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خورشید با اکراه صفحه آسمان را ترک یم کرد و ابرها رفتنش را تماشا یم کردند .باد رسد و صدای برخورد امواج دریا با
صخره ها و دیوار قلعه بر ترس مرد باشلق پوش یم افزود .دست هایش را به هم مالید تا شاید از ترسش کاسته شود  .ی
مدت
ی
بود که چشم هایش رو به قلعه ثابت مانده بود .قلعه ای بزرگ و سنگ با چندین برج و بارو در شمال بارانداز شاه که از
ز
ررسق به دریا و از جهات دیگر به خشگ راه داشت  .درون قلعه ز
نی چند برج و باروی عظیم به چشم یم خورد.
کسات که
ی
بیشی ارباب قلعه ،دان فورت را درونش بنا کرده بودند .قلعه ای
صد ها سال پیش داسکندیل را بنا کرده بودند برای امنیت
درون قلعه.
و ی
ز
اولی بار انجام این کار به ذهنش رسید در نظرش بسیار احمقانه یم نمود ویل قسمش مجابش یم کرد که
قت برای
ز
انجامش دهد .البته تنها عهدش نبود ،او باید انتقام مرگ برادر قسم خورده اش را یم گرفت .
گوئی را در ذهنش مجسم کرد
سی سفید و عالمت سه ز
نیه ی خاندان گانت روی دسته شمشیش.
با آن زره و ر
ی
ی
ز
دست به زنجی های زرهش که زیر ردا پوشیده بود کشید و با خودش زمزمه کرد :آه...
گوئی
بیشی در ردایش فرو رفت،
مرد
عزیز .ای کاش پادشاه این قدر مغرور نبود .غرور احمقانه ایریس باعث شد بعد از رسیدن زاغ از طرف لرد دار ز
کلی و اعالم
ز
طالت به سمت داسکندیل
اینکه داسکندیل مالیات اضاف نخواهد داد  ،پادشاه تنها با یک نفر از گارد پادشایه و چند ردا
ی
ز
حرکت کند و به خیال خودش ،لرد دنیس دار ز
گوئی گانت توسط سیمون
کلی را در قلعه خودش اعدام کند .در داسکندیل
ز
ی
زندات شد .ی
هوالرد کشته شده بود و ایریس به دستور لرد دار ز
لنیسی
وقت این واقعه رخ داد ،تایوین
کلی در اعماق دان فورت
به سمت داسکندیل حرکت کرد و از افراد گارد پادشایه خواست مداخله نکنند .حاال چند ماه بود تایوین قلعه را محارصه
ز
کرده بود ویل تا ی
زندات بود ،دست پادشاه نیم توانست اقدایم بکند.
وقت ایریس درون قلعه
باریستان از جایش برخاست و به ماه که حاال آسمان را پر کرده بود نگایه کرد و از تخته سنگ سفید و عظییم که از روی
ی
ز
جنوت داسکندیل را احاطه کرده
غرت و
ی
آن داسکندیل را تحت نظر داشت پایی آمد .چادر های ارتش کسییل راک ضلع ی
ی
ز
لنیسیی که در دشت شمال دیوار گشت
همی خاطر به جز چند رسباز پراکنده
بودند .ضلع شمایل قلعه دروازه نداشت .به
ی
یم زدند و چند رسباز باالی دیوار کیس در آن قسمت دیده نیم شد .ی
وقت باریستان صخره های سنگ کنار دریا را پشت رس
زمی خایل با گیاهان پراکنده و ز
بی او و دیوار شمایل قلعه ،دو مایل ز
گذاشت ز
زمی سنگالخ قرار داشت .باریستان آرام و بدون

عجله بدون اینکه رسبازان تایوین او را ببینند به سمت داسکندیل حرکت کرد .از روی تعدادی نهر کوچک پرید ،چند رسباز
را پشت رس گذاشت و به رسعت قدم هایش افزود ی
وقت باریستان از نگاه رسبازان روی برج گریخت و به سایه دیوار قلعه
قالت که از یک تیغه فلزی و طناب بلندی ساخته شده بود را از زیر ردایش بیون
پناه برد .شب به نیمه نزدیک یم شد .ی
آورد .لحظه ای به باالی دیوار نگاه کرد .رسبازی با گام های کوتاه از روی دیوار عبور و در یط بیست دقیقه عرض دیوار را
ز
صی کرد تا نگهبان ز
نیه به
یط یم کرد و این تنها زمات بود که باریستان فرصت داشت قالب را بیاندازد و خود را باال بکشد .ی
ز
دست از باالی رسش عبور کند .ی
وقت رسباز به اندازه ی کاف دور شد قالب را پرت کرد .رس فلزی قالب به سنگ کنار کنگره
ی
برخورد کرد ویل به آن گی نکرد و ز
پایی افتاد.
لعنت! باریستان قالب را در هوا قاپ زد .نگایه به عرض دیوار که حاال ماه
روشنش کرده بود انداخت و دوباره قالب را پرت کرد .بد شانیس .دوباره پرتاب کرد؛ این بار خدایان به او لبخند زدند .قالب
ز
ز
پوتی هایش دو
بی کنگره و سطح صاف دیوار جای گرفته بود  .چند بار طناب را کشید .قالب تحمل وزنش را داشت .از
دستمال بیون آورد و به دور کف دست هایش پیچید؛ طناب را با دستانش گرفت ،پاهایش را روی دیوار گذاشت ،وزنش را
ز
به عقب انداخت و ررسوع به باال ی ز
رفی کرد.
همی طور که پیش یم رفت ،طول دیوار را یم پایید .دیوار برخورد آب به خودش
ی
را بلند اعالم یم کرد و این صدا باریستان را به گذشته یم برد .زندگ برایش زود گذشته بود .از خودش پرسید اگر زمان به
عقب بر یم گشت باز هم به گاردپادشایه یم پیوست؟ یاد خانه و مزارع گندم خانواده اش در حافظه اش کمرنگ شده بود.
ی
ز
زمات که در خدمت مانفرد سوان مالزیم یم کرد ،ی
وقت در ده سالگ تورنمنت بلک هیون ررسکت کرده بود و تنها شاهزاده
دانکن ز
حارص شده بود با او مسابقه دهد؛ همه این ها انگار در چند روز بر او گذشته بود .چقدر لبخند دانکن با چشمان
ز
بنفش و موهای مشکیش در بلک هیون به او جرئت داده بود.
همی طور که از دیوار باال یم رفت و فکر و خیال یم کرد،
ی
باف مانده بود و او نوک ز
نیه رسباز را ی
وقت از سمت
صدای رسفه ای باریستان را به خودش آورد .حدود ده فوت به لبه دیوار
چپ دیوار داشت به سمت لبه ی کنگره ای که از آن باال آمده بود نزدیک یم شد ،دید .ز
ز
همی زودی
یعت بیست دقیقه به
گذشته بود؟ اگر رسباز به کنگره ای که قالب بدان گی کرده بود یم رسید قطعا قالب را یم دید و کار باریستان قبل از این که
ررسوع شود پایان یم یافت.
ی
رسباز آهسته قدم بر یم داشت .اگر کیس نگهبان را یم دید ترس در نگاهش معلوم بود .رسفه کرد.
لعنت! سینه پهلو و
ز
ی
لنیسیها دارند برای کشتنم مسابقه یم دهند .با خودش فکر یم کرد :لرد دار ز
کلی شورش را در آورده.
زندات کردن پادشاه،

ی
لنیسیها که روی پرچم های اردوگاه بیون قلعه یم رقصید همیشه او را یم ترساند و ته دلش یم دانست این قضیه آخر
شی
ر
خوش ندارد .صدای برخورد چوب و آهن او را از تفکراتش بیون کشید .ته ز
نیه اش به جسیم ز
آهت برخورد کرده بود .جلو
رفت تا ی
بهی ببیند .قالت به کنگره دیوار گی کرده بود .ی
خی کند که
لعنت دیگر بدتر از این نیم شه .برگشت تا فرمانده برج را ی
ی
برق فوالد صدایش را در گلو خفه کرد .خنجر باریستان گلویش را پاره کرد و بعد تنها سقوط انتظارش را یم کشید.
باریستان ی
چت پرتاب کرد ،لبه
وقت آمدن رسباز را دیده بود به خود و طناب تاب داد و خودش را به سمت کنگره ی سمت ر
کنگره را گرفته و از پشت نگهبان بیون آمده بود .بیچاره نگهبان داخل فهرست دشمنانش باریستان یت باک را فراموش کرده
بود.
باریستان خم شد و در سایه ی کنگره ها پنهان شد و به دو ی
برج که دیوار شمایل را احاطه کرده بودند نگاه انداخت .برج
ی
غرت که گلسنگ ها حاکمش بودند ،به محوطه درون قلعه راه نداشت و برج ررسف که پله های مارپیچش به محوطه
ی
داسکندیل راه داشت قطعا دارای محافظ بود .باریستان چشم هایش را چرخاند و توده ی بزرگ کایه را درون قلعه پشت
آسیت نرسید.
چند خانه دید .روی لبه ی دیوار باال آمد ،عزمش را جذب کرد و پرید  .توده کاه وزنش را تحمل و به باریستان
ی
بدون معطیل از انبوه کاه بیون آمد و از فاصله ی دو ساختمان که پشتش فرود آمده بود وارد خیابان اصیل شد .خیابان از
این قسمت ررسوع و انتهایش به دانفورت یم رسید .باریستان باشلق ردایش را که هنگام پریدن از رسش کنار رفته بود را روی
رسش کشید ،قوز کرد و به آرایم به سوی دان فورت قدم برداشت .نور کم سو مشعل ها از خانه ها به درون خیابان راه باز
یم کرد .از جلوی چند خانه و یک مسافرخانه گذشت که از در نیمه باز آن یم شد حضور مردم را دید .با وجود جمعیت،
ساختمان به نظر ی
میوک یم رسید .رس و صدا و جوش و خروش مسافرخانه های کینگزلندینگ را نداشت و دلیلش واضح
صی میکرد؟ گ دیوارهای
بود .سایه وحشت روی شهر قد کشیده و خون مردم را یم مکید .چه مدت دیگر دست پادشاه ی
بالت را که رس خاندان بارتک آورده بود رس آن ها یم آورد؟ باریستان همه ی این ها
قلعه را روی رسشان خراب یم کرد؟ گ ی
را در نگاه مردم داخل مسافرخانه و عابرین یم دید .باریستان نگاهش را به جلویش معطوف کرد .سیایه ای شمشی به کمر
از جلو به او نزدیک یم شد .ی
وقت نور مسافرخانه روی مرد افتاد باریستان صفحه ی فلزی که روی زره مرد را یم پوشاند
دید .عالمت خاندان دار ز
کلی.
شطرنج زرد و سیاه با حاشیه قرمز در سمت چپ .مرد چشمانش دو دو یم زد ویل لبخند
ی
ز
دلنشیت صورتش را پر کرده بود.

مرد بدون اعتنا از کنار باریستان گذشت و وارد مسافرخانه شد .باریستان یم خواست راهش را ادامه دهد که از پشت شنید:
عواقت برایش به دنبال داشت .او
یه  ...تو .باریستان هر چقدر هم یت باک بود یم دانست شناخته شدنش وسط قلعه چه
ی
صورتش را پوشانده بود .چطور ممکن بود شناخته شود؟ هیجان وجودش را پر کرد و طوری قوز کرده برگشت که هیچ
قسمت از صورتش در دید نباشد .با ز
ی
لحت مظلومانه نجوا کرد :بله؟ رج از جونم یم خوای؟ باریستان برق نقره ای را در هوا
رسعت خارق العاده در هوا ز
ی
چیی که به سمتش یم آمد را قاپید .باریستان نفس
دید و به رسعت واکنش نشان داد .مشتش با
نفس یم زد و مشتش را باال گرفته بود .مرد که مادرش او را فیوری نامیده بود با چشمان از حدقه در آمده از رسعت یت نظی
پیمرد گفت :اگه داری به سپت یم ری اینو به  ...هنوز ز
چیی که دیده بود باورش نیم شد و با خودش کلنجار یم رفت،
ی
لنیسی ها به خاطر خدایان هم که شده دست از
پشت رس طاسش را خاراند و ادامه داد :سکه رو به سپتون بده .شاید
محارصه بردارند .باریستان دستش را باز کرد و گوزن نقره ای را در میان مشتش یافت و رسی تکان داد و ی
وقت برگشت تا به
راهش ادامه دهد شنید که فیوری با خودش میگفت :از امشب باید ی
کمی بنوشم .لبخندی به صورت شوالیه ی یت باک

رسعت که در چهره اش روییده بود خشکید .ی
ی
وقت ایریس را نجات داد چه بر رس این مردم یم آمد؟ نه ...
نشست و به همان
ز
ز
اعلیحضت عفو یم کند .سیع کرد ذهنش را خایل کند .تنها ز
اعلیحضت عفو یم کند.
چیی که برایش باید مهم یم بود قسم
و پیمانش به گارد پادشایه بود.
یز
پیج به سمت چپ که خانه ها آن سویش را پوشانده بودند؛ توانست
راهش را به سمت دان فورت ادامه داد .با
گذشی از ر
اربات داسکندیل ببیند .دان فورت بنای عظییم بود با دو برج بسیار بلند در سمت
نور چراغ ها را از پنجره های قلعه ی ی
ز
اربات مجموعه ای از اتاق ها و داالن ها بود که دور محوطه
شمال که دروازه ای آهت را احاطه کرده بودند .این ساختمان ی
ز
ای را پر کرده بودند .دیوار شمایل نسبت به برج ها کوتاه بود ویل باال ی ز
نگهبات که
رفی از آن ها بدون دیده شدن توسط دو
از دروازه محافظت یم کردند محال بود .باریستان پشت دیوار یک آهنگری پنهان شد و دو نگهبان دروازه را زیر نظر گرفت.
دو مشعل هیکل دو نگهبان را که در سمت چپ و راست دروازه ایستاده بودند را روشن یم کرد .نگهبان سمت راست قد
ی
ی
بلند بود ،شمشی بزرگ را به کمرش بسته بود و مدام روی جای زخم بزرگ که از گوش راستش تا زیر گردنش ادامه داشت
دست یم کشید .نگهبان سمت را چپ تنها پانزده شانزده سال سن داشت .ترکه ای و بسیار نحیف بود و ز
نیه ی کوتایه را
در دستانش نگه داشته بود .باریستان چشمش به دری ز
نی افتاد که پشت رس نگهبان سمت راست در عرض دیوار قرار
داشت .برای مدت طو ز
صدات از پشت
الت هر چه اندیشید رایه برای عبور از دو نگهبان دروازه به ذهنش نرسید .ناگهان
ی
توجهش را جلب کرد .گاری قراضه ای داشت از پیچ یم گذشت و به سمت دان فورت حرکت یم کرد .باریستان به رسعت
از پشت چند خانه گذشت و هنگایم که گاری از پیچ یم گذشت به پشت آن پرید و زیر پارچه ی زبری کنار جعبه های
گوشت خشک شده مایه پنهان شد .گاری از پیچ گذشت ،چند خانه را پشت رس گذاشت و جلوی دروازه که درهای
ی
صدات شبیه یک گراز زخیم
دست به زخمش کشید جلو آمد و با
آهنیش باال رفته بود ایستاد .نگهبان بلند قد در حایل که
ی
غرولند کرد :جیک پی .ز
چیی جدیدی از اون انبار ی
لعنت آوردی؟ جیک روی صندیل گاری کیم جابجا شد .چرا هر وقت من
ز
نگهبات بده؟ و پاسخ داد :نه! مثل همیشه گوشت خشک شده .نگهبان نگاه نار ی
احت به جیک
از انبار یم آیم این ابله باید
ی
بدبخت هام یم افتم .اخم های
کرد و گفت :لعنت! شش ماهه فقط مایه خوردم .برو جیک .برو .هر وقت یم بینمت یاد
گاریج در هم رفت .سقلمه ای به اسبش زد و او را به جلو راند و با خود گفت :یک روز اون صدای احمقانه اش رو تو
ر
گلوش خفه یم کنم .گاری ناله کنان از کنار نگهبان ها گذشت و به سمت محوطه ی باز میان دان فورت حرکت کرد.

ز
پایی پرید و به درون تاریگ خزید .دری که از پشت نگهبان ها باز یم شد را در
باریستان به محض عبور گاری از نگهبانان،
ی
تاریگ پیدا کرد و وارد اتاف چهار ضلیع و خایل که نور مشعل ها روشنش کرده بودند شد .انتهای اتاق چند پله اتاق را به اتاق
چوت اتاق که گذر زمان و رطوبت فرسوده اش کرده
دیگری متصل یم کرد .باید عجله کنم .باریستان قدم هایش را روی کف ی
بود گذاشت و به سمت دیگر اتاق حرکت کرد .در حایل که دستش را روی دسته ی شمشیش یم ر
فشد ،به آرایم پله ها را
وقت به در اتاق دیگر رسید پشتش را به دیوار چسباند و دزدگ داخل اتاق را نگاه کرد .اتاق بزر ی
پیمود و ی
گی از اتاق اویل بود و
چند مشعل روشن و یک منقل اتاق را گرم یم کرد .ز
میی کنار پنجره ای رو به بیون قرار داشت و کیل خرت و پرت رویش
ی
سنگ یک ماموت بود پشت ز
می ب ز
ی
ریخته شده بود و مرد الغری که یک شمشی به کمرش بسته شده بود و پلک هایش به
خواب و بیداری نشسته بود .باریستان آرام وارد اتاق شد خنجرش را کشید و قبل از این که مرد خرخر دیگری بکند ،با یک
دست جلوی دهان مرد را گرفت و با دست دیگرش خنجر را زیر گلوی مرد قرار داد .مرد که حاال کامال بیدار شده بود و ز
تیی
خنجر را زیر گلویش حس یم کرد  ،دست و پا یم زد .باریستان زیر گوشش تهدید ز
آمی نجوا کرد :آروم باش وگرنه مجبور یم
ی
بیشی به
شم گلوتو یبیم .مرد از دست و پا زدن دست برداشت .باریستان دستش را از جلوی دهان مرد برداشت ویل خنجر را

گلویش فشار داد و با لحن خصمانه ای گفت :چطوری یم تونم به سیاهچال برم؟ مرد به آرایم زار زد :ن ن ن نمیدونم!
قلت بود ویل نیم خواست مرد با ابله بازی هایش وقتش را تلف کند .با چاقو کمربندش
باریستان در حالت عادی آدم خوش ی
را برید و در حایل که شمشی مرد از کمرش یم افتاد ،رس مرد را به ز
می کوبید .و دوباره قاطعانه پرسید :چطوری یم تونم به
سیاهچال برم؟ مرد که خون روی صورت جریان پیدا کرده بود این بار بدون ترس

گفت :نیم دونم.

همی طوریم .و رس مرد را محکم تر به ز
ی
ز
می کوبید .مرد از هوش رفت و باریستان او را
رسسخت احمقانه ویل خوب خودمم
به همان حال که خونش ز
می را خیس یم کرد رها کرد و در دیگر اتاق را باز کرد .وارد یک راهرو نسبتا تاریک شد که در طول
آن چند در ،و در انتهایش راه پله قرار داشت .ناگهان صدای قدم هات به گوشش رسید .به رسعت پشت دیوار ز
مخف شد.
ی
پایی آمدند .یگ جوان و دیگری میان سال بود .باهم پچ پچ یم کردند :رس سایمون امشب هم رس ز
دو زن از پله ها ز
می شام
نیومد .اسم سایمون هوالرد در رس باریستان زنگ زد و سیع کرد ی
بهی بشنود .دیگری ادامه داد :این همه مدت تو سیاهچال
ز
رج کار یم کنه؟ آن دو در یک از اتاق ها را باز کردند و وارد شدند .یک لحظه باز کردن در کاف بود تا باریستان بفهمد آن دو
کجا رفتند .آن ها مسئول مطبخ بودند .باریستان به رسعت خود را به در رساند و سیع کرد بفهمد آن ها دیگر چه یم گویند.
 :شش ماهه اون پایینه .همه کارهاش هم همون جا یم کنه.ز
دیست .تو هم براش غذا یبی.
 :مرد خوبیه .من میم سپتباریستان ز
چیی که الزم بود را شنیده بود .گوشش را از روی در برداشت و به پشت دیوار بازگشت .زن میانسال از مطبخ
خارج و روی پله ها ناپدید شد .بعد از ی
دیست با ز
ز
سیت کوچگ از اتاق خارج شد و با پایش در پشت
مدت زن جوان یا همان
رسش را بست و به سمت پله ها به راه افتاد و از آن ها ز
پایی رفت .باریستان خییل آرام طول راهرو را پیمود و به تعقیب زن
ز
ز
پرداخت.
پایی مطبخ رفت ،از یک راهرو گذشت و تمام این مدت باریستان مثل سایه او را تعقیب یم
دیست به دو طبقه
ی
اهروت جلوی دری که یک نگهبان مواظب آن بود ایستاد .بعد از چند کلمه صحبت وارد اتاق شد و
کرد .دخیک در انتهای ر ی
ز
دیوار پشت راهرو پنهان کرد.
دیست بدون این که او را ببیند به
بعد از مدت کوتایه بازگشت .باریستان خود را در کنج
ِ
طبقات باال بازگشت .باریستان به لبه ی دیوار نزدیک شد و نگهبان را زیر نظر گرفت .نگهبان مردی با قدی متوسط بود که
به دلیل گرمای مشعل کالهخودش را برداشته بود و موهای به هم ریخته اش دیده یم شد .زمان باریستان داشت به پایان

یم رسد و دیگر ی
وقت برای جنگیدن ررسافتمندانه نبود .باریستان آرام از لبه ی دیوار بیون آمد و خنجرش را پرتاب کرد.
خنجر گلوی برهنه مرد را مثل دندان یک دایرولف درید .باریستان به رسعت به آن سوی راهرو رفت .مرد نگهبان در حایل
که به گلویش چنگ یم زد و تنها صدای خرخر از دهانش بیون یم آمد در خون خود خفه شد .باریستان خنجر را از گلوی
مرد بیون کشید و با ردایش ز
تمی کرد .روی مرد خم شد کف دستانش را رو چشمان نگهبان گذاشت و چشم های مرد
نگهبان را بست .گ کشتار تموم میشه؟ باریستان کلید های مرد را درون در چرخاند و در را باز کرد.
ی
در سلول ها دور تا
سیاهچال اتاق بزرگ و مدوری با کف و دیوار سنگ بود که تعدادی مشعل آن را زنده نگه یم داشتندِ .
ی
دور اتاق قرار داشت و دریچه های کوچگ روی درها دیده یم شد .در انتهای اتاق صندیل بزرگ قرار داشت که مردی روی
آن نشسته بود .سایمون هوالرد قد متوسیط داشت .مو و ریش قهوه ای روشنش در نور برق یم زد و جای زخم های
خودنمات میکردند .زره اش نماد خاندان هوالرد را نشان یم داد .سایمون متوجه تازه وارد شد و با
متعددی روی صورتش
ی
چشمان ریزش به باریستان خیه شد .باریستان باشلق را از رسش کشید .با وقار چند قدم به جلو برداشت .سایمون از جایش
برخاست و با ز
لحت مودبانه گفت :باریستان سلیم! منتظر بودم اما ز
بی شما و شمشی صبح شک داشتم .هرنیمه شب
نگهبان ها رو مرخص یم کردم تا با نجات دهنده شاه رو در رو مبارزه کنم .باریستان شمشیش را کشید و پاسخ داد:
متاسفانه از این کار پشیمون یم شید رس .سایمون با زبانش لب پایینش را تر کرد و گفت :امشب کیس مجبور نیست بمیه.
گوئی هم ی
ز
ز
گفت؟ سایمون لبخندی زد و در جواب گفت :اون مبارزه عادالنه بود.
گوئی
باریستان پاسخ داد :این رو به
خودش درخواست مبارزه ررسافتمندانه رو کرد و من چاره ای نداشتم .باریستان یم دانست وقتش به پایان نزدیک یم شود.
باریستان ردایش را از تن در آورد برای ینید مستقیم خییل دست و پا گی بود .سایمون هوالرد کالهخودش را که فقط شیاری
سیش که عالمت خاندان هوالرد روی آن بود باال گرفت .هوالرد پشت سه تاج در
برای دیدن داشت را روی رس گذاشت و ر
زمینه ی راه راه پنهان شده بود .هر دو شوالیه آماده مبارزه بودند.

سی سایمون لگد زد.
سایمون با شمشی از باال حمله کرد .باریستان خودش را از مسی شمشی خارج کرد و با پا محکم به ر
سایمون به عقب تلوتلو خورد ویل تعادلش را حفظ کرد .باریستان خنجرش را در دست دیگرش گرفت و با شمشیش زرصبه
سی به زره باریستان برساند ویل
سی سایمون هوالرد وارد کرد .سایمون سیع کرد نوک شمشیش را از زیر ر
ی محکیم بر ر
سی سایمون بود به پشتش چرخید و با کف پا زرصبه ای به پشت سایمون هوالرد زد.
باریستان حول شمشیش که روی ر
شوالیه شمشیش به لبه ی دیوار گی کرد و از دستش خارج شد ،به سمت جلو سکندری خورد و روی ز
زمی افتاد .باریستان
زمی خورده به موقع رو ز
ز
زمی
به رسعت باالی رسش رسید و شمشیش را به سمت رس سایمون هدایت کرد ویل شوالیه
سیش به پهلوی باریستان زد و به سمت شمشیش ز
خی برداشت .ی
وقت آن را در دستانش گرفت باریستان آماده
چرخید و با ر
ی حمله دیگری بود .سایمون از این حمله جا خایل داد و با زرصبه ای به مچ دست باریستان شمشیش را از دستش انداخت.
سایمون دوباره حمله کرد .باریستان که تنها خنجرش در دستانش بود با یک قدم به عقب خودش را از شمشی سایمون دور
سی را از دور دست سایمون
کرد و به سمت مخالف چرخید و قبل از این که سایمون فرصت حرکت داشت باشد ،بند ر

هوالر برید .دو شوالیه دوباره در مقابل هم قرار گرفتند .شمشی در مقابل خنجر .سایمون شمشیش را به سمت پای
باریستان حرکت داد .باریستان با چابگ از روی شمشی پرید و با دسته خنجر محکم به کالهخود سایمون کوبید .سایمون به
یز
برداشی شمشیش
عقب تلوتلو خورد .زنگ گوشش را کر کرده بود .کالهخودش را برداشت و باریستان از این فرصت برای
استفاده کرد .باریستان به رسعت حمله کرد .شوالیه ی کراونلندز کالهخودش را به سمت باریستان پرت کرد .باریستان به
خاطر جای خایل از کالهخود مسیش را عوض کرد .سایمون از چپ به باریستان حمله کرد .باریستان با شمشیش که حاال
آن را با دو دست گرفته بود از خود دفاع کرد .دو شمشی روی هم ر
فشده یم شدند .باریستان با شانه اش به سینه سایمون
زرصبه زد و او را به عقب هل داد و با دسته ی شمشی به صورت سایمون کوبید .خون صورت شوالیه را پوشانده بود.
سایمون هوالرد که حاال خون دیدش را کم کرده بود کورکورانه حمله یم کرد .یط یک حمله از سایمون ،باریستان مچ دست
او را گرفت و شمشیش را ز
بی صفحه فلزی شکم و پشت سایمون هوالرد ،در پهلویش فرو کرد .چشمان سایمون گرد شد.
شمشی از دستش رها شد و به ز
زمی افتاد .سایمون به باریستان که حاال باالی رسش ایستاده بود خیه شده بود و با آخرین
نفسش گفت :باریستان! پشم دانتوس .پشم .باریستان حاال نه یک جنجگو بلکه یک پدر را در نگاه سایمون هوالرد یم دید.
باز پدر پشی رو کشتم .رویش را از بدن یت جان مرد برگرداند و ررسوع به بررش سلول ها کرد و تنها یک سلول را یافت که
درش قفل بود .کلید را درون در چرخاند و در را باز کرد .درگوشه ی نمور سلول ،مردی با مو و ریش نقره ای کز کرده بود.
باریستان صدا زد :رسورم! رسورم! باریستان سلیم هستم .برای نجات شما اومدم .مرد سفید مو برخاست .چهرهاش در
تاریگ دیده نیم شد .با عصبانیت فریاد زد :خییل دیر اومدی!! باریستان شوکه شد .در پاسخ گفت :متاسفم رسورم! منتظر
فرصت مناسب بودم .باریستان به تاریگ سلول قدم گذاشت .در واقع ررسایط مهم نبود .او ی
وقت اقدام کرد که خودش را
قانع کرد که کارش درست خواهد بود .باریستان به ایریس گفت :رسورم باید عجله کنیم! داره دیر یم شه .باریستان به بیون
سلول بازگشت و ایریس به دنبالش راه افتاد .ی
روشنات قدم گذاشت باریستان چهره اش را بعد از
وقت ایریس از سلول به
ی
ز
پیشات اش چروک
چند ماه دید .ز ِیر چشم های سیاه ایریس در صورت تکیده اش جلوه ی ترسنایک به او یم داد .روی
برداشته و چشم های بنفشش یت روح بود و درخشش سابق را نداشت.

در سیاهچال را باز کرد و طول راهرو را زیر نظر گرفت .ایریس ی
وقت از کنار جسد سایمون هوالرد گذشت ز
نارسا گفت و
لگدی به آن زد .صورت باریستان درهم رفت ویل ز
چیی نگفت.
ز
پایی آمدند و با دیدن باریستان ،ایریس و جسد
به محض این که به انتهای راهرو نزدیک شدند ،دو رسباز خندان از پله های
نگهبان جلوی در ،شمشی کشیدند .باریستان دستش را روی سینه پادشاه گذاشت و گفت :عقب بایستید رسورم .دو رسباز
باریستان را دوره کردند .ترس و هیجان در صورتشان مخلوط شده بود .آن ها یک پس از دیگری به سمت باریستان یورش
بردند .باریستان بار ها در این موقعیت ها قرار گرفته بود و زرصبه ی اویل را دفع کرد .دویم شمشیش را از باال فرود آورد.
باریستان جلوی شمشی را با ی ز
گرفی مچ دست رسباز گرفت و با شمشیش جلوی حمله ی دوباره ی اویل را .برای چند لحظه
ز
ناگهات دست دویم را به سمت گلوی دیگر نگهبان هدایت
سه جنگجو به هم فشار وارد یم کردند .باریستان با یک حرکت

کرد و با شمشی یگ دیگری را کشت و قبل از اینکه رسباز بفهمد چه کرده و به خودش بیاید شمشی باریستان او را هم از
پای در آورده بود .باریستان مچ دست ایریس را گرفت و به سمت راه پله حرکت کرد .در طبقه باال هیچ رفت و آمدی نبود.
ی
باریستان برای خروج باید به یک طبقه باالتر به اتاف بر یم گشت که مردی را در آن جا بیهوش کرده بود .باریستان و ایریس
به رسعت دوباره از پله ها باال رفتند .در پاگرد پله ها باریستان هیاهوی چند نفر را شنید و به ایریس عالمت داد که همان جا
بایستد .ایریس با رس تایید کرد .باریستان چند پله را باال آمد تا دری که از آن داخل شده بود را ببیند .چند نفر درون همان
اتاق بودند و زیر بقل مرد زخیم را گرفته بودند و از اتاق بیون یم آوردند.
دیست را هم دید که داشتند به صورت مرد آب یم پاشیدند .مرد بیدار شد و ز
ز
چیی در گوش مرد
باریستان چند زن و
کناریش نالید .باریستان خوب یم دانست که او چه ز
ز
چیی برای ی ز
پایی
گفی داشت .به رسعت برگشت و ایریس را به طبقه
برد .طبقه را زیر پا گذاشتند و به دری رسیدند که کنارش پنجره ای رو به محوطه دان فورت باز یم شد .به محض اینکه
باریستان در را باز کرد ساختمان از هیاهو و رس و صدا پر شد .یگ داد زد :نفوذی  ...نفوذی .باریستان و ایریس به رسعت
وارد محوطه شدند .محوطه خلوت بود و نور کم رمق ماه روشنش کرده بود .باریستان اصطبل را دید که چند اسب در آن
ز
همی که سوار اسب ها
به هیاهوی مردم قلعه واکنش نشان یم دادند .پادشاه باریستان را در عرض حیاط دنبال کرد و
شدند ،صدای ناقوس ها بلند شد .ی
خی یم شوند .نگهبان های روی دیوار که آن ها را دیده بودند،
لعنت! حاال همه شهر با ی
ررسوع به داد زدن کردند .باریستان شمشیش را کشید و اسب را یه کرد .دو نگهبان دروازه که صدای ناقوس ها را شنیده
بودند ،راه آن ها را سد کردند .باریستان به سمتشان تاخت .شمشیش را از دست راست به دست چپ داد و ی
وقت به
نگهبان بزر ی
گاریج را آزار دهد .باریستان کاری را که جیک پی یم
گی رسید ،نگهبان دیگر رس نداشت که با زخم زبان هایش
ر
خواست روزی انجام دهد برایش انجام داده بود .نگهبان دیگر با شجاعت به سمت باریستان حمله کرد ویل در مقابل
باریستان ت باک چه شانیس داشت؟ باریستان ز
نیه اش را از دستش قاپ زد و نگهبان جوان برای این که زیر اسب نرود،
ی
ی
سمت پرت کرد.
خودش را به
جنوت یم تاختند که باریستان سیاهه ی افرادی که به سمت دروازه
باریستان و ایریس در خیابان های شهر به سمت دروازه
ی
ها یم رفتند و با خود مشعل حمل یم کردند را دید .قطعا دروازه ها بسته هستند و کیل آدم ازشون مراقبت یم کنه .باریستان

کیم این طرف و آن طرف را به دنبال راه فرار جستجو کرد و برگشت و اسبش را به سمت مخالف یه کرد .ایریس هم به
ی
خروج نیست ویل به غی از اعتماد به باریستان کار دیگری از
دنبالش اسبش را هدایت کرد .یم دانست که آن سمت راه
ی
دستش بر نیم آمد .باریستان جلوی برج ررس ِف دیوار شمایل از اسب پیاده شد .دو نگهبان که از برج آمدن آن ها را دیده
نیه ی یگ از آن ها جا خایل داد .ز
بودند در برج را باز کردند و به آن ها یورش بردند .باریستان از حمله ز
نیه را ز
بی دست و
پهلویش گی انداخت و شمشیش را درون شکم نگهبان فرو کرد .ز
نیه از دست نگهبان رها شد .باریستان که حاال شمشیش
نیه را طوری با دو دست در گلوی دیگر نگهبان فرو کرد که رس ز
زمی انداخته بود ز
ز
نیه از پشت رس مرد خارج شد.
را روی
باریستان شمشیش را از روی ز
زمی برداشت ،اسب ها را در خیابان فراری داد و به سمت در برج دوید .ایریس که تمام مدت
تنها او را تماشا یم کرد به دنبالش وارد برج شد.
مسی روی دیوار را به سمت شمال یط یم کردند .در دل باریستان
باریستان سلیم و پادشاهش داشتند در سایه ی کنگره ها
ِ
طنات را که از برج برداشته بود به کنگره
آشوب بود .عاقبت به کنگره ای که باریستان از آن باال آمده بود رسیدند .باریستان ی
پایی نگایه انداخت .جسد نگهبان کشته شده بر اثر مد ناپدید شده بود .طناب را به ز
گره زد .به ز
پایی رها کرد و رو به ایریس
ز
پایی برید .ایریس نگایه به باریستان کرد و جواب داد :مملکت هیچ وقت این لطفت رو
گفت :رسورم باید از طناب
فراموش نیم کنه .باریستان رسی به نشانه تشکر تکان داد .آیا مردم داسکندیل جزو مملکت نبودند .دو تکه پارچه برای
پایی ی ز
ز
رفی کرد باریستان با خنجرش دو تکه پارچه از ردایش برای
دست های ایریس به او داد .در حایل که ایریس ررسوع به
ی
پایی ی ز
ز
بیشی یم کردند و این نگرانیش یت مورد
رفی پاره کرد و به ایریس گفت :عجله کنید رسورم .صدای امواج نگرانیش را
نبود .چند سوار با رسعت به انتهای خیابان رسیدند .طبیعت به باریستان خیانت کرده بود .صدای امواج که ورودش به
ز
مخف کردند اجازه شنیدن صدای سواران را به او نداده بودند و ماه که راه ورودش را نشان داد ،سایه اش را روی
قلعه را
پایی ی ز
دیوار برای سواران آشکار کرده بود  .باریستان یک چشمش به ز
رفی ایریس بود که به انتهای راه نزدیک یم شد و چشم
دیگرش به رسبازان بود که داشتند از پله های برج باال یم آمدند .رسبازان با هیاهو از روی دیوار به او نزدیک یم شدند .حاال
ز
پایی دیوار رسیده بود و یت توجه به رسنوشت باریستان در تاریگ به سوی اردوی تایوین یم دوید.
دیگر ایریس به
هفت رسباز به باریستان رسیده بودند .باید برای پادشاه وقت بخرم .باریستان یت باک شمشیش را کشید .عرض کم دیوار
اجازه حمله هماهنگ را به باریستان نیم داد .هر دفعه تنها دو نفر.

دو نفر اول با شمشیهایشان حمله را آغاز کرد .در همان ابتدا زرصبه ساعد باریستان به سینه ی یگ از رسبازان باعث سقوط
مرد شد .شاااالپ! آب خییل باال اومده .شمشی باریستان سینه مرد دیگری را شکافت و جمجمه دیگری را با دست هایش
ز
خرد کرد.
مهاجمی دیگر متوجه شده بودند مرد نفوذی مبارزی عادی نیست .آن ها از ترس دیگر یت مهابا حمله نیم کردند
صیش ی
و عقب یم کشیدند .ی
وقت مشخص شد که تیی از کمان رها شد و دست راست
صی یم کنند؟ دلیل ی
لعنت ها! چرا ی
باریستان را شکافت و باعث شد شمشیش را بیاندازد .یگ از رسبازان فرصت را غنیمت شمرد و به او حمله کرد ویل خنجر
باریستان قلبش را سوراخ کرد .تیی از باالی رس باریستان گذشت .آب باال اومده! جسد مرد را به سوی بقیه رسبازان پرت
کرد ،از لبه ی دیوار باال رفت و قبل از اینکه تی دیگری به او اصابت کند پرید .در هنگام سقوط چشمانش را بست و در
حایل که لبخند یم زد دریا را تهدید کرد :به نفع خودته که باال اومده ر
باش!
سقوط و رهات .تنها ز
چیی بود که باریستان حس یم کرد .باریستان سلیم آن قدر مشهور بود که دریا از قدرتش یبیسد .با
ی
رس وارد آب شد و قبل از این که به کف دریا برسد آب او را باال کشید.
ز
باریستان زنده ماند و خود را درحایل که زخیم بود به اردوی پادشاه رساند .دنیس دار ز
گروگات نداشت دروازه
کلی که دیگر
های شهر را باز و از پادشاه درخواست عفو کرد .پادشاه آن ها را نبخشید و دستور مرگ همه اعضای خاندان دار ز
کلی و
هوالرد را صادر کرد .باریستان در حایل که به او برای زخمش شیه ی خشخاش داده بودند خود را به پادشاه رساند .جلوی
ایریس زانو زد و باعث بخشیده شدن دانتوس هوالرد خردسال شد .ایریس بعد از این ماجرا هیچ وقت مانند سابق نشد.
ی
اختالف و ت اعتمادی شدیدی ز
لنیسی به وجود آمد .او تایوین را به این محکوم کرد که او را در سیاه چاله
بی او و لرد تایوین
ی
ی دان فورت رها کرده تا بپوسد .بعد ها همیشه باریستان افسوس میحورد که اگر ایریس را نجات نداده بود و ریگار به جای
او به تخت یم نشست ،خییل از اتفاق ها نیم افتاد.

پایان

