
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يک.

ن روز يکشد.چند ين نفسها را به درون خودش ميطن يحت ييصداين بيسکوت شب, وهم آور است. انگار که ا

اطرافش وجود  ين صداهايکه ب يياز تنها ماندن و گوش کردن به خال ين احساس را دارد و گاهياست که ا

دهند.اما انگار بر همه  يک و شفاف آزارش ميمبهم و گاه نزدو همهمه ها که گاه دورندکند.  يدارد وحشت م

که . انگار کشد يمنه اش باال يس يس با اکراه پتو را تا روياستنه انداخته است. يره ساين و تيسنگ ينها سکوتيا

که او  ردده بود. هراس دايک شب را هم راحت نخوابي يک هفته گذشته حتيد. در وش يمجازات آماده م يبرا

د. يا يممتفاوت  يطيمتفاوت و شرا يمتفاوت, سن يا شکلبه چه صورت به سراغش خواهد آمد. هر شب ب امشب

ر ين تصاوياز ا يليره شده اند. خيکجا ذخ ددان يس نميکه استن همراه است از خاطرات دور يريوابا تصهر شب 

نها را يا تلخترين يبه عمد دردناکترزد و  ياتفاقات گذشته را بر هم م,ي. انگار دستاندفراموش شده ست که مدتها

 ن سالها با هم داشتند.يکه در طول ا يين گفتگوهايد بدتريد. شاکش يرون ميب

مد. فکرش هنوز مشغول آن خواب به سراغش يگذشته بود که اول يب و ناگهانيسه روز از آن اتفاق عج "قايدق

شان ارزش قائل يبرا يزيرا که پش ييزاده هانکه اشرافين از ايبش شده بود و دلچرکيبود که نص يانبوه سپاه

رشان يد. هر چند تحقيايدورو و ترسو کنار ب ين آدمهاينداشت. مجبور بود با هم يگريده بود. چاره دينبود بخش

چکدام او را انتخاب يکه حق انتخاب داشتند ه يوسته اند. زمانيدانست که آنها هم به ناچار به او پ يکرد و م يم

 يحتش دردناک بود که يداد اما براينرا نشان ميهر چند که ظاهر خشک و سردش خالف انکرده بودند. 

هم حق  با او ازدواج کرده بود, ياسيد فقط به خاطر مصالح سي, خانواده همسرش که شاشانشين خويکترينزد

 وسته بودند. برادر کوچکترش....يده گرفته بودند و به لشگر برادرش پياو را ناد يپادشاه

ا غرغر يه يه گريشب ييشان و ناآرامش شده بود با صدايتازه غرق در خواب پرب بعد از کشته شدن او, سه ش

ر ييتغ "چادر کامال يفضارون امد. يساله. از تخت ب پنج, شش يکودک يدار شد. صدايک کودک از خواب بي

رو آن  يقرار داشت که کودک يختت ,چادر يدور از ورود يدر گوشه اماند.  ير  بر جايمتح يکرده بود. لحظه ا

ف و لرزان شمع چهره يک شد. نور ضعيد به اون نزديه کردن است. با تردينشسته بود. معلوم بود در حال گر

س سرش را بلند کرد و چشمان اشکبارش را به او دوخت. يک شدن استنيکرد. با نزد يکودک را روشن م

 وششان کند. چ وقت فرامير ممکن بود هيچشمان درشت و سبزرنگ که غ

  "شده؟ يچ "

 کتر رفت. يباز هم نزدخشک خودش احساس سرما کرد. يدن صدايار امد. از شنياخت ين جمله بيا

 "گشنمه. "



ن يا ين تکانيکرد با کوچکتر يتخت نشست. احساس م ياط رويبا احتده بود تعجب کرد. يشن ينکه جوابياز ا

 پاشد. يا از هم ميرو

  "گشنمه يليخ"دوباره گفت:  

 شه بود. اما از غصه گرفته و آرام شده بود. يش همان بود که هميصدا

  "يد تحمل کني. اما بايدونم رنل يم "

  "گشنمه. يليکنم اما خ يتحمل م "تکان داد.  يسر يرنل

د دستش را بلند کرد و يس با تردياستن؟ يدر زمان حال لعنت ييايا رويدار؟ االن گذشته ها بود يا بيخواب بود 

ت بود.  استخوان شانه اش انگار که در دستش فرو رفت. از آن ين واقعيا نبود. عيگذاشت. رو يشانه رنل يرو

 ن مانده بود.  يه و شاداب فقط هميبچه خوش بن

  "اد؟يم يرابرت ک "

توانست کمتر  يکرد کاش م يفکر م يد. حاال که سالها از آن موقع گذشته بود گاهيدوست داشت دورغ بگو

د ين بچه اميتوانست به دروغ به ا ياش بهتر بود. اما نم يت فعليد وضعيبود شا ي. اگر مهربانتر مباشد يجد

 بدهد. 

 "ميم ادامه بديتون يکه مييد تا جاي. ما بايست رنليمعلوم ن "

  "اما من گشنمه "

  "اديازمون بر نم يدونم گشنته. اما کار يم "

  "خوام يمن رابرتو م "

کرد يشه فکر مياش بدهد اما بلد نبود. هم يتوانست بغلش کند و دلدار يشد. کاش م ه اش شروعيدوباره گر

ک آدم بزرگ رفتار يمثل  يرنلکرده بود با  يسعاد داشت يکه به  يرد. از وقتيخو بگ يد با سختين بچه بايا

 يودش مکند که خ يل به بچه ايتبد او راتوقع داشت توانسته بود  يزيکمتر از چ يليهر چند که خکند.

ل زاده فرو رفته در يک پسر بچه اصيماه در محاصره دشمن از  هشتاز حد گذشته بود.  ياما حاال سختد. يپسند

 گذاشته بود.  يمعصوم باق اشکبار و يناز و نعمت فقط پوست و استخوان و چشمان

  "اد.يب يست رابرت کيمعلوم ن "



  "خوام يمن رابرتو م "

تو وقت  يفقط من برابه تو نداشته است,  يتوجه چندانچوقت يرابرت هد که يدوست داشت بگو

فرو نخواهد رفت. رابرت  ين حرفش در گوش رنليدانست که ا ياما م گذاشته ام و از تو مراقبت کرده ام

 يزد و اگر از فاحشه ها و شرابخواريبه آنها م يسر يشه برادر بزرگتر و جذابتر بود که هر از گاهياو هم يبرا

ن بچه يماهها در ذهن ا ياما همان چند ساعت برا, گذارند يم يرا با رنل يکرد چند ساعتيدا ميتر پشيب يفرصت

ه کنه تا يبغلش کن. بگذار گرکرد. در ذهنش گذشت که  يماند و تا مدتها در موردش صحبت م يم

ت را در مورد يواقعهوده به او بدهد و نه توانست يد بي. اما نتوانست. نه توانست امد بدهيآروم بشه. بهش ام

 سرد گفت. ييبا صداد. از جا بلند شد. يرابرت بگو

  "اديرابرت حاال حاالها نم "

متاسفانه ن را نشان داده بود.يهم همنده يآر اتفاقات ياما س ديايبن حرفش اشتباه از آب در يد داشت که ايام کاش

  نده خبر داشت.ياز آ

  "؟يفهم ي. ميد تحمل کنيفقط با "

ش در هم رفت و چشمانش يزد. ناگهان اخمها ياش انگار به تنش زار م يخورد. لباس سبک خانگ ينتکا يرنل

 زد.  يبرق

  "يهمه رو بکش يخوا يس. تو ميدوستت ندارم استن "

نطور يده بود اي. تا به حال ندده بودين حرف را از دهان بزرگترها شنيا يرنل "س لحظه مکث کرد. مطمئناياستن

 ن صحبت کند.يشمگز و خيد آميتهد

  "؟ ين حرفو از کجا آورديتو ا "

همه رو به کشتن  يخوا يدونم که م يمخودم چ جا. ياز ه "گفت يجد يره مانده بود. با لحنيهمچنان خ يرنل

 "يبد

 گذاشت.  يشانه رنل يس دستش را روياستن 

  "سستين ينجورينه ا "



 يبه حالشان م يفرق ر نگران اخر وعاقبت همه استگفته بود که چقد يفکر کرد اگر آنموقع به رنل يلحظه ا

لجباز و  ير آدميتصو .کرد ير مييتغ يکمکه از او در ذهن همه  نقش بسته بود  يآن تصور ينطوريد ايشا ؟کرد

د که در صورت سقوط يترس يبود. م يشتراز همه نگران رنليب "توانست اقرار کند که اتفاقا يم بدون گذشت.

 يدا کرده  بودند ميگار پير يکه بچه ها يرا بکشد چون از سرانجام يودش مجبور باشد رنلد خياستورمز اند شا

 يارزشمند در دست اهال يل شود به گروگانين بچه زنده بماند و تبديشتر از آن هراس داشت که ايد و بيترس

 نگفت. فقط دوباره تکرار کرد. يزيه رابرت. اما باز هم چيچ بر علير

  "ستين ينجورينه, ا "

 اد زد. يفر يبه عقب برداشت و از او دور شد. رنل يقدم

 ". يکش ي. تو آخرش همه رو ميهمه رو بکش يخوا يس. تو ميازت متنفرم استن "

در  يزيچ تابرگشت ش را برگرداند. يکرد خشمش را فرو دهد و بعد رو يماند. سع يبر جا يلحظه اس ياستن 

که  يبود و نه تخت ياز رنل ياما نه اثرآرامش کند  يد هم به نرمياا شيکند  يد درشتيد. شايبگو يجواب رنل

بود و او وسط  يشگيچادرش همان چادر همر کرده بود. ييتغ يز در چشم به هم زدنيهمه چش نشسته بود. يرو

 امد. يم يياز جا يرنل يستاده بود اما صدايچادر ا

 "نت دارم. همه از تو متنفر. ازت نفريمزخرف کله شقه آدم يس. تو يازت متنفرم استن "

. ن شده بوديد. عرق به تنش نشسته بود و نفسش سنگيآ يد صدا از کجا ميد اما نفهميس دور خودش چرخياستن

تختش نشست.دوباره همه جا ساکت شد. فقط  يکه موقع خواب به تن کرده بود, تنش بود. رو يهمان لباس

 د. يشن ين خودش را ميسنگ ينفسها يصدا

 اها تا مدتها ادامه خواهند داشت و سوهان روحش خواهند شد.ين رويکرد که ا ينم آن شب فکر

 

 دو.

س خواب بود. خودش مطمئن بود که خواب است. مطمئن بود که در يمتفاوت بود. استن "ن شب کاماليدوم

ه بود به ديگر آنجا نبود.چادرش را ترک کرده بود. انگار پرت شد يخوابش برده اما در چشم به هم زدنتختش 

بفهمد  تافکر کند  يا لحظه يبزرگ ايستاده بود. الزم نبود که حت يهاپر نور با پنجره  يدور. درتاالر يمحل

 يهم م يطاقت رو ين و بيخروشان را که خشمگ يتوانست موجها يبه پنجره م يم نگاهيکجاست. با ن



نجا يا آشنا بود. ايش رو به دريه هايزاو با همه شناخت. يرا م قلعهن يا يند. تک تک چشم اندازهايدند ببيلغز

. تعجب نکرد يکهن اسطوره ا کرده بود با چنگ و دندان حفظش کند. استورمزاند يکه سع ييخانه اش بود. جا

همانطور  يست. سر کورتنيدانست کجاست و چه زمان يوارد تاالر شدند. م يکه استاد کرسن و سر کورتن يوقت

همه د و از آنها دور شد. يس چرخياستن  "رو صدا کنم؟ يرنل"د و گفت: يکش ششيبه ر يستاده بود دستيکه ا

 يستاد. امواج خاکستريد.کنار پنجره ايجوش ياس دورنش ميخشم و لحظات آن روز سخت در ذهنش تازه بود. 

 ش را به هم فشار داد. يدنداهاداشت. ند ش خواهيدر پ يدانست که امشب طوفان سخت يرنگ آرامتر بودند. م

ار به ياخت ين جمله بيمکث کرد و آخر "م.يعتر کارها رو انجام بديد هر چه سريزودتر برم. باابرت خواسته ر"

 دهانش امد. 

 "؟ فهمم چرا يهنوزم نم "

 يدوخت. انگار انتظار داشت از آنها جواب پنروز ينگاهش را به چهره استاد کرسن و بعد سر کورتنبرگشت و 

 کرسن با محبت نگاهش کرد. دانست.  يتند که او نمسدان يابرت ماز ر يزينها چد آينان بخش بشنود. شاياطم

داشته باشند وگرنه اونجا  يد اونجا حضور قويونها بايداره. برات يک حکمران قوياز به ين نتودراگون اس "

ل قاب "قبول داره. فعال يتو رو خيل ي. رابرت قدرت نظامجمع شدن مخالفان رابرته ين محل برايبهتر

  ".يکه داره. برادرش يهست ياعتمادترين آدم

د اول خونه يونها بابراتي" استاد کرسن را ناديده بگيرد. يکرد تمجيدها يس شانه ها را باال انداخت و سعياستن

  "خودشون رو حفظ کنند.

  "کنه.  يد نميتهد يرطنجا رو خيا"

  "نهيکدش ميه بچه هشت ساله حمکرانش باشه خطر تهديکه  يوقت "

دوست  يليرو هم خ يونها وفادارند. مطمئن باش رنليبه برات يليم و مردم هم خيدار ينجا سربازخانه قويا "

 ."دارند

ن او بود که مردم يا "احتماال "آره ... مطمئنم که دوستش دارند "رون نگاه کرد.يدوباره به ب يزاريس با بياستن

 دوستش نداشتند. 

ن اطراف يهم "ش تازه تمام شده. احتماالين سواريتمر"به اطرافش کرد.  ينگاه يسر کورتن "کجاست؟ يرنل "

 توقف کرد. و به سمت در رفت که خارج شود اما دم در  "کنه.  يم يداره باز



  "؟يبخوا يحيو ازش توض يسيبه رابرت نامه بنو يخوا ينم "

م يچوقت تصميمن ه "د.ينخواهد رس يجه ايچ نتيفکر کرد سوال کردن از رابرت به ه يس با تلخياستن

 "برم ير سوال نميپادشاهمو ز

 "اين فرمان برات سنگينه در واقع يول يآر ينطور به زبان ميا ".استاد کرسن جلوتر آمد 

اينجا حق منه. از لحاق  "نگاهش را روي ديوارهاي تاالر لغزاند.  "و تحقير آميزه. اينجا.... بله برام سنگين " 

  ".هپادشاه مقدم بر هر حقي ه. اما فرمانقانوني حق من

از خدمه هم  "نزديکتر آمد.باز هم به سر کورتني پنروز کرد و اوهم بالفاصله خارج شد. استاد کرسن  يااشاره 

  "کسي رو با خودت مي بري؟ بايد زودتر اماده بشن

 يگر نميرفت اما از طرف د يونز مدراگون استبه  يقو يد با همراهانيفکر کرد. خودش با يس کمياستن

رسيد  يم يبه سن قانون يماند و تا موقعيکه رنل يمحافظ قلعه مبايد به عنوان  يکند. کس ينجا را خاليتوانست ا

محافظ را  ياز خدمه و گاردها يادينگ رفت تعداد زيگزلنديبه ک رابرت که يکرد. زمان يم ياو را همراه

که  يفرستاد. افراد يرا  به استورمز اند پس م هانويبراتبه از افراد وفادار  يکاش حداقل تعداد همراهش برد.

 يليخ يسر کورتن "فکرکردنش چندان طول نکشيد. ظاهرا. نبودند ياستورمز اند هم کاف يبرا يمانده بودند حت

 يبرافروخته و پرنشاط به همراه پنروز وارد شد. هنوز نفس نفس م يبا چهره ا يدا کرده بود. رنليرا پ يع رنليسر

   "خوب بود؟ يسوار "کند.  يس نتوانست لبخندش را مخفيزد. استن

 يديد يافشو ميد قين بار از تامک هم جلو زدم. باياول يبود. برا يعال "ح دادن يشروع کرد به توض يرنل

  "دم  ي. ديگه مطمئن باش شکستت مميم با هم مسابقه بديتون يس. فردا مياستن

 توانست حرفش را قطع کند. يسخت س بهيداد که استن يح مياق توضيبا اشت نچنا

 "ه؟ ين تامک کيا "

 "پسر مهتر "ساکت شد و با احتياط گفت:  يلحظه ا يرنل 

 يبا بيخيالکوتاه دوباره  يبعد از مکث اما اين نگراني چندان طول نکشيد. س بوديانگار نگران قضاوت استن 

 .گرفت سر حرفش را از

  "شينيد ببيبابزرگ شده.  باس يرو "اصالگه يه. خودش ميش عاليسوارکار "

 ديش را در هم کشيس اخمهاياستن



 زد.  يلبخند يبا فروتن يکرد. سر کورتن يبه سر کورتن يو نگاه "ين کنيت تمريرو فقط با مرب يبهتره سوار "

 "يمنداربارها گفتم که اينجا بچه هم سن و سالش  "

 ده بود. يرکننده و دردناک رسيتحقاستنيس دستانش را پشتش را گره کرد. انگار زمان اعتراف  

و رنلي ساکت شده بود. با چشمان درخشان و گونه هاي سرخ  "خب رنلي. حاال به حرفهاي من گوش کن. "

 به نظر ميامد که به سختي مي تواند ساکت بر جا بماند. برافروخته 

  "؟يريکجا م "اند. ره ميس خيبه صورت استن يچند لحظه ا يرنل ".يرم رنل ينجا مياز ا يمن به زود"

 يک "محو شد. يخنده از چهره رنل "يمون ينجا مينطور خواسته. تو ايه دراگون استونز. رابرت ابرم يم "

  "؟يگرديبرم

 يشيتو هم م "رديکد اعتراف ميسخت بود اما با "شم حکمران دراگون استونز و تو هم... يگردم. من ميبر نم "

 يد. رنليرون داد و دوباره به سمت پنجره چرخيب ينفسش را به سخت " ونبراتي ي. لرد رنلحکمران استورمزاند

 نگفت.  يزيچ

س بهتر ياستن "س کرديبه استن يزيد کرسن نگاه استفهام آمااست "برم يمن استاد کرسن رو با خودم م "

  "ست...ين

ده يک آدم خبره جنگ دياز به يشتر نينجا بيمونند. ا ينجا ميا يکورتن سرد و يايست. شما با من مينه ...بهتر ن "

  "داره

 "افتاده.  يره شد. انگار هنوز درست متوجه نشده بود که چه اتفاقيبه همه خ يبا دهان باز چند لحظه ا يرنل

  "مياد اينجا؟ يکپس 

نامرتبش  يمشک يموها ينگه داشت. با مهربان اوک صورت يخم شد و صورتش را نزد ياستاد کرسن کنار رنل

هم  ير کورتنستو و يم پسرم. د بريس باي. من و استنياد رنلينم يگه ايکس د "اش کنار زد.  يشانيرا از پ

ن ير اکرد تا اث يرا نگاه م يس رنلياستن  "حکمران استورمز اند يش ينده ميد. تو در آيدار ينجارو نگه ميا

پس رابرت هم  "ه استنيس گفتچند لحظه به استاد کرسن خيره نگاه کرد و بعد رو ب يند. رنليحرف رو در او بب

  "نمياد؟



لحنش  "که اون هيچوقت گذرش اينورا نميفته. يمطمئن باش يتون ينه نمياد. م "تکان داد.  ياستنيس سر

نگ. کينگزلندي ي. البته شايد بشه بريمنتظرش نباش يبهتره خيل "بود که خودش انتظار داشت.  يتندتر از چيز

  "بهتر باشه. ينجوريد اشاي

  "سينجا بمونه استنيبه نظرم بهتره ا "ش را صاف کرد. يگلو يرتنسر کو

دانست که  يده بودند. ميماند در هر حال استورمزاند را به او بخش يا ميرفت  يم ينداشت. رنل يس نظرياستن

ورده که به دست آ ييزارزش چ يتح يرنلاسش را پنهان کند. يتوانست  يس نمياستن يندارد ول يريتقص يرنل

تنها باشد. شايد با فکر کردن در تنهايي  يداشت که همه را مرخص کند و چند ساعتدانست. دوست  ينمرا بود 

 يجانش به رابرت وفادار مانده بود. ماهها يبرسد. او تا پا يتوانست در مورد اين تصميم رابرت به نتيجه ا يم

ره شد. يرون خيهمه پنهان بود. از پنجره به بگذرانده بود اما انگار اين تالشها از چشم  يمحاصره را به هر قيمت

استنيس نميشه  "از فکر بيرون کشيدش.  يرنل يصداستد و موجهارا تماشا کند. يدوست داشت ساعتها آنجا با

  "استاد کرسن اينجا بمونه؟

  "افتيم يم . ما پس فردا راهيشه رنل ينه نم "استنيس رويش را برنگرداند. 

 به اعتراض بلند شد.... يرنل يصدا شد. يه بودند. زمان توفان نزديک ممدموجها کم کم به خروش آ

صورتش  يا رور وزيدند يکه از پنجره ها به داخل م يباد ياستتنيس ناگهان چشمانش را باز کرد. هنوز خنک

چرخيد. استنيس به شدت به  يم يرنل ياعتراض و داد وبيدادها يته ذهنش خاطره فريادهااحساس ميکرد. 

از آن  يمتاسفانه بوي يکه رنل يخط قرمز خدشه ناپذيرش بود, چيزقانون, گذاشت.  يمراتب احترام م سلسله

در  که او از رابرت داشت اين برادر کوچکتر هم يفکرکرد کاش آنقدر حرف شنو ينبرده بود.استنيس به تلخ

اگر والدينشان  ". احتماالبگذاردبرادر کوچکتر بايد بدون شک به برادر بزرگتر احترام  ورد.آ يمورد او به جا م

 دادند همين نکته بود.  يکه به هر کدامشان آموزش م يزنده بودند اولين چيز

 ينزديک صبح بود و سپيد انگار نخوابيده بود.نشست. فکرش خسته بودو تنش کوفته.در تختش استنيس 

 پيچيد.  يهمچنان در گوشش م هنوز يرنل ياعتراضها يامد اما صدا يچادرش باال م يروز کم کم رو يروشنا

 

 سه.

 يحرکت رويرا ب يين تنهاين زمان ايشتريش همه را مرخص کرده بود. تنها مانده بود و بيس چند ساعت پياستن

ن چند روز خسته و کالفه اش کرده بود. بعد يرام اناآ يره شده بود. خوابهاينشسته بود و به دستانش خ يصندل



کرد که دستانش  احساس يا چند لحظهچادر با فرماندهانش جلسه داشت  نيک غروب که در همياز ظهر, نزد

به چهره  ينگاههراسان ند. يب يمانگشتانش  يکرد که رنگ خون را رو کبار حسي يس و چسبناکند, حتيخ

الش راحت شد. بانو يخ, ده است يند يعيرطبيز غيچ کس چيهکه مطمئن شد که  يوقت انش کرد وياطراف

 يسرخ را رو يز بانوير نظر داشت. چند بار نگاه استفهام آميدت کنارش بود و رفتارش را زساندر تمام ميمل

داند.  ياو برنگرداند. مطمئن بود که او دغدغه اش را م يداد که نگاهش را به سو حيصورتش حس کرد اما ترج

باعث آرامش  يباعث هراس و گاه ين گاهيداشت و هم يزها اگاهيچ يلياز خ يساندر به طرز هولناکيمل

ده گرفت و خواست که يساندر را ناديمکث بانو مل يشد. جلسه که تمام شد همه را مرخص کرد. حتيس مياستن

ها به  يکه بعض ده بوديره به دستانش مانده بود. شنيگذشت زمان را حس نکرده بود. همانطور ختنها بماند. 

توانست به  يدانست. م يداشت؟ خودش هم نم يريدانند. اما او چه تقص ياو را مقصر م يخاطرکشته شدن رنل

ک صبح با ورود يب از چادرش تکان نخورده بود. نزديد قسم بخورد که  آنشب عجيم و جديان قديهمه خدا

را  يدار شده بود. هر چند که نتوانسته بود شب راحتيرا آورده بود, ب يده بانها که خبر مرگ رنلياز د يکيشتابزده 

فادارش و ياز نگهبانها يکيرا  يده بود که رنليرون نرفته است. شنيبود که از چادرش ببگذراند اما مطمئن 

کرد که آن  ينم يس فرقياستن يبرا ن از تارت, از پرچمداران وفادار استورم لند. يکشته است. دختر لرد سلو

تش يشه به محبوبيهم ينلانت کرده بود. ريبه او خ ياز افراد معتمد رنل يکين بود که يمحافظ که بود اما مهم ا

س دوست داشت ته يقابل اعتماد و وفادار! اما حاال استن يه مباهاتش بودند. دوستانيد و دوستانش مايبال يم

 ينت ميکه تحسيبا کسان يکيو نزد يبه آدمها, دوست اعتماد ر کند.يرا تحق ياليدلش آن خوش خ

بود که  ييزهاينها چين موضوع تحمل کرده بود اما ايهرچند بارها و بارها تمسخر برادرش را به خاطر ا کردند.

 . "ت دارد و دشمنيک پادشاه فقط رعي "توانست درک کند.  يس نمياستن

دار نگه دارد يس هر چه کرد نتوانست خودش را بيند. استنيا ين مردها هم در برابر خواب از پا در ميتريقو يحت

 ياها و خاطره ها. خاطره هايشروع دوباره روبا ن معادل بود به خواب فرورفتن شد. اما يش سنگيکم کم پلکهاو 

ر يغکند. يبود. مطمئن بود اشتباه نم رابرت يمردانه اما بلند و محکم از جا پراندش. صدا ييصدا بد و دور.

ند يرا بب ير واضحيجان را فراموش کند. اما چشمانش را که باز کرد و توانست تصاويپره يصداممکن بود آن 

 انداخت.  ين ميامد و در اطاق طن يمگر يد ييرابرت از جا يد. صدايرا مقابلش د يلفقط رن

  "رل رو بدهيس تايخوبه. پس خودت به جان آرن بگو جواب نامه م "

د پانزده شانزده ساله. وسط اتاق ينوجوان بود. شا ين کلمات از آنجا خارج شده بود. رنليانگار در حال گفتن ا

د. او در دراگون استون ساکن بود و به همان اندازه هم يد يرا م يس کمتر رنليبود که استن ييستاده بود. سالهايا



امد  يش ميپ يگاه يتمام مدت در استورمز اند بود. حت "بايتقر ياما رنل کرد يرفت و امد منگ يگزلندنيبه ک

 دند. يد يگر را نميکه دو سال همد

  "؟يالفت کردچرا مخ "س کرد.يبه استن يبا خنده نگاه يرنل

کرد و  يبحث م يبر سر موضوع جد ين بار بود که بعد از مدتها با رنلين گفتگو را به خاطر اورد. اوليس اياستن

 شده بود.  يهم متعجب و هم عصبان يرنل يادش امد که چقدر انموقع از حرفهاي

  "رل رو قبول کنهيتا ينداره رابرت تقاضا يليدل "

  "چرا؟ "

ه رابرت بود يشب "قايدق اش چهرهد. قدش به نسبت سنش بلند بو به تن داشت و يخوشرنگ باس فاخر ول يرنل

که يپدر و مادرشان. زمان يهايبود از برازندگ يبيچهره هر دو آنها ترکن سن وسال را داشت. يکه هميزمان

 يخشونترت ا داشت اما در وجود رابل رين شکل و شماين سن و هميهم "باينشان درگذشتند رابرت تقريوالد

 تعجب کرد. يس از سوال رنليد. استنيد ينم يس انرا در رنليوجود داشت که استن

  "؟يکرد يد قبول مياگه رابرت قبول کرد تو نبا يحت "

 "چرا؟خب  "مانده بود.  يد. در چشمان بشاش و سرزنده اش سواليدوباره خند يرنل

جشن اونا مشون. يکردياستورمزاند تماشا م يوارهايد ياالاد چقدر از بيادت ميرلها به خون ما تشنه بودند. يتا "

 "رل و متحداشيس تاين ميهم .ميبود ک به مردنيما نزد کهيدرحالبودن گرفتن و خوش  يم

 "خب اونموقع جنگ بود. "دهانش باز ماند. يس نگاه کرد. انگار چند لحظه ايبا تعجب به استن يرنل

س يکشتنمون. حاال چه طور م يم ين شکليدادن به بدتر يم و تو همون جنگ هم اونا اگر مارو شکست "

 "نه که پسرشو بفرسته استورمز اندکنه در خواست ک يرل جرات ميتا

 "د.يهمه اونا رو بخش رابرت خب بعد از جنگ"

نطور يسترها هم اونموقع ايلن يشه. حتيبا تموم شدن جنگ فراموش نم يدرسته اونموقع جنگ بود اما همه چ "

 "ستادند.يبرت نارا يجلو

 "ز تموم شدهي. هم چيريگ يسخت م يليتو خ "دستش را تکان داد. يتفاوت يبا ب يرنل



ن ياول "نطور راحت ازش گذشتيشد ا يگه نميم ديشد يما کشته م يا هر کدوم از آدمهايا من ياما اگر تو  "

 کرد.  يش در زمان محاصره اشاره ميها يبار بود که به نگران

گه انتقام ياز همدشه که تا ابد يد. نميبخش يه شونو ميکشت و بق يم رابرت چند تا ازونارو مخب اونوقت ه "

 ".ميريبگ

 "دمشون يبخش يرابرت بودم نم ياگر من جا"

دش و هم پسرشو يهم رابرت بخش ينيب يمحاال که . يرابرت به تخت ننشست يان رو شکر که تو به جايخدا "

 "مالزم حکمران استورمز اند و برادر پادشاه باشه.  .براش افتخاره که پسرشهقبول کرد

خواست  ي. اگه منداره يگه ايت ديوقعچ مين پسر, اون بچه هيفرسته. به عنوان سوم يتازه داره پسرسومشو م"

 "نترفل يکه تنها پسرشو فرستاد به و يجويفرستاد, مثل گر يد وارثش رو ميتش رو ثابت کنه, بايحسن ن

  "ستين گروگان يجويمثل پسر گراد. ين مالزم مبه عنوا اون داره "

ن بحث در ياگر ا "شد. مطمئنا ينم يعصبان ين بود که به سادگيبا رابرت ا ين تفاوت رنليامد بزرگتريبه نظر م

س يبعد از هر جمله استن ياما رنل رابرت تمام شده بود ياد و ناسزايش با فريشد مدتها پ يحضور رابرت انجام م

 هم رنگ تمسخر در آن بود. يداد که کم يم يکرد و بعد با خنده جواب يمکث م يچند لحظه ا

 "شد.يدا ميخودت پ ين پرچم دارهايبهتر ب يليخ يمالزمها "

به  يچند لحظه ا .طاقت شده استيباش,  يبا حوصلگو  يش خلقهمه خووجود  با يرنل به نظرش امد که 

 شمرده گفت: يس نگاه کرد و با لحنياستن

  "س.ياستن يهست ينه ايک يليتو خ "

 "ديبخش يزو ميراحت همه چ يليتو و رابرت خدر عوض  "

که  ييد تا آخر عمرم از تو متنفر بودم. اونم به خاطر باليدم بايبخش يم. اگر راحت نميبخش ياره... راحت م"

 "ياريک بود تو محاصره سر همه ما بينزد

 "؟ييمن؟... چه بال "ند.يبب ينقدر جديا را يامد که چهره رنليش ميس جا خورد. کم پياستن



 يتونست ي؟ مينداشت يگه ايراه د يو اونهمه آدمو به کشتن بد ير از اونکه مقاومت کنيغ ينکيفکر م "

به  يزيتمسخر ام رهاشا دا کرد.ياش را پ يشگيحالت خندان هم يناگهان چهره رنل ".يباهاشون مذاکره کن

 "؟يدون يه. ميمذاکره چ يدون ينم ". تو کالکنم يالبته اشتباه م "س کرد. ياستن

بهتر بود. اونا  ياون موقع چه کار يکه بفهم يتو بچه تر از اون "ش را به هم فشرد. يس با خشم دندانهاياستن

 "دشمنان رابرت بودند

 "نه؟م. يبود ياغيم که ين ما بوديکه اونا به پادشاهشون وفادار بود. ا يدون يخودت بهتر م"

ک يس ياستن تصورش هم خنده داره که "گفت  يبا پوزخندق خارج شود.از اتاد که يودش چرخدور خ يرنل

  "باشه. ياغي يروز

سش سالم يعمو استن يک هم برايادر يراست "ش را برگرداند.يس دور شد و دوباره روياز استن يچند قدم

 "بدهد.  يوانست جواب تندس نتيته بود که استنسصورتش نقش ب يرو يشيآال ياما چنان خنده ب  "رسوند

  "يه نفرستاديش براش هديروز نامگذار يبود که برا يشاک

توانست نسبت به او مرتکب شود اشاره به  يم يکه کس يين کارهايزتريرامياز تحق يکيس از جا برخاست. ياستن

ک يبود و ادر س تا مدتها نقل قول همهيرابرت در شب ازدواج استن يهايان خوشگذرانيک استورم بود. جريادر

اد يتا مدتها از به و در اتاق عروس.  عروس يعموبود که آنشب رابرت درست کرد آنهم با دختر يحرامزاده ا

چ وقت رابرت را به يد و هيچيپ يتش وارد شده بود از خشم به خود ميثيکه به ح ياوردن آن موضوع و خدشه ا

 کينام ادر ياداورين موضوع بدهد.با يبه ا يتيهما "د. هر چند شک داشت که رابرت اصالينکار نبخشيخاطر ا

 "؟يکنيمسخره ام م "ان کرد. يخشمش طغ

خنده ش از حد او را يت بيجد يکه رنل دانست يمس يگر توقف نکرد و خارج شد. استنياما د نگفت يزيچ يرنل

که خاطره  . مطمئن بودرد يگ يم ياو را به شوخ يگريشتر از هر کس دين هم بيهم يداند و برا يم دار

که بالخره هم نتوانست از سد مستحکم  يهايش نخواهد کرد. شوخيرها برادرش  تا لحظه مرگ يحرفها

 س عبور کند. يش از حد استنيت بيجد

فردا مهلت  داشت. يک حس بدياد اوردن نام ادريخوابش برده بود. از به  يصندل يد. رويس از خواب پرياستن

د کله رمريشد و پيک داده بود تمام ميم کردن استورمزاند و ادريتسل يز براپنرو يکه به سرکورتن يده روزه ا

که حق و  ييداند. درست گفته بود. جا يمذاکره را نم يگفته بود که او معنا يم نشده بود. رنليشق همچنان تسل

 ف بود. يضع ينداشت. مصالحه روش آدمها ييقت مشخص بود مذاکره معنايحق



ن فکر يشود وبا ايم يمنته يبه سرانجام شومفردا کار که  سراغ داشت مطمئن بودکه در پنروز  يبا سرسخت

 س و چسبناک شدند. يحس کرد که دستانش دوباره خ

 چهار.

خوشحال نبود. روز قبل,  "استورمز اند, بالخره, تسليم شده بود و حاال او ادريک را در اختيار داشت, اما اصال

اييکه توانسته بود در حضور افرادش, استنيس را تحقير کرده بود. چه طور پنروز, پيرمرد لجباز و سرسخت تا ج

 بود که هيچکس به او حق نمي داد؟ 

برادرزاده اش. به نظرش تمسخر  "پنروز فکر مي کرد که قرار است باليي سر برادر زاده خودم بياورم؟ "واقعا"

ود شباهت عجيبش به رابرت و رنلي بود. يک اميز بود اما با ديدن اين پسر بچه اولين چيزي به ذهنش آمده ب

باراتيون کامل, هر چند که نام باراتيون را بر خود نداشت. بي دليل نبود که اينقدرمورد عالقه سرکورتني پنروز 

واقع شده بود. دستور داده بود بچه را به دراگون استون ببرند. نفرت داشت از اينکه همه چيز در اطرافش, در 

برادرش را به او ياد اوري مي کرد. دوست داشت چند روزي, حتي چند ساعتي همه چيز متوقف  خواب و بيداري,

شود. اين کابوسها و نا اراميها. اين خوابهاي آشفته ترکش کنند و او بتواند بخوابد. حتي براي چند ساعت. گاهي 

مه روياها در مورد برخوردها فکر ميکرد چرا هيچ خاطره خوشي در رابطه با برادرانش به روياهايش نمي آيد.ه

 بود و درگيريها و رنجيدنها. 

چيزهايي به يادش ميامد اما  "حتما داشتند. اگر فکر مي کرد حتما "ما خاطره خوشي با هم داشتيم؟ "اصال "

االن ذهنش ياري نمي کرد. آرزو داشت که بخوابد. قبل از اينکه براي استراحت وارد چادرش شود بانو مليساندر 

مي خوايد که  ". استنيس چيزي نگفته بود. "سرورم شما خيلي ناآروم هستيد "اي متوقفش کرده بود.  لحظه

استنيس باز هم چيزي نگفته بود. فقط سري تکان داده بود و وارد چادرش شده بود. دوست  "پيشتون بمونم؟

ن اينکه حضور داشته نداشت کسي وحشت و نگراني اش را ببيند, هر چند که حس مي کرد که مليساندر بدو

 باشد همه چيز را مي بيند. 

امشب باز همان داستان اين چند شب تکرار مي شد. تالش براي استراحت کردن و بعد يک خواب طوالني 

آزاردهنده و از خواب پريدن. شروع کرد به فکر کردن به خاطراتش با رنلي. يکي از مهمترينها باقي مانده بود و 

ود که نيازي نبود براي به خاطر آوردن جزئياتش تالش زيادي بکند. انگار برادرش را آنقدر در ذهنش تازه ب

جلوي رويش مي ديد که با بي خيالي در صندلي لم داده است. در اتاق استنيس بودند. بعد از اينکه استنيس 

ود. خيلي شبيه اخرين کسي را پي اش فرستاده بود, او با تاخير زيادي بالخره آمده بود. رنلي جواني بيست ساله ب



ديدارشان در نزديکي استورمز اند, وقتي که تاج پادشاهي بر سر گذاشته بود, با موهايي مشکي و بلند و 

 لباسهايي فاخر

اين ديدار مربوط به يکسال پيش بود يا کمي بيشتر. فکرش سخت مشغول خبر عجيبي بود که قصد داشت به 

ود که متوجه نشد کي گفتگوشان لحن تند به خودش گرفت . خشمي را رنلي بگويد و آنچنان آشفته و نا آرام ب

واي بر اين خاندان  "که نسبت به بي مباالتيهاي رابرت داشت در قالب کلمات تندي به رنلي بيرون ريخت. 

رنلي روي صندلي اش کمي جابجا شد و با همان نگاه پرانرژي و چشمان درخشان هميشگي  "بخت برگشته.

به خاطر داشت که چقدر آن موقع ناآرام بود و دنبال کلمات مناسب مي  "داز کرد. استنيس دقيقااش او را بران

رو  چند ساعت من"گشت تا بتواند موضوع را با رنلي مطرح کند.اما بالخره با لحني خشمگين و پر گله گفت: 

 "اينجا معطل کردي.

  "پيغام دادم که ديرتر ميام. مي تونستي بري "

  "م که مشغول چه کاري بودي؟و ميشه بپرس"

و طوري خنديد که حرفش به نظر استنيس  "نه, فکر نکنم بشه بپرسي . جزئياتش خيلي به تو مربوط نميشه. "

توهين آميز نيامد.او را رنلي را فراخوانده بود تا موضوع مهمي را با او در ميان بگذارد. فکر کرده بود به عنوان 

بايد از اين مطلب مطلع شود اما حاال که رنلي, با تاخير زياد, بالخره  "يون حتمابرادرش و عضوي از خاندان برات

اينجا بود, به نظرش امد که تنهاتر از هميشه است. هيچوقت از احساس تنهايي ناراحت نشده بود, عادت داشت 

رد که شايد که مرزي مستحکم و غير قابل نفوذ بين خود و اطرافيانش بکشد اما گاهي, فقط گاهي, حس مي ک

بتواند با برادرانش رابطه بهتري داشته باشد و البته همه اين اوقات از حسش پشيمان مي شد. شايد از رنلي توقع 

همان کودک شاد و معصومي را داشت که در استورمز اند به عنوان حکمران گذاشته بود و رفته بود اما جواني 

م نمي دانست چه توقعي از برادر جوانترش دارد. تا جايي با تصورش نمي خواند. خودش ه "که بعدها ديد اصال

 که مي توانست سعي کرد لحنش را سرد و بي تفاوت نشان دهد. 

اما کلياتش که به من مربوطه؟ حماقتهاي شما دو تا برادر مال خودتونه اما عواقبش گريبان همه ما رو مي  "

 "گيره

  "شه اما عاقبت کدوم کار من گريبان تو رو گرفته!حماقتهاي رابرت گردن خود"لبخند رنلي کمرنگ شد. 

هيچوقت قصد نداشت که اين   "مي دوني که تو دربار اغلب از رابطه تو با اين پسرک, تايرل, خبر دارن ؟  "

موضوع را به روي رنلي بياورد, موضوع شرم اوري بود که حتي به زبان اوردنش هم کار راحتي نبود. نمي 

د و حساب رابرت بدتر است يا انحراف اخالقي رنلي. اما در آن لحظه خشم و نفرتش از دانست عياشيهاي بي ح



هر چه رسوايي که ممکن بود  گريبان گيرشان شود باعث شد اين حرف از دهانش خارج شود. رنلي حتي سعي 

ه سعي مي کند معلوم بود ک "اينم به تو مربوط نميشه برادر. "نکرد که موضوع را کتمان کند. از جا بلند شد. 

 لبخندش را حفظ کند.

چه طور به من مربوط نميشه؟ واي بر اين خاندان بخت برگشته. داريد براي بر هم زدن استحکام خاندان با  "

 "هم رقابت مي کنيد.

 جمله اش را ادامه نداد.  "نمي دونستم استحکام خاندان براتيون تو اتاق خواب رابرت تعيين ميشه يا ...؟ "

 "ادشاهه. بايد به فکر اداره قلمروش باشه اما به زور مي تونه سر پا بند بشه. تو هم بدتر از اون.رابرت پ "

شبانه روز مستم يا حرومزاده هامو نمي توني از تو  "چشمان رنلي از تعجب گرد شد. "من بدتر از رابرت؟ "

و يه جنگ حسابي چند نفر رو سالخي حتما نگرانيت اينه که تا حاال نتونستم ت "مکثي کرد.  "خيابونا جمع کني؟

و پوزخندي  "کنم. شرمنده ام که نااميدت کنم. متاسفانه تو اين مدت جنگ خانمان براندازي نداشتيم برادر.

   "سخت مي گيري استنيس "تحويل داد. 

چرا رنلي هيچوقت او را جدي نمي گرفت. چرا رنلي هيچوقت هيچ چيز را جدي نمي گرفت. استنيس حرفي 

. نظرش در مورد چيزي که مي خواست به رنلي بگويد تغيير کرد. رنلي هم خون او و رابرت بود اما هر سه نزد

آنها فرسنگها با هم فاصله داشتند. حداقل استنيس از انها دور بود.احساس کرد ديوارهاي اتاقش طوري احاطه 

ع بود و چيزي به غروب نمانده بود. اش کرده اند که هر لحظه ممکن است خفه شود. بيرون هوا آفتابي و مطبو

استنيس ناگهان احساس بي حوصلگي کرد. از پنجره به بيرون چشم دوخت. امروز روز جشن نامگذاري جافري 

جايي سرمست و خندان مشغول خوشگذارني بود. لوراس تايرل در مبارزه نيزه  امروز جيمي  "بود و رابرت حتما

به واسطه اين پيروزي پول زيادي در شرط بندي  "شده بود و رنلي حتما لنيستر را بر زمين زده بود و قهرمان

برده بود و االن بي تاب بود که زودتر به جشن و مهماني بپيوندد. تنها جان آرن بود که مي دانست استنيس به 

وليعهد  دو روز پيش مطمئن شده بود که هر سه فرزند رابرت حرامزاده اند. پدر جافري, "چه فکر مي کند. دقيقا

انها,جيمي لنيستر بود نه رابرت. اما استنيس احساس کرد که نمي تواند اين موضوع  را به رنلي بگويد. استنيس 

مي توانست اين موضوع را بين خودش وجان ارن مخفي نگه دارد و در فرصت مناسب به رابرت بگويد. اگر 

و هم جان رنلي. هر دو جانشينهاي بعدي رابرت لنيسترها راز او را مي فهميدند جانش در خطر بود و بعد از ا

 بودند.  

تو حکمران استورمزاندي. بايد به فکر  "بعد از سکوتي که به نظرش به اندازه يک روز طول کشيد بالخره گفت 

 "وارث براي خودت باشي. تو برادر پادشاهي. 



  "حرفهات همينا بود؟باشه به فکر وارث براي خودم هستم.  "رنلي با بي تابي قصد رفتن داشت. 

 بالخره حرف اصلي را به رنلي نگفت.

رنلي کمي با تعجب وراندازش کرد. نگاهش کنجکاو بود اما سرانجام فقط لبخندي زد.  "بله. حرفهام همين بود"

و بدون  "پس جاتو خالي مي کنم "استنيس سري به نشانه منفي تکان داد.  " "تو که به مهموني نمي اي؟ "

يرون رفت. استنيس هيچوقت نفهميد کار درستي کرد که موضوع را با رنلي در ميان نگذاشت يا حرف ديگري ب

نه. هر چند اتفاقات بعدي چنان پيچيده بود که نمي شد هيچ چيز را پيش بيني کرد. رازي که استنيس به ان پي 

 دشاهي ثابت کند. برده بود به او حق پادشاهي را مي داد اما چطور مي توانست شايستگيش را براي پا

 

 پنج.

آنجا چادر خودش نبود. همه چيز برايش  "فضاي چادر رنگ وروي ديگري گرفته بود. بزرگ بودو مجلل. اصال

غريبه بود. اسباب و اساس خوش ساخت و متناسبي دور و برش چيده شده بود. به عنوان فضاي داخلي يک 

بته که الزم نبود استنيس بيش از چند لحظه در چادر مقداري عجيب و پر طمطراق به نظر مي آمد و صد ال

خوش آيند نبود. او  "حيرت بماند. با شنيدن صداي برادرش فهميد که کجاست, اما اين موضوع برايش اصال

هيچوقت به اينجا نيامده بود, به چادر محل اقامت رنلي. تنها مالقات آنها در يکسال اخير در نزديکي استورمز 

 لي تاج پادشاهي به سر گذاشته بود. او هيچوقت چادر رنلي را از نزديک نديده بود. اند بود, زمانيکه رن

عالقه اي نداشت قدمي جلو بگذارد. دوست نداشت جزئيات گفتگوها را بشنود. مي خواست که همين االن از 

د محافظ رنلي اينجا خارج شود اما نمي توانست. انگار محکوم بود که بايستد و تماشا کند. يکي از افراد گار

در چادر حضور داشت. او روز قبل هم به همراه  يمشغول لباس پوشاندن به او بود. غير از محافظ, فقط کتلين تال

بود که باعت تعجب استنيس شده بود. چه طور لرد  يرنلي در مذاکره با استنيس شرکت کرده بود و اين چيز

بود که استنيس به  ياستنيس را!  اينهم از چيزهايتشخيص داده بود و نه  ياصل يرا مدع يجوان شمال رنل

داد اما شماليها گول ظاهر پر  يحق را به او م "به ياد آورد. با وجوديکه اگر لرد استارک زنده بود حتما يتلخ

 . "شوند يکه جذب يک آدم احمق م يمردم احمق"را خورده بودند.  يطمطراق رنل

ه از آنها دور بود. انقدر دور که صدايشان را نمي شنيد ولي آنقدر استنيس به گفتگوها گوش نمي داد. انگار ک

شانه اش  يرا رو ينزديک که مي توانست پوزخند هميشگي رنلي را روي صورتش تماشا کند. محافظ, شنل رنل

 يگشاده م يطبق معمول با رو يشانه اش وصل کرد.رنل يانداخت , با دقت گيره ظريف و درخشان آن را رو



زد. استنيس دوست داشت از آنجا بگريزد. اگر بيشترمي ماند چيزي را مي ديد که در اين چند  يرف مخنديد و ح

 روز از آن فرار کرده بود. چيزي که سعي کرده بود فراموشش کند, انکارش کند. 

 همين يکي دو روز پيش, بعد از آخرين مذاکراتش با کورتني پنروز در مورد اين موضوع با داووس صحبت کرده

بود. انگار که اگر مي توانست اعتماد داووس را جلب کند, خيالش راحت مي شد. گفته بود که شب قتل رنلي در 

چادر خودش بوده. اين را مطمئن بود. اما يک موضوع را نگفته بود, اينکه با وجوديکه شب در چادر خودش, 

اما صحنه قتل را ديده بود. اما فقط ديده غرق در فکر جنگ فردا خوابيده بود و صبح هم همانجا بيدار شده بود 

 يبود, مثل يک رويا يا کابوس.  دستانش آغشته به خون نبود. حاال اين رويا دوباره مقابل چشمانش بود. برا

اش ارزو کرد که بتواند فرار کند.گارد محافظ,که حاال استنيس متوجه شد يک زن است,  ياولين بار در زندگ

ود. رنلي برازنده بود. دست کمي از جوانيهاي رابرت نداشت و در زره باشکوه و مشغول بستن شمشير رنلي ب

پرتجملش برازنده تر به نظر ميامد. استنيس همچنان برادرش را تماشا مي کرد. چهره اش را مي کاويد تا شايد 

يره به چيزي در آن بخواند. يک لحظه احساس کرد که رنلي خ يبتواند در پس نشاط و لبخند پررنگ هميشگ

چشمانش نگاه مي کند. مثل اينکه چيزي حس کرده باشد. حضور نا خوشايند يک غريبه را... حالت صورتش 

تغيير کرد. استنيس احساس کرد که هواي خنکي وارد چادر شد. چند شمع با هم خاموش شدند و نور چادر کم 

معلوم نبود خطاب به چه  "ردهس "شد. لبخند هميشگي رنلي از صورتش محو شد. باصدايي بي انرژ ي گفت:

حواس به صورتش خيره شد. براي  يزند. نور چادر باز هم کمتر شد. رنلي او را ديده بود. ب يحرف م يکس

لحظه اي استنس نفهميد که چه اتفاقي افتاد.در چشم به هم زدني, ورق فلزي دور گردن رنلي بريده شد و خون 

رنلي, متحير و گرد شده , خيره به صورت  يچشمان آبي رنگفواره زد. چطور؟ چه کسي اين کار را کرد؟ 

استنيس ماند. خون روي صورت استنيس پاشيد و رنلي سعي کرد چيزي بگويد. با دستش اشاره اي کرد اما با 

نشان نداد . انگار آنجا نبود. انگار  يتالشش براي حرف زدن خون بيشتر فوران مي زد. استنيس هيچ واکنش

محافظ و کتلين تالي فرياد کشيدند و جلو دويدند و هيچ کدام متوجه حضور استنيس نشدند.  سنگ شده بود....

رنلي به آغوش محافظش سقوط کرد و بعد روي زانوهايش به زمين افتاد. نگاهش از استنيس کنده شد اما انگار 

ن نتوانست تماشا که وحشت و حيرتي که در آخرين نگاهش بود در ذهن استنيس حک شد. استنيس بيشتر از اي

شد. زن محافظ  يزمين جار يکند. چند قدم دور شد.... پيکر برادرش روي زمين افتاد و خون از کنار گردنش و

بر پا شد و چند نفر داخل چادر شدند. استنيس باز  يبه دنبال قاتل نامرئي چرخي در اطراف چادر زد.همهمه ا

بوي خون گرم و تازه را روي صورتش حس ميکرد. هم عقب تر رفت. احساس کرد دستانش خيس و لزجند. 

همه شمعها خاموش شدند و تاريکي همه جا را فراگرفت و همراه با ظلمت, سکوت هم چادر را فرا گرفت. 

استنيس صداي نفسهاي وحشت زده و عميق خودش را مي شنيد. نگاهي به اطرافش کرد. همه جا تاريک بود. 

ها و هم صورتش خشک بودند. اثري از خون نبود. وسط چادري دستهايش را به صورتش کشيد. هم دست



ايستاده بود اما هيچ چيزي را نمي توانست در اطرافش تشخيص دهد . مي ترسيد تکان بخورد. زماني گذشت تا 

نفسش ارام شد. چقدر گذشت؟ چند دقيقه يا چند ساعت؟ نفهميد. وقتيکه توانست موقعيتش را تشخيص دهد به 

تختش رفت و روشنش کرد. در نور ضعيف شمع, با احتياط نگاهش اطراف چادر چرخيد. همه سمت شمع کنار 

 يچادر حرکت م يرا رو يجا ارام و ساکت بود. اثري از غوغاي چند دقيقه پيش نبود. لرزش نور شمع سايه هاي

 ينميک براتيون. هيچوقت  يبرادرش خيره به او بود. چشمها يحرکت نشست. چشمها يداد. استنيس ب

که در  يرا فراموش کند. شوخ يرنل يتوانست آخرين شوخ يتوانست آن نگاه را فراموش کرد, همانطور که نم

بچگانه بود, بازيگوشانه و سرخوش. با غيظ به ياد  يمصالحه داشتند مثل يک باز يکه برا يجد ياوج گفتگو

 نبود.  يهيچ وقت آدم جد يآورد که رنل

و  يدلسوز يشد. در کار او جا يکه در پيش گرفته بود سست م يوگرنه در راه کرد يبايد اينها را فراموش م

 يو هر چه بيشتر تکرار م "دونم که من نبودم يمن نبودم. م "به دستانش کرد. ينبود. دوباره نگاه يپشيمان

خودش توانست به  يتوانست در مقابل بقيه همه چيز را انکار کند اما نم يشد.شايد م يکرد, کمتر باورش م

بالخره بعد از چندين روز کشمکش واقعيت بر  "کار خودم بود, کارخودم بود. چطور آنجا بودم؟ "دروغ بگويد. 

خودش را آرام  يکرد و بعد بايد به طريق يبايد قبول م"برادرم رو کشتم. برادر کوچکترم رو "شد.  يزبانش جار

  دانست که چه طور و چرا. ياگر نم يميکرد.کار خودش بود حت

چادر را کنار زد و  يبالفاصله محافظش ورود  "نگهبان "بلند فرياد زد.  يبا استيصال از جا برخاست. با صداي

 "بله اعليحضرت "داخل شد. 

 "بانو مليساندر  رو صدا کنيد. "

 نگهبان لحظه ترديد کرد. مثل اينکه شک داشت که درست شنيده باشد. 

 "بله اعليحضرت؟"

  "يساندر رو بياريد به حضور منهمين االن. بانو مل "

 

 

 

 



 پايان.

 "اوناهاش.... مي بينمشون "اولين فرياد را رابرت براورده بود. 

با دست به نقطه اي دور اشاره کرده بود. هميشه چشمان تيزي داشت. چه براي شکار, چه مبارزه, چه ديد زدن 

ه بود. نقطه اي محو و کمرنگ در خط افق دخترها. استنيس با تمرکز به جايي که رابرت اشاره مي کرد نگاه کرد

تکان مي خورد. باد شديدي مي وزيد و امواج دريا آنقدر خروشان بود که هر لحظه نقطه کمرنگ را ناپديد مي 

کرد و دوباره نشان مي داد. رابرت با خوشحالي دستش را به لبه ديوار کوبيده بود. باد مثل شالقي موهاي 

 . صداي گرم و پرانرژي اش فضاي باالي برج را پر کرده بود.مشکي اش را در هم ريخته بود

  "مي رسن. غروب نشده اينجان.ارن د "

 

ساعتها از آن زمان گذشته بود. کشتي نزديک و نزديکتر شده بود, آنقدر که حتي چشمان کم سو سرهاربرت پير 

تشخيص دهد. پسرها منتظر به  "ويند پرود"هم مي توانست پرچم باشکوه و طاليي رنگ براتيونها را بر فراز 

لبه بارو تکيه داده بودند و لحظه به لحظه پيش آمدن کشتي پدرشان را تماشا مي کردند. دريا طوفاني شده بود؛ 

اما در استورمز اند, طوفان اتفاق جديدي نبود. اين سرزمين با طوفان و موجهاي خروشان الفت ديرينه اي داشت 

گي هر روزه آنها بود. هر چند اين بار طوفان سخت تر از هميشه بود و گاهي که و درياي ناآرام قسمتي از زند

موجهاي ناآرام از جا بر مي خواستند و خود را به تنه کشتي لرداستفون مي کوبيدند استنيس احساس دلهره مي 

کرد. امواج کرد. حاال کشتي وارد خليج شده بود. استاد کرسن هم به آنها پيوسته بود و صحنه را تماشا مي 

را با پنچه هاي  "ويند پرود"کشتي را محاصره کرده بودند و گاهي انقدر بلند بودند که براي چند لحظه عرشه 

نيرومندشان مي پوشاندند. استنيس عاشق اين کشتي بود و هميشه خودش را در لباس فرماندهي آن تصور مي 

گذاشت. اما حاال, ويندپرود بيچاره مثل يک قايق  کرد و در روياهاي کودکي اش همه دنيا را با آن زير پا مي

مي چرخيد و کج مي شد. براي لحظه اي کشتي  پايين مي رفت و به سبکي پرماهيگيري حقير در امواج باال و 

انقدر خم شد که استنيس مطمئن شد واژگون شده , اما ويندپرود دوباره قامتش را صاف کرد. قامتش راست شد 

 بادبانهاي جمع شده روي آن بسته شده بودند. رابرت فريادي از حيرت کشيد. اما بدون تيرهايي که

  "نه... غير ممکنه. "چند قدم عقب رفت و بعد بلندتر غريد.  "نه.... "

استاد کرسن دستش را روي شانه استنيس گذاشت. استنيس نمي توانست نگاهش را از صحنه بگيرد. باد آنچنان 

 ممکن است همه آنها از باالي بارو به پايين پرت کند. شديد مي وزيد که حس مي کرد 



  ". زود باش! لعنتي... ديگه چيزي نمونده"

صداي رابرت, با وجوديکه قدرت و رسايي هميشگي را داشت اما در وزش باد گم مي شد و مثل ناله اي ضعيف 

خشونت دستش را پس زد.  به گوش مي رسيد. سر هاربرت پير دستش را روي شانه رابرت گذاشت اما رابرت با

زير لب دعا مي خواند. به تعداد آدمهايي که مشغول تماشا بودند  "لبهاي استاد کرسن تکان مي خورد. حتما

اضافه شده بود. کساني که تا چند ساعت پيش خودشان را براي استقبال از لرد استفون و ليدي  کاسانا آماده مي 

به بي پناهي کشتي او دوخته بودند. حتي يکي از پرستارها همراه  کردند حاال با نگاهي مضطرب و منتظر چشم

با رنلي نزديک ديواره ايستاده بود. کسي توجهي به او نداشت. کسي به او تذکر نداد که روي بارو, با اين باد 

 شديد محل مناسبي براي يک نوزاد نبود. رنلي در پارچه اي رنگين و کلفت پيچيده شده بود و فقط صورتش در

 معرض ديد بود. انگشتش را محکم در دهانش فرو برده بود و با چشمهاي کنجکاو اطراف را مي پاييد. 

 را از صحنه پيش رو منحرف کرد.  صداي استاد کرسن لحظه اي حواس استنيس

  "خدايان رحم کنند. بايد دعا کنيم. بايد براي نجاتشون دعا کنيم "

اضرين هم با او همراه شدند. رابرت به رفتار انها توجهي نشان نداد. با شتاب و همانجا بر زانو افتاد. چند نفر از ح

قدم مي زد و با صداي بلند فحش مي داد. استنيس هم روي زانو پايين آمد. نمي دانست که خدايان چه کاري 

نيد و مي توانند بکنند اما در اين زمان, هر کاري مي توانست راه حلي باشد. صداي استاد کرسن را نمي ش

خودش هم دعايي نمي خواند فقط با نگاهي خيره به ديوار کوتاه روبرو, دندانها را بر هم فشار مي داد و سعي 

مي کرد نفس بکشد. فرياد رعدآساي رابرت دعا را ناتمام گذاشت. استنيس از جا برخاست و چشم اندازي که در 

ب فرو رفته بود. نيمه ر آيم شده بود و نيمي از آن دبه دو ن "تقريبا ويند پرودخليج ديد دلش را به درد آورد. 

ديگر کج شده بود و ذره ذره در هم مي شکست. آدمهايي را مي ديد که از روي عرشه به آب پرت مي شدند يا 

 خودشان را به آب مي انداختند. کدام يک از اينها مادرش بودند؟ و کدام يک پدرش؟

ريه مي کرد. دخترک پرستار با آشفتگي تکانش مي داد.همهمه اي رابرت همچنان فحش مي داد و رنلي حاال گ

اطرافشان بودند افتاده بود. ناله, فرياد حيرت, دعا و گريه در هم آميخته بود. استنيس با خشم  هبين جمعيتي ک

به صحنه نگاه مي کرد. کاش مي توانست خودش را به پايين پرت کند, کاش مي توانست فرياد بکشد, کاش 

نست رنلي را از نست مثل رابرت زمين و زمان و خدايان را به فحش بکشد. اما به جاي همه اينها فقط توامي توا

چيزي از  "پرستار بگيرد و محکم در اغوشش نگه دارد. گريه نوزاد قطع نمي شد. تقريبا دستان لرزان دختر

د. خشمش بيشتر از حدي بود که کشتي باقي نمانده بود. فقط مي توانست تماشا کند. رابرت هم ساکت شده بو

با فحش و فرياد آرام شود.استاد کرسن و سر هاربرت پير در دو طرفشان ايستاده بودند. مي توانست لرزش بدن 

 سرهاربرت را از گريه بي اختياري که او را فرا گرفته بود حس کند. 



باابهت باقي نماند. بين امواج فقط  همه چشم به صحنه دردناک روبرو دوختند تا جاييکه ديگر چيزي از ويندپرود

نقاط تيره اي به چشم مي خوردند که در هم مي پيچيدند و فرو مي رفتند و طوفان همچنان آب خاکستري 

 رنگ خليج را به پاي قلعه مي کوبيد. 

 

***** 

هر چند که او استنيس به قصد بارانداز شاه به راه افتاد. تصميم گرفته بود که مليساندررا به همراهش نبرد. 

توانسته بود تسکينش دهد و همين باعث شده بود که استنيس در آخرين شب بتواند با فکر و خيال کمتري 

بخوابد اما در اين لشگرکشي او همراهشان نبود. کينگر لندينگ بايد با نيروي فرماندهي خود استنيس و 

 لشگريانش فتح مي شد. 

وست داشت, برادرش بود. برادري که خردسالي اش براي استنيس ديگر کابوسي نخواهد داشت. او رنلي رو د

دوست داشتني و خاطره انگيز بود و بزرگسالي اش غير قابل تحمل. بايد خاطره رابرت و رنلي و استاد کرسن و 

سر کورتني پنروز و بقيه کسانيکه ممکن بود بر سر راه حقش بر تخت آهنين قرار گيرند را از دهنش مي زدود. 

   نجات تخت آهنين در اين آشفته بازار پرنيرنگ وستروس.يک چيز تمرکز مي کرد.  رايد بفقط ب

 

 

 

 

 


