؛ 25وینگسیلور

                                                             
17- DreamFyre 
18- Tessarion 

19- Carcxes 

20- Syrax 
21- Vermax, Arrax, Tyraxes 

22- Stormcloudابرطوفان ، 

23- Meleys 
24- Moondancer ماه، رقاص 

25- Silverwingبال نقره ای ، 

26- Seasmokeدود دریایی ، 
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کهنسال خاکستری سفید، که از بعد از مرگ شاه جیهیریس  27غرور و اشتیاق سر لینور والریون بود؛ و ورمیتور

 هاا مرده، نه مالک آنی هو در پشت کوهستان سه اژدهای وحشی، که هرگز کسی، زندسوار بود، النه داشتند. بی

نام  30و کانیبال 21گوستگری، 28استیلرشیپرا  هارا رانده بود سکنی داشتند. مردم عادی آن هاده بود و نه آنش

و ما نه  پیدا کنیناسموک ، ورمیتور و سیوینگسیلورسوارانی برای » ،پرنسس رینیس ادعا کردنهاده بودند. 

، و تعداد ما حتی بدون ونینبر رام کنید و وحشی رواژدهایان  خواهیم داشت. اگان اژدهایاژدها در برابر چهار 

 .«ببریم جنگ رو نیمتومی،این روشیه که ما شهمیدوازده تا  کلوداستورم

 هاو ارتش هااژدها سوار و خواهرانش ثابت کردند که شوالیه اگانلرد سلتیگار و لرد استاونتون موافقت کردند. 

توانند در برابر آتش اژدهایان مقاومت کنند. سلتیگار از پرنسس خواست تا فوراً به سوی بارانداز پادشاه پرواز مین

 مار دریا پرسید. «؟، سرورانمهو این چه نفعی برای ما دار» و استخوان کنند.کنند و شهر را تبدیل به خاکستر 

 .«نیموتا ریشه بسوز اونوخواهیم بر شهر حکومت کنیم، نه این که میما »

جز این که با اژدهایانش به مقابله  هغاصب راهی ندار» سلتیگار تأکید کرد.« ،هرگز کار به اینجا نخواهد کشید»

 .«کنندمیبیاد. نه تای ما بدون شک بر چهار تای او غلبه 

کنم، که پسران من سه تا از این میبه شما یاد آوری » مشتاق بود بداند. رینیراپرنسس  «؟به چه قیمتی»

 یهازاند هبرای پرواز ب هدیگ وقتنه در برابر چهار نخواهد بود. من تا چند  یهنند. و این مبارزرومی واژدهایان ر

؟ شما سرورم؟ من این طور فکر ونهبر رو اسموکسی، ورمیتور و وینگسیلورقراره  کیکافی قوی نخواهم بود. و 

 .«اصاًل مزیت نیست. این هویگار اوناتای بر چهار خواهد بود و یکی از چهارپنج در برا یهکنم. این مبارزمین

، دشمنانم یاد گرفته بودن به محض استونزاستپدر » در کمال غافلگیری، پرنس دیمون با همسرش موافق بود.

. برای یک مرد خودشون اژدهایی نداشتن ااون... اما ندیدن کاراکسس یا شنیدن غرشش فرار کنن و مخفی ش

و تاریخ والریا ر حاال . هر استادی که تاه، و کشترو بکشه نه اژدهاتومی اژدها، ولی هن نیست که اژدهاکش بشوآس

این که راه دیگری  ندازم مگهمیغاصب ن هایهامون رو جلوی اژدها. من اژدهاو به شما بگهاین ر نهتومینده، خو

ی هاپرنس استراتژی پس از آن.« ی بهتریهاد، راههوجود دار ااونی دیگری برای استفاده از هانداشته باشم. راه

سپس داشته باشد.  گذاریتاج، برای خودش اگانباید در جواب  رینیراخودش را پیش شورای سیاه قرار داد. 

                                                             
27- Vermithor 
28- SheepStealerگوسفند دزد ، 

21- Grey Ghostشبح خاکستری ، 
30- Cannibalجنس خوار، هم 
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قانونیشان فرا خواهند  یهی هفت پادشاهی را به اعالم اطاعت از ملکهاو لردیی را خواهند فرستاد، هازاغ هاآن

 خواند.

دیمون تأکید .« باید با کلمات بجنگیم بشیمن که وارد میدان نبرد یا قبلاین جنگ ما  توی» ،پرنس عنوان کرد

ان و دارپرچم انتخاب کنندهر سویی را که ها آنی بزرگ هفت پادشاهی کلید پیروزی هستند؛ هارد،لکرد

ست آورده بود، و به د راککسترلیغاصب وفاداری خاندان لنیستر از  اگان. آمدخواهند  دنبالشانیشان هاواسال

  شان،دارپرچمین تر، احتماالً ریچ را با قویق بود که مادرش در نیابت اودر قندا ینوزادگاردن یها لرد تایرل از

 .بودند هتابعیت خود را مشخص نکردی بزرگ مملکت هنوز ها... اما مابقی لرد کردمتحد می هاتاورهای

او خود از جانب مادری خون آن خاندان را در .« کنار ما خواهد ایستاداستورمز اند » ،پرنسس رینیس ادعا کرد

 بود. پیروشین تررگ داشت، و لرد بورموند فقید همواره ثابت قدم

خواهد آورد. او چنین  هادره ایری را به جانب آن یهپرنس دلیل خوبی داشت که امیدوار باشد دوشیز

توانست امیدوار باشد که با قوای میقطعا حمایت پایک را خواهد جست؛ تنها جزایر آهن  اگانکه  پنداشتمی

و دالتون گریجوی عاشق جنگ و  وفا داشتند،خاندان والریون در دریا مقابله کند. اما آهن زادگان طبیعتی بی

 کرد. اقناعشد او را به سادگی به حمایت از پرنسس میریزی بود؛ خون

 هاداشته باشد؛ زمانی که استارکاز آن دور بود که تاثیری در جنگ  ا، شمال بیشطبق قضاوت شور

کشیدند، امکان داشت جنگ تمام شده باشد. این باعث میکردند و به جنوب لشکر میانشان را جمع دارپرچم

خاندان تالی بر آن حکم  خیز که حداقل اسماًقی بمانند، منطقه ای ذاتًا ستیزهی رودخانه باهاشد تنها لردمی

هنوز جرأت مشخص شون هاگرچه هم» پرنس گفت،« ،ی رودخانه داریمهاسرزمین یی تویاما دوست» راند.می

به قدر که خشکی اصلی  توی، پایگاهی نبتونن جمع ش ااونندارن. ما نیاز به جایی داریم که  ون روکردن رنگش

ن قدر مستحکم که در برابر هر لشکری که غاصب به او، و بدهاه پنلشکری بزرگ را سرنه بتو باشه تاکافی بزرگ 

 .«لهارنها اینجا.» نشان داد، هااو نقشه ای را به لرد.« همقابله کن هن بفرستمتموس

ل یورش خواهد برد. هارنها و بدین ترتیب این تصمیمات گرفته شد. پرنس دیمون، سوار بر کاراکسس به

را خواهد بست،  31ناوگان والریون تنگهدر دراگون استون خواهد ماند تا قوایش را بازیابی کند.  رینیراپرنسس 

را  واتربلکبه خلیج  هارا اشغال خواهد کرد تا تمام ورود و خروج مارکدریفتنواحی بین دراگون استون و میتما

نه بیش از آن » پرنس دیمون گفت،.« بگیریم ونداریم که با یورش بارانداز پادشاه ر ور این توانما » مسدود کند.

                                                             
31- Gullet 
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خام خیلی زود  هاییک پسر خامه، و پسر اگانبگیرن. اما  ون امید دارن دراگون استون روچیزی که دشمنانم

مار دریا .« هعجوالنه بزن یهحمل هیه زدن کاری کنیم که دست ب. شاید بتونیم با سیخونکنشمیتحریک 

اژدهاهای  یهکرد تا از حملمیپرواز  هارینیس بر فراز کشتی گرفت، و پرنسسمیفرماندهی ناوگان را بر عهده 

د رفت، تا نیی به ریورران، ایری، پایک و استورمز اند خواههاممانعت کند. در همین حین، زاغ هادشمن به کشتی

 یشان را به دست آورند.هاوفاداری لرد

برادرش .« حمل کنیم ور هاما باید این نامه» ،او گفتگفت. سخن سپس بزرگترین پسر ملکه، جیسریس 

جیس و و تأکید کرد او .« آرنمیبه دست  رو هاوفاداری لرد هااز کالغ تربسیار سریع هااژدها» لوکریس افزود،

زنند، و ادعا میاسترانگ صدا  وما رمون هاعمو» .مشکلی ایجاد نمی کندیا نزدیکند مرد شوند که  اندهمرد شد

نست که این ادعا دروغی بیش وبر پشت اژدها ببینن خواهند د وما ر هاایم، اما زمانی که لرد زادهحرامکنند ما می

حتی جافری جوان موافقت کرد، پیشنهاد داد که سوار اژدهای .« نشمیاژدها سوار  هاتارگرین فقطنیست، 

 نش را همراهی کند.خودش شود و برادرا

اله بود، و لوکیریس چهارده ساله؛ او را منع کرد؛ جاف تنها دوازده ساله بود. اما جیسریس پانزده س رینیراپرنسس 

مدت زیادی را به عنوان مالزم گذرانده  کردن مهارت داشتند، و در مبارزهبودند،  پسرانی قوی و خوش بنیه

ا نباید شم» امر کرد. هااو به آن« ،برید، به عنوان پیغام رسان خواهید رفت، نه به عنوان شوالیه هاگر قرار» بودند.

سوگند مقدس پر هفت یهستارتا زمانی که دو پسر بر نسخه ای از .« نای بکنیدرگیر هیچ مبارزه وخود ر

 کند. تصمیم گرفته شد که جیس یش استفادههابه عنوان فرستاده هارضایت نداد که از آن حضرتعلیانخوردند 

 یهرا بر عهده بگیرد، ابتدا به ایری پرواز کند تا با دوشیز ترو خطرناک ترکه پسر بزرگتر بود، مسوولیت طوالنی

دست آورد، و در نهایت به وینترفل تا با لرد ربور تا تبعیت لرد مندرلی را به هاکند، سپس به وایت مذاکرهارن 

رفت میبود؛ او به استورمز اند پرواز خواهد کرد، جایی که انتظار  ترو امن ترسفر لوک کوتاهاستارک مالقات کند. 

 بوروس براتیون با استقبالی گرم از او پذیرایی کند.

، اگانه انجام شد. رسیدن سر استفن دارکلین، آخرین عضو گارد پادشاه زدشتاب گذاریتاجروز بعد یک 

ش خصوصاً زمانی که مشخص شد او و همراهان وفادارپذیرترین رویداد ممکن در دراگون استون بود، دل

نامید( تاج ربوده میرا چنین  ها، سر اتو زمانی که برای دستگیریشان جایزه تعیین کرد، آن«پیشهخیانت»)

گرین را مشاهده کردند که  . سیصد جفت چشم پرنس دیمون تاراندهشاه جیهیریس آَشتی دهنده را آورد یهشد

آندال، روینار و  یهاز خاندان تارگرین، اولین از نام خود، ملک رینیراتاج شاه پیر را بر سر همسرش گذاشت، او را 
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ین پسر خود، تربزرگ رینیراعنوان محافظ مملکت را برای خود به کار برد، و امید. پرنس ن هانخستین انسان

 نامید. تخت آهنینجیسریس را پرنس دراگون استون و وارث 

و در مورد » خائن و شورشی نامید. و ملکه آلیسنت را تاورهای  اتوسر ، اولین اقدام به عنوان ملکهدر  رینیرا

. بگذار به اندهرا گمراه کرد هاشورایی از مردانی اهریمنی آن» او اعالن کرد، «دران ناتنی، و خواهر عزیزم هلینا،برا

را خواهم بخشید و به قلبم باز  هادراگون استون بیایند، زانو بزنند، و طلب بخشش کنند، و من با کمال میل آن

 .«از خویشاوند کش نیست ترهمخون من هستند، و هیچ مرد یا زنی ملعون هاخواهم گرداند، زیرا آن

خواهر ناتنی و » دوم را بسیار ناخشنود کرد. اگانسرخ رسید، و  یهقلع فردای آن روز به رینیرا گذاریتاجخبر 

خوم می، و بشنخوام دستگیر می، نشبمحکوم  ااونم اخومیمن ، گناهکارند بزرگعموی من به خاطر خیانت 

 .«بمیرن

اش خواستهجبور است بپذیرد که م رینیراپرنسس » بودند، مصالحهدر شورای سبز خواهان  ترافراد خونسرد

توانیم میبرادر نباید با خواهر بجنگد، مرا به سویش بفرستید، ما » استاد اعظم اروایل بیان کرد.« ،نتیجه استبی

 .«مذاکره کنیم و به پیمانی دوستانه برسیم

استاد اعظم را به خیانت متهم کرد و  حضرتاعلیخواست گوش دهد. سپتون یوزتس آورده است که مین اگان

مادرش ملکه آلیسنت و —اما زمانی که دو ملکه بیندازند.« ،شپیش دوستان سیاه» هاچالسیاهاو را به ه گفت ک

استاد اعظم در رأس  بنابرایناستاد سخن گفتند، شاه با اکراه پا پس کشید.  هم راستا با—همسرش ملکه هلینا

به همراه دسته  هااز ردا طالیی تاورهای که شامل سر آریک کارگیل از گارد پادشاه و سر گواینمییک گروه اعزا

 گسیل شد. واتربلکشد،  تحت یک پرچم صلح به خلیج می هاای از کاتبان و سپتون

مندانه بود. اگر پرنسس او را به عنوان شاه بپذیرد و در برابر تخت ی ارائه شده از سوی شاه سخاوتهاپیشنهاد

قلعه و جزیره دهد میاو را در جایگاهش، دراگون استون تثبیت خواهد کرد، و اجازه  اگانآهنین کرنش کند، 

 هازمینو ، مارکدریفتپسر دومش لوکیریس، به عنوان وارث قانونی پس از مرگش به پسرش جیسیریس برسد. 

و ویسریس،  ترجوان اگانی خاندان والریون به رسمیت شناخته خواهد شد، پسرانش از پرنس دیمون، هاو دارایی

و  هابه عنوان خدمتکار مخصوصش. لرد میجایگاهی معتبر در دربار خواهند یافت، اولی به عنوان مالزم شاه، و دو

 عفو خواهند شد. اندهخائنانه بر علیه شاه مشروعشان با او همدست بود یهیی که در توطئهاشوالیه
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اد یه را ب را در سکوتی چون سنگ شنید، سپس از اروایل پرسید که آیا پدرش، شاه ویسریس هااین رینیرا

به ما  نشاید شما بتونی» گفت، که تاجش بر سرش بودملکه .« حضرتعلیاقطعاً، » آورد. استاد جواب داد،می

 رینیراو .« حضرتعلیاشما » استاد پاسخ داد،.« نوارث و جانشین خود قرار داد وچه کسی ر نویشا که ینبگ

هستم. چرا پس به برادرم، مدعی دروغین  حقتبه یهتأیید کردی که من ملک با زبانت» تأیید کرد و گفت،

از او این را گفت، و سفرا را ب« ،وخواهم داشت، یا سر او ر وکنی؟ به برادرم بگو من یا تخت سلطنتم رمیخدمت 

 پس فرستاد.

از پذیرفتن سلطنتش  رینیرابخشید. امتناع میشد و دیر میدوم بیست و دو ساله بود، سریع خشمگین  اگان

او ادعا « ،من به او یک صلح شرافتمندانه پیشنهاد دادم، و فاحشه به صورتم تف انداخت» خشم او را برانگیخت.

 .«هگذرمیچه  شتوی سراالن » کرد.

تون راه افتادند تا ل و اسپایسها ی مار دریا ازهاکشتی مارکدریفتدرست همان موقع، رقص شروع شد. در 

بعد جیسیریس والریون از پشت می کتنگه را ببندند، و راه تجارت از بارانداز شاه و به بارانداز شاه را قطع کنند. 

همان  اژدهایش، ورماکس به شمال پرواز کرد و برادر کوچکترش لوکیریس بر پشت آراکس به جنوب رفت، در

 راند.میپرنس دیمون سوار بر کاراکسس در ترایدنت حین 

  .ه بود که از آسمان آسیب پذیر استثابت کردزمانی که اگان اژدها ویرانش کرده بود  ،ل تاکنون یک بارهاهارن

انداخت. یش را پایین هاپایر هویدا شد به سرعت پرچمزمانی که کاراکسس بر فراز برج کینگز آن یهلرد سالخورد

پرنس دیمون با یک ضربه عالوه بر قلعه، ثروت غیر قابل چشم پوشی خاندان استرانگ و دوجین گروگان 

 یش نیز بودند تصاحب کرده بود.هاارزشمند را که در میانشان سر سیمون و نوه

 ارن از دره، لرد مندرلی ازاژدهایش به شمال رفت و با لیدی  در همین زمان پرنس جیسریس بر پشت

چنان ربور، لرد بارل و لرد ساندرلند از سیسترتون، و کرگن استارک از وینترفل دیدار کرد. پرنس آنهاوایت

 وفاداریشان را به مادر او اعالم کردند. هاچنان رعب آور، که هر کدام از آن لردفریبنده بود، و اژدهایش آن

 هاو غصه هاریزیرسید، از بسیاری از خونمیبرادرش نیز به همان خوبی به سرانجام  ترو امن تراگر سفر کوتاه

 شد.میپیش گیری 

فرود آمد هرگز طرح ریزی لوکیریس والریون ای که بر تراژدی دارند:منابعمان روی این موضوع توافق  تمامی

در رقص اژدهایان با قلم پر و زاغ صورت گرفتند، با تهدید و قول، با امر و نوازش. خبر  هااولین نبرد نشده بود.
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در را کردند جناب لرد میقتل لرد بیزبری در شورای سبز به طور گسترده پخش نشده بود، بسیاری فکر 

، هیچ سری بر شدندی آشنای بسیاری دیگر در دربار دیده نمی هاچهرهآن که . با وجود اندی انداخته چالسیاه

تواند میآمیز صلح شکلیسلطنت به  یهی شهر پدیدار نشده بود، و بسیاری هنوز امید داشتند مسألهافراز دروازه

 حل شود. 

را همزمان  32لینگکه دو پرنس میشک دستان خوفناک او پشت تصادف شوبییی دیگر داشت. هااما نقشه غریبه

زمانی که آراکس اژدها پیش از شروع یک طوفان لوکیریس والریون را به  ت؛وجود داش دبه استورمز اند آور

 داخل قلعه رساند، تنها برای آن که دریابد ایموند تارگرین پیش از او آنجاست. امنیت

اژدهای مهیب پرنس ایموند، ویگار پیش از همه آمدن او را حس کرد. نگهبانانی که بر فراز باروهای پر ابهت قلعه 

ی تمرد دارن را لرزاند، در وحشتی ناگهانی هاتند، زمانی که او بیدار شد، و غرشی کرد که پایهرفمیراه 

شود آراکس در برابر این صدا شانه خالی کرد، و لوک پشت سر هم او را مییشان را چنگ زدند. حتی گفته هانیزه

 شالق زد تا توانست وادارش کند که بنشیند.

و  درخشیدمیآذرخش در شرق  ،مادرش را چنگ زده بود اژدهایش را فرود آوردکه پیغام  زمانی که لوکیریس،

دانست حضور ویگار چه معنایی دارد، بنابراین زمانی که در تاالر گرد، در می. او قطعاً باریدمی یسنگین رگبار

پرنس ایموند جلوی چشمان لرد بوروس، چهار دخترش، سپتون، استاد، دو دسته شوالیه، نگهبان و خدمتکار با 

 زده نشد.د شگفترویاروی ش

سپس رو به .« زادهحراملوک استرانگ کوچک، افسرده بنگرید، سرورم.  یهبه این چهر» پرنس ایموند فریاد زد،

 «؟خودت شاشیدی به. باران بوده، یا از ترس زادهحرامخیس شدی، » لوک گفت.

از جانب مادرم، ملکه می لرد بوروس، من برای شما پیغا» لوکیریس والریون تنها لرد براتیون را مخاطب قرار داد.

 .«امآورده

پرنس ایموند جلو آمد، و خواست نامه را از چنگ لوکیریس بقاپد، اما لرد .« هدراگون استون یهفاحشمنظورش  »

را  رینیرا یهیش مداخله کردند، و دو پرنسلینگ را از هم جدا کردند. یکی نامهابوروس غران فرمانی داد و شوالیه

 به باالی شاهنشین آورد، جایی که جناب لرد بر تخت شاهان باستان طوفان نشسته بود.

                                                             
32- Princelingی اهمیت کمتری نسبت به جیس و تر؛ لوک و ایموند هر دو پسر دوم هستند و درجهتر یا درجه ی اهمیت کمی پایینای با رتبه، شاهزاده

 دارند. اگان
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ی کسانی که هاداند که بوروس براتیون در آن لحظه چه احساسی داشته است. روایتمیهیچ کس به درستی ن

لرد سرخ چهره و شرمگین گویند جناب میبرخی ی چشمگیری با هم دارند. هاتفاوت اندهانجا حضور داشت

ویند لرد بوروس در گمی، مانند مردی که همسر قانونی اش او را در بستر زن دیگری یافته باشد. برخی اندهبود

ه کردمیارضا را  اشسریخیره که هم شاه و هم ملکه حمایت او را بطلبند اینبوده است، زیرا  آن لحظه سرمست

 است.

نبود،  هااو که هرگز مرد نامه .تفاق نظر دارندآن چه لرد بوروس گفته و کرده ا شاهدین روی یهبا این وجود هم

 یهچهرمی و پیغام را در گوش شاه نجوا کرد. اخ ملکه را به دست استادش داد، که مهرش را برداشت یهنام

من مطابق درخواست  هو اگ» کرد، و گفت، میریشش را نواخت، به لوکیریس والریون اخبوروس را درنوردید. 

انتخاب  ویکی ر» اشاره کرد. هااو به دختر «؟کنی پسرمیاز دخترانم ازدواج  یم یکوکد امادرت عمل کنم، ب

 .«کن

من نامزد دختر » او جواب داد.« ،سرورم، من مختار نیستم ازدواج کنم» پرنس لوکیریس تنها توانست سرخ شود.

 .«عمویم ریال هستم

 هبگو که لرد استورمز اند ی اتدهنمادر جبرو خونه، توله سگ، و به  کردم،می روهمین فکر » لرد بوروس گفت.

و پرنس لوکیریس رو .« سگ نیست که بتونه اون رو موقع نیازش با سوت زدن به سمت دشمنانش بفرسته

 برگرداند تا از تاالر گرد خارج شود.

 .«استرانگ، وایسا» اما پرنس ایموند شمشیرش را کشید و گفت.

سفیر اینجا  همن به عنوان ی من با تو نخواهم جنگید.» اد آورد و گفت.ی هپرنس لوکیریس قولش به مادرش را ب

 .«شوالیه هیه م، ناومد

خواهم گرفت،  وت رونمن ج» پرنس ایموند جواب داد.« ،یاومدتو به عنوان یک بزدل و یک خائن اینجا »

 .«استرانگ

خوام زیر سقفم میاو به عنوان یک سفیر آمده، من ن» او نالید.« ،اینجا نه» اراحت شد.با این حرف لرد بوروس ن

یش خود را بین دو پرنسلینگ قرار دادند و لوکیریس والریون را به خارج از تاالر هاگارد.« ریزی باشمشاهد خون

جایی که اژدهایش آراکس زیر باران چنبره زده بود و بازگشتش را  ،همراهی کردند به طرف حیات قلعه ،گرد

 کشید.میانتظار 
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 رخصت یهچرخید، و اجازلرد بوروس طرف دهان ایموند تارگرین از خشم در هم پیچید، و به سرعت به 

که بهت بگم وقتی زیر سقف من  هبه من ربطی ندار» خواست. لرد استورمز اند شانه ای انداخت و جواب داد،

 برد کناره گرفتند.مییش زمانی که پرنس ایموند به سوی در یورش هاو شوالیه.« نیستی چی کار کنی

بارید،  و هر از چند گاه میکورکننده  رگباریغرید، میبیرون، طوفان خشم گرفته بود. تندر بر فراز قلعه 

کرد. هوای بدی برای پرواز بود، حتی برای یک میون روز روشن ی عظیم سفید و آبی آذرخش دنیا را چهارعشه

آراکس زمانی که پرنس ایموند سوار ویگار شد و به دنبال او به راه افتاد، به زحمت خود را در هوا نگه و اژدها، 

و  ترنرا جا بگذارد، چرا که آراکس جوا اشهتوانست تعقیب کنندمیداشت. اگر هوا آرام بود، پرنس لوکیریس می

بریکر به هم رسیدند. محافظان اما آن روز سیاه بود، و چنین شد که اژدهایان بر فراز خلیج شیپ ... بود ترسریع

رعد را برید شنیدند. سپس دو جانور به صدای لهیب آتش را در دوردست دیدند، و غرشی را که روی دیوار قلعه 

اگر پنج برابر دشمنش بود. یکصد جنگ،  یهآبدید یهبازماندشکست. ویگار میصاعقه اطرافشان . هم قفل شدند

 چندان طول کشیده باشد. توانستمیهم آنجا جنگی رخ داد، ن

بعد . سر و گردنش سه روز خلیج او را ببلعند طوفان یهی زیر تازیانهاتا آب آراکس در هم شکسته، سقوط کرد،

برپا شود. جسد  مرغان دریاو  هاضیافتی برای خرچنگ ی پایین استورمز اند به ساحل نشست، تاهازیر صخره

 پرنس لوکیریس نیز به ساحل نشست.

 ین شکل آغاز شد.ترو جنگ خون و آتش به جدیبه پایان رسید،  هاو سفرا و ازدواج هازاغجنگ  ،و با مرگ او

لوک، جافری  ترموقع شنیدن خبر مرگ لوکیسریس ویران شد. برادر جوان رینیرااگون استون، ملکه ردر د

)جیس هنوز دور و در مأموریتش در شمال بود( سوگندی وحشتناک خورد که از پرنس ایموند و لرد بوروس 

ن شد که پسر فوراً سوار اژدهایش شود. در حالی که آمانع  رینیرامار دریا و پرنسس  یهانتقام بگیرد. تنها مداخل

یک چشم » ل رسید.هارنهااز اینامهشورای کوچک نشسته بودند تا تصمیم بگیرند که چه واکنشی نشان دهند، 

 .«انتقام لوکیریس گرفته خواهد شد» پرنس دیمون نوشته بود..« در ازای یک چشم، یک پسر در ازای یک پسر

بر، فاحشه و قماربازی در چاله کک آشنا بود. پرنس هنوز ، برای هر جیبپرنس دیمون یخنده و هدر جوانی، چهر

 یه، دست، یا ملکاگانبدون اطالع شاه داشت.  هادوستانی در محالت پست شهر، و پیروانی در میان ردا طالیی

، دوست ویژه ای بود که پرنس به او هامادر در دربار نیز متحدینی داشت، حتی در شورای سبز ... و در میان آن

سرخ به خوبی آن چه  یهقلع یهزیر سای کثیفی هامیکدهو  هااز سوراخ موشکسی که اطمینانی تام داشت، 



23 
 

یی هاکرد. او با راهمیی شهر نفوذ هاشناخت آگاهی داشت، و به راحتی در میان سایهمیروزگاری پرنس دیمون 

 سخت را ببیند.می ساند، تا تدارک انتقار مرموز یهمخفی، خود را به این غریب

افت. یکی روزگاری گروهبانی از نگهبانان ی مناسبش را یهاکک، پرنس دیمون ابزار یهچال یهاکورهدر میان 

حین یک خشم مستانه از شهر بود؛ بزرگ و وحشی، او ردای طالییش را به خاطر زدن یک فاحشه تا مرگ در 

به  هاآنو ی واقعی این دو برای تاریخ نامعلوم است. هاموش گیری در ردکیپ بود. نام دست داده بود. نفر دیگر

 شوند.میو پنیر شناخته  خونعنوان 

رحم ساخته بود برای موش گیر همانقدر آشنا بود که برای ی پنهانی که میگور بیهای مخفی و درهاتونل

با استفاده از یک راهروی از یاد رفته، پنهان از چشم نگهبانان به دل پنیر خون را کرد. مییی که شکار هاموش

رفت همراهی میرا هر جا که  اگانگویند هدفشان خود شاه بوده است، اما گارد پادشاه میقلعه برد. برخی 

باز و بسته ی آهنین مهیبش هابا آن نیزهکرد، و حتی پنیر نیز به جز پل متحرکی که روی خندقی خشک می

 شناخت.میراهی به داخل و خارج از دژ میگور ن شد،یم

ی برج هارخنه کردند، و نگهبانانی را که از در هابرج دست ایمنی کمتری داشت. این دو مرد از درون دیوار

ی سر اتو برایشان جذابیتی نداشت. به جایش به درون خوابگاه دخترش، در هااتاقکردند دور زدند. میپاسبانی 

ویسریس در آنجا اقامت گزیده بود، چرا که پسرش خزیدند. ملکه آلیسنت بعد از مرگ شاه  ترایینیک طبقه پ

بیوه را بست، و  یهپنیر دست و دهان ملک ،اش به دژ میگور منتقل شده بودند. به محض ورودبه همراه ملکه اگان

دانستند که ملکه هلینا طبق عادت هر غروب میمنتظر ماندند، زیرا  هاخون خدمتکارش را خفه کرد. آنگاه آن

 آورد تا مادربزرگشان را پیش از خواب ببینند.میفرزندانش را 

نشست همراه با سه فرزندش وارد شدند. جیهیریس میخبر از خطر پیش رو، همچنان که غروب بر قصر بیملکه 

ی کوچک او را گرفته بود هاوارد شدند، هلینا دست هاو جیهیرا شش ساله بودند، میلور دو ساله بود. زمانی که آن

خون به زد. خون در را باز کرد و نگهبان ملکه را کشت و پنیر به سرعت میلور را قاپید. میو نام مادرش را فریاد 

 هااز آنشود ملکه هلینا آرامش خود را حفظ کرد. میگفته .« نبمیری تونهتا هم جیغ بکش» گفت، حضرتعلیا

پسر  هچشم، ی هچشم در ازای ی هی» و ادامه داد،.« هاحساب تسویه کن» ،پنیر گفت «؟نکی هستیشما » پرسید،
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کنیم، می خوب رو اذیت نهاشما آدم یهبقی یم، برای صاف کردن امور.خوامما فقط یکی رو  پسر. هدر ازای ی

 «33؟حضرتعلیاخواین از دست بدین، مرو  ییکیه تار مو. کدوم  هحتی انداز

 هزن ی هی» التماس کرد که به جایش خودش را بکشند. هارا درک کرد، به آن هازمانی که ملکه هلینا منظور آن

پیش ، انتخاب کند ی راپنیر به ملکه هشدار داد که زودتر یک.« پسر بچه باشه هباید ی» خون گفت.« ،پسر نیست

.« کشیمم ون رشوهیا ما هم» او گفت.« ،کنانتخاب » از آن که خون خسته شود و به دختر کوچکش تجاوز کند.

کرد که آن پسر بسیار میریزان، هلینا نام کوچکترین فرزندش، میلور را گفت. شاید او فکر زانو زده، و اشک

بود، اولین  اگان، جیهیریس اولین پسر و وارث شاه ترکوچک است تا بفهمد، یا شاید به خاطر این که پسر بزرگ

خواد تو ممامانت » پنیر به میلور نجوا کرد. «؟شنیدی این رو، کوچولو» ه تخت آهنین.وارث برای رسیدن ب

مستقیم به سر، پرنس  یه، با یک ضربسپس او نیشخندی به خون زد و شمشیر زن درشت اندام.« بمیری

 جیهیریس را کشت. ملکه شروع به جیغ زدن کرد.

اش آسیب بیشتری به ملکه و فرزندان زنده هاماندند. آنعجیب است ولی، موش گیر و قصاب به حرفشان پایبند 

 نزدند، در عوض با سر پرنس در دستشان گریختند.

شود گفت که ملکه از آن غروب شوم نجات یافت. بعد از آن او نه میاگرچه پنیر و خون جانش را بخشیدند، ن

انست بایستد تا پسرش میلور را ببیند، تومیکرد، و نه میکرد، نه اتاقش را ترک میخورد، نه حمام میچیزی 

بیوه  یهزیرا که او را برای مردن نام برده بود. شاه چاره ای نداشت جز آن که پسر را از او بگیرد و به مادرش، ملک

خوابیند، و هلینا بیشتر و میو همسرش بعد از این ماجرا جدا  اگانبدهد، تا به عنوان پسر خودش بزرگ کند. 

 شد.مینوشید، و عصبانی میشد، میعصبانی نیز شد، شاه میون غرق در جن ترعمیق

 حال خون ریزی به شکلی جدی شروع شد.

دوم باور داشت که  اگانبود. تا آن زمان،  حضرتاعلیکی عظیم برای ول در برابر پرنس دیمون شهانها سقوط

برای اولین بار احساس آسیب پذیری کند.  حضرتاعلیل باعث شد که هارنها حاصل است.رش بیادعای خواه

ی بیشتر فرود آمدند، و باعث شدند های سریع متعاقب آن در برنینگ میل و استون هنج چون ضربههاشکست

یی هاشدند که نامه ترزمانی عمیق هاکرده. این ترسمیاز آن است که فکر  ترکاخطرنکه شاه دریابد جایگاهش 

و اولد تاون محکم  تاورهای دانستند. خاندانمیاز همه جا  ترخود را در آن قوی هاسبزاز ریچ رسیدند، جایی که 

 رینیرای دیگر از ها... اما هر جای دیگری در جنوب، لرد آربور را نیز داشت حضرتاعلیو  بودند، اگانپشت شاه 
                                                             

 پنیر بعضی از واژه ها را تلفظ نمی کند. -33
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هیل، لرد لندز، لرد تارلی از هورنآپاعالن حمایت کردند، در میانشان لرد کاستاین از تری تاورز، لرد مالندور از 

 شیلد حضور داشتند.لرد گریم از گریو گرو روان از گولدن

به  های رودخانهسرزمینی هاو سایر لرد هاوودبلکربور، وینترفل. هاآمدند: دره، وایت هم در پی هاسایر ضربه

 اگانرا بست و هر روز شاه  واتربلکی پرنس دیمون سرازیر شدند. ناوگان مار دریا خلیج هارن و پرچمهاطرف

 از شراب قوی جوابی نداشت.می جایشان، جز هابرای شکوه حضرتاعلیکردند. میاجرانی را داشت که ناله ت

؛ او طرح نقشه ای را است انجام شدهاو به سر اتو امر کرد. جناب دست او را متقاعد کرد که کاری « ،کاری کن»

شوهرش بود، با این وجود پرنس  رینیرای اصلی ادعای هایکی از ستونبرای شکستن سد والریونی ریخته بود. 

ر دشمن ساخته بود تا یش بیشتها. پرنس در طی ماجراجویینقاط ضعفش هم بوددیمون یکی از بزرگترین 

کی دیگر از دشمنان پرنس، یه در آن سوی دریایی باریک ب ،هااین دشمن داران، از طالیهتاورهایدوست. سر اتو 

 رسیده بود، به امید آن که او را به اقدام علیه مار دریا ترغیب کند. 34سه دختران یشاهپاد

ی پدربزگش لبریز شد. اگرچه هانرم زبانیدوم از  اگانآمد. صبر میاین تاخیر زیاد به مذاق شاه جوان خوش ن

ی او گوش نداد. او سر اتو را به تاالر سلطنتی احضار هااز سر اتو سخن گفت، شاه به شفاعتبیوه در دفاع  یهملک

دست جدید من مشتی » کرد، زنجیر مقامش را از گردنش پاره کرد و به سوی سر کریستون کول انداخت.

در شأن » نداد. سر کریستون فرصت را برای نشان دادن خویش هدر.« م شدهوکار ما با نامه نوشتن تم. هپوالدین

شما شاه » گفت. اگاناو به « ،نن گدایی کنیتوهااز لرد هکنمیشما نیست که مانند گدایی که درخواست صدقه 

و خواهند با گذر زمان تاوان خیانت رو خائنند.  دتکذیب کنن ن، و کسانی که این روقانونی وستروس هستی

 .«نستدو

در  رینیراملکه  گذاریتاجفوت، لیستی را از کسانی که هنگام ب، الریس استرانگ کالاگانارباب نجواهای شاه 

دراگون استون جمع شده بودند و در شورای کوچکش نشسته بودند جمع کرده بود. لرد سلتیگار و والریون 

خشمش بودند. با  یهخارج از محدود هاقدرتی در دریا نداشت، آن اگانجایگاهشان در جزایر بود؛ از آن جا که 

 بردند.میاز چنین حمایتی بهره ن اصلی بودند یهکه در قار «سیاهی» یهااین وجود آن لرد

ی درون بندر به هاشهر غارت شد، کشتی ند.دشان کری شاه غافلگیرهاداسکندیل به سادگی سقوط کرد، نیرو

سر کریستون بود. لرد استاونتون  آتش کشیده شدند، سر لرد دارکلین از بدنش جدا شد. روکس رست هدف دوم

یش، جناب هااعتنا ماند. از پشت دیواربییش را بست و به مهاجمان هااز پیش آگاه بود، دروازه هاکه از آمدن آن

                                                             
الیس، میر و تایروش، سه دختر والریا - 34 
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ی گوسفند و گاو و هاسوزد، و گلهمی، درختان و روستاهایش هاتونست شاهد آن باشد که زمینمیلرد تنها 

را به دراگون استون  اینامهروند. زمانی که آذوقه  قلعه رو به افول گذاشت، او میمردمان زیردستش به زیر تیغ 

 فرستاد و درخواست یاری کرد.

ازسوی دریا به گوش می ی چرهارا فرستاد، صدای بال نه روز پس از آن که لرد استاونتون درخواست کمکش

ی سرخی که او را هابه خاطر فلس سرخ، او یهدها بر فراز روکس رست ظاهر شد. ملکاژ ملیسرسید، و 

نی مس بود. و شیش به روهاو پنجه ها، شاخشیش صورتی بود، تاجها. غشای بالشدمیچنین نامیده  پوشاندمی

راند، ملکه ای که میزد، رینیس تارگرین میزرهی از فوالد و برنز که زیر نور خورشید برق  بابر پشتش، پوشیده 

 هرگز نبود.

کرد، و روی آن حساب باز کرده بود. میبینی را پیشپیشامد این  اگانسر کریستون کول نگران نبود. دست 

ان، دارزوبینان و هم دارکمانبرای دادن فرمان کوبیده شدند، و تیراندازان به جلو صف کشیدند، هم  هاطبل

ی آهنینی را که روزگاری مراکسس را هاخدنگبه جلو خم شدند تا  35اهعقربد. پر کردن پیکانآسمان را با تیر و 

اصابت کرد، ولی این کار تنها موجب  ملیسبه  هادر دورن به زمین انداختند پرتاب کنند. دسته ای از تیر

مو و یشان سوختند، هاروی زین هاخشمش شد. او به پایین پیچ خورد و آتش را به راست و چپ تف کرد. شوالیه

یشان را انداختند و گریختند. برخی سعی هامردان مسلح نیزهشد. مییشان مشتعل هاو پوست و افسار اسب

یشان پنهان شوند، اما نه چوب بلوط و نه آهن توان مقابله با آتش اژدها را نداشتند. سر هاکردند که پشت سپر

غرید، دود از  ملیس.« نهدف بگیریو سوار ر» زد،میدش فریاد کریستون در میان شعله و دود، سوار بر اسب سفی

 خورد لگدی بر فک او زد.میی آتش غوطه هامنخرینش بیرون جست، یک نره اسب در حالی که در زبانه

راند، و برادرش میطالیی را  فایرسانسپس غرشی در جواب آمد. دو هیأت بالدار دیگر نیز ظاهر شدند: شاه 

 هاحال دندانهبود.  گاز زدهو رینیس طعمه را  را کار گذاشته بود اشهسر کریستون تلایموند سوار بر ویگار بود. 

 دورش بسته شده بودند.

را به سوی  ملیسپرنسس رینیس تالشی برای فرار نکرد. او با فریادی از سرمستی و حرکت دادن شالقش، 

سرخ پیر و زیرک بود، و با  یهدشمن چرخاند. او جلوی ویگار به تنهایی شاید شانسی اندک داشت، چرا که ملک

نه پیکار هزار فوت باالتر از زمین وحشیا نابودی قطعی بود. اژدهایان فایرساننبرد غریبه نبود. در برابر ویگار و 

سوگند  هاند و زبانه کشیدند، چنان درخشان که مردان بعدشلیک شدیی از آتش هاکردند. چنان که گلوله

                                                             
35- Scorpionکند.رنج زیاد پرتاب میتا های بزرگی را با قدرت باال و ریگیری که ت، یک نوع تجهیزات قلعه 
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 فایرسانبرای لحظاتی دور گردن طالیی  ملیسقرمز رنگ  یهخوردند که آسمان پر از خورشید شده بود. آروارمی

 هافرود آمد. هر سه جانور به سوی زمین به دوران افتادند. آن هادوی آنقفل شد، تا آن که ویگار از باال روی هر 

 ی روکس رست به زمین خوردند.هایی از باروهاسنگ ترچنان محکم سقوط کردند که نیم لیگ آن سو

که دورتر بودند به دلیل دود  هابودند زنده نماندند تا داستان را تعریف کنند، آن تریی که به اژدهایان نزدیکهاآن

، تنها ویگار هاگذشت تا آتش فرو بنشیند. اما از میان آن خاکستر هاتوانستند چیزی ببینند. ساعتمیو آتش ن

، آن فایرسانمرده بود، در هم شکسته از سقوط تنش به چند قسمت پاره شده بود. و  ملیس. خاستسالم بر

یی خرد هاو سوار شاهوارش جراحتیش از بدنش دریده شده بود، هاموجود با شکوه طالیی، نصف یکی از بال

یی که نصف بدنش را پوشانده بود. وضع بازوی چپش هامتحمل شده بود، یک ران شکسته، و سوختگی کنندهرا

 بود که زره شاه درون گوشتش ذوب شده بود.زانده بود. آتش اژدها چنان داغ سو تراز همه جا بد

ما چنان سیاه در کنار اژدهایش یافت شد، ا تررفت متعلق به رینیس تارگرین باشد بعدمییک جسد که گمان 

توانست با اطمینان بگوید که خود اوست. دختر محبوب لیدی جوسلین براتیون و پرنس میشده بود که کسی ن

ایمون تارگرین، همسر وفادار لرد کورلیس والریون، مادر و مادربزرگ، ملکه ای که هرگز نبود، شجاعانه زیست، و 

 در میان خون و آتش مرد. او پنجاه و پنج ساله بود.

بعد، زمانی می هشتصد شوالیه و مالزم و آدم عادی نیز آن روز جانشان را از دست دادند. یکصد نفر دیگر نیز ک

که پرنس ایموند و سر کریستون کول روکس رست را گرفتند جان دادند. سر لرد استاونتون به بارانداز پادشاه 

که با یک گاری به شهر برده شد بود که  ملیسا سر روی نیزه رفت ... امبه  کهن یهفرستاده شد و بر باالی درواز

بیوه دستور داد  یهن از شهر گریختند، تا آن که ملکآهزاران نفر بعد از . مردم عادی را به سکوت کشاند یهتود

 ی شهر بسته و مسدود شود.هاتا دروازه

گویند که او آرزوی مییش چنان دردی را برایش به ارمغان آوردند که برخی هادوم نمرد، اما سوختگی اگانشاه 

یش، در یک تخت روان به بارانداز پادشاه هاکه برای پنهان کردن وخامت زخم حضرتاعلیکرد. میمرگ 

 یهو شیر هاعصاره هابرایش دعا کردند، استاد هاسال از تخت بلند نشد. سپتون یهدر ادامبرگردانده شد، 

شد تا خوراک میخوابید، و تنها بیدار مینه ساعت از هر ده ساعت را  اگانخشخاش برایش تجویز کردند، اما 

 یهبیوه و دستش سر کریستون کول، کسی اجاز یهناچیزی قبل از خواب مجددش بخورد. به جز مادرش ملک

اهد چنین کاری کند، هلینا مختل کردن استراحتش را نداشت. همسرش هرگز آن قدر هوشیار نبود که بخو

 در غم و جنون خویش غرق شده بود.چنین این
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توانست میبال مجروحش ن و به خاطراز آن بود که حمل شود،  ترو سنگین تربزرگکه ، فایرساناژدهای شاه، 

طالیی عظیم در  36می آن سوی روکس رست مانده بود، مانند یک ویرهاو از آن رو در زمین ؛پرواز کند

تمام  هاکرد. زمانی که آنمیمردگان تغذیه  یهآغازین، او خود را با اجساد سوخت هاخزید. در روزمی هاخاکستر

 شدند، مردانی که سر کریستون برای پاسبانی از او باقی گذاشته بود، برایش گوساله و گوسفند آوردند.

ن قدر قوی اون ون که برادرتای، تا ناداره کنی واکنون شما باید مملکت ر» ،دست پادشاه به پرنس ایموند گفت

و سر کریستون نیازی نداشت که آن را دوباره تکرار کند. و چنین پرنس .« هبردار بشه که بتونه دوباره تاج رو

به من بسیار » ،پرنس مدعی شدفاتح را بر سر نهاد.  اگانایموند یک چشم خویشاوند کش تاج آهن و یاقوت 

با این وجود ایموند عنوان پادشاه را نگرفت، ولی خود را محافظ مملکت و پرنس نایب « ،اوتا به  دآمیبیشتر 

 السلطنه نامید. سر کریستون دست پادشاه باقی ماند.

وه دادن کردند، و شروع به می یی که جیسیرس والریون در سفرش به شمال کاشته بودهادر همین حین، دانه

سر کریستون کول ی ماه جمع شدند. ها، و دروازهتونتون، گالتون، سیسترباروربور، وینترفل، اهمردانی در وایت

جمع شده  یهی رودخانهانیروهایشان را به لرد هااگر آنجدید هشدار داد، که  یهالسلطنبه پرنس نایب

 .داشترا ن شانی مستحکم بارانداز پادشاه توان ایستادگی در برابرهاتی دیوارکردند، حمیل ملحق هارنهادر

از لیاقت خود به عنوان یک جنگجو و قدرت اژدهایش ویگار، مشتاق بود تا نبرد را به  با اطمینان کاملایموند 

ی هایانتکارو خ روآننه بیش از » او گفت،« ،دراگون استون تهدید نیست یهفاحش» دشمنانش ببرد. یهجبه

 اندهباال برد وی خواهرم رهایی که پرچمهاتمام این احمق، هریچ. عمویم خطر واقعی است. زمانی که دیمون بمیر

 .«نخواهند شد ما ن باز خواهند گشت و بیش از این مزاحمشوهابه قلعه

خرد کننده بر زنی بود  ایضربهگذراند. مرگ پسش لوکیریس مینیز ایام بدی را  رینیرا، واتربلکدر شرق خلیج 

زمانی که به دراگون استون خبر بود. شکسته همدر وردن فرزندی مردهآ، زایمان و به دنیا که به تازگی از بارداری

زنش ررسید که پرنسس رینیس سقوط کرده، کلماتی تلخ بین ملکه و لرد والریون، که او را برای مرگ رینیس س

استاونتون به دنبال تو » گفت. حضرتعلیابا فریاد به او « ،رفتیمیباید به جایش  تو» کرد رد و بدل شد.می

تمام  !«و همراهی کنندنیز منع کردی که او ر وزن من گذاشتی، و پسرانت ر یهبر عهد وفرستاد، اما تو جواب ر

دانستند جیس و جاف مشتاق بودند که با اژدهاهایشان به همراه پرنسس رینیس به روکس رست پرواز میقلعه 

 .کنند

                                                             
36 - Wyrm 
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قدم پیش گذاشت. او ابتدا لرد امواج را با اعطای مقام دست  AC 129آن زمان این جیس بود که، در اواخر سال 

 ای برای حمله به بارانداز پادشاه را کشیدند.مجاب کرد. او و لرد کورلیس به همراه هم طرح نقشه

 تونبه گال تیراکسسداد تا به همراه ه بود، به جافری پیشنهاد دره داد یهجیس اندیشناک از قولی که به دوشیز

سفر کند. مانکن معتقد است تمایل جیس برای دور نگه داشتن جافری از معرکه عامل اصل این تصمیم است. 

خواست تواناییش در نبرد را ثابت کند خوش نیامد. فقط زمانی که گفتند او میاین امر به مذاق جافری، که 

او با اکراه به رفتن رضایت داد. رینا، دختر سیزده  ،دفاع کند اگانشود تا از دره در برابر اژدهایان میده افرست

پرنس دیمون از لینا والریون، برای همراهی او انتخاب شد. او که به خاطر زادگاهش، رینا از پنتوش  یهسال

اما او با خود سه تخم اژدها به ویل برد، د، شد، اژدها سوار نبود، جوجه اژدهایش چند سال قبل مرده بومینامیده 

اش، کرد. پرنس دراگون استون همچنین به ایمنی برادران ناتنیمیدعا  هابرای درآمدن جوجه هاو آن جا شب

یش، دوستان هاداد. پدرشان پرنس دیمون در طی دیدارمیو ویسریس هفت ساله اهمیت نه ساله  ترجوان اگان

بسیاری را در شهر آزاد پنتوش یافته بود، بنابراین جیسریس از فراز دریای باریک به سوی پرنس آن شهر رفت، و 

هد. در واپسین روزهای کامل یابد دو پسر را پرورش د یهبر تخت آهنین سلط رینیرااو موافقت کرد تا زمانی که 

129 AC ویسرییس چنگ کلوداستورمبه همراه  اگان---شدند 37نیشیرفراق ، دو پرنس جوان سوار بر کشتی ،

مار دریا هفت تا از ناوهای جنگی اش را نیز به همراه تا به ایسوس بادبان بکشند. ---ودزده به تخم خ

 رسند.میبا خیال آسوده به پنتوش فرستاد، تا مطمئن شود که هامیآن

تاون بود، از مجروح و ناتوان از پرواز در روکس رست مانده بود، و تزاریون به همراه پرنس دیرون در اولد فایرسان

، ملکه هلینا ایامش را در فایردریماین رو تنها دو اژدها برای دفاع از بارانداز پادشاه باقی مانده بود ... و سوار 

شد. این امر باعث شده بود تنها ویگار باقی بماند. هیچ اژدهای میگذراند، و تهدیدی محسوب نمیتاریکی و اندوه 

توانست در اندازه و درندگی با ویگار مقابله کند، اما جیس معتقد بود که اگر ورماکس، سیراکس و میزنده ای ن

 هاآننخواهد توانست که در برابر  «عتیقهپیر  یهدنج» ورش ببرند، حتی آنی هکاراکسس همزمان به بارانداز شا

بود که پرنس درنگ کرد، و بررسی کرد که چطور  مخوفویگار چنان  یهایستادگی کند. با این وجود سابق

 اضافه کند. اشهتواند اژدهایان بیشتری را به حملمی

خاندان تارگرین برای بیش از دو قرن، از زمانی که لرد اینار تارگرین به همراه اژدهایانش از والریا آمد بر دراگون 

خون استون حکومت کرده بود. اگر چه همیشه رسم بود که برادر با خواهر و پسر عمو با دختر عمو ازدواج کند، 

                                                             
37- Gay Abandon 
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یشان، هاذت را در میان دختران )و حتی همسران( رعیتجوانان داغ بود، و عجیب نبود که مردان این خاندان ل

کردند بجویند. میزندگی  مونتدراگونعادی که در روستاهای زیر می گیران دریا، مردکشاورزان زمین و ماهی

در یر وستروس، ابه مانند سقطعاً، تا قبل از سلطنت شاه جیهیریس و ملکه آلیسنت خوب، قانون کهن شب اول 

در  با هر دوشیزه ای در قلمروی خودش هر لردی حق داشت که و به موجب آنمستولی بود، نیز دراگون استون 

 شب ازدواجش بخوابد.

فهمیدند که در حال مینهفت پادشاهی مورد نفرت بود، و مردانی حسود طبع می چه این رسم در تماگر

از مردم  هاشد که تارگرینمیاند، چنین احساساتی در دراگون استون خاموش بود، زیرا به درستی اظهار شرفیابی

خوردند، و مییافتند غبطه میند. اینجا، به عروسانی که در شب ازدواجشان تبرک ترعادی به خدایان نزدیک

ی دراگون هایافتند، چرا که لردمیمردم  یهآمدند ارجی بیش از بقیمییی به دنیا هافرزندانی که از چنین پیوند

گرفتند. این مییی را با دادن هدایایی سخاوتمندانه از طال و ابریشم و زمین به مادر جشن هااستون چنین تولد

معروف شدند.  «هابذر» شدند، و به مرور زمان به طور مختصر بهمینامیده  «بذر اژدها» ی خوشبختهازادهحرام

 هاخانهی خاص به وقت گذرانی با دختران صاحبان مهمانهاقانون حق شب اول، برخی تارگرینیان حتی بعد از پا

 .در دراگون استون فراوان بودند هاو فرزندان بذر هاادامه دادند، از این رو بذر هاگیرماهیو زنان 

ی بنابراین رو به جانب بذرهابود،  ن طور اژدهایان بیشتری، و همیریس به دنبال اژدها سواران بیشترپرنس جیس

و سوگند خورد که هر مردی که بتواند ارباب یک اژدها شود صاحب زمین و ثروت و مقام شوالیگی کرد،  اژدها

ازدواج خواهند کرد، و خود او این افتخار را خواهد یافت  هاشود. پسرانش نجیب زاده خواهند، دخترانش با لردمی

 تارگرین دوم و حامیان خیانتکارش بجنگد. اگانبا مدعی دروغین تا در کنار پرنس دراگون استون 

هم نبودند. یک دسته از  هابذر یهکسانی که به ندای پرنس پاسخ دادند بذر نبودند، برخی حتی پسر یا نو یههم

، گارد پادشاه، سر استفن دارکلین حضور داشت یهی تحت خدمت ملکه، که در میانشان لرد فرماندهاشوالیه

برای اژدها سوار شدن پیشقدم  ، و دو دوشیزهها، دریانوردان، مردان مسلح، هنرپیشهپادو ها ،مالزمین همین طور

 شدند.

پذیرند، و زمانی که عصبانی شوند یا احساس میبه سادگی کسی را بر پشت خود ن هااژدهایان اسب نیستند، آن

ش برای اژدهاسوار شدن از دست دادند. سه برابر این کنند. شانزده نفر جانشان را در تالمیخطر کنند، حمله 

تا حد مرگ سوخت.  اسموکسیتعداد معلول شدند یا سوختند. سر استفن دارکلین در تالش برای سوار شدن بر 

و  هاای، که موبه نام دنیس نقرهبود  یمرد ورمیتور چنین سرنوشتی را یافت.لرد گورمون مسی در برابر 
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یک  استیلرشیپ .کردمیاست تایید  رحمبیشاه میگور  یزادهحراممبنی بر این که پسر راچشمانش ادعایش 

را  استیلرشیپحمله کرد و  هابازویش را درید. وقتی فرزندانش تالش کردند مجروح را بردارند، کانیبال به آن

 فراری داد و هم پدر و هم پسران را بلعید.

کردند. میخو گرفته بودند و حضورشان را تحمل  هابه انسان وینگسیلورو  ر، ورمیتواسموکسیبا این وجود، 

شدند. ورمیتور، اژدهای خود میحاضر به تبعیت از سواری جدید  ترشدند، راحتمیکه روزگاری خود رانده  هاآن

سخت خم کرد،  یا هیوی 38همریک آهنگر، یک مرد بلند باال به نام هیو  یزادهحرامشاه پیر، گردنش را در برابر 

)به خاطر سفیدی مویش( یا اولف مست )به خاطر دائم  31توایملقب به اولف  سرباز سپید موک یه در حالی ک

 ، اژدهای محبوب ملکه آلیسنت خوب شد.وینگسیلورالخمر بودن( سوار 

ل داد، ها نام آدام ازک پسر پانزده ساله به ی هکه روزگاری اژدهای لینور والریون بود، پشتش را ب نیز اسموکسی

ل با سوار شدن بر ها ن که آدام ازز آبعد امی کدانان مورد اختالف است. که تا به امروز نسبش بین تاریخ

خود را ثابت کرد، لرد کورلیس تا آنجا پیش رفت که از ملکه خواست که عنوان حرام زادگی را از او و  اسموکسی

ل، هاشان را پذیرفت. آدام ازاو را تأیید کرد، ملکه خواسته یهبرادرش بردارند. زمانی که پرنس جیسریس نیز گفت

 شد. ارکمدریفت، تبدیل به آدام والریون، وارث زادهحرامبذر اژدها و 

از آنهایی که قبالً صاحب داشتند بود، با این وجود  ترتصاحب سه اژدهای وحشی دراگون استون سخت

که  «ای لجنیقهوه» زشت اندازهبی ، یک اژدهایاستیلرشیپصورت گرفت.  هایی برای سوار شدن بر آنهاتالش

واتر به تا وند مارکدریفتگوشت گوسفند داشت، و از  خوبی برایدر جوانی شاه پیر از تخم درآمده بود، اشتهای 

کردند با او مقابله میرساند، مگر آن که سعی میآسیب  هابه چوپان تر. او کمزدمیی چوپانان خسارت هاگله

ای پر دود و مرتفع در ارهمغدر  گوستگریی گله را بلعیده است. هاکنند، اما معروف بود که چند باری سگ

پرواز در ارتفاع پایین بر فراز دریای در هنگام  و اغلبداد، می، ماهی را ترجیح منزل داشت مونتدراگونشرق 

خاکستری به رنگ مه صبحگاهی، -شد. یک جانور روشن سفیدمیباریک، و در حال صید کردن مشاهده 

 د.کرمییشان دوری هاو کار هااز انسان هاموجودی بسیار خجالتی بود که برای سال

کند میاژدهایان مرده تغذیه  یهین و پیرترین اژدهای وحشی کانیبال بود، و چون معروف بود که از الشتربزرگ

ی نوزاد و هاکرد تا با جوجهمیی تخم ریزی اژدهایان در دراگون استون حمله هاشد، و به محلمیچنین نامیده 
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آکنده از  اشهتالش کرده بودند که او را برانند؛ الن هابار سواران آیندهکند. اژدهااز خود پذیرایی  هاتخم

 بود. های آنهااستخوان

یی که بودند بازنگشتند که هاهیچ کدام از بذر اژدهایان آن قدر احمق نبودند که مزاحم کانیبال شوند )آن

و همواره موجودی رفتند ولی او را نیافتند، چرا که ا گوستگریداستانشان را تعریف کنند(. برخی به دنبال 

 شد، ولی او موجودی وحشی و بداخالق ماند، که بیش از هر سهمیآفتابی  ترراحت استیلرشیپبود.  گریزمردم

را کشت. یکی از کسانی که امید داشت او را تصاحب کند )بعد از آن که  هاروی هم بذر «اژدهای قلعه»

خواست. وقتی او با شنلی میاو را ن استیلرشیپل بود. ها نتیجه ماند( آلین ازبی گوستگریجستجویش برای 

اژدها بیرون آمد، تنها اقدام سریع برادرش جانش را نجات داد. زمانی که آدام با شنل خودش  یهمشتعل از الن

ی آن حادثه را تا آخر هااژدهای وحشی را عقب راند. آلین والریون زخم اسموکسیکرد میآتش را خاموش 

 هادانست، زیرا که زنده مانده بود. بسیاری دیگر از بذرمید. با این وجود او خود را خوش شانس حفظ کرعمرش 

 برانند سرنوشتشان به شکم او ختم شد. استیلرشیپو جویندگانی که خواهان آن بودند که بر پشت 

به  یشانزده ساله، به نام نت «دختر کوچک قهوه ای» در پایان، اژدهای قهوه ای در برابر ذکاوت و پایداری یک

یاد گرفت که او را بپذیرد و  استیلرشیپآورد، تا آن که میزانو در آمد، که هر صبح گوسفندی چاق را برایش 

نترس بو داشت و بود و دهانی بد، الغر و کثیف پوست قهوه ای سیاه مو، چشم قهوه ای، د. نتیانتظارش را بکش

 بود. استیلرشیپبود ... و اولین و آخرین سوار 

یی که پدید آمد، زنانی که هاتلفات و درد یهاین چنین پرنس جیسریس به هدفش رسید. چرا که با وجود هم

ماند، چهار اژدها سوار جدید یافت شده بود. مییشان تا آخر عمرشان باقی هابیوه شدند، مردانی سوخته که زخم

پرواز به بارانداز پادشاه شد، تاریخی که او برای حمله  یهرو به پایان بود، پرنس آماد AC 129در حالی که سال 

 انتخاب کرد اولین بدر کامل ماه در سال جدید بود.

حمله را  یهبازی خدایان است. چرا که همان زمانی که جیس برنام یهمایدست های انسانهاولی برنامه

اعظم  شورایدر حال میوه دادن بود؛  تاورهای ی سر اتوهاشد. طرحمیک ریخت، تهدیدی جدید از شرق نزدیمی

ر تایروش تشکیل شد، و پیشنهاد او را برای اتحاد پذیرفت. نود ناو جنگی زیر پرچم سه دختران از د 40شیتریار

 یهواستلنگر برداشتند، و پاروهایشان را به سوی تنگه به آب انداختند ... و بر حسب شانس و خ استونزاستپ

                                                             
40- Triarchyتوان به ، تئوری ای که در آن سه نفر یا سه ارگان اداره ی مملکت را بر عهده دارند، از معروف ترین نوع این نظام های حکومتی تاریخ می

 پیش از میالد اشاره کرد. 53تا  60های اتحاد ژولیوس سزار، کراسوس و پمپی در بین سال
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 های آنهاکرد، مستقیم به میان دندانمی، که دو پرنس تارگرین را حمل فراق شیرینخدایان، کشتی پنتوشی 

 دستگیر شد. فراق شیرینا غرق شدند، و یه یی که برای حمایت از آن فرستاده شدند گرفتهااسکورترفت. می

 کلوداستورمبر گردن اژدهایش، که سخت  اگانخبر این داستان تنها زمانی به دراگون استون رسید که پرنس 

. او که تنها نه دادمیلرزید و بوی ادرار میبازگشت. پسرک از ترس سفید شده بود، چون برگ  چنگ زده بود

یی هاموقع فرار زخم کلوداستورمکرد، چرا که میپرواز نکرده بود ... ودیگر هم پرواز ن ه آن روزبسال داشت، تا 

عقرب به گردنش اصابت کرده  ، و پیکان یکفرو رفته بودشکمش در شماری تیر بیمهلک برداشته بود، تعداد 

نداشت. پسرک باهوش، تخم اژدهای خود را  کشتی، پرنس ویسریس راهی برای فرار از اگان تربود. برادر جوان

دریانورد  یهیی ژنده و نمک آلود پوشاند، و وانمود کرد که بیش از یک پسربچهالباس مخفی کرد، و خود را با

ی دریانورد واقعی به او خیانت کرد، و او اسیر شد. در ابتدا یک ناخدای هامعمولی نیست، اما یکی از پسر بچه

 لوهار از الیس از وجود ان، شاراکوناوگ راما طولی نکشید که دریاساالتایروشی بود که به هویت او پی برد، 

 آگاه شد. غنیمتش

و  های الیسنی شیرجه رفت، بارانی از نیزههااز ناو ی ردیفیورماکس به سو زمانی که پرنس جیسریس بر پشت

پیش از این و در هنگام جنگ با پرنس دیمون در  تریارشیند تا با او مقابله کنند. ملوانان خاستبر هاپیکان

با  هاتوانست در مورد شهامتشان تردید کند؛ آنمیبا اژدها رویاروی شده بودند. هیچ مردی ن استونزاستپ

سوار را بکش و »گفتند می هاو فرماندهانشان به آن هاکاپیتانمقابله با آتش اژدها بودند.  یهیشان آمادهاسالح

. مردان سه شهر آزاد همچنان یک کشتی به آتش کشیده شد، و سپس یکی دیگر.« اژدها پا پس خواهد کشید

ی بالدار دیگری را که از هاسرهایشان را باال بردند تا هیأت هاجنگیدند ... تا آن که فریادی پیچید و آنمی

 آمدند نظاره کنند.میبه سویشان  مونتدراگون

، استیلرشیپ، وینگسیلوررویارویی با یک اژدها یک چیز است، مقابله با پنج اژدها یک چیز دیگر. زمانی که 

را ترک کرده  هادریافتند که شجاعتشان آن تریارشیو ورمیتور به سویشان یورش بردند، مردان  اسموکسی

یکی پس از دیگر مسیرشان را عوض کردند. اژدهایان چون  های جنگی شکسته شد، و ناوهاکشتیردیف  است.

از دیگری.  ترآبی و نارنجی، سرخ و طالیی، یکی درخشان، یی از آتش را بیرون دادندهاصاعقه فرود آمدند و گلوله

ی هاپریدند. ستونمی. مردان پوشیده از آتش، فریاد زنان در آب ندشدور شعلهو یا یکی متالشی ها یکیکشتی

 ...  بودندهمه از دست رفته  ... رسیدندمیه بود. همه از دست رفته به نظر خاسترفیع از دود سیاه از آب بر

 در دریا سقوط کرد. سختی... تا آن که ورماکس بسیار پایین رفت، و به 
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چندین داستان مختلف گفته شد در مورد آن که چرا و چگونه اژدها سقوط کرد. برخی ادعا کردند یک  هابعد

پیکانی آهنین به درون چشمش شلیک کرد، اما این ادعا به طور مشکوکی شبیه روشی است که  دارزوبین

کشتی  یهک ملوان از بین خدمی هگوید کمییک روایت دیگر قبل در دورن پایان خود را دید.  ها، مدتمراکسس

ر ن دآی هارفت چنگکی را به سویش پرتاب کرد، یکی از شاخکمیزمانی که ورماکس به سوی ناوگان شیرجه 

کند. میو به خاطر سرعت قابل توجه خود اژدها به عمق پوستش نفوذ ، کندمیبین دو فلس جا خوش  یهفاصل

ی ورماکس شکاف ناهمگون هابندد و وزن کشتی و قدرت بالمیملوان انتهای زنجیرش را به دور یک دکل 

خشم اژدها تا جاهایی به دوری  یهکند. حتی با وجود هیاهوی نبرد، نعرمیدرازی در شکم اژدها ایجاد 

ماکس به پایانی سخت ختم شد، او جیغ کشان و دود کنان، و در حالی که بر شنیده شد. پرواز ور توناسپایس

ک کشتی مشتعل یه زد سقوط کرد. نجات یافتگان گفتند او سراسیمه تالش کرد که برخیزد، ولی بمیآب چنگ 

ه، اسیر تجهیزات کشتی خوران سقوط کرد، و اژدها، در هم کوفتمتالشی شدند، دکل غلط هابرخورد کرد. تخته

 ، ورماکس نیز با آن غرق شد.ته گرفتک سو پهلو گرفت و یه شد. وقتی کشتی ب

ای سوخته چنگ با جستی آزاد شد و برای چند ضربان قلب به تخته پاره جیسیریس والریونشود که میگفته 

یی به سویش کردند. پرنس هاین کشتی میری شروع به شلیک خدنگتراز نزدیک دارزوبینزد، تا آن که چند 

در  بیشتری را برای هدف گرفتن داشتند،ی بیشتر و هایک تیر خورد، و سپس یکی دیگر. مردان میری زوبین

 پیکان در گلوی جیس فرو رفت، و دریا او را بلعید.نهایت یک 

دریایی کل  یهانبرد ینترنبرد تنگه تا شب در جنوب و شمال دراگون استون شدت داشت، و در میان خونین

، شاراکو لوهار ناوگانی متشکل از نود ناو جنگی میری، الیسنی و تایروشی تریارشیتاریخ جای گرفت. دریاساالر 

 خانه برگردند. تا به ندباقی ماند سالمبیست و هشت تا اورده بود؛ تنها  استونزاستپرا با خود از 

برای هجوم  هاکه باور داشتند دژ باستانی تارگرینگرچه مهاجمین از کنار دراگون استون گذشتند، شکی نیست 

وحشیانه غارت  توناسپایسوارد کنند.  مارکدریفتشدید به  ایضربهانتظار داشتند  هابسیار مستحکم است، آن

و  ها، موش41هاسالخی شده بود، و چون ضیافتی برای شالو هاشد، اجساد مردان، زنان و کودکان در خیابان

تاید نیز به آتش یها شد.میدیگر هرگز بازسازی ن شهرسوختند. آن  هامردار خوار باقی ماند، ساختمانی هاکالغ

یی که مار دریا از شرق آورده بود در آتش سوخت، خدمتکارانش موقع تالش برای فرار از هاکشیده شد. تمام گنج

                                                             
 مرغ دریایی -41
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ز دست داد. هزاران نفر مردند. با این وجود به زیر تیغ رفتند. ناوگان والریون یک سوم قدرت خود را ا هاشعله

 از جیسریس والریون، پرنس دراگون استون و وارث سلطنت نبودند. ترهیچ کدام ازاین تلفات عمیق

گرو، و ، لرد گولدنروآنخود را در میان دو ارتش گرفتار دید. تادیوس  تاورهای مونددو هفته بعد، در ریچ، سر ار

ی سواره از شمال شرق بر او تاخته بودند، در حالی هابا لشکری بزرگ از شوالیهبریج، بیتر یزادهحرامفلوورز،  متا

تاون نیش به اولدین کستاین به هم ملحق شده بودند تا راه عقب نشوبری، لرد آالن تارلی و لرد اوکه سر آالن بیز

 زمان به جلو و عقبش یورش بردند، لرداو را محاصره کردند، و هم واینهانی را ببندند. زمانی که در ساحل رود

دید که خطوط سپاهش از هم پاشیدند، شکست اجتناب ناپذیر بود تا آن که ... تا آن که سایه ای به  تاورهای

مهیب از باال طنین انداز شد، و صدای برخورد فوالد بر فوالد را محو کرد.  اینعرهسوی میدان نبرد شیرجه زد، و 

 یک اژدها آمده بود.

دیرون تارگرین، مالزم ین پسر ملکه آلیسنت، ترآبی، کوبالت و برنز. بر پشتش جوان یهاژدها تزاریون بود، ملک

 راند.میلرد ارموند  یهپانزده سال

آوردند، و با میورود پرنس دیرون و اژدهایش جریان نبرد را برعکس کرد. حال مردان لرد ارموند بودند که هجوم 

 یهبا باقیماند نآروکردند، و مردان ملکه فرار کردند. با پایان روز لرد میی بلند دشمنان را نفرین هافریاد

سوخت، دو آالن اسیر شدند، و لرد کاستاین  هاسپاهش به شمال فرار کرد، تام فلوورز کشته شد و در میان شنزار

برداشته بود در بستر احتضار بود. در حالی که باک بیجان راکستون شمشیر سیاه ، 42میکرارفانکه از میاز زخ

با گاو بریان و شراب  تاورهای در حال سیر کردن خود از اجساد کشته شدگان بودند، لرد ارموند هاو زاغ هاگرگ

سر » والیه کرد، واو را ش 43ویگیلنس یهقوی ضیافتی برای پرنس دیرون ترتیب داد، و با شمشیر والرین پر آواز

پیروزی این ، اما نامهمیچنین  ه که من رونظر لطف سرورم» نامید. پرنس با فروتنی جواب داد، «44ردیمون دالو

 .«همتعلق به تزاریون

از شکست و حزن بر شورای سیاه واین رسید، جوی آکنده نیها یهدر دراگون استون، زمانی که خبر فاجع

دوم زانو  اگانیمون تا آنجا پیش رفت که اظهار کرد که شاید زمان آن رسیده که جلوی فرما شد. لرد باراحکم

پر از خبر دارند، و زنان  مردانبزنند. ملکه به هیچ وجه چنین نظری نداشت. تنها خدایان به درستی از دل 

فرزند دیگرش توانی  رسید از مرگمیتارگرین که از مرگ یک فرزند در هم شکسته بود، به نظر  رینیرایبند. اعج

                                                             
42- Orphanmakerیتیم ساز ، 

43- Vigilance.به معنای کشیک یا نگهبانی است ، 
44- Ser Daeron the Daring 
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یش را سوزانده بود، و برایش تنها خشم و نفرت به هاجدید یافته است. مرگ جیس او را سخت کرده بود، ترس

و استفاده کند،  هاکه هنوز بیش از برادرش اژدها داشت، مصمم بود که از آن حضرتعلیاجای گذاشته بود. 

و  اگانخواهد که باران آتش و مرگ را بر سر میآن برایش اهمیت نداشت. او به شورای سیاه گفت، که  یههزین

 کردند نازل کند، و یا او را از تخت آهنین به زیر کشد و یا در تالش برای این کار بمیرد.میآنانی که حمایتش 

که بستری بود  اگانکه تحت نام برادرش  راه حلی مشابه در آن سوی خلیج در دل ایموند تارگرین ریشه دواند،

را در  ترکرد، خطر بزرگمیاش نگاه حقارت به خواهر ناتنی یهکرد. ایموند یک چشم که با دیدمیحکومت 

انش را فرا دارپرچمشورا و دید. پرنس میل گرد آورده بود هارنها و لشکر بزرگی که درعمویش، پرنس دیمون 

 ی رودخانه را اظهار کرد.هابردن جنگ به سوی عمویش و تنبیه لردو قصد خود برای خواند، 

پرنس مطابق میل تمام اعضای شورای سبز نبود. ایموند پشتیبانی سر کریستون کول،  یهباکانبی یهخواست

ستند به استورمز اند بفرمی تایلند لنیستر را داشت، اما استاد اعظم اروایل از او خواست تا پیغادست پادشاه و سر 

وایلد، اذعان کرد  ، لرد جاسپررودآیرنو قبل از لشکر کشی قوای خاندان براتیون را نیز به سپاه خود بیفزاید، و 

دو اژدها بهتر از یک » و پرنس دیرون را از جنوب فرا بخواند، چرا که در میدان نبرد تاورهایکه او باید لرد 

 فایرسانو اژدهای او  اگانپسندید، و از پسرش خواست تا برادرش میبیوه نیز احتیاط را  یهملک.« اژدهاست

 نیز بتوانند در جنگ شرکت کنند. هایابند منتظر بماند، تا آنمیبهبود 

با این وجود، پرنس ایموند اشتیاقی برای چنین تأخیراتی نداشت. او اذعان کرد، که نیازی به برادران و 

ح بود، دیرون بسیار جوان. بله، کاراکسس جانوری ترسناک بود، وحشی و بسیار مجرو اگاناژدهایانشان ندارد؛ 

گوید که میبود. سپتون یوزتس  تر، و دو برابر بزرگتردرندهزیرک و آبدیده شده در جنگ ... اما ویگار پیرتر، 

، نه با کش در نظر داشت که این باید پیروزی او باشد؛ او عالقه ای به قسمت کردن افتخار نداشتخویشاوند

 برادرانش، نه با هیچ مرد دیگری.

از تختش بلند شود و شمشیرش را بازپس  اگانتوانست حرفش را رد کند، زیرا تا زمانی که میو کسی نیز ن

بر تصمیمش، در رأس لشکری متشکل از چهار هزار نفر،  استوارگیرد، نیابت و صدارت از آن ایموند بود. پرنس 

 خدایان به راه افتاد. یهادو هفته بعد از دروازه

از آن بود که ساکن بنشیند و بگذارد که درون  تردیمون تارگرین مبارزی بسیار پیرتر و سرد و گرم چشیده

در بارانداز پادشاه داشت، و خبر  یل. پرنس هنوز دوستانهارنها یی به عظمتهامحصور گردد، حتی دیوار هادیوار

شود زمانی که ایموند و سر میایموند حرکت کند به او رسید. گفته  پیش از آن که اشهزادی برادرهانقشه
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 هاچرا که از مدت« ،زمانش رسید» ول بارانداز پادشاه را ترک کردند، پرنس دیمون خندید و گفت،کریستون ک

 ل پرواز کردند.هارنها یهی خمیدهاکرد. یک دسته زاغ از برجمیقبل برای این لحظه ثانیه شماری 

ی هاو برون هاخارج کرد و به کراب پولمیدندر نقاط دیگر مملکت، لرد والیس موتون یکصد شوالیه را از 

ی صنوبر و هادر میان درختزار هاپنجه ملحق شد. آن یهی جزیرها، و سلتیگارپوینت کالووحشی از کرکنیمه

ناگهانیشان پادگان آنجا را غافلگیر کرد. ی مه آلود با شتاب، به سوی روکس رست رفتند، جایی که حضور اتپه ه

قلعه هدایت کرد، تا ین مردانش را به سوی میدان خاکستر در غرب ترگیری قلعه لرد موتون شجاعپسپس از باز

 اژدها رقم بزند. فایرسانپایانی برای 

به راحتی پاسبانانی را که برای غذا دادن، خدمت کردن و مراقبت از اژدها باقی مانده بودند ان آینده کشاژدها

رسد. اژدهایان روی زمین حیواناتی میاز آن است که به نظر  ترثابت کرد نیرومند فایرسانراندند، اما خود 

اند پرواز کند. مهاجمین انتظار غول پیکر نتو 45ویرمباعث شده بود که  اشهدست و پا هستند، و بال پاره شدبی

و غرش  هامرگ بیابند. در عوض او را هنگام خواب یافتند، اما چکاچک شمشیر یهداشتند که اژدها را در آستان

آلوده به لجن، در میان  فایرساناو اصابت کرد او را خشمگین کرد. او را بیدار کرد، و اولین نیزه ای که به  هااسب

زد، و دمش را چون شالقی تکان میخزید و چنبره میخورد، و چون افعی میشمار گوسفند پیچ بیی هااستخوان

فرستاد. سپس او میزد لهیب آتش طالیی را به سوی مهاجمان میداد، و در حالی که برای پرواز کردن زور می

ی هاافتادند، و زخم ، و سه بار به زمین سقوط کرد. مردان موتون با شمشیر، نیزه و تبر به جانشخاستبر

شود. تعداد میرسید هر ضربه فقط موجب خشم بیشتر او میدردناک بسیاری به او وارد کردند ... اما به نظر 

 مردگان به سه گروهان رسید تا پیش از آن که نجات یافتگان بگریزند.

د، برادرش مانفرید جسدش را نیز قرار داشت. زمانی که دو هفته بع پولمیدندر میان مردگان والیس موتون، لرد 

خزیدند. اما در هیچ میدر آن  هادر زرهی ذوب شده باقی نمانده بود، که کرمیافت، چیزی جز گوشت سوخته 

ی سوخته و متورم یکصد اسب بود، لرد هاجایی از آن میدان خاکستر، که آکنده از اجساد مردان شجاع و جنازه

رفته بود. و هیچ ردی هم باقی نمانده بود، که اگر اژدها با  فایرسانرا نیافت.  اگانمانفرید موتون اژدهای شاه 

طالیی دوباره بال گشوده بود ... اما به  فایرسانرسید میماند. به نظر میخزیدن خود را دور کرده بود باید باقی 

 دانست.میای نکجا، هیچ فرد زنده

                                                             
45- Wyrm، اژدهای اروپایی 
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یش، کاراکسس به سوی جنوب در شتاب بود. او بر ساحل غربی در همین زمان، خود پرنس دیمون بر پشت اژدها

کرد، بسیار دور از خط دید لشکر سر کریستون، او از برخورد با لشکر دشمن اجتناب کرد، میچشم خدایان پرواز 

 رینیراس در مسیر رودخانه به شرق پیچید، به سوی بارانداز پادشاه. در دراگون استون واتر گذشت، سپاز بلک

 واتربلکی خلیج هابر آب رگباررین لباسی از فلس سیاه براق پوشید، بر سیراکس سوار شد، و در حالی که تارگ

 چرخیدند. اگانبلند  یهبه هم پیوستند، و به دور تپ کرد. بر باالی شهر، ملکه و شوهرش زد پروازمیشالق 

ی شهر زیر پایشان پراکند، چرا که مردم عادی دریافتند که حمله ای هاوحشت را در دل خیابان هاآن یهمنظر

 گیریرسیده است. پرنس ایموند و سر کریستون کول موقع لشکرکشی برای بازپسترسیدند فرامیرا که از آن 

، و تنها ه بودبا خود برد ال شهر را از مدافعین خالی کردند ... و خویشاوندکش، ویگار، آن جانور رعب آور رهارنها

را برای مقابله با اژدهایان ملکه باقی گذاشته بود. اژدهایان جوان  نیمه رشد کرده یهفایر و یک مشت جوجدریم

 اژدها بود.بیملکه هلینا، زنی در هم شکسته بود؛ از این رو شهر کامالً  فایردریمهرگز رانده نشده بودند، و سوار 

 هابه سوی دروازهکردند، میدر حالی که فرزندان و مایملک دنیویشان را بر پشت حمل هزاران نفر از مردم عادی 

یشان کندند، هایی را زیر کلبههالتون و هاشهر بیابند. برخی دیگر چاله یهتا امنیت را در حومسرازیر شدند، 

کک آغاز شد.  یهیی در چالیی سرد و تیره که امید داشتند موقع سوختن شهر در آن پنهان شوند. بلواهاسوراخ

در حال ورود به رودخانه دیده شد، ناقوس تمام  واتربلکی مار دریا در شرق های کشتیهازمانی که بادبان

به خروش آمدند، و شروع به چپاول یکدیگر کردند.  های شهر به صدا درآمد، و جمعیت درون خیابانهاسپت

 امش را به شهر بازگرداندند.آر هانفر مردند تا آن که ردا طالیی هاده

 یهناشی از شیر ینشئهنیم سوخته، در بستر بود، و در  اگانلرد محافظ و دست پادشاه غایب بودند، خود شاه 

بیوه رسید. ملکه آلیسنت  یهرسیدگی به امور دفاعی شهر به مادرش ملک یهپس وظیفخشخاش گم شده بود، 

فرستاد، و سوارانی را بر  هارا به دیوار هاو شهر را بست، ردا طالیی ی قلعههابرای مبارزه آماده شد، دروازه

 ی سریع اعزام کرد تا پرنس ایموند را بیابند و بازگردانند.هااسب

را  هابفرستد، و آن «ی وفادارمانهالرد» مییی را به سوی تماهابه عالوه، او به استاد اعظم اروایل امر کرد تا زاغ

، چهار ردا طالیی را دید شتافتیش هاقانونیشان فرا بخواند. اما، زمانی که اروایل به سوی اتاق به دفاع از پادشاه

 اسکورت کردند. هاچالسیاهکیسه ای را به دور استاد اعظم کشیدند، و او را به سوی کشند. میکه انتظارش را 

ا بازداشت کردند. ر های بیشتری آنهارفتند، جایی که ردا طالیی های ملکه آلیسنت تنها تا دروازههافرستاده

حضرت، هفت فرماندهی که به بدون اطالع علیا ،سرخ ظاهر شد یهزمانی که کاراکسس در آسمان باالی قلع
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اعضای  د ... زیرا مقامات وامر دهند، زندانی و کشته شدن هاخاطر وفاداریشان انتخاب شده بودند تا بر دروازه

 راند دوست داشتند.میحکم  هارا، که در گذشته بر آننگهبانان شهر هنوز دیمون تارگرین 

شتافت و قصد داشت تا اعالم هشدار  هابه سوی اسطبل هاییردا طال، نفر دوم تاورهای برادر ملکه، سر گواین

او را  تاورهای کند؛ ولی دستگیر و خلع سالح شد، و به پیش فرماندهش سر لوتار الرگنت برده شد. زمانی که

ه از کدام ور کنمیو فرقی ن» او گفت،« ،به ما داد ودیمون این رداها ر» نامید، سر لوتار خندید. 46برگردانارد

ی شهر به هاسپس شمشیرش را به شکم سر گواین فرو برد، و دستور داد دروازه.« طالییندبپوشی، این رداها 

 د.نشوند باز شومیی مار دریا پیاده هاروی کسانی که از کشتی

یش، در کمتر از یک روز سقوط کرد. یک درگیری کوتاه و هااستحکام دیواربسیار  یهآوازبا وجود بارانداز پادشاه 

را  هاییردا طالی تاورهای رودخانه به راه افتاد، جایی که سیزده شوالیه و یکصد مرد مسلح یهخونین در درواز

عقب راندند و دروازه را به مدت هشت ساعت در برابر حمالتی از داخل و خارج  از شهر حفظ کردند، اما اعمال 

به داخل شهر ریختند.  دیگر بدون آسیبی یهاز شش درواز رینیراحاصل بود، زیرا سربازان بیشان قهرمانانه

مخفی شدند یا  اگانوفاداران  یهمانداژدهایان ملکه در آسمان دل و جرأت مخالفین را برده بود، و باقی یهمنظر

 گریختند یا زانو زدند.

رینیس در  یهبر فراز تپ رو ورمیتو وینگسیلوربر فراز تل ویسنیا، و  استیلرشیپفرود آمدند.  کی هاژدهایان یک ب

را در  کاراکسسسرخ چرخید و سپس  یهی قلعهایمون دور برجداژدها ظاهر شدند. پرنس  یهخارج از چال

رسانند به همسرش میفرود آورد. فقط زمانی که مطمئن شد که مدافعین آسیبی به او نحیاط بیرونی قلعه 

راند، میی شهر هارا دور برج اسموکسین در هوا باقی ماند، عالمت داد که از سیراکس پایین بیاید. آدام والریو

 که هر گونه مخالفتی با آتش روبرو خواهد شد. هایپایین چرم عظیمش هشداری بود برای یهاحرکت بال

، سر تایلند لنیستر و لرد جاسپر وایلد تاورهای بیوه به همراه پدرش، سر اتو یهنتیجه بود، ملکبیمقاومت 

توانسته بود به نوعی مخفی شود.(  هانبود، ارباب نجواگر هابازداشت شدند. )لرد الریس استرانگ با آن رودآیرن

اجازه بده با هم شورایی بزرگ تشکیل بدیم، مانند شاه » مذاکره کند. اشهدخترخواندملکه آلیسنت سعی کرد با 

اما ملکه .« واگذار کنیم ی مملکتهالرد به ووراثت ر یهو مسأل» بیوه گفت، یهملک« ،ی قدیمهاپیر در سال

                                                             
46- Turncloack ،ها. با توجه به جوابی که سر لوتار الرگنت به سر گواین می دهد رواصطالح مورد عالقه ی مارتین برای خطاب کردن خائنین و دو
 شود نتیجه گرفت که این اصطالح به کسی اطالق می شود که ردایی دو رنگ پوشیده و بسته به شرایط آن را از یک رویش می پوشد. می
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ی هاسپس انتخاب .«ه حکمی خواهد دادیم این شورا چوندمیما هر دو » این ایده را با اخم رد کرد، رینیرا

 قرار داد: تسلیم شو، یا بسوز. رویشمادریش را پیش نا

و مردان  هاداد، و به شوالیهی قصر را تحویل هاملکه آلیسنت سرش را به عالمت شکست خم کرد، و کلید

گزارش شده که « ،شهر متعلق به شماست، پرنسس» یشان را زمین بگذارند.هامسلحش امر کرد که شمشیر

ولی  ،رفتهکه گربه  کنندمیبازی زمانی  هااما شما مدت زیادی حفظش نخواهید کرد. موش» چنین گفته است،

 .«خواهد گشت پسرم ایموند با آتش و خون بر

 را در ی دیوانهبسیار داشت. مردانش همسر رقیبش، ملکه هلینا یهتکمیل شدن فاصلهنوز با  رینیراپیروزی  ولی

تختش را خالی، و گلدان اتاقش را » گاه شاه را شکستند،که در استراحت اتاق خوابش زندانی یافتند ... اما زمانی

دوم فرا کرده بود. همین طور فرزندانش، پرنسس جیهیرای شش ساله و پرنس میلور دو  اگانیافتند. شاه  «پر

بیوه نیز  یهرسید که حتی خود ملکمیساله، به همراه سر ویلیس فل و سر ریکارد ترون از گارد پادشاه. به نظر 

 .اندهی شهر نگذشتهاهاز درواز ها، و لوتار الرگنت سوگند خورد که آناندهبه کجا رفت هاداند که آنمین

تا زمانی که تخت پدرش را تصاحب کرد نخوابید. پس  رینیرابا این وجود تخت آهنین ناپدید نشده بود. و ملکه 

او ی تخت آهنین باال رفت و جایی نشست که پیش از هادر اتاق سلطنتی روشن شدند، و ملکه از پله هامشعل

 رینیرااژدها در روزگار قدیم.  اگانر پیش از ویسریس، و میگور و اینیس و نشست، و شاه پیمیشاه ویسریس 

سرخ به جلو آورده شدند و  یهمردان و زنان قلع یهپوش، با چهره ای مصمم بر باال نشست و همهنوز زره

شان کهجلویش به زانو درآمدند، و از او تقاضای بخشش کردند و با جان و شمشیر و شرفشان به او به عنوان مل

 سوگند خوردند.

و پایین تارگرین از جایش بلند شد  رینیراافت. مدتی از سپیده گذشته بود که یه مراسم تا پایان آن شب ادام

و  هایی بر پاهاکرد، برشمیزمانی که شوهر واالمقامش پرنس دیمون او را به بیرون از تاالر اسکورت  لیو» آمد.

کدیگر نگاه یه خون به دنبالش روی زمین جاری بود و مردان خردمند بشد. ردی از میکف دست چپش دیده 

کردند، گرچه هیچ کدامشان جرأت نکردند حقیقت را با زبان بلند بگویند: تخت آهنین او را رد کرده بود، و 

 .«بودمیکوتاه  سلطنت او یهدور

رفتند. بعد از میپیش  های رودخانهینسرزمزمانی رخ داد که پرنس ایموند و سر کریستون کول در  هااین یههم

 یهی قلعه را باز یافتند، پرنس دیمون و همهال رسیدند ... و دروازههارنها به هانوزدهمین روز پیشروی، آن

 افرادش رفته بودند.
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پنداشت که میداشت، چرا که میاصلی سپاه نگه  یهپرنس ایموند در هنگام پیشروی ویگار را در کنار بدن

ل رسید، و هارنها هجوم بیاورد. او یک روز بعد از کول به هاعمویش ممکن است تالش سوار بر کاراکسس بر آن

ترجیح اش  «ی رودخانههاتفاله» آن شب ضیافت بزرگی را برای پیروزیش برپا کرد. ایموند ادعا کرد که، دیمون و

شگفتی نیست که زمانی که اخبار بارانداز پادشاه به او  بگریزند تا این که با خشم او رو به رو شوند. جای اندهداد

 بود. سهمگینبسیار  خشمشکرد.  47ازهاندبیرسید، پرنس احساس حماقتی 

آمد. میبا تقالی بسیار به پیش  ها. ارتش لنیسترافتیه ادام های رودخانهسرزمینل، جنگ در هارنها غرب

کهنسالی و فرتوتی فرماندهشان، لرد لفورد، سرعت سپاه را تا حد خزیدن پایین آورده بود، و زمانی که به سواحل 

 شدند، لشکر بزرگ دیگری را در مقابل خویش یافتند.میچشم خدایان نزدیک غربی 

تری قب به کماندار ریونی زمستانش به فارست فری، لرد گذرگاه، و راب ریورز قرمز، ملهاو گرگ 48هرودی ویران

دو هزار نفر بود، فری دویست شوالیه و سه برابر پیاده نظام داشت، ریورز سیصد  هایملحق شده بود. شمار شمال

از اقبال یش بجنگد، چرا که روروبهلرد لفورد مجبور شد که توقف کند تا با دشمن تیرانداز را به معرکه آورده بود. 

پوش از ژنده یهو یک دست 41کشلیف شیر، جایی که النگدشمنان بیشتری در جنوب پیدا شدند شبد

 ی پیشین با لرد بیگلستون، لرد چمبرز، و لرد پرین همراه شدند.هایافتگان نبردنجات

لشکر  ترسیدمیزودهنگام با هر یک تعلل کرد، چرا که  یهلفورد که بین دو دشمن گیر افتاده بود، برای مقابل

یی را به هادیگر از پشت به او حمله کند. در عوضش پشت سپاهش را به رودخانه کرد، سینه جلو داد، و زاغ

ی زیادی پر گشودند، حتی یکی نیز به هال فرستاد و خواستار کمک شد. اگرچه زاغهارنها پرنس ایموند در

 همه را در هوا زد. ،بهترین کماندار وستروس ملقب به رنس نرسید؛ راب ریورز قرمزپ

، بنجیکوت تریریونتحت فرمان گاریبالد گری، لرد جان چارلتون، و لرد جدید بیشتری  یهدان رودخانمر

یازده ساله آمدند. مردان ملکه که با این افراد جدید نفراتشان کامل شده بود، موافقت کردند که زمان  وودبلک

 .«م کنیمومدن اژدهاها تماوقبل از  رو اکار این شیر است بهتر» ده است. رودی ویرانه گفت،حمله فرا رسی

                                                             
47- thrice the fool 
48- Roddy the Ruinتون، لقب لرد رودریک داستین لرد بارو 

49- Longleaf the Lionslayer 
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ی هاترین میدان نبرد در رقص اژدهایان فردای آن روز، با طلوع خورشید شروع شد. این نبرد در کتیبهخونین

شود، اما برای مردانی که زنده ماندند تا اخبار آن را بازگو کنند، میخوانده  50دریاچهکنار ساحلسیتادل نبرد 

 باقی خواهد ماند. 51دفیهمواره فیش

شدند. میی چشم خدایان رانده هاکه از سه سو مورد هجوم قرار گرفته بودند، قدم به قدم به درون آبها غربی

نفر دیگر هنگام تالش برای فرار غرق  هاصد. آنجا مردند، و درحال جنگیدن در نیزار به زیر تیغ رفتند نفر هاصد

افراد قابل توجهی بودند از جمله لرد فری، لرد  هاشدند. با پایان شب دو هزار نفر مرده بودند، و در میان آن

 یزادهحرامل، و سر تایرل هیل، هالفورد، لرد بیگلستون، لرد چارلتون، لرد سویفت، لرد رین، سر کالرنت کریک

 یهوود جوان، لرد بچای که بن بلکم و سالخی شد، ولی به چنان هزینهمنهد هایسترلنیسپورت. لشکر لن

وارد شده بود، چرا که  هاین خسارت به شمالیتر، زمانی که انبوه اجساد را دید به گریه افتاد. سختتریریون

ی لنیستری هانیزه ی زمستان افتخار پیشتازی در حمله را درخواست کرده بودند، و پنج بار به صفوفهاگرگ

 یا کشته شده بودند.می ه بودند زختاختند. بیش از دو سوم مردانی که با لرد داستین به جنوب تاخت

ل، پرنس ایموند و سر کریستون در مورد بهترین راهکار برای پاسخ دادن به حمالت مردان ملکه به هارنها در

مستقیم تسخیر شود، و  یهاز آن بود که با حمل تررن سیاه بسیار مستحکمها گفتگو نشستند. گرچه جایگاه

ی رودخانه از ترس ویگار جرأت محاصره کردن را نداشتند، مردان شاه از نظر تدارکات و غذا در مضیقه هالرد

ی به هاروستای سوخته و هابیماری و گرسنگی مردانی را از دست داده بودند. تنها زمین به دلیلبودند، و 

ی کاوشی که به جلوتر فرستاده شده های عظیم قلعه باقی مانده بود، و گروههار دید دیوارخاکستر نشسته د

بودند بازنگشته بودند. سر کریستون درخواست کرد که با قوایشان به جنوب عقب نشینی کنند، اما پرنس 

شاه و تخت آهنین او از دست دادن بارانداز پاد.« کندمیتنها یک بزدل از دست خائنین فرار » نپذیرفت و گفت،

را که خبر را آورده می ل رسید، لرد محافظ تقریباً مالزهارنها فید بهرا عصبانی کرده بود، و زمانی که اخبار فیش

ای ، آلیس ریورز جان پسرک را نجات داد. پرنس ایموند خواهان حملهاشهخوابهم یهبود خفه کرد. و تنها مداخل

 او اصرار داشت، که هیچ کدام از اژدهایان ملکه حریف ویگار نیستند. فوری به بارانداز پادشاه بود.

پرنس  ،ستهامبارزه ای برای احمقیک در برابر شش » کریستون کول آن را حماقت خواند. او ادعا کرد، سر

 ان به جنوب لشکر بکشند، و قوایشان را به لردکه پرنس بگذارد مردانشاو یک بار دیگر درخواست کرد .« من

 رینیرااز چنگ  اگانتواند به برادرش دیرون و اژدهایش بپیوندد. شاه میملحق کنند. پرنس ایموند نیز  تاورهای

                                                             
50- Battle by the Lakeshore 
51- Fishfeedخوراک ماهی ، 
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گرفت و به برادرانش ملحق شود. و شاید میرا بازپس  فایرساندانستند، قطعاً اژدهایش میگریخته بود، این را 

را نیز به نبرد بیاورد. چهار  فایردریمد کنند، تا او بتواند دوستانشان در شهر راهی را بیابند و ملکه هلینا را آزا

 ویگار باشد. هااژدها شاید بتوانند بر شش اژدها غلبه کنند، اگر یکی از آن

 نشد. «مسیر بزدالنه» پرنس ایموند حاضر به پذیرش این

گرفت و میسر کریستون و پرنس ایموند تصمیم گرفتند راهشان را جدا کنند. کول فرماندهی ارتش را بر عهده 

برد تا به لرد ارموند و پرنس دیرون ملحق شوند، اما پرنس نایب السلطنه او را همراهی میرا به جنوب  هاآن

اران آتش را بر سر خائنین بباراند. دیر یا خواست به روش خودش بجنگد، و از آسمان بمیدر عوض او  کرد.مین

او جرأت » کرد.میفرستاد، و ویگار نابودشان مییک یا دو اژدها را برای متوقف کردن او  «هدنج یهملک» زود

. هکنمیپذیر لخت و آسیب واین کار بارانداز پادشاه ر» ایموند اصرار داشت.« ،و ندارهش رهااژدها یهفرستادن هم

، اما ش رو یه ملکه بنامهخود هممکن رینیران آخرین پسر عزیزش نیز ریسک نخواهد کرد. اوروی سیراکس، یا 

 .«مادر هی یهازن، و ترس ه، قلب ضعیف یخصوصیات یه زن رو داره

یشاوند کش راه خود را جدا کردند، و هر یک به سوی سرنوشت خویش رهسپار شدند. و خو شاهسازو اینچنین 

کردند میداد و آنانی را که به برادرش خدمت میبه دوستانش پاداش  رینیراسرخ، ملکه  یهحین در قلع در همن

 کرد.میبه سختی مجازات 

، دخترش «خواندمیدوم  اگانغاصبی که خود را » پاداشی بزرگ برای هر گونه اطالعاتی که منجر به دستگیری

در نظر  فوتکالبویلیس فل و ریکارد ترون، و الریس استرانگ  «ی دروغینهاشوالیه» جیهیرا، پسرش میلور،

رهسپار  «ی مفتشهاشوالیه» ی شکاری را تحت نامهاهحضرت گروانتیجه ماند، علیبیگرفته شد. وقتی این کار 

از چنگش فرار کرده بودند بگردند، و هر مردی را که پی  که «گرانیو توطئه هاکارخیانت» به دنبال آنتا  نمود

 کمک کرده تنبیه کنند. هابردند به آن

به خاطر » جانش را اشهیی طالیی به دور مچ دست و قوزک پای ملکه آلیسنت بستند، ولی دختر خواندهازنجیر

، که دست تاورهای . سر اتوبخشید. پدرش ولی به این خوش شانسی نبود« ،پدرمان، که روزی تو را دوست داشت

رود پشت سر او به مسلخ رفت، در حالی سه پادشاه بود، اولین کسی بود که سرش به عنوان خائن زده شد. آیرن

که هنوز اصرار داشت که طبق قوانین پسر یک شاه بر دخترش اولویت دارد. سر تایلند لنیستر در عوض به زیر 

 سلطنت بازگردد. یهطالی از دست رفتشکنجه رفت، به امید آن که مقداری از 
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و نه برادرش ایموند هیچ گاه محبوب مردم شهر نبودند، و بسیاری از طاعنین پادشاه بازگشت ملکه را  اگاننه 

ی ها، و وقتی هر روز سرهای جدیدی بر باالی نیزهاندهخوش آمد گفتند ... ولی عشق و نفرت دو روی یک سک

شد، سکه برگشت. دختری که می تربه همراه آن مالیات نیز هر روز سنگینرفت، و میشهر  یهروی درواز

د، مردم شده بو رحمبیکشیدند، تبدیل به زنی کینه جو و میروزگاری به عنوان زیور مملکت برایش هورا 

نامید، و تا صد  «شاه میگور با پستان» . ظریفی او رااز تمام شاهان پیش از خود ترسنگدل گفتند، ملکه ایمی

 نفرینی رایج بین مخالفین یک پادشاه بود. «ی میگورهاپستان» سال بعد از آن

کافی  یهازاند هکردند، بمیکه قلعه، شهر و تخت را در اختیار داشت، و شش اژدها و نه کمتر از آن دفاع  رینیرا

ی هاستون بادبان گشودند، و ندیمهکرد تا به دنبال پسرانش بفرستد. دوجین کشتی از دراگون اامنیت احساس 

پسرک را خدمتکار مخصوص خود کرد، تا هرگز از جلوی چشمش دور  رینیراملکه و پسرش را با خود آوردند. 

ملکه از لینور والریون را، به همراه اژدهایش  یهتاون پرنس جافری، آخرین فرزند زندنشود. ناوگان دیگری از گال

را به عنوان پرنس دراگون جافری  میبه دنبال جشنی ولخرجانه بود تا به صورت رس حضرتعلیاآورد.  تیراکسس

 استون و وارث تخت سلطنتی منصوب کند.

برایش مانده است. اما هر باری که بر تخت آهنین می در اوج پیروزی، خبر نداشت که چقدر زمان ک رینیرا

، نشانه ای که همه ندکردمیو بازوها و پاهایش سرازیر  ای را از دستان،آن خون تازه رحمبیی هانشست، تیغهمی

 توانستند آن را بخوانند.می

 رودخانه سر کریستون کول هایی شهر، مبارزه در تمام هفت پادشاهی ادامه داشت. در سرزمینهاخارج از دروازه

تاخت، او را سه هزار و ششصد نفر همراهی میل را ترک کرد، و در طول ساحل چشم خدایان به جنوب هارنها

کردند )مرگ، بیماری و فرار برخی افراد صفوف ارتشی که از بارانداز پادشاه به بیرون تاخته بود را الغر کرده می

ا لشکری پایبند نبود، ی هجدا شده بود. پرنس یک چشم که دیگر به قلع هابود(. پرنس ایموند سوار بر ویگار، از آن

ار کرده فاتح و خواهرانش بر آن قم اگانجا که بخواهد پرواز کند. این جنگی بود که روزگاری کبه هر  آزاد بود

ی هاو روستاها و قلعه هاآمد و زمینمیو بارها از آسمان پاییزی فرود  هاویگار بار .بودند، جنگ با آتش اژدها

مردانی که برای که با غضب پرنس مواجه شد.  کشید. دری اولین خاندانی بودمیی رودخانه را به تباهی هالرد

دری نیز در طوفان آتش  یهبه آتش کشیده شد، و قلع هاحصول رفتند سوختند و فرار کردند و گندمبرداشت م

سوخت. لیدی دری و فرزندانش با پناه گرفتن در سرداب زیر قلعه نجات یافتند، اما شوهر واالمقامش و وارث او، 

 شهران در باروهای باالی دژ مردند. سه روز بعد این دارکمانبه همراه دو گروهان از شمشیرزنان قسم خورده و 
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وود ... خشم ویگار به فورد، اسپایدرپول، سوینباکل، باکل، کلیز میل، بلکرووی بود که خاکستر شد. لردها لرد

 به آتش کشیده شد. های رودخانهسرزمیننازل شد، تا آن که نصف  هاآن یهنوبت بر سر هم

کرد، هم در میی رودخانه بیرون هاشد. در حالی که لشکرش را از سرزمین روروبهسر کریستون کول نیز با آتش 

یافت. میشد، آن را متروک و سوخته میای که وارد ه بود. به هر دهکدهخاستو هم پشت سرش دود بر جلو

کردند، درختانی که تا چند روز قبل زنده بودند، و تمام مییی از درختان مرده گذر هاسربازانش از میان جنگل

یافت میی رودخانه در مسیر لشکرش به آتش کشیده شده بودند. در هر نهر، برکه و چاه روستایی آنچه هالرد

 ،مخوف یهرا کثیف کرده بودند. در آن پرد های مرده، متورم و متعفن، آبهاانسان و ها، گاوهامرگ بود: اسب

به حالت یک ، نشسته در زیر درختان ه،لباسی پوسیدبا اجساد زرهپوش را رفتند میدیده بانانش به هر جا که 

کنندگان مردانی بودند که در نبرد کشته شده بودند، یافتند. ضیافتمینمایش مضحک از مهمانی 

زدند، و گوشت فاسد و سبزشان روی میی زنگ زده شان نیشخند هادر زیر خودیشان هاجمجمه

 له شده بود. نیشاهااستخوان

و  هابانحمله آغاز شد. تیراندازان در میان درختان پنهان شده بودند، و دیده ل،هارنها چهار روز بیرون از

اندند و به زمین افتادند و از سپاه جا م ایشدند. دسته کشته برخی زدند.میی بلندشان هاپیشقراوالن را با کمان

به  ایدستهناپدید شدند.  یشان را جا گذاشتند و در بیشههاو نیزه هاگریختند، سپرای هدیگر دیده نشدند. عد

ضیافت مخوف دیگری دیده شد. دیده بانان سر کریستون که  52لمزدشمن پیوستند. در روستایی به نام کراسد ا

به این منظره خو گرفته بودند، با رویی ترش راهشان را ادامه دادند، و به مردگان پوسیده توجهی نکردند ... تا آن 

ن یورش بردند. یک دسته افراد کشته شدند تا آن که فهمیدند تمام آن یک د و به سویشاکه مردگان بلند شدن

 نقشه بوده است.

ی ترایدنت قوایشان را جمع آوری کرده بودند. زمانی که سر هاای بیش نبود، چرا که لردمقدمه هاتمام این

 سنگی یافت؛ یهرا روی یک قل هاپیشروی کرد، آن واتربلککریستون دریاچه را پشت سر گذاشت، و به سوی 

ی بلند، سه هزار تیرانداز معمولی، سه هزار سرباز هاسوار، همین تعداد کماندار با کمان یهسیصد شوالی

ن در ی آهنی کههای خاردار و شمشیرهاشمالی که تبر، چماق، گرز هادست، صد بهژنده پوش نیزه  یهرودخان

 در اهتزاز بود. رینیرا یهادست داشتند. بر باالی سرشان پرچم

                                                             
52- Crossed Elms 
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ین مبارزه در طول رقص بود. لرد رودریک شاخی جنگی را بر لبانش برد و ترطرفهنبردی که در ادامه رخ داد یک

ی هازمستان با اسب یهاکشان از قله پایین آمدند. گرگه صدا درآورد، و مردان ملکه نعرهشیپور حمله را ب

کردند. زمانی که سر میی جنگی زره پوششان حمله را رهبری هابر اسبسوار ها شمالی پشمالویشان و شوالیه

کردند جرأتشان را از میل او را دنبال هارنها و جسدش روی زمین افتاد، مردانی که از سقوط کردکریستون 

و  د. دشمن از پشت تعقیبشان کردو فرار کردن هسپرهایشان را کنار انداخت ،در هم شکستند هادست دادند. آن

 نفرشان را به زیر تیغ برد. هاصد

شروع زمستان به نقاط مختلف مملکت  یهسیصد زاغ سفید را، به نشانسیتادل ، AC 130سال  یهدر روز دوشیز

، شهر و تاج متعلق شتارگرین تابستان ناب بود. با وجود عدم تمایل مخالفان رینیرابرای ملکه اوضاع فرستاد، ولی 

تحت تسخیر خاندان  هاکرد. موجمیداشت خود را تکه تکه  تریارشیبه او بود. در آن سوی دریای باریک، 

دره ثابت کرد که به قولش پایبند  یهی کوهستان ماه را بسته بود، دوشیزهاوالریون بودند. گرچه برف گذرگاه

 پاه ملکه ملحق شوند. ناوگان دیگری جنگجویانی را تحت فرماناست، و مردانی را از طریق دریا فرستاد تا به س

 اگانرو به فزونی بود و قوای  رینیرامدریک و تورن، پسران لرد مندرلی، با خود آورده بود. در هر گوشه ای قوای 

 در حال کاهش.

، شاهسازتوانی پیروز شده محسوب کنی. میهیچ جنگی را ن ایجود تا زمانی که بر دشمن دست نیافتهبا این و

قی دوم، شاهی که او ساخته بود، زنده و آزاد با اگانسر کریستون کول، سقوط کرده بود، اما جایی در مملکت، 

ین عضو شورای ترین و باهوشترز آلودا، رفوتکالببود. الریس استرانگ  مخفینیز  ، جیهیرااگانمانده بود. دختر 

شد. مید. استورمز اند هنوز در تملک لرد بوروس براتیون بود که دوست ملکه محسوب نسبز، ناپدید شده بو

شدن بخش منهدم  ه با مرگ لرد جیسون، و کشته وچشدند، گرمیداد قلم رینیرانیز باید جز دشمنان  هالنیستر

 در اغتشاشی کامل بود. راککسترلیغرب، می قوای رزاصلی 

آمد تا آتش و مرگ را بر سر مردان رودخانه میپرنس ایموند تبدیل به وحشت ترایدنت شده بود، از آسمان فرود 

ی ویگار اولد هاداد. شعلهمیدیگر را ترتیب می تر هجوسوشد، و روز بعد پنجاه لیگ آنمیسپس ناپدید ببارد، 

دون دل، سی مرد و سنگ سیاه باقی گذاشت. در مریل تنها ها گاو از هویلو و وایت ویلو را به خاکستر نشاند، 

ل برگشت، هارنها کش به طرز غیر منتظره ای بهاژدها کشته شدند. سپس خویشاوند یهسیصد گوسفند با شعل

بناهای چوبی قلعه را سوزاند. شش شوالیه و دو دسته مرد مسلح در تالش برای کشتن اژدهایش جان و تمام 

با ترس به آسمان نگاه کردند، و در شگفت بودند که نفر  هان حمالت پخش شد، سایر لرددادند. زمانی که خبر ای
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یی را هانامه تریریوناز  وودبلک، لرد دارکلین از داسکندیل، و لرد پولمیدنبعدی چه کسی است. لرد موتون از 

 بفرستد. هایملک آنبه ملکه فرستادند، و خواهش کردند که اژدهایانش را برای دفاع از ما

ایموند یک چشم نبود، برادر کوچکترش، دیرون دالور، و لشکر بزرگ  رینیرااما بزرگ ترین تهدید برای سلطنت 

 بود. تاورهای جنوبی تحت فرمان ارموند

وفاداران به ملکه را هر جا و  وی بارانداز پادشاه پیشروی کرد. آنانبه سمی از مندر گذشت، و به آرا تاورهای لشکر

، و هر لردی را که جلویشان زانو زد مجبور کردند که قوایشان را به ندوقت که مقاومت کردند در هم کوبید هر

کرد، با دادن خبر تحرکات و میملحق کند. پرنس دیرون که بر فراز تزاریون جلوتر از لشکر پرواز  هاآن

اغلب مواقع، مردان ملکه با اولین است. بانی ارزشمند ی دشمن به لرد ارموند، ثابت کرد که دیدههابندیسنگر

 رفتند.میشدند و در زمین فرو میآبی، به جای جنگیدن با آتش آژدها در میدان نبرد آب  یهنظر به ملک

پیشنهاد داد که زمان  حضرتعلیا، به هااین تهدید یهآگاه از هم رینیراوالریون پیر، دست ملکه  کورلیسلرد 

و گروگان دادن لرد  ی زانو زدن، خوردن سوگند وفاداریدر ازا که خواست تامکالمه فرا رسیده است. او از مل

مار دریا پیشنهاد داد که مسوولیت ملکه آلیسنت پیشنهاد عفو بدهد.  هاآنبه لنیستر و لرد  تاورهای براتیون، لرد

ا، دختر هلینا، به دعا و ریاضت بپردازند. جیهیر باقی عمرشان را هاتا آن د،نو ملکه هلینا را به مذهب بسپر

و دو ازدواج کند،  ترجوان اگان، و در زمان مناسب با پرنس سرپرستی خود مار دریا قرار بگیرد تحتتواند می

زمانی که مار  رینیراپرنسس  «؟طورام چبرادران ناتنی و» باره به هم پیوند دهد.خاندان تارگرین را دو یهشاخ

؟ کش چطور، و ایموند خویشاونداگانن شاه دروغی» ید.سگذاشت این را از او پر را با او در میان اشهدریا نقش

 «؟و کشتنر مناو پسر و دزدیدنی که تختم ررو هم ببخشم، کسای خواهی اونامی

و به عنوان نگهبانان شب  سیاه بپوشن یدبذار» لرد کورلیس جواب داد.« ،نوشیدو به دیوار بفرست یدن کنوعفوش»

 .«یی مقدسها، تحت قید قسمبدنن ادامه وبه زندگیش

و رن زمانی که تخت م شونهاقسم» خواست بداند.می رینیراملکه  «؟هدار یشکنان چه ارزشقسم سوگند»

 .«ن نبودمزاحمشودزدیدن 

فقط  هاکاران و شورشیکه بخشیدن خیانتی ملکه را تکرار کرد. او اصرار داشت هاپرنس دیمون نیز سوء ظن

 یهباالی تیرهای روی درواز هکارا برکه سر خیانت شهمیتمام  وقتیجنگ » ی جدید است.هاکاشتن بذر شورش

توانند و می هاپیدا خواهد شد، اما آن «ک صخرهپنهان شده در زیر ی» دوم سر وقت اگان.« نشاه، نه قبل از او
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و  هانیز باید نابود شوند، و زمین هاو براتیون هاسوی ایموند و دیرون بکشانند. لنیستربایست جنگ را به می

 وایتیشان به کسانی برسد که ثابت کرده بودند وفادارترند. پرنس پیشنهاد داد، که استورمز اند را به اولف هاقلعه

باشیم که چنین  رحمبین قدر وااگر » را به هیو همر سخت بدهند ... مار دریا وحشت کرد. راککسترلیو 

 .«ی وستروس علیه ما خواهند شدها، نصف لردنابود کنیم وی باستانی و نجیبی رهاخاندان

تصمیم گرفت که میانه روی پیشه  رینیراخود او افتاد.  یهانتخاب نهایی بین نظر شوهر و دست ملکه بر عهد

اما ... دادو عفو پیشنهاد می «هشرایطی عادالن» ، وفرستادمی  راککسترلیکند. او سفیرانی را به استورمز اند و 

بمیرند، بقیه زانو  ااونزمانی که » برد.میغاصبش را، که علیهش در نبرد بودند از بین  اناز آن که برادر بعد

 ی اتاق سلطنتیم آویزان کنم، بذار مردم درهاروی دیوار ون رشو، تا سرهانبکشی ون روخواهند زد. اژدهایانش

 .«تاوان خیانت چیست تا بدونن نگاه کنن شونی بعد بههاسال

و  اگانبه همراه اژدهایش سیراکس، و پسرانش،  رینیراشد. ملکه میدفاع رها مطمئناً بارانداز شاه نباید بی

ماندند. جافری که هنوز سیزده سالش کامل میگرفت، در شهر باقی میجافری، که نباید جانشان در خطر قرار 

احتمالی،  یه، اما زمانی که به او گفته شد که به خاطر حمله بود، مشتاق بود که ثابت کند یک جنگجو استنشد

کند. آدام والریون، وارث می، سوگند خورد که چنین حفظ کندباید به مادرش کمک کند تا شهر را  تیراکسس

کرد؛ بقیه باید به میماند. سه اژدها برای دفاع از شهر کفایت میدر شهر  اسموکسیمار دریا نیز، به همراه 

 رفتند.میمیدان نبرد 

برد. تا پرنس ایموند و ویگار میبه ترایدنت  استیلرشیپخود پرنس دیمون کاراکسس را، به همراه دخترک نتلز و 

 ، آخرین دژ وفادار بین لرددمی رفتن و هیو همر سخت به تامبلتون وایترا بیابد و کارشان را تمام کند. اولف 

، تا به مدافعین شهر کمک کنند و پرنس دیرون و لیگ در جنوب غرب بارانداز پادشاهو پایتخت، پنجاه  تاورهای

 تزاریون را نابود کنند.

شد برای مدتی طوالنی بدون موفقیتی میپرنس دیمون تارگرین و دخترک کوچک قهوه ای که نتلز خوانده 

به  شهرشویگار به  یهبا دعوت لرد مانفرید موتون، که در وحشت حمل هارا تعقیب کردند. آنایموند یک چشم 

ی کوهستان ماه؛ به هاهد، در دامنهدر عوض پرنس ایموند به استونیاقامت گزیدند.  پولمیدنبرد در میسر 

اخگر باقی گذاشت، اولد  دنس در رد فورک حمله کرد؛ از باوشات بریج تنهاویلو در گرین فورک و سالیسویت

بچستر را ویران کرد. او همیشه قبل از آن که شکارچیان  گانی راهبهصومعهو  فری و کرونز میل را سوزاند
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یافتگان نیز اغلب در مورد کرد، و نجاتمیشد. ویگار هیچ وقت زیاد معطل نمیبتوانند بیایند در آسمان ناپدید 

 د.مسیر پرواز اژدها متفق القول نبودن

چرخیدند میتریی عریض و عریضهاکردند، در دایرهمیپرواز  پولمیدناز  استیلرشیپکاراکسس و  گاههر سحر

لرد موتون چنان گشتند. می.. و هر غروب شکست خورده باز . به امید آن که ریگار را در پایین دستشان بیابند

به امید آن که مساحتی دو برابر را پوشش دهند. پروا شد که پیشنهاد داد اژدها سواران از هم جدا شوند، بی

که به همراه  هایی استنپذیرفت. او به جناب لرد خطر نشان کرد که، ویگار آخرین اژدها از سه اژد دیمون پرنس

به بزرگی رعب  اشچه از یکصد سال قبل کندتر شده بود، اندازهگرافاتح و سه خواهرش به وستروس آمدند.  اگان

توان مقابله  استیلرشیپکرد، و نه کاراکسس و نه میه بود. آتشش چنان داغ بود که سنگ را ذوب سیاه قدیم شد

توانستند امید داشته باشند که با او مقابله کنند. برای همین میرا نداشتند. تنها در کنار هم بود که  خشمشبا 

 او نتلز را، روز و شب، در قلعه و آسمان، در کنار خود نگه داشت.

مشرف بر  یهپر رونق تجاری در کنار مندر کشیده شد. قلع شهرنبرد به تامبلتون، یک  ،همین زمان در جنوبدر 

شد، ولی هزاران نفر دیگر نیز در میاستوار ولی کوچک بود، و پادگانش از بیش از چهل سرباز تشکیل ن شهر

اری آمده بودند. رسیدن یک نیروی بزرگ یه جنوب ب ترتیبل و مناطق دوردستمسیر رودخانه از بیتربریج، النگ

تحت کرد. همه جا ذکر شده، قوایی که  تری رودخانه تعدادشان را باز هم افزایش داد، و عزمشان را قویهااز لرد

از  تردادند. مردان ملکه بسیار کممیدر تامبلتون جمع شده بود را حدود نه هزار تن تشکیل  رینیرای هاپرچم

با سوارانشان با استقبال  وینگسیلوربودند. شکی نیست که رسیدن دو اژدهای ورمیتور و  تاورهای سربازان لرد

 خبر نداشتند.بود از وحشتی که منتظرشان  هابسیار مدافعین تامبلتون همراه شد. آن

ی بسیاری است، و حقیقت هااختالف نظر یدستمایهچرایی و چگونگی آن چه به خیانت تامبلتون معروف شد 

یی که داشتند از جلوی هاآن چه واقعا رخ داده احتماالً هرگز آشکار نخواهد شد. به طور قطع مشخص است آن

کردند، و به درون شهر سرازیر شدند، در حقیقت بخشی از ارتش خود او بودند، که میفرار  تاورهای ارتش لرد

شد، اگر سر میکم اهمیت قلمداد  هاآن فرستاده شدند تا در صفوف مدافعین رخنه کنند. با این وجود خیانت

 کردند.میانتخاب ن دادن سرسپردگیشانتغییر و سر هیو همر سخت این زمان را برای  وایتاولف 

 کارخیانتتوانستند بخوانند نه بنویسند، ما هرگز نخواهیم دانست که چه چیزی دو میاز آن جا که هیچ کدام نه 

را نامیده( به انجام آن چه کردند واداشت. با این وجود از نبرد تامبلتون بسیار و  هارا )آن چنان که تاریخ آن

بجنگند، و  تاورهای دانیم. شش هزار نفر از سربازان ملکه آرایش گرفتند تا در میدان نبرد با لردمی زیاد بسیار
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ند صفوفشان را باریک کرد، و ی لرد ارموهابرای مدتی بسیار شجاعانه جنگیدند، تا آن که بارش ویرانگر پیکان

باز  شهری هارا در هم شکست. نجات یافتگان به سوی دیوار هاسواره نظام سنگینش آنیورش رعد آسای 

ی زمستانش هاقرار گرفتند، رودی ویرانه و گرگ هاگشتند. زمانی که بیشتر نجات یافتگان در امنیت درون دیوار

ی جنگی مرعوب هاکردند نعرهمیه جناح چپ مهاجمین را زیر پا له عقبی پاتک زدند، و زمانی ک یهاز درواز

نفراتی راهشان را در میان  هاکشیدند. در هرج و مرج ناشی از درگیری، شمالیمیشمالی شان را فریاد  یهکنند

 اگانباز کردند که سوار بر اسب جنگیش در زیر اژدها طالیی شاه  تاورهای خودشان به سوی لرد ارموندده برابر 

کنند، لرد رودریک از سر تا پا میسرایان بازگو قرار داشت. چنان که ترانه تاورهای ی اولدتاون و خاندانهاو پرچم

به ود که خودش ترک برداشته بود، با این وجود چنان مست نبرد بخون بود، سپرش متالشی شده و کالهغرق در 

، پسر عموی لرد ارموند، خود را بین مرد شمالی و تاورهای کرد. سر بریندنمییش را احساس نهانظر زخم

مهلک تبر جنگیش دست سپر ویرانه را در محل کتفش مورد هدف قرار داد ... با این  یهاربابش قرار داد، با ضرب

باروتون به جنگیدن ادامه داد، و قبل از مرگش هم سر بریندن و هم لرد ارموند را کشت.  یهوجود لرد درند

کردند جریان میای بلند سر دادند، چرا که فکر هلهله هاواژگون شد، و افراد داخل دیوارتاور های ی لردهاپرچم

دانستند خودشان میند، چرا که ترسامیرا ن هانبرد عوض شده است. حتی حضور تزاریون در میدان نبرد نیز آن

 هاند و بر تامبلتون آتش گشودند، هلهلهخاستبه آسمان بر وینگسیلورد ... اما زمانی که ورمیتور و رندو اژدها دا

 تبدیل به جیغ شد.

 هاو بارو هاور از روی دروازه. مردان شعلههاآن یه، مردم، همها، سپتها، خانههابه زیر شعله رفت: مغازهتامبلتون 

 کارخیانتخوردند. دو میتلو تلو  هاشماری جیغ زنان در خیابانبی یهی زندهاافتادند، یا مانند مشعلمیبه زمین 

ین غارت ترحشیانه، وآمدرا از ابتدا تا انتها شکنجه کردند. چپاولی که به دنبال آن  شهریی آتشین هابا تازیانه

قابل به خاکستر و اخگر نشست، که دیگر چنان ر تجاری خوشبخت، تاریخ وستروس بود. تامبلتون، آن شه

 هابرخی بعدد. هزاران نفر مردند، هزاران نفر دیگر موقع تالش برای شنا در رودخانه غرق شدند. بازسازی نبو

که نشان داده نشد. مردان لرد فوتلی می نجات یافتگان هیچ رح هبود، چرا که ب هاخوش شانس هاگفتند که آن

زندانی شدند و سرشان را از دست دادند. به آن زنانی که از آتش جان یشان را انداختند و تسلیم شدند، هاشمشیر

به زیر شمشیر رفتند، و  هاتجاوز شد. پیرمردان و پسر بچه های هشت و ده ساله بارهابه در بردند، حتی به دختر

 ذیه کردند.قربانیان تغ یهی بد فرم و سوختهااژدهایان از جنازه
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زیر دراگون استون، برای  یهاسکلدر  53انزاریبه نام ک کشتی تجاری در هم شکسته یه در همین زمان بود ک

گشته میگفتند کشتی از پنتوش به والنتیس کهن باز می اشهتعمیرات و تجدید آذوقه به ساحل نشست. خدم

عالوه بر این خطر رایج دریاها، مطلب عجیبی را  هاک طوفان آن را از مسیر خارج کرد ... اما والنتیسییه ک

جلویشان پدیدار شد، سترگ در  مونتدراگونبه سمت غرب منحرف شد،  نزاریازمانی که . ردندکمیمنتشر 

ی های سراسر سیاه دامنههایشان در صخرههاغرشهنگام غروب ... و ملوانان دیدند که دو اژدها با هم جنگیدند، 

ی طول اسکله هاو فاحشه خانه ها، مهمان خانههامیخانهمی شد. این داستان در تمامیمنعکس شرقی ود پرد

 مردم دراگون استون آن را شنیدند. یهکه هم آنشد، و شاخ و برگ یافت، تا  بازگوگفته شد، 

 نزاریا دو اژدها در حال نبرد چیزی بود که ملوانان یهاژدهایان برای مردان والنتیس کهن شگفتی بودند؛ منظر

آمدند با چنین جانورانی میشدند و به دنیا مییی که در دراگون استون زاییده هاتوانستند فراموش کنند. آنمین

شد. فردای روز بعد دریانوردان  هاشدند ... با این وجود هنوز هم، داستان ملوانان موجب شگفتی آنمیبزرگ 

سوخته و در هم  یهباقی ماند یهبردند، و بازگشتند و از مشاهد مونتدراگونیشان را به اطراف هامحلی قایق

بود.  گوستگرییش، جنازه متعلق به هاو فلس هاند. از روی رنگ بالدادخبر یک اژدها در پای کوه  یهشکست

 جسد اژدها دو قسمت شده بود، دریده شده و بخشی از آن بلعیده شده بود.

دراگون استون  بانقلعهو بسیار چاقی که ملکه در هنگام عزیمتش به عنوان مهربان  یهشوالیسر رابرت کوینس، 

به سرعت کانیبال را قاتل نامید. بسیاری موافق بودند، چرا که کانیبال در با شنیدن این اخبار انتخاب کرده بود، 

. بعضی از این چنین وحشیانهمعروف بود، گرچه به ندرت  ترگذشته به خاطر حمله به اژدهاهای کوچک

 یهیی را به النهاحمله کند، از کوینس خواستند تا شوالیه هاترسیدند قاتل در آینده به آنمی، که هاگیرماهی

اگر ما مزاحم کانیبال نشیم، او » بان مخالفت کرد. او اظهار کرد،جانور بفرستد تا کارش را تمام کنند، اما قلعه

 جایی که ،مونتدراگونبخش شرقی ی پایین های در آبگیرماهین امر او برای اطمینان از ای.« هشمیمزاحم ما ن

 اژدها در حال پوسیدن بود را ممنوع کرد. یهجناز

، اخبار نبرد و خیانت تامبلتون به بارانداز پادشاه رسید. گفته واتربلکدر همین حین در ساحل غربی خلیج 

، درو خواهند ندکه کاشت وچه ر اون یههم» بیوه آلیسنت با شنیدن این خبر خندید و قول داد، یهشود ملکمی

ی شهر بسته و مسدود شوند؛ و هاو دستور داد دروازه بر تخت آهنین رنگش پرید و غش کرد رینیراملکه .« کرد

خوام خائنین وارد مین» الم کرد که،او اع ا خروج از آن را نداشت.یه ورود به بارانداز شا یهاز آن پس کسی اجاز

                                                             
53- Nessaria 
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شت به پبعد از آن یا روز  توانست فردامیلشکر لرد ارموند .« باز کنن هابرای شورشی م روهاو دروازه شهرم بشن

 توانستند حتی از آن نیز زودتر برسند.می، نبذر اژدهایا ،هابرسد؛ خیانتکار هادیوار

مصافشان به  تیراکسسمن بر روی » .اعالم کردپسرک « ،ذار بیانب» آورد.این دورنما پرنس جافری را به هیجان 

 خیلیتو برای جنگیدن » او عنوان کرد «تو نخواهی رفت» کرد.گوش به زنگ  ار این حرف مادرش.« رممی

حتی با این وجود، او اجازه داد تا پسرک در زمانی که شورای سیاه بهترین راه را برای مقابله با دشمن .« جوانی

 کند در شورا بماند.میپیش رو بررسی 

سرخ بود: اژدهای خود ملکه،  یهی قلعهاشش اژدها در بارانداز پادشاه باقی ماندند، ولی فقط یکی درون دیوار

یی سنگین او را به زمین هابیرونی از اسب خالی کرده و به او داده بودند. زنجیر سیراکس. اسطبلی را در حیاط

بسته بود. اگر چه زنجیر آن قدر دراز بود که به اژدها اجازه بدهد تا از اسطبل به حیاط برود، ولی مانع پرواز 

شد، میبود که به زنجیر عادت داشت؛ او که بسیار خوب تغذیه  هاشد. سیراکس مدتمیکردن او بدون سوار 

 کرد.میبود که شکار ن هاسال

ن منظور ساخته بود نگه یتنها برای هم رحمبیکه میگور آسایی غول، ساختمان اژدها یهچالسایر اژدهایان در 

 به دور حلقه ای عظیم کندهرینیس، چهل طاق  یهتپ استخوان بندی درشدند. در زیر گنبد عظیمش، میداشته 

 ، در داخلی به سویگرفتندمیدر بر ساز را در هر دو طرف ی دستهااین غارمی ی آهنی ضخیهابودند. در

و ، وینگسیلورشد. کاراکسس، ورمیتور، میباز  تپه یهدامنچاله، و در بیرونی به سوی  ی داخلهاشن

پرنس  تیراکسسقبل از رفتن به جنگ در آن جا النه کرده بودند. پنج اژدها باقی مانده بودند:  استیلرشیپ

جوان، متلق به پرنسس جیهیرا  55و شریکوس 54خاکستری روشن آدام والریون، مورگول اسموکسیجافری، 

قبل مرسوم بود  ها)متواری( و برادر دو قلویش جیهیریس )مرده(... و هلینا، اژدهای محبوب ملکه هلینا. از مدت

ترجیح  راک اژدها سوار در چاله اقامت کند، تا در صورت نیاز به دفاع از شهر برخیزد. از آن جا که ملکه رینییه ک

 ر خود نگه دارد، این وظیفه بر دوش آدام والریون افتاده بود.داد پسرانش را کنامی

و هیو  وایتبرد. اولف میه بود که وفاداری آدام والریون را به زیر سوال خاستاما حال در شورای سیاه صداهایی بر

؟ آدام کاران موجود بودندتنها خیانت های اژدها، به سوی دشمن رفته بودند ... اما آیا آنهاهمر سخت، بذر

 اعتماد کرد؟ هاشد به آنمیبودند، آیا  زادهحرام نیز از ریشه هاو دخترک نتلز چطور؟ آنوالریون 

                                                             
54- Morghul 
55- Shrykos 
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 . خیانتونهاین در خونش» او گفت.« ،ذاتاً خیانتکارند هازادهحرام» کرد.میلرد بارتیموس سلتیگار این چنین فکر ن

 او از ملکه خواست که دو اژدها سوار.« زادهحاللکه وفاداری برای افراد  هراحت زادهحرامهمانقدر برای یک 

نیز با اژدهایانشان بتوانند به دشمن بپیوندند. بقیه نیز  هارا فوراً دستگیر کند، پیش از آن که آن زادهحرام

لورنت ماربراند،  فرمانده نگهبانان شهر، و سری او را منعکس کردند، در میانشان سر لوتار الرگنت هادیدگاه

ترسناک مدریک مندرلی و برادر باهوش  یهربوری، آن شوالیهافرمانده گارد ملکه قرار داشتند. حتی دو مرد وایت

 هاگ» سر تورن گفت.« ،برداریم وشانسش ر بهتره» اعتماد نکنند. هاسر تورن از ملکه خواستند تا به آن اشهفرب

 .«ما شکست خواهیم خورد کنهپیدا دست  همدشمن به دو اژدهای دیگر 

ی هاوالریون» کورلیس در دفاع از بذر اژدها سخن گفت، و مدعی شد سر آدام و برادرش سر آلین دفقط لر

باشد،  بد منظرهستند. در مورد دختر، اگر چه ممکن است کثیف و  مارکدریفت یه، و وارثان شایست«حقیقی

 .« جنگیدند به همون خوبی هم کارخیانتدو » سلتیگار در جواب گفت،لرد ولی در نبرد تنگه شجاعانه جنگید. 

ی ملکه به منتهای درجه تحریک شده بود. بارها هاگمانیو بد هاحاصل بود. تمام ترسبیاعتراضات شدید دست 

بدترین  ، افراد بسیاری به او خیانت کرده بودند، این امر باعث شده بود تا به او سرعت حاضر به پذیرشهاو بار

کشید، حتی میکردن او را نداشت. او انتظار آن را  زدهشگفتبرای هر کسی باشد. خیانت دیگر قدرت  هاخصلت

 داشت.میاز کسانی که بیش از همه دوست 

اژدها ببرد و آدام والریون را دستگیر  یهیی به چالردا طالبه سر لوتار الرگنت دستور داد تا بیست  رینیراملکه 

ردا ین چنین برای خنثی شدن کار ملکه، خیانت خیانت بیشتر آورد. زمانی که سر لوتار الرگنت و و اکند. 

اژدها در باالی سرشان به سمت بیرون پرتاب  یهی چالهادررینیس رفتند،  یهیش با حکم ملکه به تپهاییطال

شد. سر مییش خارج هارینی خاکستری روشنش را باز کرد و پرواز کرد. دود از منخهابال اسموکسیشد و 

سرخ  یهآدام والریون را درست سر وقت برای فرار خبردار کرده بودند. سر لوتار، مغلوب و عصبانی، فوراً به قلع

ه و او را به بلند کرددست لرد کورلیس کهنسال  رویو بازگشت، و در آنجا او به سرعت به برج دست رفت، 

، به خاموش. پیرمرد نیز آن را تکذیب نکرد. او را دست بسته و کتک خورده، ولی هنوز کردمتهم خیانت 

 اختند، تا منتظر محاکمه و اعدام باشد.اند هی سیاهابردند و در سلول هاچالسیاه

گفتند میشد. مردم به هم میدر همین زمان داستان سالخی تامبلتون ... و به همراه آن وحشت در شهر پخش 

. ارانداز پادشاه هدف بعدی خواهد بود. اژدها با اژدها خواهد جنگید، و این بار شهر قطعاً خواهد سوختکه ب

برشان گرداندند.  هاییردا طالاز دشمن در حال ورود، صدها نفر تالش کردند تا فرارکنند، ولی  زدهوحشت
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پناه بردند،  هاچالسیاهکشید به میی شهر، برخی از ترس طوفان آتشی که انتظارشان را هامحصور در بین دیوار

هنگام، شود روی آوردند. شبمیی زنان یافت هاپابرخی دیگر به دعا، به مشروب، و به لذتی که در میان 

جستند و میسلی و رهایی ی شهر تا حد انفجار پر بود از مردان و زنانی که تهاو سپت ها، فاحشه خانههامیخانه

 کردند.مییی وحشت آور رد و بدل هاداستان

نوع دیگری از هرج و مرج بر تامبلتون، شصت لیگ دورتر در جنوب غربی حکم فرما بود. در حالی که بارانداز 

ترسیدند هنوز یک گام به سوی شهر بر نداشته بود، چرا که میلرزید، دشمنی که از آن میپادشاه از وحشت 

، به همراه پسر تاورهاید یافتند. ارمونمیرهبر، و اسیر دست تفرقه، نزاع و شک بیخود را  اگانوفاداران به 

باقی مانده  تاورهای اولد تاون مرده بودند. پسرانش هزار لیگ دورتر در یهعمویش سر بریندن، بهترین شوالی

دیرون » به پرنس دیرون تارگرین لقب تاورهای ارموندیی خام بودند. و گرچه هابودند، و عالوه بر آن پسربچه

ین پسر شاه ترداده بود و شجاعتش در نبرد را تحسین کرده بود، پرنس هنوز یک پسربچه بود. جوان «دالور

برادران بزرگترش رشد کرده بود، و بیشتر عادت به دستور گرفتن داشت تا امر کردن. بلند  یهویسریس، در سای

، که تاکنون تنها ربرت بود، یکی دیگر از پسر عموهای لرد ارموندها باقی مانده در سپاه سر تاورهای ینتررتبه

سست  همان اندازه که تنومند بود» کهمردی  تاورهای ربرتها مسوولیت کاروان تدارکات به او سپرده شده بود.

به مناسبت د نشان بدهد، با این وجود حال شصت سال زیسته بود بدون آن برجستگی خاصی از خو.« بود

 خویشاوندیش با ملکه آلیسنت خواهان فرماندهی لشکر بود.

طوالی مدت یا چنین بعد از خیانت  در تاریخ هفت پادشاهی مانند تامبلتونبه ندرت شهری بزرگ یا کوچک 

آن چه دیده بود حالش بد شد و به  یها وحشیانه چپاول شده است. پرنس دیرون از همیه انرحمبی

 فایدگی خود اوست.بیربرت به های سرهاتاور دستور داد تا آن را متوقف کند، اما ثابت شد تالشیهاربرتهاسر

در اپا مرتکب شدند. سر اولف سر وایتهیو همر و اولف  زادهحرامرا دو خیانتکار، اژدها سواران  هابدترین جنایت

یی که نتوانستد تمایالتش را برآورده کنند خوراک هارا در شراب و گوشت غرق کرد. آن نشئگی فرو رفت، و خود

اژدهایش شدند. عنوان شوالیگی که ملکه به او اعطا کرده بود برایش کافی نبود. حتی زمانی که پرنس دیمون لرد 

قانع  گاردنهای از نشستن بر ترمد نظر داشت: او به کم ترجایزه ای بزرگ وایتبیتربریج نامیدش نیز ارضا نشد. 

 ، و بنابراین باید خائن محسوب شوند.اندهدر رقص نقشی ایفا نکرد هاکرد تایرلمیشد، و ادعا مین

شوند. همر پسر یک آهنگر میفروتنانه شمرده در مقایسه با همراه خیانتکارش، هیو همر وایت ی سر هاجاه طلبی

ی آهنی را خم هاتواند میلهمیشد میمعمولی، و مردی عظیم الجثه بود، با دستانی چنان قدرتمند که که گفته 
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کرد. سالح میاطالع بود، اندازه و قدرتش او را تبدیل به دشمنی ترسناک بیاگرچه از هنر نبرد کامالً کند. 

کرد. در نبرد ورمیتور، اژدهای سابق مییی ویرانگر و مهلک روانه هاهمنتخبش پتک جنگی بود، که با آن ضرب

 یهبه خاطر هماز او بود.  ترو پیر ترراند؛ در میان تمام اژدهایان وستروس، تنها ویگار بزرگمیخود شاه پیر را 

نامید( رویای تاج سلطنتی را در سر داشت. او به مردانی که به میرا  ش، لرد همر )آن چنان که خودیلاین دال

 «؟پادشاه باشی تونی یهمیلرد باشی وقتی  هچرا باید ی» گفت،میشدند میدورش جمع 

رسید که مشتاق کمک به پرنس دیرون برای حمله به بارانداز پادشاه باشند. میهیچ کدام از دو خیانتکار به نظر ن

اطالع  هاسه اژدها، اما ملکه نیز سه اژدها داشت )تا آن جا که آن یهاشتند، به عالولشکری بزرگ د هاآن

رسید. لرد پیک ترجیح میون به همراه نتلز تعدادشان به پنج اژدها مداشتند(، و در صورت بازگشت پرنس دی

ملحق  هاز استورمز اند به آنداد تا هر گونه پیشروی را به تأخیر بیندازند تا زمانی که لرد براتیون قوایش را امی

تجدید کنند. هیچ کدام ربرت دوست داشت به ریچ بازگردند، تا آذوقه رو به اتمامشان را ها کند، در حالی که سر

ارتششان در حال تحلیل رفتن است، و چون شبنم صبحگاهی در حال بخار شدن است،  دادند کهمیاهمیتی ن

توانستند حمل میکردند، و مخفیانه با تمام غنیمتی که میرک خدمت چرا که مردان بیشتر و بیشتری هر روز ت

 گشتند.میکنند به سوی خانه و محصول بر 

 یه، در قلعه ای مشرف بر خلیج خرچنگ، لرد دیگری خود را در حال لغزیدن بر روی لبدر شماللیگ  هاصد

: او باید سر دختر آمد پولمیدنموتون، لرد  دمانفریسوی از جانب ملکه به  اینامهشمشیر یافت. از بارانداز پادشاه 

پرنسس دیمون شده بود و از آن رو ملکه او را  یهشد معشوقمیفرستاد، که گفته مینتلز را برای ملکه  زادهحرام

« ،به شوهر واالمقامم، پرنس دیمون از خاندان تارگرین نباید آسیبی برسد» دانست.می بزرگمحکوم به خیانت 

 .«وقتی کار تمام شد او را به نزد من بفرستید، چرا که نیازی ضروری به او داریم» امر کرده بود. حضرتعلیا

را خواند چنان هراسیده شد  حضرتعلیا یهگوید، زمانی که جناب لرد ناممیپول میدن تاریخ کتابدار استاد نورن،

شراب بنوشد آن را باز نیافت. پس از آن لرد موتون به  جامکه صدایش را از دست داد، و تا قبل از آن که سه 

استیل فرستاد. از استادش نیز خواست تا در کنارش رادرش و قهرمانش، سر فلوریان گریدنبال فرمانده گاردش، ب

 مشورت خواست. هابماند. زمانی که همه در جای خود قرار گرفتند، نامه را برایشان خواند و از آن

پرنس کنار دخترک خوابیده، ولی پیر شده. در صورتی که بخواد مقابله » فرمانده گارد گفت.« ،این کار آسونه»

واد خمیبرم. آیا جناب لرد می وولی من برای اطمینان خاطر شش نفر ر، هسه مرد برای تسلیم کردنش کافی هکن

 .«بشه ماین کار امشب انجا
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آور در شراب یک شربت خواب» برادر لرد موتون اشاره کرد،« ،ت مرد، او هنوز دیمون تارگرینهشص شش مرد یا»

 .«مرده کدختر ببینه و یه. بذار بلند شهترعاقالنه گاهیش راهشام

گذاشته، دختر مهمانی در زیر  که ملکه بر دوشم هو این انتخاب شومی» لرد موتون گفت.« ،هشومی یهزمان»

 .«مخالفت کنم محکوم و نابود خواهیم شد هتا ابد نفرین خواهد شد. اگ پولمیدناطاعت کنم،  ه. اگسقفمه

قهوه ایش دلبسته شده، و  یهدر هر صورت نابود خواهیم شد، پرنس بیش از حد به بچ» برادرش جواب داد،

در خشمش  ور پولمیدن، مبادا که پرنس کشهمی ش هم در دسترسشه. یه لرد عاقل هر دوشون رواژدها

 .«ونهبسوز

و کشتن دو مهمان در زیر سقف » لرد موتون خاطر به او یاد آور شد.« ،هبرس شملکه منع کرده که آسیبی به»

کاش هرگز این » سپس آهی کشید و گفت،.« . دو برابر لعنت خواهم شدهاز کشتن یک مهمان تردو برابر شوم

 .«نده بودمنامه رو نخو

 .«نخوانده بودیکاش هرگز » گوید،میو در مورد آن استاد نورن 

دانیم این است که استاد قلعه، یک مرد جوان بیست و میآنچه بعد از آن گفته شده نامعلوم است. تمام آن چه 

نشان داد. پس  هاملکه را به آن یهدو ساله، پرنس دیمون و نتلز را آن شب در موقع تناول شامشان یافت، و نام

سپس شمشیرش را کشید و پرسید .« یک ملکه، کار یک فاحشه کلمات» ، نامه پرنس دیمون گفت،یهاز مطالع

را دستگیر کنند. وقتی گفته شد که استاد به تنهایی و  هاکه آیا مردان لرد موتون بیرون در منتظرند تا آن

و سپس به .« هستی خوب یمردی بد، و تو استاد» مخفیانه آمده پرنس دیمون شمشیرش را غالف کرد و گفت،

 .«چیزی نگو عشقتاز این اتفاق تا فردا نه به لرد و نه به » شدن داد، و به او امر کرد، اجازه مرخص وی

آخرین شبش را زیر سقف لرد موتون سپری کرد چیزی ثبت نشده  اشزادهحراماز این که پرنس چگونه با دختر 

ی آخرین بار به نتلز به همراه هم در حیاط حاضر شدند، و پرنس دیمون برا هااست، اما با دمیدن سپیده آن

عادت نتلز بود که هر روز پیش از پرواز به مرکبش غذا بدهد؛ اژدهایان سوار شود.  استیلرشیپکمک کرد تا بر 

، به او داد که را پولمیدن، بزرگترین قوچ شوند. آن صبح نتلز یک قوچمیرام سوارشان  ترزمانی که سیرند راحت

ی سوارکاریش آلوده هانورن ذکر کرده، که زمانی که سوار اژدهایش شد چرمخودش گلویش را بریده بود. مستر 

فظی بین مرد و دوشیزه رد و بدل نشد، ولی زمانی ااز خداحمیکال.« ک بوداشه یش آلوده بهاگونه» به خون، و

کرده  ، کاراکسس سرش را بلندخاستقهوه ایش را گشود و به آسمان سحرگاه برمی ی چرهابال استیلرشیپکه 
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ی برج جانکویل را در هم شکست. در باالی شهر، نتلز اژدهایش را به سوی هاکشید که تمام پنجره اینعرهو 

 برگرداند، و در مه صبحگاهی ناپدید شد، و دیگر در دربار یا قصر دیده نشد. هاخلیج خرچنگ

ن که م هاین آخرین باری» ف کند،را با لرد موتون صر اشهدیمون تارگرین پس از آن به قلعه بازگشت تا صبحان

ی شما همه هاذار در تمام زمینکرم. بن از شما متشوبه خاطر میزبانیت» او به جناب لرد گفت.« ،بینیدمی رو

، تنها ن روجا ماون، هدار ویی با من رروروبهام ایموند جرأت ل خواهم رفت. اگر برادر زادههارنها نند که من بهوبد

 .«خواهد یافت

 را ترک کرد. زمانی که او رفت، استاد نورن به سوی لردش رفت و گفت، پولمیدنپرنس دیمون برای آخرین 

ک ی هزنجیر را از گردنم بگیرید و دستانم را با آن ببندید. شما باید مرا به سوی ملکه بفرستید. زمانی که من ب»

جناب لرد « ،نگه دار روزنجیرت » موتون نپذیرفت.لرد .« خائن هشدار دادم تا فرار کند، خود نیز یک خائن شدم

پایین کشیده  پولمیدنی هااز دروازه رینیرا یهی چهار خانهاو آن شب، پرچم.« ما اینجا خائنیم یههم» گفت.

 باال رفت. هادوم به جای آن اگانشدند، و اژدهای طالیی 

ی سوخته هابر فراز برجمی خود گرفت، هیچ پرچ ل را برایهارنها زمانی که پرنس دیمون از آسمان فرود آمد و

ی ژرف قلعه پناه گرفته بودند، هاو سرداب هاآواره در زیر زمینمی ه بود. تعداد کخاستی ویران آن برنهاقلعهو 

نیز رفت دیمون تارگرین در  هاشان را فراری داد. زمانی که آخرین نفر آنی کاراکسس همههاولی صدای بال

زد، در حالی که همراهی به جز اژدهایش نداشت. سیزده نشانه هنوز میرن تنها قدم های غار مانند مسند هاتاالر

یی که از زمان دیمون بر قلعه هایی قدیمی، عمیق و تیره، با این وجود لردهاشوند؛ زخممیبر روی ویروود دیده 

 دهند.میهر بهار دوباره خون  هاگویند آنمی اندهحکم راند

از هر ابر گذرا، بر قلعه گذر کرد. تمام پرندگان جنگل خدایان از  تریه ای سیاهمت پرنس، سااچهارمین روز اق در

ی افتاده بر کف حیاط تازیانه زد. ویگار باالخره آمده بود، بر پشتش هابرگ هند، و بادی داغ بخاستترس به هوا 

 راند.میپوشیده شده با طال پرنس ایموند تارگرین یک چشم، در زرهی به سیاهی شب 

کرد، موهای بلند سیاهش پشت سرش جاری بود، و شکمش با بچه میاو تنها نیامده بود. آلیس ریورز با او پرواز 

، یکصد قدم دورتر از ید، سپس ویگار را بر حیاط بیرونیل چرخهارنها یهامتورم شده بود. ایموند دو بار دور برج

ش را گشود و هیس کرد، در هابه هم کردند، و کاراکسس بال ی شومیهانگاهها کارکاسس فرود آورد. دو اژد

 رقصید.مییش هاحالی که آتش در میان دندان
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که دنبال ما  مشنید 56عمویی» پرنس کمک کرد تا بانویش از ویگار پیاده شود، سپس به سوی عمویش چرخید،

 «؟گشتیمی

 «؟بهت گفت ن روکسی محل پیدا کردن مچه » دیمون در جواب گفت.« ،دنبال توبه فقط »

ی آتشی که برا تویغروب،  موقعنهر کوهستانی  هابر طوفانی، در ی هی و تواو تو ر» ایموند پاسخ داد،« ،بانویم»

 .«دیاوم. تو احمق بودی که تنها هبینمیبسیار و بسیار زیاد  دید. آلیس من،میکنیم مین روشن وشامم

 .«مدیاومیتنها نبودم، تو ن هاگ» دیمون گفت،

 .«. تو بیش از حد عمر کردی، عموییاین حال تو تنهایی، من هم اینجامبا »

سپس پرنس پیر به کاراکسس امر کرد تا گردنش را خم .« با هم موافقیم باره ندر ای» دیمون در جواب گفت،

بر پشت ویگار پرید،  میبانویش را بوسید و به نر تربر پشتش سوار شد، در حالی که پرنس جوان به سفتیکند، و 

کاراکسس دوباره یش را آویزان نگه داشت. هاو با دقت چهار زنجیر بین کمربند و زینش را بست. دیمون زنجیر

 ویگار با غرشی پاسخ داد. دو اژدها به مانند هم به آسمان پریدند. ،هیس کرد و هوا را با شعله پر کرد

تا آن که هر دو  راند،میزد به سرعت او را به باال مینوک فلزی کاراکسس را شالق تازیانه ای با که پرنس دیمون 

بزرگش او را سنگین  یهتر، ولی همچنین کندتر بود. اندازدر توده ای ابر ناپدید شدند. ویگار پیرتر و بسیار بزرگ

ی چشم هاآباز رفت که او و سوارش را میباال  تریی وسیع و وسیعهاحلقه گرفت، درمیکندتر اوج کرده بود، و 

از  ایورقهکرد. دیروقت بود، خورشید نزدیک به غروب بود، و دریاچه آرام بود، سطح آن چون میخدایان دور 

، ویگار کردمی ل در پایین تماشاهارنهادرخشید. آن چنان که آلیس ریورز از برج کینگز پایر ازمیبرنز کوبیده 

 تر رفت، و کاراکسس را جستجو کرد.باالتر و باال

شد، پوشیده شده با میمایل دورتر نیز شنیده  هاصاعقه ناگهانی بود. کاراکسس با جیغی برنده که دهحمله چون 

 57رنگینخون شنلی از تشعشع خورشید در حال غروب، از جهت چشم نابینای ایموند بر ویگار شیرجه رفت. ویرم

گالویز  ، تیره در دل آسمان سرخ خونین رنگبزرگتر ضربه زد. در حالی که این دوبه اژدهای مهیب با نیرویی 

یشان چنان روشن هاشعلهشد. مییشان در تمام چشم خدایان دیده هاکردند غرشمیبودند و یکدیگر را تکه پاره 

یان به هم قفل شدند، . اژدهااندهنیز آتش گرفت هاکردند که خود ابرمیسوخت که ماهیگیران زیر پایشان فکر می

                                                             
56- Nuncleلفظی صمیمانه برای صدا زدن عمو یا دایی ، 

 Bloodبرای توصیف کاراکسس استفاده شده، به نظر می رسد منظور نویسنده از  Blood Wyrmبا توجه به این که در چند جای متن عبارت  -57

 رنگ سرخ اژدهاست.
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ی سیاهش در هارنگ دور گردن ویگار چفت شد، دندانویرم خونین یهو به سوی رودخانه پایین رفتند. آروار

ش یهاگشود و دندانمیی ویگار شکمش را هانفوذ کردند. حتی زمانی که پنجه تراعماق گوشت اژدهای بزرگ

فرو برد، و در حالی که دریاچه در زیر با سرعتی  تررا عمیق یشها، کاراکسس دندانه کرد نیزرا پار او یک بال

 کرد. ترشد زخم را کاریمینزدیک  هامرگبار به آن

که پرنس دیمون تارگرین یک پایش را از زینش چرخاند و از یک اژدها  آن زمان بود ،گویندمیبه ما  هاداستانو 

به اژدهای دیگر پرید. در دستش دارک سیتر، شمشیر ملکه ویسنیا قرار داشت. زمانی که پرنس ایموند با 

را  اشهخود برادر زادکالهزده و کورکورانه باال را نگاه کرد، دیمون بست، وحشتمییی که او را به زینش هازنجیر

کند و شمشیر را چشم کورش فرو برد، چنان محکم که نوک شمشیر از گلوی پرنس جوان خارج شد. نصف یک 

کینگز  جشود به بلندی خود برمیگفته که  و ستونی از آبضربان قلب بعد از آن، دو اژدها به دریاچه خوردند، 

 .، به باال پاشیدپایر بوده است

 ایضربهتوانستند در برابر چنین میبودند گفتند، نه انسان و نه اژدها هیچ کدام نانی که شاهد ماجرا گیرماهی

به در نبردند. کاراکسس آنقد زنده ماند تا با خزیدن خود را به خشکی هیچ کدام نیز جان جان سالم به در برند. 

ی هاره شده بود و آببیرون ریخته بود، یک بالش از تنش پا اشهبرگرداند. ویرم خونین با آن که دل و رود

را از ساحل دریاچه بیرون بکشد و در  تا خودآن قدری از توانش باقی مانده شدند، میدریاچه در اطرافش بخار 

ل جان داد. جسد ویگار در دریاچه فرو رفت تا به کف آن رسید، خون داغ از شکاف هارنهایهانهایت در زیر دیوار

آورد. زمانی که چند سال بعد، پس از پایان رقص میش به جوش واپسین باالی آرامگاهزخم گردنش آب را در 

هنوز به زینش زنجیر شده بود، و دارک سیستر تا  دیافت شد، اسکلت زره پوش پرنس ایمون اشهجناز اژدهایان

 چشمش فرو رفته بود. یهقبضه در حدق

ی عجیب، و هاهرگز پیدا نشد، اما جریان توانیم شک کنیم. بقایایشمیدر مورد این که پرنس دیمون مرده نیز ن

گویند که پرنس پیر از سقوط زنده ماند و پس از آن مییان سراترانه. گرسنه در دریاچه کم نیستند یهاماهی

برای  ییهادگیش را در کنار او سپری کند. چنین روایتزن یه، تا ادامراهش را به دنبال دخترک نتلز باز کرد

 شوند، ولی غنای تاریخی ندارند.میساخته  فریبی دلهاترانه

بود که اژدهایان بر فراز چشم خدایان رقصیدند و مردند.  AC 130در بیست و دومین روز پنجمین ماه سال 

ین اژدهای تردیمون تارگرین در هنگام مرگ چهل و نه ساله؛ و پرنس ایموند تنها بیست ساله بود. ویگار، بزرگ

شود. این چنین آخرین می هبسامحصد و هشتاد و یک سال عمرش بلریون رعب سیاه، بعد از مرگ  هاتارگرین
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رن سیاه احاطه های هشد، در حالی که گرگ و میش و تاریکی بر مسند نفریناگانموجود زنده از دوران فتوحات 

جان داد. با این وجود آن چنان شاهدین این واقعه کم بودند که مدتی طول کشید تا خبر آخرین نبرد  ندیافتمی

 پرنس دیمون در میان عموم پخش شود.

آدام والریون متهم به یافت. می ترخود را با هر خیانت جدیدی محصور شده رینیرادر بارانداز پادشاه، ملکه 

دستور داد تا آدام والریون را باز داشت  وقتی ملکهی قرار گیرد گریخته بود. خیانت، پیش از این که مورد بازجوی

از ارتشی که از  میو بیش از نی...  که دستش را نیز از دست دادبلنه تنها یک اژدها و یک اژدها سوار،  کنند،

یون تشکیل دراگون استون برای تصاحب تخت آهنین بادبان کشیده بودند از مردان وفادار به خاندان والر

از  شاننفر های در زیر ردکیپ انداخته شده است، صدچالسیاهشدند. زمانی که معلوم شد لرد کورلیس به می

ان بازکردند و به جمعیت کثیری که در آن دوزپینهحمایت ملکه دست کشیدند. برخی راهشان را به سوی میدان 

به بیرون از شهر گریختند، تا  هافرعی یا از روی دیواری هاپیوستند، برخی دیگر از دروازه جا جمع شده بودند

 یی که باقی ماندند نیز قابل اعتماد نبودند.هاباز کنند. آن مارکدریفتراهشان را به سوی 

وحشتی دیگر به دربار ملکه سر زد. هلینا تارگرین، خواهر، که آن روز، چیزی از غروب خورشید نگذشته بود 

انداخت  هادر دژ میگور به خندق خشک زیر دیوار اشهمادر فرزندانش، خود را از پنجردوم و  اگانهمسر و ملکه 

 جان داد. او تنها بیست و یک سال داشت. ی آهنین داخل آنهاو بر روی نیزه

، حتی در هافروشی خمرهو  های بارانداز پادشاه، در فاحشه خانههاو کوچه هادر خیابان ترشب هنگام، روایتی تیره

چرخید. چنان که نجواها مدعی بودند، ملکه هلینا به قتل رسیده بود، میی مقدس، دهان به دهان هاسپت

خواهند  هاهمچون فرزندانش که پیشتر کشته شده بودند. پرنس دیرون و اژدهایانش به زودی به پشت دروازه

ش ترخواسته تا خواهر ناتنی جوانمیپیر ن یهملک نیز به سر خواهد آمد. رینیراحکومت  هارسید و به همراه آن

هلینا را بگیرد و از  بزرگشبر سقوطش شادی کند، برای همین لوتار الرگنت را فرستاده تا با دستان زمخت 

 ی بیرون آن پرت کند.هاپنجره به نیزه

از مردم بارانداز پادشاه جاری بود. این که شایعه به این سرعت می ملکه هلینا به زودی بر لبان نی «قتل» یهشایع

 رینیرامحبوبش تغییر موضع داده بود.  روزگاری یهداد که چگونه کل شهر علیه ملکمیپذیرفته شده بود، نشان 

پرنس جیهریس به دست پنیر و خون را نیز فراموش  یهانرحمبیمردم شهر مرگ هلینا محبوب بود. و ؛ منفور

گلویش را شکافته بود و او بدون  هاآمیزی سریع بود. یکی از نیزهرده بودند. مرگ هلینا به شکل شفقتنک

ناگهان  فایردریمرینیس، اژدهایش  یهتپ، آن سوی شهر بر فراز کوچکترین صدایی مرد. در زمان مرگش
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او را بسته بود پاره کرد. زمانی که ملکه یی که هااژدها را لرزاند، و دو تا از زنجیر یهو غرشی کرد که چال خاستبر

 یش را چاک داد و نفرینی شوم نثار رقیبش کرد.هاآلیسنت از مرگ دخترش باخبر شد، لباس

 خونین فراگرفت. آشوبیآن شب بارانداز پادشاه را 

و ، خشمگین، مست مردان و زنان نفر از هاکه صدجایی کک آغاز شد،  یهی چالهاکوچهپسدر کوچه آشوب

در تمام شهر پخش  هابیرون ریختند. از آنجا آشوبگر هافروشی خمرهو  هامیکدهو  هاسوراخ موشاز  ترسیده،

سرنگون  هاو گاری هاشان شدند. ارابهی مرده و مادر به قتل رسیدههاشدند، و خواهان برقراری عدالت برای پرنس

یی هاردا طالییبه جان  هاشورشیبه آتش کشیده شدند.  به تاراج رفتند و هاچپاول شدند، خانه هاشدند، مغازه

را به شدت کتک زدند. هیچ کس، چه بزرگ زاده  هاو آنکردند میکه برای فرو نشاندن اغتشاشات تالش افتادند 

یشان به زیر کشیده هااز زین هازدند، و شوالیهمی هارا با رگباری از زباله هاو چه رعیت در امان نبود. لرد

در برابر سه میرآخور مست  خواهرشتالش کرد از  وقتیشدند. لیدی دارال ددینگز برادرش داووس را دید که می

یشان هاتوانستند به کشتیمیملوانانی که نکه قصد تجاوز به او را داشتند دفاع کند با چاقو به چشمش زدند. 

نگهبانان شهر جنگیدند. به سر لوتار الرگنت و رودخانه حمله کردند و در نبردی سخت با  یهبازگردند به درواز

 هتا آن زمان نصف دروازه متالشی شده بود، و یک صد مرد کند. را پراکنده کن هانیاز بود تا آن دارنیزهچهارصد 

 ک چهارمشان ردطالیی بودند، مرده بودند یا در حال مرگ بودند.ی

شد. لشکری قوی از نگهبانان شهر، متشکل از مینیده ان صداهای اغتشاش در هر گوشه ای شدوزپینهدر میدان 

ی کوتاه، های طالیی بلند، مسلح به شمشیرهای فوالدی، و شنلهای زنجیری سیاه، خودهاپانصد مرد در زره

آرایش  هاو نیزه هاجنوبی میدان، در پشت دیواری از سپر یهدر گوش های خاردار گرد آمدند. آنهانیزه، و چماق

تاخت. میاسب جنگی زرهپوش و با شمشیر بلندی در دستش یک گرفتند. در رأسشان سر لوتار الرگنت سوار بر 

 نفر هافراری دهد. صد هاخیابان یهو به گوش هاتن را به کوچه پس کوچه هااو کافی بود تا صد یهتنها منظر

 داد گریختند.فرمان پیشروی  هاییردا طالدیگر زمانی که سر لوتار به 

فرار  کمال میلبا این وجود، ده هزار تن باقی ماندند. ازدحام جمعیت چنان بود که بسیاری از کسانی که با 

می به آرا هاکردند خود را ناتوان از حرکت، تحت فشار و کشش و پایمال جمعیت یافتند. بقیه زمانی که نیزهمی

 بازوهایان را به هم قفل کردند، و فریاد و نفرین سر دادند. یک طبل پیشروی کردند، به جلو خروشیدند، یهضرب

ن توها، به خانهرسهمی، به شما آسیبی نتون برینهابه خانه» سر لوتار غرید،« ،شعوربیی ا، احمقرو باز کنینراه »

 .«نبرگردی
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سرنیزه گوشتش را شکافت و دید که  وقتی، که گویند اولین کسی که کشته شد یک نانوا بودمیبرخی 

 ،زدگی به خرخر افتاد. برخی دیگر مدعیند که اولین نفر یک دختر کوچک بودهپیشبندش سرخ شده از شگفت

اصابت کرد.  دارنیزه. تکه سنگی از میان جمعیت پرواز کرد و بر پیشانی یک شدله سر لوتار جنگی که زیر اسب 

باریدن گرفت، و  هااز سقف خانه هاسفال دیوارچوب و سنگ و رگباری از رسیدند، میبه گوش  هاو نفرین هافریاد

یش کرد. مشعلی بر روی یکی از نگهبانان انداخته شد، و به هاتیراندازی آن سوی میدان شروع به شلیک تیر

 سوخت. هاسرعت شنل طالییش در شعله

ه و سالحی مناسب بودند. برای بیست قدم یا بیشتر با زردرشت اندام، جوان، قوی، منظم،  یمردان هارداطالیی

راهی خونین را در میان جمعیت باز کردند، و اطرافشان پر از مردان مرده و  هادیوار سپرهایشان برقرار بود و آن

گر جمع شده بودند. یک نگهبان به هزار اغتشاش هاتنها پانصد تن بود و ده هادر حال مرگ شد. اما تعداد آن

فتاد، و سپس یکی دیگر. ناگهان مردم عادی از میان درزهای صف رخنه کردند، با چاقو و سنگ و حتی زمین ا

یی را هادندان هجوم آوردند، و به روی نگهبانان شب و به جناحینشان ریختند، از پشتشان حمله کردند و سفال

 پرت کردند. هابه طرف آن هااز سقف و بالکن

چنان در خود را شده بودند،  احاطهکه از همه طرف  هابلوا به سالخی. ردا طالیینبرد به بلوا تبدیل شد و 

. بسیاری با نوک نداشتندباال بردن سالحشان  ی برایکه حتی فضای ،افتندجمعیت ی لو پایما محاصره

و با لگدمال شدند،  هاتا حد مرگ کتک خوردند، زیر پاشدند، بقیه تکه تکه ی خودشان کشته شدند. هاشمشیر

سر لوتار الرگنت ترسناک نتوانست از کشتار جان به در ببرد. شدند. حتی  تکه پارهی قصابی هاو ساطوربیل 

دریدند، و تا موقع  ییمش را با چاقوجدا شد، و خودش را از اسب به زیر انداختند، شک اشهشمشیرش از دست

ی حمل اجساد آمدند خود و سرش چنان ها، زمانی که روز بعد گاریبه سرش کوبیدند راسنگ فرش  مرگ یک

 یافتند. اشهجسدش را تنها از روی اندازکه در هم شکسته بود 

ی ناشناس و شاهان هادیگر لرد یهکرد، در نیممیاز شهر حکومت میدر طول آن شب طوالنی، هرج و مرج بر نی

نوجوانی شانزده ساله  ش تریستاناغتشاش در ستیز بودند. شوالیه ای آواره به نام سر پرکین کک بر سر مالزم

تواند دیگری را شوالیه کند، و وقتی سر میحقیقی شاه ویسریس نامید. هر شوالیه ای تاج گذاشت، و او را پسر 

تریستان  یهپار تحت لوایی قصابی کرد که هاپرکین شروع به شوالیه کردن تمام مزدوران، دزدان و پسربچه

 برای حمایت از ادعایشان بیعت کردند.جمع شدند و  انمرد پیر و جوان دورش هاجمع شده بودند، صد
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دوزان انباشته از جنازه بود، و دسته ای سوخت، میدان پینهمییی از آتش هابا دمیدن سحر، در سراسر شهر شعله

پاکشان را روی هر را شکستند و دست نا هاو مغازه هاخانهدرب کک را قرق کرده بودند،  یهاز قانون شکنان چال

یشان بازگشتند، و هایی که جان به در برده بودند به پادگانهاطالیی افتند بلند کردند. ردایه شخص شریفی ک

یشان پیش از هابدترینکردند. میحکومت  ها، شاهان قالبی، و پیامبران دیوانه بر خیابانفاضالبی هاشوالیه

فرار کردند، تا بخوابند، غنایمشان را تقسیم  هاو زیرزمین هاسنبهبه سوراخ  هاروشن شدن هوا مانند سوسک

اژدها تحت امر فرماندهانشان، سر  یهو درواز کهن یهی دروازهاییردا طالیند. کنند و خون را از دستشان بشو

وجنوب  یی در شمالهایشان را در خیابانهاپیش تاختند و برخی از پایگاه، به 58یپرلیه بالون بیرچ و سر گرت

ربور، مناطق شمال هارینیس پس گرفتند. سر مدریک مندرلی نیز، در رأس یک دسته از مردان وایت یهتپ

 آهن را باز پس گرفت.  یهتا درواز اگانشرقی تپه 

برد،  قالب یهبارانداز پادشاه در هرج و مرج باقی ماند. زمانی که سر تورن مندرلی مردانش را به محل یهبقی

، و اندهی فاضالب سر پرکین قرق کردهارودخانه را شوالیه یهراستفروشان و متوجه شد که میدان ماهی

دروازه و سه تا از  یهدر اهتزاز است، و جسد فرماند هاباروتریستان بر فراز  «شاه» یهی پارهاپرچم

به سر پرکین گرویده بودند. سر تورن یک  «لجنیپا » پادگان یهیش از دروازه آویزان است. باقی ماندهاگروهبان

سرخ از دست داد ... با این وجود تلفات او در برابر سر لورنت  یهرا موقع عقب نشینی به قلع شچهارم از افراد

کک رفت ناچیز بود. تنها شانزده تن بازگشتند، که لرد فرمانده  یهماربراند، که با صد شوالیه و مرد مسلح به چال

 لکه جزوشان نبود.گارد م

دید. ملکه از زمانی که پی میرا ویران  شمحصور، و سلطنتسو تارگرین خود را از همه  رینیرابا غروب خورشید، 

. عصبانی بودشوهر محبوبش به او خیانت کرده و به دشمن پیوسته، دخترک نتلز فرار کرده،  پولمیدنبرده بود 

هشدار داد، و گفت که این شب از شب قبل بدتر خواهد بود  پیش رودر مورد شب  زمانی که لیدی میساریا به او

یکی یکی  هابر خود لرزید. بامداد آن روز، یکصد نفر در تاالر سلطنتی نزدش حضور یافتند، ولی حاال آن

 گریختند.می

در هنگام به نا امیدی تبدیل شد و سپس دوباره برگشت، و چنان بر تخت آهنین چنگ زد که  حضرتعلیاخشم 

دو دستش پوشیده از خون بودند. او فرماندهی نگهبانان شهر را به سر بالون بیرچ، فرمانده  هرغروب آفتاب 

دستور داد تا یی را به وینترفل و ایری فرستاد و درخواست نیروی کمکی بیشتری کرد، هادروازه آهن داد، زاغ

                                                             
58 -  ,Garet the Harelip گرت لب خرگوشی   
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ن گود جوان را لرد فرمانده گارد ملکه انتخاب کرد. تنظیم شود، و گلند پولمیدنی هاحکم سلب امتیاز موتون

ی سفید درآمده بود، هاشمشیر یهو برای تنها کمتر از یک ماه عضو فرق)گود اگر چه تنها بیست سال داشت، 

سر لورنت را بازگردانده  یهکک در آن روز نشان داده بود. این گود بود که جناز یهی چالهاخود را در درگیری

 شوبگران نتوانند آن را مثله کنند.(بود، تا آ

گفت. پرنس جافری سیزده ساله، زره میهمواره نزد مادرش بود، با این وجود به ندرت چیزی  ترجوان اگان

مادر » سوار شود. تیراکسساژدها براند و بر  یهکرد تا بگذارد تا چالمیمالزمین را پوشیده بود و به ملکه التماس 

با این .« شجاعم هاآن یهازاندهبجنگم، همان طور که برادرانم جنگیدند. بگذار ثابت کنم بخواهم برایت میمن 

، هر دویشان. پسران اندهشجاع بودند، و االن مرد» کرد. تررا بر تصمیمش استوار رینیرایش تنها هاوجود، صحبت

 و یک بار دیگر، ملکه پرنس را منع کرد که قلعه را ترک کند..« نازنینم

یشان هاو زیرزمین ها، سوراخ سنبههاچاله موشغروب خورشید، جانوران موذی بارانداز پادشاه بار دیگر از  با

 بیرون آمدند. تعدادشان حتی از روز قبل نیز بیشتر بود.

را از  هاکرد، و آن فاضالبش ضیافت برپای هاشوالیه برایرودخانه، سر پرکین با غذاهای مسروقه  یهدر درواز

ی کاال و هر کشتی ای را که به دریا بادبان نکشیده بود غارت ها، انبارهااسکله هامسیر رودخانه پایین آورد. آن

برای دفع حمالت  هاو برج هایی مستحکم داشت، دیوارهایی عظیم و برجهاشاه دیوارپادکردند. اگر چه بارانداز 

خدایان مخصوصاً بسیار  یهه با حمالت داخل شهر. پادگان دروازبیرون شهر طراحی شده بودند، نه برای مقابل

ان کشته شده دوزپینهدر کنار سر لوتار الرگنت در میدان ضعیف بود، چرا که فرمانده و یک سوم نیروهایشان 

مردان سر پرکین  مغلوب تودهبودند، و به راحتی می یی که باقی مانده بودند، بسیاری زخهابودند. از بین آن

 دند.ش

شاه فرار کردند،  یهی دروازهاییردا طالشیر نیز باز شده بودند.  یهشاه و درواز یهاز یک ساعت بعد، درواز ترکم

باز  رینیرابارانداز پادشاه به روی دشمنان  یهدیگر به اوباش پیوستند. سه تا از هفت درواز یهدرواز «یهاشیر» و

 شده بود.

 ی شهر است. شب هنگام، تودههاواراز درون دی رینیراین تهدید برای سلطنت تربا این وجود، ثابت شد وخیم

از شب پیش.  ترو سه برابر هراسیده تران جمع شدند، دو برابر بزرگدوزپینهدر میدان از مردم بزرگ دیگری 

با  اگانترسیدند که اژدهایان می ، وندکردمیمنفورشان، جمعیت نیز با وحشت به آسمان نگاه  یهمانند ملک

 حمایت کند. هالشکری پشت سرشان تا پایان شب برسند. دیگر باور نداشتند که ملکه بتواند از آن
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نه تنها آن هم اوه سرایی علیه اژدهایان کرد، یه یک دست به نام چوپان شروع ب یهک پیامبر دیوانیه زمانی ک

مردم که خود نیز نیمه  یان در همه جا، تودهاژدها یههمعلیه آمدند، بلکه می هااژدهایانی که برای حمله به آن

گوشتتان خواهد سوخت و تاول خواهد زد و » او جیغ زد،« ،زمانی که اژدهایان بیایند» دادند.انه بودند، گوش دیو

کشند، و در زیر میسوزند و جیغ مییی از آتش خواهند رقصید، هاشود. زنانتان در لباسمیبه خاکستر تبدیل 

گریند تا آن که میگریند، میی کوچکتان هاشوند. و شما خواهید دید که بچهمی شهوتیبرهنه و  هاشعله

لغزند، تا گوشت صورتی سیاه شده و روی مییشان به پایین هاشوند و چون موم از چهرهمیذوب چشمانشان 

، تا ما را به خاطر گناهانمان آیدمیاو  ،آیدمیاو ، آیدمیخواهد آمد، غریبه  غریبهاستخوانشان متالشی شود. 

کند. تنها میاژدها را خاموش ن یهک شعلاشه نشاند، همین طور کمیتنبیه کند. دعا خواندن خشمش را فرو ن

رینیس  یهسپس دست راست مقطوعش را باال برد، و به تپ.« هاآنخون جوابگوست. خون شما، خون من، خون 

 را معطوف خود کرد. هااژدها در زیر ستارگان چشم یه، جایی که سیاهی چالدر پشت سرش اشاره کرد

خواهید این شهر را متعلق به خود بکنید، باید میاقامت دارند. این شهر آنان است. اگر  باالآنجا، آن  هااهریمن»

ز گناه پاک کنید، باید ابتدا در خون اژدها حمام کنید. خواهید خود را امیرا نابود کنید! اگر  هااول از همه آن

 !«تواند آتش جهنم را خاموش کندمیبرای این که تنها خون 

غول پیکر با ده حیوان یک ی چوپان، مانند هاو بره «نون! بکشیدشوبکشیدش» .خاستاز ده هزار گلو فریادی بر

 هاچرخاندند، و شمشیرمییشن هایشان را روی دستهامشعلزدند، میدادند و تنه میهزار پا به راه افتادند. هل 

اژدها  یهبه سوی چال هاو کوچه هادادند، و از خیابانمیشان را تکان دستانهی خامهاو سایر سالح هاو چاقو

 یهخشمگین مردم در حال پیشروی به سوی چال یهخبر رسید که تود رینیرابه محض آن که به شتافتند. می

 هااژدها فرستاد، و به آن یهکهن و سر گارت در درواز یههستند، سوارانی را به سوی سر بالون در درواز اژدها

امر کرد که جمعیت را متفرق و از اژدهایان سلطنتی دفاع کنند ... اما در حالی که شهر آنچنان در آشوب بود، به 

وقتی پرنس جافری از ملکه خواست تا به او اجازه . اندهشد اطمینان داشت که سواران موفق شدمیهیچ وجه ن

موفق شوند، اینجا  اونااگر » ربور به جلو بتازد ملکه مخالفت کرد. او گفت،هایش و مردان وایتهادهد تا با شوالیه

 .«ن نیاز خواهیم داشتموشمشیرها یههدف بعدی خواهد بود. ما برای دفاع از قلعه به هم

 .«کشدو میر اژدهایان اونا» ت،پرنس جافری با پریشانی گف

 .«ن تنگ نخواهد شدبذر بسوزند. دل مملکت براشو» حرکت جواب داد.بیمادرش « ،کشندمیرا  اونایا اژدهایان »

 «؟بکشند چطور ور تیراکسس همادر، اگ» پرنس جوان گفت،
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اژدها  آتش یهچشیدن مزبا ی فاضالب. هاو موش او احمق ای موذیند، مستهاحشره ااونا» ملکه باور نداشت.

 .«فرار خواهند کرد نوشهمه

. احمق، بله، اما هشناسمیمست ترس ن هشاید مست باشند، اما ی» به سخن آمد و گفت، 51مدلقک دربار، ماشرو

 یه. من خودم رنآمیخرس را از پا در  هموش ی تا صدبکشه. موش هم هستند، ولی  نه یه شاه روتومیاحمق  هی

 بازگشت. هابه سوی نرده حضرتعلیا.« دیدم روکک این  یهبار، توی چال

درباریان پی بردند که پرنس جافری مخفیانه از فریاد سیراکس را شنیدند  هازمانی که نگهبانان روی دیوارفقط 

اما درست در همان .« کنممی منعشکنم، میمن منعش » شد.میفریاد ملکه شنیده  «نه» تاالر خارج شده است.

ی قلعه نشست، و سپس در سیاهی هانیم ضربان قلب بعد بر بارو یهازاندهزمان، اژدهایش در حیاط پر زد، و ب

شما،  یههم» ملکه فریاد زد، «دنبالش کنید» شب روانه شد. پسر ملکه شمشیر به دست بر پشتش سوار بود.

، پسرم، نازنینم، پسرم دونهمینید، او ندنبالش. برش گردو ید، بریدش سوارید، ، سوار شاپسر یه، هممردا یههم

..». 

 اما بسیار دیر بود.

در این زمینه  هابرای قرن ترتوانیم در مورد پیوند بین اژدها و سوار هیچ گونه ادعایی کنیم؛ اشخاص عاقلمیما ن

بر پشتش زین بیندازد بتواند دانیم که اژدها اسب نیست، که هر مردی که می. با این وجود، اندهتعمق کرد

پرنس جافری  یهسوارش شود. سیراکس اژدهای ملکه بود. او هرگز سوار دیگری نداشته بود. اگر چه بو و چهر

د. ماده اژدهای ی سیراکس او را گوش به زنگ نکرهایش در زنجیرهاد، حضوری که دست کاریبرایش آشنا بو

خواست او را از کارش بازدارند، در شتابش برای میرنس جافری که نخواست. پمیاو را بر پشتش ن غول پیکر زرد

رود، هدفش یا این بوده که با سیراکس میدور شدن بدون استفاده از زین و شالق بر سیراکس سوار شد. گمان 

سوار سوار  تیراکسسبر و رفته اژدها  یهچال خواسته به آن سوی شهر، بهمی، ترویبه نبرد برود، یا به احتمال ق

 . شاید در نظر داشت تا سایر اژدهایان چاله را نیز آزاد کند.شد.

رینیس نرسید. سیراکس در آسمان زیر پایش پیچید، و و تالش کرد تا از دست این  یهجافری هیچ وقت به تپ

دها را بیشتر ، و اژخاستگران به هوا برو تیرهای آشوب هاو نیزه هاسوار ناآشنا خالص شود. و در پایین، سنگ

 دیوانه کرد. دویست فوت باالتر در چاله کک از پشت اژدها لیز خورد و به زمین سقوط کرد.

                                                             
59- Mushroomقارچ ، 
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کرد، سقوط پرنس به پایان خونینش رسید. او ابتدا به سقفی میدر چند راهه ای که پنج کوچه را به هم متصل 

ی شکسته هاانبوهی از سفال یهتودگر را به همراه شیب دار برخورد کرد، و سپس غلط خورد تا چهل فوت دی

یی رویش فرو ریختند، و های سفالی چون چاقوهاشود این سقوط کمرش را شکست، لوحهمیسقوط کند. گفته 

سازی به نام رابین کک از دختر شمع یهشمشیرش از دستش جدا شد و شکمش را شکافت. هنوز هم در چال

ل گرفت و در هنگام مرگش به او تسلی داد، ولی این قصه گویند که پرنس در هم شکسته را در بغمیسخن 

... گرچه مردم در .« مادر، مرا ببخش» گوید،میتا تاریخ. ظاهراً جافری در آخرین نفسش دارد بیشتر رنگ افسانه 

 .«شک دارند مادر باال بوده، یا اشملکهکه منظورش مادر مورد آن 

از لینور  رینیراملکه  یهندآخرین پسر زاین چنین جافری والریون، پرنس دراگون استون و وارث تخت آهنین، 

 روین استرانگ، بسته به آن کدام ادعا را باور کنیم، در گذشت.ها از سر اشزادهحراموالریون ... یا آخرین 

رینیس، در  یهکک جاری بود، نبردی دیگر در باالی تپ یهی چالهاو درست در همان زمانی که خونش در کوچه

 اژدها شعله کشید. یهچال

باشند، قطعاً گاو و خرس و شیر را ساقط کافی زیاد  یهازاند هب اگر که هااز موش یهکرد: تودمیماشروم اشتباه ن

تری وجود دارند که پای را بکشد، همیشه تعداد بیش هاخواهند کرد. مهم نیست گاو، خرس یا شیر چقدر از آن

خزند. آن شب نیز این طور بود. آن میزنند، و به پشتش میگیرند، به شکمش چنگ میحیوان بزرگ را گاز 

ی انسانی به نیزه، تبر بلند، چماق خاردار، و نزدیک به پنجاه نوع سالح دیگر، از جمله کمان بلند و زوبین هاموش

 مجهز بودند.

اژدها  یهیشان را ترک کردند تا از چالهااژدها امر ملکه را اطاعت کردند، و پادگان یهی دروازهاردا طالیی

کهن  یهمردم رخنه کنند، و عقب کشیدند. قاصدی که به درواز یهمحافظت کنند، ولی نتوانستند به درون تود

اژدها نگهبانان مخصوص خود را داشت، ولی تعدادشان بسیار کم بود، و  یهفرستاده شد هرگز نرسید. چال

اصلی  یه، )دروازاژدها را در هم شکستند یهی چالدند و درهارا مغلوب و سالخی کر هاآنبه راحتی جمعیت 

تر اما بنا چندین ورودی کوچک، ویران شودکه  بوداز آن  ترمستحکمداشت، و برنز و آهن غول پیکر حفاظی از 

 باال کشیدند. هابرخی نیز خود را با تقال از پنجره شت(اد

کرد. میشاید مهاجمین انتظار داشتند که اژدهایان را در حال خواب بیابند، اما هیاهوی معرکه این امر را ناممکن 

آهن و  یهی ویران شدهاا داستان را نقل کنند از جیغ و نعره، بوی خون در هوا، دریی که زنده ماندند تهاآن

به » نوشت، هااستاد اعظم مانکن بعدگفتند. میشمار تبر سخن بیی قناس، و ضربات هابلوط زیر فشار دژکوب
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سایه  هااما دیوانگی بر آن. شتافته بودند 60سوزانشانان این چنین مشتاقانه به سوی مزار ندرت این همه انس

ی چاله سرازیر هاکه اولین دسته از مهاجمین به درون شن بودند، و زمانی هچهار اژدها درون چال.« افکنده بود

 شدند، هر چهار اژدها از خواب بیدار شدند، بیدار و عصبانی.

اژدها کشته  یهکتاب دو تاریخ نیز در مورد تعداد مردان و زنانی که آن شب در زیر گنبد عظیم چالحتی دو 

. در ازای هر نفری که مرد، ده نفر دچار سوختگی اندهویست تا دو هزار نفر ذکر شدشدند توافق ندارند: بین د

و گنبد محصور و با زنجیر بسته  هاو با دیوارشدند ولی زنده ماندند. اژدهایان که درون چاله در تله افتاده بودند، 

یشان برای دوری کردن از حمالت و یا شیرجه زدن به سوی هاتوانستند پرواز کنند، و از بالمیشده بودند، ن

کک  یهی چالهاجنگیدند. مانند گاومییشان هابا شاخ، پنجه و دندان هادشمنانشان استفاده کنند. در عوض آن

سوزان شد که میاژدها تبدیل به جهن یهنفسی آتشین داشتند. چال هاخوردند ... ولی این گاومیپیچ و تاب 

چکید، میی سوخته شان هاوشتشان از استخوانگخوردند، میجیغ زنان تلو تلو درون دود و بخار مردان مشتعل 

کشیدند اژدهایان باید کشته شوند. میولی در ازای هر مردی که مرد، ده نفر دیگر ظاهر شدند، که فریاد 

 آن اژدهایان کشته شدند. یهک، همیهبیک

بر پشتش پرید، و در حالی که  61برچوبب ها به نام هیزم فروشیشریکوس اولین اژدهایی بود که از پای درآمد. 

کرد او را بر زمین بزند، تبرش را بر جمجمه حیوان فرو کرد میغرید و سعی میخورد و میشریکوس پیچ و تاب 

تبر نثار جانور کرد، و با  یهپاهایش را دور گردن جانور قفل کرده بود، هفت ضربکه  برچوبب ها و او را کشت.

غربیه بود، که فلس و استخوان جانور را  یهت را فریاد زد. هفتمین ضربه، ضربهر ضربه نام یکی از خدایان هف

 کنار زد و مغز جانور را متالشی کرد و اژدها را کشت.

سوزان، مردی درشت و درنده در زرهی سنگین مورگول را کشت. آن مرد نیزه در دست  یهه شوالیشده ک ذکر

را چند بار پیاپی در چشمان جانور فرو برد، در حالی که آتش زره  اشهی اژدها رفت، و نوک نیزهابه میان شعله

 بلعید.فوالدیش را ذوب کرد و گوشت زیر آن را 

را که به دنبالش ای اژدهاکشان آیندهبازگشت. و آن قدر  اشهپرنس جافری به درون آشیان تیراکسسگفته شده 

اد داشت که هر کدام یهقابل گذر کرد. با این وجود باید بشان ورودی النه را غیر روانه بودند برشته کرد، که جنازه

تپه، و  یهی داخل چاله، و دیگری به سوی دامنهاساز دو ورودی داشت، یکی به سوی شنی دستهارااز این غ

                                                             
60- Funeral Pyre ؛Pyre ی مردگان را روی آن قرار می دهند و می سوزانند.ی بزرگی از هیزم است که جنازهپشته 

61- Hobb the Hewer 
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را شکستند و با شمشیر و نیزه و تبر به درون دود و دم داخل النه  «در عقب» گرانوبآشه طولی نکشید ک

یش در هم پیچیدند و او در توری فوالدی گیر افتاد، و قدرت هازنجیرچرخید،  تیراکسسانی که ریختند. زم

 .اندهنهایی را به اژدها وارد کرد یهنیم دو جین مرد )و یک زن( ادعا کردند که ضرب هاحرکت را از دست داد. بعد

در هنگام مرگ  فایردریمکند میای است که نقل آخرین اژدهای داخل چاله به این آسانی کشته نشد. افسانه

ی باقی هامردم به او حمله کردند، زنجیر یهکند. زمانی که تودمیملکه هلینا دو تا از زنجیرهایش را پاره 

یورش برد، آن را پاره پاره  هارا گسیخت و قیدهایشان را از دیوار کند. سپس با چنگال و دندان به آن اشهماند

بقیه به او نزدیک شدند، بال ضای بدنشان را درید و در همان حال آتش مخوفش را گشود. زمانی که و اعکرده 

شیرجه رفت و به مردان پایین دستش هجوم برد.  اژدها چرخید، یهغار مانند چال یهدر محوطگشود، 

بیش از هر سه نفر  فایردریماما نفر را کشتند،  ها، شریکوس و مورگول دهتیراکسسکوچکترین شکی نیست که 

 روی هم مهاجمین را کشت. هاآن

ا ماالمال از شجاعت خود یه نفر دیگر، مست یا دیوان هایش فرار کردند ... ولی صدهانفر از خوف شعله هاصد

ان بود، و دارزوبینحتی در رأس گنبد در تیررس کمانداران و  فایردریمجنگجو، به داخل ریختند و هجوم آوردند. 

شدند که حتی تعدادی از می، از چنان برد نزیکی به سویش پرتاب هاو خدنگ هاچرخید تیرمیسو که  به هر

آوردند و میکرد، مردان جمع شده و هجوم مییش نفوذ کردند. زمانی که ارتفاعش را کم هادر درون فلس هاآن

را قفل  هاورش برد، و هر دو بار دروازهم برنزی یی عظیهاراندند. اژدها دو بار به سوی دروازهمیاو را دوباره به باال 

 کردند.میدفاع  هاکه از آن هاافت همراه با صفوفی از نیزهی هو مهر شد

ی چاله با هاناتوان از فرار کردن بازگشت و حمله کرد، و بر شکنجه گرانش چنان خشم گرفت که شن فایردریم

آکنده از دودی تیره و بوی گوشت سوخته شد، با این وجود هنوز ی سوخته پوشیده شدند، و هوای چاله هاجنازه

، فایردریمدر پرواز بودند. کار زمانی تمام شد که پیکان یک زوبین در یکی از چشمان اژدها فرو رفت.  هاهم نیزه

ی رسیدن برا اشهنا امیدان یش را گشود و در آخرین تالشها، بالترزخم کوچک هااز دهدچار جنون نیمه بینا و 

گنبد عظیم باال پرواز کرد. گنبد که از لهیب آتش اژدها متزلزل شده بود، در سوی  مستقیم بهبه آسمان آزاد، 

در زیر چندین تن ها کشفرو ریخت، و هم اژدها و هم اژدهاای بعد نصف گنبد ک خورد، و لحظهتر زیر برخورد

 سنگ و آوار مدفون شدند.
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مردند. ولی  هااز اژدهایان تارگرین اژدهااژدها تمام شده بود. با وجود هزینه سهمگین، چهار  یهیورش به چال

کشیدند، میهنوز اژدهای ملکه زنده و آزاد بود ... و زمانی که نجات یافتگان چاله با تقال خود را از آوار بیرون 

 سیراکس از باال به سویشان شیرجه زد.

اژدها  یهرینیس، چال یهاژدها در آمیخت و در شهر طنین انداخت. بر باالی تپهزاران جیغ و فریاد، با غرش 

درخشید که گویی خورشید طلوع کرده است. ملکه موقع تماشای آن میاز آتش بر سر گذاشته بود. چنان  یتاج

مراهی کرده درخشید. بسیاری از کسانی که ملکه را بر پشت بام قصر همییش با اشک هالرزید، و گونهمیبرخود 

گیرد. را در بر اگان یهسرخ بر فراز تپ یهترسیدند آتش به زودی تمام شهر، حتی قلعمیبودند گریختند، چرا که 

 اگان، اشهدستانش را به دور آخرین پسر زند رینیرابقیه به سپت قصر رفتند و برای رستگاری دعا کردند. 

خوفناکی  یهدستانش را از دور او خارج نکرد ... تا آن لحظ آغوش گرفت. وتر حلقه کرد و او را محکم در جوان

 که سیراکس سقوط کرد.

توانست به میتوانست از آن دیوانگی بگریزد. آسمان از آن او بود. او میسوار، به راحتی بیقید و بیسیراکس 

سر و صدا و آتش بود که او  گون استون بال بکشد، و کامالً شهر را ترک کند. آیااسرخ برگردد، و یا به در یهقلع

دانیم، مینسوخته؟ ما ی اژدهایان در حال مرگ، یا بوی گوشت هاو جیغ هارینیس کشاند، یا نعره یهرا به تپ

 هادانیم چرا سیراکس تصمیم گرفت که به سوی جمعیت شیرجه برود و با دندان و چنگال آنمیهمین طور که ن

نازل کند، و هیچ  هاتوانست به راحتی بارانی از آتش را از باال بر آنمیرا بدرد و برخی را ببلعد، در حالی که 

 توانیم آن چه رخ داده را گزارش کنیم.میتوانست در آسمان به او آسیب برساند. ما تنها میمردی نیز ن

و تبرش  برچوبب ها ست. برخی مرگش را بهروایات متناقض بسیاری در مورد مرگ اژدهای ملکه گفته شده ا

آیا به راستی یک مرد دو اژدها را در اشتباه است.  قینیه ب به طور نزدیککنند، اگر چه این روایت میمنتسب 

که « یک غول خون آلود» گویند،میداری گمنام سخن ک روش مشابه کشته است؟ برخی از نیزهیه یک شب و ب

دهند که چگونه شوالیه ای به نام سر میاژدها بر پشت سیراکس پرید. برخی نیز شرح  یهاز گنبد ویران چال

مدعی کشتن  هابعد 62ی به نام بیندارزوبینواریک ویتن با یک شمشیر والرین یک بال سیراکس را چاک داد. 

کی از وفاداران ملکه یه به الف زدن راجع به آن پرداخت، تا آن ک هاو میکده هاو در بسیاری از میخانهاژدها شد، 

جز آن که ---یش خسته شد و زبانش را برید. حقیقت ماجرا را کسی هرگز نخواهد دانستهاگوییاز یاوه

 سیراکس آن شب سقوط کرد.

                                                             
62- Beanلوبیا ، 
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گاهش تاو به سوی استراح پراند و او را تسلی ناپذیر کرد. رینیراپسرش، رنگ از رخسار  چنینمرگ اژدها و هم

باید شهر را رها  هابازگشت. همه توافق داشتند که بارانداز پادشاه از دست رفته است؛ آنبه نزد مشاورینش 

لجن در  یهدم روز بعد ترک کند. دروازهر چند با اکراه، ولی قانع شد تا شهر را در سپیده حضرتعلیاکردند. می

به همراه  رینیراودند، از این رو ا سوخته بی هی بر روی رودخانه غرق شدهااختیار دشمنان بود، و تمام کشتی

اژدها خارج شدند، و قصد داشتند تا راهشان را به سوی ساحل داسکندیل  یهگروه کوچکی از همراهانش از درواز

یی، ردا طالگارد ملکه، سر بالون بیرچ و بیست  یهباز کنند. به همراهش برادران مندرلی، چهار عضو باقی ماند

 راندند.می ترجوان اگان، اشهقی ماندو آخرین پسر با چهار تن از ندیمگان ملکه،

توجمان را به آنجا معطوف کنیم. زمانی که باید در تامبلتون نیز اتفاقات بسیار زیادی در جریان بود، و حال ما 

مشتاق شدند تا فوراً به  تری جوانهاخبر آشوب بارانداز پادشاه به لشکر پرنس دیرون رسید، بسیاری از لرد

یشان سر جان راکستون، سر راجر کورن و لرد آنوین پیک بودند ... ولی هابارانداز پادشاه هجوم بیاورند. سردسته

 یهیشان جامها، و دو خیانتکار نیز تنها در صورتی که خواستهرا به احتیاط دعوت کرد هاآن تاورهای برتها سر

شود، که اولف سفید خواهان تصاحب میتا در حمله شرکت کنند. یادآوری شدند میپوشید حاضر میعمل 

هیو همر سخت به چیزی کمتر از تاجی برای خود بود، اتش و عاید هابا تمام زمین گاردنهای بزرگ یهقلع

 داد.میرضایت ن

دوم از بعد  اگانل خبردار شد نزاع به اوج رسید. شاه هارنها زمانی که باالخره تامبلتون از مرگ پرنس ایموند در

نشده بود، و بسیاری بیم داشتند که  ا شنیدهی هدید رینیرااز سقوط بارانداز پادشاه به چنگ خواهر ناتنی اش 

حال با مرگ  ملکه مخفیانه او را به قتل رسانده است، و جسدش را پنهان کرده تا به خویشاوند کشی متهم نشود.

رهبر یافتند. پرنس دیرون نفر بعدی در خط وراثت بود. لرد پیک عنوان کرد که بیخود را  هاش ایموند، سبزبرادر

خواستند او را میدوم مرده است،  اگانپسرک باید فوراً پرنس دراگون استون نامیده شود؛ بقیه که باور داشتند 

 شاه کنند.

ما » کردند ... اما شاهی که در نظر داشتند دیرون تارگرین نبود.میک پادشاه را احساس ی هدو خیانتکار نیز نیاز ب

تخت سلطنتی باید به » هیو همر سخت عنوان کرد.« ،پسر بچه هیه ن نیاز به مردی قوی داریم، نوبرای رهبریم

 نامد، لرد همر جواب داد،میباک پرسید با چه حقی او خود را شاه بیزمانی که جان راکستون  «.همن برس

که  پیرترین اژدهای وستروس ورمیتور بود،، با مرگ ویگار بزرگترین و در حقیقتو .« اژدها هن حق فاتح، یوهم»

حال به هیو سخت تعلق داشت. ورمیتور سه برابر بزرگتر از ماده اژدهای پرنس روزگاری مرکب شاه پیر بود و 
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 ترمهیبتوانست ببیند که ورمیتور جانوری به مراتب میدید میدیرون تزاریون بود. هر کسی که این دو را با هم 

 است.

زاده خون اگر چه جاه طلبی همر برای فردی با چنین نسب پستی ناشایست بود، قابل انکار نبود که حرام

و برای پیروانش دست و دل باز است، آن نوعی از بذل و  خوفتارگرینی دارد. او ثابت کرده بود که در نبرد م

شک بیکند. میی دور جنازه به دور رهبران جمع هاگذاشت که مردان را مانند مگسمیمایش بخشش را به ن

ی راهزن، و اراذل و اوباش، مردانی از خونی ملوث و هامردان بودند: مزدوران، شوالیه اطرافیانش شریرترین نوع از

 کردند.مینسبی نامشخص که نبرد را برای خود نبرد دوست داشتند و برای تجاوز و تاراج زندگی 

 هی ریچ از گستاخی موجود در ادعای خیانتکار رنجیدند، ولی رنجش هیچ کدام بهاو لرد هابا این وجود، شوالیه

اخت و اند هشان وایترا به سوی صورت هیوی سخت پرتاب کرد. لرد  یشراب جامبود، که پرنس دیرون ن یهازاند

ی کوچولو هانند پسربچهزمی وقتی مردا حرف» این اقدام را هدر دادن شراب اعال برشمرد، ولی لرد همر گفت،

و کاریش رجمع کن که من کم روکافی کتکت نزده. حواست  یهازاندهباشند. به نظرم پدرت ب ترباید مودب

ری همر را آغاز کردند. فردای اگذدو خیانتکار با هم آن جا را ترک کردند، و برنامه ریزی برای تاج.« مجبران نکن

ی مشروعش هاو شوالیه هاآن روز، لرد همر با تاجی از آهن سیاه دیده شد. این اقدامش خشم پرنس دیرون و لرد

 را برانگیخت.

شاه  ومرد ر یه تاج یه» پروا شد که تاج را از سر همر انداخت.طی، سر راجر کورن چنان بیین شرایدر چن

ابلهانه بود. لرد هیو سرگرم  میاین کار اقدا.« نعل اسب رو سرت بذاری، آهنگر هتو باید ی» او گفت.« ،هکنمین

ک نعل که سه نعل اسب را بر ی هآهنگر ن یزادهحرامنشد. با فرمان او مردانش سر راجر را به زمین انداختند، و 

از  هابیرون آمدند و شمشیر هاسر شوالیه میخکوب کرد. زمانی که دوستان کورن سعی در مداخله کردند، خنجر

 شدند. مییشان کشیده شدند، سه نفر مردند و دوجین زخهانیام

با قدری  تاورهای برتها در کنارشک و ی وفادار به پرنس دیرون بود. لرد آنوین پیهااین بیش از حد تحمل لرد

زمین دار دیگر را فراخواندند و در سرداب یک مهمان خانه در تامبلتون شورایی مخفی  یهازده لرد و شوالییه اکرا

 یهمهار بزنند. هم زادهحرامتوانند بکنند تا بر گستاخی دو اژدهاسوار میرا تشکیل دادند، تا ببیند چه کارهایی 

راحت است. چرا که اغلب مست بود و تاکنون در جنگ  وایتموافق بودند که خالص شدن از دست  هاآن

، هالیسکاسهاین اواخر با انبوهی از ی بود، چرا که تراز خود نشان نداده بود. همر خطر بزرگ یسلحشوری بزرگ

و نگه  وایتاره کرد که کشتن اشجستند. لرد پیک مینظر مساعدش را که احاطه شده بود روسپیان، و مزدورانی 
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ای که در مهمانخانه و در زیر مشاجرهچندانی ندارد؛ هیوی سخت باید اول بمیرد.  یهداشتن همر فاید

در مورد بهترین راه برای انجام اقدامات  هادر گرفت طوالنی و پر سر و صدا بود، و لرد خونین رنگ 63یهاکالتراپ

 مقتضی به بحث و گفتگو نشستند.

سر تایلر نورکراس با  «؟چه کنیمها رو اما اژدها» عنوان کرد. تاورهای برتها سر« ،کشته شمیو مردی رهر »

، تزاریون برای بازپس گرفتن تخت کافی است. لرد پیک در جواب گفت کرد وب بارانداز پادشاه ادعاآشه اشاره ب

خواهد بود. مارک آمبروس پیشنهاد داد تا ابتدا شهر را  ترپیروزی قطعی وینگسیلورکه با حضور ورمیتور و 

بگیرند، و پس از آن که از پیروزی اطمینان یافتند از شر وایت و همر خالص شوند، اما ریکارد رودن اصرار داشت 

جان  «بکشیم. رو اشون بخواهیم که با ما خون بریزند،بعدش اوننیم ازتومیما ن» این روش شرفتمندانه نیست.

ین فرد ترن شجاعبعد از او .کشیمرو می هازادهحرامما همین االن » ائله را خاتمه داد و گفت،باک غبیتون راکس

هیچ کدام از افراد حاضر در .« خواهد شد شونسوار در میان ما اژدهایانشون رو تصاحب خواهد کرد و موقع نبرد

 آن سرداب شکی نداشتند که منظور راکستون خودش است.

نهاده شد( بدون نزول اجالل  هاچینکه بر دسیسهمی)نا هاکه پرنس دیرون در شورا حاضر نبود، کالتراپ از ان جا

ل را در زیر پوشش سیاهی شب فرستادند تا ها نبودند. اوون فاسووی، لرد سایدر میو تأیید او مایل به انجام اقدا

زمانی که لرد آنوین پیک حکم اعدام یشان آگاه کنند. هاپرنس را بیدار کند و به سرداب بیاورد، تا او را از نقشه

نازک تعلل نکرد، و مشتاقانه مهر خود را بر دلپرنس روزگاری هیو همر سخت و اولف وایت را تقدیم دیرون کرد، 

 زیر آن اضافه کرد.

یی که هابرنامه توانند برنامه بریزند طرح بچینند و نقشه بکشند، اما بهتر است دعا نیز بکنند، زیرامین آدمیا

کشند توان ایستادگی در برابر هوا و هوس خدایان را ندارند. دو روز بعد، در همان روزی که می هاانسان

نقشه کشیده بودند که ضربه شان را وارد کنند، تامبلتون با نعره و فریاد در سیاهی شب از خواب بیدار  هاکالتراپ

پوش ی زرههایی از شوالیههااز شمال و غرب ستونسوختن بود. ی شهر، کمپ در حال هاشد. در بیرون دیوار

بارید، و یک اژدها، میی آسمان تیر هاگرفتند، از ابرمیسرازیر شده بودند و داشتند انتقام سالخی و تاراج شهر را 

 رفت.میمهیب و سهمگین، از باال به رویشان شیرجه 

 این چنین نبرد دوم تامبلتون آغاز شد.

                                                             
63- Caltrapهای سواره نظام دشمن آسیب برسانند. در عصر حاضر علیه الستیک شوند تا به سم اسب، تیغه های چهارپری که روی زمین پاشیده می

 شوند.ه میها استفادخودرو
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خیانت پیشه نیستند.  هازادهحرام یهو سوارش آدام والریون بود، که قصد داشت ثابت کند هم اسموکسیاژدها 

ی بود که خیانتشان نام او را نیز لکه دار کرده بود؟ کارخیانتچه راهی بهتر از بازپس گرفتن تامبلتون از دو 

فرود آمد و  هامقدس سایه یهپرواز کرد و در جزیرگویند سر آدام از بارانداز پادشاه به چشم خدایان میشاعران 

دانیم این میباید خود را با حقایق شناخته شده منحصر کنند، و آن چه ولی با مردان سبز مشورت کرد. محققین 

ی بزرگ و کوچکی که لردهایشان به ملکه هاپرواز کرد، بر تمام قلعه هاتا دور دستاست که سر آدام سریع و 

 یک ارتش ساخت. هاد فرود آمد و از آنوفادار بودن

کرد، و به ندرت روستا یا مییی رخ داده بود که ترایدنت آبیاریشان هادر زمین هاو نزاع هان زمان بیشتر نبردآتا 

ی هااما آدام والریون سرسخت و قاطع و چرب زبان بود، و لردرا با خون نپرداخته بود ...  اشهقلعه ای بود که ذم

کامال از آن دهشتی که بر تامبلتون نازل شده بود اطالع داشتند. زمانی که سر آدام آماده شد تا بر  رودخانه

 تامبلتون بتازد نزدیک به چهار هزار نفر در پشت سرش داشت.

مدت زمان  های تامبلتون اقامت گزیده بود بر مهاجمین برتری عددی داشت، اما آنهاکه در دیوارمیلشکر عظی

در یک مکان مانده بودند. انضباطشان سست شده بود، و بیماری نیز در میانشان ریشه دوانده بود؛ مرگ زیادی را 

بگیرند با همدیگر در ستیز بودند.  اخواستند جایش رمییی که هارا فاقد رهبر کرده بود، و لرد هالرد ارموند آن

لیشان را فراموش کردند. شبیخون سر آدام آن چنان در نزاع و رقابت بین خودشان غرق شده بودند که دشمن اص

نبرد هستند، دشمن به بدانند که در حتی ون ررا غافلگیر کرد. پیش از آن که مردان پرنس دی هابسیاری از آن

نهادند، تقال مییشان زین هاآمدند، یا بر اسبمییشان بیرون هامیانشان آمده بود، و زمانی که مبهوتانه از چادر

 بردند.میرا به زیر تیغ  هارهشان را بپوشند، یا غالف شمشیرشان را ببندند آنکردند که زمی

حتی تش بارید. طولی نکشید که صد چادر بارها و بارها شیرجه رفت و آ اسموکسیاز همه اژدها بود.  ترویرانگر

کشیده شد. شهر به آتش ون ر، لرد آنوین پیک و خود پرنس دیتاورهای برتها ی حریر باشکوه سرهاخیمه

یی که از نبرد نخستین در امان مانده بودند حال غرق در هاو سپت ها، خانههاتامبلتون نیز از قلم نیفتاد. آن مغازه

 آتش اژدها بودند.

بود. اولف وایت در تامبلتون،در مهمانخانه ای که دوره گرد  دیرون تارگرین موقع آغاز حمله در چادرش خواب

خوابیده  ن را برای خودش تصاحب کرده بود حضور داشت. او پس از باده نوشی تا آخر شب،نام داشت و آ 64هرزه

                                                             
64- Bawdy Badger 
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ک شوالیه که در نبرد اول کشته شده بود ی هی شهر، و در کنار بیوها. هیو همر سخت نیز در بین دیواربود

 بودند.ی آن سوی اردوگاه های شهر، در زمینهاخوابیده بود. هر سه اژدها بیرون از دیوار

هد او برنخواولی ثابت شد که بیدار کنند،  اشهی بسیاری شد تا اولف وایت را از چرت مستانهااگرچه تالش

 ترای، به زیر یک میز غلتید و در تمام طول نبرد خرناس کشید. هیو همر سخت سریعبه طرز وقیحانهست. خا

د، و دستور داد تا پتک و زرهش و همین طور ی حیاط هجوم برهاواکنش نشان داد. او نیم برهنه به سوی پله

را به آتش  هااسطبل اسموکسییک اسب را حاضر کنند تا به سوی اژدهایش ورمیتور بتازد. حتی با آن که 

باک پیش از او در بی، مردانش به سرعت برای اطاعت از دستورش روانه شدند. ولی لرد جان راکستون کشیده بود

 حیاط بود.

همر با اخم .« گممیلرد همر، تسلیت » پایید، فرصت مورد نظرش را یافت و گفت،میهمر را  هیوراکستون که 

را کشید و  میکرارفانسپس .« به خاطر مرگت در نبرد» باک در جواب گفت،بیجان  «؟چرا» چرخید، و پرسید،

 از گلو تا بیخ ران او را گشود.آن را در شکم همر فرو برد و 

 میکرارفانمانند والدینی پ ش دیدند. حتی شمشیر والریندوان دوان آمدند و او را در هنگام مرگ ده نفر از مردان

باک قبل از مرگش سه نفر را کشت. بیچندانی نداشت. جان راکستون  یهنیز در مصاف یک در برابر ده فاید

لغزید، ولی شاید این بخش ی هیو همر هاشود که او زمانی کشته شد که پایش بر روی یکی از رودهمیگفته 

 باشد. واقعیاست که  تر از آنکنایه آمیز

ین روایت پرنس با ترسه روایت متفاوت در مورد چگونگی مرگ پرنس دیرون تارگرین وجود دارد. در مشهور

سرش را با  آید، و مزدوری میری به نام ترومبو سیاهمیبیرون  اشهش از خیمورشعلهی هالباس خواب

دوم  یهپخش کرد. نسخ هاکند. این نسخه را ترومبو سیاه، تا دوردستمی یخاردار متالش 65یاستارمورنینگ

ترومبو نیز ، و قاتلش ک مورنینگ استاریه کشد، و نمی کمابیش مشابه است، به جز آن که پرنس را یک شمشیر

دانسته که چه کسی را کشته است. در روایت سوم میه است، سربازی گمنام بوده که احتماالً حتی نسیاه نبود

شود، و با فروپاشی چادر مشتعلش بر میاز چادرش خارج ن شد اصالًمیپسرک شجاع، که دیرون دالور نامیده 

 شود.میه ترویش کش

ک اغتشاش کامل شده است. یه توانست ببیند که نبرد زیر پایش تبدیل بمیدر آسمان باالی سر، آدام والریون 

اژدها سوار دشمن کشته شده بودند، ولی او راهی برای آگاه شدن از این موضوع نداشت. با این از سه  اژدهادو 
                                                             

65- Morning star.سالحی شبیه گرز که حداقل یک خار دارد. مورنینگ استار انواع مختلفی دارد ، 
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ی شهر نگه هابدون غل و زنجیر در خارج از دیوار هاتوانست اژدهایان دشمن را ببیند. آنمیوجود، او بدون شک 

و ورمیتور اغلب  وینگسیلوره و به دنبال شکار بروند؛ شدند، و آزاد بودند که در صورت تمایل پرواز کردمیداشته 

زدند، و تزاریون در اردوی پرنس دیمون در غرب شهر، در مییی در جنوب تامبلتون به دور هم چنبره هادر زمین

 خورد.میخوابید و غذا میاصله ای کمتر از یکصد یارد با چادر او ف

موجوداتی از آتش و خون هستند، و هر سه اژدها زمانی که در اطرافشان نبرد در گرفت برخاستند. به  یاناژدها

ی سواره با هاپرتاب کرد، و دو دسته از شوالیه وینگسیلوری پیکانی را به سمت دارزوبینما گفته شده، که 

به چنگ آورند. یمه خواب و روی زمین ن که اژدها را نبه ورمیتور نزدیک شدند، به امید آشمشیر و نیزه و تبر 

است، جیغ کشید و ری از میدان، تزاریون به هوا برختاوان این حماقت را با جانشان پرداختند. در جای دیگ هاآن

 شود. روروبهرا چرخاند تا با او  اسموکسیآتش بیرون داد، و آدام والریون 

از گوشت و عضالت آسیب پذیرتر زیر  هانفوذ ناپذیر است؛ آنفلس اژدها تقریبا )اگر چه نه کامالً( در برابر آتش 

شوند، و حمایت بیشتری را فراهم میترقطورتر و سخت هاکنند. با پیر شدن اژدها این فلسمیآن محافظت 

تواند میجوجه اژدها تنها  یهدر حالی که شعلشود )میترو مهیب ترآورند، همان طور که آتشش نیز داغمی

توانستند ذوب کنند و ذوب میی بلریون و ویگار در اوجشان فوالد و سنگ را هاکند، شعله ورشعلهحصیری را 

ی دیگرشان را های هم قرار گرفتند، اغلب سالحروروبهکردند(. از این رو زمانی که دو اژدها برای جنگی مرگبار 

آهن، به درازی شمشیر، و به تیزی تیغ اصالح، یی به سیاهی هاگرفتند: چنگالمیبه جای آتش به کار 

یی چون تازیانه که هاتوانستند حتی زره فوالدی یک شوالیه را خرد کنند، دممییی چنان قوی که هاآرواره

و ی جنگی سنگین را بشکنند، هارا متالشی کنند، ستون فقرات اسب هاتوانست گاریمیضربات شالق گونشان 

 هوا بفرستند. را پنجاه فوت به هامرد

 متفاوت بود. اسموکسینبرد بین تزاریون و 

نامد، ولی تنها در تامبلتون بود که میرا رقص اژدهایان  رینیرادوم و خواهرش  اگانتاریخ جنگ بین شاه 

شان تراز برادران بزرگ ترو در آسمان چابک ،اژدهایانی جوان اسموکسیتزاریون و  اژدهایان واقعاً رقصیدند.

بودند. بارها و بارها به هم یورش بردند و در هر بار یکی از دو اژدها در آخرین لحظه مسیرش را کج کرد. آن دو 

غریدند، آتش میزدند و میچرخیدند، ضربه میزدند، به دور هم میگرفتند، چون باز شیرجه میمانند عقاب اوج 

و آبی در توده ای از ابر ناپدید شد،  یهد. یک بار ملکشدنمیدر هم چفت ن دادند، ولی به هیچ وجهمیبیرون 

بی از آتش لهیشیرجه رفت، تا دمش را با  اسموکسیلحظه ای بعد دوباره پدیدار شد، و از پشت به سوی 
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به خود پیچ و تاب داد و دور زد. برای لحظه ای در زیر دشمنش قرار داشت،  اسموکسیحین بسوزاند. در همین 

ی تامبلتون هاچشم از باالی سقف هادر آسمان چرخید و به پشت دشمنش رفت. چنان که صدبعد و لحظه ای 

بیشتر به رقص جفت  اسموکسیگفت که پرواز تزاریون و  هادیدند، دو اژدها باال و باالتر رفتند. یک نفر بعد

 داشته است تا نبرد. شاید این طور بوده است. گیری شباهت

 است رقص به پایان رسید.ن به هوا برخکه ورمیتور غرش کنا زمانی

حدوداً یکصد سال عمر داشت و به بزرگی دو اژدهای دیگر روی  که 66ی عظیم خاکی رنگهابا بالاژدهای برنزی 

. ورمیتور بدون سوار، دوست را از خاستکرد، با عصبانیت به هوا مییش خون دود ها، در حالی که از زخمهم بود

کرد، و به چپ و راست آتش بیرون میداد، برای همین خشمش را به روی سر همه خالی میدشمن تشخیص ن

ای تالش کرد. شوالیهمیکرد نیزه ای را به سویش پرتاب کند حمله میداد، و وحشیانه به هر مردی که جرأت می

یش گرفت. هار آروارهتاخت او را دمیدر حالی که اسبش هنوز چهار نعل کرد تا در جلویش بتازد، ولی ورمیتور 

زمانی که خشم برنزی رنگ نگاهش را متوجه لرد پایپر و لرد ددینگز که بر بلندی کم ارتفاعی ایستاده بودند 

را به همراه مالزمین، خدمتکاران، و محافظین سوگند خورده شان همه با هم سوزاند. لحظه ای بعد  هاکرد، آن

 در پی او افتاد. اسموکسی

سوار داشت. سر آدام والریون آمده بود تا با نابودی  اسموکسیژدهای حاضر در میدان نبرد، تنها در میان چهار ا

دو خیانتکار و اژدهایانشان وفاداری خود را ثابت کند، و حال یکی از آن دو اژدها زیر پایش بود، و به مردانی که 

کرده، گرچه میاحساس وظیفه  هاحمایت از آن کرد. او احتماالً برایمیپیوسته بودند حمله برای این نبرد به او 

 نیست. ترحریف اژدهای بزرگ اسموکسیدانسته که میقطعاً در دلش 

 اسموکسیورمیتور بیش از بیست فوت از زمین ارتفاع نداشت، که این دیگر رقص نبود، جنگی تا پای جان بود. 

دیگر را یکاژدها در هم پیچیدند و دو کوباند. زمانی که  از باال به او ضربه زد، و او را جیغ کشان به زمین گل آلود

چون شالق  هاتکه پاره کردند، مردان پیر و جوان یا از وحشت فرار کردند یا در زیر دست و پایشان له شدند. دم

توانستند خود را میتکان خوردند، ولی دو اژدها چنان در هم آمیخته بودند که هیچ یک ن هاحرکت کردند و بال

بعد گفت،  هاسال وودبلکارد آن سوتر بر فراز اسبش صحنه را دید. لرد یه پنجا وودبلکزاد کنند. بنجیکوت آ

بتواند مقابله کند، و قطعا اژدهای نقره ای خاکستری را از  اسموکسیورمیتور بیش از آن بود که  یهوزن و انداز

 پیوست.میآمد و به نبرد نمیفرود ندرید ... اگر تزاریون در همین لحظه از آسمان میهم 

                                                             
66- tan 
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آبی را به هجوم  یهگذرد آگاه است؟ آیا تنها شهوت خون بود که ملکمیاز آن چه در قلب یک اژدها چه کسی 

کنند که میاری یکی از دو مبارز آمده بود؟ اگر چنین است، کدام یک؟ برخی ادعا یه واداشت؟ آیا ماده اژدها ب

شود. اما اینجا چه میسوار چنان عمیق است که جانور در عالیق و تنفرات اربابش شریک پیوند بین اژدها و اژدها

 دهد؟میسوار دوست را از دشمن تشخیص بیکسی دوست، و چه کسی دشمن بود؟ آیا یک اژدهای 

در گوید آن است که سه اژدها میما هیچ گاه پاسخ این سواالت را نخواهیم دانست. تمام آن چه تاریخ به ما 

یش را به هاپیش از همه مرد. ورمیتور دندان اسموکسین گل و الی و خون و دود تامبلتون دوم جنگیدند. میا

سرش را از تنش جدا کرد. پس از آن اژدهای برنزی که غنیمتش را هنوز بین دور گردنش چفت کرد و 

نتوانستند وزنش را تحمل کنند.  اشهی دریده شدهاش نگه داشته بود سعی کرده که پر بگشاید، ولی بالهاآرواره

آبی، تا غروب آفتاب دوام آورد. سه بار تالش کرد که به  یهپس از مدتی در هم فروریخت و مرد. تزاریون، ملک

در اواخر عصرگاه، به نظر رسید که در حال درد کشیدن است، از این رو آسمان برخیزد، و هر سه بار ناموفق بود. 

ی صد یاردی از اژدها قرار احضار کرد. او در فاصله ی به نام بیلی بارلی رادارکمانیراندازش، بهترین ت وودبلکلرد 

 یاور که روی زمین ولو شده بود سه پیکان شلیک کرد.بیگرفت )خارج از رنج آتش اژدها( و به چشمان اژدها 

از صد مرد را از دست داده بودند  تری رودخانه کمهابا گرگ و میش غروب مبارزه به پایان رسیده بود. گرچه لرد

توان یک پیروزی کامل برای میو در عوض هزار نفر از مردان اولد تاون و ریچ را کشته بودند، تامبلتون دوم را ن

ی شهر هنوز پابرجا بود، و زمانی که هامهاجمین محسوب کرد، چرا که نتوانستند شهر را تصرف کنند. دیوار

گیری را بستند، مردان ملکه که اژدها و تجهیزات قلعه هاعقب نشستند و دروازه هارمردان شاه به درون دیوا

شان را قتل عام کردند، دشمن گیج و آشفته هانداشتند راهی برای نفوذ به شهر نیافتند. با این وجود آن

سه چهارم صرف کردند، ، آذوقه و تدارکاتشان را آتش زدند یا تهایشان را آتش زدند، تقریباً تمام گاریهاچادر

 یشان را رم داده بودند، پرنسشان را کشته بودند، و کار دو تا از سه اژدهای پادشاه را تمام کرده بودند.هااسب

ی شهر بیرون ر ا تماشا کردند و متوجه شدند دشمن رفته است. هادر صبح بعد از نبرد، فاتحین تامبلتون از دیوار

یکی باقی مانده  .ندسه اژدها دراز کشیده بود یهاهنده بودند و در میانشان الشمردگان تمام اطراف شهر را پوشا

به دور  ها، ساعتخاستخوب در ایام قدیم، موقع شروع معرکه به هوا بر یه، مرکب ملکه آلیسانوینگسیلوربود: 

اوج گرفت. فقط با تاریکی شب  خاستمیی پایین بر هاکه از آتشمیمیدان نبرد چرخید و بر روی بادهای گر

یان ذکر کردند که چگونه او سه بار سراترانهبنشیند. بعدها  اشهبود که او فرود آمد، تا در کنار پسرعموی مرد

ه خواهد او را به پرواز کردن وادارد، اما این مطلب بیشتر شبیمیی ورمیتور را با دماغش باال برد، انگار که هابال
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و از باقی  زندمیمیلی در طول میدان پر و بال بییافت که با در حالی او را ورشید صبحدم خک افسانه است. ی

 کند.میتغذیه  ها، مردان و گاوهااسب یهماند

هشت تن از سیزده کالتراپ، از جمله لرد اوون فاسووی، مارک آمبروس و جان راکستون مرده بودند. تیری بر 

و لرد  تاورهای برتها چینان، از جمله سردسیسهاز مرد. چهار نفر میگردن ریکارد رودن نشسته بود و تا روز بعد 

د، و رویای پادشاهیش نیز به همراهش، خیانتکار و اگرچه هیو همر سخت مرده بوباقی مانده بودند. آنوین پیک 

بیدار شد و خود را آخرین اژدها سوار و مالک آخرین اژدها  اشهدوم باقی مانده بود. اولف وایت از خواب مستان

 یافت.

تموم چیزی که » به لرد پیک چنین گفته است.او ادعا شده که « ،شما هم همین طور یههمر مرده و پسر بچ»

 نخواستیمین طور که وهم» از او پرسید وایت در پاسخ گفت،وقتی لرد پیک اهدافش را .« مده منونن مبراتو

 «؟، چطورهوگیرین، من اون تخت لعنتی رمی و. شما شهر رکنیمحمله می

او به همراه تا راجع به جزئیات حمله به بارانداز پادشاه بحث کنند.  او را خواست تاورهای برتها فردا صبح، سر

دو بشکه شراب را به عنوان هدیه آورد، شراب سرخ دورنی و شراب طالیی آربور. اگرچه اولف وایت هرگز  خود

ی شیرین تمایل بیشتری دارد. شکی نیست ها، معروف بود که به انگوربدش بیایدنچشیده بود که از آن شرابی را 

ش را بنوشد در حالی که لرد اولف شراب طالیی آربور را سر تر ربرت امید داشته که خود شراب سرخها که سر

گواهی داد که او عرق کرده  هابعد دکرمیخدمت  هاکه به آنمیمالز---تاورهای کشد. اما چیزهایی در رفتارمی

ظن وایت را تحریک کرد.  سوء---شده بودمی زد و از سوی دیگر بیش از اندازه صمیمیبود و با لکنت زبان حرف 

 او که گوش به زنگ شده بود، دستور داد تا شراب سرخ دورنی را برای بعد کنار بگذارند، و اصرار کرد تا لرد

 شراب طالیی آربور را با او شریک شود. تاورهای

تواند مرگش را به زیر میبرای زدن دارد، اما هیچ کسی نمیی خوب کهاحرف تاورهای برتها تاریخ در مورد سر

ند، سیر نوشید، و دستور داد ، اجازه داد تا مالزم جامش را پر کهااو به جای خیانت به سایر کالتراپسوال ببرد. 

م انوشید، به افتخار او جامش را باال برد، و سه جمی تاورهای راب بیشتری بریزند. اولف مست زمانی که دیدتا ش

اولف به خوابی مالیم بود. زمانی لرد می شراب نوشید و سپس به خمیازه کشیدن افتاد. سم موجود در شراب س

قی کند، اما بسیار دیر بود. قلبش یک سم را برت به زانو افتاد و تالش کرد تا ها رفت که بیداری نداشت، سر

 ساعت بعد از کار افتاد.
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هزار را رام کند  وینگسیلورنجیب زاده ای که بتواند  یهپس از آن، لرد آنوین پیک ادعا کرد که به هر شوالی

دهد. سه نفر پا پیش گذاشتند. وقتی بازوی نفر اول کنده شد و نفر دوم تا حد مرگ سوخت، میاژدهای طالیی 

 تاورهای که مابقی ارتش بزرگی بود که پرنس دیرون و لرد ارموند ،لشکر لرد پیک حالنفر سوم تجدید نظر کرد. 

از تامبلتون سربازان دسته به دسته تکه تکه شده بود، چرا که آن را از اولدتاون آورده تا به اینجا آورده بودند، 

و  ها. لرد آنوین شکست را پذیرفت، لردبردندمیتوانستند جمع کنند را میکه میو با خود تمام غنای گریختندمی

ل، ها زیش را احضار کرد و دستور عقب نشینی داد. آدام والریون متهم به خیانت، با نام تولد آدام اهابانگروه

 بارانداز پادشاه را از دست دشمنان ملکه نجات داد ... به بهای جان خودش.

سبی، شد. در رای بسیاری مواجه هااز بارانداز پادشاه با دشواری شاز شجاعتش خبردار نشد. فرار رینیراولی ملکه 

نوازیش را به او ر مهمانبان جوان لرد استوک ورث حاضدر هنگام نزدیک شدنش بستند. قلعهی شهر را هادروازه

ه ب 67مردان شکستهیش در راه گریختند و یک شب هاییردا طالاز میتقدیم کرد، ولی فقط برای یک شب. نی

یش مهاجمین را عقب راندند، تیری سر بالون بیرچ را از پا در آورد، و سر هاسویشان هجوم آوردند. اگرچه شوالیه

ن ه بود. فردای آخودش را شکستبه سرش خورده بود که کاله ایضربهگارد ملکه، از  یجوان هلیونل بنتلی، شوالی

 روز با تب و هذیان مرد. ملکه راهش را به سوی داسکندیل ادامه داد.

میانی  در بود، اما تاوان وفاداری برایشان گران تمام شده بود. تنها پا رینیراین حامیان ترخاندان دارکلین از قوی

خویشاوندان  هایش بپذیرد )دارکهادارک لیدی مردیت دارکلین را قانع کرد تا ملکه را در میان دیواررولد ها سر

رولد روزگاری به عنوان مالزم به سر استفن فقید خدمت کرده بود(، و آن هم تنها ها بودند، و سر هادور دارکلین

 به این شرط که مدت زمان زیادی نماند.

فرستاد ناوگانش را از دست داد، و او که  چالسیاهو نه کشتی. وقتی لرد کورلیس را به نه طال داشت  رینیراملکه 

ترسیده و  حضرتعلیای زیادی را با خود نیاورده بود. هابارانداز پادشاه را از ترس جانش ترک کرده بود، سکه

. حاضر به جدا شدن از پرنس شده بود. او نه خوراک داشت و نه خواب ترو پیر ترناامید، حتی از پیش نیز نحیف

 در کنارش ماند. «کوچک روشن یهیک سای» نبود؛ شب و روز پسرک مانند اشه، آخرین پسر زنداگان

را  68ویولند به نام مجبور شد تاجش را بفروشد تا پول کافی برای سوار شدن بر کشتی یک تاجر براووسی رینیرا

رولد دارک از او خواست تا از لیدی ارن در ویل سرپناه بخواهد، و سر مدرک مندرلی نیز ها به دست آورد. سر

                                                             
67- Broken men.احتماال منظور نویسنده افراد فراری از خدمت و عهد شکسته است ، 

68- Violande 
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پیشنهاد هر دو  حضرتعلیاربور همراهی کند، ولی هاتالش کرد او را قانع کند تا او و برادرش سر تورن را تا وایت

داشت. او به وفادارنش گفت، آن جا اصرار  رای بازگشت به دراگون استونرد کرد. او سرسختانه بر تصمیمش برا 

 ز از دست خواهد رفت.یکند؛ او باید یک اژدهای دیگر داشته باشد، یا همه چمیدیگری پیدا  یهااو تخم

از سه بار  کشتینزدیک کرد. مارکدریفترا بیش از آن چیزی که ملکه تمایل داشت به  ویولندبادهای قوی 

دقت داشت که در دید نباشد. باالخره کشتی  رینیرای مار دریا گذشت، با این وجود هاکشتی 61تتهنی یهفاصل

، و تا آمدنش را خبر بدهد ه بودپهلو گرفت. ملکه زاغی را فرستاد مونتدراگونبراووسی یک شامگاه در بندر زیر 

، و تمام آن چه از گروه اشملکهگارد  یهسه شوالی، ندیمگانش، اگانموقع پیاده شدن از کشتی به همراه پسرش 

 دید.خویش همراهش باقی مانده بود، اسکورتی را منتظر 

شد کسی را در اسکله دید. حتی میبارید، و به سختی میگذاشتند باران میزمانی که همراهان ملکه به ساحل پا 

روحش جسم و  کهرین تارگ رینیراتوجه نکرد.  حضرتعلیای کنار بارانداز تاریک و متروک بود، ولی خانهفاحشه

کرد میخواست که بر مسند خودش بازگردد، جایی که گمان میو خیانت کمرش را شکسته بود، تنها ، بیمار بود

 ین خیانت را متحمل شود.تردانست که قرار است آخرین و تلخمیاو و پسرش در امان خواهند بود. او ن

آلفرد بروم قرار داشت، یکی از کسانی که ملکه در شد، که در رأسشان سر میاسکورتش از چهل نفر تشکیل 

شاه پیر به پادگان دراگون  یههنگام حمله به بارانداز پادشاه در دراگون استون باقی گذاشته بود. بروم که در دور

حرکت کرد تا تخت  رینیرای آنجا بود. از این رو، او انتظار داشت موقعی که هااستون پیوسته بود، ارشد شوالیه

ا روی ترش و خلق تلخ سر آلفرد باعث جلب محبت یا دراگون استون بنامد ... ام بانقلعهطنتی را بگیرد او را سل

 را انتخاب کرد. ترخوش مشرب نسشد، پس ملکه او را کنار گذاشت و سر رابرت کویمیاعتماد ن

دوست » جواب داد که ملکهپرسید که چرا سر رابرت خودش به استقبالش نیامده، سر آلفرد  رینیرازمانی که 

فاسد و  یهبه او رسیدند جناز هاد یافت. و ملکه نیز او را دید ... اگرچه زمانی که آننرا در قلعه خواه «چاقمان

و فرمانده نگهبانان دراگون استون بر  میکوینس قابل تشخیص نبود. او در کنار پیشکار، فرمانده نظا یهسوخت

بود که او را شناختند، چرا که سر رابرت فوق العاده چاق  اشهقلعه آویخته شده بود. تنها با انداز یهباروهای درواز

 بود.

جوان اولین کسی بود  اگانیش خون جاری شد، اما پرنس هااز گونهرا دید  هاشود که زمانی که ملکه آنمیگفته 

اما بسیار دیر بود. مردان سر آلفرد به روی  !«ر کنمادر، فرا»را متوجه شد. او فریاد زد،  هاکه معنای آن جنازه
                                                             

69- Hailing Distanceدیگر را ببینند و به هم سالم کنند.ملوانان دو کشتی می توانند همای است که در آن ، منظور فاصله 
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رولد دریک از غالفش خارج شود، تبری سرش را در هم ها محافظین ملکه ریختند. قبل از آن که شمشیر سر

دیل بود که آن قدر سریع جنبید که نسشکست، و نیزه ای پشت سر آدریان ردفورت را شکافت. فقط سر لورنت ال

در دفاع از ملکه شمشیر بزند، و دو نفر اولی که به سویش رفتند را به تیغ کشید تا آن که خودش نیز بتواند 

رولد را ها شمشیر سر اگانکشته شد. با مرگش آخرین عضو گارد ملکه هم از بین رفت. زمانی که پرنس 

 برداشت، سر آلفرد با تحقیر شمشیر را به کناری پرت کرد.

 های دراگون استون به حیاط قلعه وارد شدند. آنهااز دروازه هاندیمگانش زیر فشار سر نیزهپسربچه، ملکه، و 

 خود را رودرروی یک مرد مرده و یک اژدهای در حال مرگ یافتند.

ی هادرخشید، اما آن گونه که روی سنگمیهنوز مانند طالی چکش خورده در زیر آفتاب  فایرسانی هافلس 

ین اژدهایی بود ترشد تشخیص داد او که باشکوهمی لرین حیاط دراز کشیده بود، به وضوحوا یهسیاه ذوب شد

از تنش شکافته بود، با  ملیسی وستروس پرواز کرده، موجودی در هم شکسته است. بالی که هاکه در زیر آسمان

پشتش بخار  یهتازی هاخورد زخممیای کج و ناهنجار به بدنش جوش خورده بود، و زمانی که تکان زاویه

را دیدند، به دور یک گوی چنبره زده بود.  فایرسانداد. وقتی ملکه و همراهانش برای بار اول میکرد و خون می

یی هاشد. اژدهایی دیگر تکهمیی بزرگی به دور گردنش دیده هازمانی که تکان خورد و سرش را باال آورد، زخم

ی خون جایگزین فلس شده بود، و محل سابق چشم هاز شکمش دلمهدر نقاطی ا، از گوشت بدنش را کنده بود

 حال تنها یک سوراخ خالی بود، پوشیده از خون سیاه.راستش 

 که این اتفاقات چگونه رخ داده است. پرسیدقطعاً بایست میهر کسی ممکن است بپرسد، همان گونه که ملکه 

اژدهایان ملکه در  وقتیبود که  فوتکالبدانیم که ملکه این کار را نکرد. این لرد الریس استرانگ میما کامالً 

خواست از میآسمان بارانداز پادشاه ظاهر شدند، شاه و فرزندانش را مخفیانه از شهر خارج کرد. لرد الریس که ن

 رحمبیلی مخفی که میگور تون را از هانخارج شوند، و خطر دیده و شناخته شدن را به جان بخرند، آ هادروازه

 ساخته بود و تنها خودش از وجود آن آگاه بود خارج کرد.

را نجات بتوانند خود باید از هم جدا شوند، تا اگر کسی دستگیر شد، مابقی  هالرد الریس بود که مقرر کرد فراری

برساند. پرنسس جیهیرا، یک  تاورهای به لرددهند. به سر ریکارد ترون دستور دادند تا پرنس میلور دو ساله را 

شش ساله، به دست سر ویلیس فل داده شد، که سوگند خورد او را سالم به استورمز اند  یهدختر شیرین و ساد

دانستند که آن شوالیه دیگر به کجا خواهد رفت، و در نتیجه هیچ کدام در صورت دستگیر میببرد. هیچ کدام ن

 دیگری خیانت کند.توانست به میشدن ن
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 گیرماهیگرفتند و او را در شنل نمک آلود یک  ویزر و زیور شاه را از دانست میو تنها خود لرد الریس بود که 

را که  ایزادهحرام یهی در میان بار روغن ماهی مخفی کردند و شوالیگیرماهیپیچیدند، در یک کرجی 

از فرار شاه  رینیرا وقتیدلیل آورد که،  فوتکالبن گماشتند. خویشانی در دراگون استون داشت به مراقبت از آ

ج ردی بر جای نخواهد اموا یک قایق بر رویخبردار شود، قطعاً کسانی را برای شکارش خواهد فرستاد ... اما 

 خود او خواهند جست. یهقلع یهخواهرش، در زیر سای یهاو را در جزیر میشکارچیان کگذاشت، و 

ی بلند مخفی یش را زیر شنلهاداد و زخممیمانند، دردش را با شراب تسکین میدر همان جا باقی  اگانو 

کرد. همانند بسیاری دیگر، ما نیز میراهش را به دراگون استون باز ن فایرسانآزار، اگر بی؛ مخفی ولی کردمی

ا بال خراب نیمه بهبود ب میاژدهای زخآیا ممکن است بپرسیم که چه چیزی او را به دراگون استون کشاند. 

کشاند، به کوهستان پر از دودی که در آن جا از تخم بیرون آمده بود؟ میرا، غرایز ابتدایی به زادگاهش  اشهیافت

لیگ دورتر و در آن سوی دریاهای پر از طوفان  هارا در آن جزیره، صد اگانیا آن که به گونه ای حضور شاه 

 فایرسانکنند میکه ادعا  اندهبه آن جا رفته بود تا به سوار بپیوندد. برخی تا آنجا پیش رفتاحساس کرده بود، و 

تواند ادعا کند که بر آن چه در قلب یک اژدها میرا احساس کرده است. با این وجود چه کسی  اگانضروری  نیاز

 گذرد واقف است؟می

را از میدان خاکستر و استخوان در بیرون روکس  فایرسانبد عاقبت لرد والیس موتون  یهبعد از آن که حمل

ی کراب و های خاندانهایی در تاالرها)داستانرا گم کرد.  فایرسانرست راند، تاریخ برای بیش از نصف سال رد 

کالو ی تاریک صنوبر و غارهای کرکهادر جنگلاز آن زمان را شد که اژدها ممکن است مدتی میبرون گفته 

زشتی  یهآن قدر التیام یافته بود که بتواند پرواز کند، با زاوی اشهاگر چه بال پار( .سر پناه گرفته باشدپوینت 

توانست مدت میتوانست اوج بگیرد، و همین طور نمیدیگر ن فایرسانبهبود پیدا کرده، و ضعیف باقی مانده بود. 

افتاد. با این وجود به میی کوتاه نیز به تقالی بسیاری هازیادی را در آسمان بماند، و حتی برای پرواز در مسافت

 گوستگریدر حال حمله به  نزاریاگذر کرده بود ... زیرا اژدهایی که ملوانان  واتربلکی خلیج هاطریقی از آب

که بانی ، الکن ز70تانگتانگلدانست ... اما تام میبود. سر رابرت کوینس کانیبال را مقصر  فایرساندیده بودند 

ی هاحرف کشید، و هر بار که از فلس هاداد تا آن که حرف بزند، با آبجو از زیر زبان والنتیسیمیبیشتر گوش 

دانست که، کانیبال به سیاهی زغال سنگ میداشت. به خوبی میگفتند یادداشت بر میطالیی مهاجم سخن 

، چرا که تنها سر مارستون همخون نداشت کامالً حقیقت) «پسرعموهایشان» است. و بنابراین دو تام به همراه

                                                             
70- Tom Tangletongueتام ژولیده زبان ، 



84 
 

با  (را گرفته بوداو که دوشیزگی بود شوالیه ای  71بیردتانگلخواهر تام  یزادهحرامبود. سر مارستون پسر  هاآن

 72را جستجو کنند. گوستگریکشتی کوچکشان بادبان کشیدند تا قاتل 

شرقی متروک  یهای مخفی از دامنو اژدهای معلول برای هر کدامشان مأموریتی یافتند. در النه هشاه سوخت

، و دو خاستمیکرد و به هوا برمیکه بعد از روکس دیگر پرواز نکرده بود هر صبحدم ریسک  اگان، مونتدراگون

که تمایل داشتند بیابند مردانی را  رفتند تامیون واترز به ساحل دیگر جزیره ستام به همراه پسر عمویشان مارت

بر آن  هامدت رینیراحتی در دراگون استون، مسند و قلعه ای که . نمایندکمک کنند تا قلعه را تصرف  هابه آن

بسیاری را یافتند که ملکه را به دالیل درست یا غلط دوست نداشتند. برخی داغدار  هاحکومت کرده بود، آن

ان بودند که در موقع کاشت یا در طی نبرد تنگه کشته شده بودند، برخی به غارت یا برادران، پدران یا پسرانش

ادعای  اگانترقی چشم امید داشتند، برخی نیز معتقد بودند یک پسر بر یک دختر اولویت دارد و از این رو 

 بهتری دارد.

، و تحت محافظت اشهداخل جزیردراگون استون در قلعه ملکه بهترین مردانش را به بارانداز پادشاه برده بود. 

 حضرتعلیارسید، از این رو پادگانی که میی بلند والرین غیر قابل نفوذ به نظر های مار دریا و دیوارهاکشتی

 یهرسید استفادمیشد که به نظر نمیو از مردانی تشکیل  ،یش باقی گذاشته بود کوچک بودهابرای دفاع از دیوار

هایی که سالمتیشان را میسفیدان و پسران خام، مردان لنگ و سست و چالق، زخ دیگری داشته باشند: ریش

رابرت کوینس را  رینیرامظنون به بزدلی بودند. بود، مردانی که  شکیافتند، مردانی که وفاداریشان مورد میباز 

 قرار داد، مردی الیق که پیر و چاق شده بود. هامافوق آن

برای ملکه بود، اما برخی مردان زیر دستش وفاداری کمتری داشتند، و  میقدثابت می همه موافقند کوینس حا

ینشان سر آلفرد تریی را به خاطر خطاهایی قدیمی، واقعی یا توهمی، در دل داشتند. برجستههاو نفرت هاکینه

لردی، زمین وان ازای آن قول عندر بیش از اندازه مشتاق است. بروم بود. بروم نشان داد که برای خیانت به ملکه 

دوم به تخت بنشیند به او دادند. خدمت طوالنی مدتش در دراگون استون باعث  اگانرا در صورتی که و طال 

شد با رشوه خرید یا به سوی خود می، نگهبانانی که شده بود تا او بتواند مردان شاه را از نقاط قوت و ضعف قلعه

 شدند آگاه کند.مینی ا زندایه جلب کرد، و نگهبانانی که باید کشت

                                                             
71- Tom Tanglebirdتام ژولیده ریش ، 
 .ندناقص و گنگ شده امتن اصلی داستان در هنگام خالصه شدن های به احتمال زیاد این قسمت -72
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وقتی زمانش رسید، سقوط دراگون استون کمتر از یک ساعت طول کشید. مردانی که بروم معرفی کرده بود یک 

، و مرداشان مخفیانه به درون قلعه تانگتانگلون واترز، تام سدر پشتی را در ساعت اشباح باز کردند، تا سر مارت

و نگهبانان وفادار را توقیف کردند، و می نظا یهفرمانددیگر  یهو دستبخزند. یک دسته اسلحه خانه را گرفتند، 

به بیرون درز نکند. خود سر آلفرد  هاغافلگیر کرد، تا خبر حمله با زاغ هانیمور را در آشیانه زاغها سر مرین استاد

تختش برخیزد، بروم  سر رابرت کوینس وارد شد. زمانی که کوینس تقال کرد تا ازدر رأس ده نفر به استراحتگاه 

نیزه ای را در شکم بزرگ سفیدش فرو کرد. با چنان فشاری نیزه را فرو کرد که نوکش از پشت سر رابرت بیرون 

 آمد، از رختخواب پر و تشک نی عبور کرد و در زمین زیر آن فرو رفت.

خواب لیدی بیال را  و اراذلش در اتاق تانگتانگلیک زمینه نقشه دچار مشکل شد. زمانی که تام  تنها در

با تقال از پشت بام و دیوار پایین آمده بود و خود گریخته بود،  اشهشکستند تا او را دستگیر کنند، دختر از پنجر

د که نگهبانانی را بفرستند تا از اسطبل حفاظت کنند، چرا که داشتنرا به حیاط رسانده بود. مردان شاه توجه 

ی ورود و خروجی را هاشدند، اما بیال در دراگون استون بزرگ شده بود و راهمیاژدهایان قلعه آنجا نگهداری 

رده را باز ک دنسرمونی هاشناختند. زمانی تعقیب کنندگانش به او رسیدند که او زنجیرمین هاشناخت که آنمی

 و زینی بر پشتش انداخته بود.

در اختیار مردان خودش بود و سربازان ملکه هم انتظار ورودی فاتحانه به قلعه ای را داشت که دوم  اگانشاه 

گذشت و خواست که فرود  فایرسانپر از دود  یهاز قل فایرسانسوار بر ا اسیر شده بودند، ولی وقتی یه کشت

 و به مصافش آمد. خاستون از لیدی لینا، به نترسی پدرش، برم، بیال تارگرین، دختر پرنس دیبیاید

یش مرورایدی رنگ بود. سوای ها، تاج و اسکلت بالهاگ سبز روشن بود، شاخاژدهای جوان به رن دنسرمون

تر نبود، و وزن کمتری داشت. با این وجود بسیار سریع بود، و گرچه ی بزرگش از یک اسب جنگی بزرگهابال

دریافت  گوستگریزه نیز از یی تاهاداد و زخممیآزارش  مجروحشبود، ولی هنوز بال  تربسیار بزرگ فایرسان

 کرده بود.

کردند. مییی در آسمان که شب را با آتششان روشن هادر میان تاریکی پیش از سحر با هم جنگیدند. سایه هاآن

در رفت، سپس ی قدرتمندش هاکرد، از بین چنگالمییش اجتناب ها، و از دندانفایرسان یهاز شعل دنسرمون

تر فرود آمد، و زخم بزرگ دودزایی بر پشتش ایجاد کرد و بال زخمیش را چاک اژدهای بزرگچرخید و از باال بر 

 .کرد تا در هوا بماندمیخورد، و تقال میمستانه در هوا پیچ و تاب  فایرسانگویند که میداد. شاهدان روی زمین 

 یهلهیب سوزانی از شعلبا  فایرسانداد به سویش بازگشت. مینیز چرخید و در حالی که آتش بیرون  دنسرمون
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 فایرسان یهطالیی جوابش را داد، که چنان روشن بود که چون خورشید حیاط پایین را روشن کرد. شعل

به آنی کور شد، ولی به پرواز ادامه داد و با ضربات  تررفت. گرچه اژدهای جوان دنسرمونمستقیم به چشم 

را  فایرسانگردن پیاپی  دنسرمونکردند، مییش او را زد. همان طور که داشتند سقوط هاو چنگال هامتناوب بال

او را پاره  73یش شکمهاکند، در حالی که اژدهای پیرتر نیز با پنجهمییی را از گوشتش هاگرفت و لقمهمیگاز 

دش را نجات دهد، اما د تا خوزمیپوشیده شده از دود و آتش، کور و زخمی، پشت سر هم بال  دنسرمونکرد. 

 تنها فایده ای که داشت این بود که سقوطشان را کندتر کرد.

ی سخت آن جا خوردند برای هاشاهدین داخل حیاط زمانی که دو اژدهای هنوز در حال جنگ، محکم به سنگ

مزیت چندانی نداشت.  فایرسان یهدر برابر وزن و انداز دنسرموننجات جانشان گریختند. روی زمین سرعت 

اژدهای طالیی پیرزویش را با فریادی جشن گرفت و سعی کرد دوباره طولی نکشید که اژدهای سبز تسلیم شد. 

 یش سرازیر بود.هابرخیزد، اما دوباره به زمین افتاد. خون داغ از زخم

ید و هر دو پایش شکستند. زمانی که اژدهایان هنوز در بیست فوتی زمین بودند از اژدهایش بیرون پر اگانشاه 

ویران، هنوز توان این را داشت که  و دخترک سوخته و خردماند.  دنسرمونلیدی بیال تمام مسیر را همراه 

کشید بخزد و خود را دور کند. زمانی مییش را های زینش را باز کند و زمانی که اژدهایش آخرین نفسهازنجیر

بیال  تانگتانگلرا بکشد، مارتسون واترز شمشیر را از چنگش گرفت. تام  که آلفرد بروم شمشیرش را درآورد تا او

 را به پیش استاد برد.

دوم مسند باستانی خاندان تارگرین را فتح کرد، اما بهایی که برای آن پرداخت بسیار گران  اگاناینچنین شاه 

، و دنسرمونبود ماند، ابتدا از جسد  کرد. او در نقطه ای از حیاط که سقوط کردهمیدیگر پرواز ن فایرسانبود. 

دوم مابقی عمرش را با  اگانکرد. و میآوردند خود را سیر میسپس از گوسفندانی که نگهبانان قلعه برایش 

خشخاش امتناع  یهبرای نگه داشتن عزتش، این بار از نوشیدن شیر حضرتاعلیدردی جانکاه سپری کرد ... اما 

 .«دیگر نخواهم رفتو رن راه اومن » کرد. او گفت،

را بسته و آتل گرفته  اشهطبل سنگی دراز کشیده بود، و پاهای شکستزمان زیادی نگذشت؛ شاه در تاالر بزرگ 

خواهد آمد، به ویولند سوار بر  رینیرادانست  اگاندراگون استون رسید. زمانی که  به رینیرابودند، که اولین زاغ 

 آماده کند. «استقبالی شایسته» را برایسر آلفرد بروم دستور داد تا خود 

                                                             
73- underbelly پاشنه ی آشیل، نقاط ضعف و معادل 
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برادرش گذاشت هیچ کدامشان  یهبرای ما آشکار است. زمانی که ملک به ساحل نشست و پا در تل هااین یههم

 برایش آشکار نبود.

 .«این کار کیه؟ باید ازش ممنون باشیم» رو شد خندید و گفت،بهطالیی مضمحل رو فایرسانبا  رینیراوقتی 

توانست راه برود یا حتی بایستد، با صندلی آنجا بردند. کفل میشاه از باالی بالکن صدا زد. او را که ن« ،خواهر»

خشخاش  یهکج کرده بود. سیمای روزگاری زیبایش از شیردر روکس رست او را خمیده و  اگان یهشکست

 فوراً او را شناخت و گفت، یرارینمتورم شده بود، و جای سوختگی نصف بدنش را پوشانده بود. با این وجود 

 .«برادر، امیدوار بودم که مرده باشی»

 .«یترتو بزرگ» جواب داد. اگان« ،بعد از تو»

 ی توهارسد که ما زندانیمیبه نظر » .پاسخ داد رینیرا« ،ایفراموش نکرده وبینم این موضوع رمیخوشحالم که »

 .«خواهند یافتو رن ی وفادارم مهازیاد خواهی داشت. لرد وهستیم ... اما فکر نکن که ما ر

گویند که میرا از پسرش جدا کردند. برخی  رینیراو مردانش .« بگردند، شاید وهفت جهنم ر هاگ» شاه جواب داد،

پسر. سر مارستون  تانگتانگلپدر و  بیردتانگلکنند، میآلفرد بروم دستش را گرفت، برخی نام دو تام را ذکر 

ر شجاعتش عضو گارد پادشاه کرده طاو را به خا اگاننیزشاهد ماجرا بود. او شنلی سفید بر تن داشت، زیرا واترز 

 بود.

دوم  اگانی دیگری که در حیاط حاضر بودند زمانی که شاه هاو لرد هابا این وجود نه واترز نه هیچ یک از شوالیه

تمایلی به پیشکشی نداشته  فایرسانشود در ابتدا میخواهر ناتنیش را به اژدهایش داد اعتراض نکردند. گفته 

ملکه را بو  فایرسانانگیزاند. میخراشد. بوی خون اژدها را بر میملکه را  یهاست، تا آن که بروم با خنجرش سین

پرد میدهد، که شنل سر آلفرد که به عقب میش شستشو آت یهکند، و سپس او را چنان ناگهانی در شعلمی

را بدرد، فقط آن قدر  اشهبه دورش چفت شود و بازو و شان فایرسان یهقبل از آن که آروار رینیرا. گیردمیآتش 

 زمان داشت که سرش را به آسمان بلند کند و برای آخرین بار برادر ناتنیش را نفرین کند.

باقی گذاشت. پسر  «برای غریبه» با شش لقمه بلعید، و تنها قسمت زیر ساق پای چپش رااژدهای طالیی ملکه را 

نیم ساله، در بیست و  یهتارگرین، زیور مملکت و ملک رینیراملکه ناتوان از تکان خوردن، وحشت زده تماشا کرد. 

ک در گذشت. او در آن در زیر حجابی از اش اگاندومین روز از دهمین ماه صد و سیمین سال بعد از فتوحات 

 زمان سی و سه ساله بود.
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پسرک که او ادعا کرد او را منع کرد.  اگانرا نیز بکشند، ولی شاه  اگانسر آلفرد بروم درخواست کرد تا پرنس 

به دردش بخورد. اگر چه خواهر ناتنیش مرده بود، ولی هنوز هنوز به عنوان گروگان  دتوانمی، فقط ده سال داشت

پیش از آن که بر تخت آهنین بنشیند باید تکلیفش را با  حضرتاعلیجنگیدند و میت که برایش حامیانی داش

ی زیر هاچالسیاهغل و زنجیر بستند، و او را به  اگانکرد. پس به دست و پا و گردن پرنس میمشخص  هاآن

در برج اژدهای دریایی بردند، یی هافقید را به سلول یهملک یهدراگون استون هدایت کردند. ندیمگان نجیب زاد

 رو هازاغ» ادعا کرد. حضرتاعلی« ،مدهاوزمان مخفی شدن به سر » و آنجا نگه داشتند تا خون بهایشان را بگیرند.

گرده تا تخت پدرش رو تصاحب مین به خانه بر ونه مدعی دروغین مرده، و شاه به حقشوفرستید تا مملکت بدب

از  تربخورند که ادعا کردن بسیار راحت له بربه حق نیز ممکن است به این مسأان وجود حتی شاه با این.« کنه

 انجام دادن است.

آن قدر بهبود یابد که بتواند  فایرسانبه این امید چنگ زده بود که ی پس از مرگ خواهرش، شاه هنوز هادر روز

ی گردنش گندید. حتی بخاری هازخم شد، و طولی نکشید کهمی تردوباره پرواز کند. در عوض اژدها تنها ضعیف

 130داد بوی متعفنی داشت، و پس از مدتی دیگر چیزی نخورد. در نهمین روز از دوازدهمین سال میکه بیرون 

AC  بود در حیاط دراگون استون در محل سقوطش جان داد.  اگاناژدهای طالیی باشکوهی که فخر شاه

 اشک ریخت. حضرتاعلی

رفع شد، وفادارنش را فراخواند و برای بازگشت به بارانداز پادشاه، تصاحب تخت آهنین، و  اگانزمانی که غم شاه 

، اگرچه پیروزیش فقط در که در نهایت بر رقیبش غلبه کرده بود هبیو یهتجدید دیدار با مادرش نقشه چید، ملک

دستور داد که از آن به بعد در  و« ،ملکه نبود هرگز یه رینیرا» شد. شاه ادعا کرد،میبیشتر زنده ماندن خالصه 

خطاب شود، و عنوان ملکه تنها  «پرنسس» ی دربار، خواهر ناتنیش تنها با نامهاتواریخ و صورت جلسه یههم

 بودند استفاده شود. «ی به حقهاملکه» برای مادرش آلیسنت و خواهر و همسر فقیدش هلینا، که بنا بر ادعایش

مرد، ولی جنبشش با  رینیرا. استتلخ و شیرینیش  همان قدر کوتاه است که گاناپیروزی اما تاریخ ثابت کرد که 

جدیدی در حال  «ی سیاههاارتش» او نمرد، و حتی همان زمانی که شاه در حال بازگشت به قلعه سرخ بود،

شد، و مییش خالص نهانشست، ولی هرگز از شر زخممیدوم دوباره بر تخت آهنین  اگانلشکرکشی بودند. 

 کشید.میچشید. بازگشتش تنها نیم سال طول میهرگز طعم لذت یا آرامش را ن
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سوم جایش را گرفت داستانی برای زمانی دیگر  اگاندوم سقوط کرد و  اگانبا این وجود این موضوع که چگونه 

یک  با سیاه پوشیدن یک پرنسس و سبز بر تن کردناست. جنگ برای سلطنت ادامه پیدا کرد، ولی رقابتی که 

 یابد.می. و با آن این تکه از تاریخمان خاتمه ، به پایانی سرخ رسیدملکه در دربار آغاز شد
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 هاو سبز هاپرنسس و ملکه، یا سیاه

به مناسبت پنجمین سالگرد ازدواج پادشاه با ملکه آلیسنت تورنومنت بزرگی در بارانداز  AC 111*درسال 

پادشاه برگزار شد. در روز افتتاحیه، ملکه لباس سبز پوشید، و پرنسس به طرز معنا داری خود را در سرخ و سیاه 

ه موقع اشاره به همراهان پوشانده بود. توجه همه به این مسأله جلب شد، و پس از آن رسم شد ک هاتارگرین

عملکرد بسیار بهتری  هااستفاده شود. در خود تورنومنت سیاه «هاسیاه» و «هاسبز» ملکه و همراهان پرنسس از

کرد تمام قهرمانان ملکه، از جمله دو میرا حمل  رینیراداشتند، چرا که سر کریستون کول که نشان پرنسس 

 را از اسب انداخت. تاورهای پسرعمو و برادر کوچکش سر گواین


