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چورچ ر. ر. مارتن
 

� رقصة مع التنان��
ة الجل�د ال�تاب الخامس من أغن�َّ

ار والنَّ
 

ترجمة

هشام فه��
 

دار التن��ر لل��� والتوز�ــــع



 
َّ � هذا ال�تاب ُمهدى إ� معج��

إ� لودي، وت���ال، وس��جو، و�ود، و�ارس، و�اجز، و�كس راي ومس�� إ�س، و�ا�ت، وشاتا�ا،
، وڤا�سا، ورو، ومورمونت، ومي�ش، وچا���

رت، ومالت، وچو، وماوس، وت�ل�سان، و�ال�فاير، و�رون ، وو� � ، ول��ز، وآجراڤ�� � إ� ستو��
� دوتر، ستون، و�ايوت��

ة الال را�ات � أخوَّ
ار�ات �� ساء الضَّ � وال�ِّ جال المجان�� ة الرِّ و�� �ق�َّ

ة ون�َّ إ� َسحرة مواق�� اإلل���

،«westeros.org» دة د وس�ِّ إليو وليندا، س�ِّ

،«winteriscoming.net» ��َ و�ن�� وفابيو، مؤسِّ

ء �
س «dragonstone.com»، الذي �دأ �لَّ �� ، مؤسِّ � وجي��

� إس�ان�ا
إ� رجال و�ساء آشاي ��

وا لنا عن ُدبٍّ وفتاٍة حسناء، الذين غنَّ

� إ�طال�ا
�� � ائع�� � الرَّ والمعجب��

��ذ، ا من النَّ � ال�ث�� جد�
الذين سقو��

تغال وفر�سا وهولندا از�ل وال�� � فنلندا وألمان�ا وال��
�� �

ا�� و�� قرَّ

قصة � انتظرتم فيها هذە الرَّ و�لِّ ال�لدان ال�ع�دة األخرى ال��

� الذين سألتقيهم و�� جميع األصدقاء والمعجب��

�م ا ع� ص�� ُشكر�



 

 

 

الجزء األول
 



 

� لألحداث م�� سلسل الزَّ مالحظة �س�طة ع� ال�َّ
 

، أعرُف هذا، ولذا فقد تكون هناك حاجة إ� ابق والحا�� � ال�تاب السَّ ت ب�� ٌة ط��لة مرَّ ف��
تذِكرة.

ابع �ان ار». الجزء الرَّ ة الَجل�د والنَّ � �د�ك اآلن هو الجزء الخامس من «أغن�َّ ال�تاب الذي ب��
اَمن معه. � � األحداث �المع�� التقل�دي، و�نما ي��

 أن الجزء الحا�� ال يتلوە ��
َّ

«ول�مة للِغ��ان»، إ�

لسلة، الث من السِّ ًة من ح�ث انت� الجزء الثَّ ة م�ا�� ُيواِصل «رقصة» و«ول�مة» �الهما القصَّ
� (كينجز

ز ع� األحداث ��
�
ا �ان «ول�مة» قد رك يوف»، ل�ن لمَّ الذي حمَل عنوان «عاصفة السُّ

وداء)  إ� (القلعة السَّ
ً

� (ُجزر الحد�د) و(دورن)، فإن «رقصة» �أخذنا شما�
الندنج) وما حولها و��

)، لمتاَ�عة ح�ا�ات � اس�� ق) إ� (پ�توس) و(خليج النخَّ و(الِجدار) -وما وراءە- وع�� (ال�حر الضيِّ
� الجزء

� لم تَرها �� ات األخرى ال�� خص�َّ س تارجارَ�ن، وجميع الشَّ �ون ال�س�� وچون سنو ودن�� ت��
ا ال وايتان �األحرى متواز�تان، مقسومتان جغراف�� ، فالرِّ �  من أن تكونا متتاليَت��ْ

ً
ابق. إذن، �د� السَّ

ا. زمن��

نة. ول�ن ح�� نقطٍة معيَّ

 أطول، وعل�ه
ً
ة ًة زمن�َّ � ف��

» كتاب أ��� من «ول�مة للِغ��ان»، وُ�غ�ِّ � نان�� «رقصة مع التَّ
� «ول�مة

ظر �� ات وجهة النَّ � من هذا الجزء ظهور عدٍد من شخص�َّ
ا�� صف الثَّ � النِّ

فسُتالِحظ ��
� م�� �ط؛ أن الح�ا�ة تجاوَزت اإلطار الزَّ � ما تحس�ه �الضَّ للِغ��ان» من جد�د، وهو ما �ع��

� مجًرى واحد.
قان ��

َّ
ان يتدف ه�� لـ«ول�مة»، وعاَد النُّ

ا من جد�د… د الجميع االرتجاف مع� تاء»، ح�ث آمُل أن ُ�عاو� ال�ة «ر�اح الشِّ وا�ة التَّ الرِّ

چورچ ر. ر. مارتن

إب��ل�ن�سان 2011













 

تمه�د
 

�ل.
�
نخة ُتفِعم الل �انت رائحة الَ��� الزَّ

مادي، و�لَغته � الرَّ
الل فروە الب��ِّ م الهواء وقد برقَشت الظ� ف الواْرج تحت شجرٍة ي�شمَّ

َّ
توق

ن��ر، تط�� ع� روائح مختلفة أضعف عة �الصَّ �ــــح المش�َّ  ع� تنه�دٍة من ال�ِّ
ً
رائحة الَ��� محمولة

ا ئاب. �علم الواْرج أن تلك أ�ض�
ِّ

ة والفقمات والوعول، وح�� الذ َّ� ِّ عالب واألرانب ال�� ثه عن الثَّ ُتحدِّ
خان م والدُّ وائح األخرى األقوى للدَّ قها الرَّ ت، ت�اد ُتغر�

�
ة، روائح جلوٍد قد�مة ماَتت و�ل َّ� روائح َ���

واب األخرى من ِجلدها و�رتدي فروتها وَشعرها. د الدَّ والعَفن. وحدە اإل�سان ُ�جرِّ

� معدته، وأطلَق زمجرًة
ى المقت والج�ع �� . تلوَّ ئاب، ال �خاف األْوراج الَ���

ِّ
ع� عكس الذ

�
� األشجار اندفَع رف�قاە �� ة الما�رة، و�ذ ركَض ب�� غ��  ُينادي أخاە األعور وأخته الصَّ

ً
خف�ضة

ض �ان ب�م�انه أن يرى �أعُينهما
�
ائحة، و��نما َيرك ا الرَّ � أعقا�ه. هما كذلك شمَّ

القطيع ��عٍة ��
ة � فكوٍك رماد�َّ  من ب��

ً
ا عليهما. خرَجت أنفاس أفراد القطيع ب�ضاء دافئة م� ا، ولمَح نفسه متقدِّ أ�ض�

�د �دأ، والفرا�س أمامهم. طعام، � كفوفهم جل�د �صال�ة الحجر، ل�ن الصَّ ن ب�� ط��لة، وقد تكوَّ
لحم.

اإل�سان مخلوق واهن عندما �كون �مفردە. صحيٌح أنه كب�� قويٌّ ثاقب ال��، ل�نه ثق�ل
ب ي أ�ع، والدُّ ِّ � أن الغزال واإلل�ة وح�� األرنب ال�� � ح��

وائح، �� مع و�صمُّ أنفه عن الرَّ السَّ
ا. مع دنوِّ لون خطر� طعاٍن فُ�مثِّ

ُ
� ق

�ون �� ا الَ��� الذين يتحرَّ � القتال. أمَّ
س �� ي أ�� ِّ �ر ال�� � والخ��

ة َّ� �لة الماض�ة تتك�َّ تحت أقداٍم َ���
�
ة ثل�ج الل ا ين�ح، وق�� ئاب من الفرا�س سمَع الواْرج جْرو�

ِّ
الذ

� �حملها اإل�سان. ��لة ال�� ة الطَّ ماد�َّ ل�ة والمخالب الرَّ خرقاء، وخشخشة الجلود الصُّ

� داخله: سيوف، ِحراب.
وهمَس صوت ��

ة الجرداء �األع�. َّ� َزمِجر لهم من الفروع الب�ِّ
ُ
�انت أسنان من الجل�د قد ن�َتت لألشجار، ت

 ثم
�

� القطيع. صعدوا ت�
لج، وت�َعه رف�قاە �� ا الثَّ ة ناثر� غ�� ات الصَّ ج�� ق س�اج الشُّ اندفَع األعور �خ��

، . إحداهم أن�� اح�ة األخرى، إ� أن انفتَحت أمامهم الغا�ة و�اَن لهم الَ��� نزلوا المنحَدر من النَّ
كور ُهم

ُّ
ها�ة. الذ وت: دعها للنِّ � تق�ض عليها جْروها. همَس الصَّ والحزمة الملفوفة �الفرو ال��

، ل�ن الواْرج شمَّ رائحة خوفهم. �ان أحدهم � �عض� �ما �فعل الَ���
 �عضهم يزعق ��

َ
الخطر. أخذ

ا. اب �ع�د� ، وقد رماهم �ه، ل�ن �دە �انت ترتجف، وطاَر النَّ
ً

ا ُيناِهزە طو� ا خش��� �حمل نا��

ثم انقضَّ عليهم القطيع.



مه، ف�ما ق َحلقه وهو ُ�قاو� لج ومزَّ هرە فوق كومٍة من الثَّ اب ع� ظ� أسقَط أخوە األعور را�� النَّ
رة، وهكذا تر�ا له األن�� وجْروها. كر اآلَخر وهاجَمته من المؤخِّ

َّ
لت أخته من وراء الذ

�
�سل

ا الواْرج ع�
�
� انغلَق ف�  أنها أوقَعته ح��

َّ
ا من العظم، إ� ا مصنوع� � ا صغ�� ا �انت تحمل نا�� �� أ�ض�

قت جْروها المزعج ��لتا ذراعيها. تحت الفرو الذي ترتد�ه وجَد األن�� ساقها، و�ذ سقَطت طوَّ
ا أش� لحٍم ف�ان لحم الجْرو، وقد احتفظ� الواْرج ، أمَّ � ��

�
عاها �الل �� 

َ
ا ع� عظم، و�ن امتأل ِجلد�

�أفضل الِقطع ألخ�ه.

 أفراد القطيع �طونهم.
َ
د �الوردي واألحمر إذ مأل

�
لج المتجل وحول الُجثث اصطبَغ الثَّ

د �فتحة ج�ل مزوَّ ، سقفه النَّ � والقشِّ �� � ك�خ� من ُحجرٍة واحدة من الطِّ
وع� ُ�عد فراسخ، ��

تان،  ڤارام�� يرتجف وَ�سُعل و�لعق شفت�ه، عيناە محمرَّ
َ

ل�ة، أخذ �ة الصُّ ته من ال��ُّ ته��ة وأرض�َّ
هن مآل فمه، و�ن �َخ �طنه م والدُّ ا، ل�ن مذاق الدَّ قتان، وَحلقه جافٌّ �شتعل عطش� وشفتاە مشقَّ
ي. هل �لَغ �ه ا َ�مپ: لحم طفل، لحم َ��� ر�

�
ا الغذاء. قال لنفسه متذك � اآلن نفسه طال��

المنتفخ ��
ا: «لإل�سان أن �أ�ل لحم ؟ ��اد �سمع هاجون �قول له مزمجر� االنحطاط أن �شت�� لحم الَ���

ا أ�ُل اإل�سان لحم اإل�سان ففاحشة». البه�مة والبه�مة لحم اإل�سان، أمَّ

لة. فاحشة، فاحشة، فاحشة. أ�ُل لحم فاحشة. لطالما �انت هذە �لمة هاجون المفضَّ
ئب وأنت ذئب فاحشة، وأن تحتلَّ جسد إ�ساٍن آَخر فتلك أ�شع

ِّ
اإل�سان فاحشة، الجماع مع الذ

� ا ح�� ا �ا��� ة، وماَت وح�د� � نفسه من قوَّ
ا، �خ�� ما �� . هاجون �ان ضع�ف� ً

الفواحش قاط�ة
مته

�
، وآِخر ما تعل � ال�ث�� وال�ث�� م��

�
ان�ة. لقد التهَم ڤارام�� قل�ه بنفسه. عل عُت منه ح�اته الثَّ � ان��

ي. حم الَ���
�
منه �ان مذاق الل

، ل�نه لن �ضنَّ ع� طُّ
َ
ة ق َّ� ع� أن ذلك �ان وهو ذئب. إنه لم �أ�ل لحم إ�ساٍن �أسناٍن َ���

د والج�ع، � الهزال وال��
عام، وُتعا�� � أشدِّ الحاجة إ� الطَّ

ئاب ��
ِّ

قط�عه �الول�مة. ِمثله، الذ
ون من اله��مة إ� الموت. �انوا سيهل�ون ه، �فرُّ � أحضان أمِّ

والفرا�س… رجالن وامرأة ورضيع ��
��قة أفضل وأ�ع. إنها رحمة. ض لألجواء أم الج�ع. هذە الطَّ عرُّ ا ع� �لِّ حال، سواء أمن التَّ ق����

ي، ح�� إذا �ان ا، ولو أنه ُ�َّ لسماع صوٍت َ��� ر: «رحمة». َحلقه جافٌّ تمام� �صوٍت عاٍل كرَّ
ا أ��� من

�
ط��ة والعَفن، واألرض �اردة ُصل�ة، ونارە ُتصِدر ُدخان � الهواء رائحة الرُّ

صوته هو. ��
ا جفة اجت�احه و���ض جان�ه ألم� عال والرَّ هب قدر ما �جرؤ ف�ما ي��اَدل السُّ

�
الحرارة. دنا من الل

ة َّ� ٍة ب�ِّ  إ� ق��
ً
ت مستح�لة ��ة وجفَّ ماء �او�له ح�� الرُّ ت الدِّ

َ
ح�ث انفتَح جرحه، وقد أغرق

�ا�سة.

�ه ُ �ــــح وَت�� طته قدر المستطاع، ل�ن عل�ك أن �س�� : «لقد خ�َّ
ً
رته منه ث�سل قائلة

َّ
هذا ما حذ

.«
ً
 انفتَح ثان�ة

َّ
�لتِئم و��

ء �ــــح م�� حته ال�ِّ �انت ث�سل آِخر رفاقه، زوجة ح��ة(1) قاس�ة كجذر� قد�م، ووجهها الذي لوَّ
موا فوا عنهما أو تقدَّ

�
ا تلو اآلَخر تخل ��ق، واحد� جاع�د. هجَرهما اآلَخرون ع� الطَّ �البثور والتَّ

) أو (هاردهوم)، أو إ� ميتٍة وح�دة � ب��
�
هر الل � إ� (النَّ ه�� راهم القد�مة أو متوجِّ

ُ
عليهما عائدين إ� ق



ا منهم والُفرصة َّ أن آخذ واحد� ، وال �قوى ع� االهتمام. �ان ع�� � الغا�ة. ال �دري ڤارام��
��

عر األحمر. ل�نه اب ذا الشَّ � وجهه، أو الشَّ
دوب �� جل ال�ب�� ذا النُّ ، أو الرَّ � وأم�� سانحة؛ أحد التَّ

ك ما َ�حُدث، وعندئٍذ �انوا س�نقلبون عل�ه وَ�قُتلونه. ثم إن خاَف، ف��ما �ان أحد اآلَخ��ن لُ�در�
�الم هاجون ما انفكَّ ُ�الِحقه، وهكذا ضاَعت الُفرصة.

� فرارهم من
ة، ُ�قاسون الج�ع والخوف �� � الغا�ة �مشقَّ م آالف منهم قاطع�� �عد المعركة تقدَّ

� هجروها، و�عضهم م عن العودة إ� البيوت ال��
�
ت بهم عند (الِجدار). �عضهم ت�ل

�
� حل المقتلة ال��

ا ال �دري أين �ذهب أو ماذا �فعل. لقد هم م�� تائه�  أن أ���
َّ

ا�ة، إ� عن َشنِّ هجمٍة ثان�ة ع� البوَّ
مادي، ل�ن أعداًء أق� � �الفوالذ الرَّ ع�� وداء والُفرسان المدرَّ وا من الِغ��ان ذوي المعاطف السَّ فرُّ
ا ومن ماَت � أعقابهم. منهم من ماَت جوع�

ا من الُجثث �� فون م��د�
�
دونهم اآلن، و�لَّ يوٍم ُ�خل يتص�َّ

ا مع الح عندما زحفوا جن��� � السِّ
هم من �انوا إخوتهم ��

�
ا، ومنهم آَخرون قتل ا ومن ماَت مرض� برد�

ما�س را�در، ملك ما وراء الِجدار.

ِ�َ ما�س، ماَت ما�س، و��نما تخ�ط
�
اٍت �ا�سة: سقَط ما�س، أ � ل�عض� بن�� اج�� وقال �عض النَّ

اء
�
، وال�اقون ه��وا وتركونا. تورموند وال�� ث�سل جرحه قالت له: «هارما ماَتت، وما�س أس��

جعان، أين ُهم اآلن؟». �ن الشُّ وِست جلود، �لُّ أولئك الُمغ��

� غ�اب وحوشه.
؟ إنه ال ي�دو كرجٍل عظ�م �� � ف�� فه. وِلَم تتعرَّ حينها أدرَك ڤارام�� أنها لم تتعرَّ

ا�ه. ڤارام�� هو االسم الذي أطلَقه كنُت ڤارام�� ِست جلود الذي شارَك ما�س را�در طعامه و��
، اسم قويٌّ مه�ب. وع� الرغم من ذلك �

ة. اسم �ليق �لورد، اسم لألغا�� � ِسنِّ العا��
ع� نفسه ��

، ل�نه لم �حتمل أن تعرف � ه�ب أصاَ�ه الُج�� فرَّ من الِغ��ان �األرنب المذعور. اللورد ڤارام�� الرَّ
ا من وجة الح��ة إن اسمه هاجون، و�عدها �ساءَل ِلَم خ�َج هذا االسم تحد�د� �� ذلك، فقال للزَّ
�ُت دمه، وال � �ان ب�م�انه أن �ختارها. أ�لُت قل�ه و�� ا عن �لِّ األسماء األخرى ال��

�
� شفت�ه دون ب��

. �
د�� يزال ُ�طار�

ا الغا�ة �حصاٍن أب�ض أعجف، �صيح فيهم ل قاطع� ال ُيهرو� � أثناء فرارهم جاءهم خ�َّ
ذات يوٍم ��

� من أجل عبور (ج� الجماجم) اء �جمع الُمحار���
�
)، وأن ال�� � ب��

�
هر الل ا إ� (النَّ جهوا جم�ع� أن يتَّ

ل ُمحارب قا�� هم لم �فعل. َ�عدها تنقَّ ون ل�ن أ��� الل)، فت�َعه كث�� واالس��الء ع� (ُب�ج الظ�
ه وجُّ � ع� التَّ اج�� ن �ال�هرمان من بؤرة نار� إ� أخرى �حثُّ جميع النَّ المالمح يرتدي الفرو الم��َّ
�
�� � جل أنهم س�كونون آمن�� طُّ لماذا حسَب الرَّ

َ
ك ڤارام�� ق . لم ُ�در� � ي�� ِّ� جوء إ� وادي الثِّ

�
 والل

ً
شما�

هم مع � ذهَب مئات غ�� � ح��
يون أنفسهم، ل�ن مئاٍت ت�عوە، �� ِّ� � هرَب منها الثِّ المنطقة ال��

ا. صاَحت فن اآلت�ة لحمل شعب األحرار جن���  من السُّ
ً

� رؤ�ا أسطو�
� رأت �� ساحرة الغا�ات ال��

ا.
�
ق جه أت�اعها معها �� م ُخلد: «علينا أن �س� إ� ال�حر»، واتَّ

ُ
األ

لو أن ڤارام�� أقوى ل�ان معهم، ل�ن ال�حر كئ�ب �ارد �ع�د، وهو �عرف أنه لن �ع�ش ح�� يراە
ة. معطف من فرو ، وستكون هذە مي�ته الحق�ق�َّ اٍت واآلن ُ�حت��َ ا. لقد ماَت �سع مرَّ أ�د�

ناجب. � من أجل معطٍف من فرو السَّ ناجب، طعَن�� السَّ

َّ



ط
َّ
� األحمر المرق لت إ� كتلٍة من العج�� رة رأسها وتحوَّ مت مؤخِّ ، تهشَّ

ً
�انت صاِحبته ميتة

لج َ�سُقط، وڤارام�� فقَد معاطفه ا. �ان الثَّ
�
 سم��

ً
�ِقطع العظم المكسور، ل�ن معطفها �دا ثق��

وف، وحذاؤە المصن�ع من ِجلد ة الصُّ اخل�َّ � ينام تحتها، وث�ا�ه الدَّ ها عند (الِجدار). الجلود ال��
�
�ل

نان �الفرو، ومخزونه من الِبتع(2) ومؤونته من األطعمة… �لُّ هذا فقَدە ازاە الم�طَّ فَّ
ُ
الخراف، وق

كرى ُ�شِعرە
ِّ

ت الذ
�
عب. ما زال ا �جنون األلم والرُّ قُت وِمتُّ ثم ه��ُت منتا�� ه وراءە. اح��

�
وترك

ا، مئات منهم، آالف. خ�نا المعركة، جاَء ە ه��وا أ�ض� �الخزي، ل�نه لم �كن وحدە. آَخرون غ��
ا الموت. ا الهرب و�مَّ لَّ ُ�قاِتل. �ان إمَّ الُفرسان �فوالذهم ال ُ�قَهرون، َ�قُتلون �لَّ من ظ�

�
� صادَف ڤارام�� المرأة الميتة �� هولة، وهكذا ح�� ع� أن الهرب من الموت ل�س بتلك السُّ

��ل � العظ�� الطَّ ��
�
� ح�� انقضَّ من م�منه لُ�غِمد السك �� الغا�ة انح�� �خلع معطفها، ولم يَر الصَّ

ته ث�سل: َ ، أخ�� � �� ا، �عد أن فرَّ الصَّ � عل�ه. الحق� �ع المعطف من �د�ه الُمطِ�قت�� � جان�ه و�ن��
��

ا رآك ��قها…». ه، ولمَّ ه. �ان معطف أمِّ «أمُّ

م رأسها، . أحدهم هشَّ
ً
ة �سيج لحمه: «�انت ميتة  إذ ثقَ�ت اإلبرة العظم�َّ

ً
قال ڤارام�� جاف�

راب ما».
ُ
غ

ا، �ل ذوو الحوافر. لقد رأيتهم. قوم را��
ُ
: «لم �كن غ ً

� جان�ه ب�برتها قائلة
قَّ �� أغلَقت الشَّ

ضهم؟». وِّ ون، ومن ت���َّ ل��ُ همجيُّ

يون والعمالقة وذوو الحوافر، وأهل ِّ� ال أحد. إذا ماَت ما�س فشعب األحرار هالك ال محالة. الثِّ
� �ع��اتهم المصنوعة من العظام… �لُّ هؤالء احل الغر�� �ة، وقوم السَّ ال�هوف �أسنانهم المدبَّ
ا. ح�� الِغ��ان هال�ون. ر�ما لم ُ�در�كوا ذلك �عُد، ل�ن هؤالء األوغاد ذوي سيهل�ون أ�ض�

ة. إن العدوَّ قادم. وداء س�لقون نحبهم مع ال�ق�َّ المعاطف السَّ
� ة… ل�ن ح�� م �لَّ مرَّ

�
، وس�تأل ا �ا ف�� : «ستموت مرار�

ً
� عقله قائ�

د صوت هاجون الخشن �� تردَّ
ان�ة أ�سط وأح�». . �قولون إن الح�اة الثَّ

ً
� ستح�ا ثان�ة

� موتك الحق���
�أ��

ذع
َّ

خان ال� � الدُّ
ة �� ا ق��ب س�علم ڤارام�� ِست جلود حق�قة ذلك. إنه �ذوق مي�ته الحق�ق�َّ عمَّ

س جرحه. � �دسُّ �دە تحت ث�ا�ه يتحسَّ خونة تحت أصا�عه ح�� � السُّ
� الهواء، وَ�شُعر بها ��

��
د قاِتله. ة س�كون ال�� خاع، وهذە المرَّ ودة متغلِغلة ف�ه ح�� النُّ ال��

ة ا ما ع� قمَّ � خضمِّ ارت�ا�ه، حسَب أن رام��
� ال�دا�ة، ��

قُت. �� ار. اح�� آِخر ميتٍة له �انت �النَّ
ا، واأللم… � داخله تلتهمه التهام�

ار اضطرَمت �� (الِجدار) أصاَ�ه �سهٍم مشتعل… ل�ن النَّ

�
ة �� قت َحلقه، ومرَّ ة �أسنان ُدبٍّ مزَّ ة برزخة ح��ة، ومرَّ ات، منها مرَّ ق�لها ماَت ڤارام�� �سع مرَّ

ت فأس ادسة من ُعمرە، عندما شجَّ � السَّ
ٍة ماَت �ان �� ا. أول مرَّ ا ميت� م إذ وضَع جْرو� ِبركٍة من الدَّ

 ع�
ً
� أحشائه وطقطَقت آت�ة

ت ��
�
� اشتعل ان ال�� �� أب�ه جمجمته، ل�ن ح�� ذلك لم ُ�داِن عذاب النِّ

� لحظٍة �ان
اە. �� هب ولظ�

�
ج هلعه الل ا منها أجَّ ان هار�� �� ا حاوَل الطَّ ا، ولمَّ اس� َسته اف�� جناح�ه واف��

ار قل�ه إ� ت النَّ
�
جال �األسفل، ثم أحال تان حركة الرِّ َّ�� ا أع� (الِجدار)، تلحظ عيناە ال�َّ ق�

�
محل

ِّ



كري المحضة
ِّ

ة ُجنَّ جنونه. الذ ٍة قص�� ارخة إ� جسدە، ولف�� ت روحه الصَّ ة وردَّ جذوٍة مسودَّ
كف�لة �جعله يرتِعد.

ت.
�
� الحظ� أن نارە انطفأ �ان هذا ح��

ماد. ما زاَل هناك ُدخان، ج وسط الرَّ م و�ضع جمار� تتوهَّ  كومة من الحطب المتفحِّ
َّ

لم ي�بقَّ إ�
ت، وزحَف إ� كومة الفروع ا األلم، كزَّ ڤارام�� ع� أسنانه ح�� �َّ تحتاج إ� حطٍب فقط. مقاوم�
 لها

ً
ماد قائ� �د، وأل�� �عض األعواد فوق الرَّ � جمَعتها ث�سل ق�ل ذهابها إ� الصَّ المكسورة ال��

ا آللهة الغا�ات د ُدعاًء صامت� � الجمار وردَّ
»، ثم إنه نفَخ �� �

�� �
، اح�� �صوٍت م�ح�ح: «اشتِع��

� ل�ست لها أسماء. الل والحقول ال�� والتِّ

غ�� يزداد برودًة خان كفَّ عن االن�عاث �عد قل�ل، و�دأ ال��خ الصَّ ًولم ُتِجب اآللهة، وح�� الدُّ
ار ثان�ة ة، ولن �ستطيع وحدە إشعال النَّ

َّ
ة جاف ان أو ُصوفان أو مادَّ �الفعل. ل�س مع ڤارام�� صوَّ
ه األلم: «ث�سل. ث�سل�». ا. نادى �صوٍت أجش �حفُّ أ�د�

ب وأنفها مفلطح، وع� وجنتها شامة ت��ت منها أر�ــع َشعراٍت دا�نة. وجه قبيح ذقنها مد�َّ
َّ أن آخذها ق�ل أن � مدخل ال��خ اآلن. �ان ع��

، ل�ن ڤارام�� مستعدٌّ ل�ذل ال�ث�� �� يراە �� قاس�
اخل، �ما أنه �ط، فال��خ مظلم من الدَّ ُتغاِدر. �م مرَّ ع� غ�ابها؟ يومان؟ ثالثة؟ ال �دري �الضَّ
ا �الخارج. قالت  أم نهار�

ً
ا إن �ان الوقت ل�� ا أ�د� ا دون أن �علم �قين� غاَب عن الو�� واس��قظ� مرار�

�
م بهاجون وَ�مپ و�لِّ األذى الذي ارتكَ�ه ��

�
له: «انتِظر، سأعوُد �طعام»، و�األحمق انتظَر، َ�حل

ت ولم ترجع ث�سل. ولن ترجع. �ساءَل ڤارام�� إن �ان قد أف�� َ مرَّ ا ول�ا�� ��لة، ل�ن أ�ام� ح�اته الطَّ
� ُحلمه المحموم؟

ٍء ما �� �
ظر إل�ه أم أنه تمتَم ��� د النَّ ر ف�ه �مجرَّ

�
نت ما ُ�فك ته. هل ت�يَّ لها ُه��َّ

: «إنها � هذە الُحجرة، وقد قال له ڤارام��
سمَع هاجون �قول: فاحشة. �أنه هنا �الفعل، ��

ا أن تع�ش ل الِجلدة. ل�س صوا�� ، الواْرج، م�دِّ د زوجٍة ح��ة قب�حة. أنا رجل عظ�م، أنا ڤارام�� مجرَّ
ت عنه ِمثلها ِمثل �لِّ اآلَخ��ن.

�
� الم�ان أحد. ث�سل غائ�ة، تخل

�� وأموت». لم يردَّ أحد، ل�س ��

ە ف�ه أبوە �اح الذي شدَّ � الصَّ
�� . طُّ

َ
� ق ت َ�مپ، ل�نها لم ت�ِك��

�
ا. �ك ت عنه أ�ض�

�
ه نفسها تخل أمُّ

ل وهو ُ�َجرُّ إ� الغا�ة،
�
مه إ� هاجون أشاَحت بوجهها عنه، وقد راَح َ�ُ�خ وَ�ر�

�
من الِفراش لُ�سل

: «م�انك مع َّ
� ألقاە عند قدَ�� هاجون لم �قل إ� مت، وح�� إ� أن صفَعه أبوە وأمَرە �الصَّ

نوعك».

� ص�د الحيوانات م��
�
ا، عل ًة جد� � أش�اء كث�� م��

�
ا. هاجون عل ا: لم �كن مخطئ� ر ڤارام�� مرتجف�

�
فك

� م��
�
� الغا�ة. وعل

�� �
مك، وك�ف أجُد ط���� وك من السَّ � الجزارة ون�ع الشَّ م��

�
واألسماك، وعل

� �انت أقوى من موهبته. �� الِجلدة، رغم أن موهب��
أسال�ب األْوراج وأ�ار م�دِّ

مپ أم� العظ�م ڤارام�� ِست
�
هما ل هما أن صغ�� �عد أعواٍم حاوَل العثور ع� أب�ْ�ه لُ�خ��ِ

خور واألرض، ذه�ا إ� َق. ذه�ا إ� األشجار واألنهار، إ� الصُّ حر�
�
جلود، ل�ن �ليهما �ان قد ماَت وأ

� أن �ص��
مپ فلم يرغب ��

�
ا ل ه يوم موت َ�مپ. أمَّ ماد. هذا ما قالته ساحرة الغا�ات ألمِّ �ة والرَّ ال��ُّ

له الحسناوات، وهكذا عراء عن م�ثرە وُتق�ِّ � ف�ه الشُّ
م بيوٍم ُ�غ��ِّ

�
� َ�حل �� ى. �ان الصَّ

 من ال��َّ
ً
حفنة

ُّ ً



َب. ، ل�نه اق�� طُّ
َ
ا ق

�
ُ سأصبُح ملك ما وراء الِجدار. لم ُ�صِبح مل� � أ��� : ح��

ً
مپ نفسه قائ�

�
وعَد ل

الثة غ الثَّ
�
ة ثل�ج� َت�ل هر ُد�َّ ا ع� ظ� اس. �ان �ذهب إ� المعركة را��� ڤارام�� ِست جلود اسم هاَ�ه النَّ

� ما�س را�در. ما�س ، وُ�َس�ِطر ع� ثالثة ذئاٍب وِقطِّ ِظل(3)، و�جلس إ� �م��
ً

ا طو� ع�� قدم�
ا قه إر�� � وأمزِّ �� � أن أتل�َّس ُدبَّ ا �� � إل�ه. �ان ح���

َّ أن أص�� � إ� هذا الم�ان. لم �كن ع�� هو من أ�� ��
ا. إر��

ة � قاعٍة مب��َّ
ا- من اللوردات، وقد أقاَم �مفردە �� ق�ل ما�س �ان ڤارام�� ِست جلود ُ�َعدُّ -نوع�

م له دستة من ا لهاجون من ق�ل، ُتراِفقه حيواناته وُتقدِّ
�
� �انت مل� �� حالب والطِّ من األخشاب والطَّ

اوات من دە �الفوا�ه من �سات�نها والخ�� اح، وُتزوِّ فَّ � والملح وخمر التُّ الُقرى الب�عة �الُخ��
� وراءها،

ه �م�� حوم ف�ان َ�حُصل عليها بنفسه، وم�� اشت� امرأًة أرسَل ِقطَّ
�
ا الل حدائقها. أمَّ

� نَّ �أت�نه �ا��ات، ل�نهن أت��
�
ا �انت إ� الِفراش. �عضهن ك � اختاَرها أ�� و��ذعاٍن ت��عه الفتاة ال��

رهن بها ق�ل أن ��فهن.
�
 من َشعرهن يتذك

ً
طفته و�أخذ ُخصلة

ُ
د ڤارام�� أن ُ�عطيهن ن ا، وتعوَّ دوم�

. ً
 أو ابنة

ً
ا أو حب��ة � وُ�نِقذ أخت�

 ح��ته لَ�قُتل الحيوا��
ً

� حام�
�� إ� آَخر �ان �طل ق��ٍة ما �أ�� من ح��

، �ل إنه �ارَك �عضهن �األطفال كذلك. ُضعفاء، طُّ
َ
هؤالء �ان َ�قُتلهم، ل�نه لم ُيؤِذ امرأًة ق

ع �الموه�ة. مپ، وال أحد منها يتمتَّ
�
ة تافهة ِمثل ل مخلوقات صغ��

ازف من جرحه، وذهَب م النَّ ا. أمسَك ڤارام�� جان�ه لُيوِقف الدَّ ح�
ِّ
ن هوض م�� ه الخوف إ� النُّ

َ
ساق

� مواجهة حائٍط من الب�اض.
�ه ل�جد نفسه �� � ُتغطِّ يتماَ�ل إ� ال�اب وأزاَح قطعة الِجلد ال�ال�ة ال��

ل�ج الم�ساقطة دفَنت ال��خ. اخل. الثُّ � الدَّ
ٍة �� خان تزاَ�دا �شدَّ الم والدُّ ثلج. ال عجب أن الظ�

�ل أب�ض
�
 وسقَط، و�الخارج �ان الل

�
ا مبت� لج الذي ال يزال ط��� ت الثَّ � دفَعه ڤارام�� تفتَّ ح��

ج ألف نجمٍة � تتف�َّ � ح��
�� ، �

ة القمر الف��ِّ � ح��
حاب ال�اهت الخف�ف �� ص السَّ

َ
اق �الموت، ي��

احب لَّ الشَّ لج، ووراءها الظ� �ة أل�واخ� أخرى مدفونة تحت أ�وام الثَّ ود. رأى األش�ال المحدَّ َّب��
ك ف�ه إ� الل ِت�ه أب�ض شاسع ال يتحرَّ عة �الجل�د. إ� الجنوب والغرب التِّ لشجرة و�روود مدرَّ
� ابتعَدتها نادى ڤارام�� �ضعف: «ث�سل، ث�سل، �ا  عن المسافة ال��

ً
�ــــح. م�سائ� ثل�ج تذروها ال�ِّ

امرأة، أين أنِت؟».

ومن �ع�ٍد أطلَق ذئب ُعواءە.

ه. األعور. إنه أ��� مپ �عرف صوت أمِّ
�
ا �ما �ان ل وارتعَد ڤارام�� الذي �عرف هذا الُعواء تمام�

ص أرشق وأصغر وأ�ع، وأختهم الما�رة أ��� دهاًء، ِّ� سهم. أخوە الم�� ا وأ�� ا وحجم� الثة ِسن� الثَّ
س. ئب العجوز ال �عرف الخوف، عن�د، مف��

ِّ
� �خش�ان األعور، فالذ ل�ن االثن��

لِّ �طرة ع� حيواناته. ِقطُّ الظ� � فقَد ڤارام�� السَّ � غمرة األلم الذي التهَمه مع موت ال�َّ
��

 �مخالبها أر�عة رجاٍل
ً
قة ل�ج ع� من حولها، ممزِّ ة الثُّ � انقلَ�ت ُد�َّ � ح��

� الغا�ة، ��
ا �� انطلَق هار��

� متناَول �ديها. لقد كرَهته تلك
ق�ل أن ُ�سِقطها ح��ة، و�انت لتفتك �ڤارام�� نفسه لو وجَدته ��

ة، وم�� ارتدى ِجلدتها أو امتطاها ثاَرت ثائرتها. َّ� الدُّ

ا ذئا�ه… أمَّ



مت أجسامها المشعثة حوله . ل�اٍل �اردة عد�دة ناَم فيها مع ذئا�ه، وقد تكوَّ ، قط��� �
إخو��

�يع. فكرة م��حة ع� نحو� � ذو�ان ال�َّ
ِّ ك عظ�� فقط ُ�ح�� ُ � أموُت ستلتهم لح�� وَت�� ئه. ح��

ِّ
ُتدف

ا أن ُ�طِعمها ئق تمام�
َّ

� أثناء تجوالهم، و��دو من ال�
ا ما ت�حث ذئا�ه له عن المأ�ل �� � عج�ب. كث��

� الم�ت. ا�� ان�ة �القضم من لحم نفسه الدَّ ها�ة، ول��ما ي�دأ ح�اته الثَّ � النِّ
��

ال�الب أسهل حيواناٍت ُ�مكن تك��ن ر�اٍط معها، ذلك أنها تح�ا ع� مق��ٍة شد�دة من الَ���
ى طول االستخدام ِجلدە، س ال�الب أش�ه �انتعال حذاٍء قد�م طرَّ . تل�ُّ

ً
ة َّ� ح�� إنها ت�اد تكون َ���

ا ال تراە
�
وق، ح�� إذا �ان طوق ل لقبول القدم فال�لب مفطور ع� قبول الطَّ

�
و�ما الحذاء المش�

ا، أو ح�� �ك� إرادته، ئاب أصعب، إذ �ستطيع اإل�سان أن ُ�صاِدق ذئ��
ِّ

� إ�سان. ع� أن الذ ع��
ج وَّ � ساء، ت�� ئاب ِمثل ال�ِّ

ِّ
د: «الذ ا ما �ان هاجون ُيردِّ � ا. كث�� ا حق� ض ذئ�� ل�ن ال أحد �ستطيع أن ُيروِّ

ا منك منذ ذلك اليوم ئب جزء�
ِّ

ا فهذا زواج، ُ�صِبح الذ خذ لنفسك ذئ�� مدى الح�اة. عندما تتَّ
.« ا منه. �ال�ما س�تغ��َّ ا وُتصِبح جزء� فصاعد�

اد أعلَن أن من الخ�� ترك الحيوانات األخرى وشأنها. الِقطط مغرورة قاس�ة ل�ن الص�َّ
ن

�
 فس�تمك

ً
ا لالنقالب عل�ك. واإلل�ات والغزالن فرا�س، إذا ارتد�ت ِجلدتها ط��� ة دوم� ومستعدِّ

ب�ة والُغ��رات و�نات عرس… تلك ة والدِّ َّ� ِّ جال. والخناز�ر ال�� � ح�� لو كنت أشجع الرِّ منك الُج��
، ا �ا ف�� � ارتدائه أ�د�

الحيوانات لم �كن هاجون �ق�لها من األصل. «�عض الجلود لست ترغب ��
يور �� األسوأ، «فل�س للَ��� أن يرتفعوا عن ە». وحسب �المه فالطُّ فلن يروقك ما ستص��
��

� أعرُف ُم�دِّ ا. إن��  أ�د�
ً
حاب ولن ُت��د الهبوط ثان�ة � السَّ زم ب��

َّ
ا أطول من ال� األرض. اقض� وقت�

عون إ�
�
� جلودهم ُهم �جلسون �ذهن� شارد يتطل

قور والبوم والِغدفان، وح�� �� �وا الصُّ ِجلدة ج�َّ
عينة».

�
ماء الل ُزرقة السَّ

ە
َ

ة، أخذ � العا��
مپ ��

�
ة، عندما �ان ل �� الِجلدة. ذات مرَّ

غ�� أن هذا ل�س رأي جميع ُم�دِّ
� �� ئاب، ل�ن الصَّ

ِّ
� تلك الجماعة، إخوة الذ

ا �� هاجون إ� اجتماع� لهم، و�ان األْوراج األ��� عدد�
ي ح�� إنه �فتقر فقط إ� ِّ �رە ال�� � . بوروك الذي ُ�شِ�ه للغا�ة خ��

ً
ة وجَد اآلَخ��ن أغرب وأ��� جاذب�َّ

مپ أراَد ِقطَّ ِظلٍّ لنفسه)، وامرأة
�
ل (ولحظة أن رآهما ل ة الظ� ، وأور�ل ب��ە، و�را�ار �ِقطَّ � اب��ْ النَّ

الماعز ج��سال…

��ل العا�س ب�د�ه ة ڤارام�� ِست جلود، وال ح�� هاجون الطَّ ا منهم لم �كن �قوَّ ل�ن أحد�
ا إ�اە من داخله  منه ڤارام�� ذئ�ه األشهب، طارد�

َ
ا �عد أن أخذ اد �ا��� � �الحجر. ماَت الص�َّ لبت�� الصُّ

� نفسه ڤارام�� ثالث جلود، وقد
يخ. آنذاك �ان ُ�س�ِّ خذە لنفسه. ال ح�اة ثان�ة لك أيها الشَّ ليتَّ

ا، ها تق����
�
ا و�ساقَطت أسنانه �ل ئب العجوز �ان واهن�

ِّ
ا�عة، ل�ن الذ �ان األشهب �مثا�ة الِجلدة الرَّ

و�عان ما تبَع هاجون إ� الممات.

ا �ان أو �استطاعة ڤارام�� أن �أخذ أيَّ حيواٍن �شاء وُ�خِضعه إلرادته و�جعل جسمه له، �ل��
ا… ا أو ُد�� ��ر�

ُ
ا، غ ذئ��

ث�سل.



َق. �ان هاجون ل�قول إنها فاحشة، ألعن الخطا�ا ع� اإلطالق، ل�ن هاجون ماَت والُتِهَم واح��
وجة ا. سأ�وُن الزَّ ا. ال أحد س�علم أ�د� �  أو أس��

ً
ا، ل�ن ما�س سقَط قت�� و�ان ما�س ل�لعنه أ�ض�

ع أن موهبته ستموت معه، وس�فقد ذئا�ه
َّ
الح��ة ث�سل، وس�موت ڤارام�� ِست جلود. يتوق

ة  ذات بثور… ل�نه س�ع�ش. إذا عاَدت، إذا كنُت �القوَّ
ً
� ما ت���َّ من ح�اته امرأًة نح�لة

و�ق��
ال�اف�ة ألخذها.

 ِملء
َ

� كومة ثلج. أخذ
وار، ووجَد نفسه ع� ُر�ب��ه وقد اندفَنت �داە �� اجتاَحته موجة من الدُّ

ا ما �س�ل، و�ان الماء � ممتص� قت�� � لحيته وع� شفت�ه المشقَّ
ه ��

�
 �ه فمه وفرك

َ
لج ومأل ق�ضٍة من الثَّ

د�د. ًة أخرى أدرَك ارتفاع حرارته الشَّ َ نفسه �ال�اد ع� االبتالع، ومرَّ ا لدرجة أنه أج�� �ارد�

فت عن
َّ
ل�ج قد توق عام ال الماء. �انت الثُّ ا. إن معدته �شت�� الطَّ  جوع�

َّ
ائب إ�

َّ
لج الذ دە الثَّ لم ُيز�

لج، � أ�وام الثَّ م �صع��ٍة ب�� ور، تجلد وجهه وهو يتقدَّ
�
 الهواء �ال�ل

ً
�ــــح �شتدُّ مالئة قوط، ل�ن ال�ِّ السُّ

� �لَغ شجرة . ح��
ً
ئة  ب�ضاء مه��

ً
� جان�ه ينفِتح و�نغِلق من جد�د، وأنفاسه تصنع سحا�ة

والج�ح ��
ا صوب ح�

ِّ
ن ه م�� �أ عل�ه وتوجَّ از، وقد اتَّ

�
� الستخدامه كُع�

ول ال�ا�� ا �الطُّ ا ساقط� صن�
ُ
ال��روود وجَد غ

حم
�
اح أو القل�ل من الل فَّ  من التُّ

ً
ا عند فرارهم… جوا� َ أهل الق��ة ش�ئ� أقرب األ�واخ. ر�ما ���

ا ح�� عودة ث�سل. ٍء ُي�ق�ه ح�� �
ف أو أيَّ �� المجفَّ

از تحت ثقله، وتداَعت ساقاە من تحته.
�
� انكَ� الُع� �ان ع� وشك الوصول إ� ال��خ ح��

ل�ج. � الثُّ لج ُحمرة دمائه. ستدفن�� ب الثَّ َّ ا هناك ف�ما ي��� ال �دري ڤارام�� �م ظلَّ منطرح�
عاس. س�كون فء والنُّ ها�ة، �الدِّ رب النِّ

ُ
فء ق � سالم. �قولون إنك َ�شُعر �الدِّ

سُ�در�كه الموت ��
�

ا، األرا�� اء أ�د� � الخ��
ر أنه لن يرى األرا��

�
ه أن ُ�فك

َ
، و�ن أحزن

ً
فء ثان�ة  أن َ�شُعر �الدِّ

ً
جم��

ا هاجون فاعتاَد أن �قول: «العالم وراء � اعتاَد ما�س الغناء عنها. أمَّ فيئة وراء (الِجدار) ال�� الدَّ
موننا كذلك. جنوب (الِجدار) �� الِجلدة، ل�نهم ُ��رِّ

(الِجدار) ل�س لنوعنا. األحرار �خشون ُم�دِّ
ع و�ذ�حوننا �الخناز�ر».

�
� دنا الرُّ ُ�طار�

د أنه لم �كن قد
�
ا. مؤك ة) أ�ض� ق�َّ َّ � إ� (القلعة ال�� ، ل�نك أخذت�� � رت��

َّ
: لقد حذ ر ڤارام��

�
فك

مت عليها  تكوَّ
ً
 من العقود ال�هرمان وِمزلجة

ً
. قا�َض هاجون دستة � � ذلك الح��

ة �� تجاوَز العا��
ة) م�ان أفضل ق�َّ َّ حاس. (القلعة ال��

ُ
��ذ وقالٍب من الملح ومرجل ن ا الجلود �ِستِّ قرٍب من النَّ عال��

ة وراء � األسطور�َّ
لة �ال�ضائع من األرا�� فن المحمَّ وداء)، فهناك ترسو السُّ جارة من (القلعة السَّ للتِّ

� بها عن
� �أ�� بوا �األخ�ار ال�� �ل، ورحَّ

�
اٍد وصديٍق لَحرس الل ال�حر. عرَف الِغ��ان هاجون كص�َّ

م عن ذلك.
�
ا منهم لم يت�ل ا، ل�ن أحد� ل ِجلدٍة أ�ض� الح�اة وراء ِجدارهم، و�ان �عضهم �علم أنه ُم�دِّ

م �دفء الجنوب.
�
� الذي �انه َ�حل �� ة) ع� ال�حر �دأ الصَّ ق�َّ َّ � (القلعة ال��

هناك ��

ا، اق. فألنم وال أصحو أ�د� لج تذوب ع� جبهته. ل�س هذا �سوء االح�� شعَر ڤارام�� بُندف الثَّ
د معها، ك هذا الجسد الواهن و�توحَّ ُ ان�ة. ذئا�ه ق���ة اآلن، إنه َ�شُعر بها. سَي�� � الثَّ

فأل�دأ ح�ا��
ا. ول�ن أيُّ ذئب؟ ا حق�ق�� � وجه القمر. س�ص�� الواْرج ذئ��

�ل و�عوي ��
�
�صطاد آناء الل



سها ف�ما ا ما تل�َّ � ل�س الما�رة. �ان هاجون ل�قول إنها فاحشة، ل�ن الحق�قة أن ڤارام�� كث��
ا آَخر. قد  إذا لم �جد خ�ار�

َّ
ة ح�اته �أن�� ذئب إ� � قضاء �ق�َّ

�متطيها األعور، غ�� أنه ال يرغب ��
ى، واألعور هو من �أخذ ا وأ�� كر األصغر… مع أن األعور أ��� حجم�

َّ
، الذ ص أ��� ِّ� ُيناِس�ه الم��

ار. ت االح��
َ
الما�رة م�� عان

� �موت جسد اإل�سان تظلُّ ە هاجون: «�قولون إنك ت��. ح�� َ ق�ل موته �أسابيع قل�لة أخ��
ئب،

ِّ
� الحيوان و�قوى الذ

� الحيوان، ل�ن �لَّ يوٍم تخبو ذا�رته، وَ�ضُعف الواْرج ��
�� 

ً
ة روحه ح�َّ

 الحيوان».
َّ

ء من اإل�سان وال ي��� إ� �
ح�� ال ي����َّ ��

ل الِجلدة اآلَخر يثور � الذي �ان ألورل شعَر �ُم�دِّ  ال�َّ
َ

�علم ڤارام�� حق�قة هذا. عندما أخذ
 لدرجة أن ڤارام�� وجَد

ً
ق چون سنو، و�انت كراهيته لقاِتله عات�ة ه الُغراب المار�

�
لوجودە. أورل قتل

ه�ب(4) ئب الرَّ
ِّ

� �دورە. لقد أدرَك حق�قة سنو لحظة أن رأى ذلك الذ
نفسه �كرە الف�� الحيوا��

ل ِجلدٍة ا اإلحساس �ُم�دِّ ل الِجلدة �ستطيع دوم� ك �صمٍت إ� جان�ه، فُم�دِّ األب�ض ال�ب�� يتحرَّ
�
 تليق �ملك. ال �شكُّ ��

ً
ه�ب. ل�انت ح�اًة ثان�ة ئب الرَّ

ِّ
 الذ

ُ
� آخذ آَخر. �ان ع� ما�س أن �دع��

م م مفات�حها، وما ب�َح ُ�قاو�
�
اب لم يتعل ة، ل�ن الشَّ مقدرته ع� فعلها. صحيٌح أن موه�ة سنو ق��َّ

�َّ بها.  من أن �ع��
ً

طب�عته �د�
. اقشعرَّ � قان إل�ه من الجذع األب�ض. اآللهة تزن�� � ال��روود الحمراو�ن ُتحدِّ

رأى ڤارام�� عي��َ
�
ي وولَغ �� حم الَ���

�
، �َق وقتَل واغتصَب، أ�َل الل

ً
 ش��عة

ً
، أفعا�

ً
ئة  س�ِّ

ً
َف أفعا� ِجلدە. لقد اق��

� أنحاء الغا�ة
ص �األعداء �� قة، ت��َّ ة القان�ة و�� ت�بثق من حلوقهم الممزَّ �ن الحارَّ دماء المحت��

ها ع� األرض الموحلة. وما أح� مذاق َ َع أحشاءهم من �طونهم و�ع�� � وداهَمهم وُهم ن�ام وان��
� إ�اها». � منحِت�� ها ال أنا. إنها الموه�ة ال��

�
لحمهم. قال بهمسٍة م�حوحة: «الحيوان فعل

�
ن �� � الهواء، وشعَر �الجل�د يتكوَّ

احب �� فت أنفاسه �الغ�م الشَّ ا. تكثَّ لم ُتِحر اآللهة جوا��
لحيته، وأغلَق ڤارام�� ِست جلود عي��ه.

، ودم�ع امرأة. ُّ� ا عن ك�خ� ع� ال�حر، وثالثة �الٍب ت�� ا قد�م� ورأى ُحلم�

. طُّ
َ
� ق َ�مپ. ت��� َ�مپ، ل�نها لم ت�ِك��

ع أن
َّ
ا لم يتوق ا أ��� الوقت ح�� إن أحد� مپ ق�ل موعدە المناسب �شهر، و�ان م��ض�

�
ُوِلَد ل

ا، ول�ن �ال طائل، إذ ا فعل�� ا�عة لُتطِلق عل�ه اسم� ه ح�� شارَف ع� �ل�غ الرَّ �ع�ش. انتظَرت أمُّ
�
مپ �الفعل، االسم الذي أطلَقته عل�ه أخته ميها وهو ما يزال ��

�
ها دعوته �ل

�
دت الق��ة �ل تعوَّ

� موعدە المناسب،
غ�� ُوِلَد �� مپ الصَّ

�
 أن أخا ل

َّ
ا، إ� ه. أطلَقت ميها ع� َ�مپ اسمه أ�ض� �طن أمِّ

ه. �انت سُتطِلق عل�ه اسم أبيها. ل�ن اهٍة من ثدي أمِّ ��� � ��
�
ا، �متصُّ الل ا ق��� د� ا متورِّ � و�ان كب��

ادسة، ق�ل ثالثة أ�ام من يوم م�الدە. � السَّ
ان�ة وأنا �� � الثَّ

َ�مپ ماَت، ماَت وهو ��

ا، لن �ج�ع، لن  أ�د�
ً
م ثان�ة

�
ِك مع اآللهة اآلن. لن يتأل ه ال�ا��ة: «صغ�� وقالت ساحرة الغا�ات ألمِّ

�
ات، �� ه�� خور والنُّ � الصُّ

� �لِّ م�اٍن حولنا، ��
ته اآللهة إ� األرض واألشجار. اآللهة ��

َ
. لقد أخذ ي���

ِك َ�مپ ذهَب ينضمُّ إليها. س�كون العالم و�لَّ ما ف�ه». �� والحيوانات، وصغ�� الطَّ



مپ
�
، إنه �علم. ما �ان ب�م�ان ل � . َ�مپ يرى، إنه ُيراِقب�� � ��

�
مپ �السك

�
� ل

ت �لمات العجوز ��
َ

نفذ
ه أو يهرب �ال�الب من غض�ة أب�ه. ال�الب. ل����ل وس��ف ورة أمِّ االخت�اء منه، أن �ست��ِ وراء تنُّ

. � ، �انت صد�ق��
ً
�ة ا طيِّ وأبو زمجرة. �انت �ال��

 لمعرفة الفاعل، وهكذا أعدَم
ً

ة َ�مپ لم �جد س��� م حول جثَّ َ أبوە ع� ال�الب ت�شمَّ � ع�� ح��
ا. � زمجرة أر�ع� � وأ�� �ت�� ب ��

�
ٍة لدرجة أن إخراس س��ف تطل ثالثتها �فأسه. ارتعَشت �دە �شدَّ

ان وقع ش�يع، � أصدَرها ال�ل�ان المحت�� � الهواء، و�ان لألصوات ال��
ق�لة �� م الثَّ علَقت رائحة الدَّ

� ب تدر��ه ع� ُرع�ه، وح��
�
ا، وقد تغل ومع ذلك جاَء ل����ل عندما ناداە أبوە. �ان أ��� ال�الب ِسن�

مپ �ان األوان قد فاَت �الفعل.
�
سه ل تل�َّ

� ُيث��  أن��
َّ

، ولم َ�خُ�ج منه إ� غة الَ���
�
م ل

�
، أرجوك، ل�ن ال�الب ال تت�ل � حاوَل أن �قول: ال �ا أ��

. هكذا ً
� �خة �� فقة. هَوت الفأس ع� جمجمة ال�لب العجوز، وداخل ال��خ أطلَق الصَّ الشَّ

مپ �حسب أنه سَ�قُتله �ما
�
 فأسه، وهو ما جعَل ل

ً
ە أبوە إ� الغا�ة حام� � جرَّ عرَف. و�عد يوم��

 من ذلك.
ً

قتَل ال�الب، ل�نه أعطاە لهاجون �د�

، َ�ُ�خ ف�ه صوت: «انهض، انهض. �جب أن ُّ� اس��قظ� ڤارام�� فجأًة و�ُعنٍف وجسدە �له يه��
� حاوَل الحركة وجَد ودة. ح�� لج قد كساە �دثار� أب�ض جامد. �ا لل�� نرحل. إنهم �المئات». �ان الثَّ
لج. عاَدت َتُ�خ: «انهض. إنهم  ع� الثَّ

ً
َعها ترَك من ِجلدها قطعة � ا ان��  �األرض، ولمَّ

ً
�دە ملتصقة

قادمون».

� وجهه، وشمَّ ڤارام�� رائحة أنفاسها
ە وتزعق �� لقد عاَدت ث�سل، واآلن ُتمِسكه من كتفه وتهزُّ

د. اآلن، افعلها اآلن أو ُمت. رهما ال�� � خدَّ وشعَر �دفئها ع� وجنت��

ا من ِجلدە واقتحَمها. ة، ووثَب خارج� استجمَع �لَّ ما ت���َّ ف�ه من قوَّ

هرها و�َخت. ست ث�سل ظ� وقوَّ

. تهاوى جسدە القد�م ع� طُّ
َ
فاحشة. من قالها؟ �� أم هو أم هاجون؟ لم �عرف اإلجا�ة ق

مه لِّ أن ُ�قاو� . اعتاَد ِقطُّ الظ�
ً
وجة الح��ة �ُعنٍف صارخة ت الزَّ لج مع ارتخاء أصا�عها، وتلوَّ كومة الثَّ

خور والهواء، ل�ن هذا جر والصُّ ًة فراَحت ُتهاِجم الشَّ ل�ج ف�� ة الثُّ اسة، وأصاَب الجنون ُد�َّ ���
ح جسدها وسقَط ثم عاَد ينهض، وراَحت �داها

َّ
أسوأ. سمَع فمها �صيح: «اخُ�ج، اخُ�ج�»، وترن

� رقصٍة م��عة إذ صارَعت روحها روحه ع�
جاە وذاك �� � هذا االتِّ

�ان الهواء، والتَوت ساقاها �� ت��
ة ع خاللها �مذاقه و�قوَّ ت ِملء فمها من الهواء ال�ارد، وناَل ڤارام�� ِنصف لحظٍة تمتَّ الجسد. ع�َّ
ماء. ثم إنها رفَعت �ديها إ� وجهه، اب، ق�ل أن ُتطِبق أسنانها وتمأل فمه �الدِّ هذا الجسد الشَّ
ت تخمش عي��ه،

َ
اعة، و�أظفارها أخذ ، ل�ن ال�دين رفَضتا الطَّ

ً
فحاوَل أن �دفعهما إ� أسفل ثان�ة

اخ �صَقت لسانهما. ا حاوَل ال�ُّ ا: فاحشة، ولمَّ ر�
�
م واأللم والجنون قال لنفسه متذك � الدَّ

و�ذ غرَق ��
� ر ع�� عين�� ، وللحظٍة شعَر �أنه داخل شجرة ال��روود، َينظ� ًماَد �ه العالم األب�ض وتال��

ص امرأة مجنونة رقصة
ُ
� ف�ما يرتعش رجل محت�� ع� األرض �ضعٍف وَترق حمراو�ن منحوتت��

ق ث�ابها. ثم اخت�� �الهما، ووجَد نفسه ا حمراء وُتمزِّ  عم�اء تحت القمر، تذرف دموع�
ً
دام�ة



حب، إنه ُعصفور وسنجاب � السُّ
لج و�� � الثَّ

يرتفع، �ذوب، محمولة روحه ع� ر�ــــح� �اردة. إنه ��
ا، و�ان ڤارام�� داخل �� ا ب�ِّ � األشجار مطاردًة أرن�� � �صمٍت ب�� قت بومة ذات قرن��

�
وَسند�انة. حل

دة َتنُخر د�دان األرض � األعماق تحت األرض المتجمِّ
البومة، داخل األرنب، داخل األشجار. ��

قت ِغدفان مئة
�
ر: أنا الغا�ة و�لُّ ما فيها. حل

�
ا فك ا. من�ش�� �دان أ�ض� الم، و�ان هو الدِّ � الظ�

العم�اء ��
هرها، � �ظ� ث��ْ � الم�ش�ِّ فل��  الطِّ

ً
ونعَ�ت إذ شعَرت �مرورە، و�صخٍب صاَحت إل�ة عظ�مة مزعجة

. � الهواء الخا��
ورفَع ذئب ره�ب نائم رأسه يزوم ��

ا عن قل�ه، عن األعور ال�ة لقلوب �لِّ تلك المخلوقات واصَل هو ط��قه �حث� وق�ل الخفقة التَّ
ص، عن قط�عه، وقال لنفسه إن ذئا�ه ستق�له. ِّ� والما�رة والم��

و�ان هذا آِخر ما جاَل ب�اله �إ�سان.

دة، ثم إذا �ه ٍة متجمِّ � م�اە �ح��
�� َ � ل��ِ

�
د �أنه أ . شعَر �صدمٍة من ال��

ً
� �غتة

أ�� الموت الحق���
� القطيع. ِنصف العالم مظلم، وهكذا

ها القمر وع� مق��ٍة من ورائه رف�قاە �� ض ع� ثل�ج� ُين��
�
َيرك

ص والما�رة الُعواء. ِّ� د الم�� � داخل األعور. عوى، وردَّ
علَم أنه ��

ا: ث�سل، وأحسَّ جزء منه �الُحزن ع� ر�
�
. قال لنفسه متذك لِّ ة التَّ � �لَغت قمَّ ئاب ح��

ِّ
فت الذ

َّ
توق

ه.
�
ما فقَدە وجزء آَخر لما فعل

قيع بتؤدٍة ع� شجرة �ان العالم قد استحاَل إ� جل�ٍد �األسفل، تزحف أصابع من الصَّ
. اآلن ��ي ظالل زرقاء

ً
ال��روود، �س� �عضها لإلمساك ب�عض، والق��ة الخال�ة لم َتُعد خال�ة

تها ت ��� ، وقد اب�ضَّ � و�عضها األسود و�عضها عار�
ل�ج، �عضها يرتدي الب��ِّ � أ�وام الثُّ � ب�� األع��ُ

م حم الم�ت والدَّ
�
الل، رائحة الل  برائحة الظ�

ً
لة الل محمَّ � التِّ د ب�� ة ر�ــــح ت�نهَّ لج، وثمَّ ا �الثَّ جم�ع�

ت عن أن�ابها وقد انتفَش تانة والبول. زمجَرت الما�رة وك��َّ ق �العَفن والنَّ الجاف والِجلد المعبَّ
ا، ل�سوا فرا�س، ل�س هؤالء. � فروها. ل�سوا َ���

ئاب
ِّ

ا تلو اآلَخر رفَعت رؤوسها نحو ثالثة الذ . واحد�
ً
ة ك، ل�نها ل�ست ح�َّ األش�اء �األسفل تتحرَّ

وف والفرو والِجلد، وفوق ء الذي �ان ث�سل. �انت ترتدي الصُّ �
َّ اظ��ن ال�� ، وآِخر النَّ لِّ فوق التَّ

تل
�
 ك

�
� ضوء القمر، ومن أناملها تتد�

ك و�لتِمع �� � تتحرَّ قيع ُ�َطقِطق ح�� �لِّ هذا معطف من الصَّ
تهما

�
� احتل � اللت�� � الُحفرت��

دة… و�� ماء المتجمِّ � ط��لة من الدِّ ة س�ا��� ة �اهتة، ع�� جل�ٍد ورد�َّ
ا لم تعرفه  عجي��

ً
� ع� مالمحها الخشنة جما�

ب، ُ�ض��
َ

عيناها من ق�ل ضوء أزرق شاحب يتذ�ذ
. طُّ

َ
� ح�اتها ق

��

. �
إنها ترا��



 

�ون ت��
 

ق). ب طوال ط��قه ع�� (ال�حر الضيِّ لم ينقِطع عن ال��ُّ

جت األرض طح. ه�َّ عود إ� السَّ ان ال �سمح له �الصُّ َّ� ة، وقمرته أصغر، ل�ن ال�ُّ فينة صغ�� السَّ
أە. ول�ن ما حاجته إ� � تق�َّ ز أشنع ح�� عام المقزِّ المتأرجحة تحت قدم�ه معدته، و�ان مذاق الطَّ
�ه؟ ن��ذە أحمر وحامض،

ِّ
ة ن��ذ ُ�غذ ود وثمَّ ء �الدُّ � الم�� ح والُجبنة الجامدة والُخ��

�
حم الممل

�
الل

ا.  أن هناك الم��د دوم�
َّ

ا، إ� أە أ�ض� ا يتق�َّ
�
قويٌّ للغا�ة، وأح�ان

�ن ع� اإلطالق، ول�ن ��
�
م السك ��ذ». لم �كن أبوە �ح�� ء �النَّ � ظالم قمرته: «العالم م��

تمتَم ��
�
دي، و�لٌّ لك أنت. لو كنُت أب�ع �� � ال�طن �ا س�ِّ

ه. سهم ��
�
ف�َم يهمُّ هذا؟ لقد ماَت أبوە، هو قتل

� �ه أيها الوغد الملعون. فت��
�
� ذلك القض�ب الذي خل

ة لغرسته �� اب�َّ شَّ استخدام ال�ُّ

ء وذهاب عامل القمرة الذي �أت�ه � �ون الوقت �م�� د ت�� فينة ال ل�ل أو نهار. ُ�حدِّ � �طن السَّ
��

�ون وهو ٍة قال له ت�� � مرَّ
نظ�ف. �� ا للتَّ ا وفرشاًة أ�ض� � دلو� �� ا �جلب الصَّ بوج�اٍت ال �أ�لها. دائم�

، ا لط�ف المع�� � عرفته. �ان شخص� � بُثع�اٍن مع��َّ
ر��

�
؟ ُ�ذك �

�خلع سدادة ِق��ة: «أهذا ن��ذ دور��
إ� أن سقَط عل�ه ج�ل».

د�ٍة
َ
� بِنصف أنٍف ون أ��د أوسم من قزٍم مع��َّ ٌّ قبيح هو، و�ن �ان �التَّ � لم ُ�ِج�ه عامل القمرة. ص��

�ون: «هل أسأُت إل�ك؟ أأنت مأمور �عدم ال�الم ه ت��
�
قن. ب�نما �حكُّ األرض سأل

َّ
� إ� الذ من الع��

�
�� �ِحر؟ أخ��ِ

ُ
ا، فقال: «إ� أين ن ا عن هذا أ�ض� ك؟». لم يتلقَّ جوا�� ش �أمِّ ا تحرَّ م�� أم أن قزم�

)؟». ة، ل�نه لم �قل أيُّ واحدة. «(براڤوس)؟ (تايروش)؟ (م�� بهذا». چا��� ذكَر الُمدن الُحرَّ
�ون أن �ذهب إ� (دورن). مارسال أ��� من تومن، والعرش الحد�دي لها �حسب القانون ذ ت�� ُ�ح�ِّ

َح األم�� أو���ن. . سأساعدها ع� الحصول ع� حقوقها �ما اق�� �
الدور��

ا، ودون عة رأسه تحط�م� مت ق�ضة الس�� ج��جور �ل�جاين المدرَّ ل�ن األم�� أو���ن ماَت، حطَّ
ا ُيوِعز إل�ه، فهل ُ�جاز�ف دوران مارتل �مؤامرٍة محفوفة فعوان األحمر موجود�

ُ
أن �كون األ

� الجم�لة. لعلَّ (الِجدار) � إ� أخ��
 من ذلك وُ�ع�د��

ً
السل �د� � �السَّ

د�� �المخاطر كتلك؟ قد ُ�ق�ِّ
�ون. ول�ن ر�ما �ل محتاجون إ� رجاٍل ِمثل ت��

�
ب العجوز مورمونت قال إن َحرس الل أسلم. الدُّ

ه إ� (الِجدار). هل
�
ار لم ي�َس َمن أرسل ماَت مورمونت، وسلينت هو القائد اآلن. ال ُ�دَّ أن ابن الجزَّ

صوص؟ مع أن ما
�
�د مع القَتلة والل

ح وال��َّ
�
حم الممل

�
� أ�ل الل

�� �
َّ من ح�ا�� ا قضاء ما ت��� أر�ُد حق�

ت���َّ من ح�اته لن �طول، وهو ما س�حرص عل�ه چانوس سلينت.

ُّ



�
ه القزم: «هل ُزرت بيوت الهوى ��

�
ة، وسأل  �حكُّ األرض بهمَّ

َ
ل عامل القمرة الفرشاة وأخذ

�
�ل

ة، َّ� ر مع�� العاهرة �الڤال��
�
�ون أن يتذك (ِل�س)؟ أإ� هناك تذهب العاهرات؟». لم �ستِطع ت��

لو وخ�َج. � الدَّ
� الفرشاة �� �� ساؤل، إذ أل�� الصَّ وع� �لِّ حاٍل فاَت أوان ال�َّ

ثونه ، ولو أن ما يتحدَّ � ِصغرە ع� �د الِما�س��
ة الُفص� �� َّ� م الڤال��

�
. لقد تعل � ش ذه�� ��ذ شوَّ النَّ

� ط��قها إ� أن
 واحدًة، و�نما �األحرى �سع ل�ناٍت مختلفة ��

ً
ة… إنها ل�ست ل�نة � الُمدن الُحرَّ

��
� (تايروش)

ة، و�� ا من الماي��َّ � ا �س�� ة ونزر� اڤوس�َّ �ون القل�ل من ال�� غاٍت منفصلة. �عرف ت��
�
ُتصِبح ل

ٍق ا من الِمزر(5)، وهذا �فضل مرتز� ب ك���
�
هم أحدهم �الِغشِّ وَ�طل من شأنه أن �لعن اآللهة و�تَّ

عام � (دورن). ع� �سق الطَّ
ة �� غة العام�َّ

�
ثون الل خرة). ع� األقل يتحدَّ � (الصَّ

ه من ق�ل ��
َ
عرف

ل بنكهات (الرو�ن)، ول�ن �استطاعة المرء أن � مت�َّ
، ال�الم الدور�� �

� والقانون الدور��
الدور��

ا �الفكرة كطفٍل �ُدميته. ث� . عاَد إ� ��رە م�ش�ِّ �فهمه. (دورن)، نعم، (دورن) ��
� ، مع أنه ينجح ب�� �

ما �أ��
�
فينة قل � هذە السَّ ، وع� م�� طُّ

َ
�ون ال�س�� �سهولٍة ق وم ت�� لم �أِت النَّ

م، فقد حلَم �ما ف�ه
�
ًة. ع� األقل ال َ�حل � لتغي��ه عن الو�� ف��

ب ن��ٍذ �ك�� ُ�� �
� واآلَخر �� الح��

� أحلُم �أن
داقة والمجد. �أ�� افهة. وما حلمُت �ه ُترهات؛ الُحب والعدالة والصَّ � ح�اته التَّ

ال�فا�ة ��
� متناَوله، ل�نه �جهل أين تذهب العاهرات.

�ون اآلن أن �لَّ هذا ل�س �� . �عرف ت��
ً

أ�ون ط���

ا ة صوت� اب�َّ شَّ ة، و�ا لها من �لمات. أصدَرت ال�ُّ قال أبوە: «أينما تذهب العاهرات». �لماته األخ��
الم � الظ�

�� 
ً

� متما��
�ون ال�س�� نفسه �م�� ا من جد�د، ووجَد ت�� ا، وارتدَّ اللورد تاي��ن جالس� وت���

ج الجمار  إ� ح�ث تتوهَّ
ً
� درجة � وثالث�� ، نزَل مئت�� � الب��

ل �� � و�� جوارە ڤارس. ال ُ�دَّ أنه عاَد ي��
ائحة ة والرَّ اب�َّ شَّ ا من هذا، �ل فقط صوت ال�ُّ ر ش�ئ�

�
�� حد�دي، ل�نه ال َ�ذك �� � فم تنِّ

ة �� تقال�َّ ال��
. َّ ز ع�� ُّ ��  للتَّ

ً
� الموت وجَد وس�لة

� خرَجت من أب�ه إذ ارتَخت أحشاؤە. ح�� �� �نة ال�� النَّ

هر األسود)، ح�ث ة (النَّ ا ح�� خرجا ع� ضفَّ
�
رافَقه ڤارس ع�� األنفاق، ل�نهما لم �لفظا حرف

ة �� ». قالها �النَّ � : «قتلُت أ��
ً

ِّ قائ� ا. عندها التفَت القزم إ� الخ�� ا وفقَد أنف� ا مب�ن� �ون ن�� ق ت�� حقَّ
.« � قد �قول بها أحدهم: «خ�طُت إصبع قد�� نفسها ال��

�
ا من الخ�ش الب��ِّ اذين، يرتدي ث��� � هيئة أحد اإلخوة الشحَّ

ا �� ر�
�
� متنك ُّ الهامس�� �ان و��

ا: «ما ��
ِّ
� ورأسه األصلع المستدير. قال مؤن اعمت�� � النَّ مي�ت�� المت��ل، له قل�سوة أخَفت وجن��ه السَّ

م».
�
ل �ان �جب أن تصعد ذلك السُّ

هم لرأى طِلق السَّ
�
�ون أ�اە من قول تلك ال�لمة. لو لم أ ر ت��

َّ
- «أينما تذهب العاهرات». لقد حذ

� ذراَ�� من ق�ل. �ان ينهض  تا�شا من ب��
َ

ة من �دي �ما أخذ اب�َّ شَّ  ال�ُّ
َ

� فارغة، ألخذ
أن تهد�دا��
� قتلته. ح��

ا». : «قتلُت ِشاي أ�ض�
ً

َف لڤارس قائ� اع��

- «كنت تعرف حق�قتها».

� لم أعرف حق�قته». - «نعم، ل���



: «واآلن تعرف». ، وردَّ
ً
 مكتومة

ً
أطلَق ڤارس ضحكة

� هذا؟ ال �دري ما الذي
ماء ع� �د�ه، وماذا �� ا. م��د من الدِّ َّ أ�ض� َّ أن أقتل الخ�� �ان ع��

د، ول�ن
َّ

ە ڤارس من س�ف الج�
َ

ه ُ�حِجم عن طعنه �خنجرە. ل�س االمتنان. أي نعم أنقذ
�
جعل

. � چا���
ر ��

�
 أفك

َّ
… ال، األفضل أ� ە. چا��� َ فقط ألن چا��� أج��

��ذ األحمر الحامض  جد�دًة ومصَّ منها �أنها ثدي امرأة، ل�س�ل النَّ
ً
 من ذلك وجَد ِق��ة

ً
�د�

� زنزانته. تأرجَحت األرض
� �ان يرتديها �� ة ذاتها ال�� �� سخة، السُّ ته الم�َّ � ُس��

َّع� ذقنه و�تغلَغل ��
ٍة �الحائط. عاصفة، و�� تطم �قوَّ ا حاوَل الق�ام ارتفَعت إ� الجانب وألَقته ل�� تحت قدم�ه، ولمَّ
فينة ستغرق. أهذا  إن �انت السَّ

ً
ًة م�سائ� د ف�ه ف�� ��ذ وتمدَّ أ النَّ ا مما حس�ُت. تق�َّ فأنا أ��� ُسكر�

� الخارج: «هذا جزاء
�ــــح تعوي �� ا له؟ قال وال�ِّ ) �د� � األعا��

�ك (األب �� انتقامك �ا أ�ِت؟ هل نصَّ
ه

�
ٍء فعل �

اقم ألجل �� ان وسائر الطَّ َّ� ». ال ي�دو من العدل أن �غرق عامل القمرة وال�ُّ � قاِتل األق����
هو، ل�ن منذ م�� واآللهة عادلة؟

الم. ا ابتلَعه الظ� حظة تق����
�
� تلك الل

و��

خ، ع� � حلقاٍت ُتدوِّ
فينة تدور من حوله �� ك أحسَّ برأسه ��اد ينفجر و�السَّ � عاَد يتحرَّ ًح��

�ون أن َ�صُمت، ور�َل بوهن� محاو� ان �ان �قول ب��ار� إنهم رسوا. قال له ت�� َّ� الرغم من أن ال�ُّ
ه إ� المخزن، ح�ث ي�تظرە برم�ل ن��ٍذ

�
ار أصلع ضخم تحت ذراعه وحمل ه �حَّ ص إذ دسَّ

�
مل التَّ

م، و�ال �ون ع� نفسه وهو ُ�قاو� س�ة إ� قزم. �اَل ت�� ق ح�� �ال�ِّ فارغ، برم�ل صغ�� قص�� ضيِّ
ته َجدعة

�
ذن�ه، واستحك

�
م�ل وقد انضغَطت ُر�بتاە ع� أ � ال��

َ ع� وجهه �� طائل، وهكذا ُح��ِ
ر وُهم

�
ها. فك

�
ا وال �ستطيع أن �مدَّ �دە ل�حك � تمام� تت��ْ أنفه ع� نحو� ش�يع، ل�ن ذراع�ه �انتا مث�َّ

ا تزعق ف�ما ُرِفَع . سمَع أصوات� � � مقا�� المك��
: هودج �ليق برجٍل �� ُ�غِلقون الغطاء �المسام��

م�ل يتدحَ�ج إ� أسفل، ق�ل ٍة رأسه �القاع، وراَح العالم �دور و�دور وال�� م�ل، وصدَمت �لُّ رجَّ ال��
�ون لسانه. م�له، وعضَّ ت�� ه ُي��د أن َ�ُ�خ، ثم اصطدَم برم�ل آَخر ب��

�
ف �ارتطاٍم جعل

َّ
أن يتوق

. ُرِفَع � ح�اته ع� اإلطالق، مع أنها داَمت ِنصف ساعٍة ع� األ���
ً�انت هذە أطول رحلٍة ��

ة سمَع رجا� ِلَب وُعِدَل وعاَد ُ�دحَ�ج، وع�� األلواح الخش��َّ
ُ
َج وُرصَّ وق َل وُدح�� نز�

�
�ون وأ ت��

جان، و�عان ما مو ت�شنَّ ا �صهل ع� مق��ة. �دأت ساقاە ناقصتا النُّ
�
ٍة حصان � مرَّ

يتصاَ�حون، و��
� رأسه.

ب المطارق �� ٍة أ�َسته �� آلمتاە �شدَّ

ا ت �دنه، ومن الخارج سمَع أصوات� رت رأسه ورجَّ حلة �ما �دأت، �دحرجٍة أخرى دوَّ انتَهت الرِّ
وء ق الضَّ

َّ
م�ل، وانفتَح الغطاء فجأًة ليتدف غٍة �جهلها. �دأ أحدهم �دقُّ ع� رأس ال��

�
م �ل

�
 تت�ل

ً
غ���ة

� إسقاط
�� 

َّ
اهٍة وحاوَل الوقوف، ل�نه لم ينجح إ� �ون ��� اخل ومعه الهواء الفاتر. شهَق ت�� إ� الدَّ

ل�ة. ة الصُّ اب�َّ ب نفسه ع� األرض ال��ُّ
�
م�ل ع� جان�ه وسك ال��

 من
ً

 و�زم��
ً
ة  خش��َّ

ً
�ة، �حمل مطرقة فوقه وقَف رجل شد�د ال�دانة له لح�ة صفراء م�شعِّ

� دورة م�ار�ات، ل�ن
ا ��

�
�� الهائل الذي يرتد�ه ألن �كون ُ�ادق

� ح المعطف الم��
�
الحد�د، وَ�صل

� الن كجَوال��ْ � يتهدَّ � ثق�ل�� ا عن �طن� أب�ض ضخم وثدي�� حزامه الم��وط �غ�� إح�اٍم انحلَّ �اشف�
�



ار ها الت�َّ
َ
�ون ب�قرة �حر� ميتة جرف ر منظرە ت��

�
عر األصفر الخشن. ذك � �الشَّ َي��ْ حم مغطَّ من الشَّ

�� روك).
ذات يوٍم إ� ال�هوف أسفل (�اس��

وس) قال: «قزم سكران». ة (وس�� نظَر ال�دين إ� أسفل واب�سَم، و�عام�َّ

�
م، وقد �صَقه عند قدَ�� ال�دين. أدرَك أنهما �� ا �الدَّ �ون مليئ� نة». �ان فم ت�� - «�قرة �حر� متعفِّ

طرون ُجدرانه، وقد أحاَطت بهما برام�ل و�رام�ل من ع النَّ قبو� ط��ل معتم له سقف مقنَطر وُ��قِّ
�ل. أو طوال ُعمر.

�
ا ظم�َن طوال الل � قزم�

اب �ك�� ��ذ والِمزر، �� النَّ

�ون ت ت��
�
ٍة جعل � ضحَك ال�دين تهزهَز لحمه �قوَّ � األقزام». ح��

- «أنت وقح. أحبُّ هذا ��
؟ أو متَعب؟». غ�� � الصَّ

�خ�� أن �قع عل�ه و�سحقه. «أأنت جائع �ا صد���

سخ». ا: «عطشان، وم�َّ �ون ع� ُر�ب��ه مجي�� �صع��ٍة جلَس ت��

فقنا؟ س�حرص خد�� ع� ، اتَّ � عام وِفراش ل��ِّ  إذن، ثم الطَّ
ً

ام أو� م ال�دين، ثم قال: «الحمَّ �شمَّ
�
لك. أيُّ صديٍق لصد��� � �� م��

� ا، وأردَف: «م�� ء»، ثم وضَع مض�فه المطرقة واإلزم�ل جان�� �
�لِّ ��

�و م��ات�س، نعم». وراء ال�حر صديق إلل��

ا أثُق �ه ع� اإلطالق. أيُّ صديٍق لڤارس العنكبوت ل�س شخص�
اخنة وأس�َل جفن�ه ح�� � الم�اە السَّ

�ون �� ام الموعود، وما إن نزَل ت�� ع� أن ال�دين أو�� �الحمَّ
� نوٍم عميق.

غاَب ��
 ابتلَعته. أحسَّ

ً
� ح�� إنه شعَر �أن سحا�ة ��

�
� ِفراش� محشو ب��ش اإلوز، �الغ الل

اس��قظ� ��
 من

ً
ا كعوٍد من الحد�د، فتدح�َج ناز� ا، ل�نه وجَد قض��ه منتص�� ا تمام�

�
ا وَحلقه جاف �لسانه خشن�

ة.
َّ

� لذ ا أن�� َع �مألە مطلق� الِفراش ووجَد وعاء فضالت و��

افذة. نفَض � خصاص النَّ مس تل�ح من ب�� ا صفراء من ضوء الشَّ الُغرفة معتمة، ل�ن خطوط�
، �� �يع النَّ اعمة كُعشب ال�َّ شة النَّ

�
ة المزرك �ون آِخر قطرات البول، ثم ساَر ع� الُ�سط الماي��َّ ت��

ه ڤارس واآللهة.
�
ى أين أرسل افذة ودفَع م�اعيها ل�� ق المقعد المجاور للنَّ

�
و�حركٍة خرقاء �سل

ة َّ� ف�عة ب�ِّ خام، فروعها الرَّ  حول مسبح� من الرُّ
ً
افذة تقف ِستُّ أشجار كرز حراسة تحت النَّ

ا اڤو، ي�دو رش�ق� � �دە س�ف ُم�ارزي ال��
ال و�� � ا وضَع ال��ِّ

�
خذ جرداء، وع� الماء �قف ف�� عار� متَّ

ا للغا�ة ح�� ة، وله َشعر أشقر مفرود �مسُّ كتف�ه. �دا ح�� ادسة ع�� ه السَّ ى ِسنُّ ا، وال تتعدَّ وس�م�
ن، و�ن التمَع س�فه خام الملوَّ ك القزم أن الف�� منحوت من الرُّ ت ق�ل أن ُ�در� إن لحظاٍت ط��لة مرَّ

. �
�الفوالذ الحق���

، وع�
ً

ا طو� � ع�� قدم� اح�ة األخرى من المسبح يرتفع سور من القرم�د ي�لغ االث�� ع� النَّ
ور المدينة. حول خليج� يتالَطم �حر من سقوف المنازل ته خواز�ق من الحد�د، ووراء السُّ قمَّ
، ة َتلٍّ ا ع� قمَّ ا �ع�د�

�
ا، و�يوان ا أحمر عظ�م�  من القرم�د، ومع�د�

ً
عة ا م��َّ �ون أبراج� طة، ورأى ت��

�
الم�ل

�د وقلوعها ك قوارب الصَّ مس ع� صفحة م�اٍە عم�قة. ع�� الخليج تتحرَّ ة الشَّ ا تتألأل أشعَّ و�ع�د�
جهة إ� د أن إحداها متَّ

�
احل. مؤك �ــــح، �ما رأى صواري ُسفن� أ��� �ارزًة �طول السَّ � ال�ِّ

ُتَرفر�ف ��



�
ا للعمل ع�

�
من رحلته، وهو ل�س مخلوق

َ
ة). ل�ن ال س��ل لد�ه لدفع ث ق�َّ َّ (دورن) أو (القلعة ال��

ك حلة ب�� اقم كعامل قمرٍة، وأدفُع ت�لفة الرِّ � االنضمام إ� الطَّ مجذاف. ع� ما أظنُّ قد ُ�مكن��
ق). ��ق ع�� (ال�حر الضيِّ � طوال الطَّ اقم ينكح�� الطَّ

رة بتوا�ل غ���ة، ة ال�اردة معطَّ �ــــح الخ��ف�َّ �ساءَل أين هو. ح�� الهواء رائحته مختلفة هنا. ال�ِّ
ة، و�ن َّ� غٍة أش�ه �الڤال��

�
وارع �ل � من الشَّ

ور ص�اح خافت �أ�� وقد تناَ� إ� مسامعه من فوق السُّ
� من �لِّ خمس. ل�ست (براڤوس)، وال (تايروش). عالوًة ع�  أو اث�ت��

ً
 �لمة

َّ
� إ� ِّ لم �ستِطع أن ُ�م��

ا. ) و(ڤوالنت�س) أ�ض� � الجوِّ َتنُقض احتماالت (ِل�س) و(م��
ودة �� أن هذە الفروع العار�ة وال��

: «هذە (پ�توس)،
ً

�ون ال�اب ُ�فَتح من خلفه التفَت ُيواِجه مض�فه ال�دين قائ� عندما سمَع ت��
أل�س كذلك؟».

ها؟». �ط. وأين غ�� - «�الضَّ

(پ�توس). حسن، إنها ل�ست (كينجز الندنج) ع� األقل. سمَع نفسه �سأل: «أين تذهب
العاهرات؟».

وس). ل�نك لن تحتاج إ� أمثالهن � (وس��
ا �ما �� � المواخ�� هنا، تمام�

- «العاهرات موجودات ��
فض». هن ع� الرَّ . لن تجرؤ أيُّ �

. اخ�� من خادما�� غ�� � الصَّ
�ا صد���

مات؟».
�
ه القزم: «أهن أ

�
�ال مواَر�ٍة سأل

� غا�ة
�ون �� � وجَدها ت�� تة -و�� الحركة ال�� فراء الم��َّ س ال�دين ع� إحدى ُشعب لحيته الصَّ

�
مل

ون اڤوسيُّ � فرَضها ال�� وط المعاَهدة ال�� � (پ�توس) �ُح�م ��
مة �� خاسة محرَّ الُقبح- وقال: «النِّ

ا: �و ِنصف انحناءٍة متا�ع� ضنك رغم ذلك»، و�ثقٍل انح�� إل��
ُ
علينا ق�ل مئة عام، ل�نهن لن َيرف

ات هذە المدينة ف أن أ�ون من ماچس�� � اآلن. إن �� ��
ر��

ُ
غ�� أن َ�عذ � الصَّ

«ل�ن ع� صد���
ة، ة المعوجَّ ء �األسنان المصفرَّ ا عن فٍم م�� َّالعظ�مة، واألم�� استدعانا لالجتماع»، واب�سَم �اشف�
وأضاَف: «استكِشف اإليوان والحدائق �ما ُت��د، ل�ن إ�اك والخروج وراء األسوار. األفضل أ�

�علم أحد أنك كنت هنا».

- «كنُت؟ وهل ذه�ُت إ� م�اٍن ما؟».

ب ونرسم غ�� سنأ�ل و��� � الصَّ
� المساء. أنا وصد���

� لل�الم عن هذا ��
ا �ك�� - «سنجد وقت�

، أل�س كذلك؟».
ً
ا عظ�مة ُخطط�

ة � لمنفعته. ال �عرف أمراء الُمدن الُحرَّ ��
�
». ُي��د أن �ستغل � م�� � السَّ

�ون: «�� �ا صد��� أجاَب ت��
د والدە أن �صفهم وا�ل ولوردات الُجبنة» �ما اعتاَد الس�ِّ  المنفعة. إنهم «جنود التَّ

َّ
ار إ� جَّ التُّ

، فس�جد ا أ��� من قزٍم �� � قزٍم م�ت مكس��
�و م��ات�س �� جر يوٍم ووجَد إل��

َ
 ف

َ
�ازدراء. إذا ب�غ

� ذلك
ٌ �� أن أرحل ق�ل أن �أ�� � برم�ل ن��ٍذ آَخر مع حلول الغسق. خ��

ا ��
�
�ون نفسه مشحون ت��

� �جد ء ذلك اليوم، ف��� لن ت�ساە، وح�� چا��� قد �ستاء ح�� � � م��
اليوم. ال شكَّ لد�ه ��

� �طنه.
أ�اهم �سهٍم مغروس ��

�



� رە المشهد بتا�شا ح��
�
ج م�اە المسبح حول الُم�ارز العاري �األسفل. ذك �انت ر�اح خف�فة ُتم�ِّ

� أثناء
ائف، ق�ل أن ُ�ساِعد َحرس أب�ه ع� اغتصابها. �� �انت ُتداِعب َشعرە خالل ر�يع زواجهما الزَّ

ا كهذا، ل�ن ال. ر ش�ئ�
�
ض أن يتذك َ ر عددهم. المف��

�
 تذك

ً
� هؤالء الَحرس محاو�

ر ��
�
هرو�ه فك

جال  وأق��اء… ولو أن �لَّ الرِّ
ً

، طوا� �  ناضج��
ً

ا رجا� ون؟ مئة؟ ال �دري. �انوا جم�ع� ًدستة؟ ع��
ت عددهم. �لٌّ منهم نقَدها أ��

َ
ة من الُعمر. تا�شا عرف الثة ع�� � الثَّ

س�ة إ� قزٍم �� طوال �ال�ِّ
ة ة من �لِّ واحٍد منهم وواحدة ذهب�َّ َّ�  أن ُتح�� ِقطع الُعملة. ِقطعة فضِّ

َّ
ا، فما �ان عليها إ� �� فضِّ

ا. د ديونه دائم� ا. الال�س�� ُ�سدِّ �ون لها أ�ض� . أ�َّ أبوە ع� أن �دفع ت�� � م��

ًة أخرى أصدَر القوس ًة أخرى سمَع اللورد تاي��ن �قول: «أينما تذهب العاهرات»، ومرَّ مرَّ
صوته الوتري.

رز
َ
� صندوٍق من خشب األ

�� 
ً
ا نظ�فة الماچس�� دعاە إ� استكشاف اإليوان، وهكذا وجَد ث�ا��

ٍّ صغ�� � لة لص�� �اب مفصَّ ؤلؤ، و�ن أدرَك وهو يرتديها �صع��ٍة أن الثِّ
�
م �الالَزَوْرد وِعرق الل المطعَّ

� اق�� ء، ل�ن السَّ �
َّ الحجم. األقمشة فخمة �ما ف�ه ال�فا�ة، و�ن �انت رائحتها زنخة �عض ال��

د وجهه ح�� ُ�حا�� وجه ة طوق �ان لُ�سوِّ زم، وثمَّ
َّ

� أق� من ال� راع��
ِّ

زم والذ
َّ

أطول من ال�
ا. ع� األقل ل�ست رائحتها چوفري لو استطاَع بوس�لٍة ما أن ُيوِثقه، �ما أن الُعثَّ قضَم منها أ�ض�

ء. �
��

اخ �حذر� إذ راَح �ون االستكشاف �المطبخ، ح�ث راقَبته امرأتان سمي�تان وُمساعد ط�َّ �دأ ت��
دتان الحسناوان. هل تعلمان ا: «طاَب ص�اح�ما أيتها الس�ِّ . قال منحن�� � �� � والتِّ ً�لتهم الُجبنة والُخ��
ة» �د�  أنه قال «محظ�َّ

َّ
ة الُفص�، إ� َّ� ؤال �الڤال�� ا أعاَد السُّ ا لم تردَّ أين تذهب العاهرات؟»، ولمَّ

اه�ة األصغر واألسمن كتفيها. ت الطَّ ة هزَّ من «عاهرة»، وهذە المرَّ

فض. هن ع� الرَّ رفة نومه. لن تجرؤ أيُّ
ُ
هما إ� غ هما �ال�د وجرَّ

َ
�ساءَل ماذا قد تفعالن إذا أخذ

. أصغرهما عجوز �ما � � االث�ت�� �ون أنه قصَد هات�� �و، ول�ن �ش�ٍل ما ال �حسب ت�� هكذا زعَم إل��
، ولهما أثداء أ���

ً
�و �دانة ها �� ع� األرجح، و�لتاهما ُتناِهز إل�� ه، واألخرى أمُّ � ألن تكون أمَّ

�ك��
د � ماَت بها الس�ِّ ��قة ال�� ة طرائق أسوأ للموت؛ الطَّ حم. ثمَّ

�
� أن أخنق نف�� �الل من رأسه. ُ�مكن��

هب ق�ل أن �لفظ آِخر أنفاسه.
َّ

ز القل�ل من الذ َّ َّ أن أجعله يت�� والدە ع� س��ل المثال. �ان ع��
ق األمر �المال. أ���

�
� يتعل ا ح�� ضا والعاطفة، ل�نه لطالما �ان سخ�� ر�ما �خَل اللورد تاي��ن �الرِّ

فقة من قزٍم �ال أنٍف قزٌم �ال أنٍف وال ذهب. إثارًة للشَّ

ه ف�ه � ألرغفتهما وقدورهما، وذهَب ي�حث عن القبو الذي ص�َّ مي�ت�� � السَّ �ون المرأت�� ترَك ت��
� إل�قائه

ا تك�� ا، وهناك وجَد خمور� م�ل ل�لة ال�ارحة. لم �كن العثور عل�ه صع�� �و من ال�� إل��
ا

�
ا من (دورن)، ون��ذ ا أحمر حامض�

�
ا من (المر�)، ون��ذ ا أحمر ُحلو�

�
؛ ن��ذ

ً
سكراَن مئة عاٍم �املة

، � ه��
َّ

 من ن��ذ (ال�رمة) الذ
ً

� برم�� �� ، وستِّ ) األخ�� ا من (پ�توس)، ورحيق (م�� ا شاح�� كهرمان��
�
ل). �� ) و(آشاي) الواقعة عند (�الد الظ� �

�� � ق األسطوري، من (�ارث) و(�� ا من ال��َّ وكذا خمور�
ا عل�ه أنه من المخزون الخاص �اللورد ��ذ القوي، مكت���  من النَّ

ً
�ون برم�� ها�ة انت�� ت�� النِّ

سان، ولونه
�
 ع� الل

ً
ا ثق��

�
. وجَد مذاقه مس�ساغ د (ال�رمة) الحا�� رو�سفورد ردواين، وهو جدُّ س�ِّ



ا ع� ا ثم إب��ق� �ون ك���  ت��
َ
� إضاءة القبو المعتمة. مأل

ا�ن للغا�ة ��اد ي�دو أسود �� � الدَّ
األرجوا��

� رآها. ب تحت أشجار ال�رز ال�� هما إ� الحدائق �األع� ل���
�
ادة، وحمل � س��ل االس��

، ول�ن تصادَف أنه خ�َج من ال�اب الخطأ ولم �جد المسبح الذي رآە من نافذته. لم يهتمَّ
� أنحائها

ل �� ا، وهكذا تجوَّ � فس �دورها، �ما أنها أوسع كث�� ة وراء اإليوان ��ُّ النَّ فالحدائق الممتدَّ
ة ت�دو �األطالل، وقد �َدت ب. األسوار كف�لة �جعل أيِّ قلعٍة فعل�َّ �عض الوقت وهو ���
�ون ل ت�� يها. تخ�َّ

�
 ع� نحو� غ��ب دون رؤوس� ُتحل

ً
نها من أع� عار�ة � ُت��ِّ الخواز�ق الحد�د ال��

ا منه.  فمها وخارج�
ً

�ُّ داخ� �اب ي��
ُّ

� القطران، والذ ه��
َّ

� َشعرها الذ
منظر رأس أخته هناك �األع�، ��

. � � وأخ��
� أ�� � أحد ب��

 �أ��
َّ

. �جب أ� نعم، وال ُ�دَّ أن �كون الخازوق المجاور لها لچا���

،
ً

تان ووزنه ل�س ثق�� اف. إن ذراع�ه ق��َّ ور �استخدام ح�ٍل وُخطَّ ق ذلك السُّ
�
ن من �سل

�
قد يتمك

ا. ق نفسه. سأ�حُث عن ح�ٍل غد� ض أن �ستطيع العبور إ� الجانب اآلَخر إذا لم ُ�َخوز� َ وُ�ف��

ة عند أوجرة ال�الب، ا�ة جان��َّ ا�ات؛ المدخل الرئ�س �مبناە الخاص، و�وَّ خالل تجواله رأى البوَّ
السل،  �السَّ

ً
ة مغلقة ا�ة األخ�� احب الم�شا�كة. وجَد البوَّ �الب الشَّ

�
ا�ة حد�قة ُتخفيها فروع الل و�وَّ

ع، و�عتمر �لٌّ منهم ضَّ رات الرُّ اس ممتلئون ووجوههم ملساء �مؤخِّ � تحت الحراسة. الُحرَّ واألخ�َ���ْ
معة. ُ�قال إنهم � يراهم، و�عرف نوعهم �السُّ � ح�� �� �ون المخصيِّ ونز. �عرف ت��  من ال��

ً
�ة خوذًة مدبَّ

ا أن �كون � � كث��
ا وال َ�شُعرون �األلم، ومخلصون لسادتهم ح�� الموت. سُ�ف�د�� ال �خافون ش�ئ�

.
ً

� � هذا ق�ل أن أصبح م�سوِّ
ر ��

�
� لم أفك . مؤسٌف أن�� �

�ضع مئاٍت منهم تحت إمر��

� �احٍة مفروشة �ال�الط،
�ة، ووجَد نفسه ��  ذات أعمدة ومرَّ من تحت قنطرٍة مدبَّ

ً
فة ُ قطَع ��

ه، َشعرها أحمر �اهت ووجها ع��ض � ِسنِّ
. �َدت �� ح�ث وقَفت امرأة تغسل المال�س عند ب��

ا رمَقته حائرًة قال: «ل�س م�� ��ذ؟»، ولمَّ ها: «هل ُت��دين القل�ل من النَّ
�
مش. سأل ش �النَّ

َ
ق م��

�ون ها، واستقرَّ ت�� ات و��� �� الة إ� نفض السُّ ». عاَدت الغسَّ � كوب لِك. علينا أن نتقاَسم كو��
ها

�
�و؟». جعل قة �الماچس�� إل�� � الثِّ ، إ� أيِّ حدٍّ ُ�مكن�� � ��� : «أخ��ِ

ً
ة ب�ب��قه م�سائ� ٍة حج��َّ

�
ع� ِدك

ا ع� ساٍق ورشَف من
�
ا ساق ؟»، وقهقَه واضع� االسم ترفع عي�يها إل�ه، فقال: «إ� هذا الحدِّ

ا �ان، ول�ن ك�ف أرفُض؟ ە تاجر الُجبنة �� أ�� ور الذي �عدُّ ا�ه، ثم تابَع: «أ�رُە أن ألعب الدَّ ��
� غا�ة االمتنان،

ورتِك؟ سأ�وُن �� � إ� الخارج تحت تنُّ ا�ات عليها حراسة. ر�ما ُ�مكنِك ته���� البوَّ
ن؟»،

�
سك

َ
الثة؟ آە، ل�ن أين � � الثَّ

� �الفعل، فماذا �منع أن تكو�� ا. إن �� زوجت�� جِك أ�ض� �ل وسأتزوَّ
،( � (ص�سپ��

ومنَحها أط�ب اب�سامٍة �قدر عليها رجل له ِنصف أنف، وأردَف: «إن �� ابنة أخٍت ��
� (دورن) عن ط��ق مارسال. أستطيُع أن أشعل

� إحداث �ل�لٍة عظ�مة ��
تِك بهذا؟ ب�م�ا�� هل أخ��

ح
�
�و َتصل ًة إلل�� الة ع� الح�ل ُس�� تت الغسَّ ا؟». ث�َّ � وابنها، ألن �كون ذلك ط��ف� � ابنة أخ�� ا ب�� ح���

ا. ة تمام� �رة، أنِت محقَّ ِّ � تلك األف�ار ال�� � أن ُتخ���� ا، ف�ما واصَل هو: «َ�جُدر �� اع� ألن تكون ��
ها �ما �قولون،

�
�ل ُتم� جرائمه �ل

�
جل �َحرس الل األفضل أن أس� إ� (الِجدار). عندما �لتحق الرَّ

�ل، ال زوجات
�
� َحرس الل

. ال �ساء �� �
� أخ�� أنهم لن �سمحوا �� �االحتفاظ �ِك �ا ُحلو�� ل�ن��

ح
�
�ــــح ال�اردة وسمك الُقد الممل  ال�ِّ

َّ
ء إ� �

�ل، ال ��
�
� الل

� ِفراش المرء �� ��
ِّ
جم�الت ذوات نمش� ُ�دف

؟»، وأعاَد َملء ك��ه �
د��  إذا ارتد�ُت األسود �ا س�ِّ

ً
� سأ�دو أطول قامة ة. أتحس�ين�� والقل�ل من الب��



ُر عن خطا�اي القد�مة أم أرتكُب �ضع خطا�ا مال أم الجنوب؟ هل أ�فِّ ا: «ما قولِك؟ الشَّ مض�ف�
جد�دًة؟».

� أستطيُع �ون: ال ي�دو أن�� ر ت��
�
تها وابتعَدت، ففك

�
ة، ثم التقَطت سل الة بنظرٍة أخ�� رمَقته الغسَّ

َّ العودة إ� القبو. ع� أن � إب��قه قد نفَد. ر�ما ع��
. �ش�ٍل ما �ان ما ��

ً
االحتفاظ بزوجٍة ط���

��ذ القوي جعَل رأسه �دور، ودرجات القبو ط��لة منحدرة للغا�ة. سأَل الغس�ل الذي ُيَرفر�ف النَّ
ُح إ� الة. و�ن كنُت ال ألمِّ ع� الح�ل: «أين تذهب العاهرات؟». ر�ما �ان عل�ه أن �سأل الغسَّ
. واألفضل لو �ان قد سأَل أ�اە. قال اللورد � � أين �ذه�� ، ول�ن قد تعلم�� �

كونِك عاهرًة �ا ع��ز��
� ووضَعت ثقتها جت�� � وتزوَّ ت�� . �انت ابنة ُمزارع، أحبَّ � ت�� تاي��ن: «أينما تذهب العاهرات». لقد أحبَّ

. � ��

ا ل�ستع�دە، �ون نفسه ناهض� انزلَق اإلب��ق الفارغ من �دە وتدح�َج ع� أرض ال�احة، فدفَع ت��
ا، جوان�ه ط�

َّ
ا مرق ا أب�ض شاح�� ا�ت من �الطٍة مكسورة، فطر� و�ذ فعَل هذا لمَح �عض الفطر النَّ

ة، ومميتة. ا: شه�َّ ر�
�
مها مفك ة و�شمَّ م. قطَف القزم ح�َّ � �الدَّ

عة �األحمر القا��
�
ة مضل فل�َّ السُّ

ا از� فَّ
ُ
َع ق � ها وان��

�
ٍء ما. قطَفها �ل �

ل إخ�ارە ��� �عة ُتحاو� ا. لعلَّ اآللهة السَّ ات الفطر س�ع� �انت ح�َّ
ر ة وتكوَّ

�
ك ر رأسه، فعاَد إ� الدِّ � جي�ه، غ�� أن الجهد دوَّ

ها �� ها �ه �حرص� ودسَّ من ع� الح�ل ولفَّ
ع� نفسه فوقها وأغمَض عي��ه.

� الِفراش المحشو ب��ش
ا ��

�
رفة نومه من جد�د، غارق

ُ
� غ

 وجَد نفسه ��
ً
وعندما اس��قظ� ثان�ة

�و ي�تظرك امك جاهز. الماچس�� إل�� دي، حمَّ : «س�ِّ
ً
ە فتاة شقراء من كتفه قائلة اإلوزِّ ب�نما تهزُّ

ع� المائدة خالل ساعة».
� م��

�
: «هل أحلُم أم أنِك تت�ل

ً
� �د�ه م�سائ� هرە إ� الوسائد، ووضَع رأسه ب�� �ون ظ� أسنَد ت��

ة؟». العام�َّ

ة. ة وغضَّ ، شا�َّ � ف�ه عن الملك». الفتاة حسناء زرقاء العين�� �ُت لل��َّ دي. لقد اش��ُ - «نعم �ا س�ِّ

��ذ». ا من النَّ هِت عنه. أر�ُد ك���
َّ
- «أنا واثق �أنِك رف

.«… � ِفراشك. اس�� هرك وأد��ِّ �و قال أن أفرك ظ� قالت و�� تصبُّ له: «الماچس�� إل��

� أين تذهب العاهرات؟». . هل تعرف�� � �� - «… ال يهمُّ

احمرَّ وجهها، وقالت: «العاهرات ي�عن أنفسهن مقا�ل المال».

؟». � ، أو القالع. ل�ن أين �ذه�� � - «أو الجواهر، أو الفسات��
َّ

. ه� � � األحا��
�� 

ً
دي؟ لسُت �ارعة ؤال: «أهذە أحج�ة �ا س�ِّ � لم �ستوعب السُّ ت الفتاة ال�� ردَّ

� �اإلجا�ة؟». ت�� أخ��

�يع نفسه». همَّ �أن ء، فأسدي �� الصَّ �
ِك ��� . «لن أخ�� � عن نف�� � أ�غُض األحا�� ال. إن��

� ساق�ِك، و�انت ال�لمات ع� لسانه � ف�ِك هو الذي ب�� �� �قول لها: الجزء الوح�د الذي يهمُّ



د � شفت�ه، وقال القزم لنفسه: إنها ل�ست ِشاي، �ل مجرَّ �الفعل، ل�نها لس�ٍب ما لم َتخُ�ج من ب��
� رجة. ال ُ�دَّ أن�� ه لهذە الدَّ . الحق�قة أن فرجها نفسه ال يهمُّ � � ألعُب �األحا�� ة تحسب�� حمقاء صغ��

ا». ك تاجر الُجبنة العظ�م منتظر� ُ ��
َ
 ن

َّ
ا؟ �جب أ� ام� م��ض، أو م�ت. «هل ذكرِت حمَّ

�
طت َشعرە، و�عدها دهَنت َر�ل��َ هرە ومشَّ ت ظ�

�
ت الفتاة قدم�ه وفرك

�
� أثناء استحمامه غسل

��
ا؛ �او�ل د� ��ان مجدَّ ائحة لتخف�ف األلم فيهما، ثم أل�َسته ث�اب الصِّ ساق�ه �مرهٍم عِطر الرَّ
هب، و��نما تعقد أر�طة

َّ
 �ُقماش الذ

ً
نة  من المخمل األزرق م�طَّ

ً
قة ًة ض�ِّ ائحة، وُس��  زنخة الرَّ

ً
ة خم��َّ

دي �عد أن �أ�ل؟». َّ س�ِّ �
غب �� ته: «هل س��

�
حذائه سأل

ساء». العاهرات. - «ال، لقد فرغُت من ال�ِّ

ا � أن أجعل واحد� ا فُ�مكن�� الم�
ُ
ل غ دي ُ�فضِّ  ُت�دي خي�ة األمل، وقولها: «إذا �ان س�ِّ

َّ
ضا�َقه أ�

� الِفراش».
ي�تظرە ��

ل فتاًة اسمها تا�شا. «فقط إذا �ان �عرف أين تذهب دي ُ�فضِّ ل زوجته، س�ِّ دي ُ�فضِّ س�ِّ
العاهرات».

. ال يرتاب ، ول�ن ل�س أ��� مما أحتقُر نف�� �
ت الفتاة شفتيها، فقال لنفسه: إنها تحتقر�� زمَّ

نَّ
�
د منظرە، ل�ن األخ��ات ك ات �كرهن مجرَّ � أنه ضاجَع �ساًء كث��

�ون ال�س�� ع� اإلطالق �� ت��
��ذ ا، �النَّ ادق منعش� عاء العاطفة. قد �كون القل�ل من االحتقار الصَّ ع� األقل �ال��اسة ال�اف�ة الدِّ

ذع �عد ال�ث�� من الُحل��ات.
َّ

ال�

 من
ً

 إذا سمحِت. سأ�ون أ��� ثم�
ً
� الِفراش، عار�ة

�� � . انتظ���� � ُت رأ�� � غ��َّ َّقال لها: «أعتقُد أن��
ا من خوفها، ل�نه لم يَنل منها إ� ق ش�ئ�  أن يتذوَّ

ً
ا آم� ر� � أن أستطيع خلع ث�ا�ِك»، ونظَر إليها ��

. ً
ة اب�َّ شَّ

ُ
�ون �ان �حمل � از. ال أحد �خ�� األقزام. ح�� اللورد تاي��ن لم �َخف مع أن ت�� � االشم��

�اح؟». � عند النِّ ه�� سأَل خادمة الِفراش: «هل تتأوَّ

دي». - «إذا �ان هذا ��ُّ س�ِّ

دِك � أن س�ِّ ة. هل تحسب�� � األخ��
دي أن َ�خُنقِك. هذا ما فعلته �عاهر�� - «قد ��ُّ س�ِّ

.«  منِك، ل�ن ال أحد آَخر ِمث��
ً
أ��د. إن عندە مئة ض؟ ال �التَّ س�ع��

ة ناَل الخوف الذي أراَدە. وعندما رماها �اب�سامته الع��ضة هذە المرَّ

، � ؤلؤي من وعاٍء خش��
�
نة، �لتهم الفلفل الحار وال�صل الل ا ع� أر�كٍة م�طَّ �ح� �و مس�� �ان إل��

، وتراقَصت الجواهر � ح�مت��
�
تان فوق وجن��ه الل َّ��� � وقد نضَح جب�نه �الَعرق والتمَعت عيناە الخ��

د، �� وزمرُّ ، و�اقوت وجَمشت، وصفِّ � � نمر وتورمال�� ع� �د�ه مع حركتهما؛ جْ�ع وأو�ال، وع��
ا � أن أع�ش س�ين� : ُ�مكن��

ً
� �ون لنفسه متأمِّ اء. قال ت�� وسَبج وَ�شب، وماسة سوداء ولؤلؤة خ��

من خواتمه، و�ن كنُت سأحتاُج إ� ساطور آلخذها.
َ
ع� ث

.« غ�� � الصَّ
: «تعاَل واجلس �ا صد���

ً
اب قائ� �و �االق�� أشاَر له إل��



سة عل�ه الوسائد ُصِنَع ا مكدَّ ا عل�ه للغا�ة، عرش� � صعد القزم ع� مقعٍد، ولو أنه وجَدە كب��
�ون ل وزنه. لقد عاَش ت�� الس��عاب أرداف الماچس�� الهائلة، وله قوائم سم�كة مت�نة تتحمَّ
خذ إحساسه �و م��ات�س اتَّ � ض�عة إل��

� عالٍم كب�� عل�ه للغا�ة، ل�ن ��
ال�س�� ح�اته �أ�ملها ��

ا ا مليئ� � ع��ن ماموث، ل�ن ع� األقل عند الماموث قبو�
ق. أنا فأر �� ا ال ُتصدَّ فاُوت أ�عاد� �التَّ

ا.
�

ات. أشعَرته الفكرة �العطش، فطلَب ن��ذ �الخ��

� أرسلتها إل�ك؟». �و: «هل استمتعت �الفتاة ال�� ه إل��
�
سأل

- «لو أردُت فتاًة لطلبتها».

ت عن إسعـ…».
�
- «إذا تخاذل

ت �لَّ المطلوب منها».
�
- «�ل فعل

ا. الملك استمتَع � (ِل�س)، ح�ث �جعلون من الُحبِّ فن�
ت تدر�بها �� . لقد تلقَّ - «�ان هذا أم��

ا». � بها كث��

ا: «لسُت ٍّ من فوق �أسه مض�ف� � أقتُل الملوك، ألم �سمع؟»، واب�سَم ��� �ون: «إن�� قال ت��
.«

ً
ة أر�ُد فضالٍت مل��َّ

. � �و فجاَء الخدم م�ع�� ق إل�� - «�ما �شاء. لنأ�ل إذن»، وصفَّ

اهب، �اإلضافة إ� َحساء ب�ض� ول�مون أخ�� �ارد، ثم �دآ �مرق �طان ال�حر وَسمك الرَّ
��ذ، والجزر األب�ض � النَّ

هر الحمالن، وك�د اإلوز الغارق �� ان �العسل، ولحم ظ� مَّ ت أط�اق السُّ ُرصَّ
َ نفسه �ون �الغث�ان، ل�نه أج�� ض�عة. أصاَب منظر �لِّ هذە األصناف ت�� �دة، والخناز�ر الرَّ �ال�ُّ
اهيتان ا. ر�ما تكون الطَّ قها ضاَع تمام� ع� تج��ة ملعقٍة من الَحساء ع� س��ل األدب، وحالما تذوَّ
� ال�الط

، ح�� �� طُّ
َ
ة من ق�ل ق ه�َّ ، ل�نهما تعرفان عملهما. إنه لم �أ�ل بهذە الشَّ � عجوز�ن سمي�ت��

. المل��
�اح، فهزَّ �و عن استدعاء األم�� هذا الصَّ حم من ع� عظم طائرە سأَل إل��

�
ب�نما �متصُّ الل

�ن) سقَطتا، مدي�تان ق. (أستاپور) و(م�� � ال��َّ
ة متاعب �� ا: «ثمَّ جل ال�دين كتف�ه مجي�� الرَّ

� ش�ا�ه».
تان �انتا عجوز�ن والعالم �� ج�س�ار�َّ

قوق � صلصة ال��
واء وغمَسها ��  من الشِّ

ً
�و قطعة ضيع، فتناوَل إل�� �ر الرَّ � ع أحد الخدم الخ�� قطَّ

ها �أصا�عه.
�
وأ�ل

ا عن ) �ع�د جد� � اس�� : «(خليج النخَّ
ً

� قطعٍة من ك�د اإلوز قائ�
ينه ��

�
�ون طرف سك غرَس ت��

� أن أحبَّ هذا الجح�م.
، ول�ن ب�م�ا�� � (پ�توس)». ما من أحٍد ملعون كقاِتل األق����

�و: «صحيح، ل�ن العالم ش�كة واحدة عظ�مة، والمرء ال �جرؤ ع� لمس خ�ٍط واحد قال إل��
� فمه، وأردَف:

ا من الفلفل ��
�
��ذ؟»، ثم أل�� قرن ها. م��د من النَّ

�
�َّ الخيوط األخرى �ل خش�ة أن ته��
ق. ء أفضل»، وعاَد ُ�صفِّ �

«ال، ��
ً



�و ع�� المائدة �ون، وماَل إل�� ا مغ�� ووضَعه أمام ت��  ط�ق�
ً

وت حام� دخَل خادم ع� إثر الصَّ
�دة. ق�َل �� إن م �ال�ُّ وم ومحمَّ ل �الثُّ ائحة: «فطر مق�َّ يرفع الغطاء، ثم أعلَن الماچس�� إذ فاَحت الرَّ

.« � ل اث�ت��
�
� ، �

ل واحدًة �ا صد���
�
مذاقه �ديع. �

ة � ن��
ا ما �� �ون �الفعل، ل�ن ش�ئ� ��ق إ� فم ت�� � منتَصف الطَّ

ة �� ة الفطر األسود ال�ب�� �انت ح�َّ
دي». بق نحو مض�فه: «�عدك �ا س�ِّ ا الطَّ ف فجأًة، وقال دافع�

َّ
ه يتوق

�
�و جعل إل��

: «ال، ال»، وللحظٍة خاطفة �دا �أن ف��
ً

�و طبق الفطر نحوە قائ� �دورە دفَع الماچس�� إل��
ا من �ص� ته خصِّ اه�ة أعدَّ . الطَّ ا �طلُّ من داخل جسد تاجر الُجبنة المنتفخ. «�عدك. أنا م�ٌّ خب�ث�

أجلك».

ا�نة. «هذا رقاء الدَّ � وعروقهما الزَّ ق�ل�� قيق ع� �ديها وثدييها الثَّ اه�ة والدَّ ر الطَّ
�
ا؟». تذك - «حق�

� خرَجت منها. �دة ال�� ة ال�ُّ ة الفطر إ� �ح�� �ون ح�َّ طف منها، ل�ن… ال»، و�تؤدٍة أعاَد ت��
�
ل

�ون أنه اك». �ظنُّ ت��
�
�ة: «�ا لك من ش� فراء الم�شعِّ ا من تحت لحيته الصَّ �و مب�سم� قال إل��

هب. «أأنت ج�ان؟ لم أسمع ذلك
َّ

�وت �لَّ يوٍم ل�جعلها تلمع �ما الذ �دهن لحيته هذە �ال�ُّ
عنك».

�افة». ا ألصول الضِّ ا عظ�م�
�
مِّ خرق بع) �عدُّ قتل ض�فك ع� الَعشاء �السُّ � (الممالك السَّ

��» -

� إنهاء ح�اته
�ف �� � ت�دو رغ�ة الضَّ ا، ل�ن ح�� : «وهنا أ�ض�

ً
�و م��ات�س �أسه قائ� تناوَل إل��

��ذ، ثم تابَع: «الماچس�� يها، أل�س كذلك؟»، وج�َع من النَّ  فع� مض�فه أن ُ�لبِّ
ً
ة  جل�َّ

ً
واضحة

ا. مغص ة فطر ق�ل أقلِّ من ِنصف عام. ق�َل �� إن األلم ل�س شد�د� ا �ح�َّ أوردلو ماَت مسموم�
� الُعنق، أل�س

ء. الفطر أفضل من س�ٍف �� �
، ثم ي�ت�� �لُّ �� � � وراء العين�� خف�ف، وألم مفا��

وم؟». �دة والثُّ � ُ�مكن أن �كون مذاق ال�ُّ � ح��
م �� � فمك مذاق الدَّ

كذلك؟ ِلَم تموت و��

عا�ه �الفعل. جزء منه
�
�دة ل وم وال�ُّ ت رائحة الثُّ

�
بق أمامه، وقد أسال ظر إ� الطَّ أمعَن القزم النَّ

جاعة ال�اف�ة ألن ُ�غِمد الحد�د ُي��د هذا الفطر ع� الرغم من معرفته �حق�قته. إنه ل�س �الشَّ
ه هذا لدرجٍة ال �ستطيع

َ
ع��ة، وقد أخاف  من الفطر لن تكون بتلك الصُّ

ً
� �طنه، ل�ن قضمة

ال�ارد ��
.« عب�� عنها. سمَع نفسه �قول: «أنت مخ�� التَّ

��ذ فُقل وس�نال ما ُت��د، و��عة. الغرق � النَّ
ذ الغرق �� ا؟ �ا هل ُترى� إذا كنت ُتح�ِّ - «حق�

��ذ». ا مض�عة للوقت والنَّ ا �أس� �أس�

� ضوء المص�اح.
ا�ن �لتمع ب�غراٍء �� ». �ان الفطر الدَّ �ون �صوٍت أع�: «أنت مخ�� ر ت�� كرَّ

ة. ما الذي � غ�اهب الح��
ُد لك. إن عندي…»، ل�ن صوته تاَە ��

�
� الموت، أؤك

ا �� «لسُت راغ��
ها؟ يهم؟ أرض أح�مها؟ امرأة أحبُّ �ه؟ أطفال أر�ِّ عندي؟ ح�اة أع�شها؟ عمل أؤدِّ

غ��ِّ هذا»، والتقَط
ُ
ء، ل�ننا �ستطيع أن ن �

: «ل�س عندك ��
ً

�و ع�ارته قائ� أن� الماچس�� إل��
ة». ذ، ثم قال: «شه�َّ

ُّ
�دة ومضَغها بتلذ ة فطر من ال�ُّ ح�َّ

ا». �ون: «الفطر ل�س مسموم� مستاًء قال ت��



ا: «�جب أن ُي�دي
�
 أخرى مردف

ً
ة �و: «نعم. ِلَم أتم��َّ لك األذى؟»، وأ�َل ح�َّ قال الماچس�� إل��

، و�جب أن �حتفظ
ً

ا: «إن أمامنا عم� ق مض�ف� ل»، ومن جد�ٍد صفَّ
�
� ، قة. هلمَّ �النا القل�ل من الثِّ

ته». غ�� �قوَّ � الصَّ
صد���

وز،
�
� حل�ب الل

ائح لحم العجل المسلوق �� ، و�� � �� ة �التِّ شون المحشوَّ
�
جلَب الخدم طيور الَ�ل

ا من الحلزون
�
ائحة، وأط�اق ا عِفنة الرَّ

�
، وأج�ان

�
نجة المهروسة �القشدة، وال�صل المح� والرِّ

ٍة مع رته �َعشاٍء تناَوله ذات مرَّ
�
� ذك ة ال�� �ون اإلوزَّ ًة سوداء ب��شها. رفَض ت�� وُحل��ات العجول، و�وزَّ

ە الخدم
َ
 �أسه مأل

َ
ما أف�غ

�
، و�ل

�
ات ال�صل المح� ا من ح�َّ نجة وعدد� شون والرِّ

�
أخته، و�ن أ�َل الَ�ل

من جد�د.

س�ة إ� رجٍل صغ�� ِمثلك». ا �ال�ِّ ا جد� � ا كث��
�

ب ن��ذ ���» -

� أعطُش». � عمل ُ�ص�ب �الجفاف، �جعل�� - «قتل األق����

وس) من �قولون إن قتل � (وس��
التمَعت عينا ال�دين �األحجار ال���مة ع� أصا�عه، وقال: «��

قة».
َّ
د �دا�ة موف اللورد تاي��ن �ان مجرَّ

 وجدوا أنُفسهم �ال ألسنة»،
َّ

� و��  �قولوا هذا ع� مسمع� من أخ��
َّ

ٌ لهم أ� قال القزم: «خ��
� أيها � ما تقوله عن عائل��

ٌ لك أن تتو��َّ الحذر �� ، وأضاَف: «وخ�� � � ِنصف�� ا من الُخ�� ق رغ�ف� ومزَّ
ا». � ما زلُت أسد� � أو ال، إن�� . قاِتل أق���� الماچس��

�م
�
: «�ل

ً
ح�مة قائ�

�
ا ألق� درجة، وقد صفَع فخذە الل د األج�ان وجَد قوله ط��ف� �دا أن س�ِّ

ا أو ا ما ع� قطعٍة من الح��ر وفجأًة ُتصِ�حون أسود�
�
، تخ�طون حيوان � �� وسيِّ واحد �ا مع�� الوس��

سوٍد
�
ة أ . األم�� �حتفظ �عدَّ غ�� � الصَّ

� �ا صد���
� أن آخذك إ� أسٍد حق��� ا. ُ�مكن�� � أو �سور� تنان��

� مشاركتها قفصها؟».
� معرض وحوشه. هل ترغب ��

مهي�ة ��

� تقدير رموزهم �الفعل،
ا �� بع) ُي�اِلغون جد� ا عنه �أن لوردات (الممالك السَّ �ون رغم� أقرَّ ت��

، و�� أنا أن أقتل چا��� � � ما زلُت ابن أ�� ا، ل��� ا: «ل�كن. الال�س�� ل�س أسد� م�
�
وهكذا قال مسل

.« و���

ر أختك الجم�لة. لقد عرَضت المل�ة
�
� حلزون وحلزون: «غ��ب للغا�ة أن َتذك �و ب�� قال إل��

ا». ة ع� من �أتيها برأسك، مهما �ان مولدە متواضع� اللورد�َّ

: «إذا كنت تنوي قبول عرضها فاجعلها تفتح ساقيها �ون، الذي ردَّ ع ت��
َّ
ل�س هذا أ��� مما توق

� لقاء أفضل جزٍء منها، صفقة عادلة». ا. أفضل جزٍء م�� لك أ�ض�
َ �

�ون خ�� ٍة ح�� إن ت�� ا �شدَّ
�
ا»، وانفجَر ضاح� � ذه��

ُل أن أح�� بوز�� قال تاجر الُجبنة: «أفضِّ
�� روك) من ذهب، وِلَم ال؟».

� (�اس��
أن ينفجر، ق�ل أن ُ�ض�ف: «�لُّ ما ��

هب لك،
َّ

حوم ِنصف المهضومة، قال القزم: «الذ
�
� ِبركٍة من األسماك والل

ا ألنه لن �غرق �� مرتاح�
.« خرة) �� ل�ن (الصَّ

ُّ



ؤە القوي، ثم تابَع: «هل تظنُّ أن : «ب�ت القص�د»، وغ�َّ فمه ُ�داري تجشُّ قال الماچس��
ە. أخوك يرتدي المعطف ق القانون �حذاف�� � أنه ُ�طبِّ الملك ستان�س سُ�عط�ك إ�اها؟ �لَغ��

ها».
�
وس) �ل � (وس�� األب�ض، أي أنك الور�ث �حسب قوان��

قة �قتل
�
ة المتعل غ�� ا، لوال المسألة الصَّ �� روك) حق�

� ستان�س (�اس�� �ون: «قد �منح�� قال ت��
� أنوي  �الفعل. ل�ن ِلَم تحسب��

ً
ا، وأنا قص�� كفا�ة � رأس�

�� . لقاء هذا سُ�ق�ِّ � الملك وقتل األق����
االنضمام إ� اللورد ستان�س؟».

- «وِلَم تذهب إ� (الِجدار) إن لم �كن لهذا؟».

: «ستان�س ع� (الِجدار)؟ ما الذي �فعل ستان�س ع� (الِجدار) ً
�ون أنفه م�سائ� حكَّ ت��

بع؟». �حقِّ الجحائم السَّ

جاە». � ذلك االتِّ
� (دورن). ر�ما �ان عل�ه اإل�حار ��

ا �� قس أ��� دفئ� . الطَّ - «يرتجف ع� ما أظنُّ

ة أ��� مما غة العام�َّ
�
 ذات نمش تعرف من الل

ً
نة  معيَّ

ً
الة � أن غسَّ

�ون قد �دأ يرتاب �� �ان ت��
.«

ً
� أن أجعلها مل�ة

ُر ��
�
� (دورن)، وأفك

�� � تتظاَهر. «يتصاَدف أن مارسال ابنة أخ��

ته �ك
�
ة، وقال: «ما الذي فعل

َّ
�و ف�ما غرَف لهما خدمه ال�رز األسود �القشدة المح� اب�سَم إل��

فلة المسكينة ح�� تتم��َّ موتها؟». تلك الطِّ

ا منه أن َ�قُتل جميع أق��ائه� قلُت أجعلها � ل�س مطل��� �ون: «ح�� قاِتل األق���� ا قال ت�� مجروح�
، لم أقل أقتلها».

ً
مل�ة

 ع� وجهها تاج
ً
� (ڤوالنت�س) �ستخدمون ُعملة

��» :
ً

تناوَل تاجر الُجبنة ال�رز �الملعقة قائ�
جتها َتقُتلها. ر�ما تنهض (دورن) من وع� الوجه اآلَخر رأس الموت، ل�نها الُعملة نفسها. إن توَّ
دە

�
�اء الذي ُيؤك

َّ
، وأنت تعلم هذا إذا كنت �الذ �

أجل مارسال، ل�ن (دورن) وحدها ال تك��
صد�قنا».

� هذا وذلك. إن
� قرارة نفسه: إنه محقٌّ ��

د، وقال �� جل ال�دين �اهتماٍم تجدَّ �ون الرَّ رمَق ت��
ة. ع� األقل هذە المحاولة  المحاوالت العب��َّ

َّ
جتها قتلتها، وأنا أعلُم هذا. «لم ي�بقَّ �� إ� توَّ

ا م��رًة». � تذرف دموع� ستجعل أخ��

��ق إ� مينة، وقال: «الطَّ هر �دە السَّ ة عن فمه �ظ�
َّ

�و القشدة المح� مسَح الماچس�� إل��
ُد لك أن

�
� أؤك � أسفل (الِجدار)، ل�ن��

، وال �م�� غ�� � الصَّ
�� روك) ال �مرُّ �ـ(دورن) �ا صد���

(�اس��
��ق موجود». هذا الطَّ

رق ». هذا ال�الم عن الطُّ � د من ممتل�اته و�رثه وقاِتل ملٍك وقاِتل أق���� - «أنا خائن مجرَّ
؟

ً
ع�ة

�
ُ�ضاِ�قه. هل �حسبها ل

س
�
أ ، ي�� �

� (پ�توس) لنا أم�� �ا صد���
�و: «ما �فعله ملك �ستطيع ملك آَخر أن ُي�ِطله. �� قال إل��

اب هب، �س�قه ثالثة ُحجَّ
َّ

ا من العاج والذ ا هودج� � المدينة را���
ل �� االحتفاالت والم�دب و�تجوَّ

َّ



� اليوم األول من
، و�� �

��اج العدالة الف��ِّ
�
� وس�ف الحرب الحد�دي وك ه��

َّ
جارة الذ ان التِّ � � م�� حامل��

ا �لِّ عاٍم جد�د عل�ه أن �قطف زهرة عذراء الحقول وعذراء ال�حار»، وماَل إ� األمام مس�ند�
� حرٍب ننحرە إرضاًء

منا �� �مرفق�ه إ� المائدة، وأ�مَل: «ل�ن إذا حدَث أن �اَر محصول أو ُهز�
.« � � العائالت األر�ع�� ا من ب�� ا جد�د� � لآللهة، ونختار أم��

ا».  أصبُح أم�� (پ�توس) أ�د�
َّ

� أ�
ر��

�
- «ذك

ا ال وس) سالم، ال عدالة، ال إ�مان… وق���� � (وس��
بع؟ ل�س �� - «وهل تختلف ممال��م السَّ

ا �الخوف ي�حثون عن ُمنقذ». ا و�ض�قون ذرع� اس جوع� ر النَّ � يتضوَّ طعام. ح��

 ستان�س…».
َّ

- «لهم أن ي�حثوا، ل�ن إذا لم �جدوا إ�

هما. أقوى من : «ل�س ستان�س وال مارسال، غ�� فراء إذ قال الماچس�� سعت االب�سامة الصَّ ا�َّ
وس) تومن، وأرحم من ستان�س، وأحقُّ من الفتاة مارسال. ُمنقذ من وراء ال�حر ُ�داوي جراح (وس��

ماء». � تذرف الدِّ ال��

؟». � ع��
�
ر: «�الم جم�ل، وال�الم هواء. ومن هذا الُمنقذ الل

ُّ
�ون �ال تأث ردَّ ت��

� له ثالثة �� ا: «تنِّ ظرة ع� وجهه ضحَك مض�ف� ا رأى النَّ »، ولمَّ � �� قال تاجر الُجبنة: «تنِّ
رؤوس».

 



 

س دن��
 

ء الموزون اللم، �س�قه وقع ُخطوات األقدام ال��� جل الم�ت �صعد السَّ �ان ب�م�انها سماع الرَّ
ة

�
ك س تارجارَ�ن ت�تظرە ع� الدِّ ة، وقد جلَست دن�� � أعمدة قاعتها األرجوان�َّ د صداە ب�� دَّ الذي ي��

. َ � أشعث م�ع��
� الف��ِّ ه��

َّ
عاس وَشعرها الذ تها عرشها، جفناها ُيرخيهما النُّ

�
� جعل األبنوس ال��

: «جاللة المل�ة، ال دا�� ألن تري هذا». قال قائد َحرسها المل�� الس�� �ار�ستان سل��
ً
� ترتدي تحتها ِغاللة ت إ� صدرها فروة األسد ال�� »، وضمَّ : «لقد ماَت من أج�� �

ت دا�� ردَّ
تها � أ�قظ� ٍل �ا�ه أحمر ح�� � م �م��

�
حل

َ
يها ح�� منتَصف الفخذ. �انت ت غطِّ

ُ
ان ت  من ال�تَّ

ً
ب�ضاء رق�قة

ا لت�د�ل ث�ابها. م�سانداي، ولم تجد وقت�

.« � ِّ جل الم�ت. لمس المو�� �جلب الحظ� الس��  تلم�� الرَّ
َّ

، �جب أ� همَست إيري: «�ال���

هم المرء بنفسه، هذا معلوم». الفتاة عظامها أ��� من عظام إيري،
�
 إذا قتل

َّ
قالت چ��وي: «إ�

ولها َور�ان ع��ضتان ونهدان ثق�الن.

نت إيري ع� قولها �قولها: «هذا معلوم». أمَّ

� أش�اء
� الحماقة ��

�� 
ً
ق �الخيول، ول�ن من شأنهم أن �كونوا غا�ة

�
� ما يتعل

الدوثرا�� ُح�ماء ��
� منظرهما،

ها، امرأتان �الغتان �ما ��� � ِمثل ِسنِّ
. وص�فتاها �� � تا فتات��

�
ة. ثم إنهما ما زال أخرى كث��

�ل، ل�نهما فتاتان رغم ذلك. لقد ُمِنَحت إ�اهما ة الشَّ � لوز�َّ ة وأع��ُ حاس�َّ
ُ
ة ن لهما َشعر أسود و���

� ترتديها، رأس و�هاب جت ال�ال دروجو، ودروجو هو من أهدى إليها الفروة ال�� عندما تزوَّ
ة عليها للغا�ة ولها رائحة زنخة، فإنها ) األب�ض، ومع أن الفروة كب�� الهرا�ار، أسد (�حر الدوثرا��

ُ�شِعرها �أن شمسها ونجومها ال يزال �الُقرب منها.

ونز تعلوها  و�عتمر خوذًة من ال��
ً

، يرفع مشع�
ً

اللم أو� ة السَّ مادي ع� قمَّ ودة الرَّ ظهَر الدُّ
جل الم�ت ع� األ�تاف، � الرَّ ��ن حامل�� �ة، وقد ت�َعه أر�عة من جنودە الُمطهَّ ثالث ُشعب مدبَّ
� �ة واحدة، دون أن �ل�ح ع� وجوههم أيُّ تعب�� ز منها ُشع�ة مدبَّ ُ وع� رأس �لٍّ منهم خوذة َت��
ة ع� األرض عند قدميها، وأزاَح الس�� ونز المصبوب. وضعوا الجثَّ ا من ال�� ا �أنها �� أ�ض� تق����

. �
ى دا�� مادي المشعل ل�� ودة الرَّ ماء، وخفَض الدُّ خ �الدِّ �ار�ستان ال�فن الملطَّ

ذن. �ان ط��ل
ُ
ذن إ� األ

ُ
ا، ولو أن وجن��ه مشقوقتان من األ جل الم�ت أملس حل�ق� رأت وجه الرَّ

القامة، َشعرە أزرق ومالمحه وس�مة. أحد أوالد (ِل�س) أو (ڤوالنت�س)، اختطَفه القراصنة و�اعوە



� (أستاپور) الحمراء. مع أن عي��ه مفتوحتان فجروحه �� ال�ا��ة، وجروحه أ��� مما
ة �� للعبود�َّ

. �ستطيع أن ُتح��

قاق الذي � الزُّ
� مرسومة ع� القرم�د �� قال الس�� �ار�ستان: «جاللة المل�ة، �انت هناك هار��

وجدوە ف�ه…».

�ل،
�
� الل

� ُ�عِملون خناجرهم �� س. أبناء الهار�� ا لدن��
�
م». أصبَح األمر مألوف - «… مرسومة �الدَّ

مادي؟ ألم �كن ودة الرَّ جل �مفردە أيها الدُّ ُ�ون عالمتهم فوق �لِّ قت�ل. «لماذا �ان هذا الرَّ وَ���
ا  فعليهم أن �مشوا أزواج�

ً
�ن) ل�� � شوارع (م��

رون �� ل الُمطهَّ �ك؟». �أمرها، عندما يتجوَّ معه ��
ا. دوم�

. لقد ذهَب إ�… � � الخدمة ل�لة أمس �ا مل�ك��
س المقدام لم �كن �� أجاَب القائد: «خادمِك ال��ُّ

فقة». ب والرِّ … لل��ُّ � م�اٍن مع��َّ

؟». � ؟ ماذا تع�� � - «م�ان مع��َّ

- «ب�ت هوى �ا جاللة المل�ة».

ماخور. إن ِنصف أت�اعها المعَتقون من (يون�اي)، ح�ث اشتهَر األس�اد الُح�ماء بتدر�ب عب�د
�ن) ن�َتت المواخ�� كع�ش الُغراب. إنهم ال � �لِّ أنحاء (م��

�عة. �� دات السَّ نهُّ الِفراش. فنُّ التَّ
� ينخفض ِسعر � ح��

عام يزداد غالًء �لَّ يوم، �� زق. الطَّ  هذا، ومحتاجون إ� كسب الرِّ
َّ

�عرفون إ�
� ُ�قُطن بها جة ال�� �ن) المدرَّ � أهرامات (م�� � األح�اء األفقر، ب��

� أن ��
، وتعلم دا�� أجساد الَ���

رها. ومع ذلك… «وما الذي ة ُ�مكن تصوُّ ة مواخ�� ُ�شِبع �لَّ نزعٍة شهوان�َّ اسون، ثمَّ �الؤها النخَّ
ُ
ن

� ماخور؟».
ٌّ أن �جدە �� �أمل خ��

جال عون �قلوب الرِّ ة ما زالوا يتمتَّ ك��َّ
َّ

مادي: «ح�� من �فتقرون إ� األعضاء الذ ودة الرَّ قال الدُّ
 ليَنمن

ً
ا َينُقد �ساء الماخور ما�

�
�ا جاللة المل�ة. لقد ق�َل لهذا الواحد إن ُترسِك المقدام �ان أح�ان

ه». إ� جوارە و�حتضنَّ

س المقدام. �ان هذا اسمه؟». � قالت: «ال��ُّ ت��
َّ
� جاف . �عين�� � ال ت��� �� دم التنِّ

- «�عد إذن جاللة المل�ة».

د أن تكون لهم أسماء، د». لم �سمح أس�اد (أستاپور) ال�رام لجنودهم العب�د �مجرَّ - «اسم ج�ِّ
� ُوِلدوا بها، واختاَر آَخرون ألنُفسهم أسماء ��ــها األسماء ال�� دَّ �عض ُمطهَّ و�عد تح��رها إ�اهم اس��

س المقدام؟». ا هاَجموا ال��ُّ جد�دًة. «هل نعلم �م واحد�

�ن». - «هذا الواحد ال �علم. �انوا كث��

. ي�دو من منظر جروحه أنهم أحاطوا �ه من �لِّ جانب. �ان ة أو أ��� قال الس�� �ار�ستان: «ستَّ
� وجدوە. ر�ما ج�َح �عض مهاجم�ه». ا ح��

�
ِغمدە فارغ



ى � م�اٍن ما اآلن، ُ�مِسك �طنه و�تلوَّ
� ُ�حت��َ �� � صمٍت أن �كون أحد أبناء الهار��

�� �
دَعت دا��

وا وجن��ه هكذا؟». ا. «لماذا شقُّ ألم�

وا ُعضو س المقدام ح�� مادي: «أيتها المل�ة العطوف، قَتلة خادمِك ال��ُّ ودة الرَّ أجاَب الدُّ
ء �ه إ� هنا». � ه ق�ل الم��

�
� َحلقه، ل�ن هذا الواحد أزال

ك�ش� ��

: �
قت دا��

�
ا. عل

�
ا أو ساق �وا له جذر� ُ ون لم َي�� �رە هو. األستاپور�ُّ

َ
لم �ستط�عوا أن ُ�طِعموە ذ

�
� الُعزل، ُ�سِقطونهم �� «األبناء يزدادون جرأًة». ح�� اآلن اقتَ�ت هجماتهم ع� المعَتق��

تهم. «هذا أول واحٍد َ�قُتلونه � أ�َّ
الم وَ�قُتلونهم �� وارع أو �قتحمون بيوتهم تحت جنح الظ� الشَّ

من جنودي».

.« ا: «األول، ل�نه لن �كون األخ�� قال الس�� �ار�ستان منذر�

ة راحٍة من القتل، أن � حرب. الفرق اآلن أن َمن أقاتلهم ظالل. �انت تأمل أن تنال ف��
ما زلُت ��

فاء. �كون عندها وقت للبناء والشِّ

 شهقة
ً
ة ُتغلق عي�يها متجاهلة  فروة األسد، وركَعت إ� جوار الجثَّ

ً
ت كتفيها مسقطة هزَّ

لونه وُ�لِ�سونه ث�اب المعركة، س المقدام لن ُي��. اجعلوهم ُ�غسِّ چ��وي، ثم قالت: «ال��ُّ
وادفنوە �خوذته وُترسه وِحرا�ه».

مادي: «أمرِك �ا جاللة المل�ة». ودة الرَّ قال الدُّ

عم عم) ل�سألوا إن �ان أيُّ رجٍل قد ذهَب إ� ذوات النِّ  إ� (مع�د ذوات النِّ
ً

- «أرِسلوا رجا�
س هب نظ�� س�ف ال��ُّ

َّ
ا من الذ د� ا ج�ِّ اس أننا سندفع م�لغ� � النَّ وا ب�� رق �ج�ح س�ف، وا���ُ الزُّ

ة � الف��
ار�ن وُرعاة الماش�ة، واعلموا من �ان �خ�� الماعز �� �وا الجزَّ . استج�� المقدام القص��

الم». � الظ�
� وحدە ��

ا ال أحد من رجا�� �م�� ف را�� ماعز� ما. «من اآلن فصاعد� ة». ر�ما �ع�� األخ��

- «هؤالء اآلحاد سُ�ط�عون».

� م أبناء الهار��
�
وا عليهم �� أعل

وا �� ع� هؤالء الُجبناء، اع��ُ
: «اع��ُ

ً
س َشعرها قائلة أزاَحت دن��

.« � �� مع�� أن ُيوِقظوا التنِّ

جل الم�ت �كفنه ورفعوە ع� ون الرَّ روە ُ�غطُّ ة، وعاَد ُمطهَّ ح�َّ مادي التَّ ودة الرَّ ى لها الدُّ أدَّ
� أر�ان

ا الس�� �ار�ستان سل�� فمكَث. َشعرە أب�ض، و�� � من القاعة، أمَّ أ�تافهم وحملوە خارج��
�
نون براعته �� ، ولم �سل�ه السِّ � تجاع�د، ل�ن قامته ال تزال لم تنحن� رقاو�ن ال�اهتت�� عي��ه الزَّ

فتهم بها».
�
� �ل ة ال�� حون للمهمَّ

�
�ِك ال َ�صل جل: «جاللة المل�ة، أخ�� أن مخص�ِّ القتال. قال الرَّ

رون أفضل ت نفسها �فروة األسد من جد�د، وقالت: «الُمطهَّ ة ولفَّ
�
ك � ع� الدِّ

ت دا�� استقرَّ
.« َّ � ُمحار��

�وا ع� وا لم�دان المعركة، ُدرِّ ِعدُّ
�
- «إنهم جنود ال ُمحار�ون، �عد إذن صاِح�ة الجاللة. لقد أ

ة �ال امَّ اعة التَّ مهم الطَّ
�
ا إ� كتٍف وراء تروسهم وحرابهم مرفوعة أمامهم. تدر�بهم ُ�عل الوقوف كتف�

ُّ



ثام عن األ�ار أو االستجواب».
�
د… ول�س إماطة الل � أو تردُّ خوٍف ودون تفك��

م أبناء
�
رساٍن من أجلها، ُ�عل

ُ
ا؟». �ان سل�� �عمل ع� تدر�ب ف - «وهل الُفرسان أ��� نفع�

ماح ضد ُجبناٍء َ�قُتلون … ل�ن ما جدوى الرِّ و�� راز الوس�� �ف ع� الطِّ مح والسَّ العب�د القتال �الرُّ
الم؟ � الظ�

��

��ة لن . الصِّ �
رسان �اس�ثنا��

ُ
أن، �ما أن جاللتِك ل�س عندها ف � هذا الشَّ

أجاَب العجوز: «ل�س ��
ين ق�ل أعوام». �كونوا مستعدِّ

��ن إذن؟ الدوثرا�� س�كونون أسوأ». الدوثرا�� ُ�قاِتلون من فوق متون - «َمن غ�� الُمطهَّ
قة. تها الض�ِّ

َّ
الل من شوارع المدينة وأزق � الحقول المفتوحة والتِّ

الة نفعهم أ��� �� الخيول، والخ�َّ
� أحسن تقدير- مضطرب. ما زاَل آالف العب�د

��- �
�ن) �ألوانها العد�دة ُح�م دا�� وراء أسوار (م��

�تون و�رعون الخراف والماعز الل، يزرعون القمح وال�َّ � التِّ
اسعة �� � الشَّ

� األرا��
�كدحون ��

�تون �وت وال�َّ � مخازن المدينة مؤن وافرة من الغالل وال�ُّ
حاس، و�� بون عن الملح والنُّ وُ�نقِّ

غ�� � �االسارها الصَّ
ت دا��

�
ص، ولذا أرسل

َ
حة، ل�ن المخزون ي�ناق

�
حوم الممل

�
فة والل والفوا�ه المجفَّ

 بن
َ

الثة، ف�ما أخذ الة دمها الثَّ واحل تحت ق�ادة خ�َّ اخل�ة ال�ع�دة عن السَّ إلخضاع المناطق الدَّ
. � �� ا لدرء غارات اليون�يِّ � جن��� ان�� � رجال األبناء الثَّ

�لوم الب��ِّ

ه والمهمة األهمُّ ع� اإلطالق عهَدت بها إ� دار�و نهار�س، دار�و �لسانه المعسول وِسنِّ
ة. وراء عب، يب�سم اب�سامته الما�رة من تحت َشعر شوار�ه األرجوان�َّ ة الشُّ الث�َّ

ُ
هب ولحيته ث

َّ
الذ

م�� المستديرة، و(ممر �ايزاي)، و(الزار). إذا أقنَع ة تقع سلسلة من ج�ال الحجر الرَّ ق�َّ َّ الل ال�� التِّ
الل هر أو من فوق التِّ ء �الغالل ع�� النَّ � ة فُ�مكن الم�� َّ� ِّ جارة ال�� دار�و الالزار�ن ب�عادة فتح ُطرق التِّ
�ن). قالت للس�� �ار�ستان: عند الحاجة… غ�� أن شعب الحمالن ل�س عندە س�ب لُحبِّ (م��
�
ر��

ُ
: «أرجو أن َتعذ

ً
«ر�ما أستخدُم ِغ��ان العاصفة عندما �عودون من (الزار)»، ثم نهَضت مردفة

� وأصبح مل�تهم خوت�� � الرَّ
َّ أن أضع أذ��َ � �عد قل�ل، وع�� أيها الفارس. س�كون الُملتمسون ع� �ا��
.« ل مال��� أس الحليق، سأراهما �عد أن أ�دِّ ا. استدع� رزناك والرَّ د� مجدَّ

: «�ما تأمر صاِح�ة الجاللة».
ً

انح�� سل�� قائ�

� امخة ال�� ته الشَّ عة الهائلة إ� قمَّ ماء، من قاعدته الم��َّ � السَّ
) ثمانمئة قدٍم �� يرتفع (الهرم األ���

جر� أزرق فاتر
َ
ك العطرة. مع طل�ع ف ة وال��ِ خذت المل�ة فيها مسكنها الخاص، الُمحاط �الُخ�� اتَّ

مس ع� ق�اب (مع�د ذوات ج ضوء الشَّ فة. إ� الغرب يتوهَّ � إ� ال��ُّ
ع� المدينة خرَجت دا��

� �عض تلك
حظة ��

�
� هذە الل

جة. ��  وراء أهرام األق��اء المدرَّ
ً
 عم�قة

ً
ة، وَ�نُقش ظال� هب�َّ

َّ
عم) الذ النِّ

� الغت�االٍت جد�دة، وأنا عاجزة عن ردعهم. ط أبناء الهار�� األهرامات ُ�خطِّ

اص ا شجرة إجَّ ا ع� األرض، ملتف� � األب�ض مضطجع� �� �ون �اضطرابها. �ان التنِّ شعَر ڤس��
ان هب المصهور. قرناە ذهب�َّ

َّ
� من الذ كت�� � ك��ِ � فتَح عين��

ت دا�� ا مرَّ ا رأسه ع� ذ�له، ولمَّ وم��ح�
: «أنت ً

ه قائلة
�
ته تحت فك

�
�ل. حك

َّ
أس إ� الذ هرە من الرَّ ة ع� ظ� ا، وكذا الحراشف الممتدَّ أ�ض�

ار وقد � �� النَّ نان�� مس. التَّ � الشَّ
�� 

ً
ت ط���

�
اخن كدرع� ُترك كسول»، وشعَرت �ملمس حراشفه السَّ



� أهداها لها الس�� چورا يوم زفافها. «َ�جُدر تب ال��
�
� أحد ال�

ا. قرأت هذە المقولة �� ت لحم�
�
استحال

اوًة ؟». أصبَح تنان�نها أ��� ��
ً
�د مع أخ��ك. هل �شاجرت مع دروجون ثان�ة �ك أن تذهب للصَّ

� تو�ار رزناك عندما زاَرها
ار �� �ون النَّ ة، إذ ثاَر ر�جال ع� إيري، وأشعَل ڤس�� ة األخ�� � الف��

��
زم، ل�ن أين أجد لهم الوقت؟

َّ
ًة أطول من ال� ة. تركتهم ألنُفسهم ف�� القهرمان آِخر مرَّ

ى سقَطت �� ٍة �الغة ح�� إن ثمرة �مَّ جرة �قوَّ ا جذع الشَّ �ون ذ�له إ� الجانب ضار�� ك ڤس�� حرَّ
ان والوثوب حطَّ ع� �� � الطَّ ، ثم إنه �سَط جناح�ه، و�حركٍة تجمع ب�� �

ووقَعت عند قدَ�� دا��
ا سُ�صِ�حون ون، وق���� الثة َ����ُ ، الثَّ ماء: إنه َ����ُ � و�� ُ�شاِهدە ينطلق إ� السَّ

رت دا��
�
ور، وفك السُّ

ق إجون الفاتح، إ� أع� وأع�، إ� أن تص��
�
ق �ما حل

�
. عندها سُتحل �

قادر�ن ع� احتمال وز��
غر ح�� إن ب�م�انها أن تمحوها ب�بهامها. � الصِّ

�� 
ً
�ن) متناه�ة (م��

سع إ� أن غاَب عن ��ها وراء م�اە نهر (الس�اهازاذان) � دوائر ت�َّ
�ون يرتفع �� شاهَدت ڤس��

� َتدُخل الهرم، ح�ث ت�تظرها إيري وچ��وي لتمش�ط َشعرها
العِكرة، وعندئٍذ فقط عاَدت دا��

�ن). وكسوتها �التو�ار الج�س�اري �ما �ليق �مل�ة (م��

فُّ حول َوركيها وتحت ذراعها
�
ٌّ ع� االرتداء، مالءة ط��لة فضفاضة �ال ش�ل، ُتل وب ع�� الثَّ

ته ع�  �عنا�ة. إذا أرَخت لفَّ
ً
 ومعروضة

ً
�ة �ة مرتَّ

�
ار�بها المتدل وفوق كتفها، �ط��قٍة تجعل ��

دها و�جعلها د وُ�ق�ِّ ه فس�تعقَّ زم فع� األرجح سَ�سُقط، و�ذا أح�َمت لفَّ
َّ

جسدها أ��� من ال�
� �ه

ته ب�دە الُ��ى، �ما أن الم�� ه ب�ح�اٍم �فرض التو�ار ع� مرتد�ه أن ُي�بِّ . وح�� مع لفِّ
َّ تتع��

� ق�لة ال�� ار�ب الثَّ َّ ا، خش�ة أن تدوس تلك ال�� ا ممتاز�
�
ًة وتواُزن  قص��

ً
ب ُخطواٍت متهاد�ة

�
يتطل

� العمل،
وب المناسب أليِّ شخص� يرغب �� . ل�س هذا �الثَّ �

ُتَجرِجرها ع� األرض و�� تم��
فوذ. وة والنُّ

فالتو�ارات ث�اب األس�اد، عالمة ع� ال��َّ

 أن مس�شار�ــها أقنعوها �العدول
َّ

�ن)، إ� ت ع� (م��
�
� استول ر التو�ار ح�� � أن َتحظ�

َّأراَدت دا��
� أن ترتدي التو�ار و�� نان�� : «ع� أمِّ التَّ

ً
اء جاالزا جاالر قائلة عمة الخ�� رتها ذات النِّ

َّ
عن هذا، وحذ

ستاٍن من الح��ر المايري س���� صاِح�ة
ُ
� ف

وس) أو �� � أصواف (وس��
 إ� األ�د. ��

ً
صاَرت مكروهة

�ن) . ال ُ�دَّ أن تكون مل�ة (م��
ً
ة  ب����َّ

ً
خ��ة، غاز�ة  ُتث�� السُّ

ً
ة وام، أجن��َّ  ب�ننا ع� الدَّ

ً
ونق غ���ة الرَّ

� فع��َّ عن األمر �المختَ� ان�� � قائد األبناء الثَّ
ا بن �لوم الب��ِّ دًة من (ج�س القد�مة)». أمَّ س�ِّ

خوة». � من اآلذان الرَّ جل أن ُ�صِبح ملك األرانب فعل�ه أن �ضع زوج�� المف�د �قوله: «إذا أراَد الرَّ

اف، �حاش�ٍة من ان األب�ض الشفَّ خوتان اللتان اختاَرتهما اليوم مصنوعتان من ال�تَّ واألذنان الرَّ
� محاَولتها

ح�حة �� ��قة الصَّ ت التو�ار حول جسدها �الطَّ ة. �مساَعدة چ��وي لفَّ هب�َّ
َّ

ار�ب الذ َّ ال��
هب،

َّ
ؤوس، ذيوله من الذ � الرُّ

ال��
ُ
� عائلتها ث �� الثة، وجلَ�ت لها إيري تاجها المص�غ ع� ش�ل تنِّ الثَّ

الثة من العاج والجْ�ع والَ�شب. ق�ل نها�ة اليوم س�كون وزنه قد ة، ورؤوسه الثَّ وأجنحته من الفضَّ
أس. أحد أسالفها اج براحٍة ع� الرَّ  �ستقرَّ التَّ

َّ
� وكتفيها �الخَدر واأللم. �جب أ�

أصاَب رق�ة دا��
� قال هذا ذات يوم. إجون ما، ول�ن أيُّ واحد؟ خمسة اسمهم إجون ح�موا ممالك �� المل�يِّ
� سادس، ل�ن �الب الغاِصب قتلوا ابن أخيها وهو ال

ض أن �أ�� َ بع، و�ان من المف�� وس) السَّ (وس��
�
س. �انت دا�� نِّ من ڤس�� � السِّ

�� َّ جه. إجون �ان أقرب إ�� ا. لو عاَش ل�ان ُ�مكن أن أتزوَّ يزال رض�ع�
ُ



ِتَل إجون وأخته، وس�قهما أبوهما -أخوها ر�جار- إ�
ُ
� ق ها ح�� � رِحم أمِّ

�� حد�ث �� د جن�� مجرَّ
� (ڤا�س دوثراك)

ا �� س صارخ� الوث)، وماَت أخوها ڤس�� � معركة (الثَّ
الموت، فتَك �ه الغاِصب ��

ت
�
� قتل � ال�� �ا��� ا إذا أعطيتهم الُفرصة. السَّ � أ�ض� ائب ع� رأسه. سَ�قُتلون��

َّ
هب الذ

َّ
بتاج� من الذ

� أنا. ُتر�� المقدام �انت �ستهدف��

��ق من (يون�اي). �ان قهم األس�اد العظام ع� الطَّ
�
إنها لم ت�َس األطفال العب�د الذين عل

ة وُ�ش�� ذراعه إ� ٍة م�ل�َّ ت �المسام�� عند �لِّ ُصوَّ ، طفل �ل م�ل، مث�َّ � ��  وستِّ
ً
 وثالثة

ً
عددهم مئة

ت َ  من األس�اد العظام، وح��
ً

ا مماث� � عدد�
قت دا��

�
�ن). �عد سقوط المدينة عل ��ق إ� (م�� الطَّ

احة. ورغم هذا � السَّ
�� 

ً
��عة ط��� ء، وعلَقت رائحتهم الشَّ �اب �شهد موتهم ال���

ُّ
حشود من الذ

� �لِّ
ون شعب ما�ر عن�د، �� ُّ� � �ن�� � �عض األ�ام أنها لم تتماَد �ما ف�ه ال�فا�ة. هؤالء الم��

تخ�� ��
هد � الزُّ

ُخطوٍة ُيناِهضونها. لقد عتقوا عب�دهم، نعم… فقط لُ�ع�دوا تعي�نهم كخدٍم �أجور� غا�ة ��
�
لدرجة أن �عضهم ��اد ال �جد القوت، واألصغر أو أ��� من أن تكون لهم فائدة ألقوهم ��

وارع ومعهم المر�� والُمعاقون، وع� الرغم من �لِّ هذا ما زاَل األس�اد العظام �جتمعون ع� الشَّ
� األوساخ ل�� ��لة �الم�سوِّ ت مدي�تهم النَّ

َ
� مأل � ال�� نان�� قمم أهرامهم الفس�حة ل�شتكوا من مل�ة التَّ

صوص والعاهرات.
�
والل

� مهما كنُت أحتقرهم. قالت إليري: «أنا جاهزة». �� ِّ� � �ن�� َّ أن أ�سب الم�� �ن) ع�� ألح�م (م��

ا: «أيتها اها رزناك مو رزناك معلن� اللم، وح�َّ ة السَّ وجَدت رزناك وس�اهاز منتظَ�ْ�ن ع� قمَّ
ظر إل�ِك». �ان القهرمان يرتدي � النَّ

� أخ�� ق اليوم ح�� إن��
�
أل المل�ة العظ�مة، إنِك شد�دة التَّ

ة، وهو رجل صغ�� الحجم كث�� الَعرق، تف�ح منه � له حاش�ة ذهب�َّ
ا من الح��ر القرمزي الب��ِّ تو�ار�

هة
�
ة الُفص�، مش��ة ومنك َّ� م �ل�نٍة رك�كة من الڤال��

�
�ة �أنه استحمَّ �العطر، و�ت�ل رائحة طيِّ

ق�لة. ة الثَّ مجرة الج�س�ار�َّ �الزَّ

طف �الغ منك أن تقول هذا».
�
غة نفسها: «ل

�
� �الل

ت دا�� ردَّ

� كث�ف خشن �� ». َشعر الج�س�ار�ِّ � أس الحليق: «مل��� دمدَم س�اهاز مو �انداڬ ذو الرَّ
لوە ع� غرار القرون واألشواك

�
خاسة أن ُ�ش� �األسالك، ومنذ زمن� ط��ل وعادة أهل ُمدن النِّ

ل الجد�دة، وحذا أق��اؤە �ن) القد�مة وراءە ليتق�َّ واألجنحة، و�حلقه َشعرە وضَع س�اهاز (م��
�اع ال�دعة أم � ال تدري إن �ان هذا �دافع الخوف أم اتِّ

حذوە، وت�َعهم آَخرون، ولو أن دا��
أس الحليق… وألعن الخونة عند أبناء ؤوس الحل�قة، وس�اهاز هو الرَّ ون أنُفسهم الرُّ م�ح. ُ�سمُّ الطُّ

.« ِّ � وشا�لتهم. «�لَغنا ما حدَث للخ�� الهار��

س المقدام». - «�ان اسمه ال��ُّ

ر؛ حاج�اە ب القَتلة». ح�� مع رأسه الحليق لس�اهاز وجه منفِّ
َ
- «س�موت الم��د ما لم ُ�عاق

ة ته ز���َّ وداء، و��� ؤوس السَّ ء �الرُّ تان وتحتهما أ��اس ثق�لة، وأنفه كب�� م�� ان، وعيناە صغ�� كثَّ
� المعتاد. إنه وجه خشن قاس� غاضب، ول�س

� ال�هرما�� �� ا من لون الج�س�ار�ِّ ت�دو أ��� اصفرار�
ا كذلك.

�
ا صادق  أن تدعو أن �كون وجه�

َّ
� إ�

بوسع دا��



� أيها الجريء س�اهاز».
�� ته: «ك�ف أعاقبهم وأنا أجهُل َمن �كونون؟ أخ��ِ

�
سأل

فتِك. زاك - «لسِت تفتق��ن إ� األعداء �ا جاللة المل�ة. �استطاعتِك رؤ�ة أهرامهم من ��ُ
ات �ال. إنها عائلة من

َّ
خاسة القد�مة. و�ال، �الذ �� ولوراڬ، �لُّ عائالت النِّ وهاز�ار وجاز�ن وم��

ساء ال �غفرن». ، ال�ِّ � ساء ال ي�س�� م. ال�ِّ ات حاقدات يروقهن مذاق الدَّ ساء اآلن، �ساء مسنَّ ال�ِّ

وس). صحيٌح أن ب�نها مه �الب الغاِصب حينما أعوُد إ� (وس��
�
رت: نعم، وهذا ما س�تعل

�
فك

�
، وماَت أبوە قائد َحرس المدينة ��

ً
ا، منذ أردى ِ�لواس القوي أوزناك زو �ال قت�� � �ال دم� � ب�� و���

 من
ً
مها المدكُّ المس�َّ (قض�ب چوسو)، �ما أن ثالثة ا�ة عندما هشَّ ا عن البوَّ �ن) دفاع� (م��

هب عرضنا مقا�ل
َّ

: «�م من الذ �
ت دا��

�
احة. سأل � السَّ

�� � �� � المئة وثالثة وستِّ أعمامه �انوا ب��
؟». � معلوماٍت عن أبناء الهار��

ونق». ر(6)، �عد إذن صاِح�ة الرَّ
َ
- «مئة أون

ذ هذا». ر. نفِّ
َ
ُل أن تكون ألف أون - «أفضِّ

م دم. ُخذي من الدَّ
َ
� أقوُل إن ث ، ل�ن�� �

� مشور�� ��
�
أس الحليق س�اهاز: «جاللتِك لم َتطل قال الرَّ

� من �لِّ ة القادمة عندما ُ�غتال أحد رجالِك ُخذي اثن��  من �لِّ عائلٍة ذكرتها واقُتل�ه، والمرَّ
ً

رج�
ى واقُتليهما. لن �كون هناك اغت�ال ثالث». ��

�
عائلٍة ك

ة كتلك ستجلب علينا غض�ة اآللهة. ا: «الااا… أيتها المل�ة الحل�مة، وحش�َّ صاَح رزناك مذعور�
ضح أنهم أقذار وض�عو المولد». � نفعل س�تَّ سنجد القَتلة، أعُدِك، وح��

د لها
�
� أ�

�ته دا�� � عيَّ � حالته، وح��
القهرمان أصلع ِمثل س�اهاز، ولو أن اآللهة �� المسؤولة ��

� �عض األح�ان ت�ساَءل
� جاهز �المو�». ��

��
َّ

هور فح� أت شعرة واحدة ع� الظ� : «إذا تجرَّ
ً

قائ�
ها َ . لقد أخ��  وثقتها �ه أقلُّ

ً
إن �انت المو� أصلح لُعنق رزناك. إنه مف�د، ل�نه يروقها قل��

ان�ة الس�� ي ماز دور، والثَّ ات. األو� �انت م�� ض إ� الخ�انة ثالث مرَّ خالدو (�ارث) أنها س�تعرَّ
ا، ا ال أشكُّ ف�ه أ�د� أس الحليق؟ دار�و؟ أم س�كون أحد� � رزناك؟ الرَّ چورا، فهل �كون ثالث الخائن��

مادي أو م�سانداي؟ ودة الرَّ �الس�� �ار�ستان أو الدُّ

س تت دن�� ر»، ثم ث�َّ
َ
قه ألف أون َ ما قد ُتحقِّ قالت: «س�اهاز، أشكرك ع� نص�حتك. رزناك، ل��

� الحاش�ة
�� 

َّ ك ُخطوًة ُخطوًة �� ال تتع�� خام الع��ضة، تتحرَّ اللم الرُّ  السَّ
ً
تو�ارها وتجاوَزتهما نازلة

ا ع� رأسها. وَتدُخل ال�الط سقوط�

كع الجميع ة: «ل�� غ�� جمة الصَّ أعلَنت م�سانداي حضورها، و�صوٍت قويٍّ عذب قالت الُم��
� والرو�نار والَ��� األوائل، �� �ن)، مل�ة األنداليِّ ق، مل�ة (م�� �

� لم تح�� س ول�دة العاصفة، ال�� لدن��
.« � نان�� م التَّ

�
مة األصفاد، وأ �ال��� �حر الُعشب العظ�م، محطِّ

وس والِحراب، � ال��ُّ � ظهورهم لألعمدة وحامل�� رون معط�� ت. وقَف الُمطهَّ
َ
وجَدت القاعة امتأل

ة، ق�َّ َّ افذة ال�� ون تحت النَّ ُّ� � �ن�� ، وقد اجتمَع الم�� � �ا��� عاب كصفٍّ من السَّ ومن خوذهم ترتفع الشِّ
ا لن تعرف . إ� أن �قفوا مع� � ا�ق�� ا �مسافٍة ال �أس بها عن أس�ادهم السَّ ووقَف معَتقوهم �ع�د�

�



تها، وقالت: «انهضوا»، فنهضوا. ع� األقل �فعلون هذا
�
� ع� ِدك

ت دا�� الم. استقرَّ �ن) السَّ (م��
ا. مع�

� الُعرف أن ت�دأ المل�ة �الم�عوث األستاپوري، وهو ع�د
�انت مع رزناك مو رزناك قائمة. �ق��

ا ال �دري نطاق س�ادته المزعومة. للورد جا�ل أسنان � نفسه اللورد جا�ل، ولو أن أحد�
سابق ُ�س�ِّ

: «�ليون العظ�م
ً

مها قائ�  قدَّ
ً
ة ب �ابن عرس، وقد جلَب معه هد�َّ ة نخرة ووجه أصفر مد�َّ َّ� ب�ِّ

.« � نان�� م التَّ
�
س ول�دة العاصفة وأ ه لدن�� � كرمز� لُح�ِّ �� ُيرِسل هذين الُخفَّ

ن �آل�� الم�اە العذ�ة. هل �حسب ب م��َّ ، ِجلدهما المذهَّ �
� ع� قدَ�� دا�� �� وضَعت إيري الُخفَّ

� غا�ة
واج �ه؟ «الملك �ليون �� � أق�ُل الزَّ � من األخفاف األن�قة س�جعالن�� ار أن زوج�� الملك الجزَّ

تان، ل�ن � صغ��
ته الجم�لة». جم�لة، ل�ن مصنوعة لطفلة. قدما دا�� رە ع� هديَّ

�
ال�رم. اشك

� هَرسا أصا�عهما. ب�� � المدبَّ �� الُخفَّ

� �أن أقول
مو أمَر�� تِك. صاِحب السُّ قال اللورد جا�ل: «س��ُّ �ليون العظ�م أن �علم أنها �َّ

� ضد �لِّ أعدائها». نان�� مِّ التَّ
�
فاع عن أ إنه مستعدٌّ للدِّ

� رأسه، ل�ن
ج الملك �ليون سأرم�ه �ُخفٍّ ��  أن أتزوَّ

ً
� لنفسها: إذا عرَض ثان�ة

قالت دا��
 من ذلك أعلَن: «حاَن

ً
ة، و�د� واج المل�� هذە المرَّ الم�عوث األستاپوري لم �أِت ع� ِذكر الزَّ

� ألس�اد (يون�اي) الُح�ماء، األعداء
 للُح�م الوح��

ً
�ن) نها�ة الوقت ألن تضع (أستاپور) و(م��

روە الُجدد ِك أنه وُمطهَّ � �أن أخ��
ة. �ليون العظ�م أمَر�� َّ� � ح�ِّ

� ع� �لِّ من �ح�ا �� ة المت�الب�� األِلدَّ
ا». حفون ق���� � س��

ك ُ روە الُجدد ُدعا�ة قب�حة. «من الح�مة أن ين�ف الملك �ليون إ� شؤونه وَ��� ُمطهَّ
� تكنُّ أيَّ ُحبٍّ لـ(يون�اي)، �ل و�دأت تندم ع� عدم

� لشؤونهم». ل�ست المسألة أن دا�� �� اليون�يِّ
� م�دان المعركة. لقد رجَع األس�اد الُح�ماء

فراء عقب ه��مة ج�شها �� اس��الئها ع� المدينة الصَّ
فات

�
حال قة وعقد التَّ خاسة ما إن غادَرت، ومشغولون اآلن �حشد الجنود واس�ئجار المرتز� إ� النِّ

ضدها.

خاسة إ� ار النِّ ب نفسه �العظ�م ل�س أفضل منهم، إذ أعاَد الملك الجزَّ ع� أن �ليون الذي ُ�لقِّ
� أصَ�حوا ا�ق�� � ُهم األس�اد اآلن، واألس�اد السَّ ا�ق�� (أستاپور)، والفرق الوح�د أن العب�د السَّ

العب�د.

ة وأعرُف القل�ل عن ط�ائع الحرب، ل�ننا سمعنا أن د فتاٍة صغ�� قالت للورد جا�ل: «أنا مجرَّ
حت ب�دها ا. فلُ�طِعم الملك �ليون شع�ه ق�ل أن �قودە إ� المعركة»، ولوَّ ر جوع� (أستاپور) تتضوَّ

 إ�اە، لي�سِحب جا�ل.
ً
صارفة

دار زو لوراڬ؟». � ��ل ه�� � النَّ مو، هل س�سمع�� سألها رزناك مو رزناك: «صاِح�ة السُّ

دار �ُخطواٍت واسعة، رجل ط��ل القامة شد�د � م ه�� ا، وتقدَّ ت برأسها إ�جا��
�
ًة أخرى؟ أومأ مرَّ

س المقدام � ُوِضَع فيها ال��ُّ � الُ�قعة ذاتها ال��
ة ال �ش��ــها شائ�ة. انح�� �� ة كهرمان�َّ حول له ��� النُّ

دار تاجر ثري له � جل. ه�� � محتاجة إ� هذا الرَّ رًة: إن��
�
� لنفسها مذك

ا ق�ل قل�ل، وقالت دا�� ميت�



� �
�
�ن) وأ��� ع�� ال�حار، وقد زاَر (ڤوالنت�س) و(ِل�س) و(�ارث)، وله أق��اء �� � (م��

ون �� أصدقاء كث��
ل � (ج�س الجد�دة)، ح�ث ُ�حاو�

طوة �� ا إن له القل�ل من السَّ �ا)، وُ�قال أ�ض� (تولوس) و(إل��
� وُح�مها.

ون إثارة العداوة ضد دا�� اليون�يُّ

�ما أنه ثري، ثروته هائلة فاحشة…

� المدينة انهاَرت ق�مة
� حل�ات القتال ��

� أغلَقت دا�� داد ثراًء إذا ق�لُت التماسه. ح�� � وس��
�
ا، واآلن �ملك أ��� حل�ات القتال ��

�
دار زو لوراڬ ��لتا �د�ه اختطاف � صكوكها، وقد اختطَفها ه��

�ن). (م��

ارب إ� الُحمرة، وقد جعالە عر الخشن األسود الضَّ ز جناحان من الشَّ ُ ��ل َي�� � النَّ
من ُصد��َ

ته أ��� لحيته الم��وطة �الحلقات
�
��ل فأطال ا وجهه الطَّ ان، أمَّ �� ي�دو �أن رأسه ع� وشك الطَّ

ونق تعلم : «ال ُ�دَّ أن صاِح�ة الرَّ
ً

ؤلؤ. خاطَبها قائ�
�
 �الجَمشت والل

َّ � مو��
هب، وتو�ارە األرجوا��

َّ
الذ

س�ب وجودي هنا».

ًة رفضُت؟». . �م مرَّ � ا آَخر غ�� إزعا��
�
د ألنك ال تملك هدف

�
- «مؤك

مو». ات �ا صاِح�ة السُّ - «خمس مرَّ

- «واآلن ِست. لن أع�د فتح حل�ات القتال».

.«… � - «إذا سمَعت صاِح�ة الفخامة ُحج��

ا جد�دًة؟». ات. هل جل�ت ُحجج� - «سمعتها خمس مرَّ

� مشاعر
أث�� ��  للتَّ

ً
ة - «إنها الُحجج القد�مة ��لماٍت جد�دة، �لمات عذ�ة دمثة، أ��� قا�ل�َّ

المل�ة».

ا لدرجة : «دعواك �� ما أجدە غ�� مقبول ول�س دماثتك. لقد سمعُت ُحججك مرار� �
قالت دا��

: «حل�ات ً
ت إ� األمام مردفة

�
ُب؟»، ومال . هل أجرِّ تك بنف�� � قض�َّ

� أستطيُع أن أترافع �� أن��
��ان دٍم آللهة

ُ
ابع للغا�ة، ق ُّ الطَّ � �ن) منذ تأس�س المدينة. القتال دي�� ا من (م�� القتال �انت جزء�

�
ة ُير�� جاعة والمهارة والقوَّ د تقت�ل �ل استعراض للشَّ (ج�س). فنُّ (ج�س) المم�ت ل�س مجرَّ

رون. ب�عادة
�
مون وُ�ذك لون وُ�حت�� بهم، والقت� ُ��رَّ

�
ضا. الُمقاتلون المنت�ون ُ�دل اآللهة عظ�م الرِّ

� �لِّ
�ت �� ُم عاداتهم وتقال�دهم. الحل�ات ذائعة الصِّ � أح�� �ن) أن�� فتح الحل�ات سأري أهل (م��

�ن) وتمأل خزائن المدينة �األموال من �لِّ أطراف األرض. جارة ع� (م�� أنحاء العالم، �ستدرُّ التِّ
ش الذي ُ�ساِعد الحل�ات ع� إطفائه، و�ــهذە عطُّ ماء، وهو التَّ شهم للدِّ � تعطُّ

كون �� �لُّ الَ��� �ش��
مال � المحكوم عليهم �الموت ع� الرِّ س�ة إ� المجرم�� . �ال�ِّ

ً
�ن) أ��� سكينة ��قة �جعلون (م�� ًالطَّ

هرها إ� الوراء نافضة ًة إلث�ات براءتهم»، وأرجَعت ظ�  أخ��
ً
رصة

ُ
ا �القتال، ف ل الحل�ات ُح�م� ُتمثِّ

ت: «هاك. ك�ف أ�ل�ُت؟».
�
َشعرها، وسأل

ا. أرى أنِك ا مما كنُت ألطرحها بنف�� أ�د� � ة أفضل كث�� ونق طرَحت القض�َّ - «صاِح�ة الرَّ
ا». فص�حة عالوًة ع� جمالِك. لقد اقتنعُت تمام�



� لم أقتنع». ا عنها، وقالت: «آە، ل�ن�� ت رغم�
�
ضحك

مو، جرى الُعرف ع� أن تأخذ المدينة ُع�� ذنها: «صاِح�ة السُّ
�
� أ

همَس رزناك مو رزناك ��
ة � عدَّ

، �عد خصم الم�وفات. ُ�مكن االستفادة بتلك الم�الغ ��
ً
��ة إجما�� أر�اح حل�ات القتال ��

شؤون ن��لة».

- «ر�ما… ل�ن إذا حدَث أن أعدنا فتح الحل�ات فعلينا نأخذ الُع�� ق�ل خصم الم�وفات. أنا
�
ًة تك�� � أقمُت مع زارو زون دا�سوس ف�� ة وأعرُف القل�ل عن تلك األمور، ل�ن�� د فتاٍة صغ�� مجرَّ

دار، لو �ان ب�م�انك أن �سوق الجيوش �ما �سوق الُحجج الستطعت أن � أن أعلم هذا القدر. ه��
ادسة». ة السَّ ت ال، للمرَّ

�
� ما زال تغزو العالم… ل�ن إجاب��

ا ٍة �ما فعَل من ق�ل، لُتصِدر آللئه وجَمشته رن�ن� ا �شدَّ - «المل�ة قالت �لمتها»، ردَّ منحن��
دار زو لوراڬ هذا. � ا مع احت�ا�ها �األرض. رجل رشيق للغا�ة ه�� خف�ف�

� ع�
ان دا�� اء �حثَّ عمة الخ�� ٍة ورزناك وذات النِّ ا. منذ مدَّ خ�ف ل�دا وس�م� عر السَّ لوال هذا الشَّ

دار زو � � المدينة وُح�مها، ور�ما �ستحقُّ ه�� ف ب��
�
ا لها �� ُتؤل �ن) زوج� �الء (م��

ُ
خذ أحد ن أن تتَّ

 عن زوجته من
�

أس الحليق أن يتخ� . هو أفضل من س�اهاز. عرَض عليها الرَّ
ً
لوراڬ نظرًة فاحصة

دار ك�ف يب�سم. � تها ترتِعد. ع� األقل �عرف ه��
�
أجلها، ل�ن الفكرة جعل

� مخاطبتِك. هل
��ل جرازدان زو جاالر يرغب �� مو، النَّ : «صاِح�ة السُّ

ً
راجَع رزناك قائمته قائ�

س�سمعينه؟».

�
� ُخ��َّ

ؤلؤ األخ�� ��
�
هب ولمعة الل

َّ
 ب�عجاٍب إ� ب��ق الذ

ً
عة

�
� متطل

ت دا�� � هذا»، ردَّ
�� ُّ��» -

ا- هوها مس�ق� � أصابع قدميها. جرازدان -�ما نبَّ
�ليون، ف�ما ت�ذل قصارى جهدها لتجاُهل األلم ��

ر بَثمن، فال�اهنة صوت � دعمها ال ُ�قدَّ
� تجد دا�� اء، ال�� عمة الخ�� من أوالد عمومة ذات النِّ

ا �ان ما ي�تغ�ه. اٍم أ�� � أن أسمع ابن عمومتها �اح�� ة. ُ�مكن�� ع�َّ لطة ال��َّ الم والقبول وطاعة السُّ السَّ

� قد رفَضت تع��ض أيٍّ من األس�اد العظام عن ق�مة
هب. �انت دا��

َّ
ضح أن ما ي�تغ�ه الذ واتَّ

وا ي�تكرون وسائل أخرى العتصار المال منها. ع� ما ي�دو، �ان
�
� ما انفك �� ِّ� � �ن�� عب�دهم، ل�ن الم��

ْولها ق�مة عظ�مة، ول�س فقط
َ
 �م�سوجاتها الممتازة، لثمار ن

ً
 معروفة

ً
مة

�
��ل جرازدان �متلك أ النَّ

ى نِّ اش�� � السِّ
مت المرأة �� ا تقدَّ � (ج�س الجد�دة) و(أستاپور) و(�ارث)، ولمَّ

ا �� �ن) �ل أ�ض� � (م��
��

ات وأمَر العجوز بتعل�مهن أ�ار حرفتها. ثم ماَتت ا�َّ جرازدان ِنصف دستٍة من الفت�ات الشَّ
ب

�
ا عند سور الميناء لي�عن م�سوجاتهن، واآلن َ�طل ات فقد ُعِتقن وفتحن متجر� ا�َّ ا الشَّ العجوز، أمَّ

 من أر�احهن، وقال ب��ار: «إنهن مدينات �� �حرفتهن. لقد
ً
ة جرازدان زو جاالر أن ُ�مَنح حصَّ

ول». ة المزادات وأعطيتهن النَّ عتهن من ع� منصَّ � ان��

اجة العجوز، ماذا �ان اسمها؟».  قالت: «ال�سَّ
َ
� ف�غ � بهدوٍء ومالمح ثابتة، وح��

أصَغت دا��

ة مة؟ �انت… إلزا ر�ما، أو إال. لقد ماَتت منذ ستَّ
َ
ا جب�نه، وقال: «األ �� ل جرازدان وقفته مقطِّ عدَّ

�ن �ا صاِح�ة الجاللة». ا كث�� أعوام، وأنا امتل�ُت عب�د�



سج ال متهن ال�َّ
�
ا، فإلزا �� من عل - «لنقل إنها إلزا. ها هو ذا ُح�منا. من الفت�ات لن تأخذ ش�ئ�

اؤە �المال، وهذا ل�س�انك اسم ا، أفضل ما ُ�مكن ��  جد�د�
ً

أنت، ومنك ستأخذ الفت�ات نو�
العجوز».

لت ، و�عدها �دَّ � ت أن ُينادي أحد المعَتق�� � أ�َّ
ا آَخر �عدە، ل�ن دا�� �ان رزناك ل�ستد�� تو�ار�

َحت عليها �خصُّ � ُطر� ا من المسائل ال�� . كث�� جد� � ا�ق�� قيق السَّ � والرَّ ا�ق�� � األس�اد السَّ ب��
جة من � نَجت أهرامات األق��اء المدرَّ ٍة �عد سقوطها، ول�� �ن) بوحش�َّ ِهَ�ت (م��

ُ
ع��ضات. لقد ن التَّ

� ارق��  لع��دة السَّ
ً
ة ا من المدينة ضح�َّ خ��ب، سقَطت المناطق األ��� تواُضع� أسوأ أعمال التَّ

س من (يون�اي) � ت�َعت دن�� قت الجحافل الجائعة ال��
َّ
والقَتلة، إذ انتفَض عب�د المدينة وتدف

ف و�اًء
�
هب خل ظام، ل�ن النَّ روها فرض النِّ ها�ة أعاَد مطهَّ � النِّ

مة. �� ا�ة المحطَّ و(أستاپور) من البوَّ
ون لرؤ�ة المل�ة. ُّ� � �ن�� � الم��

من المش�الت، وهكذا �أ��

،
ً
ت إ� أخيها خائفة هب فرَّ ا عن األسوار. خالل النَّ ة ماَت زوجها وأبناؤها دفاع� جاَءت امرأة ث��َّ

ها وث�ابها. ُت��د �ت العاهرات أنُفسهن �ُحليِّ َل إ� ماخور، وقد ز�َّ لها ُحوِّ � � عاَدت وجَدت م�� وح��
�اب»، فح�َمت لها ت: «ُ�مكنهن االحتفاظ �الثِّ

َ
ل والمجوهرات، وقد أضاف � المرأة استعادة الم��

� هجَرته. ل ضاَع منها ح�� � � �الجواهر، و�ن قَضت أن الم��
دا��

رًة �انت جل امرأًة محرَّ ج الرَّ ة تزوَّ ة األخ�� � الف��
� زاك. �� ا من ب�� ن�  معيَّ

ً
هم ن��� جاَء ع�د سابق يتَّ

ت منه،
�
��ل ��ارتها واستخدَمها لُمتعته وح�ل ��ل ق�ل سقوط المدينة، وقد فضَّ النَّ مة ِفراش النَّ

�
أ

هب
َّ

ًة من الذ ا ُ�َّ ا ع� ج��مة االغتصاب، وُ���د أ�ض� ��ل عقا�� وُ���د زوجها الجد�د أن ُ�خ� النَّ
هب ول�ن ل�س الخصاء،

َّ
� �الذ

��ل �ابنه. ح�َمت له دا�� ع� س��ل األجر مقا�ل ت���ة نغل النَّ
ا له، �فعل بها ما �شاء. �القانون، لم َ�حُدث

�
� ناَم معها �انت زوجتك مل� وقالت: «ح��

مته ع� الجماع
�
ە، ل�ن إذا خَصت �لَّ رجٍل أرغَم أ اغتصاب». رأت بوض�ح� أن قرارها لم ��َّ

. � ��  من المخصيِّ
ً
م مدينة

�
ف�عان ما سَتح�

ة، وقد َّ� ا له حاش�ة فضِّ
�
ئ ا مه�� ا رماد�� جاَء ف�� أصغر منها، ه��ل ند�ب الوجه، يرتدي تو�ار�

ا�ة، فقتَل أحدهما أ�اە مت البوَّ ها ك�ف ثاَر اثنان من عب�د أب�ه ل�لة تحطَّ َ انكَ� صوته عندما أخ��
� وجهه

د�ة �� ا �النَّ ه ق�ل قتلها �دورها. هرَب الف�� مصا�� ، واغتصَب االثنان أمَّ � أخاە ال�ب��
ا�� والثَّ

� �جنود المل�ة كواحٍد من رجال
ا�� ل أب�ه، والتحَق الثَّ � ا �م�� � ما زاَل مق�م� فقط، ل�ن أحد القاتل��ْ

م، وُ���د أن ُ�شَنق �الهما.
ُ
األ

 رفض التماسه، فقد
َّ

ا إ� � خ�ار�
اب والموت. لم تجد دا�� ة ع� ال��ُّ أنا مل�ة ع� مدينة مب��َّ

ا ثاروا هب، �ما أنها لن ُتعاِقب عب�د� � أثناء النَّ
� ارُتِ�َ�ت ��  عن �لِّ الجرائم ال��

ً
ا شام� أعلَنت عفو�

ا  منطرح�
َّ � تو�ارە وتع��

تا ��
�
ته بهذا اندفَع الف�� نحوها، ل�ن قدم�ه اش��ك َ � أخ�� ع� أس�ادهم. ح��

�
ُّ الب��ِّ � الحال انقضَّ عل�ه ِ�لواس القوي، ورفَعه الخ��

�� . �
خام األرجوا�� ع� وجهه فوق الرُّ

: «ك�� �ا ِ�لواس، أطِلق �
ا، ح�� قالت دا��

�
ه ��لب ص�ٍد اقتنَص جرذ خم ب�ٍد واحدة وراَح يرجُّ الضَّ

د  ح�اتك. أنت مجرَّ
َ

�َّ بهذا التو�ار، فقد أنقذ : «عل�ك أن تع�� ً
�احه»، ثم خاطَ�ت الف�� قائلة



، ولذا سن�� ما حدَث هنا. عل�ك أن تفعل الِمثل». ل�ن إذ غادَر الف�� نظَر وراءە من فوق � ص��
� ابن آَخر. رت: أصبَح للهار��

�
� عي��ه فك

� رأت دا�� كتفه، وح��

� وجود
ة من تحتها. ��

�
ك اج ع� رأسها وصال�ة الدِّ � َ�شُعر بوزن التَّ

هار �انت دا�� مع انتصاف النَّ
ت چ��وي إ� المطابخ

�
 من ذلك أرسل

ً
ف لتأ�ل، و�د�

َّ
�ن ما زالوا ي�تظرون لقاءها لم تتوق كث��

ة ت قضماٍت صغ��
َ

� أخذ
� والُجبنة، و��نما ُتص�� �� �تون والتِّ ر وال�َّ � المدوَّ  من الُخ��

ً
لُتح��ِ صحفة

��ذ �تون أجود، ل�ن النَّ ا وال�َّ د� � ج�ِّ �� ف �الماء. وجَدت طعم التِّ ��ذ المخفَّ ورشَفت من �أس� من النَّ
� هذە األنحاء ُي�ِتج

غ�� الذي ينمو �� ا، ذلك أن العنب األصفر الصَّ ا الذع� ا معدن��
�
� فمها مذاق

ترَك ��
 برداءتها. لن تكون عندنا تجارة خمور. �ما أن األس�اد العظام أحَرقوا أفضل ال�ْرم

ً
ا معروفة خمور�

�تون. �اإلضافة إ� أشجار ال�َّ

) برأس� طه�� � (ساحة التَّ
ونز العظ�مة �� � ال�� ال �عرض اس��دال رأس الهار�� هر جاَء مثَّ �عد الظ�

، فرفَضت ��لِّ ما تقدر عل�ه من ك�اسة. �
له مالمح دا��

اد أن ُيهديها � نهر (الس�اهازاذان)، وأراَد الص�َّ
اصط�َدت سمكة كرا�� ذات حجٍم غ�� مسبوق ��

مكة ت السَّ
�
ة وأرسل ٍة من الفضَّ اد �ُ�َّ مكة و�افأت الص�َّ د�د �السَّ � أ�َدت إعجابها الشَّ للمل�ة، ال��

إ� المطابخ.

كر، فقد تها مع خالص الشُّ
�
� الحرب، فق�ل

ًة من الحلقات المصقولة ترتديها �� اس ِبزَّ صنَع لها نحَّ
، ول�ن إذا �انت المعركة

ً
ة مس به�َّ � الشَّ

حاس المصقول �� ، وستكون التماعة النُّ
ً

�دا منظرها جم��
ا عن ة ِمثلها ال تعرف ش�ئ� ع �الفوالذ. ح�� فتاة صغ�� درُّ ل التَّ شوب �الفعل فإنها ُتفضِّ ع� وشك ال�ُّ

ط�ائع الحرب تعرف هذا.

 وجلَست
ً

ار، فخلَعتهما ر�� هما إليها الملك الجزَّ
�
� اللذين أرسل �� � تحتمل ألم الُخفَّ

لم َتُعد دا��
ا، ل�نها سئَمت من مظهرها ا جد� ا مل��� ا تحتها وراَحت ُتؤرِجح األخرى. ل�س وضع�  قدم�

ً
واضعة

رتها الخَدر. قالت: «س�� �ار�ستان، عرفُت ع رأسها وأصاَب مؤخِّ اج صدَّ ، عالوًة ع� أن التَّ المل��
ها». � �حتاج إليها الملك أ��� من غ�� مة ال�� السِّ

جاعة �ا جاللة المل�ة؟». - «الشَّ

ا سوى الجلوس». � ال أفعُل ش�ئ� رة من حد�د. إن�� : «مؤخِّ
ً
ت مداع�ة ردَّ

. عل�ِك أن �سم�� لُمس�شار�ِك �حمل الم��د من - «صاِح�ة الجاللة تضع ع� عاتقها ال�ث��
أع�ائِك».

زم»، ثم التفَتت إ� رزناك
َّ

زم ووسائد أقل من ال�
َّ

قالت: «عندي ُمس�شارون أ��� من ال�
؟». : «�م ت���َّ

ً
م�سائلة

مو، �عدٍد مماثل من االلتماسات»، ون، �عد إذن صاِح�ة السُّ أجاَب القهرمان: «ثالثة وع��
ة خراف أو حمالن �ال وراجَع �عض األوراق ق�ل أن ُ�ض�ف: «عجل واحد وثالثة ك�اش. ال�ق�َّ

شك».



ا منذ �دأنا ندفع أن صار عظ�م� � للضَّ ون. ي�دو أن ُحبَّ تناني�� ، وقالت: «ثالثة وع�� �
زفَرت دا��

عاءاتهم؟». من ما َ�قُتلونه. هل أث�توا ادِّ
َ
عاة ث للرُّ

.«
ً
ا محروقة - «�عضهم جلَب عظام�

� �قول إن
ا. بن الب��ِّ أن. العظام المحروقة ال ُت�ِ�ت ش�ئ� ار و�طهون الضَّ اس ُ�شِعلون النَّ - «النَّ

ا وقدرە من . أعلينا أن ندفع م�لغ�
ً
ة َّ� ا ب�ِّ الل خارج المدينة، و�نات آوى و�ال�� � التِّ

ا حمراء �� هناك ذئا��
� (يون�اي) و(الس�اهازاذان)؟». ة لقاء �لِّ َحمٍل �ضيع ب�� الفضَّ

�
�� � مو. هل أ�ُف هؤالء األو�اش أم أنِك ترغب�� : «ال �ا صاِح�ة السُّ ً

انح�� رزناك قائ�
َجلدهم؟».

� أن
ا». ال شكَّ لديها �� � أ�د�  �خ�� أحد أن �أتي��

َّ
: «�جب أ�

ً
ة مجي�ة

�
ك � ع� الدِّ

ت دا��
�
اعتدل

َ تنان�نها ع� القن�ع �الجرذان والِقطط ها صحيح. لقد ك�� عاءات زائف، ل�ن أ��� �عض االدِّ
ما ازداَد حجمهم

�
ما أ�لوا أ��� ازداَد حجمهم، و�ل

�
: �ل

ً
هها قائ� وال�الب، و�ان الس�� �ار�ستان قد نبَّ

ا
�
. دروجون ع� وجه الخصوص �قطع مسافاٍت �ع�دة وُ�مكنه �سهولٍة أن �لتهم خروف أ�لوا أ���
� ع�� ا ع� المدَّ � اليوم. قالت لرزناك: «ادفع لهم ق�مة حيواناتهم، ل�ن من اآلن فصاعد�

�� 
ً

�ام�
سة آللهة (ج�س)». �� مقدَّ عم) وحلف �م��  إ� (مع�د ذوات النِّ

ً
هاب أو�

َّ
الذ

مو ة: «صاِح�ة السُّ ا �الج�س�ار�َّ � معلن� قال رزناك: «�ما تأم��ن»، ثم التفَت إ� الملتمس��
ا � غد�

موا أنُفس�م إ� ُو�ال�� � خ�تموها. قدِّ المل�� وافَقت ع� تع��ض�م عن الحيوانات ال��
لون». منها �المال أو الحيوانات، ك�فما ُتفضِّ

َ
وس�دفعون ل�م ث

� إ� أن تقول لنفسها: �ان المرء ل�حسبهم س�سعدون
�ِ�َل اإلعالن �صمٍت واجٍم حدا �دا��

ُ
ق

اس؟ . لقد نالوا ما أتوا من أجله. أما من س��ٍل إلرضاء هؤالء النَّ أ���

�ــــح حته ال�ِّ � له وجه لوَّ � طابور، رجل قص�� مكت��
ف رجل عن اآلَخ��ن الذين خرجوا ��

�
تخل

ذن�ه، و��حدى �د�ه
�
ارب إ� الُحمرة محلوق حول أ ، َشعرە الخشن األسود الضَّ

ً
ة

َّ
ا رث و�رتدي ث�ا��

َ ة �أنه ��� خام�َّ ق إ� األرض الرُّ ا رأسه ُ�حدِّ ا �ا�س المنظر، وقد وقَف خافض� ماش��
ُ
ا ق �حمل ك�س�

ا. وما الذي ُي��دە هذا؟ أين هو تمام�

� لم س ول�دة العاصفة، ال�� كع الجميع لدن�� صاَحت م�سانداي �صوتها العا�� العذب: «ل��
� والرو�نار والَ��� األوائل، �ال��� �حر الُعشب العظ�م، �� �ن)، مل�ة األنداليِّ ق، مل�ة (م�� �

تح��
.« � نان�� م التَّ

�
مة األصفاد، وأ محطِّ

: «أنت �ا من تحمل ال��س، هل أردت
ً
� م�انه مناد�ة

تته �� لق، فث�َّ � � ف�دأ تو�ارها ي��
نهَضت دا��

ب». أن ُتخاِطبنا؟ لك أن تق��

� الس��
� �الجروح المفتوحة، ولمَحت دا�� � ملتهبت�� ت�� � رفَع رأسه �انت عيناە محمرَّ ح��

ة،
جل �ُخ� متع��ِّ ا ع� ك�سه، أق�َل الرَّ ا منها كظلٍّ أب�ض إ� جانبها. قا�ض� �� م مق�� �ار�ستان يتقدَّ



قة فراء المشقَّ : أهو سكران أم م��ض؟ �ان تحت أظفارە الصَّ �
ت دا��

�
واحدة تلو األخرى، و�ساءل

ا ما؟ ماذا ُت��د منا؟». ته: «ما األمر؟ ألد�ك شكوى تطرحها علينا أو التماس�
�
وسخ. سأل

، وقال: «لقد… جل�ُت…». � قت�� جل شفت�ه المشقَّ ر� لعَق الرَّ
بتوتُّ

؟».
ً
ا محروقة ا؟ عظام� � نافد: «عظام� قالت �ص��

خام. جل ال��س وسكَب محت��اته ع� الرُّ رفَع الرَّ

خاع. ��ل منها من أجل النُّ ِ�َ الطَّ
�
ًة، وقد ك  مسودَّ

ً
مة ا محطَّ ا �الفعل، عظام� و�انت عظام�

ماء و… و…». ح، نزَل من السَّ ل المجنَّ ة الخشنة: «�ان األسود، الظ� جل �الج�س�ار�َّ قال الرَّ

� قرارة نفسها: ال. ال، ال، أوە، ال.
�� 

ً
� قائلة

وارتجَفت دا��

: «أأنت أصم أيها األحمق؟ ألم �سمع ما أعلنته؟ اذهب
ً

جل قائ� خاطَب رزناك مو رزناك الرَّ
من خروفك».

َ
ا وستق�ض ث � غد�

إ� ُو�ال��

بهدوٍء قال الس�� �ار�ستان: «رزناك، ُصن لسانك وافتح عي��ك. هذە ل�ست عظام خروف».

: نعم، �ل �� عظام طفل. �
رت دا��

�
فك

 



 

چون
 

ض
�
ئب األب�ض، ومعه َيرك

ِّ
 ينطلق الذ

ً
ماء طو� � غا�ٍة سوداء أسفل ُجرٍف شاحب ُيناِهز السَّ

��
جوم. � األغصان الجرداء الم�شا�كة �األع� وع�� سماٍء مزدانة �النُّ  ب��

�
القمر م�س�

� �اح ب�� د ال�ِّ لج تحت كفوفه، وت�نهَّ ئب، و��سِحق الثَّ
ِّ

ُيَتمِتم القمر: «سنو»، فال ُ�ج�ب الذ
األشجار.

ق أخوە األسود ا �صطادون. ب�نما ُ�مزِّ ا لِند. ُهم أ�ض� � القطيع ُينادونه ِند�
من �ع�ٍد �سمع رفاقه ��

م عن جان�ه ح�ث خدَشه قرن ال��ش لحم ك�ش� ضخم ينهمر عل�ه مطر غ��ر، �غسل الدَّ
� للقمر، ف�قطع مئة من أوالد العمومة

ة رأسها ُتغ��ِّ غ�� � م�اٍن آَخر ترفع أخته الصَّ
��ل. و�� الطَّ

� ل�اٍل
عام، و�� ا ح�ث �ج��ون، ومألى �الطَّ الل أ��� دفئ� وا معها. التِّ غار ص�دهم لُ�غنُّ هب الصِّ الشُّ

� �عض األح�ان لحم
، و�� ة �لتهم قطيع أخته لحم الخراف واأل�قار والخيول، فرا�س الَ��� كث��

الَ��� أنُفسهم.

� درب الَ��� أسفل
ئب األب�ض ��

ِّ
� الذ

من جد�ٍد ُيناد�ه القمر �ضحكٍة قاس�ة: «سنو»، و�م��
ة أوالد العمومة المئة. من ق�ل ذن�ه ترنُّ أغن�َّ

�
� أ

ماء، و�� الُجرف الجل�دي، ع� لسانه مذاق الدِّ
� ال�ارد من ��

�
ون الل هم، �متصُّ ة أمِّ ل�ج إ� جوار جثَّ ا وسط الثُّ

�
ون عم�ان ة، خمسة منهم ي�نُّ �انوا ستَّ

ئب
ِّ

حلماتها الميتة ال�ا�سة ف�ما يزحف هو وحدە. واآلن ت���َّ أر�عة… منهم واحد لم َ�ُعد الذ
األب�ض َ�شُعر بوجودە.

وُ�نادي القمر ب�لحاح: «سنو».

�
د أنفاسه �� مس، وتتجمَّ � الشَّ �ل ح�ث تخت��

�
ئب األب�ض، يندفع نحو كهف الل

ِّ
هُرب منه الذ و�ــَ

ا جوم ي�دو الُجرف العظ�م �سواد الحجر، ظالم يرتفع شاهق� � تغ�ب فيها النُّ �ا�� ال��
�
� الل

الهواء. ��
د. فروة احب كجدول ماٍء متجمِّ � �طلع القمر �لتمع جل�دە الشَّ فوق العالم الواسع، ل�ن ح��
د. �ــــح ع� الجل�د فما من فرو� �ستطيع وقايته من ال�� � تهبُّ ال�ِّ ئب سم�كة مشعثة، ل�ن ح��

ِّ
الذ

مادي الذي ئب، وهناك أخوە، األخ الرَّ
ِّ

�ــــح أ��� برودًة. هذا ما َ�شُعر �ه الذ ع� الجانب اآلَخر ال�ِّ
�ف. �عبق بروائح الصَّ

ا عن أن�ا�ه. � ِّ ئب األب�ض مك��
ِّ

تلة جل�ٍد من ف�ع شجرة، و�لتفت الذ
�
- «سنو». َ�سُقط ك

�ات «سنو!». ي�تِفش فروە عن آِخرە، ومن حوله تذوب الغا�ة. «سنو، سنو، سنو!». �سمع ��
داف.

ُ
� العتمة �ط�� غ

، و�� � جناح��



� وجهه:
ائر ع� صدر چون سنو �خ�طٍة مكتومة وخ��شة من مخال�ه، و�َخ �� وحطَّ الطَّ

«سنو!».

ب ضوء افذة ي��َّ ا، ومن خصاص النَّ  و��رە المتواضع ُصل��
ً
- «سمعتك». �انت الُغرفة معتمة

،« ا بيوٍم �ارد كئ�ب آَخر. «أهكذا اعتدت إ�قاظ مورمونت؟ أ�ِعد ر�شك عن وج�� د� رمادي متوعِّ
، عجوز وجريء ومنفوش وأخ�َج چون ذراعه من تحت األغط�ة �ذبُّ الُغداف. إنه طائر كب��
�ر: «سنو، سنو، سنو!»، ا إ� قائم ال�َّ ق�

�
�ش وال �عرف الخوف ع� اإلطالق، وقد صاَح محل ال�ِّ

ا إ�اها، وارتطَمت الوسادة ائر وثَب إ� الهواء متفاد�� فق�َض چون ع� وسادٍة ورماە بها، ل�ن الطَّ
� دسَّ فيها إد تول�ت حظة نفسها ال��

�
� الل

جاە، �� � �لِّ اتِّ
�الحائط وانفجَرت لي��ع�� الحشو ��

دي إفطارە؟». ُ لس�ِّ �ش: «معذرًة، هل أح��  فورة ال�ِّ
ً

ال�ئ�ب رأسه من ال�اب، وقال متجاه�

رة!».
ُ
رة، ذ

ُ
رة، ذ

ُ
صاَح الُغداف: «ذ

داف مشوي وِنصف كوب من الِمزر». ما زاَل �ستغرب أن �أت�ه وك�ل �طعامه
ُ
أجاَب چون: «غ

ة القائد مورمونت. ��لة �ان هو من �جلب اإلفطار لح�� ٍة ل�ست �الطَّ مه له. ق�ل ف�� وُ�قدِّ

دي، ل�ن هوب ط� الب�ض داف مشوي، ال �أس �ا س�ِّ
ُ
رة وغ

ُّ
ات من الذ قال إد: «ثالث ح�َّ

قوق. أنا قوق ممتازة، لوال ال�� اح �ال�� فَّ قوق. �خنة التُّ اح �ال�� فَّ جق األسود و�خنة التُّ المسلوق والسُّ
عه هوب مع ال�س�ناء والجزر وحشا �ه ًة واحدًة أن قطَّ . حدَث مرَّ قوق عن نف�� ال آ�ُل ال��

� طعامك وأنت غافل».
قوق �� ون لك ال�� دي، س�دسُّ ا �ا س�ِّ هاة أ�د� . ال تثق �الطُّ

ً
دجاجة

ا ستان�س فال. «أي متاعب من المح�س ل�لة � ما �عُد». ُ�مكن لإلفطار أن ي�تظر، أمَّ
��» -

أمس؟».

دي».  ع� الحراسة �ا س�ِّ
ً
- «ل�س منذ وضعت حراسة

هم ستان�س �اراثيون
َ

- «عظ�م». وراء (الِجدار) ألف من الَهمج المحتَج��ن، األ�ى الذين أخذ
ات، و�ان �عض � �ساء كث�� � المسجون�� ع، و���

َّ
رسانه ج�ش ما�س را�در المرق

ُ
عندما دحَر ف

تهم؛ رجال الملك ورجال المل�ة، ال فرق، �ما أن �عض � أ�َّ ��
ِّ
�وهن من المح�س لُ�دف الَحرس ُيه�ِّ

� نطاق
ساء الوح�دات �� جال، وأولئك هن ال�ِّ جال ُهم الرِّ ء نفسه. الرِّ �

َّ �وا ال�� ود ج�َّ اإلخوة السُّ
ألف فرسخ.

ثة ب��ابها. م ومعها ب�ت م�ش�ِّ
�
هرا ل�سل�م نفسيهما، أ تابَع إد ال�ئ�ب: «اثنان آَخران من الَهمج ظ�

ا، ل�نه م�ت». ا �الفرو أ�ض�
�
ا ملفوف �انت تحمل رض�ع�

لة. «م�ت، م�ت، م�ت!». د الُغداف: «م�ت!». إنها واحدة من �لماته المفضَّ ردَّ

ت ا فرَّ ر جوع� دة تتضوَّ ا �أتيهم الم��د من شعب األحرار، مخلوقات ِش�ه متجمِّ �لَّ ل�لٍة تق����
ا هنالك. سأَل ت أن ال مهرب آمن�

�
� أدرك  ح��

ً
من المعركة عند سفح (الِجدار)، فقط لتعود زاحفة

م ستان�س �اراثيون ج�ش ما�س را�در وأَ� ملك ما وراء م؟». لقد حطَّ
ُ
َ�ت األ چون: «هل اسُتج��

هما. ة العماليق وألف غ�� اء وتورموند �ل�َّ
�
، ال�� � الِجدار… ل�ن الَهمج ال يزالوا طل�ق��

� َّ



�
ت �عدها ��

�
� أثناء المعركة واخت�أ

 أنها ه�َ�ت ��
َّ

دي، ل�نها ال تعلم إ� أجاَب إد: «أجل �ا س�ِّ
ضيع». �د وأرسلناها إ� المح�س وأحرقنا الرَّ

َّ ا من ال�� ا وافر� الغا�ة. أطعمناها قدر�

ا األح�اء فمسألة أخرى. مل�ان إل�قاظ لم َ�ُعد إحراق األطفال المو�� ُيزِعج چون سنو، أمَّ
ف ا. هكذا تمتَم أحد رجال المل�ة ف�ما نظ�  ثم االبن، �� �موت �الهما مل��

ً
. األب أو� � �� التنِّ

، غ�� أن إ�مون الِما�س�� إ�مون جروحه. حاوَل چون أن يتغا�� عن ال�الم �اعت�ارە هذ�ان الُح�َّ
ة رجال أفضل من ة، وثمَّ � دماء الملوك قوَّ

ا: «�� أي، وقال له الِما�س�� المسنُّ منذر� خالَفه الرَّ
ا ال ي�ساَمح، نعم، ل�ن فوا أش�اء أسوأ من هذا». من شأن الملك أن �كون قاس�� ستان�س اق��

 وحش.
َّ

هب إ�
�
� الل

ا ��  ح��
ً

� طف�
إحراق رضيع؟ ال ُ�ل��

ا. ر� ب العجوز ُيَهمِهم متذمِّ داف الدُّ
ُ
� راَح غ � ح��

 وعاء فضالته ��
َ
الم ومأل � الظ�

ل چون �� تبوَّ
رها ح�� وهو مس��قظ. جوست �عرف أن جراي

�
ًة، واآلن �جد نفسه يتذك ئاب تزداد قوَّ

ِّ
أحالم الذ

ه رجال اعتقَدهم أصدقاءە، ومعه ماَت ذئ�ه. و�ران
َ
)، خان � وأمت�� � (التَّ

و�ند ماَت. لقد ماَت روب ��
د والدهم من ق�ل… ِطَع رأساهما �أمر ثيون جرا�چوي الذي �ان ر��ب الس�ِّ

ُ
ا، ق ِتال أ�ض�

ُ
ور�كون ق

هي�ان. عند (تاج المل�ة) خ�َج أحدهما من ل�ن إذا �انت األحالم ال تكذب فقد فرَّ ذئ�اهما الرَّ
ا، وفرو شاج�دوج أسود. �ساءَل إن د أنه هو. �ان فروە رماد��

�
 ح�اة چون. َسمر، مؤك

َ
الم وأنقذ الظ�

� ذئ�يهما.
ا �� � ما زاَل ح�� �ان جزء ما من أخ��ه الميت��ْ

ا من ا نظ�ف�  حوضه من إب��ق الماء المجاور للِفراش وغسَل وجهه و�د�ه، ثم ارتدى طقم�
َ
مأل

ا. شاهَدە ا جدَّ ٍة من الِجلد األسود، وانتعَل حذاًء �ال�� وداء، وعقَد أر�طة ُس�� وف السَّ �اب الصُّ الثِّ
� ه چون: «هل تحسب��

�
افذة، فسأل ق إ� النَّ

�
، ثم حل � � سوداو�ن ثاقبت�� طائر مورمونت �عين��

، لتلطمه �ل الما�� م�كة ذات الشَّ فراء السَّ ة الصَّ جاج�َّ افذة �ألواحها الزُّ خادمك؟»، ثم فتَح النَّ
� طاَر الُغداف � ح��

وم �� ا لتصف�ة عقله من ش�اك النَّ ا عم�ق�  نفس�
َ

�اح ع� وجهه. أخذ برودة الصَّ
، ل�ن هذا لم �منعه

ً
ا ط��لة ب العجوز أعوام� �اء. لقد ظلَّ رفيق الدُّ

َّ
ائر شد�د الذ ا. هذا الطَّ مبتعد�

من أ�ل وجه مورمونت حالما ماَت.

ن��ر هة من خشب الصَّ ثة �طاولٍة مشوَّ
َّ
ل إ� ُحجرٍة أوسع مؤث � رفة نومه ساللم ت��

ُ
خارج غ

� (ُب�ج الملك)
ند�ان والِجلد. مع استقرار ستان�س �� ودستة من ال�را�� المصنوعة من السَّ

الح. ال � مسكن دونال نوي المتواضع وراء مستودَع السِّ
ە �� خذ چون مقرَّ اق (ُب�ج القائد) اتَّ واح��

د نفسه � الوقت الحا�� ر�ثما ُ�عوِّ
شكَّ أنه س�حتاج إ� مقرٍّ أوسع مع الوقت، ل�ن ال �أس بهذا ��

الق�ادة.

ا
�
� �ان مل�

اولة تحت كوٍب ف��ِّ ا توق�عه ع� الطَّ مها إل�ه الملك طال�� � قدَّ �انت المنحة ال��
ة؛ ال�وب خص�َّ قات الشَّ

�
 القل�ل من المتعل

َّ
راع الواحدة إ�

ِّ
اد ذو الذ ك الحدَّ ُ لدونال نوي. لم َي��

قة ٍة ض�ِّ ا إب��مه مكسور، �اإلضافة إ� ُس�� ا أسود منقوش� وس�  ودبُّ
ً
ة حاس�َّ

ُ
 ن

ً
ة ب�سات ونجمة وستَّ

� يوف والخناجر ال�� مزركشة زنخة تحمل رمز وعل (ستورمز إند). كنوزە �انت أدواته والسُّ
ا: إذا وضعُت خت�� عليها ر�

�
صنَعها. �انت الورشة ح�اته. أزاَح چون ال�وب وعاَد �قرأ الورقة مفك

، ل�ن إذا رفضُت…
ً
هر �اعت�اري القائد الذي تنازَل عن (الِجدار) طواع�ة اس أ�د الدَّ � النَّ

ر��
�
فسَ�ذك



�استمرار� ُي�ِ�ت ستان�س �اراثيون أنه ض�ف خشن ال يهدأ. لقد ركَب ع� (ط��ق الملوك) ح��
� أ�واخ (�لدة المناجذ) الخاو�ة ع� عروشها، وفحَص األطالل عند

ل �� ا، وتجوَّ (تاج المل�ة) تق����
ة (الِجدار) مع الل�دي مل�ساندرا، � ع� قمَّ

وط)، و�لَّ ل�لٍة �م��
�
ا�ة المل�ة) و(درع ال�ل � (بوَّ

قلع��َ
ا يزور المح�س النتقاء أ�ى �ستج��ــهم المرأة الحمراء. ال ُ�عِج�ه أن ُ�ماِنعه أحد. �خ�� ونهار�

ا. ا سار� چون أنه لن �كون ص�اح�

دون ��ة الُجدد والمجنَّ يوف إذ �دأ الصِّ وس والسُّ الح جاَءت صلصلة ال��ُّ من مستودَع السِّ
حون أنُفسهم، وسمَع چون صوت إم�ت الحد�دي �أمرهم �العجلة. لم ��َّ

�
المبتدئون ُ�سل

م
�
جال. �حبُّ القتال، وسُ�عل � تدر�ب الرِّ

اب موهوب �� ال الشَّ االستغناء عنه كوتر �ا�ك، ل�ن الجوَّ
ا. أو أن هذا ما �أمله. وە أ�ض� ِفت�ته أن �حبُّ

جه إ� ا ع� مشجٍب عند ال�اب، وحزام س�فه ع� آَخر، فوضَعهما ثم اتَّ ق�
�
�ان معطفه معل

اخل، ا، وقد وقَف حارسان �الدَّ الح. رأى ال�ساط الذي ينام عل�ه جوست خال�� مستودَع السِّ
ه جارس:

�
. سأل ً

ًة من الحد�د و�حمل ح��ة �الهما يرتدي المعطف األسود و�عتمر خوذًة قص��
قة؟».

َ
� مراف

دي �� «هل يرغب س�ِّ

اس � وراءە ُحرَّ
� أقدُر ع� العثور ع� (ُب�ج الملك) وحدي». �كرە چون أن �م�� - «أظنُّ أن��

ة. غ�� ا من األفراخ الصَّ م تقود طابور�
�
ة أ أينما ذهَب، فاألمر ُ�شِعرە �أنه �طَّ

احة، تهوي سيوفهم المثلومة ع� � السَّ
در�ب �� � التَّ

�� � وجَد ِفت�ة إم�ت الحد�دي منهمك��
اط ع� ج إذ أرغَم الجواد رو�ن النطَّ ف چون لحظاٍت يتف�َّ

َّ
ا. توق ع �عضها �عض� وس وُ�قار� ال��ُّ

مات الُمقاتل ال�ارع، فهو قويٌّ و�زداد ، واستقرَّ رأ�ه ع� أن الجواد �ملك مقوِّ قهُقر صوب الب�� التَّ
ئة �ما ف�ه ة س�ِّ ة أخرى، قدمه المعوجَّ اط فقصَّ ا رو�ن النطَّ ة سل�مة. أمَّ ًة، وغ��زته القتال�َّ قوَّ
ا . انت� القتال فجأًة برو�ن مطروح�

ً
ال�فا�ة، ل�نه �خ�� اإلصا�ة كذلك. ر�ما نجعل منه وك��

ع� األرض.

� ُتهاِجم. زم ح��
َّ

: «أحس�ت القتال، ل�نك تخفض ُترسك أ��� من ال�
ً

خاطَب چون الجواد قائ�
 قاَدك إ� حتفك».

َّ
ح هذا و�� عل�ك أن ُتصحِّ

� �� هوض، وانح�� الصَّ ة القادمة»، وساعَد رو�ن ع� النُّ دي. سأرفعه المرَّ ردَّ الجواد: «نعم �ا س�ِّ
ا �حركٍة خرقاء. األصغر حجم�

، ولم َ�ُفت چون أن �لحظ أن ِّ احة الق�� � جانب السَّ
رسان ستان�س ي�ناَوشون ��

ُ
�ان �عض ف

س�ة د شد�د للغا�ة �ال�ِّ � آَخر. ل�ن عددهم قل�ل. ال��
� ُر�ن� ورجال المل�ة ��

رجال الملك وحدهم ��
! أنت � �� : «أيها الصَّ ً

إ� معظمهم. عند مرورە بهم �ُخطواٍت واسعة ناداە صوت جهوري قائ�
.«! � �� هناك! أيها الصَّ

داء. ا، ل�نه تجاهَل النِّ َ �ه چون سنو منذ انتخا�ه قائد� ٍء ُدِ�� �
» أسوأ �� � �� ل�س «أيها الصَّ

ة القائد». وت ب��ار: «سنو، ح�� نادى الصَّ

َّ



ف، وقال: «أيها الفارس».
َّ
ة توق هذە المرَّ

ي أن  �ستِّ بوصاٍت �املة: «ع� من �حمل الفوالذ الڤال��
ً

قال الفارس الذي �فوقه طو�
رته». � ما هو أ��� من حكِّ مؤخِّ

�ستخدمه ��

�ت �حسب �المه. خالل � أنحاء القلعة. إنه فارس ذائع الصِّ
جل �� س�َقت لچون رؤ�ة هذا الرَّ

� ا، انطلَق وراءە ع� م�� ا هار��
�
� داَرت أسفل (الِجدار) قتَل الس�� جودري فارنج عمالق المعركة ال��

فقة، ومنذ ذلك غ�� المث�� للشَّ ل ل�قطع رأس المخلوق الصَّ هرە، ثم ترجَّ � ظ�
حصانه وغرَس ُرمحه ��

د رجال المل�ة دعوته �جودري قاِتل العمالقة. � تعوَّ الح��

ورة أيها ��ل) عند ال��َّ . أنا آِخر العمالقة. «أستخدُم (المخلب الطَّ ر چون إ�ج��ت ت���
�
تذك

الفارس».

� لن نا. أعدك �أن�� ا: «أر� اعة؟»، واستلَّ س�فه مض�ف� ه الس�� جودري: «ل�ن �أيِّ قدر� من ال��
�
سأل

.« أوذ�ك �ا ف��

� وقٍت آَخر أيها الفارس. أخ�� أن عندي واج�اٍت أخرى اآلن».
طفك. «��

�
�ا لل

� ا ل�طي�� ر�  ألصدقائه مكرِّ
ً
 ع��ضة

ً
، أرى هذا»، واب�سَم اب�سامة قال الس�� جودري: «تخ��

.« الفهم منهم: «�خ��

هرە. قال چون: «�عد إذنك»، وأعطاە ظ�

احب، وقال چون سنو لنفسه � ضوء الَفجر الشَّ
ا �� ا موحش� ا كئ���

�
وداء) م�ان �َدت (القلعة السَّ

ة كومة من ، خراب ِمثلما �� حصن. (ُب�ج القائد) ه��ل فارغ، والقاعة العامَّ �
 �أسف: ق�اد��

ً
� متأمِّ

ال�ة سُ�سِقطه… ولو أنه ي�دو هكذا �ــــح التَّ ة ال�ِّ مة، و(ُب�ج هاردين) ي�دو �أن ه�َّ األخشاب المتفحِّ
� ائ�� ودة، �عجُّ �البنَّ ا قارس ال�� ا مهي�� � القلعة يرتفع (الِجدار) شاهق�

منذ أعواٍم ط��لة. ووراء م�ا��
 جد�دًة لُ�لِحقوها ب�قا�ا القد�مة. �دوم عملهم من الَفجر إ�

ً
جة الذين يرفعون ساللم متعرِّ

ح هذا إذا هجَم الَهمج
�
افعة، ولن َ�صل  الرَّ

َّ
ة (الِجدار) إ� اللم ال وس�لة ل�ل�غ قمَّ الغسق، فدون السَّ

ًة أخرى. مرَّ

طح وط، ترتفع من السَّ  الهواء �السَّ
ً
ة

َّ
ة شاق هب�َّ

َّ
فوق (ُب�ج الملك) ُتَرفر�ف را�ة عائلة �اراثيون الذ

� واألحرار إ� جوار ي�� ِّ� ��لة، َ�قُتل الثِّ ٍة ل�ست �الطَّ  القوس ق�ل ف��
ً

الذي ذرَعه چون سنو حام�
م، وقد دسَّ

�
ل � يرتجفان ع� السُّ � من رجال المل�ة واقف��ْ ساتان ود�ك فوالرد األصم. وجَد اثن��

ازات الُقماش لن �لٌّ منهما �د�ه تحت إ�ط�ه وأسنَد ح��ته إ� ال�اب. قال لهما چون: «هذە الُقفَّ
ن �الفرو». � من الِجلد الم�طَّ  من�ما زوج��

�
ا وسُ�ع�� �� ا. اذه�ا إ� �اون مارش غد� ح أ�د�

�
َتصل

ا لك». دي، وشكر� ا: «سنفعل �ا س�ِّ � ِسن� ردَّ أ��� االثن��

. لقد اعتدُت أن
ً

عينة أو�
�
د أ�دينا الل ا: «إذا لم تتجمَّ ا �اهت� أضاَف األصغر وأنفاسه َتخُ�ج ض�ا��

أحسب (ُتخوم دورن) �اردًة. ماذا كنُت أعلُم؟».

�



. ء، ِمث�� �
ر چون سنو: ال ��

�
فك

، فقال له: «أأنت قادم من عند الملك؟».
ً

م الملتف قا�َل سام��ل تار�� ناز�
�
ل � منتَصف السُّ

��

� إل�ه برسالة». - «الِما�س�� إ�مون �عَث��

اتهم ع� قراءة رسائلهم و��الغهم �فحواها، ل�ن - «مفهوم». �عض اللوردات �أتمنون ِما�س��
اها؟». ستان�س ��ُّ ع� ك� أختام رسائله ب�دە. «ك�ف تلقَّ

ا: «ال َ�جُدر أجاَب سام: «ل�س ��ور� �ما وَشت مالمحه»، وخفَض صوته إ� الهمس مض�ف�
م عن األمر».

�
� أن أت�ل ��

- «ال تفعل إذن». �ساءَل چون عن حامل را�ة أب�ه الذي رفَض م�اَ�عة الملك ستان�س هذە
� أعلَنت (�ارهولد) الوالء له. «ك�ف حال تدر��اتك �القوس ة. لقد سارَع ب��� الخ�� ح�� المرَّ

��ل؟». الطَّ

ما�ة، ل�ن مماَرستها أسهل من القراءة عنها. إنها ا عن الرِّ د� ا ج�ِّ ا أجاَب سام: «وجدُت كتا�� عا�س�
� �القروح». ُتص�ب��

در�ب. ر�ما نحتاج إ� قوسك ع� (الِجدار) إذا ظهَر (اآلَخرون) ذات ل�لٍة � التَّ
- «استمرَّ ��

مظلمة».

 َ�حُدث ذلك».
َّ

- «أوە، آمُل أ�

: «غ�� ً
ة، وخاطَ�ه رقيبهم قائ� مس�َّ رفة الملك الشَّ

ُ
� خارج غ اس واقف�� ا من الُحرَّ وجَد م��د�

ا». �علم چون �ف، وخناجرك أ�ض�  هذا السَّ
ُ

دي. س�خذ ة جاللته �ا س�ِّ � ح��
مسم�ح �األسلحة ��

هم أسلحته.
�
ا، وهكذا ناول اض لن ُ�جدي نفع� أن االع��

ق ُ ار، َت�� رب النَّ
ُ
ة، وقد جلَست الل�دي مل�ساندرا ق مس�َّ شعَر �دفء الهواء داخل الُغرفة الشَّ

ار، وَشعرها اه�ة الحمراء ف�� النَّ ا الرَّ ار، أمَّ لتها النَّ اح�ة. إ�ج��ت ق�َّ ة َحلقها الشَّ �اقوتتها ع� ���
ب العجوز د الدُّ � تعوَّ طح غ�� المستوي، ال�� ا وراء المنضدة ذات السَّ دم ولهب. و�ان ستان�س واقف�
مال مرسومة ع� قطعٍة ة للشَّ � المنضدة خارطة كب��

الجلوس إليها وتناُول وج�اته عليها. ُتغ�ِّ
رف اآلَخر. از فوالذي الطَّ فَّ

ُ
حم أحد طرفيها وق ت شمعة من الشَّ ئة من الِجلد، وُت��ِّ مه��

، وع� الرغم من هذا ي�دو
ً
نة  م�طَّ

ً
قة ًة ض�ِّ يرتدي الملك �او�ل من صوف الحمالن وُس��

ته شاح�ة مشدودة، ولحيته ة. ��� فائح والحلقات المعدن�َّ �ــــح �أنه يرتدي الصَّ ا غ�� مس�� �� متخشِّ
ة �� �لُّ ما ت���َّ من �ة �منت� العنا�ة �أنها مرسومة ع� وجهه، وحول ُصدغ�ه حافة قص��

َّ
مشذ

َشعرە األسود.

ا ركَع چون أمامه ا�ن، ولمَّ مع األخ�� الدَّ ا عل�ه ختم مكسور من الشَّ
�
�ان الملك ُ�مِسك رق

، َمن ل�انا مورمونت؟». �
�� ا، وقال: «انهض. أخ��ِ ع�َست مالمحه وهزَّ الورقة غاض��

د والدي». ا �أخت الس�ِّ ن� َ�ت ت�مُّ غرى. لقد ُسمِّ - «إحدى بنات الل�دي ِمج �ا موالي، الصُّ
�



فلة ع�ة. �م ِسنُّ تلك الطِّ
�
د والدك ال ر�ب. أعرُف ك�ف ُتلَعب الل - «لن�ل حظوة الس�ِّ

المأفونة؟».

ة أعوام أو نحوها. هل �� أن أعرف ك�ف أساَءت إ�  ق�ل أن ُ�ج�ب: «ع��
ً
ر چون لحظة

�
فك

جاللتك؟».

مال المس�َّ ستارك. � الشَّ
 الملك ��

َّ
ا إ� ب�ة) ال تعرف مل�� سالة: «(ج��رة الدِّ  ستان�س من الرِّ

�
قرأ

�ة
َّ

». �انت لحيته المشذ �� أ ع� ت��يخ مل�كها ال��َّ ة، ومع ذلك تتجرَّ � العا��
تقول إنها فتاة ��

. «احرص ع� االحتفاظ بهذا الخ�� لنفسك أيها اللورد � �ه األجوف��ْ �عنا�ٍة ت�دو كظلٍّ فوق خدَّ
جال إ� معرفته. لن أسمح �أن ي��اَدل إخوانك ، وهذا �لُّ ما �حتاج الرِّ سنو. (�ارهولد) م��

.« َّ فلة ع�� الح�ا�ات عن �صق تلك الطِّ

ت اب�تها ا مع روب، وانضمَّ - «�ما تأمر �ا موالي». �عرف چون أن ِمج مورمونت ركَ�ت جن���
، ل�ن ح�� إذا ماَتت �لتاهما فلل�دي ِمج بنات أخ��ات، غ�� ئب الصَّ

ِّ
ا إ� ج�ش الذ ى أ�ض� ��

�
ال�

ت واحدًة
�
د أن الل�دي مورمونت ترك

�
ا؟ مؤك � مع روب أ�ض� و�عضهن لهن أوالد كذلك. هل ذه��

 للقلعة، ولذا ال �فهم لماذا تردُّ ل�انا ع� رسالة ستان�س،
ً
ا أمينة ع� األقل من الفت�ات األ��� ِسن�

ه�ب ئب الرَّ
ِّ

سالة ممهورة �ختم الذ  أن ي�ساَءل إن �انت اإلجا�ة لتختلف لو أن الرِّ
َّ

ول�س بوسعه إ�
فل). فاَت أوان تلك الهواجس. د (و�ن�� لة بتوقيع چون ستارك س�ِّ ج، ومذ�َّ  من الوعل المت�َّ

ً
�د�

َت. لقد اخ��

ي. حدِّ مت والتَّ  الصَّ
َّ

ا إ� ا، ل�ننا لم نتلقَّ جوا��
�
داف

ُ
� غ ا: «أرسلنا نحو أر�ع�� ر� قال الملك متذمِّ

� لمل�هم، ومع ذلك ُ�دير جميع حَملة را�ة أب�ك عا�ا المخلص�� الب�عة واجب �دين �ه �لُّ الرَّ
مال؟». � الشَّ

�ف الوح�د �� جل ال��َّ ، �اس�ثناء آل �ارستارك. هل آرنولف �ارستارك الرَّ ظهورهم ��

� ذهَب � (�ارهولد) ح��
ا للقلعة �� �َ أمين� احل، وقد ُع��ِّ آرنولف �ارستارك هو عمُّ اللورد ر��ارد الرَّ

� دعوة الملك ستان�س للب�عة برسالٍة ُتعِلن
ِّ ا مع روب، و�ان أول من ُ�ل�� ابن أخ�ه وأبناؤە جن���

ئب
ِّ

ا آَخر. لقد خاَن ر��ارد �ارستارك الذ والءە. �ان چون ل�قول: آل �ارستارك ال �مل�ون خ�ار�
�
فاء �� ُّ سود، وهو ما �جعل الوعل أمل (�ارهولد) الوح�د. «ح�� ال��

ُ
ه�ب وأراَق دماء األ الرَّ

األوقات المضط��ة �أوقاتنا هذە عليهم أن ي�ساَءلوا أين �قع واجبهم. صاِحب الجاللة ل�س
ب الب�عة».

�
� ال�الد الذي َ�طل

الملك الوح�د ��

� أيها اللورد سنو… أين �ان هؤالء الملوك
�� : «أخ��ِ

ً
� جلستها قائلة

�ت الل�دي مل�ساندرا �� تحرَّ
ون ِجدار�م؟». � هاجَم الهمجيُّ اآلَخرون ح��

� ولن
د�� وا آذانهم عن حاجتنا. لم أ�َس هذا �ا س�ِّ أجاَب چون: «ع� ُ�عد ألف فرسخ وقد صمُّ

ة س�موتون إذا أساءوا ا عليهم حمايتهم، ورعا�ا من العامَّ � زوجاٍت وأوالد� أ�ساە، ل�ن لحَملة را�ة أ��
ا وس�نال إجا�اتك». . امنحهم وقت� ب منهم ال�ث��

�
االخت�ار. جاللة الملك َ�طل

: «إجا�ات كهذە؟».
ً

سحَق ستان�س رسالة ل�انا سائ�



ا. ئون أ�ض� . ثم إن آل بولتون أعداء س�ِّ اس غض�ة تاي��ن ال�س�� مال �خ�� النَّ � الشَّ
- «ح�� ��

مال مع روب ونزَف معه وماَت . لقد ركَب الشَّ
ً
ا ع� را�اتهم مصادفة  مسلوخ�

ً
إنهم لم �ضعوا رج�

ا عليهم الم��د، فهل تلومهم إذا � عارض�
�وا الُمرَّ والموت، واآلن تأ�� اس �� � س��له. هؤالء النَّ

��
ا ا آَخر محكوم� ع��  مدَّ

َّ
ر إل�ك وال يرى إ� � �ا جاللة الملك، ل�ن �عضهم سَ�نظ� أعَرضوا؟ ساِمح��

عل�ه �الهالك».

ر هذا �ا لورد سنو، إن
�
ا. تذك قالت الل�دي مل�ساندرا: «إذا هلَك جاللته ف�الد�م هال�ة أ�ض�

�� الوح�د هو الواقف أمامك». وس) ال��َّ ملك (وس��

.« �
د�� � �ا س�ِّ : «�ما تقول�� حافظ� چون ع� جمود مالمحه وهو يردُّ

هب
َّ

ة. ُترى �م من الذ � ذهب�َّ ا، وقال: «إنك ُتنِفق �لماتك �أنها تنان�� ا ساخر� � أطلَق ستان�س نخ��
خرون؟». تدَّ

هب؟
َّ

� من الذ � تنوي المرأة الحمراء إ�قاظها؟ تنان�� � ال�� نان�� هب؟». أهذە �� التَّ
َّ

- «الذ
قراء �المال».

ُ
فت ف

�
�ل أث��اء �الل

�
ة �ا جاللة الملك. َحرس الل � نجمعها عي��َّ ائب ال�� «ال��َّ

ة». هب أو الفضَّ
َّ

ُب الذ
�
� أتطل فت ساالدور سان ع� األرجح. إن��

�
� الل

- «لن ُير��

- «من أجل هذا تحتاج إ� (الميناء األب�ض). المدينة ال ُتقاَرن �ـ(ال�لدة القد�مة) أو (كينجز
د والدي». ا. اللورد ماندر�� أغ�� حَملة را�ة الس�ِّ الندنج)، ل�نها تظلُّ ميناًء مزدهر�

� �عَث بها اللورد وا�مان ماندر�� سالة ال�� مت الرِّ
�
ا». ت�ل

�
- «اللورد األسمن من أن يركب حصان

 القل�ل، وقد أمَر ستان�س چون
َّ

ر غ�� هذا إ�
�
ه ومرضه، ل�نها لم َتذك من (الميناء األب�ض) عن ِسنِّ

ا. �عدم ال�الم عنها أ�ض�
� م�� جل السَّ ة. أهذا الرَّ � زوجٍة همج�َّ

ة اللورد �� قالت الل�دي مل�ساندرا: «ر�ما يرغب ح��
ج �ا لورد سنو؟». وِّ � م��

، دة زوجته ماَتت منذ زمن� ط��ل. للورد وا�مان ابنان �الغان وأحفاد من االبن ال�ب�� - «الس�ِّ
ا». مئة رطٍل ع� األقل. ڤال لن تق�له أ�د� ا �الفعل، وزنه ستُّ

�
وهو أسمن من أن يركب حصان

� أيها اللورد سنو».
�� ا ��ُّ � جوا�� ل أن ُتعطي�� ًة واحدًة حاو� دمدَم الملك: «مرَّ

س�ة إ� شعب ة، ل�نها �ال�ِّ ك الحق�قة �ا موالي. رجالك �دعون ڤال �األم�� - «أم�� أن ��َّ
ا واج برجٍل ال ُت��دە فغال�� تها ع� الزَّ األحرار ل�ست أ��� من أخت زوجة مل�هم الميتة. إذا أج��
� أن الَهمج س�ت�عونه أو ت زوجها، فذلك ال �ع��

�
س�شقُّ َحلقه ل�لة زفافهما. وح�� إذا ق�ل

تك هو ما�س را�در». هم إ� قض�َّ جل الوح�د الذي �ستطيع ضمَّ ي��عونك. الرَّ

جل. إنه �عرف ال�ث�� � ال�الم مع الرَّ
قال ستان�س �اس��اء: «أعرُف هذا. لقد قض�ُت ساعاٍت ��

ا جل ال يزال حانث� ته فالرَّ  مل�يَّ
َ

ُف بهذا. ح�� إذا ن�ذ هاء، أع�� ، وال �فتقر إ� الدَّ �
نا الحق��� عن عدوِّ



� ب. ال، �جب أن تكون القوان�� هرُّ ع آَخ��ن ع� التَّ ٍب واحٍد �الح�اة وسُ�شجِّ �الَقسم. اسمح لمتهرِّ
بع)». � (الممالك السَّ ا ل�لِّ قوان��  ط�ق�

ً
. ع� ما�س را�در أن �دفع ح�اته غرامة � من حد�ٍد ال عج��

- «القانون ي�ت�� عند (الِجدار) �ا صاِحب الجاللة. ُ�مكنك االستفادة �ما�س».
ً

. إن عندي رجا� � ق�� مال ك�ف أتعامُل مع الخونة والمار� ى الشَّ - «هذا ما أنت��ه. سأحرقه، وس��
آَخ��ن �قودون الَهمج، وعندي ابن را�در، ال ت�َس هذا. ما إن �موت األب سُ�صِبح ابنه ملك ما

وراء الِجدار».

م.
�
ا �ا چون سنو، ل�نه تعل ». اعتاَدت إ�ج��ت أن تقول له: لسَت تعلم ش�ئ� - «جاللتك مخ��

ًة. المرء ال ُ�صِبح ملك ما وراء الِجدار ألن أ�اە �ان ا �ما أن ڤال ل�ست أم�� � غ�� ل�س أم�� «الصَّ
كذلك».

عت
َّ
وس). هل وق � (وس��

� لن أسمح بوجود ملوٍك آَخ��ن �� قال ستان�س: «عظ�م، ألن��
المنحة؟».

ب
�
ا: «إنك َتطل - «ال �ا جاللة الملك». ه�ا بنا إذن. ث�� چون أصا�عه المحروقة و�سَطها مض�ف�

ا». ال�ث�� جد�

� محتاج إ� هذە مال. إن�� فل) وحا�م الشَّ د (و�ن�� - «أطلُب؟� لقد طل�ُت منك أن تكون س�ِّ
القالع».

�ل)».
�
- «لقد تناَزلنا لك عن (قلعة الل

ا. رجلك �ارو�ك �قول إن القلعة لن ف ُمعطيها ش�ئ�
�
ة ال�خ�ل ال ُت�ل - «جرذان وأنقاض. هد�َّ

ك�� ق�ل ِنصف عام». ح للسُّ
�
َتصل

.«
ً

- «القالع األخرى ل�ست أفضل حا�

، ول�س لد��م
ً
ة قلعة ، إنها �لُّ ما عندنا. ع� (الِجدار) �سع ع�� - «أعرُف هذا، ل�ن ال يهمُّ

نة». � �لٍّ واحدٍة من جد�د ق�ل نها�ة السَّ
� أنوي وضع حام�ٍة �� � ثالٍث منها. إن��

�� 
َّ

رجال إ�

ا إنك تنوي منح هذە القالع اض ع� هذا �ا موالي، ول�ن ُ�قال أ�ض� - «ل�س عندي اع��
اتهم �أت�اع لجاللتك». لُفرسانك ولورداتك، ل�جعلوا منها مقرَّ

ون ا؟ كث�� م اللورد إدارد نغله ش�ئ�
�
ع من الملوك أن �كونوا أسخ�اء مع أت�اعهم. ألم ُ�عل

َّ
- «المتوق

 ُ��افأوا ع�
َّ

� الجنوب. أ�جب أ�
وا عن أراض� خص�ة وقالع� من�عة ��

�
� تخل

� ولوردا��
رسا��

ُ
من ف

إخالصهم؟».

ا فما من ط��قٍة د والدي جم�ع� - «إذا �ان صاِحب الجاللة ُي��د أن �خ� حَملة را�ة الس�ِّ
.« � �� ة للوردات جن��يِّ مال�َّ أضمن من منح القالع الشَّ

ً



ر، ابن
�
فل) لرجٍل شما�� �ما َتذك  ال أح�� بهم؟ لقد أملُت أن أمنح (و�ن��

ً
- «ك�ف أخُ� رجا�

ٍء ما �كون ِمثل �
». عندما �شكو ستان�س �اراثيون من �� � وج��

�� �
إدارد ستارك، فأل�� عر��

� فمه عظمة، �ظلُّ �قضمها �عناٍد عن آِخرها.
ِدرواس(7) ��

� سانزا». فل) إ� أخ�� ض �حسب األصول أن تؤول (و�ن�� َ - «المف��

ا ع� مقعد أب�ك؟ رجة لرؤ�ة الِعف��ت جاثم� ؟ أأنت مشتاق لهذە الدَّ � الل�دي ال�س�� - «تع��
ا �ا لورد سنو». ا ما دمُت ح�� أعُدك �أن ذلك لن َ�حُدث أ�د�

أن: «موالي، �عضهم َيزُعم أنك تنوي أن � هذا الشَّ
قال چون األعقل من أن ��َّ ع� ال�الم ��

� لذي القم�ص الُمخشِخش وماج��َ (ِثن)». � وقلعت��
تمنح أرا��

ك بهذا؟». َ - «َمن أخ��

� وداء) �الفعل. «إذا �ان �جب أن تعرف، فقد �لَغ�� � جميع أنحاء (القلعة السَّ
ال�الم دائر ��

.« الخ�� من ج���

؟». - «َمن ج���

� القلعة».
جوال �� ة التَّ َّ� أجاَبته الل�دي مل�ساندرا: «الُمرضعة. جاللتك أعطيتها ح�ِّ

ا أ��� ورسائل أقل». م�مة. إنها مطل��ة من أجل ثدييها ال لسانها. أر�ُد منها لبن� - «ل�س ل��� النَّ

 إ� أفواٍە عد�مة الفائدة. سأرسُل ج���
ً
وداء) ل�ست محتاجة : «(القلعة السَّ

ً
وافَقه چون قائ�

ة)». ق�َّ َّ � أول سفينٍة ُت�ِحر من (القلعة ال�� ا ع� م�� جن���

ت مل�ساندرا ال�اقوتة ع� ُعنقها، وقالت: «ج��� ُترِضع ابن داال عالوًة ع� ابنها. قسوة مسَّ
دي». ضاعة �ا س�ِّ � الرِّ

غ�� وأخ�ه �� نا الصَّ � أم�� ق ب�� منك أن ُتفرِّ

ل األم��
�
ا وأقوى، وَ�ر� م. ابن ج��� أ��� حجم�

ُ
� األ � ل��

�� 
َّ

�ان إ� احذر اآلن، احذر. «إنهما ال �ش��
م �دلُّ ع� هذا». . كراس�� أبوە، رجل قاس� جِشع، والدَّ وَ�قُرصه و�دفعه عن ثدي ج���

.« جل كراس�� ا: «حس�ُت الُمرضعة ابنة ذلك الرَّ قال الملك حائر�

ُّ ج��� � ا، وص�� ج بناته جم�ع� وَّ � � آٍن واحد �ا جاللة الملك. �ان كراس�� ي��
- «زوجته واب�ته ��

ثمرة عالقتهما».

ص منها إذن.
�
ٌ لنا أن نتخل فل من أبيها؟ خ�� ت بهذا الطِّ

�
ا وهو �قول: «ح�ل �دا ستان�س مصدوم�

لن أسمح بوجود مس�خ� ِمثلها هنا. هذە ل�ست (كينجز الندنج)».

� الَهمج فسأرسُل إ� عشائر � العثور ع� ُمرضعٍة أخرى. إذا لم أجد واحدًة ب�� - «ُ�مكن��
، �عد إذن صاِحب الجاللة». � �� � الصَّ

� من شأن حل�ب الماعز أن �ك�� الج�ال، وح�� ذلك الح��



� عاهرة، نعم»، ونقَر �أصا�عه ع� … ل�ن أفضل من ل�� قال ستان�س: «غذاء رديء ألم��
ا: «لَنُعد إ� مسألة القالع…». الخ��طة مستطرد�

فنا ال�ث��
�
�ك�اسٍة �اردة قال چون: «جاللة الملك، لقد أسكنُت رجالك وأطعمتهم، وهو ما �ل

ا». دوا برد� تاء، وأل�ستهم �� ال يتجمَّ من مؤن الشِّ

ح وث��د�م، ورميتم لنا
�
ضا ع� ستان�س إذ قال: «أجل، تقاَسمتم معنا لحم�م الممل لم ي�ُد الرِّ

مال». ا �ان الَهمج ل�خلعونها عن ُجثث�م لو لم آِت إ� الشَّ
�
ئنا، خرق

ِّ
�ضع خرٍق سوداء ُتدف

�م اللم سأع�� ا لخيول�م، وما إن ي�ت�� بناء السَّ تجاهَل چون قوله، وتابَع: «لقد أعطيت�م علف�
�

� أرا��
� الَهمج �� ماح لك بتوط�� �ل)، �ل ووافقُت ع� السَّ

�
� إلصالح وترم�م (قلعة الل ائ�� بنَّ

�ل مدى الح�اة».
�
� ُمِنَحت لَحرس الل ة)، ال�� (الهد�َّ

�
� أحتاُج إليها لم�افأة لوردا�� َّ القالع ال�� ، ومع ذلك تأ�� ع��

ً
 وأطال�

ً
� خال�ة

م �� أرا�� - «ُتقدِّ
.« � وحَملة راي��

دوا تلك القالع…». �ل ش�َّ
�
- «َحرس الل

�ل ُهم من هجروها».
�
- «وَحرس الل

اٍت للوردات الجنوب. أحجار فاع عن (الِجدار)، ول�س �مقرَّ أن� چون ع�ارته �عناد: «… للدِّ
� الذين ماتوا منذ زمن� ط��ل، وال أستطيُع أن

تلك القالع �ختلط مالطها �دماء وعظام إخو��
أعطيها لك».

يوف الماض�ة إذ قال: «ال �ستطيع أم �انت أوتار رق�ة الملك مشدودًة عن آِخرها، �ارزًة �السُّ
ا». ال ُت��د؟ لقد عرضُت عل�ك اسم�

ا �ا جاللة الملك». - «إن �� اسم�

ا: «من تخال
�
؟»، ومسَّ مق�ض س�فه مردف قال ستان�س: «سنو. هل من نذير شؤٍم أ���

�ط؟». نفسك �الضَّ

لمات». � الظ�
�ف �� - «الحارس ع� األسوار، السَّ

�اء) �ه (جاِلب الضِّ �ف الذي ُ�سمِّ َّ �الب�غاء»، واستلَّ السَّ سم�م ع��
َ
د ق ردَّ ستان�س: «ال ُتردِّ

صل القش�ب، اآلن ا ع� النَّ  وذها��
ً
وء جيئة ج الضَّ لمات»، ليتم�َّ � الظ�

�ف �� : «ها هو ذا السَّ
ً

مواص�
� أخ�� ِمثلك ن وجه الملك �درجاٍت زاه�ة قاس�ة. «ح�� ص�� ، ُ�لوِّ أحمر، اآلن أصفر، اآلن ُبرتقا��

من شأنه أن يرى هذا. أأنت أع�؟».

� تلك القالع…».
ورة وضع حام�اٍت �� � أوافقك ع� �� - «ال �ا موالي. إن��

ع�د�». � السَّ
. �ا لح��� � � ُيواِفق�� �� - «القائد الصَّ

�ل».
�
- «… من رجال َحرس الل



.«� �
- «أعداد رجال�م ال تك��

� �عرفون س�� اط، قادة متمرِّ ُد �لَّ قلعٍة مهجورة �ُض�َّ جال إذن �ا موالي. سأزوِّ � الرِّ - «امنح��
تاء المق�ل. مقا�ل �لِّ ما �ل لل�قاء ع� ق�د الح�اة خالل الشِّ � وراءە، وأفضل السُّ

(الِجدار) واألرا��
، �ل �  مبتدئ��

ً
ة وِص��ة اب�َّ شَّ

ُ
� وُرماة � ح��

�
 مسل

ً
جال لَملء الحام�ات، رجا� � الرِّ أعطينا�م إ�اە امنح��

ا».  جرحا�م ومرضا�م أ�ض�
ُ

وس�خذ

 �ا سنو،
ً
ًة، وقال: «أنت جريء كفا�ة  قص��

ً
ق، ثم أطلَق ضحكة حملَق ستان�س إل�ه غ�� مصدِّ

�ل».
�
تدون أسود َحرس الل أقرُّ بهذا، ل�نك مجنون إذا كنت تظنُّ أن رجا�� س��

اطك». ا�� �ما ُ�ط�عون ُض�َّ �طة أن ُ�ط�عوا ُض�َّ - «لهم أن يرتدوا أيَّ ألواٍن �شاءون، ��

ن عائالٍت ن��لة
َّ

، ُس� � � خدم��
ا ولوردات ��

�
رسان

ُ
ر إذ قال: «إن عندي ف

ُّ
أث لم ي�ُد ع� الملك التَّ

� والقَتلة». ح��
َّ

صوص والف�
�
ع منهم أن �خدموا تحت إمرة الل

َّ
ع��قة، وال ُ�مكن أن تتوق

ب». غول �ا موالي؟ «�دك نفسه مهرِّ أو النُّ

امن �ل الثَّ
�
ُت أصا�عه ألجل ذلك. �قولون �� إنك قائد َحرس الل ا، وقد ق�َّ �� - «�ان مه�ِّ

سعمئة � �عد ال�ِّ سع�� اسع وال�ِّ اسعة أيها اللورد سنو. ماذا تحسب القائد التَّ سعون �عد المئة التَّ وال�ِّ
ر الملك »، ومرَّ س�قول عن تلك القالع؟ ر�ما ُ�لِهمه منظر رأسك ع� خازوق �أن يتعاَون أ���
� أسمُح لك. من د أن�� ا: «إنك القائد لمجرَّ

�
اج ع� الخ��طة �طول (الِجدار) مردف س�فه الوهَّ

ر هذا».
�
صالحك أن تتذك

ا وهو نفسه ال
�
بح �طلع ع� چون سنو أح�ان ». ما زاَل الصُّ �

� اختارو��
� القائد ألن إخو�� - «إن��

. �ان سام قد قال له: �أنك تضع ا ال شكَّ
�
ا مجنون ا أنه رأى ُحلم� ر�

�
� �س��قظ مفك ق هذا، ح�� ُ�صدِّ

احة. عور فيها �الرَّ ًة ت�دأ الشُّ � ال�دا�ة، ل�ن عندما ترتديها ف��
ا �� ا جد�دًة، َ�شُعر �مقاسها غ���� ث�ا��

اد: «أل�� ثورن �شكو
َّ
�ف الوق � ألوان السَّ

قال الملك و��نهما الخ��طة �م�دان معركة، غارقة ��
� أن أقول إن شكواە �اطلة. األصوات أحصاها رجل كف�ف �قف من أسلوب اخت�ارك، وال ُ�مكن��

ق». إ� جوارە صد�قك ال�دين، وسلينت �دعوك �المار�

� سماعه و�خونك
ك �ما ترغب �� ق لُ�خ��ِ � أفضل من سلينت؟ «�ان المار� ق�� وَمن �عرف المار�

. هذا � إنك رجل عادل». عادل ول�ن قاس� ُت �العدل. لطالما قال أ�� � اخ��ِ ا. جاللتك تعلم أن�� الحق�
ا، و�ن �ان چون ال �حسب أن من الح�مة أن يب�ح بهذا. ما قاله اللورد إدارد تحد�د�

� تلك القالع». ٍء من العقل. �ان لُ�عطي�� �
، ل�نه لم �فتقر إ� �� �

- «لم �كن اللورد إدارد صد���

ا �ا جاللة الملك. (الِجدار) � ل�فعله. لقد حلفُت �مين� ا �ان أ�� م عمَّ
�
ُمحال. «ل�س �� أن أت�ل

.« �
تحت ق�اد��

ا: «احتفظ �أطاللك � االحتفاظ �ه»، وأشاَر إل�ه متا�ع�
ى براعتك �� ا. س�� قال ستان�س: «حال��

نة فس�خذها برضاك أو ا مع نها�ة السَّ ها خال�� � أعُدك، إذا ظلَّ أيُّ ، ل�ن�� � لك ال�ث�� ما داَمت تع��



� �د العدوِّ ف�عان ما س�ت�عها رأسك. واآلن اخُ�ج».
دونه، و�ذا سقَطت ولو واحدة منها ��

: «�عد إذنك �ا موالي، سأصحُب
ً
ار قائلة نهَضت الل�دي مل�ساندرا من موضعها إ� جوار النَّ

اللورد سنو إ� مسكنه».

: «افع�� ما �حلو
ً

��ق»، ثم أشاَر لهما �االن�اف قائ� قال ستان�س: «لماذا؟ إنه �عرف الطَّ
�مون».

�
ا وماًء �الل

�
ا مسلوق ا، ب�ض� لِك. دڤان، أر�ُد طعام�

ق�ب ه الرَّ د العظام، وقد ن�َّ م الملتف ُتجمِّ
�
ل ة �انت برودة السُّ مس�َّ رفة الملك الشَّ

ُ
�عد دفء غ

. ر�ما عل�ِك ارتداء معطٍف �
د�� �ــــح �شتدُّ �ا س�ِّ : «ال�ِّ ً

ل چون أسلحته قائ� مل�ساندرا وهو ُيناو�
أثقل».

: «جاللة الملك
ً
اللم إ� جوار چون قائلة ت السَّ

�
»، ونزل � ئ��

ِّ
� ُ�دف

ت المرأة الحمراء: «إ�ما�� ردَّ
ا �ك». يزداد ولع�

� فقط». ت�� � �قطع رأ�� مرَّ
د�� - «أدركُت هذا. لقد هدَّ

: «صمته هو ما عل�ك أن تخشاە ول�س �المه». مع دخولهما ً
ت مل�ساندرا قائلة

�
ضحك

وف األسود اه�ة الحمراء الصُّ �ــها، فأزاَحت الرَّ ته ���
�
�ــــح معطف چون وجعل احة نفَخت ال�ِّ ًالسَّ

�اء طال�ة � إلله الضِّ
�

ا �شأن ملك الَهمج. سأص� : «ر�ما ال تكون مخطئ� ً
طت ذراعه مردفة وتأ�َّ

� أنُفس
�ة وأجد الحق�قة �� هب أستطيُع أن أرى من خالل الحجارة وال��ُّ

�
� الل

اإلرشاد. عندما أنظُر ��
� ن�� دوا �عُد وأشاهد السِّ

�
 لم ُيول

ً
من وأطفا� ا ماتوا منذ ردح� من الزَّ

�
م ملو�

�
اس، أستطيُع أن أ�ل النَّ

مان». والفصول تمرُّ ح�� نها�ة الزَّ

ا؟». انِك أ�د� - «أال ُتخ�� ن��

� ما سَ�حُدث وما ُ�مكن أن ، نخلط ب�� خ��
ُ
ا ن

�
ه�ان فانون وأح�ان ا… ولو أننا نحن الرُّ - «أ�د�

َ�حُدث».

�ت ى �ال�َّ عور �حرارتها، ح�� ع�� ما يرتد�ه من أصواف وِجلٍد مقوَّ �ان ب�م�ان چون الشُّ
�
ة. س�تهاَمسون عن هذا �� ظرات الفضول�َّ � �جذب النَّ راع��

ِّ
� الذ

�
، ورأى أن منظرهما م�شا�� المغ��

� م�� وأين س�قع ��� � له�ِك �حقٍّ فأخ��ِ
� رؤ�ة الغد �� �لة. قال: «إذا كنِت �ستط�ع��

�
�نات الل الثُّ

»، وسحَب ذراعه. ا�� هجوم الَهمج التَّ

جل � سأ�حُث عن ذلك الرَّ قالت مل�ساندرا: «راهلور ُيرِسل إلينا ما �شاء من رؤى، ل�ن��
� �ا

ا�� � ن��
ت: «لقد رأيتك ��

َ
، وأضاف

ً
هب»، ورسَمت ع� شفتيها الحمراو�ن اب�سامة

�
� الل

تورموند ��
چون سنو».

ا؟». � أ�ض�
؟ هل ت�ت��ن إحرا�� �

د�� - «أهذا تهد�د �ا س�ِّ

� أص��ك �االنزعاج �ا لورد سنو». : «أخ�� أن��
ً
»، ورمَقته ب�معاٍن قائلة ت: «أسأت فه�� ردَّ

ا المرأة».
�
لم ُينِكر چون هذا، وقال: «(الِجدار) ل�س م�ان



دته، � ش�َّ  �انت المعارف ال��
ً
. لقد حلمُت �ِجدار�م �ا چون سنو. عظ�مة - «أنت مخ��

� أسفل إحدى دعائم العالم»، ورفَعت
عاو�ذ الحب�سة تحت جل�دە. إننا نم��  �انت التَّ

ً
وعظ�مة

�
� الهواء، وقالت: «هذا م�ا��

ح العظ�م وأنفاسها سحا�ة دافئة رط�ة �� مل�ساندرا عي�يها إ� ال�َّ
� �ا چون. لقد ض صداق��

ُ
ا ق��ب. ال َترف َّ عمَّ ة إ�� � حاجٍة ماسَّ

�ما هو م�انك، ور�ما تجد نفسك ��
ا. هل أتلو �ن جد� جاە. إن لك أعداًء كث�� قك األعداء من �لِّ اتِّ ا ُ�طوِّ � العاصفة محا��

رأيتك ��
عل�ك أسماءهم؟».

- «أعرُف أسماءهم».

رجة. ل�س عل�ك أن ا لهذە الدَّ د�
�
التمَعت ال�اقوتة ع� ُعنق مل�ساندرا و�� تقول: «ال تكن متأ�

ر و�شحذون س�ا�ينهم � َتنظ� � وجهك، �ل من يب�سمون ح��
تخ�� الخصوم الذين �لعنونك ��

الم، دماًء � الظ�
ا أرى، وخناجر �� � ذئ�ك ع� مق��ٍة منك. جل�د�

ٌ لك أن ُت��� هرك. خ�� � ُتدير ظ� ح��
ودة شد�دًة». ا. �انت ال�� د� ا مجرَّ

�
دًة عن آِخرها وفوالذ  متجمِّ

ً
قان�ة

ودة دائمة ع� (الِجدار)». - «ال��

- «أتظنُّ هذا؟».

.« �
د�� � �ا س�ِّ - «�ل أعلمه علم ال�ق��

ا إذن �ا چون سنو». همَست: «لسَت تعلم ش�ئ�
 



 

بران
 

هل وصلنا؟

م �ُخ� ا ع� شفت�ه ومجموعتهم ال�ا�سة تتقدَّ ق�
�
َ معل �

، و�ن ��� طُّ
َ
ؤال ق لم �لفظ بران السُّ

مادي ند�ان العتيق وشجر الحارس(8) األخ�� الرَّ � من شجر السَّ � ع�� �سات��
ثق�لة �طيئة، تم��

�نا؟ � األجرد. هل اق��
م وشجر ال�س�ناء الب��ِّ ن��ر الُجندي(9) المتجهِّ ال�اسق، وتمرُّ �شجر الصَّ

ق خدوٍد مظلم ت�شقَّ
�
ل إ� أ � ا �صع��ٍة أو ي�� ا حج��� � ي�ساَءل إذ �صعد هودور منحدر� �� �ظلُّ الصَّ

�
ؤال واإلل�ة العظ�مة تخوض �� قه السُّ ؟ ال ُ�فار� سخ تحت قدم�ه. �م ت���َّ لج الم�َّ ف�ه أ�وام الثَّ

الث؟ � الثَّ ا. أين الُغراب ذو األع��ُ د شد�د جد� د. �م أمامنا؟ ال��
�
جدوٍل ِش�ه متجل

� رأسه إذ مرَّ عامل االسط�ل ال�ب�� من ��  الصَّ
�
هر هودور، طأطأ ران ع� ظ� � ته الخ��

�
� سل

�� 
ً

متما��
� وقد انغلَق

، وهودور �م��
ً

 ثق��
�

قوط مبت� لج قد عاوَد السُّ تحت ف�ع شجرة َسند�ان. �ان الثَّ
تل الجل�د من أطراف شار�ه

�
ت ك

�
ة ال�ث�فة، وتدل َّ� قيع لحيته الب�ِّ ف الصَّ

�
د، وغل أحد جفن�ه وتجمَّ

اد�ب أسفل ە من ال�َّ
َ

��ل الذي أخذ �ف الحد�د الطَّ  ع� السَّ
ً
زة قا�ضة ت �دە المقفَّ

�
ال�ث. ما زال

ا�م عل�ه وُ�سِقطه، و�أسناٍن لج الم�� ا فُ�َخلِخل الثَّ ب �ه فرع� �� إ� آَخر ��� فل)، ومن ح�� (و�ن��
تصطكُّ ُيَهمِهم: «هود-د-د-دور».

فل) إ� (الِجدار) اختَ� ا ع� نحو� غ��ب. خالل رحلتهم من (و�ن�� وت مطمِئن� وجَد بران الصَّ
ب أطراف الحد�ث والح�ا�ات، ل�ن األمر مختلف هنا. ح��

ُ
فر بتجاذ بران ورفاقه أم�ال السَّ

ها دها جنوب (الِجدار). هذە الغا�ة �حفُّ � تعوَّ ة ال�� د َهْوَدراته �ال��� هودور َ�شُعر بهذا، وما عاَد ُيردِّ
اماٍت � دوَّ

مال تدور حولهم �� لج �انت ر�اح الشَّ . ق�ل سقوط الثَّ طُّ
َ
 ق

ً
سكون لم �عرف بران له مث��

اص�� رە �صوت ال�َّ
�
ا ذك ا خف�ض� ة الميتة مصدرًة حف�ف� َّ� وتتطاَير سحا�ات من أوراق األشجار الب�ِّ

� الفينة والفينة إذ �س� داخل خزانة، ل�ن �لَّ األوراق مدفونة اآلن تحت ط�قٍة من األب�ض. ب��
ا الهواء ال�ارد �جناح�ه األسودين، ل�ن �اس�ثناء ذلك فالعالم صامت داف فوقهم ضار��

ُ
ق غ

�
ُ�حل

ا. تمام�

 رأسها، وقد ا��َست قرونها
ً
لج خافضة � أ�وام الثَّ ت اإلل�ة ط��قها ب�� ًة شقَّ أمامه م�ا��

هرها الع��ض �صمٍت كئ�ب. ذو ال�دين ال ع� ظ� ٍة من الجل�د، وجلَس الجوَّ خمة �ق�� الضَّ
ال � هو االسم الذي أطلَقه عل�ه الف�� ال�دين سام، فع� الرغم من شحوب وجه الجوَّ ال�اردت��
� جسدە فمغ�َّ �ط�قاٍت من

ا �ا�� ا، أمَّ ف�داە سوداوان ُصلبتان �الحد�د، و�اردتان �الحد�د أ�ض�



وف � مالمحه قل�سوة معطفه والوشاح الصُّ
ة، وُتخ�� ى والحلقات المعدن�َّ وف والِجلد المقوَّ الصُّ

. ف�� ه حول ِنصف وجهه السُّ األسود الذي �لفُّ

د �دفء جسدها، �ــــح وال��  أخاها �ذراعيها لتق�ه من ال�ِّ
ً
قة ا ر�د مطوِّ ال جلَست م�� وراء الجوَّ

ٍة يرتجف جسدە نت أسفل أنف چوچن، و�لَّ ف�� د قد تكوَّ ة من الُمخاط المتجمِّ و�انت ق��
� اآلن، ا للغا�ة، ي�دو أصغر م�� � � اإلل�ة: ي�دو صغ�� ر بران وهو ُ�شاِهدە يتماَ�ل ع� م��

�
�ُعنف. فك

ا، وأنا الُمعاق. وأضعف أ�ض�

�
ه�ب هواء الغا�ة إذ �م�� ئب الرَّ

ِّ
د أنفاس الذ ك َسمر، ُتجمِّ ة تحرَّ غ�� فقتهم الصَّ رة ر� � مؤخِّ

��
س ما تل�َّ

�
� أص�َ�ت �سهٍم عند (تاج المل�ة). �ل ة ال�� وراءهم وهو ال يزال �ع�ج ع� قائمته الخلف�َّ

ا أطول مما � جسم َسمر أوقات�
� بران ��

ة �ق�� ة األخ�� � الف��
ئب أحسَّ �الج�ح القد�م، و��

ِّ
بران الذ

م�ك فإنه يرى ع� د ع� الرغم من فروە السَّ ئب َ�شُعر �قرس ال��
ِّ

� جسدە هو، فمع أن الذ
�� �

�ق��

ق�لة كرضيع� �اب الثَّ ا �الثِّ
�
ة ملفوف

�
� السل

� الجالس �� �� ه أفضل من الصَّ مسافاٍت أ�عد، وسمعه وشمُّ
�الِقماط.

� قيق ح�� �ُّ العمالق الرَّ س بران هودور، في�� ا، يتل�َّ � أح�اٍن أخرى، عندما �سأم من كونه ذئ��
و��

ة مال، ول�ن ل�س �الُعنف نفسه كتلك المرَّ � وذات الشِّ �حسُّ �ه و�لوي رأسه األشعث ذات ال�م��
، وع� الرغم �

� أن �قول لنفسه: إنه �عرف أنه أنا. لقد اعتاَد�� �� � (تاج المل�ة). �حلو للصَّ
األو� ��

ا، ا، فعامل االسط�ل ال�ب�� ال �فهم ما �جري أ�د�
�
� جسد هودور إطالق

احة �� من هذا ال َ�شُعر �الرَّ
ا داخل َسمر فأفضل. أنا هو وهو أنا. ما أشعُر �ه رة فمه. أمَّ � مؤخِّ

ٍة �ذوق بران الخوف �� و�لَّ مرَّ
َ�شُعر �ه.

 إن �ان �ستطيع
ً

م رائحة اإلل�ة م�سائ� ه�ب ي�شمَّ ئب الرَّ
ِّ

� �عض األح�ان �حسُّ بران �الذ
��

فل) تأقلَم َسمر ع� الخيول، ل�ن هذە إل�ة، واإلل�ات � (و�ن��
ة العظ�مة. �� ا�َّ ب ع� الدَّ

�
غل التَّ

د ق تحت فروة اإلل�ة المشعثة، ومجرَّ
َّ
� تتدف ة ال�� ماء الحارَّ ه�ب �الدِّ ئب الرَّ

ِّ
فرا�س. َ�شُعر الذ

عاب فم بران �دورە مع
�
ا َ�حُدث هذا �مأل الل �ه، ولمَّ

�
� فك عا�ه �س�ل من ب��

�
ائحة كف�ل �جعل ل الرَّ

سم. حم األحمر الدَّ
�
فكرة الل

َب واحد آَخر من � إذ �� داف ع� شجرة َسند�ان ق���ة، وسمَع بران صوت جناح��
ُ
نعَب غ

هار ي��� معهم ِنصف دستٍة ال أ��� من ة الهواء ل�حطَّ إ� جوارە. �النَّ وداء ال�ب�� يور السَّ الطُّ
ب أو ة ال�ِّ � �س�قهم �ق�َّ � ح��

الِغدفان، تط�� من شجرٍة إ� شجرٍة أو �ستقرُّ ع� قرون اإلل�ة، ��
�ل،

�
ماء �أجنحٍة �سواد الل ل من السَّ � فق تعود وت��

ُ
� األ

مس �� � تنخفض الشَّ ف عنهم، ل�ن ح��
�
تتخل

إ� أن �مت�� �لُّ ف�ع� من �لِّ شجرٍة بها ع� مسافة �اردات و�اردات حولهم. �عضها �ط�� إ�
��ق ان أنه �فهم نعيبها وص�احها. إنها أعُينه وآذانه، �ستكشف له الطَّ ال وُ�َتمِتم له، و��دو ل�� الجوَّ

وتهمس له �ما أمامنا وخلفنا من أخطار.

هرها ليه�ط وسط ٍة من فوق ظ� ال �خفَّ فت اإلل�ة، ووثَب الجوَّ
َّ
�ما �� الحال اآلن. فجأًة توق

ه�ب ال تروقه رائحة ئب الرَّ
ِّ

� وجهه وقد انتفَش فروە، فالذ
��ة. زمجَر َسمر �� مة ح�� الرُّ ثل�ج� متكوِّ

َّ



ودة أ��� من ودة، ال�� ء من رائحة العَفن، وال�� �
ة و��

َّ
. لحم م�ت ودماء جاف � ذي ال�دين ال�اردت��

ٍء آَخر. �
أيِّ ��

ا: «ما األمر؟». ت م��
�
سأل

: � وف األسود الملفوف حول فمه وأنفه أعلَن ذو ال�دين ال�اردت�� �صوٍت كتَمه الوشاح الصُّ
«وراءنا».

ئاب ت��عهم. �لَّ ل�لٍة �سمعون ُعواء
ِّ

ئاب؟». منذ أ�اٍم �عرفون أن الذ
ِّ

�ساءَل بران: «أ�� الذ
ادة جائعة، و��م�انها أن �شمَّ . مخلوقات ص�َّ ً

ئاب أقرب قل��
ِّ

ائح، و�لَّ ل�لٍة ت�دو الذ القطيع النَّ
� إليها إذ ُينادي �عضها

ا ما �صحو بران يرتعد ق�ل ساعاٍت من الَفجر، ُ�ص�� � رائحة ضعفنا. كث��
ر: إذا �انت هناك ذئاب فهناك

�
مس، وقد اعتاَد أن ُ�فك وق الشَّ ا من �ع�ٍد ف�ما ي�تظر �� �عض�

فرا�س، إ� أن خطَر له أنهم ُهم الفرا�س.

جال ال ئاب ع� مسافٍة منا، ل�ن هؤالء الرِّ
ِّ

ت الذ
�
. ما زال ا، وأجاَب: «َ��� ال رأسه نف�� هزَّ الجوَّ

�ستحيون ِمثلها».

ته: «�م
�
يها ع� األرض �صوٍت مكتوم، وسأل لج الذي ُ�غطِّ ا ر�د قل�سوتها لينقلب الثَّ أزاَحت م��

؟ َمن ُهم؟».
ً

رج�

 أمرهم».
�

- «أعداء. سأتو�

� معك».
- «س���

غونها
�
� َت�ل دة عن آِخرها. ح�� ة متجمِّ . أمام�م ُ�ح�� � �� . ال ُ�دَّ من حما�ة الصَّ � - «�ل س��ق��

�عوا شاطئها ح�� تصلوا إ� ق��ة ص�د. انزلوا بها إ� أن ألحق ��م».  واتَّ
ً

انعِطفوا شما�

ا ُت��د أن ُتجاِدل، إ� أن قال أخوها: «افع�� �ما �قول. إنه �عرف هذە حسَب بران أن م��
هما إنهاك لم يَرە بران فيهما

�
حلب، و�ن أثقل اوان دا�نتان �لون الطُّ األنحاء». لچوچن عينان خ��

ع �ح�مٍة � من المس�نقعات يتمتَّ
� اآل�� �� . جنوب (الِجدار) �دا أن الصَّ غ�� ا من ق�ل. الجدُّ الصَّ مطلق�

ا. ا دوم� � إل�ه م��
تهم، وع� الرغم من هذا ُتص�� ا هنا فهو خائف ضائع ك�قيَّ � ُعمرە، أمَّ تتجاَوز ِس��ِ

قت
�
ا من ح�ث أتوا وحل � األشجار عائد� � ب�� ولم يزل هذا األمر الواقع. غاَص ذو ال�دين ال�اردت��

د وخرَجت أنفاسها ت وجنتاها من ال�� ا ي�تعد وقد احمرَّ أر�عة ِغدفان ت��عه، وشاهَدته م��
 من منخ��ــها، ثم إنها عاَدت ترفع قل�سوتها وهمَزت اإلل�ة ل�ستأنفوا رحلتهم، ل�ن ق�ل

ً
متالحقة

� : «�قول إنهم رجال. أيُّ رجال؟ هل �ع�� ً
ر وراءهم قائلة �ن �اردًة التفَتت َتنظ� أن ي�تعدوا ع��

الَهمج؟ لماذا ال �قول؟».

 أمرهم».
�

ردَّ بران: «قال إنه س�ذهب و�تو�

هر الذي الث. أقسُم أن النَّ � الثَّ ا إنه س�أخذنا إ� الُغراب ذي األع��ُ - «قال، أجل. وقال أ�ض�
� دوائر».

�� �
ناە ق�ل أر�عة أ�ام. إننا نم�� �اح هو نفسه الذي ع�� ناە هذا الصَّ ع��

ُّ



الل». ات والتِّ وران حول الُ�ح�� د: «األنهار تدور وتلتوي، وعلينا الدَّ دُّ ق بران ب��
�
عل

� ذلك � هذا، وال يروق�� وران وال�ث�� من األ�ار. ال يروق�� قالت ب��ار: «هناك ال�ث�� من الدَّ
نا ض أن ُ�خ��ِ

ُ
� وجهه وَ�رف

ئتان �ما ف�ه ال�فا�ة، �ما أنه ُ�خ�� جل، ولسُت أثُق �ه. �داە إ�اهما س�ِّ الرَّ
ء. إنه �

ا أسود، أيِّ أحٍد أو أيِّ �� �اسمه. َمن هو؟ ماذا �كون؟ �استطاعة أيِّ أحٍد أن يرتدي معطف�
د». ا، وال ي�دو أنه َ�شُعر �ال�� ب أ�د� ال �أ�ل أو ���

م
�
� يتلمل � ح��

، و��
ً

. م�� أووا إ� م�اٍن ما ل�� ر هذا، ل�نه الحظ�
�
صحيح. �ان بران �خ�� أن َ�ذك

� ا ُ�غِلق ذو ال�دين ال�اردت��
�
ا. أح�ان ال �ع�د� فء، ي��� الجوَّ ا للدِّ ا طل�� هو وهودور واألخوان ر�د مع�

ا آَخر… عي��ه، ل�ن بران ال �ظنُّ أنه ينام. ثم إن هناك ش�ئ�

وداء يور السَّ تهم الطُّ
�
ر، ل�نه لم يَر أيَّ ِغدفان، إذ ترك ت حوله بتوتُّ قال بران: «الوشاح»، وتلفَّ

ال. ال أحد هنالك �سمع، ومع ذلك حافظ� ع� انخفاض صوته وهو � رحَل الجوَّ  ح��
ً
ة

َّ
ة �اف ال�ب��

م».
�
ا ِمثل لح�ة هودور، ح�� عندما يت�ل دە الجل�د أ�د� ُيتاِبع: «الوشاح الذي ع� فمه ال ُ�جمِّ

، أل�س كذلك؟». طُّ
َ
ة، وقالت: «أنت ُمحق. إننا لم نَر أنفاسه ق ا بنظرٍة حادَّ رمَقته م��

ما أطلَق هودور واحدًة من َهْوَدراته صاحَبتها سحا�ة من األب�ض، و��م�انك أن
�
- «��». �ل

� تزفر. � الهواء ح��
�� 

ً
 دافئة

ً
ك غ�مة ُ مان، وح�� اإلل�ة َت��

�
ترى �لمات چوچن وأخته عندما يت�ل

س…». - «إذا �ان ال ي�نفَّ

وف �ه �دثارە الصُّ � ِصغرە، وك�ف �انت ُتغطِّ
ر ح�ا�ات العجوز نان له ��

�
وجَد بران نفسه يتذك

صة والمو�� ِّ� الل الم�� : وراء (الِجدار) تع�ش الوحوش والعماليق والغ�الن، والظ� ً
الخشن قائلة

�ل
�
ا وما داَم رجال َحرس الل ائرون، ل�نها ال �ستطيع المرور ما داَم (الِجدار) يرتفع ق��� السَّ

م أح� األحالم، فال وحوش هنا.
�
ي الجم�ل واحل وم �ا براندون �ا صغ�� د إ� النَّ

�
، فاخل � مخلص��

 ع� اإلطالق؟ ماذا لو أنه وحش ما
ً

�ل، ل�ن ماذا لو أنه ل�س رج�
�
ال يرتدي أسود َحرس الل الجوَّ

اسه؟ � اف��
�قودە إ� وحوش� أخرى ت���

� إ� الُغراب ذي
ة، وس�أخذ��  سام والفتاة من الُجثث الح�َّ

َ
ال أنقذ ا قال بران: «الجوَّ د� دِّ م��

الث». � الثَّ األع��ُ

الث بنفسه؟ لماذا لم ُ�قاِ�لنا عند (الِجدار)؟ الِغ��ان � الثَّ - «ِلَم ال �أتنا ذلك الُغراب ذو األع��ُ
ا �لَّ يوم. إ� م�� ُ�مكننا االستمرار؟». � يزداد ضعف�

لها أجنحة. أ��

سعَل چوچن، وأجاَبها: «إ� أن نصل».

ال، هم الجوَّ َ  �ما أخ��
ً

ة الموعودة، وهناك انعَطفوا شما� غوا الُ�ح��
�
لم َ�ُطل الوقت ق�ل أن َي�ل

. ً
و�ان هذا الجزء سه�

ٍة ط��لة للغا�ة ح�� إن بران لم َ�ُعد ط منذ ُمدَّ
َ
ل�ج ت�ساق دًة، و�انت الثُّ وجدوا الم�اە متجمِّ

�وا بُ��� حيثما �ان ام�ة األطراف. تحرَّ ٍة ب�ضاء م�� ة إ� ب��َّ ت الُ�ح��
�
، فأحال ا مرَّ �دري �م يوم�



ا
�
 أح�ان

ً
مته القوا صع��ة لج وكوَّ �ــــح الثَّ ا واألرض غ�� مست��ة، ل�ن حيثما دفَعت ال�ِّ ح� الجل�د مسطَّ

ل�ل المعصوم عن جر لم �كن �مثا�ة الدَّ ، وح�� الشَّ ا�� ة وأين ي�دأ الشَّ � معرفة أين ت�ت�� الُ�ح��
��

ِّ مساحات شاسعة تخلو ة ُجزر مألى �األدغال، وع� ال�� � الُ�ح��
الخطأ الذي أملوا أن �كونه، ف��

ا من األشجار. تمام�

هرها، وقد ا��ان ع� ظ� ا وچوچن الرَّ ا ُت��دە م�� ظر عمَّ مَضت اإلل�ة حيثما �شاء ��ف النَّ
ًة ��ق األ��� م�ا�� ت الطَّ

َ
ا أخذ ا�� غ��� � الشَّ ت أغلب الوقت تحت األشجار، ول�ن أينما ينح��

�
ظل

ق الجل�د تحت ل�ج أطول من بران في�شقَّ � أ�وام من الثُّ دة، وتخوض ب�� ة المتجمِّ ع�� الُ�ح��
� مما �ا���  وتنفذ �السَّ

ً
ة �اردة تهبُّ عاو�ة �ــــح أقوى، ر�ــــح شمال�َّ ة ال�ِّ حوافرها. ع� صفحة الُ�ح��

�
لج �� � وجوههم تقذف الثَّ

�ــهم �� � ت�� جفة، وح�� ا الرَّ يرتدونه من صوٍف وِجلد وُتث�� فيهم جم�ع�
�هم �العم�ان. ُ أعُينهم وَت��

� األشجار، أصابع الغسق ل من ب��
�
الل ت�سل مت، وأمامهم �دأت الظ� ت ساعات من الصَّ مرَّ

مال، وقد أم� بران �خ�� هذا، ف�لُّ � الشَّ
� هذە األصقاع ال�ع�دة ��

ا �� ر�
�
الم م�ك ��لة. �حلُّ الظ� الطَّ

�ل أق� برودًة.
�
ا أ�� الل هار �ارد� نهار� ي�دو أق� من ساِ�قه، وم�� �ان النَّ

ض أن نكون قد �لغنا الق��ة �الفعل». َ ٍة مكبوتة غ���ة قالت: «المف�� ، و�ن��
ً
ا ثان�ة أوقَفتهم م��

�ساءَل بران: «هل تجاَوزناها؟».

�ل».
�
- «ال أتم��َّ ذلك. �جب أن نجد مأًوى ق�ل حلول الل

ا ُحمرتهما قاتمة، ووجه بران أصاَ�ه الخَدر، تان، ووجنتا م��
َّ
، فشفتا چوچن مزرق

ً
ل�ست مخطئة

ح أ���
َّ
ن ا، وشعَر �ه بران ي�� � تق���� �بت�� لج ساق�ه ح�� الرُّ ف الثَّ

�
ا وغل دت تمام� ولح�ة هودور تجمَّ

واە الهائلة تخور…
ُ
ا من هودور، ال أحد، فإذا �انت ق ة. ال أحد أشد �أس� من مرَّ

� �لماته الهواء، ولم ي�تظر أن
ِّ - «َسمر �ستطيع العثور ع� الق��ة»، قال بران فجأًة لُتغ��

ا، �ل أطبَق جفن�ه وترَك نفسه ي�ساب من جسدە المكسور. �سمع ما ستقوله م��

مت، ل�نه اآلن �سمع، � الغا�ة الميتة. من ق�ل ساَد الصَّ
�� 

ً
� َسمر لتدبَّ الح�اة �غتة �� س الصَّ تل�َّ

 عن طعام.
ً
� األرض �ُس��كها �احثة

� األشجار، وأنفاس هودور، واإلل�ة َتحُفر �� �ــــح ب�� �سمع ال�ِّ
ن تحت ة سنجاٍب تتعفَّ ة وال�أل الم�ت، وجثَّ

�
وائح المألوفة منخ��ه، األوراق المبتل أفعَمت الرَّ

نخة. طعام، لحم. شعَرت اإلل�ة �ان��اهه إليها، ات، وَعرق الَ��� ال���ه، ورائحة اإلل�ة الزَّ ج�� الشُّ
ه�ب �حذر، وخفَضت قرونها العظ�مة. ئب الرَّ

ِّ
فالتفَتت برأسها نحو الذ

ض.
�
. دعك منها، ارك

ً
� ُ�شار�كه جسمه: ل�ست ف��سة � للحيوان ال�� �� وهمَس الصَّ

 �الجنود ع�
ً
لج �كفوفه، وقد وقَفت األشجار مت�اتفة ا الثَّ ة ناثر� وركَض َسمر، اندفَع ع�� الُ�ح��

ه�ب، ئب الرَّ
ِّ

خور انطلَق الذ ها يرتدي المعاطف الب�ضاء. فوق الجذور والصُّ
�
خطِّ القتال، �ل

ت كفوفه و�دأ �حسُّ
�
ق تحت وزنه، وابتل ة الجل�د ت�شقَّ ا ق�� لج سامع�  من الثَّ

ً
 قد�مة

ً
َق كومة واخ��



ا �لَغ ة الهواء، ولمَّ ت رائحة إبرها الحادَّ
َ
ن��ر، وقد مأل ا�� مغ�� �أشجار الصَّ لُّ التَّ د. �ان التَّ فيها �ال��

ا، ثم رفَع رأسه �عوي. م� ة داَر حول نفسه م�شمِّ القمَّ

ائحة موجودة، رائحة اإل�سان. الرَّ

ناج والفحم، نار رماد، رائحته قد�مة خافتة، ل�نه رماد. إنها رائحة الحطب المحروق والسِّ
هامدة.

�
ئب ��

ِّ
ت الذ ا. تلفَّ � وائح عس�� ، وهو ما جعَل اقتفاء الرَّ �ــــح تهبُّ لج عن خطمه. �انت ال�ِّ نفَض الثَّ

��ل الملتِحف �األب�ض. جر الطَّ ل�ج والشَّ � �لِّ جهٍة حوله أ�وام الثُّ
م، و�� جاە وذاك ي�شمَّ هذا االتِّ

� سحا�اٍت دافئة ف�ما تذوب
ا الهواء ال�ارد، َتخُ�ج أنفاسه ��

�
ق � أسنانه متذوِّ  من ب��

�
ترَك لسانه يتد�

� أعقا�ه �ُخ� ثق�لة متَع�ة
ك هودور �� ائحة تحرَّ لج ع� لسانه، وعندما هروَل صوب الرَّ رقائق الثَّ

خاذ قرارها، وهو ما دفَع بران إ� العودة إ� � اتِّ
ا أطول �� ت اإلل�ة وقت�

َ
� استغرق � ح��

من فورە، ��
جسدە ع� مضض� ل�قول: «من هنا. ات��� َسمر. لقد شممُت الق��ة».

حب. لقد � السُّ ٍة من الهالل من ب�� ة مع بروز أول شظ�َّ ة ع� الُ�ح��
�
ا دخلوا الق��ة المطل � أخ��

 �أيِّ
ً
ًة دون أن ي�تبهوا، فمن ع� الجل�د ال ت�دو الق��ة مختلفة ون من داخلها م�ا�� �ادوا �ع��

ة ، و�ان ُ�مكن �سهولٍة أن �حسبوا المنازل الحج��َّ ا�� ها من ال�قاع األخرى ع� الشَّ ش�ٍل عن غ��
� ، ِمثل ال�ومة ال��

ً
ا ساقطة ًة أو جذوع� � صغ�� لج جالم�د أو روا�� المستديرة المدفونة �أ�وام الثَّ

 الفروع المكسورة والجذوع
َّ

بوا فيها ولم �جدوا إ� حسَبها چوچن مب�� ق�ل يوم، إ� أن نقَّ
نة. المتعفِّ

وا بها. � مرُّ ، ن�َح عنها الَهمج الذين سكنوها من ق�ل ��لِّ الُقرى األخرى ال��
ً
�انت الق��ة خال�ة

ا، درتهم ع� العودة الحق�
ُ
ا، �أن أها�� تلك الُقرى أرادوا أن �ضمنوا عدم ق

�
ق �عضها وجدوە مح��

 سقفها من
ً
 ط��لة

ً
 من األ�واخ وقاعة

ً
لج وجدوا دستة ار. تحت الثَّ و�ن نَجت هذە الق��ة من النَّ

م�كة من الخشب الخام. ج�ل وُجدرانها السَّ النَّ

�ــــح». ض إ� ال�ِّ قال بران: «ع� األقل لن نتعرَّ

قال هودور: «هودور».

ران، وقالت: � ته الخ��
�
ت مع أخيها ع� رفع بران من سل

َ
هر اإلل�ة، ثم تعاون ا عن ظ� لت م�� ترجَّ

عام». «ر�ما ترَك الَهمج القل�ل من الطَّ

ا ل�ة و�رد� �ة الصُّ  من ال��ُّ
ً
ة ��لة وجدوا رماد نار وأرض�َّ ضح أن أملها زائف. داخل القاعة الطَّ ل�ن اتَّ

�ــــح. ع� مق��ٍة ا تقيهم من ال�ِّ
�
ا فوق رؤوسهم وُجدران َينُخر العظم، ل�ن هناك ع� األقل سقف�

ب، وما إن ��ي جدول مغ�َّ �ط�قٍة رق�قة من الجل�د، وقد كَ�تها اإلل�ة �حافرها �� ���
ا ذاَب ونها، ولمَّ ا من الجل�د المكسور �متصُّ ا قطع� استقرَّ بران وچوچن وهودور جلَ�ت لهم م��

ت برودة الماء القارسة بران يرتجف.
�
جعل

ِّ



ئب ال�ب�� كظلٍّ لجوعه، فقال
ِّ

��لة. أحسَّ بران �ج�ع الذ لم ي��عهم َسمر إ� داخل القاعة الطَّ
ا، وقد �فعل �د أ�ض� هاب للصَّ

َّ
�د، ل�ن دَع اإلل�ة وشأنها». جزء منه �ان يتم��َّ الذ له: «اذهب للصَّ

� ما �عُد.
هذا ��

ا، مذاقه شد�د وط المسحوق والمطحون ح�� أصبَح عجين�
�
 من جوز ال�ل

ً
�ان الَعشاء حفنة

ا چوچن ر�د فأحجَم عن أ�له. إنه أصغر ل ابتالعه، أمَّ أ وهو ُ�حاو� المرارة لدرجة أن بران �اَد يتق�َّ
ا. ا وأضعف من أخته، و�لَّ يوٍم يزداد وهن� ِسن�

ا: «�جب أن تأ�ل �ا چوچن». قالت له م��

�ــــح فقط»، وأضاَف �اب�سامٍة شاح�ة: «اليوم ل�س يوم � ما �عُد. أر�ُد أن أس��
ردَّ أخوها: «��

� �ا أختاە، أعُدِك».
مما��

- «كدت َ�سُقط من فوق اإلل�ة».

ء». �
� بردان وجائع، هذا �لُّ �� - «كدُت. إن��

ل إذن».
�
�» -

� � لحا�� �ا أختاە. إن�� �د األلم. دعي�� � ُ ، ل�ن ذلك س�� � � ُيؤِلم�� وط المسحوق؟ �ط��
�
- «جوز ال�ل

جاج المشوي». أحلُم �الدَّ

اء». �ك، وال ح�� األحالم الخ��
ِّ

- «األحالم لن ُتغذ

- «األحالم �لُّ ما لدينا».

� ُيراِفقهم ة أ�ام، ومنذ ذلك الح�� �لُّ ما لدينا. آِخر ما أتوا �ه من زاٍد من الجنوب نفَد ق�ل ع��
� هذە الغا�ة، واآلن �قتاتون �جوز

 ع� فرا�س ��
� سفرهم ل�ل نهار، وح�� َسمر لم َ�ع��ُ

الج�ع ��
وداء ال�اردة، ات السَّ دة والُ�ح�� ء. الغا�ة مألى �الجداول المتجمِّ �

مك ال��َّ وط المسحوق والسَّ
�
ال�ل

نارة، �د �الصِّ � الصَّ
جال �� ع أ��� الرِّ عب �ما ي�� � الشُّ

ال��
ُ
فادع ث �د بواسطة ُرمح الضَّ � الصَّ

ع �� ا ت�� وم��
 أن ثالثة أ�اٍم

َّ
ى ع� ُرمحها، إ�  تتلوَّ

ً
 سمكة

ً
د حاملة � من ال�� ت��

َّ
� مزرق ا تعود إليهم �شفت��

�
وأح�ان

� معدته �أن ما مرَّ ثالثة
ت منذ استطاَعت أن تصطاد واحدًة، واآلن �حسُّ بران �خواٍء �الغ �� مرَّ

أعوام.

هرها إ� حائٍط وراَحت �شحذ ا مسندًة ظ� ه�د �صع��ٍة جلَست م�� �عد أن ابتلعوا َعشاءهم الزَّ
ته وُ�َغمِغم: �  يتأرَجح إ� األمام والخلف ع� عج��

َ
خنجرها، ف�ما أق� هودور إ� جوار ال�اب وأخذ

«هودور، هودور، هودور».

رهم ذو
َّ

موا، �ما أنهم ال �جرؤون ع� إشعال نار، إذ حذ
�
د أشدُّ من أن يت�ل أغلَق بران عي��ه. ال��

 �ما تحسبون، ولستم تعلمون ما قد
ً
: «هذە الغا�ة ل�ست خال�ة

ً
� من ذلك قائ� ال�دين ال�اردت��

كرى يرتعش ع� الرغم من دفء هودور المجاور له.
ِّ

ته الذ
�
الم». جعل ور من الظ� �جتل�ه النُّ

ً



د القارس ونور القمر �ــــح وال��  منه �انت ال�ِّ
ً

، و�د� �
، وما �ان ُ�مكن أن �أ�� �

وم أن �أ�� رفَض النَّ
م �ل �عبق برائحة الدَّ

�
ار. لقد عاَد إ� داخل َسمر ع� ُ�عد فراسخ عد�دة، والل لج… والنَّ � أسنانه إذ اس��قظ�ع� الثَّ عاب من ب��

�
ا. ساَل الل حم دافئ�

�
ة. فرا�س، ول�ست �ع�دًة. س�كون الل الق��َّ

، ل�ست هذە.
ً

، ل�ست غزا�
ً
� أحشائه. ل�ست إل�ة

الج�ع ��

حم، ظلٌّ رماديٌّ ه��ل ي�سلُّ من شجرٍة إ� أخرى ع�� ِبرٍك من
�
ه�ب صوب الل ئب الرَّ

ِّ
ك الذ تحرَّ

َ عليها ق�ل ائحة ثم ع�� جاهها، ففقَد الرَّ  اتِّ
ً
لة �ــــح حوله م�دِّ ت ال�ِّ لج. ه�َّ نور القمر وفوق ت�اب الثَّ

ذن�ه.
�
ه صوت �ع�د ُيرِهف أ

�
ًة أخرى جعل أن �فقدها من جد�د، و��نما ي�حث عنها مرَّ

م َسمر نحوە �حذر� اآلن، و�عان ما عاَدت رائحة � الحال أنه صوت ذئب، وقد تقدَّ
علَم ��

ة، روائح بول وجلود ميتة وخراء طيور ور�ش، م، و�ن اختلَطت بها روائح أخرى هذە المرَّ الدَّ
فر �لحمه هذا. وذئب، وذئب، وذئب. قطيع. عل�ه أن ُ�قاِتل من أجل الظ�

ام�ة. لمة األشجار إ� األرض الفضاء الدَّ ا شعَرت بوجودە، وراقَبته إذ خ�َج من ظ� ئاب أ�ض�
ِّ

الذ
ا ا�ه، أمَّ تها َ�سُقط مع اق��

�
�انت األن�� تلوك فردة حذاٍء ِجلد ما زاَل فيها ِنصف ساق، ل�نها ترك

ا ا و�اشف� م ُ�قاِ�له مزمجر� � عم�اء، فقد تقدَّ قائد القطيع، وهو ذكر عجوز له خطم أب�ض وع��
َّ ذكر أصغر عن أن�ا�ه هو اآلَخر. أسنانه، ووراءە ك��

ة ع� فراوان ال�اهتتان المناظر المح�طة، من المصار�ن الملتفَّ ه�ب الصَّ ئب الرَّ
ِّ

�ت عينا الذ َّ ���
ق ة، إ� رأس� ُ�حدِّ حم الغن�َّ

�
م والل  رائحة الدَّ

ً
ة، إ� الُ�خار المتصاعد من �طن� م�قور حام� ُشج��

� � غائرت�� ت الوجنتان ح�� العظم وصاَرت العينان ُحفرت��
َ
ق �ال ��� إ� القمر الهالل وقد ُمزِّ

ئة. وانت� الُعنق �َجدعٍة مه��

دة تلتمع �األسود واألحمر. ماء المتجمِّ إ� ِبركة من الدِّ

� ح�اتهم �انوا �عدد أصابع كفِّ اإل�سان، ل�نهم اآلن
نخة العالم. �� ت رائحتهم الزَّ

َ
. مأل ���َ

قت ث�ابهم ئاب مزَّ
ِّ

ِصفر. ماتوا، انتهوا، لحم. من ق�ل �انوا يرتدون المعاطف والقل�سوات، ل�ن الذ
� لحاهم الجل�د والُمخاط

حم، ومن ال تزال لهم وجوە ُ�غ�ِّ
�
ا إ� الل � ه�اجها سع��

ا �� ا إر�� إر��
 �سواد

ً
حوب مقارنة � غا�ة الشُّ

لج الم�ساقط �دفن ما ت���َّ منهم، ي�دو �� د، وقد �دأ الثَّ المتجمِّ
ة. أسود.

َّ
معاطفهم و�او�لهم الرث

� �اضطراب. �� وع� ُ�عد فراسخ عد�دة تملمَل الصَّ

�ل.
�
�ل، �انوا من َحرس الل

�
أسود، َحرس الل

ه�ب لم ُي�اِل. إنه لحم، وهو جائع. ئب الرَّ
ِّ

ع� أن الذ

ه�ب رأسه من جانٍب إ� جانٍب �منخ��ن ئب الرَّ
ِّ

ح الذ الثة �األصفر، وط�َّ ئاب الثَّ
ِّ

� الذ ت أع��ُ
َ
برق

ه�ب رائحة الخوف ف�ه. ئب الرَّ
ِّ

كر األصغر، وشمَّ الذ
َّ

ا. تراجَع الذ سعا، ثم ك��َّ عن أن�ا�ه زائم� ا�َّ
�
�� � � مع أن��

أس، وال �خشا�� مه. الرَّ م �صدُّ تقدُّ ئب األعور أجاَ�ه بزمجرٍة وتقدَّ
ِّ

�ل. ل�ن الذ
َّ

الذ
� حجمه.

َ ِضع��



التَقت أعُينهما.

واْرج!

�
. اخُتِ�َ العالم �� فك�� ه�ب، ولم َ�ُعد هناك وقت للتَّ ئب الرَّ

ِّ
ئب والذ

ِّ
ثم انقضَّ االثنان، الذ

ل �الهما نهش لج المتطاير حولهما وهما يتدحرجان و�دوران وُ�حاو� األسنان والمخالب والثَّ
ه

�
اە ع� فرو� أشعث جعل

�
�ان يزومان وُ�َزمِجران حولهما. انغلَق ف� ئ�ان المت�قِّ

ِّ
� راَح الذ � ح��

اآلَخر، ��
ر نفسه، ثم ئب األعور خمَش �طنه وحرَّ

ِّ
ة، ل�ن الذ

َّ
ا، وع� قائمٍة رف�عة كعصا جاف قيع زلق� الصَّ

. انغلَقت أن�اب صفراء حول ُعنقه، ل�نه نفَض ابن عمومته األشهب العجوز تدح�َج وعاَد ينقضُّ
عت � دحرجٍة وعضٍّ ور�ٍل تقاَتال، إ� أن تقطَّ ا، ثم انقضَّ عل�ه وأسقَطه. ب��

�
عنه �أنما ينفض جرذ

ئب األعور العجوز
ِّ

ها�ة استل�� الذ � النِّ
لج حولهما، ل�ن �� ماء ع� الثَّ أنفاسهما و�ساقَطت الدِّ

ا فوقه.
�
رته ورفَع ساق م مؤخِّ ، ثم �شمَّ � ت�� � وجهه مرَّ

ه�ب الهواء �� ئب الرَّ
ِّ

وكشَف �طنه، فنهَش الذ

�ل �دورهما، وأصبَح القطيع له.
َّ

و�عد �ضع نهشاٍت وزمجرة إنذار رضَخت األن�� والذ

ء �ال �
ا، �� هم حجم� م ق�ل أن �ستقرَّ ع� أ��� ل من رجٍل إ� رجٍل ي�شمَّ ا. تنقَّ والفرا�س أ�ض�

وجٍه �ق�ض ب�دە ع� قطعٍة من الحد�د األسود، وقد غاَ�ت �دە األخرى المقطوعة عند المعصم
ئب َ�ِلغ ف�ه �لسانه،

ِّ
، وراَح الذ

ً
ا ثق�� م ثخين� � َحلقه ساَل الدَّ

قِّ �� وُرِ�َطت َجدعتها �الِجلد. من الشَّ
� الُعنق

� الوجه الذي ما عاَدت له عينان، ق�ل أن �دفن خطمه ��
�� � ولعَق خراب األنف والوجنت��

. ً
� حالوته مث��

ق ��
ُ

حم الجم�ل، لحم لم َ�ذ
�
 من الل

ً
قه و�زدرد قطعة وُ�مزِّ

ا�� والتهَم أفضل الِقطع منها، ومن فوق األشجار جل التَّ ة الرَّ  من هذە انتقَل إ� جثَّ
َ
� ف�غ ح��

رت لج َ�سُقط من حولها. تدبَّ �� سوداء ع� الفروع والثَّ
راقَبته الِغدفان الجاثمة �صمٍت وأع��ُ

�ل. إنهم له اآلن، إنهم
َّ

، ثم الذ ، ثم األن��
ً

كر العجوز أو�
َّ

ئاب األخرى أمرها �ُفضالته، فأ�َل الذ
ِّ

الذ
قط�عه.

� م�اٍن ما
ا، ل�ن �� ا آَخر. ل�دي ماَتت، ور�ما جراي و�ند أ�ض� : ال، إن لنا قط�ع� � �� همَس الصَّ

ر جوست؟
�
�ا وجوست أح�اء. هل َتذك شاج�دوج ونا�م��

م. نار،
�
احة كُق�الت أ ا ف�ه الرَّ

�
فء وجهه �اث َب الدِّ ئاب وول�متها تبهت، و��

ِّ
ل�ج والذ �دأت الثُّ

�
ته، ثم ا�سحَ�ت الغا�ة ووجَد نفسه ��

َ
� مأل حم المشوي ال��

�
ًُدخان. اختلَج أنفه ع� إثر رائحة الل

ر قطعة ا ر�د ُتدوِّ ر إ� نار� مشتعلة. �انت م�� � جسدە المكسور َينظ�
��لة من جد�د، �� القاعة الطَّ

� الوقت المناسب».
��» :

ً
ء فوق لهٍب �سفعها فُتَطقِطق، وقد خاطَبته قائلة �

حم األحمر ال��َّ
�
من الل

: «�اَد ت ��
َ
ا إ� الحائط، وأردف فرَك بران عي��ه �كعب �دە وزحَف إ� الوراء ل�جلس مس�ند�

�رًة». � ال وجَد خ�� الَعشاء �فوتك وأنت نائم. الجوَّ

ال لحيته،
�
هن �س�الن ليتخل م والدُّ اخن والدَّ حم السَّ

�
 من الل

ً
وراءها رأى هودور �لتهم بنهٍم قطعة

� �لِّ قضمٍة وقضمٍة ُيَتمِتم: «هودور، � أصا�عه، و��� خان من ب�� وقد تصاعَدت خيوط من الدُّ
ا چوچن ر�د فأ�َل قطعته ة، أمَّ اب�َّ ا ع� األرض ال��ُّ هودور، هودور»، و�� جوارە �ان س�فه موضوع�

ا ق�ل أن ي�تلعها. ، َ�مُضغ �لَّ واحدٍة مرار�
ً
 قضمة

ً
بُ�طٍء قضمة



ر ا عند ال�اب �ُغداٍف ع� ذراعه و�الهما َينظ� � واقف� ا. �ان ذو ال�دين ال�اردت�� �ر� � ال قتَل خ�� الجوَّ
ار. ا: إنه ال �أ�ل، و�ــهاب النَّ ر�

�
�� سوداء. قال بران لنفسه متذك

� أر�ــع أع��ُ
هب منعكس ��

�
ار، والل إ� النَّ

ال: «قلت ال نار». قال للجوَّ

ا». وء، والَفجر داٍن. سُنواِصل ط��قنا ق���� � الضَّ
- «الُجدران المح�طة بنا ُتخ��

جال؟ لألعداء الذين �انوا وراءنا؟». - «ماذا حدَث للرِّ

- «لن ُيزِعجو�م».

ا؟». - «َمن �انوا؟ َهمج�

ع�دة متمة السَّ حم ل�شوي الجانب اآلَخر، وا�شغَل هودور �المضغ واالبتالع والتَّ
�
ا الل قلَ�ت م��

� برأسه َيرُمق بران ا لما َ�حُدث إذ التفَت ذو ال�دين ال�اردت�� الخف�ضة. وحدە چوچن �دا من�به�
: «�انوا أعداء».

ً
قائ�

 وأعُينهم
ً
قة �ل. «لقد قتلتهم، أنت والِغدفان. �انت وجوههم ممزَّ

�
 من َحرس الل

ً
�انوا رجا�

قت ئاب مزَّ
ِّ

، فتابَع بران: «�انوا إخوًة. لقد رأيتهم. الذ � مفقوءًة». لم ُينِكر ذو ال�دين ال�اردت��
� ها. �انت معاطفهم سوداء ك�د�ك». لم �قل ذو ال�دين ال�اردت�� � � استطعُت تمي�� ث�ابهم ل�ن��

ه بران ب�لحاح: «َمن أنت؟ ما س�ب اسوداد �د�ك؟».
�
ا، فسأل ش�ئ�

ظر إ� �د�ه �أنه لم يَرهما من ق�ل، ثم أجاَب �صوٍت أجش، ِمثله رفيع ه��ل: ال النَّ أمعَن الجوَّ
م �داە د، وتتورَّ  وتتجمَّ

َّ ق دماء المرء إ� أطرافه ح�ث تتخ��
َّ
«ما إن �كفَّ القلب عن الخفقان تتدف

ته فتص�� ب�ضاء �الحل�ب». ا �قيَّ ، أمَّ � ان �العج�� وقدماە و�سودَّ

 ف�ه، وقالت:
ً
اخن مغروسة حم الدَّ

�
ت قطعة من الل

�
 ُرمحها الذي ما زال

ً
ا ر�د رافعة نهَضت م��

نا وجهك». «أر�

ك ق�د شعرة. ال لم يتحرَّ ل�ن الجوَّ

ء م�ت ما. الوحوش ال �ستطيع المرور �
ا، إنه �� � َحلقه: «إنه م�ت. م��

ة �� ا الِمرَّ
�
ق قال بران متذوِّ

. هذا ما اعتاَدت العجوز نان قوله. لقد أ�� � �ل مخلص��
�
ا ورجال َحرس الل ما داَم (الِجدار) قائم�

ة». ُ�قاِ�لنا عند (الِجدار)، ل�نه لم �ستِطع المرور، ولذا أرسَل سام وتلك الفتاة الهمج�َّ

ك؟ من هذا الُغراب ذو
�
ال: «َمن أرسل ت الجوَّ

�
مح، وسأل ا ق�ضتها حول قناة الرُّ أح�َمت م��

الث؟». � الثَّ األع��ُ

.« - «صديق، حالم، ساحر، ُ�مكن�م �سميته �ما ش�تم. إنه آِخر األن��اء الُخ��

وداء. �انت �ل ال�ئ��ة السَّ
�
� �ُعنف، و�الخارج عَوت ر�ــــح الل ��لة الخش�� انفتَح �اب القاعة الطَّ

. � ك ذو ال�دين ال�اردت�� ارخة، ولم يتحرَّ األشجار تعجُّ �الِغدفان الصَّ

قال بران: «وحش».



: «وحشك أنت �ا براندون ستارك». ال إ� بران �أنما ل�س لآلَخ��ن وجود، وردَّ نظَر الجوَّ

ت الِغدفان الجاثمة ع� األشجار د الُغداف من فوق كتفه: «وحشك!»، وخارج ال�اب تلقَّ ردَّ
ب: «وحشك، وحشك، وحشك!». ها ص�حة ال�ِّ

�
�ل �ل

�
دت غا�ة الل ال�لمة، ح�� ردَّ

ا أخاها: «چوچن، هل حلمت بهذا؟ َمن هو؟ ماذا �كون؟ ماذا نفعل اآلن؟». ت م��
�
سأل

ا. لن ا أطول من أن نرجع اآلن �ا م�� ال. لقد قطعنا شوط� أجاَبها چوچن: «نذهب مع الجوَّ
ا أن نموت». ا أن نذهب مع وحش بران و�مَّ ا. إمَّ �ستطيع العودة إ� (الِجدار) أح�اء أ�د�

 



 

�ون ت��
 

�ق. مس ُ��� �ون ال�س�� لم ُي�ِ� الشَّ ق)، ولو أن ت�� ا�ة الم�� غاَدروا (پ�توس) من (بوَّ

�
ة: «�أنك لم تكن �� تائر المخمل األرجوان�َّ �و وهو ُ�غِلق السَّ د له الماچس�� إل��

�
داخل الهودج أ�

 يراك أحد َتخُ�ج من المدينة ِمثلما لم يَرك أحد
َّ

. �جب أ� غ�� � الصَّ
ة �ا صد��� (پ�توس) البتَّ

َتدُخلها».

، �
ف ورا�� م�ل، وعامل القمرة الذي �ان ُينظ� � ال��

�� �
و�� ارة الذين ح��َ - «ال أحد �اس�ثناء ال�حَّ

اسك. ما لم تكن مش. أوە، وُحرَّ الة الواش�ة ذات النَّ ، وتلك الغسَّ �
� ِفرا�� د��ِّ

ُ
� أرسلتها ت والفتاة ال��

ا ع� ق�
�
استأصلت عقولهم مع ُخصاهم فإنهم �عرفون أنك لست �مفردك هنا». �ان الهودج معل

� إ� جوار الخيول �� � أر�عة من المخصيِّ
� ثمان�ة خيول جرٍّ عمالقة، و�م�� ة ثق�لة ب�� أحزمٍة ِجلد�َّ

اس األمتعة والمؤن. م الم��د من ُحرَّ � ع� �لِّ جانب، ووراءهم يتقدَّ زوج��

� ط��قه
ك ��

�
رون ال ُ�فشون األ�ار، والقادس(10) الذي أوصل ا: «الُمطهَّ �و ُمطمِئن� قال له إل��

ا � ُح�� ون�� � ف�حبُّ ا أهل بي�� قت �ه ال�حار. أمَّ
َّ
، هذا إذا ترف � اآلن إ� (آشاي) ولن �عود ق�ل عام��

� أحدهم». ا، ال ُ�مكن أن �خون�� جم�

ك. قال � ال�دين. ذات يوٍم سَ�نُقشون هذە ال�لمات ع� ق��
از بهذە الفكرة �ا صد��� � عل�ك االع��

رق إ� (ڤوالنت�س)». � ذلك القادس. ال�حر أ�ع الطُّ القزم: «حريٌّ بنا أن نكون ع� م��

�
خذون أو�ارهم �� �و: «ال�حر خِطر. الخ��ف فصل زاخر �العواصف، وما زاَل القراصنة يتَّ ردَّ إل��
� براثن أمثالهم».

غ�� �� � الصَّ
ا أن �قع صد��� ح أ�د�

�
فاء. لن َ�صل ُّ (األعتاب) وُ�قِدمون ع� نهب ال��

ا قراصنة». � (الرو�ن) أ�ض�
��» -

رة �دە، ثم أضاَف: «ر�ابنة ا فمه �مؤخِّ �� ون»، وتثاءَب مغطِّ قال تاجر الُجبنة: «قراصنة نه��ُّ
�اص�� �سعون وراء الُفتات».

ا». ��ن أ�ض� ا عن المتحجِّ - «المرء �سمع �الم�

م عن تلك األش�اء؟ اليوم أجمل
�
ا. ل�ن ِلَم نت�ل ون، �ائنات تعسة مسكينة حق� - «إنهم حق�قيُّ

، وح�� ذلك �و و�طنه ال�ب�� ص من إل��
�
ى (الرو�ن) وتتخل ا س�� ا كهذا. ق���� من أن نخوض حديث�

� المرض
ر ��

�
فك

ُ
 �ستمتع بها، فِلَم ن

ً
ة  شه�َّ

ً
ا ُحلوًة وأطعمة م. إن معنا خمور�

�
حل

َ
ب ون � دعنا ��� الح��

والموت؟».
ُّ �



ة الوتري وطفَق ي�ساَءل. من جانٍب إ� جانٍب اب�َّ شَّ �ون صوت ال�ُّ ًة أخرى سمَع ت�� ا؟ مرَّ ِلَم حق�
�
وم. رغم أ�� � النَّ

� ذراعيها ل�غ�ب �� ه ُتَهدِهدە ب�� مَّ
�
فة ُ�شِعرە �أن أ ئة ملطِّ تما�َل الهودج، حركته مهدِّ

ة ب��ش اإلوز، وفوق رته وسائد من الح��ر محشوَّ . تحت مؤخِّ طُّ
َ
عور بنف�� ق لم أخت�� ذلك الشُّ

ا اخل دافئ� � الدَّ
 الجوَّ ��

ً
ا وجاعلة  سقف�

ً
ا صانعة � مع�

ة لتلت�� � الُجدران المخمل األرجوان�َّ رأسه تنح��
� الخارج.

ا ع� الرغم من برودة الخ��ف �� سار�

أًة ًة مع�َّ  كب��
ً

ام�ل، وسال� ناديق واألقفاص وال�� � قافلة من ال�غال حاملة الصَّ
وراءهما تم��

ل جق المت�َّ �اح أ�ال السُّ � ذلك الصَّ
د األج�ان الج�ع. �� عام للح�لولة دون معاناة س�ِّ �أطا�ب الطَّ

� الُهالم
� الماء المطبوخة �� ت ثعاب��

َ
هر مأل ا�ن، وَ�عد الظ� � الدَّ

(11) الب��ِّ �
خا�� وت الدُّ �ا ن��ذ التُّ و��

�ر والب�ض � ائح لحم الخ�� ة الحمراء �طنيهما، وعند حلول المساء تناَوال �� والخمور الدورن�َّ
��ذ المايري وم وال�صل مع أصناٍف من الِمزر ال�اهت والنَّ ة �الثُّ ة المحشوَّ المسلوق وطيور الُق��َّ
ا، و�عان ما ء الحركة أ�ض� ا فهو ��� � �ان الهودج م��ح� اري ُ�ساِعدهما ع� الهضم. ل�ن ل�� النَّ

� نافد. وجَد القزم نفسه يتملَمل �ص��

� مل�تك أ��� من عة ستكون تنان�� هر؟ بهذە ال�ُّ غ النَّ
�
�ل

َ
ا ح�� ن �و: «�م يوم� �لة سأَل إل��

�
تلك الل

الثة ق�ل أن �قع ��ي عليها». � إجون الثَّ تنان��

ا: »، وهزَّ كتف�ه متا�ع� �� صغ�� ��  من تنِّ
ً
� ال�ب�� أشدُّ هي�ة �� ا. التنِّ : «ل�ت ذلك ممكن� قال الماچس��

َّ أن ، ل�ن ع�� � (ڤوالنت�س) بنف��
س �� «�ان من دوا�� �وري ال�الغ أن أستق�ل المل�ة دن��

د م لها أفضل عون، أمهِّ � (پ�توس) أستطيُع أن أقدِّ
دد. وأنا �� � هذا الصَّ

أعتمد عل�ك وع� ج��ف ��
احة، ��ق لعودتها. ل�ن ما دمُت معك… �جب أن �ح�� رجل عجوز �دين ِمث�� �ُس�ل الرَّ الطَّ

��ذ». ا من النَّ ب ك��� ، ا�� أل�س كذلك؟ هلمَّ

�
اج �� ، لماذا ُي�ا�� ماچس�� من (پ�توس) �من �عتمر التَّ �

�� ب: «أخ��ِ �ون وهو ��� قال ت��
دي؟». وس)؟ أين مكس�ك من هذە الُمغامرة �ا س�ِّ (وس��

� عجوز تعَب من هذا العالم وخ�اناته. أِمن ا: «إن�� هن عن شفت�ه مجي�� جل ال�دين الدُّ مسَح الرَّ
 ع�

ً
�ة ًة طيِّ ؟ أن أساعد فتاًة صغ�� �

� ِفعل القل�ل من الخ�� ق�ل وفا��
ا أن أرغب �� الغ��ب حق�

ها �الم�الد؟». داد حقِّ اس��

س أ��� من فتاٍة �ا). «إذا لم تكن دن�� � (ڤال��
ا ��  وق��

ً
ة  سح��َّ

ً
ة ًة مدرعَّ م �� ِبزَّ َينُقص أن ُتقدِّ

.«
ً
�ة ًة طيِّ قها العرش الحد�دي أشالًء صغ�� �ة فسُ�مزِّ ة طيِّ صغ��

� عروقها».
� تجري �� �� . إن دماء إجون التنِّ غ�� � الصَّ

- «ال تخف �ا صد���

ائه. «احِك �� الم��د عنها». ش و��لور التَّ وكذا دماء إجون غ�� الجدير وم�جور المتوحِّ

، ول�ن أجمل � � أَتت�� ًة ح��  صغ��
ً
س طفلة ا ق�ل أن ُ�ج�ب: «�انت دن�� جل ال�دين مل�� ر الرَّ

�
فك

 أنها �انت
َّ

، إ� لت �� أن آخذها �� ان�ة ذاتها، رائعة الَجمال لدرجة أن نف�� سوَّ � الثَّ من زوج��
 من ذلك استدع�ُت خادمة

ً
� جماعها، ف�د�

ًة �� � لن أجد م�َّ ، وعلمُت أن��
ً

 خجو�
ً
ًة خائفة صغ��



س س���� ر أن دن�� � لم أتصوَّ ٍة إ� أن انقَضت ن��ة الجنون. الحق�قة أن�� ِفراش وضاجعتها �قوَّ
 وسط سادة الخيول».

ً
 ط���

ً
ة ح�َّ

- «ل�ن هذا لم �منعك من ب�عها لل�ال دروجو…».

س أعطاها لدروجو �� ي��ــح ل �األحرى إن أخاها ڤس��
ُ
ون. ق - «الدوثرا�� ال ي��عون أو �ش��

ا، وكرَە س أ�ض� س عرش أب�ه، ل�نه اشت� دن�� ا. لقد اشت� ڤس�� اع� ا طمَّ ا مغرور� صداقته. �ان شا��
ا أنه إذا لم �ستِطع ل إ� مخدعها م��

�
سل ة حاوَل ال�َّ ا�قة لزفاف األم�� �لة السَّ

�
� الل

 عنها. ��
�

أن يتخ�
 ع� �ابها ألفشَل

ً
خذُت الح�طة ووضعُت حراسة � اتَّ أن ينال �دها فس�فضُّ ��ارتها، ولوال أن��

خط�ط». ا من التَّ س أعوام� ڤس��

.« - «ي�دو �أحمق كب��

س مختلفة س… دن�� ا دن�� �ط. أمَّ س �ان ابن أب�ه إيرس المجنون، �الضَّ : «ڤس�� قال الماچس��
� فمه ومضَغه �عظمه �صوٍت مزعج، ثم أردَف: «الفتاة الخائفة

ا �� ة مش��� َّ��
ُ
ا»، وأل�� طائر ق تمام�

� � ال�� نان�� ار. مل�ة التَّ م والنَّ ) وُوِلَدت من جد�ٍد �الدَّ � (�حر الدوثرا��
� ماَتت �� ت إ� ض�ع��

�
� لجأ ًال��

جهت �د� ا تأخذها إ� الوطن اتَّ ة لعائلة تارجارَ�ن. عندما أرسلُت إليها ُسفن� تحمل اسمها ابنة حقَّ
ة غَزت (أستاپور) وأخضَعت (يون�اي) ٍة قص�� )، وخالل ُمدَّ � اس�� من ذلك إ� (خليج النخَّ
ة َّ� رق الڤال�� ا ع� الطُّ حف غ��� � الزَّ

ت �� � دور (مانتار�س) إذا استمرَّ
�ن). س�أ�� ت ع� (م��

�
واستول

عام والماء من (ڤوالنت�س)». ل أسطولها الطَّ ا… فال ُ�دَّ من أن ُ�حمِّ القد�مة، و�ذا جاَءت �حر�

�ن) و(ڤوالنت�س) فراسخ ط��لة». � (م�� ا، ب�� ا أو �حر� �ون: «بر� ق ت��
�
عل

نها
�
، ع�� صحارى وج�اٍل ومس�نقعاٍت وأطالٍل َ�سك � �� ان التنِّ - «خمسمئة وخمسون ��عة ط��

� س�كونون أقوى لدى وصولهم إ� (ڤوالنت�س)… ح�ث اج�� ون، ل�ن النَّ . س�موت كث�� � �اط�� الشَّ
ا ع�� ال�حر إ� � لحمل�م جم�ع�

اٍت �ش�طة وُسفن� تك�� � انتظارهم �ُقوَّ
س�جدونك وج��ف ��

وس)». (وس��

ء ما ال ُي��ــــح �
سع وأفخرها. �� ة ال�ِّ � ما �عرفه عن (ڤوالنت�س)، أقدم الُمدن الُحرَّ

�ون �� ل ت�� تأمَّ
�
ه. قال: «ُ�قال إن ل�لِّ رجٍل ُحر خمسة عب�د �� هنا، وح�� بِنصف أنٍف ب�م�انه أن �شمَّ

ا: �و متا�ع� مت تجارة العب�د؟»، وأشاَر إ� إل��  حطَّ
ً
الثة مل�ة � القناصل الثَّ (ڤوالنت�س). لماذا ُ�ع��

� (پ�توس) �القانون، ل�ن لك
�� 

ً
مة خاسة محرَّ «و�ــهذە المناس�ة، لماذا ُتعينها أنت؟ قد تكون النِّ

� نان�� ط لصالح مل�ة التَّ ا، �ل ور�ما �د �املة، ومع ذلك تت�َمر وُتخطِّ جارة أ�ض� � تلك التِّ
ا �� إص�ع�

س؟». ول�س ضدها. لماذا؟ ما الذي تأمل أن تناله من المل�ة دن��

ت ع� �طنه  ور�َّ
ً
�و ضحكة - «هل ُعدنا إ� ذلك ال�الم؟ أنت رجل صغ�� لح�ح»، وأطلَق إل��

ا. ما إن �عتمر تاجه ة أ�ض� قد، و�لورد�َّ ا للنَّ � أمين� اذ وعَد بتعيي�� : «�ما ُت��د. الملك الشحَّ ً
قائ�

�� روك) إذا ش�ُت».
� ل�ان �� أن أختار ما أر�ُد من القالع… ح�� (�اس�� ه��

َّ
الذ

� ل�حب أن �سمع � �انت أنفه، وقال: «�م �ان أ�� هة ال�� ��ذ �الَجدعة المشوَّ �ون النَّ ق ت�� ت�شَّ
هذا».



� صخرة؟ إن
د والدك ما �دعو للقلق. لماذا أرغُب �� جل ال�دين: «لم �كن عند الس�ِّ قال الرَّ

ا ارات الهواء. أمَّ ة المألى ب��َّ وس�َّ  أليِّ أحد، وم��حة أ��� من قالع�م الوس��
ً
ة كفا�ة � كب�� ض�ع��

� قد. هل من صوٍت أح� من رن�� � مغرم �النَّ ا: «إن��  متا�ع�
ً
َّ ب�ضة قد…»، وق�� � النَّ منصب أم��

هب؟».
َّ

الذ

� بوعد أخيها؟».
س ست�� �خات أخت. «وهل أنت واثق �أن دن��

�
تك �ا صد��� ا: «�ما أخ�� �و: «ستفعل أو لن تفعل»، وقضَم ِنصف الب�ضة مض�ف� أجاَب إل��

ق ما �شاء، ل�ن ح�� الحم�� العجائز � س��ل المكسب. صدِّ
، ل�س �لُّ ما �فعله المرء �� غ�� الصَّ

دونها». مان أمثا�� لهم أصدقاء، وعليهم ديون من العاطفة ُ�سدِّ السِّ

ا � أناس�
ء ما ق�مته عندك أثمن من المال أو القالع. «المرء �لت�� �

� هذە الُمغامرة ��
�اذب. ��

هب هذە األ�ام».
َّ

داقة فوق الذ � للغا�ة ُ�علون الصَّ قل�ل��

ا». خ��ة: «صحيح جد�  عن السُّ
ً

جل ال�دين غاف� قال الرَّ

رجة؟». ا عل�ك لهذە الدَّ - «ك�ف أصبَح العنكبوت ع��ز�

� (پ�توس)».
�ن �� � أخ�� �� ا، ص�يَّ ْ�ن مع� - «كنا صغ��

.«( - «ڤارس أ�� من (م��

�
هار �ان ينام �� � �ُخطوة. �النَّ اس�� ا النخَّ ة سا�ق� ٍة قص�� - «نعم، وقد التقيته �عد وصوله �ف��

د ُم�ارز براڤو ا، مجرَّ � �الِقطط. وقتها كنُت أناهزە فقر�
�ل �جوب أسُطح الم�ا��

�
المجاري و�الل

؟ لقد نحَته مثال الواقف ع� مس��� سخ و�ع�ش �سالحه. هل الحظت التِّ يرتدي الح��ر الم�َّ
� أراە». � أ��� اآلن ح�� ء جم�ل، ولو أن�� �

ة. �� ادسة ع�� � السَّ
�ايثو ماالنون وأنا ��

. ل�ن ڤارس…». � عن نف��
ا. ما زلُت أ��� أن�� نُّ ت�طش بنا جم�ع� - «السِّ

ت عل�ه
�
� (پ�توس) دل

صوص، إ� أن و�� �ه لصٌّ منافس، و��
�
� الل ا ب�� � ) �ان أم�� � (م��

��» -
� لحمايته، ل�ننا

ا لماذا اختاَر�� �وە. قد ال أعرُف أ�د� َ ٌّ احتَقروە و�� َف أنه خ�� لهجته، وما إن ُعر�
 م�وقاتهم، وعرضُت أنا

َ
ا وأخذ

�
صوص األقل شأن

�
ص ڤارس ع� الل فاق. تلصَّ لنا إ� اتِّ توصَّ

م �لُّ
�
مينة مقا�ل أجر، و�عان ما تعل المساَعدة ع� ضحا�اهم ووعدتهم �استعادة مقت��اتهم الثَّ

�
الوها إ� ڤارس… ِنصفهم ي��� اع ُطرق المدينة و�شَّ طَّ

ُ
� س� ق � ح��

�� ، � من عا�� خسارًة أن �أتي��
� أن ي��عه ما معه من م�وقات، وهكذا أثرى �النا وازداَد ثراًء عندما

صف اآلَخر ي��� ذ�حه والنِّ
انه». ب ڤارس ف�� درَّ

ة». � (كينجز الندنج) �ان عندە ط�� صغ��
��» -

�
�� 

َّ
رون إ�

�
ا �انوا حم�� ال ُ�فك صوص األ��� ِسن�

�
. الل � � ذلك الح��

ان �� يهم الف�� سمِّ
ُ
- «كنا �

ات. اختاَر غ�� ��ة األيتام والفت�ات الصَّ ل الصِّ ا ڤارس ففضَّ تح��ل ما ينهبونه �لَّ ل�لٍة إ� ن��ذ، أمَّ
ل من المداخن،

�
سل ق األسوار وال�َّ

�
مهم �سل

�
عة والهدوء، وعل عون �ال�ُّ ا، َمن يتمتَّ أصغرهم حجم�

ً � َّ



اننا ت ف��
َ
 من ذلك �ق

ً
، و�د� � �� قل�ديِّ صوص التَّ

�
هب والجواهر لل

َّ
ا. تركنا الذ مهم القراءة أ�ض�

�
وعل

. قال ڤارس إن األ�ار أثمن مت قراءتها وتركها ح�ث ��
�
ا تعل فاتر والخرائط… والحق� سائل والدَّ الرَّ

� ح�� وافَق ابن عمٍّ ألم�� (پ�توس) ع�
ا. هكذا عال شأ�� ، وهذا صحيح تمام� �� فِّ ة والصَّ من الفضَّ

ق) وتناَهت إ� � (ال�حر الضيِّ ٍّ مع��َّ ت همسات عن مواهب خ�� َ � �اب�ته العذراء، ف�ما ع�� زوا��
، ملك شد�د القلق ال يثق �ال�امل �ابنه أو بزوجته أو ب�دە، �دە الذي �ان � مسامع ملٍك مع��َّ
ة هذە الح�ا�ة، أل�س كذلك؟». ك تعرف �ق�َّ صديق ش�ا�ه ق�ل أن ُ�ص��ه الغرور والغطرسة. أظنُّ

د تاجر ُجبنة». ء من مجرَّ �
َّ ا منها. أرى اآلن أنك أ��� �عض ال�� � ا كب�� �ون: «أعرُف جزء� أجاَب ت��

� أرى أنك ، ومن ناحي�� غ�� � الصَّ
طف منك أن تقول هذا �ا صد���

�
: «ل

ً
�و رأسه قائ� ح�� إل��

ة، وزعَق فراء المعوجَّ ا أسنانه الصَّ �ط»، واب�سَم مظهر� ��ــــع ال�ديهة �ما زعَم اللورد ڤارس �الضَّ
اري. ��ذ المايري النَّ ًة أخرى من النَّ ا جرَّ طال��

رها من �ون فوق الوسائد لُ�حرِّ ��ذ زحَف ت�� ة النَّ ا جرَّ وم محتضن� � النَّ
� غاَب الماچس�� �� ح��

�
�ُت ما �ك�� ا: إذا �� ر�

�
َب وتثاءَب ثم عاَد �مأل ال�أس مفك ا. �� ح�م وصبَّ لنفسه �أس�

�
سجنها الل

. � نان�� اري فقد أحلُم �التَّ ��ذ النَّ من النَّ

ا، � �لَّ ل�لٍة تق���� نان�� �� روك) اعتاَد ركوب التَّ
� أعماق (�اس��

ا ��  وح�د�
ً

وقت أن �ان طف�
ا فوق ق عال��

�
� ُ�حل �� ِّ� � الڤال�� نان�� ا �أنه أم�� مفقود ما من آل تارجارَ�ن أو واحد من سادة التَّ متظاهر�

� ُي��دها �مناس�ة يوم م�الدە، ة ال�� ه أعمامه عن الهد�َّ
�
ة، عندما سأل الحقول والج�ال. ذات مرَّ

،« ا ِمث�� � ا صغ�� ا. ُ�مكن أن �كون واحد� � ا، وقال: «ال �جب أن �كون كب�� ين� ا ت�ِّ ل إليهم طال�� توسَّ
� �� ه تا�جت قال: «التنِّ ٍء سمَعه ع� اإلطالق، غ�� أن عمَّ �

�ون أن هذا أطرف �� ه ج�� فحسَب عمُّ
مع � ح�� إنه ظلَّ �ذرف الدَّ �� ا للصَّ ا فادح� لم� »، ولقد �دا هذا ظ� غ�� األخ�� ماَت منذ قرٍن أيها الصَّ

ح�� ناَم ل�لتها.
� أ��� ة. أي �اثن�� � ح�َّ د األج�ان فقد ظفَرت ابنة الملك المجنون بثالثة تنان�� ل�ن إذا صدَق س�ِّ

�ون �حسُّ �األسف ألنه قتَل أ�اە. �ان ل�ستمتع �ه أحد من عائلة تارجارَ�ن نفسها. ��اد ت��
�
مما يتطل

وس) بثالثة � ط��قها إ� (وس��
 من آل تارجارَ�ن ��

ً
� �علم أن مل�ة برؤ�ة وجه اللورد تاي��ن ح��

ا. �� روك) حجم�
غ ِنصف (�اس��

�
ٌّ مت�مر وتاجر ُجبنة َي�ل ، �دعمها خ�� � تنان��

ة. ث�اب عام لدرجة أنه اضطرَّ إ� حلِّ حزامه وأر�طة �او�له الُعل��َّ ا �الطَّ �ان القزم متخم�
� خمسة

ة �� جق محشوَّ ة أرطال من السُّ � أل�َسه مض�فه إ�اها تجعله َ�شُعر �أنه ع�� � ال�� �� الصَّ
� مل�ة

�و ق�ل أن ألت�� أرطال من األمعاء. إذا ظللنا نأ�ل ع� هذا المنوال �لَّ يوٍم سأ�لُغ حجم إل��
�و و��ر �ون إ� غط�ط إل�� الم. أص�� ت�� �ل، وداخله ساَد الظ�

�
. خارج الهودج حلَّ الل � نان�� التَّ

لب، ي الصُّ ��ق الڤال�� دة �الحدوات الحد�د ع� الطَّ األحزمة الِجلد وطقطقة حوافر الخيول المزوَّ
ة. � إ� خفقات أجنحٍة ِجلد�َّ

ا قل�ه ف�ان ُ�ص�� أمَّ

� ط��قها والهودج ��ُّ و�تأرَجح ب�نها.
�� �

، والخيول تم�� ا عندما اس��قظ� وجَد الَفجر طالع�
 القل�ل عدا حقول الُمْغرة(12)

َّ
 ل�ختلس نظرًة إ� الخارج، و�ن لم يَر إ�

ً
تار بوصة �ون السِّ أزاَح ت��

ُّ



��ق نفسه، وهو ط��ق ُعمو�� ع��ض من الحجر، �متدُّ � األجرد عالوًة ع� الطَّ
ردار الب��ِّ وشجر الدَّ

فق.
ُ
ا �الح��ة إ� األ مستق�م�

ا. لقد �لَغت ه�منة � يرى فيها واحد� ة األو� ال�� ة، ل�نها المرَّ َّ� رق الڤال�� �ان قد قرأ عن تلك الطُّ
. غ��ب هذا. طُّ

َ
وس) نفسه ق المعقل الُحر (دراجو�ستون)، و�ن لم تمتدَّ إ� برِّ (وس��

� الغرب، ل�نهم
وة تقع ع� مسافٍة أ�عد ��

(دراجو�ستون) ل�ست أ��� من صخرة. �انت ال��َّ
د أنهم علموا بوجودها.

�
، ومؤك � نان�� امتل�وا التَّ

، وح�� أرجحة الهودج الهادئة كف�لة ب. �ان رأسه �دقُّ � ال��ُّ
ا �� � ل�لة ال�ارحة أ�َف كث��

كوى، �و م��ات�س مع أنه لم �لفظ الشَّ  إلل��
ً
ة ء. ال ُ�دَّ أن معاناته �َدت جل�َّ �

� ال��
غ�ة �� ب�شعارە �الرَّ

ك �ما �قولون»، وصبَّ
َ
� الذي حرق �� . حرشفة من التنِّ ب م�� ، ا�� جل ال�دين: «هلمَّ إذ قال له الرَّ

�اب أ��� من العسل.
ُّ

وت األسود، شد�د الحالوة ح�� إنه �جذب الذ لهما من إب��ٍق من ن��ذ التُّ
ا للغا�ة لدرجة أنه �ذَل ب بنهم، وقد وجَد المذاق كظ�ظ� هر �دە وهو ��� �اب �ظ�

ُّ
�ون الذ ذبَّ ت��

، ومع ذلك لم ان�ة �سهولٍة أ��� َ�ه، و�ن استطاع ابتالع ال�أس الثَّ أ ما �� قصارى جهدە �� ال يتق�َّ
ا، وقال: ح ب�دە رافض� وت األسود �القشدة ل�َّ �و وعاًء من التُّ م له إل�� ا قدَّ ، ولمَّ

ً
ة �جد لد�ه شه�َّ

� چا���
� أ�� � أمامها أقسُم لها ع� الوالء، ل�نها حسَ�ت��

«حلمُت �المل�ة. كنُت ع� ُر�ب��َ
� لتنان�نها». وأطعَمت��

س ستحتاج إ� وجود ا. أنت ِعف��ت ذ�� �ما قال ڤارس، ودن�� ��� ا ت�بُّ - «لنأمل أنه ل�س ُحلم�
ا وصَفه �المكر من األذك�اء حولها. الس�� �ار�ستان فارس مخلص مقدام، ل�ن ال أظنُّ أن أحد�

ق�ل».

ا األقزام هُجمون، أمَّ دون رماحهم و�ــَ ا لحلِّ المش�الت، ُ�سدِّ  واحد�
ً

- «الُفرسان �عرفون س���
رون إ� العالم �ط��قٍة مختلفة. ل�ن ماذا عنك؟ أنت رجل ذ�� عن نفسك». فَينظ�

فر، ولذا ا للسَّ
�
ا: «لألسف لسُت مخلوق »، ونفَض �دە مض�ف� َّ �و: «إنك ُتطري ع�� قال إل��

ا عندما قتلت أ�اك، وأم�� أن ا عظ�م� . لقد أسد�ت إ� جاللتها ص��ع� �  م��
ً

س �د� سأرسلك إ� دن��
س ل�ست �الُحمق الذي �انه أخوها، وسُتحِسن نائع. دن�� ُ�سدي إليها الم��د والم��د من الصَّ

االنتفاع �ك».

ار؟ �م ف�ه النَّ ٍء ُت�� � � قرارته: ك��
�ون �� ا ب�شاشٍة �ساءَل ت�� مب�سم�

� ع� األقل �لَّ ساعٍة �� ت�� فون مرَّ
َّ
اٍت فقط، و�ن �دا أنهم يتوق لوا الخيول ثالث مرَّ يومها �دَّ

� حجم
د األج�ان �� ل، وهو ما حدا �القزم إ� أن �قول لنفسه: س�ِّ �و من الهودج و��بوَّ ل إل�� � ي��

� إلقاء نظرٍة فاحصة ع�
ة الفستق. خالل إحدى الوقفات استغلَّ الوقت �� الف�ل ل�ن مثانته كح�َّ

�ط ا وال حجارة رصف، و�نما ��  وال قرم�د�
ً
 ُصل�ة

ً
�ون �علم ما س�جدە، ل�س ُت��ة ��ق. �ان ت�� الطَّ

ائ�ة أن �س�ل
َّ

ل�ج الذ من الحجارة الملحومة يرتفع ِنصف قدٍم عن األرض لُي�يح لم�اە المطر والثُّ
سع بع)، ت�َّ � (الممالك السَّ

ا ��
�
ونها ُطرق � �عدُّ روب الموحلة ال�� من ع� جان��ه. ع� عكس الدُّ

ت
�
من أو حركة المرور، فما زال ا إ� جنب، ولم ُ�فِسدها الزَّ ة لثالث ع��اٍت �س�� جن�� َّ� رق الڤال�� الطُّ



�ا) نفسها هال�ها. �حَث عن شقوٍق أو ت (ڤال��
َ
 لم تتغ��َّ �عد أر�عة قروٍن �املة منذ الق

ً
راسخة

� أسقَطها أحد الخيول. ا�� وث الدَّ  من الرَّ
ً
 كومة

َّ
ُحفر ل�نه لم �جد إ�

�
؟ جح�م لط�فة �اردة ترا�� � � جح�ٍم ما اآلن �ا أ��

د والدە. هل أنت �� � الس�ِّ
ر ��

�
وث ُ�فك ه الرَّ

�
جعل

فيها من أسفل أساعُد ابنة إيرس المجنون ع� ارتقاء العرش الحد�دي؟
. � نان�� م عن مل�ة التَّ

�
صة وعاَد يت�ل ا من ال�س�ناء المحمَّ �و ك�س� حلة أخ�َج إل�� مع اس�ئناف الرِّ

ض أنها غادَرت س قد�مة، ل�ن علينا أن نف�� � �لَغتنا عن المل�ة دن�� «أخ�� أن آِخر األخ�ار ال��
قة والدوثرا�� سادة الخيول والُمشاة ا من المرتز� ع�

َّ
ا مرق ا، ج�ش� � �ن) �الفعل. إن معها ج�شها أخ�� (م��

ًة من �و جرَّ ا ل�ستع�د عرش أبيها»، ثم فتَح الماچس�� إل�� ��ن، وال شكَّ أنها ستقودهم غ��� الُمطهَّ
ا من قوقعته: «�جب أن نأمل أن مها واب�سَم، ثم تابَع وهو �متصُّ واحد� وم و�شمَّ الحلزون �الثُّ
ة المزاج، ات �لتاهما متغ��ِّ غ�� � والفت�ات الصَّ نان�� � (ڤوالنت�س). التَّ

س �� ا جد�دًة عن دن�� تجد أخ�ار�
وم من ا؟ الثُّ

�
��د حلزون

ُ
وقد تحتاج إ� تعد�ل ُخططك. ج��ف س�عرف ما �جب ِفعله. هل ت

.« �
حدائ��

ا، وقال: «إنك �ون ب�دە رافض� ح ت�� � أ�ع من هودجك هذا. ل�َّ
ا وأم�� � أن أركب حلزون� ُ�مكن��

جل ج��ف. أهو صديق طفولٍة آَخر؟». � هذا الرَّ
قة �� ا من الثِّ ا �الغ� تضع قدر�

س محتاجة إ� أناس� و�� المولد. دن�� ق، ل�نه وس�� �و: «ال. لك أن تقول إنه مرتز� أجاَب إل��
قة �ضعون : «أعرُف� ال ُ�دَّ أنك تقول لنفسك اآلن: المرتز�

ً
تها»، ورفَع �دە مواص� �ل�قون �قض�َّ

� أثُق �ج��ف �أنه . غ�� صحيح. إن�� � � ألخ�� جل ج��ف س�ب�ع�� ف. هذا الرَّ هب فوق ال��َّ
َّ

الذ
.« �

أ��

خطأ مم�ت آَخر. «سأحذو حذوك إذن».

ء مل�تنا من � ة إ� (ڤوالنت�س)، وهناك س�نتظر م�� هب�َّ
َّ

حظة تزحف الجماعة الذ
�
� هذە الل

��» -
ق». ال��َّ

فاٍق مع إحدى الُمدن ة مرت�طة �اتِّ هب�َّ
َّ

هب الفوالذ األل�م. «سمعُت أن الجماعة الذ
َّ

تحت الذ
ة». الُحرَّ

قض». فاقات قا�لة للنَّ ). االتِّ ا االب�سام: «(م�� ف�
�
�و مت�ل ردَّ إل��

قت هذا؟». � تجارة األج�ان مال أ��� مما حس�ُت. ك�ف حقَّ
�ون: «�� قال ت��

م. لن أقول ا: «�عض العقود ُ��َتب �الح�� و�عضها �الدَّ مينة مجي�� هزَّ الماچس�� أصا�عه السَّ
الم��د».

سها ، أسَّ
ً
ة

َّ
ة �اف ة أفضل الجماعات الُحرَّ هب�َّ

َّ
� ما سمَعه. ُ�شاع أن الجماعة الذ

أعمَل القزم فكرە ��
� حاوَل واحد آَخر من نغول إجون ب �الفوالذ األل�م. ح�� ق�ل قرٍن نغل إجون غ�� الجدير الملقَّ
قيق انضمَّ الفوالذ األل�م إ� �� غ�� الشَّ � االس��الء ع� العرش الحد�دي من أخ�ه ال��َّ م�� المعظ�
� �� دە، ل�ن أت�اع التنِّ � معركة حقل ال�أل األحمر وماَت معه تمرُّ

د، ثم ماَت د�مون �ال�فاير �� مرُّ التَّ



ق)، و��نهم أبناء د�مون وا ع�� (ال�حر الضيِّ � من المعركة الذين رفضوا الخض�ع فرُّ اج�� األسود النَّ
األصغر والفوالذ األل�م ومئات من اللوردات والُفرسان الذين خ�وا أراضيهم و�عان ما وجدوا
ئة، ا�ة المه�� �ن إ� االرتزاق �سيوفهم �� �أ�لوا. �عضهم التحَق �جماعة الرَّ أنُفسهم مضط�ِّ
ق ة عائلة �ال�فاير تتفرَّ ا الفوالذ األل�م فرأى قوَّ � أو رجال العذراء، أمَّ ان�� و�عضهم �األبناء الثَّ

. � �� ة ل�شدَّ وثاق المنفيِّ هب�َّ
َّ

ن الجماعة الذ جاە، ولذا كوَّ � �لِّ اتِّ
ت �� وت�ش�َّ

� (إسوس)،
اع) �� � � ال��ِّ

� (أرا��
ة و�موتون �� هب�َّ

َّ
� �ع�ش رجال الجماعة الذ ومنذ ذلك الح��

� فقَدها مون �األرض ال��
�
� حرو�ــها العق�مة وَ�حل

) أو (ِل�س) أو (تايروش) �� ُ�قاِتلون لحساب (م��
، محرومون من األمالك والُغفران… ل�نهم ُمحار�ون مغاو�ر. � �� ون وأبناء منفيِّ أسالفهم. إنهم منفيُّ

ة هب�َّ
َّ

� معجب �ُقدرتك ع� اإلقناع. ك�ف أقنعت رجال الجماعة الذ �و: «إن�� �ون إلل�� قال ت��
�ون آل تارجارَ�ن؟». �ة وقد قضوا أ��� تار�خهم ُ�حار� ة مل�تنا الطيِّ �ُمنا�ة قض�َّ

ا. عندما ماَت ين� � ت�ِّ �� : «أسود أو أحمر، ما زاَل التنِّ
ً

�ا�ة قائ�
ُ
ذبَّ الماچس�� االحتجاج ب�دە �أنه ذ

� (األعتاب) �انت هذە نها�ة ذكور عائلة �ال�فاير»، واب�سَم تاجر الُجبنة من
� الوحش �� م�ل��

� ما لم �ستِطعه الفوالذ األل�م أو آل �� س ستمنح المنفيِّ ا: «ودن��
�
�ة مردف تحت لحيته الم�شعِّ

، ستأخذهم إ� الوطن». طُّ
َ
�ال�فاير ق

ة ة آالف ُمقاتل هد�َّ ا. «ع�� �ون أ�ض� ب العودة إ� الوطن الذي ي�تغ�ه ت�� �ف. �� ار والسَّ �النَّ
د أن جاللتها م�ورة للغا�ة».

�
أ��د. مؤك ٍة �التَّ تليق �أم��

اض ما قد ��ُّ جاللتها». ا ع� اف��  أ�د�
�
أ تجَّ ذقنه، وقال: «ال أتجرَّ �و برأسه بتواُضع� ل��  إل��

�
أومأ

ا عن امتنان الملوك، فِلَم قد تختلف المل�ات؟ �ون ال�ث�� جد� �ا لحصافتك. �عرف ت��

ر �اسف ال�ال، ي�ساَءل عن رأي
�
�ون وحدە ُ�فك ا ت��

�
� نوٍم عميق تار�

�عان ما غاَب الماچس�� ��
سعة ب�سات ة. خالل حرب ملوك ال�ِّ هب�َّ

َّ
� دخول المعركة إ� جانب الجماعة الذ

�ار�ستان سل�� ��
دات تصنع مرُّ � من آل �ال�فاير. التَّ ع��  ح�� فتَك ��ِخر المدَّ

ً
� صفوفهم تقت�� شقَّ سل�� ط��قه ب��

ا، وما من أحٍد أغرب من هذا ال�دين وأنا. أغرب األحالف طر�

ة طعاٍم جد�دة. «�م
�
ب سل

�
فوا لت�د�ل الخيول وأرسَل َ�طل

َّ
اس��قظ� تاجر الُجبنة عندما توق

��ب ٍل من الجزر وال�َّ يوك ال�ارد ومق�ِّ ه القزم وهما �حشوان أشداقهما �لحم الدُّ
�
قطعنا؟»، سأل

تقال. �مون األخ�� وال��ُ
�
وقطع الل

و�م. لقد أخذوها من القوم الُمشع��ن � أ�� منها أنداليُّ ، األرض ال�� �
- «هذە (أندالوس) �ا صد���

الذين �انوا هنا ق�لهم، أوالد عمومة قوم (إ�ب) الُمشع��ن. قلب ممل�ة هيوجور العت�قة �قع إ�
حة)، � المسطَّ

� (پ�توس) ُ�س�َّ هذە األنحاء (األرا��
ة. �� مال، ل�ننا سنمرُّ من ُتخومها الجن���َّ الشَّ

جه نحوها». � نتَّ ق تقع (تالل المخمل) ال�� � ال��َّ
وع� مسافٍة أ�عد ��

ة َّ� � صورٍة َ���
�عة) أنُفسهم اعتادوا جْوب تالل (أندالوس) �� م العق�دة أن (السَّ

�
(أندالوس). ُتعل

ا، ماوات وانت�� نجماٍت س�ع� � السَّ
: «مدَّ (األب) �دە �� ً

ا�رة قائ�
َّ

�ون من الذ ذات يوم. تال ت��



ا».
�
اق ا برَّ ل ل�صنع تاج� وواحدًة تلو األخرى وضَعها ع� جبهة هيوجور ابن التَّ

ن هكذا». غ�� متديِّ � الصَّ
ُل أن صد��� �و �فضول، وقال: «لم أ�ن أتخ�َّ رمَقه الماچس�� إل��

رُت أن ا، فقرَّ � لن أص�� فارس� ا: «إنه أثر �اٍق من ِص�اي. كنُت أعلُم أن�� هزَّ القزم كتف�ه مجي��
تب

�
 إ� طول المرء. لقد درسُت ال�

ً
ا �ام� وري ُ�ض�ف قدم�

�
اج ال�ل �تون األع�. التَّ أصبح السِّ

 عندما
ً
ة  مأساو�َّ

ً
� قشور الجروح، ل�ن مسعاي انت� نها�ة

ت ُر�ب��َ �ُت ح�� غطَّ
�
سة وصل المقدَّ

� الُحب».
 ووقعُت ��

ً
نة ا معيَّ �لغُت ِسن�

،
ً
ة َّ� ه األ�� وأخ�َج ُمدالًة فضِّ مِّ

�
� �

�و: «فتاة؟ أعرُف ما َ�حُدث عندئٍذ»، ودسَّ ُ�مناە �� قال إل��
. �

� �اهت موخوط �الف��ِّ تان وَشعر ذه�� � داخلها صورة مرسومة المرأٍة لها عينان زرقاوان كب��
��

�
جتها �� � تزوَّ ، ل�ن�� �

� ِفرا�� �ار لُتد��ِّ � وعدُت بها إ� الدِّ � ب�ت هوى ال�سي��
ا. وجدتها �� «س��

�
ا�ة الق� �� غِلَقت بوَّ

�
ها�ة. أنا الذي �انت زوجته األو� ابنة عمومة ألم�� (پ�توس). �عدها أ النِّ

ا». ا لقاء س�� ا زه�د� ث. �ان هذا ثمن� � لم أ��� ، ل�ن�� وج��

ث بهذا الولع عن امرأٍة هجَرته. �ون أنها ميتة، فال رجل يتحدَّ - «ك�ف ماَتت؟». عرَف ت��

( � � ط��ق عودته من (�حر الَ�شب). �ان (ال���
� (پ�توس) ��

ف ��
َّ
- «قادس تجاري براڤو�� توق

… والموت م�ت القرمزي والح��ر األخ�� بج والَ�شب والسَّ عفران والسَّ �حمل القرنفل والزَّ
� مرساها، ل�ن الجرذان زحَفت

فينة �� ا�� وأحرقنا السَّ ارة لدى نزولهم إ� الشَّ مادي. قتلنا ال�حَّ الرَّ
سمة

َ
� �

اعون ع� أل�� ة ال�اردة، وأ�� الطَّ ص�ف �أقدامها الحج��َّ ع� المجاذ�ف وس�َحت إ� الرَّ
ا:  �و الُمدالة مض�ف� ق�ل أن �جري مجراە»، وأغلَق الماچس�� إل��

.«… � . �م �انت �داها ناعمت�� رفة نو��
ُ
� غ

� محتفظ ب�ديها �� «إن��

�
�� �

� الخارج ح�ث �انت اآللهة تم��
� نظرًة ع� الحقول ��

� تا�شا وهو ُ�ل��
�ون �� ر ت��

�
فك

ا آَخر ر مقطع�
�
اعون واألقزام؟». ثم إنه تذك ق الجرذان والطَّ

�
� َتخل ، وسأَل: «ما اآللهة ال�� �

الما��
فصاف عيناها ِبركتان زرقاوان ة �الصَّ دە: «أَتته (العذراء) �فتاٍة غضَّ ة) فردَّ �اع�َّ جمة السُّ من (النَّ
أت (العجوز) م) الخص��ة، وت��َّ

ُ
ا، فوهَ�ت لها (األ خذها عروس� َعم�قتان، وأعلَن هيوجور أنه س�تَّ

ة، ول�لٍّ منهم صاغ � أذُرعهم �ثَّ (الُمحارب) القوَّ
ا. �� ا قدير� � ابن�  وأر�ع��

ً
�أنها ستحمل للملك أر�عة
ًة من الحد�د». اد) ِبزَّ (الحدَّ

ون فنَّ ص�اغة الحد�د م األنداليُّ
�
ا. لقد تعل اد�م هذا �ان رو���� د أن حدَّ

�
ا: «مؤك �و مازح� قال إل��

هر. هذا معلوم». من الرو�نار الذين �انوا �ع�شون ع� النَّ

: «َمن َ�قُطن �أراض��م
ً

ا لِس�توناتنا»، وأشاَر إ� الحقول م�سائ� �ون: «ل�س معلوم� ب ت�� عقَّ
حة هذە؟». المسطَّ

، و�ن � وَمزارع ومناجم… �عضها مل�� حون و�ادحون مرت�طون �األرض. هناك �سات��
َّ

- «ف�
� متناَول ال�د؟».

� أ�ا�� هنا وم�اهج (پ�توس) العد�دة ��
ا ما أزورها. لماذا أق�� كنُت نادر�

ً



: «إننا لم نَر
ً

� ال�أس قائ�
�ون ن��ذە �� ر ت�� - «الم�اهج العد�دة». واألسوار المن�عة الهائلة. دوَّ

أيَّ �لداٍت منذ (پ�توس)».

ة أطالل. سادة الخيول �أتون إ� هذە األنحاء تائر: «ثمَّ ا �ساق دجاجٍة نحو السَّ ح� �و ملوِّ قال إل��
ون ال�لدات، ال ُ�دَّ أن�م تعرفون هذا ح�� م�� عزَم أحد ال�االت ع� رؤ�ة ال�حر. الدوثرا�� ال �حبُّ

وس)». � (وس��
��

� عبور
دون �� دَّ روە وقد تجدون الدوثرا�� ي�� ا من تلك ال�االسارات ودمِّ - «داِهموا واحد�

(الرو�ن)».

- «رشوة العدوِّ �األطعمة والهدا�ا أرخص».

ا اآلن هر األسود)، ل�نُت محتفظ� � أخذ القل�ل من الُجبنة م�� إ� معركة (النَّ
رُت ��

�
� فك ليت��

�ون ة، واعتاَد أن �قول عن أهلها: إنهم ُ�حار� . لطالما احتقَر اللورد تاي��ن الُمدن الُحرَّ
ً

� �ام�
�أن��

�ون: «أعِط العدوَّ ح �الحد�د. قال ت�� هب فوائدە، ل�ن الحروب ُت��ــَ
َّ

�ف. للذ  من السَّ
ً

�المال �د�
� أن �قول». د أ�� ا الم��د، �ما تعوَّ ا وس�عود طال�� ذه��

ا: جاجة من الهودج متا�ع� �و: «أهو األب عينه الذي قتلته؟»، وأل�� عظمة الدَّ ه إل��
�
سأل

� (�وهور)».
، وقد ث�َت هذا �� � ارخ�� قة ال َ�صُمدون أمام الدوثرا�� الصَّ «المرتز�

جاع ج��ف؟». م: «وال ح�� رجلك الشُّ
�
�ون بته� �ساءَل ت��

. لم �عرف العالم ف��ً غ�� ا ُ�غِدق عل�ه �الُحب. اسمه ج��ف الصَّ - «ج��ف مختلف. إن له ابن�
.« طُّ

َ
أن�ل منه ق

�ون ها ت�مَر ع� إشعار ت��
�
�اب، �ل

ُّ
� الذ مس، وأرجحة الهودج، وطن�� عام، والشَّ ��ذ، والطَّ النَّ

ماء �أرجوان ا ��أس، و�ذ اصط�َغت السَّ �و �أس� َب، و�اراە إل�� عاس، وهكذا ناَم وصحا و�� �النُّ
جل ال�دين. الغسق تصاعَد شخ�� الرَّ

� قلبها، ُ�عِمل
ماء. �ان �� وس) �ُحمرة الدِّ �ت تالل (وس�� �ون ال�س�� �معركٍة خضَّ ل�لتها حلَم ت��

�
ا إ� جنب �ار�ستان ال�اسل والفوالذ األل�م ف�ما تدور �� ا، ُ�قاِتل جن�� الموت �فأس� ُتضاه�ه حجم�

ه من
�
، فقتل � الُحلم �ان له رأسان �الهما مجدوع األنف. قاَد أبوە العدوَّ

�� . � ماء من فوقهم تنان�� السَّ
ما

�
ه إ� خراٍب أحمر، �ضحك �ل

�
�ات ع� وجهه إ� أن أحال ا �ال��َّ جد�د، ثم قتَل أخاە چا��� هاو��

� ي�تِحب.
ا�� � وضَعت المعركة أوزارها أدرَك أن رأسه الثَّ أصاَ�ت فأسه الهدف، وفقط ح��

�و �أ�ل � �أنهما من حد�د. �ان إل�� ست�� مو متي�ِّ � النُّ
عندما اس��قظ� أحسَّ �ساق�ه ناقص��َ

�ون: «أين نحن؟». ه ت��
�
�تون، فسأل ال�َّ

ا س�مرُّ ط��قنا من (تالل ل. ق���� � المتعجِّ
حة �عُد �ا صد��� � المسطَّ

ك األرا�� ُ ��
َ
- «لم ن

.«( غ�� قنا إ� (ج��ان درو) ع� (الرو�ن الصَّ
�
المخمل)، وهناك ن�دأ �سل



�ا) إ� قحٍط محروق. � (ڤال�� لتها تنان�� �انت (ج��ان درو) واحدًة من ُمدن الرو�نار، إ� أن حوَّ
من الذي ح�َمت ار�ــــخ إ� الزَّ � التَّ

ا، عائد �� � أ�ض� ن�� ا ع�� الفراسخ فحسب، �ل ع�� السِّ لسُت مسافر�
� األرض. نان�� ف�ه التَّ

�ت (تالل المخمل) ة. خيَّ هار أهم�َّ �ل والنَّ
�
ا، ولم َ�ُعد ي�دو لل د� �ون واس��قظ� وناَم مجدَّ ناَم ت��

الل. َ�جُدر ��م أن �و: «ِنصف عاهرات (ال�سپورت) لهن أثداء أ��� من هذە التِّ أمله، وقال إلل��
ة». وها األثداء المخمل�َّ �سمُّ

 قال
ً
ًة عم�قة ا ُ�ح��  رفعوها، والحق�

ً
�و أن عمالقة �عدها رأوا دائرًة من الحجارة القائمة زعَم إل��

��ق. ُ�قال إنهم ما زالوا ك هذا الطَّ
�
عنها: «هنا �ان وكر لصوص� �سلبون و�نهبون �لَّ من َ�سل

ة إ� أسفل و�لتهمونهم». � تحت الماء، �جذبون من �صطادون من الُ�ح�� ما�ث��
� �� ��ق، له جسم تنِّ ا ع� جانب الطَّ ا قا�ع�

�
ا عمالق �� م هول ڤال��

�
ال�ة صاَدفوا تمثال أ �لة التَّ

�
� الل

��
ينة، فأل حسن». �ون: «مل�ة ت�ِّ ووجه امرأة. قال ت��

� الهول �قف � �ان تمثال أ�� ة الملساء ال�� �و: «مل�ها مفقود»، وأشاَر إ� القاعدة الحج��َّ ردَّ إل��
وە ة وجرُّ حالب وال�روم الُمزهرة. «سادة الخيول بنوا عجالٍت خش��َّ يها الطَّ ا، واآلن ُتغطِّ عليها آنف�

إ� (ڤا�س دوثراك)».

ا فأل، ل�نه ال ي�عث ع� األمل �القدر نفسه. �ون: هذا أ�ض� ر ت��
�
فك

� الغناء.
َع ��  من المعتاد، ��

ً
ل�لتها، و�ان أ��� ثم�

 

� شوارع المدينة
ركَب ��

ه العا��
�
 من َتل

ً
ناز�

ع�� الحارات واألعتاب واألحجار

ركَب إ� تنه�دة امرأة

�� عارە ونع�مه

ە وِ�ُّ األ�ار � �� ك��

وهل ُتقاَرن سلسلة من األ�دي وقلعة

�ُق�لة امرأة؟
 

ا �اردة، ل�ن �َدي المرأة هب دوم�
َّ

زمة. األ�دي الذ
َّ

� �عرفها �اس�ثناء ال� هذە �� �لُّ األب�ات ال��
ر إن �انتا

�
� لحم ُعنقها، وال َ�ذك

هب ��
َّ

َ�تاە إذ انغرَست األ�دي الذ ا. �دا ِشاي �� ان دفئ� �شعَّ
� ُ



لسلة ما لوى السِّ
�
ا ُيَرفر�ف حول وجهه، و�ل �اتها ُعث� واها منها صاَرت ��

ُ
ب ق � أم ال. مع ��ُّ دافئت��

ًة ًة أخ�� لها مرَّ . وهل ُتقاَرن سلسلة من األ�دي وقلعة �ُق�لة امرأة؟ هل ق�َّ أ��� انغرَست األ�دي أ���
). �م ة (الف�ع األخ�� � خ�مته ع� ضفَّ

�لتهما األو� ��
ُ
ر ق

�
ر… ولو أنه َ�ذك

�
�عد أن ماَتت؟ ال َ�ذك
ا. �ان مذاق فمها ُحلو�

ا. لم تكن تعرف ك�ف ِمثلما لم أ�ن أعرُف. ظلَّ أنفها �خ�ط ة األو� مع تا�شا أ�ض� ر المرَّ
�
وَ�ذك

� الخ�ال، ى وجهها �ع�� �ون جفن�ه ل�� � ارتجَفت. أس�َل ت��
� لمسُت لسانها �لسا�� ، ل�ن ح�� �

أن��
وم حول خ�ە. قال اللورد ا ع� المرحاض وقد رفَع معطف النَّ  من ذلك رأى أ�اە جالس�

ً
ل�نه �د�

ة صوتها الوتري. اب�َّ شَّ تاي��ن: «أينما تذهب العاهرات»، وأصدَرت ال�ُّ

وم من � ُعمق الوسائد الح��ر، وانفتَح النَّ
انقلَب القزم ع� جان�ه اآلَخر ودسَّ ِنصف أنٍف ��

الم ي�تلعه. تحته �الب�� ف�جَّ بنفسه ف�ه عن ط�ب خاطر� وترَك الظ�
 



 

اجر خادم التَّ
 

ائحة. ُمغامرتهم ك��ــهة الرَّ

عة، فيع الذي َ�ِعد �ال�ُّ ��ل الرَّ اعها الوح�د و�دنها الطَّ � و�� �� فينة �مجاذ�فها الستِّ تزهو السَّ
ح. ع� أن ذلك �ان ق�ل أن �صعد إ� متنها

�
ة، ول�ن ر�ما َتصل � رآها: صغ�� � ح�� ر ك��ن��

�
وقد فك

 غ��َّ رأ�ه. للخناز�ر رائحة
ً
ها ثان�ة و�ست�ِشق رائحتها. الخناز�ر أول ما خطَر له، ل�ن �عد أن شمَّ

د�د والجروح � والغائط، رائحة عَفن الُجثث والصَّ �� حم النَّ
�
ا هذە فرائحة البول والل أنظف، أمَّ

� الميناء.
� الهواء واألسماك ��

ة فاغمة ح�� إنها طَغت ع� روائح الملح �� حة، ق��َّ المتقرِّ

�
ا ��

�
�ان َعرق فينة، يتص�َّ ان السَّ أ». �انا ي�تظران ظهور ُر�َّ �س در�نكووتر: «أر�ُد أن أتق�َّ قال لج��

طح أسفلهما. عينة تتصاَعد من السَّ
�
ائحة الل الحرِّ والرَّ

ا». ان كسفي�ته فقد �حسب ق�أك عطر� َّ� �س: «إذا �انت رائحة ال�ُّ ردَّ ج��

ا، و�� جان�ه � ان أخ�� َّ�  أخرى عندما ظهَر ال�ُّ
ً
�وا سفينة اح أن ُ�ج�ِّ � ع� وشك اق�� �ان ك��ن��

ث �س �اب�سامة، وع� الرغم من أنه ال يتحدُّ اە ج�� ؤم. ح�َّ
�
اقم ي�دو عليهما الل فردان من الطَّ

� (�لدة األخشاب)
اطق �لسانهما. �� ب أن �كون هو النَّ

�
� فح�لتهما تتطل ة �طالقة ك��ن�� الڤوالن�ي��َّ

� (ِل�س)
فن �� ون السُّ ل الدورنيُّ � �دَّ ة أرهَقته، ولذا ح�� مث�ل�َّ � دور �ائع الخمور، ل�ن التَّ لعَب ك��ن��

� خادمه، اجر وك��ن�� � (طائر المروج) أصبَح �ليتوس يرونوود التَّ لوا أدوارهم كذلك. ع� م�� �دَّ
د. �س �دور الس�ِّ � (ڤوالنت�س)، �عد مقتل �ليتوس، اضطلَع ج��

و��

مال رقة، وَشعرە �لون الرِّ اوان مائلتان إ� الزُّ �س در�نكووتر ط��ل وس�م، عيناە خ�� ج��
فس تدنو مس، وجسدە نح�ل متناسق، و�ن �ان له سمت الخ�الء، ثقة �النَّ ة الشَّ الموخوطة �أشعَّ
غاتها له

�
� ال �عرف ل � األما�ن ال��

ا، وح�� �� ة أ�د� �س االرت�اك أو الح�� من الغطرسة. ال ي�دو ع� ج��
� وجسدە ت�� ا �المقاَرنة، �ساق�ه القص�� � في�دو �ا�س� ا ك��ن�� ثه �فهمه. أمَّ أسال�ب تجعل محدِّ
ع ه م��ــَّ

�
زم، وفك

َّ
ا. جبهته أع� من ال� �ة حديث�

�
�ة المقل � �ال��ُّ

� وتك��نه الغل�ظ وَشعرە الب��ِّ المكت��
ب ة: إنه وجه ط�ِّ زم، وقد قالت فتاة ما عن وجهه ذات مرَّ

َّ
زم، وأنفه أعرض من ال�

َّ
أ��� من ال�

. صادق، ل�ن عل�ك أن تب�سم أ���

د والدە. ا �الس�ِّ � مارتل، تمام� ا ع� وجه ك��ن�� ال تر�سم االب�سامات �سهولٍة أ�د�

�ا�ة: «ما �عة ُمغامرتك؟». ص� أقرب إ� الرَّ
ُ
ٍة ف َّ� �س �ڤال�� سأَل ج��

�



دي وس): «ال سفينة أ�ع منها �ا س�ِّ ة (وس�� �نة، فأجاَب �عام�َّ
�
ان (الُمغامرة) الل ف ُر�َّ تعرَّ

� بوجهتك المرغ��ة وس�خذك إ� هناك
�� �ــــح نفسها. أخ��ِ ال���م. (الُمغامرة) �ستطيع أن �سبق ال�ِّ

�أق� �عة».

.« � من خد�� �ن) �� والثن��  إ� (م��
ً
- «أر�ُد رحلة

. أستطيُع العثور ع� َّ  ع��
ً
�ن) غ���ة  ق�ل أن �قول: «ل�ست (م��

ً
د ُبرهة دُّ ان إ� ال��َّ َّ� ە ال�ُّ دفَع ردُّ

ة وضَعت َّ� �ــح هناك. المل�ة الفضِّ �ن) عب�د، ال ر� � (م��
، أجل… ل�ن لماذا؟ ل�س ��

ً
المدينة ثان�ة

�
�

� ِمث�� أن ُ�س� ار مسك��  لهذا، وعالوًة ع� ذلك أغلَقت حل�ات القتال، واآلن ال �ستطيع �حَّ
ً
نها�ة

هاب
َّ

ك ع� الذ ، ما الذي �حثُّ و�� � الوس��
� �ا صد���

�� نفسه ف�ما تمت�� مخازنه �ال�ضائع. أخ��ِ
�ن)؟». إ� (م��

�ل
�
� الل

ا ��
�
� العالم، َمن ستكون عرو�� �مش�ئة اآللهة. أح�ان

� نفسه: أجمل امرأٍة ��
�� � قال ك��ن��

� واج �ه من ب�� � الزَّ
ها، و��ساَءل ِلَم قد ترغب امرأة ِمثلها �� ل وجهها وقدَّ ا يتخ�َّ � مس��قظ�

�ستل��
�د (دورن). � (دورن)، و�� س��ُ � العالم. إن��

�لِّ األمراء ��

�
� �ملك َمزارع عنب شاسعة �� ��ذ تجارة عائلتنا. أ�� قوها: «النَّ � لفَّ �س �الح�ا�ة ال�� أجاَب ج��

بون �ما أب�عه». �ن) الطيِّ ب أهل (م�� ا جد�دًة. أملنا أن ُيرحِّ
�
� أن أجد أسواق

(دورن) وُ���د��

� حرب. أُ�عَقل أن�م ال
خاسة �� ؟ ُمدن النِّ �

��ذ؟ الن��ذ الدور�� ان �غ�� اقتناع: «النَّ َّ� قال ال�ُّ
تعلمون هذا؟».

�ن)». � (يون�اي) و(أستاپور)، ال دخل ف�ه لـ(م�� - «سمعنا أن القتال ب��

قة. فراء �ستأجر المرتز� � (ڤوالنت�س) اآلن م�عوث من المدينة الصَّ
ا. �� - «ل�س �عُد، ل�ن ق����

ون وُزمرة الِقطِّ ما إن ��لة أ�حَرت إ� (يون�اي) �الفعل، وس�لحق بها المذروُّ ماح الطَّ جماعة الرِّ
ا. �لُّ هذا معلوم». ا أ�ض�

�
ق ة تزحف �� هب�َّ

َّ
جال، والجماعة الذ تكتمل صفوفهما �الرِّ

��ذ الج�س�اري فقون ع� أن النَّ � الخمور ال الحروب. الجميع متَّ
� أتعامُل �� - «�ما تقول. إن��

قة الممتازة». ة المعتَّ � الدورن�َّ
ا مقا�ل أصنا�� د� ا ج�ِّ من�

َ
ون ث ُّ� � �ن�� رديء، وس�دفع الم��

ا:
�
�ونه»، ثم داعَب لحيته مردف ��ذ الذي ��� ان (الُمغامرة): «المو�� ال ُي�الون بن�ع النَّ ق ُر�َّ

�
عل

.« اٍن تعرضون عل�ه األمر، وال ح�� العا�� � لسُت أول ُر�َّ «أظنُّ أن��

: «صحيح».
ً

�س قائ� أقرَّ ج��

- «�م إذن؟ مئة؟».

�ا�� �أن من الممكن إسقاط ُجزر (براڤوس) ون التَّ را�ة هذا. يهوى الڤوالن�ي�يُّ
ُ
: ق � ر ك��ن��

�
فك

ق هذا. هل أن ُ�صدِّ طُّ فمن السَّ
َ
� لم يَر (براڤوس) ق � مينائهم الفسيح فتغرق، ومع أن ك��ن��

المئة ��
الل � ثغر (الرو�ن) كُق�لٍة �ل�لة دافئة، وتمتدُّ ع�� التِّ

ة �انعة عت�قة، ُتغ�ِّ (ڤوالنت�س) غن�َّ
 إ�

ً
هر أو خارجة  من النَّ

ً
� �لِّ م�ان، سواء أ�انت آت�ة

فن �� هر. السُّ � النَّ �� والمس�نقعات ع� ضفَّ



ة فن الح���َّ لها. هنا وهناك السُّ ال�حر، تزدحم بها المرا�� واألرصفة ف�ما ُتف�ِّغ ال�ضائع أو ُتحمِّ
ها وعظ�مها وارق واأل�واج(14) صغ�� (13) والزَّ ة والقراق�� جار�َّ وُسفن ص�د الحيتان والقوادس التِّ
ة ة، ُسفن من (ِل�س) و(تايروش) و(پ�توس)، وُسفن توا�ل �ارث�ن�َّ فن ال�جع�َّ ��لة والسُّ فن الطَّ والسُّ
ة لدرجة أن ضخمة �القصور، وُسفن من (تولوس) و(يون�اي) و(ُجزر ال�از�ل�سق)، ُسفن كث��
ثوا هنا أ��� من

�
� (طائر المروج) إنهم لن َ�مك ٍة من ع� م�� � رآها أول مرَّ � قال ألصدقائه ح�� ك��ن��

أ�اٍم ثالثة.

) و(ابنة � ت، وها ُهم أوالء ما زالوا هنا �ال سفينة. ق�اطنة (الم�النت�� �ن مرَّ ا ع�� ل�ن أ�ام�
�
ال الجريء) ضحَك �� ان (الرحَّ �لة عروس ال�حر) جم�عهم رفضوهم، ووك�ل ُر�َّ

ُ
الُقنصل) و(ق

همهم �القرصنة، و�لُّ ابع) اتَّ خهم لتض�يع وقته، ومالك (االبن السَّ ) و�َّ � ان (الدولف�� وجوههم، وُر�َّ
� اليوم األول فقط.

هذا ��

ف �الماء �قوله: «أي ��ذ المخفَّ َح لهم أس�اب رفضه وُهم �ح�سون النَّ ب�ة) �� ان (الظ� وحدە ُر�َّ
ل الماء مس. سُنحمِّ ق الشَّ �ا) ومن هناك إ� م�� ا، من الجنوب حول (ڤال��

�
ق نعم أنا م�حٌر ��

ا�ات ال�شب). ِلَم أس� إ� الم��د من جه إ� (�ارث) و(بوَّ والمؤن من (ج�س الجد�دة)، ثم نتَّ
� �� ، ولن أجازف بها آلخذ ثالثة دورنيِّ �

ب�ة) مصدر رز�� )؟ إن (الظ� � اس�� األخطار �دخول (خليج النخَّ
� إ� قلب الحرب». مجان��

� (�لدة األخشاب) ل�ان أفضل،
ة �� وا سفي�تهم الخاصَّ ر أنهم لو اش��

�
� ُ�فك ٍة �دأ ك��ن�� �عد ف��

�
ا غ�� مرغوب، فجواس�س العنكبوت �� ا �أن �جذب إليهم ان��اه� ا ِمثل ذلك �ان قمين�

�
ف ولو أن ت�ُّ

� مسابح ونواف��
). �انا ُ�شاِهدان األطفال �لعبون و�عبثون �� � أبهاء (ص�سپ��

�لِّ م�ان، ح�� ��
تك. إن ما اق دماء (دورن) إذا افتضَح أمر مهمَّ : «س��ُ

ً
رە أبوە قائ�

َّ
ة) عندما حذ (الحدائق المائ�َّ

� جذب
ل قصارى جهدك لتال��

ُ
 برفاقك، وا�ذ

َّ
نفعله خ�انة، إ�اك أن تغفل عن هذا. ال تثق إ�

االن��اە».

� لم ، وقال: «الحق�قة أن��
ً
ان (الُمغامرة) أ��� اب�ساماته وداعة �س در�نكووتر ُر�َّ هكذا منَح ج��

ە، رجل ار) �قولون إنك رجل أجرأ من غ�� جَّ � (ب�ت التُّ
� سمعتهم �� أعدَّ الُجبناء الذين رفضوا، ل�ن��

هب».
َّ

ٍء مقا�ل قدر� مجز� من الذ �
من شأنه أن ُ�خاِطر �أيِّ ��

هم صاِحب َ ان (الُمغامرة)، وأخ�� ار) ُر�َّ جَّ � (ب�ت التُّ
ب. هكذا نعَت اآلَخرون �� : مهرِّ � ر ك��ن��

�
فك

رصت�م األفضل».
ُ
ه ف

�
اد، ول�ن لعل رصان وِنصف قوَّ

ُ
اس، ِنصف ق ب ونخَّ الخان: «إنه مهرِّ

ا لقاء رحلٍة ە مج��� هب الذي تعت��
َّ

: «وما قدر الذ ً
ا سائ� ابته و�بهامه مع� ان س�َّ َّ� فرَك ال�ُّ

كهذە؟».

.«( � اس�� فر إ� (خليج النخَّ - «ثالثة أضعاف أجرك المعتاد للسَّ

ان: «ل�لٍّ من�م؟»، و�رَزت أسنانه إذ فتَح شفت�ه ع� س��ل ما ُ�مكن أن �كون َّ� غمغَم ال�ُّ
� أجرأ اسة، وتابَع: «ر�ما. صحيٌح �الفعل أن�� ق طابع ال��َّ ، و�ن أض�� هذا ع� وجهه الضيِّ

ً
اب�سامة

� المغاَدرة؟».
جال. م�� ترغب �� من معظم الرِّ



ا». ا وقت مالئم تمام� - «غد�

ك و(ڤوالنت�س) فقنا. ُعد ق�ل ساعٍة من بزوغ الَفجر �صد�ق�ك ون��ذك. األفضل أن نتحرَّ - «اتَّ
 عن وجهتنا».

ً
 مزعجة

ً
� علينا أحد أسئلة

نائمة، �� ال ُ�ل��

- «�ما تقول. ق�ل ساعٍة من بزوغ الَفجر».

� أن أستطيع مساعدتك. ستكون رحلتنا سع�دًة، أل�س
�� ان، وقال: «��ُّ َّ� سعت اب�سامة ال�ُّ ا�َّ

كذلك؟».

د من هذا».
�
� متأ� �س: «إن�� ردَّ ج��

�ا نخب الُمغامرة المرتَق�ة. ا �� ان الِمزر، ومع� َّ� ثم طلَب ال�ُّ

ص�ف ح�ث ي�تظر الهاثاي الذي استأَجراە: � وهما نازالن إ� الرَّ �س ل���ن�� �عدها قال ج��
ط�ع ُتج��ِ �ليهما ع� تض�يق عي��ه. مس شد�دة السُّ ا، والشَّ  ساخن�

ً
«رجل ُحلو». �ان الهواء ثق��

� هذە األنحاء
� ل�س��س األسنان. ��

: «هذە مدينة ُحلوة». ُحلوة �ما �ك��
ً

� قائ� وافَقه ك��ن��
� ا ثخ�� ون َحساًء �ارد� ا، ومنه �صنع الڤوالن�ي�يُّ م مع �لِّ وج�ٍة تق���� ر بوفرٍة وُ�قدَّ

�
ك ُيزَرع بنجر السُّ

ع�دة � أخ�� أن رحلتنا السَّ ا ُحلوة. «ل��� (15)، �ما أن خمورهم أ�ض� �
ه �العسل األرجوا�� القوام غن�َّ

�ن). لقد سارَع �قبول عرضك. ال شكَّ جل الُحلو ال ينوي أخذنا إ� (م�� ًة. ذلك الرَّ ستكون قص��
� سفي�ته ون�تعد عن ال�ا�سة صِبح ع� م��

ُ
أنه س�أخذ ثالثة أضعاف األجر المعتاد، وما إن ن

ا». ة ذهبنا أ�ض� س�ذ�حنا و��ق �ق�َّ

� الذين شممناهم. أظنُّ أن علينا العثور السل إ� مجذاٍف إ� جوار ال�ا�س�� دنا �السَّ - «أو ُ�ق�ِّ
.« � ��� ع� صنٍف أفضل من المه�ِّ

ها وس) ُ�مكن أن ُتَعدَّ من الع��ات تجرُّ � (وس��
� انتظارهما إ� جوار الهاثاي. ��

�ان الحوذي ��
� (دورن)، ثم إنها تفتقر إ�

 ع� أيِّ ع��ٍة ��
ً

� مث�� قة لم يَر لها ك��ن�� ان، مع أن زخارفها المنمَّ �� الثِّ
سخ، وشوارع (ڤوالنت�س القد�مة) لج الم�َّ ها ف�لة قزمة ِجلدها �لون الثَّ ها، فالهاثاي تجرُّ ثور� �جرُّ

تعجُّ �أمثالها.

� (ب�ت
 عن الخان، عالوًة ع� أن صاِحب الخان ��

ً
، ل�نهما َي�ُعدان أم�ا� �

� الم�� ل ك��ن�� ُ�فضِّ
�ابنة األجانب وأهل � ال�َّ � أع��ُ

ث منظرهما �� ا ع� األقدام سُ�لوِّ � ل س�� نقُّ هه إ� أن التَّ ار) نبَّ جَّ التُّ
لون �الهودج أو الهاثاي… وقد تصادَف أن (ڤوالنت�س) ع� حدِّ سواء. أصحاب المقام العا�� ي�نقَّ
�
ە أن �خدمهما �� رة، وس��ُّ

�
ا من تلك الع��ات المبتك � ا كب�� لصاِحب الخان ابن خاٍل �ملك عدد�

دد. هذا الصَّ

ا ر� �  م��
َّ

سائقهما أحد عب�د ابن الخال، رجل صغ�� الحجم ع� وجنته وشم لعجلة، ال �ل�س إ�
ان. �عد أن ساعَدهما ع� تان من الصوَّ اج وعيناە شظيَّ ته قاتمة كخشب السَّ ��� ، � �� ا وُخفَّ � قص��
هر � ركَب ع� ظ� خمت�� � الضَّ ت�� � الع��ة الخش�يَّ

� عجل��َ دة �الوسائد ب�� ة المزوَّ
�
ك عود إ� الدِّ الصُّ

ُّ



طِّ و�س�مه ترتفع ار)، ل�ن ُخذ ط��ق الميناء». وراء الشَّ جَّ : «إ� (ب�ت التُّ � الف�لة، وقال له ك��ن��
ة من � َعرقه، ع� هذە الضفَّ

تها لدرجٍة كف�لة �أن �غرق المرء ��
َّ
� شوارع (ڤوالنت�س) وأزق

الحرارة ��
هر ع� األقل. النَّ

ك وخرطومها يتأرَجح من ة تتحرَّ ا�َّ ة، ف�دأت الدَّ غة المحل�َّ
�
ٍء ما �الل �

� الف�لة ���
زعَق الحوذي ��

ارة والعب�د لُ�فِسحوا � ال�حَّ
 وراءها ف�ما صاَح الحوذي ��

ً
�ة ت الع��ة متحرِّ جانٍب إ� جانب، وارتجَّ

�ش األزرق، هم موشومون، هذا �قناع� من ال�ِّ
�
� هؤالء وأولئك سهلة، فالعب�د �ل فرقة ب�� ��ق. التَّ الطَّ

ط فهد، أو �جمجمٍة أو
َ
، أو �ُعملٍة ع� الوجنة، أو بُرق � وهذا �صاعقة برٍق من الفكِّ إ� الجب��

� (ڤوالنت�س) خمسة عب�د، ولو أنه لم �ِعش ح��
إب��ق. قال الِما�س�� ِكدري إن ل�لِّ رجٍل ُحر ��

ق من هذا بنفسه. لقد ماَت ص��حة هجوم القراصنة ع� (طائر المروج). يتحقَّ

�
ة وَشجاعته �� لز بنمشه وأسنانه المعوجَّ � آَخ�ْ�ن؛ و�لم و� � صد�ق�� � اليوم نفسه فقَد ك��ن��

��
احك ا الضَّ ل�ط دائم� مح، و�ليتوس يرونوود الوس�م ع� الرغم من عينه ال�سول، السَّ القتال �الرُّ
م، ٍء �اس�ثناء الدَّ �

� �لِّ ��
ا له �� دوق، أخ� � �ان �ليتوس صد�قه الصَّ ا. ط�لة ِنصف ح�اة ك��ن�� دائم�
.«  من أج��

ً
�لة

ُ
ب�ل أن �لفظ نفسه األخ�� همَس له: «أعِط عروسك ق

ُ
وق

فينة راس�ة عند ساحل لمة ما ق�ل الَفجر والسَّ � ظ�
� (طائر المروج) �� صعَد القراصنة إ� م��

ارة د ال�حَّ ا. �عدها جرَّ ة نفس� � ع�� فهم اثن��
�
� �ل اقم هجومهم ل�ن النَّ اع)، وصدَّ الطَّ � � ال��ِّ

(أرا��
عوا األحجار ال���مة من َ� القراصنة المو�� من األحذ�ة واألحزمة واألسلحة، واق�َسموا أموالهم وان��
ا�� اضطرَّ إ� آذانهم والخواتم من أصا�عهم. �انت إحدى الُجثث لرجٍل �الغ ال�دانة ح�� إن الطَّ
ة إ� ال�حر إ� ثالثٍة من اطور لَ�حُصل ع� خواتمه، واحتاَجت دحرجة الجثَّ قطع أصا�عه �السَّ

� القراصنة وراءها دون جنازٍة أو صالة.
َ �ا�� � ل��ِ

�
اقم، ثم أ أفراد الطَّ

� القل�ع،
ب المستخَدم �� ارة ُجثثهم �ُقماش القنَّ  ألطف، فلفَّ ال�حَّ

ً
ا موتاهم ُهم فنالوا معاملة أمَّ

ان (طائر المروج) أفراد طاقمه � الماء. �عد ذلك قاَد ُر�َّ
ابورة(16) ل���ــــع غوصها �� وأثَقلوها �الصَّ

ة � من الستَّ الثة ال�اق�� ، الثَّ � �� � صالٍة ع� أرواح رفاقهم القت�، ثم التفَت إ� الُمساف��ن الدورنيِّ
��

جل ال�ب�� خ�َج ممتقع الوجه ي�دو عل�ه اإلع�اء � (�لدة األخشاب). ح�� الرَّ
الذين ركبوا معه ��

ان: «ع� أحد�م أن َّ� � الجنازة. قال ال�ُّ
ك �� فينة لُ�شار� ا �ُع�� من مخزن السَّ زان، صاعد� وعدم االتِّ

� �لِّ �لمٍة ا ب�� م �اذ��
�
�س وت�ل عطيهم لل�حر»، فأذعَن ج��

ُ
ا ما عن موتا�م ق�ل أن ن �قول ش�ئ�

ة أو س�ب مجيئهم. اتهم الحق�ق�َّ ر ُه��َّ
�
و�لمة، �ما أنه لم �جرؤ ع� أن َ�ذك

ض أن تكون هذە نهايتهم. يوم خرجوا من قلعة أب�ه أعلَن �ليتوس: «ستكون هذە َ لم �كن ُ�ف��
 نحكيها لساق�ات

ً
� ح�ا�ة : «تع��  نحكيها ألحفادنا»، فرسَم و�ل ع� وجهه االمتعاض، وردَّ

ً
ح�ا�ة

: «للحصول ع� أحفاد
ً

هرە قائ� ت �ليتوس ع� ظ� هن»، ف��َّ الحانات ع� أمل أن يرفعن تنان��
� (�لدة

ا، �� ». والحق� نان�� �حتاج المرء إ� أوالد، وللحصول ع� أوالد �حتاج المرء إ� رفع �عض التَّ
عا�ات ال�ذيئة عن ل�لة رة، وألقوا الدُّ � المنتظ� ون نخب عروس ك��ن�� َب الدورنيُّ األخشاب)، ��
� س�ظفرون قونها واألمجاد ال�� � سُ�حقِّ ونها والم�ثر ال�� � س�� موا عن األش�اء ال��

�
زفافه المق�لة، وت�ل

ابورة. ماش القل�ع مملوء �الصَّ
ُ
 �جواٍل من ق

َّ
بها. وما ظفروا إ�



غات
�
� ل

ا �� رە. �ان ِكدري طل�ق� �قدر ُحزنه ع� و�ل و�ليتوس ففقدان الِما�س�� أ��� ما ُ��دِّ
.( � اس�� ثونها ع� سواحل (خليج النخَّ � يتحدَّ ة الهجينة ال�� � الج�س�ار�َّ

ها، وح�� ��
�
ة �ل الُمدن الُحرَّ

س ِنصف ح�اته قا قال له أبوە: «الِما�س�� ِكدري س�صح��م. أصغوا إ� نصائحه. لقد كرَّ َ ل�لة اف��
� �سهولٍة أ��� لو أنه

� إن �انت األمور لتم�� سع». واآلن ي�ساَءل ك��ن�� ة ال�ِّ لدراسة الُمدن الُحرَّ
ِشدهم. هنا ل��ُ

س�م. � مقا�ل القل�ل من ال�َّ
� أن أبيع أ�ِّ ص�ف: «ُ�مكن�� �س وُهم �خوضون زحام الرَّ قال ج��

ة لم تحلَّ �عُد. �م أ�رُە هذە المدينة». ه�� الجوُّ رطب كف�ج (العذراء) والظ�

ساخ، واە وُ�شِعرە �اال�ِّ
ُ
ف ق � طب الجه�م �ست�� � شعورە، فحرُّ (ڤوالنت�س) الرَّ ُ�شار�كه ك��ن��

� المروج العال�ة شمال أمالك اللورد
ا �� احة. دائم� ٍء من الرَّ �

��� �
واألد� معرفة أن المساء لن �أ��

�
ا هنا فال، ف�� ا. أمَّ هار حار� الم مهما �ان النَّ ا �عد هبوط الظ�

�
ا جاف يرونوود �كون الهواء فاتر�

�ا�� ُتماِثل األنُهر حرارًة.
�
(ڤوالنت�س) ت�اد الل

ا. ع� األقل سُ�ق�ِّ هذا ة) م�حرة إ� (ج�س الجد�دة) غد� : «(ال��َّ ً
�س قائ� رە ج��

�
ذك

المسافة».

. سُ�ق�ِّ هذا المسافة، نعم، ول�ن قد - «(ج�س الجد�دة) ج��رة، ميناء أصغر من هذا �كث��
� هذا الخ�� � هناك. ثم إن (ج�س الجد�دة) تحالَفت مع (يون�اي)». لم ُ�فا�� نجد أنُفسنا عالق��

ة. «إذا تحالَفت (ڤوالنت�س) معهما ، فـ(ج�س الجد�دة) و(يون�اي) �لتاهما مدينة ج�س�ار�َّ � ك��ن��
�دورها…».

 ما من (ال�سپورت) أو (ال�لدة
ً
ة  تجار�َّ

ً
وس)، سفينة  من (وس��

ً
- «�جب أن نجد سفينة

القد�مة)».

وا�ل من � تفعل تمأل مخازنها �الح��ر والتَّ - «ُسفن قل�لة تقطع �لَّ هذە المسافة، وتلك ال��
(�حر الَ�شب) ثم تعود أدراجها إ� الوطن».

� �لِّ م�اٍن ح�� (آشاي)
ة �� عة األرجوان�َّ ة إذن؟ المرء �سمع عن األ�� - «ر�ما سفينة براڤوس�َّ

وُجزر (�حر الَ�شب)».

.«( � اس�� � (خليج النخَّ
جارة �� ، وال �شتغلون �التِّ � قيق الهار��� ون منحدرون من الرَّ اڤوسيُّ - «ال��

اء سفينة؟». � ل��
- «هل معنا ذهب �ك��

ة �ا ُسفنها الع�� ت نا�م��
َ
� منذ أحرق ح��

َّ
ون م� - «وَمن سُ��ِحر بها؟ أنت؟ أنا؟». لم َ�ُعد الدورنيُّ

�ا) زاخرة �المخاطر ومألى �القراصنة». آالف. «وال�حار حول (ڤال��

.«
ً
ي سفينة - «لقد ا�تف�ُت من القراصنة. دعنا ال �ش��

�
 منا ��

ً
ة � قاَد فيها ستَّ ة ال�� . ال تختلف عن المرَّ ً

ع�ة
�
ها ل �س ما زاَل �عدُّ � أن ج�� أدرَك ك��ن��

ل �س در�نكووتر أن يتخ�َّ الج�ال للعثور ع� وكر الملك الُعقاب القد�م. ل�س من طب�عة ج��



ك هذا ُ  واحدًة. َي��
ً
عظ من موت ثالثٍة من األصدقاء ُدفعة فشلهم، ناه�ك �موتهم، و��دو أنه لم يتَّ

� الحذر �ما أن طب�عته الجرأة. . إنه �عرف أن طب�ع�� ��

ا». ق ال�حر، ُ�مكننا إتمام رحلتنا بر� جل ال�ب�� ع� حق. فل�ح�� �س: «لعلَّ الرَّ قال الس�� ج��

جل : «تعلم لماذا �قول هذا. إنه ُيؤِثر الموت ع� ركوب سفينٍة أخرى». ظلَّ الرَّ � ردَّ ك��ن��
� (ِل�س) استغرَق تعاف�ه أر�عة أ�اٍم �املة، ووجدوا أنُفسهم

ا طوال رحلتهم، و��
�
� ال�ب�� متوعِّ

� ِفراش� وث�� و�سق�ه
� أحد الخانات ل�ضعه الِما�س�� ِكدري ��

رٍف ��
ُ
� ع� اس�ئجار غ م��

َ
مرغ

د إ� وجن��ه. ورُّ الَحساء والعقاق�� إ� أن عاَد القل�ل من التَّ

ة القد�مة تمتدُّ إ� هناك، «ُطرق َّ� رق الڤال�� ا �الفعل، فالطُّ �ن) بر� هاب إ� (م��
َّ

من الممكن الذ
ا
�
ق �� �

��ق الذي �م��  أن الطَّ
َّ

ة العظ�مة، إ� اس ُطرق المعقل الُحر الحج��َّ � النَّ
» �ما ُ�س�ِّ � نان�� التَّ

.« � �اط�� ا هو «ط��ق الشَّ ا مشؤوم� �ن) ا��سَب اسم� من (ڤوالنت�س) إ� (م��

ِسل رجاله ء للغا�ة. تاي��ن ال�س�� س��ُ � محفوف �المخاطر و��� �اط�� : «ط��ق الشَّ � قال ك��ن��
. «ورجاله � ا بهذا تمام ال�ق�� غ أخ�ارها (كينجز الندنج)». �ان أبوە موقن�

�
وراء المل�ة ما إن َت�ل

.«…
ً

� الخناجر. إذا وصلوا إليها أو� س�ذهبون حامل��

ب، إذا كنا ال �ستطيع العثور ع� �س: «لنأمل أن �شمَّ تنان�نها رائحتهم وتأ�لهم. ط�ِّ قال ج��
ا ف��ما علينا أن نحجز رحلة عودٍة إ� (دورن)». ساِفر بر�

ُ
سفينٍة ولست ُت��دنا أن �

ا أجرُّ أذ�ال الخي�ة؟ س�كون إح�اط أب�ه أ�لغ من احتمال ) مهزوم� ا إ� (ص�سپ�� أزحُف عائد�
� �د�ه وال ُ�مكن أن

. لقد وضَع دوران مارتل مص�� (دورن) ��
ً
مال حارقة ، وُسخ��ة أفا�� الرِّ � ك��ن��

ا. �خذله ما داَم ح��

ا ارع مضف�� اب ع� أرض الشَّ � �الحد�د، وتراقَص ال�َّ رت��ْ ا ع� عجلت�ه المؤطَّ �� م�� الهاثاي مه��
ع� الموجودات سمت األحالم. وسط المخازن والمرا�� يزدحم مختِلف الحوان�ت واأل�شاك
السل واألصفاد الحد�د، ومن هنا ازج، ومن هنا السَّ اء المحار الطَّ ط؛ من هنا ُ�مكنك �� ع� الشَّ
ارة لتقد�م ا معا�د �ذهب إليها ال�حَّ ة أ�ض� ِقطع السا�ڤاس المنحوتة من الَ�شب والعاج. وثمَّ
فات، وقد جال من ال��ُّ ساء الرِّ ة، ملتصقة ب�يوت الهوى ح�ث ُتنادي ال�ِّ � إ� آلهٍة أجن��َّ القراب��

� غرامك».
ها واقعة �� ر إ� هذە. أظنُّ � أثناء مرورهم �أحد تلك البيوت: «انظ�

�س �� قال له ج��

ات الحسناوات.
َّ

ر، �الذ وتُّ � �التَّ � ك��ن�� ف غرام عاهرة؟ الحق�قة أن الفت�ات ُ�ِص��
�
و�م ُ��ل

ى ي�ن�س، ورغم أنه لم ُ�ع��ِّ ��
�
ا �ابنة اللورد يرونوود ال�

�
� (يرونوود) �ان مفتون

� �دا�ة إقامته ��
��

واج ا… إ� أن أ�� يوم وأرسلوها للزَّ عن مشاعرە ولو ��لمٍة فقد احتفظ� �أحالمه المكنونة س�ين�
ورتها آَخر. ث ب�نُّ ا و��ش�َّ ٍة رآها �انت ُترِضع ولد� ة اآللهة). آِخر مرَّ �ون ور�ث (عط�َّ �الس�� ر�ون أل��

قور �د �الصُّ ان الصَّ تان تح�َّ تان قمحيَّ وأمتان در�نكووتر، عذراوان صغ�� �عد ي�ن�س أَتت التَّ
�لته األو�،

ُ
� �ُحمرة الخجل، وقد أعَطته إحداهما ق خر وحقن وجه ك��ن�� ق الصَّ

�
وال�الب و�سل

لٍة أوضع � � م��
� �انتا ��

� لفارس� �ملك �عض األرا�� هما. �اعت�ارهما اب�ت�� طُّ أيُّ
َ
و�ن �ان لم �عرف ق

ُّ



ف عن تقب�لهما،
ُّ
وق ا �دفعه إ� التَّ ج واحدًة منهما، ل�ن �ليتوس لم �حسب هذا س��� وَّ � من أن ي��

، وِلَم ال؟». غ�� أن � ، أو االث�ت��
ً
خذ واحدًة منهما خل�لة ج ب�م�انك أن تتَّ وَّ � وقال له: «�عد أن ت��

، ولم يَنل � � منذ ذلك الح�� وأمت�� � التَّ
ة تمنعه، ولذا حرَص ع� تحا�� � أس�اٍب عدَّ

ر ��
�
� فك ك��ن��
. ً
 ثان�ة

ً
�لة

ُ
ق

�
� أنحاء القلعة. ج����ث ��

عه �� دت ُصغرى بنات اللورد يرونوود ت��ُّ � الق��ب تعوَّ
� الما��

و��
� عن عائلتها ذات

ا�نتان وَشعرها الب��ِّ ها عيناها الدَّ � ة ناحلة ُتم��ِّ ، فتاة صغ�� ة ال أ��� ان�ة ع�� الثَّ
عة، ومغَرمة � ال�ُّ

� الحق�قة، ُت�اري �ديهتها �ديها ��
ة �� رقاء، ل�نها ذك�َّ � الزَّ عر األشقر واألع��ُ الشَّ

جه. وَّ � � أن عل�ه أن ي�تظرها ح�� ُتزِهر �� ت�� ب�خ�ار ك��ن��

� العالم
ة)، واآلن أجمل امرأٍة �� �ان ذلك ق�ل أن �ستدع�ه األم�� دوران إ� (الحدائق المائ�َّ

فاق. م االتِّ � ، ستل�� � ض��
ُ
ا. لن َترف خذها عروس� �ن)، وهو ينوي أن �قوم بواج�ه و�تَّ � (م��

منتظرة ��
بع)، ومع�� هذا أنها ستحتاج فر �ـ(الممالك السَّ � س��ل الظ�

س تارجارَ�ن إ� (دورن) �� ستحتاج دن��
، �ل وقد ال أعجبها من األصل. � �� � أنها ستحبُّ إل�ه. ل�ن هذا ال �ع��

س �اعة الحيوانات هر وال�حر، وهناك �طول المنح�� يتكدَّ � النَّ زخ ب�� ارع ح�ث ال�� � الشَّ ينح��
� العمالقة الم��وطة �حلقات المعدن والقردة عاب�� ة �الجواهر والثَّ

َّ
حا�� المح� � السَّ عارض��

�س: «قد يروق مل�تك ة المرنة. قال ج�� طة واأل�دي الورد�َّ يول المخطَّ
ُّ

ش�قة ذات الذ ة الرَّ غ�� الصَّ
ا». ة أن ُتهديها قرد� َّ� الفضِّ

س تارجارَ�ن. لقد وعَد أ�اە �أن �عود بها إ� (دورن)، ا يروق دن�� � أد�� فكرٍة عمَّ ال �ملك ك��ن��
ة. ا بهذە المهمَّ ل�نه ما ب�َح ي�ساَءل إن �ان جدير�

. طُّ
َ
� هذا ق

ر ��
�
لم أفك

ون عندما �انت ُّ� دە الڤال�� ور األسود) الذي ش�َّ ع�� ُزرقة (الرو�ن) الع��ضة رأى (السُّ
تهم، وهو سور ب�ضاوي عظ�م من الحجارة اطور�َّ ة إلم�� قطٍة حدود�َّ

ُ
د ن (ڤوالنت�س) مجرَّ

� قدم، وسم�ك لدرجة أن ب�م�ان ستِّ ع��اٍت تجرُّ �لٌّ منها أر�عة أحصنٍة أن الملحومة يرتفع مئ��
ا ته، وهو ما َ�حُدث �لَّ سنٍة لالحتفال بتأس�س المدينة. ل�س مسموح� ت�ساَبق متجاورًة ع� قمَّ
�  �دعوٍة من أحد القاطن��

َّ
ور األسود) إ� � �الوجود وراء (السُّ للُغ��اء واألجانب والعب�د المعَتق��

�ا) نفسها. م القد�م الذين �عود �سبهم إ� (ڤال�� هناك، أنجال الدَّ

�
� ِنص��َ ��ل) الذي �صل ب�� � لـ(الج� الطَّ رف الغر�� حام أشدُّ هنا. إنهم �الُقرب من الطَّ الزِّ

ها قادم من ع� الج� أو ذاهب
�
وارع �الع��ات �أنواعها والهاثا�ات، �ل المدينة، ولذا تعجُّ الشَّ

، يهرعون هنا وهناك لتلب�ة أوامر سادتهم. اص�� � �لِّ م�ان، جحافل �ال�َّ
إل�ه، والعب�د ��

�اح من ع� جانب ار) ارتفَع الصِّ جَّ ) و(ب�ت التُّ � ا��� ع� مسافٍة ل�ست �ع�دًة عن (م�دان السمَّ
روع المزخَرفة ��ن حام�� الِحراب مرتدين الدُّ ارع اآلَخر، وفجأًة ظهَرت دستة من الُمطهَّ الشَّ
��ق �� �مرَّ حون للجميع ب�فساح الطَّ مور �أنهم خرجوا من العدم، ُ�لوِّ ومعاطف من جلود النُّ

قة ا منمَّ � ف�له، وف�ل الُقنصل هذا مخلوق ضخم رمادي الِجلد يرتدي درع� الُقنصل ع� م��
ُّ ُّ



ول هرە فارع الطُّ  مع حركته، والهودج ع� ظ�
ً
 خافتة

ً
 �المينا األب�ض ُتصِدر صلصلة

ً
ة قوش مطل�َّ النُّ

ة وهو �مرُّ من تحتها. �نة الحج��َّ ة قنطرة ال�ِّ ح�� إنه احتكَّ �قمَّ

مو لدرجة أن لمس األرض � غا�ة السُّ
ون �� الثة ُ�َعدُّ : «القناصل الثَّ ً

� لرف�قه قائ� َح ك��ن�� ��
 �األف�ال».

َّ
لون إ� م، فال ي�نقَّ � الخدمة محرَّ

�أقدامهم خالل عامهم ��

ا لماذا تحتاج وث ألمثالنا. لن أفهم أ�د� فون أ�وام الرَّ
�
وارع وُ�خل ون الشَّ �س: «و�سدُّ قال ج��

� (دورن) بواحد».
� تكت�� � ح��

(ڤوالنت�س) إ� ثالثة أمراء ��

ا، يتقاَسم فيها �ا) قد�م� ا أو أمراء. (ڤوالنت�س) معقل ُحر ِمثل (ڤال��
�
- «القناصل ل�سوا ملو�

�طة أن ص��ت �� ساء مسم�ح لهن �التَّ ا الُح�م، وح�� ال�ِّ � المولودين أحرار�
ك األرا��

َّ
جميع ُم�

� �ستطيع ��لة ال�� � تلك العائالت النَّ الثة ُي�تَخبون من ب�� . القناصل الثَّ �
�كن من أصحاب األرا��

نة الجد�دة. �ا) القد�مة، و�خدمون ح�� اليوم األول من السَّ إث�ات �سبها الموصول إ� (ڤال��
فت نفسك عناء قراءة ال�تاب الذي أعطاە لك الِما�س�� ِكدري».

�
كنت لتعرف �لَّ هذا لو �ل

- «لم تكن ف�ه ُصور».

- «�انت ف�ه خرائط».

�ت قراءته، ل�نه �دا �كتاب مور واألف�ال لج�َّ - «الخرائط ال ُتحَسب. لو قال �� إنه عن النُّ
��ة». تار�ــــخ ع� نحو� ُيث�� ال�ِّ

ٍة ب�ضاء ا �إوزَّ � ) رفَعت ف�لتهم خرطومها وأطلَقت زم�� � ا��� � �لَغ الهاثاي حافة (م�دان السمَّ ح��
ة أمامهم، ل�ن سائقهم نكَزها � �ل�لة الع��ات والهوادج والمارَّ

� الخوض ��
دت �� ضخمة، وقد تردَّ

ها ع� مواَصلة الحركة. َ �كع�ه وأج��
� �اح. فهَم ك��ن�� ة ُينادون ع� ص�د الصَّ � الم�دان �أعداٍد كب��

�ن �� مك من��� �ان �اعة السَّ
ا إ� معرفة ال�لمات ل�عرف ما يراە من أسماك ، ل�نه ل�س محتاج� �  ع� األ��� من �لِّ اث�ت��

ً
�لمة

� َقت ثعاب��
�
� واجهة أحد األ�شاك ُعل

م الُخلول. ��
�
دين و�رام�ل �لح ال�حر وأ اع وال�َّ �� � الُقد وأ��

 من ساقيها �سالسل حد�د،
ً
قة

�
 �الحصان، معل

ً
 ثق�لة

ً
شك آَخر ُسلحفاًة عمالقة

�
الماء، وعرَض ك

م عدد كب�� من � تزحف، ف�ما قدَّ اط�� ة راَحت ال�َّ حالب ال�ح��َّ � برام�ل الماء المالح والطَّ
و��

ة مك الُمفلَفل من قدور� حد�د�َّ ة �ال�صل والبنجر، أو �خنة السَّ ال�اعة ِقطع األسماك المقل�َّ
ة. صغ��

ة �ح�شدون حول ع �ال رأس لُقنصٍل م�ت ما، �دأ المارَّ � منتَصف الم�دان، تحت تمثاٍل متصدِّ
��

� � ُمنمَنم��ْ � من الخشب لي�دوا كفارس�� ان درع�� غ�� جالن الصَّ ا، وقد ارتدى الرَّ مان عرض� � ُ�قدِّ قزم��
لق من � �ر… فقط لي�� � هر خ�� � ع� ظ�

ا�� ا ف�ما وثَب الثَّ � أحدهما �مت�� �ل�� ال. رأى ك��ن�� � �ن لل��ِّ يته�َّ
حك. ا الضَّ ر� عل�ه مفجِّ

شاِهد قتالهما؟ قد ينفعك أن تضحك �ا
ُ
ف و�

َّ
. هل نتوق � ْ�� يَّ

�
�س: «ي�دوان مسل قال ج��

ك���ت. إنك ت�دو كعجوز� ُمصاب �اإلمساك منذ ِنصف عام».
ً �



 من ذلك
ً

ا، ل�نه �د� ة أعوام. لسُت عجوز� ة، أصغر منك �ستَّ امنة ع�� � الثَّ
: أنا �� � ر ك��ن��

�
فك

، ما لم تكن لديهم سفينة». � �� قال: «ال حاجة عندي إ� األقزام الهزليِّ

ًة». - «أظنُّ أنها ستكون صغ��

 ع� المرا�� واألرصفة والمخازن المح�طة �ه. هنا
�

ار) أر�عة طوابق مط� جَّ يرتفع (ب�ت التُّ
ار القادمون من (ال�لدة القد�مة) و(كينجز الندنج) بُنظرائهم من (براڤوس) جَّ �ختلط التُّ
�ف) اح�ة وأوالد (ُجزر الصَّ ة الشَّ � ذوي ال��� � الُمشع��ن وال�ارث�� �� ِّ� � )، و�اإلي�ن�� و(پ�توس) و(م��
� من (آشاي) عند (�الد ع�� الل المقنَّ �ش، وح�� ���ي الظ� تهم الفاحمة ومعاطفهم ال�ِّ ب���

ل). الظ�

�
ل ِجلد حذائه. ��

�
صف تحت قدم�ه يتخل � �دفء حجارة الرَّ عندما نزَل من الهاثاي شعَر ك��ن��

طة �األزرق واألب�ض ُتَرفر�ف مع ثة مخطَّ
�
نة �أعالٍم مثل ِصَ�ت طاولة م��َّ

ُ
ار) ن جَّ لِّ خارج (ب�ت التُّ الظ�

. عرَف ظرات ُينادون �لَّ رجٍل أو ف�� �مرُّ ساة النَّ
ُ
قة ق �لِّ �سمة هواء، وقد جلَس حولها أر�عة مرتز�

ة ي�حثون عن لحٍم طازج لَملء صفوفهم ق�ل اإل�حار �ن الُحرَّ � أنهم ُرق�اء من جماعة المذروِّ ك��ن��
 آَخر

ً
� صفِّ (يون�اي)، نص�

ا آَخر �� � س�ف� ). و�لُّ رجٍل �لتحق بهم �ع�� � اس�� إ� (خليج النخَّ
. َّب دماء عرو�� ي���

ة َّ� غت�م». مع أنه ُ�ج�د قراءة الڤال��
�
ُث ل : «ال أتحدَّ � �ن، فأجاَب ك��ن�� صاَح فيهما أحد المذروِّ

ا ة شطَحت �ع�د� هجة الڤوالن�ي��َّ
�
طقها، �ما أن الل

ُ
 ع� ن

ً
 قل��

َّ
ن إ� الُفص� وكتابتها فإنه لم يتمرَّ

ة. َّ� ا عن أصولها الڤال�� جد�

؟». و�� ة: «وس�� جل �العام�َّ ردَّ الرَّ

دي ي�يع الخمور». . س�ِّ �
- «دور��

� ��رك؟
د نفسك. هل ُت��د الموت �� ن س�ِّ

�
ا لهذا. أأنت ع�د؟ تعاَل معنا وك دك؟ ُسحق� - «س�ِّ

�ف والح��ة. سَتدُخل المعركة مع أم�� األسمال وترجع إ� وطنك أغ�� من مك القتال �السَّ
�
سُنعل

ون، جولة ال�اف�ة ألخذە. إننا المذروُّ ا �ان ما ُت��دە إذا كنت �الرُّ لورد. ِغلمان، فت�ات، ذهب، أ��
� ُدبرها».

وننكح إلهة المجازر ��

�
� منه ما �ك�� � الغناء هادرْ�ن ��لمات �ش�ٍد عسكري ما، وفهَم ك��ن��

قة �� َع اثنان من المرتز� ��
إلدراك الُخالصة.

ار وننكح ). سَنقُتل الملك الجزَّ � اس�� ا إ� (خليج النخَّ
�
ق � بنا ��

ِّ �ــــح. ُه�� نحن َمن تذروهم ال�ِّ
. � نان�� مل�ة التَّ

ا». جل ال�ب�� وقتلناهم جم�ع� �س: «لو �ان �ليتوس وو�ل معنا لُعدنا �الرَّ قال ج��

.«
ً

: «ال ُتلِق إليهم �ا� � �ليتوس وو�ل ماتا. ردَّ ك��ن��

ُّ



� إنهما ج�انان �ال دٍم ار)، قائل�� جَّ قة �ع�ارات االستهزاء إذ دخال من �اب (ب�ت التُّ رماهما المرتز�
وفتاتان مرع��تان.

ان (طائر المروج) أشاَر . ع� الرغم من أن ُر�َّ �
ا�� ابق الثَّ رفتهم �الطَّ

ُ
� غ

ا �� جل ال�ب�� منتظر� �ان الرَّ
� �لِّ

ك حاج�اتهم وذهبهم �ال حما�ة. �� ُ � سَي�� � أن ك��ن�� � هذا الخان فهذا ال �ع��
ول �� � عليهم �ال��ُّ

� (ڤوالنت�س) من أغلب األما�ن األخرى.
ميناٍء لصوص وجرذان وعاهرات، وهؤالء أ��� ��

قال الس�� آرش�بولد يرونوود وهو يرفع مزالج ال�اب لُ�دِخلهما: «كنُت ع� وشك الخروج
قب عن

�
، ل�نه �ستحقُّ الل جل ال�ب�� ه هو من �دأ دعوته �الرَّ لل�حث عن�ما». �ليتوس ابن عمِّ

� ضخم ال�طن، وساقاە كجذوع ، ع��ض المنكب��
ً

ا طو� ة أقداٍم وِنصف� غ ستَّ
�
جدارة، ف�رش َي�ل

�
�ت �� ٍة ما �س�َّ

�
� ُطفولته أص�َب �ِعل

األشجار و�داە �أفخاذ الخناز�ر، وُعنقه قص�� للغا�ة. ��
هما آرش: «حسن، ماذا

�
� �ُجلموٍد وردي أملس. سأل ر رأسه األصلع ك��ن��

�
ه، وُ�ذك

�
سقوط َشعرە �ل

ا؟». ب؟ هل وجدنا قار�� قال المهرِّ

ا: «سفينة»، ثم أضاَف: «أجل، س�أخذنا، ول�ن ح�� أقرب جح�ٍم ال ح� � مصحِّ قال ك��ن��
.« أ���

 �مرور �لِّ
ً
ة : «(دورن) ت�دو أ��� جاذب�َّ ً

�س ع� ��ر� غائص وخلَع حذاءە قائ� جلَس ج��
لحظة».

ا �األخطار
�
� أفضل لنا. قد ال �كون محفوف �اط�� � أن ط��ق الشَّ : «ما زاَل رأ�� جل ال�ب�� قال الرَّ

�ما �قولون، و�ذا �ان كذلك فمع�� هذا الم��د من المجد لمن َ�جُ�ون ع� سلوكه. َمن �جرؤ
، هذا أ��� مما �ستطيع أيُّ ش�طاٍن � ش بنا؟ در�نك معه س�فه وأنا م�� مطرق�� حرُّ ع� التَّ

االحتمال».

غها؟ ال ُ�دَّ من سفينة، ح�� إذا �انت (الُمغامرة)».
�
�ل

َ
س ق�ل أن ن : «و�ذا ماَتت دن�� � قال ك��ن��

ا س مما حس�ُت إذا كنت مستعد� ا إ� دن��
�
د أنك أ��� اش��اق

�
: «مؤك ً

�س قائ� ضحَك ج��
ي، � �عد ثالثة أ�ام. ال �ا أم��

لُت إليهم أن َ�قُتلو�� ائحة طوال شهور. عن نف�� لتوسَّ ل تلك الرَّ لتحمُّ
أرجوك، ل�س (الُمغامرة)».

: «هل عندك وس�لة أفضل؟». � ه ك��ن��
�
سأل

ف، - «نعم، وقد خطَرت �� اآلن فحسب. إن لها مخاطرها، ول�ست بوس�لٍة ُتوَصف �ال��َّ
.« � �اط�� ُف بهذا… ل�نها ستأخذك إ� مل�تك أ�ع من ط��ق الشَّ أع��

.« �
�� � مارتل: «أخ��ِ قال ك��ن��

 



 

چون
 

� أن ج. ال ُ�مكن�� ��
� نظرە وتم��

ش �� ا ح�� �دأت ال�لمات ت�شوَّ ا وتكرار� سالة مرار� قرأ چون سنو الرِّ
عها.

ِّ
عها، لن أوق

ِّ
أوق

مالة ِنصف
ُ
 من الِمزر، ث

ً
 رشفة

َ
 من ذلك أخذ

ً
حظة، ل�نه �د�

�
وِّ والل � التَّ

قِّ �� همَّ ب�حراق الرَّ
ا � قائد�

عها. لقد اختارو��
ِّ
ا ل�لة أمس. �جب أن أوق ال�وب الذي ت���َّ من َعشائه الذي تناَوله وح�د�
لون. �ل ال يتدخَّ

�
، وكذلك الَحرس. َحرس الل �

عليهم. (الِجدار) تحت ق�اد��

ە �أن ج��� �الخارج، فن�َّ رسالة الِما�س�� إ�مون أراَحه أن فتَح إد تول�ت ال�ئ�ب ال�اب لُ�خ��ِ
م معه �عدها».

�
 �� ع� سام. أر�ُد أن أت�ل

ا، وقال: «سأراها». �م �خ�� هذا. «واع��ُ جان��
تب مو��

�
� القد�م أن �قول إن ال�

تب. اعتاَد ِس�تو��
�
قال إد ال�ئ�ب: «س�كون �األسفل مع ال�

ِثر»، ثم
َ ا ُي�� . ال أحد ُي��د أن �سمع ميت� � ا أنا فأقوُل إن ع� المو�� أن ي�قوا صامت�� مون، أمَّ

�
يت�ل

ود والعنا�ب. ذهَب ُيَهمِهم ��الٍم ما عن الدُّ

ت ج��� جَثت ع� ُر�بتها من فورها، فداَر چون حول المنضدة وساعَدها ع�
�
� دخل ًح��

، هذا للملوك وحدهم». ع� الرغم من كونها زوجة � أما�� : «ل�س عل�ِك أن تج��
ً

هوض قائ� النُّ
 �أحد معاطف سام القد�مة،

ً
ًة ملفوفة  صغ��

ً
، فتاًة نح�لة

ً
� عي��ه طفلة

ا ال تزال ج��� ت�دو �� وأم�
ها: «هل

�
اته. سأل ة فت�اٍت أخ��ات تحت ط�َّ والمعطف كب�� عليها لدرجة أنها �ستطيع إخفاء عدَّ

؟». ان �خ�� غ�� الصَّ

 �كون
َّ

دي. كنُت أخ�� أ� : «نعم �ا س�ِّ
ً
ة �خن�ع� من تحت قل�سوتها مجي�ة اب�سَمت الهمج�َّ

ان». . إنهما ق��َّ � ما رضعا زاَد لب��
�
، ل�ن �ل � � االثن��

� �ك�� لديَّ ل��

�
 أنه منَع نفسه ��

َّ
ٍء صعب». �ان ع� وشك أن �قول «أطلُب»، إ� �

ِك ��� َّ أن أخ�� - «ع��
ة. حظة األخ��

�
الل

واج بها ولن لت للملك أن �صفح عنه، قالت إنها س�سمح لرا�ع� ما �الزَّ - «أهو ما�س؟ ڤال توسَّ
ا. لقد أقسَم د العظام هذا، الملك س�صفح عنه أ�ض� ا ما داَم ما�س س�ع�ش. س�ِّ �شقَّ َحلقه أ�د�
ا أن َ�قُتله إذا أظهَر وجهه عند القلعة، وما�س لم يرتكب ِنصف ما ارتكَب من كراس�� دوم�

أش�اء».



� أقسَم ع� حمايتها. «ما�س حلَف �مي�نا �ا ا ضد ال�الد ال�� ه ما�س أنه قاَد ج�ش�
�
�لُّ ما فعل

� �َدي الملك اآلن. ل�س هو ا وراء الِجدار. إن ح�اته ب��
�
ج نفسه مل� ج داال وت�َّ ، ثم ا�شقَّ وتزوَّ ج���

� داال». م عنه، �ل ابنه، ص��
�
من �جب أن نت�ل

دي. إنه ينام و���� و�رضع، ضيع؟ ل�نه لم �حنث �أيِّ أ�مان �ا س�ِّ قالت �صوٍت راجف: «الرَّ
قه. أنِقذە أرجوك». . ال تدعها ُتحر� طُّ

َ
ا ق ء، ولم ُيؤِذ أحد� �

هذا �لُّ ��

ها �الوس�لة. َ � إنقاذە»، وأخ�� ردَّ چون: «أنِت وحدِك �ستط�ع��

بع. لو �انت � الجحائم السَّ
لو �انت امرأًة أخرى ل�َخت ف�ه، لعَنته، دَعت عل�ه �الح��ق ��

ته، خمَشت عي��ه �أظفارها. لو �انت امرأًة أخرى لوكَزته
�
ت عل�ه، صفَعته، ر�ل امرأًة أخرى النقضَّ

� أسنانه.
ي �� حدِّ �التَّ

: «ال، أرجوك، ال».
ً
ت رأسها قائلة ا ج��� فهزَّ أمَّ

التقَط الُغداف منها ال�لمة، و�َخ: «ال!».

ا، م�� احتاَجت مل�ساندرا إ� ا أو �عد غد… ل�ن ق���� ، ل�س غد� � �� ق الصَّ � وس�ح��
��

ُ
- «ارف

ا ب دماء الملوك. عندئٍذ س�كون ما�س رماد�
�
�اح أو عمل تع��ذٍة ما تتطل � أو اشتداد ال�ِّ �� إ�قاظ تنِّ

� معِك �� ض ستان�س. إذا لم تأخذي الصَّ
ُ
ار، ولن َيرف � النَّ

ا، وعل�ه ستأخذ ابنه لُتلق�ه �� وعظم�
قه». وترح�� فسوف ُتحر�

.« � ، ابن داال واب�� �  االثن��
ُ

: «سأرحُل، س�خذە، س�خذ قالت ج���

. ال م�ع لما عرَف أنها ت��� � ضوء الشُّ
م�ع �س�ل ع� وجن�يها، ولوال التماعها �� � چون أن الدُّ تب��َّ

دن الُ��اء �الخارج � وسادة، ور�ما تعوَّ
من بناتهن أن �ذرفن دموعهن ��

�
ُ�دَّ أن زوجات كراس�� عل

: «ُخذي الولدين وسَ�خُ�ج رجال المل�ة
ً

�ف قائ� . ث�� أصابع �د السَّ � كراس��
َ ا عن ق�ض�� �ع�د�

… وأنِت معه». إذا واس�تها فقد تحسب � �� ار مص�� الصَّ ا. ستظلُّ النَّ وراءِك و�عودون �ِك جر�
ا هو ابن داال». � لن أتزحَ�ح. «ستأخذين واحد� . �جب أن ُتدر�ك أن�� م�ع قادرًة ع� تح���� الدُّ

 ابنها. سام وأنا أنقذناە. أرجوك �ا
َّ

 ف�� ملعونة إ� األ�د. إ�
َّ

- «ال ُ�مكن ألمٍّ أن َتهُجر ابنها و��
د». دي، لقد أنقذناە من ال�� س�ِّ

معة �ا ار… هل ت��ن الشَّ � أن النَّ � ح��
الم، �� د ح�� الموت أد�� إ� السَّ جمُّ - «ُ�قال إن التَّ

؟». ج���

: «نعم».
ً
هب مجي�ة

�
رمَقت الل

هب، ض�� �دِك فوقه».
�
- «الم�� الل

ك. ، ولم تتحرَّ تان الواسعتان أ��� يَّ سعت عيناها الب�ِّ ا�َّ

. «اآلن». � �� - «افعليها». اقُتل الصَّ



معة المتذ�ِذب �مسافٍة آمنة. ت الفتاة �دها ووضَعتها فوق لهب الشَّ ، مدَّ
ً
مرتجفة

لها». هب ُ�ق�ِّ
�
� �دِك، د�� الل

- «اخِف��

هب ِجلدها اختطَفت
�
، ثم أخرى، ثم عندما لعَق لسان الل

ً
وهكذا خفَضت ج��� �دها، بوصة

�دها وأجهَشت �الُ��اء.

فل الح�اة، ل�نِك أطعمِته وأحس�ِت ار ط��قة �شعة للموت. داال ماَتت لتمنح هذا الطِّ - «النَّ
ار». إل�ه. لقد أنقذِت ابنِك من الجل�د، فأنِقذي ابنها اآلن من النَّ

.« � ق اب�� ي إذن. المرأة الحمراء، إذا لم تحظ� �ابن داال فسُتحر� قون صغ�� - «سُ�حر�

ار. ستان�س ُي��د ا ب�عطائه للنَّ � مل�ساندرا ش�ئ� ة، ولن تج�� � عروق ابنِك دماء مل��َّ
- «ل�ست ��

ا. سأجُد ا دون س�ٍب وج�ه. س�كون ابنِك آمن�  ب��ئ�
ً

ق طف� شعب األحرار أن ُ�حار�ب معه، ولن ُ�حر�
�د وركوب الخ�ل والقتال م الصَّ

�
. س�تعل � وداء) تحت حماي�� � (القلعة السَّ

 وسي�شأ هنا ��
ً
له ُمرِضعة

ا مه القراءة وال�تا�ة». س�حبُّ سام هذا. «ولمَّ
�
ا ع� تعل �ف والفأس والقوس، وسأحرُص أ�ض� �السَّ

هاب إل�ِك عندئٍذ إذا أراَد».
َّ

� الذ
ة �� َّ� �ك�� �ما ف�ه ال�فا�ة س�علم حق�قة أصله، وله الُح�ِّ

اح�ة، وقالت: «لن ة الشَّ غ�� ها الصَّ هر كفِّ ا»، ومسَحت دموعها �ظ� را��
ُ
غمغَمت: «ستجعلونه غ

أفعل ذلك، لن أفعله».

ا». قون ابن داال س�موت ابنِك أ�ض� � أعُدِك، يوم ُ�حر�  فإن��
َّ

. «ستفعلينه، و�� � �� اقُتل الصَّ

ب العجوز: «�موت، �موت، �موت، �موت!». داف الدُّ
ُ
�َخ غ

ا � معة، وأخ�� ق �صمٍت إ� لهب الشَّ  ع� نفسها ُتحدِّ
ً
أس من�مشة  الرَّ

ً
جلَست الفتاة مطأطئة

ح�ل � جاهزًة للرَّ
ري األمر ألحد، ل�ن اعم�� ع� أن تكو��

�
� االن�اف. ال َتذك

�� �
قال چون: «لِك إذ��

.« ق�ل ساعٍة من الَفجر. س�أت�ِك رجا��

 ممتقعة الوجه دون نظرٍة إ� الوراء، وسمَع چون ُخطواتها إذ
ً
، وخرَجت واجمة نهَضت ج���

الح ��عٍة أقرب إ� العْدو. اندفَعت ع�� مستودَع السِّ

ئب
ِّ

ندان �قضم عظمة ثور، ورفَع الذ ا أسفل السِّ د� � ذهَب ُ�غِلق ال�اب رأى جوست متمدِّ ح��
ه لُ�ع�د قراءة رسالة رس�ِّ

�
ا ُعدت؟»، ثم عاَد إ� ك � ا�ه، فقال له: «أخ�� األب�ض ال�ب�� رأسه مع اق��

الِما�س�� إ�مون.

داف
ُ
تب، ولم �كد َ�دُخل ح�� طاَر غ

�
 من ال�

ً
 كومة

ً
�عد قل�ٍل ظهَر سام��ل تار�� حام�

 من الحبوب من
ً
� طل�ه، وأخ�َج حفنة

ِّ رة، ففعَل سام ما �ستطيع �� ُ�ل��
ُّ

ا الذ مورمونت إل�ه طال��
ائر ق الطَّ

�
ا، وحل ل سام ألم� ر ال�اب، وفعَل الُغداف ما �ستطيع �� َينُقر راحة �دە، فعوَّ ك�س� ُ�جاو�

رة.
ُّ

ا، وتناثَرت حبوب الذ مبتعد�

ه چون: «هل ج�َح المأفون ِجلدك؟».
�
سأل

ُ



� أنزُف�». ا: «نعم، إن�� ازە �حذر� مجي�� فَّ
ُ
خلَع سام ق

ا �قدمه نحو ازاٍت أغلظ»، ودفَع مقعد� فَّ
ُ
�ل. ارتِد ق

�
ف من أجل َحرس الل � نا ن��

�
ردَّ چون: «�ل

. قَّ ه الرَّ
�
سام، وأردَف: «اجلس وألِق نظرًة ع� هذا»، وناول

- «ما هذا؟».

- «درع من ورق».

، ثم �ساءَل: «رسالة إ� الملك تومن؟». قرأ سام بتأنٍّ
ً
. �ان يرتدي �طانة � �� � خش�يَّ � بران �س�ف��

فل) ت�ارَز تومن وأ�� � (و�ن��
ا: «�� ر�

�
قال چون متذك

افذة وفتَحها. �الخارج ا»، وذهَب إ� النَّ ة، وطرَحه بران أرض� ٍة محشوَّ  لدرجة أنه �دا �إوزَّ
ً
سم�كة

ماء �الغيوم. «ومع ذلك ماَت بران، واآلن �جلس د السَّ ا ع� الرغم من تل�ُّ ا منعش� �ان الهواء �ارد�
اج». ة �ستقرُّ التَّ هب�َّ

َّ
د ع� العرش الحد�دي، ووسط ُخصالته الذ � ذو الوجه المتورِّ م�� تومن السَّ

 من ذلك
ً

ا، ل�نه �د�  ع� وجه سام، وللحظٍة �دا �أنه ُي��د أن �قول ش�ئ�
ً
رسَم قوله نظرًة غ���ة

سالة». ع الرِّ
ِّ
: «لم ُتوق

ً
ابتلَع ر�قه ونظَر إ� الورقة قائ�

ة، فأرَسلوا إل�ه ل العون من العرش الحد�دي مئة مرَّ ب العجوز توسَّ هزَّ چون رأسه، وقال: «الدُّ
وننا أ��� ما إن �سمعوا أننا ساَعدنا چانوس سلينت. ال رسالة من شأنها أن تجعل آل ال�س�� �حبُّ

ستان�س».

دە، هذا هو المكتوب هنا». � تمرُّ
فاع عن (الِجدار) فقط، ول�س �� � الدِّ

��» -

: «ِلَم ً
سالة من سام م�سائ� قال چون: «قد �غ�ب الفرق عن اللورد تاي��ن»، وتناوَل الرِّ

.« طُّ
َ
ُ�ساِعدنا اآلن؟ إنه لم �فعلها من ق�ل ق

فاع عن ال�الد ف�ما �لعب الملك تومن اس إن ستان�س هبَّ للدِّ - «ألنه لن ُي��د أن �قول النَّ
.« خ��ة من عائلة ال�س�� ي إ� السُّ ء كهذا سُيؤدِّ �

ع�ه. ��
�
�ل

�ل ال
�
سالة وقرأ: «َحرس الل مار»، ورفَع الرِّ قال چون: «ما أر�دە لعائلة ال�س�� هو الموت والدَّ

� خطر� داهم اآلن.
بع). إننا نحلف أ�ماننا لل�الد، وال�الد �� � حروب (الممالك السَّ

لون �� يتدخَّ
ستان�س �اراثيون ُ�ساِعدنا ضد أعدائنا من وراء (الِجدار)، ل�ننا لسنا رجاله…».

ب، نحن لسنا رجاله �الفعل، أل�س كذلك؟». : «ط�ِّ
ً

� مقعدە قائ�
ى سام �� تلوَّ

� عدٍد ماح له بتوط�� �ل)، �اإلضافة إ� السَّ
�
عام والمأوى و(قلعة الل - «لقد أعط�ُت ستان�س الطَّ

ء». �
ة)، هذا �لُّ �� � (الهد�َّ

من شعب األحرار ��

- «اللورد تاي��ن س�قول إن هذا كث�� للغا�ة».

� ع� ج�� من
. إننا نم�� ا الم��د أراَد أ���

�
ما أعط�ت مل�

�
. �ل �

- «وستان�س �قول إنه ال �ك��
� ف��اد �كون ا إرضاء اثن�� الجل�د ع� جان��ه هاو�ة. إرضاء ملٍك واحد عس�� �ما ف�ه ال�فا�ة، أمَّ

ً



.«
ً

مستح��

ا الملك �دعمنا ستان�س ر اللورد تاي��ن أننا ُخنَّ - «نعم، ل�ن… إذا �انت الغل�ة آلل ال�س�� وقرَّ
ة (ها�جاردن) �أ�ملها، �ما أنه هزَم اللورد �ل. إن وراءە آل تايرل وقوَّ

�
� هذا نها�ة َحرس الل فقد �ع��

هر األسود)». � معركة (النَّ
ستان�س ��

ها وفقَد رأسه رغم ذلك. إذا استطاَع
�
� معاركه �ل

هر األسود) معركة واحدة. روب انتَ� �� - «(النَّ
مال…». ستان�س أن �حشد الشَّ

� صفوفهم، اللورد بولتون ونغله».
ون �� د سام ق�ل أن �قول: «آل ال�س�� معهم شماليُّ تردَّ

- «ستان�س معه آل �ارستارك. إذا فاَز بتأي�د (الميناء األب�ض)…».

دي، ح�� ِدرع من ورق أفضل من ا ع� ال�لمة: «إذا. و�ذا لم َ�حُدث… س�ِّ قاطَعه سام ضاغط�
ء». �

ال ��

فقان. �ش�ٍل ما �ان �أمل أن يرى سام��ل تار�� األمر بنظرٍة - «أظنُّ هذا». هو و��مون متَّ
سالة بتوق�عه، وقال: ل الرِّ  وذ�َّ

ً
ا، التقَط ر�شة د ح�� ع� ورق. وهكذا، مس�سلم� مختلفة. إنه مجرَّ

سالة �ختم القائد، ثم . أ�َع سام ُ�طيع أمرە، ومهَر چون الرِّ � ِّ رأ�� مع». ق�ل أن أغ�� «أح��ِ الشَّ
ا إ� (كينجز ل له أن ُيرِسل طائر�

ُ
� ُتغاِدر وق : «ُخذها إ� الِما�س�� إ�مون ح�� ً

ه إ�اها قائ�
�
ناول

الندنج)».

ؤال… لقد دي، إذا سمحت �� �السُّ �حة: «سأفعُل»، ثم استطرَد: «س�ِّ ٍة مس�� قال سام بن��
 �الُ��اء».

ً
رأ�ُت ج��� و�� ذاه�ة، و�انت مجهشة

ثا �عض الوقت عن ما�س ا». ثم إنهما تحدَّ د� ع لما�س مجدَّ تها ت�شفَّ
�
ا: «ڤال أرسل ردَّ چون �اذ��

ة ع� األرض، و�َخ: رة األخ��
ُّ

ة الذ ة، إ� أن أ�َل الُغداف ح�َّ وستان�س ومل�ساندرا اآلشاِي�َّ
«دماء!».

�
 أخرى ألخ�ه ��

ً
. علينا أن نجد ُمرِضعة � �� قال چون: «سأ�ُف ج��� من هنا، �� والصَّ

ضاعة». الرِّ

ع من حل�ب األ�قار». من ضَّ - «ال �أس �حل�ب الماعز ح�� تجدوا واحدًة. إنه أفضل للرُّ
��ة ار�ــــخ والقادة الصِّ م عن التَّ

�
الواضح أن ال�الم عن األثداء ُ�ص�ب سام �االرت�اك، ففجأًة �دأ يت�ل

� ث�� ٍء مف�د، حدِّ �
��� �

�� الذين عاشوا وماتوا ق�ل مئات األعوام، إ� أن قاطَعه چون �قوله: «أخ��ِ
نا». عن عدوِّ

ت، و�ن لم �كن
َّ

ج� � السِّ
ا: «إنهم مذكورون ��

�
قال سام: «(اآلَخرون)»، ولعَق شفت�ه مستدر�

� أعرُف أن هناك الم��د مما � وجدتها وقرأتها �األحرى، ل��� ت ال��
َّ

ج� � السِّ
� حس�تها… �� ة ال�� �ال���

س�ة إ� � أحاوُل أن أقلبها. و�ال�ِّ ت ح�� فحات تتفتَّ خ، والصَّ تب األقدم متفسِّ
�
لم أجدە. �عض ال�

� م�اٍن ما لم أ�حث ف�ه �عُد، ور�ما…
ا أنها مدفونة �� ا و�مَّ تت تمام� ا أنها تفتَّ تب العت�قة… إمَّ

�
ال�

نة �ان وار�ــــخ المدوَّ . أقدم التَّ طُّ
َ
تب كهذە من األصل ولم �كن لها وجود ق

�
ر�ما ال تكون هناك ك



خور فحسب، ا ع� الصُّ وس)، ب�نما ترَك لنا الَ��� األوائل نقوش� � إ� (وس�� �� ء األنداليِّ � �عد م��
� من ح�ا�اٍت كتَبها

��ل �أ�� �ل الطَّ
�
ٍء نظنُّ أننا نعرفه عن ع� األ�طال والل �

لذا فإن �لَّ ��
كون

�
� (القلعة) ُ�ش�

ات رؤساء �� ِس�تونات َ�عد آالف األعوام من تلك األحداث، وهناك ِما�س��
، والُفرسان الذين � ن�� وار�ــــخ القد�مة مألى �الملوك الذين ح�موا مئات السِّ ا. تلك التَّ فيها جم�ع�
اء وس�ميون رسان. أنت تعرف تلك الح�ا�ات؛ براندون البنَّ

ُ
جابوا ال�الد ق�ل ألف عاٍم من وجود ف

سعمة وثمان�ة و�سعون لَحرس �ل… نحن نقول إنك القائد ال�ِّ
�
� وملك الل جمت�� � النَّ ذو العين��

ِتَ�ت…».
�
ا، وهو ما ُ�ف�د �أنها ك � قائد� �ل، ل�ن أقدم قائمٍة وجدتها تضمُّ ستمئة وأر�عة وس�ع��

�
الل

: «منذ زمن� ط��ل. ماذا عن (اآلَخ��ن)؟».
ً
قاطَعه چون ثان�ة

�ل مئة خنجر� من
�
دوا أن ُ�عطوا َحرس الل . أطفال الغا�ة تعوَّ � �� ا لُزجاج التنِّ - «وجدُت ِذكر�

�
فق ع� أن (اآلَخ��ن) �أتون �� � �لَّ عاٍم خالل ع� األ�طال. معظم الح�ا�ات متَّ

�ا�� جاج ال��ُ الزُّ
� تصفو ة و�ختفون ح�� لج�َّ ا �ظهرون وقت العواصف الثَّ

�
� معهم. أح�ان

د �أ�� د، أو أن ال�� ال��
� َ�خُرجون. �عض �ل �حلُّ ح��

�
… أو أن الل

ً
مس وَ�خُرجون ل�� ماء، و�خت�ئون من ضوء الشَّ السَّ

هي�ة والماموثات والخيول، ال ئاب الرَّ
ِّ

ب�ة والذ م عن رك��ــهم الحيوانات الميتة؛ الدِّ
�
القصص يت�ل

ا، فواضح أن هذا الجزء ا ميت�
�
غ�� �ان �مت�� حصان ا. الذي قتَل پول الصَّ فرق ما داَم الحيوان ميت�

�
� ال أدري ماهيتها. َمن �سقطون �� ا، ل���  أ�ض�

ً
ة ر عنا�ب جل�د�َّ

�
صحيح. �عض الح�ا�ات َ�ذك

 س�نهض المو�� من جد�ٍد كعب�ٍد لهم».
َّ

المعركة أمام (اآلَخ��ن) ال ُ�دَّ أن ُ�حَرقوا و��

قاِتلهم؟».
ُ
ؤال هو ك�ف ن - «نعرف �لَّ هذا. السُّ

� الح�ا�ات،
قنا ما ورَد �� ة، إذا صدَّ قل�د�َّ - «دروع (اآلَخ��ن) من�عة ضد معظم األسلحة التَّ

� أن �� ار، ومن شأن ُزجاج التنِّ م الفوالذ، ل�نهم يهابون النَّ وسيوفهم �اردة للغا�ة لدرجة أنها ُتحطِّ
��ل تقول إن ال�طل األخ�� قتَل (اآلَخ��ن) �س�ٍف من فوالذ �ل الطَّ

�
 عن الل

ً
ُيؤذيهم. وجدُت ح�ا�ة

مود أمامه». ض أنهم ال �ستط�عون الصُّ َ . المف�� � �� التنِّ

ي؟». ؟». المصطلح جد�د عل�ه. «الفوالذ الڤال�� � �� د چون: «فوالذ التنِّ ردَّ

ا». قال سام: «هذا أول ما خطَر �� أ�ض�

بع) ب�عطائنا سيوفهم المصنوعة من - «إذن إذا استطعُت أن أقنع لوردات (الممالك السَّ
ا». ل�س أصعب من طلب أن ي�ناَزلوا عن ي فس�نت�� المش�لة؟ لن �كون هذا صع�� الفوالذ الڤال��
 م��رًة، وسأَل سام: «هل عرفت من �كون (اآلَخرون)؟ من أين

ً
أموالهم وقالعهم. أطلَق ضحكة

�أتون؟ ماذا ُي��دون؟».

� لم تب ال��
�
تب الخطأ فقط. هناك مئات ال�

�
 ال�

�
� كنُت أقرأ

�
دي، ل�ن لع� - «ل�س �عُد �ا س�ِّ

ا من الوقت وسأجُد �لَّ ما ُ�مكن إ�جادە». � م��د� أفتحها ح�� اآلن. أعِط��

.« - «ل�س هناك م��د من الوقت. عل�ك أن تحزم أغراضك �ا سام، إنك راحل مع ج���



حملَق سام إل�ه مفغور الفاە �أنه ال �فهم مع�� ال�لمة، ثم قال: «راحل؟ أنا راحل؟ إ� (القلعة
دي؟ أم… أين…». ة) �ا س�ِّ ق�َّ َّ ال��

- «(ال�لدة القد�مة)».

�ر: «(ال�لدة القد�مة)؟�». د سام �صوٍت رفيع �ال�َّ ردَّ

ا». - «و��مون أ�ض�

دي، وال �قوى ع�… � �ا س�ِّ - «إ�مون؟ الِما�س�� إ�مون؟ ل�ن… لقد تجاوَز المئة �عام��
َحت، فمن…». � �الِغدفان؟ إذا مرَضت أو ُجر� دي؟ ومن س�عت�� ا �ا س�ِّ � أ�ض� ِسله وُترِسل�� س��ُ

- «�ال�داس، إنه مع إ�مون منذ سنوات».

. الِما�س�� إ�مون واهن، ا. أنت محتاج إ� ِما�س�� د وك�ل، و��ە يزداد ضعف� - «�ال�داس مجرَّ
� ال�حر… ر�ما… إنه شيخ، و…».

ورحلة ��

. ستان�س �عرف من هو � خطر، أدرُك هذا �ا سام، ل�ن الخطر هنا أ���
- «ستكون ح�اته ��

� دم الملوك…».
إ�مون، و�ذا �انت تعاو�ذ المرأة الحمراء تقت��

: «أوە». � مي�ت�� ماء من وجن��ه السَّ غمغَم سام وقد غاَضت الدِّ

� الجنوب.
جال �� ة). أم�� أن ُت�ِس�نا أغان�ه �عض الرِّ ق�َّ َّ � (القلعة ال��

- «س�نضمُّ دار�ون إل��م ��
ائر األسود) إ� (براڤوس)، ومن هناك عل��م ترت�ب رحلت�م إ� (ال�لدة القد�مة). ستحمل�م (الطَّ
م أن ُتعِلن ابن ج��� نغلك، فأرِسلها إ� (هورن ه�ل)، و�ن لم �كن فس�جد � إذا كنت ال تزال تع��

� (القلعة)».
 كخادمٍة ��

ً
لها إ�مون عم�

. دار�ون �ستطيع أن � �� � سُ�ساِعدن ج��� ع� العنا�ة �الصَّ
� وأخوا��

. نعم، أنا… أ�ِّ - «نـنـنغ��
ما�ة �لَّ أص�ٍل مع أولمر �ما ُن ع� الرِّ � أتمرَّ … إن�� � ا. إن�� �صحبها إ� (ال�لدة القد�مة) ِمث�� تمام�
� القبو، ل�نك قلت �� أن أ��شف ما ُ�مكن ا��شافه عن (اآلَخ��ن).

 عندما أ�ون ��
َّ

أمرت… إ�
ح»، ورفَع سام �دە ُيري چون أحد القروح � و�جعل أصا��� تتق�َّ

��ل ُيؤِلم كت��َ القوس الطَّ
�  أن��

َّ
ُن، وأستطيُع أن أص�ب الهدف معظم الوقت اآلن، إ� � ما زلُت أتمرَّ : «ل���

ً
المفتوحة مواص�

�
نها و�ضعها �� � أحبُّ قصص أولمر. ع� أحدهم أن ُ�دوِّ � العالم. ل���

ا �� ال أزاُل أسوأ راٍم حمَل قوس�
كتاب».

ُع منك
َّ
��لة. سأتوق � (القلعة)، �اإلضافة إ� األقواس الطَّ

ا ��
�
ا وورق � نها إذن. إن لديهم ح�� - «دوِّ

هام، ل�ن �� �السِّ جال الذين �ستط�عون الرَّ �ل مئات الرِّ
�
� َحرس الل

أن ُتواِصل تدر��اتك. سام، ��
ي الجد�د». ذمة ممن ُ�ج�دون القراءة وال�تا�ة. أر�دك أن تكون ِما�س�� �� 

َّ
ل�س ب�نهم إ�

تب…».
�
دي، أنا… إن عم�� هنا. ال� - «س�ِّ

- «… ستكون هنا عندما تعود إلينا».



ح الُجثث هناك. ال ِّ َ دي، (القلعة)… إنهم �جعلونك ُ��� وضَع سام �دە ع� ُعنقه، وقال: «س�ِّ
.«

ً
� أن أضع سلسلة ُ�مكن��

ه
�
ب منه. من س�حلُّ محل ته ت��َّ - «�ل ُ�مكنك، وستفعل. الِما�س�� إ�مون عجوز كف�ف وقوَّ
�
، والِما�س�� هارميون �� الل) ُمقاتل أ��� من نطا�� � (ُب�ج الظ�

�� � عندما �موت؟ الِما�س�� مول��
ة) �سكر أ��� مما �ستفيق». ق�َّ َّ (القلعة ال��

ات…». - «إذا سألت (القلعة) أن ُترِسل الم��د من الِما�س��

- «هذا ما أنت��ه، فسنحتاج إ� �لِّ واحٍد منهم، ل�ن إ�مون تارجارَ�ن ال ُ�س��َدل �سهولة».
َض أن سام ، غ�� أنه اف��

ً
� أملتها. �ان �علم أن ج��� ستكون صع�ة � �ال�ساطة ال��

األمر ال �م��
ا �أن ا: «كنُت واثق� سُ�َ�ُّ الس��دال مخاطر (الِجدار) �دفء (ال�لدة القد�مة). هكذا قال حائر�
ا هناك �ا ها. سُ���� �الًء حسن�

�
تب أ��� مما �أمل أحد أن �قرأها �ل

�
� (القلعة) ك

ك. �� األمر س��ُّ
سام، أعلُم هذا».

� ددم ُ�ص�ب�� ا، والدَّ ا أ�ض� تب، ل�ن… ع� الِمـِما�س�� أن �كون ُمعالج�
�
� أن أقرأ ال� - «ال. ُ�مكن��

ة قوله وهو ُ�ض�ف: «أنا سام الخائف ال سام القاِتل».  صحَّ
ً
وار»، وارتجَفت �د سام مث�تة �الدُّ

ة تجتاح (الق�ضة)، ؟ سام، أنت رأ�ت الُجثث الح�َّ � �� ؟ ت��يخ �ضعة رجاٍل مسنِّ - «خائف؟ ِممَّ
ا من (اآلَخ��ن)». �� زرقاء المعة. لقد قتلت واحد�

ا من المو�� األح�اء �أ�ٍد سوداء وأع��ُ
�
رأ�ت طوفان

� ول�س أنا». �� ه ُزُزُزُزجاج التنِّ
�
- «قتل

� ال�دين. «لقد �� ا». �عد ج��� ل�س عندە ص�� ع� مخاوف الصَّ ا قال چون: «صمت� محتد�
،

ً
ن سلسلة وِّ

�
� إذن. ستذهب إ� (القلعة) وُت� � القائد، سُتط�ع�� كذ�ت وتحاَ�لت وت�َمرت لتجعل��

� (ال�لدة القد�مة)».
ض الُجثث �� ح الُجثث فل�كن. ع� األقل لن تع�� ِّ و�ذا �ان عل�ك أن ُ���

، اللورد راندل، إنه، إنه، إنه، إنه، إنه… ح�اة الِما�س�� ح�اة خدمة. ال أحد � دي، إن أأأأ�� - «س�ِّ
ا. رجال (هورن ه�ل) ال ينحنون للوردات األد��  حول ُعنقه أ�د�

ً
من أبناء عائلة تار�� �ضع سلسلة

.« � مونهم. چون، ال أستطيُع أن أع�� أ�� وُ�عظ�

غل الملعون. «أنت � داخلك، اقُتلهما أيها النَّ
� داخ�� و��

� الذي �� �� ، الصَّ � �� ر چون: اقُتل الصَّ
�
فك

ُ ث�ا�ك �ل، فاذهب واح��
�
ال أب لك، �ل إخوة فقط، نحن فقط. إن ح�اتك ت�ت�� إ� َحرس الل

ٍء آَخر ُت��د أن تأخذە إ� (ال�لدة القد�مة). سُتغاِدر ق�ل ساعٍة �
� جواٍل ومعها �لَّ ��

ة �� اخل�َّ الدَّ
� العام

. لقد واجهت �� � ا لن تنعت نفسك �الُج�� وق. وهاك أمر آَخر: من اليوم فصاعد� من ال��ُّ
ها. ُ�مكنك أن ُتواِجه (القلعة)، ل�نك

�
� ح�اتهم �ل

اس �� المن�م أش�اء أ��� مما يرى معظم النَّ
� ا، ل��� �ل. ال أستطيُع أن آمرك �أن تكون ُشجاع�

�
� َحرس الل

ا �� ف�
�
ا محل سُتواِجهها �اعت�ارك أخ�

ر؟».
�
� �ا سام، أَتذك � مخاوفك. لقد حلفت ال�م��

أستطيُع أن آمرك �أن ُتخ��

- «سـ… سأحاوُل».

ل، و�نما سُتطيع». - «لن ُتحاو�



ا: «ُتطيع!». د� �ن مردِّ داف مورمونت �جناح�ه األسودين ال�ب��
ُ
خفَق غ

دي. هل… هل �عرف الِما�س�� إ�مون؟». �دا ع� سام أنه يتدا� إذ قال: «�ما �أمر س�ِّ

ما قلَّ عدد من
�
ا: «ال وداع. �ل

�
»، وفتَح له ال�اب مردف �

قال چون: «إنها فكرته �قدر ما �� فكر��
شنة(17)».

ُ
� ساحة األ

�علمون �األمر �ان أفضل. ساعة ق�ل طل�ع الَفجر ��

، فرَّ منه سام. ت ج���
�
ا �ما فعل وتمام�

ل الخرائط وَ��ُتب ا يتأمَّ �ل مس��قظ�
�
وم. لقد ق�� ِنصف الل عب. أحتاُج إ� النَّ أحسَّ چون �التَّ

ق لم �أِته � ِفراشه الضيِّ
سائل و�ضع الُخطط مع الِما�س�� إ�مون، وح�� �عد أن أل�� نفسه �� الرَّ

ر
�
ا وهو ُ�فك ر� ب متوتِّ

�
وم �سهولة. �ان �علم ما عل�ه أن ُيواِجهه اليوم، ووجَد نفسه يتملَمل و�تقل النَّ

دي �أن أنصحه � آِخر �لمات الِما�س�� إ�مون، وك�ف قال له العجوز: «فل�سمح �� س�ِّ
ا �� مل��

الثة � الثَّ
ة. �ان �� ة األخ�� قنا للمرَّ َ � اف�� � ح��

متها أل�� � قدَّ ص�حة نفسها ال�� ًة، النَّ  أخ��
ً
نص�حة

�
ا له أوالد، و�ن ظلَّ ��  �الغ�

ً
� عندما اختاَرە المجلس العظ�م العتالء العرش الحد�دي، رج� الث�� والثَّ

ا. يوم أ�حرُت إ� اءة، �عذو�ٍة أحب�ناها جم�ع� سم بن�ع� من ال�� ا. �ان إج ي�َّ وا�� ص��� �عض النَّ
� �� ، إجون ول�س إج. اقُتل الصَّ

ً
ب رج�

�
� داخلك. الُح�م يتطل

� الذي �� �� ته: اقُتل الصَّ (الِجدار) أخ��
� ِنصف ِسنِّ إج وقتها، وأخ�� أن

يخ وجه چون وأتبَع: «إنك �� س الشَّ د»، ثم تحسَّ
�
جل ُيول ودَع الرَّ

زمة
َّ

ة ال� � داخلك القوَّ
� أظنُّ أن �� � الق�ادة، ل�ن��

ا من البهجة �� � ِحملك أثقل. إنك لن تجد كث��
د».

�
جل ُيول � ودَع الرَّ �� تاء �دنو، اقُتل الصَّ � �ا چون سنو، فالشِّ �� لِفعل ما �جب ِفعله. اقُتل الصَّ

� جال الواقف�� وداء)، يزور الرِّ � أنحاء (القلعة السَّ
ارتدى چون معطفه وخ�َج. �لَّ يوٍم �دور ��

م مع
�
ما�ة، و�ت�ل نون ع� الرِّ  و�سمع تقار�رهم بنفسه، وُ�شاِهد أولمر وَمن تحت إمرته يتمرَّ

ً
حراسة

� نظرًة
ة (الِجدار) لُ�ل�� � ع� الجل�د ع� قمَّ

واء، و�م�� رجال الملك ورجال المل�ة ع� حدِّ السَّ
ك معه جوست كظلٍّ أب�ض إ� جان�ه. ع� الغا�ة، و�تحرَّ

� صعَد چون. ِكدچ كهل تجاوَز  الق�ادة فوق (الِجدار) ح��
�

� الب�ضاء يتو� �ان ِكدچ ذو الع��
اري، � ال��

ا، منها ثالثون قضاها ع� (الِجدار)، عينه الُ��ى عم�اء والُ�م�� قاس�ة. �� � عام� األر�ع��
� اعة، ل�ن العالقة ب�نه و��� � ال��

�ل ��
�
� َحرس الل

اٍل �� ع أيَّ جوَّ وهو وحدە �فأسه وحصانه، ُ�ضار�
ء �ستحقُّ �

: «اليوم هادئ، ال ��
ً

. عندما رأى چون خاطَ�ه قائ� طُّ
َ
 ق

ً
�ة جال لم تكن طيِّ ة الرِّ �ق�َّ

��ق الخطأ». � الطَّ
�

ا� اإل�الغ عنه، �اس�ثناء جوَّ

��ق الخطأ؟». اال الطَّ - «جوَّ
� ا ع� (ط��ق الملوك). ح�� أجاَب ِكدچ �اب�سامٍة ع��ضة: «فارسان خرجا ق�ل ساعٍة جن���

��ق الخطأ». � الطَّ
� ذاه�ان �� �� � الجن��يَّ رآهما داي��ن يرحالن قال إن األحمق��

- «مفهوم».

�
ع�� �� ب َحساء الشَّ اب العجوز ��� عرَف چون الم��د من داي��ن نفسه ف�ما �ان الحطَّ

هما
�
. زعما أن ستان�س أرسل دي، لقد رأيتهما. إنهما هورپ وما�� ە: «أجل �ا س�ِّ َ �نات، إذ أخ�� الثُّ



را أين أو أليِّ غرض أو م�� س�عودان».
�
ة، ل�نهما لم َ�ذك � مهمَّ

��

� ما�� �الهما من رجال المل�ة، ومن أبرز ُمس�شاري الس�� ر��شارد هورپ والس�� چاس��
حان لو أن �لَّ ما ُي��دە

�
� َ�صل �� ظاميِّ � غ�� النِّ ر چون سنو: �ان اثنان من الُمحار���

�
الملك. فك

ا � . �ان كوتر �ا�ك قد أرسَل خ�� � ا الُفرسان فأصلح كُرسل أو م�عوث�� ��ق، أمَّ ستان�س استطالع الطَّ
فاُوض مع ة) �أن لورد ال�صل وساالدور سان قد أ�َحرا إ� (الميناء األب�ض) للتَّ ق�َّ َّ من (القلعة ال��

بور. جل الصَّ � آَخ��ن، فجاللته ل�س �الرَّ � أن ُيرِسل ستان�س م�عوث��
، ومن المنط�� اللورد ماندر��

، ل�نهما ال �عرفان � ��ق الخطأ مسألة أخرى. قد �كونان فارس�� � الطَّ
�

ا� ع� أن عودة جوَّ
، ول�س جم�عها ألصدقاء. ل�س هذا من شأنه ع� �لِّ � مال. ستكون ع� (ط��ق الملوك) أع��ُ الشَّ

ا. حال. فل�حتفظ ستان�س �أ�ارە. اآللهة تعلم أن �� أ�اري أ�ض�

م چون �أنه ذئب، وع� الرغم من هذا
�
ة لم َ�حل ناَم جوست عند قدم ِفراشه ل�لتها، وهذە المرَّ

لق إ� �ابوس� �انت ج��� �طلته، ت��� � ب لساعاٍت ق�ل أن ي��
�
ا، وقد راَح يتقل ع� �ان نومه متقطِّ

ل َ رأسيهما، ثم �دَّ � ذراعيها و��� � من ب�� فل�� َع الطِّ � �ــها وشأنهما، ل�نه ان�� ل إل�ه أن �دع صغ�� وتتوسَّ
 منهما ب�دن اآلَخر.

�
� وقال لها أن تخ�ط �� أس�� الرَّ

دي، حاَن الوقت. رفة نومه �قول: «س�ِّ
ُ
لمة غ � ظ�

ا فوقه �� � اس��قظ� وجَد إد تول�ت واقف� ح��
ئب(18). كنت قد تركت أوامر ب��قاظك».

ِّ
إنها ساعة الذ

ا». ا ساخن� ا: «أح��ِ �� ش�ئ� أزاَح چون أغطيته مجي��

ع چون أنه ن��ذ
َّ
ا يتصاَعد منه الُ�خار. توق � �د�ه ك���

عاَد إد مع فروغه من ارتداء ث�ا�ه ووضَع ��
اث ف�ه أو جزر. رَّ

�
اث والجزر ل�ن ال ك رَّ

�
ا ف�ه رائحة ال� ە أن وجَدە َحساًء خف�ف�

�
ل ساخن، وفاجأ مت�َّ

َب ترَك . �عد أن �� � ٌّ أ��� م�� ا. جوست �� عام أش� أ�ض� ئاب، والطَّ
ِّ

� أحالم الذ
وائح أقوى �� الرَّ

ال�وب الفارغ ع� كور الحدادة.

م مع �دو�ك وچانوس
�
�اح، فقال له: «سأر�ُد أن أت�ل  ع� �ا�ه هذا الصَّ

ً
ا حراسة أل�� ِكجز واقف�

سلينت. اجعلهما �أت�ان هنا عند طل�ع الَفجر».
� ا، ل�س �عُد. س�كون الجوُّ أدفأ ح�� ا. برد، ول�ن ل�س زمه��ر� � الخارج �ان العالم أسود سا�ن�

��
حذ �ب اتَّ شنة وجَد أن الرَّ

ُ
ا �لَغ ساحة األ مس، و�ذا شاَءت اآللهة فقد َ�قُطر (الِجدار). لمَّ �ق الشَّ ���ُ

 چاك بولوار األسود الحراسة الُمراِفقة، تحت ق�ادته
�

�شك�ل الحركة �الفعل. �ان چون قد و�
ناديق واألقفاص واألجولة م عليها الصَّ � تتكوَّ � وع��تان. إحدى الع��ت�� ا�ب�� الة الرَّ دستة من الجوَّ
�ــــح، وقد جلَس ى للوقا�ة من ال�ِّ ان�ة لها سقف �ا�س من الِجلد المقوَّ حلة، والثَّ � تحوي مؤن الرِّ ال��
ا �األطفال، ووقَف سام � رتها تحت فروة ُدبٍّ ضخمة تجعله ي�دو صغ�� � مؤخِّ

الِما�س�� إ�مون ��
� ذراعيها ملفوف ب�ح�ام. � ب�� �� ، ل�ن الصَّ � � منتفخت�� ت�� . رأى عي�يها محمرَّ ع� مق��ٍة مع ج���
ُّ � ، وص�� ُّ ج��� أ��� � اٍت قل�لة. ص��  مرَّ

َّ
ا إ� � مع� سواء أ�ان ابنها أم ابن داال ال �دري، فهو لم يَر االثن��

� مي�� ا ال �ستطيع التَّ د� نِّ والحجم ح�� إن من ال �عرفهما ج�ِّ � السِّ
� ق���ان �� داال أقوى، ل�ن االثن��

ب�نهما �سهولة.
ً



� مسكنك، (ُخالصة الَ�شب)
ا �� : «لورد سنو، لقد تركُت لك كتا��

ً
ناداە الِما�س�� إ�مون قائ�

� (�حر
ق وزاَر جميع أرا�� � كولو�و ڤوتار، الذي سافَر إ� ال��َّ الذي كتَ�ه الُمغامر الڤوالن�ي��

مها لك».
�
الَ�شب). هناك فقرة قد ُتث�� اهتمامك، قلُت ل�ال�داس أن ُ�َعل

- «سأحرُص ع� قراءتها».

ا ق�ل أن ح نفسك ج�د�
�
مسَح الِما�س�� إ�مون أنفه، وقال: «المعرفة سالح �ا چون، فسل

تخوض المعركة».

لج ا رفَع عي��ه وجَد الثَّ ٍء �ارد �ل�ل ع� وجهه، ولمَّ �
ردَّ چون: «سأفعُل»، ثم إنه شعَر ���

: «أ��عوا قدر اإلم�ان، ل�ن ال دا�� ً
َ�سُقط. نذير سوء. التفَت إ� چاك بولوار األسود قائ�

ا». د� ا. احرص ع� دفئهم و�طعامهم ج�ِّ  رض�ع�
ً

ا وطف�  عجوز�
ً

للُمخاطرات الحمقاء. إن مع�م رج�

دي، افعل الِمثل : «افعل الِمثل �ا س�ِّ دون أن ي�دو عليها استعجال ركوب الع��ة قالت ج���
� ُّ داال… أع�� � … ص�� � �� � �أنك ستفعل. الصَّ  له ع� ُمرِضعٍة �ما قلت، لقد وعدت��

ُ مع اآلَخر، اع��
ا».  له ع� امرأٍة صالحة لَ����ُ ق���

ُ … اع�� غ�� األم�� الصَّ

.« � - «لِك �لم��

. �سميتهم وُهم ما زالوا يرضعون � وە، ال تفعلوا هذا ق�ل أن يتجاَوز العام�� - «إ�ا�م أن ُ�سمُّ
. ر�ما ال تعرفون هذا أيها الِغ��ان، ل�نه صحيح». � ِّ طالع س��

.« �
د�� - «�ما تأم��ن �ا س�ِّ

ت
�
م»، ثم ناول

�
دة أحد، أنا زوجة كراس�� واب�ته، وأ م ولسُت س�ِّ

�
� بهذا. أنا أ

ت: «ال ُتناِد�� ردَّ
غ�� ها إد الصَّ

�
ت نفسها �الجلود، وعندما ناول فل إلد ال�ئ�ب ف�ما صعَدت إ� الع��ة وغطَّ الطِّ

رسه �حركٍة ثق�لة.
َ
د عن المنظر وامت� ف ألقَمته ثديها، فأشاَح سام بوجهه المتورِّ

�ان. ا: «ه�ا بنا»، و�دأت الع��تان تتحرَّ طرقَع چاك بولوار األسود �سوطه وقال آمر�

ا».  ل�قول: «حسن، وداع�
ً
ف سام عن اآلَخ��ن لحظة

�
تخل

 عندما
َّ

فن ال تغرق إ� ا لك �ا سام. ال أظنُّ أن سفي�تك ستغرق. السُّ قال إد ال�ئ�ب: «ووداع�
أ�وُن ع� متنها».

)، تلك الفتاة ا �ِجدار (قلعة كراس�� هرها ملتصق� ٍة رأ�ُت ج��� �ان ظ� ا قال چون: «أول مرَّ ر�
�
متذك

َس أرانبها، ا من جوست. �ان قد اف�� ا�ن وال�طن المنتفخ، من�مشة ُرع�� عر الدَّ ح�لة ذات الشَّ النَّ
ئب لم �كن ما عليها أن تخافه، أل�س

ِّ
ق �طنها و�لتهم جن�نها… ول�ن الذ ت أن ُ�مزِّ

َ
وأظنُّ أنها خاف

كذلك؟».

 أ��� مما تحسب».
ً
أجاَب سام: «إنها تمتلك َشجاعة

�



رته رقائق
�
فل». ذك �� بها و���مون والطِّ

، واع��
ً
 آمنة

ً
 ��عة

ً
قال چون: «وكذلك أنا �ا سام. رحلة

ة، فأضاَف: ة األخ�� فل) دون أن �علما أنها المرَّ � (و�ن��
ائ�ة ع� وجه سام بيوم ودَّع روب ��

َّ
لج الذ الثَّ

� َشعرك».
لج تذوب �� دف الثَّ

ُ
«وارفع قل�سوتك. ن

ت من األسود إ�
�
ق قد استحال � �انت سماء ال��َّ غ�� عن األع��ُ �ب الصَّ ولدى غ�اب الرَّ

لج. مادي واشتدَّ سقوط الثَّ الرَّ

ا». ة القائد، وچانوس سلينت أ�ض� � انتظار ح��
: «س�كون العمالق ��

ً
رە إد ال�ئ�ب قائ�

�
ذك

اهق كُجرٍف من الجل�د. �متدُّ مئة فرسخ� قال چون سنو: «نعم»، ورفَع عي��ه إ� (الِجدار) الشَّ
ر

�
� طوله. تذك

ە، وضعفه �� � ُعلوِّ
ة (الِجدار) َت�ُمن �� من أقصاە إ� أقصاە و�رتفع س�عمئة قدم. قوَّ

 إذا �ان من ُ�داِفعون عنه أق��اء. رجال َحرس
َّ

ا إ� ة: أيُّ ِجدار� ل�س ق��� ا قاله أبوە ذات مرَّ چون ش�ئ�
� ُتواِجههم. ة ال��  �المهمَّ

ً
�ل ُشجعان، ل�ن أعدادهم قل�لة للغا�ة مقارنة

�
الل

ى � �دو�ك، و�طوله الذي ال يتعدَّ
الح. اسمه الحق��� � مستودَع السِّ

ا �� �ان العمالق منتظر�
: «نحتاج

ً
�ل. �ال تمه�ٍد خاطَ�ه چون قائ�

�
� َحرس الل

ا �� جال حجم� األقدام الخمسة ُ�َعدُّ أصغر الرِّ
د اتنا االحتماء فيها من ال�� ة �ستطيع دور�َّ � ع� (الِجدار)، إ� قالع� فرع�َّ إ� الم��د من األع��ُ
�ك ق�ادتها».

�
� (�اب الجل�د) وسأول

�� 
ً
والحصول ع� طعاٍم ساخن وخيوٍل جد�دة. سأضُع حام�ة

� دي �علم أن�� مع، وقال: «الق�ادة؟ أنا؟ س�ِّ فها من الشَّ ذنه ُينظ�
�
� أ

وضَع العمالق طرف خن�ە ��
�د، أل�س كذلك؟». � اعتدُت �قة الصَّ � ع� (الِجدار) ألن�� ابن ُمزارع وأن��

( ال منذ دستٍة من األعوام، ونجوت من (ق�ضة الَ��� األوائل) و(قلعة كراس�� - «إنك جوَّ
عون إل�ك».

�
جال األصغر يتطل وُعدت لتح�� عنهما. الرِّ

�
دي، و�� . أنا ال أعرُف القراءة �ا س�ِّ َّ عون إ��

�
: «فقط األقزام يتطل غ�� جل الصَّ ا قال الرَّ

�
ضاح�

.« أفضل األحوال أستطيُع كتا�ة اس��

دافان
ُ
ات. س�كون معك غ - «لقد أرسلُت إ� (ال�لدة القد�مة) أطلُب الم��د من الِما�س��

� أنوي إقامة خطٍّ . إن��
ً
الة ، و�ذا لم تكن كذلك فأرِسل خ�َّ

ً
ة � بهما حينما تكون حاجتك ماسَّ �ستع��

يور». ات والطُّ ة (الِجدار) إ� أن ُ�صِبح لدينا الم��د من الِما�س�� من أبراج المنارات ع� قمَّ

؟». �
ا س�كون تحت ق�اد�� - «و�م أحمق مسكين�

ون أو معدومو ون من الَحرس وِنصف هذا العدد من ستان�س». مسنُّ أجاَب چون: «ع��
�ل، ل�نهم

�
تدي أسود َحرس الل ة رجاله، وال أحد منهم س�� ة أو جر�. «لن �كونوا من خ�� الخ��

سُ�ط�عونك. عل�ك �استغاللهم ك�فما استطعت. أر�عة من اإلخوة الذين سأرسلهم معك
ا ع� س�كونون من أبناء (كينجز الندنج) الذين أتوا إ� (الِجدار) مع اللورد سلينت. أبِق عين�

ان�ة». � �الثَّ ق��
�
ب الم�سل

َّ
هؤالء وترق

�
ة (الِجدار) فلن �ك�� � قمَّ ق��

�
دي، ل�ن إذا �لَغ عدد �اٍف من الم�سل بهم �ا س�ِّ

ُّ
- «ُ�مكننا ترق

هم».  لصدِّ
ً

ثالثون رج�



�
� �كونون �� ق��

�
كِّ لنفسه. صحيٌح أن الم�سل � ثالثمئة. احتفظ� چون بهذا الشَّ

وقد ال �ك��
عف وُهم �صعدون، إذ ُ�مكن إمطارهم من أع� �الحجارة والِحراب وِجرار � غا�ة الضَّ

موقٍف ��
ا ي�دو �أن (الِجدار) نفسه ُ�داِفع

�
ث ب�أس� �الجل�د. وأح�ان ش�ُّ  ال�َّ

َّ
ق، وما ب�م�انهم إ� القار المح��

مِّ عي��ه عندما ا�شقَّ
�
اغ�ث، وقد شهَد چون هذا �أ عن نفسه، ينفضهم عنه �ما ينفض ال�لب ال��

ل�ح من الجل�د تحت چارل عشيق ڤال وأل�� �ه من حالق إ� حتفه.

ء، فمع الوقت �
ة (الِجدار) دون أن �لحظهم أحد تغ��َّ �لُّ �� قون قمَّ

�
ل�ن إذا �لَغ الم�سل

اللم ة وُ�لقوا الح�ال والسَّ ُ�مكنهم أن ُ�ق�موا مو�� قدٍم ألنُفسهم هناك و�رفعوا متار�سهم الخاصَّ
ح�ة الحمراء، را�مون الذي �ان ملك ما

�
ها را�مون ذو الل

�
قوا وراءهم. هكذا فعل

�
آلالٍف آَخ��ن لي�سل

�ل، چاك الم�ور
�
� �ان چاك موسجود قائد َحرس الل � ذلك الح��

ە. �� � أ�ام جدِّ جدِّ
وراء الِجدار ��

َف إ� األ�د � �ما ُعر�
مال، وچاك الغا�� ح�ة الحمراء ع� الشَّ

�
م ذو الل �ما �ان لق�ه ق�ل أن يتهجَّ

� مطرقة اللورد ��لة)، إذ وقَع ب�� ة الطَّ  ع� شوا�� (الُ�ح��
ً
 دام�ة

ً
ً�عدها. ال�� ج�ش را�مون نها�ة

ح�ة الحمراء قت��
�
، وسقَط ذو الل �� هارموند أوم��

�
فل) وسندان العمالق السك د (و�ن�� و�الم س�ِّ

��ن، �ل لقتال الَهمج متأخِّ
�
. وصَل رجال َحرس الل غ�� ب�د آرتوس العن�د شقيق اللورد و�الم الصَّ

� غض�ته
فهم �ه آرتوس ستارك ��

�
� الوقت المناسب لدفنهم، وهو الواجب الذي �ل

ول�ن ��
أس. ة أخ�ه مقطوعة الرَّ الح��نة ع� جثَّ

ً
، وهكذا قال للعمالق: «ثالثون رج� �

اس �اعت�ارە چون سنو الغا�� رە النَّ
�
ال ينوي چون أن َ�ذك

رصتهم أفضل من ال أحد».
ُ
ف

دي س�فتح القالع األخرى : «صحيح. أ�� (�اب الجل�د) وحدها أم أن س�ِّ غ�� جل الصَّ قال الرَّ
ا؟». أ�ض�

اهن ستكون (�اب الجل�د) � الوقت الرَّ
- «أنوي تزو�د �لٍّ منها �حام�ٍة مع الوقت، ل�ن ��

مادي) فقط». و(الحارس الرَّ

مادي)؟». � (الحارس الرَّ
دي من س�قود �� ر س�ِّ - «وهل قرَّ

ة �ال هب�َّ
َّ

 إ� ق�ادة ذوي المعاطف الذ
َّ�� - «چانوس سلينت». ولُتنِقذنا اآللهة. «ال أحد ي��

ة) عندما ماَت مان�� ستوكوورث، ا�ة الحد�د�َّ ار. �ان قائد (البوَّ ا لجزَّ كفاءة. لقد ُوِلَد سلينت ابن�
� �د�ه. ال ُ�مكن أن �كون اللورد چانوس أحمق اە چون آرن ووضَع دفاعات (كينجز الندنج) ب��

َّ
ورق

ا عن أل�� ثورن. ا تمام� ا �ما ي�دو». وأر�دە �ع�د� � كب��

� كنُت ألرسله إ� المطابخ ُ�ساِعد هوب ذا ا، ل�ن�� قال العمالق: «قد �كون ذلك صح�ح�
فت».

�
الثة أصابع ع� تقطيع الل الثَّ

ا.  أ�د�
ً
فت ثان�ة

�
لو فعلُت فلن أجرؤ ع� أ�ل الل

ف س�فه (المخلب ا األمر. �ان چون ُينظ� �� �اح ق�ل أن �ظهر اللورد چانوس ملبِّ مرَّ ِنصف الصَّ
م أبناءە العنا�ة

�
ف �ه وك�ل أو ُمرافق، ل�ن اللورد إدارد عل

�
��ل)، وهو العمل الذي عادًة ما ُ��ل الطَّ



� وصَل ِكجز و�د ال�ئ�ب مع سلينت شكَرهما چون ودعا اللورد چانوس �أسلحتهم �أنُفسهم. ح��
إ� الجلوس.

� �د
د ��  الفوالذ المجرَّ

ً
ا ومتجاه� ا ذراع�ه ع� صدرە وعا�س� وقد جلَس، ول�ن �فظاظة، عاقد�

�اح ا ضوء الصَّ غل(19) مشاهد� تة ع� نصل س�فه النَّ ر چون قطعة الُقماش الم��َّ قائدە. مرَّ
صل ِجلد � ُ�مكن أن �شقَّ بها النَّ هولة ال�� � السُّ

ا �� ر�
�
� قلب الفوالذ، ومفك

جات �� موُّ يتالَعب ع� التَّ
�ل ُتغَفر

�
� َحرس الل

جل �� وشحم وأوتار سلينت ل�فصل رأسه القبيح عن �دنه. عندما ينخرط الرَّ
ا � چانوس سلينت �اعت�ارە أخ�

فك�� ��  أن چون �جد التَّ
َّ

 عن والءاته جم�عها، إ�
�

ها و�تخ�
�
جرائمه �ل

ا. � و�ذَل قصارى جهدە لقت�� أ�ض� جل ساعَد ع� قتل أ�� ا. هذا الرَّ ا. إن ب�ننا دم� � عس��

مادي)». � (الحارس الرَّ
�ك الق�ادة ��

�
� أول : «لورد چانوس، إن��

ً
� ِغمدە قائ�

دسَّ چون س�فه ��

مادي) هو الم�ان الذي مادي)… (الحارس الرَّ : «(الحارس الرَّ �اغَت قوله سلينت الذي ردَّ
قت (الِجدار) عندە مع أصدقائك الَهمج…».

�
�سل

مها قدر استطاعتك. ا�دأ دها وُترمِّ � حالٍة مؤسفة، ل�نك سُتجدِّ
- «نعم. ال أنكُر أن القلعة ��

». �ان
ً
� ال تزال قائمة � سقَطت إلصالح تلك ال�� � ال��

�قطع أشجار الغا�ة، وُخذ الحجارة من الم�ا��
ا من أن �شكو أو تت�َمر،

�
ا للغا�ة. س�نام ع� الحجر، أ��� إرهاق

�
لُ�ض�ف: س�كون العمل شاق

. «س�كون معك ثالثون
ً

ر مع�� أن تكون رج�
�
فء، ول�ن قد تتذك و�عان ما ست�� مع�� الدِّ

ة أعاَرنا إ�اهم الملك ستان�س». الل) وع�� ة من (ُب�ج الظ� ة من هنا وع�� ، ع��
ً

رج�

� ح�م يرتجف وهو �قول: «أتحسب��
�
غدە الل

�
ف، و�دأ ل قوق المجفَّ اصطبَغ وجه سلينت �لون ال��

فاع عن فُت �الدِّ
�
ل
�
جل الذي ينخِدع �سهولة. لقد � ال أرى ما تفعله؟ چانوس سلينت ل�س �الرَّ

غل». � ِقماطك. احتفظ �أطاللك أيها النَّ
(كينجز الندنج) وأنت ال تزال تبول ��

دي. هذا أمر ال . «أسأت فه�� �ا س�ِّ � دي، وهذا أ��� مما أعط�ت أ��  �ا س�ِّ
ً
رصة

ُ
� أعط�ك ف إن��

ا. احزم أسلحتك ودرعك وودِّع أصدقاءك مادي) أر�عون فرسخ� طلب. المسافة إ� (الحارس الرَّ
ا». ح�ل مع مطلع الَفجر غد� واستعدَّ للرَّ

ً
ا مقعدە إ� الوراء، وتابَع: «لن أذهب ذل�� ا مسقط� قال اللورد چانوس: «ال»، وهبَّ واقف�
� لسُت عد�م رك، إن��

ِّ
د وأموت. ال نغل ابن خائن ُ�م�� األوامر ع� چانوس سلينت� أحذ ألتجمَّ

د (هارنهال)� أعِط أطاللك ألحد الحم�� ا. لقد كنُت س�ِّ � (كينجز الندنج) أ�ض�
األصدقاء، هنا و��

؟ لن أسمح لك�». � �� ا أنا فلن أسمح لك. هل �سمع�� أيها الصَّ توا لك، أمَّ العم�ان الذين صوَّ

- «ستفعل».

� ط��قه وهو خارج.
د، ل�نه ر�َل المقعد إ� الجانب �� د الرَّ ل سلينت مجرَّ لم ُ�حاو�

 أن �أمل أن ينام اللورد
َّ

ا أخ�� ُترِه�ه ال�لمات الغاض�ة. ل�س بوسعه إ� ا، ص��� � ص���
ما زاَل يرا��

ا إ� ُرشدە. �لة و�صحو ثائ��
�
چانوس الل



ا. ا�� أث�َت له أن أمله �ان عبث� �اح التَّ ل�ن الصَّ

ة ومعه الس�� أل�� ثورن وعدد كب�� من � القاعة العامَّ
وجَد چون سلينت ي�ناَول فطورە ��

اللم مع إم�ت الحد�دي و�د ال�ئ�ب، ٍء ما عندما نزَل چون السَّ �
أنصارهما. �انوا �ضحكون ع� ��

الثة � فالورز وأو�ن الجحش. �ان هوب ذو الثَّ ووراءهم مو�� والجواد وچاك كراب األحمر ورس��
ود إ� موائدهم �د من ِقدرە، وقد جلَس رجال المل�ة ورجال الملك واإلخوة السُّ

َّ أصابع �غرف ال��
ن د. رأى چون پ�پ وجر� حم المقدَّ

�
ر والل � المحمَّ �د أو �مألون �طونهم �الُخ��

َّ �أ�لون من أوع�ة ال��
حم، وسمَع أصداء خان والشَّ � الهواء رائحة الدُّ

� إ� مائدٍة و�اون مارش إ� أخرى، وشمَّ �� جالس��ْ
قف المقنَطر. د ع� السَّ دَّ � والمالعق ت�� �ا��� جل�ة السَّ

ًة. َضع  أخ��
ً
رصة

ُ
� الحال، وقال چون: «لورد سلينت، سأعط�ك ف

ا �� همَدت األصوات جم�ع�
��ق إ� جام. الطَّ

�
ج والل � حصانك �ال�َّ هذە الملعقة واذهب إ� االسط�الت. لقد أمرتهم بتجه��

مادي) ط��ل ووعر». (الحارس الرَّ

�د ع� صدرە، ق�ل أن
ا ال��َّ »، وضحَك مسقط� � �� هاب إذن أيها الصَّ

َّ
ردَّ سلينت: «عل�ك �الذ

. إن � الح�� ا عن القوم األتق�اء الصَّ مادي) م�ان مالئم ألمثالك، �ع�د� ُيرِدف: «أظنُّ أن (الحارس الرَّ
غل». عالمة الوحش عل�ك أيها النَّ

ض طاعة أمري؟».
ُ
- «هل َترف

غل». رتك أيها النَّ � مؤخِّ
غدە يرتجف: «ُ�مكنك أن تدسَّ أمرك ��

�
قال سلينت ول

� �دأ � ح��
وداو�ن ع� چون، �� ز عي��ه السَّ

�
� أل�� ثورن ورك

ار�سَمت �سمة رف�عة ع� شف��َ
جودري قاِتل العمالقة الجالس إ� مائدٍة أخرى �ضحك.

: «من فضلك ُخذ اللورد چانوس
ً

 برأسه إلم�ت الحد�دي قائ�
�
قال چون: «�ما ُت��د»، وأومأ

إ� (الِجدار)…».

ًة من الح�س ا أو ع�� � أن يوم�
ة. �ان ل�قول هذا، فال شكَّ لد�ه �� � زنزانٍة جل�د�َّ

… واح�سه ��
ل إطالق �احه. وما إن َ�خُ�ج س��دأ هو ا يتوسَّ ا محموم� ك سلينت مرتجف� داخل الجل�د كف�لة ب��

ـ�ُمر من جد�د. وثورن التَّ

هاب إ� (الحارس
َّ

� الذ
ا، فإذا �ان سلينت ال يرغب �� دە إ� حصانه. �ان ل�قول هذا أ�ض� ً… وق�ِّ

ب. و�م رج� اخها. وعندئٍذ ستكون مسألة وقٍت ق�ل أن يتهرَّ مادي) كقائدها فل�ذهب كط�َّ الرَّ
س�أخذ معه وقتها؟

وهكذا أن� چون ع�ارته: «… واشُنقه».
� ماء من وجه چانوس سلينت ح�� حا� لون الحل�ب وسقَطت الملعقة من ب�� وغاَضت الدِّ

أصا�عه.



ة، وانفتَح فم �اون مارش وانغلَق تها الحج��َّ ت ع� أرض�َّ
َّ
قطَع إد و�م�ت القاعة �ُخطواٍت رن

ق
�
ر چون الذي عل

�
دون أن َتخُ�ج منه �لمة، ومدَّ الس�� أل�� ثورن �دە إ� مق�ض س�فه، ففك

ا ألفعل الِمثل. � س��� د فوالذك، أعِط�� ، جرِّ هرە: هلمَّ ��ل ع� ظ� مخل�ه الطَّ

ون، الُمخلصون للملك ستان�س � القاعة من رجال، الُفرسان والجنود الجن��يُّ
نهَض ِنصف من ��

ا، و�عضهم فون. �عضهم اختاَر چون قائد�
�
�ل المحل

�
، و�خوان َحرس الل � أو المرأة الحمراء أو االثن��

ت ل�اون مارش أو الس�� دي�س مال�س�� أو كوتر �ا�ك… و�عضهم لچانوس سلينت. مئات صوَّ
� القبو اآلن، وللحظٍة تراقَص العالم ع� حافة

جال �� منهم �ما أذكُر. �ساءَل چون �م من هؤالء الرِّ
س�ف.

��ق إلد تول�ت. ثم رفَع أل�� ثورن �دە عن س�فه وأفسَح الطَّ

ة،
�
ك ا سح�اە من ع� الدِّ ان�ة، ومع� ق�َض إد ال�ئ�ب ع� ذراع سلينت و�م�ت الحد�دي ع� الثَّ

، إنه � د ص�� . إنه مجرَّ �
� شفت�ه: «ال، ال، اتُر�ا�� ر من ب��

َ
�د ي�ناث

َّ ا صاَح اللورد چانوس وال�� ومحتج�
� س�ندمان ع� اليوم الذي وضعتما �

ا. عالمة الوحش عل�ه، ذئ�ه هذا… اتُر�ا�� نغل� أبوە �ان خائن�
ض وهما ر�ما…»، وظلَّ �ع��

ِّ
� (كينجز الندنج). أحذ

ا ع� چانوس سلينت. إن �� أصدقاء �� ف�ه �د�
ع.

ْ
اللم �حركٍة �� تارة جرٌّ وتارة دف �صعدان �ه ع� السَّ

ً
ص سلينت لحظة

�
 القبو من شاغل�ه. عند القفص تمل

َ
ت�َعهم چون إ� الخارج، ومن ورائه ف�غ

َب �ه القض�ان الحد�د إ� أن ه من ُعنقه و��
�
ل األمر إ� قتال، ل�ن إم�ت أمسك وحاوَل أن ُ�حوِّ

� نافذتها
ج، ح�� ڤال �� ها خرَجت تتف�َّ

�
وداء) �ل أمسَك عن المقاَومة، وعندئٍذ �انت (القلعة السَّ

ة من ع� كتفها، وستان�س الذي وقَف ع� درجات (ُب�ج الملك) هب�َّ
َّ

تها الذ ت ضف��
�
وقد تدل

ا �ُفرسانه. محاط�

. لن �جرؤ ع� � فهو مخ�� � �حسب أنه سُ�خ�ف�� �� سمعوا اللورد چانوس �قول: «إذا �ان الصَّ
ة ع�ارته. �ــــح �ق�َّ ون…»، وذَرت ال�ِّ ون، س�� . چانوس سلينت له أصدقاء، أصدقاء مهمُّ �

شن��

ف».
َّ
ر چون: هذا خطأ، ثم قال: «توق

�
فك

دي؟». ا وجهه، وغمغَم: «س�ِّ �� التفَت إل�ه إم�ت مقطِّ

ە إ� هنا». قال چون: «لن أشنقه. أح��ِ

وسمَع �اون مارش �صيح: «أوە، �حقِّ اآللهة».

�دة الفاسدة من � ال�ُّ
� اب�سَمها اللورد چانوس سلينت لحظتها �لَّ ما �� ت االب�سامة ال��

�
حمل

��ل. »، واستلَّ مخل�ه الطَّ
ً
رمة

ُ
حالوة… إ� أن أضاَف چون: «إد، اجلب �� ق

رمٍة مناس�ة �ان اللورد چانوس قد تراجَع إ� داخل القفص من جد�د، ل�ن
ُ
لدى عثور إد ع� ق

احة صاَح ە إم�ت ودفَعه ع�� السَّ إم�ت الحد�دي دخَل وراءە وسحَ�ه إ� الخارج، وف�ما جرَّ
� �سمع تاي��ن ال�س�� بهذا س�ندمو…». … ال ُ�مكنك… ح�� � سلينت: «ال. اتُر���



هرە لُي�ق�ه ع� ُر�ب��ه ف�ما دفَع ت إد ال�ئ�ب قدمه ع� ظ� ر�َل إم�ت ساق�ه من تحته، ثم ث�َّ
ك ا. تحرَّ إم�ت الُقرمة تحت رأسه، وقال له چون سنو: «س�كون األمر أسهل إذا �ق�ت سا�ن�
دي». تالعَب ضوء ا، ل�ن مي�تك ستكون أقبح. مدَّ ُعنقك �ا س�ِّ �ة وستموت أ�ض� لتفادي ال��َّ
ا، ق�ل أن غل ورفَعه عال�� احب ع� نصله إذ أح�َم چون �لتا �د�ه ع� مق�ض س�فه النَّ �اح الشَّ الصَّ

ة فاآلن الوقت المناسب لقولها». ًة: «إذا �انت لد�ك �لمات أخ��  أخ��
ً
ا ش��مة ع�

ِّ
�قول متوق

حمة. سـ… سأذهُب، دي، الرَّ : «أرجوك �ا س�ِّ ً
ر إل�ه قائ� لوى چانوس سلينت رقبته لَينظ�

سأذهُب، سـ…».

��ل. � نفسه: ال، لقد أغلقت ذلك ال�اب، وهوى مخل�ه الطَّ
قال چون ��

� أن وسأَل أو�ن الجحش ورأس چانوس سلينت يتدحَ�ج ع� األرض الموحلة: «هل ُ�مكن��
ن �الفرو». ا، وم�طَّ آخذ حذاءە؟ إنه جد�د تق����

 الملك برأسه وعاَد
�
أل�� چون نظرًة إ� الوراء نحو ستان�س، وللحظٍة التَقت أعُينهما، ثم أومأ

َ�دُخل ُبرجه.
 



 

�ون ت��
 

ا. ف�
ِّ
اس��قظ� ل�جد نفسه وحدە والهودج متوق

ا فيها، وأحسَّ �و مضطجع� � �ان إل�� � الُ�قعة ال��  من الوسائد المكبوسة ُتب��ِّ
ً
رأى القزم كومة

ر.
�
ا. لقد حلَم… ِ�َم حلَم؟ ال َ�ذك ا خشن�

�
�َحلقه جاف

تائر ووثَب إ� � السَّ �ون ساق�ه ب�� غٍة �جهلها، وهكذا دفَع ت��
�
م �ل

�
ا تت�ل �الخارج سمَع أصوات�

� فوق حصانيهما، �الهما يرتدي ال��ْ ا عند الخيول مع خ�َّ �و واقف� األرض ل�جد الماچس�� إل��
جل ا�ن، ل�ن س�فيهما ُمغمدان والرَّ � الدَّ

وف الب��ِّ ا من الِجلد ال�ا�� تحت معطٍف من الصُّ قم�ص�
� خطر.

ال�دين ال ي�دو ��

��ق وحلَّ �او�له وق�� حاجته  إ� جانب الطَّ
ً

أعلَن القزم: «أر�ُد أن أبول»، وذهَب متما��
. ً
ا ط��� تلٍة م�شا�كة من األشواك، وهو ما استغرَق وقت�

�
ع� ك

ل». بوُّ ق صوت: «ع� األقل ُ�ج�د التَّ
�
عل

. َ�جُدر �ك أن � ل أقل مواه�� بوُّ : «التَّ
ً

� �او�له قائ�
�رە ��

َ
�ون آِخر القطرات ودسَّ ذ نفَض ت��

؟ ي�دوان � أيها الماچس�� جل�� : «هل تعرف هذين الرَّ ً
�و سائ� ُز»، والتفَت إ� إل�� َّ � أت��

ترا��
؟». ُ فأ�� � عن القانون. هل أح�� �الخارج��

� الب��ان له لح�ة مشعثة وَشعر ا، وهو رجل مت�� � حجم� ال��ْ د أ��� الخ�َّ - «فأسك؟�»، ردَّ
غ�� ُي��د أن ُ�قاِتلنا�». جل الصَّ . «هل سمعت �ا هالدون؟ الرَّ ُبرتقا��

ن قِشف، وَشعرە مسحوب ومعقود وراء رأسه، وقد ا، وجهه الحليق متغضِّ رف�قه أ��� ِسن�
� أنه

�ا�� �أش�اء زائفة. أشكُّ �� غار إ� إث�ات َشجاعتهم �التَّ جال الصِّ ا ما �جنح الرِّ � أعلَن: «كث��
.«

ً
ة �ستطيع أن َ�قُتل �طَّ

ة». �ون كتف�ه، وقال: «هاِت ال�طَّ هزَّ ت��

ا»، ونظَر إ� رف�قه. ال: «إذا كنت م�� ردَّ الخ�َّ

.« غ�� ثار المزعج الصَّ
َّ ة أيها ال�� : «أنا ال�طَّ

ً
 قائ�

ً
ا نغ� جل مفتول العضالت س�ف� واستلَّ الرَّ

ٍة أصغر». � �طَّ
ُر ��

�
أوە، �حقِّ اآللهة. «كنُت أفك

 أصغر�».
ً
ة حك، وقال: «هل سمعت �ا هالدون؟ ُي��د �طَّ جل ال�ب�� �الضَّ هدَر الرَّ

� �ون �عين�� � ت��
س �� ا أن تكون واحدًة أهدأ»، وتفرَّ � تمام� ضي�� أجاَب المس�َّ هالدون: «س��ُ
نايق لنا؟». �و و�سأله: «معك �عض الصَّ ، ق�ل أن �لتفت إ� إل�� � � فاترت�� ت�� رماديَّ



- «و�غال تحملها».

ة». ناديق إليها. تولَّ هذا أيها ال�طَّ - «ال�غال �طيئة للغا�ة. إن معنا خيول شحن س�نقل الصَّ

ا؟ ما الذي ٍء دائم� �
ة �لَّ ��  ال�طَّ

�
: «لماذا يتو� ً

� ِغمدە قائ�
جل ال�ب�� �دسُّ س�فه �� عاَد الرَّ

ك �ُخطواٍت ە أنت �ا هالدون؟ َمن الفارس هنا؟ أنا أم أنت؟»، وع� الرغم من هذا تحرَّ
َّ

تتو�
ثق�لة نحو ال�غال.

، صناديق من خشب
ً
ة �ون ستَّ ناديق ُتنَقل: «ك�ف حال فتانا؟». أح� ت�� �و والصَّ سأَل إل��

 منها �سهولٍة ع� كتٍف واحدة.
�

ة �� دة �أقفال حد�د، وقد رفَع المدعو ال�طَّ ند�ان مزوَّ السَّ

� الخيول».
� حوض س��

تنا ��  اآلن. ق�ل ثالثة أ�ام أسقَط �طَّ
ً

- «ُ�عاِدل ج��ف طو�

� ألجعله �ضحك».
، �ل سقطُت ب�راد�� � - «لم ُ�سِقط��

تك. أنا نف�� ضحكُت». ردَّ هالدون: «ونجَحت خطَّ

ا �ه . لقد �ان مولع�
�

نجب�ل المح� ، القل�ل من الزَّ ة للف�� ناديق هد�َّ � أحد الصَّ
�و: «�� قال إل��

��ق مع�م إ� (ج��ان درو). مأد�ة ٍة ح��نة غ���ة: «خطَر �� أن أواصل الطَّ ا»، وأضاَف بن�� دوم�
ة…». ه��َّ وداع ق�ل أن ت�دأوا رحلت�م النَّ

ك ما إن نعود. لقد دي. ج��ف ينوي أن يتحرَّ قاطَعه هالدون: «ال وقت لدينا للم�دب �ا س�ِّ
افة ة الخناجر)، كشَّ . الدوثرا�� ُشوِهدوا شمال (ُ�ح�� � ِّ ها س��

�
هر اآلَخر، و�ل جاە النَّ �لَغتنا أن�اء من اتِّ

ة، �قطع (غا�ة �وهور)». من �االسار موثو العجوز، وال�ال ز�كو وراءە �مسافٍة قص��

ا، وقال: «ز�كو يزور (�وهور) �لَّ ثالثة أو أر�عة أعوام، فُ�عط�ه ا �ذيئ� جل ال�دين صوت� أصدَر الرَّ
�خوخة، � الشَّ

ا موثو فرجاله ُ�دانونه �� ا. أمَّ
�
ق هب و�عود أدراجه ��

َّ
 من الذ

ً
ون جوا� ال�وهور�ُّ

� هو…».
هد�د الحق��� وعددهم �قلُّ �لَّ عام. التَّ

ت األخ�ار. آِخرها �قول
َ
ان منه إذا صدق أ�مَل هالدون ع�ارته: «… ال�ال پونو. موثو وز�كو �فرَّ

ا. ج��ف ال ُي��د المخاطرة �الوق�ع لهورو) ��االسار قوامه ثالثون ألف� رب منابع (السِّ
ُ
إن پونو �ان ق

�وب : «هل ُ�ج�د القزم الرُّ
ً

�ون م�سائ� ر پونو عبور (الرو�ن)»، وأل�� نظرًة نحو ت�� ب�نهم إذا قرَّ
ل؟». بوُّ ِمثلما ُ�ج�د التَّ

�وب ل الرُّ  عنه: «إنه يركب، ولو أنه ُ�فضِّ
ً
د األج�ان ن�ا�ة ب س�ِّ �ون �قول ق�ل أن ُ�جاو� أ�َع ت��

ا». م أ�ض�
�
ا. إنه يت�ل د� �َ�ج� خاص وحصاٍن �عرفه ج�ِّ

�
. رف��� صف ِما�س�� � �النِّ

ة، و�عضهم �دعو�� غ�� تنا الصَّ � أخوَّ
- «واضح. أنا هالدون، الُمعالج ��

ة». هو الس�� �طَّ

ب أيَّ رجٍل ، رو�� حقل ال�ط. أيُّ فارس� �ستطيع أن ُينصِّ : «الس�� رو�� جل ال�ب�� ب الرَّ عقَّ
. وأنت أيها القزم؟». � ب�� ا، وج��ف نصَّ فارس�



�و: «اسمه يولو». ا أجاَ�ه إل�� م�ع�

�ون ، وأيُّ أحمق يرى بوض�ح� أن ت�� �
يولو؟ يولو اسم ُتطِلقه ع� قرد. واألسوأ أنه اسم پ�تو��

� ت�� � سمَّ
� (پ�توس) اس�� يولو، ل�ن أ�ِّ

ل�س من (پ�توس). هكذا قال ��عٍة �� ُينِقذ الموقف: «��
هيوجور ه�ل».

؟». ه هالدون: «أأنت ملك صغ�� أم نغل صغ��
�
سأل

�
، فأجاَب: «�لُّ قزٍم �� صف ِما�س�� �ون أن من صالحه أن �أخذ الحذر مع هالدون النِّ أدرَك ت��

� أب�ه».
� عي��َ

العالم نغل ��

س المرآة ؤال. ك�ف قتَل �و�ن ذو ال��ُّ � عن هذا السُّ . حسن �ا هيوجور ه�ل، أِجب�� - «ال شكَّ
� أورا�س؟». �� التنِّ

�
 انع�اسه ح�� غرَس �و�ن ح��ته ��

َّ
ا ُترسه أمامه، فلم يَر أورا�س إ� م منه رافع� - «تقدَّ

عينه».

�
�� تنا �عرف تلك الح�ا�ة. هل ُ�مكنك أن ُتخ��ِ لم ي�ُد ع� هالدون اإلعجاب، وقال: «ح�� �طَّ

؟». � نان�� ب الح�لة نفسها مع ڤاجهار خالل رقصة التَّ �اسم الفارس الذي جرَّ

ينة �انت … ل�ن الت�ِّ �
َّ ە ال�� �ون �اب�سامٍة واسعة: «الس�� �ايرون سوان، و�ان مص�� أجاَب ت��

سايرا�س ال ڤاجهار».

ة) كتَب الِما�س�� مونكون…». ة حق�ق�َّ ، قصَّ � نان�� � (رقصة التَّ
�� . - «أخ�� أنك مخ��

دە . ُمرافق الس�� �ايرون رأى س�ِّ - مونكون مخ�� - «… أنها �انت ڤاجهار. الِما�س�� -األ���
ا، وهو المعقول أ��� من ينة ر�ن�� �موت وكتَب الب�ته �صف موته، وتقول ح�ايته إنها سايرا�س ت�ِّ
د خوم)، و(ستورمز إند) �انت ُت��ِّ ا ألحد لوردات (التُّ سخة مونكون من الح�ا�ة. سوان �ان ابن�

ُ
�

� قتلها؟».
إجون، وڤاجهار �ان را�بها آنذاك األم�� إ�موند شقيق إجون، فِلَم يرغب سوان ��

ٌ لك أن ترجع  َ�سُقط من فوق الحصان، و�ذا فعلت فخ��
َّ

: «حاول أ�
ً

زمَّ هالدون شفت�ه قائ�
ا».  أو قزم�

ً
ا. عذراؤنا الخجول لن ت�تظر رج� إ� (پ�توس) مش��

، أين تذهب العاهرات؟». �
�� ا عن الخل�عة. أخ��ِ ل عندي، �ع�د� - «الخجول ن�ع العذراء المفضَّ

د إ� العاهرات؟». دَّ - «هل أ�دو كرجٍل ي��

ا العفو وأراَد الف�� أن � طال��
�

ته ل�مور ُ�ص�
�
 لجعل

َّ
: «ل�س �جرؤ، و��

ً
ة �ُسخ��ٍة قائ� ضحَك ال�طَّ

� َحلقه».
ە �� ُ �ذهب معه، وقد �قطع ج��ف قض��ه وَ�ح��

�ون: «الِما�س�� ال �حتاج إ� قض�ب». قال ت��

- «ل�ن هالدون ِنصف ِما�س�� فقط».



ة. ُ�مكنه أن يركب معك إذن»، وداَر ا أيها ال�طَّ ��
�
قال هالدون: «ي�دو أنك تجد القزم مسل

�حصانه.

الثة، حن الثَّ �و ع� ظهور أحصنة الشَّ � ت�ب�ت صناديق إل��
ة �ضع دقائق أخرى �� استغرَق ال�طَّ

ا لم ي�ُد ع� رف�قه، الذي وثَب �عت�� َ�جه، ثم أمسَك ، ل�ن قلق� وعندئٍذ �ان هالدون قد اخت��
ج ا �قرن ال�َّ د� ك ج�ِّ ا إ�اە أمامه، وقال له: «تمسَّ غ�� واضع� جل الصَّ �ون من �اقته ورفَع الرَّ ت��
رة فتاة»، ثم جمَع � ناعم �مؤخِّ نان�� نة، وط��ق التَّ � . هذە الَفرس مش�تها م��حة م��َّ وستكون �خ��
رسه تخبُّ

َ
� الُ��ى، وانطلَقت ف

� ق�ضته الُ�م�� وح�ال الخيول األخرى ��
الس�� رو�� الِعنان ��

برشاقة.
� زفافه. سأنضمُّ

� لن أ�ون معه ��
� آسٌف أل�� ا. قوال للف�� إن�� ا سع�د� : «حظ�

ً
�و قائ� ناداهما إل��

ا». � س�� وس)، أقسُم ع� هذا ب�َدي غالي�� � (وس��
إل�ه ��

�
ا عند هودجه �� �و م��ات�س �ان الماچس�� واقف� ًة ع� إل�� �ون ال�س�� نظرًة أخ�� عندما أل�� ت��

د � الُغ�ار الذي أثاَرته خيولهم �اَد حجم س�ِّ
لت كتفاە، ومع تضاؤله �� ش وقد تهدَّ

�
ردائه المزرك

ا. � األج�ان ي�دو صغ��

ا إ� جنب، ��ق جن�� صف ِما�س�� �عد ُر�ــع م�ل، ومن هناك واَصال الطَّ ة بهالدون النِّ لحَق ال�طَّ
ع

َّ
ا أن عل�ه أن يتوق � �غ�� راحٍة عالم� ت�� ج العا�� وقد ف�َج ساق�ه القص�� �ون �قرن ال�َّ ك ت�� وتمسَّ

�وب. جاٍت وأوجاع الرُّ ا و�شنُّ قروح�

� قزمنا؟».
ة الخناجر) �� �ساءَل هالدون وُهم را�بون: «ُترى ماذا س�كون رأي قراصنة (ُ�ح��

ح لعمل �خنة األقزام؟».
�
ة: «أنه َ�صل ردَّ ال�طَّ

�ون: «أورهو الوِسخ أسوأهم. رائحته وحدها كف�لة �قتل المرء». ه هالدون �المه إ� ت�� وجَّ

� �ال أنف».
ٍة من كتف�ه قال: «من ُحسن الحظ� أ�� بهزَّ

مطاء) فقد � (أسنان الشَّ : «إذا قاَ�لنا الل�دي كورا ع� م��
ً

 قائ�
ً
 رف�عة

ً
منَحه هالدون اب�سامة

ات ا�َّ ة، وطاقم سفي�تها من الشَّ ونها كورا الوحش�َّ ا. ُ�سمُّ تجد نفسك �ال أعضاء أخرى أ�ض�
� �لَّ رجٍل �أ�نه». � �خص��

الجم�الت الال��

.« - «ُمرعب. قد أبوُل ع� نف��

 تفعل».
َّ

ٌ لك أ� ة �قتامة: «خ�� قال ال�طَّ

� ��� حسناء (كينجز ورًة وأقوُل إن�� - «�ما تقول. إذا قاَ�لنا الل�دي كورا تلك فسأرتدي تنُّ
ة». ه�� الندنج) الملتح�ة الشَّ

ة، وقال هالدون: «�ا لك من شخص� صغ�� ط��ف �ا يولو. �قولون إن ة ضحَك ال�طَّ هذە المرَّ
مداء لتحل�ة � إضحا�ه. س�ختارك صاِحب الجاللة الرَّ

 أليِّ أحٍد ينجح ��
ً
ة ن يهب عط�َّ اللورد الُم�فَّ

�الطه الحجري».
ً ُّ



: «ال ُ�ستحَسن المزاح عنه ونحن ع� هذە المق��ة من (الرو�ن).
ً

ر� قائ�
ة رف�قه بتوتُّ رمَق ال�طَّ

إنه �سمع».

ة. معذرًة �ا يولو، ل�س عل�ك أن �متِقع وجهك هكذا، قال هالدون: «الح�مة من منقار �طَّ
ماد�ة ب�ساطة». �لته الرَّ

ُ
كنُت أعابثك فقط. إن أم�� (ال��الت) ال يهب ق

، ل�ن �ون ال�س�� ة. اقشعرَّ ِجلدە للفكرة. لقد فقَد الموت مقدرته ع� إرهاب ت�� ماد�َّ �لته الرَّ
ُ
ق

ا أ��� من  أسطورًة، ل�س حق�ق��
َّ

ن ل�س إ� اء األرمد مسألة أخرى. قال لنفسه: اللورد المكفَّ الدَّ
�� روك). وع� الرغم من هذا لزَم

ن (�اس��
�
�� �عضهم أنه َ�سك شبح الن األر�ب الذي �دَّ

مت. الصَّ

ة ح�اته. قال إن أ�اە �ان صانع �ه �ح�ا�ة قصَّ
�
ة ُ�سل ، إذ �دأ ال�طَّ � لم �لحظا صمت القزم المفا��

رة، وقد لفَت
�
ذن�ه وأحبَّ الم�ارَزة منذ ِسنٍّ م�ك

�
� أ

� الفوالذ �� � (ج� العلقم)، فُوِلَد ورن��
َّسالح� ��

� حاميته، إ�
ا �� ٌّ كب�� الحجم �ارز ِمثله نظر اللورد �ازو�ل العجوز، الذي عرَض عل�ه موقع� � ص��

ا. ا فارس� � ا وأخ�� ا ثم ُمرافق� ع�ف ُ�س�َّ وص�ف� ما أنه شاهَد ابن �ازو�ل الضَّ ، ال س�َّ � أراَد أ��� �� أن الصَّ
 ممصوص الوجه، ل�ن اللورد العجوز أنجَب أر�ــع بناٍت وهذا االبن الوح�د،

ً
ا مهزو� «�ان وض�ع�

� اآلَخ��ن �انوا �جرؤون  ضدە، ح�� إن الُمرافق��
ً
ا ألحٍد �أن �قول �لمة وعل�ه لم �كن مسموح�

احة». � السَّ
ه ب�صبع� �� �ال�اد ع� مسِّ

ا». �ون الذي يرى مسار الح�ا�ة بوض�ح: «ل�نك لم تكن خانع� قال ت��

ا � ، ل�نه أعجَب لورنت كث�� ادس ع�� ا �مناَس�ة يوم م�الدي السَّ � س�ف� ة: «صنَع �� أ�� تابع ال�طَّ
� وج�� إن �دي

ا شكوُت قال �� لورنت �� فض. لمَّ � ع� الرَّ ع��
�
� الل أ أ�� ە لنفسه، ولم يتجرَّ

َ
فأخذ

�ته بها إ� أن انكَ�ت ذراعاە  و��
ً
�ف، فذه�ُت وجل�ُت مطرقة مخلوقة لحمل المطرقة ال السَّ

ُت ال�حر َّ أن أهرب من (المر�) �أق� �عة. ع�� االث�تان وِنصف ضلوعه، و�عدها �ان ع��
��الند � الس�� هاري س�� ��

�
اٍد �ضعة أعوام، ثم جعل َّ حدَّ � ة، وعملُت ص�� هب�َّ

َّ
والتحقُت �الجماعة الذ

الح ا ُ�ساِعد ع� تدر�ب ابنه ع� السِّ ب أحد�
�
هر َ�طل � �عَث ج��ف برسالٍة ع�� النَّ ُمرافقه، وح��

� هاري إل�ه». ��
�
أرسل

ا؟». �ك ج��ف فارس� - «ونصَّ

- «�عد عام».

ة حصولك غ�� �ك�ف�َّ صف ِما�س�� �اب�سامٍة رف�عة: «ِلَم ال ُتخ��ِ صد�قنا الصَّ قال هالدون النِّ
ع� اسمك؟».

� حقٍل
جل ال�ب�� �عناد: «الفارس �حتاج إ� أ��� من اسٍم واحد، و… حسن، لقد كنا �� ردَّ الرَّ

ات، فـ… ال تضحك». ، ورفعُت نظري ورأ�ُت تلك ال�طَّ � ب�� � نصَّ ح��

ة � حج��َّ
� ساحٍة مألى �الحشا�ش إ� جوار ب��

�حوا �� ��ق ل�س�� مس تركوا الطَّ ُ�ع�د غروب الشَّ
ة الخيول. ي��ت جات ف�ما س�� هالدون وال�طَّ شنُّ � ساق�ه من ال�َّ

ك َر�ل��َ
�
�ون لُ�دل ل ت�� قد�مة. ترجَّ



اة � األحجار، ومن الُجدران المغطَّ غرات ب�� ة من الثَّ ج��َّ � الخشن والحشا�ش الشَّ
الُعشب الب��ِّ

ا�بون واب تقاسَم الرَّ . �عد العنا�ة �الدَّ �
� الما��

� ر�ما �انت لق�� حجريٍّ عظ�م �� حالب ال�� �الطَّ
� الوج�ة

�ون �� ح والفاصول�ا الب�ضاء ال�اردة والِمزر، ووجَد ت��
�
�ر الممل � ا من لحم الخ�� َعشاًء �س�ط�

ناديق �و. قال وهو �لوك: «تلك الصَّ ها مع إل��
�
� أ�ل سمة ال�� ا عن األطعمة الدَّ ا سار� � ال�س�طة تغي��

ة، إ� أن رأ�ُت الس�� رو�� يرفع هب�َّ
َّ

ا للجماعة الذ � ال�دء حس�ُت أن فيها ذه��
� جلبناها ل�م، �� ال��

هولة». قود لما استطاَع حمله بهذە السُّ ا �النُّ أحدها ع� كتٍف واحدة. لو �ان مليئ�

ا كتف�ه: «إنها دروع فحسب». ة هاز� قال ال�طَّ

ا، ث�اب لل�الط من أجل أفراد مجموعتنا، أصواف ناعمة وأ�َع هالدون ُ�ض�ف: «وث�اب أ�ض�
ف ومخمل ومعاطف ح��ر. المرء ال َ�مُثل أمام مل�ٍة �ال هندام، وال خا�� الوفاض. لقد تلطَّ

نا بهدا�ا مناس�ة». الماچس�� �مدِّ

ي القد�م ��ق الڤال�� جوم والطَّ ا تحت �ساٍط من النُّ
�
ق ون �� عادوا يركبون مع طل�ع القمر، �خبُّ

�ون � ط��ل �لتفُّ ع�� الغا�ات والود�ان، ولقل�ٍل من الوقت شعَر ت��
�ٍط ف��ِّ �لتِمع أمامهم ك��

��ق أعج��ة». ا، هذا الطَّ الة محق� الم. «�ان لوماس الرحَّ ٍء أقرب إ� السَّ �
ال�س�� ���

الة؟». ة: «لوماس الرحَّ د ال�طَّ ردَّ

فر حول العالم، وكتَب عن � السَّ
أجاَ�ه هالدون: «�اتب ماَت منذ زمن� ط��ل، ق�� ح�اته ��

اهما (عجائب) و(عجائب صنَعها اإل�سان)». � سمَّ � كتاب��
� زاَرها �� ال�الد ال��

تا». ا ح�� تفتَّ � ِص�اي، وقرأتهما مرار�
�� َّ �ون: «أحد أعما�� أهداهما إ�� قال ت��

ا»، ثم � �سع�
ا: «صنَعت اآللهة سبع عجائب وصنَع اإل�سان الفا�� صف ِما�س�� مقت�س� قال النِّ

، ل�ن ماذا نفعل؟ �انت ُطرق � ق ع� اآللهة �اث�ت�� � أن يتفوَّ
أضاَف: «ُعقوق من اإل�سان الفا��

سع، الخامسة ع� ما أعتقُد». ا�در ال�ِّ ة واحدًة من عجائب لونجس�� �ا) الحج��َّ (ڤال��

ا�عة». �ان � ص�اە: «الرَّ
هر قلٍب �� ة عن ظ� �ون الذي حفظ� العجائب الست ع�� ح ت�� صحَّ

ا، أل�س � � هذا كث�� ��
َ
� أثناء الوالئم و�جعله ��دها. وراق

�ون أن �ضعه ع� المائدة �� ه ج�� يروق عمَّ
. ألعواٍم � ِعف��ت صغ�� ذ�� َّ وأث�ُت أن�� ها ع��

�
� �ل كذلك؟ أن أقف هناك وسط األط�اق واألع��ُ

ا�در �عي��ه. ى عجائب لونجس�� � أنحاء العالم ل��
� وُ�ساِفر ��

م بيوٍم �أ��
�
�عدها استح� أن َ�حل

، ادس ع�� ة من يوم م�الد ابنه القزم السَّ  لذلك األمل ق�ل أ�اٍم ع��
ً
ووضَع اللورد تاي��ن نها�ة

نِّ نفسها، � السِّ
سع �ما فعَل أعمامه �� ة ال�ِّ � الُمدن الُحرَّ

جوال �� � التَّ
�ون اإلذن �� ه ت��

�
� سأل ح��

واج � عدم تل��ث ُسمعة عائلة ال�س�� أو الزَّ
� ُ�مكن االعتماد عليهم ��

فأجاَ�ه أبوە: «إخو��
فر حيثما �شاء � السَّ

ا �� ا ُحر�  �الغ�
ً

ة أ�اٍم فقط سُ�صِبح رج� �ون أنه �عد ع�� رە ت��
�
ا ذك �عاهرة»، ولمَّ

ل قال اللورد تاي��ن: «ما ِمن امرئ� ُحر. وحدهم األطفال والحم�� �خالون العكس. تفضَّ
وا�ل وملوك الُجبنة، ل�ن � لوردات التَّ

�
� وِقف ع� رأسك لُ�س� ج�� هاب، ارتِد ث�اب المهرِّ

َّ
�الذ

، � �� ي الصَّ ٍة للعودة». و�ــهذا انهاَر تحدِّ احرص ع� دفع ت�لفة رحلتك بنفسك ونحِّ عن �الك أيَّ ن�َّ
ا»، وهكذا، �مناَس�ة �لوغه م�لغ  مف�د�

ً
� عمٍل مف�د فس�نال عم�

ا �� وقال أبوە: «إذا كنت راغ��



غ ٍ �
�� روك). ر�ما أمَل أن

� (�اس��
هار�ــــج �� اف ع� �لِّ ال�الوعات والصَّ �ون �اإل�� َف ت��

�
ل
�
جال، � الرِّ

افه عليها �انت �الوعات القلعة ة إ�� � ذلك خاَب، فط�لة ُمدَّ
� أحدها. ل�ن أمل تاي��ن ��

أسقط ��
ا ع� نحو� لم َ�حُدث من ق�ل.  تمام�

ً
سال�ة

 فأفضل.
ً
��ذ ألغسل ف�� من طعم تاي��ن، و�ذا �انت ِق��ة ا من النَّ أر�ُد ك���

حو، �غل�ه قود والصَّ � الرُّ ا ب�� ج متأرجح� �ون إ� قرن ال�َّ �ل، وقد اس�نَد ت��
�
ركبوا طوال الل

ا ف�ق�ض عل�ه الس�� � االنزالق جان��
� واآلَخر ي�دأ �� � الح��  ثم �س��قظ فجأًة، و���

ً
عاس قل�� النُّ

رته خت مؤخِّ
�
� القزم و�سل

� سا��َ
ا �� . �حلول الَفجر �ان األلم شد�د� ً

ە و�عدله ثان�ة رو�� و�شدُّ
وا�سحَجت.

�ون ، وعندما أ�َ� ت�� ا�� ًة ق�ل اليوم التَّ هر م�ا�� لم �صلوا إ� موقع (ج��ان درو) ع� النَّ
.« ه�� ء من فوق مرتَفع� قال: «(الرو�ن) الشَّ المجرى األخ�� ال���

.«( غ�� ة: «(الرو�ن الصَّ قال ال�طَّ

ار ، وت�َّ � ت�� الوث) أعرض مرَّ ، ل�ن أصغر فروع (الثَّ - «هو كذلك». نهر ال �أس �ه ع� ما أظنُّ
ار�ــــخ أن �ون من دراسته التَّ ر ت��

�
الثة أ�ع. ولم �جد المدينة أ��� إثارًة لإلعجاب. تذك الفروع الثَّ

 تن��� فيها
ً
هور، مدينة ة والزُّ ا �الُخ�� ا مليئ� �� ا طيِّ

�
ًة، و�ن �انت م�ان (ج��ان درو) لم تكن كب��

. واآلن، �عد ألف عام، القنوات َ�خُنقها � نان�� . ح�� الحرب، ح�� جاَءت التَّ واف�� القنوات والنَّ
� ِبرك الم�اە اآلسنة، وتغوص حجارة المعا�د والقصور

�اب ��
ُّ

ر جحافل الذ
َ
، وتت�اث �� البوص والطَّ

فصاف العجوز الملت��ة. هر أشجار الصَّ � األرض، وتنمو ع� ضفاف النَّ
��

ة وسط الحشا�ش، وقد دفَع � صغ�� � الخرائب، �عتنون ب�سات��
�� � ما زاَل �عض القوم قاطن��

� هم إ� الهروع عائدين إ� الجحور ال�� ي القد�م أ��� ��ق الڤال�� صوت الحدوات الحد�د ع� الطَّ
. �َدت فتاة قون إ� العاب��ن بنظراٍت فاترة ال ُت�ا�� مس ُ�حدِّ � الشَّ

وا ��
�
خرجوا منها، ل�ن أجرأهم ظل

�ون، الذي قال � عاجزًة عن رفع عي�يها عن ت�� �بت�� � الوحل ساقيها ح�� الرُّ
ة عار�ة ُ�غ�ِّ صغ��

، فما �الك �قزٍم مجدوع األنف؟ ثم رسَم ع� وجهه طُّ
َ
ا من ق�ل ق لنفسه وقد استوعَب: لم تَر قزم�

� الُ��اء.
ا وأخ�َج لها لسانه، فانفجَرت الفتاة �� ا ط��ف� � تعب��

ة: «ماذا فعلت؟». ه ال�طَّ
�
سأل

لهن». � أق�ِّ � ح�� . �لُّ الفت�ات ي�ك��
ً
�لة

ُ
- «نفخُت لها ق

ًة وركبوا  قص��
ً
 مسافة

ً
فصاف الم�شا�كة وانعَطفوا شما� ��ق فجأًة �عد أشجار الصَّ انت� الطَّ

��ل ووجدوا أنُفسهم عند رص�ٍف حجري قد�م، ِنصف غل السَّ هر، إ� أن أخ� الدَّ �محاذاة النَّ
�ون ة� هالدون�»، فأداَر ت�� ��لة. صاَح أحدهم: «ال�طَّ ة الطَّ َّ� � الماء ومحاط �الحشا�ش الب�ِّ

غارق ��
عٍة ع��ضة الحافة من ح �ُق�َّ ة واطئة ُ�ل�ِّ ا فوق سطح بنا�ٍة خش��َّ ى ف��ً واقف� رأسه إ� الجانب ل��
� الخامسة أو

ر القزم أنه �� ا ممشوق القدِّ له َشعر أزرق دا�ن كث�ف، وقد قدَّ ا رش�ق� ، شا�� القشِّ
ة أو ما َ�قُرب من هذا. ادسة ع�� السَّ



قف الذي �قف عل�ه الف�� لقمرة (العذراء الخجول)، و�� قارب نهري قد�م ضح أن السَّ اتَّ
ا لشقِّ ط��قه ع�� أصغر اع واحد، �دنه ع��ض وغاِطسه ضحل، مناسب تمام� متداع� له ��
هن ة. فتاة دم�مة، ل�ن أق�حهن أ��� مل�َّ ة فوق الحواجز الرَّ ة أو الُقط��َّ الجداول والحركة الجان��َّ
 �األلوان

ً
ة � أنهار (دورن) مطل�َّ

�� ِّ ع �الِعِ��
َ
� ُتدف ا ما تكون القوارب ال�� ا. غال�� � الِفراش أح�ان�

�� 
ً
اهة ��

ع مادي، م�قَّ � موحل مائل إ� الرَّ
ا هذە العذراء فال، فطالؤها ب��ِّ قوش، أمَّ  �أب� النُّ

ً
نة اه�ة وم��َّ الزَّ

� أن هذا هو الغرض.
ء. ت�دو قذرًة، ل�ن ال شكَّ �� �

يها ��
�
سة ال ُ�حل ة المقوَّ تها ال�ب��

َّ
ومقشور، ودف

 أعواد البوص، وقفَز الف�� من فوق
ً
حلة داعسة � الم�اە الضَّ

داء، وخاَضت الَفرس �� ة النِّ ردَّ ال�طَّ
ا لهما مالمح � طاقم (العذراء الخجول). وقَف زوجان أ��� ِسن�

القمرة إ� سطح القارب، وظهَر �ا��
ا من �اب القمرة وأزاَحت ا أب�ض ناعم� � خرَجت ِس�تة حسناء ترتدي ث��� � ح��

ة، ��
َّ
رب الدف

ُ
ة ق رو���َّ

ا�ن عن عينها. � الدَّ
عر الب��ِّ  من الشَّ

ً
ُخصلة

هر صمت ا»، فراَن ع� النَّ ا أن ُ�خ�� ج��ف، الذي قال: «ك�� ص�اح� ل�ن لم �كن ممكن�
. � مفا��

� الحال.
�ون هذا �� جل مصدر متاعب. علَم ت�� س�كون هذا الرَّ

�
معطف ج��ف مصن�ع من رأس و�هاب أحد ذئاب (الرو�ن) الحمراء، وتحته يرتدي الِجلد الب��ِّ

� أر�ان عي��ه تجاع�د،
ا، و�� ة. وجهه الحليق ِجلدي قاس� أ�ض� م �الحلقات المعدن�َّ القا�� المدعَّ

ق
�
ا. ع� َورك�ه ُ�عل وع� الرغم من أن َشعرە أزرق كَشعر ابنه فجذورە حمراء وحاج�اە أ��� احمرار�

ف
�
ا، و�ن لم ُ��ل د� ا فقد أخ�� شعورە ج�ِّ د� ة مجدَّ ا، و�ذا أسعَدته رؤ�ة هالدون وال�طَّ ا وخنجر� س�ف�

هما: «قزم؟ ما هذا؟».
�
�ون، إذ سأل نفسه محاولة إخفاء اس��ائه لرؤ�ة ت��

غ�� ومنَحه �ون: «أعرُف، كنت تأمل أن أ�ون قالب ُجبنة»، والتفَت إ� ج��ف الصَّ ردَّ عل�ه ت��
م�ك وس) س�� � (وس��

� (تايروش)، ل�ن ��
عر األزرق �� ا، وقال: «قد ينفعك الشَّ طف�

�
أ��� اب�ساماته ل

� وجهك».
األطفال �الحجارة وتضحك الفت�ات منك ��

ا لذكراها». � أصبُغ َشعري تك��م� دات (تايروش). إن�� � �انت من س�ِّ
ا: «أ�ِّ قال الف�� مندهش�

سأَل ج��ف �خشونة: «ما هذا المخلوق؟».

ح فيها». �و �عَث برسالٍة ��� أجاَ�ه هالدون: «إل��

.« �
� إ�اها إذن، وُخذ القزم إ� قمر�� - «أعِط��

هة وشمعة من ة مشوَّ اخل و��نهما مائدة خش��َّ � عتمة القارب من الدَّ
�الته ��

ُ
ق ق جلَس المرتز�

� ج��ف ُزرقة الجل�د، �اهتتان �اردتان، والقزم
� عيناە. لعي��َ �ون: ال ُتعِجب�� ر ت��

�
حم، وحينها فك الشَّ

هب. شاهَد
َّ

� �الذ طت��
َّ
� ومرق او�ن �اهتت�� ال �حبُّ العيون ال�اهتة، فعينا اللورد تاي��ن �انتا خ��

ا �ستطيع أن يزهو بهذا؟ ��اد
�
ق � حدِّ ذاته، ف�م مرتز�

د أنه �عرف القراءة الفت �� ج��ف �قرأ، ومجرَّ
ك شفت�ه ع� اإلطالق. ال ُ�حرِّ

ً



: «تاي��ن ال�س�� ماَت؟
ً

� سائ� � ال�اهتت�� � العين�� ق هات�� ا رفَع ج��ف نظرە عن الورقة وضيَّ � أخ��
و��دك أنت؟».

ا ا: «�ان اللورد تاي��ن جالس� اە ج��ف متا�ع� ، هذا»، ورفَع إص�عه ل�� �ون: «ب�ص��� أجاَب ت��
ا �حق، ولم �فعل. ز ذه�� َّ � أحشائه ألرى إن �ان يت��

ة �� اب�َّ شَّ
ُ
ع� مرحاض، فغرسُت سهم �

ة. أوە، وچوفري ا ق�ل هذا �ف�� � أ�ض�
هب. لقد قتلُت أ�ِّ

َّ
ا إ� القل�ل من الذ مؤسف، كنُت محتاج�

ر تاجر الُجبنة ذلك
�
� مأد�ة زفافه وشاهدته �ختنق ح�� الموت. ألم َ�ذك

مته �� � سمَّ ابن أخ��
� إ� القائمة ق�ل أن أف�غ، وأتم��َّ أن ��َّ هذا مل�تك». � وأخ��

� أنوي إضافة أ�� الجزء؟ إن��

ب �خدمات قاِتل ملٍك حِّ ل أن جاللتها س��ُ �و؟ لماذا يتخ�َّ ها؟� هل طاَر صواب إل�� ُّ��» -
ف ع� نفسه؟». وخائن مع��

ا ع� عرشها، و�لُّ من �ون: سؤال عادل، ل�نه قال: «الملك الذي قتلته �ان جالس� ر ت��
�
فك

قة �الفعل»، وحكَّ َجدعة أنفه
َّ
مُت للمل�ة خدماٍت موف � قدَّ سود، وعل�ه ي�دو �� أن��

�
قتلتهم أ

� . هل �� أن أرى ما كتَ�ه تاجر الُجبنة؟ إن�� �
: «ال تخف، لن أقتلك، فلست من أق��ا��

ً
مواص�

ا». أحبُّ القراءة عن نف�� حقَّ

د سالة وشاهَد الورقة �سودُّ وتتجعَّ معة �الرِّ  من ذلك مسَّ لهب الشَّ
ً

تجاهَل ج��ف طل�ه، و�د�
تها؟». � قض�َّ

س �� � تارجارَ�ن وال�س�� دم، فِلَم ُ�ساِند المل�ة دن��
� عائل��َ و�شتعل، ثم قال: «ب��

� لفهمت». هب والمجد. أوە، وال�راه�ة. لو قا�لت أخ��
َّ

� س��ل الذ
جاوَ�ه القزم �م�ح: «��

�ون أن هذا صحيح. � نطَق بها ج��ف ال�لمة علَم ت�� ��قة ال�� ا». من الطَّ د� - «أفهُم ال�راه�ة ج�ِّ
ا.  أعوام�

ً
ئه ل��

ِّ
ت ُتدف

�
ا تج�َّع ال�راه�ة وظل جل أ�ض� هذا الرَّ

ك ف�ه إذن أيها الفارس». ء �ش�� �
- «هذا ��

ا». - «لسُت فارس�

دي. «ومع ذلك �قول ك أخرق أحمق �ا س�ِّ ا. ردُّ ا فحسب، �ل �اذب خائب أ�ض� لست �اذ��
ا». �ته فارس� ة إنك نصَّ الس�� �طَّ

زم».
َّ

م أ��� من ال�
�
ة يت�ل - «ال�طَّ

�ون ٍة ع� ال�الم من األصل. ال يهمُّ �ا ج��ف». لفظ� ت�� درة �طَّ
ُ
ب �عضهم من ق - «قد يتعجَّ

، وحشك ا وأنا هيوجور ه�ل، وحش صغ�� ا ع� ال�لمة. «أنت لست فارس� ة ضاغط� ال�لمة األخ��
.« � نان�� ا لمل�ة التَّ ا وف��  أن أ�ون خادم�

َّ
� إ�

، لسُت أبت�� � غ�� إذا أردت. لك �لم�� الصَّ

ح أن تخدمها؟». - «وك�ف تق��

ا تلو اآلَخر، وأردَف: «أستطيُع أن أقول لجاللتها »، ولعَق أصا�عه واحد� �
�ون: «�لسا�� أجاَب ت��

�
�ل له��مة أ�� ا، وأستطيُع أن أخ�� قادتها �أفضل السُّ � ، إذا كنت تدعو ذلك تفك�� � ر أخ��

�
ك�ف ُتفك

شوة. هم قا�ل للرَّ هم ُمخلص وأيُّ هم ج�ان، أيُّ � المعركة، وأعلُم أيُّ اللوردات ُشجاع وأيُّ
چا��� ��



. صف ِما�س�� د لك النِّ
�
� �ما سُيؤك نان�� � أن أجلب لها ُحلفاء، وأعرُف ال�ث�� وال�ث�� عن التَّ ُ�مكن��

� الخاص».
� ِعف��تك الو��

�� ا. اعت��ِ � ا، وال آ�ُل كث�� � مسلٍّ أ�ض� إن��

ا.
�
هم شأن

�
، ثم قال: «افهم هذا أيها القزم. أنت آِخر أفراد مجموعتنا وأقل

ً
ە وهلة وزَن ج��ف ردَّ

�ت لو أنك فعلت».  تمنَّ
َّ

ُصن لسانك وافعل �ما ُتؤَمر و��

دي». . «�ما تقول �ا س�ِّ � �ون �قول: حا�� �ا أ�� �اَد ت��

د أحد». - «لسُت س�ِّ

.« �
د مجاملة �ا صد��� �اذب. «مجرَّ

- «ولسُت صد�قك كذلك».

د وال صديق. «مؤسف». ال فارس وال س�ِّ
� من ُسخ��تك. س�خذك ح�� (ڤوالنت�س). إذا أث�تَّ أنك مطيع ومف�د فلك أن ت��� - «أعِف��

معنا لتخدم المل�ة قدر استطاعتك، ل�ن إذا أث�تَّ أن متاع�ك أ��� من فائدتك فستذهب إ�
حال س��لك».

. «ڤاالر دوهاير�س». �
َّ من أن�� مك ما ت��� � س���� إ� قاع (الرو�ن) ل�قضم السَّ

نعم، وس�أخذ��

ا». ل. ستجد لك �س�ال ِفراش� � المخزن، �ما ُتفضِّ
طح أو �� - «ُ�مكنك أن تنام ع� السَّ

ا: ، ول�ن عندما �لَغ �اب القمرة التفَت مض�ف�
ً

طف �الغ منها»، وانح�� متما��
�
�ون: «ل قال ت��

�� ما؟ هذا
�
ار� سك د خ�ال �حَّ � مجرَّ نان�� «ماذا لو وجدنا المل�ة وا��شفنا أن ذلك ال�الم عن التَّ

العالم الواسع زاخر �الح�ا�ات المجنونة المشابهة، ح�ا�ات الجرامِكنات والسنار�ات(20)
حة والخناز�ر (21) والخيول المجنَّ � �� خ��ِّ � الصَّ واألش�اح والغ�الن وعرا�س ال�حر والج��ل��

حة». سود المجنَّ
ُ
حة… واأل المجنَّ

ة ممالك �املة . ُصن لسانك أو افقدە. ثمَّ ا، وقال: «لقد أنذرتك �ا ال�س�� رمَقه ج��ف عا�س�
 نلعبها ل�سليتك».

ً
ع�ة

�
ا. ل�ست هذە ل فنا أ�ض� َ ع� المحك، وح�اتنا وأسماؤنا و��

ان». َّ� ا: «�ما تقول أيها ال�ُّ � مغمغم� ع�ة العروش، وعاَد ينح��
�
بع، ل ع�ة �الطَّ

�
�ون: �ل �� ل ر ت��

�
فك

 



 

داڤوس
 

ة،
َّ
ة الب�ضاء المزرق �ل) األسود تحت الُق�َّ

�
ا حدود ُب�ج (�اج الل مال راسم� ق سماء الشَّ شقَّ ال��

ات ط�لٍة �ع�دة.
َّ
عد كدق ى ه��م الرَّ و�عد ستِّ ن�ضات قلٍب دوَّ

ة �ل�ح اس داڤوس سيوورث ع�� ج�� من ال�ازلت األسود وتحت ش�كٍة حد�د�َّ ساَق الُحرَّ
ك تدعمه سلسلتان ء �الماء المالح وج� متحرِّ دأ، �قع وراءها خندق عميق م�� عليها الصَّ
ذاذ تتك�َّ ع� أساسات  أعمدًة من الرَّ

ً
اء وتفور مرسلة ضخمتان، و�األسفل تطمو الم�اە الخ��

م اء، وتقدَّ حالب الخ�� ا أ��� من األول، حجارته ملتح�ة �الطَّ ا�ٍة ثان�� القلعة. ثم �لغوا مب�� بوَّ
� �لسعهما المطر ال�ارد، ق�ل أن �دفعه دين وعين�� � مق�َّ ا ع�� ساحٍة موحلة �معصم�� �

ِّ داڤوس متع��
اللم إ� حصن (�ا�ة الم�ج) الحجري الفسيح. اس صاعدين �ه السَّ الُحرَّ

ًة من الماء ا صغ��
�
ك ِبر� ُ قه ع� مشجٍب �� ال َي��

�
اس معطفه وعل ما إن دخلوا خلَع قائد الُحرَّ

. إنه � دت�� ا إب��م معطفه �صع��ٍة ب�د�ه المق�َّ ث، فحذا داڤوس حذوە فاتح� ع� ال�ساط المايري الرَّ
� الخدمة.

� (دراجو�ستون) خالل أعوامه ��
مها ��

�
� تعل �اقة ال��

�
لم ي�َس أصول الل

� و�خنة األخوات. ع� ة والُخ�� � عتمة قاعته، ي�ناَول َعشاًء من الب��
وجدوا اللورد �مفردە ��

� أر�عٍة منها فقط مشاعل،
ون حامل مشعٍل من الحد�د، ل�ن �� م�كة ع�� ة السَّ ُجدرانه الحج��َّ

ا. ا متذ�ذ�� ا خف�ف� حم ضوء� � شمعتان سم�كتان من الشَّ
 من ذلك ُتل��

ً
د، و�د�

َ
وال واحد منها موق

�
ٍب �� سمَع داڤوس األمطار تجلد الُجدران من الخارج، وصوت ماٍء يتقاَطر ب��اٍت من ��ُّ

قف. السَّ

ل اس�ئجار من ُ�غاِدر �ه � (�طن الحوت) ُ�حاو�
جل �� دي، وجدنا هذا الرَّ قال القائد: «س�ِّ

ء ع� المائدة أمام �
َّ ا»، ثم وضَع ال�� ء أ�ض� �

َّ ا، وهذا ال�� ا ذهب�� ين� ًالج��رة. �ان معه اثنا ع�� ت�ِّ
هب، و�حمل ثالثة أختام: وع�

َّ
ر �ُقماش الذ �ط ع��ض من المخمل األسود المؤطَّ اللورد، وهو ��

ا ب�ضاء. ا، و�د� ا أحمر نار�� ، وقل�� � ه��
َّ

حل الذ � شمع النَّ
ا �� ا مختوم� ج� متوَّ

ع �ال�لل.  َ�قُطر منه الماء، ُيؤِلمه معصماە ح�ث انغرَس فيهما الح�ل المشبَّ
�

انتظَر داڤوس مبت�
� (�لدة

ا�ة المشانق) �� ا من رقبته من (بوَّ ق�
�
�لمة واحدة من هذا اللورد وس�جد نفسه معل

 من سطح قارٍب
ً

األخوات)، ل�نه محتٍم من المطر ع� األقل، وتحت قدم�ه أحجار ُصل�ة �د�
ته الخ�انة، وسئَم

�
، أع�اە الُحزن وأنهك يرتفع و�نخفض. إنه مبتلٌّ عن آِخرە وموج�ع وُمض��

العواصف حدَّ الموت.



ق � عل�ه نظرًة من كثب. �الخارج سطَع ال��
�ط ُ�ل�� رة �دە والتقَط ال��َّ عد عدَّمسَح اللورد فمه �مؤخِّ ج �األزرق واألب�ض لِنصف ن�ضة قلب، وق�ل أن يهزم الرَّ هام تتوهَّ  حلقات السِّ

ً
جاع�

قف والهدير ا خ�ا أص�� إ� صوت الماء المتقاطر من السَّ داڤوس: واحد، اثنان، ثالثة، أر�عة، ولمَّ
ة الهائلة المكتوم تحت قدم�ه ح�ث تعتِلج األمواج وتتك�َّ ع� قناطر (�ا�ة الم�ج) الحج��َّ
ة ٍة حج��َّ ا إ� أرض�َّ د� ناز�ن، مق�َّ � إحدى تلك الزَّ

� زناز�نها. قد ي�ت�� �ه األمر �الفعل ��
وتدور ��

ب . حاوَل أن �قول لنفسه: ال. ر�ما �موت مهرِّ ق م�اە المدِّ
َّ
ا ح�� �غرق عندما تتدف

�
و� ة وم��

�
مبتل

� لمل�ته. � أ��� إذا �اَع�� هكذا، ول�ن ل�س �د ملك. إن ق�م��

ا وجهه وهو َيرُمق األختام. إنه رجل قبيح، لح�م كب�� الحجم، له �� �ط مقطِّ داعَب اللورد ال��َّ
� وجن��ه وذقنه َشعر شائب خشن خف�ف وخَطه

ر، وُ�غ�ِّ
�
ف سم�كتان وُعنق ال ُ�ذك

ِّ
كتفا مجذ

ة ال�ارزة رأسه أصلع، وتحتها أنفه أ�تل محمرٌّ من � غ�� موضع. فوق جبهته ال�ب��
األب�ض ��

ء أش�ه �غشاء. �ان �
الثة �� � أصابع ُ�مناە الُوس� الثَّ العروق المكسورة وشفتاە غل�ظتان، و���

ها َ ة وتراء، و�ن اعت�� الث أخوات) أ�ديهم وأقدامهم غشائ�َّ داڤوس قد سمَع أن �عض لوردات (الثَّ
ارٍة أخرى. ة �حَّ د قصَّ ا مجرَّ دوم�

از�ه هذين. أر�ُد أن أرى أصا�عه». فَّ
ُ
: «اقطع قيودە واخلع ق

ً
هرە قائ� عاَد اللورد �سند ظ�

ا ِظلَّ ق من جد�ٍد ملق�� هة سطَع ال�� ە الُ��ى المشوَّ اس األمر، و�ذ رفَع �د أس�� أطاَع قائد الُحرَّ
د (األخت ، ثم قال س�ِّ ة ع� وجه جودر�ك بورل القا�� الفظ� أصابع داڤوس سيوورث المق�َّ

ا، ل�ن هذە األصابع ال تكذب. أنت فارس ال�صل». �ط� العذ�ة): «ب�م�ان أيِّ أحٍد أن ��ق ��

ا ألعواٍم دي». داڤوس نفسه من اللوردات، وق�لها �ان فارس� - «ُدع�ُت بهذا االسم �الفعل �ا س�ِّ
ته �حمولٍة من روس�َّ

ُ
ب ابن العوام الذي ابتاَع ف ا، المهرِّ � أعماقه ما �انه دوم�

ط��لة، ل�نه ما زاَل ��
ا». مك. «وُدع�ُت �أش�اء أسوأ أ�ض� ال�صل والسَّ

ق». د، مار� - «أجل. خائن، متمرِّ

� من رجال الملك». دي. إن�� طُّ �ا س�ِّ
َ
ة: «لم أمرق ق ردَّ وقد أحنَقته ال�لمة األخ��

، وقال: «معظم � � سوداو�ن صارمت�� ه �عين��
َ
ا»، ووزن

�
ق اللورد: «فقط إذا �ان ستان�س مل�

�
عل

� (�طن الحوت). ذلك الم�ان
، ول�س �� � � قاع��

�� َّ الُفرسان الذين يرسون ع� سواح�� �سعون إ��
. أأنت عائد إ� حرفتك القد�مة �ا فارس ال�صل؟». � حق�� ��� وكر مه�ِّ

� الملك برسالٍة إ� دي. كنُت أ�حُث عن رحلٍة إ� (الميناء األب�ض). لقد �عَث�� - «ال �ا س�ِّ
دها». س�ِّ

� الم�ان الخطأ مع
ا إذ قال: «إذن فأنت �� �دا ع� اللورد جودر�ك أنه �جد الموقف ط��ف�

خص الخطأ. هذە (�لدة األخوات)، ع� (األخت العذ�ة)». الشَّ

ة - «أعرُف هذا». ولو أن (�لدة األخوات) تخلو من أيِّ عذو�ة. إنها �لدة ك��ــهة، زر��ة، صغ��
� ��� ل عند المه�ِّ الث أخوات) مثوى مفضَّ نة. (الثَّ ة وتعبق �خراء الخناز�ر واألسماك المتعفِّ وحق��



ا للقراصنة، وشوارع (�لدة األخوات) وحل وألواح خشب، ، وق�ل ذلك �انت وكر� � ن�� منذ مئات السِّ
ا�ة المشانق) ا عند (بوَّ ج�ل، ودائم� اة �النَّ ومنازلها أ�واخ وض�عة من القشِّ والجصِّ وسقوفها مغطَّ

 أمعاؤهم من �طونهم.
�

ة رجال مشنوقون تتد� ثمَّ

� (األخوات). �عضهم
ٍب أصدقاء �� � أن لك هنا أصدقاء. ل�لِّ مهرِّ

قال اللورد: «ال شكَّ لديَّ ��
ا، ومن ل�سوا كذلك أشنقهم، أتركهم �ختنقون بُ�طٍء ف�ما تلطم أحشاؤهم ُر�بهم». � أ�ض�

أصدقا��
عد. «إذا � قلٍب تالە الرَّ

وافذ، و�عد ن�ض��َ ق النَّ � القاعة من جد�ٍد مع إضاءة ال��
وء �� ج الضَّ توهَّ

� (�لدة األخوات)؟ ما الذي أ�� �ك؟».
كنت ُت��د (الميناء األب�ض) فماذا تفعل ��

 من ذلك أجاَب: «العواصف».
ً

�ان داڤوس ل�قول: أمر ملٍك وخ�انة صديق، ل�نه �د�

ا فستكون  أ�حَرت من عند (الِجدار)، و�ذا �ان ِنصفها ال يزال طاف��
ً
ون سفينة �سع وع��

�ــــح العن�فة واألمطار الغ��رة، وداء وال�ِّ ماء السَّ احل الحَقتهم السَّ  لداڤوس. �طول السَّ
ً
صدمة

م العجوز) إ� صخور (س�اجوس)، ج��رة اليون�كورنات(22)
ُ
فانجرَف القادسان (أول�دو) و(ابن األ

سو ع� شواطئها، ثم غرَق ال��ج غل األع� نفسه �خ�� الرَّ � �ان النَّ وآ��� لحوم الَ��� ال��
ا: «س�دفع � غ�ظ� َّ ة)، وقال ساالدور سان وهو يتم�� ماد�َّ العظ�م (ساثوس سان) عند (الجروف الرَّ
��ة �ع منهم �� ا ما �ان ين�� ا غاض�� ا». �أن إله� من �لِّ واحدٍة منها ذه��

َ
منها، س�دفع ث

َ
ستان�س ث

 من (دراجو�ستون) إ� (الِجدار). ثم
ً
 ثابتة

ً
ة ا جن���َّ � ركبوا ر�اح� مال، ح�� هلة إ� الشَّ رحلتهم السَّ

� ها �سفي�ت��  ساال ع� جرِّ
ً
) ومرغمة عة (الحصاد الوف��  ح�ال أ��

ً
قة ت زو�عة أخرى ممزِّ ه�َّ

ا (الحصاد) �أحد د ال�حر غض�ته ضار�� ة فراسخ من (قلعة األرملة) جدَّ ، وع� ُ�عد ع�� � أخ�َ���ْ
� (ال�حر

ت �� َ � فانت�� ة األسطول الال�سي�� ا �ق�َّ . أمَّ � في�ت�� ا السَّ
�
انها ومغرق � اللذين �جرَّ القادس��ْ

ا.  أ�د�
ً
ە، و�عضها لن يراە أحد ثان�ة ق)، �عضها س�جد ط��قه إ� ميناٍء أو غ�� الضيِّ

��ل) قال ساالدور سان لداڤوس مت �قا�ا أسطوله �صع��ٍة ع�� (الخليج الطَّ و��نما تقدَّ
هب الذي ُوِعدُت

َّ
، أين الذ � ؟ وذه�� � م. أين ُسف�� ل، ساالدور المحطَّ ا: «ساالدور الم�سوِّ ر� متذمِّ

ا؟ مع ؟� غد� ؟ م�� ا: «م�� ا حاوَل داڤوس أن ُ�طمِئنه أنه س�نال أجرە انفجَر ساال زاعق� إ�اە؟»، فلمَّ
�
هب والجواهر، �عد��

َّ
� �الذ

؟ إنه �عد��
ً
ب األحمر ثان�ة

َّ
� �ظهر المذن مطلع القمر الجد�د؟ ح��

ة المكت��ة. هل � �لمته، هكذا �قول، أوە، نعم، �لمته المل��َّ
ا. أعطا�� � لم أَر ذه�� طول الوقت، ل���

مع؟ �ستطيع ساالدور سان أن �أ�ل �لمة الملك؟ هل �ستطيع إطفاء عطشه �الورق واألختام الشَّ
� ِفراش� وث�� وُ�ضاِجعها ح�� َتُ�خ؟».

� الوعود ��
هل �ستطيع أن ُ�ل��

ته فإنه  عن ستان�س وقض�َّ
�

ح له أنه إذا تخ� �ات ع� والئه، ووضَّ حاوَل داڤوس أن ُ�قِنعه �الثَّ
د الملك تومن ديون ع أن ُ�سدِّ

َّ
ه، فل�س من المتوق هب الذي استحقَّ

َّ
� الذ � ج��

 عن �لِّ أمٍل ��
�

يتخ�
ا لستان�س �اراثيون ح�� �ظفر �العرش ه المهزوم إذا انتَ�. أمل ساال الوح�د أن ي��� ُمخلص� عمِّ

ا. ا من ماله. �جب أن �كون صبور� ا(23) واحد�  فإنه لن يرى جروت�
َّ

الحد�دي، و��

 أن داڤوس
َّ

، إ� � � استمالة أم�� القراصنة الال�سي��
سان لُ�فِلح ��

�
ر�ما �ان لورد ما معسول الل

� (دراجو�ستون)
� استفزاز ساال وتجد�د ثورته، ل�قول له: «��

�� 
َّ

فارس �صل، ولم تنجح �لماته إ�
��ق . ط�لة الطَّ � ارخ�� جال الصَّ ة والرِّ ت المرأة الحمراء اآللهة الخش��َّ

َ
ا عندما أحرق كنُت صبور�



ا. واآلن ا… و�رداَن، برداَن جد� ة) كنُت صبور� ق�َّ َّ � (القلعة ال��
ا. �� ��ل إ� (الِجدار) كنُت صبور� الطَّ

، وأن
ً
فٌّ لمل�ك� رجا�� جائعون، ُي��دون أن ُ�ضاِجعوا زوجاتهم ثان�ة

�
ك وأ فٌّ لص��

�
ف� أ

�
أقوُل أ

� (ِل�س). الجل�د والعواصف والوعود
وا أوالدهم، وأن يروا (األعتاب) وحدائق الهوى �� �عدُّ

مال �ارد للغا�ة، و�زداد برودًة». الفارغة، تلك أش�اء ال ُي��دونها. الشَّ

� � العجوز، ل���
�� ا �الشَّ . كنُت مولع� �

: كنُت أعلُم أن هذا اليوم س�أ��
ً

ث داڤوس نفسه قائ� حدَّ
قة �ه. لم أ�ن �الحماقة ال�اف�ة للثِّ

د اللورد جودر�ك ال�لمة �حنان رجٍل ينطق اسم معشوقته. «العواصف - «العواصف»، ردَّ
د دة الم�ج وس�ِّ . إلهانا القد�مان �انا س�ِّ � �� ء األنداليِّ � � (األخوات) ق�ل م��

�� 
ً
سة �انت مقدَّ

ثون ا: «هؤالء الملوك ال �ك�� ما تجاَمعا صنعا العواصف»، وماَل إ� األمام متا�ع�
�
ماوات، و�ل السَّ

َّ العواصف». قراء ضعاف، ومع ذلك هأنتذا، جلَبتك إ��
ُ
ا لـ(األخوات)، وِلَم �فعلون؟ إننا قوم ف أ�د�

� إل�ك صديق. �ل جلَب��

.« طُّ
َ
. إنه لم �كن هنا ق جل م�� : «اتُرك هذا الرَّ

ً
اس قائ� التفَت اللورد جودر�ك إ� قائد الُحرَّ

ة ع�
�
ك حذاؤە آثار قدم�ه المبتل ُ »، وان�َف لَي�� طُّ

َ
دي، لم �كن هنا ق قال القائد: «نعم �ا س�ِّ

ال�ساط.

ا دعائم القلعة. تحت األرض ما انفكَّ ال�حر الهائج يهدر ضار��

ق �أنه ُ�جي�ه، وقال ًة أخرى سطَع ال�� عد ال�ع�د، ومرَّ � �صوٍت �الرَّ انغلَق ال�اب الخار��
 ع�

ً
ف داللة � إ� (الميناء األب�ض) س�عدُّ جاللته هذا التَّ�ُّ دي، إذا أرسلت�� داڤوس: «س�ِّ

داقة». الصَّ

� أن أرسلك إ� جح�ٍم �اردة � أن أرسلك إ� (الميناء األب�ض)، أو ُ�مكن�� ردَّ اللورد: «ُ�مكن��
ة».

�
مبتل

الث أخوات) معروفات ة. �خ�� داڤوس أن �قع األسوأ، فـ(الثَّ (�لدة األخوات) جح�م فعل�َّ
الث مدينات �الوالء آلل آرن أوالد ض أن الُجزر الثَّ َ بهن و�خالصهن ألنُفسهن فحسب. المف��

�
بتقل

(الوادي)، ل�ن س�طرة (الُعش) عليها –ع� أحسن تقدير– ضع�فة.

م بورل فروض الوالء إ� مك إل�ه». ُ�قدِّ
�
ب أن أسل

�
- «إذا علَم سندرالند بوجودك هنا فسَ�طل

ة)، غ�� ��لة) وتورنت إ� (األخت الصَّ مها لونجثورپ إ� (األخت الطَّ (األخت العذ�ة)، ِمثلما ُ�قدِّ
ٍة من ذهب الث أخوات). «س�ب�عك للمل�ة مقا�ل جرَّ د (الثَّ �ستون سندرالند س�ِّ ها تابع ل��

�
و�ل

، فله س�عة أبناٍء �لٌّ منهم عازم ع� أن ُ�صِبح � �� � محتاج إ� �لِّ تنِّ جل المسك�� . الرَّ ال�س��
: «اعتدُت أن ألعن اآللهة

ً
 وعاَد ينقضُّ ع� �خنته مواص�

ً
ة  خش��َّ

ً
ا»، وتناوَل اللورد ملعقة فارس�

ة. ا من ت�لفة الج�اد الح���َّ �  الفت�ات، إ� أن سمعُت ت��ستون �شكو متح�ِّ
َّ

� لم تهب �� إ� ال��
ا من الحلقات فائح وقم�ص� دة من الصَّ ٍة ج�ِّ اء ِبزَّ سُ�دِهشك أن تعلم عدد األسماك المطلوب ل��

الحد�د».



. قال داڤوس: «اللورد سندرالند مقسم � ق��  منهم ماتوا مح��
ً
ا، ل�ن أر�عة �ان �� س�عة أبناٍء أ�ض�

رصته
ُ
رصته معها أفضل من ف

ُ
ر أن ف � إ� الل�دي آرن». قدَّ م��

�
ع� الوالء لـ(الُعش). الواجب أن ُ�سل

� حرب الملوك الخمسة فال�سا آرن ابنة (ر�ڤرَرن)
ك �� ، فع� الرغم من أنها لم ُ�شار� مع آل ال�س��

. غ�� ئب الصَّ
ِّ

وخالة الذ

م (الوادي)
�
غ�� َ�ح� ها ُمطرب ما. اللورد اإلصبع الصَّ

�
قال اللورد جودر�ك: «ال�سا آرن ماَتت، قتل

 ب��ار:
ً

ا امتنَع داڤوس عن اإلجا�ة دقَّ المائدة �ملعقته قائ� اآلن. أين القراصنة؟»، فلمَّ
ة)، وق�له آل فلينت من (قلعة األرملة). قل�ع غ�� . تورنت لمَح قلوعه من (األخت الصَّ � «الال�سي��

ة. ساالدور سان. أين هو؟». اء وورد�َّ ة وخ�� ُبرتقال�َّ

� ط��ق العودة إ�
ق) �� � ال�حر». ال ُ�دَّ أن ساال م�حٌر حول (األصابع) وع�� (ال�حر الضيِّ

��» -
ا ��ق إذا صادَف ُسفن� � الطَّ

(األعتاب) �ما ت���َّ له من ُسفن� قل�لة، ور�ما َ�حُصل ع� الم��د ��
ه

�
. القل�ل من القرصنة لمساعدته ع� احتمال المسافة. «صاِحب الجاللة أرسل ً

 مناس�ة
ً
ة تجار�َّ

� المطر
ف ��

ِّ
ن ع� هذە ال�ذ�ة وهو ُ�جذ ا إلزعاج آل ال�س�� وأصدقائهم». �ان قد تمرَّ جن���

 عن ستان�س �اراثيون
�

 س�علم العالم أن ساالدور سان تخ�
ً

 أو آج�
ً

صوب (�لدة األخوات). عاج�
ا لن �سمع الخ�� من فم داڤوس سيوورث. ا إ�اە �ال أسطول، ل�ن أحد�

�
تار�

ك ذلك الُقرصان العجوز سان �سبح إ�
�
: «هل جعل ً

ب اللورد جودر�ك �خنته م�سائ�
�
قل

؟». ا�� الشَّ

دي». انتظَر ساال ح�� غاَب ضوء منارة (�اج ا�� �قارٍب مفت�ح �ا س�ِّ - «لقد رسوُت ع� الشَّ
ت صداقتهما هذا القدر. أقسَم له. ع� األقل استحقَّ � �

�ان) ق�ل أن ُي�� �ل) عن سفي�ته (ڤال��
�
الل

� أنه س�أخذە معه إ� الجنوب ��لِّ ترحاب، ل�ن داڤوس رفَض. ستان�س محتاج إ� الال�سي��
قة، فردَّ األم�� ، وقد عهَد إل�ه �كس�ه، وهكذا قال لساال إنه لن �خون تلك الثِّ وا�مان ماندر��

� القد�م، سَ�قُتلك».
ف� سَ�قُتلك بتك��مه إ�اك �ا صد���

�
الُقرصان: «أ

� من ق�ل. ُترى هل �ق�ل ستان�س أن
قال اللورد جودر�ك: «لم أستق�ل �د ملٍك تحت سق��

�دفع فديتك؟».

� واأللقاب والمناصب، ل�ن هل �دفع
هل �ق�ل؟ لقد أسبَغ ستان�س ع� داڤوس �األرا��

 ل�ان ساال ما زاَل معه. «س�جد
َّ

ا، و�� هب ل�فتدي ح�اته؟ إنه ال �ملك ذه��
َّ

ا وقدرە من الذ م�لغ�
وداء) إذا أراَد أن �سأله». � (القلعة السَّ

دي جاللته �� س�ِّ

ا؟». وداء) أ�ض� � (القلعة السَّ
دمدَم بورل: «هل الِعف��ت ��

� (كينجز الندنج)، محكوم عل�ه �الموت الغت�اله
ؤال. «الِعف��ت؟ إنه �� لم �فهم داڤوس السُّ

ابن أخته».

� قض�ان ا من ب�� ى خارج� � أن �قول إن (الِجدار) آِخر من �علم. لقد هرَب القزم، تلوَّ - «اعتاَد أ��
ة رأسه إ� ا �األحمر من قمَّ

�
. أحد الَحرس رآە َيهُرب غارق � ا ب�د�ه العار�ت�� ا إر�� ق أ�اە إر�� زنزانته ومزَّ

 أليِّ رجٍل َ�قُتله».
ً
ة م. المل�ة ستهب لورد�َّ أخمص قدم�ه �أنه استحمَّ �الدَّ



ٍ م م
ه داڤوس: «هل تقول �� إن تاي��ن ال�س�� ماَت؟».

�
ا لتصديق ما �سمعه، سأل مجاهد�

� �ان لـ(األخوات) ة ق�ل أن ُيرِدف: «ح��  من الب��
ً
 رشفة

َ
أجاَب اللورد: «ب�د ابنه، أجل»، وأخذ

نا
�
� ال�حر كُق��اٍن لآللهة، ثم جعل

ا �� لقيهم جم�ع�
ُ
ملوك لم نكن �سمح لألقزام �الع�ش. كنا ن

ا بهذا . ِلَم تخلق اآللهة أحد� � ع�� �تونات نكفُّ عن ذلك. �ا لهم من قطيع� من الحم�� الور� السِّ
ا؟». اللة ع� كونه وحش�  للدَّ

َّ
�ل إ� الشَّ

داٍف إ� (الِجدار)؟
ُ
� إرسال غ

دي، هل تأذن �� �� ء. «س�ِّ �
ِّ �لَّ �� موت تاي��ن ال�س�� ُ�غ��

� المعرفة �موت اللورد تاي��ن».
غب جاللته �� س��

ب الماء. لن أجعل � الذي ُ��ِّ
، أو منك ما ُدمت هنا تحت سق�� � - «س�عرف، ول�ن ل�س م��

� � مددُت ستان�س �العون والمشورة. لقد جرَّ آل سندرالند (األخوات) إ� اثن�� اس �قولون إن�� النَّ
ا: ا»، وأشاَر اللورد جودر�ك �ملعقته إ� مقعٍد مستطرد� من غال�� دات �ال�فاير ودفعنا الثَّ من تمرُّ
ٍء من �

� �اردة ورط�ة ومظلمة، ل�نها ال تفتقر إ� �� «اجلس ق�ل أن تقع أيها الفارس. إن قاع��
ت امرأة القاعة، ل�قول لها:

�
»، ثم صاَح فدخل

ً
، ل�نك ستأ�ل أو�

ً
ة

َّ
ال��اسة. سنجد لك مال�س جاف

� و�خنة األخوات». ة والُخ�� � الب�� طِعمه. اجل��
ُ
«عندنا ض�ف علينا أن ن

� طبٍق مصن�ع من رغ�ف
متها �� ، وقد قدَّ

ً
ة � أسمر وال�خنة ب�ضاء قشد�َّ  والُخ��

ً
ة َّ� ة ب�ِّ �انت الب��

فت األب�ض واألصفر، مع
�
ع�� والل ات وافرة من ال�رفس والجزر والشَّ � �ائت مف�َّغ، فيها �م�َّ � ُخ��

� دسم من القشدة � مرٍق ثخ��
، و�لُّ هذا �سبح �� � اط�� المحار وِقطع سمك الُقد ولحم ال�َّ

خاع، الوج�ة الُمث� لل�لٍة �ل�لة �اردة. � المرء ح�� النُّ �دة. إنه طبق ُ�د��ِّ وال�ُّ

ا. َع داڤوس �أ�ل ممتن� و��

قت �خنة األخوات من ق�ل؟».
ُ
- «هل ذ

م ال�خنة نفسها. الث أخوات) ُتقدَّ � جميع أنحاء (الثَّ
� �لِّ حانٍة وخان ��

دي». �� - «نعم �ا س�ِّ

ج �ا فارس وِّ � . أأنت م�� � ها، ابنة ابن�� � تناولتها من ق�ل. ِجال تعدُّ - «هذە أفضل من ال��
ال�صل؟».

دي». - «نعم �ا س�ِّ

طان، � هذە ال�خنة ثالثة أنواع من ال�َّ
وجات. �� م�مات أفضل الزَّ - «مؤسف. ِجال ع��اء. الدَّ

�
�� 

َّ
� إ�

طان العنكبو�� طان الغازي. لسُت آ�ُل ال�َّ � وال�َّ
طان العنكبو�� طان األحمر وال�َّ ال�َّ

ا�ة ة اللورد إ� الرَّ »، وأشاَر ح�� �
�� � آ�ُل لحوم عش�� � أشعُر �أن�� �خنة األخوات. إنه �جعل��

اء ٍة خ�� � أب�ض ع� خلف�َّ
ز عليها �طان عنكبو�� د األسود ال�ارد، المطرَّ

َ
قة فوق المستوق

�
المعل

مادي. «سمعنا أن ستان�س أحرَق �دە». مائلة إ� الرَّ

�اح � (دراجو�ستون) ل�ستح�� ال�ِّ
ها �� ة. أعَطت مل�ساندرا آلس�� فلورنت ل��ــِّ � ال�دو�َّ

�� �
سل��

دە رجال المل�ة إ� العمود، ي�دو عل�ه ا إذ ق�َّ ا صامت� . �ان اللورد آلس�� ق���
ً

تهم شما�
�
� حمل ال��

هب ساق�ه
�
- ل�ن عندما لعَقت ألسنة الل ا لرجٍل ِش�ه عار� ء كهذا ممكن� �

اإل�اء والوقار -إن �ان ��



ة). لم ق�َّ َّ ��ق إ� (القلعة ال�� ت المرأة الحمراء فقد دفَعهم ��خه طوال الطَّ
َ
�دأ َ�ُ�خ، و�ذا صدق

ق، صوتها مغمٌّ أل�م و�� حم المح��
�
� �َدت له �أنها تحمل رائحة الل �اح ال�� �حبَّ داڤوس تلك ال�ِّ

حَرق،
�
هولة نفسها. قال للورد جودر�ك: «لم أ � القل�ع. �ان ُ�مكن أن أ�ون م�انه �السُّ تتالعب ب��

.« �
د�� ة) �اَدت ُتجمِّ ق�َّ َّ ولو أن (القلعة ال��

ا رأى داڤوس ا من الُفرن، ولمَّ � ساخن� � - «هذا ما �فعله (الِجدار)». جلَ�ت لهما المرأة رغ�ف ُخ��
�دها حملَق إليها، وهو ما لم َ�ُفت اللورد جودر�ك الذي قال: «أجل، إن عليها العالمة كجميع آل
� غ�ف ِنصف�� ، ل�ست َمن َتطُبخ ال�خنة»، وقسَم الرَّ � بورل منذ خمسة آالف عام. إنها ابنة ابن��

ل. إنه طازج».
�
ا: «� ناوَل داڤوس أحدهما مض�ف�

�لة
�
�� �أيِّ ِك�ٍة �ائتة، فمع�� هذا أنه ض�ف هنا، هذە الل و�ان كذلك، ولو أن داڤوس �ان ل��

د (األخت ات جودر�ك بورل س�ِّ
َّ

وء، �الذ  �الغة السُّ
ً
الث أخوات) ُسمعة ع� األقل. إن للوردات (الثَّ

�ل)… ل�ن ح��
�
العذ�ة) وحا�� (�لدة األخوات) وحا�م قلعة (�ا�ة الم�ج) وحافظ (�اج الل

�افة العت�قة. سأرى الَفجر ع� أقلِّ � الضِّ مون قوان�� � فن �ل�� مو السُّ صوص ومحطِّ
�
اللوردات الل

تقدير. لقد أ�لُت ع�شه وملحه.

عفران أغ� � �خنة األخوات هذە توا�ل أغرب من الملح. «أهذا مذاق زعفران؟». الزَّ
مع أن ��

ًة واحدًة من ق�ل، عندما أرسَل إل�ه الملك رو�رت ِنصف  مرَّ
َّ

قه داڤوس إ�
ُ

هب، ولم َ�ذ
َّ

من الذ
� (دراجو�ستون).

سمكٍة خالل مأد�ٍة ��

ابته � س�َّ  القل�ل منه ب��
َ

ا»، وأخذ أجاَب اللورد جودر�ك: «أجل، من (�ارث). هناك فلفل أ�ض�
ء أجود. ُخذ منه �

ا: «فلفل أسود مجروش من (ڤوالنت�س)، ال �� ه ع� ط�قه متا�ع� و�بهامه ورشَّ
�ب… ا منه، �خالف القرنفل وجوز الطِّ

�
� صندوق ما �شاء إذا كنت تحبُّ الفلفل. إن عندي أر�ع��

عفران. لقد أخذتها من عذراء حوالء». قالها بورل وضحَك، فرأى داڤوس أن أسنانه ورطل من الزَّ
�
فِّ الُعلوي سوداء ميتة. «�انت �� � الصَّ

ة واحدة �� ا وثمَّ ها مصفر� ، و�ن �ان أ���
ً
ال تزال �املة

متها ع� صخوري. �ما ترى ��ل) وحطَّ  دفَعتها إ� (الخليج الطَّ
ً
ط��قها إ� (براڤوس)، ل�ن عاصفة

ار ال يرحم». � بها العواصف. ال�حر غدَّ � جاَءت�� ة الوح�دة ال�� إذن، لست الهد�َّ

 إ� أن جاَء آل ستارك وقطعوا
ً
ا قراصنة

�
. �ان أجداد اللورد جودر�ك ملو� ا �الَ��� ار� ل�س غدَّ

ة لساالدور سان ك رجال (األخوات) القرصنة العلن�َّ ُ ا هذە األ�ام فَي�� �ف، أمَّ ار والسَّ دابرهم �النَّ
ر المنارات المشتعلة ع�

ِّ
ض أن ُتحذ َ فن. المف�� ومن ُهم ع� شا�لته و�كتفون بنهب ُحطام السُّ

فن إ� خور وُترِشد السُّ ة والصُّ عاب المرجان�َّ حلة والشِّ الث أخوات) من الم�اە الضَّ ًسواحل (الثَّ
�اب �ستخدم �عض رجال (األخوات) أضواًء زائفة �ا�� العاصفة أو كث�فة الضَّ

�
� الل

األمان، ل�ن ��
� إ� حتفهم. اه�� �ابنة السَّ الجتذاب ال�َّ

. كنت لتجد �  عندما دفَعتك إ� �ا��
ً

قال اللورد جودر�ك: «العواصف صنَعت معك جم��
كع، ول�س دي. اللورد وا�مان س�� ا �ا س�ِّ ر� � (الميناء األب�ض). لقد جئت متأخِّ

ا �� ا �ارد� ترحي��
. إنهم � �� � أعماقهم ل�سوا شماليِّ

ة ق�ل أن ُ��ِمل: «آل ماندر�� ��  من الب��
ً
 جرعة

َ
لستان�س»، وأخذ

ا � �ذهبهم وآلهتهم. �انوا لوردات عظام� ل��  منذ �سعمئة عام فقط، محمَّ
َّ

مال إ� لم �ذهبوا إ� الشَّ
ِّ



َ
ئب أخذ

ِّ
اء. الملك الذ ع� ضفاف (الماندر) إ� أن تجاَوزوا حدودهم فصفَعتهم األ�ادي الخ��

� س من �خنته �قطعٍة من الُخ�� ا وسمَح لهم �االحتفاظ ��لهتهم»، وغمَّ ذهبهم ل�نه أعطاهم أرض�
. لقد رَست � س�مت�� الوعل فهو مخ�� م�� جل السَّ : «إذا �ان ستان�س �حسب أن الرَّ

ً
مواص�

عة ا لتمأل برام�لها �الماء. هل تعرفها؟ أ�� � ع�� يوم� � (�لدة األخوات) ق�ل اث��
جوم) �� (أسد النُّ

� إ� (الميناء األب�ض)». جه�� متها، ومليئة �أبناء فراي المتَّ � ع� مقدِّ ة وأسد ذه�� قرم��َّ

عه داڤوس. «سمعنا أن آل فراي قتلوا ابن اللورد
َّ
ٍء يتوق �

- «أبناء فراي؟». �ان هذا آِخر ��
وا�مان».

د ع� نفسه  لدرجة أنه تعهَّ
ً
� عارمة م�� جل السَّ ردَّ اللورد جودر�ك: «أجل، و�انت ثورة الرَّ

��ذ فقط ح�� ينال ثأرە، ل�ن ق�ل نها�ة اليوم �ان �حشو ِشدق�ه �المحار � والنَّ �الع�ش ع� الُخ��
� اط�� ك طوال الوقت، ن�يع لهم ال�َّ � (األخوات) و(الميناء األب�ض) ُسفن تتحرَّ وال�عك. ب��

ة وف والجلود. مما سمعُت فقد �لَغ ح�� واألسماك وُجبنة الماعز و���عون لنا الخشب والصُّ
 غ�� مسبوقة من ال�دانة. هذە �� ق�مة العهود. ال�الم هواء، وما َ�خُ�ج من فم اللورد

ً
اللورد درجة

� �مسح بها ط�قه،  أخرى من الُخ��
ً
ق اللورد قطعة جه»، ومزَّ � أ��� مما َ�خُ�ج من �� ماندر�� ال �ع��

، أن
ً
يها �عضهم ك�اسة . قد ُ�سمِّ � م�� وتابَع: «�ان مع أبناء فراي جوال من العظام لألحمق السَّ

� أنا لرددُت ال��اسة وشكرُت أبناء فراي ق�ل أن أشنقهم، ل�ن �جلبوا للرجل ُرفات ابنه. لو �ان اب��
� فمه ومضَغه وابتلَعه، وأردَف: «لقد

�� � � أن�ل من أن �فعل ذلك»، ثم دسَّ الُخ�� م�� جل السَّ الرَّ
ا ح�ث تجلس. قال إن اسمه ر�جار، فكدُت فُت أبناء فراي ع� الَعشاء. �ان أحدهم جالس� ض�َّ
� (الميناء األب�ض).

� وجهه. ذكَر أنه فقَد زوجته، ل�نه ينوي أن �جد واحدًة جد�دًة ��
أضحُك ��

فاق، و�ن��ان إبرامه ال إ� اتِّ ة. اللورد وا�مان واللورد والدر توصَّ ا منذ ُمدَّ  وذها��
ً
الِغدفان تط�� جيئة

واج». �الزَّ
� أمسِّ

. ستان�س �اراثيون �� � �طنه. إذا صدَق فقد ضاَع مل���
شعَر داڤوس �أن اللورد ل�َمه ��

مال فـ(الميناء األب�ض) فمه. منذ قرون فل) قلب الشَّ الحاجة إ� (الميناء األب�ض). إذا �انت (و�ن��
، وِمثله � هذا ال�ث�� تاء قد �ع�� تاء، و�دنوِّ الشِّ � ُعمق الشِّ

ا من الجل�د ح�� �� وخْور المدينة �ظلُّ ُحر�
ائلة، ه، وصاَهروا ثروة (ها�جاردن) الطَّ

�
�� روك) �ل

ة المدينة. آل ال�س�� �مل�ون ذهب (�اس�� فضَّ
� أن خزائن الملك ستان�س فارغة. �جب أن أحاول ع� األقل. قد تكون هناك وس�لة أمنُع � ح��

��
دي اللورد أن ُل إل�ك �ا س�ِّ �جة. «�جب أن أصل إ� (الميناء األب�ض). أتوسَّ بها هذە ال�ِّ

.« �
ُ�ساِعد��

� ال�ائت، ثم ت ال�خنة الُخ�� � وقد طرَّ ت�� ا إ�اە ب�د�ه ال�ب��
�
ق �دأ اللورد جودر�ك �أ�ل ط�قه ممزِّ

الث) �ان ق�ل ات إن اغتصاب (األخوات الثَّ . �قول الِما�س�� � �� ماليِّ ا للشَّ إنه أعلَن: «لسُت أ�نُّ ُح��
منا ملوكنا، و�عدها أصبَح علينا

�
ا َ�ح� ا أحرار� � عام، ل�ن (�لدة األخوات) لم ت�َس. ق�لها كنا قوم�

أل��
قر علينا ألف عام ح�� التَهم ئب والصَّ

ِّ
. لقد تقاتَل الذ � �� ماليِّ ج الشَّ خ��

ُ
الخض�ع لـ(الُعش) �� ن

� س�ة إ� مل�ك ستان�س، ح��  العظم. و�ال�ِّ
َّ

�ا لها إ� ُ ة ولم َي�� االثنان شحم ولحم هذە الُجزر الفق��
 من األصدقاء

ً
� أشنُق دستة ��

�
� وجعل

� دون إذ��
 إ� مينا��

ً
م ُسفن رو�رت أرسَل أسطو� �ان ق�ِّ

نق إذا حدَث أن جنَحت سفينة ما إ� ال�ا�سة ا إ�اي �الشَّ د�  ِمثلك، �ل وتمادى مهدِّ
ً

، رجا� � ب�� الطيِّ



ا: ا آَخر من ط�قه مض�ف� ا ابتلعُت غطرسته»، وأ�َل جزء� �ل) �انت مطفأًة، ومرغم�
�
ألن (�اج الل

.« � ُم له العون؟ أِجب�� � قدم�ه. لماذا أقدِّ ا وذ�له ب�� مال مهزوم� � إ� الشَّ
«واآلن �أ��

جل الوح�د الذي �ستطيع إعادة ، ألنه رجل قوي عادل، الرَّ �� ر داڤوس: ألنه مل�ك ال��َّ
�
فك

ج ا يتوهَّ ا سح��� مال، ألنه �حمل س�ف� � الشَّ
فاع عنها ضد األخطار المح�شدة �� إعمار ال�الد والدِّ

د (األخت � َحلقه، فل�س بها �ستطيع استمالة س�ِّ
مس. ع� أن ال�لمات احت�َست �� بنور الشَّ

َّ أن أعدە �ذهٍب ال نمل�ه؟ بزوج� عا�� المقام البنة اب�ته؟ � ُي��دها؟ هل ع�� العذ�ة). ما اإلجا�ة ال��
ع�ة وألجل هذا

�
� واالمت�ازات واأللقاب؟ لقد حاوَل اللورد آلس�� فلورنت أن �لعب تلك الل

�األرا��
َق. اح��

طق. إنه ال �حبُّ مذاق �خنة األخوات، أو مذاق قال اللورد جودر�ك: «ي�دو أن ال�د فقَد النُّ
الحق�قة».

دي. تاي��ن ال�س�� ماَت». بُ�طٍء قال داڤوس: «لقد ماَت األسد. هذە �� الحق�قة �ا س�ِّ

� هذا؟».
- «وماذا ��

د طفل. أهو الس�� ك�ڤان؟». � (كينجز الندنج)؟ ل�س تومن، إنه مجرَّ
م اآلن ��

�
- «من َ�ح�

وداو�ن وهو ُ�ج�ب: «لو �ان هو ل�نت � اللورد جودر�ك السَّ
� عي��َ

�� � معت�� التمَع ضوء الشَّ
السل. المل�ة �� الحا�مة». ا �السَّ د� مق�َّ

ا، ال ُي��د أن �جد نفسه مع الجانب الخا�. «ستان�س دافَع عن
�
وفهَم داڤوس. إن لد�ه شكو�

م  (دراجو�ستون) من فلول آل تارجارَ�ن، وحطَّ
َ

(ستورمز إند) ضد آل تايرل وآل ردواين، وأخذ
فل لن ي�ت� عل�ه». ة). الملك الطِّ األسطول الحد�دي عند (الج��رة القص�َّ

ة (ها�جاردن)، ومعه آل بولتون وآل فراي»، �� روك) وقوَّ
فل �ملك ثروة (�اس�� - «الملك الطِّ

تاء وحدە أ��د. ند ستارك قال � هذا العالم الشِّ
ا: «ومع ذلك… �� وفرَك اللورد جودر�ك ذقنه متا�ع�

� هذە القاعة».
� هنا �� هذا أل��

- «ند ستارك �ان هنا؟».

ا برأس ستارك، فردَّ چون آرن جر ثورة رو�رت. الملك المجنون أرسَل إ� (الُعش) مطال��
َ
� ف

��» -
ت ع� إخالصها للعرش، ول�� �عود إ� وطنه و�ستد�� را�اته

�
وارس) ظل �العص�ان. ل�ن (�لدة النَّ

��ل). اٍد �حمله ع�� (الخليج الطَّ اضطرَّ ستارك إ� عبور الج�ال إ� (األصابع) والعثور ع� ص�َّ
اد، ل�ن اب�ته قاَدت ستارك إ� (األخوات) ق�ل أن �غرق ت الص�َّ

َ
ت عاصفة أغرق ��ق ه�َّ خالل الطَّ

ا ��رن. ع� �لِّ ن� ته چون سنو ت�مُّ � �طنها سمَّ
ة ونغٍل �� ها �ك�س� من الفضَّ

�
القارب. �قولون إنه ترك

نا � وصَل اللورد إدارد إ� (�لدة األخوات). وقتها حثَّ ا ح�ث أجلُس اآلن ح�� � جالس� حال، �ان أ��
. الملك

ً
� م�افأًة ضخمة الِما�س�� ع� إرسال رأس ستارك إ� إيرس إلث�ات والئنا. �ان ذلك ل�ع��

وارس). �ان  (�لدة النَّ
َ

ا مع من ُيرضونه. ل�ننا كنا قد علمنا أن چون آرن أخذ المجنون �ان سخ��
ق األسوار، وقتَل مارك جرافتون ب�دە. حي�ئٍذ قلُت: �اراثيون هذا ال �عرف

�
رو�رت أول من �سل



د الخوف. إنه ُ�قاِتل �ما َ�جُدر �ملك، فضحَك الِما�س�� وقال إن األم�� ر�جار سيهزم هذا المتمرِّ
تاء وحدە أ��د. ر�ما نفقد رؤوسنا… ل�ن ماذا لو � هذا العالم الشِّ

أ��د، وعندها قال ستارك: �� �التَّ
متم فأنت لم تكن هنا � ورأسه ع� كتف�ه، وقال للورد إدارد: إذا ُهز� ه أ��

َ
انت�نا؟ وهكذا �ف

.« طُّ
َ
ق

.« طُّ
َ
قال داڤوس سيوورث: «ِمثلما لم أ�ن هنا ق

 



 

چون
 

ب وُتح�ط �ُعنقه أ�شوطة. د ال�دين �ح�ٍل من القنَّ أتوا �ملك ما وراء الِجدار مق�َّ

ع رف اآلَخر من الح�ل، وقد تدرَّ � ُعِقَد الطَّ َّحول قرن �ج جواد الس�� جودري فارنج الحر��
� لم يرتِد ما�س را�در إ� � ح��

م �المينا األسود، �� ض المطعَّ ته �الفوالذ المفضَّ قاِتل العمالقة ومطيَّ
ر: �ان ب�م�انهم أن �دعوە

�
د، وهو ما جعَل چون سنو ُ�فك  لل��

ً
ك أطرافه مكشوفة ُ  َت��

ً
ًة ط��لة ُس��

ة �قصاصاٍت من الح��ر القرمزي. عته المرأة الهمج�َّ
َّ
�حتفظ �معطفه، المعطف الذي رق

مع. ال عجب أن (الِجدار) َ�قُطر �أنه �ذرف الدَّ

ًة إلقناع الملك ستان�س �أن ح�اة ملك ما وراء الِجدار أجدى  أخ��
ً
�ان چون قد �ذَل محاولة

ا من موته، وقال لصاِحب الجاللة: «ما�س �عرف (الغا�ة المسكونة) أفضل من أيِّ لهم نفع�
ة العماليق، وقاتَل (اآلَخ��ن)، و�ان معه بوق چورامون ل�نه لم َينُفخ ال، و�عرف تورموند �ل�َّ جوَّ

ف�ه، لم يهدم (الِجدار) وهو �ستطيع».

ب �دفع حَ�ح ستان�س. القانون ��ــــح: المتهرِّ � اوْ�ن، ولم ي�� � صمَّ ذن��
�
ل�ن �لماته وقَعت ع� أ

. ً
ح�اته غرامة

، وأعلَنت: � احبت�� عند سفح (الِجدار) ال�ا�� رفَعت الل�دي مل�ساندرا �ديها الب�ضاو�ن الشَّ
، اخت�اراتنا واحدة». � ح��

َّ
ا، لوردات أو ف� ا أو ك�ار�  أو �ساًء، صغار�

ً
ا االخت�ار. رجا� «علينا جم�ع�

 إ�
ً
�ب والقرنفل إذ شاهَدها واقفة � الي�سون وجوز الطِّ

فك�� �� حضَّ صوتها چون سنو ع� التَّ
الم، نختار الخ�� ور أو نختار الظ� ة مرفوعة فوق الُحفرة. «نختار النُّ ٍة خش��َّ جوار الملك ع� منصَّ

ائفة». � أو اآللهة الزَّ
، نختار اإلله الحق��� َّ أو نختار ال��

، فأزاَحه عن عي��ه ب�دين �
ائب ال�ث�ف ع� وجهه وهو �م�� � الشَّ

طاَر َشعر ما�س را�در الب��ِّ
ت عنه َشجاعته. �ان رجال المل�ة

�
� وع� شفت�ه اب�سامة، ل�ن عندما رأى القفص تخل دت�� مق�َّ

ن��ر بُ�سغها نة وغصون الصَّ يِّ
�
ات والفروع الل ج�� قد صنعوە من أشجار (الغا�ة المسكونة)، من الشُّ

� �عض� لعمل تع��شٍة
وا �عضه �� �ج وأصابع ال��روود الب�ضاء �العظم، وثنوا �لَّ هذا ولووە ودسُّ

�
الل

جر والهش�م. قوها فوق ُحفرٍة عم�قة مليئة �الحطب وأوراق الشَّ
�
ة، ثم عل خش��َّ

. أنا لسُت الملك.
ً

حمة� ل�س هذا عد� ا من المنظر، وصاَح: «ال، الرَّ نكَص ملك الَهمج فزع�
إنهم…».

ِّ



ا وقد �
ِّ م وراءە متع�� ا غ�� أن يتقدَّ شدَّ الس�� جودري الح�ل، ولم �جد ملك ما وراء الِجدار خ�ار�

� ماء ح�� ا �الدِّ ج� َّ ��ق، ف�ان م�� ة الطَّ ە فارنج �ق�َّ ا فقَد تواُزنه وسقَط جرَّ خنَق الح�ل �لماته، ولمَّ
�
ا لرفعه �� دفَعه رجال المل�ة وحملوە إ� القفص، ثم جذَب دستة من الجنود ح�ل القفص مع�

الهواء.

راقَبته مل�ساندرا يرتفع، ثم قالت: «�ا شعب األحرار� ها هنا �قف مل��م ملك األ�اذ�ب، وها
هو ذا البوق الذي وعَد �أن ُ�سِقط �ه (الِجدار)». جلَب اثنان من رجال المل�ة بوق چورامون
رف، وع� رف إ� الطَّ هب العتيق، طوله ثمان�ة أقداٍم من الطَّ

َّ
ع �حلقات الذ األسود المرصَّ

ة القد�مة، كتا�ة الَ��� األوائل. ماَت چورامون منذ آالف ة نقوش �األ�جد�َّ هب�َّ
َّ

الحلقات الذ
�
قيع). ونفَخ چورامون �� � أعا�� (أن�اب الصَّ

ە تحت نهر� جل�دي �� َ ع� ق��  أن ما�س ع��
َّ

، إ� � ن�� السِّ
تاء وأ�قظ� العماليق من قلب األرض. �انت إ�ج��ت قد قالت لچون إن ما�س لم �جد بوق الشِّ

َّ عن قومه أنُفسهم. البوق. كذَ�ت، أو أن ما�س كتَم ال�ِّ

هم ه��ل
�
ا، �ل ة إذ ُرِفَع البوق عال�� شاهَد ألف من األ�ى من وراء قض�ان مح�سهم الخش��َّ

ون أنُفسهم شعب األحرار، ل�نهم ال ا، وُ�سمُّ بع) َهمج� يهم (الممالك السَّ �اب. ُ�سمِّ أشعث رثُّ الثِّ
د. رهم ال�� ا، و�نما ج�اع خائفون خدَّ � وال أحرار� �� ي�دون اآلن همجيِّ

�ل،
�
الم. إذا سقَط (الِجدار) سقَط الل ، �ل هو بوق الظ�

َّ
قالت مل�ساندرا: «بوق چورامون؟ ��

�
�اء أطفاله ��  َ�حُدث ذلك، ولن َ�حُدث� لقد رأى إله الضِّ

َّ
. �جب أ� ��ل الذي ال ي�ت�� �ل الطَّ

�
الل

، آزور آهاي المولود من جد�د»، وأشاَرت ب�دها إ� ستان�س، ون�َضت
ً

خطر� فأرسَل إليهم �ط�
وء. ة ع� رقبتها �الضَّ ال�اقوتة ال�ب��

اوي. �ان يرتدي � وجهه الضَّ
هب. عينا الملك كدمتان زرقاوان غائرتان ��

�
هو الحجر و�� الل

هب
َّ

ماش الذ
ُ
� ي�سدل معطف من ق ة، ومن ع� منكب�ه الع��ض��ْ ماد�َّ ة الرَّ فائح المعدن�َّ الصَّ

اري المنقوش فوق قل�ه، وُ�ح�ط �ُصدغ�ه تاج من � صدرە القلب النَّ
ن �الفراء، وع� وا�� الم�طَّ

، و�انوا قد
ً
 فارعة

ً
هب المتعانقة. إ� جوارە تقف ڤال مل�حة

�
هب األحمر بروزاته �ألسنة الل

َّ
الذ

هب.
َّ

ونز من ستان�س �الذ ا�ن، و�ن �َدت أب� �ال�� ونز الدَّ جوها �حلقٍة رف�عة �س�طة من ال�� توَّ
، � ه��

َّ
تان ج���تان ال تطرفان، وتحت معطٍف من فرو القاقوم(24) ترتدي األب�ض والذ عيناها رماديَّ

 من ع� كتفها الُ�م�� إ� خ�ها،
�

 تتد�
ً
 جد�لة

ً
� العس�� صانعة ه��

َّ
وقد ضفَرت َشعرها الذ

ٍء من الُحمرة. �
� الهواء وجن�يها ���

د �� ب ال�� وخضَّ

ا، ل�ن الموجودين أجمعهم �علمون أنها �� مل�ة ستان�س ال تعتمر الل�دي مل�ساندرا تاج�
ة). ُ�قال إن الملك ال ينوي أن ق�َّ َّ � (القلعة ال��

ها ترتجف ��
�
� ترك ة، ال المرأة القب�حة ال�� الحق�ق�َّ

. شعَر چون ك�� �ل) جاهزًة للسُّ
�
� استدعاء المل�ة س�ل�س واب�تهما ح�� ُتصِبح (قلعة الل

ُيرِسل ��
� تعتادها بنات عل�ة احة ال�� ر ال�س�� من ُس�ل الرَّ �  ال��َّ

َّ
م إ� �األسف من أجلهما، فـ(الِجدار) ال ُ�قدِّ

� أفضل
ة. إنها م�ان كئ�ب، ح�� �� ء منها البتَّ �

�ل) ��
�
� (قلعة الل

� الجنوب، ول�س ��
القوم ��

األح�ان.

الم». روا مص�� من �ختار الظ� صاَحت مل�ساندرا: «�ا شعب األحرار� انظ�



� بوق چورامون.
ار �� ت النَّ وش�َّ

 تلعقه
ً
فراء مطقطقة اء والصَّ ار الخ�� ف�� إذ اندفَعت ألسنة النَّ اشتعَل البوق �صوٍت �الصَّ

هم فوف وعرضها جاهَد آَخرون لتهدئة دوابِّ ا، و�طول الصُّ �طوله، فجفَل حصان چون مضط���
� أملهم، و�دأ �عضهم يزعق

ان تضطرم �� �� � وقد رأى األحرار النِّ ا. من المح�س صدَر أن�� أ�ض�
هب

َّ
مت. ألقلِّ من لحظٍة �َدت الحروف المنقوشة ع� الذ  �الصَّ

َ
هم الذ عنات، ل�ن أ���

�
و�صبُّ الل

ار. � ُحفرة النَّ
� الهواء، ثم أر�� رجال المل�ة الح�ل لَ�سُقط البوق ��

�� 
ً
ج ملتمعة العتيق �أنها تتم�َّ

� وَ�ُ�خ دت�� وداخل قفصه راَح ما�س را�در �خمش األ�شوطة المح�طة �ُعنقه ب�دين مق�َّ
ته، ُينِكر شع�ه، ُينِكر اسمه، ُينِكر �لَّ ما �انه. عوذة، ُينكر مل�يَّ ك عن الخ�انة والشَّ

�
��الٍم مف�

حمة ولعَن المرأة الحمراء و�دأ �ضحك �جنون. ل الرَّ �َخ ما�س يتوسَّ

ر أو االمتعاض أمام إخوته. وتُّ ان، فل�س �جرؤ ع� أن �ل�ح عل�ه التَّ
َّ
� ال ترف وشاهَد چون �عين��

� صفوٍف
موا �� وداء)، وقد انتظ� � رجل �الخروج، أ��� من ِنصف حام�ة (القلعة السَّ لقد أمَر مئ��

� قل�سواتهم لُ�خفوا وجوههم… � الِحراب رافع�� ع� خيولهم مرتدين األسود ال�ئ�ب حامل��
�ل، وُ���دهم چون أن

�
. األحرار �خشون َحرس الل ون وِص��ة ُخ�� ا منهم مسنُّ � ��

�
وحق�قة أن ك

�أخذوا هذا الخوف معهم إ� د�ارهم الجد�دة جنوب (الِجدار).

ت
�
� غضون ثالث ن�ضات قلٍب اشتعل

هوى البوق وسط الحطب وورق األشجار والهش�م، و��
. � دت�� ل وهو قا�ض ع� قض�ان قفصه ب�د�ه المق�َّ الُحفرة �أ�ملها، وراَح ما�س ي�تحب و�توسَّ
ت �خاته إ� �خة ألٍم وخوٍف واحدة ط��لة �ال

�
ة، واستحال ار قاَم برقصٍة صغ�� � �لَغته النَّ ح��

ها لهب شمعة.
�
ٍة طال ق، كُعثَّ �لمات، وداخل قفصه رفرَف به�اج� كورقة شجر� تح��

. ً
ة ر أغن�َّ

�
ووجَد چون نفسه يتذك

 

، أ�ا�� ها هنا انتَهت �
، �ا إخو�� �

إخو��

�
� الدور��

� ح�ا�� وسلَب��

، ف�لُّ الَ��� ُ�در�كهم الموت ل�ن ال يهمُّ

! �
وأنا ذقُت زوجة الدور��

 

ت من قالٍب من الملح. تأ�� أن ت��� أو ُ�شيح ب��ها. دَّ
ُ
ة ب��اٍت �أنها ق وقَفت ڤال ع� المنصَّ

ات. وجَد أف�ارە تجنح إ� سام ساء هن الق��َّ � م�انها. ال�ِّ
ا �انت إ�ج��ت لتفعله �� ً�ساءَل چون عمَّ

� لم أَر س��� � صدرها، ل���
� ح�� آِخر نفس� �� ضيع. ستلعن�� والِما�س�� إ�مون، و�� ج��� والرَّ

ق). أردُت أن أحافظ � (ال�حر الضيِّ
ا �عواصف عات�ة �� ة) قد �عَثت تق��ر� ق�َّ َّ آَخر. �انت (القلعة ال��

 من ذلك؟ ل�لة ال�ارحة حلَم �سام �غرق، و���ج��ت
ً

� �د� اط�� ع� سالمتهم، فهل أطعمتهم لل�َّ



� أحالمه)،
ا �� � الواقع، ل�نه كذلك دوم�

� جسدها (لم �كن سهمه هو ��
تموت �سهمه المغروس ��

. ً
ا دام�ة و�ج��� تذرف دموع�

ا�ت�� چون سنو مما رأى، وهكذا قال: «اآلن».

ا من َجعبته، وأزاَح � األرض وخلَع قوسه وتناوَل سهم�
غرَس أولمر ابن (غا�ة الملوك) ح��ته ��

ب أر�عتهم
�
، ورك ح قل�سوته وفعَل الِمثل، وكذا جارث جرا�ف�ذر و�ن الملت�� دونل ه�ل الم��

قوها.
�
هام وسحبوها ع� األوتار وأطل السِّ

�
ابع �� � انغرَس الرَّ � ح��

� َحلقه، ��
الث �� � �طنه، والثَّ

�� �
ا�� � صدرە، والثَّ

أصاَب سهم ما�س را�در ��
دت أصداء نح�ب ار. تردَّ  ق�ل أن �شتعل ف�ه النَّ

ً
�َّ هناك لحظة ة واه�� أحد قض�ان القفص الخش��َّ

ار تلتهمها، ة ملك الَهمج المرتخ�ة ع� أرض القفص والنَّ ساء ع� (الِجدار) إذ تهاَوت جثَّ إحدى ال�ِّ
�ل ذات يوم،

�
 من َحرس الل

ً
وغمغَم چون �خفوت: «واآلن انتَهت حراسته». �ان ما�س را�در رج�

مع.
َّ

ع �الح��ر األحمر ال�
َّ
ق�ل أن �س��دل معطفه األسود بواحٍد مرق

� ظر. �ان قاع القفص الخش�� ة انقلَ�ت سحنة الملك، ل�ن چون رفَض أن ُي�اِدله النَّ فوق المنصَّ
هب سقَط الم��د من الفروع، منها األحمر

�
ما ارتفَعت ألسنة الل

�
قد سقَط وقض�انه تتدا�، و�ل

�ال�رز ومنها األسود.

��ق، وح�انا ء لنا الطَّ �
جوم لُت�� مس والقمر والنُّ �اء خلَق الشَّ قالت مل�ساندرا للَهمج: «إله الضِّ

�ل. ال أحد �صمد أمام لهي�ه».
�
ار لتقينا من الل النَّ

د رجال المل�ة: «ال أحد �صمد أمام لهي�ه». ردَّ
ً
حا�� هالة � حولها، وصنَع َشعرها النُّ

هفهَف ثوب المرأة الحمراء المصب�غ �القرمزي القا��
ة من أناملها �المخالب. «�ا شعب األحرار� آلهت�م حول وجهها، وتراقَصت ألسنة لهٍب ع��
 الموت

َّ
ائف لم �جلب ل�م إ� ائف لم ُينِقذ�م. مل��م الزَّ ائفة ال �ستطيع أن ُ�ساِعد�م. بوق�م الزَّ الزَّ

. اشهدوا مجدە�». �
وال�أس واله��مة… ل�ن ها هنا �قف الملك الحق���

�اء). وام�شَق ستان�س �اراثيون (جاِلب الضِّ

. �ان چون قد رأى هذا تقا�� ج �األحمر واألصفر وال��ُ �ف الذي توهَّ � السَّ
ت الح�اة �� ود�َّ

مس �اء) �الشَّ العرض من ق�ل… ل�ن ل�س هكذا، ل�س هكذا ع� اإلطالق. اآلن ي�دو (جاِلب الضِّ
وا أعُينهم ون برؤوسهم أو غطَّ ا رفَعه ستان�س فوق رأسه أشاَح الحا�� ا، ولمَّ

�
وقد صاَرت فوالذ

ص
�
ار يتقل هرە. �دا �أن وهيج ُحفرة النَّ ، ونكَصت الخيول وأل�� أحدها را��ه من ع� ظ� � مرغم��

، واصطبَغ (الِجدار) نفسه ا من آَخر كب��
�
�اء هذە ��لٍب صغ�� ين�مش خوف أمام عاصفة الضِّ

ة دماء الملوك؟ تقا�� إذ تراقَصت أمواج من األلوان ع� جل�دە. أهذە قوَّ �األحمر والوردي وال��ُ

وس) ملك واحد فقط. �صوٍت خشن �فتقر إ� موس��� مل�ساندرا قال ستان�س: «لـ(وس��

عام واألرض والعدل. دونهم. اركعوا وأعد�م �الطَّ ُر من يتهدَّ �ف أدافُع عن رعا�اي وأدمِّ بهذا السَّ



� ِغمدە لُ�ظِلم العالم من
�اء) �� اركعوا وع�شوا، أو اذهبوا وموتوا. الخ�ار ل�م»، ودسَّ (جاِلب الضِّ

ا�ة». حاب، وأردَف الملك: «افتحوا البوَّ ت وراء السَّ
�
مس اخت�أ جد�د، �أن الشَّ

د الس�� ا�ة�»، وردَّ : «افتحوا البوَّ � جأَر الس�� �اليتون سوجز �صوٍت عميق كبوٍق حر��
جال ُ�ط�عون. ا�ة�»، وأ�َع الرِّ ق�اء: «افتحوا البوَّ ا�ة�»، وصاَح الرُّ : «افتحوا البوَّ � كورل�س پ��
� فوق الخندق العميق، �ة من األرض، وُوِضَعت ألواح الخشب المت�� َعت الخواز�ق المدبَّ � �

ان��ُ
� وداء إ� ال�م�� ت صفوفه السَّ

َ
ق ا�ة المح�س. رفَع چون سنو �دە وخفَضها، فاف�� ِتَحت بوَّ

ُ
وف

ا�ة الحد�د. ��ق إ� (الِجدار)، ح�ث فتَح إد ال�ئ�ب البوَّ  الطَّ
ً
وال�سار مفسحة

ور… � الُحفرة أسفلها: «تعالوا، تعالوا إ� النُّ
ار ُتَطقِطق ��  والنَّ

ً
ت مل�ساندرا الَهمج قائلة واستحثَّ

.« َّ تم الح�اة فتعالوا إ�� لمات. إذا اخ�� ضوا عائدين إ� الظ�
�
أو ارك

�� ع� رفاقه، ل�ن األ�ى �دأوا َ�خُرجون من � ال�دا�ة و�عضهم �ع�ج أو يتَّ
وقد ذهبوا، بتؤدٍة ��

ا روا جوع� دوا وتتضوَّ  تتجمَّ
َّ

، إذا أردتم أ� َّ ر چون: إذا أردتم أن تأ�لوا فتعالوا إ��
�
. فك �

مح�سهم ال�دا��
جناء بُ�طٍء فوق ألواح الخشب وع�� حلقة ك أوائل السُّ ٍد وحذر� من فخٍّ ما تحرَّ دُّ فاخضعوا. ب��
ى لم ُ�ِصب من

ً
الخواز�ق صوب مل�ساندرا و(الِجدار)، ثم ت�َعهم الم��د عندما رأوا أن أذ

ات �� ق ب��ات. ناوَل رجال المل�ة الذين يرتدون السُّ
َّ
ا يتدف ار� س�قوهم، ثم الم��د، ح�� �اتوا ت�َّ

 من خشب ال��روود
ً
ة �لَّ رجٍل وامرأٍة وطفٍل قطعة مة �الحد�د و�عتمرون الخوذ القص�� المطعَّ

م، وقال چون لنفسه ا �العظم عالقة �ه �عض األوراق الحمراء �الدَّ ا شاح�� ا مكسور� صن�
ُ
األب�ض، غ

� أصابع �د س�فه و��سطها: قطعة من اآللهة القد�مة إلطعام اإلله الجد�د. وهو يث��

س�ة إ� الَهمج فال ُ�دَّ أن لفحها شد�د.  ح�� من �ع�د، و�ال�ِّ
ً
ار ملموسة �انت حرارة ُحفرة النَّ

 ي�كون، ورأى �عضهم �دور
ً

هب وسمَع أطفا�
�
ابهم من الل  ين�مشون ع� أنُفسهم مع اق��

ً
رأى رجا�

ًة و�� تق�ض ع� طفٍل ��لِّ �د، �لَّ �ضع
 ت�تعد متع��ِّ

ً
ة ا إ� الغا�ة، وشاهَد امرأًة شا�َّ جه� متَّ

َ�ت من األشجار انطلَقت تجري. � اق�� ا ال ي��عهم، وح�� د من أن أحد�
�
ر خلفها لتتأ� ُخطواٍت َتنظ�

صن ال��روود الذي ناَولوە إ�اە واستخدَمه كسالح، ُيهاِجم �ه هذا وذاك إ� أن
ُ
ي�خ غ  أحد الشُّ

َ
أخذ

ته ح�� أمَر الس�� أجهَز عل�ه رجال المل�ة �الِحراب، واضطرَّ اآلَخرون إ� الخطو حول جثَّ
ٍة ر�ما. ار. �عدها اختاَر الم��د من شعب األحرار الغا�ة، واحد من �لِّ ع�� � النَّ

كورل�س ب�لقائها ��

د والموت، ومن أمامهم األمل، ولذا  ال��
َّ

م. من ورائهم ل�س هناك إ� ل�ن أغلبهم ظلَّ يتقدَّ
ار. راهلور إله غيور، ال � النَّ

� ع� ِقطع الخشب ح�� حاَن وقت إلقاء �لٍّ منها �� موا قا�ض�� تقدَّ
 لستان�س

ً
 عمالقة

ً
ة اآللهة القد�مة وأل�� ظال� ا، وهكذا التهَم اإلله الجد�د جثَّ �شبع أ�د�
د ع� الجل�د. ومل�ساندرا ع� (الِجدار)، سوداء ع� االنع�اس األحمر المتورِّ

 من
ً
ا وأطول قامة سخة أصغر ِسن�

ُ
� أمام الملك. ماج��َ (ِثن) الجد�د � ا�ع�� �ان س�جورن أول الرَّ

ا من الِجلد مخ�طة ونز وقم�ص� � من ال�� � ساق��
لع، و�رتدي وا�� أب�ه، نح�ف يزحف ع� رأسه الصَّ

ة. ثم تالە ذو القم�ص الُمخشِخش �درعه المصنوعة من العظام والِجلد ون��َّ عل�ه األقراص ال��
ء له �

� صنَعها من جمجمة عمالق. تحت العظم َ��ُمن مخلوق فاسد د�� ى وخوذته ال�� المقوَّ
ار، ال �قلُّ غ�اؤە عن � ب�اض عي��ه. رجل ض��ل خب�ث غدَّ

ة ومسحة صفراء �� ة مك�َّ َّ� أسنان ب�ِّ



ا شعَرت �ه ڤال إذ شاهَدته يركع  أنه س�صون العهد، و��ساَءل عمَّ
ً
ق چون لحظة قسوته. ال ُ�صدِّ

وقد نال المغفرة.

لها افة عجوز ُي�جِّ ا؛ اثنان من ُزعماء ذوي الحوافر �أقداٍم سوداء ُصل�ة، وعرَّ
�
ت�َعه قادة أقل شأن

� قاِتل الِغ��ان، وهال�ك ة هو ابن ألف�� ان�ة ع�� � الثَّ
�� � الم ه��ل دا�ن العين��

ُ
)، وغ � ب��

�
هر الل أهل (النَّ

أخو هارما رأس ال�لب ومعه خناز�رها.

وركَع �لٌّ منهم أمام الملك.

: «األحرار ً
ر ستان�س قائ�

َّ
قس �ارد للغا�ة ع� هذە المهزلة. �ان قد حذ ر چون: الطَّ

�
فك

، وقال: »، غ�� أن جاللته لم ُ�صغ� ونك أ��� ع. َدعهم �حتفظون �كرامتهم وس�حبُّ
�
� �حتقرون الرُّ

�التهم».
ُ
� محتاج إ� سيوفهم ال ق «إن��

ف الجواد
�
ا�ة، و�ان چون قد �ل ود نحو البوَّ �ن �صفوف اإلخوة السُّ ك الَهمج مارِّ ��ع تحرَّ �عد الرُّ

وساتان وِنصف دستٍة من اآلَخ��ن �ق�ادتهم �المشاعل ع�� (الِجدار). ع� الجانب اآلَخر
ا؛ � انتظارهم مال�س أ�ض�

جق، و�� � األسمر والسُّ ت�تظرهم أوع�ة من َحساء ال�صل وِقطع من الُخ��
ازات سم�كة من الِجلد. س�نامون ع� أ�واٍم من القشِّ فَّ

ُ
ات وق ًمعاطف و�او�ل وأحذ�ة وُس��

 أو آج�
ً

ا، ل�ن عاج� ف عبث� �ل. الملك ال يت�َّ
�
ظ�ف �الُقرب من نار� موقدة تقيهم من برد الل النَّ

ة العماليق الهجوم ع� (الِجدار)، و��ساَءل چون عن الجانب الذي س�ختارە د تورموند �ل�َّ سُ�عاو�
حمة، ل�ن األحرار اعة. ُ�مكنك أن تمنحهم األرض والرَّ � هذە السَّ ا تح�� رعا�ا ستان�س الُجدد لمَّ

�ختارون ملوكهم، وقد �ان اخت�ارهم ما�س ال أنت.

ا». هزَل ر أن أراە أ�د� : «يوم لم أتصوَّ
ً

ف إ� جوار چون قائ�
َّ
م �اون مارش �حصانه ليتوق تقدَّ

� رأسه عند (ج� الجماجم)، والَح الجزء
م الُو�الء �صورٍة ملحوظة منذ أص�َب �ج�ح� �� ق�ِّ

� (الغور).
انة. تابَع مارش: «لقد ذرفنا دماءنا لنصدَّ الَهمج �� ذنه. لم َ�ُعد ي�دو كُرمَّ

�
المقط�ع من أ

رجال صالحون سقطوا قت� هناك، أصدقاء و�خوان، وألجل ماذا؟».

ا لهذا. �لُّ رجٍل ن��ه سُ�دير رأسه ٍة ناقمة: «ستلعننا ال�الد جم�ع� أعلَن الس�� أل�� ثورن بن��
�ل».

�
ِ�َر َحرس الل

ُ
وَ��ُصق إذا ذ

فوف». منذ فقَد اللورد چانوس رأسه صاَر � الصُّ ا ب�� اهة؟ «صمت� � وما الذي تعرفه أنت عن ال��َّ
ص من حقدە. �انت فكرة ت�ل�فه �ق�ادة (الحارس

�
، ل�نه لم يتخل

ً
ا وح�طة الس�� أل�� أ��� حذر�

ا. لطالما �ان هو أخطر جل ق���� � رفَضها سلينت قد داعَ�ت چون، ل�نه ُي��د الرَّ مادي) ال�� الرَّ
مادي). � (الحارس الرَّ

� الق�ادة ��
�

الل) لتو� ا من (ُب�ج الظ�  مسن�
ً

 من ذلك أرسَل وك��
ً

. �د� � االثن��

�
�ل إراقة دماء األحرار، ل�ن ��

�
ا. �ستطيع َحرس الل

�
رجاؤە أن تصنع الحاميتان الجد�دتان فرق

� للغا�ة ار ال ُ�غ��ِّ هذە الحق�قة. ما زلنا قل�ل�� � ردعهم. و�عطاء ما�س را�در للنَّ
ها�ة ال أمل لنا �� النِّ

 وراء (الِجدار)، ل�ن إذا
ً

الة ف�أننا عم�ان. �جب أن أرسل رجا� �ن للغا�ة، و�ال جوَّ وما زالوا كث��
فعلُت فهل �عودون؟

ُّ



ون أو مر�� أو جر�، ون من الَهمج مسنُّ ج، وكث�� فق المشقوق ع�� (الِجدار) ط��ل متع�ِّ النَّ
ص

�
. خمَدت نار الُحفرة، وتقل �ل قد حلَّ

�
ا �ان الل � ا ركَع آِخرهم أخ�� موا �منت� الُ�طء، ولمَّ ولذا تقدَّ

� الهواء. الجوُّ برد
ِظلُّ الملك ع� (الِجدار) إ� ُر�ــع ارتفاعه اآلنف، و�دأ چون سنو يرى أنفاسه ��

ت �ما ف�ه ال�فا�ة.
�
و�زداد برودًة. هذە المهزلة طال

� من األ�ى عند المح�س، ب�نهم أر�عة عمالقة، �ائنات هائلة ُمشعرة لها ظلَّ نحو أر�ع��
لة وس�قان كجذوع األشجار وأقدام مفلطحة. ع� الرغم من حجمهم ال�ب�� �ان أ�تاف متهدِّ
ك ماموثه، ورفَض اآلَخرون تركه. ال�اقون ُ ب�م�انهم المرور ع�� (الِجدار)، ل�ن أحدهم رفَض أن َي��
�
�

خ� � عن التَّ � العازف�� ��� هم من أهلهم أو رفاقهم المق�َّ ، �عضهم م�ت و�عضهم �موت، وأ��� ���َ
عنهم ولو من أجل وعاٍء من َحساء ال�صل.

ا ع� د هادر� دَّ � من يرتجف ومن أعجَزە الخَدر عن االرتجاف استمعوا لصوت الملك ي�� ب��
وا قوم�م �ما رأيتم، قولوا لهم إن�م رأيتم (الِجدار) إذ قال لهم ستان�س: «ل�م أن تذهبوا. أخ��ِ
وا أو  فعليهم أن �فرُّ

َّ
� ممل�ته ما داموا س�حفظون سالمه، و��

ب بهم �� � و�نه ُيرحِّ
الملك الحق���

�خت�ئوا، فلن أسمح بهجماٍت أخرى ع� ِجداري».

هتَفت الل�دي مل�ساندرا: «ممل�ة واحدة، إله واحد، ملك واحد�».

دوا: «ممل�ة واحدة، � تروسهم �كعوب الِحراب، وردَّ والتقَط رجال المل�ة منها الهتاف قارع��
إله واحد، ملك واحد! ستان�س! ستان�س! ممل�ة واحدة، إله واحد، ملك واحد!».

�ل. خالل الجعجعة
�
� أ�شودتهم، وكذا إخوة َحرس الل

الحظ� چون أن ڤال لم تنضمَّ إليهم ��
� � العمالقة األر�عة، اثنان ع� م�� احل�� � الغا�ة، و�ان آِخر الرَّ

ون �� ذاَب الَهمج القالئل المت�قُّ
ة . شاهَد چون إذ نزَل ستان�س من فوق المنصَّ  المو��

َّ
الماموث واثنان ع� األقدام، ولم ي�بقَّ إ�

ف الملك حولهما؛ الس�� جودري �ه. انتظَم َحرس ��َ ُ ما َت��
�
ه األحمر، قل

�
ومل�ساندرا إ� جوارە. ِظل

هم من رجال المل�ة، وقد ترقرَق نور القمر ع�
�
والس�� �اليتون ودستة من الُفرسان اآلَخ��ن، �ل

�ــــح َتمُضغ معاطفهم. دروعهم وراَحت ال�ِّ

�
كوا المح�س من أجل الحطب وألقوا الُجثث ��

�
م الُو�الء، ف� ة ق�ِّ قال چون لمارش: «ح��

ار». النَّ

وا ع� فوف وانقضُّ دي». زعَق مارش �األوامر فانفصَل حشد من ُو�الئه عن الصُّ - «أمر س�ِّ
ا حاجب�ه: «هؤالء الَهمج… هل تظنُّ أنهم م وهو ُ�شاهَدهم عاقد� ة، وقال الق�ِّ األسوار الخش��َّ

دي؟». س�حفظون العهد �ا س�ِّ

- «�عضهم، ل�س الجميع. إن لنا ُجبناءنا ومخادعينا وضعافنا وحمقانا، وكذلك ُهم».

- «�مي�نا… إننا مقسمون ع� حما�ة ال�الد…».

داد � ا من ال�الد. أ�امنا هذە أ�ام �أس، وس�� ة) سُ�صِ�حون جزء� � (الهد�َّ
- «حالما �ستقرُّ األحرار ��

ا عيناە زرقاوان �ارقتان. شعب األحرار رأى ا أب�ض ميت� ، وجه� �
نا الحق��� ا. لقد رأينا وجه عدوِّ �أس�



ف مع الَهمج».
�
حال أن، ال مناص من التَّ � هذا الشَّ

ا �� ا. ستان�س ل�س مخطئ� هذا الوجه أ�ض�

ماح � أن علينا السَّ فُق مع هذا، ل�نه ال �ع�� ك، أتَّ َ ف ضد عدوٍّ مش��
�
حال قال �اون مارش: «التَّ

راهم لُ�قاِتلوا (اآلَخ��ن)
ُ
� �المرور من (الِجدار). فل�عودوا إ� ق ابرة الجائع�� ات اآلالف من ال�� لع��

 أن نمأل األنفاق
َّ

ا. ما علينا إ� ا�ات. أوث�ل �قول �� إن األمر لن �كون صع�� هناك و�سدُّ نحن البوَّ
� غضون دورة

د والوزن… �� . ال�� �
 (الِجدار) ال�ا��

�
فاع، وس�تو� ات الدِّ وَّ

�
�ش ونصبَّ الماء من ك �الدَّ

ا». ، وع� أيِّ عدوٍّ أن �شقَّ ط��قه حفر� طُّ
َ
ا�ة �أنها لم ُتوَجد ق قمر� ستكون البوَّ

ق».
�
- «أو ي�سل

هب. س�كون مع لب والنَّ  خرجوا الختطاف زوجٍة أو السَّ
ً
انة - «مس��َعد. هؤالء ل�سوا هجَّ

ا�ة، ا. إنه محتاج إ� بوَّ طعان من الخراف والماعز، وماموثات أ�ض�
ُ
تورموند أطفال وعجائز وق

� ب�ساطة ص�د ق��
�
فاع ضد الم�سل … الدِّ � ق��

�
ا�ات �اق�ة فقط. و�ذا أرسَل م�سل وهناك ثالث بوَّ

سمكٍة من ِقدر».

ق (الِجدار) بنفسه.
�
َ چون �سل � �طنك. لقد خ��

�� 
ً
مك ال َ�خُ�ج من الِقدر و�غرس ح��ة السَّ

� جمعناها فال ُ�دَّ أن ُرماة ما�س را�در �ة ال��
�
ظر إ� عدد القنوات المستهل واصَل مارش: «�النَّ

ها ة (الِجدار) أقل من مئة، أ��� ة آالف سهٍم ع� األقل، وما �لَغ رجالنا منها ع� قمَّ ألقونا �ع��
جل الوح�د الذي ماَت �األع�، ة. آلن األحمر ابن (غا�ة الورد) الرَّ ة ر�ــــح� عشوائ�َّ رفَعته ه�َّ
ا�ة، عمل ا عن البوَّ هم الذي أصاَب ساقه. دونال نوي ماَت دفاع� ته ال السَّ

�
� قتل قطة �� ال�� والسَّ

ادنا المقدام معنا اآلن. سواء أ�نا ا�ة مسدودًة فل��ما �ان حدَّ ُشجاع، نعم… ل�ن لو �انت البوَّ
ة (الَجدار) وُهم �األسفل فلن �ستط�عوا إ�ذاءنا». واِجه مئة عدوٍّ أو مئة ألف، ما ُدمنا ع� قمَّ

ُ
ن

ا. لقد انكَ� ج�ش ما�س را�در ع� (الِجدار) �ما ينك� الم�ج ع� شا��� ل�س مخطئ�
� وِص��ان ُخ�� وعاج��ن. وع� الرغم من �� � لم �كونوا سوى رجاٍل مسنِّ حجري، مع أن الُمدافع��
ا�ات فلن �ستطيع إرسال حه مارش غ��زة چون �ال�امل. «إذا سددنا البوَّ هذا ُ�عار�ض ما �ق��

الة. سنكون �العم�ان». جوَّ

خر ما دي. �جب أن ندَّ فت الَحرس ُر�ــع عددهم �ا س�ِّ
�
ة �ل - «حملة اللورد مورمونت األخ��

ة للغا�ة. ُخذ الموقع العا�� عون ع� مساحٍة كب�� ة. �لُّ موٍت ُ�ضِعفنا، �ما أننا موزَّ ت���َّ لنا من قوَّ
ة القائد». � أن �قول، وال موقع أع� من (الِجدار) �ا ح��

وار�ــح المعركة، �ما اعتاَد ع�ِّ
ا �سدِّ عام والعدالة، ولن �سمح لنا أ�د� ٍّ يركع �األرض والطَّ � - «ستان�س وعَد أيَّ هم��

ا�ات». البوَّ

ا عن م�مة، ل�ن هناك �الم�  �حبُّ النَّ
ً

 ق�ل أن �قول: «لورد سنو، لسُت رج�
ً
د مارش لحظة تردَّ

ح �عضهم إ� أنك… أنك…». زم مع اللورد ستان�س. �ل وُ�لمِّ
َّ

ا أ��� من ال� أنك �ت… ودود�

ا. ر�ما رحَل چانوس سلينت، ل�ن أ�اذي�ه �اق�ة. «أعرُف ق، أجل، ونغل وواْرج أ�ض� د ومار� متمرِّ
احة. «ماذا ُ السَّ � َ�ع�� � ح��  �عرضون عنه عا�س��

ً
ما �قولون». سمَع چون الهمسات ورأى رجا�



غون ثالثة
�
� آٍن واحد؟ رجال جاللته َي�ل

الح ضد ستان�س والَهمج �� � أن أفعل؟ أحمل السِّ ُي��دون��
�افة تحم�ه، ونحن مدينون له ولرجاله». � الضِّ ، ناه�ك �أنه ض�فنا. قوان�� � أضعاف رجالنا المقاتل��

ته ا وقض�َّ د� نا عندما احتجنا إ� العون، ل�نه �ظلُّ متمرِّ
َ
�عناٍد قال مارش: «اللورد ستان�س أعان

خا�ة، ِمثلما سنكون إذا وصَمنا العرش الحد�دي �الخ�انة. �جب أن نحرص ع� عدم اخت�ار
الجانب الخا�».

ا من ن��جة هذە الحرب ِمثلك د�
�
� لسُت متأ� � أن أختار أيَّ جانب، ل�ن�� �� قال چون: «ل�ست نيَّ

ِتَل �د
ُ
ت الح�ا�ات اآلت�ة ع� (ط��ق الملوك) فقد ق

َ
دي وقد ماَت اللورد تاي��ن». إذا صدق �ا س�ِّ

ًة. � ًة وج�� �ون ال�س�� ف�� الملك ب�د ابنه القزم وهو جالس ع� المرحاض. لقد عرَف چون ت��
غ�� ع� قتل والدە، ل�ن وفاة جل الصَّ صديق أن �قدر الرَّ ٌّ ع� التَّ ديق. ع�� � �الصَّ

� ودعا�� صافَح��
� (كينجز الندنج) ِش�ل، والعرش الحد�دي معروف

اللورد تاي��ن نفسها ال ر�ب فيها. «األسد ��
بتم��ق ال��ار أنُفسهم أشالًء».

جال ا، وما زاَل أ��� الرِّ دي، ول�ن… الملك رو�رت �ان محب��� ا �ا س�ِّ � ا صغ�� - «قد �كون ص���
ون هم له، وقالئل من �حبُّ ما رأوا الم��د من اللورد ستان�س قلَّ حبُّ

�
قون أن تومن ابنه. �ل ُ�صدِّ

ها األحمر الجه�م إ�اە. إنهم �شتكون». انها ور�ــِّ الل�دي مل�ساندرا بن��

ون جال �حبُّ ٍة قال �� إن الرِّ ا. ذات مرَّ ة القائد مورمونت أ�ض� - «�انوا �شتكون من ح��
كوى من زوجاتهم وسادتهم، ومن �ال زوجات تتضاَعف شكواهم من سادتهم»، ثم أل�� چون الشَّ
ا، وهكذا قال: «سأتر�ك ُتن�� الث َ�سُقط ��ع� ز�ال والثَّ

�
� أ سنو نظرًة نحو المح�س فرأى حائط��ْ

� �لِّ ما
فك�� �� ا لنص�حتك. أعُدك �التَّ ها. شكر�

�
العمل هنا �ا �اون. احرص ع� إحراق الُجثث �ل

قلته».

ا�ة، ا إ� البوَّ � �الهواء حول الُحفرة عندما خبَّ چون عائد� ماد ما زاال عالق��ْ خان والرَّ ً�ان الدُّ
 مشع�

ً
، وقد س�َقه إد ال�ئ�ب حام� � ل ل�قود حصانه ع�� الجل�د إ� الجانب الجنو�� ح�ث ترجَّ

��ق. ط عليهم طوال الطَّ
َ
م�ع ال�اردة ت�ساق ت الدُّ

�
قف، فظل لعَقت ألسنة له�ه السَّ

ُل من دي. ال�ارحة فقط حلمُت بنف�� أتبوَّ ق �ا س�ِّ � رؤ�ة ذلك البوق �ح�� قال إد: «أراَحت��
� البوق. لسُت أشكو. هذا أفضل من ُحل��

فخ �� ب النَّ ر أحدهم أن ُ�جرِّ فوق (الِجدار)، وعندها قرَّ
� ف�ه هارما رأس ال�لب لخناز�رها». القد�م الذي ُتطِعم��

- «هارما ماَتت».

� أن الَهمج حم. ال أع��
�
ظر إ� الل د القاِتل النَّ َّ �ما تعوَّ ر إ�� - «ول�ن ل�س الخناز�ر. إنها َتنظ�

قون شظا�اها، ل�ننا أعطيناهم َحساء منا آلهتهم وجعلناهم ُ�حر� ا. أجل، حطَّ � ُ�ضِمرون لنا ��
.« ا عن نف�� اخن؟ أودُّ واحد�  بوعاٍء من َحساء ال�صل السَّ

ً
ا. وما اآللهة مقارنة ال�صل أ�ض�

وداء. �علم أن عل�ه أن  ب��اب چون السَّ
ً
كة حم المحروق ال تزال متمسِّ

�
خان والل �انت روائح الدُّ

��ذ مع الِما�س�� إ�مون، حوار عام. كوب من النَّ ح�ة ال الطَّ ا هو الصُّ �أ�ل، ل�ن ما �شته�ه حق�



فدع. ل�ن إ�مون وسام رحال، وأصدقاؤە ن والضِّ حك مع پ�پ وجر� هادئ مع سام، القل�ل من الضَّ
جال هذا المساء». اآلَخرون… «سأتناَوُل الَعشاء مع الرِّ

� المطابخ. «ل�ن
ا �عرف إد ال�ئ�ب ما ُ�ط� اليوم �� - «لحم �قري مسلوق وشمندر». دائم�

حم ال�قري دون فجل حار؟».
�
هوب �قول إن الفجل الحار نفَد. ما جدوى الل

� القبو
وداء) وج�اتهم �� ة القد�مة ي�ناَول رجال (القلعة السَّ منذ أحرَق الَهمج القاعة العامَّ

عة، ة الم��َّ ان من األعمدة الحج��َّ � فسيح �قسمه صفَّ الح، وهو ح��ِّ الحجري تحت مستودَع السِّ
� دخَل چون �ان أر�عة من ة مرصوصة. ح�� له سقف مقنَطر وعند ُجدرانه برام�ل ن��ٍذ وِمزر كب��
ار تجلس اللم، وع� مق��ٍة من النَّ � إ� المائدة األقرب إ� السَّ � �لعبون ال�الطات جالس�� ائ�� البنَّ

مون بهدوء.
�
الة و�عض رجال الملك يت�ل مجموعة من الجوَّ

ينه
�
� حول مائدٍة أخرى، ح�ث طعَن پ�پ ثمرة لفت �سك ا مجتمع�� جال األصغر ِسن� �ان الرِّ

، مع القل�ل من فت. دعونا ندعو �لحم الغزالن �ا أطفا��
�
�ل مظلٌم ومفعٌم �الل

�
ا ����ة: «الل معلن�

هم.
�
ن وتودر وساتان واآلَخ��ن �ل ذ�ذ»، وهو ما أضحَك أصدقاءە؛ جر�

�
ال�صل والمرق الل

خ��ة من أدع�ة الغ�� حماقة �ا پ�پ، حك، �ل قال: «السُّ ع� أن چون سنو لم ُ�شار�كهم الضَّ
وخطر».

� اإلله األحمر إذا شعَر �اإلهانة». - «فلُ�ِطح ��

د ُدعا�ة �ا اه�ة ال إلهها. مجرَّ ها، وقال ساتان: «كنا �سخر من الرَّ
�
لحظتها ماَتت االب�سامات �ل

� (ال�لدة القد�مة).
اب رشيق وس�م، و�ان من ق�ل �ائع هوى �� دي». الشَّ س�ِّ

- «إن ل�م آلهت�م ولها إلهها، فدعوها وشأنها».

ائفة �ا �عة) �اآللهة الزَّ : «ل�نها لن تدع آلهتنا وشأنهم. إنها تدعو (السَّ ً
فدع قائ� ه الضِّ

�
جادل

قون أغصان ال��روود �ما رأ�ت بنفسك». ت الَهمج ُ�حر�
�
ا. لقد جعل دي، واآللهة القد�مة أ�ض� س�ِّ

� رجال ا أنتم فتحتها. لن أسمح بوق�ع ضغينٍة ب�� ، أمَّ �
- «الل�دي مل�ساندرا ل�ست تحت ق�اد��

.« الملك ورجا��

جاع، فقد قال اللورد سنو ا �ا ضفدعنا الشُّ فدع، وقال: «ك�� نق�ق� وضَع پ�پ �دە ع� ذراع الضِّ
ا : «أستم�حك الُعذر. من اآلن فصاعد�

ً
ا وانح�� لچون �ُسخ��ٍة قائ� العظ�م �لمته»، وهبَّ واقف�

.« ا�� ة اللورد السَّ  ب�ذٍن من ح��
َّ

� إ�
ذ��َ

�
لن أهزَّ أ

ذن�ك
�
ء، فقال له �غلظة: «لك أن تهزَّ أ �

َّ ل �عض ال�� . أراَدە چون أن يتعقَّ
ً
ع�ة

�
ٍء ل �

�حسب �لَّ ��
�ما �شاء. لسانك هو ما �صنع المتاعب».

، ثم
ً
د ُبرهة فه»، وتردَّ ا، و�ذا لم �كن فسأعنِّ ن: «سأحرُص ع� أن �كون أ��� حذر� قال جر�

ا لچون».
�
 تناَولت الَعشاء معنا؟ أو�ن، انَ�ح وأفِسح م�ان

َّ
دي، ه� استطرَد: «س�ِّ

� ُّ



ت. التوى
�
ا عنه: ال، تلك األ�ام ول ا أ��� من هذا، ل�نه قال لنفسه رغم� لم �كن چون يودُّ ش�ئ�

� �طنه �الخنجر. لقد اختاروە للُح�م. (الِجدار) تحت ق�ادته، وح�اتهم كذلك. �ان
اإلدراك ��

جال الذين �قودهم، ل�ن ال ُ�مكنه أن د والدە �قول: ُ�مكن للورد أن �حبَّ الرِّ ب�م�انه سماع الس�ِّ
� يوم و�ضطرُّ إ� إصدار الُح�م عليهم أو إرسالهم إ� نحبهم. هكذا ردَّ

�كون صد�قهم، فقد �أ��
.«

ً
ة أخرى. إد، تناَول أنت َعشاءك. إن عندي عم� ا: «مرَّ ة القائد �اذ�� ح��

م�ع �لمع من نوافذ (ُب�ج � الخارج أبرد مما �ان. ع�� القلعة رأى ضوء الشُّ
شعَر �الهواء ��

� المسكن
�� 

ً
ع إ� (الِجدار). �حتفظ ستان�س بها حب�سة

�
ته تتطل الملك)، وقد وقَفت ڤال ع� قمَّ

�اضة. ت�دو رائعة الَجمال، فة ع� س��ل ال�ِّ الواقع فوق مسكنه، ل�نه �سمح لها �الخروج إ� ال��ُّ
ار، ل�ن لته النَّ وح�دًة ورائعة الَجمال. �انت إ�ج��ت حسناء ع� ط��قتها �َشعرها األحمر الذي ق�َّ
ًة إ� االب�سام، فَجمالها ا ڤال فل�ست مضطرَّ  هو �سمتها. أمَّ

ً
ة ء حي��َّ �

ما �ان �جعل وجهها ُ���
حب. � العالم الرَّ

� أيِّ �الٍط ��
جال �� � ب�دارة رؤوس الرِّ قم��

ا م عليهم جم�ع�
�
انيها. إنها تته� ا من سجَّ ة ُح�� ة الهمج�َّ وع� الرغم من هذا ال تجد األم��

تها � ح��
� الحذر ��

ا توا�� أحد الجنود �� ات، ولمَّ ت الهرب ثالث مرَّ
�
ع، وحاول

�
� وتدعوهم �الرُّ

� ُعنقه. بوصة واحدة إ� ال�سار و�ان ل�موت.
اختطَفت خنجرە من ِغمدە وطعَنته ��

د فل) واسم الس�ِّ ، �� و(و�ن�� � أن آخذها لنف��
وح�دة ورائعة الَجمال ومميتة، و�ان ب�م�ا��

ف.  من ذلك اختاَر ال��َّ
ً

ا من الجل�د، �د� ا أسود وحائط�  من ذلك اختاَر معطف�
ً

والدي. و�د�
غول. ف ع� ط��قة النُّ ال��َّ

ه احة، �لتمع جل�دە العا�� �شحوٍب ل�ن من أسفل تحفُّ ارتفَع (الِجدار) إ� �مينه إذ قطَع السَّ
�ــــح، اس من ال�ِّ ب وهج ُبرتقا�� خافت ع�� القض�ان ح�ث �ست�� الُحرَّ ا�ة ي��َّ الل. عند البوَّ الظ�
اس د أن الُحرَّ

�
السل والقفص يتأرَجح و�حتكُّ �الجل�د. مؤك وتنا� إ� مسامع چون ��ر السَّ

� مهبِّ
ا �� دفئة، يتصاَ�حون ل�سمع �عضهم �عض� � سق�فة التَّ

ٍد ��
َ
�األع� مجتمعون حول مستوق

ض أن أصعد َ مت. المف�� � ِبركٍة من الصَّ
وا عن محاولة ال�الم وغاَص �لٌّ منهم ��

�
�ــــح، أو أنهم تخل ال�ِّ

. �
� ع� الجل�د. (الِجدار) تحت ق�اد�� وأم��

� ذراع�ه عندما � ماَتت فيها إ�ج��ت ب�� ا �الُ�قعة ال�� � أسفل ه��ل (ُب�ج القائد) مار�
�ان �م��

ه�ب ئب الرَّ
ِّ

قد عينا الذ � نور القمر تتَّ
� الهواء. ��

ا �� ظهَر جوست إ� جوارە وأنفاسه َتخُ�ج ُ�خار�
اخن فم چون، فعلَم أن جوست قتَل م السَّ  مذاق الدَّ

َ
� من نار. مأل األب�ض الحمراوان �مارج��ْ

زة و�صَق. هر �دە المقفَّ ي ال ذئب، وفرَك فمه �ظ� �لة. قال لنفسه: ال، أنا َ���
�
الل

� سمَع طرقة چون أ�� � المسكن الواقع تحت الِمغدفة(25)، وح��
ما زاَل �ال�داس ُ�ق�م ��

ُل؟». ه چون: «هل أتطفَّ
�
 لُيوار�ب ال�اب، فسأل

ً
ا �حمل فت�� م�ع�

ا؟». دي ك��� ��ذ. هل ُي��د س�ِّ ُل القل�ل من النَّ ا. كنُت أت�ِّ
�
ا. «إطالق فتَح �ال�داس ال�اب مجي��

� أصا�عه و��سطها. ازە وراَح يث�� فَّ
ُ
ا �الفعل، فخلَع ق � برد� ست�� - «��لِّ �ور». �انت �داە متي�ِّ



. �ان � من الُعمر ع� األقل، رجل مسنٌّ �� � الستِّ
��ذ. �� ب النَّ

�
د ُ�قل

َ
عاَد �ال�داس إ� المستوق

تان  ب��مون فحسب. �ال�داس قص�� القامة مستدير ال�دن، له عينان ورديَّ
ً
ي�دو أصغر مقارنة

وا�ل م التَّ ��ذ حمَل چون ال�وب ��لتا �د�ه و�شمَّ �اهتتان �مخلوٍق ل��� ما. عندما صبَّ له النَّ
م.  ل�غسل فمه من مذاق الدَّ

ً
 ط��لة

ً
 ثان�ة

ً
 جرعة

َ
� صدرە، ثم أخذ

فء �� ورشَف لين��� الدِّ

حمة وأنكَر أنه ملك». ل الرَّ ا، إنه توسَّ
�
- «رجال المل�ة �قولون إن ملك ما وراء الِجدار ماَت ج�ان

ا �اء) أب� مما رأ�ُت من ق�ل ع� اإلطالق، ساطع� قال چون: «نعم. �ان (جاِلب الضِّ
��ذ ا: «نخب ستان�س �اراثيون وس�فه المسحور». �ان مذاق النَّ مس»، ورفَع ك��ه مض�ف� �الشَّ

� فمه.
ا �� ُمر�

�جان كذلك. اعتاَد الِما�س�� إ�مون أن ن �عتمرون التِّ . قالئل ممَّ
ً

 سه�
ً

- «جاللته ل�س رج�
ا
�
� �انوا ملو� الح�� جال الطَّ ، و�ن �عض الرِّ � ا طالح��

�
ا �انوا ملو� � ��

�
� ك  صالح��

ً
�قول إن رجا�

.« � صالح��

د أنه �علم هذا». لقد عاَ� إ�مون تارجارَ�ن �سعة ملوٍك ع� العرش الحد�دي، و�ان
�
- «مؤك

ه �� الِما�س�� إ�مون،
�
ا لملك. «ألق�ُت نظرًة ع� ال�تاب الذي ترك ا لملٍك وعم� ا لملٍك وأخ� �اء) الذي س��َّابن� � تح�� عن آزور آهاي. �ان س�فه (جاِلب الضِّ فحات ال�� (ُخالصة الَ�شب)، الصَّ

، �ل طُّ
َ
�اء) ق د (جاِلب الضِّ � لم ي�� فوالذە �دماء زوجته، إذا صدَق ما كتَ�ه ڤوتار، ومنذ ذلك الح��

ٍة قاتَل آزور آهاي �ف بنار� حام�ة. ذات مرَّ قد السَّ � المعركة يتَّ
ا �ما �انت ن�سا ن�سا، و�� ظلَّ دافئ�

خان والُ�خار من فمه وذاَ�ت ق الدُّ
َّ
� �طن الوحش �دأ دمه �غ�� وتدف

صل �� � أغمَد النَّ ا، وح�� وحش�
� جسمه».

هب ��
�
تا ع� وجهه واشتعَل الل

�
عيناە وسال

ة…». د حرارته الخاصَّ
�
�ف الذي ُيول : «السَّ

ً
ق �ال�داس إل�ه قائ� حدَّ

از�ه فَّ
ُ
ا وعاَد يرتدي ق ا للغا�ة ع� (الِجدار)»، ووضَع چون ك��ه جان�� - «… س�كون مف�د�

�ف الذي �حمله ستان�س �ارد. عندي � من ِجلد الُخلد، وأردَف: «مؤسٌف أن السَّ المصنوع��
»، ورفَع چون ��ذ. جوست، م�� ا ع� النَّ � المعركة. شكر�

فضول لرؤ�ة ما س�فعله جاِلب ض�ائه ��
�ل �الخارج.

�
ئب األب�ض إ� الل

ِّ
سنو قل�سوة معطفه وت�َعه الذ

اس ق�ل أن �شقَّ ط��قه إ� مسكنه  چون برأسه للُحرَّ
�
ا. أومأ ا صامت� الح مظلم� �ان مستودَع السِّ

ًة ، واستغرَق ُمدَّ � �ت�� � متخشِّ از�ه وجَد �د�ه �اردت�� فَّ
ُ
امتة. عندما خلَع ق ا �صفوف الِحراب الصَّ مار�

وم، ل�ن چون ال � النَّ
ر جوست ع� نفسه فوق �ساطه وغاَب �� م�ع. تكوَّ  ح�� أشعَل الشُّ

ً
ط��لة

اة �خرائط (الِجدار) ن��ر مغطَّ هة المصنوعة من خشب الصَّ احة �عُد. المنضدة المشوَّ �ستطيع الرَّ
الل) مكت��ة �خطِّ الس�� دي�س الة ورسالة من (ُب�ج الظ� � الواقعة ورائه، مع قائمٍة �الجوَّ

واألرا��
ض�د. مال�س�� النَّ

. � خ��  ر�شة كتا�ٍة وخلع سدادة دواة الح�� األسود الثَّ
َ

، ثم شحذ � ت�� الل) مرَّ قرأ رسالة (ُب�ج الظ�
� طلب الم��د من

ان�ة ل�وتر �ا�ك. �الهما �لحُّ عل�ه �� ، األو� للس�� دي�س والثَّ � كتَب رسالت��



ة) ع� ق�َّ َّ ن و��پ إ� (القلعة ال�� الل)، وجر� فدع إ� (ُب�ج الظ� جال، وهكذا أرسَل هالدر والضِّ الرِّ
 خرقاء، ل�نه واصَل ال�تا�ة.

ً
 رديئة

ً
، و�َدت �لماته خشنة �

 �ما ي����
ً

ال�حر. لم �كن الح�� سائ�

افذة  �اردًة، وشعَر �ُجدرانها تنغلق عل�ه. فوق النَّ
ً
رفته معتمة

ُ
ا �انت غ � �شة أخ�� ا وضَع ال�ِّ ولمَّ

ٌ ، وخ�� � األخ��
ر �أ�: صد���

�
، ففك � � سوداو�ن ثاقبت�� ب العجوز وَ�رُمقه �عين�� داف الدُّ

ُ
�جثم غ

ا. جوست ال ُ�حَسب، جوست أ��� من صديق، جوست  أ�لت وج�� أ�ض�
َّ

�� أن تموت ق��� و��
جزء منه.

ق الذي �ان لدونال نوي، وف�ما �خلع ث�ا�ه قال م إ� الِفراش الضيِّ
�
ل نهَض چون وصعَد السُّ

. ، من اآلن وح�� نها�ة أ�ا�� � ا األمر الواقع: هذا نصي�� لنفسه مستوع��
 



 

س دن��
 

� هدأته، وعلَمت من
�ل ��

�
ت إيري كتفها برفق: «ما الخطب؟». �الخارج �ان الل صاَحت إذ هزَّ

،
ً
ا وزوجة � ُحلمها �انا زوج�

ا ما ع� غ�� ما ُيرام. «أهو دار�و؟ ماذا حدَث؟». �� فورها أن ش�ئ�
� ُحلمها راَح �طبع

ٍل حجري عاٍل له �اب أحمر. �� � � م��
�� 

ً
� �ع�شان ح�اًة �س�طة � �س�ط��ْ شخص��ْ

ه؛ ع� ثغرها، ع� ُعنقها، ع� نهديها.
�
�الته ع� جسدها �ل

ُ
ق

جالن األصلعان. هل مادي والرَّ ودة الرَّ ِك الدُّ . إنه خص�ُّ غمغَمت إيري: «ال �ا �ال���
�نهم؟». س��

ت:
َ
دة م�شا�كة أضاف د ومال�س نومها مجعَّ ت أن َشعرها مل�َّ

�
ا أدرك : «نعم»، ولمَّ �

قالت دا��
ا . ثم إنها سمَعت نحي�� غرق ُحل��

ُ
ا». أل ُب كوب ن��ٍذ أ�ض� . سأ�� � � ع� ت�د�ل ث�ا�� «ساِعدي��

؟». ت: «َمن ي���
�
ا، ف�ساءل خف�ض�

متِك م�سانداي».
�
 ب�دها: «أ

ً
� تحمل فت�� أجاَبتها چ��وي ال��

؟». ت غ�� فاهمة: «لماذا ت���
�
مات»، ثم سأل

�
. ل�ست عندي أ � : «خادم�� �

حت لها دا�� صحَّ

تها إيري: «ت��� َمن �ان أخاها». َ أخ��

� أن أخ�ارهم
ت دا��

�
� مثلوا أمامها. أدرك مادي ح�� ودة الرَّ � من س�اهاز ورزناك والدُّ

ت ال�ا��
َ
عرف

أس الحليق القبيح. «أبناء ظر إ� وجه الرَّ د النَّ ئة ق�ل أن ينطق أحدهم ��لمٍة و�مجرَّ س�ِّ
؟». � الهار��

ا وقد زمَّ فمه �جهامة.  س�اهاز برأسه إ�جا��
�
أومأ

ا؟». - «�م ميت�

�رة. إنها ل�لة ش��عة، ِّ علة �غ�ضة ��
َ
مو. ف ا: «تـ�سعة �ا صاِح�ة السُّ هزَّ رزناك �د�ه �حرارٍة مجي��

ش��عة».

الل من جد�ٍد أسفل � قلبها. �لَّ ل�لٍة ُ�َشنُّ حرب الظ�
�سعة. �انت ال�لمة �مثا�ة خنجر� ��

� مس ع� ُجثٍث جد�دة إ� جوارها الهار�� �ق الشَّ جة، و�لَّ ص��حٍة ُ��� �ن) المدرَّ أهرامات (م��
�ــــح محكوم عل�ه �الموت. َف ��المه ال�َّ مرسومة ع� القرم�د، و�لُّ معَتٍق انتعَشت أحواله أو ُعر�

.« �
و�� ا. «أخ��ِ � ل�لٍة واحدة… ُ�خ�فها هذا حق�

ل�ن �سعة ��

ُّ



�ن) لِحفظ سالم جاللتِك. مادي: «خدمِك هوِجموا وُهم �ج��ون شوارع (م�� ودة الرَّ أجاَبها الدُّ
، وماتوا � � اثن�� ة. ساروا اثن�� يوف القص�� وس والسُّ الح، �حملون الِحراب وال��ُّ � السِّ

�
هم شا�

�
�انوا �ل

� (متاهة مازدان)،
ة �� اب�َّ شَّ

ُ
تهما سهام �

�
�س قتل وداء وسي�� . خادماِك الق�ضة السَّ � � اثن�� اثن��

هر، وخادماِك ور المطلِّ ع� النَّ وخادماِك موسادور وديوران سحَقتهما حجارة ُملقاة من فوق السُّ
ارٍة اعتادا ز�ارتها �لَّ ل�لٍة خالل � خمَّ

�� � � ماتا مسموم��ْ
مح الو�� � والرُّ ه��

َّ
عر الذ إالدون ذو الشَّ

تهما». دور�َّ

� (ناث)
� ق�ضتها. لقد اخُتِطَفت م�سانداي وأخواها من موطنهما ��

رت دا�� موسادور. كوَّ
ة أ�َدت غ�� ها الصَّ � (أستاپور)، ل�ن ع� الرغم من ِسنِّ

ة �� و (ُجزر ال�از�ل�سق) للعبود�َّ و�اَعهما ُمغ��
ا أخواها جمة، أمَّ غات ح�� إن األس�اد ال�رام أسَندوا إليها العمل �ُم��

�
� الل

ًة ��  كب��
ً
م�سانداي موه�ة

�ْ�ن. � ُمطهَّ �� َ �الهما وُصِنَع منهما ُجنديَّ � ِمثلها، فُخِ�� موسادور ومارسلن فلم �كونا محظوظ��ْ
ِ�َض ع� أيٍّ من القَتلة؟».

ُ
«هل ق

حمة». لون الرَّ اءة و�توسَّ عون ال�� ارة و�ناته، ل�نهم �دَّ - «خدمِك ق�ضوا ع� مالك الخمَّ

 منهم عن
�

أس الحليق. س�اهاز، افصل �� حمة. «أعِطهم للرَّ لون الرَّ اءة و�توسَّ عون ال�� هم �دَّ
�
�ل

�ــهم». اآلَخر واستج��

� أم �الُعنف؟». ��
�
� أن أستج��ــهم �الل - «سأفعُل �ا صاِح�ة الع�ادة. هل ُت��دين��

� هذا»،
� ُ�دلون بها. ر�ما لم تكن لهم �د �� � ك�دا�ة. اسمع ما لديهم واألسماء ال�� ��

�
ت: «�الل ردَّ

ا؟». ��ل رزناك قال �سعة. َمن أ�ض� ت: «النَّ
�
 ثم سأل

ً
دت لحظة وتردَّ

� بيوتهم؛ ُمراٍب و�س�اف وعازفة القيثار را�لونا ري.
ِتلوا ��

ُ
� ق أس الحليق: «ثالثة معَتق�� قال الرَّ

وا أصا�عها ق�ل أن َ�قُتلوها». لقد ب��

�
�� 

ً
مة

�
ت المل�ة. �انت را�لونا ري تعزف ع� القيثار �عذو�ة (العذراء)، ووقت أن �انت أ

�
جفل

� �ن) أص�َحت قائدًة ب�� � (م��
� المدينة، و��

(يون�اي) اعتاَدت أن �سمع ألحانها �لُّ عائلٍة ن��لة ��
 �ائع الخمور هذا؟».

َّ
. «ألم نق�ض ع� أحٍد إ� �

� مجلس دا��
ر�ن وصوتهم �� � المحرَّ �� اليون�يِّ

� أن أقرَّ بهذا. �ستم�حِك الُعذر». - «ال أحد، ُيؤِسف��

جل �الُعنف». ب الرَّ . استجو� � ُت رأ�� . «س�اهاز، لقد غ��َّ � �� حمة. س�نالون رحمة التنِّ الرَّ

� أن أستجوب البنات �الُعنف ع� مرأى من األب. � أن أفعل هذا، أو ُ�مكن�� - «ُ�مكن��
س�ستخِلص هذا �عض األسماء منه».

� �طنها. «لن أسمح �قتل
ا �� � �أسماء». �انت غض�تها نار� - «افعل ما تراە أفضل، ل�ن ائِت��

ا �ناتهم. من اآلن فصاعد�
ُ
مادي، اسحب رجالك إ� ث ودة الرَّ ��ن. أيها الدُّ الم��د من الُمطهَّ

�
الم �� � أن �حفظوا السَّ �� ِّ� � �ن�� � وشخ�� فقط، ومن اليوم ع� الم��

ا�ا�� � و�وَّ
سَ�حُرسون ُجدرا��

ساوي». � �ال�َّ ؤوس الحل�قة والمعَتق�� ن �� ِفرق حراسٍة جد�دًة من الرُّ �ن). س�اهاز، كوِّ (م��

ً



؟».
ً

- «أمرِك. �م رج�

- «�ما تحتاج».

� �المال لدفع أجور �لِّ هذە
مو، من أين نأ�� : «صاِح�ة السُّ ً

شهَق رزناك مو رزناك قائ�
األعداد؟».

هب من �لِّ هرٍم مقا�ل �لِّ رجٍل
َّ

��ة دم. أر�ُد مئة قطعٍة من الذ ها �� - «من األهرامات. سمِّ
.« � ه أبناء الهار��

�
قتل

ونق أن أس الحليق، وقال: «أمرِك نافذ. ل�ن ع� صاِح�ة الرَّ  ع� وجه الرَّ
ً
ها اب�سامة رسَم ردُّ

ون للخروج من هرميهم ومغادرة المدينة». �� العظام �ستعدُّ تعلم أن أس�اد زاك وم��

� ك�ارهم � أجمع�� �� ِّ� � �ن�� ��، سئَمت من الم�� س حدَّ الموت من زاك وم�� سئَمت دن��
� عليهم، �اب ال��  �أخذوا غ�� الثِّ

َّ
وصغارهم. هكذا قالت: «َدعهم �ذهبون، ل�ن احرص ع� أ�

ا». ه هنا معنا، ومخزون أطعمتهم أ�ض�
�
د من �قاء ذهبهم �ل

�
وتأ�

�الء العظام ينوون مو، لسنا نعلم إن �ان هؤالء النُّ غمغَم رزناك مو رزناك: «صاِح�ة السُّ
الل». � التِّ

االنضمام إ� أعدائِك. األرجح أنهم ذاهبون إ� أمال�هم ��

ى». الل ما ُ�ش�� � التِّ
� أمان. ل�س ��

- «إذن فلن ُ�ماِنعوا أن نحفظ ذهبهم ��

- «إنهم خائفون ع� أطفالهم».

� من �لٍّ منهما، ومن ا. أر�ُد طفل�� حاِفظ ع� سالمتهم أ�ض�
ُ
ا. «�جب أن ن نعم، وأنا أ�ض�

ا». ا و��ت� ا، ص��� األهرامات األخرى أ�ض�

ق س�اهاز �سعادة: «رهائن».
�
عل

وس) ُ�َعدُّ � (وس��
ح لهم أن �� َض األس�اد العظام فا�� س: «ُوصفاء وُسقاة. إذا اع�� قالت دن��

ت: «اذهبوا
َ
، وأردف �

ا لِذكر ال�ا�� ا». لم تجد داع�� ا عظ�م�
�
ف َ � ال�الط ��

اخت�ار طفٍل للخدمة ��
� لموتاي».

وافعلوا �ما أمرُت. أر�ُد أن أر��
ً
ة الهرم وجَدت م�سانداي ت��� �خفوٍت ع� ��رها محاولة � عاَدت إ� مسكنها ع� قمَّ ح��
. لن �حلَّ الَفجر ق�ل ة: «تعا�� نا�� م�� غ�� جمة الصَّ قدر المستطاع كتمان �ش�جها، فقالت للُم��

ساعات».

ا». ا صالح� � تعطف ع� هذە الواحدة. �ان أخ�
: «موال��

ً
ت م�سانداي تحت األغط�ة قائلة

�
دخل

� الفتاة �ذراعيها، وقالت: «اح�� �� عنه».
قت دا�� طوَّ

�
ا �� ٍة وجدته نائم� � مرَّ

ق األشجار، و�ان �ستطيع ص�د األسماك ب�د�ه. ��
�
� �سل م��

�
� ِصغرنا عل

��» -
� أحب�ته». � أن�� �اح. هذە الواحدة… أع��  ذلك الصَّ

ً
حد�قتنا ومئة فراشٍة تزحف عل�ه. �م �دا جم��



� وسأ�فِك من
ِك. قو�� ال�لمة فقط �ا ُحلو�� ة: «�ما أح�َّ غ��  ع� رأس الصَّ

ً
سة

�
� ممل

قالت دا��
� (ناث)».

 بوس�لٍة ما وأرسلِك إ� الوطن ��
ً
هذا الم�ان ال�شع، سأجُد سفينة

� أشعُر �األمان هنا اسون؟ إن�� . ماذا لو عاَد النخَّ
ً
� (ناث) سأ�وُن خائفة

ُل ال�قاء معِك. �� - «أفضِّ
معِك».

. «أر�ُد أن أحافظ ع� أمانِك». م�سانداي �
� دا��

ات تمأل ُمقل��َ ت ال�لمة الع��
�
األمان. جعل

� ِصغري. �ان
�� �

ا. «لم ُ�حاِفظ أحد ع� أما��  أ�ض�
ً
طفلة، ومعها َ�شُعر أن ب�م�انها أن تكون طفلة

. ً
ة س… أر�ُد أن أحم�ِك، ل�ن… صعٌب للغا�ة أن أ�ون ق��َّ هناك الس�� و�لم، ل�نه ماَت، وڤس��

� المل�ة… الـ…». ي، إن�� َّ أن أفعله، ل�ن �جب أن أعلم. ل�س لهم غ�� ا ما ع�� لسُت أعلُم دائم�

م».
ُ
همَست م�سانداي: «… األ

.« � نان�� م التَّ
�
: «أ �

 قالت دا��
ً
راجفة

وم �ا صاِح�ة الجاللة. ا. عل�ِك الخلود إ� النَّ نا جم�ع� : «ال، �ل أمُّ
ً
ٍة قائلة تها م�سانداي �قوَّ ضمَّ

ا، ومعه انعقاد ال�الط». س�حلُّ الَفجر ق����

� ع�
ت لثَمتها دا��

�
ا فعل � عي��ِك»، ولمَّ

م �أ�اٍم أح�. أغِل��
�
وم وَتحل د �لتانا إ� النَّ

�
- «سَتخل

تها تضحك.
�
جفنيها وجعل

� (دراجو�ستون)
� الوطن، ��

ر ��
�
ت أن ُتفك

�
� عي�يها وحاول

وم. أغلَقت دا�� ل�ن الُق�ل أسهل من النَّ
 أن

َّ
� أرض� أرحم من هذە… إ�

س عنها، �� � ح� ڤس�� و(كينجز الندنج) و�لِّ األما�ن األخرى ال��
 ل��ــــح� قاهرة. عندما غاَ�ت

ً
) كُسفن� وقَعت ف��سة � اس�� أف�ارها ما برَحت تعود إ� (خليج النخَّ

� نفسها من ذراعيها وخرَجت إ� هواء ما ق�ل الَفجر ل�س�ِند إ�
ت دا��

�
وم حل � النَّ

م�سانداي ��
نها القمر � لوَّ قوف ال�� ع إ� المدينة، تمتدُّ أسفلها آالف السُّ

�
فة القرم�دي ال�ارد وتتطل سور ال��ُّ

ة. �درجات العاج والفضَّ

ونها ، يت�َمرون ع� قتلها وقتل �لِّ من �حبُّ � قوف �جتمع أبناء الهار�� � م�اٍن ما تحت هذە السُّ
��

، امرأة عجوز � ��
�
ا الل � م�اٍن ما �األسفل طفل جائع ي��� طال��

وتكب�ل أطفالها �األغالل من جد�د. ��
 ب��ق

َّ
اقة. ل�ن هنا ل�س هناك إ� قان و�خلع أحدهما ث�اب اآلَخر �أ�ٍد توَّ

َ
، رجل وفتاة يتعان ُتحت��َ

ها.
َّ

� �ما �دور �األسفل، هنا ال أحد إ�
ء ��� �

ضوء القمر ع� األهرام والحل�ات، وال ��

� ال �� ، وأبناء األبناء، وأبناء أبناء األبناء، ل�ن التنِّ � . �ستطيع أن َتقُتل أبناء الهار�� � �� إنها دم التنِّ
؟ � �� ة. وَمن �جرؤ ع� ُحبِّ تنِّ �قدر ع� إطعام طفٍل جائع أو تخف�ف األلم عن امرأٍة محت��

عب ة الشُّ الث�َّ
ُ
ة ولحيته ث هب�َّ

َّ
ه الذ � دار�و نهار�س من جد�د، دار�و �ِسنِّ

ر ��
�
وجَدت نفسها ُتفك

� من � المصنوع�� فيع، المق�َض�� � أراخه وخنجرە الرَّ
� ع� مق���َ �حت�� � المس�� ت�� و�د�ه الق��َّ

� ب�بهام�ه عته، راَح ُ�داِعب المق�ض�� . يوم ان�َف، وف�ما ودَّ � � عار�ت�� هب ع� ش�ل امرأت��
َّ

الذ
� من ذهب. �ان ة من مق�ض س�ف، من امرأت�� ا، فقالت لنفسها: أشعُر �الغ��  وذها��

ً
ٍة جيئة �خفَّ

ا. إنها مل�ة، ودار�و نهار�س ل�س من طينة الملوك. قرار إرساله إ� شعب الحمالن حك�م�



� ��
َ
ا. ماذا لو أن دار�و خان : «مرَّ وقت ط��ل جد� ً

ال�ارحة فقط �اَحت للس�� �ار�ستان قائلة
ًة ما من . «ماذا لو أنه قا�َل امرأًة أخرى، أم�� � ؟». ثالث خ�اناٍت ستعرف�� �

وانضمَّ إ� أعدا��
الالزار�ن؟».

تعلم أن الفارس العجوز ال �حبُّ دار�و أو يثق �ه، ومع ذلك أجاَبها بُ��ل: «ال امرأة تفوق
 أع�، ودار�و نهار�س ل�س أع�».

َّ
ا. ال �عتقد العكس إ� جاللتِك ُحسن�

. � يب�سم �� هب تلتمع ح��
َّ

ه الذ ، وِسنُّ �
نعم. عيناە زرقاوان دا�نتان، أقرب إ� األرجوا��

ا.  أن تأمل أن �كون مص���
َّ

� إ�
ل�ن الس�� �ار�ستان واثق �عودته، ول�س ب�د دا��

فة، � إ� ِبركة ال��ُّ . خَطت ع� الُعشب حاف�ة القدم�� � سُ�ساِعد االستحمام ع� تهدئ��
ة ُتَعضِعض ذراعيها غ�� ، ف�ما راَحت األسماك الصَّ ا ع� ِجلدها ح�� إنه اقشعرَّ وشعَرت �الماء �ارد�

وساقيها.

ت نفسها تطفو.
�
� جفنيها وترك

ت دا��
�
وأس�ل

ت تجلس ناثرًة القل�ل من الماء،
�
ها تفتحهما من جد�د، فاعتدل

�
ا جعل ا خف�ف� ثم إن حف�ف�

وناَدت: «م�سانداي؟ إيري؟ چ��وي؟».

جاَءتها اإلجا�ة: «إنهن نائمات».

ا ي�سدل ح�� الُعشب، وتحت ا مقل�س�  ترتدي معطف�
ً
� ال�ا�� رأت امرأًة واقفة �� تحت شجرة التِّ

. �
ِّ �األحمر القا�� ا من الخشب المط�� ا، قناع� ا �لمع. تضع قناع� القل�سوة ي�دو وجهها ُصل��

� ت من األلم، ثم قالت: «حلمُت �ِك ع� م��
�
ذنها وجفل

�
� أ

«ك��ث؟ هل أحلُم؟». قرَصت دا��
� �دا�ة ذهابنا إ� (أستاپور)».

(�ال��ون) ��

ا، وقتها أو اآلن». - «لم �كن ُحلم�

؟». � هنا؟ ك�ف تجاوزِت َحر�� - «ماذا تفعل��

.« �
- «أت�ُت من ط��ٍق آَخر. َحرسِك لم يرو��

- «إذا ناديتهم فسَ�قُتلونِك».

� لسُت هنا». - «سُ�قِسمون أن��

- «وهل أنِت هنا؟».

اح�ة، � الَفرس الشَّ
ا تأ�� ة مشتعلة. ق���� جاج�َّ م�ع الزُّ س تارجارَ�ن. الشُّ َّ أ�ا دن�� � إ�� - «ال. أنِص��

. � ل�� � الممثِّ �� مس وتنِّ (27)، ابن الشَّ � هب القاتم، األسد والج��ف��
�
و�عدها اآلَخرون. ال�راِ�ن(26) والل

قة �أحٍد منهم. احذري القهرمان العاِطر». إ�اِك والثِّ



� لَتقُطر الم�اە ع� ساقيها وتزحف القشع��رة ع�
- «رزناك؟ وِلَم أخشاە؟»، ونهَضت دا��

� �ا �� بوض�ح. ماذا ُت��دين م��
�
ٍء ما فت�ل �

�ل ال�ارد. «إذا أردِت تحذيري من ��
�
� هواء الل

ذراعيها ��
ك��ث؟».

��ق». � عي�يها: «أن أر�ِك الطَّ
ق ��

�
أجاَ�ت المرأة وضوء القمر يتأل

ا، و�� الخلف ا ألذهب غ���
�
ق ، و��

ً
ا ألذهب شما� ��ق. أذهُب جن��� : «أذكُر الطَّ �

قالت دا��
: ً
� متا�عة

ل»، واعتَ�ت الماء من َشعرها الف��ِّ َّ أن أمرَّ تحت الظ� ور ع�� م، و�� أمسَّ النُّ ألتقدَّ
� هنا مل�ة، وآمرِك…». اذًة، ل�ن�� � (�ارث) كنُت شحَّ

�� . � «لقد سئمُت األحا��

.« � ري َمن تكون��
�
ري الخالدين، تذك

�
س� تذك - «دن��

� �ابنة
الم. «أذكُر الخالدين. لقد دعو�� � الظ�

� يزأران �� � من تناني�� ». ل�ن اثن�� � �� - «دم التنِّ
م وواحدة من ان وثالث خ�انات، واحدة من أجل الدَّ � بثالث دواب وثالث ن��

الثة، ووعدو�� الثَّ
هب وواحدة من أجل…».

َّ
أجل الذ

. «َمن ً
رفة نومها تحمل قند��

ُ
� مدخل غ

�� 
ً
- «جاللة المل�ة؟». �انت م�سانداي واقفة

؟». � م��
�
ُت�ل

. ال امرأة هنالك، ال معطف مقل�س، ال قناع � ال�ا�� �� � نظرًة وراءها نحو شجرة التِّ
ألَقت دا��

، ال ك��ث. � خش��

م قد �كون رها من أن ذلك الدَّ
َّ

، ل�ن الس�� �ار�ستان حذ � �� ، ذكرى، ال أحد. إنها دم التنِّ
�

ِظ�
ة: «كنُت ؟ لقد نعتوا أ�اها من ق�ل �الجنون. قالت للفتاة الناث�َّ � أفقُد عق�� ا. أُ�مكن أن��

�
ث ملوَّ

ا ق�ل انعقاد ال�الط». ا. األفضل أن آ�ل ش�ئ� وء ق���� . س�طلع الضَّ �
�

أص�

- «سأجلُب لك طعام اإلفطار».

ة الهرم ع� أمل العثور ع� ك��ث،  حول قمَّ
ً
� دورًة �املة

 داَرت دا��
ً
ا انفرَدت بنفسها ثان�ة لمَّ

ًة �األشجار المحروقة واألرض المسفوعة ح�ث حاوَل رجالها الق�ض ع� دروجون، ل�نها لم  �عض الُعثِّمارَّ
َّ

� الحد�قة إ�
� شجر الفا�هة ولم تَر من مخلوقاٍت ��

�اح ��  ال�ِّ
َّ

�سمع من أصواٍت إ�
احب. الشَّ

،
ً
ة � لم تجد لديها شه�َّ

ام ووعاٍء من الب�ض المسلوق، ل�ن دا�� عاَدت م�سانداي بثمرة شمَّ
جوم تخبو واحدًة تلو األخرى ساعَدتها إيري وچ��وي ع� ارتداء ماء ُتن�� والنُّ و��نما �دأت السَّ

هب.
َّ

ب �الذ � المقصَّ تو�ار من الح��ر البنفس��

� ذهنها.
الث �� ر إليهما �ارت�اٍب والخ�انات الثَّ عندما ظهَر رزناك وس�اهاز وجَدت نفسها َتنظ�

أس الحليق � أن آمر الرَّ قت رائحة رزناك مو رزناك. ُ�مكن�� احذري القهرمان العاِطر. �شكٍّ ت�شَّ
رًة:

�
بوءة أم �أخذ خائن آَخر م�انه؟ قالت لنفسها مذك �اعتقاله واستجوا�ه. هل ُي�ِطل ذلك النُّ

اعة، ور�ما ال ُي�ِطن رزناك أ��� مما ُ�ظِهر. بوءات خدَّ النُّ

�



 من الوسائد الساتان، فرسَم
ً
 عال�ة

ً
تها األبنوس كومة

�
� ع� ِدك

ة وجَدت دا�� � القاعة األرجوان�َّ
��

 ع� شفتيها. الس�� �ار�ستان. الفارس العجوز رجل صالح، ل�نه �أخذ
ً
 �اهتة

ً
المنظر اب�سامة

د مزحة أيها الفارس، ل�نها جلَست ع� إحدى رت: �انت مجرَّ
�
زم. فك

َّ
ٍة أ��� من ال� األمور �َحرف�َّ

الوسائد رغم ذلك.

�ة
�
ل مغال �عان ما �دأت تحسُّ �عاق�ة األرق، ولم �مض� وقت ط��ل ق�ل أن تجد نفسها ُتحاو�

ار�ن غاضبون منها، . ي�دو أن الحجَّ � �� � ال�الم عن روا�ط الِحرفيِّ
ثاؤب ف�ما أسهَب رزناك �� التَّ

� العمل � نحت القرم�د والبناء �ه سارق��
نون �شتغلون �� ة عب�د سا�قون معيَّ ا، فثمَّ � أ�ض� ائ�� والبنَّ

ا�طة وأساتذتها ع� حدِّ سواء. قال رزناك: «المعَتقون �عملون �أجور� زه�دة للغا�ة َّمن عام�� الرَّ
ف، �ل و�األستاذ، وهما لق�ان ال �حقُّ إ� مو. �عضهم �دعو نفسه �العامل الموظ� �ا صاِح�ة السُّ
ام أن اؤون ُيناِشدون صاِح�ة الع�ادة مع �امل االح�� ارون والبنَّ ا�طة حملهما. الحجَّ � الرَّ

ِّ لحرف��
ُتحاِفظ ع� حقوقهم وتقال�دهم الع��قة».

مُت عليهم نحت القرم�د : «المعَتقون �عملون �أجور� زه�دة ألنهم جائعون. إذا حرَّ �
قت دا��

�
عل

بون اس��عادهم من تلك
�
� َ�طل اغة ع� �ا�� � والصَّ اج�� � وال�سَّ اع�� ا سأجُد الشمَّ أو البناء �ه فق����

 ألعضاء
َّ

ا لن ُ�سَمح إ� ، ثم قالت: «فلُ��َتب أن من اآلن فصاعد�
ً
رت لحظة

�
ا»، وفك الِحرف أ�ض�

ا�طة ب�دراج اسم أيِّ �طة سماح الرَّ � أو األساتذة… �� ف�� ال الموظ� ا�طة �دعوة أنُفسهم �الُعمَّ الرَّ
ِهن ع� المهارة المطل��ة ع� قوائمها». معَتٍق ُي��َ

دار زو لوراڬ؟». � ��ل ه�� قال رزناك: «سُنعِلن هذا. هل ُتواِفق صاِح�ة الجاللة ع� سماع النَّ

م». ا؟ «فليتقدَّ ألن �قرَّ �اله��مة أ�د�

مادي واألزرق، �ما أنه حليق ا من الرَّ  منه اختاَر رداًء �س�ط�
ً

دار التو�ار اليوم، و�د� � ال يرتدي ه��
ص ع�

�
ؤوس الحل�قة، ل�نه تخل جل إ� جماعة الرُّ ا. حلَق لحيته وقصَّ َشعرە. لم ينضمَّ الرَّ أ�ض�

دار. آمُل أنك � ا �ا ه�� قك ُصنع�
َّ

: «أحسَن ح�
ً
. خاطَبته قائلة � خ�ف�� � السَّ األقل من هذين الجناح��

� �م��ٍد من ال�الم عن حل�ات القتال».
� عمله ول�س البتال�� ��� جئت ل��ُ

� مضطرٌّ �ا صاِح�ة الجاللة». ا ب�جالل: «أخ�� أن�� ردَّ منحن��

د
�
� هذە المسألة. رزناك مو رزناك أ�

ون عن اإللحاح عليها �� . ح�� قومها ال �كفُّ �
ت دا�� ك��َّ

اء قالت إن إعادة فتح الحل�ات عمة الخ�� ائب، وذات النِّ ة المال الذي سُ�ج�� من ال��َّ أهم�َّ
� دمدَم � ح��

�� ، � ا ضد أبناء الهار�� أس الحليق رأى أن فتحها سُ��ِسبها دعم� � اآللهة، والرَّ
�� س��ُ

ا الس�� �ار�ستان ابق: «دعيهم يتقاَتلون»، أمَّ � السَّ
ِ�لواس القوي الذي �ان من أ�طال الحل�ات ��

� التحاٍم
� مضمار نزاٍل و�تقاَتلوا ��

 من ذلك، أن يركب أيتامه ��
ً

َح دورة م�ار�ات �د� سل�� فاق��
�ة ة الطيِّ َّ� � أن ال أمل منه ع� الرغم من النِّ

اح الذي تعلم دا�� جما�� �أسلحٍة مثلومة، وهو االق��
ا.  الرتدى العب�د الُمقاتلون دروع�

َّ
ماء ال المهارة، و�� ون إ� رؤ�ته هو الدِّ ُّ� � �ن�� وراءە. ما يتوق الم��

 مع هواجس المل�ة.
ً
فقة ة م�سانداي �َدت متَّ غ�� جمة الصَّ وحدها الُم��

ات». دار: «لقد رفضُت طل�ك ستَّ مرَّ � قالت له��



ا. اليوم لم �� أ��� عطف� ابع �ع�� ر إ� التما�� السَّ ها َتنظ�
�
ونق لها س�عة آلهة، فلعل - «صاِح�ة الرَّ

ا تلو اآلَخر: «هذا مهم إليها واحد� ا»، وقدَّ ؟ إنهم س�عة أ�ض� �
 سمعِت أصدقا��

َّ
آِت وحدي. ه�

ار، اد وجوجهور الج�َّ عر األسود دائمة الجسارة، وهذان �امارون العدَّ كراز، وهذە �ارس�نا ذات الشَّ
ا ب�ال�و �اِ� العظام. لقد أتوا لضمِّ أصواتهم إ� � ند�د، وأخ�� وهذان الِقطُّ األرقط و�يثوك الصِّ

� وسؤال جاللتِك أن �سم�� �فتح الحل�ات من جد�د».
صو��

… � �ن) الُمقاتل�� ا. جم�عهم من أشهر عب�د (م��  فاسم�
ً

� س�عتهم، إن لم �كن ش��
تعرف دا��

� ظفَرت من خاللها ورة ال�� رهم جرذانها من قيودهم ُهم َمن قادوا الثَّ والعب�د الُمقاتلون الذين حرَّ
م، وهكذا قالت: «سأسمع�م». ا من الدَّ �المدينة، أي أن عليها لهم دين�

ت: «لماذا؟
�
 إيثوك �ساءل

َ
ا ف�غ ها �لٌّ منهم أن ُتع�د فتح حل�ات القتال، فلمَّ

�
ا سأل ا واحد� واحد�

ا عليهم �الموت �حسب نزوات األس�اد. لقد أعَتقت�م. لماذا ترغبون ا محكوم� إن�م لم تعودوا عب�د�
ة؟». مال القرم��َّ � الموت ع� الرِّ

��

� � تقول إن�� نان�� م التَّ
�
ادسة. أ الثة وأقتُل منذ السَّ ُب منذ ِسنِّ الثَّ � أتدرَّ ار: «إن�� قال جوجهور الج�َّ

� القتال؟».
ا �� ُحر، فِلَم ال أ�وُن ُحر�

م أو اإلخوة األحرار أو
ُ
. أقِسم �س�فك لرجال األ - «إذا �ان القتال ما ُت��د فقاِتل من أج��

� اآلَخ��ن القتال». م رجا�� المعَتق��
�
وس المقدامة، عل ال��ُّ

� أقاتُل من أجلِك، دي. تقول�� : «من ق�ل قاتلُت من أجل س�ِّ ً
ا قائ� هزَّ جوجهور رأسه نف��

�ر، وأ�مَل: «من � ة كفخذ الخ�� خم صدرە �ق�ضٍة كب�� جل الضَّ »، ودقَّ الرَّ وأقوُل أن أقاتل من أج��
هب، من أجل المجد».

َّ
أجل الذ

ٍة ا. آِخر مرَّ قال الِقطُّ األرقط الذي �ضع فروة فهٍد ع� كتفه: «رأي جوجهور من رأينا جم�ع�
حم األحمر

�
وم ع� الفرو وأ�ل الل ا اعتدُت النَّ � كنُت ع�د� ر. ح��

َ
من ثالثمئة ألف أون � �ان الثَّ

�اعو��
ح، هذا إذا وجدته».

�
مك الممل ا أناُم ع� القشِّ وآ�ُل السَّ ازج، واآلن وقد �ُت ُحر� الطَّ

ا�ة، � س�تقاَسمون ِنصف األموال المدفوعة عند البوَّ ا�ح�� دار ُ�قِسم أن الرَّ � أضاَف كراز: «ه��
�ف». دار رجل �� � ِنصفها، وُ�قِسم ع� هذا، وه��

س أنها محاَ�ة و�� �سأل: «والخا�ون؟ ماذا س�نالون؟». ال، �ل رجل ما�ر. شعَرت دن��

جعان». ُ�قال إنها ا�ة القدر) مع سائر القت� الشُّ ًأعلَنت �ارس�نا: «سُ�نَقش أسماؤهم ع� (بوَّ
مان�ة المن�مة. «�لُّ الَ��� ُ�در�كهم الموت، رجا� تها خالل األعوام الثَّ

�
ت ��لِّ امرأٍة قاتل

�
فتك

ر الجميع».
�
ار�ــــخ ال َ�ذك و�ساًء… ل�ن التَّ

 فهل �حقُّ �� أن أرفضها؟ لقد �انت مدي�تهم
ً

� فع� ا. إذا �انت هذە رغ�ة شع�� � رد�
لم تجد دا��

� �لِّ ما قلتموە»،
ُر ��

�
� ت�د�دە. قالت: «سأفك

، وح�اتهم ُهم �� ما يرغبون �� � ق�ل أن ُتصِبح مدين��
ا». : «س�ست�مل غد�

ً
ونهَضت مردفة



�ن)، ق، مل�ة (م�� �
� لم تح�� س ول�دة العاصفة، ال�� كع الجميع لدن�� صاَحت م�سانداي: «ل��

م
�
مة األصفاد، وأ � والرو�نار والَ��� األوائل، �ال��� �حر الُعشب العظ�م، محطِّ �� مل�ة األنداليِّ

.« � نان�� التَّ

 أيها الفارس،
ً
اصطحَبها الس�� �ار�ستان إ� مسكنها، و��نما �صعدان قالت له: «احِك �� ح�ا�ة

� ك�ف فررت
�� جاعة نهايتها سع�دة». �م �� محتاجة إ� نها�ٍة سع�دة. «أخ��ِ  ما عن الشَّ

ً
ح�ا�ة

من الغاِصب».

ا ع� ح�اته». � أن �فرَّ المرء حفاظ�
- «�ا جاللة المل�ة، ال َشجاعة ��

: «من فضلك. ً
ا ع� ساٍق ورفَعت عي�يها إل�ه قائلة

�
� ع� وسادٍة ووضَعت ساق

جلَست دا��
.«… ك من الَحرس المل��

َ
غ�� هو من �ف الغاِصب الصَّ

ا � معطف� �� �ب، ل�ن الحق�قة لم تكن كذلك. لقد أراَد الصَّ � السَّ
- «چوفري، أجل. زعموا إن ِس��ِّ

… خلعُت �
و�� ه أن �كون قاِتل الملك القائد. عندما أخ��َ أب�ض ل�ل�ه ساندور �ل�جاين، وأراَدت أمُّ

ا تعوزە الح�مة». � عند قدَ�� چوفري وقلُت �الم�
� �ما أمروا وألق�ُت س���

معط��

- «ماذا قلت؟».

� ذلك ال�الط. خرجُت من قاعة
طُّ ��

َ
- «الحق�قة… ل�ن الحق�قة لم تكن محلَّ ترحاٍب ق

�ف األب�ض).  (ُب�ج السَّ
َّ

� لم أدر� أين أذهُب. لم �كن �� ب�ت إ� ا، ولو أن�� العرش ورأ�� مرف�ع عال��
د أن أستدرَّ عليهم ر�

�
� لم أ � (بهو الحصاد)، ل���

ا ��
�
� س�جدون �� م�ان كنُت أعلُم أن أوالد عموم��

� جل�ُت هذا ع� نف�� �قبو�� عفو � خطَر �� أن�� � ح��
ُسخط چوفري. كنُت أجمُع أغرا��

� العرش الذي اعتالە. عندئٍذ أدركُت
ا، ولم �كن له حقٌّ �� ئ� ا س�ِّ

�
ا ول�ن مل� �� ا طيِّ رو�رت. �ان فارس�

ة». َ �� من قوَّ �
، وأخدمه ب�خالص� ��لِّ ما ��� � ر عن غلط�� �� أل�فِّ َّ العثور ع� الملك ال��َّ أن ع��

س». � ڤس��
- «أ��

. َّ ة الق�ض ع�� هب�َّ
َّ

� وصلُت إ� االسط�الت حاوَل ذوو المعاطف الذ . ح�� � �� - «تلك �انت نيَّ
. ً
َّ زنزانة ته، وهكذا أراَد أن ُيهدي إ�� عُت عن هديَّ

َّ
� ترف ا أموُت ف�ه، ل�ن�� َّ ُبرج� چوفري عرَض ع��

عه ِغمدي الفارغ، ل�ن ثالثة رجاٍل فقط �انوا معه، � قائد َحرس المدينة بنفسه وقد شجَّ واجَه��
� � ب��

، وانطلقُت �حصا�� َّ ا وضَع �دە ع�� ، وهكذا فتحُت وجه أحدهم لمَّ � ي��
�
وما زاَل م�� سك

. �
دو�� � رجاله أن ُ�طار�

ا�ة سمعُت چانوس سلينت �صيح �� � اآلَخ�ْ�ن، و��نما أندفُع نحو البوَّ االثن��
، ولوال هذا لغادرُت �ال متاعب،

ً
وارع مزدحمة حالما خرجُت من (القلعة الحمراء) وجدُت الشَّ

ا�ة � عند البوَّ � الواقف�� ه�� � من القلعة منبِّ
هر). زعَق من طاَردو�� ا�ة النَّ � عند (بوَّ ل�نهم لحقوا ��

.« �
وا ط���� � من الخروج، فقاَطعوا ِحرابهم ل�سدُّ

ل�منعو��

- «ودون س�فك؟ ك�ف تجاوزتهم؟».

�
عُت منه ح��ته وغرستها �� � اس. دعسُت أحدهم وان�� ة ُحرَّ � ُ�عاِدل ع��

- «الفارس الحق���
� وهرولُت �ه

ا�ة، فهمزُت حصا�� ق اآلَخرون ما إن خرجُت من البوَّ دين، وتفرَّ ُعنق أقرب المطار�



� مقا�ل
. ل�لتها �عُت حصا�� �

ظر من ورا�� هر ح�� غاَ�ت المدينة عن النَّ �أق� �عٍة �محاذاة النَّ
� إ� اهب��

َّ
ة الذ ا�� انضَممُت إ� العامَّ �اح التَّ � الصَّ

�اب ال�ال�ة، و�� حفنٍة من الب�سات و�عض الثِّ
سخ ا�ة اآللهة) بوجٍه م�َّ )، فعدُت من (بوَّ �� ا�ة الطَّ (كينجز الندنج). كنُت قد خرجُت من (بوَّ
. �المال�س الخ�ش والحذاء المكسوِّ �الوحل � از خش��

�
 ُع�

َّ
� و�ال سالح� إ�

وَشعر نا�ت من وجن��َ
ا وأشاروا ��  فضِّ

ً
ة أ�� هب�َّ

َّ
� ذوو المعاطف الذ  م��

َ
د عجوز� آَخر هارب من الحرب. أخذ أص�حُت مجرَّ

ا من القتال، فاختف�ُت ب�نهم.
�
 �من أتوا ناشدين مالذ

ً
ة �� �المرور. �انت (كينجز الندنج) مكتظ�

�تات � السِّ
ق)، فنمُت �� َّ أن أدفع ت�لفة عبور (ال�حر الضيِّ ة، ل�ن �ان ع�� �ان م�� القل�ل من الفضَّ

مة. يوم فقَد اللورد � المتقدِّ
ُت نف�� �ِس��ِّ � تنمو وس�� � محال األ�ل، وتركُت لحي��

ة وأ�لُت ��
َّ
واألزق

�عة ألن ) وشكرُت اآللهة السَّ �ت ال�ب�� ا أشاهُد، و�عدها ذه�ُت إ� (السِّ ستارك رأسه كنُت موجود�
.« �

� من معط��
د�� چوفري جرَّ

ا ال�� نها�ة خائن». - «ستارك �ان خائن�
� سقوط أب�ِك، ل�نه لم �كنَّ لِك أيَّ

ا �� : «جاللة المل�ة، إدارد ستارك لعَب دور� قال سل��
 أراَد رو�رت قتلِك، ل�ن اللورد ستارك عارَضه،

ً
ُّ ڤارس �كونِك حام� ضغائن. عندما أ�لَغنا الخ��

ا آَخر».  من تأي�دە اغت�ال األطفال قال لرو�رت أن �جد لنفسه �د�
ً

و�د�

ة ر�ي�س واألم�� إجون؟». - «هل �س�ت األم��

ا. �ان هذا عمل ال�س�� �ا صاِح�ة الجاللة».
�
- «إطالق

يهم �الب الغاِصب. إذا هاجَم قطيع س أن ُ�سمِّ - «ال�س�� أو ستارك، ما الفرق؟ اعتاَد ڤس��
نب…». احت�َست

َّ
ق ُعنقه؟ �لُّ �الب القطيع مذن�ة. الذ ها ُ�مزَّ  فهل يهمُّ أيُّ

ً
�د طف� من �الب الصَّ

رت: هاز�ا، وفجأًة سمَعت نفسها تقول �صوٍت خف�ض كهمسة طفلة:
�
� َحلقها، وفك

ال�لمة ��
� إ� هناك أيها الفارس».

. ُخذ�� «�جب أن أرى الُجبَّ

اض ع� وجه العجوز، ول�ن ل�س هو من ُيراِجع مل�كته، وهكذا قال: الَحت لمحة من االع��
«�ما تأم��ن».

قة ، ل�نها منحدرة ومستق�مة وض�ِّ
ً
ساللم الخدم أ�ع ط��ٍق إ� أسفل. ل�ست فخمة

 َ�سُقط، ونزال
َّ

��ق لئ� ء الطَّ �
ا ُ��� ومحج��ة داخل الُجدران. جلَب الس�� �ار�ستان مص�اح�

مادي واألسود عندما ا ُ�ح�ط بهما من كثب، ق�ل أن �ستح�ل إ� الرَّ
�
�ن لون والقرم�د المط�� �ع��

� ب��اٍت �جعلهم �أنهم منحوتون من ��ن الواقف�� ا �َحرس� من الُمطهَّ اٍت مرَّ وء. ثالث مرَّ يتجاَوزە الضَّ
رجات. وت الوح�د وقع أقدامهما الخافت ع� الدَّ حجر، والصَّ

ة الل، ُجدرانه الخارج�َّ ء �الُغ�ار والظ� �ن) األ��� م�ان صامت م�� � هرم (م��
� مستواە األر��

��
�
د أصداء األصوات ع� القناطر عد�دة األلوان و�� دَّ ا، وداخلها ت��

�
ا ُسم� � قدم� الث�� غ الثَّ

�
َت�ل

ا ا منحدر� ا من تحت ثالث قناطر هائلة وقطعا ممر� االسط�الت وَمرا�ط الخيول والمخازن. مرَّ
� عذ�ب ال�� ناز�ن وُحجرات التَّ انات الماء والزَّ مضاًء �المشاعل إ� األقب�ة أسفل الهرم، وتجاَوزا خزَّ



ا م�اعاە من ا ضخم� ا �لغا �ا�� � لخ والحرق �الم�اوي الحام�ة، وأخ�� قا� فيها العب�د الَجلد والسَّ
رون. الحد�د ومفصالته صدئة َ�حُرسه الُمطهَّ

س ا. �َخت مفصالت ال�اب إذ انفتَح، وخَطت دن�� ا حد�د�� �أمرها أخ�َج أحدهم مفتاح�
ا � قدم� فت ع� حافة ُجبٍّ عميق، وع� ُ�عد أر�ع��

َّ
اخن وتوق الم السَّ تارجارَ�ن إ� قلب الظ�

هب
َّ

� من الذ الل، اث�ت�� ل نارهما الظ�
�
قدة تتخل �� متَّ

يناها رأسيهما وأر�ــع أع��ُ �األسفل رفَع ت�ِّ
ونز. � من ال�� المصهور واث�ت��

.« � أ��� �� : «ال تق��
ً

ها الس�� �ار�ستان من ذراعها قائ�
�
أمسك

؟». � - «أتظنُّ أنهما قد ُيؤِذ�ان��

 أخاطر �ِك ألعرف اإلجا�ة».
َّ

� أوثُر أ� - «ال أدري �ا جاللة المل�ة، ل�ن��

الم إ� نهار� لِنصف لحظة، ولعَقت ألسنة فراء الظ� ار الصَّ � زأَر ر�جال أحاَل ُرمح من النَّ ح��
� �حرارتها ع� وجهها �أنها أتون �لفح. ع�� الُجبِّ ان�سَط جناحا

هب الُجدران وشعَرت دا��
�
الل

ت عن آِخرها إذ ارتفَع لسلة ا�شدَّ ا�ن، وحاوَل أن �ط�� إليها ل�ن السِّ � الهواء السَّ ْ��� �ون محرِّ ڤس��
وق ة �حجم ق�ضة رجٍل إ� األرض، والطَّ � حلقات كب�� �� د قدَ�� التنِّ ته يهوي ع� �طنه. ُتق�ِّ

�
وجعل

� ضوء
د �سالسل ش�يهة، و�� ا مق�َّ ت إ� الحائط ورائه. ر�جال أ�ض� الحد�دي المح�ط �ُعنقه مث�َّ

خان، وعند قدم�ه ع� األرض � أسنانه يتصاَعد الدُّ مص�اح سل�� تلتمع حراشفه �الَ�شب. من ب��
�ت مة، والهواء ساخن لدرجٍة مزعجة وعابق برائحة ال��� مة ومتفحِّ ة ومهشَّ ة، مك�َّ عظام م�ع��

ق. حم المح��
�
والل

ة المسفوعة، وشعَرت د صدى صوتها ع� الحوائط الحج��َّ دَّ »، ف�� : «حجمهما أ��� �
قالت دا��

مو � ال تكفُّ عن النُّ نان�� �قطرٍة من الَعرق �س�ل ع� جب�نها وَ�سُقط ع� ثديها. «أصحيٌح أن التَّ
ا؟». أ�د�

دة هنا…». مو، ل�ن و�� مق�َّ � ومساحٍة للنُّ
عام ال�ا�� عت �الطَّ - «إذا تمتَّ

� الحتواء خمسمئة
ابق استخدَم األس�اد العظام الُجبَّ كسجن� مساحته واسعة تك�� � السَّ

��
ان ع� الُجب؟ هل ؟ ماذا سَ�حُدث عندما َ����ُ � وت��د. ل�ن إ� م�� ين��ْ � ت�ِّ

… وتك�� � سج��
هُزالن وَتذُ�ل جوانبهما وتن�مش س�نقلب أحدهما ع� اآلَخر بنارە ومخال�ه؟ هل سَ�ضُعفان و�ــَ

ها�ة؟ انهما ق�ل النِّ � ن�� أجنحتهما؟ هل س�نط��

الم؟ � الظ�
نان �� ك طفليها يتعفَّ ُ � َت�� م ال��

ُ
ما األ

ر وراءها؟ �ان  َتنظ�
َّ

� لنفسها: إذا نظرُت إ� الوراء فأنا هال�ة… ل�ن ك�ف ُ�مكنها أ�
قالت دا��

ة؟ من القوَّ
َ
� �� ال أرى ث

� ب�راد��
َ ع هذا. هل كنُت عم�اء أم أغلقُت عي��

َّ
َّ أن أتوق ع��

، وهكذا علَمت � نان�� � طفولتها، فل�م أحبَّ ال�الم عن التَّ
ها ��

�
س الح�ا�ات �ل ح� لها ڤس��

الث- ، وأن أحد أسالفها -إجون الثَّ � نان�� ان ورقصة التَّ �� ك�ف سقَطت (هارنهال)، وعلَمت �حقل النِّ
� ُرعٍب من

رى وممالك عاَشت ��
ُ
� ال ُتح� عن ق

، �ما أن هناك أغا��
ً
ة ه ح�َّ � خاله �لتهم أمَّ �� رأى تنِّ



��ق إ� � الطَّ
اس، و�� � (أستاپور) ذاَ�ت عينا النخَّ

� ُشجاع ُينِقذها. �� � إ� أن جاَء قاِتل تنان�� نان�� التَّ
ً(يون�اي)، حينما أل�� دار�و رأَ�� سالور األصلع و�رندال نا ِغزن عند قدميها، صنَع أطفالها منهما
 اللتهام خروٍف �ستطيع أن �لتهم طفلة

ً
� ال�ب�� كفا�ة �� ، والتنِّ � الَ��� نان�� . ال تخ�� التَّ ً

ول�مة
�ال�ساطة ذاتها.

ە رأى
َّ

ا�عة. ما لم �كن أبوها قد كذَب. ر�ما كذَب. ال أحَد إ� � الرَّ
�ان اسمها هاز�ا، و�انت ��

ا. ر�ما قتَل ، ودل�له �ان �عض العظام المحروقة، ل�ن العظام المحروقة ال ُت�ِ�ت ش�ئ� � �� التنِّ
أس ص من ابنٍة ال ُي��دها �ما زعَم الرَّ

�
تها. لن �كون أول أٍب يتخل ة بنفسه ثم أحرَق جثَّ غ�� الصَّ

. ُت��د � ها لجعل المدينة تكره��
�
ا فعل ين� � وجعلوا األمر ي�دو �أن ت�ِّ ها أبناء الهار��

�
الحليق. ر�ما قتل

ا ت القاعة تق����
�
ق ذلك… ل�ن إن �انت تلك الحق�قة فِلَم انتظَر أبو هاز�ا ح�� خل � أن ُتصدِّ

دا��
� ضدها لح� ح�ايته والقاعة مألى �اآلذان �� ِّ� � �ن�� م؟ لو �ان هدفه أن ُ�لِهب مشاعر الم�� ليتقدَّ

اغ�ة. الصَّ

جل، وقال: «أو اقط�� لسانه ع� األقل. من شأن كذ�ة هذا أس الحليق ع� قتل الرَّ ها الرَّ حثَّ
 من ذلك.

ً
م �د� من الدَّ

َ
� اختاَرت أن تدفع ث

 أن دا��
َّ

مو»، إ� ا �ا صاِح�ة السُّ رنا جم�ع� جل أن ُتدمِّ الرَّ
من َحمل، وقالت لألب: «كنُت

َ
رته �مئة ِضعف ث ها بَثمن ابنة، فقدَّ لم �كن ب�م�ان أحٍد أن ُ�خ��ِ

ن
َ
ألع�د هاز�ا إل�ك لو استطعُت، ل�ن �عض األش�اء ال تقدر عل�ه المل�ات أنُفسهن. سُتدف

� يوم
َّ �لَّ سنٍة �� � ذكراها. ُعد إ��

عم)، وس�شتعل مئة شمعة ل�ل نهار �� � (مع�د ذوات النِّ
ًعظامها ��

 َتخُ�ج هذە الح�ا�ة من فمك ثان�ة
َّ

ء… ل�ن �جب أ� �
م�الدها ولن �عوز أطفالك اآلَخرون ��

ا». أ�د�

� أين هاز�ا وك�ف ماَتت». اس، س�سألون�� �الن: «س�سأل النَّ قال األب الثَّ

. � ها مرض مفا��
َ

س، أخذ ع�ان، اختطَفها ذئب مف��
ُ
ردَّ رزناك مو رزناك ب��ار: «ماَتت �لدغة ث

.« � نان�� ر التَّ
�
ل لهم ما �شاء، ل�ن ال َتذك

ُ
ق

،
ً
ان إليها ثان�ة �� خمة إذ حاوَل الطَّ لسلة الضَّ ت السِّ

�
�ون األحجار وصلصل خدَشت مخالب ڤس��

� ع� الحائط ه��
َّ

هب الذ
�
ا ولوى رأسه إ� الخلف قدر استطاعته و�صَق الل � ا فشَل أطلَق زئ�� ولمَّ

� لفلق الحجر و�ذا�ة الحد�د؟
ورائه. �م من الوقت ق�ل أن �ستعرَّ نارە �ما �ك��

منذ وقٍت ل�س ب�ع�د �ان يركب ع� كتفها �ذ�ٍل ملفوف حول ذراعها، منذ وقٍت ل�س ب�ع�د
س السل، عندما قاَدته دن�� دته السَّ م من �دها. هو أول من ق�َّ حم المتفحِّ

�
ق�مات الل

�
�انت ُتطِعمه ل

عاس، و��نما غاَب ان، و�عد أن التهَمها أصاَ�ه النُّ ة ث�� اخل مع عدَّ إ� الُجبِّ بنفسها وح�َسته �الدَّ
دوە. وم ق�َّ � النَّ

��

� غ�اهب الُجبِّ ع� الرغم من الُجدران
غ�� أن ر�جال �ان أصعب. ر�ما سمَع ثورة أخ�ه ��

ق�لة وهو السل الحد�د الثَّ وە �ش�كٍة من السَّ ها�ة غطُّ � النِّ
الحجر والقرم�د الفاصلة ب�نهما. ��

ول �ه � اسٍة فائقة ح�� إنهم استغَرقوا ثالثة أ�اٍم �املة لل��ُّ فتها، وقد قاوَم ��� � شمس ��ُ
مستلٍق ��

ة رجال. اق ستَّ اع عن اح�� ى و�عضُّ الهواء، وأسفَر ال�ِّ ع� ساللم الخدم وهو يتلوَّ



ودروجون…

اهم، حراشفه سهم وأ�� ا وأ�� الثة حجم� �الن. إنه أ��� الثَّ ح �ما دعاە األب الثَّ ل المجنَّ الظ�
�م وعيناە ُحفرتان من نار. سوداء �ال�َّ

( ة (الهرم األ��� مس ع� قمَّ � الشَّ
� �شبع �حبُّ االستلقاء �� ا، ل�ن ح�� �صطاد دروجون �ع�د�

اٍت أخَفقوا. اٍت حاَولوا أخذە هناك، وثالث مرَّ �ن) تقف من ق�ل. ثالث مرَّ � (م�� ح�ث �انت هار��
ا �حروٍق هم تق����

�
� محاولة الق�ض عل�ه، وأص�بوا �ل

أر�عون من أشجع رجالها خاَطروا �أرواحهم ��
� �� الثة، و�ان التنِّ ٍة رأت دروجون �انت عند الغروب يوم المحاولة الثَّ وماَت منهم أر�عة. آِخر مرَّ
� ��ل، ومنذ ذلك الح�� ) الطَّ  ع�� (الس�اهازاذان) نحو ُعشب (�حر الدوثرا��

ً
ا شما� ق�

�
األسود محل

لم يرجع.

م الوحوش. ماذا أطلقُت ع� العالم؟ مل�ة أنا، ل�ن
�
. أ � نان�� م التَّ

�
� أعماقها: أ

س �� وقالت دن��
�طرة ع� � السَّ

� ما أملها �� نان�� � غ�اب التَّ
�ة. �� � من عظٍم محروق ومن تحته رمال متحرِّ

عر��
ا وحش. ا، فأنا أ�ض� . إذا �انوا وحوش� � �� وس)؟ أنا دم التنِّ داد (وس�� �ن)، ناهيها �اس�� (م��

 



 

ر�ك
 

ص.
�
مل  التَّ

ً
س محاو� � �د�ه به�اج� �� ى ب�� � جسمه، وراَح يتلوَّ

�َخ الجرذ إذ انغرَست أسنانه ��
ا لدرجة � ع� شفت�ه، ووجَدە شه�� ا�� م الدَّ ال�طن أطرى جزء، وقد نهَش لحمه الجم�ل ل�س�ل الدَّ
الثة �ان الجرذ قد كفَّ عن م�ع. قرقَر �طنه وهو يزدرد، ومع القضمة الثَّ تا �الدُّ

َ
أن عي��ه اغرورق

ضا. ٍء ُ�شِ�ه الرِّ �
المقاَومة وأحسَّ هو ���

نزانة. ثم سمَع األصوات خارج �اب الزِّ

عر ل�نه ال �جرؤ حم والشَّ
�
م والل ء �الدَّ د المضغ، فمه م�� ا مجرَّ سكَنت حركته من فورە خاش��

� المفاتيح ا �الحجر، أص�� بهلع� إ� احت�اك األحذ�ة �األرض ورن�� س� ع� االبتالع أو ال�صق. متي�ِّ
ا َّع: ال، ال، أرجوِك أيتها اّ�لهة، ل�س اآلن، ل�س اآلن. لقد استغرَق وقت� � داخله ت��

الحد�د، و��
، ثم س�قولون، � � �ه فس�أخذونه م��

 للغا�ة ح�� استطاَع اإلمساك �الجرذ. إذا ض�طو��
ً

ط���
� اللورد رامزي. وعندها سُيؤذي��

، أو ر�ما � ٍة أ�َل �انت منذ يوم�� � الجرذ، ل�ن الج�ع مشتدٌّ عل�ه. آِخر مرَّ ِّ �علم أن عل�ه أن ُ�خ��
 �أعواد البوص

ً
الم. مع أن ذراع�ه وساق�ه صاَرت رف�عة � الظ�

د الوقت هنا �� ثالثة. صعٌب أن ُ�حدِّ
وم. م�� أغمَض عي��ه وجَد ا ح�� إنه ال �ستطيع النَّ ا ممض� ف�طنه منتفخ أجوف، وُ�وِجعه وجع�
�
عها ح�� الموت، و�� � ُب�ج� وجوَّ

ر الل�دي هورنوود. �عد زفافهما ح�َسها اللورد رامزي ��
�
نفسه يتذك

ت أصا�عها.
�
ها�ة أ�ل النِّ

� فمه وهو �قضم من
م من زاو���َ ا ع� غن�مته تحت ذقنه، وساَل الدَّ نزانة قا�ض� � ُر�ن الزِّ

أق� ��
� ق�ل أن ُ�فَتح ال�اب. ا�� حم الدَّ

�
 التهام ما �قدر عل�ه من الل

ً
الجرذ �ما ت���َّ له من أسنان، محاو�

ًة من فراغات ا صغ�� ا عظام� ا ل�ن دسم إ� حدٍّ أشعَرە �الغث�ان. الَك وابتلَع ملتقط� حم قاس��
�
�ان الل

ه ال
�
�َع. آلَمه المضغ ل�ن الج�ع الذي اس��دَّ �ه جعل ها ق�ل أن ُتن��

�
� �انت األسنان تحتل لثته ال��

ف.
ُّ
وق �قوى ع� التَّ

ق إحدى س�قان الجرذ: أرجوِك أيتها اآللهة، ال تجعليهم  وهو ُ�مزِّ
�

ارتفَعت األصوات، فص�
ا
�
ە. أح�ان . مرَّ وقت ط��ل منذ جاَءە أحد، فهناك زناز�ن أخرى وُسجناء غ�� �أتون من أج��

ا. مضَغ سوة أصخب دوم� م�كة. �اخ ال�ِّ ة السَّ �سمعهم َ�ُ�خون ع� الرغم من الُجدران الحج��َّ
ف� وعلَقت �لحيته. ت من ع� شفته السُّ

�
اق، ل�نها تدل ء وحاوَل أن َي�ُصق عظمة السَّ �

حم ال��َّ
�
الل

، أرجو�م، أرجو�م. �
ارحلوا، اذهبوا، تجاَوزو��

َّ



ت المفاتيح خارج ال�اب. سقَط الجرذ
�
فت ما إن �لَغ صوتها أعالە، وصلصل

َّ
ل�ن الُخطوات توق

ا: «ال، الااا»، واحتكَّ كع�اە �القشِّ إذ حاوَل أن ام�ة ع� �او�له متمتم� من �دە ومسَح أصا�عه الدَّ
طب. � الِجدار الحجري ال�ارد الرَّ

�ن، �أنه ُي��د أن �غوص �� �دفع نفسه إ� الرُّ

ًة وء ع� وجهه م�ا�� � لطَمه الضَّ � األمر، وح��
تاج أشنع ما �� � الرِّ

و�ان صوت دوران المفتاح ��
� رأسه.

قِّ العن�ف �� اء الدَّ  لفقأهما �أظفارە من جرَّ
َ

 وغ�َّ عي��ه ��لتا �د�ه، ولو جرؤ
ً
أطلَق �خة

الم، أوە، أرجو�م، أرجو�م». � الظ�
«أ�ِعدوە، افعلوها ��

نزانة الخطأ». ر إل�ه. إنها الزِّ : «ل�س هو. انظ� ٍّ � قال صوت ص��

ٌّ آَخر: «آِخر زنزانٍة إ� ال�سار. هذە آِخر زنزانٍة إ� ال�سار، أل�س كذلك؟». � ردَّ ص��

. «ماذا �قول؟». - «��». صمت قص��

وء». ه �حبُّ الضَّ - «ال أظنُّ

ا: «ورائحته هذە ت�اد � و�صَق مض�ف� �� م الصَّ ه لو �دوت هكذا؟»، ثم تنخَّ - «هل كنت لتح�ُّ
.« � َتخُنق��

ر». : «�ان �أ�ل الجرذان، انظ� �
ا�� � الثَّ �� قال الصَّ

. هذا ط��ف».
ً

ا: «فع� ق�
�
ضحَك األول معل

ه الجرذان، تقرض أصابع �د�ه وقدم�ه، وح�� وجهه، ولذا فعندما � ينام تعضُّ . ح�� � ا ع�� رغم�
ل. همهَم: «فعلُت هذا، نعم، نعم، أ�لته.

�
د. خ�اراە الوح�دان أن �أ�ل أو ُيؤ� دَّ �ظفر �أحدها ال ي��

ا. أرجو�ما…». � أ�ض� إنها تأ�ل��

، هل �
�� ان لي�سحق القشُّ �صوٍت خف�ض تحت أقدامهما، وقال أحدهما: «أخ��ِ َّ�� دنا الصَّ

�اء.
َّ

ٌّ نح�ل ل�ن ي�دو عل�ه الذ � ا، ص�� � حجم� ر من أنت؟». إنه أصغر االثن��
�
َتذك

ا. � داخله، وأطلَق أن�ن�
أحسَّ �الخوف �فور ��

� �اسمك».
�� ، أخ��ِ � م��

�
- «�ل

ا موە إ�اە، نعم، ل�ن وقت�
�
موە إ�اە، عل

�
موە اسمه، عل

�
� َحلقه �خة. لقد عل

. احت�َست �� اس��
�
ر ��

�
ا آَخر، أو أسوأ، سـ… سـ… لن ُ�فك . إذا أخطأُت ف�ه فس�أخذ إص�ع� َ  للغا�ة مرَّ ف���

ً
ط���

َّ� . � عي��ه، ورأسه �دقُّ
، و��

ً
ا مغروسة

�
�ه أشوا�

�
� فك

� ذلك. �حسُّ �أن ��
ر ��

�
ذلك، ال ُ�مكنه أن ُ�فك

ا. �م � المئة من الُعمر، وقد �كون كذلك حق�
ته �أنه �� �صوٍت رفيع ضع�ف: «أرجو�ما»، ف�َدت ن��

ٍة �قيهما قض�ُت هنا؟ تمتَم من خالل أسنانه المكسورة وأصا�عه المكسورة وقد أطبَق جفن�ه �شدَّ
.«… �

�يع: «ارحال. أرجو�ما، ُخذا الجرذ، ال ُتؤذ�ا�� اطع الشَّ وء السَّ من الضَّ
� � ح��

ر؟». هو من �حمل المشعل، ��
�
ا: «ر�ك� اسمك ر�ك. هل َتذك � األ��� حجم� �� قال الصَّ

� حلقة المفاتيح الحد�د.
ا�� ُ�مِسك الثَّ

ُّ



 فوە ينفتح و�نغلق. «اس��
َ

م�ع ع� وجن��ه وهو �قول: «أذكُر، نعم»، وأخذ ر�ك؟ انهمَرت الدُّ
الم ال �حتاج إ� اسم، ولهذا َ�سُهل أن ي��. ر�ك، ر�ك، اس�� � الظ�

�ك». �� ر�ك، ع� قاف�ة ��
ر.

�
� ح�اٍة أخرى، ل�ن هنا واآلن اسمه ر�ك. لقد تذك

ا آَخر �� د بهذا االسم، �ل �ان أحد�
�
ر�ك. لم ُيول

اًة  وموشَّ
ً
ضة  مفضَّ

ً
ة ًة من صوف الحمالن، رماد�َّ ا. يرتدي �لٌّ منهما ُس�� � أ�ض� �� �يَّ ر الصَّ

�
وتذك

امنة، و�الهما اسمه والدر فراي. والدر ال�ب�� � الثَّ
ا�ن. �الهما ُمرافق، و�الهما �� �األزرق الدَّ

ان َّ�� ه �ه الصَّ
�
، وهو ما يتفك غ�� هو ال�ب�� غ�� والصَّ ، نعم. ولو أن ال�ب�� هو الصَّ غ�� ووالدر الصَّ

ة العالم. وُ�ح��ِّ �ق�َّ

� همَس: «أعرف�ما، أعرُف اسم��ما». قت�� � مشقَّ �شفت��

� معنا».
: «ستأ�� غ�� قال والدر الصَّ

ة اللورد ُي��دك». : «ح�� وقال والدر ال�ب��

د أنه �ستطيع
�
امنة. مؤك � الثَّ

�� � �� د ص�يَّ ر: إنهما طفالن، مجرَّ
�
، وفك � ��

�
ه الخوف كسك

َ
ق اخ��

امنة. ح�� �ضعفه هذا ُ�مكنه أن �أخذ المشعل والمفاتيح والخنجر � الثَّ
�� � �� ب ع� ص�يَّ

�
غل التَّ

. إنه فخ. إذا ه��ُت فس�أخذ
ً

غ�� ثم َيهُرب. ال، ال، األمر ي�دو سه� المغَمد ع� َورك والدر الصَّ
. �

ا من أسنا�� ا آَخر، وم��د� � إص�ع� م��

ة، ٍء من القوَّ �
��� 

�
لقد هرَب من ق�ل… منذ سنواٍت ع� ما ي�دو، عندما �ان ال يزال يتح�

تها
َ
ته �أنها �ق َ ي. وقتها �انت �ايرا تحمل المفاتيح، وقد أخ�� حدِّ عندما �ان ال يزال ُي�دي التَّ

 بوجٍه ممتقع:
ً
 مرتجفة

ً
لة ا، وقالت له متوسِّ  ال ُتوَضع عليها حراسة أ�د�

ً
ة  خلف�َّ

ً
ا�ة و�أنها تعرف بوَّ

� أن أهرب �مفردي. تعاَل م�� ��ق وال ُ�مكن�� دي. لسُت أعرُف الطَّ فل) �ا س�ِّ � إ� (و�ن��
«أِعد��

��ذ و�او�له � ِبركٍة من النَّ
ر� ورأسه ��

�
� غيب��ة ُسك

ان �� أرجوك»، وهكذا ذهَب معها. �ان السجَّ
را ح�� ا �ما قالت. انتظ� ة �ال حراسة، تمام� ا�ة الخلف�َّ ا والبوَّ نزانة مفتوح� حول �احل�ه، و�اب الزِّ

� الحجارة
ْ�ن ��

) متع��ِّ هر ال�ا�� � م�اە (النَّ
 من القلعة وخاضا ��

َّ
غاَب القمر وراء سحا�ة، ثم ا�س�

لها، وقال لها: «لقد أنقذِتنا». أحمق، ة األخرى ق�َّ دهما. ع� الضفَّ وقد �اَد المجرى الجل�دي ُ�جمِّ
أحمق.

�ل
�
. ط�لة الل � اق�� رائد ذات السَّ ل الطَّ . اللورد رامزي �حبُّ المطاَردة وُ�فضِّ

ً
، ُدعا�ة

ً
ع�ة

�
ا، ل �ان فخ�

مس ترا� إليهما ع�� األشجار صوت بوٍق �ع�د، وق الشَّ � الغا�ة المظلمة، ل�ن مع ��
ج��ا ��

اب ال�الب قال ل�ايرا: «علينا أن ننفِصل. لن ُ�مكنهم �د. مع اق�� وسمعا ن�اح قطيع� من �الب الصَّ
د �ه ح�� عندما تعهَّ ُ  أن الخوف أفقَد الفتاة صوابها، ورفَضت أن َت��

َّ
� آٍن واحد»، إ�

عنا �� ت��ُّ
. � والعودة من أجلها إذا طاَردوها �� �� �حشد ج�ش� من الحد�ديِّ

ا، وعضَّ آَخر �ايرا من ساقها و�� ِ�َض عليهما. طرَحه أحد ال�الب أرض�
ُ
اعة ق ق�ل انقضاء السَّ

�ا، ما تحرَّ
�
� القطيع، ت�بح �ال�ه وُتَزمِجر وتزوم �ل

ق جانب تل، وأحاَط بهما �ا��
�
ل �سل ُتحاو�

 ما زاَل حي�ئٍذ، ال �حمل اسم بولتون �عُد.
ً

اد�ه. �ان نغ� تحتجزهما ح�� وصَل رامزي سنو مع ص�َّ
� �الفرار هكذا. هل تعبتما من

ا لهما من فوق حصانه: «ها أنتما ذان. لقد جرحتما�� قال مب�سم�
�



ە
�
ته �ه ع� رأسه، ل�نه أخطأ

َ
عة؟». عندها ق�َضت �ايرا ع� حجر� وقذف � بهذە ال�ُّ كرم ض�اف��

: «ال ُ�دَّ من عقا�ِك».
ً

�قدٍم �امل، واب�سَم رامزي قائ�

�
طُّ �ما �َدت لحظتها، فتاًة ��

َ
ًة ق � �ايرا. لم ت�ُد صغ��

� عي��َ
ظرة ال�ا�سة المرع��ة �� ر ر�ك النَّ

�
َ�ذك

تهم إلينا. لو انفَصلنا فل��ما نجا أحدنا.
�
� أوصل �ا، ل�نه �ان مكتوف ال�دين. �� ال�� ر�عان الصِّ

�
قَرق �� م�ع ت�� قد والدُّ ا. أشاَح ر�ك بوجهه عن المشعل المتَّ س صع�� نفُّ كرى التَّ

ِّ
ت الذ

�
جعل

ا ؟ لم أفعل ش�ئ� �
� وشأ�� ة؟ لماذا ال �دع�� � هذە المرَّ � نفسه: ماذا ُي��د م��

عي��ه، و��أس� �ساءَل ��
ى… ا يتلوَّ ا دافئ� ا سمين� ا، واحد�

�
الم؟ لقد اصطاَد جرذ � الظ�

�� � �ون�� ُ ة. ِلَم ال َي�� خطأ، ل�س هذە المرَّ

: «هل نغسله؟». غ�� سأَل والدر الصَّ

اە ر�ك». ائحة. لهذا سمَّ ه ك��ه الرَّ ة اللورد �ح�ُّ : «ح�� أجاَب ال�ب��

ك ر من أنت ولن �مسَّ
�
ر هذا. اخدم وأِطع وتذك

�
ر�ك، اس�� ر�ك، ع� قاف�ة رك�ك. عل�ه أن َ�ذك

فوها َ� م فقواە خائرة، است�� . ح�� إذا أراَد أن ُ�قاو� �
ة اللورد وعَد�� ، ح�� �

م��د من األذى. لقد وعَد��
ح والدر ال�ب�� �المشعل غ�� من �دە ل�قف ول�َّ � سحَ�ه والدر الصَّ ا. ح�� ا وسلخ� ا وتج��ع� منه تعذي��

� قدم�ه. ه ب�� نزانة ذهَب معهما �انص�اع ال�الب، ولو �ان له ذ�ل لدسَّ � وجهه ل�سوقه من الزِّ
��

ة اللورد لم َ�ُعد غل. أتاە الخاطر �ال دعوة، خاطر ك��ه خِطر. ح�� لو �ان �� ذ�ل لقطَعه النَّ
عَن اللورد رامزي وأعطاە � الجالس ع� العرش الحد�دي �� �� . بولتون ال سنو. الملك الصَّ

ً
نغ�

رە بنغولته وُ�شِعل ف�ه
�
ر أن دعوته �سنو ُتذك

�
د والدە. ع� ر�ك أن يتذك � حمل اسم الس�ِّ

الحقَّ ��
 االسم ذا�رته، وأرعَ�ه هذا

َ
ر اسمه. ألقل من لحظٍة راوغ

�
ا، عل�ه أن يتذك ثورًة سوداء. واسمه أ�ض�

َحت ساقه، واضطرَّ ق �او�له ع� الحجر وُجر� نزانة المنحِدرة ومزَّ � درجات الزِّ
�� 

َّ لدرجة أنه تع��
� وجهه ل�قوم وُ�واِصل الحركة.

ل��ــــح �المشعل �� غ�� إ� التَّ والدر الصَّ

ام يرتفع فوق �ل ي�سط ُسلطانه ع� (معقل الخوف)، وال�در التَّ
�
احة �الخارج �ان الل � السَّ

��
دة

�
��لة ع� األرض المتجل ثة الطَّ

�
لمات(28) المثل احب ظالل الثُّ � نورە الشَّ

، ُ�ل�� �
�� سور القلعة ال��َّ

ة، وائح ِش�ه الم�س�َّ ا �الرَّ ا مفعم� ا رط�� ة. �ان الهواء �ارد� وداء الحادَّ لت�دو كصفٍّ من األسنان السَّ
د

�
ناز�ن �األسفل، ل�ن مؤك � الزَّ

وقال ر�ك لنفسه: العالم، هذە �� روائح العالم. ال �دري �م ل�َث ��
ة؟ أو ت؟ أو ع�� ة أطول. ماذا لو أن خمسة أعوام مرَّ . أو ُمدَّ أن ِنصف عاٍم ع� األقل قد مرَّ
جن وضاَع ِنصف ُعمري؟ ل�ن ال، � السِّ

� فقدُت عق�� ��
�ن؟ هل كنُت ألدرك ذلك؟ ماذا لو أ�� ع��

ة قد ، ولو �انت أعوام ع�� � �� ان ص�يَّ َّ�� ت، فما زاَل الصَّ ًة كتلك مرَّ هذا ُسخف. ال ُ�مكن أن ُمدَّ
 أسمح له �دف�� إ� الجنون. ُ�مكنه أن

َّ
ر هذا. �جب أ�

�
. عل�ه أن يتذك � � �الغ�� ت لصارا رجل�� مرَّ

� عق�� ما لم ، ول�ن ال ُ�مكنه أن �سلب�� �
ذ��َ

�
ُ أ � وَ�ب��

َ ، ُ�مكنه أن �فقأ عي�� �أخذ أصابع �َدي وقدَ��
أسمح له.

ًة.  المشعل، وت�َعه ر�ك �خن�ع� ووالدر ال�ب�� وراءە م�ا��
ً

��ق حام� غ�� الطَّ قاَد والدر الصَّ
ماش

ُ
 ق

ً
لة

�
احة متخل � أنحاء السَّ

�ــــح �� امات ال�ِّ � الوجار مع مرورهم، وداَرت دوَّ
ن�َحت ال�الب ��

�ل �ارد رطب، ل�نه لم يَر
�
 القشع��رة تزحف ع� ِجلدە. هواء الل

ً
أسماله القذرة الخف�ف وجاعلة



لج. ا ل�شهد سقوط الثَّ تاء ق��ب ال ر�ب. �ساءَل ر�ك إن �ان س�ظلُّ ح�� ا ع� الرغم من أن الشِّ ثلج�
� رفَع �دە صدَمته رؤ�ة شح��ــها ونحولها ال�الغ. ِجلد ؟ ح�� � قدَ��

� �َدي؟ و��
�� َّ ا س�ت��� �م إص�ع�

؟ ماذا لو أنهما ل�سا والدر � �� �يَّ ع� عظم. إن �� �َدي رجٍل عجوز. أُ�مكن أنه مخ�� �شأن الصَّ
هما؟

َ
� اللذين عرف �� �يَّ غ�� ووالدر ال�ب�� و�نما ابنا الصَّ الصَّ

قدة، � وال�سار صفوف من المشاعل المتَّ خان. ع� ال�م��  كث�فة الدُّ
ً
ى معتمة ��

�
وجَد القاعة ال�

دها ة �ارزة من الُجدران، وع� مسافٍة مرتفعة �األع� عوارض سوَّ ة عظم�َّ َّ� ُتمِسكها أ�اٍد َ���
حم

�
��ذ والِمزر والل الل، وقد أفعَمت الهواء روائح النَّ � الظ�

خان، وسقف مقنَطر متوار� �� الدُّ
عا�ه �س�ل.

�
المشوي. قرقَر �طن ر�ك �صوٍت مسم�ع، و�دأ ل

��لة ح�ث جلَس رجال الحام�ة �أ�لون، � الموائد الطَّ ا ب�� �
ِّ � متع��

غ�� ل�م�� دفَعه والدر الصَّ
لون، ها رجال رامزي المفضَّ

�
ة �حتل هة إل�ه. أفضل ال�قاع �الُقرب من المنصَّ وشعَر بنظراتهم الموجَّ

ة اللورد المحب��ة، ود�مون المس�َّ غل؛ بن بونز العجوز الذي ير� �الب ص�د ح�� ِص��ان النَّ
 الستهتارە

ً
ة، وجرونت الذي فقَد لسانه ن��جة ��ان�َّ ص-�� �َشعرە األشقر ومالمحه الصِّ

ُ
د�مون ارق

خ، والقض�ب األصفر. ع� مسافٍة
َّ

� ال�الم ع� مسمع� من اللورد رووس، وآلن الفظ، والس�
��

ون وُرق�اء وجنود ا، َحرس شخصيُّ  ال اسم�
ً

أ�عد، تحت الملح(29)، آَخرون �عرفهم ر�ك ش��
صت أنوف �عضهم مع

�
ا ال �عرفها، وقد تقل ا، وجوه� ا أ�ض� بون. ع� أن هناك أغرا��

ِّ
انون ومعذ وسجَّ

ه
ِّ
� ألرف َء �� � ة اللورد، وقد �� ر: ضيوف، أصدقاء ح��

�
مرورە، ف�ما ضحَك آَخرون من منظرە. فك

ا.
�
عنهم، وارتعَد جسدە خوف

ب من �أسه، وقد جاوَرە د والدە و��� إ� المائدة العال�ة �جلس نغل بولتون ع� مقعد الس�ِّ
ظر أن �ليهما لورد. أحدهما ه��ل له عينان قاس�تان ولح�ة د النَّ ان. أدرَك ر�ك �مجرَّ رجالن مسنَّ
هن، ثها الدُّ ب�ة ُ�لوِّ  من ِجلد الدِّ

ً
ئة  مه��

ً
ًة �ال�ة تاء، يرتدي ُس�� ط��لة ب�ضاء ووجه ُصلب كصقيع الشِّ

�
ا�� ا، ح�� ع� المائدة. اللورد الثَّ ة ي�دو أنه ال �خلعه أ�د� ا من الحلقات المعدن�َّ وتحتها قم�ص�

ا من األخرى، � � أن األول معتدلها، إحدى كتف�ه أع� كث�� � ح��
ُّ القامة �� � ا، ل�نه مح�� نح�ل أ�ض�

تان جشعتان، وأسنانه صفراء، ولحيته . عيناە رماديَّ ً
� فوق ط�قه كُعقاٍب �لتهم ج�فة و�نح��

 �ضع ُخصل َشعر�
َّ

عة إ� ا �جمجمته الم�قَّ ة، ولم يبَق ملتصق� لج والفضَّ �ة ش�كة من الثَّ الم�شعِّ
ور األسود مُّ  �فرو السَّ

َّ مادي مو�� خف�فة، ل�ن المعطف الذي يرتد�ه فاخر ناعم، ُصوفه الرَّ
قة. ة المطرَّ ر من الفضَّ ت عند ال�تف بنجٍم متفجِّ ومث�َّ

 سوداء فوق
ً
ة ًة ِجلد�َّ ا أسودين، وُس�� ا وِغمد� �ل�س رامزي األسود والوردي؛ حذاًء أسود، وحزام�

ذنه الُ��ى تلتمع ِحل�ة
�
� أ

، و�� �
ط �الساتان األحمر القا�� َّ قم�ص� من المخمل الوردي الم��

ا، كب�� العظام  قب�ح�
ً

مقصوصة ع� ش�ل قطرة دم. ل�ن ع� الرغم من فخامة ث�ا�ه �ظلُّ رج�
دة ته متورِّ � مرحلٍة مق�لة من الُعمر. ���

ا وُ�ش�� إ� ال�دانة �� ، �دنه ممت�� نوع� � � ال�تف�� مح��
، وَشعرە ط��ل دا�ن جاف، وشفتاە ع��ضتان لح�متان، ل�ن عة، وأنفه مفلطح، وفمه صغ�� م�قَّ
� احبت�� � الشَّ قت�� � الض�ِّ ت�� غ�� د والدە الصَّ � الس�ِّ

اس ف�ه هو عيناە، إذ إن له عي��َ أول ما �لحظه النَّ
»، ل�ن الحق�قة أن عي��ه ال لون ��� مادي الشَّ ون هذە «الرَّ

�
اس درجة الل � النَّ

ا. ُ�س�ِّ ا عجي�� شح���
سخ. ا، �أنهما ُرقاقتان من الجل�د الم�َّ لهما تق����



� القد�م
، وقال: «ها هو ذا، صد��� � ت��

�
لدى مرأى ر�ك ار�سَمت اب�سامة ع� شفت�ه المبتل

َّ كعالمٍة ع� د والدي إ�� : «ر�ك م�� منذ ِص�اي، أهداە الس�ِّ
ً

ال�ئ�ب»، وخاطَب ض�ف�ه قائ�
ه». ُح�ِّ

ة: «سمعُت أن خادمك ماَت، ق�َل إن رجال ق ذو ال�تف المحن�َّ
�
ظر، وعل ت�ادَل اللوردان النَّ

ستارك قتلوە».

ا، �ل ُي�َعث من جد�د،  �موت أ�د�
َّ

ون ع� الم�ت أ� قهقَه اللورد رامزي، وقال: «�قول الحد�ديُّ
أقوى وأصلب… ِمثل ر�ك. ل�ن رائحته �الق�� �الفعل، أقرُّ بهذا».

� �ان �أ�ل لحمها ومسَح ء»، وأل�� العظمة ال�� �
ة: «رائحته براز و�� قال ذو ال�تف المحن�َّ

وري البتالئنا �ه ونحن نأ�ل؟». : «أهناك س�ب ��
ً

أصا�عه ع� مفرش المائدة م�سائ�

، ثم � ظر إ� ر�ك �عي��ه القاس�ت�� � النَّ
هر المستق�م والقم�ص المعد�� � ذو الظ�

ا�� أمعَن اللورد الثَّ
 من وزنه، أجل، ل�نه ل�س

ً
� رط� �� . لقد اب�ضَّ َشعرە وفقَد نحو ستِّ ً

ر ثان�ة قال لألول: «انظ�
ا. هل �س�ت؟». خادم�

ا و�قول: «هو؟� أهذا ممكن؟ ر��ب ا مفاجئ� � ع إل�ه، ق�ل أن ُ�طِلق نخ��
�
ُّ ال�تف يتطل � عاَد مح��

ا يب�سم». ستارك. �ان يب�سم، دوم�

ة نفسها اآلن. ر�ما ك�ُت �عض أسنانه الب�ضاء قال اللورد رامزي: «لم َ�ُعد يب�سم �ال���
ض�دة». النَّ

َّ
ح إ�

�
دە ال َ�صل ا �ك أن �شقَّ َحلقه. ال�لب الذي ينقلب ع� س�ِّ ردَّ مرتدي المعدن: «�ان ح���

لخ». للسَّ

قال رامزي: «أوە، لقد ُسِلَخ �الفعل، هنا وهناك».

ٍء آَخر �
�� �

فك�� ��  التَّ
ً

ا و…». لعَق شفته محاو� دي، وقح� ا �ا س�ِّ ئ� دي. كنُت س�ِّ - «نعم �ا س�ِّ
ر اسمك.

�
ت لك. اخدم وأِطع وتذك � ت�قَّ ه. اخدم وأِطع وس�دعك تع�ش وتحتفظ �األعضاء ال��

�
فعل

ا و…». ئ� ر�ك، ر�ك، ع� قاف�ة وش�ك. «… س�ِّ

: «ع� فمك دم. هل ُعدت إ� قضم أصا�عك �ا ر�ك؟».
ً

خاطَ�ه رامزي قائ�

ًة لُيوِقف األلم �عد أن دي، أقسُم لك». حاوَل ر�ك أن �قضم إصبع خاتمه مرَّ - «ال، ال �ا س�ِّ
حم

�
ذ سلخه وترك الل دوە من ِجلدە. اللورد رامزي ال �قطع إصبع امرئ� ب�ساطة، �ل ُ�ح�ِّ جرَّ

َح وُوِضَع ع� الِمخلعة(30)، ل�ن األلم ن. لقد ُجِلَد ر�ك وُج�� ق و�تعفَّ المكشوف �جفُّ و��شقَّ
 أو

ً
. عاج�

ً
لخ ال ُ�ضاه�ه ألم. إنه ألم �دفع المرء إ� الجنون، وال ُ�حتَمل ط��� الذي ي�بع السَّ

، أوِقفوا األلم، اقطعوە� »، وعندها �منُّ اللورد رامزي ، ك�� ة: «أرجو�م، ك�� ح�َّ  َتُ�خ الضَّ
ً

آج�
� تلك

�� َ م ر�ك قواعدها �ما �شهد �داە وقدماە، ل�نه ���
�
ع�ة �لع�انها، وقد تعل

�
�القبول. إنها ل



ة الوح�دة وحاوَل القضاء ع� األلم بنفسه بواسطة أسنانه، وهو ما أثاَر اس��اء اللورد رامزي، المرَّ
ا».

�
فت اإلساءة ر�ك إصبع قدٍم آَخر. غمغَم: «أ�لُت جرذ

�
و�ل

ا؟ �لُّ جرذان (معقل الخوف)
�
� ضوء المشاعل: «جرذ

قال رامزي وعيناە ال�اهتتان تلتمعان ��
؟». �

د والدي. ك�ف تجرؤ ع� عمل وج�ٍة من أحدها دون إذ�� ملك للس�ِّ

ا آَخر من قدمه أو فه إص�ع�
�
لم �در� ر�ك ماذا �قول، فأطبَق شفت�ه. �لمة واحدة خطأ قد ُت�ل

غ�� � من ُ��اە وخن� ُ�مناە، ول�ن فقط إصبع قدمه الُ�م�� الصَّ �دە. ح�� اآلن فقَد إص�ع��
نه. حاوَل أن �قول لنفسه: ا إنه ُي��د أن ُيواز� ا �قول رامزي مازح�

�
مقا�ل ثالثٍة من الُ��ى. أح�ان

ا فقط. ، إنه �فعل ذلك عندما أعط�ه س��� � دي �م�ح فقط. لقد قال �� إنه ال ُي��د أن ُيؤذي�� س�ِّ
� قالها ق�ل أن ا ع� �عض األش�اء ال�� خ وجه ر�ك عقا��

�
دە رح�م عطوف، و�ان ب�م�انه أن َ�سل س�ِّ

ة. لته الحق�ق�َّ � ل�م وم�� م اسمه السَّ
�
يتعل

. اقُتله وافُ�غ من األمر». : «�دأُت أملُّ �
قال ذو القم�ص المعد��

دي. ر�ك، عندي لك أخ�ار : «سُ�فِسد ذلك احتفالنا �ا س�ِّ
ً

 اللورد رامزي �أسه �الِمزر قائ�
َ
مأل

ر
�
� ستارك، آر�ا ابنة اللورد إدارد. أنت َتذك

َّ ب�حدى ابن��َ ��ق إ�� � الطَّ
د والدي �� ُج. الس�ِّ ة. سأتزوَّ سارَّ
ة، أل�س كذلك؟». غ�� آر�ا الصَّ

� والوجه
عر الب��ِّ ة، ذات الشَّ غ�� �اَد �قول: آر�ا الُمداسة، آر�ا وجه الحصان. أخت روب الصَّ

ا ظنَّ ف�ه أن ر وقت�
�
ا. سانزا �� الحسناء. َ�ذك  دائم�

ً
سخة فيع �العصا. �انت م�َّ ��ل والقوام الرَّ الطَّ

ا آر�ا… «أذكرها، . أمَّ ا ال أ���  طفول��
ً

ا، ل�نه �ان خ�ا� ە ابن� جه سانزا و�عدُّ اللورد إدارد ستارك قد ُيزوِّ
آر�ا».

دها». فل)، وأنا س�ِّ دة (و�ن�� - «ستكون س�ِّ

دي، م�ارك». د طفلة. «نعم �ا س�ِّ إنها مجرَّ
� �ا ر�ك؟».

- «هل ستح�� زفا��

دي». د ق�ل أن ُ�ج�ب: «إذا ش�ت �ا س�ِّ تردَّ

- «أوە، هذا ما أشاؤە».

دي، �عد إذنك، س�كون هذا ا، ثم قال: «نعم �ا س�ِّ ا وحش��  إن �ان هذا فخ�
ً

د م�سائ� دَّ عاَد ي��
« ا ��

�
ف َ ��

ا.  وطعام�
ً
ا نظ�فة عط�ك ث�ا��

ُ
مك ون حمِّ

ُ
نزانة ال���ــهة إذن، ن خر�جك من تلك الزِّ

ُ
ً- «علينا أن ن

ة د. إن عندي مهمَّ حم المقدَّ
�
ة �ازالء �الل ذ�ذ، ما رأ�ك؟ ور�ما فط��

�
ري الل �د الطَّ

َّ القل�ل من ال��
.« � � بنجاح. أعلُم أنك ُت��د أن تخدم�� تك �� تخدم�� داد قوَّ ًة لك، وستحتاج إ� اس�� صغ��

ء. أنا مخلوقك ر�ك. أرجوك �
دي، أ��� من أيِّ �� � جسدە رعدة وهو �قول: «نعم �ا س�ِّ

َ�ت ��
� أخدمك، أرجوك». دع��



� ذاهب إ� ا: «إن�� قال رامزي بولتون: «ك�ف أرفُض وقد طل�ت ��لِّ أدب؟»، واب�سَم مض�ف�
�ار». ء �عرو�� الِ�كر إ� الدِّ � � ع� الم��

� م�� لُ�ساِعد��
الحرب �ا ر�ك، وستأ��

 

 



 

بران
 

� �خة الُغداف جعَل القشع��رة تزحف ع� عمودە الفقري، وهو ما دفَع بران إ�
ٌء ما �� �

��
ع اآلن. ا. �جب أن أ�شجَّ  �الغ�

ً
: أ�اُد أ�وُن رج�

ً
تذك�� نفسه قائ�

ل�ن الهواء عن�ف �ارد مفعم �الخوف، وح�� َسمر نفسه خائف، الفرو ع� ُعنقه منفوش عن
ة تحت ثقل ها ملت��ة محن�َّ

�
الل سوداء جو�، واألشجار �ل لِّ تمتدُّ الظ� آِخرە. ع� جانب التَّ

د من الجذر
�
لج المتجل الجل�د الذي تحمله، �عضها ال ي�دو �األشجار ع� اإلطالق وقد دفَنها الثَّ

ة. �ــــح الجل�د�َّ هة من�مشة من ال�ِّ ة مشوَّ لِّ �العمالقة، �مخلوقاٍت وحش�َّ �ض ع� التَّ ة ل�� إ� القمَّ

��ل: «إنهم هنا».  س�فه الطَّ
�

ال مست� قال الجوَّ

ا: «أين؟». ته م��
�
�صوٍت مكتوم سأل

� م�اٍن ما».
- «ع� مق��ة. ال أدري. ��

تل الجل�د
�
عاَد الُغداف َ�ُ�خ، وهمَس هودور: «هودور». �ان �دسُّ �د�ه تحت إ�ط�ه، وك

� ضوء الغروب.
د تلتمع �األحمر �� ، وشار�ه قطعة من الُمخاط المتجمِّ �

 من دغل لحيته الب��ِّ
�

تتد�

�ــــح». جاە ال�ِّ � اتِّ
ها م�� كنا �� � ت��عنا. َسمر �شمُّ ئاب ال��

ِّ
ا، الذ ئاب ق���ة أ�ض�

ِّ
ههم بران: «الذ نبَّ

ٌ ل�م ا. خ�� الم ق���� ق. س�حلُّ الظ�
�
ئاب أقلُّ همومنا. �جب أن ن�سل

ِّ
: «الذ � قال ذو ال�دين ال�اردت��

ا ح�ث �ل�ح ضوء �ل. س�جتذبهم دفئ�م»، وأل�� نظرًة غ���
�
اخل ق�ل نزول الل أن تكونوا �الدَّ

� األشجار كوهج نار� �ع�دة. ا من ب�� مس الغار�ة خافت� الشَّ

ا: «أهذا هو المدخل الوح�د؟». ت م��
�
سأل

.« �
� قاع هبوٍط أر��

، و��
ً

� ع� ُ�عد ثالثة فراسخ شما�
- «ال�اب الخل��

ان ع� � ب��
ل إ� قاع هبوٍط أر�� � ما �ان عل�ه أن �قول غ�� هذا. ح�� هودور ال �ستطيع أن ي��

ا. � ثالثة فراسخ وأن �عدو ألف�
� أن �م�� � حالة چوچن فال فرق ب��

هرە، و�� ظ�

ا».
�
��ق ي�دو سال� : «الطَّ

ً
لَّ أعالهم قائلة ا التَّ رمَقت م��

ء هنا. أين ُهم؟�». �
ة �� د؟ ثمَّ م: «ي�دو. هل َ�شُع��ن بهذا ال�� ال بتجهُّ غمغَم الجوَّ

- «ر�ما داخل ال�هف؟».
ُّ



ا:
�
خول»، وأشاَر �طرف س�فه مردف مائم، ال �ستط�عون الدُّ ٌّ �التَّ ال: «ال�هف مح�� أجاَبها الجوَّ
�
دع �� � شجر ال��روود، ذلك الصَّ ��ق إ� أع� ب�� � منتَصف الطَّ

«ُ�مكن�م رؤ�ة المدخل هناك، ��
خر». الصَّ

ا.  وخروج�
ً

قال بران: «أراە». �انت الِغدفان تط�� دخو�

: «هودور».
ً

ل هودور ثقله قائ� وعدَّ

خر». � الصَّ
�� 

ً
ة  ط�َّ

َّ
ا: «لسُت أرى إ� قالت م��

�
خور. إذا �لغتموە فستكونون �� � ال�دا�ة، نفق ع�� الصُّ

ج �� ة ممرٌّ هناك، منحدر متع�ِّ - «ثمَّ
أمان».

- «وماذا عنك؟».

مائم». ٌّ �التَّ - «ال�هف مح��

.« � هنا وهناك ألف �اردة ع� األ��� : «ب��
ً
لِّ قائلة � جانب التَّ

دع �� ا إ� الصَّ عت م��
�
تطل

جر. ع� الرغم لُّ شد�د االنحدار كث�ف الشَّ ر بران: نعم، ل�ن �لَّ تلك ال�اردات إ� أع�. التَّ
�
فك

ب، وتحت األشجار األرض
ُ

ا منها لم َ�ذ قوط ق�ل ثالثة أ�ام فإن ش�ئ� ل�ج عن السُّ ف الثُّ
ُّ
من توق

لج، ال آثار روا إ� الثَّ ظ�ف المنتظم، وهو ما جعَل بران �قول �َشجاعة: «انظ� ملتحفة �األب�ض النَّ
أقدام».

ا تدلُّ ع� مرورهم». لج. لن تجد آثار� ٍة ع� الثَّ �ون �خفَّ ال: «الُمشاة الِب�ض يتحرَّ ردَّ الجوَّ

 دستة، وقد
َّ

ة إ� وداء ال�ب�� يور السَّ داف من أع� �حطُّ ع� كتفه. لم ي�بقَّ من الطُّ
ُ
ه�َط غ

ائر: «تعالوا، ا وجدوا عددها أقل. نعَق الطَّ جر�
َ
ما اس��قظوا ف

�
��ق، و�ل ة خالل الطَّ اختَفت ال�ق�َّ

تعالوا، تعالوا!».

ا ، ثم قال لهم: «المدخل ل�س �ع�د� � األخ�� �� الث، النِّ � الثَّ قال بران لنفسه: الُغراب ذو األع��ُ
هم بردان مبتلٌّ جائع

�
، وقد ُ�مكننا إشعال نار». �ل � صِبح آمن��

ُ
ق ثم ن

�
سل ا. القل�ل من ال�َّ جد�

� �ال عون.
ال، وچوچن ر�د أضعف من أن �م�� �اس�ثناء الجوَّ

ا إ� جذع شجرة َسند�ان، ت ع� أخيها الجالس مس�ند�
�
ا ر�د: «اذهبوا أنتم»، ومال قالت م��

ون
�
� من وجهه تحت قل�سوته ووشاحه عد�م الل

عيناە مغلقتان و�رتجف �ُعنف. القل�ل المر��
ا ته م��

�
ما زفَر. لقد حمل

�
� أنفه �ل

ت َتخُ�ج �ضعٍف من طاق��َ
�
لج المح�ط بهم، ل�ن أنفاسه ما زال �الثَّ

ًد من
�
ان إل�ه عافيته، ولو أنه غ�� متأ� دَّ ار س�� عام والنَّ هار. حاوَل بران أن ُ�خ��ِ نفسه: الطَّ ط�لة النَّ

� آٍن واحد. هودور، ُخذ بران إ�
ا تقول: «ال أستطيُع أن أقاتل وأحمل چوچن �� ذلك. �انت م��

ال�هف».

: «هودور».
ً

ق هودور قائ� صفَّ



الثة ة الثَّ ا منذ انهاَرت اإلل�ة للمرَّ قال بران ببؤس: «چوچن محتاج إ� األ�ل». مرَّ اثنا ع�� يوم�
غٍة غ���ة

�
لج وتمتَم �صالٍة ما �ل � إ� جوارها فوق كومة الثَّ ة، منذ ركَع ذو ال�دين ال�اردت�� واألخ��

ماء القان�ة، ولم َ�حُدث أن شعَر ة عندما ان�جَست الدِّ وهو �شقُّ َحلقها. �� بران كفتاٍة صغ��
تهما

�
� حمل جاعة ال�� ة الشُّ ا�َّ ال �ذ�حان الدَّ ا ر�د والجوَّ ب�عاقته �ما شعَر لحظتها إذ شاهَد �عجز� م��

�
�لَّ هذە المسافة. قال لنفسه إنه لن �أ�ل، إن الج�ع أفضل من التهام لحم صديق، ل�نه أ�َل ��

اء � ِجلدة َسمر. ع� الرغم من هزال اإلل�ة من جرَّ
ان�ة �� � ِجلدته والثَّ

، واحدًة �� � ت�� ها�ة مرَّ النِّ
ال س�عة أ�ام، إ� أن أتوا ع� عها الجوَّ � قطَّ حم ال��

�
ائح الل عام أقاَتتهم �� احت�اجها الملحِّ إ� الطَّ
� قد�م.

� أطالل حصن� �دا��
آِخرها حول نار� ��

نا كذلك، ل�ن ال
�
س ع� جبهة أخيها: «نعم، محتاج إ� األ�ل، �ل

�
 و�� ُتمل

ً
ا قائلة دته م�� أ�َّ

طعام هنا. اذهبوا�».

� ذراع د ع� وجنته، وأمسَك ذو ال�دين ال�اردت��  وشعَر بها تتجمَّ
ً
حاوَل بران أن �ح�س دمعة

ا. ه�ا بنا». وء �خبو. إن لم �كونوا هنا اآلن فس�ظهرون ق���� : «الضَّ
ً

هودور قائ�

� األ�وام إ� أع� و�ران ع�
لج عن قدم�ه وخاَض �� ة نفَض هودور الثَّ دون �لمٍة هذە المرَّ

وداء، وأ�� َسمر وراءهم. � �دە السَّ
ا س�فه �� � إ� جوارهما شاهر� ك ذو ال�دين ال�اردت�� هرە، وتحرَّ ظ�

ف لينفضه عن جسمه
َّ
ه�ب ال�ب�� يتوق ئب الرَّ

ِّ
� �عض ال�قاع أع� منه، وهو ما �جعل الذ

لج �� الثَّ
ا تضع ذراعها ى م�� ته ل��

�
� سل

عود التفَت بران �ُع�� �� ق�قة. مع �دئهم الصُّ ة الرَّ َق الق�� ما اخ��
�
�ل

 �ما �انت.
ً
ة ا ول�ست ق��َّ ر جوع� تحت أخيها وترفعه ل�قف. وزنه ثق�ل للغا�ة عليها. إنها تتضوَّ

ا لم��ٍد من لج طل�� � الثَّ
الث ��  ُشع�ه الثَّ

ً
فادع ب�دها األخرى غارسة ا ع� ُرمح ص�د الضَّ أط�َقت م��

� مرَّ غ�� تارًة وتحمله تارًة ح�� ها و�� تجرُّ أخاها الصَّ لَّ لتوِّ ق التَّ
�
االرت�از، و�انت قد �دأت ت�سل

� وغا�ا عن نظر بران. � شجرت�� هودور ب��

�ت صخرة تحت قدمه ٍة تحرَّ � مرَّ
ل�ج تحت حذاء هودور، و�� قت الثُّ ، و�شقَّ لِّ ر التَّ اشتدَّ تحدُّ

ە، وقال
َ

ه من ذراعه وأنقذ
�
ال أمسك ، ل�ن الجوَّ لِّ فانزلَق إ� الخلف و�اَد َ�سُقط إ� أسفل التَّ

� ضوء آِخر
جاج �� ق �الزُّ ُ ة ر�ــــح� تمأل الهواء �مسحوٍق أب�ض ناعم َي�� هودور: «هودور». �لُّ ه�َّ

ق أحدها إ� األمام واخت�� داخل ال�هف. ثمانون
�
هار، وقد راَحت الِغدفان ُتَرفر�ف حولهم، وحل النَّ

ا ع� اإلطالق. �اردًة فقط اآلن، ل�س �ع�د�

ه�ب ئب الرَّ
ِّ

ت الذ لج المنتظم، وتلفَّ ة منحدرة من الثَّ ف َسمر فجأًة عند سفح ُ�قعٍة ممتدَّ
َّ
توق

م الهواء ثم زمجَر، و�فرو� منتفش �دأ يتقهَقر. برأسه ي�شمَّ

ء �
ا. �� ه، وهو أ�ض� ة خطب ما. َسمر شمَّ ف. هودور، انتِظر�». ثمَّ

َّ
قال بران: «هودور، توق

ء ق��ب. «هودور، ال، ُعد». �
�� ، � ِّ س��

ق، وأراَد هودور أن ُ�جار�ه، فدمدَم �صوٍت عاٍل:
�
سل � ُيواِصل ال�َّ �ان ذو ال�دين ال�اردت��

ت غمامة
َ
ع، ومأل اض بران، وقد �دأت أنفاسه تتقطَّ «هودور، هودور، هودور»، ل�ط�� ع� اع��

ا ع� المنحدر �الغ � ثل�ج� مرتفعة ح�� الخا�ة تق����
 ُخطوًة ثم أخرى ��

َ
شاح�ة الهواء. أخذ



لج الذي خور واألشجار. ُخطوة أخرى، وأخرى، وانزلَق الثَّ ا �الصُّ
�
� ة، وقد ماَل إ� األمام متمسِّ الحدَّ

ا وراءهم. � ا صغ�� ا انه�ار�
�
ه هودور إ� أسفل �ادئ

�
خلخل

ا � س��ل نظرٍة أفضل ع� ال�هف، ثم إنه رأى ش�ئ�
ون �اردًة. لوى بران نفسه إ� الجانب �� ستُّ

� أشجار ال��روود وهج متذ�ذب، ضوء محمر ُيناديهم من غ�� ب�� دع الصَّ � الصَّ
آَخر. «نار�». ��

روا، أحدهم…». لة. «انظ�
ِّ
لمة المتوغ الظ�

، وسقَط.
َّ ى، وتع�� و�َخ هودور، وتلوَّ

ة صادمة ت رجَّ
َ
لق إ� الجانب إذ داَر عامل االسط�ل ال�ب�� �ُعنف، وأفرغ � شعَر بران �العالم ي��

� الُمقعد تحته. �� ا الصَّ ى و�تدحَ�ج ساحق� م، وهودور يتلوَّ ا �الدَّ � صدرە من هواء. �ان فمه مليئ�
ما ��

ك ا اش��َك حول �احله… إ� أن تحرَّ ه بران جذر� ء ما أمسَك ساقه. ألقل من لحظٍة ظنَّ �
��

لج. ة من تحت الثَّ ة الح�َّ الجذر، ثم رأى ال�د إذ ان�ثَقت الجثَّ

جل الم�ت ًة، ولم ي�ُد ع� الرَّ � وجهه م�ا��
�ه �كع�ه �� �الت، ��� ء الرَّ �

َّ  هودور ُ���ل لل��
َ

أخذ
لج فم  الثَّ

َ
لقان إ� أسفل. مأل � �مات والخمش وهما ي��

�
ٍء منها، ثم اش��َك االثنان �الل �

أنه شعَر ���
ء ما برأسه، �

هرە، وارتطَم �� بران وأنفه إذ تدحرجوا، ل�ن خالل لحظٍة أو أقل انقلَب ع� ظ�
ته ع� جانب

�
تلة جل�ٍد أو ق�ضة رجٍل م�ت، ال �دري، ووجَد نفسه مل��ً خارج سل

�
صخرة أو ك

قه من رأس هودور. عر الذي مزَّ زة تق�ض ع� الشَّ لج و�دە المقفَّ ، َي�ُصق الثَّ لِّ التَّ

لج. ة تنهض من تحت الثَّ جاٍە حولهم �انت الُجثث الح�َّ من �لِّ اتِّ

� لج ال�� � وسط ُسحب الثَّ اثنان، ثالثة، أر�عة. أ��� من أن ُ�حصيهم بران. هبَّ المو�� واقف��
هم

�
ء، و�ل �

وداء و�عضهم الجلود ال�ال�ة و�عضهم ال �� رت فجأًة، �عضهم يرتدي المعاطف السَّ تفجَّ
قد أعُينهم كنجوٍم زرقاء �اهتة. ة أسود ال�دين، وتتَّ شاحب ال���

� يهوي �س�فه ع� وجه أحدهم، ال، ورأى بران ذا ال�دين ال�اردت�� انقضَّ ثالثة منهم ع� الجوَّ
� ك اثنان آَخران نحو هودور نازل��ْ � تحرَّ � ح��

� ذراَ�� آَخر، �� ا إ�اە ب�� ء ظلَّ ُيهاِجمه دافع� �
َّ ل�ن ال��

�
ا ستصعد لتجد نفسها �� المنحدر �ُخ� خرقاء. أدرَك بران �ف�ع� عاجز أشعَرە �الغث�ان أن م��

ا. لج �ق�ضته وصاَح منذر� قلب ما َ�حُدث، فدقَّ ع� الثَّ

ء. �
ثم أطبَق عل�ه ��

ة ا لم تطرف للجثَّ ه، ل�ن عين�
َ
لج وقذف  بران ق�ضته �الثَّ

َ
لت ص�حته إ� �خة. مأل وعندئٍذ تحوَّ

�ع  �الحد�د. س�ن��
ً
ت �د سوداء إ� وجهه وأخرى إ� �طنه، وشعَر �أصا�عها ُصل�ة ة، وامتدَّ الح�َّ

. � � من �ط��
أحشا��

ا ينك�، خ�ص، وسمَع عظم� ق �الُقماش الرَّ ا يتمزَّ  �ان َسمر ب�نهما. لمَح بران ِجلد�
ً
ل�ن �غتة

ا من الخ�ش األسود ال�اهت. أسود، م�
�
ى و� ا ينفصالن عن ذراعهما وأصابع تتلوَّ ا وُرسغ� ورأى �د�

جل � ُعنق الرَّ
ا أسنانه �� اعد والتوى غارس� ح َسمر �السَّ �ل. ط�َّ

�
يرتدي األسود. �ان من َحرس الل

ِّ



� انفجار� من
ق معظم َحلق ال�ائن �� مادي ال�ب�� مزَّ ئب الرَّ

ِّ
َعها الذ � � ان�� الم�ت تحت ذقنه، وح��

احب العِفن. حم الشَّ
�
الل

ا عنها، وع� �طنه أ�َ� األشجار ك، فتدح�َج بران مبتعد� �انت ال�د المقطوعة ال تزال تتحرَّ
. تقا�� لج، و��نها الوهج ال��ُ ة �الثَّ  مكسوَّ

ً
�األع� شاح�ة

ل
�
� �اردًة فلن �ستطيع المو�� الوصول إل�ه. تخل خمسون �اردًة. إذا استطاَع جرَّ نفسه خمس��

، لم يبَق وء، وقال لنفسه: لم يبَق ال�ث�� ا نحو الضَّ خور زاحف� ث �الجذور والصُّ از�ه إذ �ش�َّ فَّ
ُ
ال�لل ق

ار. �ــــح عند النَّ ، ثم ُ�مكنك أن �س�� ال�ث��

�اته �� � د ذو ال�دين ال�اردت�� �ل. ُ�سدِّ
�
� األشجار وحلَّ الل وء األخ�� قد اخت�� ب�� �ان ُشعاع الضَّ

� أسقَطها، وال ة ال�� � �ه، وُ�طِبق َسمر �أسنانه ع� وجه الجثَّ وطعناته إ� دائرة المو�� المح�ط��
� وراءە. إذا استطعُت �ل�غ ا ساق�ه العاطلت�� حف إ� أع� جار� أحد ملتفت إ� بران الذي واصَل الزَّ

هذا ال�هف…

: «هوووودور». � ومن م�اٍن ما �األسفل أ�� األن��

ٍة أصبَح هودور � غرَّ لج، ع� ح�� احف ع� الثَّ � المكسور الزَّ �� ٍة لم َ�ُعد بران الصَّ � غرَّ وع� ح��
ا، هبَّ �قف وأل�� ل فقأ عي��ه. هادر� ة ُتحاو� ة الح�َّ فح، والجثَّ ��ق إ� السَّ � منتَصف الطَّ

�األسفل ��
ء �ُعنٍف إ� الجانب، فسقَط ع� ُر�بته و�دأ ينهض من جد�د، واستلَّ بران س�ف هودور �

َّ ال��
� عن سمعه، ل�نه من الخارج س�عة � هودور المسك�� � األعماق لم ينقطع أن��

��ل من حزامه. �� الطَّ
جل الم�ت، وخاَر إذ �ف وهوى �ه ع� الرَّ � �دە الحد�د القد�م. رفَع السَّ

أقداٍم من الغضب و��
حم

�
� الل

ا �� ن وانغرَس عم�ق� دئة والِجلد المتعفِّ وف المبتلَّ وحلقات المعدن الصَّ صل الصُّ شقَّ النَّ
ة من الُعنق، وللحظٍة أو دونها َ رأس الجثَّ �ٍة ثان�ٍة من س�فه ب�� والعظم. جأَر: «هودور�»، و���

ت �دان مي�تان �ال رؤ�ٍة إ� ُعنقه. شوة… إ� أن امتدَّ أفعَمته ال�َّ

ة. عاَد بران �جأر ة الح�َّ هر الجثَّ � ظ�
ا ر�د هناك، ُتغِمد ُرمحها �� ا، و�انت م��

�
تراجَع بران نازف

دته، ى بوهن� ح�ث مدَّ ل: «هودور، هودور، هودور�». �ان چوچن يتلوَّ ا لها نحو أع� التَّ � مش��
ا يهدر: � �ذراَ�� هودور ونهَض م�ع� �� ��ل ورفَع الصَّ �ف الطَّ فذهَب إل�ه بران وأسقَط السَّ

«هودور�».

 المو�� بُرمحها إذا دنوا. هذە األش�اء غ�� قا�لٍة لألذى،
ً
لِّ طاعنة ��ق إ� أع� التَّ ا الطَّ قاَدت م��

ل�نها �طيئة خرقاء. مع �لِّ ُخطوٍة قال هودور: «هودور، هودور، هودور»، و�ساءَل ك�ف ستكون
ها. ا إذا قال لها فجأًة إنه �حبُّ ة فعل م�� ردَّ

لج. � الثَّ
ص ��

ُ
�األع� فوقهم �انت أجساد مشتعلة َترق

ار. ة، أحدهم أشعَل فيها النَّ الُجثث الح�َّ

هب،
�
امات الل فه دوَّ

�
�ان َسمر ُيَزمِجر و�عضُّ الهواء وهو �دور حول أق��ــها، خراب رجٍل ُتغل

لج، � الثَّ
ب منه هكذا. ماذا �فعل؟ ثم إنه رأى نفسه مل��ً ع� وجهه �� � أن �ق��

ر بران: ال ي����
�
ففك



؟ هل سأ��� � ��
�
: ماذا سَ�حُدث إذا قتل � �� ء عنه. �ساءَل الصَّ �

َّ ل إ�عاد ال�� وأدرَك أن َسمر ُ�حاو�
هودور إ� األ�د؟ هل سأعوُد إ� داخل َسمر؟ أم سأموُت فحسب؟

هب األحمر،
�
وداء، والل ماء السَّ خ من حوله. األشجار الب�ضاء، والسَّ ك العالم ع� نحو� مدوِّ تحرَّ

، وسمَع هودور َ�ُ�خ: «هودور هودور هودور
َّ ل، �دور. أحسَّ بنفسه يتع�� ، يتحوَّ ٍء �لفُّ �

�لُّ ��
هودور. هودور هودور هودور هودور. هودور هودور هودور هودور هودور». �انت سحا�ة من
هم. لُهنيهٍة  وتندفع هنا وهناك �السَّ

ً
ًة تحمل مشع� الِغدفان تنصبُّ من ال�هف، ورأى فتاًة صغ��

ة َت�ُعد ألف فرسخ، أو ميتة. ل�ن ها غ�� حسَبها أخته آر�ا… وهذا جنون، ألنه �علم أن أخته الصَّ
د. �اب َشعرها متل�ِّ ئة الثِّ �� ذي تدور حول نفسها، مخلوقة نح�لة ضار�ة مه��

� م�انها.
دت �� � هودور وتجمَّ

� ُمقل��َ
م�ع �� ت الدُّ

َ
ترقرق

� جسدە
اخل إ� الخارج ومن أع� إ� أسفل، وأل�� بران نفسه �� ٍء من الدَّ �

ثم انقلَب �لُّ ��
� أ�فانها

 تحت األشجار ��
ً
قة فوقه ط��لة ة المح�� ة الح�َّ لج، تقف الجثَّ � الثَّ

ا، ِش�ه مدفون �� د� مجدَّ
لج ال�ة نفَضت أقرب شجرٍة إل�ه الثَّ حظة التَّ

�
� الل

ة. رأى بران أنها إحدى الُجثث العار�ة، و�� لج�َّ الثَّ
ه ع� رأسه.

�
يها وألقته �ل الذي ُ�غطِّ

� ال�هف.
ن��ر تحت سقٍف حجري مظلم. ال�هف، أنا �� ا ع� ط�قٍة من إبر الصَّ د� ثم إذا �ه ممدَّ

�
م �عد أن عضَّ لسانه، ل�ن إ� �مينه نار موقدة تغسل حرارتها وجهه، و�� � فمه مذاق الدَّ

ما زاَل ��
م الهواء حوله، وهودور المبتلُّ ٍء بهذا الَجمال. �ان َسمر هناك ي�شمَّ �

ها لم َ�شُعر ���
�
ح�اته �ل

ا
�
ء الذي حسَ�ه آر�ا فوقهم ممس� �

َّ ا رأس چوچن ِحجرها، ووقَف ال�� دت م�� عن آِخرە، وقد وسَّ
المشعل.

.« � َّ ودفَن�� لج سقَط ع�� قال بران: «الثَّ

� : «ل�نها �� ال��
ً
ا: «أخفاك، ثم أخرجتك منه»، وأشاَرت برأسها إ� الفتاة مض�فة قالت م��

ار َتقُتلهم». تنا. المشعل… النَّ
َ

أنقذ

ا». ار جائعة دوم� ار تحرقهم، النَّ - «النَّ

ل�س صوت آر�ا، أو أيِّ طفلة، �ل صوت امرأة عاٍل عذب، ف�ه موس��� عجي�ة لم �سمع لها
ا من اها أفضل. إنها فتاة �الفعل، ل�ن أصغر حجم� ا وُحزن �اَد �ك� قل�ه. زرَّ بران عي��ه ل�� � نظ��
تان جر، وعيناها غ���تان؛ كب�� � تحت معطٍف من أوراق الشَّ �� تها رقطاء �أن�� الظ� آر�ا، ���
� الِقطط. ال أحد له هاتان العينان. َشعرها ا �أع��ُ تان، مشقوقتان طول�� اوان وذهب�َّ مائعتان، خ��

، ألوان الخ��ف، مجدولة ف�ه كروم وغصون وزهور ذا�لة. � ه��
َّ

� واألحمر والذ
ش�كة من الب��ِّ

ا ر�د: «َمن أنِت؟». تها م��
�
سأل

ا ا و�رد� ها: «إنها طفلة، طفلة من أطفال الغا�ة». قالها وارتجَف عج�� عرَف بران اإلجا�ة، فجاو�ــَ
� واحدٍة من ح�ا�ات العجوز نان.

� آٍن واحد. لقد سقطوا ��
��



ة: «الَ��� األوائل دعونا �األطفال، والعمالقة �ـ«ووە داك ناج جران»، أي غ�� قالت المرأة الصَّ
. ً
� �األشجار، ل�ننا لسنا سناجب أو أطفا� � ومولع�� ا و��ع�� ناجب، ألننا كنا صغار� شعب السَّ

غت�م
�
ة األرض». ق�ل أن ُ�لَفظ حرف واحد من ل مون �أغن�َّ

َّ
ن � «الذين ي�� ة �ع�� غة الحقَّ

�
� الل

اسمنا ��
ة آالف عام». � أغان�نا طوال ع��

غ��ِّ
ُ
القد�مة كنا ن

ة». � العام�َّ م��
�
ا: «ل�نِك تت�ل قالت م��

� عام ج�ُت عالم الَ��� �� ، وط�لة مئ�� � �� � زمان التنِّ
� بران. لقد ُوِلدُت �� �� - «من أجله، الصَّ

، � � قل�� � وأتعَب��
� آلَمتا��

� أن أظلَّ أج��ه ح�� اآلن، ل�ن سا��َ م. �ان ُ�مكن��
�
أشاهد وأسمع وأتعل

�ار». فعدُت إ� الدِّ

� عام؟». ا: «ط�لة مئ�� دت م�� ردَّ

: «الَ��� ُهم األطفال».
ً
فلة قائلة اب�سَمت الطِّ

ها بران: «ألِك اسم؟».
�
سأل

� ِجدار ال�هف
قِّ األسود �� حت �المشعل صوب الشَّ � أحتاُج إ� واحد»، ولوَّ أجاَ�ت: «ح��

� مستطردًة: «ط��قنا إ� أسفل. �جب أن تأتوا م�� اآلن».
الخل��

ال…». عاَد بران يرتعش، وقال: «الجوَّ

.« �
- «ال ُ�مكنه أن �أ��

- «سَ�قُتلونه».

� األعماق، ولن ُيؤذ�ك أحد. إنه
ا �� - «ال، لقد قتلوە منذ زمن� ط��ل. ه�ا اآلن. الجوُّ أ��� دفئ�

ي�تظرك».

الث؟». � الثَّ ا: «الُغراب ذو األع��ُ تها م��
�
سأل

� أعقابها.
هاب ��

َّ
 الذ

َّ
ا إ� �ت، فلم �جدوا خ�ار� »، ودون �لمٍة أخرى تحرَّ � األخ�� �� قالت: «النَّ

لج ة �الثَّ
�
ته ِش�ه مسحوقة ومبتل

�
هر هودور، و�ن �انت سل �وب ع� ظ� ا بران ع� الرُّ ساعَدت م��

 إ�اە ع� الق�ام. انفتَحت عينا
ً
قت أخاها �ذراعها وأسنَدته إ� كتفها معاونة ائب، ثم طوَّ

َّ
الذ

� غا�ة
ا �� : «رأ�ُت ُحلم� ً

ار فاب�سَم قائ� ا؟ أين نحن؟»، ثم رأى النَّ چوچن، وقال: «ماذا؟ م��
الغرا�ة».

ا، � مقرفص�
ا لدرجة أن هودور �عان ما اضطرَّ إ� الم�� ا وواطئ� ج� ا متعرِّ ق� ��ق ض�ِّ �ان الطَّ

تت قف. تفتَّ ة رأسه �السَّ ت قمَّ
�
وح�� بران رأسه قدر المستطاع، ل�ن ع� الرغم من هذا احتك

ٍة ارتطَمت جبهته � مرَّ
� عي��ه وع� َشعرە، و��

ى ��
�ة المخلَخلة مع �لِّ لمسٍة و�ساقَط ال��َّ ال��ُّ

� أصا�عه ش�اك العنا�ب.  الَمحالق و���
�

فق، منه تتد� �جذر� أب�ض سم�ك نا�ت من ِجدار النَّ



جر الذي ترتد�ه من ورائها، ل�ن  المشعل، يهمس معطف أوراق الشَّ
ً
فلة حاملة متهم الطِّ تقدَّ

� بران، ثم لم َ�ُعد هناك ضوء
� ولم �مض� وقت ط��ل ق�ل غ�ابها عن عي��َ الممرَّ ظلَّ �لتوي و�نح��

ًة تف�َّع ال�هف، غ�� أن الف�ع األ��  قص��
ً
 ذلك المنعكس ع� الحوائط. �عد أن قطعوا مسافة

َّ
إ�

�
ك �� ء- أن ي�بع المشعل المتحرِّ �

� ظالٍم دامس، فعلَم هودور -ع� الرغم من �لِّ ��
ا ��

�
َ غارق �

���
الف�ع األ�من.

ك �دورها. رأى بران الل حوائط ال�هف ت�دو �أنها تتحرَّ ك بها الظ� � تتحرَّ ��قة ال�� ت الطَّ
�
جعل

� صدرە �ُعنف. �ساءَل
 منها من حوله، ودقَّ قل�ه ��

ً
�ة وخارجة  ال��ُّ

ً
 �س� داخلة

ً
� ب�ضاء هائلة ثعاب��

ها شاحب طريٌّ
�
(31) أو د�دان القبور العمالقة، �ل � ��

�
� الل ا إ� ُجحر� لثعاب�� إن �انوا قد خطوا سهو�

رخو. د�دان القبور لها أسنان.

فلة الفتاة فت الطِّ
َّ
م، ل�ن عندما توق قدُّ � التَّ

د �� : «هودور». تردَّ ً
ا رآها، وأنَّ قائ� هودور أ�ض�

ا ب�ضاء �الذي اصطدَم  جذور�
َّ

� ل�ست إ� عاب�� ل�لحقوا بها ث�َت ضوء المشعل، وأدرَك بران أن الثَّ
جرة � أ�كة اآللهة �ا هودور؟ الشَّ

ر شجرة القلوب ��
�
�ه رأسه، فقال: «إنها جذور و�روود. هل َتذك

الب�ضاء ذات األوراق الحمراء؟ لن ُتؤذ�ك شجرة».

وا � �اطن األرض. مرُّ
 أ��� ��

ً
�

ِّ
ا وراء الفتاة ومشعلها متوغ م م�ع� قال هودور: «هودور»، وتقدَّ

�
ى �� ��

�
فل) ال� � مغارٍة فس�حة ُتعاِدل قاعة (و�ن��

�ف�ع� آَخر، ثم آَخر، ثم وجدوا أنُفسهم ��
فلة ذات ز الم��د. أشاَرت لهم الطِّ ُ تها َي�� ة ومن أرض�َّ  أسنان حج��َّ

�
المساحة، من سقفها تتد�

� نافد �المشعل الذي ح لهم �ص�� فت لُتل�ِّ
َّ
� واآلَخر توق � الح�� ��ق، و��� المعطف المورق نحو الطَّ

: من هنا، من هنا، من هنا، أ��عوا.
ً

�دا �أنه ُ�خاِطبهم قائ�

ا تتقاَطر من م�اٍن ما إ� ة والُحجرات، وسمَع بران م�اه� ات الجان��َّ ا من الممرَّ �عدها رأوا م��د�
 ضوء المشعل. قال

ً
ا تلتمع عا�سة  طول��

ً
ا مشقوقة ا أخرى َترُمقه، أعُين� ا نظَر رأى أعُين� �مينه، فلمَّ

ر ح�ا�ة العجوز نان عن أطفال
�
لنفسه: الم��د من األطفال. ل�ست الفتاة الوح�دة، ل�نه تذك

ا. جرندل أ�ض�

ات وتحمل سقوف �عضها. �ة والحجارة، �سدُّ �عض الممرَّ � �لِّ م�ان، ملت��ة ع�� ال��ُّ
الجذور ��

�
ها غاَ�ت، أن العالم ُت��ة سوداء وخشب أب�ض. لشجرة القلوب ��

�
أدرَك بران فجأًة أن األلوان �ل

ا، ولم يَر بران �لَّ هذە األعداد من
�
فل) جذور سم�كة كساق عمالق، ل�ن هذە تفوقها ُسم� (و�ن��
 من شجر ال��روود فوقنا.

ً
ا �ام� د أن هناك �ستان�

�
. مؤك طُّ

َ
ق�ل ق

ك ��عٍة  تتحرَّ
ً
� ل�ست طفلة فلة ال�� غ�� فالطِّ . ع� الرغم من حجمها الصَّ

ً
وء ثان�ة ابتعَد الضَّ

ف فجأًة
َّ
ء ما تحت قدم�ه، ليتوق �

م هودور وراءها �دقُّ األرض ا�سحَق �� عندما �شاء، و�ذ تقدَّ
هرە. ا وچوچن يرتطمان �ظ� وت�اد م��

يور والحيوانات، ل�ن هناك ة �عظام الطُّ ة الممرِّ مكسوَّ قال بران: «عظام، إنها عظام». أرض�َّ
ًة محتَمل أنها ألطفال. ا صغ�� ًة أَتت ال شكَّ من عمالقة، وعظام� ا كب�� ا، عظام� ا أخرى أ�ض� عظام�
ع إليهم، ورأى بران جمجمة ُدبٍّ

�
� الحجر، جماجم تتطل

اٍت محفورة �� وَّ
�
� ك

ع� جان�يهم، ��



�
ا �ا�� وجمجمة ذئٍب وِنصف دستٍة من جماجم الَ��� ونحو ِمثلها من جماجم العمالقة، أمَّ

ها �ال اس�ثناٍء تنمو الجذور ف�ه وحوله
�
���ن. أطفال الغا�ة. �ل ا فصغ�� عج�ب التَّ الجماجم جم�ع�

�� سوداء المعة.
ون �أع��ُ ە، وفوق �عضها ِغدفان جاثمة ُ�شاِهدهم �مرُّ وع��

ُّ� رته، يه�� ا. نزَل هودور الجزء األخ�� ع� مؤخِّ ة من رحلتهم األشدَّ انحدار� �انت المرحلة األخ��
�ة المخلَخلة والح�، وانتظَرتهم لق إ� أسفل وسط فو�� من العظام المكسورة وال��ُّ � و���
لمة �األسفل  ع� طرف  ج�� طب��� �متدُّ فوق هاو�ٍة تفغر فاها. من الظ�

ً
فلة الفتاة واقفة الطِّ

. �
ر: نهر جو��

�
تنا� إ� مسامع بران خ��ر م�اٍە جار�ة، ففك

ته الفكرة. إذا
�
؟». هال ع��ُ

َ
� من خلفه: «هل �جب أن ن سأَل بران ف�ما انزلَق األخوان ر�د نازل��ْ

ق فسَ�سُقطان وَ�سُقطان. انزلَق هودور ع� هذا الج� الضيِّ

، ل و�تغ��َّ وء ي��دَّ . وراءك»، ورفَعت مشعلها أع� ف�دا �أن الضَّ � �� ًأجاَ�ت الفتاة: «ال أيها الصَّ
ها تاركة

�
ا ال�هف بوهج� محمر، ثم بهَتت األلوان �ل تقا�� واألصفر مالئ� هب �ال��ُ

�
د الل

َّ
� لحظٍة توق

��
األسود واألب�ض وحدهما.

ا، والتفَت هودور. من ورائهما شهَقت م��

� ُعشٍّ من الجذور الم�شا�كة،
م ��

�
ا ب��اٍب سوداء فاخرة َ�حل احب جالس� وأمامهم �ان اللورد الشَّ

ها. ا�لة �ما تحتوي األمُّ صغ��
َّ

ع� عرش� من خشب ال��روود المجدول �حتوي أطرافه الذ

ا  ميت�
ً

 أخرى، رج�
ً
ة � ال�دء جثَّ

ٌّ للغا�ة وث�ا�ه �ال�ة للغا�ة ح�� إن بران حسَ�ه �� جسدە عظ��
ە. ما ي�دو ا لدرجة أن الجذور نَمت عل�ه وحوله وع�� � هذا الوضع منذ زمن� ط��ل جد�

سوە ��
�
أجل

ة أب�ض، �اس�ثناء ُ�قعٍة دام�ة تزحف من ع� ُعنقه إ� وجنته، وَشعرە ة اللورد الجثَّ من ���
سل �لمس األرض. حول ساق�ه تلتفُّ الجذور األب�ض ناعم خف�ف �َمحالق الجذور وط��ل مس��
ق أحدها �او�له إ� لحم فخذە ال�ا�س لَ�خُ�ج من كتفه، ومن جمجمته �أفاع� من خشب، �خ��
مادي جبهته. ت���َّ له القل�ل من ع ع�ش الُغراب الرَّ

ِّ
� من األوراق الحمراء القان�ة، وُ�رق ص��

ُ
ي��ت غ

� واألصفر الذي
ك، وهنا وهناك �ل�ح العظم الب��ِّ الِجلد األب�ض المشدود ع� وجهه، ل�نه متهتِّ

تحته.

ض أن تكون للُغراب ذي َ الث؟». المف�� � الثَّ سمَع بران نفسه �سأل: «أأنت الُغراب ذو األع��ُ
ق إل�ه � ُتحدِّ ، ل�ن له واحدًة فقط، واحدًة حمراء. شعَر بران �الع�� � الث ثالث أع��ُ � الثَّ األع��ُ
ان�ة ي��ت جذر أب�ض � الثَّ ض أن تكون الع�� َ � ضوء المشعل، وح�ث ُ�ف��

م �� كٍة من الدَّ  ك��ِ
ً
ملتمعة

 من ُعنقه.
ً

 ع� وجنته وداخ�
ً

رفيع من المحجر الفارغ ناز�

ن َ ك�ف ُ��وِّ �ت شفتاە بُ�طٍء �أنه ��� ا، وتحرَّ
�
احب جاف راب…؟». �ان صوت اللورد الشَّ

ُ
- «غ

عتها
َّ
� يرتديها �ال�ة �اهتة رق �اب ال�� ماء». الثِّ ، نعم. أسود المل�س وأسود الدِّ �

� الما��
ال�لمات. «��

، �
ًة �ا بران. اآلن أنا �ما ترا�� ود، ل�نها �انت سوداء من ق�ل. «كنُت أش�اء كث�� ها الدُّ

�
حالب وأ�ل الطَّ

، راقبتك
ً

ا ط��� � األحالم. لقد راقبتك زمن�
�� 

َّ
… إ� واآلن تفهم ِلَم لم أستِطع أن أذهب إل�ك بنف��

د والدك من ق�لك، رأ�ُت ُخطوتك األو� وسمعُت . رأ�ُت م�الدك وم�الد الس�ِّ � �� وع�� �ألف ع��



ا �ا � � أخ�� � سقطت. واآلن ها قد جئت�� ا من ُحلمك األول، ورأيتك ح�� �لمتك األو� وكنُت جزء�
ر». براندون ستارك، ولو أن الوقت تأخَّ

؟». �
� ُتصِلح سا��َ … أع�� � � مكسور. هل… هل سُتصِلح�� قال بران: «أنا هنا، ل�ن��

� مقدوري».
احب: «ال، ل�س ذلك �� أجاَب اللورد الشَّ

 للغا�ة.
ً
 ط��لة

ً
� بران، وقال لنفسه: قطعنا مسافة

م�ع عي��َ ت الدُّ
َ
مأل

�
: «لن تم��

ً
احب قائ� هر األسود ع� ُجدران ال�هف، ووعَدە اللورد الشَّ دت أصداء م�اە النَّ تردَّ

.« ا �ا بران، ل�نك ستط��  أ�د�
ً
ثان�ة

 



 

�ون ت��
 

�
ا، ُ�ص�� خذها ِفراش� � يتَّ ا ع� كومة األجولة القد�مة ال�� د سا�ن� ك، �ل تمدَّ ٍة ط��لة لم يتحرَّ لف��

هر تلعق �دن القارب. �اح تتالَعب �الح�ال وم�اە النَّ إ� ال�ِّ

�� عظ�مة. ع� الرغم من دفء � كع�� هر، ُيراِقب�� � ع�� النَّ ام. ي��ع�� اع �طفو ال�در التَّ فوق ال��ِّ
� جسدە رعشة. أحتاُج إ� كوب ن��ذ، إ� دستٍة

غ�� َ�ت �� جل الصَّ � الرَّ
� ُتغ�ِّ نخة ال�� الجلود الزَّ

 من
ً

� ظمأە. �د� �ه ابن العاهرة ج��ف ُ�ط�� ُ من األ�واب. ل�ن أسهل أن �غمز له القمر من أن َي��
جفة. هاد وأنُهر� من الَعرق والرَّ ب الماء، ومحكوم عل�ه �ل�اٍل من السُّ ذلك ���

. لم رە من الُحلم تال��
�
� �د�ه. هل حلمُت؟ �لُّ ما َ�ذك د ب�� ا برأس� موسَّ اعتدَل القزم جالس�

� (العذراء الخجول) . ع� م�� � ِّ ة نومه س�� ة الوث�� ، وح�� ع� األ�َّ طُّ
َ
�ون ال�س�� ق �ل بت��

�
ق الل

َّ
ف ي��

وم هنا أ��� من مخزن القارب ب وسادًة. �حبُّ النَّ  من الح�ال القنَّ
ً
ة خذ لفَّ ش سطح القمرة و�تَّ �ف��

� �ال
ة. غ�� أن هذە الم�اهج ال تأ�� هر أعذب من غط�ط ال�طَّ ق، فالهواء أص�� وأصوات النَّ الضيِّ

ج واأللم. شنُّ � ساقاە ال�َّ
ا ُتعا�� ا موجوع� س� طح ُصلب، وهو ما �جعله �صحو متي�ِّ من، فالسَّ

َ
ث

 إراحتهما �عض
ً

�هما �أصا�عه محاو�
�
�ت َر�لتاهما، فراَح ُ�دل ا اآلن وقد تخشَّ �لتاهما ت��ض ألم�

. رائحة ث�اب  �جعل قسمات وجهه تلتوي. أر�ُد أن أستحمَّ
ً

ا وقَف ظلَّ األلم كف�� ء، ل�ن لمَّ �
َّ ال��

 حذوهم
ُ

 أنه لم �حذ
َّ

هر، إ� � النَّ
ون �� ا. اآلَخرون �ستحمُّ � يرتديها ك��ــهة، ورائحته أ�ض� ��ان ال�� الصِّ

� حلة كب�� الحجم �ما ف�ه ال�فا�ة لفلقه ِنصف�� � الم�اە الضَّ
� رآها �� الحف ال�� �عُد، ف�عض السَّ

ا. ارة العظم. ثم إنه ال ُي��د أن تراە ل�مور عار�� ة كسَّ يها ال�طَّ � ُ�سمِّ �أسنانه، تلك ال��

رة القارب، �ون حذاءە ونزَل إ� مؤخِّ � إ� أسفل من سطح القمرة. انتعَل ت�� م خش��
�
�قود ُسل

ق  المرتز�
�

ٍد حد�دي. يتو�
َ
ئاب أمام مستوق

ِّ
ا �معطٍف من فرو الذ ح�ث �جلس ج��ف ملتف�

مس وم و�نام عندما تطلُّ الشَّ فقته إ� النَّ ة ر� د �ق�َّ
�
ة بنفسه، ف�س��قظ عندما َتخل �ل�َّ

�
الحراسة الل
قها. من م��

هار د ع�� الماء . قال لج��ف: «النَّ دَّ � �د�ه فوق الفحم وغناء العنادل ي�� �الته ُ�د��ِّ
ُ
�ون ق أق� ت��

ق��ب».

ت (العذراء الخجول)
�
ك». لو �ان األمر ب�د ج��ف لواصل . �جب أن نتحرَّ

ً
ا كفا�ة - «ل�س ق����

الم، � الظ�
هار، ل�ن �اندري و�س�ال رفضا المخاطرة �قار�ــهما �� �ل عالوًة ع� النَّ

�
المالحة ط�لة الل



ق �دن ذلك أن أعا�� (الرو�ن) مألى �أجذال األشجار والفروع الغارقة، ومن شأن أيٍّ منها أن ُ�مزِّ
ا، ما ُي��دە هو (ڤوالنت�س). د ج��ف أن �سمع أعذار� القارب. لم ُير�

��ن؟ ا ت�حثان عن… ماذا؟ القراصنة؟ المتحجِّ ا، دائم� ق عن الحركة أ�د� ال تكفُّ عينا المرتز�
�ون �أنه أخطر من أيٍّ هر مخاطرە، ل�ن ج��ف نفسه ُيو�� لت�� ادي العب�د؟ �علم القزم أن للنَّ ص�َّ
ا ج��ف فال �عرف قة األسود، أمَّ �اهة المرتز�

ُ
ع �حسِّ ف ون، ل�ن برون يتمتَّ جل ب�� رە الرَّ

�
منها. ُ�ذك

مع�� الُف�اهة من األصل.

� س��ل كوب ن��ذ».
� أن أقتل �� �ون: «ُ�مكن�� غمغَم ت��

� � ل�لته األو� ع� م��
ب. �� لم يردَّ ج��ف، و�ن قالت له عيناە ال�اهتتان: ستموت ق�ل أن ���

� تتصاَرع. � دماغه تنان��
ا�� اس��قظ� و�� وم التَّ � اليَّ

�ون ح�� الع�، و�� َب ت�� (العذراء الخجول) ��
ب �عد اآلن». ە: «لن ��� َ أ من فوق حاجز القارب، وأخ�� أل�� عل�ه ج��ف نظرًة واحدًة وهو يتق�َّ

. ��ذ ُ�غر�ق أحال�� وم»، و�ان ل�قول: النَّ � ع� النَّ
��ذ ُ�ساِعد�� ا: «النَّ ض� �ون مع�� قال ت��

ا إذن». فردَّ ج��ف ��امة: «ابَق مس��قظ�

لت م�اە هر، وع� مهٍل تحوَّ ماء فوق النَّ � السَّ
احب ين��� �� هار الشَّ ق �دأ أول ضوء النَّ إ� ال��َّ

: «س�س��قظ
ً

ق ولحيته. نهَض ج��ف قائ�  َشعر المرتز�
ً
(الرو�ن) من األسود إ� األزرق مضاه�ة

�ة».
َ
ا. تولَّ المراق اآلَخرون ق����

� قردان وسط تها، وخاَضت طيور أ�� ة استأنَفت أغن�َّ ه��َّ ة النَّ صمَتت العنادل ل�ن طيور الُق��َّ
حب �الوردي جت السُّ ماء توهَّ � السَّ

ة. �� مل�َّ  آثار أقدامها ع� الحواجز الرَّ
ً
أحراج القصب تاركة

ٍة كتَب . ذات مرَّ � �� ، وقد �َدت إحداها كتنِّ �
عفرا�� ؤلؤي والزَّ

�
� والل ه��

َّ
� والذ

� وال�س�نا��
واألرجوا��

حب ما � هذا العالم الرَّ
ا، ف�� � دارە وُ�ع�� �حد�قته راض��

ا فليبق �� ق�
�
ا محل ين� أحدهم: إذا رأى المرء ت�ِّ

� نان�� ة �شغل التَّ ة األخ�� � الف��
ف. ��

�
ر اسم المؤل

�
 تذك

ً
�ون عاهته محاو� من أعج��ٍة أعظم. حكَّ ت��

ا من �اله. � ا كب�� �� ِّ ح��

�تة ل�مور قد خرَجت مرتد�ة ث��ــها الم��وط عند - «ص�اح الخ�� �ا هيوجور». �انت السِّ
ا ع� كتفيها. «ك�ف �ان نومك؟». الخ� �حزاٍم مجدول من س�عة ألوان، ي�سدل َشعرها طل�ق�
وم، فمدَّ ». ُحلم �قظة. لم �ستِطع القزم النَّ

ً
� ال���مة. لقد حلمُت �ِك ثان�ة

د�� ا �ا س�ِّ ع� - «متقطِّ
�ان.

َّ
�تة تعتل�ه بنهدين يتوث ل السِّ � ساق�ه وتخ�َّ �دە ب��

�ت م�� وطل�ت المغفرة لذن��ك؟».
�
 صل

َّ
�ر. ه� ِّ ا ال ر�ب. أنت رجل �� �ر� ِّ ا �� - «�ان ُحلم�

 ُحلوًة
ً
 ط��لة

ً
�لة

ُ
�ف). «ال، ل�ن أع�� (العذراء) ق � ع� �سق أهل (ُجزر الصَّ

�
ط أن ُنص� ���

.« � م��

هر، و��نما � النَّ
�ا�� المعتاد �� امها الصَّ ا لحمَّ مة القارب استعداد� �تة إ� مقدِّ ، ذهَ�ت السِّ

ً
ضاحكة

ا �ِك». ن� وا هذا القارب ت�مُّ �ون: «واضٌح أنهم لم ُ�سمُّ خلَعت ث��ــها نادى ت��
ُ



م) خلقانا ع� صورتهما �ا هيوجور. َ�جُدر بنا أن نفتخر �أجسادنا، ف�� من
ُ
- «(األب) و(األ

ُصنع اآللهة».

� الماء، وهو المنظر
ل �� � ا جاَء دوري. شاهَد القزم ل�مور ت��  لمَّ

ً
د إذن أن اآللهة �انت ثملة

�
مؤك

وب األب�ض � فكرة خلع هذا الثَّ
�ر -و�نما ع� نحو� رائع- �� ِّ ء ما �� �

ة �� ا. ثمَّ ە دوم� الذي ُيث��
 �ما ت�دو ع�

ً
اءة… ولو أن ل�مور ل�ست ب��ئة �تة وفتح ساقيها. إفساد ال�� المح�شم عن السِّ

 من ق�ل.
ً

اإلطالق، فع� �طنها عالمات شدٍّ تنمُّ فقط عن وضعها طف�

� واآلَخر اختلَس � الح�� مس و�دآ �قومان �أعمالهما. ب�� وق الشَّ اس��قظ� �اندري و�س�ال مع ��
ة الحجم �س�ال مراء صغ�� د الح�ال، غ�� أن زوجته السَّ �تة ل�مور وهو يتفقَّ �اندري نظرًة إ� السِّ
�ت

�
� وقل

طح الخل�� د ع� السَّ
َ
ت ب�طعام �عض رقائق الخشب للمستوق

�
لم تلحظ، وقد ا�شغل

�اح. الفحم بنصٍل مسود، ثم �دأت تعجن �سك��ت الصَّ

� ثدييها وألق ائل ب�� �ون �مشهد الماء السَّ ذ ت��
َّ

طح من جد�ٍد تلذ � صعَدت ل�مور إ� السَّ ح��
، إ� الُحسن أقرب من روعة الَجمال، ل�ن � ت األر�ع�� بح. تعدَّ � ضوء الصُّ

�� � ه��
َّ

ة الذ تها ال�ضَّ ���
كر. وهو ما ُ�شِعرە �أنه ٍء �عد السُّ �

بق أفضل �� ا أمرە: الشَّ . قال لنفسه حازم� � ال شكَّ أنها ��ُّ الع��
هر لحفاة �ا هيوجور؟ ذات الظ�  الماء من َشعرها: «هل رأ�ت السُّ

ً
�تة نافضة ته السِّ

�
ا. سأل ال يزال ح��

ب؟». المحدَّ

�
�� �

� األعماق أو تخت��
هار تغوص �� الحف. خالل النَّ �اح ال�ا�ر أمثل وقٍت لرؤ�ة السَّ الصَّ

�احة إ� مس، وتروق �عضها السِّ وق الشَّ رب ��
ُ
طح ق فاف، ل�نها تصعد إ� السَّ األخاد�د ع� الضِّ

هر حة الظ� ًة، وسالحف مسطَّ ًة وصغ�� ا عد�دًة منها؛ سالحف كب�� �ون أنواع� جوار القارب. رأى ت��
اء وسوداء،  وخ��

ً
ة َّ� ارة عظم، وسالحف ب�ِّ دف وكسَّ ، وسالحف لدنة الصَّ � ذن��

ُ
وسالحف حمراء األ

اة �ة المزركشة مغطَّ وسالحف ذات مخالب وسالحف ذات قرون، وسالحف أصدافها المحدَّ
نه من حمل رجٍل ع�

�
هب والَ�شب والقشدة. �عضها كب�� الحجم لدرجٍة ُتمك

َّ
اماٍت من الذ �دوَّ

هر �الفعل. هو وزوجته من موال�د د �اندري أن أمراء الرو�نار اعتادوا رك��ــها ع�� النَّ
�
هرە، وقد أ� ظ�

م رو�ن).
ُ
� (األ

� عادا إ� وطنهما �� �� )، زوجان من األيتام الدورنيِّ م األخ�� (الدَّ

لحفاة». كنُت أشاهُد المرأة العار�ة. � السُّ - «فاَتت��

� رؤ�ة
�� 

ً
 أم�

َّ
ا إ� ر�

�
: «أعرُف أنك ال �س��قظ م�ك

ً
»، وارتَدت ث��ــها مض�فة � قالت ل�مور: «أحَزنت��

الحف». السَّ

امها. �عضهن  من حمَّ
ً
ا». �أنه ُ�شاِهد فتاًة تقوم عار�ة �ق أ�ض� مس ُ��� - «أحبُّ مشاهدة الشَّ

ء �ط�ب �� �
الحف سحرها، لن أنكر هذا. ال �� أجمل من �عضهن، ل�ن جم�عهن واعدات. «للسَّ

� من األ… األصداف المتناسقة». أ��� من منظر زوج��

ا لها بها. ال أر�ُد � (العذراء الخجول) لها أ�ارها، وهن�ئ� �تة ل�مور. ��لِّ َمن ع� م�� ت السِّ
�
ضحك

�توات حول ُعنقها ورة السِّ
�
قت �ل

�
ا تعرف هذا، و�ذ عل أن أعرفها، أر�ُد فقط أن أنكحها. �� أ�ض�

� ثدييها داعَبته �اب�سامة. قِّ ب�� � الشَّ
�حها �� ل��ُ



ا ��لة من فوق سطح القمرة ودفَعهم �ع�د� رفَع �اندري الِمرساة وسحَب واحدًة من العِ�� الطَّ
ة إ� شون رأسيهما ُ�شاِهدان القارب ي�تعد عن الضفَّ

�
. رفَع اثنان من طيور الَ�ل ا�� عن الشَّ

ة، وقلَ�ت
َّ
جاە المصب. أمسَك �اندري الدف � اتِّ

ك �� المجرى، و�ُ�طٍء �دأ (العذراء الخجول) يتحرَّ
ائح ت فيها �� د ورصَّ

َ
ار، ثم وضَعت مقالًة من الحد�د ع� المستوق �س�ال ال�سك��ت ع� النَّ

د حم المقدَّ
�
� �عضها الل

د و�� حم المقدَّ
�
� �عض األ�ام تطهو ال�سك��ت والل

د. �� حم المقدَّ
�
الل

� قد تكون هناك سمكة، ول�ن ل�س اليوم. ًة �لَّ أسبوع�� وال�سك��ت، ومرَّ

� الوقت
د، وأ�َع ي�تعد ��

َ
 من فوق المستوق

ً
�ون �سك��تة هرها اختطَف ت�� � أداَرت �س�ال ظ� ح��

ا َ�قُطر ل ساخن�
�
� ُيؤ� ة المخ�فة. ال�سك��ت أفضل ح�� �ة ملعقتها الخش��َّ المناسب ليتفادى ��

َب ة من المخزن، وقد اق�� د ال�طَّ حم المقدَّ
�
�دة. �عان ما أخرَجت رائحة تحم�� الل منه العسل وال�ُّ

ل. رة القارب لي�بوَّ  من ملعقة �س�ال، فذهَب إ� مؤخِّ
ً
�ة م فتل��َّ �� د ي�شمَّ

َ
من المستوق

ؤ�ة، ا: «منظر جدير �الرُّ �ون �ُخطواٍت متما�لة، و��نما ُ�فرغان مثان�يهما قال مازح� لحَق �ه ت��
ًة». ة ُي��دان (الرو�ن) القوي قوَّ قزم و�طَّ

 إ� مائك �ا يولو. إنها أعظم
ً
م رو�ن) ل�ست محتاجة

ُ
أصدَر �اندري نخ�� ُسخ��ة، وقال: «(األ

� العالم».
نهر� ��

� إلغراق قزم، أقرُّ بهذا، ل�ن
: «إنه نهر كب�� �ما �ك�� ً

�ون آِخر قطرات البول قائ� نفَض ت��
هر األسود) أعمق». ه، و(النَّ الوث) عند مص�ِّ ا، وكذا (الثَّ (الماندر) ُ�ماِثله عرض�

ى». هر. انتظر وس�� - «لست تعرف النَّ

غ�� إ� � عندما خ�َج ج��ف الصَّ ه��
َّ

ون الذ
�
د قد نضَج وا��سَب ال�سك��ت الل حم المقدَّ

�
�ان الل

�
ة، ل�ن نحافته ���  من ال�طَّ

ً
ا». الف�� أق� قامة طح ي�ثاَءب، وقال: «طاَب ص�اح�م جم�ع� السَّ

�
� الحليق أن ينال أيَّ فتاٍة �� �� ە �ستطيع هذا الصَّ ە لم �كتمل �عُد. �َشعر� أزرق أو غ�� �أن نموَّ

غ�� عينان زرقاوان، ل�ن بع). عيناە هاتان قادرتان ع� تذو�بهن. �أب�ه، لج��ف الصَّ (الممالك السَّ
� ضوء

� ضوء المص�اح تصط�غان �األسود، و��
� فعينا االبن دا�نتان. �� � �انت عينا األب �اهتت�� ل��

، وأهدا�ه ط��لة �أهداب امرأة. � ت�� الغسق ت�دوان أرجوان�َّ

ا». د� ا مقدَّ  حذاءە: «أشمُّ لحم�
ً

قال الف�� منتع�

ب. اجلس». قالت �س�ال: «لحم ط�ِّ

 �د
ً
 �العسل وضار�ة

�
غ�� �ال�سك��ت المح�  ج��ف الصَّ

ً
ة � مختصَّ

طح الخل�� أطعَمتهم ع� السَّ
حم

�
هما �الل

َ
� ومأل �ون �سك���ت�� د. قسَم ت�� حم المقدَّ

�
ما حاوَل أخد الم��د من الل

�
ة �ملعقتها �ل ال�طَّ

هم
َ

ث. أخذ
�
اع القارب المثل ة ع� رفع �� ة، و�عدها ساعَد ال�طَّ

َّ
هما إ� �اندري ع� الدف

َ
وأخذ

ح ار األقوى. (العذراء الخجول) قارب ممتاز، غاطسه مسطَّ هر ح�ث الت�َّ �اندري إ� منتَصف النَّ
، � من شأنها إعاقة مرا�ب أ��� ة ال�� مل�َّ � الحواجز الرَّ

هر وتال�� � أصغر روافد النَّ
ُي�يح له المالحة ��

� � الفرق ب�� َّ ��عٍة ال �أس بها، وهو ما قد �ع�� �
ار� قوي �ستطيع الم�� � ت�َّ

اع� مرف�ع و�� ل�ن ���



� أعا�� (الرو�ن) �ما َيزُعم �اندري، الذي قال له: «ل�س فوق (ال��الت) قانون
الح�اة والموت ��
منذ ألف عام».

�ام ا من الرُّ فاف، أ�وام� ً- «وال ناس ع� مدى ��ي». �ان قد لمَح �عض األطالل ع� الضِّ
هور، ل�ن ال عالمة ع� كونها مأهولة حالب والزُّ شة والطَّ �اتات المع�� تنمو عليها �كثافٍة النَّ

ان.
�
� �السُّ

� ا ما �خت�� � � أيِّ جدول، وكث��
ا �� هر �ا يولو. قد �كون مركب قراصنٍة �امن� - «لست تعرف النَّ

.«
ً

ادو العب�د �لَّ هذە المسافة شما� ا ما �قطع ص�َّ � األطالل. نادر� العب�د الهار�ون ب��
�ون ال �خ�� ا فت�� ا هار�� الحف». �ما أنه ل�س ع�د� ب �ه عن السَّ ادو العب�د تغي�� مرحَّ - «ص�َّ

جاە المصب، � اتِّ
�� �

ا �العِ�� �م�� ا مدفوع�  أن ُيزِعج القراصنة قار��
ً

الق�ض عل�ه، ول�س محتم�
هر من (ڤوالنت�س). � ع�� النَّ

ف�سة تأ�� فال�ضائع النَّ

: «حاَن وقت اإلصا�ة ب�عض
ً

� كتفه قائ�
غ�� �� ة ج��ف الصَّ د ل�َز ال�طَّ حم المقدَّ

�
عندما نفَد الل

.« يوف اليوم ع� ما أظنُّ ال�دمات. السُّ

يوف رائعة». يوف؟ السُّ : «السُّ
ً
غ�� �اب�سامٍة ع��ضة ردَّ ج��ف الصَّ

ًة من الفوالذ القد�م  وِ�زَّ
ً
نة ًة م�طَّ  وُس��

ً
ال؛ �او�ل ثق�لة � �ون ع� ارتداء ث�اب ال��ِّ ساعَدە ت��

ى، واعتمَر �الهما خوذًة � وِجلدە المقوَّ
� ارتدى الس�� رو�� قم�صه المعد�� � ح��

المن�عج، ��
� � مت�ادل��ْ

طح الخل�� ال ع� السَّ � � ال��ِّ
عا �� ا من صندوق األسلحة، ثم ��  مثلوم�

ً
ا ط��� واختاَر س�ف�

ائكة أو �اح. عندما يتقاَتالن �الهراوة الشَّ ة ُصح�ة الصَّ جت عليهما �ق�َّ ٍة ف�ما تفرَّ �ات �حي��َّ ال��َّ
�ف تكون ته ع� تلم�ذە، ل�ن �السَّ ب حجم الس�� رو�� األ��� وقوَّ

�
��لة المثلومة يتغل الفأس الطَّ

ع�ة كرٍّ وفرٍّ و�ق�اٍل و�د�ار� ع��
�
�اح، ف�انت ل ا هذا الصَّ هما ُترس� ا. ال �حمل أيُّ المنافسة أ��� ت�افؤ�

�اٍت أقوى، �اٍت أ��� ورو�� �� غ�� �� د ج��ف الصَّ � قتالهما إذ سدَّ هر رن�� د النَّ سطح القارب. ردَّ
ها ج��ف ا، وقد صدَّ �اته أ�طأ وأ��� انخفاض� ة وصاَرت �� جل ال�ب�� �دأ يتعب �عد ف�� غ�� أن الرَّ
رة القارب ا �لغا مؤخِّ  أرغَمت الس�� رو�� ع� القهقرى، ولمَّ

ً
 عن�فة

ً
ا وشنَّ هجمة غ�� جم�ع� الصَّ

هر. � النَّ
جل ال�ب�� �� ا الرَّ ة �كتفه �ُعنٍف مسقط� شا�َك الف�� نصليهما ودفَع ال�طَّ

ارة عظٍم أعضاءە، ا الماء، �لعن و�صيح أن �صطادە أحدهم ق�ل أن تأ�ل كسَّ خ�َج رو�� الفظ�
ض َ ، وقال وهو �سحب الفارس �مساَعدة �اندري إ� سطح القارب: «المف��

ً
�ون ح�� فأل�� له ت��

�احة أ��� من هذا». أن ُ�ج�د ال�طُّ السِّ

� م�اە
ه ع� وجهه �� َ ك�ف �سبح األقزام»، وك�َّ : «ل��

ً
�ون من �اقته قائ� أمسَك الس�� رو�� ت��

(الرو�ن).

�احة �كفاءٍة مقبولة، وقد فعَل… ح�� �دأت ة �انت للقزم. إنه ُ�ج�د السِّ حكة األخ�� ل�ن الضَّ
هر من ة وهو �صبُّ ماء النَّ �ون لل�طَّ غ�� إل�ه عصا، و�عدها قال ت�� جان. مدَّ ج��ف الصَّ ساقاە ت�شنَّ
� كنُت شد�د الُقبح ، ل�ن�� � ب��

�� � � أ��
. يوم مولدي ألقا�� �

ل إغرا�� فردة حذائه: «لست أول من ُ�حاو�



�
� من جد�د»، وخلَع الفردة األخرى ثم داَر �� � القاع �صَقت��

� عاَشت �� لدرجة أن ساحرة الماء ال��
ا الجميع �الماء. طح ناثر� ة ع�� السَّ عجلٍة هوائ�َّ

مت هذا؟».
�
: «أين تعل

ً
غ�� م�سائ� ضحَك ج��ف الصَّ

ا، ا جد� � � كنُت صغ�� � أ��� من سائر أطفالها ألن��
� أ�ِّ ت�� . أحبَّ �

مو��
�
لون عل ا: «الممثِّ أجاَب �اذ��

� لِفرقة
� جواٍل و�اعو��

�� �
و�� ، فح�� �

ة إخو�� ا�عة، ل�ن هذا أثاَر غ�� � ح�� �لغُت السَّ وأرضَعت��
هاب

َّ
ا سوى الذ ، فلم أجد خ�ار� �

� ِنصف أن�� ل�� . عندما حاولُت الهرب قطَع كب�� الممثِّ � ل�� ممثِّ
اس». م �سل�ة النَّ

�
معهم وتعل

قل�ة، وقد ه القل�ل من الشَّ مه عمُّ
�
ا�عة عل ادسة أو السَّ � السَّ

� �ان �� ا. ح�� الحق�قة مختلفة تمام�
ا �� روك) راسم�

� أرجاء (�اس��
ة، وط�لة ِنصف عاٍم داَر �العجلة �م�ح� وان�ساط �� استهَوته �شدَّ

ت لمرآە
�
� والخدم ع� حدِّ سواء، وح�� ��� ضحك �تونات والُمرافق�� االب�سامات ع� وجوە السِّ

� (كينجز الندنج). ل�لتها ع�
تة ��

َّ
. ع� أن �لَّ هذا انت� يوم عاَد أبوە من إقامٍة مؤق � ت�� ًة أو مرَّ مرَّ

ا ع� �د�ه، وهو ما لم ��َّ اللورد تاي��ن �ون والدە �قطع المائدة �طولها مش��  ت��
�
الَعشاء فاجأ

ا». ا ول�س قرد� ا؟ لقد ُوِلدت أسد� ا أ�ض� ج� ا. أ�جب أن تكون مهرِّ الذي قال: «اآللهة خلَقتك قزم�

. ة �ا أ�ِت، وسأنطُّ وأرقُص �ما �حلو �� وأنت جثَّ
اس يب�سمون. � جعل النَّ

ف أصابع قدم�ه: «أنت موهوب �� �تة ل�مور وهو ُ�جفِّ قالت له السِّ
)، إنه �جود ع� �لِّ أطفاله �المواهب». � األعا��

ر (األب ��
�
عل�ك أن َ�شك

� �دي ��
ٍة �� اب�َّ � بُ�شَّ

� أموُت أرجو أن �دفنو�� لة: «صحيح». وح��
�
 �أسار�ر متهل

ً
دها قائ� أ�َّ

� األسافل.
) ع� ما وهَ�ه �ما شكرُت األب �� � األعا��

أشكر (األب ��

 �ذراع�ه وساق�ه
ً
 عن آِخرها من الغطسة الخارجة عن إرادته، ملتصقة

ً
ة

�
�انت ث�ا�ه ال تزال مبتل

نه تعال�م العق�دة وغوامضها خلَع �تة ل�مور لُتلقِّ غ�� مع السِّ ب�زعاج، ولدى ذهاب ج��ف الصَّ
طح، وال ا عاَد إ� السَّ  لمَّ

ً
 صاخ�ة

ً
ة ضحكة . أطلَق ال�طَّ

ً
ة

َّ
ة وارتدى أخرى جاف

�
�ون المال�س المبتل ت��

ته مقسومة من المنتَصف، الجانب األ�� ا. ُس�� ُ�مكنه أن �لومه، فب��ا�ه هذە ي�دو منظرە هزل��
اء. و�او�له ة خ�� ز ب�شك�الت زه��َّ ونز، واأل�من صوف أصفر مطرَّ � �أزرار� من ال��

مخمل أرجوا��
طة �األحمر واألب�ض. �ان أحد اق الُ�م�� أخ�� خالص والُ��ى مخطَّ �� األخرى مقسومة، السَّ
�تة ل�مور �لَّ قطعٍة ت السِّ فص�ل، وقد قصَّ ٍّ زنخة ل�ن متَقنة التَّ � ا �مال�س ص�� �و مليئ� صناديق إل��
ا. أ�َّ ج��ف ع� أن ع�

َّ
ا مرق ا جد�د�  ث���

ً
منها ثم أعاَدت خ�اطة ِنصف هذە بِنصف تلك صانعة

�ون استمتَع �أشغال � القصِّ والخ�اطة، وال شكَّ أنه أراَد بهذا أن ُ�خ��ه، ل�ن ت��
�ون �� ُ�ساِعدها ت��

ا عن اآللهة. إذا ا وقح� ا ع� الرغم من ولعها بت���خه م�� قال ش�ئ� ة دوم� اإلبرة. ل�مور ُصح�ة سارَّ
� م�اٍن

ع�ة. �علم أن اللورد تاي��ن ال�س�� ��
�
� الل

ج فسأجار�ه �� � قالب المه�ِّ
�� � أراَد ج��ف أن �س�ك��

ف هذا اس��اءە. ق، وقد لطَّ ما مفزوع ال ُ�صدِّ

. أمَرە ج��ف �
� وور�� ة س�فه و�� ر�ش�� ه��ــــج. لل�طَّ ع� أن واج�ه اآلَخر أ�عد ما �كون عن التَّ

ة الجس�مة، ل�ن القزم �جتهد فيها �لَّ ل�لٍة ، و�� المهمَّ � نان�� مه عن معارف التَّ
�
بتدو�ن �لِّ ما تعل



ا ع� سطح القمرة. ع� ِّ� وَ��ُتب ما �ستطيع وهو جالس م��

وا�ات �الم مرَسل واد األعظم من تلك الرِّ � ع� مرِّ األعوام. السَّ نان�� ا عن التَّ ا جد� � �ون كث�� قرأ ت��
ا هو غب فيها. ما ُي��دە حق� � �ان ل�� �و ل�ست ال�� دهم بها إل�� � زوَّ تب ال��

�
ال ُ�عتَمد عل�ه، وال�

وس) ال تعرف لل�تاب �ا)، ل�ن (وس�� ان المعقل الُحر)، تأر�ــــخ جالندرو لـ(ڤال�� صُّ ال�امل لـ(ن�� النَّ
� (ڤوالنت�س

�� 
ً
ا. ال شكَّ أن عندهم مكت�ة

�
ون رق ، وح�� (القلعة) َينُقصها س�عة وع��

ً
 �املة

ً
سخة

ُ
�

ور األسود) إ� خول من (السُّ  للدُّ
ً

 أفضل هناك، إذا وجدُت س���
ً
د. قد أجُد ُ�سخة

�
القد�مة)، مؤك
قلب المدينة.

�تون ) للسِّ ب��� ار والوا�ڤرن(32): تار�خها غ�� الطَّ � ودودة النَّ �� ا �شأن (التنِّ � ل�ن أمله ل�س كب��
� خصومه س الُمصلح. ادَّ � عهد چه��

 ح�� أصبَح �د الملك ��
اٍد تر��َّ �ارث. �ان �ارث ابن حدَّ

�تون، وقد أمَر ب�لور الُم�ارك �حرق �لِّ كتا�ات �ارث عندما ا أنه أقرب إ� المشعوذ من السِّ دوم�
) سلَمت من ب��� ار�ــــخ غ�� الطَّ �ذًة من (التَّ

ُ
�ون ن ة أعوام قرأ ت�� ارت�� العرش الحد�دي. ق�ل ع��

رصته أضعف
ُ
بع ف ق). و�الطَّ َ (ال�حر الضيِّ ا من أعمال �ارث ع�� � أن أ��

ب�لور الُم�ارك، ل�نه �شكُّ ��
ا ار) حين� م والنَّ ماء الذي كتَ�ه مجهول وُ�س�َّ (الدَّ ت الغارق �الدِّ د المفتَّ

�
� العثور ع� المجل

��
� خزانٍة موصدة تحت

أة �� سخة الوح�دة ال�اق�ة منه مخ�َّ ض أن ال�ُّ َ ا، وُ�ف�� ) حين� � نان�� و(موت التَّ
(القلعة).

رە �خصوص عادات
�
ن ما َ�ذك طح ي�ثاَءب �ان القزم ُ�دوِّ صف ِما�س�� ع� السَّ � ظهَر النِّ ح��

ا
�
، وهو الموض�ع الذي اختلَف عل�ه �ارث ومونكون وثوما�س اختالف � نان�� اُوج عند التَّ � ال��َّ

مس ح�ث ينعكس ضوؤها ع� صفحة رة القارب ليبول ع� الشَّ ا. ذهَب هالدون إ� مؤخِّ ملحوظ�
غ ملت�� (الن��ن) مع

�
�ل

َ
ض أن ن َ : «المف��

ً
صف ِما�س�� قائ� ة ر�ــــح، وناداە النِّ ا مع �لِّ ه�َّ ف�

ِّ
الماء متوق

حلول المساء �ا يولو».

خر�جه
�
. هل أ � �او���

�� � : «اس�� هيوجور. يولو مخت�� �ون عي��ه عن كتابته، وردَّ رفَع ت��
ل�لعب؟».

الحف. قلت  أخفت السَّ
َّ

 تفعل و��
َّ

�اب�سامٍة ماض�ة كنصل الخنجر قال هالدون: «األفضل أ�
� (ال�سپورت) �ا يولو؟».

ارع الذي ُوِلدت �ه �� �� ما اسم الشَّ

� اع تفاص�ل الح�اة الحافلة ال�� � اخ��
ة ��

َّ
ا من اللذ �ف� ا ح�ِّ �ون نوع� ا �ال اسم». �جد ت��

�
- «�ان ُزقاق

ٍء من � ا بيولو نغل (ال�سپورت). أط�ب األ�اذ�ب َمْتبول ��� عاَشها هيوجور ه�ل، المعروف أ�ض�
ا، وعل�ه �نة أحد أبناء أع�ان الغرب أ�ض�

�
� الغرب، �ل و�ل

�نة أرا��
�
م �ل

�
الحق�قة. �علم القزم أنه يت�ل

� (ال�سپورت) ألنه �عرف
ا �� غار، مولود� �� ألحد اللوردات الصِّ ا غ�� �� �جب أن �كون هيوجور ابن�

� الُمدن،
المدينة أفضل من (ال�لدة القد�مة) أو (كينجز الندنج). أ��� األقزام ي�ت�� بهم المطاف ��

�ف عروض � ال�ِّ
فت. ال ُتقام ��

�
� ولَدته وسط أجولة الل ح�� إذا �ان القزم ابن العق�لة �قطينة ال��

… ولو أن هناك ال�ث�� من اآل�ار البتالع الُه��رات غ�� المرغوب فيهن والعجول � ل�� غرائب أو ممثِّ
ع من أمثاله. ضَّ الثة رؤوس والرُّ ذات الثَّ

ً



ە الم��د من الورق الممتاز �ا يولو». : «أرى أنك ُ�شوِّ
ً

عقَد هالدون أر�طة �او�له قائ�

ا ج، فوضَع ر�شته جان�� �ون ت�شنَّ ». �دأت �د ت�� ا أن نكون ِنصف ِما�س�� - «ل�س ب�م�اننا جم�ع�
ا � ُم�اراة سا�ڤاس أخرى؟». دائم�

: «هل ترغب �� ً
ة و��سطها م�سائ� � أصا�عه القص��  يث��

َ
وأخذ

ج�ة الوقت. � ، ل�نها وس�لة ل�� صف ِما�س�� يهزمه النِّ

� درس ج��ف؟».
- «هذا المساء. هل س�نضمَّ إلينا ��

ح أخطاءك». - «وِلَم ال؟ ع� أحدهم أن ُ�صحِّ

ع� (العذراء الخجول) أر�ــع مقصورات، يتقاَسم �اندري و�س�ال إحداها، وج��ف وج��ف
صف ِما�س�� أ��� األر�ــع، �تة ل�مور مقصورتها، وكذا هالدون. مقصورة النِّ غ�� أخرى، وللسِّ الصَّ
فائف القد�مة،

�
الل المألى �المخطوطات والل تب والسِّ

�
أحد حوائطها مصفوفة عل�ه رفوف ال�

جاج األصفر افذة المستديرة ذات الزُّ . من النَّ وع� آَخر رفوف المراهم واألعشاب والعقاق��
هر وآخر ن األثاث من ��ر� ومنضدة كتا�ة ومقعد �ظ� ، و�تكوَّ � ه��

َّ
وء الذ قش َ�دُخل الضَّ ج النَّ متم�ِّ

صف ِما�س�� المنثورة عليها الِقطع المنحوتة من الخشب. �دون وطاولة سا�ڤاس النِّ

�
ة �أنه مفطور عليها، وطليق �� غة العام�َّ

�
غ�� الل ث ج��ف الصَّ غات. يتحدَّ

�
رس �الل �دأ الدَّ

، � �� جار�ِّ ارة التِّ ) و(ِل�س)، ومصطلحات ال�حَّ �نات (پ�توس) و(تايروش) و(م��
�
ة الُفص� ول َّ� الڤال��

مان �ضع �لماٍت
�
�ون، وهكذا يتعل ة جد�دة عل�ه ِمثلما �� جد�دة ع� ت�� �نة الڤوالن�ي��َّ

�
ل�ن الل

ة أصعب، وع� الرغم من جذورها َّ� � �ن�� ح لهما هالدون أخطاءهما. الم�� جد�دة �لَّ يوٍم وُ�صحِّ
ا: ر� �ون متذمِّ غة (ج�س القد�مة) القب�حة الخشنة. قال ت��

�
 �ل

ً
ة ة فقد ن�َتت شجرتها مرو�َّ َّ� الڤال��

�
�� ، غ�� »، فضحَك ج��ف الصَّ �

ة �ما ي���� م الج�س�ار�َّ
�
� أنفه �� يت�ل

«المرء محتاج إ� نحلٍة ��
اي مه من حروف الزَّ ُّ تا عن ت�� ، مع أن عي��ه نمَّ »، وأطاَعه الف��

ً
� ا�ت�� هالدون �قول: «ثان�ة ح��

� أرشق.
� أراهُن أن لسا�� ، ل�ن�� �

ذ��
�
ذنه أفضل من أ

�
�ون لنفسه: أ العد�دة. أقرَّ ت��

�ون م صبور، �ما استطاَع ت��
�
ا، ل�ن هالدون معل

�
� هذە الف�� أقل حذق

غات. ��
�
ت�َعت الهندسة الل

��
� (�اس��

ات أب�ه �� ثات من ِما�س��
�
وائر والمثل عات والدَّ م أ�ار الم��َّ

�
أن �كون ذا عون. لقد تعل

� استعاَدها �ه. عة ال�� روك)، وأدهَشته ال�ُّ

غ�� قد �دأ �ضجر. قال له هالدون: «كنا ار�ــــخ �ان ج��ف الصَّ ولدى وصولهم إ� درس التَّ
مر والف�ل؟». � النَّ ت يولو �الفرق ب��  أخ��

َّ
ناِقش تار�ــــخ (ڤوالنت�س). ه�

ُ
ن

�ا) الِ�كر. �عد الهالك سع، ابنة (ڤال�� ة ال�ِّ أجاَب الف�� �ملل: «(ڤوالنت�س) أقدم الُمدن الُحرَّ
، ل�نهم انقَسموا � �� عيِّ وا أنُفسهم ورثة المعقل الُحر وسادة العالم ال��َّ � أن �عدُّ �� طاَب للڤوالن�ي�يِّ
ار جَّ � التُّ َّ � تح�� � ح��

�ف، �� م القد�م السَّ ل أصحاب الدَّ �طرة. فضَّ �صدد الوس�لة الُمث� لتحقيق السَّ
وا�� � ع� التَّ ائفتان معروفت�� سهم ع� ُح�م المدينة أص�َحت الطَّ

ُ
جارة، ومع تناف َوالُمرابون إ� التِّ

جاح. أخذ ٍة حالَفهم النَّ �ا)، ولف�� ا �عد هالك (ڤال�� فوذ لقرٍن تق���� مور النُّ مور واألف�ال. �ان للنُّ �النُّ
الث )، وط�لة ثالثة أج�ال ُحِ�َمت الُمدن الثَّ � (م�� � (ِل�س) وغزا ج�ش ڤوالن�ي�� أسطول ڤوالن�ي��
ت (پ�توس)

�
مور ابتالع (تايروش). دخل � حاوَل النُّ ور األسود)، ل�ن ذلك انت� ح�� من وراء (السُّ



ا دت (براڤوس) منف�� ، وزوَّ و�� ، ومعها ملك العواصف الوس�� � �� الحرب إ� جانب التايروشيِّ
عب األسود، � الرُّ ق إجون تارجارَ�ن من (دراجو�ستون) ع� م��

�
ة، وحل ا �مئة سفينٍة ح���َّ ال�س�ن��

) من ن�� رت (ِل�س) و(م�� ا وحرَّ اع) خرا�� � � ال��ِّ
ت الحرب (أرا��

�
) و(ِل�س). ترك � (م��

و�شَ�ت ثورة ��
� (�حر

�ا) اخت�� �� ا. األسطول الذي أرَسلوە الستعادة (ڤال�� مور بهزائم أخرى أ�ض� َ النُّ � االحتالل. ُم��ِ
ت القوادس نافثة

�
تهما ع� (الرو�ن) عندما تقاتل مت (�وهور) و(نورڤوس) قوَّ خان)، وحطَّ الدُّ

�الء من ة من بيوتهم والنُّ ق جاَء الدوثرا�� طاردين العامَّ ة الخناجر)، ومن ال��َّ � (ُ�ح��
هب ��

�
الل

 الُعشب والخرائب. �عد قرٍن
َّ

لهورو) إ� � (غا�ة �وهور) ومنابع (السِّ ا ب�� ِض�اعهم، ح�� لم َ�ُعد �اق��
ان، وعندها نهَض األف�ال،

�
� ة السُّ  وفق��

ً
من الحروب وجَدت (ڤوالنت�س) نفسها مكسورًة مفلسة

� �عضها ال �فعلون،
 و��

ً
نص�

ُ
مور ق نوات ي�تخب النُّ � �عض السَّ

طوة لهم. �� � والسَّ ومنذ ذلك الح��
م األف�ال المدينة منذ ثالثمئة عام».

�
ا، وهكذا َ�ح� ا دوم�  واحد�

ً
نص�

ُ
ل�نه �كون ق

ون؟». قال هالدون: «مضبوط. والقناصل الحاليُّ

- «ماال�و نمر وني�سوس ودون�فوس ف�الن».

؟». � ار�ــــخ الڤوالن�ي�� مه من التَّ
�
رس الذي نتعل - «وما الدَّ

.« � ل أن تكون عندك تنان�� - «إذا أردت أن تغزو العالم فُ�فضَّ

حك.  الضَّ
َّ

 إ�
ً
�ون �ال�د ح�لة ولم �جد ت��

ز هالدون طاولة السا�ڤاس طح لُ�ساِعد �اندري جهَّ غ�� إ� السَّ ا، �عدما صعَد ج��ف الصَّ الحق�
. لقد أحس�ت تعل�مه. : «الف�� ذ��

ً
� قائ� � غ�� متماثلت�� �ون �عين�� من أجل م�اراتهما، وراقَ�ه ت��

ار�ــــخ غات والتَّ
�
موا ِنصف ما �عرفه. الل

�
وس) لم يتعل � أن أقول إن ِنصف لوردات (وس�� ُيؤِسف��

ق». س�ة إ� ابن مرتز� أس المعارف �ال�ِّ � والحساب… م��ــــج ُمسكر ُ�دير الرَّ
واألغا��

ً
� معركة ل أن ُتعطي�� ل�مة. حاو� � ال�د السَّ

�ف �� قال هالدون: «ال�تاب ال �قلُّ خطورًة عن السَّ
� كشقلبتك». ِّ ة �ا يولو. إن لع�ك السا�ڤاس س�� أفضل هذە المرَّ

� المنقوش: «أحاوُل استدراجك � الحائل الخش��
َ ان �الطاتهما ع� جان�� �ون وهما يرصَّ ردَّ ت��

� ك�ف ألعُب، ل�ن �اطن األش�اء ل�س مت��
�
قة. إنك تحسب فقط أنك عل إ� إحساس� زائف �الثِّ

� هذا؟».
رت ��

�
ع�ة من تاجر الُجبنة، هل فك

�
مُت الل

�
ا. ر�ما تعل كظاهرها دوم�

�و ال �لعب السا�ڤاس». - «إل��
�ها �ما �عنُّ د ب�ادق ُ�حرِّ ة مجرَّ ع�ة العروش، وأنت وج��ف وال�طَّ

�
ر القزم: نعم، �ل �لعب ل

�
فك

وم عل�ك إذن. إذا كنُت ال أج�ُد
�
س. «الل ا �ما ض�َّ �ڤس�� � بها عند الحاجة، تمام�

له وُ�ض�ِّ
�ب». عب فأنت السَّ

�
الل

� �ذ�حك القراصنة �ا يولو». : «سوف أفتقدك ح��
ً

صف ِما�س�� قائ� قهقَه النِّ

�و اختلقتماهم». ؟ �دأُت أظنُّ أنك و�ل�� - «أين هؤالء القراصنة المشاه��



� (آر نوي) و(ال��الت). فوق هر الواقع ب�� � الجزء من النَّ
- «إنهم موجودون �أع� كثافٍة ��

�طرة، ل�ن هر، وتحت (ال��الت) لقوادس (ڤوالنت�س) السَّ ون النَّ م ال�وهور�ُّ
�
أطالل (آر نوي) َ�ح�

ة الخناجر) زاخرة �الُجزر ها القراصنة لهم. (ُ�ح��
�
، فجعل � الم�اە ب�نهما ال ت�ت�� إ� أيٍّ من المدي�ت��

ة. مستعد؟». َّ� ة ومعاقل �ِّ � كهوٍف خف�َّ
� َ��ُمنون عليها �� ال��

ا». - «لك؟ دون شك. للقراصنة؟ ل�س تمام�

: «�دأت صف ِما�س�� ، ثم قال النِّ �
ا�� ة الثَّ ل �لٌّ منهما ترت�ب افتتاح�َّ رفَع هالدون الحائل، وتأمَّ

م».
�
تتعل

ل ب�خراجها وخَ�ها ا�قة تعجَّ � الم�اراة السَّ
ظر. �� ي�ته، ل�نه أعاَد النَّ �ون بتح��ك ت�ِّ همَّ ت��

�ة منجنيق. «إذا قا�لنا هؤالء القراصنة �الفعل فقد أنضمُّ إليهم. سأقوُل لهم إن اس�� ���
ك خيوله الخف�فة نحو ج�ال هالدون. ». قالها وحرَّ صف ِما�س�� هيوجور النِّ

.« صف عاقل ُيناِس�ك أ��� ردَّ هالدون �ف�ل، وقال: «هيوجور النِّ

 إ� ِنصف عق�� أل�ون
َّ

ا إ� ق�لة لتدعم الخف�فة: «لسُت محتاج� ا خيوله الثَّ
�
� �ون محرِّ قال ت��

��جة؟». هان ع� النَّ � الرِّ
ا لك. ما رأ�ك �� ند�

: «�م؟».
ً

صف ِما�س�� حاج�ه م�سائ� س النِّ قوَّ

- «ل�س م�� مال. سنلعب ع� األ�ار».

.« �
- «لقطَع ج��ف لسا��

- «أأنت خائف؟ لو كنُت م�انك لخفُت».

�
ر�� � السا�ڤاس هو اليوم الذي َتخُ�ج ف�ه من مؤخِّ

�� � : «يوم تغلب�� صف ِما�س�� قال النِّ
.« غ�� جل الصَّ ا: «رهانك مقبول أيها الرَّ

�
ك ِحرا�ه مردف سلحفاة»، وحرَّ

ي�ته. �ون �دە إ� ت�ِّ ومدَّ ت��

ة غ مثانته. �ان ال�طَّ ا لُ�ف�� � طح أخ�� غ�� إ� السَّ جل الصَّ ت ثالث ساعات ق�ل أن �صعد الرَّ مرَّ
مس فوق ة، وقد انخفَضت الشَّ

َّ
� الدف

مت �س�ال ��
�
اع ف�ما تح� ُ�ساِعد �اندري ع� إنزال ال��ِّ

ر القزم: �م أحتاُج إ� ِق��ٍة من
�
ة. فك �اح تهبُّ �قوَّ ة و�دأت ال�ِّ ة الغ���َّ حقول القصب ع� الضفَّ

� من الجلوس ع� المقعد، و�حسُّ �دوخٍة شد�دة لدرجة أنه ست�� ��ذ. �انت ساقاە متي�ِّ النَّ
هر. � النَّ

محظوظ ألنه لم َ�سُقط ��

: «يولو، أين هالدون؟». ناداە الس�� رو��

رته»، وترَك الفارس ة سالحف َتخُ�ج من مؤخِّ ء. ثمَّ �
َّ ا �عض ال��

�
� أجاَب: «خلَد إ� ِفراشه متوعِّ

ل وراء ج��رٍة � الم ي�� ق �ان الظ� م إ� سطح القمرة. إ� ال��َّ
�
ل �حزر مع�� قوله وصعَد ع� السُّ

ة. صخ��َّ



� الهواء �ا هيوجور ه�ل؟
�تة ل�مور هناك، وقالت: «هل َ�شُعر �العواصف �� وجَدته السِّ

ة الخناجر) أمامنا �ج��ــها القراصنة، و�عدها (ال��الت)». (ُ�ح��

� تا�شا و�ساءَل أين تذهب العاهرات.
ر ��

�
� م�� أينما ذه�ُت. فك

� أحمُل و�ال�� ، إن�� �
ل�ست و�ال��

ك �األمل. �ساءَل ماذا عساە � إ� (ڤوالنت�س)؟ قد أجدها هناك. ع� المرء أن يتمسَّ وِلَم ال �ذه��
� قل�ِك الُقدرة

. حس�تِك عاهرًة. هل تجدين �� � � تركتهم �غتصبونِك �ا حب�ب�� �قول لها. آسٌف ألن��
.
ً
ا وزوجة � كنا زوج� ؟ أر�ُد أن أعود إ� كوخنا، إ� ح�اتنا ح�� � ع� العفو ع��

ً
ة ا معوجَّ

�
ة؛ ُجدران ق�َّ َّ ة ال��  ترتفع ع� الضفَّ

ً
�ون أطال� تراجَعت الج��رة من ورائهم، ورأى ت��

�� نة وشوارع َ�خُنقها الطَّ ة المتعفِّ ا من األعمدة الخش��َّ
�
 وصفوف

ً
مة ا محطَّ  وق�ا��

ً
ا ساقطة و�روج�

اٍت من (ج��ان درو). اآلن َتقُطن ة. مدينة ميتة أخرى، أ��� ع�� مرَّ حالب األرجوان�َّ والطَّ
ة وسوداء َّ� مس كُر�� ب�ِّ � �الشَّ ة، وقد رآها القزم �ستد�� ارة العظم ال�ب�� الحف هنا، كسَّ السَّ
� الماء

زة عند منتَصف أصدافها، ورأى �عضها (العذراء الخجول) فغاَص �� �ة محزَّ ظهورها محدَّ
�احة. ا للسِّ ا مالئم�

�
هر. ل�س هذا م�ان جاٍت ع� صفحة النَّ ا تموُّ

�
تار�

مس ة، أ�َ� ب��ق ضوء الشَّ
�
وارع الواسعة المبتل � األشجار الملت��ة ِش�ه الغارقة والشَّ ثم إنه، ب��

ت
�
ق صوب (الرو�ن). استطال

َّ
� الحال. نهر آَخر يتدف

، وقد عرَف ماهيته �� �
ح� ما��

� ع� مسطَّ
الف��ِّ

األطالل و�دأت األرض تضيق، إ� أن انتَهت المدينة عند رأس� من ال�ا�سة ح�ث تقف �قا�ا ق��
 فوق صفٍّ

ً
مة ترتفع ضخمة ، ق�ا�ه المتداع�ة وأبراجه المحطَّ خام الوردي واألخ�� هائل من الرُّ

�
� تك�� فن ال�� � َمزالق السُّ

�� 
ً
ارة العظم نائمة �ون الم��د من كسَّ اة. رأى ت�� من القناطر المغطَّ

َّ من �ا، وهذا �لُّ ما ت��� الحتواء ِنصفمئة سفينة، وعندئٍذ أدرَك أين هو. �ان هذا ق� نا�م��
مدي�تها (ناي سار).

 عن تلك األنهار
ً
� ثان�ة ث�� : «يولو، حدِّ �

أس األر�� ت (العذراء الخجول) �الرَّ صاَح �اندري إذ مرَّ
م رو�ن)».

ُ
ة كـ(األ ة ال�ب�� وس�َّ الوس��

هر الذي غ ِنصف عرض هذا». النَّ
�
بع) َي�ل � (الممالك السَّ

ا: «لم أ�ن أعلُم. ال نهر �� ردَّ صائح�
انضمَّ إليهم أقرب إ� توأٍم للذي �انوا م�ح��ن ف�ه، واألول وحدە �ان ُيناِهز (الماندر) أو

ا. الوث) عرض� (الثَّ

غ
�
ار�ة (الن��ن)، ل�نها لن َت�ل م) اب�تها الضَّ

ُ
� (األ

قال �اندري: «هذە (ناي سار)، ح�ث تلت��
مراء ة الخناجر) تصبُّ فيها اب�تها السَّ � اب�تها األخرى. عند (ُ�ح��

أعرض نقاطها إ� أن تلت��
ا هناك ن��ر من (غا�ة �وهور). جن��� هب وال�هرمان من (الفأس) وأ�واز الصَّ

َّ
(ال���ن) المألى �الذ

ة)، وملتقاهما ح�ث �انت هب�َّ
َّ

قة من (الحقول الذ
ِّ
م) االبنة ال�اسمة (اللورولو) المتدف

ُ
� (األ

تلت��
ا � �انت شوارعها من ماء ومنازلها من ذهب. ثم جن��� ، ال�� �

� الما��
(كرو�ان) مدينة االحتفاالت ��

� مجراها
� ُتخ�� لهورو) ال�� ها�ة االبنة الخجول (السِّ � النِّ

�� �
 لفراسخ ط��لة إ� أن تأ��

ً
ا ثان�ة

�
ق و��

� منتَصف المجرى ال
 ع� قارٍب ��

ً
م رو�ن) لدرجة أن رج�

ُ
سع (األ �البوص وااللتواءات. هناك ت�َّ

.« غ�� � الصَّ
ى �ا صد��� ا ع� جان��ه. س�� �ستطيع أن يرى شاطئ�



ا أمامهم ع� ُ�عد أقل من ستِّ �اردات من ج� ى �الفعل عندما لمَح تموُّ ر أنه س��
�
�ان القزم ُ�فك

ت ا الم�اە �غزارٍة رجَّ طح ناثر� ء صعَد إ� السَّ �
َّ القارب، وأوشَك ع� ت�ب�ه ل�مور إل�ه ل�ن ال��

القارب إ� الجانب.

�
عة �الب��ِّ

َّ
ا�نة مرق اء الدَّ ، صدفتها الخ�� � سلحفاة أخرى، سلحفاة هائلة الحجم ذات قرن��

ا ا عم�ق� ا وت��� لحفاة رأسها وأطلَقت هدير� وداء. رفَعت السُّ هر السَّ يها طحالب الماء وقواقع النَّ وُتغطِّ
م�ع �ون ع� اإلطالق، و�صوٍت عاٍل صاَحت �س�ال والدُّ � سمَعه ت�� أصخب من أيِّ بوٍق حر��

كة�». كة، نلنا ال�� كة، نلنا ال�� تنهمر ع� وجهها: «نلنا ال��

طح ل�عرف س�ب ا، وخ�َج هالدون إ� السَّ غ�� أ�ض� ة �صيح �جذل، وج��ف الصَّ �ان ال�طَّ
: «ما صف ِما�س�� � تحت الماء. سأَل النِّ

لحفاة العمالقة تخت�� ر، إذ عاَدت السُّ خب… ل�نه تأخَّ الصَّ
س�ب �لِّ هذە الجل�ة؟».

�ون: «سلحفاة، سلحفاة أ��� من هذا القارب». قال ت��

هر العجوز�». صاَح �اندري: «�ان هو� رجل النَّ

ا تظهر اآللهة والعجائب ل�شهد مولد الملوك. �ون �اب�سامٍة ع��ضة: وِلَم ال؟ دائم� ر ت��
�
فك

 



 

داڤوس
 

عتها ج أ�� ار المساء، تتم�َّ  ع� ت�َّ
ً
ت (القا�لة المرحة) إ� (الميناء األب�ض) محمولة

�
وصل

ة ر�ــــح. عة مع �لِّ ه�َّ
َّ
المرق

متها امرأة � ش�ابها لم �صفها أحد �الَجمال. تمثال مقدِّ
فينة ك�ج عجوز، ل�ن ح�� �� السَّ

ود،  فيها نخار�ب الدُّ
ُ ضيع َت��� رة الرَّ � المرأة ومؤخِّ

ا من ساقه، ل�ن وجن��َ ًضاحكة تحمل رض�ع�
ئة. ل�ست سفينة ة مه�� � ال�اهت �دنها، وقلوعها رماد�َّ

الء الب��ِّ � ط�قات ال ُتح� من الطِّ
وُتغ�ِّ

� (الميناء
. (القا�لة المرحة) معروفة ��

ً
 لي�ساَءل ك�ف ال تزال طاف�ة

َّ
 من أحٍد إ�

ً
�ستد�� نظرًة ثان�ة

� المدينة و(�لدة األخوات). � تجارٍة متواضعة ب��
ا، إذ مَضت أعوام من سفرها �� األب�ض) أ�ض�

عه داڤوس سيوورث حينما أ�حَر مع ساال وأسطوله. آنذاك �دا �لُّ هذا
َّ
ل�س الوصول الذي توق

ا أ�سط. لم ترجع الِغدفان إ� الملك ستان�س بوالء (الميناء األب�ض)، فأرسَل جاللته مندو��
� ض أن �صل داڤوس ع� م�� َ ة �ان المف�� ا، و�استعراض� للقوَّ يتفاَوض مع اللورد ماندر�� شخص��

ا طة أ�دان سفنه جم�ع� � المخطَّ ة األسطول الال�سي�� �ان) ووراءە �ق�َّ قادس ساال المس�َّ (ڤال��
ون . �حبُّ الال�س�نيُّ � ه��

َّ
� والذ

�األسود واألصفر، والوردي واألزرق، واألخ�� واألب�ض، واألرجوا��
ا. ساالدور المبهر، ل�ن العواصف كتَ�ت نها�ة �لِّ

�
ن هم تلوُّ اه�ة، وساالدور سان أ��� األلوان الزَّ

هذا.

ا. ح�� �علم �ن عام� ب داڤوس نفسه إ� المدينة �ما �ان ل�فعل ق�ل ع��  من ذلك هرَّ
ً

�د�
قل�دي ال اللورد. ار التَّ األحوال هنا فمن الحصافة أن �لعب دور ال�حَّ

� ح�ث
�� احل ال��َّ ة �الج�� أمامهم ع� السَّ ة المطل�َّ ارتفَعت أسوار (الميناء األب�ض) الحج��َّ

ة أعوام ٍة ق�ل ستَّ سان ال�حري. منذ زاَر داڤوس المدينة آِخر مرَّ
�
� الل

� األب�ض) �� ��
�
�صبُّ (السك

� اخ�� عن الخار�� ع��زات، فحاجز األمواج الذي �فصل المرفأ الدَّ خضَع �عض دفاعاتها للتَّ
 أو نحوە، وعند �لِّ مئة �اردة

ً
ا و�متدُّ م�� � قدم� ن اآلن �سور� حجري ط��ل يرتفع ثالث�� محصَّ

 األطالل. قد
َّ

ابق إ� � السَّ
خان يتصاَعد من (صخرة الفقمات) ح�ث لم �كن �� ُب�ج، �ما أن الدُّ

ا، حسب الجانب الذي �ختارە اللورد وا�مان. ئ� ا أو س�ِّ د� �كون هذا ج�ِّ

� (الِقط ة األو� كعامل قمرٍة ع� م�� ا بهذە المدينة منذ أ�� هنا للمرَّ لطالما �ان داڤوس مغرم�
ظافة سم �النَّ  �ـ(ال�لدة القد�مة) و(كينجز الندنج) فإنها ت�َّ

ً
الحجري). ع� الرغم من ِصغرها مقارنة

ة ل ع� المرء أن �جد ط��قه، ومنازلها مب��َّ ظام، شوارعها ع��ضة مستق�مة مرصوفة ُ�سهِّ والنِّ
ا�ن. اعتاَد رورو أوهور�س مادي الدَّ ة �الج�� ولها سقوف مائلة من األردواز الرَّ �الحجارة المطل�َّ



� عن
� مختِلف الموا�� فرقة ب�� �� أنه �ستطيع التَّ � المزاج أن �دَّ ان (الِقط الحجري) العجوز عص�� ُر�َّ

ة ساء، ل�لٍّ منها رائحتها الف��دة، فـ(ال�لدة القد�مة) زه��َّ ط��ق رائحتها، وأ�َّ أن الُمدن �ال�ِّ
� َشعرها ُدخان الحطب

انة �س�طة �� انة ر�َّ �ب، و(ال�سپورت) ل�َّ خة �الطِّ �أرملٍة ن��لة مضمَّ
ة الذعة، رة كعاهرٍة قذرة، ل�ن رائحة (الميناء األب�ض) ملح�َّ المحروق، و(كينجز الندنج) منفِّ
ا. «رائحتها �ما �جب أن تكون رائحة عروس ال�حر، رائحتها �ال�حر ء أ�ض� �

َّ ة �عض ال�� وسمك�َّ
نفسه».

ا ُدخان الُخثِّ المحروق المتصاعد من ر داڤوس: وال تزال كذلك، و�ن �ان �شمُّ أ�ض�
�
فك

تلة عمالقة من األخ��
�
، ك � ة ع� مداخل المرفأ الخار�� خرة ال�ح��َّ �ف الصَّ (صخرة الفقمات). ُ���

جة �دائرٍة من األحجار ال�ال�ة، وقد �انت تها متوَّ ا فوق الماء، قمَّ � قدم� مادي ترتفع خمس�� الرَّ
. ع� أنها ل�ست مهجورًة اآلن، إذ رأى � ن�� ا منذ مئات السِّ ا مقفر� ا للَ��� األوائل �قف مهجور� حصن�
د أنهم ُ�عانون

�
ة ب�نها. مؤك اب�َّ شَّ

ُ
اداٍت(33) ونافثات لهٍب وراء األحجار القائمة، وُرماة � داڤوس عرَّ

خور المكسورة  ع� الصُّ
ً
د رؤ�ة الفقمات مستلق�ة ا�قة تعوَّ � �لِّ ز�اراته السَّ

د وال�لل �األع�. �� ال��
ا غل األع�� ُ�حصيها، فط�ق� ه النَّ

�
�األسفل، وم�� أ�حَرت (الِقط الحجري) من (الميناء األب�ض) جعل

� رحلتهم. ل�ن ال فقمات هناك اآلن، فقد
ما زاَد عدد الفقمات حالَفهم حظ� أسعد ��

�
لرورو �ل

ُع �مقدار خردلٍة � أتمتَّ ا. لو أن�� � هذا تحذير�
ى ��  ل��

ً
خان والجنود. �ان رجل أ��� ح�مة أفزَعها الدُّ

ا و�عود إ� مار�ا واب�يهما. فقدُت أر�عة أبناء ك ط��قه جن���
�
من العقل لذه�ُت مع ساال. �ان لَ�سل

. � � ال�اقَي��ْ � مع االثن�� ع بوق�� متُّ ض أن �كون �� حقُّ التَّ َ � خدمة الملك، والخامس ُمرافقه. المف��
��

ا منذ رأيتهما. م�� زمن ط��ل جد�

� آل ماندر�� أوالد (الميناء ا ال �جمع ب�� ود إن ُح�� ة) قال له اإلخوان السُّ ق�َّ َّ � (القلعة ال��
��

أ العرش الحد�دي رووس بولتون ُح�م األب�ض) وآل بولتون أوالد (معقل الخوف). لقد بوَّ
مال، وعل�ه فمن المعقول أن ُ�عِلن وا�مان ماندر�� تأي�دە ستان�س. (الميناء األب�ض) ال الشَّ
� حاجٍة إ� حل�ف، إ� حاٍم. اللورد وا�مان محتاج إ� الملك

�ستطيع الوقوف وحدها. المدينة ��
ة) ع� األقل. ق�َّ َّ � (القلعة ال��

ستان�س ِمثلما �حتاج ستان�س إل�ه. أو أن األمور �َدت هكذا ��
ضت (�لدة األخوات) تلك اآلمال. إذا صدَق اللورد بورل، إذا �ان آل ماندر�� ي�توون ضمَّ قوَّ

ا س�عرف الحق�قة، و�دعو اآللهة � هذا. ق����
ر ��

�
ا… ال، لن ُ�فك تهم إ� آل بولتون وآل فراي حق� قوَّ

� �عد فوات األوان. أنه لم ���

ور فوق حاجز األمواج �حجب عتها أدرَك داڤوس أن السُّ ت (القا�لة المرحة) أ��
�
ب�نما أنزل

ة �سور المدينة من اخ�� أفضل، ألنها محم�َّ ، ل�ن مرا�� الدَّ � أ��� . المرفأ الخار�� اخ�� المرفأ الدَّ
�
ا. �� ر أ�ض� ئاب) المرتفعة من جانٍب آَخر، واآلن �حاجز األمواج المسوَّ

ِّ
تلة (ع��ن الذ

�
جانٍب وك

، أي أن من الوارد
ً
ة � قوادس ح���َّ َ كوتر �ا�ك داڤوس �أن اللورد وا�مان يب�� ة) أخ�� ق�َّ َّ (القلعة ال��

 ت�تظر أمر الخروج إ� ال�حر.
ً
�ن سفينة � وراءها ع��

أن هذە األسوار ُتخ��

ها، ورأى
�
 فوق تل

ً
ا شاح�ة وراء أسوار المدينة الب�ضاء المن�عة ترتفع (القلعة الجد�دة) فخور�

��لة. �عد إجالئهم من �عة الطَّ ج بتماث�ل اآللهة السَّ ب المت�َّ ل�ج) المق�َّ داڤوس سطح (ِس�ت الثُّ



� (الميناء األب�ض) أ�كة آلهٍة
مال، غ�� أن �� (المر�) جلَب آل ماندر�� العق�دة معهم إ� الشَّ

وداء ئاب) السَّ
ِّ

ا، ش�كة كث�فة من الجذور والفروع والحجارة مغلقة وراء أسوار (ع��ن الذ أ�ض�
� الغالب هنا

قوط، و�� قلعة عت�قة ُ�ستخَدم كسجن� فقط اآلن، ل�ن الُح�م �� اآل�لة للسُّ
�تونات. للسِّ

ا�ة � أبراج (القلعة الجد�دة) وفوق (بوَّ
� �لِّ م�ان، �خفق ��

ع��س �حر عائلة ماندر�� ��
ون أن (الميناء األب�ض) لن ماليُّ د الشَّ

�
ة) أ� ق�َّ َّ � (القلعة ال��

الفقمات) و�طول أسوار المدينة. ��
سود كذلك.

�
ه�ب. وال أ ا لذئب ستارك الرَّ  أن داڤوس لم يَر أثر�

َّ
فل)، إ� ا عن والئها لـ(و�ن�� � أ�د� ت�ث��

 ل�انوا قد رفعوا رايته.
َّ

ال ُ�مكن إذن أن اللورد وا�مان أعلَن تأي�دە تومن، و��

ة الم��وطة ُتف��غ غ�� مك فو�� من القوارب الصَّ اس. عند سوق السَّ تعجُّ أرصفة الميناء �النَّ
ارات  لتخوض ت�َّ

ً
 مت�نة

ً
ة ا، قوارب ط��لة رف�عة ُبِ�َ�ت ق��َّ  أ�ض�

ً
ة حموالتها، ورأى داڤوس زوارق نه��َّ

�
� رآها؛ قرقوران �� لك ال�حر ال��

ُ
ه ف ة. ل�ن أ��� ما يهمُّ خ��َّ �عة وروافدە الصَّ � األب�ض) ال�َّ ��

�
(السك

جاري (راقصة العواصف)، وال�وجان (الماچس�� حالٍة مزر�ة كـ(القا�لة المرحة)، والقادس التِّ
ة… ە �دنه وقلوعه األرجوان�َّ � ِّ جاع) و(قرن الوفرة)، وقاليون(34) من (براڤوس) ُ�م�� الشُّ

ة. فينة الح���َّ … ووراءە السَّ

ه، وع� متها أسد يرفع كفَّ ، وتمثال مقدِّ � � آماله. �دنها أسود وذه��
ا �� ين�

�
غرَس مرآها سك

� ع� العرش الحد�دي. �� جوم) تحت را�ٍة خافقة تحمل رمز الملك الصَّ رتها مكتوب (أسد النُّ مؤخِّ
� (دراجو�ستون)،

مه �عضها ��
�
ق�ل عاٍم لم �كن ل�ستطيع قراءة الحروف، ل�ن الِما�س�� �ا�لوس عل

� � العواصف ال��
� القراءة. �ان داڤوس �دعو أن القادس ضاَع ��

ا �� ة لم �جد �ور� وهذە المرَّ
�طَشت �أسطول ساال، ل�ن اآللهة لم ُتنِعم عل�ه �اإلجا�ة. أبناء فراي هنا، وعل�ه أن ُيواِجههم.

ا �مسافٍة ال ، �ع�د� � � طرف المرفأ الخار��
� �اٍل �� ر�َطت (القا�لة المرحة) ح�الها إ� مر� خش��

انها تها طاقمها إ� القوائم الخشب وأنزَل ل�ح عبور� ذهَب ُر�َّ جوم)، و��نما ث�َّ �أس بها عن (أسد النُّ
ق)، أنجَبته إحدى عاهرات � (ال�حر الضيِّ �ُخطواٍت �طيئة إ� داڤوس. �اسو موجات من هجي��
غ قامته األقدام الخمسة ال أ��� وله جسد ُمشعر،

�
ي، َت�ل � (�لدة األخوات) من صائد حيتان إي�ن��

، وهو ما �جعله ي�دو كجذع شجرٍة مبتور ي�تعل حذاًء � حل�� و�صبغ َشعرە ولحيته �األخ�� الطُّ
جل: «�م ه الرَّ

�
ا، ولو أنه �قسو ع� طاقمه. سأل ا �ارع� ار� أصفر. ع� الرغم من مظهرە ي�دو �حَّ

ستغ�ب؟».

ن أنهم ون جعلك ت�تظر، وُ�خمِّ ا ع� األقل، ر�ما أطول». وجَد داڤوس أن اللوردات �حبُّ - «يوم�
تهم. ر و�ستعرضوا قوَّ وتُّ وا ف�ك التَّ �فعلون هذا لي�ثُّ

� (�لدة األخوات)».
�� �

. س�نتظرون عود��  ال أ���
ً
ا ثالثة - «س���� (القا�لة) هنا أ�ام�

ا». - «إذا ساَرت األمور ع� ما ُيرام فقد أعوُد غد�

- «و�ن لم َ�ِ�؟».



قد ال أعوُد ع� اإلطالق. «ل�س عل�ك انتظاري».

ا منهما � أثناء نزوله ع� ل�ح العبور، ل�ن أحد�
فينة �� � السَّ صعَد اثنان من رجال الجمارك إ� م��

ارة هما ال�حَّ د المخزن، وال يهمُّ ان وتفقُّ َّ� د نظرٍة إل�ه، فهما هنا لرؤ�ة ال�ُّ ف نفسه مجرَّ
�
لم ُ��ل

حته ب لوَّ � المد�َّ
��� ول، وجهه ال�ِّ ط الطُّ ة داڤوس. إنه متوسِّ ون، وقالئل ي�دون بتقل�د�َّ قل�ديُّ التَّ

ا؛ حذاء قد�م ة أ�ض� ، وث�ا�ه تقل�د�َّ � �� يَّ � لحيته وَشعرە الب�ِّ
�ب �� �ــــح، و�شيع الشَّ مس وال�ِّ الشَّ

، �ما �ضع � ته مش�ك خش�� وف غ�� المصب�غ ُي�بِّ ة زرقاء ومعطف من الصُّ و�او�ل �ال�ة وُس��
ها ستان�س ق�ل سنواٍت ط��لة. ال � ق�َّ � �ه َجدعات أصا�عه ال��

عه الملح ُ�خ�� ا �قَّ ا ِجلد�� از� قفَّ
ي�دو داڤوس �اللوردات، ناه�ك ب�د ملك، وهذا خ�� إ� أن �عرف األحوال هنا.

ل الِبتع وقد جاع) ُتحمِّ مك. �انت (الماچس�� الشُّ شقَّ ط��قه �طول المر� وع�� سوق السَّ
د. ع� مسافٍة ارة �لعبون ال��َّ � أر�عة صفوٍف مرتفعة، ووراء أحدها لمَح ثالثة �حَّ

ام�ل �� ت ال�� ُرصَّ
ص ُدبٌّ أشعث

ُ
ا ع� ط�لٍة ف�ما َيرق ٌّ إ�قاع� � مك ع� ص�د اليوم، و�دقُّ ص�� أ�عد ُتنادي �ائعات السَّ

ا�ة الفقمات) �قف حارسان من حام�� ة. عند (بوَّ ه��َّ وارق النَّ ة الزَّ � دائرة لحلقٍة من نوت�َّ
عجوز ��

، و�ن ا�شَغال �مغاَزلة إحدى عاهرات الميناء فلم ي�تبها الِحراب ع� صدر�ــهما شارة عائلة ماندر��
. � اخل�� ة الدَّ ة مرفوعة، وهكذا انضمَّ إ� المارَّ �كة الحد�د�َّ ا�ة مفتوحة، والشَّ إ� داڤوس. البوَّ

ون � مركزە نافورة يرتفع من م�اهها ع��س �حر� حجري طوله ع��
اخل م�دان مرصوف �� � الدَّ

��
اء والب�ضاء، و�حدى ُشعب شنة الخ��

ُ
اة �األ دة مغطَّ أس إ� القدم، لحيته المجعَّ ا من الرَّ قدم�

� مكسورة من ق�ل مولد داڤوس، وع� الرغم من هذا ال يزال منظرە ُيث�� اإلعجاب.
ال�� ُرمحه الثُّ

مكة العجوز، ومع أن الم�دان �حمل اسم لورد م�ت ما فال أحد ون قدم السَّ ان المحليُّ
�
� �ه السُّ ُ�سمِّ

مكة). ا غ�� (ساحة قدم السَّ �ه ش�ئ� ُ�سمِّ

ها ع� مكة وَت���ُ � نافورة قدم السَّ
ة �� اخل�َّ ة اليوم. وقَفت امرأة تغسل ث�ابها الدَّ احة مكتظ� السَّ

لو الُعملة مناضدهم إ� جوار � نصَب ال�َت�ة وم�دِّ ُرمحه، وتحت قناطر ُرواق ال�اعة الجائل��
اح من ع� ع��ة �ٍد وامرأة فَّ ل وُمعالجة أعشاب وحاو� رديء للغا�ة، و��يع رجل التُّ ساحر� متجوِّ
ما زاَر داڤوس (ساحة

�
� �لِّ م�اٍن تحت األقدام. �ل

جاج واألطفال �� ع، والدَّ نجة �ال�صل المقطَّ الرِّ
ند�ان والحد�د خم المصن�ع من السَّ مكة) وجَد �اب (دار سك الُعملة القد�مة) الضَّ قدم السَّ
� ع� �� ساء واألطفال والمسنِّ اخل لمَح مئاٍت من ال�ِّ ا اليوم، و�الدَّ ا، ل�نه ألفاە مفتوح� ا دوم� مغلق�

هو. األرض فوق أ�واٍم من الفرو، وقد أشعَل �عضهم ُبؤر نار� للطَّ

� (دار
 بِنصف ب�س، وسأَل ال�ائع: «هل �ع�ش أناس ��

ً
احة ى ُتفَّ واق واش�� � الرُّ

ف داڤوس ��
َّ
توق

سك الُعملة القد�مة)؟».

� األب�ض)، وقوم من ��
�
تهم عوام من أعا�� (السك ا آَخر للمع�شة. غالب�َّ

�
- «من ال �جدون م�ان

ا أن �كونوا وراء األسوار. ال أدري ا ُي��دون جم�ع� � وجود نغل بولتون إ�اە طل�ق�
ا. �� (هورنوود) أ�ض�

� يرتديها فقط». هم جاَء �الِخرق ال�� ة اللورد أن �فعل بهم. أ��� ماذا ينوي ح��

َّ



ها القتال، ا. لقد أتوا هنا ناشدين المالذ، إ� مدينٍة لم �مسَّ نب �خزە وخز�
َّ

أحسَّ داڤوس �الذ
نب، وسأَل:

َّ
احة أشعَرته �دورها �الذ فَّ  من التُّ

ً
 قضمة

َ
 إ� الحرب. أخذ

ً
هم ثان�ة � ألجرَّ

وهأنذا آ��
«ك�ف �أ�لون؟».

جارة ات امتهنَّ التِّ ات كث�� ل، �عضهم ��ق. شا�َّ ا: «�عضهم ي�سوَّ اح كتف�ه مجي�� فَّ هزَّ �ائع التُّ
غ طوله خمسة أقدام

�
ٍّ َي�ل � ء آَخر ي�عنه. أيُّ ص�� �

� ال ي����َّ لهن �� إ�اها �ما تفعل الفت�ات ح��
.«

ً
ة اللورد ما داَم �ستطيع أن �حمل ح��ة �نات ح��

ُ
� ث

ا ��
�
ُ�مكنه أن �جد م�ان

ً
ة

َّ
احة جاف فَّ ا، حسب األحوال. �انت التُّ � ا… أو �� � جال إذن. قد �كون هذا خ�� إنه �حشد الرِّ
 أخرى ق�ل أن �سأل: «هل ينوي اللورد ماندر��

ً
، ل�ن داڤوس جعَل نفسه �أخذ قضمة

ً
تة متفتِّ

غل؟». ف مع النَّ
�
حال التَّ

ة القادمة سأحرُص ع� سؤاله».  المرَّ
ً
احة ي ُتفَّ ة اللورد ل�ش�� ل ح�� � اح: «عندما ي�� فَّ ردَّ �ائع التُّ

ج أحد أبناء فراي». وَّ � - «سمعُت أن اب�ته ست��

فاف. هل سُت�ِمل � إ� الزِّ
َ أن �دعو�� ة اللورد ��� ا، ل�ن ح�� - «حف�دته. سمعُت هذا أ�ض�

دة». تها. ال�ذور ج�ِّ  �قيَّ
ُ

احة؟ س�خذ فَّ هذە التُّ
جال �ستحقُّ ئة، ل�ن معرفة أن ماندر�� �حشد الرِّ احة س�ِّ ا: ُتفَّ ر�

�
بَّ مفك

�
أل�� داڤوس إل�ه الل

ازج ة ت�يع أ�واب الحل�ب الطَّ ا �فتاٍة صغ�� مكة العجوز مار� صف ب�س. داَر حول تمثال قدم السَّ النِّ
� ُ�ش�� إليها ُرمح ر الم��د منها. �عد الُ�قعة ال��

�
من معزاتها. اآلن وقد عاَد إ� المدينة �دأ يتذك

�
اخل، و�� � هش من الخارج وأب�ض ناضج من الدَّ ، ذه�� مثال ُزقاق ُي�اع ف�ه سمك الُقد المق�� التِّ

ار االستمتاع �امرأٍة دون أن �خ�� أن ُ�َ�ق ە �ستطيع ف�ه ال�حَّ جاە ماخور أنظف من غ�� هذا االتِّ
ئاب) �ما �لتصق محار

ِّ
� أحد المنازل الملتصقة �أسوار (ع��ن الذ

اح�ة األخرى، �� � النَّ
أو ُ�قَتل، و��

خانة ًة سوداء شد�دة الثَّ نق�ل ب�دن سفينٍة قد�مة، �انت توَجد مخمرة قد�مة �صنعون فيها ب�� ال��
� ه��

َّ
م�ل الواحد منها أن �عود ع� �ائعه بَثمن برم�ٍل من ن��ذ (ال�رمة) الذ ذاذة، من شأن ال��

�
والل

ا ي��عه. ار ش�ئ� ون للخمَّ )، هذا إذا ترَك المحليُّ � � (براڤوس) أو (ميناء إي��
��

 من
ً
احة ونزَل مجموعة ��ذ، ن��ذ الذع دا�ن رديء. هكذا قطَع السَّ ل�ن ما ُي��دە اآلن هو النَّ

ان ء �جلود الخراف. إ�َّ اة (ح�ش الماء ال�سول) تحت مستودَع� م�� ارة المسمَّ رجات إ� الخمَّ الدَّ
� (الميناء األب�ض)،

ا وأردأ ن��ٍذ �� ا بتقد�م أ��� العاهرات ِسن� ه��ب �ان (ح�ش الماء) مشهور� أ�ام التَّ
ة � أفضل األحوال وسامَّ

هن والغضار�ف، غ�� صالحٍة لأل�ل �� �اإلضافة إ� فطائر لحٍم مليئة �الدُّ
ارة الذين ال �عرفون � إ�اە لل�حَّ � الم�ان تارك�� �� ب معظم المحليِّ معة يتجنَّ � أسوأها. مع هذە السُّ

��
ا. �� الجمارك هناك أ�د� ا من َحرس المدينة أو ق�ِّ حق�قته، ولذا ال يرى المرء أحد�

ع �سواد قف المقنطر م�قَّ من. السَّ د الزَّ ا، وداخل (ح�ش الماء) تجمَّ َّ أ�د� �عض األش�اء ال يتغ��
ء قد�م. ُتصِدر �

ل�ة، والهواء رائحته ُدخان ولحم فاسد و�� �ة الصُّ ة من ال��ُّ خام، واألرض�َّ السُّ
��ذ � العتمة �دا النَّ

وء، و�� ا أ��� من الضَّ
�
حم ع� الموائد ُدخان مينة المصنوعة من الشَّ م�ع السَّ الشُّ

�ن، وقد منَحته رب ال�اب تجلس أر�ــع عاهراٍت ���
ُ
ا أ��� من أحمر. ق �� الذي طلَ�ه داڤوس ب�ِّ



ا ا قالت المرأة لرف�قاتها ش�ئ� � هزَّ رأسه نف�� واحدة منهن اب�سامة أمٍل لدى دخوله، ل�ن ح��
ا. هن، و�عدها لم ُتِعرە إحداهن اهتمام�

�
أضحك

جاو�ف ء �األر�ان والتَّ �اس�ثناء العاهرات والمالك �ان الم�ان لداڤوس وحدە. القبو واسع م��
هرە إ� ا ظ�  ن��ذە إ� أحدها وجلَس مسند�

َ
� �ستطيع المرء االنفراد فيها بنفسه، فأخذ ل�لة ال�� الظ�

الحائط ي�تظر.

د. المرأة الحمراء ترى المستق�ل
َ
ق إ� المستوق لم �مض� وقت ط��ل ق�ل أن �جد نفسه ُ�حدِّ

لسلة قة، والسِّ فن المح�� ؛ السُّ �
 أط�اف الما��

َّ
ار، ل�ن داڤوس سيوورث ال يرى فيها إ� � النَّ

��
ء. �

حاب، و(القلعة الحمراء) مرتفعة فوق �لِّ �� اء ُتوِمض ع� �طون السَّ الل الخ�� ة، والظ� ار�َّ النَّ
ت

َ
دفة والحرب وستان�س، وال �فهم لماذا أخذ  عن ط��ق الصُّ

َّ
قَّ إ� داڤوس رجل �س�ط، لم ي��

�ا��
�
� �عض الل

ت أ�اهم المتَعب ع� ق�د الح�اة. ��
�
� أق��اء �أبنائه وترك اآللهة أر�عة فت�ٍة �افع��

� (األعتاب)
غل آِمن �� د أن ابن الملك رو�رت النَّ

�
ا إلنقاذ إدر�ك ستورم… ل�ن مؤك َ ح�� �

ر أنه ���
�
ُ�فك

؟ إن صحَّ هذا فقد تكون (الميناء ة أخرى �� اآلن، وال يزال داڤوس هنا. هل عند اآللهة مهمَّ
��ذ ثم سكَب ِنصف ك��ه ع� األرض إ� جوار قدمه. ب النَّ ا منها. جرَّ األب�ض) جزء�

ارة. طلَب داڤوس مع حلول الغسق �الخارج �دأت ِد�ك (ح�ش الماء ال�سول) تمت�� �ال�حَّ
ا؟ ه: «هل ُت��د طعام�

�
ا، وسأل  أ�ض�

ً
جل جلَب معه شمعة ا جلَ�ه الرَّ ا من المالك، ولمَّ كوب ن��ٍذ ثان��

عندنا فطائر لحم».

حم الذي فيها؟».
�
- «ما ن�ع الل

�ة». �ع المعتاد. إنها طيِّ - «النَّ

� أنه لحم رمادي». ت العاهرات، وقالت إحداهن: «�ع��
�
ضحك

. أنِت تأ�لينها». � ع��
�
� فمِك الل

- «أطِ���

ه». � أح�ُّ � أن�� - «وآ�ُل جميع أصناف الخراء، ل�ن هذا ال �ع��

ارة أ��� من ل. ال�حَّ � الظ�
معة بنفخٍة وعاَد �جلس ��  داڤوس الشَّ

�
ما إن ابتعَد المالك أطفأ

 أن
َّ

ا كهذا، وما عل�ه إ� ��ذ، ح�� إذا �ان رخ�ص� ق النَّ
َّ
� العالم عندما يتدف

م�مة �� � النَّ
ينهمكون ��

. �
ُ�ص��

� (�لدة األخوات) من اللورد جودر�ك أو ُمرتادي (�طن
ه �الفعل ��

َ
معظم ما سمَعه سبَق أن عرف

ت
�
، فتَك �ه ابنه القزم، وقد فاَحت من ُجثمانه رائحة ش��عة جعل الحوت). ماَت تاي��ن ال�س��

ها مطرب، واإلصبع
�
دة (الُعش) قتل ) أل�اٍم �عدها. س�ِّ ا ال �جرؤ ع� دخول (ِس�ت ب�لور ال�ب�� أحد�

ونزي أقسَم ع� اإلطاحة �ه. �الون جرا�چوي م (الوادي) اآلن، ل�ن يون رو�س ال��
�
غ�� َ�ح� الصَّ

ر�� حجر الَ�م. ساندور �ل�جاين خ�َج عن القانون و�ع�ث
�
ا، و�خوته ي�شاَجرون ع� ك ماَت أ�ض�

�
� حرٍب أخرى. ��

طات �� ) و(ِل�س) و(تايروش) متورِّ الوث). (م�� � (الثَّ
� أرا��

ا ��  ونه��
ً

ا وقت� فساد�
ق ثورة عب�د مشتعلة. ال��َّ



جال، ل حشد الرِّ � المدينة ُ�حاو�
ل�نه وجَد أن�اًء أخرى أ��� إثارًة الهتمامه. رو�ت جلوڤر �ان ��

ذن�ه عن التماسه، وُ�شاع أنه قال إن (الميناء
�
 حالَفه إذ صمَّ اللورد ماندر�� أ

ً
ا قل�� ل�ن نجاح�

هر � (النَّ
� األسطول الحد�دي �� � هذا. �اغَت آل ر�زو�ل وآل داس�� ِّ األب�ض) تعَ�ت من الحرب. س��

ا مع هوثر ��لة. وهذا أسوأ. واآلن يركب نغل بولتون جن��� � ُسفنهم الطَّ
ار �� موا النَّ َ المحموم) وأ��

ح نهري أ�� �شحنٍة من
َّ

� الهجوم ع� (خندق �ا�لن)، وهو ما قال عنه م�
أوم�� لالنضمام إليهم ��

� األب�ض): «�اِقر العاهرة بنفسه ومعه ثالثمئة من حَملة الِحراب ��
�
الجلود والخشب ع�� (السك

ا». وهذا هو وا إليهم، و�عض رجال (�و�ن) أ�ض� ماة. �عض رجال (هورنوود) انضمُّ ومئة من الرُّ
األسوأ ع� اإلطالق.

 للقتال إذا �ان
ً

ٌ للورد وا�مان أن ُيرِسل رجا� قال العجوز الجالس عند طرف المائدة: «خ��
ف بتلب�ة � صالحه. اللورد رووس هو الحا�م اآلن، و(الميناء األب�ض) مرت�طة ارت�اط ��َ

�علم ما ��
استدعائه».

: «وما الذي �عرفه أيٌّ من آل بولتون �
ارة وهو �صبُّ لهم الم��د من الّن��ذ الب��ِّ ردَّ مالك الخمَّ

ف؟». عن ال��َّ

- «اللورد وا�مان لن �ذهب إ� أيِّ م�ان. إنه مفرط ال�دانة».

وم والُ��اء. أ��� األ�ام ال �ستطيع  النَّ
َّ

ا إ� - «سمعُت أنه م��ض. �قولون إنه ال �فعل ش�ئ�
ة المرض». هوض من ِفراشه من شدَّ النُّ

ة ال�دانة». � من شدَّ - «تع��

سود».
ُ
حافة �األمر. ابنه أس�� عند األ - «ال عالقة لل�دانة أو النَّ

�
مال لُ�ساِعد �� ا �علم أنه أ�� إ� الشَّ م أحد عن الملك ستان�س، �ل ولم ي�ُد أن أحد�

�
لم يت�ل

ة والعمالقة، ه عن الَهمج والُجثث الح�َّ
�
ة) �ان ال�الم �ل ق�َّ َّ � (القلعة ال��

فاع عن (الِجدار). �� الدِّ
د تفك�� ع� ما ي�دو. ر فيهم مجرَّ

�
ل�ن هنا ال أحد ُ�فك

� (�لدة
: «ظننُت أن آل فراي قتلوا ابنه. هذا ما سمعناە ��

ً
وء قائ� ماَل داڤوس لَ�دُخل دائرة الضَّ

األخوات)».

م�ع إذا أردت أن ل�ج) وحولها الشُّ � (ِس�ت الثُّ
أجاَ�ه المالك: «قتلوا الس�� وندل. عظامه راقدة ��

ا». � ا الس�� وا�ل�س فال يزال أس�� � نظرًة. أمَّ
ُتل��

، ل�نه حسَب �الهما ماَت. إذا �انت عند العرش � أسوأ وأسوأ. �ان �عرف أن للورد وا�مان ابن��
هر األسود)، و�علم أنه � (النَّ

 منهم ��
ً
الحد�دي رهينة… داڤوس أنجَب س�عة أبناء وفقَد أر�عة

. ستفون وستان�س � الثة ال�اق�� ا �ان لحما�ة الثَّ �ه منه اآللهة أو الَ��� أ��
�
مستعدٌّ لِفعل ما َتطل

وداء). � (القلعة السَّ
َي�ُعدان آالف الفراسخ عن القتال وآِمنان من األذى، ل�ن دڤان ُمرافق الملك ��

ته أو تخ�ب �س�ب (الميناء األب�ض). الملك الذي قد تص�ب قض�َّ

َّ



ح من (راقصة العواصف): «أنت
َّ

، وقال م� � نان�� مون اآلن عن التَّ
�
ار�ون يت�ل �ان رفاقه الشَّ

اذ ماَت منذ أعوام، قطَع أحد الدوثرا�� سادة الخيول رأسه». . الملك الشحَّ مجنون كب��

ردَّ العجوز: «هذا ما �قولونه لنا. ر�ما �كذبون. لقد ماَت ع� الجانب اآلَخر من العالم، إذا �ان
ة. ال � جثَّ

َّ أن أجار�ه وأتظاهر �أ�� � فقد �كون ع��
ا. من �دري؟ إذا أراَد ملك ما مو�� قد ماَت حق�

ته». أحد منا رأى جثَّ

ا إذن، ور�ما ة چوفري أو رو�رت. ر�ما �كونون أح�اء جم�ع� ارة: «أنا لم أَر جثَّ دمدَم مالك الخمَّ
.« ا طوال هذە األعوام ال أ��� �ان ب�لور الُم�ارك غاف��

� الوح�د، أل�س كذلك؟ أنحن واثقون �أنهم �� س التنِّ : «لم �كن األم�� ڤس��
ً

َّ العجوز قائ� ك��
ا». قتلوا ابن األم�� ر�جار؟ �ان رض�ع�

ا؟». ة أ�ض� حم رمادي: «ألم تكن هناك أم��
�
� ذكَرت أن الل قالت العاهرة ال��

ان�ة أخته». تان، واحدة ابنة ر�جار والثَّ أجاَبها العجوز: «أم��

هري: «داينا �انت األخت، داينا ابنة (دراجو�ستون). أم أنها دايرا؟». ح النَّ
َّ

قال الم�

ا ع� سفينٍة
�
ف

ِّ
قال رجل (راقصة العواصف): «داينا �انت زوجة الملك ب�لور. عملُت مجذ

ة داينا)». ًة، (األم�� تحمل اسمها مرَّ

.«
ً
ض أن تكون مل�ة َ - «لو �انت زوجة ملٍك فالمف��

ا». - «لم تكن لب�لور مل�ة. لقد �ان ورع�

ا
�
بوە مل� � نصَّ ج أخته، ل�نه لم ُ�ضاِجعها. ح�� وَّ � قالت العاهرة: «ل�س مع�� هذا أنه لم ي��

ا».
�
ا. كنَّ ثالث � أ�ض� � ُب�ج، �� وأختيها األخَ����

ح�َسها ��

عينة».
�
� ابنة الملك المجنون ال زوجة ب�لور الل أعلَن المالك: «داينال، �ان هذا اسمها، أع��

. ال �
ا�� � عهد دايرون الثَّ

جت أم�� (دورن) �� � تزوَّ س ال�� ا �دن�� ن� وها ت�مُّ س. سمُّ قال داڤوس: «دن��
أدري ماذا حدَث لها».

 من
ً
ًة �الحة ح براڤو�� يرتدي ُس��

َّ
، م� � نان�� جل الذي �دأ ال�الم عن التَّ - «أنا أدري»، قال الرَّ

�ُت مع وك�ل ة اسمها (العذراء الحوالء)، و�� � (پ�توس) رسونا إ� جوار سفينٍة تجار�َّ
وف. «�� الصُّ

� (�ارث) لتحجز
� سفي�تهم ��  عن فتاٍة نح�لة صعَدت إ� م��

ً
�ة

�
 مسل

ً
انها الذي ح� �� ح�ا�ة ُر�َّ

د الوك�ل ��
�
. أ� � ت�� ا وعيناها أرجوان�َّ �� الثة. �ان َشعرها فضِّ وس) لها ولتنان�نها الثَّ  إ� (وس��

ً
رحلة

عفران، � القرنفل والزَّ
ا. قال �� إن المكسب أ��� �� ان بنف�� ل�نه رفَض تمام� َّ� : أخذتها إ� ال�ُّ

ً
قائ�

� القل�ع».
ار �� وا�ل ال ُ�شِعل النَّ والتَّ

ك ف�ه. إنه �علم ما جرى لـ(العذراء الحوالء). قسوة حك القبو، ل�ن داڤوس لم �ش�� اجتاَح الضَّ
ا وهو موشك ع� ا زائف� د ضوء�  ُي�حر حول ِنصف العالم ثم ُترِسله ُ�طار�

ً
من اآللهة أن تدع رج�

ً �



ق . رحلة واحدة إ� ال��َّ �  أجرأ م��
ً

انها رج� � ط��قه إ� ال�اب: �ان ُر�َّ
ر ��

�
العودة إ� الوطن. فك

� ش�ا�ه حلَم داڤوس �الق�ام برحالٍت
ا �اللوردات ح�� آِخر ُعمرە. �� و�ستطيع المرء أن �ع�ش ث���

ا . يوم� طُّ
َ
ا ق هب، و�ش�ٍل ما لم ي�ُد األوان مناس��

�
ص �الُعثِّ حول الل

َ
اق ت ت�� � مرَّ ن�� كتلك، ل�ن السِّ

ا � الملك ستان�س العرش الحد�دي وال �عود محتاج�
� تضع الحرب أوزارها و�رت�� ا ما ح�� ما، يوم�

� نان�� ى تلك التَّ ا. س�� ا إذا �انا قد ك�� � أ�ض�
، وستف وستا��  دڤان م��

ُ
رسان ال�صل. س�خذ

ُ
إ� ف

ها.
�
وعجائب العالم �ل

ودة احة. ازداَدت ال�� ء السَّ �
� ُت�� �ت ال��  لهب مصابيح ال�َّ

ً
�ــــح تهبُّ مرجفة �الخارج �انت ال�ِّ

 ع�
ً
�ــــح تعصف صارخة ة) وك�ف �انت ال�ِّ ق�َّ َّ ر (القلعة ال��

�
مس، ل�ن داڤوس تذك منذ غ�َ�ت الشَّ

� ام دا�� � عروقه. (الميناء األب�ض) حمَّ
د دماء المرء �� �اب لُتجمِّ  وتنفذ من أثقل الثِّ

ً
(الِجدار) ل��

�المقارنة.

لق، ذن�ه �األخ�ار، منها خان مشهور �فطائر سمك الشِّ
�
ة أما�ن أخرى �ستطيع أن �مأل فيها أ ثمَّ

� �ستطيع المرء أن �جد فيها ل�� افون ورجال الجمارك، وقاعة ممثِّ ب فيها الصوَّ ��� � والحانة ال��
ا. ا جد� ر� . وصلُت متأخِّ �

 أن داڤوس أحسَّ أنه سمَع ما �ك��
َّ

 مقا�ل �ضعة ب�سات، إ�
ً
 �ذيئة

ً
�سل�ة

ق
�
� ك�س� صغ�� معل

ته الغ��زة القد�مة �مدُّ �دە إ� صدرە ح�ث �ان �حتفظ �عظم أصا�عه ��
�
جعل

هر األسود) مع سفي�ته ان (النَّ � ن��
ه �� ء هناك اآلن. لقد فقَد حظ� �

�ٍط ِجلدي، ل�ن ال �� من ��
وأبنائه.

ُم نف�� عند لَّ وأقدِّ � أعماقه: ماذا أفعُل اآلن؟ هل أصعُد التَّ
�� 

ً
شدَّ معطفه ع� جسدە م�سائ�

؟ �
ا�ة (القلعة الجد�دة) من أجل التماس� عق�م؟ أعوُد إ� (�لدة األخوات)؟ أرجُع إ� مار�ا واب��َ بوَّ

� (الميناء األب�ض) و�ال
ا وأسلُك (ط��ق الملوك) ألخ�� ستان�س �أنه �ال أصدقاء �� ي حصان� أش��

أمل؟

 لساال ور�اب�ته، وانضمَّ إليهم
ً
ا�قة إل�حار أسطوله أقاَمت المل�ة س�ل�س ول�مة �لة السَّ

�
� الل

��
ا. عند �ن �الحضور أ�ض� ة ش�� �ل، وُسِمَح لألم��

�
�� َحرس الل كوتر �ا�ك وأر�عة آَخرون من ك�ار ق�ِّ

� صغ�� من آل � إ� المائدة �ح�ا�ٍة عن أم��  الس�� آ�سل فلورنت الجالس��
�

لمون س� تقد�م السَّ
ا. أحبَّ األم�� أن ُ�لِ�س الحيوان ث�اب ابنه الم�ت و�تظاَهر �أنه ا أل�ف�

�
ا حيوان خذ قرد� تارجارَ�ن اتَّ

فهم َّ ض اللوردات الذين ��
ُ
ف ة، ل��َ  من أجله �لَّ ف��

ً
ا للس�� آ�سل �ان �عرض ز�جة طفل، وط�ق�

ا. �ان أم�� � الح��ر والمخمل ي��� القرد قرد�
بع. «ح�� �� ضون �الطَّ

ُ
�العرض �أدب، ل�نهم �انوا َيرف

ا للق�ام �عمل رجل». ضحَك رجال المل�ة لقول  ل�علم أنه ال �ستطيع أن ُيرِسل قرد�
ً
أ��� ح�مة

ا. أنا لورد ِمثلك، ر: لسُت قرد�
�
ون منهم داڤوس اب�ساماٍت واسعة، ففك الس�� آ�سل، ومنَح كث��

. ً
كرى ال تزال موجعة

ِّ
ورجل أفضل منك، غ�� أن الذ

ن من العودة إ� (القا�لة المرحة) ح�� الَفجر. رفَع
�
�لة، ولن يتمك

�
ا�ة الفقمات) الل غِلَقت (بوَّ

�
أ

� نفسه: لقد جئُت ع�� األمطار والُحطام
�� 

ً
� قائ�

ال�� مكة العجوز وُرمحه الثُّ عي��ه إ� قدم السَّ
ا منه. ر�ما فقَد أصا�عه والعواصف، ولن أعود دون أن أفعل ما أت�ُت ألفعله مهما �دا ميؤوس�

ا يرتدي المخمل، �ل �د الملك. ه، ل�نه ل�س قرد� وحظ�
ِّ



ئاب) ع� الماء إ�
ِّ

ج، ط��ق أب�ض ع��ض �قود من (ع��ن الذ (ساللم القلعة) شارع مدرَّ
��ق � الطَّ ها، وقد رأى داڤوس وهو �صعد عرا�س �حر� من المرمر ُ�ِض��

�
(القلعة الجد�دة) فوق تل

ر وراءە، فمن هنا ة التفَت َينظ� � �لَغ القمَّ � أذُرعهن. ح�� �أوع�ٍة من ز�ت الحيتان المشتعل ب��
اخ�� مزدحم �القوادس ر المرفأ الدَّ �ستطيع أن يرى �ال المرفأين. وراء حاجز األمواج المسوَّ
 عن العمل �ما

ً
�ن. اللورد وا�مان �دين، ل�نه ل�س عاط�  وع��

ً
ة، وقد أح� داڤوس ثالثة الح���َّ

ي�دو.

ا انفتَح ع� إثر ص�حٍة منه، وخ�َج حارس ا جان��� ، ل�ن �ا��
ً
ا�ة (القلعة الجد�دة) مغلقة وجَد بوَّ

ة، وأجاَب: � الذي �حمل األختام المل��َّ ه��
َّ

�ط األسود والذ �سأله عن شأنه، فأراە داڤوس ال��َّ
� معه وحدە».

� الحال. إن شأ��
«�جب أن أرى اللورد ماندر�� ��

 



 

س دن��
 

قدة تدور مع، والمشاعل المتَّ
َّ

�ت ال� اقصون، أجسادهم الحل�قة الملساء مصقولة �ال�َّ ق الرَّ
�
تأل

� الهواء ت�ب فتاة
اي المرتعش. م�� تقاطَع مشعالن �� �ل ونواح النَّ من �ٍد إ� �ٍد ع� إ�قاع الطَّ

تة. وء يتألأل ع� األطراف واألثداء واألرداف الم��َّ عار�ة ب�نهما دائرًة حول نفسها، والضَّ

س تارجارَ�ن ج، ولو أن دن�� � حدِّ ذاته ُيهيِّ
جهم �� الثة منتصبو األعضاء، منظر ته�ُّ جال الثَّ الرِّ

حة، و�لُّ عضلٍة ول، لهم س�قان ط��لة و�طون مسطَّ � الطُّ
ا. ثالثتهم م�ساوون �� ا أ�ض� وجَدته ط��ف�

ا، �ما أن  �ش�ٍل ما… وهو الغ��ب نوع�
ً
�أنها منحوتة من الحجر، وح�� وجوههم ت�دو متماثلة

ق�ل. حاس الصَّ ق �النُّ ُ الث َي�� � شاحب �الحل�ب، والثَّ
ا�� ًة سوداء �األبنوس، والثَّ ألحدهم ���

؟ عند األعمدة �قف �
و�� ض أن ُيث�� َ رًة: أمن المف��

�
� وسائدها الح��ر مفك � جلستها ب��

لت دا�� عدَّ
جال اعمة، ع� عكس الرِّ � ع� وجوههم النَّ ماث�ل �ال تعب�� �ة �التَّ � خوذهم المدبَّ

روها �� ُمطهَّ
دار زو لوراڬ � تان وهو ُ�شاِهد، وقال ه��

�
. فغَر رزناك مو رزناك فاە والتمَعت شفتاە المبتل � ال�امل��

أس الحليق � ظلَّ وجه الرَّ � ح��
اقصات، �� ح نظراته الرَّ جل المجاور له ول�ن دون أن ُت�ار� ا للرَّ ش�ئ�

ء. �
ا �المعتاد، و�ن لم َ�ُفت عي��ه �� � القبيح صارم� ه�� الدُّ

ح�ل ذو احب النَّ جل الشَّ لة ض�فها ال���م أصعب. يرفل الرَّ � مخ�ِّ
غ�� أنها وجَدت معرفة ما ��

� ثوٍب من الح��ر األحمر المصفر
ة، الذي ُ�شار�كها مائدتها العال�ة، �� ة الحادَّ ق��َّ القسمات الصَّ

ة � �قضماٍت صغ�� �� � ضوء المشاعل وهو �أ�ل ثمرًة من التِّ
هب، و�لتمع رأسه األصلع ��

َّ
ماش الذ

ُ
وق

ات األو�ال ع� أنفه. ت ح�َّ
َ
� برق اقص�� أن�قة منتظمة، و�ذ أداَر زارو زون دا�سوس رأسه ُيتاِبع الرَّ

اف، � الشفَّ
م�ت األرجوا�� � من السَّ راز ال�ارثي�� ا ع� الطِّ

�
ستان

ُ
س ف فه ارتَدت دن�� ع� ��َ

ٍة ع� كتفها � �خفَّ
� الف��ِّ ه��

َّ
ا، وقد ا�سدَل َشعرها الذ

�
ك ثديها األ�� مكشوف ُ ا �ح�ث َي�� مقصوص�

�
ظرات، ول�ن ل�س زارو. ِمثلما �ان �� سوا إليها النَّ

�
� القاعة اختل

جال �� ��اد �لمس حلمتها. ِنصف الرِّ
جل من َّ أن أستم�له. وصَل الرَّ ��قة. ل�ن ع�� اجر بهذە الطَّ (�ارث). ل�س ب�م�انها استمالة األم�� التَّ
ا، أسطوله �مثا�ة ُدعاٍء أج�َب. � القاليون (سحا�ة الح��ر) ُيراِفقه ثالثة ع�� قادس� (�ارث) ع� م��
ة، ل�ن زارو �ملك � ع� العبود�َّ

ا منذ قَضت دا�� �ن) ح�� انقطَعت تمام� � (م��
جارة �� ت التِّ لقد شحَّ
الُقدرة ع� إح�ائها.

� الهواء، وأمسكهن
هب دائراٍت ��

�
بول وثَ�ت ثالث من الفت�ات فوق الل ات الطُّ

َّ
م دق مع تعاظ�

قت �لُّ سن ظهورهن وطوَّ � إذ قوَّ
اقصون من الخ� وأنزلوهن ع� أعضائهم، وشاهَدت دا�� الرَّ

. جال أنُفسهم داخلهن ع� إ�قاع الموس��� ا�ات ودفَع الرِّ �كها �ساقيها، ف�ما ناَحت النَّ َّواحدٍة ��



ة  أنها المرَّ
َّ

ا كفحولهم وأفراسهم، إ� اَوجون علن� � س�َقت لها رؤ�ة ِفعل الُحبِّ من ق�ل، فالدوثرا�� ي��
. ً
مة هوة منغَّ � ترى فيها الشَّ األو� ال��

��ذ، وع� الرغم من هذا وجَدت أف�ارها تدور ا، فقالت لنفسها: إنه النَّ ت بوجهها دافئ� أحسَّ
حول دار�و نهار�س. ص�اح اليوم وصَل مرساله �قول إن ِغ��ان العاصفة عائدون من (الزار).
، � جارة. لم �خذل�� عام والتِّ رت نفسها: الطَّ

�
ا معه صداقة شعب الحمالن. ذك قائدها راجع إليها جال��

مل�س ع� . �شتاق المل�ة إ� رؤ�ة وجهه، إ� التَّ � � ع� إنقاذ مدين��
ًولن �فعل. دار�و سُ�ساِعد��

ا ط��لة عب، إ� الب�ح له بهمومها… ل�ن ِغ��ان العاصفة ما زالوا َي�ُعدون أ�ام� ة الشُّ الث�َّ
ُ
لحيته ث

ولم �جتازوا (ممر �ايزاي) �عُد، و�� مسؤولة عن ُح�م ال�الد.

ة، فقالت لهم اقصون برؤوس� محن�َّ ة، وركَع الرَّ � األعمدة األرجوان�َّ � الهواء ب��
خان �� ارتفَع الدُّ

شاقة وهذا الَجمال»، ثم أشاَرت إ� رزناك مو رزناك، ا ما رأ�ُت هذە الرَّ . نادر� � : «كنتم رائع�� �
دا��

: «اصحب ضيوفنا
ً
ن. أمَرته قائلة ط رأسه األصلع المتغضِّ

ِّ
ات الَعرق ُترق فه�َع إليها القهرمان وح�َّ

ا». ا�� ا و�� امات �� �غ�سلوا، واجلب لهم طعام� إ� الحمَّ

مو». ف عظ�م �� أن أفعل �ا صاِح�ة السُّ َ��» -

ة، أجود ق�َّ َّ وا�ل ال�� ��ذ قوي ُحلو عابق برائحة التَّ س �أسها لُتع�د إيري ملئها. النَّ رفَعت دن��
ة. مدَّ زارو �دە إ� صحفة ة األخ�� � الف��

��ذ الج�س�اري الخف�ف الذي �مأل �أسها �� ا من النَّ � كث��
ة تقا�� لون ح�َّ ها ال��ُ � ال�ا�� ُ�شِ�ه ق�� �� متها له چ��وي واختاَر ثمرًة من التِّ � قدَّ الفوا�ه ال��

: «الذعة».
ً

� أنفه، ثم قضَم منها وزمَّ شفت�ه قائ�
المرجان ��

ا أح�؟». دي ش�ئ� ل س�ِّ - «هل ُ�فضِّ
َ

ذعات»، وأخذ
َّ

ساء ال� ذعة وال�ِّ
َّ

فس. ما ُ�ع�� الح�اة نكهتها الفا�هة ال� - «الحالوة تكظ� النَّ
� أن أصف لِك س أيتها المل�ة الجم�لة، ال ُ�مكن��  أخرى ومضَغ وازدرَد، ثم قال: «دن��

ً
زارو قضمة

. َمن غادَرت (�ارث) طفلة، ضائعة ِمثلما �� عذ�ة. خش�ُت أنها
ً
م �حضورِك ثان�ة نعُّ � �التَّ ابتها��

 �ج�ش� قوي
ً
دًة ع� مدينٍة ع��قة ومحاطة ، س�ِّ

ً
جة م�حرة إ� حتفها، وهأنذا أجدها اآلن متوَّ

أت�ِت �ه من األحالم».

». لن �
 �ا صد���

ً
� رؤ�ة وجهك ثان�ة

�� ُّ�� . َّ � سع�دة لمجيئك إ�� ار. «إن�� م والنَّ ال، �ل من الدَّ
، محتاجة إ� ُسفنك، الثة ع�� � را�طة الثَّ

� محتاجة إل�ك، محتاجة إ� ُزمالئك �� أثق �ك، ل�ن��
محتاجة إ� تجارتك.

قيق، الم�ان الذي ي�يع �ن) وأختاها (يون�اي) و(أستاپور) حجر زاو�ة تجارة الرَّ لقروٍن �انت (م��
ي، ل�ن �ال عب�د ة العالم ل�ش�� � �ق�َّ

ف�ه �االت الدوثرا�� وقراصنة (ُجزر ال�از�ل�سق) أ�اهم وتأ��
ة، ل�ن المعدن لم الل الج�س�ار�َّ � التِّ

حاس وف�� �� ار. النُّ جَّ �ن) ما تعرضه ع� التُّ فل�س عند (م��
احل لم  ع� السَّ

ً
� �انت نام�ة رز ال�اسقة ال��

َ
ونز العالم، وأشجار األ ا ح�َم ال�� ا �ما �ان لمَّ م� َ�ُعد ق�ِّ

ت (ج�س) � ش�َّ � ح�� نان�� ان التَّ ة القد�مة أو أَتت عليها ن�� اطور�َّ تها فؤوس اإلم�� َ َتُعد موجودًة، ب��
�
�ــــح �� مس الحارقة وذَرتها ال�ِّ �ة تحت الشَّ ت األشجار ي�َست ال��ُّ

�
�ا)، وما إن زال الحرب ع� (ڤال��



ل تها جاالزا جاالر: «تلك المصائب �� ما حوَّ َ عم) أخ�� � (مع�د ذوات النِّ
ُسحٍب حمراء كث�فة. ��

� إ� ناس� اس�� ل هؤالء النخَّ � سُتحوِّ � لنفسها: وأنا المص��ة ال��
»، فأقسَمت دا�� � اس�� نا�� إ� نخَّ

من جد�د.

� (�ارث) ال�ع�دة �لَغت مسام�� ح�ا�ات
. ح�� �� �

ٍة فاترة: «�ان �جب أن آ�� قال زارو بن��
مٍة عذراء».

�
وة والمجد ومئة أ

مخ�فة �ك�ُت لسماعها. ُ�قال إن أعداءِك وعدوا َمن َ�قُتلِك �ال��َّ
�  و�ذ�حون المعَتق��

ً
». ك�ف عرَف هذا؟ «�ضعون عالمتهم ع� الُجدران ل�� � - «أبناء الهار��

�
. إنهم �خافون وحو�� اص�� عون �االخت�اء �ال�َّ مس ُ�سار� � تطلع الشَّ فاء وُهم ن�ام، وح�� ُّ ال��

ساوي من نة �ال�َّ � طلَبتها، المكوَّ ة». أعطاها س�اهاز مو �انداڬ ِفرق الحراسة الجد�دة ال�� حاس�َّ النُّ
وارع ل�ل نهار �قل�سواٍت دا�نة وأقنعٍة ؤوس، و�جوب رجالها الشَّ � الرُّ

� حل��� �� ِّ� � �ن�� � والم�� المعَتق��
� �ميتٍة �شعة، وأقار�ه نان�� أ ع� خدمة مل�ة التَّ � أيَّ خائن� يتجرَّ د أبناء الهار�� حاس. توعَّ من النُّ
ها من � صورة بنات آوى و�وم وغ��

أس الحليق �� ك رجال الرَّ ا، وهكذا يتحرَّ وأصحا�ه أ�ض�
�
ل وحدي �� � أتجوَّ

ا لخش�ة األبناء إذا رأو�� ة. «قد أجُد دافع� � وجوههم الحق�ق�َّ المخلوقات مخف��
 عزالء. إنهم �ائنات ج�انة».

ً
 وكنُت عار�ة

ً
وارع، ل�ن فقط إن �ان الوقت ل�� الشَّ

� إذا هولة نفسها كخناجر األ�طال. سأناُم ق��ر الع�� - «خناجر الُجبناء َتقُتل المل�ات �السُّ
� (�ارث) �ان معِك ثالثة

التها األشاوس ع� مق��ٍة منها. �� � تحتفظ �خ�َّ عرفُت أن بهجة قل��
. أين ذهبوا؟». طُّ

َ
حوا جان�ِك ق الة دم لم ي�� خ�َّ

ا، وهكذا عب أ�ض�
�
� الل

. ب�م�ان دا�� � ». إنه ُ�الِعب�� � - «ما زاَل آجو وچوجو ورا�ارو �خدمون��
 �قولون

ً
 أ��� وأ��� ح�مة

ً
ة وأعرُف القل�ل عن تلك األمور، ل�ن رجا� د فتاٍة صغ�� قالت: «أنا مجرَّ

واحل، أي ة ال�ع�دة عن السَّ اخل�َّ �ن) �ستد�� اله�منة ع� المناطق الدَّ �� إن الحفاظ ع� (م��
ة». الل اليون��َّ ا ح�� التِّ � غرب (الزار) وجن���

ع� جميع األرا��

ة عندي. إذا وقَع لِك مكروە فس�فقد هذا العالم ، أنِت المهمَّ � �� ة ال تهمُّ اخل�َّ - «مناطقِك الدَّ
مذاقه».

� نحو �ار�ستان
ا»، وأشاَرت دا�� د� ة ج�ِّ � محم�َّ دي أن يهتمَّ إ� هذا الحد، ل�ن�� طف من س�ِّ

�
- «ل

�
��

َ
ت: «�دعونه ب�ار�ستان ال�اسل. لقد أنقذ

َ
ا �دە ع� مق�ض س�فه، وأضاف سل�� الواقف م��ح�

.« � � من المغتال�� ت�� مرَّ

ب �ان م؟ فارسِك الدُّ ، ثم قال: «قلِت �ار�ستان الهر�  عابرًة ع� سل��
ً
أل�� زارو نظرًة فاحصة
ا لِك». ا ومخلص� أصغر ِسن�

م عن چورا مورمونت».
�
- «ال أر�ُد أن أت�ل

ا: «دعينا
�
ا»، ثم ماَل ع�� المائدة مردف ا ُمشعر�  خشن�

ً
أ��د. �ان رج� اجر: «�التَّ قال األم�� التَّ

� � العالم. لقد أسكَرت��
س أجمل امرأٍة �� غ�ات ودن�� ، عن األحالم والرَّ  من ذلك عن الُحبِّ

ً
م �د�

�
نت�ل

طلعتِك».



��ذ». م النَّ
�
ت: «إذا كنت سكراَن فل  عليها، فردَّ

ً
� الم�الغ فيها غ���ة ل�ست مجامالت ال�ارث��

ة ومذاق  �مق��
ً
� ت�دو خاو�ة س وض�ع�� ت دن��

�
� العالم ُ�سِكر كَجمالِك. منذ رحل

- «ال ن��ذ ��
؟». � . لماذا هجرِت�� � ف��

ماد �� م�اهج مل�ة المدائن �الرَّ

هاب حاَن. (�ارث) أراَدت
َّ

. «ألن وقَت الذ �
لقد خرجُت من مدي�تك مطرودًة أخ�� ع� ح�ا��

.« رح���

� رؤوسهم عقول،
ارون؟ هؤالء ل�س �� � عروقهم ماًء ال دماء. العطَّ

- «َمن؟ أنق�اء الم�الد؟ إن ��
� طل�ُت �دِك، �ل د من أن��

�
� ِش�ه متأ� ا. إن�� � زوج� خذي�� ا �ِك أن تتَّ ا. �ان ح��� والخالدون ماتوا جم�ع�

لُت إل�ِك». وتوسَّ
َّ دي، ألن ع�� ات فقط. أنت من اس�سلَم �سهولٍة �ا س�ِّ ات المرَّ : «ع�� ً

� معابثة
قالت دا��

فق الجميع». ج �ما اتَّ �الفعل أن أتزوَّ

قالت إيري و�� ُتع�د َملء �أس المل�ة: «�جب أن �كون لل�ال��� �ال. هذا معلوم».

� أعرُف هذە االب�سامة. مل�ة  إذن؟»، ثم تابَع: «ال، إن��
ً
�ساءَل زارو: «هل أطلُب �دِك ثان�ة

ار المتواضعون أمثا�� ل�سوا أ��� من ح� تحت جَّ جال. التُّ � تتالَعب �قلوب الرِّ قاس�ة تلك ال��
اح�ة. ت دمعة واحدة ع� وجنته الب�ضاء الشَّ

�
 �الجواهر»، وسال

�
صندلِك المح�

� �ستط�عون الُ��اء م�� � عضدها، فال�ارث��
ت دون أن تفتَّ دمعته ��

�
� �ه حال

ل�ن معرفة دا��
ة كرز� من الوعاء الموض�ع ع� المائدة وألَقتها ت ح�َّ

َ
فَّ عن هذا»، وأخذ

�
أرادوا. قالت له: «أوە، ك

 �جد
ً

ُج رج� � أتزوَّ � تجعل�� � لسُت �الحماقة ال�� ًة، ل�ن�� ع� أنفه، وتا�َعت: «قد أ�وُن فتاًة صغ��
� كنت ُ�شاِهد». اقص�� . لقد رأ�ُت أيُّ الرَّ � طبق الفوا�ه أ��� إثارًة من ثد��

: «نفس الذين �انت صاِح�ة الجاللة ُتتاِ�عهم ع� ما أعتقُد. إننا ً
مسَح زارو دمعته قائ�

ا فأنا قانع �أن أ�ون ع�دِك». � زوج� م�شابهان �ما ت��ن. إن لم تق�لي��

ة ألَقته ا، وهذە المرَّ ا مغ���
�
 �الجواهر هدف

�
� أعتقك». صنَع أنفه المح� ا. إن�� - «ال أر�ُد عب�د�

ة مشمش. � �ح�َّ
دا��

َّ أن أعدَّ ، ثم قال: «من أين أ�� هذا الجنون؟ هل ع��
ً
 منها قضمة

َ
� الهواء وأخذ

التقَطها زارو ��
� (�ارث)؟».

�� � � عب�دي عندما كنِت ض�ف��
ا ألنِك لم تعت�� نف�� محظوظ�

. �  تناني��
َّ

، ولم تكن ُت��د إ� الثة ع�� اذًة وكنت زارو رجل را�طة الثَّ  شحَّ
ً
: كنُت مل�ة �

رت دا��
�
فك

� لم تنفتحا ح�� (أستاپور). هل تعرف
، ل�ن عي��َ

ً
 حسنة

ً
ون معاملة � يتلقُّ «عب�دك �دوا راض��

�ون؟». رون وُ�درَّ ك�ف ُ�َعدُّ الُمطهَّ

ار و�دقُّ عل�ه �مطرقة � النَّ
صل �� ا فإنه �ضع النَّ اد س�ف� � �صنع الحدَّ - «�قسوٍة ال ر�ب. ح��

ج ل�سق�ة الفوالذ. إذا أردِت االستمتاع �مذاق الفا�هة الُحلو فعل�ِك أن
�
� الماء المثل

و�غمسه ��
جرة». � الشَّ

�س��



م». ة �الدَّ جرة مسق�َّ - «هذە الشَّ

. هل ُ�دِهشك أن َّ ونق استمتَعت براق�� - «وهل من وس�لٍة أخرى إلثمارها الُجند؟ صاِح�ة الرَّ
قوا  فك�ف حقَّ

َّ
، و�� �

موا الم��
�
صون منذ تعل

ُ
� (يون�اي)؟ إنهم َيرق

�وا �� � أنهم عب�د ُوِلدوا وُدرِّ
تعر��

ة َّ� � �لِّ الفنون الحسِّ
سون �� ��ذ ق�ل أن ُيواِصل: «إنهم متمرِّ هذا ال�مال؟»، ورشَف زارو من النَّ

ا. خطَر �� أن أهديهم إ� جاللتِك». أ�ض�

� لم تندهش: «��لِّ تأ��د. سأعتقهم». � ال��
ت دا�� ردَّ

ون . إنهم معدُّ
ً
عة ًة مدرَّ  ِبزَّ

ً
� سمكة ة؟ �أنِك ُتعط�� َّ� ها، وقال: «وماذا س�فعلون �الح�ِّ ه ردُّ

�
أجفل

قص». للرَّ

راعة. هل سألتهم؟». � أو الزِّ هم؟ أس�ادهم؟ ر�ما ُيؤِثر راقصوك البناء أو الَخ�� - «وَمن أعدَّ

�ن)  من الغناء العذب ستمت�� ل�ا�� (م��
ً

قال زارو: «ور�ما ُتؤِثر أف�الِك أن تص�� عنادل، و�د�
س �ا ا: «دن�� د متا�ع� ة الهائل»، وتنهَّ ماد�َّ يور الرَّ م أشجارِك تحت ثقل الطُّ ه�م الهادر وتتحطَّ �النَّ

ا وأ��� دي الغض ي��ض قلب رقيق… ل�ن ُخذي الح�مة من رأس� أ��� ِسن� ، تحت هذا الثَّ � بهج��
�
ري ��

�
. فك � الحق�قة خ��

ا هو �� � ا، وكث�� مما قد ي�دو �� . ظاهر األش�اء ل�س ك�اطنها دوم�
ً
ح�مة

المطر».

د طفلة؟ � حمقاء أم مجرَّ - «المطر؟». هل �حسب��

ا. العالم محتاج إ� ً- «إننا نلعن المطر عندما َ�سُقط ع� رؤوسنا، ل�ن من دونه نموت جوع�
ُب لِك مث� � ع� وجهِك االمتعاض، ل�ن ما أقوله صحيح. سأ�� المطر… و�� العب�د. ترسم��
ع (�ارث) �ــَّ واب، ت�� � �لِّ ما �جعلنا أس� من الدَّ

جارة، �� حر والتِّ � الفنِّ والموس��� والسِّ
�ـ(�ارث). ��

 من القرم�د، تقوم عظمة
ً

ة هذا الهرم… ل�ن �األسفل، �د� � ع� قمَّ ع�� َّ� ة �ما ت�� َّ� ة الَ��� ع� قمَّ
� س��ل

ى ��
� ال��َّ

وا �� مل�ة المدائن ع� أ�تاف العب�د. َس�� نفسِك، إن �ان ع� الجميع أن �كدُّ
� بناء المنازل

ا أن نك� ظهورنا �� جوم؟ إن �ان علينا جم�ع� ل النُّ فع عي��ه يتأمَّ عام فمن س�� الطَّ
ا فال مناص من استع�اد اس عظ�م� د المعا�د لتمج�د اآللهة؟ ل�� �كون �عض النَّ فمن سُ�ش�ِّ

�عضهم».

ك معدتها، ل�نها قالت ب��ار:  �اإلحساس الذي ل�َّ
َّ

� إ�
�المه أفصح من أن تردَّ عل�ه دا��

َّ وأعرُف الفرق. ل�س هذا كذاك� ال ماء ع�� � وأمطَرت السَّ
ة ل�ست �المطر. لقد �اعو�� «العبود�َّ

.«� أحد ُي��د أن ُ�قَت��

ة � رأ�ُت ع� ضفَّ � مدي�تِك الجم�لة أن��
: «تصادَف عندما رسوُت ��

ً
هزَّ زارو كتف�ه �فتور� قائ�

ادرة والخمور الفاخرة. �ان وا�ل النَّ � التَّ
ا اشتغَل �� ة، تاجر� � ذات مرَّ

� إيوا��
ا ��  نزَل ض�ف�

ً
هر رج� النَّ

، و�دا �� أنه َ�حُفر ُحفرًة». عاري الجذع، جسدە أحمر متق��ِّ

هر إ� الحقول. إننا ننوي زرع ال�قول، - «ل�ست ُحفرًة �ل قناة �جري فيها الماء من النَّ
والحقول محتاجة إ� الماء».



� الحفر، ولو أن هذا ل�س من د�دنه ع�
� القد�م أن ُ�ساِعد ��

طف �الغ من صد���
�
- «ل

�ن) عب�د». � (م��
أ��د ال، فل�س عند�م �� ا؟ ال، �التَّ اإلطالق. أمن الممكن أنه لم ُ�عَط خ�ار�

ا ومأًوى. ال أستطيُع أن أردَّ إل�ه ثروته. � بوجٍه محتقن: «صد�قك يتل��َّ أجرە طعام�
ت دا�� ردَّ

ادرة، وال�قول محتاجة إ� الماء». وا�ل النَّ �ن) محتاجة إ� ال�قول أ��� من التَّ (م��

� القد�م
� صد���

� رآ�� ا �حفر القنوات؟ أيتها المل�ة الجم�لة، ح�� َّ أ�ض� � راق�� ف��
�
- «هل سُت�ل

�ه كع�ٍد وآخذە م�� إ� (�ارث)». َّ أن أش�� ل إ�� خرَّ ع� ُر�ب��ه وتوسَّ

ە إذن». �
قالت شاعرًة �أنه صفَعها: «اش��

ة حقائق لن : «ثمَّ
ً

ە»، ووضَع �دە ع� ذراعها مواص� ِك. أعلُم أنه س��ُّ قال: «إن �ان هذا ��ُّ
ا  و�حار�

ً
، وقطعُت فراسخ ط��لة

ً
لة  صديق. لقد ساعدتِك عندما جئِت (�ارث) م�سوِّ

َّ
ك بها إ� ُ�خ��ِ

. أهناك م�ان �ستطيع ال�الم ف�ه ��احة؟».
ً
 ألساعدِك ثان�ة

ً
عاصفة

ا، إ� أن أ�� يوم ولم � (�ارث) أ�ض�
ا �� تها: �ان دافئ� � شاعرًة �دفء أصا�عه ع� ���

رت دا��
�
فك

خام الع��ضة رجات الرُّ � األعمدة إ� الدَّ : «تعاَل»، وت�َعها زارو ب��
ً
� جدوى. نهَضت قائلة �جد م��

ة الهرم. � تقود إ� مسكنها الخاص ع� قمَّ ال��

ساء، وراءنا ُخطوات أقدام. هناك من ي��عنا». قال زارو وهما �صعدان: «أوە �ا أجمل ال�ِّ

م ال ُ�خ�فك، أل�س كذلك؟ الس�� �ار�ستان مقسم ع� الحفاظ ع� د أن فار�� الهر�
�
- «مؤك
أ�اري».

ام �سبح فوق وداء �ان ال�در التَّ ماء السَّ � السَّ
ة ع� المدينة، و��

�
فة المطل خرَجت �ه إ� ال��ُّ

�نا؟ �ما  تمشَّ
َّ

: «ه�
ً
طت ذراعه قائلة ح مساًء. تأ�َّ � تتفتَّ هور ال�� � الهواء تف�ح رائحة الزُّ

�ن)، و�� (م��
�ن) لديها ملح ون��ذ…». أنك ذكرت المساعدة فتاِجر م�� إذن. (م��

د (�ارث) �حاجتها من الملح، ل�ن ا االمتعاض: «ن��ذ ج�س�اري؟ ال�حر ُيزوِّ قاطَعها زارو م�د��
�تون وز�ته». � أن آخذ �لَّ ما ُت��دين ب��� إ�اە من ال�َّ

�� ُّ��

�تون ع� سواحل اسون أحَرقوا األشجار». منذ قرون ُيزَرع ال�َّ - «ل�س عندي ز�تون. النخَّ
� يزحف عليهم

� �دأ ج�ش دا�� � �سات�نهم ح��
ار �� موا النَّ َ � أ�� �� ِّ� � �ن�� )، ل�ن الم�� � اس�� (خليج النخَّ

�
�تون �ستغرق س�عة أعوام ح�� ت�دأ �� ع�د زرعه، ل�ن شجرة ال�َّ

ُ
ا. «إننا ن م� ا متفحِّ � لها قفر� تارك��

حاس؟». . ماذا عن النُّ
ً

ا ح�� ُتصِبح مثمرًة فع� � عام� مار، وثالث�� ط�ح الثِّ

هب صادق. س��ُّ (�ارث) أن تمنحِك
َّ

هب… الذ
َّ

ا الذ ساء. أمَّ ب �ال�ِّ
�
- «معدن حسن، ل�ن متقل

هب… نظ�� العب�د».
َّ

الذ

ة شعبها ُحر». �ن) مدينة ُحرَّ - «(م��

.«
ً
ة ، مدينة دام�ة �انت سلم�َّ

ً
، مدينة جائعة �انت سمينة

ً
ة ة �انت غن�َّ - «مدينة فق��



،
ً
ة  سلم�َّ

ً
 سمينة

ً
ة �ن) غن�َّ ا، ففيها قدر وافر من الحق�قة. «ستعود (م��

�
هاماته لدغ تها اتِّ

َ
لدغ

ا. اذهب إ� الدوثرا�� إذا أردت العب�د». ًة أ�ض� وُحرَّ

�ونهم، ول�ل�غ (�ارث) ع� سادة الخيول أن ون ُ�درِّ - «الدوثرا�� �صنعون العب�د والج�س�ار�ُّ
ا، ة أ�ض� �سوقوا أ�اهم ع�� (القفر األحمر). مئات س�موتون إن لم �كن آالف… وخيول كث��
�ب ال ُ�خاِطر ال�االت برحلٍة كتلك. ثم إن (�ارث) ال ُت��د �االسارات هائجة حول ولهذا السَّ

.« أسوارها. رائحة �لِّ تلك الخيول… ال أقصُد إساءًة �ا �ال���

- «رائحة الحصان رائحة صادقة، وهذا أ��� مما ُ�مكن أن ُ�قال عن �عض اللوردات العظام
ار». جَّ واألمراء التُّ

ا معِك �ما �ليق �صديق.
�
� أ�وُن صادق س، دعي�� اخر، وقال: «دن�� لم ي�ت�ه زارو إ� تعل�قها السَّ

مار وحدە، ِمثل (أستاپور). هل � لها الدَّ ، و�نما ستجلب��
ً
ة  سلم�َّ

ً
 سمينة

ً
ة �ن) غن�َّ إنِك لن تجع�� (م��

روە � أعقا�ه ُمطهَّ
ا إ� ق�ە و�� ار فرَّ عائد�  قاَمت عند (قرون هازات)؟ الملك الجزَّ

ً
� أن معركة تع��

الُجدد».

ون استأَجروا ا �المعركة من الم�دان. «اليون�يُّ � � قد أرسَل خ��
- «هذا معلوم». �ان بن �لوم الب��ِّ

ا، وقاتَل ف�لقان من (ج�س الجد�دة) معهم».  ُجدد�
ً
قة مرتز�

( � ذهبوا إ� (م�� �� � اليون�يِّ ًة. �ما أن الم�عوث�� ، ثم ع��
ً
ا سُ�صِبح الف�لقان أر�عة - «وق����

ون… و�قول ��لة، المذروُّ ماح الطَّ قة. جماعة الِقط، الرِّ و(ڤوالنت�س) الس�ئجار الم��د من المرتز�
ا». ة أ�ض� هب�َّ

َّ
�عضهم إن األس�اد الُح�ماء استأَجروا الجماعة الذ

ته. � قض�َّ
ة ع� أمل أن ُيناِ�وە �� هب�َّ

َّ
 لقادة الجماعة الذ

ً
س مأد�ة ٍة أقاَم أخوها ڤس�� ذات مرَّ

ًة آنذاك، ل�نها لم ت�َس. � فتاًة صغ��
� وجهه. �انت دا��

أ�لوا طعامه وسمعوا التماسه وضحكوا ��
ا».  أ�ض�

ً
قة «إن عندي مرتز�

� يزحفون لن �كونوا  ضدِك إذا لزَم األمر، وح��
ً
�ن جماعة ون ع�� ِسل اليون�يُّ - «جماعتان. س��ُ

ف معهم».
�
حال وحدهم. (تولوس) و(مانتار�س) وافَقتا ع� التَّ

 أن تجد أصدقاء
ً
� إ� (تولوس) و(مانتار�س) آملة س �عثت�� ت دن��

�
� إن صدَق. لقد أرسل ِّ ن�أ س��

�ن) � الجنوب، ل�ن م�عوثيها لم �عودوا. «(م��
ا لعمل تواُزن ضد عداوة (يون�اي) �� جد�دين غ���

تحالَفت مع (الزار)».

 إ� القهقهة، وقال: «الدوثرا�� سادة الخيول �دعون الالزار�ن �شعب
َّ

لم �دفعه قولها إ�
ا». ا محار�� غاء. إنهم ل�سوا شع��  الثُّ

َّ
� منهم إ� �ن صوفهم ال �سمع�� الحمالن. عندما تج�ِّ

ديق المسالم أفضل من ال أصدقاء ع� اإلطالق. «ع� األس�اد الُح�ماء أن �حذوا الصَّ
لت لهم أنُفسهم أن ر هذا الخطأ. إذا سوَّ � لن أ�رِّ حذوهم. لقد عفوُت عن (يون�اي) من ق�ل، ل�ن��

ة». فراء �األرض هذە المرَّ ي مدي�تهم الصَّ � فسأسوِّ
ُيهاِجمو��



� عي��ِك عن
�ن) من ورائِك. ال ُتغِل�� � س�ثور (م��

�ن (يون�اي) �األرض �ا ُحلو�� - «و��نما ُ�س�ِّ
ا من أن يردعوا الجحافل وِك جنود �ارعون، ل�نهم أقل عدد� س. مخصيُّ الخطر المحدق �ِك �ا دن��

ِسلها (يون�اي) ضدِك حالما َ�سُقط (أستاپور)». � س��ُ ال��

- «رجا�� المعَتقون…».

اع القرم�د ال ي��حون المعارك». قون وُصنَّ
َّ

- «عب�د الِفراش والح�
كور الذين �لغوا ِسنَّ

ُّ
مت الذ ا. المعَتقون �انوا غوغاء من ق�ل، ل�نها نظ� ت أن �كون مخطئ� تمنَّ

ا. دع�ه �حسب ما �حس�ه. «هل مادي �أن �صنع منهم جنود� ودة الرَّ � جماعاٍت وأمَرت الدُّ
القتال ��

.« � �س�ت؟ إن لديَّ تنان��

� أالحظ� اآلن أن هذە ال�تف �� ع� كتفِك… ل��� �� ا ما رآِك أحد �ال تنِّ � (�ارث) نادر�
ا؟ �� - «حق�

دة عار�ة كثد�ِك الجم�ل». المتناسقة متجرِّ

ت �م
�
� �ا هاز�ا. �ساءل ا». ساِمحي�� ا. إنهم �صطادون �ع�د� � لم تك��

وا، ل�ن كت��َ � ك�� - «تناني��
�
� إذا كنت �شكُّ �� � سمَعها. «َسل سادة (أستاپور) ال�رام عن تناني�� �علم زارو وما الهمسات ال��

� القد�م،
� القول �ا صد��� اس تذو�ان و�س�الن ع� وجهه. «اصدق�� � النخَّ

َ تهم». رأ�ُت عي�� قوَّ
جارة؟». � إن لم �كن للتِّ

لماذا أت�ت تزور��

.« �  لمل�ة قل��
ً
ة - «ألجلب هد�َّ

». وما هذا الفخُّ الجد�د؟ �
�� - «أخ��ِ

ا، لِك إذا أردِت. � الخليج ثالثة ع�� قادس�
فن. �� � (�ارث)، السُّ

�� � لِتها م�� � توسَّ ة ال�� - «الهد�َّ
وس)». � (وس��

 �حملِك إ� الوطن ��
ً

ُت لِك أسطو� أح��

� (�ارث) عرَض عليها زارو
بع. �� ز فيها الحذر �الطَّ أسطول. أ��� مما �انت لتأمل، وهو ما حفَّ

فن؟». �ه لقاء هذە السُّ
�
من الذي َتطل . «وما الثَّ � �� … مقا�ل تنِّ

ً
� سفينة ثالث��

��ق إ� هنا، عندما رَست � (أستاپور) الطَّ
. لقد رأ�ُت عملها �� � نان�� ء. لم أُعد أشت�� التَّ �

- «ال ��
ا ورجال فن لِك أيتها المل�ة الجم�لة. ثالثة ع�� قادس� (سحا�ة الح��ر) لتعبئة الماء العذب. السُّ

ا». ُي�ِحرون بها أ�ض�

 من ُزمالئه األعضاء
�

، وال شكَّ أنه أقنَع �� الثة ع�� أ��د. زارو من را�طة الثَّ ، �التَّ ثالثة ع��
ة من ُسفنه � بثالث ع��

اجر أفضل من أن تظنَّ أنه قد ُ�ض�ِّ . إنها تعرف األم�� التَّ
ً
ب�عطائه سفينة

فن؟». � األمر. هل �� أن أفحص هذە السُّ
ر ��

�
 واحدًة. «�جب أن أفك

ً
ة ُدفعة الخاصَّ

س».  �ا دن��
ً
ا�ة

�
- «أص�حِت ش�

 �ا زارو».
ً
ا. «أص�حُت حك�مة دائم�



وس) من ضا أقِس�� �� أنِك ستعودين إ� (وس�� ا َ�شُع��ن �الرِّ - «افح�� �ما �حلو لِك، ولمَّ
.« �عة وجوە و�رماد آ�ائِك وارح�� فن مل�ِك. أقِس�� ب�نان�نِك و��لهِك ذي السَّ فورِك وستكون السُّ

.«
ً
ا أو ثالثة رُت أن أ��� عام� - «و�ذا قرَّ

�
… ألنِك لن تع��� � ا �ا ُمهج�� � � ذلك كث�� ن�� الَحت نظرة آسفة ع� وجه زارو، وقال: «سُ�حز�

 اآلن، ل�س هنا».
ً
ة  ق��َّ

ً
ة  مهما �دوِت شا�َّ

ً
ط���

� إ� هذا ون ل�سوا مخ�ف�� � األخرى. «اليون�يُّ
وط �� � السَّ رص عسٍل ب�ٍد وُ�����

ُ
َّ ق �عرض ع��

الحد».

رقاء. لم فاە الزَّ فراء. احذري ذوي القلوب ال�اردة والشِّ � المدينة الصَّ
- «ل�س جميع أعدائِك ��

� ال�� ا ع� رح�لِك من (�ارث) ح�� خ�َج پ�ات پري مع ثالثة من رفاقه الدجَّ �كن أسبوعان قد مرَّ
� (پ�توس)».

�سعون وراءِك ��

� ط��ٍق
� انعطفُت �� ا إذن أن�� � ا أ��� من مخ�ف: «�ان خ�� � وجَدت الخ�� ط��ف� � ال��

قالت دا��
�ن)». أخرى. (پ�توس) َت�ُعد ِنصف عالٍم عن (م��

.«( � اس�� � (خليج النخَّ
�� � نان�� غهم أن�اء مل�ة التَّ

�
 سَ��ل

ً
 أو آج�

ً
- «صحيح، ل�ن عاج�

دي، اس��قظُت ا �ا س�ِّ � خوٍف أر�عة ع�� عام�
� هذا؟ لقد عشُت �� ض أن ُ�خ�ف�� َ - «هل ُ�ف��

ار. ت يوم خرجُت من النَّ
َ
ق � اح��

 �لَّ ل�لة… ل�ن مخاو��
ً
وم خائفة  �لَّ ص�اح� وخلدُت إ� النَّ

ً
خائفة

� اآلن». ء واحد فقط ُ�خ�ف�� �
��

- «وما هذا الذي ُ�خ�فِك أيتها المل�ة الجم�لة؟».

ە  ع� خدِّ
ً
�لة

ُ
ة»، ووقَفت ع� أطراف أصا�عها لتطبع ق د فتاٍة صغ�� : «أنا مجرَّ �

قالت دا��
فن، ثم سأعط�ك � رجا�� نظرًة ع� السُّ

ك �ذلك. سُ�ل�� : «ول�ن ل�س لدرجة أن أخ�� ً
متا�عة

.« � إجاب��

� أ��� وأساعُد ع� ة، وهمَس: «دعي�� »، ثم مسَّ ثديها العاري �خفَّ � قال: «�ما تقول��
إقناعِك».

� وأتظاهر �أنه دار�و.
َ � أن أغلق عي�� اقصون �الفعل. ُ�مكن�� للحظٍة أغَرتها الفكرة. ر�ما أثاَرها الرَّ

دي. أشكرك، ت الفكرة عن �الها، وقالت: «ال �ا س�ِّ ، ل�نها نحَّ �
دار�و الخ�ا�� أسلم من الحق���

 أخرى ر�ما».
ً
: «ل�لة

ً
� ذراع�ه بهدوٍء مض�فة ل�ن ال»، وأفلَتت نفسها من ب��

احة أ��� من خي�ة األمل. ت عن الرَّ  أخرى». قالها �فٍم ح��ن، ل�ن نظرة عي��ه نمَّ
ً
- «ل�لة

وس) ولما احتجُت إ� زارو وُسفنه.  لطرُت إ� (وس��
ً
ينة �عد ذها�ه قالت لنفسها: لو كنُت ت�ِّ

ب حملها مع �االسارها من
�
 أن تحمل. لقد تطل

ً
ة سفينة  ُ�مكن لثالث ع��

ً
� �م رج�

ت دا��
�
�ساءل

ر وألف (�ارث) إ� (أستاپور) ثالث ُسفن، و�ان هذا ق�ل أن َتحُصل ع� ثمان�ة آالف ُجندي ُمطهَّ



، ماذا أفعُل بهم؟ �خفوٍت همَست: «دروجون، أين � نان�� . والتَّ � ق وجمع غف�� من المعَتق�� مرتز�
جوم. ماء و��تلع جناحاە األسودان النُّ هٍة �اَدت تراە �ك�س السَّ أنت؟». ول��ُ

: ً
الل، وخاطَبته قائلة � الظ� ا ب�� �ل لُتواِجه �ار�ستان سل�� الواقف صامت�

�
هرها إ� الل أداَرت ظ�

ا؟». ٍء وال �سمع ش�ئ� �
� إ� �لِّ ��

ة. من ُ�ص�� وس�َّ � �أحج�ٍة وس��
� أ��

�� ٍة أخ��َ «ذات مرَّ

.« أجاَب سل�� برصانة: «فارس الَحرس المل��

- «هل سمعت عرض زارو؟».

ا لئال ا شد�د� م نفسه مجهود� ا أن الفارس العجوز ُ�جشِّ - «نعم �ا جاللة المل�ة». �دا لها جل��
ر إ� ثديها المكشوف وهو ُ�خاِطبها. َينظ�

� �مل�ته فقط. �� ا الس�� �ار�ستان ف�حبُّ � �امرأة، أمَّ �� . لقد أحبَّ طُّ
َ
الس�� چورا لم ُ�ِشح ب��ە ق

وس)، ل�نه اعتاَد أن ُ�ش�� عليها �ما � (وس��
� �أخ�ارها إ� أعدائها ��

ا ��� �ان مورمونت جاسوس�
� العرض؟ وف�ه؟».

ا. «ما رأ�ك �� ُ�ف�د أ�ض�

فن �ستطيع فن… جاللة المل�ة، بهذە السُّ � ع� اإلطالق. ل�ن تلك السُّ - «ف�ه، ال يروق��
نة». الوصول إ� الوطن ق�ل نها�ة السَّ

ء. «حذار� �
ل ب�اٍب أحمر، ل�ن هذا �لُّ �� � � (براڤوس) �ان هناك م��

�� . طُّ
َ
ا ق � وطن�

لم تعرف دا��
� األمر. قد تكون هذە

ة فخٌّ ما �� . ثمَّ الثة ع�� ار را�طة الثَّ ما ُتجَّ � حام�� الهدا�ا، ال س�َّ من ال�ارث��
 أو…».

ً
فن �ال�ة السُّ

ت ال�حر من (�ارث)، ل�نها حصافة َ  لإل�حار لما ع��
ً
ق الس�� �ار�ستان: «إن لم تكن صالحة

�
عل

ال جروليو إ� القوادس عند مطلع الَفجر مع  األم��
ُ

ي ع� فحصها. س�خذ من جاللتِك أن ت�ِّ
فن». ارته. سنفحص �لَّ بوصٍة من تلك السُّ � من �حَّ ر�اب�ته وأر�ع��

ت، فماذا سَ�حُدث
�
وس)، الوطن. ل�ن إذا رحل نص�حة سد�دة. «نعم، افعل هذا». (وس��

. ُمدنِك تقع ع�� ال�حر، طُّ
َ
�ن) لم تكن مدي�تِك ق َل إليها أن أخاها يهمس لها: (م�� لمدي�تها؟ ُخ�ِّ

ان. �� ماء والنِّ بع ح�ث ي�تظرِك أعداؤِك. لقد ُوِلدِت لقمعهم �الدِّ ممال�ِك السَّ

اجر…». ال الذي ذكَرە التَّ تنحنَح الس�� �ار�ستان، وقال: «الدجَّ

رقة ن��ذ بهما �الزُّ � خضَّ  شفت�ه اللت��
َّ

ر مالمحه ل�نها لم تَر إ�
�
ت أن تتذك

�
- «پ�ات پري». حاول

 �الفعل. لقد
ً
� قادرة ع� قت�� ل�نُت ميتة ال�� � المس�َّ ص�غة المساء. «لو أن تعاو�ذ الدجَّ ال�� الدجَّ

ا. هم دروجون جم�ع�
َ
، أحرق � � م��

اف ح�ا�� � � أرادوا است�� � دروجون ح��
��

َ
ا». أنقذ تركُت ق�هم رماد�

ا ع� �لِّ حال». � سأ��� �قظ� � �ا صاِح�ة الجاللة، ل�ن�� - «�ما تقول��

� إ� المأد�ة». ، ُعد �� لثَمته ع� وجنته، وقالت: «أعرُف هذا. هلمَّ



ا ). ق���� � اس��  �أمٍل لم تعرفه منذ مجيئها (خليج النخَّ
ً
� مفعمة

ت دا�� ا�� اس��قظ� �اح التَّ � الصَّ
��

وس). إ� الوطن. جلَ�ت لها واحدة من رهائنها ا سُ��ِحران إ� (وس�� س�عود دار�و إ� جوارها، ومع�
�
تها دا�� ��، وضمَّ م أبوها هرم م��

�
ارا، َ�ح� � �اح، فتاة ممتلئة خجول اسمها م�� غار وج�ة الصَّ الصِّ

�سعادٍة وشكَرتها �ُق�لة.
َّ ثالثة ع�� ت إيري وچ��وي: «زارو زون دا�سوس عرَض ع�� َ ب�نما ُتلِ�سانها ث�اب ال�الط أخ��

ا». قادس�

، هذا معلوم». ة: «ثالثة ع�� رقم مشؤوم �ا �ال��� غة الدوثرا��َّ
�
غمغَمت چ��وي �الل

: «هذا معلوم».
ً
دتها إيري قائلة أ�َّ

� ثالثة
ا أفضل، وثالثمئة أفضل وأفضل. ل�ن قد �ك�� : «ل�ان ثالثون قادس�

ً
� قائلة

دتهما دا�� وأ�َّ
وس)». ع�� لحملنا إ� (وس��

، ظر، ثم قالت إيري: «الم�اە المسمومة ملعونة �ا �ال��� تان النَّ ت الفتاتان الدوثرا�يَّ
�
ت�ادل

�ــها». الخيول ال ���

�ــها». : «لسُت أنوي أن أ��
ً
� ُمَطْمِئَنة

قالت دا��

�اح. �المعتاد، �ان اللورد جا�ل أول من مثَل � انتظارها هذا الصَّ
� فقط �� وجَدت أر�عة ملتمس��

جل ع� ال�الط عند قدميها، وولوَل: «�ا صاِح�ة � حالٍة أزرى من المعتاد. خرَّ الرَّ
أمامها وقد �دا ��

اتِك�». وَّ
ُ
ا ��لِّ ق � جن���

ُل إل�ِك أن تأ�� ونق، جيوش (يون�اي) تزحف ع� (أستاپور). أتوسَّ الرَّ

.« �
رُت مل�ك من رعونة ح��ه هذە وأ�� أن ُ�ص��

َّ
- «لقد حذ

ا�� (يون�اي) فحسب». - «�ليون العظ�م س� لإلطاحة بنخَّ

اس». - «�ليون العظ�م نفسه نخَّ

��ِك لُ�داِفعوا عن أسوارنا». �نا ُمطهَّ � ساعة الخطر. أع��
 عنا ��

�
� لن تتخ� نان�� مَّ التَّ

�
- «أعلُم أن أ

� (أستاپور). قد
ا �� َّ �انوا عب�د� �

ون من معَت�� و�ذا فعلُت فَمن سُ�داِفع عن أسواري؟ «كث��
ا. لقد  أحرار�

ً
فاع عن مل�ك. الخ�ار لهم �اعت�ارهم رجا� � المساعدة ع� الدِّ

يرغب �عضهم ��
فاع عنها». تها، ومنوط ��م الدِّ َّ� أعط�ُت (أستاپور) ح�ِّ

� وجهها.
ا و�صَق �� ة»، وهبَّ واقف� َّ� تون إذن. لقد أعطيِ�نا الموت ال الح�ِّ قال جا�ل: «إننا لميِّ

� سمَعت أسنانه
خام �ُعنٍف �الغ لدرجة أن دا�� أطبَق ِ�لواس القوي ع� كتفه وهوى �ه ع� الرُّ

 وجنتها �طرف تو�ارها:
ً
فة أس الحليق ل�فعل ما هو أسوأ ل�نها نَهته، وقالت مجفِّ تنك�، و�ان الرَّ

. لم �سبق أن ماَت أحد من الُ�صاق. خذوە من هنا». «ك��

� أن
م ع� األرض. �ان ل��ُّ دا�� ا من الدَّ ة أسنان مكسورة وأثر� � عدَّ وا جا�ل من قدم�ه تارك�� جرُّ

� محاولة تحقيق
ت ��

َ
… ل�نها لم تزل مل�تهم، وهكذا سمَعتهم وتفان � � الملتمس��

ت�ف �ا��



العدالة لهم.

ال جروليو والس�� �ار�ستان من فحص القوادس، رة من األص�ل عاَد األم�� � ساعٍة متأخِّ
��

��ن، وس�اهاز مو �انداڬ عن مادي عن الُمطهَّ ودة الرَّ َ الدُّ � مجلسها لسماعهما. ح��
وجمَعت دا��

� اق�� س السَّ � مقوَّ ق العين�� الة دمها جاَء چا�ا رهان(35) مسنٌّ ضيِّ � غ�اب خ�َّ
حاس، و�� الوحوش النُّ

نتها؛ مولونو � كوَّ الث ال�� لهم قادة الجماعات الثَّ ا المعَتقون فمثَّ . أمَّ  عن الدوثرا��
ً
اسمه رومو ن�ا�ة

ط عن اإلخوة األحرار، ومارسلن عن هر المخطَّ وس المقدامة، وسا�مون ذو الظ� يوس دوب عن ال��ُّ
ا ذراع�ه م. عند ِمرفق المل�ة حاَم رزناك مو رزناك، ووقَف ِ�لواس القوي وراءها عاقد�

ُ
رجال األ

� إ� المشورة.
� ع� صدرە. لن تفتقر دا�� خمت�� الضَّ

�ن)، � ر�َحت بها (م�� ات الحصار ال�� كوا سفي�ته لبناء معدَّ
�
عاسة منذ ف� � غا�ة التَّ

�ان جروليو ��
ي أ�حَر إ� � �ن�� الها، ل�نه تك��م أجوف، فاألسطول الم�� � مواساته بتعي�نه أم��

ت دا��
�
وقد حاول

 أنه يب�سم
َّ

ال �ال ُسفن. إ� � العجوز أم��
� من المدينة، أي أن الپ�تو��

َ�ت دا�� (يون�اي) عندما اق��
� ت�ساها.

� �اَدت دا�� اآلن ِملء شدق�ه من تحت لحيته الموخوطة �األب�ض، و�� االب�سامة ال��

فن سل�مة إذن؟». : «السُّ
ً
ت آملة

�
سأل

ة �انة. �دن (األم�� دة الصِّ - «سل�مة �ما ف�ه ال�فا�ة �ا جاللة المل�ة. إنها ُسفن قد�مة، ل�ن ج�ِّ
ٍة وح�اٍل

َّ
ا عن ال�ا�سة. (النارا�ا) محتاجة إ� دف � �دان، وال أنصُح ب��عادها كث�� ة) مت��ل من الدِّ ق�َّ النَّ

حون عب�د، ل�ن
َّ

قة) �عض مجاذ�فها مكسور، ل�نهما مناس�تان. الم� ة المطوَّ حل�َّ جد�دة، (والسِّ
جذ�ف. وَمن يرحلون  التَّ

َّ
هم معنا. إنهم ال �عرفون إ� ا س���� أ��� ا الئق� إذا عرضنا عليهم أجر�

فن ة، ل�ن هذە السُّ
َّ
وس) ط��لة شاق حلة إ� (وس�� . الرِّ س�ستع�ض عنهم برجاٍل من أطُق��

� تقديري».
� ألخذنا إ� هناك ��

سل�مة �ما �ك��

فقة، وقال: «األمر صحيح إذن. صاِح�ة الع�ادة تنوي ا ُيث�� الشَّ أصدَر رزناك مو رزناك أن�ن�
ون األس�اد العظام إ� الُح�م، ا، وتابَع: «لحظة أن ترح�� سُ�ع�د اليون�يُّ تركنا»، وهزَّ �د�ه ملتاع�
ل، وسُتغتَصب زوجاتنا الع��زات و�ناتنا العذروات تِك ��لِّ إخالص� سُنَقتَّ ونحن من خدمنا قض�َّ

وُ�سَتعَ�دن».

 ب�َدي»، وصفَع مق�ض س�فه.
ً

. سأقتلهم أو� �
أس الحليق: «لن َ�حُدث ذلك ل�سو�� دمدَم الرَّ

� أرحُل فتعالوا م�� ، فقالت: «إذا كنتم تخشون ما قد �قع ح�� � �أنه صفَعها ��
وشعَرت دا��

وس)». إ� (وس��

م».
ُ
� س�ت�عها رجال األ نان�� م التَّ

�
: «أينما تذهب أ �

أعلَن مارسلن أخو م�سانداي ال�ا��

هرە دوب المتقاطعة ع� ظ� ط لش�كة النُّ هر المخطَّ - «ك�ف؟»، سأَل سا�مون المس�َّ ذو الظ�
، �

… العدد ال �ك��
ً
ة سفينة � (أستاپور). «ثالث ع��

ا �الَجلد الذي عاناە وهو ع�د �� � وكتف�ه، تذك��
� مئة سفينة».

وقد ال تك��

كبون». ة ال تنفع. الدوثرا�� س�� اض: «الخيول الخش��َّ أضاَف الچا�ا رهان العجوز رومو �اع��
ً ُّ



احل، �� ع� ال�ا�سة �محاذاة السَّ : «هؤالء اآلحاد ُ�مكنهم السَّ ً
مادي قائ� ودة الرَّ َح الدُّ اق��

دە �المؤن». تل وُتزوِّ فن الرَّ �ح�ث ُ�ساِير السُّ

فن أن غوا أطالل (بوراش)، ل�ن �عدها ع� السُّ
�
ح هذا إ� أن َت�ل

�
أس الحليق: «قد َ�صل قال الرَّ

�ا) ف�ما ُيواِصل رز)، ثم ُت�ِحر من حول (ڤال��
َ
ا �ـ(تولوس) و(ج��رة األ تنعطف إ� الجنوب مرور�

� القد�م». نان�� ��ق إ� (مانتار�س) ع� ط��ق التَّ الُمشاة الطَّ

� �الح�� ونه اآلن». ب�د�ه المصبوغت�� � �ما ُ�سمُّ �اط�� ب مولونو دوس يوب: «ط��ق الشَّ عقَّ
اخ أ��� من ُجندي، ل�نه ال �فتقر إ� وس المقدامة الممت�� ك�سَّ وكرشه ال�ب�� ي�دو قائد ال��ُّ

ون منا». �اء ع� اإلطالق. «س�موت كث��
َّ

الذ

�
ل�� ��

ُ
هل. سُ�سَتعَ�د أو ن �ن) س�حسدونهم ع� موتهم السَّ � (م��

ولوَل رزناك: «ال�اقون ��
ٍء س�عود �ما �ان أو أسوأ». �

الحل�ات. �لُّ ��

رت�م جاللتها من أغالل�م، وعل��م أنتم ا: «أين َشجاعت�م؟ لقد حرَّ قال الس�� �ار�ستان محتد�
ت�م حينما ترحل». َّ� أن �شحذوا سيوف�م وُتداِفعوا عن ح�ِّ

مس. ط: «�الم ُشجاع من واحٍد ينوي اإل�حار إ� مغرب الشَّ هر المخطَّ زمجَر سا�مون ذو الظ�
� نموت؟». � نظرًة وراءك ح��

هل سُتل��

- «صاِح�ة الجاللة…».

مو…». - «صاِح�ة السُّ

- «صاِح�ة الع�ادة…».

». لقد أعَمتها أحالمها �م قو��
�
ك أحد للموت. �ل َ � لن ُي�� : «ك�� ً

� المائدة قائلة
صفَقت دا��

� أن أقول هذا، ل�ن ن�� �ن) لُ�حيق بها مص�� (أستاپور). ُ�حز�  عن (م��
�

. «لن أتخ� �الوطن والُحبِّ
وس) أن ت�تظر». ع� (وس��

ة…». فن. إذا رفضنا هذە الهد�َّ ا: «�جب أن نق�ل السُّ قال جروليو مبهوت�

� حاجٍة إل�ِك. وجودِك هنا غ��
، �الدِك �� � : «مل�ك��

ً
جثا الس�� �ار�ستان ع� ُر�بته أمامها قائ�

اس إ� را�اتِك �اآلالف، اللوردات العظام والُفرسان د النَّ
َ
وس) س�تواف � (وس��

مرغوب، ل�ن ��
ا». � �الء، وسيهتف �عضهم ل�عض: لقد جاَءت، أخت األم�� ر�جار عاَدت إ� الوطن أخ�� النُّ

»، ونهَضت مستطردًة: «رزناك، استدع� � ا هكذا فس�نتظرون�� هم �� جم� : «إذا �ان حبُّ �
قالت دا��

زارو زون دا�سوس».

دها بها الس�� � زوَّ ة األبنوس فوق الوسائد ال��
�
ك  ع� الدِّ

ً
اجر �مفردها جالسة ت األم�� التَّ

�
استق�ل

 ع� أ�تافهم، وأعلَن زارو:
ً
 ملفوفة

ً
ة � �حملون جدار�َّ ارة �ارث�� �ار�ستان. صاحَ�ه أر�عة �حَّ

�ا)». � الهالك ع� (ڤال��
� من ق�ل أن �أ�� � خزائن عائل��

. �انت �� �  أخرى لمل�ة قل��
ً
ة ُت هد�َّ «أح��



ت إ� . اضطرَّ
ً
… وضخمة

ً
 �اهتة

ً
�ة  م��

ً
� قد�مة

ة ع� األرض، ووجَدتها دا�� ارة الجدار�َّ �سَط ال�حَّ
ت الخ��طة ضح الصورة، ثم قالت: «خ��طة؟ إنها جم�لة». غطَّ الوقوف إ� جانب زارو ح�� تتَّ
ة، والُمدن نجوم من َّ� اء، والج�ال سوداء و��ِّ ة القاعة. ال�حار زرقاء، وال�ا�سة خ�� ِنصف أرض�َّ

�ا) ج��رًة �عُد. ا. لم ُتصِبح (ڤال�� خان) ل�س موجود� ة. (�حر الدُّ َّ� ة أو الفضِّ هب�َّ
َّ

الخيوط الذ

): «هنا ت��ن (أستاپور) � اس�� ة عند أزرق (خليج النخَّ َّ� ا إ� ثالث نجماٍت فضِّ � قال زارو مش��
ح ب�دە ب�بهاٍم نحو طرف القاعة، … م�اٍن ما هناك»، ول�َّ �

وس) �� �ن). (وس�� و(يون�اي) و(م��
�ف)، ل�ن ا ع�� (�حر الصَّ ا وغ���  وقد �ان عل�ِك االستمرار جن���

ً
وواصَل «أنِت انعطفِت شما�

ا». �� مجاذ�فِك غ��� ح ووجِّ ا. اق��� قواد�� �قلٍب ف�� � ق���� � ستعودين إ� ح�ث ت�تم�� �� بهديَّ

� ال أستطيُع أن أعدك �ما فن، ل�ن�� � أن أق�ل هذە السُّ
�� دي، ��ُّ � أستطيُع. قالت: «س�ِّ ليت��

� القوادس وأقسُم لك أن (�ارث) ستح�� �صداقة : «أعِط�� ً
ت �د�ه مردفة

�
�ه»، وأمسك

�
َتطل

ا ال �أس �ه من المكسب». � أتاجُر بها وس�نال نص��� جوم. دع�� � النُّ �ن) ح�� تنط�� (م��

؟». � �� إنِك لن ترح�� ؟ هل تقول�� � ها: «ماذا تعن��
�
ماَتت اب�سامة زارو ع� شفت�ه، وسأل

� أن أرحل». - «ال ُ�مكن��

د وجَمشت وماس أسود، وقال: «قلُت ت ع� أنفه �ما ف�ه من زمرُّ
�
م�ع وسال ت عي��ه الدُّ

َ
مأل

فن وأ�ِحري ا. ُخذي السُّ � كنُت مخطئ� � أن أعلم أن�� ن�� . ُ�حز� � � إ� ح�م�� الثة ع�� إنك سُ�نِصت�� للثَّ
ا صنعِت». � �م عدو� . لسِت تعرف��

ً
� صارخة

 فال مفرَّ من أن تمو��
َّ

و��

ائفة. أحَزنها أن ُتدر�ك هذا. أعرُف أن أحدهم �قف أما�� اآلن �ذرف األدُمع الزَّ

 قلُت
ً
ة �وِك ح�َّ ُ ُل إ� أنق�اء الم�الد أن َي�� � ذه�ُت إ� (قاعة األلف عرش) أتوسَّ تابَع زارو: «ح��

قة د طفلة، ل�ن إ�جون إمروس الب�� نهَض وقال: إنها طفلة حمقاء، مجنونة نز� لهم إنِك مجرَّ
مار، ، ل�ن �عد أن نَمت ف�� الموت والدَّ

ً
� ِصغرها �انت تنان�نِك أعج��ة

وأخطر من أن تع�ش. ��
� (�ارث)».

� أن أقتلِك �� ا �� ا: «�ان ح��� ف دموعه مض�ف� س�ف مصلت ع� رق�ة العالم»، وجفَّ

� ذكرى �لِّ ما فعلته من
ا�ك. �� �ُت ��  تحت سقفك، أ�لُت طعامك و��

ً
ت: «كنُت ض�فة ردَّ

.«
ً
� ثان�ة

د�� ة… ل�ن إ�اك أن ُتهدِّ أج�� سأغفُر لك ما قلته… هذە المرَّ

د، �ل َ�ِعد». - «زارو زون دا�سوس ال ُيهدِّ

ى ك�ف مس س�� وق الشَّ استحاَل ُحزنها إ� حنق، وقالت: «وأنا أعُدك، إذا لم ترحل ق�ل ��
� �ا زارو، ��عة�». . اتُر��� � نان�� � نار التَّ اٍب أن ُتط��

َّ
لدم�ع كذ

عت ع�� ال�حر األزرق الح��ر إ�
�
ة وتطل

�
ك � تجلس ع� الدِّ

وذهَب ل�نه ترَك عالمه. عاَدت دا��
ا ما. وس) ال�ع�دة، ووعَدت نفسها: يوم� (وس��

.( � اس�� � (خليج النخَّ
ت ��

�
� جلَبها ظل ة» ال�� ت سفينة زارو، ل�ن «الهد�َّ

�
ا�� رحل �اح التَّ � الصَّ

��
س ت دن��

�
الثة ع�� خفَقت أعالم ط��لة حمراء، وعندما نزل ة الثَّ ع� صواري القوادس ال�ارث�ن�َّ

ً



جل ب�نت شفة، � انتظارها. لم ين�س الرَّ
فن ��  من السُّ

ً
من مسكنها لتعقد ال�الط وجَدت رسو�

ماء. خة �الدِّ از� واحدة ملطَّ فَّ
ُ
ل�نه وضع عند قدميها وسادًة من الساتان األسود عليها فردة ق

از دام…». فَّ
ُ
�ساءَل س�اهاز: «ما هذا؟ ق

� الحرب». قالت المل�ة: «… �ع��
 

 



 

چون
 

س من الجرذان �ا اللم إ� أسفل: «اح�� ا القند�ل وهو �قود چون ع� السَّ قال إد ال�ئ�ب رافع�
� ِصغري، و��دو

ا �� ا مشابه� � أن ُتصِدر صوت�
ا إذا ُدستها. اعتاَدت أ�ِّ ا م��ع� دي. إنها ُتطِلق ��ر� س�ِّ

تان، تحبُّ الُجبنة. ر�ما �ان لها تان صغ�� ، عينان خرز�َّ �
ا. َشعر ب��ِّ

�
ا منها �ان جرذ �� اآلن أن جزء�
ا، لم ألِق نظرًة ألرى». ذ�ل أ�ض�

يها اإلخوة «المسالك � ُ�سمِّ ها موصولة تحت األرض �متاهة األنفاق ال��
�
وداء) �ل (القلعة السَّ

�ف، ل�ن ة خالل الصَّ ود�َّ ما ُ�ستخَدم المسالك الدُّ
�
ة». تحت األرض مظلم كئ�ب، ولذا قل ود�َّ الدُّ

ل ع�� القلعة. �دأ نقُّ �ل للتَّ ل�ج َ�سُقط أمَست األنفاق أ�� السُّ تاء و�دأت الثُّ ت ر�اح الشِّ م�� ه�َّ
� الحوائط وهما

اٍت �� وَّ
�
ة ك � عدَّ

�� 
ً
ا مشتعلة الُو�الء �ستخدمونها �الفعل، إذ رأى چون شموع�

ان ط��قهما �س�قهما صدى ُخطواتهما. �شقَّ

قطة تتقاَطع عندها أر�عة أنفاق، ومعه و�ك المهزول �قامته
ُ
� ن

ا �� �ان �اون مارش منتظر�
 من الورق: «هذە �� ن��جة

ً
 سم�كة

ً
 چون حزمة

ً
فيع �الح��ة. قال مارش مناو� الفارعة وقوامه الرَّ

ة. هل ن�دأ �صوامع الحبوب؟». الجرد الذي أج��ناە ق�ل ثالثة أقمار للمقارنة �مؤون�نا الحال�َّ

ند�ان موَصد � من خشب السَّ ة تحت األرض. ل�لِّ مخزٍن �اب مت�� ماد�َّ � العتمة الرَّ
�وا �� تحرَّ

� مش�لة
عا��

ُ
�قفٍل كب�� �حجم طبق الَعشاء، وهو ما حضَّ چون ع� أن �سأل: «هل ن

اختالس؟».

تاء».  هنا ما إن �حلَّ الشِّ
ً
ة اللورد �أن �ضع حراسة � أنصُح ح�� أجاَب مارش: «ل�س �عُد، ل�ن��

 لچون فقد
ً
ا م�شابهة ق و�ك المهزول المفاتيح من حلقٍة حول رقبته، ومع أنها �َدت جم�ع�

�
ُ�عل

اخل �أخذ قطعة ط�اش�� �حجم الق�ضة من جرا�ه � الدَّ
وجَد و�ك مفتاح �لِّ �اٍب �سهولة، و��

ن مارش األرقام القد�مة  ع� �لِّ قفص� وجواٍل و�رم�ٍل وهو ُ�حصيها، ف�ما ُ�قار�
ً
و�ضع عالمة

�الجد�دة.

� األقب�ة
قيق المطحون الخشن، و�� � صوامع الحبوب شوفان وقمح وشع�� و�رام�ل من الدَّ

��
تقا�� فوف أجولة الجزر ال�� قف، وتمأل الرُّ قة من عوارض السَّ

�
وم معل ة ُحزم من ال�صل والثُّ فل�َّ السُّ

ة لدرجة أن تح��ك � أحد المخازن قوالب ُجبنة كب��
فت األب�ض واألصفر. ��

�
واألب�ض والفجل والل

ا�� صفوف من برام�ل لحوم ال�قر والخناز�ر والخراف � التَّ
، و�� � الواحد منها �حتاج إ� رجل��

حوم ثالثمئة فخذ
�
� الل � القبو الواقع تحت معمل تدخ��

ة أقدام. �� حة ترتفع ع��
�
وَسمك الُقد الممل



وا�ل فلفل أسود � خزانة التَّ
قف، و�� قة من السَّ

�
جق معل �ر وثالثة آالف قطعة ط��لة من السُّ � خ��

�ة و�قدو�س وقوالب من الملح. �اإلضافة
�
ة ومتصل ة تقل�د�َّ وقرنفل وقرفة وخردل وك��رة ومرام�َّ

ف، وأجولة من الجوز � المجفَّ �� فة والتِّ ى وال�ازالء المجفَّ �� اح وال�مَّ فَّ إ� هذا هناك برام�ل من التُّ
� ز�ته

أ �� �تون المع�َّ ار من ال�َّ ن الجاف، وِجرار فخَّ وز، وصناديق من السلمون المدخَّ
�
وال�س�ناء والل

ل
�
ة مطبوخة ومحفوظة وأفخاذ غزالن �العسل ومخل َّ� � مخزن آَخر أرانب ب�ِّ

مع، و�� مغلقة �الشَّ
نجة. ال�رنب والبنجر وال�صل والب�ض والرِّ

ة برودًة ب�طراٍد مع انتقالهم من ُحجرٍة إ� أخرى، و�عان ما �دأ چون ود�َّ ازداَدت المسالك الدُّ
� ضوء القند�ل، فقال: «نحن تحت (الِجدار)».

د �� يرى أنفاسه تتجمَّ

��ل». خ��ن الطَّ � التَّ
مليح �� د. إنه أفضل من التَّ � ال��

حم ال يتلف ��
�
ا داخله. الل قال مارش: «وق����

��ق �قند�له، و�األع� ة. قاَد إد ال�ئ�ب الطَّ دئ وراءە ساللم خش��َّ ا�� من الحد�د الصَّ ال�اب التَّ
ة. ود�َّ ى، و�ن لم �كن أعرض من سائر المسالك الدُّ ��

�
فل) ال� ا �طول قاعة (و�ن�� وجدوا نفق�

 ُجثث مسلوخة
�

اٍف تتد� ز منه الخطاط�ف الحد�د، ومن �لِّ ُخطَّ ُ الُجدران من الجل�د الذي َت��
لغزالن و�ل�ات وأنصاف أ�قار وخناز�ر ضخمة وخراف وماعز �ال رؤوس، وح�� خيول ودب�ة،

ها.
�
يها �ل قيع ُ�غطِّ والصَّ

از �دە الُ��ى ولمَس أقرب غزالة، فأحسَّ �أصا�عه تلتصق فَّ
ُ
ب�نما ُ�جرون الجرد خلَع چون ق

ة ج�ل من عت؟ ثمَّ
َّ
� أنامله. ماذا توق

ا سحَبها وجَدها فقَدت القل�ل من الِجلد و�ى الخدر �� ولمَّ
الجل�د فوق رأسك، أطنان أ��� من أن ُ�حصيها �اون مارش نفسه. وع� الرغم من هذا �انت

. �
الُحجرة أبرد مما ي����

دي».  من إد ال�ئ�ب: «الوضع أسوأ مما خش�ُت �ا س�ِّ
ً
ٍة أ��� ���ة �عد فروغهم أعلَن مارش بن��

ا �ا چون سنو. � العالم من لحوم. لسَت تعلم ش�ئ�
�ان چون �عتقد أنهم محاطون ��لِّ ما ��

عام فائض». «ك�ف؟ ي�دو �� أن الطَّ

ا ما �كفينا ثالث سنواٍت من
َّ
 حصادە وف�� واللوردات أسخ�اء. لقد خزن

ً
ا ط��� - «�ان ص�ف�

� إطعام رجال الملك ورجال المل�ة
تاء، أر�ــع �القل�ل من االقتصاد، ل�ن اآلن إذا استمَررنا �� الشِّ

دون. ثالثة آَخرون
َ
والَهمج… (�لدة المناجذ) وحدها فيها ألف فم عد�م الفائدة، وما زالوا يتواف

ة)، ال � (الهد�َّ
ا�ة أمس، ودستة أول من أمس. ال ُ�مكن أن �ستمرَّ هذا. توطينهم �� ظهروا عند البوَّ

نة، فت وث��د ال�ازالء ق�ل نها�ة السَّ
�
 الل

َّ
�أس بهذا، ل�ن أوان زراعة المحاص�ل فاَت. لن ي��� لنا إ�

ب دماء خيولنا». و�عدها س���

ه �ا�� ال�اردة. أح�ُّ
�
� الل

اخن �� ء أفضل من كوٍب من دم الخيول السَّ �
أعلَن إد ال�ئ�ب: «َ�م� ال ��

�القل�ل من القرفة ع� الوجه».

ثة وأسنان
�
� الل

ا، ن��ف �� ا، وتابَع: «س�كون هناك مرض أ�ض� م الُو�الء اهتمام� لم ُ�ِعرە ق�ِّ
ازج ُ�عاِلجان هذا، حم الطَّ

�
�مون األخ�� والل

�
مخلخلة. الِما�س�� إ�مون اعتاَد أن �قول إن عص�� الل

طعاٍن من الحيوانات من أجل
ُ
� إلطعام ق

ل�ن ل�موننا األخ�� نفَد منذ عام ول�س عندنا علف �ك��



ٍ م � م
�
ا �اس�ثناء �عض أزواج االس��الد، حاَن الوقت لهذا. �� ازج. علينا أن نذ�حها جم�ع� لحمها الطَّ

� من الجنوب ع� (ط��ق الملوك)، ل�ن مع الحرب… أعرُف أننا
عام �أ�� األش��ة الماض�ة �ان الطَّ

دي». تاء �عد إذن س�ِّ � أو�� �أن نلجأ إ� تم��ن الشِّ � الخ��ف، ل�ن��
ما زلنا ��

� اآلن فماذا � �شتكون م��
جال هذا. «إن لم �كن هناك مفر». إذا �ان إخوا�� س�حبُّ الرِّ

وط؟
�
لج ومعجون جوز ال�ل س�قولون وُهم �أ�لون الثَّ

ته قالت بوض�ح� إنه لن ُ�ساِعد �ما ف�ه دي»، ل�ن ن�� م الُو�الء: «سُ�ساِعد هذا �ا س�ِّ قال ق�ِّ
ال�فا�ة.

قال إد ال�ئ�ب: «اآلن أفهُم لماذا سمَح الملك ستان�س للَهمج �المرور من (الِجدار). إنه ُي��دنا
أن نأ�لهم».

غ األمور ذلك الحد».
�
: «لن َت�ل ا عنه، وردَّ اب�سَم چون رغم�

.« � � ش�ا��
ًة �ما �انت �� � لم َتُعد حادَّ

ا، وأسنا�� - «أوە، عظ�م. لحمهم ي�دو �� قاس��

فن». ا من الجنوب ونجل�ه �السُّ ي طعام� � من ماٍل ُ�مكننا أن �ش��
قال مارش: «�ما �ك��

ا. وهذا وذاك �فتقرون إل�ه. قد ا ووجدنا من �ق�ل أن ي��عنا طعام� ُ�مكننا ذلك لو أن عندنا ذه��
ه القتال. �ساءَل چون عن � (الُعش). (وادي آرن) شه�� �خص��ته ولم �مسَّ

�كون أملنا األقوى ��
ا ما شعَر �أن الل�دي ت�خل � � طفولته كث��

� نحو إطعام نغل ند ستارك. �� شعور أخت الل�دي �اتل��
عام. عل�ه ��لِّ قضمٍة من الطَّ

� الغا�ة فرا�س».
ت ��

�
ا إذا دَعت الحاجة. ما زال �د دائم� أضاَف و�ك المهزول: «�ستطيع الصَّ

دي، ال أنصُح �ذلك ادين �ا س�ِّ رِسل ص�َّ
ُ
قال مارش: «وَهمج، وأش�اء أخطر. ال أنصُح �أن ن

ا». بتات�

ها �الحجارة والجل�د. �علم أن ِنصف (القلعة ا�اتنا إ� األ�د وسدَّ نعم، �ل ُت��د إغالق بوَّ
� خ��ة. ق�ل ل�لت�� � عليها السُّ

ا�� صف الثَّ � ُيه�ل النِّ � ح��
� وجهة نظرە، ��

م الُو�الء �� د ق�ِّ وداء) ُي��ِّ السَّ
رات�م ا�ات وازرعوا مؤخِّ وا البوَّ اب العجوز داي��ن �صوٍت عاٍل ع� الَعشاء: «سدُّ أعلَن الحطَّ
ة من (ج� الجماجم) أو وداء فوق (الِجدار)، نعم، وس�نقضُّ األحرار عل��م �أعدادهم الغف�� السَّ
�ة مئة فرسخ� من

َ
ونها مسدودًة منذ خمسمئة عام. ل�س عندنا رجال �كفون لمراق ا�ٍة تظنُّ ًع�� بوَّ

ة ا. هل سبَق أن رأيتم �طَّ � �عرفون هذا أ�ض� ع��
�
اء الل

�
(الِجدار)، وتورموند إست العماليق وال��

الة مع داي��ن، فق أ��� الجوَّ ء نفسه مع الِغ��ان». اتَّ �
َّ � الجل�د؟ ال��

� ِبركٍة �ساقيها ��
دًة �� متجمِّ

اؤون إ� رأي �اون مارش. ف�ما ماَل الُو�الء والبنَّ

ك الملك ُ ��
َ
عام. قال چون: «ال ُ�مكننا أن ن ستان�س ورجاله �جوعون ح�� إذا أردنا. إذا لزَم األمر فب�م�انه ب�ساطٍة أن �أخذ �لَّ هذا �حدِّل�نه مأزق ليوٍم آَخر. هنا واآلن المش�لة �� الطَّ

ا». �ف. رجالنا ال �كفون لصدِّ رجاله. وال ُ�دَّ من إطعام الَهمج أ�ض� السَّ



دي؟». ه �اون مارش: «ك�ف �ا س�ِّ
�
سأل

.«
ً
� أعرُف. «سنجد وس�لة ليت��

ماء حاب السَّ ط السَّ طح �انت ظالل األص�ل قد �دأت �ستط�ل، وخطَّ لدى عودتهم إ� السَّ
احة خال�ة، ل�ن چون وجَد ُمرافق الح السَّ قة. خارج مستودَع السِّ ة و��ضاء وممزَّ ة، رماد�َّ

َّ
كرا�اٍت رث

، وقد وجدوە � عر والعين�� � الشَّ
ا، ب��ِّ ة تق���� ان�ة ع�� � الثَّ

الم نح�ل ��
ُ
اخل. دڤان غ الملك ي�تظرە �الدَّ

مه جوست من عال�ه إ� سافله. ا عند كور الحدادة، ��اد ال َ�جُ� ع� الحركة ب�نما ي�شمَّ د� متجمِّ
ئب

ِّ
ت الحركة المفاجئة الذ

�
ا سمَع صوته، وجعل قال چون: «لن ُيؤذ�ك»، ل�ن الُغالم جفَل لمَّ

ئب
ِّ

ه�ب �كشف أسنانه، فأ�َع چون �قول: «ال� جوست، دعه وشأنه، ابتِعد�»، فعاَد الذ الرَّ
� �ان �أ�لها. ور ال�� �ُخ� صامتة إ� عظمة الثَّ

دي، جاللته �ـ�أمرك ب جبهته الَعرق وهو �قول: «سـس�ِّ �دا دڤان �شحوب جوست وقد رطَّ
� واألسود، وفوق قل�ه قلب رجال ه��

َّ
�الحضور». يرتدي الُغالم ث�اب عائلة �اراثيون �لونيها الذ

اري. المل�ة النَّ

ة القائد. هذا ما كنُت ألقوله». ب حضور ح��
�
ب، جاللته َ�طل

�
� أنه َ�طل قال إد ال�ئ�ب: «تع��

� مزاج� �سمح �ِمثل هذا الجدل.
- «ال عل�ك �ا إد». ل�س چون ��

دي؟». � �ا س�ِّ
� عادا. هل ستأ�� تابَع دڤان: «الس�� ر��شارد والس�� چاس��

� َحرس ا �ان ال �ع�� الە أ�� ، وما حصَّ
ً

ا ال شما� ��ق الخطأ. ركَب ما�� وهورپ جن��� اال الطَّ جوَّ
غ�� �ل، غ�� أن چون شعَر �الفضول رغم ذلك. قال: «تحت أمر جاللته»، وتبَع الُمرافق الصَّ

�
الل

 من ذلك انطلَق
ً

احة، وم�� جوست وراءهما إ� أن قال چون: «ال، ابَق�»، ل�ن �د� ع�� السَّ
ا. ئب �عدو مبتعد�

ِّ
الذ

ة. وجَد َد چون من أسلحته ثم ُسِمَح له �المثول أمام صاِحب الجاللة المل��َّ � (ُب�ج الملك) ُجرِّ
��

��ق اال الطَّ مال. جوَّ ، وقد جمَع ستان�س قادته حول خ��طة الشَّ
ً
ًة مزدحمة ة حارَّ مس�َّ الُغرفة الشَّ

ًة من الِجلد مخ�طة عليها اب الذي يرتدي ُس�� الخطأ ب�نهم، وكذا س�جورن ماج��َ (ِثن) الشَّ
ق، فر� أصفر مشقَّ ونز، وذو القم�ص الُمخشِخش الجالس �حكُّ معصمه المصفود �ظ� أقراص ال��
سخ عر الم�َّ  ُخصل من الشَّ

�
� وذقنه المسحوب، وتتد� � وجن��ه الغائصت��

عر الب��ِّ � ُجذامة الشَّ
ُتغ�ِّ

جاع الذي قتَل ما�س را�در وهو حب�س � الشُّ �� � رأى چون قال: «ها هو ذا، الصَّ ع� عي��ه. ح��
ن صفدە الحد�دي �لوٍن أحمر، فاستطرَد: «هل � ُت��ِّ ة ال�� عة ال�ب�� د». التمَعت الجوهرة الم��َّ مق�َّ

� �ا سنو؟ إنها أمارة ع� الُحبِّ من الل�دي أحمر». ُتعِج�ك �اقوت��

ه چون وجثا، وأعلَن دڤان: «جئُت �اللورد سنو �ا جاللة الملك».
�
تجاهل

.« �
� وقاد��

رسا��
ُ
ة القائد، أعتقُد أنك تعرف ف - «أرى هذا. ح��

� �الملك. جال المح�ط�� � معرفة �لِّ ما �ستطيع عن الرِّ
ة ��

َّ
ق ى الدِّ ف». لقد تحرَّ - «�� هذا ال��َّ

ا لچون أن حول الملك ال رجال ملك، ل�نه األمر الواقع. إذا صدَق هم رجال المل�ة. ي�دو غ����
�
�ل



� (دراجو�ستون).
ما سمَعه فقد أثاَر رجال الملك حف�ظة ستان�س ��

�مون».
�
- «هناك ن��ذ، أو ماء مغ�� �الل

- «أشكرك، ل�ن ال».

ة لك أيها اللورد سنو»، وأشاَر إ� ذي القم�ص الُمخشِخش قال الملك: «�ما �شاء. لديَّ هد�َّ
ا: «هو». مض�ف�

د  أيها اللورد سنو. أظنُّ أن س�ِّ
ً

اب�سَمت الل�دي مل�ساندرا، وقالت: «قلت إنك ُت��د رجا�
.«

ً
العظام ما زاَل أه�

قة. إذا أ�قيته هنا فس�ذ�حه ا �الثِّ جل ل�س جدير� ا: «جاللة الملك، هذا الرَّ ردَّ چون مشدوه�
أحدهم، و�ذا أرسلته يتق�َّ فس�عود إ� الَهمج».

»، ونقَر � الحم�� � بهؤالء المالع�� قال ذو القم�ص الُمخشِخش: «ل�س أنا. لقد انقطَعت عالق��
غل». ا: «َسل ساحرتك الحمراء أيها النَّ

�
ع� ال�اقوتة ع� معصمه مردف

غٍة غ���ة، ف�دأت ال�اقوتة ع� َحلقها ت��ض بُ�طء، ورأى
�
ا ما بنعومٍة �ل نطَقت مل�ساندرا ش�ئ�

اه�ة ا، ثم قالت الرَّ � أ�ض� ق وتنط�� ُ چون األخرى األصغر ع� معصم ذي القم�ص الُمخشِخش َت��
هب

�
جل ب�خالص. الل ا. س�خدمك هذا الرَّ ا وروح� � دم� الحمراء: «ما داَم �ضع الحل�ة فهو م��وط ��

ال �كذب �ا لورد سنو».

. � ر�ما، ل�نِك تكذب��

غل، وسأعط��م نصائح سد�دًة أو أعلَن ذو القم�ص الُمخشِخش: «سأتق�َّ من أجل�م أيها النَّ
� أن أرتدي ب م��

�
ل، �ل وسأقاتُل من أجل�م، ل�ن ال َتطل � ُحلوًة، �ما ُتفضِّ

� ل�م أغا��
أغ��ِّ

معطف�م».

جار أمام الملك. ا بواحد، ل�نه حفظ� لسانه، فال طائل من الشِّ ر چون: لست جدير�
�
فك

.« � عن مورس أوم�� ث�� قال الملك ستان�س: «لورد سنو، حدِّ

ا. � داخله قال: ال�الم ل�س س�ف�
ا آَخر �� لون، ل�ن صوت� �ل ال يتدخَّ

�
َ چون نفسه: َحرس الل أخ��

ٍة ونقَر عينه ا ذات مرَّ ا حسَ�ه ميت� را��
ُ
ونه أ�ل الُغراب، ألن غ . ُ�سمُّ «إنه أ��� أعمام چون ال�ب��

�
ا. أبناؤە ماتوا �� ا مهي�� � ش�ا�ه �ان مورس محار��

ائر �ق�ضته وقضَم رأسه. �� ففقأها، فأمسَك الطَّ
ا». � عام� � ِفراش الوضع، واب�ته الوح�دة اختطَفها الَهمج ق�ل ثالث��

الوث) وزوجته �� معركة (الثَّ

أس�». قال هاروود ِفل: «لهذا ُي��د الرَّ

قة؟». جل مورس أهل للثِّ سأَل ستان�س: «هل هذا الرَّ

ا أمام شجرة قلوب». ؟ «ع� جاللتك أن تجعله �حلف �مين� هل ركَع مورس أوم��



.« � �� ماليِّ قهقَه جودري قاِتل العمالقة، وقال: «�س�ُت أن�م َتعُ�دون األشجار �ا مع�� الشَّ

ل عل�ه؟». بوُّ و�ساءَل �اليتون سوجز صاِحب فارنج: «ما اإلله الذي �سمح لل�الب �التَّ

اختاَر چون أن يتجاَهلهما، وقال: «جاللة الملك، هل �� أن أعرف إن �ان آل أوم�� قد أعلنوا
تأي�دهم إ�اك؟».

�ه أ�ل الُغراب هذا. إنه
�
من الذي َ�طل أجاَ�ه ستان�س �ضيق: «ِنصفهم، وفقط إذا دفعُت الثَّ

ا ا عن أخ�ه الذي ركَب جن��� اب، وُ���د عفو� ا لل��َّ ُي��د جمجمة ما�س را�در ل�جعل منها �أس�
لالنضمام إ� بولتون، هذا الذي ُ�د� ب�اِقر العاهرة».

� هل قضَم هذا رأس � �� ماليِّ ا، فقال: «�ا ألسماء هؤالء الشَّ ا ط��ف� وجَد الس�� جودري هذا أ�ض�
عاهرٍة ما؟».

ا � عام� ت أن ��قه ق�ل خمس��
�
ء ش��ه بهذا. �انت عاهرًة حاول �

ا: «�� وٍد مجي�� حدَجه چون ب��
� (ال�لدة القد�مة)». ع� الرغم من غرا�ة هذا، فقد اعتقَد هورفروست أوم�� العجوز ذات يوٍم

��
�ا�� �ح�ا�ة الُغراب الذي سلَ�ه . �ط�ب لمورس التَّ له ألن �كون ِما�س�� أن أ��� أبنائه �ملك ما ُيؤهِّ
. ً
� �قَر �طنها �انت رج� ا ألن العاهرة ال�� ا… غال��  همس�

َّ
� ال ُتح� ح�ا�ة هوثر إ� � ح��

عينه، ��
«هل أعلَن لوردات آَخرون تأي�دهم بولتون؟».

 أسوارها من خشب وشوارعها من خشب،
ً
: «رأ�ُت مدينة

ً
اه�ة الحمراء من الملك قائلة ت الرَّ

َ
دن

، وثالث أشجار صن��ر،
ً
ة ا ح���َّ ا(36)، وفأس� جال، وفوق األسوار رأ�ُت را�ات؛ موظ�  �الرِّ

ً
مليئة

.« � � تحت تاج، ورأس حصاٍن ناري العين�� � متقاطعت�� � ط��لت�� و�لطت��

ا، . خونة جم�ع� � َح الس�� �اليتون سوجز: «هورنوود و�و�ن وتولهارت ور�زو�ل وداس�� ��
ل�لة».

َّ
�الب آل ال�س�� الذ

� القتال،
� أصهار عائلة بولتون. اآلَخرون فقدوا لورداتهم �� ە چون: «آل ر�زو�ل وآل داس�� َ أخ��

. من صالح صاِحب الجاللة أن �ق�ل
ً

ا ذل�� وال أدري من �قودهم اآلن، ل�ن أ�ل الُغراب ل�س �ل��
وطه». ��

قال ستان�س وهو �كزُّ ع� أسنانه: «�قول �� إن أوم�� لن ُ�قاِتل أوم�� أليِّ س�ب».

ر أين تخفق را�ة هوثر وضع مورس ع� ردَّ چون �ال دهشة: «إذا �لَغ األمر حدَّ القتال فانظ�
فوف». الجانب اآلَخر من الصُّ

ق تنا. فلُنحر� ظِهر قوَّ
ُ
� أن ن ا. رأ�� خالَفه قاِتل العمالقة �قوله: «بهذا ستجعل جاللته ي�دو ضع�ف�

ا ع� ح��ٍة كدرس� ) عن �كرة أبيها ونذهب إ� الحرب برأس أ�ل الُغراب مرفوع� د األخ��
َ
(المستوق

أ ع� عرض ِنصف ب�عته». ا�� الذي يتجرَّ للورد التَّ

ء. آل أوم�� �
صف أ��� من ال �� مال ضدك. النِّ � الشَّ

دة إذا أردت أن ترتفع �لُّ �ٍد �� ة ج�ِّ - «خطَّ
�ب األ��د أن چون ال�ب�� أس�� غل فالسَّ ا آلل بولتون. إذا انضمَّ �اِقر العاهرة إ� النَّ ون ُح�� ال �كنُّ



.« عند آل ال�س��

ان �ستط�عان � فالعمَّ
َ
� األ

أعلَن الس�� جودري: «هذە ذر�عته ال س��ه. إذا مات ابن األخ ��
ته لنفسيهما». أخذ أراض�ه ولورديَّ

جل أعمامه أيها الفارس». ا �سبق أوالد الرَّ مال أ�ض� � الشَّ
- «لچون ال�ب�� أبناء و�نات. ��

� �لِّ م�ان».
ها�ة �� � النِّ

- «ما لم �موتوا. األوالد المو�� �أتون ��

ح هذا ع� مسمع مورس أوم�� أيها الس�� جودري وستعرف عن الموت أ��� مما �
- «اق��
ترغب».

ا
�
اغ�ث و�رسم عمالق ا �س� ع� جسدە ال�� ا �ا ولد. لماذا أخ�� شمال��

�
- «لقد قتلُت عمالق

ع� ُترسه؟».

.« . مورس لن �فرَّ - «العمالق �ان �فرُّ

احة �ان �المك � السَّ
رفة الملك �ا ولد. ��

ُ
� غ

م �جرأٍة ��
�
جل ال�ب�� بوجٍه احتقَن: «تت�ل قال الرَّ

ا». مختلف�

� األطراف
، وهو فارس ممت�� مرت�� � ما�� ن عل�ك �ا جودري»، قال الس�� چاس�� - «أوە، هوِّ

نا �علم أن س�فك كب��
�
��ق الخطأ. «�ل � الطَّ

�
ا� ة، و�ان أحد جوَّ � واب�سامة حا��

ا�� له َشعر كتَّ
.«

ً
� وجوهنا ثان�ة

ح �ه �� أ��د. ال دا�� ألن ُتل�ِّ ضخم �التَّ

.« ح �ه أحد هنا هو لسانك �ا ما�� ء الوح�د الذي ُ�ل�ِّ �
َّ - «ال��

. لقد لبثُت هنا َّ ه �المه إ� چون: «لورد سنو، ان�ِ�ه إ�� ا�»، ثم وجَّ ة: «صمت� قال ستان�س �حدَّ
� لشنِّ هجمٍة أخرى ع� (الِجدار)، ل�ن ما داموا لن �فعلوا

ع� أمل أن �كون الَهمج �الُحمق ال�ا��
� اآلَخ��ن».

عته فقد حاَن الوقت ألن أتعامل مع أعدا��
َّ
ما توق

� ال أحبُّ اللورد بولتون أو ابنه، ل�ن ؟ «إن�� � ٍة حذرة: «مفهوم». ماذا ُي��د م�� ردَّ چون بن��
م علينا…». الح ضدهما. �مي�نا ُتحرِّ �ل ال �ستط�عون أن �حملوا السِّ

�
َحرس الل

� �اف�ة من
ا�� وَّ

ُ
� من استقامتك أيها اللورد سنو. إن ق ا. أعِف�� د� قاطَعه الملك: «أعرُف �مين�م ج�ِّ

دمة ع� وجه چون اب�سَم ا رأى الصَّ حف ع� (معقل الخوف)»، فلمَّ � الزَّ
ُر ��

�
� أفك دون�م. إن��

ا � آَخر. لقد ذهَب نغل بولتون جن��� � سنو قد ُ�فا��ِ وقال: «هل فاجأك هذا؟ عظ�م. ما ُ�فا��ِ
فق عل�ه مورس أوم�� وآرنولف �ارستارك �الهما. المع�� الوح�د ، وهو ما اتَّ  معه هوثر أوم��

َ
وأخذ

غل �حسب مال. ال ُ�دَّ أن النَّ ��ق ألب�ه �� �عود إ� الشَّ لهذا هجمة ع� (خندق �ا�لن) ل�فتح الطَّ
� ُعنقه، وأنا أنوي تم��قه. قد ��  �الَهمج من أن أزعجه. ال �أس. لقد كشَف �� الصَّ

ً
� أ��� ا�شغا� أن��

. إذا � � ق�ض��
� �فعل فس�جد قلعته وماش�ته ومحاص�له �� مال، ل�ن ح�� دُّ رووس بولتون الشَّ �س��

ة…». � غرَّ داهمُت (معقل الخوف) ع� ح��

اندفَع چون �قول: «لن تفعل».



َب ُعشَّ د�اب�� �عصا. ضحَك أحد رجال المل�ة، و�صَق آَخر، وتمتَم ثالث �ش��مة، �أنه ��
� ال � عروقه ل��

�� � �� � آٍن واحد. قال الس�� جودري قاِتل العمالقة: «الصَّ
وحاوَل اآلَخرون ال�الم ��

ا وراء �لِّ عود ُعشب». ا: «الج�ان يرى مجرم� دماء»، ف�ما صاَح اللورد س��ت غاض��

مت، وقال: «ف�ِّ ما تعن�ه». ا �الصَّ رفَع ستان�س �دە آمر�

م�ع ع� أطرافها لتحول دون انطوائها، � ُوِضَعت الشُّ َب چون من الخ��طة ال�� ؟ اق��
�
من أين أ�دأ

ًة فوق (خليج الفقمات).  صغ��
ً
ا ِبركة � بُ�طء نهر� جل�دي صانع� ا�� مع الدَّ وقد ساَل خ�ط من الشَّ

)، ثم هر األخ�� ا �ـ(النَّ فر ع� (ط��ق الملوك) مرور� «ل�ل�غ (معقل الخوف) ع� جاللتك السَّ
� تا�عة آلل

ا: «هذە األرا�� الل الوح�دة)»، وأشاَر متا�ع� � لعبور (التِّ
�� تنعطف إ� الجنوب ال��َّ

ة لمئة فرسخ. ، ح�ث �عرفون �لَّ شجرٍة وصخرة. (ط��ق الملوك) ُ�حاذي ُتخومهم الغ���َّ أوم��
وطه وتكس�ه». ا ما لم تق�ل �� ا إر�� ق مورس ج�شك إر�� سُ�مزِّ

� فعلُت». - «ال �أس. لنقل إن��

- «ستصل إ� (معقل الخوف)، ل�ن ما لم �كن ج�شك أ�ع من الِغدفان وخطٍّ من المنارات
ا�ك، وعندها سَ�سُهل ع� رامزي بولتون أن �قطع عل�ك ط��ق اال�سحاب فستعلم القلعة �اق��

ا �أعدائك». ا عن (الِجدار) �ال طعاٍم أو مأوى ومحاط� �ك �ع�د� ُ وَ���

 عن حصار (خندق �ا�لن)».
�

- «هذا إن تخ�

غ (معقل الخوف) بزمن، وما إن �ضمَّ اللورد رووس
�
- «(خندق �ا�لن) سَ�سُقط ق�ل أن َت�ل

ا خمسة إ� واحد». ات رامزي فس�فوقانك عدد� وَّ
ُ
اته إ� ق وَّ

ُ
ق

رص الفوز بها أقل».
ُ
� معارك ف

� انتَ� ��
- «أ��

ا �ا سنو، ل�ن ض أن (خندق �ا�لن) سَ�سُقط ��ع� اض: «إنك تف�� � ما�� �اع�� قال چاس��
.« طُّ

َ
� سمعُت أن (الخندق) لم َ�سُقط من ق�ل ق � مقاتلون أشاوس، �ما أن�� �� الحد�ديِّ

م ع� ا يتقدَّ ر ج�ش� � (خندق �ا�لن) أن ُتدمِّ
ة �� ردَّ چون: «من الجنوب. من شأن حام�ٍة صغ��

: ً
ق»، وعاَد �لتفت إ� ستان�س قائ� مال وال��َّ ، ل�ن األطالل ُعرضة للهجوم من الشَّ رب العا�� الدَّ

 �كون هناك
َّ

ض أ� َ لون. المف�� �ل ال يتدخَّ
�
�ة ج��ئة، ل�ن المخاطرة…». َحرس الل «موالي، إنها ��

ة ته األساس�َّ � �اراثيون و�ولتون. «إذا لحَق �ك رووس بولتون عند أسوارە �قوَّ فرق عندي ب��
ا». فستكون نهايت�م جم�ع�

ء - «المخاطرة جزء من الحرب»، أعلَن الس�� ر��شارد هورپ، وهو فارس نح�ف له وجه م��
ماد ٍة من الرَّ  ع� صدرها ثالث من ُعثث رأس الموت(37) ع� خلف�َّ

ً
نة ًة م�طَّ دوب و�رتدي ُس�� �النُّ

ا». ا ُ�خاِطر أ�ض� والعظم. «�لُّ معركٍة مقامرة �ا سنو. من ال �فعل ش�ئ�

زم
َّ

زم وأ�ع من ال�
َّ

- «المخاطرات أنواع �ا س�� ر��شارد. هذە المخاطرة… إنها أ��� من ال�
ها من الحجر، أسوارها سم�كة

�
ة، �ل زم. أنا أعرُف (معقل الخوف). إنها قلعة ق��َّ

َّ
وأ�عد من ال�



دت عائلة ة. ق�ل قروٍن تمرَّ دة �مؤٍن وف�� تاء ستجدونها مزوَّ اب الشِّ وأبراجها ضخمة، ومع اق��
� مال، فحاَ� هارلون ستارك (معقل الخوف)، واستغرَق األمر عام�� � الشَّ

بولتون ع� الملك ��
� االس��الء ع� القلعة فجاللتك محتاج إ� آالت

� ح�� نفَدت مؤونتهم. �� �كون ل�م أمل �� �امل��
ات…».

�
حصار، إ� أبراج ومد�

قال ستان�س: «ُ�مكننا بناء أبراج الحصار عند الحاجة، و�ستطيع قطع األشجار لعمل
� � (معقل الخوف) أقل من خمس��

 إن ��
ً

. آرنولف �ارستارك كتَب قائ�
ً
ات إذا �انت مطل��ة

�
المد�

� �حميها ُضعفاء ضع�فة». ، ِنصفهم من الخدم. القلعة المن�عة ال��
ً

رج�

 خارجها».
ً
 داخل قلعٍة ُ�عاِدلون خمسمئة

ً
- «خمسون رج�

هم ا، الذين لم �عت�� �  ُخ��
ً
� وِص��ة �� جال. س�كونون مسنِّ قال ر��شارد هورپ: «حسب الرِّ

هر األسود)، وَمن � معركة (النَّ
ماء وخضعوا لالخت�ار �� ا رجالنا فأراقوا الدِّ � للقتال، أمَّ غل صالح�� النَّ

رسان».
ُ
�قودونهم ف

: «لقد رأ�َت ك�ف شققنا صفوف الَهمج. آل
ً

� قائ�
ا�� عر ال�تَّ  من الشَّ

ً
� ُخصلة أزاَح الس�� چاس��

ا، ثالثمئة �ارستارك أقَسموا ع� االنضمام إلينا عند (معقل الخوف)، وس�كون معنا َهمجنا أ�ض�
ا». ا�ة. �سوتهم ُ�قاِتلن أ�ض� ون من البوَّ � ِسنِّ القتال. اللورد هاروود أحصاهم وُهم �مرُّ

رجٍل ��

� أثري.
لن �� � أيها الفارس. لسُت أر�ُد أرامل ُيَولو�

� صفو��
ا، وقال: «ل�س �� رمَقه ستان�س عا�س�

� والجر� واألطفال، س�كن رهائن لضمان والء أزواجهن وآ�ائهن. �� ساء هنا مع المسنِّ س���� ال�ِّ
 علينا أن

ً
، وس�قودهم الماج��َ مع ُزعمائهم وُرق�ائهم، ل�ن أو� �

ن رجال الَهمج طل�عة ج��� سُ��وِّ
حهم».

�
سل

ُ
�

الح. طعام ومال�س، وأرض وقالع، واآلن ُي��د أن �ستو�� ع� ما �شاء من مستودَع السِّ
�ف س�ف� قال ع� ا، ل�ن السَّ . قد ال �كون ال�الم س�ف� � أ��� فأ��� ط�� األسلحة. �لَّ يوم ُيورِّ

.«
ً
 صدئة

ً
 من�عجة

ً
ا، إذا ق�لتموها قد�مة ا أ�ض�

�
� أن أجد ثالثمئة ح��ة، وخوذ مضض: «ُ�مكن��

روع؟ صفائح وحلقات المعدن؟». : «وماذا عن الدُّ سأَل الماج��َ

. أعِط الَهمج �
ح ال�ا�� الح �موت دونال نوي»، ولم ��� أجاَب چون: «لقد خ�نا صاِنع السِّ

ا وس�تضاَعف خطرهم ع� ال�الد. دروع�

اجون ى. ما إن نذوق طعم المعركة فل�أخذ النَّ قال الس�� جودري: «ال �أس �الِجلد المقوَّ
.« غنائمهم من المو��

� طل�عة ج�شه فس�ل��
. إذا وضَع ستان�س األحرار �� � ا منهم ح�� ذلك الح�� َمن �ظلُّ ح��

ب من جمجمة ما�س را�در، ل�ن رؤ�ة الَهمج ا. «قد ��ُّ مورس أوم�� أن ��� هم م�عه ��ع� أ���
ون (خليج الفقمات) مان، َ�ع��ُ جر الزَّ

َ
ون ع� آل أوم�� منذ ف ە. األحرار ُ�غ�� ون أرضه لن ��َّ َ�ع��ُ

ساء، وأحد هؤالء اختطَف ابنة أ�ل الُغراب نفسها. اتُرك الَهمج هنا هب والخراف وال�ِّ
َّ

� الذ
�� 

ً
رغ�ة

� عل�ك».  إ� انقالب حَملة را�ة أ��
َّ

� أخذهم إ�
�ا جاللة الملك. لن ُ�ف��



ض أنهم َّ أن أف�� � جميع األحوال. ع��
�� � �� � لقضيَّ قال ستان�س: «حَملة را�ة أب�ك ي�دون �اره��

ع� آَخر محكوم عل�ه �الهالك؟»، ثم إنه رمَق الخارطة،
� أيها اللورد سنو؟ مدَّ … ِ�َم وصفت�� � يرون��

�
 ��ر أسنان الملك، ق�ل أن �قول: «اتُر�و��

َّ
� الُغرفة إ�

وللحظاٍت ط��لة لم ُ�سَمع صوت ��
ا. لورد سنو، ابَق». جم�ع�

هم بها الملك، ل�نه لم �جد
َ
� �ف ضا عن الفظاظة المقتض�ة ال�� � ما�� الرِّ ح ع� چاس��

�
َلم َ�ل

�ة. أف�غ
ِّ
 االب�سام واال�سحاب، وت�َعه هورپ إ� الخارج �عد أن ر� چون بنظرٍة متأن

َّ
ا إ� خ�ار�

جل األصغر ٍء ما لهاروود ِفل جعَل الرَّ �
� جوفه وتمتَم ���

ا�ه �� �اليتون سوجز ما ت���َّ من ��
� من ، �ملك قدر�ن م�ساو���

ل تر��َّ ». سوجز فارس متجوِّ � ٍء احتوى ع� �لمة «ص�� �
�ضحك، ��

ة. آِخر رجٍل غادَر �ان ذو القم�ص الُمخشِخش، وعند ال�اب انح�� لچون �استهزاٍء الجالفة والقوَّ
ة المكسورة اب�سامة ع��ضة. َّ� وع� فمه ذي األسنان الب�ِّ

نت الل�دي مل�ساندرا. ِظلُّ الملك األحمر. طلَب ستان�س من دڤان ا» تضمَّ ال ي�دو أن «جم�ع�
َب الملك، ثم قال: «هورپ وما�� �طمحان إ�  ك��ه ��

َ
� امتأل �مون، وح��

�
الم��د من الماء �الل

ته � رو�رت وا��سَب شهيَّ
ا. لقد خدَم �ُمرافق أل�� ة أ�ض� ة الهمج�َّ مقعد أب�ك، وما�� ُي��د األم��

ا حلَم � �ان ُمرافق� ج ڤال إذا أمرُت، ل�ن ما �شته�ه هو المعركة. ح�� وَّ � ساء. هورپ سي�� للحم ال�ِّ
ا، ظر، ور�ما �ان محق� َضت عل�ه ف�َف رو�رت عنه النَّ �المعطف األب�ض، ل�ن ��� ال�س�� اع��

فل) �ا سنو؟ ال�اسم أم القاتل؟». ا ع� (و�ن�� د� ل س�ِّ هما ُتفضِّ فالس�� ر��شارد شغوف �القتل. أيُّ

� سانزا». فل) من حقِّ أخ�� قال چون: «(و�ن��

ها»، ووضَع الملك �أسه - «لقد سمعُت �لَّ ما أحتاُج إ� سماعه عن الل�دي ال�س�� وحقِّ
مال. س�ت�َزر حَملة را�ة أب�ك حول ابن إدارد ستارك، � �الشَّ ا، وتابَع: «أنت �ستطيع أن تأت�� جان��
ا. (الميناء األب�ض) قادرة ع� تزو�دي �مصدر مؤٍن ثا�ت

�
ح�� اللورد األسمن من أن يركب حصان

� قاعدٍة أستطيُع اال�سحاب إليها عند الحاجة. لم َ�ُفت أوان العدول عن حماقتك �ا سنو. وتأم��
مال». فل) وحا�م الشَّ د (و�ن�� غل هذا وانهض چون ستارك، س�ِّ د �� �س�فك النَّ اركع أما�� وتعهَّ

�ل».
�
دُت �ه لَحرس الل � تعهَّ

� أقولها؟ «س��� ًة س�جعل�� �م مرَّ

ف. ا، ودعا هذا �ال��َّ ا أ�ض�  عن�د�
ً

�دا االمتعاض ع� ستان�س وهو �قول: «أبوك �ان رج�
� هذا عزاء، فهورپ وما��

مه اللورد إدارد. إذا �ان ��
�
من، وهو ما تعل

َ
ا ث ف أ�ض� حسن، لل��َّ

فل) آلرنولف �ارستارك. إنه شما�� ال أ��� إ� وْهب (و�ن�� � م�َّ �ان اآلمال ال محالة. إن�� سُ�خيِّ
صالح».

�
». قال چون لنفسه: �ارستارك أفضل من بولتون أو جرا�چوي، و�ن لم �جد �� - «إنه شما��

� أعدائه». � ب��
وا عن أ��

�
. «آل �ارستارك تخل

ً
 عزاًء قل��

َّ
الفكرة إ�

� عروقه
َ أخوك رأس اللورد ر��ارد. آرنولف �ان ع� ُ�عد ألف فرسخ حينها. إن �� - «�عد أن ب��

فل)». دماء ستارك، دماء (و�ن��

مال األخرى». - «ِمثله ِمثل ِنصف عائالت الشَّ



- «تلك العائالت األخرى لم ُتعِلن تأي�دها إ�اي».

� ش�ا�ه لم �كن الُمقاتل الذي �انه اللورد
هر، وح�� �� ُّ الظ� � م مح�� - «آرنولف �ارستارك رجل هر�

ر��ارد. احتمال كب�� أن َتقُتله مشاق المعركة».

ة أحفاد و�عض البنات. لو أنجَب رو�رت أبناًء ، ابنان وستَّ
ً
ا: «إن له ورثة قال ستان�س محتد�

ون من المو�� أح�اًء اآلن». � ل�ان كث�� �� عيِّ ��

- «االستعانة �مورس أ�ل الُغراب أفضل لجاللتك».

� (معقل الخوف)».
- «هذا ما سَ�ثُ�ت ��

� هذا الهجوم؟».
�� �

- «هل تنوي إذن أن تم��

واب لم ً- «ع� الرغم من نص�حة اللورد سنو العظ�م؟ أجل. هورپ وما�� طموحان ل�ن الصَّ
�ة ه �� َّ أن أوجِّ . ع�� � أن أتوا�� ف�ما �سطع نجم رووس بولتون و�أفل نج�� ُ�جاِنبهما. ال ُ�مكن��

ا». � ما زلُت مهي�� مال أن�� ري الشَّ
�
وأ

�
� رأتها الل�دي مل�ساندرا �� ا�ات ال�� قال چون: «ع��س �حر عائلة ماندر�� لم �كن ضمن الرَّ

رسان اللورد وا�مان…».
ُ
نارها. إذا حظوت �ـ(الميناء األب�ض) وف

غ (الميناء األب�ض) من
�
. لم �صل إلينا خ�� من داڤوس، ور�ما لم َي�ل - ««إذا» �لمة للحم��

اسة. �غضِّ ق) ��� َ�ت (ال�حر الضيِّ األصل. آرنولف �ارستارك قال ضمن ما كتَ�ه إن العواصف ��
. �جب أن � م�� ظر عن هذا، ل�س لديَّ وقت للِحداد أو انتظار ما ُ�سِفر عنه نزوات اللورد السَّ النَّ
 أن أر�ــح

َّ
� فال أمل �� إ� فل) �قف إ� جان�� . دون ابن� لـ(و�ن�� �

أترك (الميناء األب�ض) خارج حسا�ا��
�
ا �� ، ولو أن رو�رت لم �قرأ كتا�� �

 من كتاب أ��
ً
ب أن أستع�� صفحة

�
مال �القتال، وهو ما يتطل الشَّ

� أهاجمهم».  ق�ل أن ُ�در�كوا أن��
ً
 قاض�ة

ً
�ة �� �

ه إ� أعدا�� ح�اته. ال مناص من أن أوجِّ

�
ل. �� أدرَك چون أن �لَّ ما قاله ه�اء. س�أخذ ستان�س (معقل الخوف) أو �موت وهو ُ�حاو�

� س��ل ال�الد،
: ستان�س ُ�حار�ب �� لون، ل�ن آَخر ردَّ �ل ال يتدخَّ

�
داخله قال صوت: َحرس الل

جال. ا من الرِّ � س��ل األقنان(38) والغنائم. «جاللة الملك، أعرُف أين تجد م��د�
ون �� والحد�ديُّ

ك أين وك�ف». � أن أخ��
�� � الَهمج وس��ُّ أعِط��

- «لقد أعطيتك ذا القم�ص الُمخشِخش، فاقنع �ه».

ا». - «أر�دهم جم�ع�

� عن نفسك. أهذا صحيح؟». � ُي��دون إقنا�� �أنك ِنصف هم�� ف��
�
- «�عض إخوتك المحل

 أفضل
ً

هم استغال�
�
� أستطيُع أن أستغل هام، ل�ن��  للسِّ

ً
 ُطعمة

َّ
س�ة إل�ك الَهمج ل�سوا إ� - «�ال�ِّ

جال � إ�اهم ألفعل بهم ما أشاُء وسأر�ك أين ستجد ن�ك الم�شود… والرِّ ع� (الِجدار). أعط��
ا». � أ�ض� المطل����

ً



�ون ت�يع األسماك �ا لورد سنو. هل أنجَ�ك ند � م كح�� : «ُ�ساو�
ً

رة ُعنقه قائ� فرَك ستان�س مؤخِّ
؟».

ً
ستارك من �ائعة َسمك؟ �م رج�

- «ألفان، ور�ما ثالثة».

جال؟». - «ثالثة آالف؟� َمن هؤالء الرِّ

ف، ل�نهم ق األمر �ال��َّ
�
قراء، ��عو الغضب عندما يتعل

ُ
ون �أنُفسهم، ف - «رجال معتدُّ

ُمقاتلون أق��اء ُشجعان».

 تكون هذە خدعة نغوٍل ما. هل سأس��دُل ثالثمئة ُمقاتل بثالثة آالف؟ أجل،
َّ

ٌ لك أ� - «خ��
� �لمتك �أن ُتحاِفظ ع� ا فهل ُتعطي�� ا. إذا تركُت الفتاة معك أ�ض� � سأفعُل، فلسُت أحمق كب��

تنا؟». أم��

ًة. «�ما ترغب �ا جاللة الملك». ل�ست أم��

ا أمام شجرة؟». َّ أن أجعلك تحلف �مين� - «هل ع��

- «ال». أهذە ُدعا�ة؟ مع ستان�س َتصُعب معرفة الفرق.

جال؟». فقنا إذن. واآلن، أين هؤالء الرِّ - «اتَّ

قال چون: «ستجدهم هنا»، و�سَط �دە المحروقة ع� الخ��طة غرب (ط��ق الملوك)
ة). وجنوب (الهد�َّ

�ساءَل ستان�س �ارت�اب: «هذە الج�ال؟ ال أرى عالماٍت لقالع� هناك، ال ُطرق، ال �لدات، ال
رى».

ُ
ق

� الود�ان
� �ع�ش أناس �� ن�� � إن الخ��طة ل�ست األرض. منذ آالف السِّ ا ما قال أ�� � - «كث��

ا، ل�نهم ال هم لوردات صغار� مهم ُزعماء عشائرهم. لك أن تعت��
�
العال�ة ومروج الج�ال، َ�ح�

شق �ستخدمون تلك األلقاب. ُ�قاِتل أ�طال العشائر �سيوٍف عظ�مة ُتحَمل �ال�دين، والعوام �الرَّ
� ال اف بهذا. ح�� . إنهم قوم مشاغبون، ال ُ�دَّ من االع�� ردار الج��� �الحجارة وعِ�� شجر الدَّ
� ا يرعون ماش�تهم و�صطادون األسماك من (خليج الجل�د) و�ستولدون أم�� ُ�قاِتل �عضهم �عض�

كبها ع� اإلطالق». دواب س��

؟». - «وتعتقد أنهم سُ�قاِتلون من أج��

- «إذا سألتهم».

؟». �
ا من ح��ِّ ُل ش�ئ� - «وِلَم أتوسَّ

سائل. ع� جاللتك : «ال فائدة من إرسال الرَّ
ً

ل»، ورفَع �دە مواص� ردَّ چون: «قلُت َسل ال توسَّ
ار�ــهم واثن� ع� ب ِمزرهم واستمع إ� زمَّ ل ع�شهم وملحهم وا��

�
أن تذهب إليهم بنفسك. �

ا منذ ركَع تور�ن ستارك،
�
ُحسن بناتهم وَشجاعة أبنائهم، وس�نال سيوفهم. العشائر لم تَر مل�



ر �عضهم إ� �عض� و�قولون: من هذا فهم. ل�ن ُمرهم �القتال من أجلك وسَ�نظ� ِّ وز�ارتك ُ���
.« جل؟ إنه ل�س مل��� الرَّ

م؟».
�
ة تت�ل - «عن �م عش��

. فلينت، وول، نوري ل�دل… ا�سب فلينت غ�� ة، منها ال�ب�� والصَّ - «هناك أر�عون عش��
ة». لو ال�ب�� وس�ت�عهما ال�ق�َّ العجوز والدَّ

؟�». لو ال�ب�� - «الدَّ

� الج�ال، وأ��� رجال. آل وول �صطادون من (خليج الجل�د)
- «الوول. إن عندە أ��� �طن� ��

ون إذا لم ُ�حِسنوا األدب، ل�ن ل�لوغهم ع� رون صغارهم من أن �ختطفهم الحد�ديُّ
ِّ

وُ�حذ
�ل.

�
ة) ولطالما �انوا أصدقاًء لَحرس الل � نوري. إنهم األقرب إ� (الهد�َّ

جاللتك أن َتع��ُ أرا��
� أن أعط�ك ُمرشدين». ُ�مكن��

ه ستان�س الذي �فوته القل�ل: «ُ�مكنك أم ستفعل؟».
�
سأل

رق هناك ل�ست أ��� من ا. الطُّ - «سأفعُل. ستحتاج إليهم، و�� �عض الخيول ثابتة الُخ� أ�ض�
دروب ماعز».

� �دروب �عة وُتهِدر وق�� ُم عن الحركة ال�َّ
�
: «دروب ماعز؟ أت�ل ً

ق الملك عي��ه قائ� ضيَّ
الماعز؟�».

� أبراج الحراسة ع� (ط��ق
غ�� (دورن) استخدَم درب ماعز لتال�� � الصَّ �� � غزا التنِّ - «ح��

العظام)».

فن فاَزت � كتا�ه المختال إ�اە. السُّ
� تقديرها ��

ا، ل�ن دايرون �الَغ �� - «أعرُف هذە الح�ا�ة أ�ض�
م ند�ان قهَر (�لدة األخشاب) وأ�حَر ح�� منتَصف (الدَّ �الحرب ول�س دروب الماعز. ق�ضة السَّ
)»، ونقَر ستان�س �أصا�عه ع� � (ممر األم��

ة �� ة األساس�َّ ات الدورن�َّ ) ف�ما التحَمت الُقوَّ األخ��
� عن العبور؟».

: «لوردات الج�ال هؤالء لن ُ�ع�قو��
ً

الخارطة م�سائ�

�
ه ��

�
� إن أط�ب طعاٍم أ�ل �افة. قال أ�� � كرم الضِّ

ل غل�ة اآلَخر �� هم سُ�حاو�
�
- «�الم�دب فقط. �ل

ح�اته �ان عند ز�ارته العشائر».

،« �د وعزف المزام��
ا ع� احتمال القل�ل من ال��َّ � قادر� �� قال الملك: «لقاء ثالثة آالف رجل أظنُّ

د هذا. ته وَشت �أنه �كرە مجرَّ ولو أن ن��

� تلك
ة �� . اآللهة القد�مة ق��َّ �

د�� : «ال ُ�دَّ من ت�بيهك �ا س�ِّ
ً

التفَت چون إ� مل�ساندرا قائ�
الج�ال، ولن �سمح رجال العشائر ب�هانة أشجارهم».

� ج�ال�م
ِّ
ا: «ال تخف �ا چون سنو، لن أزعج ب��ر�� قالت وقد �دا أنها وجَدت تحذيرە ط��ف�

جعان». � هنا معك ومع إخوتك الشُّ
وداء. إن م�ا�� وآلهتهم السَّ



� أن أهاجم
ض قال الملك: «أين ُت��د�� ٍء ُي��دە چون سنو، ل�ن ق�ل أن �ع�� �

�ان هذا آِخر ��
بهؤالء المغاو�ر إن لم �كن (معقل الخوف)؟».

ا: «إن �ان بولتون ينوي
�
ا: «(ر�وة الغا�ة)»، ونقَر عليها ب�ص�عه مردف رمَق چون الخ��طة مجي��

� قلب
ن من حصن� وراء خندٍق �� ا. (ر�وة الغا�ة) قلعة تتكوَّ � فعل�ك أن تفعل أ�ض� �� قتال الحد�ديِّ

� األرض
ة �حميها خندق �� ، قلعة خش��َّ

ً
حف عليها خف�ة هل الزَّ غا�ٍة كث�فة األشجار، من السَّ

ك ا، ل�ن هناك �ستطيع ج�شك أن يتحرَّ � ع�� الج�ال �طيئ�
وسور من الخشب. س�كون الم��

ا». ا�ة (ر�وة الغا�ة) تق���� دون أن يراە أحد ثم َ�خُ�ج عند بوَّ

� ال�حر
�� � �� ة هزمُت الحد�ديِّ د �الون جرا�چوي أول مرَّ : «عندما تمرَّ

ً
ه قائ�

�
فرَك ستان�س فك

ة… أجل. لقد انت�ُت ع� الَهمج وملك � غرَّ تهم. ع� ال�ا�سة وع� ح�� روة قوَّ
ُ
� ذ

ح�ث �كونون ��
ا من جد�د».

�
مال أن له مل� ا فس�عرف الشَّ � أ�ض� �� مُت الحد�ديِّ ما وراء الِجدار، و�ذا حطَّ

� �ال وس�لٍة إلطعام ِنصف هذا العدد. قال چون لنفسه: وس�كون �� ألف هم��
 



 

�ون ت��
 

� �احٍة ال �ألفها.
س ط��قه �� �ر يتحسَّ �اب كرجٍل �� ك (العذراء الخجول) ع�� الضَّ تحرَّ

، وراَح ج��ف �ذرع
ً
 مكبوتة

ً
ته رف�عة  ن��

ً
� �صوٍت كتَمته الغيوم جاعلة

�
�تة ل�مور ُتص� �انت السِّ

 تحت معطفه المصن�ع من فراء
ً
 خافتة

ً
ا وحلقات المعدن ُتصِدر صلصلة  وذها��

ً
طح جيئة السَّ

 رو��
�

� تو� � ح��
د من وجودە ع� جان�ه، ��

�
� الفينة والفينة �أنما يتأ� ئاب، �مسُّ س�فه ب��

ِّ
الذ

ة.
َّ
ت �س�ال الدف

�
حقل ال�ط دفع القارب �العصا من الم�منة و�اندري من الم��ة، وأمسك

: «ال أحبُّ هذا الم�ان». صف ِما�س�� تمتَم هالدون النِّ

�اب كث�ف �اب؟»، مع أن الحق�قة أن الضَّ ا: «هل ُ�خ�فك القل�ل من الضَّ �ون ساخر� ه ت��
�
سأل

ا عن غ�� �عصا ثالثة �دفعهم �ع�د� مة (العذراء الخجول) �قف ج��ف الصَّ للغا�ة �الفعل. عند مقدِّ
رة، ل�ن كثافة مة والمؤخِّ َق قند�الن مضاءان ع� المقدِّ

�
� تل�ح من الغيوم، وقد ُعل األخطار ال��

� الهواء أمامه وآَخر
ا �� ا طاف��  ضوء�

َّ
� منتَصف القارب إ�

�اب تجعل القزم ال يرى من موضعه �� الضَّ
. ً
ار مشتعلة د و�حرص ع� أن تظلَّ النَّ

َ
ته هو أن ُ�ع�� �المستوق ي��عه من الوراء. مهمَّ

ا �ا هيوجور ه�ل. إنه عابق برائحة ا تقل�د��  ب��ار: «ل�س هذا ض�ا��
ً
خاطَبته �س�ال قائلة

ون ضاعوا هنا، قوارب وُسفن قراصنة ا. ُمسافرون كث�� عوذة، وكنت لتعرف هذا لو أن لك أنف� الشَّ
ا إ� أن ا عن شمس� ال �جدونها أ�د� � الغيوم �حث�

ط ال�ا�سون �� ا. يتخ�َّ ة أ�ض� ة كب�� وقوادس نه��َّ
�ة».

َّ
� الهواء هنا أط�اف قلقة وتحت الماء أرواح معذ

�ستو�� ع� ح�اتهم الجنون أو الج�ع. ��

� لسحق القارب ترتفع
ة �ما �ك�� : «ها �� ذي إحداها». عند الم�منة �د كب��

ً
�ون قائ� أشاَر ت��

هر، ل�ن إذ تجاوَزهما القارب بهدوٍء ز إص�عان فقط منها فوق سطح النَّ ُ من األعماق المظلمة، َي��
م

�
� ت�ل ر إ� أع�. ع� الرغم من ال�ساطة ال�� ا َينظ� ا شاح�� ج تحت الماء ووجه� ة ال�د تتم�َّ رأى �ق�َّ

. هذا
ً
� هذا، يتض�َّع �ال�أس والموت. ل�ست �س�ال مخطئة ِّ ر. م�ان س��

ُّ
وت بها أحسَّ القزم �التَّ

��ن � الهواء. ال عجب أن المتحجِّ
ح �� � الم�اە هنا و�تقيَّ

ء ما ك��ه ينمو �� �
�� . �اب غ�� طب��� الضَّ

ُ�صابون �الجنون.
� افئ�� � أن �ستهزئ. المو�� الهامسون �كرهون األح�اء الدَّ

رًة: «ال ي����
ِّ

قالت �س�ال محذ
� انضواء الم��د من األرواح الملعونة إليهم».

ا �� و�طمعون دوم�

.« ا �حج�� � أن لديهم كفن�
ا الفحم �الِمسعار: «أشكُّ ��

�
� ردَّ القزم محرِّ



: صف ِما�س�� �صوٍت كتَمه الوشاح األصفر الملفوف حول فمه وأنفه قال هالدون النِّ
�
ء ُي��د إ�سان عاقل أن �أ�له ينمو �� �

�هم الج�ع. ال �� ��ن ِمثلما ُ�حرِّ ك المتحجِّ «ال�راه�ة ال ُتحرِّ
� هذا

 �المؤن ��
ً

� ا محمَّ اٍت �لَّ سنٍة ُيرِسل قناصل (ڤوالنت�س) قادس� �اب. ثالث مرَّ هذا الضَّ
عام». ا أ��� من الطَّ ا تجلب أفواه�

�
حمة، وأح�ان ر ُسفن الرَّ ا ما تتأخَّ � جاە، ل�ن كث�� االتِّ

ا».
�
هر أسما� � النَّ

د أن ��
�
: «مؤك غ�� قال ج��ف الصَّ

ا». ا �أ�ل أيِّ أسماٍك من هذە الم�اە، أ�د� ت �س�ال: «ال أنصُح أ�د� ردَّ

�اب، فلعنة جار�ن ُتح�ط بنا من �لِّ جهة». س الضَّ  ن�نفَّ
َّ

ا أ� ٌ لنا أ�ض� أضاَف هالدون: «خ��

ا اء األرمد». غال��  الدَّ
َّ

�ون: «لعنة جار�ن ل�ست إ� س. قال ت��  ن�نفَّ
َّ

�اب أ� س الضَّ  ن�نفَّ
َّ

مع�� أ�
س

�
ة الُمصاب وتت�ل س ��� طب، فت�ي�َّ � المناخ ال�ارد الرَّ

�� 
ً
ة � األطفال، خاصَّ

عنة ��
�
ما تظهر الل

اء األرمد ممكنة بواسطة الل�مون م الدَّ
ُ
ق. غ�� أن القزم سبَق أن قرأ أن الح�لولة دون تفاق وت�شقَّ

الة ات)، أو �الصَّ خونة (�ما �قول الِما�س�� األخ�� و�مادات الخردل واالستحمام �الم�اە �الغة السُّ
غار ا ضحا�اە الصِّ

�
�تونات). �عدها �ذهب المرض تار� د السِّ

�
� (�ما ُيؤك �ام وتقد�م القراب�� والصِّ

اء األرمد �تونات ع� أن األطفال الذين انتابهم الدَّ ات والسِّ فق الِما�س�� � ول�ن أح�اء، و�تَّ ه�� مشوَّ
ه�ب، ه الحث�ث الرَّ �ع األندر المم�ت من المرض، وال ابن عمِّ ا النَّ هم أ�د� �الفعل ال ُ�مكن أن �مسَّ

� الهواء رط��ة د�سة ال لعنات».
ط��ة. �� � هو الرُّ

اعون األرمد. «ُ�قال إن الجا�� الطَّ

قوا
�
�ا) عل قوا �ا هيوجور ه�ل. رجال (ڤوالنت�س) و(ڤال�� ا لم ُ�صدِّ قالت �س�ال: «الُغزاة أ�ض�

�ل
�
� الل

رهم، ل�ن �� ه (الرو�ن) أن ُتدمِّ � استجدى أمَّ � قفص� من ذهب وسخروا منه ح��
جار�ن ��

احة. ما زالوا �األسفل تحت الماء، هؤالء � لم �عرفوا الرَّ تهم، ومنذ ذلك الح��
َ
فاَضت الم�اە وأغرق

�اب، وأجسادهم لمة لتصنع هذا الضَّ ار. أنفاسهم ال�اردة تتصاَعد من الظ� ا سادة النَّ الذين �انوا يوم�
رت كقل��ــهم». تحجَّ

ا. د� ا ج�ِّ . ل�س هذا م�ان�
ً
ة ا: قد تكون العجوز محقَّ ر�

�
ها مفك

�
ٍة فحك ته َجدعة أنفه �شدَّ

�
استحك

ا س�جنُّ جنونه لو أن عل�ه � �موت. هو أ�ض�  إ� المرحاض، أشاهُد أ��
ً
� عدُت ثان�ة أشعُر �أن��

ل لحمه وعظمه إ� حجر. مادي ف�ما يتحوَّ � هذا الَحساء الرَّ
قضاء ح�اته ��

�ــهم لوا أن ُيزِعجونا وس��ُ غ�� الذي ي�دو أنه ال ُ�شار�كه هواجسه: «فلُ�حاو� قال ج��ف الصَّ
معدننا».

هو والخ�الء �تة ل�مور: «معدننا لحم وعظم، ع� صورة (األب) و(األم). ال دا�� للزَّ قت السِّ
�
عل

ا». هم غرور� ن أ��� ا �انوا مغرور�ن، واللورد المكفَّ رون أ�ض� أرجوك. الغرور خطيئة نكراء. المتحجِّ

ا أم ن وجود حق� ج: «هل للورد المكفَّ د وجهه من حرارة الفحم المتوهِّ ا بتورُّ �ون شاعر� سأَل ت��
قة؟».

�
أنه ح�ا�ة مختل

م هذە الغيوم منذ زمن جار�ن. �عضهم �قول إنه هو نفسه
�
ن َ�ح� أجاَ�ه �اندري: «اللورد المكفَّ

.« �
ە الما�� جار�ن الذي قاَم من ق��



: «المو�� ال �قومون، وال أحد �ع�ش ألف عام. نعم، هناك لورد صف ِما�س�� ب��ار� قال النِّ
رصان من

ُ
�ن منهم. عندما �موت واحد �أخذ آَخر م�انه. الحا�� ق ن، و�ان هناك ُزهاء ع�� مكفَّ

�ف)». � (�حر الصَّ
� (الرو�ن) غنائم أثمن مما ��

(ُجزر ال�از�ل�سق) اعتقَد أن ��

� تقول إنه ، تلك ال�� � أ��� ة ح�ا�ة أخرى تروق�� ا، ل�ن ثمَّ ة: «أجل، سمعُت هذا أ�ض� قال ال�طَّ
لته �اب وق�َّ ة من الضَّ  ح�� خرَجت امرأة رماد�َّ

ً
� األصل تمثا�

��ن اآلَخ��ن، إنه �ان �� ل�س �المتحجِّ
� �الجل�د». � �اردت�� �شفت��

ا». � اصمتوا جم�ع� قال ج��ف: «ك��

�تة ل�مور أنفاسها، وقالت: «ما هذا؟�». ح�َست السِّ

ا: «أين؟».  ض�ا��
َّ

�ون الذي ال يرى إ� ها ت��
�
سأل

ج». ك. رأ�ُت الم�اە تتم�َّ ء ما تحرَّ �
��» -

ة، هذا �لُّ ما هنالك»، ومدَّ عصاە إ� األمام ارة عظٍم كب�� أعلَن األم�� ��ور: «سلحفاة، كسَّ
اء شاهقة. ٍة خ��

�
ا عن مسل ودفَعهم �ع�د�

ة الَح لهم مع�د غارق إذ ماَل �لٌّ من ماد�َّ طب. من العتمة الرَّ �اب ال�ارد الرَّ ث بهم الضَّ �ش�َّ
ٍم من

�
وا �ُسل رة ل�دفع، ثم مرُّ مة إ� المؤخِّ ك بتؤدٍة من المقدِّ ة ع� عصاە وتحرَّ �اندري وال�طَّ

ة؛ قمم � الهواء، ووراءە أش�ال أخرى ِش�ه خف�َّ
زة �� خام يرتفع من الوحل و��ت�� �حافٍة محزَّ الرُّ

مة وتماث�ل �ال رؤوس وأشجار جذورها أ��� من قار�ــهم. �ة محطَّ مدبَّ

هر. (كرو�ان)، مدينة االحتفاالت». قال �اندري: «�انت هذە أجمل مدينٍة ع� النَّ

. أحاَطت بهم المدينة الغارقة، � نان�� ا إثارة طمع التَّ ا. ل�س من الح�مة أ�د� ا وجم�لة جد� ة جد� غن�َّ
�ون ا أداَر ت�� اح�ان الهواء، فلمَّ ان الشَّ َب جناحاە الِجلد�َّ � أعالهم و��

ء ما ِش�ه مر�� �
ق ��

�
وحل

ء فجأًة �ما ظهَر. �
� نظرًة أفضل اخت�� ال��

رأسه ُ�ل��

ة الَح أمامهم ضوء آَخر طاٍف، وع�� الماء نادى صوت خافت: «أيها القارب، ٍة قص�� �عدها �ف��
من أنتم؟».

ا: «(العذراء الخجول)». أجاَب �اندري صائح�

فراف). إ� المنبع أم المصب؟». - «(الرَّ

- «المصب. جلود وعسل، وِمزر وشحم».

ل». ان ون��ذ مت�َّ � و�بر، وح��ر وكتَّ - «المنبع. س�ا���

صاَح �اندري: «ما األخ�ار من (ڤوالنت�س) العجوز؟».

- «الحرب».



؟». زعَق ج��ف: «أين؟ م��

نة الجد�دة. ني�سوس وماال�و متحالفان، واألف�ال ظهَرت لهم جاَءت اإلجا�ة: «مطلع السَّ
. �

وت مع ابتعاد القارب اآلَخر عنهم، وشاَهدوا ضوءە يتضاَءل و�خت�� خطوط»، ثم خ�ا الصَّ

؟». لقد
ً
�اب؟ ماذا لو �انوا قراصنة نادي قوارب ال نراها ع�� الضَّ

ُ
�ون: «أمن العقل أن ن سأَل ت��

ض  دون أن يراهم أو يتعرَّ
ً

ة الخناجر) ل�� لوا ع�� (ُ�ح��
�
� ما �خصُّ القراصنة، ف�سل

حالَفهم الحظ� ��
ة �دن سفينٍة وأ�َّ ع� أنها ت�ت�� إ� أورهو الوِسخ، ل�ن (العذراء إليهم أحد. حدَث أن لمَح ال�طَّ

ا بهم. ا- اهتمام� �ــــح ساعتها، ولم ُي�ِد أورهو -إذا �ان أورهو حق� جاە ال�ِّ � عكس اتِّ
الخجول) �ان ��

قال �اندري: «القراصنة ال ُي�ِحرون إ� (ال��الت)».

�و دفَع للُقنصل غمغَم ج��ف: «أف�ال �خطوط؟ ما مع�� هذا؟ ني�سوس وماال�و؟ إل��
 ِمثله».

ً
� ألن �ملك ثمان�ة

ا �ك�� ني�سوس م�لغ�

؟».
ً
ا أم ُجبنة ا: «ذه�� �ون ساخر� �ساءَل ت��

ال�ة �اب بُن�تتك التَّ ا، وقال: «ما لم تكن �ستطيع شقَّ هذا الضَّ التفَت إل�ه ج��ف مغض��
فاحتفظ بها لنفسك».

، ول�ن � �� ا لك. إنه ال �عرف أولئك الڤوالن�ي�يِّ ، سأصمُت، شكر� � �اَد القزم �قول: حا�� �ا أ��
. ر�ما أساَء تاجر � نان�� مور متحالفون لس�ٍب وج�ه ما داموا ُيواِجهون التَّ ي�دو له أن األف�ال والنُّ
م والفوالذ �ضمنان هب، ل�ن وحدهما الدَّ

َّ
 �الذ

ً
ي رج� الُجبنة تقدير الموقف. ُ�مكنك أن �ش��

إخالصه.

�اب وأ�رُە . �م أ�رُە هذا، أ�رُە الضَّ ار أ��� ج النَّ  ونفَخ ف�ه لتتأجَّ
ً
غ�� الفحم ثان�ة جل الصَّ ك الرَّ حرَّ

ام الذي قطَفه من �ون الفطر السَّ � ج��ف هذا ع� اإلطالق. ما زاَل مع ت�� هذا الم�ان، وال ُ�عِجب��
� َعشاء ج��ف. المش�لة أن ج��ف

ه �� ا فكرة أن �دسَّ ة أ�ام ُتغ��ه فيها جد� �و، وثمَّ أرض ض�عة إل��
ا ما �أ�ل. نادر�

غ�� (العذراء الخجول) ة، وأ�عَد ج��ف الصَّ
َّ
رت �س�ال الدف ة عص��ــهما، ودوَّ دفَع �اندري وال�طَّ

اع القارب �األع�، وتزا�َد ُعمق �� سوداء عم�اء، وقد ارت�� ��
م َترُمقهم نوافذە �أع��ُ عن ُب�ج� متهدِّ

، إ� جاە المصبِّ � اتِّ
ار ظلَّ �دفعهم �� الماء �األسفل ح�� لم َتُعد العِ�� تلمس القاع، ل�ن الت�َّ

أن…

ن أنه تلٌّ فوق س. خمَّ وجُّ س ُيث�� التَّ ء مقوَّ �
هر، �� ء هائل يرتفع من النَّ �

�ون �� �لُّ ما رآە ت��
�اب، ل�ن اخس �كثافٍة وُ�خفيها الضَّ حالب وال�َّ ج��رٍة مشجرة، أو صخرة عمالقة تنمو عليها الطَّ
ن ونَمت ا من الخشب الذي تعفَّ ضح ش�له. رأى إ� جوار الماء حصن� مع دنوِّ (العذراء الخجول) اتَّ
�ة، �عضها مقصوم كح��ٍة مكسورة، حالب، من فوقه قمم رف�عة مدبَّ عل�ه الحشا�ش والطَّ
فاٍت ودعاماٍت أن�قة وقناطر وا �قاعاٍت و��ُ وظهَرت أبراج �ال سقوٍف ترتفع عم�اًء واختَفت، ومرُّ

ت.
َّ

� دة ومصاطب وظ� �د�عة وأعمدٍة مخدَّ
� � �



. ها متداع�
�
ها موحش، �ل

�
ها خرب، �ل

�
�ل

اقطة �أ�واٍم ضخمة، و�كسو األبراج � األحجار السَّ
مادي �كثافٍة هنا، ُ�غ�ِّ حلب الرَّ ينمو الطُّ

وافذ و�ليها وع�� األبواب وفوق القناطر وع� وداء من النَّ قة السَّ
�
�اتات الم�سل ها، وتزحف النَّ

�
�ل

�
�اب ثالثة أر�اع الق�، ل�ن ما لمحوە أ��� مما �ك�� ة العال�ة. أخ�� الضَّ جوانب الُجدران الحج��َّ

اٍت من (القلعة الحمراء) � أ��� ع�� مرَّ
� الما��

�ون أن هذە الج��رة القلعة �انت �� ألن �عرف ت��
ة. أدرَك أين هو اآلن، و�خفوٍت قال: «(ق� الُحب)». وأجمل منها مئة مرَّ

: «هذا هو االسم الذي أطلَقه عل�ه الرو�نار، ل�نه معروف منذ صف ِما�س�� قال هالدون النِّ
ألف عاٍم �ـ(ق� األ�)».

.  أ��� فأ���
ً
تها محزنة

�
� زمن� سابٍق جعل

ن �ما ف�ه ال�فا�ة، ل�ن معرفة ما �انته �� األطالل ُتحز�
اء زهورها �انعة د ها هنا ذات يوم، و�انت هناك حدائق غنَّ دَّ حك ي�� �ون: �ان الضَّ ر ت��

�
فك

ة ، وتحت هذە الُق�َّ � ت أقدام العاشق��
َّ
رجات دق مس. ع� هذە الدَّ � الشَّ

هب ��
َّ

ها تتألأل �الذ ونواف��
دة زوجته � �انت الس�ِّ المكسورة ُعِقَدت قرانات ال ُتح� �ُق�لة. ثم ذهَ�ت أف�ارە إ� تا�شا ال��
� ِصغري

� ال�ب�� القوي. ��
، أ�� �ب. �ان د�� ة للغا�ة، وقال لنفسه ب�أس: چا��� السَّ � ٍة وج�� لف��

� القزم
� حصا��

ا من الخشب، وأعطا�� ا منحوت� �ات وأسد� عب، األطواق والمكعَّ
�
�ان �جلب �� الل

. وِلَم أفعُل؟ لقد �ان
ً
� قال �� إنه استأجَرِك من أج�� لم أشكَّ ف�ه لحظة � رك��ه. ح�� م��

�
األول وعل

� ا. �ان هذا ما خش�ته من ال�دء، منذ اب�سمِت �� وتركِت�� لت دور� د فتاٍة مثَّ ، وكنِت مجرَّ چا���
هب؟

َّ
� س��ل الذ

� أنِت إن لم �كن �� �ن�� ، فِلَم تحبِّ � �� � نفسه لم �حبَّ أمسُك �دِك. أ��

ة العميق إذ ا�شدَّ عن اب�َّ شَّ ��لة سمَع من جد�ٍد صوت وتر ال�ُّ ة الطَّ ماد�َّ �اب الرَّ ع�� أصابع الضَّ
رته �الحجر هم تحت ال�طن، وارتطام مؤخِّ � الذي أصدَرە اللورد تاي��ن إذ أصاَ�ه السَّ آِخرە، واألن��
�ون أن �سأله: وأين هذا؟ ا هوى �جلس ل�موت. قال أبوە: «أينما تذهب العاهرات»، وُ���د ت�� لمَّ

أين ذهَ�ت تا�شا �ا أ�ِت؟
�اب؟». ل هذا الضَّ رفَع القزم صوته �سأل: «�م علينا أن نتحمَّ

ة ق��ة عند �لِّ . ثمَّ
ً
زهة

ُ
خُ�ج من (ال��الت)، و�عدها ستكون ن

َ
أجاَب هالدون: «ساعة أخرى ون

ادون مس، وص�َّ � الشَّ
� وكروم وحقول غالل َتنُضج �� ه. �سات�� رب مص�ِّ

ُ
منعطٍف �طول (الرو�ن) ق

�س) �لدات امات ساخنة وخمور ُحلوة. (سلهور�س) و(ڤال�سار) و(ڤولون ث�� ع� الماء، وحمَّ
.«… � بع). أعتقُد أن�� � (الممالك السَّ

ا ��
�
ونها ُمدن رة واسعة لدرجة أنهم س�عدُّ مسوَّ

ا: «أمامنا ضوء». ه� غ�� منبِّ قال ج��ف الصَّ

فراف) أو قارب آَخر، ل�نه عرَف �ش�ٍل ما أن هذا ل�س ا، فقال لنفسه: (الرَّ �ون أ�ض� رآە ت��
اب (العذراء الخجول)، ضوء نجمٍة وء مع اق�� اسة. ازداَد الضَّ ه ���

�
ه أنفه فحك

�
ا، واستحك صح�ح�

نو. �عد قل�ٍل استحاَل إ� ضوأين، ا إليهم �الدُّ � �اب مش�� ناعمٍة من �ع�د، �لتمع �خفوٍت ع�� الضَّ
ثم ثالثة، ثم إ� صفٍّ غ�� منتظم من المنارات يرتفع من الماء.



ابنا، � الولولة مع اق��
رون، وقد ي�دأ �عضهم �� قال ج��ف: «(ج� الُحلم). س�كون فوقه متحجِّ

��ن واهنون، �ائنات خرقاء ثق�لة فقَدت ُرشدها. ل�نهم لن ُيزِعجونا ع� األرجح. معظم المتحجِّ
� أخطر حاالتهم عندئٍذ. إذا دَعت الحاجة

ا الجنون، ل�نهم �كونون �� ها�ة ُ�ص�بهم جم�ع� رب النِّ
ُ
ق

وهم �المشاعل، و��ا�م أن تدعوا أحدهم �لمس�م». صدُّ

غ
�
�ل

َ
�اب عنهم ح�� ن�اد ن : «قد ال يروننا من األصل. س�حجبنا الضَّ صف ِما�س�� قال هالدون النِّ

الِج�، ثم سنمرُّ ق�ل أن �عرفوا أننا هنا».

� األطراف،
اء األرمد ي�دأ �� �ع المم�ت من الدَّ ة عم�اء. �علم أن النَّ � الحج��َّ �ون: األع��ُ ر ت��

�
فك

ل من
�
عور، و��نما يزحف الخدر ع� ال�د أو ي�سل ، أو فقدان الشُّ فر� �سودُّ نملة، أو ظ�

�
� أ

بوخز� ��
 �الحجر.

ً
مادي ش�يهة  من الرَّ

ً
ة درجة ح�َّ ة الضَّ خذ ��� د وتتَّ ُ س الِجلد وَ��� اق ي�ي�َّ القدم إ� السَّ

ا �منع ب��
�
اطور. أح�ان �ف والسَّ اء األرمد ثالثة عالجاٍت شاف�ة: الفأس والسَّ �ون أن للدَّ سمَع ت��

وا �ذراع� أو قدم، فقط ل�جدوا ون ضحُّ ا، فكث�� األطراف المصا�ة ان�شار المرض، ول�ن ل�س دائم�
ر الوجه، حجُّ غ التَّ

�
� َي�ل مادي، وحالما َ�حُدث هذا فال أمل. �شيع الع� ح�� األخرى �ستح�ل إ� الرَّ

ة. اخل�َّ اخل، إ� العضالت والعظام واألعضاء الدَّ عنة إ� الدَّ
�
ة تنقلب الل � المراحل األخ��

و��

م. من (ق� م مهشَّ اە ج��ف (ج� الُحلم)، ل�ن هذا الُحلم محطَّ تعاظَم الج� أمامهم. سمَّ
ة، ِنصفها منهار هر الغ���َّ ة النَّ �اب ع� ضفَّ � الضَّ

ة شاح�ة لتغ�ب �� األ�) تمتدُّ قناطر حج��َّ
م�كة وداء السَّ قة السَّ

�
�اتات الم�سل ا وفروع النَّ فها جم�ع�

�
مادي الذي ُ�غل حلب الرَّ أسقَطه وزن الطُّ

ن امتداد الج� الع��ض عن آِخرە، ل�ن �عض المصابيح . تعفَّ � عاب�� � ترتفع من الماء �الثَّ ال��
وء، � الضَّ

ك �� ��ن تتحرَّ �ون أش�ال المتحجِّ المصفوفة عل�ه ال يزال مضاًء، و�ذ دنا القارب رأى ت��
ة �طيئة، �عضهم عار� و�عضهم يرتدي األ�فان. � �ال هدٍف حول المصابيح كُعثٍث رماد�َّ

تم��

، ُخذ ل�مور إ� قمرتها وابَق : «يولو، أوِقد المشاعل. �ا ف��
ً

��ل قائ� استلَّ ج��ف س�فه الطَّ
هناك معها».

.« ا أ�اە �عناد: «ل�مور تعرف م�ان قمرتها. أر�ُد أن أ��� غ�� رامق� قال ج��ف الصَّ

 بهدوء: «لقد أقسمنا ع� حمايتك».
ً
خاطَبته ل�مور قائلة

� ِنصف فارس». ة. إن�� اعة ال�طَّ �ف ب�� ا إ� حما�ة. أستطيُع القتال �السَّ - «لسُت محتاج�

الم. افعل �ما ق�َل لك، اآلن».
ُ
قال ج��ف: «وِنصف غ

�
ا �� وت غ���� د صدى الصَّ دَّ طح، لي�� ا �صوٍت مكتوم وأل�� عصاە ع� السَّ اب س�ا�� أطلَق الشَّ

، ؟ هالدون س���� � ط من حولهم. «لماذا أهرُب وأخت��
َ
�اب، وللحظٍة �دا �أن العِ�� ت�ساق الضَّ

ا، ح�� هيوجور». و�س�ال أ�ض�

ة»، ثم إنه دسَّ ِنصف � من االخت�اء وراء �طَّ ن��
�
غ�� ُ�مك �ون: «أجل، ل�ن حج�� الصَّ قال ت��

َ نفسه: ال تة �شتعل، وأخ�� اج وشاهَد الِخرق الم��َّ د الوهَّ
َ
� لهب المستوق

دستٍة من المشاعل ��
ار ��ە. � النَّ

ار. ال ُي��د أن ُتع�� ق إ� النَّ ُتحدِّ
�



م: «أنت قزم�».
�
غ�� بته� قال ج��ف الصَّ

ما أنا. ». ال س�َّ �
� أو مو��

ي. أجل، أنا أقل من ِنصف هالدون، وال أحد �ع�أ �ح�ا�� - «افتضَح �ِّ
ء». �

ا أنت… أنت �لُّ �� «أمَّ

رتك أيها القزم…».
َّ

: «لقد حذ
ً

التفَت إل�ه ج��ف قائ�

�اب، ع��ل ضع�ف مرتفع. د وسط الضَّ وقاطَعه ع��ل راجف تردَّ

ا». �عة) جم�ع� داَرت ل�مور مرتعدًة، وقالت: «ل�حمنا (السَّ

ج الماء �األب�ض �ان الج� المتدا�� ع� ُ�عد أقل من خمس �اردات أمامهم، حول ر�ائزە يتم�َّ
رون وهمَهموا ا أعالهم أنَّ المتحجِّ � قدم� كرغوٍة تف�ض من فم رجٍل مخبول، وع� ارتفاع أر�ع��
د ف�ع  لـ(العذراء الخجول) �أن القارب مجرَّ

ً
� معظمهم �ا�

أسفل مص�اح� متذ�ذب دون أن ُ�ل��
�ون ق�ضته ع� مشعله وأل�� نفسه �ح�س أنفاسه، ثم إنهم أص�حوا شجرة طاٍف. أطبَق ت��
ات تحت الج�، يرتفع ع� جان�يهم ِجداران أب�ضان ت�سدل عليهما ستائر ثق�لة من الفط��َّ
ة  أن ال�طَّ

َّ
، إ� ة الُ�م�� � ��� ة وتفور الم�اە �غضٍب حولهم. للحظٍة �دا أنهم س�صطدمون �الرَّ ماد�َّ الرَّ

وا. رفَع عصاە ودفَعهم إ� منتَصف المجرى، و�عد �ضع ن�ضات قلٍب مرُّ
؟ أنا �لُّ � : «ماذا تع��

ً
غ�� ذراعه م�سائ� عداء ح�� أمسَك ج��ف الصَّ س الصُّ �ون ي�نفَّ لم �كد ت��

ء؟». �
ء؟ ماذا قصدت بهذا؟ لماذا أنا �لُّ �� �

��

رون �اندري أو ج��ف أو جم�لتنا ل�مور لنعيناهم ثم واَصلنا  المتحجِّ
َ

أجاَب القزم: «لو أخذ
� قضاها تاجر ت الغا�ة من هذە الُمغامرة وضاَعت األعوام ال��

�
ط��قنا، ل�ن إذا فقدناك أنت ل�طل

خط�ط المحموم ُسًدى… أل�س كذلك؟». � التَّ
�� ُّ الُجبنة والخ��

: «إنه �عرف من أنا».
ً

نظَر الف�� إ� ج��ف قائ�

ولو لم أ�ن أعرُف من ق�ل فاآلن أعرُف. عندئٍذ �ان القارب قد تجاوَز (ج� الُحلم) �مسافٍة ال
�ون: «أنت ج��ف  ضوء يتضاَءل وراءهم �عان ما س�غ�ب �دورە. قال ت��

َّ
�أس بها، ولم ي�بقَّ إ�

� نظرًة
� أل�� � هيئة إ�سان. دع��

ا �� ر�
�
ق، أو قد تكون (الُمحارب) متنك ، ابن ج��ف المرتز� غ�� الصَّ

. غ�� وء وجه ج��ف الصَّ أقرب»، ورفَع مشعله ل�غمر الضَّ

�ت لو أنك فعلت».  تمنَّ
َّ

ف و��
َّ
ا: «توق قال ج��ف آمر�

ة د، وقصَّ عر األزرق �جعل عي��ك ت�دوان زرقاو�ن، وهذا ج�ِّ ه القزم، وتابَع: «الشَّ
�
تجاهل

. ومع ذلك قد � رًة لدرجٍة �اَدت ُت�كي��
ِّ
ة الميتة �انت مؤث ك التايروش�َّ ا ألمِّ ص�غك إ�اە تك��م�

� تعال�م العق�دة، أو
ثة ُترِشدە �� ٍق إ� ِس�تٍة ملوَّ ي�ساَءل رجل فضو�� عن س�ب احت�اج ابن مرتز�

ب أبوك من فارس�
�
غات. وقد �س�نكر رجل ذ�� أن َ�طل

�
ار�ــــخ والل مه التَّ

�
إ� ِما�س�� �ال سلسلٍة ُ�عل

ة. �أن � إحدى الجماعات الُحرَّ
در�ب ��  من إرسالك ب�ساطٍة للتَّ

ً
الح �د� �ك ع� السِّ ل أن ُ�درِّ متجوِّ

� سأعرُف الحلَّ
� واثق �أ�� غز، ل�ن��

�
ء؟ هذا هو الل �

ك لـ… أليِّ �� أحدهم ُي��د أن ُ�خف�ك ف�ما �عدُّ
س�ة إ� شخص� م�ت».  �ال�ِّ

ً
ف �أن لك مالمح ن��لة َّ أن أع�� مع الوقت. ع��



ا�». ، وقال: «لسُت ميت� احتقَن وجه الف��

ة أختك عند تك �معطٍف قرمزي ووضَعها إ� جوار جثَّ د والدي جثَّ - «ك�ف؟ لقد لفَّ الس�ِّ
ة للملك الجد�د. من قووا ع� رفع المعطف قالوا إن ِنصف رأسك لم قدم العرش الحد�دي، هد�َّ

ا». �كن موجود�

د…». د: «الس�ِّ ا، وردَّ تراجَع الف�� ُخطوًة حائر�

. ر�ما سمعت �ه». - «… والدي، أجل. تاي��ن سل�ل عائلة ال�س��

؟ أبوك…». ، ثم قال: «ال�س��
ً
غ�� لحظة د ج��ف الصَّ تردَّ

� � بيولو أو هيوجور فل�كن، ل�ن اعلم أن��
- «… ماَت، ب�دي. إذا أراَد سموُّ األم�� أن �دعو��

�� لتاي��ن وچوانا اللذين قتلتهما �ليهما. س�قول لك ، االبن ال��َّ �ون سل�ل عائلة ال�س�� ُوِلدُت ت��
، � ا ُصح�ة من ال�اذب�� � و�اذب، و�لُّ هذا صحيح… ل�ننا جم�ع� � قاِتل ملٍك وقاِتل أق���� اس إن�� النَّ
، ثم

ً
 مكتومة

ً
. ج��ف، أل�س كذلك؟»، وأطلَق القزم ضحكة

ً
ائف مث� ؟ أبوك الزَّ � مخ�� أم أن��

ا من مؤامرت�م هذە. لم �كن ج��ف روا اآللهة ل�ون ڤارس العنكبوت جزء�
�
واصَل: «عل��م أن َ�شك

ة اللورد إنه ل�س لورد أو . �قول ح�� � ، ِمثلما لم �خدع��
ً
ل�خدع األعج��ة عد�م القض�ب لحظة

��ة ابن األم�� ر�جار . َمن أفضل ل��
ً
ء ال �جعله حق�قة �

َّ د قول ال�� ا. مجرَّ ا، وأنا لسُت قزم� فارس�
د (وكر الَجرافن) و�د ضيع من صديق األم�� ر�جار الع��ز چون كوننجتون الذي �ان س�ِّ الرَّ

الملك؟».

ا». ر: «صمت� قال ج��ف بتوتُّ

ز اثنان من أصا�عها فوق ُ ًة، َي�� ة ضخمة تحت الماء م�ا�� إ� م��ة القارب الَحت �د حج��َّ
دى �س�ل ع� ماث�ل؟ وشعَر �قطرٍة من النَّ ا هناك من هذە التَّ �ون: �م واحد� طح. �ساءَل ت�� ًالسَّ
�ة  مدبَّ

ً
ة ت (ال��الت) ع� جان�يهم، وع�� الغيوم أ�َ� قمَّ عمودە الفقري لتجعله يرتعد. مرَّ

خمة ع�� ت من األرض وانقلَ�ت، تلتوي جذورها الضَّ  اجُتثَّ
ً
 �ال رأس� وشجرًة عت�قة

ً
مكسورًة و�ط�

م مائل من
�
ًة ارتفَع ُسل ا للغا�ة؟ أمامهم م�ا��

�
مة. ِلَم ي�دو �لُّ هذا مألوف ٍة مهشَّ َّ�

ُ
سقف ونوافذ ق

ة � الهواء ق�ل أن ي�ت�� فجأًة فوق رؤوسهم �ع��
ا �أناقٍة �� خام ال�اهت من الم�اە المظلمة ملتف� الرُّ

�ون لنفسه: ال، غ�� ممكن. أقدام، فقال ت��

وقالت ل�مور �صوٍت راجف: «أمامنا ضوء».
فراف)، أو قارب آِخر مشا�ه»، ل�نه عاَد �ستلُّ هم، وقال ج��ف: «(الرَّ

�
هم، ورأوە �ل

�
نظروا �ل

س�فه.

ار. منذ دخلوا (ال��الت) لم لم ين�س أحدهم ب�نت شفة، وأ�حَر (العذراء الخجول) مع الت�َّ
ا ا عي��ه وقا�ض� ق� ة مض�ِّ هر. وقَف ال�طَّ  مع مجرى النَّ

َّ
اع القارب، وما من س��ٍل للحركة إ� ع ��

َ
ُيرف

وء ال�ع�د، ومع �� ع� الضَّ فع. �لُّ ع�� ا عن الدَّ ٍة كفَّ �اندري أ�ض� ع� عصاە ��لتا �د�ه، و�عد ُمدَّ
ل إ� ضوأين، ثم ثالثة. هم تحوَّ دنوِّ



�ون: «(ج� الُحلم)». قال ت��

جاٍە واحد». � اتِّ
ردَّ هالدون: «مستح�ل. الج� وراءنا. األنهار تجري ��

م رو�ن) تجري �ما شاَءت».
ُ
غمغَم �اندري: «(األ

ا». �عة) جم�ع� قالت ل�مور: «لُينِقذنا (السَّ

ا: لون وراَح �عضهم ُ�ش�� إليهم، فقال ج��ف آمر� رون ع� الج� ُيَولو� أمامهم �دأ المتحجِّ
«هالدون، ُخذ األم�� إ� أسفل».

ار �أسنانه ومضوا �ال ح�لٍة صوب الج�. دفَع �اندري ل�ن فاَت األوان. أطبَق عليهم الت�َّ
مادي حلب الرَّ ا إ� ستار الطُّ �ائز، فدفَعتهم الحركة جان�� �عصاە ل�حول دون االرتطام ب�حدى الرَّ
�ون �الَمحالق تمسُّ وجهه بنعومة أصابع عاهرة. ثم إنه سمَع االصطدام من احب، وشعَر ت�� الشَّ

� الماء.
ح ��  ح�� إنه �اَد �فقد تواُزنه و�نط��

ً
طح �غتة ورائه، وماَل السَّ

��ن سقَط ع� القارب. واحد من المتحجِّ

غٍة �جهلها
�
ٍء ما �ل �

� وجوههم ���
حطَّ ع� سطح القمرة بثقٍل رجَّ (العذراء الخجول)، وهدَر ��

دمة م ألواح الخشب ال�ال�ة من الصَّ ة لتتحطَّ
َّ
ر آَخر حطَّ إ� جوار الدف �ون، ثم ت�َعه متحجِّ ت��

وَتُ�خ �س�ال.

 من ذلك أداَر
ً

� استالل س�فه، و�د�
ا �� جل ال�ب�� وقت� ة األقرب إليها، ولم ُيهِدر الرَّ �ان ال�طَّ

� الحال �ال
هر، ح�ث غاَص �� � النَّ

ا إ�اە من القارب �� ر مسقط� عصاە وهوى بها ع� صدر المتحجِّ
صوت.

� ُ�مناە
�ف �� ا من فوق سطح القمرة. �السَّ ح�

ِّ
ن � لحظة أن نزَل م��

ا�� وانقضَّ ج��ف ع� الثَّ
ار (العذراء الخجول) تحت الج� اُجع، و�ذ دفَع الت�َّ َ ال�ائن ع� ال��َّ � ُ��اە أج��

والمشعل ��
ر نحو ك المتحجِّ � تحرَّ حلب. ح�� �ن �الطُّ الن ع� الِجدار�ن المكس�َّ هما المت�دِّ

َّ
تراقَص ظ�

صف ِما�س�� �مشعٍل آَخر ح النِّ مة ل�َّ ك نحو المقدِّ � تحرَّ ة ط��قه �العصا، وح�� رة سدَّ ال�طَّ المؤخِّ
ا ًة. انزاَح القائد جان��  الهجوم ع� ج��ف م�ا��

َّ
ا إ� قهُقر، فلم �جد خ�ار� � وجهه وأرغَمه ع� التَّ

��
س، ق�ل

�
مادي المت�ل ر الرَّ جل المتحجِّ � لحم الرَّ

ارة عندما انغرَس الفوالذ �� بنصٍل �لمع، وطاَرت ��
ة �عص��ــهما َب �اندري وال�طَّ ا، واق�� راع �ع�د�

ِّ
أن َ�سُقط ذراعه ع� سطح القارب. ر�َل ج��ف الذ

وداء. � م�اە (الرو�ن) السَّ
قوط من فوق حاجز القارب �� ا ال�ائن ع� السُّ َ ا أج�� ومع�

ا؟ ة: «هل نلنا منهم جم�ع� حي�ئٍذ �ان (العذراء الخجول) قد خ�َج من تحت الج�، وسأَل ال�طَّ
ا قفَز؟». �م واحد�

ا: «اثنان». �ون مرتجف� قال ت��

ل�ن هالدون قال: «ثالثة. وراءك».

والتفَت القزم، وها هو ذا.
ُ



ماش �او�له
ُ
احب من ق زة من العظم الشَّ مت القفزة إحدى ساق�ه، ونتأت قطعة محزَّ حطَّ

ة، وع� الرغم َّ� ماء الب�ِّ  �الدِّ
ً
خة مادي من تحته، و�انت العظمة المكسورة ملطَّ حم الرَّ

�
العِفن والل

ُّ� م �ان ي��  ل�ن الدَّ
ً
سة  متي�ِّ

ً
ة ا رماد�َّ ، �د� غ�� ا �دە نحو ج��ف الصَّ من هذا اندفَع ال�ائن إ� األمام ماد�

ل إغالق ق�ضته. وقَف الف�� ُ�َحمِلق �أنه هو اآلَخر من حجر، � مفاصل أصا�عه وهو ُ�حاو� من ب��
�ب. َ السَّ �دە ع� مق�ض س�فه ول�ن ي�دو أنه ���

ر � وجه المتحجِّ
�ون ساق الف�� من تحته ووثَب من فوقه مع سقوطه، ودسَّ مشعله �� ر�َل ت��

، وأق�َل القزم � ست�� � متي�ِّ ت�� هب ب�دين رماديَّ
�
ب الل مة وهو ���  إ� الوراء ع� ساقه المهشَّ

َّ ليتع��
، ُخطوة أخرى إ� الوراء، ُخطوة أخرى. �انا

ً
� عيَ��ه. أ�عد قل��

ا �مشعله �� ح� ر ملوِّ ع� المتحجِّ
�ون َعه من �دە، وقال ت�� � طح عندما انقضَّ عل�ه ال�ائن وأطبَق ع� مشعله وان�� ع� حافة السَّ

عنة.
�
� الل لنفسه: فلتحلَّ ��

هب، وعوى
�
وداء الل ت الم�اە السَّ

�
ا لَ�صُدر هس�س خافت إذ أطفأ ر المشعل �ع�د� أل�� المتحجِّ

ته ه وِنصف وجنته إ� حجر، ل�ن ���
�
�ف) من ق�ل، استحاَل فك جل. �ان من أهل (ُجزر الصَّ الرَّ

ق ِجلد �دە وانفلَق ح�ث أمسَك المشعل، مادي، وقد �شقَّ �ل حيثما غاَب الرَّ
�
سوداء �منتَصف الل

ة، �ون أنها رحمة صغ�� م من مفاصل أصا�عه ولو أنه ال �حسُّ �ه ع� ما ي�دو. خطَر لت�� وساَل الدَّ
اء األرمد مم�ت فإنه ال ُيؤِلم. فمع أن الدَّ

م �»، وتقدَّ � احموا الف�� ا�»، وقال صوت آَخر: «األم�� من �ع�ٍد صاَح أحدهم: «تنحَّ جان��
. � ح ب�دين ممدودت��

َّ
ن جل الحجري ي�� الرَّ

�ون �ه �كتفه. وارتطَم ت��

ر ع� مة، فسقَط المتحجِّ شعَر �أنه صدَم سور قلعة، ل�ن هذە القلعة قائمة ع� ساٍق محطَّ
 من الماء، وابتلَعتهما

ً
ا ط��� هر ناث�ْ�ن عمود� �ا النَّ ا �� �ون، ومع� ا بت��

�
هرە من فوق الحاجز ممس� ظ�

م رو�ن).
ُ
(األ

س وجهه، ة تتلمَّ �ون �المطرقة، و��نما غاَص شعَر ب�ٍد حج��َّ ودة الم�اغتة ت�� َ�ت ال�� ��
ته

َ
واد وأنٍف مأل � أعماهما السَّ لمات �األسفل. �عين�� ًة إ�اە إ� الظ� و�أخرى تق�ض ع� ذراعه جارَّ

اع األصابع عن ذراعه، ل�ن � ى وقاتَل الن�� �ون وتلوَّ هر، �صدر� �ضيق وجسٍد �غرق، ر�َل ت�� م�اە النَّ
ا،  يزداد سواد�

َ
نملة. �قبَق الهواء من فمه، واسودَّ العالم وأخذ

�
حَ�ح ق�د أ � ة لم ت�� ال�د الحج��َّ

وانكتَمت أنفاسه.

� (كينجز
ة طرائق للموت أسوأ من الغرق. والحق�قة أنه ماَت منذ زمن� ط��ل �الفعل �� ثمَّ

� أحشاء تاي��ن
ا ��  ط�فه، ش�حه المنتقم الذي خنَق ِشاي وغرَس سهم�

َّ
الندنج)، ولم ي�بقَّ إ�

� األعماق:
ء الذي صاَرە، وهكذا قال لنفسه وهو �غوص �� �

َّ ال�س�� العظ�م. ال أحد س���� ال��
� إذن وأنا م�ت. تعبوا م�� . فل�� � وأنا ��

و�� بع). لم �حبُّ ن ش��� (الممالك السَّ
�
سَ�سك

لمة. وداء رئ��ه وانط�َقت عل�ه الظ� ت الم�اە السَّ
َ
ا مأل ا فتَح فاە �لعنهم جم�ع� ولمَّ



 

داڤوس
 

ب». ة اللورد اآلن أيها المهرِّ - «س�سمعك ح��

حالب از�ه نقوش من المينا األسود ُتحا�� الطَّ فَّ
ُ
� ساق�ه وق

، وع� وا��
ً
ة َّ� ا فضِّ يرتدي الفارس درع�

ؤلؤ
�
خذ الخوذة تحت إ�طه ش�ل رأس ملك شعب ال�حار، بتاج� من ِعرق الل ا�حة، وتتَّ ة السَّ ال�ح��َّ

تاء. ة ك�حر الشِّ ا لحيته هو فرماد�َّ بج والَ�شب، أمَّ ولح�ٍة �ارزة من السَّ

: «هل �� أن أعرف اسمك أيها الفارس؟».
ً

نهَض داڤوس م�سائ�

 وعيناە
ً

� رط� ��  من داڤوس برأس� وأثقل منه �ستِّ
ً
جل أطول قامة ». الرَّ - «الس�� مارلون ماندر��

ف أن أ�ون ابن عمِّ اللورد م �أسلوٍب ال �خلو من الغطرسة. «�� ��َ
�
تان �األردواز، و�ت�ل رماديَّ

.« � وا�مان وقائد حاميته. ات�ع��

دة رفته واسعة ج�ِّ
ُ
ا. صحيٌح أن غ � ا، ل�نهم جعلوە أس��

�
جاَء داڤوس (الميناء األب�ض) م�عوث

ا، ومن نافذته �ستطيع أن يرى شوارع المدينة وراء اس� ه��ة �اذخة األثاث، ل�ن خارج ال�اب ُحرَّ التَّ
ا، وقد شاهَد (القا�لة � فيها. ب�م�انه أن يرى المرفأ أ�ض�

ا له �الم�� أسوار القلعة، ل�ن ل�س مسموح�
حل،  ل��

ً
سان ال�حري مغادرًة، �عد أن انتظَر �اسو موجات أر�عة أ�اٍم ال ثالثة

�
المرحة) تقطع الل

� مرَّ أسبوعان. ومنذ ذلك الح��

ا وف األخ�� المزرق، و�حملون رماح� يرتدي َحرس أهل ب�ت اللورد ماندر�� معاطف من الصُّ
ك أحدهم أمامه وأحدهم وراءە وآَخران ع� ة. تحرَّ قل�د�َّ  من الِحراب التَّ

ً
عب �د� ة الشُّ الث�َّ

ُ
 ث

ً
ة َّ� فضِّ

دئة المتواَرثة من مئة ن�� يوف الصَّ وس المكسورة والسُّ ا�ات ال�اهتة وال��ُّ وا �الرَّ جان��ه، ومرُّ
د أنها

�
ود، ومؤك � نخَرها الدُّ عة ال�� ة المتصدِّ ماث�ل الخش��َّ �ن من التَّ � الِقدم، ونحو ع��

مغرق ��
. �

� الما��
مات ُسفن� �� ن مقدِّ �انت ُت��ِّ

مكة األصغر ة اللورد �قف ع��سا �حر� من المرمر، ابنا عمِّ قدم السَّ � �اب �الط ح��
َ ع� جان��

ة الخشب القد�مة �كعب عصاە، ا. فتَح الَحرس م�اَ�� ال�اب، فدقَّ الحاجب األرض�َّ حجم�
ان: «الس�� داڤوس سل�ل عائلة سيوورث».

َّ
وأعلَن �صوٍت رن

، ناه�ه طُّ
َ
خالل ز�اراته العد�دة إ� (الميناء األب�ض) لم تطأ قدما داڤوس (القلعة الجد�دة) ق

نة �ُصور اعٍة والم��َّ قة ب�� تها من ألواح الخشب المعشَّ �ـ(�الط ع��س ال�حر). ُجدران القاعة وأرض�َّ
� ومحار ونجوم �حر� ة خطا داڤوس ع� �اط�� ابهم من المنصَّ ة. مع اق��

َّ
مخلوقات ال�حار �اف

، وع� الُجدران ع� ارة الغر�� وداء وعظام ال�حَّ حالب ال�ح��ة السَّ � الطَّ مرسومة ِش�ه متوار�ة ب��
َّ



� صخور� لق ب�� � � ماٍء وأخاب�ط ت�� ، وثعاب��
ً
ة

َّ
اء مزرق ا خ��

�
 تجوب أعماق

ً
ا شاح�ة جان��ه رأى قروش�

� نوافذ ط��لة مقنَطرة. �األع�، ة �سبح ب�� نجة وأسماك الُقد ال�ب�� ا من الرِّ وُسفن� غارقة، وأفواج�
� ُي�ِحر قف، ُرِسَم سطح ال�حر، إ� ال�م�� �ة من عوارض السَّ

�
�د القد�مة المتدل رب ش�اك الصَّ

ُ
ق

ئ القل�ع مال ُ�ساِبق ك�ج قد�م �اٍل مه�� قة، و�� الشِّ مس الم�� � �سالٍم أمام الشَّ قادس حر��
�اثان(39) رمادي تحت األمواج المرسومة. ��

�
� كراِ�ن ول ة معركة محتدمة ب�� ، ووراء المنصَّ

ً
عاصفة

ا. عند م مع اللورد وا�مان ع� انفراد، ل�نه وجَد ال�الط مزدحم�
�
�ان داڤوس �أمل أن يت�ل

ا لهم ل� كور القالئل الذي رآهم إمَّ
ُّ

ا إ� واحد، والذ ا خمس� جال عدد� ساء الرِّ الُجدران تفوق ال�ِّ
ا، وأخواٍت �تونات أ�ض� ا من السِّ ا ي�دون أصغر من أن ت��ت لهم ل�. رأى عدد� ط��لة شائ�ة و�مَّ

ة. ماد�َّ فات يرتدين المس�ح الب�ضاء والرَّ َّ م��

ة. �ستطيع األع� أن َّ� ة الفضِّ ماد�َّ � ث�اب عائلة فراي الرَّ
جال �� رب رأس القاعة دستة من الرِّ

ُ
ق

� �ج�. � الم��وط�� ج�� )، ال��ُ � وأمت�� هم ع� صدرە شارة (التَّ يرى �شاُ�ه قسماتهم، وقد وضَع أ���

مه الِما�س�� �ا�لوس قراءة الحروف ع� الورق،
�
اس ق�ل أن ُ�عل م داڤوس قراءة وجوە النَّ

�
تعل

و�نظرٍة واحدة أدرَك �م س�طرب أبناء فراي هؤالء لموته.

ة . �سع عرش ح�� � رقاو�ن ال�اهتت�� � وا�مان ماندر�� الزَّ
� عي��َ

�ما أنه لم �جد أيَّ ترحاٍب ��
�
ا ماندر�� فع� وشك أن �ف�ض عنه. �� د �الوسائد ثالثة رجاٍل من الحجم العادي، أمَّ اللورد المزوَّ

تان ع� لتان وساقاە مت�اعدتان و�داە مستقرَّ ة اللورد، كتفاە متهدِّ ل جسد ح�� هَّ جلسته هذە ي��
� رأى داڤوس وجه اللورد وا�مان قال لنفسه: �حقِّ ذراَ�� عرشه �أن وزنهما �فوق احتماله. ح��

مادي. جل صفراء ممتقعة، وفيها مسحة خف�فة من الرَّ ة الرَّ ة. ��� اآللهة، إنه ي�دو أقرب إ� جثَّ

. إ� ا حضور، وهذە �� الحال مع ماندر�� �قول الَمثل القد�م إن حول الملوك والُجثث دوم�
� له شفتان د الوجنت�� ، رجل متورِّ

ً
� اللورد الذي �خدمه �دانة

�سار المقعد العا�� �قف ِما�س�� ُ�دا��
، ة اللورد الُ�م�� ف عند �د ح��  الس�� مارلون موضع ال��َّ

َ
� أخذ � ح��

�� ، � غل�ظتان وَشعر ذه��
دة الوجه، ووراء اللورد وا�مان دة ممتلئة متورِّ د بوسادة عند قدم�ه ق�َعت س�ِّ ر�� مزوَّ

�
وع� ك

ٍة ط��لة، � ضف��
�� �

هما تعقص َشعرها الب��ِّ ا ي�دو أنهما أختان، أ��� تقف امرأتان أصغر ِسن�
تها األطول �األخ�� المبه�ج. ا َتصُبغ ضف�� ى الخمسة ع�� عام� � ال تتعدَّ ة ال�� غ�� والصَّ

�
م، فقال: «أنت ��

�
ف داڤوس �ِذكر اسمه، و�ان الِما�س�� أول من ت�ل ِّ لم �خ�� أحد منهم أن ُ���

� األب�ض)، ِمَجنُّ العق�دة، حا�� ��
�
د (الميناء األب�ض) وو�� (السك ، س�ِّ ة وا�مان ماندر�� ح��

� (�الط ع��س ال�حر)
اء. جرى الُعرف �� دين، ُمش�� (الماندر)، فارس جماعة ال�د الخ�� َّ الم��

ع� أن يركع األت�اع والملتمسون».
ا �د الملك فال. لو فعَل فمع�� ذلك أن الملك الذي �خدمه أد�� كع، أمَّ �ان فارس ال�صل ل��

د ا. س�ِّ  من األلقاب أ�ض�
ً
ا. إن �� سلسلة . ردَّ داڤوس: «لم آِت ملتمس� � م�� ا من هذا اللورد السَّ

�
شأن

ق)، �د الملك». ال (ال�حر الضيِّ ة)، أم�� (الغا�ة المط��



ال �ال ُسفن و�د �ال ر�� عي�يها �استهانة، وقالت: «أم��
�
أداَرت المرأة الممتلئة الجالسة ع� ال�

حج�ة أطفال؟».
�
� خدمة ملٍك �ال عرش. أَمن أمامنا فارس أم جواب أ

أصابع ��

ؤم. لم ُتعِجب ستان�س اإلجا�ة ، �صلة ُتنِذر �الشُّ � قال اللورد وا�مان: «إنه رسول �ا زوجة اب��
� ِش�ه ا عين�� ق� ب»، ورمَق داڤوس مض�ِّ تها إل�ه الِغدفان فأرسَل هذا… هذا المهرِّ

�
� حمل ال��

ك ُزرت مدي�تنا من ق�ل، أخذت المال من جي��نا هون، وقال له: «أظنُّ ات الدُّ � وسط ط�َّ مدفونت��
� �ا ُترى؟». عام من ع� موائدنا. �م �قت م�� والطَّ

ه��ب من اشتغا�� �التَّ
َ
 واحدًة. أجاَب داڤوس: «لقد دفعُت ث

ً
ت وج�ة � لجعلك ُتفوِّ

ل�س ما �ك��
ة األر�عة. ازە ورفَع ُ��اە ذات األصابع المق�َّ فَّ

ُ
� (ستورمز إند)»، وخلَع ق

��

ح�م: «أر�ــع
�
د المستدير الل عر األصفر والوجه المتورِّ ر�� ذات الشَّ

�
قالت الجالسة ع� ال�

ا �ا فارس ال�صل». ا �خس� من�
َ
قة؟ دفعت ث أنامل مقا�ل ُعمر� من ال�َّ

م معك ع�
�
دي، أطلُب أن أت�ل : «�عد إذن س�ِّ

ً
لم ُينِكر داڤوس �المها، وخاطَب ماندر�� قائ�

انفراد».

. � � المخلص��
رسا��

ُ
� وف

ا عن أه�� وال عن لوردا�� � أ�ار�
ل�ن اللورد لم �أذن، وقال: «لسُت أخ��

�ون». جم�عهم أصدقاء مق�َّ

دي، لسُت أر�ُد أن �سمع �ال�� أعداء صاِحب الجاللة… أو أعداؤك». قال داڤوس: «س�ِّ

ا أنا ف�ال أعداء هنا». � هذە القاعة، أمَّ
- «قد �كون لستان�س أعداء ��

ا: «أبناء فراي هؤالء �انوا من ضمن ه داڤوس: «وال ح�� من قتلوا ابنك؟»، وأشاَر متا�ع�
�
سأل

فاف األحمر». � الزِّ
مض�ف�ه ��

م أحد أبناء فراي، فارس ط��ل األطراف نح�لها، حليق الوجه �اس�ثناء شارٍب رفيع كخنجر� تقدَّ
ل إ� . لقد تحوَّ غ�� ئب الصَّ

ِّ
فاف األحمر �ان من ُصنع الذ : «الزِّ

ً
مايري، وقد خاطَب داڤوس قائ�

ا د والدي أ�ض� � األ�له المسالم. �ان لَ�قُتل الس�ِّ
ق َحلق ذي الجالجل ابن ع�ِّ ذئٍب أمام أعُي�نا ومزَّ

� ط��قه».
لوال أن وضَع الس�� وندل نفسه ��

� أن أعلم أنه ا. لم ُ�دِهش�� ا ُشجاع� ا دموعه: «لطالما �ان وندل ص��� قال اللورد وا�مان حا�س�
.«

ً
ماَت �ط�

ت جسامة ال�ذ�ة داڤوس �شهق، وسأَل ابن فراي: «هل َتزُعم أن روب ستارك قتَل وندل
�
جعل

؟�». ماندر��

ل ستارك إ� ذئٍب فعَل � تحوَّ . ح�� � � تايتوس �ان منهم، وزوج ابن�� ە. اب�� �ن غ�� - «وقتَل كث��
ة، هذا معلوم ا. األْوراج ُيوِجدون األْوراج �عضَّ ون ِمثله. عالمة الوحش �انت عليهم جم�ع� ماليُّ الشَّ

ا». ه لقتلهم ق�ل أن �فتكوا بنا جم�ع�
�
� �ذلنا جهدنا �ل

للجميع. أنا و�خو��



ه: «هل ��
�
. سأل � ��

�
ت داڤوس ُي��د أن ُ�ق��ِّ شفت�ه �سك

�
فة جعل

�
م �اب�سامٍة مت�ل

�
جل يت�ل �ان الرَّ

أن أعرف اسمك أيها الفارس؟».

- «الس�� چارد سل�ل عائلة فراي».

همك �ال�ذب». � أتَّ - «چارد سل�ل عائلة فراي، إن��

ا أنا فلم اس ي��� وهو ُ�ق��ِّ ال�صل، أمَّ الَح ع� الس�� چارد االستمتاع وهو �قول: «�عض النَّ
ا ا: «إذا كنت فارس� ا �الِجلد إذ ام�شَق س�فه مض�ف�

�
»، وهمَس الفوالذ محت� طُّ

َ
ق�صة ق أعاِن هذە النَّ

اء �جسدك». ا فدافع عن هذا االف�� حق�

� (�الط ع��س
ماء �� اختلَجت عينا اللورد وا�مان إذ انفتَحتا، وقال: «لن أسمح ب�راقة الدِّ
.« �

�� ك ح�� ُ َّ أن أطلب منك أن َت��  فع��
َّ

ال�حر). أغِمد فوالذك �ا س�� چارد، و��

ة اللورد قانون… ة اللورد �لمة ح�� : «تحت سقف ح��
ً

� ِغمدە قائ�
دسَّ الس�� چارد س�فه ��

� مع لورد ال�صل هذا ق�ل أن ُ�غاِدر المدينة». � أر�ُد �س��ة حسا�� ل�ن��

دي. أترى ك�ف ُيث�� الفة �ا س�ِّ م� هذا ما ُي��دە ال�صلة التَّ : «الدَّ ر��
�
ت الجالسة ع� ال�

�
ولول

جعان. ا�فه� إذا علَمت ُل إل�ك. إنه ُي��د دم قومك، دم أبنائك الشُّ المتاعب؟ ا�فه، أتوسَّ
� والئنا. قد… ُ�مكنها أن… سـ…».

ك ��
�
المل�ة أنك اجتمعت بهذا الخائن فقد ُ�ش�

. لن �جد العرش الحد�دي � قال اللورد وا�مان: «لن تصل األمور إ� ذلك الحدِّ �ا زوجة اب��
كِّ فينا». ا للشَّ داع��

مت، وهكذا قال: ها ل�لوذ �الصَّ
�
لم َيُرق داڤوس وقع �لماته، ل�نه لم �قطع هذە المسافة �ل

ا، �ل �د ستان�س �اراثيون األول، � الجالس ع� العرش الحد�دي غاِصب، وأنا لسُت خائن� �� «الصَّ
.« �� وس) ال��َّ ملك (وس��

احل رو�رت، ع� (األب) أن تنحنَح الِما�س�� ال�دين، وقال: «ستان�س �اراثيون أخو مل�نا الرَّ
� هذە الحالة. االبن

� الخالفة واضحة �� م عل�ه �العدل. تومن من ُصلب رو�رت، وقوان��
�
َ�ح�

�سبق األخ».

� ِمثل هذە األمور، ولطالما
. إنه حك�م �� قال اللورد وا�مان: «الِما�س�� ثيومور �قول الحقَّ

أحسَن المشورة».

ا �ما �ان أخوە �� �سبق األخ، ل�ن تومن المدعو ب�اراثيون ابن حرام، تمام� - «االبن ال��َّ
.« ائع اآللهة والَ��� � تحدٍّ لجميع ��

چوفري من ق�له، أنجَبهما قاِتل الملك ��

 أصا�عه
َ

دي. ستان�س أخذ � �ا س�ِّ ث �الخ�انة �شفت�ه هات�� : «يتحدَّ ً
م فراي آَخر قائ�

�
ت�ل

ارقة، فلتأخذ لسانه ال�ذوب». السَّ

ف». � مضمار ال��َّ
�� � ق الس�� چارد: «األحرى أن تأخذ رأسه، أو تدعه ُيواِجه��

�
عل



ف؟». رماە داڤوس �سؤاله: «ما الذي �عرفه ابن لفراي عن ال��َّ

م أر�عة من أبناء فراي إ� أن منَعهم اللورد وا�مان ب�ٍد مرفوعة، وقال: «تراَجعوا �ا أصدقاء. تقدَّ
سأسمعه ق�ل أن… ق�ل أن أتعامل معه».

� ع� �طنه: «هل عندك دل�ل ع� ز�� المحارم اعمت�� ا �د�ه النَّ سأَل الِما�س�� ثيومور طاو��
المزعوم هذا أيها الفارس؟».

ان مل�ساندرا. «�لمة ق) ألحم�ه من ن�� ا ع�� (ال�حر الضيِّ � أرسلته �ع�د� إدر�ك ستورم، ل�ن��
ستان�س �اراثيون �شهد �أن �لَّ ما قلته صحيح».

ة َّ� ة الب�ِّ ف�� ، الحسناء ذات الضَّ ة الواقفة وراء مقعد اللورد ماندر�� ا�َّ - «ال�الم هواء»، قالت الشَّ
جال �كذبون لينالوا مرادهم �ما تعرف �لُّ فتاة». ��لة. «والرِّ الطَّ

ب ما هو أ��� من �لمة �ال سنٍد من لورد ما. لن �كون
�
أعلَن الِما�س�� ثيومور: «اإلث�ات يتطل

ستان�س �اراثيون أول من �كذب ل�ظفر �عرش».
ا من أيِّ ��د أن نكون جزء�

ُ
� إ� داڤوس، وقالت: «لسنا ن دة الوجه ب�صبع� سم�� أشاَرت متورِّ

ا طيع القانون. ال تصبَّ م��د�
ُ
� (الميناء األب�ض)، قوم مخلصون ن

بون �� خ�انٍة �ا هذا. إننا قوم طيِّ
ئاب)».

ِّ
� إ� (ع��ن الذ  أرسلك أبو زو��

َّ
� آذاننا و��

موم �� من السُّ

� �اسمها؟».
د�� � س�ِّ فت�� َّ �� 

َّ
�ط؟ «ه� ك�ف أسأُت إ� هذە �الضَّ

ت الِما�س�� ُ�ج�ب عنها: «الل�دي ليونا زوجة الس�� وا�ل�س نجل
�
قت المرأة �غضٍب وترك ت�شَّ

.« ا عند آل ال�س�� اللورد وا�مان، األس�� حال��

تقول ما تقوله �دافع الخوف. إذا أعلَنت (الميناء األب�ض) انضمامها إ� ستان�س فس�دفع
َّ �� أن أطلب من اللورد وا�مان الُح�م ع� ابنه �الموت؟ ماذا كنُت ألفعل ا. أ�� من�

َ
زوجها ح�اته ث

� (الميناء
 �مسُّ سوء ابنك أو أيَّ أحٍد ��

َّ
دي، آمُل أ� لو أن دڤان رهينة؟ قال داڤوس: «س�ِّ

األب�ض)».

ها: «كذ�ة أخرى». رسيِّ
�
قالت الل�دي ليونا من ع� ك

غل چوفري ر داڤوس أن تجاُهلها أفضل، وقال: «عندما أعلَن روب ستارك الحرب ع� النَّ قرَّ
ة». المدعو ب�اراثيون خرَجت (الميناء األب�ض) معه. اللورد ستارك سقَط، ل�ن ح��ه مستمرَّ

َّ أمري. َمن ستان�س هذا؟ لماذا ُيزِعجنا؟ إنه لم قال اللورد وا�مان: «روب ستارك �ان و��
 من ق�ل �حسب ما أذكُر، ول�ن ها هو ذا َ�ظهر اآلن، �لب

ً
َ�شُعر �الحاجة إ� االرتحال شما�

دقة». ل الصَّ مهزوم �حمل خوذته ب�دە و�توسَّ

� والَهمج». �� فاع عن أراض��م ضد الحد�ديِّ ردَّ داڤوس ب��ار: «لقد أ�� إلنقاذ ال�الد، للدِّ



إ� جوار المقعد العا�� أطلَق الس�� مارلون ماندر�� نخ�� استهتار، وقال: «مَضت قرون منذ
. هل �عرض اللورد طُّ

َ
احل ق ون لم ُيزِعجوا هذا السَّ رأت (الميناء األب�ض) أيَّ َهمج، والحد�ديُّ

ا؟». � أ�ض� نان�� ستان�س أن �دافع عنا ضد السنار�ات والتَّ

حك (�الط ع��س ال�حر)، ل�ن عند قدَ�� اللورد وا�مان أجهَشت الل�دي ليونا ا��سَح الضَّ
ون من الُجزر، َهمج من وراء (الِجدار)… واآلن هذا اللورد الخائن �الُ��اء، وقالت: «حد�ديُّ
: «نعم، لقد سمعنا ً

د�ه ومشعوذ�ه»، وأشاَرت ب�ص�عها إ� داڤوس مض�فة �مجرم�ه ومتمرِّ
�عة ونركع لش�طاٍن من نار�». �ساحرت�م الحمراء. ُت��دنا أن ننقلب ع� آلهتنا السَّ

ا، ل�نه لم �جرؤ أن �دع �الم الل�دي ليونا �مرُّ مرور
�
اه�ة الحمراء إطالق ال �حبُّ داڤوس الرَّ

ون ال�رام، فقال: «الل�دي مل�ساندرا من راه�ات اإلله األحمر، وقد اعتنَقت المل�ة س�ل�س وكث��
ب منه

�
 َ�طل

َّ
�عة)، وأنا منهم». تم��َّ أ� آَخرون د�انتها، ل�ن أ��� تا��� جاللته ما زالوا َ�عُ�دون (السَّ

� (ستورمز إند). إذا سألوا
� (دراجو�ستون) أو أ�كة اآللهة ��

�ت �� أحدهم أن ُ�ف�ِّ ما جرى للسِّ
� ستان�س أن أ�ذب.

َّ أن أجيبهم. لن ُي��د�� فع��

�عة) ُ�داِفعون عن (الميناء األب�ض). لسنا نخ�� مل�تك الحمراء أو أعلَنت الل�دي ليونا: «(السَّ
ور». � من ال��ُّ ن�� إلهها. فلُتعِمل ما �شاء من تعاو�ذ. ستحمينا صلوات المتديِّ

ت ع� كتف الل�دي ليونا، واستطرَد: «لورد داڤوس، لو أ��د»، ور�َّ قال اللورد وا�مان: «�التَّ
ل جلسته ��ع»، وعدَّ ة والرُّ � مل�ك المزعوم، الفوالذ والفضَّ � أعرُف ما ُي��دە م�� ا، إن�� أنك لورد حق�
 عن

ً
ا �ام� ا: «ق�ل مقتله عرَض اللورد تاي��ن ع� (الميناء األب�ض) عفو� �� ع� ِمرفقه متا�ع� ليتَّ

� وأث�ُت � ذه�� ��  �ق�مة ثالثة آالف تنِّ
ً
َّ حالما أدفُع فد�ة � إ�� ، ووعَد ب�عادة اب�� غ�� ئب الصَّ

ِّ
دعمنا الذ

 عن
�

ب أن أتخ�
�
مال، َ�طل ا للشَّ �َ حا�م� . رووس بولتون، الذي ُع��ِّ كِّ  للشَّ

ً
إخال�� �ما ال �دع مجا�

ا لن �مسَّ أمال�� األخرى، وحموە � وقالع اللورد هورنوود، ل�نه ُ�قِسم أن أحد�
� �أرا�� مطالب��

. �
� هنا ورا�� � الواقفت�� � اب��

� البن��َ � إحدى بناته، �اإلضافة إ� زوج�� ج�� وَّ � والدر فراي �عرض أن ت��
� أن أرفضها، وعل�ه ة لسالٍم عادٍل دائم. واآلن ُت��د م�� ، قاعدة ق��َّ

ً
وط ت�دو �� عادلة هذە ال��ُّ

؟». �
َّ اللورد ستان�س نظ�� وال�� أسألك �ا فارس ال�صل، ما الذي �عرضه ع��

رصة أن
ُ
 من ذلك أجاَب: «ف

ً
، ل�نه �د� � �ان داڤوس ل�قول: الحرب وال��ل و��ــــخ المحروق��

م
�
. ع� ال�د أن يت�ل � �ان ستان�س لُ�عطيها لوا�مان ماندر�� ي واج�ك». هذە �� اإلجا�ة ال�� ُتؤدِّ

�صوت الملك.

: «الواجب، مفهوم».
ً

هرە قائ� عاَد اللورد وا�مان �سند ظ�

ة ال�اف�ة للوقوف وحدها. إنك محتاج إ� جاللته �قدر ما - «(الميناء األب�ض) ل�ست �القوَّ
.« � ك�� ا �ستط�عان ه��مة أعدائ�ما المش�� �حتاج إل�ك، ومع�

 سمحت �� ب�لقاء �عض
َّ

دي، ه� قة: «س�ِّ ة المنمَّ َّ� قال الس�� مارلون الواقف �درعه الفضِّ
األسئلة ع� اللورد داڤوس؟».

: «�ما ترغب �ا ابن العم»، وأغمَض عي��ه. ًأجاَب ماندر��



م �
نا مال أعلَن تأي�دە ستان�س؟ أخ��ِ : «�م من لوردات الشَّ

ً
التفَت الس�� مارلون إ� داڤوس سائ�

بهذا».

د �االنضمام إ� جاللته». - «آرنولف �ارستارك تعهَّ

�
� �حتفظ بها اللورد ستان�س �� � قلعة. ما القالع ال�� د أم�� ا، �ل مجرَّ - «آرنولف ل�س لورد حق�

؟». الوقت الحا��

� الجنوب �حتفظ �ـ(ستورمز إند) و(دراجو�ستون)».
ا، و�� �ل) مقر�

�
خذ (قلعة الل - «جاللته اتَّ

اهن فقط. (ستورمز إند) و(دراجو�ستون) � الوقت الرَّ
تنحنَح الِما�س�� ثيومور، وقال: «��

�ل) خرا�ة مسكونة �األش�اح، م�ان
�
ا، و(قلعة الل د أنهما سَ�سُقطان ق����

�
فاعات ومؤك ضع�فتا الدِّ

كئ�ب موحش».

تنا بهذا؟ �م  أخ��
َّ

� الم�دان؟ ه�
 �ستطيع ستان�س أن �ضع ��

ً
واصَل الس�� مارلون: «�م رج�

ا؟». ا غ�� نظا�� وُجند�� ا ومحار�� ا يركبون معه؟ �م رام�� فارس�

هم بهذا َ … ل�ن إذا أخ��  �ألف وخمسمئة رجٍل ال أ���
ً

قل�لون للغا�ة. لقد أ�� ستان�س شما�
ته. �حَث عن ردٍّ ولم �جد. فإنها نها�ة مهمَّ

 �األعداء»، والتفَت إ�
َّ

قال الس�� مارلون: «صمتك إجا�ة شاف�ة أيها الفارس. مل�ك لم �أتنا إ�
� أجاوُب. إنه ا �عرضه ستان�س علينا. دع�� ة اللورد سأَل فارس ال�صل عمَّ : «ح��

ً
ه قائ� ابن عمِّ

ا من هواء وتخوض المعركة �س�ٍف من
�
�عرض علينا الموت واله��مة، ُي��دك أن تمت�� حصان

ر�ــــح».

�
� عي��ه بُ�طٍء �أن المجهود ��اد �قهرە، وقال: «�المعتاد ُ�ص�ب ابن ع�ِّ م�� فتَح اللورد السَّ

 لهذە المهزلة؟ لقد
ً
ك�د الحق�قة. هل لد�ك أقوال أخرى �ا فارس ال�صل أم ُ�مكننا أن نضع نها�ة

�دأُت أسأُم وجهك».

 آَخر، أحد اللوردات أو
ً

ا. �ان ع� جاللته أن ُيرِسل رج� شعَر داڤوس �ال�أس �طعنه طعن�
� لسانه. سمَع نفسه

�� 
َّ  عنه دون أن يتع��

ً
ا �ستطيع ال�الم ن�ا�ة ات، أحد� الُفرسان أو الِما�س��

فاف األحمر، وأنا � الزِّ
ا �� تك فقدت ابن� اس، أجل. ح�� �قول: «الموت. س�نال الموت من �عض النَّ

هر األسود). وِلَم؟ ألن آل ال�س�� �قوا العرش. اذهب إ� (كينجز الندنج) � (النَّ
�� 

ً
فقدُت أر�عة

. ب�م�ان األع� أن يرى حق�قته. ما الذي � �ال��
وألِق نظرًة ع� تومن �عي��ك إذا كنت �شكُّ ��

د�م أر لس�ِّ � وابنك، ألزواج�م وآ�ائ�م و�خوت�م، الثَّ
أر ألبنا�� أر، الثَّ �عرضه عل�ك ستان�س؟ الثَّ

أر�». ، الثَّ � ��م القت�ل��ْ القت�ل، لمل��م القت�ل، ألم��

تها تقول: «نعم». رفَعت فتاة عق��

اء ة الخ�� ف�� � األشق��ن والضَّ � لم ُيوِنع ش�ابها �عُد، ذات الحاجب�� فلة ال�� �ان صوت الطِّ
� والملك روب. �ان مل�نا� �ان ��لة، وقد تا�َعت: «لقد قتلوا اللورد إدارد والل�دي �اتل�� الطَّ



ا وآل فراي اغتالوە� إذا �ان اللورد ستان�س س�نتقم له فعلينا االنضمام إ� اللورد ا وصالح� ُشجاع�
ستان�س».

� أر�ُد أن أرسلِك إ� األخوات ما فتحِت فمِك جعلِت��
�
: «وا�ال، �ل ً

جذَبها ماندر�� قائ�
امتات». الصَّ

- «قلُت فقط…».

ري أصدقاءنا أبناء فراي
�
ة. ال َتذك : «سمعنا ما قلِت. إنها حماقة طفول�َّ قالت أختها األ���

دِك وزوجِك». ا سُ�صِبح أحدهم س�ِّ �ال�اطل. ق����

ا. لقد قتلوا الملك�». جه أ�د� جه، لن أتزوَّ : «ال، لن أتزوَّ
ً
ت الفتاة رأسها معلنة هزَّ

َّ
دين نذورِك، و�� دِّ د س��ُ . عندما �حلُّ اليوم المحدَّ � احتقَن وجه اللورد وا�مان، وقال: «ستفعل��

ا».  أ�د�
ً
� ثان�ة م��

�
امتات وال تت�ل � إ� األخوات الصَّ �� س�نضمِّ

ي، أرجوك…».  إذ قالت: «جدِّ
ً
�َدت المسكينة مصدومة

ا». � ش�ئ� ا� لسِت تعلم�� ِك. صمت� د جدَّ . لقد سمعِت الس�ِّ �
�� ا �ا صغ�� قالت الل�دي ليونا: «صمت�

هم� ق�ل ألف عاٍم من � أعرُف �أمر الوعد. ِما�س�� ثيومور، أخ��ِ ت الفتاة ب��ار: «إن��
�
أ�مل

ت
َ
� ضاق ئاب) أمام اآللهة القد�مة والجد�دة. ح��

ِّ
� (ع��ن الذ

ِطَعت وعود وُحِلَفت أ�مان ��
ُ
الغزو ق

ئاب ورعونا
ِّ

نا الذ
�
� خطر� استق�ل

بنا األحوال وكنا �ال أصدقاء ومطرودين من بيوتنا وح�اتنا ��
� المقا�ل أقَسمنا ع� أن

� أعطوها لنا، و�� ة ع� األرض ال�� وحمونا من أعدائنا. هذە المدينة مب��َّ
ا رجالهم، رجال ستارك�». نكون دوم�

ظة ُحِلَفت آلل ستارك أوالد
�
ة أ�مان مغل : «ثمَّ

ً
لسلة المح�طة �ُعنقه قائ� داعَب الِما�س�� السِّ

فل) سقَطت وعائلة ستارك انقرَضت». فل)، نعم، ل�ن (و�ن�� (و�ن��

ا�». - «ألنهم قتلوهم جم�ع�

؟». : «لورد وا�مان، هل �سمح ��
ً

ث فراي آَخر قائ� تحدَّ

��لة». ا أن �سمع نص�حتك النَّ نا دوم� ا، وقال: «ر�جار، ��ُّ  له وا�مان ماندر�� إ�جا��
�
أومأ

� ممت�� � أو ما َ�قُرب منها، مستدير ال�تف�� الث�� � الثَّ
أجاَب ر�جار فراي المجاملة �انحناءة. إنه ��

ة. اًة �ُقماش الفضَّ اعم موشَّ مادي النَّ ًة فاخرًة من صوف الحمالن الرَّ ال�طن، ل�نه يرتدي ُس��
� ج�� وس� ع� ش�ل ال��ُ ت عند ال�اقة �دبُّ ن �الفرو ومث�َّ ة، م�طَّ ماش الفضَّ

ُ
ا من ق معطفه أ�ض�

: «ل�دي وا�ال، الوفاء فض�لة. أتم��َّ أن
ً

اء قائ� ة الخ�� ف�� . خاطَب ر�جار الفتاة ذات الضَّ � وأم�� التَّ
س�ة إ� آل ستارك فالعائلة انقرَضت غ�� عندما ُ�عَقد قران�ما. �ال�ِّ � بهذا الوفاء لوالدر الصَّ

تكو��
مال ة قادمة إ� الشَّ غ�� تان، والصَّ كور فقط. أبناء اللورد إدارد ماتوا، ل�ن اب�ت�ه حيَّ

ُّ
من ناح�ة الذ

جاع». ج رامزي بولتون الشُّ وَّ � لت��



ت وا�ال ماندر�� �عناد: «رامزي سنو�». ردَّ

ي بوعدِك فامنح�ه ِّ ا ق��ب. إذا أردِت أن ت�� ج آر�ا ستارك عمَّ وَّ � . �أيِّ اسٍم سي�� � - «�ما �شائ��
فل)». د (و�ن�� دِك وس�ِّ والءِك، ألنه سُ�صِبح س�ِّ

� زنزانٍة
واج �ه، ثم ح�َسها �� َ الل�دي هورنوود ع� الزَّ ا� لقد أج�� دي أ�د� - «لن ُ�صِبح س�ِّ

ها تأ�ل أصا�عها�».
�
وجعل

� يرتدي األب�ض � (�الط ع��س ال�حر)، وأعلَن رجل قص�� مكت��
أي�د �� تصاعَدت غمغمات التَّ

ونز: «الفتاة مص��ة. رووس بولتون �ارد وما�ر، أجل، ت معطفه مفتاحان من ال�� � وُ���ِّ
واألرجوا��

غل هذا… �قولون إنه ا ابنه النَّ  أسوأ. أمَّ
ً

نا عرفنا رجا�
�
عاُمل مع رووس. �ل ل�ن المرء �ستطيع التَّ

عن�ف مجنون، وحش».

قال ر�جار فراي �اب�سامٍة هازئة من تحت لحيته الملساء: «�قولون؟ خصومه �قولون، أجل…
ا �الخ�الء ، مفعم� ا أ��� من إ�سان ذلك الف��

�
غ�� �ان هو الوحش. �ان حيوان ئب الصَّ

ِّ
ل�ن الذ

ا: «لسُت ألوُم
�
ي لألسف»، و�سَط �د�ه مردف د جدِّ م الس�ِّ

�
ا �ما تعل م، �ما أنه �ان غادر� وشهوة الدَّ

غ�� ئب الصَّ
ِّ

� �لِّ معارك الذ
ي الخطأ الفادح نفسه. �� (الميناء األب�ض) ع� دعمه، فقد ارتكَب جدِّ

ا، هجَر نا جم�ع�
َ
) تحت را�اته. روب ستارك خان � وأمت�� ا إ� جنب (التَّ ت (الميناء األب�ض) جن��

�
قاتل

الوث)، ثم  أفضل ع� ضفاف (الثَّ
ً
� س��ل أن �قتطع لنفسه ممل�ة

�� � �� ة الحد�ديِّ مال لوحش�َّ الشَّ
ج أول وَّ � ي لي�� واج مع جدِّ ٍء من أجله وخلَف عهد الزَّ �

هر الذين خاَطروا ��لِّ �� هجَر لوردات النَّ
ا وماَت ميتة ال�الب». ا ك��ــه� ة وقَع عليها ��ە. لقد �ان �ل�� فتاٍة غ���َّ

� الهواء. �ان اللورد
ودة �� كون ع� (�الط ع��س ال�حر)، وشعَر داڤوس �ال�� مت والسُّ راَن الصَّ

َّ� وا�مان َيرُمق ر�جار �أنه �صور �ستد�� كعب حذاٍء ُصلب… ل�نه أومأ برأسه بُ�طٍء فجأًة ليه��
ذقنه المشقوق، وقال: 

 الموت والُحزن. �لب ك��ه �الفعل. أ�ِمل».
َّ

«�لب، نعم. لم �جلب لنا إ�

أر. تابَع ر�جار فراي: «الموت والُحزن، أجل… ولورد ال�صل هذا س�جلب الم��د ��المه عن الثَّ
ي. حرب الملوك الخمسة ُ�شار�ف ع� وضع أوزارها، وتومن د جدِّ افتحوا أعُين�م �ما فعَل الس�ِّ
ساِعدە ع� تضم�د جراح هذە الحرب الح��نة. �اعت�ارە ابن

ُ
مل�نا، مل�نا الوح�د. �جب أن �

ه». �� وور�ث الوعل واألسد فالعرش الحد�دي حقُّ رو�رت ال��َّ

: «�الم حك�م». قال اللورد وا�مان ماندر��

: «خطأ�».
ً
ت وا�ال ماندر�� األرض �قدمها صائحة

َّ
دق

� ال  للع��
ً
ات حل�ة غ�� ض أن تكون الصَّ َ ا أيتها المأفونة. المف�� : «صمت�

ً
فتها الل�دي ليونا قائلة عنَّ

ر داڤوس: ذهَ�ت
�
تها َتُ�خ من القاعة، ففك ة الفتاة وجرَّ ذن»، وق�َضت ع� ضف��

ُ
� األ

ا �� وجع�
� هذا ال�الط.

� الوح�دة �� صد�ق��



ً
 عن�دًة. أخ�� أنها ستكون زوجة

ً
قالت أختها ع� س��ل االعتذار: «لطالما �انت وا�ال طفلة

ا». عن�دًة أ�ض�

عها. �د حازمة و�لمة هادئة». واج سُ�طوِّ : «ال شكَّ أن الزَّ
ً

هزَّ ر�جار كتف�ه قائ�

ا: � جلسته مستطرد�
امتات»، واعتدَل �� قال اللورد وا�مان: «و�ن لم �كن فهناك األخوات الصَّ

�
� أن أض�ِّ

� من �الم الخ�انة اليوم. ُت��د��
س�ة إل�ك �ا فارس ال�صل فقد سمعُت ما �ك�� «و�ال�ِّ

نة ع� عرش� ال حقَّ له ف�ه. لن رته المتغضِّ � ال�� الوح�د �� �ضع ستان�س �اراثيون مؤخِّ �اب��
د (الميناء دك ول�س من أجل أيِّ أحد»، ودفَع س�ِّ أفعلها، ل�س من أجلك ول�س من أجل س�ِّ
ا أيها الفارس، �� ا ل�حتقن ُعنقه �الُحمرة من المجهود، وأضاَف: «ما زلت مه�ِّ األب�ض) نفسه ناهض�
 من ذلك. أيها

ً
� سأقطُع رأسك �د� ، وأظنُّ أن�� � . ُت��د أن ُ�قَطع رأس اب�� � ود�� أت�ت ��ق ذه��

جل�». الَحرس� اق�ضوا ع� هذا الرَّ

دي، أنا ة، فقال: «س�ِّ َّ� ماح الفضِّ د الحركة أحاَطت �ه الرِّ � مجرَّ
ر داڤوس ��

�
وق�ل أن ُ�فك

م�عوث».

. أقوُل إنك ال لورد � ���  �المه�ِّ
ً

�
�
� م�سل ا؟ لقد دخلت مدين�� قال اللورد وا�مان: «أأنت كذلك حق�

� أن أقتلع لسانك وال فارس وال م�عوث، �ل لصٌّ وجاسوس، تاجر أ�اذ�ب وخ�انة. َ�جُدر ��
م) رح�مة، وكذلك أنا»، وأشاَر

ُ
خوك، ل�ن (األ

�
اشٍة ساخنة وأرسلك إ� (معقل الخوف) لَ�سل ��مَّ

ئاب) واقطع رأسه و�د�ه.
ِّ

: «�ا ابن العم، ُخذ هذا المخلوق إ� (ع��ن الذ
ً

إ� الس�� مارلون قائ�
 واحدًة ح�� أرى رأس هذا

ً
. لن أستطيع أن آ�ل قضمة �

أر�ُد أن ُتوَضع أما�� ق�ل أن أتناول َعشا��
� أسنانه ال�ذوب �صلة». ب ع� خازوق، و��� المهرِّ

 



 

ر�ك
 

قوا �احه.
�
 من الفرو، وأطل

ً
ا ثق�� وف ومعطف� ًة من الصُّ ، وألَ�سوە ُس��

ً
ا ورا�ة

�
أعطوە حصان

اجف ع� امتطاء ص-�� وهو ُ�ساِعد ر�ك الرَّ
ُ
ة ال تف�ح منه رائحة ن�نة. قال د�مون ارق هذە المرَّ

وقه هذا َ �م س�بتعد ق�ل أن نلحق �ك. س�� الحصان: «ُعد بهذە القلعة أو واِصل ط��قك، ول��
��اجه ع� كفل الحصان، لتصهل

�
�ٍة من ك ا»، و�اب�سامٍة ِملء ِشدق�ه هوى د�مون ��� ا حق� � كث��

ة العجوز المنَهكة وت�دأ الحركة. ا�َّ الدَّ

� أعقا�ه،
ظر خلفه خش�ة أن �كون د�مون والقض�ب األصفر وجرونت �� لم �جرؤ ر�ك ع� النَّ

ى ما س�فعله إذا د ُدعا�ٍة أخرى من اللورد رامزي، أنه ُ�خِضعه الخت�ار قاس� ل�� أن تكون هذە مجرَّ
� حالٍة مزر�ة،

� أعطوها له �� � سأهرُب؟ الَفرس ال�� ون أن�� ا وأفَرجوا عنه. هل �ظنُّ
�
أعطوە حصان

� مة ال�� � أن �سبق الخيول المطهَّ
ملت��ة القوائم ومهزولة من فرط الج�ع، أي أن ال أمل له ��

ا�حات ا أ��� من إطالق فت�اته النَّ ادوە، �ما أن رامزي ال �حبُّ ش�ئ� دە بها اللورد رامزي وص�َّ سُ�طار�
� أثر ط��دٍة جد�دة.

��

جال الذين رات ممتلئة برجال (معقل الخوف) والرِّ
�
وأين المهرب ع� �لِّ حال؟ وراءە معسك

)، وجنوب (خندق �ا�لن) � وا�� � هؤالء وأولئك ج�ش (�لدة الرَّ جلَبهم آل ر�زو�ل من (الُغدران)، و���
، ج�ش من رجال بولتون وفراي يزحف تحت را�ات (معقل رب العا�� ة ج�ش آَخر ع� الدَّ ثمَّ
ا مس�نقعات وِ�رك ��ق ساحل أجدب موحش و�حر مالح �ارد، وغ��� ق الطَّ الخوف)، و�� ��

� المس�نقعات �سهامهم المسمومة. واحف(40) وش�اط�� سود الزَّ
ُ
(الُعنق) الم��وءة �األفا�� واأل

لن َيهُرب. ال ُ�مكنه أن َيهُرب.

سأعوُد إل�ه �القلعة، سأفعُل، ال ُ�دَّ أن أفعل.

 �الُق�لة. الَحت أطالل (خندق �ا�لن)
ً
ة �ــــح تهبُّ من الجنوب ند�َّ � رطب، وال�ِّ هار غائم ض�ا�� النَّ

ا، ُتصِدر حوافرها أصوات تخ��ض� رسه ص��ــها مش��
َ
�ت ف �اح، وتحرَّ من �ع�ٍد ع�� غيوم الصَّ

ة. ماد�َّ اء الرَّ ما ارتفَعت من األوحال الخ��
�
 �ل

ً
خافتة

� الحال، وقال: «ال، ال، �ان
ا، وقد ندَم عل�ه �� ا خطر� ��ق من ق�ل. �ان خاطر� سل�ُت هذا الطَّ

ر هذا. ر�ك، ر�ك،
�
 آَخر، �ان ذلك ق�ل أن تعرف اسمك». اسمه ر�ك. عل�ه أن يتذك

ً
ذلك رج�

�ك. ع� قاف�ة ��



� ط��قه
ار �� مال الجرَّ ��ق �ان وراءە ج�ش، ج�ش الشَّ جل اآلَخر هذا الطَّ عندما سلَك ذلك الرَّ

ا را�ة ا ر�ك فرا�ب وحدە رافع� مادي، أمَّ إ� الحرب تحت را�ات عائلة ستارك �لونيها األب�ض والرَّ
��ق �ان �مت�� جل اآلَخر هذا الطَّ ن��ر. عندما سلَك ذلك الرَّ سالٍم ع� سار�ٍة من خشب الصَّ

ك ها ِجلد وعظم وضل�ع، و�تحرَّ
�
ا ُير�� لحالها، �ل رس�

َ
ا ر�ك ف�مت�� ف ا، أمَّ ا �ش�ط� ا ��ع� ا ح���� جواد�

اعة. م�� وقت ا ر�ك فتعوزە ال�� ا، أمَّ  �ارع�
ً

ا� جل اآلَخر �ان خ�َّ بها بتؤدٍة خش�ة أن َ�سُقط. الرَّ
، �ل مخلوق اللورد رامزي، أحطُّ  ح��

ً
، ول�س رج�

ً
ا� ا. إنه ل�س خ�َّ

�
ط��ل للغا�ة منذ ركَب حصان

ي. ا من �لب، دودة �ِجلٍد َ���
�
شأن

خونة، قال له اللورد رامزي: � حوض� من الم�اە شد�دة السُّ
ل�لة ال�ارحة، ف�ما غاَص ر�ك ��

ا ر�ك مهما �انت رائحتك ، ل�ننا نعرف الحق�قة. أنت ر�ك، وستظلُّ دائم� «س�تظاَهر �أنك أم��
ر َمن أنت».

�
ر اسمك، تذك

�
عطرًة. قد �كذب عل�ك أنفك. تذك

- «ر�ك، مخلوقك ر�ك».
حم �لَّ

�
� وتأ�ل الل ة من أج�� وستكون �ل�� غ�� ة الصَّ : «أدِّ هذە المهمَّ

ً
وعَدە اللورد رامزي قائ�

ا، لن م أو تنضمَّ إ� أعدائنا. ال، صمت� ، أن تفرَّ أو ُتقاو� � يوم»، ثم أضاَف: «سُتغ��ك فكرة أن تخون��
، ل�ننا نعلم أنك َّ � م�انك لينقلب ع��

 لسانك. �ان أيُّ رجٍل ��
ُ

َّ وس�خذ ًأسمع إن�ارك. ا�ذب ع��
… ل�ن عل�ك �عدِّ أصا�عك أو� � إذا أردت، ال يهمُّ ، أل�س كذلك؟ ُ�مكنك أن تخون��

ً
لست رج�

من». لتعرف الثَّ

من. س�عة، س�عة أصابع. �ستطيع المرء قضاء حاجاته �س�عة أصابع. س�عة رقم �عرف ر�ك الثَّ
خ بتقش�� إصبع خاتمه من الِجلد.

َّ
� أمَر اللورد رامزي الس� ه�ب ح�� ر األلم الرَّ

�
س. إنه َ�ذك مقدَّ

��ق ا الطَّ �ع� ط األرض. م�� ر�ك ب�نها �حذر� متَّ
ِّ
رق

ُ
حل ت الهواء �ل�ل ثق�ل، وِ�رك الماء الضَّ

ة ل���ــــع حركة الجنود. ح�ث َّ�� � الذي أرَسته طل�عة ج�ش روب ستارك ع� األرض الطَّ الخش��
ة، قوالب من ال�ازلت األسود  أحجار م�ع��

َّ
� المنيع يرتفع من ق�ل لم يبَق إ�

�ان سور القلعة الوا��
� أما�نها، واآلن �عضها

ها �� د أنها احتاَجت إ� مئة رجٍل لرفعها ورصِّ
�
ضخمة لدرجة أن من المؤك

 عنها إله ما،
�

عٍب تخ�
�
 زاو�ة، و�عضها منثور هنا وهناك �ل

َّ
� المس�نقع ال �ظهر منه إ�

غائص ��
ها

�
 تلمع، وجعل

ً
ة

�
خمة مبتل �لة الماض�ة الحجارة الضَّ

�
شنة. ترَك مطر الل

ُ
عها األ

ِّ
ت وُترق عة تتفتَّ متصدِّ

. �
فة ب��ٍت أسود ن��

�
�اح ت�دو �أنها مغل ضوء شمس الصَّ

ووراءها تقف األبراج.

� يرتفع � ح��
ا �ما ي�دو منذ خمسمئة عام، �� قوط، تمام� ) �أنه ع� وشك السُّ ��

�
�م�ل (ُب�ج السك

�ــــح والمطر. (ُب�ج مة مفتوحة لل�ِّ ته المحطَّ ماء �استقامة الح��ة، ل�ن قمَّ (ُب�ج األطفال) إ� السَّ
ة الُعقد إ� حالب ُجدرانه وتنمو شجرة كث�� � الطَّ

الثة، ُتغ�ِّ ا�ة) القص�� الع��ض أ��� الثَّ البوَّ
. ً
م قائمة ور المتهدِّ ق والغرب ال تزال أقسام من السُّ ، و�� ال��َّ ما�� الجانب من حجارة ِجدارە الشَّ
ا�ة) لنفسه.  روب (ُب�ج البوَّ

َ
� (ُب�ج األطفال)، وأخذ

) وآل أوم�� �� ��
�
� (ُب�ج السك

نزَل آل �ارستارك ��

� �



ها
�
ها راَح اآلن، �ل

�
مال. �ل � ر�اح الشَّ

� الخ�ال تخفق ب��اٍء �� ا�ات �ع�� ى الرَّ إذا أغلَق عي��ه فس��
ا�ات الوح�دة الخافقة فوق �قا�ا (خندق �ا�لن) �اح ع� وجهه تهبُّ من الجنوب، والرَّ سقَط. ال�ِّ

ٍة سوداء. ا ع� خلف�َّ ُتظِهر كراِ�ن ذهب��

ق من وراء  ُتحدِّ
ً
ا شاح�ة � رفَع ��ە لمَح وجوه� هناك من ُيراِقبونه، َ�شُعر �أعُينهم عل�ه. ح��

ة (ُب�ج األطفال)، ح�ث تقول ج قمَّ � ُتت�ِّ مة ال�� ا�ة) وع�� األحجار المحطَّ فات (ُب�ج البوَّ ُ��
وس) وتقسمها � (وس��

األسطورة إن أطفال الغا�ة استدعوا مطرقة الم�اە لتهوي ع� أرا��
. � ِنصف��

، الذي �سدُّ أبراج (خندق �ا�لن) طرفه رب العا�� ��ق الجاف الوح�د ع�� (الُعنق) هو الدَّ الطَّ
ق، واألطالل متموضعة �ح�ث ُتج��ِ أيَّ عدوٍّ قادم من ��ق ضيِّ ما�� ِمثل سدادة القن�نة. الطَّ الشَّ
هرە الجنوب ع� المرور أسفلها و��نها، وللهجوم ع� أيِّ منها س�ضطرُّ الُمهاِجم إ� كشف ظ�
(41) ��� حلب الشَّ  عليها أ�ال�ل الطُّ

�
 تتد�

ً
ة

�
 مبتل

ً
ة ا حج��َّ ق أسوار�

�
� اآلَخ�ْ�ن ف�ما ي�سل لسهام االثن��

رب العا�� غ�� قا�لٍة لالجت�از، مس�نقع �ال نها�ٍة من �خة الواقعة وراء الدَّ �ج. األرض السَّ
�
األب�ض الل

اه�ة ول�ن � السَّ  للع��
ً
� ت�دو ُصل�ة اء الملتمعة ال�� �ة والمروج الخ�� مال المتحرِّ امات والرِّ الدوَّ

واحف سود الزَّ
ُ
ة واأل امَّ هور السَّ ها �عجُّ �األفا�� والزُّ

�
�ستح�ل إ� ماٍء لحظة أن تخطو عليها، �ل

ا ما ا، هؤالء الذين نادر� ون خطر�
�
ة ذات األسنان الماض�ة �الخناجر. أهل المنطقة ال �قل الوحش�َّ

فادع، شعب األوحال. لة الضَّ
�
ا، سا�نو المس�نقعات، أ� � الجوار دوم�

يراهم أحد ل�نهم �امنون ��
� ُ�طِلقونها ع� ِفن ور�د، و��ت و�وجز، وكراي وكواج، وج��نجود و�ال�ماير—تلك �� األسماء ال��

� المس�نقعات. ا �ش�اط�� � �دعونهم جم�ع� �� أنُفسهم، ل�ن الحد�ديِّ

ع�ان أب�ض ط��ل
ُ
ا�ه ا�سلَّ ث ز من ُعنقها سهم، ولدى اق�� ُ نة َي�� مرَّ ر�ك �ج�فة حصاٍن متعفِّ

ا�ب، أو ما ت���َّ منه �األحرى. �انت افق أ�َ� الرَّ  من محجر عينها الفارغ. وراء الحصان النَّ
ً

داخ�
� ل�صل إ�

ي تحت قم�صه المعد�� ب �لب برِّ جل من ِجلدە، ونقَّ دت وجه الرَّ الِغ��ان قد جرَّ
 الوجه واألصابع.

َّ
� الوحل ال �ل�ح منها إ�

�� 
ً
 أخرى غائصة

ً
ة أمعائه. ع� مسافٍة أ�عد رأى جثَّ

جاە، من جروحها المفتوحة ت��ت � �لِّ اتِّ
ە من األبراج وجَد الُجثث متناثرًة ع� األرض �� مع دنوِّ

ط�ة كُق�لة امرأة. اح�ة ذات البتالت الممتلئة الرَّ هور الشَّ م، الزُّ براعم الدَّ

م اسمه، ل�ن ر�ك
�
ر �عضهم الف�� الذي �انه ق�ل أن يتعل

�
ا. قد يتذك � الحام�ة أ�د� ف�� لن تتعرَّ

ا. َشعرە اب�ضَّ � مرآة، ل�نه �عرف �م ي�دو عجوز�
غ��ب عنهم. م�� وقت ط��ل منذ نظَر ��

ها ح�� �اَت
�
ناز�ن عافيته �ل ، وقد اس�نفَدت الزَّ ە، وما ت���َّ منه �ا�س جاف �القشِّ وسقَط أ���

ا.  كف�لة �طرحه أرض�
ً
ة ا ق��َّ مة وأعجف لدرجة أن ر�ح� ا �امرأٍة هر� ضع�ف�

وف �ن �الصُّ اعم المرن، محش�َّ از�ن فاخ��ن من الِجلد األسود النَّ فَّ
ُ
و�داە… أعطاە رامزي ق

. �  من أصا�عه ال ت�ث��
ً
ى أن ثالثة ظر إل�ه فس�� إلخفاء أصا�عه المفقودة، ل�ن إذا أمعَن أحدهم النَّ

� ماذا ُت��د؟». ب أ��� ى صوت: «ال تق�� دوَّ



د من أن يروها، وأضاَف: «جئُت
�
الم ليتأ� ا برا�ة السَّ ح� م �الَفرس ملوِّ أجاَب: «ال�الم»، وتقدَّ

أعزل».

خول أو َملء صدرە ماح له �الدُّ � السَّ
ون �� ش الحد�ديُّ

َ
، ل�نه علَم أن وراء األسوار ي�ناق لم �أِته ردٌّ

ا. ة من العودة إ� اللورد رامزي مخفق� �عة أفضل مئة مرَّ . الميتة ال�َّ هام. ال يهمُّ �السِّ

هم � شقَّ السَّ وت: «أ��ع�». �ان ر�ك �لتفت نحوە ح�� ا�ة، وقال الصَّ ثم انفتَح �اب مب�� البوَّ
�
م ح�� منتَصفها �� ور المتهدِّ تل حجارة السُّ

�
الهواء. جاَء من م�اٍن ما إ� �مينه ح�ث تغوص ك

ات رايته وعلَق بها رأسه ع� ُ�عد قدٍم ال أ��� من وجهه، وقد ت قناته ط�َّ
َ
ق الم�اە اآلسنة، واخ��

ا�ة ووقَع من فوق َ�جه. ه هذا للغا�ة ح�� إنه أسقَط الرَّ
�
هال

ع أيها األحمق، أ��ع�». اخل، أ�� وت: «إ� الدَّ صاَح الصَّ

ا ع� �د�ه وُر�ب��ه ف�ما مرَق سهم آَخر من فوق رأسه. رجات مذعور� ق الدَّ
�
اندفَع ر�ك ي�سل

اخل، وسمَع ال�اب ُ�صَفق من ورائه، ثم إنه ُسِحَب من �د�ه ە إ� الدَّ ق�َض أحدهم عل�ه وجرَّ
ا للغا�ة من وجهه ا ق���� ا ملتح�� ا ع� َحلقه ورأى وجه� ين�

�
ل�قف وُدِفَع إ� ِجدار، و�عدها وجَد سك

 فعلُت �ك
َّ

جل. «َمن أنت؟ ما شأنك هنا؟ أِجب ��عٍة و�� ح�� إن ب�م�انه أن �عدَّ َشعر أنف الرَّ
ن ع� األرض إ� جوار ال�اب، لحمها ٍة تتعفَّ ٍة نحو جثَّ ما فعلته �ه»، ولوى الحارس رأس ر�ك �حدَّ

قات. األخ�� تزحف عل�ه جحافل من ال��

ا: «أنا حد�دي الم�الد». الف�� الذي �انه حد�ديُّ الم�الد، هذا صحيح، ل�ن أجاَب ر�ك �اذ��
. أنا ابن اللورد �الون، ر إ� وج�� � زناز�ن (معقل الخوف). «انظ�

ر�ك خ�َج إ� هذا العالم ��
� َحلقه. ر�ك، أنا ر�ك، ع� وزن ح��ك. ل�ن

 أن ال�لمة احت�َست ��
َّ

ك». �ان ل�قول االسم، إ� أم��
ة، فُمحال أن �س�سلم أحد لمخلوٍق ِمثل ر�ك مهما �ان موقفه ٍة قص�� عل�ه أن ي�� هذا لف��

ا. � ا. �جب أن يتظاَهر �أنه عاَد أم�� �ا�س�

ة، وأنفاسه ال���ــهة َّ� . أسنانه ب�ِّ
ً
ا عي��ه وقد التوى فمه ر��ة ق� ق القا�ض عل�ه إ� وجهه مض�ِّ حدَّ

ِتلوا».
ُ
عا�قة برائحة الِمزر وال�صل. «أبناء اللورد �الون ق

� إ� هنا ألتفاَوض مع�م. أأنت ��
�
فل)، وأرسل � �عد (و�ن��

- «أخواي ول�س أنا. اللورد رامزي أَ���
القائد؟».

دي». ة. «ل�س أنا �ا س�ِّ � الجثَّ
�� 

َّ ينه وتراجَع ُخطوًة و�اَد يتع��
�
جل سك - «أنا؟». خفَض الرَّ

م. �ُّ قرحة مفتوحة الدَّ هر إحدى �د�ه ت�� ن، وع� ظ� � صدئ، وث�ا�ه الِجلد تتعفَّ
قم�صه المعد��

ان القائد. أنا ع� ال�اب فحسب». َّ� ة ال�ُّ  الق�ادة هنا، هذا ما قاله ح��
�

«رالف كن�نج يتو�

: «وَمن هذا؟».
ً

ة م�سائ� ر�َل ر�ك الجثَّ

َب الماء. ة األو�، ثم قال: «هو… لقد �� جل الم�ت �أنه يراە للمرَّ حملَق الحارس إ� الرَّ
ب ب الماء. لهذا ��� ا. ال ُ�مكنك أن ���

�
اخ. �ان م�طون اضطررُت إ� شقِّ َحلقه ل�كفَّ عن ال�ُّ

�



ها
�
تان ملتهبتان، وتابَع: «اعتدنا أن نجرَّ المو�� إ� األقب�ة. �ل ا عيناە محمرَّ الِمزر»، وفرَك وجه�

ُ�هم ح�ث َ�سُقطون». ة ذلك، فَن�� ف نفسه مشقَّ
�
مغمور. ل�ن اآلن ال ُي��د أحد أن ُ��ل

موهم للماء، لإلله الغ��ق».
�
- «األقب�ة م�ان أفضل لهم. سل

� الماء. �ائنات ب�ضاء دي، فقط الجرذان وثعاب�� : «ال آلهة �األسفل �ا س�ِّ
ً

جل قائ� ضحَك الرَّ
اللم وتلدغك وأنت نائم». ا تزحف ع� السَّ

�
�ُسمك ساقك، أح�ان

� ع� ا�� م الدَّ � أسنانه ومذاق الدَّ ى ب�� ناز�ن تحت (معقل الخوف) والجرذ يتلوَّ ر ر�ك الزَّ
�
خ ِجلد إصبع� آَخر. «�م ت���َّتذك

�
� رامزي إ� هناك، ل�ن ق�ل هذا سَ�سل

شفت�ه. إذا فشلُت فسُ�ع�د��
من الحام�ة؟».

ا ) أ�ض� ��
�
� (ُب�ج السك

أجاَب الحد�دي: «�عضها. ال أدري. أقل مما كنا من ق�ل. عدد منهم ��
� � (ُب�ج األطفال). داجون كود ذهَب هناك ق�ل �ضعة أ�ام. قال إن رجل��

. ل�س �� ع� ما أظنُّ
ق هذا». � إن كنت ُتصدِّ . قتَل االثن�� فقط �ق�ا ع� ق�د الح�اة، و�أ�الن المو��

�
هم. فرَك فمه لُ�خ�� أدرَك ر�ك لحظتها أن (خندق �ا�لن) سقَطت. ل�ن ال أحد ارتأى أن ُ�خ��ِ

ث مع قائدك». أسنانه المكسورة، وقال: «أر�ُد أن أتحدَّ

، ة ع� الحارس وهو �قول: «كن�نج؟ إنه ال �قول ال�ث�� هذە األ�ام. إنه �حت��َ �َدت الح��
.«… ور�ما ماَت �الفعل. لم أَرە منذ… ال أذكُر م��

� إل�ه».
- «أين هو؟ ُخذ��

- «َمن سَ�حُرس ال�اب إذن؟».

ا: «هو». ة مجي�� ر�َل ر�ك الجثَّ

� الِجدار
ٍة �� وَّ

�
 من ك

ً
جل، وقال: «نعم، وِلَم ال؟ تعاَل م�� إذن»، وتناوَل مشع� أضحَك هذا الرَّ

ة، �لتمع ضوء جت نارە، ثم قال: «من هنا»، وقادە ع�� �اٍب وع� ساللم ملتفَّ ح �ه ح�� تأجَّ ول�َّ
وداء إذ صعدا. المشعل ع� الُجدران السَّ

قة فروة افذة الض�ِّ ة للغا�ة، ع� النَّ خان وحارَّ اللم مظلمة ومليئة �الدُّ ة السَّ الُغرفة عند قمَّ
ائحة هب. الرَّ

�
د قطعة من الُخثِّ خامدة الل

َ
� المستوق

خول، و�� ط��ة من الدُّ قة لتمنع الرُّ
�
ئة معل مه��

خان والمرض، واألرض مفروشة رة، خل�ط فاسد من العَفن والبول والغائط والدُّ � الم�ان منفِّ
��

ا. ونها ��ر� �ن كومة من القشِّ �عدُّ � الرُّ
سخ، و�� �الحص�� الم�َّ

ا تحت ج�ٍل من األغط�ة الفرو، و�� جوارە أسلحته؛ س�ف وفأس، د رالف كن�نج مرتعش� يتمدَّ
خذة ش�ل �د إله حا�ة المتَّ ة من الحد�د. ع� ُترسه السَّ ة ط��لة، وخوذة ح���َّ ة معدن�َّ وُس��
، الء �اهت متق��ِّ  ال�حر الجا�ش، ل�ن الطِّ

ً
ق ضار�ة العواصف، من أصا�عها ُتَطقِطق ألسنة ال��

ن. والخشب تحته �دأ يتعفَّ



اة ته الممتقعة المنتفخة مغطَّ جل عار� محموم، ��� ن. تحت األغط�ة الرَّ ا يتعفَّ ورالف أ�ض�
مت إحدى وجن��ه ع� نحو� �شع، وُعنقه ە إذ تورَّ ب، ورأسه مشوَّ

�
�القروح المفتوحة والُجل

ة كف�ع شجرٍة وتعجُّ راع ع� هذا الجانب كب��
ِّ

ماء لدرجة أنه ��اد ي�تلع وجهه، والذ محتقن �الدِّ
مه أو �حلق لحيته منذ أ�اٍم ط��لة، و�حدى ا لم ُ�حمِّ �دان الب�ضاء. ي�دو من منظرە أن أحد� �الدِّ

ء الجاف. �
ة من ال�� ا، وع� لحيته ق�� عي��ه ت��� ق�ح�

سأَل ر�ك: «ماذا جرى له؟».

د خدش، ول�ن… إنهم � المس�نقعات �سهم. مجرَّ فة وأصاَ�ه أحد ش�اط�� - «�ان ع� ال��ُّ
� الج�ح،

��ذ المغ�� �� ؤوس �الخراء وما هو أسوأ. ص�بنا النَّ خون الرُّ هام وُ�لطِّ مون قنوات السِّ ُ�سمِّ
ا».

�
ل�نه لم �صنع فرق

ء. قال ر�ك للحارس: «اقُتله. لقد ذهَب عقله، وجسدە �
َّ فاُوض مع هذا ال�� ال أستطيُع التَّ

ود». م والدُّ ء �الدَّ م��

ە الق�ادة».
َّ

ان القائد و� َّ� ة ال�ُّ : «ح��
ً

جل إل�ه قائ� ق الرَّ حدَّ

ا». � ا محت��
�
- «كنت لَتقُتل حصان

.« طُّ
َ
ا ق

�
- «أي حصان؟ لم أملك حصان

ي. اشتعَل ُعرفه لته. �ان لُ�اخ سما�لر وقع ِش�ه َ��� � مخ�ِّ
كرى ��

ِّ
قت الذ

َّ
ا. تدف أنا مل�ُت واحد�

ب هنا وهناك �حوافرە. ال، ال، ل�س � وقد أعماە األلم وراَح ��� ت�� ا ورفَع قائمت�ه األماميَّ نار�
. قال ر�ك: «سأقتله لك»، واختطَف س�ف طُّ

َ
ا ق ، ر�ك لم �ملك حصان� �

، لم �كن حصا�� �
حصا��

� إلمساك المق�ض. عندما وضَع حافة
ت لد�ه أصابع تك��

�
رالف كن�نج المسنود إ� ُترسه. ما زال

ماء د ع� القشِّ انفلَق الِجلد وان�ثَقت منه الدِّ صل ع� الُعنق المنتفخ لهذا ال�ائن الممدَّ النَّ
د�د األصفر، وانتفَض كن�نج �ُعنٍف ثم همَدت حركته. أفعَمت رائحة ش��عة وداء والصَّ السَّ
ا �المقارنة. خ�َج اللم. الهواء �ارد رطب هناك، ل�نه أنظف مرار� الُغرفة، وه�َع ر�ك إ� السَّ
ء، وأمسَك ر�ك ذراعه �

� ال��
غ�ة �� ا الرَّ ماء م�افح� ا بوجٍه غاَضت منه الدِّ �

ِّ الحد�دي وراءە متع��
جال؟». ة الرِّ : «َمن نائب القائد؟ أين �ق�َّ

ً
سائ�

�ون. س�خذك إذا أردت». � القاعة، نائمون، ���
فات أو �� � ال��ُّ

- «�األع� ��

ا. ا واحد�  يوم�
َّ

- «اآلن». لم �منحه رامزي إ�

خان، وُجدرانها ارات الهواء ومليئة �الدُّ ضة لت�َّ قف ومعرَّ ا�نة، عال�ة السَّ القاعة من الحجارة الدَّ
ان أح� دته ن�� د الذي سوَّ

َ
� المستوق

ة نار خامدة �� اح�ة. ثمَّ شنة الشَّ
ُ
عة بُرقع� ضخمة من األ م�قَّ

ع� مدار األعوام الماض�ة، وتحتلُّ طاولة هائلة من الحجر المنحوت مساحة القاعة �ما ��
اولة، إ� �مينه ة. �ان روب ع� رأس الطَّ الحال منذ قرون. هناك جلسُت عندما كنُت هنا آِخر مرَّ
چون ال�ب�� و�� �سارە رووس بولتون، وجلَس األخوان جلوڤر إ� جوار هلمان تولهارت،

�التهم.
ُ
و�ارستارك وأبناؤە ق



�ون. حدَجه �عضهم بنظراٍت فاترة ال م�ال�ة ��� � � الجالس�� �� حول المائدة دس�تان من الحد�ديِّ
تها د�اب�س ون منهم يرتدون معاطف ُت�بِّ هم غ��ب عنه، وكث��

�
ه اآلَخرون. �ل

�
لدى دخوله، وتجاهل

� (ُجزر الحد�د)، إذ ُ�قال إن
ام �� ة. ال �ح�� آل كود �ال�ث�� من االح�� َّ� د فضِّ

ُ
ع� ش�ل سمكة ق

ه اختاَر رجالهم لصوص وُجبناء و�سوتهم فاجرات ُ�ضاِجعن آ�اءهن و�خوتهن. لم ُ�دِهشه أن عمَّ
ا. قال: � � كث�� �� ل هذا مهمَّ �ار. سُ�سهِّ � عاَد األسطول الحد�دي إ� الدِّ جال ح�� ك هؤالء الرِّ ُ أن َي��

«رالف كن�نج ماَت. َمن القائد هنا؟».

ا قال أحد رجال كود: «َمن � ار�ون بنظراٍت خاو�ة، وضحَك أحدهم و�صَق آَخر، وأخ�� رمَقه الشَّ
�سأل؟».

د - «ابن اللورد �الون». ر�ك، اس�� ر�ك، ع� قاف�ة ُمش�ك. «أنا هنا �أمر رامزي بولتون، س�ِّ
فل). ج�شه إ� شمال�م وج�ش � (و�ن��

ا �� � � أس��
��

َ
(هورنوود) وور�ث (معقل الخوف)، الذي أخذ

متم (خندق �ا�لن) إل�ه ق�ل
�
حمة إذا سل أب�ه إ� الجنوب، ل�ن اللورد رامزي مستعدٌّ لمعاملت�م �الرَّ

. � ار��� اولة أمام الشَّ � أعطوها له وألقاها ع� الطَّ سالة ال�� مس»، وأخ�َج الرِّ غروب الشَّ

مع الوردي المختومة �ه �أظفارە، و�عد وهلٍة قال: ا الشَّ � �د�ه مداع�� التقَطها أحدهم وقلَبها ب��
حم».

�
«ورق. ما ق�مته؟ إننا محتاجون إ� الُجبنة والل

� الفوالذ»، قال الجالس إ� جوارە، رجل مسنٌّ ت�ت�� ذراعه الُ��ى �َجدعة. «نحتاج - «تع��
هام». ، ورجال ُ�طِلقون السِّ �

إ� سيوٍف وفؤوس، أجل، و�� أقواس، مئة قوس� إضا��

و الم�الد ال �س�سلمون». قال صوت ثالث: «حد�ديُّ

 ل�ان ماَت، ِمثلما ستموتون
َّ

م رو�رت أسوارە، و�� � حطَّ . اللورد �الون خضَع ح�� � ل هذا أل��
ُ
- «ق

ا: «ا��وا الختم، اقرأوا المكتوب. هذا ضمان إذا لم �س�سلموا»، وأشاَر ر�ك إ� الورقة متا�ع�
ة ًلسالمة المرور مكتوب �خطِّ �د اللورد رامزي. اتُر�وا سيوف�م وتعالوا م�� وسُ�طِعم�م ح��
ض إل��م أحد، لتجدوا سفينة احل الحجري) دون أن يتعرَّ اللورد و�دع�م تذهبون إ� (السَّ

ا الموت». ا هذا و�مَّ �ار. إمَّ تحمل�م إ� الدِّ
� : «أهذا تهد�د؟». رجل كب�� الحجم هو، ل�نه جاحظ العين�� ً

نهَض أحد رجال كود قائ�
ا ة ب�ضاء ميتة، ي�دو �أن أ�اە أنجَ�ه من سمكة، و�ن �ان ال يزال �حمل س�ف� ع��ض الفم وله ���

. «داجون كود ال �س�سلم ألحد».
ً

ط���

ر دون اس�سالم
�
. فكرة ما س�فعله �ه رامزي إذا عاَد إ� المعسك �

ال، أرجوك، �جب أن ُتص��
�
�� 

ً
الحام�ة ت�اد تجعله يبول ع� نفسه. ر�ك، ر�ك، ع� قاف�ة رك�ك. قال و�لماته ترنُّ واه�ة

ا؟».  عن�م جم�ع�
ً
م سمكة الُقد هذە ن�ا�ة

�
ذن�ه: «أهذا جوا��م؟ هل تت�ل

�
أ

مود، ه عند ال�اب إذ قال: «ڤ�كتار�ون أمَرنا �الصُّ
�
قة نفسها ع� الحارس الذي قا�ل لم ت�ُد الثِّ

.« �
� �قول ل�ن�نج: اصمدوا هنا ح�� عود��

ذ��َ
�
ا، سمعته �أ حق�

ِّ



راع الواحدة: «أجل، هذا ما قاله. استدعاە انتخاب الملك، ل�نه أقسَم ع� العودة
ِّ

قال ذو الذ
بتاج� من الخشب المجروف ع� رأسه وألف رجٍل وراءە».

� الُغراب عندە حروب ج أخاە يورون، وع�� ا. انتخاب الملك ت�َّ � أ�د�
هم ر�ك: «لن �عود ع�ِّ َ أخ��

هم �موتون، كشَط�م �ما
�
؟ ال. أنتم من ترك �

 عند ع�ِّ
ً
أخرى �خوضها. أتحسبون أن ل�م ق�مة

.« ا�� � الماء إ� الشَّ
�� عن حذائه عندما �خوض �� �كشط الطَّ

� نظَر بها �عضهم إ� �عض� أو رمَق ��قة ال�� � الطَّ
� أعُينهم، ��

أصاَ�ت �لماته الهدف. رأى هذا ��
. ل�س � � لتح��ل الخش�ة إ� �ق�� ب��

�
 عنهم، ل�ن األمر تطل

�
هم �ان �خ�� أنه تخ�

�
ا. �ل ك��ه عا�س�

ى من (ُجزر الحد�د)، �ل أبناء أقنان وزوجات ��
�
هؤالء أق��اء ر�ابنٍة مشاه�� أو سل��� عائالٍت ك

ات. ملح�َّ

سالة راع الواحدة: «إذا اس�سلمنا نرحل؟ أهذا هو المكتوب هنا؟»، ونقَر الرِّ
ِّ

�ساءَل ذو الذ
ا. � لم يزل ختمها سل�م� ة ال�� المط��َّ

ا منهم ال �عرف القراءة. «اللورد رامزي ا �أن أحد� أجاَب: «اقرأ بنفسك»، مع أنه ��اد �كون واثق�
ء �

َّ  أصابع من �َدي وقدَ�� وذلك ال��
َّ

�ن ��لمتهم». لم �أخذ إ� ٍف ما داموا �ارِّ ُ�عاِمل أ�اە ���َ
موا أنُفس�م

�
� من ال�عب إ� الفخذ. «سل

خ سا��
�
� أو َ�سل

اآلَخر، و�ان ب�م�انه أن �قطع لسا��
تع�شون».

ق وعودك؟». صدِّ
ُ
ق. ِلَم ن : «�اذب. أنت من �دعونه �المار�

ً
شهَر داجون كود س�فه قائ�

َّ أن أرجع ق ما �شاء. لقد أوصلُت رسالة اللورد رامزي، واآلن ع�� م. «صدِّ
�
إنه سكران. الِمزر يت�ل

��ذ األحمر القوي. َمن ب النَّ فتوف(42) و���
�
ة والل َّ� ِّ �لة ع� الَعشاء سنأ�ل الخناز�ر ال��

�
إل�ه. الل

د (معقل الخوف) � غضون يوم. س�ِّ
ت�م فستموت �� ا �قيَّ � المأد�ة، أمَّ

 بهم ��
ً

�أتون م�� أه�
مال. لن ُيرَحم أحد. من � �قود ابنه رجاله ضد�م من الشَّ � ح��

رب العا�� �� س�صعد �ج�شه ع� الدَّ
� المس�نقعات». �موتون خالل القتال ُهم المحظوظون، ومن �ع�شون سُ�عطونهم لش�اط��

� �ال�الم؟ ارحل، اه�ع إ� �� � هل تظنُّ أنك �ستطيع تخ��ف الحد�ديِّ زمجَر داجون كود: «ك��
دك ق�ل أن أ�قر �طنك وأخ�ج أحشاءك وأجعلك تأ�لها». س�ِّ

ة من منتَصف جبهته �صوٍت سعت عيناە، ون�َتت فأس صغ�� �ان ل�قول الم��د، ل�ن فجأًة ا�َّ
اف، ثم � أصا�عه، وانتفَض جسدە كسمكٍة علَقت �ُخطَّ جامد مكتوم. سقَط س�ف كود من ب��

اولة. هوى ع� وجهه ع� الطَّ
� ار��� جل الشَّ راع الواحدة هو من أل�� الفأس، و�ذ قاَم رأوە ُ�مِسك واحدًة أخرى. سأَل الرَّ

ِّ
ذو الذ

 رغبتك». �انت خيوط حمراء رف�عة تن��� ع�
ُ

ذ م وسأنفِّ
�
ە ُي��د أن �موت؟ ت�ل اآلَخ��ن: «َمن غ��

� � استقرَّ فيها رأس داجون كود. «عن نف�� أر�ُد أن أع�ش، وذلك ال �ع�� م ال�� الحجر من ِبركة الدَّ
ُن». أن أ��� هنا أتعفَّ



غ موضع
�
م ق�ل أن َي�ل ا من الدَّ  من الِمزر، وقلَب آَخر ك��ه ل�غسل إص�ع�

ً
جال رشفة  أحد الرِّ

َ
أخذ

� حزامه علَم ر�ك أنه ناَل
راع الواحدة �دسُّ فأسه ��

ِّ
م أحد، ثم عندما عاَد ذو الذ

�
جلوسه. لم يت�ل

. � غايته. سُ�َ�ُّ اللورد رامزي ��

� الوقت
ا �� ا من الُع� �س�ب أصا�عه المفقودة، شاعر� أنزَل را�ة ال�راِ�ن ب�د�ه، و�ن ال�� ش�ئ�

� �� � سمَح له اللورد رامزي �االحتفاظ بها. استغرَق استعداد الحد�ديِّ ذاته �االمتنان لألصابع ال��
ا�ة)، وثمان�ة ع�� � (ُب�ج البوَّ

ن؛ س�عة وأر�عون �� للخروج أ��� األص�ل، فعددهم أ��� مما خمَّ
هم � نجاتهم، وخمسة غ��

). اثنان من هؤالء ع� شفا الموت وال أمل �� ��
�
� (ُب�ج السك

آَخرون ��
� للقتال ثمان�ة وخمسون. ع� الرغم من ضعفهم �انوا الح�� أوهن من أن �مشوا، أي أن عدد الصَّ
ث ر�ك نفسه: أحسَن ال�الء لَ�قُتلوا ثالثة أضعاف عددهم لو هاجَم اللورد رامزي األطالل. حدَّ
�خة إ� ح�ث ُ�َعسِكر ابور ال�ا�س ع�� األرض الموحلة السَّ رسه ل�قود الطَّ

َ
، وركَب ف ب�رسا��

حون
�
يوف واألقواس والخناجر. سُ�قَتل المسل ون. قال لأل�ى: «اتُر�وا أسلحت�م هنا، السُّ ماليُّ الشَّ

حظة».
�
وِّ والل � التَّ

��

ة ات �دائ�َّ � قطع المسافة. ُصِنَعت محفَّ
ها ر�ك ��

َ
� استغرق ة ال�� استغَرقوا ثالثة أضعاف الُمدَّ

ون م الحد�ديُّ هرە. تقدَّ ه ابنه ع� ظ�
�
، والخامس حمل �� جال العاج��ن عن السَّ عة ألر�عٍة من الرِّ

َّ
مرق

� المس�نقعات وسهامهم � مر� ش�اط��
�ون �� ا و�تحرَّ بُ�طء، جم�عهم ��� أنهم مكشوفون تمام�

ا ا�� ما �فعله �� �أت�ه الموت ��ع� المسمومة. إذا ِمتُّ فألُمت. يتم��َّ ر�ك فقط أن ُ�ج�د الرَّ
� قاساها رالف كن�نج. ها�ة ال�� ا. ميتة رجل، ال النِّ نظ�ف�

ة. ذكَر أن اسمه آدراك َهم�ل، وأن له �ب �ع�ج �شدَّ مة الرَّ � مقدِّ
راع الواحدة ��

ِّ
ساَر ذو الذ

ا: «ثالث من األر�ــع �انت ى)، وقال مزهو� ��
�
� (و�ك ال�

ات ��  وثالث زوجات ملح�َّ
ً
ة  صخ��َّ

ً
زوجة

� أعوُد أن أح�� ٍء سأفعله ح�� �
� عائلة َهم�ل. أول ��

وائم شائعون �� ا أ�حرنا، والتَّ ًة لمَّ �طوهن كب��
دي». � أحدهم ع� اسمك �ا س�ِّ

� الُجدد، وقد أس�ِّ
أبنا��

ا �أ�لها. أداَر رأسه ء األدب اقطع أصابع قدم�ه وأعِطه جرذان� ه ر�ك، وعندما ُ��� أجل، سمِّ
 إن �ان رالف كن�نج هو المحظوظ.

ً
و�صَق م�سائ�

ة �األردواز قد �دأت تبول عليهم ماد�َّ ماء الرَّ ر اللورد رامزي أمامهم �انت السَّ
�
عند ظهور معسك

ون �صمت، قها المطر. شاهَدهم حارس �مرُّ � ُ�غر� ار ال��  الهواء �ُدخان بؤر النَّ
َ
ا، وامتأل ا خف�ف� مطر�

� اللورد
َ الة من ورائهم �قودها ابن لورد ما ع� ُترسه رأس حصان. أحد اب�� وداَرت ِفرقة من الخ�َّ

ال من ع� صهوة ه الخ�َّ
�
� أحدهما من اآلَخر. سأل ر�زو�ل، روچر أو ر�ما ر��ارد. ال �ستطيع تمي��

هم؟».
�
: «أهؤالء �ل �

فحٍل كس�نا��

دي». - «�لُّ من لم َ�ُمت �ا س�ِّ

الث ردعونا». ات الثَّ � المرَّ
اٍت و�� - «حس�ُت أن هناك الم��د. لقد هاجمناهم ثالث مرَّ

ا، ابن اللورد � و الم�الد، وألقل من لحظٍة عاَد أم�� قال لنفسه بومضة فخر� م�اغتة: إننا حد�ديُّ
ر اسمه. ر�ك، اس�� ر�ك، ع�

�
فك�� المحض خطر. عل�ه أن يتذك �الون، دم (�ا�ك). ع� أن التَّ



�ك. قاف�ة مسِّ

�
ء اللورد رامزي، �� � ًة عندما أعلَن ن�اح قطيع� من ال�الب م�� ر م�ا��

�
�انوا خارج المعسك

ص-��
ُ
خ وآلن الفظ ود�مون ارق

َّ
، الس� � ل�� ُصحبته �اِقر العاهرة وِنصف دستٍة من رجاله المفضَّ

ر
�
� وجوە األغراب، ففك

. أحاَطت بهم ال�ل�ات تعضُّ الهواء وُتَزمِجر �� غ�� والوالدران ال�ب�� والصَّ
ا ا أ�د� � حضور رامزي أ�د�

 �لفظ المرء هذە ال�لمة ��
َّ

ر أنه �جب أ�
�
غل، ق�ل أن يتذك ر�ك: فت�ات النَّ

ا. أ�د�

� عنها». دي، (خندق �ا�لن) لك. هؤالء آِخر الُمدافع�� : «س�ِّ
ً

ل ر�ك وجثا قائ� ترجَّ

. �انوا احبتان تلتمعان: «قل�لون للغا�ة. أملُت أن �كونوا أ��� قال اللورد رامزي وعيناە الشَّ
ا. د�مون، آلن، اعت��ا بهم. ن��ذ وِمزر و�لُّ ما رون جوع� د أن�م تتضوَّ

�
ا شد�دي العناد. مؤك خصوم�

ات». خ، ُخذ جرحاهم إ� الِما�س��
َّ

�ستط�عون أن �أ�لوا من طعام. أيها الس�

دي». - «أمرك �ا س�ِّ

� مركز
ار �� � نحو بؤر النَّ ح��

ِّ
ن جهوا م�� كر ق�ل أن يتَّ � �ع�ارات الشُّ �� تمتَم �عض الحد�ديِّ

اُجع ق�ل ته ع� ال��َّ َ �د أج�� ر. حاوَل أحد رجال كود أن �لثم خاتم رامزي، ل�ن �ل�ات الصَّ
�
المعسك

جل ائلة ع� رقبته ظلَّ الرَّ ماء السَّ ذنه، وع� الرغم من الدِّ
�
 من أ

ً
ب، وقضَمت آل�سون قطعة أن �ق��

ة اللورد. � ع� رأفة ح�� هرە وُ�ث�� � رأسه وظ� �ح��

ب رة ُعنقه وقرَّ ه من مؤخِّ
�
� ذهَب آِخرهم التفَت رامزي بولتون �اب�سامته إ� ر�ك، وأمسك ح��

ا؟ هم حق� � القد�م ر�ك. هل حسبوك أم��
له ع� وجنته، ثم همَس: «صد��� وجهه من وجهه وق�َّ

ون. اآللهة تضحك». � هؤالء الحد�ديُّ �ا لهم من حم�� مالع��

دي». �ار �ا س�ِّ - «ُي��دون فقط أن �عودوا إ� الدِّ

ل والقرنفل الُحلوة إذ غمغَم بنعومة عاشق: «وما ��ذ المت�َّ فاَحت من أنفاس رامزي رائحة النَّ
جاعة �ستحقُّ م�افأًة. ال أستطيُع أن أع�د إل�ك الذي ُت��دە أنت �ا ع��زي ر�ك؟ خدمتك الشُّ
؟ � . هل أعتقك؟ أ�فك من خدم�� � د أن هناك ما ترغب ف�ه م��

�
أصابع �د�ك وقدم�ك، ل�ن مؤك

؟ أم
ً
ا ثان�ة � � ال�حر ال�ارد الغائم لتكون أم��

هل ُت��د أن ترحل معهم وتعود إ� ُجزر�م ال�ئ��ة ��
ذ أن ت��� خاد�� المطيع؟». ُتح�ِّ

ة ا. ال تروقه اب�سامة ح�� ا جد� � �ارد عمودە الفقري، وقال لنفسه: احذر، احذر جد� ��
�
حكَّ سك

� فمه. لقد رأى هذە العالمات من ق�ل. أنت
عاب الملتمع ع� ُر���َ

�
اللورد، وال ب��ق عي��ه والل

� ُي��دها. ر�ك، فقط ر�ك، ع� قاف�ة ل��ك. أعِطه اإلجا�ة ال��

 أن أخدمك. �لُّ ما أطل�ه… ِق��ة
َّ

� هنا معك. أنا مخلوقك ر�ك. ال أر�ُد إ�
دي، م�ا�� قال: «س�ِّ

�ه جل أن ��� … ن��ذ أحمر، أقوى ن��ذ لد�ك، �لُّ ما �ستطيع الرَّ � ��ذ، هذە م�افأة تكفي�� من النَّ
من ن��ذ».

ً ً



� فحسب، ل�نك سَتحُصل ع�
 �ا ر�ك، إنك مخلو��

ً
: «لسَت رج�

ً
ضحَك اللورد رامزي قائ�

� �اعت�اري ابن بولتون. ناز�ن، لك �لم�� ن��ذك. والدر، تولَّ هذا. وال تخف، لن أع�دك إ� الزَّ
ا. ُ�مكنك أن تنام إ� ا تأ�له بها أ�ض�

�
 من ذلك. لحم �لَّ يوم، وسأترُك لك أسنان

ً
ا �د� سنجعلك �ل��

. بن، هل عندك طوق له؟». �
جوار فت�ا��

دي». ا �ا س�ِّ قال بن بونز العجوز: «سأجعلهم �صنعون واحد�

ا، �اإلضافة إ� ِنصف ا أ�ض�
�
ا رث وق، أعطاە دثار� وفعَل العجوز ما هو أفضل. ل�لتها، �خالف الطَّ

فل). ها منذ (و�ن��
�
حم، ل�نها �انت أش� وج�ٍة أ�ل

�
دجاجة، وقد قاتَل ر�ك ال�الب ع� الل

ب ح�� �د ��� � �الب الصَّ ا. جلَس ر�ك القرفصاء ب�� ��ذ قاٍن حامض ل�نه قوي حق� ��ذ… النَّ والنَّ
� اس��قظ� �انت د وأس�َل جفن�ه. ح�� َب الم��د، و�عدها تمدَّ أ ومسَح فمه و�� داَر رأسه، ثم تق�َّ
�ل

�
� الل

� م�اٍن ما ��
� أمام وجه القمر الهالل، و��

حاب القاتم �م�� ء من لحيته والسَّ �
�ل�ة تلعق ال��

وم. � النَّ
ا وانقلَب ع� جان�ه وعاَد �غ�ب ��  َ�ُ�خون. دفَع ال�ل�ة جان��

ً
سمَع رجا�

د والدە رب العا�� �حملون إ� الس�ِّ الة ع� الدَّ ا�� أرسَل اللورد رامزي ثالثة خ�َّ �اح التَّ � الصَّ
��

ا�ة) ح�ث أنزَل ر�ك كراِ�ن ��ق، وارتفَع رجل عائلة بولتون المسل�خ فوق (مب�� البوَّ خ�� ُخلو الطَّ
� األرض الموحلة،

َست خواز�ق �ُعمٍق �� ر�
ُ
ن غ � المتعفِّ ��ق الخش�� . �طول الطَّ � ه��

َّ
(�ا�ك) الذ

ون. ون، إنها ثالث وستُّ � الحال. ثالث وستُّ
ن. عرَف عددها �� ام�ة تتعفَّ َقت عليها الُجثث الدَّ

�
وُعل

ا. م�� سل�م� � أسنان آَخر َرقٌّ لم يزل ختمه الشَّ أحدهم َينُقصه ِنصف ذراع، و���

ا �صفِّ الَحرس � األطالل ومرور� ت طل�عة ج�ش رووس بولتون ط��قها ب�� و�عد ثالثة أ�ام شقَّ
لت

�
ق رؤوس ِحرابهم م�� تخل

�
مادي، تتأل الة فراي يرتدون األزرق والرَّ ، أر�عمئة من خ�َّ � الم��ع��

� الب��ان له فكٌّ ل�عة، أحدهما مت�� حاب. �قود اثنان من أبناء اللورد والدر الطَّ مس السَّ ة الشَّ أشعَّ
� رأسه أصلع وعيناە جائعتان متقار�تان فوق أنفه

ا�� �ارز ضخم وذراعان مفتولتا العضالت، والثَّ
� و�ي�س. ع�ف تحتها. هوست�� قن الضَّ

َّ
� إخفاء الذ

ا �� ة الخف�فة لم تنجح تمام� َّ� ب ولحيته الب�ِّ المد�َّ
ت َ ء الغضب ول�ن شد�د العناد إذا أث�� � ثور، ��� م اسمه. هوست��

�
رهما من ق�ل أن يتعل

�
َ�ذك

ا وأق� وأذ�، قائد ال ا إي�س فأ��� ِسن� ة اللورد والدر، أمَّ َّ� رِّ
ُ
حف�ظته، وُسمعته أنه أقوى ُمقات�� ذ

ك. اف، و�الهما ُجندي محنَّ س�َّ

�ــــح. شاهَدهم ر�ك � ال�ِّ
ئة �� ًة، ُتَرفر�ف را�اتهم المه�� ل�عة م�ا�� � أعقاب الطَّ

ون �� ماليُّ م الشَّ تقدَّ
ا مع ر الج�ش العظ�م الذي زحَف جن���

�
 عددهم قل�ل للغا�ة. تذك

ً
هم سائر، و�جما� ون، أ��� �مرُّ

يوف والِحراب خرجوا إ� �ن ألف رجٍل �السُّ را�ة ع��
ُ
فل). ق غ�� تحت را�ة (و�ن�� ئب الصَّ

ِّ
الذ

ة عائدون، ومعظمهم من رجال (معقل الخوف). � فقط من ع�� الحرب مع روب، ل�ن اثن��

ٍة ا�نة فوق ُس�� ة الدَّ ماد�َّ ع �صفائح المعدن الرَّ ابور يركب رجل مدرَّ � منتَصف الطَّ
حام �� � الزِّ

��
�
� مفتوَ�� الفم �� �� َّ� ���َ � قان ع� ش�ل رأس�� موي، واق�ا إ�ط�ه مطرَّ نة من الِجلد األحمر الدَّ م�طَّ

ع �قطرات دٍم حمراء، وف الوردي المرصَّ �خة عذاب، ومن ع� كتف�ه ي�سدل معطف من الصُّ
ر: ال أحد من

�
جل فك � رآە الرَّ ائط ط��لة من الح��ر األحمر. ح�� ة خوذته المغلقة تخفق �� ومن قمَّ



م مرك�ة مغلقة مصدرًة جل تتقدَّ شعب المس�نقعات سَ�قُتل رووس بولتون �سهٍم مسموم. وراء الرَّ
�
رة، ف�ما ُتخ�� مة والمؤخِّ ة من المقدِّ اب�َّ شَّ

ُ
ة خيول جرٍّ وُ�داِفع عنها ُرماة � ا، �سحبها ستَّ ��ر�
. � � عن األع��ُ ا�ب�� ا�ن الرَّ ستائر من المخمل األزرق الدَّ

لة �المؤن وغنائم ت قافلة األمتعة، ع��ات ثق�لة محمَّ
�
ع� مسافٍة أ�عد وراء المرك�ة أق�ل

رة الم��د من رجال فراي، ألف ع� � المؤخِّ
�� . � الحرب، وع��ات �د مزدحمة �الجر� والُمعاق��

�ة وُمحار�ون حون �المناجل والعِ�� المدبَّ
�
حون مسل

َّ
، ُرماة وحَملة ِحراب وف� األقل، ور�ما أ���

� وُرماة را�بون، �اإلضافة إ� مئة فارس� �دعمونهم. �� غ�� نظاميِّ

� أعقاب اللورد
ك ر�ك مع ال�الب األخرى �� � عاَد يرتديها تحرَّ �طوقه وسالسله وأسماله ال��

ا�نة خوذته ظهَر وجه ال رع الدَّ ا�ب ذو الدِّ ا خلَع الرَّ ته �ستق�ل أ�اە، ل�ن لمَّ م ح�� � تقدَّ رامزي ح��
ت اب�سامة رامزي �الحل�ب القد�م لمرآە، وسطَع الغضب ع� وجهه إذ قال:

�عرفه ر�ك. تخ��َّ
«ما هذا؟ أ�� أضحوكة؟».

ازي». د إجراٍء اح�� ا من وراء ستائر المرك�ة المغلقة: «مجرَّ همَس رووس بولتون خارج�

ا ول�ن ا، وجهه حليق أملس عادي، ل�س وس�م� � غل كث�� د (معقل الخوف) ابنه النَّ ال ُ�شِ�ه س�ِّ
ة معارك فل�س ع� وجهه ندوب، ا. ع� الرغم من أن رووس خاَض عدَّ ل�س تقل�دي المالمح تمام�
� عل�ه، ن�� � �مرور السِّ

ة سنواٍت فال تجاع�د ��� � �عدَّ وع� الرغم من أنه كهل تجاوَز األر�ع��
� ُ�طِ�قهما. لرووس بولتون طابع من جمود � ح�� ت�� وشفتاە رف�عتان لدرجٍة تجعلهما ت�دوان خفيَّ
� رامزي ك ب�نه و��� َ ء الوح�د المش�� �

َّ عادة. ال�� من وث�اته، وع� قسماته ي�شاَ�ه الغضب والسَّ الزَّ
ا. و�ذا �� فهل َ�شُعر هو العينان. عيناە من جل�د. �ساءَل ر�ك إن �ان رووس بولتون ي��� أ�د�

م�ع �اردًة ع� وجن��ه؟ �الدُّ

ًذات يوٍم �ان ف�� اسمه ثيون جرا�چوي يهوى استفزاز بولتون عند اجتماع مجلس روب
ا. ل�س هذا رج� د أنه �ان معتوه�

�
�ات عن َعلقاته. مؤك � النِّ

اعم وُ�ل�� ستارك، �سخر من صوته النَّ
غ�� � إصبع قدمه الصَّ

� نظرًة واحدًة ع� بولتون لتعرف أن ��
 أن ُتل��

َّ
�م�ح المرء معه. ما عل�ك إ�

. � قسوة أد� من آل فراي مجتمع��

.« � : «أ��
ً

ركَع اللورد رامزي أمام والدە قائ�

ول � � ع� ال��ُّ ت�� ، ثم قال: «لك أن تنهض»، والتفَت ُ�ساِعد شابَّ
ً
صه اللورد رووس لحظة تفحَّ

من المرك�ة.

�ُّ تحت قل�سوٍة من فرو ة شد�دة ال�دانة، لها وجه أحمر مستدير وثالثة ذقوٍن ته�� األو� قص��
ل �د زوجة (43). ق�ِّ ب��� � الطَّ � الجد�دة. ل�دي والدا، هذا اب�� ور. قال رووس بولتون: «زوج�� مُّ السَّ

ر الل�دي آر�ا، خطي�تك».
�
أب�ك �ا رامزي». أطاَع االبن، وتابَع األب: «وأنا واثق �أنك َتذك

�
ا �� ن ��ع� بع، فالفت�ات �ك�� ع �الطَّ

َّ
ر ر�ك، ل�ن هذا متوق

�
 مما َ�ذك

ً
الفتاة نح�لة، وأطول قامة

ا من فرو ر �الساتان األب�ض، وفوقه ترتدي معطف� مادي المؤطَّ وف الرَّ ستانها من الصُّ
ُ
ن. ف هذە السِّ



هرها، وعيناها… ا�ن ح�� منتَصف ظ� � الدَّ
عر الب��ِّ سل الشَّ ، و�س�� �

ت برأس ذئٍب ف��ِّ القاقوم مث�َّ

هذە ل�ست ابنة اللورد إدارد.

ها َشعرها �طول، وقد � ِسنِّ
ك فتاة �� ُ تان. قد َت�� ماديَّ آر�ا �انت لها عينا أبيها، عينا آل ستارك الرَّ

ُتضاف �ضع بوصاٍت إ� قامتها و�مت�� صدرها، ل�نها ال �ستطيع أن ُتغ��ِّ لون عي�يها. هذە
� پوول. ، �ان هذا اسمها، چ�� � ة، ابنة الوك�ل. چ�� غ�� صد�قة سانزا الصَّ

ة ا خطأ. �انت آر�ا ستارك الحق�ق�َّ قالت الفتاة: «لورد رامزي»، وانحَنت أمامه، وهذا أ�ض�
 لك وأمنحك أبناًء أق��اء ي��عونك من �عدك».

ً
 صالحة

ً
� وجهه. «أتم��َّ أن أ�ون زوجة

لَت�ُصق ��

ا». ، وق���� � : «ستفعل��
ً

وعَدها رامزي قائ�

 



 

چون
 

�اح ي��لج ع�� ائب، ل�نه وجَد ضوء الصَّ
َّ

مع الذ  من الشَّ
ً
ت وصاَرت ِبركة

�
�انت شمعته قد انطفأ

تب
�
� المائدة أ�وام عال�ة من ال�

وم فوق عمله. ُتغ�ِّ � النَّ
ًة أخرى غاَب چون �� افذة. مرَّ خصاص النَّ

ة ع� ضوء � األقب�ة المغ��َّ
نق�ب �� � ال�حث والتَّ

�ل ��
�
ها بنفسه، �عد أن ق�� ِنصف الل َ � أح�� ال��

نظ�م، غ�� أنها ل�ست ة إ� الفرز والفهرسة والتَّ � حاجٍة فعل�َّ
تب ��

�
ا، فال� مص�اح. �ان سام محق�

ون، وال مناص من انتظار عودة سام. يُّ  �قوم بها الُو�الء األمِّ
ً
ة مهمَّ

ة) ُي�ِلغه ق�َّ َّ إذا عاَد. �خ�� چون ع� سام والِما�س�� إ�مون. كتَب كوتر �ا�ك من (القلعة ال��
راب العواصف) رأت ُحطام قادس� عند ساحل (س�اجوس)، ل�ن طاقمها لم �ستِطع أن

ُ
�أن (غ

ة عابرة. ائر األسود) أم إحدى ُسفن قراصنة ستان�س أم سفينة تجار�َّ � إن �ان الُحطام لـ(الطَّ ي�ب��َّ
 من ذلك إ� حتفهما؟

ً
غ�� إ� برِّ األمان، فهل أرسلتهما �د� أردُت أن أرسل ج��� والصَّ

َ
 القل�ل عند ِمرفقه. �ان إد ال�ئ�ب قد مأل

َّ
ا�قة الذي لم �مسَّ منه إ� �لة السَّ

�
 َعشاء الل

َّ تخ��
� ي الُخ�� � َ�طُ�خها هوب أن ُتطرِّ معة ال�� ئة السُّ الثة لحوم س�ِّ ط�قه ح�� �اَد �طفح، إذ أراَد �خنة الثَّ

أن، ولو أن الجزر أن والضَّ أن والضَّ الثة �� الضَّ حوم الثَّ
�
� اإلخوة أن الل ة ب�� عا�ة المن��� ال�ائت. الدُّ

هن ال�ارد. فت أقرب إ� الواقع. ع� وجه ما ت���َّ من ال�خنة تلتمع ط�قة من الدُّ
�
وال�صل والل

� (ُب�ج الملك) �عدما أخالە
ابق �� ب العجوز السَّ ه �اون مارش ع� االنتقال إ� مسكن الدُّ حثَّ

ع عودة
َّ
هل للغا�ة تأو�ل انتقاله إ� مسكن الملك �أنه ال يتوق ستان�س، ل�ن چون رفَض، فمن السَّ

الملك.

ا، �أن األحرار واإلخوة وداء) منذ زحَف ستان�س جن��� خمول غ��ب استقرَّ ع� (القلعة السَّ
� أغلب األح�ان اآلن تخلو األفن�ة

ود ع� حدِّ سواء �ح�سون أنفاسهم، ي�تظرون ما هو آٍت. �� السُّ
مة، ة القد�مة كومة من األخشاب المتفحِّ عام، و(ُب�ج القائد) ه��ل فارغ، والقاعة العامَّ وقاعة الطَّ
ال�ة. صوت الح�اة الوح�د الذي سمَعه �ــــح التَّ ة ال�ِّ قوط مع ه�َّ و(ُب�ج هاردين) ي�دو ع� وشك السُّ
�
الح، وص�اح إم�ت الحد�دي �� احة خارج مستودَع السِّ � السَّ

يوف الخافت �� چون هو تقاُرع السُّ
ا أن نرفع تروسنا. ٌ لنا جم�ع� اط أن يرفع ُترسه. خ�� رو�ن النطَّ

احة �الخارج ل�قول �عض � السَّ
ف ��

َّ
الح، وتوق اغ�سَل چون وارتدى ث�ا�ه وغادَر مستودَع السِّ

�ــهم إم�ت. �العادة رفَض عرض تاي أن تصح�ه ن ُ�درِّ ە ممَّ اط وغ�� شجيع لرو�ن النطَّ �لمات ال�َّ
ماء فلن ت األمور إ� حدِّ إراقة الدِّ

�
حراسة، فس�كون حوله رجال �افون ع� �لِّ حال، و�ذا وصل

ر.
�
ا ُ�ذك

�
ان فرق �صنع رجالن إضاف�َّ



� أعقا�ه.
��ل، وم�� جوست ��  مخل�ه الطَّ

َ
ع� أنه أخذ

جام ووقَف
�
ج والل ة القائد �ال�َّ ز حصان ح�� لدى �لوغه االسط�ل �ان إد ال�ئ�ب قد جهَّ

م الُو�الء � �اون مارش ال�قظة. راَح ق�ِّ خذ �شك�ل الحركة تحت ع�� ي�تظرە، و�دأت الع��ات تتَّ
ا لمَح چون ازداَدتا د، ولمَّ ت وجنتاە من ال�� ا وقد احمرَّ ف�

ِّ
ابور ُ�ش�� و�صيح متأف �خبُّ �محاذاة الطَّ

ا ع� هذە…». ة القائد، أما زلت عازم� : «ح��
ً

ا، وخاطَ�ه قائ� احمرار�

� عازٌم. لقد دي. نعم، إن�� � �أنك لم تكن ستقول «حماقة» �ا س�ِّ
�� - «… الحماقة؟ أرجوك أخ��ِ

ا من الل) ُت��د م��د� جال، و(ُب�ج الظ� ا من الرِّ ة) ُت��د م��د� ق�َّ َّ شنا هذا من ق�ل. (القلعة ال��
َ
ًناق

ة قلعة ت عندنا أر�ــع ع��
�
ا دون شك، وما زال مادي) و(�اب الجل�د) أ�ض� جال، و(الحارس الرَّ الرِّ

أخرى خال�ة، وفراسخ ط��لة من (الِجدار) �ال مراق�ٍة أو حما�ة».

ة القائد مورمونت…». : «ح��
ً

زمَّ مارش شفت�ه قائ�

، رجال وثَق بهم. ال أنت وال أنا � ف��
�
- «… ماَت، ول�س �أ�دي الَهمج و�نما �أ�دي إخوته المحل

ا. ه�ا ا: «ك�� �الم� »، وداَر چون �حصانه مض�ف� �
� م�ا��

نعرف ما �ان ل�فعله أو �متنع عن ِفعله ��
بنا».

: ً
هرە قائ� ا أشاَر برأسه إ� ظ� ، و�ذ خبَّ �اون مارش مبتعد�

ً
سمَع إد ال�ئ�ب الحوار �ام�

طُّ أن
َ
فت. لم أسمع ق

�
ُل أ�ل الل ان� �لُّ هذە ال�ذور تجعل المرء �ختنق ح�� الموت. أفضِّ مَّ «الرُّ

ا». فت ُيؤذي أحد�
�
الل

� أوقاٍت كهذە �شتدُّ افتقاد چون الِما�س�� إ�مون عن آِخرە. �ال�داس ُ�ع�� �الِغدفان �كفاءة،
��

ته، و�ملك أقل من هذا من ح�مته. �اون رجل ل�نه ال �ملك ُع�� معرفة إ�مون تارجارَ�ن أو خ��
اء الج�ح الذي أصاَ�ه ع� (ج� الجماجم)، واآلن صالح ع� ط��قته، ل�ن مزاجه اعتلَّ من جرَّ
فق ِمثلما هو قل�ل

ُ
ق األ ا�ات. وأوث�ل �ارو�ك �ل�د الحسِّ ضيِّ � ع� نغمٍة واحدة �� سدُّ البوَّ

ُ�غ��ِّ
ر چون إذ �دأت الع��ات

�
اٍل أول �موت ما إن �شغل المنصب. فك ال�الم، �ما ي�دو أن �لَّ جوَّ

صف �د، ب العجوز، كور�ن ذو النِّ ة رجالهم. الدُّ ا من خ�� � ا كب�� �ل فقدوا عدد�
�
ك: َحرس الل تتحرَّ

… �
دونال نوي، چارمان �ك��ل، ع�ِّ

ا ع� (ط��ق الملوك)، وم�� طابور الع��ات ك القافلة جن��� �دأ ثلج خف�ف َ�سُقط مع تحرُّ
ماة. رة، تصح�ه دستة من حام�� الِحراب وِمثلهم من الرُّ ا �حقوٍل وجداول وتالٍل مشجَّ ��ل مار� الطَّ
اُحم � ع وال��َّ

ُ
داف ا من الُقبح، القل�ل من التَّ ة إ� (�لدة المناجذ) ش�ئ� حالت القل�لة األخ�� َّشهَدت الرِّ

ة الواجمة، وهكذا شعَر �اون مارش أن األفضل أ� ظرات المكفهرَّ تائم وال�ث�� من النَّ و�عض الشَّ
ة. ُ�خاِطروا، وهو ما وافَقه عل�ه چون هذە المرَّ

��ق، وراءە ب�ضع �اردات چون و�� جوارە إد تول�ت ال�ئ�ب. ع� ُ�عد م الُو�الء الطَّ قاَد ق�ِّ
ر هناك، دي، انظ� َب إد �حصانه من چون، وقال: «س�ِّ وداء) اق�� ِنصف م�ٍل من (القلعة السَّ

ل». �� ال�ب�� ع� التَّ
�
السك



�ــــح، واآلن لها وجه… فم وقور، وأنف �� شجرة َدردار لَوتها إ� الجانب قرون من ال�ِّ
�
السك

 ع� (ط��ق الملوك)
ً

ران شما� � ُعمق الجذع َتنظ�
مصن�ع من ف�ع� مكسور، وعينان محفورتان ��

نحو القلعة و(الِجدار).

اس ال ُ�عر�ضون عن ِمللهم ء. لم يندهش چون، فالنَّ �
جلَب الَهمج آلهتهم معهم رغم �لِّ ��

ا من أيِّ مته الل�دي مل�ساندرا وراء (الِجدار) خال�� بتلك ال�ساطة. فجأًة ي�دو االستعراض الذي قدَّ
ا �ا إد».  االستخفاف �األمر: «ُ�شِبهك نوع�

ً
. قال محاو� مع��

، ل�ن �اس�ثناء هذا… لن ُ�سِعد هذا الل�دي �
دي. ال ت��ت أوراق من أن�� - «أجل �ا س�ِّ

مل�ساندرا».

ها أحد».  ُ�خ��ِ
َّ

- «لن تراها ع� األرجح. اعمل ع� أ�

� نارها تلك».
- «ل�نها ترى األش�اء ��

ا». ا وِجمار�
�
- «ترى ُدخان

� أملُت أن ق، ل�ن�� . لطالما خش�ُت أن أح�� �
ا، �أوراق نابتة من أن�� قون. أنا غال�� ا �ح�� - «وأناس�

أموت ق�ل ذلك».

 حول (�لدة المناجذ)،
ً
 من نقَشه. لقد وضَع حراسة

ً
أل�� چون نظرًة وراءە ع� الوجه م�سائ�

ا لإلغارة. من نقَش ل جن���
�
سل � آٍن واحٍد لمنع الِغ��ان عن �ساء الَهمج ولمنع األحرار من ال�َّ

��
طاق اسه، و�ذا �ان رجل واحد �ستطيع اال�سالل من النِّ ل ُحرَّ

�
ا �ان ضل ردار أ�� ًالوجه ع� شجرة الدَّ

جال، رجا� � الرِّ
َ د ِضع�� ، أ�دِّ

ً
ر �جهامة: أستطيُع أن أضاعف الحراسة ثان�ة

�
ا. فك ە �ستطيع أ�ض� فغ��

� حراسة (الِجدار).
 من ذلك ��

ً
ُ�مكن استغاللهم �د�

لج المذرو. �عد م�ٍل دة والثَّ ء إ� الجنوب ع�� األوحال المتجمِّ ت الع��ات ط��قها ال���
�
واصل

د، ُتراِقب عيناها الج�
�
� شجرة كس�ناء نابتة إ� جوار جدوٍل متجل

ا �� ا آَخر محفور� صاَدفوا وجه�
� القد�م الممتدَّ فوق الماء. عند مرآها أعلَن إد ال�ئ�ب: «متاعب مضاَعفة». الخش��

، إذ جثَم
ً
ة الجرداء ل�ست خال�ة َّ� � �ال أوراق، ل�ن غصونها الب�ِّ شجرة ال�س�ناء ه��ل خش��

� لمَح چون �سَط جناح�ه د. ح�� ا ر�شه ل�ق�ه من ال�� داف ع� ف�ع� وا�� فوق الجدول نافش�
ُ
غ

رة،
ُ
رة، ذ

ُ
ا: «ذ ائر األسود ال�ب�� إل�ه صائح� ق الطَّ

�
ا رفَع چون ق�ضته وصفَر حل ا، ولمَّ وأطلَق نعي��

رة!».
ُ
ذ

رة لك». �ساءَل إن �انوا س�لجأون إ� أ�ل الِغدفان ق�ل نها�ة
ُ
رة لشعب األحرار، ال ذ

ُّ
- «الذ

تاء المق�ل. الشِّ

سالة م أحد عنه، ل�ن الرِّ
�
ا. لم يت�ل � أن اإلخوة ع� الع��ات رأوا هذا الوجه أ�ض�

ال �شكُّ چون ��
ع خراف،

�
� ر أن معظم الرُّ

�
ٍة سمَع چون ما�س را�در َ�ذك ة �قرأها �لُّ َمن له عينان. ذات مرَّ جل�َّ

ا من الخراف، ل�ن األحرار �عضهم وقال ملك ما وراء الِجدار: «�ستطيع ال�لب أن �سوق قط�ع�
� ال

ا�� �ع الثَّ ا، والنَّ ا إر�� ق ال�الب إر�� � �جول أينما شاَء وُ�مزِّ وع�� ِقطط ظلٍّ و�عضهم أحجار. أحد النَّ



� ع�َدتها ط�لة لِّ أو األحجار عن اآللهة ال��  ِقطط الظ�
�

ا أن تتخ� له». ل�س راجح�
�
ك ما لم َتر� يتحرَّ

 أقل القل�ل.
َّ

كع لواحٍد ال تعرف عنه إ� ح�اتها ل��

د مح�ط � جذع َسند�انٍة ضخمة ُتحدِّ
الث المحفور �� شمال (�لدة المناجذ) قاَ�لوا الُمراقب الثَّ

ا : ل�س هذا وجه�
ً

� تتان ع� (ط��ق الملوك). قال چون لنفسه متأمِّ الق��ة، عيناە العم�قتان مث�َّ
� أغلب األح�ان سحنة

� نقَشها الَ��� األوائل وأطفال الغا�ة ق�ل دهور� لها �� ا. الوجوە ال�� ودود�
ة، �أنها ع� وشك  �صورٍة خاصَّ

ً
ند�انة العظ�مة ت�دو غاض�ة ة، ل�ن هذە السَّ صارمة أو فظ�

اجتثاث جذورها من األرض واالنقضاض عليهم هادرًة. جراحها حديثة كجراح من نقشوا الوجه.

ل�ج، د والثُّ ٌّ من ال�� لطالما �انت (�لدة المناجذ) أ��� مما ت�دو، فمعظمها تحت األرض ومح��
� الق��ة الخاو�ة عندما مرَّ بها

ار �� َم ماج��َ (ِثن) النَّ و�صحُّ هذا اآلن أ��� من أيِّ وقٍت سابق. أ��
وداء)، فلم ي�بقَّ فوق األرض غ�� أ�واٍم من ألواح الخشب � ط��قه للهجوم ع� (القلعة السَّ

��
� هال�� ت األقب�ة واألنفاق والدَّ

�
دة ما زال �ة المتجمِّ مة واألحجار المسفوعة… ل�ن تحت ال��ُّ المتفحِّ

ت منها الق��ة
َ

� أخذ الم �المناجذ(44) ال�� � الظ�
ا ��  �ه األحرار و�منوا مع�

َ
، و�� ما الذ

ً
العم�قة قائمة

اسمها.

ة من
�
ل
ُ
� �شك�ٍل هال�� أمام ما �ان ورشة حدادة الق��ة، وع� مق��ٍة �انت ث

فت الع��ات ��
َّ
توق

واد � �السَّ شح�� قوا مع مرأى اإلخوة الم�َّ لج، ل�نهم تفرَّ  من الثَّ
ً
� قلعة ي الوجوە تب�� األطفال محمرِّ

� ُجحر� أو آَخر. �عد لحظاٍت قل�لة �دأ ال��ار َ�خُرجون من تحت األرض ُتصاِحبهم
واختفوا ��

از والبول. رأى چون أحد رجاله ثة وال�� سخة والمال�س الملوَّ رة، رائحة األجساد الم�َّ رائحة منفِّ
ا من ون جد� ا. كث�� ة غال�� َّ� جل المجاور له. ُدعا�ة ما عن رائحة الح�ِّ ا للرَّ ص أنفه و�قول ش�ئ�

�
يتقل

� (�لدة المناجذ).
�� � � المق�م�� �� إخوته يتماَزحون �شأن رائحة الهمجيِّ

�ل، �عضهم نظ�ف و�عضهم قذر، ل�ن
�
جهل الخناز�ر. ال �ختلف األحرار عن رجال َحرس الل

 نتاج ح��
َّ

ائحة ال���ــهة إ� � �عضها، ول�ست هذە الرَّ
� �عض األوقات وقذر ��

هم نظ�ف �� أ���
. � إليواء مئٍة ال أ���

� تك�� � األقب�ة واألنفاق ال��
ا �� ألف شخص� مع�

� صفوٍف وراء الع��ات. مقا�ل
موا �� قصة من ق�ل، وهكذا �ال �الٍم انتظ� مارَس الَهمج هذە الرَّ

ا هن، أمَّ كة ب�نان�� ات معهن أطفال، مخلوقات شاح�ة ناحلة متمسِّ ة ثالث �ساء، وكث�� �لِّ رجٍل ثمَّ
�
حف، ومن نجوا من المعركة ماتوا �� ع خالل الزَّ ضَّ ع فقد رأى منهم چون القل�ل. ماَت الرُّ ضَّ الرُّ

مح�س الملك.
� ِسنِّ

� المجلس إن هناك ثالثمئة رجل ��
� ما�� �� � حظ� أفضل. قال چاس�� حالَف الُمقاتل��

ون، ا، خمسون أو ستُّ القتال، وقد أحصاهم اللورد هاروود ِفل. ستكون ب�نهم زوجات ِحراب أ�ض�
�ن من ا، وقد رأى نحو ع�� جال الجر� أ�ض� ور�ما مئة. �عرف چون أن إحصاء ِفل شمَل الرِّ
�� واحدة أو  �ع��

ً
 �أ�ماٍم خال�ة وأ�ٍد مفقودة، ورجا�

ً
ة، ورجا� � �دائ�َّ � ع� ع�ا��� �ئ��  متَّ

ً
هؤالء؛ رجا�

هم أعجف م��دُّ الوجه. رجال مكسورون.
�
، و�ل � � صد�ق��  ب��

ً
� محمو�  �ال ساق��

ً
ِنصف وجه، ورج�

�ع الوح�د من المو�� األح�اء. ة النَّ ل�ست الُجثث الح�َّ



�
�� � ي�� ِّ� م أحد األقب�ة �قف ِنصف دستة من الثِّ

�
� مكسور�ن. عند ُسل ل�ن ل�س جميع الُمقاتل��

� أطالل ورشة لوا االنضمام إ� اآلَخ��ن، و��� ونز ُ�شاِهدون بوجوٍم دون أن ُ�حاو� دروعهم ال��
ا أصلع عرَف أنه هال�ك أخو هارما رأس ال�لب، و�ن �  كب��

ً
حدادة الق��ة القد�مة أ�َ� چون رج�

ت ال ر�ب. وهذان االثنان اللذان يرتد�ان الفرو من ذوي الحوافر،
�
ِ�ل

�
لم يَر خناز�ر هارما. أ

� هذە الخراف ت ب��
�
لج. ما زال � الثَّ

شان ع� الرغم من نحولهما، و�قفان �أقداٍم حاف�ة ح�� �� متوحِّ
ذئاب.

ع أ��� من
�
� � األحرار والرُّ شاُبهات ب�� : «ال�ُّ ً

رته ڤال بهذا قائلة
�
ة إليها ذك � ز�ارته األخ��

��
ظر عن الجانب الذي ُوِلدوا عل�ه ساء �ساء �غضِّ النَّ جال رجال وال�ِّ االختالفات �ا چون سنو. الرِّ
ابون وُجبناء وغاشمون… عندنا

َّ
فاء وكذ ُ ار، و�� من (الِجدار). صالحون وطالحون، وأ�طال وأ��

ا». ال�ث�� منهم، وعند�م أ�ض�

� هذا وذاك، فصل الغنم عن المعاز. � ب�� مي�� . الح�لة �� التَّ
ً
ل�ست مخطئة

ح الجامد
�
حم ال�قري الممل

�
ائح من الل عام، وقد جلبوا معهم �� لون الطَّ ود ُيناو� �دأ اإلخوة السُّ

ع��  من الشَّ
ً
ل وأجولة

�
فت والب�ض المخل

�
فة والجزر والل ف والفاصول�ا المجفَّ وَسمك الُقد المجفَّ

ساء: «ُ�مكنِك أن تأخذي اح. سمَع چون هال الُمشعر ُ�خ��ِ إحدى ال�ِّ فَّ و�رام�ل من ال�صل والتُّ
. عل�ِك االخت�ار». �  ول�س االثن��

ً
احة  أو ُتفَّ

ً
�صلة

احة �� � من هذا وذاك، �صلة وُتفَّ لم ي�ُد ع� المرأة أنها فهَمت إذ قالت: «أحتاُج إ� اث�ت��
ن حالته».  سُتحسِّ

ً
احة . إنه م��ض، ل�ن ُتفَّ � وِمثلهما الب��

. وأنِت � احته أو �صلته، ول�ن ل�س االث�ت�� � بنفسه ل�أخذ ُتفَّ
ا، وقال: «عل�ه أن �أ�� هزَّ رأسه نف��

، هناك آَخرون خلفِك». احة أم �صلة؟ أ���� ا. واآلن، ُتفَّ أ�ض�

. ً
ًة وذا�لة ، صغ��

ً
ة

َّ
 جاف

ً
احة»، فأعطاها واحدًة قد�مة أجاَ�ت: «ُتفَّ

�� �ا امرأة. الجوُّ �ارد».
صاَح رجل �قف وراءها بثالثة أدوار: «تحرَّ

ة للغا�ة». . أرجوك، هذە صغ�� � احة أخرى الب�� ا، وقالت لهال الُمشعر: «ُتفَّ لم ُتِعرە المرأة ان��اه�

� ل�لِّ من اح، و�ذا أعطوا اث�ت�� فَّ نظَر هال إ� چون الذي هزَّ رأسه أن ال. �عان ما س�نفد التُّ
ا. رون ش�ئ� � فلن ينال المتأخِّ ُي��د اث�ت��

حت المرأة وفقَدت
َّ
ن هرها ف�� ��ق»، ثم دفَعتها من ظ� قالت فتاة وراء المرأة: «أفِس�� الطَّ

ت الفاصول�ا وتدحرَجت ثمرة َ � ذراعيها. ت�ع�� احتها وسقَطت، وطاَرت األطعمة األخرى من ب�� ُتفَّ
ف�سة ع� األرض. � ِبركة موحلة وا�شقَّ جوال دقيق وا�سكَ�ت محت��اته النَّ

لفت ��

ع عند ع��ٍة
ُ
داف ة والقد�مة، و�شَب الم��د من التَّ � العام�َّ غت��

�
تصاعَدت األصوات الغاض�ة �الل

عوننا ح�� الموت أيها الِغ��ان». �انت � إن�م ُتجوِّ �
عام ال �ك�� جال: «الطَّ أخرى، وزمجَر أحد الرِّ

د ع� ُ�عد � سقَطت تزحف ع� ُر�ب�يها وراء طعامها، ورأى چون لمعة الفوالذ المجرَّ المرأة ال��
هام إ� أوتار أقواسهم. ت ُرماته السِّ �اردات قل�لة وقد ث�َّ

ً



: «روري، أسِكتهم».
ً

التفَت فوق َ�جه قائ�

ورفَع روري بوقه العظ�م إ� شفت�ه ونفَخ.

آآآآهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو!

، وساَر الُغداف من كتف چون ؤوس، و�دأ طفل ي��� ع، والتفَتت الرُّ
ُ
داف خب والتَّ همَد الصَّ

ا: «سنو، سنو، سنو!». ا رأسه من أع� إ� أسفل ومتمتم�
�
� الُ��ى إ� الُ�م�� محرِّ

اە الجميع، وأعلَن: «إننا ا ل�� م� انتظَر چون ح�� خَ�ت آِخر أصداء البوق، ثم همَز حصانه متقدِّ
اح و�صل ولفتوف وجزر… أمامنا طِعم�م قدر استطاعتنا ��لِّ ما نقدر ع� االستغناء عنه. ُتفَّ

ُ
ن

ا ال َينُضب». ا شتاء ط��ل، ومخازننا ل�ست معين� جم�ع�

ا». د� م، وقال: «أنتم أيها الِغ��ان تأ�لون ج�ِّ دفَع هال�ك أحدهم ليتقدَّ

داِفع عن (الِجدار)، و(الِجدار) �ح�� ال�الد… و�حم��م اآلن.
ُ
. «نحن ن � الوقت الحا��

��
ة � ط��قه إلينا. �عض�م واجَههم من ق�ل. الُجثث الح�َّ

واِجهه، وتعرفون ما ��
ُ
تعرفون العدوَّ الذي ن

ا رأيتها وقاتلتها وأرسلُت أحدها إ� �� زرقاء وأ�ٍد سوداء. أنا أ�ض�
والُمشاة الِب�ض، أش�اء ميتة �أع��ُ

مود أمامهم، وال ن العمالقة من الصُّ
�
هار و�شتدُّالجح�م. إنهم َ�قُتلون، ثم ُيرِسلون موتا�م ضد�م. لم يتمك ة وذوو الحوافر واألحرار… و��نما َ�قُ� النَّ يون، وال عشائر األنهار الجل�د�َّ ِّ� أنتم أيها الثِّ

ا �المئات واآلالف… فِلَم إن لم �كن للفرار ًة. لقد تركتم بيوت�م وجئتم جن��� �ل يزدادون قوَّ
�
برد الل

حاِفظ ع� أمن�م،
ُ
. حسن، (الِجدار) هو ما ُ�حاِفظ ع� أمن�م، نحن من ن � منهم؟ لتكونوا آمن��

ود الذين تحتقرونهم». الِغ��ان السُّ

�ــــح و��دو من منظرها أنها زوجة ح��ة: «ُتحاِفظون حت وجهها ال�ِّ ة لوَّ � ة مكت�� قالت امرأة قص��
عوننا». ع� أمننا وُتجوِّ

فاع عن (الِجدار) � الدِّ
. ساِعدونا �� � عام للُمقاتل�� عام؟ الطَّ ردَّ چون: «ُت��دون الم��د من الطَّ

عام. راب». أو لن تأ�لوا ِمثلنا عندما ينفد الطَّ
ُ
ا �أيِّ غ د� وستأ�لون ج�ِّ

رة!».
ُ
رة، ذ

ُ
ظرات الحذرة، وتمتَم الُغداف: «تأ�لون، ذ مت، وت�ادَل الَهمج النَّ م الصَّ خ�َّ

غة
�
اب الل م س�جورن ماج��َ (ِثن) الشَّ

�
قاِتل ل�م؟». يت�ل

ُ
�نة �قول: «ن

�
ارتفَع صوت ثق�ل الل

ا». قُتل جم�ع�
َ
قُتل�م أفضل. ن

َ
قاِتل ل�م. ن

ُ
� أفضل األحوال. «ال ن

ة بتلعُثٍم �� العام�َّ

ا: «َنقُتل، َنقُتل!». د� َب الُغداف الهواء �جناح�ه مردِّ ��

ابق أ�ا س�جورن. اقطة الماج��َ السَّ اللم السَّ وداء) سحَقت السَّ خالل الهجوم ع� (القلعة السَّ
. «أبوك � أحدهم أن أتحالف مع آل ال�س�� ا إذا طلَب م�� قال چون لنفسه: ل�ان هذا شعوري أ�ض�
ا، ل�نه فشَل، ولو نجَح… فَمن سُ�داِفع عن  ُشجاع�

ً
ا. �ان الماج��َ رج� حاوَل أن َ�قُتلنا جم�ع�

فل) ا، ل�ن اليوم (و�ن��  أ�ض�
ً
ة فل) �انت ق��َّ ا: «أسوار (و�ن�� � متا�ع� ي�� ِّ� (الِجدار)؟»، والتفَت عن الثِّ

 إذا �ان من ُ�داِفعون عنه أق��اء».
َّ

ا إ� مة. أيُّ ِجدار� ل�س ق��� قة محطَّ خرا�ة مح��



عوننا، واآلن ُت��دون أن تجعلونا قال عجوز �ضمُّ ثمرة لفت إ� صدرە: «َتقُتلوننا وُتجوِّ
ا». عب�د�

ُل الُعري ع� ارتداء واحدٍة من تلك الِخرق ا: «أفضِّ د� وصاَح رجل ممت�� أحمر الوجه م��ِّ
وداء». السَّ

ا �ا بو�س». : «زوجتك نفسها ال ُت��د أن تراك عار��
ً
ت زوجة ح��ة قائلة

�
ضحك

غة القد�مة، وانفجَر
�
يون يزعقون �الل ِّ� � آٍن واحد. �ان الثِّ

م ��
�
�دأت دستة من األصوات تت�ل

� الُ��اء، ل�ن چون سنو انتظَر ح�� هدأ الجميع، ثم التفَت إ� هال الُمشعر
� صغ�� �� ص��

: «هال، ما الذي قلته لهذە المرأة؟».
ً

م�سائ�

 هذا.
َّ

احة أو �صلة؟ لم أقل إ� عام؟ ُتفَّ � �خصوص الطَّ ة ع� هال إذ أجاَب: «تع�� الَحت الح��
عليهم االخت�ار».

� أيُّ ب من�م حلفان �مي�نا، وال �عني��
�
ا… ال أحد َ�طل د چون سنو: «عل��م االخت�ار جم�ع� ردَّ

مال، ل�ن ُ�مكن�م ع�ادة اإلله األحمر أو اآللهة � اآللهة القد�مة، آلهة الشَّ آلهٍة َتعُ�دون. آله��
� ع� (الِجدار). �عة أو أيِّ إلٍه آَخر �سمع دعوات�م. ما نحتاج إل�ه هو الِحراب واألقواس، أع��ُ السَّ
��م  مس�ِّ

ُ
 أو �شدُّ وتر قوس. س�خذ

ً
ة �عرف ك�ف �حمل ح��ة ان�ة ع�� ٍّ فوق الثَّ �  أيَّ ص��

ُ
س�خذ

ة مهام أخرى ُ�مكنهم تنف�ذها؛ وجرحا�م وُمعاق��م، وح�� من لم �عودوا �ستط�عون القتال. ثمَّ
هام، حلب الماعز، جمع الحطب، تنظ�ف اسط�التنا… العمل �ال نها�ة. �ش ع� السِّ ترك�ب ال�ِّ
عات إ� الحما�ة،

�
ا إ� الفت�ات الخجالوات المتطل ا. لسُت محتاج�  �سوت�م أ�ض�

ُ
ونعم، س�خذ

وجات الِحراب». ء من الزَّ � � الم��
�� �  �لَّ من يرغ��

ُ
� س�خذ ل�ن��

ة. � رآها چون آِخر مرَّ ًة �ما �انت آر�ا ح�� ته فتاة: «والبنات؟». ت�دو صغ��
�
سأل

.« ة فأ��� ادسة ع��  من ِسنِّ السَّ
ً
- «�دا�ة

ة». ان�ة ع��  من الثَّ
ً
��ة �دا�ة - «ستأخذون الصِّ

، � ة من الُعمر ُوصفاء أو ُمرافق�� ان�ة ع�� � الثَّ
��ة �� ا ما �كون الصِّ بع) غال�� � (الممالك السَّ

��
ة فأطفال. ل�ن ان�ة ع�� � الثَّ

ا البنات �� الح ق�ل هذا �سنوات، أمَّ �ون ع� السِّ ون منهم يتدرَّ وكث��
ة، ل�ن فقط من �عرفون ان�ة ع��  من ِسنِّ الثَّ

ً
��ان والفت�ات �دا�ة هؤالء َهمج. «�ما ُت��دين. الصِّ

ُ� � سأع��ِّ ، ل�ن�� ا أن تركعوا �� ا. لن أطلب من�م أ�د� ك�ف ُ�ط�عون األوامر. هذا ينطبق عل��م جم�ع�
�ون وماذا ترتدون ون�م م�� �س��قظون وم�� تنامون، أين تأ�لون وم�� ��� عل��م قادًة وُرق�اء ُ�خ��ِ
�ل �خدمون مدى الح�اة. لن أطلب

�
وم�� ُ�شِهرون سيوف�م وُتطِلقون سهام�م. رجال َحرس الل

ا سأقطُع رأسه. . من �ع�� أمر� �
ذلك من�م، ل�ن ما ُدمتم ع� (الِجدار) فستكونون تحت ق�اد��

� أفعلها».
، لقد رأو�� �

َسلوا إخو��

ب العجوز: «أقطُع، أقطُع، أقطُع، أقطُع!». داف الدُّ
ُ
�َخ غ



فاع عن (الِجدار) قال لهم چون سنو: «الخ�ار خ�ار�م. فلَ�ُعد من ُي��دون مساعدتنا ع� الدِّ
ت�م لفتها و�صلها وداء) وسأحرُص ع� �سل�ح�م و�طعام�م، ولتأخذ �قيَّ م�� إ� (القلعة السَّ

وترجع إ� جحورها».

 لها چون
�
»، فأومأ

ً
 ح��ة

ً
� �انت زوجة

، وقالت: «أستطيُع القتال. أ�ِّ � م�� �انت الفتاة أول المتقدِّ
، ل�نه لن يردَّ ة ح�� ان�ة ع�� غ الثَّ

�
ر: ر�ما لم َت�ل

�
� فك ْ�� � مسنَّ � رجل�� ًة ب�� ت نفسها مارَّ برأسه، و�ذ دسَّ

دته الوح�دة. مجنَّ

ا ة، و�عدهما رجل أعور ند�ب الوجه قال: «أنا أ�ض� ا�عة ع�� ت�َعها ُمراهقان لم يتجاَوزا الرَّ
�� ع� . ح�� الِغ��ان أفضل من هذا». �عدە جاَءت زوجة ح��ة ط��لة، وعجوز متَّ رأيتهم، المو��

ر َشعرە األحمر چون ب��ج��ت.
�
راع، وشاب ذك

ِّ
الم مستدير الوجه ضامر الذ

ُ
ازْ�ن، وغ

�
ُع�

ته ا، وال أحبَّ � لم أحبَّ الما�س أ�ض� ك أيها الُغراب، ل�ن�� ثم هال�ك الذي دمدَم: «لسُت أح�ُّ
قاِتل من أجلك؟».

ُ
، ومع ذلك قاَتلنا من أجله، فِلَم ال ن � أخ��

ا. قال له ملك ما وراء أن. لم �كن ما�س مخطئ� . هال�ك رجل عا�� الشَّ دُّ عندئٍذ انهدَم السَّ
دور، وال ة المخ�طة ع� الصُّ غ�� الِجدار: «األحرار ال ي��عون األسماء أو الحيوانات الُقماش الصَّ
قب الذي ُتطِلقه ع� نفسك أو ما تعن�ه سلسلة منص�ك أو

�
هم الل � س��ل المال وال يهمُّ

صون ��
ُ
َيرق

جل». ة، ي��عون الرَّ ك. إنهم ي��عون القوَّ َمن �ان جدُّ

تبَع هال�ك أبناُء عمومته، ثم أحد حام�� لواء هارما، ثم رجال حاَر�وا معها، ثم آَخرون سمعوا
ح�ا�اٍت عن �أسها.

ون من �اب، وجر� وُمعاقون، وع�� � ر�عان الشَّ
، ومقاتلون �� ون وِص��ة ُخ�� رجال مسنُّ

ا من ذوي الحوافر. وجات الِحراب، وثالثة أ�ض� الزَّ

�
ونز �� عون �ال�� � األنفاق، وذهَب أت�اعه المدرَّ

. داَر الماج��َ واخت�� �� � ي�� ِّ� ل�ن ال أحد من الثِّ
أعقا�ه.

ود أقوى بثالثٍة ت �الَهمج، وأصبَح اإلخوة السُّ
َ
ا�ل �انت الع��ات قد امتأل

َّ
اح الذ فَّ عندما نفَد التُّ

�اح. وداء) هذا الصَّ � خرجوا من (القلعة السَّ ا مما �انوا ح�� � فرد� �� وستِّ

ه �اون مارش وُهم عائدون ع� (ط��ق الملوك): «ماذا ستفعل بهم؟».
�
سأل

ة)، (ُب�ج ق�َّ َّ حهم ثم أفصلهم. سأرسلهم ح�ث الحاجة إليهم. (القلعة ال��
�
�ــهم وأسل - «سأدرِّ

ا». � أنوي فتح ثالث قالع� أخرى أ�ض� مادي)، (�اب الجل�د). إن�� الل)، (الحارس الرَّ الظ�

دي. ا؟ إخوتنا لم �عتادوا وجود �ساٍء ب�نهم �ا س�ِّ سوة أ�ض� : «وال�ِّ
ً

م الُو�الء وراءە قائ� نظَر ق�ِّ
�مينهم… س�قع قتال، اغتصاب…».

� و�عرفن ك�ف �ستخدمنها». سوة �حملن س�ا��� - «هؤالء ال�ِّ

وجات الِحراب أحد إخوتنا؟». - «وماذا سَ�حُدث عندما تذبح واحدة من تلك الزَّ
ً



ح دي. صحِّ � العدِّ �ا س�ِّ
نا. أنت �ارع �� � لتوِّ ��  وستِّ

ً
، ل�ننا جن�نا ثالثة

ً
أجاَب چون: «سنفقد رج�

.« � �� � وستِّ � �اثن�� ق�� �نا متفوِّ ُ � َت�� ا، ل�ن حسب�� �ال�� إن كنُت مخطئ�

�
دي… ل�ن �م منهم ُمقاتلون و�� ا �ا س�ِّ � فم� ��  وستِّ

ً
قال مارش �غ�� اقتناع: «لقد أضفت ثالثة

صفِّ َمن سُ�قاِتلون؟ إذا �ان (اآلَخرون) ع� أبوابنا فس�قفون معنا ع� األرجح… ل�ن إذا جاَء
، فماذا سَ�حُدث � ارخ�� ة آالف من القَتلة الصَّ جل ال�ا�� �ع�� ة العماليق أو الرَّ تورموند �ل�َّ

عندها؟».

غ األمور ذلك الحد».
�
 َت�ل

َّ
- «عندها سنعرف، ولذا لنأمل أ�

 



 

�ون ت��
 

خص ذاته، وعندما احتواە أبوە ن، حلَم �أنهما واحد، الشَّ د والدە واللورد المكفَّ حلَم �الس�ِّ
دئ م الصَّ ة اس��قظ� �فٍم جاف ُ�فِعمه مذاق الدَّ ماد�َّ �لته الرَّ

ُ
� من حجر� وماَل �طبع عل�ه ق �ذراع��

� صدرە.
وقلٍب �دقُّ �ُعنٍف ��

قال هالدون: «قزمنا الم�ت عاَد إلينا».

ا». � (ال��الت). «لسُت ميت�
ِقدُت ��

ُ
ا: (ال��الت)، ف ر�

�
�ون رأسه �قشع غشاوة الُحلم مفك هزَّ ت��

ا واغِل القل�ل من �� ا طيِّ ن داجن�
�
ة، ك اە. أيها ال�طَّ : «هذا ما س��

ً
صف ِما�س�� فوقه قائ� وقَف النِّ

ا». د أنه جائع جد�
�
الَحساء لصد�قنا. مؤك

نا (ال��الت). � � (العذراء الخجول)، تحت دثار� شائك رائحته خل. اج�� �ون أنه ع� م�� رأى ت��
� رائحة الخل؟». د ُحلٍم رأيته وأنا أغرُق. «لماذا تف�ح م�� �ان مجرَّ

�
اء األرمد. أشكُّ �� - «�انت ل�مور تغسلك �ه. �عضهم �قول إنه ُ�ساِعد ع� منع اإلصا�ة �الدَّ

ت رئ��ك من الماء
َ
ل. ل�مور �� من أفرغ حاو�

ُ
، ول�ن لم �كن هناك ما �منع أن ن ًذلك عن نف��

لق�ك ثان�ة
ُ
ت شفتاك. قال �اندري إن علينا أن ن

َّ
لج وازرق ا �الثَّ ك ج��ف. كنت �ارد�

�
�عد أن ان�شل

ج ذلك». هر، ل�ن الف�� ح�َّ � النَّ
��

�ُّ من ماء ت�� � والدِّ قت�� � مشقَّ ت�� جل الحجري �مدُّ �دين رماديَّ � عقله، الرَّ
كرى ��

ِّ
قت الذ

َّ
. تدف األم��

؟». ال شكَّ أنه � ��
�
� إ� أسفل. «ج��ف ان�شل  �الُجلمود وهو �جذب��

ً
مفاصل أصا�عه. �ان ثق��

� أموُت. «منذ م�� وأنا نائم؟ ما هذا الم�ان؟». ��
�
ك  ل��

َّ
، و�� � �كره��

ة �ون بزاو�ٍة ُسفل�َّ ه وألقاە لت�� مِّ
�
ا من � � ا صغ�� ين�

�
أجاَب هالدون: «(سلهور�س)»، وأخ�َج سك

: «هاك».
ً

قائ�

: ً
َعه م�سائ� � � خشب سطح القارب، فان��

�� ُّ� � ساق�ه ووقَف يه�� � ب�� ��
�
جفَل القزم، وانغرَس السك

«ما هذا؟».

 من أصابع قدم�ك و�د�ك».
�

- «اخلع حذاءك وِخز ��

ا». - «ي�دو هذا… مؤلم�

تك». - «وهو ما آمله. افعل �ما أخ��



ا إ� أصابع قدم�ه، ق عي��ه ناظر� �ون فردة حذاٍء ثم األخرى، ثم خلَع جور�ه وضيَّ ٍة خلَع ت�� �حدَّ
صف ه هالدون النِّ �ن �حذر، فحثَّ � ال�ب�� فلم ت�ُد له أفضل أو أسوأ من المعتاد. وخَز أحد اإلص�ع��

: «أشد».
ً

ِما�س�� قائ�

� أن أنزف؟».
- «هل ُت��د��

- «إذا لزَم األمر».

- «سُتصِبح ع� �لِّ إصبع� ُجل�ة».

ة أن ُتح�� أصابع قدم�ك. أر�ُد أن أراك َتجُفل. ما داَم الوخز - «ل�س الغرض من هذە العمل�َّ
صل س�كون عندك داع� للخوف». ُيؤِلم فأنت آِمن. فقط عندما ال َ�شُعر �النَّ

� ��
�
م حول رأس السك نت قطرة من الدَّ ا آَخر، وعندما تكوَّ �ون ووخَز إص�ع� َّ ت�� اء األرمد. ك�� الدَّ

� هذا. أأنت سع�د؟». ا، وقال: «آلَم�� أطلَق س�ا��

ا». - «أرقُص فرح�

ة الذي عاَد �كوٍب من الَحساء: «رائحة قدم�ك أسوأ من رائحة قدَ�� �ا يولو. ج��ف قال ال�طَّ
��ن». رك من لمس المتحجِّ

َّ
حذ

.« ��ن من لم�� ر المتحجِّ
ِّ

َ أن ُ�حذ - «أجل، ل�نه ���

� األظفار. إذا
مادي الم�ت و�دا�ة اسوداٍد �� ش عن ُرقع الِجلد الرَّ قال هالدون: «ب�نما تخز ف�ِّ

ا ، أو أن تفقد ذراع�
ً
ا �املة ا من أن تفقد قدم� ٌ لك أن تفقد إص�ع� د. خ�� دَّ  كهذە فال ت��

ً
رأ�ت عالمة

� الولولة ع� (ج� الُحلم). واآلن القدم األخرى �عد إذنك، ثم أصابع
� ح�اتك ��

من أن تق��
�د�ك».

ا؟». � أ�ض� : «هل أخُز قضي��
ً

ا ع� ساٍق و�دأ �خز أصابع القدم األخرى م�سائ�
�
ل القزم ساق �دَّ

ر من ذلك». - «ال ��

� ال أستخدمه». ر لك، ولو أن ال فرق إذا قطعته �ما أن�� � ال �� - «تع��

ة». درات سح��َّ
ُ
وة. لقض�ان األقزام ق طه ون��عه ب�� حنِّ

ُ
ل. سَندُ�غه ون - «تفضَّ

� عقلة إبهامه وشاهَد
�� � ��

�
ساء منذ أعوام»، وغرَس رأس السك �ون: «هذا ما أقوله لل�ِّ قال ت��

�
ن من كو�� ؟ م�� ن��قَّ � تعذ�ب نف��

َّ االستمرار �� ه، ثم �ساءَل: «�م ع�� م ي��جس فامتصَّ الدَّ
ا؟». نظ�ف�

هر. ر�ما ا. لقد ابتلعت ِنصف م�اە النَّ : «�ش�ٍل قاطع؟ لن َ�حُدث أ�د� صف ِما�س�� أجاَب النِّ
 �قل�ك ورئ��ك.

ً
اخل إ� الخارج، �دا�ة ل إ� حجر� من الدَّ مادي �الفعل، تتحوَّ �دأت تصطِبغ �الرَّ

ب القل�ل من � َتفُ�غ تعاَل وا�� . ح�� إذا صحَّ ذلك فلن ُينِقذك وخز أصا�عك وغسلك �الخلِّ
الَحساء».



صف ِما�س�� جلَس إ� الجانب اآلَخر من �ون أن النِّ ب المزاق، و�ن الحظ� ت�� �ان الَحساء ط�ِّ
ة �ات الجوِّ ع� ضفَّ

�
ته تقل

�
ا إ� رص�ٍف أ�ل المائدة وهما �أ�الن. وجَد (العذراء الخجول) م��وط�

. أسفل سور� � لون من قادس� نهري ڤوالن�ي�� � ا ي�� � رأى جنود� ة، وع� ُ�عد رص�ف�� ق�َّ َّ (الرو�ن) ال��
� م�� تزدحم المحال واأل�شاك والمخازن، ومن ورائه تل�ح بروج وق�اب المدينة ال�� من الحجر الرَّ

مس الغار�ة �الُحمرة. بها ضوء الشَّ خضَّ

، �ما أنها خاضعة . ع� الرغم من مساحتها تعدُّ (سلهور�س) �لدًة ال أ���
ً
ال، ل�ست مدينة

وس). لُح�م (ڤوالنت�س القد�مة). ل�ست هذە (وس��

: ً
�ون هرَعت إل�ه واحتضَ�ته قائلة ا رأت ت�� ، ولمَّ � أثرها األم��

طح و�� خرَجت ل�مور إ� السَّ
ينا من أجلك �ا هيوجور».

�
م) رح�مة. لقد صل

ُ
«(األ

�ِت. «لن ألومِك ع� هذا».
�
أنِت ع� األقل صل

، غاضب ألنه مج��َ ع� � ِّ � مزاج� س��
غ�� �� غ�� أف�� حرارًة. األم�� الصَّ ة ج��ف الصَّ �انت تح�َّ

��د الحفاظ ع�
ُ
ِّ مع �اندري و�س�ال. قالت له ل�مور: «ن َ ول إ� ال�� �  من ال��ُّ

ً
ال�قاء ع� القارب �د�

� أوقات قلقلة».
سالمتك فقط. إننا ��

ً
الة ��ق من (ال��الت) إ� (سلهور�س) لمحنا خ�َّ � الطَّ

��» : صف ِما�س�� َح هالدون النِّ ��
� منهم لدرجة أننا ٍة منها كنا ق��ب�� � مرَّ

�� . ات، دوثرا�� � ثالث مرَّ
�� هر ال��َّ �ون ع� شا�� النَّ يتحرَّ

ة. مررنا ق�َّ َّ الل ال�� انهم من وراء التِّ �ل الَحت لنا ن��
�
� الل

ا ��
�
� جدائلهم، وأح�ان

� األجراس �� سمعنا رن��
ة �الجنود العب�د. واضٌح أن القناصل ة من (ڤوالنت�س) مكتظ� ا، قوادس نه��َّ ة أ�ض� �ُسفن� ح���َّ

�خشون وق�ع اعتداٍء ع� (سلهور�س)».

ة ى تقف (سلهور�س) ع� ضفَّ ��
�
هر ال� � �لدات النَّ ا. وحدها ب�� �ون األمر ��ع� استوعَب ت��

هر.  �كث�� لهجوم سادة الخيول من أخواتها ع�� النَّ
ً
ة، وهو ما �جعلها أ��� ُعرضة ق�َّ َّ (الرو�ن) ال��

� بهجو�� ع� (سلهور�س) ��  ألوهمُت الڤوالن�ي�يِّ
ً

ة. لو كنُت �ا� ومع ذلك ف�� غن�مة صغ��
فاع عنها، و�عدها أدوُر من الجنوب وأنطلُق �أق� �عٍة إ� (ڤوالنت�س) وجعلتهم يهرعون للدِّ

نفسها.

�ف». غ�� �قول ب��ار: «أعرُف ك�ف أستخدُم السَّ �ان ج��ف الصَّ

� أوقات الخطر». �انت قد
قالت ل�مور: «ح�� أشجع أسالفك أ��� َحرسه المل�� حوله ��

م ظر إليها. لقد �شمَّ �ون النَّ �تة ب��اٍب تليق بزوجة أو ابنة تاجر� مو�. أمعَن ت�� لت رداء السِّ �دَّ
غ�� األزرق �سهولة، وال ي�دو أن �اندري الحق�قة المتوار�ة تحت َشعر ج��ف وج��ف الصَّ
ا ل�مور… . أمَّ �

ة -�ش�ٍل ما- ُ�ظِهر أقل مما ُ�خ�� � أن ال�طَّ � ح��
و�س�ال ُ�خِف�ان أ��� مما ُ�ظِهران، ��

� هذا األم�� لها؟ هل � تقديري. ماذا �ع��
هب ��

َّ
َمن �� �حق؟ ما س�ب وجودها هنا؟ ل�س الذ

ا؟  حق�
ً
�انت ِس�تة

� هذا؟ كنُت ا ت�د�لها ث�ابها، فقال: «ماذا نفعل �فقدان اإل�مان المفا�� الحظ� هالدون أ�ض�
�تة �ا ل�مور». لِك �مس�ح السِّ أفضِّ



.«
ً
لِك عار�ة �ون: «كنُت أفضِّ قال ت��

� من �تة ُتعِلن بوض�ح� أن�� �رة. مس�ح السِّ ِّ : «ألن روحك �� ً
رمَقته ل�مور بتأن�ٍب قائلة

: ً
وس)، وقد تجتذب إلينا نظراٍت غ�� مرغ��ة»، وعاَدت تلتفت إ� األم�� إجون مض�فة (وس��

ر».
�
«لست الوح�د الذي �جب أن ي�نك

ته �العالم وأهواله ، خ�� � . األم�� المثا�� ل�نه ال يزال ِنصف ص�� لم ي�ُد االقتناع ع� الف��
� هذا القارب فهل ا ع� م�� �ون: «أيها األم�� إجون، ما داَم �النا عالق� محدودة للغا�ة. قال ت��

اعات؟». � بها السَّ
ِّ ز��

ُ
� �م�اراة سا�ڤاس ن ف�� ِّ ���ُ

: «سئمُت من السا�ڤاس».
ً

حدَجه األم�� بنظرٍة حذرة قائ�

- «تقصد سئمت من الخسارة أمام قزم؟».

ة قعة والِقطع. هذە المرَّ ، فقال: «أح��ِ الرُّ �اء الف�� �ون، نخَز قوله ك�� ع ت��
َّ
ا �ما توق تمام�

ا». سأسحقك سحق�

غ�� � س�قانهما. صفَّ ج��ف الصَّ ع��ْ لع�ا ع� سطح القارب، وراء القمرة ح�ث جلسا م��ِّ
مة. �شك�ل �ليق � المقدِّ

ق�لة �� ينة واألف�ال والخيول الثَّ ا الت�ِّ ا للهجوم، واضع� ج�شه استعداد�
ك أو� ٍء من أجل قْتلٍة ��عة. ترَك األم�� ُ�حرِّ �

، جريء ول�ن أحمق. ُ�جاز�ف ��لِّ �� �شابٍّ صغ��
ج ع� الم�اراة. ِقطعه، وقد وقَف هالدون وراءهما يتف�َّ

� م�انك. خطأ
�� �

�ون، وقال: «ما كنُت ألفعل هذا لو أ�� ي�ته تنحنَح ت�� � مدَّ األم�� �دە إ� ت�ِّ ح��
غ

�
ا: «أبوك �ان �عرف مخاطر الجرأة الم�ال اءٍة مض�ف� عة»، واب�سَم ب�� ي�تك بهذە ال�ُّ ج ت�ِّ أن ُتخ��

فيها».

؟». �
� الحق��� - «هل عرفت أ��

� � ُ�خفي�� ه رو�رت، و�ان أ��
�
ة ال أ��� عندما قتل � العا��

� كنُت �� ا، ل���
�
� أو ثالث ت�� - «رأيته مرَّ

ائف. �ان اللورد ه أبوك الزَّ
َ
� عرفُت األم�� ر�جار، ل�س �ما عرف �� أن�� تحت صخرة. ال، لسُت أدَّ

، أل�س كذلك؟». كوننجتون أعزَّ أصدقاء األم��

� (كينجز الندنج)».
ا �� � مع� ا: «�انا ُمرافق��ْ  زرقاء عن عي��ه مجي��

ً
غ�� ُخصلة أزاَح ج��ف الصَّ

د أنه كذلك ما داَم قد حافظ� ع� إخالصه لحف�د
�
- «صديق صدوق اللورد كوننجتون. مؤك

ا عندما � الملك الذي سلَ�ه أراض�ه وألقا�ه ونفاە. مؤسف. لوال هذا ل�ان صديق األم�� ر�جار حا��
غ�� الغا�� من تحط�م رأسه المل�� ع�  ابن األم�� ر�جار الصَّ

َ
� (كينجز الندنج)، وألنقذ نهَب أ��

ِجدار».

اغ� ما من (شارع المراح�ض) تك. �ان ابن ص�َّ ، وقال: «لم �كن أنا. لقد أخ�� احتقَن وجه الف��
. �ان له أبناء � ه��

َّ
ه و�� تضعه، و�اَعه أبوە للورد ڤارس مقا�ل إب��ٍق من ن��ذ (ال�رمة) الذ ماَتت أمُّ

ُّ َّ ُ



�
دة أ�ِّ � (شارع المراح�ض) للس�ِّ . أع� ڤارس ص�� طُّ

َ
� ق ه��

َّ
ق ن��ذ (ال�رمة) الذ

ُ
آَخرون ل�نه لم َ�ذ

.« � وغادَر ��

ق) ُّ ع�� (ال�حر الضيِّ �ك الخ�� ا ماَت أم�� المراح�ض ه�َّ : «أجل، ولمَّ
ً

�ون أف�اله قائ� ك ت�� حرَّ
ة ا النتحال ُه��َّ ا مستعد� أك ع� قارٍب ووجَد لورد منف�� إ� صد�قه ال�دين تاجر الُجبنة، الذي خ�َّ
� تأخذ العرش الحد�دي… �فرض  ح��

ً
ون من ه��ك ملحمة ة مبهرة، وس�صنع المغنُّ أب�ك. إنها قصَّ

ا لها». س زوج� أن تق�لك جم�لتنا دن��

- «ستفعل، �جب أن تفعل».

� تحبُّ مل�ة أن �ون: «�جب؟»، وطقطَق �لسانه ثم أردَف: «ل�ست هذە �ال�لمة ال�� د ت�� ردَّ
س فقون، ذ�� وجريء ووس�م �ما تتم��َّ �لُّ فتاة، ل�ن دن�� ، متَّ ها المثا�� �سمعها. أنت أم��
. � � وناه�ة ُمدن، إجون الفاِتح بثدي�� تارجارَ�ن ل�ست فتاًة. إنها أرملة �ال من الدوثرا�� وأٌم لتنان��

رها». � تتصوَّ هولة ال�� قد ال تق�لك �السُّ

� االعت�ار ع� اإلطالق
ا. من الواضح أنه لم �ضع �� ». �دا األم�� إجون مصدوم� � - «ستق�ل��

ق�لة ووضَعها ضه عروسه المق�لة. قال: «لسَت تعرفها»، والتقَط ِقطعة خيوله الثَّ
ُ
احتمال أن َترف

�خ�طٍة مكتومة.

ش ع� األحالم  تتع�َّ
ً
� المن�� معدمة

هزَّ القزم كتف�ه، وقال: «أعرُف أنها قَضت طفولتها ��
 أخ �ان ��لِّ

َّ
� خوٍف دائم وغ�اٍب تام لألمان، �ال أصدقاء إ�

واالئتمار، تفرُّ من مدينٍة إ� أخرى ��
� م�اٍن ما ع�

الحسا�ات ِش�ه مجنون… أخ �اَع ��ارتها للدوثرا�� مقا�ل وعٍد �ج�ش. أعرُف أن ��
ة بنفسها. وك�ف ال؟ ما الذي ت���َّ لها ا. أعرُف أنها معتدَّ ًالُعشب ُوِلَدت تنان�نها وُوِلَدت �� أ�ض�
س ضع�فة عف. لو �انت دن�� ة. وك�ف ال؟ الدوثرا�� �حتقرون الضَّ �اء؟ وأعرُف أنها ق��َّ غ�� ال���
�ن) دل�ل �اٍف ع� هذا. لقد سة. (أستاپور) و(يون�اي) و(م�� س. أعرُف أنها �� ت مع ڤس��

�
لهل�

عوذة ال�غ�ضة، � والم�ا�د والشَّ � الُعشب و(القفر األحمر)، ونَجت من الُمغتال��
قطَعت أرا��

� ق�قت�� لتها إ� ُتراٍب تحت قدميها الرَّ � وحوَّ اس�� ت ع� أخ� وزوج� وابن، وداَست ُمدن النخَّ وتح�َّ
 وعاء

ً
� تظهر حام� � رأ�ك ح��

ة فعل هذە المل�ة �� � صندلهما الفاخر. واآلن، ك�ف ستكون ردَّ
��

ا ع� . أنا إجون ابن أخ�ِك الذي عاَد من الموت. كنُت مخت�ئ� � �� ٍل وتقول: ص�اح الخ�� �ا عمَّ �سوُّ
ا من فضلِك… أوە، وهل ين� رقاء وأر�ُد ت�ِّ �غة الزَّ � غسلُت َشعري من الصَّ ، ل�ن�� �

قارٍب طوال ح�ا��
ِك؟». � العرش الحد�دي أقوى من حقِّ

�� �
ذكرُت أن ح��ِّ

، ر��
ُ
، سأذهُب إليها �اعت�اري ذا ق

ً
� � م�سوِّ �� ا، وقال: «لن أذهب إ� عمَّ التوى فم إجون غ�ظ�

وم�� ج�ش».

�
� موهوب �� ا عن القزم خطَر چوفري ب�اله. إن�� ». هكذا، ها قد غضَب. رغم� - «ج�ش صغ��

اته. اب�َّ شَّ
ُ
ك � �ون وحرَّ ، و�ال فضٍل منك». قالها ت�� س ج�شها كب�� إغضاب األمراء. «المل�ة دن��

� أثُق �ه �ما لو أنه . اللورد كوننجتون س�حرص ع� هذا. إن�� ل ما ُت��د. ستكون عرو��
ُ
- «ق

.« من د��
ً



ك عد�م ي، ال �ِما�س�� . ال تثق �أحٍد �ا أم�� �  م��
ً

ج �د� - «ر�ما َ�جُدر �ك أن تكون المه�ِّ
وك جاع أو ل�مور الجم�لة أو األصدقاء اآلَخ��ن الذين ر�ُّ ة الشُّ ائف وال �ال�طَّ لسلة وال �أب�ك الزَّ السِّ
� تنوي � ال�� نان�� ٍء ال تثق بتاجر الُجبنة أو العنكبوت أو مل�ة التَّ �

منذ نعومة أظفارك، وفوق �لِّ ��
ٌ من ��ة ستقلب معدتك وتقضُّ مضجعك، هذا صحيح، ل�ن هذا خ�� جها. �لُّ تلك ال�ِّ وَّ � أن ت��
ا: «ل�ن ماذا وداء ع�� سلسلة ج�اٍل متا�ع� ي�ته السَّ »، ودفَع القزم ت�ِّ � ال ت�ت�� ��لة ال�� ومة الطَّ النَّ
د رجٍل قرد شائه… ومع ذلك كنُت ألفعل األش�اء ائف لورد عظ�م، وأنا مجرَّ أعرُف أنا؟ أبوك الزَّ

ع� نحو� مختلف».

ه: «مختلف ك�ف؟».
�
، فسأل جذَب هذا اهتمام الف��

بع) لن . (الممالك السَّ �
� (دورن) وأرفع را�ا��

ا، أرسو ��
�
ق ا ال �� - «لو كنُت م�انك؟ لذه�ُت غ���

، والفو�� ضار�ة � ا للغزو �ما �� اآلن. ع� العرش الحد�دي �جلس ملك ص�� أًة أ�د� تكون مه�َّ
د. هر خراب، و(ستورمز إند) و(دراجو�ستون) خاضعتان للورد متمرِّ � النَّ

مال، وأرا�� � الشَّ
أطنابها ��

م
�
م الملك الذي َ�ح�

�
تاء ستج�ع ال�الد. ومن ت���َّ ليتعاَمل مع �لِّ هذا؟ من َ�ح� � الشِّ

عندما �أ��
لطة، ش للقتال ال السُّ � چا��� متعطِّ

ها. أ�� � الجم�لة، ال ُيوَجد غ�� بع)؟ إنها أخ�� (الممالك السَّ
فه أحدهم بهذا

�
ا ال �أس �ه إذا �ل � ك�ڤان س�كون وص��

رصٍة للُح�م. ع�ِّ
ُ
وقد فرَّ من �لِّ ف

. «ما�س � ا». اآللهة وأ�� ا ال قائد� ته ع� أن �كون تا�ع� ا. اآللهة سوَّ الواجب، ل�نه لن �طمح إل�ه أ�د�
ا أن ي�ن�َّ أه�� وُ�عطوە له. ولجان، ول�ن ل�س وارد� تايرل س�ق�ل ��لِّ �ور� أن ُ�مِسك الصَّ
� � أن أخ��

ف، وال أشكُّ �� � قة وت�� وس) ممزَّ . (وس�� والجميع �كرهون ستان�س. َمن ت���َّ إذن؟ ���
الع��زة عا�فة اآلن ع� تضم�د الجراح… �الملح. ��� رق�قة �الملك م�جور ومعطاءة �إجون
،

ً
ة  أم وهم�َّ

ً
ة ا، سواء أ�انت حق�ق�َّ غ�� الجدير ورش�دة �إيرس المجنون. إنها ال ت�� إساءًة أ�د�

�
ف، �� � ال��َّ

لطة، �� � السُّ
اعة، تطمع �� ا. �ما أنها طمَّ

�
ا والمعاَرضة عص�ان وتحسب الحذر ُجبن�

ا ق��ب، رها عمَّ � �منت� العنا�ة، ل�نها سُتدمِّ دها أ�� � ش�َّ فات ال��
�
حال الُحب. ُح�م تومن مدعوم �التَّ

ا، اللوردات ك�ارهم اس إل�ك أفواج� د النَّ
َ
جم�عها �ال اس�ثناء. ارُس وارفع را�اتك وس�تواف

ار الذي �حملك حظة لن تدوم، والت�َّ
�
ي، فالل  �ا أم��

ً
ا. ل�ن ال ت�تظر ط��� وصغارهم، والعوام أ�ض�

� و�حلُّ أحد وس) ق�ل أن َ�سُقط أخ�� اآلن �عان ما س�نحِ�. احرص ع� الوصول إ� (وس��
ها».

�
آَخر أ�فأ محل

� االنتصار؟».
س وتنان�نها ما أملنا �� �ساءَل األم�� إجون: «ل�ن من دون دن��

د�ك  أن ترفع را�اتك و�ستقِطب م��ِّ
َّ

ا إ� االنتصار. ما عل�ك إ� �ون: «لست محتاج� ە ت�� َ أخ��
تك». تها إ� قوَّ س وتضمُّ قوَّ وَتصُمد ح�� تصل دن��

.« � - «قلت إنها قد ال تق�ل��

ل �دها»، وهزَّ كتف�ه قال القزم: «ر�ما �الغُت. قد ُ�شِفق عل�ك عندما تذهب إليها ت�سوَّ
وس)… آە، عندها : «هل ُت��د أن ُتقاِمر �عرشك ع� نزوة امرأة؟ ل�ن إذا ذه�ت إ� (وس��

ً
مواص�

� ع� ُخ� إجون
� لعائلة تارجارَ�ن �م��

ر، سل�ل حق��� اذ، جريء ومتهوِّ د ال شحَّ أنت متمرِّ
ة. َدعها �سمع أن ابن أخيها ر�جار القت�ل ما زاَل غ�� � أعرُف مل�تنا الصَّ . قلُت لك إن�� � �� الفاِتح، تنِّ

ُّ



ا وس) من جد�د، أنه �خوض ح��� جاع رفَع را�ة أسالفها ع� أرض (وس�� ا، أن ذلك الف�� الشُّ ح��
داد عرش عائلة تارجارَ�ن واألعداء ُ�حاِ�ونه من �لِّ جانب… عندئٍذ  لالنتقام ألب�ه واس��

ً
�ا�سة

مة � تلك، محطِّ نان�� م التَّ
�
�اح والم�اە. أنت آِخر �سلها، وأ سته�ع إل�ك �أق� �عٍة تحملها بها ال�ِّ

 من ترك
ً

ماء �د� � الدِّ
�� � اس�� ت ُمدن النخَّ

َ
� أغرق ٍء ُمنقذة. الفتاة ال�� �

األغالل تلك، فوق �لِّ ��
� تصل إ� � ساعة الخطر، وح��

 عن ابن أخيها ��
�

السل لن تتخ� � �السَّ ل�� أناس� أغراب مك�َّ
ْ�ن، كرجٍل وامرأة ال �مل�ٍة وشخص� �ستجدي ة األو� ستلتق�ان كنظ�� وس) وُتقاِ�لك للمرَّ (وس��

ها ع�� ي�ته وط��َّ �ون وق�َض ع� ت�ِّ ك حي�ئٍذ؟»، واب�سَم ت�� � أسألك، ك�ف ال تح�ُّ العون. َدع��
. مل�ك محاَ�. الموت �عد أر�ــع حر�ات». : «أتم��َّ أن �غفر �� سموُّ األم��

ً
قعة قائ� الرُّ

.«… � ين�� ا: «ت�ِّ عب مغمغم�
�
ق األم�� إ� ُرقعة الل حدَّ

�ها إ� قلب المعركة». - «… أ�عد من أن ُتنِقذك. �ان عل�ك أن ُتحرِّ

- «ل�نك قلت…».

 منك».
ً
ي�تك ق���ة - «لقد كذ�ُت. ال تثق �أحد، وأبِق ت�ِّ

� �لِّ جهة وترتدُّ وتتدحَ�ج
عب لتط�� ِقطع السا�ڤاس ��

�
ا ور�َل ُرقعة الل غ�� واقف� هبَّ ج��ف الصَّ

ا: «اجمعها». ع� سطح (العذراء الخجول)، ثم قال الف�� آمر�

»، وركَع ع� �د�ه وُر�ب��ه و�دأ �ون: «أمر سموِّ األم�� قد �كون ابن تارجارَ�ن �الفعل. قال ت��
طح �جمع الِقطع. يزحف ع� السَّ

ال �دفع ع��ة �ان الغسق �دنو عندما عاَد �اندري و�س�ال إ� (العذراء الخجول)، وراءهما ش�َّ
د الملفوف حم المقدَّ

�
ائح سم�كة من الل لة �أ�وام المؤن، ملح ودقيق وُز�دة طازجة، و�� �د محمَّ

� � ح��
��ذ، ��  من النَّ

ً
ى. رفَع �اندري ع� كتفه برم�� �� اح وال�مَّ فَّ تقال والتُّ ان، وأجولة من ال��ُ �ال�تَّ

ا. �ون حجم� ت �س�ال ع� كتفها سمكة كرا�� ُتعاِدل ت��
�
حمل

فت فجأًة ل�صطدم بها �اندري وت�اد
َّ
ا عند طرف ل�ح العبور توق � رأت �س�ال القزم واقف� ح��

�ون قت �س�ال إ� ت�� ة ع� إنقاذها، وحدَّ هر. ساعَدها ال�طَّ � النَّ
هرها �� مكة َ�سُقط من ع� ظ� السَّ

ة: . قال لل�طَّ َّ  �أنها تطعن. عالمة لطرد ال��
ً
، و�ثالثٍة من أصا�عها صنَعت إشارًة غ���ة

ً
عا�سة

مكة». � أساعدك ع� حمل السَّ «َدع��

 ما تأ�له بنفسك».
َّ

ا إ� ة: «ال، ابتِعد. ال تلمس طعام� قالت �س�ال �حدَّ

: «�ما تأم��ن».
ً

رفَع القزم �لتا �د�ه قائ�

 هالدون: «أين ج��ف؟».
ً

طح سائ� ��ذ ع� السَّ وضَع �اندري برم�ل النَّ

- «نائم».

� (سلهور�س).
- «أ�ِقظه إذن. عندنا أخ�ار �جب أن �سمعها. اسم المل�ة ع� �لِّ لساٍن ��

� األسواق فسَتدُخل
�ن واألعداء ُ�حِدقون بها. إذا صدَق ال�الم �� � م��

�قولون إنها جالسة ��



ا». (ڤوالنت�س القد�مة) الحرب ضدها ق����

�د أن � أظنُّ أن ج��ف س��ُ مك ال ُ�عتَمد عليها، ل�ن�� ار السَّ : «نم�مة ُتجَّ
ً

زمَّ هالدون فمه قائ�
صف ِما�س�� إ� مقصورة ج��ف �األسفل. �سمع. أنت تعرفه»، ثم نزَل النِّ

�ن) و(ڤوالنت�س) � (م�� ا. ب�� ا وجيه� ا من األصل. ال شكَّ أن لديها س��� ك غ��� الفتاة لم تتحرَّ
حاري والج�ال والمس�نقعات واألطالل، �خالف (مانتار�س) �ُسمعتها خمسمئة فرسخ من الصَّ
ا �ت ع� ال�ا�سة فأين تذهب طل�� المشؤومة. �قولون إنها مدينة أهلها وحوش، ل�ن إذا تحرَّ

فن… عام والماء إن لم �كن إ� هناك؟ قد �كون ال�حر أ�ع، ل�ن إذا �انت ال تملك السُّ للطَّ

د وتحوم �س�ال
َ
�ُّ وتقدح ع� المستوق طح �انت سمكة ال�را�� ت�� عند ظهور ج��ف ع� السَّ

از�ن من فَّ
ُ
ئاب وق

ِّ
� ومعطف فرو الذ

ق قم�صه المعد�� �مون. ارتدى المرتز�
�
فوقها عا�ًة عليها الل

ا فإنه لم ُي�ِد أمارًة �ون مس��قظ� وف. إذا أدهَشته رؤ�ة ت��  من الصُّ
ً
ري و�او�َل دا�نة الِجلد الطَّ

ما �صوٍت أخفت من أن �سمعه
�
ة ح�ث ت�ل

َّ
 �اندري إ� الدف

َ
ع� هذا سوى عبوسه المعهود. أخذ

القزم.
ِّ َ ائعات. انزل إ� ال�� : «�جب أن نعلم حق�قة هذە الشَّ

ً
ها�ة أشاَر ج��ف إ� هالدون قائ� � النِّ

و��
نة). تعرف لحفاة الملوَّ هر) و(السُّ ب (رجل النَّ واعرف ما �ستطيع. �اڤو س�عرف، إذا وجدته. جرِّ

األما�ن األخرى».

، �ما أنك تعلم �م يهوى �اڤو لعب � . أر�ــع آذان أفضل من اث�ت��  القزم م��
ُ

- «أجل. س�خذ
السا�ڤاس».

ة». هب�َّ
َّ

رت أليِّ س�ٍب فاذهب إ� الجماعة الذ مس. إذا تأخَّ وق الشَّ - «�ما ترغب. ُعد ق�ل ��

� للورد، ل�نه احتفظ� �الفكرة لنفسه.
م �ما ي����

�
�ون: يت�ل ر ت��

�
فك

 منها أخرى
ً

تدي �د� عة المرتَجلة ل��
َّ
�ون ث�ا�ه المرق ا، وخلَع ت�� ا مقل�س� ارتدى هالدون معطف�

: «إلطالق
ً

�و قائ� ة من صناديق إل�� ًة من الفضَّ ص ج��ف ل�لٍّ منهما ُ�َّ . خصَّ �
لونها رمادي ز�تو��

األلسنة».

� فن ال�� هر. �دا �عض السُّ ة النَّ ا ط��قهما ع� ضفَّ لمة عندما شقَّ ��ل للظ� �ان الغسق ُ�خ�� السَّ
� الذين رموهما ح��

�
جال المسل � عجَّ �عضها �الرِّ � ح��

ا وقد ُرِفَعت ألواح العبور، �� ا بها مهجور� مرَّ
��ق  الطَّ

ً
قوق فوق األ�شاك مغرقة َقت قناد�ل من الرُّ

�
بنظرات االرت�اب. أسفل سور ال�لدة ُعل

�ون إذ اصطبَغ وجه هالدون �األخ�� ثم األحمر ثم نة، وشاهَد ت�� ٍك من األضواء الملوَّ د ب��ِ المع�َّ
 من م�اٍن ما أمامهما،

ً
 آت�ة

ً
ة المتداخلة سمَع موس��� غ���ة غات األجن��َّ

�
، وتحت �شاز الل �

األرجوا��
�ل، ومن ورائهما �ان �لب ي�بح. ا �صح�ه الطَّ ا عال�� ا رف�ع� زمر�

� وجدت ح��
َّ

و�انت العاهرات �الخارج. ع� نهر� أو �حر� الميناء ميناء، وأينما وجدت الم�
؟ أإ� ال�حر تذهب العاهرات؟ � العاهرات. أهذا ما عناە أ��

�



ە مات، ُتنوِّ
�
� (سلهور�س) فأ

ا أخواتهن �� ات، أمَّ عاهرات (ال�سپورت) و(كينجز الندنج) �ساء ُحرَّ
هن عجائز شمطاوات قب�حات. ��اد

�
. �ل � �لٍّ منهن الُ�م�� م�ع الموشومة تحت ع�� تهن الدُّ �عبوديَّ

�ون �أعُينهن عل�ه إذ مرَّ �ُخطواته ل ال�غاء. شعَر ت�� � جل �ع��  �جعل الرَّ
ً

منظرهن �كون كف��
ا من ق�ل. المتما�لة، وسمَعهن يتهامسن وُ�َقهِقهن من وراء أ�ديهن. �أنهن لم ي��ن قزم�

ق ضوء المشاعل ع� فوالذ ُ هر، َي�� ا�ة النَّ � ع� بوَّ �� وقَفت مفرزة من حَملة الِحراب الڤوالن�ي�يِّ
م وجوههم من

�
ازاتهم الواق�ة. خوذاتهم أقنعة ع� ش�ل وجوە نمور، وُتعل فَّ

ُ
المخالب ال�ارزة من ق

�ون أن ُجند (ڤوالنت�س) العب�د . �علم ت�� � اء الموشومة ع� �لتا الوجنت�� تحتها الخطوط الخ��
ة؟ ماذا �فعلون إذا منَحتهم إ�اها َّ� ون إ� الح�ِّ مور هذە. هل �حنُّ شد�دو الفخر �خطوط النُّ

ا؟ ا؟ ما أنا إن لم أ�ن أسد� فلة؟ ما ُهم إن لم �كونوا نمور� المل�ة الطِّ

�
ازە المعد�� فَّ

ُ
ا�ة خلَع ق ا أضحَك اآلَخ��ن، وعند �لوغهما البوَّ لمَح أحد الجنود القزم وقال ش�ئ�

ق ُعنق القزم �ذراعه وفرَك رأسه �خشونة. ل �الَعرق تحته وطوَّ
�
از الِجلدي الم�ل ذا المخالب والُقفَّ

ء. ثم إنه سأَل �
�ون لدرجة أنها ألجَمته عن المقاَومة، وخالل لحظٍة انت� �لُّ �� �اغَتت الحركة ت��

: «أ�ان هناك س�ب لهذا؟». صف ِما�س�� النِّ

.« غته: «�قول إن فْرك رأس القزم �جلب ُحسن الحظ�
�
أجاَب هالدون �عد أن سأَل الحارس �ل

ا ل له إن مصَّ قض�ب القزم �جلب حظ�
ُ
جل، وقال: «ق �ون نفسه ع� االب�سام للرَّ َ ت�� أج��

أحسن وأحسن».

ة». مور معروفة �أسنانها الحادَّ - «ال ُ�ستحَسن. النُّ

صف � نافد، وقاَد هالدون النِّ ا �مشعله �ص�� ح� ا�ة ملوِّ خول من البوَّ أشاَر لهما حارس آَخر �الدُّ
� يتماَ�ل �حذر.

�ون الما�� � أعقا�ه ت��
��ق إ� داخل (سلهور�س)، و�� ِما�س�� الطَّ

ا �أضواء ج� ا متوهِّ ا صاخ�� اعة وجداە مزدحم� � هذە السَّ
انفتَح أمامهما م�دان عظ�م، وح�� ��

�ة من سالسل حد�د فوق أبواب الخانات و�يوت الهوى، ل�نها داخل ال�لدة من
�
القناد�ل المتدل

�
ة خارج مع�ٍد من الحجر األحمر، �قف �� قد نار ل�ل�َّ قوق. إ� �سارهما تتَّ ن ال الرُّ جاج الملوَّ الزُّ

� أما�ن
هب، و��

�
ة المجتمعة حول الل غ�� � الجمهرة الصَّ

فته راهب يرتدي القرمزي َ�خُطب �� ُ��
أخرى جلَس �عض الُمساف��ن �لعبون السا�ڤاس أمام خان، وراَح جنود َ�دُخلون وَ�خُرجون مما
ها � �جرُّ ت بهما ع��ة ذات عجلت��  خارج اسط�ل، ومرَّ

ً
َ�ت امرأة �غ� ي�دو بوض�ح� أنه ماخور، و��

ا عن العالم الذي أعرفه. � ف�ل قزم أب�ض. هذا عالم آَخر، ل�نه ال �ختلف كث��

خرفة و�مت�� ا رائعة الزَّ خام لرجٍل �ال رأس يرتدي درع� �ف ع� الم�دان تمثال أب�ض من الرُّ ���ُ
�ون: «َمن هذا؟». ا، ف�ساءَل ت�� ا ال �قلُّ عنه تنم�ق� ا ح���� جواد�

� سنة،  �لَّ سنٍة ط�لة أر�ع��
ً

نص�
ُ
ماء. انُتِخَب ق � من قرن الدِّ - «الُقنصل هورونو، �طل ڤوالن�ي��

� الذين ��  مدى الح�اة، وهو ما لم ُيرض� الڤوالن�ي�يِّ
ً

نص�
ُ
إ� أن سئَم من االنتخا�ات وأعلَن نفسه ق

.« � قوە ِنصف�� � ومزَّ � ف�ل��ْ ة، ر�طوە ب�� ٍة قص�� قتلوە �عد ف��



ا َينُقص تمثاله». - «ي�دو أن رأس�

لطة هاَج أت�اعهم وماجوا وأسَقطوا رؤوس أ األف�ال السُّ � تبوَّ ا. ح�� قال هالدون: «�ان نمر�
� ع�� آَخر.

ا: «�ان ذلك �� تماث�ل من �لومونهم ع� الحروب والموت»، وهزَّ رأسه مستطرد�
س». � سمعُت اسم دن�� اهب. أقسُم أن�� م عنه الرَّ

�
، األفضل أن �سمع ما يت�ل هلمَّ

حام المتنا�� خارج المع�د األحمر. مع ارتفاع ا ع� الجانب اآلَخر من الم�دان إ� الزِّ انضمَّ
راتهم، و�ن غ�� أن يرى أ��� من مؤخِّ جل الصَّ جاە لم �ستِطع الرَّ � �لِّ اتِّ

� فوقه �� �� ان المحليِّ
�
� السُّ

ة: � أنه فهَم ما ُ�قال. سأَل هالدون �العام�َّ ا، ل�ن هذا ال �ع�� اهب تق���� سمَع �لَّ �لمٍة �قولها الرَّ
«هل تفهم ما �قول؟».

.« �
ذ��

�
� أ

ر �� - «سأفهُم إن لم �كن هناك قزم ُيزمِّ

جال ا وجوە الرِّ ص� ع وراءە متفحِّ
�
ُر�»، وعقَد ذراع�ه ع� صدرە وتطل �ون: «لسُت أزمِّ ردَّ ت��

فوا ل�سمعوا، وحيثما التفَت رأى الوشوم. عب�د، أر�عة من �لِّ خمسٍة عب�د.
َّ
ساء الذين توق وال�ِّ

� صفوف الحق،
� إ� الحرب، ول�ن �� �� اهب �دعو الڤوالن�ي�يِّ : «الرَّ صف ِما�س�� ە النِّ َ أخ��

الم. �قول  ضد الظ�
ً
ة ا أ�د�َّ جوم و�خوض ح��� مس والنُّ �اء، راهلور الذي خلَق الشَّ كجنوٍد إلله الضِّ

فراء. �قول…». ق الصَّ ات ال��َّ دت قلبيهما هار��َّ ور، سوَّ إن ني�سوس وماال�و أعَرضا عن النُّ

.« � نان�� . فهمُت هذە ال�لمة. �قول التَّ � نان�� - «التَّ

� أَتت تحملها إ� المجد». نان�� - «أجل. التَّ

س؟». - «تحملها. دن��

ق نبوءة و أرسَل الخ�� من (ڤوالنت�س). �مجيئها تتحقَّ ا، وقال: «بن��  هالدون برأسه إ�جا��
�
أومأ

خان ُوِلَدت لُتع�د �شك�ل العالم. إنها آزور آهاي العائد… وانتصارها ع� عت�قة. من الملح والدُّ
� س��ل

كع أمامها، و�لُّ من �موتون �� ا… الموت نفسه س�� ا ال ي�ت�� أ�د� الم س�جلب ص�ف� الظ�
دون من جد�د…».

�
تها سُيول قض�َّ

اَ�د، وشعَر بهم � � الجسد نفسه؟». �ان الجمع ي��
د من جد�ٍد ��

�
�ون: «هل �جب أن أول ه ت��

�
سأل

و؟». اَحمون حوله. «َمن بن�� � ي��

� (ڤوالنت�س)، لهب
ا: «راهب المع�د األحمر األع� �� صف ِما�س�� حاج�ه مجي�� رفَع النِّ

�اء األول، ع�د راهلور». الحق�قة، ضوء الح�مة، خادم إله الضِّ

مث �ون �ان ثوروس المايري، الِع���د الممت�� الدَّ ه ت��
َ
اهب األحمر الوح�د الذي عرف الرَّ

ار �م النَّ
ب أجود خمور الملك وُ��� � �الط رو�رت، ���

ع ��
�
سك ��ذ، الذي اعتاَد ال�َّ ا �النَّ خ دوم� الملطَّ

ه�ان �لَّ من هو ُهزأة فاسد � من الرُّ ة. قال لهالدون: «أعِط�� � االلتحامات الجماع�َّ
� س�فه ��

��
ة �أ�ل الحلوى وُ�داِعب أجساد الِغلمان. �ع الذي �حبُّ الجلوس ع� الوسائد الوث�� �دين، النَّ

بون المتاعب». المؤمنون منهم �اآللهة ُهم من ُ�س�ِّ



- «قد ُ�مكننا استغالل هذە المتاعب لصالحنا. أعرُف أين ُ�مكننا العثور ع� إجا�ات».

أس إ� ح�ث �طلُّ خان كب�� من الحجر ع� الم�دان. ع� ا �ال�طل مقط�ع الرَّ قاَدە هالدون مار�
قد مئة من اخل تتَّ ة �األلوان المبهرجة، و�الدَّ زة مطل�َّ َقت صدفة سلحفاة ضخمة محزَّ

�
ال�اب ُعل

حم المشوي
�
رت الهواء روائح الل ماء، وقد عطَّ � السَّ

جوم ال�ع�دة �� م�ع الحمراء المعتمة �النُّ الشُّ
�
ف هالدون ��

َّ
اء �اهتة. توق مة ع� وجنتها وشم سلحفاة �صبِّ خمر� خ��

�
ت أ

�
وا�ل، وا�شغل والتَّ

: «هناك، هذان االثنان».
ً

المدخل قائ�

� تج��ف الحائط �جلس رجالن إ� طاولة سا�ڤاس منقوشة من الحجر َيرُمقان ِقطعهما ع�
��

� ع��ض
ا�� ضوء شمعٍة حمراء. أحدهما مهزول شاحب، َشعرە أسود خف�ف وأنفه حاد، والثَّ

هما نفسه ف أيُّ
�
ومة متجاوزًة �اقته. لم ُ��ل � مستدير ال�طن، وت�سدل ُحل�قات َشعرە الم�� ال�تف��

ا إ�اهما �قوله: ا ووضَعه ب�نهما م�ادر� ع�ة إ� أن سحَب هالدون مقعد�
�
د أن يرفع عي��ه عن الل مجرَّ

ا». «قز�� �لعب السا�ڤاس أفضل من�ما مع�

غة (ڤوالنت�س القد�مة)
�
ا ما �ل � �ازدراء، وقال ش�ئ� ل��ْ ا نظرە �حدج المتطفِّ هما حجم� رفَع أ���

وس): «أهو ة (وس�� ح�ل إ� الوراء ع� مقعدە وسأَل �عام�َّ �ون، وماَل النَّ أ�ع من أن ُ�در�كه ت��
للبيع؟ معرض غرائب الُقنصل محتاج إ� قزٍم �لعب السا�ڤاس».

ا». - «يولو ل�س ع�د�

 من الجْ�ع.
ً

ك ف�� ح�ل: «�ا للخسارة»، وحرَّ قال النَّ

ق�لة. ك خيوله الثَّ اولة زمَّ الجالس وراء الج�ش المرمري فمه �استهجان، ثم حرَّ ع�� الطَّ

�ون: «خطأ». ال �أس �أن �لعب دورە. قال ت��

�عة، إ� ق�لة. ت�َعت هذا هوجة من الحر�ات ال�َّ �ط»، وأجاَب �خيوله الثَّ ح�ل: «�الضَّ ردَّ النَّ
ا وقال: «الموت �ا صاح». � ح�ل أخ�� أن اب�سَم النَّ

: «ِلَم
ً

غته، فضحَك ُمنافسه قائ�
�
ٍء ما �ل �

ا ثم نهَض ودمدَم ��� اولة عا�س� ق ال�ب�� إ� الطَّ حدَّ
، وقال: �ون إ� المقعد الخا��  إ� هذا الحد»، ثم أشاَر لت��

ً
ئة ترحل؟ ل�ست رائحة القزم س�ِّ

ع�ة».
�
ى مدى إجادتك الل اولة وس�� تك ع� الطَّ . َضع فضَّ غ�� جل الصَّ «اجلس أيها الرَّ

ء وكوب ن��ٍذ : «ألعُب أفضل ب�طن� م��
ً

ع�ة؟ صعَد ع� المقعد قائ�
�
�ون ل�سأله: أيُّ ل �ان ت��

ا. ا�� ا و�� ا منها طعام� مة طال��
َ
ح�ل �ك�اسٍة ونادى األ � �دي»، فالتفَت النَّ

��

طُّ أن
َ
� (سلهور�س). لم َ�حُدث ق

��ل �اڤو نوجار�س مأمور الجمارك هنا �� قال هالدون: «النَّ
� السا�ڤاس».

هزمته ��

ة ع� جانب س الُعمالت الفضَّ ته وكدَّ � أحسن»، وفتَح ُ�َّ
�ون، وقال: «قد �كون ح��� فهَم ت��

ا. � قعة واحدًة فوق األخرى إ� أن اب�سَم �اڤو أخ�� الرُّ



ب�نما رصَّ �لٌّ منهما ِقطعه وراء حائل السا�ڤاس سأَل هالدون: «ما األخ�ار من عند مصبِّ
هر؟ هل ستقوم الحرب؟». النَّ

بون أنُفسهم �األس�اد الُح�ماء. ل�س �� أن ون. ُ�لقِّ : «هذا ما ُي��دە اليون�يُّ
ً

هزَّ �اڤو كتف�ه قائ�
هب والجواهر

َّ
هاء. جاَءنا م�عوثهم �صناديق الذ م عن ح�متهم، ل�نهم ال �فتقرون إ� الدَّ

�
أت�ل

� �عة. �لَغ�� دات السَّ نهُّ ب ع� فنِّ التَّ هم مدرَّ
�
ة، �ل � ع�د، فت�ات �الغات وِغلمان ناع�� ال��� ومئ��

شاە �اذخة». أن م�د�ه ال ُت�� ور�

ون قناصل�م؟». ى اليون�يُّ - «هل اش��

ا: «قد
�
�ون مردف أجاَب �اڤو: «ني�سوس فقط»، ورفَع الحائل واستعرَض �شك�ل ج�ش ت��

نة القادمة.  السَّ
ً

نص�
ُ
ا، ودون�فوس لن �عود ق ا سقَطت أسنانه، ل�نه ال يزال نمر� �كون ماال�و ش�خ�

ش للحرب». المدينة تتعطَّ

�ن) تقع ع� ُ�عد فراسخ عد�دة ع�� ال�حر. ك�ف أساَءت المل�ة �ون: «لماذا؟ (م�� �ساءَل ت��
فلة العذ�ة إ� (ڤوالنت�س القد�مة)؟». الطِّ

� �سمعها ال أ��� من العائدين من : «عذ�ة؟ إذا صحَّ ِنصف القصص ال�� ً
ضحَك �اڤو قائ�

ماء، إن من ُ�عار�ضونها شة للدِّ . �قولون إنها متعطِّ �
فلة وحش حق��� ) فهذە الطِّ � اس�� (خليج النخَّ

� الوالدة لتنان�نها، . �قولون إنها مشعوذة ُتطِعم حدي��
ً
 �طيئة

ً
ُيوَضعون ع� الخواز�ق ل�موتوا ميتة

� وتنقلب ع� من �خدمونها ب�خالص. د الم�عوث�� ارة �سخر من اآللهة وتخرق الُهَدن وُتهدِّ غدَّ
، وح�� ال�الب � �� ساء والمخصيِّ جال وال�ِّ ا ال ُ�شَبع شهوتها، إنها ُتواِقع الرِّ �قولون إن ش�ئ�
جال جسدها ل�ستعِ�د أرواحهم». � إرضائها. إنها تمنح الرِّ

واألطفال، وو�ل للحب�ب الذي �فشل ��

، ولو أنها ض��لة ضامرة. ا لها برو�� � جسدها فهن�ئ� �ون: أوە، عظ�م. إذا منَحت�� ر ت��
�
فك

� الذين طرَدتهم من (أستاپور) �� ، المنفيِّ � اس�� � النخَّ قال هالدون: «�قولون، و�ــهذا تع��
اءاٍت �اذ�ة». د اف�� �ن). مجرَّ و(م��

ة. ل �الحق�قة، ل�ن ال س��ل إلن�ار خطيئة الفتاة الحق�ق�َّ اءات مت�َّ قال �اڤو: «أفضل االف��
قيق، ل�ن تلك الحركة لم تقتِ� ع� م تجارة الرَّ ت ع� عاتقها أن ُتحطِّ

َ
فلة المغرورة أخذ الطِّ

� نان�� ه، ومل�ة التَّ
�
جارة الذي �شمل العالم �ل ا من �حر التِّ ) فقط، �ل �انت جزء� � اس�� (خليج النخَّ

ماء الع��قة �اضطراب، �سمعون عب�د ادة ذوو الدِّ ور األسود) ينام السَّ رت الماء. وراء (السُّ
�
عك

مون صغارنا،
�
فون شوارعنا وُ�عل مطا�خهم �شحذون س�ا�ينهم. العب�د يزرعون أطعمتنا وُ�نظ�

ا و�رون هذە المل�ة
�
ق رون �� � معاركنا، واآلن َينظ�

�ون �� َ�حُرسون أسوارنا وُ��ِحرون �قوادسنا وُ�حار�
م القد�م بهذا. مة األغالل هذە. ال ُ�مكن أن �سمح أصحاب الدَّ ق من �ع�د، محطِّ

�
ة تتأل ا�َّ الشَّ

� إ�اها ُت��د أن تحرمه نان�� اذين أع� من ع�د، ومل�ة التَّ ا. ح�� أد�� الشحَّ والُفقراء �كرهونها أ�ض�
هذا العزاء الوح�د».

: ً
 قائ�

ً
اته خانة اب�َّ شَّ

ُ
�ون � ك ت�� �ون �حَملة ِحرا�ه، فردَّ �اڤو �خيوله الخف�فة، ثم حرَّ م ت�� تقدَّ

ة ال ضدها». َّ� اهب األحمر �الخارج أراَد أن ُتقاِتل (ڤوالنت�س) مع المل�ة الفضِّ «الرَّ



� ه�ان الُحمر أن �صونوا ألس�تهم. لقد وقَعت مشاَحنات ب�� ٌ للرُّ قال �اڤو نوجار�س: «خ��
� إنزال غض�ٍة حام�ة ع�

�� 
َّ

و إ� ب جعجعة بن��  أخرى �الفعل. لن ت�س�َّ
ً
أت�اعهم وَمن َ�عُ�دون آلهة

رأسه».

ه: «أي جعجعة؟». ا ِقطعة عوامِّ سأَل القزم مداع��

� ساحة
�� � ع آالف من العب�د والمعَتق�� � (ڤوالنت�س) يتجمَّ

ا: «�� � ب�دە مجي�� ح الڤوالن�ي�� ل�َّ
ر العالم. منذ ازفة وس�ٍف ناري سُ�طهِّ جوم النَّ و َ�ُ�خ ��الٍم عن النُّ المع�د �لَّ ل�لٍة ل�سمعوا بن��

ة». َّ� الح ضد المل�ة الفضِّ اق (ڤوالنت�س) إذا حمَل القناصل السِّ ر من اح��
ِّ

ٍة ُ�حذ ف��

ؤ بهذا. آە، الَعشاء». �بُّ - «ح�� أنا أستطيُع التَّ

ل حم مت�َّ
�
ائح ال�صل، والل م ع� ط�قٍة من �� الَعشاء طبق من لحم الماعز المشوي المقدَّ

 لدرجة
ً
، و�انت ساخنة

ً
�ون قطعة اخل. التقَط ت�� م من الخارج وأحمر طري من الدَّ اح، متفحِّ فوَّ

ة عها �الخمر الڤوالن�ي��َّ
�
أنها لسَعت أصا�عه ل�ن لذ�ذًة ح�� إنه أ�َع �أخذ واحدًة أخرى، ثم �ل

ا»، د جد� ي�ته: «ج�ِّ  ت�ِّ
ً

َ�ه منذ عصور. قال متناو� ��ذ �� ٍء للنَّ �
� تعدُّ أقرب �� اء ال�اهتة ال�� الخ��

س تارجارَ�ن لديها ع�ة، وُ�قال إن دن��
�
� الل

ثم أعلَن وهو ُي��ل أحد أف�ال �اڤو: «أ��� قطعة مف�دة ��
ثالثة».

ق �اڤو: «ثالثة ضد ثالثة أضعاف ثالثة آالف عدو. جرازدان مو إراز لم �كن الم�عوث
�
عل

�ن) سُتقاِتل ف�الق ك األس�اد الُح�ماء ضد (م�� � يتحرَّ فراء. ح�� ته المدينة الصَّ
�
الوح�د الذي أرسل

.« ، وح�� الدوثرا�� � �� ِّ� � واإلل�� �� � صفوفهم، عالوًة ع� التولوسيِّ
(ج�س الجد�دة) ��

ا�ات�م». قال هالدون «الدوثرا�� خارج بوَّ

عطيهم هدا�ا، يرحل
ُ
� سادة الخيول، ن

: «ال�ال پونو. �أ�� ً
ح ب�دە �استهانٍة قائ� عاَد �اڤو ُ�ل�ِّ

قعة. ها عن الرُّ
�
ة وأزال �ون المرم��َّ ينة ت�� ك منجن�قه وق�َض ع� ت�ِّ سادة الخيول»، وحرَّ

ا كومة
�
ف ها�ة قال �اڤو مغ�� � النِّ

، و�ن صمَد القزم نحو دستٍة من الحر�ات، و��
ً
� مذ�حة

�ان ال�ا��
م�ع الم��رة. م�اراة أخرى؟». ة: «حاَن وقت الدُّ الفضَّ

واُضع. األفضل أن نرجع إ� قار�نا». � التَّ
ا �� م قز�� درس�

�
. لقد تعل قال هالدون: «ال دا��

ق الجمع منذ اهب رحَل وتفرَّ ، ل�ن الرَّ
ً
ة ال تزال مشتعلة �ل�َّ

�
ار الل � الم�دان �الخارج �انت النَّ

��
�ون: «ما زاَل اخل جاَءت ضحكة امرأة، فقال ت�� م�ع، ومن الدَّ ة. من نافذة ماخور� الَح وهج الشُّ ُمدَّ
جال الذين ء، والعاهرات �سمعن ال�ث�� من الرِّ �

نا �اڤو ��لِّ �� � أوله. ر�ما لم ُ�خ��ِ
�ل ��

�
الل

ُ�جاِمعوهن».

رجة �ا يولو؟». - «أأنت محتاج إ� امرأة لهذە الدَّ

ها». قد تكون (سلهور�س) الم�ان الذي  غ��
ً
ة جل �سأم من أصا�عه إذا �ان ال �عرف أح�َّ - «الرَّ

م�ع. «لقد ا وع� وجنتها وشم الدُّ اخل اآلن تحد�د� تذهب إل�ه العاهرات، قد تكون تا�شا �الدَّ



� لم د من أن قضي��
�
� أر�ُد أن أتأ� ٍء كهذا، �ما أن�� �

جل �حتاج إ� امرأٍة �عد �� كدُت أغرُق. الرَّ
ر». يتحجَّ

ر». ا�ة. ال تتأخَّ � الحانة عند البوَّ
: «سأنتظرك ��

ً
صف ِما�س�� قائ� ضحَك النِّ

� �أق� �عة». لن الفروغ م�� ساء ُ�فضِّ - «أوە، ال تخف. معظم ال�ِّ

� (ال�سپورت) و(كينجز
د إليها �� دُّ � اعتاَد ال��َّ  �المواخ�� ال��

ً
ا مقارنة وجَد القزم الم�ان متواضع�

�ون ع�� ة وقاَد ت�� � الفضَّ ة، ل�نه فهَم رن��  الڤوالن�ي��َّ
َّ

غٍة إ�
�
م أيَّ ل

�
الندنج). ال ي�دو أن المالك يت�ل

�
خاٍء �� ماٍت �اس��

�
مدخٍل مقنَطر إ� ُحجرٍة ط��لة تتض�َّع برائحة ال�خور، ح�ث تجلس أر�ــع أ

� يوم م�الٍد ع� األقل، وأن � منهن شهدن أر�ع�� ن أن اث�ت�� أوضاع� مختلفة من الُعري. خمَّ
� رأيهن ع� المر�،

هن �ُقبح العاهرات الال�� ة. ل�ست أيُّ ادسة ع�� � الخامسة أو السَّ
�� � ت�� غ�� الصَّ

� حلمتيها
ول�ن ال ُ�مكن رغم ذلك وصفهن �الَجمال. إحداهن واضح أنها ُح��، وأخرى �دينة و��

م�ع تحت أعُينهن. ان، وأر�عتهن موشومات �الدُّ خاتمان حد�د�َّ

ق المالك عي��ه دون أن �فهم وس)؟»، فضيَّ غة (وس��
�
م ل

�
�ون: «هل عندك فتاة تت�ل سأَل ت��

ا وأجاَب
�
 أو ثالث

ً
جل استوعَب �لمة ة �دا أن الرَّ ة الُفص�، وهذە المرَّ َّ� رە القزم �الڤال�� ؤال، لُ��رِّ السُّ

� فتاًة مس»، فحزَر أن هذا �ع��  «فتاة غروب الشَّ
َّ

�ون من الجواب إ� ة، فلم �فهم ت�� �الڤوالن�ي��َّ
مس). من (ممالك غروب الشَّ

شتان وُخصل حمراء محبوكة � الم�ان، ول�ست تا�شا. للفتاة وجنتان منمَّ
ة واحدة فقط �� ثمَّ

�ون: «ال �أس بها. وأر�ُد � ساقيها. قال ت�� � وَشعر أحمر ب�� ش�� � منمَّ ع� رأسها، وهو ما َ�ِعد بثدي��
ع إ� وجهه مجدوع األنف

�
حم األحمر». �انت العاهرة تتطل

�
ا. ن��ذ أحمر مع الل ا أ�ض� إب��ق�

د لِك
�
� أن ُيؤك � مخلوق مزعج. �ان لُ�سِعد أ�� . إن�� �

: «هل أزعجِك �ا ُحلو��
ً

از، فخاطَبها قائ� � �اشم��
ن». ا يتعفَّ هذا لو لم �كن ميت�

ة. ر�ما اختطَفها غة العام�َّ
�
 من الل

ً
م �لمة

�
ة فالفتاة ال تت�ل وس�َّ ع� الرغم من أن مالمحها وس��

�ش ة ِفراش محشو �ال�ِّ ة، ل�ن ع� األرض ُ�ساط مايري وثمَّ رفة نومها صغ��
ُ
� طفولتها. غ

اس �� نخَّ
��ذ � �اسمِك؟». وجَد النَّ �ن�� ��ذ: «هل سُتخ��ِ ته كوب النَّ

�
ها إذ ناول

�
. رأ�ُت أسوأ. سأل  من القشِّ

ً
�د�

». ثم إنه مسَح فمه . «ال؟ سأر�� �فرجِك فقط إذن ع� ما أظنُّ
ً
ب ترجمة

�
ا ال يتطل ا الذع� ق���

� من ث�ا�ِك ونا�� ا من ق�ل؟ اآلن وقت مناسب. اخُر�� ه، وقال: «هل ضاجعِت وحش� هر كفِّ �ظ�
.« هرِك إذا سمحِت، أو إذا لم �سم�� ع� ظ�

ورتها فوق رأسها، و�عدها فهَمت  منها اإلب��ق ورفَع تنُّ
َ

ت َترُمقه �ال فهٍم إ� أن أخذ
�
ظل

�ون ة. م�� وقت ط��ل للغا�ة ع� ت�� �كة الِفراش المثال�َّ المطلوب منها، ولو أنها لم تكن ���
الثة. فعة الثَّ � داخلها مع الدَّ

طفته ��
ُ
 ن

َ
دون امرأٍة ح�� إنه أف�غ

م�م الذي
َّ

. �ا للمخلوق الذ
�
بع. �ان هذا خطأ ا �الخزي أ��� من الشَّ تدح�َج من فوقها شاعر�

� امرأًة اسمها تا�شا؟». لم ه َتقُطر من داخلها ع� الِفراش: «هل تعرف�� ا من�َّ ها مشاهد�
�
ِ�ته. سأل

ا. رأى ع� � أين تذهب العاهرات؟»، ولم ُتِج�ه عن هذا أ�ض� ها: «هل تعرف��
�
ُتِج�ه العاهرة، فسأل

ُّ



. لقد نكحُت � عداد المو��
دوب، فقال لنفسه: الفتاة ��  من �سيج النُّ

ً
ا متقاطعة هرها خطوط� ظ�

. �
د أن تحتقر�� � لمجرَّ

ة تك�� . ل�ست فيها قوَّ � . ح�� عيناها ت�دوان مي�ت��
ً
ة جثَّ

��ذ ��ذ. أمسَك اإلب��ق ��لتا �د�ه ورفَعه إ� شفت�ه، وساَل النَّ �حتاج إ� ن��ذ، ال�ث�� من النَّ
��ذ ا �النَّ م�ع �دا قان�� � ضوء الشُّ

ل الِفراش. ��
�
� جوفه وع� ذقنه، وقطَر من لحيته و�ل

األحمر ��
ح و�حث

ُّ
� دحرجٍة وترن �ر ب�� ا ونزَل من فوق ال�َّ  اإلب��ق ألقاە جان��

َ
� أف�غ م چوفري. ح�� الذي سمَّ

أ ع� ا. هاَجت معدته، وأل�� نفسه ع� ُر�ب��ه يتق�َّ تحته عن وعاء فضالت ل�نه لم �جد واحد�
ائع الم��ــــح �األ�اذ�ب. م�ك الرَّ ال�ساط، ذلك ال�ساط المايري السَّ

ا �الخجل: س�لومونها ع� هذا، ثم قال لها: ، فقال لنفسه شاعر�
ً
صاَحت العاهرة مفزوعة

ا». لم  أ�د�
ً
� ل�دي ولن �جلدك أحد ثان�ة «اقط�� رأ�� وُخذ�ه إ� (كينجز الندنج). ستجعلِك أخ��

ًة أخرى. هذا ع� األقل ستفهمه. ها مرَّ
َ

ا، ففتَح ساقيها وزحَف ب�نهما وأخذ تفهم هذا أ�ض�

� ق�ضته وألقاە نحو ال�اب، وفهَمت �� الُمراد
ستان الفتاة ��

ُ
ر ف ��ذ وكذا هو، فكوَّ  النَّ

َ
�عدها ف�غ

خاع. ال �جرؤ ع� � سكران ح�� النُّ � ر�ش ِفراشه. إن��
لمة �غوص �� � الظ�

 إ�اە ��
ً
وهرَعت َتخُ�ج تاركة

ة ترتفع وم. وراء ستار األحالم ت�تظرە (ال��الت)، ساللم حج��َّ � النَّ
إغالق عي��ه خش�ة أن �غ�ب ��

ن. ال أر�ُد أن أقا�ل اللورد تها اللورد المكفَّ � م�اٍن ما ع� قمَّ
اعة، و�� �ال نها�ة، عال�ة زِلقة خدَّ

� ج��ف. وِلَم ال؟ خ��
�
م. سَ�سل

�
ل س ط��قه إ� السُّ �ون يرتدي ث�ا�ه �صع��ٍة وتحسَّ ن. عاَد ت�� المكفَّ

لخ فهو أنا. إن �ان هناك قزم �ستحقُّ السَّ

��ق إ� أسفل اختلَّ تواُزنه، ل�نه استطاَع �ش�ٍل ما أن ُيوِقف سقطته ب�د�ه � منتَصف الطَّ
��

ة أعُينهن �دهشٍة عندما فل�َّ � الُحجرة السُّ
� الهواء. رفَعت العاهرات ��

وتح��لها إ� عجلٍة خرقاء ��
� أرشق وأنا ا وانح�� لهن، ثم قال للمالك: «إن�� �ون وهبَّ واقف� اللم، وتدح�َج ت�� حطَّ عند قدم السَّ
 من الُعمالت

ً
� أدفُع»، وأخ�َج حفنة � أتلفُت �ساطك. ال لوم ع� الفتاة. َدع�� سكران. أخ�� أن��

جل. وألقاها للرَّ

وقال صوت عميق من ورائه: «أيها الِعف��ت».

� ِحجرە عاهرة. لم أَر تلك الفتاة. لو
ى �� الل، تتلوَّ � ِبركٍة من الظ�

� ُر�ن الُحجرة �جلس رجل ��
��

مش. الفتاة أصغر من األخ��ات، نح�لة مل�حة ولها َشعر  من ذات النَّ
ً

رأيتها ألخذتها إ� أع� �د�
بع)، � ِحجرە من (الممالك السَّ

جل الذي تجلس �� � تقديرە… ل�ن الرَّ
ة �� � ط��ل، ال�س�ن�َّ

ف��ِّ
. ِنصف رأسه أصلع، � من الُعمر ع� األقل، ور�ما أ��� � األر�ع��

�� ، � ة ع��ض المنكب�� ضخم الجثَّ
عر ال�ث�ف ع� ذراع�ه و���ت من � وجن��ه وذقنه، و�نمو الشَّ

ا ُ�غ�ِّ ا خشن� � ا قص�� ل�ن َشعر�
مفاصل أصا�عه.

��لة. صوف، يرتدي ته الطَّ ب األسود ال�ب�� ع� ُس�� ه الدُّ
َ
�ون منظرە، وال راق لم َيُرق ت��

� أن
�� . َمن غ�� الُفرسان بهذا الجنون المطبق؟ جعَل نفسه �قول: «��ُّ � هذا الَحرِّ

وف �� الصُّ
. اس�� � أخ�� أنك مخ�� ة ع� هذە المسافة ال�ع�دة من الوطن، ل�ن�� غة العام�َّ

�
أسمع الل

؟». �
��ذ �ا صد��� هيوجور ه�ل. هل �� أن أدعوك إ� كوٍب من النَّ



ا ع� مشجٍب إ� ق�
�
ا ونهَض. �ان حزامه معل »، ودفَع الفتاة جان�� �

�ُت ما �ك�� قال الفارس: «��
م�ع جت العاهرات بنهٍم وضوء الشُّ ه واستلَّ س�فه ليهمس الفوالذ ع� الِجلد. تفرَّ

�
جوارە، فتناول

� أعُينهن، واخت�� المالك �ال أثر. «أنت �� �ا هيوجور».
�لمع ��

� أن
� القتال، و�ُسكرە هذا ال أمل له ��

ب عل�ه ��
�
�ون أن �فرَّ منه أ��� من أن يتغل ال �ستطيع ت��

؟». � : «وماذا تنوي أن تفعل ��
ً

�حتال عل�ه �لسانه، وهكذا �سَط �د�ه قائ�

أجاَب الفارس: «س�خذك إ� المل�ة».



 

س دن��
 

عم الب�ضاء، فت�ات ) �ُصحبتها دستة من ذوات النِّ ت جاالزا جاالر إ� (الهرم األ���
�
ًوصل

ا كونَّ لوحة ا�عة للمع�د. مع� � حدائق الهوى التَّ
ك��مات المحتد ما زلن أصغر من أن �خدمن ��

� فسات�نهن
اءتهن �� عات ب�� ات المدرَّ غ�� شحة �األخ�� ومحاطة �الصَّ نوف م�َّ

َ
، العجوز األ

ً
جم�لة

و�راقعهن الب�ضاء.

ف�ه اف ع� إطعام الفت�ات وال��َّ  اإل��
�

تهن المل�ة �دفء، ثم استدَعت م�سانداي لتتو�
�
استق�ل

اء. عمة الخ�� عنهن ف�ما ت�ناَول �� الَعشاء ع� انفراٍد مع ذات النِّ

عناع  من لحم الحمالن المس��َّ �العسل وتف�ح منه رائحة النَّ
ً
 هن�ئة

ً
أعدَّ لهما طهاتها وج�ة

م اثنان من رهائن ا. قدَّ � ه كث�� غ�� الذي تح�ُّ � األخ�� الصَّ �� بق مع التِّ َم الطَّ دِّ
ُ
المسحوق العطرة، وق

� دا�نتهما اسمها ة واسعة العين�� ا ع� امتالء األ�واب، فتاة صغ�� عام وحافظ� � الطَّ ل�� � المفضَّ
دا��

تهما � حيَّ اء ال�� عمة الخ�� � نح�ل اسمه جرازهار، أخ وأخت، ومن أوالد عمومة ذات النِّ ِ�زا، وص��
تهما إن �انا ُ�حِسنان األدب.

�
�الُق�الت لدى دخولها وسأل

ا، وصوتها جم�ل. والس��
�
� �� أح�ان

طف. ِ�زا ُتغ��ِّ
�
: «إنهما شد�دا الل ً

� قائلة
تها دا��

َ
طمأن

ة». ة الغ���َّ ��ة اآلَخ��ن ع� أصول الُفروس�َّ ب جرازهار والصِّ �ار�ستان ُ�درِّ

�
. ُ�سِعد�� : «إنهما من د�� �

��ذ األحمر القا�� اء والفتاة تمأل �أسها �النَّ عمة الخ�� قالت ذات النِّ
تها رق�قة ِك �دوري». َشعر العجوز أب�ض و��� ونق. آمُل أن أ�َّ ا صاِح�ة الرَّ أن أعلم أنهما �َّ
اوان كردائها، عينان ح���تان ة ��ها. عيناها خ�� ا من حدَّ � لم تخصم ش�ئ� ن�� �الورق، ل�ن السِّ
. هل

ً
ونق ت�دو… متَع�ة � ع� قو�� هذا، ل�ن صاِح�ة الرَّ ملي�تان �الح�مة. «أرجو أن ُ�ساِمحي��

؟». � تنام��

ت ثالثة
�
ا. ل�لة ال�ارحة رحل د� حك �صع��ة، وأجاَ�ت: «ل�س ج�ِّ � نفسها من الضَّ

منَعت دا��
ة ار�َّ هام النَّ  من السِّ

ً
م وا��

ُ
الم. أطلَق رجال األ ة ع�� (الس�اهازاذان) تحت جنح الظ� قوادس �ارث�ن�َّ

ق ع� أسُطحها، ل�نها ابتعَدت ��عٍة ولم �لحق بها ا من القار المح�� عتها وألقوا جرار� ع� أ��
قوا الخليج، ولم �عودوا وحدهم. ثالثة

�
هر علينا �ما أغل � ُي��دون إغالق النَّ ر دائم. ال�ارث�� ��

ت إليهم، �اإلضافة إ� قرقور من (تولوس)». أجاَب قوادس من (ج�س الجد�دة) انضمَّ
�ن) إ� أس�ادها العظام، ل�ن ح�� ف ب�عالنها عاهرًة ومطالبتها بردِّ (م��

�
حال ون طلبها التَّ التولوسيُّ

�
رز عن ط��ق قافلة، و��

َ
� صندوٍق من خشب األ

� أَتتها �� هذا �ان أفضل من إجا�ة (مانتار�س)، ال��



. «قد ُتعي�نا آلهتِك. َسليها � محلوٍل مل��
�� 

ً
الثة محفوظة ندوق وجَدت رؤوس م�عوثيها الثَّ الصُّ

ا �ك�سح القوادس من الخليج». أن ُترِسل إعصار�

� آلهة (ج�س)»، ورشَفت من ، وع� أن �سمع�� � ُم القراب�� � وأقدِّ
�

قالت جاالزا جاالر: «سأص�
ت: «العواصف ثائرة داخل األسوار عالوًة ع� خارجها.

َ
� إذ أضاف

حا دا�� َ ن��ذها ل�ن عي�يها لم ت��
.« � ، أو أن هذا ما �لَغ�� � ل�لة أمس ماَت م��د من المعَتق��

اجات، � فمها. «الُجبناء اقتَحموا ب�ت �عض ال�سَّ
ا �� ا ُمر� ف طعم�

�
د القول خل - «ثالثة». مجرَّ

ة  صناعة األش�اء الجم�لة. عندي جدار�َّ
َّ

ا إ� ا �سوء. لم �فعلن ش�ئ� �ساء معَتقات لم �مَسسن أحد�
وا نولهن واغتصبوهن ق�ل أن ينحروهن». � ك�َّ . أبناء الهار�� َّ � أهديَنها إ��

قة فوق ِفرا��
�
معل

ذبيح دِّ ع� التَّ جاعة للرَّ ونق الشَّ - «هذا ما سمعناە. وع� الرغم من ذلك وجَدت صاِح�ة الرَّ
�الء». ا من رهائنها األطفال النُّ حمة، ولم ُتؤِذ أ�� �الرَّ

غار. �عضهم خجول و�عضهم جريء،  �ُعَهدها الصِّ
ً
� مولعة

- «نعم، ل�س �عُد». أص�َحت دا��
�
 ته��ن األمر: «إذا قتلُت ُسقا��

ً
ا أب��اء. قالت محاولة و�عضهم لط�ف و�عضهم فاتر، ل�نهم جم�ع�

م �� الَعشاء؟». فمن س�صبُّ ن��ذي وُ�قدِّ

أس الحليق ُيؤِثر إطعامهم لتنان�نِك. نفس مقا�ل لم تب�سم ال�اهنة، وقالت: «ُ�قال إن الرَّ
حا�� مقتول ُي��د أن �موت طفل».

ُ
نفس. لقاء �لِّ وحش� ن

جاە جرازهار وِ�زا مخافة أن تنفجر � اتِّ
بق، ال تجرؤ ع� إلقاء نظرٍة �� � الطَّ

� طعامها ��
دفَعت دا��

ة �الفعل، اٍت عدَّ هائن مرَّ . لقد �شاَجرا �شأن الرَّ � أس الحليق أق� من قل�� � الُ��اء. قلب الرَّ
��

هائن إذا � أهراماتهم. ما فائدة الرَّ
� �ضحكون �� ا قال س�اهاز: «أبناء الهار�� وص��حة اليوم تحد�د�

. ما �
 امرأًة مه�ضة الجناح. هاز�ا تك��

َّ
� إ�

� نظرە ل�ست دا��
� قطع رؤوسهم؟». �� كنِت ترفض��

اء بوهن: «إنهم لم عمة الخ�� اؤە �دماء األطفال؟ قالت لذات النِّ الم إن �ان علينا �� فائدة السَّ
ارًة».  جزَّ

ً
يرتكبوا جرائم القتل هذە. لسُت مل�ة

ار». ة لهذا. لقد سمعنا �موت ملك (أستاپور) الجزَّ �ن) ممتنَّ - «و(م��

ته قد . لم تكن جثَّ � �� � أمَرهم �الخروج والهجوم ع� اليون�يِّ ه جنودە ح��
�
قالت �مرارة: «قتل

َ ثمان�ة أ�ام ق�ل �
��� �

ا�� . هذا الثَّ �
ا��  واحد آَخر م�انه وس�َّ نفسه �ليون الثَّ

َ
برَدت �عُد عندما أخذ

اح ون الملك سفَّ يهما األستاپور�ُّ ة �ليون األول. ُ�سمِّ اج، وكذا محظ�َّ أن ُ�ذَبح، ثم طالَب قاِتله �التَّ
قتهم خارج أسوار ون ومرتز� وارع ف�ما ي�تظر اليون�يُّ � الشَّ

والمل�ة عاهرة. أت�اعهما يتقاَتلون ��
المدينة».

ونق المشورة؟». م لصاِح�ة الرَّ - «إنها أوقات عص��ة. هل �� أن أقدِّ

ُر ح�متِك». � �م أقدِّ - «تعلم��

.« � �� َّ اآلن إذن وتزوَّ � إ�� - «أنِص��

َّ



ع هذا.
َّ
� تتوق

- «آە». �انت دا��

، أصغر
ً
ة، ومنظرِك ُيو�� �أنِك ما زلِت طفلة د فتاٍة صغ�� � إنِك مجرَّ ا سمعتِك تقول�� � - «كث��

 من أن ُتواِج�� هذە الِمحن وحدِك. إنِك محتاجة إ� ملٍك إ� جوارِك ُ�شار��ِك
ً
وأشدُّ هشاشة
حمل األع�اء».

حم وقضَمت منها ومضَغت بُ�طء، ثم قالت:
�
� قطعٍة من الل

ينها ��
�
� رأس سك

غرَست دا��
، هل �ستطيع هذا الملك أن ُ�ع�د قوادس زارو إ� (�ارث) بنفخٍة من فمه؟ هل � ��� «أخ��ِ
� �طون

عام �� �ستطيع أن �ك� حصار (أستاپور) بتصف�قٍة من �د�ه؟ هل �ستطيع أن �ضع الطَّ
؟». الم إ� شوار�� أطفا�� وُ�ع�د السَّ

. عندما جل القوي �قدر ع� تحقيق ال�ث�� ا، ل�ن الرَّ � أنِت؟ الملك ل�س إله� - «هل �ستط�ع��
 أَتت ع�� ال�حار لقتلنا واستع�اد أطفالنا. �ستطيع الملك أن ُ�غ��ِّ

ً
ر قو�� إل�ِك يرون غاز�ة َينظ�

� المدينة وُح�مِك، م الج�س�اري الخالص قادر ع� المؤالفة ب�� هذا، ملك ك��م األصل من الدَّ
ار». م والنَّ  فأخ�� أن عهدِك س�نت�� �ما �دأ، �الدَّ

َّ
و��

ا؟». ا وزوج�
�
خذە مل� � آلهة (ج�س) أن أتَّ

: «وَمن ُت��د��
ً
� ط�قها قائلة

عام �� � تدفع الطَّ
عاَدت دا��

دار زو لوراڬ». � أجاَ�ت جاالزا جاالر �حسم: «ه��

ا». دار؟ س�اهاز ن��ل المولد أ�ض� � هشة، وقالت: «لماذا ه�� ع الدَّ � أن تتصنَّ
ل دا�� لم ُتحاو�

ونق، ل�ن ا �ا صاِح�ة الرَّ دار من عائلة لوراڬ. أستم�حِك ُعذر� � - «س�اهاز من عائلة �انداڬ، ه��
ا سمعُت أنِك من دم إجون الفاتح �  عن نفسِك فلن تفه�� الفرق. كث��

ً
ة � ج�س�ار�َّ

ما لم تكو��
دار من دم مازدهان ال�ديع وهازراك الوس�م وزاراڬ � ��ل ه�� . النَّ � �� س الحك�م ودايرون التنِّ وچه��

ر». المحرِّ

؟ �
�ن) ضد أعدا�� دار أش�احهم لُتداِفع عن (م�� � - «أجدادە مو�� �أجدادي. هل س�ستح��ِ ه��

َّ األسالف». � ع�� يوف، وأنِت تعرض�� فن والسُّ � محتاجة إ� رجٍل �ملك السُّ إن��

ا أبوە ا، ابن� � منه ابن� دار زو لوراڬ وأنِج�� � � ه�� �� ون لنا. تزوَّ - «إننا شعب ع��ق، األسالف مهمُّ
لج». بوءات و�ذوب أعداؤِك �الثَّ ق النُّ ينة. ف�ه س�تحقَّ ه الت�ِّ � وأمُّ الهار��

بوءات. إنها �الم، وال�الم هواء. لن � ماه�ة النُّ
س�كون الجواد الذي �مت�� العالم. تعرف دا��

مس من الغرب �ق الشَّ . عندما ُ��� � ينة والهار�� � الت�ِّ �كون هناك ابن للوراڬ، ال ور�ث �قرن ب��
جر. عندها فقط �ــــح �الج�ال �أنها أوراق الشَّ ق، عندما تجفُّ ال�حور وتعصف ال�ِّ � ال��َّ

وَتغُرب ��
…

ً
� رحمها ثان�ة

�� 
ً

ستحمل طف�
� هم ح�� ات األلوف الذين هتفوا لها �اعت�ارها أمَّ  آَخ��ن، ع��

ً
س تارجارَ�ن أطفا� … ل�ن لدن��

� �ان � المرأة را�لونا ري ال��
� شقيق م�سانداي، و��

س المقدام، و�� � ال��ُّ
رت ��

�
مت أغاللهم. فك حطَّ

ا، ل�ن إذا �ان زوجها هذا � غا�ة العذو�ة. ال ز�جة سُتع�دهم إ� الح�اة أ�د�
عزفها ع� القيثارة ��

واج. سُ�ساِعدها ع� وضع حدٍّ للمذابح فإنها مدينة لموتاها �الزَّ
َّ



أس  أن الرَّ
َّ

دار، إ� � َّ س�اهاز؟ إنها تثق �س�اهاز أ��� من ه�� دار فهل س�نقلب ع�� � جُت ه�� إذا تزوَّ
واج � الزَّ

ا �� فح، ول�ست ترى مكس�� ء الصَّ جل ��ــــع الغضب ���  �ملك. الرَّ
ً
الحليق س�كون �ارثة

ت
�
ام ع� حدِّ علمها. سأل دار فع� قدر� عاٍل من االح�� � ا ه�� اس ِمثلما �كرهونها. أمَّ �أحٍد �كرهه النَّ

؟ َّ �
� هذا؟». ما رأ�ه ��

� المرتَقب �� اء: «وما رأي زو�� عمة الخ�� ذات النِّ

� استدعائه إذا
دار منتظر �األسفل. أرِس�� �� � ��ل ه��  أن �سأل�ه. النَّ

َّ
- «ما ع� جاللتِك إ�

ش�ِت».

: ً
ت نفسها تب�سم قائلة

�
ا أيتها ال�اهنة، ل�نها ابتلَعت غضبها وجعل � � كث�� ئ�� رت المل�ة: تتجرَّ

�
فك

ت:
َ
دار، وأضاف � «وِلَم ال؟». ثم إنها استدَعت الس�� �ار�ستان وقالت للفارس العجوز أن �أتيها به��

��ن ُ�ساِعدونه». ��ق إ� أع� ط��ل. اجعل الُمطهَّ «الطَّ

�
ت من األ�ل، وقالت: «أستأذُن ��

َ
اء قد فرغ عمة الخ�� ��ل �انت ذات النِّ عند وصول النَّ

ًة ُتناِقشانها»، دار أش�اء كث�� � ��ل ه�� مو. ال شكَّ أن عندِك والنَّ االن�اف إذا سمَحت صاِح�ة السُّ
 من ِ�زا وجرازهار ع� الجبهة

�
لت ��  من العسل عن شفتيها، وق�َّ

ً
ثم مسَحت العجوز لطخة

عم) وأدعو اآللهة أن ت: «سأعوُد إ� (مع�د ذوات النِّ
َ
تت ُبرقعها الح��ر ع� وجهها، وأضاف وث�َّ

� إ� س��ل الح�مة». تهدي مل�ك��

دار زو � � وأمَرت ب�دخال ه�� فل�� ت الطِّ
َ
ا، ثم �ف د� � ِ�زا تمأل �أسها مجدَّ

ت دا��
�
�عد رح�لها ترك

مينة فقد آمُر ب�لقائه من لوراڬ إليها. و�ذا تجاَ� ع� ِذكر �لمٍة واحدة أخرى عن حل�اته الثَّ
فة. ال��ُّ

ٍة بوجٍه جاد، نة، ولدى دخوله انح�� لها �شدَّ ٍة م�طَّ ا تحت ُس�� ا أخ�� �س�ط� دار ث��� � يرتدي ه��
؟ أأنا مخ�فة إ� هذا الحد؟». : «ال اب�سامة �� �

ته دا��
�
فسأل

� حرم هذا الَجمال».
ة �� َّ� ُم الجدِّ � ا أل�� - «دائم�

: «تعرف س�ب ً
ت �أسه بنفسها مردفة

َ
»، ومأل ب م�� : «ا�� �

دًة. قالت دا��  ج�ِّ
ً
�انت �دا�ة

ا». خذتك زوج� � إذا اتَّ
ها ستخت��

�
� �ل اء ترى أن مصائ�� عمة الخ�� وجودك هنا. ي�دو أن ذات النِّ

دون ل�كدحوا وُ�عانوا، ومصائ�نا ال
�
ا بتلك الجسامة. الَ��� ُيول �� ش�ئ� ا أن أدَّ � أ�د� - «ال ُ�مكن��

فوذ، ودماء هب واألصدقاء والنُّ
َّ

� أستطيُع أن أساعدِك. إن عندي الذ  �موتنا. ل�ن��
َّ

ا إ� � حق�
تخت��

� وفتاة، أي ان، ص�� طُّ ف�� طفالن طب�ع�َّ
َ
ج ق � لم أتزوَّ . مع أن�� �

� عرو��
(ج�س القد�مة) تجري ��

ة �ل�َّ
�
� المدينة وُح�مِك ووضع نها�ٍة للمقَتلة الل وفيق ب�� ، وأقدُر ع� التَّ

ً
� أقدُر ع� منحِك ورثة أن��

وارع». � الشَّ
��

� س�ا�ينهم من أجلك؟ أأنت ا؟ وِلَم �خفض أبناء الهار�� : «حق�
ً
� عي��ه م�سائلة

�� �
ست دا�� تفرَّ

واحد منهم؟».

- «ال».

� لو أنك كذلك؟».
�� - «هل كنت لُتخ��ِ



ا: «ال». ر� ضحَك مكرِّ

ل إ� الحق�قة». وصُّ � التَّ
أس الحليق له أسالي�ه �� - «الرَّ

ُف. يوم معه وسأ�وُن أحد � أع�� � أن س�اهاز �عان ما س�جعل��
� تلك الحالة ال أشكُّ ��

��» -
� (ممالك

� قتلُت أ�اِك �� ا أن�� ضح أ�ض� � نفسها. ثالثة وس�تَّ . يومان وسأ�وُن الهار�� � أبناء الهار��
… ل�ن ُ � أحت�� � ع� الخازوق وُ�مكنِك أن ُ�شاِهدي�� � ِص�اي. ثم س�ضع��

مس) �� غروب الشَّ
� � وتدعي�� جي�� وَّ � ا منها، وأضاَف: «أو ُ�مكنِك أن ت�� دار دان�� � �عدها س�ستمرُّ القتل»، وماَل ه��

أحاوُل إ�قافهم».

اج؟». ؟ من أجل التَّ �
� مساعد��

- «وِلَم ترغب ��

ا أن أر�د أن أح�� قو�� ، لن أنكر. ل�ن المسألة أ��� من هذا. أمن الغ��ب حق� � اج �ليق �� - «التَّ
ونق». ا أخرى �ا صاِح�ة الرَّ �ن) لن تحتمل ح��� � معَتق�ِك؟ (م�� �ما تحم��

� وعفوُت عن مدي�تهم �� . لقد هزمُت اليون�يِّ طُّ
َ
د الحرب ق ر�

�
. «لم أ

ً
دًة وصادقة  ج�ِّ

ً
وجَدتها إجا�ة

ك ضدهم، وح�� اآلن � تحرَّ � أن أنهبها، ورفضُت أن أنضمَّ إ� الملك �ليون ح��
� �ان ب�م�ا�� ح��

لِحق
�
ممتنعة عن قتالهم ع� الرغم من الحصار المفروض ع� (أستاپور). و(�ارث)… لم أ

ا ع� اإلطالق…». ر� �� � �ال�ارث��

هب. عندما
َّ

ة و���ق الذ � الفضَّ ار �عشقون رن�� جَّ ار، والتُّ ا، ل�ن (�ارث) مدينة ُتجَّ - «ل�س عمد�
وس) إ� (آشاي). (�ارث) تعتمد ع� �ة من (وس�� قيق أحسَّ الجميع بوقع ال��َّ مِت تجارة الرَّ حطَّ
عب�دها، وكذا (تولوس) و(ج�س الجد�دة) و(ِل�س) و(تايروش) و(ڤوالنت�س)… القائمة ط��لة �ا

.« � مل�ك��

� أوثُر الموت وأنا أقاتُل ع� إعادة أطفا�� ا أصلب من �ليون. إن�� � غ��م� - «فل�أتوا. س�جدون��
ة». إ� العبود�َّ

ماح لمعَتق�ك � �السَّ �� � اعتقادي، من الممكن إقناع اليون�يِّ
- «قد �كون هناك خ�ار آَخر. ��

� العب�د
فراء ُتتاِجر �� ا، إذا وافَقت صاِح�ة الع�ادة ع� ترك المدينة الصَّ ا �ال�قاء أحرار� جم�ع�

ماء». ا. ال دا�� لسفك الم��د من الدِّ ٍل من اآلن فصاعد� �ــهم دون تدخُّ وُتدرِّ

ت
�
�ونهم»، ل�نها أدرك ون وُ�درِّ : «�اس�ثناء دماء العب�د الذين سُ�تاِجر بهم اليون�يُّ �

قت دا��
�
عل

.« � �� � �المه رغم هذا. قد تكون هذە أفضل نها�ٍة نأملها. «لم تقل إنك تحبُّ
الحق�قة ��

- «سأفعُل إذا شاَءت صاِح�ة الع�ادة».

.« - «ل�ست هذە إجا�ة رجٍل �حبُّ

س، ل�ن ل�س لهذا غ�ة؟ ال رجل ��امل أعضائه يراِك وال يرغب ف�ِك �ا دن�� ؟ الرَّ - «وما الُحبُّ
� �ذكور� م�� ا هر� امنا شيوخ�

�
. �ان ُح� �ن) ُتحت��َ جِك. ق�ل مجيئِك �انت (م�� �ب أر�ُد أن أتزوَّ السَّ

�ون ن��ذ نة، و�انوا �جلسون ع� ِقمم أهرامهم ��� ة متغضِّ
َّ
�ونات �فروج� جاف � ذا�لة وعجائز ح��



ت عليهم القرون وتهافَت القرم�د ة القد�مة، ح�� مرَّ اطور�َّ مون عن أمجاد اإلم��
�
المشمش و�ت�ل

قال�د والح�طة ُتطِبق علينا �ق�ضٍة من حد�د إ� أن َدت �ه المدينة من حولهم. �انت التَّ الذي ُش�ِّ
.« � جي�� ة أش�اء جد�دة ممكنة. تزوَّ ار. لقد �دأ ع� جد�د، واآلن ثمَّ م والنَّ جئِت وأ�قظِتنا �الدَّ

»، فأمسَك � ل�� : «ق�ِّ
ً
م �لسان ملك، ثم إنها أمَرته قائلة

�
لعة، و�ت�ل ر الطَّ : ل�س منفِّ �

رت دا��
�
فك

� زوجتك». � �ما لو أن�� ل�� ل أصا�عها، ل�نها قالت: «ل�س هكذا. ق�ِّ �دها وق�َّ

، ثم ماَل إ� األمام وضغَط شفت�ه ة �أنها طائر صغ��
َّ
ق دار من كتفها �منت� الرِّ � ها ه��

�
أمسك

ر.
ُّ
� بتأث

، ولم َ�شُعر دا��
ً
 و��عة

ً
ة

َّ
 وجاف

ً
�لته خف�فة

ُ
ع� شفتيها. �انت ق

؟».
ً
لِك ثان�ة ها: «هل… أق�ِّ

�
�عدها سأل

�
ة ساقيها و�� غائصة �� غ�� � ِبركة االستحمام، ُتَعضِعض األسماك الصَّ

فتها، �� ُ�� �
- «ال». ��

ك». دار زو لوراڬ. «لسُت أح�ُّ � ل �حرارٍة أشد من ه�� الماء، وح�� تلك األسماك ُتق�ِّ

� ذلك مع الوقت. معلوم أن هذا َ�حُدث».
: «قد �أ��

ً
دار كتف�ه قائ� � هزَّ ه��

وس) ا ما سأر�ُد أن أرجع إ� (وس�� � أر�دە هو ال أنت. «يوم� ل�س لنا، ل�س ودار�و ق��ب. إن��
.« � � �انت أل�� بع) ال�� دَّ (الممالك السَّ ألس��

ا ُل الح�اة يوم� � أفضِّ � الموت. إن��
فك�� �� ا، ل�ن ال جدوى من التَّ ا ما سنموت جم�ع� - «يوم�

بيوم».

ا من � أضُع م��د� الم. إن�� : «ال�الم هواء، ح�� ال�الم عن الُحبِّ والسَّ
ً
� �ديها قائلة

�ت دا�� ش�َّ
� � ُمغامراٍت لُي�ِبتوا جدارتهم �الفتاة ال��

بع �ذهب الُفرسان �� � ممال�� السَّ
قة �األفعال. �� الثِّ

.« � �� � تنِّ هب أو تاج� م�وق من ك��
َّ

ة أو صناديق الذ ح��َّ يوف السِّ ونها، ي�حثون عن السُّ �حبُّ

ة أندر. ح��َّ يوف السِّ � أعرفها تنان�نِك، والسُّ � الوح�دة ال�� نان�� دار حاج�ه، وقال: «التَّ � س ه�� قوَّ
هب إذا �انت هذە رغبتِك».

َّ
�جان وصناديق الذ � أن آت�ِك �الخواتم والتِّ

�� س��ُّ

، وأقوُل � شوار��
ة �� �ل�َّ

�
� ع� إنهاء المقَتلة الل

. تقول إنك �ستطيع مساعد�� � الم رغب�� - «السَّ
� ا و�سع�� � يوم� � �سع�� دي. هذە �� ُمغامرتك. أعِط�� الل �ا س�ِّ  لحرب الظ�

ً
افعل هذا. َضع نها�ة

 �ال جرائم قتٍل وسأعلُم أنك جدير �العرش. هل ُ�مكنك أن تفعل هذا؟».
ً
ل�لة

� اليوم الحادي
 �ال ُجثث، و��

ً
ا و�سعون ل�لة دار، وقال: «�سعون يوم� � فك�� ع� ه�� الَح التَّ

ج؟». وَّ � � ن�� سع�� وال�ِّ

�
بهن. قد أرغُب ��

�
ات معروفات بتقل غ�� � بنظرة استح�اء: «ر�ما، ولو أن الفت�ات الصَّ

أجاَ�ت دا��
ء». �

حري رغم �لِّ �� �ف السِّ ذلك السَّ

ونق. أمان�ِك أمري. األفضل أن ا �ا صاِح�ة الرَّ دار، وقال: «إذن فس�نالينه أ�ض� � ضحَك ه��
فاف». � ترت��ات الزِّ

وع �� ي قهرمانِك �ال��ُّ ُتخ��ِ



ا فقد
�
� المستق�ل الق��ب زفاف

�ن) أن �� ت (م��
َ
». إذا عرف ��ل رزناك أ��� ء س��ُّ النَّ �

- «ال ��
أس ا. لن ُ�سِعد هذا الرَّ دار عبث� � احة، ح�� إذا راَحت جهود ه�� �منحها هذا وحدە �ضع ل�اٍل من الرَّ
� حاجٍة إ�

. إنها �� هما ُ�قِلقها أ��� � أيُّ
ا. ال تدري دا�� ص فرح�

ُ
ق الحليق، ل�ن رزناك مو رزناك س��َ

ها. احذري القهرمان
�
� نصائح رزناك �ل

حاس، �ما أنها صاَرت ترتاب �� س�اهاز والوحوش النُّ
ك؟ � إ� ��َ

اء واستدَرجو�� عمة الخ�� دار وذات النِّ �  رزناك مع ه��
�
العاِطر. هل تواطأ

��ل. اصع الطَّ � معطفه النَّ
دار زو لوراڬ ين�ف ح�� ظهَر الس�� �ار�ستان وراءها �� � لم �كد ه��

� وجود
� الَحرس المل�� الفارس األب�ض أن يتوارى عن األنظار ��

مت سنوات الخدمة ��
�
عل

جل � الحال أنه �عرف. و�س�نِكر. �انت الخطوط حول فم الرَّ
ا. رأت �� ضيوفها، ل�نه ال ي�تعد أ�د�

. أأنت سع�د من أج�� أيها الفارس؟».
ً
ُج ثان�ة � قد أتزوَّ ته: «ي�دو إذن أن��

�
ا. سأل قد ازداَدت ُعمق�

- «إذا �ان هذا أمرِك �ا صاِح�ة الجاللة».

.« وج الذي كنت لتختارە �� دار الزَّ � - «ل�س ه��

- «ل�س �� أن أختار زوجِك».

فون، �موتون. المل�ة ل�ست ِملك نفسها و�نما ِملك � � أن تفهم. قو�� ي�� �� - «صحيح، ل�ن يهمُّ
فاف أو الحرب». ، هذان خ�اراي، الزِّ واج أو الفو�� ال�الد. الزَّ

م ��احة؟».
�
� �أن أت�ل - «جاللة المل�ة، هل �سمح��

ا». - «دوم�

- «هناك اخت�ار ثالث».

وس)؟». - «(وس��

� مقسم ع� خدمة جاللتِك وحمايتِك من األذى أينما ذه�ِت، ا، وقال: «إن��  برأسه إ�جا��
�
أومأ

وس) ع� العرش � (وس��
� (كينجز الندنج)… ل�ن م�انِك ��

� إ� جان�ِك سواء أ�نِت هنا أم ��
وم�ا��

ا». ا أ�د�
�
دار زو لوراڬ مل� � بع) لن تق�ل ه�� الحد�دي الذي �ان ألب�ِك. (الممالك السَّ

� ة. إن�� اء محقَّ عمة الخ�� ا. ذات النِّ  أ�د�
ً
س تارجارَ�ن مل�ة �ن) دن�� - «ِمثلما لن تق�ل (م��

ة َّ��� ا ال�� � دوم� ون��  فس��
َّ

م الج�س�اري القد�م، و�� محتاجة إ� ملٍك إ� جواري، ملٍك من الدَّ
ت ثرواتهم».

َ
قتهم ع� الخواز�ق و�ق

�
ا�اتهم وعل مت بوَّ � حطَّ شة ال�� المتوحِّ

� ل قومِك ح��
�
ح قلب أبيها. سُيهل � عاَدت ل��� فلة المفقودة ال�� � الطِّ وس) ستكون�� � (وس��

��» -
.« � الح�� ك �لُّ الصَّ �ن بهم و�ح�ُّ تم�ِّ

وس) �ع�دة». - «(وس��

ح�ل من هذا الم�ان…». ما أ�عنا �الرَّ
�
ا. �ل �ــها أ�د� - «ومكوثِك هنا لن ُ�ق�ِّ

�



وس) �ما ُي��دها، � ك�ف تجعله يرى. إنها ُت��د (وس��
ا». ال تدري دا�� - «أعلُم هذا، أعلمه حق�

دار، و�ذا فشَل � ة ط��لة. قد �فشل ه�� ا ُمدَّ �ن). «�سعون يوم� ئ جراح (م��  أن ُت��
ً

ل�ن عليها أو�
� و…».

فات وتق��ة دفاعا��
�
حال ا لعقد التَّ ا، وقت� � وقت� � حدِّ ذاتها ُت�ِسب��

فالمحاولة ��

- «و�ذا لم �فشل؟ ماذا ستفعل صاِح�ة الجاللة وقتها؟».

� ر�جار.
ت �ال�لمة �اردًة ع� لسانها. «أنت شهدت زواج أ�� ي واجبها». أحسَّ - «سُتؤدِّ

ج �دافع الُحبِّ أم الواجب؟». ، هل تزوَّ �
�� أخ��ِ

 �ا جاللة المل�ة، �انت
ً
ة إل�ا �انت امرأًة صالحة ، ثم قال: «األم��

ً
د الفارس العجوز لحظة تردَّ

ا». ا بها جد� عا�ة. أعرُف أن األم�� �ان مولع� ة الدُّ �ة القلب حا�� ، طيِّ
ً
ة ا ذك�َّ

�
عطوف

دار زو لوراڬ مع الوقت. �  به��
ً
ُ مولعة ٍء بوض�ح. قد أص�� �

ا. قالت ال�لمة �لَّ �� مولع�

ا من الولع، ، ل�نه �ان خال�� � ا. ساِمحي�� ِك أ�ض� تابَع الس�� �ار�ستان: «وشهدُت زواج أب�ِك وأمِّ
.« � ا �ا مل�ك�� من هذا غال��

َ
وقد دفَعت ال�الد ث

؟». � ْ�� جا إن لم �كونا متحابَّ - «لماذا تزوَّ

د من �سلهما».
�
افة غا�ات �أن األم�� الموعود سُيول ته عرَّ َ ِك أمَرهما، �عد أن أخ�� - «ألن جدَّ

افة غا�ات؟». : «عرَّ �
دت دا��  ردَّ

ً
مندهشة

� غا�ة
مو، منظرها ��  ناقصة النُّ

ً
� ب�ت (الحجر العتيق). �انت مخلوقة - «جاَءت ال�الط مع ِچ��

ا أن المرأة � زعَمت دوم� ، ال�� � اس إنها قزمة، ل�نها �انت ع��زًة ع� الل�دي ِچ�� الغرا�ة. قال أ��� النَّ
من أطفال الغا�ة».

- «وماذا حدَث لها؟».

عة �ال��ل. �ف)». ال�لمة الم�� - «(قلعة الصَّ

� متَع�ة للغا�ة». � اآلن. إن�� ، وقالت: «اتُر��� �
دت دا�� تنهَّ

: ً
ف عند ال�اب قائ�

َّ
ا، ل�نه توق قال الس�� �ار�ستان: «�ما تأم��ن»، وانح�� وداَر مغادر�

ا؟». ە �أن �عود غد� . هناك ض�ف لجاللتِك. هل أخ�� � «ساِمحي��

- «َمن؟».

- «نهار�س. ِغ��ان العاصفة عادوا إ� المدينة».

…». وجَدت نفسها ال تقدر ع� � صدرها، وقالت: «منذ م�� وهو… م��
دار�و. اختلَج قلبها ��

لفظ ال�لمات.

ل�ن الس�� �ار�ستان فهَم وأجاَبها: «جاللتِك كنِت مع ال�اهنة عندما وصَل، وكنُت أعرُف أنِك
ا. ُ�مكن ألخ�ار القائد أن ت�تظر ح�� الغد». ال ُت��دين إزعاج�



� الحال، و… لن أحتاج
وم وأنا أعرُف أن قائدي بهذا الُقرب؟ «أرِسله �� � النَّ - «ال». ك�ف �أتي��

 مع دار�و. أوە، وأرِسل إيري وچ��وي إذا سمحت،
ً
 هذا المساء. سأ�وُن آمنة

ً
إل�ك ثان�ة

ل. ، أن أتجمَّ � ل ث�ا�� وم�سانداي». �جب أن أ�دِّ

تها م�سانداي: «ما الذي ترغب جاللة المل�ة
�
، فسأل � � ج�� قالت لوص�فاتها ما معناە هذا ح��

� ارتدائه؟».
��

ع دار�و �منظرە. آە، � األ�� ليتمتَّ  من الح��ر تكشف ثد��
ً
جوم ورغوة ال�حر، غاللة نور النُّ

��ق من (يون�اي) إ� � �دا�ة لقائهما قطَف لها القائد األزهار �لَّ يوٍم طوال الطَّ
� َشعري. ��

ا �� وزهور�
ؤلؤ. أوە، وفروة األسد الب�ضاء».

�
ن �الل در الم��َّ مادي ذا الصَّ ان الرَّ ي الُفستان ال�تَّ �ن). «أح��ِ (م��

ا َ�شُعر �أماٍن أ��� و�� ملتحفة �فروة أسد دروجو. دائم�

اص، ٍة من الحجر المنقوش تحت شجرة إجَّ
�
 ع� ِدك

ً
فتها جالسة ُ�� �

س القائد �� ت دن��
�
استق�ل

ا. ي��خ�� � ماء فوق المدينة هالل ُتصاِح�ه ألف نجمة. دخَل دار�و نهار�س مت�خ�� � السَّ
وقد طفا ��

، �
ق�ة من الِجلد األرجوا�� � حذاٍء ط��ل الرَّ

ا �� ا مدسوس� ط�  مخطَّ
ً

� ث�اته. يرتدي القائد بنطا�
ح�� ��

ة، عب أرجوان�َّ ة الشُّ الث�َّ
ُ
ة. لحيته ث هب�َّ

َّ
ا من الح��ر األب�ض، وُصدرًة من الحلقات الذ وقم�ص�

ساوي، وع� أحد َورك�ه �ستقرُّ خنجر � �ال�َّ ون��
�
� الل ��لة تجمع ب�� � زاٍە، وُخصالته الطَّ وشار�ه ذه��

. ك�ف � � غ�ا��
ا �� قة، ازَددِت ُحسن� : «أيتها المل�ة الم��

ً
. خاطَبها قائ� � أراخ دوثرا��

ا�� رفيع وع� الثَّ
ُ�مكن هذا؟».

� َتصُدر المجاَملة من دار�و فإن لها �ش�ٍل ما مع�� أ��� دت المل�ة هذا اإلطراء، ل�ن ح�� تعوَّ
�
دار. «أيها القائد، �لَغنا أنك أحس�ت خدمتنا �� � من مجيئها من أمثال رزناك أو زارو أو ه��

ا. � (الزار)». افتقدتك كث��

- «قائدك �ع�ش ل�خدم مل�ته القاس�ة».

- «قاس�ة؟».

ل برؤ�ة وجهها، فقط � عي��ه: «لقد انطلَق �سبق رجاله لُ�عجِّ
أجاَب وضوء القمر �لتمع ��

� مع عجوز� متهال�ة». �� ا ف�ما تأ�ل لحم الحمالن والتِّ �ه جالس� ُ لَت��

� الحال. «كنُت أتناوُل
� بوجودك هنا. لو فعلوا لتحاَمقُت وأرسلُت أستدع�ك ��

و�� لم ُ�خ��ِ
� حاجٍة

دار. «كنُت �� � ر ه��
�
 َتذك

َّ
اء». خطَر لها أن من األفضل أ� عمة الخ�� الَعشاء مع ذات النِّ

ة إ� نصائحها الحك�مة». ملحَّ

س». ة واحدة �� دن�� - «عندي حاجة ملحَّ

د أنك جائع».
�
ا؟ مؤك - «هل أطلُب لك طعام�

 من َجمالِك».
ً
� أن ألتهم ول�مة ، ول�ن اآلن وقد أص�حُت هنا ف�كفي�� � - «لم آ�ل منذ يوم��

ل هذە».
�
�» :

ً
ى وألَقتها إل�ه مض�فة �� ت: «َجما�� لن �مأل �طنك»، وقطَفت ثمرة �مَّ ردَّ

َّ ُّ



� لحيته
ة تلمع، وساَل العص�� �� هب�َّ

َّ
ه الذ مرة وِسنُّ  من الثَّ

ً
 قضمة

َ
»، وأخذ � قال: «أمر مل�ك��

ة. األرجوان�َّ

، ولن
ً
 خشنة

ً
�الته قاس�ة

ُ
له لدرجٍة ُتؤِلم. قالت لنفسها: قد تكون ق � داخلها أن ُتق�ِّ

ُت��د الفتاة ��
� عن ث�� � داخلها تعرف أن تلك رعونة. «حدِّ

ف. ل�ن المل�ة ��
ُّ
وق ُي�ا�� إذا �خُت أو أمرته �التَّ

رحلتك».

ون ا مأجورًة إلغالق (ممر �ايزاي). ُ�سمُّ
�
ون أرَسلوا سيوف : «اليون�يُّ

ً
هزَّ كتف�ه �ال م�االٍة قائ�

� من � (الزار) قتلُت اثن��
 وأرسلنا �عضهم إ� الجح�م. ��

ً
��لة. داهمناهم ل�� ماح الطَّ أنُفسهم الرِّ

ٍة لشعب � كهد�َّ َّ بها مل�ك�� � عهَدت إ�� هب ال��
َّ

� لت�ُمرهما ع� �قة الجواهر واألط�اق الذ
ُرق�ا��

ٍء �ما وعدتِك». �
الحمالن. �اس�ثناء هذا م�� �لُّ ��

� القتال؟».
 خ�ت ��

ً
- «�م رج�

روا أنهم ُيؤِثرون أن �كونوا من ِغ��ان ��لة قرَّ ماح الطَّ  من رجال الرِّ
ً
- «�سعة، ل�ن دستة

منا بثالثة. قلت لهم إنهم س�ع�شون أطول �القتال مع ا، وهكذا تقدَّ العاصفة ع� أن �كونوا ُجثث�
� �ال�� من ح�مة».

تنان�نِك ال ضدها، ورأوا ما ��

سون لحساب (يون�اي)». ظ: «ر�ما يتجسَّ ها هذا تقول بتحفُّ
�
جعل

- «إنهم أغ�� من أن �كونوا جواس�َس. أنِت ال تعرفينهم».

- «وال أنت. هل تثق بهم؟».

»، وقرَن القول �الفعل و�صَق � ا… �قدر ما ُ�مكن أن تصل �صق�� أجاَب: «أثُق برجا�� جم�ع�
ئحة ع� قسماتها، وأردَف: «هل آت�ِك برؤوسهم؟ سأفعُل إذا

َّ
��ة ال� � �دە، ثم اب�سَم لل�ِّ

�ذرًة ��
� أمرِت. أحدهم أصلع واثنان لهما ضفائر وأحدهم َ�صُبغ لحيته �أر�عة ألوان مختلفة. دعي��

� عينها
 �حجر� ��

ً
ال �ستطيع أن ُ�ص�ب �عوضة أسألِك، ما الجاسوس الذي �فعل هذا �لحيته؟ الن�َّ

� أن عاُمل مع الخيول، ل�ن إذا قالت مل�ك�� � التَّ
� ُخطوة، والقبيح موهوب �� من ُ�عد أر�ع��

�موتوا…».

ت ء». أحسَّ �
�� عليهم، هذا �لُّ �� - «لم أقل ذلك. قصدُت فقط… احرص ع� وضع ع��

ٍء من الُحمق عندما تكون مع دار�و. �لهاء و�طيئة ال�ديهة �
ا تحسُّ ��� �الُحمق لقولها. دائم�

ِسل إلينا شعب الحمالن : «هل س��ُ ً
ت الموض�ع قائلة ؟ غ��َّ � ة. ماذا �قول ع�� � بنات�َّ

فا�� وت�ُّ
عام؟». الطَّ

، وال�ضائع األخرى عن ط��ق القوافل � وارق ع�� (الس�اهازاذان) �ا مل�ك�� - «ستصل الغالل �الزَّ
ع�� (ممر �ايزاي)».

�
فن �� ا. ال شكَّ أنك رأ�ت السُّ هر علينا، وال�حر أ�ض� - «ل�س (الس�اهازاذان). لقد أغلقوا النَّ

، واآلَخرون خائفون من �
ا�� لث الثَّ �د واستولوا ع� الثُّ لث أسطول الصَّ

ُ
� طردوا ث الخليج. ال�ارث��

ت لنا انقطَعت». � ت�قَّ ح�حة ال�� جارة الشَّ الخروج من الميناء. التِّ
ً



� ال دماء. َدعيهم يرون تنان�ِك � عروقهم ل��
�� � : «ال�ارث�� ً

ى قائ� �� ة ال�مَّ بَّ ح�َّ
�
أل�� دار�و ل

ون األد�ار».
�
وسُيول

� . ما زاَل الُمزارعون �أتون �الطها �العظام المحروقة مشتك�� � نان�� م عن التَّ
�
� أن تت�ل

ال ُت��د دا��
من األغنام المفقودة، مع أن دروجون لم يرجع إ� المدينة، و�ن أ�لَغها �عضهم �مشاهدته شمال
�ون إحدى سالسله، و�لَّ يوٍم � الُجبِّ �األسفل كَ� ڤس��

). و�� هر فوق �أل (�حر الدوثرا�� النَّ
ج �حرارٍة الفحة ولم روها �أن ال�اب الحد�د توهَّ ها ُمطهَّ َ ٍة أخ�� � مرَّ

اوًة. �� يزداد هو ور�جال ��
ا». �جرؤ أحد ع� لمسه ليوٍم �أ�مله. «(أستاپور) محاَ�ة أ�ض�

�
ا �� اس �أ�لون �عضهم �عض� � إلخ�ارنا �أن النَّ

��لة عاَش �ما �ك�� ماح الطَّ - «هذا أعرفه. أحد الرِّ
ا، فقطعُت لسانه وأطعمته ل�لٍب أصفر. ال �لب � ق����

�ن) س�أ�� المدينة الحمراء. قال إن دور (م��
ا أ�َل ال�لب األصفر لسانه عرفُت أنه قال الحق�قة». ، فلمَّ � �أ�ل ألسنة ال�اذب��

ماء ع� حاس، وعن الدِّ � والوحوش النُّ ت له عن أبناء الهار��
�
ا حرب». حك - «داخل المدينة أ�ض�

، داخل المدينة وخارجها». � � مح�طون ��
القرم�د. «أعدا��

�� وسُتص��ِك فاع عن نفسه. حاو� . المحاَ� �األعداء ال �ستطيع الدِّ قال من فورە: «هاِج��
ز�ن �س�فِك. ال، عندما ُيواِجهِك �لُّ هؤالء األعداء فاختاري أضعفهم هرِك ف�ما ُت�ار� � ظ�

الفأس ��
.« � واقُتل�ه وادعس�ه واهر��

- «أهرُب إ� أين؟».
� قان ع� ش�ل امرأت�� ». مق�ضا خنجر وأراخ دار�و مطرَّ � ، إ� قل�� ، إ� ذراَ�� �

- «إ� ِفرا��
� غا�ة ال�ذاءة واب�سَم لها �ُخ�ث.

، وقد داعَبهما ب�بهام�ه �ط��قٍة �� � � شِ�قت�� � عار�ت�� ت�� ذهب�َّ
ً
� شِ�قة دها �� �حركته هذە. هل س�حسب�� ق إ� وجهها. �أنه ُ�مسِّ

َّ
م يتدف � �الدَّ

ت دا�� أحسَّ
ا. � أن أراە وحدي أ�د� ِ�قة. ال َ�جُدر �� �ر؟ �جعلها ُت��د أن تكون امرأته الشَّ ا إذا سحبته إ� ال�َّ أ�ض�
خذ َّ أن أتَّ اء تقول إن ع�� عمة الخ�� : «ذات النِّ ً

. قالت م�ل�لة � إنه أخطر من أن ي��� إ� جان��
دار زو لوراڬ». � ��ل ه�� واج �النَّ � ع� الزَّ �� ا، وتحثُّ ا ج�س�ار��

�
لنف�� مل�

� ِفراشِك؟ هل
ا �� مادي إذا كنِت ُت��دين خص�� ودة الرَّ : «هو؟ وِلَم ل�س الدُّ ً

قهقَه دار�و قائ�
ا؟».

�
ُت��دين مل�

ا لوضع حدِّ للقتل، و�ذا فعَل � يوم� دار �سع�� � الم. لقد أمهلُت ه�� أر�دك أنت. «أر�ُد السَّ
جه». فسأتزوَّ

� �سعة أ�ام».
� أنا. سأفعلها �� جي�� - «تزوَّ

� ال أستطيُع. �اَدت تقول: تعلم أن��

� أن عل�ِك أن ُتقاِت�� من ُ�لقونها. اقُتليهم وُخذي � ح��
�� 

ً
� ظال� واصَل دار�و: «إنِك ُتقاِتل��

 أع� من هذا
ً
. اهم�� �األمر وس�صنع لِك رجلِك دار�و من رؤوسهم كومة � كنوزهم، هذا رأ��



الهرم».

� أعلُم َمن ُهم…».
- «لو أ��

هم؟». هم، األس�اد العظام. َمن غ��
�
��، ُهم واآلَخرون �ل - «زاك و�ال وم��

� أن أذبح
ماء. «ل�س عندنا دل�ل ع� أن هذا عملهم. هل ُت��د�� جريء ِمثلما �حبُّ سفح الدِّ

رعا�اي؟».

ون ذ�حِك». - «رعا�اِك يودُّ

قة رت نفسها �أن المرتز�
�
� �سَ�ت حق�قته، ل�نها ذك

ا ح�� إن دا��  �ع�د�
ً

ا ط��� أم�� دار�و وقت�
ا، لن �كون من معدن بون غادرون غاشمون. لن �كون أ��� مما هو أ�د�

�
ارون �طب�عتهم. متقل ختَّ

هاِجم
ُ
 بت�لفٍة �اهظة. ما إن ن

َّ
ة، ال ُ�مكننا االس��الء عليها إ� : «األهرام ق��َّ

ً
َحت له قائلة الملوك. ��

ة علينا». أحدها س�ثور ال�ق�َّ

� جميع
دار ب�دِك وس�أ�� � . وِلَم ال؟ ِعدي ه��

ً
ٍة ما إذن، زفاف مث� - «أخر�جيهم من أهرامهم �ُحجَّ

عم) أطِلقينا عليهم». � (مع�د ذوات النِّ
� �جتمعون �� األس�اد العظام ل�شهدوا زواج�ما، وح��

ار؟». � الملك الجزَّ : إنه وحش، وحش ُشجاع ل�نه وحش. «هل تحسب��
ً
� مصدومة

رت دا��
�
فك

ارون، فهل تختلف المل�ات؟». حم. �لُّ الملوك جزَّ
�
� الل

ٌ من أن تكو�� ا خ�� ار� � جزَّ
- «أن تكو��

- «هذە المل�ة مختلفة».

 تدفئة ِفراش ملٍك ما و�نجاب األبناء له.
َّ

هزَّ دار�و كتف�ه، وقال: «أ��� المل�ات ال غا�ة لهن إ�
دار». � � ه�� �� وَّ � إذا �ان هذا هو ن�ع المل�ة الذي ُت��دين أن تكونيها فاألفضل لِك أن ت��

قدت غض�تها، وقالت: «هل �س�ت َمن أنا؟». اتَّ

- «ال. هل �س�ِت أنِت؟».

ل أ وُتحاو� . إ�اك أن تتجرَّ � �� : «أنا دم التنِّ �
س ل�قطع رأسه لهذە اإلهانة. قالت دا�� �ان ڤس��

ت:
َ
ا، وأضاف لق فروة األسد من ع� كتفيها وَ�سُقط أرض� � روس»، ونهَضت لت�� � الدُّ تلقي��

.« � «اتُر���

: «أع�ُش ألخدم».
ً

ٍة قائ� انح�� لها دار�و �شدَّ

س الس�� �ار�ستان، وقالت له: «أر�ُد أن �عود ِغ��ان العاصفة إ� � رحَل استدَعت دن�� ح��
الم�دان».

هم…». - «جاللة المل�ة؟ لقد عادوا لتوِّ

ة و�حمون القوافل القادمة ع� � اليون��َّ
- «أر�دهم أن يرحلوا� َدعهم �ستطلعون ظه�� األرا��

ام الذي �ليق �ه واحرص م دار�و تقار�رە إل�ك. عاِمله �االح�� ا سُ�قدِّ (ممر �ايزاي). من اآلن فصاعد�



� تحت أيِّ ظرف».
�� ع� أن ينال رجاله أجورهم، ل�ن ال ُتدِخله إ� ح��

� �ا جاللة المل�ة». - «�ما تقول��

 إيري ع� أمل
ً
� ِفراشها، �ل وتماَدت مستدع�ة

ب وتتملَمل ��
�
وم وراَحت تتقل ل�لتها جافاها النَّ

ة عنها �عد قل�ل. إيري جم�لة احة، ل�نها أ�عَدت الفتاة الدوثرا��َّ أن تقودها لمساتها إ� ط��ق الرَّ
وناعمة وراغ�ة، ل�نها ل�ست دار�و.

ا  جد�
ً

ت نفسها: ماذا فعلُت؟ انتظرُت عودته ط���
�
� ِفراشها الخا�� ساءل

رًة ع� نفسها �� متكوِّ
� دروجون

رت لحظتها ��
�
ارًة»، ل�نها فك  جزَّ

ً
ا، مل�ة � وحش� ثم �فته. همَست: «ُي��د أن �جعل��

� دار�و، � و��� ا بي�� � . ال فرق كب�� � ا، وع� قل�� . ع� �َدي دماء أ�ض� � الُجبِّ
� أخ��ه ��

ا و�� الغائب �ع�د�
ف�النا وحش.



 

ال اللورد الضَّ
 

ض أن َ  لنفسه: لم �كن ُ�ف��
ً

ا قائ�  وذها��
ً
طفَق ج��ف �ذرع سطح (العذراء الخجول) جيئة

� �� ؟ هل ُ�مكن أن الڤوالن�ي�يِّ �ون ال�س�� �ستغرق �لَّ هذا الوقت. هل فقدوا هالدون �ما فقدوا ت��
قة، وهو ما أث�َته ا �الثِّ َّ أن أرسل حقل ال�ط معه. هالدون وحدە ل�س جدير� ق�ضوا عل�ه؟ �ان ع��

� ترَك القزم َيهُرب. � (سلهور�س) ح��
��

� قارٍب ��لة، ب�� ة الطَّ هر الفوض��َّ ة النَّ � أحد القطاعات الوض�عة ع� ضفَّ
ا �� �ان القارب راس��

� مط�� �األلوان الفاقعة. ل�� ص�ف منذ أعوام ومركب ممثِّ ح الرَّ آَخر مائل ع� جان�ه لم ُي�ار�
ا �اقت�اساٍت من الُخطب العصماء م �عضهم �عض�

�
ا ُ��ل شاط، دائم� لون فئة صاخ�ة مفَعمة �ال�َّ الممثِّ

و�سكرون أ��� الوقت.

ة القائظة مس الجن���َّ هار حارٌّ ل�ج ��لِّ األنُهر منذ خرجوا من (ال��الت)، وقد راَحت الشَّ النَّ
�س)، ل�ن الحرارة آِخر هموم ج��ف � (ڤولون ث��

هر �� � ع� جانب النَّ احم�� � ب رؤوس الم�� ت��
� مة ع� ُ�عد ثالثة أم�ال جنوب ال�لدة، أي شمال الُ�قعة ال�� ة مخ�ِّ هب�َّ

َّ
وأدناها. الجماعة الذ

 �خمسة آالف من الُمشاة وألٍف من
ً

عها فيها �مسافٍة ط��لة، والُقنصل ماال�و أ�� شما�
َّ
توق

… �ون ال�س�� ا، وت�� ت َت�ُعد عنهم عالم�
�
س تارجارَ�ن ما زال لتا، ودن�� الة ل�قطع عليهم ط��ق الدِّ الخ�َّ

��ق إ� (كينجز � منتَصف الطَّ
� أيِّ م�ان. إذا شاَءت اآللهة فرأس ال�س�� المقط�ع ��

قد �كون ��
مالة � م�اٍن ما ق��ب، سكران ح�� الثُّ

الندنج) اآلن، ل�ن األرجح أن القزم صحيح معا�� و��
ط لمخزاٍة جد�دة. وُ�خطِّ

بع؟ �م ُ�مكن أن �ستغرق ا: «أين هالدون �حقِّ الجحائم السَّ ر� سأَل ج��ف الل�دي ل�مور متذمِّ
اء ثالثة أحصنة؟». ��

� القارب؟». ك الف�� هنا ع� م�� ُ دي، أل�س أسلم أن َت�� ت: «س�ِّ
�
، و�ساءل

ً
ت كتفيها إجا�ة هزَّ

�ه». ال
�
��ق الذي ُوِلَد لَ�سل ، ال. إنه رجل �الغ اآلن، وهذا هو الطَّ

ً
- «أسلم، نعم. أ��� ح�مة

ص�� لج��ف ع� هذە المراَوغات. لقد سئَم االخت�اء، سئَم االنتظار، سئَم الحذر. ل�س لديَّ وقت
� للحذر.

�ك��

. أعرُف
ً
ا ط��لة ا س�ين� � األم�� إجون مخف��

منا أنُفسنا ال�ث�� لُن��� رًة: «لقد جشَّ
�
قالت ل�مور مذك

قة». ر� للمرتز�
�
� معسك

ته، ول�ن ل�س اآلن، ل�س �� � و�غسل َشعرە وُ�علن ُه��َّ أن الوقت س�ح��



� (العذراء الخجول). ته فلن �حم�ه إخفاؤە ع� م�� ��الند ينوي أذيَّ - «إذا �ان هاري س��
د ل�لِّ ما ُي��دە ة. إجون تجسُّ ة آالف مقاتل تحت إمرته، ونحن لدينا ال�طَّ ��الند لد�ه ع�� س��

��الند واآلَخرون. إنهم رجاله». ، و�جب أن يروا هذا، س�� � أم��
المرء ��

� ل�� ة آالف من الُغ��اء عالوًة ع� المتطفِّ منهم، ع��
َ
اهم ودفَع ث - «رجاله ألن هناك من اش��

 إ� واحٍد فقط. إذا �ان رأس هيوجور ُ�ساوي
َّ

ا إ� رات. ال �حتاج دمارنا جم�ع�
�
وأت�اع المعسك

؟ أنت ال تعرف �� تها، ف�م ستدفع ��� ال�س�� لقاء ور�ث العرش الحد�دي ال��َّ  بُرمَّ
ً
ة لورد�َّ

ة، وصد�قك القد�م هب�َّ
َّ

ت أعوام منذ رك�ت مع الجماعة الذ دي. لقد مرَّ جال �ا س�ِّ هؤالء الرِّ
ماَت».

ة، وَ�صُعب عل�ه أن ه ج��ف آِخر مرَّ
�
ا �الح�اة عندما ترك القلب األسود. �ان ما�لز ت��ن مفعم�

� م�انه. �عرف أن ل�مور
�د �� ��الند ال��َّ ة ع� سار�ة، وهاري س�� ل رح�له. جمجمة ذهب�َّ يتق�َّ

ة هب�َّ
َّ

وس) ق�ل نفيهم فرجال الجماعة الذ � (وس��
ا ما �انه آ�اؤهم وأجدادهم �� . أ��

ً
ل�ست مخطئة

قة. ومع ذلك…  للثِّ
ً

قة ل�سوا أه� قة اآلن، والمرتز� مرتز�

ٍل � ٍل إ� م�� � � �دە، ه�َع من م��
�ت الحجري) من جد�د. وحدە، �س�ٍف �� ل�لة ال�ارحة حلَم �ـ(السِّ

� األجراس د رن�� دَّ ا من سطح� إ� سطح� ف�ما ي�� اللم وقافز� ا ع� السَّ ا األبواب ومندفع� م� محطِّ
ة، م��ــــج �شاز ُيث�� َّ� ونزي العميق والجلجلة الفضِّ � جمجمته الهدير ال��

ي �� ذن�ه، ُ�دوِّ
�
� أ

ال�ع�دة ��
م ح�� أحسَّ �أن رأسه س�نفجر.

َ
وضاء ظلَّ يتفاق الجنون من الضَّ

ت منذ معركة األجراس، ل�ن رن�نها ال يزال �قلب معدته م�� سمَعه. قد ا مرَّ س�عة ع�� عام�
ة ع� ضفاف َيزُعم �عضهم أن ال�الد ضاَعت عندما سقَط األم�� ر�جار �مطرقة رو�رت الح���َّ
�ت � (السِّ

� قتَل الوعل �� الوث) ما �انت لت�شب لو أن الج��ف�� الوث)، ل�ن معركة (الثَّ (الثَّ
ة، ل�لِّ غ�� ة و��تها الصَّ ا، إليرس ومل�ته، إلل�ا الدورن�َّ ت األجراس لنا جم�ع�

َّ
الحجري). يومها دق

. �
ي الف��ِّ بع)… وألم�� � (الممالك السَّ

�فة �� رجٍل مخلص وامرأٍة ��
س».  نكشف حق�قة األم�� إجون ق�ل أن ن�لغ المل�ة دن��

َّ
ة أ� قالت ل�مور: «�انت الخطَّ

ة عن ت تلك الخطَّ
َ
� أحرق نان�� ا، ل�ن مل�ة التَّ � غ���

- «�ان ذلك عندما اعتَقدنا أن الفتاة ستأ��
ت أصا�عنا ح��

َ
ق ينة من ذ�لها فاح�� � (پ�توس) أمَسكنا الت�ِّ

�كرة أبيها، و�فضل األحمق ال�دين ��
العظم».

.«( � اس�� � (خليج النخَّ
�و أن �عرف أن الفتاة ستختار ال�قاء �� ع من إل��

َّ
- «لم �كن أحد يتوق

. قل�ل ا أو أن ال�ال دروجو س�ت�عه إ� الق�� اذ س�موت شا�� - «�ما لم �عرف أن الملك الشحَّ
زة ��ل ب�دە المقفَّ َب ج��ف مق�ض س�فه الطَّ ق»، و�� جل ال�دين تحقَّ عه الرَّ

َّ
للغا�ة مما توق

ا �ا ل�مور، فِ�َم أفاَدنا هذا؟ األم�� رجل �الغ، ا: «لقد رقصُت ع� أنغام مزمار ال�دين س�ين� مض�ف�
ووقته…».

: «ج��ف، إنه هالدون». � ل�� � جرس الممثِّ قاطَعه نداء �اندري العا�� فوق رن��



ة �اب وهو �شقُّ ط��قه ع� ضفَّ سخ الثِّ اَن م�َّ صف ِما�س�� حرَّ عاَد هالدون �الفعل، و�دا النِّ
�
ا�� � تحت إ��� ث��ه ال�تَّ � دا�نت�� ت�� � دائ��َّ ف الَعرق ُ�قعت��

�
ص�ف، وقد خل هر إ� قدم الرَّ النَّ

ا عاَد إ� � (سلهور�س) لمَّ
ظرة العا�سة نفسها �ما فعَل �� ��ل النَّ الخف�ف، وحمَل وجهه الطَّ

. ع� أنه �قود ثالثة أحصنٍة اآلن، وهذا هو �لُّ المهم. ف �أن القزم اخت�� (العذراء الخجول) ل�ع��

دي من استعدادە».
�
، وتأ� ي الف�� قال ج��ف لل�مور: «أح��ِ

أجاَ�ت �فتور: «�ما تقول».

تها أن � احت�اجه إ� رضاها. �انت مهمَّ ا �ل�مور فهذا ال �ع��
�
ل�كن إذن. مع أنه أض� شغوف

لوات س�ضعه ع� العرش الحد�دي، تها، ل�ن ال قدر من الصَّ ن األم�� تعال�م العق�دة، وقد أدَّ ُتلقِّ
� جسدە ح�اة.

ًة، ولن �خذل ابنه ما داَمت �� ة ج��ف. لقد خذَل األم�� ر�جار مرَّ �ل �� مهمَّ

م: «أهذە أفضل ما وجدت؟». ُّ صف ِما�س�� بت�� ە خيول هالدون، وقال للنِّ لم ��َّ

ر هر قرَّ � وجود الدوثرا�� ع�� النَّ
فتنا. ��

�
 �سأل �م �ل

َّ
أجاَب هالدون �ضيق: «نعم، واألفضل أ�

� م�اٍن آَخر، وهكذا ترتفع أسعار الخيول �لَّ
ا لهم أن �كونوا �� � �س) أن خ�� ِنصف أها�� (ڤولون ث��

يوم».

ا. � قة بهالدون عس�� . �عد (سلهور�س) وجَد وضع القدر نفسه من الثِّ هاب بنف��
َّ

َّ الذ �ان ع��
�
ه �ذهب إ� ب�ت دعارة وحدە وانتظَرە �األ�له ��

�
سمَح للقزم بتغف�له �فصاحة لسانه، وترك

ا الح، ل�ن ج��ف ل�س واثق� الم�دان. أ�َّ مالك الماخور ع� أن القزم اخُتِطَف تحت تهد�د السِّ
كران ق ذلك. الِعف��ت ذ�� �ما ف�ه ال�فا�ة لتدب�� ه��ه، ومن الممكن أن �كون السَّ �عُد �أنه ُ�صدِّ
ا. �عد أن حاَل القزم دون إجون َّ أ�ض� وم ع��

�
ا استأجَرە. الل الذي قالت العاهرات إنه ق�َض عل�ه تا�ع�

ة. � رأيته أول مرَّ � أن أشقَّ َحلقه ح�� ا �� � الحذر. �ان ح���
جل الحجري تهاونُت �� والرَّ

ر َي�ُعد ثالثة أم�ال فقط إ� الجنوب». �ان
�
. المعسك قال لهالدون: «ال �أس بها ع� ما أظنُّ

��الند �جهل أين �ان ل أن �ظلَّ هاري س�� (العذراء الخجول) ل�حملهم إ� هناك أ�ع، ل�نه ُ�فضِّ
هر الموحلة ال تروقه. قد �ليق ة النَّ ق ضفَّ

�
حلة و�سل � الم�اە الضَّ

، �ما أن فكرة الخوض �� هو واألم��
ە. ٍق وابنه، ول�ن ل�س �لورد عظ�م وأم�� دخول كهذا �مرتز�

ة رأسه ح�� أخمص ظر إل�ه من قمَّ � خ�َج الف�� من القمرة إ� جانب ل�مور أمعَن ج��ف النَّ ح��
ا  �لمع، وارتدى معطف�

ً
�ف والخنجر، وانتعَل حذاًء أسود مصقو� قدم�ه. تمنطَق األم�� �حزام السَّ

ازج ا�ن الطَّ ه وص�غه �األزرق الدَّ موي، و�عد غسل َشعرە وقصِّ ا �الح��ر األحمر الدَّ ن� أسود م�طَّ
 من سلسلٍة من

�
عة ضخمة تتد� ا. ع� ُعنقه وضَع ثالث �اقوتات م��َّ �َدت عيناە زرقاو�ن أ�ض�

: «ت�دو د هذا. قال للف�� . ج�ِّ � �� �و. أحمر وأسود، لونا التنِّ ة من الماچس�� إل�� الحد�د األسود، هد�َّ
. �ان أبوك ل�فخر �ك لو رآك اآلن». � ألم��

�ما ي����

رقاء. �ان �جب أن �غة الزَّ : «سئمُت من هذە الصَّ
ً

� َشعرە قائ�
غ�� أصا�عه �� ر ج��ف الصَّ مرَّ

نغسلها».

ُّ



ا، ولو أن رأسه الذي �ان أحمر اشتعَل � أ�ض�
ا». يودُّ ج��ف أن �عود إ� لونه الحق��� - «ق����

�نا؟ ج�شك ي�تظر وصولك».  تحرَّ
َّ

، وقال: «ه� ت ع� كتف الف�� ا. ر�َّ ش���

»، وومَضت �سمة ع� وجهه ثم اختَفت إذ أردَف: �
: «أحبُّ وقع هذە ال�لمة، ج��� قال الف��

قة �أحد». � من الثِّ
قة. يولو أنذَر�� � �حق؟ إنهم مرتز�

«أُهم ج���

ا: «�المه ال �خلو من ح�مة». ل��ما اختلَفت الحال لو أن القلب األسود ال أقرَّ ج��ف مجي��
�د رجل من صنٍف ��الند ال��َّ يزال القائد، ل�ن ما�لز ت��ن ماَت ق�ل أر�عة أعوام، وهاري س��
اب. � رأسه الشَّ

كوك �الفعل �� � من الشُّ
، فالقزم زرَع ما �ك�� مختلف. ع� أنه لن �قول ذلك للف��

خاذ الحذر… � اتِّ
� حق�قته �ما ي�دو، واألمراء ع� وجه الخصوص لهم الحقُّ ��

«ل�س �لُّ امرئ� ��
ا نكد

�
اف نون و�جعلك خوَّ مك سوء الظ� ��ق وسُ�سمِّ زم ع� ذلك الطَّ

َّ
ا أطول من ال� ل�ن اقطع شوط�

ها�ة رأى ر�جار نفسه هذا بوض�ح. «األفضل لك أن � النِّ
المزاج». هكذا �ان الملك إيرس، و��

ن
�
� َ�حُدث هذا ك اس �كسبون ثقتك �الخدمة المخلصة… ل�ن ح�� ا. دَع النَّ  وسط�

ً
ك س���

�
َ�سل

ا معهم». ا سخ�� ك��م�

ُر هذا».
�
: «سأتذك

ً
 الف�� برأسه قائ�

�
أومأ

حوب مادي شد�د الشُّ ا ��اد لونه الرَّ � ا كب�� ا مخص��
�
الثة، حصان أعطوا األم�� أفضل الخيول الثَّ

ا ��ق جن��� � أقل جودًة. م�� الطَّ �كون أب�ض، وركَب ج��ف وهالدون إ� جوارە ع� حصان��
�س) الب�ضاء العال�ة لِنصف م�ٍل �امل، ثم إنهم تركوا ال�لدة وراءهم أسفل أسوار (ڤولون ث��
ا �طاحونة فصاف وحقول الخشخاش ومرور� � الصَّ ج ع�� �سات�� �عوا مجرى (الرو�ن) المتع�ِّ واتَّ

ة ط��لة ت�ُّ شفراتها �العظام القد�مة مع دورانها. هواٍء خش��َّ

� الغرب. �ان آرثر داين نفسه
مس تنخفض �� هر والشَّ ة النَّ ة ع� ضفَّ هب�َّ

َّ
وجدوا الجماعة الذ

د �األوتاد م المنيع، الذي ُحِفَر حوله خندق عميق مزوَّ ر المح�م المنظ�
�
�� عن المعسك ل��

ًة هر م�ا�� � صفوٍف ب�نها حارات واسعة، وقد ُوِضَعت المراح�ض ع� النَّ
�ة، وتقف خ�امه �� المدبَّ

ة مال صفوف الخيول، ووراءها تر� دس�تان من األف�ال ع� ضفَّ ار الفضالت. إ� الشَّ ل�جرف الت�َّ
�
ا: ل�س �� ر�

�
خمة مفك ة الضَّ ماد�َّ واب الرَّ ع ج��ف إ� الدَّ

�
 البوص �خراط�مها. تطل

ً
الماء قاطفة

مود أمامها. � �ستطيع الصُّ وس) أجمعها جواد حر�� (وس��

هب ع� سوار� شامخة،
َّ

ماش الذ
ُ
ة ط��لة من ق ر تخفق را�ات ح���َّ

�
حول مح�ط المعسك

ات وُ�راِقبون اب�َّ شَّ اتهم، �حملون الِحراب وال�ُّ � دور�َّ
�� � ع�� � المدرَّ ح��

�
اس المسل ك الُحرَّ وأسفلها يتحرَّ

��الند، الذي �دا � حاَق �الجماعة تحت ق�ادة هاري س��
ا�� ب. �ان ج��ف �خ�� أن ال��َّ َ �لَّ مق��

� غ�� موضعه.
داقات من فرض االنض�اط، ل�ن ي�دو أن قلقه �ان �� ا بتك��ن الصَّ ا أ��� اهتمام� دوم�

ا ظهَر رِسَل ساع� للعثور ع� أحد القادة، فلمَّ
�
ا لرق�ب الَحرس، وأ ا�ة قال هالدون ش�ئ� عند البوَّ

ء الحركة، ق رجل ضخم الُجثمان كب�� ال�طن ��� ة. المرتز� ا �ما رآە آِخر مرَّ وجَدە ج��ف قب�ح�
ا مضَغها، والُ��ى مفقودة. قال ذنه الُ�م�� �أن �ل��

�
دوب القد�مة، وت�دو أ تتقاَطع ع� وجهه النُّ

.«
ً
ة معاي�� صارمة هب�َّ

َّ
وك أنت إ� مصاف القادة �ا فالورز؟ ظننُت أن للجماعة الذ

َّ
ج��ف: «رق



ا»، وأطبَق ع� ا أ�ض� � فارس�
بو�� � فالورز: «األمر أسوأ من هذا أيها الوغد، لقد نصَّ ردَّ فران�ل��

س�ة إ� � حالٍة مزر�ة، ح�� �ال�ِّ
م العظم، ثم قال: «ت�دو �� � عناٍق ُيهشِّ

ساِعد ج��ف وجذَ�ه إل�ه ��
. ُز ع� نف�� َّ � كدُت أت��

� قال هاري إنك ستأ�� رجٍل م�ت منذ أعوام. َشعر أزرق إذن؟ ح��
ا. أما زلت ال تعرف مع�� الم�ح؟»، والتفَت فالورز � رؤ�تك أ�ض�

�� وهالدون أيها الحق�� ال�ارد، ��ُّ
: «وهذا…».

ً
غ�� قائ� إ� ج��ف الصَّ

.« � فالورز �ا ف�� . هذا فران�ل�� �
- «ُمراف��

اە األم�� ب��ماءة، وقال: «فالورز اسم نغولة. أنت من (المر�)». ح�َّ

ة اللورد، وهو ما اح) إ� أن اغتصَبها أحد أبناء ح�� فَّ � (بهو التُّ
�� 

ً
الة � غسَّ

- «أجل. �انت أ�ِّ
خول من »، وأشاَر لهم فالورز �الدُّ � � رأ��

ة من عائلة فوسواي �� َّ� احة الب�ِّ فَّ ا من ف�ع التُّ � نوع� �جعل��
هم إ� خ�مته. مجلس الحرب.

�
اط �ل َّ� ��الند استد� الضُّ . س�� ا: «تعالوا م��

�
ا�ة مردف البوَّ

اتنا». حون �ِحرابهم وُ�طاِلبون �معرفة ن�َّ � ُ�لوِّ ون المالع�� الڤوالن�ي�يُّ

�اب. �ساءَل
ُّ

ون الذ �ون و�ذبُّ د و��� ة خارج خ�امهم، �لعبون ال��َّ هب�َّ
َّ

�ان رجال الجماعة الذ
جال الذين ركبوا معه قد ا زمن ط��ل. ح�� الرِّ ج��ف �م منهم �عرف َمن هو. قالئل. اثنا ع�� عام�
ق ج��ف � وجه المرتز�

ة �� ار�َّ ح�ة الحمراء النَّ
�
� چون كوننجتون ذا الل

فون اللورد المن�� ال يتعرَّ
�
اب ح�� الموت �� هم عاقَر كوننجتون ال��َّ الحليق وَشعرە المصب�غ �األزرق. ع� حدِّ علم أ���

� ال�ذ�ة من هواٍن
(ِل�س) �عد طردە المخزي من الجماعة ل�قته من صندوق الحرب. ما زاَل ما ��

��د أن
ُ
اعم إ�اە: «لسنا ن ُّ �صوته النَّ ورتها، وقال الخ�� د ��

�
� َحلقه، ل�ن ڤارس وك

ٍة �� ُ�شِعرە �غصَّ
، ل�نهم ي�سون

ً
اس ط��� رهم النَّ

�
 َ�ذك

ً
ة  �طول�َّ

ً
� ال�اسل. َمن �موتون ميتة

� أحد عن المن��
ُ�غ��ِّ

ا». �ن والُجبناء ��ع� ��
�
صوص والسك

�
الل

، � س��ل الف��
طه �� � مخطَّ

جال؟ سايَر ج��ف العنكبوت �� ف الرِّ ٌّ عن ��َ ما الذي �عرفه خ��
ا. فألِعش ح�� أرى الف�� ع� العرش الحد�دي وس�دفع ڤارس

�
� أنه ُ�عِج�ه إطالق ل�ن هذا ال �ع��

ا. ى َمن سُي�� ��ع� ، وعندها س�� ها ال�ث�� من هذە اإلهانة وغ��
َ
ث

�ة. جة �الجماجم المذهَّ هب ومحاطة �حلقٍة من األوتاد المتوَّ
َّ

ماش الذ
ُ
خ�مة القائد العام من ق

���ن ع� نحو� عج�ب، وتحتها جمجمة هة التَّ إحدى هذە الجماجم أ��� من األخ��ات ومشوَّ
� الوحش وأخوە مجهول االسم. الجماجم األخرى � الحجم. م�ل��

ى ق�ضة طفٍل �� أخرى ال تتعدَّ
� أوَدت �أصحابها، وإلحداها �ات ال�� قته أو كَ�ته ال��َّ ا منها شقَّ � ل، ولو أن كث��

ُ
ماث أقرب إ� التَّ

ها ما�لز؟». �ة. وجَد ج��ف نفسه �سأل: «أيُّ أسنان م�شورة مدبَّ

ا
�
ها�ة. انتظر، سأذهُب وأعلُن وصولك»، ودخَل الخ�مة تار� � النِّ

ا: «هناك، �� أشاَر فالورز مجي��
ا �الخطيئة، ع� � ح�اته �ان ما�لز ت��ن قب�ح�

�ة. �� ل جمجمة صد�قه القد�م المذهَّ ج��ف يتأمَّ
ون، والذي �ان جم�ل � عنه المغنُّ

اب الذي ُ�غ��ِّ
َّ

ا�س ت��ن الغامض الجذ ه�� ت�� عكس سلفه الشَّ
� � مفلطحت�� ذن��

�
ا ما�لز ف�ان مبت� �أ مه. أمَّ ا لدرجة أن عش�قة الملك لم �ستِطع أن ُتقاو� المح�َّ

ا من هذا لم يهمَّ عند اب�سامه ها، ل�ن ش�ئ�
�
� ح�اته �ل

وفكٍّ مع�ج وأ��� أنٍف رآە چون كوننجتون ��



مز المرسوم ع� ُترسه، وأحبَّ ما�لز االسم و�لَّ ما ُيو�� �ه، اە رجاله القلب األسود للرَّ لك. سمَّ
: «ع� القائد العام أن �خشاە أصدقاؤە وأعداؤە ع� حدِّ سواء. إذا ً

َف له قائ� ٍة اع�� � مرَّ
و��

ا ا». ل�ن الحق�قة �انت خالف ذلك. �ان ما�لز ت��ن ُجند�� ا فذلك أفضل جد� جال قاس�� � الرِّ حسَب��
� چون

ا لرجاله ودائم ال�رم مع اللورد المن�� وام، أ��  ع� الدَّ
ً

ا ل�ن عاد� خاع، شد�د� ح�� النُّ
كوننجتون.

ت إ� ضحكٍة من
�
ه، ل�ن االب�سامة �قَ�ت واستحال

�
ذن�ه وأنفه ودفئه �ل

�
سلَب الموت ت��ن أ

�
اق. �لُّ الجماجم ضاحك، �ما فيها جمجمة الفوالذ األل�م ع� وتٍد ط��ل �� َّ هب ال��

َّ
الذ

� أرض� غ���ة. تقول
ا ��  مكسور�

ً
ا، رج� ا وح�د� المنتَصف. ما الذي ُ�ضِحكه؟ لقد ماَت مدحور�

ة إن الس�� إ�جور ر�ڤرز أمَر رجاله وهو ع� ِفراش الموت ب�زالة لحم جمجمته ه�� ة الشَّ القصَّ
وس)، وحذا ُخلفاؤە وا (وس�� دُّ ون ال�حر ل�س�� � َ�ع��ُ هب وحملها فوقهم ح��

َّ
� الذ

�الغ�� وغمسها ��
حذوە.

� مسار� آَخر. لقد أم�� خمسة
ل��ما �ان چون كوننجتون أحد هؤالء الُخلفاء لو م�� منفاە ��

َ �
� ت��ن، ولو ��� ف إ� �م�� � إ� موضع ال��َّ  من صفوف الُمقاتل��

َّ�� أعواٍم مع الجماعة، ي��
��الند… ل�ن ج��ف  من هاري س��

ً
عوا إل�ه �عد وفاة ما�لز �د�

�
جال �انوا ليتطل فمحتَمل أن الرِّ

 ع� سار�ة.
ً
وس) لن أ�ون جمجمة ��ل الذي اختاَرە. عندما أرجُع إ� (وس�� ا ع� السَّ ل�س نادم�

: «ادُخلوا».
ً

خ�َج فالورز من الخ�مة قائ�

َّ األصدقاء الُقدا� ة من مقاعدهم لدى دخولهم، وح�� هب�َّ
َّ

اط الجماعة الذ نهَض ك�ار ُض�َّ
. ل�س الجميع م�ور�ن لرؤ��نا جال الُجدد �أسلوٍب رس�� ج��ف �االب�سامات واألحضان، والرِّ
ٍة ق���ة � أن أعتقد. وراء �عض هذە االب�سامات َ�شُعر �خناجر مسلولة. ح�� ف�� �ما ُي��دون��
�ن منهم رأوە الم�ان ە، وال شكَّ أن كث�� � ق��

هم أن اللورد چون كوننجتون �� للغا�ة اعتقَد أ���
�
عور لو أنه �� الح، ول��ما �ان ج��ف لُ�شار�كهم الشُّ � السِّ

جل الذي �َق من إخوته �� المناسب للرَّ
م�انهم.

قة أسماء نغول ِمثل ر�ڤرز قد�م. ع� غرار فالورز �حمل �عض المرتز� � التَّ  الس�� فران�ل��
�

تو�
وس). أح� � تار�ــــخ (وس��

ة ��
َّ
ة ورن خذ �عضهم أسماء �انت لها شنَّ � يتَّ � ح��

وه�ل وستون، ��
� ونج وثالثة اسم پ�ك، عالوًة ع� مود وماندر�ك ولو�ستون واثن�� � �حمالن اسم س�� ج��ف اثن��

جل أن ة �ستطيع الرَّ � الجماعات الُحرَّ
، ف��

ً
اسمهما كول. �علم أن ل�س جميع هذە األسماء أص��

� مهنتهم
ن �� �ن ممَّ ا من الفخامة، ف�كث�� ا فج� قة نوع� � نفسه ما �شاء. �أيِّ اسٍم ُي�دي المرتز�

ُ�س�ِّ
ة �الجواهر

َّ
يوف المح� � الخ�مة السُّ

ت �� َ ة معهم، وهكذا ان��� ني��َّ واتهم الدُّ هذە �حتفظون ب��
� الم�ان ما ُ�عاِدل

ق�لة حول األعناق، �ما �ضع �لُّ رجٍل �� �نة الثَّ روع المزخرفة وأطواق ال�ِّ والدُّ
ة، هب�َّ

َّ
� الجماعة الذ

هب. تدلُّ �لُّ حلقٍة ع� سنٍة من الخدمة ��
َّ

فد�ة لورد من حلقات األذُرع الذ
� وجنته ح�ث

ا �� وعالوًة ع� الحلقات �ضع مارك ماندر�ك -الذي �حمل وجهه المجدور ثق��
ا. هب أ�ض�

َّ
 من الجماجم الذ

ً
ق- سلسلة َق وسم الرِّ حر�

�
أ



عر �ف) ذو الشَّ ماء. �قود �االڬ األسود، رجل (ُجزر الصَّ � الدِّ
ِّ وس�� ل�س �لُّ القادة هنا وس��

ا �الغ األناقة من ة الفاحمة، ُرماة الجماعة منذ عهد القلب األسود، و�رتدي معطف� األب�ض وال���
م ��الند كق�ِّ � المهزول جور�س إدور�ان محلَّ س�� . وحلَّ الڤوالن�ي�� تقا�� �ش األخ�� وال��ُ ال�ِّ
� ُحل�قاٍت

م إ� كتف�ه �� عر األحمر �الدَّ األجور، ُ�سِدل فروة فهٍد ع� أحد كتف�ه، و��سدل الشَّ
� اسمه ال�سونو � جد�د ع� ج��ف، ال�س�� ُّ الهامس�� �ة سوداء. و�� تة، و�ن �انت لحيته المدبَّ م��َّ
هب األب�ض وشفتان تحسدهما عل�ه

َّ
تان فاتحتان وَشعر �لون الذ مار، له عينان بنفسجيَّ

�
 من شحم��َ

�
، و�تد� �

ة �األرجوا�� العاهرات. للوهلة األو� �اَد ج��ف �حس�ه امرأًة، فأظفارە مطل�َّ
ؤلؤ والجمشت.

�
ذن�ه الل

�
أ

ة وقضا�ا ر ج��ف وهو �ستعرض وجوههم: أش�اح و�اذبون، أط�اف من حروٍب م�س�َّ
�
فك

. هذا � � والمحروم�� ، من الموصوم�� � اقط�� � والسَّ ة من المخفق�� خا�ة وثوراٍت فاشلة، أخوَّ
، هذا أفضل آمالنا. � ج���

��الند. ثم إنه التفَت إ� هاري س��

، له رأس كب�� مستدير وعينان ��الند ممت�� . س�� ً
 قل��

َّ
� إ� �د �الُمحار��� َّ ال ي�دو هاري ال��

ر��
�
 صلعاء، وقد جلَس ع� ك

ً
� ُ�قعة

طه إ� الجانب لُ�خ�� تان ود�عتان وَشعر خف�ف مشَّ رماديَّ
ة: ح�َّ  ع� س��ل التَّ

ً
� طسٍت من الماء المالح. خاطَب ج��ف قائ�

ا قدم�ه �� رات غامس�
�
معسك

ح �سهولة. إنها لعنة». ا وأصابع قدَ�� تتق�َّ � إذا لم أنهض لك. �ان زحفنا متِع�� «ساِمح��

ة منذ هب�َّ
َّ

��الند جزء من الجماعة الذ ة. آل س�� م �امرأٍة مسنَّ
�
عف. تت�ل إنها عالمة ع� الضَّ

د �ال�فاير � األسود خالل تمرُّ �� � قاتَل مع التنِّ تأس�سها، �عد أن فقَد جدُّ هاري ال�ب�� أراض�ه ح��
 من المن�� واله��مة

ً
 أر�عة

ً
األول. اعتاَد هاري أن �قول بزهو: «ذهب ألر�عة أج�ال»، �أن أج�ا�

مدعاة للفخر.

ي نة من شأنها أن ُتقوِّ ة معيَّ ة أمالح معدن�َّ ا لهذا، وثمَّ � أن أعدَّ لك مرهم� قال هالدون: «ُ�مكن��
ِجلدك».

، ن��ذ ألصدقائنا». � : «واتك��
ً

طف منك»، وأشاَر إ� ُمرافقه قائ�
�
��الند: «هذا ل ردَّ س��

ب الماء». قال ج��ف: «�شكرك، ل�ن ال. س���

، وقال: «وال ُ�دَّ أن هذا ابنك». ل»، واب�سَم القائد العام لألم�� - «�ما ُتفضِّ

ورة د ڤارس ع� �� �ط؟ لقد شدَّ ە ما�لز �الضَّ َ � ��رته: هل �عرف؟ ِ�َم أخ��
�ساءَل ج��ف ��

ة ت �ق�َّ
�
هم، وُترك

َّ
�و والقلب األسود إ� � وضَعها مع إل�� ة، وهكذا لم �علم �الُخطط ال�� َّ� ال�ِّ

، فال ُ�مكن أن تزلَّ ألس�تهم �ما �جهلونه.
ً
الجماعة غافلة

، واسمه ا أجدر، ل�ن الف�� ل�س من د�� ل�ن زمن هذا انت�. قال ج��ف: «ال أحد يتم��َّ ابن�
ُم ل�م إجون تارجارَ�ن، االبن األول ل��جار أم�� (دراجو�ستون) ادة، أقدِّ ل�س ج��ف. أيها السَّ



� والرو�نار والَ��� �� ادس، ملك األنداليِّ ا �مساعدت�م إجون السَّ ة… وق���� ة إل�ا الدورن�َّ واألم��
بع)». د (الممالك السَّ األوائل وس�ِّ

مت. تنحنَح أحدهم، وعاَد أحد من اسمهما كول �مأل �أسه من إب��ق، �ِ�َل إعالنه �الصَّ
ُ
ق

غٍة �جهلها ج��ف،
�
ٍء ما �ل �

ومة وتمتَم ��� وداعَب جور�س إدور�ان إحدى ُحل�قات َشعرە الم��
وسعَل الزو�ل پ�ك، وت�ادَل ماندر�ك ولو�ستون نظرًة. عندها أدرَك ج��ف أنهم �عرفون. �انوا

تهم؟». ه: «م�� أخ��
�
�عرفون طوال الوقت. التفَت َيرُمق هاري ستار��الند، وسأل

،
ً
هر. �انت الجماعة قلقة � وصلنا إ� النَّ ا: «ح�� امها مجي�� � حمَّ

ث�� القائد العام أصابع قدم�ه ��
ا
�
ب َعرق اع)، ومن أجل ماذا؟ �� نظلَّ نتص�َّ � � ال��ِّ

� (أرا��
�� 

ً
 سهلة

ً
ولس�ٍب وج�ه. لقد رفضنا حملة

فاقاٍت دسمة شاِهد مالنا �ذوب وسيوفنا تصدأ ف�ما أرفُض اتِّ
ُ
� هذا الق�ظ ال���ه و�

��
�المكسب؟».

، وسأَل: «َمن؟». اقشعرَّ ِجلد ج��ف للخ��

ة إ� د إ� (ڤوالنت�س) أطلَق ثالث جماعاٍت ُحرَّ ون. الم�عوث الذي أرَسلوە يتودَّ - «اليون�يُّ
) َتنُقدنا � ما �انت (م��

ا�عة و�عرض علينا ِضع��َ ) �الفعل، وُ���دنا أن نكون الرَّ � اس�� (خليج النخَّ
ٍة ل�لِّ ضا�ط ومئٍة من نقاوة الفت�ات �� � الجماعة وع��

إ�اە، �اإلضافة إ� ع�ٍد ل�لِّ رجٍل ��
وحدي».

ون تلك األعداد؟». ع أن �جد اليون�يُّ
َّ
ب ذلك آالف العب�د. أين يتوق

�
ا! «س�تطل ت��

د ، م�شفة. الماء �دأ ي�� � : «واتك�� ً
�ن)»، وأشاَر إ� ُمرافقه قائ� � (م��

��الند: «�� أجاَب س��
اعمة». ��ب. ال، ل�س هذە، النَّ �ت �ال�َّ وأصابع قدَ�� تغضَّ

قال ج��ف: «ورفضَت طلب الم�عوث».

ا ف قدم�ه، وقال: «رفق� � عرضه»، وجفَل إذ �دأ ُمرافقه ُ�جفِّ
ُر ��

�
� سأفك ردَّ هاري: «قلُت له إن��

ت فها دون أن تعت�ها. ر�ِّ ، الهدف أن ُتجفِّ ة �ا ف�� ات عنب رق�قة الق�� ر فيها كح�َّ
�
�األصابع. فك

ا : «لم �كن من الح�مة أن أرفض رفض� ً
 قائ�

ً
وال َتفُرك. نعم، هكذا»، والتفَت إ� ج��ف ثان�ة

.« ون- إن كنُت فقدُت عق�� � -وُهم محقُّ جال ل�سألون�� ا. �ان الرِّ قاطع�

ا».  لنصال�م ق����
ً

- «ستجدون عم�

ا؟». ك غ��� ُض إذن أنك تعلم أن ابنة تارجارَ�ن لم تتحرَّ ا؟ أف�� ه ال�سونو مار: «حق�
�
سأل

� (سلهور�س)».
ة �� - «سمعنا القصَّ

�ن)، نعم، وِلَم  �ل حق�قة �س�طة، ل�ن إدراك س�بها هو األصعب. تنهب (م��
ً
ة - «ل�ست قصَّ

. ل�ن لماذا
ً

ب ما�
�
هب، والغزو يتطل

َّ
� زاخرة �الذ اس�� � م�انها. ُمدن النخَّ

ال؟ كنُت ألفعل الِمثل ��
ت��� هناك؟ أهو الخوف؟ الجنون؟ ال�سل؟».



ا: طة متا�ع� وف المخطَّ � من الجوارب الصُّ »، وفرَد زوج�� ��الند: «الس�ب ال يهمُّ قال هاري س��
فع � من وجودنا �لَّ يوم. لقد جئنا ل�� �� �ن) ونحن هنا، ح�ث يزداد اس��اء الڤوالن�ي�يِّ � (م��

�� ��»
 أ��� ع� زرع

ً
وس)، ل�ن ابنة تارجارَ�ن هذە ت�دو عازمة � (وس��

 �قوداننا إ� الوطن ��
ً
ا ومل�ة

�
مل�

� تلك األثناء �ح�شد أعداؤها، (يون�اي) و(ج�س
داد عرش أبيها، و�� �تون من اس�� شجر ال�َّ

� الم�دان ضدها…
ة وأم�� األسمال �الهما س�كون �� ح�ة الدم��َّ

�
الجد�دة) و(تولوس). ذو الل

؟ عب�د ِفراش ُ�قاِتلون ا. ماذا تملك �� ا سُتهاِجمها أساط�ل (ڤوالنت�س القد�مة) أ�ض� وق����
؟». �العِ��

.« � نان�� رون والتَّ قال ج��ف: «الُمطهَّ

ة»، ٍة قص�� ة، فقَست ب�ضاتها منذ ُمدَّ � صغ�� ، أجل، ل�نها تنان�� � نان�� ق القائد العام: «التَّ
�
عل

� نان�� ا قروح قدمه و�احله، وواصَل: «ما جدوى التَّ �� ��الند فردة جورب برفٍق مغطِّ وارتدى س��
عندما ُتطِبق �لُّ هذە الجيوش ع� مدي�تها �الق�ضة؟».

. � � رأ��
�� 

ً
�ب األد� ألن نصل إليها أو� : «وهو السَّ

ً
نقَر ت��ستان ر�ڤرز ع� ُر�بته �أصا�عه قائ�

س». � إلينا فعلينا أن نذهب إ� دن��
س لن تأ�� ما داَمت دن��

ُر أننا ال �ستطيع �ل�غ � ع� الم�ج أيها الفارس؟ أ�رِّ
قال ال�سونو مار: «هل �ستطيع الم��

 قد
ً
ا كتاجر ألعرف �م سفينة ر�

�
لُت إ� (ڤوالنت�س) بنف�� متنك

�
ا. لقد �سل ة �حر� َّ� المل�ة الفضِّ

 لنا. الميناء �عجُّ �القوادس واأل�واج والقراق�� من �لِّ صنٍف وحجم، وع� الرغم من
ً
تكون متاحة

ة آالف رجل، �ما � جماعتنا ع��
� وقراصنة. �� ��� هذا �عان ما وجدُت نف�� أتعامُل مع مه�ِّ

� خدمته معنا. خمسمئة فارس ل�لٍّ منهم ثالثة خيول، ر اللورد كوننجتون �ال شكٍّ من سن��
�
َ�ذك

ح.
�
 ن�� األف�ال. سفينة قراصنٍة ال َتصل

َّ
وخمسمئة ُمرافق وِمثلهم من الخيول. واألف�ال، �جب أ�

( � اس�� ا فاألن�اء من (خليج النخَّ إننا محتاجون إ� أسطول قراصنٍة �امل… وح�� إذا وجدنا واحد�
�ن)». أن الحصار مفروض ع� (م��

ق، ثم �هم ينقلوننا إ� ال��َّ ُ ��
َ
� ون �� : «لنتظاَهر �قبول عرض اليون�يِّ

ً
هم جور�س إدور�ان قائ� حثَّ

�ن)». نردُّ ذهبهم تحت أسوار (م��

ف جماعتنا»، وأطرَق � لتل��ث ��َ
فاق منقوض واحد �ك�� �د: «اتِّ َّ ��الند ال�� ق هاري س��

�
عل

ر�م �أن ما�لز ت��ن هو من وضَع ختمه
�
� أذك

حة ب�دە، ثم تابَع: «دعو�� ا �قدمه المتقرِّ
�
 ممس�

ً
لحظة

ا �� أن ابنة فاقه إن استطعُت، ل�ن ك�ف؟ ي�دو جل�� � �اتِّ
ة ال أنا. سأ�� َّ� ع� هذە المعاهدة ال�ِّ

�ن) ممل�تها. إذا أمكَنها قهر وس) �انت ممل�ة أبيها، و(م�� ا. (وس�� ا أ�د� � غ���
تارجارَ�ن لن تأ��

.« غها �كث��
�
�ل

َ
)، و�ذا لم تفعل فستموت ق�ل أن ن � اس�� � فسُتصِبح مل�ة (خليج النخَّ �� اليون�يِّ

ا، ُ�ج�د ص�اغة العقود ا دمث�  أن�س�
ً

��الند رج� � �المه ج��ف. لطالما �ان هاري س�� لم ُ�فا��
ة لخوض المعركة فمسألة عه �الهمَّ ا تمتُّ هب، أمَّ

َّ
� الذ � ج��

أ��� من سحق الخصوم. إنه موهوب ��
أخرى.

ي». ِّ ��ق ال�� � فالورز: «هناك الطَّ َح فران�ل�� اق��



ب إذا حاولنا قطع ذلك هرُّ � الموت. سنفقد ِنصف الجماعة �س�ب التَّ � �ع�� �اط�� - «ط��ق الشَّ
�و � أن أقولها، ل�ن ر�ما لم ُتحاِلف الماچس�� إل�� � ع� جان�ه. ُيؤِسف�� �� ��ق، وندفن المت�قِّ الطَّ

فلة». ا ع� هذە المل�ة الطِّ �  كب��
ً

� وضعوا أم� وأصدقاءە الح�مة ح��

� وضعوا آمالهم عل�ك. � منت� الغ�اء ح��
ر ج��ف: نعم، ل�نهم �انوا ��

�
فك

س أخت األم�� ر�جار، َّ إذن. دن�� : «ضعوا آمال�م ع��
ً

م األم�� إجون قائ�
�
حظة ت�ل

�
� هذە الل

��
� الوح�د الذي تحتاجون إل�ه». �� � ابن ر�جار. أنا التنِّ ل�ن��

� ما
ر ��

�
زة �األسود ع� كتف األم�� إجون، وقال: «�الم جريء، ل�ن فك وضَع ج��ف �دە المقفَّ

تقول».

ل؟ إن دعواي أقوى من � م�سوِّ � �أن�� �� رُت. لماذا أه�ُع إ� عمَّ
�
قال الف�� ب��ار: «لقد فك

وس)». � (وس��
�� … �� � دعواها. فلتأِت��

ة ل��تونها غ�� ك المل�ة الصَّ ُ ��
َ
ا، ن

�
ق ا ال �� �ِحر غ���

ُ
� هذا. ن : «يروق��

ً
� فالورز قائ� ضحَك فران�ل��

ونضع األم�� إجون ع� العرش الحد�دي. الف�� جريء، أقرُّ بهذا».

ك �ا فالورز؟ مس مخَّ �دا القائد العام �أن أحدهم صفَعه ع� وجهه، وقال: «هل أذاَ�ت الشَّ
ا ته زوج�

َ
غ�� وأخذ نا الصَّ س أم�� ت دن��

�
�جة. إذا ق�ل إننا محتاجون إ� الفتاة، محتاجون إ� ال�ِّ

�ف بع) �دورها. من دونها س�سخر اللوردات من دعواە و�صمونه �ال�ِّ فستق�له (الممالك السَّ
وس)؟ أنت سمعت ال�سونو. ل�ست هناك ُسفن». ح أن نصل إ� (وس�� عاء. وك�ف تق�� واالدِّ

جل يهاب القتال. ك�ف اختاروە ل�حلَّ محلَّ القلب األسود؟ قال ج��ف: «ال ُسفن إ� الرَّ
ق هو المغلق أمامنا ال ال�حر. ال ر�ب أن القناصل وس) أمر آَخر. ال��َّ ). (وس�� � اس�� (خليج النخَّ
بع). ال مدينة ُت��د حلة إ� (الممالك السَّ ون لرح�لنا، �ل وقد ُ�ساِعدوننا ع� ترت�ب الرِّ سُ��ُّ

ا ع� أعتابها». ج�ش�

ا». قال ال�سونو مار: «ل�س مخطئ�

� �الفعل، ل�ن ان��اە ��� �� د أن األسد اشتمَّ رائحة التنِّ
�
� كول: «مؤك وأضاَف أحد االثن��

نا. ما إن نرسو ونرفع را�اتنا ا عن أم�� �ن) والمل�ة األخرى. إنها ال ت�� ش�ئ� ا إ� (م��
�
س�كون من�ف

ون إلينا». د كث��
َ
س�تواف

، ابن ر�جار ال. لسنا � �ن. أخت ر�جار لديها تنان�� �د: «�عضهم ول�س كث�� َّ ب هاري ال�� عقَّ
��ن». س وج�شها، دون جنودها الُمطهَّ ة ال�اف�ة ألخذ ال�الد دون دن�� ع �القوَّ نتمتَّ

ادس من ، فما الذي �منع السَّ � �� وس) دون مخصيِّ  (وس��
َ

قال ال�سونو مار: «إجون األول أخذ
أن �فعلها؟».

ة…». - «الخطَّ



�
ما داَر القمر؟ ��

�
ل �ل � ت��دَّ جل ال�دين؟ تلك ال�� ة الرَّ ة؟ خطَّ قاطَعه ت��ستان ر�ڤرز: «أي خطَّ

س تارجارَ�ن هو من س�نضمُّ إلينا ووراءە خمسون ألف دوثرا�� صارخ، ثم ماَت ال�دء �ان ڤس��
� ط��قها إ� (پ�توس) مع

� �انت �� عة ال�� ِّ� فلة الطَّ ت أخته م�انه، المل�ة الطِّ
َ

اذ وأخذ الملك الشحَّ
فٍة

�
) مخل � اس�� � (خليج النخَّ

 من ذلك تظهر الفتاة ��
ً

ها، و�د� � خرَجت من ب�ضاتها لتوِّ تنان�نها ال��
قاِ�لها عند (ڤوالنت�س). واآلن هذە

ُ
جل ال�دين أن ن ر الرَّ � أثرها، وُ�قرِّ

قة ��  من الُمدن المح��
ً
سلسلة

�و. رو�رت �اراثيون ظفَر �العرش الحد�دي دون ا. لقد ا�تف�ُت من ُخطط إل�� ة انهاَرت أ�ض� الخطَّ
ا أن  ال�الد من أجلنا فُ�مكننا دوم�

ُ ا ولم َت�� ، و�مقدورنا أن نفعل ِمثله. و�ذا كنُت مخطئ� � تنان��
ق) �ما فعَل الفوالذ األل�م من ق�لنا وآَخرون من �عدە». ن�سحب ع�� (ال�حر الضيِّ

: «المخاَطرة…».
ً

��الند رأسه �عناٍد قائ� هزَّ س��

ا للغزو أًة أ�د� بع) لن تكون مه�َّ . (الممالك السَّ - «… لم َتُعد �ما �انت منذ ماَت تاي��ن ال�س��
دون ع� ابق، والمتمرِّ � آَخر أصغر من السَّ �ما �� اآلن. ع� العرش الحد�دي �جلس ملك ص��

� الخ��ف».
جر �� األرض أغزر من ورق الشَّ

��الند: «ولو. وحدنا ال أمل لنا…». قال س��
� القائد العام: «لن نكون وحدنا. (دورن) س�نضمُّ ة قاطَعه ج��ف الذي ا�ت�� من ُج�� هذە المرَّ

إلينا، ال مفرَّ من انضمامها إلينا. األم�� إجون ابن إل�ا ِمثلما هو ابن ر�جار».

وس) لُ�عار�ضنا؟ امرأة». � (وس��
: «صحيح، ومن ت���َّ �� قال الف��

ة، لك أن . س�كون قاِتل الملك إ� جانب الحق�� ردَّ القائد العام ب��ار: «امرأة من آل ال�س��
� خطَب ابنة �� �و �قول إن الملك الصَّ ها وراءهما. و�ل��

�
�� روك) �ل

تثق �ذلك، وستكون ثروة (�اس��
ا». ة (ها�جاردن) أ�ض� � أننا سُنواِجه قوَّ تايرل، وهو ما �ع��

: «ح�� �عد قرٍن �امل ما زاَل ل�عضنا ً
اولة قائ� دقَّ الزو�ل پ�ك �مفاصل أصا�عه ع� الطَّ

� �خالها ما�س تايرل». ة ال�� � (المر�). قد ال تكون (ها�جاردن) �القوَّ
أصدقاء ��

ا؟».
�
ق ا ال �� �ِحر غ���

ُ
قال ت��ستان ر�ڤرز: «أيها األم�� إجون، نحن رجالك. أهذە رغبتك؟ أن ن

 العرش الحد�دي
ُ

ا لها بها. س�خذ �ن) فهن�ئ� �� (م�� أجاَب إجون �حرارة: «نعم. إذا أراَدت عمَّ
هلة ق �عض االنتصارات السَّ حقِّ

ُ
ة ون �اٍت ق��َّ ه �� وجِّ

ُ
ك ��عٍة ون ، �سيوف�م ووالئ�م. نتحرَّ بنف��

تنا». ، وهذا ما س�جتذب آَخ��ن إ� قض�َّ وس) ح�� � (وس��
ك آل ال�س�� أننا رسونا �� ق�ل أن ُ�در�

�
ُل أن أموت �� ، ثم قال پ�ك: «أفضِّ فك�� اب�سَم ر�ڤرز �استحسان، وت�ادَل آَخرون نظرات التَّ

ُل الع�ش »، وقهقَه مارك ماندر�ك وأجاَب: «عن نف�� أفضِّ � �اط�� وس) ال ع� ط��ق الشَّ (وس��
ا: «ما دمُت � فالورز ع� مق�ض س�فه مض�ف� ت فران�ل�� »، ور�َّ

ً
 عظ�مة

ً
َ وقلعة �

ا أرا��
�
ممتل�

ا من آل فوسواي فأنا موافق». سأقتُل �عض�

� آٍن واحد عرَف ج��ف أن الوضع انعكَس. لم أَر هذا الجانب
مون ��

�
ا يت�ل وعندما �دأوا جم�ع�

ا ��ل الحك�م، ل�نه تعَب من الح�مة، سئَم من األ�ار، ملَّ االنتظار. ن�� . ل�س السَّ طُّ
َ
من إجون ق



ن إ� جوار أب�ه.
َ
 ق�ل أن �موت، وُ�دف

ً
ى (وكر الَجرافن) ثان�ة ، س��

ً
أو ه��مة

ة وركعوا ووضعوا سيوفهم عند قدَ�� األم�� هب�َّ
َّ

ا تلو اآلَخر نهَض رجال الجماعة الذ واحد�
. � حت�� ��الند �قدم�ه المتقرِّ ، آِخرهم هاري س�� غ�� الصَّ

�ة ع� أوتادها �القرمزي ن الجماجم المذهَّ مس َتصُبغ سماء الغرب �الُحمرة وُتلوِّ �انت الشَّ
� أنحاء

� جولٍة ��
� فالورز أن �أخذ األم�� �� � ان�فوا من خ�مة القائد العام. عرَض فران�ل�� ح��

ر، ع� حدِّ علم
�
مه ل�عض َمن دعاهم �الِفت�ة، فوافق ج��ف، وقال: «ل�ن تذك ر وُ�قدِّ

�
المعسك

وس) سنغسل َشعرە � (وس��
ق). �� ُ (ال�حر الضيِّ ع��

َ
غ�� ح�� ن الجماعة �جب أن ي��� ج��ف الصَّ

وندعه يرتدي درعه».

هاة. إنهم . س��دأ �الطُّ : «تعاَل م��
ً

هر الف�� قائ� - «أجل، مفهوم»، ووضَع فالورز �دە ع� ظ�
رجال صالحون معرفتهم مف�دة».

، وقال: «اركب إ� (العذراء الخجول) وُعد صف ِما�س�� �عد ذهابهما التفَت ج��ف إ� النِّ
غ �اندري

�
روع. �ل ا. �لُّ األموال و�لُّ الدُّ �و أ�ض� . سنحتاج إ� صناديق إل�� �الل�دي ل�مور والس�� رو��

� �فوز سموُّ األم�� �ممل�ته». و�س�ال ُشكرنا. لقد انت� دورهما. لن ن�ساهما ح��

دي». - «�ما تأمر �ا س�ِّ

�د. َّ صها له هاري ال�� � خصَّ ه ج��ف هناك، ودخَل الخ�مة ال��
�
ترك

� هذا؟ �لُّ الَ��� ُ�در�كهم الموت. إنه
��ق أمامهم محفوف �المخاطر، ول�ن ماذا �� �علم أن الطَّ

ة، ما د أن اآللهة ستمنحه �ضعة أعواٍم إضاف�َّ
�
ا، ومؤك  جد�

ً
 الوقت. لقد انتظَر ط���

َّ
ب إ�

�
ال َ�طل

داد أراض�ه، واسمه، � من الوقت لرؤ�ة الف�� الذي دعاە �ابنه ع� العرش الحد�دي، الس��
�ك��

ذن�ه م�� أغمَض عي��ه لينام.
�
� أ

اخب �� ي رن�نها الصَّ � ُ�دوِّ فه، إلخراس األجراس ال�� و��َ

د�لة ة ع�� السَّ ة والقرم��َّ هب�َّ
َّ

مس الذ ة الشَّ � الخ�مة، و��نما سطَعت خيوط أشعَّ
وحدە ��

، ثم استقرَّ ع� مقعٍد �
ئاب وقم�صه المعد��

ِّ
المفتوحة، خلَع چون كوننجتون معطف فرو الذ

مادي ح�� فر ُوسطاە إ� األسود الحالك �الفعل، وزحَف الرَّ . استحاَل ظ� از �دە الُ�م�� فَّ
ُ
وخلَع ق

ها برأس خنجرە لم ا مسَّ ا، ولمَّ نملة إصبع الخاتم �سودُّ أ�ض�
�
ا، و�دأت أ مفصل اإلصبع األول تق����

ء. �
َ�شُعر ���

��ن �ع�ش الموت، ول�ن بُ�طء. ما زاَل عندي وقت. عام، عامان، خمسة. �عض المتحجِّ
، الس�ئصال شأفة الغاِصب إ� األ�د

ً
� لعبور ال�حر، لرؤ�ة (وكر الَجرافن) ثان�ة

ًة. وقت �ك�� ع��
ووضع ابن ر�جار ع� العرش الحد�دي.

ا. و�عدها ب�م�ان چون كوننجتون أن �موت راض��



 

المذروُّ
 

ا إ� (يون�اي) اخنة. إنها قادمة، ج�شها يزحف، تنطلق جن��� �ــــح السَّ ر �ال�ِّ
�
�أ �المعسك عصَف النَّ

 للقائها.
ً

� المدينة وُت��د أهلها، وسنذهب شما�
ار �� �م النَّ لُت��

�
و، الذي سمَعه من ب�ل بون العجوز، الذي سمَعه من پ�تو�� فدع من د�ك س�� سمَعه الضِّ

: «ابن
ً

و قائ� د د�ك س��
�
� أم�� األسمال، وأ�

ه سا�� ا��س، الذي سمَعه من ابن عمِّ �و م�� اسمه م��
ى». ك ق�ل نها�ة اليوم، س�� ا. س�تحرَّ � خ�مة الق�ادة من �اجو شخص��

العمِّ سمَعه ��

لوا ال�غال وا الخ�ام، حمِّ
�
وقد �ان. جاَء األمر من أم�� األسمال عن ط��ق قادته وُرق�ائه: فك

ة المايري اب�َّ شَّ حف إ� (يون�اي) مع مطلع الَفجر. قال له �اڬ را�� ال�ُّ � زوا الخيول، س�� �العتاد، جهِّ
� وجودنا

� األوغاد لن يرغبوا �� �� غته: «ولو أن هؤالء اليون�يِّ
�
� اسمه «ُ�قول» �ل األحول الذي �ع��

م بناتهم. سَنحُصل ع� المؤن من (يون�اي)، ور�ما خيول جد�دة، فراء ن�شمَّ داخل مدي�تهم الصَّ
ا، د� دك ج�ِّ فدع واشحذ س�ف س�ِّ ب ��عٍة أيها الضِّ

َّ
، فتوث � نان�� ص مع مل�ة التَّ

ُ
ق �ن) ل��َ ثم إ� (م��

ا». فقد �حتاج إل�ه ق����

� (ڤوالنت�س) خادم تاجر، ل�ن ع� شوا�� (خليج
ا، و�� � � مارتل أم�� � (دورن) �ان ك��ن��

��
. � األصلع ال�ب�� المس�َّ الُم�ان األخ��

فدع فحسب، ُمرافق الفارس الدور�� ) هو الضِّ � اس�� النخَّ
ونها م�� عنَّ لهم، �ن ما ُي��دون من مختِلف األسماء الغ���ة وُ�غ��ِّ �ستخدم رجال جماعة المذروِّ

ته �أمر� ما. جل ال�ب�� عق�� ما رفَع الرَّ
�
فدع ألنه ي�ب ��عٍة شد�دة �ل توا عل�ه اسم الضِّ وقد ث�َّ

ة ُوِلَد خالل قرن � لنفسه. �عض الجماعات الُحرَّ
�ن �حتفظ �اسمه الحق��� ح�� قائد المذروِّ

ون ا المذروُّ ا، أمَّ � غد�
ن �األمس وس�خت�� وِّ

�
�ا)، و�عضها ك ماء والفو�� الذي تبَع هالك (ڤال�� الدِّ

سان ح��ن
�
� رقيق الل

��ل الپ�تو�� ا هو النَّ ا واحد�  قائد�
َّ

ا، ولم �عرفوا إ� � عام� جع تار�خهم ثالث�� ف��
ث ، ل�ن معطفه الرَّ �

� كقم�صه المعد��
جل رمادي ف��ِّ � المدعو �أم�� األسمال. َشعر الرَّ العين��

، � وأخ�� ، وأحمر وذه�� �
ل من الُقماش المجدول من ش��َّ األلوان، أزرق ورمادي وأرجوا�� مفصَّ

و إنه � ح�اها د�ك س�� ة ال�� مس. تقول القصَّ ها أبهَتته الشَّ
�
� وقرمزي والزوردي، �ل

وأحمر أرجوا��
هم الجد�د �عد ات (پ�توس) أم�� �ن انتخَ�ه ماچس�� الثة والع�� � الثَّ

عندما �ان أم�� األسمال ��
 من القبول تمنطَق �حزام س�فه وامت� جوادە

ً
ابق، ل�نه �د� ساعاٍت من قطعهم رأس األم�� السَّ

وس الحد�د ورجال � وال��ُّ ان�� اع) �ال رجعة، و�عدها ركَب مع األبناء الثَّ � � ال��ِّ
ل وفرَّ إ� (أرا�� المفضَّ

� من ا�� �ن، وهو الوح�د النَّ � تك��ن المذروِّ
الح �� � السِّ

َك مع خمسة إخوٍة �� العذراء، ثم اش��
ة. � الستَّ س�� المؤسِّ



� (ڤوالنت�س)
�ن �� ا. منذ انضمامهم إ� المذروِّ ء من هذا صح�ح� �

فدع إن �ان �� ال �دري الضِّ
هام، دون حديثون، ُطعمة للسِّ ون وافدون ُجدد، مجنَّ  من �ع�د، فالدورنيُّ

َّ
لم يَر أم�� األسمال إ�

ا � قد قال محتج� . �ان ك��ن�� ً
لة � ، ومن �حتفظ بهم قائدهم حوله أس� م�� � ثالثة وسط ألف��

� � (دورن). إن��
�� � �� روسيَّ

ُ
ا. لقد استحَققُت ف َح الُخدعة: «لسُت ُمرافق� �س در�نكووتر الذي اق�� لج��

ولد رد�اك � چ�� � ب�نه و��� مي�� ، للتَّ �
ولد الدور�� �س هنا �چ�� ا». ُ�عَرف ج�� فارس ِمثلك تمام�

جل ال�ب�� وناداە بهذا االسم. ا �دعونه �در�نك منذ زلَّ الرَّ
�
ولد األسود، وأح�ان وچ��

جل ، ومع�� هذا أن ي��� إ� جانب الرَّ � ا. إنه وآرش هنا لحما�ة ك��ن�� �س �ان محق� ل�ن ج��
� ثالث�نا، ل�ن أنت وحدك من له أمل ، وهو ما أوضَحه در�نك �قوله: «آرش أفضل ُمقاتٍل ب�� ال�ب��

.« � نان�� واج �مل�ة التَّ � الزَّ
��

س � الم��د عن دن�� ما سمَع ك��ن��
�
ا. �ل � سأواجهها ق���� � �لتا الحالت��

جها أو أقاتلها، �� أتزوَّ
�
ي و�ستحمُّ �� حم الَ���

�
ون أنها ُتطِعم تنان�نها الل �� اليون�يُّ قاء. �دَّ

�
فه من الل تارجارَ�ن ازداَد تخوُّ

 ملساء، وهو ما ضحَك منه ُ�قول و�ن استمتَع رغم ذلك
ً
ة تها غضَّ دماء العذارى لت��� ���

هم: «أحد قادتها ينحدر من ُساللٍة لذكورها أعضاء َ ٍة أخ�� � مرَّ
ة. �� َّ� �ح�ا�ات انحالل المل�ة الفضِّ

دت أن ينكحها  لها. لقد ركَ�ت مع الدوثرا�� وتعوَّ
ً
ا كفا�ة � طولها قدم �امل، ل�ن ح�� هو ل�س كب��

�� الذي ال
َّ

� الذ تب، الُم�ارز الڤوالن�ي��
�
ا». �ما أن ك الفحول، أي أن ال رجل �ستطيع أن ُ�شِ�عها أ�د�

احة مجنونة. «�الها � سفَّ نان�� � مخطوطٍة قد�مة ما، �ظنُّ أن مل�ة التَّ
ا ��  �أنفه مدسوس�

َّ
ُيرى إ�

م، � الدَّ م قراب�� . إنها ُتقدِّ ت �� �الها لتجعل نفسها ال�ال���
�
، ثم قتل

ً
قتَل أخاها ل�جعلها مل�ة

�ت
َّ

ت الُهدن وعذ
َ
س، وتنقلب ع� أعوانها دون سابق إنذار. لقد خرق وتكذب �ما ت�نفَّ

� دمها».
ا. الجنون �جري �� ا أ�ض�

�
… وأبوها �ان مجنون � الم�عوث��

� من ا، ن�� اثن�� ا حق�
�
� �ان مجنون

ا�� ها تعلم أن الملك إيرس الثَّ
�
وس) �ل � دمها. (وس��

�جري ��
ر األم��

�
جها؟ لم َ�ذك َّ أن أتزوَّ  �أبيها أفما زاَل ع��

ً
ة س دم��َّ ا. إذا �انت دن�� ا ثالث� أ�د�ه وأحرَق واحد�

. طُّ
َ
دوران هذا االحتمال ق

ه ع� اإلطالق إ�
َ
ٍء عرف �

فدع لوضع (أستاپور) وراءە، فالمدينة الحمراء أقرب �� س�سعد الضِّ
�ن داخل المدينة، ل�ن مة ل�ح�سوا المو�� والمحت�� ا�ة المحطَّ ون البوَّ الجح�م. سدَّ اليون�يُّ
لته إ� ن مخ�ِّ

�
وارع القرم�د الحمراء سَ�سك � تلك الشَّ

� مارتل وهو را�ب �� � رآها ك��ن�� المشاهد ال��
 ع� خازوق وتحوم حولها

ً
ق مرفوعة � ردائها الممزَّ

هر المخنوق �الُجثث، وال�اهنة �� األ�د. النَّ
، واألطفال � سخ�� � م�َّ وارع دام�� � الشَّ

حون ��
َّ
ن مع، واألموات ي��

َّ
�اب األخ�� ال�

ُّ
سحا�ة من الذ

� الُجبِّ
ا �� اضجة، وآِخر ملٍك ُحر لـ(أستاپور) َ�ُ�خ عار�� ة ِنصف النَّ ي�شاَجرون ع� الِجراء المش��َّ

� �لِّ م�ان. إذا أغمَض عي��ه فما زاَل ب�م�انه
ان �� �� ان، النِّ �� ا… والنِّ ا جائع� �ن �ل�� قوا عل�ه ع��

�
إذ أطل

خان هب �دور من أهراماٍت قرم�د أضخم من أيِّ قلعٍة وقَع ��ە عليها، وأعمدة الدُّ
�
أن يراها، الل

� سوداء هائلة. هم تتلوى إ� أع� كثعاب�� الزَّ

� الهواء هنا من ُ�عد ثالثة أم�ال من
خان �� ون رائحة الدُّ �ــــح من الجنوب �شمُّ حينما تهبُّ ال�ِّ

ق �ال لهب، ولو أن أ��� تة ال تزال (أستاپور) تح�� المدينة. وراء أسوارها القرم�د الحمراء المتفتِّ
�



ة. ة كب�� س�م كُندف ثلج� رماد�َّ � ال�َّ
ماد �� ات الرَّ  �الفعل، واآلن �سبح ذرَّ

�
ى انطفأ ��

�
الحرائق ال�

ا. ح�ل خ�� حق� الرَّ

د مع ُ�قول فدع قد وجَدە �لعب ال��َّ ا�». �ان الضِّ � : «أخ��
ً

جل ال�ب�� قائ� دە ف�ه الرَّ وهو ما أ�َّ
ٍة قة الُم�ان األخ�� الذي ُيراِهن �حم�َّ ًة أخرى. �حبُّ المرتز� تب و��ل بون العجوز و�خ� مرَّ

�
وك

م عن قم��� فدع. هل كشطت الدَّ . «أر�ُد در�� أيها الضِّ �ما ُ�قاِتل، ول�ن ب�س�ة نجاح� أقل �كث��
؟». �

المعد��

ات و�اٍل إ� ة مرَّ ع عدَّ
َّ
� قد�م ثق�ل، مرق

دي». قم�ص الُم�ان األخ�� المعد�� - «أجل �ا س�ِّ
ة ة درعه المتنافرة. ُعدَّ � و�ق�َّ

ازە المعد�� فَّ
ُ
� ساق�ه وق

� ُعنقه ووا��
، وكذا خوذته ووا�� حدٍّ كب��

الح فوالذ الجماعة، اە صانع السِّ . سمَّ �س أسوأ �كث�� ة الس�� ج�� ، وُعدَّ
ً

فدع أفضل ول�ن قل�� الضِّ
وا عن

�
 ماَت وهو يرتد�ه. �انوا قد تخل

ً
ع �ه من ق�له و�م رج�  تدرَّ

ً
� �م رج� ولم �سأل ك��ن��

ة. الُفرسان األغن�اء أبناء � (ڤوالنت�س)، ومعها ذهبهم وأسماؤهم الحق�ق�َّ
دروعهم الفاخرة ��

ا ع� � عقا�� �� قوا �سيوفهم ما لم �كونوا منفيِّ تز� ق) ل�� ون (ال�حر الضيِّ العائالت الع��قة ال َ�ع��ُ
�ر». ِّ � فق�� ال ��

ظاُهر �أ�� ُل التَّ : «أفضِّ � �س الُخدعة لهما أعلَن ك��ن�� َح ج�� �� � مخزاٍة ما. ح��

�هم من ع� رهم، وأعلَن أم�� األسمال �دء تحرُّ
�
� حلِّ معسك

ون أقل من ساعٍة �� استغرَق المذروُّ
دة غٍة موحَّ

�
ٍء لل �

� تعدُّ أقرب �� ة، ال�� ة الُفص� ال�الس�ك�َّ َّ� خم �الڤال�� � الضَّ صهوة جوادە الحر��
جال ات الرِّ قة من ُس�� ئة الممزَّ ائط الُقماش المه�� اة ��� طة مغطَّ

َّ
ة فحله المرق � للجماعة. عج��

، � �� ل من ِخرٍق مشابهة. رجل مسنٌّ هو، تجاوَز الستِّ دە، ومعطف األم�� مفصَّ هم س�ِّ
�
الذين قتل

ا �صكُّ مسامع ، وما زاَل صوته ق��� ل�نه ال يزال �جلس ط��ل القامة مشدودها ع� َ�جه العا��
�ن) ستكون الول�مة»، نة، ل�ن (م�� د عيِّ : «(أستاپور) �انت مجرَّ � الم�دان. قال األم��

�لَّ رجٍل ��
ائط من الح��ر األزرق ال�اهت، وتخفق فوق هل�ل. من رماحهم ُتَرفر�ف �� � التَّ

قة �� وانفجَر المرتز�
يول �لونيها األزرق واألب�ض.

ُّ
�ن مشقوقة الذ رؤوسهم را�ات المذروِّ

ون � مع اآلَخ��ن ألن صمتهم �ان ل�جذب االن��اە، ول�ن إذ ركَب المذروُّ �� هتَف ثالثة الدورنيِّ
ة وجماعة الِقطِّ انضمَّ م��َّ ح�ة الدَّ

�
ة وراء ذي الل اح�� ع� مسافٍة قص�� ��ق السَّ  ع� الطَّ

ً
شما�

�
ا». �� ا، �جب أن نفعلها ق���� وس): «ق���� ة (وس�� � وقال �عام�َّ

ولد الدور�� فدع إ� چ�� الضِّ
. � �ن، ول�سوا ق��ب�� ون آَخرون، ل�نهم ل�سوا كث�� وسيُّ الجماعة وس��

م». خ�ِّ
ُ
� ن �لة ح��

�
م الل

�
ٍل خاو�ة: «ل�س هنا. س�ت�ل �س �اب�سامة ممثِّ ردَّ ج��

اح�� القد�م، وخمسون ��ق الج�س�اري السَّ � (أستاپور) و(يون�اي) مئة فرسخ ع� الطَّ ب��
ة �ل�غ (يون�اي) ة �خيولها الق��َّ �ن). �ستطيع الجماعات الُحرَّ ا أخرى من (يون�اي) إ� (م�� فرسخ�
ا، ف�ما س�ستغرق ف�الق (ج�س ئاد� �وب الحث�ث أو ثمان�ٍة �حركٍة أ��� اتِّ ة أ�اٍم من الرُّ خالل ستَّ
ون وجنودهم العب�د… فإنها ا اليون�يُّ ا ع� األقدام، أمَّ � � الحركة س��

ة �� ًة وِنصف الُمدَّ الجد�دة) مرَّ
� ال�حر تحت ق�ادة أل��تهم هؤالء» ع� حدِّ تعب�� ُ�قول.

 �غوصوا ��
َّ

«أعج��ة أ�



ون إ� القادة. الق�ادة الُعل�ا ل�طٍل عجوز اسمه يور�از زو يونزاك، ولو أن رجال ال �فتقر اليون�يُّ
� ب حمله أر�ع��

�
خامة يتطل � هودج� فائق الضَّ

� و�ذهب ��
�ن لمحوە من �ع�ٍد فحسب، �أ�� المذروِّ

 واحدًة.
ً
ا ُدفعة ع�د�

� �لِّ م�اٍن
غار يهرعون �� ون الصِّ ل�ن ال مفرَّ من رؤ�تهم مرؤوس�ه، فاللوردات اليون�يُّ

� اسٍم � ب�� مي�� . ي�دو أن ِنصفهم اسمه جازدان أو جرازدان أو مازدان أو جازناك، ل�ن التَّ اص�� �ال�َّ
ا ساخرًة من قوا عليهم ألقا��

�
�ن، وهكذا أطل  قالئل من المذروِّ

َّ
ج�س�اري وآَخر فنٌّ ال ُيتِقنه إ�

تأل�فهم.

ار�ب َّ اة �ال�� ا تو�ارات صفراء موشَّ � ال�دانة يرتدي دوم�
أبرزهم الحوت األصفر، رجل مفرط ��

د الوقوف دون عون، وال �ستطيع أن �ح�س ماءە فتف�ح جل أثقل من أن �قف مجرَّ ة. الرَّ هب�َّ
َّ

الذ
اذة لدرجة أن عطورە الفاغمة ال �ستطيع إخفاءها. وع� الرغم ا رائحة البول، رائحة نفَّ منه دائم�
ا له � (يون�اي)، و�نه يهوى المخلوقات الغ���ة. �ضمُّ عب�دە ص���

من هذا ُ�قال إنه أثرى رجٍل ��
� � من (مانتار�س)، �اإلضافة إ� ُخن�� ُتد��ِّ ا برأس�� ، ووحش�

ً
ساقا وحافرا ك�ش، وامرأًة ملتح�ة

ا، ا أ�ض�
�
� آٍن واحد. �ان الحوت �ملك عمالق

هم: «أير وف�ج �� َ و قد أخ�� . �ان د�ك س��
ً

ِفراشه ل��
هب

َّ
 من الذ

ً
ماته، ثم ماَت العمالق. سمعُت أن الحوت س�منح جوا�

�
وأحبَّ أن ُ�شاِهدە ينكح أ

مقا�ل واحٍد جد�د».

 من الجنود العب�د
ً
ا أب�ض له ل�دة حمراء وتقود مئة

�
� تركب حصان واء الفتاة، ال��

�
ثم إن هناك الل

�تهم بنفسها، جم�عهم �افع نح�ل مفتول العضالت، � الب��ان استولَدتهم ودرَّ فار�� القامة متي��
ى ة. ال تتعدَّ قوش الخالع�َّ نة �النُّ ة ط��لة م��َّ ر� ومعطٍف أصفر وتروس� برون��َّ �  من م��

َّ
ُعراة إ�

ة. س تارجارَ�ن اليون��َّ ة من الُعمر، وتخال نفسها دن�� ادسة ع�� دتهم السَّ س�ِّ

ئة، ومع ذلك � إضاءٍة س�ِّ
�ط، ول�ن قد �حس�ه المرء كذلك �� ا �الضَّ ة ل�س قزم� غ�� الحمامة الصَّ

ا صدرە الممت�� � ونافخ� ت�� غ�� � الصَّ � ساق�ه الممتلئت�� ا ب��  �أنه عمالق، م�اعد�
ً

� مختا�
�م��

�عة وأطولهم غ األقدام السَّ
�
ون ع� اإلطالق، أق�هم َي�ل . جنودە أطول من رآهم المذروُّ غ�� الصَّ

تة داخل ة المث�َّ �قان، وتجعلهم األرُجل الخش��َّ هم طوال الوجوە طوال السِّ
�
مان�ة، و�ل أد�� إ� الثَّ

ة �المينا الوردي، وع� � جذوعهم األقراص المطل�َّ
قة أطول وأطول. ُتغ�ِّ س�قان دروعهم المنمَّ

�ش الوردي �ة وُعروف من ال�ِّ ة مدبَّ دة �مناق�� فوالذ�َّ لة مزوَّ رؤوسهم تجثم خوذات مطوَّ
� �لٍّ من طرفيها

�� 
ً

 ُتناِهزە طو�
ً
ا و�حمل ح��ة س� ا مقوَّ الهفهاف، و�ضع �لٌّ منهم ع� َوركه س�ف�

جر. نصل �ش�ل ورقة الشَّ

وال من جميع أنحاء ي العب�د الطِّ ة �ستولدهم، �ش�� غ�� و: «الحمامة الصَّ هم د�ك س�� َ أخ��
ن ذات

�
تهم لَ�لشوناته. إنه �أمل أن يتمك َّ� رِّ

ُ
 من ذ

ً
ساء و�ختار األطول قامة جال �ال�ِّ ج الرِّ العالم وُ�زوِّ

يوٍم من االستغناء عن األرُجل الخشب».

ة». اح: «�ضع جلساٍت ع� الِمخلعة كف�لة ب���ــــع العمل�َّ جل ال�ب�� ع� س��ل االق�� قال الرَّ

ً



� ع�
ن �م�� � أ��� ممَّ ء ُ�خ�ف�� �

: «مجموعة مخ�فة. ال �� ً
�س در�نكووتر قائ� ضحَك ج��

�طرة � أحدهم لضحكُت ح�� أفقد السَّ
ة. إذا طارَد�� �ش واألقراص الورد�َّ ا ال�ِّ � خشب مرتد�� ر�جل��

.« � ع� مثان��

.« قال ب�ل بون العجوز: «�عضهم �قول إن الَ�لشون طائر ُملو��

فادع وهو واقف ع� ساٍق واحدة». - «هذا إذا �ان مل�ك �أ�ل الضَّ

ٍة كنُت أصطاد مع در�نك و�ليتوس : «الَ�لشون طائر ج�ان. ذات مرَّ جل ال�ب�� أضاَف الرَّ
فادع واألسماك حلة وتأ�ل أفراخ الضَّ � الم�اە الضَّ

وصاَدفنا �عض الَ�لشونات. رأيناها تخوض ��
� الحال �أنها رأت

ا �� قت جم�ع�
�
ا طاَر من فوقها فحل ، نعم، ل�ن صقر�

ً
ة. �ان منظرها جم�� غ�� الصَّ

ا إ� وتر قوسه ت سهم� ، ل�ن �ليتوس ث�َّ �
� من فوق حصا�� �ت الهواء �ُعنٍف أسقَط�� ا وحرَّ ين� ت�ِّ

ا ِمثله». وأصاَب أحدها. �ان مذاقه �ال�ط ول�ن ل�س ُدهن��

قة �لوردات ة وَ�لشوناته ال ُ�دانون سخافة اإلخوة الذين �دعوهم المرتز� غ�� ح�� الحمامة الصَّ
� نكصوا وه��وا، وهو ما حدا نان�� ري مل�ة التَّ ٍة واجَه ُجند (يون�اي) العب�د ُمطهَّ ل�ل. آِخر مرَّ الصَّ
� مجموعاٍت من

ا �� ل�ل إ� ابت�ار ح�لٍة تحول دون تكرار هذا، فسلَسلوا جنودهم مع� �لوردات الصَّ
ا: «ال أحد من

�
و ضاح� ە د�ك س��  إ� �احل، وهو ما ف�َّ

ً
ا إ� معصٍم و�اح� ة، معصم� ع��

ا». � ا فلن ي�تعدوا كث�� وا جم�ع� ا، و�ذا فرُّ وا جم�ع� � �ستطيع الفرار ما لم �فرُّ األو�اش المسا���

ة �ون ��عٍة كذلك. ُ�مكنك سماع صل�لهم من ُ�عد ع�� � ال يتحرَّ ق ُ�قول: «والمالع��
�
عل

فراسخ».

، ��
�
جراج، والغازي السك ن ُهم ع� القدر ذاته من الجنون أو أسوأ؛ اللورد الرَّ وهناك الم��د ممَّ

ر. �عضهم تحت إمرته ، واألرنب، والحوذي، وال�طل المعطَّ � د الوحوش، ووجه العج�� وس�ِّ
ات �أنُفسهم. دوهم �المعدَّ �وهم وزوَّ ا و�عضهم مئتان أو ألفان من العب�د الذين درَّ ون ُجند�� ع��
 يور�از زو يونزاك

َّ
ٍء أحد إ� �

جم�عهم ثري، جم�عهم متغطرس، وجم�عهم قائد ال ُيؤاِخذە ع� ��
ة. ة ع� األفضل�َّ � شجاراٍت مبَهمة ال نهائ�َّ

قة و�جنحون إ� االنهماك �� ا، �حتقرون المرتز� شخص��

ا، � وِنصف� ون عنهم م�ل�� ف اليون�يُّ
�
� قطع ثالثة أم�ال تخل

ون �� ه المذروُّ
َ
� الوقت الذي استغرق

��
ائحة. ما زالوا لم فر ك��ــ�� الرَّ ر: «قطيع من الحم�� الصُّ وهو ما دفَع ُ�قول إ� أن �قول بتذمُّ

.« � نان�� وا إ� مل�ة التَّ انون وانضمُّ هم ِغ��ان العاصفة واألبناء الثَّ
�
ُ�در�كوا لماذا ترك

؟».
ً
ا �اهظة �ب. لماذا تحسبهم ينقدوننا أجور� هب السَّ

َّ
تب: «�عتقدون أن الذ

�
قال ك

هب جم�ل ل�ن الح�اة أجمل. َمن رقصنا معهم عند (أستاپور) ُمعاقون. هل
َّ

ردَّ ُ�قول: «الذ
� وهؤالء إ� جان�ك؟». �� ��ن الحق�قيِّ ُت��د أن ُتواِجه الُمطهَّ

��ن عند (أستاپور)». : «لقد قاَتلنا الُمطهَّ جل ال�ب�� قال الرَّ

 ال
ً
�ة  مدبَّ

ً
عة ار و�عطاؤە ق�َّ ٍّ ما �ساطور جزَّ � � ص��

. قطع خصي��َ � �� ��ن الحق�قيِّ - «قلُت الُمطهَّ
ط �ع الذي ال ي�تا�ه الف�ع و�فرُّ عندما ت�� ، النَّ �

ء الحق��� �
َّ � لديها ال�� نان�� ا. مل�ة التَّ ر� �جعله ُمطهَّ



جاهه». � اتِّ
��

د ِذكر ماء �أنما �حسب أن مجرَّ و ورفَع ناظ�ْ�ه إ� السَّ ا». قالها د�ك س�� � أ�ض� نان�� - «ُهم والتَّ
دوا من شحذ سيوف�م �ا أوالد. سنخوض

�
� خليق �أن �جعلها تهجم ع� الجماعة. «تأ� نان�� التَّ

ا». ا ق����  حق�ق��
ً

قتا�

، والتصَقت ال�لمة �حوصلته. القتال أسفل أسوار (أستاپور) �دا له �
فدع: قتال حق��� ر الضِّ

�
فك

اعر الُمحارب دنزو داهان ا ُسِمَع الشَّ ون هذا. الحق� قة ال �ظنُّ ا، ل�نه �علم أن المرتز� ا تمام� حق�ق��
ته مقت�ة فدع فخ�� ا الضِّ سته مئة معركة، أمَّ ُ�عِلن. «�انت تلك مجزرًة ال معركة». دنزو قائد مرَّ
�
م كهذا �� َ  لمجاَدلة ُمحارٍب مخ��

ً
ال، ولذا ال �حسب نفسه أه� � در�ب ومضمار ال��ِّ ع� ساحة التَّ

ُح�مه.

�
جل ال�ب�� بر�لٍة �� ه الرَّ ا أ�قظ� صت معدته لمَّ

�
ر ك�ف تقل

�
� �دأت. تذك ل�نها �َدت �المعركة ح��

ار خارٌج ُ�قاِتلنا. انهض ما � درعك أيها ال�سول. الجزَّ
 �صوٍت جهوري: «��

ً
الَفجر ووقَف فوقه قائ�

عه». ا ُ�قطِّ لم تكن ُت��د أن تكون لحم�

� سمعوها عندما نزلوا من ة ال�� ار م�ت». هذە �� القصَّ فدع بُنعاس: «الملك الجزَّ َض الضِّ اع��
اج وماَت �دورە،  التَّ

َ
ا أخذ ض أن �ليون ثان�� َ تهم من (ڤوالنت�س القد�مة)، وُ�ف��

�
� حمل فن ال�� السُّ

�طرة ع� المدينة. ق مجنون يتقاَتل أت�اعهما للسَّ
َّ

� عاهرة وح� �� م األستاپور�ِّ
�
واآلن َتح�

ته لَ�قُتل �عض ار آَخر. ر�ما عاَد األول َ�ُ�خ من مق�� : «ر�ما كذبوا، أو أنه جزَّ جل ال�ب�� ردَّ الرَّ
ا �الفعل، يرتدون ة، وقد نهضوا جم�ع� سع لع�� . ارتِد درعك�». �انت الخ�مة ت�َّ . ال يهمُّ � �� اليون�يِّ
تون ة، وُ��بِّ اٍت ط��لة من الحلقات المعدن�َّ � ُس��

ون أنُفسهم �� �او�لهم و��تعلون أحذيتهم، و�دسُّ
واعد، و��ناَولون الُخوذ والِحراب وأحزمة �قان والسَّ دور وُ�وِثقون أر�طة واق�ات السِّ واق�ات الصُّ
ا �س ��عته المعتادة، و�عان ما لحَق �ه آرش، ومع�  ج��

ً
يوف. أول من ارتدى درعه �املة السُّ

ته. � ع� وضع عدَّ ساَعدا ك��ن��

لون صفوفهم
�
ابتهم وُ�ش� قون من بوَّ

َّ
رو (أستاپور) الُجدد يتدف من ُ�عد ثالثمئة �اردة �ان ُمطهَّ

�ة ورؤوس ونز المدبَّ ق ضوء الَفجر ع� خوذاتهم ال��
�
أسفل أسوار مدي�تهم القرم�د الحمراء، يتأل

��لة. ِحرابهم الطَّ

� إ� صفوف الخيول. � المهرع�� وا إ� الُمقاتل�� ا لينضمُّ الثة من الخ�مة مع� ون الثَّ اندفَع الدورنيُّ

ا اآلن. � ش�ئ� ، ل�ن ذلك ال �ع�� �
م الم��

�
س منذ تعل �ف وال��ُّ � ع� الح��ة والسَّ ن ك��ن�� المعركة. تمرَّ

بول من �ع�د، بووم بووم بووم بووم ت الطُّ
َّ
ة أيها (الُمحارب)، ف�ما دق � القوَّ فدع: امنح�� ابتهَل الضِّ

ا ع� صهوة حصانه س�  متي�ِّ
ً

ار الجالس ط��� جل ال�ب�� إ� الملك الجزَّ بووم بووم. أشاَر له الرَّ
�س خذ ج�� ر ك�ف اتَّ

�
بح. َ�ذك � شمس الصُّ

حاس �سطع لمعتها �� ٍة من األقراص النُّ � ِبزَّ
ع �� المدرَّ

ر أنك
�
ا من آرش مهما حدَث. تذك ًة وقال له: «ابَق ق���� وضع القتال ق�ل أن ت�دأ المعركة م�ا��

مون. ون يتقدَّ الوح�د منا الذي �ستطيع الفوز �الفتاة». عندئٍذ �ان األستاپور�ُّ



ون ما زالوا ينطلقون ار األس�اد الُح�ماء �الهجوم. �ان اليون�يُّ ا، �اغَت الملك الجزَّ ا أو ميت� ح��
در�ب قدر اإلم�ان، � تنظ�م ُجنودهم العب�د ناق�� التَّ فة محاول�� � تو�اراتهم المرفر�

هنا وهناك ��
��ن ع� خطوط الحصار. لوال ُحلفاء األس�اد الُح�ماء � اآلن نفسه هوت ِحراب الُمطهَّ

و��
�ن وجماعة الِقطِّ امتطوا خيولهم ، ل�ن رجال المذروِّ وهم المحتَقرون ال��سَحهم العدوُّ وأج��
م ف�ه � الوقت نفسه الذي تقدَّ

�� ، � �� � األستاپور�ِّ
َ عد ع� جان�� وا �الرَّ ًخالل دقائق معدودة وانقضُّ

��ن ح��ة � من الجانب اآلَخر وواجَه الُمطهَّ
�

ر اليون�
�
أحد ف�الق (ج�س الجد�دة) ع�� المعسك

س. ا ب��ُ �ح��ٍة وُترس�

اطور. �اجو هو من فتَك �ه ة السَّ ار ضح�َّ ة �ان الملك الجزَّ وما تال هذا مذ�حة، ل�ن هذە المرَّ
� الهائل وشقَّ جسد �ليون العظ�م من  ع�� ُحماة الملك ع� جوادە الحر��

ً
ا، شقَّ ط��قه قتا� � أخ��

فدع ذلك بنفسه، ل�ن من رأوە ي. لم �شهد الضِّ �ٍة واحدة من أراخه الڤال�� ال�تف إ� الَورك ���
اخل أَتت رائحة ش��عة وخرَجت مئات ت �الح��ر، ومن الدَّ حاس ا�شقَّ عون أن درع �ليون النُّ �دَّ
ته � ن�شوا مق�� � ال�ا�س�� �� ا �الفعل، ل�ن األستاپور�ِّ ضح أن �ليون �ان ميت� ى. اتَّ من د�دان الق�� تتلوَّ

��ــهم. ع منظرە ُمطهَّ وأخَرجوا ُجثمانه وألَ�سوە درعه ور�طوە إ� حصاٍن ع� أمل أن ُ�شجِّ

وا، رون الُجدد ِحرابهم وتروسهم وفرُّ كتَب سقوط �ليون الم�ت نها�ة ذلك األمل. أل�� الُمطهَّ
� ت�َعت هذا � المذ�حة ال��

فدع دورە ��  من خلفهم، ولعَب الضِّ
ً
ا�ة (أستاپور) مغلقة فقط ل�جدوا بوَّ

ا إ� جوار � مع رجال الجماعة اآلَخ��ن. ركَب م�ع� � المرع���� �� وانطلَق �حصانه �دوس المخصيِّ
� ��ن كرأس الح��ة، وح�� قوا المطهَّ مال إذ اخ�� � وذات الشِّ ب �س�فه ذات ال�م�� جل ال�ب�� ��� الرَّ

فدع اآلن فقط . �دأ الضِّ ً
هم ثان�ة ان�َثقوا من الجانب اآلَخر داَر بهم أم�� األسمال وقاَدهم ع��

هم ال �ة، وأنه أدرَك أن أ��� ونز المدبَّ  ع� الوجوە تحت الُخوذ ال��
ً
قة

ِّ
ر أنه أل�� نظرًة مدق

�
يتذك

� غادَر هم، وح��
�
هاتهم، ل�نه رغم ذلك قتل ر: ِص��ة ُخ�� َ�ُ�خون منادين أمَّ

�
. فك نِّ � السِّ

اە �� يتعدَّ
 �ستطيع �ال�اد أن يرفعها.

ً
ماء تكسو س�فه �الُحمرة وذراعه متَع�ة ا �انت الدِّ � م�دان المعركة أخ��

َّ
ا، و�جب أن نرحل ق�لها و�� � س�شتعل ق����

ا. القتال الحق���  حق�ق��
ً

ومع ذلك لم �كن قتا�
وجدنا أنُفسنا ُنقاِتل مع الجانب الخطأ.

� نص�ب
). وقَعت مناَو�ة الحراسة األو� �� � اس�� �لة ع� ساحل (خليج النخَّ

�
ون الل م المذروُّ خ�َّ

مس ف�ما �دأ �س ُ�ع�د غروب الشَّ رِسَل لحراسة صفوف الخيول، وهناك انضمَّ إل�ه ج��
�
فدع وأ الضِّ

ء صفحة الماء. �
الهالل ُ���

ا». جل ال�ب�� هنا أ�ض� ض أن �كون الرَّ َ : «المف�� � قال ك��ن��

�ه خارج ُ ته. لَن�� �س: «ذهَب ي�حث عن ب�ل بون العجوز و�خ� ما ت���َّ من فضَّ قال ج��
ا». � األمر. س�فعل ما نقوله، مع أنه لن ُ�عِج�ه كث��

ة � نفسه. اإل�حار ع� سفينٍة مكتظ� � األمر ال ُتعِجب ك��ن��
ة �� - «نعم». أش�اء كث��

م األسود ب الرَّ س، و��ُ � الجامد المسوَّ اح، وأ�ل الُخ�� �ــــح وال�حر ال�� فها ال�ِّ
َ
�الُمساف��ن تتقاذ

وم ع� أ�وام القشِّ العِفن ف�ما تمأل منخ��ه س�ان الجم�لة، والنَّ � عوالم ال�ِّ
� ل�غ�ب ��

القطرا��
َّ



ا د� � (ڤوالنت�س) متعهِّ
عه عندما وضَع عالمته ع� قطعة الورق ��

َّ
روائح الُغ��اء… �لُّ هذا توق

ها.
�
ة سنة. هذە مشاق محتَملة، عماد الُمغامرات �ل �س�فه لخدمة أم�� األسمال لمدَّ

ون من (ڤوالنت�س القد�مة) نة. لقد جلَبهم اليون�يُّ ا خ�انة ب�ِّ ل�ن ما عليهم أن �فعلوە الحق�
رف اآلَخر، � ينوون الخروج عليهم واالنضمام إ� الطَّ �� فراء، ل�ن الدورنيِّ لُ�قاِتلوا مع المدينة الصَّ
� فاق الذين �ان ك��ن�� ون �الرِّ الح. ل�س المذروُّ � السِّ

وا عن إخوتهم ��
�
ورة أن يتخل ومع�� هذا �ال��َّ

ابهم وقاتَل إ� جانبهم وت�ادَل الح�ا�ات َ معهم ال�حر وتقاسَم طعامهم و�� لي�تقيهم، ل�نه ع��
�ن). حلة إ� (م�� من الرِّ

َ
� �فهم �المها… و�ذا �انت �لُّ ح�ا�اته أ�اذ�ب فهذا هو ث ة ال��

�
مع الِقل

ار). جَّ � (ب�ت التُّ
�س �� ههما ج�� ف. هكذا نبَّ ل�ست بوس�لٍة ُتوَصف �ال��َّ

��ق إ� (يون�اي) اآلن � منتَصف الطَّ
س �� � الخيول: «قد تكون دن�� � وهما سائران ب�� قال ك��ن��

ووراءها ج�ش».

ون ع� ا كهذا من ق�ل. �ان األستاپور�ُّ . سمعنا �الم�
ً
�س: «ر�ما، ل�نها ل�ست قادمة قال ج��

� اآلن».
ا ب�نان�نها لتك� الحصار، ولم تأِت وقتها، ولن تأ�� � جن���

� �أنها ستأ�� �ق��

ُد رِسلُت أتودَّ
�
� أ قاِتل المرأة ال��

ُ
غاِدر ق�ل أن نجد أنُفسنا ن

ُ
- «ال ُ�مكننا الجزم بهذا. �جب أن ن

إليها».

. � �� � ت�ت�� إ� اليون�يِّ
ا: «هذە األرا�� الل متا�ع� �س إ� التِّ - «انتظر ح�� (يون�اي)»، وأشاَر ج��

ا». ا شمال (يون�اي) فمنطقة ال ت�بع أحد� ، أمَّ � ��� ال أحد س�ق�ل أن ُ�طِعم وُ�ؤوي ثالثة مته�ِّ

ة. ن صداقاٍت عدَّ جل ال�ب�� كوَّ ا، وقال: «الرَّ � قِلق� ا، وع� الرغم من هذا ظلَّ ك��ن�� ل�س مخطئ�
� عن

�
خ� �ــــح لفكرة التَّ س، ل�نه لن �س�� ل ونذهب إ� دن��

�
ا أن ن�سل ة �انت دائم� إنه �عرف أن الخطَّ

ة المعركة، ولن ب منهم عش�َّ زم فسَ�شُعر �أننا نتهرَّ
َّ

رجاٍل قاتَل معهم. إذا انتظرنا أطول من ال�
ا. إنك تعرفه �ما أعرفه». �فعل ذلك أ�د�

ادين، ِسل وراءنا ص�َّ . س��ُ � ��� ظر عن حينه، وأم�� األسمال �ستقِبح المته�ِّ ب �غضِّ النَّ - «إنه تهرُّ
� فس�كتفون بب�� قدٍم ل�ضمنوا عدم ا إذا ق�ضوا علينا. إذا كنا محظوظ�� �عة) جم�ع� ول�حِمنا (السَّ

�س الحسناء». ، و�ذا لم ُ�حاِلفنا الحظ� فسُ�عطوننا لم��
ً
هرو�نا ثان�ة

ة، ل�نها أطول منه وس�َّ �س الحسناء ُتخ�فه. إنها امرأة وس�� . م�� � ألجَم قوله األخ�� ك��ن��
ة لم ي�بقَّ ا وسط الجماعات الُحرَّ �ن عام� ة طول إبهامه، و�عد ع�� � األقدام الستَّ ، ب�نها و���

ً
قامة

اخل أو الخارج. لها أيُّ ُحسن� من الدَّ

: «لن�تظر �ضعة أ�اٍم أخرى فقط. لقد قطعنا ِنصف العالم،
ً

�س من ذراعه قائ� ه ج��
�
أمسك

رص�نا».
ُ
� م�اٍن ما شمال (يون�اي) سنجد ف

ة. �� فاص�� �ضعة فراسخ إضاف�َّ

ت
َ
ادرة �انت اآللهة �سمع، وحان ة النَّ � هذە المرَّ

فدع: «ما داَم هذا رأ�ك»… ل�ن �� قال الضِّ
ا. � � وقٍت أقرب كث��

رصتهم ��
ُ
ف

ً َّ



، أنت مطلوب �
: «أيها الدور��

ً
ف هيو هنجرفورد �حصانه أمام بؤرة نارهم قائ�

َّ
� توق �عد يوم��
� خ�مة الق�ادة».

��

ون». نا دورنيُّ
�
نا؟ �ل �س: «أيُّ ه ج��

�
سأل

ًة، إ� � الجماعة ُمدَّ
م األجور �� هة، و�ان ق�ِّ �م إذن». هنجرفورد صارم عا�س وله �د مشوَّ

�
- «�ل

د رق�ب.  من أصا�عه، واآلن هو مجرَّ
ً
أن ض�َطه أم�� األسمال ��ق من الخ��نة وقطَع ثالثة

ر أن قائدهم األع� �علم بوجودە من األصل، فدع يتصوَّ ما األمر �ا ُترى؟ ح�� اآلن لم �كن الضِّ
جل  العثور ع� الرَّ

َّ
ل�ن هنجرفورد �ان قد ابتعَد �الفعل وال وقت لألسئلة، وال �ستط�عون إ�

وا األمر. ال�ب�� وُ�لبُّ

� للقتال». ٍء وته�َّ �
ا ��� � لصد�ق�ه: «ال ُتقرَّ قال ك��ن��

ا للقتال». � دوم� ِّ � مته�� : «إن�� جل ال�ب�� قال الرَّ

مادي -الذي �حبُّ أم�� األسمال أن عة الرَّ ماش األ��
ُ
ادق العظ�م المصن�ع من ق �ان ال�ُّ

� أن  واحدًة لي�ب��َّ
ً
� لحظة ون. استغرَق ك��ن�� ا عندما وصَل الدورنيُّ ة- مزدحم� َّ�� �ه قلعته الِقنَّ ُ�سمِّ

. � �� ون أو أبناء منفيِّ ة. منفيُّ وس�َّ � عروقهم دماء وس��
بع) أو �� �ن من (الممالك السَّ معظم الحا��

و لثهم هنا، �َمن فيهم د�ك س��
ُ
ا، واآلن ث وس�� � وس�� �� � الجماعة ُزهاء ستِّ

و أن �� زعَم د�ك س��
� الذي �عدُّ أفضل ه��

َّ
عر الذ �س الحسناء، �اإلضافة إ� ل��س ل�س�� ذي الشَّ وهيو هنجرفورد وم��

ُرماة الجماعة.

خم، أو �اجو قاِتل الُجثث �ما �دعونه ا، و�� جوارە �اجو �جسدە الضَّ دنزو داهان حا�� أ�ض�
س هذا ال �قلُّ خطورًة جل ��ــــع الغضب، وس�فه األسود المقوَّ � وجهه، فالرَّ

اآلن، ول�ن ل�س ��
ة فمعدودة. ال َّ� ا األراخات الڤال�� ��لة، أمَّ ة الطَّ َّ� يوف الڤال�� � العالم مئات من السُّ

عن صاِح�ه. ��
، ل�ن �الهما قائد رفيع الم�انة عند أم�� األسمال. ذراعاە الُ�م�� و�� �اجو وال داهان وس��

ء جس�م َ�حُدث. �
والُ��ى. ��

� اج�� � النَّ �� �ادَر أم�� األسمال �ال�الم إذ قال: «األوامر أَتت من يور�از. ي�دو أن األستاپور�ِّ
�ف �المئات قون إ� ال�ِّ

َّ
 الُجثث، ولذا يتدف

َّ
خرجوا من جحورهم. لم ي�بقَّ داخل (أستاپور) إ�

ِمرنا
�
فراء. لقد أ رب المدينة الصَّ

ُ
ون ال ُي��دونهم ق هم جائع م��ض، واليون�يُّ

�
ور�ما �اآلالف، �ل

�ن). إذا أراَدتهم  إ� (م��
ً

�مطاردتهم وتغي�� مسارهم، ندفعهم إ� العودة إ� (أستاپور) أو شما�
اء أفواە �جب موي، وح�� األصحَّ � فلتهنأ بهم. ِنصفهم مصاب �اإلسهال الدَّ نان�� مل�ة التَّ

إطعامها».

جاههم �ا وا اتِّ �ن). ماذا لو لم ُ�غ��ِّ ا: «(يون�اي) أقرب من (م�� ض� قال هيو هنجرفورد مع��
دي؟». س�ِّ

ن ا عمَّ . ا�قوا �ع�د� ح أ���
�
ماح �ا هيو، و�ن �انت األقواس َتصل يوف والرِّ - «لهذا تحملون السُّ

 قوام �لٍّ منها
ً
ة الل. خمسون دور�َّ اتنا إ� التِّ وَّ

ُ
ت�دو عليهم عالمات المرض. سأرسُل ِنصف ق

ً



� الم�دان
ته األوامر نفسها، أي أن الِقططة س�كونون ��

�
ة وصل م��َّ ح�ة الدَّ

�
. ذو الل

ً
ا� ون خ�َّ ع��

ا». أ�ض�

�ن � الِقطِّ والمذروِّ
ظر وتمتَم �عضهم �صوٍت خافت. ع� الرغم من أن جماع��َ جال النَّ ت�ادَل الرِّ

اع) ق�ل عاٍم واحد، � � ال��ِّ
� (أرا��

� م�دان المعركة ��
متان �عقٍد مع (يون�اي) اآلن فقد تواَجهتا �� � مل��

ار ة عمالق هدَّ م��َّ ح�ة الدَّ
�
� المس�َّ ذو الل

� ضغينة. قائد الِقططة الوح�� � الجماعت�� ت ب��
�
وما زال

� ال��� الِخرق». �� � احتقارە لـ«المسنِّ
ه للقتل وال ُ�خ�� � ُح�ِّ

نِهم ��

دي لم بع) هنا. س�ِّ ا من موال�د (الممالك السَّ و، وقال: «معذرًة، ل�ننا جم�ع� تنحنَح د�ك س��
ا؟». غة من ق�ل، فِلَم ُترِسلنا مع�

�
م أو الل �قسم الجماعة حسب الدَّ

 حول (يون�اي)
ً
الل، ثم تدورون دورًة واسعة ا إ� ُعمق التِّ

�
ق كبون �� - «سؤال عادل. س��

 أو اقُتلوهم… ل�ن اعلموا أن
ً

� فسوقوهم شما� �� �ن). إذا صاَدفتم أيَّ أستاپور�ِّ جهون إ� (م�� وتتَّ
� ع� األرجح، نان�� ات مل�ة التَّ فراء ستلتقون دور�َّ ت�م. وراء المدينة الصَّ تلك ل�ست الغا�ة من مهمَّ

وا إليهم». ح. انضمُّ
�
هما َ�صل � أو ِغ��ان العاصفة. أيُّ ان�� األبناء الثَّ

؟». غل الس�� أورسون ستون: «ننضمُّ إليهم؟ ُت��دنا أن ن�شقَّ د الفارس النَّ ردَّ

أجاَب أم�� األسمال: «نعم».

� مارتل. اآللهة مجنونة. �اَدت ضحكة عال�ة تفلت من ك��ن��

�
ق �عضهم إ� كؤوسهم �أنهم �أملون أن �جدوا �� ر، وحدَّ � أما�نهم بتوتُّ

ون �� وسيُّ اعتدَل الوس��
س : «هل تحسب أن المل�ة دن�� ً

 ما، وعقَد هيو هنجرفورد حاجب�ه قائ�
ً
ن��ذها ح�مة

ستق�لنا…».

- «نعم».

� ت�د�ل
ر ��

�
ت؟ أنحن جواس�س؟ مغتالون؟ م�عوثون؟� هل ُتفك

�
- «… ول�ن ماذا إذا فعل

ف��قك؟».

نا �ا هنجرفورد. دورك أن تفعل ما ُ�قال لك». ا: «هذا قرار أم�� قال �اجو عا�س�

ا». : «دائم� � ا �دە ذات اإلص�ع�� ردَّ هنجرفورد رافع�

ا �انت ن��جة قة. أ�� ون ال ُيوحون �الثِّ اعر الُمحارب دنزو داهان: «لنكن ُ�حاء. اليون�يُّ قال الشَّ
رق � الطُّ

نا أن ُي��� � غنائم النَّ�. ح�مة من أم��
�ن نص�ب �� هذە الحرب ف�جب أن �كون للمذروِّ

.«
ً
ها مفتوحة

�
�ل

… وقد ُي��ِّ وجود امرأٍة أخرى � �� �س. إنها تعرف ُخط�� ونيَّ قال أم�� األسمال: «ستقود�م م��
س تارجارَ�ن». ل�م دن�� أن تتق�َّ



� ا وقَعت عيناە ع� عي�يها ال�اردت�� �س الحسناء، ولمَّ � نظرًة إ� الوراء ع� م�� أل�� ك��ن��
� هذا. � اقشعرَّ ِجلدە. ال يروق�� المي�ت��

ا: «ستكون حماقة من الفتاة أن تثق بنا، رە أ�ض� كوك ُ�ساو� ت الشُّ
�
و الذي ما زال ق د�ك س��

�
عل

�
�س مع أ�� �س. �حقِّ الجح�م، أنا نف�� ال أثُق �م�� � وجود م��

ا �� �س، �ل تحد�د� � وجود م��
ح�� ��

�س الحسناء. ما م�� ا لم �ضحك، ال س�َّ ، ل�ن أحد�
ً
 ع��ضة

ً
ات»، واب�سَم اب�سامة ضاجعتها �ضع مرَّ

مون
�
ون، أصدقاء من الوطن، تت�ل وسيُّ �م وس��

�
ا �ا د�ك. �ل ك مخطئ� قال أم�� األسمال: «أظنُّ

ا لألذى ع� �دي. د�ك، لقد ضتم جم�ع� افع فقد تعرَّ س�ة إ� الدَّ غتها وَتعُ�دون آلهتها. و�ال�ِّ
�
ل

� ي��
�
هرك. هيو فقَد ثالثة أصابع �سك هان ع� ظ� � الجماعة، وال��ُ

جلدتك أ��� من أيِّ رجٍل آَخر ��
ا ل�ن ال دا�� �س اغتصَبها ِنصف رجال الجماعة. ل�س هذە الجماعة حق� أد�ب. م�� ع� س��ل التَّ

� ع� إرسال أخ�ه إ� د قمامة. الس�� أورسون �لوم�� لِذكر هذا. و�ل ابن (الغا�ة)، أنت مجرَّ
ها �اجو منه».

َ
� أخذ مة ال��

َ
ا �س�ب األ (ال��الت)، والس�� لوس�فر ال يزال مغتاظ�

ا: «�ان ُ�مكنه أن ُ�ع�دها �عدما ق�� وطرە منها. لم �كن عندە س�ب ر� قال لوس�فر لونج متذمِّ
لقتلها».

. هذا س�ب �اٍف».
ً
ردَّ �اجو: «�انت قب�حة

�
�ر، أنت عندك أراض� مسل��ة ُتطاِلب بها �� ا لم ينطق: «و� تابَع أم�� األسمال �أن أحد�

الثة تحسبون أننا ون الثَّ ا �ه. أنتم أيها الدورنيُّ ، أنا قتلُت الف�� الذي كنت مغرم� وس). ل�س�� (وس��
� (ڤوالنت�س)، وأخذُت

كذبنا عل��م، الغن�مة من (أستاپور) �انت أقل �كث�� مما وعدنا�م �ه ��
منها نص�ب األسد».

قال الس�� أورسون: «الجزء األخ�� صحيح».

س ، ودن�� � � ع��
�

ا �ذرة من الحق�قة. �لٌّ من�م عندە س�ب وج�ه للتخ� - «أفضل الُخدع ف�ه دوم�
� �� انون وِغ��انها أنُفسهم أخذوا ذهب اليون�يِّ نون. أبناؤها الثَّ قة قوم متلوِّ تارجارَ�ن تعلم أن المرتز�

جاهها». � اتِّ
ق ��

َّ
ار المعركة يتدف عوا عن االنضمام إليها عندما �دأ ت�َّ ل�نهم لم يتورَّ

: «م�� نرحل؟». سأَل ل��س ل�س��

��لة. لن �عرف أحد أن ماح الطَّ � الحال. احذروا َمن قد ُتقاِ�لون من الِقططة أو الرِّ
��» -

هون ة وسُ�شوَّ ات�م الحق�ق�َّ لوا ب��داء ن�َّ � الخ�مة. عجِّ
 الموجودون هنا ��

َّ
ا�شقا��م ُخدعة إ�

.« � ق�� � أو ُت�َقر �طون�م �اعت�ار�م مار� ��� �اعت�ار�م مته�ِّ

مون
�
 يت�ل

ً
ا� ون خ�َّ : ع�� � ر ك��ن��

�
مت إذ غاَدروا خ�مة الق�ادة، وفك � �الصَّ ��  ثالثة الدورنيِّ

َ
الذ

ا. ا. أصبح الهمس أخطر مرار� ة جم�ع� غة العام�َّ
�
الل

فدع؟ سنذهب لص�د  أيها الضِّ
ً

: «أل�س هذا جم��
ً

ٍة قائ� هرە �قوَّ جل ال�ب�� ع� ظ� صفَعه الرَّ
.« � نان�� التَّ





 

العروس الَجم�ح
 

ب ن��ذ جال�ارت جلوڤر ��لة ��� � قاعة جال�ارت جلوڤر الطَّ
�� 

ً
�انت آشا جرا�چوي جالسة

سالة. عندما جاَءها ِما�س�� جال�ارت جلوڤر �الرِّ

،«( � وا�� ، طائر من (�لدة الرَّ �
د�� رة: «س�ِّ ٍة متوتِّ � ُ�حاِدثها، قال الِما�س�� بن�� ا ح�� �ما �فعل دوم�

ا بزرٍّ ا ب�ح�اٍم ومختوم� � �دها. وجَدته مط���
قَّ �� ص منه دسَّ الرَّ

�
و�أنه ال �طيق االنتظار ح�� يتخل

مع الوردي الجامد. من الشَّ

). لورد شما�� ما، ل�س � وا�� � (�لدة الرَّ
م اآلن ��

�
ر من َ�ح�

�
ت آشا أن تتذك

�
). حاول � وا�� (�لدة الرَّ

ة . والختم… َ�دُخل آل بولتون أوالد (معقل الخوف) المعركة تحت را�اٍت ورد�َّ ا �� صد�ق�
ا م، و�طب�عة الحال من المعقول أن �ستخدموا شمع أختاٍم ورد�� ة من الدَّ مرشوشة �قطراٍت صغ��

كذلك.

 من ذلك، لَ�سُقط
ً

� أن أحرقها، ل�نها كَ�ت الختم �د� � �دي ُسم. حريٌّ ��
رت: هذا الذي ��

�
فك

. ً
ة ازداَد مزاجها المعتلُّ اعتال�

َّ
ة الجاف َّ� ا قرأت ال�لمات الب�ِّ � ِحجرها. لمَّ

صاصة من الِجلد ��
ُ
ق

ت إ� (ر�وة
�
ا. آِخر رسالٍة وصل  أ�د�

ً
�ة أجنحة سوداء، أخ�ار سوداء. ال تجلب الِغدفان أن�اًء طيِّ

ون أخذوا (خندق ماليُّ الغا�ة) �انت من ستان�س �اراثيون الذي ُ�طاِلب �الب�عة، وهذە أسوأ. «الشَّ
�ا�لن)».

ها �ارل الجالس إ� جوارها: «نغل بولتون؟».
�
سأل

� فل) حسب توق�عه، ل�ن هناك أسماًء أخرى». الل�دي داس�� د (و�ن�� - «رامزي بولتون، س�ِّ
سالة بتوق�عاتهم تحت توق�عه، و�� جوارها رسم لوا الرِّ والل�دي �و�ن وأر�عة من آل ر�زو�ل ذ�َّ

. �س�ط لعمالق، عالمة أحد أبناء أوم��

سالة أعالها ناج والفحم القاري، ل�ن الرِّ ات المصن�ع من السِّ وق�عات مكت��ة �ح�� الِما�س�� التَّ
ر إ� مال المظفَّ ر سقوط (خندق �ا�لن)، وعودة حا�م الشَّ

�
ز ضخم، َتذك ة �خطٍّ محزَّ َّ� شخ�طة ب�ِّ

،« � �� سالة �دماء الحد�ديِّ تها: «أ�تُب هذە الرِّ  إ� ز�جٍة ق���ة. تقول افتتاحيَّ
ً
نطاق نفوذە، إضافة

ە». � ُ�شار�كونه مص��
� أر��

. البثوا ��  من األم��
ً
و�قول ختامها: «أرسُل إ� �لٍّ من�م قطعة

صاصة الِجلد قد سقَطت
ُ
غ�� ماَت. الموت أفضل من هذا. �انت ق اعتقَدت آشا أن أخاها الصَّ

هب
�
خان يتصاَعد منها إ� أن التهَمها الل معة وشاهَدت الدُّ � ِحجرها، فالتقَطتها ورفَعتها إ� الشَّ

��
ا ولعَق أصا�عها. تمام�



.« ته: «لن نردَّ َ ا، فأخ�� �ان ِما�س�� جال�ارت جلوڤر �حوم عند ِمرفقها منتظر�

طلع الل�دي س��ل ع� هذە األن�اء؟».
�
� �أن أ - «هل �سمح��

� سقوط (خندق �ا�لن).
- «إذا أردت». تجهل آشا إن �انت س��ل جلوڤر ستجد ما ��ُّ ��

� من أجل طفليها وعودة زوجها
�

ا، ُتص� � أ�كة اآللهة ط�لة الوقت تق����
ُتق�م الل�دي س��ل ��

اء عم�اء �إلهنا الغ��ق. � لها صمَّ
�

� ُتص� اآلمنة. ُدعاء آَخر �ال إجا�ٍة ع� األرجح. شجرة القلوب ال��
، و�ذا صحَّ ولو ِنصف ما سمعوە غ�� ئب الصَّ

ِّ
ا مع الذ ركَب رو�ت جلوڤر مع أخ�ه جال�ارت جن���

ان ع� األقل، ا. طفالها ح�َّ مال أ�د� ا أن �عودا إ� الشَّ فاف األحمر فل�س وارد� من ح�ا�اٍت عن الزِّ
� رعا�ة خاالتها، فابنة الل�دي س��ل ال تزال

ة) �� وج الع�� � (ال��
تهما آشا ��

�
. ترك وهذا �فض��

ت آشا ة عاصفة أخرى. دسَّ رت أن الفتاة أوهن من تع��ضها لمشاق رحلٍة �ح��َّ ، وقد قدَّ
ً
رض�عة

ا من العزاء هنا إذا استطاَعت. ُ�مكنك : «هاك. دعها تجد ش�ئ� ً
� �د الِما�س�� قائلة

سالة �� الرِّ
االن�اف».

ح�� الِما�س�� رأسه وغادَر، و�عد خروجه التفَت ت��س بوت�� إ� آشا، وقال: «إذا سقَطت
� دورنا». ا، ثم س�ح�� ع تور�ن) ق���� ) فس�ت�عها (م��ــَّ � (خندق �ال��

ع تور�ن) �ق دماءهم �غزارة». ل�ست (م��ــَّ � الق��ب العاجل. ذو الفكِّ المفلوق س��ُ
- «ل�س ��

ل الموت ع� االس�سالم. ح، ُ�فضِّ
ُ
 كـ(خندق �ا�لن)، وداجمر حد�ديٌّ ق

ً
خرا�ة

ا. �ان �الون جرا�چوي �علم أن (الخندق) مفتاح ) أ�د� � � �� لما سقَطت (خندق �ال�� لو أن أ��
� (ر�وة

، ِمثلما ال ُي�ا�� �ما َ�حُدث �� ا، ل�نه -ب�ساطة- ال ُي�ا�� مال، وهو ما �علمه يورون أ�ض� الشَّ
.« � نان�� د التَّ � رحَل ُ�طار�

ا �ُفتوحات �الون. ع�ِّ ع تور�ن). «يورون ل�س مهتم� الغا�ة) أو (م��ــَّ
ة األسطول الحد�دي إ� (و�ك القد�مة) وخاَض �ه ع�اب (�حر � الُغراب �امل قوَّ استد� ع��
� (�ا�ك) أحد تلجأ إل�ه آشا

�اط، ولم ي�بقَّ �� الغروب)، ي��عه أخوە ڤ�كتار�ون ��لٍب مجلود �السِّ
د زوجها. «إننا واقفون وحدنا». �اس�ثناء الس�ِّ

ا. إنهم ها �ما �حبُّ المعارك: «داجمر س�سحقهم سحق� طُّ امرأًة أحبَّ
َ
قال كروم الذي لم �لتِق ق

د ذئاب». مجرَّ

خون الذين
َّ

ِتلوا. هؤالء ُهم الس�
ُ
ئاب ق

ِّ
: «الذ ً

فر إبهامها قائلة مع الوردي �ظ� داعَ�ت آشا الشَّ
قتلوهم».

ع تور�ن) وننضمَّ إ� القتال». : «َ�جُدر بنا أن نذهب إ� (م��ــَّ
ً

ها ك���تون جرا�چوي قائ� استحثَّ
ان (الفتاة المالحة). ك���تون ابن عمومٍة �ع�د، وُر�َّ

، ل�ن سواء أ�ان ��
�
ونه داجون السك دە ابن العمومة األ�عد داجون جرا�چوي: «أجل». ُ�سمُّ أ�َّ

ه لنفسه؟».
�
ا فإنه يهوى القتال. «لماذا �حتفظ ذو الفكِّ المفلوق �المجد �ل  أم مستف�ق�

ً
ثم�

تها. قالت صاصة الِجلد سلَ�ت آشا شهيَّ
ُ
واء، ل�ن ق جلَب اثنان من خدم جال�ارت جلوڤر الشِّ

�ة. ال شكَّ  إ� ميتٍة طيِّ
َّ

عون اآلن إ�
�
� النَّ�. ال يتطل

وا عن �لِّ أمٍل ��
�
لنفسها ����ة: رجا�� تخل

ً ً ِّ



 الستعادة القلعة.
ً

 أو آج�
ً

ئاب الذين س�أتون عاج�
ِّ

� أن هذا ما س�نالونه من الذ
لديها ��

اللم ئاب) عندما صعَدت السَّ
ِّ

� (غا�ة الذ
��لة �� ن��ر الطَّ مس تغوص وراء أشجار الصَّ �انت الشَّ

. ا، ورأسها �دقُّ ��ذ جد� ب النَّ ُ�� �
� �انت لجال�ارت جلوڤر. أفرَطت �� رفة نومها ال��

ُ
الخشب إ� غ

. حم�� ُشجعان �ابنة واألطُقم ع� حدِّ سواء، ل�ن ِنصفهم حم�� تحبُّ آشا جرا�چوي رجالها، ال�َّ
. نذهب إ� ذي الفكِّ المخلوق، نعم، �أننا �ستطيع… ل�نهم حم��

ون � (ر�وة الغا�ة) وداجمر فراسخ ط��لة وتالل وعرة وغا�ات كث�فة وأنهار جامحة وشماليُّ ب��
� رجل… �َمن فيهم � أن مع آشا أر�ــع ُسفن� ط��لة وأقل من مئ�� � ح��

أ��� مما ُت��د أن تحسب، ��
ت��س��فر بوت�� الذي ال �ستطيع االعتماد عل�ه. ع� الرغم من حديثه المستمر عن الُحبِّ ال

ع تور�ن) ل�موت مع داجمر ذي الفكِّ المفلوق. ل ت��س يه�ع إ� (م��ــَّ تتخ�َّ

.« رفة نوم جال�ارت جلوڤر �األع�، فقالت له: «اخُ�ج. أر�ُد االنفراد بنف��
ُ
ت�َعها �ارل إ� غ

لها. � أنا»، وحاوَل أن ُ�ق�ِّ : «�ل ُت��دين�� ردَّ

 وسـ…».
ً
� ثان�ة : «المس��

ً
دفَعته آشا قائلة

 خنجرە: «ماذا؟ اخل�� ث�ا�ِك �ا فتاة».
�

قاطَعها مست�

� الحليق». �� - «انكح نفسك أيها الصَّ

ت تها الِجلد. مدَّ ت أر�طة ُس��
�
�ة واحدة ��عة من خنجرە حل ُل أن أنكحِك أنِت». �� - «أفضِّ

ا ذراعها إ� أن سقَط  أن �ارل أسقَط الخنجر وق�َض ع� ُرسغها الو��
َّ

آشا �دها إ� فأسها، إ�
ق ا إ�اها �الُق�الت ومزَّ هرها إ� ِفراش جلوڤر ممطر� � أصا�عها، ثم دفَعها ع� ظ� الح من ب�� السِّ
�ة ا ال��َّ � فخذ�ه التوى متفاد�� � ب��

�ه بُر�بتها �� ت أن ت��
�
ا حاول ر ثد�اها، ولمَّ قم�صها ليتحرَّ

: «سأنالِك اآلن».
ً

ها ع� فتح ساقيها بُر�ب��ه قائ� َ وأج��

� نومك».
ت �أنها َت�ُصق: «افعلها وسأقتلك �� ردَّ

عنة عل�ك
�
عنة عل�ك الل

�
عنة عل�ك الل

�
، وراَحت تقول: «عل�ك الل

ً
ب �ل� � ولَجها �انت تتص�َّ ح��

� ساقيها، � ما ب��
� آٍن واحد، واخُتِ�َ العالم ��

ا و�شوًة �� عنة». مصَّ حلمتيها ح�� صاَحت ألم�
�
الل

ة، �سَ�ت انتخاب الملك، �سَ�ت غ�� و�سَ�ت (خندق �ا�لن) ورامزي بولتون وِقطعة الِجلد الصَّ
 ذراعاە حولها ووجودە

َّ
 فمه، إ�

َّ
 �داە، إ�

َّ
فشلها، �سَ�ت منفاها وأعداءها وزوجها. ال يهمُّ اآلن إ�

ا. � طفته داخل رِحمها أخ��
ُ
غ ن ت، ق�ل أن ُ�ف��

�
ًة أخرى ح�� �ك � داخلها. نكَحها ح�� �َخت، ومرَّ

��

د � الحليق. س�قطع الس�ِّ �� � أيها الصَّ
جة. لقد انتَهكت ِعر�� وِّ � : «أنا امرأة م��

ً
رته قائلة

�
�عدها ذك

ا».
�
ستان

ُ
� خص�ت�ك وُ�لِ�سك ف زو��

هوض من مقعدە». تدح�َج �ارل من فوقها، وقال: «إذا استطاَع النُّ

قة. ستحتاج �انت الُغرفة �اردًة. نهَضت آشا من ِفراش جال�ارت جلوڤر وخلَعت ث�ابها الممزَّ
ار � النَّ

� ع� �لِّ حال. ألَقته �� ا. لم �كن ُ�عِجب�� ة إ� أر�طٍة جد�دة، ل�ن القم�ص تلَف تمام� �� السُّ



� �ارل �س�ل بُ�طٍء ع�  عند الِفراش. أوجَعها ثد�اها، وشعَرت �م��
ً
مة ة مال�سها مكوَّ ت �ق�َّ

�
وترك

ء �كراِ�ن آَخر إ� العالم. ال �  لخاطَرت �الم��
َّ

فخذها. عليها أن تعدَّ القل�ل من شاي القمر و��
� ء. �ما أن�� �

ٍء ح�ال أيِّ �� �
خ، وأنا عاجزة عن فعل أيِّ ��

�
� ُ�سل

� تموت، وأ��
� م�ت، وأ�ِّ . أ�� يهمُّ

جل غ�� ذاك. جة… ُزِففُت وُضوِجعُت… ولو أن هذا الرَّ وِّ � م��

ت تحت األغط�ة. «ح�اتك �� اآلن. أين وضعُت
�
وم عندما دخل � النَّ

ا �� وجَدت �ارل غائ��
� (ُجزر الحد�د) ُ�عرف ��ارل

قته �ذراعيها. �� هرە وطوَّ خنجري؟». ضغَطت آشا نفسها إ� ظ�
�عة د و�ارل كن�نج الُم��ب و�ارل صاِحب الفأس ال�َّ � �ارل شي�� � ب�نه و��� مي�� الِ�كر، من ناح�ٍة للتَّ
ل أن ُ�طِلق � �دا�ة لقائهما �ان �ارل ُ�حاو�

�ب األهم وجنتاە الملساوان. �� و�ارل الِقن، ل�ن السَّ
طُّ قالت

َ
 من ق�ل ق

ً
َف �ارل �أنه لم يَر خوخة ا اع��  بزغب الخ�خ، ولمَّ

ً
 وصَفتها آشا ضاحكة

ً
لح�ة

ال�ة إ� الجنوب. � رحلتها التَّ
له إن عل�ه االنضمام إليها ��

�ف ال يزال ي�سط ُسلطانه آنذاك؛ رو�رت ع� العرش الحد�دي، و�الون واجم ع� �ان الصَّ
احل وداء) ع� السَّ �ــــح السَّ بع). أ�حَرت آشا �ـ(ال�ِّ الم �عمُّ (الممالك السَّ ر�� حجر الَ�م، والسَّ

�
ك

� األصغر
�ن من الموا�� ة) و(ال�سپورت) ونحو ع�� � (الج��رة القص�َّ

فوا ��
َّ
جارة، وتوق  التِّ

ً
ممارسة

ا. عندما وضَعت واحدًة ع� وجنة ق�ل �لوغهم (ال�رمة)، ح�ث ثمار الخ�خ ُحلوة ضخمة دوم�
فته  ل�س�ل العص�� ع� ذقنه، فنظ�

ً
ب قضمة ته ُ�جرِّ

�
ٍة قالت: «أرأ�ت؟»، وجعل �ارل أول مرَّ

�ُق�التها.

هار �انت آشا � التهام الخ�خ وجسد اآلَخر، ومع عودة ضوء النَّ
�لة ��

�
أم�� �الهما تلك الل

،
ً
�ف ذكرى خاب�ة ة أعوام أم س�عة؟ أم� الصَّ � أسعد حاالتها. أ�ان هذا منذ ستَّ

 و��
ً
 لزجة

ً
ش�عانة

ت ثالثة أعوام منذ استمتَعت �مذاق الخ�خ. ع� أنها ال تزال �ستمتع ��ارل. قد ال ُي��دها ومرَّ
�ابنة والملوك، ل�نه ُي��دها. ال�َّ

ا �ارل ها �عضهم ِفراشها ِنصف سنٍة و�عضهم ِنصف ل�لة، أمَّ
�
ا آَخ��ن، شارك

�
اق ت آشا ُعشَّ

َ
عرف

ح�ة
�
، ل�ن الل � ًة �لَّ أسبوع��  مرَّ

َّ
. ر�ما ال �حلق لحيته إ� � ضيها أ��� من اآلَخ��ن مجتمع�� ف��ُ

� �لمس اعمة تحت أصا�عها، وتحبُّ ح�� ته النَّ جل، �ما أنها تحبُّ ملمس ��� المشعثة ال تصنع الرَّ
� ُ�داِعب حلمتيها �الته، وتحبُّ اب�سامته الع��ضة ح��

ُ
��ل المفرود كتفيها، وتحبُّ ق َشعرە الطَّ

�ش عر ع� رأسه، ل�نه ناعم �ال�ِّ م�� من الشَّ � ساق�ه درجة أغمق من الرَّ عر ب�� ب�بهام�ه. الشَّ
اح� ط��ل ا. ل�ارل جسد س�َّ ه أ�ض� غل األسود الخشن حول ُعضوها األنثوي، وهذا تح�ُّ  �الدَّ

ً
مقارنة

د�ة واحدة عل�ه.
َ
رشيق، وال ن

� ما
تان، وأصابع ماهرة، وس�فان واثقان. وهل ترغب أيُّ امرأٍة �� اب�سامة خجول، وذراعان ق��َّ

ة، ل�نها ابنة اللورد �الون وهو من أوالد العوام وحف�د ج �ارل و�نفس� رض�َّ وَّ � ؟ �انت لت�� هو أ���
، زحَفت

ً
 مب�سمة

ً
جه، ول�ن ل�س أوضع من أن أمصَّ قض��ه. ثملة ا من أن أتزوَّ ِقن. أوضع م�الد�

ته
�
ا أوصل � نومه و�عد قل�ٍل �دأ ي�تصب، ولمَّ

� فمها، فاختلَج �ارل ��
ته ��

َ
تحت األغط�ة الفرو وأخذ

� ت آشا األغط�ة ع� كتفيها العار�ت��
�
. أسدل ت ��

�
ام �ان قد اس��قظ� وابتل إ� االنتصاب التَّ



ة �لغا � معه ُعضوە من ُعضوها، وهذە المرَّ ِّ  إ�اە إ� داخلها إ� ُعمٍق لم َتُعد ُتم��
ً
وامتَطته ساح�ة

ا. روة مع�
ُّ

الذ

� الجم�لة». � الجم�لة، مل�ك��
د�� وم ُيثِقله: «س�ِّ �عدها غمغَم �صوٍت ما زاَل النَّ

رفة
ُ
لته ع� وجنته ثم قطَعت غ وم»، وق�َّ ا. قالت له: «ُعد إ� النَّ ، ولن أ�ون أ�د�

ً
ال، لسُت مل�ة

ا ح�� �لة صاف�ة تمام�
�
افذة ع� م�اعيها. ��اد القمر �كتمل، والل نوم جال�ارت جلوڤر وفتَحت النَّ

� نور
، ل�نها جم�لة �� ك�� ح للسُّ

�
لج. �اردة موحشة ال َتصل جة �الثَّ راها المتوَّ

ُ
إنها ترى الج�ال وذ

الل. � الظ�
ة والِقمم األصغر فغائ�ة �� فح�َّ الل السَّ ا التِّ ق �شحوب، أمَّ

�
زة تتأل القمر. ِقممها المحزَّ

مال، ل�ن آشا ال تراە من هنا، فب�نها و��نه تالل ال�حر أقرب، َي�ُعد خمسة فراسخ فقط إ� الشَّ
�ا��

�
� أغلب الل

ئاب)، و��
ِّ

ون (غا�ة الذ ماليُّ يها الشَّ ة للغا�ة. وأشجار، أشجار �ال عدد. ُ�سمِّ كث��
جر. ليته �ان الم. مح�ط من أوراق الشَّ � الظ�

ا �� ئاب ُينادي �عضها �عض�
ِّ

ُ�مكنك أن �سمع الذ
ا من الماء. مح�ط�

زم رغم ذلك. رائحة
َّ

فل)، ل�نها أ�عد من ال� قد تكون (ر�وة الغا�ة) أقرب إ� ال�حر من (و�ن��
ة ال�ئ��ة يرتفع (الِجدار) ماد�َّ � من هذە الج�ال الرَّ

�� مال ال��َّ الهواء هنا َصن��ر ال ملح، و�� الشَّ
، ل�ن الوجه اآلَخر من هذە �

ي صد��� اس: عدوُّ عدوِّ ح�ث رفَع ستان�س �اراثيون را�اته. �قول النَّ
� الذين �حتاج �� ماليِّ ون أعداء اللوردات الشَّ ي. الحد�ديُّ � عدوِّ

الُعملة مكتوب عل�ه: عدوُّ صد���
� أن عر عن عي�يها: ُ�مكن��  من الشَّ

ً
 ُخصلة

ً
رت م��حة

�
�� أمسَّ الحاجة. فك إليهم ابن �اراثيون المدَّ

دا�.
ُ
ون أعداء ق ، وهو والحد�ديُّ ج وكذا �� وِّ � اب ال�ض، ل�ن ستان�س م�� أعرض عل�ه جسدي الشَّ

ة) وأخضَع (و�ك م ستان�س األسطول الحد�دي عند (الج��رة القص�َّ د أبيها األول حطَّ خالل تمرُّ
ى) �اسم أخ�ه. ��

�
ال�

جها ة ُتتوِّ حة القمَّ ٍة مستديرة واسعة مسطَّ
�
حالب بتل ة �الطَّ ُتح�ط أسوار (ر�وة الغا�ة) المكسوَّ

ة الِفناء واالسط�الت
�
ا، وأسفل التل � قدم� � طرفها ُب�ج مراق�ة يرتفع خمس��

قاعة ط��لة فس�حة ��
� منحِدر ة الغنم، و�حميها خندق عميق وساتر ُترا�� ومضمار الخ�ل وورشة الحدادة والب�� وحظ��
 تضار�س األرض،

ً
�عة ا متَّ  ب�ضاو��

ً
ة ش�� فاعات الخارج�َّ وس�اج من جذوع األشجار. تصنع الدِّ

عان من الخشب ومم�� حول مح�ط األسوار. ع�  منهما ُبرجان م��َّ
�

ابتان �ح�� �� ة بوَّ وثمَّ
�اج وتزحف إ� أع� ح�� منتَصف حالب �كثافٍة ع� السِّ � من القلعة تنمو الطَّ الجانب الجنو��
ت آشا

َ
ع�� عندما أخذ وفان والشَّ ق والغرب حقول خال�ة �ان ينمو فيها الشُّ ، و�� ال��َّ � ج�� ال��ُ

دات القاس�ة المحاص�ل جمُّ ت سلسلة من التَّ
�
القلعة، و�ن سحَقتها األقدام خالل هجومها. قتل

نة. ا�لة المتعفِّ
َّ

وق الذ ماد والسُّ  األوحال والرَّ
َّ

ك إ� ُ � زرعوها �عد ذلك ولم َت�� ال��

تها آشا، ومنها س�أخذها نغل بولتون…
َ

. من آل جلوڤر أخذ
ً
ة قلعة قد�مة، ل�نها ل�ست ق��َّ

�
. ستموت ِمثلما عاَشت، �فأس� ��

ً
ة خها، ف�شا جرا�چوي ال تنوي أن �أخذوها ح�َّ

�
ل�نه لن َ�سل

�دها وضحكٍة ع� شفتيها.



ت منها أر�ــع �ما  لالس��الء ع� (ر�وة الغا�ة)، ت�قَّ
ً
 ط��لة

ً
� سفينة د والدها ثالث�� أعطاها الس�ِّ

وداء، وواحدة ت�بع ت��س بوت�� الذي انضمَّ إليها حينما �ان �لُّ رجالها اآلَخ��ن فيها ر�حها السَّ
موا لمل�هم الب�عة. إذا فرَّ أحد فهو أنا. ما . لقد أ�حروا إ� الوطن لُ�قدِّ

ً
ون. ال، ل�س هذا عد� �فرُّ

كرى ُتخذيها.
ِّ

ت الذ
�
زال

� �ه (تل ناجا) ل�ضعوا ها يورون نازل�� �ابنة عمَّ ها القارئ ف�ما حمَل ال�َّ ». هكذا حضَّ - «ارح��
تاج الخشب المجروف ع� رأسه.

. أر�دك أن تحشد رجال (هارلو)». حي�ئٍذ �انت تنوي ث الُغراب. تعاَل م�� - «الُغداف ُ�حدِّ
القتال.

�
- «رجال (هارلو) هنا، َمن ُ�حَسبون منهم. �عضهم �ان يهتف �اسم يورون. لن أضع هارلو ��

مواَجهة هارلو».

- «يورون مجنون وخِطر. بوق الجح�م هذا…».

� أن تد�� ج يورون س��حث عنِك، ولسِت تجروئ�� - «لقد سمعته. ارح�� �ا آشا. ما إن ُيت�َّ
عينه تقع عل�ِك».

� اآلَخ�ْ�ن…».
- «إذا وقفُت مع ع�َّ

�ابنة أخَضعِت � وضعِت اسمِك أمام ال�َّ � منبوذًة و�لُّ �ٍد مرفوعة ضدِك. ح�� - «… فستموت��
ِقَض قرار انتخاب

ُ
ًة واحدًة فقط ن � هذا الُح�م اآلن. مرَّ

� أن ُتخاِل�� نفسِك لُح�مهم، وال �ستط�ع��
� هاي�ج».

الملك. اقر��

�ف. قالت م عن كتاٍب ما وح�اتهما تتأرَجح ع� حدِّ السَّ
�
وحدە رودر�ك القارئ ُ�مكنه أن يت�ل

ا». له �عناد: «إذا �ق�َت فسأ��� أ�ض�

�لة يورون ُيري العالم عينه ال�اسمة، ل�ن �حلول الغد… آشا، إنِك ابنة
�
� حمقاء. الل

- «ال تكو��
� أو ا عل�ه. إذا �ق�ِت فسُتقَتل�� � خطر� � س��ق�� س�� �الون ودعواِك أقوى من دعواە، وما ُدمِت ت�نفَّ

 أخرى».
ً
رصة

ُ
. لن تنا�� ف هما أسوأ. ارح�� ح األحمر، وال أدري أيُّ

َّ
� �الم� ج�� ُتزوَّ

وداء) ع� طرف الج��رة ال�ع�د من أجل هذا االحتمال �ــــح السَّ �انت آشا قد رَست �ـ(ال�ِّ
مس وق الشَّ � سفي�تها ق�ل �� ًة، و�ان ب�م�انها أن تعود إ� م�� ا. ل�ست (و�ك القد�مة) كب�� تحد�د�
دت إ� أن قال خالها: ك يورون غ�ابها، وع� الرغم من ذلك تردَّ وُت�ِحر إ� (هارلو) ق�ل أن ُ�در�

.« � � أشاهدِك تموت�� . ال تجعلي�� � ِك �� �ا طفل�� «افعليها ألجل ُح�ِّ

: «قد �مرُّ وقت ط��ل ق�ل أن
ً
هها قائلة ها وُت�بِّ  لُتودِّع أمَّ

ً
ة) أو� وج الع�� ت، إ� (ال��ُ

�
وهكذا رحل

ا الل�دي ؟»، أمَّ غ�� تها: «أين ثيون؟ أين ولدي الصَّ
�
»، فلم تفهم الل�دي أالن�س وسأل

ً
أرجع ثان�ة

ە �س�عة أعوام. � أ��� ج��ن�س فأراَدت فقط أن تعرف م�� س�عود اللورد رودر�ك، وقالت: «إن��
.« ة) �� وج الع�� ض أن تكون (ال��ُ َ المف��



� الُغراب ل المؤن، و�لَغها أن ع�� ة) ُتحمِّ وج الع�� � (ال��ُ
وصَل إ� آشا خ�� زواجها و�� ال تزال ��

جها يورون ضها». زوَّ وِّ جل الذي س��ُ � حاجٍة إ� ترو�ض، وأعرُف الرَّ
� الَجم�ح ��

قال: «ابنة أ��
. �ان � نان�� � أثناء رح�له لمطاَردة التَّ

نادين ُح�م (ُجزر الحد�د) �� م السَّ  محطِّ
�

ب�ر�ك آيرونم�كر وو�
ها داجون ا ال �عرف الخوف ي��ا� �أنه أ�حَر مع جدِّ جدِّ � � ش�ا�ه، ُمغ��

ا ��  عظ�م�
ً

إر�ك رج�
ة) ُ�ِخفن ات ع� (الج��رة القص�َّ ت المسنَّ

�
ا �ه. ما زال ن� �� ت�مُّ

�
َ داجون السك �

جرا�چوي الذي ُس�ِّ
ه � انتخاب الملك، وال أظنُّ

�اء إر�ك �� أحفادهن �ح�ا�ات اللورد داجون ورجاله. جرحُت ك��
سي�� هذا.

� غ�ا�ه
ن الُجزر �� ٍد وأمَّ ا إ� م��ِّ ل يورون غ��م� �ٍة واحدة حوَّ ها. ��� عليها أن تقرَّ �حذق عمِّ

� الُغراب ها ت��س بوت�� �أن ع�� َ ا. أخ�� حك ِملء ِشدق�ه أ�ض� وأزاَح تهد�د آشا. واستمتَع �الضَّ
�جة». � زفافها، فقالت: «آمُل أن إر�ك لم ��َّ ع� إتمام ال�ِّ

 لها ��
ً

استعاَن ��لب �حر� �د��

رها هدوء الغا�ة.
ِّ
. �م ُيوت

ً
� ال أجُ� ع� المكوث هنا ط��� ال أستطيُع العودة إ� الوطن، ل���

ا، وصوت األمواج إذ تتك�َّ ع� فن. ال�حر ال َ�صُمت أ�د� قَضت آشا ح�اتها ع� الُجزر والسُّ
� (ر�وة الغا�ة) أمواج… فقط األشجار، أشجار �ال نها�ة،

� دمها، ل�ن ل�ست ��
ساحٍل صخري ��

وت الذي وب. الصَّ َصن��ر ُجندي وحارس، وزان وَدردار وَسند�ان عتيق، وكس�ناء وُصلب وتنُّ
�
�ــــح، وحينها ي�دو الهف�ف �أنما �أ��  عندما تهبُّ ال�ِّ

َّ
ُتصِدرە أنعم من صوت ال�حر، وال ُ�سَمع إ�

غٍة ال تفهمها.
�
من �لِّ جهٍة حولها، �أن األشجار ت��اَدل الوشوشة �ل

ة الميتة و��ر َّ� �لة ت�دو الوشوشة أع� من ق�ل. قالت آشا لنفسها: حف�ف األوراق الب�ِّ
�
الل

رًة: أحتاُج إ� سطح سفينٍة تحت
�
افذة وعن الغا�ة مفك �ــــح، والتفَتت عن النَّ � ال�ِّ

الفروع الجرداء ��
ت القل�ل

�
�لة، ل�نها أ�ل

�
ب الل � ال��ُّ

ت ��
َ
. لقد أ�ف � � �ط��

، و�ن لم �كن ذلك فإ� طعاٍم ��
ً
قدَ�� ثان�ة

. �� واء الشَّ ء من الشِّ �
� وال �� ا من الُخ�� جد�

ًة ا وُس�� ن� ا م�طَّ  وقم�ص�
ً
نها سط�ع القمر من العثور ع� ث�ابها. ارتَدت �او�َل سوداء سم�كة

�
مك

ت ساللم الحصن
�
ت �ارل ألحالمه ونزل

�
اة �صفائح الفوالذ المتداخلة، ثم ترك اء مغطَّ  خ��

ً
ة ِجلد�َّ

 ع�
ً
� حراسة . لمَحها أحد الواقف�� � رجات ت�ُّ تحت قدميها الحافيت��  الدَّ

ً
الخارج�ة سامعة

ة إ� المطابخ �دأت اخل�َّ احة الدَّ ، و�ذ قطَعت السَّ ت آشا �صف�� األسوار ورفَع ح��ته لها، فردَّ
رت: عظ�م، س�كتم ن�احها صوت األشجار.

�
�الب جال�ارت جلوڤر ت�بح، ففك

� دخَل ت��س بوت�� فراء من قالٍب كب�� كعجلة الع��ة ح�� ا من الُجبنة الصَّ ث�
�
�انت تقتِطع مثل

.« � : «مل�ك��
ً

ا �معطٍف سم�ك من الفرو وخاطَبها قائ� ر�
ِّ
المطبخ متدث

.« � - «ال �سخر م��

� انتخاب ملٍك سُ�غ��ِّ هذا».
�� � ا. ال قدر من الحم�� الهاتف�� � دوم� � قل�� م��

�
- «سَتح�

ا لها ع� � � إخالصه، ذلك أنه لم �كتِف �الوقوف نص��
ك آشا ��

�
؟ ال ُ�ش� � �� ماذا أفعُل بهذا الصَّ

ا مل�ه وأهله � ما �عُد هاجر�
ا لالنضمام إليها �� َ ال�حر أ�ض� (تل ناجا) والهتاف �اسمها فقط، �ل ع��

أ
�
� الُغراب األسطول إ� ال�حر تل�  ع��

َ
� أخذ � وجهه. ح��

ي يورون �� ودارە. �أنه �ان �جرؤ ع� تحدِّ
َّ



فن األخرى عن األنظار. ل�ن ح�� هذا  عندما غاَ�ت السُّ
َّ

ل مسارە إ� ت��س ب�ساطٍة ولم ُي�دِّ
ا. قالت له: جاعة، فاآلن ال �ستطيع العودة إ� الُجزر أ�د� ا من الشَّ ن� ا معيَّ ف استلزَم نوع� التَّ�ُّ

ا، وخردل». ح أ�ض�
�
�ر ممل � «ُجبنة؟ هناك لحم خ��

� (ر�وة الغا�ة)،
�� 

ً
ة  كثَّ

ً
ة َّ�  ب�ِّ

ً
� هذا». أطلَق ت��س لح�ة ، تعرف�� �

د�� عام ما أر�ُد �ا س�ِّ - «ل�س الطَّ
�ة».

َ
وَ�زُعم أنها ُ�ساِعد ع� تدفئة وجهه. «رأيتِك من ُب�ج المراق

- «إذا �انت هذە مناَو�تك فماذا تفعل هنا؟».

� ضوء
�� ُّ� جر ته�� ا نحتاج إليها لُ�شاِهد أوراق الشَّ - «كروم �األع�، وهاجن البوق. �م عين�

م».
�
القمر؟ �جب أن نت�ل

اعة أيِّ فن ب�� ه�اء، أل�س كذلك؟ إنها تقود السُّ ؟ أنت تعرف ابنة هاجن الصَّ
ً
: «ثان�ة

ً
زفَرت قائلة

ر إل�ك». ة، وقد رأيتها َتنظ� ا�عة ع�� � السَّ
رجٍل ولها وجه مليح، ��

ح�ل. ظر و�قول: «آشا، حاَن وقت الرَّ : «ال أر�ُد ابنة هاجن»، وهمَّ �لمسها، ق�ل أن ُ�ع�د النَّ ردَّ
ون عن ماليُّ ء الوح�د الذي �قينا من الف�ضان. إذا ظللنا هنا سَ�قُتلنا الشَّ �

َّ (خندق �ا�لن) �انت ال��
� هذا». آِخرنا، تعرف��

� أن أهرب؟».
- «ُت��د��

ِك». � أح�ُّ . إن�� �
- «أر�دِك أن تع���

 تحتاج إ� حمايتك. �ال مواَر�ٍة
ً
 خائفة

ً
� عقلك فقط، طفلة

 تع�ش ��
ً
ال، �ل تحبُّ فتاًة ب��ئة

ك، وال أهرُب». قالت له: «أنا ال أح�ُّ

ا. أ�ِحري م�� � �ه هنا غ�� األشجار واألوحال واألعداء؟ إن عندنا ُسفن� ك�� - «ما الذي تتمسَّ
� ال�حر».

� ح�اًة جد�دًة �� وس�ب��

ي أنِت دِّ ئاب �ستع�دون غابتهم الَعبوس واس��
ِّ

؟». ت�اد الفكرة ُتغ��ــها. َد�� الذ � - «كُقرصان��ْ
حب. ال�حر الرَّ

وا�ل � الُغراب، ل�ننا سنعود �الح��ر والتَّ ق ِمثل ع�� أجاَب ب��ار: «كتاج�ْ�ن. سُ��ِحر إ� ال��َّ
� (ال�لدة

� �اآللهة، لنا إيوان �� ْ�� . رحلة واحدة إ� (�حر الَ�شب) ونص�� ث��َّ �  من بوق تنان��
ً

�د�
ة». القد�مة) أو إحدى الُمدن الُحرَّ

�
ت: «قد ترغب ابنة هاجن ��

َ
ته: «أنت وأنا و�ارل؟»، فرأته �جَفل لِذكر اسم �ارل، ثم أردف

�
سأل

.«… �
� ما زلُت ابنة ال�راِ�ن، وم�ا�� هاب معك إ� (�حر الَ�شب). إن��

َّ
الذ

� ت�ت��ن الخض�ع لزوجِك».
- «… أين؟ ال ُ�مكنِك العودة إ� الُجزر ما لم تكو��

� الِفراش مع إر�ك آيرونم�كر، ترزح تحت وزنه الهائل وُت�اِ�د
ر نفسها �� ت آشا أن تتصوَّ

�
حاول

نادين م السَّ � �ان محطِّ
� الما��

ح األحمر أو لو�اس كود األع�. ��
َّ

أحضانه. هو أفضل من الم�



ا وء. غال�� ة خوف. قد ال �كون األمر بهذا السُّ ة شد�د اإلخالص و�ال ذرَّ � القوَّ
ا عا�� ار� ا هدَّ

�
عمالق

 من زوجة
ً

. وهو ما س�جعلها أرملة إر�ك �د� � و�� ل أن �قوم بواج�ه الزَّ ٍة ُ�حاو� س�موت أول مرَّ
� �لُّ ها�ة تدفع�� � النِّ

�� . �
ا، األمر مرهون �أحفادە. وع�ِّ � إر�ك، وهو ما قد �كون أفضل أو أسوأ كث��

� �� � (هارلو)، ثم إن هناك (رأس التنِّ
�� � : «إن عندي رهي�ت�� ً

رته قائلة
�
جاە يورون. ذك � اتِّ

ر�ــــح� ��
� �� ؟». لم �كن (رأس التنِّ � فِلَم ال أق�ُم واحدًة لنف�� ال�حري)… إذا لم أستِطع نْ�ل ممل�ة أ��

الل والمس�نقعات أطالل قد�مة، ت وسط التِّ
�
ا �ما هو اآلن، وما زال ان دوم�

�
� ال�حري) فق�� السُّ

ها أطفال
�
� ال�قاع العال�ة دوائر من أشجار ال��روود ترك

�قا�ا معاقل الَ��� األوائل العت�قة، و��
الغا�ة.

ث الغ��ق �قطعٍة من ُحطام. ما الذي يرغب ف�ه � ال�حري) �ما ي�ش�َّ �� � �ـ(رأس التنِّ ث�� - «ت�ش�َّ
ة، وال صفيح أو حد�د � ال�حري)؟ ل�ست هناك مناجم أو ذهب أو فضَّ �� � (رأس التنِّ

أيُّ أحٍد ��
رة».

ُّ
ح لزراعة القمح أو الذ

�
 من أن َتصل

ً
، واألرض أ��� ابتال� ح��

ان ط��الن، ان ساحل�َّ ك. خطَّ رة. «ما الذي هناك؟ سأخ��
ُّ

لسُت أنوي زراعة القمح أو الذ
، وا�� � األنهار، ومحار ع� الشَّ

ات، وسلمون �� � الُ�ح��
ة، وثعالب ماء �� ومئات ال�هوف الخف�َّ

فن». ��ــها، وشجر َصن��ر ط��ل لبناء السُّ
ُ
ومستعَمرات من الفقمات ق

ِك
�
؟ أين ستجد صاِح�ة الجاللة رعا�ا لممل�تها إذا تر� � فن �ا مل�ك�� � تلك السُّ - «وَمن س�ب��

� بها من األساس؟ أم أنِك تن��ن ُح�م ممل�ٍة من الفقمات وثعالب الماء؟». ون تحظ�� ماليُّ الشَّ

، والفقمات  ساخرًة م��رًة، وقالت: «ُح�م ثعالب الماء أسهل من ُح�م الَ���
ً
أطلَقت ضحكة

� (هارلو) من
ت العودة إ� (�ا�ك) أفضل س��ٍل أسل�ه. هناك ��

�
ك ع� حق. ما زال

�
أذ�. ال، لعل

� قتَل اللورد � (�ال�تا�د) ح��
ا، و�ورون لم �كسب أصدقاًء �� � (�ا�ك) أ�ض�

، و�� �
بون �عود�� حِّ س��ُ

طب منذ انتخاب عر الرَّ � آرون وأس�نِهض الُجزر». لم يَر أحد ذا الشَّ
� أن أجد ع�ِّ ب�لور. ُ�مكن��

ل غض�ة � �
ا ل�سَت�� ى) وس�ظهر ق���� ��

�
� (و�ك ال�

�� � الملك، ل�ن رجاله الغر�� َيزُعمون أنه مخت��
اإلله الغ��ق ع� يورون وتا�ع�ه.

ون . ب�� جال الغر�� ا، وُ�الِحق الرِّ طب أ�ض� عر الرَّ نادين ي�حث عن ذي الشَّ م السَّ - «محطِّ
َد �األصفاد. ِّ�

ُ
مادي العجوز ق ورس الرَّ ِ�َض عل�ه وخضَع لالستجواب، وح�� النَّ

ُ
�ال�تا�د األع� ق

هم عاجزون عن إ�جادە؟».
�
اهب ورجال يورون �ل ك�ف ستجدين الرَّ

». إجا�ة واه�ة، وآشا تعلم هذا. � ، أخو أ�� - «إنه د��

؟». � � رأ�� - «هل تعرف��

� ع� وشك أن أعرفه». - «أظنُّ أن��

� الُغراب ذ�َحه �الفعل. �حث آرونم�كر عنه ما � أن ع�� طب ماَت، رأ�� عر الرَّ � أن ذا الشَّ - «رأ��
.« � اس كقاِتل أق���� . يورون �خ�� أن يراە النَّ اهب فرَّ  ح�لة لجعلنا نظنُّ أن الرَّ

َّ
هو إ�

ُ



� وسَ�قُتل � الُغراب إنه �خ�� قتل األق���� ل لع��
ُ
� �سمعك تقول هذا. ق

- «إ�اك أن تدع ع�ِّ
�س��فر ا. ل�� ت تق����

َ
د أن ُي�ِ�ت خطأك». عندها �انت آشا َ�شُعر أنها استفاق أحد أبنائه لمجرَّ

أث�� عليها. بوت�� هذا التَّ

ا من انتخاب الملك، طب فستفشالن. �ال�ما �ان جزء� عر الرَّ ِك ذا الشَّ - «ح�� إذا وجدِت عمَّ
دان �قرارە ة ِمثلما فعَل تورجون. أنتما مق�َّ ع�َّ عوة إل�ه �انت غ�� �� فال ُ�مكن�ما أن تقوال إن الدَّ

. إنِك…». � اآللهة والَ��� حسب �لِّ قوان��

. تورجون؟ تورجون َمن؟».
ً

: «مه�
ً
�ت آشا جب�نها وقاطَعته م�سائلة قطَّ

ر». - «تورجون المتأخِّ

ر هذا عنه، ل�نها �سَ�ت ما عداە. «ماذا عنه؟».
�
� ع� األ�طال». َتذك

ا ��
�
- «�ان مل�

ا وتورجون ال �حبُّ المكوث ، ل�ن الملك �ان مسن� - «تورجون جرا��يرون �ان ابن الملك األ���
�
� اإلغارة ع� شوا�� (الماندر) من معقله ��

، فصادَف موت الملك غ�ا�ه ��
ً

� م�اٍن واحد ط���
��

عوة إ� انتخاب الملك  من ذلك ساَرعوا �الدَّ
ً

ا، و�د� � مادي). لم ُيرِسل إل�ه إخوته خ�� س الرَّ (ال��ُّ
�ابنة والملوك اختاروا � أن أحدهم سُ�ختار العتمار تاج الخشب المجروف، ل�ن ال�َّ حاسب��
ه الملك الجد�د أنه أمَر �قتل جميع أبناء الملك القد�م،

�
أوراجون جودبراذر للُح�م. أول ما فعل

� الحق�قة، وقد
��اە ��

ُ
الح، مع أنهم لم �كونوا من ذوي ق اس �األخ الطَّ �ه النَّ وقد �ان، و�عدها لقَّ

ا». � تق���� ح�َم س�ت��

رت: «عاَد تورجون إ� الوطن…».
�
قالت آشا وقد تذك

الح قد م دعواە. �ان األخ الطَّ ە لُ�قدِّ �� ألنه لم �ح�� - «… وقال إن انتخاب الملك غ�� ��
ه�ان وثاَر د �ه الرُّ ، فندَّ ��

�
ته ال تقلُّ عن قسوته ولم ي�بقَّ له ع� الُجزر أصدقاء ك أث�َت أن ِخسَّ

� ر الملك وح�َم أر�ع�� عه ر�اب�ته أنُفسهم أشالًء، وأصبَح تورجون المتأخِّ عل�ه اللوردات وقطَّ
ا». عام�

د ته �ان وجهه قد تورَّ
�
ا ترك َة، ولمَّ لته ع� شفت�ه م�ا�� ذن�ه وق�َّ

�
ت آشا ت��س بوت�� من أ

�
أمسك

ها: «ما هذا؟».
�
عت أنفاسه، وسأل وتقطَّ

،
ً
ت آشا ع�ارتها �غتة َ ر…». ب��

�
َّ أن أتذك � حمقاء �ا ت��س. �ان ع�� � ألن�� ق�� �لة. أغر�

ُ
- «اسمها ق

. هاجن». أول ما خطَر لها � . «صوت بوق حر�� ً
م أسكَتته مصغ�ة

�
� حاوَل ت��س أن يت�ل وح��

ها ل�ظفر �عروسه الَجم�ح؟ «اإلله الغ��ق
�
زوجها. هل قطَع إر�ك آيرونم�كر هذە المسافة �ل

ت َّ أعداًء أقاتلهم»، ونهَضت آشا ودسَّ ء. كنُت أ�ساءُل ماذا أفعُل فأرسَل إ�� �
� رغم �لِّ �� �� �حبُّ

: «جاَءتنا المعركة».
ً
� ِغمدە مض�فة

ينها ��
�
سك

ت
�
ًة ت��س، وع� الرغم من هذا وصل � أعقابها م�ا��

ل لدى �لوغها ِفناء القلعة و�� �انت ُتَهرو�
� ع� مق��ٍة

�� ور ال��َّ فان عند السُّ � � ي�� ْ�� � شماليَّ رًة. انت� القتال �الفعل، ووجَدت آشا رجل�� متأخِّ



��لة وهارل أبو ست أصابع قدم، ة، و�قف فوقهما لورن ذو الفأس الطَّ ا�ة الجان��َّ من البوَّ
ور». قون السُّ

�
ها: «كروم وهاجن رأ�اهم ي�سل َ وج��متونج الذي أخ��

ته آشا: «هذان االثنان فقط؟».
�
سأل

. هذان �لغا الث فوق المم�� � ق�ل أن �ستط�عوا العبور، وقتَل هارل الثَّ - «خمسة. قتلنا اثن��
احة». السَّ

س �خشونٍة � ما زاَل ي�نفَّ
ا�� ��لة، ل�ن الثَّ ه فأس لورن الطَّ ث دمه وخال�ا ُمخِّ أحدهما م�ت، ُ�لوِّ

�ت ى �ال�َّ سع. �الهما يرتدي الِجلد المقوَّ � ِبركة دماٍء ت�َّ
ته إ� األرض �� مع أن ح��ة ج��متونج ُت�بِّ

� واألخ�� واألسود، وحول رأسيهما وكتفيهما غصون وأوراق شجر
ا من الب��ِّ ع�

َّ
ا مرق المغ�� ومعطف�

مخ�طة.

ت آشا الج��ــــح: «َمن أنت؟».
�
سأل

- «ِمن رجال فلينت. َمن أنِت؟».

.« � - «آشا سل�لة عائلة جرا�چوي. هذە قلع��

.« ا للح�اب�� - «(ر�وة الغا�ة) مقرُّ جال�ارت جلوڤر، ل�ست دار�

رتها، ا لم ُ�ِجب أط�َقت ع� ح��ة ج��متونج ودوَّ ته: «هل هناك الم��د من�م؟»، فلمَّ
�
سأل

م من جرحه. «ماذا كنتم تفعلون هنا؟». ا و��بثق الم��د من الدَّ ع� ما�� توجُّ لَ�ُ�خ الشَّ

. جئنا من أجل الل�دي، لُننِقذها. كنا نحن الخمسة �
��
َّ
ا: «الل�دي. �حقِّ اآللهة توق أجاَب مرتعد�

فقط».

رًة إ�اها، وقالت: «�م � عي��ه ورأت ما فيهما من زور، فضغَطت ع� الح��ة مدوِّ
نظَرت آشا ��

 جعلُت احتضارك �دوم ح�� الَفجر».
َّ

� و��
�� �م؟ أخ��ِ غ��

� أرجوِك…». � ون، آالف، ثالثة آالف، أر�عة… آي�ي�� خات: «كث�� � ال�َّ ا ب�� ا أجاب منتح�� � أخ��

� ِما�س�� جال�ارت � َحلقه ال�اذب. لقد ادَّ
َعت الح��ة من جسدە ورزَخته بها ��لتا �ديها �� � ان��

حدوا دون أن �قودهم أحد من آل ستارك. ر�ما  من أن يتَّ
ً
جلوڤر أن عشائر الج�ال أ��� مشا�سة

ا. «هؤالء الخمسة
�
ها مل� مت مذاقه عند انتخاب عمِّ

�
ا فقط. هذا ما تعل لم �كذب، ر�ما �ان مخطئ�

.« . لورن، هارل، اجِل�ا �� الل�دي جلوڤر والِما�س�� ا�ة ق�ل الهجوم األسا�� رِسلوا لفتح البوَّ
�
أ

؟». � � أم دامَي��ْ ��لة: «سل�م��ْ ها لورن ذو الفأس الطَّ
�
سأل

ا وأوص� كروم وهاجن
�
ج الملعون ثالث � دون أذى. ج��متونج، اذهب إ� هذا ال��ُ - «سل�م��ْ

ا». �ال�قظة. أر�ُد أن أعرف إذا رأ�ا ولو أرن��

عود . �ان رجالها ُ�جاِهدون الرتداء دروعهم والصُّ �  ِفناء (ر�وة الغا�ة) �الخائف��
َ
�عان ما امتأل

وا إ� � األسوار، وشاهَدهم قوم جال�ارت جلوڤر بنظراٍت وِجلة وت�اَدلوا الهمس. اضطرُّ
إ� مما��



َض الِما�س�� ا عند اس��الء آشا ع� القلعة، واع��
�
حمل وك�ل جلوڤر من القبو �ما أنه فقَد ساق

� خرَجت � ح��
زة �المعدن، �� � وجهه �مجمع ق�ضته المقفَّ

ٍة �� �صخٍب إ� أن وكَزە لورن �شدَّ
� ع� األرض قالت: ت�� � رأت الجثَّ الل�دي جلوڤر من أ�كة اآللهة مس�ندًة إ� ذراع خادمتها، وح��

.« �
د�� ء هذا اليوم �ا س�ِّ � «أنذرتِك من م��

�� را�اتِك ُل إل�ِك، أنز� م َ�قُطر من أنفه المكسور: «ل�دي آشا، أتوسَّ  والدَّ
ً

م الِما�س�� قائ� تقدَّ
هم بهذا». ف. سأخ�� � أتفاَوُض ع� ح�اتِك. لقد استخدمِتنا �عدٍل و��َ ودعي��

�
. جاون �� � فل�� مع واألرق قالت س��ل جلوڤر: «سُ��اِدلِك �الطِّ � من فرط الدَّ ت�� � محمرَّ و�عين��

ِك سوء أو � وال دا�� ألن �مسَّ
�

َّ طف� � الحب��ة… أع�دي إ�� � يوم م�الدە. وابن�� ا�عة اآلن. فاَت�� الرَّ
�مسَّ رجالِك».

، نعم، �شحنونها ع� سفينٍة إ� (ُجزر تعلم آشا أن الجزء األخ�� مكذوب. قد ُي�اِدلونها ��
ة

�
� عمومتها، وكذا ت��س بوت�� وِقل

ع فد�ة اب��َ
َ
ا أن ُتدف الحد�د) وأحضان زوجها الُمحب، ووارد أ�ض�

هم الفأس أو ا ال�اقون فمص�� اء ح�اتهم، أمَّ � ل��
 �ك��

ً
ن �ملك أهاليهم ما� أخرى من رفاقها ممَّ

� االخت�ار رغم ذلك.
ا �� ح�ل المشنقة أو (الِجدار). ل�ن لهم حق�

�ن عن ئاب ُيهاِجموننا مك��ِّ
ِّ

: «الذ
ً
صعَدت آشا فوق برم�ٍل �� يراها الجميع، وخاطَبتهم قائلة

� ِحرابنا وفؤوسنا و�ستجديهم أن
ل��

ُ
مس. هل ن اب�نا ق�ل مطلع الشَّ أن�ابهم. س�كونون عند بوَّ

�عفوا عنا؟».

��لة: «ال»، وهدَر رولف القزم د لورن ذو الفأس الطَّ ا: «ال»، وردَّ ام�شَق �ارل الِ�كر س�فه هاتف�
نَّ صوته  من أع� ل��

ً
ى بوق هاجن ثان�ة : «ال، ُمحال»، ودوَّ

ً
ا طو� الذي �فوق رجال طاقمها جم�ع�

احة. � أرجاء السَّ
��

�
م ��  الدَّ

غمة، صوت ُ�خ��ِّ  وا�� النَّ
ً

د صوت البوق ط��� آهـووووووووووووووووووووووو! تردَّ
ها � (و�ك القد�مة) جهَر بوق الجح�م الذي أ�� �ه عمُّ

األوردة. �دأت آشا تكرە صوت األبواق. ��
ة ع� األرض ع� األرجح.  ُتعِلن ما س�كون ساعتها األخ��

ً
�موت أحالمها، واآلن ُ�طِلق هاجن دفقة

. �
� �دي وش��مة ع� شف��َ

 ال ر�ب فسأموُت �فأس� ��
ً

إذا �ان الموت مق��

جهت �� إ� ُب�ج الحراسة ووراءها ت��س قالت آشا جرا�چوي لرجالها: «إ� األسوار»، واتَّ
. بوت��

ا فوق أ��� �ن قدم� � أع� بناء ع� هذا الجانب من الج�ال، يرتفع ع�� ُب�ج المراق�ة الخش��
: «هناك أيتها

ً
ة أشاَر كروم قائ� � الغا�ة المح�طة. عندما �لَغت المنصَّ

شجرة حارس أو َصن��ر ��
ة ال�ع�دة. ثم لج�َّ ها القمر والِقمم الثَّ � ُين�� الل ال�� الل والتِّ  األشجار والظ�

َّ
ان»، ل�ن آشا لم تَر إ� َّ� ال�ُّ

: «أوهو، ك�اش الج�ال كسوا أنُفسهم ً
، فقالت ضاحكة

ً
�ة ت أن األشجار تزحف مق��

�
إنها أدرك

ها المنظر
�
ء، وقد جعل ك، تدنو من القلعة �مدٍّ أخ�� ��� ن��ر». �انت الغا�ة تتحرَّ �غصون الصَّ

� طفولتها عن أطفال الغا�ة ومعاركهم مع الَ��� األوائل،
 سمَعتها ��

ً
� ذا�رتها ح�ا�ة

�ستع�د ��
. � ل األن��اء الُخ�� األشجار إ� ُمحار��� وك�ف حوَّ



قاِتل هذە األعداد».
ُ
: «ال ُ�مكننا أن ن قال ت��س بوت��

وا ازداَد المجد. ما ك��
�
ا �ان العدد أيها الجرو. �ل � أ��

قاِتل �لَّ من �أ��
ُ
ردَّ كروم: «ُ�مكننا أن ن

اس». � عنا النَّ
سُ�غ��ِّ

؟ ال�حر َي�ُعد خمسة فراسخ ط��لة. هل � ون عن َشجاعتك أم حماق�� أجل، ول�ن هل سُ�غنُّ
رصتهم أفضل إذا صمدوا وقاَتلوا من وراء خندق (ر�وة الغا�ة) العميق وأسوارها الخشب؟

ُ
ف

� أخذُت قلعتهم، فِلَم ا ح�� � رت نفسها: أسوار (ر�وة الغا�ة) الخشب لم تنفع آل جلوڤر كث��
�
ذك

؟ � تنفع��

ا نحتفل تحت ال�حر». س كروم ع� فأسه �أنه ال �طيق االنتظار، وقال: «غد�
�
مل

ة فك�ف سنجد ط��قنا إ� أبهاء اإلله الغ��ق
َّ
: «إذا متنا �أقداٍم جاف

ً
خفَض هاجن بوقه قائ�

ة؟». المائ�َّ

ها �قود إ� أنهار، و�لُّ األنهار �قود إ�
�
ة، �ل غ�� ا: «الغا�ة مألى �الجداول الصَّ قال كروم ُمَطْمِئن�

ال�حر».

ًة للموت، ل�س هنا، ل�س �عُد. هكذا قالت: «ال�� �ستطيع العثور ع� ل�ست آشا مستعدَّ
فن». ئاب �غابتهم الموحشة. سنذهب إ� السُّ

ِّ
ال�حر �سهولٍة عن الم�ت. فل�حتفظ الذ

� ُسفننا
ار �� ا�� وأشعلُت النَّ لُت الشَّ

�
� م�انه الحتل

ت َمن �قود أعداءها. لو كنُت ��
�
�ساءل

صف ت النِّ
�
��لة ق�ل الهجوم ع� (ر�وة الغا�ة). لم ترُس آشا �أ��� من ِنصف ُسفنها، وترك الطَّ

� ال�حري) إذا احتلَّ �� هاب إ� (رأس التنِّ
َّ

� ال�حر ومعه أوامر برفع القل�ع والذ
ا �� اآلَخر آمن�

ا. حاَن الوقت ل الغا�ة. ت��س، ارتِد درع� � بوقك وزلز�
. قالت: «هاجن، انُفخ �� ا�� ون الشَّ ماليُّ الشَّ

م ع� وجه  الدَّ
ُ : «ان��

ً
ە مض�فة ا رأت امتقاع وجهه قرَصت خدَّ لتج��ة س�فك األنيق هذا»، ولمَّ

القمر م�� وأعدك �ُق�لٍة لقاء �لِّ قْتلة».

ئاب
ِّ

، هنا نحن وراء األسوار، ل�ن إذا وصلنا إ� ال�حر ووجدنا أن الذ � قال ت��س��فر: «مل�ك��
أخذوا ُسفننا أو طردوها…».

و الم�الد ة. حد�ديُّ
�
ت ع�ارته �م�ح: «… فسنموت، ل�ن ع� األقل سنموت �أقداٍم مبتل أتمَّ

� أنوفهم وصوت الم�ج إ� ظهورهم».
ذاذ المالح �� ُ�حِسنون القتال أ��� ورائحة الرَّ

د � إ� ُسفنهم، ومن أسفل تردَّ �� ة متواترة، إشارة عودة الحد�ديِّ أطلَق هاجن ثالث دفقاٍت قص��
ت

�
ا. نزل ا ورا�بون قل�لون جد� يوف وصه�ل الخيول. خيول قل�لة جد� �اح وصل�ل الِحراب والسُّ الصِّ

ة ة وخوذتها الح���َّ ا �َفرسها ال�س�نائ�َّ احة وجَدت �ارل الِ�كر منتظر� � السَّ
اللم، و�� آشا السَّ

جال �قودون الخيول من اسط�الت جال�ارت جلوڤر. وفؤوسها، ورأت الرِّ

زعَق صوت من فوق األسوار: «ِمَدك� معهم ِمَدك�».

؟». � ابت�� رسها: «أيُّ البوَّ
َ
 ف

ً
ت آشا ممتط�ة

�
سأل



ى �غتة حالب دوَّ ة �الطَّ ة�»، ومن وراء أسوار (ر�وة الغا�ة) المكسوَّ مال�َّ أتاها الجواب: «الشَّ
ة. حاس�َّ

ُ
صوت أبواق ن

. فك�� ا للتَّ ؟ خطأ هذا، ل�ن آشا ال تملك وقت�
ً
ة ا ُنحاس�َّ

�
ة؟ ذئاب �حملون أبواق أبواق ُنحاس�َّ

�ة الِمَدك. ة ��� مال�َّ ت فيها الشَّ � ارتجَّ حظة نفسها ال��
�
� الل

ة»، �� ا�ة الجن���َّ أمَرتهم: «افتحوا البوَّ
ت ساعة البومة �ا

�
: «ول

ً
ق ع� كتفها �العرض قائلة

�
ة المق�ض من الحزام المعل ا قص�� سحَ�ت فأس�

خذوا �شك�ل�م. إننا عائدون إ� الوطن». �ف والفأس. اتَّ ت ساعة الح��ة والسَّ
َ
� وحان

أصدقا��

ومن مئة َحلٍق خرَجت هتافات «الوطن!» و«آشا!».
� � الِفناء تضامَّ رجالها حامل��

� فحٍل أغ�� ط��ل، و�� هروَل ت��س بوت�� إ� جوارها ع� م��
� ج��متونج ولورن ذي �وب- موضعه ب��  �ارل الِ�كر -الذي ال ُ�ج�د الرُّ

َ
وس والِحراب، وأخذ ال��ُّ

� �طنه
ئاب ��

ِّ
ا أصاَ�ه أحد سهام الذ ��لة. ب�نما نزَل هاجن ساللم ُب�ج الحراسة م�ع� الفأس الطَّ

وها». ل�س هذا  فقالت آشا آمرًة: «أح��ِ
ً
ا، وهرَعت إل�ه اب�ته مولولة وأسقَطه ع� رأسه أرض�

، وسمَعت آشا وقت الِحداد. سحَب رولف القزم الفتاة إ� صهوة حصانه وَشعرها األحمر �ط��
ة ُتفَتح أمامهم: قد نضطرُّ إ� ا�ة الجن���َّ رت والبوَّ

�
�ة الِمَدك، وفك �ُّ تحت �� ة ت�� مال�َّ ا�ة الشَّ البوَّ

؟ ��ق خاٍل. ول�ن إ� م�� هم �القتال. هذا الطَّ شقِّ ط��قنا ع��

: «إ� الخارج�».
ً
رسها �كعبيها صائحة

َ
همَزت آشا ف

ل رف ال�ع�د من الحقل المخضَّ � �لغوا الطَّ ون ح�� واب ع� حدِّ سواء �خبُّ جال والدَّ �ان الرِّ
رة التها �حراسة المؤخِّ فت آشا خ�َّ

�
توي الميتة تحت القمر. �ل ن سنا�ل القمح الشَّ ح�ث تتعفَّ

ن��ر ا، وقد أط�َقت عليهم أشجار الصَّ د من عدم تركهم أحد�
�
أ� � والتَّ ازح�� للحفاظ ع� حركة النَّ

ند�ان العت�قة الملت��ة من �لِّ جانب. (ر�وة الغا�ة) جديرة �اسمها، فاألشجار الُجندي والسَّ
ضخمة قاتمة و�ش�ٍل ما ُتنِذر �ال��ل، ي�شاَ�ك �عض فروعها مع �عض� وت�ُّ مع �لِّ تنه�دة ر�ــــح،
لنا �الخروج من هنا �ان أفضل. األشجار تكرهنا ما عجَّ

�
وتخدش أغصانها الُعل�ا وجه القمر. �ل

ة. � أعماق قل��ــها الخش��َّ
ا �� جم�ع�

ة عن أنظارهم � إ� أن غاَ�ت أبراج القلعة الخش��َّ � جهة الجنوب والجنوب الغر��
أ�عوا ��

�وننا نرحل. ُ هم �قنعون وَ���
�
ئاب استعادوا قلعتهم. لعل

ِّ
حاس. الذ وابتلَعت الغا�ة أصوات األبواق النُّ

جاە � االتِّ
ك �� ة الغصون: «إننا نتحرَّ

�
ئح ع�� مظل

َّ
ا إ� القمر ال� � ، وقال مش�� لحَق بها ت��س بوت��

فن».  إ� السُّ
ً

الخطأ. �جب أن ننعطف شما�

»، والتفَتت إ� رولف القزم
ً

مس، ثم شما� �ق الشَّ ا ح�� ُ��� ، غ���
ً

ا أو� ت ب��ار: «غ��� ردَّ
دا من

�
��ق وتأ� التها، وقالت: «اس�قانا واستطِلعا الطَّ دئة، أفضل خ�َّ ح�ة الصَّ

�
وروجون ذي الل

.« �
ا فعودا وأ�ِلغا�� احل. إذا رأيتما ذئا�� غ السَّ

�
�ل

َ
� ن ە. ال أر�ُد مفاج�ٍت ح�� خلوِّ

خمة: «إذا لزَم األمر». د لها روجون من تحت لحيته الحمراء الضَّ
�
أ�



�
تهم ول�ن بُ�طء. األشجار ُتخ�� ون مس�� � األشجار استأنَف الحد�ديُّ � ب�� اف��ْ �عد غ�اب ال�شَّ

اعة. ق�ل أن �قطعوا ِنصف م�ٍل جوم، وأرض الغا�ة تحت أقدامهم سوداء خدَّ عنهم القمر والنُّ
ة، واضطرَّ ك���تون إ� � ُحفرٍة وانكَ�ت قائمتها األمام�َّ

رس ابن عمومتها ك���تون ��
َ
ت ف

تع��َّ
ذ�حها لُ�خر�س �اخها.

وِقد مشاعل».
ُ
� أن ن

: «ي����
ً

ها ت��س قائ� حثَّ
ً
ا �صوٍت خف�ض م�سائلة � إ� م�اننا»، وأطلَقت س�ا�� �� ماليِّ ار ستلفت أنظار الشَّ ت آشا: «النَّ ردَّ
ا مو�� اآلن. ل�ن واب قد جانَبها �مغاَدرة القلعة. ال. لو �قينا وقاَومنا ل�نا جم�ع� إن �ان الصَّ
ا كذلك. سَتقُتلنا هذە األشجار إن استطاَعت. خلَعت الم �العم�ان لن ُ�جديهم نفع� � الظ�

ل ��
ُّ
وغ التَّ

�ق خالل ساعاٍت قل�لة. مس سُ��� ل عن آِخرە �الَعرق، وقالت: «الشَّ
�
خوذتها وأزاَحت َشعرها الم�ل

�ــــح ح�� بزوغ الَفجر». ف هنا و�س��
َّ
س�توق

ح
َّ

، الم� �
�

احة فصع�ة. لم يَنم أحد، وال ح�� دا�ل ذو الجفن المتد� ا الرَّ ف سهل، أمَّ
ُّ
وق التَّ

اح جال�ارت  من خمر ُتفَّ
ً
جال ِق��ة � مجذاف. تقاسَم �عض الرِّ

َ��� � �لِّ �� المعروف �الغفو ب��
الة ا تقاَسموە مع من لم �جلبوا، وأطعَم الخ�َّ ر�ن إ�اها من �ٍد إ� �د، ومن جلبوا طعام� جلوڤر ممرِّ
دوا صَّ قون األشجار لي��

�
خ�لهم وسقوها، وأرسَل ابن عمومتها ك���تون جرا�چوي ثالثة رجاٍل ي�سل

�
 كروم فأسه و�ارل الِ�كر س�فه، ورَعت الخيول ��

َ
� شحذ � ح��

� الغا�ة، ��
ظهور أيِّ مشاعل ��

� ه�اء ع� �د ت��س بوت�� ل�سح�ه ب�� � الم�ت والحشا�ش، وق�َضت ابنة هاجن الصَّ
الُعشب الب��ِّ

 منه.
ً

� ست أصابع قدم �د� ا رفَض ذهَ�ت مع هارل أ�� جر، فلمَّ الشَّ

ًة. ًة أخ�� � ذراَ�� �ارل مرَّ  لو فقَدت نفسها ب��
ً

� أستطيُع أن أفعل ِمثلها. �م س�كون جم�� ليت��
ا؟ و�ذا د� وداء تحت قدميها مجدَّ � �طنها. هل سَ�شُعر �سطح ر�حها السَّ

�� � ِّ خامَر آشا إحساس س��
ل أحضان إر�ك � وأتحمَّ

َ � وج�� ما لم أركع وأفتح سا��
ت فأين ُت�ِحر بها؟ الُجزر مغلقة ��

�
فعل

جارة �ما ي�دو أن ف التِّ ب �ابنة ال�راِ�ن. ُ�مكنها أن تح�� حِّ وس) س��ُ � (وس��
آيرونم�كر، وال م�ان ��

جه إ� (األعتاب) وتنضمَّ إ� القراصنة هناك. أو… ت��س ُي��د، أو تتَّ

.«  من األم��
ً
تمتَمت: «أرسُل إ� �لٍّ من�م قطعة

.«… �  منِك، القطعة الُحلوة ال��
ً
، وهمَس: «أوثُر أن آخذ قطعة

ً
 واسعة

ً
اب�سَم �ارل اب�سامة

ء مستدير دا�ن �
�� ، غل ل�قع ب�نهما �صوٍت مكتوم و�رتدَّ ق من الدَّ

�
ء الذي حل �

َّ َ �المه ال�� ب��
مبتل، له َشعر ط��ل خفَق حوله إذ تدح�َج، وحينما استقرَّ وسط جذور َسند�انٍة قال ج��متونج:
 �ما �ان». �ان ِنصف رجالها قد نهضوا �الفعل و��ناَولون ُتروسهم

ً
«لم �عد رولف القزم ط���

ا لم ُيوِقدوا المشاعل، و�عرفون هذە ر: ُهم أ�ض�
�
� ألن ُتفك

ا �ك�� وِحرابهم وفؤوسهم. وجَدت وقت�
ق

َّ
ر األشجار من �لِّ حدٍب وصوٍب حولهم، و�تدف الغا�ة أفضل منا �مراحل، ق�ل أن تتفجَّ

مال. � الشَّ
عينة، هتاف الحرب ��

�
ئاب الل

ِّ
ون �عوون. ذئاب، �عوون �الذ ماليُّ الشَّ

وها فيهم، واندلَع القتال. �َخ حد�ديُّ



تب
�
ن ِما�س�� ح�ايتها ألجل أحد ك ا، ولن ُ�دوِّ  عن هذە المعركة أ�د�

ً
ة ف مطرب أغن�َّ

�
لن ُيؤل

ت، وال دعا لورد عظ�م رجاله إل�ه ل�سمعوا
َّ
القارئ الحب��ة. ال را�ات خفَقت، وال أبواق حرٍب أن

� الُحفر
ون ��

� مواجهة ظالل، يتع��َّ
�� 

ً
� عتمة ما ق�ل الَفجر، ظال�

انة. تقاَتلوا ��
َّ
ة الرن �لماته األخ��

ون حلقات المعدن ن. يرتدي الحد�ديُّ جر المتعفِّ � وورق الشَّ �� والجذور وتحت أقدامهم الطِّ
ع القمر

�
ن��ر، ومن أع� تطل ون الفرو والجلود وغصون الصَّ ماليُّ ع �الملح، والشَّ والِجلد الم�قَّ

ا ع�� ش�كة الفروع الجرداء الملت��ة من ر� احب مكرَّ ل نورە ونورها الشَّ
�
جوم إ� �اعهم، ي�سل والنُّ

فوقهم.

رصة أن
ُ
� عي��ه، وهو ما منَحها ف ماَت أول رجٍل هاجَم آشا جرا�چوي عند قدميها �فأس� ب��

داء إ� رجالها أم أعدائها ف�شا نفسها هت النِّ �»، ل�ن سواء أوجَّ َّ ت ُترسها إ� ذراعها. ناَدت: «إ�� ُت��ِّ
ا ح �سالحه ��لتا �د�ه عاو�� � مواجهتها، ُ�ل�ِّ

ا ��  �حمل فأس�
ً

ا ط��� ال �ستطيع الجزم. وجَدت شمال��
 لَت�ُقر �طنه �خنجرها،

ً
�ة �ة، ثم اندفَعت مق�� �غض�ٍة �ال �لمات، فرفَعت آشا ُترسها تصدُّ ال��َّ

ت جبهته أسفل ا آَخر خلفها وشقَّ  إذ سقَط. داَرت ووجَدت ذئ��
ً
 مختلفة

ً
خذ ُعواؤە نغمة واتَّ

�
ها، فغرَست رأس خنجرها �� � صدَّ

�ته تحت ثديها ل�ن قم�صها المعد�� خوذته، وأصاَبتها ��
� دمه. أط�َقت �د ع� َشعرها، ل�ن ِق�ە حاَل دون أن �ستطيع

ط و�غرق �� ته ي�شحَّ
�
َحلقه وترك

َعت نفسها � صاِحبها أن �سحب رأس آشا إ� الوراء، فهَوت �كعب حذائها ع� ُمشط قدمه وان��
ا ع� جل قد سقَط وُ�حت��َ وهو ال يزال قا�ض� ا التفَتت �ان الرَّ ا، ولمَّ � صاَح ألم� من ق�ضته ح��
�
��ل ونور القمر �سطع �� م َ�قُطر من س�فه الطَّ ُخصلٍة من َشعرها، وقد وقَف �ارل فوقه والدَّ

عي��ه.

ا: «أر�عة» مع سقوط أحدهم، ثم: � الذين َ�قُتلهم صائح� �� ماليِّ �ان ج��متونج �عدُّ الشَّ
م بح والدَّ

َّ
ا وقد أثاَر الذ ت أعُينها ُرع��

َ
«خمسة» �عد لحظٍة واحدة. �َخت الخيول ورفَست وزاغ

ته . اعت� ت��س َ�جه وراَحت مطيَّ جنونها… جم�عها �اس�ثناء فحل ت��س بوت�� األغ�� ال�ب��
َب �س�فه هنا وهناك. قد أديُن له �ُق�لٍة أو ثالث �الفعل � وتدور ف�ما �� ت�� ترفع قائمتيها األماميَّ

�ل.
�
ق�ل ذهاب الل

��لة األرض وقد التَوت َش لورن ذو الفأس الطَّ صاَح ج��متونج: «س�عة»، ل�ن إ� جوارە اف��
 تكسوە

ً
ت رج�

�
رت آشا إذ قتل

�
�اح والحف�ف. فك الل ُتهاِجم مصدرًة الصِّ ت الظ�

�
ساقه تحته، وظل

ها هذا تضحك، واجتذَ�ت
�
أوراق أ��� من معظم األشجار المح�طة: إننا ُنقاِتل األدغال، وجعل

 إن �ان ُ�مكنها أن ت�دأ عدَّ القت� �دورها.
ً
ا م�سائلة تهم أ�ض�

�
ئاب إليها، فقتل

ِّ
ا من الذ ضحكتها م��د�

وف � صدر رجٍل شما�� ع�� الفرو والصُّ
ضيع. أغمَدت خنجرها �� جة، وهذا طف�� الرَّ وِّ � أنا امرأة م��

ت أنفاسه ال���ــهة، ل�ن �دە أحاَطت �َحلقها، ا للغا�ة منها ح�� إنها شمَّ والِجلد، و�ان وجهه دان��
جل وشعَرت آشا �الحد�د �حتكُّ �العظم إذ انزلَق رأس خنجرها ع� أحد ضلوعه، ثم ارتعَد الرَّ

ت �ضعٍف �اَد ُ�سِقطها فوقه. ته أحسَّ
�
وماَت، وعندما ترك

�اب من حولهما و�� أصوات � والسِّ هر �ارل ُ�صِغ�ان إ� األن�� هرها إ� ظ� �عدها وقَفت �ظ�
�
. انقضَّ عليها دغل �ح��ٍة �ك�� � هاتهم �ا��� الل ُينادون أمَّ � وسط الظ� احف�� جعان الزَّ جال الشُّ الرِّ

ا. قالت لنفسها: أفضل من � آٍن واحد وت�ب�تهما ل�موتا مع�
هر �ارل �� اق �طنها وظ� طولها الخ��



ال�ة حظة التَّ
�
� الل

غها، و��
�
الموت وحدي، ل�ن ك���تون ابن عمومتها قتَل حامل الح��ة ق�ل أن َي�ل

� قاعدة جمجمته.
ا �� ا فأس� قتَل دغل آَخر ك���تون غارس�

�  من ب��
ً
ا»، واندفَعت ابنة هاجن عار�ة ا ل�م جم�ع� من ورائها زعَق ج��متونج: «�سعة، و��س�

هرە، � ظ�
� الهواء لُتص�ب أحدهما ��

ا وألَقتها تدور �� َعت آشا فأس� � � أعقابها ذئ�ان، فان��
األشجار و��

، ثم نهَضت �
ا�� جل الثَّ وما إن سقَط هَوت ابنة هاجن ع� ُر�ب�يها واختطَفت س�فه وطعَنت �ه الرَّ

��ل، واقتحَمت القتال. سَل َشعرها األحمر الطَّ �� وقد اس�� م والطَّ  �الدَّ
ً
خة من جد�ٍد ملطَّ

ا، واخت�� ها فقَدت آشا �ارل، وفقَدت ت��س، فقَدتهم جم�ع� � م�اٍن ما خالل كرِّ المعركة وفرِّ
��

صل ا ع��ض النَّ � ا قص�� � �دها س�ف�
 من ذلك وجَدت ��

ً
ها، و�د�

�
ا، ونفَدت فؤوسها �ل خنجرها أ�ض�

 مذاق
َ
ت عل�ه. أوجَعتها ذراعها، ومأل

�
ار، ولَعمرها ال تدري ك�ف حصل سم�كه �أنه ساطور جزَّ

� األشجار، ل من ب��
�
ماء فمها، و�دأت ساقاها ترتجفان. �انت خيوط ضوء الَفجر ت�سل الدِّ

� القتال؟
� أعماقها: هل مرَّ �لُّ هذا الوقت؟ �م قض�نا ��

ت ��
�
ف�ساءل

 من
ً
عة

َّ
ًة مرق ا أصلع يرتدي ُس�� ا ملتح�� �  كب��

ً
ا، رج� ا �حمل فأس� ها األخ�� �ان شمال�� عدوُّ

جل أن �جد نفسه عماء أو األ�طال. لم ��َّ الرَّ  أنه أحد الزُّ
َّ

� إ� دئة ال تع�� ة الصَّ الحقات المعدن�َّ
ر من فمه ع� وجن�يها: «قح�ة� قح�ة�

َ
عاب ي�ناث

�
 هدَر والل

ً
�ة د إليها �� ما سدَّ

�
ُ�قاِتل امرأًة، و�ل

قح�ة�».

�� خشن. حراء غ�� أن�� ا لم َ�خُ�ج من َحلقها الجاف �الصَّ �اح، ل�ن ش�ئ� أراَدت آشا أن تردَّ له الصِّ
َعها، � � ان�� قته إ� شظا�ا ط��لة شاح�ة ح�� ة ومزَّ �ٍة ُسفل�َّ ت الخشب ��� مت فأسه ُترسها، شقَّ هشَّ
م، ثم س المحطَّ  من الهش�م ع� ذراعها. تراجَعت ونفَضت ال��ُّ

ً
تلة

�
 ك

َّ
و�عان ما لن تجد إ�

 تتفادى الفأس الهاو�ة عليها.
ً
ا ثان�ة ا ثم �سار� ا و�مين� تراجَعت أ��� ورقَصت �سار�

ً
ئب فأسه فوق رأسه توطئة

ِّ
قص. رفَع الذ هرها �جذع شجرٍة ولم َ�ُعد ب�م�انها الرَّ واصطدَم ظ�

ا ل�ن قدمها علَقت ب�عض الجذور الم�شا�كة وأسقَطتها. ت االنزالق �مين�
�
لشجِّ رأسها، وحاول

التَوت آشا وفقَدت تواُزنها، وارتطَم رأس الفأس �ُصدغها لَ�ُ�خ الفوالذ ع� الفوالذ، واحمرَّ
ق. من �ع�ٍد سمَعت � ساقها �ال��

� عي�يها واسودَّ ثم احمرَّ من جد�د، وطقطَق األلم ��
العالم ��

� سُتجِهز عليها. �ة ال�� ا لل��َّ ة» وهو يرفع فأسه استعداد� ما�� �قول: «أيتها القح�ة الحق�� الشَّ

. حا��
ُ
ى بوق ن ثم دوَّ

�
ِّ ة. تحت األمواج ُ�ح�� � أبهاء اإلله الغ��ق المائ�َّ

ة �� خطأ هذا. ل�ست هناك أبواق ُنحاس�َّ
� األصداف.

فخ �� دهم �النَّ عرسان ال�حر س�ِّ
هب من قرونه.

�
ة ُتَرفر�ف ألسنة الل � غا�ٍة ذهب�َّ

اجة ووعٍل أسود �� وحلَمت آشا �قلوٍب حمراء أجَّ



 

�ون ت��
 

جوم ق سوداء إ� الغرب والنُّ  إ� ال��َّ
ً
ة ماء أرجوان�َّ لدى وصولهما إ� (ڤوالنت�س) �انت السَّ

�دأت تظهر.

وس). � (وس��
جوم نفسها �� : النُّ

ً
� �ون ال�س�� لنفسه متأمِّ قال ت��

ا إ� َ�ج، وقد ق�
َ
ٍة وموث د األطراف �إوزَّ � هذا لو لم �كن مق�َّ

لوى �� ا من السَّ ر�ما �ان ل�جد ش�ئ�
ا كجواٍل  من ذلك ارت�� جسدە تمام�

ً
مة، و�د�

�
ص من قيودە المح�

�
مل  التَّ

ً
ي محاو� لوِّ كفَّ عن التَّ

خرها. ٍء �دَّ �
َ نفسه، مع أنه ال �دري أليِّ �� . هكذا أخ�� �

�� خُر قوَّ من الج��ش. أدَّ

ة مال�َّ ا�ة الشَّ الم، فراَح الَحرس الواقفون ع� البوَّ ا�اتها عند حلول الظ� ُتغِلق (ڤوالنت�س) بوَّ
تقال، �مون األخ�� وال��ُ

�
لة �الل ابور وراء ع��ٍة محمَّ ا إ� الطَّ � العاب��ن. انضمَّ

� نافد �� ُ�َدمِدمون �ص��
ا ع� األندا�� ال�ب�� فوق ص� وأشاَر الَحرس للع��ة �المرور �مشاعلهم، و�ن ألقوا نظرًة أ��� تفحُّ
، ثم استدعوا قائدهم، و��نما ت�ادَل القائد مع �

��ل وقم�صه المعد�� � �س�فه الطَّ جوادە الحر��
ازە الفوالذ ذا المخالب وفرَك رأس فَّ

ُ
ة خلَع أحد الَحرس ق غة الڤوالن�ي��َّ

�
الفارس �عض ال�الم �الل

� وسأحرُص ع� أن تنال
ع�د. أطِلق �ا�� �ا صد��� ء �الحظ� السَّ � م�� ە القزم: «إن�� َ �ون، فأخ�� ت��

.«
ً
ة م�افأًة سخ�َّ

غتك
�
ثون ل ر أ�اذي�ك لمن يتحدَّ

ِّ
ون �المرور قال له: «وف ا أشاَر لهما الڤوالن�ي�يُّ سمَعه آِ�ە، ولمَّ

أيها الِعف��ت».

ا�ة وأسفل أسوار المدينة الهائلة. ا من البوَّ �ان، مرور� عادا يتحرَّ

ة اء اللورد�َّ � تغي�� رأ�ك أم أنك عازم ع� �� . هل ُ�مكن�� � غ��
�
ث ل �ون: «أنت تتحدَّ ردَّ ت��

؟». برأ��

ا جوفاء». - «كنُت لورد �الفعل �حقِّ الم�الد. ال أر�ُد ألقا��

� ع� األرجح». - «إنها �لُّ ما س�ناله من أخ��

ا». د ديونه دائم� � سمعُت أن الال�س�� ُ�سدِّ - «مع أن��

بها، ل�نها لن
َّ
ق � ت�� م لك الوج�ة ال�� دي. سُتقدَّ ا �ا س�ِّ - «أوە، �لَّ ب�س… ول�ن ال جروت إضاف��

�ك».
ِّ

ها�ة لن ُتغذ � النِّ
 �العرفان، و��

ً
لة تكون مت�َّ

َّ



.« � اآللهة والَ��� � أع��ُ
� ملعون �� من جرائمك. قاِتل األق����

َ
 أن أراك تدفع ث

َّ
- «ر�ما ال أر�ُد إ�

 ما ُي��دون رؤ�ته».
َّ

- «اآللهة عم�اء، والَ��� ال يرون إ�

ته إذ أردَف: ء قاتم غامض إ� ن�� �
ل ��

�
قال الفارس: «أراك بوض�ح� �اٍف أيها الِعف��ت»، و�سل

… ل�ن َتقُتل أ�اك؟ � � واسم أ�� ا بها، أش�اء جلَ�ت العار ع� عائل�� «لقد فعلُت أش�اء لسُت فخور�
ك�ف �ستطيع إ�سان أن �فعل هذا؟».

ل �او�لك وسأر�ك». ��لِّ �ور.  وأنز�
ً
ة اب�َّ شَّ

ُ
� � - «أعِط��

؟».
ً
�تة

ُ
ها ن - «أتظنُّ

� وح�اة الجميع».
، ح�اتك وح�ا��

ً
�تة

ُ
- «أظنُّ الح�اة ن

�
 م�اهها وتتغ��َّ ��

ُ امات، و�نواف�� َتن�� ال وأسواق وحمَّ ا داخل المدينة �مقار را�طات ُعمَّ مرَّ
�ون ِقطع السا�ڤاس ة ُ�حرِّ اس إ� طاوالٍت حج��َّ منتَصف م�ادين واسعة، ح�ث �جلس النَّ
قة لطرد ة ط��لة رف�عة، ف�ما ُ�شِعل العب�د القناد�ل المنمَّ ��ذ من كؤوس� ُزجاج�َّ �ون النَّ و���
ة، و�ن ذ�ار�َّ رز، وعند �لِّ ُر�ن� تقف األنصاب التَّ

َ
خ�ل وشجر األ ��ق ينمو النَّ الم. �طول الطَّ الظ�

�
� غ�اب رؤوسها ال تفتقر إ� المها�ة ��

ماث�ل �ال رؤوس، ول�ن ح�� �� ا من التَّ � الحظ� القزم أن كث��
أرجوان الغسق.

ا، ا وأ��� تواُضع� هر �دأت المحال تص�� أصغر حجم� ا �محاذاة النَّ � جن��� إذ م�� الجواد الحر��
��ق صف الطَّ ا من الجذوع المبتورة، وأفسَحت حجارة الرَّ ارع صف� وأص�َحت األشجار �طول الشَّ
��ق �دورە لط��� طريٍّ � الطَّ

�طا�� � تحت حوافر حصانهما، ثم أفسَح الُعشب الشَّ
�طا�� للُعشب الشَّ

�
� تصبُّ �� ات ال�� ه�� ة فوق النُّ ة الممتدَّ غ�� ت الجسور الصَّ ع. �َّ ضَّ مبتل له لون فضالت الرُّ

ا�ة  بوَّ
َّ

� لم ي�بقَّ اآلن إ�
� الما��

هر �� (الرو�ن) تحت ثقلهم، وح�ث �ان حصن �طلُّ ع� النَّ
فات. ر من ال��ُّ �ون �عض الماعز َتنظ� مة مفغورة كفم شيخ� �خلو من األسنان، ولمَح ت�� محطَّ

دة (�حر ة، مل�ة (الرو�ن) وس�ِّ �ا) الِ�كر. (ڤوالنت�س) األب�َّ (ڤوالنت�س) العجوز، ابنة (ڤال��
� الِقدم. وال

ار�ة �� ماء الضَّ دات الجم�الت، أصحاب الدِّ �الء والس�ِّ ادة النُّ �ف)، موطن السَّ الصَّ
ة َتثُقب اآلذان، أو � �أصواٍت حادَّ ة صارخ��

َّ
عل�ك �ُقطعان األطفال الُعراة الذين �ج��ون األزق

� مقا�ض سيوفهم، أو �العب�د �ظهورهم ارات مداعب�� � ع� أبواب الخمَّ اڤو الواقف�� �ُم�ارزي ال��
ة، أعظم . (ڤوالنت�س) الق��َّ اص�� � �لِّ م�اٍن �ال�َّ

�� � ة ووجوههم الموشومة المهرع�� المحن�َّ
ًة من أهل ا كب�� ان. ع� أن الحروب العت�قة أنقَصت أعداد�

�
� سع وأعمرها �السُّ ة ال�ِّ الُمدن الُحرَّ

� ما سبَق.
�� الذي �انت تقف عل�ه �� � الطَّ

المدينة، و�دأت قطاعات واسعة منها تغوص ��
�احة واف�� جفَّ وِنصف أحواض السِّ واف�� واألزهار. ل�ن ِنصف النَّ (ڤوالنت�س) الجم�لة، مدينة النَّ
� سور� أو

شة المزهرة من �لِّ َشقٍّ �� �اتات المع�� ته الم�اە العِكرة، وزحَفت فروع النَّ
َ
ع ومأل تصدَّ

� ُجدران المحال المهجورة والمعا�د المكشوفة.
ة جذورها �� ا�َّ رص�ف، وغرَست األشجار الشَّ

اذة متغلغلة. فيها أسماك ة نفَّ طب، ق��َّ اخن الرَّ � الهواء السَّ
احة �� ائحة الفوَّ ثم إن هناك الرَّ

�ون: ن. أعلَن ت�� ء م�ت متعفِّ �
� و��

ء أر�� �
ء عِطر و�� �

ا. �� وزهور، والقل�ل من روث األف�ال أ�ض�



� � � �
ائحة � ع� الرَّ

ت عورتها �العطر لتق��
َ
لة أغرق هِّ � م��

ً«رائحة هذە المدينة �العاهرة العجوز، ك���
ات رائحتهن أفضل، ل�ن العجائز �عرفن ح�� ا�َّ � ساقيها. لسُت أشكو. مع العاهرات، الشَّ �نة ب�� النَّ

.« أ���

.« � - «تعرف عن هذا أ��� م��

� ِحجرك
ى �� � �انت تتلوَّ ا؟ ال�� بع. والماخور الذي التقينا ف�ه، هل حس�ته ِس�ت� - «آە، �الطَّ

أختك العذراء؟».

� أن أر�طه لك �الُعقدة».
دفَعه قوله إ� العبوس، وقال: «احفظ لسانك هذا ما لم تكن ُت��د��

� استفزاز الفارس. ال�دان
ٍة �الَغ فيها ��  منذ آِخر مرَّ

ً
مة ت شفته متورِّ

�
ە. ما زال �ون ردَّ ابتلَع ت��

��ق من (سلهور�س). م هذا ع� الطَّ
�
. تعل � منه خ��

لبتان وغ�اب حسِّ الُف�اهة م��ــــج ال �أ�� الصُّ
� �حسبها. ة ال��

َّ
ق شه آِ�ە �الدِّ . لم ُ�ف�ِّ � اإلصبع ال�ب��

أ �� ذهَ�ت أف�ارە إ� حذائه والفطر المخ�َّ
ا. � ��� ح�� ا. ع� األقل لن تنال�� هذا المهرب متاح دوم�

� المهجورة، واخت��
ت الم�ا��

�
ا �دأت عالمات االزدهار تظهر من جد�د. قل لهما جن���

ُّ
مع توغ

، و�دا �عض الخانات
ً
ا أ��� أناقة � المداخل ث�ا��

اڤو الواقفون �� �األطفال الُعراة، وارتدى ُم�ارزو ال��
هر تتد� بح. ع� ط��ق النَّ

َّ
ا بها �أمكنٍة �ستطيع المرء أن ينام فيها �ال خوٍف من الذ � مرَّ ال��

وارع أعرض والبنا�ات أفخم، �عضها �ــــح، والشَّ � مهبِّ ال�ِّ
ة وتتأرَجح �� القناد�ل من قوائم حد�د�َّ

ج الِق�اب ار أسفلها تتوهَّ � الغسق ومع إشعال النَّ
ن، و�� جاج الملوَّ ج �ِق�اٍب عظ�مة من الزُّ مت�َّ

. �
�األزرق واألحمر واألخ�� واألرجوا��

ر. �علم أن غرب (الرو�ن) تكتظ� وتُّ �ون �التَّ � الهواء ت��
ء ما �� �

وع� الرغم من هذا أصاَب ��
، ل�ن ارات والخانات والمواخ�� ار الذين تخدمهم الخمَّ جَّ قيق والتُّ ارة والرَّ أرصفة (ڤوالنت�س) �ال�حَّ

� وجودنا هنا.
ا �� ا. ل�س مرغ���  نادر�

َّ
هر ال ُيرى األغراب القادمون من وراء ال�حار إ� ق النَّ ��

� معرض
� ِصغرە �ان ��

�ون أن �منع نفسه من الحملقة. �� ا �ف�ٍل لم �ستِطع ت�� ٍة مرَّ أول مرَّ
مادي الجس�م ي�دو ا�عة… وهذا العمالق الرَّ � السَّ

� (ال�سپورت) ف�ل، ل�نه ماَت وهو ��
الوحوش ��

ا، أب�ض �العظام القد�مة . �عد قل�ٍل وجدا نفسيهما وراء ف�ٍل آَخر أصغر حجم� � ت�� أ��� منه مرَّ
ان؟»، ان �ال ث�� ان ع��ة ث�� �� �ون آِ�ە: «هل تظلُّ ع��ة الثِّ خرف. سأَل ت�� قة الزُّ  منمَّ

ً
و�جرُّ ع��ة

جَ�ج  كفل الف�ل القزم األب�ض الذي ي��
ً

� مت متأمِّ  لُدعابته عاَد �لوذ �الصَّ
ً
ا لم �جد استجا�ة فلمَّ

أمامهما.

ور األسود) والقطاعات هما من (السُّ تعجُّ (ڤوالنت�س) �األف�ال القزمة الب�ضاء، ومع دنوِّ
ة ل�ست نادرًة، �ل ة ال�ب�� ماد�َّ  منها. �ما أن األف�ال الرَّ

ً
��ل) رأ�ا دستة رب (الج� الطَّ

ُ
المزدحمة ق

� ضوء المساء الخافت َتخُ�ج ع��ات
خمة الهوادج. �� موجودة هنا وهناك وع� ظهورها الضَّ

فها األف�ال
�
� ُتخل اخنة ال�� تهم أن �جرفوا األ�وام السَّ ها عب�د ِنصف ُعراة مهمَّ � �جرُّ وث ال�� الرَّ

� �اب لتمي��
ُّ

�اب ت�بع الع��ات فوجوە هؤالء العب�د موشومة �الذ
ُّ

ها، وألن أ�اب الذ ها وكب�� صغ��

ُ



�ا�اٍت موشومة ع� وجن�يها
ُ
� �دها وذ

 �جاروٍف ��
ً
. �م س��دو جم�لة � ح ألخ��

�
عملهم. ِحرفة َتصل

. � دت�� � المتورِّ ت�� الغضَّ

ا ها تق����
�
ق �ل

َّ
� تتدف هر حركة المرور ال�� ا. َتخُنق ط��ق النَّ � عندئٍذ �انت حركتهما قد ت�اطأت كث��

ا أن ة مالحظ� �ون الجم�ع المارَّ ار الماء. رمَق ت�� � ت�َّ
ا، وقد م�� معها الفارس كجذع شجرٍة �� جن���

ون للغا�ة… أين �ذهبون؟». ق. «عب�د كث�� ة ع� وجوههم عالمات الرِّ  من �لِّ ع��
ً
�سعة

اهب األع�. كنُت ألتفاداە م الرَّ
�
ة عند الغروب. س�ت�ل �ل�َّ

�
انهم الل ه�ان الُحمر ُ�شِعلون ن�� - «الرُّ

��ل) علينا المرور �المع�د األحمر». إن استطعت، ول�ن ل�ل�غ (الج� الطَّ

ارع أمامهما ع� ساحٍة ضخمة ُتض�ئها المشاعل، وها هو ذا. �عد ثالث بنا�ات انفتَح الشَّ
�اء) ). يرتفع (مع�د إله الضِّ ات من (ِس�ت ب�لور ال�ب�� �عة)، ال ُ�دَّ أنه أ��� ثالث مرَّ � (السَّ

لُينِقذ��
وج، جم�عها عامات والجسور والِق�اب وال�� اللم والدِّ )، �ح من األعمدة والسَّ كـ(تل إجون العا��
� مئة درجٍة

متداخل م�شا�ك �أنها منحوتة من صخرٍة عمالقة واحدة. ع� ُجدران المع�د تلت��
حاب عند غروب � �عض� �السَّ

ج، �ذوب �عضها �� � تقا�� وتم�� � وال��ُ ه��
َّ

من األحمر واألصفر والذ
ت

�
ار وقد استحال ماء. النَّ د �متدُّ إ� السَّ ف�عة إ� أع� �أنها لهب مجمَّ مس، وتلتوي األبراج الرَّ الشَّ

م.
�
اهب األع� يت�ل ة ضخمة، و��نها �دأ الرَّ ان ل�ل�َّ � درجات المع�د �شتعل ن��

َ إ� حجر. ع� جان��

فٍة شامخة �قف فيها ُ ة عموٍد حجري أحمر ي��طه ج� رفيع ��� اهب ع� قمَّ و. وقَف الرَّ بن��
ارخ، تقا�� الصَّ ، وقد ارتدى الُمعاونون األصفر ال�اهت وال��ُ

ً
ه�ان والُمعاونون األد�� مرت�ة الرُّ

اه�ات األحمر. ه�ان والرَّ والرُّ

تون دين ُي�بِّ ا من المتع�ِّ ون جد� حام. �ان كث��  من فرط الزِّ
ً
احة أمامهما تكون مصمتة ت�اد السَّ

ها إ�
�
� �ل ت األع��ُ

َ
صاصاٍت من الُقماش األحمر إ� أ�مامهم أو ي��طونها حول ج�اههم، وان�ف

ُ
ق

ة: «أفِسحوا م �صع��ٍة ع�� األعداد الغف�� اهب �اس�ثناء أعُينهما. دمدَم الفارس وحصانه يتقدَّ الرَّ
ظرات الغاض�ة. ون �اس��اٍء تصح�ه الهمهمات والنَّ »، فأذعَن الڤوالن�ي�يُّ ��ق، دعونا نمرُّ الطَّ

ة ب�ضاء جل ط��ل ناحل، له وجه مسحوب و��� و العا�� بوض�ح. الرَّ د صوت بن�� تردَّ
ا ُ�ح�ط �عي��ه ا أحمر زاه�� هب قناع�

�
�الحل�ب، وع� وجن��ه وذقنه ورأسه األصلع تصنع وشوم الل

ة؟». �ون: «أهذا وشم عبود�َّ � للغا�ة. سأَل ت�� ف�عت�� ا �شفت�ه الرَّ و�لتفُّ إ� أسفل مح�ط�

ا أو �ائ��
�
�ــهم وُهم أطفال و�جعل منهم ُره�ان ا: «المع�د األحمر �ش��  الفارس برأسه مجي��

�
أومأ

قة � دروع� منمَّ
جال �� رجات ح�ث �قف صفٌّ من الرِّ ر هناك»، وأشاَر إ� الدَّ . انظ� � هوى أو ُمحار���

ي. هب المتلوِّ
�
خذ رؤوسها ش�ل الل ة أمام �اب المع�د، �ق�ضون ع� ِحراٍب تتَّ ومعاطف ُبرتقال�َّ

سون وُحماة المع�د». �اء المقدَّ ة، ُجند إله الضِّ ار�َّ «ال�د النَّ

� هذە ال�د �ا ُترى؟».
ا �� ار. «و�م إص�ع� رسان النَّ

ُ
ف

� م�انه».
شِعَل لهب جد�د ��

�
 لهب أحدهم أ

�
ما انطفأ

�
- «ألف، ال أ��� وال أقل. �ل



� تعاظَمت ر ق�ضته ثم �سَط �د�ه عن آِخرهما، وح�� ٍة ثم كوَّ و ب�ص�عه إ� القمر �حدَّ أشاَر بن��
اهب اش م�اغت جعَل الجمهور �شهق، و�عدها �دأ الرَّ هب من أصا�عه �صوٍت ج�َّ

�
ته وثَب الل ن��

ة ر�ما، إحداهما � من ع�� �ون �لمت�� ف ت�� ة. تعرَّ َّ� ة ڤال�� � الهواء. أ�جد�َّ
�� 

ً
ة ا نار�َّ

�
َ��ُتب حروف

الم». ان�ة «الظ� «الهالك» والثَّ

. � ِّ � شعور س��
ر�� جال �ق�ضاتهم. ُ�ساو� ح الرِّ ساء ول�َّ �اح من المح�شدين، وانتحَ�ت ال�ِّ ر الصِّ تفجَّ

ون ط��ق غب الذي اندلَع وُهم �شقُّ ر المشهد القزم بيوم أ�حَرت مارسال إ� (دورن) والشَّ
�
ذك

العودة إ� (القلعة الحمراء).

، غ�� اهب األحمر لصالح ج��ف الصَّ صف ِما�س�� عن استغالل الرَّ �ون �الم هالدون النِّ ر ت��
�
تذك

وء، وأمَل أن �كون ج��ف أ��� � غا�ة السُّ
جل بنفسه وجَدها فكرًة �� ل�ن اآلن وقد رأى وسمَع الرَّ

. �عض الُحلفاء أخطر من األصدقاء، ل�ن ع� اللورد كوننجتون أن �ك�شف هذا بنفسه،
ً
حصافة

ا ع� خازوق ع� األرجح. � سأ�وُن رأس� ألن��

فاته ح�ث تقف ُ ح ب�دە نحو �� ور األسود) وراء المع�د وُ�ل�ِّ اهب ُ�ش�� إ� (السُّ �ان الرَّ
�ون الفارس: «ماذا �قول؟». � ُ�شاِهد، فسأَل ت�� ح��

�
اس المسل ة من الُحرَّ مجموعة صغ��

ون
�
طون لدمارها، ُ�صل �ل ُ�خطِّ

�
الم وقَعت عليها وأعوان الل � الظ� � خطر، إن ع��

س �� - «إن دن��
� معا�د الخد�عة… يت�َمرون ع� الخ�انة مع األجانب ال�اف��ن…».

ائفة �� آللهتهم الزَّ

�ون ت�تصب. لن �جد األم�� إجون أصدقاًء هنا. رة ُعنق ت�� ة ع� مؤخِّ غ�� ات الصَّ ع�� �دأت الشُّ
لمات. �طل واحد ال ء �طٍل ُينِقذ العالم من الظ� � اهب عن نبوءٍة عت�قة، نبوءة ُت���ِّ �م�� م الرَّ

�
ت�ل

ة فعل ن بردَّ ا ليتكهَّ ا إ� أن �كون ن��� ا إجون فال. ل�س القزم محتاج� ، أمَّ � س لديها تنان�� �طالن. دن��
د

�
ا من قدر اهتمامه �األمر: مؤك ر مندهش�

�
ورة. فك � الصُّ

و وأت�اعه ح�ال ظهور تارجارَ�ن آَخر �� بن��
ا. ى هذا أ�ض� أن ج��ف س��

عنات
�
 الل

ً
احة متجاه� � طرف السَّ

حام �� ا ع�� أغلب الزِّ عندئٍذ �ان الفارس قد شقَّ ط��قهما ق��
ا ا قدم� ت عليهما. وقَف أمامهما رجل، ل�ن آِ�ە أمسَك مق�ض س�فه وسحَ�ه مظهر� � انص�َّ ال��
� لحظٍة و�نفتح ُزقاق أمامهما فجأًة. همَز الفارس

جل �� � الرَّ
د، ل�خت�� فقط من الفوالذ المجرَّ

ا و �خفت ش�ئ� �ون صوت بن�� ا وتر�ا الجماه�� وراءهما، وللحظاٍت سمَع ت�� ك خب�� حصانه ليتحرَّ
عد. رە �لماته �الرَّ ا من ورائهما والهدير الذي ُتفجِّ فش�ئ�

ا، ل الفارس ودقَّ ال�اب �ُعنٍف إ� أن جاَء ع�د ع� وجنته رأس حصان م�ع� . ترجَّ
ً

�لغا اسط��
ج وُرِ�َط إ� عموٍد ف�ما أ�قظ� آِ�ە مالك االسط�ل وساوَمه ل القزم �خشونٍة من فوق ال�َّ نز�

�
ثم أ

�
�� 

ً
�ون سفينة ع ت��

َّ
من حصانه وَ�جه. بيع الحصان أرخص من شحنه ع�� العالم. توق

َ
ع� ث

ا �الفعل. مستق�له الق��ب. قد �كون ن���

هرە واستعلَم عن ق الفارس أسلحته وُترسه وِجراب َ�جه ع� ظ�
�
عندما انتَهت المساَومة عل

ا، و�ن انفتَحت ع� إثر ص�حٍة ضح أنها مغلقة أ�ض� � �لغاها اتَّ جاە إ� أقرب ورشة حدادة، وح�� االتِّ
 من الُعمالت، وقال

ً
 برأسه وق�َل حفنة

�
ا عي��ه ثم أومأ ق� �ون مض�ِّ اد ت�� من الفارس. رمَق الحدَّ



ا معصم�ه:
�
ە: «تعاَل هنا»، وسحَب خنجرە وقطَع قيود القزم الذي قال فار� الفارس ألس��

ه أيها الِعف��ت. لن ُ�عِج�ك ر امتنانك لمن �ستحقُّ
ِّ
: «وف ً

«أشكرك»، ل�ن الفارس ضحَك قائ�
.« ا�� الجزء التَّ

ا. ولم �كن مخطئ�

قدير، ق�ل، وزن �لٍّ منها رطالن إذا أحسَن القزم التَّ م�ك الثَّ األغالل من الحد�د األسود السَّ
� د أن��

�
ة: «مؤك ا الحلقات األخ�� اد �دقُّ مغلق� �ون والحدَّ ا من الوزن. قال ت�� السل م��د� ت السَّ

َ
وأضاف

ا. «أم أنك ٍة ذراعه �صدمٍة َ�ت فيها ح�� ال�تف تق����
َّ
مخ�ف أ��� مما حس�ُت». أصاَ�ت �لُّ دق

؟». � مو هات�� � النُّ
� ناقص��َ ت�� غ�� � الصَّ

ا ع� سا��َ تخ�� أن أندفع هار��

� فمك ال �� ا، ل�ن الفارس ضحَك �قتامة، وقال: «ما يهمُّ
�
اد ��ە عن عمله إطالق لم يرفع الحدَّ

غة
�
مون ل

�
� أحد إ� �لمٍة تقولها، ح�� من يت�ل

ا، ولن ُ�ص�� � األصفاد ستكون ع�د�
ساقاك. ��

وس)». (وس��

ا». ا، حق� ا، حق� ا مط�ع� ا: «ال دا�� لهذا. سأ�وُن سجين� ض� �ون مع�� قال ت��

- «أثِ�ت هذا إذن واخرس».

السل من المعصم إ� المعصم ومن َتت السَّ ِّ�
ُ
�ون برأسه وابتلَع لسانه إذ ث وهكذا أطرَق ت��

. ع� األقل ما � عينة وزنها أثقل م��
�
المعصم إ� ال�احل ومن ال�احل إ� ال�احل. هذە األش�اء الل

�
�ه ��� ��

�
هولة ذاتها، فهذا هو �لُّ ما تتطل س. �ان ب�م�ان آِ�ە أن �قطع رأسه �السُّ زاَل ي�نفَّ

� (ڤوالنت�س) و(كينجز الندنج) � الحال. ب��
ب ُعنقه �� ها�ة، ل�ن خطأ آِ�ە األول أنه لم ��� النِّ

��ق أيها الفارس. � الطَّ
ة قد َتحُدث �� ة أش�اء كث�� ِنصف عالم، وثمَّ

ا لمجاراة ُخ� آِ�ە الواسعة �ون وُ�َصلِصل م�افح� ا ع� األقدام، يرنُّ ت�� � أ�َمال ط��قهما س��
ا ��

ِّ
� القزم متوث

ها �خشونٍة ل�م�� ف أطبَق الفارس ع� سالسله وشدَّ
�
ما �دا أنه س�تخل

�
الَعجول، و�ل

��اج.
�
� ع� الحركة �ال� �� ا إ� جوارە. �ان ُ�مكن أن �كون األمر أسوأ لو حثَّ �

ِّ متع��

ا هر ال�حر، و���ط ِنصفيها مع� ل النَّ ات (الرو�ن) ح�ث ُ�ق�ِّ تمتدُّ (ڤوالنت�س) فوق أحد مص�َّ
هم من ابرة وغ�� قة وال�� هر، ل�ن المرتز� ق النَّ ��ل). أقدم مناطق المدينة وأغناها �� (الج� الطَّ

وا الج� إ� الغرب. ا هناك، وعل�ه ف�جب أن َ�ع��ُ األجانب األجالف ال �جدون ترحي��

��ل) قنطرة من الحجر األسود المنقوشة عل�ه ُصور آ�اء الهول مدخل (الج� الطَّ
دە � و�ائنات أخرى أغرب، ووراء القنطرة االمتداد العظ�م الذي ش�َّ نان�� والمان��كورات(45) والتَّ
سع � أوج مجدهم وتحمل ر�ائز عمالقة ط��قه الحجري األملس المصمت. ال ي�َّ

ون �� ُّ� الڤال��
ا
�
ق �� 

ً
ا واحدًة ذاه�ة جهة غ��� � ع��ة متَّ

ما تلت��
�
، ولذا �ل � � متجاورت�� ��ق لمرور أ��� من ع��ت�� الطَّ

حف. تضطرُّ �لتاهما إ� خفض �عتها حدَّ الزَّ

ت عجالتها
�
ام اش��ك  �الشمَّ

ً
لة  محمَّ

ً
��ق وجدا ع��ة لث الطَّ

ُ
د أنهما ماش�ان، ف�عد أن قطعا ث ج�ِّ

� تعط�ل حركة الع��ات األخرى
ب �� س عليها الُ�سط الح��ر، وهو ما �س�َّ مع عجالت واحدٍة تتكدَّ

َّ



تائم، ل�ن الفارس عيق والشَّ � ي��اَدالن الزَّ ائق�� ا لُ�شاِهدوا السَّ ة أ�ض� ون من المارَّ ف كث��
َّ
ها. توق

�
�ل

ٌّ أن � حام حاوَل ص�� � منتَصف الزِّ
� الجم�ع. �� ا عنوًة ب�� �ون، وشقَّ لهما ط��ق� ق�َض ع� سلسلة ت��

صِّ
�
ت دون ذلك وط�َقت أنف الل

�
 �ِمرفق الفارس حال

ً
ة  ق��َّ

ً
�ة ة نقودە، ل�ن �� �مدَّ �دە داخل ُ�َّ

ا�� ع� وجهه. الدَّ

؛ محال ومعا�د، وحانات وخانات، وصاالت سا�ڤاس ع� جان�يهما ترتفع بنا�ات ش��َّ
وابق ها من ثالثة أو أر�عة طوابق، و��تأ �لُّ طابٍق عن الذي أسفله، ف�ما تتقاَرب الطَّ . أ��� ومواخ��
� ممرٍّ مضاء

�� �
� أثناء عبور الج� �أنه �م��

�ون �� ٍة ح�� ت�اد ت��اَدل الُق�ل. شعَر ت�� الُعل�ا �شدَّ
اطون �ضائعهم اجون والخ�َّ �المشاعل. ع� االمتداد محال وأ�شاك من �لِّ صنف، �عرض ال�سَّ

� الماء والمحار. �ضع �لُّ ضائغ� ا�ات �ائعات ثعاب�� � والسمَّ اع�� جاج والشمَّ � الزُّ
ا إ� جنب ناف�� جن��

. هنا � ت�� هب مرَّ
َّ

، ذلك أن �ضائعهم أثمن من الذ � ار� حارس�� ا ع� �ا�ه، ف�ما �ضع �لُّ عطَّ حارس�
�ط مال (الرو�ن) �� هر. إ� الشَّ  من النَّ

ً
 خاطفة

ً
� المحال �ستطيع العابر أن يرى لمحة وهناك ب��

� (كينجز
هر األسود) �� اٍت من (النَّ جوم، أعرض خمس مرَّ أسود ع��ض مزدان �انع�اسات النُّ

هر لُ�عاِنق ال�حر المالح. الندنج)، وجنوب الج� ينفتح النَّ

� كُحزم ال�صل من قوائم ال�� صوص وال�شَّ
�
ق أ�دي الل

�
��ق ُتعل � منتَصف الج� و�طول الطَّ

��
ا، رجالن وامرأة جرائمهم مكت��ة ع� ألواح� تحتهم. عند قت ثالثة رؤوس أ�ض�

�
ة، وقد ُعل حد�د�َّ

ة، وع� وجناتهما � من حلقات الفضَّ � وقم�ص�� � مصقولت�� ؤوس �قف حارسان �خوذت�� الرُّ
ح الحارسان �ح���يهما لطرد العواسق � واآلَخر ُ�ل�ِّ � الح�� اء �الَ�شب. ب�� خطوط نمر� خ��
ؤوس خالل ا إ� الرُّ يور تعود دوم� ، ل�ن الطُّ د إ� المو�� � أَتت تتودَّ وارس وِغ��ان الج�ف ال�� والنَّ

دقائق معدودة.

اءة: «ماذا فعلوا؟». �ون ب�� �ساءَل ت��

دتها،  رفَعت �دها ع� س�ِّ
ً
مة

�
ن ع� األلواح، ثم أجاَب: «المرأة �انت أ رمَق الفارس المدوَّ

.« � نان�� س لحساب مل�ة التَّ جسُّ د والتَّ مرُّ ح��ض ع� التَّ ِهَم �التَّ ا اتُّ جل األ��� ِسن� والرَّ

ا؟». - «واألصغر ِسن�

- «قتَل أ�اە».

ر: ت�اد شفتاە تب�سمان.
�
ن، وفك أس المتعفِّ  ع� الرَّ

ً
�ون نظرًة ثان�ة أل�� ت��

 ع�
ً
ة �الجواهر معروضة

َّ
ًة �ستعرض عصا�ة رأس� مح� � ًة وج�� ف الفارس ف��

َّ
�عد مسافٍة توق

م اغ لُ�ساو� شك د�َّ
�
ف �عد �ضع ُخطواٍت أخرى عند ك

َّ
ها وتوق

�
، ثم ترك �

وسادٍة من المخمل األرجوا��
عت أنفاسه وراَح فهما، إذ تقطَّ

ُّ
�ون �االمتنان لتوق ازات الِجلد. شعَر ت�� � من الُقفَّ من زوج��

َ
ع� ث

لة، وسحَجت األصفاد معصم�ه. �لهث من الحركة المتعجِّ

ة المزدحمة ة الغ���َّ ًة ع�� قطاعات الضفَّ  قص��
ً
��ل) الق�� سارا مسافة من طرف (الج� الطَّ

�ارى. مرَّ � السَّ ارة والعب�د والمحتفل�� � شوارع مضاءة �المشاعل تعجُّ �ال�حَّ
ة ع� الماء، و��

�
المطل

حن من الهودج ع� مات ِش�ه العار�ات أخذن ُ�لوِّ
َ
 وع� متنه دستة من األ

ً
� متثاق�

بهما ف�ل �م��



ج �
ا لدرجة ة �كشف أثدائهن صائحات: «ماال�و، ماال�و�»، و�ان منظرهن فاتن� � المارَّ هرە وُ�داِع�� ظ�
حظة

�
� الل

ە ��
َ

فها الف�ل وارءە، ل�ن الفارس أنقذ
�
� خل اخن ال�� وث السَّ �ون �اَد �دوس كومة الرَّ أن ت��

. َّ ح و�تع��
َّ
ن ته ي��

�
ٍة جعل ا �جذب سلسلته �قوَّ ة إذ سحَ�ه جان�� األخ��

؟». سأَل القزم: «�م ت���َّ

.«( � ا��� - «هناك، (م�دان السمَّ

� المخازن ار)، مب�� هائل يرتفع أر�عة طوابق و�جثم ب�� جَّ ضح أن وجهتهما (ب�ت التُّ اتَّ
ة أوسع فة ع� الماء كرجٍل �دين ضخم ُ�ح�ط �ه األطفال، قاعته العامَّ والمواخ�� والحانات الم��
جاو�ف  من التَّ

ً
وس)، متاهة خف�ضة اإلضاءة تضمُّ مئة � ِنصف قالع (وس��

ى �� ��
�
من القاعات ال�

ارة عة جل�ة ال�حَّ ة وسقوفها المتصدِّ د ع� عوارضها المسودَّ دَّ ة واألر�ان المنعزلة، ت�� الخاصَّ
ا ، �كذبون و�لعنون و�غشُّ �عضهم �عض� � اس�� � والنخَّ ان�� �� الُعملة والسفَّ

ار والق�اطنة وم�دِّ جَّ والتُّ
بِنصفمئة لغٍة مختلفة.

ً
غ (ڤوالنت�س) عاج�

�
د أن (العذراء الخجول) سَ��ل

�
�ون اخت�ار م�ان المب�ت. مؤك استحسَن ت��

ة ار. أعمال كث�� جَّ �ابنة والتُّ � وال�َّ ان�� � المدينة، االخت�ار األول للسفَّ
، وهذا أ��� خاٍن ��

ً
أو آج�

� ألن �عرف
، وهو �عرف عن (ڤوالنت�س) ما �ك��

ً
ة  عامَّ

ً
� هذا الُجحر الفسيح المس�َّ قاعة

ُتجرى ��
ا من جد�د. ة وهالدون و�عان ما س�عود ُحر� هذا. فل�أِت ج��ف ومعه ال�طَّ

رصته.
ُ
� ف

� تلك األثناء عل�ه أن ي�تظر ح�� تأ��
و��

� وم ال�� رفة النَّ
ُ
ابع. غ ابق الرَّ � الطَّ

خ�ص منها �� ما الرَّ الُغرف �األع� ال تمتُّ للفخامة �ِصلة، ال س�َّ
ا ا مرتخ�� ا، وِفراش� ا واطئ� � زاو�ة المب�� تحت سطح� مائل، وتضمُّ سقف�

استأجَرها آِ�ە محشورة ��
�
�ون ب�قامته �� رت ت��

�
 من ألواح الخشب ذك

ً
 مائلة

ً
ة �ش له رائحة قب�حة، وأرض�َّ ا �ال�ِّ محشو�

اتها، �اإلضافة إ� � ِّ ا، وهذا أبرز مم�� (الُعش). ع� األقل لهذە الُغرفة ُجدران. ولها نافذتان أ�ض�
ف آِ�ە

َّ
ا إذا أراَد أحدهم أن ُ�َسلِسل ع�دە. توق اجعة تمام� � الحائط، النَّ

تة �� الحلقة الحد�د المث�َّ
�ون إ� الحلقة. ت سالسل ت�� حم ق�ل أن ُي��ِّ  من الشَّ

ً
فقط لُ�شِعل شمعة

وري؟ أين سأذهُب؟ هل سأخ�ُج من  وهو يهزُّ سالسله بوهن: «أهذا ��
ً

َض القزم قائ� اع��
افذة؟». النَّ

- «ر�ما».

ان». �� - «إننا ع� ارتفاع أر�عة طوابق، وال أستطيُع الطَّ

ا». � نفسك، وأنا أر�دك ح��
- «ُ�مكنك أن ُتل��

، وقال: «أعرُف من أنت أيها
ً
�ون سالسله ثان�ة . هزَّ ت�� أجل، ول�ن لماذا؟ ��� لن ُت�ا��

� ة المفقودة ال�� مز ع� ُترسه، واللورد�َّ ته، والرَّ ب ع� ُس�� ا. الدُّ الفارس». لم �كن االس�نتاج صع��
� كنُت �د الملك ا أن�� د أنك تعرف أ�ض�

�
ذكَرها. «وأعرُف ماذا تكون، و�ذا كنت تعرف من أنا فمؤك

�
�� � ��

�
َّ هو من أرسل ك أن تعلم أن الخ�� � مجلس� واحد مع العنكبوت. هل يهمُّ

ا �� وكنُت عضو�



�
ا، وال َ�جُدر � مخلوقه ِمثلك تمام� � خارج األمر. «إن��

� سأترُك أ�� ، ل��� حلة؟». هو وچا��� هذە الرِّ
بنا أن ن�ناَزع».

� لم أ�ن : «لقد أخذُت مال العنكبوت، لن أنكر هذا، ل�ن�� لم ُيرض قوله الفارس الذي ردَّ
� لف��ق آَخر اآلن».

، ووال�� طُّ
َ
مخلوقه ق

ا، فِلَم ال ار� ا بتَّ ، وأنت تحمل س�ف�  رأ��
َّ

ب إ�
�
� ال تتطل . أخ�� ؟ إذن فأنت أحمق كب�� - «ل���

� آٍن واحد؟».
ُتن�� هذە المهزلة اآلن وُت��حنا ��

ل الموت ع� أمل أن أتر�ك تع�ش؟»، ا: «أهذە ح�لة أقزاٍم ما؟ تتوسَّ
�
قال الفارس ضاح�

ا من المطبخ». ا: «سأجلُب لك ش�ئ� وذهَب إ� ال�اب مستطرد�

طفك. سأنتظُر هنا».
�
- «�ا لل

� غادَر �مفتاح� حد�دي ثق�ل. (ب�ت - «أعرُف هذا». ورغم ذلك أوصَد الفارس ال�اب وراءە ح��
ار) شه�� �أقفاله. جَّ التُّ

نة كزنزانة، ل�ن ع� األقل فيها نافذتان. ر القزم �مرارة: الُغرفة مؤمَّ
�
فك

صه من سالسله أقل من معدومة، وع� الرغم من هذا وجَد نفسه
�
رص تخل

ُ
�ون أن ف �عرف ت��

� محاولة سحب إحدى �د�ه من أصفادها
ه ��

�
ا ع� المحاولة، فلم ُ�فض� المجهود الذي �ذل � مج��

�ج، ولم ُ�فِلح �لُّ ما أقدَم عل�ه من
�
م الل  إ� كشط الم��د من الِجلد عنها و�غراق معصمه �الدَّ

َّ
إ�

ا �قدر ما � فصل الحلقة الحد�د عن الحائط، وهكذا قال لنفسه وهو يتهاوى أرض�
�� ٍّ شدٍّ و��

ات . األو� من كث��
ً
ة  جح�م�َّ

ً
جان. ستكون ل�لة ا لهذا. �دأت ساقاە ت�شنَّ السل: ُسحق� �سمح له السَّ

ال شك.

. الحق�قة أن � س�م من جهت�� � �� َ�دُخل ال�َّ افذت�� الُغرفة خانقة، ولذا فتَح الفارس مصار�ــــع النَّ
� عها بنافذت�� � زاو�ة المب�� تحت اإلف��ز فالُغرفة محظوظة بتمتُّ

ع� الرغم من كونها محشورًة ��
ر �األسود ��ل) وقلب (ڤوالنت�س القد�مة) المسوَّ  واحدًة. تطلُّ إحداهما ع� (الج� الطَّ

ً
ُدفعة

)، ورغم � ا��� وق �األسفل. قال مورمونت إن اسمه (م�دان السمَّ ان�ة ُتفَتح ع� السُّ هر، والثَّ ع�� النَّ
ا وترَك الحلقة ان�ة إذا ماَل جان�� افذة الثَّ ؤ�ة من النَّ �ون أنه �ستطيع الرُّ السل وجَد ت�� ِق� السَّ
ة، ل�نها ماو�َّ قطة من زناز�ن ال�سا آرن السَّ  �السَّ

ً
 ط��لة

ً
الحد�د تدعم وزنه. ل�ست سقطة

…
ً

� �� األخرى. ر�ما إذا كنُت ثم�
� إ� حت��

ستقود��

� والعاهرات ال�احثات عن ز�ائن ارة المشاغب�� اعة الم�دان مزدحم �ال�حَّ � هذە السَّ
ح�� ��

� � ُصحبتها دستة من الُمعاون��
 و��

ً
 حمراء تمرُّ م�عة

ً
� إ� أعمالهم. رأى راه�ة ار المن�ف�� جَّ والتُّ

� الحرب
� �قعٍة أخرى انغمَس الع�ا سا�ڤاس ��

حام�� المشاعل تخفق أرديتهم حول كواحلهم، و��
�
�ون امرأًة ُتغ��ِّ قعة. سمَع ت�� ا فوق الرُّ خارج حانة وقد وقَف إ� جوار طاولتهما ع�د يرفع مص�اح�

� ُ�قعٍة أقرب اجتمَعت جمهرة
� ل�ك�ُت. ��

. لو عرفُت عمَّ ُتغ��ِّ � ��لماٍت غ���ة ع� لحن� ناعم ش��
� ي��اَدالن قذف المشاعل الموقدة. حول حاوَ���ْ

ً



� أل�� ة ِنصف�� ق ال�طَّ ا إ�اە ومزَّ . ر�َل ال�اب مغلق�
ً
ة  مش��َّ

ً
ة � و�طَّ  دورق��ْ

ً
عاَد آِ�ە �عد قل�ٍل حام�

� الهواء لوال أن سالسله لم َت�ُفل له ذلك عندما حاوَل أن
فه �� �ون، الذي �ان ليتلقَّ أحدهما لت��

ائر ُصدغه وانزلَق �ُدهنه وسخونته ع� وجهه، واضطرَّ  من ذلك صدَم الطَّ
ً

يرفع ذراع�ه، و�د�
الثة ظفَر ا مع المحاولة الثَّ � القزم إ� اإلقعاء ومدِّ ذراع�ه عن آِخرهما وسالسله ُتَصلِصل، وأخ��

؟». ائر وغرَس أسنانه ف�ه �سعادة، ثم قال: «القل�ل من الِمزر أل�لع طعا�� �الطَّ

ا؟». �لة، فِلَم ل�س أنت أ�ض�
�
ا: «ِنصف (ڤوالنت�س) �سكر الل

�
 إ�اە دورق

ً
قال مورمونت مناو�

ورق أ �سعادة، ثم رمَق الدَّ ًة وتجشَّ  كب��
ً
�ون جرعة  ت��

َ
ا ف�ه مذاق فا�هة. أخذ وجَد الِمزر ُحلو�

� الحظ� فقد �ك� جمجمته، و�ذا غه وألِقه ع� رأسه. إذا حالَف�� ا: أفر� ر�
�
ق�ل مفك القصدير الثَّ

 أخرى، و�ساءَل:
ً
 جرعة

َ
�مات ح�� الموت. أخذ

�
م�ة وُ���ل �� الل ٍة فسأخ�� الرَّ � الحظ� �شدَّ حالَف��

� ما؟». «أهذا ع�د دي��

ات ع� ضوء ة أ�ام من الجنون. مس�� ة أ�ام، ع�� الث من انتخا�اتهم. تدوم ع�� - «اليوم الثَّ
ون، وراقصون وُم�ارزو براڤو ي�ناَزلون ح�� الموت ع� لون وموس�قيُّ المشاعل، وُخطب وممثِّ
الء أسماء من ُي��دون الفوز �القنصلة. هذان حيهم، وأف�ال مكت��ة ع� جوانبها �الطِّ ف مرشَّ َ��

�ان عرضهما من أجل ميث�سو». الحاو�ان ُيؤدِّ

هن عن أصا�عه. �األسفل �ان الجمهور ە»، ولعَق الدُّ ت ألحٍد غ�� � �أن أصوِّ
ر��

�
�ون: «ذك قال ت��

؟». � ل�� � الفوز �القنصلة عروض ممثِّ
ل �لُّ من يرغبون �� . «هل ُ�موِّ � � ِقطع الُعملة للحاوَ���ْ

ُ�ل��

اب عام وال��َّ ا �ان؛ الطَّ أجاَب مورمونت: «�فعلون �لَّ ما �حسبونه سُ��ِسبهم األصوات أ��
.« � ت�� وارع لينمن مع المصوِّ مة إ� الشَّ

�
والعروض المبهرة… آليوس أرسَل مئة أ

.«
ً
مة

�
ُت له. اجلب �� أ خذ قرارە: «سأصوِّ �ون وقد اتَّ قال ت��

تون قالئل هر المصوِّ ص��ت. غرب النَّ � األحرار أصحاب األمالك ال�اف�ة للتَّ �� - «إنهن للڤوالن�ي�يِّ
للغا�ة».

ا: «قد أستمتُع بهذا، ولو أن ثالثة ة أ�ام؟»، وضحَك متا�ع� �ون: «و�ستمرُّ هذا ع�� سأَل ت��
� الجم�لة بع) مع أخ�� ل ُح�م (الممالك السَّ زم. أحاوُل أن أتخ�َّ

َّ
� أ��� من ال� � وجود اثن�� ملوك �ع��

� أن � اآلَخ�ْ�ن خالل أقل من عام. ُ�دِهش�� د أن أحدنا سَ�قُتل االثن��
�
جاع إ� جواري. مؤك � الشُّ

وأ��
هؤالء القناصل ال �فعلون ذلك».

. (ڤوالنت�س) ون الحم�� وسيُّ ون ُهم األذك�اء والوس�� - «�عضهم حاوَل. قد �كون الڤوالن�ي�يُّ
، وم�� انُتِخَب رجل � نصل ص��

ُ
مها ق

�
طُّ �أن َ�ح�

َ
ا من الحماقات، ل�نها لم �سمح ق ت قسط�

�
نال

� المو�� الذين �انوا ل�ع�شوا
ر ��

�
� الخدمة. فك

مجنون حجَر عل�ه زم�الە إ� أن ت�ت�� س�تهم ��
� آَخ�ْ�ن». ح�� اآلن لو أن إيرس المجنون اق�سَم الُح�م مع مل���

. �  من ذلك �ان معه أ��
ً

� نفسه: و�د�
�ون �� قال ت��



� ع� جان�نا من (ال�حر �� ا همجيِّ ة �حسبوننا جم�ع� واصَل الفارس: «�عض أها�� الُمدن الُحرَّ
ة». ة ق��َّ � ب�ٍد أب��َّ تنا مطالب��  نرفع عق��

ً
وننا أطفا� ق)، ومن ال �حسبون ذلك �ظنُّ الضيِّ

. «ي�دو أنك تعرف م إليها رأ�� ا عندما ُ�قدِّ ة؟». ستحبُّ ��� هذا، خصوص� - «أو �ٍد أموم�َّ
ا». د� المدينة ج�ِّ

� � دفَع�� � قعر دورقه: «قض�ُت ما َ�قُرب من عاٍم هنا. ح��
ا�ه �� مالة ��

ُ
ا ث ر� قال الفارس مدوِّ

، ل�ن لين�س � أ��� ان�ة. �انت (براڤوس) لُتناِسب�� � الثَّ ستارك إ� المن�� ه��ُت إ� (ِل�س) مع زوج��
� قاتلتهم ع� ضفاف (الرو�ن)، ل�ن مقا�ل �لِّ �� اڤوسيِّ  من خدمة ال��

ً
ا، و�د� ا دافئ�

�
أراَدت م�ان

خذت لنفسها � إ� (ِل�س) �انت قد اتَّ
ا، ولدى عود�� � � ع�� ة كس�تها أنفَقت زوج�� َّ� قطعٍة فضِّ

� ما لم أتناَزل عنها وأرحل من المدينة. هكذا
ا لديو�� � �سد�د�

� �م�ح� أنه س�ستع�د��
�� َ ا أخ�� عش�ق�

� أرتديها». �اب ال�� � والثِّ
 س���

َّ
ا إ� ة �ُخطوة، ال أملُك ش�ئ� ا العبود�َّ جئُت (ڤوالنت�س) سا�ق�

- «واآلن ُت��د أن ته�ع إ� الوطن».

. ُ�مكنك أن . الِفراش ��
ً
ا سأجُد لنا سفينة � جوفه، وقال: «غد�

 الفارس ما ت���َّ من ِمزرە ��
َ
أف�غ

� �سمح لك سالسلك ب�لوغها. نم إن استطعت، و�ن لم �ستِطع فاحص� تنام ع� قطعة األرض ال��
�اح». � من وقٍت لهذا ح�� الصَّ

جرائمك. ستجد ما �ك��

منها �ا چورا مورمونت، ول�ن خطَر له أن
َ
ا ارتك�ت جرائم عل�ك أن تدفع ث ر القزم: أنت أ�ض�

�
فك

� أن �حتفظ �الفكرة لنفسه.
الح�مة تقت��

، ثم خلَع قم�صه
ً

�ر وخلَع حذاءە ر�� ق الس�� چورا حزام س�فه ع� أحد أعمدة ال�َّ
�
عل

ا ا مت�ن� ا ندي�� عة �الَعرق ل�كشف جذع� ة الم�قَّ حت�َّ ته التَّ � وما يرتد�ه من صوٍف وِجلد وُس��
المعد��

� ك��ه
�ون لنفسه إذ ر� مورمونت نفسه ع� الِفراش المرت�� ا�ن. قال ت�� عر الدَّ مغ�� �الشَّ

ا من الفرو. � أستطيُع أن أسلخه ل�عُت ِجلدته هذە �اعت�ارها معطف� ائحة: لو أن�� الرَّ

ا غن�مته المسلَسلة وحدها. مع فتح
�
� نوٍم عميق تار�

خالل لحظاٍت راَح الفارس �غطُّ ��
� ع� مصار�عهما ترقرَق نور القمر الُمحاق داخل الُغرفة وتصاعَدت األصوات من افذت�� النَّ
� الفوالذ ع� ار، ورن�� � االح��

ٍة ُتعا�� ة س�ارى، وع��ل ِقطَّ الم�دان �األسفل؛ شذرات من أغن�َّ
الفوالذ من �ع�د. أحدهم ع� شفا الموت.

، ناه�ك �أن
ً

ت أصفادە الجلوس مستح��
�
ق ِجلدە، وجعل ا ح�ث مزَّ �ان معصمه ي��ض ألم�

ا وأسنَد نفسه إ� الحائط، ولم �مض� وقت ط��ل ق�ل د. أفضل ما استطاَعه أنه التوى جان�� يتمدَّ
ق اإلحساس

َّ
دِّ عنهما تدف  تخف�ف الشَّ

ً
ك محاو� � تحرَّ � فقدان إحساسه ب�د�ه، وح��

أن ي�دأ ��
م أبوە عندما

�
إليهما من جد�ٍد ومعه األلم، واضطرَّ إ� ال�زِّ ع� أسنانه �� ال َ�ُ�خ. �ساءَل �م تأل

لسلة حول َحلقها ال�اذب، وما شعَرت هم عانته، وما شعَرت �ه ِشاي عندما لوى السِّ َق السَّ اخ��
ف ألمه.  �معاناتهم، ل�ن هذا لم ُ�خفِّ

ً
ء مقارنة �

�ه تا�شا وُهم �غتصبونها. �علم أن معاناته ال ��
ف.

َّ
أر�دە أن يتوق

َّ



هرە الُمشعر العض�� الع��ض.  ظ�
َّ

�ون منه إ� �ان الس�� چورا قد انقلَب ع� جان�ه، فلم يَر ت��
�ف. ر�ما إذا َّ أن أمرَّ من فوقه أل�لغ حزام السَّ السل فع�� ح�� لو استطعُت الخالص من هذە السَّ
ل ع�

�
سل ل أخذ المفتاح وفتح ال�اب وال�َّ استطعُت سحب الخنجر بُ�طء… أو ُ�مكنه أن ُ�حاو�

. ة ح�� َّ�
�
غة المحل

�
ُم الل

�
� �ال أصدقاء أو مال، وال أت�ل ة… وأين أذهُب؟ إن�� اللم وع�� القاعة العامَّ السَّ

ج ما استفحَل �شنُّ
�
� نوٍم مضطرب، ول�ن �ل

�ون �� ها�ة ط�� اإلنهاك ع� األلم وغاَب ت�� � النِّ
��

ا. � نومه مرتجف�
آَخر داخل َر�لة ساقه صاَح القزم ��

ا ا ذهب�� � ساطع� افذت�� هار ينهمر من النَّ � جسدە ُتؤِلمه ل�جد ضوء النَّ
اس��قظ� و�لُّ عضلٍة ��

رة �الحد�د ، ومن أسفل سمَع ص�اح �ائ�� األسماك وقعقعة العجالت المؤطَّ �أسد عائلة ال�س��
صف. ع� حجارة الرَّ

ا فوقه �سأله: «إذا خلعتك من الحلقة فهل ستفعل �ما ُ�قال لك؟». �ان چورا مورمونت واقف�

، ر�ما سقَطتا. ل�ن �
� ال أشعُر �سا��َ ا. إن�� قص صع�� قص؟ قد أجُد الرَّ ن هذا الرَّ - «هل س�تضمَّ

.« � �ال�س��
�� �خالف ذلك أنا تحت أمرك، أقسُم ���َ

ف لهم»، ل�نه خلَعه من الحلقة ع� �لِّ حال. قال الس�� چورا: «آل ال�س�� ال ��َ

ا إ� معصم�ه عي��ه تدمعان، ق عائد�
ِّ
م المتدف � وسقَط، وجعَل الدَّ � راجفت�� �ون ُخطوت��  ت��

َ
أخذ

� إ� هناك». فعضَّ شفته وقال: «أينما سنذهب فعل�ك أن ُتَدحر�ج��

� �د�ه. لسلة ب�� ا إ�اە من السِّ ه الفارس رافع�
�
 من ذلك حمل

ً
و�د�

ة، ة حول ساحٍة مرك��َّ جاو�ف والمغارات المب��َّ ة متاهة معتمة من التَّ ار) العامَّ جَّ قاعة (ب�ت التُّ
طة وتنمو

�
 ع� األرض الم�ل

ً
ا م�شا�كة قة المزهرة نقوش�

�
�اتات الم�سل � تع��شة من النَّ

ح�ث ُتل��
لِّ حامالٍت أ�ار�ق وء والظ� � الضَّ

مات ��
َ
� األحجار. هرَعت األ ة ب�� اء واألرجوان�َّ حالب الخ�� الطَّ

�اح �انت اعة من الصَّ � هذە السَّ
عنع. �� ج تف�ح منه رائحة النَّ

�
وٍب أخ�� مثل ��ذ وم�� الِمزر والنَّ

. ً
�ن مشغولة مائدة واحدة من �لِّ ع��

� وجبهة ثق�لة وأنف
، له َشعر كس�نا�� � د الوجنت�� ها قزم حليق الوجه متورِّ

�
إحدى الموائد �حتل

� ر إ� وعاٍء من العص�دة �عين�� ة َينظ� � �دە ملعقة خش��َّ
مفلطح، و�جلس ع� مقعٍد عاٍل و��
� �األحمر. �ا�س صغ�� قبيح. محاطت��

�ون سقَطت الملعقة من �دە. ا رفَع رأسه ورأى ت�� شعَر القزم اآلَخر بنظرته، ولمَّ

.« �
: «لقد رآ��

ً
�ون مورمونت قائ� ه ت�� ن�َّ

� هذا؟».
- «وماذا ��

، �عرف َمن أنا». � - «إنه �عرف��



ا: «إذا
�
��ل مردف � جواٍل لئال يراك أحد؟»، ومسَّ مق�ض س�فه الطَّ

ك �� قال الفارس: «هل أح��
ل». أراَد أن �أخذك فله أن ُ�حاو�

د ا لرجٍل كب�� ِمثلك؟ إنه مجرَّ ل مخلوق ِمثله تهد�د�
�
� له أن �موت. هل ُ�ش� �ون: تع�� ر ت��

�
فك

قزم.

ر ساخن � مدوَّ � ا. أفَطرا ع� ُخ�� ا�� ا و�� � ُر�ن� هادئ وطلَب طعام�
جلَس الس�� چورا إ� مائدٍة ��

ا. ا ُمر� ا أسود ُحلو� �ا مع وجبتهما ِمزر� ر، و�� ة وسجق �العسل وجراٍد محمَّ طري و�طارخ سمٍك ورد�َّ
�اح». تك مفتوحة هذا الصَّ ق الفارس: «شهيَّ

�
ا، فعل ر جوع� �ون كرجٍل يتضوَّ أ�َل ت��

وِّ � الجح�م رديء»، وأل�� نظرًة ع� ال�اب، ح�ث دخَل للتَّ
عام �� �ون: «سمعُت أن الطَّ ردَّ ت��

� ما. من
خ. تاجر تايرو�� � الملطَّ

�ة مصبوغة �األرجوا�� هر له لح�ة مدبَّ ُّ الظ� � رجل ط��ل مح��
وارس وضحك امرأٍة ونداء �اعة األسماك ع� ص�دهم، ت معه األصوات؛ ص�اح النَّ الخارج ه�َّ
�و م��ات�س، ل�نه �ان أحد تلك األف�ال القزمة الب�ضاء وألقل من لحظٍة حسَب القزم أنه رأى إل��

�مرُّ أمام ال�اب.

، ثم قال: «هل ت�تظر
ً
 قضمة

َ
� وأخذ �حٍة من الُخ�� فرَد مورمونت القل�ل من ال�طارخ ع� ��

ا؟». أحد�

�
� الحق���

ِّ �ــــح إ� هنا، سواء أ�ان ُح�� : «ال أحد �دري َمن قد تذروە ال�ِّ
ً

�ون كتف�ه قائ� هزَّ ت��
س�ة إ� … �ال�ِّ

ً
ئة � فمه ومضَغها، ثم قال: «ل�ست س�ِّ

»، وأل�� جرادًة ��
ً
ة � أم �طَّ الوح�د أم شبح أ��

ة». ح��

ة هب�َّ
َّ

� ما استأجَر الجماعة الذ
وس). لورد من�� - «ل�لة أمس �ان �لُّ الحد�ث هنا عن (وس��

�س) ل�عرضوا هر إ� (ڤولون ث�� � النَّ دَّ له أراض�ه. ِنصف ر�ابنة (ڤوالنت�س) ي�ساَ�قون قاطع�� ل�س��
عل�ه ُسفنهم».

؟ �م ُ�مكنه أن � �ون قد ابتلَع جرادًة أخرى ف�اَدت �سدُّ َحلقه وَتخُنقه. هل �سخر م�� �ان ت��
ة عن نف�� لتظفر �� هب�َّ

َّ
ا. كنُت أنوي اس�ئجار الجماعة الذ �عرف عن ج��ف و�جون؟ قال: «ت��

ُ األخ�ار ال�اذ�ة  ما من ج��ف؟ أنه َي���
ً
�� روك)». هل ُ�حتَمل أن تكون هذە ح�لة

�ـ(�اس��
ق  من ال��َّ

ً
جه بهم إ� الغرب �د� عم؟ اتَّ غ�� الوس�م ابتلَع الطُّ  إذا… أُ�مكن أن األم�� الصَّ

َّ
ا؟ إ� عمد�

… أمن الممكن أن �سمح ج��ف � نان�� ا عن التَّ ��
�
س؟ متخل واج �المل�ة دن�� � الزَّ

ا عن أمله �� ��
�
متخل

ا. أقِسم �� �س�فك وحالما ع� �� �� � ا أيها الفارس. إن مقرَّ أ�� � أن أستأجرك أ�ض�
�� �ذلك؟ «��ُّ

هب».
َّ

ە سأغرقك �الذ دُّ أس��

ا فس�كون � أ�د�
. إذا نلت س���

ً
ا جم�� ة، ولم �كن منظر� هب ذات مرَّ

َّ
 �غرق �الذ

ً
- «رأ�ُت رج�

� أحشائك».
�غرسه ��

 من الِمزر
ً
 �طيئة

ً
 رشفة

َ
»، وتناوَل دورقه وأخذ � �ون: «عالج أ��د لإلمساك. َسل أ�� قال ت��

ا �ان. ال ُ�دَّ أنها ح�لة مقصودة لتهدئة شكوك عب�� ال�ادي ع� وجهه أ�� ُ�ساِعدە ع� إخفاء التَّ
فن تحت ذر�عٍة زائفة ثم �ستو�� عليها �عدما َ�خُ�ج جال ع� متون السُّ . �ضع الرِّ � �� َّالڤوالن�ي�يِّ



ج � م ع
ة آالف رجل ة قوامها ع�� هب�َّ

َّ
ة ج��ف؟ قد تنجح. الجماعة الذ األسطول إ� ال�حر. أهذە خطَّ

ا ع� �لِّ رق�ة، و�ذا �لغوا ح. ع� ج��ف أن �ضع س�ف�
َّ

س منض�ط. ل�ن ال أحد منهم م� متمرِّ
�ن إ� القتال… ) ووجدوا أنُفسهم مضط�ِّ � اس�� (خليج النخَّ

��ل. هل جل�ت لها اك �عد ض�فها الحا�� أيها الفارس النَّ عاَدت الخادمة، وقالت: «األرملة س��
؟».

ً
ة هد�َّ

ها.
َ
� كفِّ الفتاة و�ف

�� 
ً
أجاَب الس�� چورا: «نعم. أشكرك»، ووضَع ُعملة

: «أرملة َمن هذە؟».
ً

�ون حاجب�ه م�سائ� عقَد ت��

ا». � وجهها أ�د�
ق (الرو�ن) �دعونها �عاهرة ڤوجارو، ول�ن ل�س �� ة. �� - «أرملة الضفَّ

قال القزم الذي لم �فهم: «وڤوجارو �ان…؟».

� الميناء. ب�نما
اء وله نفوذ ال ُ�ستهان �ه ��

َّ اٍت و�ان فاحش ال��  سبع مرَّ
ً

نص�
ُ
، انُتِخَب ق

ً
- «ف��

� شحن ال�ضائع
ط �� د هو األرصفة والمخازن وتوسَّ فن وأ�َحروا بها ش�َّ د رجال آَخرون السُّ ش�َّ

ا. � العب�د أ�ض�
فن ضد مخاطر ال�حار، وتاجَر �� � ألصحاب السُّ أم�� ل الُعمالت وأبرَم عقود التَّ ًو�دَّ

�عة، �انت فض�حة دات السَّ نهُّ �ة ع� فنِّ التَّ مة ِفراش� مدرَّ
�
�َ بواحدٍة منهم، و�انت أ ِ��

ُ
� ف ح��

ت ممارسة تجارته، ول�ن ألن
�
جها. �عد موته واصل � أعتَقها وتزوَّ  أ��� ح��

ً
ى… وفض�حة ��

�
ك

ت إ� بيع إيوان ڤوجارو ور األسود) اضطرَّ ك�� وراء (السُّ ا لهم �السُّ � ل�س مسموح� المعَتق��
ا، و�� �اق�ة هنا ح�� اليوم. � عام� � وثالث�� ار) محلَّ إقامتها. �ان ذلك منذ اثن�� جَّ خذت (ب�ت التُّ واتَّ
ر. أحدهم معها ل مهنتها من مائدتها المعتادة. ال، ال َتنظ� احة، ُتزاو� إنها �� الجالسة وراءك عند السَّ

� دورنا». اآلن. �عد فروغه س�ح��

�ون العجوز؟». � - «وك�ف سُ�ساِعدك هذە الح��

ى. إنه راحل». : «شاِهد وس��
ً

نهَض الس�� چورا قائ�

� هذا.
ر�� ا: قد ُينوِّ ر�

�
�ون من فوق مقعدە وسالسله ُتَصلِصل مفك قفَز ت��

رە
�
ء ذك �

� عي�يها ��
، و�� � ء ثعل�� �

احة �� � ُر�نها عند السَّ
� تجلس بها المرأة �� ��قة ال�� � الطَّ

��
ة من تحته، وتحت إحدى . َشعرها األب�ض خف�ف لدرجة أنه يرى فروة رأسها الورد�َّ حا�� �السَّ
، وقد تناثَرت �قا�ا وجبتها � ��

�
ِطَعت دموعها �سك

ُ
دوب ال�اهتة تل�ح ح�ث ق ت النُّ

�
عي�يها ما زال

�ون أن ر. لم َ�ُفت ت�� � المدوَّ ة ع� المائدة؛ رؤوس �دين ونوى ز�تون وِقطع من الُخ�� �اح�َّ الصَّ
ة تج��ف مورق ع� هرها حجر مصمت، وثمَّ �لحظ ُحسن اخت�ارها «مائدتها المعتادة»، فإ� ظ�
� اآلن نفسه غارق

، ل�نه �� خول والخروج، وموقعها مثا�� لرؤ�ة �اب الخان األما�� جانٍب واحد للدُّ
. ً
ة الل ح�� إنها �� نفسها ت�اد تكون خف�َّ � الظ�

��

عومة �الوع�د قرقَرت: «قزم». ال ته النُّ � ن��
َجت �� � �ون، و�صوٍت ام�� اب�سَمت العجوز لمرأى ت��

ة � الف��
 ل�نة طف�فة للغا�ة. «ي�دو أن األقزام اجتاحوا (ڤوالنت�س) ��

َّ
ة إ� غتها العام�َّ

�
�شوب ل

؟».
ً

ي هذا ح�� ة. هل ُيؤدِّ األخ��



لة. � المفضَّ  وسأر�ِك ح�ل��
ً
ة اب�َّ � ُ�شَّ �ون أن �قول: نعم. أعطي�� أراَد ت��

أجاَب الس�� چورا: «ال».

� �ه. أهو
ر��

�
ة. قزمك ُ�ذك ك�َّ

َّ
ي مختلف أنواع الح�ل الذ - «مؤسف. �ان عندي قرد ُيؤدِّ

ة؟». هد�َّ

ازات ووضَعهما ع� المائدة إ� � الُقفَّ
َ ًقال الس�� چورا: «ال. جل�ُت لك هذين»، وأخ�َج زو��

 مزخرفة
ً
، ومروحة

ً
ة َّ� ا فضِّ �اح، وتضمُّ �أس� تها األرملة هذا الصَّ � تلقَّ جوار الهدا�ا األخرى ال��

ونز ا من ال�� ا عت�ق� ، وخنجر�
ً
افة ة ت�اد تكون شفَّ

َّ
ق ة شد�دة الرِّ  ع� ش�ل أوراق شجر َ�ش��َّ

ً
منحوتة

وق.
َّ

 سق�مة الذ
ً
 رخ�صة

ً
ة ازان هد�َّ ٍة قد�مة. إ� جانب هذە ال�نوز �دا الُقفَّ عل�ه نقوش �أ�جد�َّ

ل لمسهما. »، ل�نها لم ُتحاو� � � المسكي�ت�� �ت�� ازان ل�َدي المتغضِّ فَّ
ُ
قالت األرملة: «ق

��ل)». - «ابتعتهما ع� (الج� الطَّ

ازات أو العب�د أو ��ل)؛ الُقفَّ ا ع� (الج� الطَّ ٍء تق���� �
- «�ستطيع المرء أن ي�تاع أيَّ ��

� ن المعت��
َّ

هرها، ل�ن عي�يها تظ� �ت ظ� نون عمود األرملة الفقري وحدَّ القَردة». حَنت السِّ
سوداو�ن. «واآلن أخ��ِ هذە األرملة العجوز ك�ف ُ�مكنها أن تخدمك».

�ن)». ا إ� (م�� فر ��ع� - «نحتاج إ� السَّ

ا ع� عقب. �ون ال�س�� رأس� �لمة واحدة وانقلَب عالم ت��

مع؟  السَّ
�
�ن). أم أنه أخطأ �لمة واحدة. (م��

� الح�اة، أو -ع� األقل- �ن) تع�� �ن). (م�� � إ� (م��
�ن)، س�أخذ�� �ن)، قال (م�� �لمة واحدة. (م��

� الح�اة.
األمل ��

ا». � ال أملُك ُسفن� � أنا؟ إن�� ت األرملة: «وِلَم تأتي��
�
سأل

ون مدينون لِك». ة ر�ابنة كث�� - «ثمَّ

س � لدن�� ، �ل سُ�عطي�� � ل��� � إ� المل�ة، أجل، ول�ن إ� أيِّ مل�ة؟ لن ي��ع��
�قول س�أخذ��

ا، األحمقان. ە غ��� ا، وج��ف وأم��
�
ق . إننا ذاه�ان �� تارجارَ�ن. لهذا لم �قطع رأ��

رت . تفجَّ � �� رق تقود إ� ُحلقوم التنِّ ا. مؤامرات داخل مؤامرات، ل�ن �لَّ الطُّ أوە، كث�� هذا حق�
حك. ف عن الضَّ

ُّ
وق �ون �ستطيع التَّ � شفت�ه، وفجأًة لم َ�ُعد ت�� قهقهة من ب��

قت األرملة: «قزمك مصاب بن��ة».
�
عل

مُت فمه».  �مَّ
َّ

مت و�� - «قز�� س�لزم الصَّ

�ن)! �ون فمه ب�د�ه. (م�� وغ�َّ ت��



ات الُغ�ار ا؟». س�َحت ذرَّ ا�� ت الفارس: «هل ن�ناَول ��
�
ة أن تتجاَهله، وسأل رت أرملة الضفَّ قرَّ

�ون جاج األخ�� للس�� چورا واألرملة. �ان َحلق ت�� � من الزُّ ت خادمة �أس��
َ
� الهواء ف�ما مأل

��
� فمها وابتلَعته، ثم قالت:

��ذ �� رت النَّ  ودوَّ
ً
ت األرملة رشفة

َ
ا لم ُ�َصبَّ له. أخذ ا�� ا، ل�ن ��

�
جاف

�ابنة ذنان العجوزان، و�لُّ ال�َّ
ُ
ا، أو أن هذا ما سمَعته هاتان األ � اآلَخ��ن م�حرون غ��� �� «�لُّ المنفيِّ

هب من خزائن
َّ

فوا �عض الذ � ا ل�أخذوهم إ� هناك و�ست�� � �� �دوس �عضهم �عض� المدين��
 ُتراِفق األسطول �أماٍن ح��

ً
ة  ح���َّ

ً
ة سفينة � ع�� دوا �اثن�� �الء تعهَّ ة. قناصلنا النُّ هب�َّ

َّ
الجماعة الذ

جاە � االتِّ
(األعتاب)، وح�� دون�فوس العجوز وافَق. مغامرة مج�دة، ومع ذلك ُت��د أن تذهب ��

اآلَخر أيها الفارس».

ق». � ال��َّ
�� �

- «شأ��

 لذلك. �ما أنها
ً
ة نها�ة َّ� قيق، فقد وضَعت المل�ة الفضِّ أن �ا ُترى؟ ل�س الرَّ - «وما هذا الشَّ

�ن) غ�� ذلك لفارس� م (م�� م. ماذا ُتقدِّ �ب شهوة الدَّ أغلَقت حل�ات القتال، فال ُ�مكن أن �كون السَّ
 إذ

ً
سة �� 

ً
�ط»، وا��سَ�ت �سمة العجوز مسحة ؟ آە، �الضَّ � نان�� �تون؟ التَّ ؟ القرم�د؟ ال�َّ و�� وس��

غار ف�ما �ستحمُّ �� �دماء ة ُتطِعمها لحم الصِّ َّ� ت: «سمعتهم �قولون إن المل�ة الفضِّ
َ
أضاف

ا �لَّ ل�لة». ا مختلف� العذارى وُتعا��ِ عش�ق�

� أن
د�� ذن�ِك. ال َ�جُدر �س�ِّ

�
� أ

موم �� ون السُّ ون �صبُّ ردَّ الس�� چورا �فٍم مضغوط: «اليون�يُّ
ق تلك القاذورات». ُتصدِّ

ا�� صحيح �ف. ل�ن الجزء التَّ ف َطعم ال�ِّ دًة، ل�ن ح�� عاهرة ڤوجارو تتعرَّ - «لسُت س�ِّ
ا � لها أعداء… (يون�اي)، (ج�س الجد�دة)، (تولوس)، (�ارث)… أجل، وق���� نان�� ا… مل�ة التَّ تمام�
ا ق��ب �ن)؟ انتظر �عض الوقت إذن أيها الفارس. عمَّ فر إ� (م�� ا (ڤوالنت�س). ُت��د السَّ جد�
مور ة. النُّ َّ� ا لإلطاحة �المل�ة الفضِّ

�
ق ة �� فن الح���َّ ه السُّ يوف عندما تتوجَّ س�حتاجون إ� السُّ

هد�د. ماال�و ظم�ن لمذاق المجد، � َ�شُعر �التَّ تحبُّ كشف مخالبها، وح�� الفَ�لة َتقُتل ح��
وني�سوس مدين �ال�ث�� من ثروته لتجارة العب�د. فلَ�ُفز آليوس أو �ار�لو أو �لي�شو �القنصلة

وسُ��ِحر األساط�ل».

ا: «إذا عاَد دون�فوس…». م� قال الس�� چورا متجهِّ

ا». � عام� � الحب�ب م�ت منذ ثالث�� ، وزو��
ً

- «س�عود ڤوجارو أو�

ا ل ِمزر� ا� القرود ت�بوَّ ا؟ ت�� ون هذا ِمزر� ار ما �صيح �صوٍت جهوري: «ُ�سمُّ من ورائهم �ان �حَّ
أفضل».

�ه». ردَّ صوت آَخر: «وكنت ل���

ة وهالدون، ل�ن من  رغم غ�اب األمل أن من سمَعهما هما ال�طَّ
ً

� نظرًة آم�
�ون ُ�ل�� التفَت ت��

ا
�
ق إل�ه �اهتماٍم شد�د، وقد �دا مألوف رآهما غ���ان… والقزم الواقف ع� ُ�عد �ضعة أقداٍم ُ�حدِّ

�ش�ٍل ما.



ن �ساًء، وهن من أسَقطن
�
رشَفت األرملة من ن��ذها �أناقة، وقالت: «�عض األف�ال األوائل ك

ات، ل�ن ذلك �ان منذ ثالثمئة عاٍم مور ووَضعن أوزار الحروب القد�مة. ت��انا عاَدت أر�ــع مرَّ النُّ
ص��ت �حقُّ ل�عض ، و�ن �ان التَّ �  أن�� منذ ذلك الح��

ً
نص�

ُ
لألسف. لم تعرف (ڤوالنت�س) ق

ور األسود) ولسن � القصور العت�قة وراء (السُّ
ساء، ل�نهن �ساء ك��مات األصل مق�مات �� ال�ِّ

ص��ت ق�ل أن ماء القد�مة س�سمحون ل�البهم وأطفالهم �التَّ . أصحاب الدِّ مخلوقاٍت من أمثا��
� � �لتا الحالت��

. ال، الذي سُ�نتَخب هو �لي�شو، أو ر�ما آليوس، ل�ن �� � �سمحوا �ه للمعَتق��
ستقوم الحرب… أو أن ذلك رأيهم».

ها الس�� چورا: «وما رأ�ِك أنِت؟».
�
سأل

حيح. ؤال الصَّ �ون: عظ�م، السُّ ر ت��
�
فك

� ُي��دونها»، ا، ل�نها لن تكون الحرب ال�� � أن الحرب ستقوم أ�ض� أجاَ�ت العجوز: «أوە، رأ��
� هذە

ا �� � أن لراهلور األحمر ع�اد� قان، وتا�َعت: «رأ��
�
وداوان تتأل ت إ� األمام وعيناها السَّ

�
ومال

و َ�خُطب؟». . هل سمعت بن��
ً
المدينة أ��� من جميع اآللهة األخرى مجتمعة

- «ل�لة ال�ارحة».

ة؟ �ان هب�َّ
َّ

� له�ه. هل تعلم أن الُقنصل ماال�و حاوَل اس�ئجار الجماعة الذ
و يرى الغد �� - «بن��

مور، فِنصفهم و. إنه ال �جرؤ ع� استخدام ذوي معاطف النُّ ينوي تطه�� المع�د األحمر وقتل بن��
س�ة إ� أرملٍة عجوز � (ڤوالنت�س القد�مة)، ح�� �ال�ِّ

ا. أوە، إنها أ�ام عص��ة �� �اء أ�ض� َ�عُ�د إله الضِّ
� إذن أيها الفارس… ِلَم �س� إ�

�� . أخ��ِ �
� ظ��ِّ

�ن) �� � (م��
ا �� � نة، ل�ن األوضاع أسوأ كث�� متغضِّ

ة؟». َّ� المل�ة الفضِّ

ة». � أملُك الفضَّ ا. إن�� د� من رحلتنا وأدفع ج�ِّ
َ
. أستطيُع أن أدفع ث �

- «هذا شأ��

 مما قالت؟ عاَد
ً
ام. ألم �سمع �لمة قود ما ُت��د، �ل االح�� �ون: أيها األحمق، ل�ست النُّ ر ت��

�
فك

ا. ين�
�
، و��دو أنه �حمل سك ى القزم وقد دنا من مائدتهم أ��� � نظرًة من فوق كتفه ل��

ُ�ل��

�ون ي�تصب. رة ُعنق ت�� عر ع� مؤخِّ و�دأ الشَّ

وداء أيها الفارس، � من نظراتك السَّ هب. وأعِف��
َّ

� أملُك الذ تك. إن�� قالت األرملة: «احتِفظ �فضَّ
� استعمال

� المالمح العا�سة. أرى أنك رجل ُصلب، وال ر�ب أنك موهوب �� � أ��� من أن ُترِهب�� إن��
ا إ� . ب�شارٍة واحدة من إص��� قد تجد نفسك مسافر� � ��ل هذا، ل�ن هذە ممل��� س�فك الطَّ
ة وفتَحتها، � �طن قادس»، ورفَعت مروحتها الَ�ش��َّ

السل إ� مجذاٍف �� ا �السَّ د� �ن)، ول�ن مق�َّ (م��
�اتات إ� �سارها، وجهه اخر �النَّ �ون حف�ف أوراق، وخ�َج رجل من المدخل المقنَطر الزَّ وسمَع ت��
ك: اذهب َ اطور. تا�َعت األرملة: «أحدهم أخ�� � �دە س�ف قص�� ثق�ل �السَّ

دوب و�� تلة من النُّ
�
ك

ا: احذر أبناء األرملة. ل�نه ص�اح جم�ل، ولذا سأسألك ة، و�ان عل�ه أن ُينِذرك أ�ض� إ� أرملة الضفَّ
� موتها؟».

� يرغب ِنصف العالم �� س تارجارَ�ن ال�� ًة أخرى. لماذا �س� إ� دن�� مرَّ



� س��لها إذا لزَم
ا، ل�نه أجاَب: «ألخدمها، ألدافع عنها، ألموت �� ار�دَّ وجه چورا مورمونت غض��

األمر».

ا أضحَك جوا�ه األرملة، وقالت: «ُت��د أن ُتنِقذها؟� من أعداء أ��� من أن أذكر أسماءهم جم�ع�
و�� مخلص وسيوفهم ال ُتح�… أهذا ما ُت��د أن تعتقدە األرملة المسكينة؟ أنك فارس وس��
ت

�
»، وضحك

ً
� هذە الـ… إنها ل�ست عذراء، ل�نها ال تزال جم�لة شهم تقطع ِنصف العالم لُتع��

ك أم تقنع � ظنِّ
ها؟ هل س�ستحمُّ �دمه ��  ق�ل أن ُتض�ف: «هل تحسب أن قزمك س��ُّ

ً
ثان�ة

�قطع رأسه فحسب؟».

د: «القزم…». دُّ قال الس�� چورا ب��

�ون ورمَقته وداو�ن إ� ت�� قاطَعته: «أعرُف من �كون القزم، وماذا �كون»، والتفَتت �عينها السَّ
ت ال�لمة

�
�». جعل ق، ال�س�� اح ومار� � وقاِتل ملك، سفَّ : «قاِتل أق����

ً
بنظراٍت قاس�ة �الحجر مردفة

؟». غ�� جل الصَّ � أيها الرَّ نان�� ا. «وما الذي تنوي عرضه ع� مل�ة التَّ ة س�ا�� األخ��

� : «ما ُت��دە م��
ً

، ل�نه �سَط �د�ه �قدر ما ُت�يح له أصفادە قائ� � �ون أن �قول: كراهي�� أراَد ت��
� إن رغَ�ت ، قضي�� � ج�� ء من ألعاب المهرِّ �

خ��ة القاس�ة أو �� ص�حة الحك�مة أو السُّ ا �ان. النَّ أ��
� ك قدميها، �ما �شاء. الم�افأة الوح�دة ال��

�
� إن لم ترغب. سأقوُد جيوشها أو أدل

ف�ه، ولسا��
� وأقتلها». أطلبها أن �سمح �� �أن أغتصب أخ��

ا أنت أيها أعاَدت إجابته االب�سامة إ� وجه العجوز، وأعلَنت: «إنه صادق ع� األقل، أمَّ
ا ن ُهم ع� شا�لتهم، ل�ن أحد� ا ممَّ

�
� وآالف �� وسيِّ ا من الُفرسان الوس�� الفارس… لقد عرفُت عدد�

 فإنها
ً
ة غاشمة، ومهما �انت �لماتهم رق�قة ع�ه. الَ��� وحوش أنان�َّ قاء الذي تدَّ منهم لم �كن �النَّ

حت �مروحتها طاردًة إ�اهما �أنهما � تحتها دوافع سوداء. لسُت أثُق �ك أيها الفارس»، ولوَّ
ُتخ��

�ن) فاسبح. ل�س عندي هاب إ� (م��
َّ

ت: «إذا أردت الذ
َ
ان حول رأسها، وأضاف � تطنَّ �ابت��

ُ
د ذ مجرَّ

ما أساعدك �ه».

� آٍن واحد.
بع �� ثم انفتَحت أبواب الجحائم السَّ

ة، وخ�َج رجلها ند�ب الوجه من �دأ الس�� چورا ينهض، وأغلَقت األرملة مروحتها �حدَّ
الل… ومن ورائهم �َخت فتاة. الظ�

� الحال أنها فتاة. فتاة ترتدي
ى القزم ينقضُّ عل�ه. أدرَك �� � الوقت المناسب ل��

�ون �� داَر ت��
. � ��

�
� بهذا السك جال، وُت��د �قر �ط�� ث�اب الرِّ

�ائن � �الحجر، وشاهَد ال�َّ د�ب ثابت�� جل النَّ ألقل من لحظٍة وقَف الس�� چورا واألرملة والرَّ
�ون ك ت�� ل. حرَّ دخُّ ل أحدهم التَّ ��ذ دون أن ُ�حاو� � الِمزر والنَّ ال�سا� من الموائد الق���ة راشف��
 ب�ل�غ اإلب��ق ع� المائدة، فأطبَق عل�ه وداَر

َّ
� آٍن واحد، ل�ن سالسله لم �سمح له إ�

�لتا �د�ه ��
ينها.

�
ا يتفادى سك ة عل�ه، ثم أل�� نفسه جان�� � وجه القزمة المنقضَّ

ع� عقب�ه ور� محت��اته ��
� رأسه، ثم عاَدت الفتاة تنقضُّ عل�ه، وتدح�َج

�ه �� م اإلب��ق تحته إذ ارتفَعت األرض ت�� تحطَّ
…

ً
َعته ورفَعته ثان�ة � ة، ل�نها ان�� � األرض الخش��َّ

�� � ��
�
ا لينغرس نصل السك �ون مبتعد� �ت��



�
ص من ق�ضة الس�� چورا،

�
مل  التَّ

ً
اسٍة محاولة  �قدميها ���

ً
… وفجأًة ارتفَعت عن األرض را�لة

� محاولتها تح��ر
ق �� �ون قم�صها يتمزَّ �»، وسمَع ت�� � ت: «ال� اتُر���

�
وس) ولول ة (وس�� و�عام�َّ

نفسها.

.« : «ك��
ً

� من ق�ضتها قائ� ��
�
َع السك � ها مورمونت من �اقتها ب�ٍد واحدة، و�األخرى ان��

�
أمسك

ا وطالَب ا غاض�� م أطلَق س�ا�� ا رأى اإلب��ق المحطَّ ا، ولمَّ وت� ا نبُّ
�
عندها ظهَر صاِحب الخان ممس�

ا: «شجار أقزام». ة مقهقه� ح�ة األرجوان�َّ
�
� ذو الل

�معرفة ما حدَث هنا، فأجاَ�ه التايرو��

ها: «لماذا؟ ماذا فعلُت �ِك؟».
�
� الهواء، وسأل

�ة �� ة المتل�ِّ
�
�ون عي��ه إ� الفتاة المبتل رفَع ت��

ت
َ
 من ق�ضة مورمونت ومأل

ً
ت مرتخ�ة

�
ا، وتدل درتها ع� المقاَومة تمام�

ُ
�ت منها ق لحظتها ��َّ

، أخذوە وقَتلوە». �
م�ع عينها إذ أجاَ�ت: «لقد قَتلوە، أ�� الدُّ

ه؟».
�
ها مورمونت: «َمن قتل

�
سأل

� الم�دان وت�عونا،
. رأونا ن�ناَزل �� � ، سكران��

ً
بع). �انوا خمسة ارة من (الممالك السَّ ارة، �حَّ - «�حَّ

� وقَتلوە، قطعوا رأسه�».
، ل�نهم أخذوا أ�� �

� فتاة تركو�� ا أدَر�وا أن�� ولمَّ

ة الفتاة. � الم�دان. اآلن �عرف ُه��َّ
فها. رأونا ن�ناَزل �� �ون �صدمٍة م�اغتة وقد تعرَّ أحسَّ ت��

�ر أم ال�لب؟». � � الخ�� ها: «أ�نِت تركب��
�
سأل

ا». �ر دوم� � : «ال�لب. �ان أو�و يركب الخ��
ً
أجاَ�ت منتح�ة

ا أن ألقاهما ها ل�لتها. غ��ٌب حق�
�
القزمان من زفاف چوفري. عرضهما هو ما �دأ المتاعب �ل

عان بِنصف ذ�اء  ع� الجانب اآلَخر من العالم. ولو أن األمر ل�س بهذە الغرا�ة. إذا �انا يتمتَّ
ً
ثان�ة

وم
�
ا من الل � ��� عليهما جزء�

ا من (كينجز الندنج) ل�لة ماَت چوف، ق�ل أن ُتل�� �رهما فقد فرَّ � خ��
لها أيها الفارس. إنها لن ُتؤذينا». ع� موت ابنها. قال لچورا مورمونت: «أنز�

�
ا �� : «آسٌف لما جرى ألخ�ِك… ل�ننا لم نلعب دور�

ً
أل�� الس�� چورا القزمة ع� األرض قائ�

قتله».

ق  قم�صها الممزَّ
ً
ة قالت الفتاة: «هو لعَب»، ودفَعت نفسها إ� الجلوس ع� ُر�ب�يها ضامَّ

، . «لقد أرادوە هو، حسبوا أو�و هو�». �انت الفتاة ت��� � �ن شاحب�� � صغ�� ��ذ إ� ثدي�� الغارق �النَّ
. أرجو�م، � � المسك��

. «�جب أن �موت �ما ماَت أ�� �
ل المساعدة من أيِّ أحٍد ُ�ص�� تتوسَّ

� أحد، لَ�قُتله أحد».
لُ�ساِعد��

من
َ
ن س�دفع ث ة �سأل عمَّ ا �الڤوالن�ي��َّ ها صاِحب الخان �خشونٍة وجذَبها لتنهض صائح�

�
أمسك

ار. هذە األ��

ة مورمونت بنظرٍة فاترة، وقالت: «�قولون إن الُفرسان ُ�داِفعون عن ًرمَقت أرملة الضفَّ
ها»، وأطلَقت ضحكة

�
� (ڤوالنت�س) �ل

ا �� عفاء و�حمون األب��اء، وأنا أب�ع العذراوات ُحسن� الضُّ
؟». �

�� ت الفتاة: «ِ�َم �دعونِك �ا صغ��
�
م، ثم سأل

�
ه� مألى �التَّ



.« � - «پ��

� أن
�ون منها ما �ك�� � �عرف ت�� غة (ڤوالنت�س القد�مة) ال��

�
خاطَ�ت العجوز مالك الخان �ل

ا ترتديها. ا و�جد لها ث�ا��
�

جل �أن �أخذ الفتاة إ� مسكنها و�سقيها ن��ذ �فهم أنها تأمر الرَّ

ض أن تكون الوحوش أ��� َ : «المف��
ً
قان قائلة ُ � َت�� �ون �عين�� �عد ذهابهما حدَجت األرملة ت��

ا هنا فأخ�� ، أمَّ غ�� جل الصَّ وس) أيها الرَّ � (وس��
 واحدًة ��

ً
ة ُدفعة . إن ق�متك لورد�َّ � � رأ��

ا �� حجم�
ء، فال ي�دو أن �

ء. ل�ن ي�دو �� أن األفضل أن أساعد�ما رغم �لِّ �� �
َّ أنها أد�� �عض ال��

(ڤوالنت�س) م�ان آِمن لألقزام».

 خلعِت هذە األساور الحد�د
َّ

طف. ه�
�
� غا�ة الل

�ون أعذب اب�ساماته، وقال: «أنِت �� منَحها ت��
السل أق� من ه ع� نحو� ش�يع. السَّ

�
ا؟ هذا الوحش له ِنصف أنف فقط، و�ستحك احرة أ�ض� السَّ

� أن أهديها إل�ِك». ن�� ه. ��ُّ
�
أن أستطيع حك

� أن أقول ة. وُ�ؤِسف�� هب والفضَّ
َّ

ُل الذ ، واآلن أفضِّ � � ش�ا��
� ارتد�ُت الحد�د �� - «�ا ل�رمك. ل�ن��

� ال�ائت، �ما أن مساعدة ع�ٍد السل أرخص من الُخ�� إن هذە (ڤوالنت�س)، ح�ث األصفاد والسَّ
مة». ع� الهرب محرَّ

ا». - «لسُت ع�د�

 ع�
ُ

ة الح��نة نفسها. لسُت أجرؤ د هذە األغن�َّ اسون ُيردِّ ە النخَّ
َ

قالت: «�لُّ َمن أخذ
� من اآلن سُ��ِحر ال��ج : «�عد يوم�� ً

مساعدتك… هنا»، وعاَدت تم�ل إ� األمام متا�عة
ا ولفائف من ا وحد�د�  صف�ح�

ً
ل�اسوري �وران) إ� (�ارث) عن ط��ق (ج�س الجد�دة) حام� (السِّ

ا من
�
�ن برطمان � محلوٍل مل�� وع��

�� 
ً
 محفوظة

ً
ة ا وجثَّ ا ماي��� � �ساط� وف والح��ر وخمس�� الصُّ

� ُي�ِحر». ا أحمر. كونا ع� متنه ح�� � وراه�� �� فلفل التنِّ

ا لِك». �ون: «سنفعل، وُشكر� قال ت��

ا وجهه: «(�ارث) ل�ست وجهتنا». �� قال الس�� چورا مقطِّ

انه». � ن��
و رأى هذا �� ا. بن�� غ (�ارث) أ�د�

�
فينة لن َت�ل ة ما�رة: «السَّ ت األرملة �اب�سامٍة ثعلب�َّ ردَّ

ماء القد�مة ا ومن �سل الدِّ ا وُحر� . لو كنُت ڤوالن�ي��� � �ون: «�ما تقول�� �اب�سامٍة ع��ضة قال ت��
.« �

د��  �ا س�ِّ
ً

نص�
ُ
النتخبتِك ق

ء � هاب من هنا ق�ل م��
َّ

دًة، �ل عاهرة ڤوجارو وحسب. عل��ما الذ قالت األرملة: «لسُت س�ِّ
ت  من عب�د (ڤوالنت�س القد�مة)»، ومسَّ

ً
غاها رسالة

�
مور. إذا وصلتما إ� مل�ت�ما �الفعل ف�ل النُّ

ِطَعت دموعها، وأت�َعت: «قوال لها إننا منتظرون، قوال
ُ
د�ة ال�اهتة ع� تجاع�د وجنتها ح�ث ق النَّ

ا». � ق����
لها أن تأ��

 



 

چون
 

� تا �اردت��
�
� ما ُ�شِ�ه االب�سامة، ل�ن عي��ه ظل

� سمَع الس�� أل�� األمر التوى فمه �� ح��
غل ألموت». � النَّ ِسل�� ان، وقال: «إذن س��ُ � �الصوَّ قاس�ت��

داف مورمونت: «أموت، أموت، أموت، أموت!».
ُ
صاَح غ

غل  للفارس: «النَّ
ً

�ٍة من �دە قائ� ، وطرَدە ��� �
� داخله: لست ُ�ساِعد��

ائر �� خاطَب چون الطَّ
�ف، وكنت � القتال �السَّ

 ع� أعدائنا وَتقُتلهم إذا دَعت الحاجة. إنك �ارع ��
، لَتع��ُ ُيرِسلك لتتق�َّ

ة)». ق�َّ َّ � (القلعة ال��
الح هنا و�� م السِّ ق�ِّ

� محاولة تعل�م األجالف
�� �

لث ح�ا��
ُ
دُت ث ��ل، وقال: «أجل، �دَّ مسَّ ثورن مق�ض س�فه الطَّ

� تلك الغا�ة».
ا �� � � هذا كث�� واألغب�اء واألو�اش م�ادئ الم�اَرزة. لن ينفع��

ك». ال آَخر محنَّ - «داي��ن س�كون معك، وجوَّ

مك ك�ف تمسح
�
عل

ُ
نك ما تحتاج إ� معرفته أيها الفارس، ون ا: «سُنلقِّ

�
قال داي��ن لثورن ضاح�

ال األص�ل». ا ِمثل الجوَّ جر، تمام� رتك ال���مة �أوراق الشَّ مؤخِّ

ا الس�� أل�� فقال: «تودُّ أن � الب�ضاء، و�صَق چاك بولوار األسود، أمَّ ضحَك ِكدچ ذو الع��
غل، ل�ن ذ �ذلك أيها النَّ

ُّ
لذ رصة التَّ

ُ
أرفض، وعندها ستقطع رأ�� �ما فعلت �سلينت. لن أعط�ك ف

… ون مو��
�
� أحد نصال الَهمج، فَمن َ�قُتلهم (اآلَخرون) ال �ظل ُ�ستحَسن أن تدعو أن َ�قُتل��

� عائد أيها اللورد سنو». رون. إن��
�
و�تذك

ا. لم ا، ل�نه ال يزال أخ� - «أتم��َّ أن تعود». لن �عدَّ چون الس�� آل�� ثورن من أصدقائه أ�د�
طُّ إن ع� المرء أن �حبَّ إخوته.

َ
�قل أحد ق

َ چون نفسه:  يرجعوا قائم. أخ��
َّ

ا أن احتمال أ� اري عالم�  إ� ال��
ً

 عل�ه إن ُيرِسل رجا�
ً

ل�س سه�
ا، ومع ذلك ابتلَعتهم � أ�ض� م�� َ  مخ��

ً
الته �انوا رجا� ه بنچن وجوَّ مون… ل�ن عمَّ َ إنهم رجال مخ��

ة . ل�س للمرَّ � ت�� � حيَّ ت�� ا إ� (الِجدار) عادا جثَّ � ا عاَد اثنان منهم أخ�� (الغا�ة المسكونة) �ال أثر، ولمَّ
الة ع�  الجوَّ

ُ ا جرى لبنچن ستارك. قال لنفسه: قد َ�ع�� ة، ي�ساَءل چون سنو عمَّ األو�، وال األخ��
ا. ق ذلك حق� أثر� لهم، غ�� أنه لم ُ�صدِّ

. � � األخ�َ���ْ � الب�ضاء االثن�� س�قود داي��ن إحدى الجوالت، وچاك بولوار األسود وِكدچ ذو الع��
ة: ا�ة قال داي��ن وهو �مصُّ أسنانه الخش��َّ سون ألداء واجبهم. عند البوَّ هؤالء ع� األقل متحمِّ



ت �شظا�ا
َ
ا امتأل راتنا جم�ع� دي، ل�ن مؤخِّ ا �ا س�ِّ . ُعذر� ً

� ثان�ة «جم�ل أن أشعر �حصاٍن تح��
وداء) �عرف الغا�ة ِمثلما �عرفها داي��ن؛ � (القلعة السَّ

ة الجلوس». ال أحد �� الخشب من ك��
� �دين أفضل واري والفرا�س. ثورن ب�� الحة لأل�ل، وِس�ك الضَّ �اتات الصَّ األشجار والجداول، والنَّ

. مما �ستحقُّ

ف �لٌّ منها من ثالثة رجاٍل
�
ة (الِجدار)، ثالث ِفرق يتأل � يرحلون من فوق قمَّ ا�ب�� شاهَد چون الرَّ

مل، ولم اهق لم ت�ُد خيولهم أ��� من النَّ � من الِغدفان. من هذا االرتفاع الشَّ �حملون زوج��
اٍل وآَخر… ل�نه �عرفهم، و�لُّ اسٍم من أسمائهم منقوش ع� قل�ه. � جوَّ � ب�� مي�� �ستِطع چون التَّ

ى. ثمان�ة رجال صالحون، وواحد… س��

دف ثلج�
ُ
فح مع إد ال�ئ�ب. �انت ن � األشجار ركَب چون سنو القفص إ� السَّ عندما غابوا ب��

�ــــح العاصفة، وقد ت�َعت إحداها � ال�ِّ
ص ��

َ
اق ء وت�� � أثناء نزولهما ال���

قة َ�سُقط �� قل�لة متفرِّ
� � الح�� ًة، سقوطها أ�ع من نزولهما و��� � الهواء خارج القض�ان م�ا��

�� 
ً
القفص إ� أسفل طاف�ة

ة ر�ــــح� وتدفعها إ� أع� من جد�د. �ان ب�م�ان چون أن � تحتهما، ثم تلحق بها ه�َّ
واآلَخر تخت��

� القض�ان و�ق�ض عليها إذا أراَد. �مد �دە ب��

، تجلب �� دي. كنت وك��� ا ل�لة ال�ارحة �ا س�ِّ ا مخ�ف� : «رأ�ُت ُحلم�
ً

َف له إد ال�ئ�ب قائ� اع��
، وكنُت أنا القائد، ال أعرُف لحظة سالم». �

ف فضال�� طعا�� وُتنظ�

.« �
لم يب�سم چون وقال: «�ابوسك ح�ا��

واحل المشجرة اَ�د من األحرار ع� السَّ � ٍة ُترِسل قوادس كوتر �ا�ك تقار�ر �أعداٍد ت�� منذ ُمدَّ
م �دأ ، �ل و�دن ك�ج قد�م محطَّ ة، وأطواف ُتب�� مات عدَّ قه. ُشوِهَدت مخ�َّ شمال (الِجدار) و��
د هور �مجرَّ دون الظ� � ُ�شاَهدون، و�ال شكٍّ ُ�عاو� � الغا�ة ح��

� الَهمج ��
ا �خت�� أحدهم ُ�صِلحه. دائم�

�ل شمال (الغور).
�
� الل

ا ��
�
ان � تلك األثناء ال يزال الس�� دي�س مال�س�� يرى ن��

مرور ُسفن �ا�ك. و��

جال. ا من الرِّ ب م��د�
�
و�ال القائدين َ�طل

ً
ًة من َهمج (�لدة المناجذ)، ِص��ة جال؟ أرسَل چون ل�لٍّ منهما ع�� ا من الرِّ وأين أجُد م��د�
 أن هذا

َّ
� و�عض الجر� والعاج��ن، ل�ن جم�عهم قادر ع� أداء عمٍل أو آَخر، إ� �� ا ومسنِّ � ًُخ��

� طل�ُت رجا� . كتَب الس�� دي�س: «ح�� لم ��َّ �ا�ك ومال�س�� ع� اإلطالق، وردَّ �الهما �شت��
ا � والئهم». أمَّ

شك�ك �� ا لل�َّ � ال أجُد س��� � منض�ط�� ���  مدرَّ
ً

�ل، رجا�
�
� رجال َحرس الل كنُت أع��

� أن : «ُ�مكن�� ً
 عنه قائ�

ً
، وكتَب الِما�س�� هارميون ن�ا�ة

ً
رسالة كوتر �ا�ك ف�انت أ��� فظاظة

� ال أرى جدوى أخرى منهم. اب، ل�ن�� ا للَهمج اآلَخ��ن من االق�� أشنقهم ع� (الِجدار) تحذير�
.«! �

ة عدد ال �ك�� ، وع�� �
لسُت أأتمُن أمثالهم ع� تنظ�ف وعاء فضال��

ة ف �حركٍة حادَّ
َّ
��لة، ��ُّ وُ�َصلِصل إ� أن توق ا من سلسلته الطَّ ق�

�
ك القفص إ� أسفل معل تحرَّ

ع� ارتفاع قدٍم عند قاعدة (الِجدار)، ففتَح إد ال�ئ�ب ال�اب ووثَب إ� األرض ل�ك� حذاؤە
ة، وت�َعه چون. ة األخ�� � الف��

لج الذي سقَط �� ة الثَّ ق��



ة الفوالذ ت أغن�َّ احة. أ�قظ� � السَّ
��ه �� ه متدرِّ الح �ان إم�ت الحد�دي ُيوجِّ خارج مستودَع السِّ

فل) � (و�ن��
ا �� � ا صغ�� � �ان ص��� ا ح�� رته �أ�اٍم أ�سط وأ��� دفئ�

�
� نفس چون، ذك

ا �� ع� الفوالذ جوع�
ق ثيون ه المار�

�
ا، قتل � الس�� رودر�ك �اسل ال�ِقظة. سقَط الس�� رودر�ك أ�ض� ُ�قار�ع روب تحت ع��

فل)، واآلن معقل عائلة ستارك العظ�م خراب ون عندما حاوَل استعادة (و�ن�� ورجاله الحد�ديُّ
محروق.

ة القائد، ك�ف نخدمك؟». ف القتال، وقال: «ح��
َّ
لمَحه إم�ت الحد�دي فرفَع �دە ليتوق

- «�أفضل ثالثة رجال عندك».

: «أرون، إم��ك، چا�س».
ً

 قائ�
ً
 واسعة

ً
اب�سَم إم�ت اب�سامة

ة يرتد�ه ا من الحلقات المعدن�َّ ة القائد، ومعها قم�ص�  لح��
ً
اط �طانة جلَب الجواد ورو�ن النطَّ

ر �الحد�د لذراعه ًة، �اإلضافة إ� ُترس� أسود مؤطَّ � ُعنق وخوذًة قص��
� ووا�� � ساق��

فوقها، ووا��
� �أنه

مادي الف��ِّ �ف �الرَّ � ضوء الَفجر التمَع السَّ
�� . الُ��ى، وس�ٍف ط��ل مثلوم ل�دە الُ�م��

� خرَجت من ورشة دونال. مؤسٌف أنه لم �ِعش ح�� �شحذە. جد�د. أحد آِخر األسلحة ال��
قل�دي، وهو ما �جعله أثقل، أي ��ل)، ل�نه مصن�ع من الفوالذ التَّ �ف أق� من (المخلب الطَّ السَّ
: ً
ء. قال چون: «ال �أس �ه»، والتفَت إ� خصومه قائ� �

َّ �اته ستكون أ�طأ �عض ال�� أن ��
«ه�ا».

؟».
ً

ه أرون: «َمن ُت��د أو�
�
سأل

ا». - «ثالثت�م مع�

دهم ا». إنه واحد من آِخر من جنَّ قال چا�س �ارت�اب: «ثالثة ضد واحد؟ لن �كون هذا منصف�
ة). قد ُ�ف�ِّ هذا األمر. كونوي، ابن إس�اف من (الج��رة القص�َّ

- «صحيح. هلمَّ إذن».

� حذاًء �� �� وجَد الصَّ � غمضة ع��
ا، و�� ا إ�اە أرض� ا فعَل هوى چون بنصله ع� رأسه طارح� ولمَّ

ع� صدرە ورأس س�ٍف ع� ُعنقه.

قال له چون: «الحرب ال تعرف العدل. اثنان ضد واحد اآلن، وأنت م�ت».

غ هذان االثنان مصاف
�
ان عل�ه. سَ��ل � ينقضَّ وأم�� � سمَع الح� ي�سِحق عرَف أن التَّ ح��

�ة إم��ك �س�فه، ثم صاَح: �ة أرون �حافة ُترسه وُ�عيق �� الة. داَر ع� عقب�ه �صدُّ �� الجوَّ
�ا»، وكرَّ عليهما ُي��ــهما أصول القتال. «لسنا نتقاَتل �الِحراب. اق��

� ُترسه �� ، ورفَع الصَّ
ً
ا ثان�ة ا و�مين� ا و�سار� �اته إ� رأسه وكتف�ه، �مين� د چون �� . سدَّ

ً
إم��ك أو�

�ٍة ع� قص�ة ساقه… سه وأسقَطه ��� ة خرقاء، فصدَم چون ُترسه ب��ُ �ٍة مضادَّ وحاوَل �سد�د ��
رة فخذە أسقَطته ع� �ٍة ساحقة ع� مؤخِّ ا، ألن أرون انقضَّ عل�ه ��� حظة المناس�ة تمام�

�
� الل

و��
اُجع ع�� َ أرون ع� ال��َّ ا وأج�� سه، ثم هبَّ واقف� ال�ة ب��ُ �ة التَّ . صدَّ ال��َّ

ً
ك كدمة ُ ُر�بته. سَت��

ُ



ا قال لنفسه. إنه ��ــــع، ول�ن عل�ه أن
�
� وثالث  واث�ت��

ً
�لة

ُ
��الن ق �فان الطَّ احة، و�ذ ت�ادَل السَّ السَّ

�ٍة ع� � أرون عرَف أن إم��ك وراءە، فداَر وهوى ���
� عي��َ

ُ�صِبح أقوى. عندما رأى االرت�اح ��
ا من رة كتف�ه دفَعته إ� االرتطام �أخ�ه، وعندئٍذ �ان چا�س قد نهَض، فطرَحه چون أرض� مؤخِّ
،«

ً
ة  ح�َّ

ً
ة � جثَّ

ا يوم تلت�� : «أ�رُە أن ينهض المو�� من رقدتهم. هذا ما سَ�شُعر �ه أ�ض�
ً

جد�ٍد قائ�
ثم تراجَع وخفَض س�فه.

ة، ل�ن هل �قوى ع� غ�� دمدَم صوت من ورائه: «�ستطيع الُغراب ال�ب�� أن َينُقر الِغ��ان الصَّ
جال؟». قتال الرِّ

� ة خشنة وجن��ه الغائصت�� � لح�ة قص��
ا إ� حائط، ُتغ�ِّ �ان ذو القم�ص الُمخشِخش مس�ند�

. � ت�� غ�� فراو�ن الصَّ � الخف�ف ع� عي��ه الصَّ
عر الب��ِّ و�ط�� الشَّ

قال چون: «إنك ُتطري ع� نفسك».

ي �ك األرض». � أستطيُع أن أسوِّ - «أجل، ل�ن��

جل الخطأ». - «ستان�س أحرَق الرَّ

ة والمكسورة، وقال: «ال، �ل أحرَق َّ�  �فٍم من األسنان الب�ِّ
ً
 ع��ضة

ً
� اب�سامة اب�سَم له الهم��

ه. جم�عنا نفعل ما علينا أن نفعله �ا سنو،
�
قه ع� مرأى من العالم �ل جل الذي عل�ه أن ُ�حر� الرَّ

ح�� الملوك».

ا الفوالذ ال العظام القد�مة». ا. أر�دە مرتد�� - «إم�ت، ِجد له درع�

ا، و�دا أطول ا نوع� د العظام أ��� انتصا�� ع �حلقات وصفائح المعدن �َدت قامة س�ِّ ما إن تدرَّ
جل. سام نفسه �ان لي�دو رع ال الرَّ ع چون. قال لنفسه: إنها الدِّ

َّ
ا، وكتفاە أغلظ وأقوى مما توق أ�ض�

س الذي عرَضه � ال��ُّ أقرب إ� الهي�ة إذا تدرَّع من رأسه إ� قدم�ه �فوالذ دونال نوي. رفَض الهم��
: «صوت

ً
ه راَح �شقُّ �ه الهواء قائ�

�
ا نال ا ُ�حمل �ال�دين، ولمَّ  منه طلَب س�ف�

ً
عل�ه الجواد، و�د�

ُ ر�شك». َّ �ا سنو. سأط��ِّ ق إ��
�
عذب. حل

ته. وانقضَّ عل�ه چون ��لِّ قوَّ

ت
َ
ق سه الخ�� َضها ب��ُ �ٍة ��لتا �د�ه، ولوال أن چون اع�� تراجَع خصمه ُخطوًة وال�� الهجمة ���

 وأصاَب ذراعه �لساٍن
ً
ح لحظة

َّ
ن ه ي��

�
� صدرە وكَ�ت ِنصف ضلوعه، ل�ن وقعها العن�ف جعل

وا��
. داَر �الهما حول �اته أقوى مما ظننُت. و�عته مفاجأة أخرى ال ��ُّ ق �ى فيها. �� من ال��
. الحق�قة أن س�فه العظ�م الذي د العظام منها �ما يتل��َّ د س�ِّ �ات وُ�سدِّ اآلَخر ي��اَدالن ال��َّ
� س�طَر ��ل، ل�ن الهم�� ا من س�ف چون الطَّ

�
ُ�حَمل �ال�دين �ان �جب أن �كون أثقل وأ��� إرهاق

. عل�ه ��عٍة ُتع��

غار لقائدهم، ل�ن �عان ما أرغَمتهم �عة �و إم�ت الحد�دي الصِّ � ال�دا�ة هتَف متدرِّ
��

 أخرى:
ً
�ة مت. قال چون لنفسه وهو �صدُّ �� هجوم ذي القم�ص الُمخشِخش العن�دة ع� الصَّ

، وع� الرغم من أنه مثلوم فقد ُّ� ته صدمتها ي��
�
. جعل

ً
ال ُ�مكنه أن �ستمرَّ ع� هذە الحال ط���



ا، ن��ر وث�� حافته الحد�د. س�تعب ق���� �ف العظ�م ُترسه المصن�ع من خشب الصَّ ق السَّ شقَّ
� فسحَب رأسه إ� الوراء، وهوى �ه ع� َر�لة ا س�تعب. هوى چون �س�فه ع� وجه الهم�� حتم�
� كتفه

ٍة قرَعت وا�� �ف العظ�م ع� كتف چون �قوَّ صل برشاقة، ثم نزَل السَّ ساقه ليثب فوق النَّ
ا �جذل. قال چون لنفسه

�
د العظام ضاح� رت ذراعه من تحته. تقهقَر چون، وأق�َل س�ِّ وخدَّ

د ض أن أسدِّ َ �ات. المف�� ا، وس�ف الوحوش هذا أثقل من أن �صدَّ �ه ال��َّ ا: إنه ال �حمل ُترس� ر�
�
مذك

� مقا�ل �لِّ واحدة. �ت�� له ��

ا. طوال الوقت �دا � أصاَ�ت هدفها لم ُتحِدث أثر� �ات ال�� ع� أنه �ش�ٍل ما لم �ستِطع، وال��َّ
��ل �كتفه أو ا، فلم َ�حُدث أ��� من احت�اك س�ف چون الطَّ لق جان�� � � ي�تعد أو ي�� أن الهم��
�ات اآلَخر  تفادي ��

ً
اَجع أ��� فأ��� محاو� ذراعه، ولم �مض� وقت ط��ل ق�ل أن �جد نفسه ي��

ل ُترسه إ� هش�ٍم فنفَضه عن ذراعه، وشعَر �الَعرق �جري العن�فة و�فشل ِنصف الوقت. تحوَّ
َّ ق ع�� �ف العظ�م يتفوَّ ع� وجهه و�لسع عي��ه تحت خوذته. إنه قويٌّ و��ــــع للغا�ة، و�ــهذا السَّ

��ل، ول�ن… ح �مخل�ه الطَّ
�
� الوزن والمدى. �ان القتال ل�ختلف لو أن چون مسل

��

ا ��امل ال�ة. أل�� چون نفسه إ� األمام منقض� �ة خصمه المعا�سة التَّ رصته مع ��
ُ
جاَءت ف

ت س�قانهما، وارتطَم الفوالذ �الفوالذ، وفقَد
�
ا سقطا وقد �شا�ك جل اآلَخر، ومع� وزنه ع� الرَّ

�ة � ساق�ه، وردَّ چون ال��َّ � بُر�بته ب�� َ�ه الهم�� ل�ة. �� �الهما س�فه إذ تدحَرجا ع� األرض الصُّ
� زة �المعدن، و�ش�ٍل ما انت� األمر �ذي القم�ص الُمخشِخش فوقه و�رأس چون ب�� �ق�ضٍة مقفَّ

مة خوذته �حركٍة خاطفة وُ�َزمِجر: «لو كنُت أحمُل ًة ثم �فتح مقدِّ ب �ه األرض مرَّ �د�ه، ���
ە الجواد و�م�ت الحد�دي من فوق القائد وهو ا لنقَصت عيناك واحدًة اآلن»، ق�ل أن �جرَّ خنجر�

.«� � � أيها الِغ��ان المالع��
يهدر: «دعو��

م، ف�صَقه ثم قال: ا �الدَّ ا ع� ُر�بته �صع��ة. �ان رأسه �دقُّ وفمه مليئ� اعتدَل چون جالس�
«أحس�ت القتال».

� قطرة َعرق واحدة». � ع� نفسك أيها الُغراب. لم �ِسل م�� - «ُتث��

ا…». نا سمعناە. قال إنه لو �ان �حمل خنجر�
�
دك، �ل دي، لقد هدَّ قال إم�ت الحد�دي: «س�ِّ

ٍة قال الس�� رودر�ك لچون وروب: � حزامه». ذات مرَّ
ا �الفعل، هناك �� - «إنه �حمل خنجر�

احة ق�ل أن ُتواِجها � السَّ
جل الذي ُت��دان مواجهته �� ا، وهو الرَّ هناك من هو أ�ع وأقوى دائم�

� م�دان المعركة.
أمثاله ��

قال صوت هادئ: «لورد سنو؟».

ه: «ِمن ستان�س؟». �ان
�
� �دە ورقة، فسأل

ا تحت قنطرٍة مكسورة و�� ى �ال�داس واقف� التفَت ل��
� أن

لون، وهو �علم هذا، وال ي���� �ل ال يتدخَّ
�
چون �أمل أن �صل خ�� ما من الملك. َحرس الل

ا. «أ�� (ر�وة الغا�ة)؟». ه أيُّ ملٍك ي�ت�، وع� الرغم من هذا �جد نفسه مهتم� يهمَّ

مع قِّ المطوي ب�ح�اٍم والمختوم بزرٍّ من الشَّ دي»، ومدَّ �دە �الرَّ أجاَب �ال�داس: «ال �ا س�ِّ
ازە وتناوَل فَّ

ُ
ا. خلَع چون ق الوردي الجامد. وحدها (معقل الخوف) �ستخدم شمع أختام ورد��



د العظام. ب الذي انهاَل �ه عل�ه س�ِّ َ ال��َّ وقيع ��� � رأى التَّ سالة وكَ� الختم، وح�� الرِّ

سه � عندما تحسَّ
َّ الح�� الب��ِّ د (هورنوود). تق�� ِتَب: رامزي بولتون، س�ِّ

�
ز ضخم ك �خطٍّ محزَّ

� والل�دي �و�ن وأر�عة من آل  من الل�دي داس��
�

چون ب�بهامه، وتحت توقيع بولتون وجَد أن ��
سالة بتوق�عاتهم ومهروها �أختامهم، و�� جوارها رسم �س�ط لعمالق عائلة لوا الرِّ ر�زو�ل ذ�َّ

. أوم��

دي؟». ه إم�ت الحد�دي: «هل لنا أن نعرف ماذا تقول �ا س�ِّ
�
سأل

� المسلوخة �� ە، فقال: «(خندق �ا�لن) سقَطت، وُجثث الحد�ديِّ لم يَر چون ما �منع أن ُ�خ��ِ
� إ� قة ع� أعمدٍة ع� (ط��ق الملوك). رووس بولتون �ستد�� جميع اللوردات المخلص��

�
معل

ف
َّ
دوا والءهم للعرش الحد�دي وحضور زفاف ابنه إ�…». أحسَّ �أن قل�ه توق

�
) لُيؤك � وا�� (�لدة الرَّ

. � � (كينجز الندنج) مع أ��
. ال، غ�� ممكن، لقد ماَتت ��

ً
لحظة

: «لورد سنو؟ هل أنت… معتل؟ ً
� قائ� � الغائمت�� ت�� رمَقه �ال�داس ب�معاٍن �عي��ه المحمرَّ

ت�دو…».

��ل حظة، بوجهها الطَّ
�
� هذە الل

ة». �اَد چون يراها أمامه �� غ�� � الصَّ ج آر�ا ستارك، أخ�� وَّ � - «سي��
سخ وَشعرها الم�شا�ك. ال شكَّ أنهم ين، بوجهها الم�َّ � وِمرفقيها الحادَّ مت�� وخَرقها وُر�ب�يها المتورِّ
� ِفراش رامزي بولتون.

ستان زفاف أو ��
ُ
� ف

ل آر�ا �� طون ذاك، ل�نه ال يتخ�َّ س�غسلون هذا وُ�مشِّ
مه.  فلن ُت�دي خوفها، و�ذا حاوَل أن �ضع �دە عليها فسُتقاو�

ً
مهما �انت خائفة

قال إم�ت: «أختك. �م ُعمـ…».

، ثم إنه قال: «ل�ست �� أخت. ��
ً
ة، ال تزال طفلة � ��رته: �لَغت الحاد�ة ع��

أجاَب چون ��
� لتطرب لسماع هذە ال�لمات، ل�ن ذلك لم �جعل إخوة فقط، أنتم فقط». �انت الل�دي �اتل��
� أستطيُع أن أسحق رق�ة رامزي بولتون ا: ليت�� ر�

�
طقها أسهل. انغلَقت أصا�عه ع� الورقة مفك

ُ
ن

هولة. بهذە السُّ
؟». دُّ ه: «هل س��

�
تنحنَح �ال�داس، وسأل

ا وابتعَد. هزَّ چون رأسه نف��

� أصاَ�ه بها ذو القم�ص الُمخشِخش قد اصط�َغت �حلول المساء �انت ال�دمات ال��
د العظام». ا كس�ِّ . سأ�دو شاح�� �

، فقال لُغداف مورمونت: «ستصفرُّ ق�ل أن تخت�� �
�األرجوا��

ا: «عظام، عظام، عظام!». د� ائر مردِّ دە الطَّ أ�َّ

� ما تقول. ِّ تناَهت إ� مسامعه من الخارج همهمة األصوات الخافتة، ل�نها أضعف من أن ُ�م��
ة. �لَّ ل�لٍة عند الغسق �ل�َّ

�
�أنهم َي�ُعدون ألف فرسخ. إنها الل�دي مل�ساندرا وأت�اعها عند نارهم الل

�ل
�
الم. فالل فق، �سأل إلهها األحمر أن �حميهم من الظ� � صالة الشَّ

تقود المرأة الحمراء أت�اعها ��
ا، فلم � تها كث�� مظلٌم ومفعٌم �األهوال. �عد رح�ل ستان�س وأ��� رجال المل�ة انخفَض عدد رعيَّ

َّ



اس  نحو ِنصفمئة من األحرار الذين أتوا من (�لدة المناجذ)، ومجموعة الُحرَّ
َّ

ي�بقَّ منهم إ�
ود الذين اعتَنقوا د�انة إلهها األحمر. ها الملك معها، وُزهاء دستٍة من اإلخوة السُّ

�
� ترك ة ال�� غ�� الصَّ

ت أف�ارە تعود
�
نب. ظل

َّ
. األحالم المظلمة، والذ � �� � الستِّ

ا �أنه شيخ �� س� أحسَّ چون �جسدە متي�ِّ
� أحد

�� َ ا. إذا أخ�� �ُت أه�� جم�عهم جان�� � نحَّ � حلفُت �مي�� � عاجز عن مساعدتها. ح�� إ� آر�ا. إن��
� أمَست دماؤە جل ال�م�� � خطر� لقلُت له إن هذا ل�س من شأنه. حالما حلَف الرَّ

رجا�� �أن أخته ��
ا آلر�ا، س�ف ُم�ارزي براڤو ر عندما جعَل م�كن �صنع س�ف�

�
غول. َ�ذك سوداء. سوداء كقلوب النُّ

رف  �ه. قال لها: اطعنيهم �الطَّ
ً
ا ُ�الِئم �دها. (اإلبرة). �ساءَل إن �انت ال تزال محتفظة � صغ��

فها ذلك ح�اتها.
�
غل فقد ُ��ل ت أن تطعن النَّ

�
ب، ول�ن إذا حاول المد�َّ

داف اللورد مورمونت: «سنو، سنو، سنو!».
ُ
تمتَم غ

 أخرى.
ً
وفجأًة لم َ�ُعد چون �طيق االحتمال لحظة

ه: «م�� ُعدت؟»، ونهَض
�
خاع، فسأل غ النُّ

�
وجَد جوست خارج �ا�ه �قضم عظمة ثور� لَي�ل

� أعقاب چون.
�� �

ا عن العظمة ل�م�� ��
�
ه�ب متخل ئب الرَّ

ِّ
الذ

ً
هه مو�� قائ� الح مس�ندْين إ� ح���يهما، ونبَّ � داخل �اب مستودَع السِّ �ان مو�� وِكجز واقف��ْ

؟».
ً

دي. هل ستغ�ب ط��� د قارس �الخارج �ا س�ِّ ة الم�شا�كة: «ال�� تقال�َّ من تحت لحيته ال��ُ

جوم، عة �النُّ ماء مرصَّ �ل. السَّ
�
لق فقط»، وخ�َج إ� الل أجاَ�ه: «ال، أر�ُد القل�ل من الهواء الطَّ

ا، تجتاح وجهه القشع��رة. ثم أط�َقت �ــــح تعصف �طول (الِجدار)، وح�� القمر ي�دو �ارد� وال�ِّ
.  أسنانه تصطكُّ

ً
وف والِجلد ع� جسدە جاعلة ت من ط�قات الصُّ

َ
�ــــح األو� ونفذ ة ال�ِّ عل�ه ه�َّ

�ــــح ل�خفق معطفه ب�زعاج� ع� كتف�ه، وت�َعه � أسنان ال�ِّ ا نفسه ب�� احة واضع� ك ع�� السَّ تحرَّ
وداء) سا�نة هادئة، قاعاتها وأبراجها مظلمة، وقال جوست. أين أذهُب؟ ماذا أفعُل؟ (القلعة السَّ

… خراب. �
ي، مثواي، داري، ق�اد��  أرجاءها: مقرِّ

ً
� چون سنو لنفسه متأمِّ

�ل �ألف
�
� الل

ت الح�اة �� ه�ب أصا�عه، وللحظٍة أو دونها د�َّ ئب الرَّ
ِّ

� ظلِّ (الِجدار) مسَّ الذ
��

، وأدرَك فجأًة أن أحدهم خلفه، ة ُرقعة ثلج� قد�مة تتك�َّ رائحة، وسمَع چون سنو طقطقة ق��
. �

ائحة كنهار� ص��� � الرَّ ا دا�� أحد�

ا التفَت رأى إ�ج��ت. ولمَّ

� َشعرها نور
ك��ات، ��

ِّ
الم والذ  �الظ�

ً
شحة  أسفل حجارة (ُب�ج القائد) المسفوعة، م�َّ

ً
�انت واقفة

ار، ولمرآە وثَب قلب چون إ� فمه، وقال: «إ�ج��ت». لته النَّ القمر، َشعرها األحمر الذي ق�َّ

أجاَ�ه صوت مل�ساندرا: «لورد سنو».

ا : «ل�دي مل�ساندرا، حس�تِك أحد�
ً

 ُخطوًة إ� الوراء قائ�
َ

ص منها، وأخذ
�
ته المفاجأة َينك

�
جعل

ة. ومع ذلك رأى ث��ــها فجأًة أحمر. ال �دري ك�ف حسَبها �اب رماد�َّ �ل �لُّ الثِّ
�
� الل

آَخر». ��
ا. ا، ولو أن نور القمر غسَل من وجهها س�ين� ا وأ��� ِسن�  وأنحل قوام�

ً
إ�ج��ت. إنها أطول قامة

ً َّ



: ً
رها قائ�

َّ
�ل، فحذ

�
� لل � المكشوفت�� احبت�� � أنفها ومن �ديها الشَّ

تصاعَد الُ�خار من طاق��َ
د أصا�عِك». «س�تجمَّ

سة». ر فؤادە بنار اإلله المقدَّ
َّ
�ل ال تمسُّ َمن تدث

�
وى الل

ُ
- «إذا �انت هذە مش�ئة راهلور. ق

، �ل �داِك فقط». �
- «فؤادِك ل�س من شأ��

ر اسمه.
�
 ُ�ذك

َّ
. ال ت�أس أيها اللورد سنو، فال�أس سالح العدوِّ الذي �جب أ� - «الفؤاد �لُّ ما يهمُّ

أختك لم تِضع منك».

� عن اه�ة؟ ماذا تعرف�� � عن فؤادي أيتها الرَّ - «ل�ست �� أخت». �لمات �الخناجر. ماذا تعرف��
؟ � أخ��

� ل�ست لك؟». ة ال�� غ�� ته: «وما اسم تلك األخت الصَّ
�
الَح االستمتاع ع� مل�ساندرا إذ سأل

� الواقع…».
ق�قة �� � غ�� الشَّ أجاَبها �صوٍت م�ح�ح: «آر�ا. إنها أخ��

بوها � رتَّ �جة ال�� ، تفرُّ من هذە ال�ِّ �
ا�� � ن��

- «… ألنك نغل المولد. لم أ�َس. لقد رأ�ُت أختك ��
هار. لم َ�حُدث ، رأيتها بوض�ح النَّ مادي ع� حصاٍن ُ�حت��َ  هنا، إل�ك. فتاة ترتدي الرَّ

ً
لها، آت�ة

: «هل �� أن ألمس… ذئ�ك؟».
ً
ذلك �عُد، ل�نه سَ�حُدث»، ثم رمَقت مل�ساندرا جوست م�سائلة

.«  تفع��
َّ

رت الفكرة چون، فقال: «األفضل أ� وتَّ

. تدعوە �جوست، أل�س كذلك؟». � - «لن ُيؤذي��

- «��، ول�ن…».

. ً
ة  ال�لمة أغن�َّ

ً
قالت مل�ساندرا: «جوست» جاعلة

ا، مها أ�ض� ت �دها �شمَّ ا مدَّ ا، ولمَّ م� � دائرٍة م�شمِّ
ه�ب، و�حذر� داَر حولها �� ئب الرَّ

ِّ
أق�َل إليها الذ

� أصا�عها.
ثم دسَّ أنفه ��

ا بهذا…». : «ل�س دائم�
ً

ا أب�ض قائ� وأطلَق چون نفس�

�
قان �� ُ فء �ا چون سنو». عيناها نجمتان حمراوان َت�� فء ُينادي الدِّ فء؟ الدِّ - «… الدِّ
�
. سبَق أن رأى چون عي��َ � �� ثالثة أسطع من األخ�َ���ْ لمة، وع� ُعنقها تلتمع ال�اقوتة كع�� الظ�

نة. وء بزاو�ٍة معيَّ � َ�سُقط عليهما الضَّ � �الُحمرة ذاتها ح�� دت��
ِّ
جوست متوق

.« َّ نادى: «جوست، إ��

ه�ب �أنه غ��ب. ئب الرَّ
ِّ

ونظَر إل�ه الذ

ا، وغمغَم: «هذا… غ��ب». ب چون وجهه مصدوم� قطَّ

: «ِجدار�م م�ان غ��ب، ً
ذنه متا�عة

�
ت جوست وراءە أ

�
قالت: «أتظنُّ هذا؟»، وانحَنت وحك

مها، وهذە � هذا الحيوان. إنك ُتقاو�
ة ف�ك و�� ة هنا إذا أقدمت ع� استغاللها، قوَّ ة قوَّ ل�ن ثمَّ



� �
غلطتك. اعتِنقها، استخِدمها».

ا. «وك�ف أفعُل ذلك؟». لسُت ذئ��

�اء قت جوست �ذراع� نح�لة فلعَق وجهها. «إله الضِّ � أن أر�ك»، وطوَّ قالت مل�ساندرا: «ُ�مكن��
ة ة لُصنع الح�اة، قوَّ ة، قوَّ حادنا قوَّ � اتِّ

، جزأين من ك�اٍن أعظم، و�� ا وأن�� �ح�مته خلَقنا ذكر�
الل». ة إللقاء الظ� ور، قوَّ إلشعال النُّ

� قالها.  ح��
ً
الل». �دا العالم أشدَّ حل�ة - «الظ�

الل رقيق ضع�ف، . �عض الظ� �
� ع� العالم ِظ�

� ع� أد�م األرض ُ�ل��
- «�لُّ امرئ �م��

ك ع� الجل�د
�
لك القمر ونقَش ِظل ر وراءك أيها اللورد سنو. لقد ق�َّ و�عضها ط��ل دا�ن. انظ�

ا». �ن قدم� �ارتفاع ع��

� نور القمر ع� (الِجدار).
ا �ما قالت، منقوش �� لُّ هناك، تمام� نظَر چون من وراء كتفه. الظ�

اه�ة الحمراء ، آت�ة هنا، إل�ك. آر�ا. عاَد �لتفت إ� الرَّ مادي ع� حصاٍن ُ�حت��َ فتاة ترتدي الرَّ
ة. خطَرت له الفكرة �ال ح�لٍة منه أو دعوة، وأط�َقت عل�ه �أسناٍن ع �قوَّ ا �دفئها. إنها تتمتَّ شاعر�
ة. قال غ�� ء، وال ح�� من أجل أخته الصَّ �

من حد�د، ل�ن هذە ل�ست امرأًة ُي��د أن �دين لها ���
عوذة س�ف �ال ء، أخت ڤال، زوجة ما�س را�در. قالت إن الشَّ �

� داال ��� ت�� َ ٍة أخ�� لها: «ذات مرَّ
مق�ض، ل�ست هناك وس�لة آمنة للق�ض عل�ه».

ا، ومف�د للغا�ة أن ا �ال مق�ض �ظلُّ س�ف� : «امرأة حك�مة. ل�ن س�ف�
ً
نهَضت مل�ساندرا قائلة

� اآلن �ا چون سنو. �سعة ِغ��ان طاروا إ� الغا�ة � ُ�ح�ط �ك األعداء. اسمع�� ا ح�� تحمل س�ف�
�
وا لك ع� أعدائك. ثالثة منهم أموات. إنهم لم �موتوا �عُد، ل�ن موتهم ��

الب�ضاء لَ�ع��ُ
الم، ل�ن عندما �عودون إل�ك � الظ�

انتظارهم، و�ركبون اآلن لمالقاته. أرسلتهم ل�كونوا أعُينك ��
ا»، ، محاجر جوفاء ت��� دم� � � له��

. لقد رأ�ُت وجوههم الميتة الممتقعة �� � س�كونون �ال أع��ُ
، ل�نك ستفعل، � ق�� ت: «لست ُتصدِّ

�
قت عيناها الحمراوان إذ واصل

�
وأزاَحت َشعرها األحمر وتأل

اء الح�مة… ل�نك لم تكن من �خس ل��
َ
صديق ح�اتهم. قد �قول �عضهم إنه ث وت�لفة هذا التَّ

� هذا اليوم ُخذ
� �أ�� هة، وح�� � ترى وجوە موتاك العم�اء المشوَّ ر هذا ح��

�
ا إ� دفعه. تذك مضطر�

ص حول
َ
اق ا ي�� ا �اهت� ا سح��� اح�ة، وللحظٍة �دا �أن له�� تها الشَّ �دي». تصاعَد الُ�خار من ���

 أختك».
ُ

� أنقذ  قالت: «ُخذ �دي… وَدع��
ً
أصا�عها، وثان�ة



 

داڤوس
 

� غ��
ا ما �� ئاب) �ان �استطاعة داڤوس سيوورث أن َ�شُعر �أن ش�ئ�

ِّ
� عتمة (ع��ن الذ

ح�� ��
ه ص��حة اليوم.

�
محل

� نه من تمي��
�
م�ك لم ُ�مك اس��قظ� ع� وقع األصوات وذهَب إ� �اب زنزانته، ل�ن الخشب السَّ

�د اإلفطار �ما �فعل �لَّ ص�اح، ، و�ن لم �أِته جارث ب��
َ
ائر �الخارج. �ان الَفجر قد ب�غ ال�الم الدَّ

ء �
ة نفسها، وعادًة إذا تغ��َّ �� ا ع� الوت�� � األ�ام جم�ع�

ئاب) تم��
ِّ

رە هذا. داخل (ع��ن الذ وقد وتَّ
ا اآلن �مشحذە ، قد �كون جارث جالس� �

� إ� األسوأ. قد �كون اليوم يوم مما�� � هذا فهو تغي��
��

ًة. ُي��د (الل�دي لو) حدَّ

ة له. قال اللورد ال�دين: ُخذ هذا المخلوق لم ي�َس فارس ال�صل �لمات وا�مان ماندر�� األخ��
. لن أستطيع أن �

ئاب) واقطع رأسه و�د�ه. أر�ُد أن ُتوَضع أما�� ق�ل أن أتناول َعشا��
ِّ

إ� (ع��ن الذ
� أسنانه ال�ذوب �صلة. �لَّ ل�لٍة ب ع� خازوق، و���  واحدًة ح�� أرى رأس هذا المهرِّ

ً
آ�ل قضمة

َ فمن � رأسه، و�لَّ ص�اح� �س��قظ عليها، و�ذا ���
د �� دَّ وم وهذە ال�لمات ت�� د داڤوس إ� النَّ

�
َ�خل

ما أ��
�
جل الم�ت، ف�ل  �الرَّ

َّ
ان داڤوس إ� رە، إذ ال �دعو السجَّ

�
ا أن ُ�ذك دوا�� �ور جارث دوم�

جل الم�ت». معة أيها الرَّ � الشَّ  �قول: «أط��
ً

جل الم�ت»، ول�� ا قال: «هاك، ث��د للرَّ ص�اح�

ا من الحد�د األسود ال�ارد: ا قض��� جل الم�ت إليهما، وقال مداع�� ف الرَّ ٍة جلَب امرأت�ه ُ�عرِّ � مرَّ
��

�رك سَتُ�خ
َ
نها ح�� تحمرُّ وأدعها تلمس ذ � أسخِّ ًة لإلعجاب، ل�ن ح�� «(العاهرة) ال ت�دو مث��

ا: «وهذە �� (الل�دي لو). إنها َمن ستقطع رأسك ك»، وأشاَر إ� امرأته األخرى متا�ع� ا أمَّ مناد��
. ا أ��� من (الل�دي لو) أو أم�� طُّ فأس�

َ
� ُيرِسل اللورد وا�مان األوامر». لم يَر داڤوس ق و�د�ك ح��

� شحذها. قال داڤوس لنفسه بتصم�م: لن
� ُجلَّ وقته ��

انون اآلَخرون إن جارث �ق�� �قول السجَّ
 أن �قطعوا رأسه ق�ل �د�ه. ح�� جارث

َّ
ب إ�

�
ا، ولن َ�طل حمة. س�ذهب إ� حتفه فارس� ل الرَّ أتوسَّ

لن �كون بتلك القسوة و�أ�� عل�ه هذا، أو هكذا �أمل.

ا. ا و��ا�� َع �ذرع زنزانته ذها�� األصوات اآلت�ة من خالل ال�اب خافتة مكتومة. نهَض داڤوس و��
رفة نوم

ُ
ر أنها �انت غ ناز�ن فهذە واسعة م��حة ع� نحو� مدهش، وقدَّ ە من الزَّ َ س�ة إ� ما خ�� �ال�ِّ

ان ع� سفي�ته (ِبثا َّ� ات من قمرة ال�ُّ . إنها أ��� ثالث مرَّ �
� الما��

غار �� أحد اللوردات الصِّ
�ان)، وع� � قادسه (ڤال�� ع بها ساالدور سان ع� م�� � يتمتَّ ا من القمرة ال�� وداء)، �ل وأ��� أ�ض� السَّ
د كب�� �ما

َ
الرغم من أن نافذتها الوح�دة مسدودة �الحجارة منذ أعوام فعند أحد ُجدرانها مستوق

ة من ألواح الخشب الملت��ة المألى � أحد األر�ان مرحاض. األرض�َّ
، و��

ً
� ألن �ضع فوقه مرج�

�ك��



 �ما �ان
ً
� ��رە المتواضع رائحة عفونة، ل�ن هذە المضاَ�قات طف�فة مقارنة

�ُشدف الخشب، و��
عه.

َّ
داڤوس يتوق

ناز�ن المعتاد- حم الفاسد -طعام الزَّ
�
� ال�ائت والل  من العص�دة والُخ��

ً
ا، ف�د� عام أ�ض� فاجأە الطَّ

ا، وح�� �طان ال�حر. ع� ا وجزر�  ولفت�
ً

� ا مت�َّ
�
ا وضأن ا دافئ� ��  وُخ��

ً
ا طازجة

�
انوە أسما� �جلب له سجَّ

ض أن �أ�ل َ ا: «ال ُ�ف�� ر� ٍة قال متذمِّ دة، وأ��� من مرَّ أن جارث ناقم عل�ه لما �أت�ه من أطعمٍة ج�ِّ
ار، ، وحطٍب ُ�طِعم �ه النَّ

ً
� بها ل�� المو�� أفضل من األح�اء». �ح�� داڤوس �أغط�ٍة فرو �ستد��

� اليوم
ا جلَبها ِثري �� �  وح��

ً
 ور�شة

ً
� طلَب ورقة حم، وح�� ومال�س نظ�فة يرتديها، وشمعٍة من الشَّ

ة). �اع�َّ جمة السُّ  من (النَّ
ً
سخة

ُ
َ له ِثري � ا �� ُيواِظب ع� القراءة أح�� � طلَب كتا�� ، وح�� ا�� التَّ

. الُجدران من الحجر المصمت
ً
احة هذە تظلُّ زنزانته زنزانة ول�ن ع� الرغم من �لِّ ُس�ل الرَّ

ند�ان ، وال�اب من خشب السَّ � ا من العالم الخار�� م�ك لدرجٍة ال ُت�يح له أن �سمع ش�ئ� السَّ
 أر�ــع مجموعاٍت من

�
قف تتد� ا ط�لة الوقت، ومن السَّ انون عل�ه مزالج� والحد�د، و�ضع السجَّ

ق�لة، ت�تظر يوم �أمر اللورد ماندر�� بتقي�دە و�عطائه لـ(العاهرة). قد �كون ة الثَّ األغالل الحد�د�َّ
�د.

ا �ال��َّ ال�ة قد ال �كون آت�� ة التَّ � المرَّ اليوم هذا اليوم. عندما �فتح جارث �ا��

ا. أسوأ ما ، وما زالوا لم �جلبوا له طعام� �اح �مرُّ �ان �طنه ُ�َقرِقر، و�� عالمة أ��دة ع� أن الصَّ
ه��ب، � أ�ام التَّ

ناز�ن �� � األمر ل�س الموت نفسه، و�نما جه�� م�� أو ك�ف. لقد نزَل �عدٍد من الزَّ
��

مه و�ب�ح له �مخاوفه وآماله، ول�ن
�
ا، وهكذا وجَد من ُ��ل  أن ُسجناء آَخ��ن شاَر�وە إ�اها دوم�

َّ
إ�

ا. ئاب) تمام�
ِّ

� (ع��ن الذ
ان�ه فداڤوس سيوورث وح�د �� ل�س هنا. �اس�ثناء سجَّ

ط فيها رف تعذ�ب وُحفر رط�ة تتخ�َّ
ُ
؛ د�ام�س(46) وغ

ً
ة � أقب�ة القلعة زناز�ن حق�ق�َّ

�علم أن ��
اهن، وقال له � الوقت الرَّ

انوە أن جم�عها شاغر �� �� سجَّ الم. �دَّ � الظ�
خمة �� وداء الضَّ الجرذان السَّ

، فارس مهزول له ساق � ان�� الس�� �ارت�موس: «نحن فقط هنا أيها ال�صلة». إنه رئ�س السجَّ
� �سكر الس�� �ارت�موس -والس�� �ارت�موس �سكر �لَّ يوٍم � عم�اء. ح�� واحدة ووجه ند�ب وع��
الوث)، وك�ف �افأە ماندر�� � معركة (الثَّ

ا- �حبُّ أن ي��ا� ب�نقاذە ح�اة اللورد وا�مان �� تق����
ئاب).

ِّ
�ـ(ع��ن الذ

، �
ابق األر�� �نات الطَّ

ُ
� ث

اس �� ة ُحرَّ ، وستَّ طُّ
َ
ة «نحن» من طاٍە لم يَرە داڤوس ق ن �ق�َّ تتكوَّ

ا، ابن إحدى � ِسن� . ِثري أصغر االثن�� � ج�� � �عت��ان �السَّ ان��ْ �اب، وسجَّ �ان غسل الثِّ
�
� تتول وامرأت��

خم قل�ل ال�الم، الذي يرتدي هما جارث األصلع الضَّ ة، وأ��� ا�عة ع�� � الرَّ
�� � ، ص�� � الت��ْ الغسَّ

وام. حم نفسها �لَّ يوٍم وت�دو الجهامة ع� مالمحه ع� الدَّ عة �الشَّ ة الِجلد الم�قَّ �� السُّ

ا، ئ� ل له أن �عرف إذا �ان أحدهم س�ِّ ٍة ُتخوِّ ه��ب داڤوس سيوورث �حاسَّ دت أعوام التَّ زوَّ
ا مع ِثري والس�� � حضورە. أمَّ

، ولذا �حرص فارس ال�صل ع� أن �صون لسانه �� � ِّ وجارث س��
عهما ع� الحد�ث عن آمالهما عام، وُ�شجِّ رهما ع� الطَّ

�
ا، َ�شك ظ� �ارت�موس فهو أقل تحفُّ

ا ب منهما ش�ئ�
�
� َ�طل وتار�خهما، وُ�ج�ب عن أسئلتهما بتهذ�ب، وال �لحُّ عليهما �أسئلته، وح��

مع، و�� ابون، أو كتاٍب �قرأە، أو الم��د من الشَّ ا، كحوض ماء وقطعٍة من الصَّ � ا صغ�� �كون ش�ئ�
َّ معظمها فُي�دي داڤوس خالص امتنانه. � ُ�ل�� ل�ات ال�� الطَّ



مان عن
�
م عن اللورد ماندر�� أو الملك ستان�س أو أبناء فراي، ل�نهما يت�ل

�
ال هذا وال ذاك يت�ل

ا، و�حبُّ � المعارك و�ص�� فارس�
ك �� ، لُ�شار� � �ك�� أش�اء أخرى. ُي��د ِثري أن �ذهب إ� الحرب ح��

� من الَحرس. �لٌّ منهما مناَو�ته مختلفة وال �دري �اآلَخر، � ُتضاِجع اثن�� ه ال�� كوى من أمِّ ا الشَّ أ�ض�
� �� �ا�� �جلب الصَّ

�
� �عض الل

ماء. �� اق الدِّ � و�س�نتج أحدهما ما َ�حُدث، وعندها س��ُ
ا س�أ�� ل�ن يوم�

�ان. � ف�ما ��� ��� نزانة و�سأل داڤوس عن ح�اة المه�ِّ ��ذ إ� الزِّ  من النَّ
ً
ِق��ة

ٍء حدَث ف�ه منذ فقَد ساقه �س�ب �
� الخارج أو �أيِّ ��

ا �العالم �� والس�� �ارت�موس ل�س مهتم�
ئاب) مع الوقت، وال يروقه أ��� من أن

ِّ
، ل�نه أحبَّ (ع��ن الذ حصاٍن �ال را�ب ثم م�شار الِما�س��

َ الفارس داڤوس �أن القلعة أقدم من (الميناء األب�ض)، ��ل. أخ�� ا�� الطَّ ث عن تار�خها الدَّ يتحدَّ
ي ال�حر، و�عدها � األب�ض) ضد ُمغ�� ��

�
فاع عن مصبِّ (السك دها الملك چون ستارك للدِّ وقد ش�َّ

ا لهم، وكث�� من اإلخوة، وكث�� من األعمام، مال األصغر مقر� � الشَّ
خذها كث�� من أبناء الملك �� اتَّ

�ت فروع جد�دة من ث �عضهم أبناءە وأحفادە القلعة، ف�شعَّ وكث�� من أبناء العمومة، �ما ورَّ
ظوا ع� (ع��ن

َ
هم وحاف ا أطول من غ�� شجرة عائلة ستارك، منها آل جرا�ستارك الذين �قوا زمن�

د ع� آل ستارك مرُّ � التَّ
أوا ع� االنضمام إ� (معقل الخوف) �� ئاب) خمسة قرون، إ� أن تجرَّ

ِّ
الذ

فل). أوالد (و�ن��

ا، وآل لوك
�
� أ�اٍد أخرى عد�دة، فح�َمها آل فلينت قرن ت القلعة ب��

�
�عد أن انقطَع دابرهم تنوِقل

فل) فتهم (و�ن��
�
ا، و�ان ل�لٍّ من آل سل�ت ولونج وهولت وآشوود نفوذ هنا إذ �ل � تق���� قرن��

الث أخوات) ع� القلعة وجعلوها مو�� قدمهم ون من (الثَّ ٍة استو� ُمغ�� هر. ذات مرَّ � النَّ بتأم��
قر العجوز أوزجود آرن فل) و(الوادي) حاَ�ها الصَّ � (و�ن�� مال، وخالل الحروب ب�� � الشَّ

��
� �اَت الملك العجوز إدر�ك ستارك أوهن من ثن، وح�� اس �لقب ال�� رە النَّ

�
ها ابنه الذي َ�ذك

َ
وأحرق

اسون من (األعتاب) اعتادوا وسم أ�اهم ئاب) نخَّ
ِّ

أن ُ�داِفع عن ممل�ته استو� ع� (ع��ن الذ
ق)، وهذە األحجار اخن وك� إرادتهم �الَجلد ق�ل أن �شحنوهم ع�� (ال�حر الضيِّ �الحد�د السَّ

وداء عينها �شهد. السَّ
� األب�ض) عن آِخرە، وح�� ��

�
د (السك قال الس�� �ارت�موس: «ثم جاَء شتاء قارس ط��ل. تجمَّ

اخل ل�جثموا حول � إ� الدَّ اس�� مال ودفَعت النخَّ �ــــح تعوي من الشَّ ت ال�ِّ د. ه�َّ
�
سان ال�حري تجل

�
الل

ة. �ان براندون ستارك، ابن � غرَّ أوا أنُفسهم هاجَمهم الملك الجد�د ع� ح��
َّ
انهم، و��نما دف ن��

� من اس�� د النخَّ ئاب) وجرَّ
ِّ

� الجل�د، وقد استعاَد (ع��ن الذ ب �ع�� لج الملقَّ حف�د إدر�ك لح�ة الثَّ
قوا أحشاءهم ع�

�
ناز�ن. ُ�قال إنهم عل � الزَّ

�� � ث�ابهم وأعطاهم للعب�د الذين وجَدهم مسلَسل��
ا لآللهة، اآللهة القد�مة ال تلك اآللهة الجد�دة من الجنوب. س�عت�م ال

�
��ان

ُ
فروع شجرة القلوب ق

تاء ال �عرفهم». تاء، والشِّ �عرفون الشِّ

ة) ال يرغب هو ق�َّ َّ � (القلعة ال��
� هذە الحق�قة، ف�عد ما رآە ��

لم �ستِطع داڤوس أن ُ�جاِدله ��
� َتعُ�دها؟». اق الواحدة: «َمن اآللهة ال�� تاء. سأَل الفارس ذا السَّ � معرفة الشِّ

ا �� أ�ض�

� تجعله أش�ه �الجمجمة: «القد�مة. أنا وأه�� أجاَب الس�� �ارت�موس �اب�سامته الع��ضة ال��
جرة». � تلك األحشاء ع� الشَّ

ق أسال��
�
، وع� األرجح عل كنا هنا ق�ل آل ماندر��



م ألشجار القلوب». � الدَّ مون قراب�� � ُ�قدِّ �� ماليِّ - «لم أ�ن أعرف أن الشَّ

ون». مال أيها الجن��يُّ ا ال تعرفونها عن الشَّ ة جدَّ ة أش�اء كث�� - «ثمَّ

ا. جل مخطئ� ول�س الرَّ

 خالل أ�ام الح�س. كتَب
ً
 �لمة

ً
ها �لمة � خطَّ سائل ال�� جلَس داڤوس عند شمعته ونظَر إ� الرَّ

ا أفضل من �د ملك، و�د ملك أفضل من زوج. ا أفضل من فارس، وفارس� �� لزوجته: كنُت مه�ِّ
� إل�ِك. إذا خَ� ستان�س الحرب

آسٌف للغا�ة �ا مار�ا. لقد أحب�تِك. أرجوِك اغفري �� إساءا��
�
را��

�
ميهما أن َ�ذك

�
ق) إ� (براڤوس) وعل � ع�� (ال�حر الضيِّ �� �يَّ ا. ُخذي الصَّ فستضيع أراض�نا أ�ض�

� ال�الط.
. و�ذا ظفَر ستان�س �العرش الحد�دي فس�ستمرُّ عائلة سيوورث و���� دڤان �� �الخ��

� اآلَخ�ْ�ن عند لوردات ُن�الء، ح�ث �خدمان �� �يَّ سُ�ساِعدِك ع� إ�جاد موقع� مناسب للصَّ
ة. إنها أفضل نص�حٍة لها عندە، مع أنه يتم��َّ لو �انت أ��� � و�فوزان �الُفروس�َّ � وُمرافق��ْ كوص�ف��ْ

. ً
ح�مة

ر األب الذي
�
ا لُ�ساِعدهم ع� تذك � ع� ق�د الح�اة أ�ض� الثة ال�اق�� كتَب ل�لٍّ من أبنائه الثَّ

تان جامدتان غ�� قص�� ى لهم أسماءهم �أطراف أصا�عه. رسالتاە لستفون وستان�س الصَّ اش��
قوا ، الذين اح�� ا ِمثلما عرَف أبناءە اآلَخ��ن األ��� د� تعوزهما ال�الغة، والحق�قة أنه ال �عرفهما ج�ِّ
ا ە �م هو فخور برؤ�ة ابنه ُمرافق� ، ُ�خ��ِ ا دڤان فكتَب له أ��� هر األسود). أمَّ � معركة (النَّ

أو غرقوا ��
ا: ْ�ن، وختَم رسالته �ات�� غ�� دة والدته وأخ��ه الصَّ رە �اعت�ارە االبن األ��� أن �ح�� الس�ِّ

�
لملٍك وُ�ذك

� مع عظم أصا���
� خذلته. لقد فقدُت ح��� . آسٌف ألن�� � �ذلُت أفضل ما بوس�� غ جاللته أن��

�
�ل

هر أسفل (كينجز الندنج). َق النَّ يوم اح��
 إن �ان عل�ه أن ُ�غ��ِّ

ً
ة، م�سائ� اٍت عدَّ ا قراءة �لٍّ منها مرَّ سائل �أناٍة مع�د� ح داڤوس الرَّ تصفَّ

ض أن تكون عند المرء أش�اء أ��� َ  هناك، وقد جاَل ب�اله أن من المف��
ً
 هنا أو ُ�ض�ف �لمة

ً
�لمة

�قولها حينما ُيواِجه نها�ة ح�اته، ل�ن ال�لمات أَتته �صع��ة. حاوَل أن �قول لنفسه: لم أ�ِل �الًء
مُت القراءة وال�تا�ة.

�
اغ�ث) ألصبح �د ملك، وتعل ا، ارتَق�ُت من (ُجحر ال�� ئ� س�ِّ

� حلقة، و�عد أقل
 فوق رسائله عندما سمَع صوت مفاتيح� حد�د ُتَصلِصل ��

ً
�ان ال يزال مائ�

من لحظٍة انفتَح �اب زنزانته.

جاع�د ان�ه، �ل رجل معروق ط��ل القامة له وجه تن��� ف�ه التَّ ل�س الذي دخَل أحد سجَّ
�

وس ف��ِّ ت معطفه المصب�غ �القرمزي دبُّ  وُ���ِّ
ً

ا ط��� ق ع� َوركه س�ف�
�
� شائب، ُ�عل

وَشعر ب��ِّ
ا جل: «لورد سيوورث، لسنا نملك وقت� زة �حلقات المعدن. قال الرَّ ثق�ل ع� ش�ل ق�ضٍة مقفَّ

. تعاَل م�� من فضلك».
ً

ط���

ته �لمة «من فضلك». َمن ُيوِشكون ع� فقدان حدَج داڤوس الغ��ب �حذر، وقد ح��َّ
رؤوسهم وأ�ديهم ال ُ�عاَملون بهذە ال��اسة. «َمن أنت؟».

دي». - «رو�ت جلوڤر، �عد إذن س�ِّ



� (ر�وة الغا�ة)».
ك �� - «جلوڤر. �ان مقرُّ

دَّ (ر�وة الغا�ة) من � جال�ارت. �ان كذلك وما زاَل �فضل مل�ك ستان�س. لقد اس��
- «مقرُّ أ��

ت منذ
َ
ة حدث . أش�اء كث�� � �� عيِّ تها و�عرض أن ُ�ع�دها إ� أصحابها ال��َّ

َ
� �ق ة ال�� ة الحق�� الحد�د�َّ

نزانة أيها اللورد داڤوس. (خندق �ا�لن) سقَطت، ورووس بولتون عاَد إ� � هذە الزِّ
احتَجزوك ��

ة، وصاحَ�ه ج�ش من آل فراي. بولتون أرسَل الِغدفان غ�� مال ومعه ابنة ند ستارك الصَّ الشَّ
هود ع� هائن… و�الشُّ )، وُ�طاِلب �الب�عة والرَّ � وا�� مال إ� (�لدة الرَّ �ستد�� جميع لوردات الشَّ
�ة

�
� ينوي آل بولتون عن ط��قها المطال �جة ال�� زفاف آر�ا ستارك إ� نغله رامزي سنو، و�� ال�ِّ

� م�� أم ال؟».
فل). واآلن، هل ستأ�� � (و�ن��

�حقٍّ ��

دي؟ أذهُب معك أو أ��� مع جارث و(الل�دي لو)؟». ا �ا س�ِّ - «وهل أملُك خ�ار�
ە ينفد: «ستفهم �لَّ االت؟»، ثم أردَف وقد �دأ ص�� �ساءَل جلوڤر: «َمن هذە؟ إحدى الغسَّ

ٍء إذا أت�ت». �
��

.« دي أن �حرص ع� توص�ل رسائ�� : «إذا كنُت سأموُت فألتمُس من س�ِّ
ً

نهَض داڤوس قائ�

.« … مع أنك إذا ُمتَّ فلن �كون ذلك ب�د جلوڤر أو اللورد وا�مان. ه�ا ��عٍة م�� � - «لك �لم��

ا من أ�كة آلهة القلعة ح�ث تعاظَم قاَدە جلوڤر ع�� ُرواٍق معتم وأع� ساللم �ال�ة، ثم مرَّ
ردار والَبتولة ند�ان والدَّ ت فروعها ح�� إنها خنَقت جميع أشجار السَّ

�
حجم شجرة القلوب و�شا�ك

� تطلُّ عليها. جذورها وافذ ال�� اح�ة الُجدران والنَّ م�كة الشَّ ت أغصانها السَّ
َ
ق � األ�كة، واخ��

ام�ة �� النَّ
ا. وراء ا غاض�� غل�ظة كخا�ة رجل، وجذعها ع��ض لدرجة أن الوجه المحفور عل�ه ي�دو سمين�
ار نزَل �داڤوس جت النَّ ا تأجَّ ، ولمَّ

ً
ف ُيوِقد مشع�

َّ
 وتوق

ً
 صدئة

ً
ة  حد�د�َّ

ً
ا�ة ال��روود فتَح جلوڤر بوَّ

قف ح�ث �كسو الُجدران ال�ا��ة الملح األب�ض اللم إ� قبو� مقنَطر السَّ  أخرى من السَّ
ً
مجموعة

ة غ�� ناز�ن الصَّ ة أقب�ٍة و�صفٍّ من الزَّ ا من عدَّ ر ماء ال�حر تحت أقدامهما مع �لِّ ُخطوة. مرَّ
َ
و��ناث

ا من الحجر � ُحِ�َس بها داڤوس، ثم �لغا ِجدار� ٍة عن الُغرفة ال�� ائحة تختلف �شدَّ ط�ة ك��ــهة الرَّ الرَّ
� تقود اللم ال�� ق، ثم الم��د من السَّ ك عندما دفَعه جلوڤر ل�كشف عن نفٍق ط��ل ضيِّ األسود تحرَّ

ة. إ� أع� هذە المرَّ

الم. � الظ�
د صدى سؤاله �خفوٍت �� دَّ سأَل داڤوس وهما �صعدان: «أين نحن؟»، لي��

� تحت (ساللم القلعة) إ� (القلعة الجد�دة). إنه
اللم. الممرُّ �م�� اللم تحت السَّ - «السَّ

ض أنك م�ت». َ دي. المف�� ي. لن ينفع أن يراك أحد �ا س�ِّ ط��ق �ِّ

جل الم�ت. ا: ث��د للرَّ ر�
�
عود مفك واصَل داڤوس الصُّ

ق�قة، ائح الخشب الرَّ اح�ة األخرى من الجصِّ و�� خرجا من ِجدار� آَخر، ل�ن وجهه المواجه للنَّ
ة شمعة مشتعلة ع� ش أرضها �ساط مايري وثمَّ ة دافئة فاخرة األثاث، �ف�� والُغرفة وراءە وث��
منضدة. تراَمت إ� مسامع داڤوس أنغام مزام�� و�منجات من م�اٍن ل�س ب�ع�د، ورأى ع�



مال �ألواٍن �اهتة، وتحت الخ��طة �جلس وا�مان الحائط فروة خروٍف مرسومة عليها خ��طة الشَّ
ة. د (الميناء األب�ض) ضخم الجثَّ ماندر�� س�ِّ

ته من المخمل األخ�� ؛ ُس��
ً
ا أن�قة جل ث�ا�� ل �الجلوس». يرتدي الرَّ : «تفضَّ قال اللورد ماندر��

� وال�اقة، ومعطفه من فرو القاقوم �� مَّ
�
� عند الحاش�ة وال� اة �خ�ٍط ذه�� المزرق الهادئ، وموشَّ

هب. «أأنت جائع؟».
َّ

عب من الذ � الشُّ
ال��

ُ
ت عند ال�تف بُرمح� ث المث�َّ

ا». د� � ج�ِّ
انوك أطَعمو�� دي. سجَّ - «ال �ا س�ِّ

- «هناك ن��ذ إذا كنت ظم�ن».

ب معك». ا إ� ال��ُّ � لسُت مضطر� � مل��� بهذا، ل�ن��
دي، فقد أمَر�� - «سأتعامُل معك �ا س�ِّ

، ول�ن… � . �انت �� أس�ا�� ً
 مخ��ة

ً
� عاملتك معاملة د اللورد وا�مان، وقال: «أعلُم أن�� تنهَّ

. � � األ��� وور��� ا، وا�ل�س اب�� ب نخب عودة ولدي آمن� ُل إل�ك. ا�� ب، أتوسَّ أرجوك، اجلس وا��
لق ولحم � (�الط ع��س ال�حر) �أ�لون فطائر الشِّ

لقد عاَد إ� ب�ته. ما �سمعه مأد�ة استق�اله. ��
جه، و�رفع أبناء فراي وَّ � ص وايناف��د مع ابن فراي الذي ست��

ُ
ة، وَترق الغزالن �ال�س�ناء المش��َّ

�ون نخب صداقتنا». ��ذ و��� اآلَخرون كؤوس النَّ

تحت الموس��� سمَع داڤوس همهمة أصواٍت عد�دة وجل�ة األ�واب واألط�اق، ل�نه لم
ق.

�
ُ�عل

� األ�ل �المعتاد، و(الميناء
ي إ� المائدة العال�ة. أ�فُت �� ا لتوِّ تابَع اللورد وا�مان: «كنُت جالس�

� � ز�ارٍة ط��لة م��
ة. نأمل أن أصدقاءنا أبناء فراي لن يرتابوا ��

�
� معتل

ها تعرف أن أمعا��
�
األب�ض) �ل

ب أنا. اجلس. الوقت قص�� ب أنت ولن أ�� : «حسن، ا��
ً

إ� المرحاض»، وقلَب ك��ه مواص�
ة �جب أن ُتقال. رو�ت، ن��ذ لل�د إذا سمحت. لورد داڤوس، لست تعلم هذا، ة أش�اء كث�� وثمَّ

ل�نك م�ت».

َب، ق�ل أن �سأل: «وك�ف مه و�� ە و�شمَّ
َ

ه لداڤوس، فأخذ
�
��ذ وناول ا �النَّ  رو�ت جلوڤر ك���

َ
مأل

ؤال؟». ِمتُّ إذا سمحت �� �السُّ

ا ر عيناك ع�� المرفأ. حال�� ا�ة الفقمات) �ح�ث َتنظ� قنا رأسك و�د�ك فوق (بوَّ
�
- «�الفأس. عل

� القار ق�ل أن نضعه ع� خازوق. �قولون إن ِغ��ان
، ولو أننا غمسنا رأسك �� نت إ� حدٍّ كب�� تعفَّ
الج�ف وطور ال�حر �شاجَرت ع� عي��ك».

؟». �  م��
ً

دي، َمن ماَت �د� ا. «�عد إذن س�ِّ ر. شعور غ��ب أن �كون ميت� اعتدَل داڤوس بتوتُّ

ء إل�ك قو�� هذا. �ان ���ُ 
َّ

ا �ا لورد داڤوس. آمُل أ� ا تقل�د�� - «وهل يهمُّ هذا؟ إن لك وجه�
َ�ت لُ�شِ�ه لحيتك. لك أن تثق

ِّ
ذنان متماثلتان ولح�ة ط��لة ُشذ

�
تك وش�ل أنفك وأ جل لون ��� للرَّ

� أسنانه ساعَدت ع� تح��ف مالمحه، �ما أن ا �القار، وال�صلة المحشورة ب�� د� �أننا طليناە ج�ِّ
ا إذا جل مجرم� ا. �ان الرَّ الس�� �ارت�موس حرَص ع� تقص�� أصابع ال�د الُ��ى لتكون ك�دك تمام�
� ال أ�نُّ لك � ح�اته. إن��

ه ��
�
ٍء فعل �

ا أ��� من أيِّ �� � ق موته خ�� � هذا عزاء لك، وقد ُ�حقِّ
�ان ��



ً
ة � (�الط ع��س ال�حر) �انت م�ح�َّ

� أظهرتها لك �� دي، والعداوة ال�� ضغائن ع� اإلطالق �ا س�ِّ
يناها إلرضاء أصدقائنا أبناء فراي». أدَّ

� ألق� مث�ل. أنت وأهلك كنتم مقنع�� ف التَّ ة اللورد أن �ح�� قال داڤوس: «َ�جُدر �ح��
ة…». غ�� ة، والفتاة الصَّ � �شدَّ

� مو��
درجة. �دا أن زوجة ابنك ترغب ��

دُت �قطع لسانها ا قال اللورد وا�مان: «وا�ال. هل رأ�ت َشجاعتها؟ ح�� عندما هدَّ مب�سم�
د ين الذي ال ُ�مكن أن ُ�سدَّ فل)، وهو الدَّ � �دين (الميناء األب�ض) آلل ستارك أوالد (و�ن�� رت��

�
ذك

مت من القلب، ِمثلها ِمثل الل�دي ليونا. ساِمحها إن استطعت
�
ا»، و�عد لحظٍة تابَع: «وا�ال ت�ل أ�د�

ها. ل�س من شأن �لِّ رجٍل أن �كون األم��
�
دي. إنها امرأة حمقاء خائفة، ووا�ل�س ح�اتها �ل �ا س�ِّ

، وال ُ�مكن ل�لِّ امرأٍة أن تكون �َشجاعة � جمت�� � النَّ � أو س�ميون ذا العين�� �� إ�مون الفارس التنِّ
ة ولعَ�ت دورها �منت� اإلقدام. ح�� مث�ل�َّ � �انت تعلم �التَّ � وا�ال أو أختها وايناف��د… ال��

ع��ز��
ي (كينجز الندنج) ما داَم . لم أجرؤ ع� تحدِّ � عاُمل مع ال�اذب�� � عليهم أن �كذبوا عند التَّ ادق�� الصَّ
� إذا ا. اللورد تاي��ن ال�س�� كتَب �� بنفسه أن وا�ل�س سجينه، وقال إن�� � � ال�� األخ�� أس�� اب��
� �� � للملك الصَّ

� وأعلن وال�� م مدين��
�
� وأسل َّ أن أثوب عن خ�ان�� أردُت إطالق �احه دون أذى فع��

مال. إذا رفضُت فس�موت ا للشَّ نه حا�م� ع� العرش الحد�دي… وأركع لرووس بولتون الذي عيَّ
وا�ل�س ميتة الخونة وُتقتَحم (الميناء األب�ض) وُتنَهب و�نال قو�� مص�� آل راين أوالد

ا أحمق، ور�ما �ان تاي��ن ال�س�� � ضع�ف� ون أن هذا �جعل�� � �دين، و�عتقد كث�� ). إن�� (�استام��
� ول�س ق�لها، و�ان � �عد عودة اب��

ا�ا�� � سأركُع وأفتُح بوَّ ە �أن�� ا أخ��
�
داف

ُ
من هؤالء. أرسلُت له غ

� ماَت تاي��ن. �عدها جاَء أبناء فراي بُرفات وندل… لعقد ُصلح� ا عند هذا الحدِّ ح�� ق�
�
األمر معل

ا � لم أنو� أن أعطيهم ما ُي��دون إ� أن يرجع وا�ل�س سل�م� عوا، ل�ن�� فاق زواج� �ما ادَّ و�برامه �اتِّ
� �الوس�لة لفعل ذلك.

�� . وصولك مدَّ � وا�ل�س ح�� أبرهن ع� إخال��
ا، ولم ينووا ُهم إعطا�� آمن�

� أس وال�دين ال�� � (�الط ع��س ال�حر)، وس�ب الرَّ
� عاملتك بها �� هذا هو س�ب الفظاظة ال��

ا�ة الفقمات)». ن اآلن فوق (بوَّ تتعفَّ

دي. إذا اس�شفَّ أبناء فراي أنك تخدعهم…».  �ا س�ِّ
ً
قال داڤوس: «خاطرت مخاطرًة عظ�مة

� نظرًة من كثٍب
� لُ�ل�� اب�� ق بوَّ

�
- «لم أخاطر ع� اإلطالق. إذا أراَد أيٌّ من أبناء فراي أن ي�سل

َّ ع� الخطأ وجلبتك إلرضائهم». �
ا�� � فمه للمُت سجَّ

جل ذي ال�صلة �� ع� الرَّ

� عمودە الفقري، وقال: «مفهوم».
شعَر داڤوس برعدٍة ��

- «آمُل هذا. قلت إن لك أبناًء عن نفسك».

.
ً
� أنج�ُت س�عة ر داڤوس: ثالثة، ل�ن��

�
فك

� أبناء فراي. إنهم
ب نخب أصدقا�� ا إ� المأد�ة أل�� َّ أن أعود ق���� : «ع�� واصَل ماندر��

ا عن أيِّ نفحٍة من الخ�انة. أنت م �حث� َّ وأنوفهم ت�شمَّ � أيها الفارس، ل�ل نهار أعُينهم ع�� ُيراِقبون��
� تحمل اسم ودة المغرورة ال�� رأيتهم بنفسك، الس�� چارد المتعجرف ور�جار ابن أخ�ه، ذلك الدُّ
� من ا من خد�� واثن�� � ا كب�� ى عدد� قود. لقد اش�� ا �ُ�ر النُّ ح� ، ووراءهما �قف سا�موند ملوِّ � �� تنِّ

ُ



. إذا �ان ستان�س ي�ساَءل ِلَم � �� ، ووجَدت إحدى وص�فات زوجته ط��قها إ� ِفراش مهرِّ �
رسا��

ُ
ف

ي نفسه. ثيومور عقل �ال قلب. أنت سمعته � ال أثق �ِما�س�� �ب أن�� تقول رسائ�� أقل القل�ل فالسَّ
� �ضعون سالسلهم، ا ح�� ات والءاتهم القد�مة جان�� � الِما�س��

ض أن ُين�ِّ َ . المف�� � � قاع��
م ��

�
يت�ل

� ال أستطيُع أن أ�� أن ثيومور من موال�د آل ال�س�� أوالد (ال�سپورت)، و�متُّ �ِصلة قرا�ٍة ل�ن��
� من �لِّ جهٍة �ا ائفون ُ�ح�طون �� �� روك). األعداء واألصدقاء الزَّ

�ع�دة آلل ال�س�� أوالد (�اس��
جل ال�دين ر الرَّ »، وكوَّ

ً
َّ ل�� اص�� وأشعُر بهم يزحفون ع�� � �ال�َّ لورد داڤوس، �غزون مدين��

ا، أ�َل ع�ش اللورد والدر ) ض�ف� � وأمت�� � وندل ذهَب إ� (التَّ ق�ضته وارتجَفت ذقونه إذ أ�مَل: «اب��
 وع� أن

ً
، أقول قتلوە غ�لة

ً
ق س�فه ع� الحائط ل�حتفل مع أصدقائه… وقتلوە غ�لة

�
وملحه وعل

�
ُب مع چارد وأم�ُح مع سا�موند وأعُد ر�جار ب�د حف�د�� � أ�� �ختنق آل فراي �ُخرافاتهم. إن��

مال ر أيها اللورد داڤوس، الشَّ
�
مال َ�ذك � �س�ُت. الشَّ � أن�� ا أن هذا �ع�� الحب��ة… ل�ن ال تحسب أ�د�

� إ� ب�ته». ر وهذە المهزلة ع� وشك االنتهاء. لقد عاَد اب��
�
َ�ذك

� عظم داڤوس الذي قال: «إذا كنت َت�ُشد
خاع �� د النُّ � أسلوب اللورد وا�مان جمَّ

ء ما �� �
��

ع إ� الملك ستان�س، فال أحد أعدل منه».
�
دي فتطل العدالة �ا س�ِّ

دي، ل�ن ستان�س �اراثيون ي��� مل�ك فك �ا س�ِّ ِّ ل رو�ت جلوڤر لُ�ض�ف: «إخالصك ُ��� تدخَّ
أنت ال مل�نا».

فاف األحمر مع ابن اللورد وا�مان». � الزِّ
: «مل��م مات، اغت�َل ��

ً
رهما داڤوس قائ�

�
ذك

جاع لم �كن ابن اللورد إدارد الوح�د. غ�� ماَت، ل�ن ذلك الف�� الشُّ ئب الصَّ
ِّ

: «الذ قال ماندر��
.« � �� رو�ت، اجلب الصَّ

دي»، وخ�َج من ال�اب.  �ا س�ِّ
ً

قال جلوڤر: «حا�

ا � ماندر�� ور�ث� ِّ فل)؟ هل ُ�خ�� ؟ أُ�مكن أن أحد أخَوي روب ستارك نجا من دمار (و�ن�� � �� الصَّ
مال من أجل هذا أو ته؟ س�ثور الشَّ قوا ُه��َّ وا عل�ه أم لفَّ ٌّ ع�� � � قلعته؟ أهو ص��

لعائلة ستارك ��
ا. ع� أ�د�

ف مع مدَّ
�
… ل�ن ستان�س �اراثيون لن يتحال ذاك ع� ما �ظنُّ

اخل ل�س من آل ستارك وال ُ�مكن أن �حس�ه أحد منهم � الذي تبَع رو�ت جلوڤر إ� الدَّ �� الصَّ
ة من ا�عة أو الخامسة ع�� � الرَّ

�� ، � غ�� القت�ل��ْ ئب الصَّ
ِّ

ا من أخَوي الذ ع� اإلطالق. إنه أ��� ِسن�
ا�ن الم�شا�ك ��اد � الدَّ

عر الب��ِّ ا. تحت لح�ٍة من الشَّ الُعمر �ما ُيو�� منظرە، وعيناە أ��� ِسن�
ب. ا �فمه الع��ض وأنفه الحاد وذقنه المد�َّ وجهه ي�دو به�م��

ه داڤوس: «َمن أنت؟».
�
سأل

مه الحروف. إنه ��ــــع
�
عل

ُ
� أخرس، ل�ننا ن �� نظَر الغ��ب إ� رو�ت جلوڤر الذي قال: «الصَّ

: «ا�ُتب اسمك للورد سيوورث».
ً

� قائ� �� ا ناوله للصَّ م»، وسحَب من حزامه خنجر�
�
عل التَّ

… كـ… س. � الحائط. و�
ة �� � اسمه ع� عارضٍة خش��َّ �� � الُغرفة ورق، وهكذا نقَش الصَّ

ل�س ��
ع

�
� الهواء والتقَطه، ثم وقَف يتطل

 أل�� الخنجر ��
َ
ا ف�غ ، ولمَّ ٍة ع� الحرف األخ�� ضغَط �شدَّ



ب�عجاٍب إ� عمل �دە.

فل)»، � (و�ن��
قال جلوڤر: «و�كس حد�دي الم�الد، �ان ُمرافق ثيون جرا�چوي. و�كس �ان ��

فل)؟». � (و�ن��
ا وقَع �� : «�م �عرف اللورد ستان�س عمَّ

ً
وجلَس م�سائ�

ها ثيون جرا�چوي الذي �ان
�
فل) احتل � سمعوها، وقال: «أن (و�ن�� استعاَد داڤوس الح�ا�ات ال��

ا جاَء ق رأسيهما فوق أسوار القلعة، ولمَّ
�
ْ�ن وعل غ�� � ستارك الصَّ

ر��ب اللورد ستارك، وأمَر �قتل اب��َ
ون َ�طُردونه قتَل أهل القلعة ح�� آِخر طفٍل ق�ل أن ُ�قَتل هو نفسه ب�د نغل اللورد ماليُّ الشَّ

بولتون».

خه».
�
غل َ�سل  إ� (معقل الخوف). النَّ

َ
ِخذ

�
ِ�َ وأ

�
- «لم ُ�قَتل، �ل أ

ا، ل�نها مألى �األ�اذ�ب � تحكيها سمعناها جم�ع� : «الح�ا�ة ال��
ً

 اللورد وا�مان برأسه قائ�
�
أومأ

فل)… رامزي سنو �ما �ان اسمه امتالء الغا�ة �األشجار. نغل بولتون هو من قتَل أهل (و�ن��
دهن ساء وق�َّ ا، �ل أ��� ع� ال�ِّ � بولتون. سنو لم َ�قُتلهم جم�ع� �� آنذاك ق�ل أن �جعله الملك الصَّ

ا وساقهن إ� (معقل الخوف) من أجل �سليته». مع�

- «�سليته؟».

دهن من ث�ابهن لة. ُ�جرِّ ساء فرا�سه المفضَّ اد عظ�م، وال�ِّ : «إنه ص�َّ قال وا�مان ماندر��
� �د واألبواق. ب�� دهن ��الب الصَّ � الغا�ة وُ�عطيهن ِنصف يوٍم ق�ل أن َ�خُ�ج ُ�طار�

وُ�طِلقهن ��
هن لسن محظوظات. ن فتاة ما من الهرب وتع�ش لتح�� الح�ا�ة، ل�ن أ���

�
� واآلَخر تتمك الح��

خهن وُ�طِعم ُجثثهن ل�ال�ه و�عود �جلودهن إ� (معقل
�
� �ق�ض عليهن رامزي �غتصبهن وَ�سل ح��

ينه �ما ف�ه ال�فا�ة فإنه �ذ�حهن ق�ل سلخهن، ل�ن إذا لم �فعلن فإنه
�
الخوف) كتذ�ار. إذا سل

�فعل العكس».

امتقَع وجه داڤوس، وقال: «�ا لآللهة. ك�ف �ستطيع أحد أن…».

لج ف�ه مهما قال � دمائه. إنه نغل ول�د االغتصاب، سنو، الثَّ
�� ُّ َّ قاطَعه رو�ت جلوڤر: «ال��

.« � �� الملك الصَّ

ج � اللورد هورنوود عندما تزوَّ
 أرا��

َ
واد؟ رامزي أخذ قال اللورد وا�مان: «وهل من ثلج� بهذا السَّ

ها�ة… وفكرة آل رب النِّ
ُ
َ أمرها. ُ�قال إنها التهَمت أصا�عها ق � ُب�ج� و���

أرملته �اإل�راە، ثم ح�َسها ��
ة». غ�� ال�س�� عن عدالة الملك أن ُ��اِفئوا قاِتلها �ابنة ند ستارك الصَّ

� هيئة
ا �� ساًة ما���ن، ل�ن رامزي هذا ي�دو وحش�

ُ
قال جلوڤر: «لطالما �ان آل بولتون ق

إ�سان».

مون عن األْوراج
�
: «وآل فراي ل�سوا أفضل. إنهم يت�ل

ً
د (الميناء األب�ض) إ� األمام قائ� ماَل س�ِّ

عون
َّ
دون أن روب ستارك هو من قتَل ولدي وندل. �ا للغطرسة� ل�سوا يتوق

�
�� الِجلدة وُ�ؤك

وم�دِّ
صديق أو الموت. رووس بولتون ظاُهر �التَّ ا، ل�ن رأيهم أن علينا التَّ مال أ�اذيبهم حق� ق الشَّ أن ُ�صدِّ



فل)، ومع ذلك ما داَم فاف األحمر، ونغله �كذب �شأن سقوط (و�ن�� � الزِّ
�كذب �شأن دورە ��

عم».  أن آ�ل خراءهم وأمدح الطَّ
َّ

ا إ� � أ�ديهم لم أ�ن أملك خ�ار�
وا�ل�س ��

دي؟». ه داڤوس: «واآلن �ا س�ِّ
�
سأل

 من ذلك
ً

�ان �أمل أن �سمع اللورد وا�مان �قول: واآلن سأعلُن تأي�دي ستان�س، ل�ن �د�
� أسمن ە. إن�� جل ال�دين، وقال: «واآلن عندي زفاف أح�� � الرَّ

تألألت اب�سامة غ���ة ع� شف��َ
� أجدته � ش�ا��

�وب، و�� � ِص�اي أحب�ُت الرُّ
ا �ما يرى �لُّ من له عينان. ��

�
من أن أركب حصان

ت، وأصبَح جسدي
�
ال، ل�ن تلك األ�ام ول � � مضام�� ال��ِّ

لدرجة استحقاق القل�ل من االستحسان ��
فل). رووس � إ� (و�ن�� ئاب). وع� الرغم من هذا ال مناص من ذها��

ِّ
ا ألعن من (ع��ن الذ سجن�

ورق  من حد�د. سأذهُب �الزَّ
ً
ة ُ�ظِهر ق�ضة ، ومن تحت ك�استه المخمل�َّ �

� ع� ُر�ب��َ
بولتون ُي��د��

ا ول�ست ). أبناء فراي أتوا �حر� � وأمت�� اء من (التَّ � األعزَّ
� مئة فارس وأصدقا�� � ُصحب��

الة و�� والنقَّ
�افة. أما زاَل المض�فون ُ�عطون ة الضِّ ا ع� س��ل هد�َّ

�
ُم ل�لٍّ منهم حصان معهم خيول، ولذا سأقدِّ

� الجنوب؟».
ضيوفهم هدا�ا ��

دي يوم ُ�غاِدر ضيوفهم». - «�عضهم �فعل �ا س�ِّ

ة منذ فن الح���َّ � السُّ � أب�� ا: «إن��
�
ك تفهم إذن»، ونهَض �حركٍة ثق�لة مردف

�
: «لعل قال ماندر��

� األب�ض). ع� الرغم من الخسائر ��
�
� أعا�� (السك

أ �� ها مخ�َّ أ��� من عام. �عضها رأيته، ل�ن أ���
� خيول ثق�لة أ��� من أيِّ لورد آَخر شمال (الُعنق)، وأسواري

ت تحت إمر��
�
� ُمن�ُت بها ما زال ال��

، وحَملة � ة. ستأخذ (القلعة العت�قة) و(قلعة األرملة) زمام الم�اَدرة م�� � مألى �الفضَّ ة وخزائ�� ق��َّ
� أن أمنح

ك األرض. ب�م�ا��
َّ

 من الُفرسان ُم�
ً
 من صغار اللوردات ومئة

ً
نون دستة � يتضمَّ راي��

ا�ة ال��اش) إ� � األب�ض)، من (قلعة األرملة) إ� (بوَّ ��
�
ق (السك �� �

ستان�س والء جميع األرا��
من الذي ُد �ه إذا استطعت دفع الثَّ (تالل رأس الخروف) ومنابع (الف�ع المكسور). �لُّ هذا أتعهَّ

أطل�ه».

وطك إ� الملك، ول�ن…». � أن أنقل �� - «ُ�مكن��

من الذي أطل�ه، أنت ال ستان�س. لسُت قاطَعه اللورد وا�مان: «قلُت إذا استطعت دفع الثَّ
ب». ا إ� ملٍك و�نما إ� مهرِّ محتاج�

� ا ح�� فل) أ�د� � (و�ن��
: «قد ال نعلم �لَّ ما جرى ��

ً
التقَط منه رو�ت جلوڤر طرف الحد�ث قائ�

�� أن � ثيون جرا�چوي. نغل بولتون �دَّ
ِّ
حاوَل الس�� رودر�ك �اسل استعادة القلعة من حد�د��

ا من الحروف م م��د�
�
� أثناء مفاَوضة، وو�كس �قول ال. إ� أن يتعل

جرا�چوي اغتاَل الس�� رودر�ك ��
� أن � ال�لمت�� لن نعرف أ��� من ِنصف الحقائق… ل�نه أتانا �عرف «نعم» و«ال»، ومن شأن هات��

ح�حة». تقوداك إ� ال�ث�� ما إن تجد األسئلة الصَّ

�
ِّ
فل)، وقتَل حد�د�� غل هو من قتَل الس�� رودر�ك ورجال (و�ن�� َقال اللورد وا�مان: «النَّ

ا سألناە ك�ف هرَب أخذ لون االس�سالم، ولمَّ لون ف�ما ُ�حاو�  ُ�قتَّ
ً

ا. و�كس رأى رجا� جرا�چوي أ�ض�
�اش�� ورسَم شجرًة لها وجه».  من الطَّ

ً
قطعة
�



ته؟».
َ

، ثم سأَل: «اآللهة أنقذ
ً
ر داڤوس لحظة

�
فك

شوا أ�كة � األوراق. رجال بولتون ف�َّ ق شجرة القلوب وأخ�� نفسه ب��
�
- «�ش�ٍل ما. لقد �سل

ا منهم لم َ�خُطر له أن ي�حث فوق جال الذين وجدوهم هناك، ل�ن أحد� � وقتلوا الرِّ ت�� اآللهة مرَّ
األشجار. أهذا ما حدَث �ا و�كس؟».

ا.  برأسه إ�جا��
�
� الهواء والتقَطه، ثم أومأ

� خنجر جلوڤر �� �� أل�� الصَّ

ا سمَع � ول، وأخ�� � � الفروع ال �جرؤ ع� ال��ُّ ، ناَم ب��
ً

ا ط��� جرة وقت� قال جلوڤر: «وظلَّ فوق الشَّ
ا من أسفل». أصوات�

.« : «أصوات المو�� أضاَف وا�مان ماندر��

 ونقَر ع� اإلصبع األخ��
ً
رفَع و�كس خمسة أصابع ونقَر ع� �لٍّ منها �الخنجر، ثم طوى أر�عة

. ً
ثان�ة

.«
ً
ة ة، �انوا ستَّ قال داڤوس: «ستَّ

- «اثنان منهما ولدا ند ستارك القت�الن».

�م بهذا؟». - «ك�ف �س��َّ ألخرس أن ُ�خ��ِ

.« � … وذئب�� � �� . رسَم ص�يَّ �اش�� - «�الطَّ

� م�انه
 ُي��ــهم نفسه، وظلَّ ��

َّ
ر أن األفضل أ�

�
� من (ُجزر الحد�د)، ففك �� قال جلوڤر: «الصَّ

جاٍە � اتِّ
جاٍە واثنان �� � اتِّ

فل). أر�عة منهم ذهبوا �� � أطالل (و�ن��  ب��
ً

ة ط��� ث الستَّ
�
ُينِصت. لم َ�مك

ئب
ِّ

�ــــح �� ال �شمَّ الذ جاە ال�ِّ � اتِّ
�� َ �

د أنه ���
�
. مؤك � ، امرأة وص�� � ل و�كس وراء االثن��

�
آَخر، ف�سل

رائحته».

قال اللورد وا�مان: «إنه �عرف أين ذه�ا».

.« � �� فهَم داڤوس، وقال: «ُت��د الصَّ

طه ال ُ�دَّ من أن �كون لدى (الميناء - «رووس بولتون لد�ه ابنة اللورد إدارد، وإلح�اط مخطَّ
ت (معقل

�
ا إذا حاول � هو َمن �قول حق� �� ئب أن الصَّ

ِّ
ه�ب. سُ�ثِ�ت الذ ئب الرَّ

ِّ
األب�ض) ابن ند… والذ

ا
�
َّ أمري وسأق�ُل ستان�س �اراثيون مل� ب �� و�� � أيها اللورد داڤوس. هرِّ م��

َ
الخوف) إن�ارە. هذا ث

.« ��

ه، ت الغ��زة القد�مة داڤوس سيوورث إ� رفع �دە إ� ُعنقه. �ان عظم أصا�عه حظ�
َ
ساق

. ل�ن العظام �ه منه وا�مان ماندر��
�
ذ ما َ�طل و�ش�ٍل ما َ�شُعر �أنه س�حتاج إ� الحظ� لُينفِّ

ات. لماذا تحتاج رسان ولوردات وِما�س��
ُ
، ف � � خدمتك رجال أفضل م��

ضاَعت، وهكذا قال: «��
ا». ب؟ إن عندك ُسفن� إ� مهرِّ

َّ



��ل) ادون لم يتجاَوزوا (الخليج الطَّ ون أو ص�َّ حون نه��ُّ
َّ

فن، ل�ن رجال أطُق�� م� - «عندي السُّ
ا ا أخطر و�عرف ك�ف ي�سلُّ مبتعد� ة أحتاُج إ� رجٍل سبَق له أن خاَض م�اه� . ألجل هذە المهمَّ طُّ

َ
ق

ض له أحد». عن المخاطر من دون أن يراە أو يتعرَّ

� أن أذهب �ا
؟». بوس�لٍة ما �علم داڤوس أن الجواب لن يروقه. «أين ُت��د�� � �� - «وأين الصَّ

دي؟». س�ِّ

ە». قال رو�ت جلوڤر: «و�كس، أر�

� �ه إ� خ��طة فروة الخروف ال�� � الهواء من جد�ٍد والتقَطه، ثم ص�َّ
أل�� األخرس الخنجر ��

. ً
 واسعة

ً
� اب�سامة �� ا و�ب�سم الصَّ �� ن حائط اللورد وا�مان وألقاە، لينغرس فيها مه�� ُت��ِّ

ئاب)، إ�
ِّ

ب من وا�مان ماندر�� أن ُ�ع�دە إ� (ع��ن الذ
�
ألقل من لحظٍة خطَر لداڤوس أن َ�طل

�
�د ��

َّ جناء ال�� ئاب) �أ�ل السُّ
ِّ

� (ع��ن الذ
، ف�� � الس�� �ارت�موس �ح�ا�اته وجارث �امرأت�ه الممي�ت��

ي. حم الَ���
�
� العالم أما�ن أخرى معروفة �أهلها الذين ُ�فِطرون ع� الل

�اح، ل�ن �� الصَّ
 



 

س دن��
 

.( � اس�� � (خليج النخَّ
عة �� ة وتعدُّ األ�� فتها الغ���َّ ر المل�ة من ��ُ �لَّ ص�اح� َتنظ�

د من العدد.
�
أ� ك، فلم ُ�مكنها التَّ ا و�تحرَّ �ن، و�ن �ان �عضها �ع�د�  وع��

ً
اليوم أحَصت خمسة

ة. اق أصابع ع�� . وما الفرق؟ �لُّ ما �لزم الخنَّ � ت�� ا مرَّ ا تعدُّ واحد�
�
ا �فوتها واحد، وأح�ان

�
أح�ان

� صنان��
ادوها ال َ�جُ�ون ع� الخروج إ� الخليج. ما زاَل أجرأهم ُ�ل�� ا، وص�َّ جارة تمام� ًكسَدت التِّ

هم م��وطة � ت��� قوارب أ��� � ح��
� حدِّ ذاتها مخاطرة، ��

هر ع� الرغم من أن هذە �� � النَّ
�� 

ً
قل�لة

�ن) القرم�د عد�دة األلوان. إ� المرا�� أسفل أسوار (م��
� ها ر�اب�تها إ� ال�حر ح��

َ
ة أخذ ة وقوادس تجار�َّ ا، ُسفن ح���َّ ة أ�ض� َّ� � �ن�� � الخليج ُسفن م��

��
ز أساط�ل (�ارث) و(تولوس) و(ج�س الجد�دة). � المدينة، واآلن عاَدت لُتعزِّ

حاَ� ج�ش دا��

ار وستعود � النَّ �� � اليون�يِّ
الها أردأ من رديئة إذ قال لها: «أر�ــهم تنان�نِك، أذ��� و�انت نص�حة أم��

جارة من جد�د». حركة التِّ

، ا�� ؟ إنك أم�� � نان�� م عن التَّ
�
ا�� أن يت�ل ا و�لُّ ما بوسع أم�� فن َتخُنقنا خنق� : «هذە السُّ �

قالت دا��
أل�س كذلك؟».

ال �ال ُسفن». - «أم��

ا». - «ابن� ُسفن�

ا». �ن فرسخ� اسون أحَرقوا �لَّ خش�ٍة ع� مدى ع�� ة ال ُتب�� �القرم�د. النخَّ فن الح���َّ - «السُّ

�ه».
�
ا �ان ما تتطل ، أ�َّ

ً
� و�غا� ا إذن. سأعط�ك ع��اٍت وعامل�� �ن فرسخ� � وع�� - «اركب اثن��

 من ذلك جئِت بنا هنا
ً

رِسلُت آلخذ جاللتِك إ� (پ�توس)، و�د�
�
ان. لقد أ ار ال سفَّ - «أنا �حَّ

ا،  أ�د�
ً

� (سادوليون) من أجل �عض المسام�� وِقطع الخشب. لن أرى لها مث�� مِت سفين�� وحطَّ
� عرَضها دا�سوس فن ال�� � العجوز. ل�س أنا من رفَض السُّ ا، وال زوج��  أ�د�

ً
� ثان�ة ور�ما ال أرى وط��

�د». � �قوارب الصَّ هذا، وال أستطيُع أن أقاتل ال�ارث��
� � األش�ب أحد الخائن��

� لدرجة أنها وجَدت نفسها ت�ساَءل إن �ان الپ�تو��
عت مرارته دا�� روَّ

ا نفعله». د رجٍل ُمسن سق�م القلب �ع�د عن وطنه. «ال ُ�دَّ أن هناك ش�ئ� الثة. ال، إنه مجرَّ الثَّ



ن��ر ب، من الصَّ فن مصنوعة من الح�ال والقار والقنَّ تِك �ه. هذە السُّ - «أجل، وقد أخ��
ى)، من أخشاب ��

�
ند�ان القد�م من (نورڤوس ال� اج السوثور�و�� والسَّ ال�وهوري والسَّ

.«… � نان�� ق. التَّ وب. خشب �ا جاللة المل�ة. الخشب �ح�� نُّ ردار والتَّ قسوس والدَّ الطُّ

ق  ُتغر�
ً
ة أن ُترِسل عاصفة . اذهب وادُع آلهتك الپ�توش�َّ � . اتُر��� � - «لن أسمع الم��د عن تناني��

أعداءنا».

ار �سأل اآللهة العواصف �ا صاِح�ة الجاللة». - «ال �حَّ

- «تع�ُت من سماع ما لن تفعله. اذهب».

، وجاللتِك زرعِت � الوقت الحا��
ة �� ا: «مؤننا وف�� ر�

�
مكَث الس�� �ار�ستان الذي قال لها مذك

�وا قيود عب�دهم. الل و�� � من التِّ اس�� الحبوب والعنب والقمح، ورجالِك الدوثرا�� أجلوا النخَّ
� �صداقة �ن)، �ما أنِك ستحظ�� � (م��

ا، وس�أتون �محاص�لهم إ� األسواق �� إنهم يزرعون أ�ض�
(الزار)».

ه�دة. «شعب الحمالن. أال ل�ت للحمالن أسنان». دار�و ظفَر �� بها ع� الرغم من ق�متها الزَّ

ا». ئاب أ��� حذر�
ِّ

- «ال شكَّ أن ذلك س�جعل الذ

ته: «ك�ف حال أيتامنا أيها الفارس؟».
�
ها قوله، وسأل

�
أضحك

��ة ». هؤالء الصِّ طف منِك أن �سأ��
�
ا: «�خ�� �ا صاِح�ة الجاللة. ل اب�سَم الفارس العجوز مجي��

مات الُفرسان، ور�ما دستة �املة». مفخرته. «أر�عة أو خمسة منهم �مل�ون مقوِّ

� يوم ق��ب تحتاج ف�ه إ� �لِّ فارس. «هل
ا ِمثلك». قد �أ�� � إن �ان مخلص�

- «واحد فقط �ك��
�
� شهَدها �� س عن دورات الم�ار�ات ال�� � هذا». ح� لها ڤس�� وق�� ؟ س�� س�ت�ارون من أج��

. طُّ
َ
و�� ق راز الوس��  ع� الطِّ

ً
� لم تَر نزا�

بع)، ل�ن دا�� (الممالك السَّ

هم أن �ستعرضوا كفاءتهم». ون س��ُّ � �ستعدُّ ين �عُد �ا جاللة المل�ة. ح�� - «ل�سوا مستعدِّ

��ل لوال أن م�سانداي  ع� خدِّ فارسها النَّ
ً
�لة

ُ
ا». �انت لتطبع ق � ذلك اليوم ��ع�

- «آمُل أن �أ��
� المدخل المقنَطر، فقالت: «م�سانداي؟».

ظهَرت ��

قاء».
�
� الل

� له ��
- «جاللة المل�ة، س�اهاز ي�تظر أن تأذ��

- «أرِسل�ه».

� قناع ابن
ا�� ة، �ضع أحدهما قناع صقر� والثَّ حاس�َّ أس الحليق اثنان من وحوشه النُّ رافَق الرَّ

دار � ونق، ه��  أعُينهما. قال س�اهاز: «صاِح�ة الرَّ
َّ

حاس األصفر إ� آوى، وال ُيرى من تحت النُّ
ٍة ط��لة». الم �ف�� ُشوِهَد َ�دُخل هرم زاك مساء أمس، وغادَر �عد حلول الظ�

ا زاَر؟». : «�م هرم� �
ته دا��

�
سأل



.« - «أحد ع��

- «و�م م�� منذ آِخر ج��مة قتل؟».

حاس ع الوحوش النُّ ا». �ان ت�بُّ ون يوم� ة وع�� ا: «ستَّ ر� أس الحليق وعيناە تقدحان �� قال الرَّ
�اته و�سج�لهم �لَّ ما ُ�قِدم عل�ه من بنات أف�ار س�اهاز. � تحرُّ

خطيبها ��

دار بوعودە». � - «ح�� اآلن أو�� ه��

طف؟ إنه
�
هم �ل

�
دار سأل � ��ل ه�� � وضعوا س�ا�ينهم، ل�ن لماذا؟ ألن النَّ - «ك�ف؟� أبناء الهار��

� نفسه». ُد لِك، ولذا ُ�ط�عونه، �ل وقد �كون الهار��
�
واحد منهم، أؤك

ا أع� من ذوي الحسب د� � س�ِّ �� �أن ألبناء الهار�� ». س�اهاز ع� �ق�� � - «إذا �ان هناك هار��
� ال ُ�شار�كه اعتقادە.

الل، ل�ن دا�� ا من الظ� ا �قود ج�ش� �� �ن)، لواًء �ِّ � (م��
� م�اٍن ما ��

سب �� وال�َّ
ة االعتقال أدلوا ، ومن نجوا من عمل�َّ � اٍت من أبناء الهار�� حاس ع� ع�� لقد ق�َض الوحوش النُّ
ة أن �لَّ هذا الموت � رأيها. ل�انت فكرة سارَّ

ا �� ة جد� ة… أسماء كث�� دَّ �أسماء عند استجوابهم �الشِّ
� جحافل.

� تظنُّ أن الواقع مختلف. أعدا��
ل إل�ه وقتله، ل�ن دا�� وصُّ عمل عدوٍّ واحد ُ�مكن التَّ

الم �ذه�ه، أو ى لنا هذا السَّ ، �ما أنه ثري. ر�ما اش�� ��
�
دار زو لوراڬ رجل ُمقنع له أصدقاء ك � «ه��

� صالحهم».
�الء اآلَخ��ن �أن زواجنا �� أقنَع النُّ

� فإنه �عرفه. أستطيُع ا��شاف الحق�قة �سهولة. اسم�� �� �استجواب - «إن لم �كن الهار��
ا».

�
اف دار وسأجلُب لك اع�� � ه��

ا منها، وجم�عها عد�م الق�مة». ا جد� � افات. لقد جل�ت �� كث�� . لسُت أثُق بهذە االع��
َّ

��» -

ونق…». - «صاِح�ة الرَّ

.«
َّ

- «قلُت ��

دار �ستحِمق � د العظ�م ه�� ا، وقال: «خطأ. الس�ِّ أس الحليق وجهه القبيح ق�ح� زاَد عبوس الرَّ
� ِفراشِك؟».

ا ��
�
صاِح�ة الع�ادة. هل ُت��دين أفعوان

دار � �ة ه��
َ
� مراق

� �فته من أجلك أنت وقومك. «لك أن �ستمرَّ �� ، ل�ن�� �
� ِفرا��

أر�ُد دار�و ��
ه، مفهوم؟». ى لن �مسَّ

ً
زو لوراڬ، ل�ن أذ

ه مِّ
�
ا من � ا مط���

�
مو. سأطيُع األمر»، وأخ�َج َرق قال س�اهاز: «لسُت أصمَّ �ا صاِح�ة السُّ

ة المشاركة َّ� � �ن�� فن الم�� � نظرًة ع� هذە. إنها قائمة �السُّ
ا: «ع� صاِح�ة الع�ادة أن ُتل�� مستطرد�

� الحصار وأسماء ر�اب�تها. جم�عهم من األس�اد العظام».
��

��، �وازار، �ن): هاز�ار، م�� � (م��
� تضمُّ أسماء جميع العائالت الحا�مة �� � الورقة ال��

قرأت دا��
زاك، رازدار، �ال، وح�� رزناك ولوراڬ. «ماذا أفعُل �قائمة أسماء؟».



هات وآ�اء. � المدينة؛ أبناء و�خوة، وزوجات و�نات، وأمَّ
- «ل�لِّ رجٍل ع� هذە القائمة أق��اء ��

فن». ين تلك السُّ دِّ حاس �ق�ضون عليهم. �ح�اتهم س�س�� َد�� الوحوش النُّ

 داخل
ً
ا مفتوحة � هذا ح��� حاس إ� األهرامات فس�ع�� : «إذا أرسلُت الوحوش النُّ �

قالت دا��
الم»، ووضَعت الورقة فوق شمعٍة دار، �جب أن آمل أن �قوم السَّ � المدينة. �جب أن أثق به��

م. ق إليها س�اهاز بتجهُّ ق ف�ما حدَّ وشاهَدت األسماء تح��

� قول الس�� چورا
رت دا��

�
�عدها قال لها الس�� �ار�ستان إن أخاها ر�جار �ان ل�فخر بها، وتذك

ف… وماَت ر�جار. � (أستاپور): ر�جار قاتَل ب�سالة، ر�جار قاتَل بُ��ل، ر�جار قاتَل ���َ
��

ت رزناك مو رزناك: «ال
�
ا، فسأل  تق����

ً
ة وجَدتها خال�ة خام األرجوان�َّ ت إ� القاعة الرُّ

�
� نزل ح��

؟».
ً
ة من خروٍف فضَّ

َ
ملتمسون اليوم؟ ال أحد �صبو إ� العدالة أو ث

- «ال أحد �ا صاِح�ة الع�ادة. المدينة خائفة».

- «ل�س هناك ما �ستد�� الخوف».

� هذا المساء. ب�نما وضَعت أمامها
ت دا��

�
ة �ستد�� الخوف �ما أدرك ة أش�اء كث�� ع� أن ثمَّ

نجب�ل ة وَحساء الزَّ اوات الخ��ف�َّ ا من الخ�� تان م��الز وِكزم�ا َعشاًء �س�ط� غ�� رهي�تاها الصَّ
رقاء من المع�د، عم الزَّ جاَءتها إيري تقول إن جاالزا جاالر عاَدت ومعها ثالث من ذوات النِّ

� لقاٍء عاجل».
بون اإلذن ��

�
. إنهم َ�طل ا �ا �ال��� مادي أ�� أ�ض� ودة الرَّ ت: «الدُّ

َ
وأضاف

�ب؟». اء السَّ عمة الخ�� ، واستد�� رزناك وس�اهاز. هل ذكَرت ذات النِّ � - «ُخذيهم إ� قاع��

أجاَ�ت إيري: «(أستاپور)».

� حصاٍن �اح، را�ب ُ�حت��َ ع� م�� ة: «خ�َج من ض�اب الصَّ مادي �ح�ا�ة القصَّ ودة الرَّ �ادَر الدُّ
غوة(47)، م والرَّ ان من الدَّ ا�ة المدينة، جان�اها ورد�َّ َ�ت من بوَّ ح إذ اق��

َّ
ن رسه ت��

َ
شاحب. �انت ف

ق، ثم سقَط من فوق ق، إنها تح�� ا. صاَح را�بها: إنها تح�� � محج��ــهما ُرع��
وعيناها تدوران ��

ه خدمِك
�
ا حمل رقاء، ولمَّ عم الزَّ ا�ب إ� ذوات النِّ َ�جه. استد� الَحرس هذا الواحد فأمَر �أخذ الرَّ

ا ع� ا محموم� ا، ِجلد�  عظم��
ً

ق. تحت تو�ارە �ان ه��� : إنها تح�� ً
إ� داخل المدينة صاَح ثان�ة

عظم».

جل إ� رون هذا الرَّ  الُمطهَّ
َ

: «أخذ
ً
رقاء طرف ال�الم قائلة عم الزَّ التقَطت منه إحدى ذوات النِّ

� ِنصف سهٍم
 ووجَدت أخوا��

ً
ثة مناە �الماء الفاتر. �انت ث�ا�ه ملوَّ المع�د، ح�ث خلعنا ث�ا�ه وحمَّ

م. ماَت ن الج�ح ل�مأل جسدە �السُّ � داخله، وتعفَّ
أس �� � فخذە، ورغم أنه كَ� القناة فقد ظلَّ الرَّ

��
ق». خالل ساعٍة وهو ال يزال �صيح أنها تح��

ق؟». � تح�� ق… َمن ال�� س: «إنها تح�� دت دن�� ردَّ

ًة، قال: (أستاپور) ونق. قالها مرَّ رقاء: «(أستاپور) �ا صاِح�ة الرَّ عم الزَّ أجاَبتها أخرى من ذوات النِّ
ق». تح��



.« - «ر�ما قال هذا �س�ب الُح�َّ

ا آَخر». م �ح�مة، ل�ن إزارا رأت ش�ئ�
�
ونق تت�ل قالت جاالزا جاالر: «صاِح�ة الرَّ

�
�ب �� هم السَّ ، لم �كن السَّ � اة إزارا �ديها، وغمغَمت: «مل�ك�� رقاء المسمَّ عمة الزَّ طَوت ذات النِّ

� برازە
ات. �لَغت الُ�قع ُر�ب��ه، و�ان �� ة مرَّ ًة �ل عدَّ . لقد ق�� حاجته ع� نفسه، ل�س مرَّ الُح�َّ

دم جاف».

ف». � مادي قال إن حصانه �ان ي�� ودة الرَّ - «الدُّ

 من
ً
اح�ة دام�ة : «هذا صحيح �ا جاللة المل�ة، �انت الَفرس الشَّ

ً
ُّ ع� تعل�قها قائ� ن الخ�� أمَّ

مهمازْ�ه».

ث ازە ولوَّ ا ب�� م �ان مختلط� ونق، ل�ن الدَّ ا �ا صاِح�ة الرَّ قالت إزارا: «قد �كون هذا صح�ح�
ة». اخل�َّ مال�سه الدَّ

ف من أحشائه». � ت جاالزا جاالر: «�ان ي��
َ
أضاف

�ن) ما تخافه أ��� من � مواَجهة (م��
قالت إزارا: «ال �ستطيع الجزم بهذا، ول�ن قد �كون ��

.« � �� ِحراب اليون�يِّ

ا، جل. لقد جاَءنا نذير� ت إلينا هذا الرَّ
�
. اآللهة أرسل �

�
ص�

ُ
اء: «علينا أن ن عمة الخ�� قالت ذات النِّ

.«
ً
جاَءنا آ�ة

 لماذا؟».
ً
: «آ�ة �

تها دا��
�
سأل

مار». بور والدَّ  للثُّ
ً
- «آ�ة

� ساقه. ما أ��
ا �سهٍم �� ا م��ض�  واحد�

ً
ا، رج�  واحد�

ً
ق ذلك، فقالت: «�ان رج� د أن ُتصدِّ لم ُتر�

: «أشكركن ع� نص�حتكن وع� �لِّ
ً
� فجأًة قائلة

رس شاح�ة. نهَضت دا��
َ
�ه هنا حصان ال إله». ف

.« � جل المسك�� � من أجل الرَّ ما فعل��

� من أجل
�

� ق�ل أن تن�ف، وقالت: «سُنص�
اء أصابع دا�� عمة الخ�� لثَمت ذات النِّ

(أستاپور)».

ء �منع (يون�اي) عن �
. إذا سقَطت (أستاپور) فال �� �

د�� � من أج�� �ا س�ِّ
�

. أوە، ص� ومن أج��
الة الل ل�جدوا خ�َّ  إ� التِّ

ً
� إ� الس�� �ار�ستان، وقالت: «أرِسل رجا�

. التفَتت دا��
ً

ه شما� وجُّ التَّ
ا». � أ�ض� ان�� � واألبناء الثَّ

، واستدع� بن الب��ِّ د��

- «وِغ��ان العاصفة �ا جاللة المل�ة؟».

ماء ��ق، َيرُمق السَّ ا ع� جانب الطَّ دار�و. «نعم، نعم». منذ ثالث ل�اٍل فقط حلَمت �دار�و ميت�
ها �ما

َ
 أنه خان

ً
لة � ِفراشها متخ�ِّ

ب ��
�
� ل�اٍل أخرى تتقل

ته. �� �ال ��� ف�ما �شاجَرت الِغ��ان ع� جثَّ
 جماعته إ� (يون�اي)

َ
� برأسيهما. ماذا لو أخذ

خاَن زم�ل�ه قائَدي ِغ��ان العاصفة من ق�ل. أتا��
َّ



ا. أرِسل هب؟ ال ُ�مكنه أن �فعلها، أل�س كذلك؟ «ِغ��ان العاصفة أ�ض�
َّ

ٍة من الذ لي��عها لقاء جرَّ
 وراءهم ع� الفور».

ً
الة خ�َّ

ها الس�� َ � أخ�� � استدعائهم، وح��
، �عد ثمان�ة أ�ام من إرسال المل�ة ��

ً
انون أو� عاَد األبناء الثَّ

� صدرها، ل�ن
� دار�و، واختلَج قلبها ��  أنه �ع��

ً
� لقائها حسَ�ت لحظة

�ار�ستان �أن قائدها يرغب ��
. �

القائد المقصود �ان بن �لوم الب��ِّ

اج القد�م وَشعر أب�ض وتجاع�د ة �لون خشب السَّ حته األجواء و��� ن لوَّ � وجه متغضِّ
� الب��ِّ ل��

� لدرجة أنها عانَقته، فالتمَعت عيناە � المت��
� للغا�ة لرؤ�ة وجهه الب��ِّ

عند أر�ان عي��ه. فرَحت دا��
� �أنه أنا»، وضح�ا

�� ا لم ُ�خ��ِ ا، ل�ن أحد� خاذ جاللتِك زوج� ا عن اتِّ ا إذ قال: «سمعُت �الم� استمتاع�
ف عندما قال بن: «ق�ضنا ع� ثالثة

َّ
حك توق ا، ل�ن الضَّ

�
ا ف�ما همهَم رزناك استهجان مع�

. األفضل أن �سمع صاِح�ة الع�ادة ما لديهم». � �� أستاپور�ِّ

هم». - «أح��ِ

خام، وعندما رأتهم � األعمدة الرُّ ��لة مشتعلة ب�� م�ع الطَّ هة قاعتها والشُّ � أبَّ
س �� استقلَبتهم دن��

الثة ُهم ال�اقون من دستٍة من � الحال. هؤالء الثَّ
ا �� ب لهم طعام�

�
ت َتطل

�
ا أرسل رون جوع� يتضوَّ

تهم المل�ة: «ماذا جرى
�
اجة و�س�اف. سأل اء و�سَّ ا من المدينة الحمراء، بنَّ � خرجوا مع� �� األستاپور�ِّ

ة مجموعت�م؟». ل�ق�َّ
� دون الهار��� الل شمال (أستاپور) و�تص�َّ قة (يون�اي) �ج��ون التِّ ِتلوا. مرتز�

ُ
أجاَبها اإلس�اف: «ق

ان». �� من النِّ

.«
ً
- «هل سقَطت المدينة إذن؟ �انت أسوارها سم�كة

ا». ت أ�ض�  تتفتَّ
ً
: «صحيح، ل�نها �انت قد�مة � امعت�� � الدَّ � والعين�� هر المح�� اء ذو الظ� قال البنَّ

� عائدة». للمرأة نان�� : «�لَّ يوٍم قال �عضنا ل�عض� إن مل�ة التَّ ً
اجة رأسها قائلة رفَعت ال�سَّ

�ِك
�
ق ممصوص. «ق�َل إن �ليون أرسَل َ�طل � وجٍه ضيِّ

شفتان رف�عتان وعينان فاترتان مي�تان ��
.« � و�نِك ستأت��

. هذا الجزء صحيح ع� األقل. � ب��
�
: أرسَل َ�طل �

رت دا��
�
فك

طعاننا، وداخل المدينة
ُ
ون ع� محاص�لنا وذ�حوا ق واصَل اإلس�اف: «خارج أسوارنا أ�� اليون�يُّ

اح ا. أ�لنا الِقطط والجرذان والِجلد، و�انت ِجلدة الحصان �مثا�ة ول�مة. الملك سفَّ رنا جوع� تضوَّ
حب ا للسَّ ساء �� جال وال�ِّ � اجتمَع الرِّ � ح��

هامات �التهام لحم القت�، �� والمل�ة عاهرة ت�اَدال االتِّ
ه من زعموا أن �راز�س

َ
ِهَب هرم نو�لوز وأحرق

ُ
�الُقرعة وأ�ل لحم من �سحب الحجر األسود، ون

مو نو�لوز هو المالم ع� �لِّ مصائ�نا».

�
ونِك، وقال �عضنا ل�عض: إنها �� وا ُ�حبُّ

�
نا ظل س، ل�ن أ��� اجة: «والَم آَخرون دن�� ت ال�سَّ

َ
أضاف

ار ومعها طعام للجميع». ��ق، إنها قادمة ع� رأس ج�ش� جرَّ الطَّ



�ن). أستطيُع إطعام قو�� �ال�اد. لو زحفُت ع� (أستاپور) لفقدُت (م��

عمة ونز �عد أن رأته ذات النِّ ته �ال�� َعت جثَّ ار وُدرِّ ِ�َش ق�� الملك الجزَّ
ُ
ح� لهم اإلس�اف ك�ف ن

عة ة �ليون العظ�م المدرَّ ، وهكذا ُرِ�َطت جثَّ � �� صهم من اليون�يِّ
�
� رؤ�ا ُ�خل

ة �� اء األستاپور�َّ الخ��
� غارة، ل�نهم وجدوا أنُفسهم

��ه الُجدد �� هر حصاٍن أعجف لتقود �قا�ا ُمطهَّ ائحة ع� ظ� ن�نة الرَّ
لوا ح�� آِخر رجل. تِّ

ُ
ة وق � أسنان أحد ف�الق (ج�س الجد�دة) الحد�د�َّ ب��

ت ح�� ماَتت،
�
� (ساحة العقاب) وُتر�ك

اء ع� خازوق �� عمة الخ�� َقت ذات النِّ
�
- «�عد ذلك ُعل

��ذ �ل، و�لعوا آِخر طعامهم �النَّ
�
 داَمت ِنصف الل

ً
 عظ�مة

ً
اجون مأد�ة � هرم أولهور أقاَم النَّ

و��
ة �دأ المرض، إسهال ٍة قص�� هار. �عدها �ف��  عند طل�ع النَّ

ً
المسموم �� ال �س��قظ أحدهم ثان�ة

اس ع� �ن وقتلوا الُحرَّ  من �لِّ أر�عة، إ� أن ُجنَّ جنون مجموعٍة من المحت��
ً
دموي قتَل ثالثة

ا�ة». البوَّ

اء أرادوا الفرار من المرض». : «ال، من فعَل هذا أصحَّ
ً

اء العجوز قائ� ل البنَّ تدخَّ

قت
َّ
ا�ة ع� م�اعيها. تدف ِتَحت البوَّ

ُ
ا وف ا إر�� قوا إر�� اس ُمزِّ ردَّ اإلس�اف: «وهل يهمُّ هذا؟ الُحرَّ

قة ع� خيولهم. ماَتت ون والمرتز� ف�الق (ج�س الجد�دة) إ� داخل (أستاپور)، وت�َعها اليون�يُّ
� إحدى حل�ات القتال

اح وألقوە ��  إ�اهم، واس�سلَم الملك سفَّ
ً
المل�ة عاهرة و�� ُتقاِتلهم العنة

قه قطيع من ال�الب الجائعة». ح�ث مزَّ

، � �� � تنِّ اجة: «ورغم �لِّ هذا قال �عضهم إنِك قادمة، أقَسموا أنهم رأوِك ع� م�� قالت ال�سَّ
عنا إ� مجيئِك».

�
. �لَّ يوٍم تطل � �� رات اليون�يِّ

�
ا فوق معسك � عال�� ق��

�
ُتحل

، لم أجرؤ. �
رت المل�ة: لم أستِطع أن آ��

�
فك

ا سقَطت المدينة؟ ماذا حدَث عندئٍذ؟». سأَل س�اهاز: «ولمَّ

ا �المر�� الذين ذهبوا �دعون اآللهة أن عم) مليئ� - «�دأت المجزرة. �ان (مع�د ذوات النِّ
ت � المع�د �المشاعل، وخالل ساعٍة ش�َّ

ار �� َمت النَّ �شفيهم، فأوصَدت الف�الق ال�اب وأ��
� وارع مليئة �األها�� الهار��� ا. �انت الشَّ َجت مع� � � جميع أنحاء المدينة، ومع ان�شارها ام��

الحرائق ��
ا�ات». � ع� البوَّ �� ان، ول�ن لم �كن هناك مخ�ج مع س�طرة اليون�يِّ �� جاە وذاك من النِّ � هذا االتِّ

��

أس الحليق: «ل�ن�م ه��تم، فك�ف؟». قال الرَّ

ي ، وقد ب�� جدِّ � وأب�ه من ق��� � صناعة القرم�د �ما �انت حرفة أ�� أجاَ�ه العجوز: «إن حرف��
ُت � أخ��  أن أخلخل �عض ِقطع القرم�د �لَّ ل�لة، وح��

ً
لنا عند سور المدينة، ف�ان سه� � م��

� صالحنا أن
فقنا ع� أن �� نا اتَّ

�
فق �� ال ينهار. �ل � النَّ

� ع� وضع دعاماٍت ��
� ساَعدو��

أصدقا��
�كون لنا ط��قنا الخاص للخروج».

ر المدينة
�
ت َتذك

�
ا. ما زال ا وراه�� م�

�
ا ومعل م�م، ِنطاس��

�
ا َ�ح� : لقد تركُت ل�م مجلس� �

رت دا��
�
فك

 ول�ن
ً
ا قاس�ة م أحالم�

�
�ة وراء أسوارها القرم�د الحمراء، َتحل �

ة م��
َّ
ة، جاف الحمراء �ما رأتها أول مرَّ

� (ساحة
اق الُق�الت، ل�ن �� ودي) ُجزر ي��اَدل فيها الُعشَّ هر الدُّ � (النَّ

مألى �الح�اة. �انت ��
ُّ



: «أحس�تم � �� �اب. قالت لألستاپور�ِّ
ُّ

�ونهم ُعراًة للذ ُ اس من ِجلدهم وَ��� دون النَّ العقاب) �انوا ُ�جرِّ
�ن)». � (م��

�� � ء. ستكونون آمن�� � �الم��

اجة رشَقتها بنظرٍة قاس�ة �الحجر،  أن ال�سَّ
َّ

اء العجوز قدمها، إ� شكَرها اإلس�اف، ولثَم البنَّ
� ال أستطيُع الحفاظ ع� أمنهم. (أستاپور) � أ�ذُب، تعلُم أن�� فقالت المل�ة لنفسها: تعلم أن��

ال�ة. �ن) التَّ ق، و(م�� تح��

الثة ��ق. هؤالء الثَّ � الطَّ
: «الم��د منهم �� �

� أعلَن بن �لوم الب��ِّ �� �عدما خ�َج الَحرس �األستاپور�ِّ
هم سائرون». ركبوا الخيول، ل�ن أ���

ه رزناك: «�م عددهم؟».
�
سأل

: «مئات، آالف. �عضهم م��ض، �عضهم محروق، �عضهم ج��ــــح.
ً

� كتف�ه قائ�
هزَّ بن الب��ِّ

.« � ئ��
�
 وَ�قُتلون المتل�

ً
وط، �سوقونهم شما� مح والسَّ الل �الرُّ ون �طوفون التِّ الِقططة والمذروُّ

 �سمح
َّ

؟ �جب أ� ر: «أفواە ع� أقدام. وتقول إنهم مر�� ا، وقال بتوتُّ فرَك رزناك �د�ه مع�
صاِح�ة الع�ادة �دخولهم المدينة».

� أعرُف بع، ل�ن�� � لسُت ِما�س�� �الطَّ . إن�� : «لم أ�ن ألسمح �ذلك عن نف�� �
قال بن �لوم الب��ِّ

ل�م». الف عن السَّ اح التَّ فَّ أن ع� المرء أن �فصل التُّ

. «�ان ا �ا بن، �ل رجال و�ساء، مر�� وج�اع وخائفون». أطفا�� اح� : «إنهم ل�سوا ُتفَّ �
ت دا�� ردَّ

� أن أذهب إ� (أستاپور)». واج��

رِت الملك �ليون
َّ

� إنقاذهم �ا جاللة المل�ة. لقد حذ � �ستط�ع��
قال الس�� �ار�ستان: «لم تكو��

ماء». ث �د�ه الدِّ جل أحمق ُتلوِّ من الحرب مع (يون�اي). �ان الرَّ

ا لحم. «�ليون �ان ارون و�مَّ ا جزَّ ا إمَّ رت ما قاله دار�و، إن الملوك جم�ع�
�
وهل �داي أنظف؟ تذك

� ب�ننا». �� نا. لو انضَممُت إل�ه عند (قرون هازات) لسحقنا اليون�يِّ عدوَّ عدوِّ

.«… � ا إ� (هازات) ل�ان أبناء الهار�� ��ن جن��� أس الحليق �قوله: «لو أخذِت الُمطهَّ خالَفها الرَّ

- «أعرُف، أعرُف� إنها إيرو من جد�د».

ا: «َمن إيرو؟». � حائر�
ها بن �لوم الب��ِّ

�
سأل

أُت عليها األمور � سوَّ
عذ�ب، ل�ن �لَّ ما فعلته أ�� � أنقذتها من االغتصاب والتَّ - «فتاة حس�ُت��

ة آالف إيرو». � صنعُت ع��
� (أستاپور) أ��

ها�ة، و�لُّ ما فعلته �� رب النِّ
ُ
ق

- «لم تكن صاِح�ة الجاللة تعلم…».

ض أن أعلم». َ � المل�ة. المف�� - «إن��



� الحال.
دار �� � ��ل ه�� � النَّ �� وَّ � ُل إل�ِك أن ت�� قال رزناك: «ما حدَث حدَث. صاِح�ة الع�ادة، أتوسَّ

الم». م مع األس�اد الُح�ماء وُ�ق�م لنا السَّ
�
ُ�مكنه أن يت�ل

ء � عة �م�� أت المرأة المقنَّ وط؟». قالت ك��ث: احذري القهرمان العاِطر، وت��َّ - «�أيِّ ��
ا ًة ال أفقُه ش�ئ� ا؟ «قد أ�وُن فتاًة صغ�� ��ل رزناك أ�ض� ة �شأن النَّ اح�ة، فهل �� محقَّ الَفرس الشَّ
رون، ولديَّ . ما زاَل لديَّ الُمطهَّ

ً
� طواع�ة  يثغو ألدخل وكر الهار��

ً
� لسُت حَم� عن الحرب، ل�ن��

.« � انون، ولديَّ ثالث جماعاٍت من المعَتق�� ِغ��ان العاصفة واألبناء الثَّ

.« � نان�� � �اب�سامٍة ع��ضة: «ُهم والتَّ
أضاَف بن �لوم الب��ِّ

� ال ُ�مكن السل. ما جدوى تنان�� دان �السَّ ، اثنان منها مق�َّ � الُجبِّ
ولوَل رزناك مو رزناك: «��

� �فتحون األبواب إلطعامهما». رون أنُفسهم ي�تابهم الخوف ح�� م فيها؟ الُمطهَّ
�
ح� التَّ

ة؟». قائد غ�� ؟ من حيوانات المل�ة األل�فة الصَّ ا إذ سأَل: «ِممَّ � استمتاع�
التمَعت عينا بن الب��ِّ

� عروقه دماء دستٍة من
� تجري �� ة، هج�� � األش�ب من مخلوقات الجماعات الُحرَّ ان�� األبناء الثَّ

ا ب�نان�نها، وُهم �ه. عوب المختلفة، ول�ن لطالما �ان مولع� الشُّ

زعَق رزناك: «حيوانات أل�فة؟ إنها وحوش، وحوش تلتهم األطفال. ال ُ�مكننا أن…».

ق إ� ذلك». ا. لن نتطرَّ س: «صمت� صاَحت دن��

مو، لم…». � �ا صاِح�ة السُّ � صوتها، وقال: «ساِمحي��
ه الحنق ��

�
ان�مَش رزناك منها وأجفل

ة ضد ون لديهم ثالث جماعات ُحرَّ ا المل�ة: «صاِح�ة الجاللة، اليون�يُّ قاطَعه بن مخاط��
ة. هؤالء هب�َّ

َّ
� إ� (ڤوالنت�س) الس�ئجار الجماعة الذ ة �الم عن إرسالهم م�عوث�� جماعت�نا، وثمَّ

ة، ور�ما ت ع� أر�عة ف�الق ج�س�ار�َّ
�
ة آالف رجل. �ما أن (يون�اي) حصل األوغاد قوامهم ع��

� حاجة
) ل�أتوا ��االسار كب�� ُيهاِجمنا. إننا ��  ع�� (�حر الدوثرا��

ً
الة ، وسمعُت أنهم أرسلوا خ�َّ أ���

.« � � رأ��
�� � نان�� إ� التَّ

»، فرأت أنه ل�س الجواب � نان��  �ا بن، ال أستطيُع أن أطلق التَّ
ٌ
ت: «آسفة ، وردَّ �

دت دا�� تنهَّ
الذي رغَب ف�ه.

… فعلينا أن � ان الُقوى تنان�� � � م��
: «إن لم �كن �� ً

�ب قائ� حكَّ �لوم لحيته الموخوطة �الشَّ
من

َ
� �دفعون ث اس��  أن تجع�� النخَّ

ً
… ل�ن عل�ِك أو� ون الفخَّ نرحل ق�ل أن ُ�حِ�م األوغاد اليون�يُّ

�
�ن) وا�د�� ا؟ ب�عيهم (م�� رح�لنا. إنهم �دفعون لل�االت ل�دعوا ُمدنهم وشأنها، فِلَم ل�س نحن أ�ض�

هب والجواهر وما شا�َه».
َّ

لة �الذ ا �ع��اٍت محمَّ حلة غ��� الرِّ

َّ جاهزون �
مادي، هل معَت�� ودة الرَّ ؟ ال، لن أفعل ذلك. أيها الدُّ �ن) وأفرَّ � أن أنهب (م��

- «ُت��د��
للمعركة؟».

��ن، ل�نهم لن ُ�خزوِك. هذا الواحد ا: «إنهم ل�سوا ُمطهَّ ُّ ذراع�ه ع� صدرە مجي�� عقَد الخ��
�ف �ا صاِح�ة الع�ادة». ُ�قِسم �الح��ة والسَّ



أس الحليق � بها… الرَّ جال المح�ط�� عت إ� وجوە الرِّ
�
د»، وتطل د، هذا ج�ِّ س: «ج�ِّ قالت دن��

، ورزناك مو رزناك �شح��ه � رقاو�ن الح���ت�� العا�س، والس�� �ار�ستان بتجاع�د وجهه وعي��ه الزَّ
� اعمت�� مادي بوجن��ه النَّ ودة الرَّ � �َشعرە األب�ض ومتانته �الِجلد القد�م، والدُّ

وَعرقه، و�ن الب��ِّ
ا. إذا �انت الة د�� أ�ض� ض أن �كون دار�و هنا، وخ�َّ َ � عن مالمحه. المف�� دە وغ�اب أيِّ تعب��

�
وت�ل

ا. كذَب . وتفتقد الس�� چورا مورمونت أ�ض� المعركة س�ندلع ف�جب أن �كون دم د�� م��
ًة وسأهزمهم � مرَّ �� � مشورًة سد�دًة. «لقد هزمُت اليون�يِّ ا منَح�� ، ودائم� � �� ، ل�نه أحبَّ َّ س ع�� وتجسَّ

. ل�ن أين؟ ك�ف؟».
ً
ثان�ة

ول إ� الم�دان؟ إنها حماقة. أسوارنا � دمة: «تن��ن ال��ُّ أس الحليق �صوٍت أفعَمته الصَّ قال الرَّ
ون هذە المدينة أع� وأغلظ من أسوار (أستاپور)، والُمدافعون عنها أشجع. لن �أخذ اليون�يُّ

�سهولة».

�
ع ��

َّ
ماح لهم �محاَ�تنا. إن ج�شهم ج�ش مرق خالَفه الس�� �ار�ستان: «ال أظنُّ أن علينا السَّ

ة…». � غرَّ ا. إذا داَهمناهم ع� ح�� اسون ل�سوا جنود� أحسن األحوال. هؤالء النخَّ

�� داخل المدينة، وس�عرفون».
�
� أصدقاء ك �� رصة ضع�فة. لليون�يِّ

ُ
أس الحليق: «ف قاطَعه الرَّ

: «ما حجم الج�ش الذي �ستطيع حشدە؟». �
ت دا��

�
سأل

. ماذا �قول مو المل�� ا �ما ف�ه ال�فا�ة، �عد إذن صاِح�ة السُّ � : «ل�س كب�� �
أجاَبها بن الب��ِّ

نهار�س؟ إذا كنا سنخوض المعركة فسنحتاج إ� ِغ��انه».

� الخارج». أوە، ماذا فعلُت �حقِّ اآللهة؟ هل أرسلته إ� حتفه؟ «بن، أر�ُد أن
- «ما زاَل دار�و ��

 لديهم وكنه
ً

مون و�م رج� انون أخ�ار أعدائنا، أين ُهم و�أيِّ �عٍة يتقدَّ �ستطلع أبناؤك الثَّ
اتهم». � تجه��

ا». - «سنحتاج إ� مؤن، و�� خيوٍل جد�دة أ�ض�

 الس�� �ار�ستان هذا».
�

بع. س�تو� - «�الطَّ

اء �عضهم. إذا استغَنت صاِح�ة الجاللة عن �عض : «قد �ستطيع ��
ً

� ذقنه قائ�
حكَّ بن الب��ِّ

… َمن �دري؟».
ً
نة ي قادتهم عيِّ هب والجواهر… فقط ل��ُ

َّ
ُ�ر الذ

�
ة �� � الجماعات الُحرَّ �ــهم، وِلَم ال؟». تعلم أن هذا ما َ�حُدث طول الوقت ب�� : «�ش�� �

قالت دا��
ا�ة وضاِعف انون أغِلق البوَّ اع). «نعم، ال �أس. رزناك، تولَّ هذا. ما إن َ�خُ�ج األبناء الثَّ � � ال��ِّ

(أرا��
الحراسة ع� األسوار».

؟». � �� مو. وماذا عن األستاپور�ِّ قال رزناك مو رزناك: «أمر صاِح�ة السُّ

دير لهم ظهورنا».
ُ
. «إنهم قادمون ناشدين المساعدة والغوث والحما�ة، وال ُ�مكننا أن ن أطفا��

ا ر جيوش� موي ُ�دمِّ : «جاللة المل�ة، لقد شهدُت اإلسهال الدَّ
ً

ب الس�� �ار�ستان وجهه قائ� قطَّ
� �دخول �� ماح لألستاپور�ِّ ، ال ُ�مكننا السَّ ك لالن�شار �ال رق�ب. القهرمان محقٌّ َ � ُي�� �أ�ملها ح��



�ن)». (م��

. «�ما تقول. سُ��قيهم خارج األسوار إ� � ال ت��� نان�� د أن التَّ ة. ج�ِّ � �ال حوٍل وال قوَّ
رمَقته دا��

ِسل هر غرب المدينة، وس��ُ ة النَّ ا ع� ضفَّ م� عنة مجراها. أِقم لهم مخ�َّ
�
أن تجري هذە… هذە الل

رون إليها ». �انوا َينظ� اء عن المر�� إليهم ما �ستطيع من طعام، وقد �ستطيع فصل األصحَّ
ذوا أوامري»، ثم نهَضت متجاوزًة بن ؟ اذهبوا ونفِّ � ت�� � أقولها مرَّ ا، فقالت: «هل ستجعلون�� جم�ع�

فتها الجم�لة. رجات إ� ُعزلة ��ُ � وصعَدت الدَّ
الب��ِّ

مال ماء أغمق إ� الشَّ �ن) عن (أستاپور)، ومع ذلك �دا لها أن السَّ مئتا فرسخ تفصل (م��
� عقلها: من

ت األ�شودة القد�مة ��
َّ
خة مغ�شة �ُدخان المدينة الحمراء الهال�ة. رن ، ملطَّ � الغر��

ا  إليها: رماد�
ً
رت مض�فة

�
وا، وفك دُّ

ُ
م والقرم�د أهلها ق ت (أستاپور)، ومن الدَّ دَّ

ُ
م والقرم�د ق الدَّ

ر وجه إيرو، ل�ن مالمح
�
ت أن تتذك

�
ا أهلها صاروا. حاول ا وعظم� ا صاَرت (أستاپور)، ورماد� وعظم�

ل إ� ُدخان. ت تتحوَّ
�
الفتاة الميتة ما انفك

ا �معطفه األب�ض من برد ��ــها محتم��
ُ
ا ق ا وجَدت الس�� �ار�ستان واقف� � س أخ�� � التفَتت دن�� ح��
ته: «هل �ستطيع أن نخوض هذە المعركة؟».

�
المساء، فسأل

� إن كنا �ستطيع الفوز �األحرى. الموت ا �ا جاللة المل�ة. َسلي�� - «�ستطيع الَ��� القتال دوم�
قتِك �انوا وا، ومرتز� � �صع��ة. معَتقوِك لم �كتمل تدر�بهم ولم ُ�خت��َ

� �أ�� سهل، ل�ن النَّ
� ين��ْ . إن لد�ِك ت�ِّ

ً
ع عن ت�د�له ثان�ة ل المرء والءە فلن يتورَّ �خدمون أعداءِك من ق�لِك، وما إن ُي�دِّ

ا ر�ما ضاَع منِك، ووراء هذە األسوار أصدقاؤِك الوح�دون ُهم ا ثالث� ين� م فيهما وت�ِّ
�
ح� ال ُ�مكن التَّ

الالزار�ن الذين ال �س�س�غون الحرب».

ة». - «ل�ن أسواري ق��َّ

اخل معنا، وكذا األس�اد العظام، � الدَّ
�� � - «ل�ست أقوى مما �انت ونحن خارجها، وأبناء الهار��

َمن لم َتقُتليهم وأبناء َمن قتلِتهم».

: «أعرُف. ما نص�حتك أيها الفارس؟».
ً
زفَرت المل�ة قائلة

�ن) شد�دة االزدحام ومألى �األفواە الجائعة، وداخلها أجاَب الس�� �ار�ستان: «المعركة. (م��
� أقا�ُل العدوَّ . دعي��

ً
�ن للغا�ة. أخ�� أننا ال �ستطيع احتمال الحصار ط��� � أعداء كث�� ُتواِجه��

 ع� أرض� من اخت�اري».
ً

� شما�
� �أ�� ح��

وا». � الذين قلت إن تدر�بهم لم �كتمل ولم ُ�خت��َ … �المعَتق�� - «ُتقاِ�ل العدوَّ
رون ع� تعض�دهم. لو �ان لديَّ نا كنا كذلك ذات يوٍم �ا جاللة المل�ة. سُ�ساِعد الُمطهَّ

�
- «�ل

خمسمئة فارس…».

�ن)»، فاع عن (م�� حاس للدِّ  الوحوش النُّ
َّ

��ن فلن ي��� إ� - «أو خمسة… و�ذا أعطيتك الُمطهَّ
، لقد أخذِت ال�ال دروجو � ت: آله��

�
� عي�يها وصل

ا لم ُ�عار�ضها الس�� �ار�ستان أغلَقت دا�� فلمَّ
ا. لقد نلِت قسطِك من ا واحد� ، وأخذِت اب�نا ال�اسل ق�ل أن �لتقط نفس� الذي �ان شم�� ونجو��



َّ أن أفعله ة ألفعل ما ع�� ��ق أما�� والقوَّ � الح�مة ألرى الطَّ � اآلن أرجوِك، امنحي�� ، فساِعدي�� د��
. للحفاظ ع� أمن أطفا��

ولم ُتِجب اآللهة.

اخل �ن أحدهما �الدَّ � أن أحارب عدوَّ  قالت: «ال ُ�مكن��
ً
س عي�يها ثان�ة عندما فتَحت دن��

� ها. إن��
�
، المدينة �ل �

�ن) ف�جب أن تكون المدينة ورا�� � �الخارج. إذا أردُت الحفاظ ع� (م��
ا�� والثَّ

ت ع�ارتها غ�� قادرٍة ع� قولها. َ محتاجة إ�… محتاجة إ�…». ب��

ها الس�� �ار�ستان برفق: «جاللة المل�ة؟». استحثَّ

دار زو لوراڬ». � المل�ة ل�ست ِملك نفسها و�نما ِملك شعبها. «محتاجة إ� ه��
 



 

مل�ساندرا
 

ا.  إ� مسكن مل�ساندرا أ�د�
ً

امس س��� الم الدَّ ال �عرف الظ�

� ِفراشها يرتعش
َ �ل، وع� جان��

�
حم لتدرأ أهوال الل قد ثالث شم�ع� من الشَّ افذة تتَّ ع� عت�ة النَّ

مه من
�
�ل. أول درس� يتعل

�
هار والل ار ط�لة النَّ د تضطرم النَّ

َ
� المستوق

لهب أر�ــع� أخ��ات، و��
ا وتحت أيِّ ظرف. ار �االنطفاء أ�د�  �سمحوا للنَّ

َّ
�خدمونها أ�

ة د. مرَّ
َ
دت صالًة، ثم عاَدت تفتحهما لُتواِجه نار المستوق اه�ة الحمراء عي�يها وردَّ أغلَقت الرَّ

ائفة إ� ؤى الزَّ ات من ق�لها أوَدت بهم الرُّ ون وراه�ات كث�� ن. ُره�ان كث�� أخرى. �جب أن ت��قَّ
ا �اء. ستان�س يزحف جن��� ه إليهم إله الضِّ

�
 من رؤ�ة ما أرسل

ً
�ة، إذ رأوا ما أرادوا أن يروە �د�

�
هل التَّ

د أن
�
إ� الخطر، الملك الذي �حمل مص�� العالم ع� عاتقه، آزور آهاي المولود من جد�د. مؤك

� مل�ك، أداتك.
�� ، أر� � ستان�س �ا إل��

�� راهلور سُ�نِعم عليها �لمحٍة مما ي�تظرە. أر�

ا، أش�ال ن وتذوب وُ�خاِلط �عضها �عض� ب، تتكوَّ
َ

، تتذ�ذ
ً
ة  وقرم��َّ

ً
ة ؤى أمامها ذهب�َّ تراقَصت الرُّ

ا، ق إليها من محاجر خال�ة ت��� دم� ، ُتحدِّ
ً
� ثان�ة غ���ة ومرع�ة وفاتنة. رأت الوجوە عد�مة األع��ُ

وفان األسود الفائر من األعماق. ظالل ع� ش�ل ثم األبراج ع� ال�حر تتهاوى إذ �ك�سحها الطُّ
ى وتتدحَ�ج وتخمش �شهوة، وع�� جماجم، وجماجم �ستح�ل إ� سد�م، وُجثث متعانقة تتلوَّ

� سماء زرقاء قاس�ة.
حة عظ�مة تدور �� ان ظالل مجنَّ �� ُحجب النِّ

عه چون
َّ
ة ع� الحصان المائت. هذا ما س�توق ماد�َّ ، الفتاة الرَّ

ً
الفتاة، �جب أن أجد الفتاة ثان�ة

مان �د أن �عرف الزَّ �د الم��د، س��ُ � أن تقول إن الفتاة هار�ة. س��ُ
ا. لن �ك�� سنو منها، وق����

ماد، و��نما أشاهُد ًة واحدًة فقط. فتاة �لون الرَّ والم�ان، وذلك ال تعلمه �عُد. لقد رأت الفتاة مرَّ
تت وذاَ�ت. تفتَّ

ت: ستان�س؟ ل�ن ال، ل�ست هذە
�
د، وللحظٍة ال أ��� �ساءل

َ
� نار المستوق

د وجه �� تجسَّ
�� ج س�َحت ألف ع�� هب المتأجِّ

�
� الل

؟ �� ، أب�ض �الُجثث. أهذا هو العدوُّ � مالمحه. وجه خش��
ٌّ برأس ذئٍب رأسه إ� الوراء وراَح �عوي. � ، و�� جوارە أل�� ص�� �

حمراء، فقالت لنفسها: إنه يرا��

خان. م ع� فخذها قطرًة قطرًة، أسود يتصاَعد منه الدُّ اه�ة الحمراء، وساَل الدَّ ًارتجَفت الرَّ
لها. رسَم وم�ض الحرارة أش�ا� � داخلها، عذاب وَحرقة، �شوة ووْجد، ُتفِعمها، تلفحها، ُتحوِّ

ار �� النَّ
ت. سمَعت

�
 ع� ِجلدها ب��ار �د العاشق، وناَدتها أصوات غ���ة من أ�اٍم أدبَرت وول

ً
منتظمة

ُّ



، ودموعها لهب، ولم تَزل فعة 7». �انت ت��� »، وصوت رجٍل يزعق: «الدُّ �
امرأًة تصيح: «م�لو��

�ه. َّ ت���

مادي حول األب�ض ماد ُ�القيها، �دور الرَّ ة وارتفَع الرَّ لج تدور من سماٍء مدلهمَّ ت رقائق الثَّ
�
نزل

م أش�اء ميتة �ُخ� ، وتتقدَّ � ار�ة فوق سور� خش�� هام النَّ ق السِّ
�
مادي ف�ما ُتحل واألب�ض حول الرَّ

�ــــح ت ال�ِّ ار داخل مئة كهف. ثم اشتدَّ د أسفل ُجرٍف رمادي ح�ث �شتعل النَّ ثق�لة صامتة ع�� ال��
�اب األب�ض �ك�سح الموجودات، برودته مستح�لة، وواحدًة تلو األخرى همَدت وجاَء الضَّ

 الجماجم.
َّ

ان، و�عدها لم يبَق إ� �� النِّ

� الموت. الموت، الجماجم تع��

� طقطقته سمَعت اسم چون سنو ُيهَمس، وسبَح وجهه أمامها
هب بنعومة، و��

�
طقطَق الل

� وراء ستار� مهزوز. اآلن
، ِظلٌّ ِش�ه مر��

ً
ى و�تال�� ثان�ة ، ي��دَّ تقا�� ا �ألسنٍة من األحمر وال��ُ مرسوم�

هو رجل، واآلن ذئب، واآلن رجل من جد�د. ل�ن الجماجم هنا، الجماجم ُتح�ط �ه من �لِّ
قونه، رە منه. أعداء ُ�طوِّ

ِّ
ت أن ُتحذ

�
جاە. رأت مل�ساندرا الخطر المحدق �الف�� من ق�ل، وحاول اتِّ

. �
الم. غ�� أنه رفَض أن ُ�ص�� � الظ�

خناجر ��

 �عد فوات األوان.
َّ

ا إ� � أ�د� � غ�� المؤمن��
ال ُ�ص��

؟». �
د�� � �خفوت: «ماذا ت��ن �ا س�ِّ �� ها الصَّ

�
سأل

انها ُتج�ب � ن��
ا تراە �� ت عمَّ

�
، چون سنو. م�� ُسِئل

ً
غل ثان�ة جماجم، ألف جمجمة، والف�� النَّ

، و��لِّ ا. إنه فنٌّ
�
� ُتو�� بها ال�لمة إطالق ؤ�ة ل�ست �ال�ساطة ال�� »، ل�ن الرُّ مل�ساندرا: «ال�ث��

ار ث راهلور مختار�ه من خالل النَّ ا. ُ�حدِّ ا أ�ض� . وألم� ً
ا ودراسة ا وانض�اط�

�
الفنون �ستلزم إتقان

� غٍة ال �ستطيع امتالك مفات�حها سوى إله. منذ سن��
�
ى، ل غٍة من رماٍد وجمر� ولهٍب يتلوَّ

�
الم�اَر�ة �ل

ع � طائفتها- يتمتَّ
من. ال أحد ع� اإلطالق -ح�� �� ها، وقد دفَعت الثَّ ال ُتح� ُتمار�س مل�ساندرا فنَّ

س. هب المقدَّ
�
� الل

�مهارة رؤ�ة األ�ار ِنصف المنجل�ة ِنصف الخب�ئة ��

� من أجل لمحٍة من آزور آهاي فال
�

. أص� ل�ن اآلن ال ي�دو أنها �ستطيع العثور ع� مل�ها ح��
ا وعطشها شد�د. اب». َحلقها جاف تمام�  سنو. ناَدت: «دڤان، ��

َّ
� راهلور إ� ُي����

ا من الماء من اإلب��ق الحجري الموض�ع عند »، وصبَّ لها ك��� �
د�� : «نعم �ا س�ِّ � �� قال الصَّ

افذة وجلَ�ه لها. النَّ

�ت وجهه  خضَّ
ً
� اب�سامة ��  وابتلَعتها ومنَحت الصَّ

ً
ت رشفة

َ
قالت مل�ساندرا: «أشكرك»، وأخذ

. �
� وَ�عُ�د��

� وُ���د��
� غرامها. �خشا��

�الُحمرة. تعلم أنه ِش�ه واقع ��

� العظ�م أن �� ضا عن وجودە هنا. من دوا�� فخر الصَّ وع� الرغم من هذا ال َ�شُعر دڤان �الرِّ
�
�� ٍّ � وداء)، ف��لِّ ص�� � (القلعة السَّ

�خدم �ُمرافٍق للملك، وقد جرَحه أن أمَرە ستان�س �ال�قاء ��
� (ر�وة الغا�ة).

� سُ��ديها �� ل ال�سالة ال�� ه �مت�� عقله �أحالم المجد، وال ر�ب أنه �ان يتخ�َّ ِسنِّ
� لُفرسان الملك وَ�دُخلوا المعركة إ� ا ل�خدموا �ُمرافق�� ه ذهبوا جنبو� � ِسنِّ

ِص��ان آَخرون ��
�



د أن اس��عاد دڤان �دا كت�ك�ت، كعقاٍب ع� فشٍل ما منه، أو ر�ما ع� فشٍل ما
�
جانبهم، ومؤك

من أب�ه.

�
ل�ن الحق�قة أنه هنا ألن مل�ساندرا طلَبته. لقد ماَت أبناء داڤوس سيوورث األر�عة ال��ار ��
�
اء أسطول الملك، ودڤان هو االبن الخامس، و�� ار الخ�� � التهَمت النَّ هر األسود)، ح�� معركة (النَّ

رها
�
رها اللورد داڤوس ع� هذا، ِمثلما لن َ�شك

�
أماٍن أ��� هنا معها من جانب الملك. لن َ�شك

� من أحزان، وع� الرغم من ضالله
� نفسه، ومع ذلك �دا لها أن سيوورث قا� ما �ك�� �� الصَّ

� لهبها.
، وقد رأت هذا �� كُّ فإخالصه لستان�س ال ير�� إل�ه الشَّ

ا، وهذا أ��� مما ُ�مكن أن ُ�قال عن معظم تا�عيها. ترَك ستان�س دڤان ��ــــع وذ�� و�ارع أ�ض�
� حاجٍة إ� �لِّ

هم عد�م الفائدة. جاللته �� ا، ل�ن أ��� ك جن���  من رجاله لخدمتها عندما تحرَّ
ً
دستة

�ة ع� رأسه جال أعَمته �� . أحد الرِّ � � والُمعاق�� ��  عن المسنِّ
َّ

ُمقاتل، فلم �ستِطع االستغناء إ�
ا ساق�ه، ورقيبها م� حه سقوط حصانه عل�ه محطِّ خالل المعركة عند سفح (الِجدار)، وآَخر كسَّ
ا من ستان�س ع� اغتصاب �ساٍء ون عقا�� اسها مخصيُّ أفقَدته ذراعه هراوة عمالق، وثالثة من ُحرَّ
ا. �ان المفروض أن ُ�شَنق هذا األخ�� -�ما أقرَّ ان وف�� ج�ان أ�ض� ��

�
� خدمتها سك

ات، و�� همج�َّ
الملك نفسه- ل�نه من عائلٍة ن��لة، وأبوە و�خوته ثابتون ع� العهد من ال�دا�ة.

ام المطلوب، ود �لزمون االح�� اه�ة أن االحتفاظ �حراسٍة حولها س�جعل اإلخوة السُّ تعلم الرَّ
�
جال الذين أعطاهم ستان�س لها لن �كون ذا عوٍن كب�� إذا وجَدت نفسها �� ا من الرِّ ل�ن أحد�

ة ال تخاف ع� نفسها، وس�حميها راهلور. ، فمل�ساندرا اآلشاِي�َّ خطر. ال يهمُّ

ة مراٍت ا، ثم أغمَضت عي�يها وفتَحتهما عدَّ  أخرى من الماء ووضَعت ال�وب جان��
ً
ت رشفة

َ
أخذ

ت
َ
 استغرق

ً
هب ط���

�
ع إ� الل

�
طل س عضالتها. �عد التَّ  ب�ي�ُّ

ً
ة ت ونهَضت من مقعدها محسَّ وتمطَّ

داد � تهما فس��
�
تان متَعبتان، ل�ن إذا فرك

َّ
الم. عيناها جاف ف ��ها مع الظ� �ضع لحظاٍت ح�� تك�َّ

األلم.

اعة؟». رأت أن نارها خمَدت، فقالت: «الم��د من الحطب �ا دڤان. ما السَّ

.« �
د�� ب�ل الَفجر �ا س�ِّ

ُ
- «ق

� مقعدها
�لة ��

�
. أمَضت مل�ساندرا الل �ل تنج��

�
ا آَخر بنعمة راهلور. أهوال الل الَفجر. ُمِنحنا نهار�

، فل�س
ً

 قل��
َّ

ار �ما تفعل أ��� الوقت. �عد رح�ل ستان�س لم َتُعد �ستخدم ِفراشها إ� عند النَّ
، وم موت صغ�� م. النَّ

�
ه ع� �اهلها. �ما أنها تخ�� أن َتحل

�
وم اآلن وهموم العالم �ل لديها وقت للنَّ

م �الوهج مدي. ُتؤِثر أن تتحمَّ ا إ� ل�له ال�َّ نا جم�ع� واألحالم همس (اآلَخر) الذي يودُّ أن �جرَّ
ا �غمرهما ه�ب �أن حب���

�
ها األحمر الم�اَرك، تحتقن وجنتاها من الل المحمر الذي ي�عثه لهب ر�ــِّ

�
�ا�� تغفو، ل�ن غفوتها ال تدوم أ��� من ساعة، وتدعو مل�ساندرا أن �أ��

�
� �عض الل

�الُق�الت. ��
فعة 7. . الدُّ �

ا. م�لو�� وم تمام� يوم وت�ت�� حاجتها إ� النَّ

الل إ� ا الظ� اسٍة دافع� ار �قطع الحطب إ� أن استعرَّ لهبها من جد�ٍد �عتوٍّ و�� أذ� دڤان النَّ
ا… ل�عض الوقت، د� الم ينح� مجدَّ ا أحالمها المرفوضة. الظ� اال�سحاب إ� أر�ان الُغرفة وملتهم�



ت إن �ان وجهه
�
ا. �ساءل  أ�د�

ً
ًة، و�ذا انتَ� فلن �طلع الَفجر ثان�ة ل�ن وراء (الِجدار) يزداد العدوُّ قوَّ

اە أ��� إثارًة للخوف، �ارد وأسود وأشنع د أن ُمح�َّ
�
ا ال. مؤك هب. ال، قطع�

�
ق إليها من الل ما رأت ُ�حدِّ

ئب… ال
ِّ

� ذو وجه الذ �� � الذي رأته والصَّ جل الخش�� ا الرَّ من أن �قع عل�ه �� إ�سان و�ع�ش. أمَّ
ها. اە، �ما أن ستان�س نص�� شكَّ أنهما خادماە… نص��

، وال تزال نجوم ق ُين�� � الخارج �دأ ال��َّ
ذهَ�ت مل�ساندرا إ� نافذتها وفتَحت م�اعيها. ��

جال ذوو ك �الفعل إذ قطَع الرِّ وداء) تتحرَّ ماء الحال�ة. �دأت (القلعة السَّ ع السَّ رصِّ
ُ
بح ت الصُّ

ة وا محلَّ إخوتهم ع� قمَّ
�
�د ق�ل أن �حل

َّ احة لُ�فِطروا ع� أوع�ة ال�� وداء السَّ المعاطف السَّ
�ــــح.  ع� ال�ِّ

ً
افذة المفتوحة محمولة دف ثلج� قل�لة تتطاَير عند النَّ

ُ
(الِجدار). �انت ن

� أن ت�ناَول اإلفطار؟».
د�� ها دڤان: «هل ُت��د س�ِّ

�
سأل

ها راهلور ��لِّ ما �حتاج إل�ه جسدها من � �عض األ�ام ت��. �مدُّ
َّ أن آ�ل. �� عام. نعم، ع�� الطَّ

. �  للفان��
ً

ء كهذا مجهو� �
غذاء، ل�ن األفضل أن ي��� ��

د، ول�ن ال جدوى من إرسال حم المقدَّ
�
ر والل � المحمَّ إنها محتاجة إ� چون سنو، ال إ� الُخ��

� مسكن�
الح �� ا وراء مستودَع السِّ � استدعاءها. ما زاَل سنو مق�م�

ِّ ة القائد، فلن ُ�ل�� دڤان إ� ح��
ا �ـ(ُب�ج احل. ر�ما ال �حسب نفسه جدير� �ل الرَّ

�
اد َحرس الل هما حدَّ

�
� �ان �حتل رفت��

ُ
متواضع من غ

ا من � حدِّ ذاته نوع�
ائف الذي �عدُّ �� �اب الزَّ ث. هذە �� غلطته، تواُضع الشَّ الملك)، ور�ما ال �ك��

لطة نفسها ت�ساب �قدر� لطة، فالسُّ ب القائد ُزخرف السُّ ا أن يتجنَّ الغرور. ل�س من الح�مة أ�د�
خرف. ل�س �القل�ل من هذا الزُّ

ا، و��ُّ � مسكنها مستجد��
� مل�ساندرا ��

ا �ال�امل. إنه أذ� من أن �أ�� ع� أن الف�� ل�س ساذج�
�ها ُ � أغلب األح�ان إذا ذهَ�ت إل�ه َي��

ث معه، و��  من ذلك إذا أراَدت أن تتحدَّ
ً

ع� ذهابها إل�ه �د�
� هذا �الفطنة.

ع �� ض رؤ�تها. ع� األقل يتمتَّ
ُ
منتظرًة أو َيرف

ا إذا ر� ا ول�س محمَّ ا طازج� �� �دة، ُخ�� ا �ال�ُّ ��  وُخ��
ً
 مسلوقة

ً
اص(48) وآ�ُل ب�ضة ُب شاي الُقرَّ - «سأ��

م معه».
�
� أر�ُد أن أت�ل ل له إن��

ُ
ا. ق � أ�ض� سمحت. ِجد الهم��

؟». �
د�� - «ذو القم�ص الُمخشِخش �ا س�ِّ

- «و��عة».

دتها ة، وقد تفقَّ يها الجيوب الخف�َّ مَّ
�
لت ث�ابها. تمأل � ت مل�ساندرا و�دَّ

�
� اغ�سل �� �عد ذهاب الصَّ

ار � م�انها. لديها مساحيق ُت�ِسب النَّ
ها ��

�
د من أن مساح�قها �ل

�
�عنا�ٍة �ما تفعل �لَّ ص�اح� لتتأ�

ج و�فحُّ وت�ب ألس�ته أع� من قامة أيِّ هب يتأجَّ
�
ا، ومساحيق تجعل الل �� ا أخ�� أو أزرق أو فضِّ

�
لون

خان هوة، وُدخان للخوف، والدُّ رجل، ومساحيق لعمل األدخنة، منها ُدخان للحق�قة، وُدخان للشَّ
اه�ة الحمراء نفسها �حفنٍة من �لٍّ من هذە ح الرَّ

�
ا. ُ�سل

�
ق�ل القادر ع� أن َ�قُتل إ�سان األسود الثَّ

المساحيق.



� �انت ق)، ول�� ندوق المنقوش الذي جلَبته معها ع�� (ال�حر الضيِّ  أ��� من ثالثة أر�اع الصُّ
َ
ف�غ

نات ع �المعرفة لعمل الم��د من المساحيق فإنها تفتقر إ� ال�ث�� من المكوِّ مل�ساندرا تتمتَّ
� (آشاي) نفسها. �لُّ �لمٍة

� تعاو�ذي. إنها أقوى عند (الِجدار)، أقوى مما �انت ��
ادرة. ستك�� النَّ

� الل ال�� ، و��م�انها أن تفعل أش�اء لم تكن تقدر عليها من ق�ل. الظ�
ً
ة وحركٍة منها أ��� فاعل�َّ

�
مود أمامها. �� الم ع� الصُّ ، ولن �قوى أيٌّ من مخلوقات الظ�

ً
ُض عنها هنا ستكون رهي�ة سأتمخَّ

� �� ا إ� ح�ل الخ�م�ائيِّ � حاجتها ق����
ض أن ت�ت�� َ وجود شعوذٍة كهذە تحت إمرتها فمن المف��

وال�ايروما��ات(49) الواه�ة.

ي آَخر. ثم إنها � ج�ٍب �ِّ
ورتها �� أت المفتاح داخل تنُّ ندوق وأوصَدت القفل وخ�َّ أغلَقت الصُّ

راع الواحدة، الذي قال
ِّ

نت من وقعها الواجف أنه رقيبها ذو الذ  ع� ال�اب، فخمَّ
ً
سمَعت طرقة

.« د العظام أ�� لها: «ل�دي مل�ساندرا، س�ِّ

د.
َ
قالت: «أدِخله»، وعاَدت �ستقرُّ ع� مقعدها عند المستوق

ونز، تحت معطٍف رث تختلط م �ال�� ى المطعَّ � من الِجلد المقوَّ �� مَّ
�
ًة �ال � � ُس�� يرتدي الهم��

�اب قة من الضَّ ا، �خيوٍط ممزَّ الل أ�ض� شح �الظ� . ال عظام. و��َّ �
� أقمشته درجات األخ�� والب��ِّ

��
بح

ُ
ە مع �لِّ ُخطوٍة �خطوها. أش�اء قب�حة، قب�حة ق لق ع� وجهه وقدِّ � ة، ت�� مادي، ِش�ه مرئ�َّ الرَّ

مة َشعرە مسح��ة إ� الوراء، وعيناە دا�نتان متقار�تان، ووجنتاە ممصوصتان، وفوق عظامه. مقدِّ
ودة. ى شار�ه �الدُّ ة المكسورة يتلوَّ َّ� ء �األسنان الب�ِّ فمه الم��

قت:
�
رب ع�دها، وعل

ُ
ت �اقوتتها لدى ق َّ� � تج��ف َحلقها إذ اه��

فء �� شعَرت مل�ساندرا �الدِّ
«خلعت العظام».

� �الجنون». - «الخشخشة �انت ع� وشك إصاب��

� �أنك �شاَحنت مع �عضهم ع�
�� َ ونك. دڤان أخ�� ود ال ُ�حبُّ - «العظام تحم�ك. اإلخوة السُّ

الَعشاء ل�لة ال�ارحة».

د ف�ما راَح �اون مارش حم المقدَّ
�
ُب َحساء الفاصول�ا والل : «مع �عضهم. كنُت أ�� � قال الهم��

ُس عل�ه، وأعلَن أنه لن �سمح للقَتلة �سماع انة العجوز أتجسَّ مَّ � الرُّ . حسَب�� ِثر عن الموقع العا��
َ ُي��

ار. احتقَن وجه ا فال َ�جُدر بهم أن يتداَولوا عند النَّ مداوالتهم، فقلُت له إنه لو �ان ذلك صح�ح�
افذة وسحَب ا ما، ل�ن األمر لم يتعدَّ هذا»، وجلَس ع� حافة النَّ

�
ا مخنوق �اون وأصدَر صوت�

�
� ضلو�� وأنا أتناوُل َعشا�� ا ب�� ين�

�
ا: «إذا أراَد أحد الِغ��ان أن �غرس سك خنجرە من ِغمدە مض�ف�

م». ت �قطرٍة من الدَّ
�
ل ل. س�كون طعم عص�دة هوب أط�ب إذا ُت�ِّ فله أن ُ�حاو�

� لهبها.
� ُ�ضِمر لها األذى لرأت هذا �� ا. لو �ان الهم�� د اهتمام� لم ُتِعر مل�ساندرا الفوالذ المجرَّ

 �المع�د
ً
 مرهونة

ً
مة

�
ًة، أ  صغ��

ً
مت رؤ�ته و�� ال تزال طفلة

�
ٍء تعل �

الخطر ع� شخصها أول ��
: ً
هته قائلة ار. نبَّ قت إ� النَّ دە م�� حدَّ صَّ ٍء ت�� �

األحمر العظ�م مدى الح�اة، وما زاَل هذا أول ��
ك، ال س�ا�ينهم». ض أن يهمَّ َ «أعُينهم �� ما ُ�ف��



فد الحد�دي األسود حول معصمه ت��ض، � الصَّ
ة �� غ�� حر، نعم». �َدا �أن ال�اقوتة الصَّ - «السِّ

� خافت من التقاء الفوالذ والحجر ال���م، � �حافة الخنجر لَ�صُدر رن�� وقد نقَر عليها الهم��
 كُق�لة امرأة، كُق�لتِك.

ً
ل دفئها الحد�د، ناعمة

�
 ع� ِجلدي، يتخل

ً
، دافئة � نو��

وقال: «أشعُر بها ��
� منت�

ُر أن نزعها ��
�
ل شفتاِك إ� أسنان. �لَّ يوٍم أفك ، وتتحوَّ � � أحال�� ت�دأ تلسع��

ا ��
�
ل�ن أح�ان

ا؟». عينة أ�ض�
�
هولة، و�لَّ يوٍم ال أنزعها. أ�جب أن أرتدي العظام الل السُّ

عون رؤ�ته، والعظام جزء من هذا».
َّ
اس يرون ما يتوق الل واإل�حاء. النَّ ع��ذة قوامها الظ� - «التَّ

حر فسَ�قُتلونك». واب �اإل�قاء عل�ه؟ «إذا خاَب السِّ � الصَّ هل جانَب��

َّ وخضُت �
�ُت أغا�� : «لقد غنَّ

ً
� �كشط الوسخ من تحت أظفارە �طرف خنجرە قائ� �دأ الهم��

جل �ما عاَش، ض أن �موت الرَّ َ . المف�� �
�ف وذقُت زوجة الدور�� �ُت ن��ذ الصَّ معار�� و��

� �دي الفوالذ».
� هذا أن أموت و�� َّ �ع�� س�ة إ�� و�ال�ِّ

ً
ه؟ إن الموت مل�وته، والمو�� ُجندە. «ستجد عم� م �الموت؟ أُ�مكن أن العدوَّ مسَّ

�
هل َ�حل

هار الة اللورد سنو س�عودون ق�ل آِخر النَّ ، وجوَّ �
ك، العدوُّ الحق��� ا. العدوُّ يتحرَّ لفوالذك ق����

ام�ة». �أعُينهم العم�اء الدَّ
ل مع �لِّ او�ن، ترى مل�ساندرا لونهما ي��دَّ � خ�� ، عين�� � ت�� � رماديَّ � عي��ه، عين�� ق الهم�� ضيَّ
اء. �حبُّ أن �قول إن الُغراب األع�

�
� عمل ال�� جل: «اقتالع األع��ُ ن�ضٍة من ال�اقوتة. قال الرَّ

اء نضوحهما وُح�ا�هما ا َ�خُطر �� أنه يودُّ أن �قتلع عي��ه هو من جرَّ
�
أفضل الِغ��ان. أح�ان

َض أن األحرار س�قصدون تورموند ل�قودهم، ألن هذا ما �ان ل�فعله. لقد . سنو اف�� � ائم��ْ الدَّ
ا، ال له وال لنا». د� اء… ل�س هذا ج�ِّ

�
ا. ل�ن إذا �ان ال�� ه المحتال العجوز أ�ض� أحبَّ تورموند وأح�َّ

ا، ال أحد من اء ال يهمُّ حق�
�
ت مل�ساندرا برصانٍة �أنها أصَغت إل�ه ��لِّ جوارحها، ل�ن ال��

�
أومأ

هم االنقراض من ع� وجه ال�س�طة �ما . إنهم شعب ضائع، شعب هالك، مص�� األحرار يهمُّ
ا كهذا، وال �ستطيع أن ُتغاِمر �خسارته � أن �سمع �الم�

انقرَض أطفال الغا�ة. ع� أنه لن يرغب ��
مال؟». ته: «ما مدى معرفتك �الشَّ

�
اآلن، وهكذا سأل

. مال كب�� ها. الشَّ . �عض ال�قاع أفضل من غ�� ا: «�أيِّ ُمغ�� � ِغمدە مجي��
دسَّ خنجرە ��

لماذا؟».

هر حصاٍن مائت، أخت چون سنو». وَمن ُ�مكن أن مادي ع� ظ� قالت: «الفتاة، فتاة ترتدي الرَّ
، ل�ن � � له��

ها؟ إنها ته�ع إل�ه ُ�غ�ة الحما�ة �ما رأت مل�ساندرا بوض�ح. «لقد رأيتها �� تكون غ��
نِقذها».

ُ
��ل الوح�د إ� ذلك أن ن ة القائد، والسَّ ًة فقط. �جب أن نكسب ثقة ح�� مرَّ

طُّ أن وثَق أحد
َ
ا: «لم َ�حُدث ق د العظام؟»، وضحَك متا�ع� � أن أنقذها أنا؟ س�ِّ قال: «تعن��

� حاجٍة إ� إنقاذ
، وسنو ل�س أحمق. إذا �انت أخته ��  الحم��

َّ
�ذي القم�ص الُمخشِخش إ�

ِسل ِغ��انه. هذا ما كنُت ألفعله». فس��ُ

لون، ل�نك لست �ل ال يتدخَّ
�
- «إنه ل�س أنت. لقد حلَف �مينه و�عزم ع� الح�اة بها. َحرس الل

�ل، و�ستطيع أن تفعل ما ال �ستط�عه».
�
من َحرس الل



ت �ذلك. هل أرتِك نارِك أين أجُد هذە الفتاة؟». مِّ � - «إذا سمَح قائدِك الم��
. �دا �أنها تمتدُّ وِّ نت عليها ط�قة رق�قة من الجل�د للتَّ  تكوَّ

ً
 زرقاء سا�نة

ً
ا عم�قة - «رأ�ُت م�اه�

إ� ما ال نها�ة».

ها حول الفتاة؟». ��لة). ماذا رأ�ِت غ�� ة الطَّ - «(الُ�ح��

ا. إنها ُتحاِفظ ع� مسافٍة ال �أس بها ب�نها ، ورأ�ُت أحجار�
ً

ا. رأ�ُت غزا�  وأشجار�
ً

 وحقو�
ً

- «تال�
ادين عن أثرها». ل الص�َّ

�
ة �� ُتضل غ�� � مع الجداول الصَّ

� �ستطيع تم�� � الُقرى. ح�� و���

قها أم ة إ� �� . هل �انت الُ�ح��
ً

ب هذا األمر. قلِت إنها آت�ة شما� : «سُ�صعِّ
ً

ب وجهه قائ� قطَّ
غ��ــها؟».

رًة، ثم أجاَ�ت: «غ��ــها».
�
أغلَقت مل�ساندرا عي�يها متذك

غط�ة اس أقل ع� الجانب اآلخر، والتَّ ة. الُحرَّ  ع� (ط��ق الملوك) إذن. فتاة ذك�َّ
ً
- «ل�ست آت�ة

� ع�ارته مع صوت َ الهم�� …». ب�� � � الح�� � استخدمتها عن نف�� ب�� � ال�� ة �عض المخا�� ، وثمَّ أ���
� نفسه راَن ع� مت المفا�� ا، وعلَمت مل�ساندرا أن الصَّ د وهبَّ واقف� � الذي تردَّ البوق الحر��
ٍّ التفَت إ� (الِجدار) ُينِصت، ي�تظر. دفقة � وداء)، وأن �لَّ رجٍل وص�� جميع أنحاء (القلعة السَّ

الة، ودفقتان… � عودة الجوَّ واحدة ط��لة من البوق تع��

ا عنه اآلن. َّ رغم� � اللورد سنو إ��
اه�ة الحمراء: أ�� اليوم، وسُ�ص�� رت الرَّ

�
فك

� ە الهم�� َ ا ب�� � ، وأخ��
ً
مت استمرَّ ساعة ��لة �دا �أن الصَّ ائحة الطَّ �عد خفوت ص�حة البوق النَّ

الة». �قوله: «نفخة واحدة إذن. جوَّ

: «اذهب وارتِد عظامك وانتظر. ً
»، ونهَضت �دورها مردفة الة مو�� قالت مل�ساندرا: «جوَّ

سأعوُد».

َّ أن أذهب معِك». - «ع��

د . ابَق هنا ح�� ت�� � - «ال تكن أ�له. ما إن �جدوا ما س�جدونه سُ�حِنقهم منظر أيِّ هم��
دماؤهم».

هم لها
�
� من الَحرس الذين ترك � اثن�� وجَدت دڤان �صعد ساللم (ُب�ج الملك) و�� نازلة ب��

: «انتظرُت
ً

ا ع� صحفة، وقد خاطَبها قائ� � �حمل اإلفطار الذي �سَ�ته تق���� �� ستان�س. �ان الصَّ
ا». � ساخن� . ما زاَل الُخ�� �

د�� ازجة من الُفرن �ا س�ِّ ح�� أخ�َج هوب األرغفة الطَّ

َّ وراء (الِجدار)». � حاجٍة إ��
� ع� األرجح. «اللورد سنو �� ». س�أ�له الهم�� � � مسك��

- «اتُر�ه ��
ا… ل�س �عرف هذا �عُد، ول�ن ق����

ا�ة لدى وصول ط �الخارج، وتجمهَر �عض الِغ��ان عند البوَّ
َ
�ان ثلج خف�ف قد �دأ ي�ساق

ة القائد ع�� الجل�د، اه�ة الحمراء. س�َقها ح�� ��ق للرَّ مل�ساندرا وحارسيها، ل�نهم أفسحوا الطَّ



ماة إ�  من الرُّ
ً
ون من حام�� الِحراب، وعالوًة ع� هذا أرسل سنو دستة �صح�ه �اون مارش وع��

ا�ة من رجال المل�ة، � الغا�ة الق���ة. ل�س الَحرس ع� البوَّ
ا الخت�اء عدوٍّ ما �� �� ة (الِجدار) تحسُّ قمَّ

ل�نهم سمحوا لها �المرور رغم ذلك.

ج ع�� (الِجدار). م�� مورجان أمامها ق الذي يتع�َّ � الممرِّ الضيِّ
تحت الجل�د برد وظالم، ��

� شفائه من داء الخمر، ل�نهما مستف�قان
�� ال أمل ��

�
� سك جل�� ا ع� األقل- و�الهما �خشاها إ� حدٍّ�مشعٍل وم��ل خلفها �فأس. �ال الرَّ �اح، و�الهما من رجال المل�ة -اسم� اعة من الصَّ � هذە السَّ

��
 أنها

َّ
� ال �كون سكراَن. لن تحتاج مل�ساندرا إليهما اليوم، إ� ا مرعب ح�� �ع�د، وم��ل تحد�د�

نة. ُزخرف � هذا رسالة معيَّ
اس حولها أينما ذهَ�ت، ف�� � من الُحرَّ تحرص ع� االحتفاظ �اثن��

لطة. السُّ

ق من األب�ض لج َ�سُقط ب��ات، وغ�َّ �ساط ممزَّ لدى خروج ثالثتهم شمال (الِجدار) �ان الثَّ
ة من (الِجدار) إ� حافة (الغا�ة المسكونة)، وقد التفَّ چون سنو و�خوانه األرض الخراب الممتدَّ

�ن �اردًة أو نحوها. ود حول ثالث ِحراٍب َت�ُعد ع�� السُّ

. الموضوعة ع� ال�سار فيها
ً

مان�ة طو� ردار األقدام الثَّ غ الِحراب المصنوعة من خشب الدَّ
�
َت�ل

� مليئة
�
� ملساوان مستق�متان، وفوق �لٍّ منها رأس مقط�ع. الل َّاعوجاج �س�ط، ل�ن األخ�َ���ْ

� لم يبَق إ� ؤوس �قل�سواٍت ب�ضاء، وح�ث �انت األع��ُ لج الم�ساقط الرُّ �الجل�د، وكسا الثَّ
هاٍم صامت. ر من أع� �اتِّ محاجر خاو�ة، ثقوب سوداء دام�ة َتنظ�

ت مل�ساندرا الِغ��ان: «َمن �انوا؟».
�
سأل

أجاَبها �اون مارش �جمود: «چاك بولوار األسود وهال الُمشعر وجارث جرا�ف�ذر. األرض ِش�ه
� غرس الِحراب ع� هذا الُعمق. وارد أنهم ما

�ل ��
�
دة. ال ُ�دَّ أن الَهمج استغَرقوا ِنصف الل متجمِّ

ا إ� خطِّ األشجار. ع�
�
م الُو�الء وزرَّ عي��ه متطل ، ُيراِقبوننا». قالها ق�ِّ � زالوا ق��ب��

، أو آالف». � قال األخ األسود ذو الوجه ال�الح: «قد �كون مئات منهم ق��ب��

ه�ب األب�ض ئب الرَّ
ِّ

وا». داَر الذ �ل ثم فرُّ
�
� جوف الل

تهم �� ردَّ چون سنو: «ال. لقد تركوا هديَّ
� تحمل رأس چاك بولوار األسود. «�ان ا، ثم رفَع ساقه و�اَل ع� ال�� م� خم حول الِحراب م�شمِّ الضَّ

� الجوار».
هم لو أنهم ما زالوا �� جوست ل�شمَّ

 ألتت ت�حث عن رؤوسها».
َّ

اء أحرَق الُجثث، و��
�
قال ال�الح المس�َّ إد ال�ئ�ب: «آمُل أن ال��

: ً
ها �ُعنٍف من األرض قائ� � تحمل رأس جارث جرا�ف�ذر واجتثَّ أطبَق چون سنو ع� الح��ة ال��

ون األمر. »، فأ�َع أر�عة من الِغ��ان ُ�لبُّ � «اخلعوا األخ�َ���ْ

ا».
�
 إطالق

ً
الة رِسل جوَّ

ُ
ا: «ما �ان �جب أن ن � برد� ت�� � محمرَّ قال �اون مارش بوجنت��

دي، ل�س اآلن»، ثم - «ل�س هذا الوقت أو الم�ان المناسب لنكء ذلك الج�ح. ل�س هنا �ا س�ِّ
 العظام

َّ
�وا إ� ُ قوها. ال َت�� ؤوس وأحر� عون الِحراب �صع��ة: «ُخذوا الرُّ � جال الذين ين�� قال سنو للرِّ

ً



� م�� إذا
، ام�� �

د�� : «س�ِّ ً
العار�ة»، وعندها فقط �دا أنه الحظ� مل�ساندرا، فخاطَبها قائ�

سمحِت».

ة القائد». ا. «�ما يرغب ح�� � أخ��

�
� مورجان وم��ل وراءهما وجوست ��

طت ذراعه إذ �دآ �مش�ان تحت (الِجدار)، �م�� تأ�َّ
و�ان مع مرورها. لن

َّ
� الذ

ا لي�دأ الجل�د �� ت حركتها عمد�
�
اه�ة، ل�نها أ�طأ م الرَّ

�
أعقابهما. لم تت�ل

�فوته هذا.

ة عت، وقال: «ماذا عن الستَّ
َّ
َ چون سنو صمته �ما توق ة دفاع� ب�� وَّ

�
ة ل� �كة الحد�د�َّ تحت الشَّ

اآلَخ��ن؟».

- «لم أَرهم».

 �حثِت؟».
َّ

- «ه�

دي». بع �ا س�ِّ - «�الطَّ

الل). رجاله رأوا � (ُب�ج الظ�
داف من الس�� دي�س مال�س�� ��

ُ
ها چون سنو: «وصَل إلينا غ َ أخ��

� الج�ال ع� الجانب ال�ع�د من (الغور). �عتقد الس�� دي�س أن الَهمج �ح�شدون، و�ظنُّ
ا ��

�
ان ن��

.«
ً
لون عبور (ج� الجماجم) ثان�ة أنهم سُ�حاو�

� رؤ�اها إ� هذا الج�؟ �ش�ٍل ما ال تظنُّ
ل �عضهم». هل ُ�ش�� الجماجم �� - «قد ُ�حاو�

ا ع� مل�ساندرا ذلك. «إذا وقَع ذلك الهجوم فلن �كون أ��� من �ش��ٍت لالن��اە. لقد رأ�ُت أبراج�
�ة األثقل». قها طوفان أسود دموي. هناك ستهوي ال��َّ ا ُ�غر� ال�حر، أبراج�

ة)؟». ق�َّ َّ - «(القلعة ال��

ة) ع� ال�حر مع الملك ستان�س، وهناك ترَك ق�َّ َّ ؟ رأت مل�ساندرا (القلعة ال�� أ�انت ��
وداء). حف ع� (القلعة السَّ رسانه للزَّ

ُ
� حشَد ف �ن ح�� صاِحب الجاللة المل�ة س�ل�س واب�تهما ش��

� أغلب األح�ان. «نعم، (القلعة
ؤى �� ، ل�ن هذا هو سمت الرُّ

ً
� نارها مختلفة

�انت األبراج ��
دي». ة) �ا س�ِّ ق�َّ َّ ال��

؟». - «م��

فت فقد تتحا�� ما رأيته ا، خالل دورة قمر، خالل عام… و�ذا ت�َّ : «غد�
ً
�سَطت �ديها قائلة

ؤى؟  فما جدوى الرُّ
َّ

�ال�امل». و��

د». قال سنو: «ج�ِّ

� لدى خروجهم من تحت ا�ة قد ارتفَع إ� نحو أر�ع�� � عند البوَّ �ان عدد الِغ��ان الواقف��
الثة أصابع، ا�� هوب ذو الثَّ ا؛ الطَّ جال. �عضهم مل�ساندرا تعرفه اسم� ع حولهم الرِّ (الِجدار)، وتجمَّ

ُّ



�تون سالدور ء الفهم المس�َّ أو�ن الجحش، والسِّ ��� � �� ، والصَّ � ه�� تقا�� الدُّ ومو�� �َشعرە ال��ُ
. ��

�
السك

دي؟». الثة أصابع: «هل ما سمعناە صحيح �ا س�ِّ سأَل هوب ذو الثَّ

وسأَل أو�ن الجحش: «َمن؟ ل�س داي��ن، أل�س كذلك؟».

)، أحد أول من اس��َدلوا �� جل الذي تعرفه �اسم آلف ابن (مجرى الطَّ - «وال جارث»، قال الرَّ
.« ائفة �حق�قة راهلور. «جارث أذ� من هؤالء الَهمج �كث�� �عة الزَّ آلهتهم السَّ

: «�م؟». سأَل مو��

هم چون: «ثالثة. چاك األسود وهال الُمشعر وجارث». َ أخ��

الل)، فقال چون لهوب: � (ُب�ج الظ�
�ام �� ا ب��قاظ النِّ  خل�ق�

ً
) ع��� �� أطلَق آلف ابن (مجرى الطَّ

ل». ��ذ المت�َّ � ِفراش� واسِقه القل�ل من النَّ
«ضعه ��

 ذه�ت م�� إ� (ُب�ج الملك)؟ عندي أش�اء أخرى
َّ

قالت له مل�ساندرا بهدوء: «لورد سنو، ه�
ك بها». أخ��

، وانغلَقت �دە الُ�م�� � � ال�اردت�� ت�� ماديَّ � الرَّ � العين��  بهات��
ً
 ط��لة

ً
ع إ� وجهها لحظة

�
تطل

.« � ، ثم قال: «�ما ُت��دين. إد، ُخذ جوست إ� مسك��
ً
وانفتَحت وانغلَقت ثان�ة

لج َ�سُقط ا، هما االثنان فقط، والثَّ احة مع� ت حارسيها �دورها. قطعا السَّ
َ
 و�ف

ً
تها عالمة َ اعت��

عور � للشُّ
حولهما، وساَرت مل�ساندرا ع� أقرب مسافٍة تجرؤ عليها من چون سنو، ق���ة �ما �ك��

. ال �أس. � ��
�
ا، ل�نه س�ستغل � أ�د� �� � ولن ُ�حبَّ �� نون ينصبُّ منه كض�اٍب أسود. ل�س ُ�حبُّ �سوء الظ�

� ال�دا�ة. الحق�قة أن القائد
قصة نفسها مع ستان�س �اراثيون �� سبَق أن رقَصت مل�ساندرا الرَّ

ا اف بهذا. �ان ستان�س أخ� ة ع� الرغم من رفضهما االع�� � أش�اء كث��
�ان �� اب ومل�كها �ش�� الشَّ

، ال�طل �� �� وراء أخ�ه ال��َّ ، ِمثلما احُتِجَب چون سنو ابن الزِّ � ظلِّ أخ�ه ال�ب��
أصغر �ع�ش ��

نون، � غ�� مؤمن �طب�عته، ظ� جل�� . �ما أن �ال الرَّ غ�� ئب الصَّ
ِّ

القت�ل الذي �انوا �دعونه �الذ
ف والواجب.  ال��َّ

َّ
ا إ� اك، ال َ�عُ�د من آلهٍة حق�

�
ش�

ة: «لم �سأل عن أختك». قالت مل�ساندرا ف�ما صعدا ساللم (ُب�ج الملك) الملتفَّ

� أن أساعد آر�ا ، وال ُ�مكن�� � � نحلف ال�م�� ا ح�� � أهلنا جان��
ن�ِّ

ُ
. إننا ن - «قلُت لِك إن ال أخت ��

�قدر ما…».

�دة �خنجرە ع� ا إ� منضدتها �فرد ال�ُّ � هناك، جالس� قطَع �المه إذ دخال مسكنها. �ان الهم��
ت جمجمة العمالق ة، وقد استقرَّ رع العظم�َّ ها أنه ارتدى الدِّ َّ� . � ا�� � الدَّ قة من الُخ�� قطعٍة ممزَّ

افذة خلفه. � �ستخدمها كخوذٍة ع� مقعد النَّ المكسورة ال��

ر چون سنو، وقال: «أنت». توتَّ



ة َّ� ء �األسنان الب�ِّ  �فمه الم��
ً
 واسعة

ً
: «لورد سنو»، واب�سَم لهما اب�سامة � قال الهم��

�اح كنجمٍة حمراء خاب�ة. � ضوء الصَّ
المكسورة، والتمَعت ال�اقوتة ع� معصمه ��

- «ماذا تفعل هنا؟».

.« � طعا�� - «أفطُر. ُ�مكنك أن ُ�شار�ك��

ا». - «لن آ�ل معك ع�ش�
ً
قمة

�
ق ل � ع� األقل»، ومزَّ ا. هوب ُ�ج�د الَخ�� غ�ف دافئ� : «أنت الخ�ان. ما زاَل الرَّ � قال الهم��

ق
�
دي. الَحرس ع� �ا�ك ُدعا�ة رديئة. َمن �سل هولة نفسها �ا س�ِّ ا: «أستطيُع أن أزورك �السُّ متا�ع�

خول من نافذٍة ب�ساطة. ل�ن ما الجدوى من قتلك؟ ات �ستطيع الدُّ ات المرَّ (الِجدار) ع��
التك. ا أسوأ ال محالة»، ومضَغ وابتلَع، ثم أضاَف: «سمعُت �ما جرى لجوَّ س�ختار الِغ��ان أحد�

� معهم». �ان عل�ك أن ُترِسل��

اء؟».
�
- «�� تخونهم لصالح ال��

ة �ا سنو؟ إ�ج��ت، أل�س كذلك؟»، م عن الخ�انة؟ ماذا �ان اسم زوجتك الهمج�َّ
�
- «هل نت�ل

ة، ول�س : «سأحتاُج إ� خيول، ِنصف دستٍة من الخيول الق��َّ
ً

� إ� مل�ساندرا قائ� والتفَت الهم��
� (�لدة

وجات الِحراب المحتَجزات �� ح �عض الزَّ
�
ا أستطيُع أن أفعله �مفردي. سَتصل هذا ش�ئ�

� ع� تنف�ذ ، وسُ�ساِعدن�� ة أن تثق بهن الفتاة أ��� � هذە الحالة. أرجح�َّ
ساء أفضل �� المناجذ). ال�ِّ

ُر بها».
�
نة أفك ح�لٍة معيَّ

م؟».
�
ها اللورد سنو: «عمَّ يت�ل

�
سأل

: «أختك. لست �ستطيع مساعدتها، ل�نه ً
وضَعت مل�ساندرا �دها ع� ذراعه مجي�ة

�ستطيع».

ٍة . ح�� إذا غسَل ذو القم�ص الُمخشِخش �د�ه مئة مرَّ ة: «ال أظنُّ  �حدَّ
ً

َع سنو ذراعه قائ� � ان��
ا فستظلُّ تحت أظفارە دماء. األرجح أنه س�غتصب آر�ا وَ�قُتلها من أن ُينِقذها. ال. إن �ان يوم��
وداء) د أن ع� عي��ِك غشاوة. إذا حاوَل أن ُ�غاِدر (القلعة السَّ

�
� فمؤك

د�� � نارِك �ا س�ِّ
هذا ما رأ�ِت ��

.« ُب ُعنقه بنف�� � فسأ��
دون إذ��

ا. ل�كن. قالت: «دڤان، اتُر�نا»، فخ�َج الُمرافق وأغلَق ال�اب وراءە. ك �� خ�ار� ُ لم َي��
. ً
ت �لمة ت مل�ساندرا ال�اقوتة ع� رقبتها ولفظ� ومسَّ

� آذانهم. سمَع
ت كدودٍة �� وت ع� نحو� عج�ب من أر�ان الُغرفة وتلوَّ دت أصداء الصَّ تردَّ

ت
�
� شفتيها. انطفأ � خرَجت من ب�� ، وسمَع الُغراب أخرى، و�لتاهما ل�ست ال�لمة ال��

ً
� �لمة الهم��

لِّ حوله وخَ�ت. وء والظ� جت خيوط الضَّ ، وتمعَّ � ال�اقوتة ع� معصم الهم��

قوة ، وال��َّ � � وال�تف�� راع��
ِّ

ل�ع الُمخشِخشة، والمخالب واألسنان ع� الذ ت العظام؛ الضُّ
�
ظل

ة ع�� كتف�ه، و�قَ�ت جمجمة العمالق المكسورة جمجمة عمالٍق مكسورًة ة ال�ب�� المصفرَّ



سة. ثة ال��َّ ًة، تب�سم اب�سامتها الملوَّ مصفرَّ

اح�ة، ة الشَّ ة المصفرَّ قن ال�ارز، وال���
َّ

، والذ �
ارب الب��ِّ عر المسحوب ذاَب، والشَّ ل�ن الشَّ

� ط��ل، وظهَرت تجاع�د
ة ع�� َشعر� ب��ِّ ، وزحَفت أصابع رماد�َّ � ت�� غ�� � الصَّ � القاتمت�� والعين��

، � ا وكتف�� ا مما �ان، وأعرض صدر� ٍة أصبَح أ��� حجم� � غرَّ � فمه، وع� ح�� حك عند ُر��� الضَّ
�ــــح. حته ال�ِّ  وأرشق، وجهه حليق لوَّ

ً
وأطول قامة

ا: «ما�س؟�». تان إذ قال مشدوه� ماديَّ سعت عينا چون سنو الرَّ وا�َّ

ردَّ ما�س را�در دون أن يب�سم: «لورد سنو».

تك�».
َ
- «لقد أحرق

د العظام». ت س�ِّ
َ
- «�ل أحرق

عوذة؟». : «ما هذە الشَّ
ً

التفَت چون سنو إ� مل�ساندرا قائ�

ل لخدمه أن �اء �ا چون سنو، ُ�خوِّ ا. راهلور إله الضِّ ا، إ�حاًء، وهم� ها �ما �شاء؛ سحر� - «سمِّ
ور �ما ي�سج آَخرون �الخيوط». ي�سجوا �النُّ

ب؟ �ان كوك �ا سنو، ول�ن ِلَم ال أدعها ُتجرِّ � الشُّ ا ساوَرت�� قهقَه ما�س را�در، وقال: «أنا أ�ض�
.« � ا أن أترك ستان�س �ش���� ا هذا و�مَّ إمَّ

حر قائم ع� أش�اء ش�يهة؛ حذاء ر. أقوى السِّ
�
قالت مل�ساندرا: «العظام ُ�ساِعد، العظام تتذك

الة من عر أو جراب من عظم األصابع. �ال�لمات المهموسة والصَّ رجٍل م�ت أو ُخصلة من الشَّ
�س ال

َّ
ٍء كهذا وُ��َ�ل �ه امرؤ آَخر �المعطف. جوهر ال� �

الممكن أن ُ�سَحب ِظلُّ المرء من ��
، �ل مظهرە فقط». يتغ��َّ

مها. إنه درس ا أو �م جشَّ . ال دا�� ألن �عرفا �م �ان صع�� ً
ا سه� ت األمر ي�دو �س�ط�

�
جعل

. احر أ��� اس السَّ ا خاَف النَّ ن� حر هيِّ ما �دا السِّ
�
مته مل�ساندرا ق�ل (آشاي) بزمن� ط��ل: �ل

�
تعل

ت ال�اقوتة ع� َحلقها لدرجة أنها خشَ�ت هب ذا القم�ص الُمخشِخش تلظ�
�
عندما لعَقت ألسنة الل

ها من هذا األلم الممض
َ

خان، ل�ن الفضل للورد سنو إذ أنقذ أن �سودَّ ِجلدها وَ�خُ�ج منه الدُّ
عداء. ي ارتجَفت �� الصُّ حدِّ ا من التَّ �سهامه، و��نما اس�شاَط ستان�س غض��

ر أن
�
�اع، ل�نه لن �خونك. تذك ائف شائك الطِّ : «مل�نا الزَّ

ً
خاطَ�ت مل�ساندرا چون سنو قائلة

ابنه عندنا، �ما أنه مدين لك �ح�اته ذاتها».

ا قال سنو: «أنا؟». مندهش�

ر عن دي؟ قوان�ن�م تقول إن دماءە وحدها ُ�مكنها أن ُت�فِّ ك �ا س�ِّ قالت مل�ساندرا: «وَمن غ��
جل الذي ُ�خاِلف القانون… ل�ن �ما قلت أنت نفسك جرائمه، وستان�س �اراثيون ل�س �الرَّ
�اء س�سمع ُدعاءك. لقد � الَ��� ت�ت�� عند (الِجدار). قلُت لك إن إله الضِّ �منت� الح�مة، قوان��
، �الَقسم � لك ال�ث�� ف الذي �ع�� ك �ال��َّ � اآلن نفسه تتمسَّ

ة و�� غ��  إلنقاذ أختك الصَّ
ً
أردت وس�لة



: «ها هو ذا أيها اللورد سنو،
ً
»، وأشاَرت ب�صبع� شاحٍب متا�عة � الذي أقسمته أمام إلهك الخش��

.« � �اء… وم�� ة من إله الضِّ خالص آر�ا، هد�َّ
 



 

ر�ك
 

ضن عائدات، ثم دفَعه وقع الحوافر ع� ال�الط إ� الهبوب
�
 وهن َيرك

ً
سمَع ن�اح الفت�ات أو�

، وهو ما
ً

� �احل�ه ال تتجاَوز القدم طو� ا ��عٍة وسالسله ُتَصلِصل. تلك الم��وطة ب�� ناهض�
�عة، ل�نه حاوَل قدر اإلم�ان إذ نزَل من فوق ��رە الحق�� ب الحركة ال�َّ ُ�ق�ِّ ُخطواته وُ�صعِّ

�د مخلوقه ر�ك ع� مق��ٍة ل�خدمه. . لقد عاَد رامزي بولتون، وس��ُ
ً

وم�� حج�

��ق ا�ة. قاَد بن بونز الطَّ قون من البوَّ
َّ
ا�بون يتدف ة ال�اردة �الخارج �ان الرَّ ماء الخ��ف�َّ تحت السَّ

م ص-�� �سوطه المشحَّ
ُ
خ وآلن الفظ ود�مون ارق

َّ
وحوله الفت�ات ي��حن و�ع��ن، ووراءە الس�

ا ، أمَّ �  من الل�دي داس��
ً
ة �انهما هد�َّ � اللذين تلقَّ �� ماديَّ هَري الُمه��ن الرَّ ��ل، ثم الوالدران ع� ظ� الطَّ

خم ذا المزاج الذي يتما�� مع مزاجه. �ان ة اللورد فقد امت� َدم، الفحل األحمر الضَّ ح��
ا للغا�ة. ئ� ا للغا�ة أو س�ِّ د� �ضحك، وع� حدِّ علم ر�ك فقد �كون هذا ج�ِّ

ت عل�ه ال�ل�ات وقد اجتذَبتهن رائحته. إنهن مولعات ب��ك، إذ هما انقضَّ ق�ل أن �س�نتج أيُّ
ا �سمح له بن بونز �مشاركتهن َعشاءهن. انطلَق القطيع ع�

�
ينام معهن أ��� الوقت، وأح�ان

سخ وُ�َعضِعض ساق�ه، وأط�َقت هل�س�ت ع� ال�الط ي�بح و�دور حوله و��ب ل�لعق وجهه الم�َّ
� آَخ�ْ�ن، وارتطَمت چاين َ أن �فقد إص�ع�� �

اسٍة لدرجة أنه خ�� �دە الُ��ى �أسنانها وجذَبتها ���
� أن ر�ك � ح��

ة العضالت، �� هرە. إنها �ل�ة رش�قة ق��َّ  إ�اە ع� ظ�
ً
الحمراء �صدرە �ُعنٍف مسقطة

عر. ِجلد رمادي رخو ع� عظٍم هش، مهزول أب�ض الشَّ

� دفَع چاين الحمراء عنه واعتدَل ع� ُر�ب��ه �صع��ة. دس�تان من لون ح�� جَّ ا�بون ي�� �ان الرَّ
� هذا. رامزي ال ِّ � أن ال�حث فشَل. س�� الة عادوا، وهو ما �ع�� الة خرجوا ودس�تان من الخ�َّ الخ�َّ

ا. �د أن ُيؤذي أحد� �حبُّ مذاق الفشل. س��ُ

جال ) مألى �الرِّ � وا�� دە أن عل�ه أن �كبح جماح نفسه، فـ(�لدة الرَّ ة وجَد س�ِّ ة األخ�� � الف��
��

� وآل � حضور آل داس��
خاذ الحذر �� الذين تحتاج إليهم عائلة بولتون، ورامزي �علم أن عل�ه اتِّ

ا ما �فعله وراء ا �دماثٍة واب�سامة، أمَّ ر�زو�ل وأندادە من صغار اللوردات، وهكذا ُ�عاِملهم دوم�
األبواب المغلقة فمسألة أخرى.

د (هورنوود) وور�ث (معقل الخوف)؛ معطفه مخ�ط من ا تليق �س�ِّ يرتدي رامزي بولتون ث�ا��
ئب ع� كتفه

ِّ
ة ال�ارزة من رأس الذ  من برد الخ��ف األسنان المصفرَّ

ً
ئاب، وُتغِلقه وقا�ة

ِّ
فراء الذ

ا ق خنجر�
�
اطور، وع� اآلَخر ُ�عل ا(50) نصله سم�ك ثق�ل �السَّ ق ِمنجل��

�
. ع� أحد َورك�ه ُ�عل الُ�م��

ً



الثة مقا�ض ة �المو�، ولألسلحة الثَّ ا رأسه معقوف وشفرته حادَّ � � سلخ� صغ�� ��
�
 وسك

ً
ط���

: «رائحتك �شعة �ا ر�ك.
ً

دە من فوق َ�ج َدم العا�� قائ� متماثلة من العظم األصفر. ناداە س�ِّ
احة بوض�ح». ها ع�� السَّ � أن أشمَّ ُ�مكن��

دي. أستم�حك الُعذر». ا: «أعرُف �ا س�ِّ ردَّ ر�ك مضطر�

ا من جراب َ�جه، ثم ألقاە »، والتوى ومدَّ �دە وراءە وأخ�َج ش�ئ�
ً
ة قال رامزي: «جل�ُت لك هد�َّ

ا: «القف�».
�
مردف

م اسمه،
�
ا مما �ان ق�ل أن يتعل

�
السل واألصفاد واألصابع المفقودة ر�ك أ��� خرق ت السَّ

�
جعل

قات، ا ال�� � وارتدَّ عن َجدعات أصا�عه وسقَط عند قدم�ه ممطر� هت�� أس ب�د�ه المشوَّ فارتطَم الرَّ
. ً
� المالمح مستح��  تمي��

ً
ا جاعلة ة تمام�

َّ
ماء الجاف ته الدِّ وقد غطَّ

فه. التقطه». قال رامزي: «قلُت لك أن تتلقَّ
� ذن ب��

ُ
قت األ ن، وتمزَّ حم أخ�� متعفِّ

�
ذنه ل�نه لم ُ�فِلح، فالل

�
أس من أ حاوَل ر�ك أن يرفع الرَّ

حك، وقال رامزي: «أوە، � الضَّ
، و�عد لحظٍة انضمَّ إل�ه اآلَخرون �� غ�� أصا�عه. ضحَك والدر الصَّ

ة». �� �َدم فقط. لقد أجهدُت الوغد �شدَّ
دعه. اع��

أس المبتور لل�ل�ات. ا الرَّ
�
دي، سأفعُل»، وه�َع إ� الحصان تار� ردَّ ر�ك: «حا�� �ا س�ِّ

قال رامزي: «رائحتك كخراء الخناز�ر اليوم �ا ر�ك».

ر». س�ة إل�ه هذا تطوُّ ص-�� وهو �لفُّ سوطه: «�ال�ِّ
ُ
قال د�مون ارق

.« غ�� � الصَّ
ا �ا ر�ك، و�حصان ابن ع�ِّ � أ�ض�

�� �حصا��
: «اع��

ً
غ�� قائ� ل والدر الصَّ ترجَّ

َّ اللورد رامزي � غ�� ص�� ». أصبَح والدر الصَّ � بنف��
: «أستطيُع العنا�ة �حصا�� قال والدر ال�ب��

ا ما ا من معدٍن مختلف، ونادر� ، ل�ن فراي اآلَخر األصغر حجم� ل �ه أ��� ل، و�لَّ يوٍم يتمثَّ المفضَّ
ه وأفعاله القاس�ة. � ألعاب ابن عمِّ

ك �� ُ�شار�

� حاوَل الفحل األحمر ا ح�� ا وقاَد َدم إ� االسط�الت، ووثَب جان�� � ان��اه� لم ُ�ِعر ر�ك الُمرافق��ْ
ادون إ� القاعة، جم�عهم �اس�ثناء بن بونز الذي راَح �شتم ال�ل�ات ه الص�َّ سه، ف�ما توجَّ

ُ
أن َيرف

أس المقط�ع. جار ع� الرَّ ل�منعهن من الشِّ

ظر إل�ه وهو �خلع ا حصانه بنفسه، واختلَس ر�ك النَّ ت�َعه والدر ال�ب�� إ� االسط�الت قائد�
ال اآلَخرون: «َمن �ان؟». حد�دة لجام َدم، و�ساءَل �خفوٍت �� ال �سمعه الُعمَّ

د رجٍل عجوز قاَ�لناە مادي: «ال أحد، مجرَّ ج عن ُمهرە الرَّ أجاَب والدر ال�ب�� وهو �خلع ال�َّ
ا وأر�عة ِجد�ان». ��ق. �ان �سوق معزاًة عجوز� ع� الطَّ

ه من أجل الماش�ة؟».
�
ة اللورد قتل - «ح��



�ة المذاق. حلبنا المعزاة ه ألنه دعاە �اللورد سنو. ل�ن الماش�ة �انت طيِّ
�
ة اللورد قتل - «ح��

وش��نا الِجد�ان».

 ُي��د
ً

 ر�ك برأسه ف�ما حلَّ أحزمة َ�ج َدم �صع��ة. �أيِّ اسٍم ل�س رامزي رج�
�
اللورد سنو. أومأ

تم ع� أبناء عمومتك �ا ته وهو غاضب… أو وهو هادئ. «هل ع�� � ح��
المرء أن �كون ��

دي؟». س�ِّ

طُّ أننا سنجدهم. لقد ماتوا. اللورد وا�مان أمَر �قتلهم. هذا ما كنُت ألفعله
َ
- «ال. لم أحسب ق

� م�انه».
�� �

لو أ��

ة � وجود ح��
� االسط�ل و��

ا، ح�� هنا ��
�
نة ل�س قولها مأمون ة أش�اء معيَّ ق ر�ك. ثمَّ

�
لم ُ�عل

فه إصبع قدٍم آَخر، أو إصبع �د. ول�ن ل�س
�
� القاعة. �لمة واحدة خطأ من شأنها أن ُت�ل

اللورد ��
� من األلم، �حبُّ أن ُل إل�ه أن �عفي�� � أتوسَّ ا. إنه �حبُّ أن �سمع�� � أ�د�

. لن �قطع لسا�� �
لسا��

� أقولها. �جعل��
َّ

�د، و�اس�ثناء جدي� م�وق من هنا أو هناك لم �أ�لوا إ� � الصَّ
ا �� ة ع�� يوم� ا�بون ستَّ أم�� الرَّ

 �عودته
ً

ح، وهكذا أمَر اللورد رامزي ل�لتها ب�قامة مأد�ٍة احتفا�
�
حم ال�قري الممل

�
� الجامد والل الُخ��

راع الواحدة المس�َّ هاروود
ِّ

غ�� المسنُّ ذو الذ ). �ان مض�فهم، اللورد الصَّ � وا�� إ� (�لدة الرَّ
فاد، وقد سمَع ر�ك د أن مؤنه ع� وشك النَّ

�
ض، ولو أن من المؤك

ُ
ستاوت، أعقل من أن َيرف

ٍة قالت طاه�ة � مرَّ
تاء، و�� غل ورجاله �ستهل�ون مؤن الشِّ �الفعل خدم ستاوت ُيَهمِهمون أن النَّ

ر� غ�� مدركٍة أن ر�ك �سمعها: «�قولون إنه سُ�ضاِجع ابنة اللورد إدارد، ل�ننا نحن
ستاوت بتذمُّ

ة». � محقَّ ون أن�� قوط. س�� � السُّ
ل�ج �� � ت�دأ الثُّ من سُ�ناك ح��

ِبَح
ُ
� قاعة ستاوت، وذ

ل�ن اللورد رامزي أمَر �مأد�ة، وال مناص من إقامتها، فُنِصَ�ت الموائد ��
حم المشوي

�
� الوفاض الل ادون الذين عادوا خال�� مس أ�َل الص�َّ ثور، ول�لتها مع غروب الشَّ

اٍت هائلة من الِمزر. َّ� �وا مع �لِّ هذا �مِّ ع�� وه��س الجزر وال�ازالء، و�� � الشَّ ل�ع وُخ�� والضُّ

اب � صبَّ والدر ال�ب�� ال��َّ � ح��
غ�� �الحفاظ ع� امتالء �أس اللورد رامزي، �� َف والدر الصَّ

�
ل
�
�

� �� ال ُتفِقدهم ا عن المحتفل�� السل عند ال�اب �ع�د� َد ر�ك �السَّ ِّ�
ُ
لآلَخ��ن ع� المائدة العال�ة، وق

ا ال�ل�ات فقد استمَتعن � ُيرِسلها إل�ه اللورد رامزي. أمَّ ا من ال�قا�ا ال�� تهم. س�أ�ل الحق� رائحته شهيَّ
� هاجَمت مود وچاين �لة، ح��

�
سل�ة خالل الل � القاعة، وكن أفضل مصدر� لل�َّ

ل�قة �� �الحركة الطَّ
حم ألقاها

�
ه�اء أحد �الب ص�د اللورد ستاوت �س�ب عظمٍة عليها قدر أ��� من المعتاد من الل الشَّ

الثة، إذ أ��� � القاعة الذي لم ُ�شاِهد شجار ال�الب الثَّ
جل الوح�د �� و�ل شورت. �ان ر�ك الرَّ

ناظ�ْ�ه ع� رامزي بولتون.

�
�� 

ً
رصة

ُ
لم ي�تِه القتال ح�� ماَت �لب مض�فهم. لم �كن �لب ص�د ستاوت العجوز �ملك ف

ات ضار�ات. سبَق أن قال ات ق��َّ ، و�ل�ات رامزي صغ�� � ا ضد اث�ت�� الفوز ع� اإلطالق. �ان واحد�
ا أسماء فت�اٍت دهن نفسه- ل��ك إنهن �حملن جم�ع� بن بونز -الذي �حبُّ ال�ل�ات أ��� من س�ِّ
ينه

�
 ُ�صاِحب ر�ك األول. «َمن سل

ً
هن عندما �ان نغ�

�
حات اصطاَدهن رامزي واغتصَبهن وقتل

َّ
ف�

ُّ ُ



� أن
ضن الجري ال َ�ُعدن ��ل�ات». ال �شكُّ ر�ك ��

ُ
لن وَ�رف � و�توسَّ � ي�ك��

 ع� األقل. الال��
ً
كفا�ة

ە َ � أوجرة (معقل الخوف) ستضمُّ واحدًة اسمها �ايرا. أخ��
د ��

�
� سُتول مجموعة الِجراء الجد�دة ال��

ض أن َ ق ر�ك، فهو �علم أيُّ ذئاٍب المف��
�
ا»، ولم ُ�عل ئاب أ�ض�

ِّ
�ــها ع� قتل الذ بن بونز: «لقد درَّ

� مشاهدة ال�ل�ات ي�شاَجرن ع� إصبع قدمه المبتور.
َتقُتلها الفت�ات، ل�نه ال يرغب ��

ا لتنظ�ف  ودلو�
ً
ة  ومدمَّ

ً
افق، وجلَ�ت امرأة عجوز ممسحة ة ال�لب النَّ �ان خادمان �حمالن جثَّ

مت دستة اخل، وتقدَّ �ــــح إ� الدَّ ق ال�ِّ
َّ
� انفتَح �اب القاعة فجأًة لتتدف م، ح�� الحصائر الغارقة �الدَّ

ة الحد�د، مار�ن �َحرس ستاوت ة والخوذ القص�� ماد�َّ � حلقات المعدن الرَّ جال مرتد�� من الرِّ
م صمت � والخمري. خ�َّ ه��

َّ
اتهم الِجلد ومعاطفهم �لونيها الذ اح�ة وُس�� ان بوجوههم الشَّ َّ� الشُّ

� فمه
� �انت �� … جم�عهم �اس�ثناء اللورد رامزي، الذي أل�� العظمة ال�� � م�اغت ع� المحتفل��

، وقال: «أ�ِت».
ً
 لزجة

ً
� اب�سامة ت��

�
ه ورسَم ع� شفت�ه المبتل مِّ

�
ا ومسَح فمه �� جان��

قة ع�
�
د (معقل الخوف) �قا�ا الول�مة وال�لب الم�ت والم�سوجات المعل �فتور� رمَق س�ِّ

ٍة ناعمة �الهمس: «اخُرجوا، اآلن، � بن�� الُجدران ور�ك �سالسله وأغالله، ثم قال للمحتفل��
جم�ع�م».

�
�� � � الفت�ات فذه��

� عن أ�وابهم وأط�اقهم، وزعَق بن بونز �� ��
�
نهَض رجال اللورد رامزي متخل

� فكوك �عضهن عظام، وانح�� هاروود ستاوت �جموٍد وتنازَل عن قاعته دون �لمٍة أعقا�ه و���
واحدة.

: ً
اح�ة قائ� ح ب�دە الشَّ  أن أ�اە ل�َّ

َّ
دمدَم رامزي آللن الفظ: «حلَّ وثاق ر�ك وُخذە معك»، إ�

«ال، اتُر�ه».

ا تال�� وقع أقدامهم وجَد � ال�اب وراءهم، ولمَّ ا�سحَب رجال اللورد رووس أنُفسهم مغلق��
� القاعة مع األب واالبن بولتون.

ر�ك نفسه وحدە ��

ؤال.  ع� أبناء فراي المفقودين». قالها رووس بولتون �لهجة اإلقرار ال السُّ
- «لم َتع��ُ

ا قوا عندها، ل�ن الفت�ات لم �جدن أثر� �� اللورد ِشلق أنهم اف�� � �دَّ - «ركبنا ح�� الُ�قعة ال��
لهم».

� الُقرى والمعاقل».
- «وسألت عنهم ��

ا، �أنهم عم�ان»، وهزَّ كتف�ه ا أ�د� حون ال يرون ش�ئ�
َّ

قال رامزي: «مض�عة لل�الم. هؤالء الف�
�
ا: «وهل يهمُّ هذا؟ لن �فتقد العالم �ضعة رجاٍل من آل فراي. هناك الم��د منهم �� مض�ف�

� حال احت�اجنا إ� أحدهم».
�� ( � وأمت�� (التَّ

ان». � و�ي�س مغتمَّ : «هوست��
ً

ها قائ�
�
� وأ�ل ًة من رغ�ف ُخ��  صغ��

ً
ق اللورد رووس قطعة مزَّ

- «فل�ذه�ا و��حثا إذا أرادا».

ا». ا ب��جار تحد�د� - «اللورد وا�مان �لوم نفسه. حسب �المه فقد أصبَح مغرم�



�
� ونفور األوتار �� فت�� � الشَّ � التواءة هات��

� فمه، ��
�دأ اللورد رامزي �غضب، ورأى ر�ك هذا ��

.« ُعنقه. «�ان َ�جُدر �الحم�� ال�قاء مع ماندر��

بع ال ُت�يح ك �منت� الُ�طء… و�الطَّ الة اللورد وا�مان تتحرَّ هزَّ رووس بولتون كتف�ه، وقال: «نقَّ
ف �استمرار�

َّ
� اليوم، �ما أنه يتوق

ك أ��� من ساعاٍت قل�لة �� ة اللورد وحجمه أن يتحرَّ ة ح�� صحَّ
) واجتماع شملهم �أق��ائهم. هل � وا�� لتناُول وج�اته. �ان أبناء فراي يتوقون إ� �ل�غ (�لدة الرَّ

ُ�مكنك أن تلومهم ع� سبق اآلَخ��ن؟».

؟». ق ماندر�� ا. هل ُتصدِّ - «إذا �ان ذلك ما فعلوە حق�

ة اللورد التمَعت عينا أب�ه ال�اهتتان، وأجاَ�ه: «هل أعطيتك هذا االنط�اع؟ ع� �لِّ حال، ح��
مهموم للغا�ة».

�
�ر جلَب معه ِنصف ما �� � عام. ال ُ�دَّ أن اللورد خ�� ا لدرجة االمتناع عن الطَّ - «ل�س مهموم�

(الميناء األب�ض) من طعام».

لق ��ذ والهيپوكراس(51)، و�رام�ل من سمك الشِّ  من األطعمة. برام�ل من النَّ
ً
- «أر�عون ع��ة

د عمالقة…
ُ
طان والمحار، وسمكة ق �ر، وصناديق من ال�َّ � ازج، وقطيع من الماعز، ومئة خ�� الطَّ

اللورد وا�مان �حبُّ األ�ل. ر�ما الحظت هذا».

- «ما الحظته أنه لم �جلب رهائن».

ا». - «الحظُت هذا أ�ض�

- «وماذا تنوي أن تفعل؟».

ە من إب��ٍق
َ
ا ومسَحه �مفرش المائدة ومأل ا خال�� قال اللورد رووس: «إنها ورطة»، ووجَد ك���

ا: «ل�س ماندر�� الوح�د الذي ُ�ق�م الم�دب ع� ما ي�دو».
�
مردف

� (بهو
� أن تكون ��

، و�ان ي���� �
ا �عود�� � أن ُتق�م أنت المأد�ة ترحي��

م: «�ان ي���� ُّ ردَّ رامزي بت��
�يهة �المبولة». � هذە القلعة الشَّ

) ال �� � وا�� الرَّ

د ض�ٍف � مجرَّ ف فيها. إن�� ) ومطا�خها ل�ست مل�� ألت�َّ � وا�� قال أبوە �ك�اسة: «(بهو الرَّ
، و�� ال تط�قك». � هناك. القلعة وال�لدة ت�تم�ان إ� الل�دي داس��

� ؟ هل ستط�ق�� � � فهل ستط�ق��
ار�دَّ وجه رامزي إذ قال: «إذا قطعُت ثدييها وأطعمتهما لفت�ا��

دتها من ِجلدها ألصنع لنف�� حذاًء؟». إذا جرَّ

( � وا�� فنا (�لدة الرَّ
�
ا. سُ��ل ا �اهظ� من�

َ
� هذا الحذاء ث

قال رووس بولتون: «غ�� وارد، وستدفع ��
� � أخت زوج�� ا: «�ار�ري داس�� �الة ابنه متا�ع�

ُ
� وعائلة ر�زو�ل»، وجلَس إ� المائدة ق وعائلة داس��

� رووس، وابنة عمومة آل
ِّ ة، وابنة رودر�ك ر�زو�ل وأخت روچر ور��ارد وسم�� غ�� ان�ة الصَّ الثَّ

� موته. الل�دي �ار�ري
ا �� � أنك لع�ت دور�

احل، و�شكُّ �� � الرَّ  �اب��
ً
ر�زو�ل اآلَخ��ن. �انت مولعة

ِّ



( � وا�� � وفاء (�لدة الرَّ
�ب األ��� �� �َّ لهذا. السَّ ي ضغائنها، وحريٌّ �ك أن تم��

ِّ
امرأة تعرف ك�ف ُتغذ

ت تلوم ند ستارك ع� موت زوجها».
�
لعائلة بولتون أنها ما زال

�
ار �� � يوم أوقُد ف�ه النَّ

َّ فحسب. س�أ�� قال رامزي وقد اشتعَل غض�ه: «وفاء؟� إنها َت�ُصق ع��
َ إن �انت �ستطيع إخماد الح��ق». ة الغال�ة. فلَت�ُصق عليها حي�ئٍذ ول�� �لدتها الخش��َّ

� أ�ساءُل ا تجعل��
�
�ه فسَد فجأًة، وقال: «أح�ان الَح االمتعاض ع� رووس �أن الِمزر الذي ���

ا، لقد . ال، صمت� طُّ
َ
ًة، ل�نهم لم �كونوا حم�� ق � �انت عي��ــهم كث��

ا. أسال�� � حق� إن كنت من ُصل��
� آل ال�س�� وآل

، نعم، ولنا أصدقاء قديرون �� � الوقت الحا��
. إننا ن�دو أق��اء �� �

سمعُت ما �ك��
مال ع� مضض… ل�ن ما الذي تحس�ه سَ�حُدث عندما �ظهر أحد أبناء فراي، ونح�� �دعم الشَّ

ند ستارك؟».

)، و�ران ور�كون… غمسنا � وأمت�� � (التَّ
ا. روب اغت�َل �� ر ر�ك: أبناء ند ستارك ماتوا جم�ع�

�
فك

ة م اسمه. ثمَّ
�
ٍء حدَث ق�ل أن يتعل �

� أيِّ ��
ر ��

�
. ال ُي��د أن ُ�فك � القطران… �ان رأسه �دقُّ

رأسيهما ��
� الوجع…

� سلخ رامزي �� ��
�
� سك

رها، أف�ار ُتدا��
�
ا من أن يتذك أش�اء أ��� إ�الم�

. � ان ماتا، وس��ق�ان ميت��ْ غ�� : «ذئ�ا ستارك الصَّ
ً

� �أسه قائ�
صبَّ رامزي الم��د من الِمزر ��

.«
ً
� ذئ�يهما أشالًء. م�� ظهرا سأقتلهما ثان�ة

ق فت�ا�� � وسُتمزِّ �ا وجهيهما القب�ح�� فل��ُ

� اللورد إدارد،
. إنك لم َتقُتل اب��َ عب�� د أنك أسأت التَّ

�
؟ مؤك

ً
، وقال: «ثان�ة د بولتون ال�ب�� تنهَّ

ر؟ �م من
�
ها، أَتذك

�
ق هو من فعل ا. ثيون المار� � الع����ن اللذين أحب�ناهما جم�ع� �� �يَّ هذين الصَّ

� ُت��د أن � ال�� ت الحق�قة؟ فقط الل�دي �ار��
َ
ف � تخالنا سنحتفظ �ه إذا ُعر� أصدقائنا المكَره��

ا ِمثله. أنت ا. ِجلد اإل�سان ل�س �متانة ِجلد األ�قار، ول�س م��ح� تصنع منها حذاًء… حذاًء رديئ�
ة ح�ا�ات ُتح� عنك �ا ف ع� هذا األساس. ثمَّ ، فحاول أن تت�َّ بولتون اآلن �مرسوٍم مل��

� �لِّ م�ان».
رامزي، أسمعها ��

د». - «ج�ِّ

� كنت ألجلس هنا اآلن لو �ان ا. أتحسب�� � أ�د� ا. ال ح�ا�ات ُتح� ع�� د� . ل�س ج�ِّ - «أنت مخ��
ظ. أرض حفُّ خك �شأنها، ل�ن عل�ك أن تتو��َّ التَّ ك، ولن أو�ِّ األمر غ�� ذلك؟ �سليتك تخصُّ

. اجعلها قاعدتك». �
مسالمة وشعب هادئ. لطالما �انت هذە قاعد��

� هنا وتقول �� أن ألزم الهدوء؟».
�رة ال�دينة؟ لتأ�� � � وزوجتك الخ�� - «ألهذا تركت الل�دي داس��

ا». � ا. هناك أخ�ار عل�ك أن �سمعها. اللورد ستان�س ترَك (الِجدار) أخ��
�
- «إطالق

، وسأَل أ�اە: «هل � ت��
�
� المبتل هوض �اب�سامٍة ع� شفت�ه الع��ضت�� دفَع قوله رامزي إ� النُّ

يزحف ع� (معقل الخوف)؟».

عم». - «ال لألسف. آرنولف ال �فهم، وُ�قِسم أنه �ذَل �لَّ ما بوسعه �� ي�تلع ستان�س الطُّ

� ذلك. إذا خدشت �ارستارك فستجد ستارك».
- «أشكُّ ��

ِّ



غ�� اللورد ر��ارد. ع� �لِّ حال، ئب الصَّ
ِّ

ا �ما �ان ق�ل أن �خدش الذ - «لم َ�ُعد هذا صح�ح�
� وأعاَدها إ� عائلة جلوڤر. األد� أن عشائر ��  (ر�وة الغا�ة) من الحد�ديِّ

َ
اللورد ستان�س أخذ

ته تنمو». ة. قوَّ ت إل�ه، وول ونوري ول�دل وال�ق�َّ الج�ال انضمَّ

.« تنا أ��� - «قوَّ

ا». - «حال��

� أزحف إ� (ر�وة الغا�ة)». - «اآلن الوقت المناسب لدحرە. َدع��

- «�عد زفافك».

ا�ه المفرش، وقال: «سئمُت االنتظار. إن عندنا مالة ��
ُ
ق ث هوى رامزي ��أسه ع� المائدة لُتغر�

� ساقيها وأرحُل ا ب�� ا وأزرُع ابن� جها غد� هادة. سأتزوَّ � للشَّ فتاًة وعندنا شجرًة وعندنا لوردات �اف��
ق�ل أن �جفَّ دم ِ��ارتها».

ا. � الفتاة أن ترحل وال تعود إ� ِفراشها أ�د�
�

ر ر�ك: سُتص�
�
فك

�
رُت أن ُتَزفَّ إل�ك الفتاة �� � �طنها، ول�ن ل�س هنا. لقد قرَّ

ا �� رع ابن� � قال رووس بولتون: «س��
فل)». (و�ن��

ا، أم أنك فل) تخ���� �ُت (و�ن�� �دا أن الفكرة لم ُترض� اللورد رامزي الذي قال: «لقد خ�َّ
�س�ت؟».

لوا أهلها، ثيون فل) وقتَّ �وا (و�ن�� ون ُهم الذين خ�َّ … الحد�ديُّ َ - «ال، ل�ن ي�دو أنك أنت من ���
ق». المار�

� تلك األطالل؟».
ها، ول�ن… زفاف ��

�
رمَق رامزي ر�ك �ارت�اب، ثم قال: «نعم، هو من فعل

واج بها فل) دار الل�دي آر�ا. هل من م�اٍن أفضل للزَّ - «ح�� �عد خرابها وانكسارها تظلُّ (و�ن��
. سنكون حم�� إذا زحفنا ة لدعواك؟ ل�ن هذا ِنصف المسألة ال أ��� ٍة ق��َّ � ومضاجعتها ووضع رك��
)… ل�ن ال مفرَّ � وا�� � إ� (�لدة الرَّ

ا من أن �أ�� حف ستان�س علينا. إنه أشدُّ حذر� � ع� ستان�س. فل��
وا عن ابنة ع��زهم ند لشخص� ِمثلك، أي أن ع�

�
فل). رجال العشائر لن يتخل من ذها�ه إ� (و�ن��

�  خَ�هم… وألنه قائد حِذر فس�ستد�� جميع أصدقائه وُحلفائه ح��
َّ

ستان�س أن يزحف و��
يزحف، س�ستد�� آرنولف �ارستارك».

: «وعندها س�نال منه».
ً

� قائ� قت�� لعَق رامزي شفت�ه المشقَّ

ُ اللوردات فل). سأخ�� � (و�ن��
ا: «سُ�عَقد قرانك ��

�
قال رووس: «إذا شاَءت اآللهة»، ونهَض مردف

ك خالل ثالثة أ�ام وأدعوهم الصطحابنا». �أننا س�تحرَّ

مال. ُمرهم». - «أنت حا�م الشَّ



م
�
ٌ لك أن تتعل  �ال��اسة. خ��

�
� ُتح� لطة أط�ب ح�� ء ذاته. مذاق السُّ �

َّ ق ال�� عوة سُتحقِّ - «الدَّ
ا: «أوە، وحلَّ وثاق د (معقل الخوف) ر�ك مض�ف� ا»، ورمَق س�ِّ م يوم�

�
هذا إذا كنت تأمل أن َتح�
ل. س�خذە».

�
حيوانك المدل

. ال ُ�مكنك أن تأخذە». - «تأخذە؟ إ� أين؟ إنه مل��

ر هذا
�
ا، وقال: «�لُّ ما تمل�ه أعطيتك إ�اە. من صالحك أن تتذك دَّ ط��ف� �دا أن رووس وجد الرَّ

رته �ال رجعٍة فقد �كون ذا نفع� لنا. أح��ِ س�ة إ�… ر�ك هذا… إذا لم تكن قد دمَّ غل. و�ال�ِّ أيها النَّ
ك». � أندم ع� اليوم الذي اغتص�ُت ف�ه أمَّ المفاتيح واخلع سالسله ق�ل أن تجعل��

َ أن �قفز من فوق المائدة �
� شفت�ه، وخ�� عاب ب��

�
رأى ر�ك ك�ف التوى فم رامزي والتمَع الل

� أب�ه األ���
� عن عي��َ احبت��  من ذلك احتقَن وجهه وغضَّ عي��ه الشَّ

ً
ا خنجرە، ل�ن �د� رافع�

� انح�� �حلُّ األصفاد حول معصَ�� ر�ك و�احل�ه ا وذهَب ُ�ح��ِ المفاتيح. غ�� أنه ح�� شح���
ر �لَّ �لمٍة �قولها. سأستع�دك مهما قالت لك زوجة

�
ٍء وتذك �

ە ��� ماَل عل�ه وهمَس: «ال ُتخ��ِ
ة. َمن أنت؟». � الحق�� داس��

�ك». دي، رجلك، أنا ر�ك، ع� قاف�ة �� - «ر�ك �ا س�ِّ

ا آَخر. سأتر�ك تختارە».  إص�ع�
ُ

� س�خذ � ُ�ع�دك أ�� - «نعم. ح��

م�ع �س�ل ع� وجن��ه، وصاَح �صوٍت منكِ�: «لماذا؟� لم أطلب منه أن ا عنه �دأت الدُّ رغم�
… أرجوك، ال…». � � منك. سأفعُل �لَّ ما ُت��دە، سأخدُم وأطيُع… إن��

�أخذ��

.« � ف�� . رائحته ُتقر�  ح��
ً

لطَمه رامزي ع� وجهه، وقال ألب�ه: «ُخذە. إنه ل�س رج�

�ــــح تك�س � خرجا، وسمَع ر�ك ال�ِّ ة ح�� ) الخش��َّ � وا�� �ان القمر يرتفع فوق أسوار (�لدة الرَّ
) وقلعة هاروود ستاوت � وا�� � (بهو الرَّ هول المائجة وراء ال�لدة. المسافة أقل من م�ٍل ب�� السُّ
: «هل ُ�مكنك ً

ا م�سائ�
�
م إل�ه اللورد بولتون حصان ة. قدَّ ق�َّ َّ ا�ة ال�� المتواضعة عند البوَّ

�وب؟». الرُّ

… أظنُّ هذا». � دي، إن�� - «أنا… س�ِّ

�وب». - «والتون، ساِعدە ع� الرُّ

ك ر�ك كرجٍل عجوز. ِجلدە رخو ع� عظمه، و�قول آلن الفظ و�ن ح�� �عد خلع أغالله تحرَّ
� حاوَل امتطاءها. � جلبوها له نكَصت منه ح�� بونز إنه �ختلج، �ما أن رائحته… ح�� الَفرس ال��

). لحَق �ه اللورد بولتون إذ خرجا من � وا�� ��ق إ� (بهو الرَّ �ة، وتعرف الطَّ رس طيِّ
َ
ع� أنها ف

ا ع�� شوارع ه اللورد إذ خ�َّ
�
� ع� مسافٍة مناس�ة. سأل اس وراءهما محافظ�� ا�ة، وتراجَع الُحرَّ البوَّ

� أن أدعوك؟».
) المستق�مة الع��ضة: «�أيِّ اسٍم ُت��د�� � وا�� (�لدة الرَّ

دي». رد�ك. «ر�ك، �عد إذن س�ِّ
�
ر�ك، أنا ر�ك، ع� قاف�ة أ



� ما قد
� عن ُر�ــع بوصٍة ال أ��� من أسنانه �� ت شفتاە �اشفت��

َ
ق - «ِس�ِدي». قالها بولتون واف��

. ً
�كون اب�سامة

دي؟ قلُت…». لم �فهم ر�ك، وقال: «س�ِّ

� �م�الدك مع �لِّ �لمٍة
دي» ف�ما �ان عل�ك أن تقول «ِس�ِدي». لسانك ��� - «قلت: «س�ِّ

ا أو �أنك أغ�� من أن تنطقها � فمك طين�
� فُقلها �أن ��

ح� حق���
َّ

م كف�
�
تقولها. إذا أردت أن تت�ل

ا». ا صح�ح� طق�
ُ
ن

- «�ما �أمر… ِس�ِدي».

ا». - «هذا أفضل. رائحتك ش��عة حق�

- «نعم �ا ِس�ِدي. أرجو المغفرة �ا ِس�ِدي».

وافذ ا �اسط�ٍل وخاٍن مغلق النَّ ا». مرَّ د� � ال ُصنعك. أ�� هذا ج�ِّ - «لماذا؟ رائحتك من ُصنع اب��
اخل. «لقد عرفُت ر�ك األول. �انت  من الدَّ

ً
ع� الفتته ُس��لة قمح، وسمَع ر�ك موس��� آت�ة

ا
�
� لم أعرف مخلوق �ب لم �كن الحاجة إ� االستحمام. الحق�قة أن�� ، ولو أن السَّ

ً
رائحته فظ�عة

ة، � َشعرە �الفت�ات، وذات مرَّ
هور �� ا و�ضع الزُّ اٍت يوم�َّ . اعتاَد أن �ستحمَّ ثالث مرَّ طُّ

َ
أنظف منه ق

رفة نومها، فأمرُت �معاقبته
ُ
ان�ة ع� ق�د الح�اة، ُضِ�َط ��ق العطر من غ � الثَّ � �انت زوج�� ح��

َب ة �� ، وتلك المرَّ
ً
ا�� حاوَل ثان�ة � العام التَّ

�� .
ً
ئة ة َجلدًة. رائحة دمه نفسها �انت س�ِّ � ع�� �اثن��

ائحة. قال العموم إنها لعنة، إن اآللهة ا، فقد ُوِلَد بتلك الرَّ
�
العطر و�اَد �موت. لم �صنع هذا فرق

ي القد�م أنها داللة ع� مرض، د ِما�س��
�
ن. أ� اس أن روحه تتعفَّ �نة �� �عرف النَّ خلَقته برائحته النَّ

ا كثور� شاب. لم �كن أحد �طيق ال�قاء ع� مق��ٍة منه، ف�ان ينام ل�ن �اس�ثناء هذا �ان الف�� ق���
د نغ�� �خادم  �أن أزوِّ

ً
� مطال�ة مع الخناز�ر… إ� أن أ�� اليوم الذي ظهَرت ف�ه أمُّ رامزي ع� �ا��

 وط�دًة
ً
ا، ل�ن عالقة ض أن �كون األمر ط��ف� َ ا، فأعطيتها ر�ك. �ان المف�� ا عن�ف� ألنه أصبَح مشاغ��

� أ�ساءُل… هل أفسَد رامزي ر�ك أم أفسَد ر�ك رامزي؟»، وحدَج � رامزي. ع� أن�� ت ب�نه و���
�
�شأ

� ه: «ِ�َم همَس لك ح��
�
، وسأل � � كقم��ن أب�ض�� � غ���ت�� � شاحبت�� ة اللورد ر�ك الجد�د �عين�� ح��

حلَّ سالسلك؟».

� حلقه، و�دأ َ�سُعل و�ختنق.
ء. احت�َست ال�لمات �� � ك ���  أخ��

َّ
- «قال… قال…». قال أ�

َّ وتحفظ أ�ارە»، وقهقَه س ع�� ا. أعرُف ما قاله. س�تجسَّ ا عم�ق� قال بولتون: «ُخذ نفس�
ق خ واآلَخرون، من أين �حسبهم أتوا؟ أُ�صدِّ

َّ
ا. آلن الفظ ولوتون والس� : «�أن له أ�ار�

ً
مواص�

ا أنهم رجاله هو؟». حق�

د: «رجاله». ا ما، ل�نه لم �در� ماذا �قول، فردَّ �دا ل��ك أن اللورد ي�تظر منه تعل�ق�

- «هل ح� لك نغ�� ك�ف أنجبته؟».

� أثناء رحلة ركوٍب
ه �� ؤال، وقال: «نعم �ا سـ… ِس�ِدي. التق�ت أمَّ أراَحه أن عرَف إجا�ة هذا السُّ

وفتَنك َجمالها».
ً



… ع بروح مغنٍّ ؟ هل استخدَم هذە ال�لمة؟ ي�دو أن الف�� يتمتَّ � : «فتَن��
ً

ضحَك بولتون قائ�
�وب ا من ر�ك األول. ح�� الجزء الخاص �الرُّ � ة فأنت أغ�� كث�� ق هذە األغن�َّ ًل�ن إذا كنت ُتصدِّ
ة  ورأ�ُت امرأًة شا�َّ

ً
� صادفُت طاحونة ) ح�� هر ال�ا�� ا ع� ضفاف (النَّ خطأ. كنُت أصطاُد ثعل��

غ ِنصف
�
 جد�دًة، فتاًة ال َت�ل

ً
خذ لنفسه زوجة ان العجوز قد اتَّ � الماء. �ان الطحَّ

تغسل المال�س ��
ان ٍة ممتازة، ساقاها ط��لتان وثد�اها صغ�� � صحَّ

 ه�فاء، وت�دو ��
ً
 فارعة

ً
ه. �انت مخلوقة ِسنِّ

، جم�لة َجمال �سوة العوام. لحظة أن وقَع عليها ��ي رغ�ُت فيها، � � ناضجت�� قوقت�� ان ك�� �ضَّ
�لة األو� إرضاًء

�
� الل

س أ�طَل حقَّ اللورد �� ات إن الملك چه�� . س�قول لك الِما�س�� �
و�ان هذا ح��ِّ

قل�د القد�م. ما زاَل آل أوم�� ُ�مار�سون م اآللهة القد�مة ي��� التَّ
�
لمل�ته المتطاولة، ل�ن ح�ث َتح�

� (س�اجوس)… وحدها أشجار
ا، و�� روا هذا، و�عض عشائر الج�ال أ�ض�

�
�لة األو� مهما أنك

�
حقَّ الل

، أي أن � � أو معرف��
ان دون إذ�� � (س�اجوس). ُعِقَد قران الطحَّ

القلوب ترى ِنصف ما �فعلونه ��
 منها. الحق�قة أن ق�مة

�
� تد� جرة ال�� � تحت الشَّ

، وهكذا أمرُت �شنقه وأخذُت ح��ِّ � �� جل غشَّ الرَّ
ت َ�ِ

�
� ط��ق العودة إ� (معقل الخوف) ك

ا، و�� علب أ�ض� الفتاة �انت أد�� من الح�ل، وهرَب الثَّ
الطة ال�اف�ة عت الفتاة نفسها �السَّ . �عد عاٍم تمتَّ

ً
ا إجما� ئ� ا س�ِّ ل، ف�ان يوم� � المفضَّ

قائمة حصا��
� أن ا �� . �ان ح��� � ء إ� (معقل الخوف) بوحش� صغ�� صارخ أحمر الوجه، وقالت إنه اب�� � للم��
� �أن شقيق زوجها ت�� َ � �الفعل. أخ��

� رأ�ُت أن له عي��َ … ل�ن�� � ب��
غ�� �� م و�لقاء الصَّ

ُ
آمر �َجلد األ

� هذا، فأعطيتها احونة. ضا�َق�� ها ح�� أدماها وطرَدها من الطَّ �ــَ � ف�� � العين�� الم�ت رأى هات��
فل) �ح�ا�اٍت قد ُتزِعج اللورد  يه�ع إ� (و�ن��

َّ
احونة وأمرُت �قطع لسان األخ �� أضمن أ� الطَّ

جوم ًة من النُّ جاج وُ�َّ ة والدَّ غ�� ر��ارد. �لَّ عاٍم اعتدُت أن أرسل إ� المرأة �عض الخناز�ر الصَّ
ا. أرض مسالمة وشعب هادئ. لطالما � أ�د�

ة أب�ه الحق���  ُتخ��ِ الولد بُه��َّ
َّ

ط أ� ة، ��� حاس�َّ النُّ
.« �

�انت هذە قاعد��

قة �ا ِس�ِدي».
َّ
- «قاعدة موف

ا ذن�ه دائم�
�
� أ

. إنك ترى رامزي. إنه ص��عتها، �� ور�ك. �انا يهمسان �� � - «ل�ن المرأة عَصت��
م

�
ا أنه �ستطيع أن َ�ح� رة. هل �حسب حق�

ُّ
��الٍم عن حقوقه، ول�ن �ان عل�ه أن �قنع �طحن الذ

مال؟». الشَّ

اندفَع ر�ك �قول: «إنه ُ�قاِتل من أجلك. إنه قوي».

مه، ر�ك
�
وم عل�ه �ال�امل. ر�ك �ان معل

�
ب�ة. لقد رأ�ُت نغ�� ُ�قاِتل. ل�س الل ة، والدِّ ان ق��َّ �� - «الثِّ

ار� �ف كجزَّ ب �السَّ ُف بهذا، ل�نه ��� س، أع�� . رامزي �� طُّ
َ
الح ق ن ع� السِّ األول، ور�ك لم يتمرَّ

حم».
�
ع الل ُ�قطِّ

ا �ا ِس�ِدي». - «إنه ال �خاف أحد�

� عالم الخ�انة والخداع هذا. ح�� هنا
ا �� � المرء ح��

- «َ�جُدر �ه أن �خاف. الخوف هو ما ُي���
 من لحمنا. آل �و�ن وآل تولهارت ال

ً
) تدور الِغ��ان منتظرًة أن تلتهم ول�مة � وا�� � (�لدة الرَّ

��
، و�اِقر العاهرة… قد ي�دو آل أوم�� ُ�سطاء، � ال�دين اللورد وا�مان �ك�د ��

ُ�عتَمد عليهم، وصد���

�



ە ا ِمثلما أخافهم. أخ��ِ ض أن �خافهم رامزي جم�ع� َ ؤم. المف��
�
� من الل ل�نهم ال �فتقرون إ� ن�ع� مع��َّ

ة القادمة». بهذا عندنا تراە المرَّ

… إذا � ە �أن �خاف؟». أشعَرت الفكرة المحضة ر�ك �الغث�ان. «ِس�ِدي، إن�� ە… أخ�� - «أخ��
فعلُت ذلك فسـ…».

ق له الَعلق(52). الَعلقات
�
ثة، و�حتاج إ� أن ُ�عل : «أعرُف. إن دماءە ملوَّ

ً
زفَر اللورد بولتون قائ�

فك�� الق��م وهو مفعم �الغضب. ثة و�لَّ الغضب واأللم. ال أحد �قوى ع� التَّ ماء الملوَّ تمتصُّ الدِّ
م الَعلق نفسه». ثة سُ�سمِّ ا رامزي… أخ�� أن دماءە الملوَّ أمَّ

- «إنه ابنك الوح�د».

ا ألق�
�
ق ا ل�ن متفوِّ

�
ا هادئ اهن. �ان �� ابن آَخر من ق�ل، دوم��ك. �ان ولد� � الوقت الرَّ

��» -
� (الوادي) �ُمرافق

� أر�عة أعوام، ثم أم�� ثالثة أعوام �� حد، خدَم كوص�ف عند الل�دي داس��
�ــــح. ار�ــــخ و�ركب الخ�ل ��عة ال�ِّ ام�ة(53) و�قرأ التَّ اللورد ردفورت. �ان �عزف ع� القيثارة السَّ
. ابنة اللورد ر��ارد نفسها لم �ستِطع � ك الل�دي داس�� ا بها �ما سُتخ��ِ

�
الخ�ل… �ان الولد مجنون

ال � � مضمار ال��ِّ
طُّ أن �س�قه، وقد �انت �� نفسها ِنصف حصان. قال ردفورت إن إنجازاته ��

َ
ق

.«
ً

ا أو�  عظ�م�
ً

ا� ُت���ِّ �مستق�ٍل واعد. ع� الُمنازل العظ�م أن �كون خ�َّ

- «نعم �ا ِس�ِدي. دوم��ك، لقد… لقد سمعُت اسمه…».

� (الوادي)
م. �� � أقوُل إنه السُّ � األمعاء، ل�ن��

ه. الِما�س�� أوثور �قول إنه �ان داًء ��
�
- «رامزي قتل

ا إ� ) سع�� هر ال�ا�� ة (النَّ ا إ� جان�ه، فركَب ع� ضفَّ فقة أبناء ردفورت. أراَد أخ� استمتَع دوم��ك بر�
د ُرفاته تحت

ُ
ا �حسب أنه أعقل من أب�ه، واآلن َيرق  �الغ�

ً
. نهيته، ل�ن دوم��ك �ان رج� نغ��

دي… � �ا س�ِّ
��  رامزي. أخ��ِ

َّ
� المهد، ولم ي�بقَّ �� إ�

(معقل الخوف) إ� جوار إخوته الذين ماتوا ��
� َ�قُتل أحد أبنائه أخاە؟». ا، فماذا �فعل األب ح��

�
� ملعون إذا �ان قاِتل األق����

، ل�نه لم َ�جُ� ع� �� غل قتَل أخاە ال��َّ ًة �قول إن النَّ خ مرَّ
َّ

ؤال. لقد سمَع الس� أرعَ�ه السُّ
ِتلوا. أخواي ماتا

ُ
ورة أنهم ق � هذا �ال��َّ ا، وال �ع�� ا. اإلخوة �موتون أح�ان� تصد�قه. قد �كون مخطئ�

دي زوجة جد�دة تمنحه أبناًء». ولم أقتلهما. «لس�ِّ

ع �الخص��ة. لقد - «ول�م س�حبُّ نغ�� هذا. الل�دي والدا من آل فراي، و��دو أنها تتمتَّ
�
ا �� ة ال�دينة. االث�تان األخ��ان لم ُتصِدرا صوت� غ�� � الصَّ ا ع� نحو� غ��ب بزوج�� أص�حُت مولع�

ا للغا�ة. إذا أنجَ�ت األبناء �ما تلتهم ، ل�ن هذە َتُ�خ وترتجف، وهو ما أجدە حم�م�� طُّ
َ
الِفراش ق

بع، ا �الطَّ غار. سَ�قُتلهم رامزي جم�ع� ا ستمت�� (معقل الخوف) �أبناء بولتون الصِّ ال�عك فق����
، � غار آفة عائل�� جال، واللوردات الصِّ � الُجدد م�لغ الرِّ

، فلن أع�ش ح�� أشهد �ل�غ أبنا�� وهذا خ��
ل�ن والدا ستحزن لرؤ�تهم �موتون».

�
َ ردار العار�ة المزروعة ع� جان�� �اح تهزُّ فروع أشجار الدَّ ا، وسمَع ال�ِّ

�
�ان َحلق ر�ك جاف

.«… � دي، إن�� ارع. «س�ِّ الشَّ



ر؟».
�
- «ِس�ِدي، أَتذك

،  ح��
ً

� لسُت ذا نفع� أليِّ أحد، لسُت رج� ؟ إن�� �
- «ِس�ِدي، إذا �ان �� أن أسأل… لماذا ُت��د��

ائحة…». � مكسور، و… الرَّ إن��

ن رائحتك». ل ث�ا�ك س�تحسَّ - «حالما �ستحمُّ وُت�دِّ

� دي. أرجوك، إن��  أستحمَّ �ا س�ِّ
َّ

ُل أ� ؟ أ… أفضِّ َّقال ر�ك وقد انقلَ�ت معدته: «أستحمُّ
ا إ�  أخلعها أ�د�

َّ
�اب أعطاها �� اللورد رامزي، وقال… قال أ� مصاب… �جروح… وهذە الثِّ

�أمرە…».

 ورائحتها
ً
عة  وم�قَّ

ً
قة  قذرًة ممزَّ

ً
، أسما�

ً
: «إنك ترتدي أسما� �� قال اللورد بولتون �منت� الصَّ

ق�ل، ور�ما اعم الثَّ د أنك بردان. سُنلِ�سك صوف الحمالن الن�
�
دم و�ول. �ما أنها خف�فة. مؤك

ا �الفرو. هل تحبُّ هذا؟». ن� ا م�طَّ معطف�

� أعطاها له اللورد رامزي، ال ُ�مكنه أن - «�ال». ال ُ�مكنه أن �دعهم �أخذون المال�س ال��
�دعهم يرونه.

.« �
� الما��

ا بهما ��
�
ل ارتداء الح��ر والمخمل؟ أذكُر أنك كنت شغوف - «هل ُتفضِّ

�اب فقط، ث�اب ر�ك. أنا ر�ك، ع� قاف�ة أش��ك». قال ب��ار� حاد: «�ال، �ال، أر�ُد هذە الثِّ
. أرجوك �ا ا. «ال أر�ُد أن أستحمَّ ا مذعور� �ل وارتفَع صوته وا��سَب ��ر� �ان قل�ه �دقُّ �الطَّ

.« � ِس�ِدي، ال تأخذ ث�ا��

 تركتنا نغسلها ع� األقل؟».
َّ

- «ه�

ته إ� صدرە ��لتا �د�ه وان�مَش ع� نفسه فوق - «�ال، �ال �ا ِس�ِدي، أرجوك�». ضمَّ ُس��
ارع. � الشَّ

ا هنا �� َ�جه، ��اد �خ�� أن �أمر رووس بولتون َحرسه �خلع مال�سه ق��

� نور القمر، �أن ال نفس وراءهما ع�
�� � - «�ما ُت��د». �َدت عينا بولتون ال�اهتتان خاو�ت��
.« � مدين لك �ال�ث�� اإلطالق. «لسُت أر�ُد أن أوذ�ك. إن��

 ِظلٌّ ألب�ه. طوال
َّ

� داخله َ�ُ�خ: هذا فخ، إنه يتالَعب �ك، ما االبن إ�
ا؟». �ان جزء �� - «حق�

الوقت يتالَعب اللورد رامزي ��ماله. «ِ�َم… ِ�َم تدين �� �ا ِس�ِدي؟».

اح�ة ح ب�دە الشَّ فل)»، ول�َّ مال. آل ستارك انتهوا وهل�وا ل�لة أخذت (و�ن�� أجاَب بولتون: «الشَّ
ا ع� الغنائم».  �اع�

َّ
ا: «�لُّ هذا ل�س إ� �ال م�االٍة مض�ف�

��لة ة. ع� أبراج القلعة الطَّ ) الخش��َّ � وا�� ة نهايتها عند أسوار (بهو الرَّ �لَغت رحلتهما القص��
ة، �ــــح؛ رجل (معقل الخوف) المسل�خ، وفأس �و�ن الح���َّ � ال�ِّ

ا�ات وتخفق �� ترتفع الرَّ
، ومفتاحا اللورد لوك العجوز المتقاطعان، وعمالق وَصن��رات تولهارت، وع��س �حر ماندر��
ة ائطها الخم��َّ ا ��� ة، وموظ هورنوود. را�ة عائلة ستاوت مرفوعة أ�ض� ، و�د فلينت الحج��َّ أوم��
� ُتع��ِّ أر�عة رؤوس � ح��

ة، �� ٍة رماد�َّ � ع� خلف�َّ ة، ورا�ة عائلة سل�ت ب�طار�ــها األب�ض�� هب�َّ
َّ

والذ



��ف أن آل ر�زو�ل ال . الطَّ �
� و���ِّ خيول عن أر�عة آل ر�زو�ل أوالد (الُغدران)؛ رمادي وأسود وذه��

� الجالس ع� �� د لون رايتهم. وفوق الجميع يرتفع الوعل واألسد، را�ة الصَّ فقون ع� مجرَّ يتَّ
العرش الحد�دي ع� ُ�عد ألف فرسخ.

ا�ة إ� ساحٍة أص�� ر�ك إ� ر�شات طاحونة الهواء القد�مة تدور إذ دخال من مب�� البوَّ
معشوش�ة، ح�ث ه�َع عاملو االسط�الت ألخذ حصانيهما. قال اللورد بولتون: «من هنا من
ب احل وزوجته. رايته تاج مد�َّ � الرَّ فضلك»، وقاَدە إ� الحصن الذي ترتفع عل�ه رايتا اللورد داس��
� فيهما رمز ، ورايتها مقسومة إ� أر�ــع خانات، اث�ت�� � � متقاطعت�� � ط��لت�� األطراف فوق فأس��

. � ه��
َّ

� فيهما رأس حصان رودر�ك ر�زو�ل الذ زوجها واث�ت��

ف
َّ
اللم الخشب الع��ضة إ� القاعة �دأت ساقا ر�ك ترتجفان، فتوق � أثناء صعودهما السَّ

��
اس � َيزُعم �عض النَّ ة، ال�� اب�ة الُعظ�) الُعش��َّ تهما وقد رفَع عي��ه إ� منحدرات (الرَّ ا عنه لُي�بِّ رغم�
ح وس)، ف�ما �قول آَخرون إن حجمها ُيرجِّ أنها ق�� الملك األول الذي قاَد الَ��� األوائل إ� (وس��
هم إن ال ق�� هنالك ع� اإلطالق، �ل �� أن أحد ملوك العمالقة هو المدفون هناك، و�قول غ��

ته ح سوَّ � مسطَّ وا�� � الرَّ
د راب�ة، ل�ن إن �انت كذلك ف�� راب�ة وح�دة، ذلك أن أ��� أرا�� مجرَّ

�ــــح. ال�ِّ

� �ديها فوق ِجمار نار� هامدة. ترتدي د ُتد��ِّ
َ
 إ� جوار المستوق

ً
داخل القاعة �انت امرأة واقفة

 �ذهٍب أو جواهر، و�ن �دا بوض�ح� أنها ك��مة
�

المرأة األسود من رأسها إ� قدميها، وال تتح�
� فمها وحول عي�يها فال تزال ط��لة القامة مشدودتها، جاع�د عند ُر��� المحتد، وع� الرغم من التَّ
ساوي، وقد عقَصته وراء رأسها ع� غرار � ورمادي �ال�َّ

� مالمحها ُحسن. َشعرها ب��ِّ
وال يزال ��

األرامل.
� عنه؟ أهذا العجوز… أوە، �حقِّ

�
خ� ؟ هل رفَض نغلك التَّ قالت المرأة: «َمن هذا؟ أين الف��

ائحة؟� هل ق�� هذا المخلوق حاجته ع� نفسه؟». اآللهة، ما هذە الرَّ

، �� د (ُجزر الحد�د) ال��َّ م لك س�ِّ - «لقد �ان مع رامزي. ل�دي �ار�ري، اسم�� �� �أن أقدِّ
ثيون سل�ل عائلة جرا�چوي».

. � ال، ال، ال تقل ذلك االسم، س�سمعك رامزي، س�عرف، س�عرف، سُيؤذي��

عته».
َّ
: «ل�س �ما توق

ً
ت فمها قائلة زمَّ

- «إنه ما لدينا».

- «ماذا فعَل �ه نغلك؟».

ا». ء حي��� �
ة، ال �� ، و�ضعة أعضاء صغ�� دە من القل�ل من ِجلدە ع� ما أظنُّ - «جرَّ

- «أهو مجنون؟».

- «ر�ما. هل يهمُّ هذا؟».



، هناك �
د�� لم َ�ُعد ر�ك �قوى ع� سماع الم��د، فقال: «أرجوك �ا ِس�ِدي، أرجوِك �ا س�ِّ

م�ع تنهمر ع� وجن��ه ة والدُّ � مهبِّ عاصفٍة شت��َّ
ا كورقٍة �� خطأ»، وخرَّ ع� ُر�ب��ه مرتجف�

فل). إن اس�� ر�ك». عل�ه أن � (و�ن��
ق. لقد ماَت �� ، وتابَع: «لسُت هو، لسُت المار� � هت�� المشوَّ

ر اسمه. «ر�ك، ع� قاف�ة رك�ك».
�
يتذك

 



 

�ون ت��
 

� قمرتها ح پ�� ل�اسوري �وران) من (ڤوالنت�س) ق�ل أن ت�� ت ع� إقالع (السِّ س�عة أ�ام �املة مرَّ
طح �مخلوق غا�اٍت خجول خارج من ب�اٍت شتوي ط��ل. ا وت�سلَّ إ� السَّ � أخ��

� منتَصف
د الحد�دي ال�ب�� ��

َ
� المستوق

ة �� �ل�َّ
�
اهب األحمر نارە الل ا. أشعَل الرَّ �ان الوقت غسق�

�
الة. لمو�ورو صوت جه�� مدوٍّ َي�ُبع من م�اٍن ما �� اقم حوله للصَّ فينة، واجتمَع أفراد الطَّ السَّ

رك ع� نجومك
�
شك

َ
ئنا، �

ِّ
� ُتدف رك ع� شمسك ال��

�
شك

َ
�» : �

�
أعماق جذعه الهائل، وقد رفَعه ُ�ص�

 من
ً
اهب رجل ضخم، أطول قامة � هذا ال�حر األسود ال�ارد». الرَّ

اهرة علينا ونحن م�حرون �� السَّ
� والحاش�ة وال�اقة �ألسنة �� مَّ

�
ا عند ال� ز� ا مطرَّ ا قرم��� ، يرتدي ث��� � ت�� الس�� چورا وأعرض منه مرَّ

هب الموشوم ع�
�
لج، والل ته سوداء �القار، وَشعرە أب�ض �الثَّ ة من الساتان. ��� � �دقُّلهٍب ُبرتقال�َّ ، وح��

ً
� طو� �� جها رأس تنِّ � ُيتوِّ . ُتماِثله عصاە الحد�د ال�� وجن��ه وجبهته أصفر وُ�رتقا��

ا أخ�� ُ�َطقِطق. � له�� �� فينة ينفث فم التنِّ �كعبها سطح السَّ

غة (ڤوالنت�س القد�مة)،
�
ة ُي�ِشدون �ل ار�َّ � من ال�د النَّ قاَد َحرسه اإلجا�ة، خمسة عب�د ُمحار���

الم، إلخ إلخ، � ألن �فهم مغزاها. أشِعل نارنا واحِمنا من الظ�
اٍت تك�� لوات مرَّ �ون سمَع الصَّ ل�ن ت��

�ل مظلم ومفعم �األهوال، أنِقذنا من األش�اء المخ�فة،
�
ص، الل � المحمَّ ئنا �الُخ��

ِّ
أِنر ط��قنا ودف

إلخ إلخ إلخ وما إ� ذلك.

�ون ال�س�� ال ق�مة أليِّ إله، ل�ن ل هذە األف�ار إ� ألفاظ. عند ت�� ع� أنه أعقل من أن ُ�حوِّ
ام لراهلور األحمر. �ان چورا ا من االح�� ن� ا معيَّ فينة من الح�مة أن ُي�دي قدر� � هذە السَّ ع� م��
ا �وا من الميناء، وال ُي��د القزم أن ُ�عط�ه س��� مورمونت قد خلَع سالسله وأصفادە ما إن تحرَّ

ًة أخرى. لتكب�له بها مرَّ

تان(54) ل�اسوري �وران) ك�ج ضخم متما�ل يزن خمسمئة طن، له مخزن عميق وسلوقيَّ (السِّ
ر مة منفِّ ة �قف تمثال مقدِّ ته األمام�َّ اع واحد. عند سلوقيَّ رة ب�نهما �� مة والمؤخِّ � المقدِّ

عاليتان ��
� اإلمساك،

ود، ي�دو ع� مالمحه �أنه ُ�عا�� �ل، شخص مهم ما من الخشب الذي نخَرە الدُّ الشَّ
 أقبح من هذە ع� اإلطالق… ول�س طاقمها

ً
�ون سفينة وتحت إ�طه رقوق ملفوفة. لم يَر ت��

اعتان، �اع ممت�� ال�طن له عينان متقار�تان طمَّ سان غل�ظ الطِّ
�
انها رجل سل�ط الل أجمل �حال، فُ��َّ

ة ل اله��مة. تحته �خدم أر�عة ُو�الء معَتقون من العبود�َّ � تق�ُّ
� لعب السا�ڤاس وأخ�ب ��

خائب ��
� لتمثال

فينة، ع� وجه �لٍّ منهم وشم �دا�� ا �العمل ع� السَّ د� ا مق�َّ ا، وخمسون ع�د� جم�ع�
ر أن اسمه هيوجور ه�ل. �ون �ـ«ال أنف» مهما كرَّ ارة دعوة ت�� مة القبيح. تحلو لل�حَّ المقدِّ



�ون �اء، و�ن لم �كن ت�� بون إلله الضِّ ارة ع�اد متعصِّ ثالثة من الُو�الء وأ��� من ثالثة أر�اع ال�حَّ
ك فيها ا ل�شهد صالة المساء، ل�نه ال ُ�شار� جل دائم� ة، إذ �ظهر الرَّ ي��َّ ان الدِّ َّ� ا من ميول ال�ُّ د�

�
متأ�

حلة. ، ع� األقل خالل هذە الرِّ �
ل�اسوري �وران) الحق��� د (السِّ ا. غ�� أن مو�ورو هو س�ِّ أ�د�

� أصقاع العالم
�اء، �ار�ك ع�دك مو�ورو وأِنر ط��قه �� اهب األحمر: «أ�ا إله الضِّ ى صوت الرَّ دوَّ

ار». جاعة، َهب له الح�مة، امأل قل�ه �النَّ و. َهب له الشَّ المظلمة، وداِفع عن ع�دك ال�ار بن��

� شد�د االنحدار الذي م الخش��
�
ل ة ع� السُّ مث�ل�َّ � وقَفت ُ�شاِهد التَّ � ال�� �ون پ�� َّعندها الحظ� ت��

ة، فلم �ظهر منها إ� فل�َّ رجات السُّ  ع� إحدى الدَّ
ً
ة. �انت واقفة ة الخلف�َّ لوق�َّ �قود إ� أسفل السَّ

�ل، وقد جلَ�ت
�
� ضوء نار الل

تان الب�ضاوان �� ة رأسها، وتحت قل�سوتها التمَعت عيناها ال�ب�� قمَّ
�ون بهدوء: ة. ناداها ت�� االت الُف�اه�َّ � � ال��ِّ

مادي ال�ب�� الذي ترك�ه �� �د الرَّ �لبها معها، �لب الصَّ
طق اسمها

ُ
دًة، ل�نه ال �ستطيع أن �دفع نفسه إ� ن »، مع أن الحق�قة أنها ل�ست س�ِّ �

د�� «س�ِّ
خ�ف، �ما أنه لن �دعوها �ـ«�ا فتاة» أو «أيتها القزمة». السَّ

: «لم… لم أَرك».
ً
ت منه قائلة

�
جفل

� صغ�� الحجم». - «إن��

…»، ونبَح �لبها.
ً
�ة قالت: «كنُت… كنُت متوعِّ

� أن أساعد…».
ا. «إذا �ان ب�م�ا��  ُحزن�

ً
� أنِك كنِت سق�مة تعن��

� تق�سمها مع ، ا�سحَ�ت إ� أسفل ح�ث قمرتها ال��
ً
قاطَعته: «ال»، ولم تل�ث أن اختَفت ثان�ة

� ل�اسوري �وران) ح�� س�ة إل�ه ُ�َّ طاقم (السِّ �ون أن �لومها. �ال�ِّ �رتها. لم �ستِطع ت�� � �لبها وخ��
ٍة ا و�قوَّ َك رأسه مرار� ر�

ُ
ء، وقد ف �

ع�د رغم �لِّ �� � سفي�تهم، فاألقزام �جلبون الحظ� السَّ صعَد إ� م��
� فشاَبها القلق. قد تكون ة الفعل ع� وجود پ�� ا ردَّ لع لم ُ�ِص�ه. أمَّ لدرجة أنها أعج��ة أن الصَّ
ل أن َ�فُرك ، ومقا�ل �لِّ رجٍل ُ�حاو� � ِّ فن طالع س�� � السُّ ساء ع� م�� ، ل�نها امرأة كذلك، وال�ِّ

ً
قزمة

. ا عندما تمرُّ رأسها ُ�مِطرها ثالثة �لعناتهم همس�

د منظري �صبُّ الملح ع� جرحها. لقد قطعوا رأس أخيها ع� أمل أنه رأ�� د أن مجرَّ
�
ومؤك

� م�انها لما
عازي الجوفاء. لو كنُت �� ، أعرُض عليها التَّ � ْرَجٍل(55) لع��

�
أنا، وهأنذا ما زلُت هنا �ك

� ال�حر.
�� �

ا أ��� من إلقا�� أردُت ش�ئ�

� (ڤوالنت�س)، وال
عب الذي نزَل بها �� فقة. إنها ال �ستحقُّ الرُّ  �الشَّ

َّ
ال َ�شُعر نحو الفتاة إ�

� � من الُ��اء، ثقب�� ب�ل إقالعهم من الميناء وجَد عي�يها ملتهبت��
ُ
ٍة رآها ق ه أخوها. آِخر مرَّ استحقَّ

� قمرتها
اع ال��ج �انت قد ح�َست نفسها �� � وجٍه شاحٍب ذا�ل، ولدى رفع ��

�� � أحم��ن م��ع��
�ل. ال�ارحة فقط سمَع أحد الُو�الء �قول

�
� الل

�رتها، و�ن �ان ب�م�انهم سماع نحيبها �� � مع �لبها وخ��
جل ا �أن الرَّ ا تمام� �ون واثق� فينة، ول�س ت�� ق دموعها السَّ � الماء ق�ل أن ُتغر�

إن عليهم أن ُ�لقوها ��
�ان �م�ح.



اقم إ� حال س��لهم من جد�د، �عضهم إ� مناَو�ته انتَهت صالة المساء وان�َف أفراد الطَّ
ة، ف�ما ظلَّ مو�ورو إ� جوار نارە �ما �فعل �لَّ ل�لة. ينام م واأل�َّ عام والرَّ و�عضهم إ� الطَّ
س ح�� تعود إليهم الم لُ�ع�� �له�ه المقدَّ ا ط�لة ساعات الظ� ا و�ظلُّ ساهر� اهب األحمر نهار� الرَّ

ا. جر�
َ
مس ف الشَّ

ق إ� ة دقائق إذ حدَّ �ل، ولم ي�ت�ه مو�ورو إل�ه لعدَّ
�
� �د�ه من برد الل �الته ُ�د��ِّ

ُ
�ون ق أق� ت��

ا �ما َيزُعم؟ إن صحَّ هذا فإنها لموه�ة � رؤ�ا ما. هل يرى المستق�ل حق�
ا �� هب المتذ�ذب غائ��

�
الل

: ً
� نظراته نظرات القزم، وح�� رأسه برزانٍة قائ�

اهب عي��ه لُتال�� ٍة رفَع الرَّ مخ�فة. �عد ُمدَّ
؟». � م��

�
«هيوجور ه�ل، هل جئت ُتص�

هب؟».
�
� هذا الل

�ل مظلم ومفعم �األهوال. ماذا ترى ��
�
� �أن الل

�� َ - «أحدهم أخ��

ا، �نٍة تق����
�
اهب �طالقٍة ودون أثر� لل مها الرَّ

�
». يت�ل � وس): «تنان�� ة (وس�� أجاَب مو�ورو �عام�َّ

س و إ� اخت�ارە لت�ش�� دن�� اهب األع� بن�� � حَدت �الرَّ ًوال ر�ب أن هذا أحد األس�اب ال��
ا، رج� . وأراك أ�ض�

ً
 وقاتمة

ً
، فاقعة

ً
 وزائفة

ً
ة ًة، حق�ق�َّ ا وصغ�� � عجوز� تارجارَ�ن �د�انة راهلور. «تنان��

� خضمِّ �لِّ هذا».
ا وُ�َزمِجر �� �  كب��

�
� ظ�

ا ُ�ل�� � صغ��
ته. �لُّ �ط ن�َّ ە إطراًء. وال شكَّ أن هذە �الضَّ �ون �عدُّ ؟». �اَد ت�� - «أزمجُر؟ شخص وديع ِمث��

ا». � حجٍم واحٍد تق����
. إننا �� � . «ر�ما رأ�ت پ�� أحمق �حبُّ أن �سمع أنه مهمٌّ

.« �
- «ال �ا صد���

�ن)؟». غ (م��
�
�ل

َ
؟ ُترى م�� حدَث هذا؟ «هل رأ�ت �م س�ستغرق ح�� ن �

صد���

صة العالم؟».
�
ق إ� مرأى مخل - «أأنت م�شوِّ

ة. «ل�س ه�َّ � لتنان�نها ع� س��ل فاتح الشَّ صة العالم رأ�� أو ُتعطي��
�
نعم وال، فقد تقطع مخل

� � أخ�� أن أهرم وأموت ق�ل أن أذوق واحدًة. ُ�مكن�� �تون، ولو أن��  ال�َّ
َّ

� إ� �� َّ ال يهمُّ س�ة إ�� أنا. �ال�ِّ
 أم

ً
نص�

ُ
، هل �ان ِسل�اسوري �وران هذا ق �

�� فينة. أخ��ِ أن أعوم عوم ال�الب أ�ع من هذە السَّ
ُسلحفاًة؟».

ا، �ل شخص �خدم الحا�م ا: «ال هذا وال ذاك. ال�وران… ل�س حا�م� اهب األحمر مجي�� قهقَه الرَّ
وُ�ش�� عل�ه وُ�ساِعدە ع� مزاولة أعماله، ما قد ُ�عاِدل الوك�ل أو الماچس�� عند�م أيها

ون». وسيُّ الوس��

ا. «وِسل�اسوري؟». �د الملك؟ وجَد هذا ط��ف�
ع �األر�ــــج. ك�ف تقولونها؟ ذاٍك؟ زهري؟». : «المشبَّ

ً
مسَّ مو�ورو أنفه قائ�

نخ»؟». ا «الوك�ل الزَّ ل�اسوري �وران» معناها تق���� - «إذن فـ«السِّ

» �األحرى». ا��
َّ

- «�ل «الوك�ل الذ

ً



� أشكرك ع� نخ»، ل�ن�� ُم قول «الزَّ � � سأل�� : «أعتقُد أن�� ً
 قائ�

ً
ة  معوجَّ

ً
�ون اب�سامة منَحه ت��

رس». الدَّ

ا ذات يوم». مك حق�قة راهلور أ�ض�
�
� أعل رتك. أتم��َّ أن تدع�� � نوَّ � أن��

�� ُّ��» -

ا ع� خازوق. - «ذات يوم». عندما أ�وُن رأس�

�
، فل�ست �� كن الذي يتقاَسمه مع الس�� چورا قمرًة من �اب المجاملة ال أ��� ُ�س�َّ السَّ

� نوم، إحداهما فوق األخرى.
 لتعليق ش�ك��َ

َّ
ائحة مساحة إ� ط�ة ك��ــهة الرَّ الخزانة المظلمة الرَّ

ە: «الفتاة ظهَرت َ فينة، وأخ�� � تتأرجح بُ�طٍء مع حركة السَّ ف� ال�� ا فوق السُّ د� وجَد مورمونت متمدِّ
َّ وهرَعت عائدًة إ� أسفل». طح. نظرة واحدة إ�� ا ع� السَّ � أخ��

ا». ا��
َّ

- «ل�س منظرك جذ

� إن �ان غرض المسكينة أن لعة ِمثلك. الفتاة ضائعة. لن ُ�دِهش�� َّ الطَّ - «ل�س جم�عنا ب��
� نفسها من فوق الحاجز وتغرق».

طح لُتل�� ل إ� السَّ
�
ت�سل

.« � - «المسكينة اسمها پ��

� �ان
ا �اسم جروت، ولو أن اسمه الحق���

�
- «أعرُف اسمها». و�كرە اسمها. �ان أخوها معروف

� ، واألسوأ أنهما اختارا االسم��
ً
ها ق�مة

�
� والجروت، أصغر الُعمالت ع� اإلطالق وأقل أو�و. الپ��

�ون. «�أيِّ اسم، الفتاة محتاجة إ� � فم ت��
ا �� ئ� ا س�ِّ

�
فت هذە الحق�قة مذاق

�
بنفسيهما. خل

صديق».

.« جها. لسُت أ�ا�� ا ع� ش�كته، وقال: «صاِدقها إذن، أو تزوَّ اعتدَل الس�� چورا جالس�

� فمه. «الق��ن للق��ن، أهذە فكرتك؟ وهل تنوي أن تجد
ا �� ئ� ا س�ِّ

�
ا مذاق ف هذا أ�ض�

�
خل

 أيها الفارس؟».
ً
ة لنفسك ُد�َّ

- «أنت من أ�َّ ع� أن نجلبها معنا».

� أر�ُد أن أنكحها. � (ڤوالنت�س). ل�س مع�� هذا أن��
 عنها ��

�
- «قلُت إنه ال َ�جُدر بنا أن نتخ�

ا». خذە صد�ق� � آِخر شخص� ُت��د أن تتَّ ؟ إن�� �
� مو��

هل �س�ت أنها ترغب ��

- «�ال�ما قزم».

�ارى حسبوە أنا». ِتَل ألن �عض الحم�� السَّ
ُ
- «نعم، وكذا �ان أخوها الذي ق

نب؟».
َّ

- «هل َ�شُعر �الذ

ُر عنها، ل�ن هذە ال دور �� فيها. ر�ما  أ�فِّ
ً
ا: «�ال. إن �� خطا�ا �اف�ة �ون مغض�� أجاَب ت��

� لم أتمنَّ ور الذي لع�اە ل�لة زفاف چوفري، ل��� ٍء من الحقد عليها �� وأخيها للدَّ �
شعرُت ���

.« طُّ
َ
لهما األذى ق

�



ا: «القزمة ا، بريء براءة الحمالن»، ونهَض مض�ف� قال الس�� چورا: «أنت مخلوق حل�م حق�
�ون ا»، وتجاوَز ت�� � �� ش�ئ� ته ال �ع�� لها أو اقُتلها أو تحاشاها، �ما ترغب. األمر بُرمَّ عبؤك أنت. ق�ِّ

ا القمرة. مغادر�

جل �ارد نِكد جه�م، ال ا لو أن األمر ب�دي. الرَّ � هذا. كنُت ألنف�ه أ�ض�
� وال غرو �� ت�� ٌّ مرَّ �

من��
� الس�� چورا أ��� ساعات

عا�ة، وهذە �� صفاته الحم�دة. �ق�� �ملك مقدار خردلٍة من حسِّ الدُّ
ع إ� ال�حر. ي�حث عن

�
ا إ� الحاجز يتطل ا أو مس�ند�  وذها��

ً
ة جيئة ة األمام�َّ لوق�َّ ا السَّ �قظته ذارع�

فينة �اإل�حار أ�ع. ر�ما كنُت ألفعل ِمثله لو أن س، ُيناِشد السَّ ة، ي�حث عن دن�� َّ� مل�ته الفضِّ
�ن). � (م��

تا�شا ��

. حسب
ً

) الم�ان الذي تذهب إل�ه العاهرات؟ ال ي�دو ذلك محتم� � اس�� أُ�مكن أن (خليج النخَّ
ي ا �مورمونت أن �ش�� خاسة �� الم�ان الذي ُتصَنع ف�ه العاهرات. �ان ح��� ما سمَعه فُمدن النِّ
ا واحدة �م�ل لون � مزاجه… تحد�د� مة حسناء لتصنع المعجزات لتحس��

�
لنفسه واحدًة. �انت أ

� (سلهور�س).
 ع� قض��ه ��

ً
� رآها جالسة ، �العاهرة ال�� �

َشعرها إ� الف��ِّ

�
ل ج��ف، ل�نه -ع� األقل- وجَد ما ُ�له�ه �� ا ع� تحمُّ �ون مرغم� ة �ان ت�� ه��َّ حلة النَّ خالل الرِّ

ا ة اآلَخ��ن، أمَّ غ�� ا ألفراد مجموعة القارب الصَّ فقة األ��� ُود� � الرِّ
ة، و�� ان الحق�ق�َّ َّ� ة ال�ُّ غز ُه��َّ

�
ل

ا، ووحدە ا خاص� � هذا ال��ج فالجميع لألسف �ما ي�دون، وال أحد منهم ُي�دي له ُود� ع� م��
. � ، وَ�جُدر بها أن تمقت�� � � ر�ما، ل�ن الفتاة تمقت�� اهب األحمر ُيث�� اهتمامه. هو و��� الرَّ

� �خز � يومه ح��
. أ��� األوقات إثارًة ��

ً
ة

�
 ممل

ً
ل�اسوري �وران) رت��ة �ون الح�اة ع� (السِّ وجَد ت��

 ومدائن
ً
هر �انت هناك عجائب ُ�شاِهدها؛ سالحف عمالقة � النَّ

�� . � ��
�
أصابع �د�ه وقدم�ه �سك

� انتظارە
ا �� ا ما قد �كون قا�ع� ��ن وِس�توات عار�ات، ولم �كن المرء �دري أ�د� ا متحجِّ �  وَ���

ً
خ��ة

ها واحد. عندما أقلعوا من (ڤوالنت�س) أ�حَر
�
�ا�� واألنُهر �ل

�
� ال�حر فالل

ا �� . أمَّ ا�� عند المنعطف التَّ
ة، وشاهَد سحا�ات �ون ع� األلسنة األرض�َّ ج ت�� � ال�دا�ة، فتف�َّ

ال��ج ع� مرأى من ال�ا�سة ��
ة َّ� مة، وأح� الُجزر الب�ِّ ة وأبراج المراق�ة المتهدِّ ق من الجروف الحج��َّ

�
ة ُتحل يور ال�ح��َّ الطُّ

 وقوادس
ً
 ثق�لة

ً
ة ا تجار�َّ ا؛ قوارب ص�ٍد وُسفن� ًة أخرى أ�ض� ا كث�� وا بها، ورأى ُسفن� � مرُّ الجرداء ال��

� الم�اە األعمق لم
لوا ��

َّ
 إ�اە إ� رغوٍة ب�ضاء… ل�ن ما إن توغ

ً
لة ب مجاذ�فها الم�ج محوِّ ا ت�� فخور�

ا يرى
�
ماء، وأح�ان ماء �السَّ ماء والماء والهواء. ي�دو الماء �الماء، والسَّ  ال�حر والسَّ

َّ
َ�ُعد هناك إ�

ا. . أزرق كث�� جد�
ً
سحا�ة

وم هنا أ�عد ما �كون عن ذلك. د، والنَّ �ون بنوٍم ج�ِّ � أفضل األحوال ال �ح�� ت��
�ل أسوأ. ��

�
والل

ر له وجه أب�ه. � أحالمه ت�تظرە (ال��الت)، وملك متحجِّ
� أغلب األح�ان، و��

� األحالم �� وم �ع�� النَّ
� إ� غط�ط چورا مورمونت

د فوق ش�كته وُ�ص�� ا وجَد نفسه يتمدَّ اذ الذي ال �ملك خ�ار� �الشحَّ
� �غ�ب فيها القمر ُ�صبح ال�حر �سواد �ا�� ال��

�
� الل

ل ال�حر. �� طح يتأمَّ من تحته، أو ي��� فوق السَّ
� ا، ل�ن ح��  مخ�ف�

ً
 َجما�

ً
ا �ال��ل، جم�� ا منذر� ا سح�ق� فق، مظلم�

ُ
فق إ� األ

ُ
ات من األ ِح�� الِما�س��

�
� نفسه ��

ق الحاجز وُ�ل��
�
هل أن ي�سل ر �م من السَّ

�
�ون ال�س�� نفسه ُ�فك  �جد ت��

ً
ع إل�ه ط���

�
يتطل



� �انت ح�اته. ل�ن ماذا لو أن ة الح��نة ال�� غ�� ة وت�ت�� الح�ا�ة الصَّ لمات. وث�ة واحدة صغ�� الظ�
� هناك؟

� ي�تظر�� ا و�ان أ�� هناك جح�م�

ا ع� نحو� خاص، ل�نه وافر، وهكذا د� عام ج�ِّ الَعشاء أفضل جزٍء من �لِّ أمس�ة. ل�س الطَّ
ض سقفه الوا�� ق غ�� م��ــــح، ُ�عرِّ فينة الذي ي�ناَول ف�ه وج�اته ضيِّ ذهَب القزم �أ�ل. مطبخ السَّ
ا �جنود ال�د  لخطر خ�ط رؤوسهم، وهو الخطر المحدق تحد�د�

ً
للغا�ة الُمساف��ن األطول قامة

 من هذا فقد جنَح إ� تناُول
ً
حك سخ��ة �ون �الضَّ . �قدر ما استمتَع ت�� � ة العب�د الفارع�� ار�َّ النَّ

مون
�
غته، وسماعهم يت�ل

�
ثون ل وج�اته وحدە، فالجلوس إ� مائدٍة مزدحمة مع رجاٍل ال يتحدَّ

ا منذ �دأ ي�ساَءل إن �ان هو ا، خصوص� ، �عان ما أصبَح متع��
ً
و�تماَزحون دون أن �فهم �لمة

حك. موض�ع المزاح والضَّ

فينة ان محبٌّ كب�� للقراءة فالسَّ َّ� ا. �ما أن ال�ُّ تب أ�ض�
�
المطبخ هو الم�ان الذي ُتحَفظ ف�ه ال�

خ ا متفسِّ د�
�
�� إ� أسوأ، ومجل

ِّ � تنحدر من س�� � ال�� ح��
َّ

ا من أشعار الم�
�
تب؛ ديوان

�
تحمل ثالثة ك

ابع واألخ�� من د الرَّ
�
، والمجل � � ب�ت هوى ال�سي��

ة �� مٍة شا�َّ
َ
ة أل فحات عن الُمغامرات الج�س�َّ الصَّ

� � شه�� انتَهت سلسلة غزواته وانتصاراته فجأًة ح�� (ح�اة الُقنصل �لي�شو)، وهو مناضل ڤوالن�ي��
� ال�حر، وألنها الوح�دة ع�

الث �� � يومهم الثَّ
تب ��

�
�ون من قراءة ثالثة ال�  ت��

َ
ه العمالقة. ف�غ

�
أ�ل

ا ع�
�
 ل�نها األ��� استحواذ

ً
مة �� األردأ كتا�ة

َ
ة األ � قراءتها من جد�د. قصَّ

َع �� فينة �� � السَّ م��
�دة و�خنة ها معه هذا المساء لُ�طاِلعها ف�ما ي�ناَول َعشاًء من البنجر �ال�ُّ

َ
االن��اە، وقد أخذ

. ح من فرط صالبته لدقِّ المسام��
�
مك ال�اردة وال�سك��ت الذي َ�صل السَّ

� ت پ��
�
� دخل � ح�� اس�� � براثن النخَّ

�ان �قرأ ح�ا�ة الفتاة عن اليوم الذي وقَعت ف�ه مع أختها ��
دي. سـ…». ا رأته قالت: «أوە، حس�ُت… لم أقصد أن أزعج س�ِّ المطبخ، ولمَّ

.«
ً
�� قت�� ثان�ة . آمُل أنِك لن ُتحاو� � - «لسِت ُتزِعجين��

: «نعم».
ً
أشاَحت بوجهها الذي �دأ �حتقن قائلة

فينة»، وأغلَق ال�تاب ح�ة. إنها قل�لة ع� هذە السَّ � هذە الحالة أرحبُّ �الصُّ
�ون: «�� قال ت��

ت أ��� وج�اتها خارج �اب قمرتها دون أن تأ�ل
�
». �انت الفتاة قد ترك ��

�
، اجل�� و� ا: «تعا��

�
مردف

مك طازج ع� ا اآلن. «ال�خنة ِش�ه صالحة لأل�ل. السَّ ر جوع� د أنها تتضوَّ
�
ا، ومؤك منها ش�ئ�

األقل».

مك». � أن آ�ل السَّ ة. ال ُ�مكن�� - «ال. لقد… لقد اختنقُت �شوكة سمكٍة ذات مرَّ

اننا. ة من ُر�َّ ا: «تح�َّ ا ودفَعه نحوها مض�ف�  ك���
َ
��ذ إذن»، ومأل � القل�ل من النَّ �� قال: «ا��

م ا من ذلك الرَّ
�
، ل�ن ح�� البول أفضل مذاق � ه��

َّ
الحق�قة أنه أقرب إ� البول من ن��ذ (ال�رمة) الذ

وم». ارة. قد ُ�ساِعدِك ع� النَّ �ه ال�حَّ � الذي ���
األسود القطرا��

� أن دي، ل�ن ال. ال َ�جُدر �� : «أشكرك �ا س�ِّ
ً
اجعة ل الفتاة أن تمسَّ ال�وب، وقالت م�� لم ُتحاو�

أزعجك».



� الفرار؟».
ة ح�اتِك �� �ون ق�ل أن َتخُ�ج من ال�اب: «هل تن��ن قضاء �ق�َّ ها ت��

�
سأل

ا، د� �ون أن ُتجِهش �الُ��اء مجدَّ َ ت�� �
. خ�� ا�� �ت وجنتاها �الوردي الزَّ أوقَفها سؤاله، وتخضَّ

.« ا تفرُّ ، وقالت: «أنت أ�ض� ت شفتها بتحدٍّ ل�نها مطَّ

� هذا وذاك». ان ما ب�� ة ِمن، وشتَّ � فارٌّ إ�، وأنِت فارَّ - «صحيح، ل�ن��

- «لوالك لما اضطررنا إ� الفرار من األصل».

� عن (كينجز الندنج) أم م��
�
جاعة. «هل تت�ل ا من الشَّ � وج�� قدر�

ب قولها هذا ��
�
تطل

(ڤوالنت�س)؟».

ء. لماذا لم تأِت ت�ناَزل معنا �ما �
، عن �لِّ �� � � عي�يها إذ قالت: «عن االث�ت��

ات �� التمَعت الع��
؟ � �� دي لو ركَب ال�لب إرضاًء للصَّ ر الذي �ان لينال س�ِّ أراَد الملك؟ لم �كن ل�ص��ك أذى. ما ال��َّ

.«  من الم�ح فقط. �انوا ل�ضحكوا منك ال أ���
ً

�ان قل��
ً
 من ذلك أضحكتهم من چوف. أولم تكن هذە ح�لة

ً
». و�د� � �ون: «�انوا ل�ضحكوا م�� د ت�� ردَّ

؟
ً
�ارعة

� �قول… إنه…».
�ف. أ�� ء ن��ل �� �

اس، �� ء حسن، إضحاك النَّ �
� �قول إن هذا ��

- «أ��
ت ع� وجهها.

�
م�ع ُمقلتيها وسال لحظتها غادَرت الدُّ

� (ڤوالنت�س)، ل�نها
�ون ال�لمات نفسها من ق�ل �� - «آسٌف لما حدَث ألخ�ِك». قال لها ت��

ا هناك ح�� إنه شكَّ أنها سمَعتها. � لوعتها تمام�
�� 

ً
�انت مستغرقة

ع� أنها سمَعتها اآلن، وقالت: «آسف، أنت آسف». �انت شفتاها ترتعدان، ووجنتاها
�
�لة نفسها. قال أ��

�
� الل

��ن �األحمر. «لقد تركنا (كينجز الندنج) �� � مؤطَّ ، وعيناها ثقب�� � ت��
�
مبتل

بنا ل�عرف
ِّ

ر أن ُ�عذ � موت الملك وُ�قرِّ
ا �� إن هذا أفضل، ق�ل أن ي�ساَءل أحدهم إن كنا لعبنا دور�

� أنها �ع�دة �ما ف�ه ال�فا�ة، ل�نها لم تكن كذلك.
. حسَب أ��

ً
الحق�قة. ذهبنا إ� (تايروش) أو�

ا عند (نافورة اإلله ا هناك. طوال أعواٍم وأعواٍم اعتاَد أن ُ�مار�س ح�له يوم�� كنا نعرف حاو��
راته

�
ا �ان ُ�سِقط ك

�
� �انتا عليها من ق�ل، وأح�ان شاقة ال�� ا، فلم َتُعد �داە �الرَّ ). �ان عجوز� ��

�
السك

ون �ضحكون وُ�لقون له قطع الُعملة. ثم جاَء دها ع�� الم�دان، ورغم ذلك �ان التايروشيُّ وُ�طار�
�وس ثالثة رؤوس، وله تمثال ته عند (مع�د ت��وس). �انت ل�� وا ع� جثَّ ص�اح وسمعنا أنهم ع��
الثة، � أفواە ت��وس الثَّ

ا إ� ثالث قطع� مدسوسة �� ع� كب�� أمام �اب المع�د. وجدوا العجوز مقطَّ
ا». ا �ان رأسه مفقود� � خاطوا القطع مع� ل�ن ح��

ا آَخر». � الجم�لة. �ان قزم� ة ألخ�� - «هد�َّ

ا؟». ا، أجل، ِمثلك وِمثل أو�و، جروت. أأنت آسف لما حدَث للحاوي أ�ض� �  صغ��
ً

- «�ان رج�

� آسف لموته». حظة… ل�ن نعم، إن��
�
- «لم أ�ن أعرُف أن الحاوي �ان له وجود ح�� هذە الل

- «لقد ماَت من أجلك. دمه ع� �د�ك».



�ون: «دمه ع� �َدي ًة. قال ت�� � أعقاب �الم چورا مورمونت م�ا��
ا إذ جاَء ��

�
هام لدغ ه االتِّ

َ
لدغ

ا: «… رهما متا�ع� ظر إليهما ثم كوَّ � وأ�دي البهائم الذين قتلوە. �داي أنا…»، وقلَبهما وأمعَن النَّ أخ��
، أو �قاِتل

ً
� مخطئة

� ولن تكو�� � �قاِتل األق����
ختان �دماٍء قد�مة، أجل. ُ�مكنِك دعو�� �داي ملطَّ

ا
�
 و�ساًء، ملو�

ً
اًء، رجا� هاٍت وآ�اًء وأوالد إخوة وأح�َّ ا. لقد قتلُت أمَّ الملك وسأج�ُب عن هذا أ�ض�

، طُّ
َ
ا ق ا أو قزم� � لم أقتل حاو�� � �خنة، ل�ن��

� مطرب فط�خُت الوغد �� ٍة ضا�َق�� وعاهرات، وذات مرَّ
.« � ع��

�
ولسُت المالم ع� ما جرى ألخ�ِك الل

� الجم�لة. سمَع �اب ا ِمثل أخ�� � وجهه. تمام�
ه لها وألَقته �� ��ذ الذي ص�َّ � كوب النَّ ت پ��

�
أمسك

ا. هيهات أن أصادقها. ش� المطبخ ُ�صَفق ل�نه لم يَرها ُتغاِدر. �انت عيناە تلسعانه والعالم مشوَّ

ب �أيِّ تذكرٍة د والدە ُيرحِّ �ون ال�س�� �األقزام اآلَخ��ن محدودة للغا�ة. لم �كن الس�ِّ ة ت�� خ��
ا أن ي�قوا ع� م�عدٍة من لون الذين تضمُّ ِفرقهم أقزام� م الممثِّ

�
هات ابنه، و�عان ما تعل ب�شوُّ

ج� قزم
ا عن مه�ِّ �ون أخ�ار� � أثناء �شأته سمَع ت��

�� روك) خش�ة إثارة نقمته. ��
(ال�سپورت) و(�اس��

� (األصابع)، وعن قزمٍة ضمن األخوات
� فاولر، وعن ِما�س�� قزم �خدم ��

� مقرِّ اللورد الدور��
��

ل ا ح�ا�ات ال ُ�عوَّ امتات، ل�نه لم َ�شُعر �أد�� حاجٍة إ� ز�ارتهم. تناَهت إ� مسامعه أ�ض� الصَّ
� (كينجز الندنج)

هر، وعن عاهرٍة قزمة �� � النَّ
� أرا��

�� 
�

ن ت�
�
ا عن ساحرٍة قزمة َ�سك � عليها كث��

ة، �ل وعرَضت أن تجد له ته عن تلك األخ�� َ مشهورة �جماع ال�الب. أخته الجم�لة �� من أخ��
ا ها �أدٍب إن �انت تقصد نفسها ألَقت ��� ك���

�
ا سأل ب، ولمَّ ار إذا أراَد أن ُ�جرِّ � االح��

 ُتعا��
ً
�ل�ة

ه، و�ن ظلَّ مِّ
�
�ون وجهه �� ف ت�� . جفَّ � � وجهه. �ان أحمر ع� ما أذكُر، وهذا ذه��

��ذ �� من النَّ
� عي��ه.

سعة ��
�
َ�شُعر �الل

 ح�� يوم العاصفة.
ً
� ثان�ة لم يَر پ��

ة موخوطة �ُسحٍب ، ل�ن سماء الغرب حمراء نار�َّ
ً

 ثق��
ً

�اح �ان الهواء المالح خام� � ذلك الصَّ
��

ون وى و�شدُّ
�
ون المنافذ وال� ارة هنا وهناك �سدُّ . ه�َع ال�حَّ ج كقرمز را�ة ال�س�� خف�ضة تتوهَّ

ئة : «ر�ــــح س�ِّ
ً

�ون قائ� ت، وأنذَر أحدهم ت�� تون �لَّ ما هو غ�� مث�َّ طح وُ��بِّ الح�ال وُ�خلون السَّ
ل إ� قمرته». � ب. ع� ال-أنف أن ي�� تق��

طح ي�ب تحت قدم�ه، ق)، وك�ف �ان السَّ � �ا�َدها وقت عبورە (ال�حر الضيِّ ر العاصفة ال��
�
تذك

ء. «ال-أنف س��� هنا». إذا أراَدته �
��ذ وال�� فينة، ومذاق النَّ �يع الذي أصدَرته السَّ �ر الشَّ وال�َّ

� بتؤدٍة كفرو �� اع ال��ج القنَّ ج �� ا �قيئه. من فوقه تم�َّ
�
ا ال اختناق

�
اآللهة فإنه ُيؤِثر أن �موت غرق

ە الهواء �صوٍت حاد م�اغت أداَر �لَّ رأس�
َ
ا من نوٍم ط��ل، ثم مأل ك ق�ام� حيواٍن عظ�م �دأ يتحرَّ

فينة. � السَّ ع� م��

وداء حب السَّ مت السُّ ا عن مسارە المختار، ومن ورائهم تكوَّ �ــــح ال��ج أمامها �ع�د� ت ال�ِّ
َ
ساق

� الغرب، ي��عه
ق �سطع �� هار رأوا ال�� م، ومع انتصاف النَّ � سماٍء �ُحمرة الدَّ

�عضها فوق �عض ��
نخ)، عد ال�ع�د. هاَج ال�حر وماَج، وارتفَعت األمواج القاتمة تتك�َّ ع� �دن (الوك�ل الزَّ ه��م الرَّ
فينة، � منتَصف السَّ

� األقدام �� �ون ب�� اع. �ان ت�� ل ال��ِّ � �
اقم ُي�� ا �دأ الطَّ � هذا الوقت تق����

و��
ا �س�اط المطر ال�ارد الهاو�ة ع� ة وجلَس القرفصاء هناك مستمتع� ة األمام�َّ لوق�َّ فصعَد إ� السَّ



� ح�اته، تنهض �ه �لُّ
اوٍة أشد من أيِّ حصاٍن ركَ�ه �� ب ���

�
وجهه. ارتفَع ال��ج وانخفَض، يتقل

خاع، وع� الرغم من هذا ا ح�� النُّ �ون ارتجاج� تجُّ ت�� � أترابها ف�� لق إ� غور� ب�� � موجٍة ق�ل أن ي��
� قمرٍة �ال ته��ة.

أفضل له أن ي��� هنا ح�ث ُ�مكنه أن يرى من أن �ح�س نفسه �األسفل ��

ة، ومع اخل�َّ �ون ال�س�� ح�� ث�ا�ه الدَّ ا �ان المساء �دنو وابتلَّ ت�� � � انجاَ�ت العاصفة أخ�� ح��
�
ء �� �

� ِبركٍة من ال��
ا عندما وجَد چورا مورمونت سكراَن �� ذلك أحسَّ �االن�شاء… وان��� أ��� الحق�

قمرتهما.

م األسود � المطبخ �عد الَعشاء، �حتفل بنجاته �مشاركة �ضع جرعاٍت من الرَّ
ًمكَث القزم ��

ا، �عرف �لمة حم دوم� ث �الشَّ � ضخم جلف ملوَّ فينة، وهو رجل ڤوالن�ي�� � مع طا�� السَّ
القطرا��

� ما ح�� � لعب السا�ڤاس عظ�مة، ال س�َّ
ة �� «ن�اح»، ل�ن براعته �� غة العام�َّ

�
واحدًة فقط من الل

ر ، و�عدها قرَّ � � األخ�َ���ْ �ون أوالها وخَ� االث�ت�� . لع�ا ثالث م�ار�اٍت ل�لتها، كسَب ت��
ً

�كون ثم�
م واألف�ال ع� حدِّ سواء. � رأسه من الرَّ

طح �� ُ�ص��ِّ ا إ� السَّ �
ِّ أنه ا�ت�� وصعَد متع��

ا عند الحاجز إ� جوار د أن �جد الس�� چورا واقف� ة، ح�ث تعوَّ ة األمام�َّ لوق�َّ � فوق السَّ وجَد پ��
. ا ب��ە إ� ال�حر الِح�� ن، شاخص� فينة ال�شع ِش�ه المتعفِّ مة السَّ تمثال مقدِّ

 ُيزِعجها، ل�نها
َّ

�ون أن األفضل أ� ة مستضَعفة. خطَر لت�� من الوراء �َدت الفتاة كطفلٍة صغ��
: «هيوجور ه�ل».

ً
�انت قد سمَعته �الفعل، والتفَتت إل�ه قائلة

وم». - «إذا أردِت». �النا �علم الحق�قة. «آسٌف القتحا�� ُخلوتِك. سأخلُد إ� النَّ

�
ا آسفة أل�� . «أنا أ�ض� ، و�ن لم ي�ُد أنها �انت ت���

ً
 ح��نة

ً
- «ال». رأى صح�فة وجهها شاح�ة

� (تايروش)».
�� � � أو ذلك العجوز المسك��

� وجهك. ل�س أنت من قتَل أ��
��ذ �� سك�ُت النَّ

ا، و�ن لم �كن �اخت�اري». - «لقد لع�ُت دور�

.«… � . إن�� �
- «أفتقدە للغا�ة، أ��

. أخوِك
ً
ي نفسِك محظوظة � ��رته: اعت��

، وقال لها �� � چا���
ر ��

�
- «مفهوم». وجَد نفسه ُ�فك

ماَت ق�ل أن �خونِك.

فينة َ��نا العاصفة وحس�ُت أن السَّ � أر�ُد أن أموت، ل�ن اليوم عندما �� قالت: «ظننُت أن��
ستغرق…».

ك ف�ه. ء آَخر �ش�� �
ا. �� ء». مررُت بهذا أ�ض� �

- «… أدركِت أنك ُت��دين الح�اة رغم �لِّ ��

ته: «هل
�
ة، وهو ما �جعلها تخجل من االب�سام، ل�نها اب�سَمت اآلن، وسأل � أسنان معوجَّ لپ��

ا؟». � �خنٍة حق�
ا �� طهوت مط���

- «َمن؟ أنا؟ ال، لسُت أطهو».



�
ة، �� امنة ع�� ة أو الثَّ ا�عة ع�� � السَّ

ة… �� � �َدت كنفسها، كفتاٍة عذ�ة صغ�� � قهقَهت پ�� ح��
. «ماذا فعَل هذا المطرب؟». ة ع� األ��� اسعة ع�� التَّ

ە وِ�ُّ األ�ار. وهل ُتقاَرن سلسلة من األ�دي � ». �� عارە ونع�مه، �� ك�� �  ع��
ً
ة - «كتَب أغن�َّ

هب
َّ

. األ�دي الذ طُّ
َ
� استعاَد بها ال�لمات. ر�ما لم ي�َسها ق عة ال�� وقلعة �ُق�لة امرأة؟ أدهَشته ال�ُّ

ا. ان دفئ� ا �اردة، ل�ن �َدي المرأة �شعَّ دوم�
 للغا�ة».

ً
 رديئة

ً
ة د أنها �انت أغن�َّ

�
- «مؤك

ا، ل�ن �عض أب�اتها �ان…». ) ط�ع� �ط. لم تكن (أمطار �استام�� - «ل�س �الضَّ

- «ماذا �انت تقول؟».

.« �
ا: «ال، لسِت ُت��دين سما�� أغ��ِّ ضحَك مجي��

ا إن صوتك ال يهمُّ ما ُدمت تحبُّ . قالت دوم� �
� الغناء لنا، أنا وأ��

دت أ�ِّ � طفولتنا تعوَّ
��» -

ة». األغن�َّ

- «هل �انت…؟».
َ اس، ل�نه ك�� الثة �اَعه أبوە لنخَّ � الثَّ

� �ان �� � �ان كذلك. ح�� ا؟ ال. ل�ن أ�� � ا صغ�� - «… شخص�
�
ا. �� وس) أ�ض� ة، و�� (وس�� ته. سافَر إ� جميع الُمدن الُحرَّ َّ� ى ح�ِّ ا واش�� �  شه��

ً
� وأصبَح ممثِّ

اطة». (ال�لدة القد�مة) �انوا �دعونه �الفولة النطَّ

 ُي�دي امتعاضه من االسم.
َّ

�ون أ� ا� حاوَل ت�� ط�ع�

ا»، ، واآلن ماَت أ�ض� �
ا. أو�و… �ان آِخر من ت���َّ من أ��� � أ�ض�

: «لقد ماَت، وأ�ِّ � تا�َعت پ��
� ال أعرُف أيَّ ِحرفة، ع إ� ال�حر، وقالت: «ماذا أفعُل؟ أين أذهُب؟ إن��

�
وأشاَحت بوجهها تتطل

.« � ال الذي �حتاج إ� شخص�� � فقط استعراض ال��ِّ

. ري ف�ه ح��
�
. ال ُتفك � ب�ه م��

�
ق إل�ه �ا فتاة. ال َتطل طرُّ ا ُت��دين التَّ �ون: ال، ل�س هذا ش�ئ� ر ت��

�
فك

ا». ا مالئم� اح: «جدي لنفسِك ف��ً ي��م� قال ع� س��ل االق��

�رة األو� بنفسه، ل�ن � ب الخ�� . لقد درَّ � ال فكرة أ�� � ت: «�ان ال��ِّ
�
� سمَعته، إذ واصل لم ي�ُد أن پ��

منا ا. قدَّ  أو�و م�انه، ورك�ُت أنا ال�لب دائم�
َ

ًالمرض �ان قد اشتدَّ عل�ه ولم �ستِطع أن يركبها، فأخذ
ة ا… آە، هد�َّ  منا الحق�

�
ٍة ح�� إنه أع� �� ًة، وضحَك �شدَّ � (براڤوس) مرَّ

ا أمام أم�� ال�حر �� عرض�
فاخرًة».

� (براڤوس)؟».
؟ �� � - «وهناك وجَدت�ما أخ��

ت الفتاة حائرًة: «أختك؟».
�
�ساءل

.« - «المل�ة ���



ء �
� (پ�توس). أوزموند. ال، أوزوالد. ��

ا، وقالت: «إنها لم… َمن جاَءنا رجل، �� ت رأسها نف�� هزَّ
� �عرف ما

ها. �ان أ��
�
فاقاتنا �ل ب اتِّ ه ول�س أنا. أو�و هو َمن �ان ُيرتِّ

�
من هذا القب�ل. أو�و قا�ل

ال�ة». ا، وأين وجهتنا التَّ �فعله دائم�

ال�ة». �ن) وجهتنا التَّ - «(م��

� (�ارث). إننا ذاهبون إ� (�ارث) عن ط��ق (ج�س الجد�دة)». : «تع��
ً
رمَقته �استغراٍب قائلة

ا. عل�ِك أن تأ��� الم��د من � بوزنِك ذه�� � وَتخُرج�� نان�� � �ل�ِك أمام مل�ة التَّ كب�� �ن). س�� - «(م��
 وقت نزالِك أمام جاللتها».

ً
� وت�دي الئقة عام �� تمتل�� الطَّ

�
� أن أفعله �مفردي أن أدور �� � منَحها إ�اها، وقالت: «�لُّ ما ُ�مكن�� � االب�سامة ال�� لم تردَّ پ��

ٍة � م�اٍن واحد. أول مرَّ
ط�ل ال�قاء ��

ُ
ت المل�ة، فأين أذهُب �عدها؟ إننا ال ن

�
دوائر. وح�� إذا ضحك

ا�عة أو الخامسة �كونون قد عرفوا ما سنفعله ة الرَّ ُ�شاِهدوننا �ضحكون و�ضحكون، ل�ن مع المرَّ
� أ��� هاب إ� م�اٍن جد�د. نج��

َّ
حك، ونضطرُّ إ� الذ ون عن الضَّ ق�ل أن نفعله، وعندها �كفُّ

اس � تلك األما�ن ال �ملك النَّ
ا. �� ة أ��� دوم� غ�� � أحب�ُت ال�لدات الصَّ ة، ل�ن�� � الُمدن ال�ب��

المال ��
� �لِّ م�ان».

، ل�نهم ُ�طِعموننا ع� موائدهم و���عنا األطفال ��
ً
ة فضَّ

غار � لت�َعها الصِّ � �لداتهم ال�ا�سة القذرة. لو ظهَرت معزاة برأس��
ا من ق�ل �� ألنهم لم يروا قزم�

� جعلها ت���
�ون ال يرغب �� غاءها و�ذ�حوها للَعشاء. ع� أن ت��

ُ
وا ث

�
ا، إ� أن �مل � أ�ض� المالع��

�ة القلب ومعطاءة �طب�عتها». هذا ما س طيِّ  من اإلفصاح عن أف�ارە قال: «دن��
ً

، ف�د�
ً
ثان�ة

ا عن متناول ا �ع�د� ا آمن�
�
� ال�الط، م�ان

ا لِك ��
�
� أنها ستجد م�ان

تحتاج إ� سماعه. «ال أشكُّ ��
.« � أخ��

ا». : «وأنت ستكون هناك أ�ض�
ً
عاَدت تلتفت إل�ه قائلة

ها
�
� سفك ا لدماء تارجارَ�ن ال�� من�

َ
س أنها ُت��د أن �سفك القل�ل من دماء ال�س�� ث ر دن�� ما لم ُتقرِّ

. «نعم». �
أ��

�ون ومعها ها ت��
َ
ا�� صادف � اليوم التَّ

�� . فينة أ��� �عدها �دأت القزمة ُ�شاَهد ع� سطح السَّ
ة، وقت دفء الهواء وهدأة ال�حر. ه�� فينة عند انتصاف الظ� � منتَصف السَّ

طة ��
َّ
�رتها المرق � خ��

ته الفتاة �خجل: «اسمها الجم�لة». َ أخ��

�ون �عض � ت�� ت پ��
�
ا. ناول من غال�� . ع� أحدهم أن �دفع الثَّ � �رة الجم�لة والفتاة پ�� � الخ��

ر: ال
�
ة وق�َعت فك �رة ال�ب�� � ت الخ�� وط، وترَك الجم�لة تأ�لها من �دە، و��نما خنَّ

�
جوزات ال�ل

� ال أرى ما تفعلينه �ا فتاة.
� أ�� تحس��

� �عضها ُيزاِحمان
�ا�� �جلسان وحدهما، و��

�
� �عض الل

ا. �� �عان ما �دآ ي�ناَوالن وج�اتهما مع�
ة وهناك ار�َّ ة»، �ما أنهم من رجال ال�د النَّ ار�َّ �ون «األصابع النَّ يهم ت�� َحرس مو�ورو، الذين ُ�سمِّ
ا. ما زاَل � ا، ولو أنه ال �سمعه كث�� ا ُحلو� ا سمَعت هذا، و�ان صوت� � لمَّ ت پ��

�
خمسة منهم. ضحك

ا. ا، وما زاَل ُحزنها عم�ق� جرحها حديث�
ً



ت منه نخ) �دورها، و�ن اغتاظ� فينة (الوك�ل الزَّ � السَّ
ها ُ�س�ِّ

�
 ح�� جعل

ً
ا ط��� لم �ستغرق وقت�

مها لعب
�
�ون عن هذا حاوَل أن ُ�عل ر ت�� د»، و�� ُ��فِّ حم المقدَّ

�
ا م�� د� الجم�لة �ـ«الل نوع�

، ال األف�ال». � �ط�� �� ا قال لها: «ال، التنِّ ة خا�ة. مرار� السا�ڤاس، ل�نه أدرَك �عد قل�ل أنها قض�َّ

ال، فأجاَبها: «ال»، ولم َ�خُطر � � ال��ِّ
ته �ال موار�ٍة إن �ان ُي��د أن ُيواِجهها ��

�
�لة نفسها سأل

�
� الل

��
ا. لم تكن إجابته لتختلف، ول�ن ل�انت أقل  فعل��

ً
ال» نزا� � ا أنها ر�ما لم تعن� �ـ«ال��ِّ  الحق�

َّ
له إ�

. ً
فظاظة

� نوٍم
ب فوق ش�كته ساعاٍت ��

�
�ون يتقل � �ق�سمها مع چورا مورمونت ظلَّ ت�� � القمرة ال��

��
ٍم �قود إذا صعَدە إ�

�
�اب، و�ُسل رة تمتدُّ إل�ه من الضَّ ة متحجِّ ت أحالمه �أ�اٍد رماد�َّ

َ
ع. امتأل متقطِّ

أب�ه.

ل�اسوري . �انت (السِّ �
�� �ل النَّ

�
ا لهواء الل طح طل�� �عد ألي� كفَّ عن المحاولة وصعَد إ� السَّ

ة لوق�َّ ا. �قف أحد الُو�الء فوق السَّ ط ال�ب�� وخال سطحها تق���� اعها المخطَّ �وران) قد طَوت ��
ص ألسنة لهٍب قل�لة

َ
اق د، ح�ث ت��

َ
فينة �جلس مو�ورو عند المستوق � منتَصف السَّ

ة، و�� األمام�َّ
� الجذوات. ب��

ها وهج � فُين��
�� مال ال��َّ ماء إ� الشَّ ا السَّ ها إ� الغرب، أمَّ

�
 أسطعها، و�ل

َّ
جوم إ� ا من النُّ ل�س جل��

 ي�دو �أنه ابتلَع
ً

ا هائ� ، قمر� طُّ
َ
ا أ��� ق �ون قمر� � ح�اته لم يَر ت��

أحمر �اهت �كدمٍة دام�ة. ��
ج توأمه المنعكس ع� صفحة الماء وراء ، ف�ما يتوهَّ ا �ُح�َّ ا واس��قظ� مصا�� مس ابتالع� الشَّ
مس وق الشَّ اعة؟ ال ُ�مكن أن �كون هذا �� فينة �الُحمرة مع �لِّ موجة. سأَل مو�ورو: «ما السَّ السَّ

ماء �األحمر؟». ج السَّ ك. لماذا تتوهَّ ق قد تحرَّ ما لم �كن ال��َّ

�ا) �ا هيوجور ه�ل». ا فوق (ڤال�� ماء حمراء دائم� - «السَّ

هرە، وقال: «أنحن ق��بون؟». شعَر �قشع��رٍة �اردة ��ي ع� ظ�

� (ممالك
اقم. هل تعرفون القصص �� أجاَب مو�ورو �صوته العميق: «أقرب مما ُي��د الطَّ

مس)؟». غروب الشَّ

احل هالك». ال ارة �قول إن من �لَّ من �قع ناظراە ع� هذا السَّ - «أعرُف أن �عض ال�حَّ
ة امنة ع�� � الثَّ

�ون �� � �ان ت�� ه. ح�� قها عمُّ ا ِمثلما لم ُ�صدِّ ق تلك الح�ا�ات عن نفسه، تمام� ُ�صدِّ
ا ع� استعادة س�ف عائلة ال�س�� المتواَرث المفقود وأيِّ �ا) عازم� �ون ال�س�� إ� (ڤال�� أ�حَر ج��
د والدە ٍة شد�دة أن �ذهب معه، ل�ن الس�ِّ �ون �شدَّ كنوز� أخرى ر�ما نَجت من الهالك. أراَد ت��

اك فيها. ج عل�ه االش�� حلة �ـ«المس� األحمق» وح�َّ دعا الرِّ

احك) من (ال�سپورت)، ولم ا مرَّ منذ أقلَعت (األسد الضَّ ا. عقد �امل تق���� ور�ما لم �كن مخطئ�
هم اللورد تاي��ن لل�حث عنه أثرە ح�� (ڤوالنت�س)، ح�ث

�
جال الذين أرسل �ون. اقت�� الرِّ َ�ُعد ج��

ا لاللتحاق ا مستعد�  ُحر�
ً

ا الس��دالهم، إذ لم �جد رج� ى عب�د� هجَرە ِنصف أفراد طاقمه فاش��
�ون: «ما نراە خان). �ساءَل ت�� ته اإل�حار إ� (�حر الدُّ ا عن ن�َّ انها علن� م ُر�َّ

�
�طاقم سفينٍة يت�ل

ة ُشعلة)؟». ان (األر�ــع ع�� حب إذن ن�� ا ع� السُّ منعكس�



ع
�
ها؟ ل�س من الح�مة أن يتطل ا. َمن �جرؤ ع� عدِّ  أو أر�عة ع�� ألف�

ً
ة ُشعلة - «أر�ــع ع��

ي. ان غض�ة اإلله، وُمحال أن ُ�ضاهيها لهب َ��� . إنها ن�� �
ان �ا صد��� ��  إ� تلك النِّ

ً
الفانون ط���

إننا بنو اإل�سان مخلوقات ض��لة».

� يوم الهالك ا�شطَر �لُّ تلٍّ ع� مسافة
�ا). مكتوب أن �� ە». (ڤال�� - «�عضنا أضأل من غ��

�
� نفسها �� نان�� � جح��� جائع ابتلَع التَّ ار، �سع�� خان والنَّ ماد والدُّ  الهواء �الرَّ

َ
خمسمئة م�ٍل وامتأل

 القصور والمعا�د و�لداٍت �أ�ملها،
ً
� األرض فلوق عظ�مة مبتلعة

ماء والتهَمها. انفتَحت �� السَّ
ا ا مصهور� ة صخر� رت الج�ال، ونفَثت نواف�� نار�َّ لت إ� حمض، وتفجَّ ات أو تحوَّ ت م�اە الُ�ح��

�
وغل

� ودماء �� حاب األحمر أمطار من ُزجاج التنِّ � الهواء، وانهمَرت من السَّ
ع� ارتفاع ألف قدٍم ��

ق ال�حر
َّ
قت األرض وتهاَوت وانهاَرت ع� نفسها وتدف مال �شقَّ وداء، و�� الشَّ � السَّ �اط�� الشَّ

� يوم،
ة �� تها األسطور�َّ اطور�َّ � لحظة، واختَفت إم��

ة مدائن العالم �� ت ُدرَّ
�
الغاضب �مألها. زال

ت و�اَرت.
َ
��ل) وغرق �ف الطَّ � الصَّ

ت (أرا��
َ
ق واح��

اننا اخت�ار ون حصدوا ما زرعوە. «هل ينوي ُر�َّ ُّ� ار. الڤال�� م والنَّ ة ع� الدَّ ة مب��َّ اطور�َّ إم��
عنة؟».

�
الل

احل الملعون، ا عن هذا السَّ � ال�حر �ع�د�
ا أخرى �� � فرسخ� ل خمس��

َّ
ذ أن يتوغ اننا ُ�ح�ِّ - «ُر�َّ

س)». نا �سعون إ� (دن�� ة آَخرون غ�� ��ق األق�. ثمَّ � أمرته �أن �سلك الطَّ ل�ن��

�ون أن ا خدعة؟ عنَّ لت�� ة غ��� هب�َّ
َّ

اب. أُ�مكن أن ح�ا�ات إ�حار الجماعة الذ ە الشَّ ج��ف وأم��
سع ل�طٍل واحٍد ه�ان الُحمر ت�َّ ك الرُّ � ُتحرِّ بوءة ال�� ا ل�نه أحجَم، إذ �دا له أن النُّ �قول ش�ئ�
�
 إ� إر�ا�هم. �حذر� سأَل: «هل رأ�ت هؤالء اآلَخ��ن ��

َّ
� وجود تارجارَ�ن ثاٍن إ�

فحسب، ولن ُ�ف��
انك؟». ن��

� سوداء واحدة ء ط��ل شائه له ع�� �
ە، �� أجاَ�ه مو�ورو: «ظاللهم فقط، أحدها أ��� من غ��

م». وع�� أذُرع ط��لة، َ�مُخر ع�اب �حر� من الدَّ
 



 

بران
 

. تطلع شمس شاح�ة وَتغُرب وتطلع من جد�د، � ��
�
القمر هالل رفيع حاد كنصل السك

ماوات و�ستح�ل إ� عواصف، حاب القاتم السَّ �ــــح، و�مأل السَّ � ال�ِّ
ش األوراق الحمراء �� وُتَوشو�

� لِّ �حوم مو�� سود األ�دي ُزرق األع��ُ � جانب التَّ
عد، وحول صدع� �� ق وُ�َقعِقع الرَّ و�س�� ال��

خول. ل�نهم ال �قدرون ع� الدُّ

الم ف�ما � الظ�
� إ� الهمس ��

� المكسور ع� عرش� من ال��روود، ُ�ص�� �� لِّ �جلس الصَّ وتحت التَّ
َّ الِغدفان ع� ذراع�ه. تتم��

.« ا، ل�نك ستط��  أ�د�
ً
� ثان�ة

� قال: «لن تم�� ا ح�� الث له وعد� � الثَّ قطَع الُغراب ذو األع��ُ
� �� ٍة من م�اٍن ما �ع�د �األسفل. �انت العجوز نان لتدعو المغنِّ ا ي�ساب صوت أغن�َّ

�
أح�ان

�
ة األرض» �� مون �أغن�َّ

َّ
ن � «الذين ي��  أن االسم الذي ُ�طِلقونه ع� أنُفسهم �ع��

َّ
�أطفال الغا�ة، إ�

مها إ�سان.
�
� ال �ستطيع أن يت�ل ة ال�� غة الحقَّ

�
الل

�
� تنعق ��

ة زاخرة �األ�ار، وعندما �سمع األغا�� غ�� وداء الصَّ مها. أعُينها السَّ
�
ل�ن الِغدفان تت�ل

وجهه وَتنُقر ِجلدە.

د، وتنقِصم فروع األشجار � سماٍء سوداء، وَ�سُقط المطر و�تجمَّ
جوم �� القمر �در تام. تدور النُّ

ة األرض أسماًء ع� غرار رماد وورقة مون �أغن�َّ
َّ
ن ا لمن ي�� تحت وطأة الجل�د. اختلَق بران وم��

جر أن لج وفحم، �عد أن ذكَرت لهم ورقة الشَّ � األسود وُخصل الثَّ ��
�
جر وحراشف والسك الشَّ

ة، فلم �عرف بران غةالعام�َّ
�
م الل

�
. وحدها تت�ل ة أطول من أن تلفظها ألسنة الَ��� أسماءهم الحق�ق�َّ

� أسمائهم الجد�دة.
طُّ رأي اآلَخ��ن ��

َ
ق

�
م �� ا وجدوا ال�هوف ت�نعَّ � ما وراء (الِجدار) من برٍد �طحن العظم طحن�

� أرا��
�عد ما عانوە ��

ا َتطُردها من جد�د. هنا �األسفل ال ون نار� خر ُ�شِعل المغنُّ ودة من الصَّ ل ال��
�
� ت�سل فء، وح�� الدِّ

 الق�ض عل�ك، فقط األحالم وضوء
ً
ر�ــــح وال ثلج وال جل�د، ال أش�اء ميتة تمدُّ أ�ديها �اغ�ة

�الت الِغدفان.
ُ
المشاعل وق

الم. � الظ�
والهامس ��

�� ثالث. عندما
ا ذا أع��ُ را��

ُ
� أحالم بران غ

، ل�نه ال يزال �� ون ��ِخر األن��اء الُخ�� �دعوە المغنُّ
ًة ، وقال: «حملُت أسماء كث��

ً
ا ر�ما �ان قهقهة ا م��ع� � أطلَق صوت�

ا ر�د عن اسمه الحق��� ته م��
�
سأل

�



ا َّ رض�ع� م ذات يوم، واالسم الذي أطلَقته ع��
�
ا ع� الحركة، ل�ن ح�� أنا �انت �� أ � كنُت قادر� ح��

هو برايندن».

وداء». مكة السَّ � الحق�قة، ُ�س�َّ برايندن السَّ
�� ِّ قال بران: «�� عمٌّ اسمه برايندن. إنه عمُّ أ��

ا �ما من ق�ل. � . ما زاَل �عضهم ُ�س�َّ هكذا، ول�ن ل�س كث�� ك ع� اس�� َ عمُّ �
- «ر�ما ُس�ِّ

ه
�
ر». صوته خف�ض للغا�ة ح�� إن بران ُيرِهف إل�ه سمعه �ل

�
اس ي�سون. وحدها األشجار َتذك النَّ

�� �سمع.

جرة. لقد تجاوَز ە ذهَب إ� داخل الشَّ جر: «أ��� ا ورقة الشَّ يها م�� � ُ�سمِّ �ة ال�� َحت له المغنِّ . ما ت���َّ�� ا، من أجلنا ومن أجل�م ومن أجل �لدان الَ��� ي، ورغم ذلك ما زاَل �اق�� � ُعمرە الَ��� ِس��ِ
ا ما ستعلم». . يوم� ، ل�ن ما عل�ه أن ُ�شاِهدە كث�� � �� وع�� ٍة زه�د. إن له ألف ع�� � جسدە من قوَّ

��

غ�� عند ج��ف الصَّ اج ل�حمالە إ� التَّ � �د �لٍّ منهما مشعل وهَّ
�عدها جاَء األخوان ر�د و��

هما: «ماذا سأعلُم؟ ما الذي
�
ًة ينامون عليها. عندئٍذ سأل ون أ�َّ ، ح�ث أعدَّ لهم المغنُّ الغار ال�ب��

رە األشجار؟».
�
َتذك

احة إل�ه عافيته �عد صعاب فء والرَّ عام والدِّ أجاَ�ه چوچن ر�د: «أ�ار اآللهة القد�مة». ردَّ الطَّ
ها

َ
� عي��ه نظرة تِع�ة مسكونة �األ�. «حقائق عرف

ا، �� ا، مكت���
�
رحلتهم، و�ن �دا اآلن أ��� ُحزن

اري ال�ل�لة. إننا نع�ش أد�� إ� � ال��
فل)… ول�ن ل�س �� � (و�ن��

ة اآلن �� الَ��� األوائل وم�س�َّ
ردار ند�ان والدَّ �ة والحجارة، والسَّ ر. األرض والماء، وال��ُّ

�
ذك

َ
� مس�نقعاتنا وِ�ركنا، ون

ة �� الُخ��
ا وس���� هنا �عد رحلينا». ها هنا من ق�لنا جم�ع�

�
فصاف، �ل والصَّ

ا: «وكذلك أنت». قالت م��

� ال أر�ُد أن أ��� �عد رح�ل�م؟ ل�نه ابتلَع ال�لمات أحزَن قولها بران، و�اَد �سألها: وماذا لو أن��
اًء، وهكذا قال

�
�� 

ً
ا طف� جال، وال ُي��د أن تحس�ه م�� ق�ل أن �لفظها. إنه ع� شفا �ل�غ م�لغ الرِّ

ا». ا من األن��اء الُخ�� أ�ض�  من ذلك: «قد ُ�مكن�ما أن تص��
ً

�د�

ت: «ال �ا بران». ا �� الح��نة إذ ردَّ ة م�� ة �انت ن�� هذە المرَّ

�
اء وُهم أح�اء �� افورة الخ�� �وا من هذە النَّ رصة أن ���

ُ
أضاَف چوچن: «قالئل ُ�مَنحون ف

اس أجسادهم الفان�ة، أن �سمعوا همس ورق األشجار و�رون �ما ترى، �ما ترى اآللهة. أ��� النَّ
� �ك هنا، و�عد

� أن آ�� �� اء وحسب. �انت مهمَّ � األحالم الخ�� ا هكذا. اآللهة أعَطت��
�
ل�س م�مون

ذلك انت� دوري».

� آثار األش�اء الميتة �أنوفها ع��
� الغا�ة وتقت��

ئاب ��
ِّ

ماء. تعوي الذ � السَّ
القمر ثقب أسود ��

لِّ �أجنحٍة سوداء تخفق فوق عالٍم أب�ض، لج، و��بثق �ب من الِغدفان من جانب التَّ أ�وام الثَّ
، وتحت ل�ج �درجات الوردي والقرنف��  الثُّ

ً
ا صا�غة د� �ق مجدَّ �ق شمس حمراء وتغ�ب وُ��� وُ���

� ُ�مناە
� األنفاق المظلمة �س�ٍف ��

ا و�جول هودور �� لِّ �جلس چوچن بوجوٍم وتتملَمل م�� التَّ
� ُ��اە. أم أن بران هو من �جول؟

ومشعٍل ��
َّ



ا.  �عرف أحد أ�د�
َّ

�جب أ�

ا من ر�ش الغار العظ�م الذي ينفتح ع� الهاو�ة أسود �القار، أسود �القطران، أحلك سواد�
. ً
ب �ه، و�عان ما �غ�ب ثان�ة  فقط، غ�� مرغوب ف�ه وغ�� مرحَّ

ً
� وء متطفِّ الِغ��ان، َ�دُخله الضَّ

� من جد�ٍد وقد �لَغت ًة ثم تنط�� ًة قص�� م�ع وأوراق ن�ات األَسلة ف�� هو والشُّ �شتعل بؤر الطَّ
ة منتهاها. � ح�اتها الوج��

ا من خشب ان عرشه الخاص، كذلك الذي �جلس عل�ه اللورد برايندن، عرش� ون ل�� صنَع المغنُّ
� الغار العظ�م

ة، ووضعوە �� قش �األحمر، تنفذ ف�ه الفروع الميتة من الجذور الح�َّ ال��روود الم��
ا �األسفل. وصنعوا له وسادًة � الهواء األسود أصداء م�اٍە تجري �ع�د�

د �� دَّ عند الهاو�ة، ح�ث ت��
ق�لة. روە �األغط�ة الفرو الثَّ

َّ
� م�انه دث

اعمة، وما إن أنَزلوە �� اء النَّ حالب الخ�� من الطَّ

لمة �ا بران». مه الم�حوحة. «إ�اك أن تخاف الظ�
�
� إ� همسات معل

وهناك �جلس ُ�ص��
ا جذورە � رأسه. «أشد األشجار �أس�

�صحب �الم اللورد حف�ف األوراق الخافت، وم�ل خف�ف ��
لمة ستجعلك ك. الظ� � أمِّ لمة معطفك وُترسك ول�� � �قاع األرض المظلمة. ستكون الظ�

موغلة ��
ا». ق���

لج �ال صوٍت لتكسو شجر دف الثَّ
ُ
ل ن � ماء ت�� . من السَّ � ��

�
القمر هالل رفيع حاد كنصل السك

ا أب�ض  ِجدار�
ً
� مدخل ال�هوف تاركة

ل�ج ح�� ُتغ�ِّ م الثُّ
�
ا� ن��ر الُجندي �األب�ض، وت�� الحارس والصَّ

� تلك األ�ام ال ُيراِفق بران
�ضطرُّ َسمر إ� الحفر ف�ه م�� خ�َج لينضمَّ إ� قط�عه و�صطاد. ��

�ا�� من أع�.
�
� �عض الل

ئاب، ل�نه ُ�شاِهدها ��
ِّ

الذ

ا. ق حق�
�
سل ان أفضل من ال�َّ �� الطَّ

داٍف
ُ
ا ت�د�ل ِجلدته ب��ش غ هرە، أمَّ س َسمر �سهولة ارتداء �او�له ق�ل انكسار ظ� أصبَح تل�ُّ

� قال عنها � خشَيها، ل�س مع هذە الِغدفان ال�� ع��ة ال�� �ل فأصعب، ول�ن ل�س �الصُّ
�
أسود �الل

ل أن �عضَّ ال�د ب رجل امتطاءە، وُ�حاو� س عندما ُ�جرِّ
ُ
م وَ�رف ي ُ�قاو� ِّ اللورد برايندن: «الفحل ال��

ها ە. كب�� ا س�ق�ل غ�� ا واحد� � أسنانه، ل�ن الحصان الذي عرَف را��� جام ب��
�
� تضع حد�دة الل ال��

. اخ��َ أحدها اآلن وِطر». � � سا�ق�� ت را�ب��
َ
ها عرف

�
يور �ل ها، هذە الطُّ وصغ��

� وح�� رأسه � سوداو�ن ن�يهت�� الث رمَقه �عين�� ا ثم آَخر �ال نجاح، ل�ن الُغداف الثَّ اختاَر طائر�
. � ر إ� ص�� ا َينظ�

�
داف

ُ
داٍف و�نما صاَر غ

ُ
ر إ� غ ا َينظ� �� لم َ�ُعد بران ص��� � غمضة ع��

ا ونعَب، و�� جان��
� حاوَل أن ج وهج المشاعل، وأفعَمت الهواء روائح غ���ة. ح�� هر فجأًة، وتأجَّ تعاظَمت أ�شودة النَّ
انه األو� �اصطدامه �حائٍط وعودته إ� جسدە ، وانتَهت تج��ة ط��

ً
م خ�َج �المه �خة

�
يت�ل

سه من س بران ع� ر�شه و�تل�َّ
�
ق إل�ه وحطَّ ع� ذراعه، لُ�مل

�
 الُغداف، وحل

َّ
المكسور. لم يتأذ

ة ا األسنان الحج��َّ � أنحاء الغار متفاد��
ا �� جد�د، ولم �مض� وقت ط��ل ق�ل أن �جد نفسه طائر�

وداء ال�اردة. � أعماقها السَّ
ق فوق الهاو�ة وغاَص ��

�
قف، �ل وحل �ة من السَّ

�
��لة المتدل الطَّ

� داخل
َ اللورد برايندن: «أحد آَخر �ان �� ا عاَد إ� ِجلدته أخ�� ثم إنه أدرَك أنه ل�س وحدە، ولمَّ

الُغداف، فتاة ما. لقد شعرُت بها».



ا منها ة األرض، ماَتت منذ زمن� ط��ل، ل�ن جزء� مون �أغن�َّ
َّ
ن ن ي�� مه: «إنها امرأة ممَّ

�
قال معل

وح. لن ا. إنه ِظلٌّ ع� الرُّ � غد� �� � َسمر إذا ماَت جسدك الصَّ
ا �ما س���� جزء منك �� ، تمام� ي���

ُتؤذ�ك».

ون؟». يور مغنُّ - «هل داخل جميع الطُّ

سائل عن موا الَ��� األوائل إرسال الرَّ
�
ون ُهم من عل أجاَب اللورد برايندن: «جم�عها. المغنُّ

ا الَ��� ر، أمَّ
�
. األشجار َتذك

ً
سالة شفاهة يور تنقل الرِّ � تلك األ�ام �انت الطُّ

ط��ق الِغدفان… ل�ن ��
في�سون، واآلن �كتبون رسائلهم ع� ورٍق و���طونها حول أرُجل طيور� لم ُ�شار�كوها ِجلدتها

.« طُّ
َ
ق

تها � سأَل روب عن صحَّ ة من ق�ل، ل�ن ح�� ت له هذە القصَّ
�
ر بران أن العجوز نان حك

�
َ�ذك

ا. �م يتم��َّ لو �ان روب معهم اآلن. � وجود الجرامِكنات أ�ض�
ه إن �ان �عتقد ��

�
ضحَك أخوە وسأل

، وكنُت ألر�ه. أراهُن أنه �ان ل�ستطيع � ق�� ان. ما �ان لُ�صدِّ �� � أستطيُع الطَّ ە �أن�� كنُت ألخ��
ا وعشنا ا جم�ع� غ�� وچون سنو. ألص�حنا ِغدفان� ا، هو وآر�ا وسانزا، وح�� ر�كون الصَّ ان أ�ض� �� الطَّ

� ِمغدفة الِما�س�� ل��ن.
��

� �عض األ�ام ُ�ساِئل بران نفسه إن �ان �لُّ هذا أضغاث أحالم. ر�ما
د ُحلٍم سخ�ف آَخر. �� مجرَّ

. عندها �قول لنفسه: �جب أن � � م�اٍن آمن دا��
م بنفسه ��

�
لج �الخارج وَ�حل وم ع� الثَّ � النَّ

غاَب ��
ٍة � قرَص ذراعه �شدَّ ت�� ًة أو مرَّ م ح�� الموت. مرَّ

�
 ظللت َتحل

َّ
�س��قظ، �جب أن �س��قظ اآلن و��

وم � ال�دا�ة حاوَل عدَّ األ�ام �مالحظة م�� ينام وم�� �صحو، ل�ن ها هنا يتماَزج النَّ
�� . ف�لَمها ال أ���

� آٍن واحٍد أو ال َتحُدث
ا، واألش�اء َتحُدث �� روس أحالم� ا، والدُّ وال�قظة، فأمَست األحالم دروس�

� المنام فقط؟
ا أم رآە �� ع� اإلطالق. هل فعَل هذا أو ذاك حق�

ل د م�دِّ
�
� األلف ُيول

ان قال اللورد برايندن: «إ�سان واحد �� �� م بران الطَّ
�
ذات يوٍم �عد أن تعل

.« ا أخ�� � األلف ُ�صِبح ن���
ل ِجلدة واحد �� ِجلدة، وم�دِّ

.« � �� � المغنِّ - «ظننُت أن األن��اء الُخ�� سحرة األطفال، أع��

هر �� من الدَّ مس، ل�ن �لَّ ح�� ة �الشَّ � ذهب�َّ يهم أطفال الغا�ة لهم أع��ُ - «�ش�ٍل ما. َمن ُ�سمِّ
� قلب الغا�ة. بهذە

حلب ع� شجرٍة �� او�ن �الطُّ م أو خ�� � حمراو�ن �الدَّ د أحدهم �عين��
�
ُيول

� ح�اتهم ع� األرض � اله�ة. ل�س المختارون أق��اء، وِس��ِ
ًاألمارة َ�ِسم اآللهة من اختاَرتهم لتل��ِّ

ان، ول�ن حالما �ذهبون إ� داخل األشجار تمتدُّ ح�اتهم ط��� � ٍة من م�� معدودة، فال ُ�دَّ ل�لِّ أغن�َّ
� الِقدم. إنهم األن��اء

ار�ة �� ، ومئة جسد، وح�مة عم�قة كجذور األشجار الضَّ � ا. ألف ع�� حق�
.« الُخ��

تب
�
ه چوچن: «هل تحبُّ قراءة ال�

�
لم �فهم بران، وهو ما قاَدە إ� استفسار األخ��ن ر�د، فسأل

�ا بران؟».

قب�ل، ل�نها ِقصص �لهاء». � سانزا تحبُّ ِقصص التَّ - «�عضها. أحبُّ ِقصص القتال. أخ��



ا �ع�ش ح�اًة واحدًة. لم قال چوچن: «القارئ �ع�ش ألف ح�اٍة ق�ل أن �موت، ومن ال �قرأ أ�د�
 منها �انت عندهم األشجار،

ً
غة مكت��ة، و�د�

�
تب أو أح�ار أو رقوق أو ل

�
� الغا�ة ك

ِّ �كن عند مغن��
� �موتون �ذهبون إ� داخل األشجار، إ� داخل األوراق واألغصان وع� رأسها ال��روود. ح��
ر �لَّ ما عرفوە عن

�
ها، َتذك

�
ر أغانيهم وتمائمهم وتوار�خهم وصلواتهم �ل

�
والجذور، واألشجار َتذك

ون سة عند اآللهة القد�مة، والمغنُّ ات �قولون إن أشجار ال��روود مقدَّ هذا العالم. الِما�س��
ة». ا من هذە األلوه�َّ ون جزء� مؤمنون �أنها �� نفسها اآللهة القد�مة، وعندما �موتون �ص��

؟». � سعت عينا بران، و�ساءَل: «سَ�قُتلون�� ا�َّ

ا: «ال. چوچن، إنك ُتخ�فه». أجاَبته م��

- «ل�س هو من عل�ه أن �خاف».

 مع �لِّ رحلة ص�ٍد
ً

امتة، ِظلٌّ رمادي ط��ل يزداد هزا� القمر �در تام. �جوب َسمر الغا�ة الصَّ
، والمو�� ال �ستط�عون

ً
ت الحما�ة ع� مدخل ال�هوف راسخة

�
ة. ما زال النعدام الفرا�س الح�َّ

دين، منتظ��ن. ، متجمِّ � ئ�� ، ل�نهم ال يزالون هناك، مخبَّ
ً
هم ثان�ة ل�ج أ��� خول، وقد دفَنت الثُّ الدُّ

ا. ع� الفروع  أ�ض�
ً

 و�ساًء وأطفا�
ً

أش�اء ميتة أخرى أَتت تنضمُّ إليهم، أش�اء �انت من ق�ل رجا�
ا ة الجرداء تجثم ِغدفان ميتة �كسو أجنحتها الجل�د، وجاَء ُدبُّ ثل�ج� ضخم مهزول مقتحم� َّ� الب�ِّ
قوە غل، ِنصف لحم رأسه مفقود �كشف عن الجمجمة أسفله. انقضَّ َسمر وقط�عه عل�ه ومزَّ الدَّ

ك ح�� وُهم �أ�لونه. د، وراَح يتحرَّ
�
ا ِش�ه متجل ن� حم �ان متعفِّ

�
أشالًء، و�عدها التهموە مع أن الل

لِّ طعام �أ�لونه. هنا ي��ت مئة ن�ع مختلف من الفطر، و�سبح أسماك ب�ضاء عندهم تحت التَّ
، �ما � � ُتط� ال �قلُّ جودًة عن مذاق األسماك ذات األع��ُ هر األسود، ل�ن مذاقها ح�� � النَّ

عم�اء ��
ا القل�ل � ُسك�� ال�هوف، ووجدوا أ�ض� �� ك المغنِّ � ُ�شار� أنهم �أتون �الُجبنة والحل�ب من الماعز ال��
��ل. �لَّ �ف الطَّ ِخَرت خالل الصَّ � ادُّ ها من المؤن ال�� فة وغ�� ع�� والفوا�ه المجفَّ وفان والشَّ من الشُّ
حم الذي يرى چوچن أنه

�
ع�� وال�صل وقطع من الل نة �الشَّ م المثخَّ ا �أ�لون �خنة الدَّ يوٍم تق����

ب المذاق، وقد . إنه لحم وط�ِّ ا إنه لحم جرذان، ل�ن بران ال ُي�ا�� لحم سناجب، ف�ما تقول م��
ا. ء ط��� هو ال��� ه الطَّ

�
جعل

� األح�اء وعظام ألٍف من �� � من المغنِّ �� ة شاسعة صامتة، ُتؤوي أ��� من ستِّ ال�هوف �مد�َّ
ل الَ��� � أن يتجوَّ

: «ال ي����
ً
جر قائلة رتهم ورقة الشَّ

َّ
لِّ األجوف. حذ ا تحت التَّ ، وتمتدُّ �ع�د� المو��

ق إ� أسفل وأسفل نحو �حر�
َّ
هر الذي �سمعونه أسود ��ــــع، و�تدف � هذە ال�هوف. النَّ

�ال هدى ��
عون وجودها، ُطرق

َّ
ات أعمق من هذا، ُحفر �ال قرار وآ�ار ال تتوق ة ممرَّ مس. وثمَّ ال يرى الشَّ

ها مع أننا نع�ش هنا منذ ألف
�
ة تقود إ� مركز األرض ذاته. قو�� أنُفسهم لم �ستكشفوها �ل م�س�َّ

ة». َّ� ألف عاٍم من أعوام�م الَ���

جر وقومها أ�عد بع) �دعونهم �أطفال الغا�ة فإن ورقة الشَّ ع� الرغم من أن َ��� (الممالك السَّ
واب. إنهم صغار غار» أد�� إ� الصَّ فولة. ر�ما �ان اسم «قوم الغا�ة الُح�ماء الصِّ ما �كون عن الطُّ
� أنه ه�ب، ل�ن هذا ال �ع�� ئب الرَّ

ِّ
ئب العادي الذي �قلُّ حجمه عن الذ

ِّ
، �الذ  �الَ���

ً
الحجم مقارنة



ة �سمع ما ال �سمعه قشة ب�قاع� أبهت كِجلد الغزالن، وآذان كب�� ة �الجوز م�� َّ� ة ب�ِّ َّجرو. لهم ���
� فيها إ� �� اٍت ال ُي�ِ� الصَّ � ممرَّ

ة مستديرة ترى �� ة ذهب�َّ � ِقطط�َّ ا، أع��ُ ة أ�ض� � كب�� اإل�سان، وأع��ُ
 من

ً
ة �د� ز مخالب سوداء حادَّ ُ � أ�دي �لٍّ منهم ثالثة أصابع و�بهام فقط، ومنها َت��

ا، و�� ظالم�
األظفار.

ة كهواء ة فال �فهم بران �لماتهم، ل�ن أصواتهم نق�َّ غة الحقَّ
�
ون �الل ون… ُ�غنُّ �ما أنهم ُ�غنُّ

تاء. الشِّ

ت�م؟». جر: «ماذا جرى ل�قيَّ ٍة سأَل ورقة الشَّ � مرَّ
��

ء الَ��� األوائل �انت �لُّ � أجاَبته: «ذهبوا إ� �اطن األرض، إ� األحجار واألشجار. ق�ل م��
. اآللهة منَحتنا � � تلك األ�ام كنا قل�ل��

وس) وطننا، ل�ن ح�� �� ونها (وس�� � ُ�سمُّ هذە األرض ال��
 عندما ال

ً
 الجتحنا العالم �ما تجتاح الغزالن غا�ة

َّ
ة، و�� ��لة ول�ن ل�س األعداد الغف�� األعمار الطَّ

قها، ل�نها تغوص � م��
جر العصور وقت أن �انت شمسنا ��

َ
� ف

ُتوَجد ذئاب تصطادها. �ان ذلك ��
ا، هؤالء الذين �انوا ��ل. ��اد العماليق �ختفون أ�ض� � الغرب، وهذا هو اضمحاللنا الطَّ

اآلن ��
ت، واليون�كورنات ت�اد تنقرض، والماموثات

�
ِتل

ُ
ة العظ�مة ق الل الغ���َّ سود التِّ

�
�نا و�خوتنا، وأ �ليَّ

�
ا. �� � أ�ض�

ا، ل�ن أجلها س�أ�� هي�ة �عدنا جم�ع� ئاب الرَّ
ِّ

انخفَضت أعدادها ل�ضع مئات. س���� الذ
العالم الذي بناە اإل�سان ال م�ان لها أو لنا».

ر: ما �ان الَ���
�
ا فقط فك � قالت هذا، وأحزَن ُحزنها بران �دورە، والحق�  ح��

ً
�َدت ح��نة

�
دون األغا�� ون ُيردِّ . المغنُّ ا�� ل�حزنوا. �ان الَ��� ل�غضبوا و��غضوا وُ�قِسموا ع� االنتقام الدَّ

الح��نة، والَ��� ُ�قاِتلون وَ�قُتلون.

جر، هر ع� الرغم من تحذيرات ورقة الشَّ هاب لرؤ�ة النَّ
َّ

ا وچوچن الذ رت م�� � أحد األ�ام قرَّ
��

ا». � أ�ض�
فقال بران: «أر�ُد أن آ��

ة مئة قدٍم �األسفل، تقود إل�ه منحدرات حادَّ هر َي�ُعد ستَّ َحت له أن النَّ ا �أ�، و�� رمَقته م��
ول �ك ع� � ب استخدام الح�ال. «لن �ستطيع هودور ال��ُّ

�
ات ملت��ة، والجزء األخ�� يتطل وممرَّ

ا. آسفة �ا بران». هرە أ�د� ظ�

ق، ح�� روب وچون. أراَد جزء منه أن يزعق
�
سل � ال�َّ

� لم �كن أحد ُي�ار�ه �� � ح��
ر بران الما��

�
تذك

ا. فقط �عد ا، فلم �قل ش�ئ�  �الغ�
ً

، ل�نه ��اد ُ�صِبح رج� كه، وأراَد جزء آَخر أن ي��� فيهما ل��
ذهابهم ا�سلَّ إ� داخل هودور وت�َعهما.

ة خالل العاصفة، � ُب�ج الُ�ح��
ة �� مه �ما فعَل أول مرَّ لم َ�ُعد عامل االسط�الت ال�ب�� ُ�قاو�

ما مدَّ بران نفسه
�
� �ل ر هودور ع� نفسه و�خت�� وط يتكوَّ ه صاِح�ه من المقاومة �السَّ

َ
و��لٍب أفرغ

ه فيها. قال �صمٍت � ُحفرٍة ال �ستطيع بران نفسه أن �مسَّ
�� ، � � أعماقه �خت��

� م�اٍن ما ��
إل�ه. ��

فل الذي استو� ع� جسدە: ال أحد ُي��د أن ُيؤذ�ك �ا هودور. أر�ُد فقط أن أشعر جل الطِّ للرَّ
ا.  ل�عض لوقت. سأع�دە إل�ك �ما أفعل دوم�

ً
ة ثان�ة �القوَّ

َّ



 أن يب�سم و�فعل ما ُ�قال له وُ�َتمِتم:
َّ

س هودور. ما ع� بران إ� � يتل�َّ ا ح�� ال أحد �عرف أ�د�
�
ا �سعادٍة دون أن �شكَّ أحد �� ا وچوچن مب�سم� � واآلَخر، و��م�انه أن ي�بع م�� � الح�� «هودور» ب��

ها�ة ُ�َّ األخوان � النِّ
� وجودە أم ال، و��

ا �� ا ينضمُّ إليهما سواء أ�ان مرغ��� � الحق�قة. غال��
أنه هو ��

 ب�ضاء عم�اء بُرمح
ً
ا سمكة ر�د لمجيئه. نزَل چوچن ع� الح�ل �سهولة، ل�ن �عد أن صاَدت م��

ة، ف��َطته �الح�ل ق �دأت ذراعاە ترتجفان ولم �قَو ع� �ل�غ القمَّ
�
سل فادع وحاَن وقت ال�َّ الضَّ

ما شدَّ همهَم: «هودور، هودور، هودور، هودور».
�
ت هودور �سح�ه إ� أع�، و�ل

�
وجعل

ًة ا مبتورًة سوداء مكسوَّ . ن�َش َسمر األرض وأخ�َج ذراع� � ��
�
القمر هالل رفيع حاد كنصل السك

�
ا �ك�� د. وجَد فيها لحم�

�
لج المتجل قيع، تنفتح أصا�عها وتنغلق إذ �سحب نفسها ع� الثَّ �الصَّ

راع أنها ميتة.
ِّ

رت الذ
�
خاع، وعندئٍذ فقط تذك لَملء معدته الفارغة، و�عدها كَ� العظم ل�متصَّ النُّ

لِّ عند الغروب ب، �دور حول التَّ �أ�ل بران مع َسمر وقط�عه كذئب، وكُغداٍف �ط�� مع ال�ِّ
ة، وكهودور �ستكشف ال�هوف. وجَد ُحجراٍت د األعداء وَ�شُعر �لمسة الهواء الجل�د�َّ صَّ و���
 ف�ه ه�ا�ل خفاف�ش

�
ا تتد�

�
� �اطن األرض، وم�ان

 غائرًة ��
ً
 سح�قة

ً
ة ا طب�ع�َّ مألى �العظام وآ�ار�

ة ا فوق الهوَّ س� فيع الذي �متدُّ مقوَّ َ الج� الحجري الرَّ قف، �ما ع�� عمالقة �العكس من السَّ
� ش�� � المعشِّ �� ا �المغنِّ ات ع� الجانب اآلَخر. �ان أحدها مليئ� ا من الُحجرات والممرَّ وا��شَف م��د�

ِمثل برايندن ع� عروش� من جذور ال��روود الملت��ة تحت وع�� وحول أجسادهم. �دا له
ا، ل�ن إذ مرَّ أمامهم انفتَحت أعُينهم وت�َعت ضوء المشعل، وفتَح أحدهم فمه معظمهم ميت�

� ُحفرته.
ك �� � يتحرَّ

ل ال�الم، فقال له بران: «هودور»، وشعَر بهودور الحق��� وأغلَقه �أنه ُ�حاو�

ٍة وِنصف شجرة، ي�دو اللورد برايندن � الغار العظ�م، ِنصف جثَّ
ا ع� عرش الجذور �� جالس�

ء الوح�د �
َّ . ال�� وف ال�ا�� أقرب إ� تمثاٍل مخ�ف من األخشاب الملت��ة والعظام القد�مة والصُّ

�
ة �� قد �الجمرة األخ�� احب هو عينه الواحدة الحمراء، تتَّ � خراب وجهه الشَّ

الذي تل�ح ف�ه ح�اة ��
ة. ة، وُتح�ط بها الجذور وقطع الِجلد ال�ا�س العالقة �جمجمٍة مصفرَّ نار� محت��

اوي و�ل�ه، والفطر
َّ

ة من لحمه الذ اع�ة �الح�َّ ما زاَل منظرە ُ�خ�ف بران… جذور ال��روود السَّ
ة الب�ضاء ال�ارزة من محجر عينه الخاوي. يرتاح بران أ��� ودة الخش��َّ ا�ت من وجن��ه، والدُّ النَّ

الث ال � الثَّ ثه هو الُغراب ذو األع��ُ الم ُ�مكنه أن يتظاَهر �أن محدِّ � الظ�
� المشاعل، ف�� عندما تنط��

مة رهي�ة.
�
ة مت�ل جثَّ

� �ما ف�ه ال�فا�ة أنه مكسور، أن ساق�ه ِّ ا ما سأ�وُن ِمثله. أفعَم الخاطر بران �الخوف. س�� يوم�
� ما ت���َّ من ح�اته مع شجرة

ا و�ق�� ة أ�ض� عد�متا الفائدة، فهل محكوم عل�ه �أن �فقد ال�ق�َّ
جر �أن اللورد برايندن �ستمدُّ ح�اته من ته ورقة الشَّ َ � داخله ومن خالله؟ أخ��

و�روود تنمو ��
ا. اعتدُت أن أجري م وُ�شاِهد. كنُت سأصبُح فارس�

�
ب، �ل ينام وَ�حل جرة، و�أنه ال �أ�ل أو ��� الشَّ

. � ت منذ ذلك الح�� ق وأقاتل. �أن ألف سنٍة مرَّ
�
وأ�سل

� المكسور فحسب، براندون سل�ل عائلة ستارك، أم�� ممل�ٍة �� وماذا �كون اآلن؟ بران الصَّ
الث � الثَّ د قلعٍة محروقة، إرثه أطالل. لقد حسَب أنه س�جد الُغراب ذا األع��ُ مفقودة، س�ِّ
ك اآلن أن ذلك �ان ُحلم طفٍل � ساق�ه، ل�نه ُ�در�

ا �ستطيع أن �ش�� ا حك�م� ا عجوز� ا، ساحر�
�
مشعوذ



، ومئة جسد، وح�مة عم�قة كجذور األشجار � ُت ع� تلك الخ�االت. ألف ع�� سخ�ف. ك��
� ُح�م الفارس. أو أد�� إل�ه ع� �لِّ حال.

� الِقدم. �أنه ��
ار�ة �� الضَّ

مس وتغ�ب � العالم، خارج ال�هف تطلع الشَّ
ماء. خارج ال�هف �م�� � السَّ

القمر ثقب أسود ��
ا ما � . كث�� ً

ا وانعزا� لِّ �اَت چوچن ر�د أ��� وجوم� �اح ال�اردة، وتحت التَّ و�دور القمر وتعوي ال�ِّ
ء، ُتداِعب َسمر �

ٍء وال �� �
م عن �لِّ ��

�
ة تت�ل غ�� تجلس أخته المكرو�ة مع بران عند نارهم الصَّ

ق إ� مدخل
�
ا أن ي�سل د چوچن أ�ض� � ينام ب�نهما ف�ما �جوب أخوها ال�هوف �مفردە. تعوَّ ح��

ر �الفرو، ومع ذلك
َّ
ع إ� الغا�ة وقد تدث

�
ا، وهناك �قف ساعاٍت يتطل هار ساطع� ال�هوف إذا �ان النَّ

يرتجف.

، و�قول إن األحالم ە ح�� م مص�� ض أن ُ�قاو�
ُ
�ار. إنه َيرف ا بران: «ُي��د أن �عود إ� الدِّ ت م�� َ أخ��

اء ال تكذب». الخ��

من قال له أبوە: ل�س من الممكن ٍة منذ ردح� من الزَّ ف �َشجاعة». ذات مرَّ ردَّ بران: «إنه يت�َّ
� ثل�ج

هي�ة �� ئ�ة الرَّ
ِّ

وا ع� ِجراء الذ  وهو خائف. �ان هذا يوم ع��
َّ

ا إ� جل ُشجاع� أن �كون الرَّ
ر.

�
�ف. ما زاَل َ�ذك الصَّ

الث أن… اآلن � الثَّ را�ك ذا األع��ُ
ُ
� نجد غ ف �حماقة. كنُت آمُل ح�� ا: «إنه يت�َّ قالت م��

أ�ساءُل ِلَم أت�نا من األصل».

اء». ، وقال: «أحالمه الخ�� ر بران: من أج��
�
فك

اء». ا �مرارة: «أحالمه الخ�� دت م�� ردَّ

وقال هودور: «هودور».

ا �الُ��اء. وأجهَشت م��

ها إل�ه � ذراع�ه، أن �ضمَّ ». أراَد أن �حت��ــها ب�� كرَە بران إعاقته لحظتها، وقال لها: «ال ت���
ًة، ال �فصل فل) عندما ُيؤذي نفسه. إنها هناك، أمامه م�ا�� � (و�ن��

ه �� ه تضمُّ ٍة �ما �انت أمُّ �شدَّ
ها عل�ه أن �سحب  أقدام قل�لة، ول�ن �ع�دة عن متناوله �أن ب�نهما مئة فرسخ. ل�� �مسَّ

َّ
ًب�نهما إ�

نفسه ع� األرض ب�د�ه و�جرَّ ساق�ه خلفه، واألرض ُصل�ة وغ�� مست��ة، وستكون رحلته ط��لة
هرها. ت ع� ظ� � أن أضع ِجلدة هودور. س�حتضنها هودور وُ���ِّ مألى �االحت�اك واالرتطام. ُ�مكن��
ار إ� ا مبتعدًة عن النَّ ر فيها عندما اندفَعت م��

�
أشعَرت الفكرة بران �الغرا�ة، ل�نه �ان ال يزال ُ�فك

. � �� ت أصوات المغنِّ لمة األنفاق، وسمَع ُخطواتها َتخُفت إ� أن غاَ�ت وت�قَّ ظ�

ا تلو اآلَخر، �لُّ نهار� أق� من سا�قه . تتوا� األ�ام واحد� � ��
�
القمر هالل رفيع حاد كنصل السك

غ ضوء القمر هذە
�
ا، وال َي�ل لِّ أ�د� مس إ� ال�هوف تحت التَّ و�لُّ ل�لٍة أطول. ال �صل ضوء الشَّ

جوم هنا �الُغ��اء. تلك األش�اء ت�ت�� إ� العالم �األع�، ح�ث ا، وح�� النُّ ة أ�د� األبهاء الحج��َّ
ة من نهار� إ� ل�ٍل إ� نهار� إ� ل�ٍل إ� نهار. � دوائرە الحد�د�َّ

من �� � الزَّ
�م��

قال اللورد برايندن: «حاَن الوقت».



هر بران الذي �ساءَل: «حاَن الوقت  تجري ع� ظ�
ً
ة � صوته أصابع جل�د�َّ

ء ما �� �
أرسَل ��

لماذا؟».

.« ا أخ�� م مع�� أن تكون ن���
�
ال�ة، أن تتجاوَز ت�د�ل الِجلدة وتتعل - «للُخطوة التَّ

، ذات � �� م واحدة أخرى من المغنِّ مه»، وأشاَرت لتتقدَّ
�
جر: «األشجار سُتعل قالت ورقة الشَّ

� �دها وعاء من خشب ال��روود منقوشة عل�ه
لج، �� ا �ُخصل الثَّ � تدعوها م�� عر األب�ض ال�� الشَّ

له عروق حمراء
�
� ثق�ل تتخل � الوعاء معجون أب�ض ثخ��

دستة من الوجوە �أشجار القلوب، و��
. ً
ة  خش��َّ

ً
ت بران ملعقة

�
جر: «�جب أن تأ�ل هذا»، وناول قان�ة. قالت ورقة الشَّ

: «ما هذا؟».
ً

� الوعاء ب���ٍة م�سائ� �� حدَج الصَّ

- «معجون من �ذور ال��روود».

سغ ال��روود ع� ما
ُ
� منظر المعجون بران �الغث�ان. العروق الحمراء �� �

ء ما �� �
ًأشعَر ��

د لحظة � المعجون، ثم تردَّ
� ضوء المشاعل. غمَس الملعقة ��

م للغا�ة �� ي�دو، ل�نها ُ�شِ�ه الدَّ
؟». ا أخ�� � هذا ن��� ل�سأل: «هل س�جعل��

ا هذا فسُ�ساِعدك ع� إ�قاظ مواه�ك ، أمَّ ا أخ�� قال اللورد برايندن: «دماؤك تجعلك ن���
وتزو�جك �األشجار».

، ومئة � ا ِمثله؟ ألف ع�� ا مكسور� ج ص��� وَّ � ها ي�� ج شجرًة… ول�ن َمن غ�� وَّ � ال ُي��د بران أن ي��
. � أخ�� � الِقدم. ن��

ار�ة �� جسد، وح�مة عم�قة كجذور األشجار الضَّ
وأ�َل بران.

�
وط. �انت الملعقة األو� األصعب ��

�
للمعجون مذاق ُمر، ول�ن ل�س �مرارة معجون جوز ال�ل

ة التهَمها بنهم. الثة أقرب إ� الحالوة، وال�ق�َّ ان�ة أفضل، والثَّ أها، ل�نه وجَد الثَّ االبتالع و�اَد يتق�َّ
ە، َطعم الفلفل والقرفة وآِخر اقط لتوِّ لج السَّ ا؟ إن له َطعم العسل والثَّ لماذا حسَب المعجون ُمر�
ه. انزلَق الوعاء الخا�� من �دە وسقَط ع� أرض الغار، وقال بران: «ال أشعُر ها من أمِّ

َ
�لٍة ذاق

ُ
ق

ض أن َ�حُدث اآلن؟». َ �اختالف. ما المف��

ر»، ورفَعت �دها، و�دأ
�
مك، األشجار َتذك

�
جر �دە، وقالت: «األشجار سُتعل ت ورقة الشَّ مسَّ

لمة وزحَفت نحوهم. ت الظ� � المشاعل، واشتدَّ � أرجاء الغار مطفئ��
�ون �� ون اآلَخرون يتحرَّ المغنُّ

د مع الث: «أغِلق عي��ك واخُ�ج من ِجلدتك �ما تفعل عندما تتوحَّ � الثَّ قال الُغراب ذو األع��ُ
، لِّ �ة، إ� األشجار فوق التَّ ة اذهب إ� داخل الجذور، ات�عها إ� أع� ع�� ال��ُّ َسمر، ل�ن هذە المرَّ

� �ما تراە».
�� وأخ��ِ

ا: إ� داخل الجذور، إ� داخل ال��روود. للحظٍة رأى ر�
�
أغلَق بران عي��ه وخ�َج من جسدە مفك

ا �األسفل. ق �ع�د�
ِّ
هر المتدف الغار الملتحف �األسود وسمَع النَّ

ٍة عاَد إ� دارە. � غرَّ وع� ح��



� أ�كة اآللهة،
وداء العم�قة �� كة السَّ ا ع� صخرٍة إ� جوار ال��ِ �ان اللورد إدارد ستارك جالس�

�ف نة، وقد استقرَّ السَّ اح�ة حوله �أذُرع رجٍل عجوز متغضِّ تلتوي جذور شجرة القلوب الشَّ
ع. صل �قطعٍة من الُقماش المشمَّ ف النَّ العظ�م (جل�د) ع� ِحجر اللورد إدارد وهو ُينظ�

فل)�». همَس بران: «(و�ن��

كة ا. تال�� أبوە وال��ِ ا: «َمن هناك؟»… وا�سحَب بران مذعور� رفَع أبوە رأسه، وسأَل ملتفت�
اح�ة تحتضن أطرافه �أمٍّ وطفلها، وداء وأ�كة اآللهة، وعاَد إ� الغار وجذور عرش ال��روود الشَّ السَّ

� مشعٍل أمامه.
ت الح�اة �� ود�َّ

ى بران أو إحدى ة ال تتعدَّ َّ� جر ت�دو كفتاٍة َ��� نا �ما رأ�ت». من �ع�ٍد ت�اد ورقة الشَّ - «أخ��ِ
� عام ع� ق�د الح�اة. ، ل�نها ت�دو أ��� من ق��ب. سبَق أن زعَمت أنها شهَدت مئ�� نِّ � السِّ

أخت�ه ��

. إنه � فل). رأ�ُت أ�� � (و�ن��
فل)، كنُت �� : «(و�ن��

ً
عا�ه قائ�

�
ا، فازدرَد ل ا تمام�

�
أحسَّ بران �َحلقه جاف

ا». فل)، ما زاَل ح�� � (و�ن��
لم َ�ُمت، لم َ�ُمت� لقد رأيته. إنه ��

ل أن �ستدع�ه من الموت». . ال ُتحاو� � �� جر: «ال. لقد رحَل أيها الصَّ قالت ورقة الشَّ

ف (جل�د)». ە: «لقد رأيته، �ان ُينظ� ا �جذر� خشن �ضغط ع� خدِّ ب��ار� قال بران شاعر�

�ت أن تراە. قل�ك �حنُّ إ� أب�ك ودارك، ولذا رأ�ت ما رأ�ت». - «�ل رأ�ت ما تمنَّ

ؤ�ة. ما رأيته ظالل � الرُّ
ر ق�ل أن �أمل �� م ك�ف َينظ�

�
قال اللورد برايندن: «ع� اإل�سان أن يتعل

� � قلعت�م. ب��
� أ�كة اآللهة ��

� شجرة القلوب ��
ر من خالل عي��َ األ�ام الخوا�� �ا بران. كنت َتنظ�

� تفهمها شجرة �ة والماء، هذە �� األش�اء ال�� مس وال��ُّ جرة وعند اإل�سان فرق. الشَّ من عند الشَّ الزَّ
ارە، � ت�َّ

من نهر ونحن ُسجناء �� س�ة إ� الَ��� الزَّ � والقرون. �ال�ِّ ن�� ال��روود، ول�س األ�ام والسِّ
ا. حيوات األشجار تختلف. إنها تغرس جاە عينه دوم� � االتِّ

� إ� الحا�� ��
ق من الما��

َّ
نتدف

ند�انة �� الجوزة، والجوزة �� �ها. السَّ هر ال ُ�حرِّ � م�اٍن واحد، والنَّ
جذورها وتنمو وتموت ��

ا�ات �ستطيع � اإل�سان عند ال��روود لحظة، وع�� تلك البوَّ ند�انة. وال��روود… ألف من سن�� السَّ
.« �

ظر إ� الما�� أنا وأنت اختالس النَّ

.«� � قال بران: «ل�نه سمَع��

� أعرُف. إن مه مهما حاولت. إن��
�
�ــــح، حف�ف األوراق. ال ُ�مكنك أن ُت�ل � ال�ِّ

�� 
ً
- «�ل سمَع همسة

ا كرهته، وامرأًة رغ�ُت فيها. ما زلُت أراهم من خالل ا أحب�ته، وأخ� ا �ا بران؛ أخ� �� أش�ا�� أ�ض�
م منه، وال

�
، �ستطيع أن نتعل �

� ي��� الما��
. الما�� طُّ

َ
� لم تصل إليهم ق  م��

ً
األشجار، ل�ن �لمة
ە». غ��ِّ

ُ
�ستطيع أن ن

؟».
ً
� ثان�ة - «هل سأرى أ��

ر حيثما ش�ت وترى ما رأته األشجار، سواء - «ما إن ُتتِقن استخدام مواه�ك سُ�مكنك أن َتنظ�
� � دائم ب��

� أم ق�ل ألف سنة. الَ��� �قضون ح�اتهم حب��� حا��
أ�ان ال�ارحة أم العام الما��

َّ ِّ



نة من الُعثِّ تدوم ة أنواع معيَّ ە. ثمَّ
َّ

الل الذي ال نرى مما هو آٍت إ� ك��ات و�حر الظ�
ِّ

غيوم الذ
ة �ما ت�دو لنا ة القص�� س�ة إليها ت�دو تلك الُمدَّ د أن �ال�ِّ

�
ا، ول�ن من المؤك ا واحد� ها يوم�

�
ح�اتها �ل

ند�ان تع�ش ح�� ثالثمئة عام، وشجرة الخشب األحمر ح�� ثالثة األعوام والعقود. شجرة السَّ
س�ة إليها تمرُّ الفصول كخفقٍة من ت وشأنها. �ال�ِّ

�
هر إذا ُتر�ك آالف، وشجرة ال��روود تع�ش أ�د الدَّ

� والحا�� والمستق�ل واحد. ثم إن رؤ�تك لن تقت� ع� ال��روود. لقد
ة، والما�� جناح ُعثَّ

� األخ�� أن يرى بها… �� م النَّ
�
� يتعل � أشجار القلوب لُيوِقظوها، و�� أول أع��ُ

ا �� ون أعُين� نقَش المغنُّ
ل�ن مع الوقت س�تجاَوز رؤ�تك األشجار نفسها».

؟». سأَل بران: «م��

� متَعب م مع الوقت. ل�ن��
�
ة. لم أ�� ذلك. أعُدك �أنك س�تعل - «خالل عاٍم أو ثالثة أو ع��

ا». . س�ستأنف غد� � اآلن، واألشجار ُتنادي��

جر ا بَهْوَدراته �صوٍت خف�ض ف�ما قاَدتهما ورقة الشَّ حمَل هودور بران إ� تج��فه متمتم�
�
غ�� �� ا وچوچن هناك �� �ح�� لهما ما رآە، ل�ن تج��فهما الصَّ �مشعل. �ان �أمل أن �جد م��

، � ا. ألف ع�� رە �األغط�ة ثم أشعَل له نار�
َّ
خر خاٍل �ارد. أنزَل هودور بران بهدوٍء ع� ��رە ودث الصَّ

� الِقدم.
ار�ة �� ومئة جسد، وح�مة عم�قة كجذور األشجار الضَّ

ا. �علم أن چوچن س�كون ا ح�� ترجع م�� ر بران أن �ظلَّ مس��قظ� هب قرَّ
�
ب�نما ُ�شاِهد الل

ا س�سعد من أجله. ا، ل�ن م��
�
محزون

ر م�� غمَضت عيناە…
�
ال َ�ذك

ا � ر إ� أب�ه. �دا اللورد إدارد أصغر كث�� فل)، إ� أ�كة اآللهة َينظ� … ل�نه عاَد بوس�لٍة ما إ� (و�ن��
ان �أخ��ن ال : «… اجعليهما �ك�� �

�
، و�ان ُ�ص� � مادي، ورأسه مح�� � �ال أثر للرَّ

ة، َشعرە ب��ِّ هذە المرَّ
� قلبها الُقدرة ع� المغفرة…».

� تجد �� دة زوج��  الُحب، واجع�� الس�ِّ
َّ

�جمع ب�نهما إ�

، إنه أنا، بران، براندون». � �ــــح، حف�ف أوراق. «أ�� � ال�ِّ
�� 

ً
». �ان صوت بران همسة � - «أ��

م، وقال
�
ا وجهه، ل�نه لم يت�ل ��  إ� شجرة ال��روود مقطِّ

ً
ع ط���

�
رفَع إدارد ستارك رأسه وتطل

ظر  ع� النَّ
َّ

. ُي��د أن �مدَّ �دە و�لمسه، ل�نه ال �قدر إ� �
بران لنفسه ب�أس: ال ُ�مكنه أن يرا��

جرة، داخل شجرة القلوب، أنظُر ع�� عي�يها الحمراو�ن، ل�ن ال��روود ال � الشَّ
�� � مع. إن�� والسَّ

م.
�
� أن أت�ل م، فال ُ�مكن��

�
تت�ل

م�ع تمأل عي��ه، ل�ن أ�� دموعه أم دم�ع واصَل إدارد ستارك صالته، وأحسَّ بران �الدُّ
مع؟ جرة الدَّ ال��روود؟ إذا �ك�ُت فهل ستذرف الشَّ

�
�اب �� ة �لمات أب�ه قرقعة الخشب ع� الخشب، وذاَب إدارد ستارك �الضَّ ت �ق�َّ

َ
فجأًة أغرق

� �اح وهما ي��اَرزان �ُغصن�� � أنحاء أ�كة اآللهة و���اَدالن الصِّ
ص طفالن ��

ُ
�اح، واآلن َيرق شمس الصَّ

� خاطرە إذ شاهَدها ت�ب
. آر�ا! ومَض االسم �� � �� ا من الصَّ  وأ��� ِسن�

ً
مكسور�ن. الفتاة أطول قامة

ا. إذا �انت الفتاة آر�ا ، ول�ن ال ُ�مكن أن �كون هذا صح�ح� � �� �ٍة ع� الصَّ فوق صخرٍة وتهوي ���
ُّ



�ف عب �السَّ
�
� الل

�� � . وآر�ا لم تغلب�� طُّ
َ
ك َشعرە �طول هكذا ق ُ � هو بران نفسه، و�ران لم َي�� �� فالصَّ

كة، � ال��ِ
ٍة أفقَدته تواُزنه وأسقَطته �� � ع� فخذە �قوَّ �� َ�ت الصَّ من ق�ل �ما تغل�ه هذە الفتاة. ��

ا وقالت له: «اهدأ أيها األحمق. إنه ماء صنها جان��
ُ
 الماء و�صيح، ل�ن الفتاة ألَقت غ

ُ ف�دأ َين��
كة، فقط. هل ُت��د أن �سمعك العجوز نان وته�ع لُتخ��ِ أ�انا؟»، وركَعت وسحَ�ت أخاها من ال��ِ

ل�ن ق�ل أن ُتخر�جه اخت�� �الهما.

، وال
ً
�اع. لم يَر أ�اە ثان�ة وار والضَّ محات و�سارَعت ح�� شعَر بران �الدُّ

�
�عدها �سارَعت الل

وداء وركَعت أمام كة السَّ  من ال��ِ
ً
� ُ�شِ�ه آر�ا، ل�ن امرأًة �طنها ثق�ل �الحمل خرَجت عار�ة الفتاة ال��

لت إ� اآللهة القد�مة أن تمنَّ عليها �ابن� يثأر لها. جرة وتوسَّ الشَّ

�
ل شف��َ  �الح��ة تقف ع� أطراف أصابع قدميها لُتق�ِّ

ً
عر رف�عة ة الشَّ َّ� و�عدها رأى فتاًة ب�ِّ

. ً
فارس شاب ُ�عاِدل هودور طو�

 من أغصان ال��روود وصنَع منها
ً
ة ثالثة حوب والقوَّ � ي�دو عل�ه الشُّ َ شاب دا�ن العين�� و���

ا. سهام�

ا
�
ت األشجار األخرى األد�� شأن

�
ص، تصغر مع �لِّ رؤ�ا، ف�ما استحال

�
جرة نفسها تتقل �انت الشَّ

ت واختَفت �دورها. واآلن اللوردات
�
ها أشجار أخرى تضاءل

�
إ� شتالت واختَفت، فقط لتحلَّ محل

ر
�
ساة، رجال صارمون يرتدون الفرو وحلقات المعدن. �عضهم َ�ذك

ُ
الذين يراهم بران طوال ق

اد�ب، ل�نهم اختفوا ق�ل أن �ستع�د أسماءهم. � ال�َّ
ماث�ل �� وجهه من التَّ

مت ��ع ع� ُر�ب��ه أمام شجرة القلوب، وتقدَّ ا ع� الرُّ � َ رجل ملتح� أس�� ثم، و��نما ُ�شاِهد، أج��
ونز. � �دها منجل من ال��

� األوراق الحمراء القان�ة و��
عر ع�� فجوٍة �� منهما امرأة ب�ضاء الشَّ

ت المرأة
�
قال بران: «ال، ال، ال تفعال هذا�»، ل�نهما لم �سمعاە ِمثلما لم �سمعه أبوە. أمسك

األس�� من َشعرە ووضَعت المنجل المعقوف ع� َحلقه ونحَرته، وع�� سد�م القرون ما �ان
قت ح�اته منه

َّ
جل األرض… ول�ن إذ تدف ت قدما الرَّ

َّ
 أن ُ�شاِهد إذ دق

َّ
� المكسور إ� �� ب�م�ان الصَّ

� نهر� أحمر شعَر براندون ستارك �مذاق دمائه ع� لسانه.
��



 

چون
 

ماء د السَّ هار، �عد س�عة أ�اٍم من تل�ُّ رب منتَصف النَّ
ُ
حب ق مس من السُّ ة الشَّ ت أشعَّ

َ
نفذ

لج أطول من قامة رجل، ل�ن الُو�الء عملوا ع� جرفها ل�ج. �عض أ�وام الثَّ �الغيوم وانهمار الثُّ
� أنظف حالٍة ممكنة. التمَعت االنع�اسات ع� (الِجدار)،

هار، وصاَرت ُطرق القلعة �� طوال النَّ
� وجهه �األزرق ال�اهت.

و�رَق �لُّ َشقٍّ وصدع� ��

ع إ� (الغا�ة المسكونة)، ح�ث تدور ر�ــــح
�
وع� ارتفاع س�عمئة قدٍم وقَف چون سنو يتطل

لج من أع� األغصان كرا�اٍت من الجل�د، ل�ن ورات الثَّ
�
ًة أعمدًة من �ل � األشجار مط��ِّ ة ب�� ق�َّ ��

ا، فل�ست ال�ائنات ا تمام� � الغا�ة. ال عالمة ع� الح�اة. ل�س هذا ُمَطْمِئن�
�اس�ثناء هذا فال حركة ��

، ومع ذلك… ة ما �خ�� الح�َّ

 كهذە
ً
 موات�ة

ً
رصة

ُ
 ق�ل أن نجد ف

ً
فت. قد �دور القمر دورًة �املة

َّ
ل�ج توق مس ظهَرت والثُّ الشَّ

د�ه. سنحتاج ا: «اجعل إم�ت �جمع مجنَّ ، �ل قد �مرُّ فصل �أ�مله. قال چون إلد ال�ئ�ب آمر�
ً
ثان�ة

ح�ل خالل ساعة». . أر�دهم جاه��ن للرَّ � �� � بُزجاج التنِّ ح��
�
الة مسل ة جوَّ إ� حراسٍة معنا، ع��

دي. وَمن س�قودهم؟». - «نعم �ا س�ِّ

- «أنا».

ا ا دافئ� انقلَب فم إد أ��� من المعتاد، وقال: «قد يرى �عضهم أن األفضل أن ي��� القائد آمن�
، ل�ن قد �قوله �عضهم». جنوب (الِجدار). لن أقول ذلك عن نف��

� حضوري».
 �قول هذا ��

َّ
ٌ ل�عضهم أ� ا: «خ�� قال چون مب�سم�

ل �ا � ة ر�ــــح� مفاجئة معطف إد ُيَرفر�ف �صوٍت مزعج، فقال: «ُ�ستحَسن أن ن�� ت ه�َّ
�
جعل

.« طُّ
َ
ان ق �� �ة الطَّ

�
م مل

�
�ــــح كف�لة �دفعنا من فوق (الِجدار)، وأنا لم أتعل دي. هذە ال�ِّ س�ِّ

دت � تعوَّ � الح�ا�ات ال��
� الجل�د �� �� ودة أنفاس تنِّ �ــــح تهبُّ ب�� فح وال�ِّ رك�ا القفص إ� السَّ

� واآلَخر �حتكُّ � الح�� ق�ل يتأرَجح، و��� � ِصغر چون. �ان القفص الثَّ
العجوز نان ح�ايتها ��

مس إذ سقَطت كشظا�ا � ضوء الشَّ
ت ��

َ
ًة من الجل�د تألأل  صغ��

ً
ة ور�َّ

�
 �ل

ً
ا سيو� �� �ـ(الِجدار) مس�ِّ

جاج المكسور. الزُّ

وداء) محتاجة إ� ص��ٍة ا هنا. (القلعة السَّ جاج مف�د� : قد �كون الزُّ
ً

� ث چون نفسه متأمِّ حدَّ
تاء. � قلب الشِّ

اوات ح�� �� فل). ُ�مكننا أن نزرع الخ�� � (و�ن��
�� � ة بها، كتلك ال�� ة خاصَّ ُزجاج�َّ



جاج وا�ل، والزُّ � ُي�اع �ما ُ�عاِدل وزنه من التَّ
�� د النَّ �ح الج�ِّ

�
)، ل�ن الل � من (م��

جاج �أ�� أجود الزُّ
� من ماٍل �ستطيع أن

هب. �ما �ك��
َّ

حان ِمثله. ما نحتاج إل�ه هو الذ
�
األخ�� واألصفر ال َ�صل

تهم مقا�ل أن َّ�  ونعرض عليهم ح�ِّ
ً

� بهم شما�
)، ونأ�� جاج وتركي�ه من (م��  لنفخ الزُّ

ً
ا� ي ُعمَّ �ش��

هب، ونحن ال نمل�ه.
َّ

��ل األمثل. إذا كنا نملك الذ هم. هذا هو السَّ دينا فنَّ موا �عض مجنَّ
�
ُ�عل

ه�ب األب�ض ال�ب�� ئب الرَّ
ِّ

� كومة ثلج. ي�دو أن الذ
وجَد جوست عند قاعدة (الِجدار) يتم�َّغ ��

لج عن نفسه. � رأى چون هبَّ ع� أقدامه ونفَض الثَّ ازج، ل�ن ح�� لج الطَّ �حبُّ الثَّ

سأَل إد ال�ئ�ب: «هل س�ذهب معك؟».

.« - «س�ذهب م��

. وأنا؟». - «ذئب ذ��

.« - «لن تذهب م��

ة أعضُّ بها الَهمج». . جوست اخت�ار أفضل. لم َتُعد لديَّ أسنان ق��َّ - «قائد ذ��

.« مادي المخ�� صاِدف أيَّ َهمج. سأر�ُد الحصان الرَّ
ُ
- «إذا شاَءت اآللهة فلن ن

مادي عندما ج ع� الحصان الرَّ وداء). �ان إد ما زاَل �ضع ال�َّ � (القلعة السَّ
ا �� َ الخ�� ��ع� ان���

� االسط�الت، ح�ث قال: «أتم��َّ أن
احة لُيواِجه چون �� ة ع�� السَّ م �اون مارش �ُخ� ق��َّ تقدَّ

�ت ب�ساطة». � السِّ
�� � جال الُجدد �ستط�عون حلف ال�م�� دي. الرِّ ظر �ا س�ِّ ُتع�د النَّ

دون إليها �حلفون ا القد�مة فم�انها الغا�ة، ومن يتع�َّ �ت ب�ت اآللهة الجد�دة، أمَّ - «السِّ
ا». � أشجار ال��روود. إنك تعلم هذا ِمث�� تمام� �مينهم ب��

� الغرب. اآللهة القد�مة ل�ست
- «ساتان أ�� من (ال�لدة القد�مة)، وأرون و�م��ك من أرا��

آلهتهم».

�عة) أو إله المرأة � اخت�ار (السَّ
جال أيُّ آلهٍة َ�عُ�دون. إنهم أحرار �� - «لسُت أفرُض ع� الرِّ

نه هذا من مخاطر». الحمراء، ل�نهم اختاروا األشجار �ما يتضمَّ

جل ال�ا�� ما زاَل هناك، ُ�شاِهد». - «قد �كون الرَّ

� حدود منتَصف
لج. سنعود �� � الثَّ

�وب، ح�� �� � من الرُّ - «الُ�ستان ال َي�ُعد أ��� من ساعت��
�ل».

�
الل

ا». ا حك�م�
�
ف ة ط��لة للغا�ة. ل�س ت�ُّ - «ُمدَّ

�ل
�
د �ح�اتهم لَحرس الل عهُّ جال ع� وشك التَّ وري. هؤالء الرِّ ا، ل�نه �� قال چون: «ل�س حك�م�

قال�د. إنها ت��طنا ، وكذا التَّ . الَقسم مهمٌّ � ن�� ٍة تعود �ال انفصاٍم إ� آالف السِّ واالنضمام إ� أخوَّ
ت ا»، ور�َّ

�
�الء والُوضعاء، تجعلنا إخوان غار وال��ار، والنُّ ا، عل�ة القوم وعمومهم، والصِّ ا مع� جم�ع�

ا: «أعُدك �أننا سنعود». ع� كتف مارش مض�ف�
ً



��
ا ع� ِحراٍب �أع��ُ  أح�اء أم رؤوس�

ً
دي، ول�ن هل ستعودون رجا� م الُو�الء: «أجل �ا س�ِّ قال ق�ِّ

� �عض ال�قاع.
لج ترتفع ح�� الخ� �� �ل. أ�وام الثَّ

�
� سواد الل

مقلوعة؟ ستقطعون رحلة العودة ��
د، ل�ن چاك بولوار األسود �ان �عرف هذە ، وهذا ج�ِّ � م��  مخ��

ً
أرى أنك ستأخذ معك رجا�

ك بنچن ستارك نفسه…». ا، وح�� عمُّ ا أ�ض� د� الغا�ة ج�ِّ

،« َّ ا لم �كن معهم»، والتفَت برأسه وصفَر ونادى: «جوست، إ�� ردَّ چون: «إن م�� ش�ئ�
ا رس�

َ
��ق، ولو أن ف الة الطَّ هرە وهروَل إ� چون. أفسَح له الجوَّ لج عن ظ� ه�ب الثَّ ئب الرَّ

ِّ
فنفَض الذ

ة. قال چون: «(الِجدار) تحت ق�ادتك أيها اللورد ت ونكَصت إ� أن شدَّ روري ِعنانها �حدَّ
�
صهل

ج ع�� فق الجل�دي الذي يتمعَّ ا�ة والنَّ �اون»، وجذَب حصانه من لجامه وساَر �ه ح�� البوَّ
(الِجدار).

 �معاطف ب�ضاء سم�كة. م�� جوست
ً
شحة امتة م�َّ ��لة الصَّ وراء الجل�د تقف األشجار الطَّ

م الهواء الذي ف و�شمَّ
َّ
دون �شك�لهم، ثم توق الة والمجنَّ خذ الجوَّ إ� جوار حصان چون ف�ما اتَّ

ه چون: «ما الخطب؟ هل هناك أحد �الجوار؟». الغا�ة خال�ة ع� مدى
�
ە، فسأل د ف�ه زف�� يتجمَّ

ا. ��ە، ل�ن مدى ��ە ل�س �ع�د�

� سحا�ٍة
� �األب�ض واخت�� �� � ملتحفت�� � َصن��رت�� اندفَع جوست نحو األشجار، ودخَل من ب��

ه�ب �قدر ما ئب الرَّ
ِّ

لج. ُي��د أن �صطاد، ول�ن �صطاد ماذا؟ ال �خ�� چون ع� الذ من الثَّ
الل. لن َ�شُعروا �قدومه � غا�ٍة ب�ضاء، صامت �الظ�

ٍّ قد ُ�قاِ�له. ذئب أب�ض �� � �خ�� ع� أيِّ هم��
� ُي��د العودة ول�س ق�لها. همَز چون حصانه دە، فجوست س�عود ح�� ا. ال حاجة إ� أن ُ�طار� أ�د�
ري، لج الطَّ نة فوق الثَّ ة الجل�د المتكوِّ �كعب�ه وانتظَم رجاله حوله لتك� حوافر أحص�تهم ق��

و�� الغا�ة ذهبوا �مش�ٍة ثابتة ف�ما تضاءَل (الِجدار) من ورائهم.

تائر تل الجل�د �السَّ
�
 ك

�
، وتتد�

ً
ن��ر الُجندي والحارس معاطف ب�ضاء ثق�لة يرتدي شجر الصَّ

 جرداء. أرسَل
ً
ة َّ�  الفروع ب�ِّ

ً
ا اآلن تاركة من فروع األشجار ع��ضة األوراق، و�ن غاَ�ت األوراق تمام�

�
��ق إ� الُ�ستان األب�ض مطروق ومألوف، �� چون توم �ارل�كورن �س�قهم لالستطالع، مع أن الطَّ
�
َ ما ع� جان�� ا، ليتقدَّ ا وغ���

�
ق ��لة) إ� األدغال �� � ا�سلَّ ل�دل ال�ب�� ولووك ابن (ال�لدة الطَّ ح��

� عالوًة
�ا�� جاج ال��ُ حون �الزُّ

�
�ون مسل الة محنَّ اب أيِّ أعداء. جم�عهم جوَّ راە من اق��

ِّ
�ب وُ�حذ الرَّ

ا الحت�اجهم إ� طلب الغوث. �� ا من َ�جه تحسُّ ا ح����
�
ق �لٌّ منهم بوق

�
ع� الفوالذ، وُ�عل

ا. رجال صالحون للقتال ع� األقل، ومخلصون إلخوتهم. �جهل اآلَخرون رجال صالحون أ�ض�
ا من ا أحلك سواد� هم ماض�� � أن أل���

چون ما �انوە ق�ل وصولهم إ� (الِجدار)، ل�نه ال �شكُّ ��
 من

ً
هرە. �انوا قد رفعوا قل�سواتهم وقا�ة جال الذي ُي��دە وراء ظ� معاطفهم. ها هنا ُهم ن�ع الرِّ

، �  أن چون �عرفهم أجمع��
َّ

� مالمحهم. إ�
�ــــح القارسة، ولفَّ �عضهم وجوههم بوشاحاٍت ُتخ�� ال�ِّ

و�لُّ اسٍم من أسمائهم منقوش ع� قل�ه. إنهم رجاله، إخوته.
� س�� ي�خ وصغار الحجم وك�ارە والمتمرِّ ان والشُّ َّ� ة آَخرون معهم، م��ــــج من الشُّ ركَب ستَّ

� (�لدة المناجذ)، وأرون وأم��ك جاءا
�� 

�
. الجواد ُوِلَد و�شأ � ة س�حلفون ال�م�� ين. ستَّ والمستجدِّ

هم
�
وس) اآلَخر، و�ل � طرف (وس��

ة)، وساتان من مواخ�� (ال�لدة القد�مة) �� من (الج��رة القص�َّ



ة سنوات، ابنا (الغا�ة المسكونة)، ول�لٍّ � �عدَّ ا، تجاَوزا األر�ع�� ِص��ة. ل�ذرز وچا�س أ��� ِسن�
ا الذين ت�عوا چون سنو إ� (الِجدار) يوم � همج�� �� الثة وستِّ منهما أبناء وأحفاد. االثنان من الثَّ
ا أسود. قال إم�ت را أنهما ُي��دان معطف� ناشَدهم، وح�� اآلن هما االثنان الوح�دان اللذان قرَّ
م هو وچون � أتمِّ درجة استعداٍد ُ�مكنهم �لوغها، وقد ق�َّ

ون، أو �� ا مستعدُّ الحد�دي إنهم جم�ع�
الة، والجواد  منهم �دورە وألحَقه �جماعة؛ ل�ذرز وچا�س و�م��ك �الجوَّ

�
و�اون مارش ��

، وأرون وساتان �الُو�الء. � ائ�� �البنَّ

. � واآلن حاَن وقت حلف ال�م��

ابور ع� صهوة أقبح حصاٍن رآە چون ع� اإلطالق، مة الطَّ � مقدِّ
ركَب إم�ت الحد�دي ��

ة �الم عن متاعب الح: «ثمَّ م السِّ  َشعرە ال�ث�ف وحوافرە. قال ق�ِّ
َّ

حيوان أشعث ال �ظهر منه إ�
� (ُب�ج المومسات) ل�لة أمس».

��

ة � الذين عادوا معه من (�لدة المناجذ) هناك �سع ع�� �� الثة والستِّ - «(ُب�ج هاردين)». من الثَّ
� �دا�ة مجيئه إ� (الِجدار).

ج المهجور نفسه الذي ناَم ف�ه �� امرأًة وفتاًة، وقد أسكَنهن چون ال��ُ
ا فاع عن أنُفسهن وعن البنات األصغر ِسن� ة منهن زوجات ِحراب، قادرات وأ��� ع� الدِّ اث�تا ع��
قوا ع� (ُب�ج هاردين)

�
جال الذين رفضنهم ُهم من أطل ود، و�عض الرِّ ضد تجاُوزات اإلخوة السُّ

� ر چون أنه لن يتغا�� عنها. «ثالثة حم�� سكران�� � قرَّ خ��ة ال�� اسمه الملهب الجد�د، و�� السُّ
� غلطتهم».

ا �� رون مل��
�
� زناز�ن الجل�د اآلن، ُ�فك

. إنهم �� ا ال أ��� حسبوا (ُب�ج هاردين) ماخور�
ً
� �الم، وال�الم هواء. عل�ك أن تضع حراسة جال رجال، وال�م�� : «الرِّ

ً
َّ إم�ت الحد�دي قائ� ك��

ساء». ع� ال�ِّ

م، و�انت إ�ج��ت
�
ا �ا چون سنو. ل�نه تعل اس؟». لسَت تعلم ش�ئ� - «وَمن سَ�حُرس الُحرَّ

� الع�ث مع
ع الم��د من إخوته؟ ل�ن ��

َّ
ك �َقسمه فك�ف يتوق مسُّ مته. إذا لم �ستِطع هو التَّ

�
معل

جل امرأًة، ومن الممكن أن ته إ�ج��ت: من الممكن أن �متلك الرَّ َ ٍة أخ�� ا. ذات مرَّ �سوة الَهمج خطر�
ا �ال�امل، . ع� أن �اون مارش لم �كن مخطئ� � ا، ل�ن ال رجل ُ�مكنه أن �متلك االثن�� ين�

�
�متلك سك

� أنوي فتح ثالث قالع� أخرى، ارًة فحسب. قال چون: «إن�� فـ(ُب�ج هاردين) هش�م ي�تظر ��
ها من شعب األحرار تحت ق�ادة

�
��لة)، حام�اتها �ل اب�ة الطَّ ور) و(الرَّ ة العم�قة) و(بهو السمُّ (الُ�ح��

� أن
ساء فقط، �اس�ثناء القائد وكب�� الُو�الء». ال �شكُّ �� ��لة) سُتق�م بها ال�ِّ اب�ة الطَّ اطنا. (الرَّ ُض�َّ
ا من االختالط سَ�حُدث، ل�ن المسافات أ�عد �ما ف�ه ال�فا�ة لتصع�ب ذلك ع� األقل. ش�ئ�

 تلك الق�ادة الممتازة؟».
�

� الذي سُيو� - «وَمن األحمق المسك��

� را�ٌب إ� جوارە». - «إن��

ور ع� وجه إم�ت أ��� من جوال ذهب، عب �ال�ُّ � اختلَط فيها الرُّ ظرة ال�� ت النَّ استحقَّ
دي؟». � هكذا �ا س�ِّ ه: «ما الذي فعلته ألجعلك تكره��

�
وسأل

: «ال تخف، لن تكون وحدك. سأعط�ك إد ال�ئ�ب ل�كون نائ�ك ووك�لك».
ً

ضحَك چون قائ�



.«
ً
وجات الِحراب للغا�ة. قد َ�جُدر �ك أن تمنح الماج��َ قلعة - «س�سعد الزَّ

� ع� ماَتت اب�سامة چون، وقال: «ر�ما إذا استطعُت أن أثق �ه. أخ�� أن س�جورن �لوم��
� واألحرار. ي�� ِّ� � الثِّ يها. ال تخلط ب�� ن ع� إلقاء األوامر ال تلقِّ موت أب�ه، واألد� أنه ترع�َع وتمرَّ
، ل�ن ست�� �ان أقرب إ� إلٍه عند قومه، وابنه غة القد�مة �ما ق�َل ��

�
� الل

� «لورد» �� » تع�� «ماج��َ
ينة نفسها. لسُت أطلُب من أحٍد أن يركع، ول�ن عليهم أن ُ�ط�عوا». من الطِّ

يون المتاعب ِّ� ب لك الثِّ . سُ�س�ِّ ا �شأن الماج��َ دي، ل�ن األفضل أن تفعل ش�ئ� - «أجل �ا س�ِّ
إذا تجاهلتهم».

دت له ال�ث�� منها
�
�ان چون ل�قول: المتاعب نص�ب القائد. ز�ارته إ� (�لدة المناجذ) ول

ة � خشَيها چون �الفعل، وثمَّ اسة ال�� ضح أن هال�ك �ال��َّ � األمر. اتَّ
ساء أهون ما �� �الفعل، وال�ِّ

�
اء �� ذن بنَّ

�
خاع. أحد أت�اع هال�ك قطَع أ ود َ�مُقتون األحرار ح�� النُّ � اإلخوة السُّ جال ب�� �عض الرِّ

� سُ�سَفك �عد ذلك. �جب أن �فتح القالع ماء ال�� نة من الدِّ د عيِّ احة، وهذە ع� األرجح مجرَّ السَّ
�
ور)، ل�ن �� ��لة) أو (بهو السمُّ ة الطَّ � (الُ�ح��

ا �� ُيرِسل أخا هارما إلقامة حام�ٍة �� القد�مة ق����
�
�� � اؤوە ما زالوا غائب�� ، وأوث�ل �ارو�ك و�نَّ اهن ال هذە وال تلك صالحة لُسك�� الَ��� الوقت الرَّ

ا منَع ا لمَّ  فادح�
�
ة ل�اٍل ي�ساَءل فيها چون إن �ان قد ارتكَب خطأ �ل). ثمَّ

�
محاولة تجد�د (قلعة الل

ا. ا �ا إ�ج��ت، ور�ما لن أعلم أ�د� ا. لسُت أعلُم ش�ئ� ستان�س من الفتك �الَهمج جم�ع�
� قَرق من ب�� ��لة ت�� ع� ُ�عد ِنصف م�ل من الُ�ستان �انت خيوط شمس الخ��ف الحمراء الطَّ
� � صخرت�� ا ب�� د�  متجمِّ

ً
ا�بون جدو� َ الرَّ لج �الوردي. ع��  أ�وام الثَّ

ً
نة فروع األشجار العار�ة ملوِّ

�ــــح ت ال�ِّ ، وم�� اشتدَّ �
�� مال ال��َّ ج إ� الشَّ �عوا درب فرا�س متع�ِّ � �الجل�د، ثم اتَّ عت�� � مدرَّ زت�� محزَّ

لج المتناثر الهواء ولسَع أعُينهم. غ�َّ چون فمه وأنفه بوشاحه ورفَع قل�سوته ع�  رذاذ الثَّ
َ
مأل

. ا لم يردَّ �نا»، ل�ن أحد� رأسه، وقال لرجاله: «اق��

ة َ�شُعر چون ة األخ�� � الف��
ه؟ �� شمَّ چون توم �ارل�كورن ق�ل أن يراە. أم أن جوست هو من شمَّ

لج عن ا الثَّ  نافض�
ً

ئب األب�ض ال�ب�� أو�
ِّ

� �قظته. ظهَر الذ
ه�ب واحد، ح�� �� ئب الرَّ

ِّ
سنو �أنه والذ

� الُ�ستان».
َ چون: «َهمج �� جسمه، و�عد لحظاٍت قل�لة تالە توم الذي أخ��

: «�م؟».
ً

� م�سائ� ا�ب�� أوقَف چون الرَّ

هم �ساء. طفل واحد، ل�ن . ال حراسة. �عضهم م�ت، أو نائم. ي�دو أن أ���
ً
- «أحص�ُت �سعة

.« � األشجار. حم�� ا فقط. عندهم نار مشتعلة يرتفع ُدخانها ب�� ا. رأ�ُت واحد� ا أ�ض�
�
معهم عمالق

 منهم ِص��ان، ول�س ب�نهم عمالقة.
ً
. ل�ن أر�عة �سعة، وم�� س�عة ع��

� الوفاض. إذا �ان الَهمج أح�اًء فقد غ�� أن چون ال ينوي أن �عودوا أدراجهم إ� (الِجدار) خال��
ٍة إ� ا �خفَّ . قال واث�� � ٍة أو اث�ت�� … فُ�مكننا االستفادة �جثَّ ُ�مكننا أن نأخذهم معنا، و�ذا �انوا مو��
لج إ� �احله: «سُنواِصل ع� األقدام. روري، �ا�ت، ا�ق�ا مع دة ح�ث يرتفع الثَّ

�
األرض المتجل

� حاجٍة إ� الخض�ع
دين الُجدد بهذا الواجب، ل�نهم �� ف المجنَّ

�
الخيول». �ان ب�م�انه أن ُ��ل

قِ�ل ع� الُ�ستان من
ُ
. أر�ُد أن ن ً

لوا هال�
�
وا وش� ا. «ان��� ا، والوقت مناسب تمام� لالخت�ار ق����



ِ
لج غرات. س�كتم الثَّ سع الثَّ جال إ� �مين�م و�سار�م �� ال ت�َّ ثالث جهات. ا�قوا ع� مرأى من الرِّ

ابنا». اق دماء أقل إذا داَهمناهم دون أن ي�تبهوا الق�� وقع ُخطواتنا. س��ُ

مس، �حٍة من الشَّ � ابتلَع غرب الغا�ة آِخر �� وء ح�� �ل �دنو ��عة. اختَفت خيوط الضَّ
�
�ان الل

ون مع إظالم العالم، واصط�َغت
�
ب منها الل دُّ ب�اضها، ي��َّ اعمة �س�� ة النَّ و�دأت األ�وام الورد�َّ

جوم الخجول األو� ا، و�دأت النُّ ا وتكرار� ِسَل مرار�
ُ
مادي ال�اهت �معطٍف قد�م غ سماء المساء �الرَّ

تطلع.

جه رأس من األوراق  لشجرة و�روود، ُيتوِّ
َّ

ا ال ُ�مكن أن �كون إ� ا أب�ض شاح�� لمحوا أمامهم جذع�
��ل، ونظَر إ� �مينه و�سارە هرە واستلَّ مخل�ه الطَّ ا�نة. مدَّ چون سنو �دە وراء ظ� الحمراء الدَّ
ا وا ع� الُ�ستان مع� جال اآلَخ��ن. ثم انقضُّ ا لساتان والجواد، وشاهدهما ُيوِمئان �دورهما للرِّ مومئ�
 أنفاسهم، وركَض معهم جوست كظلٍّ

َّ
لج القد�م دون أن َ�صُدر منهم صوت إ� � أ�وام الثَّ را�ل��

أب�ض إ� جانب چون.

ة �ا�سة، رماد وجذوات وغصون مكسورة مشتعلة بوهج� خف�ض � مركز الُ�ستان صغ��
ار �� النَّ

� حولها. ا أ��� من الحرارة، وع� الرغم من هذا فيها ح�اة أ��� من الَهمج المتلملم��
�
وت�ثُّ ُدخان

ل فل الذي �دأ ُيَولو� غل، الطِّ � خ�َج چون من الدَّ ة فعٍل ح�� واحد فقط منهم صدَرت منه ردَّ
قوا الة قد طوَّ ئ. رفَعت المرأة عي�يها وشهَقت، وعندها �ان الجوَّ ه المه�� ا �معطف أمِّ

�
� متمسِّ

ا
�

زة �األسود آخذ � أ�ديهم المقفَّ
� األشجار الب�ضاء �العظم، �لتمع الفوالذ �� وا من ب��

�
الُ�ستان وا�سل

وضع القتل.

ه؛ ا أ�قظ� ار، ل�ن ش�ئ� ا ع� نفسه إ� جوار النَّ ر� ا متكوِّ آِخر من شعَر بهم العمالق الذي �ان نائم�
ك . �دا لهم عندما تحرَّ � هيق المفا�� وداء أو الشَّ لج تحت األحذ�ة السَّ فل أو ا�سحاق الثَّ ُ��اء الطِّ
ا، وراَح َ�فُرك � ا نخ�� اة. سحَب العمالق نفسه إ� وضع الجلوس مطلق� ت ف�ه الح�َّ �أنه ُجلمود د�َّ
ا هبَّ �قف اق، وهادر� َّ … إ� أن رأى إم�ت الحد�دي �س�فه ال�� � عاس من عي��ه ب�دين ضخمت�� النُّ

� ع� مطرقٍة واختطَفتها. خمت�� � ال�دين الضَّ وأط�َقت إحدى هات��

 هنا».
ً

��د قتا�
ُ
: «لسنا ن

ً
ئب من قفاە قائ�

ِّ
ا، ل�ن چون أمسَك الذ ك��َّ جوست عن أن�ا�ه جوا��

م األو� من. ما إن ُتراق قطرات الدَّ
َ
�علم أن رجاله قادرون ع� إسقاط العمالق، ول�ن ل�س دون ث

هم هنا، و�عض إخوته كذلك. «هذا
�
هم إن لم �كن �ل س�نضمُّ الَهمج إ� القتال، وس�موت أ���

س. اس�سلموا و…». م�ان مقدَّ

ة أقدام جر، ودقَّ األرض �مطرقته. مق�ضها ستَّ  �صوٍت هزَّ األوراق ع� الشَّ
ً
هدَر العمالق ثان�ة

دمة األرض، وه�َع ت الصَّ ، فرجَّ � ند�ان الملتوي، ورأسها حجر �حجم رغ�ف ُخ�� من خشب السَّ
�عض الَهمج اآلَخ��ن إ� أسلحتهم.

م من طرف الُ�ستان
�
� �دأ ل�ذرز يت�ل ��ل ح�� �ان چون سنو ع� وشك الق�ض ع� مخل�ه الطَّ

غة
�
ف الل � غل�ظ، ل�ن چون سمَع ما فيها من موس��� وتعرَّ

. خرَجت �لماته بوقع� َحل�� الق��
لها خوار، ولم

�
 أجاَ�ه العمالق، ف�دا �المه كزمجرٍة يتخل

َ
ا ف�غ ، ولمَّ

ً
ًة ط��لة م ل�ذرز ُمدَّ

�
القد�مة. ت�ل



ا آَخر، وأشاَر العمالق إ� األشجار وكزَّ . ثم إن ل�ذرز أشاَر إ� األشجار وقال ش�ئ�
ً
�فهم چون �لمة

ع� أسنانه وأفلَت مطرقته.

َ األمر. ل�سوا ُي��دون القتال». � ِ��
ُ
قال ل�ذرز: «ق

- «أحس�ت. ماذا قلت له؟».

الة». ا، إننا جئنا للصَّ - «إنها آلهتنا أ�ض�

�لة».
�
ا. لن ُ�سَفح دماء هنا الل - «سنفعل. أغِمدوا أسلحت�م جم�ع�

� غا�ة الوهن ح��
� منهم مو�� وواحدة �� قال توم �ارل�كورن إنهم �سعة، وُهم �سعة، ل�ن اثن��

ا �� ، وث�ِّ � �� � مسنَّ ا وطفلها، ورجل�� ة ال�اقون أم� ن الستَّ تها. يتضمَّ �اح �ان س�طلع ع� جثَّ إن الصَّ
� قيع قدم�ه الحافيت�� ا من ذوي الحوافر أتلَفت قضمة الصَّ ونز المن�عج، وواحد� ا يرتدي ال�� ج��ح�
� ا ح�� ا أن معظمهم �انوا أغرا�� ا. علَم الحق�  أ�د�

ً
� ثان�ة

للغا�ة، ح�� إن چون أ�قَن �أنه لن �م��
م ستان�س ج�ش ما�س را�در الذوا �الفرار من المعمعة إ� الغا�ة وصلوا إ� الُ�ستان. عندما حطَّ
هم

َ
ا أخذ � د والج�ع، وأخ��  �س�ب ال��

ً
وجالوا هنا وهناك �عض الوقت وفقدوا أصدقاًء وأه�

: «اآللهة هنا. � ْ�� ا من أن ُيواِصلوا. قال أحد المسنَّ ��ق إ� هنا وقد صاروا أضعف وأشد تع�� الطَّ
ا للموت». م�ان مناسب جد�

قال چون: «(الِجدار) َي�ُعد ساعاٍت قل�لة. لماذا لم �سعوا إ� المأوى هناك؟ آَخرون
موا، ح�� ما�س نفسه».

�
اس�سل

ظرات، ثم قال أحدهم: «الِغ��ان أحَرقوا �لَّ من اس�سلَم». ت�ادَل الَهمج النَّ

ت المرأة: «ح�� ما�س نفسه».
َ
أضاف

�
ب ��لِّ من يرغب �� رحِّ

ُ
ة. «نحن ن من أش�اء كث��

َ
مل�ساندرا، عل�ِك و�لهِك األحمر أن تدفعا ث

ن هذە
�
� َ�سك وداء) طعام ومأوى، و(الِجدار) س�حم��م من األش�اء ال�� � (القلعة السَّ

العودة معنا. ��
ق». ، ال أحد س�ح�� � الغا�ة. ل�م �لم��

� بها؟ َمن أنت؟».
راب، ل�ن َمن �دري إن كنت ست��

ُ
 طفلها: «�لمة غ

ً
قالت المرأة محتضنة

: ً
فل)»، والتفَت إ� توم �ارل�كورن قائ� د (و�ن�� �ل وابن إدارد ستارك س�ِّ

�
أجاَبها: «قائد َحرس الل

 أطول مما �جب».
ً
«اجعل روري و�ا�ت �جل�ان الخيول. ال أنوي أن ن��� هنا لحظة

دي». - «�ما تقول �ا س�ِّ

� المقام األول. أمَر إم�ت الحد�دي
ء الذي أتوا من أجله �� �

َّ ء واحد ت���َّ ق�ل أن يرحلوا، ال�� �
��

مة ركعوا أمام أشجار ال��روود. ة المجموعة من مسافٍة مح�� م، و�ذ شاهَدت �ق�َّ قدُّ دين �التَّ المجنَّ
ار ماء ووهج النَّ � من نجوم السَّ

وء الوح�د اآلن �أ�� ة قد اختَفت، والضَّ هار األخ�� �انت خيوط النَّ
� مركز الُ�ستان.

ة األحمر ال�اهت �� المحت��



ًة ا صغ�� ِحتوا من ظالل. ارتفَعت أصواتهم مع�
ُ
ة �أنما ن م�كة �دا الستَّ وداء السَّ �قل�سواتهم السَّ

، ولن � ، واآلن ت�دأ حراس��
ً
�ل يزداد حل�ة

�
�ل، وقالوا �ما قال آالف من ق�لهم: «الل

�
� فسحة الل

��
ة، وصوت الجواد م�ح�ح ومتلعثم، وصوت أرون ». صوت ساتان عذب �أغن�َّ �

ت�ت�� ح�� مما��
. � ��ر عص��

، اح�� � : �ا آلهة أ��
�

لج، وص� � الثَّ
. جثا چون سنو ع� ُر�بته ��

ً
ر ممات�م ط��� ع� أن يتأخَّ

� ُع إل�ِك أن تجع�� ما�س �جدها و�أتي�� َّ ة، أينما �انت. أت�� غ�� � الصَّ ا، أخ�� جال، وآر�ا أ�ض� هؤالء الرِّ
.
ً
بها آمنة

، أو
ً
خذ لنف�� زوجة � والقرون: «لن أتَّ ن�� دت أصداؤها ع�� السِّ دون �أصواٍت تردَّ د المجنَّ تعهَّ
� موق�� وأموُت ف�ه».

ا أو أظفر �مجد، وسأع�ُش �� ا، أو أنجب أبناًء، ولن أعتمر تاج� أملك أرض�

� الح�مة ألعرف ة ألفعل الِمثل، امنحي�� � القوَّ  چون سنو �صمت: �ا آلهة الغا�ة، امنحي��
�

وص�
جاعة ألفعله. ما �جب أن ُ�فَعل والشَّ

لمات، أنا � الظ�
�ف �� ، تقوى وترسخ: «أنا السَّ ة وقد �دا لچون أن أصواتهم تتغ��َّ قال الستَّ

ف�� الذي � �الَفجر، النَّ
وء الذي �أ�� د، الضَّ � �شتعل لَتطُرد ال�� ار ال�� الحارس ع� األسوار، أنا النَّ

.« � �لدان الَ���
� ت�� رع ال�� �ام، الدِّ ُيوِقظ النِّ

� كتفه وأحاَطه چون �ذراعه. شمَّ �او�ل
. م�َّغ جوست أنفه �� � �لدان الَ���

� ت�� رع ال�� الدِّ
طها، ورائحة الخوف � ُ�مشِّ � لحيته ح��

سخة، والعطر ال�اذخ الذي �ضعه ساتان �� الجواد الم�َّ
ع ع�� الُ�ستان

�
� تطل � صدرە، وح��

ات قل�ه ��
َّ
، وسمَع دق �

ا�� اذة، ومسك العمالق الطَّ نخة النفَّ الزَّ
ا. � ���َ 

َّ
� لم يَر إ� ائهت�� � ورجل ذوي الحوافر �قدم�ه الشَّ �خ�� إ� المرأة وطفلها والشَّ

�ا�� القادمة».
�
�لة وطوال جميع الل

�
 من الل

ً
، �دا�ة �

�� � و��َ
ُد �ح�ا�� �ل أتعهَّ

�
- «لَحرس الل

�ل»، ومدَّ �دە للجواد ُ�ساِعدە ع�
�
� َحرس الل

�� 
ً

: «انهضوا اآلن رجا�
ً

 قائ�
ً

نهَض چون سنو أو�
هوض. النُّ

ح�ل. ، وآَن أوان الرَّ �ــــح �شتدُّ �انت ال�ِّ

ك العمالق �ُخ� �طيئة هاب. تحرَّ
َّ

ا أطول من رحلة الذ ت رحلة العودة من الُ�ستان وقت�
َ
استغرق

لج عن الفروع الواطئة ف لُ�سِقط الثَّ
َّ
للغا�ة ع� الرغم من طول ساق�ه ومح�طهما، وما ب�َح يتوق

� � ح��
�مطرقته. ركَ�ت المرأة مع روري، وابنها مع توم �ارل�كورن، والعجوزان مع الجواد وساتان، ��

ا رجل ذوي � و�ع�ج ع� الرغم من جروحه، أمَّ
ل أن �م�� ا وفضَّ

�
� أن يركب حصان

ِّ�� خاَف الثِّ
هر حصاٍن كجواٍل من الحبوب، وكذا ا ف��طوە ع� ظ� الحوافر فلم �كن ب�م�انه أن �عت�� َ�ج�

� لم �ستط�عوا أن ُيوِقظوها. ف�عة �العصا ال�� اح�ة ذات األطراف الرَّ مطاء الشَّ الشَّ

، وهو ما أدهَش إم�ت الحد�دي، فقال لچون: «سُ��ِطئان حركتنا ال � ت�� وفعلوا الِمثل �الجثَّ
قهما». حر�

ُ
عهما ون قطِّ

ُ
دي. علينا أن ن أ��� �ا س�ِّ

ا لهما». ردَّ القائد: «ال، اجلبهما. إن عندي استخدام�
ُّ



جوم هنا أو هناك. ا تظهر كوك�ة من النُّ
�
� ط��ق العودة، وأح�ان

ماء قمر يهديهم �� � السَّ
لم �كن ��

لج �أحذيتهم و�او�لهم، ة. التصَق الثَّ حلة �طيئة ط��لة ال نهائ�َّ العالم أسود وأب�ض وسا�ن، والرِّ
ال جم المس�َّ (الرحَّ ا. لمَح چون النَّ ن��ر ومضَغت معاطفهم مضغ� �ــــح شجر الصَّ ت ال�ِّ ورجَّ
ون � �مرُّ � فروع األشجار العظ�مة الخال�ة من األوراق ال�� األحمر) �األع�، ُ�شاِهدهم من ب��
� �قع ص)، ولطالما زعَمت إ�ج��ت أن أفضل وقٍت الختطاف امرأٍة ح��

�
�ه األحرار (الل أسفلها. ُ�سمِّ

. � � ميت�� ر أنه أفضل وقٍت الختطاف عمالق. أو رجل��
�
� (عذراء القمر)، ل�نها لم َتذك

ص) ��
�
(الل

وغ عندما رأوا (الِجدار) من جد�د. � �ان الَفجر ُيوِشك ع� ال��

اهم بوق حارس� من أع� كص�حة طائر� ضخم قوي الحنجرة، دفقة واحدة ابهم ح�َّ لدى اق��
وا إ� ا�ة اضطرُّ . عند البوَّ دَّ � ونفَخ الرَّ الة، وحلَّ ل�دل ال�ب�� بوقه الحر�� � عودة الجوَّ ط��لة تع��
ا رأى إد مجموعة الَهمج ا�ة الحد�د، ولمَّ اب�س والبوَّ  ح�� ظهَر إد تول�ت ل�فتح ال��َّ

ً
االنتظار قل��

�دة ل�ستطيع ال�ا�سة زمَّ شفت�ه ورمَق العمالق بنظرٍة ط��لة، ثم قال: «قد نحتاج إ� دهانه �ال�ُّ
دي. هل أرسُل أحدهم إ� مخزن المؤن؟». فق �ا س�ِّ � النَّ

االنزالق ��

ه سَ�دُخل �ال ُز�دة». - «أوە، أظنُّ

ا ع� األقل، أضخم من ماج ، أر�عة ع�� قدم� � كب�� ا ع� �د�ه وُر�ب��ه. ص�� وقد فعَل… زاحف�
�ل

�
اك مع دونال نوي. رجل صالح. َحرس الل � قتاٍل فتَّ

ار. ماَت ماَج تحت هذا الجل�د ذاته �� الج�َّ
غته.

�
ث ل ا، وقال له: «تولَّ أمرە. إنك تتحدَّ ا. انت� چون �ل�ذرز جان�� � ��

�
� ك  صالح��

ً
خ�وا رجا�

ە». ا �ستفزُّ ار. ابَق معه وال تدع أحد� رب النَّ
ُ
ا ق ا دافئ�

�
احرص ع� إطعامه وِجد له م�ان

دي».  ق�ل أن ُ�ض�ف: «�ا س�ِّ
ً
د لحظة قال ل�ذرز: «نعم»، وتردَّ

عام  أن ُ�ع�د الطَّ
ً

قيع، آم� أرسَل چون الَهمج األح�اء لمداواتهم من الجروح وقضمة الصَّ
ا ا. أمَّ هم عافيته، ولو أن رجل ذوي الحوافر س�فقد �لتا قدم�ه غال�� فء إ� أ��� اخن والدِّ السَّ

� فأودَعهما زناز�ن الجل�د. ت�� الجثَّ

ق معطفه ع� مشجٍب مجاور لل�اب الحظ� چون أن �ال�داس جاَء وذهَب، إذ وجَد
�
ب�نما ُ�عل

ة) أو (ُب�ج ق�َّ َّ ن من أول نظرٍة أنها من (القلعة ال�� ة. خمَّ مس�َّ رفته الشَّ
ُ
� غ

 ع� المنضدة ��
ً
رسالة

� ال أسود، وع� الختم رأس وعٍل داخل قلٍب ملتهب. ستان�س. مع ذه�� الل)، ل�نه رأى أن الشَّ الظ�
، ل�نه �الم الملك. ة وقرأ. خطُّ ِما�س�� ب و�سَط الورقة المط��َّ

�
مع المتصل كَ� الشَّ

ت إل�ه عشائر الج�ال؛ وول وفلينت ونوري ول�دل استو� ستان�س ع� (ر�وة الغا�ة)، وانضمَّ
ا. واآلَخرون جم�ع�

ب�ة). أخَفت عة، من ابنٍة لـ(ج��رة الدِّ حب والسِّ ع ل�ننا ق�لناە ع� الرَّ
َّ
ا آَخر غ�� متوق ونلنا عون�

ة اع�َّ � داخل مجموعٍة من المرا�ب ال��ِّ ة، ُمحار��� َّ� � �دعوها رجالها �الدُّ أل�سان مورمونت، ال��
��لة أو ت ُسفن جرا�چوي الطَّ

َ
ق احل. اح�� � �الهجوم ح�ث رَسوا عند السَّ �� و�اغَتت الحد�ديِّ

� ال�ارز�ن �ابنة والُفرسان والُمحار���  مقا�ل ال�َّ
ً
ب فد�ة

�
ارتها أو اس�سلموا. سَنطل ِتَل �حَّ

ُ
ت، وق

َ
ِخذ

�
أ

ا آَخر، وال�اقون أنوي أن أشنقهم… هم من أبناء األع�ان أو نجد لهم استخدام� ُّوغ��



م م م
� �اعات ونزاعات ال�الد، وع� الرغم من هذا شعَر

ل �� دخُّ �ل مقسمون ع� عدم التَّ
�
َحرس الل

ضا. � من الرِّ ا عنه بن�ع� مع��َّ چون سنو رغم�

وواصَل القراءة.
� �� ادون وُمحار�ون غ�� نظاميِّ ون إلينا مع ان�شار خ�� انتصارنا، ص�َّ � ينضمُّ �� ماليِّ … م��د من الشَّ

احل ون خرجوا من بيوتهم ع� (السَّ ئاب)، وقرو�ُّ
ِّ

ان تالل، وُمزارعون من أعماق (غا�ة الذ
�
وُس�

فل)، ورجال �انوا � داَرت خارج (و�ن�� ، وناجون من المعركة ال�� � �� ا من الحد�ديِّ الحجري) ه���
� ع� الوالء لعائالت هورنوود و�و�ن وتولهارت. ب�نما أ�تُب عددنا خمسة آالف، مقسم��
ج نغله وِّ � ُ ها، ل��

�
اته �ل فل) �قوَّ ك نحو (و�ن�� و�زداد �لَّ يوم. و�لَغنا خ�� �أن رووس بولتون يتحرَّ

ا�قة. إننا نزحف عل�ه. تها السَّ  �سمح له ب�عادة القلعة إ� قوَّ
َّ

ق�قة هناك. �جب أ� �أختك غ�� الشَّ
ا  أختك إن استطعُت، وأجُد لها زوج�

ُ
ان إلينا. سأنقذ آرنولف �ارستارك ومورس أوم�� س�نضمَّ

. �
أفضل من رامزي سنو. عل�ك و�خوتك أن ُتحاِفظوا ع� (الِجدار) ح�� عود��

 �خطٍّ آَخر.
ً
عة

َّ
سالة موق وجَد الرِّ

� �� ا بتوقيع وختم ستان�س األول سل�ل عائلة �اراثيون، ملك األنداليِّ � نور اإلله ممهور�
تمَّ ��

بع وحا�� ال�الد. د الممالك السَّ والرو�نار والَ��� األوائل، س�ِّ

� حما�ة ما فيها
 �أنها ت���

ً
ا انطَوت الورقة ع� نفسها ثان�ة سالة جان�� لحظة أن وضَع چون الرِّ

ا ع� اإلطالق من مشاعرە نحو ما قرأە. سبَق أن داَرت معارك عند د�
�
من أ�ار. ل�س متأ�

طُّ أن غاَب ابن لعائلة ستارك عن طرٍف أو اآلَخر. «القلعة
َ
فل) من ق�ل، ول�ن لم َ�حُدث ق (و�ن��

، ناه�ك �أن �قوله د تفك�� � هذا مجرَّ
ر ��

�
فل) �ل ش�حها». مؤلٌم أن ُ�فك ه��ل فارغ، ل�ست (و�ن��

�صوٍت مسم�ع. ورغم ذلك…

ا ب�م�ان آرنولف  �ستطيع أن َ�دُخل بهم أ�ل الُغراب العجوز القتال، و�م س�ف�
ً

�ساءَل �م رج�
. ِنصف رجال أوم�� س�كونون ع� الجانب اآلَخر من م�دان المعركة مع �ارستارك أن �ستح��ِ
ات �لتا واد األعظم من قوَّ �اِقر العاهرة، ُ�قاِتلون تحت را�ة رجل (معقل الخوف) المسل�خ، والسَّ
ا �ان فل) المس�ِطر عليها أ�� � خرابها ستمنح (و�ن��

ا مع روب �ال رجعة. ح�� �� � ذهَب جن��� العائلت��
� القلعة، وقد ا لتأم�� ك ��ع� � الحال و�تحرَّ

ى هذا ��  ال ُ�ستهان بها. �ان رو�رت �اراثيون ل��
ً
ة أفضل�َّ

ع أخوە �الجرأة �ل، فهل يتمتَّ
�
�وب خالل منتَصف الل حف والرُّ اشتهَر ب�ج�ار جنودە ع� الزَّ

نفسها؟

ل، وج�شه وج�ة ِنصف مهضومة من رجال العشائر . ستان�س قائد متمهِّ
ً

ل�س محتم�
مال. عل�ه أن حة �القل�ل من لوردات الشَّ

�
� ورجال الملك ورجال المل�ة، ممل �� والُفرسان الجن��يِّ

فل) أو ال �ذهب ع� اإلطالق. ل�س له أن ينصح الملك، ول�ن… هاب إ� (و�ن��
َّ

ُ���ع �الذ

 أختك إن استطعُت. عاطفة رق�قة مدهشة من رجٍل كستان�س،
ُ

سالة. سأنقذ ر إ� الرِّ عاَد َينظ�
ا أفضل من رامزي ول�ن ُ�ضِعفها إت�اعها �ـ«إن استطعُت» القاس�ة، و�ضافة «وأجُد لها زوج�
ان الل�دي مل�ساندرا ها�ة. ول�ن ماذا لو لم تكن آر�ا هناك لُينِقذها؟ ماذا لو قالت ن�� � النِّ

سنو» ��
�



،
ً
 ��عة

ً
ة ؟ لطالما �انت آر�ا ذك�َّ ا؟ وك�ف تفرُّ انيها حق� ت من سجَّ الحق�قة؟ أُ�مكن أن أخته فرَّ

� الحفاظ ع� غن�مٍة
 يتهاَون ��

ً
ها�ة، ورووس بولتون ل�س رج� � النِّ

ة �� د فتاٍة صغ�� ل�نها مجرَّ
عظ�مة الق�مة ِمثلها.

د ح�لٍة الستدراج ستان�س فاف مجرَّ ماذا لو لم تكن أخته عند بولتون من األصل؟ قد �كون الزِّ
، طُّ

َ
د (معقل الخوف) ق كوى من س�ِّ ا للشَّ ك. ع� حدِّ علم چون لم �ملك إدارد ستارك س��� إ� ��َ

حوب. � الشُّ
ة، �صوته الهامس وعي��ه �الغ��َ وع� الرغم من ذلك لم يثق �ه البتَّ

ا إ� هذە ال�لمات وحدها أطلَق چون ة ع� حصاٍن مائت تفرُّ من زواجها. اس�ناد� فتاة رماد�َّ
دە ات وحسناوات»، وزوَّ مال. قال ما�س: «أر�دهن شا�َّ ما�س را�در وستَّ زوجاٍت ِحراب ع� الشَّ
�ــهن من (�لدة المناجذ). ي�دو ة وه�َّ  إد ال�ئ�ب ال�ق�َّ

�
ق ب�عض األسماء، وتو� �

الملك الذي لم �ح��
ا اآلن. ر�ما �ان األفضل أن �فتك �ما�س لحظة أن أفصَح عن نفسه. َ�شُعر چون له األمر جنون��
ا ق حانث �الَقسم. أمَّ جل مار� ابق، ل�ن الرَّ بن�ع� من اإلعجاب ع� مضض �ملك ما وراء الِجدار السَّ
، ل�ن رجال � ق آماله عليهما. �لُّ هذا ألنقذ أخ��

�
مل�ساندرا فثقته بها أقل، ومع ذلك ها هو ذا ُ�عل

�ل ل�ست لهم أخوات.
�
َحرس الل

� الذي فتَح �� ، الملك الصَّ غ�� � الصَّ �� ل التنِّ فل) �ان �طله المفضَّ � (و�ن��
ا �� حينما �ان چون ص���

ة، وع� الرغم من نغولته -أو ر�ما �س�بها- حلَم چون سنو �ق�ادة ا�عة ع�� � ِسنِّ الرَّ
(دورن) ��

ا. واآلن ها هو ذا رجل �الغ جال إ� المجد �ما فعَل الملك دايرون، �أن �ك�� لُ�صِبح فاتح� الرِّ
كوك، وح�� هذە ال ي�دو أنه قادر ع�  الشُّ

َّ
ٍء �مل�ه إ� �

و(الِجدار) تحت ق�ادته، ول�ن ما من ��
ب عليها.

�
غل التَّ



 

س دن��
 

� منَعت نفسها من إفراغ معدتها �صع��ة.
م رائحة ش��عة لدرجة أن دا�� ان�عَثت من المخ�َّ

موم». �� هذە السُّ � هنا وت�نفَّ
ص أنف الس�� �ار�ستان، وقال: «ال َ�جُدر �جاللتِك أن تكو��

�
تقل

س ا ما زعَم ڤس�� � ا �اإلسهال من ق�ل؟». كث�� ا مصا�� ين� . هل رأ�ت ت�ِّ � �� رە: «أنا دم التنِّ
�
ت ُتذك ردَّ

، وهذا صحيح ع� � �� قل�ديِّ هم من الَ��� التَّ � ُي�ت� بها غ�� أن آل تارجارَ�ن آمنون من األمراض ال��
. طُّ

َ
د والج�ع والخوف، ول�ن ل�س المرض ق ر معاناتها ال��

�
تها. إنها َتذك حدِّ خ��

�ُّ أ��� إذا عاَدت جاللة المل�ة إ� المدينة». �انت أسوار قال الفارس العجوز: «ولو، سأطم��
� العالم منذ

موي آفة �لِّ ج�ش� �� عة وراءهم بِنصف م�ل. «اإلسهال الدَّ �ن) �ألوانها المتنوِّ (م��
عام �ا جاللة المل�ة». وزِّع الطَّ

ُ
جر العصور. َدعينا نحن ن

َ
ف

�ت، وخبَّ ة �كعبيها وتحرَّ َّ� رسها الفضِّ
َ
� هنا. أر�ُد أن أرى»، وهمَزت ف ا. إن�� : «غد� �

قالت دا��
� أ�ديهم س�اط الدوثرا��

ًة، �� اآلَخرون وراءها. ركَب چوجو أمامها وآجو ورا�ارو وراءها م�ا��
� حصاٍن رمادي أرقط، �ن، و�� �مينها الس�� �ار�ستان ع� م�� ��لة إل�عاد المر�� والمحت�� الطَّ
م، وع� مسافٍة

ُ
ط من اإلخوة األحرار ومارسلن من رجال األ هر المخطَّ و�� �سارها سا�مون ذو الظ�

ون من الجنود لحما�ة ع��ات األطعمة. جم�عهم ع� صهوات م ستُّ ة وراء القادة تقدَّ قص��
 نفورهم من أداء هذا الواجب.

َّ
دهم إ� حاس والمعَتقون، وال ُيوحِّ الخيول، الدوثرا�� والوحوش النُّ

م
�
 مع �لِّ �اردة �قطعونها، يت�ل

ً
� طابور� ره�ب يزداد طو�

� أعقابهم ��
ون �� ك األستاپور�ُّ تحرَّ

�
ون منهم أ�ديهم لدا�� � لم َ�ُعد آَخرون �قوون ع� ال�الم. رفَع كث�� � ح��

غاٍت تجهلها ��
�
�عضهم �ل

اە». �لهجات (أستاپور) و(ِل�س) و(ڤوالنت�س ة، ونادوها: «أمَّ َّ� رسها الفضِّ
َ
ت بهم ف أو ركعوا إذ مرَّ

ة نادوها: وس) العام�َّ غة (وس��
�
ة وألفاظ (�ارث) المائعة، وح�� �ل غة الدوثرا�� الحلق�َّ

�
القد�مة)، �ل

� ا لصغاري… أرجوِك، أ�� � طعام� ، إنها م��ضة… أعطي�� � اە، ساِعدي أخ�� اە، أرجوِك… أمَّ «أمَّ
.«… � العجوز… أغي��ه… أغي�يها… أغي�ي��

ا آَخر أغيث�م �ه. ال م�ان �ذهب إل�ه � قرارة نفسها: لسُت أملُك ش�ئ�
ب�أس� أجاَبتهم ��

�ن) المت�نة؛ رجال و�ساء وأطفال، � خارج أسوار (م�� ون، وما زاَل آالف منهم �اق�� األستاپور�ُّ
ا، وجم�عهم محكوم عل�ه ر جوع� هم يتضوَّ ، وأ��� ون منهم مر�� ع. كث�� شي�خ وفت�ات وُرضَّ
ت أن تفعل ما

�
ا�اتها و�دخالهم إ� المدينة، ل�نها حاول س ع� فتح بوَّ �الَفناء. ال َتجُ� دن��

�� تعاو�ذ
ِّ
رقاء ومرن عم الزَّ ، فت�ات من ذوات النِّ � ت لهم ُمعالج��

�
�مقدورها من أجلهم، فأرسل



� عرقلة
(56)، ل�ن �عض هؤالء مرَض �دورە، ولم ينجح أيٌّ من فنونهم �� � اح�� � جرَّ ق��

َّ
وح�

ا أن فصل المر�� عن ضح أ�ض� اح�ة. واتَّ � الَفرس الشَّ االن�شار الحث�ث لل��اء الذي أ�� ع� م��
ا من زوجاتهم عوا أزواج� َ� وس المقدامة حاَولوا، وان�� ال، رغم أن رجالها من ال��ُّ اء غ�� فعَّ األصحَّ
ون ورفسوا ورَجموهم �الحجارة. �عد أ�اٍم قل�لة �ان هاتهم ف�ما انتحَب األستاپور�ُّ  من أمَّ

ً
وأطفا�

اء مرضوا، ولم ُ�سِفر تقس�مهم عن فائدة. المر�� قد ماتوا واألصحَّ

م أعدادهم ا. �لَّ يوٍم ُترِسل إليهم ما �ستطيع، ل�ن �لَّ يوٍم تتعاظ� ح�� إطعامهم �اَت صع��
عام أصعب � �ق�لون توص�ل الطَّ �� ص ما ُتعطيهم إ�اە من طعام. وأصبَح العثور ع� حوذيِّ

َ
و��ناق

موي، وآَخرون هوِجموا م أصاَبهم اإلسهال الدَّ جال الذين أرَسلوهم إ� المخ�َّ ون من الرِّ ا، فكث�� أ�ض�
ان، ولذا عزَمت المل�ة ع� أن تجلب ِتَل ُجند�َّ

ُ
ِلَ�ت ع��ة وق

ُ
� ط��ق العودة إ� المدينة. ال�ارحة ق

��
أس الحليق ا �حرارة، من رزناك والرَّ عام بنفسها، وهو القرار الذي عارَضه ُمس�شاروها جم�ع� الطَّ
حَ�ح، وقالت �عناد: «لن أن�ف عنهم. �جب أن تعلم � س لم ت��  أن دن��

َّ
إ� الس�� �ار�ستان، إ�

المل�ة ما ُ�عان�ه شعبها».

ء الوح�د الذي ال �فتقرون إل�ه. �
َّ والمعاناة �� ال��

�ن جاءوا من (أستاپور) أ�لَغها مارسلن: «ت�اد ال ت����َّ عندهم خيول أو �غال، مع أن كث��
. لقد أ�لوها �ا صاِح�ة الجاللة، �� و�لَّ جرٍذ و�لٍب ضال استطاعوا اإلمساك �ه. واآلن �دأ � را�ب��

�عضهم �أ�لون موتاهم».

 �أ�ل اإل�سان لحم اإل�سان».
َّ

قال آجو: «�جب أ�

عنة».
�
دە را�ارو: «هذا معلوم. ستحلُّ بهم الل أ�َّ

عن �الفعل».
�
ط: «لقد تجاَوزوا الل هر المخطَّ قال سا�مون ذو الظ�

لوا، ا من أن يتوسَّ
�
جرجَر أطفال ب�طوٍن منتفخة أنُفسهم وراءهم، صغار أضعف أو أ��� خوف

� سيوٍل ن�نة من
زون ح�اتهم �� َّ مال والحجارة يت�� �� غائصة وسط الرِّ

ون مهزولون �أع��ُ وقرفَص مسنُّ
ز ح�ث ينام، وقد صاروا أوهن من أن يزحفوا إ� المصارف َّ � واألحمر. كث�� منهم اآلن يت��

الب��ِّ
ة � العا��

�� ٌّ � ��ــهما ص��
ُ
مة، �قف ق � ت�شاَجران ع� عظمٍة متفحِّ � أمَرتهم �حفرها. رأت امرأت�� ال��

ل أحد اختطاف �ة خش�ة أن ُ�حاو� ا ب�ٍد واحدة، ف�ما ق�َضت األخرى ع� عصا مدبَّ
�
�أ�ل جرذ

� الوسخ تحت معطٍف أسود،
ا ��  منطرح�

ً
� رج�

. رأت دا�� � � �لِّ م�اٍن مو�� غ�� مدفون��
غن�مته. ��

ن �ا�ة، وع� األرض جلَست �ساء ضاو�ات �ضمَّ
ُ
ت �ه استحاَل معطفه إ� ألف ذ ل�ن إذ مرَّ

اە… اە… أرجوِك �ا أمَّ �ن. ت�َعتها أعُينهن، ومن ق��ن ع� ال�الم ناديَنها: «أمَّ ولدانهن المحت��
اە». ُبوركِت �ا أمَّ

ا، وقوم�م �موتون ا وعظام� ا. مدي�ت�م أص�َحت رماد� � لنفسها: ُبوركُت حق�
�مرارٍة قالت دا��

حم الفاسد والُجبنة
�
� ال�ائت والل حول�م. ل�س عندي ل�م ملجأ، أو دواء، أو أمل. فقط الُخ��

الجامدة والقل�ل من الحل�ب. ُبوركُت، ُبوركُت.

ُ



� أطفالها؟
ا ل�س�� � ال تملك لبن� م ال��

ُ
ما األ

ون للغا�ة. �جب أن ُ�حَرقوا». قال آجو: «المو�� كث��

� �لِّ م�ان، و�لَّ ل�لٍة �موت مئة».
موي �� قهم؟ اإلسهال الدَّ ق الس�� �ار�ستان: «وَمن سُ�حر�

�
عل

.« ا أن نلمس المو�� � قال چوجو: «ل�س خ��

ا: «هذا معلوم». وافَقه آجو ورا�ارو مع�

 ثم
ً
رت لحظة

�
ء»، وفك �

قهم رغم �لِّ �� حر�
ُ
ا، ول�ن علينا أن ن : «قد �كون هذا صح�ح� �

قالت دا��
مادي». ودة الرَّ ُم الدُّ

�
رون ال �خشون الُجثث. سأ�ل ت: «الُمطهَّ

َ
أضاف

رون أفضل ُمقاتل�ِك. لسنا نجرؤ ع� المخاطرة قال الس�� �ار�ستان: «جاللة المل�ة، الُمطهَّ
� �دفنون موتاهم». �� �ان�شار هذا ال��اء ب�نهم. اجع�� األستاپور�ِّ

ردَّ سا�مون: «إنهم ُضعفاء للغا�ة».

عام أقوى». : «قد �جعلهم الم��د من الطَّ �
قالت دا��

�ن �ا صاِح�ة الع�ادة. ل�س عام ع� المحت�� � ت�د�د الطَّ
ا، وقال: «ال ي���� هزَّ سا�مون رأسه نف��

� إلطعام األح�اء».
عندنا ما �ك��

موا �ما ف�ه رت المل�ة أنهم تقدَّ ن عليها قوله. قرَّ ا، ل�ن هذا لم ُيهوِّ تعلم أنه ل�س مخطئ�
التها ف الع��ات من ورائها و�ن��� خ�َّ

َّ
ال�فا�ة، وقالت: «سُنطِعمهم هنا»، ورفَعت �دها لتتوق

حام �شتدُّ من فون ح�� �دأ الزِّ
َّ
عام. ما �ادوا يتوق � من االندفاع نحو الطَّ �� حولها لمنع األستاپور�ِّ

الة حالوا ون، ل�ن الخ�َّ
� �عرجون و�تع��َّ � ال�ا�س�� حولهم إذ أق�ل الم��د والم��د من الم��وئ��

� ع. إ� الخلف. ارجعوا إ� الخلف. الُخ��
ُ
: «انتظروا دور�م. ال تداف � دونهم والع��ات زاعق��

للجميع. انتظروا دور�م».

: «أال
ً
 أن تجلس وُ�شاِهد. ثم إنها التفَتت إ� �ار�ستان سل�� م�سائلة

َّ
� ح�لة إ�

لم تكن ب�د دا��
ا».

�
ُ�مكننا أن نفعل الم��د أيها الفارس؟ إن عندك مؤن

- «إنها مؤن لجنود جاللتِك. قد نضطرُّ إ� الخض�ع لحصار� ط��ل. ِغ��ان العاصفة واألبناء
، ل�نهم ال �قدرون ع� إج�ارهم ع� اال�سحاب. إذا � �� انون �ستط�عون اإلغارة ع� اليون�يِّ الثَّ

ا…». سمَحت �� صاِح�ة الجاللة �أن أحشد ج�ش�

ل �ن). فلُ�حاو�  فأوثُر أن أخوضها من وراء أسوار (م��
ً
مة قاطَعته المل�ة: «إذا �انت المعركة محتَّ

عام � المشهد حولها، وقالت: «إذا تقاَسمنا الطَّ
»، وجاَست ب��ها �� �

ون اقتحام تحص�نا�� اليون�يُّ
ساوي…». �ال�َّ

� سَ�نُقصنا وقت الحصار». ة ال�� تهم خالل أ�ام، الحصَّ ون ع� حصَّ � األستاپور�ُّ
- «… فس�أ��

ُّ



�ن) �ألوانه العد�دة �اب إ� قرم�د (م��
ُّ

�اح والذ ء �الصِّ م الم�� � ع�� هواء المخ�َّ
عت دا��

�
تطل

ون للغا�ة… لن أتركهم �أ�لون الُجثث»، . مو�� كث�� ت هذا ال��اء إلذال��
�
: «اآللهة أرسل ً

قائلة
� من مادي وخمس�� ودة الرَّ � �الدُّ ا�ة وائت�� ته: «اركب إ� البوَّ َ اب، وأخ�� وأشاَرت إ� آجو �االق��

��ه». ُمطهَّ

ا. اعة»، وهمَز حصانه �كعب�ه وهروَل مبتعد� ، ع� دم دمِك الطَّ أجاَب آجو: «�ال���

 ُتط��� ال�قاء هنا �ا جاللة
َّ

� إخفائه، وقال: «�جب أ�
راقَب الس�� �ار�ستان بوجٍل لم ينجح ��

عام �ما أمرِت. ال ُ�مكننا أن نفعل الم��د من أجل هؤالء ون الطَّ ون يتلقُّ المل�ة. األستاپور�ُّ
. علينا أن نعود إ� المدينة». � المسا���

ا من�م»، ووثَ�ت من فوق : «اذهب إذا أردت أيها الفارس. لن أمنعك. لن أمنع أ�� �
ت دا�� ردَّ

هم تع�أ بهم». � أستطيُع أن أر�ــهم أن أمَّ : «ال أستطيُع أن أشفيهم، ل�ن��
ً
رسها مواصلة

َ
ف

ا: «�جب ل متا�ع� � جد�لته �خفوٍت إذ ترجَّ
، ال»، ورنَّ الجرس �� شهَق چوجو، وصاَح: «�ال���

. ال تدعيهم �لمسونك� ال تدعيهم�». � ��  تق��
َّ

أ�

ا إ� �طون ە محملق� ت �ه �ال اهتمام. ع� ُ�عد أقداٍم قل�لة ع� األرض رجل عجوز يتأوَّ مرَّ
ائب عر الشَّ ائحة، وأزاَحت الشَّ ص من الرَّ

�
� إ� جوارە �أنٍف تقل

ة، وقد ركَعت دا�� ماد�َّ حب الرَّ السُّ
ستها، ثم قالت: «إنه مشتعل. أر�ُد ماًء لغسله. ال �أس �ماء ال�حر. سخ عن جبهته وتحسَّ الم�َّ

؟». � ع� إحراق المو��
ا للمحرقة. َمن سُ�ساِعد�� ا أ�ض�  جل�ت �� ماًء؟ وأر�ُد ز�ت�

َّ
مارسلن، ه�

� قد
� أعقا�ه �انت دا��

�� � ��ن م�ع�� � من المطهَّ مادي وخمس�� ودة الرَّ لدى عودة آجو �الدُّ
ط ورجاله هر المخطَّ َع سا�مون ذو الظ� ا �م�ادرتها ح�� �دأوا ُ�ساِعدونها. �� تهم جم�ع�

�
أخجل

� عاوَن چوجو ورا�ارو والدوثرا�� َمن ما � ح��
ون الُجثث، �� � األح�اء و�رصُّ �سحبون المو�� من ب��

ق آجو إليهم ا�� لالستحمام وغسل مال�سهم. حدَّ هاب إ� الشَّ
َّ

� ع� الذ
زالوا قادر�ن ع� الم��

: «هذا ً
مادي ركَع إ� جوار المل�ة قائ� ودة الرَّ �أنما انتابهم الجنون عن �كرة أبيهم، ل�ن الدُّ

الواحد ُي��د أن ُ�ساِعد».

� األسود ه�� خان الدُّ ، وارتفَعت أعمدة الدُّ
ً
هار �انت دستة من المحارق مشتعلة ق�ل انتصاف النَّ

سخت ث�اب ان وقد ا�َّ �� � عن النِّ
� تراجَعت دا�� حمة. ح�� � ال تعرف الرَّ رقاء ال�� ماء الزَّ خ وجه السَّ ُتلطِّ

مادي: «صاِح�ة الع�ادة، هذا الواحد و�خوته �لتمسون إذنِك ودة الرَّ ت قال لها الدُّ رك��ــها واسودَّ
ائع إلهتنا ر أنُفسنا حسب �� فُ�غ من عملنا، لُنطهِّ

َ
� ال�حر المالح عندما ن

� االستحمام ��
��

الُعظ�».

؟ إحدى آلهة ته: «َمن ��
�
ة، فسأل � إلهتهم الخاصَّ �� لم تكن المل�ة تعرف أن للمخصيِّ

(ج�س)؟».

دة الِحراب ة. إنها س�ِّ مادي إذ جاوَب: «لإللهة أسماء عدَّ ودة الرَّ الَح االضطراب ع� الدُّ
� الذين � مقصور ع� هؤالء اآلحاد المسا���

م الجيوش، ل�ن اسمها الحق���
�
وعروس المعارك وأ



ث عنها اآلَخ��ن. هذا الواحد �ستم�حِك حدِّ
ُ
ا لنا أن ن أحَرقوا ذكورتهم ع� مذ�حها. ل�س مسموح�

الُعذر».

ا ع� مساعدت�م». - «�ما ُت��د. نعم، ُ�مكن�م االستحمام إذا أردتم. شكر�

- «هؤالء اآلحاد �حيون لخدمتِك».

� إ� هرمها مضعضعة األوصال سق�مة القلب وجَدت م�سانداي تقرأ
� عاَدت دا�� ح��

ت إيري وچ��وي حول را�ارو. �انت چ��وي تقول: «أنِت نح�لة
�
 ف�ما تجادل

ً
 قد�مة

ً
مخطوطة

: «المعلوم
ً
ت إيري مغض�ة ��ة. هذا معلوم»، فردَّ . را�ارو ال ُ�ضاِجع الصِّ � للغا�ة، أقرب إ� ص��

أنِك أقرب إ� �قرة. را�ارو ال ُ�ضاِجع ال�قر».

�ن) ازداَد طول َّ ال إل��ما». خالل غ�ا�ه عن (م�� ، ح�اته ت�ت�� إ�� : «را�ارو دم د�� �
تهما دا�� َ أخ��

� َشعرە، واآلن
� العضالت وأر�عة أجراس ��

� غل�ظ��َ � وساق�� را�ارو نحو ِنصف قدم، وعاَد �ذراع��
». لم َ�شُعر ا. أر�ُد أن أستحمَّ . «واآلن صمت� � �شمخ فوق آجو وچوجو، وهو ما لم َ�ُفت الوص�فت��
قيها. إيري، �اب ثم ُخذيها وأحر� � ع� خلع هذە الثِّ ثة هكذا. «چ��وي، ساِعدي�� من ق�ل �أنها ملوَّ

ا للغا�ة». هار �ان حار� ا أرتد�ه. النَّ ا خف�ف� قو�� لِ�زا أن تجد �� ش�ئ�

كة، و�أمرها � م�اە ال��ِ
ت ��

�
� م�ورًة إذ نزل

دت دا�� فتها، وتنهَّ ُ�� �
�انت ر�اح فاترة الحرارة تهبُّ ��

: «هذە �
هر دا�� ة و�� تغسل ظ� غ�� جمة الصَّ ت إليها. قالت الُم�� خلَعت م�سانداي ث�ابها وانضمَّ

� �خدشون األسوار ل�لة أمس». �� الواحدة سمَعت األستاپور�ِّ

ان�ة: «ال أحد �ان �خدش. �خدشون… ك�ف ت إيري وچ��وي نظرًة، وقالت الثَّ
�
ت�ادل

�خدشون؟».

ا إ� لون أن َ�حُفروا ط��ق� ت. إنهم ُ�حاو� أجاَ�ت م�سانداي: «�أ�ديهم. القرم�د قد�م ومتفتِّ
داخل المدينة».

ا. هذا معلوم». ًة. األسوار سم�كة جد� ا عدَّ قالت إيري: «س�ستغرق هذا منهم س�ين�

دت چ��وي: «هذا معلوم». ردَّ

م َي�ُعد ِنصف م�ٍل �امل عن ا أحلُم بهم. المخ�َّ : «أنا أ�ض� ً
� �د م�سانداي قائلة

ت دا��
�
أمسك

. لم �كن أحد �خدش األسوار». �
المدينة �ا ُحلو��

ا. . هل أغسُل َشعرِك؟ حاَن الوقت تق���� � قالت م�سانداي: «صاِح�ة الجاللة خ�� العارف��
اء قادمان لمناقشة…». عمة الخ�� رزناك مو رزناك وذات النِّ

 الماء، وقالت: «كدُت أ��». ر�ما أردُت
ُ  َتن��

ً
� جالسة

ت دا��
�
فاف». اعتدل ات الزِّ � - «… تجه��

� التو�ار األخ�� : «إيري، اجل��
ً
دت مردفة دار»، وتنهَّ � أن أ��. «و�عدها سأتناَوُل العشاء مع ه��

ة». �نة الماي��َّ ائط ال�ِّ ب ��� الح��ر المهدَّ

. التو�ار األزرق نظ�ف».
ً
قة �نة ممزَّ ائط ال�ِّ . �انت �� اطات ُ�صِلحنه �ا �ال��� - «الخ�َّ



هم». ا س��ُّ - «األزرق إذن. هذا أ�ض�

ا كذلك. سعَدت ال�اهنة والقهرمان لرؤ�تها ترتدي  تمام�
ً
، ل�نها لم تكن مص��ة

ً
لم تكن مخطئة

ا. داها من ث�ابها تمام� ا أن ُ�جرِّ ة، ل�ن ما أراداە حق� ة أص�لة هذە المرَّ َّ� � �ن�� دٍة م�� ا وت�دو كس�ِّ ًتو�ار�
م نف�� عار�ة � لن أقدِّ ا فرغا قالت: «ال أقصُد إساءًة، ل�ن�� ، ولمَّ

ً
س إليهما مصدومة أنصَ�ت دن��

دار وأخواته». � م ه��
ُ
أل

قال�د ا: «ل�ن… ل�ن �جب أن تفع�� هذا �ا صاِح�ة الع�ادة. التَّ
�
ق قال رزناك مو رزناك محدِّ

ة، واج و، آە… وأعضاءها األنث��َّ وج رحم العروس ق�ل الزَّ تنصُّ ع� أن تفحص �ساء ب�ت الزَّ
���ن و، آە…». د من أنها مكتملة التَّ

�
أ� للتَّ

ونق. ستح�� ثالث من ت جاالزا جاالر ع�ارته: «… خص��ة. إنه طقس ع��ق �ا صاِح�ة الرَّ أتمَّ
زمة».

َّ
لوات ال� هادة ع� الفحص وأداء الصَّ عم للشَّ ذوات النِّ

ا �مناس�ة الِخط�ة. �ص� � خصِّ َ ة ُتخ�� ة، كعكة �سائ�َّ ة كعكة خاصَّ قال رزناك: «نعم، و�عدها ثمَّ
ة، ساحرة». قها. ق�َل �� إنها شه�َّ جال بتذوُّ ا للرِّ ل�س مسموح�

ا؟ ة لهذە المناس�ة أ�ض� ة كعكة خاصَّ  فهل ثمَّ
ً
ة ملعونة � األنث��َّ

 وأعضا��
ً
و�ذا �انت رح�� ذا�لة

ة �عد زواجنا». ال�ال دروجو لم �جد فيها � األنث��َّ
دار زو لوراڬ أن �فحص أعضا�� � «�ستطيع ه��

ة، فلن ا و�تقاَسمن ال�عكة الخاصَّ ه وأخواته �عضهن �عض� دار؟ «فلتفحص أمُّ � ا، فِلَم �جد ه�� عي��
.«� � ��لت�� دار النَّ � ��ل ه�� آ�ل منها، ولن أغسل قدَ�� النَّ

س �دلُّ ع� . غسل األقدام تقل�د مقدَّ � مو، لسِت تفهم�� ا: «�ا صاِح�ة السُّ ض� ردَّ رزناك مع��
ا. العروس تضع براقع حمراء دا�نة � أ�ض�

فاف حافل �المعا�� أنِك �ِت وص�فة زوجِك. ثوب الزِّ
ة». غ�� �� الصَّ

َّ
ب �الآل فوق تو�ار من الح��ر األب�ض مهدَّ

� أخشخُش ؤلؤ س�جعل��
�
. «�لُّ هذا الل � خوت�� ذنيها الرَّ

�
ج مل�ة األرانب دون أ وَّ � ال �جب أن ت��

.« �
� أم�� ح��

.« اء أ���  أصحَّ
ً

ما وضَعت صاِح�ة الع�ادة آل�� أ��� أنجَ�ت أطفا�
�
ؤلؤ يرمز للخص��ة. �ل

�
- «الل

جنا : «إذا تزوَّ
ً
اء قائلة عمة الخ�� : «وِلَم قد أر�ُد مئة طفل؟»، والتفَتت إ� ذات النِّ �

ت دا��
�
سأل

ة…». وس�َّ عائر الوس�� �الشَّ

ا وراء ُبرقع� ح��ري ا». �ان وجه جاالزا جاالر مختف�� ا حق�ق��
�
ە آلهة (ج�س) قران - «… فلن تعدَّ

� � المدينة ستكون�� � أع��ُ
اوان الحك�متان الح���تان. «��  عيناها الخ��

َّ
، وال ي�دو منه إ� أخ��

ج صاِح�ة وَّ � . �جب أن ت�� ً
ة، وس�كون أطفال�ما نغو� ع�َّ دار ال زوجته ال��َّ � ��ل ه�� ة النَّ محظ�َّ

ا لشهادة قران�ما». �ن) جم�ع� �الء (م��
ُ
� حضور ن

عم) �� � (مع�د ذوات النِّ
دار �� � الع�ادة ه��

ٍة ما. قالت ا من أهرامهم �ُحجَّ ��لة جم�ع� � ُزعماء العائالت النَّ سبَق أن قال لها دار�و: أخر���
: ً
ا، وزفَرت قائلة ، ل�نها أزاَحت الخاطر الذي ال �ليق بها جان�� � �� م �لمات التنِّ ار والدَّ لنفسها: النَّ

َّ



ة. غ�� �� الصَّ
َّ

ب �الآل  بتو�ار أب�ض مهدَّ
ً
عم) ملفوفة � (مع�د ذوات النِّ

دار �� � ُج ه�� «�ما ترغ�ان. سأتزوَّ
ٍء آَخر؟». �

هل من ��

ا  �الُعرس س�كون مستحَسن�
ً

ة �ا صاِح�ة الع�ادة. احتفا� ًقال رزناك: «مسألة واحدة صغ��
دار وشع�ِك المحب، داللة � ة زفافِك له�� . ستكون هد�َّ

ً
للغا�ة أن �سم�� �فتح حل�ات القتال ثان�ة

�ن) الع��قة». ع� أنِك اعتَنقِت عادات وتقال�د (م��

ا». خ�م: «ومرضاًة ُعظ� لآللهة أ�ض� اعم الرَّ اء �صوتها النَّ عمة الخ�� ت ذات النِّ
َ
أضاف

س من خوض هذە المعركة. ح�� الس�� �ار�ستان ال ا. سئَمت دن�� من العروس المدف�ع دم�
َ
ث

ا. ب�لور الم�اَرك ها: «ال حا�م �ستطيع أن �جعل شع�ه صالح� َ �ظنُّ أنها تقدر ع� الفوز بها، وأخ��
 للحرب

ً
اە أيُّ إله، ل�نه لم �ستِطع أن �ضع نها�ة ا يتمنَّ ا رائع� �عة) مع�د� د لـ(السَّ  وصاَم وش�َّ

�
ص�

دار � فاف سُ�صِبح ه�� � لشعبها. «�عد الزِّ
رًة: ع� المل�ة أن ُتص��

�
� لنفسها مذك

والفاقة». قالت دا��
ماء �د�ه ال ث الدِّ الملك. فلُ�ِعد فتح حل�ات القتال إذا شاَء. ال أر�ُد أن تكون �� ِصلة �األمر». فلُتلوِّ
ە بهذا مساء . سأخ��

ً
� أن أغسل قدم�ه فل�غسل قدَ�� أو� � زو��

: «إذا أراَد��
ً
�َدي. نهَضت قائلة

اليوم».

دار زو � ة فعل خطيبها، ول�ن لم �كن هناك داع� للقلق. وصَل ه�� ت ك�ف ستكون ردَّ
�
�ساءل

� وحاش�ٍة من الخرز �ٍط ذه�� ا ��� ا خم��� مس، يرتدي تو�ار� لوراڬ �عد ساعٍة من غروب الشَّ
اء، فأعلَن: عمة الخ�� ته �محادثتها مع رزناك وذات النِّ َ ��ذ أخ�� � النَّ

ت له دا�� ، و��نما ص�َّ � الذه��
قال�د � هذە التَّ

ت ��
َ
�ن) استغرق ا. (م�� ء علينا أن نطرحه جان�� �

َّ �ط ال�� «إنها طقوس فارغة، �الضَّ
� أن أغسلِك

�� ُّ�� ، � س �ا مل�ك��  للغا�ة»، ولثَم �دها، وأردَف: «دن��
ً

ا ط��� الحمقاء القد�مة زمن�
َّ أن أفعله أل�ون مل�ِك وزوجِك». من رأسِك إ� قدم�ِك إن �ان هذا ما ع��

�
� بوصول رسائل إل�ك �� الم. س�اهاز أ�لَغ�� � �السَّ  أن تأتي��

َّ
� إ� - «ما عل�ك لتكون مل�� وزو��

ة». اآلونة األخ��

ا بنفسه، وتابَع:  ع� ساٍق ط��لٍة وقد �دا م�ور�
ً
ا ط��لة

�
دار: «صحيح»، ووضَع ساق � قال ه��

�
�� 

ً
ا عظ�مة ار� ب أ�� من. تعط�ل تجارة العب�د س�َّ

َ
الم، ول�ن مقا�ل ث «ستمنحنا (يون�اي) السَّ

هب واألحجار
َّ

ع �الذ
َ
ا ُ�دف بون منا تع��ض�

�
. (يون�اي) وُحلفاؤها سَ�طل أنحاء العالم المتح��ِّ

ال���مة».

ا؟». ط سهل. «وماذا أ�ض� هب واألحجار ال���مة ��
َّ

الذ

خاسة �ما من ق�ل، وسُ�عاد بناء (أستاپور) �مدينة عب�د، ولن ون النِّ - «س�ستأنف اليون�يُّ
.« ��

تتدخَّ

� عن مدي�تهم، فهل عدُت؟ الملك خاسة ق�ل أن أبتعد فرسخ�� فوا النِّ
َ
ون استأن - «اليون�يُّ

ا مع (يون�اي)� � عن مناشدته. لسُت أر�ُد ح���
ذ��َ

�
� أن أنضمَّ إل�ه ضدهم، وصممُت أ

�ليون ناشَد��
بونها؟».

�
� َ�طل ًة �جب أن أقولها؟ ما الوعود ال�� �م مرَّ



� أن أقول إن (يون�اي) ال . ُيؤِسف�� � هرة �ا مل�ك�� دار زو لوراڬ: «آە، هنا َت�ُمن أشواك الزَّ � قال ه��
ته

َ
ون عن العزف ع� وتر القيثارة نفسه، عن م�عوٍث ما أحرق تثق بوعودِك. إنهم ال �كفُّ

تنان�نِك».

 تو�ارە».
َّ

ق إ� � �ازدراء: «لم �ح��
قالت دا��

ا. ال�الم هواء - «ع� �لِّ حال، إنهم ال يثقون �ِك، وهذا هو شعور رجال (ج�س الجد�دة) أ�ض�
. ً
بون أفعا�

�
�ن). أعداؤِك َ�طل الم لـ(م�� ن هذا السَّ ا، وال �الم منِك سُيؤمِّ �ما قلِت بنفسك مرار�

ا أح�ُم إ� جان�ِك».
�
ا مل� ج� � متوَّ ج، وُ���دون رؤ��� وَّ � ُي��دوننا أن ن��

اض�ة ق اب�سامته الرَّ ب اإلب��ق ع� رأسه لُتغر�
�
� أن َ�سك

ٍة ��  �شدَّ
ً
� َملء �أسه راغ�ة

أعاَدت دا��
فاف أو الحرب. أهذان خ�اراي؟». واج أو المعمعة، الزِّ القانعة هذە، وقالت: «الزَّ

�ن) � (م�� د نذورنا أمام آلهة (ج�س) ونب�� دِّ ونق. ل��ُ ا فقط �ا صاِح�ة الرَّ ا واحد� - «أرى خ�ار�
ا». جد�دًة مع�

عام. �ان طهاتها رت: الطَّ
�
� سمَعت ُخطوًة خلفها، ففك � عقلها ح��

�انت المل�ة تص�غ جوابها ��
ف قوق المجفَّ ا �ال�� لة، لحم ال�الب �العسل، محشو� دار المفضَّ � ��ل ه�� قد وعدوا بتقد�م وج�ة النَّ
م وارتدى األب�ض، وع� ا وراءها وقد تحمَّ � التفَتت رأت الس�� �ار�ستان واقف� والفلفل. ل�ن ح��
�دين ا: «جاللة المل�ة، آسٌف إلزعاجِك، ل�ن خطَر �� أنِك س��ُ ��ل. قال منحن�� جان�ه س�فه الطَّ
ون يزحفون �ما . اليون�يُّ � الحال. ِغ��ان العاصفة عادوا إ� المدينة �أخ�ار عن العدوِّ

�� �
أن تعر��

خش�نا».

��ل، وقال: «المل�ة ت�ناَول َعشاءها. دار زو لوراڬ النَّ �  ع� وجه ه��
ً
يق لحظة ومَض الضِّ

قة». فلي�تظر المرتز�

م تق��رە �� �ما أمَرت صاِح�ة ه الس�� �ار�ستان، وتابَع: «سألُت اللورد دار�و أن ُ�قدِّ
�
تجاهل

�ه ك�ف ة ل��ُ غ�� جمتها الصَّ ت جاللة المل�ة ُم��
�
الجاللة، فضحَك وقال إنه سَ��ُت�ه �دمه إذا أرسل

َ��ُتب الحروف».

». إنها فتاة . �جب أن أراە بنف�� �
�� : «�دمه؟ أهذە ُدعا�ة؟ ال، ال، ال ُتخ��ِ �

مذعورًة قالت دا��
.« � دار، أعلُم أنك سُ�ساِمح�� � . ه�� �

ن آراءهن. «استدع� قاد�� ات ُ�غ��ِّ غ�� ة، ووح�دة، والصَّ صغ��

. سنح�� �ل�اٍل أخرى، ألف ل�لة».
ً

�ن) أو� � (م��
: «�جب أن تأ��

ً
دار �ك�اسٍة قائ� � اب�سَم ه��

�
: «الس�� �ار�ستان س�صح�ك إ� الخارج»، وأ�َعت ُتنادي وص�فاتها. لم ترغب �� �

قالت دا��
ا � ق�ل أن تجد واحد�  من الفسات��

ً
�ت دستة ها�ة ج�َّ � النِّ

 التو�ار، و��
ً
ح�ب �عودة قائدتها مرتد�ة ال��َّ

اج الذي عرَضته چ��وي عليها. أعجَبها، ل�نها رفَضت التَّ

م الجاف، وع� ُصدغه د �الدَّ � جثا دار�و نهار�س أمامها، َشعرە متل�ِّ � صدرها ح��
وثَب قلبها ��

: «أنت ج��ــــح».
ً
ا. قالت الهثة ه األ�من داٍم ح�� الِمرفق تق���� ج�ح �ليغ �لمع �األحمر، و�مُّ

ً



� س�قته ، ل��� � � عي��
ا �� ة حاوَل أن �غرس سهم� اب�َّ شَّ

ُ
: «هذا؟ را�� � ً

مسَّ دار�و ُصدغه قائ�
اٍت حمراء، ط��

ُ
ا ق ه ناثر� مَّ

�
م �دفء �سمتها»، ونفَض � � ألتنعَّ ا إ� مل��� . كنُت م�ع� �

�حصا��
�
، فمددُت �دي �� � �� � قال إن علينا أن ننقلب إ� اليون�يِّ

. أحد ُرق�ا�� م ل�س د�� وأضاَف: «الدَّ
َّ  من الِقططة قطعوا ع��

ً
ة، ل�ن أر�عة َّ� � الفضِّ  لمل�ك��

ً
ة عُت قل�ه. أردُت أن أجل�ه هد�َّ � َحلقه وان��

� وجهه».
، فألق�ُت القلب �� َّ � مزمج��ن. �اَد أحدهم �ق�ض ع��

��ق وهاَجمو�� الطَّ

ٍة ُتو�� �أنه ال �ظنُّ هذا ع� اإلطالق. «هل لد�ك - «�ا لشهامتك»، قال الس�� �ار�ستان بن��
أخ�ار لصاِح�ة الجاللة؟».

 �أعداٍد
ً

اسون قادمون شما� ي الفارس. (أستاپور) ضاَعت، والنخَّ - «أخ�ار صع�ة �ا جدِّ
ة». غف��

أس الحليق: «أخ�ار قد�مة �ائتة». دمدَم الرَّ

: «أيتها المل�ة العذ�ة،
ً

� قائ�
�الت أب�ك»، والتفَت إ� دا��

ُ
ك عن ق ردَّ دار�و: «هذا ما قالته أمُّ

ة. ِغ��ان العاصفة ، أر�ــع جماعاٍت ُحرَّ � �� قة اليون�يِّ الل تعجُّ �مرتز� ء، ل�ن التِّ � ل �الم�� كنُت ألعجِّ
ون يزحفون �ج�شهم . هناك الم��د، وأسوأ. اليون�يُّ

ً
ا تقت�� وا إ� شقِّ ط��قهم ب�نها جم�ع� ًاضطرُّ

، مئة
ً

ت إليهم أر�عة ف�الق من (ج�س الجد�دة). إن معهم أف�ا� اح�� وقد انضمَّ ��ق السَّ ع� الطَّ
ا، وكت��ة من سالح الِجمال ون أ�ض� الة تولوسيُّ عة ذات األبراج. ومعهم ن�َّ من األف�ال المدرَّ
� (أستاپور). إذا قال أ�انا الحق�قة فإنهم

ا �� ان آَخران رك�ا ُسفن� ة ف�لقان ج�س�ار�َّ . وثمَّ � ال�ارثي��
.«( � (�حر الدوثرا�� ��ق ب�ننا و��� ي�توون إرسالهم وراء (الس�اهازاذان) لقطع الطَّ

خام م األحمر ع� األرض الرُّ � واآلَخر قطرة من الدَّ � الح�� ب�نما ح� ح�ايته سقَطت منه ب��
ِتلوا؟».

ُ
 ق

ً
ته: «�م رج�

�
 سأل

َ
، وعندما ف�غ �

لتجفل دا��

. ل�ننا كس�نا أ��� مما فقدنا». ف ألح��
َّ
- «منا؟ لم أتوق

؟». � ق�� - «م��د من المار�

. أحدهم ُمقاِتل � ��لة. سُ�عِجبون مل�ك�� تِك النَّ جعان الذين اجتذَبتهم قض�َّ - «م��د من الشُّ
� �� وسيِّ فؤوس من (ُجزر ال�از�ل�سق)، به�مة أ��� من ِ�لواس. َ�جُدر �ِك أن ت��ه. و�عض الوس��

. س�كونون ِغ��ان � �� ضا عن اليون�يِّ �ن، لم َ�شُعروا �الرِّ �ون من المذروِّ ، مته�ِّ ون أو أ��� ا، ع�� أ�ض�
.« � عاصفٍة صالح��

ا إ� �لِّ رجل. �ن) ق���� ، فقد تحتاج (م�� �
- «إذا �ان هذا رأ�ك». لن ُتجاِدله دا��

ة، ل�ننا نعرف ا، وقال: «أيها القائد، ذكرت أر�ــع جماعاٍت ُحرَّ رمَق الس�� �ار�ستان دار�و عا�س�
��لة وجماعة الِقط». ماح الطَّ ون والرِّ بوجود ثالث فقط. المذروُّ

»، وأشاَح بوجهه � �� انون انقلبوا إ� اليون�يِّ . األبناء الثَّ ي الفارس �عرف العدَّ قال دار�و: «جدِّ
ه من الَحلق إ� العانة  سأشقُّ

ً
� أرى وجهه القبيح ثان�ة . ح�� �

� �لوم الب��ِّ و�صَق، ثم أردَف: «هذە ل��
وأقتلُع قل�ه األسود».

�



ا ة. �ان وجه� رت وجه بن �ما رأته آِخر مرَّ
�
م ل�نها لم تجد �لمات. تذك

�
� أن تت�ل

ت دا��
�
حاول

� نان�� جاع�د عند أر�ان عي��ه. ح�� التَّ عر األب�ض، والتَّ ا�نة والشَّ ة الدَّ ا وثقُت �ه. ال��� ا، وجه� دافئ�
ا. � أ�ض� �� � عروقه قطرًة من دماء التنِّ

� العجوز الذي أحبَّ أن يزهو �أن ��
� الُب��ِّ � ب�� �انوا مولع��

م وواحدة من أجل الُحب. هب وواحدة من أجل الدَّ
َّ

، واحدة من أجل الذ � ثالث خ�اناٍت ستعرف��
ها الغل�ظ؟ ألن � هذە الحالة ماذا �كون الس�� چورا دبُّ

ان�ة؟ و�� الثة أم الثَّ هل �لوم الخ�انة الثَّ
بوءات إن كنُت ال أستطيُع أن أدرك ا �صديٍق ُ�مكنها أن ُتوِدعه ثقتها؟ ما جدوى النُّ تح�� أ�د�
�اح مس فهل ستذوب تلك الجيوش كندى الصَّ وق الشَّ دار ق�ل �� � جُت ه�� المغزى منها؟ إذا تزوَّ

� سالم؟
� أح�ُم �� ��� ُ وَت��

الة أس الحليق ُيَتمِتم �جهامة، وخ�َّ ل، والرَّ أشعَل إعالن دار�و اله�ج والم�ج. �ان رزناك ُيَولو�
د�ب �ق�ضته وأقسَم أن �أ�ل قلب بن دمها ُ�قِسمون ع� االنتقام، ودقَّ ِ�لواس القوي �طنه النَّ
 م�سانداي، فنهَضت

َّ
: «أرجو�م»، ول�ن لم �سمعها إ� �

قوق وال�صل. قالت دا�� ا �ال�� � مطهو�
الب��ِّ

.« �
ا� سمعُت ما �ك�� : «صمت�

ً
تها قائلة المل�ة ورفَعت عق��

: «جاللة المل�ة، نحن رهن إشارتِك. ماذا ُت��دي�نا أن ً
جثا الس�� �ار�ستان ع� ُر�بته قائ�

نفعل؟».

� فأنا ضائعة.
طنا. اجمعوا �لَّ ما تقدرون عل�ه من طعام». إذا نظرُت ورا�� - «واِصلوا �ما خطَّ

ا�ات ونضع �لَّ رجٍل ُمقاتل ع� األسوار. ال أحد َ�دُخل وال أحد َ�خُ�ج». غِلق البوَّ
ُ
«علينا أن ن

ها رزناك: «وماذا عن
�
ظر، ثم سأل جال النَّ  إذ ت�ادَل الرِّ

ً
مت ع� القاعة لحظة راَن الصَّ

؟». � �� األستاپور�ِّ

 من ذلك
ً

ق ث�ابها وتدقَّ ع� األرض، ل�نها �د� أراَدت أن َتُ�خ، أن تكزَّ ع� أسنانها وُتمزِّ
 أنها ال �ستطيع أن

َّ
ا؟». إنهم أطفالها، إ�

�
� أقولها ثالث ا�ات. هل ستجعلون�� قالت: «أغِلقوا البوَّ

. دار�و، ابَق. ال ُ�دَّ من غسل هذا الج�ح، ولديَّ أسئلة أخرى لك». �
هم �العون اآلن. «اتُر�و�� تمدَّ

� دار�و نهار�س إ� مسكنها �األع�، ح�ث غلَست إيري
ت دا��

َ
انح�� اآلَخرون وانَ�فوا، وأخذ

ا، ثم قالت لدار�و: «ث�ا�ك ت وص�فاتها أ�ض�
َ
ان، و�عدها �ف دته چ��وي �ال�تَّ جرحه �الخلِّ وضمَّ

ماء. اخلعها». ثة �الدِّ ملوَّ

لها. ا»، وق�َّ ط أن تخل�� ث�ا�ِك أ�ض� قال: «���
� ا ع� فمها. ارتجَفت ب�� ا حار� � �فمه ق���

خان والخيول، وشعَرت دا�� م والدُّ � َشعرە روائح الدَّ
��

ًة من هب ومرَّ
َّ

ًة من أجل الذ الون قالوا مرَّ . الدجَّ � قا قالت: «حس�تك أنت خائ�� َ ا اف�� ذراع�ه، ولمَّ
� �دا أنهم طُّ أن �كون بن �لوم. ح�� تناني��

َ
ر ق رُت… لم أتصوَّ ًة من أجل الُحب. تصوَّ م ومرَّ أجل الدَّ

ا. لن أحتمل ذلك. َّ أ�د� � �أنك لن تنقلب ع��
: «ِعد��

ً
ت قائدها من كتف�ه مردفة

�
يثقون �ه»، وأمسك

.« �
ِعد��

.« � - «مستح�ل �ا حب�ب��



الم، ا من السَّ � يوم� � �سع�� دار زو لوراڬ إذا منَح�� � ج ه�� ، وقالت: «أقسمُت أن أتزوَّ �
قته دا�� وصدَّ

ا، وت�اه�ت �أنك
�
ان ا خوَّ اع� ا خدَّ

�
ق ة، ل�نك كنت مرتز� ل�ن اآلن… لقد أردتك منذ رأيتك أول مرَّ

جامعت مئة امرأة».

ا، ول�ن نَّ ألف�
�
� الجم�لة. ك : «مئة؟ كذ�ُت �ا مل�ك��

ً
ة قائ� قهقَه دار�و من تحت لحيته األرجوان�َّ

.«
ً
ينة وال واحدة منهن �انت ت�ِّ

: «ماذا ت�تظر؟».
ً
رفَعت شفتيها إ� شفت�ه م�سائلة

 

 



 

فل أم�� و�ن��
 

� م�� م�ع ال��  تلك المن�عثة من الشُّ
َّ

� الُغرفة إ�
د، وال حرارة ��

َ
� المستوق

ل �� ماد األسود متكتِّ الرَّ
ا من صوف

�
ستان

ُ
ا. ألَ�سوها ف انفتَح �اب تراقَص لهبها وارتجَف. �انت العروس ترتجف أ�ض�

� �� ت ُخفَّ
�
�ه وصدرە آل�� الم�اە العذ�ة، وانتعل مَّ

�
�نة وع� � ائط ال�ِّ الحمالن األب�ض المزركش ���

ئان قدميها.
ِّ
�اء األب�ض، جم�ل ش�لهما ل�نهما ال ُ�دف من ِجلد الظ�

ا �الفرو ن� ا م��َّ ر ثيون جرا�چوي وهو �ضع معطف�
�
ماء، وقد فك وجهها ممتقع غاَضت منه الدِّ

». �انت �
د�� لج. «حان الوقت �ا س�ِّ � الثَّ

ة مدفونة �� ع� كتفيها: وجه منحوت من الجل�د، جثَّ
�لة. الموس��� ُتناديهما من وراء ال�اب، العود والمزمار والطَّ

ً
 صالحة

ً
م�ع، وقالت: «سأ�وُن زوجة � ضوء الشُّ

� تلمعان �� ت�� يَّ � ب�ِّ رفَعت العروس عي�يها، عين��
ى». ة، س��  أفضل من آر�ا الحق�ق�َّ

ً
. سـ… سأرض�ه وأنجُب له أبناًء. سأ�وُن زوجة

ً
له، ومـمخلصة

رس وهو ر�ك. «أنِت آر�ا م هذا الدَّ
�
ي �ِك إ� القتل أو أسوأ. لقد تعل ِمثل هذا ال�الم سُيؤدِّ

فل)». اسمها، �جب ، آر�ا سل�لة عائلة ستارك، ابنة اللورد إدارد، ور�ثة (و�ن�� �
د�� ة �ا س�ِّ الحق�ق�َّ

أن تعرف اسمها. «آر�ا الُمداسة. أختِك اعتادت دعوتِك ��ر�ا وجه الحصان».

 كوجوە الخ�ل. وج�� ل�س كذلك. كنُت
ً

قالت: «أنا َمن ابتكرُت هذا االسم. �ان وجهها ط���
، ل�نهم قالوا طُّ

َ
ت: «لم أ�ن �ُحسن سانزا ق

�
ا إذ واصل � م�ع من عي�يها أخ�� »، وا�سكَ�ت الدُّ

ً
جم�لة

؟».
ً
� اللورد رامزي جم�لة

� جم�لة. هل يرا�� ا إن�� جم�ع�

� بنفسه».
�� َ ا: «نعم، لقد أخ�� أجاَب �اذ��

ا، ح�� وهو مب�سم، ا جد� . ي�دو غاض�� َّ ما نظَر إ��
�
ا. أرى هذا �ل - «ل�نه �عرف َمن أنا، َمن أنا حق�

اس». . �قولون إنه �حبُّ إ�ذاء النَّ � ل�نها ل�ست غلط��

� إ� هذە… األ�اذ�ب».
� أن ُتص��

د�� - «ال َ�جُدر �س�ِّ

- «�قولون إنه آذاك. �داك و…».

 ُتغِض��ه. اللورد رامزي رجل…
َّ

قال �فٍم جاف: «اسـ… استحَققُت هذا. لقد أغض�ته. �جب أ�
.«

ً
 صالحة

ً
� زوجة

طف. كو��
�
حل�م وعطوف. أرض�ه وسُ�عاِملك �ل



يوف. احة تلعب �السُّ � السَّ
، أرجوك. لقد اعتدُت مشاهدتك �� �

 �ه: «ساِعد��
ً
ثة قالت م�ش�ِّ

� أن أ�ون زوجتك أو… أو : «إذا فررنا فُ�مكن�� ً
ا للغا�ة»، واعتَ�ت ذراعه متا�عة كنت وس�م�

.« عاهرتك… �ما ُت��د. ُ�مكنك أن تكون رج��

�
: «لسُت… لسُت رجل أحد». �ان رجل لُ�ساِعدها. «فقط… فقط كو��

ً
َع ثيون ذراعه قائ� � ان��

� عن هذا ال�الم عن كونِك واحدًة أخرى».
… أرض�ه فقط، وك��ِّ

َّ
� زوجته. أرض�ه و��

آر�ا، كو��
، ع� قاف�ة ح��ن. �انت الموس��� ترتفع ب��ار، فقال لها: «حاَن الوقت. � ، اسمها چ�� � چ��
ى، . أحدهم س�� � ت�� ض أن تكونا رماديَّ َ تان. المف�� يَّ م�ع من عي��ِك». عينان ب�ِّ امس�� هذە الدُّ

.« ر. «عظ�م. واآلن اب�س��
�
أحدهم س�تذك

دتا ع� هذا الوضع فرأى أسنانها. أسنان ت الفتاة. اختلَجت شفتاها وانفرَجتا وتجمَّ
�
حاول

ت ثالث من
�
� فتَح ال�اب انطفأ . ح��

ً
ب�ضاء نض�دة، ل�ن إذا أغضَ�ته فلن تظلَّ نض�دًة ط���

فاف. �اب ح�ث ي�تظر ضيوف الزِّ معات األر�ــع، وقاَد ثيون العروس إ� الضَّ الشَّ

ها: «لماذا أنا؟».
�
� �أن عل�ه �سل�م العروس سأل ته الل�دي داس�� َ عندما أخ��

�
ا�� اها أحدهما مفقود والثَّ )، وعمَّ � وأمت�� � (التَّ

ت ��
�
ِتل

ُ
ها ق ا، وأمُّ - «أبوها و�خوتها ماتوا جم�ع�

.« م�ت، وخالها أس��

�ل».
�
- «ما زاَل لها أخ». �ان ل�قول: ما زاَل لها ثالثة إخوة. «چون سنو مع َحرس الل

ر��
ُ
ٍء إ� ذي ق �

- «أخ غ�� شقيق ونغل ومرهون �ـ(الِجدار). أنت كنت ر��ب أبيها، أقرب ��
واج». م �دها للزَّ

�
. واج�ك أن ُ�سل ��

 مع آر�ا ستارك، و�ان ل�عرف إن �انت الفتاة
�
. ثيون جرا�چوي �شأ ر�� ��

ُ
ٍء إ� ذي ق �

أقرب ��
ون الذين اجتمعوا ماليُّ ، و�ذا ُشوِهَد �ق�ل فتاة بولتون �اعت�ارها آر�ا فلن �جد اللوردات الشَّ

ً
زائفة

، وآل ر�زو�ل تها. ستاوت وسل�ت، و�اِقر العاهرة أوم�� عيَّ �� �
شك�ك �� ا لل�َّ فاف أساس� لشهادة الزِّ

… ال أحد المشا�سون، ورجال هورنوود وأبناء عمومة �و�ن، واللورد ال�دين وا�مان ماندر��
د أنهم

�
ر �عضهم فمؤك كوك ُ�ساو� منهم �عرف ابنة ند ستارك �ما �عرفها ثيون، و�ذا �انت الشُّ

�الح�مة ال�اف�ة لالحتفاظ بها ألنُفسهم.

�ب أل�َسه رووس بولتون � لس�� خد�عتهم، �ضعون وج�� ع� كذبتهم. لهذا السَّ ون��
�
�ستغل

ائفة ة، وما إن يتمَّ هذا، ما إن ُتَزفَّ آر�ا الزَّ ة الهزل�َّ مث�ل�َّ � هذە التَّ
، ل�لعب دورە ��

ً
ادة ثان�ة ث�اب السَّ

ە َ ة اللورد قد أخ�� ق. �ان ح�� إ� رامزي وُ�ضاِجعها، فلن تعود لدى بولتون حاجة إ� ثيون المار�
� ُيهَزم ستان�س � هذە المسألة، وح��

اعم المخلوق للهمسات واأل�اذ�ب: «اخدمنا �� �صوته النَّ
قصة ص هذە الرَّ

ُ
ق ، ل�نه س��َ

ً
ق ثيون �لمة سُ�ناقش أفضل وس�لٍة الستعادتك مقرِّ أب�ك». لم ُ�صدِّ

� إ� رامزي، وس�أخذ رامزي �ضعة أصابع أخرى
ا، و�عدها… سُ�ع�د�� من أجلهم ألنه ال �ملك خ�ار�

فل) وَ�قُتلهم هُجم ستان�س �اراثيون ع� (و�ن�� م اآللهة و�ــَ . ما لم تتكرَّ
ً
� إ� ر�ك ثان�ة ل�� وُ�حوِّ

. ا، �َمن فيهم هو. ذلك أق� ما ُ�مكنه أن يتم��َّ جم�ع�



د أب�ض صلد. فل) تجمُّ � (و�ن��
ِّ � أ�كة اآللهة، ل�ن وراء ُتخومها ُ�غ��

من الغ��ب أن الجوَّ أدفأ ��
� ضوء القمر المنعكس ع� ألواح

ق �� ُ قيع َي�� ة �الجل�د األسود، والصَّ  مكسوَّ
ً
اعة رقات خدَّ الطُّ

 �لَّ تج��ٍف
ً
لج القد�م عند الُجدران مالئة ة المكسورة، وقد ارتفَعت أ�وام الثَّ جاج�َّ ��ة الزُّ الصُّ

لج رماد وَخَ�ث، وهنا وهناك عارضة � األبواب وراءها. تحت الثَّ
وَشق، �عضها عاٍل لدرجة أنها ُتخ��

تل جل�ٍد
�
 ك

�
فات تتد� عر. من ال��ُّ قة ب�قا�ا الِجلد والشَّ ة أو كومة من العظام المزوَّ سقٍف مسودَّ

ب األبراج كشوارب رجٍل عجوز ب�ضاء �ا�سة، ل�ن داخل أ�كة اآللهة لم ماح وُتهدِّ ط��لة �الرِّ
ا �أنفاس رضيع. اخنة دافئ� ك السَّ د األرض، والُ�خار يتصاَعد من ال��ِ

�
تتجل

تديهما لو عاَشت ة ل�� � اللذين �انت آر�ا الحق�ق�َّ ون��
�
مادي، الل ارتَدت العروس األب�ض والرَّ

نع وس غ�� متَقن الصُّ ت معطفه إ� كتفه دبُّ ، وث�َّ � ه��
َّ

� ارتدى ثيون األسود والذ � ح��
ج، �� وَّ � لت��

). ل�ن تحت قل�سوته َشعرە أب�ض خف�ف، � وا�� اد (�لدة الرَّ ل�راِ�ن من الحد�د صنَعه له حدَّ
ت العروس معه من  ذراعه، مرَّ

ً
طة ا. متأ�ِّ � . من آل ستارك أخ�� � م�� ته لون رمادي �اهت �الهر� ول���

�ل واجف كقلب �اب حول أقدامهما. صوت الطَّ �اٍب حجري مقنَطر ف�ما تراقَصت خيوط الضَّ
ماء � السَّ

ة، والمزام�� عال�ة عذ�ة تجتذ�ك إليها. فوق قمم األشجار �طفو هالل �� فتاٍة صغ��
ر ع�� حجاٍب من الح��ر. �� َتنظ� �اب ِنصفه، كع�� المظلمة وُ�واري الضَّ

ط األحجار � ِص�اە، ُينطِّ
 ع� ثيون جرا�چوي. لقد لعَب هنا ��

ً
ل�ست أ�كة اآللهة هذە غ���ة

ص َّ� � جذع َسند�انٍة عت�قة، و���
� كنوزە �� ِّ وداء تحت شجرة ال��روود، وُ�خ�� كة السَّ ع� سطح ال��ِ

�
ا ما �ان �غمس رضوضه �� � ء، كث�� �

َّ َ �عض ال�� ا، وقد ك�� ناجب �قوس� صنَعه بنفسه. والحق� �السَّ
احة مع روب وچوري وچون سنو. وسط أشجار ال�س�ناء � السَّ

در�ب �� اخنة �عد التَّ الينابيع السَّ
ل ٍة ق�َّ � الُعزلة، وأول مرَّ

� ي��� � فيها ح��
 �خت��

ً
ة َّ� ن��ر الُجندي هذە وجَد أما�ن �ِّ ردار والصَّ والدَّ

� ظلِّ شجرة الحارس
 فوق لحاٍف رث ��

ً
ت فتاة مختلفة منه رج�

�
ا جعل فتاًة �انت هنا، والحق�

��لة هذە. الطَّ

افئة واألضواء ة شاح�ة مألى �الغيوم الدَّ ، رماد�َّ طُّ
َ
ورة ق � هذە الصُّ

ب�د أنه لم يَر أ�كة اآللهة ��
� آٍن واحٍد من �لِّ م�اٍن وال م�ان. تحت األشجار ت�عث

�� �
� تأ�� اف�ة واألصوات الهامسة ال�� ًالطَّ

ط�ة وزاحفة  األشجار �أنفاسها الرَّ
ً
نة اخنة ُ�خارها، وترتفع أ�خرة دافئة من األرض مكفِّ الينابيع السَّ

ة.
�
وافذ المطل  ع� النَّ

ً
ة ع� الُجدران ُ�سِدل ستائر رماد�َّ

حالب �كثافة و�دفنها � تنمو منها الطَّ قة ال�� ا- هنا، مم�� من الحجارة الم�شقِّ ة ط��ق -نوع� ثمَّ
ة الغل�ظة ال�ارزة من أسفل. َّ�  الجذور الب�ِّ

ً
اعة اقطة، وتجعلها خدَّ اب المذروُّ واألوراق الس� ا ال��ُّ ُجزئ��

�
ر ��

�
 ُ�فك

َّ
، ع� قاف�ة ح��ن. ل�ن �جب أ� � ، اسمها چ�� � ا: چ�� ر�

�
قاَد ثيون العروس ع� المم�� مفك

ا ع� �لِّ ا. م�� ع� مهٍل حارص�
�
ذن

�
ا أو أ فه إص�ع�

�
� شفت�ه فقد ُ��ل ذلك. إذا خ�َج االسم من ب��

. أفِسد زفاف اللورد
َّ ح أن يتع��

�
ُخطوة، فأصابع قدم�ه المفقودة تجعله �ع�ج إذا أ�َع، ولن َ�صل

ٍة وقد يتداَرك اللورد رامزي ذلك الخَرق �سلخ القدم المخطئة.
�
رامزي بزل

َّ من األشجار أق��ــها فقط، ووراءها ظالل ط��لة وأضواء �
�اب كث�ف للغا�ة ح�� إن المر�� الضَّ

� َحساٍء
اعاٍت شاح�ة طاف�ة �� م�ع ك��َ ب الشُّ

َ
� األشجار تتذ�ذ واهنة، وع� جانب المم�� و���



من، ح�ث � العوالم ال �عرف الزَّ � م�اٍن ما ب��
� عالٍم ُسف�� غ��ب، ��

. شعَر �أنه �� � رمادي دا��
� أفَضت بهم إليها خطا�اهم. لوا إ� الجح�م ال�� � ع الملعونون الحزا�� �عض الوقت ق�ل أن ي��

�
ي�سك

نا ونحن نائمون؟ هل ستقوم المعركة أم أنها
�
ا إذن؟ هل جاَء ستان�س وقتل أنحن مو�� جم�ع�

قاَمت �الفعل وانتَهت �اله��مة؟

فاف، وقد جعَل ي الزِّ ا ع� وجوە حا�� ا محمر� ا وهج� قد مشعل �ج�ع� ملق�� هنا وهناك يتَّ
. أصبَح ً

هة ة، مشوَّ َّ� ، ِش�ه َ���
ً
ة �اب مالمحهم ت�دو حيوان�َّ ل المنعِكس ع� الضَّ وء المت�دِّ الضَّ

ا، ، ووالدر فراي ال�ب�� ثعل��
ً

رَج�
�
ا، و�اِقر العاهرة أوم�� ك ا، واللورد لوك ُعقا�� اللورد ستاوت ِدرواس�

ا وجه رووس بولتون فقناع �اهت، � أنفه. أمَّ
ا أحمر �فتقر فقط إ� خاتٍم �� غ�� ثور� ووالدر الصَّ

سخ. لج الم�َّ ة ُرقاقتان من الثَّ وح�ث �جب أن تكون عيناە ثمَّ

ة الجرداء َّ� فوق رؤوسهم تمت�� األشجار �الِغدفان الجاثمة ب��ش� منفوش ع� الفروع الب�ِّ
، ل�ن الِغدفان َق ُب�ج الِما�س�� ُ�شاِهد االحتفال �األسفل. طيور الِما�س�� ل��ن. ماَت ل��ن واح��

�اق�ة. هذا موطنها. �ساءَل ثيون عن كنه ذلك اإلحساس، أن �كون له موطن.

ٍة ل�كشف عن مشهٍد جد�د. ظهَرت شجرة القلوب � م�ح�َّ
�اب كستار� ُ�فَتح �� ثم ا�شقَّ الضَّ

� أ�واٍم
اقطة حول الجذع األب�ض �� م أوراقها السَّ

�
ا� �ة، ت�� ة الم�شعِّ  أطرافها العظم�َّ

ً
أمامهما �اسطة

ة. وقَف َّ� ب ال�ِّ غة ال�ِّ
�
متمة �ل ة �اثرة، ت��اَدل التَّ جرة الِغدفان ك�� ، وفوق الشَّ �

من األحمر والب��ِّ
ًة من ا ُس�� دن، ومرتد��

�
مادي الل ق�ة من الِجلد الرَّ  حذاًء ط��ل الرَّ

ً
رامزي بولتون تحتها منتع�

ط �الح��ر الوردي الذي تلتمع عل�ه قطرات دم�ع� من العقيق األحمر. َّ المخمل األسود الم��
� سأَل: «َمن � رطبت�� تالعَ�ت اب�سامة ع� وجهه فوق ُعنقه األحمر ال�ارز من �اقته، و�شفت��

� أمام اآللهة؟».
؟ َمن �أ�� �

�أ��

ة ن��لة ع�َّ ج، امرأة �الغة مزهرة وابنة �� وَّ � أجاَب ثيون: «آر�ا سل�لة عائلة ستارك أَتت هنا ت��
بها؟».

�
� َ�طل

ل بر�ات اآللهة. َمن �أ�� أَتت تتوسَّ

د (هورنوود) وور�ث (معقل الخوف). أنا أجاَب رامزي: «أنا، رامزي سل�ل عائلة بولتون، س�ِّ
مها؟».

�
أطلبها. من ُ�سل

: «ل�دي
ً

- «ثيون سل�ل عائلة جرا�چوي، الذي �ان ر��ب أبيها»، والتفَت إ� العروس م�سائ�
جل؟». � هذا الرَّ آر�ا، هل تق�ل��

م، ل�ن
�
ا؟ للحظٍة ط��لة لم تت�ل تان. أُهم ُع�� جم�ع� تان ال رماديَّ يَّ رفَعت عي�يها إل�ه. عيناها ب�ِّ

�ــهم اآلن، ارف�� صوتِك �ــهم، أخ��ِ رصتِك. أخ��ِ
ُ
. ها �� ذي ف � � العين�� � هات��

اعة الَحت �� ال��َّ
وِك ه ك�ف أج��َ

�
مال �ل ي الشَّ � أمام الجميع، قو�� لهم إنِك لسِت آر�ا ستارك، أخ��ِ

�اسمِك الحق���
�
ا �� ا، ول�ن قد َ�قُتلهما رامزي ��ع� ا، وموته أ�ض� � هذا موتها حتم� ور. س�ع�� ع� لعب هذا الدَّ

ة. غ�� ة الصَّ مال القد�مة هذە العط�َّ غض�ته. قد تهب لهما آلهة الشَّ

جل». : «أق�ُل هذا الرَّ
ً
أجاَ�ت العروس هامسة

ُّ



جوم المحتج�ة. تراجَع جاٍە حولهم ُتوِمض األضواء ع�� الغيوم، مئة شمعٍة شاح�ة �النُّ � �لِّ اتِّ
��

 ع� الخض�ع،
ً
� رأسيهما داللة ثيون، وأمسَك رامزي �د عروسه وركعا أمام شجرة القلوب خافض��ْ

قت إليهما عينا ال��روود الحمراوان المنقوشتان، فمها األحمر ال�ب�� مفت�ح �أنما �ضحك، وحدَّ
داف.

ُ
ووسط الفروع �األع� نعَق غ

جل والمرأة، وخلَع رامزي المعطف الذي وضَعه ثيون امتة نهَض الرَّ الة الصَّ �عد لحظٍة من الصَّ
ن مادي والم��َّ ر �الفرو الرَّ ق�ل المؤطَّ وف األب�ض الثَّ � العروس ق�ل دقائق، المعطف الصُّ

ع� كت��َ
ته، ع� ا �العقيق األحمر كُس�� ن� ا م��َّ ا ورد��  منه وضَع معطف�

ً
ه�ب، و�د� �ذئب عائلة ستارك الرَّ

ا. ا قب�ح� ز �ِجلٍد أحمر �ا�س ي�دو �الح� هرە رجل (معقل الخوف) المسل�خ المطرَّ ظ�

مال، و�ظنُّ ثيون أن هذا يرجع � الشَّ
ا أق� �� فافات وقت� َ األمر. �ستغرق الزِّ � ِ��

ُ
عة ق و�ــهذە ال�ُّ

� . حمَل رامزي بولتون زوجته ب��
ً
�ب فإنها ت�دو له رحمة ا �ان السَّ إ� عدم وجود ُره�ان، ل�ن أ��

�اب، وت�َعه اللورد بولتون وزوجته الل�دي والدا ثم اآلَخرون. �دأ ا الضَّ م بها مقتحم� ذراع�ه وتقدَّ
ت إل�ه � (قل�ان ي��ضان كواحد)، وانضمَّ

اعر إي�ل ُ�غ��ِّ َع الشَّ ون �عزفون من جد�د، و�� الموس�قيُّ
ا. ا عذ�� ا متناغم� ا لحن� اث�تان من �سوته ل�صنعوا مع�

�ُت؟
�
� اآللهة القد�مة إذا صل . هل س�سمع�� �

�
وجَد ثيون نفسه ي�ساَءل إن �ان عل�ه أن ُ�ص�

. إنه حد�دي الم�الد، ابن (�ا�ك)، إلهه إله الُجزر الغ��ق… طُّ
َ
ل�ست هذە آلهته ولم تكن كذلك ق

 عن ال�حر. لقد م�� ُعمر �امل منذ سمَعه إله، وال �دري من
ً
فل) َت�ُعد فراسخ ط��لة ل�ن (و�ن��

ا وِلَم ُوِلَد من األصل. �كون وماذا �كون وِلَم ال يزال ح��

ا يهمس: «ثيون». َل إل�ه أن صوت� ثم ُخ�ِّ

�اب الذي �كسوها. �ان  األشجار والضَّ
َّ

: «َمن قال هذا؟»، ولم يَر إ�
ً

ٍة رفَع رأسه سائ� �حدَّ
ا ماَت يوم ا �ال�راه�ة. صوت إله، أو صوت شبح. �م شخص� ا كحف�ف األوراق، �ارد� وت خافت� الصَّ
� صورة ر�ك.

�� 
ً
د ثان�ة

�
فل)؟ و�م يوم فقَدها؟ يوم ماَت ثيون جرا�چوي لُيول استو� ع� (و�ن��

رد�ك.
�
ر�ك، ر�ك، ع� قاف�ة أ

فجأًة لم َ�ُعد ُي��د ال�قاء هنا.

س وأطبَق عل�ه �أسنانه، فخفَض د كذئٍب مف�� فور أن خ�َج من أ�كة اآللهة انقضَّ عل�ه ال��
��ل. م�ع والمشاعل الطَّ ا وراء طابور الشُّ ى م�ع� ��

�
�ــــح وشقَّ ط��قه نحو القاعة ال� � ال�ِّ

رأسه ��
دٍة

�
َعها �أصابع متجل � ا ان�� ة مفاجئة قل�سوته �أن ش�ح� ا�سحَق الجل�د تحت حذائه، ودفَعت ه�َّ

ا لرؤ�ة وجهه. ع� متجوِّ

� ثيون جرا�چوي. � ع��
فل) مألى �األش�اح �� (و�ن��

ە مكسور، خراب أ��� من رها من ص�ف ش�ا�ه. الم�ان مشوَّ
�
� َ�ذك هذي ل�ست القلعة ال��

ا، فالجران�ت ال � المزدَوج العظ�م قائم�
ور الوا�� معقل، مثوى للِغدفان والُجثث. ما زاَل السُّ

اخل �ال سقوف، و�عضها انهاَر. التهَمت ة األبراج والحصون �الدَّ ار، ل�ن غالب�َّ �س�سلم �سهولٍة للنَّ
� اوات ال�� مة الخ�� ة المحطَّ جاج�َّ ��ة الزُّ ا، وتحت ألواح الصُّ ا أو جزئ�� ان القشَّ واألخشاب �ل�� �� النِّ



� ح
�
احة الخ�ام ِش�ه المدفونة �� دة. تمأل السَّ تاء ميتة وسوداء ومتجمِّ �انت لُتطِعم القلعة خالل الشِّ

احَم اآلالف � لج، إذ جلَب رووس بولتون ج�شه إ� داخل القلعة ومعه أصدقاءە أبناء فراي، ف�� الثَّ
قوف وداخل م�اٍن � األقب�ة وتحت أبراج� عد�مة السُّ

� �لَّ �احٍة وِفناء، ينامون �� � األطالل شاغل�� ب��
مهجورة منذ قرون.

دة �سقوٍف �نات المزوَّ مادي من المطابخ المعاد بنائها والثُّ خان الرَّ تصاعَدت أعمدة الدُّ
ها

�
تل الجل�د، فغاَ�ت األلوان �ل

�
ت منها ك

�
لج وتدل افات(57) �الثَّ َّ ُّ فات وال�� َجت ال��ُّ جد�دة، وُتوِّ

ا مادي وحدهما. لونا عائلة ستارك. ال �دري ثيون إن �ان ح��� فل) ح�� ت���َّ األب�ض والرَّ من (و�ن��
� �لِّ

ة. رمادي هنا وهناك و�� ماء رماد�َّ فاؤل. ح�� السَّ شاؤم أم التَّ � هذا مدعاًة لل�َّ
�ه أن �جد ��

� العروس. عينا العروس
َ ٍء رمادي �اس�ثناء عي�� �

ه رمادي أينما نظرت، �لُّ ��
�
م�ان. العالم �ل

ع إل�ه لُينِقذها. ماذا
�
تان ومفعمتان �الخوف. لم تكن فكرًة سد�دًة أن تتطل يَّ تان و��ِّ تان. كب�� يَّ ب�ِّ

ا و�ط�� بها من هنا �أحد أ�طال الِقصص ح� ا مجنَّ
�
ا ُينادي حصان � �انت تحسب؟ أنه سُ�طِلق صف��

. ر�ك، ر�ك، ع� قاف�ة رك�ك. تها سانزا؟ إنه ال �ستطيع أن ُ�ساِعد نفسه ح�� � أحبَّ ال��

ة ب، وجوههم المنتفخة مب�ضَّ دين من ح�ال القنَّ  المو�� ِش�ه متجمِّ
�

احة يتد� � �لِّ أنحاء السَّ
��

َد أ��� � �لَغت طل�عة ج�ش بولتون القلعة. ُطر� فل) تعجُّ بواض�� ال�د ح�� قيع. �انت (و�ن�� من الصَّ
� الحصون واألبراج الخ��ة، وُشِنَق � صنعوها ب�� � منهم �حدِّ الح��ة من األعشاش ال�� من دس�ت��
َف ال�اقون �العمل، وقال لهم اللورد بولتون أن ُ�حِسنوا الخدمة وسُ�عاِملهم

�
ل
�
سهم و� ًأجرأهم وأ��

 �د�
ً

ة أو� ا�ات جد�دة ق��َّ ئاب) الق���ة، فقاَمت بوَّ
ِّ

� (غا�ة الذ
ة �� برحمة. األحجار واألخشاب وف��

� م�انه ع�
ى المتهاوي وُوِضَع واحد جد�د �� ��

�
ت، ثم أز�َل سقف القاعة ال�

َ
ق � اح�� من تلك ال��

خ
�
حمة ولم َ�سل ال، وقد برَّ ��لمته وأ�دى الرَّ � انت� العمل شنَق اللورد بولتون الُعمَّ عجل، وح��

ا منهم. أحد�

ت. ُرِفَع وعل تومن وأسدە فوق أسوار
�
ة ج�ش بولتون قد وصل � �انت �ق�َّ � ذلك الح��

��
مال، وتحت را�ة الملك ُرِفَع رجل (معقل الخوف) �ــــح تعوي من الشَّ ت ال�ِّ فل) ف�ما ه�َّ (و�ن��
( � وا�� ة الل�دي نفسها وُجند (�لدة الرَّ ، مع ح�� � المسل�خ. وصَل ثيون مع موكب �ار�ري داس��
فاف، وقد تمَّ � ع� أن تظلَّ الل�دي آر�ا تحت وصايتها ح�� الزِّ ت الل�دي داس�� والعروس، إذ أ�َّ

فل)، وما د (و�ن�� �جة ُ�صِبح رامزي س�ِّ ذور. بهذە ال�ِّ دت النُّ هذا. إنها ت�ت�� إ� رامزي اآلن. لقد ردَّ
ا إل�ذائها. آر�ا، اسمها آر�ا.  �جد س���

َّ
ض أ� َ  ع� عدم إغضا�ه فمن المف��

ً
� ح��صة داَمت چ��

�
ا ما �حسُّ �أسوأ األلم �� ا. غال�� � �الفرو �دأت �دا ثيون ت��ضان ألم� ن��ْ از�ــهما الم�طَّ فَّ

ُ
� ق

ح�� ��
ساء إ� لمسته؟ ت ف�ه ال�ِّ

َ
ا اشتاق � أصا�عه المفقودة. هل �ان هناك وقت حق�

ات ��
َّ

�د�ه، �الذ
ون عنه مئة عاٍم اس سُ�غنُّ ر أن النَّ فل)، ومن ذلك جاَء �لُّ هذا. لقد تصوَّ جعلُت نف�� أم�� (و�ن��
ق، رونه �اعت�ارە ثيون المار�

�
موا عنه اآلن فإنهم َ�ذك

�
و�حكون الح�ا�ات عن جراءته، ل�ن إذا ت�ل

 هنا. لم ُ�عاِمله اللورد ستارك �قسوة،
ً
. كنُت رهينة طُّ

َ
وح�ا�اتهم عن خ�انته. لم تكن هذە داري ق

ا.
�
� �ك�اسٍة ول�ن ل�س �دفٍء إطالق ��

�
ول�ن لطالما ظلَّ ظلُّ س�فه الفوالذي العظ�م ب�نهما. عامل

�ان �علم أنه قد �ضطرُّ إ� قت�� ذات يوم.

�



�
مُت القتال ��

�
� الخ�ام. تعل ا ط��قه ب��

�
احة شاق � وهو �قطع السَّ أ��� ثيون عي��ه منخفضت��

�
ال مع روب وچون سنو تحت عي��َ � � ال��ِّ

� قضاها �� افئة ال�� ة الدَّ �ف�َّ ر األ�ام الصَّ
�
احة. تذك هذە السَّ

. . �ان ذلك وهو �امل �ستطيع اإلمساك �مق�ض س�ٍف �أيِّ رجٍل طب��� � الس�� رودر�ك ال�قظت��
ا. هنا جمَع قوم ستارك ل�لة فرار بران ور�كون من  أ�ض�

ً
ئة احة تحمل له ذك��اٍت س�ِّ  أن السَّ

َّ
إ�

خ �عض أ�اە
�
القلعة. �ان رامزي هو ر�ك آنذاك، �قف إ� جان�ه و�ــهمس أن عل�ه أن َ�سل

فل)، ولم �كن خ أحد هنا ما دمُت أم�� (و�ن��
�
، فردَّ ثيون: لن ُ�سل � �� �يَّ ونه �م�ان الصَّ ل�جعلهم ُ�خ��ِ

ك � ولم يتحرَّ
. عرفتهم ِنصف ح�ا�� �

ك أحد منهم لُ�ساِعد�� ا. لم يتحرَّ � �خال �م س�كون عهدە قص��
. وع� الرغم من ذلك �ذَل قصارى جهدە لُ�ساِعدهم، ول�ن �

نملة لُ�ساِعد��
�
أحد منهم ق�د أ

. �
� حصا��

ار �� ا. وأشعَل النَّ � ثيون أ�ض�
ِّ
ا وحد�د�� جال جم�ع� د أن خلَع رامزي قناع ر�ك قتَل الرِّ �مجرَّ

هب من ل�دته إذ رفَع
�
ق، يرتفع الل �ان ذلك آِخر مشهٍد رآە يوم سقَطت القلعة، سما�لر �ح��

احة. � هذە السَّ
ا. هنا �� ت عيناە ُرع�� س وَ�ُ�خ وقد اب�ضَّ

ُ
� َيرف ت�� قائمت�ه األماميَّ

َق، و�َدت له ألواح الخشب ى أمامه، �اب جد�د حلَّ محلَّ الذي اح�� ��
�
الَح �اب القاعة ال�

، وقد ان�مشا ع� نفسيهما
ً
. �قف حامال ِحراب حراسة

ً
 قب�حة

ً
ة ا ع� عجٍل �دائ�َّ تة مع� الخام المث�َّ

ٍة من الجل�د. رمقا ثيون � وا��َست لحيتاهما �ق�� م�ك�� وراحا يرتجفان تحت معطفيهما الفرو السَّ
اخل. اللم، ق�ل أن �دفع م�اع ال�اب األ�من و�خطو إ� الدَّ ا السَّ �امتعاض� وهو �حجل صاعد�

ا من أيِّ � أرجائها أضواء المشاعل، وأشد ازدحام�
ب و�سطع ��  ع� نحو� مح�َّ

ً
وجَد القاعة دافئة

جال محشور�ن مة القاعة. جلَس الرِّ ٍة رآها فيها. ترَك ثيون الحرارة تغمرە ثم شقَّ ط��قه إ� مقدِّ مرَّ
ون من ب�نهم �ُع�، وح�� الُفرسان واللوردات فوق �ن لدرجة أن الخدم �مرُّ ِّ� �ك، مل�� ع� الدِّ

عوا �مساحٍة أضيق من المعتاد. الملح تمتَّ

ا، � نفسه شاعر�
�ف). ُ�س�ِّ � (حسناوات الصَّ

ة �ان إي�ل َينُقر ع� أوتار عودە وُ�غ��ِّ رب المنصَّ
ُ
ق

ا � من (الميناء األب�ض)، ل�ن أحد� �� اد. جلَب اللورد ماندر�� معه موس�قيِّ والحق�قة أنه أقرب إ� قوَّ
حاب. «أختان �ِ�َل �ال��َّ

ُ
ا�ة ومعه عود وستُّ �ساء ق � ظهَر إي�ل عند البوَّ ، وهكذا ح�� �

منهم ال ُ�غ��ِّ
، ولو أن وال واحدة منهن ُ�شِبهه. «�عضهن �

� المغ��ِّ � العجوز». هكذا ادَّ
� وأ�ِّ واب�تان وزوج��

االت �لة. إنهن غسَّ �ات، و�حداهن تعزف ع� المزمار وأخرى ع� الطَّ راقصات، �عضهن مغنِّ
ا». دات أ�ض� ج�ِّ

عه
َّ
ب، وهذا أفضل ما ُ�مكن أن يتوق ا فصوت إي�ل مقبول وعزفه ط�ِّ اد� ا أم قوَّ سواء أ�ان شاعر�

� األطالل. المرء ب��

مادي واألسود، � والرَّ
� والب��ِّ ه��

َّ
قة: رؤوس خيول آل ر�زو�ل �الذ

�
ع� الُجدران را�ات معل

ة، وموظ عائلة هورنوود وعمالق عائلة أوم�� الهادر، و�د آل فلينت أوالد (إصبع فلينت) الحج��َّ
وداء وَصن��رات تولهارت… ل�ن ألوانها ة السَّ ، وفأس �و�ن الح���َّ وع��س �حر عائلة ماندر��
� � ُتغِلق الفتحات ال�� ا، وال األلواح ال�� ة وراءها تمام� � إخفاء الُجدران المسودَّ

اه�ة لم ُتفِلح �� الزَّ
ون، ع� عكس

�
قف خطأ، ألواحه الخام الجد�دة فاتحة الل �انت من ق�ل نوافذ. ح�� السَّ

ا ع� مرِّ القرون. خان عن آِخرها تق���� دها الدُّ � سوَّ العوارض القد�مة ال��



ه�ب ورجل (معقل الخوف) المسل�خ فل) الرَّ ق ذئب (و�ن��
�
ة، ح�ث ُعل ا�ات وراء المنصَّ أ��� الرَّ

ع. خطأ، هذا خطأ،
َّ
�ٍة أعنف مما توق وراء العروس والع��س. أصاَب مشهد را�ة ستارك ثيون ���

ث. تلك ��
�
ٍة ب�ضاء داخل إطار� رمادي مثل خطأ كعي�يها. را�ة عائلة پوول طبق أزرق ع� خلف�َّ

� �ان عليهم تعل�قها. ا�ة ال�� الرَّ

ق»، وأشاَح �عضهم بوجهه لمرآە، و�صَق آَخر. وِلَم ال؟ إنه ب�نما مرَّ قال أحدهم: «ثيون المار�
� (خندق

لخ �� ��ة وقاَد قومه إ� السَّ ا وقتَل أخ��ه �ال��َّ فل) غدر� الخائن الذي استو� ع� (و�ن��
د أن

�
ه رووس بولتون، ل�ن مؤك

�
��ة إ� ِفراش اللورد رامزي. قد �ستغل م أخته �ال��َّ

�
�ا�لن) وسل

� �حتقرونه. �� � الحق�قيِّ �� ماليِّ الشَّ

ة المنظر. من ورائه  خرقاء هزل�َّ
ً
ت األصابع المفقودة من قدمه الُ��ى مش�ته منحرفة

�
جعل

ل�ج والجل�د دة، ووسط الثُّ ة ِش�ه المتجمِّ � هذە القلعة المق��
سمَع امرأًة تضحك. ح�� هنا ��

رات»، و��
�
�ة لقول «تا�عات معسك

َّ
��قة المهذ االت. إنها الطَّ ت هناك �ساء. غسَّ

�
والموت، ما زال

�ة لقول «عاهرات».
َّ

��قة المهذ الطَّ

ٍة أو الِغدفان قات ع� جثَّ ، و��دو له أنهن �ظهرن فحسب، �ال�� � ال �دري ثيون من أين �أت��
�
�� 

ً
�ن رج� سات �ستطعن مضاجعة ع�� �عد معركة. �لُّ ج�ش �جتذبهن. �عضهن عاهرات متمرِّ

د واحدٍة من ب حدَّ الع�، وأخ��ات ت�دو عليهن براءة العذارى ل�نها مجرَّ � ال��ُّ
�لة وم�اراتهم ��

�
الل

رات مرت�طات �الجنود الذين ي��عنهم ��لماٍت ُهِمَست إللٍه
�
ح�ل مهنتهن، و�عضهن عرا�س معسك

،
ً

جل ل�� � ��ر الرَّ ��
ِّ
س�ان حالما تضع الحرب أوزارها. أولئك ُ�دف ە، ول�ن محكوم عليهن �ال�ِّ أو غ��

ته �عد قاته من جثَّ
�
ا، وَ�طُ�خن عشاَءە عند الغسق، و��قن متعل و�رتقن حذاءە المثقوب ص�اح�

� معهن أطفال نغول، مخلوقات قذرة
� أغلب األح�ان �أ��

ا. �� �اب أ�ض� المعركة، و�عضهن �غسل الثِّ
ق. فل�ضحكوا. لقد ر� أو آَخر… وح�� أمثالهن �سخرن من ثيون المار�

�
� معسك

�ا�سة مولودة ��
� ��

�
�لة سك

ُ
َ المرء ق � زناز�ن (معقل الخوف). إن خ��

فل)، فال مجال لها �� � (و�ن��
�اؤە هنا �� ماَتت ك��

ها ع� إ�المه.
�
درته �ل

ُ
حك ق لخ فقَد الضَّ السَّ

� طرف المائدة العال�ة عند الحائط. جلَست إ� �سارە
ة �� ا ع� المنصَّ

�
منَحه دمه وم�الدە م�ان

�نة، و�� �مينه ال أحد. وف األسود المح�شم الخا�� من ال�ِّ  كدأبها �الصُّ
ً
شحة � م�َّ الل�دي داس��

ا أن ُ�صابوا �عدوى العار. لو �جرؤ لضحَك. �خشون جم�ع�

 عي�يها ف�ما طلَب
ً
� رامزي وأب�ه، وجلَست خافضة ف األس� ب�� خذت العروس موضع ال��َّ اتَّ

� أطفالها سُتصِبح عائلتانا
�وا نخب الل�دي آر�ا، وقال: «�� رووس بولتون من ضيوفه أن ���

� ستارك و�ولتون». صوته خف�ض لدرجة أن القاعة ��لة ب�� الع��قتان واحدًة وت�ت�� العداوة الطَّ
� أن صد�قنا الع��ز ستان�س لم جال آذانهم ل�سمعوا. واصَل: «ُيؤِسف�� مت وأرهَف الرِّ ت �الصَّ

َ
الذ

،«
ً
ة م رأسه لل�دي آر�ا هد�َّ حك. «أعلُم أن رامزي �ان �أمل أن ُ�قدِّ ر الضَّ ينضمَّ إلينا �عُد»، فتفجَّ

. � �� � الحق�قيِّ �� ماليِّ ا �ليق �الشَّ ا، ترحي�� ا عظ�م� ب �ه ترحي�� حِّ � �صل س��ُ حك. «ح�� وتضاعَف الضَّ
ون منا تاء ع� األبواب أيها األصدقاء، وكث�� ب ونم�ح… فالشِّ � دعونا نأ�ل و��� ح�� ذلك الح��

�يع». هنا لن �ع�شوا ح�� يروا ال�َّ



ًة سوداء و�ات. �ان قد جلَب معه ب�� د (الميناء األب�ض) المأد�ة �المأ�والت والم�� د س�ِّ زوَّ
ء ع� ُسفن� واسعة �

��  من الجنوب الدَّ
ً
 مشحونة

ً
ة  وأرجوان�َّ

ً
ة ا حمراء وذهب�َّ ًة صفراء وخمور� و���

توي، فاف كع�ات سمك الُقد والق�ع الشَّ � أقب�ٍة عم�قة، والتهَم ضيوف الزِّ
�� 

ً
قة المخازن ومعتَّ

ن وضل�ع ال�قر أن المدخَّ ائح الضَّ  من الُجبنة، و��
ً
 ضخمة

ً
ة  من ال�رنب وقوالب دائ��َّ

ً
وتال�

تها طر �لٍّ منها كعجلة الع��ة، ق��
ُ
ا ثالث كع�ات زفاٍف هائلة ق � المسفوعة ح�� االسوداد، وأخ��

فت والفطر وقطع لحم
�
تقا�� واألب�ض وال�صل والل ة ح�� االنفجار �الجزر ال��ُ ة محشوَّ الهشَّ

م وا�مان ه، وقدَّ ع رامزي من ال�ع�ات �ِمنجل�ِّ . قطَّ � ش��
� مرٍق ب��ِّ

ا�حة �� ل السَّ �ر المت�َّ � الخ��
اخنة األو� إ� رووس بولتون وزوجته ابنة فراي ة السَّ  الحصَّ

ً
ماندر�� األط�اق بنفسه حام�

: «أفضل � م�� � والدر فراي، وأعلَن اللورد السَّ
� والس�� إي�س اب��َ ال�دينة، ثم إ� الس�� هوست��

� واستمتعوا ��لِّ ه��
َّ

�وا معها ن��ذ (ال�رمة) الذ ادة. ا�� ها أيها السَّ
�
� ح�ات�م �ل

كعكٍة ستأ�لونها ��
قطعٍة ِمثلما سأستمتُع».

� من �لِّ كعكة، طوال الوقت ا ل�لمته، أ�� ماندر�� ع� ستِّ حصص� �املة، اث�ت�� مخلص�
سخت لحيته ته بُ�قع المرق وا�َّ خ وجه ُس�� ت ع� �طنه وُ�تِخم نفسه إ� أن تلطَّ ظ وُ���ِّ يتلمَّ
ت ثالث قطع� وحدها.

�
اهته، و�ن أ�ل �� �

مينة لم �ستِطع أن ُت�ار�ه �� �الُفتات، وح�� والدا فراي السَّ
حديق إ� القطعة الموضوعة اح�ة فلم تفعل أ��� من التَّ ا عروسه الشَّ ا، أمَّ ٍة أ�ض� أ�َل رامزي �شه�َّ

. � ت�� � ال�ب�� ت�� يَّ � عي�يها الب�ِّ
ا رفَعت رأسها ترنو إ� ثيون رأى الخوف �� أمامها، ولمَّ

َّ
��لة داخل القاعة، ل�ن مع �لِّ رجٍل خنجر، ح�� ثيون جرا�چوي، و�� يوف الطَّ لم ُ�سَمح �السُّ
� پوول شعَر �حضور هذا الفوالذ ع� � �انت چ�� ما نظَر إ� الفتاة ال��

�
حم؟ �ل

�
ع الل فك�ف ُ�قطِّ

� ع أحد ذلك. ُ�مكن��
َّ
� أستطيُع أن أقتلها �سهولة. لن يتوق  لمساعدتها، ل�ن��

ً
جان�ه. ال أملُك وس�لة

، أل�س كذلك؟ و�ذا سمَعت اآللهة
ً
ف رقصٍة وأشقَّ َحلقها. ستكون رحمة أن ألتمس منها ��َ

م
�
ا. ال �خ�� ثيون أن �موت، فلقد تعل � خضمِّ غض�ته أ�ض�

� رامزي �� � فقد �فتك ��
القد�مة ُدعا��

ا رس إص�ع� نه رامزي هذا الدَّ ا من الموت. لقَّ � ة أش�اء أن� كث�� � أعماق (معقل الخوف) أن ثمَّ
��

ا. ا ُمحال أن ي�ساە أ�د� ا من �د�ه وقدم�ه، درس� إص�ع�

: «لست تأ�ل».
ً
� قائلة قت الل�دي داس��

�
عل

د المضغ أصبَح ا من أسنانه ح�� إن مجرَّ � - «نعم». األ�ل صعب عل�ه، إذ كَ� رامزي كث��
ب أسهل، مع أن عل�ه إمساك ال�وب ��لتا �د�ه �� ال ُ�سِقطه. ا. ال��ُّ عذا��

�ر� أ�لناە ع� اإلطالق �ما �قول � دي؟ أفضل كعك خ�� �ر �ا س�ِّ � قالت: «أال تحبُّ كعك الخ��
ا بهذە  �دين�

ً
: «هل رأ�ت رج� ً

صد�قنا ال�دين»، وأشاَرت نحو اللورد ماندر�� �ك��ــها مردفة
عام ب�د�ه». م الطَّ ص، وُ�قدِّ

ُ
عادة من ق�ل؟ ��اد َيرق السَّ

جل ال�دين الم�ح، �ضحك و�ب�سم ا للرَّ �لة نموذج�
�
د (الميناء األب�ض) الل ة. ي�دو س�ِّ إنها محقَّ

حن أو
�
ا �أن �عزفوا هذا الل � آمر� �� ت ع� أ�تافهم وُ�نادي المغنِّ و�م�ح مع اللوردات اآلَخ��ن وُ���ِّ

وق . أعرُف أنها س�� �
�ل الذي انت�) أيها المغ��ِّ

�
: «أعِطنا (الل ذاك. �صوٍت جهوري قال ماندر��

ُّ



ر إذا نظَر إل�ه أنها � فلينت وأ�ِكنا». �ان المرء ليتصوَّ
جاعة دا�� ة الشُّ ا�َّ العروس. أو غنِّ لنا عن الشَّ

ل�لة ُعرسه هو.

قال ثيون: «إنه سكران».

خاع». جل ج�ان ح�� النُّ ق مخاوفه. هذا الرَّ - «ُ�غر�

� م�دان المعركة.
ا، ل�نهما لم ُيهينا نفسيهما �� � أ�ض� ا. �ان ابناە �دين��ْ د�

�
ا؟ ل�س ثيون متأ� حق�

� حال �ان
ا. مذاق أخ�� من الح�اة ��  ق�ل المعركة أ�ض�

ً
و الم�الد ُ�ق�مون ول�مة قال: «حد�ديُّ

ا. إذا أ�� ستان�س…». الموت منتظر�

جل � س�بول الرَّ
: «وعندما �أ��

ً
»، وقهقَهت متا�عة �

، ال ُ�دَّ أن �أ�� �
: «س�أ�� � قاطَعته الل�دي داس��

فاف األحمر، وع� الرغم من هذا تقاسَم ع�شه وملحه مع � الزِّ
ال�دين ع� نفسه. لقد ماَت ابنه ��

م لهم ال�عك. سبَق أن فرَّ ب بهم تحت سقفه ووعَد أحدهم �حف�دته، �ل وُ�قدِّ أبناء فراي ورحَّ
�
ل. ال أشكُّ �� م ال ي��دَّ آل ماندر�� من الجنوب وقد طرَدهم أعداؤهم من أراضيهم ومعاقلهم. الدَّ

حم
�
جاعة رغم حجمه. تحت هذا الل ا، ل�نه ال �ملك الشَّ جل ال�دين يودُّ أن َ�قُتلنا جم�ع� أن الرَّ

ا ي��ض قلب ج�ان ذل�ل كـ… كقل�ك».
�
ب عرق المتص�ِّ

��اج، ل�ن ثيون لم �جرؤ ع� ردِّ اإلهانة �اإلهانة، فذلك
�
ة �مثا�ة َجلدة ك �انت �لمتها األخ��

� تعتقد أن اللورد ماندر�� ُي��د أن �خوننا
د�� ا من ِجلدە. قال: «إذا �انت س�ِّ فه ش�ئ�

�
خليق �أن ُ��ل

فعليها إخ�ار اللورد بولتون».

. ال ر إل�ه، شاِهد ك�ف ُيراِقب ماندر�� - «أتحسب أن رووس ال �علم؟ �ا لك من سخ�ف. انظ�
��ذ ح��  من النَّ

ً
، وال �أخذ رشفة

ً
� رووس ح�� يرى اللورد وا�مان �أ�ل منه أو�

صنف �مسُّ شف��َ
جل ال�دين �ادرة خ�انة. ه س�بتهج إذا �َدت من الرَّ م�ل نفسه. أظنُّ ب من ال�� يرى ماندر�� ���
ها

�
ت عواطفه �ل � يهواها امتصَّ �ه ذلك. رووس عد�م المشاعر �ما ترى. تلك الَعلقات ال��

�
سُ�سل

جال . �عض الرِّ
ً

ع�ة ُمله�ة قل��
�
س�ة إل�ه ل منذ سنوات. إنه ال �حبُّ وال �كرە وال �حزن. هذە �ال�ِّ

اس. أنت وأنا، وأبناء ا رووس ف�لعب �النَّ د، أمَّ �د و�عضهم �لعب ال��َّ ُ�مارس القنص و�عضهم الصَّ
ع�ه». مرَّ خادم،

�
نا ل

�
مينة، وح�� نغله، �ل ، وزوجته الجد�دة السَّ فراي هؤالء، واللورد ماندر��

ا، ��ذ، ثم أشاَرت له أن �مأل كوب ثيون أ�ض� ته �مألە �النَّ
�
� ك��ــها وجعل ت الل�دي داس�� فمدَّ

ة. ِلَم ال �ص�� د اللورد�َّ و�عدها تا�َعت: «الحق�قة أن اللورد بولتون �طمح إ� ما هو أ��� من مجرَّ
ة مال؟ تاي��ن ال�س�� ماَت، وقاِتل الملك فقَد �دە، والِعف��ت هارب. آل ال�س�� قوَّ � الشَّ

ا ��
�
مل�

ض والدر فراي ا. لن �ع�� فت بتخل�صه من آل ستارك أ�ض� مثخنة �الجراح، عالوًة ع� أنك تلطَّ
� المتاعب إذا نجا

ب (الميناء األب�ض) �� . قد ت�س�َّ
ً
العجوز ع� أن ُتصِبح اب�ته ال�دينة والدا مل�ة

ا �أنه لن �فعل، ال هو وال ستان�س. � واثقة تمام� وا�مان ماندر�� من المعركة المق�لة… ل�ن��
. َمن ي����َّ عندها إذن؟». غ�� ئب الصَّ

ِّ
�حه رووس �ما أزاَح الذ � ُ �الهما س��

واج ومن آل ر�زو�ل � �الزَّ )، من آل داس�� � وا�� دة (�لدة الرَّ قال ثيون: «أنت، هناك أنِت، س�ِّ
�الم�الد».



( � وا�� ا�نتان تلمعان: «أرملة (�لدة الرَّ ��ذ، ثم قالت وعيناها الدَّ  من النَّ
ً
ت رشفة

َ
ها قوله. أخذ َّ�

ا، ولذا �حرص بع يرى رووس هذا أ�ض� � أن أ�ون مصدر إزعاج. �الطَّ ُت فُ�مكن�� … ونعم، إذا اخ��
.« �

ع� إرضا��

حظة. �ان ثالثة منهم قد دخلوا
�
� هذە الل

ات �� �انت لتقول الم��د لوال أنها أ�َ�ت الِما�س��
�اب، ل�نهم � ر�عان الشَّ

الث �� � ممت�� والثَّ
ا�� ة؛ أحدهم ط��ل والثَّ ا من �اب اللورد خلف المنصَّ مع�

ة وسالسلهم. ق�ل الحرب خدَم مدر�ك اللورد هورنوود، ورودري ماد�َّ � �أرديتهم الرَّ �دوا متماثل��
فل) َ رووس بولتون ثالثتهم معه إ� (و�ن�� اللورد �و�ن، وهن�� ال�افع اللورد سل�ت، وقد أح��

سائل إ� القلعة من جد�د. ل�عتنوا �ِغدفان الِما�س�� ل��ن �� ترجع حركة الرَّ

� ازدراًء، وقالت: «لو ذن بولتون التوى فم الل�دي داس��
�
� أ

ب�نما جثا الِما�س�� مدر�ك ليهمس ��
� �لِّ م�اٍن

ا. إنهم يزحفون �� ة جم�ع� ماد�َّ � مل�ة ألمرُت أول ما أمرُت �قتل هؤالء الجرذان الرَّ
أ��

� آذان سادتهم. ل�ن
و�ع�شون ع� فضالت موائد اللوردات، ��ُّ �عضهم ل�عض� و�ــهمسون ��

� واحد. إن لم �كن
، و�لُّ لورد صغ�� �طمع �� ا؟ ل�لِّ لورد كب�� ِما�س�� ادة ومن الخدم حق� من السَّ

ة �قرأون وَ��ُتبون ماد�َّ تك. الجرذان الرَّ اس �أخذون هذا ع� محمل ض�لة أهميَّ عندك ِما�س�� فالنَّ
فون ال�الم ا إنهم ال ُ�حرِّ رسائلنا، �عضهم للوردات ال �عرفون القراءة، فَمن ُ�مكنه أن �قول �قين�

� أسألك، ما جدواهم؟». ة؟ َدع�� ألغراضهم الخاصَّ

ا منه: «إنهم ُ�عاِلجون». ع�
َّ
أجاَب ثيون وقد �دا الجواب متوق

� نكون مر�� أو - «ُ�عاِلجون، نعم. لم أقل إنهم �فتقرون إ� الحذق. إنهم �عتنون بنا ح��
ا
�
� أضعف حاالتنا وأوهاها ها ُهم أوالء. أح�ان

� لمرض أٍب أو ولد. م�� كنا �� جر� أو مضط����
ا. ع� �دي امتناننا لهذا أ�ض�

ُ
� ُحزننا ون

ا �فشلون ُيواسوننا �� �دي لهم االمتنان، ولمَّ
ُ
ُ�عاِلجوننا ون

ا طِلعهم ع� عي��نا وأ�ارنا ونجعلهم جزء�
ُ
ا تحت سقفنا ون

�
عطيهم م�ان

ُ
س��ل العرفان �الجم�ل ن

� وقت ط��ل ق�ل أن ُ�م�� الحا�م المحكوم. هكذا �ان األمر مع اللورد
من �لِّ مجلس، وال �م��

ات ُ�عَرفون �اسٍم مادي الِما�س�� وال�س. أول�س ذ�اًء أن الِما�س�� ر��ارد ستارك. �ان اسم جرذە الرَّ
��قة ال ُ�مكننا أن نعلم َمن واحد، ح�� الذين �ان لهم اسمان لدى التحاقهم �ـ(القلعة)؟ بهذە الطَّ
. ق�ل تك��ن �

 �اإل�ار ال�ا��
�

ا وِمن أين أتوا… ل�ن المرء �ستطيع أن �عرف إذا تح� �كونون حق�
طِلق

ُ
ا �اسم وال�س فالورز. فالورز، ه�ل، ر�ڤرز، سنو… إننا ن

�
سلسلته �ان الِما�س�� وال�س معروف

ا. وال�س فالورز صون منها دوم�
�
�� �مثا�ة العالمة، ل�نهم �عان ما يتخل تلك األسماء ع� أوالد الزِّ

ة ماد�َّ � (القلعة). الجرذان الرَّ
ا �� ه فتاًة من عائلة هايتاور… وأشيَع أن أ�اە �ان ِما�س�� رئ�س� �انت أمُّ

ن سلسلته ات (ال�لدة القد�مة) أسوأهم. ما إن كوَّ � ُي��دون أن نعتقدها. ِما�س�� ة ال�� ل�سوا �العفَّ
م � اللورد ر��ارد �السُّ

ذ��َ
�
فل) ل�مأل أ ا ق�ل إرساله إ� (و�ن�� ي وأصدقاؤە وقت� لم ُيهِدر أبوە ال�ِّ

.«… �
� ال�الم المعسول. �انت مصاَهرة عائلة َت�� فكرته، إ�اك أن �شكَّ ��

المدسوس ��

م
�
� ضوء المشاعل، و�دأ يت�ل

ت ع�ارتها إذ نهَض رووس بولتون وعيناە ال�اهتتان تلمعان �� َ ب��
�ــــح �الخارج ل ع� القاعة صمت شامل تام لدرجة أن ثيون سمَع ال�ِّ � : «أيها األصدقاء»، لي��

ً
قائ�

� را�ة إلهه األحمر رسانه تركوا (ر�وة الغا�ة) رافع��
ُ
وافذ. «ستان�س وف ل اقتالع ألواح النَّ ُتحاو�



ة. إذا استمرَّ غ�� �ون معه ع� خيولهم المشعثة الصَّ ة يتحرَّ مال�َّ الل الشَّ الجد�د، ورجال عشائر التِّ
. وأ�ل الُغراب أوم�� يزحف ع� (ط��ق � � غضون أسبوع��

قس ع� حالته فقد �صلون إلينا �� الطَّ
ق. إنهما ين��ان االنضمام إ� اللورد ستان�س هنا وأخذ ب �ارستارك من ال��َّ الملوك) ف�ما �ق��

هذە القلعة منا».

اتهم؟». وَّ
ُ
خُ�ج لمواجهتهم. لماذا �سمح لهم �ضمِّ ق

َ
: «علينا أن ن

ً
� قائ� قاَم الس�� هوست��

� رفَع � ح��
ر ثيون: ألن آرنولف �ارستارك ي�تظر إشارة اللورد بولتون ق�ل أن ينقلب، ��

�
فك

مت، وقال: «ل�ست ا الصَّ  أن اللورد بولتون رفَع �دە طال��
َّ

صائح، إ� اللوردات اآلَخرون عقائرهم �النَّ
� ة ف�ما يتمُّ اب�� مس�َّ ادة. لنذهب إ� الُغرفة الشَّ قاش أيها السَّ القاعة الم�ان المناسب لهذا النِّ

اب». عام وال��َّ ت�م و�ستمتعوا �الطَّ ز�جته، وليبَق �قيَّ

ات نهَض اللوردات والقادة اآلَخرون � ُصح�ة ثالثة الِما�س��
د (معقل الخوف) �� مع خروج س�ِّ

م ونظرٍة عا�سة، اوي المس�َّ �اِقر العاهرة بوجٍه متجهِّ ي��عونه. ذهَب هوثر أوم�� العجوز الضَّ
 لدرجة أنه احتاَج إ� مساعدة أر�عة رجاٍل أق��اء للخروج من القاعة،

ً
و�ان اللورد ماندر�� ثم�

ا�� الجرذ. أيها  عن الطَّ
ً
ة رسانه تمتَم: «علينا أن �سمع أغن�َّ

ُ
ا ع� ف �ئ� ا متَّ ح�

ِّ
ن و��نما مرَّ ب�يون م��

ا�� الجرذ». ، غنِّ لنا عن الطَّ �
المغ��ِّ

�  ع� ح��
ً
� ذهَ�ت شعَر ثيون �القاعة خانقة � من أواخر من قاموا، وح�� �انت الل�دي داس��

ا من �َدي ا أسقَط إب��ق� �
ِّ ا ترَك المائدة متع�� ا، ولمَّ َب ح�� دفَع نفسه ناهض� ك �م �� ة. لم ُ�در� غرَّ

��ذ ع� حذائه و�او�له كس�ٍل أحمر قاٍن. ر النَّ
َ
إحدى الخادمات، لي�ناث

� لحمه، وقال آلن الفظ
أط�َقت �د ع� كتفه وانغرَست خمسة أصابع ُصل�ة �الحد�د ��

نة: «أنت مطلوب �ا ر�ك». �ان القض�ب األصفر ود�مون �أنفاسه ال���ــهة من أسنانه المتعفِّ
ص-�� معه. «رامزي �قول أن تأخذ عروسه إ� ِفراشه».

ُ
ارق

�ُت دوري. لماذا أنا؟ غ�� أنه أعقل من أن � جسدە رعدة خوف، وقال لنفسه: لقد أدَّ
َ�ت ��

ض. �ع��
ً
 صامتة

ً
ة، �ا�سة ا عروسه فجلَست �أنها م�س�َّ �ان اللورد رامزي قد غادَر القاعة �الفعل، أمَّ

� ��قة ال�� ر من الطَّ ٍة ��لتا �ديها. قدَّ َّ� ا فضِّ  ع� نفسها تحت را�ة ستارك، ُتمِسك �أس�
ً
من�مشة

ت أن
�
ة. ر�ما أمل � جوفها أ��� من مرَّ

ت هذە ال�أس ��
َ
َب أنها أفرغ نظَرت بها إل�ه عندما اق��

. َ�ت �ما ف�ه ال�فا�ة، ل�ن ثيون �علم ع�ث هذا. قال: «ل�دي آر�ا، تعا�� تتجاَهلها �لواها إذا ��
حان الوقت ألداء واج�ِك».

احة قارسة رة القاعة وع�� السَّ غل إذ قاَدها ثيون من مؤخِّ ة من ِص��ان النَّ اصطحَبهما ستَّ
رفة نوم اللورد

ُ
ة إ� غ اللم الحج��َّ ). تقود ثالث مجموعات من السَّ ودة إ� (الحصن ال�ب�� ال��

 د�مون
َ

� أثناء صعودهما أخذ
، و��

ً
 قل��

َّ
ار إ� ها النَّ � لم تمسَّ رامزي، و�� واحدة من الُغرف ال��

 ع�
ً
ام�ة عالمة خ ب��اٍە إن اللورد رامزي وعَدە �قطعٍة من المالءة الدَّ

َّ
ص-�� �صفر وقال الس�

ُ
ارق

ص�يع� خاص.
�



� قافلة األمتعة. للِفراش
�� ( � وا�� ه جد�د، جاَء من (�لدة الرَّ

�
ا. األثاث �ل د� وم ج�ِّ رفة النَّ

ُ
َزت غ ُجهِّ

اة ة مغطَّ موي، واألرض الحج��َّ �ش وستائر من المخمل األحمر الدَّ نة �ال�ِّ ة م�طَّ ل حش�َّ
�
المظل

د نار مشتعلة، وع� المنضدة المجاورة للِفراش شمعة، وع� الخوان
َ
� المستوق

ئاب، و��
ِّ

�فراء الذ
قة. إب��ق ن��ذ وك��ان وِنصف قالٍب مستدير من الُجبنة الب�ضاء المعرَّ

� دخلوا ند�ان األسود له وسادة من الِجلد األحمر، وح�� ا مقعد منحوت من السَّ � الُغرفة أ�ض�
��

� الجم�لة.
عاب ع� شفت�ه، وقال: «ها �� ذي فتا��

�
ا عل�ه. التمَع الل �ان اللورد رامزي جالس�

أحس�تم �ا أوالد. ُ�مكن�م تركنا اآلن. ل�س أنت �ا ر�ك. ابَق».

� ُ��اە،
� ُ�مناە وواحد ��

ج، اثنان �� �ك. أحسَّ �أصا�عه المفقودة ت�شنَّ ر�ك، ر�ك، ع� قاف�ة ��
، أوە، �م هو ثق�ل. لم أفقد من �دي

ً
� ِغمدە الِجلدي ل�ن ثق��

ا �� وع� َوركه �ستقرُّ خنجرە نائم�
دي، ك�ف أخدمك؟». ا. «س�ِّ ين�

�
 الخن�. ما زلُت أستطيُع أن أمسك سك

َّ
الُ�م�� إ�

ة؟ لُنلِق نظرًة ع� ابنة ند ستارك � الفتاة، فَمن أفضل منك �فضُّ غالف الهد�َّ مت��
�
- «أنت سل

ة». غ�� الصَّ

د أنه
�
ر: رامزي �عرف، مؤك

�
�اَد ثيون �قول: ل�ست تمتُّ للورد إدارد �ِصلة قرا�ة، ثم إنه فك

 عند عمود الِفراش ترتجف كظب�ٍة
ً
ة الجد�دة؟ �انت الفتاة واقفة ع�ة الوحش�َّ

�
�عرف. ما هذە الل

ستانِك».
ُ
هرِك ألحلَّ أر�طة ف ة. «ل�دي آر�ا، إذا سمحِت �أن ُتديري �� ظ� صغ��

ق . مزِّ
ً

ا ط��� ��ذ: «ال. األر�طة �ستغرق وقت� ا من النَّ قال اللورد رامزي وهو �صبُّ لنفسه ك���
الُفستان عنها».

ع�ة،
�
ا �الل � �دي. ل�نه أصبَح عل�م�

�� � ��
�
 أن أدور وأطعنه. السك

َّ
َّ إ� سحَب ثيون خنجرە. ما ع��

خ
�
� أن أحاول أن أقتله، وعندما أفشُل سَ�سل

ا �ايرا ومفات�حها: فخٌّ آَخر. ُي��د�� ر�
�
َ نفسه متذك وأخ��

� ب��اٍت �ا
: «ق�� ً

ورة العروس قائ� . ق�َض ع� جزٍء من تنُّ � ��
�
� حملُت بها السك ِجلد ال�د ال��

ا إ� أع� بتؤدٍة �� ال صل قاطع� ». الُفستان فضفاض أسفل الخ�، وهناك دسَّ النَّ �
د�� س�ِّ

وف والح��ر �صوٍت خافٍت ناعم. �انت الفتاة ترتعش، واضطرَّ ا الصُّ
�
�جرحها، فهمَس الفوالذ شاق

، ع� قاف�ة ح��ن. شدَّ ق�ضته أ��� �قدر ما سمَحت � ، چ�� � ثيون إ� إمساك ذراعها لت��ت. چ��
.« � هة، وقال لها: «اثب�� له ُ��اە المشوَّ

ا»، ة أ�ض� اخل�َّ ا: «ث�ابها الدَّ � كومٍة �اهتة حول قدميها، فقال رامزي آمر�
ا سقَط الُفستان �� � أخ��

وأطاَع ثيون.

ة عند ماد�َّ ، ث�اب زفافها الفاخرة كومة من الِخرق الب�ضاء والرَّ
ً
 وقَفت العروس عار�ة

َ
ا ف�غ لمَّ

يور. طفلة. �ان قان، وساقاها رف�عتان كس�قان الطُّ �ان، وَور�اها ض�ِّ ان مدبَّ قدميها. ثد�اها صغ��
د ساَدت

َ
� المستوق

ار �� � ِسنِّ سانزا، وآر�ا أصغر. ع� الرغم من النَّ
ة. �� َ �م �� صغ�� ثيون قد ���

ت لحظة رفَعت فيها �ديها �أنما ُت��د أن احب. مرَّ � الشَّ وم، واقشعرَّ ِجلد چ�� رفة النَّ
ُ
ودة غ ال��

فت من فورها.
َّ
ك شفت�ه �ـ«ال» صامتة، فرأت وتوق  أن ثيون حرَّ

َّ
َ�س��ُ ثدييها، إ�

سأَل اللورد رامزي: «ما رأ�ك فيها �ا ر�ك؟».



� ا إن�� � ُي��دها؟ ما الذي قالته الفتاة ق�ل أ�كة اآللهة؟ قالوا جم�ع� - «إنها…». ما اإلجا�ة ال��
ف�عة ح�ث  من الخطوط ال�اهتة الرَّ

ً
هرها ش�كة  اآلن، و�رى ع� ظ�

ً
جم�لة. ل�نها ل�ست جم�لة

جلَدها أحدهم. «… إنها جم�لة… رائعة الَجمال».

: «هل تجعل قض��ك ي�تصب �ا ر�ك؟ هل �ضغط ع�
ً

لة قائ� اب�سَم رامزي اب�سامته المبتَّ
ض أن �كون ألم�� َ ا: «المف��

�
؟»، وضحَك مردف

ً
� ن�احها أو�

أر�طة �او�لك؟ هل ترغب ��
�لة األو�. ل�نك لست من اللوردات، أل�س كذلك؟

�
ا، الل فل) هذا الحقُّ �اللوردات قد�م� (و�ن��

َب �ك��ه ��ذ ثم ��  أخرى من النَّ
ً
 جرعة

َ
� الحق�قة»، وأخذ

 من األصل ��
ً

فقط ر�ك. لست رج�
م و�س�ل األحمر ع� الحجر، وأتبَع: «ل�دي آر�ا، ع� الِفراش. نعم، ع� عرض الحائط ليتحطَّ

الوسائد. زوجة صالحة أنِت. واآلن افت�� ساق�ِك. دعينا نرى فرجِك».

أطاَعته الفتاة دون أن تن�س ب�نت شفة، وتراجَع ثيون ُخطوًة نحو ال�اب. جلَس اللورد رامزي
� داخلها، وأطلَقت الفتاة

�� � اخل، ثم دسَّ إص�ع�� ك �دە ع� فخذها من الدَّ إ� جوار عروسه وحرَّ
ا: «ق�َل �� ة �العظام القد�مة»، وسحَب �دە وصفَعها مض�ف�

َّ
شهقة ألم. قال رامزي: «إنِك جاف

؟».
ً
، فهل �انت هذە كذ�ة � �ن�� � ك�ف ��ِّ إنِك تعرف��

�ة». � مـمدرَّ دي. إن�� - «لـال �ا س�ِّ

.« زها �� ج ع� وجهه: «ر�ك، تعاَل هنا. جهِّ ار تتوهَّ  والنَّ
ً

نهَض رامزي قائ�

� �ال… أنا…». … ِس�ِدي، إن�� � … هل تع�� � للحظٍة لم �فهم، وغمغَم: «إن��

� فسأقطُع  من خلع ث�ا��
ُ
� أف�غ  ح��

ً
ة

�
ع. إذا لم أجدها مبتل قال اللورد رامزي: «�فمك، وأ��

� الحائط».
لسانك هذا وأمسمرە ��

داف.
ُ
� أ�كة اآللهة �َخ غ

� م�اٍن ما ��
��

� �دە.
�ان الخنجر ال يزال ��

� ِغمدە.
ه �� ودسَّ

� األمر.
ِّ وقال ر�ك لنفسه: ر�ك، ر�ك، ع� قاف�ة رك�ك، وانح�� ُ�ل��

 

 



 

الُمراقب
 

أس». ا: «فلُنلِق نظرًة ع� هذا الرَّ قال األم�� آمر�

��لة الملساء، زوجته ر آر�و هوتا �دە ع� قناة فأسه الطَّ  مرَّ
ً
دون أن �كفَّ عن المراق�ة لحظة

ردار والحد�د. راقَب الفارس األب�ض الس�� �الون سوان واآلَخ��ن الذين المصنوعة من خشب الدَّ
مال الجالسات إ� موائد مختلفة، وراقَب اللوردات والل�ديهات أتوا معه، وراقَب أفا�� الرِّ
اغرة. ة واب�سامته الصَّ اب �لحيته الح����َّ �ر، والِما�س�� ما�لز الشَّ والخدم، والقهرمان العجوز ال��َّ

ته. ا. اخِدم، احِم، أِطع. هذە مهمَّ ، رآهم جم�ع� لِّ � الظ�
وء وِنصفه �� � الضَّ

من ح�ث �قف، ِنصفه ��

د �أ�از�م ومفصالت من ندوق المنحوت من األبنوس والمزوَّ � األخرى �انت ع� الصُّ �لُّ األع��ُ
�ن من ة. صندوق أنيق �ال شك، ل�ن حسب محت��اته فقد �كون الموت مص�� كث�� الفضَّ

.( � (الق� القد�م) �ـ(ص�سپ��
� ها هنا �� المجتمع��

ا مع احت�ا�هما ا هامس� اە صوت� قطَع الِما�س�� �اليوت القاعة نحو الس�� �الون سوان، ُ�صِدر ُخفَّ
�
ائطه الع��ضة �لونيها الب��ِّ � ردائه الجد�د، ���

ا �� غ�� المستدير به�� جل الصَّ �األرض، وقد �دا الرَّ
ندوق من الفارس ا، تناوَل الصُّ ف�عة �لونها األحمر. منحن�� ائطه الرَّ مادي و�� ا�ن والجوزي الرَّ الدَّ
� اب�ته آر�ان ك ب�� ة، ح�ث �جلس دوران مارتل ع� مقعدە المتحرِّ ه إ� المنصَّ

�
األب�ض وحمل

رة الهواء، وتلتمع األحجار ال���مة ع� ب مئة شمعٍة معطَّ وخل�لة أخ�ه الم�ت الحب��ة إالر�ا. ُتط�ِّ
ع قم�صه المصن�ع من أصابع اللوردات ونطاقات وش�اك َشعر الل�ديهات، و�ان آر�و هوتا قد لمَّ

م�ع. � ضوء الشُّ
ق هو اآلَخر ��

�
حاس ح�� صاَر �المرآة، �� يتأل أقراص النُّ

ندوق ع� األرض مت ع� القاعة. (دورن) تح�س أنفاسها. وضَع الِما�س�� �اليوت الصُّ راَن الصَّ
عند مقعد األم�� دوران، وع� الرغم من ث�ات أصا�عه ورشاقتها عادًة فقد الَح عليها الخَرق إذ
اخل. سمَع هوتا أحدهم ي�نحَنح، وهمَس أحد تاج ورفَع الغطاء ل�كشف عن الجمجمة �الدَّ فتَح الرِّ

ٍء ما لآلَخر، وأغلَقت إالر�ا ساند عي�يها وتمتَمت �صالة. �
� فاولر ��� وأم�� التَّ

الحظ� قائد الَحرس أن الس�� �الون سوان مشدود كوتر القوس. ل�س الفارس األب�ض الجد�د
ت  وذراعاە مفتولتا العضالت. ُي��ِّ

ً
ة ا وأضخم جثَّ ا �القد�م، ل�نه أعرض صدر�  أو وس�م�

ً
ط���

ان�ة ، إحداهما من العاج والثَّ � � ع� ش�ل �جعت��
اصع عند الَحلق مش�ك ف��ِّ � النَّ ل�� ًمعطفه الثَّ

جل الذي �ضعهما ي�دو ُمقات� � قتال، �ما أن الرَّ
من الجْ�ع، وقد �دا آلر�و هوتا �أنهما مش��كتان ��

ا. لن �موت هذا �سهولٍة �اآلَخر، لن ينقضَّ ع� فأ�� �ما فعَل الس�� آر�س، �ل س�قف وراء أ�ض�



��لة ا. فأسه الطَّ � أنقضُّ عل�ه. إذا �لَغت األمور ذلك الحد فس�كون هوتا مستعد� ُترسه و�دع��
ح ألن �حلق بها.

�
ة ماض�ة َتصل حادَّ

�اد األسود
�
ندوق. �ستقرُّ الجمجمة ع� وسادٍة من الل سمَح لنفسه بنظرٍة عابرة ع� الصُّ

. لم يَر ها تب�سم، ل�ن هذە ت�دو أسعد من المعتاد. وأ���
�
. الجماجم �ل

ً
 ع��ضة

ً
 اب�سامة

ً
مب�سمة

� ضوء
ها هائل، وقد التمَع عظمها ��

�
، جبهتها غل�ظة ثق�لة، وفك طُّ

َ
 أ��� ق

ً
قائد الَحرس جمجمة

م�ع ب��اض معطف الس�� �الون. الشُّ

� عي��ه: «ضعها فوق العمود».
م�ع تتألأل �� قال األم�� والدُّ

غ��  بثالثة أقدام، وقد وقَف الِما�س�� الصَّ
ً

خام األسود، �فوق �اليوت طو� العمود من الرُّ
ة العمود. �ان آر�و هوتا ال�دين ع� أطراف أصابع قدم�ه ومع ذلك لم �ستِطع أن �صل إ� قمَّ
. ح�� من دون سوطها وُترسها ما

ً
�ت أو� هاب لمساعدته، ل�ن أو�ارا ساند تحرَّ

َّ
ع� وشك الذ

ًة جال وُس��  من الُفستان ترتدي �او�ل الرِّ
ً

جل. �د�  �مظهرها الغاضب المس��
ً
ت محتفظة

�
زال

حاس، وَشعرها موس النُّ � ساقيها، ي��طها عند الخ� حزام من الشُّ
غ َر�ل��َ

�
ان َت�ل  من ال�تَّ

ً
ط��لة

، � اعمت�� � النَّ دت�� � معقوص وراء رأسها. اختطَفت أو�ارا الجمجمة من �َدي الِما�س�� المتورِّ
الب��ِّ

خام. ة العمود الرُّ ووضَعتها ع� قمَّ

أعلَن األم�� �جهامة: «لم َ�ُعد الج�ل يركب».

ة تها ن��  أيها الس�� �الون؟»، و�انت ن��
ً
 قاس�ة

ً
� ساند: «هل �انت مي�ته ط��لة ت تاي��

�
�ساءل

ا. ستانها أن�ق�
ُ
ة �سأل إن �ان ف فتاٍة صغ��

ا »، و�ن �دا عل�ه بوض�ح� أنه ل�س م�ور� �
د�� ا �ا س�ِّ أجاَبها الفارس األب�ض: «ظلَّ َ�ُ�خ أ�ام�

� جميع أنحاء (القلعة الحمراء)».
�الجواب. «سمعناە ��

ا من الح��ر األصفر
�
ستان

ُ
�ا ف ته الل�دي ن�م: «هل ُيزِعجك هذا أيها الفارس؟». ترتدي نا�م��

�
سأل

هب المغزول والجواهر من
َّ

ا عن الذ له �اشف�
�
م�ع يتخل فاف�ة ح�� إن ضوء الشُّ عومة والشَّ شد�د النُّ

ظر إليها الَح ع� الفارس د النَّ تحته، والحق�قة أن ث�ابها فاضحة لدرجة أن االرت�اك من مجرَّ
ا ف�ما عدا ذلك ، أمَّ

ً
� ت�اد تكون عار�ة �ا أقل خطورًة ح�� األب�ض، ل�ن هوتا استحسَن هذا، فنا�م��

ا. ا دم���  غاشم�
ً

 من األسلحة. «ال�لُّ �علم أن الس�� ج��جور �ان رج�
ً
� دستة

د أنها ُتخ��
�
فمن المؤك

� فهو �ل�جاين».
إذا استحقَّ أحد أن ُ�عا��

ا، ، ل�ن الس�� ج��جور �ان فارس� �
د�� ا �ا س�ِّ قال �الون سوان: «قد �كون هذا صح�ح�

م وس�لة دن�ئة قذرة للقتل». � �دە. السُّ
ض أن �موت الفارس �س�ٍف �� َ والمف��

ائط ��الن من �� اە الطَّ مَّ
�
� القشدة والُعشب، �

ستانها �لو��
ُ
� لقوله. ف اب�سَمت الل�دي تاي��

، ل�ن
ً

� ر إليها �حسبها أشد الفت�ات ت�تُّ اءة لدرجٍة تجعل أيَّ أحٍد َينظ� �نة، �الغ االح�شام وال�� ال�ِّ
� ممي�تان ك�َدي أو�ارا � هات�� احبت�� � الشَّ اعمت�� آر�و هوتا �عرف حق�قتها تمام المعرفة، أن �ديها النَّ

ا ل�لِّ خلجٍة ضع�فة من أصا�عها.  من�به�
ً
 لص�قة

ً
، ولذا راقَبها مراق�ة ، إن لم �كن أ��� � الخش�ت��

ً



ة. إذا : «ما تقوله صحيح أيها الس�� �الون، ل�ن الل�دي ن�م محقَّ
ً

ب األم�� دوران وجهه قائ� قطَّ
م رأس � ال���مة وحطَّ ا فهو ج��جور �ل�جاين. لقد فتَك �أخ�� استحقَّ أحد أن �موت صارخ�
� سالم.

د إل�ا وطفالها ��
ُ
� جح�ٍم ما، وأن َترق

ق اآلن �� رض�عها ع� حائط. أدعو فقط أنه �ح��
ا أث�َت آل ال�س�� � � عشُت ألذوقها. أخ�� � أن��

�� شت لها (دورن)، و��ُّ � تعطَّ هذە �� العدالة ال��
م القد�م». دوا دين الدَّ حق�قة قولهم المزهو وسدَّ

دات، ادة والس�ِّ : «أيها السَّ
ً

خب قائ� ترَك األم�� لقهرمانه ال�ف�ف ر��اسو أن ينهض و�رفع النَّ
د (الممالك � والرو�نار والَ��� األوائل، وس�ِّ �� ة تومن األول، ملك األنداليِّ � صحَّ

ا �� ب جم�ع� ل���
بع)». السَّ

�
��ذ دور�� � أ�وابهم من األ�ار�ق. النَّ يوف مالئ�� � الضُّ �ون ب�� م القهرمان �دأ الخدم يتحرَّ

�
ب�نما ت�ل

� أثناء الم�دب
ب �� ب منه، ذلك أنه ال ��� م وُحلو �االنتقام، ل�ن القائد لم ��� قوي، قاٍن �الدَّ

ە الِما�س�� ما�لز ا، فله ن��ذە الخاص الذي �عدُّ ب أ�ض� � ال��ُّ
ك �� ا. �ما أن األم�� نفسه لم ُ�شار� أ�د�

� مفاصله الملته�ة.
وُ�ض�ف إل�ه عص�� الخشخاش لتهدئة األلم ��

د ة آر�ان والل�دي چورداين وس�ِّ هذ�ب، وكذا رفاقه واألم�� َب الفارس األب�ض ع� س��ل التَّ ��
دة (تل األش�اح)… وح�� إالر�ا ساند خل�لة األم�� �مون) وس�ِّ

�
ة اآللهة) وفارس (غا�ة الل (عط�َّ

�وا: � (كينجز الندنج) عندما ماَت. ان��َه هوتا أ��� لمن لم ���
� �انت معه �� أو���ن الحب��ة، ال��

� فاولر وداجوس مانوودي وآل أولر سادة وأم�� الس�� د�مون ساند واللورد ت��موند جارجالن والتَّ
(هض�ة الجح�م) وآل وا�ل سادة (ط��ق العظام). إذا وقَعت متاعب فقد ت�دأ �أحدهم. (دورن)
ون من لورداته ، وكث�� �

 �ما ي����
ً
أرض غاض�ة منقسمة، وق�ضة األم�� دوران عليها ل�ست مح�مة

� ع� العرش الحد�دي. �� بوا �حرٍب مفتوحة مع آل ال�س�� والملك الصَّ حِّ ا و�انوا ل��ُ ونه ضع�ف� �عدُّ
� تح��

احل، الال�� فعوان األحمر أو���ن شقيق األم�� الرَّ
ُ
مال، نغالت األ من أبرز هؤالء أفا�� الرِّ

� قراراته،
�لة. دوران مارتل أح�م األمراء، ول�س لقائد َحرسه أن ُيراِجعه ��

�
ثالث منهن المأد�ة الل

� من وحدة ا وتاي�� غ�� أن آر�و هوتا ي�ساَءل لماذا اختاَر إطالق �اح الل�ديهات أو�ارا ونا�م��
� (ُب�ج الح��ة).

زناز�نهن ��

ت
�
ك ا أو�ارا ف�� � نخب ر��اسو �غمغمٍة خف�ضة، والل�دي ن�م بتل��حٍة من �دها، أمَّ رفَضت تاي��

ا انحَنت خادمة تمسح ��ذ األحمر ع� األرض، ولمَّ ب النَّ
�
ك��ــها �مت�� ح�� الحافة ثم قلَبته لَ�سك

� أعقابها. لن
ة آر�ان وذهَ�ت �� ت األم��

َ
��ذ المسكوب غادَرت أو�ارا القاعة، و�عد لحظٍة استأذن النَّ

ا. ا جم� ها ُح�� ة. إنهما اب�تا عم، وتحبُّ غ�� ة الصَّ تصبَّ أو�ارا غض�تها ع� األم��

�ف عليها الجمجمة ال�اسمة من فوق العمود �ل، ُ���
�
رة من الل ت المأد�ة ح�� ساعٍة متأخِّ استمرَّ

�عة. �عة و�خوة الَحرس المل�� السَّ ا لآللهة السَّ َمت س�عة أصناف تك��م� دِّ
ُ
خا�� األسود. ق الرُّ

ة فطائر ��ل محشو �الُجبنة وال�صل، وثمَّ �مون، والفلفل األخ�� الطَّ
�
الَحساء من الب�ض والل

) ضخمة لدرجة أن أر�عة رجاٍل م األخ�� رموط من قاع (الدَّ
ُ
ِشلق، وديوك �العسل، وسمكة ق

�ة تحتوي ع� قطع� من س�عة أنواع من َمت �خنة مشهِّ دِّ
ُ
ا إ� المائدة، و�عدها ق حملوها مع�

موي، �اإلضافة إ� قدر� قل�ل من تقال الدَّ � وال��ُ �� ء مع فلفل التنِّ هو ال��� � مطبوخة �الطَّ عاب�� الثَّ
ُ ُ



َم دِّ
ُ
قها. �عدها ق

ُ
ة مع أنه لم َ�ذ �فة نار�َّ . �عرف هوتا أن ال�خنة ح�ِّ ً

�ة  طيِّ
ً
عاف �منحها لذعة الزُّ

َمت إ� �لِّ ض�ٍف جمجمة دِّ
ُ
س�ة إ� طبق الُحلو ق سان، و�ال�ِّ

�
�ات لتخف�ف الحرارة ع� الل َّ ال��

قوق  وقطع ال��
�

د المح� ًة �ال�اس�� تها وجدوها محشوَّ � ك�وا ق�� ر المعقود، وح��
�
ك من السُّ

وال�رز.

ة. ل�ن آر�ان امرأة غ�� � الصَّ
�� ر هوتا: أم��

�
ة آر�ان مع تقد�م الفلفل المحشو. فك عاَدت األم��

� نواح�
ت �� ة تغ��َّ ة األخ�� � الف��

� هذا. ��
كِّ ��  للشَّ

ً
اآلن. الح��ر القرمزي الذي ترتد�ه ال �دع مجا�

 ب�د
ً
ة  دم��َّ

ً
ِمَعت، وماَت فارسها األب�ض ميتة

ُ
أخرى كذلك. مؤامرتها لتت��ــــج مارسال افتضَحت وق

بها، ل�ن
َّ

مت. �لُّ هذا هذ � (ُب�ج الح��ة) وُحِ�َم عليها �االنزواء والصَّ
هوتا، واحُتِجَزت �� نفسها ��

 أن القائد �جهل ماهيته.
َّ

ا ما �اَح لها �ه أبوها ق�ل أن ُ�طِلق �احها، إ� ا، �� ا آَخر أ�ض� هناك ش�ئ�

خذت ٍف ساٍم، واب�سَمت آر�ان إذ اتَّ � موضع ��َ
� الفارس األب�ض �� أجلَس األم�� اب�ته ب�نه و���

 �ستج�ب.
َّ

ذن الس�� �الون، غ�� أن الفارس اختاَر أ�
�
� أ

ٍء ما �� �
مقعدها من جد�د وغمغَمت ���

 من الفلفل وساق د�ٍك والقل�ل من
ً
 من الَحساء وقضمة

ً
الحظ� هوتا أنه أ�َل القل�ل؛ ملعقة

ًة واحدًة من ال�خنة، وع� الرغم من هذا  صغ��
ً
ب ملعقة لق وجرَّ مك، ل�نه لم �مسَّ فط�� الشِّ السَّ

� �دا�ة مجيئه إ� (دورن) �ان
ا، وهو ما جعَل هوتا يتعاَطف معه، ف��

�
ب عرق راَحت جبهته تتص�َّ

�ف �قلب معدته و�حرق لسانه. ع� أن ذلك �ان منذ أعواٍم ط��لة، واآلن اب�ضَّ عام الح�ِّ الطَّ
ون. ٍء �أ�له الدورنيُّ �

َشعرە و�ستطيع أن �أ�ل أيَّ ��

ى إن �ان ر فم الفارس ورمَق األم�� بنظرٍة ط��لة ل�� ر المعقود توتَّ
�
ك عند تقد�م جماجم السُّ

ة من ت، وقالت آر�ان: «إنها ُدعا�ة صغ��
�
خ��ة. لم �لحظ دوران مارتل، ل�ن اب�ته فعل ض للسُّ يتعرَّ

هر كفِّ الفارس ت ظ�  �ستاء منا»، ومسَّ
َّ

. أتم��َّ أ� � �� ا عند الدورنيِّ س� . ح�� الموت ل�س مقدَّ ا�� الطَّ
� (دورن)».

: «آمُل أنك استمتعت بوقتك ��
ً
األب�ض �أصا�عها مض�فة

.« �
د�� � غا�ة ال�رم �ا س�ِّ

- «الجميع �انوا ��

 �ال�جع.
ً
: «لطالما كنُت مغرمة

ً
ت معطفه قائلة � الذي ُي��ِّ � المتقاتلت�� لمَست مش�ك ال�جعت��

�ف)».  ع� هذا الجانب من (ُجزر الصَّ
ً

ال طائر آَخر ُ�ضاه�ه َجما�

- «قد تحتجُّ طواو�س�م ع� ذلك».

� ت��خ��َ �ألوانها المبهرجة. أوثُر ال�جع
واو�س مخلوقات مغرورة مختالة تم�� - «وارد، ل�ن الطَّ

ائق أو األسود الجم�ل». األب�ض الرَّ

� ح�ائل اإلغراء �أخ�ه
جل ال �قع �سهولٍة ��  الس�� �الون برأسه ورشَف من ن��ذە. هذا الرَّ

�
أومأ

 أن
َّ

ا هذا فرجل حِذر. ما ع� القائد إ� ه، أمَّ ا ع� الرغم من ِسنِّ ف. الس�� آر�س �ان ص���
�
المحل

م هوتا هذا، . يتفهَّ
ً

 قل��
َّ

ى ارت�ا�ه. الم�ان غ��ب عل�ه، وال يروقه إ� ر إ� الفارس األب�ض ل�� َينظ�
ه�ان ته ق�ل سنواٍت عد�دة. �ان الرُّ � وصَل إليها مع أم�� ا ح�� ا أ�ض� ا غ����

�
إذ �َدت له (دورن) م�ان

� أ�ع من أن �� ة ق�ل إرساله، ل�نه وجَد �الم الدورنيِّ وس) العام�َّ غة (وس��
�
نوە ل الملتحون قد لقَّ

وا�ل ا �التَّ � مليئ�
عام الدور�� ا والطَّ � الذع�

ات خل�عات والن��ذ الدور�� ساء الدورن�َّ �ستوع�ه، ووجَد ال�ِّ



�
ج �� اح�ة الود�عة، تتوهَّ ة أح� من شمس (نورڤوس) الشَّ مس الدورن�َّ ة، �ما أن الشَّ الغ���ة الحارَّ

ا �عد يوم. سماٍء زرقاء يوم�

ة. رة ع� ط��قتها الخاصَّ �علم القائد أن رحلة الس�� �الون �انت أق� من رحلته ول�ن مكدِّ
� والخدم اصطحَبوە من (كينجز ا�س�� ا وعدد من السَّ ون ُجند�� � وع�� رسان وثمان�ة ُمرافق��

ُ
ثالثة ف

�د ت حركتهم سلسلة من الم�دب ورحالت الصَّ
�
وا الج�ال إ� (دورن) أ�طأ الندنج)، ل�ن ما إن ع��

ا لم �جدوا � ) أخ�� � �لِّ قلعٍة تصادَف أن عرجوا بها، واآلن وقد �لغوا (ص�سپ��
واالحتفاالت ��

ا ما ل�س ع� � استق�الهم. الفارس األب�ض �عرف أن ش�ئ�
ة مارسال أو الس�� آر�س أوكهارت �� األم��

د أن
�
مال، و�ن صحَّ ذلك فمؤك ما ُيرام، ل�ن األمر ال �قتِ� ع� هذا. ر�ما ُيزِعجه وجود أفا�� الرِّ

� م�انها دون �لمة، وجلَست هناك
. عاَدت �ستقرُّ ��

�
ت ع� جرحه خ� عودة أو�ارا إ� القاعة ص�َّ

م.
�
، ال تب�سم وال تت�ل

ً
 عا�سة

ً
واجمة

�ل �دنو عندما التفَت األم�� دوران إ� الفارس األب�ض، وقال: «س�� �الون،
�
�ان منتَصف الل

لع ع� ض أنك مطَّ محة. هل �� أن أف�� � جلبتها �� من مل�تنا السَّ سالة ال�� لقد قرأُت الرِّ
محتواها؟».

� �أن أصطحب اب�تها ت�� َ دي. صاِح�ة الجاللة أخ�� ر إذ أجاَب: «نعم �ا س�ِّ رأى هوتا الفارس يتوتَّ
� ز�ارٍة

ة إ� ال�الط �� � عودة األم��
إ� (كينجز الندنج). الملك تومن مشتاق إ� أخته و�رغب ��

ة». قص��

ا �مارسال أيها الفارس. غَرمنا جم�ع�
�
ة آر�ان، وقالت: «أوە، ل�ننا أ ار�سَم الُحزن ع� وجه األم��

� ت��ستان أص�حا ال ينفصالن».
�� وأ��

� واثق �أن الملك تومن � (كينجز الندنج). إن��
ا �� ا �األم�� ت��ستان أ�ض� ردَّ الس�� �الون: «مرح��

ه». � ِسنِّ
� لقائه. لجاللته رفاق قالئل للغا�ة ��

يرغب ��

ج ت��ستان ومارسال وَّ � � ي�� �ا أن تدوم مدى الح�اة. ح�� قال األم�� دوران: «من شأن روا�ط الصِّ
. ال ر�ب

ً
نا صداقة ان وُ��وِّ َّ�� � الصَّ

ة، �جب أن �لت�� س�كون هو وتومن �اإلخوة. المل�ة ��� محقَّ
.«( أن (دورن) ستفتقدە، ل�ن حاَن الوقت ألن يرى ت��ستان العالم وراء أسوار (ص�سپ��

حاب». - «أعرُف أن (كينجز الندنج) س�ستق�له �منت� ال��َّ

ا اآلن؟ القاعة فاترة الحرارة، �ما أنه لم
�
� نفسه وهو ُيراِقب: لماذا يتص�َّب عرق

�ساءَل القائد ��
�مسَّ ال�خنة.

� تطرحها المل�ة ��� فهذا صحيح، س�ة إ� المسألة األخرى ال�� �ان األم�� دوران �قول: «�ال�ِّ
� ، وآَن أوان أن �شغله أحد من جد�د. إن�� �

غ�� شاغر منذ موت أ�� � المجلس الصَّ
مقعد (دورن) ��

ة ُع �القوَّ � أ�ساءُل إن كنُت أتمتَّ � قد تكون مف�دًة لها، غ�� أن�� � لشعور جاللتها �أن نص�ح�� مم��
ا؟». رنا �حر�

َ
حلة. ر�ما إذا ساف ال�اف�ة الحتمال الرِّ



ا �ا سموَّ فينة؟ هذا… هل س�كون هذا آمن� : «�السَّ �دا أن الس�� �الون ُبوِغَت �القول، وردَّ
� (األعتاب)، إنهم…».

ئة، أو أن هذا ما سمعته… القراصنة �� ؟ عواصف الخ��ف س�ِّ األم��

��ق ا أن تعود من الطَّ ك محقٌّ أيها الفارس. أ��� أمن�
�
أ��د. لعل قال األم�� دوران: «القراصنة، �التَّ

� نصل خ��ِ مارسال ح��
ُ
ا. ُ�مكننا أن ن  غد�

ً
م ثان�ة

�
ا: «لنت�ل الذي جئت منه»، واب�سَم ب�شاشٍة مض�ف�

ا». � أنها تفتقد أخاها أ�ض�
س للغا�ة. ال أشكُّ �� ة). أعرُف أنها س�تحمَّ إ� (الحدائق المائ�َّ

�
ة). سمعُت أنها �� ، و�� ز�ارة (الحدائق المائ�َّ

ً
ق إ� رؤ�تها ثان�ة � م�شوِّ قال الس�� �الون: «إن��

غا�ة الَجمال».

الم. �س�م �ارد وم�اە رقراقة وأطفال ضاحكون. (الحدائق � غا�ة الَجمال والسَّ
��» : قال األم��

دها إلسعاد عروسه ابنة � ش�َّ
� هذا العالم أيها الفارس. أحد أسال��

ل �� � المفضَّ
ة) م�ا�� المائ�َّ

الح، س، أخت الملك دايرون الصَّ ها. �ان اسمها دن�� ) وحرِّ �ار (ص�سپ��
ُ
تارجارَ�ن وعتقها من غ

بع). �انت ال�الد أجمعها تعلم أن الفتاة تحبُّ ا من (الممالك السَّ وزواجها هو ما جعَل (دورن) جزء�
 �الح�مة ال�اف�ة لرؤ�ة أن صالح

�
ها، ل�ن الملك تح� غل وأنه �حبُّ د�مون �ال�فاير أخا دايرون النَّ

ت الحدائق
َ
س �� من مأل � عل�ه. دن�� ، ح�� إذا �انا غالَي��ْ � األلوف �جب أن �سبق رغ�ات اثن��

ت إليهم أبناء و�نات اللوردات والُفرسان ا ضمَّ � ال�دء، والحق�
، أطفالها �� �� � احك�� �األطفال الضَّ

� �ان � ح��
� يوٍم ص���

ة. ثم �� َّ� ماء األم�� � والبنات أصحاب الدِّ ا للبن��
�
� ل�كونوا رفاق

ك األرا��
َّ

ُم�
ا أشفَقت ع� أطفال سا�سيها وطهاتها وخدمها ودَعتهم الستخدام المسابح الق�ظ شد�د�
ك � مقعدە المتحرِّ

قل�د المستمرُّ ح�� يومنا هذا»، وأمسَك األم�� عجل��َ واف�� �دورهم، وهو التَّ والنَّ
� اآلن أيها الفارس. �لُّ هذا ال�الم

ر��
ُ

ا: «ل�ن أرجو أن َتعذ ودفَع نفسه عن المائدة مستطرد�
هاب إ�

َّ
� ع� الذ

فِت �مساعد��  تلطَّ
َّ

ك عند مطلع الَفجر. أو�ارا، ه� ، وعلينا أن نتحرَّ � أرهَق��
.«

ً
�ة  طيِّ

ً
�ما العجوز ل�لة ا لعمِّ �� ا وتمنَّ �ا أ�ض�

�
، تعال � �ا، تاي�� ؟ نا�م�� �

ِفرا��

) وتقودە ع�� وهكذا وقَع ع� عاتق أو�ارا ساند أن تدفع مقعد األم�� من قاعة م�دب (ص�سپ��
ة آر�ان و�الر�ا ساند، ة. ت�َعهما هوتا وأختاها، �اإلضافة إ� األم�� مس�َّ رفته الشَّ

ُ
ُرواٍق ط��ل إ� غ

ا الجمجمة �أنها طفل. �ه ومحتضن�  ُخفَّ
ً

وأ�َع الِما�س�� �اليوت وراءهم منتع�

: «ال ُ�مكن أنك تنوي إرسال ت��ستان ومارسال إ� (كينجز الندنج) قالت أو�ارا و�� تدفع األم��
تان تان ال�ب�� ت عجلتا المقعد الخش�يَّ

َ
زم، فأخذ

َّ
ا». ُخطواتها ط��لة غاض�ة، وأ�ع من ال� حق�

� ابنك
ا، وس�ق��  أ�د�

ً
ة. «افعل ذلك ولن نرى الفتاة ثان�ة ُتَطقِطقان �صخٍب ع� األرض الحج��َّ

 للعرش الحد�دي».
ً
ح�اته رهينة

َّ
ل أ� ة ال تعرفينها، أش�اء ُ�فضَّ � أ�له �ا أو�ارا؟ هناك أش�اء كث�� : «هل تحس�ين��

ً
د األم�� قائ� تنهَّ

ا �ألم:
�
رِك»، وجفَل مردف مت وقد أنوِّ ش هنا ح�ث ُ�مكن أليِّ أحٍد أن �سمع. اعتِص�� �الصَّ

َ
ُتناق

.« � � ُر�ب��
ا �� ين�

�
ة غرَست سك ة األخ�� . الرجَّ ِك �� �� �حقِّ ُح�ِّ

«تمهَّ

: «ماذا ستفعل إذن؟».
ً
صف سائلة خفَضت أو�ارا �عتها إ� النِّ



غ. أوە، ال أحد ُ�ج�د م وُ�راو� ف و�تكتَّ ا، ُ�سوِّ ٍة ُتَخرِخر: «ما �فعله دوم� � كهرَّ أجاَ�ت أختها تاي��
جاع». نا الشُّ هذا كعمِّ

ة آر�ان: «أنِت مخطئة». قالت األم��

ا». ا جم�ع� ٍة آمرة: «صمت� وقال األم�� بن��

ة عليهم، ل�ن ح�� هذا المجهود مس�َّ رفته الشَّ
ُ
غِلَق �اب غ

�
ساء ح�� أ ا ال�ِّ لم َ�ُدر �مقعدە مواجه�

، � ة إحدى العجلت�� � من أشعَّ � اثن�� � �ه ساق�ه ب��
ثار المايري الذي ُ�غ�ِّ المحدود أع�اە، وعلَق الدِّ

ق. تحت الغطاء ساقاە شاحبتان خرِعتان ش��عتا المنظر، و�لتا ُر�ب��ه ث �ه �� ال يتمزَّ ف�ش�َّ
. رأى هوتا

ً
ة ب��� وت�اد تكون أرجوان�َّ مة إ� ِضعف حجمها الطَّ ة، وأصابع قدم�ه متورِّ ملته�ة محمرَّ

ا. ظر إليها صع�� ات، ومع ذلك ما زاَل �جد النَّ قرس هذە آالف المرَّ آثار النِّ

.« � � أساعدك �ا أ�� : «دع��
ً
ة آر�ان قائلة مت األم�� تقدَّ

ثار: «ما زلُت أستطيُع تح��ك دثاري، أستطيُع هذا ع� األقل». وهو ا الدِّ ص�
�
ردَّ األم�� مخل

ة ح�� اآلن. ا من القوَّ � �د�ه وكتف�ه ش�ئ�
قل�ل. ساقاە عد�متا الفائدة منذ ثالث سنوات، ل�ن ��

ا من حل�ب الخشخاش؟». � ا صغ�� ي ك��� ُ ألم�� سأَل الِما�س�� �اليوت: «هل أح��
ً
. لن أحتاج إل�ك ثان�ة - «مع هذا األلم سأحتاُج إ� دلو. أشكرك، ل�ن ال. أر�ُد االحتفاظ �عق��

�لة».
�
الل

ا رأس الس��
�
ي»، وانح�� وهو ال يزال ممس� قال الِما�س�� �اليوت: «رهن إشارتك �ا أم��

. � اعمت�� � النَّ دت�� ج��جور ب�د�ه المتورِّ

 إ�اها،
ً
ت ذراعها رافعة  هذە»، واختطَفت منه الجمجمة ومدَّ

ُ
قالت أو�ارا ساند: «س�خذ

أس ا؟ �ان ب�م�انهم أن �غمسوا الرَّ ت: «ماذا �ان ش�ل الج�ل؟ ك�ف نعلم أن هذا هو حق�
�
و�ساءل

دونه ح�� العظم؟». � القار. لماذا ُ�جرِّ
��

ندوق. ال أحد رأى أجاَ�ت الل�دي ن�م ف�ما خ�َج الِما�س�� �اليوت: «�ان القار لُ�فِسد الصُّ
، ل�ن ما الذي قد تأمل المل�ة � ُف �أن هذا ُيزِعج�� الج�ل �موت، وال أحد رأى رأسه ُ�قَطع. أع��
 س�نكِشف الحق�قة.

ً
 أو آج�

ً
ا فعاج� � تحق�قه �خداعنا؟ إذا �ان ج��جور �ل�جاين ح��

ة �� ًالحق��
ها. إذا ظهَر رجل كهذا ثان�ة

�
وس) �ل � (وس��

، وال أحد ِمثله ��
ً

مان�ة طو� غ األقدام الثَّ
�
جل �ان َي�ل الرَّ

ٍء �
� غا�ة الحماقة إذا خاطَرت ���

بع) أجمع. إنها �� فس�فتضح كذب ��� أمام (الممالك السَّ
� كس�ه؟».

كهذا. ما الذي قد تأمل ��

ة �ما ف�ه ال�فا�ة �ال شك، ونحن نعلم أن أو���ن أصاَب ج��جور : «الجمجمة كب�� قال األم��
� �قول إن �ل�جاين ماَت بُ�طٍء وألٍم ممض». �جروح� �ل�غة. �لُّ تق��ر� �لَغنا منذ ذلك الح��

مَّ الذي استخدَمه أبونا. إذا � أعرُف السُّ ، إن�� �
ا �ا أخ��َ ا �ما انتوى أبونا. حق� : «تمام� � قالت تاي��

د خدش� فهو م�ت ال محالة، وال أ�ا�� �م �ان حجمه. ل�ما أن خدَشت الح��ة ِجلد الج�ل مجرَّ



� أب�نا».
ا ��

�
ة إذا أردتما، ل�ن إ�ا�ما أن �ش� غ�� � أخت�ما الصَّ

ا ��
�
�ش�

، ثم قالت: «إنها �دا�ة،
ً
لت الجمجمة هازئة ا»، وق�َّ : «لم ولن أفعل ذلك أ�د�

ً
ت أو�ارا مغض�ة ردَّ

أقرُّ بهذا».

ها�ة. تاي��ن ال�س�� ماَت، وكذا ها النِّ
�
 قالت إالر�ا ساند: «�دا�ة؟� حاشا لآللهة، لعل

ً
مذهولة

� مقتل إل�ا
رو�رت �اراثيون وآموري لورك، واآلن ج��جور �ل�جاين، �لُّ من �انت لهم �د ��

م
�
� �موت �أ �� � ماَتت إل�ا. لقد رأ�ُت الصَّ وطفليها، وح�� چوفري الذي لم �كن قد ُوِلَد �عُد ح��

 التقاط أنفاسه. َمن ت���َّ لُ�قَتل؟ هل �جب أن تموت مارسال وتومن
ً

، �خمش َحلقه محاو� � عي��
الم؟ أين ي�ت�� �لُّ هذا؟». ل�عرف ش�حا ر�ي�س و�جون السَّ

مس �� روك) ل�سطع الشَّ
ق (�اس��

�
م �ما �دأ، ي�ت�� عندما ُتفل قالت الل�دي ن�م: «ي�ت�� �الدَّ

ا». ام لتاي��ن ال�س�� وصنائعه جم�ع� مار التَّ � قلبها، ي�ت�� �الدَّ
�دان �� قات والدِّ ع� ال��

�نه أ��� من هذا؟». جل ماَت ب�د ابنه. ما الذي تتمنِّ ة: «الرَّ ت إالر�ا �حدَّ ردَّ

تها ت ضف��
�
� مقعٍد وا�سدل

ت �� أجاَ�ت الل�دي ن�م: «أتم��َّ لو أنه ماَت ب�دي أنا»، واستقرَّ
مة َشعر أبيها المسح��ة، وأسفلها �ا مقدِّ ��لة من فوق كتفها إ� ِحجرها. لنا�م�� وداء الطَّ السَّ
ت: «لو حدَث ذلك

َ
ة إذ أردف � �سمة ح����َّ ت�� تان. ار�سَمت ع� شفتيها الخم��َّ عيناها واسعتان ن��ِّ

.«
ً
لما �انت مي�ته سهلة

� ح�ة، إن�� ب �الصُّ حِّ ا. س��ُ �توات العذب: «الس�� ج��جور ي�دو وح�د� � �صوت السِّ قالت تاي��
واثقة».

ة. � ُ��ائها ت�دو عليها القوَّ
. ح�� �� � ا�نت�� � عي�يها الدَّ

� إالر�ا وتلمع ��
ل عي��َ

�
م�ع ُت�ل �انت الدُّ

ركن �أن �� أر�ــع بنات، أخواتكن.
�
أر له. أذك أر إلل�ا، واآلن ُت��د ثالثتكن الثَّ قالت: «أو���ن أراَد الثَّ

ة، ع� وشك أن ُتزِهر. إنهما ان�ة ع�� � الثَّ
ساء. أو�ال �� غ م�لغ ال�ِّ

�
ة، ت�اد َت�ل ا�عة ع�� � الرَّ

إل�ا ��
أر ل�ن؟ ثم دور�ا �� إ� الثَّ � فهل ع� إل وأو�ال السَّ َتعُ�دانكن �ما َتعُ�دهما دور�ا ولور�زا. إذا هل���
ائرة إ� األ�د؟ أسأل�ن ثان�ة، أين ي�ت�� �لُّ هذا؟»، ووضَعت إالر�ا ولوري لهما؟ أهكذا تدور الدَّ
� أن آخذ : «لقد رأ�ُت أ�ا�ن �موت، وها هو ذا قاِتله. هل ُ�مكن��

ً
�دها ع� رأس الج�ل متا�عة

� �� � � وتعت��
� وَت�ُتب �� األغا�� �ل؟ هل سُتضِحك��

�
� ساعات الل

�� �  م�� إ� الِفراش لُتواسي��
ً
جمجمة

وأنا عجوز م��ضة؟».

؟ نضع ِحرابنا ونب�سم ون�� �لَّ ما �
د�� تها الل�دي ن�م: «ماذا ُت��دي�نا أن نفعل �ا س�ِّ

�
سأل

ضنا إل�ه من إساءات؟». تعرَّ

دە. العرش الحد�دي �جلس عل�ه ملك ر�
ُ
قالت أو�ارا: «الحرب ستقوم سواء أأردنا هذا أم لم ن

ته، والمل�تان ت�شاَجران ع� � لدعم قض�َّ �� ماليِّ ، واللورد ستان�س ع� (الِجدار) و�جمع الشَّ � ص��
ون ع� ضفاف وس) وُ�غ�� ون استولوا ع� (ال��ُّ ة، والحد�ديُّ � ع� عظمٍة ط��َّ تومن ��لبت��
تون والُفرصة ا. أعداؤنا مش�َّ  أ�ض�

ً
ة � قلب (المر�)، أي أن (ها�جاردن) ستكون مله�َّ

(الماندر) ��
ُسانحة».



ضن
ُ
: «َيرف

ً
ت إالر�ا: «سانحة لماذا؟ لعمل الم��د من الجماجم؟»، والتفَتت إ� األم�� قائلة

�
سأل

ا من هذا». � أن أسمع م��د� أن ي��ن. ال ُ�مكن��

هن». ى لن �مسَّ
ً
: «عودي إ� بناتِك �ا إالر�ا. أقسُم لِك أن أذ ها األم�� َ أخ��

ت، وشعَر آر�و هوتا �الُحزن لرؤ�تها تذهب. إنها
َ
لته ع� جبهته ثم ان�ف ي»، وق�َّ قالت: «أم��

امرأة صالحة.

ا �أب�نا، ل�ن من الواضح أنها عندما غادَرت إالر�ا قالت الل�دي ن�م: «أعرُف أنها �انت ته�م ُح��
.« طُّ

َ
لم تفهمه ق

�ا، ولقد ها �ا نا�م��
�
� ح�اتك �ل

�� � : «إنها تفهم أ��� مما ستفهم�� ً
رمَقها األم�� �فضوٍل قائ�

جاعة. ع� �لِّ �اء أو الشَّ ب ق�مة أع� من ال��� ها�ة قد تكون للقلب الط�ِّ � النِّ
أسعَدت أ�اِك. ��

� أن تعرفها. الحرب �دأت �الفعل».
ة أش�اء ال تعرفها إالر�ا وال ي���� حال، ثمَّ

: «أجل، ع��زتنا آر�ان حرَصت ع� هذا».
ً
قالت أو�ارا ضاحكة

ت ما
�
 ق�ل أن �قول: «آر�ان فعل

ً
ا لحظة ص حنق�

�
ة، ورأى هوتا وجه أبيها يتقل احتقَن وجه األم��

خ��ة منها». � م�انِك لما أ�عُت �السُّ
ته من أجل�ن �ما من أجل نفسها. لو كنُت ��

�
فعل

�
اە، ل�ن �� ل �ما �شاء �ا عمَّ ع وأجِّ غ وتصنَّ م وراو� ف وتكتَّ ت أو�ارا ب��ار: «�ان هذا ثناًء. سوِّ ردَّ

ا َتنُقصها،
�
ذن

�
ى أن أ � �فعل فس�� ة)، وح�� � (الحدائق المائ�َّ

ها�ة سُيواِجه الس�� �الون مارسال �� النِّ
ة ا تح�� له الفتاة ك�ف شقَّ قائدك آر�س أوكهارت من الُعنق إ� الخ� بزوجته الفوالذ�َّ ولمَّ

هذە…».

� جلَست عليها، ووضَعت �دها ع�  من ع� الوسادة ال��
ً
ة آر�ان ناهضة - «ال»، قالت األم��

ولد داين». ه چ��
�
: «ل�س ذلك ما حدَث �ا ابنة العم. الس�� آر�س قتل

ً
ذراع هوتا مض�فة

جم المظلم؟». ظرات، و�ساَءلن: «النَّ مال النَّ ت أفا�� الرِّ
�
ت�ادل

ة مارسال، �ما سُتخ��ِ ها، وحاوَل أن َ�قُتل األم��
�
جم المظلم فعل ة: «النَّ غ�� ة الصَّ قالت األم��

الس�� �الون».

: «هذا الجزء صحيح ع� األقل».
ً
اب�سَمت ن�م قائلة

قرس أم ال�ذ�ة؟ «واآلن فرَّ الس�� قال األم�� �جفلة ألم: «�لُّ ما ق�َل صحيح». هل ُيؤِلمه النِّ
ا عن متناولنا». ومعة العال�ة) �ع�د� ولد إ� (الصَّ چ��

ء. ل�ن هل �
جم المظلم، وِلَم ال؟ هو من ارتكَب �لَّ �� � �ضحكٍة مكتومة: «النَّ غمغَمت تاي��

ق الس�� �الون هذا؟». سُ�صدِّ

قه إذا سمَعه من مارسال». أجاَ�ت آر�ان: «سُ�صدِّ

ً



 أو
ً

ا، ل�نها ستقول الحق�قة عاج� قة، وقالت: «قد تكذب اليوم وغد� نخَرت أو�ارا غ�� مصدِّ
. إذا ُسِمَح للس�� �الون �حمل ال�الم إ� (كينجز الندنج) فستدقُّ طبول الحرب و�س�ل ً

آج�
ح�ل».  �سمح له �الرَّ

َّ
ماء. �جب أ� الدِّ

ا، �ما فيها ة وفدە أ�ض� قُتل �ق�َّ
َ
أ��د، ول�ن س�كون علينا أن ن قُتله �التَّ

َ
: «ُ�مكننا أن ن � قالت تاي��

ا». ا جد� ابون. س�كون ذلك… أوە، فوض���
َّ

الُمرافقون ال�افعون الجذ

ثار إذ قال: «لو أغلَق األم�� دوران عي��ه وعاَد �فتحهما، ورأى هوتا ساق�ه ترتجفان تحت الدِّ
ا، ناز�ن واحتفظت �كن هناك ح�� �شتعل رؤوسكن ش��� � ألعدت ثالثتكن إ� الزَّ

لم تكن بنات أ��
منها هناك إذا

�
ة دروس تتعل ة). ثمَّ  من ذلك أنوي أن آخذكن معنا إ� (الحدائق المائ�َّ

ً
ل�ن �د�

� �العقل لرؤ�تها». ع�� تمتَّ

 األطفال الُعراة».
َّ

قالت أو�ارا: «دروس؟ لم أَر هناك إ�

�
ة للس�� �الون، ول�ن ل�س �أ�ملها. ب�نما لعَب األطفال �� : «أجل. لقد حك�ُت القصَّ قال األم��

� أوالد � ب�� مي�� ا، أنها ال �ستطيع التَّ ت ش�ئ�
�
تقال وأدرك � أشجار ال��ُ س من ب�� المسابح شاهَدتهم دن��

هم �ستحقُّ الح�اة
�
هم هش، �ل

�
هم بريء، �ل

�
هم أطفال فقط، �ل

�
األع�ان وأوالد العوام. وُهم ُعراة �ل

� �لِّ ما تفعله.
رهم ��

�
��لة والُحبَّ والحما�ة. ثم إنها قالت البنها وور�ثها: هؤالء �لدك. تذك الطَّ

�
ُت وتركُت المسابح. ما أسهل أن �ستد�� األم�� ِحرا�ه، ل�ن �� � ك�� � ح��

ال�الم نفسه قالته �� أ�ِّ
ا ال ا دون س�ٍب وج�ه، وال ح��� من. ألجلهم ال �شنُّ األم�� الحك�م ح��� ها�ة �دفع األطفال الثَّ النِّ
ا، ا عاجز� ا خائف� � ضع�ف� ا تعتقدن�� . أعرُف أنكن جم�ع� � االنتصار فيها. لسُت أع� وال أصمَّ

�أمل ��
ن �أفعاله �هُّ ا، ال �ستطيع أحد التَّ ا خطر� ا، مميت�

�
فعوان

�
� أفضل. لطالما �ان أو���ن أ ��

َ
ل�ن أ�ا�ن عرف

س�م. � ال�َّ
ائحة، أتما�ُل �� ب الرَّ ا ط�ِّ ن� ا ليِّ ا أنا فكنُت الُعشب، سار� وال �جرؤ أحد ع� أن �دوسه. أمَّ

فعوان عن أعدائه وُ�ؤو�ه ح��
ُ
� األ

� ع� الُعشب؟ ل�ن الُعشب هو ما ُ�خ��
َمن �خ�� الم��

ؤال اآلن، هل ا عن كثٍب أ��� مما ُتدر�كن… ل�نه رحَل، والسُّ �ته. أنا وأبوكن عملنا مع� ب �� ���
 منه؟».

ً
� �د� أستطيُع أن أثق ب�ناته ل�خدمن��

ى وعي�يها دئة وِجلدها المقوَّ ظر إ� �لٍّ منهن �دورها، إ� أو�ارا �أظفارها الصَّ أمعَن هوتا النَّ
ة �تون�َّ تها ال�َّ تها وأناقتها و���

َّ
�ا برق � �الجرذان، ونا�م��

� وَشعرها الب��ِّ � الغاض�ت�� المتقار�ت��
رقاو�ن وَشعرها � �عي�يها الزَّ هب األحمر، وتاي��

َّ
��لة الم��وطة �سلٍك من الذ وداء الطَّ تها السَّ وضف��

� وضح�اتها. اعمت�� األشقر، امرأة طفلة ب�ديها النَّ

ة، ة، �أيِّ مهمَّ فنا �مهمَّ
�
اە. �ل ا �ا عمَّ  نفعل ش�ئ�

َّ
 عن ثالثتهن: «العس�� أ�

ً
� ن�ا�ة أجاَ�ت تاي��

.« اهما أيُّ أم�� وستجدنا �اإلخالص واالمتثال اللذين يتمنَّ

� مُت أن��
�
� تعل �ن، ل�ن�� � وأح�ُّ

� بنات أ�� � أن أسمع هذا، ل�ن ال�الم هواء. أن��
�� ُّ��» : قال األم��

� وفعل ما آمركن �ه؟». ا. هل ُتقِسمن ع� خدم�� سم�
َ
قة �كن. أر�ُد منكن ق ال أستطيُع الثِّ

قالت الل�دي ن�م: «إذا دَعت الحاجة».

- «أقِسمن ع� هذا اآلن إذن �ق�� أب�كن».



.«… �
ار�دَّ وجه أو�ارا، وقالت: «لو لم تكن ع�ِّ

ِك. أقِسمن أو ارحلن». ِك، وأم�� - «أنا عمُّ

.« � : «أقسُم �ق�� أ�� � قالت تاي��

فعوان (دورن) األحمر ورجل أفضل منك».
�
ثم الل�دي ن�م: «أقسُم �أو���ن مارتل، أ

، أقسُم». � ا، �أ�� ثم أو�ارا: «أجل، وأنا أ�ض�

ة أر�ان مت األم�� � مقعدە و�مدُّ �دە، فتقدَّ
�� �

، ورآە هوتا يرت�� ر من األم�� وتُّ ء من التَّ �
ب �� َّ��

.« � هن �ا أ�� تقف إ� جان�ه لُتمِسكها، وقالت: «أخ��ِ

وننا � ال�الط، أصدقاء ُ�خ��ِ
ا، وقال: «لم يزل لـ(دورن) أصدقاء �� ج� ا متهدِّ  األم�� دوران نفس�

َ
أخذ

 �صل
َّ

ض أ� َ � �عَثت بها ��� إلينا ح�لة. المف�� عوة ال�� �أش�اء لم �كن �جب أن نعرفها. الدَّ
� (غا�ة الملوك)، سُيهاِجم

� م�اٍن ما ��
� ط��ق العودة، ��

ا. �� ت��ستان إ� (كينجز الندنج) أ�د�
هاب إ� ال�الط فقط ��

َّ
� الذ ، وقد ُطِلَب م�� � الخارجون عن القانون وفد الس�� �الون و�موت اب��

� ومن ثمَّ أبرأ المل�ة من أيِّ لوم. أوە، وهؤالء الخارجون عن القانون سيهتفون: أشهد الهجوم �عي��
 عابرًة من الِعف��ت،

ً
� أثناء هجومهم، وقد يرى الس�� �الون لمحة

صف رجل �� صف رجل، النِّ النِّ
ا آَخر لن �فعل». ولو أن أحد�

ا. مال، ول�ان مخطئ� � العالم من شأنه أن �صدم أفا�� الرِّ
ا �� ر أن ش�ئ� ما �ان آر�و هوتا ليتصوَّ

�عة). ت��ستان؟� لماذا؟». : «لُينِقذنا (السَّ � همَست تاي��

.« � د ص�� د أن تلك المرأة مخبولة. إنه مجرَّ
�
وقالت أو�ارا: «مؤك

� الَحرس المل�� ُ�مكنه أن �فعل
ا �� ق أن فارس� ة. لم أ�ن ألصدِّ وقالت الل�دي ن�م: «إنها وحش�َّ

هذا».

، ل�ن�م رأيتم �
ر�� كوك ُ�ساو� ا كقائدي. �انت الشُّ اعة، تمام� : «إنهم مقسمون ع� الطَّ قال األم��

فينة لُ�فِسد ترت��ات ا. �ان ركوب السَّ فر �حر� حُت السَّ � اق�� ا ك�ف اضطرَب الس�� �الون ح�� جم�ع�
ها».

�
المل�ة �ل

ا، وَ�جُدر بنا أن ت إلينا رأس�
�
اە. ��� أرسل � �ا عمَّ بوجٍه محتقن قالت أو�ارا: «أِعد �� ح����

ؤوس».  من الرُّ
ً

رِسل إليها جوا�
ُ
ن

ا، وقال: «الس�� �الون ض�ف ا مفاصلها قاتمة �ال�رز وت�اد ُتماِثله حجم� رفَع األم�� دوران �د�
ة) ح�ث ه �سوء، ال. سُ�ساِفر إ� (الحدائق المائ�َّ . لن أمسَّ � ومل��

� وأ�ل ع���
تحت سق��

جل الذي آذاها، د الرَّ ب منه الفتاة أن ُ�طار�
�
ا. سَتطل

�
داف

ُ
ة مارسال وُ�رِسل إ� مل�ته غ س�سمع قصَّ

ومعة العال�ة) فض. أو�ارا، ستقودينه إ� (الصَّ ن سوان من الرَّ
�
رته فلن يتمك و�ذا �ان �ما قدَّ

ى (دورن) العرش الحد�دي � وكرە. لم �حن الوقت �عُد ألن تتحدَّ
جم المظلم �� لمواجهة النَّ

�ا. لن تك �ا نا�م�� � لن أصحبها. تلك مهمَّ ها، ل��� ع�د مارسال إ� أمِّ
ُ
، ولذا فال مفرَّ من أن ن

ً
عالن�ة



�
فض. إننا �� يروق هذا آل ال�س�� ِمثلما لم َيُرقهم إرسا�� أو���ن إليهم، ل�نهم ال �جرؤون ع� الرَّ

� الحذر. (كينجز الندنج) ُجحر
� ال�الط. ل�ن عل�ِك بتو��ِّ

ذٍن ��
�
� المجلس وأ

حاجٍة إ� صوٍت ��
.« � ثعاب��

اە». � �ا عمَّ عاب�� : «وأنا أحبُّ الثَّ
ً
اب�سَمت الل�دي ن�م قائلة

؟». � : «وماذا ع�� � ته تاي��
�
سأل

جمة � المهد من (النَّ
� أو���ن �أنها اعتاَدت القراءة لِك ��

�� َ ٍة أخ�� ِك ِس�تة. ذات مرَّ - «�انت أمُّ
جوم يوف والنُّ لِّ اآلَخر. جماعتا السُّ ا، ول�ن ع� التَّ � (كينجز الندنج) أ�ض�

ة). أر�دِك �� �اع�َّ السُّ
� إل�ه». �� � �انها سا�قوە. حاو�� أن تتقرَّ م�ة ال�� �تون األع� الجد�د ل�س الدُّ ، والسِّ

ً
لتا ثان�ة

�
ُش�

.«
ً
ة ، أ�دو ف�ه… نق�َّ �

- «وِلَم ال؟ األب�ض ُيناِسب لو��

نة فسأرسُل إ� ت أش�اء معيَّ
َ
 ثم أضاَف: «إذا… إذا حدث

ً
د لحظة د»، وتردَّ د، ج�ِّ : «ج�ِّ قال األم��

ع�ة العروش».
�
� ل

ل ��عٍة �� روف ت��دَّ ا. الظ� � �لٍّ منكن خ��

ت
�
»، وذهَ�ت إ� �لٍّ منهن �دورها وأمسك �

قالت آر�ان: «أعلُم أنكن لن تخذلننا �ا بنات ع�ِّ
� ، وتاي�� � ا أخ�� ًة ع� شفتيها، ثم قالت لهن: «أو�ارا العت�دة، ونا�م��  صغ��

ً
�لة

ُ
�ديها وط�َعت ق

ا. صحَبتكن شمس (دورن)». �ن جم�ع� العذ�ة، أح�ُّ

، ال نخضع، ال ننكِ�». � مال: «ال ننح�� ا قالت ثالثة أفا�� الرِّ مع�

ە. ها، وكذا آر�ا هوتا، فم�انه مع أم�� ة آر�ان �عد ذهاب بنات عمِّ مكَثت األم��

: «إنهن بنات أبيهن». قال األم��

ة، وقالت: «ثالثة من أو���ن �أثداء». غ�� ة الصَّ اب�سَمت األم��

ضحَك األم�� دوران، و�ان زمن ط��ل للغا�ة قد انق�� منذ سمَع هوتا ضحكته ح�� إنه �اَد
ي�� صوتها.

هاب إ� (كينجز الندنج) ول�س الل�دي ن�م».
َّ

َّ أنا الذ � أن ع�� قالت آر�ان: «ما زاَل رأ��

ة». ا �مهمَّ � أ�ض� ف��
�
ا سُت�ل . ق���� � ، مستق�ل (دورن)، وم�انِك إ� جان�� � ا. أنِت ور�ث�� - «خطر جد�

سائل. هل �لغتك أن�اء؟». ، �خصوص الرَّ - «الجزء األخ��

د وَّ � ة، وأجاَب: «من (ِل�س)، ح�ث رسا أسطول عظ�م ي�� َّ� منَحها األم�� دوران اب�سامته ال�ِّ
ا عن ته أو وجهته، ل�ن هناك �الم� ا. ال خ�� عن ُه��َّ ة تحمل ج�ش� �الماء، أغل�ه ُسفن ڤوالن�ي��َّ

وجود أف�ال».

؟». � - «ال تنان��



� أوهن
س �� . دن�� � مخزن ك�ج كب��

ا �� � ا صغ�� ين� � المرء ت�ِّ ِّ هل أن ُ�خ�� - «أف�ال، ل�ن من السَّ
ٍة ممكنة ح�� أ�اغت (كينجز � أطول ُمدَّ

ا�� � م�انها ألخف�ُت نف�� ون�َّ
� ال�حر. لو كنُت ��

حاالتها ��
الندنج) �الهجوم».

� س�كون معهم؟». - «هل تظنُّ أن ك��ن��

� بها
وس) وجهتهم �الفعل. س�أ�� � يرسون إذا �انت (وس�� - «ر�ما، ور�ما ال. سنعرف ح��

حل إ� . س�� � لي�� ) إذا استطاَع. ل�ن ال فائدة من ال�الم عن هذا اآلن. ق�ِّ م األخ�� � ع�� (الدَّ ك��ن��
ة) مع أول خيوط الَفجر». (الحدائق المائ�َّ

هار إذن. ر هوتا: قد نرحل مع انتصاف النَّ
�
فك

ة آر�ان، وضَع فأسه وحمَل األم�� دوران إ� ِفراشه، وغمغَم األم�� ف�ما ا، �عد خروج األم�� الحق�
� حرب الملوك

� واحد ��
� لم َ�ُمت دور��

م الج�ل جمجمة أ�� سحَب هوتا الغطاء عل�ه: «ح�� حطَّ
� أيها القائد، أهذا عاري أم مجدي؟».

�� الخمسة هذە. أخ��ِ

ي». اخِدم، احِم، أِطع. نذر �س�ط لرجٍل �س�ط. هذا هو أجاَب هوتا: «ل�س �� أن أقول �ا أم��
�لُّ ما �عرفه.



 

چون
 

ب�ة �ان رًة �معطٍف ضخم من فرو الدِّ
ِّ
� برد ما ق�ل الَفجر متدث

ا�ة �� انتظَرته ڤال عند البوَّ
جام، رمادي صغ�� إحدى عي��ه ب�ضاء، وقد

�
ج والل ز �ال�َّ لُيناِسب سام، إ� جوارها حصان مجهَّ

� الهواء
د ��

�
وقَف معها حارسان متنافران هما مو�� و�د ال�ئ�ب، وخرَجت أنفاس ثالثتهم تتجل

األسود ال�ارد.

ا أع�؟».
�
ا: «أعطيتماها حصان � مندهش� جل�� سأَل چون الرَّ

ت ع� ُعنق  �اس�ثناء هذا»، ور�َّ
ً
دي، ل�نه سل�م كفا�ة : «ِنصف أع� فقط �ا س�ِّ أجاَب مو��

الحصان.

َّ أن أذهب». ا أنا فال، وأعرُف أين ع�� قالت ڤال: «الحصان ِنصف أع�، أمَّ

ًة إ� أن تفع�� هذا. المخاطرة…». ، لسِت مضطرَّ �
د�� - «س�ِّ

دات الجنوب و�نما امرأة من شعب � أيها اللورد سنو. ولسُت واحدًة من س�ِّ
- «… مخاطر��

وداء، وال أرى فيها التك ذوي المعاطف السَّ � أعرُف الغا�ة أفضل من جميع جوَّ األحرار. إن��
ا». أش�اح�

� ما فشَل ف�ه چاك بولوار األسود
آمُل هذا. وهذا ما �عتمد عل�ه چون، و�ثق بنجاح ڤال ��

 أن �ليهما �علم تمام العلم أن
َّ

ها األحرار �أذى… إ� ا للخوف من أن �مسَّ  تجد داع��
َّ

ورفاقه. �أمل أ�
ها: «هل معِك طعام �اٍف؟».

�
� الغا�ة. سأل

الَهمج ل�سوا الوح�دين المنتظ��ن ��

ح، وِق��ة
�
ح وضأن ممل

�
ح ولحم �قري ممل

�
د ممل

ُ
� جامد وُجبنة جامدة وكع�ات شوفان وق - «ُخ��

ا».  ألغسل ف�� من �لِّ هذا الملح. لن أموت جوع�
�

��ذ المح� من النَّ

- «حاَن وقت ذها�ِك إذن».

�
� �ا لورد سنو، سأعوُد بتورموند أو �دونه»، ورفَعت عي�يها إ� الهالل �� قالت ڤال: «لك �لم��

ام». � اليوم األول من ال�در التَّ
�� �

ب عود��
َّ
: «ترق

ً
ماء مض�فة السَّ

� �لمتك ه: «هل ُتعطي��
�
. �ان الملك قد سأل  قطَع ستان�س رأ��

َّ
� و�� - «سأفعُل». ال تخذلي��

ات ته بهذا ع�� ًة. أخ�� تنا؟»، ووعَدە چون �أن �فعل. ل�ن ڤال ل�ست أم�� �أن ُتحاِفظ ع� أم��
� هذا ات. إنه ن�ع واٍە من المواَر�ة، خرقة �ا�سة �لفُّ بها �لمته الج��حة. لم �كن أبوە لُ�ج�� المرَّ



ها�ة ال ُ�دَّ من أن � النِّ
، و�� �ف الذي َ�حُرس �لدان الَ��� ا: أنا السَّ ر�

�
ا. قال چون لنفسه مذك

�
إطالق

ف رجٍل واحد. تكون لهذا ق�مة أثمن من ��َ

ە � الجل�د وملتو� �األف�. قاَدهم إد ال�ئ�ب ع�� �� ��ق تحت (الِجدار) قاتم �ارد ك�طن تنِّ الطَّ
فق قض�ان من الحد�د الث، ح�ث ُتغِلق النَّ ا�ات الثَّ ، وحمَل مو�� مفاتيح البوَّ

ً
 مشع�

ً
حام�

 لچون سنو، ل�نهم
ً
ة  ج�اههم تح�َّ

ً
ا�ة األسود غل�ظة كذراع رجل. مسَّ حاملو الِحراب عند �لِّ بوَّ

ا إ� ڤال وحصانها. قوا جهر�
�
حمل

ا ع حديث� � خرجوا شمال (الِجدار) من �اٍب سم�ك مصن�ع من الخشب األخ�� المقطَّ ح��
�
ل�ج ح�ث انتَ� الملك ستان�س �� اة �الثُّ ع ع�� األرض المغطَّ

�
 تتطل

ً
ة لحظة ة الهمج�َّ فت األم��

َّ
توق

امتة، وقد صبَغ ضوء الهالل َشعر ڤال معركته، و�عدها ت�تظر (الغا�ة المسكونة) المظلمة الصَّ
ا، وقالت: «مذاق ا عم�ق� ت نفس�

َ
لج. أخذ احب ووجن�يها بنص�ع الثَّ � الشَّ

األشقر العس�� �الف��ِّ
الهواء ُحلو».

د».  ال��
َّ

� من إدراك ذلك. لسُت أذوُق إ� � �منع��
� لسا��

- «الخدر ��

س، عندما نفُّ ا سُيؤِلمك التَّ قس �ارد� د؟ ال. عندما �كون الطَّ : «ال��
ً
ًة قائلة  قص��

ً
أطلَقت ضحكة
� (اآلَخرون)…».

�أ��

ر
�
هم چون مفقودين. قال لنفسه: الوقت م�ك

�
الة الذين أرسل ة من الجوَّ فكرة مزعجة. ما زاَل ستَّ

ا. أرسلتهم ل�موتوا، واآلن ا آَخر منه ردَّ بتصم�م: لقد ماتوا جم�ع� للغا�ة. قد يرجعون، ل�ن جزء�
ي تورموند �ما قلته». ء نفسه مع ڤال. «أخ��ِ �

َّ ر ال�� ُت�رِّ

ە،  ع� خدِّ
ً
 خف�فة

ً
�لة

ُ
� إ� �المك، ل�نه س�سمعه»، وط�َعت ق

قالت ڤال: «قد ال ُ�ص��
لق، ع� ح والهواء الطَّ

�
ت: «أشكرك أيها اللورد سنو، ع� الحصان ِنصف األع� والُقد الممل

َ
وأردف

األمل».

كر الوح�د : «الشُّ
ً

� الهواء، ثم تراجَع چون سنو قائ�
ا أب�ض ��  سد�م�

ً
نة َجت أنفاسهما مكوِّ � ام��

الذي أر�دە هو…».

ج ف�ه � ب�ة الذي �م�� ة العماليق، أجل»، ورفَعت ڤال قل�سوة معطف فرو الدِّ - «… تورموند �ل�َّ
دي؟». مادي، وقالت: «سؤال واحد ق�ل أن أذهب. هل قتلت چارل �ا س�ِّ � �الرَّ

الب��ِّ

- «(الِجدار) قتَل چارل».

د».
�
� أردُت أن أتأ�  أن��

َّ
- «هذا ما سمعته، إ�

، لم أقتله». ول�ن ر�ما كنُت ألقتله لو اختلَفت األمور. � - «لِك �لم��

قالت �لهجٍة أقرب إ� الع�ث: «إنه الوداع إذن».

الم أحلك من أن نلعب، د أشدُّ والظ� � مزاج� �سمح بهذا. ال��
غ�� أن چون سنو لم �كن ��

� إن لم �كن لس�ٍب �� ٍة من الوقت فقط. سوف تعودين، من أجل الصَّ ا. «لف�� رة جد� اعة متأخِّ والسَّ



آَخر».

.« ؟ إنه ل�س من أه�� : «ابن كراس��
ً
ت ڤال كتفيها قائلة هزَّ

� له». �� - «سمعتِك ُتغنِّ

؟»، وداعَ�ت اب�سامة وان�ة شفتيها إذ � . أأنا المالمة إذا سمَع�� � لنف��
ت: «كنُت أغ��ِّ ردَّ

ت: «الغناء ُ�ضِحكه. أوە، حسن، إنه وحش صغ�� جم�ل».
َ
أضاف

- «وحش؟».

ا ألجل ا ودافئ� ٍء ما. احرص ع� أن ي��� آمن� �
ضاعة(58). �ان �جب أن أدعوە ��� - «اسم الرِّ

� نارها».
ه وخاطري، وأ�ِعدە عن المرأة الحمراء. إنها تعرف من هو. إنها ترى أش�اء �� خاطر أمِّ

ا وجذوات». ا: آر�ا، وأجاَب ڤال: «ترى رماد� ا أن �كون هذا صح�ح� �� ر متمنِّ
�
فك

.« � ا وتنان��
�
- «�ل ترى ملو�

د أجنحتها �ل وُ�حدِّ
�
� الل

ا، تلتفُّ ع� أنُفسها �� ًة أخرى. للحظٍة �اَد چون يراها أ�ض� � مرَّ نان�� التَّ
ذن

�
� أ

� منا، ابن داال ال وحشِك. �لمة واحدة �� �� ت الصَّ
َ

�حر من لهب. «لو �انت تعرف ألخذ
ك ما حدَث ُ . «لماذا َت��

ً
ها خ�انة . �ان ستان�س ل�عدُّ �

 ب�نهاء األمر». و�نها��
ً
الملك �انت كف�لة

َ�حُدث لو �انت تعرف؟».

هب»، ووضَعت
�
جاٍە يتماَ�ل الل � أيِّ اتِّ

اعة، ال أحد �دري �� ار خدَّ أجاَ�ت ڤال: «ألنه ُيناِسبها. النَّ
ر ما

�
: «هل َتذك ً

ج م�سائلة هر الحصان، ثم نظَرت من فوق ال�َّ ت ظ�
�
�اب واعتل � الرِّ

قدمها ��
؟». � تك �ه أخ�� َ أخ��

ة. - «نعم». س�ف �ال مق�ض، ل�ست هناك وس�لة آمنة للق�ض عل�ه. ل�ن مل�ساندرا محقَّ
� ُ�ح�ط �ك األعداء. ح�� س�ف �ال مق�ض أفضل من �ٍد خال�ة ح��

ام إذن». �لة األو� من ال�در التَّ
�
: «عظ�م. الل

ً
مال قائلة داَرت ڤال �الحصان نحو الشَّ

ذن الخ�ال تقول:
�
، وسمَعها �أ

ً
ى وجهها ثان�ة  إن �ان س��

ً
شاهَدها چون سنو ت�تعد م�سائ�

دات الجنوب و�نما امرأة من شعب األحرار. لسُت واحدًة من س�ِّ

ن��ر الُجندي: «ال أ�ا�� �ما غمغَم إد ال�ئ�ب ف�ما اختَفت ڤال وراء مجموعٍة من شجر الصَّ
،« س لوال أن ذلك ُيؤِلم أ��� نفُّ . كنُت أل�فَّ عن التَّ � قالته. الهواء �ارد لدرجة أن أنفا�� ُتؤِلم��

.« ا: «لن ي�ت�� هذا ع� خ�� ا مض�ف� وفرَك �د�ه مع�

ء». �
- «هذا ما تقوله عن �لِّ ��

ا». دي، وعادًة ما أ�وُن محق� - «أجل �ا س�ِّ

جال…». ة، تركها ترحل هكذا. قد �قول الرِّ ة الهمج�َّ دي، األم�� ، وقال: «س�ِّ تنحنَح مو��



.« لة الَ���
�
انة والعمالقة وأ� ق ُي��د أن ي�يع ال�الد للهجَّ ، مار� � عن نف�� � ِنصف هم�� - «… إن��

� � األمر أنهم ل�سوا مخطئ��
ار ل�عرف ما ُ�قال عنه. أسوأ ما �� � النَّ

ظر �� ال �حتاج چون إ� النَّ
ا ع� (الِجدار). ه�ا بنا». �ال�امل. «ال�الم هواء، والهواء شد�د دوم�

الح ورأى أن  عندما عاَد چون إ� مسكنه وراء مستودَع السِّ
ً
ماء ال تزال مظلمة �انت السَّ

ه�ب األب�ض أ��� مما ئب الرَّ
ِّ

ة �غ�ب الذ ة األخ�� � الف��
جوست لم يرجع �عُد. ما زاَل �صطاد. ��

� (�لدة
�ل والَهمج ��

�
� رجال َحرس الل ا عن الفرا�س. ب�� ، إذ �قطع مسافاٍت أ�عد وأ�عد �حث� �ح��

� �انت وداء) من الحيوانات ال�� الل والحقول الق���ة من (القلعة السَّ � التِّ
المناجذ) ص�َد �لُّ ما ��

�يع. ء ال�َّ � ا. �ساءَل إن �انوا س�شهدون م�� ا جد� ا، ق���� تاء قادم ق����  من ال�دا�ة. الشِّ
ً
قل�لة

اة. تحت � وصحفٍة مغطَّ
ذهَب إد ال�ئ�ب إ� المطابخ و�عان ما عاَد �دورٍق من الِمزر الب��ِّ

د، حم المقدَّ
�
 من الل

ً
�حة واء، و�� � �قا�ا ُدهن الشِّ

�� 
ً
ة الغطاء وجَد چون ثالث ب�ضات �طٍّ مقل�َّ

ازج � الطَّ موي، وِنصف رغ�ٍف من الُخ�� جق الدَّ ا من السُّ قل�دي وواحد� جق التَّ � من السُّ و�ص�ع��
ا لوال أن الُغداف اختطَفه ق�ل أن د أ�ض� حم المقدَّ

�
� وِنصف ب�ضة، و�ان ل�أ�ل الل . أ�َل الُخ�� � ا�� الدَّ

ة ل�لتهم غن�مته: «ِلص». ائر إ� عت�ة ال�اب الُعل��َّ ق الطَّ
�
ينال الُفرصة. قال چون ف�ما حل

ا: «ِلص!». د� د الُغداف م��ِّ ردَّ

ە �أن � عاَد إد ُ�خ��ِ عم برشفة ِمزر ح�� جق، و�ان �غسل فمه من الطَّ  من السُّ
ً
 چون قضمة

َ
أخذ

�تون سالدور معه». � الخارج، وأضاَف: «أوث�ل والسِّ
�اون مارش ��

جال، و�ن �ان هناك أ��� من ح�ا�ة. � الرِّ ا. �ساءَل من �ح�� الح�ا�ات ب�� �ان هذا ��ع�
«أدِخلهم».

دي، ل�ن عل�ك أن ت�ت�ه إ� سجقك مع هؤالء. الج�ع ي�دو عليهم». - «حا�� �ا س�ِّ

�
ا و�� ا مهزوز�

�
�تون سالدور مرت�� � �ان چون ل�ستخدمها. �دا السِّ ل�ست «الج�ع» ال�لمة ال��

ا لم اء األول أوث�ل �ارو�ك �أنه ابتلَع ش�ئ� � �دا البنَّ � ح��
ف عنه مصا�ه، �� ة إ� ما ُ�خفِّ حاجٍة ماسَّ

ر � نظرة عي��ه وتوتُّ
ا، وقد رأى چون هذا �� ا �اون مارش ف�دا غاض�� ا، أمَّ �ستِطع أن يهضمه تمام�

لوا �الجلوس. هل د. قال: «تفضَّ . ل�س هذا االحمرار من ال�� � فمه واحتقان وجن��ه المستديرت��
ا؟». ا�� ا أو �� ُم ل�م طعام� أقدِّ

ة». � القاعة العامَّ
أجاَب مارش: «تناَولنا فطورنا ��

طف منك أن
�
ا: «ل ا بهدوٍء مض�ف� خذ مقعد� � أن آ�ل الم��د»، واتَّ وقال �ارو�ك: «ُ�مكن��

تعرض».

��ذ ر�ما؟». �تون سالدور: «القل�ل من النَّ وقال السِّ

رة!».
ُ
رة، ذ

ُ
رة، ذ

ُ
و�َخ الُغداف من فوق عت�ة ال�اب: «ذ

ً



ائر»، وعاَد �لتفت إ� ء للطَّ �
ائنا األول. ال �� �تون وطبق لبنَّ : «ن��ذ للسِّ

ً
خاطَب چون إد قائ�

: «أنتم هنا �شأن ڤال».
ً

زائ��ه قائ�

دي». جال قلقون �ا س�ِّ قال �اون مارش: «وشؤون أخرى. الرِّ

� �ل)؟ جاَءت��
�
� (قلعة الل

ا. أوث�ل، ما أخ�ار العمل ��  عنهم؟ «وأنا أ�ض�
ً
فك �ال�الم ن�ا�ة

�
وَمن �ل

� �أن المل�ة س�ل�س ل�ست
�� ب نفسه ب�د المل�ة. ُ�خ��ِ رسالة من الس�� آ�سل فلورنت الذي ُ�لقِّ

� الحال. هل
� االنتقال إ� مقرِّ زوجها الجد�د ��

ة) وترغب �� ق�َّ َّ � (القلعة ال��
م�ورًة �مسكنها ��

ا؟». س�كون هذا ممكن�

ا فوق المطبخ. ستحتاج إ� منا معظم الحصن ووضعنا سقف� ا: «لقد رمَّ هزَّ �ارو�ك كتف�ه مجي��
�
رة ��

ِّ
احة المتوف . إنه ال �ضمُّ ُس�ل الرَّ ك�� ح الم�ان للسُّ

�
بع، ول�ن قد َ�صل طعاٍم وأثاٍث وحطٍب �الطَّ

�نا، ول�ن… أجل، ُ � حال أراَدت جاللتها أن َت��
فن �� أ��د، �ما أنه �ع�د عن السُّ ة) �التَّ ق�َّ َّ (القلعة ال��

ة ق�ل أعوام. إذا حظ�ُت �الم��د من ن هناك، ولو أن الم�ان لن ي�دو كقلعٍة حق�ق�َّ
�
ُ�مكنها أن َ�سك

� وقٍت أقرب».
� فقد َ�حُدث ذلك �� ائ�� البنَّ

ا».
�
� أن أعرض عل�ك عمالق - «ُ�مكن��

احة؟». � السَّ
أف�َع هذا أوث�ل الذي قال: «الوحش الذي ��

سان، أعرُف. ل�ذرز
�
ا ع� الل � ل�ذرز. اسم ثق�ل جد�

�� َ ج َون دار َون �ما أخ�� - «اسمه َون و�
� ح�ا�ات

». �متُّ َون َون �ِصلٍة �ع�دة للغا�ة إ� العمالقة �� �
�دعوە بَون َون، و��دو أن هذا �ك��

ا
�
ان �اح وتلتهم ث�� �د الصَّ م ب�� � تخلط الدَّ شة ال�� خمة المتوحِّ العجوز نان، تلك المخلوقات الضَّ

ا ا رهي�� حم ع� اإلطالق، و�ن �ان ُرع��
�
�أ�ملها �َشعرها وِجلدها وقرونها. هذا العمالق ال �أ�ل الل

عة � أسنانه الم��َّ ء ب�� �
فت ال��َّ

�
ة من الجذور، ف�سحق ال�صل والفجل وح�� الل

�
م إل�ه سل � ُتقدَّ ح��

غة
�
ث الل ا. إنه يتحدَّ  دائم�

ً
ة. «إنه مستعدٌّ للعمل، ولو أن إفهامه ما ُت��دە منه ل�س سه� ال�ب��

ي عمل ته مذهلة. ُ�مكنه أن ُيؤدِّ ، وقوَّ ة، ل�نه ال ��لُّ ا من العام�َّ القد�مة إ� حدٍّ ما وال �عرف ش�ئ�
جال وحدە». دستٍة من الرِّ

دي، … ال �ا س�ِّ جال لن… العمالقة �أ�لون لحم الَ��� ع� ما أظنُّ دي، الرِّ … س�ِّ � - «إن��
� من رجاٍل لمراق�ة مخلوٍق كهذا. إنه…».

أشكرك، ل�ن ل�س عندي ما �ك��

لم يندهش چون سنو، وقال: «�ما �شاء. سنحتفظ �العمالق هنا». الحق�قة أنه �كرە
م

�
ا �ا چون سنو، غ�� أن چون يت�ل االستغناء عن َون َون. �انت إ�ج��ت لتقول: لسَت تعلم ش�ئ�

م
�
مع العمالق م�� استطاَع من خالل ل�ذرز أو أحد األحرار الذين أتوا بهم من الُ�ستان، و�تعل

� أنه ن هذە الِقصص. ل�ن هذا ال �ع�� ًة عن قومه وتار�خهم. ل�ت سام �ان هنا لُ�دوِّ أش�اء كث��
خمتان َد، وهاتان ال�دان الضَّ له َون َون، فالعمالق ُيهاِجم �ُعنٍف إذا ُهدِّ ٌّ عن الخطر الذي ُ�مثِّ مع��
ر چون بهودور. هودور �ِضعف الحجم

�
ا. إنه ُ�ذك ا إر�� تان �ما ف�ه ال�فا�ة لتم��ق رجٍل إر�� ق��َّ

�تون سالدور نفسه �ستفيق. ل�ن إذا ة وِنصف العقل. فكرة من شأنها أن تجعل السِّ وِضعف القوَّ
عاُمل معهم. ج َون دار َون ع� التَّ �ان مع تورموند عمالقة فقد ُ�ساِعدنا َون و�



ا عن عودة إد ال�ئ�ب ب�ب��ٍق من داف مورمونت �ضيٍق إذ انفتَح ال�اب من تحته معلن�
ُ
تمتَم غ

اب، ولم � ف�ما صبَّ إد ال��َّ � ب��ِّ جق. انتظَر �اون مارش بنفاد ص�� ��ذ وطبٍق من الب�ض والسُّ النَّ
م : «تول�ت رجل صالح ومحبوب، و�م�ت الحد�دي ق�ِّ

ً
 �عد خروجه قائ�

َّ
�ستأنف الحد�ث إ�

تك �فهما». ا عن ن�َّ سالح� �ارع، ل�ن هناك �الم�

��لة)». اب�ة الطَّ � (الرَّ
�� � - «نحتاج إ� رجاٍل صالح��

ونها (راب�ة العاهرات)، ل�ن ع� �لِّ حال، أصحيٌح أنك تنوي جال ُ�سمُّ قال مارش: «�دأ الرِّ
ا للُفرسان، أو الح؟ هذا المنصب ُ�حَفظ غال�� م السِّ � ل�ذرز كق�ِّ

اس��دال إم�ت �ذلك الوح��
الة ع� األقل». الجوَّ

در�ب. إنه � ساحة التَّ
�ته �� ا، أشهُد ع� هذا، فقد ج�َّ � حق�

أجاَب چون �ك�اسة: «ل�ذرز وح��
�� الذي ُف �أنه ل�س �الصَّ � قلعة. أع��

ق �� ة �أ��� الُفرسان �الفوالذ المطرَّ خط�� �فأس� حج��َّ
�
ا ما س�جدون أنُفسهم �� ورة. يوم� ا �ال��َّ ئ� ��ة مرعوب منه… ل�ن هذا ل�س س�ِّ له، و�عض الصِّ أفضِّ

ا حي�ئٍذ». ا لديهم نوع�
�
عب مألوف ، وسُ�ف�دهم أن �كون الرُّ �

قتاٍل حق���

.«� � - «إنه هم��

��ة ما هو أ��� من م الصِّ
�
، واآلن هو أخونا، أخ �ستطيع أن ُ�عل � - «�ان كذلك ح�� حلَف ال�م��

ا عن عادات شعب األحرار». غة القد�مة وش�ئ�
�
موا �ضع �لماٍت من الل

�
هم أن يتعل َّ الم�ارزة. لن ���

رة، ملك!».
ُ
تمتَم الُغداف: «أحرار، ذ

جال ال يثقون �ه». - «الرِّ

�ه،
�
جال؟ �م عددهم؟ ل�ن ذلك �ان ل�قودە إ� ط��ٍق ال ُي��د أن َ�سل �ان چون ل�سأله: أيُّ الرِّ

� أن أسمع هذا. أهناك الم��د؟». فقال: «ُيؤِسف��

: «هذا الف�� ساتان، ُ�قال إنك تنوي أن تجعله وك�لك وُمرافقك
ً

�تون سالدور قائ� م السِّ
�
ت�ل

الم مأبون من مواخ�� (ال�لدة القد�مة)».
ُ
دي، إنه �ائع هوى… إنه… غ  من تول�ت. س�ِّ

ً
�د�

دون م وال�ديهة. المجنَّ
�
عل � (ال�لدة القد�مة). إنه ��ــــع التَّ

وأنت سكران. «ال شأن لنا �ما �انه ��
� القتال، �ما ُ�ج�د

ا. إنه ال �عرف الخوف �� هم جم�ع�
َ
اآلَخرون �دأوا �احتقارە، ل�نه كسَبهم وصادق

ج ع� � ووضع ال�َّ
ا ع� إحضار وج�ا�� ض أن �كون قادر� َ القراءة وال�تا�ة إ� حدٍّ ما، والمف��

، أل�س كذلك؟». �
حصا��

قل�د جال. لقد جرى التَّ قال �اون مارش بوجٍه من حجر: «ع� األرجح، ل�ن األمر ال ُ�عِجب الرِّ
دي أن رجال نون ع� الق�ادة. هل �عتقد س�ِّ  من عل�ة القوم ُ�مرَّ

ً
ع� أن �كون ُمرافقو القائد فت�ة

� المعركة؟».
�ل س�ت�عون �ائع هوى ��

�
َحرس الل

ب العجوز ترَك �ضع مالحظاٍت ت غض�ته: «لقد ت�عوا من ُهم أسوأ. الدُّ
�
ردَّ چون وقد اشتعل

ما
�
�توات، و�ل اخ �ان يهوى اغتصاب السِّ الل) ط�َّ � (ُب�ج الظ�

ة لخل�فته عن رجاٍل �عينهم. �� تحذي��َّ



ة. ع� ذراعه الُ��ى نجوم من المعصم إ� الِمرفق، اغتصَب واحدًة وسَم جسدە بنجمٍة ُس�اع�َّ
ل أب�ه وأوصَد ال�اب، � � م��

ار �� َم النَّ ة) رجل أ�� ق�َّ َّ � (القلعة ال��
ا. و�� � ساق�ه أ�ض�

وع� َر�ل��َ
� (ال�لدة

ه ساتان ��
�
ا �ان ما فعل ا. أ�� سعة جم�ع� ها ح�� الموت، أفرادها ال�ِّ

�
ت أ�ته �ل

َ
ق واح��

.« �
القد�مة) فهو أخونا اآلن، وسُ�صِبح ُمراف��

جق �خنجرە، ا من السُّ ��ذ، وطعَن أوث�ل �ارو�ك إص�ع�  من النَّ
ً

�تون سالدور قل�� َب السِّ ��
رة، اقُتل!».

ُ
رة، ذ

ُ
: «ذ

ً
وجلَس �اون مارش محتقن الوجه، وخفَق الُغداف �جناح�ه قائ�

� واثق. هل �� أن أسأل عن ة اللورد �عرف األصلح، إن�� م الُو�الء، وقال: «ح�� ا تنحنَح ق�ِّ � وأخ��
د أن هذا ت�د�د

�
جال. وتضعهما تحت الحراسة؟ مؤك ران الرِّ � زناز�ن الجل�د؟ إنهما ُتوتِّ

�� � ت�� الجثَّ
، ما لم تكن تخ�� أن…». � � صالح�� لرجل��

- «… تنهضا؟ أتم��َّ هذا».

�عة). � خطٍّ أحمر إذ قال: «لُينِقذنا (السَّ
��ذ ع� ذقنه �� �تون سالدور، وساَل النَّ امتقَع وجه السِّ

� اآللهة. ال… ال ُ�مكن � أع��ُ
ة، مس�خ �� شة غ�� طب�ع�َّ ة �ائنات متوحِّ ة القائد، الُجثث الح�َّ ح��

ل ال�الم معها، أل�س كذلك؟». أنك تنوي أن ُتحاو�

�� المعرفة. ر�ما تكون �ائناٍت � ال أدَّ ، ل�ن�� ًقال چون سنو: «هل ُ�مكنها ال�الم؟ ال أظنُّ
مة � قتلتها �انت مصمِّ ة ال�� تها؟ الجثَّ َّ� ا ق�ل أن تموت. �م ي����َّ من َ��� � ، ل�نها �انت َ���

ً
ة وحش�َّ

رت َمن هو وأين تجدە». ال �شكُّ چون
�
ِّ أنها تذك ة القائد مورمونت، ومن الج�� ع� الفتك �ح��

ا. ا ل�نه �ان ل�فهم أ�ض�
�
تجف فَرق ته، و�ان سام تار�� ل��

�
� أن الِما�س�� إ�مون �ان لُ�در�ك ضال

��
جل أن �عرف أعداءە، ونحن نفهم القل�ل عن الُجثث د والدي اعتاَد أن �قول �� إن ع� الرَّ «الس�ِّ

� حاجٍة إ� أن نعرف».
ة وأقل عن (اآلَخ��ن). إننا �� الح�َّ

ا
�
ف ه ت�ُّ �ة من رقبته، وقال: «أظنُّ

�
ورة المتدل

�
�تون سالدور ال�ل لم ُيرِضهم جوا�ه. داعَب السِّ

ا أيها اللورد سنو. سأدعو (العجوز) أن ترفع مص�احها المن�� وتهد�ك إ� س��ل تعوزە الح�مة تمام�
الح�مة».

� حاجٍة إ� الم��د من الح�مة». لسَت
ا �� � واثق �أننا جم�ع� �ان ص�� چون سنو قد نفَد. «إن��

م عن ڤال؟».
�
ا �ا چون سنو. «واآلن، هل نت�ل تعلم ش�ئ�

قال مارش: «أهذا صحيح إذن؟ أنك أطلقت �احها؟».

- «وراء (الِجدار)».

ت».
�
�تون سالدور، وقال: «غن�مة الملك. س�غضب جاللته للغا�ة عندما �جدها رحل شهَق السِّ

- «ڤال ستعود». ق�ل ستان�س �مش�ئة اآللهة.

ه �اون مارش: «وك�ف تعلم هذا؟».
�
سأل

- «�� قالت إنها ستعود».



- «و�ذا كذَ�ت؟ إذا وقَع لها مكروە؟».

� أخ�� أن ، ل�ن ح�� ذلك الح�� رصة اخت�ار قائٍد ُ�عِج��م أ���
ُ
أجاَب چون: «إذن فس�نالون ف

ة العماليق »، ورشَف من ِمزرە ق�ل أن ُ�ض�ف: «لقد أرسلتها لتجد تورموند �ل�َّ عل��م احتما��
.« �

وتط�ح عل�ه عر��

- «وما هذا العرض إن �ان لنا أن نعرف؟».

ته إ� الم إذا ضمَّ قوَّ عام والمأوى والسَّ � (�لدة المناجذ)، الطَّ
مته �� - «العرض نفسه الذي قدَّ

فاع عن (الِجدار)». ك ومساعدتنا ع� الدِّ َ نا المش�� تنا لقتال عدوِّ قوَّ

� �أنه �ان �علم طوال الوقت: «تنوي أن
ٍة ��� لم ي�ُد ع� �اون مارش االندهاش، وقال بن��

ا�اتنا له وألت�اعه، مئات، آالف». ، أن تفتح بوَّ �ه �مرُّ ُ َت��

- «إن �ان هذا العدد قد ت���َّ معه».

�
ا، وقال �اون مارش: «قد ُ�س�ِّ جمة، وأطلَق أوث�ل �ارو�ك أن�ن� �تون سالدور عالمة النَّ رسَم السِّ

.« انة، مغتصبون، وحوش أ��� من َ��� . إنهم َهمج، برابرة، هجَّ
ً
�عضهم هذا خ�انة

ا �ما�س را�در، ل�ن ح�� لو �انت �لُّ �لمٍة قلتها ا من هذا، تمام� قال چون: «تورموند ل�س ش�ئ�
�
� �أ�� ادة، وح�� تاء قادم أيها السَّ ا ِمث�� وِمثل�م. الشِّ ا أح�اء، أناس� � ا، َ��� �  فإنهم ما زالوا َ���

ً
صح�حة

.« ا ضد المو�� علينا نحن األح�اء أن نت�َزر مع�

داف چيور مورمونت: «سنو، سنو، سنو!».
ُ
�َخ غ

ون ا: «لقد استجَ��نا الَهمج الذين جلبناهم من الُ�ستان، وقد ح� كث�� ه چون متا�ع�
�
تجاهل

م ُخلد».
ُ
ًة لالهتمام عن ساحرة غا�ات اسمها األ  مث��

ً
منهم ح�ا�ة

م ُخلد؟ اسم عج�ب�».
ُ
قال �اون مارش: «األ

ا تحت شجرٍة جوفاء، ل�ن سواء أصحَّ هذا أم لم �صحَّ فقد خذت لنفسها ُجحر� - «ُ�قال إنها اتَّ
ق). آالف فن �صل ل�حمل شعب األحرار إ� األمان ع�� (ال�حر الضيِّ  من السُّ

ً
� رؤ�ا أسطو�

رأت ��
ا إ� (هاردهوم) م ُخلد جم�ع�

ُ
� لتصد�قها، وقاَدتهم األ

وا من المعركة �انوا �ال�أس ال�ا�� من الذين فرُّ
� ع�� ال�حر».

الة وانتظار الخالص اآل�� للصَّ

، ول�ن… ُ�قال إن (هاردهوم) م�ان دِ�س
ً

ا� : «لسُت جوَّ ً
ب أوث�ل �ارو�ك جب�نه قائ� قطَّ

ك نفسه �ان �قول هذا أيها اللورد سنو. لماذا �ذهبون إ� هناك؟». ملعون. عمُّ

�ــهم، وقال: «(هاردهوم) تطلُّ ع� خليج� ُ �انت أمام چون ع� المنضدة خارطة، فأداَرها ل��
��ــها،

ُ
ة ق فن، واألخشاب واألحجار وف�� ا �ما ف�ه ال�فا�ة أل��� السُّ ا عم�ق� مح�� وتضمُّ ميناًء طب�ع��

ة مستعمرات من الفقمات وأ�قار ال�حر ع� مق��ة». والم�اە تعجُّ �األسماك، وثمَّ

ُّ



�ل.
�
� ف�ه الل

ة �لِّ هذا، ل�نه ل�س �الم�ان الذي أرغُب أن أق�� � صحَّ
ردَّ �ارو�ك: «ال أشكُّ ��

إنك تعرف الح�ا�ة».

��ق إ� أن ُتصِبح �لدًة، ال�لدة � منتَصف الطَّ
�عرف چون الح�ا�ة �الفعل. �انت (هاردهوم) ��

مئة عاٍم عندما ابتلَعها الجح�م. حسب �لة ق�ل ستِّ
�
ة الوح�دة وراء (الِجدار)، ح�� تلك الل الحق�ق�َّ

لوا أل�ل لحمهم، وأ�� ع� تِّ
ُ
ة أو ق ة فقد اخُتِطَف أهلها إ� العبود�َّ قها من القصَّ � ُتصدِّ سخة ال�� ال�ُّ

� الجنوب حسبوا أن
ا �� ج لدرجة أن الَحرس ع� (الِجدار) �ع�د� بيوتهم وقاعاتهم ح��ق هائل تأجَّ

ماد ع� (الغا�ة المسكونة) و(ال�حر مال، و�عدها انهمَرت أمطار الرَّ �ق من الشَّ مس ُ��� الشَّ
ا ح�ث �انت (هاردهوم) من ا �ابوس�� ار أنهم وجدوا دمار� جَّ اجف) ط�لة ِنصف عام. روى التُّ الرَّ
قة، والم�اە مخنوقة �الُجثث مة والعظام المح�� ق�ل، صفحة األرض مأساة من األشجار المتفحِّ
د دَّ � الُجرف العظ�م المرتفع فوق المستوَطنة ي��

ة �� المنتفخة، ومن مداخل ال�هوف المن���
� العروق.

ماء �� د الدِّ ��ــــخ ُ�جمِّ

اري �لة، ل�ن (هاردهوم) ال تزال منبوذًة. ق�َل لچون إن ال��
�
ت منذ تلك الل ة قرون �املة مرَّ ستَّ

� واألش�اح �اط�� عون أن األطالل مسكونة �الغ�الن والشَّ الة �دَّ ت الم�ان، ل�ن الجوَّ دَّ اس��
ماء. المشتعلة المولعة �مذاق الدِّ

م ُخلد ُسِمَعت تقول إن األحرار
ُ
ا، ل�ن األ قال چون: «إنه ل�س المأوى الذي كنُت ألختارە أ�ض�

س�جدون الخالص ح�ث القوا من ق�ل الهالك».

احرة �عة). تلك السَّ  عن ط��ق (السَّ
َّ

: «الخالص ال ُيوَجد إ�
ً

�تون سالدور شفت�ه قائ� زمَّ السِّ
ا �الَفناء». ح�َمت عليهم جم�ع�

� األطالل، و�ذا وا ب��
�
م عن أعداء. فلُ�صل

�
ت (الِجدار) ر�ما. إننا نت�ل

َ
قال �اون مارش: «وأنقذ

� هذا العالم ل�س عندي طعام
ا تحملهم إ� عالٍم أفضل فال �أس، ف�� ت إليهم آلهتهم ُسفن�

�
أرسل

لهم».
� � الح�� قال چون وهو ي�سط أصابع �د س�فه و��نيها: «قوادس كوتر �ا�ك تمرُّ �ـ(هاردهوم) ب��

ارخة». � �دعوها رجاله �ـ«ال�هوف الصَّ  ال�هوف ال��
َّ

� �أن ال مأوى هنالك إ�
�� َ واآلَخر، وقد أخ��

د والج�ع، مئات منهم، آالف». م ُخلد ومن ت�عوها س�موتون هناك من ال��
ُ
األ

- «آالف من األعداء، آالف من الَهمج».

م خ�َج
�
� ت�ل ، رجال و�ساء وأطفال. تصاعَد الغضب من أعماق چون، ل�ن ح�� آالف من الَ���

� ُ�در�ك ا: «أأنت أع� أم أنك ال ُت��د أن ترى؟ ما الذي تحس�ه سَ�حُدث ح�� ا �ارد�
�
صوته هادئ

هؤالء األعداء الموت؟».

د الُغداف من فوق ال�اب: «الموت، الموت، الموت!». ردَّ

ك �ما سَ�حُدث. س�نهض المو�� من جد�ٍد �المئات واآلالف، � أخ�� واصَل چون: «َدع��
�� زرقاء شاح�ة، وسُيهاِجموننا�»، ونهَض وأصابع �دە

ة �أ�ٍد سوداء وأع��ُ س�نهضون كُجثٍث ح�َّ



� االن�اف».
�� �

تنفتح وتنغلق، وأردَف: «ل�م إذ��

ق، وأوث�ل �ارو�ك �جمود، و�اون مارش � متعرِّ �تون سالدور بوجٍه م��د وجب�� نهَض السِّ
رك ع� وقتك أيها اللورد سنو»، وغاَدروا

�
شك

َ
�» : � ووجٍه شاحب، وقال األخ�� � مزمومت�� �شفت��

دون �لمٍة أخرى.
 



 

 

 

�
الجزء الثا��

 



 

�ون ت��
 

ا ثابتة القوائم، �ون رك��ــها. وجَدها صبور� � سبَق لت�� �رة طبع أهدأ من �عض الخيول ال�� � للخ��
مح، ل�ن س والرُّ  إذ مدَّ �دە إ� ال��ُّ

ً
ت هادئة

�
هرها، وظل ا عندما اعت� ظ� ته دون ق�اع� تق����

�
وقد ق�ل

�رة � ا للخ�� �ت ع� الفور. اسمها الجم�لة، اختصار� � شدَّ ِعنانها وهمَز جان�يها �قدم�ه تحرَّ ح��
جام منذ َصغرها.

�
ج والل �ة ع� ال�َّ الجم�لة، ومدرَّ

�ون �حسُّ فينة. �ان ت�� �رة ع� سطح السَّ � نة مع هرولة الخ�� ة الملوَّ رع الخش��َّ خشخَشت الدِّ
� ال ة ال�� دبته تحت الخوذة ال�ب��

َ
ت قطرات الَعرق ع� ن

�
ط��ة، وسال � إ�ط�ه من الرُّ

بوخز� ��
�
ا �� ة واحدة، شعَر �أنه چا��� را��� ُتناِسب مقاس رأسه، وع� الرغم من هذا، وللحظٍة عب��َّ

مس. � ضوء الشَّ
ة �� هب�َّ

َّ
ا وُتوِمض ِدرعه الذ  ُرمح�

ً
ال حام� � مضمار ال��ِّ

�رة، ُ�مسك عصا � هر خ�� د قزٍم ع� ظ� ، �ل مجرَّ
ً

حك ذاَب الُحلم. إنه ل�س �ط� حينما �دأ الضَّ
� مزاجهم. م ع� أمل تحس�� � �الرَّ كران�� ج��ن السَّ ارة الضَّ ا ل�سل�ة �عض ال�حَّ �اه��

ُ
ا ف ي عرض� وُ�ؤدِّ

�ون �أعُينهما الميتة ا. شعَر ت��
�
ا و�ستغر�ب چوفري ضح� � أبوە غ�ظ� َّ � الجح�م يتم��

� م�اٍن ما ��
��

ل�اسوري �وران). ال�اردة ُ�شاِهد هذە المهزلة بنفس حماسة طاقم (السِّ

م إذ انطلَق الحيوان
�
حت بُرمحها المقل مادي ال�ب�� ولوَّ � �لبها الرَّ � خصمه. ركَ�ت پ��

واآلن تأ��
ا درعه هو فزرقاء. ، أمَّ الء �اهت متق��ِّ ان �األحمر، ولو أن الطِّ طح. ُترسها ودرعها مطل�َّ ع� السَّ

ا.  تكون �� أ�د�
َّ

، �ل درع جروت. أرجو أ� ل�ست در��

�اح، هل�ل والصِّ ارة �التَّ عه ال�حَّ  ف�ما شجَّ
ً
ة ها ع� اإل�اع منقضَّ �رة �حثُّ � �ون كفل الخ�� ر�َل ت��

مون عل�ه فإن عندە فكرًة ال �أس بها. ك�ف
�
ا أم يته� عونه حق� ا إن �انوا ُ�شجِّ ومع أنه لم �عرف �قين�

� هذە المهزلة؟
اك �� سمحُت لنف�� �االقتناع �االش��

� غ�اٍب تام
بور) �� � م�اە (خليج الثُّ

فينة �� ا تطفو السَّ � ع�� يوم� غ�� أنه �عرف اإلجا�ة. منذ اث��
ة من تهم اليوم�َّ � َتنُضب حصَّ ع أن �ص�� أقبح ح��

َّ
ا، ومتوق اقم قب�ح� �ــــح. صاَر مزاج أفراد الطَّ لل�ِّ

غرات وص�د األسماك ع� اع وسدِّ الثَّ سها لرتق ال��ِّ � اليوم �ستطيع المرء أن ُ��رِّ
�� 

ً
م. �م ساعة الرَّ

فينة ال � �ان طا�� السَّ هم، ول��
�
�لِّ حال؟ سمَعهم چورا مورمونت ُيَهمِهمون أن حظ� األقزام خذل

�ــــح، فقد �دأ اآلَخرون َيرُشقونه ك هذا ال�ِّ  أن ُ�حرِّ
ً

� واآلَخر آم� � الح�� �ون ب�� يزال َ�فُرك رأس ت��
ا�� فكرة إن اعتصار ثدي فتاٍة َ الطَّ � أسوأ، منذ ��� هم. ونص�ب پ��

َ
ا م�� صادف ر� بنظراٍت تطقُّ ��

حم
�
�رة الجم�لة �الل � هم، �ما أنه �دأ �دعو الخ�� ا الستعادة حظ� قزمة قد �كون المطلوب تحد�د�

دها. �ون ُيردِّ � �ان ت�� ا ح�� � � �َدت أطرف كث�� عا�ة ال�� د، و�� الدُّ المقدَّ



ا منا لهم عرض� وننا. إذا قدَّ ضِحكهم، �جب أن نجعلهم ُ�حبُّ
ُ
: «�جب أن ن

ً
� قائلة عت إل�ه پ�� تذرَّ

دي». س�ان. أرجوك �ا س�ِّ فسُ�ساِعدهم ع� ال�ِّ

ان أول ما نفَد، وا��شَف َّ� �ب. ن��ذ ال�ُّ م السَّ د أن الرَّ
�
و�ش�ٍل ما، بوس�لٍة ما، �صورٍة ما وافَق. مؤك

��ذ. كر �النَّ � من السُّ م أ�ع �كث�� كر �الرَّ �ون ال�س�� أن السُّ ت��

نته �رة جروت ف�ما لقَّ � � خ�� نة ع� م�� ة الملوَّ ا درع جروت الخش��َّ وهكذا وجَد نفسه مرتد��
� من � األمر ن�ع مع��َّ

ال الهز�� الذي �ان مصدر رزقهما. �� � ة �ال��ِّ قاط الخاصَّ ًأخت جروت أهمَّ النِّ
�ون �اَد �فقد رأسه من ق�ل عندما رفَض امتطاء ال�لب تلب�ة ذ�ذة، �اعت�ار أن ت��

�
خ��ة الل السُّ

ا وهو �اهٍة صع��
ُ
� المسألة من ف

ة، وع� الرغم من ذلك وجَد تقدير ما ��
َّ
لرغ�ات ابن أخته الشاذ

�رة. � هر الخ�� ع� ظ�

ه
�
ا ُرمحه هو فتقلقَل إذ أنزل � الوقت المناسب ألن �مسَّ رأسه المثلوم كتفه، أمَّ

�� � نزَل ُرمح پ��
�ون، و�ن �ان � االحتفاظ بوضعها، وسقَط ت��

َب �ه ُر�ن ُترسها �صوٍت مزعج. نجَحت �� �� و��
هذا هو المطلوب أن َ�حُدث.

�رة أصعب مما ي�دو. � قوط من فوق هذە الخ�� �ر… ولو أن السُّ � قوط من فوق خ�� �سهولة السُّ
طح �صوٍت عن�ف �ون ع� نفسه لحظة سقوطه، ومع ذلك ارتطَم �السَّ ر ت�� ا درسه، تكوَّ ر�

�
متذك

ة من ُعمرە من ان�ة ع�� � الثَّ
� فمه. أحسَّ �أنه ��

ا �� ٍة ح�� إنه ذاَق دم� مكتوم وعضَّ لسانه �قوَّ
� ذلك

�� روك). ��
ى �ـ(�اس�� ��

�
� القاعة ال�

جد�د، �دور ع� �د�ه وقدم�ه فوق مائدة الَعشاء ��
ارة األجالف، الذين �َدت  من هؤالء ال�حَّ

ً
� ع� مجهودە �د� ا لُيث�� �ون موجود� ه ج�� � �ان عمُّ الح��

� مأد�ة
�� � ت طرائف جروت و��� � ح�َّ حك ال��  �عواصف الضَّ

ً
 مقارنة

ً
عة ضح�اتهم زه�دًة متصنَّ

ة: «ال- ة الخلف�َّ لوق�َّ ا، وصاَح أحدهم من فوق السَّ � وجهه غض��
زفاف چوفري. هسهَس �عضهم ��

�ون لنفسه: ال ، تركت الفتاة تغل�ك». قال ت�� � أنف، نزالك كهي�تك، قبيح. أ��د أنك �ال خص�ت��
َّ بنقود. تجاهَل اإلهانة، فقد سبَق أن سمَع ما هو أسوأ. ُ�دَّ أنه راهَن ع��

ح ب�د�ه وقدم�ه كُسلحفاٍة مقل��ة ع� هوض، ووجَد نفسه ُ�ل�ِّ ة النُّ رع الخش��َّ ت الدِّ ع�َّ
. �ان ذلك �

� لم أ�� سا�� ارة. مؤسٌف أن�� هرها، ل�ن هذا -ع� األقل- أضحَك �عض ال�حَّ ظ�
� أحشائه فل��ما

�� � � المرحاض ح�ث أص�ُت أ��
ا. ولو �انوا موجودين ��

�
ل�جعلهم �عوون ضح�

ء للحفاظ ع� رضا هؤالء األو�اش �
� �او�لهم معه. أي ��

زون �� َّ ٍة تجعلهم يت�� ضحكوا �قوَّ
� ع� �لِّ حال. المالع��

� معاناته وسحَ�ه لينهض وهو �قول: «�دوت
�ون �� ا أشفَق چورا مورمونت ع� ت�� � أخ��

أحمق».

ا». �ر� �  وأنت تمت�� خ��
ً

ة. «صعب أن ت�دو �ط� َّ� هذە �� النِّ
� ال أركُب الخناز�ر». �ب الذي �جعل�� - «ال ُ�دَّ أن هذا هو السَّ

ا�� من فوق الحاجز، ثم قال:  من ال�لغم الدَّ
ً
تلة

�
�ون أ�از�م خوذته وخلَعها و�صَق ك حلَّ ت��

.« �
� قضمُت ِنصف لسا�� «أحسُّ �أن��



� �
� رأ�ُت ا: «الحق�قة أن�� »، وهزَّ كتف�ه مض�ف� ٍة أ��� ة القادمة ُعضَّ �قوَّ قال الس�� چورا: «المرَّ

� أسوأ». ُمنازل��

. ما األسوأ من هذا؟». �
عينة وعضضُت لسا��

�
�رة الل � أهذا مديح؟ «لقد سقطُت من فوق الخ��

- «أن تخزق شظ�ة عينك وتموت».

ال �ا �  ُتحِسن ال��ِّ
َّ

مادي ال�ب�� المس�َّ كَر�ش: «الفكرة أ� لت عن �لبها الرَّ � ترجَّ � ال�� قالت پ��
ا تحرص ع� مخاطبته �اسم هيوجور ع� مسمع� من أيِّ أحد. «الفكرة أن هيوجور». دائم�

قود». ُتضِحكهم وتجعلهم ُ�لقون لك النُّ

ا، وقال: ضوض، ل�نه احتفظ� بهذا الخاطر لنفسه أ�ض� م والرُّ من �خس نظ�� الدَّ
َ
�ون: ث ر ت��

�
فك

� وال جروت. ا». ال پ�� ا. ال أحد أل�� نقود� � هذا أ�ض�
«فشلنا ��

� إ�
ا�� � الف��

� وخلَعت خوذتها لي�سدل َشعرها الب��ِّ ن». قالتها پ�� � نتحسَّ - «س�فعلون ح��
دتان. أخرَجت ا تحت جبهتها الغل�ظة ال�ارزة، ووجنتاها ناعمتان متورِّ تان أ�ض� يَّ ذنيها. عيناها ب�ِّ

�
أ

 �سعادة.
ً
تها من �دها قا�عة

�
�رة الجم�لة، فأ�ل � وط من ك�س� ِجلدي للخ��

�
 من جوز ال�ل

ً
حفنة

ى». ة علينا �المطر، س�� س ستهطل الفضَّ ي عرضنا أمام المل�ة دن�� ؤدِّ
ُ
«عندما ن

اٍل آَخر، أصخبهم � � ب�� طح �كع��ــهم مطالب�� ون السَّ
ُّ
ارة �ص�حون فيهما و�دق �ان �عض ال�حَّ

جل، ع� الرغم من أنه العب السا�ڤاس �ون أن يزدري هذا الرَّ م ت��
�
فينة �المعتاد. تعل طا�� السَّ

� ال��ج. د الوح�د ع� م�� ِش�ه الج�ِّ

 �ا هيوجور؟».
ً
ة آملة: «أترى؟ لقد أعجبناهم. هل ن�ناَزل ثان�ة � �اب�سامٍة صغ�� قالت پ��

�اح، فض عندما أعَفته ص�حة من أحد الُو�الء من ذلك. إنه منتَصف الصَّ �ان ع� وشك الرَّ
ط اع ال��ج المخطَّ �� 

�
ًة أخرى. �ما �� الحال منذ أ�ام، يتد� ان ُي��د إنزال القوارب مرَّ َّ� وال�ُّ

مال، ومع�� � م�اٍن ما إ� الشَّ
وا ع� ر�ــــح� ��

جل �أمل أن َ�ع��ُ اري، ل�ن الرَّ ا من الصَّ خم مرتخ�� الضَّ
ە عمل حار شاق مرِهق ُ�ص�ب أ�دي ، وجرُّ ة وال��ج كب�� جذ�ف. ع� أن القوارب صغ�� هذا التَّ
اقم هذا العمل، وال �ستطيع ا. �كرە أفراد الطَّ � �القروح وظهورهم �األلم وال ُيثِمر ش�ئ� ح��

َّ
الم�

ا إذا � قادس. سأ�وُن ممتن� ة: «�ان ع� األرملة أن تضعنا ع� م�� �ون أن �لومهم. غمغَم �حدَّ ت��
.«

ً
� شظ�ة � عان��

عينة. أظنُّ أن ��
�
� أحد ع� خلع هذە األلواح الل

ساعَد��

�رة وقاَدتهما إ� � � ال�لب والخ�� ت پ��
َ

ى مورمونت هذا الواجب و�نما ع� مضض، وأخذ أدَّ
َ هر أخ�� � الظ�

در بوا�� � الصَّ
� ت��ط وا�� قمرتها �األسفل. ب�نما حلَّ الس�� چورا أ�از�م األحزمة ال��

ا � ا كث�� � أسمُع �الم� اخل. إن�� دتك أن ُتغِلق �ابها وُتوِصدە و�� �الدَّ �ون: «األفضل أن تقول لس�ِّ ت��
د». حم المقدَّ

�
ل�ع واألفخاذ والل عن الضُّ

�رة ِنصف معاشها». � - «هذە الخ��

ها ا. أخ��ِ ا أل�َل ال�لب أ�ض� اقم ج�س�ار�� : «لو �ان الطَّ
ً

هر قائ� در والظ� � الصَّ
َ خلَع مورمونت واق��

فحسب».



ا �� �ون متمنِّ ها ت��  �صدرە، فشدَّ
ً
 عن آِخرها �الَعرق وملتصقة

ً
ة

�
ته مبتل - «�ما ُت��د». �انت ُس��

ة خانقة ثق�لة ال ُت��ــــح، ِنصفها طالء قد�م، ط�قة فوق ط�قٍة رع الخش��َّ س�م. الدِّ القل�ل من ال�َّ
� � مأد�ة زفاف چوفري حمَل أحد القزم��

�ون أن �� ر ت��
�
ة. َ�ذك فوق ط�قٍة من إعادة دهانها مئة مرَّ

� إذا � رمز وألوان عائلة �اراثيون. «سنحتاج إ� �ال الحيوان��
ا�� ه�ب والثَّ رمز ذئب روب ستارك الرَّ

�
�� � �رة الجم�لة فال أمل له أو لپ�� � ارة أن �ذ�حوا الخ�� ر ال�حَّ س». إذا قرَّ ال أمام المل�ة دن�� � أردنا ال��ِّ

دون ع� األقل. دَّ ��ل ي�� منعهم… ل�ن قد �جعلهم س�ف الس�� چورا الطَّ

- «أهكذا تأمل أن تحتفظ برأسك أيها الِعف��ت؟».

. �
ر�� ة سُتقدِّ � الحق�ق�َّ - «الس�� ِعف��ت إذا سمحت. واإلجا�ة نعم. حالما تعرف جاللتها ق�م��

، ل�ن األفضل أن ًة عن أه�� ها�ة، وأعرُف أش�اء مف�دًة كث�� � النِّ
ب �� � شخص صغ�� مح�َّ إن��

.« � يها ح�� ذلك الح��
�
أسل

ً
 سخ�فة

ً
س تارجارَ�ن ل�ست طفلة ص �ما �شاء، فلن �محو هذا جرائمك. دن��

َ
ب وتراق

َّ
- «توث

عا�ات واأللعاب. سُتعاِملك �العدل». ُتلهيها الدُّ

، وقال: «وك�ف � � وجه مورمونت �عي��ه غ�� المتماثلت��
�ون �� س ت�� أوە، ال آمُل هذا. تفرَّ

د؟»، واب�سَم
َّ

ة؟ فأس ج� ؟ ضحكة فتاٍة صغ�� � س�ستق�لك هذە المل�ة العادلة؟ �عناٍق دا��
ق أنك كنت ا أن أصدِّ عت حق�

َّ
اب�سامته الع��ضة لمرأى ارت�اك الفارس الواضح، وتابَع: «هل توق

ا � ذلك الماخور؟ أنك ُتداِفع عنها و��ن�ما ِنصف عالم؟ أم أنك كنت هار��
ة للمل�ة �� ي مهمَّ ُتؤدِّ

س عليها�»، . لقد كنت تتجسَّ
ً

� من خدمتها؟ ل�ن لماذا… آە، مه� نان�� تك مل�ة التَّ
َ
�عد أن �ف

�
ة عق�مة �� اء حظوتها من جد�ٍد بتقد��� إليها. خطَّ �ون ق�ل أن ُيواِصل: «إنك تنوي �� وقهقَه ت��

… ل�ن چا��� قتَل كر. ر�ما لو كنُت چا��� ب ع� ال�أس والسُّ ف ترتَّ ، وقد �قول المرء إنه ت�ُّ � رأ��
ا. ر�ما  أن العكس وارد أ�ض�

َّ
� وتعفو عنك، إ� س سُتعِدم�� � فقط. تظنُّ أن دن�� أ�اها، وأنا قتلُت أ��

ن ِمثل فلور�ان الـ…». ًة من الحد�د الملوَّ �رة أيها الس�� چورا. ارتِد ِبزَّ � عل�ك أن تمت�� تلك الخ��

� هوى بها الفارس عل�ه رأسه وطرَحته إ� الجانب �ُعنٍف جعَل رأسه يرتدُّ عن �ة ال�� أداَرت ال��َّ
 �لَّ يوم،

ً
ا مكسورًة. أزداُد وسامة ا ع� ُر��ٍة واحدة، و�صَق ِسن� ح�

ِّ
ن م فمه إذ قاَم م��  الدَّ

َ
طح. مأل السَّ

: ً
ه م�سائ� هر كفِّ م عن شفته المشقوقة �ظ� �ون فقاقيع الدَّ ا. مسَح ت�� � ن�أُت جرح� � أعتقُد أن�� ل�ن��

ء أيها الفارس؟». «هل قال القزم ما ُ���

�ة. إذا أردَت االحتفاظ ت لد�ك أسنان مت�قِّ
�
قال مورمونت: «سئمُت فمك هذا أيها القزم. ما زال

حلة». � ح�� نها�ة هذە الرِّ بها فابتعد ع��

ا. إننا نتقاَسم قمرًة». - «س�كون هذا صع��

. ابتعد � طح، ال �عني�� � المخزن �األسفل أو ع� السَّ
ا آَخر تنام ف�ه، ��

�
- «ُ�مكنك أن تجد م�ان

عن نظري فحسب».

م: «�ما ُت��د»، ل�ن الفارس ال�ب�� �ان قد ء �الدَّ ا، وردَّ �فٍم م�� �ون نفسه ناهض� سحَب ت��
ة. طح �قوَّ رحَل �الفعل، �دقُّ حذاؤە ألواح السَّ



ص مالمحه من لسعة األلم،
�
م والماء وتتقل � المطبخ �األسفل �غسل فمه �الرَّ

�� � وجَدته پ��
: «سمعُت �ما حدَث. أوە، هل ُجر�حت؟».

ً
وخاطَبته قائلة

. «وهو � جرحته أ��� � أعتقُد أن�� م وِسن مكسورة». ل�ن�� ا: «القل�ل من الدَّ هزَّ كتف�ه مجي��
� حال احت�اجنا إ� حما�ة».

�ال ع� الس�� چورا �� � أن أقول إننا ال �ستطيع االتِّ الفارس. ُيؤِسف��

فة ها وضغَطت �ه ع� الشَّ مِّ
�
 من �

ً
ف»، وأخرَجت مند�� � قالت: «ماذا فعلت؟ أوە، شفتك ت��

: «ماذا قلت؟».
ً
برفٍق م�سائلة

� سماعها».
- «�ضع حقائق لم يرغب الس�� حصوة ��

ا هكذا. إنهم � ا كب�� ث شخص� ا؟� ال ُ�مكنك أن ُتحدِّ  �سخر منه. أال تعرف ش�ئ�
َّ

- «�جب أ�
ارة لرؤ�تك تغرق. � ال�حر، ولضحَك ال�حَّ

قادرون ع� إ�ذائك� �ان ُ�مكن أن ُ�لق�ك الس�� چورا ��
ا معهم، اجعلهم يب�سمون و�ضحكون. ا مازح� ن مرح�

�
خاذ الحذر مع األشخاص ال��ار. ك عل�ك اتِّ

ف مع األشخاص ال��ار؟». مك أبوك ك�ف تت�َّ
�
ا. ألم ُ�عل � �قوله دوم� هذا ما �ان أ��

جل الذي ُ�مكنِك وصفه �الم�ح»، ، ولم �كن �الرَّ � ا عند أ�� �ون: «�ان الجميع صغار� قال ت��
� أفهُم قصدِك. � فمه ثم �صَقه، وتابَع: «ل�ن��

رە �� ف �الماء ودوَّ م المخفَّ  أخرى من الرَّ
ً
 رشفة

َ
وأخذ

االت وركوب � � ال��ِّ لِت بتعل��� ب��  تفضَّ
َّ

مها عن ح�اة األقزام. ه�
�
ة أتعل ت أما�� أش�اء كث��

�
ما زال

الخناز�ر؟».

َ�ك الس�� چورا بهذا دي، ��لِّ �ور… ل�ن ما تلك الحقائق؟ لماذا �� - «سأفعُل �ا س�ِّ
الُعنف؟».

� ِشاي
ر ��

�
� �خنة». فك

�� �
� أطبُخ المغ��ِّ ��

�
�ب نفسه الذي جعل بع، السَّ - «من أجل الُحبِّ �الطَّ

هب.
َّ

لسلة حول ُعنقها ولواها �ق�ضته، سلسلة األ�دي الذ ق خناق السِّ � عي�يها إذ ضيَّ
ظرة �� والنَّ

؟». � ا. «أأنِت عذراء �ا پ�� ان دفئ� ا �اردة، ل�ن �َدي المرأة �شعَّ هب دوم�
َّ

فاأل�دي الذ
بع. َمن عساە…». : «نعم، �الطَّ

ً
 مجي�ة

ً
ب وجهها خج� تخضَّ

� أسعد، ولن تجدي تِك. ستكون�� � �ُعذر�َّ
هوة ُسم. احتف�� � هكذا. الُحبُّ جنون، والشَّ

- «ا���
ا». أو تقط�� � ماخور� قذر ع� ضفاف (الرو�ن) مع عاهرٍة ُ�شِ�ه حب�بتِك المفقودة نوع�

نفسِك ��
م ب�نقاذ مل�ة

�
� أين تذهب العاهرات. «الس�� چورا َ�حل

 أن تعر��
ً
� مطاردٍة آملة

ِنصف العالم ��
� عن عرفان الملوك، وأوثُر أن �كون �� ق� ا أو ش�ئ�� � أعرُف ش�ئ� م �عرفانها، ل�ن�� نعُّ � والتَّ نان�� التَّ

�ت». فينة تحرَّ �ون �المه فجأًة ل�قول: «هل شعرِت بهذا؟ السَّ َ ت�� �ا)». ب�� � (ڤال��
��

�ــــح…»، وهرَعت إ� ال�اب ا. ال�ِّ د� ك مجدَّ ا: «نعم، إننا نتحرَّ � وقد أضاَء وجهها فرح� قالت پ��
، سأسا�قك إ� أع�»، وانطلَقت. : «أر�ُد أن أرى. هلمَّ

ً
مردفة

اللم الخشب �أق� �عٍة ُت��حها لها ساقاها � من المطبخ صاعدًة السَّ ب�نما اندفَعت پ��
ته

َ
ة، أقرب إ� طفلة، وع� الرغم من هذا دغدغ ا: إنها صغ�� �ون نفسه مرغم� ر ت��

�
تان ذك القص��

رؤ�ة حماستها، وت�َعها إ� أع�.



ائط الحمراء ع� َّ ى ال�� ، وتتلوَّ
ً
اع، ي�تفخ وَ�فُ�غ و��تفخ ثان�ة � ال��ِّ

ت الح�اة من جد�ٍد �� د�َّ
غة

�
ون الح�ال ف�ما زعَق الُو�الء �األوامر �ل طح �شدُّ ارة ع� السَّ . اندفَع ال�حَّ � عاب�� ماشه �الثَّ

ُ
ق

� القوارب ح�ال الجرِّ و�دأوا �عودون أدراجهم إ� ال��ج
فون ��

ِّ
(ڤوالنت�س القد�مة)، وحلَّ المجذ

ة. � �قوَّ ف��
ِّ

مجذ

 ع� الح�ال والمعاطف كطفٍل مشاغب، وعاَدت
ً
ق قا�ضة �ــــح تهبُّ شد�دًة من ال��َّ �انت ال�ِّ

ل�اسوري �وران) إ� الحركة. (السِّ

ء. �
ها�ة رغم �لِّ �� � النِّ

�ن) �� غ (م��
�
قد َن�ل

رة تذ�ذَ�ت اب�سامته. سماء زرقاء ة ونظَر من المؤخِّ ة الخلف�َّ لوق�َّ م السَّ
�
ق ُسل

�
� �سل ل�ن ح��

فق ُر�ام رعدي(59) كث�ف،
ُ
� األ

�� . طُّ
َ
ون ق

�
و�حر أزرق هنا، ل�ن إ� الغرب… لم أَر سماًء بهذا الل

ب�عة الحرام». ا إل�ه: «ابن الطَّ � �ون مش�� وقال ت��

- «ما مع�� هذا؟».

ا يزحف علينا من الخلف». � ا كب�� - «معناە أن وغد�

�
ة اآلن �� ة الخلف�َّ لوق�َّ ة إليهم ع� السَّ ار�َّ � من أصا�عه النَّ أدهَشه انضمام مو�ورو واثن��

اهب ب��ماءٍة اە الرَّ اهب األحمر ورجاله ال �ظهرون عادًة ح�� الغسق. ح�َّ هار، فالرَّ منتَصف النَّ
خ��ة �اء ال �سمح �السُّ : «ها أنت ذا تراها اآلن �ا هيوجور ه�ل، غض�ة اإلله. إله الضِّ

ً
رص�نة قائ�

منه».

ا. حس�ُت غ وجهتها أ�د�
�
فينة لن َت�ل : «األرملة قالت إن السَّ � ِّ �ون وقد خامَرە شعور س�� قال ت��

ا عن متناول القناصل، خُ�ج إ� ال�حر �ع�د�
َ
�ن) ما إن ن جاە إ� (م�� ل االتِّ ان سُ��دِّ َّ� مع�� هذا أن ال�ُّ

س، ل�ن ل�س هذا ما رآە راه��م ة وتأخذنا إ� دن�� ار�َّ فينة ب�دك النَّ أو أنك س�ستو�� ع� السَّ
ا، أل�س كذلك؟»

�
األع� إطالق

اهب دقَّ صوت مو�ورو العميق بوقار ناقوس جنازٍة إذ أجاَب: «هذا هو ما رآە»، ورفَع الرَّ
عصاە وأشاَر بها إ� الغرب.

� هذا؟». : «لسُت أفهُم. ما مع�� � حائرًة قالت پ��

�
�� � � �أن أخت�� � من قمرتنا. هل �سمح��

ل إ� أسفل. الس�� چورا نفا�� � - «معناە أن علينا أن ن��
� الوقت؟». قمرتِك عندما �ح��

- «نعم، س�كون هذا… أوە…».

ت سماء َّ ت العاصفة تدنو ب��ار. اخ��
�
�ــــح ف�ما ظل ا س�قوا ال�ِّ طوال ثالث ساعاٍت تق����

ا �الحل�ب إذا حاب القاتم من ورائهم ممخوض� ت، وارتفَع ِجدار من السَّ ت ثم اسودَّ الغرب ثم ارمدَّ
ة ة األمام�َّ لوق�َّ � من فوق السَّ �ون و��� زم. شاهَد ت��

َّ
ا أطول من ال� ار وقت� � المرجل ع� النَّ

َك �� ُتر�
اقم. ان والطَّ َّ� � وحرصا ع� االبتعاد عن ط��ق ال�ُّ مة ب�دين متعانقت�� وقد ق�عا عند تمثال المقدِّ



ا هذە فَ�شُعر من رته وأنعَشته، أمَّ  طهَّ
ً
 م�اغتة

ً
ًة ُمسكرًة، زو�عة ا�قة �انت مث�� العاصفة السَّ

�
�� مال ال��َّ مال والشَّ ا، فغ��َّ مسارهم إ� الشَّ ان أ�ض� َّ� ال�دا�ة �أنها مختلفة، وهو ما شعَر �ه ال�ُّ

 االبتعاد عن ط��قها.
ً

محاو�

�ــــح تعوي، ا، فالعاصفة هائلة. هاَج ال�حر وماَج من حولهم، و�دأت ال�ِّ ع� أن جهدە ذهَب هدر�
ت ع� �دنها، ومن ورائهم هوى نخ) وانخفَضت إذ اعتلَجت األمواج وتك�َّ وارتفَعت (الوك�ل الزَّ
وء، � ش�اٍك من الضَّ

ة ُمعم�ة تراقَصت ع� الماء �� ماء �طعن ال�حر �ألسنٍة أرجوان�َّ ق من السَّ ال��
: «حاَن وقت االخت�اء».

ً
� من ذراعها وقاَدها إ� أسفل قائ� �ون پ��  ت��

َ
عد. أخذ ى الرَّ ق دوَّ و�عد ال��

أصاَب الخوف الجم�لة وكَر�ش �الجنون. �ان ال�لب ي�بح و��بح و��بح، ولدى دخولهما ط�َح
ت

�
�ون الغائط قدر المستطاع ف�ما حاول ف ت�� � �لِّ م�ان. نظ�

ز �� َّ �رة تت�� � ا، و�انت الخ�� �ون أرض� ت��
: «أنا خائفة».

ً
فة � مع�� ٍء مفكوك. قالت پ�� �

� �لَّ �� ، ثم إنهما ر�طا أو خ�َّ � � تهدئة الحيوان�� پ��
� ما برَحت تدقُّ �دن اء تالُطم األمواج ال�� جاە وذاك من جرَّ

ِّ
� هذا االت

�دأت القمرة تتماَ�ل وتقفز ��
ا.

�
فينة دق السَّ

د والدي، وكذا ِشاي، تلك ال�اذ�ة مه أخوِك والس�ِّ
�
ة ُس�ل للموت أسوأ من الغرق. هذا ما تعل ثمَّ

اح: �ون ع� س��ل االق�� ا. قال ت�� ان دفئ� ا �اردة، ل�ن �َدي المرأة �شعَّ هب دوم�
َّ

افلة. األ�دي الذ السَّ
� إلهائنا عن العاصفة».

. قد ُ�ساِعد هذا ��
ً
ع�ة

�
«علينا أن نلعب ل

� الحال: «ل�س السا�ڤاس».
قالت ��

�
 إ� تطاُير الِقطع ��

َّ
� هذا إ�

 واألرض ترتفع من تحته: «ل�س السا�ڤاس». لن ُ�ف��
ً

دها قائ� أ�َّ
� ِصغرِك؟».

�� ( � �رة وال�لب. «هل لع�ِت (تعاَل إ� قلع�� � أنحاء القمرة وسقوطها ع� الخ��

؟». � مت��
�
 عل

َّ
- «ال. ه�

) من ق�ل. إنها � بع لم تلعب (تعاَل إ� قلع�� �ون. أيها القزم األحمق. �الطَّ د ت�� هل �ستطيع؟ تردَّ
وق

َّ
ع�ة ألوالد عل�ة القوم، الغرض منها تعل�مهم الذ

�
) ل � . (تعاَل إ� قلع�� طُّ

َ
� قلعٍة ق

ن ��
�
لم َ�سك

 أن
َّ

� عن أصدقاء وأعداء آ�ائهم اللوردات. �دأ �قول: «لن…»، إ� ا أو اثن�� �الة وش�ئ� ورموز النَّ
ا ع� أسنانه قال � أطلَقت �خة ُرعب. ضاغط� � ال�� تطم بپ��  �ُعنٍف ل��

ً
القمرة ارتفَعت ثان�ة

ع�ٍة…».
�
ع�ة. آسٌف، ال أدري أيُّ ل

�
ح تلك الل

�
�ون: «لن َتصل ت��

لته. : «أنا أدري»، وق�َّ � قاطَعته پ��

ة وأط�َقتا ع� كتفيها ا. ارتفَعت �داە �حركٍة حادَّ  خرقاء، ل�نها �اغَتته تمام�
ً
�انت الُق�لة مندفعة

� ذراع�ه. وجَد  من ذلك، ثم جذَبها إل�ه واعتَ�ها ب��
ً

د �د� ا عنه، غ�� أنه تردَّ لتدفعاها �ع�د�
ة. ل�س ر: رحمة صغ��

�
� ب�ح�ام ك�س نقود ال�خ�ل، ففك � مغلقت�� � جامدت�� ت��

َّ
�ون شفتيها جاف ت��

ا، ل�نه لم � إ� حدٍّ ما أ�ض� ، �ل ومعجب بپ�� � ، ُ�شِفق ع� پ�� � ا أراَدە. إنه �ستلِطف پ�� هذا ش�ئ�
� من ألٍم

. ل�نه ال ُي��د أن �جرحها، فقد أصاَبتها اآللهة وأخته الجم�لة �ما �ك�� طُّ
َ
يرغب فيها ق

� عن ت شفتاە مغلقت��
�
�الفعل، وهكذا ترَك الُق�لة �ستمرُّ وقد أمسَك كتفيها برفق، و�ن ظل

آِخرهما.



ت من حولهما. ل�اسوري �وران) وارتجَّ ت (السِّ
�
وتما�ل

. قال لنفسه: � معت��
َّ

� عي�يها ال�
�ون انع�اسه �� ، ورأى ت�� �  أو اث�ت��

ً
ا سحَ�ت وجهها بوصة � أخ��

ا. ال�ث�� من الخوف، القل�ل من األمل… وال  أنه رأى فيهما أش�اء أخرى أ�ض�
َّ

عينان جم�لتان، إ�
� ِمثلما ال أر�دها.

هوة. إنها ال ُت��د�� ة من الشَّ ذرَّ

ع�ة
�
: «ال ُ�مكننا أن نلعب هذە الل

ً
 قائ�

ً
� خفَضت رأسها وضَع �دە تحت ذقنها ورفَعه ثان�ة ح��

.« �
د�� �ا س�ِّ

. عد الذي �دنو أ��� فأ��� ى ه��م الرَّ و�األع� دوَّ

ا من ق�ل، ول�ن… خطَر �� فقط… ماذا لو غرقنا ولم… لم…». ل ص��� - «لم أقصد… لم أق�ِّ

��نها، الل�دي
�
ك َتذك

�
� المأد�ة. لعل

ج. لقد �انت م�� �� وِّ � � م��  ُحلوًة، ل�ن��
ً
�لة

ُ
ا قال: «�انت ق �اذ��

سانزا».

- «أ�� زوجتك؟ �انت… �انت رائعة الَجمال…».

ا. أين تذهب العاهرات؟ � حق� ت�� � أحبَّ ا… تا�شا الوح�دة ال�� � جم�ع�
وغادرًة. سانزا، ِشاي، �سا��

َّ أن أ��� ، ل�ن ع�� � . ر�ما ضاَعت م�� «فتاة فاتنة، وقد ُعِقَد قراننا ع� مرأى من اآللهة والَ���
ا». ا لها إ� أن أعلم ذلك �قين� مخلص�

: «مفهوم».
ً
أشاَحت بوجهها قائلة

نة. ق هذە األ�اذ�ب الب�ِّ ت ُتصدِّ
�
� ما زال ة ال�� غ�� ة، الصَّ � المثال�َّ

�ون �مرارة: امرأ�� ر ت��
�
فك

� ع� أرض القمرة �رة َتُ�خ مذعورًة. زحَفت پ�� � ك والخ�� طح يتحرَّ فينة ��ُّ والسَّ �ان �دن السَّ
ظر مأنة. �النَّ ع� �ديها وُر�ب�يها وأحاَطت رأس الجم�لة �ذراعيها وتمتَمت لها ب�عض �لمات الطَّ
�
ض أن �كون �� َ � َمن ُتوا�� َمن، منظرهما عج�ب لدرجة أنه من المف�� ِّ ا أن ُ�م�� إليهما وجَد صع��

د اب�سامة. الفتاة �ستحقُّ ما هو أفضل من �ون لم �ستِطع أن يب�سم مجرَّ رافة، ل�ن ت�� غا�ة الطَّ
ا أو �  والقل�ل من الحنان. �لُّ إ�ساٍن �ستحقُّ هذا مهما �ان كب��

ً
 صادقة

ً
�لة

ُ
�رة، �ستحقُّ ق � خ��

ه قد ا�سكَب، فقال لنفسه �جهامة:
�
م �ل ا وجدە �ان الرَّ ��ذ، ولمَّ ا عن كوب النَّ ت �احث� ا. تلفَّ � صغ��

ا فهذە قسوة �الغة. ا مستف�ق� � �ما ف�ه ال�فا�ة، ل�ن أن أغرق ح��ن� ِّ الغرق س��
نة. ة معيَّ نة �انت لفكرة الغرق بهدوٍء وسالم جاذب�َّ � أوقاٍت معيَّ

ها�ة لم �غرقوا… ولو أن �� � النِّ
��

ة، وعَوت ر�ــــح �� �ل�لة �ل �ساعاٍت عدَّ
�
هار و�عد حلول الل زأَرت العاصفة ط�لة ما ت���َّ من النَّ

� �ون و��� ا عرَف ت�� فينة. الحق� حولهم وارتفَعت األمواج كق�ضات عمالقٍة غر�� لتتك�َّ ع� السَّ
ا�� ��ە عندما طاَرت ِقدر ارة، وفقَد الطَّ � من ال�حَّ ان واثن�� َّ� أن العاصفة ابتلَعت أحد ُو�الء ال�ُّ
ئ�س �ُعنٍف طح الرَّ ة إ� السَّ ة الخلف�َّ لوق�َّ ان من فوق السَّ َّ� � وجهه، وسقَط ال�ُّ

اخن �� حم السَّ من الشَّ
ز َّ �رة الجم�لة تت�� � ، و�دأت الخ�� � � وجه پ��

كَ� �لتا ساق�ه. �األسفل عوى كَر�ش وعضَّ الهواء ��
� إفراغ معدته خالل �لِّ

�ون تحا�� ط�ة إ� زر��ة. استطاَع ت�� قة الرَّ  القمرة الض�ِّ
ً
لة من جد�ٍد محوِّ



ها ع� �لِّ حاٍل
�
� فلم ُ�حاِلفها الحظ� ِمثله، ل�نه أمسك ا پ�� � الغالب، أمَّ

��ذ �� هذا �فضل غ�اب النَّ
م�ٍل ع� وشك االنفجار. فينة وأنَّ ع� نحو� مروِّع ك�� ف�ما �َّ �دن السَّ

�ون إ� ا وهدأ ال�حر �ما ف�ه ال�فا�ة لصعود ت�� � �ــــح أخ�� �ل خمَدت ال�ِّ
�
رب منتَصف الل

ُ
ق

جوم، � تحت صفحٍة من النُّ �� � �حر� من ُزجاج التنِّ
طح، وما رآە هناك لم ُ�َطمِئنه. ال��ج طاٍف �� السَّ

ا، أينما نظَر رأى  وجن���
ً

ا وشما� ا وغ���
�
ق ت العاصفة ثائرًة. ��

�
� �لِّ م�اٍن حولهم ما زال

ل�ن ��
ق األزرق ضة وجروفها الهائلة �ال�� � منحدراتها المتقوِّ

ت الح�اة �� حب ترتفع كج�اٍل سوداء د�َّ السُّ
طح مبتلٌّ زلق تحت قدم�ه. . لم �كن المطر َ�سُقط، ل�ن السَّ �

واألرجوا��

�ون أحدهم َ�ُ�خ من أسفل �صوٍت عاٍل رفيع مسعور من فرط الخوف، وسمَع سمَع ت��
� مواجهة العاصفة، عصاە

ة �� ة األمام�َّ لوق�َّ ا فوق السَّ اهب األحمر واقف� ا. �ان الرَّ مو�ورو أ�ض�
فينة �افَحت دستة من � منتَصف السَّ

د صالًة �صوته الجهوري، و�� مرفوعة فوق رأسه إذ ردَّ
ع �الماء، و�ن لم �در� ب المشبَّ ماش القنَّ

ُ
ان لحلِّ الح�ال المنعقدة و�رخاء ق ارة و�ص�عان نار�� ال�حَّ

 للغا�ة،
ً
ئة ا �ان ما �فعلونه فقد �َدت له فكرًة س�ِّ اع أم إنزاله. أ�� لون رفع ال��ِّ القزم إن �انوا ُ�حاو�

و�� كذلك.

اع المبتلَّ وتدور ك ال��ِّ  تمسُّ وجن��ه وُتحرِّ
ً
�ــــح تهبُّ كتهد�ٍد مهموس، �اردًة رط�ة عاَدت ال�ِّ

� الوقت
ك �أقرب حاجز، و�� مسُّ �ون إ� التَّ و�شدُّ ثوب مو�ورو القرمزي. دفَعت غ��زة ما ت��

س�م الهادئ إ� ر�ــــح� هوجاء. صاَح مو�ورو ا. خالل ثالث ن�ضات قلٍب استحاَل ال�َّ المناسب تمام�
�ل. ثم عاَد

�
� الل

�� �
� ع� رأس عصاە ل�خت�� �� هب األخ�� من فم التنِّ

�
ٍء ما، وانطلَق لسان من الل �

���
ا وراء حائٍط من الم�اە. ة مع� ة والخلف�َّ تان األمام�َّ لوقيَّ المطر األسود الُمع�� ينهمر، واختَفت السَّ
� ما اع �ط�� برجل�� ى ال��ِّ حظة المناس�ة ل��

�
� الل

�ون عي��ه �� ء ما ضخم �األع�، ورفَع ت�� �
رفرَف ��

د أنه
�
ر: �حقِّ الجح�م، مؤك

�
 لُ�فك

َّ
ا إ� ، ولم �جد وقت�

ً
� من الح�ال. ثم إنه سمَع قرقعة ي��

�
زاال متدل
اري. الصَّ

�ــــح  من ال�ِّ
ً
ة ة �� ي�تعد عن العاصفة، ل�ن ه�َّ وَّ

�
 للوصول إ� ال�

ً
ث �ه مناض�  و�ش�َّ

ً
وجَد ح��

ا ك ل�جلد المطر وجهه َجلد� َ�ته أخرى �الحاجز، وهناك تمسَّ أسقَطت ساق�ه من تحته و��
فينة وزمجَرت من تحته كرجٍل ت السَّ

َّ
ًة أخرى، وأن ماء مرَّ  فمه �الدِّ

َ
ا. امتأل ؤ�ة تمام� و�حجب الرُّ

ل إفراغ أحشائه. �دين مصاب �اإلمساك ُ�حاو�

اري. ثم انفلَق الصَّ

 الهواء
َ
ب، وفجأًة امتأل

َّ
، ثم �خة الخشب المعذ

ً
�ون، ل�نه سمَعه. تلك القرقعة ثان�ة لم يَرە ت��

الثة ت إحداها عينه بِنصف بوصة، وأصاَ�ت ثان�ة ُعنقه، وانغرَست الثَّ
�
ظا�ا. أخطأ دف والشَّ �الشُّ

ٍة ا �الح�ل �قوَّ ث� �ون، ل�نه ظلَّ م�ش�ِّ او�ل. �َخ ت�� ماش ال�َّ
ُ
 ِجلد الحذاء وق

ً
قة � َر�لة ساقه مخ��

��
ا، ثم غ وجهتها أ�د�

�
فينة لن َت�ل ا: األرملة قالت إن السَّ ر�

�
�ان �جهل أنه �مل�ها. قال لنفسه متذك

� �لِّ جهٍة
�ُّ واألمواج تتك�َّ �� عد يهزم والخشب ي�� اوٍة وجنون والرَّ انفجَر �ضحك و�ضحك ���

حوله.



طح كد�داٍن اقم إ� السَّ اجون من الُمساف��ن والطَّ ا، وصعَد النَّ � عندما هجَعت العاصفة أخ��
ا
�
ل�اسوري �وران) قد صاَرت ك�ان ة شاح�ة َتخُ�ج إ� أد�م األرض �عد المطر، �انت (السِّ ورد�َّ

� غ�� موضع� وأصبَح
م �دنها �� � الماء وتم�ل ع�� درجاٍت إ� ال�سار، وقد تحطَّ

ا �� ا طاف�� مكسور�
مة لم ينُج، فانكَ�ت ذراعه ، وح�� تمثال المقدِّ

ً
صار�ــها قطعة خشٍب خ��ة ال تتجاَوز القزم طو�

ان ومو�ورو ان و�ص�عان نار�َّ َّ� ِقدوا، �َمن فيهم أحد ُو�الء ال�ُّ
ُ
فائف. �سعة رجاٍل ف

�
� تحمل الل ال��

نفسه.

� نارە؟ هل رآە
و هذا �� اهب األحمر: هل رأى بن�� � داخله عندما أدرَك ض�اع الرَّ

�ون �� �ساءَل ت��
مو�ورو؟

بوءة ِمثل ال�غلة الذي لم �كتمل تدر�بها، ت�دو لك مف�دًة، ا: «النُّ ر� قال لچورا مورمونت متذمِّ
فينة لن تصل � رأسك. تلك األرملة الملعونة �انت تعلم أن السَّ

سك ��
ُ
ل�ن لحظة أن تثق بها َترف

� حس�ُت أن مع�� هذا… ال � نارە، ل�ن��
و رآە �� هتنا إ� هذا، قالت إن بن�� ا، وقد نبَّ إ� وجهتها أ�د�

اري إ� هش�ٍم ل الصَّ  سُتحوِّ
ً
 شعواء لعينة

ً
� أن عاصفة

ا: «معناە الحق��� »، والتوى فمه متا�ع� يهمُّ
ا. َمن تحسبهم � أ�ل �عضنا �عض�

بور) إ� أن ينفد طعامنا ون�دأ �� � (خليج الثُّ
�� نطفو �ال هدٍف ��

�رة أم ال�لب أم أنا؟». � … الخ��
ً

س�أ�لونه أو�

.«
ً
�م جل�ة - «أشدُّ

ون أق� اقم المت�قُّ فينة �عد ثالث ل�اٍل. �ذَل أفراد الطَّ ، وطا�� السَّ ا�� � اليوم التَّ
ان �� َّ� ماَت ال�ُّ

رب
ُ
� م�اٍن ما ق

 الق�ادة أنهم ��
�

ن الوك�ل الذي تو� ا، وخمَّ ما بوسعهم للحفاظ ع� الُحطام طاف��
هم إ� أقرب �ا�سٍة غرَق أحدهما � من القوارب لجرِّ ا أنزَل اثن�� ، ولمَّ � رز) الجنو��

َ
طرف (ج��رة األ

� عن ال��ج ورفاقهم. ��
�
مال متخل موا نحو الشَّ � الح�ال و�مَّ

ا�� � الثَّ
جال �� وقطَع الرِّ

قال چورا مورمونت �احتقار: «�ا للعب�د».

�ون، ل�نه ا خالل العاصفة، وهو ما يرتاب ف�ه ت�� حسب �الم الفارس ال�ب�� فقد ظلَّ نائم�
� ساقه، وألجل هذا س�حتاج إ�

ا ما إ� عضِّ أحدهم �� احتفظ� ب���ته لنفسه، فقد �ضطرُّ يوم�
�ون أن يتظاَهر �أنه لم �قع. ر ت�� ا بتجاُهل خالفهما، وقرَّ أسنانه. �دا مورمونت قانع�

مس ت عليهم الشَّ
�
عام والماء وانهال � ف�ما تناقَص الطَّ وا طاف��

�
ا ظل طوال �سعة ع�� يوم�

عام، �ع�ج ع� �ون الطَّ �رتها، وجلَب لها ت�� � � قمرتها مع �لبها وخ��
�� � �حرارتها �ال رحمة. ق�َعت پ��

ا آَخر �فعله �خز أصابع �د�ه وقدم�ه � ال �جد ش�ئ� ، وح��
ً

م الج�ح ل�� دة و��شمَّ َر�لة ساقه المضمَّ
ة ار�َّ �ق، وواظَب رجال ال�د النَّ ا. واظَب الس�� چورا ع� شحذ س�فه �لَّ يوٍم وصقله ح�� ال�� أ�ض�
قة مس إ� المغ�ب، و�ن ارتدوا دروعهم المنمَّ �ل�ة عندما تم�ل الشَّ

�
ار الل الثة ع� إشعال النَّ الثَّ

� متناول ال�د.
الة، واحتفظوا �ِحرابهم �� � الصَّ

اقم �� وُهم �قودون الطَّ

ار واحد أن َ�فُرك رأس القزم أو القزمة. ل �حَّ ولم ُ�حاو�

ا آَخر؟». م لهم عرض� قدِّ
ُ
: «هل ن � ت پ��

�
� ل�لٍة سأل

��

� َّ َّ



». مع أن الحق�قة أن
ً
�رًة سمينة � رناهم �أن لدينا خ��

�
 ذك

َّ
 نفعل و��

َّ
�ون: «األفضل أ� أجاَب ت��

ا ع� عظم. ا من وزنها �لَّ يوم، وأض� كَر�ش فرو� الجم�لة تفقد م��د�

ة. قال اللورد تاي��ن: «أينما اب�َّ شَّ
ُ
� �دە �

� المنام أنه عاَد إ� (كينجز الندنج) و��
ل�لتها رأى ��

� �طنها.
هم �� � أمامه �السَّ �ون ورنَّ الوتر أل�� پ�� � انضغَط إصبع ت�� تذهب العاهرات»، ل�ن ح��

ثم اس��قظ� ع� صوت ص�اح.
� هٍة شعَر �االرت�اك ال�الغ ح�� إنه حسَب أنه ع� م�� ك من تحته، ول��ُ طح يتحرَّ �ان السَّ

ت إل�ه صوا�ه. (ال��الت) وراءە، ب�نها و��نه  من خراء الخناز�ر ردَّ
ً
(العذراء الخجول)، ل�ن نفحة

ة �اح�َّ اذًة �عد س�احتها الصَّ ر �م �انت ل�مور ت�دو أخَّ
�
ا. تذك ة أ�ض� ات تلك الف�� ِنصف عالم، وم�َّ

ة غ�� ، الصَّ � تها العار�ة، ل�ن األن�� الوح�دة هنا �� المسكينة پ�� وقطرات الماء تلتمع ع� ���
مو. القزمة ناقصة النُّ

ا و�حَث عن حذائه، وع� وم متثائ�� �ون من فوق ش�كة النَّ ا ما َ�حُدث. نزَل ت�� ع� أن ش�ئ�
بع. �ا للخسارة. �انت ا، ل�نه لم �جدها �الطَّ ة أ�ض� اب�َّ شَّ � هذا من جنوٍن �حَث عن ال�ُّ

الرغم مما ��
�اح، ووجَد ى س�ب الصِّ طح ل�� . انتعَل حذاءە وصعَد إ� السَّ � ال��ار أل���

ا عندما �أ�� � نوع� لتنفع��
اع، هناك، هناك، هل ا رأته صاَحت: «�� ا، ولمَّ سعت عيناها عج�� � س�َقته إ� هناك وقد ا�َّ پ��

اع�». اع. لقد رأونا، رأونا. �� تراە؟ ��

ا ع� شفتيها، ومع الُق�لة � ًة ع� جبهتها وأخ�� ًة ع� �لِّ وجنٍة ومرَّ لها هو… مرَّ ة ق�َّ هذە المرَّ
فينة األخرى ، فالسَّ د وراَحت تضحك وقد عاَد إليها خجلها. ل�ن ال يهمُّ ة �ان وجهها قد تورَّ األخ��

 وراءە.
ً

ا أب�ض ط��� ف مجاذ�فه أثر�
�
تدنو، وقد رأى أنها قادس كب�� ُتخل

فينة؟ هل ُ�مكنك أن تقرأ : «ما هذە السَّ ً
�ون الس�� چورا مورمونت م�سائ� خاطَب ت��

اسمها؟».

ها»، � أن أشمَّ �ــــح، وُ�مكن�� جاە ال�ِّ � اتِّ
ا إ� قراءة اسمها. إننا �� قال مورمونت: «لسُت محتاج�

.« � اس�� ا: «هذە سفينة نخَّ واستلَّ س�فه مض�ف�
 



 

المار�ق
 

لج �ل �ان الثَّ
�
� الغرب، ومع هبوط الل

مس �� � آَ�ت الشَّ ماء ح�� ل من السَّ � قائق األو� ت�� �دأت الرَّ
ط �كثافٍة أخَفت القمر وراء حجاٍب من األب�ض.

َ
ي�ساق

ى، أعلَن رووس ��
�
فل) ال� � قاعة (و�ن��

جال مجتمعون ع� اإلفطار �� ، والرِّ ا�� �اح التَّ � الصَّ
و��

ت �اللورد ستان�س غض�تها. إنه غ��ب هنا، ولن �سمح له اآللهة
�
مال أنزل بولتون: «آلهة الشَّ

ا». القد�مة �ال�قاء ح��

فل) ��لة �ق�ضاتهم. قد تكون (و�ن�� ة الطَّ ون الموائد الخش��َّ
ُّ
دين وأخذوا �دق هدَر رجاله م��ِّ

واد األعظم من � داخلها من السَّ
، ل�ن أسوارها وُجدرانها الجران�ت كف�لة بوقا�ة َمن ��

ً
منك��ة

�
ئهم ��

ِّ
ا ُتدف اب، ونار� عام وال��َّ ا من الطَّ ا �اف��

�
، عالوًة ع� أن عندهم مخزون � ِّ قس الس�� �ــــح والطَّ ال�ِّ

 �ستلقون فيها و�نامون، �ما
ً
ا م��حة

�
فون ف�ه ث�ابهم، وأر�ان ا ُ�جفِّ

�
احة من الواجب، وم�ان أوقات الرَّ

فء ى الدِّ ��
�
ار ط�لة ِنصف عام، فال �عوز القاعة ال� � إلطعام النَّ

ا �ك�� ن حط�� أن اللورد بولتون خزَّ
ا. احة أ�د� أو الرَّ

ٍء من هذا. �
ع ��� ا ستان�س فال يتمتَّ أمَّ

ة، ولم َ�ُفته أن �لحظ أن رجال عائلة فراي لم ُ�شار�كوا � الضجَّ
ك ثيون جرا�چوي �� لم ُ�شار�

ا ُغ��اء هنا. لم : ُهم أ�ض� � قيق الس�� هوست�� ا الس�� إي�س وأخاە غ�� الشَّ كذلك. قال لنفسه مراق��
مال اقتنَص . الشَّ طُّ

َ
ا كهذە من ق�ل ق هر ثلوج� � النَّ

� أرا��
�شهد أبناء فراي الذين ُوِلدوا و�شأوا ��

� ا ع� إثر ض�اعهم ب�� جال الذين �حَث عنهم رامزي عبث� ر ثيون الرِّ
�
 من ذو�ــهم �الفعل. َ�ذك

ً
ثالثة

.( � وا�� (الميناء األب�ض) و(�لدة الرَّ

رسان (الميناء األب�ض) �حشو وجهه
ُ
� من ف � اثن�� ة جلَس اللورد وا�مان ماندر�� ب�� ع� المنصَّ

� ُ�قعٍة
فاف، و�� �ر يوم الزِّ � �د، و�ن لم ي�ُد أنه �ستمتع �ه �ما استمتَع �فطائر لحم الخ��

َّ � �ال�� م�� السَّ
� حوار� هادئ مع �اِقر العاهرة أوم�� األعجف.

راع الواحدة ��
ِّ

أخرى انهمَك هاروود ستاوت ذو الذ

ة من صفٍّ من القدور � آن�ٍة خش��َّ
�د، الذي ُ�غَرف ��

َّ � طابور ال��
جال �� خذ ثيون م�انه مع الرِّ اتَّ

 أن
َّ

ا، إ� �دة أ�ض� ون حصصهم �العسل والحل�ب، �ل وال�ُّ
�
حاس. رأى اللوردات والُفرسان ُ�حل النُّ

م
�
ة وسل مث�ل�َّ � التَّ

ا، وقد لعَب دورە �� �� فل) وج�� ا من هذا لن ُ�عَرض عل�ه. �ان عهدە �أم�� (و�ن�� ش�ئ�
واج، واآلن لم َتُعد له عند رووس بولتون فائدة. فة للزَّ آر�ا الم��َّ

.« لج فوق رأ�� � أول شتاٍء أذكرە ارتفَع الثَّ
ابور أمامه: «�� � الطَّ

قال أحد رجال هورنوود ��



ال من (الُغدران): «أجل، ل�ن طولك �ان ثالثة أقدام فقط آنذاك». ردَّ خ�َّ

� اال�سالل
� الهرب، ��

فك�� �� � التَّ
قود، وجَد ثيون نفسه ُ�سِهب �� ا عن الرُّ ل�لة ال�ارحة، عاجز�

ٍء آَخر. ل�ن �لَّ �
ا ع� �� د والدە منص�� � وقٍت �كون ف�ه ان��اە رامزي والس�ِّ

دون أن يراە أحد ��
خول أو الخروج ا ألحٍد �الدُّ دة، ول�س مسموح� � القلعة مغلقة ومزلجة وتحت حراسٍة مشدَّ

ا�ٍة �� بوَّ
ا للخروج فلن ُ�مكنه أن يثق �ه. إنه لم ي�َس �� ا �ِّ  ب�ذن اللورد بولتون. وح�� إذا وجَد ثيون ط��ق�

َّ
إ�

�ايرا ومفات�حها. و�ذا خ�َج فأين �ذهب؟ أبوە م�ت، وال حاجة إل�ه عند أعمامه، و(�ا�ك) ضاَعت
فل). � عظام (و�ن�� �ار ت���َّ له موجود هنا ب�� ٍء إ� الدِّ �

منه. أقرب ��

. �
�ة. هذا م�ا�� رجل خر�ب وقلعة خ��

، ا �الموس��� غل وصاَح آمر� � دخَل رامزي القاعة مع ِص��ان النَّ �د ح��
ته من ال��َّ �ان ي�تظر حصَّ

ت إحدى
َّ
)، ف�ما دق �

� (زوجة الدور��
َع ُ�غ��ِّ وم من عي��ه والتقَط عودە و�� ففرَك إي�ل آثار النَّ

� غ��َّ عن
ق زوجة الدور��  من تذوُّ

ً
َّ ال�لمات، و�د� � غ��

االته اإل�قاع ع� ط�لتها. ع� أن المغ��ِّ غسَّ
. ما�� ق ابنة الشَّ تذوُّ

، �ستطيع اللورد د مغنٍّ �د: ُ�مكن أن �فقد لسانه ألجل هذا. إنه مجرَّ
َّ ر ثيون و�ناؤە ُ�مأل �ال��

�
فك

. ل�ن اللورد بولتون اب�سَم للب�ت وضحَك
ً
� ولن �قول أحد �لمة خ ِجلد �د�ه االث�ت��

�
رامزي أن َ�سل

ة ا مأمون، ووجَد القض�ب األصفر األغن�َّ رامزي �صخب، وعندها عرَف اآلَخرون أن ضحكهم أ�ض�
��ذ تطايَر من أنفه. رافة ح�� إن النَّ � غا�ة الطَّ

��

د � الم�ح. منذ ل�لة زفافها لم ُتَر خارج غرفة نومها، وقد ردَّ
ك �� ًة لُ�شار� لم تكن الل�دي آر�ا حا��

دًة إ� أحد أعمدة الِفراش، ل�ن ثيون �علم أن  مق�َّ
ً
ك عروسه عار�ة ُ آلن الفظ أن اللورد رامزي َي��

- ول�س هناك سوى � �ع الذي ُيرى �الع�� هذا ُهراء. ل�ست هناك سالسل -ع� األقل من النَّ
.  عندما �ستحمُّ

َّ
ى إ� جوال. وال تتعرَّ � خارج �اب الفتاة لمنعها من التَّ حارس��

. �ان قد قال لثيون: ً
ا، فاللورد رامزي �حبُّ زوجته نظ�فة والفتاة �ستحمُّ �لَّ ل�لٍة تق����

ا: ا؟»، وضحَك متا�ع�
�
ستان

ُ
لِ�سك ف

�
«المسكينة �ال وص�فات، أي أنك الوح�د المتاح �ا ر�ك. هل أ

� أن ُ�ساِعدها ع� االستحمام. لسُت أر�ُد أن
� الوقت الحا�� �ك��

، ل�ن �� َّ لت إ�� «ر�ما إذا توسَّ
تكون رائحتها كرائحتك». وهكذا م�� طاَب لرامزي أن ُي�ا��ِ زوجته وقَع ع� عاتق ثيون أن
اخن من المطابخ. � إلحضار الماء السَّ �ستع�� �عض الخادمات من الل�دي والدا أو الل�دي داس��
ٍة � مرَّ

ا فلم َتُفتهم رؤ�ة كدماتها. إنها غلطتها. لم ُترِضه. �� ثهم أ�د� ع� الرغم من أن آر�ا ال ُتحدِّ
� آر�ا فحسب. اللورد رامزي ال ُي��د أن

� الماء: «كو��
ول �� � َ الفتاة وهو ُ�ساِعدها ع� ال��ُّ أخ��

� دون س�ٍب من ق�ل».  عندما ن��. لم �جرح��
َّ

… إ�
َّ

ُيؤذ�ِك. إنه ال ُيؤذينا إ�

: «ثيون…».
ً
همَست منتح�ة

ري �ا آر�ا». ل�ن
�
ا: «أنا هنا ر�ك. �جب أن تتذك

�
ها مردف قاطَعها: «ر�ك»، وأمسَك ذراعها وهزَّ

َّ ع إ��
�
، وال �جب أن تتطل � ، اسمها چ�� � د ب�ت وك�ل. چ�� ا، �ل مجرَّ الفتاة ل�ست من آل ستارك حق�



ل أن ُ�ساِعدها، ل�ن ثيون �ان حد�ديَّ الم�الد � �ان ثيون جرا�چوي لُ�حاو�
� الما��

ألنقذها. ��
 أشجع من ر�ك. ر�ك، ر�ك، ع� قاف�ة رك�ك.

ً
ورج�

� لع��ة لها ثد�ان وف�ج… ل�ن �عان ما ستفقد دم�ع چ��
�
�ه، أ

�
لع��ة جد�دة ُ�سل

�
عند رامزي أ

ا � تنفد أصا��� تمام� ، وح��
ً
 بوصة

ً
� بوصة خ��

�
. سَ�سل ً

نكهتها وُ���د رامزي مخلوقه ر�ك ثان�ة
عُت إل�ه، عندما �سوء األلم َّ ، ل�ن فقط إذا ت�� � س�أخذ �َدي، و�عدها أصابع قدَ�� ثم القدم��
� الخراء

ب ��
�
امات ساخنة ل��ك. س�تقل احة. ال حمَّ ا من الرَّ � ش�ئ� ل أن �منح�� لدرجة أن أتوسَّ

ائحة، وُ�ج��َ ع� سخة ك��ــهة الرَّ ل ث�ا�ه إ� أسمال م�َّ م عل�ه االغ�سال، وتتحوَّ ا وُ�حرَّ د� مجدَّ
ن. أفضل ما ُ�مكن أن �أمله أن ُ�ع�دوە إ� وجار ال�الب وُصح�ة فت�ات رامزي. ارتدائها إ� أن تتعفَّ

� ال�ل�ة الجد�دة �ايرا.
�ايرا، ُ�س�ِّ

ٍة شاغرة ع� ُ�عد �ارداٍت من أقرب مشعل.
�
ا ع� دك

�
رة القاعة ووجَد م�ان  إناءە إ� مؤخِّ

َ
أخذ

�ون أو �لعبون جال ��� �ك تحت الملح، ح�ث �جلس الرِّ  ال �خلو أ��� من ِنصف الدِّ
ً

ا أو ل�� نهار�
� وقت ارتداء معاطفهم من � األر�ان الهادئة. عندما �ح��

مون أو ينامون ب��ابهم ��
�
د أو يت�ل ال��َّ

ق، وال فقة ثيون المار� ب بر� ا منهم ال ُيرحِّ جد�ٍد وحراسة األسوار ُيوِقظهم ُرق�اؤهم بر�لة، ل�ن أحد�
فقتهم. هو �حبُّ ر�

� اإلناء. ع�
�� 

َّ ه يتخ��
�
الثة وترك ا عقب الملعقة الثَّ ا، وقد دفَعه �ع�د� ا مائع� �د رماد��

َّ وجَد ال��
قوط. � السُّ

لج �� شون �شأن العاصفة و��ساَءلون �م س�ستمرُّ الثَّ
َ
جال ي�ناق المائدة المجاورة �ان الرِّ

�ل،
�
هار وطوال الل ح�ة ع� صدرە فأس �و�ن: «طوال النَّ

�
ب��ار� قال راٍم كب�� الحجم أسود الل

دوا أن
�
ٍة سا�قة وأ� ا عن عواصف ثلج�َّ جال األ��� ِسن� م �عض الرِّ

�
ًة أطول»، وت�ل وقد �ستمرُّ ُمدَّ

�
� أش��ة ش�ابهم، وهو ما روَّع رجال أرا��

 �ما رأوە ��
ً
هذە ل�ست أ��� من مسحوٍق خف�ف مقارنة

اخلون إ� القاعة �ذهبون ل�ق�عوا د. �ان الدَّ لج وال�� ون الثَّ هر. ال �حبُّ هؤالء الجنود الجن��يُّ النَّ
لة ع�

�
قدة �عد تعليق معاطفهم الم�ل دات المتَّ

َ
ار أو َ�فُر�وا أ�ديهم فوق المستوق عند بؤر النَّ

المشاجب.

ة ع� وجه ث��دە عندما قال صوت امرأٍة من نت ق�� خان وقد تكوَّ ا �الدُّ  مليئ�
ً

�ان الهواء ثق��
ورائه: «ثيون جرا�چوي».

ها: «ماذا ُت��دين؟».
�
�اَد �قول: اس�� ر�ك، وسأل

ائر عن عي�يها � المحمر الثَّ
� ساقيها، وأزاَحت َشعرها الب��ِّ ة ب��

�
ك  الدِّ

ً
جلَست إ� جوارە واضعة

قصة». ، انهض، انضمَّ إ� الرَّ دي؟ هلمَّ : «لماذا تأ�ل وحدك �ا س�ِّ
ً
قائلة

ا، ل�ن منظر ر�ك �أصابع ا رش�ق� فل) راقص� ا إ� ث��دە: «لسُت أرقُص». �ان أم�� (و�ن�� قال عائد�
.«

ً
. لسُت أملُك ما� �

� وشأ�� ا. «َدعي��
�
قدم�ه المفقودة س�كون شاذ

، �
االت المغ��ِّ � عاهرًة؟». إنها واحدة من غسَّ ، وقالت: «هل تحسب��

ً
ة  معوجَّ

ً
اب�سَمت اب�سامة

� زمن� سابق �ان ثيون
الفارعة المهزولة، أنحل وأخشن من أن ُتوَصف �الَجمال… ومع ذلك ��

. «ما فائدة المال هنا؟ ماذا � ��لت�� � الطَّ اق�� � السَّ ه بهات�� ٍء ل�خت�� شعور أن تلفَّ �
ل�عتليها رغم �لِّ ��



: «ُ�مكنك أن تدفع �� �اب�سامة. لم أَرك تب�سم من ق�ل،
ً
ت مض�فة

�
لج؟»، وضحك ي �ه؟ الثَّ أش��

� مأد�ة زفاف أختك».
وال ح�� ��

�
�� � ���َ ، ف�� �

ها: ولسُت أب�سُم. رامزي كرَە اب�ساما�� »، و�ان لُ�خ��ِ � : «الل�دي آر�ا ل�ست أخ�� ردَّ
.« طُّ

َ
� ق � �مطرقة. أستطيُع األ�ل �ال�اد. «لم تكن أخ��

أسنا��
- «ل�نها فتاة جم�لة».

� ذهنه
�� � دت أصداء ع�ارة چ�� � جم�لة. تردَّ ا إن�� ، ل�نهم قالوا جم�ع� طُّ

َ
لم أ�ن �ُحسن سانزا ق

هما اث�تان من �سوة إي�ل. �انت واحدة ثالثة قد سحَ�ت والدر فراي
ُّ
� تدق ت��

�
� الل �لت�� ع� إ�قاع الطَّ

.« �
� وشأ�� ر ثيون: «َدعي�� قص، وارتفَعت ضح�ات الجميع. كرَّ مه الرَّ

�
غ�� إ� فوق المائدة لُتعل الصَّ

، قد ُتعِج�ك تل إذا أردت. أو هو�� � أن أرسل إل�ك م�� دي؟ ُ�مكن�� قالت المرأة: «أال أعجُب س�ِّ
ت عل�ه ل�شمَّ

�
ا، ل�نهما لط�فتان»، ومال � أ�ض�

. إنهما ل�ستا أخ��َ ون هو�� جال ُ�حبُّ . �لُّ الرِّ أ���
� ك�ف استول�ت ع�

�� ت: «إن لم تكن س�ب�سم �� فأخ��ِ
�
� أنفاسها، وواصل

��ذ �� رائحة النَّ
دك إ� األ�د».

�
 ُتخل

ً
ة ف إي�ل من الح�ا�ة أغن�َّ

�
فل). سُيؤل (و�ن��

ق». ا، �اعت�اري ثيون المار� - «�اعت�اري خائن�

 �ان معك؟ مئة؟
ً

 حس�ما سمعنا. �م رج�
ً
- «وِلَم ل�س ثيون الفذ؟ �انت مأثرًة ج��ئة

خمسون؟».

أقل. «�انت لوثة جنون».

ة - «لوثة جنوٍن مج�دة. �قولون إن مع ستان�س خمسة آالف رجل، ل�ن إي�ل َيزُعم أن ع��
دي؟ هل استخدمت اق هذە األسوار. ك�ف دخلت إذن �ا س�ِّ أضعاف هذا العدد ال �ستطيع اخ��

ا؟». �� ا �ِّ ط��ق�

الم وعامل المفاجأة. �انت الحراسة ع� القلعة �ات، استخدمُت الظ�
َّ

� استخدمُت الح�ال وال��
 عنه فع� األرجح س�فقع

ً
ة ف إي�ل أغن�َّ

�
ٍء من هذا. إذا أل �

هم �الهجوم. لم َيُبح ��� ، و�اغتُّ
ً
فة مخفَّ

ا.  �سمعها ثيون أ�د�
َّ

ذن�ه ل�ضمن أ�
�
� أ

رامزي ط�ل��َ

الة �دها ع� �د ثيون. �داە دي. إي�ل يثق بنا». وضَعت الغسَّ - «ُ�مكنك أن تثق بنا �ا س�ِّ
وف والِجلد، و�داها مكشوفتان ط��لتا األصابع خش�تان، وأظفارهما مقضومة ح�� زتان �الصُّ مقفَّ

. إنه روان». � عن اس�� حم. «لم �سأل��
�
الل

ها. إنها واحدة أخرى من ُدعا�اته، ِمثل �ايرا
�
َع ثيون �دە. هذە خدعة، إنه واثق. رامزي أرسل � ان��

. � � أن أهرب لُ�عاِقب��
� األمر. ُي��د��

�مفات�حها. ُدعا�ة مرحة، هذا �لُّ ما ��

لها، أن ينكحها هنا اخرة ع� وجهها. أراَد أن ُ�ق�ِّ م هذە االب�سامة السَّ �ــها، أن ُ�حطِّ أراَد أن ���
ا أو شهوًة. ر�ك، ها غض�� ع� المائدة و�جعلها َتُ�خ �اسمه. ل�نه �علم أنه ال �ستطيع أن �مسَّ

َّ



ا وشقَّ ط��قه إ� ال�اب �ال �الم، �ع�ج ع� . هبَّ واقف�  أ�� اس��
َّ

ر�ك، اس�� ر�ك. �جب أ�
. � هت�� قدم�ه المشوَّ

� آثار أقدام
ا ح�� �دأ ُ�غ�ِّ  صامت�

ً
 ثق��

�
لج ال يزال َ�سُقط �الخارج، وقد ترا�َم مبت� �ان الثَّ

ل�ج أعمق د أن الثُّ
�
ة حذائه. مؤك � منها، واآلن ترتفع األ�وام ح�� قمَّ � إ� القاعة والخارج�� اخل�� الدَّ

�
�ــــح، لن �كون هناك مفرٌّ منها. �� ئاب)… وع� (ط��ق الملوك)، ح�ث تعصف ال�ِّ

ِّ
� (غا�ة الذ

��
رات

�
) وأترابهم من آل ر�زو�ل الذين �قذفونهم �ك � وا�� � ِص��ة (�لدة الرَّ احة تدور معركة ب�� السَّ

حونهم �الِحراب
�
� فوق األسوار وُ�سل ��  ثلجيِّ

ً
� �صنعون رجا� لج، و�األع� رأى ثيون ُمرافق�� الثَّ

� صفٍّ
اخ�� �� ور الدَّ ونهم �طول السُّ ًة ع� رؤوسهم و�رصُّ  قص��

ً
ة ا حد�د�َّ

�
وس و�ضعون ُخوذ وال��ُّ

ا: «اللورد شتاء انضمَّ إلينا ى مازح� ��
�
اس خارج القاعة ال� . قال له أحد الُحرَّ � من الَحرس المثلج��

ث، ثم ُ�شيح بوجهه وَ��ُصق. ك َمن ُ�حدِّ �جنودە»… ق�ل أن يرى وجه ثيون وُ�در�

ها الُفرسان من (الميناء األب�ض) َ � أح�� ة، ال�� ة ال�ب�� وراء الخ�ام �انت الج�اد الح���َّ
فل) أحرَق االسط�الت، فب�� أبوە ع� � نهَب رامزي (و�ن�� � صفوفها. ح��

)، ترتجف �� � وأمت�� و(التَّ
ا رسانه واللوردات حَملة رايته، أمَّ

ُ
� ل�سع خيول ف ت�� عجٍل اسط�الٍت جد�دًة أ��� من القد�مة مرَّ

ثر ونها �الدُّ ك ب�نها ساسة يرتدون القل�سوات وُ�غطُّ � األفن�ة، يتحرَّ
ة الخيول فم��وطة �� �ق�َّ

لتدفئتها.

� مة ال�� � ال�قاع الخ��ة من القلعة، و��نما شقَّ ط��قه ع�� الحجارة المحطَّ
ل ثيون أ��� ��

َّ
توغ

� الحائط �األع� وراَحت ت��اَدل
�انت ُب�ج الِما�س�� ل��ن نظَرت إل�ه الِغدفان من الفجوة ��

رفة
ُ
� �انت غ � مدخل الُغرفة ال��

. وقَف ��
ً
 صاخ�ة

ً
� الفينة والفينة ُ�طِلق أحدها �خة متمة، و��� التَّ

افذة المكسورة، وزاَر أنقاض �ــــح ع�� النَّ لج الذي نفَخته ال�ِّ � الثَّ
نومه وقد غاَص ح�� ال�احل ��

�
ج المحروق) مرَّ ب���ارد ر�زو�ل الذي ُ�م�ِّغ أنفه �� ، وأسفل (ال��ُ � ورشة م�كن وِس�ت الل�دي �اتل��

� واألنف األفطس. �انت ت�� احيَّ فَّ � التُّ االت إي�ل، الممتلئة ذات الوجنت�� ُعنق واحدٍة أخرى من غسَّ
ا  تحته. لمَّ

ً
 �معطٍف فرو، وخطَر له أنها قد تكون عار�ة

ً
لج وملتحفة � الثَّ

�� � الفتاة حاف�ة القدم��
ة. ه �شدَّ

�
ا ما ل��زو�ل أضحك رأته قالت ش�ئ�

ته
َ

ا ما ُ�ستعَمل، و�� هناك أخذ م نادر�
�
ابتعَد ثيون عنهما �ُخ� ثق�لة. وراء االسط�الت ُسل

ا �مسافٍة ال اخ�� �ع�د� ور الدَّ فة السُّ ُ�� �
رجات عال�ة خطرة، فصعَد �حذر� ل�جد نفسه �� قدماە. الدَّ

جها ا لم ُ�حرِّ ل، ل�ن أحد� جوُّ ة التَّ َّ� . لم �سمح له أحد �ح�ِّ � �� لجيِّ � ورجالهم الثَّ �أس بها عن الُمرافق��
عل�ه كذلك، و�ستطيع أن �ذهب أينما شاَء داخل القلعة.

� �لِّ
ة العت�قة مئة قدم، و�� ماد�َّ افاته الرَّ َّ ُ ، ترتفع �� � اخ�� أقدم وأع� االثن�� فل) الدَّ سور (و�ن��

ا، � وأفضل ترم�م� ا، ل�نه أم�� �ن قدم� د �عد قروٍن أق� �ع�� � الذي ُش�ِّ ور الخار�� زاو�ٍة ُب�ج، والسُّ
ورْ�ن الخندق العميق الع��ض… � السُّ عة. ب��  من الم��َّ

ً
ة األضالع �د� ز منه أبراج ثمان�َّ ُ وَت��

ا فات أ�ض� � ال��ُّ
م ��

�
ا� لج تزحف ع� سطحه الجل�دي، �ما �دأت ت�� د. �دأت أ�وام الثَّ والمتجمِّ

 ع� رأس �لِّ ُب�ج.
ً
 ناعمة

ً
 شاح�ة

ً
عة افات وتضع ق�َّ َّ ُّ � ال�� لمات ب�� وتمأل الثُّ



��ق، وراء األسوار، وع� مدى ��ە، �ان العالم �ستح�ل إ� األب�ض. الغا�ة والحقول والطَّ
 الُجدران

ً
ة) مخف�ة ت��َّ ا �غالٍف شاحٍب ناعم، وتدفن �قا�ا (ال�لدة الشَّ يها جم�ع� ل�ج ُتغطِّ الثُّ

ها
َ
� أحدث ر ثيون: الجراح ال��

�
� البيوت. فك

ار �� فها رجال رامزي �عدما أشَعلوا النَّ
�
� خل ة ال�� المسودَّ

لج… ل�ن هذا خطأ. رامزي �حمل اسم بولتون اآلن ول�س سنو، ل�س سنو ه الثَّ سنو �طمرها سم�ُّ
ا. أ�د�

الل المائجة، � الحقول والتِّ ، ضاَع ب�� ر قد اخت�� ع� مسافٍة أ�عد �ان (ط��ق الملوك) المحفَّ
ا�نة. ستان�س ماء السَّ ط �صمٍت من السَّ

َ
لج ي�ساق � واحد شاسع من األب�ض. وما زاَل الثَّ ِّ ها ح��

�
�ل

فل)؟ إذا فعَل ل اللورد ستان�س اقتحام (و�ن�� د. ُترى هل ُ�حاو� � م�اٍن ما �الخارج يتجمَّ
�اراثيون ��

د الخندق تظلُّ دفاعات ة للغا�ة، وح�� مع تجمُّ ته �الفشل. القلعة ق��َّ فقد ح�َم ع� قض�َّ
ون قون األسوار وَ�ع��ُ

�
، أرسَل أفضل رجاله ي�سل

ً
. ثيون استو� ع� القلعة خلسة

ً
فل) من�عة (و�ن��

 �عد فوات
َّ

ك الُمدافعون أنهم تحت الهجوم إ� الم، ولم ُ�در�  تحت جنح الظ�
ً
الخندق س�احة

ا.  لستان�س بتات�
ً
األوان. تلك الخد�عة ل�ست متاحة

� عنها ح�� �س�سلموا. مخازن � وُ�ج�ِّع الُمدافع�� ل أن �قطع القلعة عن العالم الخار�� قد ُ�فضِّ
 من المؤن جاَءت مع بولتون وأصدقائه أبناء

ً
 ط��لة

ً
فل) وأقب�تها خال�ة. صحيٌح أن قافلة (و�ن��

)، ووصَل اللورد ماندر�� � وا�� ا من (�لدة الرَّ ا وعلف� � طعام� فراي ع�� (الُعنق)، وجلَ�ت الل�دي داس��
� �جب ة األفواە ال�� ، ومع ك��  أن الج�ش كب��

َّ
�قدر� وافر من المؤن من (الميناء األب�ض)… إ�

د ا، وُ�عانون ال�� د أن اللورد ستان�س ورجاله ج�اع أ�ض�
�
. مؤك ً

إطعامها لن �دوم مخزونهم ط���
� إ� دخول ف�� � حالٍة �سمح �القتال… ل�ن العاصفة ستجعلهم متلهِّ

وأوجاع األقدام، ول�سوا ��
القلعة.

رة
ِّ
� �مسُّ األرض. تحت األشجار المتدث ا، و�ذوب ح�� لج ع� أ�كة اآللهة أ�ض� َ�سُقط الثَّ

ة. لماذا ائط ش�ح�َّ � الهواء ك��
�اب �� لت األرض إ� وحل، وعلَقت خيوط من الضَّ �األب�ض تحوَّ

. أمامه ترتفع شجرة القلوب كعمالٍق شحاب، لها �
، ل�س هذا م�ا�� � جئُت هنا؟ ل�ست هذە آله��

وجه منقوش وأوراق �أ�اٍد دام�ة.

كة المجاورة لشجرة ال��روود، وقد خرَّ ثيون ع� ُر�ب��ه إ� � ط�قة رق�قة من الجل�د ال��ِ
ُتغ�ِّ

�
…». احت�َست ال�لمات �� طُّ

َ
� ق �� جانبها، وغمغَم ع�� أسنانه المكسورة: «أرجوِك. لم تكن نيَّ

حمة؟ سقَط جاعة؟ الرَّ ة؟ الشَّ …». ماذا؟ القوَّ � . امنحي�� � ا استطاَع أن �قول: «أنِقذي�� � َحلقه، وأخ��
، ، إنها �� � � الم�ان نح�ب خف�ض. چ��

وت الوح�د ��  إ�اە، والصَّ
ً

ا متجاه� ا صامت� لج حوله �اهت� الثَّ
؟ . أم أنها ت��� ها؟ اآللهة ال ت��� � ِفراش العروس. َمن غ��

ت��� ��

لج �أ عل�ه لينهض، ثم نفَض الثَّ ا واتَّ ا من أن �حتمله. أمسَك ثيون فرع� وت أشد إ�الم� �ان الصَّ
عن ساق�ه وعاَد �ع�ج نحو األضواء.

فل) أش�اح، وأنا أحدها. � (و�ن��
��



. لق�ادة الَحرس � �� لجيِّ جال الثَّ ا من الرِّ احة وجَد م��د� عندما رجَع ثيون جرا�چوي إ� السَّ
ا أن أحدها اللورد . واضح تمام� � �� لجيِّ  من اللوردات الثَّ

ً
� ع� األسوار صنَع الُمرافقون دستة �� لجيِّ الثَّ

راع الواحدة ال ُ�مكن أن
ِّ

� رآە ثيون ع� اإلطالق، واللورد ذو الذ ، فهو أسمن رجٍل ثل�� ماندر��
، وهذا األقرب إ� ال�اب �لحيته � ة �� �ار�ري داس�� لج�َّ  هاروود ستاوت، والل�دي الثَّ

َّ
�كون إ�

. د أنه �اِقر العاهرة أوم��
�
تل الجل�د مؤك

�
المصنوعة من ك

ع�� فيها ال�ث�� من الجزر وال�صل، حم ال�قري والشَّ
�
 من الل

ً
هاة �غرفون �خنة اخل �ان الطُّ �الدَّ

حم ع� األرض لتلتهمها فت�ات
�
ا �قا�ا الل هاة أ�ض� � أمس. أل�� الطُّ غة من ُخ�� � أرغفٍة مفرَّ

مة �� ومقدَّ
رامزي وال�الب األخرى.

ت
�
رن لرؤ�ته. وثَ�ت چاين الحمراء لتلعق �دە، ونزل تعرفه الفت�ات من رائحته، وقد ُ��

�ات، يها عظمة. إنهن �ل�ات طيِّ
�
� فك رت ع� نفسها عند قدمه و��� هل�س�ت تحت المائدة وتكوَّ

ها.
�
 منهن تحمل اسم فتاٍة طارَدها رامزي وقتل

�
وَ�سُهل �س�ان حق�قة أن ��

ب القل�ل من الِمزر. ة ثيون �سمح �أ�ل القل�ل من ال�خنة و��ُ ع� الرغم من إرهاقه �انت شه�َّ
افة رووس بولتون إ� القلعة ع�� � من كشَّ ة قد ساَدت القاعة، �عد عودة اثن�� عندئٍذ �انت الضجَّ

ا رسانه ج�اد�
ُ
حف. يركب ف  إ� حدِّ الزَّ

�
م اللورد ستان�س قد ت�اطأ ادين) إل�الغه �أن تقدُّ ا�ة الص�َّ (بوَّ

ة واثقة الُخ� فُت��� �الًء أحسن، غ�� ا خيول عشائر الج�ال الصَّ لج، أمَّ � الثَّ
ًة َتعُ�ج ��  كب��

ً
ة ح���َّ

ك الج�ش �أ�مله. أمَر اللورد رامزي إي�ل
�
 تف�

َّ
ة و�� ل�ن رجال العشائر ال ُي��دون أن �س�قوا ال�ق�َّ

اعر �عزف َع الشَّ ل�ج، ف�� � الثُّ
ط �� ف اللورد ستان�س المتخ�ِّ  ع� ��َ

ً
ة  عسك��َّ

ً
ة � لهم أغن�َّ

�أن ُ�غ��ِّ
االته آلن الفظ لتأخذ س�فه، وراَحت ُتحا�� ستان�س ُ�قاِتل ع� عودە، ف�ما الطَفت إحدى غسَّ

لج. دف الثَّ
ُ
ن

� القاعة ت الل�دي �ار�ري داس��
�
الث عندما دخل � دورقه الثَّ

مالة الِمزر ��
ُ
ق إ� ث �ان ثيون ُ�حدِّ

عت إل�ه من
�
ة تطل ا وقَف أمام المنصَّ � �جلبونه إليها، ولمَّ �� خصيِّ � من َحرسها الشَّ ت اثن��

�
وأرسل

فاف». � الزِّ
� كنت ترتديها �� : «هذە �� المال�س نفسها ال��

ً
قت قائلة أع� إ� أسفل، وت�شَّ

� (معقل
مها ��

�
� تعل روس ال�� عط�ُت إ�اها». أحد الدُّ

�
� أ . إنها المال�س ال�� �

د�� - «نعم �ا س�ِّ
ا. ب الم��د أ�د�

�
الخوف) أن �أخذ ما ُ�ع� إ�اە وال َ�طل

نان �الفرو، ولُفستانها �اقة عال�ة يها م�طَّ مَّ
�
� األسود �المعتاد، ولو أن � ترتدي الل�دي داس��
ا. «أنت تعرف هذە القلعة». جامدة تصنع لرأسها إطار�

- «ف�ما سبَق».

ن
�
الم. لم يتمك � الظ�

� �جلس فيها ملوك ستارك الُقدا� �� اد�ب ال�� � م�اٍن ما تحتنا ال�َّ
��» -

ة واألقب�ة، وح�� فل�َّ � جميع الُحجرات السُّ
ول إليها. لقد �حثوا �� � رجا�� من العثور ع� ط��ق ال��ُّ

ناز�ن، ول�ن…». � الزَّ
��

.« �
د�� اد�ب �ا س�ِّ ناز�ن ال تقود إ� ال�َّ - «الزَّ

ُّ



ول؟». � � ط��ق ال��ُّ - «هل ُ�مكنك أن ُت����

.«…
َّ

ء �األسفل إ� �
- «ل�س هناك ��

� عندي من آل ستارك موتاهم. هل تعرف ل�� - «… مو�� آل ستارك؟ أجل، وجميع المفضَّ
��ق أم ال؟». الطَّ

 عل�ه.
ً
، ل�نها ل�ست غ���ة طُّ

َ
ها ق اد�ب ولم ُ�حبَّ - «أعرفه». ال �حبُّ ثيون ال�َّ

ق�ب، قند�ل». . أيها الرَّ �
�� - «أر�

خُ�ج».
َ
� إ� معطٍف ثق�ل. علينا أن ن

د�� - «ستحتاج س�ِّ

ور. مُّ � �فرو السَّ ت الل�دي داس�� � غاَدروا القاعة، وقد التفَّ لج َ�سُقط �كثافٍة شد�دة ح�� �ان الثَّ
،

ً
� �كون مستح�� �� لجيِّ جال الثَّ � �معاطفهم المقلَ�سة والرِّ اس القا�ع�� � الُحرَّ � ب�� مي�� �الخارج ��اد التَّ

ان � الهواء. فوق األسوار �شتعل ن��
ِّ � ُتغ�� ل�ل الوح�د ع� أنهم ما زالوا أح�اًء هو أنفاسهم ال�� الدَّ

�ون �عناٍء ة أنُفسهم يتحرَّ غ�� الم. وجَد أفراد مجموعتهم الصَّ � محاولٍة عق�مة لطرد الظ�
المشاعل ��

احة � السَّ
ظ�ف الذي يرتفع فوق ال�احل، ورأوا الخ�ام �� ة من األب�ض األملس النَّ � مساحٍة ممتدَّ

��
س. لج المتكدِّ  تحت وزن الثَّ

ً
ِنصف مدفونة ومرتخ�ة

رب قدم (القلعة األو�) المهجورة منذ
ُ
فل)، ق � أقدم قطاعات (و�ن��

اد�ب �� �قع مدخل ال�َّ
قه انهاَر معظمه، فلم فل)، وما لم ُ�حر� � نهَب (و�ن�� قرون. �ان رامزي قد أحرَق الحصن العتيق ح��
� �لِّ م�اٍن

�ام �� لج، وقد تناثَر الرُّ ع��ة و�مت�� �الثَّ  ه��ل أحد جوان�ه مكشوف لعوامل التَّ
َّ

ي�بقَّ إ�
لج مة. �ان الثَّ راِجل محطَّ

�
حوله، قطع ضخمة من الحجارة المكسورة وعوارض محروقة وك

ا، ُيزمِجر وجهه األع� راِجل لم يزل �ارز�
�
ا من أحد ال� ا، ل�ن جزء� ها تق����

�
الم�ساقط قد دفَنها �ل

ماء. ال�شع للسَّ

� ُصح�ة اللورد إدارد والملك رو�رت،
هنا وجدوا بران �عد سقطته. �ان ثيون �صطاد يومها ��

ع
َّ
وە. لم يتوق � أخ��َ ر وجه روب ح��

�
� القلعة. تذك

�ال أد�� فكرٍة عن الخ�� األل�م الذي ي�تظرهم ��
ا � المكسور. لم �ستِطع اآللهة أن َتقُتل بران ِمثلما لم أستِطع. وجَدە خاطر� �� أحد أن �ع�ش الصَّ

ا ما زاَل. ر أن بران قد �كون ح��
�
� تذك ا أغرب ح�� ا، وخاطر� غ����

ا إ� ح�ث ترتفع كومة ثلج� عند ِجدار الحصن: «هناك، تحت. ان�بها لألحجار � قال ثيون مش��
المكسورة».

لج ونقل الحجارة ح�� كشفا � جرف الثَّ
� ما َ�قُرب من ساعٍة �� استغرَق رجال الل�دي داس��

هاب والعثور ع� فأس
َّ

ق�ب إ� الذ ا، واضطرَّ الرَّ د� ا متجمِّ ا فعال وجدا ال�اب مغلق� المدخل، ولمَّ
ل�فتحه.

لمة، وقال ثيون  إ� الظ�
ً
� تلتفُّ نازلة ة ال�� اللم الحج��َّ  عن السَّ

ً
�َخت الِمفصالت مفصحة

.« �
د�� ��ق إ� أسفل ط��ل �ا س�ِّ ا: «الطَّ ه� منبِّ



وء». ون، الضَّ : «ب�� � �العزم نفسه قالت الل�دي داس��

رجات من ازلة ع� مرِّ القرون الدَّ اعدة والنَّ ت األقدام الصَّ
�
ق منحِدر، وقد أ�ل ��ق ضيِّ الطَّ

� ووراءهما رجلها اآلَخر. ق�ب �القند�ل ثم ثيون والل�دي داس�� � طابور؛ الرَّ
�وا �� المنتَصف. تحرَّ

ا. �ف �الفعل، ل�ن اآلن مع نزولهم ازداَد الهواء دفئ� � الصَّ
اد�ب �اردًة، وهكذا ت�دو �� لطالما عدَّ ال�َّ

د تحت األرض ي��ت ا، ل�نه أدفأ من أع�. ي�دو أن ال�� فء أ�د� ا، فهنا ال �عرف الهواء الدِّ ل�س دافئ�
ل. وال ي��دَّ

ة آر�ا». غ�� دتنا الصَّ ، س�ِّ لون �حذر� ُخطوًة ُخطوًة: «العروس ت��� � � وُهم ي�� قالت الل�دي داس��

ك تحت رجات ت�دو �أنها تتحرَّ ل الدَّ . جعَل ضوء القند�ل المت�دِّ ، حذار� حذار� اآلن، حذار�
.« �

د�� � �ا س�ِّ قدم�ه، فوضَع �دە ع� الحائط وقال: «�ما… �ما تقول��

ا. أخ��ِ نغلك بهذا». - «رووس ل�س م�ور�

� داخله قال: �ل هو كذلك، هو كذلك. ر�ك ي�ت��
ا آَخر �� ، ل�ن صوت� أراَد أن �قول: ل�س نغ��

 ت�� اسمك.
َّ

إ� رامزي، ورامزي ي�ت�� إ� ر�ك. �جب أ�

. قد ال ُي�ا�� أبناء فراي، ل�ن ت الفتاة ت���
�
مادي واألب�ض إذا ُتر�ك - «ال جدوى من إل�اسها الرَّ

ون آل ستارك». … إنهم �خشون (معقل الخوف)، ل�نهم ُ�حبُّ � �� ماليِّ الشَّ

�نهم». ق ثيون: «أنِت ال ُتحبِّ
�
عل

هم، ل�ن اآلَخ��ن نعم. �اِقر العاهرة العجوز هنا فقط ): «أنا ال أحبُّ � وا�� دة (�لدة الرَّ قالت س�ِّ
ة وك�ف غل األخ�� ألن چون ال�ب�� أس�� عند آل فراي. وهل تخال أن رجال هورنوود �سوا ز�جة النَّ
� �سمعون ُ��اء دة زوجته ح�� قضَمت أصا�عها؟ ما الذي تحس�ه �دور �خلدهم ح�� ج�َّع الس�ِّ

ة الغال�ة؟». غ�� ند�د ند الصَّ العروس الجد�دة، فتاة الصِّ
� د ابنة وك�ل. إنه واثق �أن الل�دي داس�� ، مجرَّ � ال، الفتاة ل�ست من دم اللورد إدارد. اسمها چ��

كوك، ورغم ذلك… رها الشُّ ُ�ساو�
غل أن ي��� ها. إذا أراَد النَّ

�
نا أ��� من سيوف وِحراب اللورد ستان�س �ل ُّ - «ُ��اء الل�دي آر�ا ���

حك». م زوجته الضَّ
�
ٌ له أن ُ�عل فل) فخ�� د (و�ن�� س�ِّ

.« �
د�� قاطَعها ثيون: «وصلنا �ا س�ِّ

.« ل إ� أسفل أ��� � رجات ت�� قت: «الدَّ
�
عل

ا. لم أنزل إ� ف�� منهار جزئ�� ة مست��ات أد�� وأقدم. سمعُت أن المستوى السُّ قال ثيون: «ثمَّ
ل األعمدة الجران�ت

َّ
هناك من ق�ل»، ودفَع ال�اب وقاَدهم إ� نفٍق مقنَطر ط��ل، ح�ث تتوغ

الم. � الظ�
ا �� الشامخة أزواج�



لمٍة عظ�مة. لم � ظ�
ل. ضوء صغ�� �� الل وت��دَّ ك الظ� � القند�ل لتتحرَّ رفَع رق�ب الل�دي داس��

ت . رأى الملوك الحجر َيرُمقونه �أعُينهم الحجر وقد التفَّ طُّ
َ
اد�ب ق � ال�َّ

َ�شُعر ثيون �االرت�اح ��
دئة. ��لة الصَّ أ�ديهم الحجر حول مقا�ض سيوفهم الطَّ

، وهو ما أفعَم ثيون ب�حساس� مألوف �الخوف. � �� ا للحد�ديِّ ال أحد من هؤالء �ان �كنُّ ُح��

ون للغا�ة. هل تعرف أسماءهم؟». : «كث�� � قالت الل�دي داس��

ا: «الذين ع� هذا أجاَب ثيون: «كنُت… ل�ن ذلك �ان منذ زمن� ط��ل»، وأشاَر مض�ف�
مال. تور�ن آِخرهم». � الشَّ

ا ��
�
الجانب �انوا ملو�

- «الملك الذي ركَع».

. �عدە أص�حوا لوردات فقط». �
د�� - «أجل �ا س�ِّ

ة ند ستارك؟». . أين مق�� غ�� ئب الصَّ
ِّ

- «ح�� الذ

.« �
د�� ها�ة. من هنا �ا س�ِّ � النِّ

��» -
� المو�� � األعمدة. �دا �أن أع��ُ

� ص��َّ وا ط��قهم ب�� دت أصداء ُخطواتهم ع� القناطر إذ شقُّ تردَّ
، و�ال دعوٍة استعاَد

ً
�ت الوجوە ذك��اٍت خاب�ة ا. حرَّ هي�ة أ�ض� � ذئابهم الرَّ ة ت��عهم، وأع��ُ الحج��َّ

لج الذي ح�َم . الملك إدر�ك لح�ة الثَّ ��� �عض األسماء، يهمسها صوت الِما�س�� ل��ن الشَّ
ئب الجائع ثيون

ِّ
مس، والذ ان الذي أ�حَر إ� ما وراء مغرب الشَّ مال مئة عام، و�راندون السفَّ الشَّ

� الحرب ضد داجون
�� روك) ��

ون ستارك الذي تحالَف مع (�اس�� . واللورد ب�� �
ِّ ستارك. سم��

غل ا النَّ  و�ن لم �كن اسم�
ً

بع) فع� � الع� الذي ح�َم ف�ه (الممالك السَّ
د (�ا�ك)، �� جرا�چوي س�ِّ

م. بوە �ُغداف الدَّ المشعوذ الذي لقَّ

: «س�ف هذا الملك مفقود». � قت الل�دي داس��
�
عل

ض أن ُ�مِسكه غ�� َ ��ل الذي ُ�ف�� �ف الطَّ ر ثيون أيُّ ملٍك هذا، ل�ن السَّ
�
ة. ال َ�ذك المرأة محقَّ

دأ ح�ث �ان. أزعَجه المنظر. لطالما سمَع أن حد�د  خطوط الصَّ
َّ

موجود، لم ي�بقَّ منه إ�
ا… يوف مفقود� � قبورها، فإذا �ان أحد السُّ

�� 
ً
� أرواح المو�� حب�سة

يوف ُي��� السُّ

فل) أش�اح، وأنا أحدها. � (و�ن��
��

، ل�ست تحبُّ هذا � تقسو مع �لِّ ُخطوة. ِمث�� ، و�دا له أن مالمح الل�دي داس�� �
واَصلوا الم��

� آل ستارك؟». ، لماذا تكره�� �
د�� الم�ان. سمَع نفسه �سأل: «س�ِّ

هم من أجله». �ب ذاته الذي تحبُّ : «للسَّ
ً
ظر إل�ه مجي�ة أمعَنت النَّ

، و… وأمرُت �
د�� � لم… لقد أخذُت هذە القلعة منهم �ا س�ِّ هم؟ إن��  ثيون، وقال: «أحبُّ

َّ تع��
. لقد…». � �قتل بران ور�كون ووضعُت رأسيهما ع� خازوق��ْ



� (الغا�ة الهامسة) وعند (ر�ڤرَرن)،
ا مع روب ستارك، وقاتلت إ� جان�ه �� - «… رك�ت جن���

 مع
ً

ت رجا�
�
ا أرسل ) أ�ض� � وا�� َّورجعت إ� (ُجزر الحد�د) �مندوٍب عنه لتتفاَوض مع أب�ك. (�لدة الرَّ

جال و�� َّ أن أعط�ه �عض الرِّ � علمُت أن ع��  عل�ه، ل�ن��
ُ

. أعطت�ه أقل عدٍد أجرؤ غ�� ئب الصَّ
ِّ

الذ
 �أول.

ً
لعُت ع� األخ�ار أو� � ج�شه، واطَّ

�� �
� وآذا�� فل)، وهكذا �انت �� أعُي�� أثرُت حف�ظة (و�ن��

، لماذا تحبُّ آل ستارك؟». � أعرُف من تكون، وأعرُف ماذا تكون. واآلن أِجب عن سؤا�� إن��

ا منهم…». … أردُت أن أ�ون واحد� � : «إن��
ً

زًة ع� عموٍد قائ� ا مقفَّ وضَع ثيون �د�

دي. ل�ن تعاَل».  أ��� مما تظنُّ �ا س�ِّ
ً
كة . إن ب�ننا أش�اء مش�� طُّ

َ
- «ولم �ستِطع ق

ً
� رامقة فوا، وقالت الل�دي داس��

َّ
ا، وهناك توق  مع�

ً
ة ة وجدوا ثالث مقابر مرتصَّ �عد مسافٍة قص��

ا، له نفس ا وقور� مثال فوقهم ط��ل الوجه ملتح�� مثال األوسط: «اللورد ر��ارد». يرتفع التِّ التِّ
ا مفقود». � نظرة ُحزن. «س�فه أ�ض� � هات��

� �اآلَخ��ن، غ�� أن �� ت�� � الحج��َّ العين��

ا». يوف. س�ف براندون اخت�� أ�ض� - «أحدهم �ان هنا ��ق السُّ

ة شاح�ة ع� ت ُر��ة براندون ستارك، ��� ازها ومسَّ فَّ
ُ
قالت: «�ان ل�كرە هذا»، وخلَعت ق

ا �ما ف�ه ال�فا�ة حجر� دا�ن. «أحبَّ براندون س�فه، أحبَّ أن �شحذە. اعتاَد أن �قول: أر�دە حاد�
ء جم�ل». �

ا�� �� �ف الدَّ : السَّ �
�� َ ٍة أخ�� لحالقة َشعر عانة امرأة. ول�م أحبَّ استخدامه. ذات مرَّ

قال ثيون: «كنِت تعرفينه».

�
ا: «براندون �شأ �� رهما �أنهما مشتعلتان نار� � عي�يها ُ�صوِّ

قالت وضوء القند�ل المنعكس ��
�
ا، ل�نه أم�� أ��� وقته �� جته الحق� � القد�م، والد اآلَخر الذي تزوَّ ) عند اللورد داس�� � وا�� (�لدة الرَّ

� هذا. �انا قنطورْ�ن(60)
ة مثاله �� غ�� ت أخته الصَّ

َ
�وب، واحتذ � (الُغدران). أحبَّ الرُّ

�وب �� الرُّ
� طموحات فل). �انت أل�� ا �استضافة ور�ث (و�ن�� ا دوم� د والدي �ان م�ور� هذان االثنان. والس�ِّ
� أليِّ ابن� لستارك يتصاَدف أن �مرَّ بنا، ل�نه لم �جد �� م ُعذر�َّ عظ�مة لعائلة ر�زو�ل، و�ان لُ�قدِّ
� ط��لة، � عجوز �ا�سة اآلن، أرملة منذ سن�� طُّ من أخذ ما ُي��دە. إن��

َ
ا. براندون لم �خجل ق داع��

، وأظنُّ أن براندون أحبَّ المنظر �
��

َ
� ع� قض��ه يوم أخذ

� ما زلُت أذكُر منظر دماء ��ار�� ل�ن��
ا. ل�ن يوم أن عرفت أن براندون ا ُحلو� مُت، ل�نه �ان ألم�

�
ء جم�ل، نعم. تأل �

ا�� �� �ف الدَّ ا. السَّ أ�ض�
� بهذا

�� َ ُد لك، وقد أخ��
�
، أؤك طُّ

َ
دها ق � ذلك األلم حالوة. إنه لم ُير�

… لم تكن �� � َت�� ج �اتل�� وَّ � سي��
ة ما ا، طموحات جن���َّ  أن ر��ارد ستارك �انت له طموحات عظ�مة أ�ض�

َّ
ا… إ� ة مع� � ل�لتنا األخ��

��
� ب�دارد � تزو���

ء من األمل �� �
�� � �ان ل�خدمها زواج ور�ثه ب�حدى بنات أت�اعه. �عدها راوَد أ��

ە ند ستارك
َ

، إ� أن أخذ غ�� � الصَّ ا، وُتر�كُت للورد داس�� ته أ�ض�
�
� َت�� نال شقيق براندون، ل�ن �اتل��

.« � م��

- «ثورة رو�رت…».

� عندما ثاَر رو�رت واستد� ند ستارك � �اللورد داس�� - «لم �كن ِنصف عام قد مرَّ ع� زوا��
�
اعته ��  منه؛ عمٌّ شه�� ب��

ً
 �ذهب. �ان له أقارب ب�م�انه إرسالهم �د�

َّ
� أ� لُت إ� زو�� را�اته. توسَّ

ً



�اء، ا �ال���  مفعم�
ً

سعة الب�سات. ل�نه �ان رج� � حرب ملوك ال�ِّ
القتال �الفأس، وعمٌّ كب�� قاتَل ��

 أحمر له
ً

ا يوم رحَل، فح�
�
) بنفسه. أهد�ُت إل�ه حصان � وا��  أن �قود جنود (�لدة الرَّ

َّ
ولم ُيرِضه إ�

�ار �عد انتهاء الحرب. ك�ه إ� الدِّ دي أنه س�� د والدي، وأقسَم س�ِّ طعان الس�ِّ
ُ
ة، فخر ق ًل�دة نار�َّ

� ماَت ميتة د زو�� � �أن الس�ِّ
�� َ فل)، وأخ�� � ط��ق عودته إ� (و�ن��

َّ الحصان �� أعاَد ند ستارك إ��
ا، وها �� ذي… � ج�ال (دورن) الحمراء. جلَب ُرفات أخته معه أ�ض�

، و�أن ُجثمانه مدفون ��
ً
فة ِّ م��

� أنوي إطعامه لل�الب». ا. إن�� � أعدك �أن ُرفات اللورد إدارد لن �ستقرَّ إ� جانبها أ�د� ل�ن��

�ساَءل ثيون الذي لم �فهم: «ُر… ُرفاته؟».

ت ُرفات
�
� َت�� أرسل رته برامزي، وقالت: «�اتل��

�
� اب�سامٍة قب�حة، اب�سامٍة ذك

ك الحد�دي استو� ع� (خندق �ا�لن) وسدَّالتَوت شفتاها �� فاف األحمر، ل�ن عمَّ  ق�ل الزِّ
ً

اللورد إدارد شما�
� أيِّ وقٍت فإنه لن

فات من المس�نقعات �� . إذا خ�َج هذا الرُّ � � أراقُب منذ ذلك الح�� ��ق. إن�� الطَّ
 ع� تمثال إدارد ستارك، واستطرَدت: «انتهينا

ً
لة ًة مطوَّ )»، وألَقت نظرًة أخ�� � وا�� يتجاَوز (�لدة الرَّ

هنا».

 طوال
ً
� صامتة ت الل�دي داس��

�
اد�ب. ظل � خرجوا من ال�َّ وجدوا العاصفة ال تزال ثائرًة ح��

د  ُتردِّ
َّ

ٌ لك أ� : «خ��
ً
 قالت مرتجفة

ً
صعودهم، ل�ن عندما وقفوا عند أطالل (القلعة األو�) ثان�ة

ا مما قلته �األسفل، أهذا مفهوم؟». ش�ئ�

 فقدته».
َّ

� و��
مفهوم. «أحفظ� لسا��

ته هناك.
�
قالت: «رووس أحسَن تدر��ك»، وترك

 



 

غن�مة الملك
 

ة ا من وراء المتار�س الخش��َّ � من�سط� ه��
َّ

� ضوء الَفجر الذ
غادَر ج�ش الملك (ر�وة الغا�ة) ��

ة ط��لة َتخُ�ج من ُجحرها. �أف� فوالذ�َّ

هتها ة �عَجتها وشوَّ � �صفائح وحلقاٍت معدن�َّ ع�� ون ع� خيولهم مدرَّ خ�َج الُفرسان الجن��يُّ
مس ة الشَّ ق م�� سقَطت عليها أشعَّ

�
أل  للتَّ

ً
 كفا�ة

ً
� خاضوها، و�ن �انت ال تزال المعة المعارك ال��

ا من
�
سخة مرتوقة فقد صنَعت مهرجان اتهم �اهتة م�َّ قة. وع� الرغم من أن را�اتهم وُس�� الم��

ها ب��
�
، �ل � � وأزرق وذه��

، وأرجوا�� ، وأحمر وأخ�� ة؛ سماوي وُ�رتقا�� ت��َّ األلوان وسط الغا�ة الشَّ
سخ. لج الم�َّ ة وأ�وام الثَّ ماد�َّ اء الرَّ ن��ر والحارس الخ�� ة العار�ة وأشجار الصَّ َّ� � الجذوع الب�ِّ ب��

هاة ادون والطُّ � الحدَّ
الح، و�عدهم �أ�� جون �السِّ ل�لِّ فارس� ُمرافقوە وخدمه ورجاله المدجَّ

دا� خاضوا مئة معركٍة
ُ
ماة، منهم ُمحار�ون ق ا�سون، وأرتال من حام�� الفؤوس والِحراب والرُّ والسَّ

الل، ُزعماء � رجال عشائر التِّ
��ق إ� معركتهم األو�. أمامهم �م�� � الطَّ

ومنهم ِص��ة ُخ�� ��
، و�خبُّ ُمقاتلوهم الُمشعرون إ� جوارهم مرتدين الفرو

ً
ًة مشعثة  صغ��

ً
وأ�طال �متطون أحصنة

� واألخ�� ور�َط حول
ى وحلقات المعدن القد�مة، وقد ط� �عضهم وجهه �الب��ِّ والِجلد المقوَّ

� األدغال.
جر ل�ستطيع االختفاء �� ا من ورق الشَّ نفسه حزم�

ان، وم�ل �امل من الع��ات المدفوعة ؛ �غال وخيول وث�� ابور األسا�� ت�بع قافلة األمتعة الطَّ
رة، ا َحرس المؤخِّ � ها من المؤن والعتاد، وأخ�� لة �األطعمة والعلف والخ�ام وغ�� َّوالمجرورة المحمَّ
� لضمان أ� �� افة المتخفِّ � �المعدن، ت��عهم مجموعة من ال�شَّ ع�� الم��د من الُفرسان المدرَّ

ُي�اِغتهم عدوٌّ ما �الهجوم من الخلف.

رتان �الحد�د، اة لها عجلتان ضخمتان مؤطَّ � ع��ٍة مغطَّ
� قافلة األمتعة ��

تركب آشا جرا�چوي ��
ة غط�طها ألعن من غط�ط أيِّ رجل. دان �األصفاد، وُتراِقبها ل�ل نهار ُد�َّ معصماها و�احالها مق�َّ
فل) لم ُ�خاِطر جاللة الملك ستان�س �أن تفرَّ غن�مته من أ�ها، إذ ينوي أن �أخذها إ� (و�ن��
ا، ابنة ال�راِ�ن المكتوفة المكسورة، مال جم�ع� اها لوردات الشَّ  �الحد�د هناك ل��

ً
لة و�عرضها مك�َّ

ته. ُبرهان قوَّ

مس � ضوء الشَّ
� ط��قه، وتلتمع رؤوس الِحراب ��

ة الج�ش �� حاس�َّ ُتصاِحب األبواق النُّ
فل) � (ر�وة الغا�ة) و(و�ن�� �اح ع� أعواد ال�أل. ب�� ق صقيع الصَّ ُ ��ق َي�� � الطَّ

َ قة، و�طول جان�� الم��
ا» �ما قال �عض ان الُغداف، «خمسة ع�� يوم� مئة فرسخ� من الغا�ة، ثالثمئة م�ل �ُ�عة ط��

الُفرسان ل�عض.



ة». قتَل رو�رت جدَّ ِفل عند � ع��
ا: «�ان رو�رت ل�فعلها �� سمَعت آشا اللورد ِفل �قول مزهو�

� الحف�د. «ل�ان رو�رت داخل
� عي��َ

�ف)، و�ش�ٍل ما رفَع هذا قاِتله إ� مصاف اآللهة �� (قلعة الصَّ
� �الفعل، �غ�ظ بولتون من فوق األسوار». فل) منذ أسبوع�� (و�ن��

هار».  عالوًة ع� النَّ
ً

نا نزحف ل��
�
 جعل

َّ
ر هذا لستان�س و��

�
 َتذك

َّ
: «األفضل أ� � ما�� ردَّ چاس��

� ظلِّ أخ�ه.
الملك �ع�ش ��

ا � أن هناك ش�ئ�
ت ف�ه �طعنة ألم، وال �شكُّ آشا �� ت أن تضع ثقلها ع� �احلها أحسَّ

�
م�� حاول

� مفصٍل
� (ر�وة الغا�ة)، ل�ن األلم �اٍق. لو أنه التواء ��

م قد خفَّ �� ورُّ � داخله. �ان التَّ
ا �� ما مكسور�

ت سالسلها الحد�د وراَحت األصفاد �سحج معصميها
�
�ت صلصل ما تحرَّ

�
َ �الفعل. �ل � ل�ان قد ُش��ِ

من االس�سالم.
َ
�اءها، غ�� أن هذا هو ث وك��

��ع. َمن يركع �ستطيع أن ينهض طُّ من الرُّ
َ
ها أبوها: «لم َ�حُدث أن ماَت أحد ق َ ٍة أخ�� ذات مرَّ

». أث�َت �الون جرا�چوي حق�قة � اق�� ب السَّ ا متخشِّ ��ع �ظلُّ ميت� � �دە، وَمن �أ�� الرُّ
 �س�ٍف ��

ً
ثان�ة

 �عد
ً
ه�ب، فقط لينهض ثان�ة ئب الرَّ

ِّ
دە األول وركَع ال�راِ�ن للوعل والذ � فشَل تمرُّ قوله هذا ح��

موت رو�رت �اراثيون و�دارد ستارك.

دًة َتعُ�ج -و�ن لم � (ر�وة الغا�ة) عندما ألقوها أمام الملك مق�َّ
ت ابنة ال�راِ�ن الِمثل ��

�
وهكذا فعل

� ما ش�ت. ا. قالت: «أس�سلُم �ا جاللة الملك. افعل �� - و�احلها مشتعل ألم� ُتغتَصب لُحسن الحظ�
ئاب) ُهم �لٌّ

ِّ
». �ارل وت��س واآلَخرون الذين نجوا من (غا�ة الذ  أن تصفح عن رجا��

َّ
ال أطلُب إ�

اهم كروم الذي سعة الُمضَنون، �ما سمَّ ما ت���َّ لها وتهتمُّ �أمرە، وهؤالء �سعة فقط. نحن ال�ِّ
عا�� أ�لغ اإلصا�ات.

جل. إنه قويُّ اإلرادة �ما ال � الرَّ
�� 

ً
ة  حق�ق�َّ

ً
أ��� ستان�س ع� ح�اتهم، ل�نها لم �س�شِعر رحمة

ا د� ا متجرِّ اس إنه عادل… و�ذا �ان عدله قاس�� جاعة، و�قول النَّ ، وال �فتقر إ� الشَّ كِّ  للشَّ
ً

�دع مجا�
� (ُجزر الحد�د) آشا جرا�چوي إ�اە. وع� الرغم من ذلك ال

دت الح�اة �� من المشاعر فهذا ما عوَّ
رقاوان الغائصتان هاتان ت�دوان � نفسها الُقدرة ع� اإلعجاب بهذا الملك. عيناە الزَّ

تجد ��
ر،

�
ا ُ�ذك � له ش�ئ� ا، تعتمل تحت سطحهما ثورة �اردة، �ما أن ح�اتها ال تع�� � �االرت�اب دوم� مفعمت��

. � �� مال أنه استطاَع قمع الحد�ديِّ ، غن�مة ُيري بها الشَّ ف�� رهي�ته ال أ���

� حسب ما تعرفه عنهم، وق�متها �� ماليِّ ا أن ُتذِهل اإلطاحة �امرأٍة الشَّ ح� حماقة. ل�س مرجَّ
� الُغراب �ح�اتها أو موتها. قد م (ُجزر الحد�د) اآلن، ولن �ع�أ ع��

�
ها َ�ح� كرهينة أقل من ِصفر. عمُّ

 �دفع
ً

 أن إر�ك آيرونم�كر ال �ملك ما�
َّ

وج الخرب المأفون الذي ابتالها �ه يورون، إ� ا الزَّ ُي�ا�� نوع�
� حدِّ ذاتها

ح هذە األش�اء لستان�س �اراثيون، إذ ي�دو أن أنوثتها �� �ه فديتها. ل�ن ال طائل من ��
ون �سوتهم ناعماٍت خانعاٍت يرتدين الح��ر اء �حبُّ � الخ��

ء إل�ه. إنها تعلم أن رجال األرا�� ���ُ
�
ة �الملك �� � �لِّ �ٍد فأس، ع� أن معرفتها القص��

ى و�� ة والِجلد المقوَّ ول�س الحلقات المعدن�َّ
ا. ح�� مع الل�دي س��ل زوجة

�
ستان

ُ
ها أ��� ولو ارتَدت ف (ر�وة الغا�ة) أقنَعتها �أنه لم �كن ل�حبَّ

احة بوض�ح. ي�دو أن هذا عة تعامَل �انض�اٍط وك�اسة، و�ن �دا عل�ه عدم الرَّ جال�ارت جلوڤر الور�

ُّ



ا �الجرامِكنات والعمالقة ا مبهم� ا آَخر غ���� ساء ج�س� ون ال�ِّ جال الذين �عدُّ � من الرِّ الملك الجنو��
. ا تجعله �كزُّ ع� أسنانه ح�� ت�ُّ ة نفسها أ�ض� َّ� وأطفال الغا�ة، ح�� إن الدُّ

، � ما�� ها ع� (الِجدار). �ان الس�� چاس��
�
ة امرأة واحدة ُينِصت إليها ستان�س، ولقد ترك ثمَّ

ٍة ُل لو �انت معنا. آِخر مرَّ � أفضِّ ها: «ولو أن�� َ الفارس األشقر الذي �قود قافلة األمتعة، قد أخ��
� انقضَّ علينا شبح اللورد هر األسود)، ح�� دخلنا المعركة دون الل�دي مل�ساندرا �انت يوم (النَّ

� الخليج».
رن�� وأغرَق ِنصف ج�شنا ��

� (ر�وة الغا�ة)؟ لم أَرها».
ة؟ هل �انت تلك المشعوذة �� ته آشا: «آِخر مرَّ

�
سأل

ون قاَتلوا �َشجاعٍة �ا  �ال�اد. رجالِك الحد�ديُّ
ً
ا: «�انت تلك معركة � مب�سم� أجاَبها الس�� چاس��

فل) فستعرف أننا قادمون، ا (و�ن�� ة. أمَّ � غرَّ ا، وأخذنا�م ع� ح�� ت�م مرار�
َ
، ل�ن أعدادنا فاق �

د�� س�ِّ
ومع رووس بولتون أعداد مماثلة لنا».

. أو أ���

� (ر�وة الغا�ة) عندما ناقَش الملك
جناء لهم آذان، وقد سمَعت آشا ال�الم الذي داَر �� ح�� السُّ

ة من الُفرسان � ومجموعة كب�� حف. من ال�دا�ة عارَضه الس�� چاس�� ستان�س وقادته هذا الزَّ
� إنهم لن �سمحوا ئاب قائل��

ِّ
� أ�َّ الذ � ح��

واللوردات الذين أتوا مع ستان�س من الجنوب، ��
دە فل)، و�ن عليهم إنقاذ ابنة الند من براثن نغله، وهو ما ردَّ لرووس بولتون �االحتفاظ �ـ(و�ن��
قاش ا، ول�لة احتدام النِّ ة أ�ض� َّ� لو ال�ب�� وول وأبناء فلينت والدُّ مورجان ل�دل و�راندون نوري والدَّ
فل)، ��لة قال آرتوس فلينت: «مئة فرسخ� من (ر�وة الغا�ة) إ� (و�ن�� � قاعة جال�ارت جلوڤر الطَّ

��
ان الُغداف». ثالثمئة م�ل ��عة ط��

: «رحلة ط��لة». � ق فارس اسمه كورل�س پ��
�
عل

ول. بونه �قاِتل العمالقة: «ل�ست �ذلك الطُّ ب��ار� قال الس�� جودري، الفارس ال�ب�� الذي ُ�لقِّ
ا». �اء لنا ط��ق�  �الفعل، وسُ�ن�� إله الضِّ

ً
ا ط��� لقد قطعنا شوط�

اخ�� ور الدَّ ة سوران ب�نهما خندق، والسُّ فل)؟ ثمَّ ا نصل إ� (و�ن�� : «ولمَّ � قال الس�� چاس��
ٍة � من ذخ��

ا، ونحن ال نملك ما �ك�� � الم�دان أ�د�
يرتفع مئة قدم. بولتون لن َ�خُ�ج لمواجهتنا ��

وعتاد لحصار القلعة».

ا. تنا، ومورس أوم�� أ�ض� ته إ� قوَّ قال هاروود ِفل: «ال ت�َس أن آرنولف �ارستارك س�ضمُّ قوَّ
� أبراج � مع اللورد بولتون، والغا�ة كث�فة شمال القلعة. س�ب�� � �ال�� �� ماليِّ سنح�� �أعداٍد من الشَّ

ات…».
�
حصار ومد�

وتموتون �اآلالف.
تاء هنا». � الشِّ

�وري: «قد �كون األفضل لنا أن نق�� � َح اللورد پ�� اق��



�
عام والعلف �� ن جال�ارت جلوڤر من الطَّ تاء هنا؟� �م خزَّ � الشِّ

: «نق�� لو ال�ب�� هدَر الدَّ
تقديرك؟».

عندها التفَت الس�� ر��شارد هورپ، الفارس ذو الوجه المجدور وُعثث رأس الموت ع�
: «جاللة الملك، أخوك…».

ً
ته، إ� ستان�س قائ� ُس��

فل) �مفردە ا�ة (و�ن�� ل إ� بوَّ � ل�فعله. �ان رو�رت لُيَهرو�
نا نعلم ما �ان أ��

�
قاطَعه الملك: «�ل

مها �مطرقته و�ركب ع�� األنقاض لَ�قُتل رووس بولتون بُ��اە ونغله بُ�مناە»، ونهَض وُ�حطِّ
ل». حاو�

ُ
فل)… أو نموت ونحن ن ر (و�ن�� حف، وسُنحرِّ � ا: «لسُت رو�رت، ل�ننا س�� ستان�س مض�ف�

ر لورداته فرجال ستان�س العوام مؤمنون �مل�كهم. لقد دحَر � ُ�ساو� كوك ال�� ا �انت الشُّ أ��
، �ما � �� ف (ر�وة الغا�ة) من آشا ورجالها الحد�ديِّ ستان�س َهمج ما�س را�در عند (الِجدار)، ونظ�
جل الذي ة)، والرَّ رب (الج��رة القص�َّ

ُ
ة ق ة شه�� � معركٍة �ح��َّ

أنه أخو رو�رت الذي انتَ� ��
استطاَع الحفاظ ع� (ستورمز إند) ط�لة ثورة رو�رت، و�اإلضافة إ� �لِّ هذا �حمل س�ف �طٍل

�ل.
�
�اء) الذي ُين�� وهجه الل ا، (جاِلب الضِّ سح���

� ت�دو عليهم. : «أعداؤنا ل�سوا �الهي�ة ال��
ً

� آلشا قائ� د الس�� چاس��
�
حف أ� � اليوم األول للزَّ

��
فاف مال لم ي�َس الزِّ رووس بولتون �ح�� �الخوف ول�س الُحب، وأصدقاؤە أبناء فراي… الشَّ
 عنه

�
 أن ُ�د�� بولتون وس�تخ�

َّ
ا هناك. ما ع� ستان�س إ� فل) فقَد ق���� � (و�ن��

األحمر. �لُّ لورد ��
ون». ماليُّ الشَّ

 أحمق.
َّ

ابح إ�  عن الجانب الرَّ
�

. ال يتخ�
ً

هذا ما تأمله، ل�ن ع� الملك أن ُ�دم�ه أو�

اب وأخ�ار عام وال��َّ � ذلك اليوم األول، ل�جلب لها الطَّ
اٍت �� ة مرَّ � ع��تها عدَّ زاَر الس�� چاس��

دتان � له وجنتان متورِّ حف. إنه رجل سهل االب�سام ال �كفُّ عن المزاح، كب�� الحجم مكت�� الزَّ

ان مراع� ان. الحق�قة أنه سجَّ �ــــح، أشقر أب�ض �اهت �أل�اف ال�تَّ وعينان زرقاوان وَشعر نفَشته ال�ِّ
دائم الحرص ع� راحة سجي�ته.

ة: «إنه راغب ف�ِك». َّ� الثة قالت لها الدُّ �عد ز�ارته الثَّ

� أل�سان سل�لة عائلة مورمونت، ل�نها تحمل االسم اآلَخر �سهولة ارتدائها
اسمها الحق���

تان ونهداها ة ممتلئة غل�ظة العضالت، فخذاها كب�� ب�ة) قص�� حلقات المعدن. ور�ثة (ج��رة الدِّ
ة تحت الفرو، ا من الحلقات المعدن�َّ � نومها ترتدي قم�ص�

ستان. ح�� ��
�
تان مت�ل ان و�داها كب�� كب��

ت �لُّ
�
فء، وقد جعل ا للدِّ ى، وتحت الِجلد فروة خروٍف قد�مة مقل��ة طل�� وتحته الِجلد المقوَّ

ر
�
ا َ�صُعب ع� آشا جرا�چوي أن تتذك

�
ا. أح�ان �قات عرضها ُيناِهز طولها. إنها ضار�ة أ�ض� هذە الطَّ

ا. � ِسنٍّ واحدٍة تق����
ة �� َّ� أنها والدُّ

� رأتها من � (ُجزر الحد�د)». إنها تعرف هذە العالمات ال��
�� ، �

� أر��
ت آشا: «�ل راغب �� ردَّ

� الجنوب ضاَعت من ما�� أمال�ه الموروثة، وعل�ه �جب أن
ا �� اٍب آَخ��ن. �ع�د� � ُخطَّ

ق�ل ��
د فارس� ضمن أهل ب�ت الملك. �ان ستان�س  أو �قنع �حق�قة أنه مجرَّ

ً
 تدرُّ عل�ه منفعة

ً
�جد ز�جة

ط نظرە
�
، وهكذا ُ�سل � سمَعت عنها آشا ال�ث�� ة ال�� ة الهمج�َّ واج �األم�� � الزَّ

قد أح�َط آمال ما�� ��



� ج � �
م من خاللها

�
� (�ا�ك) وَ�ح�

ر�� حجر ال�م ��
�
م �أن �ضعها ع� ك

�
عليها اآلن. ال شكَّ أنه َ�حل

أ��د… �غضِّ دها وزوجها الحا�� �التَّ ب تخل�صها من س�ِّ
�
دها وزوجها، وهو ما يتطل �اعت�ارە س�ِّ

� ع� � الُغراب �ستطيع أن �أ�ل الس�� چاس�� جها �ه. غ�� وارد. ع�� ظر عن العمِّ الذي زوَّ النَّ
. أ ح�� اإلفطار دون أن يتجشَّ

ا، وآشا ا م�سامح� ون ل�سوا شع�� ا �ان زوجها. الحد�ديُّ ا أ�� � أبيها لها أ�د�
، فلن تص�� أرا�� ال يهمُّ

� (ر�وة الغا�ة) ع� �د ستان�س،
ًة �� ها يورون ومرَّ � انتخاب الملك ع� �د عمِّ

ًة �� ، مرَّ � ت�� َمت مرَّ ُهز�
� ما�� أو أيٍّ من رجال ستان�س �اراثيون واج �چاس�� � لوسمها �العجز عن الُح�م. الزَّ

أ��� مما �ك��
ها�ة. � النِّ

د امرأٍة �� ضح أن ابنة ال�راِ�ن مجرَّ �ابنة والملوك: اتَّ ُّ أ��� مما ينفع، وس�قول ال�َّ س���
اء الخ��ع. � الخ��

انظروا ك�ف تفتح ساقيها البن األرا��

ته، ط همَّ ��ذ وال�الم فلن ُت��ِّ عام والنَّ د إليها �الطَّ ودُّ � التَّ
ا �� � راغ�� ل�ن إذا �ان الس�� چاس��

� خمسة آالف من األعداء، فقد موت، و�اس�ثنائهما آشا وح�دة ب�� ة الصَّ َّ� فُصحبته أفضل من الدُّ
� (ر�وة

َك ت��س بوت�� و�ارل الِ�كر وكروم وروجون وال�اقون من مجموعتها المثخنة �الجراح �� ُتر�
� زناز�ن جال�ارت جلوڤر.

الغا�ة) ��

دتهم بهم الل�دي س��ل، ة الذين زوَّ
�
ا لألدل � اليوم األول ط�ق�

�� 
ً

�ن م�� � وع�� قطَع الج�ش اثن��
ادون مقسمون ع� الوالء لـ(ر�وة الغا�ة) و�حملون أسماء عشائر ع� غرار وودز و أثر وص�َّ مقتصُّ
ل�عة  إذ تجاوَزت الطَّ

ً
�ن م��  وع��

ً
� قطَع الج�ش أر�عة

ا�� � اليوم الثَّ
وفورس�� و�را�ش و�ول. ��

اجة أمام ئاب) ال�ث�فة، ول�لتها اجتمَع المؤمنون حول نار� أجَّ
ِّ

ت (غا�ة الذ
�
� جلوڤر ودخل

أرا��
رسان وجنود

ُ
الم». ف � هذا الظ�

وا: «أ�ا راهلور، أرِسل إلينا ض�اءك يهدينا ��
�
ُ�ادق الملك، وصل

اج � التَّ
� العواصف وأرا��

، و�انت آشا لتدعوهم برجال الملك لوال أن رجال أرا��
ً
ة

َّ
ون �اف جن��يُّ

�
� ي��عونها �� تلك المرأة الحمراء �� اآلَخ��ن �دعونهم برجال المل�ة… و�ن �انت المل�ة ال��

م رجال
َّ
ة). ترن ق�َّ َّ � (القلعة ال��

ها ستان�س �اراثيون ��
�
� ترك وجة ال�� وداء) ول�ست الزَّ (القلعة السَّ

�ل
�
ئنا، فالل

ِّ
ة وتحفظنا وُتدف ار�َّ ر إلينا �عينك النَّ َّع إل�ك أن َتنظ� �اء، نت�� هب: «أ�ا إله الضِّ

�
المل�ة لل

مظلٌم ومفعٌم �األهوال».

قاَدهم الفارس ال�ب�� المدعو �جودري فارنج. جودري قاِتل العمالقة. اسم كب�� لرجٍل ض��ل.
لفارنج صدر ع��ض وعضالت مفتولة تحت درعه، و�ن �دا آلشا أنه مغرور متغطرس، متج�ِّع
� الجزء األخ�� ال

ساء. �� ئاب… وال�ِّ
ِّ

ناء و�حتقر العوام والذ ذن�ه عن الحذر، �شت�� الثَّ
�
للمجد �صمُّ أ

�ختلف عن مل�كه.

� � ع� حصان. إن�� �ر قالت له: «َضع�� �  ِنصف فخذ خ��
ً

� ع��تها حام� عندما زاَر الس�� چاس��
.« � � هذە األغالل. لن أحاول الهرب، لك �لم��

أفقُد عق�� ��

.« �
�� ة الملك ال أس�� . إنِك أس�� �

د�� � أستطيُع �ا س�ِّ - «ليت��

ض أن �ق�ل �لمة امرأة».
ُ
- «مل�ك َيرف

فل)؟». � (و�ن��
ه أخوِك ��

�
ة: «ِلَم نثق ��لمة أيِّ حد�ديٍّ �عد ما فعل َّ� دمدَمت الدُّ



ت آشا ب��ار: «أنا لسُت ثيون»… ل�ن األغالل �قَ�ت. ردَّ

ة) وج الع�� � (ال��
ها. �ان هذا �� ٍة رأت أمَّ ر آِخر مرَّ

�
� وجَدت نفسها تتذك ب�نما ابتعَد الس�� چاس��

ا ها ل�ن الِفراش ال�ب�� المزخَرف �ان خال�� رفة أمِّ
ُ
� غ

ت شمعة وح�دة ��
�
� (هارلو)، وقد اشتعل

��
ت:

�
ر إ� ال�حر، و�فٍم واجٍف سأل افذة َتنظ� �ة. جلَست الل�دي أالن�س عند النَّ ته الم��

�
تحت مظل

عت إ� ُحطام
�
»، وتطل �

؟»، فأجاَبتها آشا: «لم �ستِطع ثيون أن �أ�� غ�� ِت ولدي الصَّ «هل أح��
الث… � من أبنائها، والثَّ � ولَدتها، إ� أمٍّ فقَدت اثن�� المرأة ال��

.  من األم��
ً
أرسُل إ� �لٍّ من�م قطعة

فل) ف�شا جرا�چوي ال تظنُّ أن أخاها نجا ا �ان ما جرى حينما اندلَعت المعركة عند (و�ن�� أ��
ة ُت��د رأسه ع� خازوق. َّ� منها. ثيون المار�ق. ح�� الدُّ

ت آشا حارستها: «ألِك إخوة؟».
�
سأل

�
ا. ل�انا �� ا، بنات جم�ع� أجاَ�ت أل�سان مورمونت �فظاظتها المعهودة: «أخوات. كنا خمس�

ت».
�
ِتل

ُ
نا، ودا�� ق ب�ة)، واليرا وچوري مع أمِّ (ج��رة الدِّ

فاف األحمر». - «الزِّ

�
�� � ان�ة، وابن�� � الثَّ

ت: «عندي ابن ��
َ
، ثم أردف

ً
قت إ� آشا لحظة قالت أل�سان: «أجل»، وحدَّ

اسعة». التَّ

ا». ر�
�
- «�دأِت م�ك

.«
ً

ا للغا�ة، ل�ن هذا أفضل من االنتظار ط��� ر�
�
- «م�ك

جة إذن». وِّ � ، ل�ن تجاَهليها. «أنِت م�� َّ هة إ�� طعنة موجَّ

� هذە
 أن ��

َّ
ة، إ� � من ُدب». أسنانها معوجَّ

�
 قالت أل�سان: «ال. لقد أنج�ُت طف�

ً
مب�سمة

ات ل إ� ُد�َّ الت ِجلدة، نتحوَّ فس. «�ساء عائلة مورمونت م�دِّ � النَّ
ور �� ا ي�عث ال�ُّ االب�سامة ش�ئ�

� الغا�ة. ال�لُّ �علم هذا».
ا �� ونجد أزواج�

ا». : «�ساء عائلة مورمونت ُمقاتالت أ�ض�
ً
اب�سَمت آشا �دورها قائلة

م �لُّ طفٍل
�
ب�ة) يتعل � (ج��رة الدِّ

خَ�ت اب�سامة المرأة األخرى، وقالت: «نحن �ما جعلتمونا. ��
راِ�ن من ال�حر».

�
أن �خ�� صعود ال�

هج القد�م. أشاَحت آشا بوجهها وسالسلها ُتَصلِصل �خفوت. النَّ

رة إ� دروب فرا�س �عان ما رق المحفَّ ت الطُّ
�
الث أط�َقت عليهم الغا�ة، واستحال � اليوم الثَّ

��
وا �معالم مألوفة؛ تل حجري ُ�شِ�ه ة. هنا وهناك مرُّ ها الع��ات ال�ب�� ضح أنها أضيق من أن َتع��ُ اتَّ
ة ملتح�ة ة طب�ع�َّ د، وقنطرة حج��َّ ل ِش�ه متجمِّ

َّ
نة، وش� � ُيرى من زاو�ٍة معيَّ ا ح�� ئب نوع�

ِّ
رأس الذ

��ق من ق�ل وقت أن ذهَ�ت ها، فقد قطَعت هذا الطَّ
�
ة. تعرفها آشا �ل ماد�َّ اء الرَّ حالب الخ�� �الطَّ



فل) إلقناع أخيها ثيون �العدول عن غزوته والعودة معها إ� أمان (ر�وة الغا�ة). هذا إ� (و�ن��
ا فشلُت ف�ه. أ�ض�

. � وا أنُفسهم محظوظ��  وعدُّ
ً

� ذلك اليوم قطعوا أر�عة ع�� م��
��

� إ� آشا وحلَّ أصفاد � حلَّ الغسق أوقَف الحوذي الع��ة تحت شجرة، وخبَّ الس�� چاس�� ح��
ًة، ل�نها من آل ر إ� خ�مة الملك. قد تكون أس��

�
ة ع�� المعسك َّ� �احليها بنفسه، ثم قاَدها مع الدُّ

جرا�چوي أوالد (�ا�ك)، و��ُّ ستان�س �اراثيون أن ُ�طِعمها �قا�ا مائدته، ح�ث ي�ناَول العشاء مع
لورداته وقادته.

ا، ل�ن �اس�ثناء حجمه فال ُ�مكن � (ر�وة الغا�ة) حجم�
��لة �� ُيناِهز ُ�ادق الملك القاعة الطَّ

ا م�ك �اهتة جد� ب األصفر السَّ ماش القنَّ
ُ
وصفه �الفخامة. الحوائط ال�ا�سة المصنوعة من ق

ة ا�ة المل��َّ ار�ة الُوس� ُتَرفر�ف الرَّ ة �قاع �ل�ح فيها العفن، وع� السَّ ثها الوحل والماء، وثمَّ وُ�لوِّ
ادق من ثالث جهاٍت خ�ام اللوردات اري. ُتح�ط �ال�ُّ ة ذات رأس الوعل داخل القلب النَّ هب�َّ

َّ
الذ

ماء ة جالدًة السَّ �ل�َّ
�
ار الل ا�عة تضطرم النَّ ة الرَّ � الجهَّ

، و��
ً

� الذين أتوا مع ستان�س شما� �� الجن��يِّ
هب.

�
المظلمة �ألسنة الل

عون الحطب إلذ�اء جال ُ�قطِّ  من الرِّ
ً
ت آشا َتعُ�ج ع� �احلها مع حارسيها رأت دستة

�
� وصل ح��

� أعُينهم إلهها إله الُجزر الغ��ق
ار. رجال المل�ة. إلههم راهلور األحمر، و�ا له من إلٍه غيور. �� النَّ

قون هذا � �ما ُ�حر�
هم إحرا�� �اء هذا فإنها ملعونة هال�ة. س��ُّ ة إله الضِّ

�
ش�طان، و�ذا لم تعتِنق ِمل

ا �الفعل ع� مسمع� منها، ل�ن الحطب والفروع المكسورة. أحدهم حضَّ الملك ع� هذا تحد�د�
ستان�س رفَض.

ة. ماذا يرى فيها؟ النَّ�؟ ال��ل؟ وجه �ل�َّ
�
ار الل ق إ� النَّ ا خارج خ�مته ُ�حدِّ وجَدت الملك واقف�

 ع�
�

ى ظ� �ة ال تتعدَّ
َّ

، ولحيته المشذ � � عم�قت�� � ُحفرت��
ه األحمر الجائع؟ عيناە غائصتان �� ر�ِّ

جل لن د آلشا أن هذا الرَّ
�
ا أ� ا حد�د�� ًة، عزم� � نظرته قوَّ

احل… ل�ن �� ه النَّ
�
وجن��ه الجوفاوْ�ن وفك

ا ومهما حدَث. �ح�د عن ط��قه أ�د�

ِللُت �ما ف�ه ال�فا�ة �ا صاِحب الجاللة؟ هل
ُ
: «موالي». هل ذ

ً
جَثت ع� ُر�بتها أمامه قائلة

� . َدع�� السل عن معصَ�� ُل إل�ك أن تخلع هذە السَّ � وانكساري؟ «أتوسَّ
ُ�عِج�ك انهزا�� وانحنا��

أركُب. لن أحاول الهرب».

�رە �ساقه، وقال: «لقد استحَققِت هذە
َ
أ ع� حكِّ ذ ا تجرَّ رمَقها ستان�س �أنما َيرُمق �ل��

القيود».

.« � وعق�� - «استحَققتها. واآلن أعرُض عل�ك رجا�� وُسف��

؟». ة؟ اثنا ع�� ت، ورجالِك… �م ت���َّ منهم؟ ع��
َ
ق - «ُسفنِك �� أو اح��

ة إذا حس�ت من �قوون ع� القتال فقط. «داجمر ذو الفكِّ المفلوق ُ�َس�ِطر ع� �سعة. ستَّ
اك وخادم مخلص لعائلة جرا�چوي. أستطيُع أن أعط�ك تلك القلعة ع تور�ن). إنه ُمقاتل فتَّ (م��ــَّ



كَّ أمام الملك. ا». �انت ل�سبق وعدها �ـ«قد»، ول�ن لن ينفعها أن ُت�دي الشَّ وحاميتها أ�ض�

ة». فل) �� المهمَّ . (و�ن�� �
ع تور�ن) ال �ستأِهل الوحل تحت حذا�� - «(م��ــَّ

� أساعدك ع� أخذها �ا موالي. �ان أخو جاللتك الملك السل وَدع�� - «اخلع هذە السَّ
� رجلك». � إ� أصدقاء. اجعل�� ا بتح��ل األعداء المهزوم�� مشهور�

ة �ل�َّ
�
ا؟»، وعاَد �لتفت إ� نارە الل ، فك�ف أجعلك أنا واحد�

ً
قِك رج�

�
ردَّ ستان�س: «اآللهة لم َتخل

. تقا�� هب ال��ُ
�
� ألسنة الل ص هناك ب��

َ
اق وما يراە ي��

: «أسأِت
ً

ة قائ� � ما�� آشا من ذراعها وسحَبها إ� داخل الخ�مة المل��َّ أمسَك الس�� چاس��
ا». ث�ه عن رو�رت أ�د� . ال ُتحدِّ �

د�� قدير �ا س�ِّ التَّ

� ِص�اە
رت ثيون ��

�
� اإلخوة. تذك َّ أن أ�ون أعقل من هذا. تعرف آشا مج��ات األمور ب�� �ان ع��

ا � انبهار� -وخوف- من رودر�ك ومارون. ال يتجاَوزون هذا أ�د�
 �ع�ش ��

ً
 خجو�

ً
وك�ف �ان طف�

ت ا. هزَّ � ا صغ�� غ�� مئة عاٍم من الُعمر ل�نه �ظلُّ أخ� غ األخ الصَّ
�
ت أعمارهم. قد َي�ل

�
مهما طال

� لسلة ب�� ا إذا وقَفت وراء ستان�س وخنَقته �السِّ لت �م س�كون سار� ة وتخ�َّ جواهرها الحد�د�َّ
معصميها.

اف اسمه بنچ�كوت برا�ش، ل�ن �ر أ�ٍل ه��ل اقتنَصه كشَّ
َ
 من ذ

ً
 مطبوخة

ً
ل�لتها أ�لوا �خنة

ا وراء هذە الحوائط الُقماش فقد ناَل �لُّ رجٍل ادق المل�� فقط، أمَّ هذە الوج�ة اقتَ�ت ع� ال�ُّ
َب آِخر ما ت���َّ من ِمزر ، و��

ً
جق األسود ال تتجاَوز اإلصبع طو� � وأخرى من السُّ  من الُخ��

ً
قطعة

جال�ارت جلوڤر.

ابع � اليوم الرَّ
ان الُغداف. �� فل)، ثالثمئة م�ل ��عة ط�� مئة فرسخ� من (ر�وة الغا�ة) إ� (و�ن��

لج � ال�دء سقَط الثَّ
ا». ��

�
: «لي�نا كنا ِغدفان � ما�� لج َ�سُقط، قال چاس�� حف، يوم �دأ الثَّ من الزَّ

ا ال ُ�مكنهم اجت�ازە. ل عائق�
�
، غ�� أنه لم ُ�ش�

�
ا مبت� ا. أي نعم �ان �ارد� ع� ا متقطِّ خف�ف�

، واليوم الذي تالە، و�عان ما ا��َست ل� ا�� ، واليوم التَّ ا�� � اليوم التَّ
�� 

ً
ل�نه سقَط ثان�ة

� حليق ُ�طِلق لحيته ألجل ٍّ جنو�� � دت أنفاسهم، و�دأ �لُّ ص�� ة �الجل�د ح�ث تجمَّ ئاب ال�ثَّ
ِّ

الذ
ابور �األب�ض، لتتوارى األحجار ر األرض أمام الطَّ

َّ
ًتدفئة وجهه. لم �مض� وقت ط��ل ق�ل أن تتدث

ا دافعة �ــــح أ�ض� ت ال�ِّ ل �لُّ ُخطوٍة إ� ُمغامرة. اشتدَّ اقطة وتتحوَّ والجذور الملت��ة واألشجار السَّ
م �صع��ٍة ع�� أ�واٍم من ، يتقدَّ � �� لجيِّ جال الثَّ لج أمامها، واستحاَل ج�ش الملك إ� طابور� من الرِّ الثَّ

��ة. لج ترتفع ح�� الرُّ الثَّ

� عا�� الُفرسان واللوردات ك، ول��
�
لج �دأ ج�ش الملك يتف� الث من سقوط الثَّ � اليوم الثَّ

��
ة حيوانات واثقة الُخ� غ�� ة �الًء أحسن. أحص�تهم الصَّ مال�َّ الل الشَّ ون فقد أ�� رجال التِّ الجن��يُّ
جال الذين ة، والرِّ ة ال�ب�� ا من الج�اد الح���َّ � ة وأقل كث�� قل�د�َّ �وب التَّ تأ�ل أقل من خيول الرُّ
ونها  ُ�سمُّ

ً
 غ���ة

ً
ئاب إ� أحذيتهم نعا�

ِّ
ل�ج. ُ�ض�ف كث�� من الذ � موطنهم وسط الثُّ

�متطونها ��
ائط الِجلد، ي��طونها أسفل ة و�� لة مصنوعة من األخشاب المل��َّ ب�ة»، أش�اء مطوَّ «كفوف الدِّ



ته و�غوصوا ف�ه ح�� لج دون أن �ك�وا ق�� أحذيتهم فُت�يح لهم �ش�ٍل ما أن �مشوا فوق الثَّ
أفخاذهم.

تها األحصنة المشعثة �سهولة
�
ا، وقد انتعل ب�ة ل�عض خيولهم أ�ض� �ما أنهم وضعوا كفوف الدِّ

رسان
ُ
ب �عض ف ا، وعندما جرَّ انتعال الخ�ل األخرى الحدوات… ل�ن الخ�ل األخرى رفَضتها تمام�

ت خلعها،
�
ة ورفَضت الحركة أو حاول ة ال�ب�� الملك تركيبها ع� أقدامها نكَصت الخيول الجن���َّ

� بها.
ا حاوَل الم�� ة �احله لمَّ وكَ� أحد الج�اد الح���َّ

ابور � الطَّ
 س�قوا الُفرسان ��

ً
ة الج�ش. أو� ون �كفوفهم �س�قون �ق�َّ ماليُّ �عان ما �دأ الشَّ

ف أ���
�
� تلك األثناء �انت ع��ات قافلة األمتعة تتخل

، ثم الس�� جودري وطل�عته، و�� األسا��
ونها �استمرار� ع� اإل�اع. رة أخذوا �حثُّ فأ��� ح�� إن رجال َحرس المؤخِّ

لج المرتفعة  من أ�وام الثَّ
ً
 مائجة

ً
ت قافلة األمتعة مساحة َ � اليوم الخامس من العاصفة ع��

��
� تحت وزن الع��ات ابتلَعت الم�اە

ق الجل�د المخ�� ا �شقَّ دًة، ولمَّ  متجمِّ
ً
� ِبركة

ح�� الخ� ُتخ��
ن حاَولوا إنقاذهم. �ان � ممَّ � وأر�عة أحصنة، �اإلضافة إ� رجل�� �� ودة ثالثة حوذيِّ قارسة ال��
رسانه ق�ل أن �غرق، ول�ن ل�س ق�ل أن تزرقَّ شفتاە وتمتِقع

ُ
ه ف

�
أحدهما هاروود ِفل الذي ان�شل

� تدفئته، وراَح ِفل يرتجف �ُعنٍف
ء مما فعلوە �� �

ت الحل�ب، و�عدها لم ينجح ��
�
ته ح�� حا� ���

ار. ق�ل ووضعوە عند النَّ روە �الفرو الثَّ
َّ
ة وخلعوها ودث

�
قوا ث�ا�ه المبتل لساعات، ح�� �عد أن مزَّ

. ً
� نوٍم محموم ولم �س��قظ ثان�ة

ل�لتها غاَب ��

��ان، عن تضح�ٍة
ُ
� سمَعت فيها آشا رجال المل�ة ُيَهمِهمون ��الٍم عن ق �لة ال��

�
وتلك �� الل

إللههم األحمر �� ُين�� العاصفة.

مال أطلَقت هذە العاصفة علينا». : «آلهة الشَّ � قال الس�� كورل�س پ��

ردَّ الس�� جودري قاِتل العمالقة ب��ار: «آلهة زائفة».

وقال الس�� �اليتون سوجز: «راهلور معنا».

: «مل�ساندرا ل�ست معنا». � ما�� فردَّ چاس��

ا، ل�نه سمَع. آشا موقنة من هذا. جلَس ستان�س إ� المائدة العال�ة وأمامه لم �قل الملك ش�ئ�
� � العين�� ق إ� لهب أقرب شمعٍة بهات�� ا، ُ�حدِّ ا منه تق���� د طبق من َحساء ال�صل لم �مسَّ ش�ئ� ُ َي��

ح�ل الس�� ر��شارد ��ل النَّ م نائ�ه، الفارس الطَّ
�
 منه ت�ل

ً
ائر حوله. �د�  ال�الم الدَّ

ً
� متجاه� ل�لت�� الظ�

ا». د أن العاصفة س�نج�� ق����
�
هورپ الذي قال: «مؤك

. حسَ�ت آشا أنها � اس�� ا ُيناِفس س�اط النخَّ ��اج�
�
�ــــح ك  أن العاصفة ساَءت، وأضَحت ال�ِّ

َّ
إ�

 بهذا. برد
ً
ء مقارنة �

 من ال�حر، ل�ن ذلك ال ��
ً
�ــــح تهبُّ عاو�ة � �انت ال�ِّ � (�ا�ك) ح��

د �� ت ال��
َ
عرف

�دفع المرء إ� الجنون.

فء، فالخ�ام هل أن �جد المرء الدِّ ابور فل�س من السَّ خي�م ع�� الطَّ ح�� عندما يرتفع هتاف التَّ
� إذا ترا�َم ثلج أ��� رط�ة ثق�لة، نصبها صعب وتفك�كها أصعب، �ما أنها ُعرضة لالنه�ار المفا��
َّ َّ



ر
َّ

بع)، ومع ذلك يتعذ � (الممالك السَّ
� أغوار أضخم غا�ٍة ��

زم فوقها. ج�ش الملك يزحف ��
َّ

من ال�
ان أقل، وتلك المشتعلة ت�عث ر� �شتعل ن��

�
� �لِّ معسك

عل�ه العثور ع� خشٍب جاف. اآلن ��
صت

�
ة تقل �ل�َّ

�
ار الل ا. ح�� النَّ ا ن�ئ� عام �ارد� ل الطَّ

�
� أغلب األح�ان ُيؤ�

فء، و�� ا أ��� من الدِّ
�
ُدخان

الة �صوته العميق: � الصَّ
 رجال المل�ة، فقاَدهم الس�� جودري قاِتل العمالقة ��

ً
عة ووهَنت مروِّ

�ــــح وأِذب ئ هذە ال�ِّ اطعة من جد�ٍد وهدِّ نا شمسك السَّ ، أر� َّ �اء، احفظنا من هذا ال�� «أ�ا إله الضِّ
ور ُسلطانك �ل مظلٌم و�ارٌد ومفعٌم �األهوال، ل�ن النُّ

�
غ أعداءك ونقهرهم. الل

�
ل�ج ل�� َن�ل هذە الثُّ

ومجدك. امألنا بنارك �ا راهلور».

� عاصفٍة
د من ق�ل �� � إن �ان ج�ش �أ�مله قد تجمَّ � �ساءَل الس�� كورل�س پ�� ا، ح�� الحق�

الل �األع� نقول إن � التِّ
لو ال�ب�� وول: «ل�س هذا شتاًء. �� ئاب وأعلَن الدَّ

ِّ
ة، ضحَك الذ شت��َّ

ة». �لة خ��ف�َّ
ُ
د ق  مجرَّ

َّ
تاء فينكحك. ما هذە إ� ا الشِّ لك، أمَّ الخ��ف ُ�ق�ِّ

� األمر،
َ�ت أسوأ ما �� . ع� أن آشا نفسها ُجنِّ ا إذن �ا إل�� � أ�د�

تاء الحق��� � أعرُف الشِّ ال تجعل��
أت،

َّ
طِعَمت، و��نما ارتجَف اآلَخرون تدف

�
ء. ب�نما جاَع اآلَخرون أ �

ف�� غن�مة الملك رغم �لِّ ��
د �� ع� ��ر� من الفراء ل�ج ع� متون خيوٍل منَهكة تتمدَّ � عبور الثُّ

و��نما قا� اآلَخرون ��
� سالسلها.

�� 
ً
�حة �ها مس�� ُ لج وَ��� ب ال�ا�س الثَّ داخل ع��ة، �قيها سقف من القنِّ

ا ح�� � العواصف ُجند��
أعظم المعاناة من نص�ب الخيول والعوام. طعَن ُمرافقان من أرا��

� اغب�� ماة الرَّ ب �عض الرُّ ال�ة �س�َّ �لة التَّ
�
� الل

ار، و�� � شجار� حول أقرب من �جلس عند النَّ
الموت ��

ار �خ�متهم، وهو ما أف�� ع� األقل إ� تدفئة الخ�ام المجاورة. � إشعال النَّ
فء �� � الدِّ

ب�أس� ��
: «ما الفارس �ال � ا قائل�� � �عض� جال ُ�حا�� ا، و�دأ �عض الرِّ ا و�رد�

�
ة َتنُفق إرهاق �دأت الج�اد الح���َّ

حظة من أجل لحمه، ذلك أن
�
وِّ والل � التَّ

� �س�ف». �لُّ حصاٍن �موت ُ�ذَبح �� حصان؟ رجل ثل��
ا. المؤن �دأت َتنُضب أ�ض�

خي�م ح�� � الملك ع� التَّ �� هم من اللوردات الجن��يِّ �وري وكوب وفوكسجلوڤ وغ�� � حثَّ پ��
ا، ولم ُ�صغ� إ� رجال المل�ة عندما أتوا ُيناِشدونه ا قاطع� تمرُّ العاصفة، ل�ن ستان�س رفَض رفض�

��اٍن إللههم األحمر الجائع.
ُ
تقد�م ق

جال. قال �اليتون سوجز: ن أ��� الرِّ سم بتديُّ � ما�� الذي ال ي�َّ سمَعت هذە الح�ا�ة من چاس��
ا �ا موالي»، وقال جودري قاِتل العمالقة:  مخلص�

ً
«الُق��ان سُ�ثِ�ت أن إ�ماننا ما زاَل مشتع�

مال القد�مة أطلَقت هذە العاصفة علينا، ووحدە راهلور �ستطيع أن يردعها. �جب أن «آلهة الشَّ
ا». عط�ه �افر�

ُ
ن

الة». � الصَّ
ا. أخِلصوا أ��� �� � من ال�اف��ن. لن أحرق أحد�

ردَّ ستان�س: «ِنصف ج���

لج ف�م من الوقت ق�ل أن ي�دأ عزم الملك َ�ضُعف؟ ا… ل�ن إذا استمرَّ الثَّ ال حرق اليوم أو غد�
ا�ن ت إللهها السَّ

�
�لة صل

�
� تلك الل

، ل�نها �� طُّ
َ
ها آرون إ�مانه �اإلله الغ��ق ق ك آشا عمَّ لم ُ�شار�

طب. عر الرَّ تحت األمواج �حرارة ذي الشَّ

ُّ



�
. إذا قطعوا خمسة أم�اٍل �� مه بتؤدٍة ثم بزحٍف فع�� ولم تهجع العاصفة. واصل الج�ش تقدُّ

. � ، ثم م�ل��ْ
ً
ا، ثم أص�َحت األم�ال الخمسة ثالثة وە إنجاز� اليوم عدُّ

� ل�جثوا أمامه � متَعب�� ��
�
ر� قادته َ�دُخلون خ�مة الملك مبتل

�
اسع شهَد �لُّ معسك �حلول اليوم التَّ

وُ��ِلغوە �خسائر اليوم.

- «رجل واحد م�ت وثالثة مفقودون».

.« �
ة خيول، منها حصا�� - «فقدنا ستَّ

، أحدهم فارس. أر�عة خيول سقَطت. استطعنا إسعاف أحدها، اآلَخرون ماتوا. - «ثالثة مو��
�وب». ان وواحد للرُّ جوادان ح����

جال ت قافلة األمتعة أ��� الخسائر، من الخ�ل الميتة إ� الرِّ
َ
د». عان ته آشا «تعداد ال�� سمَّ

لج، � الثَّ
� ما�� الملك: «الخيول تنهار �� َ چاس�� الفة. أخ�� المفقودين إ� الع��ات المقل��ة التَّ

� أما�نهم ل�موتوا».
جال ي�تعدون و�توهون أو �جلسون �� والرِّ

م». قدُّ ا: «فل�فعلوا. سُنواِصل التَّ ردَّ الملك ستان�س محتد�

ب�ة. دونل فلينت األسود وأخوە ة وكفوف الدِّ غ�� ا �خيولهم الصَّ � ون حالهم أفضل كث�� ماليُّ الشَّ
ا ع� اإلطالق، ا وول ول�دل ونوري فلم �فقدوا أحد� ا، أمَّ  واحد�

ً
ا رج� قيق آرتوس فقدا مع� غ�� الشَّ

��ق، ل�نه �حسب أن رجال فلينت �قوە. وضلَّ أحد �غال مورجان ل�دل الطَّ
ان الُغداف، خمسة ع�� فل)، ثالثمئة م�ل ��عة ط�� مئة فرسخ� من (ر�وة الغا�ة) إ� (و�ن��

ا. حلَّ اليوم الخامس ع�� ومرَّ ولم �قطعوا �عُد ِنصف المسافة، واآلن �متدُّ وراءهم أثر من يوم�
ا جوم تمام� مس والقمر والنُّ لج، وغاَ�ت الشَّ ا تحت الثَّ

�
دة مدفون الع��ات المكسورة والُجثث المتجمِّ

ا رأته. ح�� إن آشا �دأت ت�ساَءل إن �ان وجودها من ق�ل ُحلم�

ة يومها ه�� رة من الظ� � ساعٍة متأخِّ
ا من قيود �احليها. �� � َرت أخ�� حف ُحرِّ �ن من الزَّ � اليوم الع��

��
، ولم �ستط�عوا العثور ع� �د�ل، فخيول الجرِّ � تجرُّ ع��تها وهو ماش� نفَق أحد الخيول ال��
� � انضمَّ إليهم الس�� چاس�� � تحمل األطعمة والعلف. ح�� ة لسحب الع��ات ال�� ور�َّ �ة �� المت�قِّ
�
�

ما�� أمَرهم �ذبح الحصان ألجل لحمه وتفك�ك الع��ة ألجل الحطب، ثم حلَّ القيود عن �اح�
، و�ذا رك�ِت م�� �

د�� : «ل�س عندي حصان أعط�ه لِك �ا س�ِّ ً
�هما قائ�

�
� ودل س��ْ آشا المتي�ِّ

.« �
ا. �جب أن تم�� � أ�ض�

فستكون هذە نها�ة حصا��

�
ا. �� د ق���� رە ال�� ت نفسها: سُ�خدِّ َ ا تحت ثقلها مع �لِّ ُخطوة، فأخ�� ن�َض �احل آشا ألم�

ا، إذ استغرَق فقدانها اإلحساس  جزئ��
ً
ا. ل�نها �انت مخطئة غضون ساعٍة لن أحسَّ �قدَ�� نهائ��

 �الفعل وتحنُّ إ� راحة سجنها
َّ الم الج�ش �انت تتع�� ا أوقَف الظ� �قدميها أقل من ساعة، ولمَّ

ا لدرجة أنها ناَمت و�� جالسة إ� . وقت الَعشاء غلَبها إرهاقها تمام� � ك. الحد�د أضعَف�� المتحرِّ
المائدة.



� اليوم
اوات، و�� ا اسُتهِلَك آِخر الخ�� ة الخمسة ع�� يوم� �ن من مس�� ادس والع�� � اليوم السَّ

��
ت آشا �م �ستطيع اإل�سان أن �ع�ش ع� لحم

�
� آِخر الحبوب والعلف. �ساءل الث�� � والثَّ

ا�� الثَّ
د. ء ش�ه المتجمِّ �

الخيول ال��َّ

فل) َت�ُعد َ الس�� ر��شارد هورپ الملك: «برا�ش ُ�قِسم أن (و�ن�� د أخ�� ل�لتها �عد تعداد ال��
ثالثة أ�اٍم فقط».

جال وراءنا». : «هذا إذا تركنا أضعف الرِّ � قال كورل�س پ��

غوا
�
ة أن َي�ل عون �القوَّ جال. ع� َمن ما زالوا يتمتَّ ردَّ هورپ ب��ار: «ال س��ل إلنقاذ أضعف الرِّ

ا». فل) أو �موتوا أ�ض� (و�ن��

�اء القلعة. لو �انت الل�دي مل�ساندرا معنا…». قال الس�� جودري فارنج: «سُيؤت�نا إله الضِّ

 من الخيول وأر�عة رجال،
ً
ا وفقَد دستة  واحد�

ً
م ف�ه الج�ش م�� ا، �عد يوٍم �ابو�� تقدَّ � أخ��

ا من ال�دا�ة. الم��د
�
حف �ان جنون ، وزعَق فيهم: «هذا الزَّ � �� ماليِّ �وري ع� الشَّ � انقلَب اللورد پ��

�موتون �لَّ يوم، ومن أجل ماذا؟ فتاة ما؟».

ئاب اآلَخرون �ل�دل
ِّ

� ثالثة أبناء، ولذا �دعوە الذ
قال مورجان ل�دل: «فتاة ند». إنه ثا��

� المعركة �عد خروجها من
ا. مورجان هو َمن �اَد َ�قُتل آشا �� � وجهه أ�د�

األوسط، ول�ن ل�س ��
� خضمِّ شهوة

ة �عتذر إليها عن دعوتها �القح�ة �� � أثناء المس��
ا أتاها �� (ر�وة الغا�ة)، والحق�

القتال، ول�س عن محاولته فلق رأسها �فأسه.

لوا
�
لو ال�ب�� وول: «فتاة ند»، وأضاَف: «ول�نا نلناها �� والقلعة �الفعل لو لم ُت�ل د الدَّ ردَّ

فهاء». ون السُّ لج أيها الجن��يُّ �او�ل�م الح��ر �س�ب القل�ل من الثَّ

لج؟� إنها نص�حتك الفاسدة ا، وقال: «القل�ل من الثَّ اعم غض�� �وري األنثوي النَّ � التوى فم پ��
� أنك مخلوق بولتون من ال�دا�ة، أل�س كذلك؟ هل

حف �ا وول. �دأُت أشكُّ �� تنا ع� الزَّ َ � أج�� ال��
ذن الملك؟».

�
� أ

موم �� ك ل�ثِّ السُّ
�
أرسل

 لقتلتك لما قلته، ل�ن
ً

: «اللورد فاصول�ا. لو كنت رج� ً
� وجهه قائ�

لو ال�ب�� �� ضحَك الدَّ
 من الِمزر ومسَح فمه ق�ل أن

ً
 رشفة

َ
ثه �دمك أيها الج�ان»، وأخذ � أجود من أن ألوِّ

فوالذ س���
� هذا؟ إنها

فل). وماذا �� جال �موتون، وس�موت منهم الم��د ق�ل أن نرى (و�ن�� ُيرِدف: «أجل، الرِّ
ا». � الحرب. هكذا طب�عتها �ما �انت دوم�

جال �موتون �� حرب. الرِّ

ه: «هل ُت��د أن تموت �ا وول؟».
�
ا، وسأل ة مصدوم� � زع�م العش�� رمَق الس�� كورل�س پ��

�ف ألف � أرض� �دوم فيها الصَّ
ا: «أر�ُد أن أح�ا إ� األ�د �� ؤال ط��ف� ما�� الذي وجَد السُّ قال الشَّ

�ن. ادسة والع�� ماء أنظُر منها إ� العالم �األسفل، أر�ُد أن أرجع إ� ِسنِّ السَّ � السَّ
�� 

ً
عام، أر�ُد قلعة

�ل. ما ُي��دە
�
�اح طوال الل هار والنِّ � القتال طوال النَّ

�ن �ان ب�م�ا�� ادسة والع�� � السَّ
� كنُت �� ح��

تاء موت. أوثُر أن �موت رجا�� وُهم ُ�قاِتلون من ، والشِّ � �� تاء آز�ف أيها الصَّ . الشِّ اإل�سان ال يهمُّ
د ع� ا يتجمَّ لج، �ذرفون دمع� � الثَّ

� وح�دين ��  من أن �موتوا جائع��
ً

ة �د� غ�� أجل ابنة الند الصَّ



م . فألتحمَّ � األخ��
ا أنا فعجوز، وس�كون هذا شتا�� ن �موتون هكذا. أمَّ � عمَّ

وجوههم. ال أحد ُ�غ��ِّ
� جمجمة

ر ع� وج�� عندما تنغرس فأ�� ��
َ
�دماء بولتون ق�ل أن أموت. أر�ُد أن أشعر �ه ي�ناث

.« �
� وأموت �مذاقه ع� لسا��

بولتون، أر�ُد أن ألعقه عن شف��َ

ا، يهتفون م والمعركة�»، وانضمَّ إل�ه رجال العشائر جم�ع� هتَف مورجان ل�دل: «نعم� الدَّ
ا. � خ�مة الملك ضج�ج� اب مالئ�� ون الموائد �األ�واب وقرون ال��َّ

ُّ
و�دق

 لهذا البؤس. فوالذ ع�
ً
ب آشا جرا�چوي �القتال. معركة واحدة تضع نها�ة عن نفسها، ُترحِّ

ء. �
مة وأطراف مبتورة، و��ت�� �لُّ �� �ة �الوردي، وتروس محطَّ فوالذ، وثل�ج مخضَّ

ا ال � ا فق�� � ا صغ��
�
، م�ان � ت�� � ُ�ح�� � مهجورًة ب�� افة الملك ق��ة ُمزارع�� ا�� صادَف كشَّ � اليوم التَّ

��
ف مع أن الج�ش

ُّ
وق �ضمُّ أ��� من �ضعة أ�واخ وقاعٍة ط��لة وُ��ج مراق�ة. أمَر ر��شارد هورپ �التَّ
الم ساعات. ت تفصلهم عن الظ�

�
هار وما زال م أ��� من ِنصف م�ٍل هذا النَّ لم يتقدَّ

ة. ٍة ل�ست �القص�� ا �ان القمر قد طلَع منذ ُمدَّ � ت قافلة األمتعة ومعها آشا أخ��
�
� وصل ح��

ون �عرفون ماليُّ � الجل�د. الشَّ
ا �� � أسماك. سنصنع ُحفر� ت�� � الُ�ح�� � هات��

َ هورپ الملك: «�� أخ��
��قة». الطَّ

، وقد � الق��
ق�لة ي�دو ستان�س كرجٍل إحدى قدم�ه �� م�ك ودرعه الثَّ � معطفه الفرو السَّ

ح�� ��
� (ر�وة الغا�ة). �ستطيع آشا

ح�ل �� ��ل النَّ حف ما �دا من لحٍم قل�ل ع� ه��له الطَّ ذوى خالل الزَّ
م لت إليها أن أسنانه س�تحطَّ ٍة خ�َّ ا �قوَّ ه مكبوس�

�
أن ترى ش�ل جمجمته تحت الِجلد، وترى فك

ك مع أول خيوط الَفجر». ة: «اصطادوا إذن. س�تحرَّ ا �لَّ �لمٍة �حدَّ ا. قال الملك الفظ� تحط�م�

ت من
�
مت وسماٍء استحال لج والصَّ ر ع� الثَّ

�
ل�ن مع أول خيوط الَفجر اس��قظ� المعسك

جة العضالت  م�شنِّ
ً
َّاألسود إ� األب�ض ومع ذلك ال ت�دو أسطع. صَحت آشا جرا�چوي بردانة

، إ� وت العا�� طُّ امرأًة تغطُّ بهذا الصَّ
َ
ة. لم تعرف ق َّ� تحت كومة األغط�ة وأصَغت إ� غط�ط الدُّ

مت هو ما أزعَجها. لم احة اآلن. الصَّ ا من الرَّ حف، ح�� إنه ي�ثُّ فيها ش�ئ� أنها اعتاَدته خالل الزَّ
خاذ �شك�لهم واالستعداد هم ع� امتطاء الخيول واتِّ جال وتحثُّ حاس ُتوِقظ الرِّ

ُ
تدوِّ أبواق ن

ء ما ع� غ�� ما ُيرام. �
�� . � �� ماليِّ ة من الشَّ قل�د�َّ للحركة، ولم تدوِّ أبواق الحرب التَّ

لج الذي أغلَقها خالل خرَجت آشا من تحت األغط�ة وغادَرت الخ�مة �عد أن هدَمت ِجدار الثَّ
لج �اح الجل�دي. ما زاَل الثَّ ا من هواء الصَّ ت نفس�

َ
�ل، وصلصَل حد�دها إذ نهَضت وأخذ

�
الل

ا. رأت تان والغا�ة أ�ض� ت الخ�مة، واختَفت الُ�ح��
�
ا دخل ط �كثافٍة أشد من ل�لة ال�ارحة لمَّ

َ
ي�ساق

ة ُب�ج المراق�ة، ادر من المنارة المشتعلة ع� قمَّ تقا�� ال�اهت الصَّ أش�ال خ�اٍم أخرى والوهج ال��ُ
ج نفسه. ل�نها عجَزت عن رؤ�ة ال��ُ

ة ابتلَعتها العاصفة. وال�ق�َّ

فل)، ل�ن ج�ش ستان�س � م�اٍن ما أمامهم ي�تظرهم رووس بولتون خلف أسوار (و�ن��
��

ا. ر جوع� لج من �لِّ حدٍب وصوب، و�تضوَّ ك، محاط �الجل�د والثَّ �اراثيون حب�س ال يتحرَّ



 



 

س دن��
 

�
، ُتل�� � ا�� ائب الدَّ

َّ
مع الذ معة ع� وشك االنطفاء، ت���َّ منها أقل من بوصٍة �ارزة من الشَّ الشَّ

ب.
َ

ضوءها ع� ِفراش المل�ة وقد �دأ لهبها يتذ�ذ

، وعند انطفائها س�نت�� ل�لة أخرى. � �عان ما س�نط��

ء. � ا �ستعِجل الَفجر الم�� دائم�

د أن تنام. لم تجرؤ ح�� ع� إغالق عي�يها خش�ة أن ، لم �ستِطع أن تنام، ولم ُتر� �
لم تَنم دا��

ت ل�اليهما تدوم إ� األ�د، ل�ن
�
. لو أنها تملك الُقدرة لجعل

ً
� تفتحهما ثان�ة بح طلَع ح�� تجد الصُّ

حظات الجم�لة ق�ل أن ُ�ح�لها
�
ل االستمتاع ��لِّ الل  وُتحاو�

ً
أفضل ما بوسعها أن تظلَّ مس��قظة

الَفجر إ� ذك��اٍت خاب�ة.

ا �أنه موهوب ها مت�اه�� َ إ� جوارها ينام دار�و نهار�س �سالم طفٍل حد�ث الوالدة. �ان قد أخ��
� الم�دان معظم الوقت

ا حصانه �� وم، وقد اب�سَم اب�سامته الواثقة إ�اها، وزعَم أنه ينام را��� � النَّ
��

ا فال ا أم عاصف� قس مشمس� � حال اندالع قتال. سواء أ�ان الطَّ
احة �� ا من الرَّ ل�كون قد ناَل قسط�

رە ا وال �قوى ع� القتال». وال�واب�س ال ُت�دِّ فرق. «الُمحارب الذي ال ينام تخور قواە ��ع�
س المرآة �انت ُتالِحقه هم �و�ن ذو ال��ُّ

�
� أن أش�اح الُفرسان الذين قتل

ت له دا��
�
� حك كذلك. ح��

ت
�
». لحظتها أدرك

ً
� فسأقتلهم ثان�ة : «إذا جاَء َمن قتلتهم ُيزِعجون��

ً
� منامه ضحَك دار�و قائ�

��
� ع� اإلطالق. ق. أي أنه �ال ضم�� � أن له ضم�� مرتز�

دا��

، ووجهه ِش�ه � ��لت�� ان الخف�فة معقودة حول ساق�ه الطَّ استل�� دار�و ع� �طنه، األغط�ة ال�تَّ
� الوسائد. مدفون ب��

ته ملساء تحت لمستها، ال َشعر  خطَّ عمودە الفقري. ���
ً
�عة هرە متَّ � �دها ع� ظ�

رت دا�� مرَّ
ته ح��ر وساتان. تحبُّ ملمسه تحت أصا�عها، وتحبُّ مداع�ة َشعرە بهذە ا. ��� فيها تق����
عور �ه ها والشُّ �رە �كفِّ

َ
�وب، واحتواء ذ األصابع، وتدل�ك ساق�ه من األلم �عد يوٍم ط��ل من الرُّ

ب.
�
َ�صل

ع ندو�ه وجعله يروي � لمس دار�و وت�بُّ
ها ��

�
� ح�اتها �ل

ة ألسعَدها أن تق�� لو أنها امرأة تقل�د�َّ
… ل�ن دار�و لم �سألها ذلك ولن �فعل � ��

�
� إذا سأل  عن تا��

�
لها ك�ف أص�َب ��لِّ واحدة. سأتخ�

ها �� مل�ة ا، ل�نها تعلم أن من ُ�حبُّ ا. قد يهمس لها ��لمات الُحبِّ عندما �كونان واحد� أ�د�



. �ما أن الملوك الذين �فقدون ت�جانهم �فقدون رأسهم �
� فلن ُي��د�� �ُت عن تا��

�
. إذا تخل � نان�� التَّ

ا �جعل األمر �ختلف مع المل�ات. � أغلب األح�ان، ول�ست ترى س���
ا �� أ�ض�

لمة الِفراش الوث�� ائب، وابتلَعت الظ�
ِّ

� شمعها الذ
�� 

ً
ًة وانطفأت غارقة ًة أخ�� معة مرَّ تذ�ذَ�ت الشَّ

هرە، � قائدها �ذراعيها وضغَطت نفسها إ� ظ�
قت دا�� � الُغرفة. طوَّ

ت �لَّ ُر�ن� ��
َ
ْ�ه ومأل

�
وشاغل

ري
�
ري، تذك

�
ت نفسها: تذك َ تها. أخ�� عور بها ع� ��� ته والشُّ ذ �دفء ���

َّ
ب رائحته وتتلذ َّ ت���

لته ع� كتفه. ملمسه، وق�َّ

س». واحدة ، وقال �اب�سامٍة كسول: «دن�� � � مفتوحت�� انقلَب دار�و ع� جان�ه نحوها �عين��
� الحال �الِقطط. «أهو الَفجر؟».

أخرى من مواه�ه أنه �س��قظ ��

- «ل�س �عُد. ما زاَل أمامنا �عض الوقت».

�ل؟»، ور�َل دار�و األغط�ة واعتدَل
�
� أرى عي��ِك. هل كنُت ألراهما لو أنه الل - «�اذ�ة. إن��
ا». هار ق���� ا، وأضاَف: «عتمة ما ق�ل الَفجر. س�حلُّ النَّ جالس�

.« �لة أن ت�ت��
�
- «ال أر�ُد لهذە الل

؟». �
ا؟ وِلَم �ا موال�� - «حق�

- «أنت تعرف».

 منه».
ً

� �د� جي�� فاف؟ تزوَّ ا: «الزِّ
�
قال ضاح�

� ال أستطيُع». - «تعلم أن��

ت لنا؟».  ت�قَّ
ً
� أن تفع�� ما ش�ِت. �م ل�لة : «إنِك مل�ة، �ستط�ع��

ً
س ساقها قائ� تحسَّ

ال�ة، و�عدها �جب أن �لة التَّ
�
�لة والل

�
اث�تان، اث�تان فقط. «أنت تعرف ِمثلما أعرُف. هذە الل

ن�� هذا».
ُ
ن

�ا�� إ� األ�د».
�
� وسنح�� ��لِّ الل جي�� - «تزوَّ

ا مرَّ منذ وفاته ح�� إن  جد�
ً

ا ط��� � أقدُر. �ان ال�ال دروجو شمسها ونجومها، ل�ن وقت� ليت��
، �

 وأح�ا��
ً
ر. كنُت ميتة

�
ذك ، ولقد ساعَدها دار�و ع� التَّ � �اَدت ت�� مع�� أن ُتِحبَّ وُتَحبَّ

دا��
ة. يوم ة األخ�� � الف��

زم ��
َّ

جاع. ومع ذلك أصبَح دار�و أجرأ من ال� . قائدي الشُّ � ��  وأ�قظ�
ً
كنُت نائمة

� القاعة ع� مرأى من
لها �� � عند قدميها وق�َّ �� ادة اليون�يِّ رجَع من آِخر غاراته أل�� رأس أحد السَّ

�
 ح�� إن دا��

ً
الجميع، إ� أن أ�عَدە الس�� �ار�ستان عنها، و�انت غض�ة الجدِّ الفارس عظ�مة

�ب». . أنت تعرف السَّ � ج �ا حبي�� وَّ � ماء. «ال ُ�مكننا أن ن�� خَشت أن ُتراق الدِّ

فاف. ة الزِّ � ع� س��ل هد�َّ � أن�ق�� دار إذن. سأعط�ه قرن�� � � ه�� �� : «تزوَّ
ً

نزَل من ِفراشها قائ�
مع ة �القرون، �صنعونها من َشعرهم �األمشاط والشَّ ون ال�خ�� ون �حبُّ جال الج�س�ار�ُّ الرِّ

لها. ة، فتلك ال ُ�فضِّ والحد�د». وجَد دار�و �او�له وارتداها دون ث�اٍب داخل�َّ



.« �  ُعظ� أن �شتهي��
ً
ج ستكون خ�انة � األغط�ة ع� ثدييها، وقالت: «ما إن أتزوَّ

سحَ�ت دا��

ى ُشعب لحيته �أصا�عه. �ان قد ا أزرق من الح��ر وسوَّ ا إذن». ارتدى قم�ص� - «سأ�وُن خائن�
ة. � أول مرَّ

� التَقته دا�� � إ� األزرق �ما �انت ح��
ا إ�اها من األرجوا�� ا من أجلها، مع�د� د� ص�غها مجدَّ

.« � : «رائحتِك عالقة ��
ً
 ع��ضة

ً
ا اب�سامة ا أصا�عه ومب�سم� م� قال م�شمِّ

ة اعم ع� صدرە، وتحبُّ قوَّ عر النَّ � يب�سم، وتحبُّ الشَّ هب ح��
َّ

ه الذ � التماعة ِسنِّ
تحبُّ دا��

� عي�يها و�نطق اسمها وهو �لجها. ب�نما شاهَدته
ا �� ر دائم� ذراع�ه، ووقع ضحكته، وك�ف َينظ�

�ها تفعل ُ � �عض األ�ام َي��
�وب و�عقد أر�طته اندفَعت تقول: «أنت جم�ل�». �� ي�تعل حذاء الرُّ

ا انت�. هذا من أجله، ول�ن ل�س اليوم ع� ما ي�دو. هذا أ�ض�

واج � للزَّ
قه: «لسُت �الَجمال ال�ا��

�
 حزام س�فه من ع� المشجب ح�ث عل

ً
قال دار�و متناو�

.« � ��

- «أين ستذهب؟».

. ر�ما
ً

ا. م�� وقت ط��ل منذ قتلُت رج� � وأشا�س أحد�  أو اثن��
ً

ب برم�� - «إ� المدينة أل��
َّ أن أس� إ� خطي�ِك». ع��

دار وشأنه�». � : «دَع ه��
ً
� بوسادٍة قائلة

ألَقته دا��

. هل ستعقدين ال�الط اليوم؟». �
- «�ما تأمر موال��

ا. فل�عقد هو ال�الط. هؤالء قومه».
�
دار مل� �  وه��

ً
جة وِّ � ا سأ�وُن امرأًة م�� - «ال. غد�

رِتهم». � حرَّ - «�عضهم قومه و�عضهم قومِك، أنِت ال��

؟». � ب��
ِّ
- «هل ُتؤن

هم». - «الذين تدعينهم �أطفالِك. إنهم ُي��دون أمَّ

.« � ب��
ِّ
- «نعم، أنت ُتؤن

 عقدِت ال�الط؟».
َّ

اء. ه�  فقط �ا ذات القلب الوضَّ
ً

- «قل��

الم». � ر�ما، �عد السَّ
- «�عد زفا��

ا. َ�جُدر �ِك أن تعقدي ال�الط. رجا�� ال � أ�د�
� عنه ال �أ�� م��

�
- «هذا الـ«�عد» الذي تت�ل

وس)، � (وس��
هم ُوِلَد �� �ن. أ��� وا إلينا من المذروِّ ة، هؤالء الذين انضمُّ قون أنِك حق�ق�َّ ُ�صدِّ

ة فدع معه هد�َّ ة عن آل تارجارَ�ن. ُي��دون أن يروا أحدهم �أعُينهم. الضِّ ولديهم ح�ا�ات كث��
لِك».

فدع؟ وَمن هذا؟». : «الضِّ
ً
ته مقهقهة

�
سأل



. قلُت � ما، ُمرافق الفارس ال�ب�� الذي �دعونه �الُم�ان األخ��
ا: «ف�� دور�� هزَّ كتف�ه مجي��

مها إل�ِك ل�نه رفَض».
�
ة ألسل � الهد�َّ له أن ُ�عطي��

: «هل كنُت ألراها ً
ة»، وألَقته بوسادٍة أخرى مض�فة � الهد�َّ . أعِط�� قالت: «أوە، ضفدع ذ��

ا؟». أ�د�

� الفاتنة؟ لو �انت � أن أ�ق من مل�ك�� : «وهل ُ�مكن��
ً

ب قائ� س دار�و ع� شار�ه المذهَّ
�
مل

.« � بنف�� اعمت�� � �د�ِك النَّ
 تليق �ِك لوضعتها ��

ً
ة هد�َّ

ك؟». - «�أمارٍة ع� ُح�ِّ

ته �أنه �ستطيع أن ُ�عط�ِك إ�اها بنفسه. لن تجع�� دار�و � أخ�� - «لن أردَّ ع� هذا، ل�ن��
ا، أل�س كذلك؟». نهار�س ي�دو �اذ��

ا، ا، واآلَخ��ن أ�ض� فض: «�ما �شاء. اجلب ضفدعك إ� ال�الط غد� � عاجزًة عن الرَّ
قالت دا��

ة من أحٍد �خالف الس�� �ار�ستان. غة العام�َّ
�
ا أن �سمع الل ». س�كون لط�ف� � �� وسيِّ الوس��

ا اب�سامته الع��ضة، ثم غادَر ومعطفه ٍة مب�سم� »، وانح�� �شدَّ �
قال دار�و: «�ما تأمر موال��

ُيَرفر�ف من ورائه.

 ُر�ب�يها �ذراعيها وشاعرًة ببؤس� حاَل دون
ً
دة محتضنة �ر المتجعِّ � أغط�ة ال�َّ � ب��

جلَست دا��
. قالت الفتاة: «جاللة المل�ة، أأنِت � �� � والحل�ب والتِّ  الُخ��

ً
ت حاملة

�
� دخل سماعها م�سانداي ح��

.«
ً

� ل�� ؟ هذە الواحدة سمعتِك َتُ�خ�� �خ��

� قرارة نفسها: هل
ت ��

�
�اح، و�ساءل  ما زاَل عليها ندى الصَّ

ً
� سوداء ممتلئة ة ت�� � ح�َّ

ت دا��
�
تناول

، ل�ن الفا�هة فقَدت
ً
ت قضمة

َ
�ــــح َتُ�خ»، وأخذ ت: «سمعِت ال�ِّ دار أ�ُخ؟ ردَّ � � ه�� س�جعل��

فة. ا، ثم خرَجت إ� ال��ُّ ب معطف�
�
� وناَدت إيري َتطل

دت دا�� تها �عد ذهاب دار�و. تنهَّ
َّ

لذ

ا، احل عن دستٍة أ�د� اس�ة ع� السَّ فن الرَّ أعداؤها ُ�ح�طون بها من �لِّ جهة. ال �قلُّ عدد السُّ
� �جلبون األخشاب عن �� ل الجنود إ� ال�ا�سة. �ما أن اليون�يِّ � �

 ُت��
ً
� �عض األ�ام ترى منها مئة

و��
�ا�� الهادئة

�
� الل

��لة. �� ادات والمقاذ�ف الطَّ ط��ق ال�حر، ووراء خنادقهم ي�نون المجانيق والعرَّ
لوا ات. لن ُ�حاو�

�
� الجاف. ل�ن ال أبراج حصار وال مد� ا�� � الهواء الدَّ

� المطارق �� � رن��
�سمع دا��

�ن) �االقتحام، �ل س�نتظرون خلف خطوط الحصار و�رمونها �الحجارة إ� أن االس��الء ع� (م��
تذلَّ المجاعة واألمراض شعبها وُتخِضعه.

الم، ال مناص من أن �فعل. دار السَّ � س�جتِلب �� ه��

. أع�اها
ً
� لم �ستِطع أن تأ�ل ولو قضمة

 أن دا��
َّ

مر والجزر، إ� ا �التَّ ًل�لتها شوى لها طهاتها جد��
وم مضجعها ح�� عندما عاَد دار�و ثم� �ن)، وجانَب النَّ ا آَخر مع (م�� احتمال أن تخوض �اع�
لها… ل�ن دار ُ�ق�ِّ �  به��

ً
ت حالمة �ت وتلوَّ

�
لدرجة أنه �ال�اد استطاَع الوقوف. تحت أغطيتها تقل

 �َشعر�
ً
ت جالسة

�
ا �الجل�د. اعتدل �رە �ارد�

َ
ا ولَجها �ان ذ ، ولمَّ � شفت�ه �انتا زرقاو�ن مكدومت��

ە، منفوش وقد انعقَدت األغط�ة ع� جسدها. قائدها نائم إ� جانبها، ل�نها وح�دة. أراَدت أن تهزَّ



�
ت فس�كت��

�
س�ان، ل�نها تعلم أنها إذا فعل ُتوِقظه، تجعله �حتضنها، ينكحها، ُ�ساِعدها ع� ال�ِّ

 من ذلك،
ً

وم». وهكذا، �د� . عودي إ� النَّ �
د ُحلٍم �ا موال�� : «�ان مجرَّ �االب�سام و��ثاَءب و�ردُّ

ع إ� المدينة �ما
�
فة ووقَفت وراء سورها تتطل ا �قل�سوة وخرَجت إ� ال��ُّ د� ارتَدت معطف نوٍم مزوَّ

ا. � أ�د� ا، لن تكون وط�� � أ�د� ات. لن تكون مدين�� ت من ق�ل مئات المرَّ
�
فعل

فة، نائمة ع� الُعشب تحت دثار� � ال��ُّ
احب عليها و�� ال تزال �� طلَع ضوء الَفجر الوردي الشَّ

س: «وعدُت دار�و �أن أعقد ال�الط اليوم. تهن دن�� َ تها وص�فاتها أخ�� � أ�قظ� دى، وح�� من النَّ
ء خف�ف». �

�اب، �� . أوە، و�عض الثِّ � � ع� العثور ع� تا�� ساِعدن��

س ول�دة العاصفة، كع الجميع لدن�� ت إ� القاعة، ح�ث أعلَنت م�سانداي: «ل��
�
�عد ساعٍة نزل

� والرو�نار والَ��� األوائل، �ال��� �حر الُعشب �� �ن)، مل�ة األنداليِّ ق، مل�ة (م�� �
� لم تح�� ال��

.« � نان�� م التَّ
�
مة األصفاد، وأ العظ�م، محطِّ

مو. ا �ا صاِح�ة السُّ ل األسار�ر: «�لَّ يوٍم تزدادين ُحسن�
�
انح�� لها رزناك مو رزناك، وقال متهل

ة�». � البه�َّ ا، آە �ا مل�ك�� أظنُّ أن زفافِك المرتَقب أض�� عل�ِك وهج�

: «استدع� الملتمس األول».
ً
� قائلة

دت دا�� تنهَّ

رة ت بها. مؤخِّ عاوى اس��دَّ ا قد م�� منذ عقَدت ال�الط ح�� إن غمرة الدَّ �ان وقت ط��ل جد�
ا، جاالزا ة. لزام� � �عضهم شجارات ع� األس�ق�َّ اس الذين �شَ�ت ب�� القاعة ب��ان مرصوص من النَّ
اق، وقالت: «صاِح�ة مت برأس� مرف�ع ووجٍه مختٍف وراء ُبرقع� أخ�� برَّ جاالر �� من تقدَّ

ث ع� انفراد». ونق، األفضل أن نتحدَّ الرَّ

عمة ا». لم �كن لقاؤها األخ�� �ذات النِّ � غد�
� أملُك الوقت. إن زفا�� � �عذو�ة: «ليت��

ت دا�� ردَّ
؟». � � م�� اء قد م�� ع� ما ُيرام. «ف�َم ترغب�� الخ��

.« � قة مع��َّ اء قائد جماعة مرتز� ثِك عن اج�� - «أر�ُد أن أحدِّ

� ال�الط
� أعماقها: ك�ف تجرؤ ع� قول هذا ��

� وقد اشتعَل مرجل الغضب ��
رت دا��

�
فك

� سأسمُح بت��يخ� آَخر فقد جانَبها المفت�ح؟ إنها ُشجاعة، أقرُّ بهذا، ل�ن إذا �انت تحسب أن��
ا، ل�ن أوان تحذيرِك فاَت. واآلن أعلُم � صدَمتنا جم�ع�

ا. قالت: «خ�انة بن �لوم الب��ِّ واب تمام� الصَّ
الم». � من أجل السَّ

�
أنِك ُت��دين العودة إ� مع�دِك لُتص�

ا». � من أجلِك أ�ض�
�

: «سأص�
ً
اء قائلة عمة الخ�� انحَنت ذات النِّ

ماء تصعد إ� وجهها: صفعة أخرى. � لنفسها والدِّ
قالت دا��

 ساقها
ً
� مؤرجحة

ا. جلَست ع� وسائدها ُتص�� د� ة من الملل الذي تعرفه المل�ة ج�ِّ فت ال�ق�َّ
�
تأل

�ر. �َدت � � ولحم الخ�� �� ا من التِّ هار جلَ�ت لها چ��وي ط�ق� � منتَصف النَّ
� قل�ل، و�� �ص��

�
� أو ُير�� � غادَر واحد محمرَّ العين�� االلتماسات �ال نها�ة، ومقا�ل �لِّ فردين انَ�فا مب�سم��ْ

وُ��ِ�د.



ون الذين وسيُّ � ظهَر دار�و نهار�س ومعه ِغ��ان العاصفة الُجدد، الوس�� �ان الغروب �دنو ح��
م ملتمس آَخر

�
ظر إليهم ف�ما ت�ل � نفسها تختلس النَّ

وا إل�ه. وجَدت دا�� �ن وانضمُّ تركوا المذروِّ
قة ع من المرتز�

َّ
، ل�ن هذا هو المتوق

ً
 وض�عة

ً
ة

�
ل
ُ
ة. ي�دون ث ع�َّ . أنا مل�تهم ال��َّ م. هؤالء قو��

�
وت�ل

� يوم �� د أنه شهَد ستِّ
�
هم فمؤك ا أ��� ها �أ��� من عام، أمَّ �طب�عة الحال. أصغرهم ال ُ�مكن أنه �ك��

ة إ� القمصان هب�َّ
َّ

وة، من حلقات األذُرع الذ
م�الٍد ع� األقل، وتل�ح ع� �عضهم عالمات ال��َّ

اء. ة و��دو عليها االه�� ة ث�ابهم تقل�د�َّ ة. غنائم. غالب�َّ مة �الفضَّ يوف المطعَّ الح��ر إ� أحزمة السُّ

ة. ة الحجم ترتدي الحلقات المعدن�َّ م بهم دار�و رأت أن إحداهم امرأة شقراء كب�� عندما تقدَّ
ة غ المرأة ستَّ

�
. َت�ل �

�س الحسناء، ولو أن الُحسن آِخر ما ُ�مكن أن تصفها �ه دا�� دعاها القائد �م��
ذنيها مبتورتان، ولها أنف مشقوق وندوب عم�قة ع� وجن�يها �لتيهما وأبرد

�
 و�لتا أ

ً
أقداٍم طو�

ها. واآلَخرون…
�
� ح�اتها �ل

� رأتهما المل�ة �� عين��

 بهَتت
ً
ا أن�قة � وط��ل الوجه، و�رتدي ث�ا�� اق�� هيو هنجرفورد نح�ل جاد المالمح، ط��ل السَّ

� �ر قص�� القامة مفتول العضالت، وع� رأسه وصدرە وذراع�ه وشوم عنا�ب. ادَّ ألوانها، وو�
ح�ف، ورمَقها و�ل ابن (الغا�ة) أورسون ستون ذو الوجه األحمر أنه فارس، وكذا لوس�فر لونج النَّ
ان رة وَشعر أب�ض �أل�اف ال�تَّ

ُّ
و عينان بُزرقة زهرة الذ �شبٍق وهو �جثو أمامها. لد�ك س��

ا غ�� ة شعثاء و�نطق �الم� نجب�ل وراء لح�ٍة ُبرتقال�َّ � وجه چاك الزَّ
واب�سامة مزعجة، و�خت��

� معركته األو� قضَم ِنصف لسانه».
ە لها هنجرفورد �قوله: «�� مفهوم، وهو ما ف�َّ

الثة ُهم : «�عد إذن صاِح�ة الجاللة، هؤالء الثَّ
ً

مهم دار�و قائ� ، وقد قدَّ � ون مختلف�� �دا الدورنيُّ
فدع». ولد والضِّ الُم�ان األخ�� وچ��

الُم�ان األخ�� ضخم وأصلع �الحجر، ذراعاە غل�ظتان ُتناِفسان ذراَ�� ِ�لواس القوي،
تان

َّ
اوان مزرق مس وله عينان خ�� � َشعرە خطوط �لون الشَّ

ولد شاب ط��ل نح�ل، �� وچ��
�
وف الب��ِّ ة. معطفه من الصُّ ضاحكتان. أراهُن أن هذە االب�سامة ظفَرت له �قلوب فت�اٍت عدَّ

، رداء فاخر. م�� ن �الح��ر الرَّ اعم الم�طَّ النَّ

� كئ�ب ا وأقلهم إثارًة لإلعجاب. الف�� مكت�� الثة ِسن� فدع أصغر الثَّ الُمرافق المس�َّ الضِّ
غب ع� ه ثق�ل وأنفه ع��ض، والزَّ

�
ع وجبهته عال�ة وفك ، وجهه م��ــَّ � عر والعين�� � الشَّ

المالمح، ب��ِّ
ا ِلَم �دعونه

�
� إطالق

ل إطالق لحيته األو�. لم تفهم دا�� ٍّ ُ�حاو� � وجن��ه وذقنه �جعله ي�دو كص��
فدع. ر�ما �ستطيع القفز أ�عد من اآلَخ��ن. �الضِّ

�
�� � �� ا �الدورنيِّ ا دوم� � �أن�م أت�تمونا من (دورن). مرح��

�� خاطَبتهم المل�ة: «انهضوا. دار�و ُ�خ��ِ
ًة ا كث�� د أن�م واَجهتم أخطار�

�
� �َق الغاِصب عرشه. مؤك � ح��  أل��

ً
ت مخلصة

�
) ظل . (ص�سپ�� �ال��

.« َّ ح�� تصلوا إ��

� غاَدرنا (دورن) �ا جاللة المل�ة». ة ح�� ة للغا�ة. كنا ستَّ ولد الوس�م: «كث�� قال الس�� چ��

: «الُم�ان األخ�� اسم ً
ت المل�ة: «آسفة لخسارت�م»، والتفَتت إ� رف�قه ال�ب�� قائلة ردَّ

عج�ب».



��ق من  طوال الطَّ
ً
� مقل��ة فن. �انت مصار��� - «إنها ُدعا�ة �ا صاِح�ة الجاللة، من السُّ

� أن أقول». أ و… ال َ�جُدر �� (ڤوالنت�س)، وظللُت أتق�َّ

قب صحيح، أل�س كذلك؟
�
� أيها الفارس. الل خم�� � أستطيُع التَّ ، وقالت: «أظنُّ أن�� �

قهقَهت دا��
� �أنك فارس».

�� َ دار�و أخ��

رسان».
ُ
- «�عد إذن صاِح�ة الجاللة، ثالث�نا ف

� محتاجة إ� � دار�و فرأت الغضب ُيوِمض ع� وجهه. لم �كن �عرف. «إن��
رمَقت دا��

رسان».
ُ
ف

ا عن ة �ع�د� فر �الفروس�َّ هل الظ� ت شكوكه: «من السَّ قال الس�� �ار�ستان الذي اس��قظ�
مح؟». �ف والرُّ عاء �السَّ فاع عن هذا االدِّ ون للدِّ وس). أأنتم مستعدُّ (وس��

�� أن أحدنا ِصنو ل�ار�ستان ال�اسل. أستم�حِك � ال أدَّ ولد: «إذا لزَم األمر، ولو أن�� أجاَب چ��
الُعذر �ا جاللة المل�ة، ل�ننا جئناِك �أسماء زائفة».

ح�ة الب�ضاء.
�
 اسمه آرستان ذو الل

ً
ًة، رج� ا آَخر فعَل هذا مرَّ : «عرفُت شخص� �

قالت دا��
ة إذن». � �أسمائ�م الحق�ق�َّ

و�� أخ��ِ
� - «��لِّ �ور… ل�ن إن �ان لنا أن �ستجدي رحا�ة صدر المل�ة، أهناك م�ان لل�الم ف�ه أع��ُ

وآذان أقل؟».

أالع�ب داخل أالع�ب. «�ما ترغبون. س�اهاز، أخِل ال�الط».
� �� وسيِّ � الوس�� � سائق��

حاس ال�ا�� ى الوحوش النُّ ته �األوامر، وأدَّ أس الحليق عق�� رفَع الرَّ
اآلَخ��ن وسائر ملتم�� اليوم من القاعة، ومكَث ُمس�شاروها.

: «واآلن أسماؤ�م». �
قالت دا��

� لِك».
�س در�نكووتر �ا صاِح�ة الجاللة. س��� : «الس�� ج��

ً
اب الوس�م قائ� ولد الشَّ انح�� چ��

. أنا الس�� آرش�بولد يرونوود». � وعقَد الُم�ان األخ�� ذراع�ه ع� صدرە، وقال: «ومطرق��

فدع: «وأنت أيها الفارس؟». ت المل�ة الف�� المس�َّ الضِّ
�
سأل

؟». � �� م هديَّ - «�عد إذن صاِح�ة الجاللة، هل �� أن أقدِّ
��ق ومدَّ فدع قطَع عل�ه دار�و نهار�س الطَّ م الضِّ س �حذر: «إذا أردت»، ل�ن إذ تقدَّ أجاَ�ت دن��

ة». � هذە الهد�َّ : «أعِط��
ً

زة قائ� �دە المقفَّ

ي ا من ج�ٍب �ِّ ا مصفر�
�
� وحلَّ أر�طة فردة حذائه وأخ�َج َرق بوجٍه حجري انح�� الف�� المكت��

اخل. �الدَّ



ق � و�سَطه، ثم ضيَّ
قَّ من �د الدور�� تك؟ قطعة ورق؟»، واختطَف الرَّ قال دار�و: «هذە هديَّ

� ال أقرأ شخ�طت�م ائط، ل��� َّ هب وال��
َّ

ا الذ وق�عات، وغمغَم: «جم�ل جد� ا األختام والتَّ عي��ه رامق�
ة». وس�َّ الوس��

ا». ا: «أعِطه للمل�ة، فور� قال الس�� �ار�ستان آمر�

ة، والفت�ات د فتاٍة صغ�� ة: «أنا مجرَّ � �خفَّ
� القاعة قالت دا��

شاعرًة �الغضب المعتِمل ��
� إ�اها». . أعِط�� � ات �جب أن ينلن هدا�اهن. دار�و، أرجوك، ال ُتعاِبث�� غ�� الصَّ

ا وق�عات، ولمَّ  األختام والتَّ
ً
صة ة، و�سَطته بُ�طٍء متفحِّ غة العام�َّ

�
ا �الل قَّ مكت��� وجَدت المل�ة الرَّ

ًة ثم أعاَدت ء. قرأت المكتوب مرَّ �
َّ رأت اسم الس�� و�لم داري �سارَعت ن�ضات قلبها �عض ال��

قراءته.

ها الس�� �ار�ستان: «هل لنا أن نعلم ما تقوله الورقة �ا جاللة المل�ة؟».
�
سأل

 عنا الس�� و�لم
ً
عه ن�ا�ة

َّ
، وق

ً
� كنُت طفلة � (براڤوس) ح��

ي جرى �� فاق �ِّ : «إنه اتِّ �
أجاَ�ت دا��

� من (دراجو�ستون) ق�ل أن �ق�ض علينا رجال الغاِصب. األم��
� وأ�� ��� جل الذي ه�َّ داري، الرَّ

قَّ للس�� ت الرَّ
�
ا»، وناول ع أم�� �حر (براڤوس) �اعت�ارە شاهد�

َّ
 (دورن)، ووق

ً
� ع ممثِّ

َّ
أو���ن مارتل وق

�
م بزواج. لقاء مساعدة (دورن) �� َ ف سُي��

�
حال : «�قول إن التَّ ً

�ار�ستان ل�قرأە بنفسه متا�عة
 له».

ً
س آر�ان ابنة األم�� دوران مل�ة � ڤس��

خذ أ�� اإلطاحة �الغاِصب س�تَّ

ر ) �ما دمَّ ر (ص�سپ�� فاق بتؤدة، ثم قال: «لو علَم رو�رت بهذا لدمَّ قرأ الفارس العجوز نصَّ االتِّ
ا». ة أ�ض� ة الدورن�َّ ا رأس األم�� فعوان األحمر… وغال��

ُ
(�ا�ك) من ق�ل وقطَع رأَ�� األم�� دوران واأل

�ب. لو علَم فاق لهذا السَّ ة االتِّ َّ� س: «ال شكَّ أن األم�� دوران اختاَر الحفاظ ع� �ِّ قالت دن��
واج». د �لوغه ِسنَّ الزَّ ) �مجرَّ َ ال�حر إ� (ص�سپ�� ة لع�� ة دورن�َّ � انتظارە أم��

س أن �� � ڤس��
أ��

� قنَع ا، ل�ن أ�� فدع: «ومن ثمَّ �انت مطرقة رو�رت لتهوي عل�ه وع� (دورن) أ�ض� قال الضِّ
س ج�شه». �االنتظار ح�� �جد األم�� ڤس��

- «أبوك؟».
� � ك��ن��

� أن أ�ون األم�� الدور�� ف�� ِّ : «األم�� دوران. جاللة المل�ة، ُ��� ً
جثا ع� ُر�بته قائ�

مارتل وتا�عِك المخلص».

. �
ت دا��

�
وضحك

أس الحليق هشة، و�ساءَل الرَّ � ف�ما حدَجها ُمس�شاروها بنظرات الدَّ
احتقَن وجه األم�� الدور��

؟». � ونق، لماذا تضحك�� س�اهاز: «صاِح�ة الرَّ

بع) ح�ا�ات أطفال عن � (الممالك السَّ
�ب. �� فدع، واآلن نعرف السَّ قالت: «�دعونه �الضِّ

ة»، واب�سَمت للُفرسان لهم حب�بتهم الحق�ق�َّ � ُتق�ِّ ل إ� أمراء مسحور�ن ح�� ضفادع تتحوَّ
، أأنت مسحور؟». � � أيها األم�� ك��ن��

�� : «أخ��ِ
ً
ة م�سائلة م العام�َّ

�
� وعاَدت تت�ل �� الدورنيِّ



- «ال �ا جاللة المل�ة».

ا لألسف. مؤسف أنه هو األم�� ول�س اآلَخر ع��ض ا وال ساحر� - «�ما خش�ُت». ل�س مسحور�
� ة ال�� ، أل�س كذلك؟ الهد�َّ � ج�� وَّ � �لة. ُت��د أن ت��

ُ
� ق

ا �� عر. «ل�نك أت�ت راغ�� � رم�� الشَّ ال�تف��
فاق إذا أردُت (دورن)». س وأختك فعلينا أنا وأنت إبرام االتِّ  من ڤس��

ً
جلبتها �� �� نفسك. �د�

.«
ً

� مقبو� � أمَل أن تجدين�� - «أ��

. المل�ة محتاجة إ� رجٍل إ�  ساخرًة، وقال: «أقوُل إنك جرو صغ��
ً
أطلَق دار�و ضحكة

� � تلعق شفت�ك أما زلت تذوق ل�� ا المرأٍة ِمثلها. ح�� ح زوج�
�
ٍّ �اٍك. أنت ال َتصل � جوارها ال إ� ص��

ك؟». أمِّ

ا». ا دورن�� � ق. إنك ُتخاِطب أم�� �س در�نكووتر ��امة: «احفظ لسانك أيها المرتز� ردَّ الس�� ج��

ا �خطورة. � سالح�ه ب�بهام�ه مب�سم�
»، ومسَّ مق���َ ا ع� ما أظنُّ قال دار�و: «وُمرضعته أ�ض�

�ن) تحتاج إ� ملٍك ح الف�� لـ(دورن)، ل�ن (م��
�
: «قد َ�صل

ً
ع�َس س�اهاز عبوسه المعهود قائ�

م الج�س�اري». من الدَّ

قال رزناك مو رزناك: «سمعُت عن (دورن) هذە. (دورن) رمال وعقارب وج�ال حمراء مقفرة
مس». تحرقها الشَّ

: «(دورن) خمسون ألف ح��ٍة وس�ف تحت إمرة مل�كتنا». � ردَّ عل�ه األم�� ك��ن��

 فحسب».
ً
ا؟ عددُت ثالثة ا قال دار�و: «خمسون ألف� م�

�
مته�

ته، وال أسمُح م �� هديَّ � قطَع ِنصف العالم لُ�قدِّ � األم�� ك��ن�� س: «ك�� قاطَعتهم دن��
واج : «ليت�م جئتم ق�ل عام. لقد نذرُت نف�� للزَّ

ً
� قائلة �� �معاملته �امتهان»، والتفَتت إ� الدورنيِّ

دار زو لوراڬ». � ��ل ه�� �النَّ

�س: «لم َ�ُفت أوان…». قال الس�� ج��

ا �ليق � هذا. رزناك، احرص ع� إعطاء األم�� ورف�ق�ه مسكن�
س: «أنا الَح�م �� قاطَعته دن��
�مقامهم العا�� وتلب�ه حاجاتهم».

ونق». - «�ما تأم��ن �ا صاِح�ة الرَّ

: «انتهينا اآلن إذن».
ً
نهَضت المل�ة قائلة

ت�َعها دار�و والس�� �ار�ستان إ� مسكنها �األع�، ح�ث قال الفارس العجوز: «هذا ُ�غ��ِّ �لَّ
ء». �

��

ا. ما جدوى ثالثة رجال؟». � و�يري تخلع تاجها: «�ل ال ُ�غ��ِّ ش�ئ�
ت دا�� ردَّ

رسان».
ُ
: «ثالثة ف قال سل��

َّ



.« �
. لقد خَدعو�� � اب��

َّ
ب دار�و �جهامة: «ثالثة كذ وعقَّ

ل اإلن�ار. ا ال ر�ب»، فلم ُ�حاو� وك أ�ض� قالت: «واش��

� كنا نقطن � (براڤوس)، ح��
َي �� جر�

�
فاق أ . (براڤوس)، هذا االتِّ

ً
قَّ وفحَصته ثان�ة � الرَّ

�سَطت دا��
ل ذي ال�اب األحمر. لماذا ُ�شِعرها هذا �غرا�ٍة �الغة؟ � �الم��

دار �عمل لحساب � ا. أُ�مكن أن ه�� � األحالم حقائق أح�ان�
ر �ابوسها. ��

�
وجَدت نفسها تتذك

ها اآللهة �أن  إليها؟ هل ُتخ��ِ
ً

؟ أهذا هو المغزى من الُحلم؟ أُ�مكن أن الُحلم �ان مرس� � ال�� الدجَّ
ت: «س��

�
ء ما ذا�رتها، ف�ساءل �

 منه؟ داعَب ��
ً

� �د�
ج هذا األم�� الدور�� وَّ � دار وت�� � ت��ذ ه��

�ار�ستان، ما رمز عائلة مارتل؟».

قها ح��ة». - «شمس ساطعة تخ��

ا؟ � جسدها رعدة، وغمغَمت: «ظالل وهمسات». ماذا قالت ك��ث أ�ض�
مس. َ�ت �� ابن الشَّ

؟ «احذري القهرمان � �� � أنا التنِّ ا. أم أن�� ين� ا، وت�ِّ ا أ�ض� مس. وذكَرت أسد� اح�ة وابن الشَّ الَفرس الشَّ
؟ �م أ�رُە هذا. أوە، � ا صورة األحا�� خذ دوم� بوءات. لماذا تتَّ رە. «األحالم والنُّ

�
العاِطر». هذا َتذك

ا». � غد�
� أيها الفارس. إن زفا�� اتُر���

ة، ة األخ�� � المرَّ
�� .

ً
مت نفسها إل�ه طواع�ة

�
� �ه رجل امرأًة، وسل

ل�لتها أتاها دار�و ��لِّ وضع� �أ��
متها دور�ا منذ زمن، ثم

�
 �ما عل

ً
ت فمها لتجعله ي�تصب ثان�ة

�
�ق، استعمل مس ُ��� ف�ما �دأت الشَّ

ف من جد�د، وللحظٍة واحدة ُحلوة لم َتُعد تدري إن �ان هو � ت جرحه ي��
�
اوٍة جعل ته ���

�
إنها اعتل

� �داخله. �داخلها أم �� ال��

مس ص��حة يوم زفافها نهَض دار�و يرتدي ث�ا�ه و�تمنَطق �حزامه ت الشَّ
َ
ق � أ�� ل�ن ح��

. � ع����ْ
�
� الل ت�� هب�َّ

َّ
�امرأت�ه الذ

: «أين ستذهب؟ أمنعك من أن �شنَّ غارًة اليوم». �
خاطَبته دا��

� أثناء زفافِك؟».
� نف�� ��

�
� قاس�ة. إذا لم أقتل أعداءِك فك�ف أس� ردَّ قائدها: «مل�ك��

- «�حلول المساء لن �كون �� أعداء».

ة. س�ت�ِك برأس بن � لغارٍة أخ��
� الجم�لة. اليوم ط��ل، وقت �ك�� ە �ا مل�ك�� - «الَفجر طلَع لتوِّ

ة زفاف». � كهد�َّ
�لوم الب��ِّ

هور». � �الزُّ : «ال رؤوس. ف�ما سبَق كنت تأتي�� �
ب��ار� قالت دا��

، ل�ن عندە
ً
� ل�قطف ن�تة �ع الذي ينح�� هور. صحيٌح أنه ل�س من النَّ دار �الزُّ � - «فل�أت�ِك ه��

� االن�اف؟».
�� �� �  منه. هل تأذن��

ً
هم أن �فعلوها �د� ا ��ُّ خدم�

اس ما �سهٍم م�ه قوَّ ا ما س�� ا ما س�ذهب وال �عود، يوم� - «ال». ُت��دە أن ي��� و�حتضنها. يوم�
ة َي�ُشدون ال�طولة. يوف والِحراب والفؤوس، ع�� ة رجال �السُّ � صدرە، أو ينقضُّ عل�ه ع��

��



، ا ما سأفقدە �ما فقدُت شم�� ونجو�� ن لوعتها. يوم� خمسة منهم س�موتون، ل�ن ذلك لن ُيهوِّ
لها ِمثل دار�و ». ال أحد من ق�ل ق�َّ � ل�� ل�ن أرجوِك أيتها اآللهة، ل�س اليوم. قالت: «ُعد وق�ِّ

.« � نهار�س. «أنا مل�تك، وآمرك �أن ُتضاِجع��

� دار�و، وقال: «مضاجعة المل�ات عمل الملوك.
� عي��َ

، ل�ن قسوًة الَحت ��
ً
قالتها مازحة

ا
�
 شاق

ً
ي عم� ضح أنه أر�� من أن ُيؤدِّ جا، و�ذا اتَّ وَّ � دار أن �فعل هذا ما إن ت�� � �ستطيع ن��لِك ه��

� إ�
ِك الدور�� ا. أو ُ�مكنِك أن تد�� ص��َّ وە من أجله أ�ض� هم أن ُيؤدُّ ا ��ُّ كهذا فإن عندە خدم�

رفة نومها.
ُ
ا، وِلَم ال؟». قالها وغادَر غ ِفراشِك، وصد�قه الوس�م أ�ض�

�
. لُينِقذ�� فاف وُ�لق�ه عند قدَ�� س�شنُّ غارًة، و�ذا قطَع رأس بن �لوم فسَ�دُخل مأد�ة الزِّ

ا؟ د أع� مقام�
�
�عة). لماذا لم ُيول (السَّ

��ب، وقالت: �تون وال�َّ  من ُجبنة الماعز وال�َّ
ً
 �س�طة

ً
�عد رح�له جلَ�ت م�سانداي للمل�ة وج�ة

ة الحجم للغا�ة، ��ذ ع� اإلفطار. إنِك صغ�� «صاِح�ة الجاللة محتاجة إ� ما هو أ��� من النَّ
ها اليوم».

�
� إ� طاقتِك �ل د أنِك ستحتاج��

�
ومؤك

ا ع� � ة الحجم للغا�ة عن نفسها. إنها تعتمد كث�� � من فتاٍة صغ��
� للقول اآل��

ت دا��
�
ضحك

ها. ة فقط لتوِّ ا ما ت�� أن م�سانداي �لَغت الحاد�ة ع�� ة لدرجة أنها غال�� غ�� جمة الصَّ الُم��
هب

َّ
� �الذ ة �عين�� � من ز�تونٍة رمَقتها الفتاة الناث�َّ

فتها، و��نما قضَمت دا�� ُ�� �
عام �� تقاَسمتا الطَّ

.« � �� وَّ �  ت��
َّ

رِت أ� : «لم َ�ُفت أوان إخ�ارهم �أنِك قرَّ
ً
المصهور قائلة

َّ إ� �
دار ع��قة ون��لة، وس�ضمُّ قراننا معَت�� � رت المل�ة �أ�: ل�نه فاَت �الفعل. «دماء ه��

�
فك

ا كذا سُتصِبح مدي�تنا». صِبح واحد�
ُ
� ن قومه. ح��

ا � أحد� �� وَّ � � أن ت�� ل�� دار. هذە الواحدة تظنُّ أنِك ُتفضِّ � ��ل ه�� - «صاِح�ة الجاللة ال تحبُّ النَّ
آَخر».

ه ول�س َمن : «ع� المل�ة أن تحبَّ َمن �جب أن تح�َّ �
� دار�و اليوم. قالت دا��

ر ��
�
 أفك

َّ
�جب أ�

.« ا�� عام. حاَن وقت حمَّ تها: «ارف�� هذا الطَّ ه»، ثم أت�َعت وقد فقَدت شهيَّ ُت��د أن تح�َّ
� � الوص�فت��

س، جاَءتها إيري بتو�ارها. غ�َطت دا�� فت چ��وي �دن دن�� �عدها، ف�ما جفَّ
، إذ � نت�� م�� وُصدرتيهما الملوَّ لة من الح��ر الرَّ � ع� �او�لهما الفضفاضة المفصَّ ت�� الدوثرا�يَّ
� ع�

ة. قالت: «ساِعدا�� غ�� �� الصَّ
َّ

ب �الآل ق�ل المهدَّ � التو�ار الثَّ
ا منها �� � سَ�شُعران �حرارٍة أف�� كث��

ؤلؤ وحدي».
�
عاُمل مع �لِّ هذا الل . ال أستطيُع التَّ ء حول نف�� �

َّ لفِّ هذا ال��

رت ل�لة زفافها األول، عندما
�
� س�ت�عه �لهفة. تذك �لة ال��

�
ب زفافها والل

َّ
ق ض أن ت�� َ تعلم أن المف��

 ومس�ثارًة. هل
ً
رت �م �انت خائفة

�
جوم الغ���ة، وتذك فضَّ ال�ال دروجو ِ��ارتها تحت النُّ

. � كنتها، وهو ل�س شم�� ونجو�� ا؟ ال، فلم أُعد الفتاة ال�� دار أ�ض� � سَ�حُدث هذا مع ه��

ف مصاح�ة جاللتِك إ� : «رزناك وس�اهاز �لتمسان ��َ
ً
عاَدت م�سانداي من داخل الهرم قائلة

� هودجِك». عم). رزناك أمَر بتجه�� (مع�د ذوات النِّ



ات وال�را�� لون الهوادج والمحفَّ ون الخ�ل داخل مدي�تهم، وُ�فضِّ ُّ� � �ن�� ا ما يركب الم�� نادر�
ا وارع، أمَّ ث الشَّ ها: «الخ�ل ُتلوِّ َ المحمولة ع� أ�تاف عب�دهم. �ان أحد رجال عائلة زاك قد أخ��
ات وال�را�� المحمولة لم تزل َتخُنق � العب�د، ل�ن الهوادج والمحفَّ

رت دا�� العب�د فال». حرَّ
حر. � الهواء �فعل السِّ

وارع، ول�س منها ما �طفو �� الشَّ

ر��
َ
زوا ف � هودج. قو�� لهم أن ُ�جهِّ

�� 
ً
هار أشدُّ حرارًة من أن أجلس حب�سة : «النَّ �

قالت دا��
.« � � ع� ظهور الحامل�� د زو�� ة. لن أذهب إ� الس�ِّ َّ� الفضِّ

�وب �التو�ار». � الرُّ ت م�سانداي: «جاللة المل�ة، هذە الواحدة آسفة، ل�نِك ال �ستط�ع�� ردَّ

� امتعاضها
�وب. أ�َدت دا�� الح للرُّ وب الصَّ ة كد�دنها. التو�ار ل�س �الثَّ ة محقَّ غ�� جمة الصَّ الُم��

تائر. اجعليهم  اختَنقُت وراء السَّ
َّ

� لن أركب الهودج و�� . ل��� � : «�ما تقول�� ً
ع� مالمحها قائلة

ها األرانب جمعاء. َ � فل�� خوت�� ذنيها الرَّ
�
». إذا �ان عليها أن تضع أ

ً
ا محمو� رس��

�
زون ك ُ�جهِّ

ف: «صاِح�ة الع�ادة ساطعة لدرجة
�
ل �  ب��

ً
� خرَّ رزناك مو رزناك ع� ُر�ب��ه قائ�

ت دا��
�
� نزل ح��

م�ت األحمر المصفر ا من السَّ ظر إليها». يرتدي القهرمان تو�ار� أنها سُتع�� أيَّ رجٍل �جرؤ ع� النَّ
�جة . هذە ال�ِّ دار زو لوراڬ محظوظ للغا�ة �ِك… وأنِت �ه، إذا سمحِت �� � هب. «ه��

َّ
ب �الذ المهدَّ

�ن». سُ�نِقذ مدي�تنا، س��

دار ال � �الت ه��
ُ
�تون وأراها ُتثِمر». هل يهمُّ أن ق اە. أر�ُد أن أزرع أشجار ال�َّ - «هذا ما أتمنَّ

د امرأة؟ . أأنا مل�ة أم مجرَّ �
�� الم س��ُّ ؟ السَّ �

�� ُّ��

ورًة �اب اليوم». يرتدي س�اهاز تنُّ
ُّ

ا �أ�اب الذ حام شد�د� أس الحليق: «س�كون الزِّ قال الرَّ
ا �ح�ث ي�دو �أنه مفتول العضالت، وقد وضَع تحت إ�طه

�
ق � صدر� مطرَّ

ات ووا�� سوداء ذات ط�َّ
ٍة ع� ش�ل رأس أف�. حاس�َّ

ُ
خوذًة ن

� من أيِّ أذى». ة س�حمون�� حاس�َّ �اب؟ وحوشك النُّ
ُّ

ض أن أخ�� الذ َ - «هل ُ�ف��
� الث�� غ ُسمكها الثَّ

�
� َي�ل )، �ما َت�ُتم الُجدران ال�� ا داخل قاعدة (الهرم األ��� الوقت غسق دوم�

ا. �انت مجموعتها ا معتم� � الم�ان فاتر�
وارع وتحجب الحرارة، فوجَدت دا�� ا صخب الشَّ قدم�

ة اسط�الت الخيول وال�غال � الُجدران الغ���َّ
ا�ة. �� خذ �شك�ل الخروج عند البوَّ المصاح�ة تتَّ

� ع� ثالثٍة منها مع
ت دا��

�
� حصل واب الهائلة الغ���ة ال�� ة األف�ال، تلك الدَّ ق�َّ َّ � ال��

، و�� والحم��
َ�ت، وأعُينها ح��نة. هِّ

ُ
ت وذ َ ة �ال َشعر، ولو أن أن�اب هذە ُب��ِ رها �ماموثات رماد�َّ

�
الهرم. ُتذك

وجَدت ِ�لواس القوي �أ�ل العنب، ف�ما شاهَد �ار�ستان سل�� عامل اسط�ٍل ُيوِثق حزام َ�ج
ا ظهَرت مون، ل�نهم قطعوا �المهم لمَّ

�
الثة معه يت�ل � الثَّ �� مادي األرقط. رأت الدورنيِّ حصانه الرَّ

� ة أ�� : «صاِح�ة الجاللة، ال مفرَّ من أن أستحلفِك. قوَّ
ً

المل�ة، وجثا األم�� ع� ُر�بته أمامها قائ�
، � � أو شخ�� اس��اءِك فهذا ذن�� ته. إذا أثاَر أسلو�� � أوج قوَّ

تِك ما زاَل ��  أن والءە لقض�َّ
َّ

تخور، إ�
ول�ن…».



. ال شكَّ أنهم �
. إنه يوم زفا�� � أيها الفارس فاسعد من أج��

�� س: «إذا أردت أن ��َّ قاطَعته دن��
ا ما سأعوُد إ� ي واب�سم. يوم� : «انهض �ا أم��

ً
دت مردفة فراء»، وتنهَّ � المدينة الصَّ

صون اآلن ��
ُ
َيرق

� يومنا هذا ُ�حاِ�
ُع إ� عون (دورن). ل�ن ��

�
، وحينها سأتطل � دَّ عرش أ�� وس) ألس�� (وس��

دار، وقد ي�تلع � بع، وقد �موت ه�� � �الفوالذ. قد أموُت ق�ل أن أرى ممال�� السَّ ون مدين�� اليون�يُّ
.« �

. حاَن وقت زفا�� : «هلمَّ
ً
ە مض�فة � ع� خدِّ

وس)»، ثم لثَمته دا�� ال�حر (وس��

، � �� � إ� صد�ق�ه الدورنيَّ ها المحمول، وعاَد ك��ن�� رسيِّ
�
ساعَدها الس�� �ار�ستان ع� اعتالء ك

ك � الخارج، يتحرَّ
مس �� س تارجارَ�ن إ� ضوء الشَّ ت دن��

�
ا�ة، وُحِمل ا �فتح البوَّ وزعَق ِ�لواس آمر�

مادي األرقط. سل�� إ� جوارها ع� صهوة حصانه الرَّ

�
� وأ�ِّ ، لو �انت أل�� �

�� عم): «أخ��ِ جاە (مع�د ذوات النِّ � اتِّ
� إذ انعطَف الموكب ��

قالت دا��
واج؟». �اع قلبيهما فَمن �انا ل�ختارا للزَّ � اتِّ

ة �� َّ� الح�ِّ

ُم».
�
ن أت�ل � عمَّ

- «�ان ذلك منذ زمن� ط��ل. جاللتِك لن تعر��

.« �
�� - «ل�نك عرفتهم. أخ��ِ

ِك المل�ة �انت دائمة االهتمام بواجبها». ي�دو ا، وقال: «أمُّ
�
ح�� الفارس المسنُّ رأسه إذعان

� ومعطفه األب�ض الم�سدل من ع� كتف�ه، و�ن
� والف��ِّ ه��

َّ
� درعه �لونيها الذ

ا �� سل�� وس�م�
ٍة � مرَّ

ًة… �� � �انت فتاًة صغ�� لها. «ل�ن ح�� م، �أن �لَّ �لمٍة حصوة عل�ه أن ي�بوَّ
�
م كرجٍل يتأل

�
ت�ل

� دورة م�ار�ات وأعلَنها مل�ة
تها ع� ذراعه �� � العواصف وضَع عطيَّ

ِتَنت �فارس� شاب من أرا��
ُ
ف

 عابرًة».
ً
الُحبِّ والَجمال. �انت عالقة

- «وماذا حدَث لهذا الفارس؟».

ك وُسِمَع �قول إن دة والدتِك إ� أب�ِك، و�عدها ت�سَّ ت الس�ِّ
َّ
 عن ُرمحه يوم ُزف

�
- «تخ�

بع.  �الطَّ
ً

� قل�ه. �ان عشقه مستح��
(العذراء) وحدها �ستطيع أن تحلَّ محلَّ المل�ة ر��ال ��

ة». ماء المل��َّ ٍة من الدِّ ا ألم�� ا صالح� � ل�س زوج�
الفارس مالك األرا��

. � لحصان فارس� مالك أراض� ح ح�� لوضع ر�اٍب ذه��
�
ا، ال َ�صل

�
ق  مرتز�

َّ
ودار�و نهار�س ل�س إ�

ها أ��� من مل�ته؟». ؟ هل �انت هناك امرأة أحبَّ � «وأ��

عب�� األصلح، ها. قد �كون «أرادها» التَّ : «لم… لم �حبَّ
ً

اعتدَل الس�� �ار�ستان فوق َ�جه قائ�
االت وعام�� االسط�الت…». د نم�مة مطابخ، همس الغسَّ ول�ن… �انت تلك مجرَّ

ة». ٍء عنه، الخ�� و… ال�ق�َّ �
، وأر�ُد أن أعرف �لَّ �� طُّ

َ
� ق - «أر�ُد أن أعلم. لم أعرف أ��

� ش�ا�ه انجذَب إ�
ا �لماته �عنا�ة: «�ما تأم��ن. األم�� إيرس… �� قال الفارس األب�ض منتق��

ب ُ�� �
. يوم زفافها إ� تاي��ن أفرَط أبوِك �� �� روك)، ابنة عمِّ تاي��ن ال�س��

نة من (�اس�� ل�دي معيَّ
�لة األو� لم َ�ُعد

�
� الل

��ذ خالل المأد�ة وُسِمَع �قول إنه من المؤسف للغا�ة أن حقَّ اللورد �� النَّ
جل الذي ي�� �لماٍت ، ل�ن تاي��ن ال�س�� لم �كن �الرَّ كر ال أ��� اء السُّ  من جرَّ

ً
ا. �انت ُدعا�ة سار��



� رفَعها أبوِك خالل مراسم اإلْضجاع»، وأضاَف سل�� وقد احمرَّ وجهه: لفة ال��
�
كهذە، أو الـ… ال�

.«… � زم �ا جاللة المل�ة. إن��
َّ

«قلُت أ��� من ال�

دار زو لوراڬ � ا أيتها المل�ة ال���مة�». �ان موكب آَخر قد لحَق �موكبها، ورأت ه�� - «مرح��
� أين دار�و اآلن وماذا �فعل. لو �انت

ت دا��
�
. �ساءل ه المحمول. مل�� رس�ِّ

�
يب�سم لها من فوق ك

دار من أجل �دي. � ى ه�� حظة المناس�ة ليتحدَّ
�
� الل

 لهروَل إ� المع�د ��
ً
ة هذە قصَّ

�ن) إ� أن الَح (مع�د ذوات دار زو لوراڬ بُ�طٍء ع�� (م�� � ا إ� جنٍب م�� موك�ا المل�ة وه�� جن��
ت المل�ة أن تقول لنفسها: ي�دو رائع

�
مس. حاول � ضوء الشَّ

اقة �� َّ ا �ق�ا�ه ال�� � عم) أمامهما أخ�� النِّ
ا عن دار�و، ت �حث� لفُّ � داخلها لم �ستِطع أن تمنع نفسها من التَّ

ًة حمقاء �� ا صغ�� الَجمال، ل�ن ب�ت�
�ف �ما اختطَف ر�جار تلك ِك أل�� �ختطفِك �حدِّ السَّ و�تصم�ٍم قالت لها هذە البنت: لو أح�َّ
� لإلقدام ع�

ة، غ�� أن المل�ة تعرف أنها حماقة. ح�� إذا �ان قائدها �الجنون ال�ا�� مال�َّ الفتاة الشَّ
حاس ق�ل أن �دنو منها مئة �اردة. ٍء كهذا فسَ�قُتله رجال الوحوش النُّ �

��

 �أخواتها مرتد�ات األب�ض
ً
انتظَرت جاالزا جاالر الع��س والعروس خارج أبواب المع�د محاطة

� �عي�يها ب�نهن
. عددهن أقل مما �ان. جاَست دا�� �

� واألرجوا�� ه��
َّ

والوردي واألحمر واألزرق والذ
ت

�
موي �دورها؟ ع� الرغم من أن المل�ة ترك ها اإلسهال الدَّ

َ
ا عن إزارا ولم تجدها. هل أخذ �حث�

� المدينة فإنه
موي �� ا خارج أسوارها للحيولة دون ان�شار اإلسهال الدَّ � �موتون جوع� �� األستاپور�ِّ

، ة، وح�� �عض الدوثرا�� حاس�َّ
ُ
قة ووحوش ن اء؛ معَتقون ومرتز� ون أصاَبهم الدَّ . كث�� ما زاَل ين���

. � أن األسوأ انق��
��ن ح�� اآلن. تأمل دا�� ا من الُمطهَّ ولو أنه لم �مسَّ أحد�

س تارجارَ�ن ت دن��
�
هب، و�أناقٍة أمسك

َّ
ا من العاج ووعاًء من الذ عم مقعد� جلَ�ت ذوات النِّ

دار زو لوراڬ � � أهدا�ه وجلَست ع� وسادة المقعد القط�فة، وأمامها ركَع ه��
�� 

َّ تو�ارها لئال تتع��
. � ة آالف ع�� � وشاهَدت ع�� �� وخلَع صندلها وغسَل قدميها ف�ما غ��َّ خمسون من المخصيِّ
� أصابع قدميها: �داە رق�قتان. إذا �ان قل�ه افئة �س�ل ب�� �وت العطرة الدَّ لٍة وال�ُّ قالت لنفسها متأمِّ

ا فقد أغرُم �ه مع الوقت. ا أ�ض� رق�ق�

دار �م�شفٍة ناعمة وعاَد �عقد أر�طة صندلها وساعَدها ع� � فهما ه�� عندما نظَفت قدماها جفَّ
ق ال�خور الهواء اء إ� داخل المع�د، ح�ث ُ�عبِّ عمة الخ�� � ت�عا ذات النِّ الق�ام، و��دين متعانقت��

� تجاو�فها.
الل ��  �الظ�

ً
شحة وتقف آلهة (ج�س) م�َّ

ا من المعصم وال�احل �سالسل من � مع� ، م��وط��
ً
ا وزوجة  زوج�

ً
و�عد ساعاٍت أر�ــع خرجا ثان�ة

هب األصفر.
َّ

الذ



 

چون
 

ج اب�تها وخادماتها  اب�تها ومه�ِّ
ً
وداء) مصطح�ة ت المل�ة س�ل�س ع� (القلعة السَّ حطَّ

ا. علَم چون سنو من فورە � ُجند�� � وخمس�� �� خصيِّ اس الشَّ  من الُفرسان والُحرَّ
ً
ورف�قاتها وحاش�ة

اه�ة الحمراء ا. ُيراِفقون س�ل�س، ل�ن مخدومتهم مل�ساندرا. �انت الرَّ أنهم من رجال المل�ة جم�ع�
سالة نفسها. ة) �الرِّ ق�َّ َّ ا من وصول الُغداف من (القلعة ال�� هته إ� مجيئهم ق�ل يوٍم تق���� قد نبَّ

� ُصحبته ساتان و�اون مارش وِنصف دستٍة من الَحرس
قا�َل ُطغمة المل�ة عند االسط�الت و��

ة أمام هذە المل�ة ا أن �قف دون حاش�ته الخاصَّ ح أ�د�
�
� معاطف سوداء ط��لة، فلم �كن لَ�صل

��
له زمام حصانها. إذا صدَق ِنصف ما ُ�قال عنها، فل��ما �انت لتحس�ه عامل اسط�ٍل وُتناو�

احة، �ل وحمَل الهواء  من الرَّ
ً
 إ�اهم ُمهلة

ً
ا مانحة � ل�ج قد تجاوَزتهم إ� الجنوب أخ�� �انت الثُّ

ب وداء) ُترحِّ : «(القلعة السَّ
ً

ة قائ� فء إذ جثا چون سنو أمام هذە المل�ة الجن���َّ ا من الدِّ � ا �س�� نزر�
�ِك و�من معِك �ا صاِح�ة الجاللة».

� إ� قائدك». : «أشكرك. من فضلك اصحب��
ً
نظَرت إل�ه المل�ة س�ل�س من أع� مجي�ة

ف. أنا چون سنو». � لهذا ال��َّ
� اختارو��

- «إخو��

، ل�ن…». للمل�ة س�ل�س وجه ممصوص شاحب، وتضع ع� رأسها - «أنت؟ قالوا إنك صغ��
اج الذي �عتمرە ستان�س. «… هب، توأم التَّ

�
خذ أطرافه ش�ل ألسنة الل هب األحمر تتَّ

َّ
ا من الذ تاج�

�ن». � ش�� ُ�مكنك أن تنهض أيها اللورد سنو. هذە ابن��

اء األرمد الذي حها أ��� الدَّ �ن طفلة دم�مة ق�َّ ة». ش�� ا رأسه: «سموُّ األم�� قال چون للفتاة حان��
� خدمتِك».

�� �
. «أنا و�خو�� � ق��ْ � مشقَّ ْ�� � رماديَّ س��ْ ا من وجنتها متي�ِّ ترَك ُعنقها وجزء�

دي». �ن، وقالت: «أشكرك �ا س�ِّ د وجه ش�� تورَّ

� الس�� آ�سل فلورنت؟». ت المل�ة: «أعتقُد أنك تعرف ق����
�
واصل

ة) ع� ق�َّ َّ اها من (القلعة ال�� � تلقَّ سائل ال�� قار�ر. احتَوت الرَّ - «عن ط��ق الِغدفان فقط». والتَّ
د. «س�� آ�سل». ت عن آ�سل فلورنت، وقل�ل منها للغا�ة ج�ِّ

�
ة ق�ل أش�اء كث��

عر الخشن � الشَّ
در، ُ�غ�ِّ � الصَّ � ثخ�� اق�� - «لورد سنو». فلورنت رجل ممت�� قص�� السَّ

ذن�ه ومنخ��ه.
�
ز من أ ُ غدە وَ���

�
وجن��ه ول

ُ



� األوف�اء. الس�� نار�رت، الس�� ب�يثون، الس�� بروس، الس�� �ات��ك،
رسا��

ُ
تا�َعت المل�ة: «ف

ا ». انح�� �لٌّ من الُفرسان �دورە، أمَّ � ت، الس�� پرك�� الس�� دوردن، الس�� م�لجورن، الس�� الم��
عته ذات َّ�

ُ
قة من ق

�
م المل�ة نفسها عناء تقد�مه، ل�ن أجراس األ�قار المعل ج فلم ُتجشِّ المه�ِّ

ع.
َّ
ا. ذو الوجه المرق ت إغفاله صع��

�
، جعل � القرون، عالوًة ع� الوشوم ع� وجن��ه المنتفخت��

ا، وقال �ا�ك إنه أ�له. ذكَرته رسائل كوتر �ا�ك أ�ض�

� حاش�تها، رجل ط��ل رفيع �العصا، ُت��دە
ثم إن المل�ة أشاَرت إ� عضو� آَخر الفت لالن��اە ��

م تا�كو �ستور�س، . «وهذا هو المح�� �
فوف من المخمل األرجوا�� ة الصُّ الث�َّ

ُ
عة غ���ة ث َّ�

ُ
 ق

ً
طو�

ض م�ف (براڤوس) الحد�دي الذي أ�� يتعاَمل مع صاِحب الجاللة الملك ستان�س». مفوَّ

ة القائد، أشكرك و�خوانك ع� كرم : «ح��
ً

ة قائ� عته وانح�� �حركٍة م�ح�َّ َّ�
ُ
� ق

�� �� ًخلَع الصَّ
اڤو�� چون طو� �نة خف�فة للغا�ة. �فوق ال��

�
ة �طالقٍة �ش��ــها ل غة العام�َّ

�
م الل

�
ض�افت�م». يت�ل

�
ا، وث��ه أرجوا�� بِنصف قدم، وله لح�ة رف�عة �الح�ل نابتة من ذقنه وت�سِدل ح�� خ�ە تق����

ثِقل عل��م
ُ
 ن

َّ
ق. «آمُل أ� ا لوجهه الضيِّ  �فرو القاقوم، وتصنع �اقة ط��لة جامدة إطار�

َّ دا�ن مو��
ا». � كث��

� الواقع. �ان كوتر �ا�ك قد
ا». أ��� من هذە المل�ة ��  �ك ومرح��

ً
دي. أه� ا �ا س�ِّ

�
- «إطالق

ٍء �
�� �

ر چون سنو ��
�
� لم ُ�فك ا، ومنذ ذلك الح�� � أ�ض�

�� �� ههم إ� قدوم الصَّ ا ُي�بِّ
�
داف

ُ
أرسَل إليهم غ

ا. آَخر تق����

� (ُب�ج الملك) إلقامة جاللتِك
زنا المسكن المل�� �� عاَد چون �لتفت إ� المل�ة، وقال: «لقد جهَّ

م ُو�الئنا �اون مارش، س�جد مسا�ن لرجالِك». � �شائ�نها. هذا هو ق�ِّ ة ال�� ط�لة الف��

تها قالت: مت المل�ة �ك�اسٍة ال �أس بها، ل�ن ن��
�
ا». ت�ل

�
فِسحوا لنا م�ان

ُ
طف من�م أن ت

�
- «ل

، �ضعة أ�ام
ً

� هذا المسكن. «لن ن��� مع�م ط��� ٌ ل�م أن ُيرضي�� ل�س هذا أ��� من واج��م، وخ��
حلة �ــــح. الرِّ د أن �س�� �ل) �مجرَّ

�
� (قلعة الل

نا الجد�د �� ��ق إ� مقرِّ واِصل الطَّ
ُ
تنا أن ن . ن�َّ ع� األ���

.«
ً
ة) �انت متِع�ة ق�َّ َّ من (القلعة ال��

�
ة وج�ة ساخنة ت�تظر�م �� د أن�م بردانون وجائعون. ثمَّ

�
� �ا جاللة المل�ة. مؤك - «�ما تقول��

ة». قاعتنا العامَّ

��د أن ن�شاَور مع
ُ
 ن

ً
: «ل�ن أو�

ً
احة مض�فة � السَّ

قالت المل�ة: «عظ�م»، وجاَست بنظرها ��
الل�دي مل�ساندرا».

، من هنا». ��
� (ُب�ج الملك). تفضَّ

ا �� أ��د �ا جاللة المل�ة. مسكنها أ�ض� - «�التَّ

ت اب�تها من �دها وسمَحت له �أن �قودهما من
َ

ت المل�ة س�ل�س برأسها وأخذ
�
أومأ

وف ة ترتدي الصُّ ة �أفراخ �طٍّ صغ�� اڤو�� وال�ق�َّ � ال��
�� �� االسط�الت، وت�َعهم الس�� آ�سل والصَّ

والفرو.



�ل)
�
� (قلعة الل اؤونا �لَّ ما بوسعهم لتجه�� َّقال چون سنو: «صاِح�ة الجاللة، لقد �ذَل بنَّ

ن إ�
�
. إنها قلعة قد�مة، األ��� ع� (الِجدار)، ولم نتمك

ً
الستق�الِك… ل�ن معظمها ما زاَل أطال�

ة)». ق�َّ َّ � (القلعة ال��
�� 

ً
� أ��� راحة من ترم�م جزٍء منها. قد تكون��

ة). لم نحبَّ الم�ان هناك. ق�َّ َّ قت المل�ة س�ل�س، وقالت: «لن نرجع إ� (القلعة ال�� ت�شَّ
ا، ا فظ�  سمج�

ً
اه�ة تحت سقفها. وجدنا أخاك كوتر �ا�ك رج� ض أن تكون المل�ة اآلمرة النَّ َ المف��

.«
ً

ا �خ��  مشا�س�
ً

رج�

� (قلعة
� أخ�� أن األوضاع �� حريٌّ �ِك أن �سم�� ما �قوله كوتر عنِك. «آسٌف لهذا، ل�ن��

� أن � ح��
م عن قلعٍة ال ق�، م�ان موحش �ارد، ��

�
. إننا نت�ل �ل) لن ُتعِجب صاِح�ة الجاللة أ���

�
الل

ة)…». ق�َّ َّ (القلعة ال��

: ً
�»، ووضَعت �دها ع� كتف اب�تها مض�فة ً

ة) ل�ست آمنة ق�َّ َّ قاطَعته المل�ة: «(القلعة ال��
م (الممالك

�
�ن العرش الحد�دي وَتح� � ش��

ت�� ا ما س�� ة. يوم� ع�َّ «هذە �� ور�ثة الملك ال��َّ
� س�قع عليها الُعدوان. قطة ال�� ة) �� النُّ ق�َّ َّ بع). ال ُ�دَّ من حمايتها من األذى، و(القلعة ال�� السَّ

ن. إننا… أوە�».
�
ا لنا، وهناك سَ�سك � مقر� �ل) الم�ان الذي اختارە زو��

�
(قلعة الل

�ن، وشهَق ة ش�� لُّ الهائل الذي خ�َج من وراء ه��ل (ُب�ج القائد). �َخت األم�� قاطَعها الظ�
ه األحمر الجد�د ا ر�َّ �عة)�»، ناس�� � آٍن واحد، وصاَح آَخر: «لُينِقذنا (السَّ

رسان المل�ة ��
ُ
ثالثة من ف

دمة. من الصَّ

ا �ا جاللة المل�ة. هذا َون َون». هم چون: «ال تخافوا. إنه ال ُيؤذي أحد� َ أخ��

ج َون دار َون»، وجثا ع� ُر�بته قعقَع صوت العمالق كُجلموٍد ينهار ع� جانب ج�ل: «َون و�
نه ل�ذرز ة مل�ة». �لمات لقَّ ا فوقهم ح�� وهو را�ع. «أركُع مل�ة. صغ�� أمامهم، و�ن ظلَّ مرتفع�

إ�اها ال ر�ب.

� الِقصص.
� �ما ��

�ن عن آِخرهما، وقالت: «إنه عمالق� عمالق حق��� ة ش�� سعت عينا األم�� ا�َّ
م �غرا�ة؟».

�
لماذا يت�ل

م العمالقة
�
� أراضيهم يت�ل

ة ح�� اآلن. ��  �لماٍت قل�لة من العام�َّ
َّ

م إ�
�
أجاَبها چون: «لم يتعل

غة القد�مة».
�
الل

� أن ألمسه؟». - «هل ُ�مكن��

. انظري إل�ه، إنه مخلوق قذر»، والتفَتت المل�ة بوجهها  تفع��
َّ

ها: «ُ�ستحَسن أ� قالت أمُّ
� ع� جان�نا من

: «لورد سنو، ما الذي �فعله هذا المخلوق الوح�� ً
العا�س إ� چون م�سائلة

(الِجدار)؟».

�ل، ِمثلِك».
�
- «َون َون ض�ف َحرس الل

ُ



ً
ا، وأصدَر الس�� بروس ضحكة از� � َّ الس�� آ�سل اشم�� رسانها. ك��

ُ
لم َيُرق الجواب المل�ة وال ف

ا». ، وقال الس�� نار�رت: «ق�َل �� إن العمالقة انقرضوا جم�ع�
ً
 مكتومة

ً
ة عص��َّ

تهم إ�ج��ت.
�
ا». و�ك - «جم�عهم تق����

ص
ُ
لمات َيرق � الظ�

��» :
ً

� حركٍة راقصة عجي�ة قائ�
ع قدم�ه ع� األرض ��

َّ
جرَّ ذو الوجه المرق

� من ج�� ة) خاَط له أحدهم معطف مهرِّ ق�َّ َّ � (القلعة ال��
. أعرُف، أعرُف، أوە، أوە، أوە». �� المو��

 األجراس وقطعتان ط��لتان من
�

عته تتد� َّ�
ُ
فرو القنادس واألرانب وصوف الخراف، ومن قرون ق

ذن�ه. �لُّ ُخطوٍة �أخذها تجعله ُ�َجلِجل.
�
�ان أ ناجب ُتغطِّ فرو السَّ

ا، وصاَح: «أوە، اجع� ج م�� � مدَّ العمالق �دە إل�ه وثَب المه�ِّ حملَق إل�ه َون َون �افتتان، ل�ن ح��
�ن وسحَبتها إ� ت المل�ة ش��

�
ا. أمسك ال� أوە، ال� أوە، ال�»، وهو ما جعَل َون َون يهبُّ واقف�

ا وفقَد تواُزنه وسقَط ع� ع مذعور�
َّ
رسانها أ�ديهم إ� سيوفهم، وداَر ذو الوجه المرق

ُ
الوراء، ومدَّ ف

� كومة ثلج.
وجهه ��

� �المقارنة �الهمسة. غ�َّ ذو الوجه �� �دأ َون َون �ضحك، و�ن ضحَك عمالق �دا زئ�� التنِّ
ا د� رسان المل�ة مجرِّ

ُ
م أجرأ ف ها، ف�ما تقدَّ � معطف أمِّ

�ن وجهها �� ة ش�� ذن�ه، ودفَنت األم��
�
ع أ

َّ
المرق

. أغِمد س�فك أيها � ق�� : «لست ُت��د إغضا�ه، صدِّ
ً

فوالذە، ل�ن چون رفَع ذراعه �سدُّ ط��قه قائ�
الفارس. ل�ذرز، ُخذ َون َون إ� (ُب�ج هاردين)».

سأَل العمالق: «�أ�ل اآلن َون َون؟».

ا. اوات و�ل�ك لحم�  من الخ��
ً
ة

�
أجاَ�ه چون: «�أ�ل اآلن»، وقال لل�ذرز: «سأرسُل إل�ه سل

ا». أشِعل نار�

 أرسَل
َّ

ودة. ه� دي، ل�ن (ُب�ج هاردين) شد�د ال�� قال ل�ذرز �اب�سامٍة واسعة: «سأفعُل �ا س�ِّ
أ؟».

َّ
��ذ لنتدف دي القل�ل من النَّ س�ِّ

وداء)، ل�ن ما إن طُّ ح�� وصَل إ� (القلعة السَّ
َ
��ذ ق ق َون َون النَّ

ُ
- «لك أنت. هو ال». لم َ�ذ

� دون أن ُ�ض�ف إليها
ه لدرجٍة مهولة. لدرجٍة ال ُتطاق. ع� �اهل چون اآلن هموم تك��

َ
ه راق

َ
ذاق

د والدي أن �قول إنه ال َ�جُدر : «اعتاَد الس�ِّ
ً

رسان المل�ة قائ�
ُ
ا. عاَد �لتفت إ� ف � ��

�
ا سك

�
عمالق

ة استخدامه».  ب��َّ
َّ

جل أن �ستلَّ س�فه إ� �الرَّ

�ــــح، وتحت معطٍف من الفرو األب�ض حته ال�ِّ ». للفارس وجه حليق لوَّ � �� - «�ان استخدامه نيَّ
�ل

�
رُت أن َحرس الل ة زرقاء. «تصوَّ نة بنجمٍة ُخماس�َّ ة م��َّ ماش الفضَّ

ُ
 من ق

ً
ًة ط��لة يرتدي ُس��

ر أن�م تحتفظون بها كحيواناٍت أل�فة».
�
ا لم َ�ذك ُ�داِفعون عن ال�الد ضد هذە الوحوش، ل�ن أحد�

� آَخر. «أنت…؟». � لع�� أحمق جنو��
دي». - «الس�� �ات��ك ابن (ج�ل الملك)، �عد إذن س�ِّ



مال. � الشَّ
س عندنا �� �افة ع� ج�ل�م أيها الفارس، ل�نه مقدَّ - «ال أدري ك�ف ُتراعون حقَّ الضِّ

َون َون ض�ف هنا».
� أيها القائد، إذا جاَء (اآلَخرون) فهل تنوي إعطاءهم حقَّ

�� : «أخ��ِ
ً

اب�سَم الس�� �ات��ك م�سائ�
: «جاللة المل�ة، ها هو ذا (ُب�ج الملك) هناك إن لم

ً
ا؟»، والتفَت إ� مل�ته قائ� �افة أ�ض� الضِّ

ف اصطحا�ِك؟». َ��� �� � ا. هل �سمح�� أ�ن مخطئ�

�ل دون نظرٍة
�
طت ذراعه وغادَرت متجاوزًة رجال َحرس الل أجاَ�ت المل�ة: «�ما ترغب»، وتأ�َّ

أخرى.

� تاجها أدفأ ما فيها. نادى چون: «لورد تا�كو، لحظة من فضلك».
هب تلك ��

�
ألسنة الل

د خادٍم �س�ط لم�ف (براڤوس) الحد�دي». : «لسُت لورد، �ل مجرَّ
ً

اڤو�� قائ� ف ال��
َّ
توق

ة) بثالث ُسفن، قاليون وقادس وك�ج». ق�َّ َّ � �أنك وصلت إ� (القلعة ال��
�� َ - «كوتر �ا�ك أخ��

� هذا الفصل. قد تغرق سفينة
ا �� دي. من شأن عبور ال�حر أن �كون خطر� �ط �ا س�ِّ - «�الضَّ

ا اس دوم� ا. (الم�ف الحد�دي) يتو��َّ االح�� ا �ستطعن إعانة �عضهن �عض� ا مع�
�
واحدة، ل�ن ثالث

� تلك المسائل».
��

م ع� انفراد ق�ل أن ترحل؟».
�
- «هل لنا أن نت�ل

. هل ُيناِس�ك � (براڤوس) نقول إن ال وقت أصلح من الحا��
� خدمتك أيها القائد. و��

- «أنا ��
هذا؟».

ة (الِجدار)؟». � رؤ�ة قمَّ
ة أم أنك ترغب �� مس�َّ � الشَّ رف��

ُ
ا. هل نذهب إ� غ � تمام� - «ُيناِسب��

ماء، وقال: «أخ�� ا تحت السَّ ا شاح�� � ناظ�ْ�ه إ� أع� ح�ث يرتفع الجل�د شاهق�
�� �� رفع الصَّ

ة». ودة قارسة ع� القمَّ أن ال��

�ــــح ا عن الحافة. حدَث أن أطاَحت ال�ِّ � �ع�د�
م أن �م��

�
ا. المرء يتعل �ــــح شد�دة أ�ض� - «وال�ِّ

 أخرى
ً
رصة

ُ
ا آَخر ع� وجه ال�س�طة، وقد ال تنال ف برجاٍل من أع�. غ�� أن (الِجدار) ال ُ�شَ�ه ش�ئ�

لرؤ�ته».

�
�وب أجد�� � ِفراش الموت، ل�ن �عد يوٍم ط��ل من الرُّ

� سأندُم ع� حذري وأنا �� - «ال شكَّ أن��
.«

ً
 دافئة

ً
رفة

ُ
ُل غ أفضِّ

ل إذا سمحت». ة إذن. ساتان، ن��ذ مت�َّ مس�َّ � الشَّ رف��
ُ
- «غ

ار قد ا �ش�ٍل خاص. �انت النَّ ، و�ن لم �كن دافئ�
ً
الح هادئ كفا�ة مسكن چون وراء مستودَع السِّ

داف
ُ
اهما غ ها ساتان الذي ال ُيواِظب ع� إذ�ائها ِمثل إد ال�ئ�ب. ح�َّ

�
ٍة وقد أهمل همَدت منذ ف��

: «جئَت للقاء ستان�س، أل�س �
�� ��  الصَّ

ً
ق چون معطفه سائ�

�
رة!»، وعل

ُ
ا: «ذ مورمونت صارخ�

كذلك؟».



� ا إ� (ر�وة الغا�ة) إلخ�ار جاللته �أن��
�
داف

ُ
رِسل غ

ُ
َحت أن ن دي. المل�ة س�ل�س اق�� - «�� �ا س�ِّ

� أنوي طرحها عل�ه أدق من أن نأتمن عليها �ل). المسألة ال��
�
أنتظُر حضورە إ� (قلعة الل

سائل». الرَّ

- «َدين». وماذا ُ�مكن أن �كون غ�� هذا؟ «َدينه أم َدين أخ�ه؟».

ة اللورد ستان�س من عدمها. ا: «ال �حقُّ �� أن أناقش مديون�َّ ا مجي�� � أصا�عه مع�
�� �� ضغَط الصَّ

� حاجته. وقت أن �ان
� جاللته �� ع��

ُ
ا أن ن س�ة إ� الملك رو�رت… �ان من دوا�� �ورنا حق� �ال�ِّ

ٍء ع� ما ُيرام، ل�ن اآلن كفَّ العرش الحد�دي عن سداد القروض». �
ا م�� �لُّ �� رو�رت ح��

ة ديون أخ�ه، لوا ستان�س مسؤول�َّ ؟ «إن�م لن ُتحمِّ
ً

أُ�عَقل أن آل ال�س�� بهذە الحماقة فع�
أل�س كذلك؟».

ا �ان أن ر�� أ��
�
يون ديون العرش الحد�دي، وع� الجالس ع� ذلك ال� أعلَن تا�كو: «الدُّ

ت فإننا ننوي ط�ح المسألة ع� عنُّ دها، وما داَم الملك تومن وُمس�شاروە ُ�عاِملوننا بهذا التَّ ُ�سدِّ
ە �ما �حتاج إل�ه من بع أن نمدَّ نا للغا�ة �الطَّ الملك ستان�س، فإذا أث�َت أنه أجدر بثقتنا فس��ُّ

عون».

�َخ الُغداف: «عون، عون، عون، عون!».

ا جزء كب�� من هذا اس�نتَجه چون �الفعل لحظة أن علَم أن (الم�ف الحد�دي) أرسَل مندو��
فل) لمواجهة اللورد بولتون إ� (الِجدار). «آِخر ما سمعناە أن جاللة الملك يزحف ع� (و�ن��
حلة تنطوي ع� مخاطرة. قد تجد وُحلفائه. ُ�مكنك أن �س� إل�ه هناك إذا أردت، ولو أن الرِّ

� قلب ح��ه».
نفسك ��

: «َمن �خدمون (الم�ف الحد�دي) ِمثلنا اعتادوا مواجهة الموت ً
ح�� تا�كو رأسه قائ�

كخدم العرش الحد�دي ِمثل�م».

ا �ان ما ة، أ�َّ
�
دك �خيوٍل ومؤن وأدل � أن أزوِّ ا. «ُ�مكن�� د�

�
أهذا ما أخدمه؟ لم َ�ُعد چون سنو متأ�

�لزمك ل�ل�غ (ر�وة الغا�ة)، ومن هناك عل�ك أن تجد ط��قك إ� ستان�س». ووارد أن تجد رأسه
ا». من�

َ
ع� خازوق. «ل�ن هناك ث

ا!». من�
َ
ا، ث من�

َ
ا، ث من�

َ
داف مورمونت: «ث

ُ
�َخ غ

�ل؟».
�
�ه َحرس الل

�
ا، أل�س كذلك؟ ما الذي َ�طل من دوم�

َ
: «هناك ث

ً
اڤو�� قائ� اب�سَم ال��

- «ُسفنك ك�دا�ة، �أطُقمها».

ها؟ وك�ف أعوُد إ� (براڤوس)؟».
�
الث �ل - «الثَّ

� رحلٍة واحدة فقط».
- «أر�دها ��

ُض أنها رحلة خطرة. قلت ك�دا�ة؟». - «أف��



عام واس�ئجار ُسفن� تنقله اء الطَّ �يع، ل�� � إلطعامنا ح�� ال�َّ
ا، ما �ك�� - «نحتاج إ� قرض� أ�ض�

إلينا».

دي». د وأضاَف: «غ�� ممكن �ا س�ِّ �يع؟»، ثم تنهَّ د تا�كو: «ال�َّ ردَّ

�ون ت�يع األسماك �ا لورد سنو. هل أنجَ�ك اللورد � م كح�� ة؟ ُ�ساو� ماذا قال له ستان�س ذات مرَّ
ا. إدارد من �ائعة َسمك؟ ر�ما �ان محق�

وط. فقا ع� ال��ُّ  أخرى ح�� اتَّ
ً
ا، وساعة استغَرقا ما َ�قُرب من ساعٍة ح�� صاَر الُمحال ممكن�

ع چون
َّ
� وق ائكة، وح�� قاط الشَّ ە ساتان ع� �س��ة النِّ َ ل الذي أح�� ��ذ المت�َّ ساعَدهما إب��ق النَّ

ضا ع� اإلطالق، وهو اڤو�� �ان �الهما ِش�ه سكران وال َ�شُعر �الرِّ ها ال�� � خطَّ سنو الوث�قة ال��
دًة.  ج�ِّ

ً
ە چون عالمة ما عدَّ

،
ً
ة سفينة ة) إ� إحدى ع�� ق�َّ َّ ا�� عند (القلعة ال�� ة قوام األسطول الرَّ اڤوس�َّ فن ال�� فع السُّ س��

� صادَرها كوتر �ا�ك �أمر چون، وقادس تجاري من ة ال�� َّ� � �ما فيها سفينة ص�د الحيتان اإلي�ن��
� حالٍة مزر�ة، من �قا�ا أسطول

ة �� ة ال�س�ن�َّ ته إليهم األجواء، وثالث ُسفن ح���َّ
َ
(پ�توس) ساق

مال من جد�د. �انت ُسفن سان � دفَعتها عواصف الخ��ف إ� الشَّ ابق ال�� ساالدور سان السَّ
ض أن العمل عليها انت� �الفعل. َ ة إ� تجد�د، ول�ن ُ�ف�� � حاجٍة ماسَّ

الث �� الثَّ

� (هاردهوم) قد ماتوا
، ل�ن إذا انتظَر أ��� فس�كون األحرار �� �

 عدد ال �ك��
ً
ة سفينة إحدى ع��

جدة. ُن�ِحر اآلن أو ال ُن�ِحر ع� اإلطالق. هذا إن �ان ال�أس قد � �صل أسطول النَّ �الفعل ح��
�ل ع� ح�اتهم…

�
م ُخلد وقومها لدرجة ائتمان َحرس الل

ُ
اس��دَّ �األ

لج َ�سُقط. ة، و�دأ الثَّ مس�َّ هار قد أظلَم لدى خروجه مع تا�كو �ستور�س من الُغرفة الشَّ �ان النَّ
ًة». � احة �انت وج�� : «ي�دو أن ُمهلة الرَّ

ً
أح�َم چون شدَّ معطفه ع� جسدە قائ�

ب. يوم غادرُت (براڤوس) �ان هناك جل�د ع� سط�ح القنوات». تاء �ق�� - «الشِّ

ة، ِما�س�� عجوز ومطرب ووك�ل شاب. ٍة قص�� وا من (براڤوس) ق�ل ُمدَّ - «ثالثة من رجا�� مرُّ
 وطفلها إ� (ال�لدة القد�مة). ال أظنُّ أنك قا�لتهم؟».

ً
ة �انوا �صحبون فتاًة همج�َّ

هم ون من (براڤوس) �لَّ يوم، ل�ن أ��� ون �مرُّ وسيُّ دي. الوس�� � لم أفعل �ا س�ِّ - «أخ�� أن��
). أستطيُع �

� (الميناء األرجوا��
� و�ذهب من (ميناء راجمان). ُسفن (الم�ف الحد�دي) ترسو ��

�أ��
� إذا أردت».

أن أتق�َّ عنهم �عد عود��

� (ال�لدة القد�مة) اآلن».
�� � ض أن �كونوا آمن�� َ . المف�� - «ال دا��

ة � الف��
ة تقار�ر مزعجة �� � هذا الوقت من العام، وثمَّ

ق) خطر �� - «لنأمل هذا. (ال�حر الضيِّ
� ُجزر (األعتاب)». � الم�اە ب��

ة عن ُسفن� غ���ة �� األخ��

- «ساالدور سان؟».



؟ �عضهم �قول إنه عاَد إ� وكرە القد�م، هذا صحيح. وأسطول اللورد � - «الُقرصان الال�سي��
�ار. ل�ن هؤالء � ط��ق العودة إ� الدِّ

ا. ال شكَّ أنه �� راع المكسورة) أ�ض�
ِّ

ردواين م�حر ع�� (الذ
ا… ق غال�� � ال��َّ

فن األخرى… إنها من م�اٍن أ�عد �� جال وُسفنهم معروفون لنا. ال، تلك السُّ الرِّ
.« � نان�� ا عن التَّ ا غ���� سمعنا �الم�

ء». �
َّ ئنا �عض ال��

ِّ
� لُ�دف �� ا هنا. �ان تنِّ - «ل�ت عندنا واحد�

وا من ن فرُّ � ننحدر ممَّ �� اڤوسيِّ � إذا لم أضحك. نحن مع�� ال�� دي �م�ح، ل�ن ساِمح�� - «س�ِّ
 عندنا».

ً
� ل�ست مزحة نان�� . التَّ � نان�� �ا) وغض�ة سادة التَّ (ڤال��

ل اعتذاري أيها اللورد تا�كو». نعم، أظنُّ هذا. «تق�َّ

ة القائد. واآلن أجُد نف�� جوعاَن. إقراض هذا القدر ال�ب�� من - «ال دا�� لالعتذار �ا ح��
� ع� قاعة طعام�م؟».  دللت��

َّ
ة المرء. ه� هب �فتح شه�َّ

َّ
الذ

. من هنا». : «س�خذك بنف��
ً

أشاَر چون قائ�

، فأرسَل ساتان �جلب لهما �
�� ��  �أ�ل مع الصَّ

َّ
�اقة أ�

�
ما إن وصال وجَد چون أن من عدم الل

ا خرجوا لمرأى الوافدين الُجدد، � أو ل�س عليهم واج�ات تق���� عام. �لُّ من �انوا نائم�� �عض الطَّ
تان ض أنهما مستقرَّ َ ، وكذا اب�تها، وُ�ف��

ً
فء. �انت المل�ة غائ�ة � أنحائه الدِّ

فازدحَم القبو وشاَع ��
� �ان اإلخوة المجتمع��

�
ان، ُ�سل � (ُب�ج الملك)، ل�ن الس�� بروس والس�� م�لجورن حا��

اآلن ��
�
ا �� ة) ومن وراء ال�حر، �ما جلَست ثالث من رف�قات المل�ة مع� ق�َّ َّ ��ِخر األن�اء من (القلعة ال��

�ل.
�
� من رجال َحرس الل ُصح�ة خادماتهن ودستة من المعجب��

ا �لَّ حم عن العظم ومزدرد�
�
ا الل يوك ممتص� � من الدُّ رب ال�اب انقضَّ �د المل�ة ع� زوج��

ُ
ق

ه هر كفِّ ا ومسَح فمه �ظ�  جان��
ً
قضمٍة �الِمزر. عندما لمَح چون سنو أل�� آ�سل فلورنت عظمة

، � ذن�ه ال�ارزت��
�
� وأ خ�� � وصدرە الثَّ ست�� جل مظهر هز�� �ساق�ه المقوَّ جاهه. للرَّ � اتِّ

وم�� الُه���� ��
�
ل�ن چون أعقل من أن �ضحك منه، ففلورنت عمُّ المل�ة س�ل�س، ومن أوائل من ت�عوها ��

� أو أد�� من هذا. �ان � فإنه قاب قوس�� اعتناق د�انة إله مل�ساندرا األحمر. إن لم �كن قاِتل أق����
ا ك سا�ن� ت أخا آ�سل فلورنت، ل�نه لم ُ�حرِّ

َ
ە �أن مل�ساندرا أحرق َ الِما�س�� إ�مون قد أخ��

ا؟ ق ح�� ج وأخوە �ح�� جل الذي �قف و�تف�َّ ل�منعها. ما الرَّ

ا
�
خذ م�ان ة القائد، هل �سمحان �انضما�� إل��ما؟»، واتَّ قال الس�� آ�سل: «�ستور�س وح��

� كتَب ة ال�� ة الهمج�َّ ؤال… األم�� ا، وتابَع: «لورد سنو، إذا سمحت �� �السُّ ة ق�ل أن يردَّ
�
ك ع� الدِّ

دي؟». عنها جاللة الملك ستان�س… أين �� �ا س�ِّ

ة العماليق �الفعل. ت ع� تورموند �ل�َّ َ َت�ُعد فراسخ وفراسخ عن هنا. إن شاَءت اآللهة فقد ع��
� �انت زوجة ما�س را�در وأمَّ ابنه. الملك ستان�س أَ� ڤال غرى لداال ال�� «ڤال �� األخت الصُّ

ًة، ل�س �ما تفهم». � ِفراش الوالدة، ل�نها ل�ست أم��
غ�� �عد موت داال �� والصَّ



جال أنها حسناء. أر�ُد ة) زعَم الرِّ ق�َّ َّ � (القلعة ال��
ا �انت، �� هزَّ الس�� آ�سل كتف�ه، وقال: «أ��

ي واجب جل أن �قلبهن ع� �طونهن لُيؤدِّ ات… ع� الرَّ ساء الهمج�َّ . �عض تلك ال�ِّ أن أرى بنف��
� نظرًة».

ل��
ُ
ة القائد، اجلبها، َدعنا ن ة. �عد إذن ح�� وج�َّ الزَّ

ا للفحص أيها الفارس». ا معروض�
�
- «إنها ل�ست حصان

 أح�� أسنانها. أوە، ال تخف، سأعاملها
َّ

: «أعُدك �أ�
ً

اب�سَم الس�� آ�سل ِملء شدق�ه قائ�
� تليق بها». �ال��اسة ال��

م
�
وداء) كذلك. ال أحد يت�ل � (القلعة السَّ

� أيِّ ق��ٍة ال ُتوَجد أ�ار، و��
إنه �علم أنها ل�ست هنا. ��

. ماذا سمَع؟
ً

ة ل�� � القاعة العامَّ
مون ��

�
جال �علم، واإلخوة يت�ل ا، ل�ن �عض الرِّ عن غ�اب ڤال جهر�

� أيها الفارس، ل�ن ڤال لن تنضمَّ إلينا». ق؟ «ساِمح�� و�م منه ُ�صدِّ

- «سأذهُب إليها. أين تحتفظ بها؟».

� م�اٍن آمن. ك�� أيها الفارس».
ا عنك. «�� �ع�د�

دي، هل �س�ت َمن احتقَن وجه فلورنت، وقال ورائحة الِمزر وال�صل ُتصاِحب أنفاسه: «س�ِّ
لع  إ� القاعة لنطَّ

ً
ة عار�ة � �الهمج�َّ

م المل�ة؟ �لمة واحدة من جاللتها وس���
�
َّ أن أ�ل أنا؟ هل ع��

عليها».

ا». قالها س�ة إ� مل�ة. «المل�ة لن ُتثِقل ع� كرم ض�افتنا أ�د� ، ح�� �ال�ِّ
ً
 متقنة

ً
ستكون ح�لة

َّ االس�ئذان ق�ل أن أ�� ا، ثم أردَف: «واآلن أخ�� أن ع��  أن �كون هذا صح�ح�
ً

چون آم�
� �مض�ف. لورد تا�كو، �عد إذنك».

واج�ا��

رُت �ك». بع، ُ�� : «نعم، �الطَّ �
�� �� قال الصَّ

ل (ُب�ج الملك) إ� ظلٍّ جس�م، وقد احة تحوَّ � الخارج، وع�� السَّ
لج ينهمر �كثافٍة أ��� �� �ان الثَّ

� نوافذە.
ل�ج الم�ساقطة األضواء �� حجَ�ت الثُّ

هر المقعد المصن�ع من خشب ا ع� ظ� ب العجوز جاثم� داف الدُّ
ُ
رفته وجَد چون غ

ُ
� غ

��
 چون

َ
عام، فأخذ ا الطَّ ائر َ�ُ�خ طال�� د أن دخَل �دأ الطَّ ند�ان والِجلد وراء المنضدة. �مجرَّ السَّ

ها ع� األرض، ثم جلَس ع� المقعد. َ فة من ال��س عند ال�اب ون��  من الحبوب المجفَّ
ً
حفنة

ا، ا: �ان األمر �س�ط� ر�
�
ا مفك

�
فاقهما، وأعاَد چون قراءتها ثالث  من اتِّ

ً
سخة

ُ
ترَك تا�كو �ستور�س �

. �
أ�سط مما أملُت، أ�سط مما ي����

عام من الجنوب حينما ُتنِذر اء الطَّ �ل ��
�
اڤو�� لَحرس الل أشعَرە هذا �القلق. سُ�تيح المال ال��

��ل تاء القا�� الطَّ رها: الشِّ
�
تاء مهما طاَل. قال لنفسه ُ�ذك فاد، طعام �كفيهم خالل الشِّ مؤنهم �النَّ

ين أو � الدَّ ا، ل�ن إذا �ان الخ�ار ب�� يون لن َنخُ�ج منها أ�د� � ُحفرٍة من الدُّ
�ل ��

�
ك َحرس الل ُ سَي��

ٌ لك أن �ستدين. الموت فخ��



� وقت ردِّ �يع و�ح�� � ال�َّ
ا أن ُ�عِج�ه األمر ع� �لِّ حال، ولن ُ�عِج�ه أ��� عندما �أ�� ور�� ل�س ��

مث، ل�ن لم�ف (براڤوس) جل المتح��ِّ الدَّ هب. أعطاە تا�كو �ستور�س انط�اع الرَّ
َّ

�لِّ هذا الذ
سع م�فها ة ال�ِّ يون. ل�لٍّ من الُمدن الُحرَّ ق األمر ب�سد�د الدُّ

�
� يتعل  ح��

ً
 مخ�فة

ً
الحد�دي ُسمعة

ا ع� �لِّ قطعة نقٍد شجار � �عضها أ��� من واحد، وت�شاَجر تلك المصارف جم�ع�
الخاص، و��

. عندما ً
ها مجتمعة

�
ال�الب ع� عظمة، ل�ن (الم�ف الحد�دي) أثرى وأقوى من األخرى �ل

ون المفلسون زوجاتهم وأبناءهم فيُّ �� ا ي�يع الصَّ
�
فع للمصارف األد�� شأن ف األمراء عن الدَّ

�
يتخل

فع لـ(الم�ف الحد�دي) َي�ُ�ت أمراء اي�نهم، وعندما ُيهِمل األمراء الدَّ � و�قطعون �� اس�� للنخَّ
ا. ال شكَّ أن � ق���� مه تومن الممت�� المسك��

�
آَخرون من العدم و�أخذون عروشهم. وهو ما قد يتعل

ا لرفض سداد ديون الملك رو�رت، ل�نها حماقة رغم ذلك. إذا لم ا وجيه� عند آل ال�س�� س���
ة، ون �لَّ ما �حتاج إل�ه من ذهٍب وفضَّ اڤوسيُّ وطهم فسُ�عط�ه ال�� � قبول ��

ت ستان�س �� يتعنَّ
قة، لرشوة مئة لورد، لدفع أجور رجاله و�طعامهم � الس�ئجار دستٍة من جماعات المرتز�

 �ك��
ً

ما�
ه ظفَر �العرش

�
فل) فلعل ا أسفل أسوار (و�ن�� و�ل�اسهم و�سل�حهم. ما لم �كن ستان�س ميت�

انها. � ن��
الحد�دي �الفعل. �ساءَل إن �انت مل�ساندرا قد رأت ذلك ��

 إ�
ً
ة سفينة ر األوامر إ� كوتر �ا�ك. إحدى ع�� ا سُ�حرِّ . غد� هرە وتثاءَب وتم�َّ أسنَد چون ظ�

َّ أن أذهب . حاَن وقت اإل�حار. هل ع��
ً

ساء واألطفال أو� (هاردهوم). ُعد �أ��� عدٍد ممكن. ال�ِّ
 بنفسه. ولم يرجع.

ً
ب العجوز قاَد حملة بنف�� أم أترك األمر ل�وتر؟ الدُّ

 فقط…
ً
أس�َل چون جفن�ه لحظة

ب العجوز ُيَتمِتم: «سنو، داف الدُّ
ُ
س األوصال �ل�ح� من الخشب. �ان غ … ثم اس��قظ� متي�ِّ

دي. لقد وجدوا فتاًة». دي، حضورك مطلوب. معذرًة �ا س�ِّ : «س�ِّ
ً

ە قائ� سنو!»، ومو�� يهزُّ

: «فتاة؟ ڤال؟ هل عاَدت ڤال؟».
ً

وم م�سائ� ا وفرَك عي��ه من النَّ اعتدَل چون جالس�

دي. �انت ع� هذا الجانب من (الِجدار)». - «ل�ست ڤال �ا س�ِّ

. د أنها ��
�
ا: آر�ا. مؤك ر�

�
شدَّ چون قامته مفك

�َخ الُغداف: «فتاة، فتاة، فتاة!».

 من
ً
دان مجموعة � جنوب (�لدة المناجذ). �انا ُ�طار� ها تاي ودانل ع� ُ�عد فرسخ��

َ
- «صادف

دي، ا، ل�نهما وجدا الفتاة �عدها. إنها ن��لة �ا س�ِّ الَهمج ه�َ�ت ع� (ط��ق الملوك). عادا بهم أ�ض�
و�سأل عنك».

: «�م معها؟»، وذهَب إ� الحوض ورشَّ وجهه �الماء. �م هو متَعب �حقِّ اآللهة. سأَل مو��

ا ع� ضل�ع، �ع�ج دي. جاَءت وحدها. �ان حصانها ُ�حت��َ تحتها، �ان ِجلد� - «ال أحد �ا س�ِّ
غوة. تاي ودانل أطلقا �احه وأخذا الفتاة لالستجواب». ا �الرَّ

�
وغارق

ة ع� حصاٍن مائت. ي�دو أن نار مل�ساندرا لم تكذب، ل�ن ماذا حدَث لما�س را�در فتاة رماد�َّ
وجات الِحراب؟ «أين الفتاة اآلن؟». والزَّ



ون وداء) �سمُّ دي». هكذا ما زاَل رجال (القلعة السَّ - «مسكن الِما�س�� إ�مون القد�م �ا س�ِّ
� (ال�لدة القد�مة) اآلن �الفعل. «�انت

�� � يخ آمن دا�� ض أن الِما�س�� الشَّ َ الم�ان، و�ن �ان ُ�ف��
� �ال�داس عليها نظرًة».

د وترتجف �ُعنف، فأراَد تاي أن ُ�ل��  من ال��
ً
ة

َّ
الفتاة مزرق

ة. نهَض وارتدى غ�� � الصَّ ة من جد�د. أخ�� � الخامسة ع��
- «عظ�م». شعَر چون �أنه ��

معطفه.

ق، � ال��َّ
�ُغ �� � َي�� جر ذه��

َ
، وقد �دأ ف احة مع مو�� � قطَع السَّ قوط ح�� � السُّ

ا �� لج مستمر� �ان الثَّ
ا؟ أيُّ ب. أال تنام أ�د�

َ
� (ُب�ج الملك) ما زاَل وهج أحمر يتذ�ذ

ل�ن وراء نافذة الل�دي مل�ساندرا ��
ة أخرى لما�س؟ اه�ة؟ هل عندِك مهمَّ � أيتها الرَّ ع�ٍة تلعب��

�
ل

، أن يب�سم لها و�نفش َشعرها و�قول لها إنها
ً
ق أنها آر�ا، ُي��د أن يرى وجهها ثان�ة ُي��د أن ُ�صدِّ

ت وانكَ�ت ولم َتُعد هنالك أمكنة آمنة.
َ
ق فل) اح�� � أمان. (و�ن��

� أمان. ل�نها لن تكون ��
��

ا المرأة، ناه�ك �فتاٍة ك��مة المحتد. �ما أنه
�
ال �ستطيع إ�قاءها هنا معه، فـ(الِجدار) ل�س م�ان

جها أحد رجاله، هورپ أو �د الملك فقط أن ُيزوِّ مها إ� ستان�س أو مل�ساندرا، إذ س��ُ
�
لن ُ�سل

ما�� أو جودري قاِتل العمالقة، واآللهة وحدها تعلم ما قد ُت��د المرأة الحمراء أن تفعله بها.

ة) و�سأل كوتر �ا�ك أن �ضعها ع� سفينٍة ق�َّ َّ أفضل حلٍّ يراە أن ُيرِسلها إ� (القلعة ال��
، ل�ن ع� ذلك أن � ا عن متناول أولئك الملوك المتصارع�� جهة إ� م�اٍن ما ع�� ال�حر �ع�د� متَّ
بع. ُ�مكنها أن تعود إ� (براڤوس) مع تا�كو �ستور�س، فن من (هاردهوم) �الطَّ ي�تظر عودة السُّ
وقد ُ�مكن أن ُ�ساِعد (الم�ف الحد�دي) ع� إ�جاد عائلٍة ن��لة ترعاها. ع� أن (براڤوس) أقرب

) أ��� � ة… وهو ما �جعلها أحسن الخ�ارات وأسوأها. قد تكون (لوراث) أو (ميناء إي�� الُمدن الُحرَّ
د ٍة ُتنِفق منها وسقٍف فوق رأسها وأحٍد �حميها. إنها مجرَّ ها ستحتاج آر�ا إ� فضَّ

�
ا. أينما أرسل أمن�

ة. طفلٍة صغ��

� ا للغا�ة، ح�� إن سحا�ة الُ�خار الم�اغتة ال�� وجدا مسكن الِما�س�� إ�مون القد�م دافئ�
د وحطب ُ�َطقِطق.

َ
� المستوق

اخل نار مشتعلة �� ا فتَح مو�� ال�اب أعَمتهما. �الدَّ تهما لمَّ
�
استق�ل

ط�ة، وسمَع الِغدفان ُتنادي من أع�: «سنو، سنو، سنو!». �اب الرَّ خطا چون فوق كومٍة من الثِّ
�
�� 

ً
ات وغائ�ة  �معطٍف أسود أ��� منها ثالث مرَّ

ً
ة ار، ملتفَّ رب النَّ

ُ
رًة ع� نفسها ق �انت الفتاة متكوِّ

ُس�اٍت عميق.

�ا، ط��لة � ر�عان الصِّ
 فقط. الفتاة فارعة ناحلة ��

ً
د، ول�ن لحظة دَّ ه ي��

�
� آر�ا ش�ه جعل ب�نها و���

ائط من الِجلد، ولها ٍة كث�فة وم��وط ��� � ضف��
� معقوص ��

، َشعرها الب��ِّ � � �ارزة الِمرفق�� اق�� السَّ
تان. ذنان صغ��

�
ب وأ وجه ط��ل وذقن مد�َّ

ت؟».
�
: «هل أ�ل ا. سأَل چون مو�� � تق����

� ِس��ِّ
ا. الفتاة �� � ل�نها أ��� من آر�ا، أ��� كث��

دي. األفضل إطعامها بُ�طٍء �ما اعتاَد � والمرق فقط �ا س�ِّ ت الُخ��
�
: «أ�ل

ً
نهَض �ال�داس قائ�

الِما�س�� إ�مون القول. لم تكن ل�ستطيع ابتالع أ��� من هذا».

�



، ل�نها لم
ً
ا من سجق هوب وعرَض عليها قضمة  مو�� برأسه، وقال: «دانل أ�َل إص�ع�

�
أومأ

ه». تمسَّ

فك�� هن والملح وأش�اء أخرى ال ُ�طيق التَّ ال �لومها چون ع� هذا. سجق هوب مصن�ع من الدُّ
�ــــح». �ها �س�� ُ ��

َ
فيها. «ر�ما علينا أن ن

� وقد �دا عليها االرت�اك، احب�� �ن الشَّ غ��  المعطف إ� ثدييها الصَّ
ً
ة ت الفتاة ضامَّ

�
لحظتها اعتدل

وغمغَمت: «أين…».

.« �
د�� وداء) �ا س�ِّ - «(القلعة السَّ

م�ع، وقالت: «(الِجدار)، أنا هنا». ت عيناها �الدُّ
َ
اغرورق

ة المسكينة؟». غ�� : «�م ُعمرِك أيتها الصَّ
ً

دنا �ال�داس منها م�سائ�

ًة، �ل امرأة �الغة مزهرة»، وتثاءَ�ت ا يوم م�الدي المق�ل. ولسُت صغ�� ة ع�� عام� أجاَ�ت: «ستَّ
. أأنت

ً
اته، ثم قالت: «لست تضع سلسلة ز ُر��ة عار�ة من ط�َّ ُ ت فمها �المعطف الذي َت�� وغطَّ

؟». ِما�س��

ا». � خدمُت واحد� - «ال، ل�ن��

. � عر نفسه، ولون العين�� ا. جائعة ومهزولة، ل�ن لها لون الشَّ  حق�
ً

ر چون: ُ�شِ�ه آر�ا قل��
�
فك

. أنا…». � � ع�� «ق�َل �� إنِك �سأل��

� وعائلتك أوا� دٍم � عائل�� هرها، وقالت: «ب�� تها وراء ظ� - «… چون سنو». ألَقت الفتاة ضف��
� إ� (�ارهولد)».

 �سمح له �أن ُ�ع�د��
َّ

. �جب أ� � � أعقا��
� ك��جان ��

. ع�ِّ � � �ا ق���� ف. اسمع�� و��َ

ة وأسلوب � ط��قتها المعتدَّ
ء ما، و�� �

� عي�يها ��
ق إليها. أعرُف هذە الفتاة. �� �ان چون ُ�حدِّ

كرى، ثم اقتنَصها. «آل�س �ارستارك».
ِّ

ته الذ
َ
�المها. للحظٍة راوغ

ٍة رأيتك ر. آِخر مرَّ
�
 �أنك س�تذك

ً
رسَم هذا شبح اب�سامٍة ع� شفتيها، وقالت: «لم أ�ن واثقة

ادسة». � السَّ
كنُت ��

�ب». فل) مع أب�ِك». األب الذي قطَع روب رأسه. «ال أذكُر السَّ - «أت�ِت إ� (و�ن��

�ب ر آَخر، ل�ن هذا هو السَّ ِّ د وجهها: «ألقا�ل أخاك. أوە، �ان هناك م�� قالت وقد تورَّ
� �ه. أق�َمت مأد�ة ورقصُت معك ومع ج�� � أن ُيزوِّ ر أ��

�
ا وفك � ِمثل ِسنِّ روب تق����

. كنُت �� �
الحق���

� إن هذا هو ا. قال أ�� م� � غا�ة ال��اسة وقال إن رق�� جم�ل، وكنت أنت متجهِّ
أخ�ك. �ان ��

ع من نغل».
َّ
المتوق

. - «أذكُر هذا». ِنصف كذ�ٍة ال أ���

.« �
� من ع�ِّ � سأغفُر لك هذا إذا أنقذت�� ، ل�ن��

ً
ا قل�� م� قالت الفتاة: «ما زلت متجهِّ



� اللورد آرنولف؟». ِك… تعن�� - «عمُّ

، وأنا ور��ته �القانون. �� د (�ارهولد) ال��َّ � هاري هو س�ِّ
ت آل�س �ازدراء: «ل�س لورد. أ�� ردَّ

، � � الحق�قة، أي أنه عمُّ أ��
� ال�ب�� ��

� القلعة فقط. إنه ع�ِّ االبنة �سبق العم. العمُّ آرنولف أم��
� أن أدعوە . واآلن ُي��دون�� ا �العمِّ وك��جان ابنه. أظنُّ أن هذا �جعله ابن عمومة، ل�ننا دعوناە دوم�
 لدارن هورنوود. كنا ن�تظر إزهاري

ً
: «ق�ل الحرب كنُت مخط��ة

ً
رت ق�ضتها متا�عة »، وكوَّ � بزو��

ا من  إنه س�جد أحد�
ً

� قائ� � (الغا�ة الهامسة). كتَب أ��
ج، ل�ن قاِتل الملك فتَك �دارن �� وَّ � ح�� ن��

ا من آل ، ل�نه لم �فعل. أخوك روب قطَع رأسه ألجل قتله أفراد� � ج�� وَّ � لوردات الجنوب ي��
ا من ا أن َ�قُتلوا �عض� �ب الوح�د لزحفهم جن��� ت: «حس�ُت أن السَّ

َ
»، والتوى فمها إذ أضاف ال�س��

.« آل ال�س��

، � � أعزل��ْ �� . �انا ص�يَّ �
د�� � �ا س�ِّ - «األمر… لم �كن بهذە ال�ساطة. اللورد �ارستارك قتَل سجين��ْ

� زنزانة».
�� � ُمرافق��ْ

، ل�نه لم �كن طُّ
َ
� الجعجعة ِمثل چون ال�ب�� ق لم ت�ُد ع� الفتاة دهشة، وقالت: «لم �عَتد أ��

ا ماَت، وكذا أخوك، ل�ن أنا وأنت ما زلنا هنا ع� ق�د الح�اة. � �غضب. هو أ�ض� أقل خطورًة ح��
هل ب�ننا ثأر أيها اللورد سنو؟».

�ل
�
� َحرس الل ك عداواته وراءە. ل�ست ب�� ُ �ل َي��

�
جل أسود َحرس الل � يرتدي الرَّ - «ح��

و(�ارهولد) خصومة، وال ب�نهم و��نِك».

ا منهم لم ا للقلعة، ل�ن أحد� � أمين�
� أحد إخو�� � أن ُ�ع��ِّ لُت إ� أ�� … توسَّ

ً
- «عظ�م. كنُت خائفة

� الجنوب، وهكذا ماَت تور و�د، وآِخر ما سمعناە عن
فر �المجد والغنائم �� د أن �فوته الظ� ُير�

ا. لم أعرف أين ا. ر�ما ماَت أ�ض� � (ِبركة العذارى)، ل�ن ذلك �ان منذ سنٍة تق����
�� � هاري أنه سج��

 آلِخر أبناء إدارد ستارك».
َّ

أذهُب إ�

� إ� الملك؟ (�ارهولد) أعلَنت تأي�دها ستان�س». - «وِلَم لم تذه��

� هو من أعلَن تأي�دە ستان�س ع� أمل أن �ستفزَّ هذا آل ال�س�� فَ�قُتلوا هاري
- «�ل إن ع�ِّ

� لنفسيهما.
� ُي��دان ح��ِّ

، ل�ن ع�َّ َّ ض أن ت�تقل (�ارهولد) إ�� َ � فمن المف��
. إذا ماَت أ�� � المسك��

� �الفعل»، و�ما �انت آر�ا . لقد دفَن زوجت�� َّ ا إ��  ل���جان فلن �عود محتاج�
ً

ما إن أنجب طف�
؟». �

ت: «هل سُ�ساِعد��
َ
لتفعل مسَحت آل�س دموعها �غضب، وأضاف

 عنك، ول�ن…».
ً
. سأ�تُب لستان�س ن�ا�ة �

د�� واج واإلرث مسائل تخصُّ الملك �ا س�ِّ - «الزَّ

ا. ستان�س ع رد�
َّ
ت آل�س �ارستارك، ل�نها ضحكة �أس، وقالت: «ا�ُتب، ل�ن ال تتوق

�
ضحك

� ع� هذا».
غه رسالتك. س�حرص ع�ِّ

�
س�موت ق�ل أن َت�ل

؟». � - «ماذا تعن��

هر � ظ�
فل)، هذا صحيح، ل�ن فقط ل�غرس خنجرە �� قالت آل�س: «آرنولف يه�ع إ� (و�ن��

هب ووعٍد �العفو ورأس هاري
َّ

مل�ك. لقد أر� عطاءە ع� رووس بولتون منذ زمن… من أجل الذ



� إذا
، ولن ُ�ساِعد�� �

� ط��قه إ� مذ�حة، أي أنه ال �ستطيع أن ُ�ساِعد��
. اللورد ستان�س �� � المسك��

 ع� المعطف األسود، وأت�َعت: «أنت أم�� الوح�د أيها
ً
استطاَع»، وركَعت أمام چون قا�ضة

.« � ُل إل�ك أن تحمي�� اللورد سنو. �اسم أب�ك أتوسَّ



 

الفتاة العم�اء
 

�
ت �� ما طلَع الَفجر اس��قظ�

�
لج، ل�ن �ل جوم ال�ع�دة و���ق نور القمر ع� الثَّ ء ل�اليها النُّ �

ُت��
ظالم.

قت �ال ��� إ� األسود المح�ط بها، وقد �دأ ُحلمها يتال�� �الفعل. �م فتَحت عي�يها وحدَّ
وت الذي أصدَرته ، والصَّ ا�� � الرَّ

� عي��َ
عب �� غاء الخراف والرُّ

ُ
رًة ث

�
. لعَقت شفتيها متذك

ً
�ان جم��

ل�ج ا تلو اآلَخر، وزماجر قط�عها. أمَست الفرا�س أندر منذ �دأت الثُّ تها واحد�
�
ال�الب إذ قتل

ا. �عض أوالد �� ا َ���  ل�لة ال�ارحة، لحم حمالن و�الب وخراف ولحم�
ً
َ�سُقط، ل�نهم التهموا ول�مة

حم هو
�
ا �� فال تخشاهم. الل ، أمَّ ، ح�� الَ��� المو�� غار �خشون الَ��� هب الصِّ عمومتها الشُّ

�ل.
�
حم، والَ��� فرا�س، و�نها ذئ�ة الل

�
الل

م فقط.
�
� َتحل ل�ن ح��

ة ت. ��رها حش�َّ  وتمطَّ
ً
ت واقفة  وه�َّ

ً
ت جالسة

�
انقلَ�ت الفتاة العم�اء ع� جانبها، ثم اعتدل

سة العضالت مشدودتها. �صمت ا �س��قظ متي�ِّ من الِخرق ع� رفٍّ من الحجر ال�ارد، ودائم�
ت وجهها �الماء الفاتر ، ورشَّ � ست��

�
� مت�ل � حافيت�� ت�� � صغ�� الل ذهَ�ت إ� الحوض ع� قدم�� الظ�

، الس�� � � قرارة نفسها: الس�� ج��جور، دا�سن، راف المعسول، الس�� إل��
دًة �� فته مردِّ ثم جفَّ

. أنا ال أحد. �
ة. أم أنها ل�ست كذلك؟ نعم، ل�ست صال�� �اح�َّ . صالتها الصَّ م��ن، المل�ة ���

ا ما. ق دماءهم، يوم� دهم و�شمُّ خوفهم وتتذوَّ ا ما ستجدهم وُتطار� �ل. يوم�
�
تلك صالة ذئ�ة الل

لمتها. � ظ�
ح لالرتداء، ثم ارتَدتها ��

�
د من أنها َتصل

�
متها لتتأ�  و�شمَّ

ً
مة ة مكوَّ اخل�َّ وجَدت ث�ابها الدَّ

وف الخشن غ�� المصب�غ، ونفَضتها ثم  من الصُّ
ً
ًة ط��لة قته، ُس��

�
وجَدت ثوب الخدم ح�ث عل

ا وضَعت جور�ــها، فردًة سوداء وفردًة � سة واحدة. أخ�� تها ع� �دنها من فوق رأسها �حركٍة متمرِّ
�
أنزل

� ب�نهما مي�� � الب�ضاء، وهكذا �ستطيع التَّ
وداء خ�اطة من أع�، وال خ�اطة �� � الفردة السَّ

ب�ضاء. ��
� ع �ساق�� ل�مة. ع� الرغم من نحولها تتمتَّ اق السَّ د من وضع �لِّ واحدٍة ع� السَّ

�
أ� مس والتَّ

�
�الل

 �لَّ يوم.
ً

� تزدادان طو� � مرنت�� ت�� ق��َّ

. ل�ست ِ�ث العم�اء راقصة م�اە، ل�نها � � سل�مت�� ب ساق��
�
ها، فراقص الم�اە يتطل وهو ما ��ُّ

لن ت��� ِ�ث إ� األ�د.

��ق إ� المطابخ، غ�� أن أنفها �ان ل�قودها إ� هناك ح�� لو لم تكن تعرفه. قطَعت تعرف الطَّ
رن أوما. قرقَر �طنها من

ُ
� طازج من ف رت: فلفل حار وسمك مق�� وُخ��

�
، وفك

ً
مة واق م�شمِّ الرُّ



ا أن ر�
�
مت م�ك

�
� تعل ، ل�ن طعامها ال �مأل �طن الفتاة العم�اء ال��

ً
ت ول�مة

�
�ل أ�ل

�
وائح. ذئ�ة الل الرَّ

يها.
ِّ

لحم األحالم ال ُ�غذ

ست ا لدرجة أنه لسَع أصا�عها، ثم غمَّ � ز�ت الفلفل، و�ان ساخن�
دين المق�� �� أفطَرت ع� ال�َّ

ا َ�ت مع طعامها ك��� ، و�� �ا�� � قطَعتها من طرف رغ�ف أوما الصَّ � �قطعٍة من الُخ��
�ت المت���ِّ ال�َّ

� الخشن تحت ة الُخ�� وائح، وملمس ق�� �ت المذاقات والرَّ َّ ف �الماء. ��� ��ذ المخفَّ من النَّ
ا لمَس الخدش الذي لم يندمل �ال�امل �ت، ولسعة الفلفل الحار لمَّ أصا�عها، ونعومة س�الن ال�َّ
رائق عد�دة . الطَّ �� ، تلمَّ �

�� ، تذوَّ �� ، �شمَّ رها: اسم��
�
ها. قالت لنفسها ُتذك هر كفِّ �عُد ع� ظ�

لمعرفة العالم عند َمن ال يرون.

سعت طاقتا . ا�َّ � �� � ط��َّ ��  ُخفَّ
ً

ان منتع� ك بهدوء الف�� دخَل أحدهم المطبخ من ورائها، يتحرَّ
ا. تقال أ�ض� � الهواء نفحة من ال��ُ

ساء، و�� جال روائح مختلفة عن ال�ِّ ب. للرِّ جل الط�ِّ أنفها. الرَّ
تقال لتعط�� أنفاسه، وهو ما �فعله م�� استطاَع الحصول عل�ه. ال�اهن مغرم �مضع ق�� ال��ُ

�اح؟»، وسمَعت َطق خذ مقعدە ع� رأس المائدة: «وَمن أنِت هذا الصَّ سمَعته �سأل إذ اتَّ
ق �خفوت. �ك� ب�ضته األو�. ٍء ي�شقَّ �

َطق، ثم صوت ��

أجاَ�ت: «ال أحد».

اذة العم�اء». � أعرفِك. أنِت الشحَّ - «�اذ�ة. إن��

فل) حينما �انت آر�ا ستارك، ور�ما لهذا � (و�ن��
ت فتاًة اسمها ِ�ث ��

َ
- «ِ�ث». سبَق لها أن عرف

ا لفتاٍة عم�اء. ا اسم� ح جد�
�
�ب اختاَرت االسم، أو ر�ما ألنه َ�صل السَّ

�ن». ��دين استعادة عي��ِك؟ َس�� وس��
ُ
ة المسكينة، هل ت غ�� ب: «أيتها الصَّ جل الط�ِّ قال الرَّ

ا، ل�ن ل�س اليوم». مالمحها م�اە ؤال عينه �لَّ ص�اح. أجاَبته: «قد أر�دهما غد� � عليها السُّ
ُ�ل��

ء. �
ٍء وال تب�ح ��� �

� �لَّ ��
سا�نة، ُتخ��

ا إذ التقَط ملعقة الملح، فهو �حبُّ ا خافت� �� ا فضِّ ». سمَعته ُ�ق��ِّ الب�ضة، ثم رن�ن� � - «�ما ترغب��
ل ل�لة أمس؟». � العم�اء المسكينة ت�سوَّ

ها: «أين ذهَ�ت فتا��
�
ا. سأل د� ا ج�ِّ ح�

�
الب�ض ممل

.«( ع�ان الماء األخ��
ُ
- «(خان ث

ا تركِتنا؟». � تعلمينها لمَّ
مِتها ولم تكو��

�
� تعل الثة الجد�دة ال�� - «وما األش�اء الثَّ

ا». - «ما زاَل أم�� ال�حر م��ض�

ا». ا غد� ا أمس وس�كون م��ض� ا. أم�� ال�حر �ان م��ض� ا جد�د� - «ل�س ش�ئ�

ا». - «أو ميت�

ا». ا جد�د� � �موت س�كون ش�ئ� - «ح��



�
� (براڤوس). ��

ا وَتخُ�ج الخناجر من أغمدتها. إنه طبع األمور �� � �موت سُ�ق�مون انتخا�� ح��
مهم ملوك. «سُ�صِبح تورمو

�
� ال َ�ح� �� اڤوسيِّ وس) �خلف الملك الم�ت أ��� أبنائه، ل�ن ال�� (وس��

ف��جار أم�� ال�حر الجد�د».

)؟». ع�ان الماء األخ��
ُ
� (ث

- «أهذا ما �قولونه ��

- «نعم».

ا، وهكذا ء أ�د� م �فٍم م��
�
 من ب�ضته، وسمَعته الفتاة َ�مُضغ. ال يت�ل

ً
ب قضمة جل الط�ِّ  الرَّ

َ
أخذ

د . ال شكَّ أن األلسنة ُتردِّ . هؤالء حم��
ً
��ذ ح�مة � النَّ

 ق�ل أن �قول: «�قول �عضهم إن ��
ً

ابتلَع أو�
ها:

�
 أخرى من الب�ضة ومضَغها وابتلَعها، ثم سأل

ً
 قضمة

َ
� الخانات األخرى»، وأخذ

�� 
ً
أسماًء مختلفة

� تعلمينها من ق�ل؟».
� تعلمينها ولم تكو�� الثة الجد�دة ال�� «ما األش�اء الثَّ

�ارى». د أن تورمو ف��جار سُ�صِبح أم�� ال�حر الجد�د، �عض السَّ
�
- «أعلُم أن �عضهم يؤك

ا؟». � أ�ض� - «أفضل. وماذا تعلم��

وس)، ل�نه �ان ل�سأل ك�ف علَمت هذا، � (وس��
هر �� � النَّ

لج َ�سُقط ع� أرا�� ت �قول: الثَّ همَّ
� ذا�رتها، ثم أجاَ�ت:

وقه. مضَغت شفتها مستع�دًة ل�لة ال�ارحة �� ول�ست تظنُّ أن إجابتها س��
� الذي

ق التايرو�� دًة من األب، ل�نها تحسب أنه ر�ما المرتز�
�
«العاهرة سڤرون ُح��. ل�ست متأ�

ته».
�
قتل

ا؟». د أن نعلم هذا. وماذا أ�ض� - «ج�ِّ

ت، ابنة خادمٍة عند عائلة
َ
� غرق  من ال��

ً
- «مل�ة ال�حار اختاَرت عروس �حر� جد�دًة �د�

ة ومفلسة ل�نها جم�لة». الثة ع�� � الثَّ
پرستاين، ��

� رأيِتها
� ال�دا�ة، ل�ن ال ُ�مكنِك أن تعل�� أنها جم�لة ما لم تكو��

هن كذلك ��
�
قال ال�اهن: «�ل

ة؟». غ�� . َمن أنِت أيتها الصَّ � �عي��ِك، وأنِت �ال عين��

- «ال أحد».

� ال�ذب. عل�ِك بواج�اتِك. ڤاالر مورجوِلس».
اذة العم�اء. إنها خائ�ة �� - «أرى أما�� ِ�ث الشحَّ

ٍء �
ينها وملعقتها ونهَضت. آِخر ��

�
ت: «ڤاالر دوهاير�س»، وجمَعت ط�قها وك��ــها وسك ردَّ

تها الِجلد �طول ف قمَّ
�
ته عصاها. طولها خمسة أقدام، رف�عة ومرنة وسم�كة �إبهامها، وُ�غل

�
تناول

�� ك�ف �ستخدمينها.
�
تها: أفضل من عي��ِك ما إن تتعل َ ق�طة قد أخ��

�
قدٍم �امل. �انت الل

ا، ل�ن من
�
� إطالق ا ما �كذبون عليها الخت�ارها. ال عصا أفضل من العين�� � وهذە كذ�ة. كث��

ا. �دأت أوما تدعو الفتاة �العصا، ل�ن المف�د أن تحتفظ بها، وهكذا ُت�قيها ع� مق��ٍة دوم�
د خادمٍة لذي الوجوە العد�دة. د فتاٍة عم�اء، مجرَّ . ال أحد، أنا ال أحد، مجرَّ . إنها �� األسماء ال تهمُّ



وب طعم ُمر �ه. للم�� ق�طة �كوٍب من الحل�ب وتقول لها أن ���
�
�لَّ ل�لٍة ع� الَعشاء تأتيها الل

� ُتنِذرها �كنهه ق�ل ائحة الخف�فة ال�� تها الرَّ
�
غ��ب �عان ما كرَهته الفتاة العم�اء، و�عان ما جعل

� جوفها رغم ذلك.
�� 

ً
غ ال�وب �ام� ء، ل�نها ُتف�� �

� ال��
أن �مسَّ لسانها ترغب ��

َّ أن أ��� عم�اء؟». �سأل: «�م ع��

� منا عي��ِك. َس�� ��
�
ور، أو إ� أن َتطل الم عندِك �حالوة النُّ ق�طة: «إ� أن ُ�صِبح الظ�

�
وُتج�ب الل

�ن». وس��

وها ع� االس�سالم. . الع� أفضل. لن ُ�ج��ِ � ثم ت�فون��

دة خرة المش�َّ ق�طة من �دها وقاَدتها ع�� أقب�ة وأنفاق الصَّ
�
تها الل

َ
ت عم�اء أخذ يوم اس��قظ�

ي تها: «عدِّ َ ة إ� المع�د نفسه، وأخ�� اللم الحج��َّ عليها (دار األب�ض واألسود)، وصعَدت بها السَّ
� ة عن الع�� ة عالمات عل�ه، خف�َّ �� الحائط �أصا�عِك. ثمَّ � تصعدينها وتحسَّ رجات ال�� الدَّ

مسة».
�
وواضحة لل

. ە ال�ث�� مت غ��
�
�ان هذا درسها األول، وقد تعل

ق، ولو أن ذوُّ مس والتَّ
�
مِّ والل � هذا ُ�ساِعدها حواسُّ الشَّ

�� . موم والعقاق�� ص للسُّ األص�ل مخصَّ
ة، �ما أن �عض خلطات امَّ ق أن �كونا خط�ْ�ن عند طحن المواد السَّ ذوُّ مس والتَّ

�
من شأن الل

� خن��ــها والقروح
نمل��َ

�
� أ

مَّ غ�� مأمون كذلك. صاَرت الحروق ��  تجعل الشَّ
ً
ة َّ� ق�طة األشد ُسمِّ

�
الل

� معدتها
ها ال �ستطيع االحتفاظ �طعاٍم ��

�
ٍة أصاَ�ت نفسها �غث�اٍن جعل � مرَّ

، و��
ً
� شفتيها مألوفة

��
ا. أ�ام�

ثها �ش�ٍل مقبول، �ل ة وتتحدَّ اڤوس�َّ غات. تفهم الفتاة العم�اء ال��
�
ص لدروس الل الَعشاء مخصَّ

ن ب لم �قنع �عُد، وأ�َّ ع� أن ُتحسِّ جل الط�ِّ ة كذلك، ل�ن الرَّ َّ��� �نتها ال��
�
وفقَدت معظم ل

ا. � (ِل�س) و(پ�توس) أ�ض�
غ��َ

�
م ل

�
تها الُفص� وتتعل َّ� ڤال��

� ترى ٍة من دون عين�� ع�ة مختلفة �شدَّ
�
ق�طة، ل�ن الل

�
ع�ة األ�اذ�ب مع الل

�
� المساء تلعب ل

��
ق�طة بوضع �ديها

�
� أح�اٍن أخرى �سمح لها الل

ة وانتقاء ال�لمات، و�� ��  النَّ
َّ

ا ال ُيرِشدها إ�
�
بهما. أح�ان

� أص�َحت ا، أقرب إ� المستح�ل… ل�ن ح�� ا جد� � ع�ة أصعب كث��
�
� ال�دء �انت الل

ع� وجهها. ��
مت أن �سمع ال�ذب وَ�شُعر �ه

�
ع�ة أسهل للغا�ة، وتعل

�
ا صاَرت الل اخ سخط� الفتاة ع� شفا ال�ُّ

. � � لعب العضالت حول الفم والعين��
��

� األثاث وترتطم �الُجدران
�� 

َّ � أثناء أدائها إ�اها تتع��
لم يتغ��َّ كث�� من واج�اتها األخرى، ول�ن ��

ٍة �اَدت َ�سُقط ع� � إ�جاد س��ٍل للخروج، وذات مرَّ
وتضلُّ ط��قها داخل المع�د دون أمٍل ��

اة � ح�اٍة أخرى وقت أن �انت الفتاة المسمَّ
واُزن �� مها التَّ

�
�و فورل عل اللم، ل�ن س�� وجهها ع� السَّ

� الوقت المناسب.
آر�ا، و�وس�لٍة ما استعاَدت تواُزنها وض�َطت نفسها ��

�ا�� لو أنها لم تزل آري أو ب�ت عرس أو �ات، أو ح�� آر�ا
�
� �عض الل

وم �� �انت لت��� ح�� النَّ
ا لسَعت ا. مرار� . دون ��� صاَر أ�سط المهام خطر� سل�لة عائلة ستارك… ل�ن ال أحد ال ت���



ٍة قطَعت إص�عها ح�� العظم و�� َتفُرم ال�صل، � مرَّ
� المطابخ، و��

نفسها و�� ُ�ساِعد أوما ��
اللم. ًة ع� األرض عند قاعدة السَّ � القبو وناَمت مضطرَّ

رفتها ��
ُ
� لم �ستِطع العثور ع� غ ت�� ومرَّ

مت الفتاة العم�اء
�
، ح�� �عد أن تعل

ً
اعة ت الحركة ف�ه خدَّ

�
�لُّ أر�ان المع�د المنعزلة وتجاو�فه جعل

قف، و�رتفع صداها حول س�قان د ُخطوات قدميها ع� السَّ دَّ � ت��
ذنيها. ب�نما تم��

�
استخدام أ

ك، عالوًة ع� أن ِبركة  الُجدران نفسها �أنها تتحرَّ
ً

� جاع� الث�� ��لة الثَّ ة الطَّ تماث�ل اآللهة الحج��َّ
ا. وت أ�ض�  �الصَّ

ً
ا�نة تفعل أش�اء غ���ة وداء السَّ الم�اە السَّ

�� استخدام األر�ــع األخرى وستقلُّ
�
ب: «إن لد�ك خمس حواس. تعل جل الط�ِّ ها الرَّ َ أخ��

جروحِك وخدوشِك وقروحِك».

ارات الهواء ع� ِجلدها، و�ستطيع العثور ع� المطابخ عن ط��ق رائحتها، اآلن َ�شُعر ب��َّ
� بوقع ُخطواتهم، و�ستطيع � أوما والخدم والُمعاون�� ق ب�� ائحة، وُتفرِّ ساء �الرَّ جال عن ال�ِّ � الرِّ ِّ وُتم��
ب جل الط�ِّ ق�طة والرَّ

�
ه (�اس�ثناء الل � �لٍّ منهم ق�ل أن �دنو �ما ف�ه ال�فا�ة و�شمَّ فرقة ب�� التَّ

ا، وح�� غ�� � المع�د روائح أ�ض�
م�ع المشتعلة ��  إذا أرادا). للشُّ

َّ
ا إ� ا تق���� اللذين ال ُ�صِدران صوت�

 رائحتها، �ما ا��شَفت
ً
م�ع تصيح معلنة . �أن الشُّ

ً
�الته خيوط ُدخاٍن خف�فة

ُ
ر منها ت�عث ذ المعطَّ

مت استخدام أنفها.
�
ما إن تعل

� المع�د �لَّ ص�اح� أينما اختاروا أن �ستلقوا
ا رائحتهم. أحد واج�اتها أن تجدهم �� وللمو�� أ�ض�

كة. ب من ال��ِ وُ�غِلقوا أعُينهم �عد ال��ُّ

. � �اح وجَدت اثن�� هذا الصَّ

جل عند قدَ�� (الغ��ب)، فوقه شمعة وح�دة مشَعلة شعَرت �حرارتها وداعَ�ت ماَت الرَّ
� وهج� محمر

�� 
ً
ة س��دو غارقة ق �لهٍب أحمر دا�ن، وأن الجثَّ رائحتها أنفها، فعلَمت أنها تح��

ه
�
 خطَّ فك

ً
عة ست وجهه مت��ِّ جل ركَعت وتحسَّ � لحمل الرَّ للم���ن. ق�ل استدعاء الخادم��ْ

ا. جاع�د. �ان شا�� د غ��ر. وجه وس�م خاٍل من التَّ  وجن��ه وأنفه وَشعرە. َشعر مجعَّ
ً
سة ومتلمِّ

ون إ� اڤو المحت�� ا ما �ذهب ُم�ارزو ال�� � ة الموت. كث�� ا لهد�َّ ه إ� هنا سع��
َ
ا ساق ت عمَّ

�
�ساءل

ا �أيِّ جروح. جل مصا�� عج�ل بنهايتهم، ل�نها لم تجد هذا الرَّ (دار األب�ض واألسود) للتَّ

� أحد
وم ع� واحدٍة من أرائك األحالم �� ان�ة المرأٍة عجوز. �انت قد خلَدت إ� النَّ ة الثَّ الجثَّ

ى عن أش�ائه المحب��ة المفقودة. ميتة
ً

ة للمرء رؤ ر شم�ع خاصَّ ة، ح�ث ُتصوِّ جاو�ف الخف�َّ التَّ
تها أصا�عها �أن العجوز ماَتت �اب�سامٍة ع� َ ب �استمرار. أخ�� جل الط�ِّ د الرَّ ُحلوة رف�قة �ما ُيردِّ
عومة، � غا�ة النُّ

تها �� ا. ���  لم تمرَّ ع� موتها، فما زاَل الُجثمان دافئ�
ً
ًة ط��لة شفتيها، و�أن ف��

ة. د ألف مرَّ َي وتجعَّ قيق الذي ُطو� �الِجلد القد�م الرَّ

ت ُخطواتهم ُترِشدها، ل�نها
�
ة ت�َعتهما الفتاة العم�اء. ترك عندما جاَء الخادمان لحمل الجثَّ

� الم�ان عن
اللم المختلفة �� الن. اآلن تحفظ أعداد درجات السَّ � رجات إذ �دآ ي�� َّ�دأت تعدُّ الدَّ

��ق، إ� هر قلب. تحت المع�د متاهة من األقب�ة واألنفاق ح�ث �ضلُّ الم��ون أنُفسهم الطَّ ظ�



تها
َ
��ق إذا خان ت �لَّ بوصٍة منها، ومعها عصاها ُتعينها ع� إ�جاد الطَّ أن الفتاة العم�اء حفظ�

ا�رة.
َّ

الذ

دًة المو�� من أحذيتهم الم مجرِّ � الظ�
� القبو، وتذهب الفتاة العم�اء إ� العمل ��

ُتوَضع الُجثث ��
� � ب�� مي��  ُ�ر نقودهم لُتح�� ما معهم من ُعملة. التَّ

ً
قات، ومفرغة

�
ها من المتعل ومال�سهم وغ��

ق�طة �عد أن أخذوا عي�يها.
�
متها من الل

�
� تعل مس وحدە أحد أول األش�اء ال��

�
ُعملٍة وأخرى �الل

س الوجوە عليها �أطراف  أن تتحسَّ
َّ

دا�، وما عليها إ�
ُ
ة �مثا�ة أصدقاء ق اڤوس�َّ الُعمالت ال��

رات
َ
 ال�ع�د منها. األون

ً
ة ا ُعمالت األقطار والُمدن األخرى فأصعب، خاصَّ فها، أمَّ أصا�عها لتتعرَّ

ا، ع� أحد وجهيها تاج وع� اآلَخر ة ال تتجاَوز الب�س حجم� ة أش�عها، ُعمالت صغ�� الڤوالن�ي��َّ
ة ُعمالت أخرى عليها ُسفن أو فَ�لة أو ة وعليها �ساء عار�ات، وثمَّ ة ب�ضاو�َّ جمجمة، والال�س�ن�َّ

. � �� هرها تنِّ ة ع� وجهها رأس ملٍك وع� ظ� وس�َّ ك�اش، والُعمالت الوس��

جل  خاتم ُ�ح�ط ب�صبع� رفيع، ومع الرَّ
َّ

ة، ال ثروة ع� اإلطالق إ� �لم تكن مع العجوز ُ�َّ
ها ِ�� ر عقلة إبهامها ع� أ��� وس). �انت ُتمرِّ  من (وس��

ً
ة � ذهب�َّ الوس�م وجَدت الفتاة أر�عة تنان��

� سمَعت ال�اب ُ�فَتح �خفوٍت من ورائها. ة الملك الذي عليها ح�� ر شخص�َّ  أن ُتقرِّ
ً
محاولة

ت: «َمن هناك؟».
�
سأل

- «ال أحد». صوت عميق خشن �ارد.

ٍة تح�� وجهها. طقطَق الخشب ك. خَطت إ� الجانب والتقَطت عصاها ورفَعتها �حدَّ و�تحرَّ
َ�ت… ولم تجد كت بها و�� �ة ُ�سِقط العصا من �دها، ل�نها تمسَّ ة ال��َّ ع� الخشب، و�اَدت قوَّ
وت، الذي قال: «لسُت هناك. أأنِت ا ح�ث �ان �جب أن �كون صاِحب الصَّ  هواًء خال��

َّ
إ�

عم�اء؟».

ا أم ك. �مين� ، و�� تعلم أنه يتحرَّ ش أيَّ صوٍت ُ�صِدرە ال أ��� لم ُتِجب، فمن شأن ال�الم أن ُ�شوِّ
�ة السعة ع� ا، ثم أصاَبتها �� ا ولم ُتِصب ش�ئ� َ�ت �العصا �مين� ا؟ قفَزت إ� ال�سار و�� �سار�
سد�د، ت ال�َّ

�
� �دها الُ��ى وأخطأ

اء؟». داَرت ع� عقبيها والعصا �� رة ساقيها. «أأنِت صمَّ مؤخِّ
ا. َ�ت �مين�  ف��

ً
ومن ال�سار سمَعت ضحكة

وت: � ذراعها، وقال الصَّ
دمة �� ة اصطدَمت عصاها �عصاە ل��ي وقع الصَّ وهذە المرَّ

«ممتاز».

ر أنها سمَعت
�
ها. ال َتذك � ع� حدِّ ظنِّ ال تدري الفتاة العم�اء صوت َمن هذا. أحد الُمعاون��

ض أن خدم اإلله عد�د الوجوە ال �ستط�عون ت�د�ل أصواتهم ا، ول�ن ِلَم تف��
�
صوته من ق�ل إطالق

� وأوما � وثالثة ُمعاون�� �سهولة ت�د�ل وجوههم؟ �خالفها تضمُّ (دار األب�ض واألسود) خادم��ْ
ا
�
ب. هناك آَخرون �أتون و�ذهبون، أح�ان جل الط�ِّ ق�طة والرَّ

�
يهما الل � اللذين ُ�سمِّ اخة وال�اهن��ْ الط�َّ

هم. ة، ل�ن هؤالء ُهم الوح�دون القاطنون هنا، وقد �كون غ��مها أيَّ َّ� من ُطرٍق �ِّ

َ�ت جاە و�� � هذا االتِّ
ا وراءها وداَرت �� ا وعصاها تدور، ثم سمَعت صوت� اندفَعت الفتاة جان��

ت
�
، واحتك

ً
وران ثان�ة ت الدَّ

�
� ساقيها ُ�شاِ�كهما إذ حاول ٍة وجَدت عصاە ب�� � غرَّ َّالهواء… وع� ح��



ِ ٍ
ها تعضُّ لسانها.

�
 وَ�سُقط ع� ُر�بتها �ُعنٍف جعل

َّ �قص�ة ساقها لتتع��

فت. �جمود الحجر. أين هو؟
َّ
وهنا توق

ل ها ع� مفاصل أصا�عها و�� ُتحاو� �ــَ ذنها ثم ��
�
ٍة ع� أ ضحَك من خلفها، ونقَرها �خفَّ

هوض، فسقَطت عصاها ع� األرض. النُّ

ا. وهسهَست الفتاة غ�ظ�

�ِك اليوم». ، التِقطيها. فرغُت من �� �
- «هل�ِّ

ً
ت تقف مرضوضة ». زحَفت الفتاة ع� أر�ــع ح�� وجَدت عصاها، ثم ه�َّ � ���َ - «ال أحد ��
جل غادَر. أم أنه ما زاَل هنا؟ من الممكن أن �كون ا والرَّ ا صامت�  أنها وجَدت القبو سا�ن�

َّ
، إ�

ً
سخة م�َّ

ا. � إ� أنفاسه، ل�نها لم �سمع ش�ئ�
ت نفسها: أص�� َ ا. أخ�� ًة ولن تعرف أ�د� ا إ� جوارها م�ا�� واقف�

�
ُع �عي��َ � أتمتَّ

ا واستأنَفت عملها. لو أ��  أخرى، ثم وضَعت عصاها جان��
ً
منَحت نفسها لحظة

ا. ب وُت��ــهم جم�ع� جل الط�ِّ ا ما سُ�ع�دهما الرَّ �ته ح�� �س�ل دمه. يوم� ل��

�
� أ��� األ�ام تق��

دت الفتاة هذا. �� ب. تعوَّ اڤو تتخشَّ ة ال�� ة العجوز قد برَدت وجثَّ �انت جثَّ
ة � �انت �ات قطَّ تهم ح��

َ
ا أطول من األح�اء. �م تفتقد األصدقاء الذين عرف مع المو�� وقت�

فينة)، وِمري وعاهراتها �� (السَّ
هرە المعتل واب�ت�ه تال�ا و���ا، وممثِّ القنوات؛ بروسكو العجوز �ظ�

ا تفتقد �ات � اآلَخ��ن. وفوقهم جم�ع�
ع�د)، و�لَّ األشق�اء وُحثالة أرصفة الموا�� � (الميناء السَّ

��
ت كونها ِملحة أو ال�تكوت أو ت كونها �ات أ��� مما أح�َّ نفسها أ��� مما تفتقد ��ها. لقد أح�َّ
ب �أنهم �انوا س�أخذون جل الط�ِّ ها الرَّ َ . أخ�� �

ا قتلُت ذلك المغ��ِّ ب�ت عرس أو آري. قتلُت �ات لمَّ
ها األخرى، ول�ن ل�س ق�ل ِنصف م استخدام حواسِّ

�
� جميع األحوال، لمساعدتها ع� تعل

عي�يها ��
 أن قالئل منهم صغار ِمثلها.

َّ
ٍة إ� (دار األب�ض واألسود)، إ� دون �ك�� دَّ عام. الُمعاونون العم�ان ي��

�ل واستحقَّ الموت.
�
ا من َحرس الل �� . دار�ون �ان مته�ِّ

ً
ٍء ل�ست الفتاة نادمة �

رغم �لِّ ��

ري َمن �ع�ش وَمن ب، الذي ردَّ عليها: «وهل أنِت إله لُتقرِّ جل الط�ِّ وهذا مضمون ما قالته للرَّ
الة وتقد�م ة لَمن وضَع عليهم ذو الوجوە العد�دة عالمته، و�عد الصَّ ع�� الهد�َّ

ُ
�موت؟ إننا ن

. هكذا جَرت العادة من ال�دا�ة. لقد حك�ُت لِك عن �شأة جماعتنا وك�ف أجاَب أولنا � القراب��
ة لمن �شتاقون إليها فحسب… ل�ن عِطَ�ت الهد�َّ

�
� ال�دا�ة أ

� الموت. ��
�� � اغب�� أدع�ة العب�د الرَّ

� هذا
دە، و�انت رغبته �� ا الموت، ل�س لنفسه و�نما لس�ِّ � طال��

�
ا ُ�ص� ذات يوٍم سمَع أولنا ع�د�

ا كهذا س��ُّ اإلله
�
��ان

ُ
 ح�� إنه نذَر �لَّ ما �ملك لُ�جاب دعاؤە، ف�دا ألخينا األول أن ق

ً
محمومة

عاء ل�لتها، ثم إنه ذهَب ع� الع�د وقال له: لقد نذرَت �لَّ ما تملك لقاء عد�د الوجوە، وأجاَب الدُّ
 ح�اتهم، وهذا هو ما ُي��دە منك اإلله. ما حي�َت

َّ
ا إ� جل، ل�ن العب�د ال �مل�ون ش�ئ� موت هذا الرَّ

»، وانغلَقت ق�ضته ع� ذراعها برفٍق ال � حظة ِ�نا اثن��
�
ع� هذە األرض ستخدمه. ومنذ تلك الل

�عوزە الحزم، وأضاَف: «�لُّ الَ��� ُ�در�كهم الموت. إننا أدوات الموت فقط ال الموت نفسه.
م عليهم

�
ح�

َ
اس، ل�ننا ال ن قُتل النَّ

َ
درات اإلله لنفسِك. نحن ن

ُ
خذِت ق � اتَّ

عندما قتلِت ذلك المغ��ِّ
؟». � ا. هل تفهم�� أ�د�

�



رت: ال، وقالت: «نعم».
�
فك

� تركنا. ما
�� 

ً
� راغ�ة

��ق. ما لم تكو�� لمة إ� أن تري الطَّ � الظ�
�� �

، ولذا عل�ِك أن تم�� � - «تكذب��
ين عي��ِك». دِّ  أن �سأ�� وس�س��

َّ
عل�ِك إ�

رت: ال، وقالت: «ال».
�
فك

 حول
ً
ت الفتاة العم�اء خرقة ع�ة األ�اذ�ب، لفَّ

�
ة من ل هذا المساء، �عد الَعشاء وم�اراٍة قص��

ق�طة أن ُ�ساِعدها ع�
�
حاذة وطلَ�ت من الل ، ثم وجَدت وعاء الشِّ � الفت�� � عي�يها التَّ

رأسها لُتخ��
ة صَّ

َ
� أخذوا عي�يها، وقالت إن اسمها ق ق�طة قد حلَقت رأسها ح��

�
وضع وجه ِ�ث. �انت الل

ح
�
، ل�نها َتصل ا �فعلون هذا لُيناِسب َشعرهم المستعار رؤوسهم أ��� � ��

�
� ك ل�� ، �ما أن ممثِّ � ل�� الممثِّ

عر اغ�ث. ع� أنها احتاَجت إ� ما هو أ��� من الشَّ ا وتح�� رأسها من القمل وال�� � أ�ض� ل�� للم�سوِّ
� تلك الحالة

�ِك �القروح المفتوحة، ل�ن �� � أن أغطِّ ق�طة: «ُ�مكن��
�
المستعار، فقالت لها الل

 مستعارًة
ً
 من ذلك أعَطتها ندوب ُجدري وشامة

ً
سَ�طُردك أصحاب الخانات والحانات»، و�د�

تها الفتاة العم�اء: «أ�� قب�حة؟».
�
ات دا�نة. سأل ها َت�ُ�ت منها ُشع�� ع� خدِّ

.«
ً
- «ل�ست جم�لة

 أم ال، ح�� عندما �انت الحمقاء آر�ا ستارك. وحدە
ً
طُّ �كونها جم�لة

َ
ً- «عظ�م». إنها لم ُت�اِل ق

ها أن تقول إنها ب�م�انها أن تكون جم�لة ا. واعتاَدت أمُّ أبوها نعَتها �الَجمال. هو وچون سنو أح�ان�
س�ة إ� أختها وصد�قات أختها طت َشعرها واعتَنت أ��� ب��ابها ِمثل أختها. �ال�ِّ ت ومشَّ

�
إذا اغ�سل

ا اآلن، ح�� آر�ا، جم�عهم  آر�ا وجه الحصان. ل�نهم مو�� جم�ع�
َّ

هم لم تكن إ�
�
واآلَخ��ن �ل

� حانات ومواخ�� (ميناء
ا عنه �� �ا�� �سمع �الم�

�
� �عض الل

قيق چون. �� �اس�ثناء أخيها غ�� الشَّ
ف رت: أراهُن أن چون نفسه ما �ان ليتعرَّ

�
راجمان)، نغل (الِجدار) األسود �ما دعاە أحدهم. فك

تها الفكرة.
َ
ِ�ث العم�اء، وأحزن

�
� اآلن نفسه. تحتها ُتخ��

ئة، ل�نها أسمال ثق�لة نظ�فة �� � ترتديها أسمال �اهتة مه�� �اب ال�� الثِّ
ون اڤوسيُّ هرها. ال�� الث ع� أسفل ظ� ها والثَّ مِّ

�
� �

�� �
ا�� � فردة حذائها والثَّ

، أحدها �� � ثالثة س�ا���
لوا اذة العم�اء المسكينة من أن ُ�حاو� بون ع� وجه العموم، األرجح أن ُ�ساِعدوا الشحَّ أناس طيِّ
قة أو ح لل�َّ

�
 َتصل

ً
 سائغة

ً
قمة

�
� الذين قد يرونها ل الح�� ا �عض الطَّ إ�ذاءها، ل�ن هناك دوم�

م الفتاة العم�اء ع� استخدامها ح�� اآلن.
َ
� من أجل هؤالء، و�ن لم ُترغ �ا��� االغتصاب. السَّ

ب. ق وحزاٍم من ل�ف القنَّ � مشقَّ رها بوعاء شحاذٍة خش��
�
ت تنك

�
أ�مل

رجات من �اب المع�د إ� أسفل، ثم مس، تعدُّ الدَّ ا مغ�ب الشَّ خرَجت ف�ما هدَر (المارد) معلن�
ت أن

�
 إ� الج� الذي �قودها من فوق القناة إ� (ج��رة اآللهة). أدرك

ً
جهة ُتَطقِطق �عصاها متَّ

� الهواء ع� �ديها
ط��ة �� دى وشعورها �الرُّ �اب كث�ف من التصاق ث�ابها ب�دنها �فعل النَّ الضَّ

ا. ِنصف  �األصوات أ�ض�
ً
. �انت قد ألَفت أن ض�اب (براڤوس) �فعل أش�اء غ���ة � المكشوفت��

�لة.
�
المدينة س�كون ِش�ه أع� الل



ة ُب�ج ة ع� قمَّ جم�َّ � طائفة الح�مة النَّ
ًة �المعا�د سمَعت ُمعاو�� ت ط��قها مارَّ

�
ب�نما سل�

� الهواء قاَدتها
خان العطر ��  من الدُّ

ً
ت نفحة ون لنجوم المساء، وشمَّ � مع�دهم ُ�غنُّ

االستطالع ��
دات الحد�د العظ�مة خارج دار إله

َ
ه�ان الُحمر المستوق ج، ح�ث أشعَل الرُّ ��ق المتع�ِّ إ� الطَّ

الة � الهواء إذ رفَع عا�دو راهلور األحمر عقائرهم �الصَّ
�اء، و�عان ما شعَرت �الحرارة �� الضِّ

�ل مظلٌم ومفعٌم �األهوال».
�
دين: «فالل مردِّ

ق عن حم األحمر الممزَّ
�
� قط�عها، ومذاق الل

. ل�اليها �غمرها نور القمر وُتفِعمها أغا�� ل�س ل���
ا.  نهار�

َّ
افئة. ل�ست عم�اء وح�دًة إ� هب المألوفة الدَّ العظم، ورائحة أوالد عمومتها الشُّ

ة (ميناء راجمان) وت�يع �لح ال�حر
َّ
ة مألوفة لها، فقد اعتاَدت �ات أن تجوب أرصفة وأزق الضفَّ

م الخلول لحساب بروسكو. �أسمالها ورأسها المحلوق وشامتها المستعارة لم َتُعد ت�دو
�
والمحار وأ

ع�د) فينة) و(الميناء السَّ ا عن (السَّ ت �ع�د�
�
�ما �انت، ومع ذلك -ع� س��ل االحت�اط- ظل

ا. د� ت فيها �ات ج�ِّ
َ
ف � ُعر� هما من األما�ن ال�� وغ��

ارة پ�نتو) م��ــــج ك��ه ة، ولـ(خمَّ � األسود) رائحة ملح�َّ
و�� تعرف �لَّ خاٍن وحانٍة من رائحتها. لـ(النُّ

ا. ل ث�ا�ه أو �غسل َشعرە أ�د� ��ذ الحامض والُجبنة العفنة و��نتو نفسه، الذي ال ُي�دِّ من روائح النَّ
رة �عة) معطَّ حم المشوي، و(دار القناد�ل السَّ

�
ا برائحة الل ل دوم� � مت�َّ

خا�� اء القل�ع) الهواء الدُّ
َّ
� (رف

��
ات. ات الحسناوات الحالمات �أن ��ن محظ�َّ ا�َّ ا �ال�خور، و(ق� الساتان) �أر�ــــج الشَّ دوم�

، �ا��
�
� أغلب الل

ون �� ) مط��ون ُ�غنُّ ع�ان الماء األخ��
ُ
� (موروجو) و(ث

ا. �� ل�لِّ م�اٍن أصواته أ�ض�
�اب) غات، و(ب�ت الضَّ

�
ات الل �ائن أنُفسهم �أصواٍت ثملة وع�� � ال�َّ

� (خان المنبوذين) ُ�غ��ِّ
و��

ات و�ن �ان أم�� ة الذين يتجاَدلون حول اآللهة والمحظ�َّ فعوان�َّ
ُ
�� القوارب األ

َّ
ا �م� مزدحم دائم�

اعم � الح��ر النَّ ا، م�ان للغزل الهامس وحف�ف الفسات�� � ال�حر أ�له. (ق� الساتان) أهدأ كث��
وضح�ات الفت�ات.

ا أن أصحاب الخانات والحانات ر�
�
مت م�ك

�
� م�اٍن مختلف �لَّ ل�لة، ذلك أنها تعل

ل ِ�ث �� ت�سوَّ
ع�ان

ُ
ر �استمرار. ل�لة ال�ارحة قَضتها خارج (ث � عن وجودها إذا لم يتكرَّ

غا�� �م�لون أ��� إ� التَّ
ت ط��قها ) وشقَّ ا�� مال �عد (الج� الدَّ  من الشِّ

ً
� �د� هت إ� ال�م�� )، وهكذا توجَّ الماء األخ��

ًة. قد � طرف (ميناء راجمان) اآلَخر ع� حافة (ال�لدة الغارقة) م�ا��
ارة پ�نتو) الواقعة �� إ� (خمَّ

� أغلب األح�ان
ا تحت ث�ا�ه الوسخة وفظاظته. �� �� ا طيِّ ائحة، ل�ن لپ�نتو قل�� ر الرَّ ا منفِّ �كون صاخ��

� واآلَخر � الح�� � عندما ال �كون الم�ان شد�د االزدحام، و��� خول ح�ث الجو دا�� �سمح لها �الدُّ
� ش�ا�ه �ان پ�نتو أسوأ

� ف�ما ُيتِحفها �ح�ا�اته. ��  من الُخ��
ً
ا من الِمزر وُ�طِعمها قطعة �سقيها كوز�

ا أ��� من ال�الم ب�سهاٍب عن مناق�ه. � (األعتاب) -حسب �المه- وال �حبُّ ش�ئ�
�� 

ً
القراصنة ُسمعة

� ُر�ن� هادئ غ��
نت من الجلوس ��

�
ا، وتمك  تق����

ً
ارة خال�ة �لة. وجَدت الخمَّ

�
حالَفها الحظ� الل

ء ناعم �فخذها. قالت الفتاة �
ع ساقيها ح�� احتكَّ �� ار. لم تكد �ستقرُّ هناك وُت��ــِّ �ع�د عن النَّ

�
َع �� � ِحجرها و��

ذنه، فوثَب الِقطُّ �جلس ��
�
ت رأسه وراء أ

�
؟»، وحك

ً
العم�اء: «أنت ثان�ة

ارة پ�نتو)، فالُقرصان العجوز �عتقد أنها تجلب ما (خمَّ الخرخرة. (براڤوس) مألى �الِقطط، ال س�َّ



، أل�س كذلك؟». الِقطط ال � الع وتحفظ م�انه من الهوام. همَست: «أنت تعرف�� ُحسن الطَّ
ة القنوات. ر قطَّ

�
امات المستعارة، وَتذك تنخِدع �الشَّ

��ذ ا من النَّ � مزاج� حسن وأعطاها ك���
س�ة إ� الفتاة العم�اء. �ان پ�نتو �� �ة �ال�ِّ �لة طيِّ

�
الل

ا»، ب جد� ة ِشلق. أعلَن: «پ�نتو رجل ط�ِّ  من الُجبنة العفنة وِنصف فط��
ً
ف �الماء وقطعة المخفَّ

ا � سمَعتها مرار� ة ال�� � استو� فيها ع� سفينة العطارة، و�� القصَّ ة ال�� ثم جلَس �ح�� لها عن المرَّ
من ق�ل.

ا من ز�ائنه � ا كب��  الم�ان، و�عان ما ا�شغَل عنها پ�نتو، ل�ن عدد�
َ
اعات وامتأل ت السَّ مرَّ

ون ُّ� � ادو حيتان إي�ن�� ��اء؛ ص�َّ
ُ
� وعائها. شغَل المواد األخرى غ

ا من الُعملة �� المعتادين أل�� قطع�
ر، ف ب��ٍت معطَّ اڤو َشعرهما مصفَّ حم، وزوجان من ُم�ارزي ال�� ماء والشَّ تف�ح منهم رائحة الدِّ
ا ثالثة ة للغا�ة ع� �طنه، والحق� � من (لوراث) اشت� من أن مقصورات پ�نتو صغ�� ورجل سم��
مته عاصفة ودخَل (براڤوس) ل�لة ال�ارحة ارة (القلب ال���م)، قادس حطَّ � من �حَّ �� ال�س�نيِّ

وصادَرە ص��حة اليوم َحرس أم�� ال�حر.

�
م األسود القطرا�� �ون الرَّ موا بهدوٍء وُهم ���

�
ار وت�ل ون المائدة األقرب إ� النَّ  الال�س�نيُّ

َ
أخذ

ا، � أصواتهم قدر اإلم�ان لئال �سمعهم أحد… ل�نها ال أحد، وسمَعت �لَّ �لمٍة تق���� خافض��
� الِقطِّ الذي ُ�َخرِخر

ا، عي��َ � طول�� � صفراو�ن مشقوقت�� ا من خالل عين�� ٍة �دا �أنها تراهم أ�ض� ولف��
ا، ل�ن لثالثتهم شعر أشقر أب�ض

�
ذن

�
� ِحجرها. أحدهم عجوز وأحدهم شاب وأحدهم فقَد أ

��
ة. ق �قوَّ

َّ
ة ناعمة �أهل (ِل�س)، ح�ث ال تزال دماء المعقل الُحر القد�م تتدف و���

� تعلمها ولم تكن تعلمها من الثة ال�� ب عن األش�اء الثَّ جل الط�ِّ ها الرَّ
�
� سأل ، ح�� ا�� �اح التَّ � الصَّ

��
ًة. ق�ل، �انت مستعدَّ

ا، مئات العب�د، �ساًء فينة تحمل عب�د� - «أعلُم أن أم�� ال�حر صادَر (القلب ال���م). �انت السَّ
مة خاسة محرَّ سها العب�د الهار�ون، والنِّ � مخزنها». (براڤوس) أسَّ

ا �الح�ال �� � مع�  م��وط��
ً

وأطفا�
وس)، من م�اٍن اسمه (هاردهوم)، م�ان قد�م هنا. «أعلُم من أين أ�� العب�د. إنهم َهمج من (وس��
� �انت آر�ا ستارك. «�عد ت لها العجوز نان عن (هاردهوم) ح��

�
فل) حك � (و�ن��

مقفر ملعون». ��
ا افة غا�ات إن ُسفن� ِتَل فيها ملك ما وراء الِجدار هرَب الَهمج، وقالت عرَّ

ُ
� ق ى ال�� ��

�
المعركة ال�

 سفي�تا القراصنة
َّ

� إذا ذهبوا إ� (هاردهوم)، ل�ن ال ُسفن أَتت إ� � تحملهم إ� م�اٍن دا��
ستأ��

. رَسا القراصنة عند (هاردهوم) إلصالح
ً

تهما عاصفة شما�
َ
(القلب ال���م) و(الف�ل) اللتان جرف

ا، فقالوا إنهم � ورأوا الَهمج، ل�نهم �انوا �اآلالف ولم تكن عندهم مساحة لهم جم�ع� في�ت�� السَّ
جال زوجاتهم ساء واألطفال فقط. لم �كن لدى الَهمج ما �أ�لونه، فأرسَل الرِّ س�أخذون ال�ِّ
هم القراصنة إ� أسفل ور�طوهم �الح�ال.

َ
في�تان إ� ال�حر ساق و�ناتهم، ل�ن ما إن خرَجت السَّ

. �انت (القلب � في�ت�� قت السَّ تهم وفرَّ
�
 أخرى قا�ل

ً
� (ِل�س)، ل�ن عاصفة

�انوا ينوون ب�عهم ��
ا (الف�ل) ف��ما استطاَعت العودة إ� سو هنا، أمَّ  الرَّ

َّ
ا إ� انها لم �جد خ�ار�  ح�� إن ُر�َّ

ً
ال���م) تالفة

فن. �قولون إن أسعار جع �الم��د من السُّ ون أنها س�� ارة پ�نتو) �ظنُّ � (خمَّ
ون �� (ِل�س). الال�س�نيُّ

ساء واألطفال». � (هاردهوم) آالف آَخرون من ال�ِّ
العب�د ترتفع، و��



د أن نعلم هذا. هذان ش�ئان. أهناك ثالث؟». - «ج�ِّ
ً
�ه ع� أصا�عه مسقطة »، وارتفَعت عصاها ت�� � ��� أجاَ�ت: «نعم. أعلُم أنك أنت من ت��

عصاە ع� األرض.

: «وك�ف تعلم فتاة عم�اء ذلك؟».
ً

َع �دە م�سائ� � الَح األلم ع� وجه ال�اهن وان��
ا عن الِقطِّ ە غد� ». قد ُتخ��ِ

ً
ًة إ� إعطائك أر�عة لقد رأيتك. «أعطيتك ثالثة أش�اء. لسُت مضطرَّ

ر قف َينظ� � عوارض السَّ  ب��
�
ارة پ�نتو)، الِقطِّ الذي اخت�أ � ت�َعها إ� المع�د ل�لة ال�ارحة من (خمَّ ال��

ا �ستطيع. ە. إذا �ان �ستطيع االحتفاظ �األ�ار ف�� أ�ض� إليهما من أع�. وقد ال أخ��

ص أنف الفتاة
�
َم إليها ال�وب تقل دِّ

ُ
� ق ح ع� الَعشاء، وح��

�
مت أوما �طان ال�حر الممل ل�لتها قدَّ

ا، َ�ته ع� ثالث جرعاٍت ط��لة، ثم شهَقت وأسقَطت ال�وب وقد اشتعَل لسانها نار� العم�اء و��
َ الح��ق إ� َحلقها وأنفها. ��ذ ان��� ا من النَّ ا جرَعت ك��� ولمَّ

 من
ً
ت قطعة �� هذا»، ودسَّ

�
��ذ لن ُ�ساِعدِك، والماء سُ�لِهب الحرارة. � ق�طة: «النَّ

�
تها الل َ أخ��

� الحرقان �الفعل، ف الُخ�� � فمها ومضَغت وابتلَعت. خفَّ
تها الفتاة العم�اء �� � �دها، فدسَّ

�� � الُخ��
. فته قطعة ثان�ة أ��� وخفَّ

ً
حم مشتعلة  من الشَّ

ً
�ل وفتَحت عي�يها، رأت شمعة

�
تها ذئ�ة الل

�
�اح، عندما ترك وعندما أ�� الصَّ

�
ح�ث لم تكن هناك شمعة ل�لة أمس، يتماَ�ل لهبها المتذ�ذب إ� األمام والخلف كعاهرٍة ��

ع�د). (الميناء السَّ

ا بهذا الَجمال. ولم َ�حُدث من ق�ل أن رأت ش�ئ�



 

فل � و�ن��
شبح ��

 

 ساقه
َّ

، مكسور الُعنق وال �ظهر منه إ� اخ�� ور الدَّ جل الم�ت عند قاعدة السُّ َ ع� الرَّ ُع��ِ
�ل.

�
لج الذي دفَنه خالل الل الُ��ى ال�ارزة فوق الثَّ

ا � � أ�عَدهن بن بونز أخ�� �يع. ح�� ا ح�� ال�َّ
�
لج فل��ما ظلَّ مدفون لو لم تن�ش �ل�ات رامزي الثَّ

هار انق�� ق�ل أن �علموا ه�اء قد نهَشت معظم وجه الم�ت، ح�� إن ِنصف النَّ �انت چاين الشَّ
. ��

�
 مع روچر ر�زو�ل، الذي أعلَن «سك

ً
� زحَف شما� ا�عة واألر�ع�� � الرَّ

ا �� ح�
�
 مسل

ً
ا أنه �ان رج� �قين�

 أن ثيون جرا�چوي
َّ

ور وانزلَق وسقَط». لم ُ�عار�ضه أحد، إ� ل من فوق السُّ أراهُن أنه �ان ي�بوَّ
�ل

�
� جوف الل

فات �� لق إ� ال��ُّ لج الزَّ اة �الثَّ رجات المغطَّ وجَد نفسه ي�ساَءل ِلَم قد �صعد أحد الدَّ
غ مثانته. د أن ُ�ف�� لمجرَّ

د حم المقدَّ
�
� ُدهن الل

ر �� � ال�ائت المحمَّ ص��حة هذا اليوم، ف�ما أفطَر رجال الحام�ة ع� الُخ��
� ال�الم عن

�ك �� � ع� الدِّ د نفسه- انهمَك أ��� الجالس�� حم المقدَّ
�
-وأ�َل اللوردات والُفرسان الل

ة. الجثَّ

جل عجوز من أت�اع ق�اء ُ�َغمِغم: «ستان�س له أصدقاء داخل القلعة». الرَّ سمَع ثيون أحد الرُّ
جال ها والرِّ لت لتوِّ الث. �انت المناو�ة قد ت�دَّ ة شارة األشجار الثَّ

َّ
��لة الرث ته الطَّ تولهارت، ع� ُس��

لج عن أحذيتهم و�او�لهم وقد �دأ ون األرض �أقدامهم لينفضوا الثَّ
ُّ
د، �دق �لوذون �القاعة من ال��

. � � دا��
� ب��ِّ اث وُخ�� رَّ

�
هار، ُسجق دموي وك تقد�م وج�ة منتَصف النَّ

ل�ج وسيهلك فيها، الة رووس ر�زو�ل، وقال: «ستان�س؟ ستان�س محاَ� �الثُّ ضحَك أحد خ�َّ
� قدم�ه». د ب�� ا إ� (الِجدار) وذ�له متجمِّ أو أنه فرَّ عائد�

ا ع� ُ�عد خمسة أقدام من أسوارنا ومعه مئة قال راٍم يرتدي ألوان �و�ن: «وقد �كون معسِكر�
ا منهم �س�ب العاصفة». ألف رجل ولن نرى ولو واحد�

ا ل�ل نهار، واآلن ترتفع أ�وامه �طول لج مدرار� �ال نها�ٍة و�ال انقطاع� و�ال رحمٍة ينهمر الثَّ
لج الذي � الخ�ام تحت الثَّ

قوف، وترت�� فات، وتكسو ُدثر ب�ضاء السُّ لمات ال��ُّ
ُ
األسوار وتمأل ث

جال ط��قهم وُهم �قطعون ت من قاعٍة إ� قاعٍة ح�ال للح�لولة دون ضالل الرِّ ها. ُمدَّ
�
أثقل

دة فوق ئون أ�ديهم ِش�ه المتجمِّ
ِّ
واط�� الذين ُ�دف ال�احات واألفن�ة، وتزدحم أبراج الحراسة �النَّ

� الذين صنَعهم الُمرافقون. ي�دو �� لجيِّ � األسوار للَحرس الثَّ
دات، وقد تركوا مما��

َ
ان المستوق ن��

 �لَّ ل�لٍة إذ ُ�عِمل فيهم الجوُّ العاصف إرادته، ون�َتت ع� الِحراب
ً

ا وأغرب ش�� هؤالء أ��� حجم�



� فراي، ة ل� شعثاء من الجل�د. وعالوًة ع� ذلك فإن هوست�� لج�َّ � �ق�ضون عليها �أ�ديهم الثَّ ال��
قيع. اء قضمة الصَّ ا من جرَّ

�
ذن

�
لج، فقَد أ جل الذي ُسِمَع ُ�َدمِدم �أنه ال �خ�� القل�ل من الثَّ الرَّ

� وضعوها عليها لتدفئتها عن احات، إذ ت�تلُّ األغط�ة ال�� � السَّ
أشد المعاناة من �خت الخ�ل ��

رها أ��� من نفعها، د �ان �� ت نار لوقايتها من ال��
�
شِعل

�
ل �انتظام، و�ذا أ د إذا لم ُت�دَّ

�
آِخرها وتتجل

ها من  لالبتعاد عنه فتج�ح نفسها وغ��
ً
� صفوفها مقاتلة

ى �� هب وتتلوَّ
�
ة تخ�� الل فالج�اد الح���َّ

ا. ة تمام� ئة، ل�ن االسط�الت مكتظ�
ِّ
� االسط�الت آمنة متدف

الخيول. وحدها الخيول ��

ى: «اآللهة انقلَ�ت علينا. هذە غض�تها، ر�ــــح ��
�
� القاعة ال�

ُسِمَع اللورد لوك العجوز �قول ��
ا. إننا ملعونون». �اردة �الجح�م ذاتها وثل�ج ال تنقِطع أ�د�

ردَّ أحد رجال (معقل الخوف) ب��ار: «ستان�س هو الملعون، إنه هو المحاَ� �العاصفة
�الخارج».

فء �الفعل وال ندري. مشعوذته ق ُمحارب غ�� نظا�� أحمق: «ر�ما �ان ستان�س ينعم �الدِّ
�
عل

ل�ج». ار، وقد ُ�ذ�ب إلهها األحمر هذە الثُّ تلك �ستطيع استدعاء النَّ

� نطاق سمع القض�ب
جل �صوٍت عاٍل و�� م الرَّ

�
ف. ت�ل أدرَك ثيون من فورە حماقة التَّ�ُّ

جل غل �الق�ض ع� الرَّ ا �لَغ ال�الم اللورد رامزي أمَر ِص��ان النَّ األصفر وآلن الفظ و�ن بونز، ولمَّ
ِسلك إل�ه». هوى د�مون ا �ستان�س فس��ُ ە: «ما ُدمت مغرم� َ لج �الخارج، ح�ث أخ�� ە إ� الثَّ وجرِّ
م، و�عدها أمَر رامزي �جرِّ ظا�� ب�ضع َجلداٍت �سوطه المشحَّ ص-�� ع� الُمحارب غ�� النِّ

ُ
ارق

� س�ستغرقها دمه ة ال�� خ والقض�ب األصفر ع� الُمدَّ
َّ

فات) ف�ما تراهَن الس� ا�ة ال��ُّ جل إ� (بوَّ الرَّ
د. ح�� يتجمَّ

لج،  إ� هذا مخنوقة �الجل�د والثَّ
ً
ى مغلقة وموصدة، و�ضافة ��

�
ئ�سة ال� فل) الرَّ ا�ة (و�ن�� بوَّ

ادين) ا�ة الص�َّ  ق�ل رفعها. و(بوَّ
ً

ة من جل�ٍد أو� �كة الحد�د�َّ ح�� إن ال ُ�دَّ من تكس�� ما حول الشَّ
�
ا�ة اسُتخِدَمت ��  هناك �ما أن البوَّ

ً
ا، و�ن �ان الجل�د ال �صنع مش�لة � � حاٍل ال تختلف كث��

��
خر سالسل الج� د جل�د �صالدة الصَّ ا�ة ط��ق الملوك) ح�ث جمَّ ة، ع� عكس (بوَّ اآلونة األخ��
، اخ�� ور الدَّ � السُّ

ة �� ة مقنطرة صغ�� ا�ة جان��َّ فات)، و�� بوَّ ا�ة ال��ُّ ت إذن (بوَّ ك. ت�قَّ المتحرِّ
�
د، ول�ن ال ُ�قاِ�له مخ�ج ��

�
ك �متدُّ فوق الخندق المتجل � الواقع، فج�ها المتحرِّ

ا�ٍة �� ِنصف بوَّ
ة فحسب ول�س إ� العالم ورائها. فات الخارج�َّ ، وهو ما �سمح �الوصول إ� ال��ُّ � ور الخار�� السُّ

اللم، ثم أطبَق ك وأع� السَّ ا ع�� الج� المتحرِّ ا محتج�
�
ظا�� نازف ُحِمَل الُمحارب غ�� النِّ

ا � قدم� ور إ� األرض ع� مسافة ثمان�� خ وآلن الفظ ع� ذراع�ه وساق�ه وألق�اە من فوق السُّ
َّ

الس�
�
ماة �� جل �ال�امل… ل�ن الرُّ لج قد تعاظَمت لدرجة أنها ابتلَعت الرَّ �األسفل. �انت أ�وام الثَّ

� أليته
لج، وأصاَ�ه أحدهم �سهٍم �� � الثَّ

ٍة �جرَّ ساقه المكسورة �� فات زعموا أنهم رأوە �عد ف�� ال��ُّ
ا. ى مبتعد� ف�ما تلوَّ

أعلَن اللورد رامزي: «خالل ساعٍة س�موت».

مس سنجدە عند ستان�س �مصُّ له قض��ه». : «أو ق�ل أن َتغُرب الشَّ َّردَّ �اِقر العاهرة أوم�� ً



قس قض��ه � هذا الطَّ
 �ك�ە. أيُّ رجٍل �الخارج ��

َّ
ٌ له أ� : «خ�� ً

ضحَك ر��ارد ر�زو�ل قائ�
د عن آِخرە». متجمِّ

ا ماَت � العاصفة. إنه َي�ُعد فراسخ عن هنا، إمَّ
: «اللورد ستان�س ضائع �� � قالت الل�دي داس��

ل�ج هو وج�شه». تاء أسوأ ما عندە. �ضع أ�اٍم أخرى وستدفنه الثُّ ا �موت. فل�فعل الشِّ �الفعل و�مَّ
ض أن تلمَّ َ مال والمف�� ا. الل�دي �ار�ري من الشَّ ا من سذاجتها: وتدفننا أ�ض� �� ر ثيون متعجِّ

�
فك

. ً
أ��� �ط�ائع األمور، وقد تكون اآللهة القد�مة مصغ�ة

ا، جال العوام أ�ض� � الرِّ ى إ� همهمٍة ب�� � ال�ارحة، وهو ما أدَّ َم َعشاء من ث��د ال�ازالء وُخ�� دِّ
ُ
ق

�ر. � ففوق الملح ُشوِهَد اللوردات والُفرسان �أ�لون لحم الخ��

ته لمسة
�
�د عندما جعل

ته من ال��َّ � ُين�� ما ت���َّ من حصَّ  فوق وعاٍء خش��
ً

�ان ثيون مائ�
اقطة من »، وانح�� �لتقط الملعقة السَّ � خف�فة ع� كتفه ُ�سِقط ملعقته. قال: «إ�اِك أن تلمسي��

ا». � أ�د� ر: «إ�اِك أن تلمسي�� ع� األرض ق�ل أن تختطفها إحدى �ل�ات رامزي، وكرَّ

� الخامسة أو
ة �� االت إي�ل، شا�َّ جلَست إ� جوارە ع� مق��ٍة �الغة، واحدة أخرى من غسَّ

� حاجٍة إ�
� حاجٍة إ� غسلة، وشفتاها الممتلئتان ��

ة، َشعرها األشقر أشعث و�� ادسة ع�� السَّ
.« دي، أنا هو�� مس. �عد إذن س�ِّ

�
� الل ة: «�عض الفت�ات �ح��َّ �لة. قالت �اب�سامٍة صغ��

ُ
ق

ها إ� قال لنفسه: هو�� العاهرة، ل�نها حسناء �ما ف�ه ال�فا�ة. ف�ما سبَق �ان ل�ضحك و�شدَّ
ت. «ماذا ُت��دين؟».

�
ِحجرە، ل�ن تلك األ�ام ول

 من َشعرها
ً
؟»، وداعَ�ت ُخصلة �  أر�ت��

َّ
دي؟ ه� اد�ب. أين �� �ا س�ِّ : «أن أرى ال�َّ قالت هو��

مس، والملوك المو��
�
د لل : «�قولون إنها عم�قة ومظلمة، م�ان ج�ِّ

ً
تها حول إص�عها مض�فة ولفَّ

ُ�شاِهدون».

ِك إي�ل؟».
�
- «هل أرسل

ً
 جم�لة

ً
ة � أغن�َّ

ە. سُ�غ��ِّ � أن أح�� . ل�ن إذا كنت ُت��د إي�ل فُ�مكن�� - «ر�ما، ور�ما أرسلُت نف��
دي». لس�ِّ

تها أقنَعت ثيون �أن هذە ح�لة ما. ل�ن ح�لة َمن؟ وأليِّ غا�ة؟ ف�َم ُي��دە إي�ل؟ �لُّ �لمٍة لفظ�
ا. ُي��د أن �عرف ك�ف أخذُت القلعة، ول�ن  كذو��

ً
ا واب�سامة اد �حمل عود� ، قوَّ د مغنٍّ جل مجرَّ الرَّ

. ثم إنه أدرَك الجواب. ُي��د أن �عرف ك�ف دخلنا من أجل أن َ�خُ�ج. لقد
ً
ة ف أغن�َّ

�
ل�س ل�� ُيؤل

خول أو ضيع، وال أحد �ستطيع الدُّ فل) إح�ام الِقماط ع� الرَّ أح�َم اللورد بولتون إغالق (و�ن��
االته. ال ُ�مكن لثيون أن �لومه، وع� الرغم من هذا قال: الخروج دون إذنه. ُي��د أن �فرَّ هو وغسَّ

.« �
� وشأ��

«ال أر�ُد أيَّ صلٍة ب�ي�ل أو �ِك أو �أخواتِك. دعو��

ور ثم ا �الح�ال، ذهَب ثيون إ� السُّ شد� اماٍت راقصة. مس�� � دوَّ
لج �دور �� � الخارج �ان الثَّ

��
� �� لجيِّ غ�� الثَّ � من رجال والدر الصَّ � هناك زوج�� فات). �ان ل�حسب الحارس��ْ ا�ة ال��ُّ �عه إ� (بوَّ اتَّ



� فوق
� الهواء: «أر�ُد الم��

د �� هما وأنفاسه هو تتجمَّ َ لو لم يَر أنفاسهما الب�ضاء، وقد أخ��
األسوار».

د قارس هنا، ل�ن افعل ما �شاء أيها : «ال�� �
ا�� د قارس �األع�»، وقال الثَّ رە أحدهما: «ال��

َّ
حذ

ا�ة. ق»، وأشاَر لثيون �المرور من البوَّ المار�

 ح�� وجَد
ً

لق، وما إن �لَغ المم�� لم �ستغرق ط��� لج الزَّ س عليها الثَّ رجات المكدَّ صعَد الدَّ
لمة وماَل إ� � الثُّ

ازج الذي ب�� نفسه �� لج الطَّ � ألقوا منها الُمحارب. هدَم ِجدار الثَّ الُ�قعة ال��
ا؟ ُ�مكنه أن �قفز و… � أن أقفز. هو عاَش، فِلَم ال أع�ُش أ�ض� ا: ُ�مكن�� ر�

�
� مفك افت�� َّ ُّ � ال�� الخارج ب��

ا؟ د� لج؟ أزحف ح�� أموت متجمِّ � وأموت تحت الثَّ
وماذا؟ أ�� سا��

ا، ا إر�� قه چاين الحمراء وِچز وهل�س�ت إر�� دە رامزي ومعه فت�اته، وسُتمزِّ إنه جنون. سُ�طار�
ر

�
ا. همَس: «�جب أن أتذك  أن األسوأ أن �ق�ضوا عل�ه و�عودوا �ه ح��

َّ
قت �ه اآللهة، إ�

َّ
وهذا إذا ترف

.« اس��

� ساحة
د �� ا من ال�� ا وميت� َ ع� ُمرافق الس�� إي�س فراي العجوز عار�� ا�� ُع��ِ �اح التَّ � الصَّ

��
� األمر

ا. أد� الس�� إي�س �دلوە �� قيع مالمحه ف�دا �أنه �ضع قناع� شنة القد�مة، وقد أخ�� الصَّ
ُ
األ

� العاصفة، و�ن لم ُ�ف�ِّ أحد ِلَم خلَع مال�سه ق�ل
ب وضلَّ ط��قه �� � ال��ُّ

جل أ�َف ��  إن الرَّ
ً

قائ�
كوك. �� آِخر. الخمر كف�لة ب�غراق ج�ش عرمرم من الشُّ

�
أن َ�خُ�ج. سك

� االسط�ل �جمجمٍة
ة مقسم ع� الوالء آلل فلينت �� اب�َّ شَّ

ُ
َ ع� را�� � هار ُع��ِ ثم ق�ل انقضاء النَّ

مت رأسه ا رفَسه، غ�� أن ثيون قال لنفسه �حزم: �ل هشَّ
�
مة. أعلَن اللورد رامزي أن حصان مهشَّ

هراوة ع� األرجح.

لوا. اآلن �لعب رووس � ت�دَّ ل�� ٍة شاهَدها من ق�ل، مع فرق أن الممثِّ ا كتمث�ل�َّ
�
�لُّ هذا ي�دو مألوف

ا، والمو�� �لعبون أدوار آجار وجاين�� ذي األنف األحمر وجلمار ور الذي لعَ�ه ثيون آنف� بولتون الدَّ
ا، ل�نه ر�ك مختلف، ر�ك آَخر دا�� ال�دين َتقُطر من شفت�ه ا موجود� العا�س. �ان ر�ك أ�ض�

هد. ر�ك، ر�ك، ع� قاف�ة ل��ك. أ�اذ�ب �حالوة الشَّ

ى، وقد �دأ ��
�
� القاعة ال�

�� 
ً
جار عالن�ة الث لوردات رووس بولتون إ� الشِّ دفَعت الميتات الثَّ

� انتظار هذا الملك الذي ال
� فراي: «�م علينا أن ن��� هنا �� ص�� �عضهم ينفد. قال الس�� هوست��

جِهز عل�ه».
ُ
�اِدر ستان�س �القتال ون

ُ
ا؟ �جب أن ن � أ�د�

�أ��

ته �أنه ُيؤِثر � ن��
ك القلعة؟»، ل��� ُ ��

َ
راع الواحدة: «ن

ِّ
�صوٍت م�ح�ح قال هاروود ستاوت ذو الذ

لج �العم�ان؟». � الثَّ
أن ُتقَطع ذراعه األخرى. «ُت��دنا أن نخوض ��

ا�ة افتنا َ�خُرجون من (بوَّ . كشَّ
ً

ق رووس ر�زو�ل: «لُنقاِتل اللورد ستان�س علينا أن نجدە أو�
�
عل

ة». ة األخ�� � الف��
ا منهم لم يرجع �� ادين)، ل�ن أحد� الص�َّ

ا ع� �طنه العظ�م: «(الميناء األب�ض) ال تخ�� الخروج معك ت� قال اللورد وا�مان ماندر�� م��ِّ
� وراءك».

رسا��
ُ
كب ف ، وس�� � أيها الس�� هوست��

ً



هري، أجل. � ظ�
� لغرس ُرمح� ��

: «ع� مق��ٍة تك��
ً

جل ال�دين قائ� � إ� الرَّ التفَت الس�� هوست��
، أين ضيوفك الذين أعادوا إل�ك ابنك؟». �

�� ؟ أخ��ِ � �ا ماندر�� أين أقار��

ا. ر�جار �كتف�ه د� � ُرفاته. أذكرهم ج�ِّ حم، وقال: «تع��
�
� قطعٍة من الل

غرَس ماندر�� خنجرە ��
� استالل س�فه، وسا�موند و��

د �� دَّ بق، والس�� چارد الجريء الذي ال ي��
�
� ولسانه الل المستديرت��

� ُعمالته المستد�م. هؤالء أعادوا ُرفات وندل إ� د�ارە. تاي��ن ال�س�� هو َمن الجواس�س ورن��
�عة)»، حمه (السَّ ا ��لمته، ل��  �ار�

ً
ا �ما وعَد. �ان اللورد تاي��ن رج� ا سالم� َّ وا�ل�س سل�م� أعاَد إ��

��ق محفوف ظ وتابَع: «الطَّ � فمه ومضَغه �صوٍت مزعج، ثم تلمَّ
حم ��

�
وأل�� اللورد وا�مان الل

فقنا � غاَدرنا (الميناء األب�ض)، واتَّ �المخاطر أيها الفارس. لقد أعط�ُت إخوتك هدا�ا ض�افٍة ح��
اقنا». ون شهدوا اف�� فاف. كث�� � الزِّ

�� 
ً
قاء ثان�ة

�
ع� الل

ون؟ أنت وأت�اعك؟». ا: «كث�� ه إي�س فراي ساخر�
�
سأل

� أيها ح �ا فراي؟ لهجتك ال ُتعِجب�� ه، وقال: «إالَم ُتلمِّ مِّ
�
د (الميناء األب�ض) فمه �� مسَح س�ِّ

� ع� اإلطالق». الفارس، ال ُتعِجب��

حم وسأر�ك ما ال ُ�عِج�ك �حق». احة �ا جوال الشَّ : «اخُ�ج إ� السَّ � قال الس�� هوست��

� �الفعل، ووقَع رسانه �انوا قد انتفضوا ناهض��
ُ
، ل�ن ِنصف دستٍة من ف ضحَك وا�مان ماندر��

� لم ين�س رووس بولتون � ح��
فة، �� � تهدئتهم ��لماٍت ملطِّ ع� عاتق روچر ر�زو�ل و�ار�ري داس��

� نظرًة لم يَرها فيهما من ق�ل، نظرة احبت�� � عي��ه الشَّ
ب�نت شفة… غ�� أن ثيون جرا�چوي أ�َ� ��

ء من الخوف. �
قلق، �ل و��

ا
�
ون حصان ة وع�� ِتَل ستَّ

ُ
لج الذي ترا�َم فوقه، وق ل�لتها انهاَر االسط�ل الجد�د تحت وطأة الثَّ

نق�ب عن � التَّ
�اح �� لج. استغَرقوا معظم الصَّ اقط أو دفَنهم الثَّ قف السَّ وسا�سان، سحَقهم السَّ

ة ل�فحص المشهد، ثم أمَر �أخذ احة الخارج�َّ � السَّ
ًة �� � ًة وج�� الُجثث، وظهَر اللورد بولتون ُمدَّ

� الخارج.
اخل، �ما فيها تلك الم��وطة �� الخيول ال�اق�ة إ� الدَّ

ة أخرى. � وذبح الخيول الميتة ح�� ا�ُ�ِشَفت جثَّ ا�س��ْ جال َ�فُرغون من إخراج السَّ وما �اَد الرِّ

كر أو رفسٍة من د سقطٍة �س�ب السُّ ها �استهانٍة �أنها مجرَّ ة تفس�� ع� أن الع��ص هذە المرَّ
�اع المس�َّ �ري الطِّ � ح ال�غ�ض خ��

�
جل المسل � عند رامزي، الرَّ ل�� جل الم�ت أحد المفضَّ حصان. الرَّ

� فمه
ه �� ە أحدهم ودسَّ َ ا، إذ ب�� � ا عس�� ن من كون قض��ه أصفر حق� �قُّ القض�ب األصفر، ولو أن التَّ

� كومة ثلج�
ا ح�� الُعنق ��

�
هاة خارج المطابخ مدفون � وجَدە الطُّ ا من أسنانه. ح��

�
�ُعنٍف كَ� ثالث

ة، واحرصوا قوا الجثَّ : «أحر�
ً

د. أمَرهم رووس بولتون قائ� � من ال�� ْ��
َّ
�ان القض�ب وصاِح�ه مزرق

ع� عدم ِذكر األمر. لن أسمح �ان�شار هذە الح�ا�ة».

�
هار �انت قد �لَغت مسامع أ��� َمن �� ت رغم ذلك، ومع انتصاف النَّ َ ل�ن الح�ا�ة ان���

ه». �� سمعوها من رامزي بولتون نفسه، الذي �ان القض�ب األصفر «ص��َّ
�
فل)، منهم ك (و�ن��

خ ِجلدە و�ش��ه ونجعله �أ�له
�
جل الذي فعَل هذا سَ�سل : «عندما نجد الرَّ

ً
د اللورد رامزي قائ� توعَّ

ا. ا ذهب�� ين� »، و�عدها ذاَع الخ�� �أن اسم القاتل ُ�ساوي ت�ِّ
ً
 قضمة

ً
قضمة



ى. مع انحشار مئات ��
�
� القاعة ال�

�� 
ً
�ة �حلول المساء �انت رائحة ك��ــهة طاغ�ة مس���

لج لت األرض إ� ِبركٍة زلقة من الوحل والثَّ جال تحت سقٍف واحد تحوَّ الخيول وال�الب والرِّ
وف ة والصُّ

�
� الهواء روائح ال�الب المبتل

ا، وفاَحت �� ائب و�راز الخيول وال�الب والَ��� أ�ض�
َّ

الذ
�ك المزدحمة �لَّ راحة، ل�ن هناك عة �الماء، وهو ما سلَب الدِّ المبتل وأغط�ة الخيول المش�َّ
 من الخارج وحمراء

ً
اخون مسفوعة مها الط�َّ ازج قدَّ ًة من لحم الخيول الطَّ ائح كب�� ا. أ�لوا �� طعام�

ة أ�َل عموم الُجند �اللوردات … وهذە المرَّ � ْ�� فت المش��َّ
�
اخل، مع ال�صل والل  من الدَّ

ً
دام�ة

والُفرسان.

لحم الخ�ل أق� من أن تطحنه �قا�ا أسنان ثيون، وأصاَبته محاولة المضغ �ألٍم �ليغ، فهرَس
ا حم قطع�

�
ع الل ، ثم قطَّ

ً
ح من خنجرە وصنَع منهما وج�ة ا �الجانب المسطَّ فت وال�صل مع�

�
الل

غذ�ة من ًة للغا�ة وامتصَّ �لَّ واحدٍة ثم �صَقها. هكذا ع� األقل ينال المذاق والقل�ل من التَّ صغ��
ه�اء ا، فألقاها لل�الب وشاهَد چاين الشَّ ا العظمة فال �ستطيع أن �فعل بها ش�ئ� م. أمَّ هن والدَّ الدُّ

دها سارا وو�لو. تهرب بها وُتطار�

ماح الحد�د) ثم (ب�ت اعر (الرِّ أمَر اللورد بولتون إي�ل �الغناء لهم ف�ما �أ�لون، فغ��َّ الشَّ
ا غ��َّ لهم (خلَعت المل�ة صندلها، خلَع الملك ا أ��� مرح� � ش�ئ� ا طلَ�ت �ار�ري داس�� تاء)، ولمَّ الشِّ
وا الموائد

ُّ
� الذين دق �� ماليِّ � الغناء، وكذا �عض الشَّ

َك رجال فراي �� ب). اش�� تاجه) و(الجم�لة والدُّ
عت الخيول، و�عان ما صمَت وضاء روَّ زمة وهتفوا: «ُدب! ُدب!»، ل�ن الضَّ

َّ
�ق�ضاتهم مع ال�

. فت الموس���
َّ
ون وتوق المغنُّ

د، وُ�داِعب خ ال��َّ
َّ

قد، �لعب لوتون والس� غل عند الحائط تحت مشعٍل متَّ اجتمَع ِص��ان النَّ
: «ر�ك»، ص-�� سوطه. ناداە هذا األخ��

ُ
م د�مون ارق ا ثديها، وُ�شحِّ

�
� ِحجرە ممس�

جرونت امرأًة ��
 �ا ر�ك».

ً
ا، وتابَع: «رائحتك �دأت �سوء ثان�ة وط ع� ساقه �أنه �ستد�� �ل�� ونقَر �السَّ

. ً
 «نعم» خافتة

َّ
ا إ� لم ُ�ِحر ثيون جوا��

حم: «اللورد رامزي ينوي قطع شفت�ك �عد ثة �الشَّ وط �خرقٍة ملوَّ ا السَّ قال د�مون ماسح�
انتهاء �لِّ هذا».

� زوجته. ال ُ�مكن أن تمرَّ إساءة كهذە �ال عقاب. «�ما تقول».
َ � سا�� شفتاي �انتا ب��

ه ُي��د هذا». قهقَه لوتون، وقال: «أظنُّ

»، وضحَك اآلَخرون. �
خ: «ابتعد �ا ر�ك. رائحتك تقلب معد��

َّ
قال الس�

اب اخل طعام و�� � الدَّ
بوە إ� الخارج ما داَم ��

ِّ
وا رأيهم. لن ي��عه معذ أ�َع يهرب ق�ل أن ُ�غ��ِّ

�يع). � ال�َّ
� ُيزِهرن ��

وا��
�
� (الل

و�ساء راغ�ات ونار حام�ة. ب�نما غادَر القاعة �ان إي�ل ُ�غ��ِّ

� ب�داء
ا �� ته ال يرى أ�عد من ثالثة أقدام. وجَد نفسه وح�د�

�
لج �كثافٍة جعل �الخارج ينهمر الثَّ

لج وجن��ه ت رقائق الثَّ ا رفَع رأسه مسَّ لج ح�� صدرە، ولمَّ ب�ضاء، ترتفع ع� جان��ه ُجدران من الثَّ



ٍة هادئة كُق�الٍت ناعمة �اردة، وتناَهت إ� مسامعه الموس��� اآلت�ة من القاعة ورائه، أنغام أغن�َّ
ة ح��نة. ة، أغن�َّ هذە المرَّ

كينة. ٍء أقرب إ� السَّ �
وللحظٍة أحسَّ ثيون ���

فر�ف معطفه المقلَ�س َ ُ جاە المعا�س �ُخ� واسعة ف�� � االتِّ
�� �

 �م��
ً

�عد مسافٍة صادَف رج�
: ً
جل �دە ع� مق�ض خنجرە قائ� ا، ووضَع الرَّ وراءە، وعندما تواَجها التَقت أعُينهما لقاًء ��ع�

.« � ق، ثيون قاِتل األق���� «ثيون المار�

� لم… كنُت حد�ديَّ الم�الد». - «ال، لسُت كذلك. إن��

س؟». ا. ك�ف ما زلت ت�نفَّ  خائن�
َّ

- «لم تكن إ�
�ل الذي دسَّ

�
ال الل  إن �ان هذا هو القاِتل، جوَّ

ً
»، أجاَب ثيون م�سائ� � - «اآللهة لم َتفُ�غ م��

فة. الغ��ب أنه لم َ�شُعر � فمه ودفَع سا�س روچر ر�زو�ل من ال��ُّ
�ر القض�ب األصفر ��

َ
ذ

.« � ا: «اللورد رامزي لم َ�فُ�غ م�� از ُ��اە مض�ف� فَّ
ُ
�الخوف. خلَع ق

ا: «سأتر�ك له إذن».
�
جل إ� �دە، وقال ضاح� نظَر الرَّ

ودة رت ال�� لج ذراع�ه وساق�ه وخدَّ ف الثَّ
�
� العاصفة إ� أن غل

واصَل ثيون مش�ته المجِهدة ��
ا. هنا �األع�، ع� ارتفاع مئة قدم، د� اخ�� مجدَّ ور الدَّ فة السُّ �د�ه وقدم�ه، ثم إنه صعَد إ� ��ُ
ا لج ل�م� ها، واضطرَّ ثيون إ� هدم حائط الثَّ

�
لمات �ل  الثُّ

َ
لج الذي مأل  الثَّ

ً
�ة َّتهبُّ ر�ــــح خف�فة محرِّ

� إ� ور الخار�� ا… فقط ل�جد أنه ال يرى أ�عد من الخندق. لم ي�بقَّ من السُّ �ق�ض��ه ل�صنع ثق��
الم. � الظ�

ظلٌّ مبهم و�ضعة أضواء �اهتة طاف�ة ��

�ها،
�
بع) �أ . (كينجز الندنج) و(ر�ڤرَرن) و(�ا�ك) و(ُجزر الحد�د)، (الممالك السَّ العالم اخت��

ت. فل) ت�قَّ ه، �لُّ م�اٍن قرأ عنه أو حلَم �ه—�لُّ هذا اخت�� ووحدها (و�ن��
َ
�لُّ م�اٍن عرف

� صنَعها اد�ب واألش�اح الجد�دة ال�� � ال�َّ
إنه حب�س هنا مع األش�اح، األش�اح القد�مة ��

وط) واب�يها
�
ان عند (نهر ال�ل بنفسه، أش�اح م�كن وفارلن وجاين�� وآجار وجلمار وزوجة الطحَّ

اد�ب ، إنها هنا، و�نها غاض�ة. ذهَ�ت أف�ارە إ� ال�َّ واآلَخ��ن جم�عهم. ما صنَعت �داي، أش�ا��
يوف المفقودة. والسُّ

� الفوالذ �قول: «تعاَل اق�� � أتاە والتون ذو السَّ ة ح��
�
رفته، و�ان �خلع ث�ا�ه المبتل

ُ
عاَد ثيون إ� غ

مك».
�
ة اللورد ُي��د أن ُ��ل ق. ح�� م�� أيها المار�

، فعاَد يرتدي ِخرقه نفسها وتبَع والتون، الذي قاَدە إ� (الحصن
ً
ة

َّ
 جاف

ً
ا نظ�فة لم �جد ث�ا��

� �انت إلدارد ستارك. لم �كن اللورد بولتون وحدە، إذ جلَست معه ة ال�� مس�َّ ) والُغرفة الشَّ ال�ب��
ت وس حد�د ع� ش�ل رأس حصان ُي��ِّ ، وروچر ر�زو�ل �دبُّ � بوجٍه شاحب قاس� الل�دي داس��

ا. اە الممصوصان برد� ار وقد احمرَّ خدَّ رب النَّ
ُ
معطفه، ف�ما وقَف إي�س فراي ق

ً



جال برؤ�تك � الرِّ � أنحاء القلعة. أ�لَغ��
ل �� : «ق�َل �� إنك تتجوَّ

ً
�ادَر اللورد بولتون �ال�الم قائ�

مة � المتهدِّ
رب أطالل الم�ا��

ُ
�نات وفوق األسوار، �ما ُشوِهدَت ق � االسط�الت والمطابخ والثُّ

��
دك إ� أ�كة اآللهة. هل ُتنِكر هذا؟». � القد�م، عالوًة ع� تردُّ وخارج ِس�ت الل�دي �اتل��

ا أن هذا ��ُّ اللورد بولتون. «ال طق ال�لمة �العوام عالم�
ُ
- «ال �ا ِس�ِدي». حرَص ثيون ع� ن

ز ��ە ع� الحصائر القد�مة
�
 ورك

�
». أ��� رأسه مطأطأ وم �ا ِس�ِدي، ولذا أتم��َّ أستطيُع النَّ

ا هنا ًة. «كنُت ص��� � وجهه م�ا��
ة اللورد �� ر إ� ح�� ا أن َينظ� المفروشة ع� األرض، فل�س حك�م�

ق�ل الحرب، ر��ب إدارد ستارك».

.«
ً
قال بولتون: «كنت رهينة

ا ل�نه أفضل ما عرفُت. ا حق�ق�� . لم �كن ب�ت� � ». ل�نه �ان بي��
ً
- «نعم �ا ِس�ِدي، كنُت رهينة

.« - «أحدهم َ�قُتل رجا��

- «نعم �ا ِس�ِدي».

� إل�ك
أ��د، أل�س كذلك؟ ال ُ�عَقل أن تردَّ إحسا�� ٍة أنعم قال بولتون: «ل�س أنت �التَّ بن��

�الخ�انة».

… أتم��َّ فقط». � - «نعم �ا ِس�ِدي، ل�س أنا، مستح�ل. إن��

از�ك». فَّ
ُ
: «اخلع ق

ً
� قائلة خاطَبته الل�دي داس��

ة، وقال: «أرجوِك، ال. أنا… أنا…». رفَع ثيون عي��ه �حدَّ

نا �د�ك». قال الس�� إي�س: «افعل �ما تقول. أر�

وء. ا، ل�س األمر �ذلك السُّ ا: لسُت أقُف أمامهم عار�� ر�
�
وها مفك از�ه ورفَع �د�ه ل�� فَّ

ُ
خلَع ثيون ق

 رامزي الخن� فقط، ومن األو� إصبع
َ

ان�ة أخذ � ُ�مناە أر�عة. من الثَّ
� ُ��اە ثالثة أصابع، و��

��
ا�ة. الخاتم والس�َّ

غل فعَل �ك هذا». : «النَّ � قالت الل�دي داس��

� رامزي ا �جعل�� ا �جعله رامزي �سأل. دائم� ، لقد… لقد سألته هذا». دائم� �
د�� - «�عد إذن س�ِّ

أستجدي.
- «لماذا؟».

ة». - «لم… لم أحَتج إ� أصابع كث��

ابتة من ذقنه ة الخف�فة النَّ َّ� ح�ة الب�ِّ
�
»، وداعَب الل �

قال الس�� إي�س فراي: «أر�عة أصابع تك��
ا أو � ُ�مناە أر�عة أصابع. ما زاَل �ستطيع أن ُ�مِسك س�ف�

ع�ف كذ�ل جرذ، وأردَف: «�� الضَّ
ا». خنجر�



ا؟ إنه ر إل�ه. ُ�مِسك خنجر� : «أ�لُّ آل فراي حم�� ِمثلك؟ انظ� ً
� قائلة ت الل�دي داس��

�
ضحك

ز غل المقزِّ ب ع� مخلوق النَّ
�
غل ا أنه استطاَع التَّ �قوى ع� اإلمساك �ملعقٍة �ال�اد. هل تظنُّ حق�

� َحلقه؟».
إ�اە ودسِّ ُعضوە ��

ق ل�س ا. المار�
�
 أق��اء، وال أحَد منهم ماَت مطعون

ً
هم �انوا رجا�

�
قال روچر ر�زو�ل: «القت� �ل

قاِتلنا الم�شود».

: ً
خ قائ�

َّ
� الس� ��

�
ة كسك � ع� ثيون، ورشَقه بنظراٍت حادَّ ط رووس بولتون عي��ه ال�اهتت��

�
سل

.« � ة فإنه ال �قدر ع� خ�انة اب�� ظر عن القوَّ «أم�ُل إ� الموافقة. �غضِّ النَّ

 ما داخل القلعة».
ً

زمجَر روچر ر�زو�ل: «إن لم �كن هو فَمن؟ واضح أن لستان�س رج�

تهم �شأن َ � قد أخ�� . ل�س ر�ك، ل�س أنا. �ساءَل إن �انت الل�دي داس��
ً

ر�ك ل�س رج�
يوف المفقودة. اد�ب والسُّ ال�َّ

نا». . اللورد وا�مان ال �حبُّ ر إ� ماندر�� نظ�
َ
دمدَم الس�� إي�س فراي: «علينا أن ن

الم � الظ�
� القلعة ��

جوال �� حم المشوي والفطائر. التَّ
�
ردَّ ر�زو�ل �غ�� اقتناع: «ل�نه �حبُّ الل

 �لَّ
ً
� ف�ه ساعة

هاب إ� المرحاض الذي �ق��
َّ

 للذ
َّ

حها إ� ح المائدة، وهو ال ي�� ب أن ي��
�
يتطل

ة». مرَّ

- «ال أزعُم أن اللورد وا�مان �فعلها بنفسه. لقد جلَب معه ثالثمئة رجل، مئة فارس. قد �كون
هم…». أيُّ

� الخفاء ل�س للُفرسان، واللورد وا�مان ل�س الوح�د الذي
: «العمل �� � قاطَعته الل�دي داس��

؟ لو لم �كن چون �م أ��� � زفاف�م األحمر �ا فراي. هل تخال أن �اِقر العاهرة �ح�ُّ
ا �� فقَد ق����

ت الل�دي هورنوود أصا�عها.
�
ك تأ�لها �ما أ�ل

�
ا عند�م ألخ�َج أمعاءك من �طنك وجعل � ال�ب�� أس��

.« غ�� ئب الصَّ
ِّ

هم �ان لهم رجال مع الذ
�
آل فلينت و�و�ن وتولهارت وسل�ت… �ل

ا». قال روچر ر�زو�ل: «وآل ر�زو�ل أ�ض�

� اب�سامٍة
ت شفتاها ��

َ
ق )»، واف�� � وا�� � من (�لدة الرَّ ت الل�دي �ار�ري: «وح�� رجال داس��

َ
أضاف

ر �ا فراي».
�
مال َ�ذك : «الشَّ

ً
سة مض�فة شاح�ة ��

روە أيها
�
فنا. هذا هو ما عل��م أن َتذك َ ث �� ا، وقال: «ستارك لوَّ ارتعَش فم إي�س فراي حنق�

ون». ماليُّ الشَّ

جار»، وأشاَر ب�ص�عه إ� : «لن ينفعنا هذا الشِّ ً
� قائ� قت�� فرَك رووس بولتون شفت�ه المشقَّ

ا ا مب�سم� نا عل�ك أنت غد�  ع��
َّ

هاب. ان��ه إ� أما�ن تجوالك و��
َّ

ا: «ُ�مكنك الذ ثيون مستطرد�
 حمراء».

ً
اب�سامة

� من جد�ٍد وخ�َج �حجل هت�� از�ه ع� �د�ه المشوَّ فَّ
ُ
قال ثيون: «�ما تقول �ا ِس�ِدي»، ووضَع ق

. � هت�� ع� قدم�ه المشوَّ
ِّ



ق�ل والفرو وف الثَّ ئب وهو مس��قظ، وقد لفَّ نفسه �ط�قاٍت من الصُّ
ِّ

ت عل�ه ساعة الذ
�
حل

 أن ُيتِعب نفسه �ما ف�ه ال�فا�ة
ً

اخ�� آم� ور الدَّ حم، ل�دور دورًة أخرى فوق السُّ ث �الشَّ الملوَّ
ور ف رأسه وكتف�ه األب�ض. فوق هذا القطاع من السُّ

�
� وغل �بت�� لج ح�� الرُّ لينام. كسا ساق�ه الثَّ

ة. ائب ي�ثال ع� وجن��ه كدم�ع� جل�د�َّ
َّ

لج الذ � وجهه والثَّ
�ــــح تهبُّ �� �انت ال�ِّ

. ف�� ثم إنه سمَع النَّ

 عظام �لِّ َمن
ً

�
�
فات وأفعَم الهواء األسود متخل ا فوق ال��ُّ د ف�دا عالق� � وا�� ط��ل تردَّ أن��

ين األ�دي ع� قنوات ِحرابهم، وت شادِّ واط�� صوب الصَّ سمَعه. �طول أسوار القلعة التفَت النَّ
ت الخيول واعتدَل

�
ا وصهل مة أسكَت �عض اللوردات �عض� فل) المتهدِّ � قاعات وحصون (و�ن��

و��
، بووم دووم �لة تدقُّ � أر�انهم المظلمة. ولم �كد صوت نف�� الحرب �غ�ب ح�� �دأت الطَّ

�ام �� النِّ
ة ا �سحا�اٍت ب�ضاء صغ�� ا�� مكت��� � �لِّ رجٍل إ� التَّ

بووم دووم بووم دووم، وانتقَل االسم من شف��َ
، ستان�س، ستان�س. من األنفاس إذ همسوا: ستان�س، ستان�س هنا، ستان�س أ��

� �اراثيون و�ولتون. ستان�س تحالَف مع چون سنو ع� ارتجَف ثيون. ال فرق عندە ب��
� من براثن نغٍل ألموت ب�د آخر. �ا لها عون�� � . ين��

ً
ب ُعنقه هنيهة �� �

د چون �� دَّ (الِجدار)، ولن ي��
ر ك�ف.

�
من ُدعا�ة. �ان ل�ضحك لو أنه َ�ذك

ادين). إنهم خارج األسوار ا�ة الص�َّ ئاب) وراء (بوَّ
ِّ

�لة آت�ة من (غا�ة الذ ات الطَّ
َّ
�دا له أن دق

�ن �فعلون الِمثل، ل�ن ح�� عندما وصلوا إ� � ع�� ، رجل واحد ب�� ًة. قطَع ثيون المم�� م�ا��
تار األب�ض. ا وراء السِّ ا�ة نفسها لم يروا ش�ئ� � البوَّ

َ � ع� جان�� ج�� ال��ُ

ا؟ ر�ما لون إسقاط أسوارنا نفخ� ا: «هل ُ�حاو� ، فقال أحد رجال فلينت مازح�
ً
ف�� ثان�ة ى النَّ دوَّ

�حسب ستان�س أنه وجَد بوق چورامون».

سأَل ناطور: «هل ستان�س �الحماقة ال�اف�ة لمحاولة اقتحام القلعة؟».

ل تج��عنا ون. سُ�حاو� ): «إنه ل�س رو�رت. س�جلس و��تظر، س�� � وا�� أعلَن رجل من (�لدة الرَّ
ح�� االس�سالم».

.«
ً

د أو� قال ناطور آَخر: «س�تجمَّ

�اِدرە �القتال».
ُ
ق أحد رجال فراي: «علينا أن ن

�
عل

فل) �� ولألش�اح. �س�شِعر ثيون أن رووس لج وموتوا، اُتركوا (و�ن�� افعلوا هذا، اخُرجوا إ� الثَّ
مود ا من الصُّ ب �قتاٍل كهذا. إنه محتاج إ� وضع نها�ٍة ل�لِّ هذا. القلعة أشد ازدحام� حِّ بولتون س��ُ
، � م�� ون من اللوردات ها هنا والؤهم موضع شك. وا�مان ماندر�� السَّ أمام حصار� ط��ل، وكث��
� هورنوود وتولهارت، وآل لوك وفلينت ور�زو�ل، أجمعهم

، ورجال عائل��َ و�اِقر العاهرة أوم��
 الفتاة، ابنة

َّ
ون أقَسموا ع� الوالء لعائلة ستارك منذ قروٍن ال ُتح�، وما أ�قاهم هنا إ� شماليُّ

� فروة ذئٍب ره�ب، فِلَم ال ُيرِسل بولتون
د ح�لٍة زائفة، َحمل �� اللورد إدارد ودمه، ل�ن الفتاة مجرَّ



ما سقَط رجل قلَّ خصوم
�
لج، و�ل � الثَّ

� لقتال ستان�س ق�ل انكشاف الح�لة؟ مذ�حة �� �� ماليِّ الشَّ
ا. (معقل الخوف) واحد�

� �دە.
�ساءَل ثيون إن �ان سُ�سَمح له �القتال. عندئٍذ ع� األقل س�موت ميتة رجٍل �س�ٍف ��

لُت إل�ه. لقد فعلُت �لَّ ما ا، ل�ن اللورد رووس قد �فعل. إذا توسَّ ة لن يهبها له رامزي أ�د� تلك هد�َّ
مُت الفتاة.

�
، لع�ُت دوري وسل � طلَ�ه م��

الموت أح� نجاٍة ُ�مكنه أن �أملها.

ا ر� اخنة معطَّ ك السَّ �ة، والُ�خار يتصاَعد من ال��ِ لج �ذوب إذ �مسُّ ال��ُّ � أ�كة اآللهة ال يزال الثَّ
��

اس� وجنوٍد  األشجار إ� ُحرَّ
ً

� �الهواء مح�� �� والعَفن، وقد علَق ض�اب دا�� حالب والطَّ بروائح الطَّ
دون إ� � الذين أتوا يتع�َّ �� ماليِّ افئة �الشَّ هار تمت�� األ�كة الدَّ � ساعات النَّ

� �العتمة. �� شح�� طوال م�َّ
 له وحدە.

ً
اعة خال�ة � هذە السَّ

اآللهة القد�مة، ب�د أن ثيون جرا�چوي وجَدها ��

ف ثيون عند حافة
َّ
. توق � � قلب األ�كة ت�تظر شجرة ال��روود �عي�يها الحمراو�ن العل�مت��

و��
�لة إ� ات الطَّ

َّ
ا� دق وداء وخفَض رأسه أمام الوجه األحمر المنقوش. ح�� هنا ت�� كة السَّ ال��ِ

�
وت �أنما �أ�� مسامعه، بووم دووم بووم دووم بووم دووم بووم دووم. كه��م رعٍد �ع�د ي�دو الصَّ

� آٍن واحد.
من �لِّ جهٍة ��

ا من سماٍء سوداء �اردة، ل�ن أوراق شجرة ال��روود تحفُّ لج َ�سُقط عمود�� �لة �ال ر�ــــح، والثَّ
�
الل

رغم ذلك، �أنها تهمس له: ثيون، ثيون.

. كنُت ثيون سل�ل عائلة جرا�چوي، كنُت ر��ب إدارد ، تعرف اس�� � اآللهة القد�مة، إنها تعرف��
� أموُت ا. دعي��  س�ف�

َّ
: «أرجوِك، ال أطلُب إ�

ً
ا ألوالدە. خرَّ ع� ُر�ب��ه مبته� ا وأخ� ستارك وصد�ق�

م�ع ع� وجهه �دفٍء مستح�ل إذ أردَف: «كنُت حد�ديَّ الم�الد، ت الدُّ
�
وأنا ثيون ال ر�ك»، وسال

ا لـ(�ا�ك) والُجزر». ا… ابن� ابن�

كة لتطفو ع� صفحة الماء � ال��ِ
ت �� ت جبهته وحطَّ صن� �األع� ومسَّ

ُ
ت ورقة عن غ

�
انفصل

جرة: … بران. ة األصابع ك�ٍد دام�ة، وغمغَمت الشَّ حمراء ُخماس�َّ

َل إل�ه أن وجه بران فُت. وللحظٍة عجي�ة ُخ�ِّ إنها تعلم، اآللهة القد�مة تعلم، لقد رأت ما اق��
ر: شبح

�
. فك � � ح���ت�� � حمراو�ن حك�مت�� احب، َيرُمقه �عين�� جرة الشَّ هو المنقوش ع� جذع الشَّ

. لم �كن طُّ
َ
ه �سوٍء ق � ولم �مسَّ �� ا �الصَّ

�
دە بران؟ لقد �ان شغوف بران، ل�ن هذا جنون. ِلَم قد ُ�طار�

وط). «�ان
�
احونة ع� (نهر ال�ل ان فقط، من الطَّ � الطحَّ

َ بران َمن قتلنا، لم �كن ر�كون. �انا اب��
… �انوا…». � … لضحكوا م�� �  لسخروا م��

َّ
� و�� �جب أن أجد رأس��

م؟».
�
قال صوت: «َمن ُت�ل

االت، هو�� ا من الغسَّ
�
 ثالث

َّ
ا من أن رامزي وجَدە، ل�نه لم يَر إ� داَر ثيون ع� عقب�ه مرع���

.« ، إنها… تعرف اس�� � ش��  �جهل اسمها. اندفَع �قول: «األش�اح. إنها ُتَوشو�
ً
وروان وثالثة

، أل�س كذلك؟». � ق. �ان �جب أن تجد رأس�� : «ثيون المار�
ً
ذنه ولَوتها قائلة

�
ت روان أ

�
أمسك

َّ



 لضحكوا منه».
َّ

: «و�� قالت هو��

: «ماذا ُتردن؟».
ً

ص ثيون نفسه �ُعنٍف م�سائ�
�
لسن �فهمن. خل

�ب. ا هذە، صوتها عميق وَشعرها وخَطه الشَّ الثة: «أنت». امرأة أ��� ِسن� الة الثَّ أجاَبته الغسَّ

� �دها.
ق»، وظهَر نصل �� � أر�ُد أن ألمسك أيها المار� : «قلُت لك إن��

ً
قالت هو�� مب�سمة

. ل�نه � ح��
�
جال المسل . القلعة مألى �الرِّ � � أن أ�خ. أحدهم س�سمع�� ر ثيون: ُ�مكن��

�
فك

� شجرة القلوب. وما الع�ب
�ة دماءە ل�س�� ب ال��ُّ َّ بع، وست��� جدة �الطَّ غه النَّ

�
س�موت ق�ل أن َت�ل

� � �ما فتك�� . ه�ا، افتكن �� � ، اقُتلي�� � ي: «المسي�� � هذا؟ قال �صوٍت ط�� ف�ه ال�أس ع� التحدِّ
��

� َمن فعلنها». ة. أن�� �اآلَخ��ن، القض�ب األصفر وال�ق�َّ

: «نحن؟ ك�ف؟ إننا �ساء، أثداء وفروج، هنا لينكحونا ول�س ل�خافونا».
ً
ت هو�� قائلة

�
ضحك

غل؟ قطَع أصابع �د�ك وسلَخ أصابع قدم�ك الجم�لة؟ �ا لك من ته روان: «هل آذاك النَّ
�
سأل

تنا
�
�ت فأرسل

�
، أعُدك. لقد صل

ً
ء كهذا ثان�ة �

: «لن َ�حُدث ��
ً
ە متا�عة �ت ع� خدِّ »، ور�َّ � مسك��

 لن ُتؤِلمك ع�
ً
 نظ�فة

ً
 ��عة

ً
إل�ك اآللهة. ُت��د أن تموت وأنت ثيون؟ سنمنحك هذا، ميتة

� انتظارك».
� إلي�ل. إنه ��

: «ول�ن ل�س ق�ل أن تغ��ِّ
ً
اإلطالق»، واب�سَمت مض�فة



 

�ون ت��
 

�ان ع� �سليت�م». فعة 97، زوجان من األقزام، مدرَّ ا �سوطه: «الدُّ ل مفرقع�
َّ

صاَح الد�

)، و�ان � اس�� � (خليج النخَّ
� الع��ض ��

ة المزادات ح�ث �صبُّ (الس�اهازاذان) الب��ِّ ِصَ�ت منصَّ
ُ
ن

ائحة ال���ــهة المن�عثة من  �الرَّ
ً
جة � � الهواء مم��

�ون ال�س�� أن �شمَّ الملوحة �� �استطاعة ت��
ط��ة، وقد شعَر �أن قيق. ال ُيزِعجه الَحرُّ �قدر ما ُتزِعجه الرُّ المراح�ض المحفورة وراء حظائر الرَّ

للهواء نفسه وطأًة تضغط عل�ه كدثار� مبتل مل�� فوق رأسه وكتف�ه.

ا يركبهما القزمان. أبِهجوا ضيوف�م خالل مأدبت�م �ر� � ا وخ�� ن �ل�� فعة تتضمَّ ل: «الدُّ
َّ

أعلَن الد�
.« � عرض� هز��

ال�ة أو استخدموهما �� التَّ

ي العب�د �عضهم �المراوح، و�ات الفوا�ه، ُيهوِّ ة يرشفون م�� جلَس الُمزا�دون ع� ِد�ٍك خش��َّ
�
ماء القد�مة �� ه أصحاب الدِّ ون منهم التو�ار، ذلك المل�س العج�ب الذي �ح�ُّ و�رتدي كث��

اٍت ط��لة � ُس��
، رجال ��

ً
ة ا أ��� تقل�د�َّ . يرتدي آَخرون ث�ا�� )، أنيق ل�نه غ�� عم�� � اس�� (خليج النخَّ

ق ال�ع�د � ال��َّ
نة. عاهرات أو راه�ات ع� األرجح. هنا �� � حرائر ملوَّ

ومعاطف مقلَ�سة، و�ساء ��
فرقة. َتصُعب التَّ

عا�ات و�سخرون من المزاد. علَم � الذين راحوا ي��اَدلون الدُّ �� �ك تقف ُزمرة من الغ��يِّ وراء الدِّ
� من الفؤوس، ولمَح � وخناجر وزوج��  وس�ا���

ً
ا ط��لة

�
قة، ورأى معهم سيوف �ون أنهم مرتز� ت��

ة، ل�ن هنا هم �أبناء الُمدن الُحرَّ � هم َشعر ول� ووجوە ُتم��ِّ  تحت معاطفهم. أل���
ً
ة حلقاٍت معدن�َّ

جون ع� العرض فحسب؟ ون أم أنهم أتوا يتفرَّ . هل س�ش�� � �� وسيِّ وهناك قالئل قد �كونون وس��

؟». � - «َمن �فتِتح المزاد ع� هذين االثن��

ألَقت ناِظرة عطاءها من هودج� أثري: «ثالثمئة».

جل مغ�َّ �الح��ر ٍة �الحوت: «أر�عمئة». الرَّ � �الغ ال�دانة مستلٍق ع� محفَّ
�

وصاَح رجل يون�
�ون أشفَق ع� العب�د  واحدًة، ح�� إن ت��

ً
�و ُدفعة هب، و��دو �أر�عٍة من إل��

َّ
ب �الذ األصفر المهدَّ

ا. الذين �حملونه. ع� األقل سُنجنَّب ذلك الواجب. ما أمتع أن �كون المرء قزم�

ض
ُ
ل بنظرٍة عا�سة، ل�نه لم َيرف

َّ
: «وواحد»، فحدَجها الد� � � تو�ار بنفس��

قالت شمطاء ��
العطاء.

ُ



� خمسمئة و�سعمئة قطعٍة رادى �أسعار� تراوَحت ب��
ُ
ل�اسوري �وران) العب�د ف ارة (السِّ بيَع �حَّ

ة حينما هاجَم ل أحدهم المقاومة البتَّ مة. لم ُ�حاو� �ون سلعة ق�ِّ حون المحنَّ
َّ

ة، فالم� من الفضَّ
د. ع� ٍد إ� س�ِّ تهم من س�ِّ س�ة إليهم لم يتعدَّ األمر انتقال مل�يَّ اسون ال��ج المشلول، ف�ال�ِّ النخَّ
د �دفع ة كتَ�ت ل�لٍّ منهم وث�قة تعهُّ ا، ل�ن أرملة الضفَّ  أحرار�

ً
ان رجا� َّ� عكسهم، �ان ُو�الء ال�ُّ

�اء، اجون �عُد، ل�نهم من أت�اع إله الضِّ الثة النَّ ة الثَّ ار�َّ � حالٍة كهذە. لم ُيَبع رجال ال�د النَّ
فديتهم ��

هب ع� وجوههم ��
�
. وشوم الل

ً
�ــهم أحد المعا�د الحمراء ثان�ة ولهم أن �عتمدوا ع� أن �ش��

وثائقهم.

مانات. � فمحرومان من ِمثل هذە الضَّ �ون و��� ا ت�� أمَّ

- «أر�عمئة وخمسون».

- «أر�عمئة وثمانون».

- «خمسمئة».

� أشاَر عدد من � ح��
غة (ج�س) الهجينة، ��

�
ة الُفص� و�عضها �ل َّ� َ �الڤال�� � ل��ِ

�
�عض العطاءات أ

نة. ح �مروحته الملوَّ ة ُرسغ أو ل�َّ َّ�
�
�ن ب�صبع� أو �ل المش��

ا». � م�ورة ألنهم سُ��قوننا مع� : «إن�� � همَست پ��

: «ال �الم».
ً

ة قائ� قيق بنظرٍة نار�َّ رماهما تاجر الرَّ

 �جبهته،
ً
عر األشقر ال�اهت واألسود ملتصقة . �انت ُخصل الشَّ � �ون كتف پ�� اعتَ� ت��

ف ة. ع� الرغم من أنه لم يت�َّ
َّ
هرە. جزء من هذا َعرق وجزء آَخر دماء جاف ئة �ظ� ته المه�� وُس��

� حالته �ان فمه
� �ما فعَل چورا مورمونت فإنه لم ينُج من العقاب، و�� اس�� �ط�ش� وُ�قاِتل النخَّ

هو ما جلَب عل�ه َجلدات ال�رابيج.

- «ثمانمئة».

- «وخمسون».

- «وواحد».

ة �� �ن الحق�ق�َّ ا أن ُ�غ�ة المش�� ا، و�ن �ان وارد� ارة تق���� �ون لنفسه: سعرنا �ال�حَّ  قال ت��
ً

� متأمِّ
در�ب صعب. أ��د أنهم ال ُ�لقون عطاءاتهم �ر� حسن التَّ � �رة الجم�لة. العثور ع� خ�� � الخ��

طل. �الرَّ
ً
� قطعة ة ت�اطأت العطاءات، وعند �سعمئة و�حدى وخمس�� عند �سعمئة قطعٍة من الفضَّ
ي ر أن ُيؤدِّ ا ع� ب�عهما �سعر� أع�، وهكذا قرَّ ل �ان عازم�

َّ
ف. ع� أن الد�

َّ
مطاء- توق -من الشَّ

ضحت صع��ة ة. اتَّ �رة الجم�لة إ� المنصَّ � ، وسيَق كَر�ش والخ�� � ج�� القزمان عرضهما أمام المتفرِّ
رتها �ون من فوق مؤخِّ �رة الحركة انزلَق ت�� � رك��ــهما دون َ�ج� أو لجام، ولحظة أن �دأت الخ��

� الُمزا�دين. ا عاصفة ضحٍك ب�� ر� رته مفجِّ وحطَّ ع� مؤخِّ



جل مفرط ال�دانة: «ألف». زا�َد الرَّ

ًة أخرى: «وواحد». مطاء مرَّ والشَّ

ا �انت الجح�م �ة ع� �سليت�م. أ�� ر: مدرَّ
�
، ففك � دًة ع� ثغر پ��  متجمِّ

ً
�ون اب�سامة رأى ت��

. ر عن ال�ث�� ة المحفوظة لألقزام فع� أبيها أن ُ��فِّ غ�� الصَّ

ا من الع�د الواقف إ� جوارە. ل�مون ا�� قال الحوت مرتدي األصفر: «ألف ومئتان»، وتناوَل ��
�ون. ة �ط��قٍة ُتزِعج ت�� فراو�ن ع� المنصَّ � الصَّ � العين�� جل هات�� ط الرَّ

�
ال ر�ب. ُ�سل

- «ألف وثالثمئة».

مطاء: «وواحد». زا�َدت الشَّ

ًة من أيِّ شخص� تقل�دي. � إن ابن ال�س�� �سوى ع�� لطالما قال أ��

عود �ن إ� الصُّ ، فدعا تاجر العب�د �عض المش��
ً
مئة �دأت العطاءات ت��اطأ ثان�ة عند ألٍف وستِّ

ة. ُ�مكن�م تزو�جهما و�يع د لهم: «األن�� شا�َّ
�
� من كثب، وأ� ة ل�فحصوا القزم�� فوق المنصَّ

دة». أوالدهما �أسعار� ج�ِّ

: «ِنصف
ً
رت قائلة ن اس��اًء وتذمَّ ص وجهها المتغضِّ

�
رٍب تقل

ُ
مطاء نظرًة من ق ما إن ألَقت الشَّ

نت. فة تعفَّ ة برقوٍق مجفَّ � كح�َّ قات، وت�دو بتو�ارها البنفس�� تها ب�ضاء �ال�� أنفه مقط�ع». ���
. نذير شؤٍم هذا». � «وعيناە غ�� متماثلت��

ا لمقصدە إن فاَتها. �رە تأ��د�
َ
َّ �عُد»، وأمسَك ذ �

� لم تَر أفضل جزء ��
د�� �ون: «س�ِّ قال ت��

هرە أسقَطته ع� وط ع� ظ�  من السَّ
ً
 السعة

ً
�ة �ون �� ا، وناَل ت�� �ون غض�� � هسهَست الح��

 و�صَق.
ً
 ع��ضة

ً
م فمه، ل�نه رسَم ع� شفت�ه اب�سامة  مذاق الدَّ

َ
ُر�ب��ه، ومأل

�ك: «ألفان». رة الدِّ نادى صوت جد�د من مؤخِّ

� نظرًة أفضل. الُمزا�د
هوض لُ�ل�� �ون نفسه إ� النُّ وما الذي ُي��دە مرتز�ق من قزم؟ دفَع ت��

نة ة متغضِّ َّ� ة ب�ِّ عر ل�نه ط��ل القامة ممشوق القوام، له ��� ا، أب�ض الشَّ الجد�د رجل أ��� ِسن�
� ال�اهت �ل�ح س�ف ط��ل

�ة سوداء موخوطة �األب�ض، ومن تحت معطفه األرجوا��
َّ

ولح�ة مشذ
وخنجران.

هدين ة غل�ظة الخ� عامرة النَّ ة، فتاة قص�� - «ألفان وخمسمئة». صوت أنثوي هذە المرَّ
هب وعل�ه

َّ
� صدرها المنحوت من الفوالذ األسود مزخرف �الذ

قوش، وا�� قة النُّ ا منمَّ ترتدي درع�
ان ع�دان فوق ُترس� إ� مستوى ال�تف. �ة من مخالبها، و�رفعها ُجند�َّ

�
� ترتفع �سالسل متدل هار��

��ق. � له الطَّ ا مخل�� �ن جان�� قة المش�� ا: «ثالثة آالف»، ودفَع رفاقه المرتز� ة مزا�د� � ال���
م ب��ِّ تقدَّ

جل ُي��دە  أن هذا الرَّ
ً
قة، وال �حسب لحظة �ون ك�ف يتعاَمل مع المرتز� �ب. �عرف ت��

نعم، اق��
. � � ألخ�� وس) لي��ع�� � إ� (وس��

، وُ���د أن �أخذ�� � � الم�دب. إنه �عرف��
ة �� م العروض الُف�اه�َّ لُ�قدِّ



بع) ع� الجانب اآلَخر من العالم، ومن � اب�سامته. ��� و(الممالك السَّ
فرَك القزم فمه لُ�خ��

رصٍة وقد
ُ
� ِنصف ف ة أن تقع ق�ل وصوله إ� هناك. لقد قل�ُت برون. أعِط�� شأن أش�اء كث��

ا. أستطيُع أن أقلب هذا أ�ض�

الثة، ول�ن ل�س ال�دين األصفر، س عن الُمزا�دة عند األلف الثَّ مطاء والفتاة فوق ال��ُّ ت الشَّ كفَّ
ة �لسانه، وقال: «خمسة آالف س أسنانه المصفرَّ فراو�ن وتحسَّ ق �عي��ه الصَّ الذي وزَن المرتز�

فعة». ة للدُّ َّ� قطعة فضِّ

ق وهزَّ كتف�ه وا�سحَب. وع�َس المرتز�

ا �أنه ال ُي��د أن �كون من أمالك هذا اللورد األصفر. �ون تمام� بع! يثق ت�� �حقِّ الجحائم السَّ
ة كج�ل لحٍم شاحب له عينان ل ع� المحفَّ ، ب�دنه المتهدِّ د منظرە �جعل ِجلد القزم �قشعرُّ مجرَّ
�رة الجم�لة �ضغطان ع� ح��ر تو�ارە، �ما أن رائحته � تان صفراوان وثد�ان �حجم الخ�� َّ��� � خ��

ة ذاتها. غ المنصَّ
�
اذة َت�ل النفَّ

- «إن لم تكن هناك عطاءات أخرى…».

ا: «س�عة آالف». �ون زاعق� قاطَعه ت��

ي نفسه». س: «القزم ُي��د أن �ش�� قت الفتاة فوق ال��ُّ
�
�ك، وعل حك الدِّ ت موجة من الضَّ

َ
جرف

ا ا، وأنتم جم�ع� ا ذك�� د� �� �ستحقُّ س�ِّ
َّ

، وقال: «الع�د الذ
ً
 واسعة

ً
ة  شهوان�َّ

ً
�ون اب�سامة منَحها ت��

.« ت�دون حم��

ٍد دُّ ل، الذي داعَب سوطه ب��
َّ

ًة من الد� ا من ضحك الُمزا�دين وتكش�� استد� قوله م��د�
� صالحه.

�� �
ر إن �ان األمر س�م��  أن ُ�قرِّ

ً
محاو�

. سأنكُح زوجتك ً
� وأقوُل أش�اء ظ��فة

� أنازُل وأغ��ِّ �ون: «خمسة آالف إهانة� إن�� صاَح ت��
ة، اب�َّ شَّ اك �ال�ُّ � فتَّ ك إذا أردت، فهل من وس�لٍة أفضل إلذالله؟ إن�� وأجعلها َتُ�خ، أو زوجة عدوِّ
� ع� طاولة السا�ڤاس،

� نلت�� بون و�رتجفون ح�� اٍت يتهيَّ ا ثالث مرَّ � حجم� جال الذين �فوقون�� والرِّ
� أستطيُع أن أدفعها، ٍة ع� نف�� ة آالف قطعة فضَّ � واآلَخر. أزا�ُد �ع�� � الح�� � أطبُخ ب�� �ما أن��

ا». � دائم�
د ديو�� � أن أسدِّ م��

�
� عل ا. أ�� ا، حق� حقَّ

�ون � ت��
، وع�� صفوف الُمزا�دين التَقت عيناە عي��َ �

ق ذو المعطف األرجوا�� التفَت إل�ه المرتز�
�نا . ر�ما ال أر�دە أن �ش�� � � العين�� ودة هات�� واب�سَم. اب�سامة دافئة هذە، اب�سامة ودود، ل�ن �ا ل��

ء. �
رغم �لِّ ��

خم نظرة ضيق، رت وجهه المستدير الضَّ ته وقد تصدَّ �ان العمالق األصفر يتملَمل فوق محفَّ
 �ما ف�ه

ً
ته واضحة �ون، و�ن �انت ن�� ة لم �فهمه ت�� ٍء ما �الج�س�ار�َّ �

ثم إنه همهَم مستاًء ���
��

: «أهذا عطاء آَخر؟ أنا أعرُض �لَّ ذهب (�اس�� ً
ال�فا�ة. ح�� القزم رأسه إ� الجانب قائ�

روك)».



 من وقع
ً
�ون آهة وط ق�ل أن َ�شُعر �ه. شقَّ صف�� رفيع حاد الهواء، وأطلَق ت�� سمَع السَّ

� لته �دا�ة رحلته، ح�� � مخ�ِّ
ة. استعاَد �� ا ع� قدم�ه هذە المرَّ �ة، ل�نه استطاَع ال�قاء واقف� ال��َّ

هار. أترى � منتَصف النَّ
�ه مع طبق الحلزونات �� ��ذ الذي س��� ر ن�ع النَّ �ان أثقل مش�الته أن ُ�قرِّ

عاب ع� ُمزا�دي
�
م والل ت الدَّ َ رت من شفت�ه ضحكة ن�� ؟ تفجَّ � نان�� � إل�ه مطاردة التَّ

ما ُتف��
الصفِّ األول.

�ون. ة سقَط ت�� د أنه �ستطيع، وهذە المرَّ  لمجرَّ
ً
َ�ه ثان�ة فعة»، و�� ل: «ب�َعت الدُّ

َّ
أعلَن الد�

� � ح��
ة �كعب ح��ته، �� ول من فوق المنصَّ � � ع� ال��ُّ سحَ�ه أحد الَحرس ُيوِقفه، وحثَّ آَخر پ��

ة، ادسة ع�� � الخامسة أو السَّ
هما، فتاة ��

�
ال�ة المعروضة لالقتناء لتحلَّ محل س�َقت القطعة التَّ

س تارجارَ�ن أو أقرب إليها. � نفس ِسنِّ دن��
�ون. �� ل�اسوري �وران) وال �عرفها ت�� ل�ست من (السِّ

ة.
�
�نا هذە المذل اس من ث�ابها. ع� األقل ُجنِّ دها النخَّ �عان ما جرَّ

… و�ذا صدَق
ً
ا�ة ق���ة �ن). �م ت�دو البوَّ � إ� أسوار (م��

�
ر اليون�

�
�ون ع�� المعسك ع ت��

�
تطل

ًة ح�� اآلن. وراء هذە األسوار العت�قة ال  ُحرَّ
ً
�ن) مدينة قيق فال تزال (م�� � حظائر الرَّ

الحد�ث ��
ا�ة وَ�دُخل منها ل�عود غ هذە البوَّ

�
 أن َي�ل

َّ
ا، وما عل�ه إ� خاسة وتجارة العب�د سار�� يزال تح��م النِّ

ا من جد�د.  ُحر�
ً

رج�

�رة معنا. � �د أن نأخذ ال�لب والخ�� . س��ُ � ا ما لم يتخلَّ عن پ�� ل�ن ذلك ل�س ممكن�

ا مقا�لنا. ا �اهظ� من�
َ
وء، أل�س كذلك؟ لقد دفَع ث � غا�ة السُّ

: «لن �كون األمر �� � همَست پ��
سُ�عاِملنا برأفة، أل�س كذلك؟».

م ما زاَل َ�قُطر ع� ء معاملتنا». �ان الدَّ �ه. قال ُ�َطمِئنها: «إننا أق�م من أن ُ���
�
سل

ُ
ما ُدمنا �

ا . ل�ن عندما َ�قُدم عرضنا و��دأ ُ�ضِجرە… ولسوف َ�قُدم حتم� � ت�� ��اج األخ��
�
� ال�

هرە من َجلد��َ ظ�
وُ�ضِجرە…

جل ان. للرَّ ها ال�غال وُجند�َّ تهما ومعه ع��ة تجرُّ � مسؤوليَّ
�

� االنتظار لتو�
دهما �� ف س�ِّ �ان ُم��

، ومن ُصدغ�ه يرتفع َشعرە األسود � ق ولح�ة نابتة من ذقنه وم��وطة �سلٍك ذه�� وجه ط��ل ضيِّ
ْ�ن � صغ�� : «�ا ل�ما من مخلوق��ْ

ً
ز منهما المخالب. خاطَبهما قائ� ُ ا �دين َت��

�
ن المحمر الخشن مكوِّ

� ��ما � بهم لو لم �كن صغاري قد ماتوا. سأعت��
را��

�
… أو كنتما لُتذك � �أطفا�� ران��

�
ع���ْ�ن. إن�ما ُتذك

� �اسم��ما».
ا�� خ�� عنا�ة. أخ��ِ

. ً
 وِجلة

ً
 رف�عة

ً
». خ�َج صوتها همسة � - «پ��

ودة المت�ا��ة. «يولو». �� أيها الدُّ �� روك) ال��َّ
د (�اس�� ، س�ِّ �ون سل�ل عائلة ال�س�� ت��

طا�� والُمحارب ��ل األشوس يزان زو �اجاز، النَّ � الحسناء، أنتما ملك للنَّ - «يولو الجريء و���
د رؤوف ان س�ِّ � ، ف�� � ا نفس��ما محظوظ��ْ � أس�اد (يون�اي) الُح�ماء. عل��ما أن تعدَّ ل ب�� الم�جَّ

را ف�ه �أنه أ�ا�ما».
�
معطاء. فك

�



�ان ة. ال شكَّ أنهما سُيؤدِّ عة، ل�نه أمسَك لسانه هذە المرَّ حب والسِّ �ون: ع� الرَّ ر ت��
�
فك

ل َجلدًة أخرى. ا، ولن يتحمَّ دهما الجد�د ق���� عرضهما أمام س�ِّ

�
ا�� �ُّ ��ما. وأنا، اعت��ِ ة، وس�ع�� ما مح�َّ ة أ�َّ غ�� ف �قول: «أبو�ما �حبُّ كنوزە الصَّ �ان الُم��

.« �
ِّ
� �المر�� � ِصغر�ما. جميع أطفا�� �دعون��

� اعتَنت ��ما �� �ة ال�� �الم��ِّ

فعة 99، ُمحارب». ل: «الدُّ
َّ

أعلَن الد�

�ن غ�� ت ث��ــها إ� ثدييها الصَّ ا، و�سوقونها اآلن إ� مال�ها الجد�د وقد ضمَّ ب�َعت الفتاة ��ع�
َد ة ل�أخذ م�انها، وقد ُجرِّ اسان چورا مورمونت إ� المنصَّ ، ف�ما جرَّ نخَّ � ت�� �حلمتيهما الورديَّ
م لدرجٍة هرە مسح�ج من الَجلد، ووجه متورِّ ، ظ� ها �اس�ثناء ثوٍب داخ�� قص��

�
الفارس من ث�ا�ه �ل

ة من نة صغ�� �ون لنفسه: عيِّ السل. قال ت�� دان �السَّ � مالمحه، ومعصماە و�احالە مق�َّ
ت�اد ُتخ��

� حال الفارس
�� �

ش��ِّ � نفسه الُقدرة ع� ال�َّ
، وع� الرغم من هذا لم �جد �� � ط�َخها �� الوج�ة ال��

عسة. ال�ب�� التَّ
� � الغل�ظت�� ت�� ا �جسدە الج��م وذراع�ه ال�ب�� السل ي�دو مورمونت خطر� ل �السَّ ح�� وهو مك�َّ
ا�ن الخشن ع� صدرە الذي �جعله ي�دو أقرب إ� وحش� عر الدَّ ، ناه�ك �الشَّ � وكتف�ه الع��ضت��

م المكدوم، وع� إحدى وجن��ه � وجهه المتورِّ
ة، ُحفرتان قاتمتان �� من إ�سان. �لتا عي��ه مسودَّ

وسم لقناع ش�طان.

��ل، ا س�فه الطَّ ل�اسوري �وران) واجَههم الس�� چورا شاهر� اسون ع� (السِّ � انقضَّ النخَّ ح��
انهم  أن ُر�َّ

َّ
ة، إ� وأجهَز ع� ثالثٍة منهم ق�ل أن �قهرە اآلَخرون. �ان رفاقهم لَ�قُتلوە �أنُفس� رض�َّ

َد مورمونت �سلسلٍة إ� ِّ�
ُ
ا، وهكذا ق ة دوم� ا ال �أس �ه من الفضَّ منَعهم، فالُمقاتلون �سوون قدر�

قه وُج�َِّع وُوِسَم. �َب ح�� �اَدت روحه ُتفار�
مجذاٍف و��ُ

� حل�ات القتال.
ا �� د� ا ج�ِّ م عرض� �ة. سُ�قدِّ ع �عاف�ٍة طيِّ ل: «رجل كب�� قوي هذا، يتمتَّ

َّ
أعلَن الد�

َمن ي�دأ العطاء بثالثمئة؟».

ا لم �فعل. ل�ن أحد�

ز عي��ه وراء خطوط الحصار ع� المدينة
�
ا، إذ رك � ان��اه� احم�� � لم ُ�ِعر مورمونت خل�ط الم��

�ون نظرتهما �سهولٍة �أنها كتاب. ق���ة للغا�ة ال�ع�دة وأسوارها العت�قة عد�دة األلوان، وقرأ ت��
هم الَحرس الواقفون ع� الحظائر َ ا. أخ�� � � كث�� رت عودة ال�ا�س المسك�� و�ع�دة للغا�ة. تأخَّ
ا،  ث���

ً
 ن���

ً
ا، رج� �ن) زوج� ا�� (م�� خذت أحد نخَّ جت، اتَّ س تارجارَ�ن تزوَّ � �أن دن�� ضاحك��

الم سُتفَتح حل�ات القتال من جد�د. قال �عض العب�د ب��ار� إن ع معاهدة السَّ
َّ
وعندما ُتوق

َ ا. دعوها �ـ«م�سا»، وأخ�� � أ�د� اس�� س تارجارَ�ن ال ُ�مكن أن ُتهاِدن النخَّ الَحرس �اذبون، إن دن��
ة من مدي�تها وتدحر َّ� ا سَتخُ�ج المل�ة الفضِّ اە». ق���� � «أمَّ �ون �أن ال�لمة تع�� أحدهم ت��

م أغالل العب�د. هكذا يهمس �عضهم ل�عض. � وُتحطِّ �� اليون�يِّ

ل جروحنا وُ�شفيها. ال ُيؤِمن القزم �ذلك اإلنقاذ ة ل�مون وُتق�ِّ ا فط�� � لنا جم�ع� ثم إنها ستخ��
� بنفسه. من شأن الفطر المل�� المزعوم، و�ذا دَعت الحاجة فس�حرص ع� خالصه و���



� � � م �
�رة أن �جدا قوتهما بنفسيهما. � ا، ل�ن ع� ال�لب والخ�� � إصبع حذائه أن �كفيهما مع�

المدسوس ��
: «افعال �ما ُتؤَمران ول�س أ��� � دە الجد�دت�� � س�ِّ

� تعل�ماته ع� غن�م��َ
� ال يزال ُ�ل��

ِّ
�ان المر��

ا، ا و… ل�ن�ما لن تفعال ذلك أ�د� . اعص�ا أمر� � � ومحب����ْ ل��ْ
�
ان، مدل دان صغ�� وستع�شان �أن�ما س�ِّ

. � ي الُحل�ْ�ن»، ومدَّ �دە وقرَص خدَّ پ�� َ أل�س كذلك؟ ل�س أنتما �ا صغ��

من. �م ل: «مئتان إذن. شخص كب�� قوي ِمثله �ستحقُّ ثالثة أضعاف هذا الثَّ
َّ

أعلَن الد�
ا�». ا� لن �جرؤ عدوٌّ ع� إزعاج�م أ�د� ا ممتاز� ا شخص�� س�كون حارس�

نان
�
� (يون�اي) سَ�سك

�ن، س�خذ�ما إ� ب�ت�ما الجد�د. �� غ�� � الصَّ
ا �ا صد���َ : «هلمَّ �

ِّ
قال المر��

� خ�ام الجنود
�� 

ً
ة، ل�ننا نح�ا هنا ح�اًة �س�طة َّ� � وتأ�الن من أط�اٍق فضِّ ه��

َّ
� هرم �اجاز الذ

��
المتواضعة».

؟».
ً
� مئة ل: «َمن ُ�عطي��

َّ
صاَح الد�

� ح�ف ذا اإلزار الِجلدي الذي ألقاە عرَض خمس�� جل النَّ ا، ولو أن الرَّ � أودى قوله إ� عطاٍء أخ��
 فقط.

ً
قطعة

: «وواحد». � � التو�ار البنفس��
مطاء �� زا�َدت الشَّ

�ون: «َمن العجوز؟». ه ت��
�
رة الع��ة سأل � إ� مؤخِّ � پ�� �� ب�نما رفَع أحد الُجنديَّ

ا». من، لحم لأل�طال. صد�قك س�موت ق���� جل: «زاه��نا. ُمقاتلوها رخ�صو الثَّ أجاَ�ه الرَّ

� و�قول: «ال ُ�مكنك
ِّ
، ورغم هذا وجَد نفسه �لتفت إ� المر�� �

: ل�س صد��� �ون ال�س�� ر ت��
�
فك

أن �سمح لها �أخذە».

� ُتصِدرها؟». ة ال�� : «ما هذە الضجَّ
ً

ف عي��ه م�سائ� ق الُم�� ضيَّ

�� � ب و��� ب. چورا هو الدُّ جل جزء من عرضنا، الجم�لة والدُّ : «هذا الرَّ ً
�ون قائ� أشاَر ت��

� خص�ت�ه. عرض ط��ف
�ه �� جاع الذي ُينِقذها. أرقُص حوله وأ�� الجم�لة وأنا الفارس الشُّ

للغا�ة».

ة المزادات، وقال: «هو؟». �انت الُمزا�دة ع� چورا ا عي��ه إذ رمَق منصَّ ق� ف مض�ِّ ظلَّ الُم��
ة. � قطعة من الفضَّ مورمونت قد ارتفَعت إ� مئ��

: «وواحد». � �ون ذات التو�ار البنفس�� � قالت الح��

� األصفر الجس�م فوق
�

حام وماَل ع� اليون� � الزِّ
�ما، مفهوم»، وخاَض �� : «ُد�َّ �

ِّ
غمغَم المر��

�َّ ذقنه، ثم رفَع مروحته وصاَح �صوٍت م�ح�ح: دە برأسه ليه��  س�ِّ
�
ذنه، فأومأ

�
� أ

ته وهمَس �� محفَّ
«ثالثمئة».

ة: «لماذا فعلت هذا؟». غة العام�َّ
�
�ون �الل � ت�� ت پ��

�
�ون وأشاَحت بوجهها، وسأل � قت الح�� ت�شَّ

�



ٍل �حتاج إ� ُدبٍّ راقص». . �لُّ ممثِّ
�

سؤال عادل. لماذا فعلته؟ «عرضِك �دأ ُ�ِصبح مم�

 ذراعيها حول كَر�ش، �أن ال�لب
ً
رمَقته بتأن�ب، ثم ا�سحَ�ت إ� طرف الع��ة وجلَست واضعة

ه كذلك.
�
� العالم. ولعل

�� � �� آِخر أصدقائها الحق�قيِّ

رة � مؤخِّ
�� � � القزم�� دهم العب�د ب�� � �چورا مورمونت، وألقاە اثنان من جنود س�ِّ

ِّ
عاَد المر��

جت. �لمة � علَم أن مل�ته تزوَّ ا ح�� درته ع� القتال تمام�
ُ
م الفارس. نضَ�ت ق الع��ة، ولم ُ�قاو�

َّ أن أترك �اط والهراوات، كَ�ته. �ان ع�� قت ما عجَزت عنه الق�ضات والسِّ واحدة مهموسة حقَّ
در. � الصَّ

� ع� وا�� �ون تأخذە. لن �كون أ��� فائدًة من حلمت�� � الح��

ر الحصار نحو نطاق
�
ك بهم ع�� معسك مام وتحرَّ مة الع��ة وأمسَك الزِّ � مقدِّ

�� �
ِّ
ركَب المر��

��ل يزان زو �اجاز، وساَر معهم أر�عة من الجنود العب�د، اثنان ع� �لِّ دهم الجد�د، النَّ س�ِّ
جانب.

، ولم ترفعهما عن ال�لب ع� اإلطالق. هل � � �ا�ست�� ت�� ، ل�نه رأى عي�يها محمرَّ � لم ت�ِك پ��
ر؟ � إذا لم َتنظ�

تحسب أن �لَّ هذا س�خت��
ا. ا عا�س� ء، وجلَس �سالسله واجم� �

ر الس�� چورا مورمونت إ� أحٍد أو �� ولم َينظ�

ء. �
�ون فنظَر إ� �لِّ شخص� و�لِّ �� ا ت�� أمَّ

�
ا إ� جنٍب �� رات المنص��ة جن��

�
ات المعسك ا �ل ع�� ا واحد� � معسكر�

�
ر اليون�

�
ل�س المعسك

تها وحاناتها
َّ
اتها وأزق ب لها جادَّ ماش القنَّ

ُ
�ن)، مدينة من الح��ر وق ش�ل هالٍل حول أسوار (م��

� خطوط الحصار والخليج ن�َتت الخ�ام �الفطر األصفر، ئة. ب�� دة والس�ِّ و�غا�اها وقطاعاتها الج�ِّ
مس، سخ لحجب المطر والشَّ �عضها صغ�� وضيع، ل�س أ��� من سد�لٍة من الُقماش القد�م الم�َّ
ة ضخمة �القصور فوق �لٍّ ة �سع مئة رجٍل وُ�ادقات ح����َّ ماش�َّ

ُ
�نات ق

ُ
ل�ن إ� جوارها تقف ث

حدة � دوائر متَّ
م، خ�امه منص��ة �� رات منظ�

�
اقة. �عض المعسك � برَّ منها سار�ة ترتفع عليها هار��

ة، وصفوف الخيول اخل�َّ روع مرصوصة حول الحلقة الدَّ المركز حول بؤرة نار، واألسلحة والدُّ
�الخارج.

�ادة المطلقة. � �قاع� أخرى للفو�� السِّ
و��

�ن) من�سطة جد�اء ال تنمو فيها أشجار ع� مساحة ة المسفوعة حول (م��
َّ
هول الجاف السُّ

ة � لبناء ستَّ
ا من الجنوب، ما �ك�� ا وجلود� ة جلَ�ت أخشا�� فن اليون��َّ فراسخ ط��لة، ل�ن السُّ

هر- وُتح�ط بها مجانيق ضخمة مصفوفة اآلن حول المدينة من ثالث جهات -�اس�ثناء جهة النَّ
� � ت�تظر اإلشعال. رأى أحد الجنود الماش�� اتنج ال�� ة و�رام�ل القار والرَّ أ�وام من الحجارة المك�َّ

ا ع� �لِّ منجنيق: ە �فخر� �أنهم أطلقوا اسم� َ �ون، فأخ�� ع إل�ه ت��
�
إ� جوار ع��ة ال�غال ما يتطل

) و(األخت الخب�ثة) و(شبح أستاپور) و(ق�ضة مازدان). � ل�طة) و(ابنة الهار�� ) و(السَّ � نان�� (�اِ� التَّ
ا: ر الحصار. قال الُجندي مزهو�

�
ا تجعلها أبرز معالم معسك � قدم� ترتفع المجانيق فوق الخ�ام أر�ع��

منا  حطَّ
َّ

��ل و�� دار النَّ � ، وس���� ع� ُر�ب�يها تمصُّ قض�ب ه�� � نان�� د منظرها أركَع مل�ة التَّ «مجرَّ
أسوارها».



ا، ثم مرَّ بهم ا مسحوج� ا ولحم� هرە دم� �ة إ� أن صاَر ظ�  تلو ال��َّ
ً
�ة د ��

�
ا ُ�جل �ون ع�د� لمَح ت��

 من أحزمتهم
�

دين �حد�ٍد ُ�َصلِصل مع �لِّ ُخطوة، �حملون الِحراب وتتد� جال المق�َّ طابور من الرِّ
��لة، ل�ن �عضهم م��وط ب�عض� �سالسل من المعصم إ� المعصم وال�احل إ� يوف الطَّ السُّ

ا لطعامه. خ �ل��
�
 َ�سل

ً
حم المشوي، ورأى القزم رج�

�
ال�احل. الهواء �عبق برائحة الل

ذعة شمَّ
َّ

خان ورائحة الخيول وملوحة الخليج ال� ا، وسمَع األموات. تحت الدُّ ورأى المو�� أ�ض�
�ب إسهال ة ثالٍث من أحد الخ�ام أدرَك أن السَّ � �حمالن جثَّ ق��ْ م والغائط، و��نما شاهَد مرتز� الدَّ
ٍة إن المرض قادر ع� � مرَّ

ر أنه سمَع أ�اە �قول ��
�
دموي ما، وهو ما جعَل أصا�عه ترتعش وقد تذك

إ�ادة الجيوش أ�ع من أيِّ معركة.

ا. س�ب أد� للهرب، وق����

ِ�َض عليهم وُهم
ُ
حام ُ�ح�ط بثالثة عب�ٍد ق ظر. �ان الزِّ ا إلعادة النَّ ا وجيه� �عد ُر�ــع م�ٍل وجَد س���

. � � مط�ع��ْ ب��ْ ْ�ن س�كونان طيِّ َ غ�� ي الصَّ َ� : «أعرُف أن ك��
ً

� قائ�
ِّ
لون الهرب، وأشاَر إليهم المر�� ُ�حاو�

لون الهرب». را ما ُ�ص�ب َمن ُ�حاو� انظ�

الة الخت�ار ُرِ�َط المقبوض عليهم إ� صفٍّ من العوارض المتقاطعة ل�ستعملهم اثنان من الن�َّ
صاص راٍت من الرَّ

�
� العالم، �قذفون ك

الة �� ون أفضل ن�َّ هم أحد الَحرس: «التولوسيُّ َ مهارتهما. أخ��
 من الحجارة».

ً
�د�

ا… ل�نه لم يَر � � أن لألقواس مًدى أطول كث�� � ح��
طُّ ��

َ
�ال ق �ون جدوى من النِّ لم يَر ت��

� من األحجار ى أ�لغ �كث��
ً
صاص أذ رات الرَّ

�
ت ال�

َ
� �ستخدمونها من ق�ل كذلك. أحدث �� التولوسيِّ

ا. أصاَ�ت واحدة ُر��ة أحد الة اآلَخرون، وأ�لغ من أيِّ قوس� أ�ض� � �ستخدمها الن�َّ الملساء ال��
ف�� من ساقه من وتر� أحمر قاٍن،  الجزء السُّ

�
م والعظم و�تد� ر منها الدَّ المقبوض عليهم ليتفجَّ

�اح �ضحك � هواء الصَّ
َج ��ــــخ الع�د �� � . ام��

ً
�ون: لن َيهُرب ثان�ة ر ت��

�
جل َ�ُ�خ فك و�ذ �دأ الرَّ

� سد�د. أشاَحت پ�� ال سُ�خ�� ال�َّ ة ع� أن الن�َّ رات وس�اب َمن راَهنوا �م�الغ كب��
�
تا�عات المعسك

ا أيها ا: «شاِهدي. وأنت أ�ض� ها من تحت ذقنها ولوى رأسها، وقال آمر�
�
� أمسك

ِّ
بوجهها، ل�ن المر��

ب». الدُّ
ة عضالت ذراع�ه. سَ�خُنقه ح�� �ون شدَّ ، ورأى ت�� �

ِّ
ق إ� المر�� رفَع چورا مورمونت رأسه وحدَّ

موي. ٍة ثم التفَت ُ�شاِهد العرض الدَّ ا. ل�ن الفارس ا�ت�� بتكش�� الموت وتكون نهاي�نا جم�ع�

اخن. هذا هو الملجأ الذي أمَل � الهواء السَّ
امخة �� �ن) القرم�د الشَّ ق تتألأل أسوار (م�� إ� ال��َّ

؟
�
غوە. ل�ن إ� م�� ستظلُّ المدينة ملجأ

�
� أن َي�ل الحم�� المسا���

ت ع��ة
�
� المقبوض عليهم قد ماتوا، وواصل  �ان ثالثة الهار���

ً
مام ثان�ة � الزِّ

ِّ
ق�ل أن ُ�مِسك المر��

ال�غال ط��قها.

ا ع� مساحة ا وممتد� لِّ تق���� � الظ�
ا �� ل�طة)، قائم� ق (السَّ دهم جنوب و�� ر س�ِّ

�
�قع معسك

� ترتفع من
�مو��

�
ضح أن خ�مة يزان زو �اجاز المتواضعة ق� من الح��ر الل فدادين عد�دة. اتَّ

مس، وُتح�ط بها خ�ام � الشَّ
�ة تلتمع �� � مذهَّ  منها هار��

�
ل ��

�
سعة سوار� ُت�ل �ة ال�ِّ سقوفه المدبَّ



م � ع � � �
اته وُمحار��ه ��ل ومحظ�َّ دنا النَّ : «هذە مسا�ن ُطهاة س�ِّ �

ِّ
هم المر�� َ  من �لِّ جانب. أخ��

ً
أقل فخامة

�
ان ستحظ�ان �امت�از� نادر وتنامان �� غ�� ، ل�ن�ما أيها الع��زان الصَّ

ً
و�عض أق��ائه األقل تفض��

� وجه مورمونت:
ا �� ُ�ادق يزان نفسه. إنه �حبُّ االحتفاظ �كنوزە ع� مق��ة»، وأضاَف عا�س�

� الخارج». لم يردَّ الفارس، وتابَع
السل �� َ�ط �السَّ ب. أنت كب�� وقبيح. س��ُ «ل�س أنت أيها الدُّ

.«
ً

ا ل�م أو�
�
ف: «علينا أن نجد أطواق الُم��

ِقَش اسم يزان
ُ
وء، وقد ن � الضَّ

ق ��
�
هب تتأل

َّ
األطواق من الحد�د المط�� �ط�قٍة رق�قة من الذ

� �� ُتصِدر �لُّ ُخطوٍة ذن��
ُ
َت جرسان دق�قان تحت األ ِّ�

ُ
ة، وث َّ� ة الڤال�� ع� المعدن �األ�جد�َّ

� ا. ق�َل چورا مورمونت طوقه �جهامٍة صامتة، ل�ن پ�� ا مرح� ا خف�ف� وق رن�ن� �خطوها المغلول �الطَّ
ا». : «ثق�ل جد�

ً
� م�انه، وقالت شا��ة

ت طوقها �� اد ُي��ِّ ا �دأ الحدَّ أجهَشت �الُ��اء لمَّ

م بنات الحسب
�
وس) َتحل � (وس��

هب الخالص. ��
َّ

ا: «إنه من الذ �ون �دها، وقال �اذ�� اعتَ� ت��
ت

َ
ر ِشاي وك�ف برق

�
وق قا�ل للخلع. تذك وق أرحم من الوسم، الطَّ سب �قالئد كهذە». الطَّ وال�َّ

ها أ��� فأ��� ع� رقبتها. هب إذ أح�َم شدَّ
َّ

لسلة الذ السِّ

� إ� ار، ثم قاَد القزم�� رب بؤرة النَّ
ُ
� ب�ث��ت سالسل الس�� چورا إ� قائٍم ق

ِّ
�عدها أمَر المر��

ة ة مفروشة �الُ�سط تفصلها عن الخ�مة األساس�َّ د وأراهما م�ان نومهما، ُحج�� داخل ُ�ادق الس�ِّ
� له «ساقا ُجدران من الح��ر األصفر. س�تقاَسمان هذە المساحة مع كنوز يزان األخرى؛ ص��
ة � من (مانتار�س)، وامرأة ملتح�ة، ومخلوقة رش�قة غضَّ تان مشعرتان، وفتاة برأس�� ك�ش» مل��َّ
� َمت َحلوى إ� القزم�� دِّ

ُ
� ق  �أحجار القمر. ح��

�
ونها َحلوى ترتدي الح��ر المايري وتتح� �سمُّ

ورتها وأَرتهما ما تحتها  أم امرأًة»، ورفَعت تنُّ
ً

را إن كنُت رج� الن أن ُتقرِّ : «ُتحاو�
ً
خاطَبتهما قائلة

ي». � أ��� من غ�� �� د �حبُّ ، والس�ِّ � : «أنا االثن��
ً
مردفة

�
عر األرجوا�� ة إله ما �ضحك، وقال لَحلوى ذات الشَّ � م�اٍن ما ثمَّ

�ون لنفسه: مسخ. �� قال ت��
ًة». : «رائع، ل�ننا أملنا أن نكون األجمل مرَّ � ت�� � البنفسجيَّ والعين��

� خر ن�اتك لهذا المساء ح�� ا، وقال: «ادَّ � لم �جد تعل�قه ط��ف�
ِّ
 أن المر��

َّ
قهقَهت َحلوى، إ�

، و�ذا لم تفعل…»، ولطَم
ً
ة ��ل. إذا أرض�ته فس�نال م�افأًة سخ�َّ دنا النَّ ي عرضك أمام س�ِّ ُتؤدِّ

�ون ع� وجهه. ت��

� الوح�د
د الحق��� . إنه الس�ِّ �

ِّ
� الحذر مع المر��

: «عل��ما تو��ِّ ف قالت الُخن�� �عد رح�ل الُم��
هنا».

ً
ة  حلق�َّ

ً
غة

�
� ال��ش ل �� ث الصَّ ة، و�تحدَّ َترُطن المرأة الملتح�ة ب�ن��ــــع� غ�� مفهوم من الج�س�ار�َّ

ا ع� � ضع�فة العقل، أحد رأسيها ال ي��د حجم� أس�� جارة، والفتاة ذات الرَّ غة التِّ
�
 ما ُ�س�َّ ل

ً
هجينة

� وجه أيِّ أحٍد �دنو أ��� من
�ة وُ�َزمِجر �� � له أسنان مدبَّ

ا�� م ع� اإلطالق، والثَّ
�
ُبرتقالٍة وال يت�ل

ة الُفص�. َّ� غاٍت �طالقة، منها الڤال��
�
م أر�ــع ل

�
ا َحلوى فتت�ل زم من قفصها، أمَّ

َّ
ال�

د؟». ثِ�نا عن الس�ِّ  حدَّ
َّ

� �قلق: «ه� ت پ��
�
سأل



أجاَ�ت َحلوى: «عيناە صفراوان ورائحته ك��ــهة. ق�ل ع�� سنوات ذهَب إ� (سوثور�وس)،
ًة وسُ�عاِمل�ما ًة قص�� اخل. اجعالە ي�� أنه ُ�حت��َ ولو ُمدَّ ن من الدَّ � يتعفَّ ومنذ ذلك الح��

ا». خاء. ال تأب�ا عل�ه ش�ئ� �منت� السَّ

فون �العنا�ة
�
 العب�د الم�ل

َ
ما ح�اة المقت��ات. مأل

�
ة األص�ل فقط ليتعل وجدا أمامهما ف��

�ون، و�عدها  ثم ت��
ً

� أو� � �االستحمام، پ�� اخنة وُسِمَح للقزم�� ا �الم�اە السَّ ان حوض� � ة ب�� خص�َّ الشَّ
فة، ثم اها �ضمادٍة ملطِّ ن وغطَّ عفُّ هرە ل�منعها من التَّ ا ع� جروح ظ� ا الذع� دهَن ع�د آَخر مرهم�

. ً
 ل�ن نظ�فة

ً
ة ا تقل�د�َّ � وث�ا�� ن�� � ليِّ �� َ �لٌّ منهما ُخفَّ عِ��

�
�ون، وأ َ�ت لح�ة ت��

ِّ
� وُهذ صَّ َشعر پ��

ُ
ق

�
�

�لة س�ستض�ف يزان القائد اليون�
�
� وأمَرهما بوضع درعيهما. الل

ِّ
مع حلول المساء عاَد المر��

ب؟». هما: «هل نحلُّ وثاق الدُّ
�
األع� يور�از زو يونزاك، وعليهما أداء عرضهما. سأل

ٍة أخرى». � مرَّ
بَّ �� م الدُّ قدِّ

ُ
 ون

ً
دنا أو� ال أمام س�ِّ � ي ال��ِّ ؤدِّ

ُ
�لة. دعنا ن

�
�ون: «ل�س الل أجاَب ت��

َّ
ٍء ع� ضيوفنا و�� �

اب. إ�ا�ما وسكب �� عام وال��َّ مان الطَّ - «ل�كن. �عد فقرت�ما سُتقدِّ
عوِقبتما».

� ال��ش �� اقة، و�عدهم خ�َج الصَّ � �الطَّ ، تالە ثالثة من البهلوانات المفعم�� ة �حاو� �دأت األمس�َّ
�ون أن �سأله إن �ان . خطَر لت��  ف�ما عزَف أحد عب�د يور�از ع� ناي� عظ��

ً
 عجي�ة

ً
ى رقصة وأدَّ

قوقة ). ب�نما انتظرا دورهما شاهَد القزم يزان وضيوفه. �دي�� أن ال�� �عرف لحن (أمطار �استام��
� األع� الذي ي�دو �مها�ة قطعة

�
ف �� القائد اليون� � موضع ال��َّ

فة الجالسة �� ة المجفَّ َّ� الَ���
قة َ اثنان من قادة المرتز� � اآلَخ��ن، وح�� �� ة، وقد أحاَطت �ه دستة من القادة اليون�يِّ خراء ط��َّ
ها من الح��ر

�
ا �ل � أنيق يرتدي ث�ا��

ا، �صحب �لٌّ منهما رجال من جماعته. أحدهما پ�تو�� أ�ض�
جل الذي � الرَّ

ا�� ماء، والثَّ ثة �الدِّ قة الملوَّ ات قطع األقمشة الممزَّ �اس�ثناء معطفه المخ�ط من ع��
، �

ته َحلوى: «بن �لوم الب��ِّ َ ائ�ة. أخ�� ح�ة الشَّ
�
ة ذو الل � ال���

�اح، الُمزا�د ب��ِّ اءهما هذا الصَّ حاوَل ��
.« � ان�� قائد األبناء الثَّ

، ومن آل �لوم. أفضل وأفضل. و�� وس��

 ندمتما».
َّ

ان و�� غ�� � أيها الع��زان الصَّ َي��ْ
�
ال�ان. كونا مسل : «أنتما التَّ �

ِّ
قال لهما المر��

�رة وَ�سُقط من � �ون ِنصف ح�ل جروت القد�مة، ل�نه �ستطيع أن يركب الخ�� لم ُ�ِجد ت��
جون �ما شاَهدوە، إذ ي�دو أن ا. ُ�َّ المتفرِّ � �جب أن َ�سُقط و�تدحَ�ج ثم يهبُّ واقف� فوقها ح��
�
�� 

ً
�اهة

ُ
ة ال�قلُّ ف ب �أسلحٍة خش��َّ �ارى و���اَدالن ال��َّ �ن يهرعان �السَّ � صغ�� منظر شخص��

غة
�
� (كينجز الندنج). المهانة ل

) عن مأد�ة زفاف چوفري �� � اس�� ر حصار� ع� (خليج النخَّ
�
معسك

مم أجمع.
ُ
األ

� أو ناَل ما سقَط أحد القزم��
�
حك وطوله �ل ة الضَّ � قوَّ

دهما يزان سائر اآلَخ��ن �� غلَب س�ِّ
وا استجا�ة يور�از � انتظَر ضيوفه ل�� � ح��

حم وقت زلزال، �� ه �الشَّ
�
، يرتجُّ جسدە الهائل �ل

ً
�ة ��

َ �
�ون خ�� ا لدرجة أن ت�� ا هش� حك. ي�دو القائد األع� واهن� � الضَّ

ا�هم ��  ق�ل اش��
ً

زو يونزاك أو�
ا ط� ا مخطَّ � عا�س يرتدي تو�ار�

�
� ِحجر يون�

حها �� � وطوَّ َب خوذة پ�� ا �� حك، ولمَّ �أن َ�قُتله الضَّ َّ



� � �ً
�خة د �دە داخل الخوذة وأخ�َج �طِّ جاج. عندما مدَّ هذا الس�ِّ  يور�از �الدَّ

�
� قوقأ ه��

َّ
�األخ�� والذ

ة بِّ خ�َج منه صوت رفيع خشن واصطبَغ وجهه ح�� حا� لون ح�َّ
�
خة الل ًة متفسِّ  كب��

ً
ة أرجوان�َّ

 و�لعق شفت�ه… و�ن
ً
 مكتومة

ً
ه ُ�طِلق ضحكة

�
ٍء جعل �

الفا�هة، ثم التفَت إ� مض�فه وهمَس له ���
. � فراو�ن المشقوقت�� دهما الصَّ � س�ِّ

� عي��َ
 من الغضب ��

ً
�ون لمحة رأى ت��

� � ط��لت�� ت�� لة �الَعرق وارتد�ا ُس��
�
�عدها خلَع القزمان درعيهما الخشب وث�ابهما الم�ل

�
�ا �� ا من الماء، وتحرَّ � إب��ق� � و���

��ذ األرجوا�� ا من النَّ �ون إب��ق� َ ت�� عِ��
�
اب. أ صفراو�ن لتقد�م ال��َّ

�ون العمل م�كة. وجَد ت��  �الُ�سط السَّ
ً
أنحاء الخ�مة �مآلن األ�واب وأخفافهما تحتكُّ هامسة

� ساق�ه و��دأ أحد
جاٍت مؤلمة �� أصعب مما ي�دو، ولم �مض� وقت ط��ل ق�ل أن �حسَّ ب�شنُّ

م، ل�نه عضَّ لسانه وواصَل ته األصفر �الدَّ ان ُس�� ع كتَّ  و��شبَّ
ً
�ف ثان�ة � � ال��َّ

هرە �� الجروح ع� ظ�
. بَّ الصَّ

 أعلَن أن
ً

ا ثم� ا أ��� مما أعاروا سواهم من العب�د… ل�ن يون��� يوف اهتمام� لم ُ�ِعرهما أ��� الضُّ
�
�ون ك�ف فقَد أنفه، ف�اَد ُ�جي�ه: دسسته �� حان، وسأَل آَخر ت��

�
� ي�نا� ع� يزان أن �جعل القزم��

ف�ج زوجتك فقضَمته… غ�� أن العاصفة �انت قد أقنَعته �أنه ال ُي��د الموت �عُد، وهكذا قال:
د». � األدب أيها الس�ِّ

ا �� ع� إساء�� ِطَع عقا��
ُ
«ق

�ون ر أن ت��
�
مر ال���مة تذك � النَّ ا �أحجار ع�� �� ا أزرق مهدَّ ا من األس�اد يرتدي تو�ار� ثم إن واحد�

اولة � الحال �الطَّ
َء �� � ە»، ف�� � السا�ڤاس، وقال: «لنخت��

اعته �� ة المزادات ب�� ت�ا� ع� منصَّ
ر القطع ع�

َ
ا محتقن الوجه لت�ناث اولة غاض�� د �الطَّ والقطع، و�عد دقائق معدودة أطاَح الس�ِّ

. � �� األرض وسط ضح�ات اليون�يِّ

: «�ان عل�ك أن تدعه �فوز». � همَست پ��

انون � قاتَل األبناء الثَّ � ش�ا��
� أنا أيها القزم. �� ��� ا، وقال: «ج�ِّ اولة مب�سم� � الطَّ

رفَع بن �لوم الب��ِّ
ع�ة هناك».

�
مُت الل

�
لحساب (ڤوالنت�س) وتعل

: ً
»، والتفَت إ� يزان م�سائ� ر َمن أالعُب وم�� ��ل ُ�قرِّ دي النَّ د ع�د. س�ِّ �ون: «أنا مجرَّ قال ت��

دي؟». «س�ِّ

ا أيها القائد؟».
�
حه رهان ته، وقال: «ما الذي تق��

َ
�دا ع� اللورد األصفر أن الفكرة راق

� هذا الع�د». أجاَب �لوم: «إذا كس�ُت ُتعِط��

ا». منه ذه��
َ
ردَّ يزان زو �اجاز: «ال، ل�ن إذا هزمت قز�� فسأعط�ك ث

عب.
�
ة من ع� األرض وجلسا لي�دأ الل فقنا»، وُجِمَعت القطع الم�ع�� ق: «اتَّ قال المرتز�

ا قطعهما هان، و��نما رصَّ ان�ة �عد مضاَعفة ق�مة الرِّ �ون �الم�اراة األو�، و�لوم �الثَّ فاَز ت��
�ة وجن��ه

َّ
ة، وتكسو لح�ة شائ�ة مشذ َّ� ته ب�ِّ � خصمه. ���

�ون �� س ت�� الثة تفرَّ  للم�اراة الثَّ
ً
توطئة

ا ا، خصوص� ا أن�س� ، ي�دو �لوم دمث�
ً

جاع�د و�ضع ندوٍب قد�مة. إجما� � وجهه مئات التَّ
ه، و��

�
وفك

حك واألمثال القد�مة ل عند أيِّ أحد، مفعم �الضَّ ابع المخلص، العمُّ المفضَّ عندما يب�سم. التَّ
َّ



� يتوارى ا، عيَ��ه اللت�� � �لوم أ�د�
 خدعة. تلك االب�سامات ال تمسُّ عي��َ

َّ
والح�مة الخام. ما �� إ�

اس. جائع ول�ن حِذر. فيهما الجشع خلف االح��

� لعب السا�ڤاس، ل�ن أسل��ه �جنح إ�
�� 

ً
� الذي س�َقه خي�ة

�
د اليون� ق الس�ِّ ُيناِهز المرتز�

ا ا سلب�� ت�ٍب مختلف، ل�ن جم�عها �ظلُّ دفاع�� الح�طة ال�ل�دة عن الجرأة. �لَّ م�اراٍة رصَّ قطعه ب��
جل � تمادى الرَّ ان�ة ح�� � الم�اراة الثَّ

�ــح، �ل �لعب �� ال �خ�. نفَعه هذا �� ا. ال �لعب ل�� ظ� متحفِّ
ة. ا�عة، أو الخامسة واألخ�� الثة، أو الرَّ � الثَّ

� هجمٍة غ�� حك�مة، ل�نه لم ينفعه ��
غ�� �� الصَّ

ي�ته وحاَ�ته األف�ال من األمام مت قلعته وماَتت ت�ِّ ة، وقد تهدَّ رب نها�ة الم�اراة األخ��
ُ
ق

. الموت �عد أر�ــع
ً
ا، وقال: «يولو �فوز ثان�ة ق�لة من الخلف، رفَع �لوم وجهه مب�سم� والخيول الثَّ

حر�ات».

. ر�ما عل�ك أن َتفُرك رأ�� ق�ل الم�اراة � الحظ� : «ثالث. لقد حالَف��
ً

ي�ته قائ� �ون ع� ت�ِّ نقَر ت��
� �لعٍب ي��

�
القادمة أيها القائد ل�لتصق القل�ل من هذا الحظ� �أصا�عك». ستخ�، ل�ن قد ُ�سل

بَّ د الصَّ ��ذ لُ�عاو� �ون طاولة السا�ڤاس ونهَض والتقَط إب��ق النَّ أفضل. �اب�سامٍة واسعة دفَع ت��
دە . �ان س�ِّ � أفقر �م�لغ� كب��

يوف، وقد أم� يزان زو �اجاز أثرى �م�لغ� كب�� و�ن �لوم الب��ِّ للضُّ
ة الثة، وانزلَقت �أسه من أصا�عه المصفرَّ � أثناء الم�اراة الثَّ

كر �� � ُس�ات السُّ
العمالق قد غاَب ��

ە ما حدَث عندما �س��قظ. لت�سِكب محت��اتها ع� ال�ساط، ل�ن قد ��ُّ

� الب��ان �ان هذا �مثا�ة
ا إ� ع�دين متي��َ � غادَر القائد األع� يور�از زو يونزاك مس�ند� ح��

� ُ�خ��ِ الخدم �أن �صنعوا
ِّ
ح�ل، و�عد فروغ الخ�مة ظهَر المر�� يوف اآلَخ��ن �الرَّ ة للضُّ إشارٍة عامَّ

ا. �جب تنظ�ف �لِّ هذا ق�ل أن تناموا». لوا ��ع�
�
عام، وقال لهم: «�  ألنفسهم من �قا�ا الطَّ

ً
ول�مة

��ل ل تنظ�ف �ساط النَّ ا�� ف�ما ُ�حاو� هرە الدَّ �ون ع� ُر�ب��ه، ُتوِجعه ساقاە وَ�ُ�خ ظ� �ان ت��
ف ع� وجنته برفٍق �طرف ��ل يزان، عندما نقَر الُم�� ��ذ الذي سكَ�ه النَّ يزان من ُ�قعة النَّ

ا أنت وزوجتك». سوطه، وقال: «يولو، أ�ل�ت �الًء حسن�

.« � - «ل�ست زوج��

- «عاهرتك إذن. انهضا».
� ح�� جت�� � م�شنِّ ست�� �ون �غ�� ث�اٍت و�حدى ساق�ه ترتعش، ل�نه وجَد فخذ�ه متي�ِّ نهَض ت��

هوض، ثم إنه سأَل: «ماذا فعلنا؟». ت إل�ه �دها ُتعينه ع� النُّ � مدَّ إن پ��

�ن إذا أرض�تما أ�ا�ما، أل�س كذلك؟ �ما رأيتما،
َ
� قال إن�ما سُت�اف

ِّ
. المر�� ف: «ال�ث�� أجاَب الُم��

ة، ل�ن يور�از زو يونزاك أقنَعه �أن من األنان�ة أن �ق� غ�� ��ل يزان �كرە أن �فقد كنوزە الصَّ النَّ
� (حل�ة دازناك

ال �� � ف ال��ِّ الم س�ناالن ��َ  بتوقيع معاهدة السَّ
ً

طرائف�ما ع� نفسه. افَرحا� احتفا�
ات اآلالف� أوە، ول�م سنضحك�». � آالف ُ�شاِهدون�ما� ع��

ى). س�أ�� ��
�
ال�



 

چا���
 

ق ُجدرانها
�
� أحجارها العت�قة وت�سل حالب �كثافٍة ب�� (شجرة الِغدفان) قلعة قد�مة، تنمو الطَّ

ئ�سة، ا�ة الرَّ � عجوز� هرمة. ُ�ح�ط ُبرجان ضخمان �البوَّ
� سا��َ

كش�اك العنا�ب، فت�دو �العروق ��
ائ��ة وِنصف ع األبراج الدَّ عة. تتمتَّ ها أبراج م��َّ

�
� األسوار، و�ل

وُتداِفع أبراج أصغر عن �لِّ زاو�ٍة ��
مود أمام المجانيق، �ما أن الحجارة الملقاة ُعرضة أ��� لالنحراف عن ٍة أفضل للصُّ ة �قا�ل�َّ ائ��َّ الدَّ

. � ائ�� � ح�مة البنَّ
فرة ��  أن بناء (شجرة الِغدفان) سبَق ظهور هذە الطَّ

َّ
سة، إ� الُجدران المقوَّ

اس (وادي �ال�وود). �ه الخرائط والنَّ �ف القلعة ع� الوادي الواسع الخص�ب الذي ُ�سمِّ ���ُ
، سواء أ�انت سوداء � ن�� ة آالف من السِّ مما ال شكَّ ف�ه أنه واٍد، ل�ن ال أشجار تنمو ف�ه منذ عدَّ
جر منذ زمن، وقاَمت المنازل � نعم، ل�ن ال�لطات أسقَطت الشَّ

� الما��
�� . ً

ة َّ� اء أم ب�ِّ أم خ��
��لة ترتفع، واآلن األرض عار�ة موحلة، ند�انات الطَّ � والمعاقل ح�ث �انت السَّ واح�� والطَّ

ائب.
َّ

لج الذ قشة هنا وهناك �أ�وام الثَّ وم��

ا من الغا�ة ي��� وراء أسوار (شجرة الِغدفان). َتعُ�د عائلة �ال�وود اآللهة القد�مة �ما ل�ن جزء�
� أ�كة

وس)، وُ�قال إن �عض األشجار �� � إ� (وس�� �� ع�َدها الَ��� األوائل ق�ل وصول األنداليِّ
ما شجرة القلوب، و�� شجرة و�روود هائلة الحجم ُترى فروعها اآللهة ع��ق �أبراج القلعة، ال س�َّ

ماء. ة تخدش السَّ الُعل�ا من ُ�عد فراسخ عد�دة �أصابع عظم�َّ

جة إ� الوادي رأى الل المتموِّ إذ شقَّ چا��� ال�س�� ومجموعته المصاح�ة ط��قهم ع�� التِّ
، واآلن � �انت ُتح�ط �ـ(شجرة الِغدفان) ف�ما م�� � ال�� ا من الحقول والَمزارع وال�سات��  �اق��

ً
قل��

�
مة. �� � المتفحِّ واح�� ماد، وهنا وهناك �عض ه�ا�ل البيوت والطَّ  األوحال والرَّ

َّ
ء هنالك من شأنه أن ُ�َعدَّل�س حول القلعة إ� �

اص، ل�ن ال �� هذە األرض القاحلة ت��ت الحشا�ش واألشواك والُقرَّ
��ق. ا ع� جانب الطَّ

�
� رأوها أح�ان � العظام ال��

. أينما نظَر چا��� رأى �َدي أب�ه، ح�� ��
ً

محصو�
� واآلَخر جمجمة إ�سان، أو � الح�� ا عظام خيوٍل وأ�قار، و��� ها عظام خراف، ل�ن هناك أ�ض� أ���

دري. ز الحشا�ش من قفصه الصَّ ُ ه��ل عظ�� �ال رأس� َت��

ارة (شجرة الِغدفان)، فهذا الحصار مسألة أشد ق جيوش جرَّ ع� عكس (ر�ڤرَرن)، ال ُتطوِّ
ط چونوس ا. ع� أفضل تقدير� ُ�حاو�

�
� الِقدم قرون

� رقصٍة ضار�ة ��
ة �� ، الُخطوة األخ��

ً
ة حم�م�َّ

اٍت أو مجانيق. ال ينوي برا�ن
�
برا�ن القلعة �خمسمئة رجل، ولم يَر چا��� أبراج حصار� أو ِمد�

�
ا ��

�
ع عون

َّ
م�كة، وما داَم ال يتوق ا�ات (شجرة الِغدفان) أو اقتحام أسوارها العال�ة السَّ تحط�م بوَّ

ت غارات � �دا�ة الحصار ُش�َّ
وقٍت ق��ب فقد قنَع بتج��ــــع خصمه ح�� االس�سالم . ال ر�ب أن ��



ِّ ِنصف عاٍم سئَم الجميع من هذە �
، ل�ن �عد م�� � جاه�� � االتِّ

ووقَعت مناوشات وطاَرت سهام ��
ا االنض�اط- ع� الموقف. تا�ة -عدوَّ  الملل والرَّ

َ
هات، واستحوذ ال��ُّ

� أ�دي ال�س�� ال
�� 

ً
: آَن أوان انتهاء هذا. �عد أن أص�َحت (ر�ڤرَرن) آمنة ر چا��� ال�س��

�
فك

 (شجرة الِغدفان)، وفور اس�سالمها س�نت�� عمله ع�
َّ

ائلة إ� غ�� الزَّ ئب الصَّ
ِّ

ي����َّ من ممل�ة الذ
ا َ نفسه، ل�ن جزء� الوث) و�ستطيع العودة إ� (كينجز الندنج). إ� الملك. هكذا أخ�� ضفاف (الثَّ

. � داخله همَس: إ� ���
آَخر ��

�تون األع� لن �كون قد أعدَمها �الفعل ق�ل ، �فرض أن السِّ عل�ه أن ُيواِجهها ع� ما �ظنُّ
� الحال.

� (ر�ڤرَرن) كتَ�ت له: «تعاَل ��
� أمَر ِ�ك ب�حراقها �� سالة ال�� � الرِّ

رجوعه إ� المدينة. ��
ك، أح�ُّك. ك، أح�ُّ . أح�ُّ طُّ

َ
� محتاجة إل�ك اآلن �ما لم أحَتج إل�ك من ق�ل ق . إن�� �

. أنِقذ�� �
ساِعد��

� حق�قة حاجتها، ل�ن من ناح�ٍة أخرى… �انت ُتضاِجع ال�سل
� الحال». ال �شكُّ چا��� ��

تعاَل ��
� إنقاذها. إنها مذن�ة ��لِّ

ا… ح�� إذا عاَد فال أمل له �� وأوزموند ِكتل�الك ور�ما ف�� القمر أ�ض�
همة بها، وهو �فتقر إ� �د س�فه. خ�انٍة متَّ

واط�� الوافدين �فضوٍل أ��� من الخوف، ولم  من الحقول رمَق النَّ
ً

تل مهرو� � ظهَر الرَّ ح��
� العثور ع� ُ�ادق اللورد

�� 
ً
ا. لم �جد صع��ة ا، وهو ما ناسَب چا��� تمام� ُ�طِلق أحدهم إنذار�

ر جدول ماء، خذ الموقع األفضل فوق مرتَفع� وا�� ُ�جاو� ر، و�تَّ
�
� المعسك

برا�ن، فهو األ��� ��
ا�ة المرتفعة فوق ة �الرَّ َّ� ا�ات (شجرة الِغدفان). الخ�مة ب�ِّ � من بوَّ �ف �ال حواجز ع� اث�ت�� فُ���
ة. أمَر ٍة ذهب�َّ � ع� خلف�َّ ت�� سار�تها الُوس�، ح�ث يرفع فحل عائلة برا�ن األحمر قائمت�ه األماميَّ
� رايته: «ل�س

�
َ حام� ل وقال لهم أن �ختلطوا �اآلَخ��ن إذا أرادوا، و�ن أخ�� جُّ چا��� رجاله �ال��َّ

م من خ�مة برا�ن ر وتقدَّ
َ
»، ثم إنه وثَب من فوق حصانه أون

ً
ا، فلن أستغرق ط��� أنتما. ا�ق�ا ق����

� ِغمدە.
�ُخ� واسعة وس�فه ُ�َصلِصل ��

عِلن
ُ
ه أحدهما: «هل ن

�
ا�ه، وسأل رًة مع اق�� ت�ادَل الحارسان خارج �اب الخ�مة نظرًة متوتِّ

دي؟». مجيئك �ا س�ِّ

. ً
ة وح�� رأسه داخ� هب�َّ

َّ
»، وأزاَح سد�لة ال�اب ب�دە الذ : «سأعلنه بنف�� قال چا���

� تطاُرح الغرام ح�� إن �ليهما لم �لحظ دخوله ع� اإلطالق. �انت
ا �� � تمام� ألفاهما منهمك��ْ

ما دفَع
�
هر برا�ن وشهَقت �ل � الخشن ع� ظ�

عر الب��ِّ ثت �داها �الشَّ ، وقد �ش�َّ � عينا المرأة مغلقت��
، � نهديها وق�َض ب�د�ه ع� َوركيها. تنحنَح چا��� ة اللورد وجهه ب�� � داخلها، ودفَن ح��

نفسه ��
وقال: «لورد چونوس».

، وتدح�َج چونوس برا�ن من فوقها ومدَّ
ً
 مفزوعة

ً
� الحال وأطلَقت �خة

انفتَحت عينا المرأة ��
بع� َمن �جرؤ…»، ثم إنه رأى ا. صاَح: «�حقِّ الجحائم السَّ ا س�ا�� د فوالذە مطلق� �دە إ� ِغمدە وجرَّ

؟». ا: «ال�س�� ، فخفَض رأس س�فه مغمغم� � ه��
َّ

� صدرە الذ
معطف چا��� األب�ض ووا��

ل � متعجِّ دي، ل�ن�� � ساعة ان�ساطك �ا س�ِّ
ة: «آسٌف إلزعاجك �� قال چا��� ب�سمٍة صغ��

م؟».
�
ا. هل لنا أن نت�ل نوع�

ً



، م، أجل». ل�س برا�ن ط��ل القامة كچا���
�
: «نت�ل

ً
� ِغمدە قائ�

دسَّ اللورد چونوس س�فه ��
� القص��

عر الب��ِّ � الشَّ
اٍد من فرط غلظتها. ُ�غ�ِّ ل�نه أثقل وله كتفان وذراعان ُتث�� حسد أيِّ حدَّ

دي. لم � �ا س�ِّ �� � إخفائها. «لقد �اغتَّ
� نظرة غاض�ة لم ُ�فِلح �� ت�� يَّ � عي��ه الب�ِّ

وجن��ه وذقنه، و��
� أحد بوصولك».

�� ُ�خ��ِ

ا ع� � وضَعت �د� � الِفراش، ال��
� منعُت وصولك أنت»، واب�سَم للمرأة �� : «و��دو أن�� ردَّ چا���

�
ا. حلمتاها أدكن من حلم��َ

�
� ساقيها، وهو ما ترَك نهدها األ�من مكشوف نهدها األ�� واألخرى ب��

، ل�ن هذا كشَف ت حلمتها الُ�م�� ا شعَرت بنظرة چا��� غطَّ ات، ولمَّ ��� وأ��� منهما ثالث مرَّ
فت

�
رات بهذە الحشمة؟ إذا أراَد أحد أن ي�يع الل

�
: «أ�لُّ تا�عات المعسك ج�ل زهرتها. �ساءَل چا���

�ائن». فعل�ه أن �عرضه ع� ال�َّ

�
� منذ دخلت أيها الفارس»، ووجَدت الغطاء وسحَبته ُتغ�ِّ ر إ� لف�� قالت المرأة: «إنك َتنظ�
: «�ما أنه ل�س للبيع».

ً
�ه نفسها ح�� الخ�، ثم رفَعت �دها ُت��ــــح َشعرها عن عي�يها مض�فة

غ�� مئة عاهرة، � الصَّ
. لقد عرَف أ�� نَّ ا: «أعتذُر إذا أسأُت ف�ِك الظ� ق�

�
هزَّ چا��� كتف�ه معل

 واحدًة فقط».
َّ

� لم أضاجع إ� ل�ن��

: «إنها غن�مة حرب. �انت ت�ت�� إ� أحد
ً

تناوَل برا�ن �او�له من ع� األرض ونفَضها قائ�
� نظرًة

دي ال�س�� ُي��د أن ُ�ل�� �� �د�ك �ا امرأة. س�ِّ . أنز� � رجال �ال�وود إ� أن فلقت رأسه ِنصف��
دًة ع� ثدي�ِك». ج�ِّ

دي»، و��نما سبَّ َ برا�ن: «إنك ترتدي �او�لك �العكس �ا س�ِّ تجاهَل چا��� القول، وأخ��
� ٍة ب�� ل أصا�عها �عص��َّ ة، ت�نقَّ ت المرأة من الِفراش لتختطف ث�ابها الم�ع��

�
چونوس ولعَن نزل

ت وتمدُّ �دها هنا وهناك. الغ��ب أنه وجَد سعيها لس�� نفسها � وتتلفَّ نهديها وفرجها و�� تنح��
ها: «ألِك اسم �ا امرأة؟».

�
ا. سأل  تمام�

ً
�ت عار�ة � مما �ان ل�جدە لو أنها تحرَّ أشد اس�ثارًة �كث��

ا من فوق رأسها ونفَضت
�
ث ا ملوَّ ت قم�ص�

�
� ه�لدي أيها الفارس»، وأنزل ت�� � سمَّ

أجاَبته: «أ�ِّ
ها أخت برا�ن، � ساقيها َشعر غ��ر كف�ل �جعله �ظنُّ ا، و��� سخ كقدميها تق���� َشعرها. وجهها م�َّ
ائر… أو ر�ما عر الثَّ ا ع� الرغم من ذلك؛ هذا األنف األفطس أو الشَّ ا��

َّ
ا ما جذ ل�ن فيها ش�ئ�

� األخرى �ا
ت: «هل رأ�ت فردة حذا��

�
ورتها. �ساءل ة أمامه �عد أن ارتَدت تنُّ غ�� انحناءتها الصَّ

دي؟». س�ِّ

عينة ألجلب لِك حذاءِك؟
�
ؤال ضايَق اللورد برا�ن، الذي قال: «أأنا وص�فتِك الل �دا أن السُّ

.« �  إذا لزَم األمر، فقط اذه��
ً
� حاف�ة اذه��

ة؟»، غ�� � مع زوجته الصَّ
�

�ار ألص� � معه إ� الدِّ
دي لن �أخذ�� � هذا أن س�ِّ قالت ه�لدي: «أ�ع��

ة أيها الفارس؟». ته: «ألك زوجة صغ��
�
 چا��� بنظرٍة صف�قة، وسأل

ً
ت رامقة

�
وضحك

؟». �
ال، �� أخت. «ما لون معط��

َّ



� المرأة �ا
ه �� جل. وما الذي تح�ُّ � الرَّ

هب الخالص. أحبُّ هذا ��
َّ

- «أب�ض، ل�ن �دك من الذ
دي؟». س�ِّ

اءة». - «ال��

� اب�تك».
� المرأة ال ��

- «قلُت ��

. لقد اختطَبها دوران � �� ا. لن يروق هذا الدورنيِّ ها أ�ض� َّ أن أخ��  لنفسه: ع��
ً

� مارسال قائ�
ر ��

�
فك

ا أنها من دم رو�رت. ُعقد وش�اك. يتم��َّ چا��� لو أنه �ستطيع أن �قطعها مارتل البنه معتقد�
.«

ً
سة ا مقدَّ �ٍة واحدة ��عة من س�فه. قال له�لدي �ضجر: «لقد حلفُت �مين� ا ��� جم�ع�

: «ال لفت لك إذن».
ً
ت عابثة ردَّ

.«� � هدَر فيها اللورد چونوس: «اخُر��

ت �دها  من مال�سها مدَّ
ً
 فردة حذاٍء واحدًة وكومة

ً
ت �چا��� ممسكة ت، ل�ن إذ مرَّ

�
وقد فعل

رًة: «ه�لدي»، ق�ل أن تندفع ِنصف عار�ٍة
�
ته مذك َ �رە من فوق �او�له، وأخ��

َ
األخرى واعتَ�ت ذ

من الخ�مة.

دة حرمك؟». ه�لدي. �عد خروجها سأَل اللورد چونوس: «وك�ف حال الس�ِّ

رت أن اآللهة ُتعاِقبنا، واآلن ال - «وأ��َّ �� أن أعرف؟ َسل ِس�تونها. عندما أحرَق أبوك قلعتنا قرَّ
ا، و��نما �عقد � حيح أخ�� حو الصَّ الة». �ان چونوس قد ارتدى �او�له ع� النَّ  الصَّ

َّ
ا إ� تفعل ش�ئ�

وداء؟ سمعنا أنه هرَب». مكة السَّ دي؟ السَّ أر�طتها من األمام سأَل: «ما الذي أ�� �ك �ا س�ِّ

جل نفسه؟». ا؟ سمعتم هذا من الرَّ : «حق�
ً

ر�� معسكراٍت قائ�
�
استقرَّ چا��� ع� ك

� من جل، ل�ن هذا لن �منع�� � مولع �الرَّ . لن أنكر أن�� َّ - «الس�� برايندن أعقل من أن يه�ع إ��
� ركعُت. �ان َ�جُدر �ه أن . إنه �علم أن�� رب رجا��

ُ
� أو ق ر��

ُ
السل إذا أظهَر وجهه ق تقي�دە �السَّ

ك بهذا». جل �العناد. �ان أخوە لُ�خ��ِ سم هذا الرَّ �فعل الِمثل، ل�ن لطالما ا�َّ

�
وداء عن مأوى �� مكة السَّ : «تايتوس �ال�وود لم يركع. هل ُ�مكن أن ي�حث السَّ ق چا���

�
عل

(شجرة الِغدفان)؟».

جل لم َّ- «قد ي�حث عنه، ل�ن ل�جدە عل�ه أن يتجاَوز خطوط حصاري. آِخر ما سمعته أن الرَّ
اخل من طعاٍم إ� َي�ُ�ت له جناحان. �عان ما س�حتاج تايتوس نفسه إ� مأوى. لم ي�بقَّ لهم �الدَّ

الجرذان والجذور. س�س�سلم ق�ل ا�تمال القمر».

� سالم الملك
ا وأق�له �� وط� � أنوي أن أعرض عل�ه �� مس. إن�� - «س�س�سلم ق�ل غروب الشَّ

من جد�د».

وف ع� وجهها تط��ز لفحل  من الصُّ
ً
ة َّ� ًة ب�ِّ غمغَم اللورد چونوس: «مفهوم»، وارتدى ُس��

ا من الِمزر؟».
�
دي قرن ب س�ِّ برا�ن األحمر، وسأَل: «هل ���



.« � - «ال، ل�ن ال ُتعِطش نفسك �سب��

ا. أيُّ ن�ع� من وط� : «ذكرت �� ً
َب ِنصفه، ثم مسَح فمه قائ� ا لنفسه و��

�
 برا�ن قرن

َ
مأل

وط؟». ال��ُّ

، وأن � ستارك وَت��
أ من والئه لعائل��َ َّ �ع المعتاد. ع� اللورد �ال�وود أن �قرَّ �خ�انته و�ت�� - «النَّ

ا لـ(هارنهال) ا مخلص� ا تا�ع�  أمام اآللهة والَ��� �أن ي��� من اآلن فصاعد�
ً
سة ا مقدَّ �حلف �مين�

بع. إنه هب �الطَّ
َّ

� من الذ ًة أو اث�ت�� ا �اسم الملك. سنأخذ جرَّ والعرش الحد�دي، وسأمنحه عفو�
.«

ً
د (شجرة الِغدفان) ثان�ة  تتمرَّ

َّ
ا لضمان أ�  أ�ض�

ً
 رهينة

ُ
د. س�خذ مرُّ من التَّ

َ
ث

ة سائلة األنف ة أبناء ل�ن ابنة واحدة مغرم بها، مخلوقة صغ�� قال برا�ن: «اب�ته. ل�ال�وود ستَّ
ا�عة». ال تتجاَوز السَّ

ح».
�
ة، ل�ن عساها َتصل - «صغ��

ا، وقال: «وماذا عن � جوفه، ثم أل�� القرن جان��
 اللورد چونوس ما ت���َّ من الِمزر ��

َ
أف�غ

� ُوِعدنا إ�اها؟». � والقالع ال��
األرا��

؟». �
- «وما تلك األرا��

ر)، وجميع الُجزر اب) إ� (الم�ج المحفَّ شَّ ة لـ(غ��ن األرملة)، من (أخدود ال�ُّ ق�َّ ة ال�� - «الضفَّ
رة) و(طاحونة اللورد) وأطالل (بهو الوحل) و(المسل�ة) و(وادي

ُّ
ا (طاحونة الذ � الجدول، وأ�ض�

��
لصال)، جمة) و(ِبركة الصَّ رى (الحزام) و(الحزام األسود) و(الرَّ

ُ
المعركة) و(الورشة القد�مة)، وق

) و(ثد�ا ل األخ�� ) و(غا�ة لورجن) و(التَّ �اب�� )، وكذا (غا�ة الدَّ �� ة الطَّ � (مق��
وق �� و�لدة السُّ

ا (شجرة )، ل�نهما �انا ل�ار�ا ق�ل ذلك. وأ�ض� � م���
َ
� (ثد�� ��

�
ون التل �ار�ا). آل �ال�وود �سمُّ

� األش�اء ب برا�ن ب�� دي نظرًة»، ونقَّ � س�ِّ
متها لُ�ل��

�
العسل) �ما فيها المناحل. هاك، لقد عل

قوق.  من الرَّ
ً
الموضوعة ع� منضدٍة ثم أخ�َج خ��طة

ق: «مساحة
�
تها، ثم إنه عل ة لي�سطها وُ��بِّ هب�َّ

َّ
ل�مة، ل�نه احتاَج إ� الذ ها چا��� ب�دە السَّ

�
تناول

ا». . سُتض�ف إ� نطاق ُسلطتك ُر�ع� �
ة للغا�ة من األرا�� كب��

�اج الحجري) من ق�ل، � �انت ت�ت�� إ� (السِّ
ا فمه �عناد: «�لُّ هذە األرا�� قال برا�ن زام�

ها آل �ال�وود منا».
َ
و�ق

� : «وماذا عن هذە الق��ة ب�� ً
� م�سائ� نقَر چا��� ع� الخ��طة �مفصل إصبع� ذه��

)؟». � دي�� (الثَّ

ة منذ خمسمئة ة مل��َّ ا، ل�نها إقطاع�َّ � أ�ض�
� الما��

- «(شجرة الب�سات). �انت هذە مل�نا ��
ها إلينا إذا د والدك وعَد بردِّ ها آل �ال�وود. الس�ِّ

َ
� �ق � ال��

 األرا��
َّ

ب إ�
�
طل

َ
عام. اتُر�ها، فلسنا ن

أخَضعنا له اللورد تايتوس».



ه�ب � إ� هنا رأ�ُت را�ات َت�� فوق أسوار القلعة، وذئب ستارك الرَّ
� ط����

- «ومع ذلك ��
ا، وهو ما ُيو�� �أن اللورد تايتوس لم �خضع». أ�ض�

� من
ا �ك�� � عدد� - «لقد طردناە وقومه من الم�دان وح�سناهم داخل (شجرة الِغدفان). أعِط��

ا وأرسلهم إ� قبورهم». دي وسأخضعهم جم�ع� جال القتحام أسوارە �ا س�ِّ الرِّ

� تلك الحالة
جال فُهم َمن سُ�خِضعونهم ال أنت، و�� � من الرِّ

: «إذا أعطيتك ما �ك�� قال چا���
، وأضاَف: «سأحتفظ� بهذە إذا سمحت».

ً
»، وترَك الخ��طة تنطوي ثان�ة � نف�� َّ أن أ�ا�� ع��

ا. لقد قاَتلنا لحسا��م». د ديونه دائم� � لنا. ُ�قال إن الال�س�� ُ�سدِّ
- «الخ��طة لك، ل�ن األرا��

.« � ت�� ًة أطول مرَّ - «وقاَتلتم ضدنا ُمدَّ

، و�َق ج�ل�م محاص��� ب��� � الطَّ � �سيوف�م، واب��
- «الملك عفا عنا. لقد فقدُت ابن أ��

ا». . سأناُل تع��ض� �
� واغتصَب إحدى بنا�� � قلع��

ار �� َم النَّ وأحرَق �لَّ ما لم �ستِطع حمله، وأ��

، وقد �قول �عضهم إن رأسك تع��ض �اٍف. لقد أعلنت � : «الج�ل ماَت، وكذا أ�� ە چا��� َ أخ��
ه اللورد والدر».

�
ا له ح�� قتل تأي�دك ستارك، وظللت مخلص�

»، وأداَر رأسه و�صَق � من د�� الح�� جال الصَّ ه ومعه دستة من الرِّ
�
قال اللورد چونوس: «اغتال

� ا ل�م ما ُدمتم ُتعاِملون�� غ�� �ما سأظلُّ مخلص� ئب الصَّ
ِّ

ا للذ ق�ل أن ُيرِدف: «أجل، ظللُت مخلص�
� س��ل المو�� أو إراقة دماء برا�ن من أجل

� لم أَر جدوى من الموت �� �العدل. لقد ركعُت ألن��
ٍة خا�ة». قض�َّ

ف. «سَتحُصل ع� - «رجل حص�ف». ولو أن �عضهم قد �قول إن اللورد �ال�وود أ��
ا». أراض�ك، �عضها ع� األقل، �ما أنك أخضعت آل �ال�وود جزئ��

. إن �ان
ً
دي عادلة � يراها س�ِّ �دا أن هذا أر�� اللورد چونوس، الذي قال: «سنقنع �القسمة ال��

�
عاُمل مع آل �ال�وود هؤالء. الخ�انة تجري �� � التَّ

أفة �� � الرَّ
ح أن ُت�اِلغ ��

�
�� أن أش�� عل�ك فلن َ�صل

ا وآل
�
هر. كنا ملو� م هذا النَّ

�
وس) �انت عائلة برا�ن َتح� � إ� (وس�� �� ء األنداليِّ � دمائهم. ق�ل م��

ر هذا
�
ٌ لك أن تتذك ا. خ��

�
ق د مار�

�
اج. �لُّ �ال�وود ُيول �ال�وود أت�اعنا، ل�نهم خانونا واغتَصبوا التَّ

وطك». ف�ما تعرض عليهم ��

رە».
�
: «أوە، سأتذك وعَدە چا���

ا را�ة سالم، ا�ة (شجرة الِغدفان) س�َقه ِ�ك رافع� ر حصار برا�ن إ� بوَّ
�
� ركَب من معسك ح��

ا�ة. � ُ�شاِهدهما من وراء متار�س مب�� البوَّ ا من األع��ُ ون زوج� ا�ة �ان ع�� وق�ل �لوغهما البوَّ
، د �الحجارة الذي َ�خُنق الُغثاء ماءە األخ�� ر عند حافة الخندق العميق المحدَّ

َ
أوقَف چا��� أون

ل. � ك ي�� وك عندما �دأ الج� المتحرِّ و�ان ع� وشك أن �أمر الس�� كينوس ب�طالق بوق ه��

د  ِمثله. س�ِّ
ً

ا مهزو� ا ح���� ا جواد� ة ممتط�� احة الخارج�َّ � السَّ
ه اللورد تايتوس �ال�وود ��

�
قا�ل

حول، وله أنف معقوف وَشعر ط��ل ولح�ة مشعثة (شجرة الغدفان) مد�د القامة شد�د النُّ



ة صورة لشجرٍة � صدرها المزخرف �الفضَّ
 ع� وا��

ً
ة ا قرم��َّ ب�اضها أ��� من سوادها، و�رتدي درع�

قة، ومن ع� كتف�ه ي�سدل
�
ب�ضاء جرداء ميتة ُ�ح�ط بها �ب مشغول �الجْ�ع من الِغدفان المحل

معطف من ر�ش الِغدفان األسود.

: «لورد تايتوس».
ً

خاطَ�ه چا��� قائ�

- «أيها الفارس».

خول». ماح �� �الدُّ - «أشكرك ع� السَّ

.« �
. أنت هنا من أجل س��� �

� أملُت أن تأ�� � لن أنكر أن�� ا �ك، ل�ن�� - «لن أقول مرح��
 لألمر. لقد قاتَل رجالك ب�سالة، ل�ن�م خ�تم الحرب. أأنت مستعدٌّ

ً
- «أنا هنا ألضع نها�ة

لالس�سالم؟».

- «للملك ال لچونوس برا�ن».

- «مفهوم».

ل وأركع أمامك هنا واآلن؟». � أن أترجَّ
، ثم قال: «هل ُت��د��

ً
د �ال�وود لحظة تردَّ

احة موحلة. ُ�مكنك أن تركع �ــــح �اردة والسَّ : «ال�ِّ ع إليهما. أجاَب چا���
�
�� تتطل �انت مئة ع��

وط». فق ع� ال��ُّ ة حالما نتَّ مس�َّ رفتك الشَّ
ُ
� غ

ع� ال�ساط ��

عام، ل�نها � إ� الطَّ ل أيها الفارس. قد تفتقر قاع�� قال اللورد تايتوس: «هذە شهامة منك. تفضَّ
ا». ال تفتقر إ� ال��اسة أ�د�

�
� دخال �انت �� � فسيح. ح�� � من حصن� خش��

ا�� ابق الثَّ � الطَّ
ة �� مس�َّ رفة �ال�وود الشَّ

ُ
تقع غ

ه��ة، تحمل سقفها عوارض  حسنة التَّ
ً
د نار مشتعلة، ووجَد چا��� الُغرفة واسعة

َ
المستوق

وف الُجدران، و�طلُّ �ا�ان ع��ضان قات الصُّ
�
� المعل

ند�ان القاتم. ُتغ�ِّ ضخمة من خشب السَّ
�ل م�كة ذات الشَّ فراء السَّ جاج الصَّ ة ع� أ�كة اآللهة. ع�� ألواح الزُّ ج��َّ منقوشان �األش�ال الشَّ
خذت منها القلعة اسمها، شجرة و�روود عت�قة � اتَّ جرة ال�� الما�� لمَح چا��� الفروع الملت��ة للشَّ
ات، و�ن �انت ا ع�� مرَّ �� روك) حجم�

ة) �ـ(�اس�� � (الحد�قة الحج��َّ
�� � عمالقة تفوق تلك ال��
. ً
جرة جرداء ميتة هذە الشَّ

ات إن موها. لم َت�ُ�ت منها ورقة منذ ألف عام، و�قول الِما�س�� قال مض�فه: «آل برا�ن سمَّ
ا». ن أ�د� رت. شجر ال��روود ال يتعفَّ �عد ألٍف أخرى ستكون قد تحجَّ

؟». : «والِغدفان؟ أين �� ه چا���
�
سأل

جرة �أوراٍق � الشَّ
�ل، مئات منها، ُتغ�ِّ

�
� عند الغسق وتجثم طوال الل

أجاَب �ال�وود: «تأ��
جرة ، وال أحد �دري ك�ف أو لماذا، ل�ن الشَّ �

� تأ�� ن�� صن. منذ آالف السِّ
ُ
سوداء، �لَّ ف�ع� و�لَّ غ



ؤال عن � �السُّ م�� ف ُتلز� ا: «دوا�� ال��َّ هر مستطرد� تجتذبها �لَّ ل�لة»، واستقرَّ ع� مقعٍد عا�� الظ�
ِّ أمري». اللورد و��

( � وأمت�� � (التَّ
ي. س���� زوجته �� �� روك) �اعت�ارە أس��

��ق إ� (�اس�� � الطَّ
- «الس�� إدميور ��

د فس�ع�ش إدميور مرُّ ط للتَّ ل الفرار أو ُ�خطِّ ان إل�ه. ما داَم لن ُ�حاو� ح�� تضع طفلهما، ثم س�نضمَّ
.«

ً
ح�اًة ط��لة

َ القتال». �
اس إنه خ�� ف. ح�� مماته س�قول النَّ  وم��رًة، ح�اًة �ال ��َ

ً
- «ط��لة

� نفسها. «�ان �� َ ع� طفله. لقد عرَف ابن َمن أنا، أفضل من عمَّ � لم. إدميور خ�� هذا ظ�
ه ل�سفك دماءنا». الخ�ار خ�ارە. �ان عمُّ

فق. إن �ان �� أن أسأل، ماذا فعلتم �الس�� ء: «ع� هذا نتَّ �
ٍة ال ُتفِصح عن �� قال �ال�وود بن��

برايندن؟».

: ً
»، واب�سَم سائ�  من ذلك فرَّ

ً
�ل، و�د�

�
: «عرضُت عل�ه أن �لتحق �َحرس الل أجاَب چا���

«أهو هنا؟».

- «ال».

� لو أنه هنا؟».
�� - «وهل كنت لُتخ��ِ

ة �انت االب�سامة من نص�ب تايتوس �ال�وود. هذە المرَّ

م
�
ة، وقال: «ر�ما َ�جُدر بنا أن نت�ل حم�َّ

�
� تلك الل ة ب�� هب�َّ

َّ
ا أصا�عه الذ ك چا��� �د�ه واضع� ش�َّ

وط». عن ال��ُّ

ض أن أركع اآلن؟». َ - «هل ُ�ف��

- «إذا سمحت، أو ُ�مكننا أن نقول إنك فعلت».

اف والَقسم ة �االع�� ة الخاصَّ قاط األساس�َّ فقا ع� النِّ ا، و�عان ما اتَّ ظلَّ اللورد �ال�وود جالس�
� � ال��

، و�عدها سأَل اللورد تايتوس: «ما األرا��
ً
ة ا وفضَّ ع ذه��

َ
� ُ�دف ع� الوالء والعفو وم�لغ� مع��َّ

بع، ال ُ�دَّ من أن ينال : «�الطَّ
ً

ه چا��� الخارطة أل�� نظرًة واحدًة وقهقَه قائ�
�
ا ناول بها؟»، ولمَّ

�
َتطل

ق م�افأته». المار�

� تق�ل االستغناء
ل مقا�ل خدمٍة أصغر. أيُّ تلك األرا�� - «نعم، ل�نها م�افأة أصغر مما يتخ�َّ

عنه؟».

اب) و(الحزام)». شَّ ) و(أخدود ال�ُّ � �اج الخش�� ، ثم قال: «(السِّ
ً
ر اللورد تايتوس لحظة

�
فك

�د � لقاء خ�انتك. س��ُ
دي. �جب أن ُتعا�� ك �ا س�ِّ - «أطالل وأخدود و�ضعة أ�واخ؟ �حقِّ

ائب، واللورد يتل��َّ ُع�� ما تطحنه م لل��َّ � مصدر ق�ِّ واح�� � ع� األقل». الطَّ واح�� واحدًة من الطَّ
من حبوب.

ُّ



رة) لنا».
ُّ

- «(طاحونة اللورد) إذن. (طاحونة الذ

جمة)؟». - «و�حدى الُقرى. (الرَّ

ر إ� الخارطة، ثم جمة)»، وعاَد َينظ� � تحت صخور (الرَّ ا مدفون��
�
ردَّ �ال�وود: «إن �� أسالف

س أسنانه». قال: «أعِطه (شجرة العسل) ومناحلها. �لُّ هذە الُحل��ات سُ�سِمنه وُ�سوِّ

ًة».  أخ��
ً
فقنا إذن، ل�ن هناك مسألة - «اتَّ

- «رهينة».

.«
ً
دي. أعتقُد أن لك ابنة - «نعم �ا س�ِّ

، � لت�� مِّ � م�� ت�� ا، وعمَّ ا أ�ض� . إن �� أخ��ن وأخت� �
عر ع� اللورد تايتوس إذ قال: «ِبثا��

ُّ
الَح الذ

وأبناء و�نات إخوة، وأوالد عمومة. خطَر �� أنك قد تق�ل…».

هينة من ُصل�ك». - «�جب أن تكون الرَّ

 أطول من
ً
طُّ مسافة

َ
امنة فحسب، فتاة رق�قة ضحوك. إنها لم ت�تعد عن داري ق � الثَّ

�� �
- «ِبثا��

�وب». يوٍم من الرُّ
ە أن �ح�� ا، وس��ُّ ها تق���� � ِسنِّ

- «ِلَم ال تدعها ترى (كينجز الندنج) إذن؟ جاللة الملك ��
�صد�قٍة أخرى».

ه اللورد تايتوس: «صد�قة ُ�مكنه أن َ�شُنقها إذا أغضَ�ه أبوها؟»، ثم إنه قال: «إن �� أر�عة
�
سأل

ش إ� الُمغامرة. ُ�مكنه أن �كون ة ومتعطِّ ان�ة ع�� � الثَّ
 منها؟ بن ��

ً
أبناء. هل تق�ل أحدهم �د�

دي إذا سمَح». ُمرافق س�ِّ

. � ف إمساك قضي�� لُت ي�شاَجرون ع� ��َ زم �الفعل. م�� تبوَّ
َّ

- «عندي ُمرافقون أ��� من ال�
دي ال أر�عة». ة أبناء �ا س�ِّ وأنت لك ستَّ

ا. لقد ماَت �اإلسهال ق�ل �سعة أ�ام. ة يوم� ع �القوَّ � ولم يتمتَّ
. رو�رت �ان أصغر أبنا�� - «�ان ��

ا�عة �انت من آل �ال�وود، ل�ن ِصلة الُقر�� فاف األحمر. زوجة والدر فراي الرَّ � الزِّ
ِتَل ��

ُ
ولو�اس ق

جرة، ل�ن آل �افة. أتم��َّ لو أدفن لو�اس تحت الشَّ )، ِمثلها ِمثل حقِّ الضِّ � وأمت�� � (التَّ
ال اعت�ار لها ��

َّ �عُد». موا ب�عادة ُرفاته إ�� فراي لم يتكرَّ

- «سأحرُص ع� أن �فعلوا. هل �ان لو�اس أ��� أبنائك؟».

. أخ�� أنه يهوى القراءة». ، و�ل�ه هوس�� � هم وور��� . برايندن أ��� �
ا�� � الثَّ - «اب��

�� إ� آَخر، غ�� اعتاَد مطالعتها من ح�� � الصَّ
� (كينجز الندنج). أذكُر أن أ��

ا �� ت��
�
- «إن لديهم ك

.«
ً
وقد �حبُّ ابنك أن �قرأها. سأق�ُل هوس�� رهينة

ُّ



د: «إن �ان �� دي»، ثم أردَف �عد لحظة تردُّ عداء، وقال: «أشكرك �ا س�ِّ س �ال�وود الصُّ تنفَّ
ته ا، إحدى بناته. ع� الرغم من معا��  من اللورد چونوس أ�ض�

ً
ب رهينة

�
ٌ لك أن َتطل أ، خ�� أن أتجرَّ

ساء فإنه لم ُي�ِ�ت رجولته ب�نجاب ابن». ة لل�ِّ المستمرَّ

� الحرب».
ِتَل ��

ُ
- «�ان له ابن نغل ق

ائك إن �ان چونوس قد ؤال الشَّ ، صحيح، ل�ن السُّ
ً

ا؟ �ان هاري نغ� َّردَّ اللورد تايتوس: «حق�
: «ه�  چا���

ً
عر، وچونوس ال هذا وال ذاك»، ونهَض سائ� ا فاتح الشَّ ا. �ان ف�� وس�م� أنجَ�ه حق�

؟». � ب�ناُول الَعشاء م�� فت�� َّ ��

عام ا �الفعل، وال خ�� ُير�� من �قة چا��� الطَّ ر جوع� دي». القلعة تتضوَّ ًة أخرى �ا س�ِّ - «مرَّ
.« �

من أفواە أهلها. «ال أستطيُع ال�قاء. (ر�ڤرَرن) ت�تظر��

- «(ر�ڤرَرن) أم (كينجز الندنج)؟».

- «�لتاهما».

ح�ل خالل ساعة». ل اللورد تايتوس إثناءە، وقال: «س�ستعدُّ هوس�� للرَّ لم ُ�حاو�

 من
ً
وقد �ان. الت�� الف�� چا��� عند االسط�الت، وقد وضَع لفافة نوٍم ع� كتفه ودسَّ حزمة

 من أب�ه،
ً
ة، ل�نه أطول قامة ادسة ع�� ى هوس�� �ال�وود السَّ المخطوطات تحت إ�طه. ال يتعدَّ

 ع� جبهته.
�

عر تتد� ُزهاء س�عة أقدام، ي�دو عل�ه الهزال والخَرق، وله ُخصلة ط��لة من الشَّ
� بهوس». . �دعون�� ة القائد، أنا رهي�تك هوس�� خاطَب الف�� چا��� �اب�سامٍة واسعة: «ح��

؟ «َمن ُهم؟».
ً
هل �حسبها مزحة

.« �
، إخو�� �

- «أصدقا��

ف وجه الف�� من االب�سامة، ثم التفَت : «لسُت صد�قك ولسُت أخاك»، وهو ما نظ� ردَّ چا���
ا. اللورد ب��ك دوندار�ون دي، َدعنا نتال�� سوء الفهم تمام� : «س�ِّ

ً
چا��� إ� اللورد تايتوس قائ�

وثوروس المايري وساندور �ل�جاين و�رايندن َت�� وتلك المرأة قلب الحجر… �لُّ هؤالء خارجون
دون، أعداء الملك وجميع رعا�اە األوف�اء. إذا سمعُت أنك أو آلك ُتخفونهم أو عن القانون ومتمرِّ
� أن أرسل إل�ك رأس ابنك. آمُل أنك �ستوِعب هذا.

د �� نونهم �أيِّ ش�ٍل فلن أتردَّ تحمونهم أو ُتعاو�
ا: أنا لسُت را�مان فراي». واستوِعب هذا أ�ض�

� أعرُف مع َمن أتعامُل �ا قاِتل فء من فم اللورد �ال�وود، الذي قال: «نعم. إن�� زاَل �لُّ أثر� للدِّ
الملك».

ا � ا وف�� ا: «أتم��َّ لك حصاد� ا�ة مض�ف� ر وداَر �ه نحو البوَّ
َ
: «عظ�م»، وامت� أون قال چا���

� سالم الملك».
ة الع�ش �� وم�َّ

� انتظارە خارج (شجرة الِغدفان) خارج مدى
ا. �ان اللورد چونوس برا�ن �� � لم ي�تعد كث��

 من
ً
ا واعتمَر خوذًة عظ�مة ا، وقد ارتدى درعه أ�ض� ا مدرع� ا ح���� ات القديرة، �مت�� جواد� اب�َّ شَّ ال�ُّ
ِّ



ئب
ِّ

لون را�ة الذ � �
مادي لها ر�شة من َشعر الخ�ل. عندما �لَغه چا��� قال: «رأيتهم ُي�� الفوالذ الرَّ

ه�ب. هل انت� األمر؟». الرَّ

- «انت�. ُعد إ� د�ارك وازرع حقولك».
� � سأزرعها أ��� مما �انت ح�� د أن الحقول ال��

�
: «مؤك

ً
مة خوذته قائ� رفَع اللورد برا�ن مقدِّ

دخلَت هذە القلعة».

ر: «أوە،
�
) و(شجرة العسل)»، وأضاَف �عد أن تذك � �اج الخش�� : «(الحزام) و(السِّ قال چا���

اب)». شَّ و(أخدود ال�ُّ

.«
ً
احونة؟ �جب أن آخذ طاحونة قال برا�ن: «والطَّ

- «(طاحونة اللورد)».

»، وأشاَر إ� � الوقت الحا��
أطلَق اللورد چونوس نخ�� سخ��ة، وغمغَم: «نعم، ال �أس بها… ��

� أعطاك إ�اها؟ لقد ُخِدعت أيها هينة ال�� : «أهذە �� الرَّ ً
ا�ب مع ِ�ك قائ� هوس�� �ال�وود الرَّ

�
م. ال عل�ك �قامته الفارعة، فأيٌّ من بنا��  من الدَّ

ً
� عروقه ماء �د�

الفارس. هذا الف�� رعد�د، ��
ن». �� متعفِّ �ستطيع أن تك�ة كُغص��

دي؟». ا لد�ك �ا س�ِّ : «�م ب�ت� ه چا���
�
سأل

م
�
الثة». �عد فوات األوان أدرَك برا�ن أنه ت�ل � األو� وثالث من الثَّ - «خمس، اث�تان من زوج��

زم.
َّ

أ��� من ال�

ة ع� العرش». ع �امت�از خدمة المل�ة الوص�َّ - «أرِسل واحدًة منهن إ� ال�الط. س�تمتَّ

�اج الحجري)؟». ار�دَّ وجه برا�ن إذ استوعَب مدلول ال�الم، وقال: «أهكذا تردُّ صداقة (السِّ

� ذهنها.
خ هذا �� ف عظ�م. ر�ما عل�ك أن ُترسِّ ة اللورد: «خدمة المل�ة ��َ قال چا��� لح��

ٍة ر �خفَّ
َ
ا من اللورد برا�ن، �ل مسَّ أون ع إ� قدوم الفتاة ق�ل نها�ة العام»، ولم ي�تظر رد�

�
س�تطل

ا. � وخبَّ مبتعد� �� هبيَّ
َّ

�مهماز�ه الذ

ر وراءهم وقد
�
اقة، و�عان ما تركوا القلعة والمعسك خذ رجاله �شك�لهم وت�عوە برا�اٍت خفَّ اتَّ

�ار.
ُ
أخفاهما ما أثاَرته حوافر خيولهم من غ

ر چا��� أن � ط��قهم إ� (شجرة الِغدفان)، فقرَّ
ئاب ��

ِّ
لم ُيزِعجهم الخارجون عن القانون أو الذ

وداء أو �ستدرج ب��ك مكة السَّ �عودوا من ط��ٍق آَخر. إذا شاَءت اآللهة فقد ُ�صاِدف السَّ
رة. دوندار�ون إ� هجمٍة متهوِّ

هار، فنادى چا��� رهي�ته وسأَل الف�� أين � نفَد منهم النَّ �انوا ي��عون (غ��ن األرملة) ح��
مس حلة غاَ�ت الشَّ � الم�اە الضَّ

�جدون أقرب مخاضة، وقاَدهم الف�� إ� هناك. ب�نما خاضوا ��
د�ان)». : «(الثَّ

ً
� أشاَر إليهما هوس�� �ال�وود قائ� � معشوشب��ْ ��

�
وراء تل



.« � ��
�
� هذين التل ة ق��ة ب�� ا خ��طة اللورد برا�ن: «ثمَّ ر�

�
قال چا��� متذك

ن الف�� ع� قوله: «(شجرة الب�سات)». أمَّ

ا عن الس�� برايندن أو هم �عرفون ش�ئ�
�
ان فلعل

�
� الق��ة ُس�

�لة». إذا �ان ��
�
م هناك الل - «سُنخ�ِّ

� آِخر خيوط
لمة �� � اللذين �دآ �صط�غان �الظ� ��

�
� عن القانون. ف�ما ركبوا صوب التل الخارج��

. آل برا�ن � دي�� ا ما عن صاِح�ة هذين الثَّ وء قال البن �ال�وود: «اللورد چونوس ذكَر ش�ئ� الضَّ
�دعونهما �اسٍم وآل �ال�وود ��َخر».

د�ان) م)، أو (الثَّ
ُ
. ق�ل ذلك �ان اسمهما (ثد�ا األ دي، منذ مئة عاٍم أو أ��� - «أجل �ا س�ِّ

اس أنهما ُ�شِبهان…». وحسب. إنهما اثنان، ورأى النَّ

ت
�
� الخ�مة وك�ف حاول

� ذا�رته المرأة ��
- «أرى ما ُ�شِبهانه». وجَد چا��� نفسه �ستع�د ��

. «ما الذي تغ��َّ ق�ل مئة عام؟». � ت�� � ال�ب�� ا�نت�� س�� حلمتيها الدَّ

. �قولون إنها �انت
ً
خذ �ار�ا برا�ن عش�قة أجاَب الف�� هاوي القراءة: «إجون غ�� الجدير اتَّ

( � دي�� �د ورأى (الثَّ �اج الحجري) خ�َج للصَّ � أثناء ز�ارة الملك (السِّ
در، وذات يوٍم �� عامرة الصَّ

فـ…».

ر ما
�
ابع ق�ل مولد چا��� بزمن� ط��ل، ل�نه َ�ذك ا �عش�قته». ماَت إجون الرَّ ن� اهما ت�مُّ ً- «… سمَّ

خذ ابنة ا واتَّ  ابنة برا�ن الحق�
َ

ن ما حدَث �عد ذلك. «ل�نه ن�ذ � من تار�ــــخ ُح�مه لُ�خمِّ
�ك��

، أل�س كذلك؟».
ً
ل�ال�وود عش�قة

� أ�كة اآللهة عندنا. �انت
�� 

ً
: «الل�دي م�ل�سا، م��� �ما دعوها. إن لها تمثا� أجاَب هوس��

��ة، در �الصِّ حة الصَّ ، وُسِمَعت �ار�ا تقول إن م��� مسطَّ
ً
ا ل�ن نح�فة � أجمل من �ار�ا برا�ن كث��

ا سمَع الملك إجون هذا…». ولمَّ

� �ال�وود � �ار�ا»، ثم إنه سأَل: «ك�ف �دأ �لُّ هذا ب��
َ
ا: «… أعطاها ثد��

�
قاطَعه چا��� ضاح�
ن؟». و�را�ن؟ أهو مدوَّ

اتنا �عد قروٍن من نه ِما�س�� اتهم و�عضها دوَّ نه ِما�س�� وار�ــــخ دوَّ دي، ل�ن �عض التَّ - «نعم �ا س�ِّ
�
ا ��

�
خوها. الخصومة تعود إ� ع� األ�طال. �ان آل �ال�وود ملو� ض أنهم أرَّ َ � ُ�ف�� األحداث ال��

 من أن �دفعوا لمل�هم
ً

ا مشهور�ن �اس��الد الخيول، و�د� مان وآل برا�ن لوردات صغار� ذلك الزَّ
قة لإلطاحة � اس�ئجار المرتز�

هب الذي جنوە من خيولهم ��
َّ

� �� أحسن استخَدموا الذ ه �ال�� حقَّ
�ه».

- «م�� حدَث هذا؟».

). المش�لة أن �
ار�ــــخ الحق��� ، أو ألف إذا صدَق (التَّ � �� ء األنداليِّ � - «ق�ل خمسمئة عاٍم من م��

) �قول إن أر�عة آالف عام �
ار�ــــخ الحق��� ق). (التَّ ون (ال�حر الضيِّ َ األنداليُّ ا ال �عرف م�� ع�� أحد�

نة تختلط ات َيزُعم أنها ألفان فقط. �عد مرحلٍة معيَّ ، ل�ن �عض الِما�س�� � ت منذ ذلك الح�� مرَّ
.« ار�ــــخ إ� غيوم األساط�� شها الغموض، و�ستح�ل وض�ح التَّ ها وُ�شوِّ

�
وار�ــــخ �ل التَّ



تب.
�
شا حول ال�

َ
ما من الغسق إ� الَفجر و��ناق

�
. ُ�مكنهما أن يت�ل �ون ل�حبَّ هذا الف�� �ان ت��

: «إذن ه الِعف��ت. قال چا���
�
ر ما فعل

�
َ ما َ�شُعر �ه من مرارٍة نحو أخ�ه، إ� أن تذك للحظٍة ���

��
�� ما زالوا سادة (�اس��

� �ان آل �اس�� ە أحد�م من اآلَخر ح��
َ

فأنتم تتصاَرعون ع� تاج� أخذ
ة ا: «ك�� ؟»، وقهقَه متا�ع� � ن�� روك)، أل�س كذلك؟ تاج ممل�ٍة لم َ�ُعد لها وجود منذ آالف السِّ

ا». الم يوم� ر أن أحدهم أقاَم السَّ � والحروب والملوك… �ان المرء ليتصوَّ ن�� اء من السِّ ك��

ات مع آل برا�ن، كث�� منها ات المرَّ الم ع�� ون. لقد أقمنا السَّ دي، كث�� - «أحدهم فعَل �ا س�ِّ
� عروق �لِّ �ال�وود دماء برا�ن. سالم الملك

� عروق �لِّ برا�ن دماء �ال�وود و��
واج. �� َم �الزَّ بر�

�
أ

. ً
ف ثان�ة � ا �شَب وانفتَحت الجروح القد�مة و�دأت ت�� ا جد�د� العجوز داَم ِنصف قرن، ل�ن نزاع�

ض إل�ه أسالفهم من إساءاٍت رون ما تعرَّ
�
اس َ�ذك . ما داَم النَّ � ا �ما �قول أ�� هكذا جَرت األمور دوم�

� �قول إن ما من ا �عد قرٍن نكرە آل برا�ن و�كرهوننا. أ��
�
� قرن

ا، وهكذا نم�� فال سالم س�دوم أ�د�
ا». نها�ٍة لهذا أ�د�

- «لعلَّ هناك نها�ة».

ا». � �قول إن الجراح القد�مة ال تندِمل أ�د� دي؟ أ�� - «ك�ف �ا س�ِّ

ا ب�م�انك أن َتقُتله. المو�� ال �سعون لالنتقام». ا: ال تج�ح عدو� � قول أ�ض� - «�ان أل��

: «أبناؤهم �سعون له». ة قال هوس�� �لهجٍة اعتذار�َّ

، َسل اللورد � �ال��
�� عن هذا إن كنت �شكُّ ��

ا. َسل آل �اس�� - «ما لم َتقُتل األبناء أ�ض�
حب رته السُّ

�
هٍة ذك )، َسل أم�� (دراجو�ستون)». ل��ُ والل�دي تار�ك، أو آل راين أوالد (�استام��

. � �� � قرم��َّ � �معطف�� � ر�جار الملفوف��ْ
�

ة �طف� الل الغ���َّ ل التِّ
�
� ُت�ل الحمراء القان�ة ال��

ا؟». - «ألهذا قض�تم ع� آل ستارك جم�ع�

ها، واألخرى…». جت لتوِّ . إحداهما تزوَّ � ت�� ت اب�تا اللورد إدارد حيَّ
�
- «ل�س جم�عهم. ما زال

مت اآللهة فست�� أنها �انت من آل ستارك ِت عليها؟ «… إذا تكرَّ ِب��ان، أين أنِت؟ هل ع��
�
ا أن �أ�� � الوجه وتمأل دارە �األطفال وال تخ�� أ�د� ا ما أو صاِحب خاٍن سم�� ا ق��� اد� ج حدَّ وَّ � وت��

م رؤوسهم ع� حائط». فارس ما ُيهشِّ

د: «اآللهة ك��مة». دُّ هينة ب�� قال الف�� الرَّ

ا. ر مبتعد�
َ
� اعتقادك هذا، وهمَز أون

: استمرَّ �� ر چا���
�
فك

ت منها الحرب، �ما �شهد
�
ا نال عه. هذە أ�ض�

ُّ
ا من توق � ضح أن (شجرة الب�سات) ق��ة أ��� كث�� اتَّ

ٍل خرب أع�َد بناء � ة، ل�ن مقا�ل �لِّ م�� مة المسودَّ � المحروقة وه�ا�ل البيوت المتهدِّ ال�سات��
ا من قوف وأبوا�� �ن من السُّ ا فوق ع�� ا جد�د� ل أ�َ� چا��� قش�

ِّ
ثالثة، وع�� الغسق األزرق المتوغ

� أ�سَ�ت الق��ة اسمها، جرة ال�� � ِبركة �طٍّ وورشة حدادٍة وجَد الشَّ الخشب األخ�� الخام. ب��
�ة إ� خارجها كُجحر� لألفا�� ة الُعقد من داخل ال��ُّ  تلتوي جذورها كث��

ً
 �اسقة

ً
 عت�قة

ً
َسند�انة

خم. ة القد�مة �المسام�� إ� جذعها الضَّ حاس�َّ َتت مئات الب�سات النُّ ِّ�
ُ
ة ال�طيئة، وقد ث َّ� الب�ِّ



اس؟». جرة ثم إ� البيوت، و�ساءَل: «أين النَّ ق ِ�ك إ� الشَّ حدَّ

: «مخت�ئون». ە چا��� َ أخ��

د. المخلوق ُ ها لم َي��
�
ا، و�ل

�
ها، ل�ن �عضها ال يزال ُ�صِدر ُدخان

�
ان �ل �� طِفَئت النِّ

�
داخل المنازل أ

اوات… � حد�قة خ��
اخن تر� �� � وجَدها هاري م��ل السَّ ال�� الوح�د الذي رأوە هو المعزاة ال��

� ة سم�كة ترتفع اث�� هر، ُجدرانه حج��َّ � النَّ
� أرا��

ًة عن أيٍّ من أقرانه ��  ال �قلُّ قوَّ
ً

ل�ن للق��ة معق�
� أ�� ا، وعلَم چا��� أنه س�جد أهل الق��ة هناك. وراء هذە الُجدران اخت�أوا ح�� ع�� قدم�

. � ة م�� ، هذە المرَّ
ً
ون، ولذا ال يزال للق��ة وجود، وها ُهم أوالء �خت�ئون هناك ثان�ة الُمغ��

ى. إننا
ً
ضِمر ل�م أذ

ُ
اخل، لسنا ن : «أنتم �الدَّ

ً
ته قائ� ا�ة المعقل، ورفَع عق�� ر إ� بوَّ

َ
م �أون تقدَّ

رجال الملك».

 رجال
َ

ا�ة، وردَّ أحدهم: «رجال الملك ُهم من أحَرقوا ق���نا، وق�لها أخذ ظهَرت وجوە فوق البوَّ
هم عند � غ�� ا ب�نهم و���

�
ملٍك آَخرون مواش�نا. �انوا رجال ملٍك مختلف، ل�ن ذلك لم �صنع فرق

. رجال الملك قتلوا هارس�� والس�� أوزموند، واغتَصبوا ل��� ح�� ماَتت». �
الموا��

ابت�م؟». . هل ستفتحون بوَّ : «ل�س رجا�� قال چا���

� ترحلون». - «سنفعل ح��

ار». شِعل فيها النَّ
ُ
ا�ة �سهولٍة أو � م البوَّ حطِّ

ُ
: «ُ�مكننا أن ن ا چا��� دنا الس�� كينوس مخاط��

اس هام. عمل داٍم، وألجل ماذا؟ هؤالء النَّ ا، وقال: «ف�ما ُ�مِطروننا �الحجارة والسِّ هزَّ رأسه نف��
قة. إن معنا مؤننا». � لن أسمح �ال�َّ � المنازل، ل�ن��

�ل ��
�
� الل

لم ُيؤذونا. سنق��

أن ة وتناَولوا َعشاًء من الضَّ � قاعات الق��ة العامَّ
ماء ر�طوا الخيول �� � السَّ

ب�نما زحَف الهالل ��
ف والُجبنة الجامدة. أ�َل چا��� �اقتصاٍد وتقاسَم ِق��ة ن��ٍذ مع ِ�ك اح المجفَّ فَّ ح والتُّ

�
الممل

ًة ند�انة القد�مة، ل�نه وجَدها كث�� تة إ� السَّ هينة هوس، وحاوَل أن ُ�ح�� الب�سات المث�َّ والرَّ
ه، ل�ن ذلك سُ�فِسد

�
ە ابن �ال�وود إذا سأل . لماذا �فعلون هذا؟ سُ�خ��ِ للغا�ة وظلَّ ُ�خ�� العدَّ

غز.
�
الل

ا ع� عدم م�اغتة ا حرص�  أ�ض�
ً
افة  ُ�غاِدر أحد حدود الق��ة، وأرسَل كشَّ

َّ
 لضمان أ�

ً
� حراسة ع��َّ

عدوٍّ ما إ�اهم �الهجوم.

ە أحدهما: َ � �امرأٍة أَ�اها، وأخ�� �ل عندما عاَد اثنان منهم را�ب��ْ
�
رب منتَصف الل

ُ
اعة ق �انت السَّ

 �ال�الم معك».
ً
دي مطال�ة َ�ت منا �منت� الجرأة �ا س�ِّ «اق��

عة». �ا لآللهة، ت�دو أ���  بهذە ال�ُّ
ً
ع رؤ�تِك ثان�ة

َّ
، لم أتوق �

د�� : «س�ِّ
ً

أ�َع چا��� ينهض قائ�
مادة… لقد ُجر�حِت…». ة. وماذا دها وجهها؟ «هذە الضِّ ة أعواٍم مما رأيتها آِخر مرَّ ع��

�ف الذي أعطاە لها. (حاِفظ العهد). ت مق�ض س�فها، السَّ ة»، ومسَّ قالت: «إنها عضَّ
ة». � �مهمَّ فت��

�
دي، لقد �ل «س�ِّ



ِت عليها؟». - «الفتاة، هل ع��

أجاَ�ت ِب��ان عذراء (تارث): «نعم».

؟». - «أين ��

� وحدك
� أن آخذك إليها أيها الفارس… ل�ن عل�ك أن تأ�� �وب. ُ�مكن�� - «ع� ُ�عد يوٍم من الرُّ

�د». ها �لب الصَّ
�
 قتل

َّ
و��



 

چون
 

�
ار �� � أعُي�نا، النَّ

وء �� لج الم�ساقط: «أ�ا راهلور، أنت الضَّ � الثَّ
 ذراعيها ��

ً
مت مل�ساندرا رافعة

َّ
ترن

�
� تحمينا �� جوم ال�� � نهاراتنا، نجومك النُّ � ُتد��ِّ مس ال�� � أقطاننا، شمسك الشَّ

قل��نا، الحرارة ��
�ل».

�
لمة الل ظ�

ة من �اء»، ق�ل أن تعصف ه�َّ ة لراهلور إله الضِّ ح�َّ فاف: «التَّ � جوقٍة خشنة ردَّ ضيوف الزِّ
��

�ــــح القارسة �الجل�د ��لماتهم. ال�ِّ

ق�قة دفه الرَّ
ُ
� الهواء ن

ص ��
ُ
رق

َ
ا اليوم، ت لج خف�ف� رفَع چون سنو قل�سوة معطفه. َ�سُقط الثَّ

�
� الجل�د �� �� ق �اردًة برودة أنفاس تنِّ �ــــح تهبُّ ع� (الِجدار) من ال��َّ ة هنا وهناك، ل�ن ال�ِّ الم�ع��

� الُحفرة
ح�ا�ات العجوز نان القد�مة. ح�� نار مل�ساندرا ترتجف، ُ�َطقِطق لهبها الواهن ��

د. اه�ة الحمراء. وحدە جوست ي�دو أنه ال َ�شُعر �ال�� العم�قة بنعومٍة ف�ما ُت�ِشد الرَّ

 �اردًة. لطالما قالت
ً
� ز�جة فاف �ع�� لج خالل الزِّ : «الثَّ

ً
ت آل�س �ارستارك ع� چون قائلة

�
مال

� هذا».
دة والد�� الس�ِّ

ت إ� ستان�س. تحت
َّ
 هاَجت يوم ُزف

ً
ة  ثلج�َّ

ً
د إذن أن عاصفة

�
ا: مؤك ر�

�
رمَق المل�ة س�ل�س مفك

ة رسانها، ت�دو المل�ة الجن���َّ
ُ
 برف�قاتها وخادماتها وف

ً
ل من فرو القاقوم، ومحاطة معطفها المفصَّ

، ل�ن عي�يها � ف�عت�� فة ع� شفتيها الرَّ
�
دت اب�سامة مت�ل ، وقد تجمَّ

ً
 من�مشة

ً
 شاح�ة

ً
ة  هشَّ

ً
مخلوقة

ى هذا. �لمة واحدة ر إليها ل��  أن َينظ�
َّ

هب. ما عل�ه إ�
�
د ل�نها تحبُّ الل تنضحان �اإل��ار. تكرە ال��

ار �محض إرادتها وُتعاِنقها �أنها محب��ــها. � النَّ
� نفسها ��

من مل�ساندرا وسُتل��

ة إ�مانها. الس�� بروس ي�دو ِش�ه سكران، اءى له أن �لَّ رجال المل�ة ُ�شار�كونها حم�َّ ل�ن ال ي��
دف الل�دي المجاورة له، والس�� نار�رت ي�ثاَءب، والس�� زة ع� ر� والس�� م�لجورن �ضع �دە المقفَّ

هم ستان�س مع مل�ته.
�
�ات��ك ابن (ج�ل الملك) �ل�ح عل�ه الغضب. �دأ چون سنو �فهم لماذا ترك

�ل مظلٌم وزاخٌر
�
ة ر�ــــح: «الل ج مع �لِّ ه�َّ مت مل�ساندرا وح��رها القرمزي �دور و�تم�َّ

َّ
ترن

ة د ووحدنا نموت، ول�ن ف�ما نجتاز هذا الوادي األسود �ستمدُّ �عضنا القوَّ
�
ول

ُ
�األهوال. وحدنا ن

لمات هذا العالم ا لُيواِجها ظ� � ح�اتيهما مع� م اثنان مقرن��ْ من �عض� ومنك �ا إلهنا. اليوم يتقدَّ
ا ب�ٍد إ� األ�د». � س��لك المن�� �د�

ا �� ار �ا إل�� ل�س�� ، فامأل قلبيهما �النَّ
ً
ة س��َّ

دت أصوات أخرى ص�حتها، أت�اع �اء»، وردَّ صاَحت المل�ة س�ل�س: «احِمنا أ�ا إله الضِّ
داٍت شاح�ات وخادماٍت راجفات إ� الس�� آ�سل والس�� نار�رت مل�ساندرا المؤمنون من س�ِّ



� �الفوالذ، ع�� � المدرَّ ي�� ِّ� � �حلقات الحد�د والثِّ ع�� � المدرَّ ح��
�
جال المسل ت، إ� الرِّ والس�� الم��

�اء». ك أطفالك أ�ا إله الضِّ ود. «�ار� وح�� �عض إخوان چون السُّ

ار، � �شتعل فيها النَّ � الُحفرة العم�قة ال��
َ هر مل�ساندرا إ� (الِجدار)، تقف ع� أحد جان�� �ان ظ�

ج �التها، ووراءهما المل�ة مع اب�تها والمه�ِّ
ُ
وجان المرتق�ان ع� الجانب اآلَخر ق و�قف الزَّ

���ن، وَتخُ�ج ة للغا�ة ح�� إنها ت�دو مستديرة التَّ �ن �فراٍء كث�� ة ش�� الموشوم. تلتِحف األم��
ة ُ�ح�ط غمة المل��َّ � معظم وجهها. �الطُّ

أنفاسها سحا�اٍت ب�ضاء من خالل الوشاح الذي ُ�غ�ِّ
الس�� آ�سل فلورنت ورجال المل�ة.

ار فقد شاهَد عدد أ��� �ل اجتَمعوا حول ُحفرة النَّ
�
 قالئل من َحرس الل

ً
ع� الرغم من أن رجا�

�ن خمة، ولحظ� چون �عنا�ٍة الحا�� جة الضَّ اللم المتعرِّ وافذ والسَّ ط�ح والنَّ المراسم من السُّ
� نوٍم عميق، ل�ن

ائحة وغائبون �� ة الرَّ � ف��
ون �� جال عليهم واج�ات، وكث�� . �عض الرِّ � والغائب��

�تون ا السِّ � أوث�ل �ارو�ك و�اون مارش، أمَّ ب إ�داًء الس�ن�ارهم. من الغائب�� غ�ُّ آَخ��ن اختاروا التَّ
�ٍط حول ُعنقه، �ة من ��

�
ة المتدل �اع�َّ ورة السُّ

�
ا ال�ل �ت مداع�� ًة من السِّ � ًة وج�� سالدور فقد خ�َج ف��

لوات.  ما إن �دأت الصَّ
ً
اخل ثان�ة ق�ل أن ي�سحب إ� الدَّ

رفَعت مل�ساندرا �ديها، ووثَ�ت نار الُحفرة إ� أع� صوب أصا�عها ��لٍب أحمر هائل ي�ب
ماء. ازلة من السَّ لج النَّ ارات ُتقاِ�ل رقائق الثَّ َّ امة من ال�� اللتقاط م�افأٍة من صاِح�ه، وارتفَعت دوَّ
جاع رك ع� ستان�س الشُّ

�
شك

َ
�اء، � رك أ�ا إله الضِّ

�
شك

َ
هب الجائع: «�

�
اه�ة الحمراء لل أ�شَدت الرَّ

ة ار وامنحه القوَّ الذي هو بنعمتك مل�كنا. اهِدە وداِفع عنه أ�ا راهلور، احِمه من دسا�س األ��
الم». لدحر خدم الظ�

جاعة، امنحه الح�مة». ة، امنحه الشَّ رسانها ورف�قاتها: «امنحه القوَّ
ُ
ت المل�ة س�ل�س وف ردَّ

ُن تحت
َ
: «�م ت���َّ أيها اللورد سنو؟ إذا كنُت سأدف

ً
طت آل�س �ارستارك ذراع چون قائلة تأ�َّ

.«
ً
جة وِّ � لج فأودُّ أن أموت امرأًة م�� هذا الثَّ

ا». ، ق���� �
د�� ا �ا س�ِّ ا: «ق���� أجاَبها ُمَطْمِئن�

�ل
�
� الل

� َتحُرسنا �� جوم ال�� رك ع� النُّ
�
شك

َ
ئنا، �

ِّ
� ُتدف مس ال�� رك ع� الشَّ

�
شك

َ
أ�شَدت المل�ة: «�

قدة رك ع� أنُفسنا المتَّ
�
شك

َ
الم اآل�د، � � َتطُرد الظ� رك ع� المواقد والمشاعل ال��

�
شك

َ
البه�م، �

� أقطاننا وأفئدتنا».
ان �� �� والنِّ

ها،
�
هب ظل

�
� الل

اب�ان إ� القران». ع� (الِجدار) من خلفها ُ�ل�� م الصَّ وقالت مل�ساندرا: «فليتقدَّ
ق �اقوتتها الحمراء. ُ احب َت�� وع� ُعنقها الشَّ

؟». �
د�� ة �ا س�ِّ : «مستعدَّ

ً
التفَت چون إ� آل�س �ارستارك سائ�

- «نعم، أوە، نعم».

؟».
ً
- «ألسِت خائفة

�



ة ع� نحو� �اد �فطر قل�ه، وقالت: غ�� رت چون �أخته الصَّ
�
 ذك

ً
اب�سَمت الفتاة اب�سامة

، و�ن التفَّ � دت�� لج تذوب ع� وجن�يها المتورِّ قان، ورقائق الثَّ
�
� هو». �انت عيناها تتأل «فل�َخف��

 رأسها بتاج�
ً

�
�
ع هناك م�ل لج يتجمَّ � م�اٍن ما، و�دأ الثَّ

َ عليها ساتان �� امٍة من الح��ر ع�� َشعرها �دوَّ
أب�ض.

تاء». دة الشِّ : «س�ِّ
ً

اعتَ� چون �دها قائ�

� ط��قه إ�
ونز �أنه �� ار، يرتدي الفرو والِجلد واألقراص ال�� ا عند النَّ وقَف ماج��َ (ِثن) منتظر�

ة، ه الفعل�َّ المعركة، وع� َوركه س�ف برونزي. �جعله َشعرە المنح� عن جبهته ي�دو أ��� من ِسنِّ
� من الجوز، ت�� � كحبَّ ت�� � نظرة عي��ه ال�ب��

�� � �� ل�ن إذ التفَت ُ�شاِهد عروسه تدنو رأى چون الصَّ
 أ��� مما تحسب.

ً
ة اه�ة أم المرأة. �انت آل�س محقَّ ار أم الرَّ ك إن �ان منبع خوفه النَّ و�ن لم ُ�در�

واج؟». م هذە المرأة للزَّ
�
ت مل�ساندرا: «َمن ُ�سل

�
سأل

ة ع�َّ � آل�س سل�لة عائلة �ارستارك، امرأة �الغة مزهرة وابنة ��
أجاَب چون: «أنا. اآلن تأ��

ًة ثم تراجَع ينضمُّ إ� اآلَخ��ن. ًة أخ�� ن��لة»، واعتَ� �دها مرَّ

ب هذە المرأة؟».
�
� َ�طل

ت مل�ساندرا: «َمن �أ��
�
سأل

ا: «أنا، ماج��َ (ِثن)». دقَّ س�جورن ع� صدرە مجي��

�ل المظلم المفعم
�
� الل

ئها ��
ِّ
ت مل�ساندرا: «س�جورن، هل س�تقاَسم نارك مع آل�س وُتدف

�
سأل

�األهوال؟».

ت لج كتف�ه واحمرَّ � الهواء، وقد برقَش الثَّ
 ب�ضاء ��

ً
- «أقسُم أنا». خ�َج نذر الماج��َ سحا�ة

ئها طول األ�ام».
ِّ
ذناە. «�لهب اإلله األحمر أدف

�
أ

�ل المظلم المفعم
�
� الل

ئ�ه ��
ِّ
� أن تتقاَس�� نارِك مع س�جورن وُتدف - «آل�س، هل ُتقِسم��

�األهوال؟».

�ل األسود الذي
�
ة العروس من صوف َحرس الل أجاَ�ت: «ح�� �غ�� دمه». معطف ُعذر�َّ
نه. هرە �الفرو األب�ض نفسه الذي ُي�طِّ رة ع� ظ� خ�َطت شمس �ارستارك المتفجِّ

ا»، وأشاَرت َّ إذن وكونا واحد� جت عينا مل�ساندرا �ال�اقوتة ع� َحلقها، وقالت: «تعال�ا إ�� توهَّ
ت آل�س

�
ة ساخنة، وأمسك لج �ألسنٍة ُبرتقال�َّ دف الثَّ

ُ
ا ن هب إ� أع� العق�

�
ليثب حائط من الل

�ارستارك الماج��َ من �دە.

ا إ� جنٍب قفزا من فوق الُحفرة. وجن��

ة إ� أن ورتها القرم��َّ �ــــح تنُّ ة من ال�ِّ هب…»، ورفَعت ه�َّ
�
قالت المرأة الحمراء: «اثنان دخال الل

حا�� حول رأسها إذ تا�َعت: «… وواحد خ�َج. ما ، وتراقَص َشعرها النُّ
ً
 إ�اها ثان�ة

ً
لة � ضغَطتها م��

ار ما فصَم ُعراە أحد». ته النَّ
�
وصل



ار ما فصَم ُعراە أحد». ته النَّ
�
ود: «ما وصل يون و�عض اإلخوة السُّ ِّ� د رجال المل�ة والثِّ ردَّ

ر چون سنو: �اس�ثناء الملوك واألعمام.
�
فك

اص حون وقنَّ
�
ظهَر ك��جان �ارستارك �عد يوٍم من ابنة ابن أخ�ه، ومعه جاَء أر�عة رجال مسل

هم چون سنو ع� (ط��ق الملوك)
�
م أثر الل�دي آل�س �أنها غزالة، وقا�ل وقطيع من ال�الب ي�شمَّ

وداء) و�نالوا حقَّ ع� ُ�عد ِنصف فرسخ� جنوب (�لدة المناجذ) ق�ل أن �صلوا إ� (القلعة السَّ
ٍة ع� تاي وماَت لهذا، وهو اب�َّ شَّ

ُ
فاُوض. أطلَق أحد رجال �ارستارك سهم � بوا التَّ

�
�افة أو َ�طل الضِّ

 �اإلضافة إ� ك��جان نفسه.
ً
ما ترَك أر�عة

 من زناز�ن الجل�د. مساحة للجميع.
ً
لُحسن الحظ� أن عندهم دستة

�الء
ُ
� رمز عائلٍة ع� غرار ن ي�� ِّ� �الة عند (الِجدار). ل�س للثِّ ة ت�ت�� رموز النَّ �أش�اء أخرى كث��

ا. ع� معطف ر �عدها أنهم أحسنوا ُصنع�
�
بع)، فقال چون للُو�الء أن يرتجلوا، وفك (الممالك السَّ

وف ٍة من الصُّ رص برونزي ع� خلف�َّ
ُ
� الل�دي آل�س ق

ته س�جورن حول كت��َ العروس الذي ث�َّ
� محا�اٍة واضحة لمن يرى

األب�ض، ُتح�ط �ه ألسنة لهٍب مصنوعة من خيوط الح��ر القرمزي، ��
� رمز عائلة ِثن. ِّ رة، مع اختالٍف الئق ُ�م�� لشمس �ارستارك المتفجِّ

� أل�َسها معطف قه، ل�ن ح�� ٍة �انت لُتمزِّ � آل�س �قوَّ
ة عن كت��َ َع الماج��َ معطف الُعذر�َّ � ان��

ا، د� هب مجدَّ
�
ج الل ها تمازَجت أنفاسهما. تأجَّ ة، و�ذ ماَل عليها �لثم خدَّ

َّ
ق العروس �ان أقرب إ� الرِّ

ة ثناء. سمَع چون ساتان يهمس: «هل انتَهت المراسم؟». ون أغن�َّ و�دأ رجال المل�ة ُ�غنُّ

�لة أفضل ث�ا�ه
�
د». يرتدي الل جا وأنا ِش�ه متجمِّ كر لآللهة. هما تزوَّ : «انتَهت والشُّ تمتَم مو��

ت وجن��ه �ُحمرة
�
�ــــح جعل ا جد�دًة للغا�ة ح�� إنها لم ت�دأ تبهت �عُد، ل�ن ال�ِّ

�
وداء، أصواف السَّ

ء». �
َّ ئنا هذا �عض ال��

ِّ
��ذ �القرفة والقرنفل. سُ�دف ل القل�ل من النَّ َشعرە. «هوب ت�َّ

سأَل أو�ن الجحش: «أي قرنفل؟».

ق  لالنطفاء، و�دأ الحشد يتفرَّ
ً
ب توطئة

َ
� الُحفرة تتذ�ذ

ار �� لج ينهمر �كثافٍة أشد والنَّ �دأ الثَّ
هم تائق إ� مالٍذ من

�
احة، رجال المل�ة ورجال الملك واألحرار ع� حدِّ سواء، �ل ك من السَّ و�تحرَّ

دي معنا؟». د. سأَل مو�� چون سنو: «هل س�حتفل س�ِّ �ــــح وال�� ال�ِّ

ها�ة. � النِّ
�� � �جة من ترتي��  إذا لم �ظهر. وهذە ال�ِّ

ً
ها س�جورن إهانة - «�عد قل�ل». قد �عدُّ

.«
ً

«عندي مسائل أخرى أع�� بها أو�

لج احة نحو المل�ة س�ل�س و�� جوارە جوست، �سحق حذاؤە أ�وام الثَّ قطَع چون السَّ
ة �دأ ة األخ�� � الف��

ا أطول، و�� رق من مب�� إ� آَخر �ستهلك وقت� لج عن الطُّ القد�م. أصبَح جرف الثَّ
ة. ود�َّ ونها المسالك الدُّ � ُ�سمُّ ات الواقعة تحت األرض ال�� جال �لجأون أ��� فأ��� إ� الممرَّ الرِّ

ة إلينا. ار�َّ نا النَّ عور بنظرة ر�ِّ � الشُّ
� غا�ة الَجمال. �ان ب�م�ا��

�انت المل�ة تقول: «… طقوس ��
وح � للجسد والرُّ

� قراٍن حق���
�� 

ً
ج ثان�ة وَّ � لُت إ� ستان�س أن ن�� ًة توسَّ أوە، لستم تعلمون �م مرَّ

ار». ا من األطفال إذا جمَعت ب�ننا النَّ � سأنجُب لجاللته م��د� �اء. أعرُف أن�� ُي�ار�كه إله الضِّ
ُّ ً



. ح�� هنا ع� (الِجدار) ُ�َعدُّ ن�ذ
ً

ا من األطفال عل�ِك أن ُتدِخل�ه ِفراشِك أو� � له م��د� لُتنج��
ل ردَّ جاللته ع� فكرة  أن يتخ�َّ

َّ
، ول�س �استطاعة المرء إ�

ً
ة  عامَّ

ً
ستان�س �اراثيون زوجته معرفة

� غمار ح��ه.
زفاٍف ثاٍن ��

: «�عد إذن صاِح�ة الجاللة، المأد�ة ت�تظرنا».
ً

انح�� چون قائ�

أ��د. الل�دي رمَقت المل�ة جوست �ارت�اب، ثم رفَعت رأسها إ� چون، وقالت: «�التَّ
��ق». مل�ساندرا تعرف الطَّ

َّ �لمحٍة عن َّ أن أع�� بناري �ا جاللة المل�ة، فقد ُينِعم راهلور ع�� اه�ة الحمراء: «ع�� قالت الرَّ
صاِحب الجاللة، لمحٍة من ن�� عظ�م ر�ما».

ا لرؤ�ا من إلهنا…». أ��د… لنصلِّ طل�� الَح االضطراب ع� المل�ة س�ل�س، وقالت: «أوە، �التَّ

قال چون: «ساتان، اصحب جاللتها إ� م�انها».

: «سأصحُب جاللة المل�ة إ� المأد�ة. لن نحتاج إ� هذا… ً
م الس�� م�لجورن قائ� تقدَّ

ٍء آَخر. �
� قول ��

ر ��
�
ة چون �أنه �ان ُ�فك  األسلوب الذي نطَق �ه ال�لمة األخ��

�
الوك�ل». أن�أ

الُغالم؟ الحيوان األل�ف؟ �ائع الهوى؟

، وقال: «�ما ترغب. سألحُق ��م �عد قل�ل». � عاَد چون ينح��

ت �دها األخرى ع� كتف تها المل�ة س�ل�س �جمود، واستقرَّ
َ

مدَّ الس�� م�لجورن ذراعه وأخذ
ة وراءهم سائرًة ع� أنغام أجراس ات المل��َّ احة انتظَمت ال�طَّ وا ط��قهم ع�� السَّ اب�تها، و�ذ شقُّ
ب عرسان ال�حر َحساء ع: «تحت ال�حر ���

َّ
ج، و��نما ذهبوا أعلَن ذو الوجه المرق عة المه�ِّ َّ�

ُ
ق

. أعرُف، أعرُف، أوە، أوە، أوە». � نجوم ال�حر، و�لُّ الخدم �اط��

ا ُتح�ط
�
. أح�ان � � له��

اٍت عد�دًة رأيته �� ار�دَّ وجه مل�ساندرا، وقالت: «هذا المخلوق خطر. مرَّ
ماء من شفت�ه». �ه الجماجم و�س�ل الدِّ

ذن المل�ة لُ�طِعم ذو
�
� أ

ب األمر أ��� من �لمٍة ��
�
. لن يتطل � � المسك��

�� إنها ألعج��ة أنِك لم ُتحر�
� نارِك ول�ن ل�س ستان�س؟».

�� � ج�� ار. «ت��ن المهرِّ ع النَّ
َّ
الوجه المرق

ل�ج».  الثُّ
َّ

- «عندما أ�حُث عنه ال أرى إ�

ا إ� (ر�وة الغا�ة) لتحذير الملك من
�
داف

ُ
نفس اإلجا�ة عد�مة الفائدة. �ان �ال�داس قد أرسَل غ

� الوقت المناسب.
ائر قد �لَغ جاللته ��  أن چون ال �دري إن �ان الطَّ

َّ
خ�انة آرنولف �ارستارك، إ�

� دە بهم چون، ل�ن ب�� ة الذين زوَّ
�
ا، �صح�ه األدل ا عن ستان�س أ�ض� اڤو�� غادَر �حث� � ال��

�� �� والصَّ
اه�ة الحمراء: «إذا ماَت الملك فهل  إذا وجَدە. سأَل الرَّ

ً
قس ستكون أعج��ة الحرب والطَّ

؟». � ستعلم��

�
لمة. لقد رأ�ُت هذا �� - «الملك لم َ�ُمت. ستان�س ُمختار اإلله، قدرە أن �قود القتال ضد الظ�

د آزور
�
 سُيول

ً
الم حل�ة جم األحمر و�زداد الظ� ف النَّ � � نبوءٍة قد�مة. عندما ي��

هب وقرأُت عنه ��
�
الل

ُّ ُّ



خان � من الحجر. (دراجو�ستون) موطن الدُّ نان�� خان والملح لُيوِقظ التَّ آهاي من جد�ٍد وسط الدُّ
والملح».

د (دراجو�ستون)، ل�نه لم قال چون الذي سمَع �لَّ هذا من ق�ل: «ستان�س �اراثيون �ان س�ِّ
ا: «وماذا عن ما�س؟ أهو مفقود � (ستورمز إند) �أخ��ه»، وعقَد حاجب�ه متا�ع�

د هناك، �ل ��
�
ُيول

انِك؟». ا؟ ماذا ُت��ِك ن�� أ�ض�

ل�ج». ء نفسه، الثُّ �
َّ � ال�� - «أخ�� أنها ُت����

� الجنوب، وُ�قال إن (ط��ق الملوك) مسدود
ل�ج. �عرف چون أنها َ�سُقط �كثافٍة �الغة �� الثُّ

ب عاصفة ق ت�� ا. و�� ال��َّ �وب. مل�ساندرا تعرف هذا أ�ض� � فحسب من الرُّ ا ع� ُ�عد يوم�� تمام�
ع الذي جمَعه إلنقاذ

َّ
ق��ر األخ�� ما زاَل األسطول المرق عات�ة (خليج الفقمات)، وحسب التَّ

� المرفأ. «ما
ائر ع� ال�قاء �� ە ال�حر الثَّ ة)، ُ�ج��ِ ق�َّ َّ ا عند (القلعة ال�� األحرار من (هاردهوم) راس��

ار». � الت�َّ
ص ��

ُ
ت��نه رماد َيرق

رتك منه �دنو
َّ

هب رأ�ُت وجهك. الخطر الذي حذ
�
� الل

ما نظرُت ��
�
- «�ل أرى جماجم، وأراك. �ل

ٍة اآلن». �شدَّ
ة ع� حصاٍن مائت تفرُّ . فتاة رماد�َّ �

د�� الم، أعرُف. اغِفري �� شكو�� �ا س�ِّ � الظ�
- «خناجر ��

من ز�جة. هذا ما قلِته».

.«
ً
- «لم أ�ن مخطئة

. آل�س ل�ست آر�ا».
ً
� مص��ة

- «ولم تكو��
� � فان�ة ِمثلك �ا چون سنو، و�لُّ الفان�� . إن�� �

� قراء��
. الخطأ �ان �� ً

ؤ�ا �انت سل�مة - «الرُّ
يهفون».

 أن
َّ

- «�َمن فيهم القادة». لم يرجع ما�س را�در وزوجاته الِحراب، وما ب�د چون ح�لة إ�
ة؟ عبتها الخاصَّ

�
� نفسها. هل تلعب ل

ي�ساَءل إن �انت المرأة الحمراء قد كذَ�ت لغرض� ��

دي». ا منك �ا س�ِّ ئب ق����
ِّ

� هذا الذ
ٌ لك أن ُت��� - «خ��

ه چون وراء
�
ه�ب رأسه لدى ِذكر اسمه، فحك ئب الرَّ

ِّ
ا ما ي�تعد جوست». رفَع الذ - «نادر�

.« � اآلن. جوست، م�� ر���
ُ

ا: «ل�ن عل�ِك أن َتعذ � مستطرد� ذن��
ُ
األ

ٍة ة ثق�لة من صغ�� � قاعدة (الِجدار) والمغلقة �أبواٍب خش��َّ
اَوح زناز�ن الجل�د المحفورة �� ت��

ا، و�عضها صغ��  وذها��
ً
ك جيئة إ� أصغر. �عضها كب�� �ما ف�ه ال�فا�ة لُي�يح لشاغلها أن يتحرَّ

. � ع� الجلوس، وأصغرها ال �سمح بهذا ح�� ج�� لدرجة إج�ار السَّ

 من الفرو
ً
ز ف�ه وأغط�ة َّ ا يت�� ناز�ن، وأعطاە دلو� � أ��� الزَّ

�ان چون قد وضَع سجينه األهمَّ ��
� فتح �اب زنزانته إذ

اس �عض الوقت �� ��ذ. استغرَق الُحرَّ  من النَّ
ً
ا وِق��ة دە برد� تحول دون تجمُّ

دئة �األرواح الملعونة عندما شدَّ و�ك ن الجل�د داخل القفل، و�َخت المفصالت الصَّ تكوَّ
َّ



�
ع ��

َّ
� لدخول چون، ل�ستق�له رائحة غائٍط خف�فة، أخف مما توق

ساًع �ك�� المهزول ال�اب �ا�ِّ
ودة القارسة. � هذە ال��

د �� از يتجمَّ الحق�قة. ح�� ال��

م نزانة ح�ث تتكوَّ ة، ونظَر إ� ُر�ن الزِّ رأى چون سنو انع�اسه المبهم ع� الُجدران الجل�د�َّ
ا، وقال: «�ارستارك، اس��ِقظ». األغط�ة �ارتفاع قامة رجٍل تق����

يها مع قيع الذي ُ�غطِّ د والتصَق ب�عض، والتمَع الصَّ �ت األغط�ة. �ان �عضها قد تجمَّ تحرَّ
�ب، وعينان قاس�تان وأنف د وخَطه الشَّ � م�شا�ك متل�ِّ

حركتها. ظهَرت ذراع، ثم وجه… َشعر ب��ِّ
� الذي قال: «سنو»، لَتخُ�ج ج�� د شارب السَّ تل من الُمخاط المتجمِّ

�
وفم ولح�ة. �كسو الجل�د وك

�افة…». � الضِّ . قوان�� � ح���
� الجل�د وراء رأسه. «ل�س لك الحق ��

ِّ � الهواء وُتغ��
ًة �� أنفاسه حارَّ

� لتأخذ ابنة ابن أخ�ك ضد إرادتها.
ا دون إذ�� ح�

�
. لقد جئت إ� (الِجدار) مسل �

- «لست ض���
، ثم

ً
ا لحظة ق�

�
»، وترَك چون �المه معل � ت ع�شنا وملحنا. إنها ض�فة، وأنت سج��

�
الل�دي آل�س أ�ل

جت». أردَف: «ابنة ابن أخ�ك تزوَّ

». ع� الرغم من انزاَحت شفتا ك��جان �ارستارك عن أسنانه، وقال: «آل�س �انت موعودًة ��
ه

�
ة وترك د سلَ�ه تلك القوَّ نزانة، ل�ن ال�� � دخَل الزِّ ا ح��  ق���

ً
� فقد �ان رج� أنه تجاوَز الخمس��

د والدي…». ا. «الس�ِّ س� ا متي�ِّ ضع�ف�

�جات». � القلعة ترت�ب ال�ِّ دها، ول�س من حقِّ أم�� � القلعة ال س�ِّ - «والدك أم��

د (�ارهولد)». � آرنولف س�ِّ - «أ��

� أعرفها». � ال�� - «االبن �سبق العمَّ حسب �لِّ القوان��

ا، وقال: «هار�ون هوض ور�َل األغط�ة المعقودة حول �احل�ه جان�� دفَع ك��جان نفسه إ� النُّ
ماَت».

. إذا ماَت أخوها فـ(�ارهولد) من حقِّ الل�دي آل�س، ا �سبق العمَّ ا. «االبنة أ�ض� أو س�موت ق����
واج إ� س�جورن ماج��َ (ِثن)». � الزَّ

مت �دها ��
�
ولقد سل

فانهما من الِجلد
�
ازان اللذان ُ�غل ر ك��جان ق�ض��ه. الُقفَّ � قاِتل قذر». كوَّ ، هم�� � - «هم��

وداء وف السَّ ته الصُّ ا من ع� كتف�ه، وُس�� س� ا متي�ِّ د� ن �الفرو �المعطف الذي ي�سدل متل�ِّ الم�طَّ
، ابن ز�� � رة. «أراك ع� حق�قتك �ا سنو. ِنصف ذئٍب وِنصف هم�� نة �شمس عائلته المتفجِّ م��َّ

�تها بنفسك م فتاًة ك��مة المحتد إ� ِفراش ب��ريٍّ وِسخ. هل ج�َّ
�
أنجَ�ه خائن وعاهرة، ُ�سل

. ستارك � عنة كقاِتل أق����
�
ا: «إذا كنت تنوي قت�� فافعلها ولتحلَّ �ك الل ؟»، وضحَك متا�ع�

ً
أو�

و�ارستارك دم واحد».

- «اس�� سنو».

- «نغل�».

� هذا ع� األقل».
- «مذنب، ��



� فمه».
ل �� � مرحاض� �� ن�بوَّ

ه �� - «فل�أِت هذا الماج��َ إ� (�ارهولد). سنقطع رأسه وندسُّ

ابتها. اثنان من � رجل، والل�دي آل�س تعتقد أن (�ارهولد) ستفتح لها بوَّ - «س�جورن �قود مئ��
� وضَعها أبوك مع رامزي سنو. دا ما قالته عن الُخطط ال��

�
دا إليها �الخدمة �الفعل وأ� رجالك تعهَّ

م القلعة وستعفو
�
. من شأن �لمٍة منك أن ُتنِقذ ح�اتهم. سل � (�ارهولد) �ما ق�َل ��

إن لك أق��اًء ��
�ل».

�
� َحرس الل

جال �االنخراط �� ها و�سمح للرِّ � ُخنَّ
ساء اللوا�� الل�دي آل�س عن ال�ِّ

�
نت �� تل من الجل�د قد تكوَّ

�
ا». �انت ك ا، أ�د� ا، أ�د� ا. أ�د� ا، وقال: «أ�د� هزَّ ك��جان رأسه رفض�

ك. ا يتحرَّ ا �خفوٍت لمَّ َشعرە الم�شا�ك وترنُّ مع�

، ل�نه ال �جرؤ ع� هذە  إ� الل�دي آل�س والماج��َ
ً
ة م رأسه هد�َّ � أن أقدِّ ر چون: خليق ��

�
فك

� �اعات ال�الد، وقد �قول �عضهم إنه أعاَن ستان�س أ���
لون �� �ل ال يتدخَّ

�
المجازفة، فَحرس الل

� ألع�� أراضيهم للَهمج. �� ماليِّ � أقتُل الشَّ زم �الفعل. اقطع رأس هذا األحمق وس�قولون إن��
َّ

من ال�
. �ساءَل چون أطِلق �احه وس��ذل أق� ما بوسعه إلفساد ما فعلته مع الل�دي آل�س والماج��َ
ه ليتعاَمل مع المسألة، ل�ن إدارد ستارك ماَت، و�نچن ا �ان أبوە ل�فعله، وك�ف �ان عمُّ عمَّ

ا �ا چون سنو. � مفازة الجل�د وراء (الِجدار). لسَت تعلم ش�ئ�
ستارك مفقود ��

 س�عود
ً

 أو آج�
ً

ا، أو �عد عام، ل�ن عاج� ل رأ�ك غد� قال چون: «األ�د زمن ط��ل. قد ي��دَّ
ا أسود عندئٍذ. � �فعل س�أمر �موتك… ما لم تكن ترتدي معطف� الملك ستان�س إ� (الِجدار)، وح��
�ل ُتم� جرائمهم». ح�� أمثالك. «واآلن �عد إذنك، فعندي

�
جال أسود َحرس الل � يرتدي الرِّ ح��

ها». مأد�ة أح��

خونة ح�� إنه شعَر اغ�ة وجَد چون القبو المزدحم شد�د السُّ �عد برودة زناز�ن الجل�د الطَّ
��ذ حم المشوي والنَّ

�
خان والل قت الهواء روائح الدُّ اللم، وقد ع�َّ �االختناق لحظة أن نزَل السَّ

ا، و�صوٍت جهوري م نخ�� ة �ان آ�سل فلورنت �قدِّ خذ چون م�انه ع� المنصَّ ل. ب�نما اتَّ المت�َّ
�اء، مال� نخب راهلور إله الضِّ هتَف: «نخب الملك ستان�س وزوجته المل�ة س�ل�س، نور الشَّ

ا� أرض واحدة، إله واحد، ملك واحد�». ع� أن ُ�داِفع عنا جم�ع�

د رجال المل�ة: «أرض واحدة، إله واحد، ملك واحد!». ردَّ

� أن
� زواجها هناًء، ل�ن ي����

ة. ال �دري إن �انت آل�س �ارستارك ستجد �� َب چون مع ال�ق�َّ ��
�لة ع� األقل ل�لة احتفال.

�
تكون الل

ا ه �قطع لحم الماعز والجزر. ل�س صنف�
�
بق األول، مرق ال�صل المنك مون الطَّ �دأ الُو�الء ُ�قدِّ

� المعدة وال �أس �مذاقه. عزَف أو�ن الجحش ع� ال�منجة، وانضمَّ  ُ�د��ِّ
ٍّ

�ط ل�نه مغذ ا �الضَّ مل���
� عزفوا عليها إلعالن اعتداء ما�س بول والمزام�� نفسها ال�� . الطُّ بول والمزام�� إل�ه األحرار �الطُّ
�
� الب��ِّ َمت أرغفة من الُخ�� دِّ

ُ
را�در ع� (الِجدار). خطَر لچون أن صوتها أح� اآلن. مع المرق ق

ص ع� چون وجبته. �ان �دة ع� الموائد، وهو المنظر الذي نغَّ ، وُوِضَع الملح وال�ُّ � ا�� الخشن الدَّ
�دة س�نفد ق�ل دورة القمر ا من الملح، ل�ن ال�ُّ ا وافر�

�
ە �أن لديهم مخزون َ �اون مارش قد أخ��

الجد�دة.
�



�
� طاعن �� جل�� ًة. �ال الرَّ ة م�ا�� ا أسفل المنصَّ ٍف عال�� َ فلينت العجوز والنوري موضع ��َ عِ��

�
أ

 منهما، و�ن ساَرعا
ً

حف مع ستان�س، فأرَسال أبناءهما وأحفادهما �د� نِّ وال �قوى ع� الزَّ السِّ
ا. امرأة  إ� (الِجدار) أ�ض�

ً
فاف. جلَب �الهما معه ُمرضعة وداء) لحضور الزِّ ء إ� (القلعة السَّ � �الم��

ة ا�عة ع�� � الرَّ
� رآهما چون سنو ع� اإلطالق، وفتاة فلينت �� ، ولها أ��� ثدي�� � � األر�ع��

نوري ��
ضيع الذي ة الرَّ � ي�دو أن صحَّ � االث�ت�� ، و��� � ��

�
��ة، ل�نها ال تفتقر إ� الل در �الصِّ حة الصَّ ومسطَّ

ن. تدعوە ڤال �الوحش تتحسَّ

� نزال من �خ�� � الشَّ  أن هذين الُمحار���
ً
ق لحظة وهو ما ُ�شِعر چون �االمتنان… ولو أنه ال ُ�صدِّ

، خمسة مع فلينت العجوز � �ب وحدە. مع �لٍّ منهما أَتت حاش�ة من الُمقاتل�� تاللهما لهذا السَّ
مة �الحد�د، وجم�عهم مه�ب ة والجلود المطعَّ

َّ
ا الفراء الرث واثنا ع�� مع النوري، يرتدون جم�ع�

هم َ�عُ�دون آلهة
�
تاء. ل�عضهم ل� ط��لة ول�عضهم ندوب ول�عضهم هذە وتلك، و�ل كوجه الشِّ

� َ�عُ�دها شعب األحرار وراء (الِجدار)، ومع ذلك ها ُهم أوالء مال القد�مة، اآللهة ذاتها ال�� الشَّ
� أحمر من وراء ال�حار. �ون نخب قراٍن عقَدە إله أجن�� جالسون ���

ب ن��ذە ع� األرض، وهو ما قد
�
�وا. ال فلينت وال نوري قلَب ك��ه لَ�سك ��� 

َّ
أفضل من أ�

د أنهما
�
� الممتاز. مؤك ��ذ الجنو�� دا النَّ � من القبول. أو ر�ما �كرهان فقط أن ُي�دِّ �دلُّ ع� ن�ع� مع��َّ

ة تلك. � تاللهما الحج��َّ
ا �� � لم �ذوقاە كث��

رسان
ُ
� رقصة، وت�َعهما آَخرون… ف

� قاَد الس�� آ�سل فلورنت المل�ة س�ل�س �� � صنف�� ب��
ا مع  دور�

َ
�ن رقصتها األو�، ثم أخذ ة ش��  ومعهم رف�قاتها. رقَص الس�� بروس مع األم��

ً
المل�ة أو�

ها، ورقَص الس�� نار�رت مع �لٍّ من رف�قات س�ل�س �دورها. أمِّ

ا ا ثالثة إ� واحد، وهكذا وجَدت أ��� الخادمات تواُضع� �فوق رجال المل�ة رف�قاتها عدد�
�
موها ��

�
ود مهاراٍت تعل ر عدد من اإلخوة السُّ

�
� تذك

قص. �عد �عض األغا�� أنُفسهن مطل��اٍت للرَّ
ا. أث�َت قص أ�ض� لوا إ� حل�ة الرَّ � �الطات وقالع ش�ابهم ق�ل أن ُترِسلهم خطا�اهم إ� (الِجدار)، ف��
ما�ة، وال � الرِّ

قص ال تقلُّ عن براعته �� � الرَّ
� العجوز أولمر ابن (غا�ة الملوك) أن براعته ��

�� الشَّ
ة غا�ة الملوك، وقت أن ركَب مع سا�مون ت��ن و�ن ذي ��اته �ح�ا�اته عن أخوَّ �� 

�
شكَّ أنه س�

�الء. رقَص ساتان �أناقٍة مع ب�ة الب�ضاء وندا ع� وسم أرداف أ�اها النُّ ال�طن ال�ب�� وساعَد الظ�
نو من أيِّ ل�دي رف�عة المقام، وقد عدَّ چون هذا أ ع� الدُّ ثالث من الخادمات ول�ن دون أن يتجرَّ
ا الس�� �ات��ك رسان المل�ة إ� الوك�ل، تحد�د�

ُ
ر بها �عض ف � َينظ� ��قة ال�� ، إذ لم ُتعِج�ه الطَّ

ً
ح�مة

ە أحد. ع إ� أن �ستفزَّ
�
م، و�تطل ابن (ج�ل الملك). ُي��د أن ُي��ق القل�ل من الدَّ

حك ع� دت أصداء الضَّ ع تردَّ
َّ
ج ذي الوجه المرق ص مع المه�ِّ

ُ
عندما �دأ أو�ن الجحش َيرق

�
ا هنا �� � صون كث��

ُ
: «هل َترق

ً
قف المقنَطر، ودفَع المنظر الل�دي آل�س إ� االب�سام م�سائلة السَّ

وداء)؟». (القلعة السَّ

.« �
د�� ا �ا س�ِّ

�
- «م�� أقمنا زفاف

مان». � سالف الزَّ
ص م�� ع� س��ل ال��اسة. سبَق أن رقصت م�� ��

ُ
- «ُ�مكنك أن َترق



مان؟». � سالف الزَّ
ا: «�� د چون مداع�� ردَّ

ا». د� : «�ما تعلم ج�ِّ
ً
� وألَقته بها مض�فة  من الُخ��

ً
قت قطعة � طفولتنا»، ومزَّ

قالت: «��

� مع زوجها».
د�� ص س�ِّ

ُ
ض أن َترق َ - «المف��

��ذ ص م�� فُصبَّ �� القل�ل من النَّ
ُ
قص. ما ُدمت لن َترق ا للرَّ

�
- «أخ�� أن الماج��َ ل�س مخلوق

ل ع� األقل». المت�َّ

ا. ا إب��ق� قال: «�ما تأم��ن»، وأشاَر طال��

غ�� � له ج�شه الصَّ � هم�� جة اآلن، زو�� وِّ � ب�نما صبَّ چون قالت آل�س: «إذن فأنا امرأة م��
الخاص من الَهمج».

يون فشعب مختلف، شعب ِّ� ا الثِّ هم ع� األقل، أمَّ ون أنُفسهم شعب األحرار، أ��� - «ُ�سمُّ
�
�� �

ا �ا چون سنو. «�أتون من واٍد خ�� ته بهذا. لسَت تعلم ش�ئ� َ ع��ق». إ�ج��ت �� َمن أخ��
� تعاَملوا مع ن�� اهقة، وطوال آالف السِّ رى الشَّ

ُّ
ما�� ُتح�ط �ه الذ قيع) الشَّ طرف (أن�اب الصَّ

.« � هم هذا مختلف��
�
العمالقة أ��� من الَ��� اآلَخ��ن، وجعل

، ل�ن أقرب إلينا». � قت: «مختلف��
�
عل

فيح بون عن الصَّ ». و�عرفون ك�ف يركعون. «وُ�نقِّ � � لوردات وقوان�� ي�� ِّ� . للثِّ �
د�� - «أجل �ا س�ِّ

ون  من �قتها. إنهم قوم معتدُّ
ً

ونز، و�صنعون أسلحتهم ودروعهم �د� حاس لعمل ال�� والنُّ
ات ق�ل أن �ق�له ست�� �أنُفسهم وُشجعان. ما�س را�در اضطرَّ إ� غل�ة الماج��َ القد�م ثالث مرَّ

ا وراء الِجدار».
�
مل�

ة إ� قالت آل�س: «واآلن أص�حوا هنا ع� جان�نا من (الِجدار)، س�قوا من معاقلهم الج�ل�َّ
� أخاك روب، َّ أن أف�� د ع��

�
� أ� . أ�� � مة: «إنها غلط�� ت �اب�سامٍة ساخرة متجهِّ

َ
»، وأضاف رفة نو��

ُ
غ

ادسة فحسب ولم أعرف ك�ف». � السَّ
� كنُت �� ل�ن��

� زوجِك الجد�د. � ك�ف تفتن��
ا اآلن، ولنأمل أن تعر�� ة تق���� ادسة ع�� � السَّ

أجل، ل�نك ��
� (�ارهولد)؟».

عام �� ، ما وضع مخزون�م من الطَّ �
د�� «س�ِّ

ساء  ال�ِّ
َّ

�ن للغا�ة إ� الجنوب، ولم يبَق إ�  كث��
ً

 معه رجا�
َ

� أخذ ا. أ�� د� : «ل�س ج�ِّ
ً
زفَرت مجي�ة

هاب إ�
َّ

ون والُمعاقون الذين لم �قدروا ع� الذ رع، ُهم والمسنُّ غار لحصاد الزَّ ��ة الصِّ والصِّ
لج. س�كون شتاًء ل الثَّ � تها أمطار الخ��ف. واآلن ي��

َ
� الحقول أو أغرق

الحرب، فماَتت المحاص�ل ��
ا». ة س�موتون أ�ض� ا. شي�خ قل�لون س�نجون منه، وأطفال عدَّ

�
شاق

ٍّ تمام المعرفة. � �عرفها �لُّ شما�� الح�ا�ة ال��

ون أنُفسهم آل فلينت ه �انت من آل فلينت أوالد الج�ال. ُ�سمُّ � ألمِّ ة أ�� ها چون: «جدَّ َ أخ��
عام األوائل. �قولون إن أوالد فلينت اآلَخ��ن ينحدرون من أبناٍء أصغر تركوا الج�ال ل�جدوا الطَّ
ل�ج وَ�نُدر � َ�سُقط الثُّ � أعا�� الج�ال. ح��

 هناك ��
ً
وجات. لطالما �انت الح�اة قاس�ة واألرض والزَّ



� قلعٍة أو أخرى، و�ستجمع
ة) أو �لتحقوا �الخدمة �� ت��َّ انهم إ� (ال�لدة الشَّ عام ُ�ساِفر ُش�َّ الطَّ

�يع �د. �عضهم �جدونه عند حلول ال�َّ ون ما ت���َّ لهم من عاف�ٍة وُ�عِلنون أنهم ذاهبون للصَّ المسنُّ
ا».  أ�د�

ً
و�عضهم ال ُيرى ثان�ة

� (�ارهولد)».
- «إنها الحال نفسها ��

��م إ� . أرِس�� مس�ِّ �
د�� ��نا �ا س�ِّ

�
ص تذك

َ
لم ُ�دِهشه هذا، وقال لها: «حينما ت�دأ مؤن�م ت�ناق

ار  اج��
َّ

ئهم إ�
ِّ
لج، ال ُ�دف � الثَّ

(الِجدار) ل�حلفوا �مي�نا. هنا ع� األقل لن �موتوا وح�دين ��
ا إن �ان عند�م ِص��ة �ستغنون عنهم». ��ة أ�ض� ك��ات. أرِس�� إلينا الصِّ

ِّ
الذ

ر».
�
: «�ما تقول. (�ارهولد) َتذك

ً
ت �دە قائلة مسَّ

ع. أرسَل
َّ
ا مما توق � ة �لَغت رائحتها أنف چون ل�جدها أش� كث�� عند تقطيع اإلل�ة المش��َّ

ة إ� َون َون، ثم اوات المش��َّ ة من الخ�� � (ُب�ج هاردين) مع ثالثة أط�اق كب��
 إ� ل�ذرز ��

ً
قطعة

ا للقلق، إذ أتاە ا. �ان هذا س��� الثة أصابع ُصنع� ا: أحسَن هوب ذو الثَّ ر�
�
 مفك

ً
 مش�عة

ً
�حة أ�َل ��

�ل لَ�قُتل الَهمج ال لَ�طُبخ لهم، وأضاَف: «�ما
�
ا إنه انضمَّ إ� َحرس الل � �قول شا��� هوب ق�ل ل�لت��

جون. هكذا �قول الَقسم وَّ � ود ال ي�� دي. اإلخوة السُّ طُّ �ا س�ِّ
َ
� لم أعدَّ ول�مة زفاف من ق�ل ق أن��

ُد لك».
�
، أؤك � ع��

�
الل

: ً
ل عندما ظهَر �ال�داس عند ِمرفقه قائ� ��ذ المت�َّ واء برشفٍة من النَّ �ان چون ي�لع الشِّ

مع األسود الجامد، وق�ل أن �ك� سالة مختومة �قطرٍة من الشَّ � �دە. الرِّ
ا ��

�
«طائر»، ودسَّ رق

ة). كتَبها الِما�س�� هارميون، فكوتر �ا�ك ال �قرأ أو ق�َّ َّ الختم عرَف چون أنها من (القلعة ال��
َ��ُتب، ل�ن ال�الم �الم �ا�ك، مكتوب �ما نطَقه �اقتضاٍب و��جاز.

�اح، ثالث من ار الصَّ � ت�َّ
 أ�حَرت إ� (هاردهوم) ��

ً
ة سفينة ال�حر هادئ اليوم. إحدى ع��

حان لإل�حار �ال�اد.
�
ة َتصل فن الال�س�ن�َّ (براڤوس) وأر�ــع من (ِل�س) وأر�ــع من ُسفننا. اث�تان من السُّ

ِسل ا والِما�س�� هارميون. س��ُ
�
ون ُغداف ا أ��� مما ُننِقذ. األمر أمرك. معنا ع�� قد ُنغر�ق َهمج�

�
ائر األسود). الق�ادة �� ثن). ذو األسمال المالحة وك��� ع� (الطَّ � (ال�� تقار�ر. الق�ادة �� ع� م��

ة) للس�� جلندون. ق�َّ َّ (القلعة ال��

ته آل�س �ارستارك: «أجنحة سوداء، أخ�ار سوداء؟».
�
سأل

. � . كنُت أنتظُر هذا الخ�� منذ وقٍت ط��ل». ولو أن الجزء األخ�� ُ�قِلق�� �
د�� - «ال �ا س�ِّ

� غ�اب كوتر �ا�ك، ل�نه كذلك
ق للق�ادة ��

َّ
م قوي، اخت�ار موف جلندون هي��ت رجل مخ��

ة. ما زاَل چون � ٍة وج�� دوق، و�ان من أصحاب چانوس سلينت ولو لف�� صديق أل�� ثورن الصَّ
جل الذي كنُت � ضلوعه. ل�س الرَّ

ه ��
�
ە هي��ت من ��رە، وشعورە �حذائه إذ ر�ل ر ك�ف جرَّ

�
َ�ذك

� حزامه.
ها �� سالة ودسَّ ألختارە. طوى الرِّ

مك، ول�ن ب�نما أز�َل من سمكة ال�را�� شوكها سحَ�ت الل�دي آل�س َم طبق السَّ دِّ
ُ
�عدها ق

�
ص ��

ُ
ا أن س�جورن لم َيرق ك بها �ان جل�� � تحرَّ ��قة ال�� قص. من الطَّ الماج��َ من �دە إ� حل�ة الرَّ

� لجعله يتجاَهل هذە الحق�قة.
 �ك��

ً
� ا مت�َّ

�
َب ن��ذ ، ل�نه �� طُّ

َ
ح�اته ق



�
� ة وُمحارب هم�� اغر، وقال: «فتاة شمال�َّ احتلَّ الس�� آ�سل فلورنت م�ان الل�دي آل�س الشَّ

ر
�
دي، ولذا أعرُف ما ُتفك ب إليها �ا س�ِّ � مقرَّ �اء. جاللتها �ستحِسن هذا. إن�� جمَع ب�نهما إله الضِّ

ا». �جة أ�ض� ف�ه. الملك ستان�س س�ستحِسن ال�ِّ

ق رأسه ع� ح��ة.
�
ما لم �كن رووس بولتون قد عل

� لألسف». لح�ة الس�� آ�سل دغل مشعث تحت ذقنه - «ل�ن ل�س الجميع موافق��
ا ذن�ه ومنخ��ه. «الس�� �ات��ك يرى أنه �ان لُ�صِبح زوج�

�
عر الخشن من أ ل، وَ��ُ�ت الشَّ هِّ الم��

.«
ً

� أ�� شما� أفضل لل�دي آل�س. لقد فقَد أراض�ه ح��

� خدمة
، وأضعافهم �ذلوا أنُفسهم �� � هذە القاعة فقدوا ما هو أ���

ون �� قال چون: «كث��
ا». ال�الد. حريٌّ �الس�� �ات��ك أن �عدَّ نفسه محظوظ�

أ��د من أن : «لو �ان الملك هنا فل��ما قال الِمثل، ل�ن ال ُ�دَّ �التَّ
ً

اب�سَم الس�� آ�سل قائ�
فهم هذا

�
 و�ل

ً
ا ط��� �كون لُفرسان جاللته األوف�اء نص�ب، أل�س كذلك؟ لقد قطعوا وراءە شوط�

� أعلُم دة، ل�ن�� واج ُخطوة أو� ج�ِّ ، �ما أن علينا أن ن��ط هؤالء الَهمج �الملك وال�الد. الزَّ ال�ث��
ج». وَّ � ا ت�� ة أ�ض� ة الهمج�َّ أن المل�ة سُ�َ�ُّ لرؤ�ة األم��

هم، فال َ ًة أخ�� ا. ال يهمُّ �م مرَّ ًة حق� ح أن ڤال ل�ست أم�� د چون. لقد سئَم من محاولته ال��َّ تنهَّ
ُف بهذا». ا. «أنت لح�ح أيها الس�� آ�سل، أع�� ي�دو أنهم �سمعونه أ�د�

واج، � ِسنِّ الزَّ
. سمعُت أن الفتاة ��

ً
فر �غن�مٍة ِمثلها ل�س سه� دي؟ الظ� � �ا س�ِّ - «وهل تلوم��

ان، مخلوقة لوضع األطفال». ان وثد�اها كب�� لعة، َور�اها ق��َّ وجم�لة الطَّ

- «وَمن ُينِجب هؤالء األطفال؟ الس�� �ات��ك؟ أنت؟».

� عروقنا دماء ملوك آل جاردنر الُقدا�. �ستطيع الل�دي
- «وَمن أفضل؟ نحن آل فلورنت ��

.« ت مع الل�دي آل�س والماج��َ
�
مل�ساندرا أداء المراسم �ما فعل

- «�لُّ ما َينُقصك العروس».

ع قال فلورنت: «وهو ما َ�سُهل عالجه. أين �� �ا لورد صنُّ  من فرط التَّ
ً
�اب�سامٍة �َدت مؤلمة

الل)؟ (راب�ة مادي) أو (ُب�ج الظ� سنو؟ هل نقلتها إ� إحدى قالع�م األخرى؟ (الحارس الرَّ
ئها لمتعتك ا، وواصَل: «�عضهم �قول إنك ُتخبِّ سوة األخ��ات؟»، وماَل دان�� العاهرات) مع ال�ِّ
� أنا. إذا كنت قد فتحتها فـ…

� هذا ما داَمت لم تح�ل. سأجعلها تح�ل �أبنا�� �� ة. ال يهمُّ الخاصَّ
ته الح�اة، أل�س كذلك؟».

�
�النا رجل عرك

� أشفُق ع�
ا فإ�� ردَّ چون الذي سمَع ما ف�ه ال�فا�ة: «س�� آ�سل، إذا كنت �د المل�ة حق�

جاللتها».

ا، وقال: «ما ُ�قال صحيح إذن� تنوي االحتفاظ بها لنفسك، أرى هذا احتقَن وجه فلورنت غ�ظ�
غل ُي��د مقرَّ أب�ه». اآلن. النَّ

َّ



بها. قال چون: «أرجو أن
�
 أن َ�طل

َّ
غل ڤال فما �ان عل�ه إ� غل رفَض مقرَّ أب�ه. لو أراَد النَّ النَّ

ا: ائحة خانقة هنا. ثم إنه التفَت برأسه مغمغم� � أيها الفارس. أحتاُج إ� هواٍء طلق». الرَّ
ر��

ُ
َتعذ

«صوت بوق».

� أما�نهم
اقصون �� د الرَّ � الحال، وتجمَّ

حك �� ا، وصمَتت الموس��� والضَّ سمَعه اآلَخرون أ�ض�
ذن�ه.

�
، وح�� جوست أرهَف أ � مصغ��

رسانها: «هل سمعتم هذا؟».
ُ
ت المل�ة س�ل�س ف

�
سأل

� �ا صاِح�ة الجاللة». قال الس�� نار�رت: «بوق حر��

ض لُعدوان؟».  إ� َحلقها، وقالت: «أنتعرَّ
ً
ارتفَعت �د المل�ة مرتعشة

.« أجاَبها أولمر ابن (غا�ة الملوك): «ال �ا جاللة المل�ة. إنهم الَحرس فوق (الِجدار) ال أ���

الة عائدون. ر چون سنو: نفخة واحدة، جوَّ
�
فك

، وأفعَم صوته القبو.
ً
ى البوق ثان�ة ثم دوَّ

: «نفختان». قال مو��

. �
مت ُ�ص��  �الصَّ

َ
يون ورجال المل�ة، جم�عهم الذ ِّ� ون واألحرار والثِّ ماليُّ ود والشَّ اإلخوة السُّ

، والتقَط چون
ً
 مكتومة

ً
ون، ثم أطلَق أو�ن الجحش ضحكة ، ع�� ت، ع�� ن�ضات قلٍب خمس مرَّ

سنو أنفاسه، وأعلَن: «نفختان. إنهم الَهمج». ڤال.

ا. � ة العماليق أخ�� قد أ�� تورموند �ل�َّ



 

س دن��
 

اقصون، . رقَص الرَّ � �� � وصلوات اليون�يِّ �� � اليون�يِّ
� وأغا�� �� � القاعة ضح�ات اليون�يِّ

لعلَعت ��
� الهوى

 ع� األجراس وال�منجات والِقرب، وغ��َّ المط��ون أغا��
ً
ا عجي�ة

�
ون ألحان وعزَف الموس�قيُّ

( � اس�� اب (خليج النخَّ قت أنهار الخمر… ل�س ��
َّ
دة، وتدف غة (ج�س القد�مة) المعقَّ

�
الع��قة �ل

ه بتوا�ل
�
� المنك قة من (ال�رمة) ون��ذ األحالم ال�ارثي�� ال�اهت الخف�ف، و�نما أصناف ُحلوة معتَّ

الم وشهادة الم�الد الجد�د دار لتوقيع معاهدة السَّ �  لدعوة الملك ه��
ً
ون تلب�ة غ���ة. أ�� اليون�يُّ

) لالحتفال. ��ل (الهرم األ��� �ت، وفتَح زوجها النَّ �ن) ذائعة الصِّ لحل�ات قتال (م��

ُب وأت�ادُل س تارجارَ�ن نفسها: �م أمقُت هذا. ك�ف حدَث هذا؟ ك�ف أ�� ت دن��
�
وساءل

االب�سامات مع رجاٍل أوثُر أن أسلخهم؟

(61) حوم واألسماك؛ ِجمال وتماسيح وح�اب�� صادحة و�رقان شو��
�
ة من الل َمت أنواع عدَّ دِّ

ُ
ق

، وال�الب
ً
و�ط �العسل، �اإلضافة إ� لحم ماعز وخناز�ر وخيول ألصحاب األذواق األقل غرا�ة

دار �أر�ــع وصفاٍت � ە ُطهاة ه�� ة تكتمل دون طبق ال�الب الذي �عدُّ بع، فال ول�مة ج�س�ار�َّ �الطَّ
ون �أ�لون أيَّ �ائن� �سبح أو �ط�� أو يزحف ما عدا هها: «الج�س�ار�ُّ مختلفة. �ان دار�و قد نبَّ
رصة». ع� أن

ُ
ا إذا نالوا ولو ِنصف ف � أ�ض� �� ، وأراهُن أنهم س�أ�لون لحم التنِّ � �� اإل�سان والتنِّ

ا، وأرَج الهواء بروائح اوات أ�ض� َمت الفوا�ه والحبوب والخ�� ، فُقدِّ
ً
حم وحدە ال �صنع وج�ة

�
الل

ف�سة. وا�ل النَّ ها من التَّ عفران والقرفة والقرنفل والفلفل وغ�� الزَّ

الم. إنه ما أردُت، ما عملُت ا: هذا هو السَّ عام تق���� ا من الطَّ � لم تمسَّ ش�ئ� � ال��
رت دا��

�
فك

قه، فِلَم أحسُّ �أن له مذاق اله��مة؟ دار ألحقِّ � جُت ه�� ألجله، ما تزوَّ

ون ومعهم حل اليون�يُّ � و�عان ما س�� ة فقط �ا حب�ب�� ة قص�� د لها: «ُمدَّ
�
دار قد أ� � �ان ه��

ِتَح من جد�د،
ُ
جارة. ميناؤنا ف عام والتِّ الم والطَّ وهم. س�نال �لَّ ما ص�ينا إل�ه، السَّ ُحلفاؤهم وأج��

ء». � هاب والم��
َّ

فن �الذ ومسم�ح للسُّ

ة �اق�ة، و�استطاعتهم إغالق أصا�عهم ع� ت: «مسم�ح لها، نعم، ل�ن ُسفنهم الح���َّ ردَّ
 م�� عنَّ لهم. لقد فتحوا سوق رقيٍق أمام أسواري�».

ً
رقابنا ثان�ة

ة َّ� � ح�ِّ �� الم، أن تكون لليون�يِّ وط السَّ � الجم�لة. �ان هذا أحد �� - «خارج أسوارنا �ا مل�ك��
ل». ابق دون تدخُّ � العب�د �السَّ

جارة �� التِّ



». �ان األس�اد الُح�ماء قد أقاموا حظائر العب�د �
� مدي�تهم ول�س ح�ث أراهم رغم أن��

��» -
� (خليج

� الواسع ��
هر الب��ِّ ًة، ح�ث �صبُّ النَّ ة المزادات جنوب (الس�اهازاذان) م�ا�� ومنصَّ

، �ستعرضون عجزي عن ردعهم». � وج��
�� � ). «إنهم يهزأون �� � اس�� النخَّ

� يرحلون ُسنق�م عاء وتمث�ل، استعراض �ما قلِت. َدعيهم لمهزلتهم. ح�� ��ل: «ادِّ قال زوجها النَّ
�ونه خلفهم». ُ سوق فوا�ه �ما َي��

الة ع� الجانب اآلَخر من (الس�اهازاذان)، حلون؟ لقد ُشوِهَد خ�َّ � يرحلون. وم�� س�� - «ح��
افة دوثرا�� ووراءهم �االسار �امل. س�كون معهم أ�ى، رجال و�ساء قال را�ارو إنهم كشَّ
ونها. «لهذا ون، �ل �منحون الهدا�ا و�تلقُّ ». ال ي�يع الدوثرا�� أو �ش�� � اس�� وأطفال، هدا�ا للنخَّ

حلون من هنا �ألوف العب�د الُجدد». وق. س�� ون هذە السُّ أقاَم اليون�يُّ

. (يون�اي) � حلون. هذا هو الجزء المهم �ا حب�ب�� : «ل�نهم س��
ً

دار زو لوراڬ كتف�ه قائ� � هزَّ ه��
 وس�نت�� �لُّ هذا».

ً
ًة أطول قل�� فقنا. احتِم�� ُمدَّ �ن) لن تفعل. هكذا اتَّ � العب�د و(م��

سُ�تاِجر ��

 بتو�ار أحمر فاقع وأف�ار سوداء، ال
ً
شحة  خالل الوج�ة، م�َّ

ً
س صامتة وهكذا جلَست دن��

� هذە
� َمن ُي�اعون خارج أسوارها من رجاٍل و�ساء ��

ا �� ر مل��
�
 إذا خاطَبها، ُتفك

َّ
ا إ� ُتخاِطب أحد�

��ل الُخطب و�ضحك ع� � زوجها النَّ
ا ف�ما ُتقام المأد�ة داخل المدينة. فلُ�ل�� حظة تحد�د�

�
الل

��كة. إنه حقُّ الملك وواج�ه. � الرَّ �� ُدعا�ات اليون�يِّ

عر األسود ا. سُتواِجه �ارس�نا ذات الشَّ ُجل ال�الم حول المائدة عن الم�ار�ات المزمعة غد�
ة � م�اراة اليوم األخ��

ا، و�� ا، أن�ا�ه ضد خنجرها، وسُ�قاِتل كراز والِقطُّ األرقط أ�ض� �� ا ب�ِّ �ر� � خ��
ت َ مس س�موت أحدهما. أخ�� ار ب�ال�و �اِ� العظام، وق�ل مغ�ب الشَّ سُيواِجه جوجهور الج�َّ
ة � نفسها: ما من مل�ٍة نظ�فة ال�دين. ذهَ�ت أف�ارها إ� دور�ا و�وارو و�يرو… و�� فتاٍة صغ��

دا��
ا�ة. هذا � الحل�ة من أن �موت آالف ع� البوَّ

ة ��
�
ٌ أن تموت ِقل طُّ �ان اسمها هاز�ا. خ��

َ
لم تلَقها ق

� فأنا ضائعة.
الم، عن ط�ب خاطر� أدفعه. إذا نظرُت ورا�� من السَّ

َ
هو ث

ُّ وتجاع�دە وفمه � هرە المح�� � أرذل الُعمر، ُ�ع�� ظ�
� األع� يور�از زو يونزاك ��

�
القائد اليون�

ا الب��ة. ول�س ه إ� المائدة ع�دان ق���
�
الخا�� من األسنان إ�حاًء �أنه عاَ� غزوة إجون، وقد حمل

مو، و�ن �ان  أو إثارًة لإلعجاب. أحدهما قص�� ناقص النُّ
ً
ان اآلَخران أشد هي�ة دان اليون��َّ الس�ِّ

� شاب رشيق أنيق، ل�نه ثِمل لدرجة
ا�� حول، والثَّ ول والنُّ � الطُّ

الجنود العب�د الذين ُيراِفقونه �ال��
ط مع مخلوقاٍت كهذە؟ ورُّ ا. ك�ف ا�َسقُت إ� التَّ  نطَقها تق����

ً
� لم تفهم �لمة

أن دا��

� خدمة (يون�اي)
ة األر�ــع �� ت �لٌّ من الجماعات الُحرَّ

�
قة مسألة أخرى. أرسل ع� أن المرتز�

��لة جا�لو ر�جان ماح الطَّ � المعروف �أم�� األسمال، والرِّ
��ل الپ�تو�� �ن النَّ ل المذروِّ قائدها. مثَّ

ة من جماعة م��َّ ح�ة الدَّ
�
ا ذو الل . أمَّ

ً
م وشوشة

�
الذي ي�دو أقرب إ� صانع أحذ�ٍة من ُجندي و�ت�ل

جل ضخم، لحيته عظ�مة ونهمه � آٍن واحد. الرَّ
جال �� ا كدستٍة من الرِّ الِقطِّ فقد أصدَر ضج�ج�

تها
�
عد، وقرَص �لَّ خادمٍة طال ا كه��م الرَّ اط� أ وأطلَق �� ساء فادح، وقد جعجَع وتجشَّ ��ذ وال�ِّ للنَّ

� ساقيها. � واآلَخر �سحب واحدًة إ� ِحجرە و�عجن ثدييها و�دسُّ �دە ب�� � الح�� �داە، و���



الم �ان م. ال وعد �السَّ ا. لو �ان دار�و هنا النتَهت هذە الوج�ة �الدَّ لهم أ�ض� � ممثِّ ان�� ولألبناء الثَّ
� أن

ا. أقسَمت دا��  ومغادرتها ح��
ً
� �دخول المدينة ثان�ة

� �لوم الب��ِّ ماح ل�� ا �السَّ لُ�قِنع قائدها أ�د�
ا. � لم �قنعوا �ذلك وطلبوا منها رهائن أ�ض� �� � والقادة، ل�ن اليون�يِّ ى لن �مسَّ س�عة الم�عوث��

ً
أذ

 من قومها إ�
ً
�ن) س�عة ت (م��

�
قة األر�عة أرسل الثة وقادة المرتز� � الثَّ �� �الء اليون�يِّ  للنُّ

ً
موازنة

الها جروليو، ، وأم�� �
ال دم دا�� � من أوالد عمومته، وچوجو خ�َّ دار واثن�� � ر الحصار، أخت ه��

�
معسك

��ن، ودار�و نهار�س. و أحد قادة الُمطهَّ وه��

� ع�
� معِك. حاِف��

: «سأترُك فتا��َ
ً

� قائ� ت�� هب�َّ
َّ

� الذ ها قائدها حزام س�فه �امرأت�ه الخل�عت��
�
ناول

.« � �� � اليون�يِّ ا ب�� ا دام�� ��دهما أن تعيثا فساد�
ُ
. لسنا ن � سالمتهما من أج�� �ا محب����

حه من ق�ادة ا أنه �َّ
�
دار لدى تت��جه مل� � ه ه��

�
ٍء فعل �

ا. أول �� أس الحليق غائب أ�ض� الرَّ
احب مارجاز زو لوراڬ. هكذا أفضل. ذات ه الممت�� الشَّ � م�انه ابن عمِّ حاس، وع��َّ الوحوش النُّ
د طُّ ازدراءە الس�ِّ

َ
أس الحليق لم ُيوار� ق � لوراڬ و�انداڬ، والرَّ ا ب�� اء تقول إن هناك دم� عمة الخ�� النِّ

. ودار�و… � زو��

ە زواجها �طب�عة الحال، �ما أثاَر ە سالمها، ولم ��َّ ا منذ زفافها. لم ��َّ ازداَد دار�و جموح�
� اآلَخ��ن �� وسيِّ � �أن الوس�� هم األم�� ك��ن�� َ ة. عندما أخ�� � إ�اە حف�ظته �شدَّ �� خداع الدورنيِّ
� منع

��ه �� مادي وُمطهَّ ودة الرَّ ل الدُّ  تدخُّ
َّ

انقلبوا إ� ِغ��ان العاصفة �أمر أم�� األسمال لم ينجح إ�
� أمان أعماق الهرم… ل�ن غض�ة دار�و ما

ائفون �� �ون الزَّ ا. ُسِجَن المته�ِّ دار�و من قتلهم جم�ع�
م. برَحت تتعاظ�

� المخاطرة �أن َ�قُتل دار�و
الم. ال �ستطيع دا�� ق للسَّ

�
ا كرهينة. قائدي لم ُ�خل س�كون أ��� أمن�

ا آَخر من شأنه � أو �فعل ش�ئ� �� دار أمام ال�الط أو �ستفزَّ اليون�يِّ � � أو �سخر من ه��
بن �لوم الب��ِّ

ا ا ل�� تظفر �ه. دار�و هو الحرب وال��ل، ومن اآلن فصاعد� ا �اهظ� من�
َ
فاق الذي دفَعت ث إفساد االتِّ

عليها أن ُت�ق�ه خارج ِفراشها وخارج قلبها وخارج جسدها. إذا لم َ�ُخنها فلسوف ُيَه�ِمن عليها،
. � تخ�� أ��� ول�ست تدري أيُّ هذين االحتمال��ْ

ت � �األسفل �ما أ�َّ عام -لُتع� للُفقراء المجتمع�� � انتَهت الِ�طنة وُرِفَعت �قا�ا الطَّ ح��
لة دا�نة �ال�هرمان، ثم �دأت فقرات ة مت�َّ ة ط��لة �خمر� �ارث�ن�َّ المل�ة- ُمِلَئت كؤوس زجاج�َّ

سل�ة. ال�َّ

ة اطور�َّ غة اإلم��
�
� �مل�ها يور�از زو يونزاك �ل �� � المخصيِّ �� � اليون�يِّ ت لهم ِفرقة من المط���� غنَّ

دار: «هل سمعِت غناًء كهذا � ها ه��
�
القد�مة الغابرة، أصواتهم عال�ة عذ�ة ل�س لنقائها مث�ل. سأل

؟ إن لهم أصوات آلهة، أل�س كذلك؟». � من ق�ل �ا حب�ب��

.« لون أن �حظوا بثمار الَ��� � أ�ساءُل إن �انوا ُ�فضِّ أجاَ�ت: «��، ولو أن��

الم، أن ُ�سَمح لمال�� العب�د �اإلت�ان فاق السَّ ا من اتِّ ين عب�د. �ان هذا جزء� جميع المؤدِّ
ام حقوق ون �اح�� � المقا�ل وعَد اليون�يُّ

�ن) دون أن �خشوا عتقها، و�� ة إ� (م�� َّ� �مقت��اتهم الَ���

َّ



 أن المذاق الذي
َّ

دار إنها صفقة عادلة، إ� � . قال ه�� �
� الذين أعتَقتهم دا�� ا�ق�� ات العب�د السَّ َّ� وح�ِّ

��ذ لتغسله. ا أخرى من النَّ َ�ت �أس� � فم المل�ة ك��ه، وهكذا ��
فته ��

�
خل

 إلبرام
ً
ة � هد�َّ �� ە أن ُ�عطينا المغنِّ � أن يور�از س��ُّ

��ل: «إذا ش�ِت فال أشكُّ �� قال زوجها النَّ
 ل�الطنا».

ً
الم وز�نة السَّ

��ة. ء �الصِّ � ثم �عود إ� د�ارە و�صنع الم��د. العالم م�� �� سُ�عطينا هؤالء المخصيِّ

ا من �� ا َ��� نوا هرم� ا، ح�� عندما كوَّ أث�� فيها أ�ض� � التَّ
ال�ة �� � الفقرة التَّ

لم ُ�فِلح البهلوانات ��
؟ ت المل�ة: هل �قصدون محا�اة هر��

�
ة عار�ة. �ساءل ته فتاة صغ�� �سعة مست��ات ع� قمَّ

ة أنا؟ ض أن هذە الفتاة ع� القمَّ َ أُ�ف��

�ن) فراء (م�� ار من المدينة الصَّ وَّ ى الزُّ ة ل�� فل�َّ فة السُّ د زوجها ضيوفه إ� ال��ُّ �عدها قاَد الس�ِّ
� الحد�قة تحت أشجار

��ذ �� � كؤوس النَّ ون ممسك�� ة جاَل اليون�يُّ � مجموعاٍت صغ��
، و��

ً
ل��

. �
� مواجهة بن �لوم الب��ِّ

� نفسها ��
حة مساًء، ووجَدت دا�� هور المتفتِّ � الزُّ �مون و���

�
الل

ا. وال واحدة من � غا�ة الَجمال. هكذا �دوِت دوم�
: «صاِح�ة الع�ادة، ت�دين ��

ً
ٍة قائ� انح�� �شدَّ

درة بن �لوم
ُ
ت ق

َ
ة زفاف ل�ن العطاءات فاق ع بِنصف َجمالِك. أردُت أن آت�ِك بهد�َّ ات تتمتَّ اليون��َّ

العجوز».

- «ال أر�ُد منك هدا�ا».

�دين هذە. إنها رأس عدوٍّ قد�م». - «كنِت ل��ُ

.« � ته �عذو�ة: «أي رأسك؟ لقد ُخنت��
�
سأل

ا: «لقد ائ�ة متا�ع� »، وحكَّ لحيته الشَّ عب�� عن األمر، إذا سمحِت �� قال بن: «ط��قة قاس�ة للتَّ
ا �ما فعلنا من ق�ل. ولم �كن القرار قراري وحدي، �ل طرحته ، تمام� ابح ال أ��� رف الرَّ ذهبنا إ� الطَّ

.« ع� رجا��

؟ هل � ان�� ، أهذا ما تقوله؟ لماذا؟ هل أسأُت معاملة األبناء الثَّ �
- «إذن فُهم الذين خانو��

� أجور�م؟».
غششت�م ��

مو والعظمة. : «ع� اإلطالق، ل�نها ل�ست مسألة ماٍل فقط �ا صاِح�ة السُّ �
قال بن الب��ِّ

، � المو�� ُب ب�� ا�� للقتال كنُت أنقِّ �اح التَّ � الصَّ
� األو�. �� � معرك��

مُت هذا منذ زمن� ط��ل ��
�
تعل

ة. �انت فأس ما قد � رأ�ُت تلك الجثَّ . ثم إن�� عب�� ة أو أخرى إن جاَز التَّ أ�حُث عن غن�مٍة صغ��
�ب لم ة. ر�ما لهذا السَّ

َّ
ماء الجاف ج �الدِّ َّ �اب وم��

ُّ
جل مغ�َّ �الذ ت ذراعها من ال�تف، والرَّ َ ب��

 �الحد�د، و�دا أنه ِجلد ممتاز. خطَر �� أنها قد
ً
مة  مطعَّ

ً
ة ًة ِجلد�َّ �لمسه أحد، ل�نه �ان يرتدي ُس��

ا مما �جب. � عينة �ان أثقل كث��
�
ة الل �� �اب ونزعتها عنه، ل�ن وزن السُّ

ُّ
، فطردُت الذ ُتناِسب مقا��

� ألن �ح�ا
، ما �ك��

ً
ا أصفر جم�� ا �ا صاِح�ة الع�ادة، ذه�� أًة، ذه�� تحت ال�طانة وجدُت ثروًة مخ�َّ

خر، منط�ح ع� المرء �اللوردات ما ت���َّ له من ُعمر، ل�ن ِ�َم نفَعه هذا؟ ها هو ذا �ماله المدَّ
هب

َّ
ة جم�لة والذ رس، أل�س كذلك؟ الفضَّ م والوحل وذراعه مبتورة. وهذا هو الدَّ � الدَّ

األرض ��



. � الموت تص�� ق�متهما أقل من آِخر قطعة خراء َتخُ�ج من المرء وهو ُ�حت��َ
نا، ل�ن ما إن �أ�� أمُّ

قة ُشجعان قة ُشجعان، ل�ن ال ُيوَجد مرتز� ون ومرتز� قة مسنُّ ة مرتز� تِك من ق�ل، ثمَّ لقد أخ��
� ع� نان�� � التَّ

ا قلُت لهم إنِك لن ُتطِل�� � لم ُي��دوا أن �موتوا، ولمَّ
� األمر أن ِفت�ا��

ون. �لُّ ما �� مسنُّ
.«… � �� اليون�يِّ

؟ قالت: «مفهوم»، و�انت لُتن�� ال�الم عند هذا ، وَمن أنا ألقول إنك مخ��
ً
� مهزومة رأيت��

� ألن �ح�ا المرء �اللوردات. ماذا فعلت بتلك
 �الفضول: «قلت ما �ك��

ً
ته مدفوعة

�
، ل�نها سأل الحدِّ

وة؟».
ال��َّ

َ هو رقي�نا، ، وأخ�� �
 حس�ته صد���

ً
ُت رج� ا أحمق وأخ�� : «كنُت ص���

ً
� قائ�

ضحَك بن الب��ِّ
ه

�
ُد الم�لغ �ل ا وسأ�دِّ � صغ�� جد� ق�ب إن�� � من ذلك العبء. قال الرَّ

الح وأراحو�� � السِّ
�� �

وجاَء إخو��
ة»، و�صَق ثم أردَف: «إ�اِك والوثوق �� � أحتفظ� �السُّ ��

�
ع� العاهرات وما إ� ذلك، ل�نه ترك

.« �
د�� ا �ا س�ِّ ٍق أ�د� �مرتز�

رس». َّ أن أشكرك ع� الدَّ ا ما ع�� مُت هذا. يوم�
�
- «تعل

ً
� �الِك»، وانح�� ثان�ة

كر الذي �� � أعرُف ن�ع الشُّ . إن�� � عي��ه، وقال: «ال دا��
ق بن الب��ِّ ضيَّ

وابتعَد.

� صفوٍف منتظمة ع�
�� � �� ع إ� مدي�تها. وراء أسوارها تقف خ�ام اليون�يِّ

�
� تتطل

التفَتت دا��
مال ُ�َعسِكر ف�لقان من هر إ� الشَّ � حفَرها عب�دهم، وع�� النَّ شا�� ال�حر، تحميها الخنادق ال��
ا
�
ق ان آَخران �� ��ن، وُ�َعسِكر ف�لقان ج�س�ار�َّ حان ع� غرار الُمطهَّ

�
�ان ومسل (ج�س الجد�دة) مدرَّ

هار ة و�ؤر نار. �النَّ ��ق إ� (ممر �ايزاي)، و�� الجنوب صفوف خيول الجماعات الُحرَّ � الطَّ قاطع��ْ
ان �� �ل ُترى النِّ

�
ئة، و�الل ة مه�� َّ� ائط ب�ِّ ماء ك�� � الهواء تحت السَّ

خان �� تعلق أعمدة رف�عة من الدُّ
ى، سوق العب�د المقامة ع� عت�ة �ابها. ال تراها اآلن ��

�
وءة ال� ًة السَّ ال�ع�دة. وع� الخليج م�ا��

ا. مس، ل�نها تعلم أنها هناك، وزاَدها هذا حنق� وقد غ�َ�ت الشَّ

قالت �خفوت: «س�� �ار�ستان؟».

: «جاللة المل�ة».
ً

ظهَر الفارس األب�ض من فورە قائ�

- «�م سمعت؟».

ق». ا. إ�اِك والوثوق �مرتز� . ل�س مخطئ� �
- «ما �ك��

؟». �
� قا�ل لإلقناع �أن… ُي��ــــح… بن الب��ِّ ان�� أو �مل�ة. «أهناك رجل ما من األبناء الثَّ

الَح االنزعاج ع� الفارس العجوز، وقال: «�ما أزاَح دار�و نهار�س قائَدي ِغ��ان العاصفة
؟ ر�ما. ال أدري �ا جاللة المل�ة».

ً
اآلَخ�ْ�ن ق��

ون استأَجروا ثالث ا كهذا. «إن لم �كن فاليون�يُّ ف من أن تعرف ش�ئ� نعم، إنك أصدق وأ��
جماعاٍت أخرى».



ات المعارك، قادتهم احون، ُحثالة ع�� ا: «إنهم مجرمون وسفَّ قال الس�� �ار�ستان منذر�
ا ك�لوم». انون تمام� خوَّ

��دهم أن �كونوا
ُ
ة وأعرُف القل�ل عن تلك األش�اء، ل�ن ي�دو �� أننا ن د فتاٍة صغ�� � مجرَّ - «إن��

� وِغ��ان العاصفة �االنضمام إلينا من ق�ل». ان�� � أقنعُت األبناء الثَّ ر أن��
�
. َتذك � ان�� خوَّ

� �لمٍة ع� انفراد مع جا�لو ر�جان أو أم�� األسمال
- «إذا �انت صاِح�ة الجاللة ترغب ��

� بهما إ� مسكنِك».
� أن آ�� فُ�مكن��

بهم ح�� إذا فصلتهم ة للغا�ة. سُ�الَحظ تغيُّ � واآلذان كث�� - «ل�س هذا الوقت المناسب. األع��ُ
ا». �لة، ل�ن ق����

�
واُصل معهم… ل�س الل  أهدأ للتَّ

ً
. �جب أن نجد وس�لة � ��  عن اليون�يِّ

ً
خلسة

� (كينجز الندنج) �ان
ة. ��  لهذە المهمَّ

ً
� � لسُت مؤهَّ � أخ�� أن�� : «�ما تأم��ن، ل��� قال سل��

ون رجال غ�� أو العنكبوت. نحن الُفرسان المسنُّ �ع من العمل من اختصاص اإلصبع الصَّ هذا النَّ
ت ع� مق�ض س�فه.  للقتال»، ور�َّ

َّ
ح إ�

�
صل

َ
ُ�سطاء، ال ن

الثة. ما زالوا � الثَّ �� �ن مع الدورنيِّ ون الذين انقلبوا من المذروِّ وسيُّ : «ُسجناؤنا، الوس�� �
قالت دا��

ناز�ن، أل�س كذلك؟ استخِدمهم». � الزَّ
��

رِسلوا إ� هنا لُ�داِهنوِك و�كسبوا ثقتِك ثم
�
ف حك�م؟ لقد أ � أطلُق �احهم؟ أهذا ت�ُّ - «تعن��

رصة».
ُ
�خونوا جاللتِك عند أول ف

� �دأت ت�� ك�ف تثق.
ا». الحق�قة أن دا�� - «إذن فقد فشلوا. لسُت أثُق بهم ولن أثق بهم أ�د�

. إذا ا�� �س. أرِسلها كـ… كـ… عالمٍة ع� اح�� «ما زال ب�م�اننا استغاللهم. �انت إحداهم امرأًة، م��
ا فس�فهم». �ان قائدهم ذك��

- «تلك المرأة أسوأهم».

ماح  ق�ل أن ُتض�ف: «علينا أن نجسَّ ن�ض الرِّ
ً
رت لحظة

�
: «أحسن وأحسن»، وفك �

ت دا�� ردَّ
ا، وجماعة الِقط». ��لة أ�ض� الطَّ

ة. �عد إذنِك �ا جاللة المل�ة، م��َّ ح�ة الدَّ
�
ا، وقال: «ذو الل ازداَدت مالمح الس�� �ار�ستان عبوس�

ح�ة
�
سعة ب�سات، ل�ن ذا الل ر ملوك ال�ِّ

�
عاُمل معه. صاِح�ة الجاللة أصغر من أن َتذك ��د التَّ

ُ
لسنا ن

هب،
َّ

ف، �ل �الج�ع فقط… للذ ع �أيِّ ��َ ينة القذرة نفسها. إنه ال يتمتَّ ة هذا من الطِّ م��َّ الدَّ
م». للمجد، للدَّ

قة وأجشعهم ة أحطَّ المرتز� م��َّ ح�ة الدَّ
�
� �أمثاله أيها الفارس». إذا �ان ذو الل - «أنت أعلم م��

� تلك المسائل.
، ل�نها تكرە مخالفة نصائح الس�� �ار�ستان ��

ً
ا فقد �كون أسهلهم استمالة حق�

دار فأر�ُد أن أ�ون ع� أه�ة � ا. إذا انفطَر سالم ه�� «افعل ما تراە األفضل، ل�ن افعله ق����
. «س�نقلبون علينا مع أول �ادرة ضعف». � ». لسُت أثُق بزو�� � اس�� االستعداد. لسُت أثُق �النخَّ



َ � وان��� �� � التولوسيِّ ى ب�� موي اس��� ا. ُ�قال إن اإلسهال الدَّ ا يزدادون ضعف� ون أ�ض� - «اليون�يُّ
الث». هر إ� الف�لق الج�س�اري الثَّ ع�� النَّ

� عن ت�� َ اح�ة، وأخ�� ء الَفرس الشَّ � � من م�� رت��
َّ

س. ك��ث حذ دت دن�� اح�ة. تنهَّ الَفرس الشَّ
. «ال أستطيُع � ه �األحا��

�
فت �المها �ل

�
، ل�نها غل � �ال�ث�� ت�� َ مس. أخ�� ا، ابن الشَّ � أ�ض�

األم�� الدور��
ا». �س الحسناء فور� . أطِلق �اح م�� �

� إنقاذي من أعدا��
االعتماد ع� ال��اء ��

ة س��ل آَخر…». ، ثمَّ - «�ما تأم��ن. ولو أن… جاللة المل�ة، إذا سمحِت ��

الثة المأد�ة �ما �ليق �م�انة ون الثَّ َ الدورنيُّ . ح�� ً
� ثان�ة

دت دا�� ؟». تنهَّ �
��ل الدور�� - «السَّ

دار � ا قدر اإلم�ان عن زوجها. ال ي�دو أن له�� ، ل�ن رزناك حرَص ع� إجالسهم �ع�د� � األم�� ك��ن��
رب عروسه الجد�دة. «الف��

ُ
ا، ل�ن ال رجل �ط�ب له أن �جلس خاطب ُودٍّ منافس ق  غيور�

ً
طب�عة

ا، ول�ن…». ا فص�ح� ي�دو لط�ف�

مان ا لعائلة تارجارَ�ن أل��� من قرٍن من الزَّ
�
 صدوق

ً
ت صد�قة

�
- «عائلة مارتل ن��لة ع��قة، وظل

�عة. �ان � َحرس أب�ِك السَّ
� ال�ب�� �� فُت �الخدمة مع عمِّ األم�� ك��ن�� َّ �ا صاِح�ة الجاللة. لقد ���

ماء نفسها، �عد إذن � مارتل من الدِّ اە أيُّ ُمقاتل، وك��ن�� الح يتمنَّ � السِّ
ا �� ا جسور� األم�� لي��ن أخ�

جاللة المل�ة».

. هل
ً
� وورقة  من ذلك جلَب فارس��ْ

ً
� ذكَرها. �د� - «ليته جاَء ومعه الخمسون ألف س�ف ال��

؟ لو أنه جاَء �أسطول…». � �� � من اليون�يِّ � ورقة شع��
ست��

طُّ �ا جاللة المل�ة».
َ
 ق

ً
ة ًة �ح��َّ ) لم تكن قوَّ - «(ص�سپ��

ة �ا �ع�� و�� ألن تعرف هذا. رَست نا�م�� ار�ــــخ الوس�� � من التَّ
� ما �ك��

مت دا��
�
- «نعم». تعل

ا تها جم�ع�
َ
� أحرق

ها الدور�� جت أم�� � تزوَّ ة، ل�ن ح�� مل�َّ آالف سفينة ع� سواحل (دورن) الرَّ
َّ أن أهجر قو�� � هذا األم�� ع��

ا. ألر�� هرها إ� األ�د. «(دورن) �ع�دة جد� وأعَطت ال�حر ظ�
ا. عل�ك أن ُترِسله إ� د�ارە». جم�ع�

� د�د �ا صاِح�ة الجاللة. لقد قاتَل أسالف األم�� ك��ن�� ون مشهورون �عنادهم الشَّ - «الدورنيُّ
� عام. لن يرحل من دونِك». را�ة المئ��

ُ
أسالفِك ق

اخل؟». ٍة ال أراها. «أما زاَل �الدَّ ع �م��َّ س: س�موت هنا إذن، ما لم �كن يتمتَّ رت دن��
�
فك

ب مع فارسْ�ه». ���» -

.« �
�

� طف�
. حاَن الوقت ألن �لت�� َّ - «ائِت �ه إ��

، ل�نه قال: «أمرِك». � ص�� ��ل الرَّ  ع� وجه �ار�ستان سل�� الطَّ
ً
كُّ لحظة ومَض الشَّ

� أنه س�فتقدها،
� اآلَخ��ن. لم تحسب دا�� �� �ان مل�ها �ضحك مع يور�از زو يونزاك واليون�يِّ

� حال سؤاله
ب�عة �� � نداء الطَّ

ِّ ل�نها -ع� س��ل االحت�اط- أمَرت وص�فاتها ب��الغه �أنها ذهَ�ت ُتل��
عنها.



ع . �ان وجه مارتل الم��ــَّ �
اللم مع األم�� الدور�� وجَدت الس�� �ار�ستان ي�تظرها عند السَّ

ا عن صفِّ صارى جهدە إلخفاء هذا. �ع�د�
ُ
ا، ولو أنه �ذَل ق � ا كث��

�
َب ن��ذ ا، فاس�نتَجت أنه �� د� متورِّ

�
فدع. وترى دا�� . �دعونه �الضِّ

ً
ة ا تقل�د�َّ � ث�ا��

ن حزامه يرتدي الدور�� حاس الذي ُي��ِّ موس النُّ الشُّ
ا.  وس�م�

ً
�ب، فهو ل�س رج� السَّ

��ق ط��ل إ� أسفل. أواثق �أنك ُت��د أن تفعل هذا؟». ي، الطَّ : «أم��
ً
اب�سَمت قائلة

- «�عد إذن صاِح�ة الجاللة».

- «هلمَّ إذن».

ك اثنان من الوحوش ، ووراءهما تحرَّ � � مشعل��ْ اللم ق�لهما حامل��ْ ��ن السَّ نزَل اثنان من الُمطهَّ
الم واالحتفال � ل�لة السَّ

� هرمها، و��
حاس، أحدهما �قناع سمكة واآلَخر �قناع صقر. ح�� هنا �� النُّ

اللم ة السَّ غ�� ت المجموعة الصَّ
�
مها حراسة أينما ذهَ�ت. نزل هذە، أ�َّ الس�� �ار�ستان ع� أن ُتالز�

ة رجات األخ�� اب. عند مجموعة الدَّ اٍت إلنعاش أنُفسهم �ال��َّ فوا ثالث مرَّ
َّ
� صمت، وتوق

��لة �� الطَّ
� أعلُم ِلَم جئت ورة. إن�� ها �ال��َّ

�
� نها�ة آمالِك �ل � ثالثة رؤوس. ل�س زوا�� �� : «للتنِّ �

قالت دا��
هنا».

: «من أجلِك». � �شهامٍة خرقاء قال ك��ن��

م». ار والدَّ : «ال، �ل من أجل النَّ �
ت دا�� ردَّ

ا من م��طه لدى مرورهم، ثم ردَّ عل�ه زئ�� من أسفل حقَنها �حرارٍة أطلَق أحد األف�ال نه�م�
م�اغتة.

.«
ً
� تكون ق���ة � تعلم ح�� نان�� ە الس�� �ار�ستان: «التَّ َ ، فأخ��

ً
� عي��ه جاف� رفَع األم�� ك��ن��

جر… قالت: �ــــح �الج�ال �أنها أوراق الشَّ ه. عندما تجفُّ ال�حور وتعصف ال�ِّ �لُّ طفٍل �عرف أمَّ
� من � من �دە وقاَدته إ� الُجبِّ ح�ث ح�َست اثن�� ت األم�� ك��ن��

َ
. تعاَل»، وأخذ �

«إنهما ُيناد�ا��
ت الس�� �ار�ستان: «ابَق �الخارج. َ خم أخ�� رون ال�اب الحد�دي الضَّ تنان�نها، و��نما فتَح الُمطهَّ

. اخل ل�قفا ع� شف�� الُجبِّ � معها إ� الدَّ
»، وسحَ�ت األم�� الدور�� � � س�حمي�� األم�� ك��ن��

م إحدى سالسله �ون قد حطَّ �� ملته�ة. �ان ڤس��
ران إليهما �أع��ُ ينان ُعنقيهما َينظ� أداَر الت�ِّ

�
اش� أب�ض عمالق، وقد أ�شَب مخال�ه �� ك اآلن �سقف الُجبِّ كُخفَّ وأذاَب األخ��ات، و�تمسَّ

ة ثور. العظام ع� السل، و�لتهم جثَّ ا �السَّ د� ا ر�جال فلم يزل مق�َّ ت المحروق. أمَّ القرم�د المتفتِّ
ة، رماد ات سوداء ورماد�َّ ة، والُجدران واألرض�َّ � آِخر مرَّ

� أَتت دا�� أرض الُجبِّ أغزر مما �انت ح��
� نان��  وحجارًة فحسب. هل �ستطيع التَّ

ً
… ل�ن وراءها ُت��ة

ً
أ��� من قرم�د. لن تحتمل ط���

ا؟ ال تأمل ذلك. �ا) قد�م� � (ڤال��
ار �� خر كد�دان النَّ � الصَّ

الحفر ��

ا: «سمعُت… سمعُت أن هناك ثالثة ماء من وجهه تمام� � الذي غاَضت الدِّ
قال األم�� الدور��

.« � تنان��



�ون واألخ�� ر�جال. ة. «األب�ض ڤس�� - «دروجون �صطاد». ال دا�� ألن �سمع ال�ق�َّ
ة المحروقة صدى صوتها، ف�دا لها كصوت فتاٍة دت الُجدران الحج��َّ نا �أخَوي». ردَّ يتهما ت�مُّ سمَّ

عادة. ة ال صوت مل�ٍة وغاز�ة أو صوت عروس� جد�دة ُتفِعمه السَّ صغ��

� �ون �لهٍب ذه�� ، ح��ة من األحمر واألصفر، وردَّ عل�ه ڤس�� ت نارە الُجبَّ
َ
ا ومأل زأَر ر�جال رد�

مة وترنُّ عند السل المحطَّ ر السَّ
َ
ماد الهواء وت�ناث ، وخفَق �جناح�ه لتمأل سحا�ة من الرَّ وُ�رتقا��

قدم�ه.

ا إ� الخلف. � مارتال قدم� ونطَّ ك��ن��

ا. ال � أ�ض� : «إنهما ُ�خ�فان��
ً
� اعتَ�ت �دە قائلة

ت منه، ل�ن دا��
�
لو �انت امرأًة أق� لضحك

الم». � الظ�
�� � � غاضَب��ْ � هذا. لقد أصبَح طفالي ضارَ���ْ

عار ��

- «هل… هل تن��ن رك��ــهم؟».

تب، ل�ن
�
� ال�

� ِصغري و�عض ما قرأته ��
�� �

� �ه أ��
�� َ  ما أخ��

َّ
� إ� نان�� - «أحدهم. ال أعلُم عن التَّ

ا�سس، وال ركَ�ت أختاە ا ع� ركوب ڤاجهار أو م��
�
ُ�قال إن إجون الفاِتح نفسه لم �جرؤ إطالق

، وهكذا عرَف � ن�� ، �عضها مئات السِّ � تع�ش أطول من الَ��� نان�� عب األسود �ال��ون. التَّ الرُّ
.« طُّ

َ
� من ق�ل ق ن��ْ � آَخ��ن �عد وفاة إجون… ل�ن ال را�َب طاَر ب�نِّ �ال��ون را�ب��

- «إنها… إنها �ائنات مخ�فة».

 ع�
ً
 خف�فة

ً
�لة

ُ
�»، ووقَفت ع� أطراف أصا�عها وط�َعت ق � � �ا ك��ن�� : «إنها تنان�� �

قالت دا��
ت: «وكذا أنا».

َ
�ه، وأضاف �لٍّ من خدَّ

� � �ا جاللة المل�ة. �س�� �� � دماء التنِّ
� عرو��

ا �� اب ر�قه، وقال: «أنا… أنا أ�ض� ازدرَد األم�� الشَّ
الح وزوجة � �انت أخت الملك دايرون الصَّ ة ابنة عائلة تارجارَ�ن ال�� س األو�، األم�� �عود إ� دن��

ة) من أجلها». أم�� (دورن). لقد ب�� (الحدائق المائ�َّ

ة)؟». الواقع أنها تعرف أقل القل�ل عن (دورن) وتار�خها. - «(الحدائق المائ�َّ

ها من المرمر الوردي، وفيها
�
ا. الحدائق �ل . من دوا�� �وري أن أر�ِك إ�اە يوم� � األث�� - «ق� أ��

مسابح ونواف�� تطلُّ ع� ال�حر».

. ل�س هذا م�انه. ما �ان �جب أن  من الُجبِّ
ً
»، وسحَبته خارجة

ً
ا جم��

�
قالت: «ت�دو م�ان

ا لك. إن لك أعداًء أ��� مما ا آمن�
�
. «َ�جُدر �ك أن ترجع إ� هناك. أخ�� أن �ال�� ل�س م�ان �

�أ��
 كهذە».

ً
جل الذي ي�� إهانة تحسب. لقد جعلت دار�و ي�دو أحمق، وهو ل�س �الرَّ

.« � �� خصيَّ ، حارَ�� الشَّ - «إن م�� فارَ��

ا. � أ�ض� د زو�� ٌ لك أن تحذر الس�ِّ - «فارسان. دار�و معه خمسمئة من ِغ��ان العاصفة. وخ��
، و�ح�� � دار �ستمدُّ تاجه من تا�� � ك هذا. ه�� ا، ل�ن ال �خدعنَّ ا دمث�  ود�ع�

ً
أعرُف أنه ي�دو رج�

�



ص من
�
خل � العالم. إذا خطَر ألحدهم أن �كسب محا�اته �التَّ

�� � ة الُمحار��� بوالء �عض خ��
منافس…».

قة». � �ا صاِح�ة الجاللة. لن أهرب من العب�د والمرتز�
- «أنا أم�� دور��

، � ارَ���ْ ًة ع� طفليها الضَّ  أخ��
ً
لة � نظرًة مطوَّ

فدع. ألَقت دا�� ا أيها األم�� الضِّ إذن فأنت أحمق حق�
انهما يتالَعب ع� � َ�ُ�خان ورأت انع�اس ن�� يَن��ْ و��نما قاَدت الف�� إ� ال�اب سمَعت الت�ِّ
� لحملنا إ� ْ�� رسيَّ

�
� فأنا ضائعة. «س�كون الس�� �ار�ستان قد طلَب ك

القرم�د. إذا نظرُت ورا��
ان ا». من خلفهما انغلَق م�اعا ال�اب الحد�د�َّ عود بهما متِعب أ�ض� الحفل �األع�، ل�ن الصُّ
� عن ممل�ة

� أعرُف أقل مما ي���� س األخرى هذە. إن�� �� صاخب. «احِك �� عن دن�� خمان برن�� الضَّ
.« �

� أثناء �شأ��
. لم أحظ� �ِما�س�� �� � أ��

: «��لِّ �ور� �ا جاللة المل�ة». � قال ك��ن��
� إ� مسكنها لتنضمَّ

�ل قد انتصَف منذ ساعاٍت عندما ان�َف ضيوفهما وخلَدت دا��
�
�ان الل

ء، و��نما أل�َسته إيري �
َّ دار ع� األقل سع�د، غ�� أنه ثِمل �عض ال�� � دها ومل�ها. ه�� إ� س�ِّ

الم و�اَت لِك». � بوعودي. �شدِت السَّ
� أ�� وم قال لها: «إن�� وچ��وي ث�اب النَّ

ة». لك إ�اها، ل�نها ا�تَفت �قول: «أنا ممتنَّ ا �جب أن أنوِّ ماء وق���� : و�شدَت الدِّ �
رت دا��

�
فك

َع � وم ح�� ان�� � للخلود إ� النَّ ألهَ�ت إثارة اليوم عاطفة زوجها، وما �اَدت وص�فاتها �ذه��
� وطرە. تعلم أنه لن

ته �ق��
�
� �ذراعيها وترك

قته دا�� هرها، وطوَّ معطفها ودفَعها إ� الِفراش ع� ظ�
 �ُسكرە هذا.

ً
ي��� �داخلها ط���

�لة».
�
ا الل ذنها، وهمَس: «�مش�ئة اآللهة صنعنا ابن�

�
� أ

ولم �فعل. �عدها م�َّغ أنفه ��

ق، � ال��َّ
مس من الغرب وَتغُرب �� �ق الشَّ � وجدانها. عندما ُ���

ي ماز دور �� ت �لمات م��
َّ
دق

جر، عندما ي�تفخ �طنِك من جد�ٍد �ــــح �الج�ال �أنها أوراق الشَّ عندما تجفُّ ال�حور وتعصف ال�ِّ
: ً
� رحمِك… عندها فقط س�عود ول�س ق�ل ذلك. المع�� واضح كفا�ة

ا ��  ح��
ً

� طف� وتحمل��
ا ال ا ُ�ساوي احتمال عودة ال�ال دروجو من الموت. ل�ن هناك أ�ار�  ح��

ً
احتمال حملها طف�

دار زو لوراڬ �ستأِثر ��ماله. � ت ه��
�
�ستطيع دفع نفسها إ� الب�ح بها، ح�� لزوجها، وهكذا ترك

ە ب إ� جوارە. أراَدت أن تهزَّ
�
ى وتتقل س تتلوَّ وم، وراَحت دن�� � النَّ

��ل �� �عان ما غاَب زوجها النَّ
� وقت ط��ل ق�ل

، ل�ن ح�� إذا فعل فلن �م��
ً
لها، ُ�ضاِجعها ثان�ة وُتوِقظه، تجعله �حتضنها، ُ�ق�ِّ

ق ا �فعله دار�و اآلن. أهو قِلق أر� ت عمَّ
�
الم. �ساءل � الظ�

�ها وح�دًة �� ُ  وَ���
ً
وم ثان�ة � النَّ

أن �غ�ب ��
دار؟ لم �كن �جب أن آخذە إ� � ها �حق؟ هل �كرهها لزواجها به�� ر فيها؟ هل ُ�حبُّ

�
ا؟ هل ُ�فك أ�ض�

ا �ليق �مل�ة، ومع ذلك… ق، ل�س صاح�� د مرتز� ا. إنه مجرَّ � أ�د�
ِفرا��

� فعلتها ع� �لِّ حال. كنُت أعلُم هذا طوال الوقت، ل�ن��
؟». � الم: «مل�ك�� � الظ�

قال صوت خافت ��



: «َمن هناك؟».
ً
� م�سائلة

ت دا��
�
جفل

.« � : «هذە الواحدة سمعتِك ت�ك��
ً
ة من الِفراش مردفة ت الفتاة الناث�َّ

َ
- «م�سانداي فقط»، ودن

اە ، حظ�ُت ��لِّ ما تتمنَّ الم وحظ�ُت �مل�� ؟ لقد حظ�ُت �السَّ . لماذا أ��� ؟ لم أ�ن أ��� - «أ���
.« ا ال أ��� ئ� ا س�ِّ مل�ة. أنِت رأ�ِت ُحلم�

� �ا صاِح�ة الجاللة»، وانحَنت والتفَتت ُتغاِدر. قالت الفتاة: «�ما تقول��

: «انتِظري. ال أر�ُد أن أ�ون وحدي». �
قالت دا��

: «جاللته معِك».
ً
قة

�
أشاَرت م�سانداي معل

الم»، من السَّ
َ
ماء، ث ُم �الدِّ ا سأتحمَّ وم. غد� � ال أستطيُع النَّ م، ل�ن��

�
: «جاللته َ�حل �

ت دا�� ردَّ
.« �� م��

�
، ت�ل ، اجل�� : «تعا��

ً
�ت ع� الِفراش قائلة واب�سَمت �شحوٍب ور�َّ

م؟».
�
جلَست م�سانداي إ� جوارها، وقالت: «�ما تأم��ن. عمَّ نت�ل

� � ُ�سِعدِك، األش�اء ال�� � عن األش�اء ال�� ��� - «الوطن، (ناث)، الفراشات واإلخوة. أخ��ِ
ا». ا �اق�� � � هذا العالم خ��

� �أن �� ����
�
ُتضِح�ِك، اح�� �� أح� ذك��اتِك، ذك

م
�
ا لَتحل � وم أخ�� � النَّ

�� �
� غاَ�ت دا�� م ح��

�
ت م�سانداي أفضل ما بوسعها، و�انت ال تزال تت�ل

�
�ذل

ار. خان والنَّ  مألى �الدُّ
ً
 مبهمة

ً
ا غ���ة أحالم�

�اح. ا أ�� الصَّ ا جد� و��ع�
 



 

ثيون
 

هار دون أن ُيرى. ا ِمثل ستان�س، زحَف عليهم النَّ تمام�

وف وحلقات فاتها و�روجها برجاٍل يرتدون الصُّ ُ فل) منذ ساعات، وتعجُّ �� ت (و�ن�� اس��قظ�
بول قد ات الطُّ

َّ
ماء ُتن�� �انت دق ا �دأت السَّ ا. لمَّ � أ�د�

ا ال �أ�� المعدن والِجلد و��تظرون هجوم�
 إ� القلعة.

ً
اٍت أخرى، �لَّ مرٍة أد�� قل�� ي ثالث مرَّ ة ُتدوِّ همَدت، و�ن ُسِمَعت األبواق الح���َّ

ل�ج تنهِمر. ولم تزل الثُّ

تاء لم �حلَّ �عُد». � ب��ار: «س�نت�� العاصفة اليوم. الشِّ اج�� أعلَن أحد عام�� االسط�الت النَّ
� ا وأر�ع�� � يوم� ر ح�ا�ات العجوز نان لهم عن عواصف تزأر أر�ع��

�
. تذك

َ
�ان ثيون ل�ضحك لو جرؤ

لج. ا ومدائن وممالك �أ�ملها تحت مئة قدٍم من الثَّ ًة… عواصف تدفن قالع� ا، أو ع�� ، أو عام�
ً
ل�لة

ة َّ�  ب�ِّ
ً
الة ا عن الخيول، ُيراِقب إي�ل وروان وغسَّ ى، ل�س �ع�د� ��

�
رة القاعة ال� � مؤخِّ

جلَس ��
� ُدهن

ر �� � ال�ائت المحمَّ
� الب��ِّ نجا�ة �فتكون �قطع� من الُخ�� ان ُ�س�َّ السِّ رە �الف��

�
عر ُتذك الشَّ

� لدرجة أنه قا�ل ة وثخ�� ر �الخم��
�
ا�ن معك د. أفطَر ثيون ع� دورٍق من الِمزر الدَّ حم المقدَّ

�
الل

ا.
�
ة إي�ل أقل جنون للمضغ. �ضعة دوارق أخرى وقد ت�دو خطَّ

مينة. �ان ح�مة الُح�� والدا السَّ
�
� ي�ثاَءب، تصح�ه زوجته الل دخَل رووس بولتون �اهت العين��

عدد كب�� من اللوردات والقادة قد س�َقه، منهم �اِقر العاهرة أوم�� و�ي�س فراي وروچر ر�زو�ل،
جق والب�ض المسلوق، ف�ما �غرف وع� مسافٍة أ�عد �جلس وا�مان ماندر�� إ� المائدة �لتهم السُّ

� فمه الخا�� من األسنان.
اللورد لوك العجوز الجالس إ� جوارە العص�دة ��

� مة القاعة. تب��َّ ا حزام س�فه وهو �شقُّ ط��قه إ� مقدِّ �عد قل�ٍل ظهَر اللورد رامزي �دورە را�ط�
�ل، أو

�
قود طوال الل بول حرَمته الرُّ ا: الطُّ ن� �اح، وقال لنفسه مخمِّ � مزاج� فاسد هذا الصَّ

ثيون أنه ��
ها… من

�
� غ�� محل

رة، ضحكة واحدة �� أن أحدهم أغضَ�ه. �لمة واحدة خطأ، نظرة واحدة متهوِّ
 من ِجلدە. أرجوك �ا ِس�ِدي،

ً
�حة ف المرء ��

�
ة اللورد وُ��ل شأن أيِّ من هذا أن ُيث�� حف�ظة ح��

ا ع� رە مكت��� ى ما ُندبِّ ء. س�� �
جاە. نظرة واحدة قمينة �أن �عرف رامزي �لَّ �� � هذا االتِّ

ر �� ال َتنظ�
ا �عرف. ، وس�عرف. دائم� وج��

م �صوٍت �الغ الخفوت ح�� إن الخيول
�
: «لن ينجح األمر». ت�ل ً

التفَت ثيون إ� إي�ل قائ�
دنا خُ�ج من القلعة. وح�� إذا ه��نا فسُ�طار�

َ
أنُفسها ما �انت ل�سمعه. «س�ق�ضون علينا ق�ل أن ن

اللورد رامزي، هو و�ن بونز والفت�ات».



ا حسب ص ع� أوتار عودە: «اللورد ستان�س خارج األسوار، ول�س �ع�د�
َ
اق ردَّ إي�ل وأصا�عه ت��

غل ة، و�ن شاَب معظم َشعرە. «إذا طارَدنا النَّ َّ� � ب�ِّ
غه». لح�ة المغ��ِّ

�
�ل

َ
 أن ن

َّ
األصوات. ما علينا إ�

�الفعل فقد �ع�ش ليندم ع� هذا».

: «س�جعل رامزي من �سوتك �
قه، أخ��ِ نفسك �أنه صحيح. قال للمغ��ِّ اعتِقد هذا، صدِّ

ينه �ما ف�ه ال�فا�ة فقد ُ�طِلق
�
دهن و�غتصبهن وُ�طِعم ُجثثهن ل�ال�ه. إذا سل فرا�س، سُ�طار�

خ ود�مون
َّ

خك، هو والس�
�
ا أنت فسَ�سل ال�ة. أمَّ أسماءهن ع� مجموعة الجروات الول�دة التَّ

هة � ب�ٍد مشوَّ
ل إليهم أن َ�قُتلوك»، وق�َض ع� ذراع المغ��ِّ . س�توسَّ

ً
ع�ة

�
ص-�� س�جعلونها ل

ُ
ارق

� �لمتك». �حتاج إ� سماعها ، أعطيت��
ً
� �دە ثان�ة

� أسقُط �� ا: «لقد أقسمَت أنك لن تدع�� متا�ع�
ًة أخرى. مرَّ

ند�ان». ة �السَّ نجا�ة: «�لمة إي�ل ق��َّ قالت السِّ

ي». : «مهما حدَث �ا أم��
ً

وهزَّ إي�ل نفسه كتف�ه قائ�

ا مما ُ�قال، ل�ن � ثيون ش�ئ� ِّ ة �ان رامزي يتجاَدل مع أب�ه. �جلسان أ�عد من أن ُ�م�� ع� المنصَّ
ا ب م��د�

�
. سمَع وا�مان ماندر�� َ�طل د المستدير �اَح �ال�ث�� مينة المتورِّ الخوف ع� وجه والدا السَّ
راع الواحدة.

ِّ
جق وضحك روچر ر�زو�ل ع� مزحٍة ما من هاروود ستاوت ذي الذ من السُّ

فل). � (و�ن��
ث هنا ��

�
ة أم أن ش�حه سَ�مك ى أبهاء اإلله الغ��ق المائ�َّ �ساءَل ثيون إن �ان س��

ة إي�ل فس�جعل رامزي ت خطَّ
�
�ل، الموت أفضل من ر�ك. إذا فشل دت السُّ الموت واحد مهما تعدَّ

لُت لن ة، ومهما توسَّ ة رأ�� ح�� أخمص قدَ�� هذە المرَّ � من قمَّ خ��
�
. سَ�سل

ً
 ط��لة

ً
ة

َّ
مي�تهم شاق

ا . ق���� غ�� ينه الصَّ
�
خ �سك

َّ
ە الس� � ال�رب الذي �ستدرُّ

ە ثيون ُ�دا�� َ  للعذاب. ال ألم خ��
ً
�ضع نها�ة

د ، ولون عي�يها خطأ. الفتاة مجرَّ � ، اسمها چ�� � رس، ومن أجل ماذا؟ چ�� م إي�ل هذا الدَّ
�
س�تعل

اعر الملعون ا. اللورد بولتون ورامزي �علمان، ل�ن اآلَخ��ن عم�ان، ح�� هذا الشَّ لٍة تلعب دور� ممثِّ
�
�اب�ساماته الخب�ثة. لست الخادع هنا �ا إي�ل و�نما المخدوع، أنت و�غا�اك القاتالت. ستموتون ��

س��ل الفتاة الخطأ.

ج المحروق)، ل�نه � أطالل (ال��ُ
ته روان إ� إي�ل ��

�
�ان ع� شفا إخ�ارهم �الحق�قة عندما أوصل

ح�ل �ابنة إدارد ستارك، ولو ا العزم ع� الرَّ � عاقد�
ة، إذ �دا المغ��ِّ حظة األخ��

�
� الل

أمسَك لسانه ��
د ابنة وك�ل… عرَف أن عروس اللورد رامزي مجرَّ

. ى ع� م�اع�ه �صوٍت مدوٍّ ��
�
انفتَح �اب القاعة ال�

�
ورات الجل�د �األب�ض المزرق ��

�
ت سحا�ة من �ل

َ
ارة من الخارج، وتألأل ت ر�ــــح �اردة دوَّ ه�َّ

� ذراع�ه ُجثمان. �طول لج ح�� الخ� و��� ا �الثَّ � فراي مكسو� ها جاَء الس�� هوست�� الهواء، وع��
مت ع� م الصَّ قون إ� المشهد الم��ــــع، وخ�َّ جال أ�وابهم ومالعقهم والتفتوا ُ�حدِّ القاعة وضَع الرِّ

الجميع.

قت�ل آَخر.

ُّ



م من المائدة العال�ة وُخطاە ترنُّ ع� � إذ تقدَّ لج من ع� معطف الس�� هوست�� انزلَق الثَّ
رسان وجنود عائلة فراي. أحدهم �عرفه ثيون، والدر ال�ب��

ُ
ت وراءە دستة من ف

�
األرض، ودخل

م صدرە وذراع�ه ومعطفه. خ الدَّ د�د، ُ�لطِّ ة ونحوله الشَّ علب�َّ - �مالمحه الثَّ غ�� -الصَّ

جال م، ونهَض الرِّ اخ، وخرَجت ال�الب من تحت الموائد ت�شمَّ ائحة الخيول إ� ال�ُّ ت الرَّ
َ
ساق

� ضوء
قيع الوردي �� فة �الصَّ

�
� المغل �� ة الصَّ � التمَعت جثَّ َ الس�� هوست�� � ذرا�� �ك. ب�� عن الدِّ

ة ة ع� األرض أمام المنصَّ � فراي الجثَّ د �الخارج دماءە. وضَع هوست�� د ال�� المشاعل، وقد جمَّ
.«� � �ر وُدِفَن تحت كومة ثلج. ص�� � ِبَح �الخ��

ُ
�ت، ذ � م��

: «ابن أ��
ً

قائ�

هن أن تفعل هذا. غ�� ا: إنهن ست. �ان ب�م�ان أيِّ ر�
�
. رمَق ثيون روان متذك ، ال�ب�� غ�� والدر الصَّ

الة شعَرت بنظرته، وقالت: «ل�س هذا عملنا». أن الغسَّ

: «َصْه�».
ً

خاطَبها إي�ل قائ�
� � الم�ت، وقاَم أبوە بتؤدٍة �اهت العين�� �� ة ل�قف عند الصَّ نزَل اللورد رامزي من فوق المنصَّ
�
ة رفَع رووس بولتون صوته ل�سمعه �لُّ َمن �� ا، وقال: «عمل قذر». هذە المرَّ جامد المالمح وقور�

ة؟». َ ع� الجثَّ القاعة. «أين ُع��ِ

دي، ح�ث م �ا س�ِّ از�ه دم ابن عمه: «تحت الحصن المتهدِّ فَّ
ُ
ث ق أجاَب والدر ال�ب�� الذي ُ�لوِّ

ة».  �دين له �الفضَّ
ً

 َ�خُ�ج وحدە، ل�نه قال إن عل�ه أن �جد رج�
َّ

راِجل القد�مة. قلُت له أ�
�
ال�

ا من � وسأصنُع لك معطف� �� � اسمه، أ��ِ إل�ه أيها الصَّ جل؟ أعِط�� قال رامزي: «َمن هذا الرَّ
ِجلدە».

، ثم
ً
د ولد فراي لحظة د»، وتردَّ قود من لعب ال��َّ دي. قال فقط إنه ر�ــَح النُّ - «لم �قل َمن �ا س�ِّ

د. ال أدري َمن، ل�نهم ُهم». م ال��َّ
�
تابَع: «�عض رجال (الميناء األب�ض) �ان ُ�عل

ها، الذي قتَل هذا
�
جل الذي فعل دي، إننا نعرف الرَّ � فراي: «س�ِّ �صوٍت جه�� قال هوست��

� من أن َ�قُتل ب�دە، ول�ن �أمرە»، والتفَت إ� � واآلَخ��ن. ل�س ب�دە، ال، فهو أ�دن وأج�� �� الصَّ
: «أُتنِكر؟».

ً
وا�مان ماندر�� سائ�

هن عن ُف…»، ومسَح الدُّ ، وقال: «أع�� � جق ِنصف�� ا من السُّ د (الميناء األب�ض) إص�ع� قضَم س�ِّ
. �ان ُمرافق اللورد � � المسك�� �� � أعرُف القل�ل عن هذا الصَّ

ُف �أ�� : «أع�� ً
ه مواص� مِّ

�
شفت�ه ��

رامزي، أل�س كذلك؟ �م �ان ُعمرە؟».

.« � يوم م�الدە األخ��
اسعة �� - «�لَغ التَّ

َ وصاَر من آل فراي». ها رحمة، فلو عاَش ل���
�
: «صغ�� للغا�ة. ل�ن لعل قال وا�مان ماندر��

ل سطح المائدة وُ�سِقطه من فوق حوامله ع� �طن اللورد
�
� قدمه َير� رفَع الس�� هوست��

� �لِّ م�ان، وهبَّ رجال ماندر��
جق �� َ السُّ وا�مان المنتفخ. تطايَرت األ�واب واألط�اق، وت�ع��

ا. ح سالح�
�
ٍء َ�صل �

ا أو أ�ار�ق، أيَّ ��
�
� أو أط�اق ، والتقَط �عضهم س�ا��� � �قفون العن��



د (الميناء . حاوَل س�ِّ � فراي س�فه من ِغمدە ووثَب نحو وا�مان ماندر�� َع الس�� هوست�� � ان��
 من ذقونه

ً
صل ثالثة ته إ� مقعدە، و�ضَع النَّ ا، ل�ن سطح المائدة ث�َّ األب�ض) أن �لتوي مبتعد�

د زوجها، وزعَق مع. �َخت الل�دي والدا وق�َضت ع� ذراع الس�ِّ
َّ

� ال�
ا دمه القا�� األر�عة ناثر�

ا�»، واندفَع رجاله نحو الفو�� إذ قفَز رجال ماندر�� من فوق
�
، ك�� جنون رووس بولتون: «ك��

� �خنجر، ل�ن الفارس ال�ب�� داَر ون ع� رجال فراي. هاجَم أحدهم الس�� هوست�� �ك ينقضُّ الدِّ
جل من ال�تف. َ ذراع الرَّ ع� عقب�ه و���

ب
�
ا، وزعَق اللورد لوك العجوز َ�طل هوض، فقط ليتهاوى أرض� دفَع اللورد وا�مان نفسه إ� النُّ

م، وحوله �شاجَرت ال�الب ع� سع من الدَّ � ِبركٍة ت�َّ
ط ماندر�� ع� األرض �� ِما�س�� ف�ما �شحَّ

جق. السُّ

� من حام�� ِحراب (معقل � ووضع نها�ٍة لالش��اك نحو أر�ع�� � المتقاتل�� ب الفصل ب��
�
تطل

ة من رجال (الميناء األب�ض) واثنان من رجال فراي مو�� ع� األرض. الخوف)، وقد انط�َح ستَّ
ا غل المس�َّ لوتون ُ�حت��َ �جل�ٍة مناد�� � النَّ ف ص��

�
ا، وخل أسفَر القتال عن دستٍة من الجر� أ�ض�

زجة إ� داخل �طنه الم�قور، إ� أن أخرَسه اللورد رامزي
�
ل أن ُ�ع�د أحشاءە الل ه وهو ُ�حاو� أمَّ

� صدر لوتون. وع� الرغم من ذلك
� الفوالذ وغرَسها �� اق��  من أحد رجال ذي السَّ

ً
ا ح��ة ع� � من��

قف، وارتفَع ��ــــخ الخيول د ع� عوارض السَّ دَّ �اب ي�� عاء والسِّ �اح والدُّ ظلَّ م��ــــج من الصِّ
� الفوالذ إ� دقِّ األرض �كعب ح��ته اق�� المذعورة وزمجرة �ل�ات رامزي، فاضطرَّ والتون ذو السَّ

اٍت ق�ل أن تهدأ القاعة �ما ف�ه ال�فا�ة لسماع رووس بولتون. ة مرَّ عدَّ

م». إ� جوارە وقَف الِما�س�� رودري ا ُت��دون الدَّ د (معقل الخوف): «أرى أن�م جم�ع� قال س�ِّ
ائر مبتل. فط. أدرَك ثيون أن الطَّ � ضوء المشاعل �النِّ

�ُغداٍف ع� ذراعه، �لتمع ر�شه األسود ��
ا. أجنحة سوداء، أخ�ار سوداء. تابَع اللورد بولتون:  أ�ض�

ً
ة

�
ة اللورد ورقة. ستكون مبتل � �د ح��

قَّو��  من استخدام سيوف �عضنا ضد �عض� ُ�مكن�م تج��تها ضد اللورد ستان�س»، و�سَط الرَّ
ً

«�د�
ا، وعن نف�� ر جوع� لج و�تضوَّ ا �الثَّ �وب، محاَ�� ا: «ج�شه َي�ُعد أقل من ثالثة أ�اٍم من الرُّ مت�ع�

ئ�سة. ما ُدمت ا�ة الرَّ رسانك وجنودك عند البوَّ
ُ
، احشد ف � سئمُت من انتظار وصوله. س�� هوست��

ا�ة �ة األو� لك. لورد وا�مان، اجمع رجال (الميناء األب�ض) عند البوَّ ا إ� المعركة فال��َّ
�
ق م�شوِّ

ا». ة. سَتخُرجون للقتال أ�ض� ق�َّ َّ ال��

مش. ِقش وجن��ه �النَّ م ُت��َ ا، وقطرات الدَّ � فراي أحمر ح�� المق�ض تق���� �ان س�ف هوست��
� أنوي أن دي، ل�ن �عد أن آت�ك برأس ستان�س �اراثيون فإن�� : «�ما �أمر س�ِّ

ً
خفَض سالحه قائ�

�ر». � أ�مل قطع رأس اللورد خ��
 حول اللورد وا�مان ف�ما انح�� الِما�س��

ً
نوا حلقة رسان (الميناء األب�ض) قد كوَّ

ُ
�ان أر�عة من ف

 أن �شقَّ ط��قك ب�ننا
ً

: «عل�ك أو�
ً

ا قائ� هم ِسن� م أ���
�
�ف. ت�ل � ا إل�قاف ال��َّ مدر�ك عل�ه م�افح�

م ثالث ثة �الدَّ ��لة الملوَّ ته الطَّ ح�ة قا�� المالمح، ع� ُس��
�
جل مسنٌّ أش�ب الل أيها الفارس». الرَّ

ة. ٍة بنفسج�َّ ات ع� خلف�َّ َّ� عرا�س �حر� فضِّ

� آٍن واحد، ال فرق».
رادى أو جم�ع�م ��

ُ
- «��لِّ �ور. ف



. ا بنف�� � تهد�د آَخر وسأ�قُر �طون�م جم�ع� ام�ة: «ك�� ا �ح��ته الدَّ ح� هدَر رامزي بولتون ملوِّ
�� ستان�س». خروا غض��م للمدَّ د والدي قال �لمته� ادَّ الس�ِّ

� ا ح�� � لُ�قاِتل �عضنا �عض�
ا �ك�� ا، وقال: «�ما �قول. سنجد وقت� د�  رووس بولتون برأسه م��ِّ

�
أومأ

اعر � القاعة ح�� وجَدتا الشَّ
�� � � ال�اردت�� فُ�غ من ستان�س»، وأداَر رأسه وجاَس �عي��ه ال�اهتت��

َ
ن

ا».
�
ئ ا مهدِّ ، تعاَل وغنِّ لنا ش�ئ� �

إي�ل إ� جوار ثيون، فناداە: «أيها المغ��ِّ

ة، وقفَز برشاقٍة ا إ� المنصَّ ئد� ه متَّ ا عودە توجَّ
�
ة اللورد»، وماس� : «أمر ح��

ً
انح�� إي�ل قائ�

ٍة ح��نة � غناء أغن�َّ
َع �� ا ساق�ه فوق المائدة العال�ة، و�ذ �� ع� ، ثم جلَس م��ِّ � ٍة أو اث�ت�� من فوق جثَّ

� والس�� إي�س وأت�اعهما من رجال فراي فها ثيون جرا�چوي) �دأ الس�� هوست�� ناعمة (لم يتعرَّ
�قودون خيولهم من القاعة.

.«
ً

ام، حا� : «الحمَّ
ً
أط�َقت روان ع� ذراع ثيون قائلة

وننا». هار؟ س�� ا ذراعه من لمستها: «�النَّ ع� � قال من��

غ الملك
�
�ل

َ
ِسل رجاله إ� القتال. �جب أن ن ل�ج سُتخفينا. أأنت أصم؟ بولتون س��ُ - «الثُّ

ستان�س ق�لهم».

- «ل�ن… إي�ل…».

نجا�ة: «إي�ل �ستطيع العنا�ة بنفسه». غمغَمت السِّ

� جوفه ونهَض
ا�ه �� مالة ��

ُ
 ثيون ث

َ
ها الفشل. أف�غ تكن �ا�سة، حمقاء، مص�� هذا جنون. خطَّ

.« �
د��  لها: «ِجدي أخواتِك. نحتاج إ� ماٍء كث�� لَملء حوض س�ِّ

ً
ع� مضض� قائ�

نجا�ة مبتعدًة �ُخطواٍت خافتة خف�فة كعادتها، وخرَجت روان ب�يون من القاعة. ت السِّ
�
ا�سل

ا. واضح أنهن ها أ�د� ح ناظ��ــْ �ه ُي�ار� ُ � �لِّ ُخطوٍة وال َت��
مه إحداهن �� � أ�كة اآللهة ُتالز�

ه ��
َ
منذ وجدن

�ك. . ر�ك، ر�ك، ع� قاف�ة ��
ً
ال يثقن �ه. وِلَم �فعلن؟ كنُت ر�ك من ق�ل وقد أعوُد ر�ك ثان�ة

ون الذين بناهم الُمرافقون إ� عمالقٍة لجيُّ جال الثَّ ل الرِّ لج َ�سُقط �الخارج، ح�ث تحوَّ ما زاَل الثَّ
� ثيون وروان وهما

َ . ارتفَعت حوائط ب�ضاء ع� جان�� ً
ة طو� � ُيناِهزون األقدام الع�� ه�� مشوَّ

وج والقاعات إ� � الحصون وال�� رقات ب�� ت الطُّ
�
ان ط��قهما إ� أ�كة اآللهة، وقد استحال �شقَّ

� هذا
هل أن �ضيع المرء �� ل�ج �لَّ ساعة. من السَّ ة ُتجَرف منها الثُّ متاهٍة من الخنادق الجل�د�َّ

 أن ثيون جرا�چوي �عرف �لَّ زاو�ٍة ومنعطف.
َّ

�ه، إ� التِّ

كة تحت قيع ع� سطح ال��ِ نت ط�قة من الصَّ ح�� أ�كة اآللهة �دأت �ستح�ل إ� األب�ض. تكوَّ
�
ة. �� غ�� تل الجل�د الصَّ

�
احب شارب من ك شجرة القلوب، ون�َت للوجه المنقوش ع� جذعها الشَّ

� �� ماليِّ ا عن الشَّ � األ�كة. سحَ�ت روان ثيون �ع�د�
� أن �ختل�ا بنفسيهما ��

اعة ال أمل �� هذە السَّ
� رائحتها ا�� �� الدَّ �نات، إ� جوار ِبركٍة من الطَّ و�ة عند حائط الثُّ � جرة نحو ُ�قعٍة م�� � للشَّ ��

�
المصل

تاء �� نفسه، فغمغَم: «الشِّ ن حول حواف الطَّ ن. رأى ثيون أن الجل�د �دأ يتكوَّ �الب�ض المتعفِّ
قادم…».



د �لمات اللورد إدارد، ل�س أنت، إ�اك. �عد ما : «ال �حقُّ لك أن ُتردِّ
ً
رمَقته روان �قسوٍة قائلة

فعلت…».

ا». � ص��� ا قتل�� � أ�ض� - «أن��

تك». - «لم �كن هذا عملنا، لقد أخ��

ا؟ � اآلَخ��ن، فِلَم ل�س هو أ�ض� � قتل�� . إننا سواس�ة. «أن�� � - «ال�الم هواء». لسن أفضل م��
القض�ب األصفر…».

ا». �ر� �  خ��
ً

ائحة ِمثلك، رج� - «… �ان ك��ه الرَّ

�
ى إ� إشهار رجال فراي وماندر�� خناجرهم �� ا. قتله أدَّ � ا صغ�� �ر� � غ�� �ان خ�� - «ووالدر الصَّ

ا. دهاء منكن. لقد…». وجه �عضهم �عض�

�نات، هرە �حائط الثُّ تطم ظ� رت بتصم�م: «لم �كن عملنا»، وأط�َقت ع� َحلقه ودفَعته ل�� كرَّ
اب من جذورە �ا قاِتل

َّ
 وسأقتلُع لسانك ال�ذ

ً
لها ثان�ة

ُ
� وجهها ووجهه بوصة: «ق وقالت و���

.« � األق����

� للمرور من
. إنكن محتاجات إ� لسا�� اب�سَم لتل�ح أسنانه المكسورة، وقال: «لن تفع��

.« � اس، محتاجات إ� أ�اذي�� الُحرَّ

د لمسه � ع� ساقيها �أن مجرَّ زت�� � وجهه، ثم أفلَتته ومسَحت �ديها المقفَّ
�صَقت روان ��

سها.
َّ
د�

خ
َّ

ة ال تقلُّ هذە المرأة خطورًة عن الس� ها، فع� ط��قتها الخاصَّ  �ستفزَّ
َّ

�علم ثيون أن عل�ه أ�
، ولم �غمض له جفن منذ أ�ام. «لقد فعلُت . ل�نه بردان تِعب، ورأسه �دقُّ ص-��

ُ
أو د�مون ارق

� لسُت قاِتل … ل�ن�� � … خنُت قو�� وارتَددُت عنهم وأمرُت �قتل رجاٍل وثقوا ��
ً
أش�اء فظ�عة

.« � أق����

، نعم، نعرف». طُّ
َ
- «لم �كن ابنا ستارك أخَ��ك ق

هما �أذى. اللذان � لم أمسَّ ، ل��� هذا صحيح، ل�نه ل�س ما عناە ثيون. لم �كونا من د��
ان هما. لقد عرَف زوجة الطحَّ ان. ال ُي��د ثيون أن تذهب أف�ارە إ� أمِّ � طحَّ

َ د اب�� قتلناهما �انا مجرَّ
، ثغر عذب، ضحكة � ت�� � كب�� � دا�نت�� ا. نهدان عامران ثق�الن �حلمت�� ، وضاجَعها أ�ض� � لسن��

ا.  أ�د�
ً
ات لن أذوقها ثان�ة مرحة. م�َّ

ق إن�ارها. قال ق إن�ارە ِمثلما ال ُ�صدِّ ٍء من هذا، فلن ُتصدِّ �
ل�ن ال جدوى من إخ�ار روان ���

ا، ل�نها ل�ست دماء إخوة، ولقد ُعوِق�ُت». ب�ع�اء: «ع� �َدي دماء حق�

هرها. »، وأعَطته ظ�
ً
ت روان: «ل�س كفا�ة ردَّ

ً



ه
�
 أن �ستل

ً
ا �خنجر، ول�ان سه� ح�

�
ا، ل�ن ثيون ما زاَل مسل ا مكسور�

�
حمقاء. قد �كون مخلوق

ا ع� هذا الرغم من أسنانه المكسورة والمفقودة. ول��ما � لوَ�� كتفيها. لم يزل قادر� وُ�غِمدە ب��
� �ق�ض عليهن رامزي. � س�نالها وأخواتها ح��  أ�ع وأنظف من ال��

ً
ا، نها�ة  أ�ض�

ً
�انت رحمة

� ا ع� أمل إرضاء اللورد رامزي. هؤالء العاهرات �سع�� ها حق�
�
ر�ما �ان ر�ك ل�فعلها، ولفعل

ته ودَعته
َ
الختطاف عروس رامزي، وال ُ�مكن أن �سمح ر�ك �ذلك… غ�� أن اآللهة القد�مة عرف

ا. ع� ب�يون. حد�دي الم�الد، كنُت حد�دي الم�الد، ابن �الون جرا�چوي وور�ث (�ا�ك) ��
� ِغمدە.

ته َجدعات أصا�عه وارتعَشت، ل�نه أ��� خنجرە ��
�
استحك

تها احرة �ضف�� � السَّ ائ�ة اله��لة، وو�لو ع�� تل الشَّ نجا�ة ومعها األر�ــع األخ��ات؛ م�� عاَدت السِّ
ينها. ترتدي �لٌّ

�
، وهو�� �سك � � العظ�م�� دي�� ��لة، وف����ا ذات الخ� الغل�ظ والثَّ وداء الطَّ السَّ

نة �فرو وف م�طَّ ة من الصُّ َّ� مادي �الخادمات تحت معاطف ب�ِّ منهن ط�قاٍت من الخ�ش الرَّ
ت معطف هو�� . ُي��ِّ � �ا���  السَّ

َّ
األرانب األب�ض. ال سيوف، ال فؤوس، ال مطارق، ال أسلحة إ�

ب حول وسطها من َوركيها إ� ثدييها، وهو ما ٍة من ح�ال القنَّ ، وتتمنَطق ف����ا �لفَّ �
مش�ك ف��ِّ

�جعلها ت�دو أضخم مما �� �الفعل.

. إنهم ينوون احات تعجُّ �الحم�� : «السَّ ً
هتهم قائلة تل روان ثوب خادمات، ونبَّ ت م��

�
ناول

الخروج».

دهم وموالهم �لمته و�جب أن ُ�ط�عوا». ع. قال س�ِّ
�
� قت و�لو بنخ�� احتقار: «�ا للرُّ

�
عل

قالت هو�� �سعادة: «إنهم ذاهبون إ� حتفهم».

اس فك�ف سُتخر�جن الل�دي آر�ا؟». ردَّ ثيون: «ُهم ونحن. ح�� إذا تجاَوزنا الُحرَّ

ر إ� � اب�سامة، وقالت: «ستُّ �ساٍء سَ�دُخلن وستٌّ سَ�خُرجن. َمن َينظ�
انفرَجت شفتا هو�� ��

نجا�ة». الخادمات؟ سُنلِ�س ابنة ستارك ث�اب السِّ

ح هذا. «وك�ف سَتخُ�ج
�
ا. قد َ�صل � الحجم تق����

ا: ال فرق ب�نهما �� ر�
�
نجا�ة مفك رمَق ثيون السِّ

نجا�ة؟». السِّ
� ة ح�� ان�ة ع�� � الثَّ

ًة. كنُت �� افذة و�� أ�كة اآللهة م�ا�� نجا�ة عن نفسها: «من النَّ أجاَ�ت السِّ
� أ�دو كسنجا�ٍة � إن��

� لإلغارة جنوب ِجدار�م. هكذا حصلُت ع� اس�� هذا. قال أ��
� أ��

��
َ

أخذ

� أستطيُع نزول ُب�ج� ا، وأظنُّ أن�� ا و��ا�� اٍت ذها�� قُت ذلك (الِجدار) ستَّ مرَّ
�
ق شجرًة. لقد �سل

�
ت�سل

حجري».

ق؟ ه�ا بنا». قالت روان: «سع�د أيها المار�

، ع� مسافٍة ال �أس بها من قاعات وحصون
�

فل) الفسيح مب��ً مستق� �حتلُّ مطبخ (و�ن��
غ��ُّ اعة، عطور دائمة التَّ وائح ع� مدار السَّ ل الرَّ اخل ت��دَّ ا للحرائق. �الدَّ �� ة تحسُّ القلعة األساس�َّ

 ع�
ً
ازج. �ان رووس بولتون قد وضَع حراسة � الطَّ اث وال�صل والُخ�� رَّ

�
ة وال� حوم المش��َّ

�
من الل

، وح��
ً
تات ثمينة

ُ
ة ف � �جب إطعامها أص�َحت �لُّ ح�َّ � وجود �لِّ هذە األفواە ال��

�اب المطبخ، ف��
ُّ



ون اس �عرفون ر�ك، ومع أنهم �حبُّ ال المطبخ خاضعون لمراق�ٍة لص�قة. ع� أن الُحرَّ هاة وُعمَّ الطُّ
مادي عن هذا، ام الل�دي آر�ا فال أحد منهم �جرؤ ع� التَّ � ألخذ الماء لحمَّ

االستهزاء �ه عندما �أ��
فمعروف أن ر�ك حيوان اللورد رامزي األل�ف.

اخن»، وفتَح لهم تانة أ�� �أخذ الماء السَّ � ظهَر ثيون والخادمات أعلَن أحدهم: «أم�� النَّ ح��
� الجم�ل». ا�� ب الهواء الدَّ ا: «أ��عوا ق�ل أن ي��َّ ال�اب مض�ف�

� �ا ولد.
د�� ا: «ماء ساخن لس�ِّ ە آمر� َ ا من ذراعه، وأخ�� اخل أمسَك ثيون عامل مطبخ� مار� �الدَّ

.«
ً
دًة نظ�فة ا. اللورد رامزي ُي��دها متورِّ ة دالء مليئة، واحرص ع� كونه ساخن� ستَّ

دي». ا �ا س�ِّ دي، فور� : «نعم �ا س�ِّ � �� قال الصَّ
، واضطرَّ

ً
سخة ها م�َّ

�
ة �ل �ات ال�ب��

َّ
ل ثيون. �انت الغ� ا أطول مما ُ�فضِّ ا» وقت� ت «فور�

َ
استغرق

 ح�� الغل�ان
ً
ة  ق�ل ملئها �الماء، و�عدها �دا أن الماء استغرَق أ�د�َّ

ً
العامل إ� تنظ�ف إحداها أو�

لت قل�سواتهن
�
ة. طوال �لِّ هذا انتظَرت �ساء إي�ل وقد ظل ة دالء خش��َّ � لَملء ستَّ ت��ْ وأ�ديَّ

هاة لن ع� الطُّ
�
� عام�� المطبخ و�تدل ات ُ�داِع�� ا. الخادمات الحق�ق�َّ � التَّ�ُّف تمام� وجوههن. ُ�ِس��

د روان وأخواتها المت�مرات جذب االن��اە، نٍة من هذا أو قضمٍة من ذاك. لم ُتر� قنهم ألجل عيِّ
�
و�تمل

اس، الذين سأَل يهن نظرات االستعجاب من الُحرَّ ل�ن �عان ما أف�� صمتهن الواجم إ� تلقِّ
أحدهم ثيون: «أين مايزي وِچز واألخ��ات؟ الفت�ات المعتادات؟».

ا�قة برَد ماؤها ق�ل أن �صل إ� ة السَّ ا: «الل�دي آر�ا غ�� راض�ٍة عنهن. المرَّ أجاَب �اذ��
الحوض».

لج الم�ساقطة إذ مَضت ا رقائق الثَّ اخن الهواء �سحا�اٍت من الُ�خار مذي��  الماء السَّ
َ
مأل

د ُ الء وَ��� ر الماء من الدِّ
َ
طة �الجل�د، مع �لِّ ُخطوٍة ي�ناث المجموعة ع�� متاهة الخنادق المحوَّ

وف والمعاطف ات الصُّ �� � يرتدون السُّ ع�� رساٍن مدرَّ
ُ
 �العسكر، من ف

ً
ة ات مكتظ� . وجدوا الممرَّ

ً
قل��

هام، إ� ا من السِّ ة األوتار وحزم� ا مرخ�َّ الفرو، إ� جنوٍد ع� أ�تافهم الِحراب وُرماة �حملون أقواس�
، ورجال � ج�� ة. �ضع رجال فراي شارة ال��ُ � �قودون الج�اد الح���َّ � وسا�س�� �� � غ�� نظاميِّ ُمحار���
� العاصفة

عب، وقد خاَض هؤالء وأولئك �� � الشُّ
ال��

ُ
مح ث (الميناء األب�ض) شارة ع��س ال�حر والرُّ

ت، ل�س هنا. قد �ختلف
�
ظرات الحذرة، ل�ن ال سيوف اسُتل � النَّ � مت�ادل�� � متعارض�� جاه�� � اتِّ

��
� الغا�ة �الخارج.

األمر ��

ا رأى ، ولمَّ
ً
) �قف ِنصف دستٍة من رجال (معقل الخوف) حراسة ًع� �اب (الحصن ال�ب��

� تحت إ�ط�ه وقا�ة � آَخر؟». �انت �داە مدسوست��ْ ام لع�� اخن قال: «حمَّ رقيبهم دالء الماء السَّ
� ��رها؟».

سخ امرأة واحدة �� د. «�م ُ�مكن أن ت�َّ من ال��

� قرارة نفسه:
جل �� � ع� ِفعلها، وأجاَب الرَّ َ وچ�� ج��ِ

�
� أ فاف واألش�اء ال�� ر ثيون ل�لة الزِّ

�
تذك

�ر. «إنه أمر اللورد رامزي». � ُ�شار�ك رامزي ذلك ال�َّ سخ أ��� مما تحسب ح�� ت�َّ

د الماء»، ودفَع اثنان من الَحرس م�اَ�� ال�اب. ق�ب: «ادُخلوا إذن ق�ل أن يتجمَّ قال الرَّ

ً



،
ً

لج عن حذائها ر�� وجدوا المدخل أقرب برودًة إ� الهواء �الخارج. نفَضت هو�� القل�ل من الثَّ
� الهواء.

ل أنفاسها إ� صقيع� �� : «حس�ُت األمر س�كون أصعب»، لتتحوَّ
ً
ت قل�سوتها قائلة

�
وأنزل

رفة نوم ِس�ِدي، رجال رامزي». ال �جرؤ ع�
ُ
- «هناك الم��د من الَحرس �األع� عند غ

ت. «اخفضن رؤوسكن وارفعن غل هنا. ال أحد �دري َمن عساە ي�نصَّ دعوتهم �ِص��ان النَّ
قل�سواتكن».

��د متاعب».
ُ
ف �عضهم وجهِك، ولسنا ن . قد يتعرَّ قالت روان: «افع�� �ما �قول �ا هو��

عود د الصُّ � ِص�اە تعوَّ
ٍة من ق�ل. �� اللم ألف مرَّ ��ق إ� أع�. صعدُت هذە السَّ قاَد ثيون الطَّ

ًة ات ارتطَم �العجوز نان م�ا�� � إحدى تلك المرَّ
ة. �� � المرَّ

ا ثالث درجاٍت �� ول وث��� � ا وال��ُّ ج���
ة

َّ
ق فل) ع� اإلطالق، و�ن �ان أقرب إ� الرِّ � (و�ن��

اە �� ٍب تلقَّ ا، لينال �عدها أسوأ �� وطرَحها أرض�
اللم خاَض ضد روب � (�ا�ك). ع� هذە السَّ

ح الذي اعتاَدە من أخ��ه �� ِّ ب الم��  �ال��َّ
ً
مقارنة

مهما بنجاح� صع��ة
�
ا، إذ عل د� ا ج�ِّ ، وهو ما �عدُّ تدر��� � �� ة �س�فيهما الخش�يَّ ًعد�د المعارك ال�طول�َّ

 ضد مقاومٍة راسخة. أحبَّ الس�� رودر�ك أن �قول إن رج�
ً
ة ا ساللم حلزون�َّ أن ُ�قاِتل المرء صاعد�

 ُيهاِجمونه من أسفل.
ً
ا �ستطيع أن �صدَّ مئة ا ق��� واحد�

هم مو�� اآلن. چوري، والس�� رودر�ك العجوز، واللورد إدارد،
�
ل�ن ذلك �ان منذ زمن� ط��ل. �ل

ة، وم�كن الذي أعطاە ، وآلن �أحالمه عن الُفروس�َّ � م�� وهارو�ن وهالن، و�اين ودزموند وتوم السَّ
� األول، وح�� العجوز نان ع� األرجح.

س�فه الحق���

�
ا أ��� من أيِّ ولٍد أنجَ�ه �الون جرا�چوي من ُصل�ه. اغت�َل �� وروب، روب الذي �ان لثيون أخ�

فاف األحمر، ذ�َحه آل فراي. �ان �جب أن أ�ون معه. أين كنُت؟ �ان �جب أن أموت معه. الزِّ

رفة نوم رامزي، َ�حُرسه
ُ
هرە. أمامه �اب غ  ح�� إن و�لو �اَدت تصطدم �ظ�

ً
ف ثيون �غتة

َّ
توق

غل، آلن الفظ وجرونت. اثنان من ِص��ان النَّ

هما ثيون: «م�� ماء ساخن لل�دي آر�ا». َ أخ��

ل أن �ستحمَّ �ا ر�ك. رائحتك كبول الخيول». قال آلن الفظ: «حاو�

. ع� أن آلن فتَح رتاج ال�اب،
ً
وت الذي أصدَرە ضحكة ا، أو ر�ما �ان الصَّ د� زمجَر جرونت م��ِّ

خول. ساء �الدُّ وأشاَر ثيون لل�ِّ

�
ة �� � الجذوات المحت�� الل. ب�� ٍء م�َ�ل �الظ� �

لم �طلع نهار داخل هذە الُغرفة. �لُّ ��
ب شمعة وح�دة

َ
ة من الحطب، و�� جوار الِفراش الخا�� تتذ�ذ د ُتَطقِطق قطعة أخ��

َ
المستوق

� وجه
وافذ مغلقة �� ا. ل�ن النَّ افذة �أس� ت الفتاة، ألَقت نفسها من النَّ

�
ر ثيون: رحل

�
ع� المنضدة. فك

ت أخواتها
َ
؟». أفرغ : «أين �� ت هو��

�
قيع. سأل لج المذروِّ والصَّ العاصفة وموصدة �قشور الثَّ

هرها إل�ه، ، وأغلَقت ف����ا �اب الُغرفة وأسنَدت ظ� � المستدير ال�ب�� � الحوض الخش��
الء �� الدِّ

؟». وعاَدت هو�� �سأل ب��ار: «أين ��

�



ٍة
�
ا للمعركة. أحسَّ ثيون �حك . جنود فراي �ح�شدون استعداد� ى بوق. بوق ُنحا�� �الخارج دوَّ

� أصا�عه المفقودة.
��

رًة ع� األرض تحت كومٍة من فراء ا، متكوِّ � أحلك أر�ان الُغرفة ظالم�
�� 

ً
ثم إنه رآها را�ضة

� قد سحَ�ت األغط�ة � ترتجف بها. �انت چ�� ��قة ال�� ئاب. ر�ما لم �كن ثيون ل�لمحها لوال الطَّ
ِّ

الذ
ه

�
� جعل

د فكرة أن رامزي قد �أ�� د زوجها؟ مجرَّ ع الس�ِّ
َّ
. منا؟ أم أنها �انت تتوق � ع� نفسها لتخت��

». لم �ستِطع أن �جعل نفسه ُيناديها ��ر�ا ولم �جرؤ �
د�� ا. قال ثيون: «س�ِّ ُي��د االنفجار صارخ�

. «ال دا�� لالخت�اء. إنهن صد�قات». � ع� دعوتها �چ��

ة. «ثيون؟». َّ� � ب�ِّ ا، ع�� م�ع. دا�نة، دا�نة جد� ق فيها الدُّ ُ � َت�� �ت األغط�ة، وظهَرت ع�� تحرَّ

� معنا و��عة. لقد أت�نا نأخذِك إ� أخ�ِك».
: «ل�دي آر�ا، �جب أن تأ��

ً
ت روان قائلة

َ
دن

… ل�س �� إخوة». � ؟ إن�� �
برَز وجه الفتاة من تحت الفراء، وقالت: «أ��

، �سَ�ت اسمها. قال ثيون: «صحيح، ل�ن �ان لِك من ق�ل، ثالثة، روب و�ران �سَ�ت َمن ��
ور�كون».

- «لقد ماتوا. ل�س �� إخوة اآلن».

راب».
ُ
قالت روان: «لِك أخ غ�� شقيق، اللورد غ

- «چون سنو؟».

� الحال».
�� �

- «سنأخذِك إل�ه، ل�ن �جب أن تأ��

دي الجم�ل، دي، س�ِّ : «ال. هذە خدعة. إنه هو، إنه… س�ِّ
ً
� األغط�ة إ� ذقنها قائلة سحَ�ت چ��

ت
�
»، وسال ا، ��لِّ جوار�� ه حق� ه، أح�ُّ � أح�ُّ ه. إن�� � أح�ُّ د من أن��

�
د اخت�ار ليتأ� �م، هذا مجرَّ

�
هو أرسل

ا �ان… معه أو… أو مع وە. سأفعُل ما ُي��د… أ�� وە، أخ��ِ ت: «أخ��ِ
�
ة ع� وجنتها إذ واصل ع��

ا. سأمنحه أبناًء، أقسُم، . لن أحاول الهرب أ�د� ال�الب أو… أرجو�م… ال دا�� ألن �قطع قدَ��
أقسُم…».

ا، وقالت: «عل�ه لعنة اآللهة». ا خافت� � أصدَرت روان صف��

.« �
�و�� : «أنا فتاة صالحة. لقد درَّ �  قالت چ��

ً
منتح�ة

. س�سمعان». : «فلُيوِقف أحد ُ��اءها. ذلك الحارس �ان أخرس ال أصمَّ
ً
قالت و�لو عا�سة

 فعلتها أنا. �جب أن
َّ

ق، أنِهضها و�� � �دها، وقالت: «أنِهضها أيها المار�
� هو�� �� ��

�
ظهَر سك

عها �أيِّ ش�ل». ة وشجِّ غ�� نذهب� أنِهض المومس الصَّ

ت روان: «و�ذا �َخت؟».
�
سأل

�



� �� � أحد. ح�َم عليهم إي�ل �الهالك. �لُّ المغنِّ نا أموات إذن. قلُت لهم إنها حماقة ولم �سمع��
�
�ل

،
ً
ة ا، ل�ن الح�اة ل�ست أغن�َّ � ُينِقذ ال�طل العذراء من قلعة الوحش دوم�

� األغا��
�� . � أنصاف مجان��

� ل�ست آر�ا ستارك. لون عي�يها خطأ، وال أ�طال هنا، �ل عاهرات فقط. وع� الرغم من وچ��
. وأنا � ��ن��

�
. أنا ثيون. َتذك � : «أنِت تعرفين��

ً
ها قائ� هذا ركَع إ� جوارها وأنزَل األغط�ة ومسَّ خدَّ

ا أعرفِك، أعرُف اسمِك». أ�ض�

… إنه…». ؟ اس�� ت رأسها، وقالت: «اس�� هزَّ

مت اآلن. ا. �جب أن تلوذي �الصَّ م عن هذا الحق�
�
ا: «لنت�ل وضَع إص�عه ع� شفتها مقاطع�

ا عنه». ا عن هنا، �ع�د� ، معنا. سنأخذِك �ع�د� تعا�� م��

سعت عيناها، وهمَست: «أرجوك، أوە، أرجوك». ا�َّ

ته َجدعات أصا�عه المفقودة إذ سحَب الفتاة لتنهض. سقَطت
َ
عانَق ثيون �دها ب�دە، ودغدغ

� ��ثار األسنان. َي��ْ � مغطَّ احب�� �ن الشَّ غ�� ، ورأى ثدييها الصَّ
ً
ئاب، وتحتها �انت عار�ة

ِّ
عنها فراء الذ

د قارس : «ألِ�سها. ال��
ً
� �د�ه قائلة �اب ب��  من الثِّ

ً
ساء �شهق، وألَقت روان كومة سمَع إحدى ال�ِّ

� صندوٍق منقوش
ب �� ة، وُتنقِّ اخل�َّ  الدَّ

َّ
ها إ�

�
دت من ث�ابها �ل نجا�ة قد تجرَّ �الخارج». �انت السِّ

ات اللورد رامزي ت ع� إحدى ُس�� ها�ة استقرَّ � النِّ
ٍء أثقل ترتد�ه، و�� �

رز عن ��
َ
من خشب األ

� عاصفة.
اع سفينٍة �� نة و�او�ل �ال�ة خفَقت حول ساقيها ك�� الم�طَّ

مت اآللهة وأعَمت ا: إذا تكرَّ ر�
�
نجا�ة مفك � پوول ث�اب السِّ �مساعدة روان أل�َس ثيون چ��

�
اللم. اخِف�� ل السَّ � َ الفتاة: «واآلن سَنخُ�ج ون�� فها أحد. أخ�� اس فقد تمرُّ دون أن يتعرَّ الُحرَّ

� عينه».
ري إ� أحٍد �� �� وال َتنظ�

�
. ال تجري وال ت��� وال تت�ل رأسِك وارف�� قل�سوتِك. ات��� هو��

.« � ���ُ ، ال َت�� � ا م�� : «ابَق ق���� � قالت چ��

نجا�ة ِفراش الل�دي آر�ا وسحَ�ت األغط�ة ع� نفسها: «سأ�وُن ت السِّ
�
وعَدها ثيون ف�ما دخل

ًة». إ� جوارِك م�ا��

ا �ا ر�ك؟»، د� متها ج�ِّ وم، و�ذ خرجوا سأَل آلن الفظ: «هل حمَّ رفة النَّ
ُ
فتَحت ف����ا �اب غ

� � �اخت�ارە، فلو فعَل هذا مع چ�� واعتَ� جرونت ثدي و�لو لدى مرورها. �انوا محظوظ��
صت ب�ساطٍة

�
ا و�لو فتمل ها. أمَّ مِّ

�
� �

أ �� � المخ�َّ ��
�
ل�َخت، ثم �انت هو�� ل�شقَّ َحلقه �السك

وتجاوَزته.

ت بهما وللحظٍة أفعَم ثيون إحساس أقرب إ� الحبور. لم ُ�لق�ا ولو نظرًة، لم ي��ا. الفتاة مرَّ
ًة! م�ا��

ص-�� أو والتون ذا
ُ
خ أو د�مون ارق

َّ
اللم. ماذا لو قاَ�لوا الس� ع� أن الخوف عاَد ع� السَّ

ە. ما الفائدة من � اآللهة، ل�س رامزي، أي أحد غ��
� الفوالذ؟ أو رامزي نفسه؟ لُتنِقذ�� اق�� السَّ

فاتها ُ ا�اتها مغلقة ومزلجة و�� رفة نومها؟ ما زالوا داخل قلعٍة جميع بوَّ
ُ
ته��ب الفتاة إ� خارج غ

ُّ



غ�� � هو�� الصَّ ��
�
. ع� األرجح سُيوِقفهم الَحرس خارج الحصن، ولن ُ�جدي سك واط�� تعجُّ �النَّ

يوف والِحراب. ة و�حملون السُّ ة رجاٍل يرتدون الحلقات المعدن�َّ � مواجهة ستَّ
ا �� نفع�

لج ة والثَّ �ــــح الجل�د�َّ � عند ال�اب وقد أداروا ظهورهم لل�ِّ ل�ن الَحرس �الخارج �انوا جاثم��
فقة عل�ه هو ق�ب لم ُ�عِطهم أ��� من نظرٍة عابرة. شعَر ثيون �طعنٍة من الشَّ ، وح�� الرَّ المذروِّ

فك�� د التَّ ا حينما �علم أن عروسه ه�َ�ت، وال �حتمل ثيون مجرَّ خهم رامزي جم�ع�
�
ورجاله. سَ�سل

� ما س�فعله �جرونت وآلن الفظ.
��

ت أخواتها حذوها. �ان
َ

ق�ل أقل من ع�� �اردات من ال�اب أفلَتت روان دلوها الفارغ وحذ
احة صحراء ب�ضاء مألى �أصوات ) قد غاَب عن األنظار وراءهم �الفعل، والسَّ (الحصن ال�ب��
ة � خضمِّ العاصفة. من حولهم ارتفَعت الخنادق الجل�د�َّ

د أصداؤها الغ���ة �� دَّ ِش�ه مسموعة ت��
مدي) ع� تاء ال�َّ � (أرض الشِّ

��ة ثم ح�� الخ� ثم أع� من رؤوسهم، �أنهم ضائعون �� ح�� الرُّ
ُ�عد ألف فرسخ� وراء (الِجدار).

د شد�د». ًة إ� جوار ثيون: «ال��
� متع��ِّ

 و�� تم��
ً
هة � پوول متأوِّ قالت چ��

� ة. هذا إذا تجاَوزناها. ح�� تاء �أسنانه الجل�د�َّ ا س�غدو أشد. وراء أسوار القلعة ي�تظر الشِّ وق����
 تتقاَطع عندها ثالثة خنادق قال: «من هنا».

ً
�لغوا ُ�قعة

، اذه�ا معهما. سنلحق ��م مع إي�ل. ال ت�تظرونا»، ثم داَرت قالت روان: «ف����ا، هو��
� أعقابها ومعاطفهن ُتَرفر�ف

تل �� ى، وأ�َعت و�لو وم�� ��
�
ل�ج صوب القاعة ال� � الثُّ

وخاَضت ��
�ــــح. � ال�ِّ

ٍة �� �قوَّ
ً
ت ُدفعة � وجود �سوة إي�ل السِّ

ا �� ر ثيون جرا�چوي: جنون مطبق. �دا الهروب مس��َعد�
�
فك

ا �الفعل وال �ستط�عون � . ل�نهم تمادوا كث��
ً

� فقط ي�دو مستح�� � وجود اث�ت��
واحدًة، واآلن ��

� من  من ذلك أمسَك چ��
ً

ا لم �كن، وهكذا �د� رفة نومها متظاه��ن �أن ش�ئ�
ُ
إعادة الفتاة إ� غ

نا الَحرس
�
ا�ٍة فقط. ح�� إذا ترك فات). ِنصف بوَّ ا�ة ال��ُّ � إ� (بوَّ

ذراعها وجذَبها ع�� الممرِّ المف��
� ل�اٍل أخرى سمَح الَحرس لثيون �المرور، ل�نه �ان

�� . � ور الخار�� نمرُّ فال س��ل الجت�از السُّ
هولة نفسها، و�ذا نظَر الَحرس تحت � ُصح�ة ثالث خادماٍت فلن �مرَّ �السُّ

ا �� ة، أمَّ �مفردە �لَّ مرَّ
فوا عروس اللورد رامزي… � وتعرَّ قل�سوة چ��

فات) ا�ة ال��ُّ اقط، َتفُغر (بوَّ لج السَّ ا، وهناك أمامهم، خلف ستار� من الثَّ انعطَف الممرُّ �سار�
ب�ة �ما يرتد�ان من صوٍف وفرو� وِجلد، وُ�مِسك �لٌّ اس ُ�شِبهان الدِّ � من الُحرَّ � زوج�� فاها ب��
وت. معظم ف ثيون الصَّ  طولها ثمان�ة أقدام. نادى أحدهما: «َمن هناك؟»، فلم يتعرَّ

ً
منهما ح��ة

 العينان. «ر�ك، أهذا أنت؟».
َّ

جل ُ�خفيها الوشاح المح�ط بوجهه، وال �ظهر منه إ� مالمح الرَّ

: «ثيون جرا�چوي. لقد… لقد جل�ُت ل�ما ته أن �قول: نعم، ل�نه سمَع نفسه يردُّ �انت ن�َّ
ساء». �عض ال�ِّ

ئك»، وتجاوَزت رأس ح��ة
ِّ
� أدف دان أيها المسكينان. َدع�� د أن�ما متجمِّ

�
: «مؤك قالت هو��

ت  ع� فمه، و�ذ تماسَّ
ً
�لة

ُ
د لتطبع ق  الوشاح ِش�ه المتجمِّ

ً
ت �دها إ� وجهه خالعة جل ومدَّ �الرَّ



� ع ح
سعان، جل ت�َّ � الرَّ

ًة. رأى ثيون عي��َ ذنه م�ا��
�
� لحم ُعنقه تحت أ

ينها ��
�
شفاههما انغرَس نصل سك

� هو�� عندما تراجَعت، ودمه َ�قُطر من فمه وهو َ�سُقط.
ا ع� شف��َ ودم�

ً
� أط�َقت ف����ا ع� قناة ح��ته. تصارعا لحظة � ال يزال ُ�َحمِلق �ارت�اٍك ح��

ا�� �ان الحارس الثَّ
َ�ته �ال�عب ع� ُصدغه، و��نما تراجَع إ� الوراء الح من ق�ضته و�� َعت المرأة السِّ � إ� أن ان��

ا كق�اع الخناز�ر.  صوت�
ً
� �طنه مطلقة

رت الح��ة وأغمَدت رأسها �� ا دوَّ �
ِّ متع��

. ً
�ة ًة مدوِّ  حادَّ

ً
� پوول �خة وأطلَقت چ��

ضوا�».
�
. ارك

ً
ع س�أتون حا�

�
� د أن الرُّ

�
ا. مؤك : «أوە، ت�� قالت هو��

ا الحارس الم�ت والحارس � واألخرى ع� خ�ها وسحَبها متجاوز� ا ع� فم چ�� وضَع ثيون �د�
ت َتحُرسهم، إذ

�
د. ور�ما �انت اآللهة القد�مة ما زال

�
ا�ة ثم الخندق المتجل المحت�� واجتاَز بها البوَّ

ة فات الخارج�َّ فل) �عبور� أ�ع إ� ال��ُّ � عن (و�ن�� ماح للمدافع��  للسَّ
ً

� َ� ك م�� وجدوا الج� المتحرَّ
ور � بوٍق من متار�س السُّ

�� 
ً
ا وُخطوات أقداٍم تعدو، ثم نفخة ومنها. من ورائهم سمعوا إنذار�

. اخ�� الدَّ

ع هنا».
�
� : «اذهبوا. سأصدُّ الرُّ

ً
فت ف����ا وداَرت قائلة

َّ
ك توق وع� الج� المتحرِّ

� قد ق، و�انت چ��
�
اللم. أل�� الفتاة ع� كتفه و�دأ ي�سل ح لدى �لوغهم قدم السَّ

َّ
ن �ان ثيون ي��

لج اللم زلقة من الجل�د تحت الثَّ … ل�ن السَّ غ�� ت عن المقاومة، �اإلضافة إ� حجمها الصَّ كفَّ
ٍة ع� ُر�بته. اجتاَحه ألم ت قدمه وهوى �قوَّ

�
��ق إ� أع� زل � منتَصف الطَّ

اعم �المسحوق، و�� النَّ
 أن هو�� ساعَدته

َّ
َ أنه �لَغ آِخر المشوار، إ� �

�ليغ �اَد �جعله ُ�سِقط الفتاة، ولِنصف لحظٍة خ��
ا. � فة أخ�� � إ� ال��ُّ عود �چ�� هوض، وتعاوَن االثنان ع� الصُّ ع� النُّ

�اح من أسفل، ح�ث ُتقاِتل ف����ا ا ترا� إ� مسامعه الصِّ افٍة الهث� َّ ُ ب�نما اس�نَد ثيون إ� ��
خُ�ج؟�».

َ
: «ِمن أين؟ أين نذهب اآلن؟ ك�ف ن � هو��

لج. زعَق �� � الثَّ
ِنصف دستٍة من الَحرس ��

عنة. الح�ل»، وأطلَقت
�
� الل ورة ع� وجه هو�� إ� ُرعب، وقالت: «أوە، فلتحلَّ �� لت الثَّ تحوَّ

ت �طنها ح�ث ن�َت سهم
�
ت وأمسك

َّ
: «الح�ل مع ف����ا�». ثم إنها أن

ً
 �المخاب�ل مض�فة

ً
ضحكة

ور ع ع� السُّ
�
� أصا�عها. «ُر� م من ب�� ب الدَّ � أط�َقت عل�ه ب�ديها ��َّ من معدتها، وح��

ت هو�� �دها إ� أقرب � ثدييها. مدَّ …». قالتها وشهَقت ق�ل أن �ظهر سهم آَخر ب�� اخ�� الدَّ
لج الذي أسقَطته �صوٍت مكتوم. افٍة وسقَطت، ودفَنها الثَّ َّ ُ ��

� ل�� ثار الثَّ � پوول إ� هو�� �األسفل إذ اصطبَغ الدِّ قت چ�� �اح من �سارهما، وحدَّ ارتفَع الصِّ
لق�م �الفعل، ونظَر إ� �مينه ل�نه رأى ة ُ�ع�د التَّ اب�َّ شَّ يها �الُحمرة. علَم ثيون أن را�� ال�ُّ الذي ُ�غطِّ

يوف. ا، يهرعون نحوهما شاه��ن السُّ جاە أ�ض� � من هذا االتِّ  قادم��
ً

رجا�

اوة: ستان�س، ستان�س أملنا الوح�د إن استطعنا ر ���
�
ا، ففك ا ح����

�
مال سمَع بوق ا إ� الشَّ �ع�د�

.� � الرَّ
� ِش��َّ �ــــح تعوي، وهو والفتاة ب�� �لوغه. �انت ال�ِّ

لمة.
ُ
� �سدُّ أقرب ث لج ال�� ة الثَّ ا ق�� م� هم ع� ُ�عد قدٍم واحٍد منه محطِّ ة، ومرَّ السَّ اب�َّ شَّ رنَّ وتر ال�ُّ



� �� نجا�ة أو األخ��ات. هو والفتاة وحدهما. إذا ق�ضوا علينا حيَّ ال أثر إلي�ل أو روان أو السِّ
فس�أخذوننا إ� رامزي.

� من خ�ها وقفَز. وأمسَك ثيون چ��



 

س دن��
 

مس حمة، �ال سحا�ٍة واحدة ع� مدى ال��. �عان ما ستلفح الشَّ ماء معدومة الرَّ ُزرقة السَّ
مال سَ�شُعر الُمقاتلون �الحرارة تنفذ من نعال صنادلهم. القرم�د �لهيبها، وع� الرِّ

ول إ� ِبركة � ، وساعَدتها إيري ع� ال��ُّ �
� دا��

وم الح��ر عن كت��َ خلَعت چ��وي معطف النَّ
� �� له ظلُّ شجرة التِّ

�
قة ع� صفحة الم�اە، يتخل مس الم�� االستحمام، ح�ث يتألأل ضوء الشَّ

ا فهل �جب أن ت م�سانداي المل�ة: «إذا �ان فتح الحل�ات حتم��
�
. ب�نما تغسل َشعرها سأل ال�ا��

تذهب صاِح�ة الجاللة بنفسها؟».

قيق». � �ا ذات القلب الرَّ �ن) س�كونون هناك لرؤ��� - «ِنصف أهل (م��

� أن تقول إن ِنصف أهل
قالت م�سانداي: «جاللة المل�ة، هذە الواحدة تلتمس اإلذن ��

فون و�موتون». � � ي�� �ن) س�كونون هناك لمشاهدة الُمقاتل�� (م��

. ، ل�ن ال يهمُّ
ً
ل�ست مخطئة

ا �عد قل�ٍل نهَضت ناثرًة الماء بنعومٍة ل�س�ل ع� ساقيها و�لتمع � تمام�
عندما نظَفت دا��

ماء �الفعل، ولن �طول الوقت ق�ل أن �ح�شد � السَّ
مس ترتفع �� ات الخرز ع� ثدييها. الشَّ كح�َّ

جة من أط�اٍق
�
هار، تأ�ل الفوا�ه المثل كة العطرة طوال النَّ � ال��ِ

ا لو �قَ�ت �سبح �� قومها. ُتؤِثر حق�
ٍل �ا�ه أحمر، ل�ن المل�ة ت�ت�� إ� شعبها ال إ� نفسها. � م �م��

�
ة وَتحل فضَّ

، أيُّ تو�ار ُت��دين اليوم؟». تها إيري: «�ال���
�
فها بها، وسأل  ُتجفِّ

ً
 ناعمة

ً
جلَ�ت چ��وي م�شفة

. التو�ار الح��ر � خوت�� ذنيها الرَّ
�
- «الح��ري األصفر». ال ُ�مكن أن ُترى مل�ة األرانب دون أ

مال الحمراء نعال َمن � الحل�ة. ستحرق الرِّ
�� 

ً
األصفر خف�ف فاتر، والحرارة ستكون صال�ة

�
مل �� �اح الرَّ قع دون أن تذرو ال�ِّ ��ل». س�حول ال��ُ قع األحمر الطَّ فون حتفهم. «وفوقه ال��ُ ُ�شار�

ماء المنثورة. � الدِّ
فمها. واألحمر سُ�خ��

� ثرثرٍة سع�دة عن م�ار�ات
تا ��

�
ت إيري أظفارها انهمك

�
طت چ��وي َشعر المل�ة وطل ف�ما مشَّ

ب منِك االنضمام إل�ه �عدما
�
: «صاِح�ة الجاللة، الملك َ�طل ً

اليوم، وعاَدت م�سانداي قائلة
� ال�الم معِك �عد رضاِك».

. �ستأِذنون �� � ْ�� � أ�� مع رجل�ه الدورنيَّ ترتدين ث�ا�ِك. واألم�� ك��ن��

ا آَخر». . «يوم� � ضي�� قل�ل اليوم س��ُ



خارف ُ�ح�ط ق الزَّ ) إ� جوار هودج� مفت�ح منمَّ � قاعدة (الهرم األ���
انتظَرهم الس�� �ار�ستان ��

ا مشدود مة ي�دو وس�م� ه المتقدِّ ي الفارس. ع� الرغم من ِسنِّ حاس. جدِّ �ه رجال الوحوش النُّ
ه قال الفارس العجوز: «�ان � ابن عمِّ

ِّ دار ُ�ح�� � � أهَدتها إل�ه. ب�نما ذهَب ه�� رع ال�� � الدِّ
القامة ��

��ن اليوم �ا جاللة المل�ة. ِنصف هؤالء الوحوش � أ��� أن ُ�ح�ط �ِك َحرس من الُمطهَّ �ح�� ل��ُ
� والئهم.

ون مشكوك �� ُّ� � �ن�� صف اآلَخر م�� وا»، وأحجَم عن إضافة: والنِّ حاس معَتقون لم ُ�خت��َ النُّ
ؤوس الحل�قة. � أجمع، �َمن فيهم الرُّ �� ِّ� � �ن�� � الم��

يرتاب سل�� ��

هم». - «وس��قون �ال اخت�ار� إ� أن نخت��

جل وراء قناع البومة، أهو البومة ة �ا صاِح�ة الجاللة. هذا الرَّ � أش�اء كث��
- «األقنعة ُتخ��

� حرَستك أمس وأول من أمس؟ ك�ف نعلم؟». نفسها ال��

حاس إذا لم أثُق بهم؟ هناك رجال صالحون �ن) �الوحوش النُّ : «ك�ف تثق (م�� �
قالت دا��

ا أيها � : «تقلق كث��
ً
� أ�ديهم»، واب�سَمت له مردفة

�� �
� أضُع ح�ا�� ُشجعان تحت هذە األقنعة. إن��

� إ� حما�ٍة أخرى؟». الفارس. أنت ستكون إ� جواري، فما حاج��

- «أنا رجل عجوز واحد �ا جاللة المل�ة».

ا». - «ِ�لواس القوي س�كون م�� أ�ض�

ا: «جاللة المل�ة، لقد أفَرجنا عن ته مستطرد� »، وخفَض ن�� � قال الس�� �ار�ستان: «�ما تقول��
عت أن . ادَّ � قا�لتها بنف�� م معِك، ل�ن��

�
�س �ما أمرِت. ق�ل ذهابها طلَ�ت أن تت�ل تلك المرأة م��

ها إ�
�
تِك من ال�دا�ة، إنه أرسل ر قض�َّ �ن وُ�ؤاز� المس�َّ أم�� األسمال �ان ينوي أن ي�شقَّ �المذروِّ

واُصل معِك ل التَّ � خانوهم وفضحوهم ق�ل أن ُتحاو� �� ا، ل�ن الدورنيِّ هنا لتتعاَمل معِك ��
بنفسها».

ق أيها الفارس؟». رت المل�ة ب�رهاق: خ�انة ع� خ�انة. أما لها من آِخر؟ «�م من هذا ُتصدِّ
�
فك

- «أقل القل�ل �ا صاِح�ة الجاللة، ل�ن هذا �المها».

- «هل س�نقلبون إلينا إذا دَعت الحاجة؟».

من».
َ
- «تقول إنهم س�فعلون، ل�ن مقا�ل ث

هب.
َّ

�ن) محتاجة إ� الحد�د ول�س الذ - «ادفعه». (م��

�س تقول إنه ُي��د �د ما هو أ��� من المال �ا جاللة المل�ة. م�� - «أم�� األسمال س��ُ
(پ�توس)».

: «(پ�توس)؟ وك�ف أعط�ه (پ�توس)؟ إن ب�ننا و��نها ِنصف العالم».
ً
ت عي�يها قائلة زرَّ

وس)». حلة إ� (وس�� حت إ� أنه مستعدٌّ لالنتظار ح�� ن�دأ الرِّ �س لمَّ - «تلك المرأة م��



�
�و �� ، والماچس�� إل�� � �� ا؟ «(پ�توس) ت�ت�� إ� الپ�توشيِّ وس) أ�د� و�ذا لم أرحل إ� (وس��

َّ ك إ��
�
، الذي أرسل � نان�� َّ ب�ضات التَّ � �ال�ال دروجو وأهدى إ�� ب زوا�� جل الذي رتَّ (پ�توس)، الرَّ

ق. ين ب�عطاء مدي�ته لمرتز� ا لن أردَّ ذلك الدَّ ، وقطع� � مدينة له �ال�ث�� أنت وِ�لواس وجروليو. إن��
ال».

ح�� الس�� �ار�ستان رأسه، وقال: «صاِح�ة الجاللة حك�مة».

هار الم�مون من ق�ل �ا  لهذا النَّ
ً

دار: «أشهدِت مث�� � ها ه��
�
� عاَدت تنضمُّ إل�ه سأل ح��

ا إ� جنب. � ع� ركوب الهودج، ح�ث �ستقرُّ عرشان ط��الن جن��
؟»، وساعَد دا�� � حب�ب��

مس». س�ة إ� من سُ�در�كهم الموت ق�ل أن َتغُرب الشَّ س�ة إل�ك ر�ما، ول�س �ال�ِّ - «م�مون �ال�ِّ

 مج�دًة
ً
ا أن �موتوا ميتة هم جم�ع� دار: «�لُّ الَ��� ُ�در�كهم الموت، ل�ن ل�س مص�� � قال ه��

: «افتحوا».
ً

� آذانهم»، ورفَع �دە للجنود ع� ال�اب قائ�
وهتافات المدينة ترنُّ ��

� موجاٍت
د األلوان، وقد ارتفَعت منه الحرارة �� دة �القرم�د متعدِّ احة المقا�لة لهرمها مع�َّ السَّ

، االت أو ال�را�� المحمولة و�عضهم يركب الحم�� ة، �عضهم يركب النقَّ اس غف�� اقة. أعداد النَّ برَّ
��ق القرم�دي الع��ض نحو (حل�ة � الطَّ

ا �� ٍة منهم غ��� � �سعة من �لِّ ع��
، �م�� �

هم �م�� وأ���
�
ى �� دازناك). عندما لمحوا الهودج َ�خُ�ج من الهرم رفَع أق��ــهم عقائرهم بهتاٍف �عان ما اس���

� من ��  وستِّ
ً
 وثالثة

ً
� خوزقُت فيها مئة احة نفسها ال�� � السَّ

لون �� ��
�
ا! ُيهل احة. عج�� أرجاء السَّ

األس�اد العظام.

� زعَق حاجب ت��
َّ
� �لِّ دق وارع، و��� ��ق ع�� الشَّ قاَدت ط�لة عظ�مة الموكب المل�� إلخالء الطَّ

� ب�فساح احم�� � ا الم�� حاس المصقولة آمر� ا من األقراص النُّ ؤوس الحل�قة يرتدي قم�ص� من الرُّ
��ق�». بووم. «المل�ة�». بووم. «الملك�». ��ق. بووم. «إنهما قادمان�». بووم. «أفِسحوا الطَّ الطَّ
، �حمل �عضهم الهراوات و�عضهم

ً
 أر�عة

ً
حاس أر�عة �لة م�� رجال الوحوش النُّ بووم. وراء الطَّ

لة من ��ات والمعاطف المفصَّ نان�� ذات الثَّ نادل الِجلد و�رتدون التَّ ا الصَّ �اب�ت، و��تعلون جم�ع� النَّ
ة َّ� مس؛ خناز�ر ب�ِّ � الشَّ

ق أقنعتهم ��
�
�ن)، وتتأل عات الُقماش مختلفة األلوان لمحا�اة قرم�د (م�� م��َّ

ات سود ونمور ودب�ة، و�از�ل�سقات(62) �شعة الخلقة وح�َّ
�
شونات، وأ

�
ان، وصقور وَ�ل وث��

مشقوقة األلسنة.

�
مة �الحد�د و�طنه الب��ِّ ال �حبُّ ِ�لواس القوي الخيول، ولذا ساَر أمامهما �ُصدرته المطعَّ

ٍّ ر��
�
جَ�ج مع �لِّ ُخطوة، وت�َعتهما چ��وي و�يري مع آجو ورا�ارو، ثم رزناك ع� ك د�ب ي�� النَّ

� ركَب الس�� �ار�ستان سل��
مس. إ� جانب دا�� ة الشَّ ٍة تق�ه من أشعَّ

�
د �مظل محمول مزخَرف مزوَّ

ض ح�� صاَر ب��اض العظم، مس، ي�سدل من ع� كتف�ه معطف ط��ل مب�َّ � الشَّ
ق �� ُ �درع� َت��

� � ك��ن��
، وع� مسافٍة أ�عد وراءهم ركَب األم�� الدور�� وع� ساِعدە األ�� ُترس أب�ض كب��

مارتل ورف�قاە.

. بووم. «إنهما قادمان�». بووم. «مل�تنا ارع القرم�دي ال�ب�� � الشَّ
م�� الموكب بُ�طٍء ��

��ق�». ومل�نا�». بووم. «أفِسحوا الطَّ
�



� َّ ة. تتح�� � الم�اراة األخ��
� نقاش وص�فتيها من ورائها وجدلهما حول الفائز ��

� دا��
ذ��َ

�
تنا� إ� أ

� ذلك
ار الذي ي�دو أقرب إ� ثور� من رجل، �ما �� چ��وي إ� العمالق المس�َّ جوجهور الج�َّ

ار. ا �الج�َّ
�
� أنفه، وتجزم إيري �أن ِمدراس(63) ب�ال�و �اِ� العظام س�فتك فت�

ونز �� الحلقة ال��
. الموت يركب مع �لِّ �االسار. يوم زواجها �ال�ال دروجو ومَضت وص�فتاي من الدوثرا��
� الموت والح�اة

َب آَخرون وتجاَمعوا. �م�� � احتفال زفافها وماَت �عضهم ف�ما ��
األراخات ��

ا ستغمر واج. ق���� ك الزَّ �ار�
ُ
م ت  من الدَّ

ً
ة � سادة الخيول، الذين �عتقدون أن رشَّ ا إ� جنب ب�� جن��

. ً
ماء ز�جتها الجد�دة، ول�م ستكون م�اركة الدِّ

م، ُّ �� �لة وقد انتابها فجأًة الغضب والتَّ ات الطَّ
َّ
بووم بووم بووم بووم بووم بووم. �سارَعت دق

� هرم �ال الوردي واألب�ض ف الموكب دون سابق إنذار� ب��
َّ
وام�شَق الس�� �ار�ستان س�فه إذ توق

وهرم نا�ان األخ�� واألسود.

فنا؟».
َّ
: «لماذا توق

ً
� م�سائلة

التفَتت دا��

��ق مسدود». : «الطَّ
ً

دار قائ� � نهَض ه��

ا عل�ه من ارع �العرض أمامهم هودج مقلوب، سقَط أحد حامل�ه ع� القرم�د مغش�� � الشَّ
��

ا ��ق ق�ل أن ُ�داس وأعطوە طعام� � آمرًة: «ساِعدوە. أ�ِعدوە عن قارعة الطَّ
. قالت دا�� ة الحرِّ شدَّ

.« � جل ي�دو �أنه لم �أ�ل منذ أسبوع�� وماًء. الرَّ

ت عاُطف. تلفَّ �� �اردة ال لمحة فيها للتَّ
ج �أع��ُ � ظاهرًة تتف�َّ �� فات �انت وجوە الج�س�ار�ِّ � ال��ُّ

��
. قد �كون هذا � ، وقال: «جاللة المل�ة، هذە الوقفة ال ُتعِجب��

ً
ا وِشما� ر� �مين�

الس�� �ار�ستان بتوتُّ
.«… � ا ما. أبناء الهار�� فخ�

ا؟ ا وزوج�
�
� مل� خذت�� � �عد أن اتَّ ة مل�ك�� ضوا. ِلَم قد ي�تغون أذ�َّ دار زو لوراڬ: «… ُروِّ � قاطَعه ه��

� واب�سَم.
� الجم�لة»، وأمسَك �د دا�� جل �ما أمَرت مل�ك�� واآلن ساِعد هذا الرَّ

�ل�ف قالت: «هؤالء الحاملون ون التَّ � ُيؤدُّ
حاس األمر، وف�ما شاهَدتهم دا�� َّ الوحوش النُّ ل��

.« رتهم، ل�ن وزن هذا الهودج لم �خفَّ . لقد حرَّ � ا ق�ل مجي�� �انوا عب�د�

ا نظ�� حمله اآلن. ق�ل مجيئِك �ان هذا ون أجر� جال يتلقُّ ، ل�ن هؤالء الرِّ �
دار: «حق��� �  من ذلك يتل��َّقال ه��

ً
��اج، و�د�

�
هرە من الِجلد �ال� د ظ� ا فوقه ُ�جرِّ ا واقف�

�
ف جل الذي سقَط ل�جد ُم�� الرَّ

اإلسعاف».

م لحامل الهودج ِق��ة ماء، ي ُ�قدِّ �ر� برِّ � ا �قناع خ�� حاس��
ُ
ا ن ما �قوله صحيح. رأت المل�ة وحش�

ة». غ��  لالنتصارات الصَّ
ً
ة َّ أن أ�ون ممتنَّ وقالت: «أظنُّ أن ع��

ارع �ن) جد�دًة». �ان الشَّ د (م�� ا سُ�ش�ِّ ا. مع� ض ركض�
�
ك ا س��َ ال�ة وق���� - «ُخطوة واحدة ثم التَّ

واِصل ط��قنا؟».
ُ
دار: «هل ن � ا فقال ه�� � قد خال أخ��

ال�ة، ول�ن إ� أين أنا ذاه�ة؟ ا؟ ُخطوة واحدة ثم التَّ  اإل�ماء إ�جا��
َّ

وهل ب�م�انها إ�



� قتاٍل مم�ت، �حمل
�� � ان شاهقان مش��ك��ْ ا�ة (حل�ة دازناك) يرتفع ُمحار�ان برون��َّ عند بوَّ

ن � وضع� َ�قُتل ف�ه �الهما اآلَخر، فُ��وِّ
ال �� رهما المثَّ ا، وقد صوَّ � فأس�

ا�� ا والثَّ أحدهما س�ف�
سالحاهما وجسداهما قنطرًة �األع�.

الفنُّ المم�ت.

�ن) كبثور تها وجه (م�� ط صغ��
ِّ
فتها. ُترق ًة من ��ُ اٍت عدَّ س�َقت لها رؤ�ة حل�ات القتال مرَّ

حة، غ�� أن وال واحدة منها ُتقاَرن بهذە. اصطفَّ تها �مثا�ة قروح� نازفة، حمراء متق�ِّ الُجدري، وكب��
� مثال�� ا من تحت التِّ � إذ مرَّ د زوجها من الجانب�� ِ�لواس القوي والس�� �ار�ستان حول المل�ة والس�ِّ

جات ها�طة ل�لٍّ منها لون ة صحن� عظ�م من القرم�د ُتح�ط �ه مدرَّ ونز لَ�خُرجا ع� قمَّ ال��
مختلف.

� واألزرق واألخ�� واألب�ض واألصفر
دار زو لوراڬ إ� أسفل ع�� األسود واألرجوا�� � قاَدها ه��

خذ القرم�د القرمزي لون رمال الحل�ة. حولهما �ان ال�اعة الجائلون تقا�� إ� األحمر، ح�ث يتَّ وال��ُ
ٍء �

� ال تحتاج إ� ��
ة ع� أس�اخ، ل�ن دا�� ي��عون سجق ال�الب وال�صل المشوي والِجراء األجنَّ

مر � والتَّ �� دْين، و�التِّ َّ ��ذ والماء العذب الم�� دار مقصورتهما �أ�ار�ق النَّ �  ه��
َ
من هذا، فقد مأل

 �العسل. جأَر
�

ان وجوز ال�قان والفلفل، �اإلضافة إ� وعاٍء كب�� من الجراد المح� مَّ ام والرُّ والشمَّ
ا بنهم. � فمه ماضغ�

ِ�لواس: «جراد�»، واختطَف الوعاء و�دأ �مأل ق�ضته �الجرادات وُ�لقيها ��

�
. إنه مدحَ�ج �� � � �عضه �ا حب�ب�� �� : «الجراد لذ�ذ للغا�ة. عل�ِك أن ُتجرِّ

ً
دار قائ� � نصَحها ه��

� آٍن واحد».
الُبهارات ق�ل تحليته �العسل، ُحلو وحار ��

مر». � والتَّ �� � �التِّ
� سأ�ت�� ق ِ�لواس. أعتقُد أن�� : «وهو ما ُ�ف�ِّ تعرُّ �

قالت دا��

دة األلوان، � أرد�ٍة فضفاضة متعدِّ
عم �� اح�ة األخرى من الحل�ة تجلس ذوات النِّ � النَّ

��
مح�شداٍت حول جاالزا جاالر بوقارها المعهود وث��ــها األخ�� الذي تنفرد �ه عن األخ��ات.
اقع ساء مخت�ئة وراء ال�� ة، وجوە ال�ِّ تقال�َّ جات الحمراء وال��ُ �ن) العظام المدرَّ �حتلُّ أس�اد (م��
دار � خذًة أش�ال قروٍن وأ�اٍد وأشواك. �دا لها أن أهل ه�� طة ومصقولة متَّ جال ممشَّ وشعور الرِّ
� � والبنفس�� �ل�� � والنِّ

ون األرجوا��
�
لون التو�ارات ذات الل المنحدر�ن من ُساللة لوراڬ الع��قة ُ�فضِّ

تدون ا م�عوثو (يون�اي) ف��  �الوردي واألب�ض. أمَّ
ً
طة � يرتدي بنو �ال تو�ارات مخطَّ � ح��

الفاتح، ��
األصفر فقط، وقد مألوا المقصورة المجاورة لمقصورة الملك، �لٌّ منهم معه عب�دە وخدمه.
فوف الُعل�ا ع� مسافٍة أ�عد من المذابح المزمعة، � الصُّ

�� 
ً

ون األد�� أص� ُّ� � �ن�� يزدحم الم��
هم من العوام. ها المعَتقون وغ��

�
مال- �حتل ة -األع� واأل�عد عن الرِّ وداء األرجوان�َّ جات السَّ والمدرَّ

ا�ل وذا
َّ

� الذ
� الجنود، ولمَحت وجه بن الب��ِّ ا، القادة ب�� � هناك أ�ض� قة جالس�� س المرتز� رأت دن��

��لة. اري وجدائله الطَّ ة �َشعر وجهه النَّ م��َّ ح�ة الدَّ
�
الل

ها � ُت���م ُحبَّ ا �د�ه، وأعلَن: «أيها األس�اد العظام� اليوم أَتت مل�ك�� د زوجها رافع� نهَض الس�ِّ
س مقدار �ن)� أسِم�� المل�ة دن�� �م المم�ت. (م�� ُم ل�م اآلن فنَّ كتها و�ذنها أقدِّ ل�م، لشعبها. ب��َ

ِك لها�». ُح�َّ

ُّ



ا، ثم الجميع. لم يهتفوا �اسمها الذي �ن ألف� ة آالف حنجرة، ثم ع�� كر من ع�� ى الشُّ دوَّ
وا

ُّ
غة (ج�س) القد�مة الميتة. دق

�
اە!» �ل  من ذلك هتفوا: «أمَّ

ً
طقه، و�د�

ُ
�ستطيع قالئل منهم ن

ل : «م�سا! م�سا! م�سا!»، إ� أن �دا �أن هديرهم ُيَزلز� � ل��
�
األرض �أقدامهم وصفعوا �طونهم مهل

�م �ل أنا أمُّ عب�د�م، � أن تردَّ عليهم: لسُت أمَّ
�� 

ً
وت �غمرها راغ�ة � الصَّ

ت دا��
�
الحل�ة �أ�ملها. ترك

مال ف�ما تحشون أشداق�م �الجراد المعسول. من ورائها ماَل رزناك ٍّ ماَت ع� هذە الرِّ � أمُّ �لِّ ص��
مو؟». ونِك �ا صاِح�ة السُّ � �م ُ�حبُّ ذنها: «أ�سمع��

�
� أ

يهمس ��

� �دأ الهتاف ينحِ� سمَحت لنفسها �الجلوس. مقصورتهم هم المم�ت. ح�� ون فنَّ ال، �ل ُ�حبُّ
� جافٌّ

، ل�ن رأسها �دقُّ رغم ذلك. ناَدت: «چ��وي، ماء عذب إذا سمحِت. َحل�� لِّ � الظ�
��

للغا�ة».

.« طُّ
َ
 أفضل منه ق

ً
ف أول قْتلٍة اليوم. لم �عرف العالم ُمقات� دار: «س�ح�� كراز ���َ � ها ه�� َ أخ��

ب ِ�لواس �عناد: «ِ�لواس القوي �ان أفضل». عقَّ

ل َشعرە األسود المحمر ال�ا�س منتَصف
�
سب، رجل فارع القامة ُ��ل ي متواضع ال�َّ � �ن�� كراز م��

�ف)، وقد نجَحت ة من (ُجزر الصَّ ٍة خشنة، وخصمه حامل ح��ٍة أبنو�� ال��� رأسه �مقشَّ
ًة، ل�ن ما إن استطاَع تجاُوز الح��ة وال�رَّ ع� � دفعه إ� الفرِّ ف��

دها إ� كراز �� � سدَّ عنات ال�� الطَّ
جل األسود ورفَعه فوق  المذ�حة. �عدها قطَع كراز قلب الرَّ

َّ
خصمه �س�فه القص�� لم ي�بقَّ إ�

. ً
 منه قضمة

َ
ا ثم أخذ رأسه أحمر َ�قُطر دم�

 ع�
ً
نة �ه»، فغمغَمت چ��وي مؤمِّ جعان ُتق�ِّ جال الشُّ دار: «كراز ُيؤِمن �أن قلوب الرِّ � َح ه�� ��

�  أن هذا لم ُينِقذ ر��جو ح��
َّ

… إ� � � ابنها الجن��
ة �� � قلب فحٍل لت�ثَّ القوَّ

ت دا��
�
ٍة أ�ل قوله. ذات مرَّ

�
ان�ة، و�ن �لوم الب��ِّ . �انت �� األو�، وچورا الثَّ � � رحمها. ثالث خ�اناٍت ستعرف��

�� � ته الما���
�
قتل

تها الخ�انة إذن؟
�
ل � الثة. هل اع�� الثَّ

. قص�دة ع� � ك �ا مل�ك�� ري ك�ف يتحرَّ ور ع� الِقطِّ األرقط. انظ� ا: «آە، الدَّ دار م�ور� � قال ه��
.« � قدم��

ء ا، ل�نه ���  وِ�لواس عرض�
ً

ائرة ُ�ماِثل جوجهور طو� دار للقص�دة السَّ � الخصم الذي وجَدە ه��
� عندما قطَع الِقطُّ األرقط ُعرق��ه، و�ذ

ة أقداٍم من مقصورة دا�� الحركة. �انا يتقاتالن ع� ُ�عد ستَّ
ذن.

ُ
ذن إ� األ

ُ
ا حول رأسه ونحَرە من األ هرە و�د� ا ع� ظ� جل ع� ُر�ب��ه وضَع الِقطُّ قدم� تدا� الرَّ

ا.
�
ة، و�َخت الجماه�� استحسان �ــــح �لماته األخ�� مال الحمراء دمه وال�ِّ �ت الرِّ َّ ���

، ميتة حسنة. ِ�لواس القوي �كرە أن َ�ُ�خوا». �ان قد أ�� ع� الجراد � ِّ قال ِ�لواس: «قتال س��
��ذ. ًة من النَّ  كب��

ً
 جرعة

َ
أ وأخذ المعسول عن آِخرە، وتجشَّ

ون ُزرق ة، تايروشيُّ و ال��� حاسيُّ
ُ
�ف)، دوثرا�� ن � شاحبون، رجال سود من (ُجزر الصَّ �ارث��

طو � مخطَّ مون، أنصاف َ��� ون متجهِّ ، رجال من شعب الحمالن، چوجوس نهاي، براڤوسيُّ ��
�
الل

� (حل�ة دازناك).
ة من أحراش (سوثور�وس)… من أطراف األرض أقَ�لوا ل�موتوا �� ال���



�ــــح: «واعٌد � ال�ِّ
��ل �� � �خفق َشعرە األشقر الطَّ ا برأسه نحو شاب ال�سي�� دار مومئ� � قال ه��

 تواُزنه
�

عر وشدَّ الف�� مخ� »… ل�ن خصمه ق�َض ع� ُخصلٍة من هذا الشَّ � للغا�ة هذا �ا جم�ل��
� �دە.

ٌّ �س�ٍف �� � الموت �دا القت�ل أصغر مما �ان وهو ��
و�قَر �طنه. ��

.« ٍّ صغ�� � د ص�� ، مجرَّ � : «ص�� �
قالت دا��

ة أن ُ�خاِطر ا اختاَر ��امل إرادته الُحرَّ  �الغ�
ً

ة، رج� ادسة ع�� � السَّ
دار ب��ار: «�ان �� � ردَّ ه��

� � (حل�ة دازناك) �ما قَضت مل�ك��
هب والمجد. ال أطفال �موتون اليوم ��

َّ
� س��ل الذ

�ح�اته ��
ق�قة �ح�متها». الرَّ

َّ ع� األقل أن أحاول أن ، ل�ن ع�� � انتصار صغ�� آَخر. قد ال أستطيُع أن أجعل قو�� صالح��
عر ا، ل�ن �ارس�نا ذات الشَّ ساء أ�ض� � ال�ِّ س لتحظر الم�ار�ات ب�� ا. �انت دن�� أجعلهم أقل سوء�
� المخاطرة �ح�اتها �أيِّ رجل. أراَدت المل�ة كذلك أن تمنع

 إن لها الحقَّ ��
ً
ت قائلة األسود احتجَّ

واط�� والمشاعل والمطارق، ات �السَّ � يتقاَتل فيها الُمعاقون واألقزام والمسنَّ ة ال�� الفقرات الهزل�َّ
ونها أ��� دار قال إن قومه سُ�حبُّ � اعة صاَر العرض أطرف، ل�ن ه�� ما افتقَر المتقاتلون إ� ال��

�
و�ل

ة س�ج�ع الُمعاقون ته أن من دون تلك الفقرات الهزل�َّ ت معهم، وأضاَف إ� ُحجَّ
�
إذا ضحك

. �
ات، وهكذا أذعَنت دا�� واألقزام والمسنَّ

� الحل�ات، وهو الُعرف الذي
� �القتال �� �ن) ع� الُح�م ع� المجرم�� � (م��

جَرت العادة ��
َ القَتلة والمغتِصبون ع� القتال، وَمن نة. «فلُ�ج�� أجاَزت استمرارە، ول�ن فقط مع جرائم معيَّ

صوص والمديونون فال».
�
ا الل خاسة، أمَّ � النِّ

ون ع� العمل �� ُّ��

ة ذئاٍب  �فتك �سهولٍة �قطيع� من ستَّ
ً

� ف��
ع� أن الحيوانات مسم�ح لها �القتال. شاهَدت دا��

. قال ا �الجراح ُ�حت��َ � مثخن� � معركٍة دام�ة انتَهت ��ال الحيوان��
ا �� حمراء، و�عدها واجَه ثور ُد��

. �لُّ َمن � �ة للجائع��
ِّ

� عمل �خنٍة مغذ
ارون �ستخدمون الُجثث �� د. الجزَّ حم ال ُي�دَّ

�
دار: «الل � ه��

ا�ة القدر) ينال وعاًء». م نفسه عند (بوَّ ُ�قدِّ

ة هذا د». وتلك قل�لة للغا�ة عند�م. «�جب أن نحرص ع� استمرار�َّ : «قانون ج�ِّ �
قالت دا��

قل�د». التَّ

الة، ة خ�َّ ة رجال ع� أقدامهم ضد ستَّ � ستَّ رة ب�� �عد قتاالت الحيوانات داَرت معركة مصغَّ
. ارتدى الُفرسان وس، واآلِخرون �أراخات الدوثرا�� ��لة وال��ُّ يوف الطَّ حون �السُّ

�
األولون مسل

�
ا. �� ائفون دروع� � لم يرتِد الدوثرا�� الزَّ � ح��

ة، �� اٍت ط��لة من الحلقات المعدن�َّ ائفون ُس�� الزَّ
ذن ثالث، ل�ن الُفرسان

�
وا أ � من خصومهم و��� الة إذ دعسوا اثن�� ق للخ�َّ فوُّ ال�دا�ة �دا أن التَّ

ِتلوا، وهو ما
ُ
الة عن متونها وق سِقَط الخ�َّ

�
ا ِتلو اآلَخر أ � أقَدموا ع� مهاجمة الخيول، وواحد� اج�� النَّ

ا». ا حق�ق�� أثاَر قرف چ��وي ال�الغ، وقالت: «لم �كن هذا �االسار�

 �كون مص�� هذە الُجثث �خنتك
َّ

� ف�ما ُحِمَل القت� من الحل�ة: «أتم��َّ أ�
قالت دا��

�ة».
ِّ

المغذ

جال ال». دار: «الخيول نعم، الرِّ � ردَّ ه��



�ان المرء». قال ِ�لواس: «لحم الخ�ل وال�صل ُ�ق�ِّ

� الذين �� مهما أحد األس�اد اليون�يِّ � قدَّ � قزم�� ة األو�، نزال ب�� ت�َعت المعركة الفقرة الهزل�َّ
�رًة، وقد ُطِلَ�ت درعاهما � � خ��

ا�� دار لحضور الم�ار�ات. �مت�� أحدهما �لب ص�ٍد والثَّ � دعاهم ه��
ا �ح�ث تحمل إحداهما وعل الغاِصب رو�رت �اراثيون واألخرى أسد عائلة تان حديث� الخش�يَّ
ا من أجلها. �عان ما دفَعت طرائفهما ِ�لواس إ� �ص� ة خصِّ . واضح أن الفقرة معدَّ � ه��

َّ
ال�س�� الذ

. سقَط القزم األحمر
ً
 مصطنعة

ً
� �انت خافتة

� دا��
ي، ولو أن االب�سامة ع� شف��َ حك المدوِّ الضَّ

رته ا مؤخِّ مل، وهروَل القزم را�ب ال�لب وراءە ضار�� �رته ع� الرَّ � د خ�� من فوق َ�جه و�دأ ُ�طار�
، وحينها قالت: «هذا لط�ف وسخ�ف، ول�ن…». � �س�ٍف خش��

سود».
ُ
. إنهم ع� وشك إطالق األ � ا �ا جم�ل�� � دار: «ص�� � قال ه��

سود؟».
ُ
دًة: «األ س �استغراٍب مردِّ رمَقته دن��

عها القزمان».
َّ
- «ثالثة. لن يتوق

ا؟». سود�
�
ع أن ُ�قاِتال أ

َّ
 وجهها: «القزمان س�فاهما ودرعاهما خشب. ك�ف تتوق

ً
�ة قالت مقطِّ

الن الخروج - «برداءة، ول�ن قد ُ�فاِجئاننا. ع� األرجح سَ�ُ�خان وَ�عُدوان هنا وهناك وُ�حاو�
ا». �اه��

ُ
من الحل�ة. هذا ما �جعل األمر ف

� أمنُع هذا». : «ال، إن�� �
 قالت دا��

ً
مستهجنة

� أمل شع�ِك». �� - «أيتها المل�ة الحل�مة، لسِت ُت��دين أن ُتخيِّ

� س��ل
قوا ب�رادتهم ع� المخاطرة �ح�اتهم ��

َ
� رجال �الغون واف - «لقد أقسمت �� أن الُمقاتل��

� خشب. سُتوِقف األمر، سوٍد �س�ف��
�
ف. هذان القزمان لم ُيواِفقا ع� قتال أ هب وال��َّ

َّ
الذ

.«
ً

وحا�

، � ائقت�� � الرَّ � العين�� � هات��
 من الغضب ��

ً
� أنها رأت ومضة

َل إ� دا�� زمَّ الملك فمه، وللحظٍة ُخ�ِّ
ە: َ  سوطه، وأخ��

ً
د الحل�ة الذي ه�َع إل�ه حام� دار قال: «�ما تأم��ن»، وأشاَر إ� متعهِّ � ل�ن ه��

سود».
�
«ال أ

� هذا؟».
هو ��

�
مو؟ أين الل - «وال واحد �ا صاِحب السُّ

� قالت �لمتها. لن ُيؤذى القزمان». - «مل�ك��

- «لن ُ�عِجب هذا الجمهور».

ض أن ُيرضيهم هذا». َ لوا �ارس�نا إذن. المف�� - «أنز�

»، وفرقَع �سوطه وزعَق �األوامر، وسيَق � د الحل�ة: «صاِحب الع�ادة خ�� العارف�� قال متعهِّ
� ُسخطهم ورشقوهما جون معلن�� �رة ف�ما هسهَس المتفرِّ � القزمان إ� الخارج �ال�لب والخ��

الفة. �الحجارة والفوا�ه التَّ



مال �ُخطواٍت واسعة، عر األسود إ� الرِّ ت الحل�ة �الهتاف إذ خرَجت �ارس�نا ذات الشَّ ضجَّ
غ من الُعمر

�
، َت�ل ر قص�� وصندل. امرأة سمراء �س�طة القامة �� �  م��

َّ
ل�س ع� �دنها مل�س إ�

ا الحل�ة: وت مالئ� دار إذ استفحَل الصَّ � ك برشاقة الفهود. قال ه�� � أو نحوها، وتتحرَّ الث�� الثَّ
.« �

� ح�ا��
ا. أشجع امرأٍة رأيتها �� «�ارس�نا محب��ة جد�

جاعة قتال ِ�لواس القوي». . الشَّ
ً
ق ِ�لواس القوي: «قتال الفت�ات ل�س َشجاعة

�
عل

ا». �� ا ب�ِّ �ر� � دار: «اليوم سُتقاِتل خ�� � قال ه��

.
ً
ة : أجل، ألنك عجزت عن العثور ع� امرأٍة ُتواِجهها مهما �انت الم�افأة سخ�َّ �

رت دا��
�
فك

� ع� ما ي�دو». «ول�س �س�ٍف خش��

ر تان �طقُّ منهما ��  وعيناە صغ��
ً

جال طو� ي حيوان هائل، أن�ا�ه ُتعاِدل سواعد الرِّ ِّ �ر ال�� � الخ��
اسة. مخلوق ي الذي قتَل رو�رت �اراثيون قد �دا بهذە ال��َّ ِّ �ر ال�� � ت إن �ان الخ��

�
الغضب. �ساءل

فقة ع� الغاِصب. ره�ب وميتة رهي�ة. للحظٍة أو دونها �اَدت َ�شُعر �الشَّ
� حه ح�� ِّ مو وُ��� �ر �ا صاِح�ة السُّ � ص مع الخ��

ُ
ق ا. س��َ قال رزناك: «�ارس�نا حث�ثة الحركة جد�

�ن». � دمه ق�ل أن َ�سُقط، س��
�دنو منها. س�غرق ��

 االنقضاضة
ً
�ر وداَرت �ارس�نا إ� الجانب متفاد�ة � �ط. انقضَّ الخ�� �دأ القتال �ما قال �الضَّ

ان�ة قال مس، و��نما وثَ�ت �ارس�نا فوق الحيوان تتفادى انقضاضته الثَّ � الشَّ
ا �� �� والتمَع نصلها فضِّ

ر، م كجدٍّ عجوز متذمِّ
�
ي». ت�ل �ر� برِّ �  لقتال خ��

ً
الس�� �ار�ستان: «تلزمها ح��ة. ل�ست هذە وس�لة

ا. ا �ما قال دار�و دوم� تمام�

.
ً
ان. لن ينقضَّ ثان�ة �� �ر. إنه أذ� من الثِّ � ف الخ��

َّ
خ األحمر نصل �ارس�نا، ل�ن �عان ما توق لطَّ

� ينها ب��
�
 سك

ً
�ر بتؤدٍة ومتقاذفة �  من الخ��

ً
ا، فصاَحت دان�ة ته �ارس�نا أ�ض�

�
� هذا وأدرك

ت دا��
�
أدرك

ل استفزازە… ونجَحت… وهذە �ٍة ُتحاو� ا تقهقَر الحيوان شتَمته وهَوت ع� خطمه ��� �ديها، ولمَّ
��ة إ� ملت�� الفخذين. ق ناب ساقها الُ��ى من الرُّ  واحدًة، ومزَّ

ً
رت وث�تها لحظة ة تأخَّ المرَّ

ت
�
ينها وحاول

�
 سك

ً
قة مسقطة ت �ارس�نا ساقها الممزَّ

�
� ألف حنجرة، وأمسك � من ثالث�� ارتفَع أن��

�
ي من جد�د. أشاَحت دا�� ِّ �ر ال�� � � انقضَّ عليها الخ�� أن تحجل مبتعدًة، ل�ن ق�ل أن ت�تعد قدم��

؟».
ً
 �اف�ة

ً
ت ِ�لواس: «أ�انت هذە َشجاعة

�
مال سأل خة ع� الرِّ ت ال�َّ بوجهها، و�ذ دوَّ

�
ذ��َ

�
. إنه ُيؤِلم أ

ً
اخب ل�س َشجاعة اخ الصَّ : «قتال الخناز�ر َشجاعة، ل�ن ال�ُّ ُّ أجاَب الخ��

دوب الب�ضاء القد�مة، وأضاَف: ِ�لواس القوي»، وفرَك �طنه المنتفخ الذي تتقاَطع عل�ه النُّ
ا». «وُ�ص�ب ِ�لواس القوي �الغث�ان أ�ض�

ائحة أقوى وأشنع من أن � �طن �ارس�نا و�دأ �قتلع أحشاءها، و�انت الرَّ
�ر خطمه �� � دفَن الخ��

. رفَعت ُبرقعها … ال أستطيُع التقاط أنفا�� �اب، وهتاف الجماه��
ُّ

تحتملها المل�ة. الحرارة، والذ
�� �خفوٍت و�� تحلُّ الح��ر عن جسدها.

َّ
ا لُتَخشِخش الآل ، وخلَعت تو�ارها أ�ض� ته �ط��

�
وترك

؟». � ، ماذا تفعل�� تها إيري: «�ال���
�
�سأل



ي عن ِّ �ر ال�� � مال إل�عاد الخ�� ت دستة من حام�� الِحراب إ� الرِّ
�
». هرول � خوت�� � الرَّ

ذ��َ
�
- «أخلُع أ

� وجه
� �دە، و�ذ فرقَع �ه ��

د الحل�ة �سوٍط شائك �� ة و�عادته إ� زر��ته، ومعهم متعهِّ الجثَّ
؟». � � إ� حد�ق��  أعدت��

َّ
: «س�� �ار�ستان، ه�

ً
�ر نهَضت المل�ة قائلة � الخ��

�ا�� لستِّ �ساٍء عجائز وثالث
ُ
دار، وقال: «ما زاَل هناك الم��د، عرض ف � ة ع� ه�� الَحت الح��

م�ار�ات أخرى. ب�ال�و وجوجهور�».

�ــح. هذا معلوم». أعلَنت إيري: «ب�ال�و س��

ا. ب�ال�و س�موت». ت چ��وي: «ل�س معلوم� ردَّ

.«
�
ا آَخر. �ان هذا خطأ : «هذا أو ذاك س�موت، وَمن �ع�ش س�موت يوم� �

قالت دا��

ا أ��� من � الع��ض ظهَرت نظرة غث�ان، وقال: «ِ�لواس القوي أ�َل جراد�
ع� وجه ِ�لواس الب��ِّ

زم. ِ�لواس القوي �حتاج إ� حل�ب».
َّ

ال�

�ن) أتوا لالحتفال �قراننا. لقد مو، أهل (م�� ، وقال: «صاِح�ة السُّ َّ دار الخ�� � تجاهَل ه��
هم». لون لِك. ال ت��ذي ُحبَّ

�
سمعِتهم ُيهل

ذنيها
�
� أ

د �� ». تردَّ � ا عن هذە المجزرة �ا زو�� � �ع�د�
. ُخذ�� � ال �� خوت�� � الرَّ

ذ��َ
ُ
- «�ان تهل�لهم أل

د الحل�ة. ي وزعيق حام�� الِحراب وفرقعة سوط متعهِّ ِّ �ر ال�� � ق�اع الخ��

�
ًة. أغِل�� ًة فقط، شاِهدي العرض الهز�� وم�اراًة أخ�� ًة قص�� � ف��

� الجم�لة، ال. ا���
د�� - «س�ِّ

ا لـ…». ى. ستكون أنظارهم ع� ب�ال�و وجوجهور. ل�س هذا وقت� عي��ِك، ال أحد س��

لُّ ع� وجهه. ج ذلك الظ� ثم تم�َّ

�� إ� � الحلوق، وارتفَعت �لُّ ع��
ات آالف األصوات �� همَد اله�اج والهتاف، انكتَمت ع��

ماء. السَّ

. اندفَع اثنان � ، وفوق صوت خفقان قلبها سمَعت خفقان جناح�� �
� دا��

ت ر�اح دافئة وجن��َ مسَّ
ا إ� ي ناخر� ِّ �ر ال�� � � م�انه، وعاَد الخ��

د الحل�ة �� د متعهِّ ا إ� مهرب، وتجمَّ من حام�� الِحراب سع��
ا ع� ُر�ب��ه. ە ِ�لواس القوي وتهاوى من مقعدە ساقط� حظة تأوَّ

�
� تلك الل

ُجثمان �ارس�نا، و��

مس. حراشفه سوداء، وعيناە وقرناە وُعرفه � األدهم تحت الشَّ �� ا داَر التنِّ فوقهم جم�ع�
. اري أض� أ��� وأ��� � ال��

ا، و�� الثة حجم� الفقري(64) أحمر دموي. لطالما �ان دروجون أ��� الثَّ
ًة إذ ا من أقصاهما إ� أقصاهما، وقد خفَق بهما مرَّ �ن قدم� بج ع�� �متدُّ جناحاە األسودان �السَّ
هب، نار

�
ا… وابتلَعه الل ي رأسه قا�ع� ِّ �ر ال�� � عد. رفَع الخ�� مال ف�ان صوتهما كقصف الرَّ طاَر فوق الرِّ

. أطلَق الحيوان �خة ً
ا �املة � قدم� � من ُ�عد ثالث��

عة �الُحمرة لفَحت حرارتها دا�� سوداء مجزَّ
حم الذي يتصاَعد

�
� الل

ة وأ�شَب مخال�ه �� ي، وحطَّ دروجون ع� الجثَّ احتضار� وقعها ِش�ه َ���
�ر و�ارس�نا. � � الخ�� � ب�� ِّ َع �أ�ل لم ُ�م�� خان، و�ذ �� منه الدُّ



أ �صوٍت ولوَل رزناك: «�ا لآللهة� إنه �أ�لها�»، وغ�َّ القهرمان فمه. �ان ِ�لواس القوي يتق�َّ
��ل، جزء منها خوف، احب الطَّ دار زو لوراڬ الشَّ � ت نظرة غ���ة ع� وجه ه��

َ
صاخب، وترقرق

قون صاعدين
َّ
� �ال يتدف � ب��

وجزء منها شهوة، وجزء منها ان�شاء. لعَق زوجها شفت�ه، ورأت دا��
لهم االبتعاد. ت�َعهم آَخرون تدافَع � غمرة تعجُّ

� أطرافها ��
�ن ��

� تو�اراتهم ومتع��ِّ اللم، ممسك�� السَّ
� مقاعدها.

�� 
ً
ت جالسة

�
ة ظل َّ� �عضهم، ل�ن األ���

. ً
 ع� عاتقه أن �كون �ط�

َ
رجل واحد أخذ

ا، أو
�
 أو مجنون

ً
�ر إ� زر��ته. ر�ما �ان ثم� � رِسلوا إلعادة الخ��

�
�ان أحد حام�� الِحراب الذين أ

ة هاز�ا، أو ر�ما �ان غ��  ما عن الصَّ
ً
عر األسود من �ع�ٍد وسمَع همسة ر�ما أحبَّ �ارس�نا ذات الشَّ

ا ح��ته، ُيَ�ع��ِ د� هم مسدِّ ا �ان فقد انطلَق �السَّ عراء. أ�� � عنه الشُّ
د رجٍل تقل�دي يروم أن ُ�غ��ِّ مجرَّ

م َ�قُطر من أسنانه، �اح من المقاعد. رفَع دروجون رأسه والدَّ مل األحمر بنعل�ه وقد جلجَل الصِّ الرَّ
��ل. � الطَّ

� الحرش�� �� � قاعدة ُعنق التنِّ
هرە وأغمَد رأس الح��ة الحد�دي �� ووثَب ال�طل ع� ظ�

� آٍن واحد.
� ودروجون ��

و�َخت دا��

ا س دروجون جسمه مطلق� ، وقوَّ � غرس رأسها أ���
ا ع� ِثقله �� ضغَط ال�طل ع� ح��ته معتمد�

�
فعوا��

ُ
� طرف ُعنقه األ

� رأسه �دور ��
ا. شاهَدت دا�� ا و�سار� ب �مين� فحيح ألم، وراَح ذ�له ���

مال، و�ان � و�ــهوي ع� الرِّ �� ��ل، ورأت جناح�ه األسودين ين�سطان، ل�ختلَّ تواُزن قاِتل التنِّ الطَّ
 لَ�ُ�خ:

َّ
ا إ� جل وقت� � ع� ساِعدە. لم �جد الرَّ �� ا عندما أط�َقت أسنان التنِّ د� هوض مجدَّ ل النُّ ُ�حاو�

�
ا �ما تفعل ال�الب �القوارض �� راع من ال�تف وُ�لقيها جان��

ِّ
�ع دروجون الذ «ال�»، ق�ل أن ين��

حل�ات الجرذان(65).

� حام�� الِحراب اآلَخ��ن: «اقُتلوە� اقُتلوا الوحش�».
دار زو لوراڬ �� � صاَح ه��

: «أش��� ب��ِك �ا جاللة المل�ة».
ً

ق�َض الس�� �ار�ستان عليها ب�ح�اٍم قائ�

من ي��اطأ إذ قفَزت من فوق صت من ق�ضته. �دا لها �أن الزَّ
�
�»، وتمل � : «َدع�� �

ً�َخت دا��
مال ساخنة � الحل�ة فقَدت فردة صندلها، و�ذ اندفَعت تعدو شعَرت �الرِّ

ت �� ا حطَّ ور، ولمَّ السُّ
أ. � أصابع قدمها. �ان الس�� �ار�ستان ُيناديها، وِ�لواس القوي ما زاَل يتق�َّ  ب��

ً
خشنة

� ُخطاها.
ت دا�� وجدَّ

ا ا عنه ملق�� ا سالحه و�عضهم �ع�د� � رافع� �� ا، �عضهم صوب التنِّ �ان حاملو الِحراب �عدون أ�ض�
ت

�
ق من َجدعة ذراعه المهلَهلة، وقد ظل

َّ
مل انتفَض ال�طل ودماؤە القان�ة تتدف سالحه. ع� الرَّ

خان من الج�ح. � �جناح�ه، وتصاعَد الدُّ �� هر دروجون تتأرَجح مع خفقان التنِّ � ظ�
�� 

ً
ح��ته مغروسة

ا َب �ذ�له جان�� هب األسود، و��
�
� �الل ا رجل�� � نارە غامر� �� و�ذ حاَ�ته الِحراب األخرى نفَث التنِّ

� عينه
، وحاوَل مهاجم آَخر أن �طعنه �� � ل من ورائه وَ�شُطرە ِنصف��

�
د الحل�ة الم�سل لُ�ص�ب متعهِّ

ون َ�ُ�خون و�لعنون و�ندبون. ُّ� � �ن�� ق �طنه. �ان الم�� �ه ومزَّ
�
� فك � ب�� �� ه التنِّ

�
إ� أن أمسك

ض وراءها، و�َخت: «دروجون� دروجون�».
�
ا َيرك � أحد�

سمَعت دا��
ُّ



َب ا ح�ث َ�قُطر ع� األرض. �� خان، ومن دمه أ�ض� � أسنانه يتصاَعد الدُّ داَر رأسه. من ب��
�
�� 

ً
� ساعلة

ت دا��
ة، وتع��َّ مال القرم��َّ  من الرِّ

ً
 خانقة

ً
ا عاصفة ج� ًة أخرى مه�ِّ الهواء �جناح�ه مرَّ

اخنة. حا�ة الحمراء السَّ السَّ

� فاە. �� وفغَر التنِّ

وداء ع� ؟ وانط�َقت األسنان السَّ � وجَدت الوقت لتقول فقط: «ال». ال، ل�س أنا. أال تعرف��
ة � جثَّ

ت ��
� عي�يها، وتع��َّ

مل �� . �ان الرَّ ُ�عد بوصاٍت معدودة من وجهها. أراَد أن �جتثَّ رأ��
دفيها. د الحل�ة وسقَطت ع� ر� متعهِّ

وت الحل�ة، وابتلَعتها ر�ــــح حام�ة �األتون. زأَر دروجون لُ�فِعم الصَّ

ا من العظم المكسور ا فتَح فمه رأت قطع� ��لة نحوها، ولمَّ ة الطَّ � الحرشف�َّ �� ت رق�ة التنِّ امتدَّ
ود. � أسنانه السُّ م ب�� حم المتفحِّ

�
والل

طُّ من ق�ل أن
َ
� الجح�م وال أجُ� ع� إ�عاد ��ي. لم َ�حُدث ق

� أنظُر �� . إن�� عيناە صه��
�تونات عن م السِّ

�
وس) يت�ل � (وس��

�� . � � و�لتهم�� . إذا فررُت منه فس�حرق�� � �ها ِمثل هذا ال�ق��
�
تمل

� هنا
بع) وآلهتها �ع�دة �ع�دة. ُترى إذا ماتت دا�� سبع جحائم وسبع ِجنان، ل�ن (الممالك السَّ

�
ج�� لتجوب أرا�� ها إ� �االسارە النَّ فهل س�شقُّ إله الدوثرا�� الجواد الُعشب و�أخذها و�ضمُّ

اتهم لالس��الء ِسل أر�اب (ج�س) الغاضبون هار��َّ  إ� جوار شمسها ونجومها؟ أم س��ُ
ً
�ل را��ة

�
الل

ح الِجلد، ًة، أنفاسه ل�� ُ�ق�ِّ � وجهها م�ا��
ها إ� عذاب الجح�م؟ هدَر دروجون �� ع� روحها وجرِّ

� أنا� هنا� أنا�». ��� � الس�� �ار�ستان سل�� �صيح: «أنا� ج�ِّ
ومن م�اٍن ما إ� �سارها سمَعت دا��

ً
، ول�م �َدت ضع�فة

ً
� انع�اسها، ول�م �َدت ض��لة

� دروجون الحمراو�ن رأت دا��
� عي��َ

َ�� � ُهوَّ
��

د الحل�ة، ولمَست ة متعهِّ  جثَّ
ً
مال دافعة ست الرِّ . تحسَّ �

 أدعه يرى خو��
َّ

. �جب أ�
ً
 خائفة

ً
ة هشَّ

ا. عاَد ا ح�� جاعة. �ان الِجلد دافئ� ٍء من الشَّ �
د لمسه ��� أصا�عها مق�ض سوطه، وأشعَرها مجرَّ

� وجهها.
ت أسنانه الهواء �� وط، وعضَّ دروجون يزأر �صوٍت مدوٍّ �اَد �جعلها ُ�سِقط السَّ

� رأسه إ� �� �»، فأرجَع التنِّ َّ
��» : ً

وط صارخة ٍة هَوت �السَّ . ��لِّ ما فيها من قوَّ �
َ�ته دا�� و��

ائكة خطمه. ارتفَع وط الشَّ �»، وخمَشت أطراف السَّ َّ
�� �

َّ
��» :

ً
ة، و�َخت �� ثان�ة الوراء �حدَّ

ا ع� �طنه إ� أن �دأت  وذها��
ً
�ات جيئة � �ال��َّ

ا إ�اها �ِظلِّ جناح�ه، وهَوت دا�� �� دروجون مغطِّ
، و�ــهس�سسسسسسس� نفَث عليها ا�� ��لة كقوس الرَّ ة الطَّ فعوان�َّ

ُ
ذراعها ُتوِجعها. ان�َنت رقبته األ

� َّ
�� ،

َّ
�� ،

َّ
��» :

ً
وط وزاعقة  �السَّ

ً
حة هب ملوِّ

�
� تحت لسان الل � تنح��

وداء، واندفَعت دا�� نارە السَّ
… � ت�� ًة، مرَّ ورة، مفعم �األلم، وخفَق جناحاە مرَّ � مفعم �الخوف والثَّ ها بزئ�� انزل�». جاو�ــَ

م األسود �س�ل من ج�ح د ع� �طنه. �ان الدَّ ا وتمدَّ � ا أخ�� � هس�س� �� … وانطَ��ا. أطلَق التنِّ
ا، وكذلك أنا. ار وقد صاَرت لحم� مال المحروقة. إنه النَّ ا ع� الرِّ الح��ة وَ�قُطر داخن�

َعتها، فرأت رأسها ِش�ه ذائٍب � � وق�َضت ع� الح��ة وان�� �� هر التنِّ س تارجارَ�ن ع� ظ� وثَ�ت دن��
جت ا، والتوى دروجون من تحتها وتموَّ ، ثم إنها ألَقتها جان�� ع�� ا �السَّ ا ملته�� ج� والحد�د متوهِّ

ُّ ُ



س، نفُّ ؤ�ة، عن التَّ � عاجزة عن الرُّ
مل �مأل الهواء �كثافة، ودا�� واە. �ان الرَّ

ُ
عضالته إذ استجمَع ق

ة ت�تعد أسفلها. مال القرم��َّ عد يهزم، وفجأًة ألَفت الرِّ . قرقَع الجناحان األسودان �أن الرَّ فك�� عن التَّ

� �األسفل من خالل �� ِّ� � �ن�� ا عاَدت تفتحهما أ�َ�ت الم�� � عي�يها، ولمَّ
�ُدوار� م�اغت أغلَقت دا��

وارع. اللم إ� الشَّ قون ع� السَّ
َّ
مع والُغ�ار، يتدف غشاوٍة من الدَّ

: «أع��»، وسَعت أصابع
ً
َ�ت �ه ُعنق دروجون صائحة � �دها ما زاَل، ف��

��اج ��
�
وجَدت ال�

�
َب جناحا دروجون األسودان الع��ضان الهواء، وشعَرت دا�� ث �حراشفه. �� �دها األخرى ت�ش�َّ

رت: نعم، نعم، اآلن، اآلن،
�
ت �أن قلبها ع� وشك االنفجار، وفك � فخذيها، وأحسَّ �حرارته ب��

، ِطر! �
، ُخذ�� �

افعلها، افعلها، ُخذ��
 



 

چون
 

ا. ا عظ�م� ا و�طن� ا ع��ض� ، ل�ن اآللهة وهَ�ت له صدر�
ً

 ط���
ً

ة العماليق رج� ل�س تورموند �ل�َّ
ة رئ��ه، ودأَب ع� القول �أن ضح�ات تورموند قادرة ع� اە ما�س را�در نافخ البوق لقوَّ سمَّ

ر ُجؤارە چون بنه�م الماموث.
�
� ثورته ُ�ذك

ل�ج من فوق قمم الج�ال، و�� إسقاط الثُّ

ا وسكَب ما  إب��ق�
�
ا، هدَر وزعَق ودقَّ المائدة �ق�ضته �ُعنٍف كفأ �  وكث��

ً
� ذلك اليوم جأَر ط���

��
�
� ُ�ل�� � متناول �دە طوال الوقت قرن من الِبتع، فيتطاَير الُ�صاق من فمه ح��

ف�ه من ماء. ��
ق، وصبَّ عل�ه لعناته اب المار�

َّ
عد�د ال�ذ  �العسل. نعَت تورموند چون سنو �الرِّ

�
تهد�داته مح�

� أد�ارهم.
� ن�ك األحرار ��

غ�ة �� همه �الرَّ راب ج�ف، واتَّ
ُ
 إنه را�ع ذم�م أسود القلب وسارق وغ

ً
قائ�

جل الذي ُيهِدر ، فل�س تورموند �الرَّ
ً

ه أو�
َ
� رأسه، ول�ن �عد أن أفرغ

ا�ه �� � ر� چون �قرن �� ت�� مرَّ
 أنه لم

َّ
هد�د، إ� هد�د �التَّ ًة أو أجاَب التَّ  ل�لِّ هذا، ولم يرفع صوته مرَّ

ً
ا. لم ُ�لِق چون �ا� ا ممتاز� ِبتع�

ا لمنحه. ا هو أ��� مما جاَء مستعد� ي�ناَزل كذلك عمَّ

ة العماليق -الِمهذار، نافخ ت ظالل األص�ل خارج الخ�مة، مدَّ تورموند �ل�َّ
�
ا، ب�نما استطال � وأخ��

)، �ل�م اآللهة، وأبو �
� (البهو القا��

ب�ة، ملك الِبتع �� عد، زوج الدِّ البوق، �اِ� الجل�د، ق�ضة الرَّ
م».

�
� لن أنالها من مئة أ

� أعلُم أ�� � اآللهة المغفرة ال�� فقنا إذن، ولتمنح�� : «اتَّ
ً

الجيوش- �دە قائ�

لمات، أنا الحارس � الظ�
�ف �� � خاطرە. أنا السَّ

سمه ترنُّ ��
َ
صافَح چون ال�د الممدودة و�لمات ق

�ام، ف�� الذي ُيوِقظ النِّ � �الَفجر، النَّ
وء الذي �أ�� د، الضَّ � �شتعل لَتطُرد ال�� ار ال�� ع� األسوار، أنا النَّ

ا�ات وترَك ا: أنا الحارس الذي فتَح البوَّ ا جد�د� . ولنفسه أضاَف مقطع� � ِ�لدان الَ���
� ت�� رع ال�� الدِّ

ا ا أن ما �فعله صواب، ل�نه قطَع شوط� ا لقاء أن �علم �قين� ا �اهظ� من�
َ
ُ منها. �ان ل�دفع ث العدوَّ َ�ع��

فقنا». أطول من أن �عود أدراجه، وهكذا قال: «اتَّ

ا، ولو أن الوجه تحت َّ أ�ض� ح�ة لم تتغ��
�
ق�ضة تورموند �سحق العظم. لم يتغ��َّ هذا ف�ه. والل

� تجاع�د غائرة. قال دت�� � المتورِّ � الوجنت�� � هات��
، و�� عر األب�ض نحَل إ� حدٍّ كب�� أجمة الشَّ

� ناَل الُفرصة. مقا�ل العص�دة � محاولة هرس �د چون: «�ان �جب أن َ�قُتلك ما�س ح��
ا �� متفان��

ط�ف الذي عرفته؟».
�
� الل �� من فادح. ماذا دها الصَّ

َ
… ث

ً
ا وِص��ة ندفع ذه��

� عادلة. ثالثة أ�ام؟». رف�� � �ال الطَّ
� ال ُتر�� فقة ال�� ا. «سمعُت أن الصَّ جعلوە قائد�

� �سمعون هذە َّ ح�� ة. سَ��ُصق �عض رجا�� ع�� أجاَب تورموند: «إذا عشُت تلك الُمدَّ
ا إن كنُت أعرفهم، وأنا فون أ�ض�

َّ
: «ِغ��انك س�شتكون و�تأف

ً
وط»، وأفلَت �د چون مواص� ال��ُّ



ود». � السُّ أعرفهم. لقد قتلُت أ��� مما أستطيُع أن أح�� من�م أيها المالع��

� جنوب (الِجدار)».
ر هذا �صوٍت مسم�ع عندما تأ��

�
 َتذك

َّ
- «األفضل أ�

ا و�صخب. «�الم � ا. ما زاَل �ضحك كث�� ا: «هار�». لم يتغ��َّ هذا أ�ض� ضحَك تورموند صائح�
: «عندما ُ�صِبح قو��

ً
هر چون قائ� ت ع� ظ� � ِغ��انك ح�� الموت»، ور�َّ

حك�م. ال أر�ُد أن َينُقر��
� …». خلَع الهم�� � اب، وح�� ذلك الح�� عام وال��َّ � وراء ِجدار�م س�تقاَسم القل�ل من الطَّ آمن��

، وقال: الحلقة المح�طة �ذراعه الُ��ى وألقاها لچون، ثم فعَل الِمثل بتوأمتها حول ذراعه الُ�م��
ص».

�
غل األسود الل � وهو عن أب�ه، واآلن صاَرتا لك أيها النَّ � عن أ�� فعة األو�. ورثُت هات�� «الدُّ

ة الَ��� األوائل العت�قة، ق�ل، منقوشتان �أ�جد�َّ هب القد�م الخالص الثَّ
َّ

راع من الذ
ِّ

حلقتا الذ
ە: َ ا منه �لحيته، ولذا أخ�� ه چون، وقد �دَوتا جزء�

َ
ة العماليق منذ عرف �ضعهما تورموند �ل�َّ

ا. ر�ما عل�ك االحتفاظ بهما». هب. ي�دو �� هذا عي��
َّ

ون من أجل الذ اڤوسيُّ «س�صهرهما ال��

ون عن
�
عد جعَل األحرار يتخل اس �قولون إن تورموند ق�ضة الرَّ قال تورموند: «ال. لن أترك النَّ

� أضعها � سأحتفظ� �الحلقة ال�� ە»، وأضاَف �اب�سامٍة ع��ضة: «ل�ن�� � كنوزهم واحتفظ� هو �ك��
ا للُعنق».

�
ح طوق

�
س�ة إل�ك َتصل . �ال�ِّ � ت�� غ�� � الصَّ ا من هات�� � حول ُعضوي. إنها أ��� كث��

ا». َّ أ�د� : «أنت ال تتغ��
ً

ا عنه ضحَك چون قائ� رغم�

� لسُت . إن�� ُ َّ � أتغ�� �ف، وقال: «أوە، ل�ن�� � الصَّ
لج �� ذاَ�ت االب�سامة ع� وجه تورموند ال�ثَّ

ا للغا�ة، وما هو أسوأ. ابناي…»، وقلَ�ت � ا كث�� ). لقد شهدُت موت� �
� (البهو القا��

جل الذي كنته �� الرَّ
ها أحد

�
ا. فعل � ا صغ�� � المعركة عند (الِجدار). �ان ص���

ِتَل ��
ُ
الح�ة سحنته إذ أردَف: «دورموند ق

�ة، ل�ن ولدي ماَت مادي وع� ُترسه ُعثث. رأ�ُت ال��َّ رسان مل�ك، وغد ما يرتدي الفوالذ الرَّ
ُ
ف

� ل�لٍة ماَت فجأًة. األسوأ أنه نهَض
ا. �� د ناَل منه. لطالما �ان سق�م� ق�ل أن أ�لغه. وتورو�ند… ال��

ا � أمرە بنفسه. �ان هذا صع��
�

رقاو�ن إ�اهما ق�ل أن نعرف أنه ماَت. اضطررُت إ� تو� � الزَّ �العين��
ة، ل�نه ع برجولٍة حقَّ � عي��ه وهو ُيرِدف: «الحق�قة أنه لم �كن يتمتَّ

م�ع �� �ا چون»، والتمَعت الدُّ
غ�� ذات يوم، ولقد أحب�ته». �ان ولدي الصَّ

� غا�ة األسف».
ا �دە ع� كتفه: «أنا �� قال چون واضع�

، ل�نها ل�ست دماءە»، وهزَّ - «لماذا؟ لم �كن هذا من ُصنعك. ع� �د�ك دماء، نعم، ِمث��
ان». ا: «ما زاَل �� ابنان ق��َّ تورموند رأسه مض�ف�

- «واب�تك…؟».

��لة إن كنت جت را�ك ذا الح��ة الطَّ - «موندا». أعاَد ِذكرها االب�سامة إ� وجه تورموند. «تزوَّ
� ، ل�نه ُ�حِسن معاملتها. قلُت له إن�� � ق هذا. الف�� ُعضوە أ��� من عقله إن طل�ت رأ�� ُتصدِّ

ة، هر چون �قوَّ ت ع� ظ� ًة أخرى ر�َّ �ه �ه ح�� أدم�ه إذا آذاها»، ومرَّ سأقتلُع ُعضوە هذا وأ��
ا أطول فس�حسبون أننا أ�لناك». وقال: «حاَن الوقت لتعود. إذا أ�قيناك وقت�

.«
ً

��ة أو� - «عند الَفجر إذن �عد ثالثة أ�ام من اآلن. الصِّ



ات أيها الُغراب. �ان المرء ل�حسب أن ال ثقة ب�ننا»، ردَّ تورموند: «سمعتك أول ع�� مرَّ
د من أن ي�تظروها

�
��ل. تأ� ��ق الطَّ ، أجل. الماموثات ستقطع الطَّ

ً
��ة أو� و�صَق ثم أردَف: «الصِّ

ا
�
عينة. سنكون لطاف

�
ابت�م الل ع إ� بوَّ

ُ
 �قع شجار أو تداف

َّ
ُد من أ�

�
ة)، وسأتأ� ق�َّ َّ � (القلعة ال��

��
م، هار�».

ُ
ة األ � طابور، وأنا ال�طَّ

ة �� اٍت صغ�� ، �طَّ � م�� منظ�

مس هار صاٍف منقشع الغيوم، وقد عاَدت الشَّ قاَد تورموند چون إ� خارج خ�مته. �الخارج النَّ
ة مقولة اًء. ثمَّ ا وضَّ

�
� من الغ�اب، و�� الجنوب يرتفع (الِجدار) أب�ض مزرق ماء �عد أسبوع�� إ� السَّ

ل أ��� ا �قولون: لـ(الِجدار) أمزجة ت��دَّ
�
ا. أح�ان وداء) األ��� ِسن� سمَعها چون من رجال (القلعة السَّ

� األنُهر
ل أ��� من امرأة. �� ا �قولون: لـ(الِجدار) أمزجة ت��دَّ

�
من الملك المجنون إيرس، وأح�ان

� هذا
ا �� �ا�� غ�� المقمرة ي�دو �سواد الفحم، أمَّ

�
� الل

خر األب�ض، و�� ح من الصَّ الغائمة ي�دو ال�َّ
ص

َ
اق مس �لَّ َشقٍّ وصدع� ف�ما ت�� ز ضوء الشَّ � ورة ِس�تون وُ���

�
ق (الِجدار) ك�ل ُ هار وأش�اهه َي�� النَّ

هار ي�دو (الِجدار) � أش�اە هذا النَّ
افة. �� جاٍت ِش�ه شفَّ دة وتتال�� وراء تموُّ

�
أقواس ق�ح المتجل

. ً
جم��

��ل، ومع � األحرار تور�ــــج الطَّ م مع ل�ذرز. اسمه ب��
�
وقَف ابن تورموند األ��� عند الخيول يت�ل

 ببوصٍة ع� األ��� فإنه أطول من أب�ه �قدٍم �امل. جلَس هارث -ف�� (�لدة
ً

أنه �فوق ل�ذرز طو�
هرە. هو ول�ذرو � اآلَخ�ْ�ن ظ� ا االثن�� ار معط�� رب النَّ

ُ
المناجذ) قوي الب��ة المدعو �الجواد- ق

ى كعالمة جالن الوح�دان اللذان جلَبهم چون معه إ� المفاَوضة. �ان عدد أ��� من هذا ل��ُ الرَّ
ماء. جوست هو ة تورموند سفك الدِّ ا لو �انت ن�َّ

�
 آَخر ل�صنعوا فرق

ً
ون رج� خوف، ولم �كن ع��

ه�ب �ستطيع اشتمام األعداء، ح�� من ئب الرَّ
ِّ

� �حتاج إليها چون، فالذ الحما�ة الوح�دة ال��
م. �سُّ ُ�دارون عداوتهم �التَّ

� فمه وصفَر ونادى:
�� � ا أسود ووضَع إص�ع�� از� فَّ

ُ
ا. خلَع چون ق ع� أنه وجَد جوست غائ��

.«� َّ «جوست، إ��
داف مورمونت من ف�ع َسند�انٍة قد�مة ل�حطَّ

ُ
، وطاَر غ � � مفا�� من أع� جاَء صوت جناح��

رة!».
ُ
رة، ذ

ُ
رة، ذ

ُ
ا: «ذ ع� َ�ج چون صائح�

 من
ً

د ر�شه �د�  أنه مسَّ
َّ

ائر، إ� ة أن َ�طُرد الطَّ ؟»، ومدَّ �دە ب��َّ � ا ت�عت�� قال چون: «أنت أ�ض�
ا: «سنو!». ثم خ�َج ك رأسه من أع� إ� أسفل متمتم� ائر بنظرٍة عل�مة وحرَّ ذلك، ورمَقه الطَّ

� ومعه ڤال. � شجرت�� جوست من ب��

وف األب�ض مدسوسة ا. ترتدي ڤال أب�ض ع� أب�ض، �او�لها من الصُّ ي�دوان �أن م�انهما مع�
تة عند ال�تف �مش�ٍك ض، ومعطفها فروة ُدبٍّ ب�ضاء مث�َّ ق�ة من الِجلد المب�َّ � حذاٍء عا�� الرَّ

��
ا… ل�ن ع� ش�ل وجه و�روود منحوت، وقم�صها أب�ض أ�از�مه من العظم. أنفاسها ب�ضاء أ�ض�
د. زمن دتان من ال�� ا�ن، ووجنتاها متورِّ حل الدَّ ��لة �لون عسل النَّ تها الطَّ عي�يها زرقاوان، وضف��

ا بهذا الُحسن. ط��ل مرَّ منذ رأى چون سنو منظر�

؟». � � �قة ذئ�� ل�� ها: «هل ُتحاو�
�
سأل



جال األدب، �َمن فيهم الِغ��ان». - «وِلَم ال؟ لو حظَ�ت �لُّ امرأٍة �ذئٍب ره�ب ألحسَن الرِّ

اَشق معها �األلفاظ أيها اللورد سنو. إنها أذ� ة العماليق، وقال: «هار� ال ت�� ضحَك تورموند �ل�َّ
.«

ً
ٌ لك أن تخطفها ��عٍة ق�ل أن ُ�فيق تور�ــــج و�أخذها أو� . خ�� من أمثالك وأمثا��

لعة، َور�اها واج، وجم�لة الطَّ � ِسنِّ الزَّ
ماذا قال ذلك األ�له آ�سل فلورنت عن ڤال؟ «الفتاة ��

ة أ��� من ان، مخلوقة لوضع األطفال». �لُّ هذا صحيح، ل�ن المرأة الهمج�َّ ان وثد�اها كب�� ق��َّ
مون من َحرس الة مخ�� � أخفَق جوَّ � ح��

، وقد برهَنت ع� هذا �عثورها ع� تورموند �� هذا �كث��
 أليِّ لورد.

ً
 وجيهة

ً
ح زوجة

�
ًة ل�نها َتصل �ل. قد ال تكون أم��

�
الل

ا لتور�ــــج بها. َق منذ زمن، وأل�� چون المشعل بنفسه. هكذا أعلَن: «هن�ئ� ل�ن ذلك الج� اح��
ا». لقد حلفُت �مين�

- «لن ُتماِنع. أل�س كذلك �ا فتاة؟».

راب إذا أراَد أن
ُ
ا �اللورد غ : «مرح�� ً

��ل ع� َوركها قائلة � العظ�� الطَّ ��
�
�ت ڤال ع� السك ر�َّ

.« � ا الحفاظ ع� تلك ال�م�� � � أيِّ ل�لة. ما إن أخص�ه سَ�سُهل عل�ه كث��
�� �

ل إ� ِفرا��
�
ي�سل

 وال أحتاُج إ�
ً
ا عنها. إن �� ابنة ي: «هار� هل سمعت هذا �ا تور�ــــج؟ ابَق �ع�د� عاَد تورموند ُ�دوِّ

ا إ� داخل خ�مته. � رأسه عائد� ع�م الهم�� أخرى»، وهزَّ الزَّ

مادي ت تركب الحصان الرَّ
�
ذنه جلَب تور�ــــج حصان ڤال. ما زال

�
ب�نما حكَّ چون جوست وراء أ

� ال�ف�فة، ع�ف ذا الع�� ح�ل الضَّ الذي أعطاە لها مو�� يوم غادَرت (الِجدار)، الحصان األشعث النَّ
؟». غ�� ت: «ك�ف حال الوحش الصَّ

�
و�ذ داَرت �ه شطر (الِجدار) �ساءل

� ُي��د ا. ح��
�
� وصخ�ه ثالث ت�� ا حصانه: «منذ تركِتنا تضاعَف حجمه مرَّ أجاَبها چون ممتط��

ة)». ق�َّ َّ ضاعة ُ�مكنِك سماعه من (القلعة ال�� الرِّ

� سأفعُل. واآلن : «حسٌن… ها قد جل�ت لك تورموند �ما قلُت إن��
ً
�ت إ� جوارە قائلة تحرَّ

� القد�مة؟». ماذا؟ هل أرجُع إ� زنزان��

��ن (ُب�ج
�
خذت (ُب�ج الملك) لنفسها. هل َتذك - «زنزانتِك القد�مة مشغولة. المل�ة س�ل�س اتَّ

هاردين)؟».

- «الذي ي�دو ع� وشك االنه�ار؟».

� �مساحٍة أ��� ع�� . س�تمتَّ �
د�� ابق الُعلوي �ا س�ِّ زُت لِك الطَّ - «هكذا ي�دو منذ مئة عام. لقد جهَّ

اە (ق� هاردين) من ق�ل». احة نفسها هناك. ال أحدَّ سمَّ من (ُب�ج الملك)، ول�ن قد ال تجدين الرَّ

ة». احة �لَّ مرَّ ة فوق الرَّ َّ� - «أختاُر الح�ِّ

� أن أعدِك ًة. ُ�مكن�� � أس��
� أن أقول إن عل�ِك أن ت��� � القلعة، ل�ن ُيؤِسف��

ة الحركة �� َّ� - «لِك ح�ِّ
. رجا�� ال رجال المل�ة َ�حُرسون (ُب�ج هاردين)، �ما � ار� غ�� مرغ���� ا من ُزوَّ �أنِك لن تجدي إزعاج�



دهة». � الرَّ
أن َون َون ينام ��

؟ ح�� داال لم تعرف مفخرًة كهذە». � - «عمالق �حمي��

ون ناظ��ن من داخل خ�امهم المنص��ة تحت األشجار الجرداء. شاهَدهم َهمج تورموند �مرُّ
� ِسنِّ القتال رأى چون ثالث �ساٍء وِمثلهن من األطفال، مخلوقاٍت ضاو�ة

مقا�ل �لِّ رجٍل ��
� ُعدوانه ع�

� قاَد ما�س را�در شعب األحرار �� . ح�� � الوجوە جوفاء الخدود محملقة األع��ُ
 أن الحيوانات

َّ
ًة من الخراف والماعز والخناز�ر، إ� ا كب��

�
طعان

ُ
(الِجدار) ساَق تا�عوە أمامهم ق

وت ا لوال ج�� � أنها �انت لُتذَبح أ�ض�
� يراها چون اآلن �� الماموثات، وال شكَّ لد�ه �� الوح�دة ال��

حم وافر ع� عظامها.
�
العمالقة، ذلك أن الل

. إذا �انت جماعة عب�� ا، وقد أقلَقه هذا أ��� مما �ستطيع التَّ رأى چون عالمات مرض� أ�ض�
ض أن َ م ُخلد إ� (هاردهوم)؟ المف��

ُ
 فماذا عن األلوف الذين ت�عوا األ

ً
 م��ضة

ً
تورموند جائعة

� ط��ق العودة إ� (القلعة
�ــــح فقد �كون أسطوله �� قت ال�ِّ

َّ
ا. إذا ترف غهم كوتر �ا�ك ق����

�
َي�ل

فن. ە من األحرار ع� متون السُّ ة) �الفعل، ومعه أ��� عدٍد استطاَع ح�� ق�َّ َّ ال��

ته ڤال: «ك�ف أ�ل�ت مع تورموند؟».
�
سأل

، الجزء الذي أقنُع ف�ه قو�� �أن �
عب ي�تظر�� � �عد عاٍم من اآلن. ما زاَل الجزء الصَّ - «َسلي��

عم». ا منهم لن ُ�عج�ه الطَّ � ط�ختها لهم. أخ�� أن أحد� �أ�لوا الوج�ة ال��

� أساعدك». - «َدع��

َّ تورموند». - «لقد ساعدِت �الفعل، جل�ِت إ��

� أن أفعل الم��د». - «ُ�مكن��

ا وتركب �أنها ات حق� ة. ڤال ت�دو �األم�� ا �أنها أم�� ر چون: وِلَم ال؟ إنهم مقتنعون جم�ع�
�
فك

ف � ُب�ج� ُتصفِّ
د مخلوقٍة رق�قة تجلس �� ة ُمحار�ة ول�ست مجرَّ مولودة ع� صهوة حصان. أم��

ا �ِك إذا أردِت فاق. مرح�� َّ إ�الغ المل�ة بهذا االتِّ َشعرها وت�تظر وصول فارس� ما ُينِقذها. قال: «ع��
� ڤال ا أن ُته�� ح أ�د�

�
��ع». لن َ�صل ء م�� للقائها، هذا إذا استطعِت إرغام نفسِك ع� الرُّ � الم��

جاللتها ق�ل أن ين�س هو ب�نت شفة.

� أركُع؟». - «هل �� أن أضحك ح��

م، نهر قد�م عميق أحمر. ستان�س � شعب�نا �جري نهر من الدَّ . ب�� ً
ع�ة

�
- «ال. ل�ست هذە ل

ذون ضمَّ الَهمج إ� ال�الد، وأحتاُج إ� أن تدعم مل�ته ما فعلته». �اراثيون من القالئل الذين ُ�ح�ِّ

ٍة ُف �ما �ليق �أم�� � أيها اللورد سنو. سأت�َّ ماَتت اب�سامة ڤال العابثة، وقالت: «لك �لم��
ة أمام مل�تك». همج�َّ

. الحق�قة أن خ�� رح�لها عاجله، و�ذا شاَءت اآللهة فستأخذ مل�ساندرا � : ل�ست مل��� دَّ �ان ل��
معها.



داف
ُ
� أعقابهم، وت�َعهم غ

ب ��
َ
مت وجوست يتواث ة الصَّ

�
��ق تحت مظل ة الطَّ ركبوا �ق�َّ

ء �
���ُ 

ً
 مشع�

ً
مهم الجواد حام� لوا، وتقدَّ ق إ� أع� ف�ما ترجَّ

�
ا�ة، ثم حل مورمونت ح�� البوَّ

فق الجل�دي. ��ق ع�� النَّ الطَّ

� خ�َج چون ورفاقه ا�ة ح�� � االنتظار عند البوَّ
ود �� ة من اإلخوة السُّ �انت مجموعة صغ��

ة:  عن ال�ق�َّ
ً
م ن�ا�ة

�
ا�� العجوز يت�ل م الرَّ جنوب (الِجدار)، منهم أولمر ابن (غا�ة الملوك)، وقد تقدَّ
م والحد�د؟». دي أم الدَّ الم �ا س�ِّ دي، الِفت�ة ي�ساَءلون. أهو السَّ «�عد إذن س�ِّ

ة العماليق قومه ع�� الم. �عد ثالثة أ�ام من اآلن س�قود تورموند �ل�َّ أجاَب چون سنو: «السَّ
شِعرهم

ُ
ا. س�كون علينا أن � (الِجدار)، �أصدقاء ال أعداء، وقد يرفع �عضهم أعدادنا �إخوٍة أ�ض�

: «�جب أن أرى المل�ة
ً

ح�ب. واآلن عودوا إ� واج�ات�م»، وناوَل ساتان زمام حصانه قائ� �ال��َّ
� الحال. «و�عدها عندي رسائل سأ�تبها.

 إذا لم �ذهب إليها ��
ً
ها جاللتها إهانة س�ل�س». ستعدُّ

، ثم استدع� مارش و�ارو�ك � ات األسود إ� مسك�� ا ور�ش كتا�ٍة ودواًة من ح�� الِما�س��
�
أح��ِ ورق

�تون سالدور و�ال�داس». س�كون سالدور ِش�ه سكران �المعتاد، و�ال�داس �د�ل رديء والسِّ
ا، فلينت ونوري. � أ�ض� �� ماليِّ ، ل�نهما ما لد�ه. إ� أن يرجع سام. «واستدع� الشَّ �

لِما�س�� حق���
ا». ل�ذرز، ُ�ستحَسن أن تح�� أ�ض�

وا إل�ك ع� الَعشاء؟». � فطائر ال�صل. هل أطلُب أن ينضمُّ قال ساتان: «هوب �خ��

ة (الِجدار) عند الغروب»، َّ ع� قمَّ ب منهم االنضمام إ��
�
، ثم قال: «ال. اطل

ً
ر چون لحظة

�
فك

�� م�� إذا سمحِت».
، تفضَّ �

د�� : «س�ِّ
ً

والتفَت إ� ڤال قائ�

د أن مل�تك هذە عت�دة إذا �انت س�قان
�
ة ُتطيع. مؤك ٍة عابثة: «الُغراب �أمر واألس�� قالت بن��

 من
ً

ة �د� َّ ارتداء الحلقات المعدن�َّ تها. أ�ان ع�� � ح��
� تتدا� من تحتهم �� اضج�� جال النَّ الرِّ

م». ثها �الدَّ �اب، وال أحبُّ أن ألوِّ � داال هذە الثِّ وف والفرو؟ لقد أعَطت�� الصُّ

.« �
د�� � �ا س�ِّ م ل�ان عندِك س�ب للخوف. أظنُّ أن ث�ا�ِك �خ�� - «لو �ان ال�الم ُي��ق الدَّ

لج � أ�وام الثَّ ا ب�� ات المجروفة حديث� � الممرَّ
ا ط��قهما إ� (ُب�ج الملك) �� قالت ڤال ف�ما شقَّ
.«

ً
 كث�فة

ً
 قاتمة

ً
سخ: «سمعُت أن لمل�تك لح�ة الم�َّ

اب�سَم چون رغم معرفته أنه ال �جب أن يب�سم، وقال: «لها شارب فقط، خف�ف للغا�ة.
اته». ُ�مكنِك أن ُتح�� ُشع��

- «�ا لخي�ة األمل».

ها الخاص ال ي�دو أن س�ل�س دة مقرِّ � أن تكون س�ِّ
غ�ة �� ع� الرغم من �لِّ �المها عن الرَّ

�ل). تحتفظ المل�ة
�
وداء) إ� ظالل (قلعة الل � (القلعة السَّ

احة �� �اراثيون �ستعجل هجران ُس�ل الرَّ
اخل عند � �الدَّ اللم واثن�� � �الخارج ع� السَّ بع؛ أر�عة رجال ع� ال�اب واثن�� �حراسٍة حولها �الطَّ
ة �ألوانها الب�ضاء ا ث�ا�ه الُفرسان�َّ د، �قودهم الس�� �ات��ك ابن (ج�ل الملك) مرتد��

َ
المستوق

مه چون إ� ڤال جثا الفارس ع� ة. عندما قدَّ جوم الُخماس�َّ ن معطفه النُّ ة، وُت��ِّ َّ� رقاء والفضِّ والزَّ
ُ



� �ال�ث��
�� َ ة. جاللة المل�ة أخ�� ا مما ق�َل �� أيتها األم�� ا: «إنِك أب�ع ُحسن� ازها معلن� فَّ

ُ
ُر�بته ولثَم ق

عن َجمالِك».

م
�
 �أنها ُت�ل

ً
�ت ع� رأس الس�� �ات��ك مردفة »، ور�َّ طُّ

َ
� ق

ت ڤال: «غ��ب، مع أنها لم تَر�� ردَّ
ا�ع، انهض، انهض». ا: «انهض أيها الفارس الرَّ �ل��

�ان
�
َ الفارس �أنهما َ�طل ة أخ�� حك، و�قسماٍت حج��َّ �غا�ة جهدە منَع چون نفسه من الضَّ

اللم ل�ستعلم إن �انت جاللتها تق�ل ا �صعد السَّ المثول أمام المل�ة، فأرسَل الس�� �ات��ك ُجند��
ئب س���� هنا».

ِّ
استق�الهما، ل�نه أضاَف ب��ار: «ل�ن الذ

ا، وهكذا ج َون دار َون تق���� رها َون و� ر المل�ة �ما ُيوتِّ ه�ب ُيوتِّ ئب الرَّ
ِّ

عه چون، فالذ
َّ
وهو ما توق

قال: «جوست، ابَق».
ە وترنُّ

َّ
جها ع� موس��� ال �سمعها إ� ص مهرِّ

ُ
ار ف�ما َيرق  تح�ك عند النَّ

ً
وجَد جاللتها جالسة

ع چون صاَح: «الُغراب، الُغراب.
َّ
ا رأى ذو الوجه المرق عته. لمَّ َّ�

ُ
قة من قرون ق

�
أجراس األ�قار المعل

رًة ع� �ن متكوِّ ة ش�� لج. أعرُف، أعرُف، أوە، أوە، أوە». �انت األم�� تحت ال�حر الِغ��ان ب�ضاء �الثَّ
اء األرمد الذي � أغلب آثار الدَّ

افذة، وقد رفَعت قل�سوتها ُتخ�� نفسها ع� المقعد المجاور للنَّ
مسَخ وجهها.

اه�ة الحمراء،  سُيواِجه الرَّ
ً

 أو آج�
ً

ا لل�دي مل�ساندرا، وهو ما أشعَرە �االمتنان. عاج� لم يَر أثر�
ت ڤال حذوە.

َ
: «صاِح�ة الجاللة»، وحذ

ً
ة المل�ة. ركَع قائ� � ح��

 َ�حُدث ذلك ��
َّ

ل أ� ل�نه ُ�فضِّ

هوض». ا، وقالت: «ُ�مكن�ما النُّ وضَعت المل�ة س�ل�س ح�ا�تها جان��

م الل�دي ڤال؟ �انت أختها داال…». - «�عد إذن صاِح�ة الجاللة، هل �� أن أقدِّ

. أعرُف َمن �� أيها اللورد سنو»، ً
وم ل�� ضيع المزعج الذي �حرمنا النَّ - «… أمَّ ذلك الرَّ

 لدفعت
َّ

� الملك و�� ك أنها عاَدت إلينا ق�ل زو�� ت: «من ُحسن حظ�
َ
قت المل�ة، وأضاف وت�شَّ
ا». ا جد� ا، غال�� من غال�� الثَّ

ة؟». ة الهمج�َّ �ن ڤال: «أأنِت األم�� ت ش��
�
سأل

� زوجة ما�س را�در ملك ما وراء الِجدار، ل�نها ماَتت و�� � بهذا. �انت أخ��
- «�عضهم �دعو��

تضع ابنه».

. �ان �� ابن عم ق�ل أن ُ�ساِفر. �ان طُّ
َ
� لم أحظ� �أخٍت ق ة، ل�ن�� ا أم�� �ن: «أنا أ�ض� أعلَنت ش��

� أحب�ته». ، ل�ن��
ً

نغ�

ة القائد لم �أِت هنا ل�سمع عن أوالد رو�رت � واثقة �أن ح�� �ن، إن�� ا �ا ش�� ها: «حق� قالت أمُّ
رفتها».

ُ
ة إ� غ ا وُخذ األم�� ا مط�ع� ج� ن مهرِّ

�
ع، ك

َّ
. ذو الوجه المرق � �� عيِّ غ�� ال��َّ

حل، حل، ل�� حل. تعا�� م�� تحت ال�حر. ل�� حل، ل�� ج: «ل�� عته، ودندَن المه�ِّ َّ�
ُ
ت أجراس ق

َّ
رن

ا. ��
ِّ
ة من �دها وخ�َج بها متوث غ�� ة الصَّ  األم��

َ
حل»، وأخذ ل��



.« و�� قال چون: «جاللة المل�ة، قائد شعب األحرار وافَق ع� ��

� د زو�� غر، وقالت: «لطالما �انت رغ�ة الس�ِّ ت المل�ة س�ل�س برأسها إ�ماءًة متناه�ة الصِّ
�
ًأومأ

 وسه�
ً

ابرة مأًوى. ما داموا ُ�حاِفظون ع� سالم الملك وُ�ط�عون قوان�نه فأه� أن �منح هؤالء ال��
� أن معهم الم��د من العمالقة». : «�لَغ��

ً
ت شفتيها مض�فة � �الدنا»، وزمَّ

بهم ��

ا».
�
� ماموث � �ا جاللة المل�ة، وأ��� من ثمان�� أجاَبتها ڤال: «نحو مئت��

م عن الماموثات أم
�
� چون إن �انت تت�ل : «مخلوقات رهي�ة»، و�ن لم ُ�م��ِّ

ً
ارتعَدت المل�ة قائلة

� معاركه».
�� � العمالقة. «ولو أن تلك الحيوانات قد تنفع زو��

اب�نا». قال چون: «ر�ما �ا جاللة المل�ة، ل�ن الماموثات أ��� من أن تمرَّ من بوَّ

ا�ة؟». - «أال ُ�مكن توسيع البوَّ

.« � � رأ��
ا أن نفعل هذا �� - «ل�س… ل�س حك�م�

� هؤالء قت س�ل�س، وقالت: «�ما تقول. ال شكَّ أنك تعرف تلك األش�اء. أين تنوي توط�� ت�شَّ
د أن (�لدة المناجذ) لن �سع… �م عددهم؟».

�
الَهمج؟ مؤك

� قالعنا المهجورة، وهو
- «أر�عة آالف �ا صاِح�ة الجاللة. سُ�ساِعدوننا ع� إقامة حام�اٍت ��

فاع عن (الِجدار)». ما ُ�عي�نا أ��� ع� الدِّ

- «ما فهمته أن تلك القالع أطالل، أما�ن موحشة مقفرة �اردة، �ال�اد أ��� من أ�واٍم من
ا عن الجرذان والعنا�ب». ة) سمعنا �الم� ق�َّ َّ � (القلعة ال��

�ام. �� الرُّ
تاء. «�لُّ � الشِّ

حم ��
�
ا لل ا مف�د� ح الجرذان مصدر�

�
د قد قتَل العنا�ب �الفعل، وقد َتصل س�كون ال��

ا، وس�قف (الِجدار) ب�نها ح لإليواء نوع�
�
هذا صحيح �ا صاِح�ة الجاللة… ل�ن ح�� األطالل َتصل

� (اآلَخ��ن)». و���
� � واثقة �أن الملك ستان�س سُ�َ�ُّ ح�� ه أيها اللورد سنو. إن��

�
� األمر �ل

ا �� رت مل��
�
- «أرى أنك فك

ا من معركته». ر� �عود مظفَّ

�فرض أن �عود من األصل.

ا». ا و�راهلور إله�
�
 اإلقرار �ستان�س مل�

ً
ا ع� الَهمج أو� ت المل�ة: «ط�ع�

�
واصل

� �ا جاللة المل�ة، ل�ن ذلك ل�س من ق. «ساِمحي�� رب الضيِّ � الدَّ
ا لوجٍه �� وها نحن أوالء، وجه�

فقنا عليها». � اتَّ وط ال�� ال��ُّ

تها من لمحٍة خافتة من � ن��
قَست مالمح المل�ة إذ قالت: «إهمال جس�م»، واخت�� ما �ان ��

� الحال.
فء �� الدِّ

تها ڤال: «األحرار ال يركعون». َ أخ��



ت المل�ة: «ال مفرَّ من إر�اعهم إذن». ردَّ

رصة، ينهضون شاه��ن
ُ
 مع أول ف

ً
- «افع�� ذلك �ا صاِح�ة الجاللة وس�نهضون ثان�ة

الح». السِّ

ًة، وقالت: «أنِت صف�قة. أظنُّ أن هذا هو  صغ��
ً
ها وارتجَف ذقنها ارتجافة

�
ك�َست المل�ة فك

ة إ� چون ار�َّ ت نظرتها النَّ
�
مِك األدب»، ونقل

�
ا ُ�عل ة. علينا أن نجد لِك زوج� ع من همج�َّ

َّ
المتوق

. ال أستطيُع أن أمنعك من فتح � د زو�� : «لسُت أوافُق أيها القائد، وكذا لن ُيواِفق الس�ِّ ً
مردفة

� �عود الملك من من قرارك ح��
َ
� أعدك �أنك ستدفع ث ابتك �ما �علم �النا تمام العلم، ل�ن�� بوَّ

ظر». � إعادة النَّ
المعركة. قد ترغب ��

� أن أفعا��  ڤال حذوە. «ُيؤِسف��
ُ

ة لم تحذ : «جاللة المل�ة»، وهذە المرَّ
ً

 قائ�
ً
ركَع چون ثان�ة

� االن�اف؟».
�� �� � رتِك. لقد فعلُت ما رأيته األفضل. هل تأذن�� كدَّ

- «نعم، ع� الفور».

: «كذ�ت �شأن ً
ست ڤال عن غض�تها قائلة �الخارج، و�عد أن ابتعدا عن رجال المل�ة، نفَّ

. واالبنة… وجهها…». �
� سا��َ لحيتها. ع� ذقنها َشعر أ��� مما ب��

اء األرمد». - «الدَّ

�ه الموت األرمد». سمِّ
ُ
�» -

� األطفال».
ا �� ا دوم� - «ل�س مميت�

ا. حان أ�ض�
�
 َ�صل

ً
وكران(66) عالج ناجع، ل�ن وسادًة أو نص� - «هو كذلك شمال (الِجدار). الشَّ

حمة منذ زمن». ة الرَّ � لمنحتها هد�َّ فلة المسكينة ابن�� لو �انت هذە الطِّ

�ن ابنة المل�ة الوح�دة». ة ش�� : «األم�� طُّ
َ
قال چون الذي لم يَر هذا الجانب من ڤال من ق�ل ق

.«
ً
فلة ل�ست نظ�فة . الطِّ � - «وا أسفاە ع� االث�ت��

�ن ور�ثة العرش الحد�دي». � ح��ه فسُتصِبح ش��
- «إذا انتَ� ستان�س ��

بع) إذن». - «وا أسفاە ع� (الممالك السَّ

اء األرمد ل�س…». ات �قولون إن الدَّ - «الِما�س��

� معرفة
ا �� ات ما ُي��دون تصد�قه. َسل ساحرة غا�اٍت إذا كنت راغ�� ق الِما�س�� - «فلُ�صدِّ

.«� ً
فلة ل�ست نظ�فة ًة، فقط لي�شط من جد�د. الطِّ الحق�قة. الموت األرمد َ�خُمل ف��

- «إنها ت�دو فتاًة ُحلوًة. لسنا نعلم…».

: «ال
ً
ا �ا چون سنو»، وق�َضت ع� ذراعه متا�عة قاطَعته: «أنا أعلُم، وأنت لسَت تعلم ش�ئ�

ج نفسه مع الفتاة الميتة». � ال��ُ
�هم �� ُ أر�ُد الوحش هناك، هو وُمرضعاته. ال ُ�مكنك أن َت��

ً



.«� ً
: «ل�ست ميتة

ً
أزاَح �دها قائ�

ا ع� ما ي�دو، ل�ن الموت هنا»، ها ال ترى هذا، وال تراە أنت أ�ض� قالت ڤال: «�ل ميتة. أمُّ
ة العماليق، فاجلب �� : «لقد جل�ُت لك تورموند �ل�َّ

ً
فت والتفَتت مض�فة

َّ
وابتعَدت عنه، ثم توق

.« �
وح��

- «سأفعُل إذا استطعُت».

- «افعل. إنك مدين �� �ا چون سنو».

اء األرمد ل�س د أنها مخطئة. الدَّ
�
ا: إنها مخطئة، مؤك ر�

�
راقَبها چون ت�تعد �ُخطواٍت واسعة مفك

� األطفال.
، ل�س �� �� ا �ما تدَّ مميت�

��ذ � كوب من النَّ � الغرب. �م س�نفع��
مس ��  وانخفَضت الشَّ

ً
�ان جوست قد غاَب ثان�ة

اب أن ي�تظر. إن أمامه أعداًء . ل�ن ع� ال��َّ � ك��ان أ��� اخن اآلن، و�م س�نفع�� ل السَّ المت�َّ
ُيواِجههم، أعداًء من أسوأ ن�ع: إخوته.

�ــــح، وع� ارتفاع ت ال�ِّ ما ارتفعا اشتدَّ
�
ا إ� أع�. �ل � انتظارە عند القفص، ورك�ا مع�

وجَد ل�ذرز ��
ا
�
ة، ومن وقٍت إ� آَخر احتكَّ �ـ(الِجدار) �ادئ ق�ل يتأرَجح مع �لِّ ه�َّ ا �دأ القفص الثَّ � قدم� خمس��

مس. ارتَق�ا فوق أع� أبراج القلعة، وع� � الشَّ
ا �� ا من الجل�د َ�سُقط متأللئ� � ا صغ�� ور��

�
 �ل

ً
وا��

َ�ت �ه القض�ان الحد�د � معطفه األسود و��
�ــــح أسنان غرَستها �� ارتفاع أر�عمئة قدٍم صاَرت لل�ِّ

رها
�
� جسدە هو، وقال چون لنفسه ُ�ذك

�ضجيج، وع� ارتفاع س�عمئة قدٍم انغرَست األسنان ��
� آَخ�ْ�ن ع� األقل. ة يوم�� … لُمدَّ �

افعة القفص: (الِجدار) تحت ق�اد�� ال الرَّ ف�ما سحَب ُعمَّ

. �ضع
ً
� حراسة � الِحراب الواقف��ْ

�
 برأسه لحام�

�
افعة وأومأ ال الرَّ وثَب چون إ� الجل�د وشكَر ُعمَّ

ف ، ل�نه تعرَّ �  األع��ُ
َّ

ا من وجهيهما إ�  ع� رأسه، فلم يَر ش�ئ�
ً
وف مرفوعة �الهما قل�سوًة من الصُّ

هرە، وأو�ن عن ط��ق إصبع � الم�شا�ك الم�سدل ع� ظ� ه�� عر األسود الدُّ تاي عن ط��ق ح�ل الشَّ
فهما ع� �لِّ حاٍل من ط��قة وقوفهما. � الِغمد ع� َوركه، ور�ما �ان ليتعرَّ

جق المدسوس �� السُّ
فل). � (و�ن��

ٍة �� ە أبوە وروب ذات مرَّ َ الح أن �عرف رجاله. هكذا أخ�� ع� اللورد الصَّ

 أين
ً

ع إ� أرض المقتلة ح�ث ماَت ج�ش ما�س را�در م�سائ�
�
ساَر إ� حافة (الِجدار) وتطل

د ح�لٍة استخدَمها ألطلق �احه؟ ة أم أنِك كنِت مجرَّ غ�� � الصَّ َ عل�ِك �ا أخ�� ما�س اآلن. هل ع��

فها؟ آر�ا الُمداسة. �ان وجهها ا مرَّ منذ رأى آر�ا. ك�ف ت�دو اآلن؟ هل س�تعرَّ زمن ط��ل جد�
رف غ�� الذي جعَل م�كن �صنعه لها؟ اطعنيهم �الطَّ �ف الصَّ ا. أما زاَل معها السَّ ا دوم� سخ� م�َّ
ب. نص�حة سد�دة لل�لة زفافها إن صحَّ ولو ِنصف ما سمَعه عن رامزي بولتون. أِعدها �ا المد�َّ
ما�س. لقد أنقذُت ابنك من مل�ساندرا، واآلن أهمُّ ب�نقاذ أر�عة آالٍف من شع�ك الُحر. إنك مدين

ة الواحدة. غ�� �� بهذە الفتاة الصَّ

� األشجار، وسماء الغرب وهيج مال تزحف ظالل األص�ل ب�� � (الغا�ة المسكونة) إ� الشَّ
��

ا �لَّ ما ر�
�
جوم تل�ح. ث�� چون أصابع �د س�فه و�سَطها متذك ق �دأت �ا�ورة النُّ أحمر، ل�ن إ� ال��َّ



� القائد. القادة ال أصدقاء فقَدە. سام أيها األحمق ال�دين الجم�ل، ُدعا�ة قاس�ة منك أن تجعل��
لهم.

قال ل�ذرز: «لورد سنو، القفص �صعد».

: «أسمعه».
ً

ابتعَد عن الحافة قائ�

علب � الفرو والحد�د. ُ�شِ�ه النوري الثَّ اعدين زع�ما العشائر فلينت ونوري مرتدَي��ْ أول الصَّ
ا تورجن فلينت فأق� منه � خف�ف الحركة. أمَّ ن ه��ل الب��ان ل�ن ثاقب العين�� العجوز، متغضِّ
�� تان حمراوتا المفاصل، و�تَّ � �داە كب�� ، رجل غل�ظ مكت�� � ت�� ا مرَّ

�
بِنصف رأس� ل�نه �فوقه وزن

ا �فروة م �ع�ج ع� الجل�د. ت�َعهما �اون مارش ملتحف� قوق إذ تقدَّ از� من خشب ال��
�
ٍة ع� ُع� �شدَّ

كران. �تون سالدور ِش�ه السَّ ُدب و�عدە أوث�ل �ارو�ك ثم السِّ

رقات المفروشة �الح� ة (الِجدار) ع� الطُّ ا فوق قمَّ »، وساروا غ��� وا م�� قال چون: «س��
دفئة قال لهم: � �اردًة من سق�فة التَّ ا أصَ�حوا ع� ُ�عد خمس�� احلة، ولمَّ مس الرَّ صوب الشَّ
ماح ا�ة عند مطلع الَفجر للسَّ «تعرفون ِلَم استدعيت�م. �عد ثالثة أ�ام من اآلن سُتفَتح البوَّ

ا». ة علينا أن نفعلها استعداد� ة أش�اء كث�� لتورموند وقومه �المرور من (الِجدار). ثمَّ

ة القائد، هناك اآلالف من…». مت، ثم إن أوث�ل �ارو�ك قال: «ح�� اسُتقِ�َل إعالنه �الصَّ

انهم � الج�اع ال�ع�دين عن موطنهم»، وأشاَر چون إ� أضواء ن�� - «… الَهمج الِعجاف المرَهق��
ا لتورموند». ا: «ها ُهم أوالء، أر�عة آالف ِط�ق� مت�ع�

انهم، أ��� رهم بثالثة آالف حسب ن�� ب �اون مارش الذي يهوى الحساب والق�اس: «أقدِّ عقَّ
ماٍت � (هاردهوم) مع ساحرة الغا�ات �ما ق�َل لنا. والس�� دي�س كتَب عن مخ�َّ

� العدد ��
من ِضع��َ

الل)…». � الج�ال �عد (ُب�ج الظ�
ضخمة ��

اء ينوي الهجوم ع� (ج� الجماجم)
�
ل چون اإلن�ار، وقال: «تورموند �قول إن ال�� لم ُ�حاو�

.«
ً
ثان�ة

� حاوَل فاع عن (ج� الجماجم) ح�� � أثناء الدِّ
� أص�َب بها �� انة العجوز ندبته ال�� مَّ س الرُّ تحسَّ

ماح لهذا… ة القائد ال ينوي السَّ د أن ح��
�
 إ� (الغور). «مؤك

ً
جل ال�ا�� أن �شقَّ ط��قه قتا� الرَّ

ا، أل�س كذلك؟». �طان �المرور أ�ض� هذا الشَّ

جل ال�ا�� �محاجر دام�ة ح�ث ها له الرَّ
�
� ترك ؤوس ال�� ة». لم ي�َس چون الرُّ - «ل�س بنفس� رض�َّ

� أن أقتصَّ لهم،
�انت أعُينها. چاك بولوار األسود وهال الُمشعر وجارث جرا�ف�ذر. ل�س ب�م�ا��

� من األحرار
� ونصط��

ا. ال ُ�مكننا أن ن�ت�� دي، هو أ�ض� � لن أ�� أسماءهم. «ل�ن نعم �ا س�ِّ ل�ن��
الم للجميع». � السَّ الم �ع�� . السَّ � َمن �مرُّ وَمن ي��� قائل��

ئاب وِغ��ان الج�ف».
ِّ

الم مع الذ � �ك ُتق�م السَّ
ع النوري و�صَق، ثم قال: «�أ�� تنخَّ

.« جل ال�ا�� � الرَّ الم. أعِط�� � محفوفة �السَّ ودمدَم فلينت العجوز: «زناز���
ً



ها أو اختطَفها؟».
�
اء؟ �م امرأًة اغتصَبها أو قتل

�
هم ال��

�
 قتل

ً
ا� سأَل أوث�ل �ارو�ك: «�م جوَّ

، وَمن ال �أخذهن ُ�عميهن». � قال فلينت العجوز: «فعَل هذا بثالٍث من عائل��

جل أسود الَحرس ُتغَفر جرائمه. إذا أردنا أن ُ�قاِتل األحرار : «عندما يرتدي الرَّ
ً

رهم چون قائ�
�
ذك

ا�قة ِمثلهم ِمثل رجالنا». جاُوز عن جرائمهم السَّ إ� جان�نا فعلينا التَّ

انة اآلَخرون � ولن يرتدي المعطف األسود. الهجَّ اء ال�م��
�
ردَّ �ارو�ك ب��ار: «لن �حلف ال��

أنُفسهم ال يثقون �ه».

ا؟ «إننا محتاجون إ� �م جم�ع�
�
َّ �� أن أستغل  فأ��

َّ
ه». و��

�
ا أن تثق �امرئ� ل�ستغل ور�� - «ل�س ��

ن قاَتلوە؟». نا أفضل ممَّ اري أفضل من الَهمج؟ َمن �عرف عدوَّ اء وأمثاله. َمن �عرف ال��
�
ال��

 االغتصاب والقتل».
َّ

اء ال �عرف إ�
�
ق �ارو�ك: «ال��

�
عل

ا ثالثة إ� واحد، وهذە ون من (الِجدار) س�فوقنا الَهمج عدد� قال �اون مارش: «حالما �مرُّ
ة ال�اف�ة للقضاء عون �القوَّ � (هاردهوم) وس�تمتَّ

اء وَمن ��
�
جماعة تورموند فقط. أِضف رجال ال��

� ل�لٍة واحدة».
�ل ��

�
ع� َحرس الل

- «األعداد وحدها ال ت��ــح الحروب. أنتم لم تروهم. ِنصفهم أقرب إ� الموت».

دي». قال �ارو�ك: «أوثُر أن �كونوا مو�� �الفعل، �عد إذن س�ِّ

�
ا آذُن ف�ه. هناك أطفال �� � َتمُضغ معاطفهم قال چون: «ل�س هذا ش�ئ� �ــــح ال�� �صوٍت �ارد �ال�ِّ

ا». م، مئات منهم، آالف، و�ساء أ�ض� المخ�َّ

- «زوجات ِحراب».

ا � الُح�م عليهن جم�ع�
�ا�ا… أترغب �� ات واألرامل والصَّ هات والجدَّ - «�عضهن، عالوًة ع� األمَّ

دي؟». �الموت �ا س�ِّ

� لـ(العجوز) أن ُتن��
�

ص�
ُ
كع ون  ي�شاَجر اإلخوة. فل��

َّ
: «�جب أ�

ً
�تون سالدور قائ� ل السِّ تدخَّ

س��لنا إ� الح�مة».

� ع� ما آمُل».
� أر��

قال النوري: «لورد سنو، أين تنوي أن تضع َهمجك هؤالء؟ ل�س ��
َّ

ة) فهذە حماقتك، ل�ن اعمل ع� أ� � (الهد�َّ
وأعلَن فلينت العجوز: «أجل. إذا كنت ُت��دهم ��

ا من األفواە تاء ق��ب، ولسُت أر�ُد م��د�  أرسلُت إل�ك رؤوسهم. الشِّ
َّ

دوا هنا أو هناك و�� ���
المحتاجة إ� طعام».

� قالعنا المهجورة». لَحرس
: «س���� الَهمج ع� (الِجدار)، معظمهم �� ً

هما چون قائ�
َ
طمأن

مادي) ور) و(الحارس الرَّ ��لة) و(بهو السمُّ اب�ة الطَّ � (�اب الجل�د) و(الرَّ
�ل اآلن حام�ات ��

�
الل

 مهجورًة.
ً
ا ال تزال خال�ة � ا ع�� ٍة إ� األ�دي العاملة، ل�ن قالع� ها �فتقر �شدَّ

�
ة العم�قة)، �ل و(الُ�ح��

ساء العجائز ة، وال�ِّ  وص�ا�ا دون العا��
ً
وجات واألطفال، وجميع األيتام ِص��ة جال ذوو الزَّ «الرِّ



��لة) اب�ة الطَّ ِسلهن إ� (الرَّ وجات الِحراب س��ُ الت و�لُّ امرأٍة ال ُت��د أن ُتقاِتل. الزَّ مِّ هات الم�� واألمَّ
� أعدنا فتحها. َمن يرتدون األسود جال الُعزب إ� القالع األخرى ال�� لالنضمام إ� أخواتهن، والرِّ
خذ تورموند (درع الل). س�تَّ ة) أو (ُب�ج الظ� ق�َّ َّ � (القلعة ال��

فون �الخدمة ��
�
س��قون هنا أو ُ��ل

ا له لي��� ع� مق��ٍة منا». وط) مقر�
�
ال�ل

زفَر �اون مارش، وقال: «إذا لم َ�قُتلونا �سيوفهم فس�فعلونها �أفواههم. ُترى ك�ف ي�توي
ة القائد إطعام تورموند وآالفه؟». ح��

فن، �لَّ ما عام �السُّ ة). سنجلب الطَّ ق�َّ َّ ؤال: «عن ط��ق (القلعة ال�� ع السُّ
َّ
أجاَب چون الذي توق

� العواصف و(وادي آرن)، ومن (دورن) و(المر�) وع��
هر وأرا�� � النَّ

نحتاج إل�ه، من أرا��
ة». ق) من الُمدن الُحرَّ (ال�حر الضيِّ

ؤال؟». عام… �ماذا إذا سمحت �� �السُّ من هذا الطَّ
َ
ع ث

َ
- «وسُ�دف

 من ذلك قال:
ً

� (براڤوس)، ل�نه �د�
�ان چون لُ�جي�ه: �ذهٍب من (الم�ف الحد�دي) ��

�
� �أ�� فء ح�� «لقد وافقُت ع� أن �حتفظ األحرار �فرائهم وجلودهم، فس�حتاجون إليها للدِّ

ة وال�هرمان واألحجار هب والفضَّ
َّ

ناُزل عنها؛ الذ ا جميع ثرواتهم األخرى فعليهم التَّ تاء، أمَّ الشِّ
� الُمدن

ق) لُي�اع �� ال���مة والمنحوتات، �لُّ ما له ق�مة. س�شحن �لَّ هذا ع�� (ال�حر الضيِّ
ة». الُحرَّ

.« � ع� األ��� ت��
�
، سل ع��  من الشَّ

ً
ة

�
ي سل � ألن �ش��

قال النوري: «جميع ثروات الَهمج، ما �ك��

ا؟». طاِلب الَهمج ب�سل�م أسلحتهم أ�ض�
ُ
ة القائد، ِلَم ال ن سأَل �ال�داس: «ح��

ك. ك�ف : «ُت��دون أن ُ�قاِتل األحرار إ� جوار�م ضد العدوِّ المش�� ضحَك ل�ذرز من قوله، وردَّ
�ــها ا ن�� لج أم أن�م سُتعطوننا ِعص�� رات الثَّ

�
ة �ك نفعل هذا دون أسلحة؟ هل نر�� الُجثث الح�َّ

بها؟».

ة ومطارق، ة وفؤوس حج��َّ . أسلحتهم هراوات خش��َّ ا عن الِع�� � أسلحة الَهمج ال تفرق كث��
ران � ، وُتروس من الخ�� � �� � من العظم والحجر وُزجاج التنِّ ار، وس�ا��� اة �النَّ وِحراب رؤوسها مقوَّ
انة أمثال ونز، و�حمل الهجَّ يون ال�� ِّ� ق الثِّ . ُ�طرِّ �ت المغ�� ى �ال�َّ ودروع من العظام، وِجلد مقوَّ
ها ٍة أو أخرى… ل�ن ح�� هذە األسلحة أ���  من جثَّ

ً
ا من الفوالذ والحد�د م�وقة

�
اء سيوف

�
ال��

دأ. عة �الصَّ � االستخدام القا�� وم�قَّ عتيق، من�عجة من سن��

جل ا. إنه ل�س الرَّ ا أ�د� الح طوع� د قومه من السِّ ة العماليق لن ُ�جرِّ قال چون: «تورموند �ل�َّ
ماء» ا كذلك. لو طل�ُت ذلك منه ألر�َقت الدِّ

�
، ل�نه ل�س ج�ان ال�ا��

� تلك القالع المهجورة أيها اللورد سنو،
: «ُ�مكنك أن تضع َهمجك ��

ً
داعَب النوري لحيته قائ�

ا إ� أراض� أفضل وأدفأ؟». ح�ل جن��� ل�ن ك�ف سُ��قيهم هناك؟ ما الذي �منعهم من الرَّ

أضاَف فلينت العجوز: «أراض�نا�».



عماء اء والزُّ
�
�يع، وهو ما سُ�قِسم عل�ه ال�� - «تورموند أقسَم �� أنه س�خدم معنا ح�� ال�َّ

 فلن �سمح لهم �المرور».
َّ

اآلَخرون و��

ا رأسه: «س�خونوننا». قال فلينت العجوز هاز�

اء �ال ق�مة».
�
وقال أوث�ل �ارو�ك: «�لمة ال��

� الجنوب �شتهر الَهمج �خ�انتهم».
ون. ح�� �� �تون سالدور: «إنهم كفرة وحشيُّ وقال السِّ

� درات �األسفل، كنُت ع� الجانب اآلَخر : «المعركة ال��
ً

عقَد ل�ذرز ذراع�ه ع� صدرە قائ�
� ال�عض

ُب ِص�يت�م ع� القتل. قد �دعو�� رون هذا؟ واآلن أرتدي أسود�م وأدرِّ
�
خاللها، أَتذك

ا،  من�م أيها الِغ��ان. إن لنا آلهتنا أ�ض�
ً
ة � لسُت أ��� وحش�َّ ا… ل�ن�� ق، وقد �كون هذا صح�ح� �المار�

فل)». � (و�ن��
� َ�عُ�دونها �� اآللهة نفسها ال��

� أقسَم د هذا (الِجدار)، هذە �� اآللهة ال�� مال المعبودة من ق�ل أن ُ�ش�َّ قال چون: «آلهة الشَّ
ًة إن كنتم � أعرفه �ما عرفُت ما�س را�در. لقد زحفُت معهم ف�� بها تورموند. س�صون �لمته. إن��

رون».
�
َتذك

م الُو�الء: «لم أ�َس». أجاَب ق�ِّ

نعم، لم أظنَّك �س�ت.

ا،  أو ُينِجب أوالد�
ً
خذ زوجة ا أو يتَّ  �عتمر تاج�

َّ
ا، أقسَم أ� واصَل مارش: «ما�س را�در أقسَم أ�ض�

ا عرمرم ضد ال�الد. فلول هذا الج�ش �� المنتظرة ثم إنه انقلَب وفعَل �لَّ هذە األش�اء وقاَد ج�ش�
وراء (الِجدار)».

- «فلول مكسورة».

�ف المكسور َ�قُتل». �ف المكسور قا�ل لإلصالح، السَّ - «السَّ

ون أطفالهم. هل تقرُّ بهذا القدر ع� ، ل�نهم ُ�حبُّ � - «ل�س عند األحرار لوردات أو قوان��
األقل؟».

. إننا نخ�� اآل�اء ال األبناء». � - «ل�س أطفالهم َمن ُ�قِلقون��

… وال � قة �ما تحسبون�� ا إ� الثِّ اع� ا، ولذا أ�رُت ع� رهائن». لسُت أحمق نزَّ - «وأنا أ�ض�
ة، ابن من ادسة ع�� امنة والسَّ � الثَّ

� ِس��َّ ٍّ ب�� � ا تعتقدونه. «مئة ص�� ظر عمَّ � �غضِّ النَّ ِنصف هم��
، وهو � ��ة كُوصفاء وُمرافق�� اع. س�خدم الصِّ ة سُ�ختارون �االق�� �لٍّ من ُزعمائهم وقادتهم، وال�ق�َّ
ا ما. أش�اء ة الق�ام بواج�اٍت أخرى. قد �ختار �عضهم االنضمام إلينا يوم� َّ� ل لرجالنا ح�ِّ ما ُ�خوِّ

ون رهائن لضمان والء آ�ائهم».
�
ت. ال�اقون س�ظل

َ
أغرب حدث

: «رهائن؟ تورموند وافَق ع� هذا؟».
ً

� ان نظرًة، ثم قال النوري متأمِّ مال�َّ ت�ادَل الشَّ

موي، ل�نه س�دفعه». � الدَّ م��
َ
اە ث ا ُ�شاِهد قومه يهل�ون. قال چون سنو: «سمَّ ا هذا و�مَّ �ان إمَّ



� �انت اء ح�� َّ� ا: «لطالما دعوناهم �األر� ازە متا�ع�
�
قال فلينت: «أجل، وِلَم ال؟»، ودقَّ الجل�د �ُع�

فل) ُتطاِلبنا �ِص��ة، ل�نهم �انوا رهائن، ولم ُ�ِصبهم سوء». (و�ن��

�
�� ا. أخ��ِ � رأس� تاء. هؤالء عادوا ناقص�� قال النوري: «�اس�ثناء من أغضَب أسالفهم ملوك الشِّ

جاعة لِفعل ما �جب ِفعله؟».  �الشَّ
�

إذن �ا ولد… إذا أث�َت أصدقاؤك الَهمج غدرهم فهل تتح�

�
ا أخ�� �� . قد أ�دو ص��� �

�� ة العماليق أعقل من أن �خت�� َسل چانوس سلينت. «تورموند �ل�َّ
� ما زلُت ابن إدارد ستارك». نظرك أيها اللورد نوري، ل�ن��

. � ��ة س�خدمون �ُمرافق�� م الو�الء، الذي قال: «تقول إن هؤالء الصِّ ل�ن ح�� هذا لم ُيرض� ق�ِّ
�ون ع� القتال». � أنهم سُ�درَّ ة القائد ال �ع�� د أن ح��

�
مؤك

ة اخل�َّ �اب الدَّ فهم �خ�اطة الثِّ
�
دي، �ل أنوي أن أ�ل قدت غض�ته: «ال �ا س�ِّ ردَّ چون وقد اتَّ

فون ا و�قطعون الحطب وُ�نظ� �دة أ�ض� الح، وس�مخضون ال�ُّ �ون ع� السِّ بع سُ�درَّ الح��ر. �الطَّ
�ون ع� � هذە الواج�ات سُ�درَّ سائل… و��� غون أوع�ة الفضالت و�نقلون الرَّ االسط�الت وُ�فر�

��ل». �ف والقوس الطَّ الح��ة والسَّ

� ال ، ل��� � احتقَن وجه مارش �درجٍة أق�� من األحمر، وقال: «أرجو أن �غفر القائد فظاظ��
حه ل�س أقل من خ�انة. طوال ثمان�ة آالف عاٍم وقَف ا أرفق أقوُل �ه هذا. ما تق�� أملُك أسل���
ماح لهم �المرور، ب�يوائهم �ل ع� (الِجدار) وحاَر�وا هؤالء الَهمج، واآلن ت�توي السَّ

�
رجال َحرس الل

رك؟ لقد أقسمَت
�
َّ أن أذك � قالعنا، ب�طعامهم وكسوتهم وتعل�مهم القتال. لورد سنو، أع��

��
ا�». سم�

َ
ق

ار لمات، أنا الحارس ع� األسوار، أنا النَّ � الظ�
�ف �� قال چون: «أعرُف ما أقسمُت عل�ه. أنا السَّ

� ِ�لدان
� ت�� رع ال�� �ام، الدِّ ف�� الذي ُيوِقظ النِّ � �الَفجر، النَّ

وء الذي �أ�� د، الضَّ � �شتعل لَتطُرد ال�� ال��
سمك؟».

َ
� أقسمت ق دتها ح�� � ردَّ . أهذە �� ال�لمات نفسها ال�� الَ���

ة القائد». - «�� كذلك �ما �علم ح��
فاع عن �لِّ ا؟ الجزء الخاص �الملك وقوان�نه وك�ف علينا الدِّ � لم أ�َس جزء� - «أواثٌق أنت �أن��
ا، مة؟ ماذا �قول هذا الجزء؟». انتظَر چون جوا�� � من أرضه واالستماتة ع� �لِّ قلعٍة متهدِّ ش��
دي… ماذا � إذن �ا س�ِّ

�� . هذە �� ال�لمات. أخ��ِ � ِ�لدان الَ���
� ت�� رع ال�� ا لم �أِت تابَع: «أنا الدِّ فلمَّ

ا؟». � �كون هؤالء الَهمج إن لم �كونوا َ���

فتَح �اون مارش فمه، ولم َتخُ�ج منه �لمة، وزحَف االحتقان ع� ُعنقه.

� وجه
قوق �� مس األخ�� قد �دأ �خبو، وشاهَد الشُّ التفَت چون سنو عنهم. �ان ضوء الشَّ

ار إ� أنهار� من الجل�د مادي إ� األسود، من خطوٍط من النَّ (الِجدار) �ستح�ل من األحمر إ� الرَّ
�ل

�
�اء، داِفع عنا، فالل م: أ�ا إله الضِّ َّ

ن ة وت�� �ل�َّ
�
األسود. �األسفل سُ�شِعل الل�دي مل�ساندرا نارها الل

مظلٌم ومفعٌم �األهوال.



تاء قادم، ومعه الُمشاة الِب�ض. عند (الِجدار) مت الم��ب: «الشِّ ا الصَّ ا قال چون �ا�� � أخ��
قاش انت�. هم… ل�ن (الِجدار) �لزمه َمن ُ�داِفعون عنه. هذا النِّ ٌّ لصدِّ � هم. (الِجدار) مب�� سنصدُّ
ا�ة. تورموند وقومه س�حتاجون إ� طعاٍم ومل�س� ومأوى. �عضهم أمامنا كث�� نفعله ق�ل فتح البوَّ

مر�� ومحتاجون إ� رعا�ة. عل�ك بهؤالء �ا �ال�داس. أنِقذ العدد الذي تقدر عل�ه».

� �ا : «سأ�ذُل قصارى جهدي �ا چون، أع��
ً

ظر قائ� تان ضع�فتا النَّ رمَقه �ال�داس �عي��ه الورديِّ
دي». س�ِّ

ع أو ُتَجرَّ لنقل األحرار إ� مواطنهم الجد�دة. أوث�ل،
َ
� �لِّ ع��ٍة ُتدف - «سنحتاج إ� تجه��

 هذا».
�

س�تو�

ة القائد». ا: «نعم �ا ح�� قال �ارو�ك عا�س�

ة وال�هرمان واألطواق وحلقات األذُرع هب والفضَّ
َّ

- «لورد �اون، ستجمع رسوم المرور؛ الذ
ة) �أمان». ق�َّ َّ ٍء واحِصه واحرص ع� �لوغه (القلعة ال�� �

ز �لَّ �� والقالئد. افر�

قال �اون مارش: «نعم أيها اللورد سنو».

ا
�
دًة عن آِخرها وفوالذ  متجمِّ

ً
الم، دماًء قان�ة � الظ�

ا أرى، قالت، وخناجر �� ر چون: جل�د�
�
وفك

ا. ان�َنت أصابع �د س�فه وان�سَطت. د� مجرَّ

. �ــــح �شتدُّ و�انت ال�ِّ
 



 

���
 

�لُّ ل�لٍة ت�دو أبرد من سا�قتها.

ر منها وأضيق من أن افذة الوح�دة أع� من أن َتنظ� د، والنَّ
َ
نزانة وال مستوق � الزِّ

ال مدفأة ��
قت أول ثوٍب د و���د. �انت ��� قد مزَّ � لدخول ال��

ها، ل�ن حجمها �ك�� تعت� جسدها ع��
ا آَخر ارتَدته � لها ث��� ��

�
ا جل  ترتجف، ولمَّ

ً
 ب�عادة ث�ابها، ل�نهن تركَنها عار�ة

ً
أعطيَنها إ�اە مطال�ة

� َحلقها.
وشكَرتهن وال�لمات تختنق ��

�
ا، و�� الوس�لة الوح�دة المتاحة للمل�ة لمعرفة ما �دور �� افذة األصوات أ�ض� دِخل النَّ

ُ
ت

ء. �
نها ��� عام ال ُ�خ��ِ ن لها الطَّ � ُ�ح��ِ

�توات الال�� المدينة، فالسِّ
َّ

� �صل؟ تأمل ��� فقط أ� � چا��� إلنقاذها، ل�ن ك�ف تعرف ح��
ا. س�أ�� ت�غض هذا حق�

عال�ك عاُمل مع جمهرة الصَّ ا ج�شه، فس�حتاج إ� �لِّ س�ٍف للتَّ ء سا�ق� � ف �حماقٍة و��� يت�َّ
ا. اناتها لم �منحنها جوا��  أن سجَّ

َّ
ت عن توأمها، إ�

�
ا سأل ). مرار� �ت ال�ب�� ة المح�طة �ـ(السِّ الحق��

� (دراجو�ستون)
هور ُ�حت��َ �� ق��ر األخ�� إن فارس الزُّ ا. قال التَّ ت عن الس�� لوراس أ�ض�

�
وسأل

� موت ا. س�ع�� � أثناء االس��الء ع� القلعة. فلَ�ُمت، ولَ�ُمت ��ع�
ت �ه ��

َ
� حاق ا �الجراح ال�� ر�

ِّ
متأث

مت ذن �الصَّ
�
�توات َ�ل � هذا خالصها، ل�ن السِّ

، وقد �كون �� � الَحرس المل��
الف�� شغور م�اٍن ��

. عن لوراس تايرل ِمثلما �فعلن عن چا���

سمات، ��
َ
� أر�ــع �

ص عالمها �� ن زائرها األخ�� والوح�د، و�عدها تلخَّ �ان اللورد �اي��
ستان

�
ة العظام، لها �دان مت�ل جلة كب�� �تة أونال مس�� الث. السِّ تات الثَّ اناتها الورعات المتعنِّ وسجَّ

� حالٍة
تان قاس�تان �� �تة م��ل لها َشعر أب�ض �ا�س وعينان صغ�� ومالمح قب�حة عا�سة، والسِّ

ة غل�ظة ا قص�� �تة سكول�� ة نصل الفأس، والسِّ ن �حدَّ ران من وجٍه متغضِّ ، َتنظ� كِّ دائمة من الشَّ
� لف. �جل�� ة ورائحة حامضة �الحل�ب الذي ُيوِشك ع� التَّ تها ز�تون�َّ الخ�، ثد�اها ثق�الن و���

غن وعاء فضالتها، و�أخذن ث��ــها لُ�غَسل �لَّ �ضعة أ�ام تار�اٍت إ�اها عام والماء، وُ�فر� لها الطَّ
ة) أو (كتاب �اع�َّ جمة السُّ ا من (النَّ ا تقرأ لها سكول��

�
 تحت غطائها إ� أن ُ�ِعدنه. أح�ان

ً
را�ضة

هن أو ُتج�ب عن أسئلتها. سة)، ل�ن ف�ما عدا هذا ال ُتخاِطبها أيُّ لوات المقدَّ الصَّ

جال الذين خانوها وتحتقرهم. الث تكرههن وتحتقرهن �ما تكرە الرِّ الثَّ

ها إ� أ�د اآل�دين، وح�� لحمها ودمها… عوا ُحبَّ أصدقاء زائفون، خدم مخادعون، رجال تصنَّ
��اج

�
واە تحت َجلدات ال�

ُ
� ِكتل�الك خاَرت ق

ع�ف أوز�� � ساعة االحت�اج. ذلك الضَّ
هم جفوها ��

�
�ل

� َ



ا. ك أخواە سا�ن� ، ولم ُ�حرِّ � الُعصفور األع� �أ�ار� �ان عل�ه أن �أخذها معه إ� الق��
ذ��َ

�
 أ

َ
ومأل

الها أوران ووترز فرَّ إ� ال�حر تهم. وأم��
َّ
ثالثتهم ُحثالة شوارع رفَعتهم من الحض�ض ورق

 معه
َ

��لة) وأخذ اولة الطَّ ا إ� (الطَّ ���ذر ه�َع عائد� � بَ�تها له. وأورتون م�� رمونات(67) ال�� �الدُّ
� هذە األوقات العص��ة. وهار�س

ة الوح�دة �� � �انت صد�قة المل�ة الحق�ق�َّ زوجته تاينا ال��
جل الذي دسَّ لها ما ال�الد لنفس الرَّ � مص�دتها وقدَّ

�ا عنها ��
�
س��فت والِما�س�� األ��� �ا�سل تخل

فان ال أثر لهما. ح�� ال�سل ابن
�
سا�س. وم��ن ترانت و�وروس �الونت حام�ا الملك المحل الدَّ

ها رفَض معاونتها ع� الُح�م وقد أراَدت ِهميها. وعمُّ ه لها من ق�ل واحد من متَّ �� ُح�َّ ها الذي ادَّ عمِّ
أن تجعله �د الملك.

… وچا���

: . كتَ�ت له ��� �
د أن �علم چا��� �محنتها س�أ�� قه. �مجرَّ قه ولن ُتصدِّ ال، هذا ما ال ُتصدِّ

ك، . أح�ُّ طُّ
َ
� محتاجة إل�ك اآلن �ما لم أحَتج إل�ك من ق�ل ق . إن�� �

. أنِقذ�� �
� الحال. ساِعد��

«تعاَل ��
سالة إ� توأمها الغائب ن أنه س�حرص ع� وصول الرِّ � الحال»، وأقسَم �اي��

ك، أح�ُّك. تعاَل �� أح�ُّ
ا ورأسه ع� ن لم يرجع، وع� حدِّ علمها فقد �كون ميت� هر مع ج�شه. ع� أن �اي�� � النَّ

� أرا��
��

وداء تحت (القلعة ناز�ن السَّ � إحدى الزَّ
ا�ات المدينة، أو ر�ما َ�ذُ�ل اآلن �� خازوق فوق إحدى بوَّ

ٍة استعلَمت المل�ة عنه، ل�ن آ�اتها لم رصة إرسال رسالتها. مئة مرَّ
ُ
الحمراء) دون أن ينال ف

ا أن چا��� لم �أِت.  عنه. �لُّ ما تعلمه �قين�
ً
�لفظن �لمة

ٍة مختلفة. د الُعصفور األع� وز�ان�ته �أغن�َّ � سُ�غرِّ
� �أ�� ا، وح�� ل�س �عُد، ل�ن ق����

عور �العجز. �م َتمُقت الشُّ

ت أوامرها.
�
غِفل

�
اء. أمَرت، وأ ة وآذان صمَّ ت تهد�داتها بوجوٍە حج��َّ

�
�ِ�ل

ُ
، وق دت ��� هدَّ

�توات د أن السِّ
�
ب��� المرأٍة ع� أخرى، ل�ن مؤك  العطف الطَّ

ً
م) مستجد�ة

ُ
اس�نجَدت برحمة (األ

�ت ال��اسة وخاطَبتهن برفٍق دن نذورهن. ج�َّ � ردَّ ا ح�� � أنوثتهن جان�� �� الث نحَّ او�ات الثَّ
َّ

الذ
حَزحن. عرَضت عليهن الم�اف�ت ووعَدتهن � لت �لَّ إهانٍة منهن �است�انة، غ�� أنهن لم ي�� وتق�َّ

، فعاَملن وعودها كوع�دها. � ال�الط المل��
هب ووظائف ��

َّ
���م والذ �المحا�اة والتَّ

� من
متها ع� ُر�ب�يها �أنها ��� متها، قدَّ الة ما أَردن، و�ليهن قدَّ ت. الصَّ

�
ت. أوە، ل�م صل

�
وصل

. � س��ل چا���
� س��ل الخالص، ��

� س��ل الغوث، ��
ت ��

�
خرة). صل وارع ال ب�ت (الصَّ عوام الشَّ

. ً
 مؤلمة

ً
 مفاجئة

ً
ِهموها ميتة ا دَعت أن �ل�� متَّ � براءتها، و��

ت اآللهة أن ُتداِفع عنها �� ا ترجَّ جهر�
� لوات ال�� ُقَل و�اَدت تختنق �ه. �لُّ الصَّ

َ
م لسانها وث ت ح�� دمَ�ت ُر�بتاها وا�سحَجتا، ح�� تورَّ

�
صل

ق ذهنها عن أخرى جد�دٍة حسب الحاجة، � سجنها، وتفتَّ
� ِصغرها استعاَدتها ��� ��

متها ��
�
تعل

اد)، وح�� إ� م) و(العذراء)، إ� (األب) و(الُمحارب)، إ� (العجوز) و(الحدَّ
ُ
ت�تِهل إ� (األ

تها خادماتهم ع� �عة) آذانهم عنها �ما صمَّ ح. وصمَّ (السَّ
�
� عاصفٍة َ�صل

(الغ��ب). أيُّ إلٍه ��
ا. م�ع. تلك لن ينلنها أ�د�  الدُّ

َّ
ٍء إ� �

األرض. أعَطتهن ��� �لَّ ما تعرف من �لمات، أعَطتهن �لَّ ��

عف. عور �الضَّ �م َتمُقت الشُّ



ت وحدها دون حاجٍة إ� ة كچا��� وذلك المأفون المختال رو�رت لفرَّ لو منَحتها اآللهة القوَّ
� نقمتها العم�اء

 أن اآللهة ��
َّ

ا والمهارة لحمله. إن لها قلب ُمحارب، إ� � أملُك س�ف� عون. أال ليت��
� عليها. ��

�
�توات تغل � ال�دا�ة، ل�ن السِّ

ت المل�ة أن ُتقاِتلهن ��
�
ا. حاول منَحتها جسد امرأٍة ضع�ف�

ائم ات، وأقوى مما ُيو�� منظرهن. �ساء عجائز قب�حات جم�عهن، ل�ن انك�ابهن الدَّ إنهن كث��
هبنات الجد�دات �الِعِ�� أ�سَبهن خشونة الجذور ب الم�� نظ�ف و�� الة والتَّ ع� الصَّ

وصالبتها.

ت المل�ة جفنيها لتنام تظهر إحدى آ�اتها
�
ا، م�� أس�ل  أو نهار�

ً
احة. ل�� وال �سمحن لها �الرَّ

�� والِفسق والخ�انة الُعظ�، وح�� القتل، همة �الزِّ اف �خطا�اها. إنها متَّ لُتوِقظها وُتطاِلبها �االع��
� تهزُّ المل�ة لُتوِقظها ابق �أمرها. ح�� �تون األع� السَّ َف �خنق السِّ � ِكتل�الك اع��

ذلك أن أوز��
�تة م��ل إن � �القتل والفجور»، وتقول لها السِّ ف�� �تة أونال: «جئُت أسمعِك تع�� ُتَزمِجر السِّ
� �خطا�اِك

�� ء. اع�� � وم اله�� وم. «وحدهم األب��اء �عرفون سالم النَّ � حرمانها النَّ
�ب �� ذن��ــها السَّ

� كطفلٍة حديثة الوالدة». وس�نام��

ا، و�لُّ ل�لٍة �اتها الخشنة �لَّ ل�لٍة من ل�اليها ِقطع�
ِّ

من �قظٍة إ� نوٍم إ� �قظٍة ُت��ِّ أ�دي معذ
ئب، وساعة العندل�ب، وطل�ع القمر وأفوله،

ِّ
ا�قة. ساعة البومة، وساعة الذ أبرد وأق� من السَّ

؟ ا �أشخاص� س�ارى. أيُّ ساعٍة هذە؟ أيُّ يوم؟ أين �� ح�
ِّ
ن والغسق والَفجر، جم�عها �مرُّ بها م��

ع � سَمحن لها بها إ� أمواس ُتقطِّ ة ال�� غ�� وم الصَّ ت شظا�ا النَّ
�
أهذا ُحلم أم أنها صاح�ة؟ استحال

، ح�� فقَدت �لَّ
ً
ا، و�طلع عليها �لُّ نهار� ف�جدها أ�لد من سا�قه، مكدودًة محمومة عقلها تقط�ع�

�عة، ) السَّ نزانة المعزولة أع� أحد أبراج (ِس�ت ب�لور ال�ب�� � هذە الزِّ
إحساس� بزمن وجودها ��

وقالت لنفسها ب�أس: سأشيُخ وأموُت هنا.

ر � حاجٍة إليها. �جب أن ُتحرِّ
� حاجٍة إليها، ال�الد ��

وال ُ�مكن أن �سمح ��� �ذلك، فابنها ��
عة ووعاء ة أقداٍم م��َّ ص عالمها إ� زنزانٍة مساحتها ستَّ

�
نفسها مهما �انت المخاطرة. لقد تقل

� ض��ل �األمل �ستحكُّ ِجلدها، ل�نها ال تزال
وف الب��ِّ ل القشِّ ودثار� من الصُّ فضالت و��ر� متكتِّ

خرة). ور�ثة اللورد تاي��ن وابنة (الصَّ

نزانة ل إ� الزِّ
�
د الذي ي�سل  من ال��

ً
وم، ومرتجفة  من االحت�اج إ� النَّ

ً
فة َ� ، مست��

ً
 ساغ�ة

ً
محمومة

اف. ا أن عليها االع�� � ت ��� أخ��
�
�لَّ ل�لة، أدرك

: وم وجَدت المل�ة ع� ُر�ب�يها، وقالت ��� عها من النَّ � �تة أونال ل�لتها تن�� عندما جاَءت السِّ
ا ا وآثام� قتان موجوعتان. «ارتك�ُت ذن��� � فمها، وشفتاها مشقَّ

�ُت». لسانها ثق�ل ��
َ
«لقد أذن

 مص�احها
ً
� رافعة . أرى هذا اآلن. ك�ف ظللُت عم�اء طوال هذا الوقت؟ (العجوز) أَتت��

ً
عظ�مة

، أر�ُد الُغفران
ً
َّ أن أسل�ه. أر�ُد أن أعود نظ�فة ��ل الذي ع�� س رأ�ُت السَّ � نورە المقدَّ

ا، و�� عال��
ف له �تون األع� ألع�� � إ� السِّ ُل إل�ِك، ُخذي�� �تة ال���مة، أتوسَّ فحسب. أرجوِك أيتها السِّ

.« �
�جرائ�� وِفس��

ە �ا جاللة المل�ة. سُ�َ�ُّ صاِحب القداسة األع� أ�ما �ور. فقط من �تة: «سأخ�� قالت السِّ
ص�ح �ستطيع إنقاذ أرواحنا الخالدة». ��ة النَّ اف والتَّ خالل االع��



وم، وهذە ��لة تركَنها تنام، ساعات وساعات من نعمة النَّ �لة الطَّ
�
وط�لة ما ت���َّ من تلك الل

ئب والعندل�ب دون أن ترى مرورها أو َ�شُعر �ه، ف�ما حلَمت ���
ِّ

ة تجاوَزتها البومة والذ المرَّ
 �ان چا��� ف�ه زوجها وما زاَل ابنهما ع� ق�د الح�اة.

ً
 جم��

ً
ا ط��� ُحلم�

ا جاَءتها آ�اتها ا من نفسها ُردَّ إليها، ولمَّ � ا كب�� ت المل�ة �أن شطر� �اح أحسَّ ء الصَّ � ومع م��
فح اف �معاصيها ون�ل الصَّ تهن �عزمها ع� االع�� َ غط الخاشع وأخ��

�
د عليهن �عض الل عاَدت ُتردِّ

ته.
َ
ف ا اق�� عمَّ

�تة م��ل: «ُيبِهجنا أن �سمع هذا». قالت السِّ

ن� كب�� �عدها �ا
ع عبء عظ�م عن روحِك، وسَ�شُع��ن بتحسُّ

َ
ف ا: «س��ُ �تة سكول�� وقالت السِّ

جاللة المل�ة».

ف
�
��ل لم ُت�ل . خالل سجنها الطَّ ً

تها هاتان ال�لمتان ال�س�طتان حماسة جاللة المل�ة. هزَّ
�اقة ال�س�طة.

�
د مخاطبتها بهذە الل اناتها أنُفسهن مجرَّ سجَّ

�تة أونال: «صاِحب القداسة األع� ي�تظرِك». قالت السِّ

� هيئٍة
؟ لسُت ��

ً
: «هل �سمحن �� �االستحمام أو�

ً
خفَضت ��� رأسها �خن�ع� و�ذعاٍن قائلة

تليق �المثول أمامه».

ا إذا سمَح صاِحب القداسة األع�. ما �جب أن � الحق�
�تة أونال: «لِك أن �ستح�ِّ أجاَ�ت السِّ

.« �
حم الفا��

�
ك اآلن طهارة روحِك الخالدة ال أ�اط�ل الل يهمَّ

�
ا �� �تتان م��ل وسكول�� �تة أونال أمامها والسِّ ج، السِّ الث ع� ساللم ال��ُ �توات الثَّ قاَدتها السِّ
ٍة هادئة: «م�� لن غمغَمت ��� بن�� � ل الفرار. ب�نما ي�� � أن ُتحاو� ًة، �أنهن �خش�� أعقابها م�ا��
 ع� طفلها».

ً
ا خائفة � أم� ؟ أسأُل فقط �صف�� � زائر. هل الملك �خ��

ا منذ جاَء�� وقت ط��ل جد�

�ة وتحت حما�ٍة لص�قة ل�ل نهار. المل�ة معه ٍة طيِّ � صحَّ
ا: «جاللته �� �تة سكول�� أجاَبتها السِّ

ا». دوم�

ا. لم � ها كث�� � أن أعلم هذا. تومن ُ�حبُّ
�� عابها واب�سَمت وقالت: «��ُّ

�
أنا المل�ة! ازدرَدت ل

ل نصُّ ت عنها». هل استطاَعت مارچري تايرل بوس�لٍة ما التَّ
�
� ق�ل  األش�اء المش�نة ال��

ً
ق لحظة أصدِّ

�� والخ�انة الُعظ�؟ «هل أق�َمت ُمحا�مة؟». هامها �الفسوق والزِّ من اتِّ

ا، ل�ن شق�قها…». ا: «ق���� �تة سكول�� قالت السِّ

ِث��ن
َ ت: «ُت��

َ
ا �عبوس� من فوق كتفها، وأضاف قاطَعتها أونال: «َصْه�»، والتفَتت تحدج سكول��

م عن تلك األش�اء».
�
ا أيتها العجوز الحمقاء. ل�س لنا أن نت�ل � كث��

.« � : «ساِمحي��
ً
ا رأسها قائلة خفَضت سكول��

� صمت.
ول �� � وأ�َملن ال��ُّ



ة الجوانب، ع� ُجدرانها رفة متواضعة ُس�اع�َّ
ُ
فه، غ

�
� معتك

ها الُعصفور األع� ��
�
استق�ل

عب�� ع� وجه صاِحب � التَّ
اٍت ُتدا�� ق بتعب�� �عة ُتحدِّ ة لوجوە اآللهة السَّ ة نقوش �دائ�َّ الحج��َّ

ا إ� طاولٍة �س�طة غ�� ت وجَدته َ��ُتب جالس�
�
� دخل � الجهامة واالس�ن�ار. ح��

القداسة األع� ��
� حضورە، يوم أمَر �الق�ض عليها

ٍة �انت �� �تون األع� منذ آِخر مرَّ َّ السِّ طح. لم يتغ�� مست��ة السَّ
ال�ة والحاجة إ� الغذاء، ف والصَّ قشُّ عر، ي�دو عل�ه التَّ  أش�ب الشَّ

ً
 مهزو�

ً
وسجنها. ما زاَل رج�

� رفَل فيها أسالفه �اب الفاخرة ال��  من الثِّ
ً

ا�تان، و�د�
�
ن وعيناە ش� وجهه حادُّ القسمات متغضِّ

 ع� س��ل
ً

وف غ�� المصب�غ تصل إ� �احل�ه. خاطَبها قائ�  �ال ش�ٍل من الصُّ
ً
ًة ط��لة يرتدي ُس��

اف». � االع��
� أنِك راغ�ة �� ة: «صاِح�ة الجاللة، �لَغ�� ح�َّ التَّ

�
� (العجوز) �� : «نعم �ا صاِحب القداسة األع�. لقد جاَءت�� ً

ت ��� ع� ُر�ب�يها قائلة خرَّ
ا…».  مص�احها عال��

ً
المنام رافعة

ا، م��ل، ُ�مكن�ما � أقوال جاللتها. سكول�� ن�� � وُتدوِّ ث��
�
أ��د. أونال، سَتمك قاطَعها: «�التَّ

ات. � رأتها من أبيها آالف المرَّ فتة ذاتها ال��
�
ا، الل ك أصابع �د�ه مع� االن�اف»، وش�َّ

ات، � دواٍة من ِح�� الِما�س��
�� 

ً
ا وغمَست ر�شة

�
�تة أونال وراءها و�سَطت رق جلَست السِّ

.«… ف هل سُ�سَمح �� ت: «�عد أن أع��
�
عر، ف�ساءل

ُّ
ت ��� �طعنٍة م�اغتة من الذ وأحسَّ

ا لذن��ِك». عاُمل مع جاللتِك س�كون وفق� - «التَّ

� ، ثم قالت: «فل�شمل��
ً
جل شد�د العناد. استجمَعت هدوءها لحظة ك أن الرَّ ان�ة ُتدر� ة الثَّ للمرَّ
ُف بهذا». واج، أع�� م) برحمتها إذن. لقد نمُت مع رجاٍل خارج ر�اط الزَّ

ً
(األ

ا عي��ه ع� عي�يها: «َمن؟». ت� �تون األع� مث�ِّ ها السِّ
�
سأل

. أجاَ�ت: ً
 خافتة

ً
 ناعمة

ً
�تة أونال َت�ُتب وراءها فتصنع ر�شتها خ��شة سمَعت ��� السِّ

َف �جماعها، ولن ينفعها إن�ار هذا. � اع�� جل�� � ِكتل�الك». �ال الرَّ
، وأوز�� �

«ال�سل ال�س�� ابن ع�ِّ
افها ا، �الهما». ال س��ل لديها إ� معرفة ما قد �قوله أوزف��د وأوزموند، وعل�ه فاع�� «وأخواە أ�ض�
� �ا ا لخطيئ�� زم. «ل�س هذا ُعذر�

َّ
اف �ما هو أقل من ال� زم أسهل من االع��

َّ
�ما هو أ��� من ال�

� � الملك رو�رت حبي�� ت م��
َ

. اآللهة أخذ ً
� كنُت وح�دًة وخائفة صاِحب القداسة األع�، ل�ن��

. لم أدر� � وخونة تواطأوا ع� موت أطفا��  �مت�م��ن وأصدقاء زائف��
ً
. كنُت وحدي محاطة َّ وحا��

�َمن أثق، فـ… فاستخدمُت األداة الوح�دة المتاحة �� ألضمن إخالص اإلخوة ِكتل�الك».

ة؟». � أعضاءِك األنث��َّ - «تعن��

ل
�
م�ع ُت�ل  �انت الدُّ

ً
ا خفَضتها ثان�ة »، وضغَطت �دها ع� وجهها مرتعدًة، ولمَّ قالت: «لح��

، من أجل ال�الد. لم أجد � فعلتها من أجل أطفا�� . ل�ن�� عي�يها. «نعم. ع� (العذراء) أن تغفر ��
� �خشونة، ل�ن ماذا

ساة ِغالظ، وقد استعَملو��
ُ
� األمر أيَّ ُمتعة. اإلخوة ِكتل�الك… إنهم رجال ق

��
قة بهم». ا إ� رجاٍل حوله أستطيُع الثِّ � أن أفعل؟ تومن �ان محتاج�

�ان ب�م�ا��

- «رجال الَحرس المل�� �حمون جاللته».



�
- «رجال الَحرس المل�� وقفوا معدو�� الح�لة عندما ماَت أخوە چوفري، عندما اغت�َل ��

�ُت
�
�ُت وارتك

َ
ا �موت، ولم أ�ن ألحتمل أن أفقد آَخر. نعم، أذن مأد�ة زفافه. لقد شاهدُت ابن�

ة لفتح � مستعدَّ � �ا صاِحب القداسة األع�، ل�ن�� � فعلتها من أجل تومن. ساِمح�� الفاحشة، ل�ن��
.« َّ ِفعله لحما�ة أطفا�� ب ع�� � (كينجز الندنج) إن �ان ذلك ما يتوجَّ

� ل�لِّ رجٍل ��
سا��َ

د زوجِك؟ ك وُمرافق الس�ِّ ماح لآللهة وحدها. وماذا عن الس�� ال�سل الذي �ان ابن عمِّ - «السَّ
ا؟». هل أخذِته إ� ِفراشِك لتظفري بوالئه أ�ض�

ء. «ال�سل �
ە ��لِّ �� َ د أن ال�سل أخ��

�
، مؤك ، وقالت لنفسها: حذار� دت ��� - «ال�سل». تردَّ

.«
ً
� لحظة � وفائه �� والب��

� لم أشكَّ �� ا، ل�ن�� . �ان ص��� � �� أحبَّ

- «ومع ذلك أفسدِته».

ة ع� د والدي. كنُت الوص�َّ � والس�ِّ � واب�� : «كنُت وح�دًة. لقد فقدُت زو��
ً
ا قائلة كتَمت �ش�ج�

ساء ضع�فات سهالت اال�س�اق إ� الغوا�ة… صاِحب العرش، ل�ن المل�ة تظلُّ امرأًة، وال�ِّ
. ً
� ال�سل راحة

. لقد وجدُت �� � رات ُ�ذِن��
َّ
�توات الموق القداسة األع� �عرف حق�قة هذا. ح�� السِّ

ە… المرأة � أخطأُت، ول�ن لم �كن �� غ�� � حاجٍة إ� أحد. أعرُف أن��
ا وكنُت ��

�
ا حنون �ان رق�ق�

، إ� رجٍل إ� جوارها. إنها… إنها…»، وأجهَشت بُ��اٍء خارج س�طرتها. تحتاج إ� الُحبِّ

� عليها، ُ�شاِهدها ا عي��ه القاس�ت�� ط�
�
� م�انه مسل

�تون األع� مواساتها، �ل ظلَّ �� ل السِّ لم ُ�حاو�
ها�ة � النِّ

ت لحظات ط��لة، ل�ن �� �ت �األع�. مرَّ � السِّ
�عة) �� ا كتماث�ل (السَّ ر� ت�تحب متحجِّ

. ت ��� �أنها ع� وشك فقدان الو�� ، وأحسَّ � ت��  عي�يها محمرَّ
ً
ا تاركة ت دموعها تمام� جفَّ

ة. طالح األرامل ع� أن الُعصفور األع� لم َ�فُ�غ منها �عُد، وهكذا قال: «هذە خطا�ا تقل�د�َّ
� قل��ــهن، �جنحن إ� استغالل ح�لهن وَجمالهن لفرض

ساء خل�عات �� معلوم للجميع، و�لُّ ال�ِّ
ة وقت أن �ان جاللة وج�َّ دي عن ِفراش الزَّ � األمر ما ُدمِت لم ���

جال. ال خ�انة �� إرادتهن ع� الرِّ
ا». الملك رو�رت ح��

ا، أقسُم لك».
�
ا، إطالق

�
: «إطالق

ً
همَست مرتجفة

د فسوٍق هامات أخرى ضد جاللتِك، جرائم أفدح من مجرَّ ة اتِّ ا، وقال: «ثمَّ ها اهتمام� لم ُ�ِعر ردَّ
�
د أنه خنَق سل��

�
� ُيؤك

� ِكتل�الك �ان عش�قِك، والس�� أوز��
�س�ط. لقد أقَررِت �أن الس�� أوز��

ا ضد المل�ة مارچري و�نات عمومتها وح� عن فجورهن د كذلك أنه شهَد زور�
�
�أمرِك، وُ�ؤك

ا». وزناهن وخ�انتهن الُعظ� �أمرِك أ�ض�

� من
هام اآلَخر… لقد أع��ُت عن اس��ا�� . واالتِّ � � أحبُّ مارچري �أنها ابن�� - «ال، غ�� صحيح. إن��

 ع� عق�دتنا
ً
ا، وصمة ا فاسد� �ون، �ان ضع�ف� جل �ان مخلوق ت�� ُف بهذا. الرَّ �تون األع�، أع�� السِّ

، و�ن �
�� � أن موته س��ُّ

ا. ر�ما خطَر ألوز�� سة. صاِحب القداسة األع� �علم هذا ِمث�� تمام� المقدَّ
�ت وسأقُف � إ� السِّ

� ب��ئة من هذا. ُخذ�� … ل�ن االغت�ال؟ ال، إن�� َّ وم ع��
�
صحَّ هذا فجزء من الل

ر�� ُح�م (األب) وأقسُم ع� هذا».
�
أمام ك



د زوجِك، ـ�ُمر ع� قتل الس�ِّ ا �التَّ همة أ�ض� � الوقت المناسب. إنِك متَّ
�تون األع�: «�� قال السِّ

احل رو�رت األول». مل�نا المحبوب الرَّ

همة �قتل لة ِجلدة اآلن؟ واْرج؟ أأنا متَّ � م�دِّ ي. هل �قولون إن�� �ر برِّ � ه خ��
�
ال�سل. «رو�رت قتل

� الِ�كري الجم�ل؟». ا؟ اب�� چوفري أ�ض�

- «ال، زوجِك فقط. هل ُتنِك��ن هذا؟».

.«
ً

 وتفص��
ً
- «أنكرە، نعم، أمام اآللهة والَ��� أنكرە ُجملة

هامات وأسوأها، هناك َمن �قولون إن أطفالِك ل�سوا من ُصلب  برأسه، وقال: «آِخر االتِّ
�
أومأ

الملك رو�رت، و�نما نغول مولودون من ز�� المحارم».

نة. ستان�س ُي��د ت ��� من فورها: «ستان�س �قول هذا. إنها كذ�ة، كذ�ة، كذ�ة ب�ِّ ردَّ
�� أنهم ل�سوا أوالد � ط��قه، ولذا عل�ه أن �دَّ

العرش الحد�دي لنفسه، ل�ن أوالد أخ�ه �قفون ��
همة». ة حق�قة فيها. أنكُر التُّ سالة القذرة… ال ذرَّ أخ�ه. تلك الرِّ

: «عظ�م. لقد أعرَض اللورد ً
اولة، ونهَض قائ� �تون األع� �د�ه ع� سطح الطَّ �سَط السِّ

� (الممالك
ائفة م�ان �� ته الزَّ

�
ا أحمر، ول�س لِمل

�
�عة) لَ�عُ�د ش�طان ستان�س عن حق�قة (السَّ

بع)». السَّ

دًة. ت ��� برأسها م��ِّ
�
ا، وأومأ نها قوله نوع�

�
طمأ

هامات مقذعة، وال مناص من تابَع صاِحب القداسة األع�: «وع� الرغم من هذا تظلُّ االتِّ
معرفة ال�الد الحق�قة. إذا قالت صاِح�ة الجاللة الحق�قة فال شكَّ أن مثولِك للُمحا�مة سُ�ثِ�ت

براءتِك».

فُت…». ُمحا�مة رغم �لِّ هذا. «لقد اع��

عاء. � الحق�قة واالدِّ ها. ستفصل ُمحا�متِك ب�� - «… �خطا�ا �عينها، نعم، ل�نِك ُتنِك��ن غ��
هامات فِت بها وأدعوهم أن َت�ُ�ت براءتِك من االتِّ � اع�� �عة) أن �غفروا لِك الخطا�ا ال�� سأسأُل (السَّ

األخرى».

� لح�مة صاِحب القداسة األع�، ل�ن � هام�� : «أح��
ً
نهَضت ��� من ع� ُر�ب�يها بتؤدٍة قائلة

. � ا منذ رأ�ت اب�� م)… لقد مرَّ وقت ط��ل جد�
ُ
ل قطرًة واحدًة من رحمة (األ إن �ان �� أن أتوسَّ

أرجوك…».

ري من اب من الملك إ� أن ُتطهَّ ماح لِك �االق�� ان قال العجوز: «لن �ليق السَّ � من صوَّ �عين��
� ضوء هذا سأسمُح

الح، و�� ها، ل�نِك أخذِت الخطوة األو� ع� ط��ق العودة إ� الصَّ
�
ذن��ِك �ل

� اليوم».
لِك بزائ��ن آَخ��ن، واحد ��

طف.
�
. «أنت �الغ الل ً

ة ة �انت دموعها حق�ق�َّ ًة أخرى، وهذە المرَّ أجهَشت المل�ة �الُ��اء مرَّ
أشكرك».
ُ



.« ��ــها ��
�
م) رح�مة. حريٌّ �ِك أن َ�شك

ُ
- «(األ

ج، وت�َعتهن أونال. ب�نما �صَعدن � ال��ُ
� انتظارها ألخذها إ� زنزانتها ��

ا �� �انت م��ل وسكول��
ا ع� قولها: «نعم، وال شكَّ أنِك نت سكول�� � ألجل جاللتِك»، وأمَّ

�
ص�

ُ
نا ن

�
قالت م��ل: «�ل

ٍة شد�دة اآلن، �طهارة و�راءة عذراٍء ص��حة زفافها». � �خفَّ �� تحسِّ
َ� ِ��

ُ
ا ف ح�  متق�ِّ

ً
� � ُوِلدُت من جد�د، �أن ُدمَّ . «نعم. أحسُّ �أن�� � ضاجعُت چا���

ص��حة زفا��
ا لو هَوت �ِمرفقها ع� وجه لت �م س�كون رائع� �». تخ�َّ ُ . أ�اُد أط�� ا أن أ�دأ أتعا�� � � أخ�� وُ�مكن��
ذ�لة ة، ولو شاَءت اآللهة الرتطَمت الرَّ اللم الملتفَّ مِّ رأسها ع� السَّ

�
ا فأسقَطتها ع� أ �تة سكول�� السِّ

�تة أونال وأسقَطتها معها. نة �السِّ العجوز المتغضِّ

.«
ً
� ثان�ة ا: «جم�ل أن نراِك تب�سم�� قالت سكول��

- «صاِحب القداسة األع� سمَح �� ب��ارات، أل�س كذلك؟».

�
ِسل �� � رؤ�تهم فس��ُ

تنا صاِح�ة الجاللة �َمن ترغب �� َ �تة أونال: «��. إذا أخ�� أجاَبتها السِّ
طلبهم».

ً
� المدينة فِلَم لم �أِت؟ قد �كون األ��� ح�مة

. ل�ن إذا �ان توأمها �� ، أحتاُج إ� چا��� چا���
، �

)، وهكذا قالت: «ع�ِّ أن ت�تظر چا��� ر�ثما تلمُّ �ما �جري وراء ُجدران (ِس�ت ب�لور ال�ب��
� المدينة؟».

. أهو �� � ، أخو أ�� الس�� ك�ڤان ال�س��

� الحال».
ِسل إل�ه �� � (القلعة الحمراء). س��ُ

�تة أونال: «نعم. جناب الو�� مق�م �� قالت السِّ

هشة. ظاُهر �الدَّ ، َهه؟ ال ُ�مكنها التَّ رًة: جناب الو��
�
- «أشكرِك». قالتها ��� مفك

ت
�
ِقل

ُ
نوب. ل�لتها ن

ُّ
وح من الذ ة تتخ�َّ تطه�� الرُّ ائب فوائد كث�� اغر التَّ ضح أن للقلب الصَّ اتَّ

ظر منها وأغط�ة ثق�لة ناعمة ا�قة �دور�ن، بها نافذة �ستطيع النَّ رفٍة أ��� تحت السَّ
ُ
المل�ة إ� غ

ا ا مش���
�
من لها د�� وفان، قدَّ � ال�ائت وث��د الشُّ  من الُخ��

ً
ا حاَن وقت الَعشاء، و�د� ل��رها، ولمَّ

�
ابح �� فتوف المهروس السَّ

�
ة والجوز المسحوق، مع كومٍة من الل �� اوات النَّ ووعاًء من الخ��

�ل
�
ة األو� منذ اعتقالها، وناَمت ساعات الل وم ب�طن� ش�عان للمرَّ �دة. ل�لتها خلَدت إ� النَّ ال�ُّ

وداء �طولها دون إزعاج. السَّ

ها. ، مع الَفجر، أ�� عمُّ ا�� � اليوم التَّ
و��

َ ، الذي أخ�� � انفتَح ال�اب ودخَل الس�� ك�ڤان ال�س�� �انت ��� ال تزال ت�ناَول إفطارها ح��
ا �الخروج ثم أغلَقت ال�اب وراءهن، اناتها: «اتُر�ننا»، فأشاَرت أونال إ� م��ل وسكول�� سجَّ

ونهَضت المل�ة.
� ها رجل كب�� الحجم، ع��ض المنكب�� ة. عمُّ ا مما رأته آِخر مرَّ �دا لها الس�� ك�ڤان أ��� ِسن�

ه وَشعر أشقر قص�� منح� عن
�
�ة �عنا�ٍة ت�بع خطَّ فك

َّ
غل�ظ الخ�، له لح�ة شقراء مشذ

ً



� ع� ش�ل وس ذه�� ته إ� كتفه دبُّ  من الفرو المط�� �القرمزي ُي�بِّ
ً

ا ثق�� جبهته، و�رتدي معطف�
رأس أسد.

قالت المل�ة: «أشكرك لمجيئك».

ِك بها…». َّ أن أخ�� ة أش�اء ع�� . ثمَّ � أن تجل��
: «ي����

ً
ها جب�نه قائ� ب عمُّ قطَّ

اە. �ان � �ا عمَّ تك. ساِمح�� � ن��
. أسمُع هذا �� � ا م�� � الجلوس: «ما زلت غاض��

ت غ�� راغ�ٍة �� ردَّ
� وجهك، ل�ن…».

��ذ �� � النَّ
� أن أل�� خطأ م��

ا منِك فهذا هو ِك. إذا كنُت غاض�� � ابن عمِّ � �ا ��� � أ�ا�� �كوب ن��ذ؟ ال�سل اب�� �ن�� - «أتظنِّ
�ة،  من عائلٍة طيِّ

ً
�ب. �ان عل�ِك أن �شمل�ه برعايتِك، أن ُترِشد�ه وتجدي له فتاًة مناس�ة السَّ

 من ذلك…».
ً

و�د�

. «كنُت وح�دًة �
ا، وأراهُن أنه لم يزل ُي��د�� � أ��� مما أردته يوم�

- «أعرُف، أعرُف». ال�سل أراَد��
�ُت

�
� للغا�ة أن أرى وجهك، وجهك الجم�ل. لقد ارتك

. ُ�سِعد�� �
. آٍە �ا ع�ِّ �

. أرجوك �ا ع�ِّ
ً
وضع�فة

»، وألَقت ذارعيها حوله ولثَمته ع� وجنته �  ُ�ساِمح��
َّ

� ال أحتمُل أ� �رًة، أعلُم هذا، ل�ن�� ِّ �� 
ً

أفعا�
.« � ، ساِمح�� � : «ساِمح��

ً
مردفة

ا � ە، و�ان حضنه قص�� دَّ ا ل�� � ل الس�� ك�ڤان العناق �ضع لحظاٍت ق�ل أن يرفع ذراع�ه أخ�� تحمَّ
. إن عندي لِك . سامحتِك. واآلن اجل�� ا: «ك�� ا �ارد� أخرق، ثم إنه قال �صوٍت ما زاَل جامد�

.«  �ا ���
ً
ا صع�ة أخ�ار�

� خوٍف دائم ع�
� عا�شة �� ء لتومن؟ أرجوك ال. إن�� �

أرعَبتها �لماته، وقالت: «هل جرى ��
.« � �أن تومن �خ��

�� ء. أرجوك أخ��ِ �
��� �

�� � وال أحد ُ�خ��ِ اب��

ا إ�اها عنه �طول ذراع�ه. »، ووضَع �د�ه ع� كتفيها م�عد� قال الس�� ك�ڤان: «جاللته �خ��

؟». - «چا��� إذن؟ أهو چا���

هر». � النَّ
� أرا��

� م�اٍن ما ��
- «ال، چا��� ما زاَل ��

� م�اٍن ما؟». لم ُ�عِجبها وقع ال�لمة.
��» -

� ط��ق عودته
 (شجرة الِغدفان) وق�َل اس�سالم اللورد �ال�وود، ل�ن ��

َ
ها: «لقد أخذ ها عمُّ َ أخ��

إ� (ر�ڤرَرن) ترَك حاش�ته وذهَب مع امرأة».

: «امرأة؟ َمن؟ لماذا؟ أين ذه�ا؟».
ً
قت ��� إل�ه �ال فهٍم م�سائلة حدَّ

غنا أخ�ار أخرى عنه. ر�ما �انت المرأة ابنة نجم المساء، الل�دي
�
- «ال أحد �دري. لم َت�ل

ِب��ان».

� ترتدي مل�س ق�لة ال�� خمة القب�حة الثَّ ر المل�ة عذراء (تارث)، تلك المخلوقة الضَّ
�
. َتذك ��

.  أل��
َّ

� لم �صل إل�ه، و��
ا. ُغدا�� � چا��� إ� مخلوقٍة ِمثلها أ�د�

جال. ال ُ�مكن أن َيهُجر�� الرِّ



� جميع أنحاء الجنوب؛ (تارث)،
قة يرسون �� �ان الس�� ك�ڤان �قول: «�لَغتنا تقار�ر عن مرتز�

ة. ا أن أعرف أين وجَد ستان�س المال الس�ئجار جماعٍة ُحرَّ (األعتاب)، (رأس الغضب)… أودُّ حق�
ك إ� أن ة، ل�نه �أ�� أن يتحرَّ عاُمل معهم، ل�س هنا. ما�س تايرل �ملك القوَّ ة للتَّ لسُت أملُك القوَّ

ى مسألة اب�ته». ُ�سوَّ

ٍة �ستان�س ا. ال ُت�ا�� ��� مقدار ذرَّ د كف�ل ب�س��ة مسألة مارچري تمام�
َّ

س�ف الج�
ا و�نفعوا ال�الد. ح �عضهم �عض� � آٍن واحد. فلُ�ذبِّ

قته. فل�أخذە (اآلَخرون) هو وآل تايرل �� ومرتز�
� من هنا». اە، أخر�ج�� «أرجوك �ا عمَّ

ا، ع إ� الخارج عا�س�
�
افذة وتطل الح؟»، وذهَب إ� النَّ ة السِّ ها الس�� ك�ڤان: «ك�ف؟ �قوَّ

�
سأل

جال. � من الرِّ
س إ� مجزر، ول�ست م�� أعداد تك�� َّ تح��ل هذا الم�ان المقدَّ وتابَع: «س�كون ع��

ا لحشد ج�ش� جد�د»، وعاَد � (ر�ڤرَرن)، ولم أجد وقت�
اتنا �ان مع أخ�ِك �� وَّ

ُ
واد األعظم من ق السَّ

� عن ثُت مع صاِحب القداسة األع�. لن ُ�طِلق �احِك ح�� تتو�� ا: «لقد تحدَّ �لتفت إليها مض�ف�
خطا�اِك».

فُت». - «لقد اع��

ة…». ، أمام المدينة. مس�� � - «قلُت تتو��

ە بهذا إذا د أن �سمعه. «مستح�ل. أخ��ِ ها ع� قوله، ولم ُتر� ت ما أوشَك عمُّ
�
- «ال». أدرك

� مل�ة ال عاهرة ع� أرصفة ميناء». . إن��
ً
متما ثان�ة

�
ت�ل

ـ…». - «ال أذى سُ�ص��ِك، لن �مسَّ

ُل الموت». ٍة أشد: «ال. أفضِّ قاطَعته �حدَّ

ا. صاِحب القداسة األع� ر: «إذا �انت هذە رغبتِك فقد تنالينها ق����
ُّ
قال الس�� ك�ڤان دون تأث

عازم ع� ُمحا�متِك بُتهم قتل الملك وقتل اإلله وسفاح الُقر�� والخ�انة الُعظ�».

ا؟». �اَدت تضحك، وقالت: «قتل اإلله؟ وم�� قتلُت إله�

� اآللهة �� ى تمسِّ
ً
�ه �أذ �عة) ع� األرض. مسِّ �تون األع� صوت (السَّ ها: «السِّ أجاَب عمُّ

: «ال فائدة من ال�الم عن تلك األش�اء، ل�س هنا. �لُّ
ً

أنُفسها»، ورفَع �دە ق�ل أن تحتجَّ مواص�
. اە �ال�ث�� ظرة ع� ُمح�َّ � زنزانتها وقد �اَحت النَّ

هذا حينه الُمحا�مة»، وجاَس ب��ە ��

ته: «َمن
�
ا، وسأل ت نفس�

َ
ة. أخذ َّ� ت. ح�� هنا وح�� اآلن ال تجرؤ ع� ال�الم �ح�ِّ أحدهم ي�نصَّ

؟». � سُ�حاِ�م��

�
ا �� ِك فارس� � تلك الحالة �جب أن �كون نص��

ال، و�� � ي ع� ُمحا�مٍة �ال��ِّ - «العق�دة، ما لم ُت�ِّ
َّ ع� تومن ح�� ��جة فقد انت� ُح�مِك. سأخدُم �اعت�اري الو�� ا �انت النَّ . أ�� الَحرس المل��

ا للملك، والِما�س�� األ��� �ا�سل والس�� هار�س س��فت سُيواِصالن �َ �د� غ. ما�س تايرل ُع��ِّ
�
َي�ل

 واج�ات كب�� الُقضاة».
�

ال اآلن، وراندل تار�� تو� مهام وظ�فتيهما، ل�ن �ا�س�� ردواين هو األم��
�



ا إ� أعدائها، أهل المل�ة مارچري م �سل�م�
�
�ها ُ�سل

�
�الهما من حَملة را�ة تايرل. ُح�م ال�الد �أ

�
همة، �� و�نات عمومتها. ك�ف أطلَق العصاف�� �احها وتركو�� ا متَّ نها. «مارچري أ�ض�

َّ
وُخ�

؟».
ً
حب�سة

. �ان هو أول من وصَل إ� (كينجز الندنج) عندما ثاَرت هذە العاصفة، - «راندل تار�� أ�َّ
د صاِحب القداسة

�
ة ضدهن ضع�فة �ما أ� من، ل�ن القض�َّ

�
وجلَب معه ج�شه. بنات تايرل سُ�حا�

افهم، هام أو رجعوا عن اع�� روا االتِّ
�
اق المل�ة أنك األع� بنفسه. �لُّ َمن ورَدت أسماؤهم كُعشَّ

�تون األع� الفت�ات إ� م السِّ
�
ە الذي ي�دو أن الخ�ال أصاَ�ه، وهكذا سل �اس�ثناء مط��ِك المشوَّ

� وقتها».
� �أ�� ا ب�سل�مهن إ� الُمحا�مة ح�� س� ا مقدَّ سم�

َ
، وأقسَم اللورد راندل ق ُعهدة تار��

� ُعهدة َمن ُهم؟».
ِهموها؟ �� - «ومتَّ

عِلَنت براءتهما،
�
وأمان ردواين أ �ت، والتَّ اعر األزرق هنا تحت السِّ � ِكتل�الك والشَّ

- «أوز��
ن». � ُعهدة رجلِك �اي��

ناز�ن تحت (القلعة الحمراء) �� � الزَّ
وهام�ش ذو القيثارة ماَت. اآلَخرون ��

ن، واللورد ق بها ع� األقل. إنهم عند اللورد �اي��
�
عل ة واحدة �ستطيع التَّ د هذا، قشَّ ن. ج�ِّ �اي��

ا. ن قادر ع� ِفعل الُمعجزات. واألهوال، �ستطيع ارت�اب األهوال أ�ض� �اي��

 جلسِت؟».
َّ

- «هناك الم��د، أسوأ. ه�

م بُتهمة الخ�انة
�
ت ��� رأسها. ماذا ُ�مكن أن �كون أسوأ؟ سوف ُتحا� - «أجلُس؟». هزَّ

، ما الخطب؟». �
�� ة. «أخ��ِ �� الُحرَّ ة و�نات عمومتها �الطَّ غ�� ت المل�ة الصَّ � فرَّ � ح��

الُعظ� ��

- «مارسال. �لَغتنا أخ�ار وخ�مة من (دورن)».

ت �� الس��
�
ة إ� (دورن)، وأرسل غ�� �ون أرسَل ب�تها الصَّ حظة. ت��

�
وِّ والل � التَّ

�ون». قالتها �� - «ت��
فعوان األحمر حاوَل

ُ
، وآل مارتل أسوأهم، ح�� إن األ � � ثعاب�� �� �الون سوان إلعادتها. �لُّ الدورنيِّ

ل من اغت�ال چوفري. نصُّ فاع عن الِعف��ت و�ان ع� ق�د شعرٍة من ن�� �ان ل�سمح للقزم �التَّ الدِّ
.« � � (دورن) طوال الوقت، وق�َض ع� ابن��

«إنه هو. �ان ��

ولد � اسمه چ��
رماها الس�� ك�ڤان بنظرٍة عا�سة أخرى، وقال: «مارسال هاجَمها فارس دور��

ا».
�
ذن

�
� وجهها و… أنا آسف… لقد فقَدت أ

ة ل�ن مصا�ة. لقد جرَحها �� داين. إنها ح�َّ

� الغال�ة. �انت رائعة
�� د طفلة، أم�� ا». �انت مجرَّ

�
ذن

�
دت: «أ ، وردَّ

ً
حملَقت ��� إل�ه مصعوقة

فاع عن ون، أين �انوا؟ ألم �ستط�عوا الدِّ رسانه الدورنيُّ
ُ
ذنها. واألم�� دوران وف

�
ا. «قطَع أ الَجمال أ�ض�

ة واحدة؟ أين �ان آر�س أوكهارت؟». فتاٍة صغ��

ا عنها. ق�َل إن داين فتَك �ه». ِتَل دفاع�
ُ
- «ق

ولد هذا �اح �ان من آل داين، ل�نه ماَت منذ زمن. َمن الس�� چ�� ر المل�ة أن س�ف الصَّ
�
َتذك

�ون فقَد ِنصف أنفه  إذا… «ت��
َّ

ا من هذا، إ� � إ�ذاء اب�تها؟ ال �ستطيع أن تعقل ش�ئ�
وِلَم يرغب ��

�



ة القذرة غ�� ذنها… آثار أصابع الِعف��ت الصَّ
�
� وجهها، قطع أ

هر األسود). جرحها �� � معركة (النَّ
��

ه».
�
ع� األمر �ل

ه ع�
�
وم �ل

�
ا عن أخ�ِك، و�الون سوان كتَب أن مارسال ألَقت الل ر ش�ئ�

�
- «األم�� دوران لم َ�ذك

جم المظلم». ولد داين. �دعونه �النَّ چ��
� �ون له أصدقاء ب�� . ت�� �

ا �ان ما �دعونه �ه فهو أج�� أ�� أطلَقت ضحكة مرارة، وقالت: «أ��
�ون هو َمن خطَب مارسال لألم�� ت��ستان، ة الِعف��ت من ال�دا�ة. ت�� . �انت هذە خطَّ � �� الدورنيِّ

�ب». واآلن أرى السَّ

� �لِّ ِظل».
�ون �� - «إنِك ت��ن ت��

ف عند هذا الحد؟
َّ
. هل تحس�ه س�توق � الل. لقد قتَل چوفري وقتَل أ�� - «إنه مخلوق الظ�

د أنه ذهَب إ�
�
ة تومن، ل�ن مؤك ط ألذ�َّ � (كينجز الندنج) ُ�خطِّ

كنُت أخ�� أن الِعف��ت ال يزال ��
: ً
ا متا�عة  وذها��

ً
نزانة جيئة »، وذرَعت ��� عرض الزِّ

ً
 من ذلك لَ�قُتل مارسال أو�

ً
(دورن) �د�

�
� ع� وا�� رسان الَحرس المل�� هؤالء عد�مو الفائدة كحلمت��

ُ
«�جب أن أ�ون مع تومن. ف

ِتَل؟».
ُ
: «تقول إن الس�� آر�س ق

ً
ٍة سائلة ها �حدَّ در»، ثم التفَتت إ� عمِّ الصَّ

جم المظلم، نعم». - «ب�َدي ذلك النَّ

- «أي أنه ماَت، ماَت، أأنت واثق؟».

- «هذا ما ق�َل لنا».

� الحال. ال ُ�دَّ من حما�ة
. �جب أن ُ�شَغل �� � الَحرس المل��

- «إذن فهناك م�ان شاغر ��
تومن».

.«…  �الُفرسان الجدي��ن ل�درسها أخوِك، ل�ن إ� أن يرجع چا���
ً
- «اللورد تار�� �عدُّ قائمة

�
ل له من ُ�س�ِّ

ُ
ٌّ مطيع. ق � ا أب�ض ع� أيِّ رجل. تومن ص�� - «الملك �ستطيع أن �خلع معطف�

�ه». وسُ�سمِّ

؟». �
- «وَمن ُت��دينه أن ُ�س�ِّ

ن ي إ� اسٍم جد�د �ما احتاَج إ� وجٍه جد�د. «�اي��  جاهزًة. س�حتاج نص��
ً
لم تجد له إجا�ة

م الواحد الذي اە، ل�ن ألجل الدَّ � و��نك خالفاٍت �ا عمَّ � هذە المسألة. إن بي��
س�عرف. ِثق �ه ��

هة المسكينة، افعل ما أطل�ه ، ألجل تومن وأخته المشوَّ � � عروقنا والُحبِّ الذي حملته أل��
��ي ��

ە �أن الوقت حاَن». ا أب�ض وأخ��ِ � وأعِطه معطف�  ع��
ً
ن ن�ا�ة منك. اذهب إ� اللورد �اي��

 



 

حارس المل�ة
 

� �عقد � رجاله هو حوله ح��
قال رزناك مو رزناك: «كنَت رجل المل�ة. الملك يرغب ��

ال�الط».

ض
ُ
� صدرها. َيرف

� صدري، أو ��
فس األخ�� �� ا، ح�� النَّ ا ودوم� ما زلُت رجل المل�ة، اليوم وغد�

س تارجارَ�ن ماَتت. ق أن دن�� ا أن ُ�صدِّ ا �ات� �ار�ستان سل�� رفض�

ا. لم يزل ِ�لواس القوي ع� دار جم�ع� � ا تلو اآلَخر ُي��حنا ه�� �ب ُ�قصونه. واحد� ر�ما لهذا السَّ
� � أنهن ُينه��

ا �� رقاء… ولو أن سل�� مرتاب نوع� عم الزَّ � المع�د تحت رعا�ة ذوات النِّ
عت�ة الموت ��

رون ا�سَحبوا َل عن ق�ادته، والُمطهَّ أس الحليق س�اهاز ُعز� العمل الذي �دأە الجراد المعسول. والرَّ
و ما زالوا رهائن عند ر ه�� ال جروليو والُمطهَّ �ناتهم، وچوجو ودار�و نهار�س واألم��

ُ
إ� ث

ا عن مل�تهم المفقودة. ح�� هر �حث� ة �االسار المل�ة ع�� النَّ رِسَل آجو ورا�ارو و�ق�َّ
�
، وأ � �� اليون�يِّ

 كحاجبته، ناه�ك �كونها
ً
ئق أن �ستخدم طفلة

َّ
ت، إذ رأى الملك أن من غ�� ال�

�
م�سانداي اسُ��ِدل

 كذلك. واآلن أنا.
ً
 سا�قة

ً
ة  ناث�َّ

ً
مة

�
أ

�
ا هنا �� وس)، أمَّ � (وس��

فه، ل�ن ذلك �ان ��  ع� ��َ
ً
� وقٍت سابق �ان ل�عت�� إقصاءە لطخة

��
قة هذا . ثم إن غ�اب الثِّ � ج�� ا كث�اب المهرِّ ف ي�دو سخ�ف� �ن) فال��َّ ُجحر األفا�� المس�َّ (م��
ا. «إذا �انت رغ�ة دار زو لوراڬ زوج مل�كته، ل�نه لن ُ�صِبح مل�كه أ�د� � مت�اَدل، فقد �كون ه��

� نف�� من ال�الط…».
صاِحب الجاللة أن أن�ِّ

. صاِحب ونق»، ثم إنه أضاَف: «ال، ال، ال. أسأت فه�� ا: «صاِحب الرَّ ح� قاطَعه القهرمان مصحِّ
ا بون… آە… تع��ض�

�
� لمناقشة ا�سحاب جيوشهم، وقد َ�طل ��  من اليون�يِّ

ً
الع�ادة س�ستق�ل �عثة

اس، ورأي الملك أن األفضل أن يروا . إنه موقف حسَّ � �� � خضمِّ غض�ة التنِّ
ن فقدوا ح�اتهم �� عمَّ

ون. ال شكَّ أنك تفهم هذا أيها الفارس». ُّ� � �ن�� ا ع� العرش �حم�ه ُمحار�ون م�� �� � �ن�� ا م��
�
مل�

جال الذين اختاَرهم صاِحب الجاللة أفهُم أ��� مما تحسب. «هل �� أن أعرف َمن الرِّ
لحمايته؟».

ون زجة، وأجاَب: «ُمحار�ون مهيبون ُ�حبُّ
�
انفرَجت شفتا رزناك مو رزناك عن اب�سامته الل

ار، كراز، الِقطُّ األرقط، ب�ال�و �اِ� العظام. جم�عهم ا. جوجهور الج�َّ ا جم� صاِحب الع�ادة ُح��
أ�طال».



دار زو لوراڬ � ة أش�اء تقضُّ ع� ه�� جم�عهم ُمقاتلو حل�ات. لم يندهش الس�� �ار�ستان، فثمَّ
ماء القد�مة الذين �ن) ملك، وهناك �عض أصحاب الدِّ عرشه. لقد م�� ألف عاٍم منذ �ان لـ(م��
قتهم وُحلفاؤهم، وداخلها ون ومرتز� ا أفضل منه، وخارج المدينة �قبع اليون�يُّ � أنُفسهم خ�ار�

يرون ��
. � أبناء الهار��

��ن، فته الُمطهَّ
�
مادي �ل ودة الرَّ دار مع الدُّ � صون �لَّ يوم. هفوة ه��

َ
�ما أن ُحماة الملك ي�ناق

حاس- � حاوَل جاللته أن �ضعهم تحت ق�ادة أحد أبناء عمومته -�ما فعَل مع الوحوش النُّ فح��
ا . أمَّ هم وحدها ال غ�� ون األوامر من أمِّ مادي الملك �أنهم رجال أحرار يتلقُّ ودة الرَّ َ الدُّ أخ��
ؤوس الحل�قة، وقد �كون والؤهم صف اآلَخر من الرُّ � والنِّ حاس فِنصفهم من المعَتق�� الوحوش النُّ
دار � � ما زاَل لس�اهاز مو �انداڬ. وهكذا ي����َّ ُمقاتلو الحل�ات فقط سند الملك ه��

الحق���
الوح�د الذي �ستطيع االعتماد عل�ه ضد �حر� من األعداء.

ة الس�� �ار�ستان عن لمحٍة - «ع� أن �حموا صاِحب الجاللة من �لِّ تهد�د». لم ُتفِصح ن��
� (كينجز الندنج) أن ُ�خفيها.

م ق�ل سنواٍت ��
�
ة، فقد تعل من مشاعرە الحق�ق�َّ

ل واج�اتك األخرى أيها مو»، وأتبَع: «لن ت��دَّ قال رزناك مو رزناك بتوك�د: «صاِحب السُّ
اته ضد أعداء وَّ

ُ
� أن تقود ق

ونق يرغب �� الم فما زاَل صاِحب الرَّ الفارس. إذا فشَل هذا السَّ
مدي�تنا».

ار ح ب�ال�و �اِ� العظام وجوجهور الج�َّ
�
ع بهذا القدر من العقل ع� األقل. قد َ�صل يتمتَّ

� معركٍة ط��فة لدرجة أن الفارس العجوز �اَد
ا �� هما ج�ش�  أن فكرة أن �قود أيُّ

َّ
دار، إ� � � له�� حارس��ْ

: «أنا تحت أمر صاِحب الجاللة». يب�سم. قال سل��

مو، صاِحب . صاِحب السُّ و�� قب وس��
�
ا: «ل�س «الجاللة». هذا الل ر� ردَّ القهرمان متذمِّ

ونق، صاِحب الع�ادة». الرَّ

. «�ما تقول». صاِحب الِ��� لقب ُيناِس�ه أ���

�
قة ع� رغبته ��

�
ت اب�سامته المتمل

�
ة دل لعَق رزناك شفت�ه، وقال: «فرغنا إذن»، وهذە المرَّ

ا البتعادە عن رائحة عطر القهرمان الفاغمة. ، فغادَر الس�� �ار�ستان ممتن� ان�اف سل��
جل رائحة الَعرق ال األزهار. المفروض أن تف�ح من الرَّ

� �قع مقرُّ
ا�� � مستواە الثَّ

ة، و�� فح إ� القمَّ �ن) األ��� ثمانمئة قدٍم من السَّ يرتفع هرم (م��
ر الس��

�
رجة األع�. فك - ف�حتلُّ الدَّ ا مسكن المل�ة -الملحق �ه مسكن سل�� القهرمان، أمَّ

ا عنه أن شؤون
�
. �ان معروف �

� ِس��ِّ
ا ط��قه إ� أع�: مسافة ط��لة �صعدها رجل ��

�
�ار�ستان �ادئ

ا، �ما �شهد آالم ُر�ب��ه وأسفل اٍت يوم�� حلة خمس أو ستَّ مرَّ المل�ة تدفعه إ� الق�ام بهذە الرِّ
. وق�ل أن رجات، وذلك اليوم أقرب مما أحبُّ ا ع� مواجهة هذە الدَّ ا ما لن أعود قادر� هرە. يوم� ظ�
ون ألخذ م�انه إ� جوار المل�ة. ا من ِفت�ته ع� األقل مستعدُّ � عل�ه أن �ستوثق من أن �عض�

�أ��
. � ْ�� � ذهبيَّ ا ور��اب��ْ  منهم حصان�

�
� ُي�ِبتون جدارتهم، وأع�� �� ا بنف�� ح�� رسان�

ُ
بهم ف سأنصِّ



ل إقامة جناحه الخاص من دار هنا، إذ فضَّ � ل ه�� � ا. لم ي�� ا سا�ن�
�
وجَد المسكن المل�� هادئ

)، ح�ث ُتح�ط �ه الُجدران القرم�د الهائلة من �لِّ � قلب (الهرم األ���
� م�اٍن عميق ��

الُغرف ��
� الحق�قة، ل�ن

غار. إنهم رهائن �� ارا وم��الز وِ�زا، ُسقاة المل�ة الصِّ � جهة، ومع الملك ذهَ�ت م��
فك�� فيهم ع� هذا المحمل. ب التَّ غف بهم لدرجٍة ُتصعِّ سل�� والمل�ة �ليهما صارا شد�َدي الشَّ
ن

�
تا مع الدوثرا�� اآلَخ��ن، ووحدها م�سانداي �قَ�ت كشبح� صغ�� �ا�س َ�سك

�
إيري وچ��وي رحل

ة الهرم. جناح المل�ة ع� قمَّ

ة الُجثث، ب�ضاء مطفأة ثق�لة، �ن) �لون ��� ماء فوق (م�� فة. السَّ ًخ�َج الس�� �ار�ستان إ� ال��ُّ
مس �امنة وراء حائٍط من الغيوم، سَتغُرب محج��ة فق، والشَّ

ُ
فق إ� األ

ُ
حاب من األ تلة من السَّ

�
ك

زجة
�
�ا�� الل

�
، واحدًة من تلك الل

ً
 خانقة

ً
ًة رط�ة �لة حارَّ

�
�اح. ستكون الل  هذا الصَّ

ً
ت محج��ة

َ
ق �ما أ��

� المطر �مثا�ة
ل. س�أ�� � قوط، ل�ن قطرًة لم ت�� دون نفحة هواء. منذ ثالثة أ�اٍم والمطر ُينِذر �السُّ

فها. انفراجة، وقد �غسل المدينة وُ�نظ�

� ع� ساحل �� ر اليون�يِّ
�
، ومعسك � ، وسور المدينة الغر��

ً
من هنا يرى أر�عة أهراٍم أقل فخامة

ٍة عمالقة. ا كح�َّ حوم ملت��� ع �الشُّ خان المشبَّ )، ح�ث يرتفع عمود سم�ك من الدُّ � اس�� (خليج النخَّ
رات الحصار. ع� الرغم من

�
� أرجاء معسك

اح�ة ترمح �� قون موتاهم. الَفرس الشَّ ون ُ�حر� اليون�يُّ
ت

�
�ن) وخل غِلَقت أسواق (م��

�
َ المرض داخل المدينة وخارجها. أ ته المل�ة ان���

�
�لِّ ما فعل

 فالجماه�� شح�حة، �ما
ً
دار سمَح ب�قاء حل�ات القتال مفتوحة � شوارعها، ومع أن الملك ه��

عم) نفسه. هاب إ� (مع�د ذوات النِّ
َّ

� �دأوا �متنعون عن الذ �� ِّ� � �ن�� قار�ر أن الم�� ذكَرت التَّ

ا. ��اد س ع� هذا أ�ض�  ما للوم دن��
ً
اسون وس�لة ر الس�� �ار�ستان �مرارة: س�جد النخَّ

�
فك

، �قول �عضهم ل�عض� إن مل�كته � �� � واليون�يِّ �سمعهم يتهاَمسون، األس�اد العظام وأبناء الهار��
جاعة ل�قولوها ع� المأل. ماَتت. هذا ما �عتقدە ِنصف أهل المدينة، ولو أنهم لم �جدوا �عُد الشَّ

. �
� ظ��ِّ

ا �� ل�ن ق����

ب من ِبركٍة ة، م�� انح�� ل��� ة األخ�� � الف��
؟ �� � ن�� �م هو متَعب، �م هو شائخ. أين ذهَ�ت السِّ

جاع�د حول عي��ه ر إل�ه من األعماق. م�� ظهَرت هذە التَّ م�اهها سا�نة رأى وجه غ��ٍب َينظ�
� َشعرە؟ منذ أعوام أيها العجوز،

مس �� لج محلَّ ضوء الشَّ ؟ منذ م�� حلَّ الثَّ � رقاو�ن ال�اهتت�� الزَّ
منذ عقود.

� (كينجز
ة �عد دورة الم�ار�ات �� َ ال�ارحة فقط إ� الُفروس�َّ �

ورغم ذلك ي�دو له �أنما ُر��ِّ
ت

ا كُق�لة الَبتول، وك�ف تع��َّ ر ملمس س�ف الملك إجون ع� كتفه خف�ف�
�
الندنج). ما زاَل َ�ذك

ي المطبوخة ع� ِّ �ر ال�� � � المأد�ة ل�لتها أ�َل ضل�ع الخ��
ذور. �� د النُّ � َحلقه عندما ردَّ

ال�لمات ��
ا وما زاَل ت فمه. س�عة وأر�عون عام�

َ
 لدرجة أنها حرق

ً
�فة ، و�انت ح�ِّ � �� ة �فلفل التنِّ ��قة الدورن�َّ الطَّ

ة أ�ام ولو �ان مص�� س�عة � ذا�رته، ومع ذلك ال ُ�مكنه أن �قول ماذا أ�َل منذ ع��
عم �� الطَّ

ا.
�
ا آَخر ل�س أحسن مذاق ا ك��ــه� ا، أو صنف� ا غال��

�
ا مسلوق الممالك �عتمد ع� إجابته. �ان ب�ض�

، و�� ته إ� هنا. إنه فارس وس��
َ
� ساق ب سل�� من األقدار الغ���ة ال�� ة األو� يتعجَّ ل�س للمرَّ

بع) ال هنا ع� � (الممالك السَّ
ة، وم�انه �� خوم الدورن�َّ � العواصف والتُّ

رجل ي�ت�� إ� أرا��



ا �ما فقَد س إ� الوطن. ل�نه فقَدها، تمام� ) القائظة. جئُت آلخذ دن�� � اس�� سواحل (خليج النخَّ
ا خذلته. أ�اها وأخاها. ح�� رو�رت. هو أ�ض�

س ِفعله، ة أعواٍم كنُت ألس�شعر ما انتَوت دن��  مما �حسب. ق�ل ع��
ً
دار أ��� ح�مة � لعلَّ ه��

ا ف�ما وثَ�ت إ� الحل�ة،
�
 من ذلك وقَف مرت��

ً
عة ال�اف�ة لمنعها. و�د� ة أعواٍم كنُت �ال�ُّ ق�ل ع��

ا. ال عجب أن ا �طيئ� ة. أص�حُت عجوز� مال القرم��َّ ا ع� الرِّ ض وراءها عبث�
�
�صيح �اسمها ثم َيرك

ك ��عٍة أ��� لو �ان إ� جوار المل�ة ە الفارس. هل �ان دار�و ليتحرَّ ا �جدِّ نهار�س �دعوە ساخر�
ا ُ�عِج�ه. يومها؟ �ظنُّ سل�� أنه �عرف الجواب، و�ن لم �كن جوا��

دار �ستحثُّ قَتلة � م، وه�� ة والدَّ أ الِمرَّ . ِ�لواس ع� ُر�ب��ه يتق�َّ ً
ل�لة أمس حلَم �الواقعة ثان�ة

ق �عضهم فوق �عض،
�
اللم و��سل ، يتقاَتلون ع� السَّ � ون مرع���� ، ورجال و�ساء �فرُّ � نان�� التَّ

س… �ص�حون وَ�ُ�خون… ودن��

� طائرًة. لسَعت �� هر التنِّ � �دها، ثم إذا بها ع� ظ�
وط �� . �انت تزعق والسَّ

ً
�ان َشعرها مشتع�

م�ع رأى � الس�� �ار�ستان، ل�نه ع�� حجاب الدُّ
ماء عي��َ � أثاَرها دروجون إذ ارتفَع إ� السَّ مال ال�� الرِّ

� ع� ْ�� ون��َّ � ال�� ب جناحاە األسودان العظ�مان أ�تاف الُمحار���ْ الوحش �ط�� من الحل�ة و���
ا�ة. البوَّ

ا اس، و�األسفل ثاَرت الخيول ُرع�� ا�ة �انت كتلة مصمتة من النَّ ا. وراء البوَّ ة علَمها الحق� ال�ق�َّ
 هنا وهناك �حوافر ت�تعل حدواٍت من

ً
، ورفَعت قوائهما ضار�ة � �� وقد ُجنَّ جنونها من رائحة التنِّ

اس وُدِعسوا تحت األقدام. عام والهوادج، وسقَط النَّ ِلَ�ت أ�شاك الطَّ
ُ
الحد�د، وع� حدِّ سواء ق

� الهواء
� �ُعنٍف �� �� ى التنِّ ات، وأصاَب �عضها هدفه ليتلوَّ اب�َّ شَّ

ُ
طِلَقت سهام �

�
لِقَ�ت ِحراب وأ

�
أ

هرە. ثة �ظ� خان ي��عث من جروحه والفتاة مت�بِّ والدُّ

انه. ثم إنه نفَث ن��

� جمع الُجثث، وحسب اإلحصاء األخ��
�ل ��

�
هار وأغلب الل ة النَّ حاس �ق�َّ استغرَق الوحوش النُّ

، وثالثة أضعافهم محروقون أو جر�. عندها �ان دروجون قد غادَر فالقت� مئتان وأر�عة ع��
س تارجارَ�ن ا دن�� مال. أمَّ ا فوق (الس�اهازاذان) نحو الشَّ ق�

�
ٍة ُشوِهَد فيها �ان محل المدينة، وآِخر مرَّ

� اختطَفها ل�لتهمها. �� د آَخرون أن التنِّ
�
 لها ع� أثر. أقسَم �عضهم أنهم رأوها َ�سُقط، وأ�

َ فلم ُ�ع��
مخطئون.

� �سمعها �لُّ طفل، ل�نه �عرف آل � أ��� من الح�ا�ات ال�� نان�� ال �عرف الس�� �ار�ستان عن التَّ
ا. � �ما امت� إجون �ال��ون قد�م� ��  ذلك التنِّ

ً
س �انت ممتط�ة تارجارَ�ن. دن��

قال لنفسه �صوٍت مسم�ع: «قد تكون طائرًة إ� الوطن».

غمغَم صوت هادئ من ورائه: «ال، لن تفعل ذلك أيها الفارس، لن تعود إ� الوطن من دوننا».

، منذ م�� وأنِت واقفة هنا؟». �
�� : «م�سانداي �ا صغ��

ً
التفَت الس�� �ار�ستان م�سائ�



، ثم قالت: «س�اهاز
ً
دت لحظة أجاَ�ت: «منذ قل�ل. هذە الواحدة آسفة إذا أزعَجتك»، وتردَّ

� �لمٍة معك».
مو �انداڬ يرغب ��

� س�اهاز والملك عم�قة، ر. العداوة ب�� ر هذا، تهوُّ مِت معه؟». تهوُّ
�
أس الحليق؟ ت�ل - «الرَّ

� لم � لمعرفة هذا. لم �كتم س�اهاز معارضته زواج المل�ة، و�� الحق�قة ال��
�اء ال�ا��

َّ
والفتاة �الذ

� الهرم؟».
دار. «أهو هنا؟ �� � ي�َسها ه��

� و�ذهب أيها الفارس».
� ُي��د. إنه �أ�� - «ح��

؟». � ال�الم م��
ِك �أنه راغب �� َ نعم، ب�م�انه هذا. «َمن أخ��

حاس. �ان �ضع قناع بومة».
ُ
- «وحش ن

ا أو كسالَن. من ال�دا�ة ا اآلن فقد �كون ابن آوى أو نمر� مِك، أمَّ
�
� �ل �ان �ضع قناع بومٍة ح��

ادقون إ� ض أن �حتاج الصَّ َ روته. ال ُ�ف��
ُ
رە ذ

�
�كرە الس�� �ار�ستان تلك األقنعة، واآلن �لَغ هذە ال�

أس الحليق… ا، والرَّ إخفاء وجوههم أ�د�
َ� حاس ُع��ِّ ه مارجاز زو لوراڬ ق�ادة الوحوش النُّ دار ابن عمِّ �  ه��

�
ر؟ �عد أن و�

�
ف�َم ُتراە ُ�فك

� يِّ ع� مسافة خمس�� ارات وقوارب ال�راءة وقنوات الرَّ هر المسؤول عن الع�َّ س�اهاز مأمور النَّ
ل -�ما وصَفه أس الحليق رفَض ذلك المنصب الع��ق الم�جَّ ا من (الس�اهازاذان)، ل�ن الرَّ فرسخ�
 �مجيئه هنا دون

ً
� هرم �انداڬ المتواضع. ُ�خاِطر مخاطرًة عظ�مة

ال �� �  االع��
ً

� دار- مفضِّ � ه��
ا. م معه فقد ُ�صِبح الفارس محلَّ شكٍّ أ�ض�

�
وجود المل�ة لحمايته. و�ذا ُشوِهَد الس�� �ار�ستان يت�ل

دل�س تف�ح منه، والهمسات واأل�اذ�ب والم�ا�د، ته. رائحة الغشِّ والتَّ ال يروقه مذاق األمر بُرمَّ
غ�� وشا�لتهما. ل�س �ار�ستان �ها وراءە للعنكبوت واإلصبع الصَّ ُ � أمَل أن َي�� جميع األش�اء ال��
نة ف�ه ِس��َ أسالفه. �ان ح (ال�تاب األب�ض) المدوَّ ا ما تصفَّ � ا للقراءة، غ�� أنه كث�� سل�� مح��
… أ�ع وأقوى د َ��� هم �انوا مجرَّ ا أو ُجبناًء، ل�ن أ��� ا أو أوغاد�

�
 و�عضهم ضعاف

ً
�عضهم أ�طا�

م�ح وا ضحا�ا للغرور والطُّ
�
س، ل�نهم ظل �ف وال��ُّ � القتال �السَّ

جال، نعم، وأمهر �� من سائر الرِّ
لطة وجميع المثالب ش إ� السُّ عطُّ هب والتَّ

َّ
� الذ

مع �� ة والطَّ هوة والُحبِّ والغضب والغ�� والشَّ
� قهر عي��ــهم وقاموا بواجبهم وماتوا

ا. أفلَح أفضلهم ��
�
� األد�� شأن � تحيق �الفان�� األخرى ال��

� أ�ديهم، وأسوأهم…
�سيوفهم ��

؟».
ً
ع�ة العروش. سأَل م�سانداي: «هل ُ�مكنِك العثور ع� تلك البومة ثان�ة

�
أسوأهم لعبوا ل

ل أيها الفارس». - «�ستطيع هذە الواحدة أن ُتحاو�

الم عند االسط�الت». عند الغروب ُم مع… مع صد�قنا… �عد حلول الظ�
�
� سأت�ل �ه �أن�� - «أخ��ِ

دي من كونها
�
اعة. «تأ� � تلك السَّ

�� 
ً
ج، وستكون االسط�الت هادئة

�
ئ�سة وُتزل ق أبواب الهرم الرَّ

�
ُتغل

حاس خطأ هذا ال�الم.
ُ
ح أن �سمع وحش ن

�
البومة نفسها». لن َ�صل

 وقالت: «ُ�قال
ً
فت لحظة

َّ
قالت م�سانداي: «هذە الواحدة تفهم»، وداَرت ُتغاِدر، ثم إنها توق

� حال عودة
ماء �� � السَّ

ادات إلطالق القذائف الحد�د �� قوا المدينة �العرَّ � طوَّ �� إن اليون�يِّ



دروجون».

�
ا. ��  �س�ط�

ً
ماء ل�س عم� � السَّ

�� �� �� ا: «قتل تنِّ قال الس�� �ار�ستان الذي سمَع هذا أ�ض�
ون إسقاط إجون وأخت�ه ولم ينجح أحد منهم». وس) حاوَل كث�� (وس��

ته: «هل تظنُّ
�
ت. سأل

َّ
� إن �انت قد اطمأن ت م�سانداي برأسها، و�ن استع� عل�ه أن ي�ب��َّ

�
أومأ

ماء». � السَّ
ا �� ك آثار� ُ � ال َت�� نان�� � الُعشب شاسعة للغا�ة، والتَّ

أنهم س�جدونها أيها الفارس؟ أرا��

؟»، واعتَ� ) أفضل من الدوثرا�� قال: «آجو ورا�ارو دم دمها… وَمن �عرف (�حر الدوثرا��
ة �االت آَخرون �ج��ون . ثمَّ

ً
ة ا». إذا �انت ح�َّ ا: «س�جدونها إذا �ان إ�جادها ممكن�

�
كتفها مردف

ات األلوف، ل�ن ال دا�� ألن �سمع الفتاة الُعشب، سادة خيوٍل وراءهم �االسارات قوامها ع��
� سأحميها». ا. أقسُم أن�� � �نها كث�� هذا. «أعرُف أنِك ُتحبِّ

ر الس�� �ار�ستان: ل�ن ال�الم هواء.
�
� الفتاة، و�ن فك

مأن�نة �� ا من الطُّ �دا أن �المه �ثَّ ش�ئ�
ك�ف أح�� المل�ة وأنا لسُت معها؟

� العهد المضطرب إلجون المس��َعد الذي
�ن. �ان قد ُوِلَد �� ا كث��

�
عرَف �ار�ستان سل�� ملو�

س بن إجون المعطف ة، ثم خلَع عل�ه چه�� دە الملك بنفسه الُفروس�َّ
�
اس، وقل ه عموم النَّ أح�َّ

سعة ب�سات، و�ذلك � حرب ملوك ال�ِّ
� الوحش �� �ن �عد أن قتَل م�ل�� الثة والع�� � ِسنِّ الثَّ

األب�ض ��
 الجنون ع� إيرس بن

َ
المعطف األب�ض نفسه وقَف إ� جوار العرش الحد�دي ف�ما استحوذ

ا. س. وقفُت ورأ�ُت وسمعُت ولم أفعل ش�ئ� چه��

�ا�� ُ�ساِئل نفسه
�
� �عض الل

ى واج�ه ع� أ�مل وجه، ح�� إنه �� . لقد أدَّ
ً

ل�ن ال، ل�س هذا عد�
، وما � � أدائه. ع� مرأى ومسمع� من اآللهة والَ��� حلَف الس�� �ار�ستان ال�م��

إن �ان قد تمادى ��
�
� �اَت أصعب �� ثها… ل�ن الحفاظ ع� تلك ال�م��

�
ف وَ�نك �ان ب�م�انه أن ُ�خاِلف أصول ال��َّ

ٍة �ساءَل �م من رها، وأ��� من مرَّ
�
ة من عهد الملك إيرس. رأى سل�� أش�اء ُيؤِلمه تذك األ�ام األخ��

� فل��ما ماَت ماء ع� �د�ه. لو لم َ�دُخل (وادي الغسق) لُينِقذ إيرس من زناز�ن اللورد دار�ل�� الدِّ
� العرش

ت�� � اقتحَم تاي��ن ال�س�� ال�لدة ونهَبها، وعندها �ان األم�� ر�جار ل�� الملك هناك ح��
� فمه

كرى ��
ِّ

الحد�دي وُ�داوي جراح ال�الد. �انت (وادي الغسق) ساعته األعظم، ول�ن ما زاَل للذ
َطعم م��ر.

. س، إيرس، رو�رت. ثالثة ملوٍك مو�� . چه��
ً

ع� أن إخفاقاته �� ما �قضُّ عل�ه مضجعه ل��
س ضيع وني�� ة إل�ا وطفالها، إجون الرَّ ا. واألم�� ا أصلح منهم جم�ع� ور�جار الذي �ان لُ�صِبح مل��
س، مل�ته ا، هو الذي أقسَم ع� حمايتهم. واآلن دن�� هم ماتوا ولم يزل هو ح��

�
. �ل غ�� بُه��رها الصَّ

ق هذا. اءة. لم َتُمت. لن أصدِّ ة الوضَّ ِّ�� فلة النَّ الطِّ

� مستوى
در�ب �� � قاعة التَّ

ة من هواجسه، إذ قضاە �� � أ�� األص�ل الس�� �ار�ستان براحٍة وج��
ة، مح… والُفروس�َّ س والحصان والرُّ �ف وال��ُّ مهم فنَّ السَّ

�
الث، �عمل مع الِفت�ة وُ�عل الهرم الثَّ

�
س إ� ُحماٍة �� د ُمقاتل حل�ات. سوف تحتاج دن�� اموس الذي �جعل الفارس أ��� من مجرَّ النَّ

ها حولها �عد رح�له، والس�� �ار�ستان عازم ع� إعطائها إ�اهم. ِسنِّ
َّ



 أن
َّ

، إ� � �� �ن. �ان قد �دأ �أ��� من ستِّ امنة والع�� � الثَّ �ــهم ب�� اَوح أعمار الِفت�ان الذين ُ�درِّ ت��
ون اآلن أقل من ِنصف هذا العدد، ل�ن �عضهم �عد �ن منهم، والمت�قُّ در�ب شقَّ ع� كث�� التَّ
� من

�ــهم. جاَل هذا ب�اله وهو �م�� ا أطول ألدرِّ �مستق�ٍل �اهر. اآلن دون ملٍك أحرسه سأجُد وقت�
ؤوس. ِفت�ة ُشجعان. رة الرُّ يوف المثلومة والِحراب مدوَّ � ُ�شاِهد سجالهم �السُّ � إ� زوج�� زوج��
ون المل�ة، فلوالها ا، �ما أنهم ُ�حبُّ ا عظام� رسان�

ُ
وض�عو الم�الد، نعم، ل�ن منهم َمن س�غدون ف

س س�كون لها دار ُمقاتلو الحل�ات، ل�ن دن�� � � الحل�ات. للملك ه��
ا �� النت� المطاف بهم جم�ع�

رسان.
ُ
ف

ا اآلن. تحت، فوق، تحت، تحت، فوق، تحت…». �اتك. مع� �� �
�� - «ارفع ُترسك. أر�

�
مس إ� المغ�ب، و�� ت الشَّ

�
فة المل�ة وتناَوله ف�ما مال  سل�� َعشاءە ال�س�ط إ� ��ُ

َ
ل�لتها أخذ

جة العظ�مة، وقد � األهرامات المدرَّ
ان �س��قظ واحدًة تلو األخرى �� �� � شاهَد النِّ

فق األرجوا�� الشَّ
وارع � الشَّ

الل �� مادي ثم األسود، واح�شَدت الظ� �ن) �ألوانه العد�دة إ� الرَّ استحاَل قرم�د (م��
ا، ل�ن  أ�ض�

ً
ا وجم�� ا رائق�

�
ا هادئ

�
� الغسق ت�دو المدينة م�ان

ا. �� ا وأنهار�
�
 ِبر�

ً
ة �األسفل صانعة

َّ
واألزق

ا. ��ذ: هذا طاعون ول�س سالم� الفارس العجوز قال لنفسه مع آِخر رشفٍة من النَّ

 معطف الَحرس
ً

�  من َعشائه خلَع ث�اب ال�الط م�دِّ
َ
� ف�غ � لفت األنظار، ولذا ح��

لم يرغب ��
د �قل�سوة من الممكن أن يرتد�ه أيُّ رجٍل عادي، ل�نه � مزوَّ

المل�� األب�ض �معطف ُمساف��ن ب��ِّ
دار، وثقته برزناك مو رزناك � ا به�� � ا ما. إنه ال يثق كث�� احتفظ� �س�فه وخنجرە. قد �كون هذا فخ�
نه

�
ي ُ�مك ل أن �ستدرجه إ� لقاٍء �ِّ ا من هذا، ُ�حاو� ا أن �كون القهرمان العاِطر جزء� أقل. وارد جد�

أس الحليق ـ�ُمر ع� الملك. إذا �ان غرض الرَّ هامهما �التَّ � آٍن واحد واتِّ
من اإلطاحة �ه و�س�اهاز ��

� ا �انت مشاعري نحوە، وواج�� � أ�� دار زوج مل�ك�� �  الق�ض عل�ه. ه��
َّ

ا إ� ك �� خ�ار� ُ الخ�انة فلن َي��
له ال لس�اهاز.

أل�س كذلك؟

هد�د، والُفرسان الِب�ض مقسمون أول واج�ات الحارس المل�� أن �ح�� الملك من األذى أو التَّ
مت إن ص�حة إل�ه إذا ُطِلَ�ت والصَّ ا ع� طاعة أوامر الملك والحفاظ ع� أ�ارە، و�سداء النَّ أ�ض�
ة ال�حتة �عدُّ شمول اح�ة العمل�َّ فه. من النَّ فاع عن اسمه و��َ ب، وتلب�ة حاجاته والدِّ

�
لم ُتطل

- خ�ار الملك وحدە. �عض الملوك ارتأوا م المل�� آَخ��ن �حما�ة الَحرس المل�� -ح�� أصحاب الدَّ
أن ال �أس بت�ل�ف الُفرسان الب�ض �خدمة وحما�ة زوجاتهم وأطفالهم و�خوتهم وأعمامهم
ا، ا حب��اتهم وعش�قاتهم ونغولهم أ�ض�

�
، وأح�ان � ��� � وغ�� المق�َّ ��� اتهم وأوالد عمومتهم المق�َّ وعمَّ

ؤون، واحتفظوا � تلك الشُّ
لوا االستعانة �ُفرسان وجنود أهل الب�ت �� وهناك ملوك آَخرون فضَّ

� طوال الوقت. �عة حولهم ق��ب�� �َحرسهم السَّ

س س تارجارَ�ن لم ُتؤسِّ اعة. ل�ن دن��  الطَّ
َّ

ا إ� دار لما مل�ُت خ�ار� � � المل�ة �حما�ة ه�� لو أمَرت��
� �ان �� ا لنفسها أو ُتصِدر أيَّ أوامر �خصوص زوجها. �ان العالم أ�سط ح�� ا فعل�� ا مل��� َحرس�

واب. َّ أن أعرف س��ل الصَّ ر تلك األمور، واآلن أنا القائد وصعب ع�� قائد ُ�قرِّ



� األروقة المضاءة
ا �� اللم وجَد نفسه �مفردە تق���� ة من السَّ عندما �لَغ قاعدة المجموعة األخ��

ع. خارج
َّ
 �ما توق

ً
 ومزلجة

ً
ا�ة العظ�مة مغلقة �المشاعل وراء ُجدران الهرم القرم�د الهائلة، والبوَّ

هم
�
اخل أر�عة آَخرون، وهؤالء ُهم من قا�ل حاس، و�الدَّ ا�ة �قف أر�عة من الوحوش النُّ هذە البوَّ

ي وُدبٍّ وفأر حقٍل ومان��كور. �ر� برِّ � عون بوجوە خ�� الفارس العجوز، رجال ك�ار الحجم مقنَّ

ٍء هادئ أيها الفارس». �
ب: «�لُّ �� ە الدُّ َ أخ��

� الهرم.  ل�ستوثق من تأم��
ً

ل الس�� �ار�ستان ل�� ا أن يتجوَّ - «حاِفظوا ع� هذا». ل�س غ����

 ع� ال�اب الحد�د
ً
حاس آَخرون حراسة

ُ
� م�اٍن أعمق داخل الهرم �قف أر�عة وحوش ن

��
ج ضوء المشاعل ع� أقنعتهم؛ قرد �ون ور�جال، يتوهَّ العظ�م خارج الُجبِّ المحبوس ف�ه ڤس��

وت�س وذئب وتمساح.

طِعما؟».
�
: «هل أ سأَل سل��

أجاَ�ه القرد: «نعم أيها الفارس، خروف ل�لٍّ منهما».

تها. � تنمو شهيَّ نان�� � هذا؟ مع نموِّ التَّ
وُترى �م س�ك��

رس
َ
ا �األف�ال وف أس الحليق، وهكذا شقَّ الس�� �ار�ستان ط��قه مار� حاَن وقت العثور ع� الرَّ

ك �عض األحصنة ع� ضوء رة االسط�الت. نهَق حمار لدى مرورە، وتحرَّ ة إ� مؤخِّ َّ� المل�ة الفضِّ
ٍء سا�ن مظلم. �

قند�له، ل�ن ف�ما عدا هذا �لُّ ��

ورًة حاس آَخر يرتدي تنُّ
ُ
ل إ� وحش� ن  فصَل نفسه من داخل م��ٍط فارغ وتحوَّ

�
ثم إن ِظ�

� رأى �ار�ستان سل�� القناع تحت القل�سوة � صدر. ح��
� ووا�� � ساق��

َ سوداء ذات ث��ات وواق��
ا ع� ا مخ�ف� ا مهي�� ل قناع� حاس �ان ُ�فضِّ أس الحليق الوحوش النُّ قال: «ِقط؟». وقت أن قاَد الرَّ

ش�ل رأس أف�.

ا». ر إليها أ�د� � �لِّ م�اٍن وال أحد َينظ�
ردَّ صوت س�اهاز مو �انداڬ المألوف: «الِقطط تذهب ��

دار أنك هنا…». � - «إذا علَم ه��

، ال ت�َس ە؟ مارجاز؟ مارجاز �علم ما أر�دە أن �علمه. الوحوش ما زالوا رجا�� - «وَمن سُ�خ��ِ
ته. � ن��

أس الحليق، ومع ذلك ب�م�ان سل�� أن �سمع الغضب �� هذا». َ��ُتم القناع صوت الرَّ
م». «لقد ق�ضُت ع� المسمِّ

- «َمن؟».

� أخذوا اب�ته د أداة. أبناء الهار�� جل مجرَّ ا. �ان الرَّ � اسمه لك ش�ئ� دار. لن �ع�� � � ه��
- «حلوا��

ا لم ُينِقذ س، ل�ن أحد� � أنَقذا دن�� ��  فور موت المل�ة. ِ�لواس والتنِّ
ً
وأقَسموا أن ُ�ع�دوها سل�مة

 �سع قطع، واحدة ل�لِّ سنٍة عاَشتها».
ً
عة �ل مقطَّ

�
� جوف الل

الفتاة. لقد أعادوها إ� أبيها ��

دار…». � وا عن القتل. سالم ه�� كوك تنهشه: «لماذا؟ األبناء كفُّ قال والشُّ



��ــها وتنان�نها. � من المل�ة، من ُمطهَّ � خائف�� �� � ال�دا�ة، ال، ألن اليون�يِّ
- «… �اب. ل�س ��

ا. ِلَم دار أ�ض� � ار�ــــخ وعلَم هذا، وه�� � من ق�ل. يور�از زو يونزاك قرأ التَّ نان�� ت التَّ
َ
هذە األرض عرف

ة. �ان عليها أن تزحف ع� (أستاپور)»، س أراَدته، وقد رأوا هذا، أراَدته �شدَّ الم؟ دن�� ل�س السَّ
ت و�ور�از

�
س رحل ء. دن�� �

ت �لَّ �� ابق. الحل�ة غ��َّ � السَّ
ا: «ل�ن ذلك �ان �� ودنا س�اهاز متا�ع�

ة… هذا م��َّ ح�ة الدَّ
�
 من أسٍد عجوز واحد أصبَح هناك قطيع من بنات آوى. ذو الل

ً
ماَت، و�د�

الم. وهناك الم��د، أسوأ. (ڤوالنت�س) أطلَقت أسطولها ضدنا». جل ال �ستعِذب مذاق السَّ الرَّ

الم الذي أقمناە مع (يون�اي) ال مع � �د س�فه. السَّ
- «(ڤوالنت�س)». أحسَّ سل�� بوخز� ��

(ڤوالنت�س). «أأنت واثق؟».

� �صل دار. ح�� � � ورزناك وه�� - «واثق. األس�اد الُح�ماء �عرفون، وكذا أصدقاؤهم، الهار��
س سُ�سَتع�دون من رتهم دن�� ا�ات المدينة، و�لُّ من حرَّ ون س�فتح لهم الملك بوَّ الڤوالن�ي�يُّ
� حل�ات

السل. قد ت�ت�� ح�اتك �� ون �السَّ
�
طُّ سُ�غل

َ
ا ق جد�د، وح�� �عض َمن لم �كونوا عب�د�

القتال أيها العجوز. س�أ�ل كراز قل�ك».

س». قال سل�� وقل�ه هذا �دقُّ �ُعنف: «ال ُ�دَّ من إ�الغ دن��

: «ال ُ�مكننا ً
»، وأطبَق ع� ساِعدە �أصابع �الحد�د مواص�

ً
 عليها أو�

ُ ردَّ س�اهاز: «اع��
وس المقدامة. إنهم ال يثقون �لوراڬ م وال��ُّ

ُ
ثُت مع اإلخوة األحرار ورجال األ انتظارها. لقد تحدَّ

�
مادي سُ�ص�� ودة الرَّ ��ن. الدُّ ، ولذا نحتاج إ� الُمطهَّ � �� ع� اإلطالق. �جب أن نك� اليون�يِّ

ث معه». إل�ك. تحدَّ

م عن خ�انة، عن مؤامرة.
�
- «أليِّ غرض؟». يت�ل

ب . «الح�اة. �جب أن ن�� حا�� � سوداو�ن وراء قناع الِقطِّ النُّ أس الحليق ِبركت�� �انت عينا الرَّ
قتهم. � ونقلب مرتز� اس�� قُتل األس�اد النخَّ

َ
، نك� الحصار ون � �� ��نا ق�ل وصول الڤوالن�ي�يِّ ��

م
َ
ا يتفاق راتهم، و�قولون إن هناك مرض�

�
� معسك

ا. إن �� جواس��� �� عون هجوم�
َّ
ون ال يتوق اليون�يُّ

� الم�دب
�لَّ يوم. االنض�اط دبَّ ف�ه العفن، واألس�اد س�ارى أغلب الوقت، ُيتِخمون أنُفسهم ��

�ن) و��شاَجرون ع� � س�ق�سمونها عندما َ�سُقط (م�� وات ال��
و�ح�� �عضهم ل�عض� عن ال��َّ

، ل�س اآلن.
ً

ع قتا�
َّ
ة وأم�� األسمال ي��اَدالن االحتقار. ال أحد يتوق م��َّ ح�ة الدَّ

�
ة. ذو الل األس�ق�َّ

منا». دار نوَّ � �عتقدون أن سالم ه��

الم، ول�س لنا أن نخرقها دون إذنها». عت معاهدة السَّ
َّ
س وق قال الس�� �ار�ستان: «دن��

�دنا أن نح�� مدي�تها، نح�� - «و�ذا ماَتت؟ ماذا إذن أيها الفارس؟ أقوُل إنها �انت ل��ُ
أطفالها».

أس الحليق اە. ل�س الرَّ مت سالسلهم، أمَّ المعَتقون أطفالها. دعوها �م�سا، هؤالء الذين حطَّ
دار؟ إنه ما زاَل رف�قها، � . «وماذا عن ه�� � �� �د أن ي��� أطفالها محميِّ س ل��ُ ا. �انت دن�� مخطئ�

مل�ها، زوجها».



مها». - «مسمِّ

ا؟ «أين دل�لك؟». حق�

اج الذي �عتمرە دل�ل �اٍف، العرش الذي �جلس عل�ه. افتح عي��ك أيها العجوز. هذا هو - «التَّ
س، �لُّ ما أراَدە، وما إن حاَزە فِلَم يتقاَسم الُح�م؟». �لُّ ما احتاَج إل�ه من دن��

مال � الحل�ة، وما زاَل ب�م�انه أن يرى وم�ض الهواء فوق الرِّ
ا �� ا؟ �ان الحرُّ شد�د� ِلَم حق�

… وما زاَل ب�م�انه أن � �� ِّ� � �ن��  للم��
ً
جال الذين ماتوا �سل�ة ت من الرِّ

�
� سال ماء ال�� ة و�شمَّ الدِّ القرم��َّ

ا… ُحلو وحار… ل�نه لم �مسَّ ق الجراد المعسول. لذ�ذ جد� دار �حضُّ المل�ة ع� تذوُّ � �سمع ه��
دار زو لوراڬ، ولو فعلُت فقد � ٍء له�� �

واحدًة عن نفسه… فرَك سل�� ُصدغه. لم أقسم ع� ��
، وحدي». ، أر�ُد أن أستج��ه بنف�� �

� ِمثله ِمثل چوفري. «هذا… هذا الحلوا��
ا�� نحَّ

�ه �ما ا: «لك هذا، استج�� أس الحليق: «هكذا إذن؟»، وعقَد ذراع�ه ع� صدرە مت�ع� قال الرَّ
�شاء».

دار �  �مسَّ ه��
َّ

� هذە، هذە… أر�ُد �لمتك �أ�
� أقواله… إذا انضَممُت إل�ك �� - «إذا… إذا أقنَعت��

� هذا».
ا �� … ما لم… َي�ُ�ت أنه لعَب دور� زو لوراڬ أذى ح��

� فإنه ابنه الِ�كري». دار أيها العجوز؟ إن لم �كن هو الهار�� � - «لماذا ُت�ا�� به��

� سأعارضك».  أقسُم أن��
َّ

ا أنه زوج المل�ة. أر�ُد �لمتك و�� - «�لُّ ما أعلمه �قين�

دار ح�� َي�ُ�ت ذن�ه، ل�ن � � إذن. ال أذى س�مسُّ ه�� ة: «لك �لم�� قال س�اهاز �اب�سامٍة وحش�َّ
ل�ل سأقتله ب�َدي. أر�ُد أن أقتلع أحشاءە من �طنه وأر�ــها له ق�ل أن أتركه حُصل ع� الدَّ

َ
� ن ح��

�موت».

، ل�ن ط لموتها فسأقتله بنف�� � وخطَّ دار ضد مل�ك�� � ر الفارس العجوز: ال. إذا ت�َمر ه��
�
فك

د ُدعاًء  ُيردِّ
ً
وس) �ع�دة للغا�ة، ل�ن سل�� صمَت لحظة ا. آلهة (وس�� ا نظ�ف� موته س�كون ��ع�

َ نفسه: من أجل األطفال، من أجل  إ�اها الُهدى إ� س��ل الح�مة، وأخ��
ً

ا لـ(العجوز) سائ� صامت�
مادي». ودة الرَّ ُم مع الدُّ

�
، ثم إنه قال: «سأت�ل � المدينة، من أجل مل�ك��



 

الخاطب الحد�دي
 

بح وداء قاتمة تحت سماوات الصُّ بور) وحدها عند مطلع الَفجر، قلوعها السَّ ظهَرت (الثُّ
اح�ة. ة الشَّ الورد�َّ

ا لعَن اإلله ا�عة والخمسون، وم�حرة وحدها. صامت� ر ڤ�كتار�ون �جهامة: الرَّ
�
� أ�َقظوە فك ح��

؟ � � �طنه. أين ُسف��
الغ��ق ع� نقمته �حنٍق كحجر� أسود ��

ن منها األسطول � يتكوَّ فن المئة ال�� � من السُّ وس) بثالٍث و�سع�� �ان قد أ�حَر من (ال��ُّ
ر�� حجر الَ�م نفسه، ر�اب�ته وأطُقمه

�
الحد�دي، األسطول الذي ال ي�ت�� إ� لورد واحد �ل إ� ك

ة العظ�مة، اء الح���َّ � الخ��
فن أصغر من ُدرمونات األرا�� ها �ال اس�ثناء. السُّ

�
رجال من الُجزر �ل

ا، أ�دانها عم�قة وك�اشها(68) اٍت حجم� ة ثالث مرَّ قل�د�َّ ��لة التَّ فن الطَّ نعم، ل�نها تفوق السُّ
� المعركة.

ا �� لة لمواجهة أساط�ل الملك شخص�� رة، مؤهَّ مدمِّ

��لة �محاذاة ساحل (دورن) حلة الطَّ ا �عد الرِّ ا وفرا�س وماًء عذ�� لوا حب��� � (األعتاب) حمَّ
��

ة � الحد�دي) ع� سفينٍة تجار�َّ ت (النَّ
�
اماته، وهناك استول حلة ودوَّ القاحل ال�ئ�ب �م�اهه الضَّ

� ط��قه إ� (ال�لدة القد�مة) عن ط��ق (�لدة
��لة) الذي �ان �� دة النَّ ضخمة، ال��ج العظ�م (الس�ِّ

ح وز�ت
�
وارس) و(وادي الغسق) و(كينجز الندنج)، وع� متنه حمولة من سمك الُقد الممل النَّ

ا بها إ� مخزونهم. ثم إنهم استولوا ع� ��  مرحَّ
ً
عام إضافة نجة المحفوظة، ف�ان الطَّ الحيتان والرِّ

، ثالثة أ�واج وقاليون وقادس، وهو �
احل الدور�� � (بوغاز ردواين) وع� السَّ

خمس غنائم أخرى ��
. � ما رفَع عدد ُسفنهم إ� �سع� و�سع��

قاء
�
 أوامر �الل

ً
� مفخرٍة من ثالثة أساط�ل، حاملة

 أ�حَرت من (األعتاب) ��
ً
�سع و�سعون سفينة

 الجانب الق�� من
ً
رز). واآلن �لَغت أر�ــع وخمسون سفينة

َ
� لـ(ج��رة األ رف الجنو��  عند الطَّ

ً
ثان�ة

� آٍن
ا �� ا وأر�ع�

�
ت �عضهن ثالث

�
ون من أسطول ڤ�كتار�ون نفسه، وصل العالم، منها اث�تان وع��

� أ�حَرت مع رالف ة من أسطول رالف األع�ج، و�سع من ال�� واحد و�عضهن وحدها، وأر�ــع ع��
� المفقودين). أضاَف األسطول إ� عددە �سع غنائم ستونهاوس األحمر (ورالف األحمر نفسه ب��
… ل�ن المأسورة

ً
� سفينة ا وخمس�� � ال�حر، وهكذا أصبَح العدد اإلجما�� أر�ع�

ت �� َ�ِ
�
جد�دًة أ

� المعركة ستكون
ة وُسفن نخاسة، و��  و�نما أ�واج وقوارب ص�د وُسفن تجار�َّ

ً
ة ا ح���َّ ل�ست ُسفن�

ا لُسفن األسطول الحد�دي المفقودة.  رديئ�
ً

�د��



آِخر سفينٍة ظهَرت �انت (لعنة العذراء) ق�ل أ�اٍم ثالثة، وق�لها بيوٍم جاَءت ثالث ُسفن من
�لة الحد�د). ع�

ُ
� (معلف الِغدفان) و(ق ��لة) الم�حرة بثقٍل ب�� دة النَّ ته (الس�ِّ ا، أس�� الجنوب مع�

أس) � عد�مة الرَّ ابق له، وق�لها أَتت (چ�� ابق لهذا وال اليوم السَّ � اليوم السَّ
ا لم �ظهر �� أن ش�ئ�

حوة �عد ظهور رالف األع�ج ماء الصَّ و(الخوف) فقط، ثم مرَّ يومان آَخران من ال�حر الخا�� والسَّ
دة �اثان) و(الس�ِّ ��

�
ب�قا�ا أسطوله؛ (اللورد ك��لون) و(األرملة الب�ضاء) و(المرثاة) و(ال��ل) و(الل

ة) و(ر�ــــح الحصاد) و(مطرقة الحرب)، ووراءها ستُّ ُسفن أخرى منها اث�تان مجرورتان الحد�د�َّ
متهما العواصف. �عد أن حطَّ

ة، ا: «عواصف. ثالث عواصف كب�� ە متمتم� َ ا أخ�� عندما ذهَب رالف األع�ج إ� ڤ�كتار�ون زاحف�
�ت، ور�ــــح سوداء دفَعتنا ماد وال��� لة بروائح الرَّ �ا) محمَّ ور�ــــح خب�ثة ب�نها، ر�ــــح حمراء من (ڤال��
دي، � الُغراب �خشاك �ا س�ِّ حلة ملعونة من �دايتها. ع�� احل الموحش. هذە الرِّ صوب ذلك السَّ

 فِلَم ُيرِسلك إ� أق� األرض؟ إنه ال ُي��دنا أن نرجع».
َّ

و��

� ال�� العاصفة األو� �عد يوٍم من إ�حارە من (ڤوالنت�س ا ح�� هذا ما خطَر لڤ�كتار�ون أ�ض�
� � ل�ان يورون ع�� : لوال أن اآللهة تكرە قَتلة األق���� فك�� � التَّ

القد�مة)، وقال لنفسه وقد استغرَق ��
طح ات. ب�نما تالطَمت أمواج ال�حر حوله وارتفَع السَّ ات المرَّ الُغراب قد ماَت ب�دي ع��
� عن م االث�ت�� وانخفَض تحت قدم�ه رأى (ول�مة داجون) ترتطم �ـ(المد األحمر) �ُعنٍف عاٍت حطَّ
لثه من األسطول، ل�نهما لم تكونا

ُ
� فقَدهما من ث . هاتان أول سفي�ت�� �

ر: عمل أ��
�
آِخرهما، ففك

. � ت��ْ األخ��

ان�ة ل�المك � فقدتها، والثَّ فن ال�� ، وقال له: «األو� للسُّ � ت�� وهكذا صفَع األع�ج ع� وجهه مرَّ
� الُغراب �ستطيع أن �جعل اري. إذا �ان ع��  وسأَمسِمر لسانك إ� الصَّ

ً
رها ثان�ة

�
عنات. اذك

�
عن الل

� �دە الُ��ى خرَجت �لماته أق� مما
اء ن�ض األلم �� ا أستطيُع». من جرَّ ا فأنا أ�ض� رجاله ُ��م�

�
فن. العواصف سكَنت �� � م��د من السُّ

� ظرٍف آَخر، ل�نه ع�� ما قاله. «س�أ��
�انت لَتخُ�ج ��

.« . س�كتمل أسطو�� الوقت الحا��

اري �األع� زقَح قرد ب�شفٍّ �أن ب�م�انه أن �ذوق إح�اطه. حيوان قذر مزعج. ُ�مكنه فوق الصَّ
ع�ة ع� ما ي�دو، ثم إنها أث�َتت أنها

�
 إ� أع� َ�طُردە، ل�ن القَردة تحبُّ هذە الل

ً
أن ُيرِسل رج�

ا. � �دە سوء�
�ض �� ه �حسُّ �أنما يزداد النَّ

�
ذن�ه وجعل

�
� أ

ح القرد يرنُّ ��
ْ
أرشق من رجال طاقمه. ظلَّ زق

ا من الع�ث �عد �� ة األسطول الحد�دي ال�املة �� � قوَّ
دمدَم: «أر�ــع وخمسون». �ان األمل ��

، �ان اإلله الغ��ق لُ�جدي عل�ه هذا. ل�ت � ، أو ح�� ثمان��
ً
� سفينة ول… ل�ن س�ع�� رحلٍة بهذا الطُّ

ًة أخرى ، ومرَّ � م ڤ�كتار�ون القراب�� طب �ان معنا، هو أو راهب آَخر. ق�ل اإل�حار قدَّ عر الرَّ ذا الشَّ
ا أن اإلله لوات الخطأ. إّمَا ذلك و�مَّ د الصَّ � قسَم األسطول ع� ثالثة، ل�ن ر�ما ردَّ � (األعتاب) ح��

��
زم إ� �حار� غ���ة

َّ
الغ��ق ال ُسلطان له هنا. أ��� فأ��� صاَر �خ�� أنهم أ�َحروا أ�عد من ال�

ا
�
� ال تملك لسان مراء ال��  للمرأة السَّ

َّ
 أنه ال ُ�فِصح عن تلك الهواجس إ�

َّ
آلهتها أنُفسها غ���ة… إ�

دها �ه. ُتردِّ

ُ ُّ



 مع فأر
ً
ە: «أر�ُد �لمة َ ذن الواحدة، وأخ��

ُ
بور) استد� ڤ�كتار�ون وولف ذا األ عندما ظهَرت (الثُّ

�د ا�� األسود. أر�ُد عودة جميع ِفرق الصَّ م والرَّ ا لرالف األع�ج وتوم عد�م الدَّ � الحقل، وأرِسل خ��
� تقدرون ع� قطفها لوا �لَّ الفوا�ه ال�� ا�� �حلول الَفجر. حمِّ مات ع� الشَّ وتفك�ك المخ�َّ
فن. ُ�مكننا أن نذ�حها عند الحاجة. س���� (الِقرش) هنا إلخ�ار أيِّ وسوقوا الخناز�ر إ� السُّ
�تها العواصف، وهو ما ة �عد أن خ�َّ فينة تلك الُمدَّ � �م�اننا». س�ستغرق إصالح السَّ ئ��

�
متل�

ار � ت�َّ
ا �� حل األسطول غد� � سفينة، ل�ن ما �ال�د ح�لة. «س�� س�خفض العدد إ� ثالث وخمس��

المساء».

ان القائد». َّ� ة ال�ُّ  أخرى �ا ح��
ً
� سفينة ا آَخر قد �ع�� قال وولف: «�ما تأمر، ل�ن يوم�

ا أ��� من � ع�� ُسفن أو ال ُسفن ع� اإلطالق. لقد أهَدرنا أ�ام� ة أ�ام قد تع�� - «أجل، وع��
قناە �أسطوٍل أصغر». و�جب عة. س�كون ن�نا أح� وأح� إذا حقَّ � انتظار ظهور األ��

زم ��
َّ

ال�
. � �� � ق�ل الڤوالن�ي�يِّ نان�� أن أصل إ� مل�ة التَّ

حون
َّ

ل المؤن. �َدت له المدينة �أ�ملها سكرانة، وُشوِهَد الم� � (ڤوالنت�س) رأى القوادس ُتحمِّ
��

ارٍة ُرِفَعت � �لِّ خاٍن وخمَّ
مان، و�� ار السِّ جَّ �الء والتُّ وارع مع النُّ � الشَّ

صون ��
ُ
ة َيرق مك��َّ والجنود والسَّ

ق من ذهٍب وجواهر وعب�د
َّ
ه حول ما س�تدف

�
ة القناصل الُجدد، وداَر ال�الم �ل � صحَّ

ال�ؤوس ��
. يوم واحد من هذا الحد�ث هو �لُّ ما استطاَع � نان�� إ� (ڤوالنت�س) ما إن تموت مل�ة التَّ
� هذا من

ا -ع� الرغم مما �� عام والماء ذه�� من الطَّ
َ
ڤ�كتار�ون جرا�چوي أن يهضمه، وهكذا دفَع ث

خزي- وعاَد �ُسفنه إ� ال�حر.

مت له ت �ُسفنه، و�ذا ت�سَّ
�
لتهم ِمثلما فعل � وعطَّ �� تت الڤوالن�ي�يِّ ال ر�ب أن العواصف ش�َّ

ة أو انجرَف إ� ال�ا�سة، ول�ن ل�س جم�عها، فال إله األقدار فقد غرَق كث�� من ُسفنهم الح���َّ
�ا) �الفعل. � نَجت قد أ�حَرت حول (ڤال�� اء ال�� بهذا ال�رم، ور�ما تكون تلك القوادس الخ��
ة عظ�مة تعجُّ �ن) و(يون�اي)، ُدرمونات ح���َّ مال صوب (م�� وَتمُخر اآلن ع�اب ال�حر إ� الشَّ

بور) � (خليج الثُّ
بها اإلله الغ��ق و�الت العواصف فمن الممكن أن تكون �� �الجنود العب�د. إذا جنَّ

�ن) �الفعل، � عند (م�� �� غ عددها الخمسمئة. ُحلفاء الڤوالن�ي�يِّ
�
اآلن، ثالثمئة سفينة، ور�ما َي�ل

ون، ورجال من (ج�س الجد�دة) و(�ارث) و(تولوس) واإلله الغ��ق �علم من ون وأستاپور�ُّ يون�يُّ
ت من المدينة ق�ل سقوطها. ضد �لِّ هذا مع � فرَّ ة ال�� �ن) الح���َّ ا، وح�� ُسفن (م�� أين أ�ض�

… �األحرى ثالث وخمسون �عد خصم (الِقرش).
ً
ڤ�كتار�ون أر�ــع وخمسون سفينة

��لة)، ا، ُ�غ�� و�نهب من (�ارث) إ� (�لدة األشجار الطَّ � الُغراب ِنصف العالم إ�حار� قطَع ع��
ا ع� خوض (�حر ، �ل وأقدَم يورون أ�ض� �  المجان��

َّ
� مواٍن ك��ــهة ال يرتحل �عدها إ�

و�رسو ��
خ��ة من خان) وعاَش ل�ح�� عن ُمغامرته. وهذا �سفينٍة واحدٍة فقط. إذا �ان �ستطيع السُّ الدُّ

ا أستطيُع. اآللهة فأنا أ�ض�

جل الذي �انه نيوت � وولف الرَّ
ان». ال ُ�دا�� َّ� ة ال�ُّ ذن الواحدة: «أمر ح��

ُ
قال وولف ذو األ

ند�ان) جعَل أفضل � الُغراب �َق نيوت، و�رفعه إ� س�ادة (ُترس السَّ ، ل�ن ع��
ً

ق ولو قل��
َّ

الح�
�ن)؟». ت وجهتنا (م��

�
رجال ڤ�كتار�ون رجله. «أما زال



. َشعرها �
� العالم إذا صدَق أ��

�ن)». أجمل امرأٍة �� � (م��
� منتظرة �� نان�� ها؟ مل�ة التَّ - «وأين غ��

، وعيناها َجَمْشت. �
� ف��ِّ ذه��

ضح أن ًة؟ ر�ما. ع� األرجح س�تَّ  عل�ه أن �أمل أن �كون يورون قد قال الحق�قة مرَّ
ُ هل َ����

ل ثد�اها إ� ُر�ب�يها، وأن «تنان�نها» ل�ست أ��� من د ساقطٍة مجدورة الوجه يتهدَّ الفتاة مجرَّ
ا �� يورون… لقد سمعوا �الم� ا إذا �انت �ما �دَّ سحاٍل موشومة من مس�نقعات (سوثور�وس). أمَّ
� (ڤوالنت�س

مان �� ار السِّ جَّ � (األعتاب) والتُّ
س تارجارَ�ن من أفواە القراصنة �� عن ُحسن دن��

، �ل ينوي
ً
ة مها إ� ڤ�كتار�ون هد�َّ ، �ما أن يورون لم ُ�قدِّ

ً
القد�مة)، وقد تكون أقاو�لهم صح�حة

� آخذها ل و�ندب ح�� � خادمه. �م سُيَولو�
ها �أ�� � ألح�� � الُغراب أن �أخذها لنفسه. ُيرِسل�� ا أطول وُمنوا �خسائر أ��� من أن يرتدَّع�� موا. لقد قطعوا شوط� َّ جال و�ت�� . فلُيَهمِهم الرِّ لنف��

ڤ�كتار�ون ع� عق�ه إ� الغرب دون غن�مته.
: «اذهب واعمل ع� تنف�ذ أوامري، وِجد الِما�س��

ً
ل�مة قائ� ان الحد�دي ق�ضته السَّ َّ� ر ال�ُّ كوَّ

.« �
ا وأرِسله إ� قمر�� أينما �ان مخت�ئ�

ا. »، وه�َع مبتعد� قال وولف: «حا��

فن � األسطول. تمأل السُّ
ا ب��ە �� فينة جا�س� مة السَّ عاَد ڤ�كتار�ون جرا�چوي �لتفت إ� مقدِّ

حلة أو راس�ة ع� رمال � الم�اە الضَّ
ة ومجاذ�فها مرفوعة، طاف�ة �� ��لة ال�حر، قلوعها مط��َّ الطَّ

رز هذا؟ غرَق ق�ل أر�عمئة عاٍم ع� ما ي�دو. نزَل
َ
رز). وأين شجر األ

َ
احل ال�اهتة. (ج��رة األ السَّ

رز واحدة.
�
ازج ولم يَر شجرة أ حم الطَّ

�
ات �صطاد الل  من المرَّ

ً
ڤ�كتار�ون إ� ال�ا�سة دستة

ا وس) أن هذا الم�ان �ان ُ�س�َّ آنف� � (وس��
ث الذي ابتالە �ه يورون �� زعَم الِما�س�� المخنَّ

ى ق�ل قرون. (ج��رة
� تلك المعارك ُووروا ال��َّ

جال الذين قاَتلوا �� (ج��رة المئة معركة)، ل�ن الرِّ
ون ة رآها الحد�ديُّ َّ� ا، أ��� خناز�ر� ب�ِّ ة خناز�ر هنا أ�ض� وها. وثمَّ � أن ُ�سمُّ

القرود)، هكذا ي����
� األحراش، مخلوقات ج��ئة ال

ة �� غ�� ة من الخناز�ر الصَّ ا ع� اإلطالق، وأعداد وف�� وأشدها سواد�
م الخوف. تمت�� مخازن األسطول الحد�دي �لحم الخناز�ر

�
تخاف اإل�سان. ل�نها �دأت تتعل

د. ح والمقدَّ
�
ن والممل المدخَّ

ة �طان�َّ ا من تلك ال�ائنات الشَّ ج ڤ�كتار�ون ع� رجاله أن �جلبوا أ�� ا القرود… القرود و�ال. ح�َّ أمَّ
� الحد�دي)، فن، �ما فيها سفي�ته (النَّ إ� األسطول، وع� الرغم من هذا غَزت ِنصف السُّ

ة. اب�َّ ا يرى �عضها يتأرَجح من صار� إ� صار� وسفينٍة إ� سفينة. ل�ت م�� ُ�شَّ واآلن تحد�د�

مس المستعرة ة، وال الشَّ اف�ة الالنهائ�َّ ماوات الصَّ ال �حبُّ ڤ�كتار�ون هذا ال�حر، وال هذە السَّ
فن �سخونٍة كف�لة �سفع األقدام الحاف�ة، وال تها وُتلِهب أسُطح السُّ ا �أشعَّ

�
� تدقُّ رؤوسهم دق ال��

ا حول (�ا�ك)، ا ما �كون ال�حر عاصف� � من العدم. غال��
� ي�دو �أنما تأ�� �حبُّ هذە العواصف ال��

اعة ة فخدَّ ا هذە العواصف الجن���َّ ها ق�ل هب��ــها، أمَّ ل�ن ع� األقل ب�م�ان المرء هناك أن �شمَّ
ا عنه أزرق قاتم ��اد �كون احل و�ع�د� رب السَّ

ُ
وزي متأل�� ق ساء. ح�� الم�اە لونها خطأ، ف�� �ال�ِّ

ة �أمواجها الم��دة وج�شانها. ماد�َّ اء الرَّ أسود. �م �فتقد ڤ�كتار�ون م�اە الوطن الخ��



ة ا، ل�ن الغا�ات �الغة الُخ�� �د وافر� ا. قد �كون الصَّ رز) هذە أ�ض�
َ
وال �حبُّ (ج��رة األ

 من ق�ل،
ً

كون، مألى �أشجار� ملت��ة وأزهار� زاه�ة عجي�ة لم يَر أحد من رجاله لها مث�� والسُّ
مة ال�اق�ة من (ڤ�لوس) ماث�ل المحطَّ مة والتَّ � القصور المتهدِّ  ب��

ً
 �امنة

ً
عالوًة ع� أن هناك أهوا�

ٍة أم�� � يرسو فيها األسطول الحد�دي. آِخر مرَّ الغارقة ع� ُ�عد ِنصف فرسخ� شمال الُ�قعة ال��
م. ا �الدَّ ا اس��قظ� وجَد فمه مليئ� ، ولمَّ

ً
 مزعجة

ً
ِّ �انت أحالمه مظلمة �ل ع� ال��

�
فيها ڤ�كتار�ون الل

ا من أن �قاءە هنا  من اإلله الغ��ق، إنذار�
ً
ها آ�ة َ � نومه، ل�نه اعت��

قال الِما�س�� إنه عضَّ لسانه ��
ا �دمه.

�
زم سُ�ميته مخنوق

َّ
أطول من ال�

�ا) ارتفَع حائط من الم�اە ثالثمئة قدٍم وحطَّ ع� الج��رة ُ�قال إن يوم أ�� الهالك ع� (ڤال��
 �عض

َّ
ا �ح�� الح�ا�ة إ� ا ح�� ك أحد� ُ ساء واألطفال، ولم َي�� جال وال�ِّ ا مئات األلوف من الرِّ

�
مغرق

� �� ة من حام�� الِحراب الڤ�لوسيِّ � ال�حر ساعتها، ومجموعة صغ��
ادين الذين �انوا �� الص�َّ

الل والود�ان � فوق أع� تالل الج��رة، وقد شهَد هؤالء التِّ � �حراسة ُب�ج� حجري مت�� ف��
�
الم�ل

رزها
�
�� اختَفت (ڤ�لوس) الجم�لة �قصورها وأ � غمضة ع��

أسفلهم �ستح�ل إ� �حر� ثائر. ��
�
جة �� ما�� ُمِنَ�ت األسوار القرم�د العت�قة واألهرام المدرَّ � طرف الج��رة الشَّ

ومرمرها الوردي، و��
خاسة (جوزاي) �المص�� عينه. ميناء النِّ

ون الثة قال لنفسه: غر�� كث�� ا للقاء أقسام أسطوله الثَّ
�
� اختاَر ڤ�كتار�ون الج��رة م�ان ح��

أو�ل؟ ا. س�كون لإلله الغ��ق نفوذ قوي هناك. ع� أنه ل�س رجل دين، فماذا لو أنه أساَء التَّ جد�
�
طب �ع�د �� عر الرَّ ا. �ان أخوە آرون ل�عرف، غ�� أن ذا الشَّ ر اإلله الغ��ق الج��رة غض�� ر�ما دمَّ

ر�� حجر الَ�م. ل�ن
�
� الُغراب وُح�مه. ل�س ل�افر� أن �جلس ع� ك د �ع�� (ُجزر الحد�د)، ُيندِّ

. � ە من المؤمن�� لوە ع� ڤ�كتار�ون وغ�� � انتخاب الملك وفضَّ
�ابنة والملوك هتفوا ليورون �� ال�َّ

ر إليها، وء أسطع من أن َينظ� جاٍت من الضَّ � تموُّ
ق ع� صفحة الماء ��

�
�اح تتأل �انت شمس الصَّ

ة مس أم �دە أم الهواجس المس��دَّ �ب الشَّ ، ولو أنه ال �دري إن �ان السَّ و�دأ رأس ڤ�كتار�ون �دقُّ
مراء ما ُي��دە �ه. عاَد إ� قمرته المعتمة �األسفل ح�ث الهواء فاتر الحرارة، وعلَمت المرأة السَّ
 من الُقماش من الحوض

ً
 رط�ة

ً
 ناعمة

ً
ت قطعة

َ
ب، و�ذ أراَح نفسه ع� مقعدە أخذ

�
دون أن َ�طل

د. واآلن ال�د». د، ج�ِّ ووضَعتها ع� جبهته، فقال: «ج�ِّ

� الُغراب � أن ع��
مراء. قطَع يورون لسانها ق�ل أن ُ�عطيها له، وال �شكُّ ڤ�كتار�ون �� لم تردَّ السَّ

ا: هدا�ا ر�
�
ان لنفسه مذك َّ� � سفي�ته قال ال�ُّ ا. إنه د�دن أخ�ه. يوم صعَدت المرأة إ� م�� ضاجَعها أ�ض�

� ال�حر كُق��ان
ر يومها أن �شقَّ َحلقها وُ�لقيها �� ضالته، وقرَّ

ُ
ا من ف يورون مسمومة. ال أر�ُد ش�ئ�

. طُّ
َ
دٍم لإلله الغ��ق، ل�نه لس�ٍب ما لم �فعل ق

مراء، ومن ناحيتها م السَّ
�
ا. �ستطيع ڤ�كتار�ون أن ُ��ل � رت األمور ب�نهما كث�� � تطوَّ منذ ذلك الح��

ة مفقودة ة. ال�ق�َّ بور) األخ�� ازە برفق: «(الثُّ فَّ
ُ
ها و�� تخلع ق َ ا. أخ�� ل �� م�ادلته ال�الم أ�د� ال ُتحاو�

ثة حول ان الملوَّ مادة ال�تَّ ينها تحت الضِّ
�
ت المرأة رأس سك ا إذ دسَّ ت». جفَل ألم�

َ
رة أو غرق أو متأخِّ

َّ أن أقسم األسطول. ُ�له. �انت ُسفننا �د ُترسه، ثم إنه أردَف: «س�قول �عضهم إنه ما �ان ع��
ت

�
ا لظل ُ �ه ال�حار إ� طرف العالم اآلَخر. لو أ�قيتها مع� ع��

َ
ا أضخم من أن ن … عدد� � ا و�سع�� �سع�



ا ل�لِّ تلك األفواە؟ ال ميناء ُي��د �لَّ هذە
�
 �حركة األ�طأ، وأين نجد مؤن

ً
فن األ�ع مرهونة السُّ

�
جر �� نا كورق الشَّ � جميع األحوال وُتَ�ع��ِ

تنا �� � م�اهه. �انت العواصف لُ�ش�ِّ
ة �� فن الح���َّ السُّ

�ف)». أنحاء (�حر الصَّ

) من ط��ٍق مختلف. أع� � اس��  من ذلك قسَم األسطول وأرسَل �لَّ �ٍب إ� (خليج النخَّ
ً

�د�
� مسار القراصنة �محاذاة ساحل (سوثور�وس)

فن لرالف ستونهاوس األحمر لُي�ِحر �� أ�ع السُّ
احل القائظ، نة ع� ذلك السَّ � الُمدن الميتة المتعفِّ

ار� أن من الخ�� تحا�� . �علم �لُّ �حَّ ما�� الشَّ
ة مؤن متاحة لمن ال �خشون دفع ماء ثمَّ ة �الوحل والدِّ � �لدات (ُجزر ال�از�ل�سق) المب��َّ

ل�ن ��
� والعاهرات خ��

َّ
� والس� اس�� � والنخَّ قيق الهار��� من الحد�دي، ع� الرغم من امتالئها �الرَّ الثَّ

� وما هو أسوأ. ط�� ادين وأنصاف الَ��� المخطَّ والص�َّ

�ا�ا المأخوذين من فن األ��� واألثقل واأل�طأ إ� (ِل�س) لبيع األ�ى والسَّ جهت السُّ اتَّ
روا

َ
جال الذين آث وس)، �ساء وأطفال (�لدة اللورد هي��ت) والُجزر األخرى، �اإلضافة إ� الرِّ (ال��ُّ

 �االحتقار. وع� الرغم
َّ

عفاء ال َ�شُعر ڤ�كتار�ون نحوهم إ� االس�سالم ع� الموت، وهؤالء الضُّ
 فهذا

ً
ة  ملح�َّ

ً
ا أو من امرأٍة زوجة خذ من رجٍل ِقن� � فمه. أن يتَّ

ا �� ا ك��ــه�
�
ف البيع مذاق

�
من هذا خل

ة البيع ك عمل�َّ ُ هب. أراَحه أن َي��
َّ

ى �الذ َ أو دواجَن ُت�اع وُ�ش�� �
سل�م ق��م، ل�ن الَ��� ل�سوا موا��

حلة الُوس� ة �المؤن من أجل الرِّ فن ال�ب�� � َملء السُّ
ف �استخدام المال ��

�
ل
�
لرالف األع�ج الذي �

ق. ��لة ال�طيئة إ� ال��َّ الطَّ

��ذ والماء العذب من عام والنَّ اع) لتحم�ل الطَّ � � ال��ِّ
أ�حَرت ُسفنه هو �محاذاة سواحل (أرا��

ها ق وأشدُّ رق المطروقة إ� ال��َّ �ا)، وهو أ��� الطُّ ا حول (ڤال�� وران جن��� (ڤوالنت�س) ق�ل الدَّ
ة �أوون إليها خالل العواصف وُ�جرون هب وُجزر صغ�� ء �غنائم جاهزة للنَّ ا، م�� ازدحام�

ورة. اإلصالحات وُ�ع�دون َملء مخازنهم عند ال��َّ

. � ال أستطيُع االنتظار أ���  عدد قل�ل للغا�ة، ل�ن��
ً
مراء: «أر�ــع وخمسون سفينة قال للسَّ

حم من
�
ًة من ُجل�ة جرحه معها لي�دو الل  ق��

ً
قة مادة ممزِّ ت الضِّ

�
��ل الوح�د…»، وأنَّ إذ أزال السَّ

� �الهجوم اس�� �اِغت النخَّ
ُ
جاح أن ن ��ل الوح�د للنَّ �ف. «السَّ تحتها أخ�� وأسود ح�ث أصاَ�ه السَّ

��ع
ُ
� (ال�سپورت)، أن ننقضَّ عليهم من ال�حر و�سحقهم، ثم نأخذ الفتاة و�

�ما فعلُت من ق�ل ��
ا، ل�نه ل�س أحمق

�
ون». ل�س ڤ�كتار�ون ج�ان عائدين إ� الوطن ق�ل أن ُيهاِجمنا الڤوالن�ي�يُّ

� � وتكون�� . «ستكون زوج�� � ك أنه ال �قوى ع� ه��مة ثالثمئة سفينٍة �أر�ــع� وخمس�� كذلك، وُ�در�
وص�فتها». ال ُ�مكن أن يزلَّ لسان وص�فٍة �األ�ار إن لم �كن لها لسان.

ان، فنادى � الف�� �ان ل�قول الم��د، ل�ن الِما�س�� وصَل لحظتها ودقَّ �اب القمرة �ُج��
ڤ�كتار�ون: «ادُخل وأوِصد ال�اب. تعرف س�ب وجودك هنا».

. غ�� � الصَّ
مادي وشار�ه الب��ِّ ا بردائه الرَّ ان أ�ض� ان القائد». ُ�شِ�ه الِما�س�� الف�� َّ� ة ال�ُّ - «ح��

ا ون عام� ة للغا�ة، اثنان وع�� ه صغ�� ؟ اسمه كرو�ن، وِسنُّ
ً
أ�ظنُّ أن هذا �جعله ي�دو أ��� رجولة

� نظرًة ع� �دك؟».
ه: «هل �� أن أل��

�
ا. سأل تق����

َّ



 االزدراء. بوجن��ه
َّ

ات فوائدهم، ل�ن ڤ�كتار�ون ال �كنُّ ل�رو�ن هذا إ� سؤال أحمق. للِما�س��
ا أ��� من أ��� البنات. دة ي�دو بنات�� ة المجعَّ َّ� � وُخصالته الب�ِّ اعمت�� � الملساو�ن و�د�ه النَّ دت�� المتورِّ
ة ع� شفت�ه، ل�ن فة صغ��

�
د رسم اب�سامٍة مت�ل � الحد�دي) تعوَّ � (النَّ � �دا�ة وجودە ع� م��

��
ا جل الخطأ، وكَ� برتون هم�ل أر�ع� ذات ل�لٍة �عد رح�لهم من (األعتاب) منَح اب�سامته هذە للرَّ
اقم  من رجال الطَّ

ً
ا من أن أر�عة ان شا��� َّ� ٍة لم َتُطل زحَف كرو�ن إ� ال�ُّ من أسنانه، و�عدها �ف��

اولة ب�نهما �خنجر: ا ع� الطَّ ە ڤ�كتار�ون هاو�� َ وە إ� أسفل واستعَملوە �أنه امرأة، فأخ�� جرُّ
ان- ل�نه لم َّ� ن ال�ُّ ا من رفضه �ما خمَّ  كرو�ن الخنجر -خائف�

َ
 لذلك». أخذ

ً
«هاك، هكذا تضع نها�ة

. طُّ
َ
�ستخدمه ق

ر �ما ُت��د». قال ڤ�كتار�ون: «ها �� ذي �دي. انظ�
َّ مه �ال�الب، ثم إنه قال: «ع�� جثا الِما�س�� كرو�ن ع� ُر�بته ل�فحص الج�ح من كثٍب و�شمَّ

ان القائد، الج�ح ال يندمل. قد أضطرُّ إ� ب�� �دك». َّ� ة ال�ُّ ون… ح��
�
. الل

ً
ت��ف القيح ثان�ة

ً
دك إ� الحاجز أو� � سأق�ِّ ت �دي فسأقتلك، ل�ن�� ما عن هذا من ق�ل. «إذا ب��

�
�انا قد ت�ل

م �عملك».
ُ
اقم. ق  للطَّ

ً
ة وأجعُل من ُدبرك هد�َّ

- «س�كون هناك ألم».

ة. «افعلها». � أبهاء اإلله الغ��ق المائ�َّ
�� 

َّ
ا». الح�اة ألم أيها األ�له. ال رخاء إ� - «دوم�

 صعب- حافة الخنجر ع� راحة �د
ً

د ِمثله رج� الم ألن اعت�ار أحٍد ناعم متورِّ
ُ
وضَع الُغالم -غ

مراء من ص أنف السَّ
�
� �الحل�ب الفاسد. تقل ، لي��جس من الج�ح قيح أصفر ثخ�� ان وشقَّ َّ� ال�ُّ

ء، وح�� ڤ�كتار�ون نفسه أحسَّ �معدته تنقلب. «أعمق، �
ائحة، و�دا الِما�س�� ع� وشك ال�� الرَّ

م». � الدَّ
�� ه، أر�

�
فه �ل ِّ�

م ان�ثَق مع القيح، م ڤ�كتار�ون، ل�ن الدَّ
�
ة تأل ا، وهذە المرَّ غرَس الِما�س�� كرو�ن الخنجر عم�ق�

� ضوء المص�اح.
دم شد�د الُقنوان ح�� إنه �دا أسود ��

ا، وجلَس �ال جفوٍل ف�ما مسَح الِما�س�� واعتَ�
�
دة. زمجَر ڤ�كتار�ون استحسان م عالمة ج�ِّ الدَّ

�
ظ�ف �� � الخل، ولدى فروغه �ان الماء النَّ

اعم المغ�� �� ف القيح �مناد�ل من الُقماش النَّ ونظ�
ل إ� مس�نقع، منظرە وحدە كف�ل ب�ثارة غث�ان أيِّ إ�سان. الحوض قد تحوَّ

�
د�� ا: «سُتضمِّ مراء مض�ف� قال ڤ�كتار�ون: «ُخذ هذە القذارة واذهب»، وأشاَر برأسه إ� السَّ

.« ��

ة ال مفرَّ منها. �ان الِما�س�� قد ة األخ�� � الف��
ائحة ال���ــهة. �� ح�� �عد خروج الُغالم �قَ�ت الرَّ

 أن ڤ�كتار�ون رفَض ذلك
َّ

مس، إ� لق وضوء الشَّ � الهواء الطَّ
طح �� َح تنظ�ف الج�ح ع� السَّ اق��

� الوطن ِنصف العالم، أ�عد من أن �دعهم ا يراە رجال طاقمه. إن ب�نهم و��� ا، فل�س هذا ش�ئ� تمام�
يرون أن قائدهم الحد�دي �دأ �صدأ.



ا �طعن ين�
�
ا ضمَّ ق�ضته احتدَّ األلم �أن سك ت ُ��اە ت��ض، ألمها خف�ف ل�ن لح�ح، ولمَّ

�
ظل

ي، �ان هذا اسمه، � �د شبح. س��
ا و�نما س�ف ط��ل، س�ف ط��ل �� ين�

�
ذراعه �طولها. ل�س سك

� ا �انت الجح�م ال�� . أ�� � من الق�� ا وور�ث (ُترس الجنوب). قتلته، ل�نه ما زاَل �طعن�� و�ان فارس�
� �دي و�ل��ه.

اد �غرس فوالذە ��
َّ
أرسلته إليها فما زاَل من قلبها الوق

 �ال جدوى من
�

ل إ� شظا�ا تتد� ر القتال �أنه �ان ال�ارحة. �ان ُترسه قد تحوَّ
�
ما زاَل َ�ذك

ه. �ان الف�� المراهق أقوى مما
�
��ل مدَّ �دە وأمسك ي الطَّ ذراعه، وعندما هوى عل�ه س�ف س��

ه. �عدها قال ڤ�كتار�ون � لحم كفِّ
ان وال�طانة تحته لينغرس �� َّ� از ال�ُّ فَّ

ُ
 نصله من فوالذ ق

َ
�دا، ونفذ

ا دە ثم تناساە واثق� ، وغسَل الج�ح وصبَّ عل�ه الخلَّ المغ�� وضمَّ لنفسه: خدش من ِهرٍّ صغ��
�أن األلم س�خبو وُ�ش�� ال�د من تلقاء نفسها مع الوقت.

َّ
ا، و�� ي مسموم� ن الج�ح إ� أن �دأ ڤ�كتار�ون ي�ساَءل إن �ان نصل س��  من ذلك تعفَّ

ً
ل�ن �د�

�
�� . مِّ ا َ�قُتل �السُّ ا. ال رجل حق�ق�� ته الفكرة �س�ش�ط غض��

�
فِلَم �أ�� الج�ح أن يندمل؟ جعل

ع
َّ
هام المسمومة ع� رجاله، ل�ن هذا هو المتوق � المس�نقعات السِّ (خندق �ا�لن) أطلَق ش�اط��

ساء مُّ سالح الُجبناء وال�ِّ ا ك��م المحتد، والسُّ ي ف�ان فارس� ا س�� ن�مة، أمَّ من تلك المخلوقات الزَّ
� فقط. �� والدورنيِّ

�ب؟ ي فمن؟ أُ�مكن أن هذا الِما�س�� الفأر هو السَّ : «إن لم �كن س��
ً

مراء قائ� خاطَب السَّ
 أن أتركه

ً
ها من الح�ل، ور�ما �ستخدم إحداها ل�سم��� آم� عاو�ذ وغ�� ات �عرفون التَّ الِما�س��

� هذا المخلوق
� الُغراب هو من أعطا�� ا. «ع�� � األمر �دا له أ��� رجوح�

ر ��
�
ما فك

�
َيب��ُ �دي». �ل

، ُ�ع�� �ِغدفانه ) ح�ث �ان �خدم اللورد �شس�� س األخ��  يورون كرو�ن من (ال��ُّ
َ

ء». أخذ الق��
� (النَّ� ه أحد ُخرس يورون إ� م��

�
� أوصل م أوالدە، أو ر�ما العكس. ول�م �َّ الفأر ح��

�
وُ�عل

. �
� ح��ِّ

�� 
�
لسلة المح�طة �ُعنقه. «إذا �ان هذا انتقامه فقد أخطأ ا إ�اە من السِّ الحد�دي) جار�

يورون هو َمن أ�َّ ع� أخذە لمنعه من إثارة المتاعب �طيورە». أعطاە أخوە ثالثة أقفاص من
ِسل كرو�ن أخ�ار رحلتهم، غ�� أن ڤ�كتار�ون نهاە عن ذلك. دَع الهواجس ا ل��ُ الِغدفان أ�ض�

ساؤالت تنهش يورون. وال�َّ

اٍت عندما أ�� لونجووتر ه حول راحته ستَّ مرَّ اٍن نظ�ف وتلفُّ د �دە �كتَّ مراء ُتضمِّ �انت السَّ
ا أيها . «�قول إنه جلَب لنا ساحر� � بور) أ�� ومعه سج�� ان (الثُّ ە �أن ُر�َّ �ا�ك �دقُّ �اب القمرة وُ�خ��ِ

ه من ال�حر».
�
ان، �قول إنه ان�شل َّ� ال�ُّ

؟ �ان آرون � طرف العالم الق��
 هنا ��

ً
ة - «ساحر؟». أُ�مكن أن اإلله الغ��ق أرسَل إل�ه هد�َّ

ا ة تحت ال�حر ق�ل عودته إ� الح�اة، أمَّ ل�عرف، ل�ن آرون رأى عظمة أبهاء اإلله الغ��ق المائ�َّ
� الفوالذ. ث�� �دە الج��حة

، و�ن �ان �ضع إ�مانه �� � ل�لِّ الَ���
ڤ�كتار�ون ف�خاف إلهه �ما ي����

احر». � هذا السَّ
�� : «أر�

ً
ازە وقاَم قائ� فَّ

ُ
ا، ثم وضَع ق صت قسماته ألم�

�
و�سَطها وقد تقل

� عائلة س�ار،
طح، رجل صغ�� الحجم ُمشعر قبيح مولود �� بور) ع� السَّ ان (الثُّ انتظَرە ُر�َّ

ان القائد، هذا هو َّ� ة ال�ُّ : «ح�� ً
� ظهَر ڤ�كتار�ون خاطَ�ه قائ� و�دعوە رجاله �فأر الحقل. ح��

ة لنا من اإلله الغ��ق». مو�ورو، هد�َّ
ً



، �طنه �الُجلمود وَشعرە � ت�� ا مرَّ  و�فوقه عرض�
ً

احر عمالق، ُ�ساوي ڤ�كتار�ون نفسه طو� السَّ
� ِّ � الجوزي المم��

ون الب��ِّ
�
ة سوداء، ل�س الل األب�ض �العظم نا�ت حول وجهه �ل�دة األسد، وله ���

� للدوثرا�� سادة الخيول، وال ِّ � المحمر المم��
ة، وال الب��ِّ �ف) ع� ُسفنهم ال�جع�َّ ألوالد (ُجزر الصَّ

بج، من ر�ش ا من الفحم، من السَّ ، �ل أسود، أحلك سواد� � ا�� مراء الفح�� وال��ُّ ة السَّ لون ���
ا عن عظمه. ما ن وسقَط داخن� م لحمه وتغضَّ هب إ� أن تفحَّ

�
� الل

َي �� الِغدفان. محروق �امرئ� ُشو�
د. هب المتجمِّ

�
ر عيناە من قناع� من الل ص ع� وجن��ه وجبهته، فَتنظ�

َ
اق ته ت��

َ
� حرق ار ال�� ت النَّ

�
زال

. ة، عالمة �� وشوم عبود�َّ

� الماء �عد غرق سفي�ته».
ة أ�اٍم �� ا �صار� مكسور. ق�� ع�� ق�

�
قال فأر الحقل: «وجدناە متعل

س، ب الماء المالح». الماء المالح مقدَّ � الماء لماَت أو ُجنَّ من ��ُ
ة أ�اٍم �� - «لو ق�� ع��

� واآلَخر، � الح��  ب��
ً
اس و�أخذون منه رشفة ه�ان النَّ ە من الرُّ طب وغ�� عر الرَّ ك �ه آرون ذو الشَّ ُي�ار�

ا. سأَل ة أ�اٍم متتال�ة و�أمل أن ي��� ح�� ب من ال�حر العميق ع�� ا �ستطيع ال��ُّ ل�ن ال إ�سان فان��
�� أنك مشعوذ؟». : «تدَّ � ج�� السَّ

ان، َّ� ة �صوٍت عميق �أنه آٍت من أعماق ال�حر: «ال أيها ال�ُّ غة العام�َّ
�
جل األسود �الل أجاَب الرَّ

�اء». د ع�ٍد متواضع لراهلور إله الضِّ � مجرَّ إن��

سة، انهم المقدَّ ة ُ�ذكون ن�� � الُمدن األجن��َّ
راهلور. راهب أحمر إذن. رأى ڤ�كتار�ون أمثاله ��

تدي ا هذا ف�� ا حمراء فاخرًة من الح��ر والمخمل وصوف الحمالن، أمَّ ل�ن هؤالء ارتدوا ث�ا��
ان َّ� � أمعَن ال�ُّ � وجذعه… ل�ن ح��  �ساق�ه الغل�ظت��

ً
قة  �الملح تلتصق ممزَّ

ً
عة  م�قَّ

ً
 �اهتة

ً
أسما�

ظر إ� األسمال �دا له أنها ر�ما �انت حمراء من ق�ل. أعلَن ڤ�كتار�ون: «راهب وردي». النَّ

»، و�صَق. �
ذن الواحدة: «راهب ش�طا��

ُ
قال وولف ذو األ

� الماء لُ�طِفئها»، وهو ما أثاَر ضحك
� ث�ا�ه فقفَز ��

ار �� ت النَّ وقال لونجووتر �ا�ك: «ر�ما ش�َّ
 من برازە

ً
ا وزقَحت �األع�، وأل�� أحدها قطعة �ن، وح�� القَردة وجَدت هذا ط��ف� الحا��

طح. سقَطت وتناثَرت ع� ألواح السَّ

ا �أنه محطُّ ُدعا�ٍة ا مزعج� ا ي�ثُّ ف�ه صوته شعور� حك، ودائم� ال يثق ڤ�كتار�ون جرا�چوي �الضَّ
� الُغراب، وكذا آرون ق�ل أن ُ�صِبح ذا م عل�ه يورون ع��

�
ا ما ته� � � ص�اهما كث��

ما ال ُ�در�كها. ��
� � �عض تلك األح�ان لم ي�ب��َّ

� صورة ثناء، و��
مهما ��

�
ر ته�

�
� أغلب األح�ان تنك

طب. �� عر الرَّ الشَّ
رة َحلقه � مؤخِّ

حك، وعندها �ان الغضب �غ�� �� ڤ�كتار�ون أنهما �سخران منه ح�� سمَع الضَّ
 ع�

ً
� لم ترسم طرائفها ولو اب�سامة ح�� ُيوِشك مذاقه ع� خنقه. هكذا َ�شُعر نحو القرود ال��

� �صيح رجاله و�ضحكون و�صفرون. � ح��
ان، �� َّ� وجه ال�ُّ

.«
ً
ل علينا لعنة � ه: «أرِسله إ� اإلله الغ��ق ق�ل أن �ست�� قال برتون هم�ل �ستحثُّ

ا �الُحطام. أين أفراد ق�
�
ە متعل

َّ
ت ولم يبَق إ�

َ
ذن الواحدة: «سفينة غرق

ُ
وقال وولف ذو األ

فينة؟». � لتلتهمهم؟ ماذا حدَث للسَّ �اط�� اقم؟ هل استد� الشَّ الطَّ



ا رغم أن جميع جل خائف� ا: «عاصفة». ال ي�دو الرَّ عقَد مو�ورو ذراع�ه ع� صدرە مجي��
ت ت�ب

َ
احر، إذ أخذ � �ه ُينادون �موته، وح�� القَردة نفسها ال ي�دو أنها تحبُّ هذا السَّ المح�ط��

 من ح�ٍل إ� ح�ٍل �األع�.
ً
صارخة

د. لقد خ�َج من ال�حر. لماذا �قذفه اإلله الغ��ق من الماء ما لم �كن ُي��دنا دَّ ا ڤ�كتار�ون ف�� أمَّ
هم �الحيوانات األل�فة، ور�ما شاَء اإلله الغ��ق أن  عل�ه؟ ألخ�ه يورون سحرته الذين �عدُّ

ُ أن َنع��
جل : «لماذا تقول إن هذا الرَّ ً

ه �المه إ� فأر الحقل قائ� ا. وجَّ �كون لڤ�كتار�ون ساحرە أ�ض�
ا أحمر يرتدي األسمال».  راه��

َّ
ساحر؟ لسُت أرى إ�

ان القائد… ل�نه �علم أش�اء. علَم أننا َّ� ا أيها ال�ُّ : «هذا ما خطَر �� أ�ض� غ�� جل الصَّ أجاَب الرَّ
ە أحد بوجهتنا، وعلَم أنك ستكون هنا عند هذە ) ق�ل أن ُ�خ��ِ � اس�� جهون إ� (خليج النخَّ متَّ
� �أنك ستموت

�� َ … أخ�� �
�� َ ان القائد، لقد أخ�� َّ� ة ال�ُّ  ق�ل أن ُيتاِبع: «ح��

ً
د لحظة الج��رة»، وتردَّ

ا ما لم نأتك �ه». حتم�

� ال�حر،
� سأموُت؟»، و�ان ع� وشك أن �قول: اذ�حوە وارموە �� د ڤ�كتار�ون: «�أن�� ا ردَّ ساخر�

ٍة ح ممض أحاَل �لماته إ� ِمرَّ ِّ ا، ألم م�� � ذراعه ح�� الِمرفق تق����
إ� أن أحسَّ ب��ضة ألٍم تطعنه ��

ث �الحاجز �� ال َ�سُقط. ح ڤ�كتار�ون و�ش�َّ
َّ
� َحلقه، وترن

��

: «اذ�حوە! اقتلوە � ان�»، وانضمَّ إل�ه رجال آَخرون صائح�� َّ� قال صوت: «المشعوذ لعَن ال�ُّ
ق�ل أن �ستجلب علينا ش�اطينه!»، وسبَق لونجووتر �ا�ك الجميع إ� سحب خنجرە.

ا� �ا�ك، أغِمد فوالذك. فأر الحقل، ُعد إ� سفي�تك. هدَر ڤ�كتار�ون: «ال� ابتعدوا جم�ع�
ا ت�م، عودوا إ� واج�ات�م». ألقل من لحظٍة لم �كن واثق� . و�قيَّ �

احر إ� قمر�� هم�ل، ُخذ السَّ
الح ورمَق �لٌّ منهم اآلَخر � وقد شهَر ِنصفهم السِّ � أما�نهم مهمهم��

�أنهم سُ�ط�عونه إذ وقفوا ��
ك أحد ح�� أطبَق ڤ�كتار�ون ع� ذراع ا المؤازرة. أمطَرتهم القرود �خرائها، ولم يتحرَّ ناشد�

ة. وَّ
�
المشعوذ وسحَ�ه إ� ال�

اهب ا رأت الرَّ … ل�ن لمَّ
ً
 مب�سمة

ً
مراء صامتة ان التفَتت إل�ه المرأة السَّ َّ� � فتَح �اب قمرة ال�ُّ ح��

ا � أطلَقت هس�سسسسس� األحمر إ� جان�ه ا�سحَ�ت شفتاها عن أسنانها و�غضٍب مفا��
ا �ا امرأة. ن��ذ : «صمت�

ً
طح قائ� ل�مة ودفَعها نحو السَّ هر �دە السَّ ع�ان. لطَمها ڤ�كتار�ون �ظ� �الثُّ

؟». �
: «أما قاله فأر الحقل صحيح؟ أنت رأ�ت مو��

ً
جل األسود سائ� ل�لينا»، والتفَت إ� الرَّ

.« - «وأ���
َّ � المعركة؟ إذا كذ�ت ع��

؟ هل سأموُت �� ل�مة تنفتح وتنغلق: «أين؟ م�� قال و�دە السَّ
ك». يخ وأترُك القرود تأ�ل ُمخَّ ة ال�طِّ فسأشجُّ رأسك كح�َّ

� �دك». دي. أعِط�� - «موتك معنا اآلن �ا س�ِّ

- «�دي، ماذا تعرف عن �دي؟».



هب �ُخ� واسعة واثقة،
�
ا الل

�
ق � مخ��

ة �ا ڤ�كتار�ون جرا�چوي، تأ�� �ل�َّ
�
ار الل � النَّ

- «لقد رأيتك ��
ة حول ات الملتفَّ ٌّ عن المجسَّ م َ�قُطر من فأسك العظ�مة، ل�نك مع�� وجهك صارم عت�د والدَّ

صك».
ِّ
� ُترق وداء ال�� معصم�ك وُعنقك و�احل�ك، الخيوط السَّ

قص، ولسُت ُدم�ة ا للرَّ
�
ة �اذ�ة. لسُت مخلوق �ل�َّ

�
؟ نارك الل � ص��

ِّ
ا: «ُترق ردَّ ڤ�كتار�ون مغض��

م ا: «هاك. أهذا ما أردت؟». �ان الدَّ
�
اهب مردف � وجه الرَّ

ازە ودسَّ �دە المصا�ة �� فَّ
ُ
َع ق � أحد»، وان��

� بهذا �انت ع� ُترسه وردة، جل الذي أصاَب�� ان الجد�د �الفعل. «الرَّ ثا ال�تَّ د�د قد لوَّ والصَّ
وخدَشت شوكة �دي».

� هذا
ان القائد، ل�ن إذا أذنت �� فسأش�� َّ� ا أيها ال�ُّ - «من شأن أصغر الخدوش أن �كون مميت�

َّ أن ا. ع�� ا أ�ض� د�
َ
ة أفضل ل�ن ال �أس �الحد�د. وأر�ُد مستوق الج�ح. سأحتاُج إ� نصل. الفضَّ

فُ�غ ستعود إل�ك
َ
� ن ا من ق�ل، ل�ن ح�� ا. س�كون هناك ألم، ألم ره�ب لم تعرف له ش�يه� أشعل نار�

�دك».

اهب، � من األلم. «أنا حد�ديُّ الم�الد أيها الرَّ
ر��

َّ
ا حذ حر هؤالء. الفأر أ�ض� هم واحد رجال السِّ

�
�ل

�ه… ل�ن إذا فشلت ولم ُ�شَف �دي فسأذ�حك بنف�� وأعط�ك
�
وأضحُك من األلم. س�نال ما َتطل

لل�حر».

ا�نتان تلمعان، وقال: «ل�كن». انح�� مو�ورو وعيناە الدَّ

اعات سمَع رجال طاقم (النَّ� هار، ل�ن مع مرور السَّ  هذا النَّ
ً
ان الحد�دي ثان�ة َّ� لم ُيَر ال�ُّ

ا حاوَل ان، ضحك عميق مشؤوم مجنون، ولمَّ َّ� � من قمرة ال�ُّ
الحد�دي) صوت ضحٍك ضار� �أ��

ة ا. �عدها ُسِمَع غناء، أغن�َّ ذن الواحدة فتح ال�اب وجداە موصد�
ُ
لونجووتر �ا�ك وولف ذو األ

� غادَرت فيها ة الُفص�، وتلك �� األثناء ال�� َّ� غٍة قال الِما�س�� إنها الڤال��
�
غ���ة عال�ة نائحة �ل

� الماء.
�� 

ً
 واث�ة

ً
فينة صارخة القرود السَّ

ماوات �األحمر مس السَّ خت الشَّ و�حلول الغروب، ف�ما استحاَل ال�حر إ� سواد الِح�� ولطَّ
طح. �ان عاري الجذع، وذراعه الُ��ى دام�ة ح�� الِمرفق، ، عاَد ڤ�كتار�ون إ� السَّ �

موي القا�� الدَّ
، ومن أصا�عه

ً
مة ًة متفحِّ ا مسودَّ ظرات رفَع �د� � النَّ � مت�ادل�� و��نما التمَّ رجاله حوله متهامس��

� ال�حر
: «هذا، اذ�حوە وارموە �� ً

ا�ن إذ أشاَر إ� الِما�س�� قائ� خان الدَّ تصاعَدت خيوط الدُّ
�ن)». ��ق إ� (م�� �اح �ما �شته�ه طوال الطَّ � ال�ِّ

وستأ��

� هذا؟ لن تكون أول امرأٍة
ا، ول�ن ماذا �� جت أ�ض� � نارە، ورأى أن الفتاة تزوَّ

رأى مو�ورو هذا ��
ل ع� �د ڤ�كتار�ون جرا�چوي. مَّ ت��

 



 

�ون ت��
 

 واحدًة من الهواء الفاسد ونظرًة واحدًة
ً
ا �المجامالت، ل�ن �شقة دخَل الُمعالج الخ�مة متمتم�

اح�ة».  لهذا، وقال العجوز لَحلوى: «الَفرس الشَّ
ً
إ� يزان زو �اجاز وضَعتا نها�ة

ن هذا؟ �اس�ثناء أيِّ أحٍد له أنف، وأنا �� ِنصف �ون: �ا لها من مفاجأة. من �ان لُ�خمِّ ر ت��
�
فك

ة َّ� ل إ� ُرسا�ٍة ب�ِّ � ِبركٍة من غائطه الذي تحوَّ
ج� ��

ى ب�شنُّ أنٍف فقط. �ان يزان �كتوي �الُح�َّ و�تلوَّ
ە ال �ستطيع فراء. ح�� �مساعدة غ�� رته الصَّ فا مؤخِّ � أن ُينظ� م… وواجب يولو و��� عة �الدَّ مجزَّ

ها.
�
ته الخائرة �ل ب قل�ه ع� جان�ه قوَّ

�
دهما أن يرفع وزنه، وتطل س�ِّ

� أ�دي اآللهة. حاِفظوا ع�
��ل يزان �� ا هنا. ح�اة النَّ � نفع�

أعلَن الُمعالج: «لن ُتجدي فنو��
� المصابون

ته إن استطعتم. �عضهم �قول إن هذا ُ�ساِعد. اجلبوا له ماًء». ُ�عا�� ترط�ب ���
ا، ا نظ�ف� � ن��ات اإلسهال. «ماًء عذ�� �ون جالونات من الماء ب�� ا، و��� ا دائم� اح�ة عطش� �الَفرس الشَّ

�ه». �لَّ ما �قدر ع� ��ُ

هر». قالت َحلوى: «ال ماء من النَّ

 �الفرار.
َ
- «ع� اإلطالق». قالها الُمعالج والذ

ان �م�ح�
َّ
ان يرن ، له جرسان صغ�� � ا. إنه ع�د �طوٍق ذه�� �ون لنفسه: �جب أن نفرَّ أ�ض� قال ت��

� قرار �اإلعدام. أحبَّ يزان زو ف ال فرق ب�نه و��� ة، ��َ � َّ ما خطا ُخطوًة. أحد كنوز يزان المم��
�
�ل

� وَحلوى وكنوزە األخرى العنا�ة �ه ��ه، فوقَعت ع� عاتق يولو و���
ُ
ائه ق �اجاز اإل�قاء ع� أعزَّ

� مرَض. ح��

�
� هذا. ��

�� 
ً
ة ا كسائر األس�اد. �انت َحلوى محقَّ ئ� حوم س�ِّ د الشُّ . ل�س س�ِّ � يزان العجوز المسك��

لون � الذين ُ�فضِّ �� ا أن يزان أبرز األس�اد اليون�يِّ �ون ��ع� ة أدرَك ت�� �ل�َّ
�
� م�د�ه الل

أثناء الخدمة ��
نون الُفرصة و��تظرون وصول جيوش ا أ��� اآلَخ��ن فيتحيَّ �ن)، أمَّ الم مع (م�� ام معاهدة السَّ � ال��
ون � الحال خش�ة أن �سلبهم الڤوالن�ي�يُّ

� ُي��د قل�لون الهجوم ع� المدينة �� � ح��
(ڤوالنت�س)، ��

� ذلك، وال وافَق ع� إعادة رهائن
ا �� ة الُعظ� من الغنائم. رفَض يزان أن �لعب دور� المجد والغالب�َّ

ة. م��َّ ح�ة الدَّ
�
ق ذو الل َح المرتز� �ن) إ� المدينة �المجانيق �ما اق�� (م��

،
ا معا��ً � سل�م�

ِّ
� �ان المر�� . ق�ل يوم�� � � غضون يوم��

ل �� ًة من شأنها أن ت��دَّ ع� أن أش�اء كث��
� �انت ة، ق�ل يوم�� �ح�َّ اح�ة الشَّ � لم �كن يزان قد سمَع صوت حوافر الَفرس الشَّ ق�ل يوم��

. واآلن… � أساط�ل (ڤوالنت�س القد�مة) أ�عد بيوم��
ُ



ل ال.
ُ
� �صوتها إ�اە الذي �قول لسان حاله: أرجوك ق ت پ��

�
- «هل س�موت يزان؟»، سأل

نا سنموت».
�
- «�ل

- «أقصُد �اإلسهال».

ست الُخن�� ع� جبهة
�
 �موت يزان»، ومل

َّ
: «�جب أ� ً

رمَقتهما َحلوى بنظرٍة �ا�سة قائلة
� ع�

ق س�ل آَخر من الماء الب��ِّ
َّ
� وتدف

�
ە اليون� ل �الَعرق. تأوَّ

�
 َشعرە الم�ل

ً
دهم العمالق م��حة س�ِّ

 لتح��كه.
ً
ائحة، ل�نهم ال �مل�ون وس�لة سخ ش�يع الرَّ ساق�ه. ِفراشه م�َّ

: «�عض األس�اد �عتقون عب�دهم ق�ل أن �موتوا». � قالت پ��

� فقط، �عتقونهم من ل��  فاترًة صوتها فظيع، وقالت: «�عتقون المفضَّ
ً
أطلَقت َحلوى ضحكة

� العالم اآلَخر».
دهم المحبوب إ� الق�� و�خدموە �� ن�ا ل�صحبوا س�ِّ آالم الدُّ

َحلوى �علم، فس�كون أول من ُ�َشقُّ َحلقه.

ة…». َّ� : «المل�ة الفضِّ
ً

� ال��ش قائ� �� م الصَّ
�
ت�ل

.«( � (�حر الدوثرا��
ت ��

َ
هر وغرق ها ع�� النَّ

َ
� أخذ �� قاطَعته َحلوى: «… ماَتت. ا�َس أمرها� التنِّ

� الُعشب�».
- «ال أحد �غرق ��

ا لوجدنا المل�ة، أو ذهبنا ن�حث عنها ع� األقل». : «لو كنا أحرار� � قالت پ��

و�ن عاهته ل�منع ). حكَّ ت�� ا ع�� (�حر الدوثرا�� ين� د ت�ِّ � ُنطار�
�ر�� � أنِت ع� �ل�ِك وأنا ع� خ��

ا أث�َت ولعه �لحم الخناز�ر المشوي. األقزام � تحد�د� �� حك، وقال: «هذا التنِّ نفسه من الضَّ
.« � ت�� ون ألذ مرَّ المش��ُّ

فن عاَدت اآلن وقد انتَهت �ِحر من هنا. السُّ
ُ
ة. ُ�مكننا أن ن د أمن�َّ � �أ�: «�انت مجرَّ ت پ�� ردَّ

الحرب».

ت أوراق بتوق�عات، ل�ن ر�
�
ل ِّ�

ُ
� ذلك. نعم، ذ

كِّ �� �ون إ� الشَّ ا؟ �م�ل ت�� هل انتَهت حق�
الحروب ال تدور ع� الورق.

وارع هناك مرصوفة �الَ�شب، � إن الشَّ
: «ُ�مكننا اإل�حار إ� (�ارث). لطالما قال أ�� � ت پ��

�
واصل

ة، هب والفضَّ
َّ

� (�ارث) سُ�مِطروننا �الذ
ي عرضنا �� ؤدِّ

ُ
� ن ن�ا. ح�� وأسوار المدينة من عجائب الدُّ

ى». س��

الة رأى أسوار (�ارث) . لوماس الرحَّ � � الخليج �ارثي��
فن �� رها: «�عض تلك السُّ

�
�ون ُ�ذك قال ت��

ق». . لقد �لغُت أق� ما أنتوي �لوغه من ال��َّ � ت�ه تكفي��
�
وك

ا  متنا جم�ع�
َّ

: «�جب أن �ع�ش يزان و��
ً
مسَحت َحلوى وجه يزان المحموم �ُقماشٍة رط�ة قائلة

دنا». اح�ة ال َتقُتل �لَّ من يركبها. س�تعا�� س�ِّ معه. الَفرس الشَّ

ُّ



حوم د الشُّ �ون �ان س�ِّ � رأي ت��
ا آَخر. ��  لو عاَش يزان يوم�

ً
نة هذە. ستكون أعج��ة كذ�ة ب�ِّ

 تعج�ل بنهايته.
َّ

اء الُعضال الذي عاَد �ه من (سوثور�وس)، وما مرضه الحا�� إ� �موت �الفعل �الدَّ
� ي�تغيها القزم لنفسه. «الُمعالج قال إنه محتاج إ� ماٍء حمة ال�� ا. ل�نها ل�ست الرَّ إنها رحمة حق�

 هذا».
�

عذب. س�تو�

بح،
َّ

فها من الذ د تخوُّ طف من�م». المسألة أ��� من مجرَّ
�
ٍة خِدرة: «هذا ل قالت َحلوى بن��

خم. دهم الضَّ ا �س�ِّ � كنوز يزان ت�دو الوح�دة المغرمة حق� فوحدها ب��

�اح »، وفتَح سد�لة الخ�مة وأشاَر لها �الخروج إ� حرِّ الصَّ ، تعا�� م�� � �ون: «پ�� قال ت��
ب �ه كراحٍة من روائح الَعرق ط��ة، ومع ذلك رحَّ  شد�د الحرارة والرُّ

ً
ي. وجَد الهواء ثق�� � �ن�� الم��

� تمأل ُ�ادق يزان المن�ف. والغائط والمرض ال���ــهة ال��

دنا. هكذا قال الُمعالج، وال ُ�دَّ أنه صحيح. ماء عذب ُزالل». : «الماء سُ�ساِعد س�ِّ � قالت پ��

. ل�لة ال�ارحة عند الغسق � � العجوز المسك��
ِّ
». الُمر�� �

ِّ
الل لم ُ�ساِعد الُمر�� - «الماء العذب الزُّ

� �موت اح�ة. ح�� رماە جنود يزان ع� ع��ة الُجثث لينضمَّ إ� َمن جَنت عليهم الَفرس الشَّ
ا ا إن �ان مكروه� ظر إ� رجٍل م�ت آَخر، خصوص� اعة ال أحد ُ�مِعن النَّ جال ع� مدار السَّ الرِّ
�ون َك لت�� �

جات، ف��ُ شنُّ د أن �دأت ال�َّ ف �مجرَّ نو من الُم�� ض. رفَض عب�د يزان اآلَخرون الدُّ �الممرِّ
 وَحساء ذيول �الب

�
ف �الماء وعص�� ل�مون مح� و�ات. ن��ذ مخفَّ ئه وُ�ح��ِ له الم��

ِّ
أن ُ�دف

ائل من �نا الع��ز، فال ُ�دَّ من تع��ضك عن الخراء السَّ �ه �ا م��ِّ لذ�ذ ساخن �ِقطع الفطر. ا��
� �انت: «ال»، وآِخر �لماٍت سمعها ع� اإلطالق �انت: «الال�س��

ِّ
جك. آِخر �لمٍة قالها المر�� ��

ا». د ديونه دائم� ُ�سدِّ

� أن دهما. «سُ�ذِهل�� ، ل�ن عليها أن تفهم الحال مع س�ِّ � �ون حق�قة ما جرى عن پ�� كتَم ت��
وق». �ع�ش يزان ح�� ال��ُّ

: «ماذا سَ�حُدث لنا؟».
ً
كت �ذراعه م�سائلة تمسَّ

، أبناء إخوة». أ�� أر�عة من هؤالء مع يزان من (يون�اي) لق�ادة جنودە العب�د.
ً
- «إن له ورثة

مون عب�د الجس�م الثة اآلَخرون سُ�قسِّ � غارة، والثَّ
قة تارجارَ�ن �� ه واحد من مرتز�

�
أحدهم م�ت، قتل

� والمس�خ ه للُمعاق�� ا إن �ان أبناء اإلخوة هؤالء ُ�شار�كون يزان ُح�َّ األصفر ب�نهم ع� األرجح، أمَّ
ة د ع� اإلطالق. «قد يرثنا أحدهم، أو قد نعود إ� منصَّ

�
وال�ائنات العجي�ة فذلك غ�� مؤك

المزادات».

سعت عيناها، وقالت: «ال، ل�س هذا، أرجوك». ا�َّ

.«  أستحل�ه عن نف��
ً

- «ل�س احتما�

د اب �لعبون ال��َّ � ال��ُّ
� القرفصاء �� ة من جنود يزان العب�د جالس�� ع� ُ�عد �ضع �اردات �ان ستَّ

ق�ب المس�َّ س�ار، حيوان أسود المزاج له رون ِق��ة ن��ٍذ من �ٍد إ� �د. أحدهم الرَّ �العظم وُ�مرِّ
ا. رأس أملس �الحجر وكتفا ثور. وذ�اء ثور� أ�ض�

ً



� ��ل يزان �حتاج إ� ماٍء عذب نظ�ف. ُخذ رجل�� ، وزعَق: «س�ار، النَّ
ً

�ون متما�� ذهَب إليهم ت��
وعودوا �ما �ستط�عون حمله من دالء، وأ��عوا».

: «ماذا قلت أيها القزم؟ َمن ً
اتئة قائ� عب، ونهَض س�ار �جبهته النَّ

�
ف الجنود عن الل

َّ
توق

تحسب نفسك؟».

تك». دنا. واآلن افعل �ما أخ�� - «تعرف من أنا. يولو، أحد كنوز س�ِّ

ا». ع. قرد يزان أم� عل�ك أمر� ا: «هلمَّ �ا س�ار، وأ�� ضحَك الجنود، وقال أحدهم ساخر�

قال س�ار: «إ�اك أن ُتخ��ِ الجنود �ما �فعلونه».

.« ا. حول أعناق�م أطواق ِمثل�م ِمث��  عب�د�
َّ

ة: «جنود؟ ال أرى إ� ا الح�� ع� �ون متصنِّ ردَّ ت��

ق�ب: ت شفته، وقال الرَّ ا وشقَّ ها من س�ار أرض�
�
� نال �ة العن�فة �ظاهر ال�د ال�� طرَحته ال��َّ

«أطواق يزان ال أطواقك».

هوض تداَعت إحدى ساق�ه ا حاوَل النُّ ه، ولمَّ هر كفِّ م عن شفته المشقوقة �ظ� �ون الدَّ مسَح ت��
اته � لينهض، وعندما فعَل قال �أفضل ن�� من تحته وعاَد َ�سُقط ع� ُر�ب��ه. احتاَج إ� عون پ��

دنا». وري لس�ِّ ا��ة: «َحلوى قال إن الماء �� الشَّ

ا». - «فل�ذهب َحلوى و�نكح نفسه. إنه مخلوق لهذا. لسنا نتل��َّ األوامر من ذلك المسخ أ�ض�
ا. الُخن�� ه ��ع�

�
حون، وهو ما أدرك

َّ
� العب�د هناك لوردات وهناك ف� �ون: نعم. ح�� ب�� ر ت��

�
فك

��ل يزان ل، ولذا �كرهه عب�د النَّ ل ومفضَّ
�
� منذ زمن� ط��ل، مدل َّ دهم األل�ف المم�� مخلوق س�ِّ

اآلَخرون.

ا من أن � ماَت و�زان أشد مرض�
ِّ
فيهم، ل�ن المر�� � األوامر من سادتهم وُم��

اعتاَد الجنود تل��ِّ
جعان فجأًة جال األحرار الشُّ ر هؤالء الرِّ

�
الثة فقد تذك س�ة إ� أبناء اإلخوة الثَّ � خل�فته، و�ال�ِّ

ُ�س�ِّ
اح�ة. � م�اٍن آَخر ما إن سمعوا حوافر الَفرس الشَّ

�� 
ً

ا عاج�
�
شأن

ا من ا نظ�ف� هر. �جب أن �كون ماًء عذ�� ا: «المـماء، الُمعالج قال ال ماء من النَّ م�
�
�ون متأل قال ت��

.« الب��

زمجَر س�ار: «اذه�ا واجل�اە إذن، وأ��عا».

. «الماء ثق�ل. لسنا أق��اء ِمثل�م. هل… هل �  مع پ��
ً
�ون نظرًة �ا�سة - «نحن؟». ت�ادَل ت��

ُ�مكن أن نأخذ ع��ة ال�غال؟».

- «ُخذا س�قان�ما».

ا». هاب والعودة مرار�
َّ

- «سنضطرُّ إ� الذ

ة. لسُت أ�ا�� �خرائ�ما». - «اذه�ا وعودا مئة مرَّ
�



دنا». � �حتاج إليها س�ِّ ة ال�� َّ� ن من حمل ال�مِّ
�
- «نحن االثنان فقط… لن نتمك

 لجلب الماء».
َّ

ح إ�
�
�ما. إنه ال َ�صل - «ُخذا ُد�َّ

دي». : «�ما تقول �ا س�ِّ
ً

�ون قائ� تراجَع ت��

ق�ب: «مورجو، أح��ِ المفاتيح. امألوا ه هذا. قال الرَّ
َ
دي. أوە، �م راق ساع. س�ِّ واب�سَم س�ار �ا�ِّ

لون الهروب». � الحال أيها القزم. تعرفون ما َ�حُدث للعب�د الذين ُ�حاو�
الء وعودوا �� الدِّ

جل مورجو إلحضار الس�� چورا الء»، وذهَب مع هذا الرَّ ي الدِّ : «أح��ِ � �ون لپ�� قال ت��
مورمونت من قفصه.

ف بِّ و�ختطف الجم�لة يت�َّ � �ستدعونه ل�لعب دور الدُّ ق. ح�� م الفارس مع ح�اة الرِّ
�
لم يتأقل

ة من مث�ل�َّ � التَّ
ك �� ف عليهم وُ�شار� ٍت و�جرُّ قدم�ه �جمود، وهذا عندما يتعطَّ �جهامٍة وتزمُّ

�
ان�ه فإنه يتجاَهل أوامرهم �� ل الهرب أو االعتداء ع� سجَّ األصل. ع� الرغم من أنه لم ُ�حاو�

، الذي أعرَب �
ِّ
ء من هذا المر�� �

تائم، و�طب�عة الحال لم ُيرض� �� ا �الشَّ أغلب األح�ان أو يردُّ مهمهم�
�
مس �� �ه �لَّ مساٍء ف�ما تغوص الشَّ � قفص� حد�د واألمر ���

عن اس��ائه �ح�س مورمونت ��
 لعنات

َّ
ب �صمت، وال َ�صُدر من القفص صوت إ� ). �حتمل الفارس ال��َّ � اس�� (خليج النخَّ

�ات هراواتهم المكتومة إذ تهوي ع� جسد الس�� چورا المكدوم. �ونه و�� العب�د الذين ���

�
َّ أن أمسك لسا�� ا. �ان ع��  فارغ�

ً
ر: أصبَح ه���

�
ا فك و�� �ون الفارس ال�ب�� م�� ٍة رأى ت�� أول مرَّ

ا أرحم من هذا. � �ه. ل��ما �ان ذلك مص�� وأترك زاه��نا �ش��

ة وهذا � مسودَّ � العين�� ا عي��ه، �لتا هات�� ق� هرە مض�ِّ ا ظ� ق حان�� خ�َج مورمونت من قفصه الضيِّ
َد من ا، وقد ُجرِّ �� م لدرجة أنه ��اد ال ي�دو َ��� م الجاف، ووجهه مرضوض متورِّ هر مك�س� �الدَّ الظ�
ە مورجو: َ ث. أخ�� ة قذرة من الُقماش األصفر الرَّ ا �اس�ثناء �او�ل قص�� �اب تمام� الثِّ

«سُ�ساِعدهما ع� حمل الماء».

. ا ع� ما أظنُّ ا ع� الح�اة ع�د�  بتحد�قٍة واجمة. �عضهم ُيؤِثر الموت ُحر�
َّ

لم يردَّ الس�� چورا إ�
ا بهذە اآلفة عن نفسه، ل�ن إذا فتَك مورمونت �مورجو �ون ل�س مصا�� من ُحسن الحظ� أن ت��
ا: ا غب��  ُشجاع�

ً
ك العب�د اآلَخرون هذا الفرق، ولذا قال ق�ل أن يرتكب الفارس فع� فقد ال ُ�در�

 أن ي��عه مورمونت.
ً

ك آم� «تعاَل»، وتحرَّ

ة، وت�َعه مورمونت. وجاَدت عل�ه اآللهة هذە المرَّ

� جنوب وغرب
� �لِّ �د. تقع أقرب ب��

�ون وأر�عة للس�� چورا، اثنان �� � ودلوان لت�� دلوان لپ��
� أطواقهم ترنُّ �م�ح� مع �لِّ

جاە واألجراس �� � هذا االتِّ
�وا �� ل�طة)، فتحرَّ المنجنيق المس�َّ (السَّ

وق واضعه دهم. �منح الطَّ ون الماء لس�ِّ د عب�ٍد ُ�ح��ِ ا. إنهم مجرَّ ُخطوة. لم ُ�ِعرهم أحد اهتمام�
� هذە ا عل�ه اسم يزان زو �اجاز، وقد أعلَن رن�� ا محفور� �� ا مذهَّ

�
 إذا �ان طوق

ً
ة ، خاصَّ

ً
نة اٍت معيَّ � ِّ مم��

دە، و�زان أغ�� ة س�ِّ ته من أهم�َّ ذنان. �ستمدُّ الع�د أهميَّ
�
ة ق�متهم ل�لِّ َمن له أ غ�� األطواق الصَّ

مئة من الجنود العب�د للحرب، ح�� إذا �ان ُ�شِ�ه فراء، وقد جلَب معه ستَّ � المدينة الصَّ
رجٍل ��

َّ



هاب أينما أرادوا
َّ

� الذ
 وتف�ح منه رائحة البول. هكذا أعَطتهم أطواقهم اإلذن ��

ً
 صفراء عمالقة

ً
اقة بزَّ

ر.
�
داخل المعسك

إ� أن �موت يزان.

� السل ال�� � أقرب الحقول إليهم، �صنع صوت السَّ
�ون �� ل�ل العب�د يتدرَّ رأوا جنود لوردات الصَّ

خذون �شك�لهم د و�تَّ مال ب��قاع� موحَّ �ون ع� الرِّ  وُهم يتحرَّ
ً
 خشنة

ً
ة ا موس��� معدن�َّ ت��طهم مع�

مل  من الحجر والرَّ
ً
اٍت مائلة � منصَّ � �قاع� أخرى �انت ِفرق من العب�د تب��

��لة. و�� �ِحرابهم الطَّ
�
ر ��

�
� س��ل دفاع� أفضل عن المعسك

ماء، �� � إ�اها نحو السَّ ه�� اداتهم موجِّ تحت مجان�قهم وعرَّ
�
ون و�لعنون ف�ما �كدحون �� ا و�سبُّ

�
بون َعرق � األسود. اب�سَم القزم لمرآهم يتص�َّ �� حال عاَد التنِّ

� �حمل ا، و��دو أن �لَّ رجٍل من اثن�� ة أ�ض� ات من��� اب�َّ شَّ ق�لة ع� المنحَدرات. وال�ُّ رفع اآلالت الثَّ
هام ع� َوركه.  �السِّ

ً
 مليئة

ً
ق َجع�ة

�
واحدًة وُ�عل

موا أنُفسهم العناء، فما لم يتصاَدف أن ُتص�ب  ُ�جشِّ
َّ

�ون أ� لو طلَب أحدهم رأ�ه لقال لهم ت��
� إسقاط وحش المل�ة

عب ��
�
ا فلن تنجح هذە الل ��لة عين� ادات الحد�د الطَّ واحدة من قذائف العرَّ

هولة. دغِدغوە بواحدٍة من هذە وسُتغِضبونه ال � بتلك السُّ نان�� ماء. ل�س قتل التَّ ل من السَّ
�
المدل
. أ���

� عيناە، العينان والُمخُّ وراءهما. ل�س أسفل ال�طن �ما َتزُعم �� � التنِّ
 لإلصا�ة ��

ً
قطٍة ُعرضة

ُ
أ��� ن

� �� هر التنِّ � ع� ظ� ال�ة نفسها كتلك ال�� نة، ذلك أن الحراشف هناك �الصَّ ح�ا�ات قد�مة معيَّ
� وجناح�ه. ول�س الُ�لعوم كذلك، فهذا جنون، �أن هؤالء الذين يرومون أن �كونوا قَتلة تنان��

�تون �ارث: «الموت َ�خُ�ج ) كتَب السِّ ب��� ار�ــــخ غ�� الطَّ � (التَّ
لون إطفاء ح��ٍق برم�ة ح��ة. �� ُ�حاو�

� وال َ�دُخل منه». �� من فم التنِّ

� من (ج�س الجد�دة) يتواَجهان حائط تروس� ضد حائط تروس، ف�ما �عد مسافٍة قاَ�لوا ف�لق��
شة �َشعر الخ�ل و�جأرون �األوامر ة الم��َّ ق�اء ذوو الخوذات الحد�د القص�� ك ب�نهم الرُّ يتحرَّ
 أن

َّ
� العب�د، إ� ��  من جنود اليون�يِّ

ً
ون أشد مها�ة دة ي�دو الج�س�ار�ُّ � المجرَّ �نتهم المبهمة. للع��

�
�ل

��ن… � ع� غرار الُمطهَّ م�� � ومنظ� ح��
�
� ذلك. قد �كون جنود الف�الق مسل

�ون �� ر ت�� كوك ُ�ساو� الشُّ
ة خدمة � مواطنون أحرار ُمدَّ �� � أن الج�س�ار�ِّ � ح��

� ال �عرفون ح�اًة أخرى، �� �� ل�ن المخصيِّ
الواحد منهم ثالثة أعوام.

ابور عند الب�� ُر�ــع م�ل. �متدُّ الطَّ

ا. َ�حُصل �ن) قل�لة، أي أن االنتظار �طول دوم� ة يوٍم من (م�� اآل�ار الموجودة ع� ُ�عد مس��
وء � غا�ة السُّ

�ون أنه فكرة �� � ع� الماء من (الس�اهازاذان)، وهو ما علَم ت��
�

معظم الج�ش اليون�
ار من جهة المراح�ض، من ق�ل تحذير الُمعالج. األذك�اء منهم حرصوا ع� أن ي�قوا ضد الت�َّ

ار من جهة المدينة. جاە الت�َّ � اتِّ
ل�نهم ما زالوا ��

�ن) من ة يوٍم من (م�� ب ع� ُ�عد مس�� ا م�اهها صالحة لل��ُّ أث�َتت له حق�قة أن هناك آ�ار�
مها ق �فنون الحصار. �ان عليها أن ُ�سمِّ

�
� ما يتعل

�� 
ً
س تارجارَ�ن ال تزال ساذجة األصل أن دن��

ُّ �



َ �م س�دوم حصارهم عندها. ال هر. ل�� ب من النَّ هم إ� ال��ُّ
�
ون �ل ا، وعندها الضطرَّ اليون�يُّ جم�ع�

د والدە ل�فعله. � أن هذا ما �ان الس�ِّ
�ون �� �شكُّ ت��

�
� أرغُب �� ا. �ا له من صوٍت سع�د، �جعل�� � أطواقهم ط���

ت األجراس ��
َّ
ا رن موا دور� ما تقدَّ

�
�ل

صف ِما�س�� قد �لغوا ة وهالدون النِّ ض أن �كون ج��ف وال�طَّ َ � أحدهم �ملعقة. المف��
َ اقتالع عي��

ا أن أح�� � أن أ�ون معهم… ل�ن ال، �ان الزم� . حريٌّ �� غ�� هم الصَّ وس) �الفعل مع أم�� (وس��
، وهأنذا اآلن ع� م دمار نف�� � واحتجُت إ� ف�ج� ون��ٍذ ألتمِّ �عاهرة. لم أ�تِف �قتل األق����
. لو رقصُت ع� � �ن ُ�عِلنان مجي�� � صغ�� الجانب الخطأ من العالم، أضُع طوق ع�ٍد �جرس��

.( � أن أرنَّ لحن (أمطار �استام�� ل�م فقد ُ�مكن�� اإل�قاع السَّ

ابور �ان � الطَّ
�� � �ون و��� م ت�� . ب�نما تقدَّ ائعات من الب�� ال م�ان أفضل لسماع آِخر األخ�ار والشَّ

�ع األذُرع � ين�� �� ا �قول: «أعرُف ما رأ�ُت، ورأ�ُت ذلك التنِّ
�
ا صدئ ا حد�د��

�
ع�د مسنٌّ �ضع طوق

اس �جرون ماد والعظم. �دأ النَّ ا و�حرقهم فال ي����َّ منهم غ�� الرَّ
�
ا أنصاف �قان و�شطر أناس� والسِّ

ا. ا، و�حقِّ آلهة (ج�س) شاهدُت عرض� � ذه�ُت ألشاهد عرض� � الخروج من الحل�ة، ل�ن�� محاول��
� هناك». � لن ُيزِعج�� �� رُت أن التنِّ

�
ة، ففك جات األرجوان�َّ � المدرَّ

ا �� كنُت جالس�

� وطاَرت». �� قالت امرأة سمراء ط��لة: «المل�ة ركَ�ت التنِّ

� وأص�َ�ت المل�ة �� ات جرَحت التنِّ اب�َّ شَّ ث. ال�ُّ ش�ُّ ت ل�نها لم �ستِطع ال�َّ
�
: «حاول ردَّ المسنُّ

� ُزقاٍق ما
� حس�ما سمعُت، وعندها سقَطت. لقد ماَتت �� دين الجم�ل�� � ثدييها المتورِّ �سهٍم ب��

 رآها تموت».
ً

 تحت عجالت ع��ة. أعرُف فتاًة تعرف رج�
ً
مسحوقة

�ون لم �قَو ع� منع نفسه من قول: مت ح�مة ال ُ�ستهان بها، ل�ن ت�� � ُصح�ٍة كهذە الصَّ
��

ة». َ ع� جثَّ «ال أحد ع��

: «وماذا تعرف أنت عن هذا؟».
ً

َّ المسنُّ قائ� ك��

�اە أمام المل�ة». ال اللذان أدَّ � مراء: «�انا هناك. إنهما هما، القزمان صاِح�ا عرض ال��ِّ قالت السَّ

ة األو�، وقال: «أنتما من ركبتما � للمرَّ �ون و��� ا إ�اهما �أنه يرى ت�� زرَّ المسنُّ عي��ه رامق�
���ن». � الخ��

� الحق�قة
���ن �� � �ون �ك�اسٍة ساخرة وامتنَع عن ِذكر أن أحد الخ�� ُسمعتنا �س�قنا. انح�� ت��

ة ساحر أل�� عليها � الحق�قة. إن لنا األنف نفسه، هل ترى؟ ثمَّ
�� � � أركبها أخ�� �رة ال�� � �لب. «الخ��

ل إ� امرأٍة جم�لة. المؤسف أنك ما إن تعرفها  فس�تحوَّ
ً
ة

�
ًة مبتل  كب��

ً
�لة

ُ
لتها ق تع��ذًة، ل�ن إذا ق�َّ

�رًة». �  لتعود خ��
ً
لها ثان�ة �د أن ُتق�ِّ س��ُ

عر الواقف � أحمر الشَّ �� َك ف�ه، وقال الصَّ حك من حولهم، وح�� المسنُّ اش�� ر الضَّ تفجَّ
وراءهم: «رأيتها إذن، رأ�ت المل�ة. أ�� جم�لة �ما �قولون؟».

قع ولم أدُن ا ب��ُ �  بتو�ار. �ان وجهها مست��
ً
� ملفوفة

 �َشعر� ف��ِّ
ً
هم: رأ�ُت فتاًة نح�لة �ان لُ�خ��ِ

� مقصورة المالك إ�
�� 

ً
س تارجارَ�ن جالسة � نظرًة من كثب. �انت دن��

منها �ما ف�ه ال�فا�ة ألل��
َّ



� وراءها. ه��
َّ

ع �األب�ض والذ �ون انجذَبتا إ� الفارس المدرَّ � ت��
جوار زوجها الج�س�اري، ل�ن عي��َ

ر:
�
ر أنه فك

�
� أيِّ م�ان، وَ�ذك

ف �ار�ستان سل�� ��  فالقزم قادر ع� تعرُّ
ً
مع أن مالمحه �انت متوار�ة

؟ � ف�� ؟ وماذا س�فعل إذا تعرَّ � سل�� ف�� � هذا ع� األقل. ل�ن هل س�تعرَّ
ا �� �و مص��� �ان إل��

� أو الغ��زة، ل�نه ه الحذر أو الُج�� ا ما منَعه… سمِّ  أن ش�ئ�
َّ

ته لحظتها، إ� �ون �كشف ُه��َّ �اَد ت��
طُّ وجود چا���

َ
ٍء غ�� العداوة. لم �س�ِسغ سل�� ق �

ل أن �ستق�له �ار�ستان ال�اسل �أيِّ �� لم يتخ�َّ
َف عنه أنه �قول ، و�عدها ُعر� ا ولم ُ�خت��َ ا جد� � ورة �ان يراە صغ�� ، وق�ل الثَّ � َحرسه المل�� الغا��

��
إنه َ�جُدر �قاِتل الملك أن �س��دل معطفه األب�ض ��َخر أسود. ثم إن جرائم القزم نفسه أسوأ.

ه الس��
َ
جل الذي عرف � خا�ة أب�ه، الرَّ

ا �� �ون فأغمَد سهم� ا ت�� ا، أمَّ
�
 مجنون

ً
چا��� قتَل رج�

�ٍة � أصاَ�ت ُترسه ��� ٍء ع� الرغم من هذا، ل�ن پ�� �
ا. �ان لُ�جاز�ف ��لِّ �� �ار�ستان وخدَمه أعوام�

حظة �ال عودة.
�
ت الل ومرَّ

 تلك
َّ

ابور: «شاهَدتنا المل�ة ن�ناَزل، ل�ننا لم نَرها إ� � الطَّ
� تقول للعب�د اآلَخ��ن �� �انت پ��

ة الواحدة». المرَّ

.« � �� د أن�ما رأيتما التنِّ
�
: «مؤك قال المسنُّ

د � ُ�ق�ِّ
ِّ
س تارجارَ�ن �ان المر�� قت دن��

�
. ب�نما حل �ا ل�ت. لم تمنَّ عل�ه اآللهة بهذا القدر ح��

ف دهم. لو أن الُم�� � ط��ق العودة إ� س�ِّ
ال الهرب ��  ُ�حاو�

َّ
السل ل�ضمن أ� كواحلهما �السَّ

ماء فل��ما � من السَّ �� � نزَل التنِّ � ح�� اس�� ة النخَّ هما إ� المجزر أو فرَّ مع �ق�َّ
�
ان�َف �عد أن أوصل

�ن. أو الهرب �األحرى وأجراسنا ُتَجلِجل. استطاَع القزمان اال�سالل ُح�َّ

َ عليهن». ؟ �لُّ ما أعرفه أن ال مل�ات ميتات ُع��ِ � �� ٍة من كتف�ه: «أ�ان هناك تنِّ �ون بهزَّ قال ت��

وها إ� داخل الحل�ة وا ع� ُجثٍث �المئات. جرُّ ردَّ المسنُّ الذي لم �قتنع: «آە، لقد ع��
فوها و�� محروقة دام�ة مسحوقة، أو ا �الفعل. ر�ما لم يتعرَّ م� وأحَرقوها، ولو أن ِنصفها �ان متفحِّ

.« �  �قولوا لي��� العب�د أمثال�م مستكين��
َّ

روا أ� فوها وقرَّ ر�ما تعرَّ

ا».
�
ا تضع طوق مراء: «العب�د أمثالنا؟ أنت أ�ض� قالت السَّ

� أعرفه منذ مولدنا وأقرب إ� أخ� له. أمثال�م من العب�د : «طوق جازدور. إن�� بزهو� قال المسنُّ
ا أنا فأرفُض أن أع�� ة، أمَّ َّ� واح من أجل الح�ِّ ون عن النُّ � من (أستاپور) و(يون�اي) ال �كفُّ ازح�� النَّ

د المناسب فهذا � مقا�له. إن �ان للمرء الس�ِّ � ولو عرَضت أن تمصَّ قضي��
� طو�� نان�� مل�ة التَّ

أفضل».

ة سهولة اعت�ادها. ي�دو له أن ح�اة أ��� العب�د ال � العبود�َّ
�ون. أخ�ث ما �� لم ُ�جاِدله ت��

ساة
ُ
فيهم ق �� روك). صحيٌح أن �عض مال�� العب�د وُم��

� (�اس��
ة عن ح�اة الخدم �� تختلف البتَّ

� � ح��
ارهم، �� ظ�

ُ
وس) وُو�الئهم ون ا ع� �عض لوردات (وس�� غالظ القلوب، ل�ن هذا ينطبق أ�ض�

بون ون أعمالهم وال ُ�س�ِّ  ما داموا ُيؤدُّ
ً
 حسنة

ً
� ُ�عاِملون عب�دهم معاملة �� أن معظم اليون�يِّ

ە � تفك��
ا ��

�
جراج ل�س شاذ � لمال�ه اللورد الرَّ

دئ و�خالصه العا�� متاعب… وهذا المسنُّ �طوقه الصَّ
ع� اإلطالق.



دنا يزان عن فطنته». ما قاله م س�ِّ
�
ا ما ت�ل � در؟ كث�� �ون ب�شاشة: «جازدور واسع الصَّ قال ت��

� الُ��ى أ��� مما �مل�ه
ر�� � فلقة مؤخِّ

� الحق�قة �ان ع� شا�لة: أملُك من الفطنة ��
يزان ��

ا. ا، ل�ن القزم ارتأى أن من الح�مة أن ُ�غِفل ما ق�َل حق� جازدور و�خوته مع�

، ح�ث �قف ع�د مهزول �ساٍق واحدة �سحب � الب�� غ و���
�
هار ومرَّ ق�ل أن َي�ل حلَّ منتَصف النَّ

ا ألخذ ماء يزان ومعه أر�عة رجال وع��ة � دوم�
� �أ��

ِّ
: «المر��

ً
جل إليهما ب���ٍة قائ� ق الرَّ الماء. حدَّ

لو �مت�� اق الواحدة الدَّ ا. ترَك ذو السَّ ا ناعم� � الماء لُ�صِدر سقوطه صوت�
لو �� � الدَّ

�غال»، وعاَد ُ�ل��
� العضالت.

� ل�ن �ارز��َ مس، نح�لت�� ة الشَّ � �أشعَّ � مسفوعت�� ت�� � متق��ِّ ثم سحَ�ه �ذراع��

اح�ة، ، واآلن يركب يزان نفسه الَفرس الشَّ � � المسك��
ِّ
�ون: «ال�غال ماَتت، وكذا المر�� قال ت��

 مألت �� دل��ن؟».
َّ

ة من جنودە مصابون �اإلسهال. ه� وستَّ

ت أ�ذو�ته عن الجنود
�
- «�ما ُت��د». �انت هذە نها�ة الهذر. أ�سمع صوت حوافر؟ جعل

ا. � ك أ�ع كث�� اق الواحدة يتحرَّ جل ذا السَّ ة الرَّ الستَّ

� ح�� الحافة �الماء العذب والس�� � دل��ن ممتلئ�� �دأوا ط��ق العودة، �حمل �لٌّ من القزم��
الء ل، وازداَدت الدِّ

�
وف الم�ل ، والهواء ثق�ل رطب �الصُّ هار �شتدُّ � �لِّ �د. حرارة النَّ

چورا دل��ن ��
ا ما وضَع قدم�

�
. ا�سكَب الماء من دل��ه �ل � ت�� � قص��  مع �لِّ ُخطوة. مشوار ط��ل ع� ساق��

ً
ثق�

غ هذا
�
ا. لو علمُت أن األمور سَ��ل ا عسك��� أمام األخرى وتناثَر ع� ساق�ه ف�ما عزَف جرساە لحن�

خان ح�ث ا يرتفع عمود قاتم من الدُّ
�
ق ا. من ُ�عد ِنصف م�ٍل �� الحدَّ �ا أ�ِت فل��ما تركتك ح��

: «من هنا». � ا برأسه إ� ال�م�� � �ون مش�� قون مو�� ل�لة أمس. قال ت�� � خ�مة. ُ�حر�
ار �� �َمت النَّ

��
�
أ

��ق». ة، وقالت: «لم نأِت من ذلك الطَّ � �ح�� رمَقته پ��

. ل�س ً
موم الخب�ثة». ل�ست هذە كذ�ة ء �السُّ خان. إنه م�� ��د است�شاق هذا الدُّ

ُ
- «لسنا ن

�ال�امل.

 وزن دل��ــها، فقالت: «أحتاُج إ� راحة».
ً
� َتنُفخ وتلهث مغال�ة �عان ما �دأت پ��

فهم. �انت
ُّ
ا �االمتنان لتوق »، ووضَع دلَوي الماء ع� األرض شاعر� � �ون: «�ما �شائ�� قال ت��

ك فخذ�ه.
�
ا، فوجَد صخرًة مالئمة وجلَس عليها ُ�دل � جد� جت�� ساقاە م�شنِّ

�هما لك».
�
� أن أدل : «ُ�مكن�� � قالت پ��

عج من لمستها. التفَت إ� � ا �الفتاة فما زاَل ي��
�
- «أنا أعرُف أين الُعقد». �قدر ما صاَر شغوف

ت ف�ك ، هل ت�قَّ �
�� � �ا مورمونت. أخ��ِ �اٍت أخرى وسُتصِبح أقبح م�� : «�ضع ��

ً
الس�� چورا قائ�

درة ع� القتال؟».
ُ
ق

� ل�� ُعنقك أيها
ا: «ما �ك�� ًة مجي�� � ورمَقه �أنما َيرُمق ح�� ت�� � مسودَّ رفَع الفارس ال�ب�� عين��

الِعف��ت».

ا: «من هنا إذن».
�
�ون: «عظ�م»، والتقَط دل��ه مردف قال ت��



ل�طة) هناك». : «(السَّ
ً
: «ال، من ال�سار»، وأشاَرت مض�فة

ً
� وجهها قائلة �ت پ�� قطَّ

� أ�ع»،
، ط���� � �� �

جاە اآلَخر، وقال: «و(األخت الخب�ثة) من هنا. ث�� � االتِّ
�ون برأسه ��  ت��

�
أومأ

� س�ت�عه. ا أن پ�� � جرس�ه عالم� ا برن�� ك مصح��� وتحرَّ

� فلة ال�� رە �سانزا ستارك، العروس الطِّ
�
ة. إنها ُتذك ا �حسد الفتاة ع� أحالمها الورد�َّ

�
أح�ان

� من أهوال فإنها ال تزال بوس�لٍة ما قادرة ع� جها وفقَدها. ع� الرغم من �لِّ ما �ا�َدته پ�� تزوَّ
ض أن تكون أعقل من هذا. إنها أ��� من سانزا، وقزمة. تت�َّف �أنها �َست هذا، َ قة. المف�� الثِّ
�ون ا ما �سمعها ت�� � � معرض وحوش. كث��

�� 
ً
مة

�
 من كونها أ

ً
ا �د� �أنها ك��مة الم�الد جم�لة الُمح�َّ

 بتعذي�نا. َمن
�

ة ت�س� . مض�عة لل�الم. إذا �انت هناك آلهة �سمع فإنها آلهة وحش�َّ
ً

� ل��
�

ُتص�
لتنا؟

�
لنا �ما ش�

�
ها ُ�ش� ماء واأللم؟ َمن غ�� ء �االستع�اد والدِّ ها �صنع ِمثل هذا العالم الم�� غ��

ٍء ُيوِقظها من أحالمها. ُي��د أن يهدر فيها: ال �
ها، َ�ُ�خ فيها، أيَّ �� ا ُي��د أن �صفعها، يهزَّ

�
أح�ان

 من أن �لطمها
ً

ا، و�د� ء، ل�ن ال�لمات ال َتخُ�ج من شفت�ه أ�د� � أحد سُ�نِقذنا. أسوأ من هذا س���
م�م لُ�سِقط الغشاوة عن عي�يها �جد نفسه �عت� كتفها أو �حتضنها. �لُّ ٍة ع� وجهها الدَّ �قوَّ

.
ً
ة ا �ُعملٍة زائفة ح�� إنها ت�اد تحسب نفسها ث��َّ ا �اهظ� لمسٍة كذ�ة. نقدتها م�لغ�

أها عنها. ح�� حق�قة (حل�ة دازناك) خ�َّ

ا ة الخام لسخ��ة القدر، ول��ما وجَد وقت� ا. ل�انت تلك المادَّ سود�
�
سود، �انوا سُ�طِلقون علينا أ

�
أ

ا. ا إر�� ق إر�� ًة م��رًة ق�ل أن ُ�مزَّ  قص��
ً
لُ�طِلق ضحكة

ا وهما ت لهما، ل�س �ال�الم، ل�ن تخمينها لم �كن صع�� ِعدَّ
�
� أ ها�ة ال�� ە أحد عن النِّ لم ُ�خ��ِ

طاق المظلم لُمقات�� � تحت المقاعد والنِّ
� العالم الخ��

هناك تحت قرم�د (حل�ة دازناك)، ��
قون

َّ
حونهم، وح�

�
ار حد�ٍد ُ�سل … طهاة ُ�طِعمونهم، وُتجَّ الحل�ات وَمن �خدمونهم أح�اء ومو��

عنهم ق�ل القتال و�عدە، دون جراحهم، و�غا�ا ُ�متِّ احون �فصدونهم و�حلقون لهم وُ�ضمِّ جرَّ
السل والخطاط�ف الحد�د. ون الخا��ن من الحل�ة �السَّ دو ُجثٍث �جرُّ ومتعهِّ

� إ� القبو المضاء �المشاعل لميح األول. �عد عرضهما عاَد مع پ�� �ون التَّ � ت��
ِّ
أع� وجه المر��

م ح�ث �جتمع الُمقاتلون ق�ل و�عد م�ار�اتهم، �عضهم جالس �شحذ سالحه، و�عضهم ُ�قدِّ
ر أعصا�ه �حل�ب الخشخاش ق�ل أن َ�خُ�ج ل�موت. َمن قاَتلوا وفازوا � آللهٍة غ���ة أو ُ�خدِّ القراب��

� أحد األر�ان، �ضحكون �ما �ضحك َمن جاَبهوا الموت وعاشوا.
د �� جلسوا �لعبون ال��َّ

� تقود كَر�ش. اخت�� � لمَح پ��  ق�مة رهاٍن خ�ە ح��
ً
ة ال الحل�ة فضَّ � َينُقد أحد ُعمَّ

ِّ
�ان المر��

ع
َّ
�ون معناە. لم يتوق � عي��ه خالل أقل من لحظة، ول�ن ل�س ق�ل أن �ستوعب ت��

االرت�اك ��
ض أن َ ع عودتنا. �ان المف��

َّ
�ون إ� الوجوە األخرى. ال أحد منهم توق ع ت��

�
عودتنا. عندها تطل

ا ب حيواناٍت �قول شا��� � سمَع مدرِّ � م�انها ح��
غز ��

�
ة من الل نموت. ووضَع القزم القطعة األخ��

طِعمها فلم أفعل. ع�
�
 أ

َّ
ت. ق�َل �� أ�

�
سود جائعة. يومان منذ أ�ل

ُ
د الحل�ة: «األ �صوٍت عاٍل لمتعهِّ

حم».
�
من الل

َ
المل�ة أن تدفع ث

ة القادمة». � تعقد ال�الط المرَّ ة: «اعرض هذا عليها ح�� د الحل�ة �حدَّ ردَّ عل�ه متعهِّ
ُّ



ا أ��� من م عن الحل�ة فأق� همومها أن عدد�
�
ء، وعندما تت�ل �

�� �
�� � ح�� اآلن ال �شكُّ پ��

سود،
ُ
طِلَقت األ

�
حك لو أ ها: �انوا ليبولوا ع� أنُفسهم من الضَّ �ون ُ�خ��ِ اس لم �ضحك. �اَد ت�� النَّ

 من ذلك اعتَ� كتفها.
ً

ل�ن �د�

جاە الخطأ». � االتِّ
� فجأًة، وقالت: «إننا ذاهبون �� فت پ��

َّ
توق

� أصا�عه.
�� 

ً
�ون: «ال»، ووضَع دل��ه ع� األرض. �ان المق�ضان قد حفرا أخاد�د عم�قة ردَّ ت��

��دها، هناك».
ُ
� ن «هذە �� الخ�ام ال��

انون؟ إذا كنت تحسب أنك ستجد ت اب�سامة غ���ة وجه الس�� چورا، وقال: «األبناء الثَّ شقَّ
.« �

نجدًة هناك فلست تعرف بن �لوم الب��ِّ

� أر�ب عن�د ال
� أعرفه. أنا و�لوم لعبنا خمس م�ار�اٍت من السا�ڤاس. بن الب��ِّ - «أوە، ل�ن��

ك خ�اراته ُ ك خصمه ُ�خاِطر ف�ما �أخذ هو راحته وَ��� ُ �اء… ل�نه حِذر، �حبُّ أن َي��
َّ

�فتقر إ� الذ
، يتفاَعل مع المعركة إذ ت��لَور».

ً
مفتوحة

دنا محتاج إ� : «�جب أن نعود� س�ِّ
ً
: «المعركة؟ أي معركة؟»، وتراجَعت عنه قائلة � دت پ�� ردَّ

�رة الجم�لة وكَر�ش هناك». � رنا، والخ�� د إذا تأخَّ
�
ماٍء نظ�ف. سُنجل

ا ع� األرجح س�أ�ل س�ار ا: «س�حرص َحلوى ع� العنا�ة بهما». ق���� �ون �اذ�� قال ت��
ة، ل�ن ال دا�� ألن �سمع د و�خنة �الٍب شه�َّ ن والمقدَّ  من لحم الخناز�ر المدخَّ

ً
ًوأصدقاؤە ول�مة

رصة
ُ
�نا. لن نجد ف ك أحد تغيُّ الم ق�ل أن ُ�در� � ماَت و�زان �موت. س�حلُّ الظ�

ِّ
الفتاة ذلك. «المر��

ا». أفضل من اآلن أ�د�

لون الهرب، أنت تعرف� أرجوك. � �ق�ضون ع� عب�ٍد ُ�حاو� - «ال� أنت تعرف ما �فعلونه ح��
ر».

�
ا �الخروج من المعسك لن �سمحوا لنا أ�د�

� نظرًة
 دون أن ُ�ل��

ً
ك ��عٍة متما�� ر»، وحمَل دل��ه وتحرَّ

�
خُ�ج من المعسك

َ
�ون: «لم ن قال ت��

ا صوب ا رمل�� ع وراءهما إذ نزال منحدر� ���ُ � واحدًة خلفه. لحَق �ه مورمونت، و�عد ُبرهٍة سمَع پ��
ة.

َّ
دائرٍة من الخ�ام الرث

تهم لحيته َ هم من صفوف الخيول، حامل ح��ٍة نح�ل أخ�� ظهَر الحارس األول مع دنوِّ
الء؟». � هذە الدِّ

هم: «َمن أنتم؟ وما الذي ��
�
. سأل �

ة �أنه تايرو�� ة المحمرَّ األرجوان�َّ

�ون: «ماء، �عد إذنك». أجاَب ت��

ة». ُل الب�� - «أفضِّ

�
�ون (كينجز الندنج) �� هرە إذ جاَء حارس آَخر من ورائهم، وسمَع ت�� � ظ�

وخَزە رأس ح��ة ��
��ق أيها القزم؟». ه الحارس: «هل ضللت الطَّ

�
اغ�ث). سأل صوته. ُحثالة من (ُجحر ال��

- «نحن هنا لاللتحاق �جماعت�م».



. ً
� وانقلَب، وا�سكَب ِنصف ما ف�ه من ماٍء ق�ل أن تعدله ثان�ة انزلَق دلو من ق�ضة پ��

؟»، ونقَر � ��  إضافيِّ
ً
��د ثالثة

ُ
� هذە الجماعة. ِلَم ن

�� � ج�� � من مهرِّ
: «عندنا ما �ك�� �

قال التايرو��
ا، ثالثة عب�د ا هار��  ع�د�

َّ
ان، وتابَع: «ال أرى إ� غ�� نَّ الجرسان الصَّ �ون برأس ح��ته ل�� طوق ت��

. طوق َمن هذا؟». � هار���

�
- «الحوت األصفر». جاَء الجواب من رجٍل ثالث جذَبته أصواتهم، رجل ك��ه ناحل ُ�غ�ِّ

� انصاَع بها اآلَخران له ��قة ال�� �ون من الطَّ بغ الُمر أسنانه �األحمر. أدرَك ت�� ث التَّ غب وُ�لوِّ ه الزَّ
�
فك

اف ح�ث �انت �دە. إن لم �كن هذا ِظلَّ برون األرذل فأنا أنه رق�ب، وت�ت�� ذراعه الُ�م�� �ُخطَّ
اءهما، ا عي��ه: «إنهما القزمان اللذان حاوَل بن �� ق� � مض�ِّ ق�ب الحارس�� َ الرَّ ب�لور المحبوب. أخ��

الثة». ا، الثَّ ە أ�ض� ح��ِ
ُ
… األفضل أن ن ا ال�ب�� أمَّ

، ع� � ق اآلَخر ف�� مراهق، �ال�اد أ��� من ص�� �ون. المرتز� ك ت�� � �ح��ته فتحرَّ
أشاَر التايرو��

ا: «أووە،
�
� تحت ذراع� واحدة وقال ضاح� سخ، وقد حمَل پ�� وجن��ه زغب وَشعرە �لون القشِّ الم�َّ

د.
�
� لها ثد�ان»، ودسَّ �دە تحت قم�ص الفتاة ليتأ� قزم��

ها فقط». ا: «أح��ِ ق�ب محتد� قال الرَّ

ا مو عالم� �ون �أق� �عٍة �سمح بها ساقاە ناقصتا النُّ � فوق كتفه، وس�َقه ت�� وضَع المراهق پ��
قت � �شقَّ نة ال�� ة الملوَّ َّ�� ار �ُجدرانها القنَّ ة ع� الجانب اآلَخر من بؤرة النَّ وجهتهما، الخ�مة ال�ب��
ون وقهقَهت تا�عة قة ُ�شاِهدونهم �مرُّ مس والمطر. التفَت �عض المرتز� � الشَّ و�ــهَتت من سن��

ل. ا لم يتدخَّ راٍت �استهانة، ل�ن أحد�
�
معسك

ً
ة ا من الِحراب والَمطارد(69) وأرض�َّ

�
رات ومنضدًة ورف

�
داخل الخ�مة وجدوا مقاعد معسك

اط.  �الُ�سط ال�ال�ة المصبوغة بِنصف دستٍة من األلوان المتنافرة، �اإلضافة إ� ثالثة ُض�َّ
ً
ًمفروشة

ة ًة ورد�َّ ح�ة، �حمل س�ف ُم�ارز براڤو و�رتدي ُس��
�
ب الل أحدهم أنيق ممشوق القوام مد�َّ

. ً
خ ُ�قع الِح�� أصا�عه وُ�مِسك ر�شة لع ع� رأسه وُتلطِّ � ممت�� يزحف الصَّ

ا�� ، والثَّ
ً
طة َّ م��

ة القائد». : «ح��
ً

�ون قائ� جل الذي س� إل�ه. انح�� ت�� الث هو الرَّ والثَّ

ر».
�
لون إ� المعسك

�
� ع� �ساط، وقال: «ق�ضنا عليهم ي�سل أسقَط المراهق پ��

: «هار�ون �حملون دالًء». �
وأعلَن التايرو��

ح قال: «عودوا إ� مواقع�م �ا ل أحدهم أن ��� ا لم ُ�حاو� : «دالء؟»، ولمَّ �
د بن �لوم الب��ِّ ردَّ

: «جئت تلعب م�اراة
ً

�ون سائ� أوالد، وال �لمة واحدة عن هذا ألحد»، و�عد ذهابهم اب�سَم لت��
سا�ڤاس أخرى �ا يولو؟».

.« �
� �ا �لوم. رجل ُيواِفق ذو�� ت�� � أستمتُع به��متك. سمعُت أنك انقل�ت مرَّ - «إذا أردت. إن��

ه:
�
ا، وسأل م�

�
ا مت�ل

�
ع�ان

ُ
ص ث �ون �ما لو أنه يتفحَّ ص ت�� طُّ إذ تفحَّ

َ
� عي��ه ق

غ اب�سامة بن الب��ِّ
�
لم َت�ل

«ماذا تفعل هنا؟».



� المزاد، ثم حاولت الفوز بنا �السا�ڤاس. ح�� عندما
اءنا �� ُق أحالمك. لقد حاولت �� - «أحقِّ

ٍة واحدة � أحد… �اس�ثناء شخص�َّ
� ُتث�� هذە العاطفة المشب��ة �� �ان �� أنف لم أ�ن �الوسامة ال��

ا ن صد�ق�
�
ا. واآلن ك

�
ان � مجَّ ة. حسن، هأنذا، ُ�مكنك أن تنال�� � الحق�ق�َّ ت ق�م��

َ
تصادَف أنها عرف

ُل». � أتبوَّ ادك ل�خلع أطواقنا هذە. سئمُت الجلجلة ح�� واستدع� حدَّ

��ل». دك النَّ - «ال أر�ُد مش�الٍت مع س�ِّ

اح�ة. وِلَم � الَفرس الشَّ ا من ثالثة عب�د مفقودين. إنه ع� م�� - «يزان لد�ه هموم أ��� إلحاح�
ا. مخاطرة � �احث�

ة أيِّ أحٍد �أ�� � لت�ب�ط همَّ
ا تك��

�
َ�خُطر لهم أن ي�حثوا عنا هنا؟ إن عندك سيوف

ة لقاء مكسٍب عظ�م». صغ��

طة: «لقد جلبوا المرض ب�ننا، جلبوە إ� خ�امنا َّ ة الم�� ة الورد�َّ �� اووس ذو السُّ هسهَس الطَّ
� أحد

ته �� � �قيَّ
ل��

ُ
: «هل أقطع رأسه أيها القائد؟ ُ�مكننا أن ن

ً
� قائ�

ذاتها»، والتفَت إ� بن الب��ِّ
ع �الجواهر. ا مق�ضه مرصَّ المراح�ض»، واستلَّ س�ف ُم�ارز براڤو رف�ع�

م �حمل المرض. وعل��م أن . الدَّ ثك د�� . لست ُت��د أن ُ�لوِّ �ون: «ت�خَّ الحذر مع رأ�� قال ت��
قوها». تغلوا ث�ابنا أو ُتحر�

� إحراقها وأنت ترتديها �ا يولو».
ُر ��

�
- «أفك

ة». َّ أول مرَّ ، ل�نك تعرف هذا، عرفته منذ وقَع نظرك ع�� - «ل�س ذلك اس��

- «ر�ما».

� الوطن،
� من آل �لوم ��

� وأقرب إ� الب��ِّ
دي. إنك أ�عد عن األرجوا�� ا أعرفك �ا س�ِّ - «أنا أ�ض�

م إن لم �كن �الم�الد. عائلة �لوم � الغرب، �الدَّ
ا فأنت من أرا�� ل�ن ما لم �كن اسمك مكذو��

� أعرُف القل�ل من تار�خها. ال شكَّ أن فرعك �� روك)، و�تصاَدف أن��
مقسمة ع� الوالء لـ(�اس��

� س �لوم. �انت تنان�� ق). أراهُن أنك ابن أصغر لڤس�� لقَ�ت ع�� (ال�حر الضيِّ
�
ن�َت من �ذرٍة أ

 �ك، أل�س كذلك؟».
ً
المل�ة مولعة

ك بهذا؟». َ ه: «َمن أخ��
�
ق استطرَف قوله، وسأل �دا أن المرتز�

� مة، تنان��
�
� مت�ل . تنان�� � ُمضغة للحم�� نان�� � �سمعها عن التَّ - «ال أحد. أغلب الِقصص ال��

� آ�اء الهول… � ُتحا�� ة �األف�ال، تنان�� � �أر�ــع س�قان و�طون كب�� هب والجواهر، تنان��
َّ

� الذ تكت��
تك فحسب، � المل�ة أحبَّ ا. لسُت أعلُم أن تنان�� تب القد�مة حقائق أ�ض�

�
� ال�

�لُّ هذا ُهراء. ل�ن ��
ا». �ب أ�ض� �ل أعلُم السَّ

.« � �� � عروقه قطرة من دم التنِّ
� �انت �� � قالت إن أ��

- «أ�ِّ

ة أقدام. هل تعرف تلك الح�ا�ة؟ أنا أعرفها. واآلن، ا قض�ب طوله ستَّ ا هذا و�مَّ - «قطرتان. إمَّ
وس)، ع� الجانب اآلَخر من � (وس��

ة… �� أنت ذ�� �ا �لوم، وتعلم أن رأ�� هذا ق�مته لورد�َّ

َّ



� الجم�لة أنه رأ�� وتحتال قات، وسُ�نِكر أخ��  العظم وال��
َّ

ا لن ي����َّ إ� � � تصل أخ�� العالم. ح��
ات مخادعات، و��� أسوأهن». هن حق��

�
� م�افأتك الموعودة. أنت تعرف المل�ات، �ل

عل�ك ��

� برطماٍن
ى إذن، أو أضع رأسك �� ا تتلوَّ مك إليها ح��

�
� أن أسل : «ُ�مكن��

ً
� لحيته قائ�

حكَّ بن الب��ِّ
وأحفظه».

»، وأضاَف �اب�سامٍة واسعة: «لقد ُوِلدُت
ً
فات ح�مة ُّ� . إنه أ��� التَّ � �ون: «أو ُتحاِلف�� قال ت��

ي». ا. هذە الجماعة مص�� ا ثان�� ابن�

. َمن نحتاج � ل�� � م�ان للممثِّ ان�� ة �استهتار: «ل�س عند األبناء الثَّ ة الورد�َّ �� � السُّ
اڤو �� قال ال��
إليهم ُمقاتلون».

ا». : «جل�ُت ل�م واحد�
ً

�ون ب�بهامه إ� مورمونت قائ� أشاَر ت��

ا». ا ثان�� دوب وحدها ال تصنع ابن� ا: «هذا المخلوق؟ غاشم قبيح، ل�ن النُّ
�
اڤو ضاح� ردَّ ال��

ا، وقال: «لورد �لوم، َمن صد�قاك � محج��ــهما ض�ق�
�� � �ون عي��ه غ�� المتماثلت�� ر ت�� دوَّ

هذان؟ الوردي مزعج».

�شة لسالطة القزم، ل�ن چورا � قهقَه رف�قه حامل ال�ِّ � ح��
اڤو شفته �ازدراء، �� مطَّ ال��

� نفسه
اووس ُ�س�ِّ � الجماعة، والطَّ

قد �� � النَّ ة أم�� دە �اسميهما: «المح�� مورمونت هو من زوَّ
. شخص �غ�ض». ار، ولو أن �اسپور�و الخس�س �ليق �ه أ���

�
�اسپور�و الم�

ل. رمَقه � حالته المزر�ة هذە، ل�ن صوته لم ي��دَّ
ف وجه مورمونت �� قد �ستع�� تعرُّ

ا من االستمتاع، وقال: «چورا د� � �لوم تجعُّ
جاع�د حول عي��َ ، ف�ما ازداَدت التَّ

ً
�اسپور�و جاف�

؟». � رحلت. أما زاَل علينا دعوتك �الس��  مما كنت ح��
ً
مورمونت؟� أهذا أنت؟ ت�دو أقل عجرفة

ا وُ�مكنك � س�ف� هة، وأجاَب: «أعِط�� � اب�سامٍة مشوَّ
متان �� التَوت شفتا الس�� چورا المتورِّ

� �ما �شاء �ا بن».
دعو��

: «أنت… لقد طرَدتك…».
ً

تراجَع �اسپور�و قائ�

� �األحمق». - «ورجعُت. ُ�مكنك أن تصف��

ا… �عد أن �ون، وقال: «ُ�مكن�م ال�الم عن األ�ام الخوا�� الحق� . تنحنَح ت�� � الُحبِّ
أحمق واقع ��

. إذا �
خاء مع أصدقا�� � أيها اللورد �لوم شد�د السَّ

. ستجد�� �
ح أن رأ�� أنفع ل�م وهو ع� كت��َ أ��

َّ فَسل برون، َسل شاجا بن دولف، َسل ت�م�ت بن ت�م�ت». �
كنت �شكُّ ��

ة: «وَمن هؤالء؟». جل المس�َّ المح�� ه الرَّ
�
سأل

�
دوا �� �سيوفهم وازدهَرت أحوالهم أ�ما ازدهار �� �ون: «رجال صالحون تعهَّ أجاَب ت��

شون . إنهم أوغاد متعطِّ � ا: «أوە، ل�كن، كذ�ُت �شأن كونهم صالح�� »، وهزَّ كتف�ه مض�ف� � خدم��
ماء ِمثل�م». للدِّ



ك. قلت شاجا؟ أهذا اسم امرأة؟». : «ر�ما، أو ر�ما اختلقت هذە األسماء لتوِّ �
قال بن الب��ِّ

د.
�
� نظرًة تحت �او�له ألتأ�

ال�ة سأل�� ة التَّ �ن �الفعل. عندما ألتق�ه المرَّ � كب�� - «إن له ثدي��
�
��ذ. َحل�� ا من النَّ  أر�ُد ك���

ً
ها وسنلعب تلك الم�اراة. ل�ن أو� أهذە طاولة سا�ڤاس هناك؟ أح��ِ

جافٌّ �العظام القد�مة، وأرى أن ال�الم س�طول».
 



 

چون
 

بول. ة وق�ع الطُّ � األبواق الح���َّ مون ع� أن�� �لة حلَم �الَهمج �عوون من الغا�ة و�تقدَّ
�
� تلك الل

��
بووم دووم بووم دووم بووم دووم، ألف قلٍب ع� إ�قاع� واحد. حمَل �عضهم الِحراب و�عضهم
ة ها ِفرق من ال�الب ال�ب�� األقواس و�عضهم الفؤوس، وركَب آَخرون ع��اٍت من العظام تجرُّ
�  وحامل��

ً
� طو� ق�لة مناه��ن األقدام األر�ع�� ك ب�نها العمالقة �ُخطواتهم الثَّ �الخيول القزمة، يتحرَّ

ند�ان. اٍت �حجم أشجار السَّ
َّ
مدق

هب،
�
ة (الِجدار). صاَح: «الل ا وحدە ع� قمَّ هتَف چون سنو: «اصُمدوا. اردعوهم»، و�ان واقف�

. ً
� إل�ه �ا�

ا حوله ُ�ل�� هب»، ل�نه لم �جد أحد�
�
أمِطروهم �الل

. �
هم رَحلوا، هَجرو��

�
�ل

� الهواء، وتهاوى
ار ��  من النَّ

ً
 ألسنة

ً
فة

�
هام المشتعلة المنطلقة إ� أع� مخل هسهَست السِّ

ق األعداء الجل�د ��عة العنا�ب صاَح ��:
�
قدة، و��نما �سل اعات �معاطف سوداء متَّ اإلخوة الفزَّ

� ق�ضته �ضطرم س�فه �األحمر، و�ذ �لَغ المو��
ا �جل�ٍد أسود، ل�ن �� ع� «سنو!». �ان چون مدرَّ

ب  مد�َّ
ً

 ه���
ً

ا ورج�
�
ا وعمالق ا حل�ق�  أش�ب وص���

ً
. قتَل رج�

ً
ة (الِجدار) أسقَطهم ل�موتوا ثان�ة قمَّ

األسنان وفتاًة َشعرها أحمر غ��ر. �عد فوات األوان أدرَك أنها إ�ج��ت، و�عان ما اختَفت �ما
ظهَرت.

�ة ع� �ٍة تلو ال��َّ  إ� ض�اٍب أحمر، وطعَن چون وشقَّ وج�َح. هوى ���
ً

ًذاَب العالم مستح��
صف �د ع� ُر�ب��ه محاو� دونال نوي، و�قَر �طن د�ك فوالرد األصم، وسقَط كور�ن ذو النِّ
لج ل الثَّ

�
فل)�»، ووجَد روب أمامه اآلن، ُي�ل د (و�ن�� ا. �َخ چون: «أنا س�ِّ إ�قاف ن��ف ُعنقه عبث�

نة �خشونٍة ع� كتف چون، ��ل) برأسه، ثم أط�َقت �د متغضِّ ائب َشعرە. أطاَح (المخلب الطَّ
َّ

الذ
فداَر ع� عقب�ه…

ا � ِّ ه چون لينعق الُغداف مع�� ائر: «سنو�»، وذ�َّ ا َينُقر صدرە. صاَح الطَّ
�
داف

ُ
ى غ … واس��قظ� ل��

� عتمة ما ق�ل الَفجر.
ق إل�ه �حقٍد من أع� �� عن اس��ائه وطاَر إ� أحد أعمدة الِفراش لُ�حدِّ

� ع�� ق أر�عة آالف هم��
َّ
مس و�تدف �ق الشَّ ا ُ��� ئب، وق����

ِّ
جاَء اليوم المرتَقب. اآلن ساعة الذ

ا �فعله. ما إن � َشعرە و�ساءَل من جد�ٍد عمَّ
ر چون سنو �دە المحروقة �� (الِجدار). جنون. مرَّ

ب العجوز هو من يتعاَمل مع تورموند، �ان � أن �كون الدُّ
ا�ة فال س��ل للعودة. �ان ي���� ُتفَتح البوَّ

صف �د أو دي�س مال�س�� أو رجل آَخر � أن يتعاَمل معه چار�� ر�كر أو كور�ن ذو النِّ
ي����



. ع� أن أوان هذە الوساوس فاَت. ل�لِّ خ�ار� مخاطرە �
� أن يتعاَمل معه ع�ِّ

م، �ان ي���� مخ��
ها�ة. ع�ة إ� النِّ

�
ول�لِّ خ�ار� عواق�ه، وس�لعب چون الل

ائر: ا. قال الطَّ � الُغرفة متمتم�
داف مورمونت ��

ُ
ك غ الم ف�ما تحرَّ � الظ�

نهَض وارتدى ث�ا�ه ��
ائر ر لم �قل الطَّ

�
رة!»، و«ملك!»، و«سنو، چون سنو، چون سنو!». غ��ب هذا، فع� ما َ�ذك

ُ
«ذ

 من ق�ل.
ً

اسمه �ام�

جق ر والب�ض المق�� والسُّ � المحمَّ نت الوج�ة من الُخ�� اطه، وتكوَّ � القبو مع ُض�َّ
أفطَر ��

ًة ات مرَّ � جه�� � أثناء األ�ل راَجعوا التَّ
ٍة صفراء خف�فة. �� ، �اإلضافة إ� ب�� ع�� موي وث��د الشَّ الدَّ

وط ٍء ع� أه�ة االستعداد. إذا حافظ� الَهمج ع� �� �
: «�لُّ ��

ً
د له �اون مارش قائ�

�
أخرى، وأ�

ٍء �ما أمرت». �
� �لُّ ��

فقة فس�م�� الصَّ

روا أن قوم تورموند
�
و�ذا لم �فعلوا فقد ينقلب الموقف إ� دٍم ومعمعة. قال چون: «تذك

ن، ص ع� جل�ٍد متعفِّ
ُ
رق

َ
جائعون و�ردانون وخائفون، و�عضهم �كرهنا �ما �كرههم �عض�م. إننا ن

ب  �كون أحدنا من ���
َّ

ا. إذا أر�َقت دماء اليوم فاألفضل أ� خ واحد ونغرق جم�ع� ُهم ونحن. ��
�ــها». جل الذي ��� � سأقطُع رأس الرَّ

 فأقسُم �اآللهة القد�مة والجد�دة أ��
َّ

�ة، و�� أول ��

عل�مات»، و«نعم �ا ذ التَّ أجابوە �اإل�ماء والهمهمة و�لمة أجل، و�ـ«�ما تأمر»، و«سُ�نفَّ
ق�لة، وداء الثَّ يوف وارتدوا معاطفهم السَّ ا تلو اآلَخر نهضوا وتمنَطقوا �أحزمة السُّ دي»، وواحد� س�ِّ

د. ثم خرجوا إ� ال��

اب�ة  �ستِّ ع��اٍت من (الرَّ
ً

آِخر من ترَك المائدة �ان إد تول�ت ال�ئ�ب الذي وصَل ل��
رِسَل إد لجمع أ��� عدٍد

�
ود القلعة اآلن. أ � اإلخوة السُّ

��لة)، أو (راب�ة العاهرات) �ما ُ�س�ِّ الطَّ
وجات الِحراب والعودة بهن لالنضمام إ� أخواتهن. ُ�مكن أن تحت��ه ع��اته من الزَّ

ا د� ، و�انت رؤ�ة وجه إد العا�س مجدَّ � ائل �قطعة ُخ�� س صفار الب�ض السَّ شاهَدە چون ُ�غمِّ
ابق: «ما أخ�ار أعمال اإلصالح؟».  ع� نحو� غ��ب. سأَل وك�له السَّ

ً
م��حة

� وصلنا �ان ة أعوام. ح�� ض أن ت�ت�� خالل ع�� َ ته ال�ئ��ة المعتادة: «المف�� أجاَب تول�ت بن��
عينة، واآلن الم�ان

�
وجات الِحراب قَتلن المخلوقات ال���ــهة الل ا �الجرذان، ل�ن الزَّ الم�ان م��وء�

� �عض األ�ام أتم��َّ عودة الجرذان».
وجات الِحراب. �� م��وء �الزَّ

ه چون: «ك�ف تجد الخدمة تحت إم�ت الحد�دي؟».
�
سأل

�� أننا ا أنا فعندي ال�غال. نتلز تدَّ دي، أمَّ ا �ا س�ِّ وداء �� من تخدم تحته غال�� - «مار�س السَّ
ا. ع� �لِّ حاٍل أنا لم � العناد بتات�

� ال أدانيها �� ��ل نفسه، ل�ن�� ق���ان. صحيٌح أن لنا الوجه الطَّ
»، وأن� إد ما ت���َّ من ب�ضه، واستطرَد: «�م أحبُّ الب�ض �

�� ، أقسُم ���َ طُّ
َ
هاتها ق أعرف أمَّ

ه».
�
دي ال تدع الَهمج �أ�لون دجاجنا �ل ائل. أرجوك �ا س�ِّ المق�� السَّ

، وال سحا�ة واحدة ع� مدى ال��. قال ق قد �دأت ُتن�� احة �الخارج �انت سماء ال��َّ � السَّ
��

ا». ا ودافئ� ا، مشمس� ا صحو� ا لِفعل ما سنفعله، نهار� د� ا ج�ِّ چون: «ي�دو أنه س�كون نهار�



دي. نذير سوٍء إذا طل�ت . غ�� طب��� هذا �ا س�ِّ تاء ��اد �حلُّ - «سَ�قُطر (الِجدار)، والشِّ
.« � رأ��

لج َ�سُقط؟». : «و�ذا �ان الثَّ
ً

اب�سَم چون م�سائ�

- «نذير أسوأ».

له إذن؟». قس الذي ُتفضِّ - «ما ن�ع الطَّ

دي، �جب أن أرجع إ� � األما�ن المغلقة. �عد إذن س�ِّ
�ع الذي تجدە �� قال إد ال�ئ�ب: «النَّ

وجات الِحراب». ، ع� العكس من الزَّ � � غ�ا��
�� �

. إنها تفتقد�� �غا��

� ح�ث ت�تظر ع��اته، وچون سنو إ� االسط�الت. �ان
�� ��ق ال��َّ قا هناك، تول�ت إ� الطَّ َ اف��

ون ناريَّ المزاج له ل�دة
�
ا رماديَّ الل ا ح���� � انتظارە، جواد�

جام ��
�
ج والل ز حصانه �ال�َّ ساتان قد جهَّ

، ل�ن �لَّ � �ان چون ل�ختارها ألجل جولة تقصٍّ ة ال�� ات. ل�س المط�َّ سوداء المعة كِح�� الِما�س��
ا، والفحل اخت�ار مثا�� لهذا الغرض. ما يهمُّ ص��حة اليوم أن ي�دو مهي��

اس، و�ن خطَر له أن من طُّ إحاطة نفسه �الُحرَّ
َ
ا. لم �حبَّ چون ق � االنتظار أ�ض�

وجَد حاش�ته ��
ة ا �قمصانهم المعدن�َّ � اليوم. �دا منظرهم صارم� الح�مة أن �صح�ه �ضعة رجاٍل صالح��
قوا

�
وداء، وقد ق�ضوا ع� ِحراٍب ط��لة �أ�ديهم وعل ة ومعاطفهم السَّ وخوذاتهم الحد�د القص��

� �� ��ة الُخ�� والمسنِّ يوف والخناجر من أحزمتهم. ألجل اليوم تغا�� چون عن جميع الصِّ السُّ
�اب: تاي ومو�� وليو األع� ول�دل ال�ب�� � ُعنفوان الشَّ

تحت ق�ادته واختار ثمان�ة رجاٍل ��
وداء) م سالح (القلعة السَّ اء… ول�ذرز ق�ِّ غوث وجار�ت صاِحب الح��ة الخ�� وروري وفولك ال��
� المعركة عند سفح (الِجدار) ُ�مكنهم أن

� صفِّ ما�س ��
ي األحرار أن ح�� َمن قاَتلوا �� الجد�د، ل��ُ

�ل.
�
� َحرس الل

ٍف �� �جدوا موضع ��َ

� تظهر جوم تحتجب. وح�� ا�ة. النُّ � اجتَمعوا عند البوَّ د �األحمر العميق ح�� ق قد تورَّ �ان ال��َّ
 ستطلع ع� عالٍم تغ��َّ إ� األ�د. وقَف �عض رجال المل�ة ُ�شاِهدون من عند ِجمار نار

ً
ثان�ة

 من الُحمرة
ً
 نحو (ُب�ج الملك) لمَح ومضة

ً
ا أل�� چون نظرًة ��عة ة، ولمَّ �ل�َّ

�
الل�دي مل�ساندرا الل

ا للمل�ة س�ل�س. وراء نافذة، ل�نه لم يَر أثر�

ا�ة». حاَن الوقت، وقال چون سنو بهدوء: «افتحوا البوَّ

ا�ة�»، وع� ارتفاع س�عمئة قدٍم سمَعه عد: «افتحوا البوَّ هدَر ل�دل ال�ب�� �صوٍت �الرَّ
� أرجاء

وت ع� (الِجدار) و�� دت أصداء الصَّ ة إ� أفواههم، وتردَّ واط�� ورفعوا أبواقهم الح���َّ النَّ
العالم. آهوووووووووووووووووووووووووووووو! نفخة واحدة ط��لة. طوال ألف عاٍم أو أ��� �ان
ا آَخر، اليوم ُينادي شعب األحرار إ� موطنه � ش�ئ� ا اليوم ف�ع�� الة، أمَّ � عودة الجوَّ وت �ع�� هذا الصَّ

الجد�د.

ابتان. ��ل ارتفَعت المزاليج الحد�د وانفتَحت البوَّ فق الطَّ � النَّ
وع� طر��َ



ا، ا. لم �كن إد ال�ئ�ب مخطئ� ا وأرجوان�� ا وذهب�� قَرق ع� الجل�د �األع� ورد�� �ان ضوء الَفجر ي��
مع. ع� أن �ذرفه وحدە. ا س��دأ (الِجدار) َ�قُطر �أنما �ذرف الدَّ وق����

ا فق �قند�ٍل حد�د، وت�َعه چون قائد� � عتمة النَّ
��ق �� ا الطَّ � قاَدهم ساتان تحت الجل�د من��

ة. �األع� ف �لٌّ منهم �مهمَّ
�
ون من ُو�الئه الم�ل اسه، و�عدهم �اون مارش وع�� حصانه، ثم ُحرَّ

 أولمر ابن (غا�ة الملوك) حراسة (الِجدار)، و�قف معه أر�عون من أفضل ُرماة (القلعة
�

يتو�
دِّ ع� أيِّ متاعب تقع �األسفل بوا�ٍل من سهامهم. ين للرَّ وداء) مستعدِّ السَّ

 ت�دو أنحل من أن
ً
ًة �ا�سة ا صغ�� رس�

َ
ا ف ة العماليق ممتط�� شمال (الِجدار) ي�تظر تورموند �ل�َّ

� من �� ، ونحو ستِّ غ�� ��لة ودر�ن الصَّ �ان، تور�ــــج �قامته الطَّ تحتمل وزنه، ومعه ابناە المت�قِّ
قة أيها الُغراب؟». اس؟ أين الثِّ . صاَح تورموند: «هار� ُحرَّ � الُمحار���

.« �  أ��� م��
ً

- «أنت جل�ت رجا�

ا من ا لم يروا قائد�
�
. إن م�� آالف . أر�ُد أن يراك قو�� � �ا ف�� - «صحيح. تعاَل وِقف إ� جان��

لوك. �جب أن الت�م س�أ�لونهم إذا لم ُ�حِسنوا السُّ � ِصغرهم إن جوَّ
� ق�َل لهم ��  �الغ��

ً
ق�ل، رجا�

�
ء ُ�خ�ف �� �

موا أن ال ��
�
يروك بوض�ح، الف�� ط��ل الوجه �معطفه األسود القد�م. �جب أن يتعل

�ل».
�
َحرس الل

� فمه وصفَر،
�� � از �دە المحروقة ووضَع إص�ع�� فَّ

ُ
ا. خلَع چون ق موە أ�د�

�
 يتعل

َّ
درٌس كنُت أوثُر أ�

� من فوق ٍة �اَدت ُ�سِقط الهم�� رس تورموند �شدَّ
َ
ا�ة، ونكَصت ف  من البوَّ

ً
فخ�َج جوست مهرو�

ء ُ�خ�ف؟ جوست، ابَق». �
َ�جه. قال چون: «ال ��

� راب». قالها تورموند ناِفخ البوق ورفَع بوقه الحر��
ُ
- «�ا لك من نغٍل أسود القلب أيها اللورد غ

ا�ة. عد، و�دأت طالئع األحرار ت�ساب صوب البوَّ د صوته ع� الجل�د كه��م الرَّ إ� شفت�ه، وتردَّ

ون. ومن الَفجر إ� الغسق شاهَد چون الَهمج �مرُّ

منك
َ
ة، وأعلَن تورموند: «ث ادسة ع�� امنة والسَّ � الثَّ

� ِس��َّ ٍّ ب�� � ، مئة ص��
ً

هائن أو� جاَء الرَّ
��ة قاَدتهم إ� ». �عض الصِّ

ً
هاتهم المسكينات أحالمك ل�� ن ع��ل أمَّ

�
 َ�سك

َّ
موي. آمُل أ� الدَّ

� ��ة ال�الغ�� هم جاَء �مفردە، فالصِّ ، ل�ن أ��� هاتهم أو آ�اؤهم، و�عضهم إخوتهم األ��� ا�ة أمَّ البوَّ
� ث�� جال، وال ُي��دون أن ُيروا م�ش�ِّ ا ُيوِشكون ع� �ل�غ م�لغ الرِّ من الُعمر أر�عة أو خمسة ع�� عام�

ورة امرأة. ب�نُّ

� �لَّ اسٍم ع� قائمٍة ط��لة من ِجلد الخراف، وجمَع ل��ْ ��ة لدى مرورهم مسجِّ عدَّ وك�الن الصِّ
��ة ذاهبون إ� م�اٍن لم َيُزرە أحد ا. هؤالء الصِّ نها أ�ض� ��ة المرور- ودوَّ مينة -�� ثالث مقت��اتهم الثَّ
 أن چون لم يَر

َّ
، إ� � ن��  �انت عدوَّ أهلهم وأصدقائهم آلالف السِّ

ً
منهم من ق�ل، ل�خدموا جماعة

م�ع ع� وجوههم. لم د الدُّ � موطنهم تتجمَّ
تاء. �� هاٍت يندبن. إنهم قوم الشِّ ا أو �سمع أمَّ دموع�

فق المعتم.  وقت أن حاَن دورها لدخول النَّ
ً
ل اال�سالل خلسة اَجع رهينة واحدة أو ُتحاو� ت��

ُّ



��لة مور من الهزال، أذُرعهم وس�قانهم الطَّ حفاء، �عضهم أد�� إ� الضُّ
ُ
ا ن ��ة تق���� جميع الصِّ

ع چون. �اس�ثناء هذا أتوا ��لِّ ش�ٍل وحجٍم ولون. رأى
َّ
ا �ما توق ة �الُغص�نات. تمام� رف�عة هشَّ

 �ُشقرة العسل وُشقرة الفراولة وآَخرون
ً
عر وُسودە، وِص��ة � الشَّ

ِّ ��  بنِّ
ً
ا، وِص��ة  وقصار�

ً
 طوا�

ً
ِص��ة

 مجدوري
ً
 �عرجون وِص��ة

ً
 بندوٍب وِص��ة

ً
ار ِمثل إ�ج��ت، ورأى ِص��ة لتهم النَّ عر ق�َّ ُحمر الشَّ

ة خف�فة، ل�ن ألحدهم ا لهم خدود زغ�ة أو شوارب صغ�� ��ة األ��� ِسن� ون من الصِّ الوجوە. كث��
ى اعم الممتاز، و�عضهم الِجلد المقوَّ  كثافة لح�ة تورموند. �عضهم يرتدي الفرو النَّ

ً
 كث�فة

ً
لح�ة

،
ً

وف وجلود الفقمات، وقالئل يرتدون أسما� هم الصُّ عة من هنا وهناك، وأ��� روع المجمَّ والدُّ
� ة، س�ا��� ا مشحوذًة، مطارق برؤوس� حج��َّ ؛ ِحرا��

ً
ون منهم �حملون أسلحة . وكث�� وأحدهم عار�

ة س�ف قد�م �أ�له ا، وهنا وهناك ثمَّ
�
، ش�ا�

ً
، هراواٍت شائكة � �� من العظم أو الحجر أو ُزجاج التنِّ

ب آَخرون
�
� رك � ح��

لج، �� � أ�وام الثَّ
دأ. م�� ِص��ة ذوي الحوافر ب�شاٍط ُحفاة األقدام �� الصَّ

لج دون أن �غوصوا فيها ع� اإلطالق، ووصَل كفوف دب�ٍة ع� أحذيتهم وساروا فوق أ�وام الثَّ
ا ة أقداٍم وِنصف� هائن ستَّ غ أ��� الرَّ

�
، وجاَء أخوان �معزاة. َي�ل � ة ِص��ٍة ع� خيوٍل واثنان ع� �غل�� ستَّ

اسعة ل�نه ال ي�دو أ��� من � التَّ
�� أنه �� ٌّ ض��ل �دَّ � ، وأصغرهم ص��  ل�ن له وجه طفٍل صغ��

ً
طو�

ادسة. السَّ

ظر إليهم وُهم �ت، وقد حرَص تورموند ع� لفت النَّ ة أبناء أصحاب الصِّ ة خاصَّ َمن لهم أهم�َّ
وس»، و�عدها أشاَر إ� � هناك ابن سور�ن �اِ� ال��ُّ �� ون. عن واحٍد ط��ل قال: «هذا الصَّ �مرُّ
ح�ة

�
� من �سل را�مون ذي الل

�ك دم الملوك، �أ�� عر األحمر هذا ولد ج�� : «ذو الشَّ ً
آَخر قائ�

غ�� إذا أردت الحق�قة». مرَّ ح�ة الحمراء الصَّ
�
الحمراء حسب �المه، ومن �سل شقيق ذي الل

� مولديهما د أنهما ابنا عمومة، �فصل ب��
�
�ه ب�نهما �الغ �أنهما توأمان، ل�ن تورموند أ� ان الشَّ ص��َّ

� هارل الوس�م، �الهما من المرأة نفسها. �ال األب��ن
ا�� اص والثَّ عام. «أحدهما أنجَ�ه هارل القنَّ

الل)». ا إ� (ُب�ج الظ� ة) وواحد� ق�َّ َّ ا إ� (القلعة ال�� � م�انك ألرسلت واحد�
�كرە اآلَخر. لو كنُت ��

خ الفقمات و�ا�لج
َّ

� س� ال و�روج ودڤ�� فه تورموند إ� رهائن آَخ��ن، أبناء هاود الرحَّ عرَّ
ذن الخشب ومورنا ذات القناع األب�ض والفظ العظ�م…

ُ
صاِحب األ

؟».
ً

- «الفظ العظ�م؟ فع�

د)». احل المتجمِّ - «لهم أسماء عجي�ة ع� (السَّ

صف ه كور�ن ذو النِّ
�
معة الذي قتل � السُّ ِّ ام س�� � قاِتل الِغ��ان، الهجَّ هائن أبناء ألف�� ثالثة من الرَّ

ق: «ال ي�دون إخوًة».
�
 أن چون عل

َّ
دە تورموند، إ�

�
�د، أو أن هذا ما أ�

ا، أصغر من عضوك، � منمنم� هات مختلفات. �ان ُعضو ألف�� اء، ولَدتهم أمَّ - «إخوة غ�� أشقَّ
جل». � �لِّ ق��ة ذلك الرَّ

طُّ من زرعه أينما شاَء. �ان له ابن ��
َ
ج ق ل�نه لم يتح�َّ

رك وجهه �الجرذان قال تورموند: «هذا ولد ڤارام�� ست جلود.
�
ٍّ ض��ل الحجم ُ�ذك � وعن ص��

راب؟».
ُ
ر ڤارام�� أيها اللورد غ

�
هل َتذك

ل الِجلدة». رە. «م�دِّ
�
َ�ذك



ا. لقد ماَت ع� األرجح. منذ المعركة لم يَرە أحد». ا أ�ض� ا أث�م� - «أجل، �ان كذلك، و�ان دن�ئ�

ا رآهما چون أرسَل روري ول�دل ال�ب�� رتان، ولمَّ
�
��ة فتاتان متنك � من الصِّ ضح أن اثن�� اتَّ

. «هل . قد ال ي�ت�� هذا ع� خ�� ل وتعضُّ
�
ان�ة َتر� انهما إل�ه، فجاَءت إحداهما �خن�ع� والثَّ ُ�ح��ِ

ان؟». أبواهما شه��

اع». ا �االق�� . لقد اخت�� ح�الن؟ ال أظنُّ - «هار� هذان النَّ

- «إنهما فتاتان».

: «أنا ً
ا عي��ه من فوق َ�جه، وخاَطبهما قائ� ق� ع إليهما مض�ِّ

�
ا؟»، وتطل قال تورموند: «حق�

� نظرًة».
ل��

ُ
او�ل ودعانا ن ال هذە ال�َّ ا ع� صاِحب الُعضو األ��� ب�ن�ما. أنز� راب تراهنَّ

ُ
واللورد غ

: «َدعنا وشأننا �ا تورموند
ً
ان�ة بتحدٍّ قائلة قت إل�ه الثَّ ، وحدَّ

ً
� خج� ج وجه إحدى الفتات�� َّ ت��

عَفن العماليق، اتُر�نا نذهب».

ا. زوجة ح��ة جال حق� ة تملك جرأة الرِّ غ�� - «هار� أنت الفائز أيها الُغراب. ال قض�ب، ل�ن الصَّ
ل

�
وا لهما ع� مال�س فت�اٍت ق�ل أن ُي�ل

هم: «اذهبوا واع��ُ َعم»، ونادى تورموند رجاله ُ�خ��ِ تت��
ة». اخل�َّ اللورد سنو ث�ا�ه الدَّ

 منهما».
ً

� �د� �� - «سأحتاُج إ� ص�يَّ

ق . س�فك الحاد ال�ب�� هذا لن ُ�فرِّ � � رأ��
هينة رهينة �� حكَّ تورموند لحيته، وقال: «لماذا؟ الرَّ

ا… أو أ��� اآل�اء». . األب �حبُّ بناته أ�ض� � � رأس فتاة ورأس ص�� ب��

� فلينت من ق�ل؟».
� عن َشجاعة دا��

. «هل سمعت ما�س ُ�غ��ِّ �
ل�س أبواهما مصدر قل��

- «ل�س ع� ما أذكُر. َمن هذا؟».

تها ح��نة وجم�لة، ل�ن ما جرى �ل. أغن�َّ
�
ٍّ لتلتحق �َحرس الل � � هيئة ص��

رت ��
�
- «�انت فتاًة تنك

�ل). «سأرسُل
�
ن (قلعة الل

�
ة ما زاَل ش�حها َ�سك � �عض تن��عات األغن�َّ

لها لم �كن كذلك». ��
 إم�ت الحد�دي و�د ال�ئ�ب. �الهما موضع

َّ
��لة)». ال رجال هناك إ� اب�ة الطَّ � إ� (الرَّ الفتات��

ثقته، وهو ما ال �ستطيع أن �قوله عن جميع إخوته.

ان آَخران ، وقال: «طيور �غ�ضة أنتم �ا مع�� الُغ��ان»، و�صَق ثم أردَف: «ص��َّ � فهَم الهم��
إذن، س�نالهما».

ة العماليق  بهما للعبور من (الِجدار) جلَب تورموند �ل�َّ
ً
ت �سع و�سعون رهينة �عد أن مرَّ

وداء  ط�خُت ك�دك السَّ
َّ

� در�ن. ستحرص ع� العنا�ة �ه أيها الُغراب و�� ة. «اب�� هينة األخ�� الرَّ
وأ�لتها».

ع � ِسنِّ بران لو عاَش ولم َ�قُتله ثيون. ع� أن در�ن ال يتمتَّ
ا: �� ر�

�
� ب�معاٍن مفك �� ص چون الصَّ تفحَّ

سخة
ُ
� وله وجه أحمر ع��ض، � راع��

ِّ
� غل�ظ الذ اق�� � قص�� السَّ � مكت�� �� ٍء من عذو�ة بران. الصَّ �

���
ً



� الخاص».
: «س�خدم كوص���

ً
� دا�ن. وعَد چون تورموند قائ�

رة من أب�ه لها َشعر ب��ِّ مصغَّ

قال تورموند البنه: «هل سمعت �ا در�ن؟ إ�اك وأن تتجاَوز حدودك»، وقال لچون: «س�حتاج
 ورفَعه إ�

َ
»، ثم التقَط بوقه ثان�ة � واآلَخر، ل�ن احذر أسنانه. إنه �عضُّ � الح�� ح ب�� ِّ ٍب م�� إ� ��

فمه وعاَد َينُفخ ف�ه.

ر چون سنو إذ خرجوا ة أق�َل الُمحار�ون، ول�س مئة منهم فقط، �ل خمسمئة �ما قدَّ هذە المرَّ
هر حصان، ل�ن ة ع� ظ� غ عددهم األلف. أ�� واحد من �لِّ ع��

�
من تحت األشجار. ور�ما َي�ل

اًة �الجلود ران مغطَّ � ا مستديرًة من الخ�� ، وع� ظهورهم �حملون تروس� � ح��
�
جم�عهم أتوا مسل

� وعنا�ب ورؤوس مبتورة ، عليها ُصور مرسومة لثعاب�� �ت المغ�� اة �ال�َّ الخام والجلود المقوَّ
ا متنافرًة من . يرتدي �عضهم الفوالذ الم�وق، قطع� � ومطارق دام�ة وجماجم مكسورة وش�اط��
ع آَخرون أنُفسهم �العظم ع� �سق ذي القم�ص الة القت�، وُ�درِّ روع المأخوذة من ُجثث الجوَّ الدُّ

أ ال�لُّ �الفرو والِجلد.
َّ
الُمخشخش، و�تدف

ظر إليهن سلة، ولم �ستِطع چون النَّ � أَتت زوجات ِحراب شعورهن ط��لة مس�� مع الُمحار���
� � عي�يها ح��

ظرة �� ة صوتها والنَّ � َشعرها ون��
ار �� دون أن �ستد�� ذا�رته إ�ج��ت بوهج النَّ

ا �ا چون سنو». ٍة قالت له: «لسَت تعلم ش�ئ� � المغارة. مئة مرَّ
دت من ث�ابها له �� تجرَّ

ساء ا آنذاك ِمثلما هو صحيح اآلن. قال لتورموند: «�ان ب�م�انك إرسال ال�ِّ �ان هذا صح�ح�
هات والبنات». ، األمَّ

ً
أو�

ا�ة ، و�ان ب�م�ان�م عندها أن ُتغِلقوا البوَّ �
: «أجل، �ان ب�م�ا��

ً
� بنظرٍة ثاق�ة قائ� حدَجه الهم��

، أل�س
ً
ا�ة مفتوحة � ع� الجانب اآلَخر �ضمن أن ت��� البوَّ أيها الِغ��ان. وجود �عض الُمحار���

� � �ا چون سنو، ل�ن ذلك ال �ع�� ع��
�
�ُت حصانك الل كذلك؟»، وتابَع �اب�سامٍة واسعة: «لقد اش��

ا»، وأطلَق � وقو�� ال نثق ��م. إننا نثق ��م �قدر ما تثقون بنا تمام�  نعدَّ أسنانه. إ�اك أن تحسب��
َّ

أ�
، أل�س كذلك؟ حسن، ها ُهم أوالء. الواحد منهم ُ�ساوي � ا، وأردَف: «كنت ُت��د ُمحار��� � نخ��

ود».  من ِغ��انك السُّ
ً
ة ستَّ

.« ك فأنا راض� َ نا المش�� خرون أسلحتهم لعدوِّ ا، وقال: «ما داموا �دَّ اب�سَم چون مضطر�

ة العماليق من حد�د»، ، أل�س كذلك؟ �لمة تورموند �ل�َّ � : «لقد أعطيتك �لم�� � قال الهم��
وأداَر رأسه و�صَق.

� آ�اء عد�د من رهائن چون. لدى مرورهم رمَقه �عضهم بنظراٍت ميتة ضمَّ طابور الُمحار���
قتهم ق�ا �عد أن فرَّ

�
� مقا�ض سيوفهم �أصا�عهم، واب�سَم له آَخرون �أهٍل وقت الل �اردة مداعب��

األقدار، ولو أن �عض تلك االب�سامات أقلَق چون سنو أ��� من أيِّ تحد�قٍة عا�سة. لم يركع له
عر األسود وال�لمات القل�لة الذي أعلَن: �ن حلفوا له أ�مانهم، منهم بورج ذو الشَّ أحد، ل�ن كث��
، وزمجَر:  ال أ���

ً
وس رأسه بوصة «ما أقسَم عل�ه تورموند أقسُم عل�ه»، وح�� سور�ن �اِ� ال��ُّ

ح�ة
�
�ك دم الملوك ذو الل ا»، وجلَب ج�� «فأس سور�ن لك �ا چون سنو إن احتجت إليها أ�د�

�
الحمراء ثالث بنات، وقال بزهو: «س�كن زوجاٍت صالحاٍت و�منحن أزواجهن أبناء أق��اء ��



ا وراء
�
ح�ة الحمراء الذي �ان مل�

�
ة. �أبيهم ينحدرن من �سل را�مون ذي الل عروقهم دماء مل��َّ

الِجدار».

مته إ�ج��ت هذا.
�
ر عند شعب األحرار. عل

�
ا ُ�ذك سب ال �عن�ان ش�ئ� م وال�َّ �علم چون أن الدَّ

ا وشعورهن د� ا مجعَّ د� اري، و�ن �ان َشعرها متل�ِّ عر األحمر النَّ � الشَّ
�ك معها �� ك بنات ج�� �ش��

ات �لٌّ منهن أجمل من األخرى. سأحرُص ار. قال ألبيهن: «ثالث أم�� لتهن النَّ ط��لة م�سدلة. ق�َّ
تها ڤال،

َ
قن س�ل�س �اراثيون أ��� مما راق ُ َ الث س�� ع� تقد�مهن للمل�ة». �ظنُّ أن هؤالء الثَّ

. ت�دو عليهن العذو�ة، و�ن �ان أبوهن ُيو�� ا إ� حدٍّ كب��
�
ا وأ��� إذعان ا أنهن أصغر ِسن� خصوص�

�ال�الهة.

د قطعٍة من الحد�د المنخَرب المفلول، ال �مينه ع� س�فه، ولو أنه مجرَّ حلَف هاود الرحَّ
اص قالدًة من مخالب  من ِجلد �الب ال�حر، وهارل القنَّ

ً
عة َّ�

ُ
خ الفقمات ق

َّ
� س� م له دڤ�� وقدَّ

 ع�
ً
�لة

ُ
احرة الُمحار�ة مورنا قناعها المصن�ع من خشب ال��روود لتطبع ق ب�ة، وخلَعت السَّ الدِّ

هم. هم وغ�� هم وغ�� زة وُتقِسم أن تكون رجله أو امرأته، �ما �شاء. وغ�� �دە المقفَّ

� وضَعها الُو�الء عند مع مرورهم خلَع �لُّ ُمحارٍب كنوزە وألقاها ع� إحدى الع��ات ال��
ة عة �الجواهر، د�اب�س من الفضَّ هب، خناجر مرصَّ

َّ
ا�ة. عقود من ال�هرمان، أطواق من الذ البوَّ

ة ة، أبواق ح���َّ مة �األحجار ال���مة، أساور، خواتم، أ�واب من المينا األسود وكؤوس ذهب�َّ مطعَّ
له �اون َم وسجَّ

�
اب، مشط أخ�� من الَ�شب، قالدة من آل�� الم�اە العذ�ة… �لُّ هذا ُسل وقرون ��

ا م آَخر س�ف� د أنه ُصِنَع للورد عظ�م ما، وقدَّ
�
ة مؤك َّ� ا من األقراص الفضِّ م رجل قم�ص�

�
مارش. سل

. �� فِّ ات من الصَّ � مق�ضه ثالث ح�َّ
ا �� مكسور�

�ري من العاج،
َ
، وُعضو ذ �

ع�ة مصن�ع من َشعر الماموثات الحق���
�
ة أش�اء أغرب: ماموث ل وثمَّ

� الُمدن
ي هذە األش�اء �� عام س�ش�� وخوذة من رأس يون�كورن ال َينُقصها القرن. �م من الطَّ

ة؟ ال �ملك چون سنو أد�� فكرة. الُحرَّ

ة ة ال�ب��  من ع��اتهم العظم�َّ
ً
د)، وشاهَد چون دستة احل المتجمِّ � جاَء قوم (السَّ �عد الُمحار���

�
تمرُّ �ه واحدًة واحدًة مصدرًة األصوات نفسها كذي القم�ص الُمخشخش. �عضها ما زاَل �م��

لج �م��ٍد من لق ع� الثَّ � جاٍت تجعله ي��
َّ

ت عجالته بز�
�
ع� عجالٍت �ما من ق�ل، و�عضها اسُ��ِدل

لج. � الثَّ
 الع��ات ذات العجالت وتغوص ��

َّ � تتع�� � ح��
السة، �� السَّ

ساء � الحجم، وال�ِّ
هي�ة �� ئاب الرَّ

ِّ
� تجرُّ الع��ات حيوانات مخ�فة ُتعاِدل الذ ال�الب ال��

هاتهم ك األطفال اآلَخرون وراء أمَّ ع، و�تحرَّ ملتحفات �جلود الفقمات ومع �عضهن أطفال ُرضَّ
ا ع�

�
جال ف�ضع �عضهم قرون ا الرِّ � �ق�ضون عليها، أمَّ � چون بنظراٍت قاس�ة �األحجار ال�� رامق��

رة �عض � المؤخِّ
�� . � وع�� � النَّ عاتهم و�عضهم أن�اب أفظاظ، و�عان ما اس�نتَج چون أن ال ُودَّ ب�� َّ�

ُ
ق

� ع� اإل�اع. ئ��
�
ة تحثُّ المتل� ح�لة، و�الب كب�� ة النَّ

َّ
أ�ائل الرن

ئون ا: «حذار� من هؤالء �ا چون سنو. إنهم قوم ضارون. رجالهم س�ِّ ە تورموند منذر� َ أخ��
: «هاك. قد �جعلهم هذا ً

 من جراب َ�جه أعطاها لچون قائ�
ً
و�سوتهم أسوأ»، والتقَط ِق��ة

ً ِّ



ا». �ه ع�� ب، الِق��ة لك. ا�� . ال، ا��
ً

ئك ل��
ِّ
 وُ�دف

ً
ي�دون أقل ره�ة

ا، َ�ه چون ع�� ار. �� � صدرە النَّ
ت ��

�
ة لدرجٍة أدمَعت عي��ه وأشعل ا �الغ القوَّ تحوي الِق��ة ِبتع�

.« � س�ة إ� هم�� ة العماليق، �ال�ِّ وقال: «أنت رجل صالح �ا تورموند �ل�َّ

ة ر�ما، ل�ن ل�س �صالح ال�عض». َّ� - «أصلح من األ���

هار ب�ل انتصاف النَّ
ُ
اف�ة. ق رقاء الصَّ ماء الزَّ � السَّ

مس �� قوا ف�ما زحَفت الشَّ
َّ
ق الَهمج وتدف

َّ
تدف

�
فق، وذهَب چون سنو ُ�ل�� � منعطٍف داخل النَّ

ها ثور �� ت ع��ة �جرُّ َ فت الحركة عندما انح��
َّ
توق

دون بتحط�مها وذبح جال وراءها ُيهدِّ حَ�ح، والرِّ � ا ال ت�� نظرًة بنفسه. وجَد الع��ة محشورًة تمام�
ائق وذووە �قتلهم إذا فعلوا. �مساعدة تورموند وابنه تور�ــــج � ُ�قِسم السَّ � ح��

ور ح�ث �قف، �� الثَّ
 استغرَق ما َ�قُرب من ساعة.

ً
��ق ثان�ة ماء، ل�ن فتح الطَّ ن چون من الح�لولة دون إراقة الدِّ

�
تمك

ا: ر� ، وقال لچون متذمِّ
ً
�ــــح سحا�اٍت قل�لة ماء ح�ث أزَجت ال�ِّ  ع� السَّ

ً
أل�� تورموند نظرًة عا�سة

) �قص�ة. هار� ل�ت � ب��
�
هر الل ا هكذا، �أنك تمتصُّ (النَّ ء جد� ��ق ��� . الطَّ ا�ٍة أ��� «تحتاجون إ� بوَّ

ًة ثم نمرُّ من فوق األنقاض».  صغ��
ً
. كنُت ألنفخ ف�ه نفخة بوق چورامون �ان م��

ت بوق چورامون».
َ
- «مل�ساندرا أحرق

ت ذلك
َ
ًة ساخرًة، ثم أردَف: «أحرق  قص��

ً
ا؟»، وصفَع فخذە وأطلَق ضحكة قال تورموند: «حق�

� ق�� عمالق، وال
. �ان ُعمرە ألف عام. وجدناە �� � � رأ��

ى �� ��
�
، أجل. خطيئة ك البوق األنيق ال�ب��

�ب خطَر لما�س أن �قول لك إنه بوق د أن لهذا السَّ
�
ا بهذا الحجم من ق�ل. مؤك

�
أحد منا رأى بوق

چورامون. لقد أراد�م أن تحسبوا أنه �ملك الُقدرة ع� هدم ِجدار�م من حول�م أيها الِغ��ان، ل�ننا

نا عل�ه لوجَد �لُّ را�ع� � �لِّ م�ان. لو ع��
� ع� الرغم من تنقي�نا ��

طُّ ع� البوق الحق���
َ
 ق

ُ ع��
َ
لم ن

�ف». ج بها ن��ذە طوال الصَّ
�
ا من الجل�د ُيثل بع ِقطع� � ممال��م السَّ

��

تاء وأ�قظ� العماليق من قلب � بوق الشِّ
ا حاجب�ه. ونفَخ چورامون �� التفَت إل�ه چون عاقد�

ة العت�قة… هل كذَب هب القد�م المنقوشة �األ�جد�َّ
َّ

خم �حلقات الذ األرض. ذلك البوق الضَّ
د تم��ه فأين البوق ما�س را�در عل�ه أم أن تورموند هو من �كذب اآلن؟ إذا �ان بوق ما�س مجرَّ

؟ �
الحق���

ا: م� �ــــح، وأعلَن تورموند متجهِّ ت ال�ِّ ماء واشتدَّ مس وغاَمت السَّ �حلول األص�ل احتجَ�ت الشَّ
«سماء ثلج».

هم ع� اإل�اع. �دأت األعصاب حب الب�ضاء، و�دا أنه �حضُّ � السُّ
ذير نفسه �� رأى آَخرون النَّ

َع � ابور �ساعات. ان�� � الطَّ
م ع� آَخ��ن س�قوە إ� الوقوف �� تلتهب، وُطِعَن رجل حاوَل أن يتقدَّ

م الَهمج لي�دآ من جد�د. هما إ� مخ�َّ
�
حام وأرسل � من الزِّ جل�� تور�ــــج الخنجر من مهاِجمه وجرَّ الرَّ

ا�ة قال چون:  مألى �األطفال نحو البوَّ
ً
� ع��ة ات �سح�� ب�نما ُ�شاِهدان أر�ــع �ساٍء مسنَّ

نا. أر�ُد أن أعرف �لَّ ما ُتمكن معرفته عن (اآلَخ��ن)». � عن عدوِّ ث�� «تورموند، حدِّ



ا: «ل�س هنا، ل�س ع� هذا الجانب من ِجدار�م»، وأل�� العجوز � فمه مهمهم� فرَك الهم��
مس هار والشَّ ا. ال �أتون �النَّ ا: «إنهم ال ي�تعدون أ�د� نظرًة صوب األشجار �معاطفها الب�ضاء متا�ع�
ا. قد ال تراها، الل ال ترحل أ�د� � أنهم رحلوا. الظ� ر أن ذلك �ع�� العجوز ساطعة، ل�ن إ�اك وتصوُّ

ا». � أعقا�ك دوم�
ل�نها ��

ا؟». � ط��ق�م جن���
- «هل أزَعجو�م ��

ون علينا ��ق، �كرُّ تهم ال�املة إذا �ان هذا قصدك، ل�نهم �انوا معنا طوال الطَّ - «لم �أتوا �قوَّ
فهم هذا

�
دوا �ل فوا أو ��

�
ر، وَمن تخل

�
افة أ��� مما أحبُّ أن أفك من األطراف. لقد فقدنا كشَّ

� َ�سُقط ار دون أد�� شك، ل�ن ح�� ون النَّ ار. إنهم ال ُ�حبُّ ماتنا �النَّ ح�اتهم. �لَّ مساٍء حاَوطنا مخ�َّ
ار د، �لُّ هذا �جعل العثور ع� حطٍب جاف أو إشعال النَّ لج والجل�د والمطر المتجمِّ ل�ج… الثَّ الثُّ
اننا تن�مش وتهمد. �عد ل�اٍل كتلك كنا �ا�� �انت ن��

�
� �عض الل

د… �� ا للغا�ة. وال�� � ما لد�ك صع��
��

. ل�لة تورو�ند… ولدي، إنه…»،
ً

ا، ما لم �جدونا ُهم أو� ا�� دائم� �اح التَّ � الصَّ
نجد �عض المو�� ��

َ تورموند ع�ارته وأشاَح بوجهه. و���

قال چون سنو: «أعرُف».

ا، نعم. ما�س  ميت�
ً

ا. سمعُت أنك قتلت رج� : «لسَت تعرف ش�ئ�
ً

عاَد تورموند �لتفت إل�ه قائ�
�اب األب�ض… � �سود الضَّ � سادتهم، ح��

� �أ�� ، ل�ن ح�� . �ستطيع المرء أن ُ�قاِتل المو��
ً
قتل مئة

د التقاط أنفاسك ا أيها الُغراب؟� ظالل لها أسنان… هواء برودته تجعل مجرَّ ك�ف ُتقاِتل ض�ا��
�� داخل صدرك… لسَت تعرف ول�س ب�م�انك أن تعرف… هل ُ�مكن لس�فك أن ��

�
ُيؤِلم كسك

د؟�». �قطع ال��

تب القد�مة. لقد
�
� ال�

� وجَدها �� ە بها سام، األش�اء ال�� َ � أخ�� ر چون األش�اء ال��
�
ى. تذك س��

� �� مائم. فوالذ التنِّ � والتَّ نان�� َق �لهب التَّ �ا) القد�مة، ُطرِّ ان (ڤال�� � ن��
��ل) �� َق (المخلب الطَّ ُطرِّ

� كتاٍب �الم
… ل�ن المذكور �� ا لسام، أقوى من أيِّ فوالٍذ تقل�دي وأخف وأصلب وأم�� ط�ق�

� المعركة.
�� �

محض، واالخت�ار الحق���

ا». ا فلن أعرف أ�د� � قال چون: «أنت محق. لسُت أعرُف، و�ذا شاَءت اآللهة خ��

ا:
�
ماء مردف ا �ا چون سنو»، وأشاَر برأسه إ� السَّ � ا ما �شاء اآللهة خ�� ردَّ تورموند: «نادر�

ر»، وداَر د �شتدُّ �الفعل. ِجدار�م لم َ�ُعد َ�قُطر. انظ� هار ُ�ظِلم وال�� ماء، النَّ د السَّ حاب �دأ ُ�ل�ِّ «السَّ
عفاء وال�سا� �ون، المر�� والضُّ ر واجعلهم يتحرَّ

�
ينادي ابنه تور�ــــج، وقال له: «ُعد إ� المعسك

ق
�
� خ�امهم إذا لزَم األمر. سُتغل

ار �� عينة، أشِعل النَّ
�
�ون ع� أقدامهم الل والُجبناء، اجعلهم يتحرَّ

ٌ ل�لِّ من لم �مرَّ من (الِجدار) عندئٍذ أن �دعو أن �جدە (اآلَخرون) ا�ة مع حلول المساء، وخ�� البوَّ
؟». � . هل �سمع�� ق���

ابور. ا إ� آِخر الطَّ أجاَب تور�ــــج: «أسمعك»، وهمَز حصانه وهروَل عائد�

فق إ�
ُ
ماء من األ حاب السَّ هار �ما قال تورموند، وغ�َّ السَّ قوا. أظلَم النَّ

َّ
ق الَهمج وتدف

َّ
تدف

ا�ة إذ �سابَق الَ��� والماعز والعجول إ� ع عند البوَّ
ُ
داف فء األد�ار. ازداَد التَّ  الدِّ

�
فق، وو�

ُ
األ



وجات . إنهم خائفون. الُمحار�ون والزَّ �� د نفاد الصَّ المرور، وأدرَك چون أن األمر يتجاَوز مجرَّ
� األشجار. ُي��دون أن �ضعوا �ة ب�� الل المتحرِّ انة مرع��ون من هذە الغا�ة، من الظ� الِحراب والهجَّ

�ل.
�
(الِجدار) ب�نهم و��نها ق�ل هبوط الل

ا ق��ب. ص م�� عمَّ
ُ
ق ص م�� �ا چون سنو. س��َ

ُ
� الهواء، ثم أخرى. ارق

تراقَصت ُرقاقة ثلج� ��

� ال � ح��
ك أ�ع اآلن و�ــه�ع ع�� أرض المعركة، �� قوا، �عضهم يتحرَّ

َّ
قوا وتدف

َّ
ق الَهمج وتدف

َّ
تدف

اًة ا. ص��حة اليوم �انت األرض مغطَّ � ع� الحركة تق���� ً�قوى آَخرون من شي�خ� وصغار� وواهن��
�ة مس، واآلن أص�َحت ب�ِّ � الشَّ

تها الب�ضاء �� � تلتمع ق�� ل�ج القد�مة ال�� ب�ساٍط سم�ك من الثُّ
ة وحوافر الخيول، . أحاَل مرور األحرار األرض إ� مس�نقع. العجالت الخش��َّ ً

وسوداء وموحلة
ق�لة، وأقدام جات المصنوعة من العظم أو القرون أو الحد�د، وأقدام الخناز�ر واألحذ�ة الثَّ

َّ
والز�

وداء الحاف�ة—�لُّ هذا ترَك عالمته، وزاَدت األ�قار والعجول المشقوقة، وأقدام ذوي الحوافر السَّ
.« ا�ٍة أ��� م: «تحتاجون إ� بوَّ ُّ ًة أخرى قال تورموند بت�� ا. مرَّ ابور ُ�طئ� ة الطَّ َّ�� موا�� األقدام الطَّ

. رأى چون أعمدًة من ه��
ُ
لج ينهمر ب��ات، ل�ن نهر الَهمج تناقَص إ� ن � أواخر األص�ل �ان الثَّ

��
ا . هناك دائم� ق المو�� م، وف�َّ تورموند: «تور�ــــج ُ�حر� خان ترتفع من األشجار ح�ث �ان المخ�َّ الدُّ
ر�ن ع� � خ�امهم، َمن لهم خ�ام، متكوِّ

. نجدهم �� ً
وم وال �س��قظون ثان�ة دون إ� النَّ

�
من َ�خل

دين. تور�ــــج �عرف ماذا �فعل». أنُفسهم ومتجمِّ

الة ه�� أ��� من قطرات لدى عودة تور�ــــج من الغا�ة. جاَءت معه دستة من الخ�َّ لم َ�ُعد النُّ
� أسنانه: يوف، وقال تورموند �اب�سامٍة أبرَزت الفراغات ب�� � �الِحراب والسُّ ح��

�
� المسل الُمحار���

� حال هوِجمنا
م �� � المخ�َّ

التنا. هؤالء تركتهم �� الت�م أيها الِغ��ان ولنا جوَّ رة. ل�م جوَّ «َحرس المؤخِّ
ا». ق�ل خروجنا جم�ع�

- «أفضل رجالك».

ا».
�
- «أو أسوأهم. �لٌّ منهم قتَل ِغ��ان

�ر � ي، خ�� �ر برِّ � � أعقا�ه حيوان ضخم. خ��
ا ع� قدم�ه، و�� � الة جاَء رجل واحد س�� وسط الخ�َّ

� جسمه َشعر أسود خشن، وله
� حجم جوست، وُ�غ�ِّ

غ الحيوان ِضع��َ
�
ي هائل الحجم. َي�ل برِّ

جل إ� خامة أو الُقبح من ق�ل، والرَّ ا بهذە الضَّ �� ا ب�ِّ �ر� � أن�اب �طول ذراع رجل. لم يَر چون خ��
غدە

�
ح ول � وأنفه المسطَّ �� خمة وحاجب�ه ال�ثَّ ته الضَّ ٍء من الوسامة كذلك، �جثَّ �

ع ��� جوارە ال يتمتَّ
. � وداو�ن المتقار�ت�� � السَّ ت�� غ�� ا�ن وعي��ه الصَّ غب الدَّ ق�ل المغ�َّ �الزَّ الثَّ

أداَر تورموند رأسه و�صَق، ثم قال: «بوروك».

جل. . �ش�ٍل ما عرَف چون ماه�ة الرَّ
ً

ل ِجلدة». لم �كن سؤا� - «م�دِّ

ئب األب�ض
ِّ

ي، ل�ن الذ ِّ �ر ال�� � لج الم�ساقط قد حجَب رائحة الخ�� التفَت جوست. �ان الثَّ
� زمجرٍة صامتة.

ا عن أن�ا�ه �� � ِّ م أمام چون مك�� التقَطها اآلن، فتقدَّ

ة: «ال� جوست، اث�ت. ابَق، ابَق�». صاَح چون �حدَّ
ِّ



�لة، وسأحرُص ع�
�
ئاب. األفضل أن تح�س وحشك هذا الل

ِّ
ة والذ َّ� ِّ قال تورموند: «الخناز�ر ال��

، الم أ��� فأ��� � يزحف عليها الظ� ماء ال�� �رە»، ورفَع عي��ه إ� السَّ � أن �فعل بوروك الِمثل �خ��
�ل، أشعُر بهذا. حاَن

�
لج طوال الل � الوقت المناسب. سَ�سُقط الثَّ

وأردَف: «إنهم اآلِخرون، و��
� نظرًة ع� ما وراء �لِّ هذا الجل�د».

الوقت ألن أل��

� المأد�ة».
ە چون: «اذهب أنت. أنوي أن أ�ون آِخر من �مرُّ من الجل�د. سأنضمُّ إل�ك �� َ أخ��

رسه صوب (الِجدار) ولطَمها ع�
َ
ه ف : «مأد�ة؟ هار� �لمة أحبُّ سماعها»، ووجَّ � قال الهم��

ا�ة ل�قودوا أحص�تهم إ� الجانب اآلَخر. لوا عند البوَّ الة وترجَّ كفلها، وت�َعه تور�ــــج والخ�َّ

 چون سنو
َّ

فق، ولم يبَق إ� ة إ� النَّ �ف ع� ُو�الئه إذ سحبوا الع��ات األخ�� ظلَّ �اون مارش ُ���
اسه. وُحرَّ

� الوحل وقد غ�َّ ثلج
ب �� ل الِجلدة ع� ُ�عد ع�� �اردات، وراَح وحشه �خنُّ وُ�نقِّ ف م�دِّ

َّ
توق

ا وخفَض رأسه، وألقل من لحظٍة حسَب � ي نخ�� ِّ �ر ال�� � ب. أطلَق الخ�� هرە األسود المحدَّ خف�ف ظ�
د رجاله ِحرابهم. چون أنه ُيوِشك ع� االنقضاض، وع� جان��ه سدَّ

.« �
: «أ��

ً
ل�ن بوروك خاطَ�ه قائ�

ا�ة». - «األفضل أن تذهب. إننا ع� وشك إغالق البوَّ

قال بوروك: «افعلوا هذا، أحِ�موا إغالقها. إنهم قادمون أيها الُغراب»، واب�سَم أقبح اب�سامٍة
لج آثارهما. �ر، وغ�َّ الثَّ � ا�ة. ت�َعه الخ�� رآها چون وواصَل ط��قه إ� البوَّ

َ األمر إذن». � ِ��
ُ
�عد ذهابهما قال روري: «ق

ال، إنها ال�دا�ة فقط.

م الُو�الء: ە ق�ِّ َ ا �األرقام، وأخ�� ا مليئ�  لوح�
ً

� انتظارە جنوب (الِجدار) حام�
وجَد �اون مارش ��

رِسلوا إ�
�
ون من رهائنك أ ا�ة اليوم. ستُّ وا من البوَّ ا مرُّ «ثالثة آالف ومئة و�سعة ع�� همج��

ساء إ� لة �ال�ِّ  ستَّ ع��اٍت محمَّ
َ

الل) �عد إطعامهم. إد تول�ت أخذ ة) و(ُب�ج الظ� ق�َّ َّ (القلعة ال��
��لة). اآلَخرون �اقون معنا». اب�ة الطَّ (الرَّ

، � وط) خالل يوٍم أو اثن��
�
- «ل�س لوقٍت ط��ل. تورموند ينوي أن �قود رجاله إ� (درع ال�ل

ر أين نضعهم». قرِّ
ُ
ة ما إن ن وس�ت�عهم ال�ق�َّ

ة �أن �اون مارش �علم أين �� ت الُجملة �جمود، وأوَحت النَّ
�
- «�ما تقول أيها اللورد سنو». ق�ل

ُي��د هو أن �ضعهم.

�اح. ط�لة معرفته بها �انت � الصَّ
ها ��

�
� ترك ا عن تلك ال�� � � عاَد إليها چون تختلف كث�� القلعة ال��

جال ذوي ك جماعة محدودة من الرِّ الل، ح�ث تتحرَّ مت والظ� ا للصَّ
�
وداء) م�ان (القلعة السَّ

. �لُّ هذا �
� الما��

ة أضعاف أعدادهم �� � أطالل حصن� آوى ع�� وداء �األش�اح ب�� المعاطف السَّ
�
د أصوات غ���ة �� دَّ ، وت�� طُّ

َ
ا فيها من ق�ل ق � األنوار من نوافذ لم يَر چون سنو أنوار�

. اآلن تأ�� تغ��َّ
َّ



وداء  أحذ�ة الِغ��ان السَّ
َّ

ة لم تعرف إ� � ُطرقاٍت جل�د�َّ
ا ��  وذها��

ً
احات، واألحرار �مضون جيئة السَّ

ا جال َيرُجم �عضهم �عض�  من الرِّ
ً
�نات فلينت) القد�مة صادَف دستة

ُ
لسنواٍت وسنوات. خارج (ث

ان لج ك�� رات الثَّ
�
فون ك

َ
ر �دهشة: �لعبون، رجال �الغون �لعبون �األطفال، يتقاذ

�
لج، ففك رات الثَّ

�
�ك

، وأنا وروب ق�لهما. �
� الما��

وآر�ا ��

�
رتها غارق �� � مؤخِّ

، ومسكن چون ��
ً
 صامتة

ً
ل�ن ورشة دونال نوي القد�مة ال تزال مظلمة

ا أن �ال�داس ظالٍم دامس. ع� أنه لم �كد �خلع معطفه ح�� أدخَل دانل رأسه من ال�اب معلن�
�الخارج ومعه رسالة.

دە وثالث شم�ع� من الفت�ل.
َ
� مستوق

 من جذوٍة ��
ً

قال چون: «أدِخله»، وأشعَل فت��

قِّ ب�ٍد ناعمة، وقال: «أرجو المعذرة �ا د الوجه يرمش وقد ق�َض ع� الرَّ دخَل �ال�داس متورِّ
� الحال».

سالة �� �د رؤ�ة الرِّ رُت أنك س��ُ
�
� فك أ��د، ل�ن�� ة القائد. أعرُف أنك متَعب �التَّ ح��

قال چون: «أحس�ت»، و�دأ �قرأ.

، سفي�تان
ً

ائر األسود) �طاقمها �ام� � (هاردهوم) �ستِّ ُسفن. ال�حر ثائر. فقدنا (الطَّ
��

ا هنا. � جد� ِّ ثن). الوضع س�� � (س�اين)، الماء ي��َّب إ� (ال��
ار إ� ال�ا�سة �� هما الت�َّ

َ
تان جرف ال�س�ن�َّ

ساء ون �سمحون �أخذ ال�ِّ اڤوسيُّ � الغا�ة. الق�اطنة ال��
الَهمج �أ�لون موتاهم. أش�اء ميتة ��

. قهرنا محاولة االس��الء ع� (ُغراب � اس�� واألطفال فقط ع� ُسفنهم. المشعوذات �دعوننا �النخَّ
� الم�اە. أرِسل

ت. أش�اء ميتة �� . ثمان�ة ِغدفان ت�قَّ ��
�
اقم ماتوا وَهمج ك ة من الطَّ العواصف)، ستَّ

ثن) ب�د الِما�س�� هارميون. ا، العواصف تجتاح ال�حر. من (ال�� اإلغاثة بر�

سالة عالمة كوتر �ا�ك الغاض�ة. � ذ�ل الرِّ
و��

دي؟». ة �ا س�ِّ ه �ال�داس: «أن�اء خط��
�
سأل

� الم�اە. ستُّ ُسفن� �اق�ة من
� الغا�ة، أش�اء ميتة ��

ة �ما ف�ه ال�فا�ة». أش�اء ميتة �� - «خط��
�ل يه�ط،

�
ا جب�نه، وقال لنفسه: الل �� سالة مقطِّ � أ�حَرت. طوى چون سنو الرِّ ة ال�� اإلحدى ع��

. � واآلن ت�دأ حر��



 

الفارس المنبوذ
 

دار زو لوراڬ، حامل هذا االسم � مو المل�� ه�� كع الجميع لصاِحب السُّ جأَر الحاجب: «ل��
د (الس�اهازاذان)، ة القد�مة، س�ِّ اطور�َّ �ن)، نجل (ج�س)، وا�� اإلم�� ، ملك (م�� ابع ع�� ��ل الرَّ النَّ

� األعمدة. خام ورنَّ ب�� ة الرُّ د صدى صوته ع� األرض�َّ ». تردَّ � � ودم الهار�� نان�� ق��ن التَّ

ا � ِغمدە. ل�س مسموح�
ات معطفه وخلخَل س�فه �� دسَّ الس�� �ار�ستان سل�� �دە تحت ط�َّ

� �حملها ُحماته، و��دو أن الفارس ما زاَل ُ�َعدُّ من هؤالء ع�  تلك ال��
َّ

� حضور الملك إ�
�أسلحٍة ��

ل أحد أن �أخذ س�فه. الرغم من إقصائه. ع� األقل لم ُ�حاو�

ٍة ملساء �س�طة من األبنوس
�
 ع� دك

ً
س تارجارَ�ن أن تعقد ال�الط جالسة لت دن�� فضَّ

دار � ، ل�ن الملك ه��
ً
� جلَبها الس�� �ار�ستان لجعلها أ��� راحة شها الوسائد ال�� المصقول، تف��

هر ط��ل منحوت ع� ش�ل ب، ل�لٍّ منهما ظ� � فاخ�ْ�ن من الخشب المذهَّ ة �عرش��ْ
�
ك اس��دَل الدِّ

�
 �الجواهر، ��

�
ا مح�

�
ا صولجان

�
ا وممس� ا ذهب�� ا تاج� . جلَس الملك ع� العرش األ�من معتمر� � �� تنِّ

ا. � �ظلُّ العرش اآلَخر شاغر� ح��

� مهما �ان �ديع
�� حق��� �� � من شأنه أن �قوم مقام تنِّ �� َّ ع� ش�ل تنِّ ر��

�
العرش المهم. ال ك

قوش. النُّ

د�ب، س النَّ خم ذو الوجه ال��َّ ار، العمالق الضَّ � �قف جوجهور الج�َّ وأم��ْ � التَّ � العرش��ْ إ� �م��
و�� ال�سار الِقطُّ األرقط الذي �ضع فروة فهٍد ع� كتفه، ووراءهما ب�ال�و �اِ� العظام وكراز
� الحل�ة ُتذيع مجيئه األبواق

ا، ل�ن مواجهة خصٍم �� سون جم�ع� . قَتلة متمرِّ � �عي��ه ال�اردت��
ء آَخر. �

�ته �� ب �� ء، والعثور ع� قاِتٍل متخفٍّ ق�ل أن ��� �
بول �� والطُّ

ما
�
� القتال. �ل

�ل �طوله ��
�
خاع �أنه أم�� الل عب ح�� النُّ  أنه �حسُّ �التَّ

َّ
ا، إ� هار ِ�كر� ما زاَل النَّ

وم ع�� ا �ان ب�م�انه النَّ � �ان ُمرافق� وم. ح�� نِّ تقلُّ حاجة الس�� �ار�ستان إ� النَّ � السِّ
م �� تقدَّ

الثة � الثَّ
�اح، و�� � الصَّ

در�ب �� ا ي�ثاَءب إ� ساحة التَّ ح�
ِّ
ن �لة ومع ذلك َ�خُ�ج م��

�
� الل

ساعاٍت ��
ة رفة نومه ُحج��

ُ
� وت��د. ل�لة ال�ارحة ناَم �ال�اد. غ

�لة تك��
�
� الل

� �جد أن خمس ساعاٍت �� �� والستِّ
ن أثاثه من ��ر� ووعاء ا للعب�د، و�تكوَّ � األصل سكن�

ة ملحقة �مسكن المل�ة، و�انت �� صغ��
�ر �ضع ر ال�َّ فضالت وخزانة ث�اب، �اإلضافة إ� مقعٍد إذا أراَد الجلوس، وع� منضدٍة ُتجاو�
مثال ا فالتِّ ن�  متديِّ

ً
ا لـ(الُمحارب). ع� الرغم من أنه ل�س رج� �  صغ��

ً
حل وتمثا�  من شمع النَّ

ً
شمعة

وداء. �ل السَّ
�
� ساعات الل

ة الغ���ة، و�ل�ه �لجأ �� � هذە المدينة األجن��َّ
ا �� ف عل�ه الوحدة نوع� ُ�خفِّ

ُّ ُّ



عاء وال واب، ل�ن ال الدُّ ة لِفعل الصَّ � القوَّ � وامنح�� � تنهش�� كوك ال�� � الشُّ : ِق��
�

ل�لة ال�ارحة ص�
. � الَفجر أتاە �ال�ق��

ه  هكذا، ل�ن أ��� ما الحظ�
ً
� يرى فيها الفارس العجوز القاعة مزدحمة ات ال�� اليوم من المرَّ

مادي، وآجو وچوجو ورا�ارو، ودة الرَّ �ار�ستان سل�� الوجوە الغائ�ة: م�سانداي وِ�لواس والدُّ
ا
�
ق � صدر� مطرَّ

أس الحليق �قف رجل �دين يرتدي وا�� � م�ان الرَّ
و�يري وچ��وي ودار�و نهار�س. ��

ائط الِجلد، َّ ورٍة من ال�� ق�لتان من تحت تنُّ ز ساقاە الثَّ ُ �العضالت المفتولة و�ضع قناع أسد، وَت��
ن عند سل�� قدر ال �أس �ه حاس الجد�د. تكوَّ مارجاز زو لوراڬ ابن عمِّ الملك وقائد الوحوش النُّ
� (كينجز الندنج)؛ مداهن ُمراٍء مع

�ع من ق�ل �� جل �الفعل. لقد عرَف هذا النَّ من االحتقار للرَّ
ح ومعتدٌّ بنفسه إ� حدٍّ �ع�د. �جُّ � الع� والتَّ رؤسائه وغل�ظ ِفج مع مرؤوس�ه، �جمع ب��

� وراء قناع. �قف أر�عون من رجال ا، وجهه القبيح مخت�� � القاعة أ�ض�
وارد أن س�اهاز ��

حاس أقنعتهم المصقول، وقد �كون
ُ
ج ضوء المشاعل ع� ن � األعمدة و�توهَّ حاس ب�� الوحوش النُّ

ا منهم. أس الحليق أ�� الرَّ

خام، وتصنع ة الرُّ د أصداؤها ع� األعمدة واألرض�َّ دَّ � مئة صوٍت خف�ض ت�� �سود القاعة طن��
وت الذي َ�صُدر من ُعشِّ د�اب�� ق�ل ر سل�� �الصَّ

�
ا له وقع غاضب مشؤوم ذك ا واحد� ا صوت� مع�

كَّ والخوف. �ن رأى الغضب والُحزن والشَّ �اب�� منه، وع� وجوە الحا�� لحظٍة من ان�ثاق الدَّ

�
ل عن أخ� ماَت �� َعت امرأة ُتَولو� ظام ح�� �دأ الُقبح. �� لم �كد حاجب الملك �دعو إ� النِّ

ي ال�الط ذراعه � ضماداته ل��ُ ق رجل سم�� � هودجها، ومزَّ
لف �� (حل�ة دازناك)، وأخرى عن التَّ

م
�
� يت�ل � تو�ار أزرق وذه��

ا �دأ رجل �� د�د، ولمَّ �ُّ الصَّ ا ي�� حم مسحوج�
�
المحروقة ح�ث ال يزال الل

هما إ� ب فضُّ اش��ا�هما وجرُّ
�
ا، وتطل عن هارجاز ال�طل طرَحه رجل معَتق واقف وراءە أرض�

حاس. ثعلب، صقر، فقمة، جرادة، أسد، ضفدع. �ساءَل سل�� إن �ان
ُ
ة وحوش� ن الخارج ستَّ

جل نفسه القناع نفسه �لَّ يوٍم أم أنهم جال الذين �ضعونها. هل �ضع الرَّ لألقنعة مع�� عند الرِّ
ا جد�دًة �لَّ ص�اح؟ �ختارون وجوه�

�ان رزناك مو رزناك ُيناِشدهم: «الهدوء� أرجو�م� سأجي��م لو أن�م فقط…».

نا؟». صاَحت امرأة معتَقة: «أما ُ�قال صحيح؟ هل ماَتت أمُّ

رە � الوقت الذي ُتقرِّ
�ن) �� جع إ� (م�� س س�� �ر: «ال، ال، ال. المل�ة دن�� ردَّ رزناك �صوٍت �ال�َّ

دار هو َمن…». � � صاِحب الع�ادة الملك ه�� تها وعظمتها، وح�� ذلك الح�� ��امل قوَّ

.« َّ ا ع��
�
زعَق رجل معَتق ُ�قاِطعه: «ل�س مل�

الة دمها ع�� رِسَل خ�َّ
�
عون، فأعلَن القهرمان: «المل�ة لم َتُمت� لقد أ

َ
ون يتداف �دأ الحا��

. مع �لٍّ � وا ع� جاللتها وُ�ع�دوها إ� زوجها المحب ورعا�اها المخلص��
(الس�اهازاذان) لَ�ع��ُ

الة منتقون �عنا�ة ومع �لٍّ منهم ثالثة خيول ��عة �� �ستط�عوا قطع المسافات ة خ�َّ منهم ع��
س». ون ع� المل�ة دن��

ا. سَ�ع��ُ الط��لة ��ع�



ل الملك ة ول�ن �اردة، وعدَّ ٍة جهور�َّ ب بن�� � معطٍف مقصَّ
م ج�س�اري فارع القامة ��

�
�عدها ت�ل

� اآلن نفسه را�ط
ا و�� ل أن ي�دو مهتم� � بوجٍه حجري وهو ُ�حاو� �� دار جلسته ع� عرش التنِّ � ه��

ًة أخرى أع� قهرمانه الجواب. الجأش، ومرَّ

�
مته س�ينه ��

�
ذٍن وَتخُ�ج من األخرى. عل

�
قة َتدُخل من أ

�
ترَك الس�� �ار�ستان �لمات رزناك المتمل

ا م عازم�
�
� �كون المت�ل ا ح�� �ص� الَحرس المل�� ح�لة اإلصغاء دون سمع، و�� الح�لة المف�دة خصِّ

اب ورف�ق�ه. لم �كن � الشَّ
رة القاعة لمَح األم�� الدور�� � مؤخِّ

ا. �� ع� إث�ات أن ال�الم هواء حق�
� هذا

س �انت صد�قته الوح�دة �� َ�جُدر بهم أن �أتوا. مارتل ال ُ�در�ك الخطر المحدق �ه. دن��
غة

�
ا اس��عاب الل ت. �ساءَل �م �فهمون مما ُ�قال. ح�� هو ال �ستطيع دائم�

�
ال�الط، ولقد رحل

مون ��عة.
�
ات عندما يت�ل

َّ
اسون، �الذ مها النخَّ

�
� يت�ل ة الهجينة ال�� الج�س�ار�َّ

� تقل�دي . إنه ابن أب�ه. الف�� قص�� مكت�� � � صاغيت�� ذن��
�
� �أ ع� األقل �سمع األم�� ك��ن��

�ع الذي �جعل خفقات ا… ل�نه ل�س من النَّ ا مستق�م�
�
ن � َّ  م��

ً
المالمح، و��دو لط�ف المع�� عاق�

�� ًة �ما تدَّ س تارجارَ�ن ال تزال فتاًة صغ�� ا �انت خالف ذلك فدن�� ة ت�ساَرع. وأ�� َّقلب فتاٍة صغ��
، و��

ً
الحات وضَعت شعبها أو� �ئة. ��لِّ المل�ات الصَّ �� نفسها عندما �عنُّ لها أن تلعب دور ال��

عر والعواطف المشب��ة � داخلها لم تزل تحنُّ إ� الشِّ
دار زو تو�ار، ل�ن الفتاة �� � جت ه�� لما تزوَّ

ا. ت إليها (دورن) طم��
�
ار، وأرسل حك. ُت��د النَّ والضَّ

ع الس�� ج��س ��لِّ ما ونوود. يتمتَّ ٍء ما ل�� �
�س در�نكووتر يهمس ��� وراء األم�� �ان الس�� ج��

ة ِظلِّ خاِطب ُود. ال �شكُّ سل�� اٍف وخفَّ حول والوسامة، ورشاقة س�َّ ول والنُّ ە، الطُّ �فتقر إل�ه أم��
لن هذە مس �أصا�عهن وق�َّ عر الموخوط �الشَّ � هذا الشَّ ات عد�دات داَع�� � أن فت�اٍت دورن�َّ

��
ا خذت األمور مسار� ر: لو �ان هو األم�� فل��ما اتَّ

�
ا عنه فك ًاالب�سامة العابثة ع� شفت�ه. رغم�

ا. ُعملة زائفة. سبَق له أن عرَف رجا� � ا ما ال �س�س�غه كث�� � در�نكووتر ش�ئ�
آَخر… ل�ن ��

. � مشابه��

ا �لَغ ا مفاجئ�
�
ا ضاح� � ا �ان ط��ف، إذ أطلَق صد�قه األصلع ال�ب�� نخ�� د أن ما قاله أ��

�
مؤك

ت دار زو لوراڬ األم�� ا�فهرَّ � ا رأى ه�� ، ولمَّ � �� ر إ� الدورنيِّ مسامع الملك نفسه، فالتفَت َينظ�
مالمحه.

اب ه �االق�� لم ُ�عِجب عبوسه الس�� �ار�ستان، ولم ُ�عِج�ه أن أشاَر الملك إ� مارجاز ابن عمِّ
ذنه.

�
� أ

ٍء ما �� �
وماَل عل�ه وهمَس ���

ف
�
ٍء لـ(دورن). ل�ن لي��ن مارتل �ان أخاە المحل �

قال الس�� �ار�ستان لنفسه: لم أقسم ع� ��
� رجال الَحرس المل�� وط�دًة. لم أستِطع أن أساعد األم�� ة ب�� � زمن� �انت ف�ه أوا� األخوَّ

��
� ُجحر

ص ��
ُ
� أستطيُع مساعدة ابن ابن أخ�ه اآلن. مارتل َيرق الوث)، ل�ن�� � معركة (الثَّ

لي��ن ��
� س نفسها آلَخر أمام أع��ُ مت دن��

�
� وال يراها، ومن شأن وجودە المستمر، ح�� �عد أن سل ثعاب��

دار. ومع ذلك… � َّ ه�� �� � � ك��ن��
، أن �ستفزَّ أيَّ زوج، والمل�ة لم َتُعد موجودًة لت�� اآللهة والَ���



موم � مجالس (دورن)، والم�ا�د والسُّ
�� � ت عل�ه الفكرة �لطمٍة ع� وجهه. لقد �شأ ك��ن��

�
حل

س فعوان األحمر. دن��
ُ
 عل�ه، ولم �كن األم�� لي��ن ق���ه الوح�د. إنه ابن شقيق األ

ً
ل�ست غ���ة

أس الحليق . أُ�مكن أن الرَّ
ً
واج ثان�ة � الزَّ

ة �� َّ� دار فلها الح�ِّ � ا، ل�ن إذا ماَت ه��  آَخر زوج�
ً

خذت رج� اتَّ
ة ح�َّ � مقصورة الملك، فماذا لو �ان هو الضَّ

س؟ كنا �� ا أن الجراد �ان لدن�� ؟ َمن �علم �قين� مخ��
ون � القتل واليون�يُّ ، والستأنَف أبناء الهار�� الم الهشَّ م السَّ دار لُ�حطِّ � المستهَدفة؟ �ان موت ه��

فاق زواجه.
ِّ
� وات ا أفضل من ك��ن�� س لتجد خ�ار� ح��ــهم، ور�ما ما �انت دن��

اللم � سمَع صوت أحذ�ٍة ثق�لة تصعد السَّ كَّ ح�� �ان الس�� �ار�ستان ال يزال ُيناِطح هذا الشَّ
رة القاعة. � مؤخِّ

ة العال�ة �� الحج��َّ

فراء، ومع �لٍّ منهم ون، ثالثة من األس�اد الُح�ماء �قودون �عثة المدينة الصَّ وصَل اليون�يُّ
ب � المحمر المهدَّ

ا من الح��ر األرجوا�� � تو�ار� اس�� ة. يرتدي أحد النخَّ حة الخاصَّ
�
حاش�ته المسل

ا
�
ا مزخرف ق� � صدر� منمَّ

الث وا�� ، والثَّ تقا�� ا �األزرق المخ�� وال��ُ ط� ا مخطَّ � تو�ار�
ا�� هب، والثَّ

َّ
�الذ

ق ذو ؤلؤ. اصطحَبهم المرتز�
�
ة مشغولة �ال�هرمان األسود والَ�شب وِعرق الل �مشاهد شهوان�َّ

اسة. ا ع� كتفه الع��ضة وع� وجهه نظرة جذل و��  ِجلد��
ً

 جوا�
ً

ة حام� م��َّ ح�ة الدَّ
�
الل

� ولو ود. أعِط�� ة ب�� م��َّ ح�ة الدَّ
�
. رمَق الس�� �ار�ستان ذا الل �

أم�� األسمال غائب، و�ن �لوم الب��ِّ
ا. � ى َمن �ضحك أخ�� قص معك وس�� ِنصف س�ٍب للرَّ

فتمونا ب��ارت�م أيها األس�اد َّ ود، وقال: «�� رت سل�� �الدُّ
�
م رزناك مو رزناك �حركٍة ذك تقدَّ

ك أن…». در�
ُ
ب �أصدقائه من (يون�اي). ن دار ُيرحِّ � ونق الملك ه�� الُح�ماء. صاِحب الرَّ

ا من جواله وألقاە للقهرمان. ا مقطوع� ة: «أدر�كوا هذا»، وأخ�َج رأس� م��َّ ح�ة الدَّ
�
قاطَعه ذو الل

ة ا ُ�قع دٍم ع� ُرخام األرض�َّ ف�
�
� الهواء مخل

أس �� ا، وطاَر الرَّ أطلَق رزناك �خة هلع� ووثَب جان��
د الوحوش دار. �طول القاعة سدَّ � � إذ مرَّ �ه ق�ل أن �ستقرَّ عند قدم عرش الملك ه��

األرجوا��
ك الِقطُّ األرقط ار �ضع نفسه أمام عرش الملك، وتحرَّ م جوجهور الج�َّ حاس ِحرابهم، وتقدَّ النُّ

ا. ن ثالثتهم حائط� وكراز �قفان ع� جان��ه لُ��وِّ

ا». : «إنه م�ت. لن �عضَّ أحد�
ً

ة قائ� م��َّ ح�ة الدَّ
�
ضحَك ذو الل

ال أس ورفَعه برفٍق من َشعرە، ثم قال: «األم�� �حذر، �منت� الحذر، دنا القهرمان من الرَّ
جروليو».

ل  أن يتخ�َّ
َّ

�ن، ول�س بوسعه إ� ا كث��
�
أل�� الس�� �ار�ستان نظرًة نحو العرش. لقد خدَم ملو�

ا وع� األرجح �ج�ح نفسه ع� نصال وا ع� هذا االستفزاز. �ان إيرس لَ�جُفل ُرع�� دُّ ك�ف �انوا ل��
ا عق طال�� � � أشالًء، و�ان رو�رت ل�� �� عوا اليون�يِّ اف�ه أن ُ�قطِّ � س�َّ

العرش الحد�دي ثم َ�ُ�خ ��
ا �ان ون ضع�ف� ە كث�� س الذي عدَّ اع �ِمثله، وح�� چه�� ة الصَّ م��َّ ح�ة الدَّ

�
دَّ لذي الل مطرقته ل��

. � اس�� ق والنخَّ ل�أمر �الق�ض ع� المرتز�

. ً
ا مذهو� د� دار فجلَس متجمِّ � ا ه�� أمَّ



ا شفت�ه �امتعاض، أس ع� وسادٍة من الساتان عند قدَ�� الملك ثم ابتعَد ماط� وضَع رزناك الرَّ
ة �اردات. ق�ل من ُ�عد عدَّ هري الثَّ و�ان ب�م�ان الس�� �ار�ستان أن �شمَّ عطر القهرمان الزَّ

ا من ، ل�ن خ�ط�
م المتخ��ِّ � من الدَّ

جل الم�ت بتأن�ب. لحيته مصبوغة �الب��ِّ قت عينا الرَّ حدَّ
�ٍة ب أ��� من ��

�
األحمر ما زاَل ي�ساب من ُعنقه، وقد �دا من منظرە أن فصل رأسه عن �دنه تطل

حاس قناع َع أحد الوحوش النُّ � ، وان�� � ون خارج��
�
رة القاعة �دأ الملتمسون ي�سل � مؤخِّ

واحدة. ��
أ إفطارە. صقر� عن وجهه وتق�َّ

ا… لقد قطَع أس تحد�د� ، ل�ن هذا الرَّ  ع� �ار�ستان سل��
ً
ؤوس المقطوعة غ���ة ًل�ست الرُّ

ار العجوز، من (پ�توس) إ� (�ارث) ثم (أستاپور). �ان جروليو رج� ِنصف العالم مع ال�حَّ
ا. ر الفارس منتظر� ها�ة. �لُّ ما أراَدە أن �عود إ� د�ارە. توتَّ ا. لم �ستحقَّ هذە النِّ صالح�

دار: «هذا… ل�س هذا… لسنا م�ور�ن. هذا… ما مع�� هذا… هذا…». � ا قال الملك ه�� � أخ��

سالة � أن أحمل هذە الرِّ ف�� ِّ ���ُ» :
ً

ا قائ� ا مط���
�
� المحمر رق

اس ذو التو�ار األرجوا�� أخ�َج النخَّ
�ن) لتوقيع معاهدة ا: «مكتوب هنا: س�عة دخلوا (م�� قَّ متا�ع� من مجلس األس�اد»، و�سَط الرَّ
منا سبع رهائن.

�
ا لسالمتهم �سل � (حل�ة دازناك)، وضمان�

ة �� الم وحضور الم�ار�ات االحتفال�َّ السَّ
�ن). � ض�افة (م��

�� 
ً
ة  وحش�َّ

ً
��ل يور�از زو يونزاك الذي ماَت ميتة فراء تندب ابنها النَّ المدينة الصَّ

م دم». من الدَّ
َ
ث

هائن؟ چوجو � جميع الرَّ � (پ�توس) زوجة وأوالد وأحفاد. لماذا هو من ب��
�انت لجرو�لو ��

 �ال أسطول. هل اختاروە �الُقرعة
ً

ا� ا جروليو ف�ان أم�� ، أمَّ � و ودار�و نهار�س �قودون ُمقاتل�� وه��
روا أن جروليو صاِحب الق�مة األد�� عندنا وأقل من �حفز ع� القصاص؟ سأَل

�
أم أنهم فك

� حلِّ ِمثل
ا �� ؤال أسهل من اإلجا�ة عنه. لسُت موه��� ا… ل�ن إلقاء السُّ الفارس نفسه هذا مرار�

هذە الُعقد.
ً
��ل يور�از �ان حادثة ر أن موت النَّ

�
: «جاللة الملك، أرجو أن تتذك

ً
ث الس�� �ار�ستان قائ� تحدَّ

ا هذا � ووطأته أقدام عب�دە ورفاقه. إمَّ �� ل الفرار من التنِّ اللم وهو ُ�حاو�  ع� السَّ
. لقد تع��َّ

ً
ة عَرض�َّ

ن». � السِّ
ا �� ا. �ان طاعن�

�
ا أن قل�ه انفجَر خوف و�مَّ

م دون إذن الملك؟». رجل صغ�� الحجم
�
ط: «َمن هذا الذي يت�ل د ذو التو�ار المخطَّ سأَل الس�ِّ

ب � ُتهدِّ �� ال��
َّ

� الآل
�

ر منظرە سل�� �األرانب. هزَّ اليون�
�
ة ع� فمه ذك له ذقن مسحوب وأسنان كب��

اس؟». ا: «أ�جب أن �سمع سادة (يون�اي) ثرثرة الُحرَّ تو�ارە مض�ف�

ٍء �
ا �عد أن همَس رزناك ��� � أس، وأخ�� دار زو لوراڬ ال �قوى ع� إ�عاد عي��ه عن الرَّ � �دا أن ه��

ث �اسم (يون�اي) ك وقال: «يور�از زو يونزاك �ان قائد�م األع�. َمن من�م يتحدَّ ذنه تحرَّ
�
� أ

ما ��
اآلن؟».

أجاَب األرنب: «جم�عنا، مجلس األس�اد».



الم ة انتهاك السَّ ال�ة: «جم�ع�م تحملون مسؤول�َّ ا من الصَّ دار وقد وجَد ش�ئ� � قال الملك ه��
القائم ب�ننا إذن».

ي طي�ة م دم، نفس مقا�ل نفس. ل��ُ من الدَّ
َ
در: «سالمنا لم ُي�تَهك. ث � الصَّ

� وا��
�� �

�
ردَّ اليون�

� �� ِّ� � �ن�� م ثالثة م�� فوف الحد�د من ورائه وتقدَّ ت الصُّ  من رهائن�م». ا�شقَّ
ً
ع�د ثالثة

ُ
اتنا ن ن�َّ

� ع� تو�اراتهم، امرأتان ورجل. قا�ض��

: «أ�ِعدوا هذا
ً

ازف قائ� أس النَّ دار زو لوراڬ: «أختاە، ولدا العم»، وأشاَر إ� الرَّ � �جموٍد قال ه��
عن نظرنا».

� �� مو �أن �سأل اليون�يِّ ل صاِحب السُّ  تفضَّ
َّ

ال �ان رجل ال�حر. ه� قال الس�� �ار�ستان: «األم��
ته إلينا لندفنه تحت األمواج؟». إعادة جثَّ

 ع�
ً
ونق، عالمة : «سنفعل هذا �عد إذن صاِحب الرَّ ً

ح ذو أسنان األرانب ب�دە قائ� ل�َّ
امنا». اح��

تنحنَح رزناك مو رزناك �صوٍت عاٍل، وقال: «ال أقصُد إساءًة، ل�ن ي�دو �� أن صاِح�ة الع�ادة
الثة اآلَخرون…». س أعَطت�م… آە… سبع رهائن. الثَّ المل�ة دن��

ينان». ر الت�ِّ در: «س���� اآلَخرون ضيوفنا ح�� ُ�دمَّ � الصَّ
� ذو وا��

�
أعلَن اليون�

لوات المهموسة وعاَدت تائم والصَّ متمة والشَّ مت ع� القاعة، ثم �دأت الهمهمة والتَّ راَن الصَّ
ينان…». دار: «الت�ِّ � ها، وقال الملك ه�� � ُعشِّ

�اب�� تطنُّ �� الدَّ

ا وهما � ممكن�
الم الحق��� � (حل�ة دازناك). ل�س السَّ

- «… وحشان �ما رأى الجميع ثالثهما ��
ان». ح�َّ

. وحدها �ستطيع…». � نان�� م التَّ
�
س أ مو المل�ة دن�� ردَّ رزناك: «صاِح�ة السُّ

�
ت والُتِهَمت، الحشا�ش تنمو ��

َ
ق ة �استخفاف: «لقد ماَتت، اح�� م��َّ ح�ة الدَّ

�
قاطَعه ذو الل

مة». جمجمتها المهشَّ

� دقَّ آَخرون األرض �أقدامهم أو � ح��
ت �لماته بهدير، و�دأ �عضهم يزعق و�شتم، ��

�
اسُتقِ�ل

حاس األرض �كعوب ِحرابهم.  ح�� دقَّ رجال الوحوش النُّ
ً
دين، ولم تهدأ القاعة ثان�ة صفروا م��ِّ

 وسلَ�ه سالم
ً
ة. جاَء ينهب مدينة م��َّ ح�ة الدَّ

�
طُّ عن ذي الل

َ
لم يرفع الس�� �ار�ستان عي��ه ق

م. ام الدَّ دار غنائمه. س�فعل �لَّ ما ُ�مكنه أن �فعله ل�دء حمَّ � ه��

. ، وأعلَن: «�جب أن أ�شاَور مع مس�شاريَّ � �� دار زو لوراڬ بُ�طٍء من ع� عرش التنِّ � نهَض ه��
ُرِفَعت الجلسة».

دار زو لوراڬ، حامل هذا االسم � مو المل�� ه�� كع الجميع لصاِحب السُّ صاَح الحاجب: «ل��
د (الس�اهازاذان)، ة القد�مة، س�ِّ اطور�َّ �ن)، نجل (ج�س)، وا�� اإلم�� ، ملك (م�� ابع ع�� ��ل الرَّ النَّ

� ُّ



ا ثم �دأوا � صف� ن�� � األعمدة مكوِّ حاس من ب�� »، وخ�َج الوحوش النُّ � � ودم الهار�� نان�� ق��ن التَّ
� من القاعة. � الملتمس�� ء سائق�� د ��� مون ب��قاع� موحَّ يتقدَّ

� َ ك��ن�� عِ��
�
لته ومقامه أ � ا �معظم اآلَخ��ن، ف�ما �ليق �م�� � ون لالبتعاد كث�� لن �ضطرَّ الدورنيُّ

ا د� ا من الُغرف مزوَّ ا فاخر� ، جناح� � ) تحت القاعة �مست�َ���ْ ا داخل (الهرم األ��� مارتل مسكن�
حام �ب مكَث ورف�قاە منتظ��ن أن �خفَّ الزِّ رة. ر�ما لهذا السَّ فته المسوَّ �مرحاضه الخاص و��ُ

اللم. �وا نحو السَّ ق�ل أن يتحرَّ

�د؟ وخطَر س ل��ُ ، وسأَل نفسه: ماذا �انت دن�� فك�� � التَّ
ا ��

�
شاهَدهم الس�� �ار�ستان مستغرق

ج وراءە، ولحَق ��ل يتم�َّ له أنه �عرف الجواب. قطَع الفارس العجوز القاعة ومعطفه األب�ض الطَّ
ا ��

�
ا: «لم �كن �الط أب�ك مسل اللم، ح�ث سمَع در�نكووتر �قول مازح� ة السَّ � عند قمَّ �� �الدورنيِّ

.« طُّ
َ
هكذا ق

، هل �سمح ��لمة؟». � : «أيها األم�� ك��ن�� نادى سل��

� تحتنا �مستوى واحد». بع. مسك�� : «س�� �ار�ستان، �الطَّ
ً

� مارتل قائ� التفَت ك��ن��

. � � م�انك لما عدُت إ� مسك��
… ل�ن لو كنُت �� � ال. «ل�س �� أن أنصحك أيها األم�� ك��ن��

اللم وترحلوا». لوا السَّ � أنت وصد�قاك عل��م أن ت��

: «نرحل من الهرم؟».
ً

� �دهشٍة م�سائ� ق إل�ه األم�� ك��ن�� حدَّ

- «ترحلون من المدينة وتعودون إ� (دورن)».

� المسكن، ناه�ك �أغلب
�س در�نكووتر: «أسلحتنا ودروعنا �� ون نظرًة، وقال ج�� ت�ادَل الدورنيُّ

�ة معنا». قود المت�قِّ النُّ

� لرحلة العودة
د�م �ماٍل �ك�� � أن أزوِّ يوف قا�لة لالس��دال، وُ�مكن�� قال الس�� �ار�ستان: «السُّ

ك الملك اليوم وع�َس وجهه». ، لقد الحظ� � إ� (دورن). أيها األم�� ك��ن��

�َ من � ج�� و ح�� دار زو لوراڬ؟ لقد رأيته للتَّ � ض أن نخ�� ه�� َ : «أُ�ف��
ً

ضحَك در�نكووتر قائ�
ا�». ا ولم �فعل ش�ئ� . أرَسلوا إل�ه رأس� � �� اليون�يِّ

ف. ر األم�� ق�ل أن يت�َّ
�
� أن ُ�فك

ا، وقال: «الح�مة تقت�� د� � مارتل برأسه م��ِّ  ك��ن��
�
أومأ

ا، هذا صحيح، ل�ن…». � منه أ�ض� رت��
َّ

� ف�ه. المل�ة حذ الملك… لسُت أدري رأ��

رتك؟ لماذا ال تزال هنا إذن؟».
َّ

ه: «حذ
�
عقَد سل�� حاجب�ه، وسأل

واج…». فاق الزَّ � وقد احتقَن وجهه: «اتِّ قال األم�� ك��ن��

- «… أجراە رجالن ميتان ولم �حتو� ع� �لمٍة واحدة عن المل�ة أو عنك، �ل وعَد �د أختك
ا. إ� أن ظهرت أنت هنا �انت المل�ة تجهل م� فاق ل�س ملز� � المل�ة، رجل م�ت آَخر. االتِّ

أل��
، وأخ�� أنه ُ�حاِفظ عليها أ��� من � وجودە. أبوك ُ�حِسن الحفاظ ع� األ�ار أيها األم�� ك��ن��

َّ



) ع� � اس�� جه إ� (خليج النخَّ � (�ارث) فل��ما ما �انت لتتَّ
فاق �� زم. لو علَمت المل�ة �االتِّ

َّ
ال�

� سكب الملح ع� جرحك، ل�ن لجاللتها
اإلطالق، ل�نك جئت �عد فوات األوان. لسُت أرغُب ��

ل �ليهما عل�ك». ا، و��دو أنها ُتفضِّ  قد�م�
ً

ا وخل�� ا جد�د� زوج�

ا �ليق �مل�ة ، وقال: «هذا اللورد الج�س�اري ل�س زوج� � ا�نت�� � األم�� الدَّ
� عي��َ

ومَض الغضب ��
بع)». (الممالك السَّ

م أ��� من
�
 إن �ان قد ت�ل

ً
ف م�سائ�

َّ
� هذا»، وتوق

قال الس�� �ار�ستان: «ل�س الُح�م لك ��
� المقصورة

عام �� � (حل�ة دازناك)، �عض الطَّ
� ذلك اليوم ��

ة. «�� ە �ال�ق�َّ زم �الفعل. ال، أخ��ِ
َّ

ال�
رقاء �قلن إن حجمه عم الزَّ ه. ذوات النِّ

�
ه ِ�لواس القوي �ل

�
دفة فقط أ�ل ا. �الصُّ ة �ان مسموم� المل��َّ

ا أن �موت». ته ال�الغة فقط أنقذاە، ل�نه �ان ع� عت�ة الموت �الفعل، وما زاَل وارد� وقوَّ

س؟». � إذ قال: «ُسم… لدن��  ع� وجه األم�� ك��ن��
ً
ة دمة جل�َّ �انت الصَّ

ها. إذا
�
ت��ات �ل . ل�ن المقصورة مقصورته، وجاللته أجرى ال��َّ � دار، أو ر�ما لالثن�� � - «لها أو له��

م… فس�حتاج إ� ك�ش فداء، وَمن أفضل من منافس� من أرض� �ع�دة �ال أصدقاء �ان هو وراء السُّ
� هذا ال�الط؟ َمن أفضل من خاِطٍب رفَضته المل�ة؟».

��

�
� مارتل بوجٍه امتقَع: «أنا؟� مستح�ل أن… ال ُ�عَقل أن تحسب أنه �ان �� دور �� قال ك��ن��

.«… أيِّ

فعوان األحمر �ان
ُ
مث�ل. «قد �حسب آَخرون ذلك. األ � التَّ

�قول الحق�قة، أو أنه أستاذ ��
دار». � � موت الملك ه��

ك، ولد�ك س�ب وج�ه �جعلك ترغب �� عمَّ

ا. نهار�س ع� س��ل المثال، َمن تقول إنه…». �س در�نكووتر: «ولدى آَخ��ن أ�ض� قال ج��

ا �صم � ش�ئ�
- «… خل�ل المل�ة». أن� الس�� �ار�ستان الع�ارة ق�ل أن �قول الفارس الدور��

ا، وتابَع: � (دورن)، أل�س كذلك؟»، ولم ي�تظر سل�� جوا��
ونهم �� ف المل�ة. «هكذا ُ�سمُّ َ��

،
ً
� رجال الَحرس المل�� قل�لة � تلك األ�ام �انت األ�ار ب��

ف. ��
�
� المحل

«األم�� لي��ن �ان أ��
.« � � هذا ما �ش��

وأعرُف أنه �انت له خل�لة. لم �جد ��

� بوجٍه محمر: «نعم، ول�ن…». قال ك��ن��

م، ُمحال. ، ل�ن ل�س �السُّ � � غمضة ع��
دار �� �  دار�و لقتَل ه��

َ
واصَل الس�� �ار�ستان: «لو جرؤ

دار أن �لومه ع� الجراد رغم ذلك… ل�ن الملك قد � ودار�و لم �كن هناك ع� �لِّ حال. س��ُّ ه��
ي. إذا احتاَج ا ع� موت قائدهم. ال �ا أم�� �حتاج إ� ِغ��ان العاصفة، وس�خ�هم إذا �دا متواطئ�
م فس�قع اخت�ارە عل�ك». قال سل�� �لَّ ما �ستطيع أن �قوله �أمان. خالل جاللته إ� مسمِّ

�ن)… ل�ن ال خ�� ُير�� دار زو لوراڬ حا�م (م�� � �ضعة أ�ام، إذا اب�سَمت لهم اآللهة، لن �عود ه��
: «إذا �ان �جب

ً
م المق�ل. أن� الس�� �ار�ستان �المه قائ� اُم الدَّ � حمَّ خ األم�� ك��ن�� من أن ُ�لطِّ

 إ�
ً
دار، ل�ن سفينة � ا عن ال�الط وتأمل أن ي�ساك ه�� �ن) فاألفضل أن ت��� �ع�د� � (م��

أن ت��� ��
وفيق». ��ل الذي تختارە أتم��َّ لك التَّ ا �ان السَّ ي. أ��  �ا أم��

ً
ف األ��� ح�مة (ڤوالنت�س) التَّ�ُّ



� مارتل: «�دعونك ب�ار�ستان ال�اسل». ق�ل أن ي�تعد ثالث ُخطواٍت ناداە ك��ن��

ا ل�ن شد�د ا جد�د� ة من الُعمر، ُمرافق� � العا��
قب عندما �ان ��

�
- «�عضهم». ظفَر سل�� �الل

. � س�� � متمرِّ م�� رساٍن مخ��
ُ
�اء والُحمق ح�� إنه أقنَع نفسه �أنه �ستطيع نزال ف الغرور وال���

� (المرفأ
ا من مستودَع سالح اللورد دوندار�ون ودخَل المضمار �� ا ودرع� ا ح���� وهكذا استعاَر جواد�

� خفضُت � ح�� � لدرجة أن�� األسود) كفارس� مجهول. ح�� الحاجب ضحَك. �انت ذراعاي رف�عت��
ُرم�� استطعُت �ال�اد أن أمنع رأسه من االحت�اك �األرض. �ان من حقِّ اللورد دوندار�ون أن
� �� رته، غ�� أن أم�� (قلعة ال�عاس�ب) أشفَق ع� الصَّ �سح�ه من فوق حصانه و�صفعه ع� مؤخِّ

ب األمر أ��� من مواجهٍة
�
�ه. لم يتطل ام لتحدِّ � ال ُتناِس�ه وأ�دى له االح�� رع ال�� � الدِّ

اذج �� السَّ
� ، ص�� � هوض وخلَع خوذته، ثم أعلَن للجمهور: «ص�� واحدة، و�عدها ساعَدە األم�� دن�ان ع� النُّ

� (المرفأ األسود) ما زالوا أح�اء؟
ن �انوا ��  مَضت. �م ممَّ

ً
�اسل». ثالث وخمسون سنة

� س؟ ك��ن�� � إذا عدُت إ� (دورن) من دون دن�� بون�� : «ِ�َم تحسبهم سُ�لقِّ � ه األم�� ك��ن��
�
سأل

عد�د؟». � الرِّ � الج�ان؟ ك��ن�� الحِذر؟ ك��ن��

� الَحرس
م فارس ��

�
ر الفارس العجوز: األم�� الذي أ�� �عد فوات األوان… ل�ن إن لم يتعل

�
فك

� الحك�م»، وأمَل أن �كون م أن �حفظ لسانه، وهكذا قال: «ك��ن��
�
ا آَخر فإنه يتعل المل�� ش�ئ�

ا. ذلك صح�ح�



 

الخاطب المرفوض
 

�س در�نكووتر إ� الهرم لُي�ِلغهما �انت ساعة األش�اح ع� وشك الحلول عندما عاَد الس�� ج��
��ذ �ون النَّ ة، ��� �ن) الحق�� � (م�� � أحد دهال��

تب و��ل بون العجوز ��
�
َ ع� ُ�قول وك �أنه ع��

�ة. دة واألسنان المدبَّ ا �األ�دي المجرَّ األصفر وُ�شاِهدون العب�د الُعراة َ�قُتل �عضهم �عض�

� مليئة ��� � كون �طون المته�ِّ
ا لل�تِّ ��

�
َح رهان ا واق�� �س: «استلَّ ُ�قول خنجر� هما الس�� ج�� َ أخ��

� ماذا ��
�
ح. عضَّ الُعملة وسأل

�
هب األصفر َ�صل

َّ
ا وسألته إن �ان الذ ين� �العَفن األصفر، فألق�ُت له ت�ِّ

ا».
�
� إن كنت سكراَن أم مجنون ��

�
� ِغمدە وسأل

ته دسَّ الخنجر �� ا أخ�� ي، ولمَّ أر�ُد أن أش��

سالة». ل الرِّ : «فل�حسب ما شاء ما داَم سُيوصِّ � قال ك��ن��

�س ا، ولو فقط ل�� �جعل أم�� الِخرق م�� - «س�فعل هذا. أراهُن أنك س�نال مقا�لتك أ�ض�
� �قول . ح�� � إ� سل��

ص��
ُ
رها مع القل�ل من ال�صل. َ�جُدر بنا أن ن ع ك�دك وُتحمِّ الحسناء ُتقطِّ

لك �ار�ستان ال�اسل أن تهرب فع� الحص�ف أن �عقد أر�طة حذائه و�جري. األفضل أن نجد
ا».  إ� (ڤوالنت�س) والميناء ال يزال مفتوح�

ً
سفينة

ُل أن أرجع إ� . أفضِّ
ً
فينة الس�� آرش�بولد �الغث�ان، وقال: «ال ُسفن ثان�ة د ِذكر السَّ أصاَب مجرَّ

ا ع� قدٍم واحدة». ��
ِّ
(ڤوالنت�س) متوث

(ڤوالنت�س)، ثم (ِل�س)، ثم الوطن. أعوُد من ح�ث أت�ُت خا�� الوفاض. ثالثة رجاٍل ُشجعان
ماتوا، ومن أجل ماذا؟

ة) ) و(الحدائق المائ�َّ ) من جد�د، و�زور (ص�سپ�� م األخ��  أن يرى (الدَّ
ً

س�كون جم��
ط�ة ة الرَّ ) الحارَّ � اس��  من أ�خرة (خليج النخَّ

ً
ظ�ف �د� لق النَّ س هواء (يرونوود) الج��� الطَّ و��نفَّ

� عي��ه،
ى خي�ة األمل �� � أن أ�اە لن ينطق �لمة ت�ك�ٍت واحدًة، ل�نه س�� القذرة. �علم ك��ن��

يوف، واللورد يرونوود -أبوە ة �السُّ مال �اب�ساماٍت حادَّ وستهزأ �ه أخته و�سخر منه أفا�� الرِّ
- الذي أرسَل معه ابنه ل�حم�ه… �

ا�� الثَّ

ة. ارجعا إ� الوطن إذا � أنا وحدي بهذە المهمَّ ف��
�
� �ل � لصد�ق�ه: «لن أ�ق��ما هنا. أ�� قال ك��ن��

ا أنا ف�اٍق». أردتما �أيِّ وس�لٍة ُت��دان، أمَّ

ا». : «إذن فأنا ودر�نك �اق�ان أ�ض�
ً

جل ال�ب�� كتف�ه قائ� هزَّ الرَّ

ُّ



ا وط. «س�لتق�ك غد� � إل�الغه �ال��ُّ َ دنزو داهان إ� �اب األم�� ك��ن�� ال�ة ح�� �لة التَّ
�
� الل

��
ة». َّ� ب الح�ِّ

�
� واطل ت�� ة. اطُرقه مرَّ م بزهرة لو�س أرجوان�َّ

�
وا�ل. ا�حث عن �اٍب معل عند سوق التَّ

� ال ا، رجل�� � أ�ض� . ُ�مكنه أن �جلب رجل�� �س س�كونان م�� : «موافق. آرش وج�� � قال ك��ن��
.« أ���

�
م ��

�
ه� ق التَّ

�
ة دنزو، وتأل ت الع�ارة �أدب، ل�ن الِغلَّ شاَب ن��

�
». ق�ل - «�ما يرغب سموُّ األم��

 ي��ع�م أحد».
َّ

اعر الُمحارب. «تعالوا عند الغروب، واحرصوا ع� أ� � الشَّ
عي��َ

ا خطأ أو ا لسلوكهم منعطف� �� ) ق�ل ساعٍة من الغروب تحسُّ ون من (الهرم األ��� خ�َج الدورنيُّ
�س � وج�� ة، وقد تمنطَق �لٌّ من ك��ن�� � العثور ع� زهرة اللو�س األرجوان�َّ

�� 
ً
مواجهتهم صع��ة

هرە الع��ض. ة ع� ظ� جل ال�ب�� مطرقته الح���َّ ق الرَّ
�
�حزام س�فه، وعل

�س: «لم َ�ُفت أوان وا�ل القد�مة قال ج�� � نحو سوق التَّ وا ط��قهم ع�� ُزقاٍق ُمن�� ب�نما شقُّ
� ع��ة ُجثث

� الهواء رائحة بول، و��م�انهم سماع قعقعة عجل��َ
� عن هذە الحماقة �عُد». ��

�
خ� التَّ

�س الحسناء � م�اٍن ما أمامهم. «اعتاَد ب�ل بون العجوز أن �قول إن م��
� �الحد�د �� رت�� مؤطَّ

ء هنا، � لناهم للم��
�
. لقد كذبنا عليهم �ا ك���ت، استغل

ً
ا �ام� �ستطيع أن ُتط�ل احتضار المرء قمر�

بنا إ� ِغ��ان العاصفة».
�
ثم انقل

ت أوامرنا».
�
- «�ما أمل

ا. ِفت�انه اآلَخرون، الس�� دنا أن ننقلب حق� : «ل�ن الِخرقة لم ُير� ً
جل ال�ب�� قائ� ل الرَّ تدخَّ

� زنزانٍة ما �فضلنا. ال
ذمة �� ت تلك ال��ِّ

�
و وهنجرفورد وو�ل ابن (الغا�ة)، ما زال أورسون ود�ك س��

ا». � ا كهذا راَق أم�� الِخرق كث�� ُ�مكن أن ش�ئ�

هب يروقه».
َّ

: «نعم، ل�ن الذ � ردَّ األم�� ك��ن��

الم �ا ك���ت؟ أنا ال �س، وقال: «مؤسٌف أننا ال نملك أيَّ ذهب. هل تثق بهذا السَّ ضحَك ج��
ِ�َر اسمه».

ُ
ا إذا ذ صف اآلَخر َي�ُصق دم� � �ال�طل والنِّ نان�� أثُق �ه. ِنصف المدينة �دعو قاِتل التَّ

: «هارزو». جل ال�ب�� قال الرَّ

: «�ان اسمه هارجاز».
ً

� جب�نه قائ� ب ك��ن�� قطَّ

، و�لُّ ما � ا هارزو. لم �كن قاِتل تنان�� يهم جم�ع� دار، هامزوم، هاجناج، ما الفرق؟ أسمِّ � - «ه��
م». ه أنه ا�شوى وتفحَّ

�
فعل

ا �ح��ٍة فقط؟ ح�
�
ُع أنا �َشجاعة مواجهة ذلك الوحش مسل ا». هل أتمتَّ - «�ان ُشجاع�

� أنه ماَت �َشجاعة». - «تع��

ا». قال آرش: «ماَت صارخ�

.«
ً
جة وِّ � ، وقال: «ح�� إذا عاَدت المل�ة فس���� م�� � ا ع� كتف ك��ن�� �س �د� وضَع ج��



.« � ًة �مطرق��  صغ��
ً
: «ل�س إذا لطمُت الملك هارزو لطمة جل ال�ب�� قال الرَّ

دار». � دار، اسمه ه�� � : «ه�� � قال ك��ن��

ث أحد السمه». � ولن �ك�� �لة واحدة من مطرق��
ُ
قال آرش: «ق

ها وال �قود إليها. ��ق �مرُّ ع�� � هنا. الطَّ
إنهما ال ي��ان. لم َ�ُعد صد�قاە ُ�در��ان هدفهم الحق���

� ثالثة رؤوس، قالت: ل�س �� س وس�لة ل�ل�غ الجائزة ال الجائزة نفسها. «قالت �� إن للتنِّ دن��
� دماء

� عرو��
م. إن �� ار والدَّ � أعلُم ِلَم جئت هنا، من أجل النَّ ورة. إن�� ها �ال��َّ

�
� نها�ة آمالِك �ل زوا��

� إ�…». ع �س�� � أن أت�بَّ تارجارَ�ن، تعلمان هذا. ُ�مكن��

ض  لمذاقه فقط. ال ُ�مكنك أن ُتروِّ
َّ

� لن ُت�ا�� �دمك إ� نان�� ا ل�س�ك. التَّ �س: «ُسحق� قاطَعه ج��
ا؟». ات. ك���ت، أهذا ما ُت��د أن تفعله حق� ا �درس تار�ــــخ. إنها وحوش ال ِما�س�� ين� ت�ِّ

، من أجل و�ل و�ليتوس والِما�س�� � َّ أن أفعله… من أجل (دورن)، من أجل أ�� - «هذا ما ع��
ِكدري».

، لن �ع�أوا». �س: «إنهم مو�� قال ج��

ى، ُطرق ��
�
اها �ليتوس ُمغامرًة ك . سمَّ � نان�� ج مل�ة التَّ � هنا وأتزوَّ

، ومن أجل ماذا؟ آل�� - «مو��
� العالم، ح�ا�ة نحكيها ألحفادنا. ل�ن

ها�ة أجمل امرأٍة �� � النِّ
� و�حار عاصفة و�� �اط�� مسكونة �الشَّ

� أعجَبته، � �طن ساق�ة الحانة إ�اها ال��
�� 

ً
ا ما لم �كن قد ترَك نغ�  أ�د�

ً
�ليتوس لن ُينِجب أطفا�

ض أن �كون لموتهما مع��ً ما». َ ا. المف�� ولن �عقد و�ل قرانه أ�د�
�اب األخ��

ُّ
ٍة مس�ندة �ارتخاء إ� حائٍط قرم�د وُتح�ط بها سحا�ة من الذ �س إ� جثَّ أشاَر ج��

؟». ه: «هل �ان لموته مع��
�
مع، وسأل

َّ
ال�

اح�ة ترمح ا عنه». الَفرس الشَّ ة بنفور، وقال: «لقد ماَت �اإلسهال. ا�ق�ا �ع�د� � الجثَّ رمَق ك��ن��
رون ع��ة ُجثٍث ِسل الُمطهَّ . «س��ُ وارع خال�ة إ� هذا الحدِّ داخل المدينة اآلن. ال غرو أن الشَّ

تحمله».

ا أحب�ُت و�ل . ح�اة اإل�سان لها مع�� ول�س موته. أنا أ�ض� أ��د، ل�ن لم �كن ذلك سؤا�� - «�التَّ
قة». و�ليتوس، ل�ن هذا لن ُ�ع�دهما إلينا. إنها غلطة �ا ك���ت. ال ُ�مكنك أن تثق �المرتز�

طوة. هذا هو �لُّ ما أثُق �ه». هذا هب والمجد والسَّ
َّ

، ُي��دون الذ - «إنهم َ��� كسائر الَ���
. � �� � دماء التنِّ

� عرو��
، و�� �

وقدري. أنا أم�� دور��

 ع�
ً
ة مرسومة � وجدوا زهرة اللو�س األرجوان�َّ مس قد غاَصت وراء سور المدينة ح�� �انت الشَّ

�
� صفٍّ من الم�ا��

� مب�� وا�� من القرم�د واقع ��
ب األجواء، ��

�
� ت�دو عل�ه آثار تقل �اٍب خش��

� حسب ت�� � ال�اب مرَّ . طرَق ك��ن�� � ِظلِّ هرم رازدار العظ�م �لون�ه األصفر واألخ��
المشابهة ��

غة (خليج
�
ٍء ما غ�� مفهوم �ل �

ا ��� عل�مات، وأجاَب صوت خشن من وراء الخشب مدمدم� التَّ

�



غة نفسها أجاَب
�
ة الُفص�. �الل َّ� ة والڤال�� ) الهجينة، ذلك الخل�ط القبيح من الج�س�ار�َّ � اس�� النخَّ

ة». َّ� : «الح�ِّ األم��

جل ال�ب�� � و�عدە الرَّ ًة ك��ن��  ع� س��ل الح�طة، وراءە م�ا��
ً

�س أو� انفتَح ال�اب ودخَل ج��
ا روائح البول � رائحته العطرة تمام�

رقة ال ُتخ�� د �ُدخاٍن مائل إ� الزُّ اخل الهواء مل�َّ رة. �الدَّ � المؤخِّ
ا مما �َدت من الخارج، وتمتدُّ�� � حم الفاسد األقوى. ت�دو المساحة أوسع كث��

�
��ذ الحامض والل والنَّ

ارع استحاَل إ� قاعٍة ط��لة  من البنا�ات من الشَّ
ً
� المالصقة. ما �دا دستة

ا إ� الم�ا�� ا و�سار� �مين�
اخل. واحدة �الدَّ

� بنظرات �� �ائن الدورنيِّ ، وحدَج �عض ال�َّ اعة أقل من ِنصف الم�ان فقط ممت�� � هذە السَّ
��

� طرف القاعة الق�� حول حل�ٍة يتقاَتل
� اجتمَع ال�اقون �� � ح��

الملل أو العداء أو الفضول، ��
. � ج�� � وسط تهل�ل المتفرِّ �ا��� فيها رجالن عار�ان �السَّ

ا لم �لمحه من ق�ل انفتَح وخرَجت جال الذين أتوا ُ�قاِ�لونهم، ثم إن �ا�� ا للرِّ � أثر� لم يَر ك��ن��
تها ة دق�قة، ��� ا �جماجم ذهب�َّ �� ا مهدَّ ا أحمر قان�� منه امرأة عجوز، مخلوقة ذا�لة ترتدي تو�ار�
ب�ضاء كحل�ب الَفرس، وَشعرها خف�ف لدرجة أن فروة رأسها ظاهرة من تحته. قالت المرأة:
ت ال�اب

�
ة. اذهبوا من هنا وستجدونهم»، وأمسك «(دورن)، أنا زاه��نا، زهرة اللو�س األرجوان�َّ

وأشاَرت لهم �المرور.
�

��ق ف�ما تو� جل ال�ب�� الطَّ ة قاَد الرَّ ة منحدرة ملت��ة. هذە المرَّ وراء ال�اب ساللم خش��َّ
� ا ح�� إن ك��ن�� ��ق إ� أسفل ط��ل ومظلم جد� . قبو. الطَّ رة، و��نهما األم�� �س حراسة المؤخِّ ج��

رب القاع سحَب الس�� آرش�بولد خنجرە.
ُ
س هنا وهناك �� ال َ�سُقط، وق راَح يتحسَّ

ارة �األع�، وع� مدى �� األم�� تصطفُّ � قبو� قرم�د مساحته ثالثة أضعاف الخمَّ
خرجوا ��

اٍف داخل ال�اب ق قند�ل أحمر من ُخطَّ
�
ة ضخمة عند الُجدران، وقد ُعل رواق�د ن��ٍذ خش��َّ

حم فوق برم�ٍل مقلوب ُ�ستخَدم �منضدة، وال ضوء ًة، وتذ�ذَ�ت شمعة سوداء من الشَّ م�ا��
� الم�ان.

آَخر ��

ق ع� َوركه،
�
��ذ وأراخه معل ا إ� جوار رواق�د النَّ  وذها��

ً
� جيئة

�ان �اجو قاِتل الُجثث �م��
. ما إن دخَل � ��  وعيناها �اردتان مي�تان كحج��ن رماديَّ

ً
ة اب�َّ شَّ

ُ
�س الحسناء � وتحتضن م��

ا ذراع�ه ع� صدرە. ون أوصَد دنزو داهان ال�اب، ثم وقَف أمامه عاقد� الدورنيُّ

ض. َ : واحد أ��� من المف�� � ر ك��ن��
�
فك

�
ائب �� � الشَّ

��ذ، ي�دو َشعرە الف��ِّ ا من النَّ أم�� األسمال نفسه جالس إ� مائدٍة �ح��� ك���
�
َ
� كجرا�� � تحت عي��ه ي�دوان ثق�ل�� ، ولو أن ال��س�� � ه��

َّ
معة األصفر أقرب إ� الذ ضوء الشَّ

ض. هل � مفضَّ
� �لتمع تحته قم�ص معد��

وف الب��ِّ ج، وقد ارتدى معطف ُمساف��ن من الصُّ ال�َّ
� من المائدة �دلُّ هذا ع� الخ�انة أم -ب�ساطة- الح�مة؟ المرتز�ق العجوز مرتز�ق حِذر. دنا ك��ن��

ا من دون معطفك». دي، ت�دو مختلف� : «س�ِّ
ً

قائ�



ا،
�
� خوف

… ل�ن تلك األسمال تمأل أعدا�� ء حق�� �
ئ؟ �� � المه��

ِّ
�� � كتف�ه، وقال: «ز�

هزَّ الپ�تو��
ك دون أن �ــــح رجا�� أ��� من أيِّ را�ة، و�ذا أردُت أن أتحرَّ � ال�ِّ

ع منظرها �� � م�دان المعركة ُ�شجِّ
و��

�الته
ُ
ة ق

�
ك ا ال ألفُت االن��اە»، وأشاَر إ� الدِّ  أن أخلعها ألصبح تقل�د��

َّ
َّ إ� � أحد فما ع�� �لحظ��

ا. عام أ�ض� م الطَّ ا؟ زاه��نا ُتقدِّ ا�� � علمُت. هل ُت��د �� . ليت�� � أنك أم�� ا: «اجلس. �لَغ�� مستطرد�
حم. تقول إنه لحم �الب،

�
ا، شحم وملح وقطعة أو اث�تان من الل ها �ائت و�خنتها رديئة جد� � ُخ��

� وأقوُل إن الجرذان احتمال أرجح. ل�ن طعامها لن َ�قُتلك. لقد وجدُت أن ع� المرء أن �حذر ح��
مون أش� األطعمة». ا �ختار المسمِّ ا فقط. دائم� عام مغ��� �كون الطَّ

� ل�لِّ طرف». فقنا ع� اثن�� ته: «جل�َت ثالثة رجال. اتَّ � ن��
امة �� ٍء من ال�َّ �

�س ��� ق ج��
�
عل

� قم�صِك وأر�ه».
�

، ح� �
�س �ا ع��ز�� . م��

ً
�س ل�ست رج� - «م��

ها
�
� ترك دوب ال��  النُّ

َّ
». إذا صحَّ ما سمَعه فل�س تحت هذا القم�ص إ� : «ال دا�� � قال ك��ن��

وط رغم ذلك». فت ال��ُّ �س امرأة، أوافقك، ل�نك حرَّ جال الذين قَطعوا ثدييها. «م�� �س الرِّ لم��

ًة، ول�ن أفضل  كب��
ً
ة � ل�سوا أفضل�َّ  إ� اثن��

ً
. أقرُّ �أن ثالثة �

ف أنا، �ا �� من ش�� - «سِمل محرِّ
� تختار اآللهة أن ُترِسلها إل�ه. إنه عم ال�� م أن ي�تهز النِّ

�
� هذا العالم ع� المرء أن يتعل

ء. �� �
من ال ��

ة
�
ك � ُ�ش�� إ� الدِّ

ة»، وعاَد الپ�تو�� َّ�  ع� ُحسن النِّ
ً
مه إل�ك داللة من، وأقدِّ

َ
مته لقاء ث

�
درس تعل

� � لن أقتلك ح�� أسمع ما لد�ك. أقل ما ُ�مكن�� ل ما جئت لتقوله. أعُد �أن��
ُ
: «اجلس وق

ً
مواص�

، أل�س كذلك؟». � � زم�ل. ك��ن�� أن أفعله ألم��

� سل�ل عائلة مارتل». - «ك��ن��

، ل�نك أثرت � ��� � والمته�ِّ ب مع ال�اذب�� � ال��ُّ
ا. ل�س من عاد�� فدع ُيناِس�ك أ�ض� - «الضِّ

.« فضو��

. «أطلُب � � غمضة ع��
ام دٍم �� ل الموقف إ� حمَّ ا: �لمة واحدة خطأ و�تحوَّ ر�

�
� مفك جلَس ك��ن��

) �انت تلك المستأجرة � اس�� فن الوح�دة الم�حرة إ� (خليج النخَّ منك أن تغفر لنا خداعنا. السُّ
لجل��م إ� الحرب».

د �� �س�فه ٍق ح�ايته. لستم أول َمن يتعهَّ ًة أخرى هزَّ أم�� األسمال كتف�ه، وقال: «ل�لِّ مار� مرَّ
جال ، أو الرِّ � ب �� قرن��

�
� ُترك غ�� م��ض، أو زوج�� � الصَّ . ل�لٍّ منهم أس�اب. اب�� و�أخذ ما�� و�فرُّ

�ه. واحد ا لته�ُّ ، ل�ن هذا لم �كن ُعذر� � أمصُّ قض�انهم. ف�� فاتن هذا األخ�� اآلَخرون �جعلون��
آَخر قال �� إن طعامنا رديء لدرجة أنه اضطرَّ إ� الفرار ق�ل أن ُ�مر�ضه، فأمرُت �قطع قدمه
ا �ت وج�اتنا بوض�ح، ولمَّ � جماعتنا، وتحسَّ

ا �� اخ� �ته ط�َّ وجعلتهم �شوونها وُ�طِعمونه إ�اها، ثم عيَّ
� زناز�ن المل�ة

ون من أفضل رجا�� محبوسون �� ا أنت… كث�� ع آَخر. أمَّ
َّ
ة عقدە وق انتَهت ُمدَّ

.« بخ ح�� � أنك ُتج�د الطَّ
�فضل لسانك ال�اذب هذا، وأشكُّ ��

ي». فاق زواج �ِّ . �ان هناك اتِّ � � وشع�� � أل�� ، واج�� �
� أم�� دور�� : «إن�� � قال ك��ن��

� أحضانك».
ة ورقتك ألَقت نفسها �� َّ� - «سمعُت هذا، وعندما رأت المل�ة الفضِّ



�س الحسناء: «ال». قالت م��

، أل�س كذلك؟ حسن، � �� هر تنِّ رُت. عروسك طاَرت ع� ظ�
�
قال أم�� األسمال: «ال؟ أوە، تذك

�وا نخب سعادت�ما، � تعود احرص ع� دعوتنا إ� ُعرس�ما. س�حبُّ رجال الجماعة أن ��� ح��
…»، والتفَت

ً
ا اإلْضجاع، ل�ن… أوە، مه� ا، خصوص� ة حق� وس�َّ فافات الوس�� وعن نف�� أحبُّ الزِّ

ا ما».  ج�س�ار��
ً

جت رج� � تزوَّ نان�� � �أن مل�ة التَّ ت�� : «دنزو، ظن�تك أخ��
ً

إ� دنزو داهان قائ�

ي، ثري». � �ن�� - «إنه ن��ل م��

فاق د ال. ماذا عن اتِّ
�
: «أُ�عَقل أن هذا صحيح؟ مؤك

ً
� قائ� عاَد أم�� األسمال �لتفت إ� ك��ن��

واج؟». الزَّ

ت منه».
�
�س الحسناء: «لقد ضحك قالت م��

� الذي
�ف) المن��  �أم�� (ُجزر الصَّ

ً
�ة

�
 مسل

ً
�ن) ُتحفة ة (م�� . قد تراە �ق�َّ طُّ

َ
س ق لم تضحك دن��

ا. «وصلنا � (كينجز الندنج)، ل�ن المل�ة خاطَبته �دماثٍة دوم�
احتفظ� �ه الملك رو�رت ��

��ن». متأخِّ

قال أم�� األسمال: «مؤسٌف أن�م لم تصلوا والُفرصة سانحة»، ورشَف من ن��ذە، ثم تابَع:
ام � جعان ال�� ون الشُّ � الدورنيُّ

ر ِفت�ا�� ا؟ هل قرَّ َّ متقافز� فدع. ألذا ُعدت إ�� «إذن… ال زفاف لألم�� الضِّ
عقودهم؟».

- «ال».

- «ُمغ�ظ هذا».

- «يور�از زو يونزاك ماَت».

ل الهرب، وداسه ألف من  وهو ُ�حاو�
ا وتع��َّ ين� � رأى ت�ِّ - «خ�� قد�م. لقد رأيته �موت. المسك��

�
ا �� ب نخ�� � ل���

م�ع. هل طل�ت لقا�� � الدُّ
فراء غارقة �� . ال مراء أن المدينة الصَّ � ��� أصدقائه المق�َّ

ذكراە؟».

ا؟». ا جد�د� ون قائد� - «ال. هل اختاَر اليون�يُّ

عم األ��� ل�نه ماَت �دورە. َ �الدَّ �
فاق. يزان زو �اجاز ح�� ل مجلس األس�اد إ� اتِّ - «لم يتوصَّ

�
�ه أصدقاؤ�م �� األس�اد الُح�ماء يتداَولون الق�ادة الُعل�ا ف�ما ب�نهم. قائدنا اليوم هو من لقَّ

جراج». ا س�كون اللورد الرَّ . غد� ��
�
صفوف الجماعة �الغازي السك

جراج �ان أمس». �س: «األرنب. الرَّ قالت م��
َّ أن أجتهد أ��� و�دنا �جدول. ع�� � لوا ب�� ون تفضَّ . أصدقاؤنا اليون�يُّ �

� �ا ُحلو�� ُف �خط�� - «أع��
ج�ع إل�ه». � الرُّ

��

- «يور�از زو يونزاك هو من استأجَر�م».
َّ



�ط».  عن مدي�ته، �الضَّ
ً
ع عقدنا ن�ا�ة

َّ
- «وق

ع الحصار وُتَ�ف الجيوش. ال معركة، ال
َ
ف الم. س��ُ �ن) و(يون�اي) تعاَهدتا ع� السَّ - «(م��

ب».
�
مذ�حة، ال مدينة ُتنَهب وُ�سل

- «الح�اة مألى �خي�ات األمل».

ة؟». ون �دفعون أجور أر�ــع جماعاٍت ُحرَّ � رأ�ك س�ظلُّ اليون�يُّ
- «�م ��

��ذ، وقال: «سؤال مزعج، ل�ن هذا هو أسلوب ح�اة رجال  من النَّ
ً
 أم�� األسمال رشفة

َ
أخذ

� م�اٍن ما
ا ما �� ا ما ُ�قاِتل أحد� ة. ت�ت�� حرب فت�دأ أخرى. لُحسن الحظ� أن أحد� الجماعات الُحرَّ

� ع� �� ة أصدقاءنا اليون�يِّ م��َّ ح�ة الدَّ
�
ب �حثُّ ذو الل ا، ر�ما هنا. اآلن ب�نما نحن جالسون ��� دوم�

ا ظر إ� رقاب �عضهم �عض� اسون ي��اَدلون النَّ دار. المعَتقون والنخَّ � تقد�م رأس� آَخر للملك ه��
اح�ة تدعس العب�د � أهرامهم، والَفرس الشَّ

� يت�َمرون �� و�شحذون س�ا�ينهم، وأبناء الهار��
�
� م�اٍن ما ��

عون إ� ال�حر، و��
�
فراء يتطل واألس�اد ع� حدِّ سواء، وأصدقاؤنا من المدينة الصَّ

مها
�
�لة؟ َمن سَ�ح�

�
�ن) الل م (م��

�
ري. َمن َ�ح� س تارجارَ�ن الطَّ � لحم دن�� �� � ال�أل �لتهم تنِّ

أرا��
ا، أحدهم س�حتاج إ� سيوفنا». ء واحد أعلمه �قين� �

ا: «�� � كتف�ه مض�ف�
ا؟»، وهزَّ الپ�تو�� غد�

يوف. (دورن) س�ستأجر�م». - «أنا محتاج إ� هذە السُّ

رە؟
�
َّ أن أذك فدع. أع�� �س الحسناء، وقال: «ال تعوزە الجسارة هذا الضِّ نظَر أم�� األسمال إ� م��

ة». ة الغضَّ رتك الورد�َّ عناە مسحت �ه مؤخِّ
َّ
ي الع��ز، آِخر عقٍد وق أم��

ا �ان». ون أ�� - «سأضاعُف ما َينُقد�م إ�اە اليون�يُّ

د توقيع العقد، أل�س كذلك؟». ا �مجرَّ - «وتدفع ذه��

). لقد جلبنا � أرجُع إ� (ص�سپ�� ة ح�� � نصل إ� (ڤوالنت�س)، وال�ق�َّ ا ح�� - «سأدفُع ل�م جزء�
ا عند التحاقنا �الجماعة، فأعطيناە للمصارف. ا عندما أ�حرنا، ول�ن ل�ان إخفاؤە صع�� معنا ذه��

� أن أر�ك األوراق». ُ�مكن��

عف». - «آە، األوراق. ل�نك ستدفع لنا الضِّ

�س: «أي ِضعف األوراق». قالت م��

�ف. إذا وضعُت خت�� � رجل �� � (دورن). أ��
ة �� � ب��ار: «سَتحُصلون ع� ال�ق�َّ قال ك��ن��

.« � وطه. لك �لم�� ��� �
فاٍق فس��� ع� اتِّ

� أرى إن كنُت أفهُم. ب، َدع�� أن� أم�� األسمال ن��ذە وقلَب ك��ه ووضَعه ب�نهما، وقال: «ط�ِّ
د معنا و�دفع لنا �الوعود. ومقا�ل أيِّ خدمٍة �ا ُترى؟ هل

َ
�اذب وحانث �الَقسم ُي��د أن يتعاق

�
ا من الدوثرا�� �� فراء؟ يهزموا �االسار� � و�نهبوا المدينة الصَّ �� وي اليون�يِّ م مذروُّ ُت��د أن ُ�حطِّ

س إ� ل المل�ة دن�� وصِّ
ُ
� الوطن؟ أم أنك ستقنع �أن ن

م�دان المعركة؟ �صحبوك إ� أب�ك ��
؟». � أنا ورجا�� فدع، ماذا ُت��د م�� � القول أيها األم�� الضِّ ؟ اصدق��

ً
 راغ�ة

ً
ة

�
ِفراشك مبتل



.« � �� � �قة تنِّ
- «أر�ُد مساعدت�م ��

ة، وأطلَق دنزو داهان � اب�سامٍة صغ��
�س الحسناء شفتها �� قهقَه �اجو قاِتل الُجثث، ولَوت م��

ا. � صف��

ي � �ا أم�� نان�� ا �ليق �التَّ من�
َ
عف ل�س ث � مقعدە فقط، وقال: «الضِّ

اجَع �� ا أم�� األسمال ف�� أمَّ
من، وع� َمن �دفعون �الوعود � �اهظة الثَّ نان�� فادع المفروض أن تعرف هذا. التَّ . ح�� الضَّ غ�� الصَّ

.« عوا �العقل و�عدوا �ما هو أ��� فحسب أن يتمتَّ

من ثال…». � أن أضاعف الثَّ - «إذا أردت��

قاطَعه أم�� األسمال: «ما أر�دە… هو (پ�توس)».



 

ا من جد�د � مولود� الج��ف��
 

. ً
ماة أو� أرسَل الرُّ

ك أ��� الُفرسان احتقارهم � ش�ا�ه �ان چون كوننجتون ُ�شار�
�قود �االڬ األسود ألف قوس. ��

�ف، وهكذا هم مم�ت �السَّ ة السَّ . ع� ط��قته الخاصَّ
ً
 وح�مة

ً
، ل�ن المن�� زاَدە عق� � اس�� للقوَّ

�د ق�ادة �االڬ إ� ع�� مجموعاٍت َّ ��الند ال�� ��لة أن �قسم هاري س�� أ�َّ ق�ل �دء رحلتهم الطَّ
من مئة رجل و�ضع �لَّ مجموعٍة ع� سفينٍة مختلفة.

� � ح��
ت را�بيها ع� سواحل (رأس الغضب)، ��

�
ا ح�� أنزل ت مع�

�
فن ظل ستٌّ من هذە السُّ

ون، و�ن �ان ج��ف يرى د الڤوالن�ي�يُّ
�
ها�ة �ما ُيؤك � النِّ

فت األر�ــع األخ��ات ل�نهن س�صلن ��
�
تخل

مئة قوس� للجماعة، ا، وهو ما ترَك ستَّ � م�اٍن آَخر قائم أ�ض�
أن احتمال ض�اعهن أو رسوهن ��

لون إرسال ِغدفان. . قال ل�االڬ األسود: «سُ�حاو� �
� قوس� تك�� ضح أن مئ�� وألجل هدفهم هذا اتَّ

ا: «أسِقطوا رهم مض�ف�
�
� معسك � ط��

� رسَمها �� ، هنا»، وأشاَر إ� الخارطة ال�� راِقبوا ُب�ج الِما�س��
�لَّ طائر� َ�خُ�ج من القلعة».

�ف): «هذا نفعله». ردَّ رجل (ُجزر الصَّ

ق مزدوجة المنح�� المصنوعة من لثهم أقواس ال��َّ
ُ
ات، وث اب�َّ شَّ لث رجال �االڬ ال�ُّ

ُ
استخدَم ث

� قسوس ال�� ة المصنوعة من خشب الطُّ ��لة ال�ب�� القرون واألوتار. أفضل من هذە األقواس الطَّ
ة، واألفضل ع� اإلطالق األقواس العظ�مة المصنوعة من وس�َّ ماء الوس�� ماة ذوو الدِّ �حملها الرُّ
�ف). وحدە ها �االڬ األسود نفسه وخمسون من رجاله أبناء (ُجزر الصَّ (70) و�عزُّ � ه��

َّ
القلب الذ

ا �انت � طول المدى. أ��
�� � ه��

َّ
ا من القلب الذ �َّ قوس� � من شأنه أن ي�� نان�� قوس من عظم التَّ

�
عون �الحنكة وال�� الحاد وأثَ�توا كفاءتهم �� � �حملونها فجميع رجال �االڬ يتمتَّ األقواس ال��

� (وكر الَجراِفن).
�� 

ً
مئة معركٍة وغارٍة ومناوشة، وأث�توها ثان�ة

، محاط �
خر األحمر القا�� ترتفع القلعة ع� سواحل (رأس الغضب) فوق ُجرٍف شاهق من الصَّ

اشة. ُ�داِفع عن المسلك الوح�د إليها مب�� فن الغارقة) الج�َّ من ثالث جهاٍت �م�اە (خليج السُّ
»، ومن شأن محاولة � �ه آل كوننجتون «َحلق الج��ف�� ا�ة �قع وراءە نتوء ط��ل عار� ُ�سمِّ بوَّ
ماء، ألن النتوء �كشفهم لِحراب ا من الدِّ � � كث�� ف المهاِجم��

�
ة أن ُت�ل اجت�از هذا الَحلق �القوَّ

غوا
�
ئ�سة، وما إن َي�ل ا�ة القلعة الرَّ � بوَّ

َ � ع� جان�� �� ائ��َّ � الدَّ ج�� � من ال��ُ وحجارة وسهام المداِفع��
�ت المغ�� ع� رؤوسهم. وا ال�َّ اخل أن �صبُّ جال �الدَّ ا�ة �ستطيع الرِّ تلك البوَّ

َّ



. ع ج��ف أن �خ�وا مئة رجٍل أو أ���
َّ
توق

. ً
وخ�وا أر�عة

ن
�
ا�ة، فتمك غ�ان ع� الحقل الواقع وراء مب�� البوَّ سمَح المدافعون عن القلعة للغا�ة �الطُّ

�ن �اردًة فقط من � إخفاء رجاله وق�ادتهم ح�� مسافة ع��
غل �� � فالورز من استغالل الدَّ فران�ل��

ر. جلَب ارتطام
�
� المعسك

� األشجار �الِمَدكِّ الذي صنعوە �� ا�ة، ق�ل أن َ�خُرجوا من ب�� البوَّ
فة، وأسقَطهما ُرماة �االڬ األسود ق�ل ح�� أن َ�فُر�ا أعُينهما من � إ� ال��ُّ الخشب �الخشب رجل��
ان�ة، و�لَغ رجال �ة الثَّ ا�ة مغلقة ول�ن غ�� موصدة، وانفتَحت مع ال��َّ ضح أن البوَّ وم. اتَّ آثار النَّ

� �اإلنذار من داخل القلعة. ي بوق حر�� � منتَصف الَحلق ق�ل أن ُ�دوِّ الس�� فران�ل��

� �عد لحظاٍت قل�لة، ولم
ا�� ، والثَّ �

ور الوا�� ق الُغداف األول ف�ما ألقوا خطاط�فهم ع� السُّ
�
حل

�ت ع� ا من ال�َّ اخل دلو� ي�تعد �الهما أ��� من مئة �اردة ق�ل أن ُ�سِقطه سهم. قلَب حارس �الدَّ
ا أ��� من ر� لو نفسه �� ا ل�سخينه فقد أحدَث الدَّ ا�ة، ل�ن �ما أنه لم �جد وقت� أول رجٍل �لَغ البوَّ
َ رجال الجماعة فات. ع�� � ال��ُّ

يوف من غ�� موضع� �� محت��اته، و�عان ما ارتفَع صل�ل السُّ
!»، ص�حة الحرب � ! ج��ف�� � : «ج��ف�� � � األسوار هاتف��

لمات وانطلقوا ع� مما�� ة من الثُّ هب�َّ
َّ

الذ
أ��د. ا �التَّ

�
� ارت�ا� ة لعائلة كوننجتون، وهو ما زاَد المداِفع�� � ِّ العت�قة المم��

� أب�ض إ� جوار هاري � جواٍد حر�� انت� األمر خالل دقائق. قطَع ج��ف الَحلق ع� م��
، فقط لُ�سِقطه �االڬ ا �ط�� من ُب�ج الِما�س�� ا ثالث�

�
داف

ُ
�ا من القلعة رأ�ا غ َ �د، و�ذ اق�� َّ ��الند ال�� س��

ا�� ء التَّ �
َّ سائل»، ف�ان ال�� � فالورز: «ال م��د من الرَّ َ الس�� فران�ل�� احة أخ�� � السَّ

األسود نفسه. ��
ت بها ذراعاە �أنه

َ
� رفرف ��قة ال�� الذي طاَر من ُب�ج الِما�س�� هو الِما�س�� نفسه، و�دا من الطَّ

طائر آَخر.

عة عاَدت له (وكر ون ِحرابهم، و�ــهذە ال�ُّ اس المت�قُّ ها. أل�� الُحرَّ
�
 للمقاومة �ل

ً
وضَع هذا نها�ة

الَجراِفن) وعاَد چون كوننجتون إ� مصاف اللوردات.

�
ج �لَّ من تجد. مالو، افعل الِمثل �� ط الحصن والمطابخ وأخ�� ، مشِّ � قال ج��ف: «س�� فران�ل��

�نات. أخر�جوا الجميع إ� �ت والثُّ الح. س�� برندل، االسط�الت والسِّ ُب�ج الِما�س�� ومستودَع السِّ
� العواصف، ولن

فر �أرا�� ��د الظ�
ُ
ا ال ��ُّ ع� الموت. إننا ن  َتقُتلوا أحد�

َّ
لوا أ� احة وحاو� السَّ

� �قود إ� المخ�أ
م خ��

�
م)، فتحته ُسل

ُ
ذبيح. احرصوا ع� ال�حث تحت مذبح (األ ق ذلك �التَّ حقِّ

ُ
ن

ًة. ال �سمحوا ألحٍد �الهرب». � �قود إ� ال�حر م�ا�� مال غر�� ج الشَّ ي، وهناك آَخر تحت ال��ُ ال�ِّ

دي». � فالورز �حزم: «لن َيهُرب أحد �ا س�ِّ قال فران�ل��
: «هالدون، تولَّ

ً
صف ِما�س�� قائ� شاهَدهم كوننجتون يهرعون لتنف�ذ األوامر، ثم أشاَر إ� النِّ

�لة».
�
أمر الِمغدفة. عندي رسائل سأرسلها الل

- «لنأمل أنهم تركوا لنا �ضعة ِغدفان».

ُّ



هولة». طُّ أن يتمَّ األمر بهذە السُّ
َ
�د أثاَرت إعجا�ه �عة ن�هم. «لم أحسب ق َّ ح�� هاري ال��

ب المنقوش � المذهَّ ر�� الج��ف��
�
ى إللقاء نظرٍة ع� ك ��

�
قالها القائد العام إذ دخال القاعة ال�

 من عائلة كوننجتون.
ً

الذي جلَس وح�َم من عل�ه خمسون ج��
ة، ل�ن ذلك لن �ستمرَّ إ� األ�د، ح�� � غرَّ . ح�� اآلن أخذناهم ع� ح��

ً
داد األمر صع��ة � - «س��

� ال�الد».
داٍف ��

ُ
إذا أسقَط �االڬ األسود �لَّ غ

وافذ المقنَطرة �ألواحها العد�دة من قات ال�اهتة ع� الُجدران، والنَّ
�
��الند المعل ص س�� تفحَّ

يوف والمطارق ن �األحمر واألب�ض، ورفوف الِحراب والسُّ �ل الما�� الملوَّ جاج ذي الشَّ الزُّ
�ن ِضعف أعدادنا ما داَمت ة، وقال: «َدعهم �أتون. ُ�مكن لهذا الم�ان أن َ�صُمد أمام ع�� الح���َّ

خول والخروج من ال�حر؟». ا للدُّ عندنا مؤن �اف�ة. وتقول إن هناك ط��ق�

 عند الَجزر». ع� أن كوننجتون ال ينوي أن
َّ

� أسفل الُجرف ال �ظهر إ�
- «�األسفل. كهف خ��

ا. ا أ�ض� � هنا فس��دون صغار� ة، وما داموا البث�� ة ل�ن صغ�� «�دعهم �أتون». (وكر الَجراِفن) ق��َّ
ت ال�الد. «�عد

�
ل ا مشهورًة �مناعتها. إن أخذتها ُزلز� �  أ��� كث��

ً
، قلعة

ً
 أخرى ق���ة

ً
ل�ن هناك قلعة

ا منذ دعوُت ة جد� ت سنوات كث�� �ت، ومرَّ د والدي مدفون تحت السِّ إذنك أيها القائد العام، الس�ِّ
له».

دي». بع �ا س�ِّ - «�الطَّ

ج �ت، �ل قاَدته ُخطاە إ� سطح ال��ُ قا لم �ذهب چون كوننجتون إ� السِّ َ � اف�� ل�ن ح��
اٍت أخرى ع�َج فيها ع� هذە ر مرَّ

�
��ق إ� أع� تذك � الطَّ

، أطول أبراج (وكر الَجراِفن)، و�� �
�� ال��َّ

ا ع إ� الغا�ة والجروف وال�حر عالم�
�
طل د والدە الذي أحبَّ الوقوف والتَّ ٍة مع الس�ِّ اللم، مئة مرَّ السَّ

ًة واحدًة�) مع ر�جار تارجارَ�ن. �ان األم�� ًة (مرَّ أن �لَّ ما يراە ي�ت�� إ� عائلة كوننجتون، ومرَّ
ا للغا�ة � . �ان صغ�� � ا من (دورن)، ومكَث هو ومجموعته المصاح�ة هنا أسبوع�� ر�جار عائد�
ة َّ� � مأد�ة االستق�ال أمسَك األم�� قيثارته ذات األوتار الفضِّ

� كنا. �� �� آنذاك، وأنا أصغر. ص�يَّ
. ل�س � القاعة ت���

ة عن الُحبِّ والَفناء، وعندما وضَع قيثارته �انت �لُّ امرأٍة �� وغ��َّ لهم. أغن�َّ
د والدە الذي �انت األرض محب��ته الوح�دة. أم�� اللورد آرموند ات الس�ِّ

َّ
بع، �الذ جال �الطَّ الرِّ

� نزاع� مع اللورد مور�جن.
ه ��  كسب األم�� إ� صفِّ

ً
ها محاو�

�
ة �ل كوننجتون األمس�َّ

، � ا لم �فتحه منذ سن�� ا لدرجٍة تقول �جالٍء إن أحد� طح محشور� � إ� السَّ
�ان ال�اب المف��

فة وجَد المشهد � خ�َج چون كوننجتون إ� ال��ُّ واضطرَّ إ� دفعه �كتفه ل�فتحه عنوًة، ل�ن ح��
زة، وأمواج ال�حر �اح وقممه المحزَّ � نحَتتها ال�ِّ ا؛ الُجرف �صخورە ال�� رە تمام�

�
ا �ما َ�ذك ��

َّ
خ�

حاب، ماء والسَّ ، وفراسخ �ال نها�ٍة من السَّ �األسفل ت�ناَطح وتنهش قدم القلعة كوحش� ال ��لُّ
� أب�ك جم�لة»، فردَّ

ة. ح�ث �قف چون اآلن وقَف ر�جار وقال: «أرا�� والغا�ة �ألوانها الخ��ف�َّ
� هو ور�ث ها». �أن من شأن هذا أن ُيث�� إعجاب أم��

�
ا ما ستكون �� �ل � الذي �انه: «يوم� �� الصَّ

�ها من (ال�رمة) إ� (الِجدار).
�
ال�الد �أ



ة. من هنا ح�َم ها�ة، ولو أن ذلك لم َ�ُدم أ��� من أعواٍم قص�� � النِّ
صاَرت (وكر الَجراِفن) له ��

ا ِمثل أب�ه مال والجنوب، تمام� ة إ� الغرب والشَّ  تمتدُّ فراسخ النهائ�َّ
ً
َ واسعة �

چون كوننجتون أرا��
ا ا جد� ا هو ففقَدها. شمخُت عال�� ، أمَّ طُّ

َ
ە لم �فقدا أراضيهما ق  أن أ�اە وجدَّ

َّ
ە من ق�له… إ� وجدِّ

ماء وتجاوزُت ا من السَّ ا. حاولُت أن أختطف نجم� ا وجرؤُت ع� ال�ث�� جد� � الغرام جد�
ووقعُت ��

� وسقطُت.
در��

ُ
ق

� ن��ٍة مجنونة
ه إ� المن�� ��

�
دە إيرس تارجارَ�ن من ألقا�ه وأرسل �عد معركة األجراس، عندما جرَّ

ه،  إ� الس�� رونالد ابن عمِّ
ً
ة لعائلة كوننجتون، آ�لة � واللورد�َّ

ت األرا��
�
كِّ والجحود، ظل من الشَّ

 لدعوة األم�� ر�جار.
ً
ا للقلعة لدى ذها�ه إ� (كينجز الندنج) تلب�ة نه چون أمين� جل الذي عيَّ الرَّ

�عد الحرب أتمَّ رو�رت تدم�� الَجراِفن. ُسِمَح لرونالد ابن العمِّ االحتفاظ �القلعة ورأسه، ل�نه
ت منه �سعة

َ
ِخذ

�
ا فارس (وكر الَجراِفن) فقط، وأ � فصاعد� ة لُ�م�� منذ ذلك الح�� خَ� اللورد�َّ

� دعواە.
َعت ع� اللوردات المجاور�ن الذين دعموا رو�رت �� أعشار أراض�ه وُوزِّ

ماَت رونالد كوننجتون ق�ل أعوام، وُ�قال إن فارس (وكر الَجراِفن) الحا�� -ابنه رون�ت- غائب
ا عن اس دفاع� ة چون كوننجتون ُ�قاِتل النَّ ا لخ�� هر. هذا أفضل، فط�ق� � النَّ

� أرا��
� الحرب ��

��
قة، ثم إنه لم �كن �ستمرئ � ا��َسبوها �ال�َّ � ذلك األش�اء ال��

� يرونها مل�هم، �ما �� األش�اء ال��
� استغالل

د �� دَّ فكرة االحتفال �عودته �قتل واحٍد من أقار�ه. صحيٌح أن أ�ا رون�ت األحمر لم ي��
. ال �كرە چون كوننجتون الس�� رونالد � � ذلك الح��

�� 
ً

ه اللورد، ل�ن ابنه �ان طف� سقوط ابن عمِّ
، فالغلطة غلطته. عها ح��

َّ
� تتوق رجة ال�� احل للدَّ الرَّ

ء. �
�ت الحجري) أفقَدە غرورە �لَّ �� � (السِّ

��

ا، وعرَف چون كوننجتون هذا، ا وح�د� � ال�لدة، ج��ح�
� م�اٍن ما ��

ا �� �ان رو�رت �اراثيون مخت�ئ�
ا ا ومفعم� حظة. �ان شا��

�
وِّ والل � التَّ

د �� مرُّ  للتَّ
ً
�ما عرَف أن رأس رو�رت ع� ح��ٍة س�ضع نها�ة

ا، وعزَم هو ع� إث�ات جدارته بهذە ا وأعطاە ج�ش� اە الملك إيرس �د� �اء. وك�ف ال؟ لقد سمَّ �ال���
� �لِّ توار�ــــخ (الممالك

ا لنفسه ��
�
د ب�دە و�قتطع م�ان قة، و�ُحبِّ ر�جار. سَ�قُتل اللورد المتمرِّ الثِّ

بع). السَّ

ٍل ذهَب � ٍل إ� م�� � ق ال�لدة و�دأ ال�حث. من م�� �ت الحجري) وطوَّ وهكذا ذهَب إ� (السِّ
� ال�الوعات، وع� الرغم

 يزحفون ��
ً

شوا �لَّ قبو، �ل وأرسَل رجا� موا �لَّ �اٍب وف�َّ رسانه وحطَّ
ُ
ف

� ي سا�ق�� ي إ� مخ�أ �ِّ له رو�رت. �ان أها�� ال�لدة ُ�خفونه و�نقلونه من مخ�أ �ِّ
�
من هذا ضل

�
أوا الغاِصب �� ها�ة خ�َّ � النِّ

ا للخونة، و�� ة. �انت ال�لدة �أ�ملها ُعش� رجال الملك �ُخطوٍة �لَّ مرَّ
ساء؟ و��نما تواصَل ال�حث وطاَل �اغَتهم إدارد � وراء تنان�� ال�ِّ ماخور. أيُّ ملٍك هذا الذي �خت��
دين، وت�َعت هذا األجراس والمعركة، وخ�َج رو�رت من ستارك وهوس�� َت�� �ج�ش� من المتمرِّ
ت ال�لدة �ت القد�م الذي استمدَّ � �دە، و�اَد َ�قُتل چون نفسه ع� عت�ة السِّ

الماخور �س�ٍف ��
منه اسمها.

�ب عل�ه، إنه فعَل �لَّ ما ُ�مكن أليِّ طوال سنواٍت �عدها قال چون كوننجتون لنفسه إن ال ت��
قهم

�
 رهائن وعل

َ
شوا �لَّ ُحفرٍة وك�خ، وعرَض هو أعفاًء وم�اف�ت، وأخذ رجٍل أن �فعله. جنودە ف�َّ



�وا ح�� �أت�ه أحد برو�رت، و�لُّ هذا �ال طائل. � أقفاص ِغ��ان(71) وأقسَم أنهم لن �أ�لوا أو ���
��

� المن�� قال للقلب األسود ب��ار: «لم �كن تاي��ن ال�س�� نفسه
� عامه األول ��

ذات ل�لٍة ��
.« ل�ستطيع أن �فعل أ���

ف نفسه عناء ال�حث، �ل
�
واب. لم �كن اللورد تاي��ن لُ��ل � هذا جانَ�ك الصَّ

ردَّ ما�لز ت��ن: «��
�الء ع، والُفرسان النُّ ضَّ ��ة والرُّ جال والصِّ ق تلك ال�لدة و�لَّ مخلوٍق �� فيها، الرِّ �ان لُ�حر�
قهم عن �كرة دين. �ان لُ�حر� ، والخناز�ر والعاهرات، والجرذان والمتمرِّ � ل�� �تونات الم�جَّ والسِّ
ِسل رجاله ل�جدوا ُرفات رو�رت ماد �ان ل��ُ  الجمر والرَّ

َّ
ار وال ي����َّ إ� أبيهم، و�عد أن تهمد النَّ

� العفو، و�انا ل�قَ�ال ا عند وصول ستارك وَت�� �ج�شهما �ان ل�عرض ع� االثن�� �اراثيون، والحق�
� ساق�ه». و�عود �لٌّ منهما إ� د�ارە وذ�له ب��

ا. لقد أردُت : لم �كن مخطئ�
ً

� فة أسالفه قال چون كوننجتون لنفسه متأمِّ  ع� سور ��ُ
ً

مائ�
�
� رو�رت وفتَك ب��جار �� ا، ففرَّ م�� اح� � نزاٍل فردي ولم أرد أن أس�َّ سفَّ

فر �مجد قتل رو�رت �� الظ�
� لن أخذل االبن». الوث)، ثم قال �صوٍت مسم�ع: «خذلُت األب ل�ن�� معركة (الثَّ

احة. ع� الرغم من أن � السَّ
�� � اج�� ًلدى نزوله �ان رجاله قد جمعوا حام�ة القلعة والعوام النَّ

 �الفعل مع چا��� ال�س�� فإن (وكر الَجراِفن) ل�ست خال�ة
ً

� م�اٍن ما شما�
الس�� رون�ت غائب ��

، وهو ب��� � وابنه الطَّ غ�� را�موند وأخته أالي�� � األ�ى شقيق رون�ت الصَّ ا من الَجراِفن. ب�� تمام�
ا إذا عاَد رون�ت عر اسمه رونالد ستورم. س�كونون رهائن مف�دين جم�ع� س أحمر الشَّ �� � ص��
ج � ال��ُ

ها أبوە. أمَر كوننجتون بوضعهم تحت الحراسة ��
َ
� �ق داد القلعة ال�� األحمر وحاوَل اس��

غل أن �عضَّ أقرب حام�� الِحراب إل�ه، ل�نه خاطَبهما ، فأجهَشت الفتاة �الُ��اء، وحاوَل النَّ � الغر��
.« ضح أن رون�ت األحمر أحمق كب�� ر ما لم يتَّ �م �� : «ك�� أنتما االثنان. لن �مسَّ أ�َّ

ً
ٍة قائ� �حدَّ

د القلعة؛ رق�ب مسنٌّ � الخدمة هنا وقت أن �ان چون كوننجتون س�ِّ
قالئل من األ�ى �انوا ��

ا�� الذي ازداَد ان ثورة رو�رت، والطَّ التان، وسا�س �ان عامل اسط�ٍل إ�َّ إحدى عي��ه عم�اء، وغسَّ
ة األو� منذ سنواٍت ة للمرَّ حلة ال�ح��َّ اد القلعة. أطلَق ج��ف لحيته خالل الرِّ ا، وحدَّ � وزنه كث��
ا ار. مرتد�� ماد وسط النَّ ة، ولدهشته نما معظمها أحمر، ولو أن هنا وهناك �ظهر القل�ل من الرَّ عدَّ
� رمز عائلته، ي�دو � المتواجه��ْ وأم�� � التَّ زًة �الج��فيَن��ْ  من األحمر واألب�ض مطرَّ

ً
ًة ط��لة ُس��

اب الذي �ان صديق األم�� ر�جار  من اللورد الشَّ
ً
ا وأشد �امة  أ��� ِسن�

ً
سخة

ُ
كوننجتون �

� رجال و�ساء (وكر الَجراِفن) رمَقته �أنه غ��ب.  أن أع��ُ
َّ

ورف�قه… إ�

. �� العائد من المن�� د�م ال��َّ هم: «�عض�م س�عرف َمن أنا و�عض�م سُ�در�ك هذا. أنا س�ِّ َ أخ��
� ب�خالص� �ما خدمتم ابن

، ل�ن �المهم مكذوب �ما ترون. اخِدمو�� � ِمتُّ � قالوا ل�م إن��
أعدا��

�م أذى». � ولن ُ�ص�ب أ�َّ
ع�ِّ

 منهم عن اسمه ثم قال له أن يركع وُ�قِسم له ع�
�

ا تلو اآلَخر وسأَل �� م واحد� قدُّ أمَرهم �التَّ
يخ وثالثة ِفت�ة، ق�ب الشَّ  أر�عة، الرَّ

َّ
. لم ي�بقَّ من جنود الحام�ة إ�

ً
الوالء، ولم �ستغرق هذا ط���

ئه أحد، ولم َ�ُمت أحد. وقد وضعوا سيوفهم عند قدم�ه وأقَسموا. لم ُيناو�

�



ا ا أحمر فاخر�
�

�وا ن��ذ ازجة، و�� ة واألسماك الطَّ حوم المش��َّ
�
 من الل

ً
تها أ�َل المنت�ون ول�مة

�
ل�ل

ا المائدة العال�ة � متقاسم� ر�� الج��ف��
�
س چون كوننجتون الجلسة من ع� ك

�
من أقب�ة القلعة. ترأ

غار الذين الثة الصِّ � فالورز والَجراِفن الثَّ �د و�االڬ األسود وفران�ل�� َّ ��الند ال�� مع هاري س��
ر » قرَّ � غل: «سَ�قٌتلك أ�� � أعلَن النَّ أَ�وهم. األطفال من دمه وشعَر أن عل�ه أن �عرفهم، ل�ن ح��

� االن�اف.
هم �ما ف�ه ال�فا�ة وأمَر �عودتهم إ� مح�سهم واستأذَن ��

َ
كوننجتون أنه عرف

ا ع� � ُب�ج الِما�س�� منك��
صف ِما�س�� عن المأد�ة، ووجَدە اللورد چون �� غاَب هالدون النِّ

ة د أين �ق�َّ ه كوننجتون: «تأمل أن ُتحدِّ
�
كومٍة من األوراق والخرائط المتناثرة حوله. سأل

الجماعة؟».

دي». � أستطيُع �ا س�ِّ - «ليت��

�س) ��امل أسلحتهم وخيولهم وأف�الهم، وح�� اآلن لم ة آالف رجٍل أ�َحروا من (ڤولون ث�� ع��
��ــها، مساحة مهجورة من

ُ
سو المنتواة أو ق � ُ�قعة الرَّ

وس) �� �صل ِنصف هذا العدد إ� (وس��
ا منذ �انت ِمل�ه. د� � �عرفها چون كوننجتون ج�ِّ � ال��

ة)… األرا�� احل ع� حافة (الغا�ة المط�� السَّ

� (رأس الغضب)، إذ �ان لوردات العواصف
سو �� ق�ل أعواٍم قل�لة ما �ان ل�جرؤ ع� الرَّ

شد�دي اإلخالص لعائلة �اراثيون والملك رو�رت، ل�ن �عد مقتل رو�رت وأخ�ه رن�� تغ��َّ �لُّ
� آِخر العالم،

اس اإلخالص، ح�� لو لم �كن �� ء. ستان�س رجل أق� وأبرد من أن ُ�لِهم النَّ �
��

. ثم إن چون كوننجتون ل�س ة عائلة ال�س�� � العواصف أس�اب تدعو لمح�َّ
ول�ست عند أرا��

د أن أبناءهم سمعوا الِقصص
�
ا، ومؤك � �عض اللوردات األ��� ِسن�

ر��
�
معدوم األصدقاء هنا. س�تذك

موا رأسه ع� حائٍط حجري �ارد. ضيع الذي هشَّ و�عرف �لٌّ منهم ما جرى ل��جار وابنه الرَّ

� �لَغت وجهتها، و�عدها �انت فقط فن ال�� من ُحسن طالعه أن سفي�ته �انت من أو� السُّ
ك اللوردات ا ق�ل أن ُ�در� لوا من ُسفنهم والحركة ��ع� ر� وحشد رجاله إذ ترجَّ

�
مسألة إقامة معسك

 من الفو��
ً
دها، فلم يروا لمحة

�
تها وَجل ة همَّ هب�َّ

َّ
� هذا أث�َتت الجماعة الذ

ون خطرهم، و�� المحليُّ
رسان أها�� البيوت والجنود

ُ
ا �ج�ش� محشود ع� عجلٍة من ف ل زحفهم حتم� � �انت لُتعطِّ ال��

م.
ُ
� األ . هؤالء ورثة الفوالذ األل�م، واالنض�اط عندهم �ل�� � �� المحليِّ

ل ا أن نكون مس�ط��ن ع� ثالث قالع». ُتمثِّ � ِمثل هذا الوقت غد�
ض �� َ قال اللورد چون: «ُ�ف��

ك الس�� ت��ستان ر�ڤرز إ� � تحرَّ � ح��
اتهم المتاحة، �� وَّ

ُ
ت (وكر الَجراِفن) ُر�ــع ق

َ
� أخذ ة ال�� القوَّ

� (دار المطر)، �لٌّ
� (ُعش الِغ��ان)، والزو�ل پ�ك إ� معقل عائلة وا�لد ��

مقرِّ عائلة مور�جن ��
سو واألم�� تحت ر لحما�ة موقع الرَّ

�
� المعسك

� رجالهم ��
جال. ظلَّ �ا�� منهما �العدد نفسه من الرِّ

�ادة، ف�لَّ يوٍم تصل � ال�ِّ
� نقد الجماعة. �أمل أن �ستمرَّ أعدادهم �� ق�ادة جور�س إدور�ان أم��

 للغا�ة».
ً
ت خيولنا قل�لة

�
ُسفن جد�دة. «ما زال

� تحمل األف�ال رە: «وال أف�ال». وال واحد من األ�واج العظ�مة ال��
�
صف ِما�س�� ُ�ذك قال النِّ

ت ِنصف األسطول. «الخيول َ � �ع�� � (ِل�س) ق�ل العاصفة ال��
ٍة رأوها �انت �� وصَل �عُد. آِخر مرَّ

وس)، ل�ن األف�ال…». � (وس��
موجودة ��

ُّ



، � � معركٍة �ستعدُّ لها �ال الج�ش��
». ال شكَّ أن الحيوانات العظ�مة مف�دة �� - «… ال تهمُّ

ٍء مف�د؟». �
تك هذە األوراق ��� َ ة. «هل أخ�� � الم�دان ق�ل ُمدَّ

وا للقاء أعدائهم �� ل�نهم لن �ستعدُّ

دي. آل ال�س�� �صنعون الخصوم ، وأجاَب: «أوە، ال�ث�� �ا س�ِّ
ً
 رف�عة

ً
منَحه هالدون اب�سامة

ل
�
� الحفاظ ع� األصدقاء. ِحلفهم من آل تايرل يت��

�� 
ً
�سهولٍة ل�ن ي�دو أنهم �جدون صع��ة

� غ�� ��لبت�� حسب ما قرأته هنا. المل�ة ��� والمل�ة مارچري تتصاَرعان ع� الملك الصَّ
 عن حصار

�
همة �الخ�انة والِفسق. ما�س تايرل تخ� ت�شاَجران ع� عظمة دجاجة، و�لتاهما متَّ

ًة محدودًة لح�س رجال  وُ�نِقذ اب�ته، وترَك قوَّ
ً
حف ع� (كينجز الندنج) ثان�ة � (ستورمز إند) ل��

ستان�س داخل القلعة».

� �الم��د».
�� جلَس كوننجتون، وقال: «أخ��ِ

هر ع� آل فراي. �لتاهما عائلة � النَّ
� أرا��

مال �عتمد آل ال�س�� ع� آل بولتون، و�� � الشَّ
��» -

ٍد مفت�ح، � تمرُّ
� الِقدم. ما زاَل اللورد ستان�س �اراثيون ��

ة ضار�ة �� ُشهرتها �الخ�انة والوحش�َّ
ر (الوادي) ع� اإلطالق، وهو ما

�
ا �دورهم. ال أحد َ�ذك

�
و الم�الد أوالد الُجزر انتَخبوا مل� وحد�ديُّ

ٍء من هذا». �
�� �

�دلُّ �� ع� أن آل آرن لم ُ�شار�كوا ��

ا (دورن) فق���ة. - «و(دورن)؟». (الوادي) �ع�د، أمَّ

فوا مع
�
� تحال �� غ�� خطَب مارسال �اراثيون، وهو ما ُيو�� �أن الدورنيِّ - «ابن األم�� دوران الصَّ

،( � (ممر األم��
� (ط��ق العظام) وج�ش آَخر ��

، ل�ن أحد جيوشهم معسِكر �� عائلة ال�س��
ي�تظران فقط…».

ة آلمالهم. س وتنان�نها (دورن) جوه��َّ : «ي�تظران… ماذا؟». دون دن�� ً
عقَد حاجب�ه م�سائ�

ا وعاَد إ� الوطن ). �جب أن �عرف دوران مارتل أن ابن أخته ما زاَل ح�� «ا�ُتب لـ(ص�سپ��
ل�ستع�د عرش أب�ه».

ا ا: «ما كنا لنجد توقيت�
�
دي»، ونظَر إ� ورقٍة أخرى مردف : «�ما تقول �ا س�ِّ صف ِما�س�� قال النِّ

� �لِّ م�ان».
أفضل لرسونا. هناك أصدقاء وُحلفاء محتَملون لنا ��

مه قدِّ
ُ
ا ن فر بهؤالء الُحلفاء علينا أن نجد ش�ئ� ، وللظ� � ب چون كوننجتون: «ل�ن ال تنان�� عقَّ

لهم».

ان». قل�د�َّ زان التَّ هب واألرض المحفِّ
َّ

- «الذ

��الند ورجاله هب �عضهم، ل�ن س��
َّ

� الوعود �األرض والذ
- «لي�نا نملك ذلك أو تلك. قد تك��

ت من أسالفهم
َ

ِخذ
�
� أ عون أن �كونوا أول من َ�حُصل ع� أفضل الحقول والقالع، تلك ال��

َّ
س�توق

. ال». � ه��وا إ� المن�� ح��

ف
�
مها �الفعل، �د األم�� إجون، تحال دي غن�مة ُ�قدِّ : «عند س�ِّ صف ِما�س�� قال هالدون النِّ

ى إ� را�اتنا». ��
�
زواج �ضمُّ إحدى العائالت ال�



ە. لم تكن إل�ا تليق �ه ر چون كوننجتون زفاف األم�� ر�جار �حذاف��
�
��ه. َ�ذك نا النَّ عروس ألم��

ها ت أمُّ
�
ة ر�ي�س ظل . �عد م�الد األم��  من ال�دا�ة، وأضعَفتها الوالدة أ���

ً
 سق�مة

ً
ة . �انت هشَّ طُّ

َ
ق

َ الِما�س�� األم�� ط��حة الِفراش ِنصف عام، و�اَد مولد األم�� إجون ُ�جِهز عليها، و�عدها أخ��
ا من األطفال. ر�جار �أنها لن تحمل م��د�

س تارجارَ�ن إ� الوطن ذات يوم، و�جب أن : «قد تعود دن�� صف ِما�س�� قال كوننجتون للنِّ
جها». وَّ � �كون إجون أعزب لي��

� � تلك الحالة علينا أن نعرض ع� أصدقائنا المحتمل��
دي خ�� من �علم. �� قال هالدون: «س�ِّ

.«
ً
 أقل ق�مة

ً
غن�مة

ح؟». - «ماذا تق��

 أوالد العمومة الذين نزعنا
َّ

جولة ل�س له ورثة إ� - «أنت. أنت أعزب، ولورد كب�� مكتمل الرُّ
 ال شكَّ أن

ً
 خص�ة

ً
َ شاسعة �

 وأرا��
ً
 حص�نة

ً
 أن�قة

ً
تهم اليوم، وسل�ل عائلٍة ع��قة �ملك قلعة مل�يَّ

ا �ُمحارب، د أن ن�ت�. إن لك اسم� ا �مجرَّ ا سُ�ع�دها إل�ك ور�ما ُ�ض�ف إليها أ�ض� ا شكور�
�
مل�

� تقديري
ا. ��  إن لم �كن اسم�

ً
م الممل�ة فع�

�
م �صوته وَتح�

�
و�اعت�ارك �د الملك إجون س�ت�ل

و�ــــج بناتهم برجٍل ِمثلك، �ل ور�ما أم�� (دورن) � سون ل�� �ن يتحمَّ � كث�� ستجد لوردات طموح��
نفسه».

صف ِما�س�� ِمثل ذلك القزم. ا ُ�حِنقه النِّ
�
 �اردًة. أح�ان

ً
�ان جواب چون كوننجتون نظرًة ط��لة

ا، أو أيُّ زوجة. نهَض  �عرف أيُّ رجل أ�د�
َّ

. �جب أ� ». الموت يزحف ع� ذرا�� قال: «ال أظنُّ
سالة لألم�� دوران». ز الرِّ : «جهِّ

ً
قائ�

دي». - «أمر س�ِّ

�ة من ٍة م��
�
� الِفراش الذي �ان ألب�ه من ق�ل، تحت مظل

رفة اللورد، ��
ُ
� غ

ناَم كوننجتون ل�لتها ��
ا ع� صوت المطر الم�ساقط وَطرقٍة خجول من خادٍم جر�

َ
المخمل األحمر واألب�ض، واس��قظ� ف

ر � محمَّ دە الجد�د ع� اإلفطار. أجاَ�ه: «ب�ض مسلوق وُخ�� ع إ� معرفة ما يرغب ف�ه س�ِّ
�
يتطل

� األقب�ة».
��ذ، أسوأ ن��ٍذ �� وفاصول�ا، و�ب��ق من النَّ

دي؟». - «الـ… األسوأ �ا س�ِّ

.« � - «�ما سمعت��

� وعاٍء ونقَع ف�ه �د�ه. �ان
��ذ ��  النَّ

َ
��ذ أوصَد ال�اب وأف�غ عام والنَّ �عدما جلَب له الخادم الطَّ

� خَشت أن �كون واء الذي وصَفته الل�دي ل�مور للقزم ح�� � الخلِّ واالستحمام �ه الدَّ
قع �� النَّ

، �
��ذ أن �ك�� � �الحق�قة. ع� النَّ

اء األرمد، ل�ن طلب إب��ٍق من الخلِّ �لَّ ص�اح� س��� ا �الدَّ مصا��
ا إلهدار األصناف الممتازة. أظفار أر�عٍة من أصا�عه سوداء اآلن، ل�ن المرض ولو أنه ال يرى س���
� من ُوسطاە. الواجب أن أقطعها،

ا�� ا المفصل الثَّ مادي متجاوز� لم �صل إ� إبهامه �عُد، وزحَف الرَّ
اء األرمد. ع� ُ األصابع المفقودة؟ ل�س �جرؤ ع� أن �علم أحد ب�صابته �الدَّ ل�ن ك�ف أف�ِّ



ة وُ�خاِطرون �الموت إلنقاذ جال الذين ُيواِجهون المعركة بنفس� رض�َّ الرغم من غرا�ة هذا فالرِّ
اء ت إصابته �الدَّ

َ
ف �� إذا ُعر� � غمضة ع��

فيق نفسه �� جال الذين سَيهُجرون الرَّ رفيٍق ُهم أنُفسهم الرِّ
َّ أن أترك ذلك القزم �غرق. األرمد. �ان ع��

�
از�ه، قاَم كوننجتون �جولة معاينة للقلعة وأرسَل �� فَّ

ُ
ا يومها، �عد أن ارتدى ث�ا�ه ووضَع ق الحق�

�
� مجلس الحرب. اجتمَع �سعة منهم ��

�د وقادته لالنضمام إل�ه �� َّ ��الند ال�� طلب هاري س��
� صف ِما�س�� و�االڬ األسود والس�� فران�ل�� ��الند وهالدون النِّ ة: كوننجتون وس�� مس�َّ رفته الشَّ

ُ
غ

صف ِما�س�� أن�اًء . حمَل النِّ � فالورز ومالو چ�ان والس�� برندل �ايرن ود�ك كول وال�موند پ��
ا�� مع ون وضعوە ع� الشَّ ر خ�� من مارك ماندر�ك. الڤوالن�ي�يُّ

�
هم: «�لَغ المعسك َ ًة، وأخ�� سارَّ

.«(  (الحجر األخ��
َ

مونت). لقد أخذ ضح أنه (إس�� � ما اتَّ
را�ة خمسمئة رجٍل ��

ُ
ق

� فالورز: طُّ من أهدافهم. قال فران�ل��
َ
مونت) ج��رة عند (رأس الغضب)، ولم تكن ق (إس��

ص منا فُ�لقوننا ع� شا�� أيِّ قطعة أرض� يرونها.
�
خل فون ع� التَّ � متلهِّ ون المالع�� «الڤوالن�ي�يُّ

ا». � جميع أنحاء (األعتاب) أ�ض�
تون �� أراهُن أن ِفت�تنا مش�َّ

ا. �د أف�اله حق� َّ ». �فتقد هاري ال�� ٍة محزونة: «�أف�ا�� ��الند بن�� أضاَف س��

) قد أطلَقت : «لم �كن مع ماندر�ك ُرماة. هل نعرف إن �انت (الحجر األخ�� � قال ال�موند پ��
ا ق�ل سقوطها؟». طيور�

� أحسن األحوال س�كون
تها؟ ��

�
� حمل سائل ال�� ُع هذا، ل�ن ما الرَّ

َّ
قال چون كوننجتون: «أتوق

 يرفعوا
َّ

�س) أم� ع� قادته أ� �ن من ال�حر». ق�ل إ�حارهم من (ڤولون ث�� ا عن ُمغ�� ش� ا مشوَّ �الم�
ؤوس وال َجراِفن كوننجتون نفسه وال � الرُّ

ال��
ُ
� األم�� إجون ث �� را�اٍت خالل هجماتهم األو�، ال تنِّ

� ستان�س �اراثيون أو
ة �الجماعة. فل�شكُّ آل ال�س�� �� ة الخاصَّ هب�َّ

َّ
الجماجم وأعالم المعركة الذ

وم عل�ه.
�
� أيِّ أحٍد آَخر ُي��دون إلقاء الل

� عن القانون من الغا�ات أو �� قراصنة (األعتاب) أو خارج��
ة رت ردَّ ما تأخَّ

�
ا. �ل �  فهذا أفضل كث��

ً
 متضار�ة

ً
غ (كينجز الندنج) مرت�كة

�
� َت�ل قار�ر ال�� إذا �انت التَّ

تهم.  اتهم وضمِّ الُحلفاء إ� قض�َّ وَّ
ُ
فعل العرش الحد�دي حظوا بوقٍت أطول لجمع ق

�
�� 

ً
ك حام�ة ُ ا لماندر�ك �أن َي�� � ا. إنها ج��رة. هالدون، أرِسل خ�� مونت) ُسفن� � (إس��

ض أن �� َ «المف��
�الء».

ُ
ة رجاله إ� (رأس الغضب)، �اإلضافة إ� أيِّ أ�ى ن � ب�ق�َّ

القلعة و�أ��

� روا�ط دم. س�نفعنا مونت و�ال المل��� � عائلة إس�� دي. يتصاَدف أن ب�� - «�ما تأمر �ا س�ِّ
هائن». هؤالء الرَّ

�د �سعادة: «س�نفعنا فد�اتهم». َّ قال هاري ال��

ا هنا ا. س�كون أ��� أمن� � استدعاء األم�� إجون أ�ض�
رِسل ��

ُ
أعلَن اللورد چون: «حاَن الوقت ألن ن

ر».
�
وراء أسوار (وكر الَجراِفن) من المعسك

� أمان. إنه ُي��د
، ل�ن اعلم أن الف�� لن �حبَّ فكرة ال�قاء ��

ً
ا� � فالورز: «سأرسُل خ�َّ قال فران�ل��

� قلب األحداث».
أن �كون ��

� �



ه. � ِسنِّ
نا كنا كذلك ونحن ��

�
ا: �ل ر�

�
ر اللورد چون متذك

�
فك

: «هل آَن أوان رفع رايته؟». � سأَل پ��

� عاَد إ� الوطن ب�عض
ك (كينجز الندنج) تظنُّ أنه ل�س أ��� من لورد من�� ُ - «ل�س �عُد. فلَن��

ا للملك تومن أ�لغه بهذا ة قد�مة مألوفة. سأ�تُب أ�ض� ه �الم�الد. إنها قصَّ دَّ حقَّ المأجور�ن ل�س��
فك�� ف�ه �عض الوقت، � التَّ

ون �� وُّ ا ي�� . سُ�عطيهم هذا ش�ئ� � َّ وألقا�� �
وأطلُب العفو و�عادة أرا��

� العواصف و(المر�)،
� أرا��

�� � ا إ� األصدقاء المحتمل�� ِسل �� دون س��ُ دَّ ون و��� وف�ما يتح��َّ
ا خش�ة األذى أو

�
ة. قد ينضمُّ إليهم لوردات أد�� شأن ا». هذە �� الُخطوة الجوه��َّ � (دورن) أ�ض�

و��
ي عائلة ال�س�� وُحلفائها. «أ��� � المكسب، ل�ن وحدە أم�� (دورن) �ملك الُقدرة ع� تحدِّ

�� 
ً

أم�
من �لِّ َمن عداە �جب أن نح�� �دعم األم�� دوران».

 ُ�د� �الجرأة».
ً

ه، ل�س رج�
�
� �خاف ِظل

رصة ض��لة. ذلك الدور��
ُ
��الند: «ف ق س��

�
عل

ا ما لم �قتنع �أننا ل�س أ��� منك. «األم�� دوران رجل حِذر، صحيح، ولن ينضمَّ إلينا أ�د�
تنا لُنقِنعه». ِهن له ع� قوَّ َ��

ُ
س�نت�، ولذا علينا أن ن

� أر�عة
واد األعظم من (رأس الغضب). أر�ــع قالع �� � السَّ

م ��
�
- «إذا نجَح پ�ك ور�ڤرز فس�تح�

. والخيول َتنُقصنا ة رجا�� تنا لم �كتمل �عُد. علينا أن ن�تظر �ق�َّ أ�ام �دا�ة رائعة، ل�ن ِنصف قوَّ
غار وندع ال�سونو مار اتنا ونكسب �عض اللوردات الصِّ وَّ

ُ
� أن ن�تظر، �ست�مل ق ا، واألف�ال. رأ�� أ�ض�

ُيرِسل جواس�سه ل�جمعوا ما ُتمكن معرفته عن أعدائنا».

جل ل�س القلب األسود أو الفوالذ رمَق كوننجتون القائد العام الممت�� بنظرٍة �اردة. هذا الرَّ
ا ليتحا�� اإلصا�ة �م��ٍد من القروح بع جم�ع� د الجحائم السَّ . س�نتظر ح�� تتجمَّ � األل�م أو م�ل��
ة ق�ل ��نا ��عٍة وقوَّ ه �� رص�نا األفضل أن نوجِّ

ُ
� قدم�ه. «إننا لم نقطع ِنصف العالم لن�تظر. ف

��
� أنوي االس��الء ع� (ستورمز إند)، معقل ِش�ه منيع أن تعرف (كينجز الندنج) َمن نحن. إن��
� الجنوب. ما إن نأخذها فسنح�� �قلعٍة آمنة ُ�مكننا

وآِخر مو�� قدٍم لستان�س �اراثيون ��
تنا». فر بها قوَّ اال�سحاب إليها عند الحاجة، وسُ�ثِ�ت الظ�

ا: «إذا �ان َمن �حمون ظرات، وقال برندل �ايرن محتج� ة النَّ هب�َّ
َّ

ت�ادَل قادة الجماعة الذ
ف معه

�
. ِلَم ال نتحال � لستان�س فسنأخذها منه ال من آل ال�س��  مخلص��

ً
(ستورمز إند) رجا�

ضدهم؟».

� أطاَحت ��ل تارجارَ�ن، أجاَب چون كوننجتون: «ستان�س أخو رو�رت، من العائلة نفسها ال��
ٍة زه�دة. ال�الد �أ�ملها ب�ننا. وعالوًة ع� ذلك ستان�س َي�ُعد ألف فرسخ �ما ت���َّ له من قوَّ

مه لنا». س�ستغرق الوصول إل�ه فقط ِنصف عام، ول�س عندە ما ُ�قدِّ

 فك�ف تنوي االس��الء عليها؟».
ً
سأَل مالو: «إذا �انت (ستورمز إند) حص�نة

- «�الخد�عة».

: «علينا أن ن�تظر».
ً

أي قائ� �د الرَّ َّ ��الند ال�� خالَفه هاري س��



ة. . س�ستغرق اإلعداد هذە الُمدَّ ة أ�اٍم ال أ��� نهَض چون كوننجتون، وقال: «س�نتظر… ع��
� ص��حة اليوم الحادي ع�� نركب إ� (ستورمز إند)».

��

ال ت��عهم ثالثة ا ع� رأس ِفرقٍة من مئة خ�َّ وصَل األم�� لالنضمام إليهم �عد أر�عة أ�ام را���
�توات، وأمامهما ركَب يَّ السِّ � عاَدت ترتدي ز� رة، وأَتت معهم الل�دي ل�مور ال�� � المؤخِّ

أف�ال ��
الس�� رو�� حقل ال�ط �معطٍف أب�ض ناصع ع� كتف�ه.

. لقد �ذَل ، ل�نه ال �ليق �الَحرس المل�� �
ل: رجل ُصلب و�� جَّ ة ي�� ر كوننجتون إذ شاهَد ال�طَّ

�
فك

ا إ� أن األفضل � ا أب�ض، مش�� قصارى جهدە إلقناع األم�� �العدول عن إعطاء حقل ال�ط معطف�
تهم، ولألبناء األصغر ا ع� قض�َّ � إخالصهم ب��ق�

ا ُ�ض�� � أذيع ص�ت� ف لُمحار��� ِحفظ هذا ال��َّ
ة حَ�ح، وقال: «ال�طَّ � اع المق�ل، ل�ن الف�� لم ي�� � ال�ِّ

للوردات ك�ار س�حتاجون إ� دعمهم ��
ا . قاِتل الملك �ان ُمحار�� � س���� إذا لزَم األمر، وهذا هو �لُّ ما أطل�ه من َحر�� المل��

س�موت ��
ا». �ت وابن لورد كب�� أ�ض� ذائع الصِّ

ً
ة ماش�ة ة أفراخ �طٍّ صغ��  لوجدنا ستَّ

َّ
ة األخرى شاغرًة، و�� ك األما�ن الستَّ ع� األقل أقنعته ب��

� الحال».
ة �� مس�َّ � الشَّ رف��

ُ
ا: «اصحبوا سموَّ األم�� إ� غ فء مقبول. قال آمر�

�
، �لٌّ منها ك وراء رو��

، إذ غ�� ا ع� اإلطالق �الف�� الذي �انه ج��ف الصَّ ع� أن األم�� إجون تارجارَ�ن ل�س مطواع�
ة، و�قول: «لورد ة و�� جوارە ال�طَّ مس�َّ مرَّ ما َ�قُرب من ساعٍة ق�ل أن �صل إ� الُغرفة الشَّ

� قلعتك». كوننجتون، ُتعِجب��

، � � عم�قت�� ت�� �ــــح، وعيناە أرجوان�َّ � ال�ِّ
� �خفق ��

� أب�ك جم�لة»، و�ان َشعرە الف��ِّ
قال: «أرا��

، لن نحتاج ل �الجلوس. س�� رو�� . تفضَّ ا �ا سموَّ األم�� � أ�ض� . «وُتعِجب�� � هذا الف��
َ أدكن من عي��

 اآلن».
ً
إل�ك ثان�ة

انا ��الند وفالورز. أخ�� منا مع س��
�
ا: «ت�ل

�
ة»، وجلَس مردف : «ال، أر�ُد أن ي��� ال�طَّ قال األم��

ط له ع� (ستورمز إند)». �الهجوم الذي ُتخطِّ

�د إقناعك بتأج�له؟». َّ لم ُي�ِد چون كوننجتون غض�ه، وقال «وهل حاوَل هاري ال��

� لن أفعل. هاري امرأة عجوز عا�س، أل�س كذلك؟ أنت � الحق�قة، ل�ن��
: «نعم �� أجاَب األم��

� أنوي ق�ادته». � واحد. إن�� دي. أر�ُد أن �شنَّ هذا الهجوم… مع تغي�� محق �ا س�ِّ
 



 

الُق��ان
 

ة الق��ة. أقاَم رجال المل�ة المحرقة ع� ُخ��

ه
َ
� جرف � �لِّ م�اٍن �اس�ثناء ال�قاع ال��

لج ح�� ال�احل �� أم ع� ب�اض الق��ة �األحرى؟ يرتفع الثَّ
�ــــح تهبُّ فش والمعول، ولم تزل ال�ِّ دة �ال�لطة والرَّ � األرض المتجمِّ

ا �� جال ل�صنعوا ُحفر� فيها الرِّ
د.

�
� المتجل ت�� لج ع� سطح الُ�ح��  الم��د من الثَّ

ً
ٍة من الغرب دافعة �قوَّ

قالت آ�� مورمونت: «لسِت ُت��دين مشاهدة هذا».

ظر إ�  ال ُتطيق النَّ
ً
لة

�
� سأشاهدە». آشا جرا�چوي ابنة ال�راِ�ن ول�ست فتاًة مدل - «نعم، ل�ن��

الُقبح.

د والج�ع كساِ�قه وساِبق ساِ�قه، قضَ�تا أغل�ه ع� الجل�د ترتجفان الم وال�� ا من الظ� �ان نهار�
تاهما

�
� وأمسك � وألقَيتا فيهما صنارت��ْ دت��ْ

�
� المتجل ت�� � ُصغرى الُ�ح��

� صنَعتاهما �� إ� جوار ُحفرت��
��لة �ان ب�م�ان �لٍّ منهما االعتماد ع� ص�د سمكٍة أو ٍة ل�ست �الطَّ زة خرقاء. منذ ف�� �أ�اٍد مقفَّ
� الجل�د اعتادوا ص�د أر�ــع� أو خمس.

�د �� � الصَّ
ًة �� ئاب) األ��� خ��

ِّ
، �ما أن رجال (غا�ة الذ � اث�ت��

خاع، ولم ُت�ِل آ�� �الًء أحسن. ثالثة ت فيها ح�� النُّ
�
ا اليوم ف�لُّ ما عاَدت �ه آشا برودة تغلغل أمَّ

. ً
هما سمكة ت منذ صاَدت أيُّ أ�اٍم مرَّ

 �قولها: «أنا ال أر�ُد مشاهدة هذا».
ً
ة إثناءها ثان�ة َّ� ت الدُّ

�
حاول

، لن أهرب. أين سأذهُب؟ � � إذن. لِك �لم�� ل�ست أنِت َمن ُي��د رجال المل�ة إحراقها. «اذه��
.« �وب ال أ��� : «�قولون �� إنها َت�ُعد ثالثة أ�ام من الرُّ

ً
ت آشا مض�فة

�
فل)؟»، وضحك إ� (و�ن��

�
ن��ر �� � من خشب الصَّ  من رجال المل�ة ُ��اِفحون لوضع عمودين ضخم��

ً
ة شاهَدت ستَّ

ؤال عن ًة إ� السُّ ة آَخرون من رجال المل�ة، غ�� أن آشا ل�ست مضطرَّ � حفَرهما ستَّ ُحفرت��
اە رجال �ل، وال ُ�دَّ من إطعام اإلله األحمر. سمَّ

�
ا س�حلُّ الل الغرض منهما، ألنها تعرفه. وتدان. ق����

ل�ج الملعونة ة وُ�ذ�ب هذە الثُّ ار�َّ �اء �عينه النَّ ر إلينا إله الضِّ ار، «لَينظ� م والنَّ ا من الدَّ
�
��ان

ُ
المل�ة ق

ا».
�
ثالث

: «ح�� � � الُحفرت��
ان ��

َّ
جال الذين اجتَمعوا لمشاهدة الوتدْين ُ�َدق َ الس�� جودري فارنج الرِّ أخ��

�اء». لمة هذا �حمينا إله الضِّ � م�ان الخوف والظ�
��



لج؟ إنها � �الثَّ ة: «ما عالقة إله�م الجنو�� ة جل�د�َّ � لحيته ق��
قال آرتوس فلينت الذي ُتغ�ِّ

.« �
�� ت علينا، و�� َمن علينا أن �س��

�
� حل غض�ة اآللهة القد�مة ال��

ون غضب اآللهة القد�مة ا هنا. سُ�ث�� � ش�ئ� لو ال�ب�� وول: «أجل. رالوو األحمر ال �ع�� قال الدَّ
فحسب. إنها ُ�شاِهد من ج��رتها».

�
ق الجل�د كق�ض��َ ة تخ�� طة �ُجزر� مشجرة صغ��

َّ
اهما مرق ��

�
، ك � ت�� � ُ�ح�� � ب�� تقع ق��ة الُمزارع��

عمالٍق غارٍق ما، وع� واحدة من هذە الُجزر ترتفع شجرة و�روود عت�قة ملت��ة، جذعها
� نظرًة

لج المح�ط بها. ق�ل ثمان�ة أ�اٍم ذهَ�ت آشا إليها مع آ�� مورمونت لُتل�� وفروعها ب��اض الثَّ
ا رأت الُحمرة قالت لنفسها: ، ولمَّ ا�� ا وفمها الدَّ � طول�� من كثب ع� عي�يها الحمراو�ن المشقوقت��
 أن عي�يها لم تقتنعا،

َّ
سغ األحمر الجاري داخل أشجار ال��روود هذە، إ� سغ فقط، ال�ُّ إنه ال�ُّ

ا. ط�
�
ا متجل ؤ�ة، وما رأتاە �ان دم� صديق من الرُّ فالتَّ

ل�ج، أنتم وأشجار�م بتم علينا هذە الثُّ
�
ون َمن اجتل ماليُّ � ب��ار: «أنتم أيها الشَّ قال كورل�س پ��

ة. راهلور سُ�نِقذنا». �طان�َّ الشَّ

ردَّ آرتوس فلينت: «راهلور سُيهِل�نا».

ا. عنة ع� آلهت�م جم�ع�
�
رت آشا جرا�چوي: الل

�
فك

عايَن الس�� جودري قاِتل العمالقة الوتدْين ودفَع أحدهما ل�ستوثق من ث�اته، ثم قال: «عظ�م،
حان. س�� �اليتون، اجلب الُق��ان».

�
عظ�م. سَ�صل

امرة �األحرى؟ ال تحبُّ آشا ة. أم ذراعه الضَّ الس�� �اليتون سوجز �د جودري الُ�م�� الق��َّ
� ع�ادة إلهه األحمر فسوجز -ب�ساطة- غل�ظ

�� �
فا�� � �دا فارنج شد�د التَّ الس�� �اليتون، فل��

لت إ� � وتوصَّ � نِهمت�� � وعين�� � منفرجت�� ة وراقَبته إذ �قف �شفت�� �ل�َّ
�
ار الل القلب. لقد رأته عند النَّ

ا � إن �ان سوجز هكذا دوم� ت الس�� چاس��
�
� سأل هب. ح��

�
الُخالصة. ل�س اإلله ما �حبُّ و�نما الل

جناء، � استجواب السُّ
� ومساعدتهم �� ب��

ِّ
د مراهنة المعذ � (دراجو�ستون) تعوَّ

َّ وأجاَب: «�� ك��
.«

ً
ة � امرأًة شا�َّ ج�� ا إذا �ان السَّ خصوص�

� إحراقها. ما لم تخمد
�� 

ً
ة ًة خاصَّ

َّ
� أن سوجز س�جد لذ

لم تندهش آشا، وال شكَّ لديها ��
العاصفة.

ا. مئة فرسخ� من (ر�وة الغا�ة) إ� فل) منذ �سعة ع�� يوم� َي�ُعدون ثالثة أ�اٍم عن (و�ن��
داف، والعاصفة ال ترقُّ وال

ُ
ان الُغداف. ل�ن ال أحد منهم غ فل)، ثالثمئة م�ل ��عة ط�� (و�ن��

ل�ج. دفَنت ا آَخر من الثُّ مس، فقط لُتواِجه يوم�  أن ترى الشَّ
ً
. �لَّ ص�اح� تصحو آشا آملة � تل��

تفع األ�وام ح�� ت�تلع ا س�� سخ، وق���� لج الم�َّ العاصفة �لَّ ك�خ� وسق�فٍة تحت كومٍة من الثَّ
ا. ��لة أ�ض� القاعة الطَّ

� تقلُّ �لَّ يوم- وما �جدە � -ال�� ت�� ول�س هناك طعام غ�� خيولهم المتداع�ة وأسماك الُ�ح��
رسانه ع�

ُ
� هذە الغا�ة ال�اردة الميتة. �ستحوذ لوردات الملك وف

�احثوهم من قوٍت شحيح ��
َّ



جال العوام، فال عجب إذن أنهم  أقل القل�ل للرِّ
َّ

نص�ب األسد من لحم الخ�ل، وعل�ه ال ي����َّ إ�
�دأوا �أ�لون موتاهم.

�وري ُضِ�طوا وُهم �جزرون �  من رجال پ��
ً
ة �أن أر�عة َّ� تها الدُّ َ � أخ�� ارتاَعت آشا �اآلَخ��ن ح��

رون أحد ساِعدْ�ه ع� رته ف�ما ُ�دوِّ حم من فخذ�ه ومؤخِّ
�
عون الل احل، ُ�قطِّ أحد رجال اللورد ِفل الرَّ

هشة. ل�س هؤالء األر�عة أول من ذاقوا لحم الَ��� ظاُهر �الدَّ ار، ل�نها لم �ستِطع التَّ سيخ� فوق النَّ
حف ال�ئ�ب، وُتراِهن آشا ع� هذا، ل�نهم -فقط- أول من �فتضح أمرهم. خالل هذا الزَّ

من الول�مة �ح�اتهم… وسُ�ن�� إحراقهم العاصفة
َ
�وري األر�عة ث � �أمر الملك س�دفع رجال پ��

حس�ما َيزُعم رجال المل�ة. ال ُتؤِمن آشا جرا�چوي ب�لههم األحمر ع� اإلطالق، وع� الرغم من
، و�ن لم َ�حُدث فسوف ُتنَصب محارق أخرى، وقد ينال الس�� � �� هذا دَعت أن �كونوا محقِّ

�اليتون سوجز ُمن�ة فؤادە.

هم الس�� �اليتون إ� الخارج، وقد ُرِ�َطت
َ
لة لحم الَ��� األر�عة ُعراًة عندما ساق

�
�ان أ�

� م�� � ح��
ا، �� �

ِّ لج متع�� � الثَّ
ائط من الِجلد، و�� أصغرهم إذ م�� �� معاصمهم وراء ظهورهم ���

� أعُينهما ع� األرض. أدهَش آشا �م ي�دو منظرهم ت��ْ � ماتا �الفعل مث�ِّ اثنان آَخران كرجل��
د رجال. ا. مجرَّ رت: ل�سوا وحوش�

�
ا، وفك تقل�د��

موم ع� رجال المل�ة إذ ي وراَح يبخُّ السُّ حدِّ ك �التَّ ا رقيبهم، ووحدە تمسَّ أ��� األر�عة ِسن�
� �ا ا. هل �سمع�� ا، وع� إله�م األحمر أ�ض� عنة جم�ع�

�
ساقوە واخ��ن إ�اە �ِحرابهم. «عل��م الل

ك المأفون �ا جودري. �ان علينا أن فارنج؟ قاِتل العمالقة؟� لقد ضحكُت عندما ماَت ابن عمِّ
ا �الُعصارة». أسقَطت ا مليئ� � �ان ط��� �� � شووە. أراهُن أن الصَّ  ح��

ً
ة ا. �انت رائحته شه�َّ نأ�له أ�ض�

ا
�
ا وأسنان ا نهَض �صَق ِملء فمه دم� جل ع� ُر�ب��ه ل�نها لم ُتخر�سه، ولمَّ �ة من كعب ح��ٍة الرَّ ��

.« � يخ. إصبع سجق صغ�� سم�� � ُ�شوى ع� السِّ مكسورًة، وواصَل: «القض�ب ألذ ُعضو ح��
� هذا؟ ، تعاَل هنا. أيُّ اسٍم پ�� � السل تابَع ص�احه المحموم: «كورل�س پ�� دوە �السَّ ح�� عندما ق�َّ

�ه؟ وأنت �ا سوجز أيها الوغد الملعون، إنك…».
�
ك َتطل أهذا هو األجر الذي �انت أمُّ

رًة ق�ب مفجِّ ت َحلق الرَّ �ة واحدة ��عة من س�فه شقَّ لم ين�س الس�� �اليتون ��لمة. ��
م ع� صدرە. ا من الدَّ

�
ف�ضان

حول لدرجة أن �استطاعة �ُّ مع �لِّ �شيج. �ان �الغ النُّ  جسدە يه��
َ

جل ال�ا�� وأخذ اشتدَّ ُ��اء الرَّ
ا وكنا ا، �ان ميت� جل �ان ميت�  قال: «ال، أرجو�م، الرَّ

ً
� ا. متوسِّ ا واحد� آشا أن تعدَّ ضلوعه واحد�

ا، أرجو�م…». ج�اع�

ت إن
�
ه»، و�ساءل

�
�� ب�نهم، استفزَّ سوجز ح�� قتل

َّ
ق�ب الذ قالت آشا آل�� مورمونت: «�ان الرَّ

ور. � إذا جاَء عليها الدَّ ت�� �انت الح�لة نفسها س�نط�� عل�ه مرَّ

قوا، ثالثة رجال أح�اء وواحد
�
� إ� �لِّ وتد، وهناك ُعل هر، اثن�� ا إ� ظ� هر� حا�ا األر�عة ظ� َد الضَّ ِّ�

ُ
ق

�اء المؤمنون الجذوع المفلوقة والفروع المكسورة تحت أقدامهم ثم م ع�اد إله الضِّ م�ت، ف�ما كوَّ



لج ينهمر �كثافٍة �العادة، و�عان ما س�بتلُّ سكبوا عليها ز�ت المصابيح. فعلوا هذا ��عة، فالثَّ
الحطب.

: «أين الملك؟». � سأَل الس�� كورل�س پ��

� اسمه برا�ان فارنج �ان من د والج�ع، ص�� � الملك لل��
ق�ل أر�عة أ�اٍم اس�سلَم أحد ُمراف��

ة إذ التهَم م القسمات عند المحرقة الجنائ��َّ أقارب الس�� جودري. وقَف ستان�س �اراثيون متجهِّ
… ولو � ، و�عدها ا�سحَب الملك إ� ُب�ج المراق�ة ولم َ�خُ�ج منذ ذلك الح�� � �� هب جسد الصَّ

�
الل

دت جسدە نار المنارة المشتعلة ل�ل ج وقد حدَّ ة ال��ُ � واآلَخر ع� قمَّ � الح�� أنهم يرون جاللته ب��
م اإلله األحمر، و�قول آَخرون ب��ار: ُيه�ب �الل�دي مل�ساندرا أن ُتعي�نا.

�
نهار. �قول �عضهم: ُ��ل

� ي�دو آلشا جرا�چوي أن الملك ضائع و�ستغ�ث. � �لتا الحالت��
��

ٍء �
ە �أن �لَّ �� ، اذهب وِجد الملك وأخ��ِ � ح إل�ه: «�ان��

�
قال الس�� جودري ألقرب رجٍل مسل

جاهز».

ردَّ صوت ر��شارد هورپ: «الملك هنا».

نة المزركشة �ُعثث ته الم�طَّ فوق درع� من صفائح وحلقات المعدن يرتدي الس�� ر��شارد ُس��
ماد. ساَر الملك ستان�س إ� جوارە، ووراءهما ٍة �لون العظم والرَّ الث ع� خلف�َّ رأس الموت الثَّ
قوق. وجَدهم از� من خشب ال��

�
ا ع� ُع� �ئ�  مجاراتهما �صع��ٍة �ع�ج آرنولف �ارستارك متَّ

ً
محاو�

 من حام�� الِحراب
ً
ا وثالثة أحفاٍد وأر�عمئة ما�� معه ابن� اللورد آرنولف ق�ل ثمان�ة أ�ام، وجلَب الشَّ

ا من الِغدفان… ل�ن ما جلَ�ه ماح وِما�س�� وقفص� الة حام�� الرِّ  من الخ�َّ
ً
ماة ودستة � من الرُّ وأر�ع��

� رجاله فقط.
من مؤٍن �ك��

د � (�ارهولد) ما داَم الس�ِّ
� القلعة �� د أم�� ا و�نما مجرَّ علَمت آشا أن �ارستارك ل�س لورد حق�

هر، كتفه الُ��ى أع� من الُ�م�� بِنصف قدم، ُّ الظ� � جل ضاو� مح�� . الرَّ ا عند آل ال�س�� � الفع�� أس��
 شعرات

َّ
ام إ� لع التَّ قتان وأسنان صفراء، وال �فصله عن الصَّ تان ض�ِّ وله ُعنق ناحل وعينان رماديَّ

� اب�سامته
�ة المشعثة. تراءى آلشا أن �� مادي لحيته الم�شعِّ ب�ضاء قل�لة، و�تقاَسم األب�ض والرَّ

�
فل) إذا أخذوها. �� م (و�ن��

�
ائر ف�ارستارك هو من سَ�ح� ا، ل�ن إن صحَّ ال�الم الدَّ ا ما ك��ــه� ش�ئ�

� الغابر ن�َت ف�ع عائلة �ارستارك من شجرة عائلة ستارك، و�ان اللورد
مرحلٍة ما من الما��

آرنولف أول من أعلَن تأي�دە ستان�س من حَملة را�ة إدارد ستارك.

� ع�ادتها
كون �� � �ش�� مال القد�مة، اآللهة ال�� ع� حدِّ علم آشا آلهة آل �ارستارك �� آلهة الشَّ

ت إن �ان اللورد آرنولف قد جاَء
�
الل األخرى. �ساءل مع آل وول ونوري وفلينت وعشائر التِّ

ة اإلله األحمر بنفسه.  عند رغ�ة الملك ل�شهد قوَّ
ً

ُ�شاِهد الح��ق نزو�

حمة، وأص�� الملك ل الرَّ � توسُّ
دين إ� الوتدْين �� جال المق�َّ لدى مرأى ستان�س �دأ اثنان من الرِّ

ه، ثم قال لجودري فارنج: «ُ�مكن�م ال�دء».
�
ا فك ا مط�ق� صامت�

�اء، اسمعنا». ا: «أ�ا إله الضِّ رفَع قاِتل العمالقة ذراع�ه صائح�

َّ



�ل مظلٌم ومفعٌم �األهوال».
�
�اء، داِفع عنا، فالل م رجال المل�ة: «أ�ا إله الضِّ

َّ
وترن

رك
�
شك

َ
لج ع� وجهه، وابتهَل: «� ماء المعتمة لتذوب رقائق الثَّ رفَع الس�� جودري رأسه إ� السَّ

رك ع�
�
شك

َ
� أن ُتع�دها إلينا �ا إلهنا لُتن�� ط��قنا إ� أعدائك. �

�
ص�

ُ
ئنا ون

ِّ
� ُتدف مس ال�� ع� الشَّ

م �منظرها من جد�د». تار الذي ُ�خفيها لن�نعَّ ق السِّ � أن ُتمزِّ
�

ص�
ُ
 ون

ً
� َتحُرسنا ل�� جوم ال�� النُّ

لمات اآل�دة». �اء، احِمنا وأ�ِعد عنا الظ� م رجال المل�ة: «أ�ا إله الضِّ
َّ
وترن

هب،
�
ا الل ج� � دائرٍة مؤجِّ

رە حول رأسه ��  ��لتا �د�ه ودوَّ
ً

ا مشع�
�
� ممس� م الس�� كورل�س پ�� تقدَّ
و�دأ أحد المقبوض عليهم ي�تحب.

ار. �قلوٍب سع�دة مخلصة عط�ك اآلن أر�عة رجاٍل أ��
ُ
وغ��َّ الس�� جودري: «أ�ا راهلور، ن

هق � م لحمهم الحق�� و�سودَّ ل�� � أنُفسهم. فليتفحَّ
الم �� ق الظ� رة ل�ح�� عطيهم لنارك المطهِّ

ُ
ن

د � ُتق�ِّ ة ال�� ل دماءهم �ا إلهنا وأِذب األغالل الجل�د�َّ ور. تق�َّ  و�سمو إ� النُّ
ً
ة ًة نق�َّ أرواحهم ُحرَّ

��ق نا الطَّ ل هذا الُق��ان وأر� ة ل�سفك دماء أعدائك. تق�َّ خدمك. اسمع ألمهم وامنح سيوفنا القوَّ
فل) لندحر ال�اف��ن». إ� (و�ن��

ل هذا الُق��ان». �اء، تق�َّ د مئة صوت: «أ�ا إله الضِّ وردَّ

ان�ة. �دأت خيوط قل�لة أوقَد الس�� كورل�س المحرقة األو� �المشعل، ثم ألقاە ع� حطب الثَّ
هب األو� �خجل

�
خان تتصاَعد، و�دأ المقبوض عليهم َ�سُعلون، ثم ظهَرت ألسنة الل من الدُّ

ار �ال الوتدْين. �قان، وخالل ثواٍن احتَوت النَّ  من الجذوع إ� السِّ
ً
اقصة  وم��

ً
العذارى مندفعة

،«… � ا… أرجو�م… كنا جائع�� ا� وجدناە ميت� هب �لعق ساق�ه: «�ان ميت�
�
�َخ الف�� ال�ا�� والل

� �خٍة ط��لة واحدة �ال
الته �� ق ذاَ�ت توسُّ ار خص�ت�ه، و�ذ �دأ َشعر عانته �ح�� ثم �لَغت النَّ

�لمات.

ا من قومها �ذ�حون
�
� (ُجزر الحد�د) رأت ُره�ان

رة َحلقها. �� � مؤخِّ
ة �� ت آشا جرا�چوي الِمرَّ

َ
ذاق

ا لإلله الغ��ق، وع� الرغم من قسوة ذلك فهذا أسوأ. ا وُ�عطون ُجثثهم لل�حر تك��م�
�
أقنان

ذن�ِك، أش��� بوجهِك. ل�س عل�ِك أن تري هذا. �ان
�
� أ

� عي��ِك، ُص�ِّ
قالت لنفسها: أغِل��

دون أ�شودة مديح� ما لراهلور األحمر، ل�نها لم �سمع ما �قولونه من فرط علوِّ رجال المل�ة ُيردِّ
خان ورائحة  الهواء �الدُّ

َ
هب وجهها، وع� الرغم من هذا ارتجَفت، وامتأل

�
�ــــخ. لفَح له�ب الل ال�َّ

دها إ� الوتد. � ُتق�ِّ السل الحام�ة ال�� � السَّ
حم المحروق، ورأت إحدى الُجثث ال تزال تختلج ��

�
الل

�ــــخ. ف ال�َّ
َّ
و�عد وقٍت ما توق

�
ا عن إجا�اٍت �� ا إ� ُعزلة ُب�ج المراق�ة. إ� نار المنارة �حث� �صمٍت ابتعَد الملك ستان�س عائد�

هه نحو ە من ذراعه ووجَّ
َ

هب. �دأ آرنولف �ارستارك �ع�ج وراءە، ل�ن الس�� ر��شارد هورپ أخذ
�
الل

قون، �لٌّ منهم إ� نارە وما قد �جدە من َعشاٍء غث. ��لة، و�دأ المشاهدون يتفرَّ القاعة الطَّ



ة � إ� جانبها، و�سألها: «هل استمتَعت القح�ة الحد�د�َّ
وجَدت �اليتون سوجز �م��

�ر… وهو ما �ليق �ه، � �العرض؟». من أنفاسه تف�ح رائحة الِمزر وال�صل ال���ــهة. وله عينا خ��
ب سوجز وجهه من وجهها للغا�ة ح�� أصبَح ح. قرَّ �ر مجنَّ � ��لة خ�� ته الطَّ فع� ُترسه وُس��
�ن ا عندما تتل�ِّ � وداء ع� أنفه، وأضاَف: «س�كون الجمهور أ��� كث�� ؤوس السَّ ب�م�انها أن تعدَّ الرُّ

أنِت ع� وتد».

ر عن جرائم ة الم�الد وال مناص من أن ُت�فِّ ونها ألنها حد�د�َّ ئاب ال ُ�حبُّ
ِّ

ا. الذ ل�س مخطئ�
��لة من اإلغارة ع تور�ن)، والقرون الطَّ � (خندق �ا�لن) و(ر�وة الغا�ة) و(م��ــَّ

قومها، ما فعلوە ��
فل). � (و�ن��

ه ثيون ��
َ
ف احل الحجري)، وما اق�� ع� (السَّ

� رقصة
ع آشا �� ت إ� فأسها. ت��

َ
مها سوجز اشتاق

�
ما �ل

�
� أيها الفارس». �ل - «ارفع �دك ع��

قص معه. َّ الرَّ ة ال�املة ُت�ِ�ت هذا. �م أتم�� � (ُجزر الحد�د)، وأصا�عها الع��
األصابع �أيِّ رجٍل ��

� أمس الحاجة إ� فأس�
ا وجه الس�� �اليتون ف�� � أمس الحاجة إ� لح�ة، أمَّ

جال وجوە �� ل�عض الرِّ
ص، غ�� أن هذا

�
مل ل التَّ � عي��ه. ل�نها �ال فأس� ها هنا، ولذا فأفضل ما ُ�مكنها ِفعله أن ُتحاو� ب��

� لحم ذراعها
زة �� ، لتنغرس أصا�عه المقفَّ ى فقط إ� إح�ام الس�� �اليتون ق�ضته عليها أ��� أدَّ

�مخالب من حد�د.

� أيها الفارس. الل�دي
ٌ لك أن ُتص�� �ها. خ�� ُ � طلَ�ت منك أن َت��

د�� قالت آ�� مورمونت: «س�ِّ
آشا ل�ست للحرق».

 عن
�

ا»، ل�نه تخ�  جد�
ً

� هذە ب�ننا ط��� �اط�� ردَّ سوجز: «ستكون كذلك. لقد أو�نا عا�دة الشَّ
. ة �ال داع� َّ� ذراع آشا، فالمرء ال �ستفزُّ الدُّ

ا، وقال �اب�سامٍة � برد� ت�� � محمرَّ هور فيها بوجنت�� � ما�� الظ� � اختاَر چاس�� حظة ال��
�
تلك �� الل

ة». ة: «الملك عندە ُخطط أخرى لغن�مته األس�� تلقائ�َّ

ار ها النَّ ، ل�ن مص�� أطلَق سوجز نخ�� ازدراء، وقال: «الملك أم أنت؟ تواطأ �ما ُت��د �ا ما��
ة �ما اعتاَدت المرأة الحمراء أن تقول، قوة � دم الملوك قوَّ

� عروقها. ��
ها�ة، �� ودم الملوك �� � النِّ

��
� إلهنا».

ُتر��

نا». َض راهلور �األر�عة الذين أرسلناهم إل�ه لتوِّ - «فل��

ا، لج أ�د� اذين. ُحثالة ِمثلهم لن ُيوِقفوا سقوط الثَّ ��ان شحَّ
ُ
� وض��� الم�الد، ق ح��

َّ
- «أر�عة ف�

ا �� فقد تفعل». أمَّ

قون �عدها؟ أنا؟». لج؟ َمن سُتحر� ف الثَّ
َّ
ة: «و�ذا أحرقتموها ولم يتوق َّ� قالت الدُّ

مت أ��� من هذا، فقالت: «وِلَم ل�س الس�� �اليتون نفسه؟ قد لم �ستِطع آشا االعتصام �الصَّ
هب قض��ه».

�
ا يتغ��َّ �مد�حه ف�ما تلعق ألسنة الل  مؤمن�

ً
ا من ع�ادە، رج� �حبُّ راهلور واحد�

. : «استمِتع �قهقهتك �ا ما�� ، وهو ما لم ُ�شار�كه ف�ه سوجز، الذي ردَّ � ضحَك الس�� چاس��
جال المو�� ع� ى من �ضحك عندها»، وأل�� نظرًة نحو الرِّ قوط فس�� � السُّ

لج �� إذا استمرَّ الثَّ



الوتدْين واب�سَم، ثم ذهَب ينضمُّ إ� الس�� جودري ورجال المل�ة اآلَخ��ن.

ا لك ع� إنقاذي ا �انت دوافعه. «شكر� ». �ستحقُّ هذا ع� األقل أ�� : «�ط�� قالت آشا لما��
أيها الفارس».

� رجال المل�ة. هل فقدت إ�مانك براهلور ة: «لن ُ��ِس�ك هذا أصدقاًء ب�� َّ� قالت الدُّ
األحمر؟».

� � �ما هو أ��� من هذا، ل�ن��
� الهواء: «فقدُت إ�ما��

ا �� ا شاح�� أجاَب ما�� وأنفاسه َتخُ�ج ض�ا��
؟». �

د��َ َّ �ا س�ِّ  انضَممتما إ��
َّ

ما زلُت أومُن �الَعشاء. ه�

ة». : «ل�ست عندي شه�َّ
ً
ت آ�� مورمونت رأسها قائلة هزَّ

 فقد تجدين نفسِك
َّ

- «وال أنا، ل�ن األفضل أن ت�تل�� القل�ل من لحم الخ�ل رغم ذلك و��
� خرجنا من (ر�وة الغا�ة) �ان معنا ثمانمئة حصان. ل�لة ال�ارحة � لو أنِك فعلِت. ح�� �� ا تتمنِّ ق����

.« � ��  وستِّ
ً
�ان العدد أر�عة

ت، �ما فيها جواد ما�� نفسه،
�
ا هل� ة تق���� ة ال�ب�� لم �صدمها هذا. جميع ج�ادهم الح���َّ

ة ا من شدَّ � المشعثة �دأت تكبو أ�ض� �� ماليِّ ا، وح�� خيول الشَّ �وب نفَق أ�ض� ومعظم خيول الرُّ
ا إ� أيِّ م�ان، وغ�اب الحاجة إ� العلف. ول�ن ف�َم �حتاجون إ� خيول؟ ستان�س لم َ�ُعد ذاه��
ة ماو�َّ ا ح�� إن آشا �دأت ت�ساَءل إن �انت تلك األجرام السَّ جوم طاَل جد� مس والنُّ القمر والشَّ

د أضغاث أحالم. قالت: «أنا س��ُل». مجرَّ

، وقالت: «أنا لن آ�ل».
ً
ت آ�� رأسها ثان�ة هزَّ

، لن أسمح لها �الهرب». � � �الل�دي آشا إذن. لِك �لم�� � أعت�� : «َدعي�� � قال لها الس�� چاس��

قوا هناك، آ�� إ� ته المازحة، واف�� ذنها عن ن��
�
ت أ ة موافقتها ع� مضض� وقد صمَّ َّ� أعَطته الدُّ

لج عم�قة، ا، ل�ن أ�وام الثَّ � � ال َت�ُعد كث�� ��لة ال�� � إ� القاعة الطَّ خ�متها، وآشا والس�� چاس��
� �احلها.

�ــــح عاصفة، وقدَ�� آشا قال�ان من الجل�د، ومع �لِّ ُخطوٍة تحسُّ �طعنة ألٍم �� وال�ِّ

 اللوردات
َ
� الق��ة، فاستحوذ

��لة أ��� بناٍء �� ع� الرغم من ِصغرها ووضاعتها فالقاعة الطَّ
�
َ ة. ع� جان�� � ُب�ج المراق�ة ع� شا�� الُ�ح��

� استقرَّ ستان�س �� � ح��
والقادة عليها ألنُفسهم، ��

ثة ، ورفَع أحدهما سد�لة ال�اب الملوَّ � � ط��لت�� �اب القاعة �قف حارسان مس�ندْين إ� ح��ت��
اخل. فء �الدَّ � آشا إ� نعمة الدِّ ، وقاَد الس�� چاس�� حوم لما�� �الشُّ

َ ِضعف هذا العدد ، و�ن انح��
ً

� رج� � خمس��
� القاعة ِد�ك وموائد تك��

َ تمتدُّ ع� جان��
قف �األع� صفٌّ من � السَّ

ة، و�� اب�َّ � األرض ال��ُّ
� المنتَصف ��

اخل، وقد ُحِفَر خندق نار� �� �الدَّ
ون � الخندق، والُفرسان واللوردات الجن��يُّ

َ ئاب الجلوس ع� أحد جان��
ِّ

د الذ ه��ة. تعوَّ فتحات التَّ
ع� الجانب اآلَخر.



ا غائري الخدود، �عضهم شاحب
�
فقة، عجاف ًة للشَّ  مث��

ً
 مزر�ة

ً
ذمة ون آلشا �� ي�دو الجن��يُّ

تهم ون ��امل صحَّ ماليُّ ق�ض، ي�دو الشَّ �ــــح. ع� النَّ حته ال�ِّ م��ض و�عضهم وجهه محمرٌّ لوَّ
دي الوجوە لهم ل� كث�فة �األدغال و�رتدون الفرو والحد�د.  ك�ار الحجم متورِّ

ً
وعافيتهم، رجا�

ب�ة حف �ان أسهل عليهم �خيولهم المشعثة وكفوف الدِّ ا، ل�ن الزَّ د والج�ع أ�ض� قد ُ�عانون ال��
� ي�تعلونها. ال��

� ساقيها �لساٍن من
 إذ ثَ�ت أصا�عها و�سَطتها، و�ى األلم ��

ً
از�ــها الفرو جافلة فَّ

ُ
خلَعت آشا ق

ا ال
�
فء. �ان الُمزارعون قد تركوا مخزون � الدِّ

� تذو�ان �� دت�� ق إذ �دأت قدماها ِش�ه المتجمِّ ال��
ج�ل المحروق. خان ورائحة النَّ  الهواء �الدُّ

َ
وا من الق��ة، فامتأل � فرُّ �أس �ه من الُخثِّ ح��

� لج العالق �ه، ووجَد لهما الس�� چاس�� قت معطفها ع� مشجٍب �عد أن نفَضت الثَّ
�
عل

مة من الخارج ن من الِمزر وِقطع لحم الخ�ل المفحَّ ٍة وجلَب لهما الَعشاء المتكوِّ
�
� ع� ِدك موضع��ْ

حم، ومع أن القطعة أصغر
�
ت ع� الل  من الِمزر وانقضَّ

ً
ت آشا رشفة

َ
اخل. أخذ والحمراء من الدَّ

هن �س�الن ع� ذقنها: م والدُّ ائحة، وقالت والدَّ تها فقد قرقَر �طنها من الرَّ
�
من آِخر واحدٍة أ�ل

«أشكرك أيها الفارس».

ًة وطعَن إحداها �خنجرە. ا صغ�� ع لحمه قطع� »، وقطَّ . أنا م�ٌّ � : «چاس�� قال ما��

حف جال حوله �أن ستان�س س�ستأنف الزَّ ا إ� المائدة ُ�خ��ِ الرِّ �ان و�ل فوكسجلوڤ جالس�
اسة الذين �عتنون �خيول الملك. فل) �عد ثالثة أ�ام، وقد سمَع هذا من أحد السَّ ع� (و�ن��
� قالع اللوردات وأ�واخ

ون عنه ألف عاٍم �� ا سُ�غنُّ انه، ن�� � ن��
«جاللة الملك رأى النَّ� ��

� ع� حدِّ سواء». ح��
َّ

الف�
ً
� ل�لة أمس»، ون�َع قطعة مان�� د �لَغ الثَّ � ما�� عي��ه عن لحمه، وقال: «تعداد ال�� رفَع چاس��

ا: «إذا زحفنا فسنموت �المئات».
�
وٍف علَقت �أسنانه وألقاها إ� أقرب ال�الب مردف ��

ُ
من غ

ا حف و�مَّ واِصل الزَّ
ُ
ا ن قال الس�� همفري �ل�فتون: «وسنموت �اآلالف إذا �قينا هنا. أقوُل إمَّ

نموت».

فل) فماذا �عُد؟ ك�ف نأخذها؟ ِنصف رجالنا حف ونموت. و�ذا �لغنا (و�ن�� واِصل الزَّ
ُ
- «وأردُّ ن

قون األسوار؟ ي�نون أبراج
�
ِسلهم ي�سل ا أمام األخرى. هل س��ُ أضعف من أن �ضعوا قدم�

الحصار؟».

.« ن الجوُّ خم الس�� أورموند وا�لد: «علينا أن ن��� هنا ح�� يتحسَّ قال الفارس العجوز الضَّ

اَهنون ع� أيِّ الُفرسان واللوردات العظام سمَعت آشا شائعاٍت عن �عض الجنود الذين ي��
َّ �ا . و�م الم�لغ الذي راَهنوا �ه ع�� � ح�� ال�ة، و��دو أن الس�� أورموند أبرز المرشَّ ة التَّ س�موت المرَّ

هان. � الرِّ
ا�� ��  الش��

ً
ت سانحة

�
ُترى؟ قد تكون الُفرصة ما زال

� أسماك». ت�� � الُ�ح��
�ان وا�لد �قول ب��ار: «ع� األقل هنا نح�� �مأوى، و��



�� للغا�ة». ل��بته س�ب وج�ه، فَمن
�
ادون ك �وري ����ة: «أسماك قل�لة للغا�ة وص�َّ � ردَّ اللورد پ��

� هذە القاعة ُسِمعوا �قولون إن
جال �� ة �عض الرِّ هم الس�� جودري منذ قل�ٍل رجاله، وثمَّ

َ
أحرق

ا. هم والئمهم أ�ض�
�
أ��د ع� درا�ٍة �ما �انوا �فعلونه ور�ما شارك �وري نفسه �ان �التَّ � پ��

ونه ند األجدع، إذ أَتت ا». ُ�سمُّ اف من (ر�وة الغا�ة) اسمه ند وودز: «ل�س مخطئ� دمدَم كشَّ
ئاب)

ِّ
قيع ع� طرف أنفه ق�ل شتاءْين، وُ�َعدُّ وودز ِمن أفضل َمن �عرفون (غا�ة الذ قضمة الصَّ

� أعرُف م. «إن��
�
موا اإلنصات إل�ه عندما يت�ل

�
�اًء تعل خ�� المعرفة، وح�� أع� لوردات الملك ك��

�
ا �� ًة جد� ا كث�� ة، وحفرتم ُحفر� قات ع� جثَّ ، وأنتم انقَضضتم عليهما �المئات �ال�� � ت�� � الُ�ح�� هات��

جال لم َ�سُقطوا فيها. عند الج��رة �قاع ت�دو كقطعٍة ا من الرِّ الجل�د ح�� إنها ألعج��ة أن م��د�
تا، اصطدتم �لَّ ما فيهما

َ
تان فرغ ا: «الُ�ح�� من الُجبنة نخ�َ�تها الجرذان»، وهزَّ وودز رأسه مض�ف�

من َسمك».

نا ال حف. إذا �ان الموت مص�� �ب األد� لمواصلة الزَّ قال همفري �ل�فتون ب��ار: «وهو السَّ
يوف». ر�ب فلَنُمت شاه��ن السُّ

م والموت، أو ال�قاء والموت، أو قدُّ قاش نفسه �ل�لة أمس ول�لة أول من أمس. التَّ إنه النِّ
اال�سحاب والموت.

ا آَخر».  أن أع�ش وأرى ر��ع�
ُ

ذ ا أنا فأح�ِّ : «ُمت إذا أحب�ت �ا همفري، أمَّ � ما�� قال چاس��

.« � �وري: «قد �صف �عضهم هذا �الُج�� � ردَّ اللورد پ��

.« � أفضل من أ�ل لحم الَ��� - «الُج��

، وقال: «أيها الـ…». � � غضٍب مفا��
�وري �� � انقلَ�ت سحنة پ��

ا عند ال�اب وَشعرە ». �ان الس�� ر��شارد هورپ واقف� � - «الموت جزء من الحرب �ا چاس��
� سنأخذها من  من الغنائم ال��

ً
ة ائب. «َمن يزحفون معنا س�نالون حصَّ

َّ
لج الذ األسود رطب من الثَّ

 أ��� من المجد الخالد، وهؤالء الذين أضعف من أن يزحفوا عليهم العنا�ة
ً
ة بولتون ونغله، وحصَّ

ا». ِسل إل��م طعام� فل) س��ُ د أن نأخذ (و�ن�� ، �مجرَّ � � أعط�ك �لم�� �أنُفسهم، ل�ن��

ا�». فل) أ�د� - «لن تأخذوا (و�ن��

وت كقوقأة دجاجٍة من المائدة العال�ة، ح�ث �جلس آرنولف - «�ل سنفعل». جاَء الصَّ
هوض كُعقاٍب يرتفع عن الثة. دفَع اللورد آرنولف نفسه إ� النُّ �ارستارك مع ابنه آرثور وأحفادە الثَّ
ا، وتابَع: «سنأخذها من أجل الند واب�ته، عة ع� كتف ابنه مس�ند� ف��سته، وق�َض ب�دە الم�قَّ
��ق إذا دَعت الحاجة. ��م الطَّ . أنا ورجا�� س��ُ

ً
غ�� الذي ذ�حوە غ�لة ئب الصَّ

ِّ
أجل، ومن أجل الذ

ا م جم�ع� ة، قلُت له أن نزحف، وق�ل أن �دور القمر س�تحمَّ هذا ما قلته لصاِحب الجاللة المل��َّ
�دماء بولتون وفراي».

�
ون، �� هم شماليُّ ت آشا أن أ��� ون األرض �أقدامهم والموائد �ق�ضاتهم، ولحظ�

ُّ
جال �دق �دأ الرِّ

. � ار اآلَخر صامت�� � جلَس اللوردات الجنوب ع� جانب خندق النَّ ح��



غط، ثم قال: «َشجاعتك ُتث�� اإلعجاب أيها اللورد �ارستارك،
�
� ما�� ح�� هدأ الل انتظَر چاس��

لج؟». رات الثَّ
�
، ك�ف ت�توي أخذ القلعة؟ �ك �

�� فل). أخ��ِ ق أسوار (و�ن�� جاعة لن تخ�� ل�ن الشَّ

ا�ة». اٍت القتحام البوَّ
�
أجاَ�ه أحد أحفاد اللورد آرنولف: «سنقطع األشجار ونصنع ِمَد�

- «وتموتون».

ق األسوار».
�
م حف�د آَخر: «سنصنع ساللم ون�سل

�
ت�ل

- «وتموتون».

� أبراج حصار». : «س�ب��
ً

غ�� صوته قائ� رفَع آرثور �ارستارك ابن اللورد آرنولف الصَّ

ا، وأضاَف:
�
� محج��ــهما استهجان

ر عي��ه �� : «وتموتون وتموتون وتموتون»، ودوَّ ردَّ ما��
ا �ا مع�� �ارستارك؟». � جم�ع� «�حقِّ اآللهة، أأنتم مجان��

م عن
�
ا. ال تت�ل ا واحد� . إن لنا إله� � قال ر��شارد هورپ: «اآللهة؟ �س�ت نفسك �ا چاس��

؟»، ووضَع �دە ع� � �اء ُ�مكنه إنقاذنا اآلن، أال ُتواِفق�� � ُصحب�نا هذە. وحدە إله الضِّ
�� � �اط�� الشَّ

. ً
� ما�� لحظة حا وجه چاس�� وك�د، ل�ن عي��ه لم ت�� مق�ض س�فه ع� س��ل التَّ

� قوي �إ�مانك �ا
�اء، أجل. إ�ما�� ، وقال: «إله الضِّ � ظرة است�اَن الس�� چاس�� وتحت هذە النَّ

ر��شارد، تعلم هذا».

م عن اله��مة منذ
�
، وال إ�مانك. إنك لم تنفكَّ تت�ل � ُك ف�ه �ا چاس��

�
- «ل�ست َشجاعتك ما أش�

� صفِّ َمن أنت».
� أ�ساَءُل �� خرجنا من (ر�وة الغا�ة)، وهو ما �جعل��

طب من َع معطفه الرَّ � قال ما�� واألحمر يزحف ع� ُعنقه: «لن أ��� هنا وأق�ل اإلهانة»، وان��
ت دفقة من ق، ثم مرَّ بهورپ وخ�َج من ال�اب، وه�َّ ع� الحائط �ُعنٍف ح�� إن آشا سمَعته يتمزَّ

ء. �
َّ هب �عض ال��

�
 الل

ً
جة ار ومؤجِّ ماد من خندق النَّ ًة الرَّ الهواء ال�ارد داخل القاعة مط��ِّ

� أحد هولة انكَ�. �ط�� من ورق. وع� الرغم من هذا فالس�� چاس�� رت آشا: بهذە السُّ
�
فك

ضون إذا حاوَل رجال المل�ة إحراقها، وهكذا نهَضت وارتَدت معطفها القالئل الذين قد �ع��
ة �الخارج. لج�َّ وت�َعته إ� دمق العاصفة الثَّ

ة ُب�ج المراق�ة، لهبها ت ترى نار المنارة ع� قمَّ
�
ق�ل أن ت�تعد ع�� �اردات تاَهت. ما زال

ا، ووجَدت آشا نفسها � الهواء، ل�ن �اس�ثناء هذا اختَفت الق��ة تمام�
� طاٍف �� تقا�� الخا�� ال��ُ

؟»، � � أ�واٍم ترتفع ح�� فخذيها. ناَدت: «چاس��
د، تخوض �� لج وال�� � عالٍم أب�ض من الثَّ

وح�دًة ��
� خائف. ر�ما رت: المسك��

�
ا �صهل، ففك

�
وما من مج�ب. من م�اٍن ما إ� �سارها سمَعت حصان

ا. �عرف أنه س�كون طعام الَعشاء غد�

ة الق��ة ع� غ�� ُهدى. ال يزال وتدا ًة إ� ُخ��
مت متع��ِّ أح�َمت معطفها ع� جسدها وتقدَّ

السل قا عن آِخرهما، ورأت آشا أن السَّ � ل�ن لم �ح�� م��ْ ْين متفحِّ ، مسودَّ � ن��ر قائم��ْ خشب الصَّ
داف

ُ
 الُجثث إ� عناقها الحد�دي الوثيق. �ان غ

ً
تة ت مث�ِّ

�
َد بها المو�� قد برَدت، و�ن ظل ِّ�

ُ
� ق ال��



ة، وقد غ�َّ حم المحروق العالق �الجمجمة المسودَّ
�
ا من الل �ع قطع� ا ع� رأس إحداها ين�� جاثم�

جل الم�ت ح�� ال�احل. اآللهة ماد عند قاعدة المحرقة وارتفَع حول ساق الرَّ لج المذروُّ الرَّ الثَّ
القد�مة ُت��د دفنه. لم �كن هذا من ُصنعها.

ظر أيتها القح�ة. س��دين �الَجمال � النَّ وقال صوت �اليتون سوجز العميق من ورائها: «أمِع��
اخ؟». ار ال�ُّ ، هل �ستطيع الح�َّ � ��� نفسه عندما ُ�ش��ن. أخ��ِ

ًة واحدًة. ا صغ�� ة تحت األمواج فَهب �� فأس� � أبهائك المائ�َّ
�� � ، إن كنت �سمع�� �

�ا إله أسال��
ته: «هل رأ�ت الس��

�
ا ما ُ�ج�ب. هذا هو ع�ب اآللهة. سأل ل�ن اإلله الغ��ق لم ُ�ِجبها، فنادر�

؟». � چاس��

 إ� َمن ينكحِك فأنا
ً
- «ذلك األ�له المختال؟ ماذا ُت��دين منه أيتها القح�ة؟ إذا كنِت محتاجة

.«  من ما��
ً
أ��� رجولة

� أن الجزء � ح��
ساء �� ؟ الغ��ب أن أمثال سوجز �ستخدمون هذە ال�لمة المتهان ال�ِّ

ً
قح�ة ثان�ة

� �قول � ساقيها، وسوجز أسوأ من ل�دل األوسط. ح�� الوح�د من المرأة الذي له ق�مة عندهم ب��
.« � رە: «مل�ك �خ�� المغتصب��

�
ال�لمة فإنه �عنيها. قالت ُتذك

� أيتها
ار. ل�ن ال تخا�� قهقه الس�� �اليتون، وقال: «الملك ِش�ه أع� من فرط الحملقة إ� النَّ

.« � ق�� ُل رؤ�تِك تح�� القح�ة، فلن أغتص�ِك. سأضطرُّ إ� قتلِك �عدها، وأفضِّ

ًة أخرى. «هل �سمع هذا؟». صوت الحصان مرَّ

- «أسمُع ماذا؟».

لج �فعل مع. الثَّ  السَّ
ً
أجاَ�ت: «إنه حصان. ال، أحصنة، أ��� من واحد»، وأداَرت رأسها مرهفة

ه�ل. جاە الصَّ د اتِّ  �األصوات، واستع� عليها أن ُتحدِّ
ً
أش�اء غ���ة

س حزام الة�»، وتحسَّ ا، إنهم خ�َّ ع�ة ح�اب�� ما؟ لسُت أسمُع… ت��
�
ا: «أهذە ل قال سوجز عا�س�

��ل من اع س�فه الطَّ � � ان��
ا نجَح �� � ن �الفرو، وأخ�� از�ــهما الِجلد الم�طَّ فَّ

ُ
� ق

س�فه ب�دين خرقاوْ�ن ��
ِغمدە.

الة �الفعل. وعندها وصَل إليهما الخ�َّ

ا الفراء ة، وزاَدهم حجم� خرجوا من العاصفة كِفرقٍة من األط�اف، رجال ك�ار ع� خيوٍل صغ��
�
ة الخافتة إذ ُتَصلِصل �� تها الفوالذ�َّ � أغن�َّ

� يرتدونها. ع� أورا�هم سيوف ُتغ��ِّ م�كة ال�� السَّ
هر آَخر،  ع� ظ�

ً
ة  ح���َّ

ً
جال، ومطرقة  إ� َ�ج أحد الرِّ

ً
 م��وطة

ً
ة ا ح���َّ األغمدة، ورأت آشا فأس�

ا. ع� الرغم من موز عليها تمام� لج والجل�د ُ�خف�ان الرُّ ا، ل�ن الثَّ وس أ�ض� ورأتهم �حملون ال��ُّ
ى ع� جسدها شعَرت �الُعري، وقالت لنفسها: بوق، أحتاج وف والفرو والِجلد المقوَّ ط�قات الصُّ

ر.
�
إ� بوٍق إلنذار المعسك



�� الملك. اللورد بولتون زعَق الس�� �اليتون: «اجري أيتها القح�ة الحمقاء، اجري ونبِّ
�
م �� � �دە تقدَّ

�ف �� جاعة. �السَّ ا، ل�ن سوجز ال �فتقر إ� الشَّ ا غاشم�
�
ُيهاِجمنا». قد �كون حيوان

ة �� ُبرتقال�َّ ج منارته وراءە كع�� الة وُ��ج الملك الذي تتوهَّ � الخ�َّ ا نفسه ب�� لج �ُخ� واسعة واضع� الثَّ
فوا!».

َّ
فوا� توق

َّ
إللٍه غ��ب ما. «َمن هناك؟ توق

هم، ا لعدِّ �ن. ال تملك آشا وقت� غ عددهم الع��
�
الة أمامه. وراءە آَخرون قد َي�ل ف قائد الخ�َّ

َّ
توق

� أعقابهم، �ل وقد �كون ج�ش رووس
� العاصفة ينطلقون ��

هم �� فقد �كون هناك مئات غ��
ل�ج. ل�ن هؤالء… امات الثُّ الم ودوَّ ا �الظ� � بولتون �أ�مله ُ�داِهمهم اآلن مست��

 وأقل من أن �كونوا طل�عة ج�ش. واثنان منهم يرتد�ان أسود ع�
ً
افة أ��� من أن �كونوا كشَّ

�ل، وناَدت: «َمن أنتم؟».
�
ت فجأًة أنهما من َحرس الل

�
أسود. أدرك

 أ�ل الُغراب
ّ

فل)، ل�ننا لم نجد إ� أجاَبها صوت ِش�ه مألوف: «أصدقاء. سعينا إل��م عند (و�ن��
ال من نا عل��م»، ووثَب الخ�َّ � األبواق. استغرقنا �عض الوقت ح�� ع��

�ل وَ�نُفخ �� أوم�� �دقُّ الطَّ
لج للغا�ة ح�� إن آشا لم اة �الثَّ ة للغا�ة ومغطَّ . لحيته كثَّ فوق َ�جه وأنزَل قل�سوته وانح��

فه لوهلة، ثم أتاها اإلدراك، وقالت: «ت��س؟�». تتعرَّ

ا، وروجون وج��متونج وأبو أصابع . الِ�كر هنا أ�ض� �
د�� : «س�ِّ

ً
جثا ت��س��فر بوت�� أمامها قائ�

ا �جراحه». ر�
ِّ
�وب. كروم ماَت متأث ة منا، �لُّ من �قوون ع� الرُّ وروك… ستَّ

سأَل الس�� �اليتون سوجز: «ما هذا؟ أنتم من رجالها؟ ك�ف خرجتم من زناز�ن (ر�وة
الغا�ة)؟».

ة مقا�ل ا �فد�ٍة سخ�َّ ت عرض� ا: «س��ل جلوڤر تلقَّ لج عن ُر�ب��ه مجي�� نهَض ت��س ونفَض الثَّ
إطالق �احنا واختاَرت قبوله �اسم الملك».

� ُحثالة ال�حر؟».
ا �� ا سخ�� - «فد�ة؟ َمن �دفع م�لغ�

ا � جد� اق�� ا، ط��ل السَّ ا، نح�ل جد� م �حصانه، رجل فارع جد�
�
م المت�ل - «أنا أيها الفارس». تقدَّ

� إ� ة تصحب�� ا ع� األرض. «احتجُت إ� حراسٍة ق��َّ ح�� إنها ألعج��ة أنه ال �جرُّ قدم�ه جر�
جل � مالمح الرَّ

الملك �أمان، والل�دي س��ل احتاَجت إ� تقل�ل ما ُتطِعمه من أفواە». ُ�خ��
ٍة أ�حَرت فيها إ� (تايروش)، ُب�ج عٍة رأتها آشا منذ آِخر مرَّ َّ�

ُ
��ل وشاح، ل�ن ع� رأسه أغرب ق الطَّ

� قد أجد ماش� ناعم ما كثالث أسطواناٍت �عضها مرصوص فوق �عض. «ق�َل �� إن��
ُ
ع��ض من ق

� الحال».
م معه ��

�
وري للغا�ة أن أت�ل الملك ستان�س هنا. من ال��َّ

عينة؟».
�
بع الل - «وَمن أنت �حقِّ الجحائم السَّ

� أن أ�ون تا�كو �ستور�س، ف�� ِّ ا: «ُ��� عته الغ���ة وانح�� مجي�� َّ�
ُ
��ل برشاقٍة وخلَع ق ل الطَّ ترجَّ

خادم متواضع لم�ف (براڤوس) الحد�دي».

ع آشا
َّ
�ل �ان آِخر ما تتوق

�
� �انت لَتخُ�ج عليهم من قلب الل � �لِّ األش�اء الغ���ة ال�� من ب��

ت رغم أنفها، وقالت:
�
ٌّ للغا�ة ح�� إنها ضحك � ا من (براڤوس). األمر عب�� ف�� جرا�چوي أن تراە ص��



ا. س��ُّ الس�� �اليتون أن �صح�ك إل�ه، أنا واثقة». خذ ُب�ج المراق�ة مقر� «الملك ستان�س اتَّ

� وجهها
ن �� طف �الغ منه أن �فعل. الوقت جوهر المسألة»، ثم إنه تمعَّ

�
: «ل �

�� �� قال الصَّ
ا». : «أنِت الل�دي آشا سل�لة عائلة جرا�چوي ما لم أ�ن مخطئ�

ً
� قائ� � ثاقبت�� � دا�نت�� �عين��

ا». � ل�دي حق�
- «أنا آشا سل�لة عائلة جرا�چوي، أجل. اآلراء تختلف حول كو��

عنا أن نجد
َّ
ا: «توق

�
جال وراءە مردف ة»، وأشاَر إ� الرِّ ، وقال: «معنا لِك هد�َّ اڤو�� اب�سَم ال��

ا لألسف. عند أسوارها وجدنا ة ابتلَعت القلعة أ�ض� لج�َّ فل). هذە العاصفة الثَّ � (و�ن��
الملك ��

� انتظار وصول الملك. أعطانا هذين».
��ة الُخ�� �� مورس أوم�� �ِفرقٍة من الصِّ

رت آشا: فتاة ورجل عجوز. �انت الفتاة ترتجف
�
لج أمامها فك � الثَّ

َ االثنان بوقاحٍة �� � ل��ِ
�
إذ أ

 للغا�ة هكذا ل�ان ُ�مكن وصفها
ً
�ُعنٍف ع� الرغم مما ترتد�ه من فراء. لو لم تكن مرع��ة

ا العجوز… ال ُ�مكن أن �صفه أحد قيع. أمَّ �الَجمال، ولو أن طرف أنفها أسود من قضمة الصَّ
فة �الِجلد، وَشعرە

�
حم. وجهه جمجمة مغل

�
اعاٍت أ��� امتالًء �الل ا، وقد رأت آشا فزَّ �الوسامة أ�د�

ا. از� �  آشا اشم��
َ
د منظرە مأل سخ، ورائحته ش��عة� مجرَّ أب�ض �العظم وم�َّ

فتِك». ة تعرَّ : «أختاە. أرأ�ِت؟ هذە المرَّ
ً

رفَع عي��ه قائ�

، وقالت: «ثيون؟�».
ً
كفَّ قلب آشا عن الخفقان لحظة

صف الذي ت���َّ . ِنصف أسنانه لم َ�ُعد هناك، والنِّ
ً
� ما قد �كون اب�سامة

ا�سحَ�ت شفتاە ��
د: «ثيون»، ثم أضاَف: «اس�� ثيون. �جب أن �عرف المرء اسمه». . ردَّ مك�َّ مش���



 

ڤ�كتار�ون
 

� واألسطول الحد�دي ينقضُّ ع� ف��سته.
ال�حر أسود والقمر ف��ِّ

ا ح�ث قال ه�� األستاپوري الوعرة، تمام� رز) وتالل الظ�
َ
� (ج��رة األ � المضيق ب��

أ�َ�وها ��
ة المراق�ة �األع�: اهب األسود مو�ورو إنهم س�جدونها. صاَح لونجووتر �ا�ك من منصَّ الرَّ
ة، و�عان ة األمام�َّ لوق�َّ م من فوق السَّ اعها يتعاظ� ة»، وشاهَد ڤ�كتار�ون جرا�چوي �� «ج�س�ار�َّ
� نور القمر وراءها

��ل �لتمع �� � مجاذ�فها إذ ترتفع وتنخفض، وأثر المخر األب�ض الطَّ َّ ما م��
� وجه ال�حر.

كند�ٍة ��

 ممتازًة. أشاَر ل��اب�ته
ً
. ستكون غن�مة ، �ل قادس تجاري، وكب��

ً
ة  حق�ق�َّ

ً
ة  ح���َّ

ً
ل�ست سفينة

 لالس��الء عليها.
ً
ب�دء المطاردة توطئة

رز)،
َ
ل مسارە إ� الغرب نحو (ج��رة األ ان القادس قد أدرَك الخطر المحدق �ه، ف�دَّ �ان ُر�َّ

زة ع� خور المحزَّ د�ه إ� االصطدام �الصُّ � أو �قود مطار�
 ر�ما أن �لجأ إ� خليج� صغ�� خ��

ً
آم�

، � �� � صفِّ الحد�ديِّ
�اح �� . ع� أن سفي�ته مثقلة �األحمال، وال�ِّ �

�� مال �� ساحل الج��رة الشَّ
ت عليها (ال�اِشق) � انقضَّ � ح��

� الحد�دي) ع� الف��سة ط��قها، �� بور) و(النَّ فقطَعت (الثُّ
� ان الج�س�اري را�اته، وح�� َّ� ل ال�ُّ � �

ش�قة من الخلف، ومع ذلك لم ُي�� �عة و(راقص األصابع) الرَّ ًال�َّ
� ق���ة في�ت��  مجاذ�فها �انت �لتا السَّ

ً
مة َ�تها محطِّ لحَقت (المرثاة) �الف��سة من الم��ة و��

جال سمعوا القرود تزقح ع� األشجار ف�ما �دأ للغا�ة من أطالل (جوزاي) المسكونة لدرجة أن الرِّ
مة. ضوء الَفجر األول �غمر أهرام المدينة المتهدِّ

السل قال إن الغن�مة اسمها (الَفجر الج�س�اري)،  �السَّ
ً

� ان إ� ڤ�كتار�ون مك�َّ َّ� عندما جلبوا ال�ُّ
�
� ط��ق العودة إليها عن ط��ق (يون�اي) �عد المتاجرة ��

و�نها من (ج�س الجد�دة) و�انت ��
مجرة والفحيح، أقبح ة المألى �الزَّ ة الحلق�َّ  و�نما الج�س�ار�َّ

ً
 مس�ساغة

ً
غة

�
جل ل م الرَّ

�
�ن). ال يت�ل (م��

وس)، ة (وس�� ان إ� عام�َّ َّ� غٍة سمَعها ڤ�كتار�ون جرا�چوي ع� اإلطالق. ترجَم مو�ورو �الم ال�ُّ
�
ل

ا اسمه � ماَتت، وأن ج�س�ار�� نان�� �ن)، وأن مل�ة التَّ � الحرب ع� (م��
جل أنهم انت�وا �� � الرَّ وادَّ
م المدينة اآلن.

�
داك َ�ح� � ه��

د له مو�ورو، إذ
�
س تارجارَ�ن لم َتُمت �ما أ� ا ع� أ�اذي�ه. دن�� أمَر ڤ�كتار�ون �قطع لسانه عقا��

سة. ال ُ�طيق القائد الحد�دي ال�ذب، وهكذا انه المقدَّ � ن��
ه األحمر راهلور وجه المل�ة �� أراە ر�ُّ

ا لإلله الغ��ق، ووعَد مو�ورو
�
��ان

ُ
� الماء ق

ان الج�س�اري من �د�ه وقدم�ه و�لقائه �� َّ� أمَر بتقي�د ال�ُّ
مها اإلله الغ��ق».

�
: «س�نال إلهك األحمر ما له، ل�ن ال�حار َ�ح�

ً
َّقائ� َّ



اهب المشعوذ ر اسمه». يرتدي الرَّ
�
 ُ�ذك

َّ
 راهلور واآلَخر الذي �جب أ�

َّ
- «ل�س هناك آلهة إ�

� والحاش�ة. ال ُتوَجد أقمشة �� مَّ
�
� ال�

� ال�اقة وطر��َ
�� � األسود الحالك �ال�امل �اس�ثناء خ�ٍط ذه��

عة ك مو�ورو �األسمال الم�قَّ ئق أن يتحرَّ
َّ

� الحد�دي)، ل�ن لم �كن من ال� � (النَّ حمراء ع� م��
ه فأر الحقل من ال�حر، ولذا أم� ڤ�كتار�ون ع� توم تا�دوود

�
� ان�شل � �ان يرتديها ح�� �الملح ال��

ا. َّع ب�عض قمصانه لهذا الغرض أ�ض� ا جد�دًة من األقمشة المتاحة، �ل وت�� أن �خ�ط له ث�ا��
� ، ذلك أن رمز عائلة جرا�چوي ع�ارة عن كراِ�ن ذه�� � ه��

َّ
�اب الجد�دة من األسود والذ و�انت الثِّ

ة ه�ان الُحمر القرم��َّ اهر ع� را�اتهم وقلوعهم. ث�اب الرُّ مز نفسه الظ� ٍة سوداء، وهو الرَّ ع� خلف�َّ
ل رجاله مو�ورو �سهولٍة أ��� إذا ارتدى � الم�الد، ل�ن ڤ�كتار�ون أمَل أن يتق�َّ

ِّ
غ���ة ع� حد�د��

� آل جرا�چوي.
لو��َ

تقا�� هب األحمر وال��ُ
�
ا األسود من رأسه إ� قدم�ه، و�قناع� من الل وذهَب أمله ُسًدى. مرتد��

اقم ا �ال��ل أ��� من ق�ل، و�تحاشاە أفراد الطَّ ا منذر� اهب مشؤوم� الموشوم ع� وجهه، ي�دو الرَّ
ا. ح�� فأر الحقل الذي ه عليهم عَرض�

�
� ع� سطح المركب، وَ��ُصقون إذا سقَط ظل

� �م�� ح��
ضح�ة �ه لإلله الغ��ق. اهب األحمر من ال�حر حثَّ ڤ�كتار�ون ع� التَّ اصطاَد الرَّ

واحل الغ���ة أفضل من أيِّ حد�دي، و�عرف أ�ار ج�س غ�� أن مو�ورو �عرف هذە السَّ
ا؟ مشعوذە األسود أقدر من � الُغراب �حتفظ �سحرة، فِلَم ال أحتفظ� بواحٍد أ�ض� ا. ع�� � أ�ض� نان�� التَّ
عر � واحد. قد �ستهجن ذو الشَّ

الثة �� وى الثَّ
ُ
ا، ح�� إذا اجتمَعت ق الثة مع� مشعوذي يورون الثَّ

طب هذا، ل�ن آرون وتقواە �ع�دان. الرَّ

ة، وقال: «(الَفجر الج�س�اري) اسم ال �ليق � ق�ضٍة ق��َّ
وهكذا ضمَّ ڤ�كتار�ون �دە المحروقة ��

ُ اسمها إ� (غض�ة اإلله األحمر)». ِّ احر سأغ�� � األسطول الحد�دي. من أجلك أيها السَّ
�سفينٍة ��

: «�ما �قول القائد».
ً

ح�� ساحرە رأسه قائ�

. � ا وخمس�� ومن جد�ٍد أصبَح عدد ُسفن األسطول الحد�دي أر�ع�

� تجاوَزتهم ا، وح�� أ بها أ�ض� ا�� هاجَمتهم زو�عة م�اغتة، و�ان مو�ورو قد ت��َّ � اليوم التَّ
��

األمطار وجدوا أن ثالث ُسفن� قد اختَفت. لم تكن عند ڤ�كتار�ون وس�لة �علم بها إن �انت
ا عن المسار، فقال لطاقمه: «إنهم �ــــح �ع�د� ت أم جنَحت إ� ال�ا�سة أم دفَعتها ال�ِّ

َ
فن قد غرق السُّ

ا النتظار ان الحد�دي وقت� َّ� ». ال �ملك ال�ُّ
ً
� ثان�ة

�عرفون وجهتنا. إذا �انوا ما زالوا م�ح��ن فسنلت��
. ة إ� فأ�� � حاجٍة ماسَّ

� العالم ��
ق عروسه أعداؤها. أجمل امرأٍة �� � ف�ما ُ�طوِّ المتقاعس��

ا ع� اهب المشعوذ نار� الث لم تِضع. �لَّ ل�لٍة ُيوِقد الرَّ فن الثَّ د له أن السُّ
�
ثم إن مو�ورو أ�

ار لوات، ف�جعل ضوء النَّ ا الصَّ هب م�شد�
�
ة و�دور حول الل � الحد�دي) األمام�َّ ة (النَّ َسلوق�َّ

هب
�
� �عض األح�ان ��اد ڤ�كتار�ون ُ�قِسم أن الل

ق �الجْ�ع المصقول، و�� ُ وداء َت�� ته السَّ ���
اهب ما أداَر الرَّ

�
ل ألوانها �ل � وتتماَزج ألس�ته وت��دَّ ى و��ث�� ص �دورە، يتلوَّ

َ
اق الموشوم ع� وجهه ي��

رأسه.

َّ



ا �لَغ �المه »، ولمَّ � �اط�� ل علينا الشَّ � �
اهب األسود �ست�� � �قول: «الرَّ ح��

َّ
ُسِمَع أحد الم�

، ولذا عندما قال � دف�� � إ� الرِّ هرە إ� دٍم من ال�تف�� جل ح�� استحاَل ظ� ڤ�كتار�ون أمَر �َجلد الرَّ
ٌ مو�ورو: «ستعود حمالنك المفقودة إ� القطيع عند ج��رٍة اسمها (�اروس)»، ردَّ القائد: «خ��

ال�ة». ة التَّ ��اج المرَّ
�
اهب أو قد تكون أنت من �ذوق ال� ا أيها الرَّ � أن تعود حق�

�
لك أن ُتص�

مس ُترِسل لظاها من سماٍء زرقاء خال�ة عندما استو� األسطول �ان ال�حر أزرق وأخ�� والشَّ
� (أستاپور). ان�ة شمال غر�� الحد�دي ع� غن�مته الثَّ

� ط��قه (يون�اي) عن ط��ق (ج�س
فينة ك�ج مايري اسمه (ال�مامة) �� ة السَّ هذە المرَّ

ة ا ماي��َّ انه عين� ��ذ األخ�� الُحلو والح��ر المايري. �ملك ُر�َّ الجد�دة)، حمولته من الُ�سط والنَّ
� سلسلٍة من األناب�ب من

�� � ت�� � زجاجيَّ  من خالل عدست��
ً
تجعل األش�اء ال�ع�دة ت�دو ق���ة

� �طول الخنجر ال ا�� ح�� ُتصِبح الع�� � التَّ
اعٍة �ح�ث ُ�َدسُّ �لُّ ِقسٍم �� لة ب��

�
حاس األصفر، مش� النُّ

د)، ثم ق�� القائد أن ُ�حتَفظ � لنفسه، وغ��َّ اسم ال��ج إ� (ال�ُّ  ڤ�كتار�ون هذا ال���
َ

. أخذ أ���
ارة ون أحرار و�حَّ ا، �ل ماي��ُّ � أو عب�د� اس�� ع فديتهم، فُهم ل�سوا نخَّ

َ
اقم ح�� ُتدف برجال الطَّ

) فلم دًة من المال. �ما أن (ال�مامة) أ�حَرت من (م�� �ون، وأمثالهم �ستأهلون م�الغ ج�ِّ محنَّ
الة الدوثرا�� ع� س، فقط األخ�ار القد�مة عن خ�َّ �ن) أو دن�� ا جد�دًة عن (م�� تحمل لهم أخ�ار�

ة وأش�اء أخرى �عرفها ڤ�كتار�ون �الفعل. هب�َّ
َّ

ضفاف (الرو�ن) وزحف الجماعة الذ

ا؟ ل�لتها سأَل القائد راه�ه األسود الواقف إ� جوار نارە: «ماذا ترى؟ ما الذي ي�تظرنا غد�
� الهواء.

الم��د من المطر؟». �ان �شمُّ رائحة المطر ��

مور، وأمامنا ت�تظر ك النُّ . ال مطر. من ورائنا يتحرَّ
ً
ة ا ق��َّ  ور�ح�

ً
أجاَب مو�ورو: «أرى سماًء غائمة

ي�تك». ت�ِّ

اهب». ٍء ال أعرفه أيها الرَّ �
��� �

�� ي�تك. راَق وقع ال�لمة ڤ�كتار�ون. «أخ��ِ ت�ِّ

هب األسود، وهو االسم
�
اقم �دعونه �الل قال مو�ورو: «القائد �أمر وأنا أطيُع». �دأ رجال الطَّ

اهب ًالذي ألصَقه �ه س��فار األلثغ الذي ال �ستطيع أن ينطق «مو�ورو»، ل�ن �أيِّ اسٍم �ملك الرَّ
ق، وح�ث ينعطف شما� اح�� هنا �متدُّ من الغرب إ� ال��َّ َ ڤ�كتار�ون: «الخطُّ السَّ ًة. أخ�� قوَّ

ة». � لهما قوائم كث�� � ��ع�� � آَخ�ْ�ن، أرنب�� سُتصاِدف أرنب��

�عة. أ�َ�هما ش�قة ال�َّ ��لة الرَّ ضح أن الف��سة زوجان من القوادس الطَّ ة اتَّ وقد �ان. هذە المرَّ
حاق بهما

�
، ل�نهما �عان ما س�قا (ال��ل) و(األمل ال�ا�س)، فأرسَل ڤ�كتار�ون لل

ً
رالف األع�ج أو�

ت �لة ال�راِ�ن)، أ�ع ُسفنه ع� اإلطالق. استمرَّ
ُ
 من (الجناح الحد�دي) و(ال�اِشق) و(ق

�
��

� ل�ن � �عد قتاٍل وج�� ون ع� القادس��ْ ها�ة استو� الحد�ديُّ � النِّ
هار، ل�ن �� المطاردة معظم النَّ

��ق إ� (ج�س الجد�دة) لتحم�ل � الطَّ
�� � عن�ف. ن� إ� ڤ�كتار�ون أنهما �انا ُي�ِحران خالَي��ْ

�ن)… ولجلب ُجنٍد ُجدد إ� الحرب ة المعسِكرة عند (م�� الح للف�الق الج�س�ار�َّ المؤن والسِّ
� ذلك، وقالوا � المعركة؟»، فأنكَر رجال القادس��ْ

ِتلوا ��
ُ
ون محلَّ َمن ماتوا. سأَل ڤ�كتار�ون: «ق

�
�حل



انا ر ُر�َّ ان (الَفجر الج�س�اري) كرَّ اح�ة �ما دعوە. وكُ��َّ موي، أو الَفرس الشَّ إنهم ماتوا �اإلسهال الدَّ
س تارجارَ�ن ماَتت. � كذ�ة أن دن�� القادس��ْ

َب ُعنقيهما، � الجح�م»، وطلَب فأسه و��
� تجدانها �� � ح��  م��

ً
�لة

ُ
قال ڤ�كتار�ون: «أعط�اها ق

م سالسلهم دين إ� المجاذ�ف. حطَّ  العب�د المق�َّ
َّ

ا ولم ُينِقذ إ� و�عدها أمَر �قتل طاقميهما أ�ض�
� األسطول الحد�دي،

جذ�ف �� عون �امت�از التَّ هم �أنهم رجال أحرار اآلن وس�تمتَّ َ بنفسه وأخ��
� نان�� � أثناء �شأته. أعلَن القائد: «مل�ة التَّ

� (ُجزر الحد�د) ��
�� ٍّ � م �ه �لُّ ص��

�
ف الذي َ�حل وهو ال��َّ

ا». ر العب�د، وأنا أ�ض� ُتحرِّ

»، �ما � �� دا اليون�يِّ � أنوي أن �عودا وُ�طار� �ف)، «ألن�� بح) و(الطَّ � إ� (الشَّ غ��َّ اسَ�� القادس��ْ
�ون أ��� �لَّ يوم. قال مراء ل�لتها �عد أن ق�� وطرە منها. إنهم ق��بون اآلن، و�ق�� َ المرأة السَّ أخ��
ق»، و�ساءَل إن �ان هذا ما َ�شُعر �ه وهو �عت� ثدي المرأة: «سَ�سُقط عليهم كصاعقة ال��
م من أغوار ال�حر، مه اإلله الغ��ق، إذ ��اد �سمع صوت اإلله يرتفع و�تعاظ�

�
أخوە آرون عندما ُ��ل

� �ا قائدي. لهذا خلقتك. و��دو له �أن األمواج تقول له: سُتحِسن خدم��

اهب �شع � داواها الرَّ راع ال��
ِّ

اري. منظر الذ ا، إله مو�ورو النَّ ل�نه سُ�طِعم اإلله األحمر أ�ض�
ق ِجلدها ا ُ�غِلق ڤ�كتار�ون �دە ي�شقَّ ا لمَّ

�
ا، لحم مشوي من الِمرفق إ� أطراف األصابع، وأح�ان حق�

مراء: «م�� اآلن إلهان. ال عدوَّ � أقوى حاالتها. قال للسَّ
راع ��

ِّ
 أن الذ

َّ
خان، إ� و���عث منه الدُّ

. ً
هرها وجامَعها ثان�ة »، ثم قلَبها ع� ظ� � مود أمام إله�� �ستطيع الصُّ

ا �ما � انتظارە، تمام�
الث المفقودة �� � ظهَرت جروف (�اروس) إ� �سارهم وجَد ُسفنه الثَّ ح��

. ً
ة ا هد�َّ ا ذهب��

�
اهب طوق وعَدە مو�ورو، وأع� ڤ�كتار�ون الرَّ

� البوغاز أم �دور �األسطول حول الج��رة؟ ما
واآلن عل�ه أن �ختار. هل ُ�خاِطر �اإل�حار ��

ان الحد�دي. يومها انقضَّ ستان�س �اراثيون َّ� � ذا�رة ال�ُّ
ة) تعتمل �� ت ذكرى (الج��رة القص�َّ

�
زال

، ِّ َ � الج��رة وال�� � القناة ب��
� آٍن واحد وهو عالق ��

مال والجنوب �� ع� األسطول الحد�دي من الشَّ
، و�ما أن (يون�اي)

ً
ا ثمينة فه أ�ام�

�
 منكرًة. ل�ن اإل�حار حول (�اروس) سُ��ل

ً
وأنزَل �ڤ�كتار�ون ه��مة

ة  يون��َّ
ً
ة ا ح���َّ ع أن ُيواِجهوا ُسفن�

َّ
، ل�نه ال يتوق

ً
� البوغاز كث�فة

ق���ة للغا�ة فستكون المالحة ��
�ن). ق�ل أن �دنوا أ��� من (م��

�
ًة، ثم أع� ل��اب�ته إشارًة تقول: «سُ��ِحر �� � هذا ف��

ر ��
�
� الُغراب ل�فعل؟ تفك ماذا �ان ع��

البوغاز».

بور) ثالث غنائم أخرى استولوا عليها ق�ل أن تتضاَءل (�اروس) وراءهم. أَ� فأر الحقل و(الثُّ
� �ال�ضائع؛ خمور ا. وجدوا مخزنيهما مليئ��ْ ا تجار�� � و(البومة) قادس� ا، ومانف��د مرل�� � قاليون كب��
�
ة. و�� � نفسيهما هما الغن�مة الحق�ق�َّ في�ت�� وحرائر وتوا�ل وأخشاب نادرة وعطور أندر، ل�ن السَّ

بع) و(آفة األقنان)، ا لـ(الجماجم السَّ � ا�� أس�� وقٍت الحٍق من اليوم نفسه وقَع مركب ص�ٍد ��
� علَم أن ء قذر، �ال�اد �ستحقُّ مجهود االس��الء عل�ه. استاَء ڤ�كتار�ون ح�� مركب صغ�� ���



� األسود، ��  واحدًة من ُسفنه، ل�نه منهم سمَع �عودة التنِّ
ً
� ُدفعة ب اث�ت��

�
ادين تطل إخضاع الص�َّ

.«( ينها إ� وراء (�حر الدوثرا�� ت، طاَرت ع� ت�ِّ
�
ة رحل َّ� ان المركب: «المل�ة الفضِّ ە ُر�َّ َ وأخ��

) هذا؟ سأمخُر ع�ا�ه �األسطول الحد�دي وأجُد المل�ة أينما �انت». - «أين (�حر الدوثرا��

( ؤ�ة. (�حر الدوثرا�� ا �ستحقُّ الرُّ اد �صوٍت عاٍل، وقال: «س�كون ذلك مشهد� ضحَك الص�َّ
ُعشب أيها األحمق».

� الهواء،
ما �ان �جب أن �قول هذا. ب�دە المحروقة أطبَق ڤ�كتار�ون ع� رقبته ورفَعه �أ�مله ��

�
ا لون األصابع المغروسة �� � محا���

�
اري واعتَ� ح�� اسودَّ وجه اليون� هرە �الصَّ َب ظ� ثم ��

ص من ق�ضة القائد �ال طائل، وقال ڤ�كتار�ون: «ال
�
مل  التَّ

ً
 محاو�

ً
ى قل�� جل وتلوَّ لحمه. رفَس الرَّ

ة ا فتَح أصا�عه سقَطت جثَّ هو بهذا»، ولمَّ � أحد �دعو ڤ�كتار�ون جرا�چوي �األحمق و�ع�ش ل��
طح، ثم ألقاها لونجووتر �ا�ك وتوم تا�دوود من فوق الحاجز كُق��اٍن آَخر  ع� السَّ

ً
جل مرتخ�ة الرَّ
لإلله الغ��ق.

اهب األسود مو�ورو: «إله�م الغ��ق ش�طان، ل�س أ��� من خادٍم لآلَخر، إله �عدها قال الرَّ
ر اسمه».

�
 ُ�ذك

َّ
لمات الذي �جب أ� الظ�

نون ُ�مكنهم أن فينة رجال متديِّ اهب. ع� هذە السَّ ا: «احذر أيها الرَّ قال ڤ�كتار�ون منذر�
� من حد�د. �قتلعوا لسانك لتجد�فك هذا. س�نال إلهك األحمر ما له، أقسُم ع� هذا. إن �لم��

.« ا من رجا�� َسل أ��

�
�اء ق�متك أيها القائد. �لَّ ل�لٍة �� � إله الضِّ

. لقد أرا�� : «ال دا��
ً

اهب األسود رأسه قائ� ح�� الرَّ
� ت�تظرك». ناري أ�ُ� األمجاد ال��

ً
� �الون رج�

مراء ل�لتها. «�ان أ�� َ المرأة السَّ ا، �ما أخ�� ا عظ�م� �َّ ال�الم ڤ�كتار�ون �ور�
هج القد�م. ح�� ًة و�رجع النَّ ُق ما عجَز عنه. ستعود (ُجزر الحد�د) ُحرَّ � سأحقِّ ا، ل�ن�� عظ�م�

ت منذ جلَس داجون جرا�چوي ع� ا مرَّ داجون نفسه لم �ستِطع أن �فعل هذا». مئة عاٍم تق����
� زمان داجون �ان ملك

� ما زالوا �حكون عن غاراته ومعاركه. �� �� ر�� حجر الَ�م، ل�ن الحد�ديِّ
�
ك

ب
�
ق) ح�ث يتأل � ع�� (ال�حر الضيِّ امعت�� ز عي��ه الدَّ

�
ضع�ف �جلس ع� العرش الحد�دي وُ�رك

ا ه�منته ع� (�حر د، وهكذا أ�حَر اللورد داجون من (�ا�ك) �اسط� مرُّ ون ع� التَّ غول والمنفيُّ النُّ
� ُعقدة، ل�ن ح�� داجون

ه�ب �� ئب الرَّ
ِّ

� ُعقر دارە ور�َط ذ�ل الذ
ى األسد �� الغروب). «لقد تحدَّ

� وتحمل �� أبناًء
� ِفرا�� . سُ�شار�ك�� �� � نان�� ا أنا فسأجعُل مل�ة التَّ . أمَّ � نان�� لم �قَو ع� ه��مة التَّ

ا». � ��
�
أق��اء ك

. � �� ل�لتها �لَغ عدد ُسفن األسطول الحد�دي الستِّ

د أن
�
شمال (�اروس) ازداَدت القل�ع الغ���ة. إنهم ق��بون للغا�ة من (يون�اي) اآلن، ومؤك

اه�ة واآلي�ة،
َّ

ة وُسفن اإلمدادات الذ جار�َّ فن التِّ �ن) �عجُّ �السُّ فراء و(م�� � المدينة الصَّ احل ب�� السَّ
ا عن ال�ا�سة، ل�ن ح�� هناك � الم�اە العم�قة �ع�د�

ل ڤ�كتار�ون �األسطول الحد�دي ��
َّ
وهكذا توغ

ان الحد�دي: «ال تدعوا ولو واحدًة َتهُرب وُتنِذر أعداءنا». َّ� ا أخرى، فأمَر ال�ُّ صاَدفوا ُسفن�



ولم َتهُرب ولو واحدة.

بور) و(الفتاة الُمحار�ة) وسفينة ڤ�كتار�ون  ص��حة أَ�ت (الثُّ
ً
ماء غائمة �ان ال�حر أخ�� والسَّ

�ن � مخزنه وجدوا ع��
فراء. �� � الحد�دي) قادس نخاسٍة من (يون�اي) شمال المدينة الصَّ (النَّ

طُّ أن
َ
اقم ق � (ِل�س). لم َ�خُطر لرجال الطَّ

� ط��قهم إ� بيوت الهوى ��
� فتاًة �� ا وثمان�� ر� ا معطَّ الم�

ُ
غ

ًة  كب��
ً
ون صع��ة ة، ولم �لَق الحد�ديُّ ا ع� هذە المق��ة من م�اههم اإلقل�م�َّ ُيواِجه قادسهم خطر�

اغ�ة). � االس��الء عل�ه. �ان اسمه (العذراء الرَّ
��

، الذين � ف��
ِّ

�وا سالسل المجذ ، ثم أرسَل رجاله إ� أسفل ل��� � اس�� أمَر ڤ�كتار�ون �قتل النخَّ
جذ�ف وسُتفِلحون»، ثم إنه وزَّع الفت�ات ع� � اآلن. أحِسنوا التَّ فون لحسا��

ِّ
هم: «سُتجذ َ أخ��

ون س�جعلونكن عاهرات، ل�ننا أنقذنا�ن، واآلن عل�كن خدمة هن: «�ان الال�س�نيُّ َ ر�اب�ته، وأخ��
ا الِغلمان لة ك��مة». أمَّ � . إنها م��

ً
ة  ملح�َّ

ً
خذها زوجة انها س�تَّ ة. من ��ُّ ُر�َّ  من عدَّ

ً
رجٍل واحد �د�

�ت رائحة ة، وقد تحسَّ � ال�حر. إنهم مخلوقات غ�� طب�ع�َّ
السل وألقاهم �� لهم �السَّ رون فك�َّ المعطَّ

َرت من وجودهم. فينة ما إن ُطهِّ السَّ

� أحمر ونمش ع� ا من صفوة الفت�ات. إلحداهن َشعر ذه�� انت�� ڤ�كتار�ون لنفسه س�ع�
تان وخجول يَّ � وعيناها ب�ِّ

ا، و�حداهن َشعرها ب��ِّ ثدييها، و�حداهن َشعر جسدها محلوق تمام�
ة الحجم لها َشعر أسود ان، وإلحداهن أ��� نهدين رآهما ع� اإلطالق، والخامسة صغ�� �الف��
ادسة ب�ضاء �الحل�ب وتضع خواتم من ة وعينان �لون ال�هرمان، والسَّ ة ذهب�َّ سل و��� مس��
اسو (يون�اي) �ــهن نخَّ ار. درَّ ة سوداء كِح�� الح�َّ ، واألخ�� � ت�� فليَّ � حلمتيها وشفتيها السُّ

هب ��
َّ

الذ
�
مراء تك�� �ب أراَدهن ڤ�كتار�ون، فامرأته السَّ �عة، ل�ن ل�س لهذا السَّ دات السَّ نهُّ ع� فنِّ التَّ

� انتظارە.
مس �� م�ع والشَّ �ن) و�نال مل�ته. ال أحد �حتاج إ� الشُّ ته ح�� �صل إ� (م�� إلش�اع شهيَّ

. � �� )، و�ه صاَرت ُسفن األسطول الحد�دي واحدًة وستِّ � اس�� غ��َّ اسم القادس إ� (�خة النخَّ
داد األمر � ًة، ل�ن من هنا س�� : «�لُّ سفينٍة نأ�ها ُت��دنا قوَّ � �� قال ڤ�كتار�ون لرجاله الحد�ديِّ
ة، �ن) اإلقل�م�َّ دُخل م�اە (م��

َ
 ع� األرجح. إننا ن

ً
ة ا ح���َّ � ُسفن�

ا أو �عد غد سنلت�� . غد� ً
صع��ة

ا من (تولوس) الث، وُسفن� � الثَّ اس�� ا من ُمدن النخَّ ح�ث ت�تظرنا أساط�ل األعداء. سُنواِجه ُسفن�
اء ا». حرَص ع� عدم ِذكر القوادس الخ�� ا من (�ارث) أ�ض� �ا) و(ج�س الجد�دة)، وُسفن� و(إل��
ا. حظة تحد�د�

�
� هذە الل

بور) �� د أنها تقطع (خليج الثُّ
�
� من المؤك من (ڤوالنت�س القد�مة) ال��

� ون منا وسمعتم ك�ف َ�ُ�خون ح�� اسون مخلوقات واهنة. لقد رأيتم ك�ف �فرُّ «هؤالء النخَّ
روا هذا

�
�ن منهم، فنحن فقط المصنوعون من حد�د. تذك لهم. �لُّ رجٍل من�م �سوى ع�� قتِّ

ُ
ن

. ما حاجتنا إ�
ً
عوا منهم رحمة

َّ
ال�ة. ال ترحموهم وال تتوق ة التَّ اع سفينة نخاسٍة المرَّ عندما نلمح ��

ح�ل
ُ
م آمالهم ون حطِّ

ُ
ة إلهان يرع�اننا. س�ستو�� ع� ُسفنهم ون و الم�الد، وثمَّ حمة؟ إننا حد�ديُّ الرَّ

خل�جهم إ� دماء».

، ثم طلَب إحضار الفت�ات � ت �لماته بهتاٍف عظ�م، وأجاَب القائد ب��ماءٍة ووجٍه رص��
�
�ِ�ل

ُ
ق

ل اغ�ة). ق�َّ � (العذراء الرَّ نَّ ع� م��
�
� من ك  ب��

ً
طح، األروع َجما� هن لنفسه إ� السَّ

َ
� أخذ

بع الال�� السَّ

�



ا، ثم ف الذي ي�تظرهن، ولو أنهن لم �فهمن من �المه ش�ئ� هن �ال��َّ َ � وأخ��  منهن ع� الوجنت��
�

��
ار. َم ف�ه النَّ �د الذي أ�وە وقطَع ح�اله وأ�� وضَعهن ع� مركب الصَّ

اءة ة ال�� ة �المركب المشتعل أعلَن: «بهد�َّ ت ُسفن األسطول الحد�دي الح���َّ و��نما مرَّ
�اء �ال د�س� من شهوات � الضِّ

د هذە الفت�ات من جد�ٍد ��
�
. فلُتول � م �ال اإلله�� �رِّ

ُ
والَجمال هذە ن

صن و�ضحكن إ� أن تجفَّ
ُ
ة ل�مرحن وَ�رق لن إ� أبهاء اإلله الغ��ق المائ�َّ � ، أو فلي�� � الفان��

ال�حور».

ق، �دا لڤ�كتار�ون جرا�چوي �أن �خات ها�ة، ق�ل أن ي�تلع ال�حر المركب المح�� رب النِّ
ُ
ق

ت
َ
ت ر�اح عظ�مة، ر�اح مأل ة بهجٍة وطرب، وعندها ه�َّ لت إ� أغن�َّ بع تحوَّ الحسناوات السَّ

�ن) وقرم�د أهراماتها عد�د األلوان. ع�  صوب (م��
ً
 ثان�ة

ً
ا وشما�

�
ق  و��

ً
عتهم ودفَعتهم شما� أ��

س. ُق إل�ِك �ا دن��
�
أجنحٍة من غناٍء أحل

�ا) الُعظ� � ي�اب (ڤال��
� الُغراب �� َ عل�ه ع�� � الذي ع�� نان�� ة األو�، أخ�َج بوق التَّ ل�لتها، وللمرَّ

اق وحلقاته من رف، أسودە برَّ رف إ� الطَّ ة أقداٍم من الطَّ ، طوله ستَّ ء ملتو� �
ووسط ُدخانها. ��

ر ڤ�كتار�ون �دە ع� ي القاتم. بوق الجح�م الذي أ�� �ه يورون. مرَّ هب األحمر والفوالذ الڤال��
َّ

الذ
ا لصح�فة ش� ا مشوَّ مع لدرجة أنه يرى انع�اس�

َّ
مراء، ال� ي المرأة السَّ

َ
� األملس كفخذ ا�� البوق الدَّ

ة غ���ة، وعنها قال مو�ورو: ِقَشت كتا�ة سح��َّ
ُ
قه ن � ُتطوِّ � أعماقه. ع� الحلقات ال��

وجهه ��
ة». َّ� ة ڤال�� «أ�جد�َّ

ه: «ماذا تقول؟».
�
�علم ڤ�كتار�ون هذا �الفعل، فسأل

ا: «هنا اسم البوق.
�
ة مردف هب�َّ

َّ
»، وأشاَر إ� إحدى الحلقات الذ اهب األسود: «ال�ث�� أجاَب الرَّ

). هل سمعت صوته من ق�ل؟». � نان�� مكتوب: أنا (آِ� التَّ

� بوق الجح�م،
� (و�ك القد�مة) نفَخ واحد من ِهجان أخ�ه ��

ًة». خالل انتخاب الملك �� - «مرَّ
هب

َّ
� العضالت حلقات من الذ

أس حول ذراع�ه غل�ظ��َ ة حليق الرَّ رجل �الوحش، ضخم الجثَّ
وت الذي صدَر منه… �ان وال�هرمان األسود والَ�شب، وع� صدرە وشم لصقر� عظ�م. «الصَّ
جت هذە ال�تا�ة �األحمر اخل. توهَّ ا تلفح لح�� من الدَّ ت نار�

�
ا �ش�ٍل ما، �أن عظا�� اشتعل

�
حارق

ا، ك�خٍة واحدة ط��لة، �ألف وت لن ي�ت�� أ�د� ظر إليها ُيؤِلم. �دا �أن الصَّ ثم األب�ض وصاَر النَّ
� واحدة».

�خٍة ذائ�ة ��

� البوق، ماذا جرى له؟».
جل الذي نفَخ �� - «والرَّ

ا»، ودقَّ ع� صدرە ف أ�ض� � أجاَب القائد: «ماَت. �انت ع� شفت�ه قروح �عدها، و�ان طائرە ي��
اخل، م من الدَّ جل تفحَّ ا. سمعُت أن الرَّ �ط. �لُّ ر�شٍة �انت َتقُطر دم� قر، هنا �الضَّ ا: «الصَّ متا�ع�

د أقاو�ل». ول�ن ر�ما �انت هذە مجرَّ

ة ا الحروف الغ���ة ع� حلقٍة ذهب�َّ ة». قلَب مو�ورو بوق الجح�م فاحص� - «أقاو�ل حق�ق�َّ
َّ و�ع�ش». �

ا سَ�نُفخ �� أخرى، ثم قال: «مكتوب هنا: ال إ�سان فان��

�



� الُغراب أقسَم أن ا. «ع�� � خ�انة اإلخوة. هدا�ا يورون مسمومة دوم�
ر ڤ�كتار�ون ��

�
�مرارٍة فك

من؟». � ذلك إن �ان الموت الثَّ ، ل�ن ك�ف ينفع�� �
� ب�راد�� نان�� �ط التَّ هذا البوق س��

 َتنُفخ ف�ه كذلك»، وأشاَر إ�
َّ

� البوق بنفسه، و�جب أ�
أجاَ�ه مو�ورو: «أخوك لم َينُفخ ��

� بوق
م. ال يهمُّ َمن َينُفخ �� ار مقا�ل الدَّ ار، النَّ م مقا�ل النَّ : «هنا. الدَّ ً

حلقٍة من الفوالذ قائ�
م». د البوق. عل�ك أن �ستحوذ ع� البوق… �الدَّ � ستذهب إ� س�ِّ نان�� الجح�م. التَّ



 

ة القب�حة غ�� الصَّ
 

� آٍن
ا لإلله عد�د الوجوە اجتمعوا ل�لتها تحت المع�د، أ��� عدٍد منهم رأته �� أحد ع�� خادم�

ا اآلَخرون فأتوا من ُطرٍق ، أمَّ جل ال�دين وصال من ال�اب األما�� غ�� والرَّ واحد. فقط اللورد الصَّ
خذوا وداء، ل�ن إذ اتَّ ة. يرتدي الجميع األرد�ة الب�ضاء والسَّ ة ع�� األنفاق والممرات الخف�َّ َّ� ِّ�
��لة ا الوجه الذي اختاَر أن �ضعه اليوم. مقاعدهم الطَّ مقاعدهم أنزَل �لٌّ منهم قل�سوته مظهر�
منحوتة من األبنوس وال��روود �م�اَ�� �اب المع�د �األع�، وع� ظهور المقاعد األبنوس

وجوە من ال��روود، والعكس �العكس.

ت
�
، وحمل �

��ذ األحمر القا�� � طرف الُحجرة اآلَخر ب�ب��ٍق من النَّ
� اآلَخ��ن �� وقَف أحد الُمعاون��

م أحدهما أو �الهما ب رفَع عي��ه أو عقَف إص�عه، فيتقدَّ �� الماء. م�� أراَد أحد الخدم ال��ُّ
. أنا منحوتة طُّ

َ
� انتظار إشاراٍت لم تأِت ق

� م�انيهما ��
�� � ا ظلَّ االثنان واقف��ْ ل�مأل ك��ه، ل�ن غال��

 أن ذراعيها
َّ

� ع� (قناة األ�طال). الماء ثق�ل، إ� من حجر، أنا تمثال، ِمثل أمراء ال�حر الواقف��
تان. ق��َّ

ة الُفص�. َّ� م ثالثة منهم �حماسٍة �الڤال��
�
ة دقائق ت�ل غة (براڤوس)، ولو أن لعدَّ

�
م ال�هنة �ل

�
ت�ل

موا �أصواٍت خف�ضة ولم �ستِطع أن �سمعهم طوال
�
� الغالب، ل�نهم ت�ل

فهَمت الفتاة ال�الم ��
ت له الماء جل»، و��نما ص�َّ ة طاعون �قول: «أعرُف هذا الرَّ ا له وجه ضح�َّ الوقت. سمَعت �اهن�
ة. لسُت أعرفه»، جل الهد�َّ جل»، ل�ن الوس�م قال: «سأع�� هذا الرَّ د ال�دين: «أعرُف هذا الرَّ ردَّ

� ال�الم نفسه عن شخص� مختلف. ق العين�� ر ضيِّ ا كرَّ والحق�

ب جل الط�ِّ قاش ان�َف ال�هنة… جم�عهم �اس�ثناء الرَّ ��ذ والنِّ �عد ثالث ساعاٍت من النَّ
ه

�
ة وسقَط َشعرە �ل ازَّ � وجهه القروح النَّ

اعون. ُتغ�ِّ ق�طة وهذا الذي �حمل وجهه آثار الطَّ
�
والل

ب: «أخونا يرغب جل الط�ِّ . قال لها الرَّ �  عند أر�ان �لتا العين��
َّ م و�تخ�� وَ�قُطر من أحد منخ��ه الدَّ

ة. اجل�� إذا أردِت»، فجلَست ع� مقعٍد من ال��روود بوجٍه من غ�� � ال�الم معِك أيتها الصَّ
��

ا أطول من أن � (دار األب�ض واألسود) وقت�
ازفة، فقد قَضت �� األبنوس. ال تخ�� الفتاة القروح النَّ

ُ�خ�فها وجه زائف.

� انفرَد بها: «َمن أنِت؟». اعون ح�� ها وجه الطَّ
�
سأل

- «ال أحد».

ا». � تعضُّ شفتها وال �ستطيع أن تنطق كذ�� - «غ�� صحيح. أنِت آر�ا سل�لة عائلة ستارك، ال��



- «كنُت كذلك ولم أُعد».

- «لماذا أنِت هنا أيتها ال�اذ�ة؟».

.« م، ألغ��ِّ وج��
�
- «ألخدم، ألتعل

ع�ة أطفال. إنِك ُت��دين القتل لتحقيق
�
ة اإلله عد�د الوجوە ل�ست ل . هد�َّ

ً
ي قل�ِك أو� - «غ��ِّ

ة. أُتنِك��ن هذا؟». ُمرادِك، لُمتعتك الخاصَّ

.«… � : «إن��
ً
ت شفتها قائلة عضَّ

جل. وصفَعها الرَّ

تها، فقالت: «أشكرك». فلتتلقَّ ما ا، ل�نها تعلم أنها استحقَّ � وجنتها وخز�
فعة �� فت الصَّ

�
خل

�ل. «نعم،
�
� من صفعاٍت وقد تكفُّ عن مضغ شفتها. آر�ا َمن �انت تفعل ذلك ال ذئ�ة الل

�ك��
أنكُر هذا».

ماء». � الدِّ � ذئٍب و�شته��
� عي��ِك. إن لِك عي��َ

- «�اذ�ة. أرى الحق�قة ��

، الس�� م��ن، المل�ة � رت: الس�� ج��جور، دا�سن، راف المعسول، الس�� إل��
�
ا عنها فك رغم�

مت. ت �الصَّ
َ
مت فعليها أن تكذب، وس�س�شفُّ كذبها، ولذا الذ

�
. إذا ت�ل ���

م الُخلول و�لح
�
مك تف�ح منها، ت�يع أ ة ورائحة السَّ

َّ
 تجوب األزق

ً
ة - «�قولون �� إنِك كنِت ِقطَّ

دُّ إل�ِك. ادف�� ع��تِك َ � وس��ُ ��
�
 ِمثلِك. اطل

ً
 وض�عة

ً
ال�حر مقا�ل مال. ح�اة وض�عة ُتناِسب مخلوقة

� واحدًة منا».
. إن قل�ِك أرق من أن تكو��

ً
� قانعة

م الُخلول وع���
�
ونادي ع� أ

� أن أقتلك �ن، وُ�مكن�� ا كث�� . «ل�س �� قلب. �� فجوة فقط. لقد قتلُت أناس� � ُي��د أن ��ف��
ا». أ�ض�

ذين �ذلك؟».
َّ

- «هل س�تلذ

ح�حة، فقالت: «ر�ما». لم تعرف اإلجا�ة الصَّ

ا أو � أو جنود� ة. إننا لسنا ُمحار���
َّ

ار ل�ست للموت لذ � هذە الدَّ
- «إذن فل�س م�انِك هنا. ��

ادة أو ال�تناز المال أو  ألحد السَّ
ً
قُتل خدمة

َ
ا، ال ن �ن ت�تفخ أوداجهم زهو� م�ارزي براڤو مت�خ��

د خدٍم لإلله قُتلهم. إننا مجرَّ
َ
ا، وال نختار َمن ن  ألنُفسنا أ�د�

ً
ة ُمتعة ع�� الهد�َّ

ُ
لمداع�ة غرورنا، ال ن

ذي الوجوە العد�دة».

- «ڤاالر دوهاير�س». �لُّ الَ��� واجبهم الخدمة.

ا». ا مط�ع� . ع� الخادم أن �كون متواضع� ا من أن تخد�� � الع�ارة، ل�نِك أشد غرور� - «تعرف��

ا من أيِّ أحد». � أن أ�ون أ��� تواُضع� � مط�عة، وُ�مكن�� - «إن��



� دفع � واثق. ل�ن هل �ستط�ع�� واُضع ذاتها، إن�� � إلهة التَّ ها، وقال: «ستكون�� قهقَه لردِّ
من؟». الثَّ

من؟». - «ما الثَّ

ا. لقد أخذنا عي��ِك وأعدناهما. � امتال�ه يوم� � و�لُّ ما تأمل�� من �لُّ ما تمتل��� من أنِت، الثَّ - «الثَّ
� ابنة ال . ستكون�� � � صمت. سُتعطي�نا ساق�ِك وتزحف��

�� � ذن�ِك وستمش��
�
ال�ة سنأخذ أ ة التَّ المرَّ

، والوجه الذي تضعينه لن �كون وجهِك».
ً
مَّ ال أحد. س�كون اسمِك أ�ذو�ة

�
أحد، زوجة ال أحد، أ

�
ة ومنَعتها. وج�� ِبركة مظلمة ُتخ�� ت نفسها هذە المرَّ

�
، ل�نها أمسك

ً
�اَدت تعضُّ شفتها ثان�ة

ة تها: آري، ب�ت عرس، ال�تكوت، ِقطَّ
�
� انتحل � �لِّ األسماء ال��

رت ��
�
ا. فك ٍء وال ُت�دي ش�ئ� �

�لَّ ��
فل) واسمها آر�ا وجه الحصان. األسماء ال � (و�ن��

� الفتاة الحمقاء المولودة ��
رت ��

�
القنوات، وفك

ا». � وجه� من. أعِط�� . «أستطيُع أن أدفع الثَّ تهمُّ

- «ال ُ�دَّ أن ُ�ستحقَّ الوجوە».

� ك�ف».
�� - «أخ��ِ

. أُ�مكنِك أن تفع�� هذا؟».
ً
نة  معيَّ

ً
ة � هد�َّ - «ب�عطاء رجٍل مع��َّ

- «أي رجل؟».

- «ال أحد تعرفينه».

�ن». ا كث�� - «لسُت أعرُف أناس�

�نه، ال أحد تكرهينه، ال أحد عرفِته من ق�ل. هل - «وهو أحدهم، غ��ب، ال أحد ُتحبِّ
سَتقُتلينه؟».

- «نعم».

، وسوف نرى إن � وأط��� ة القنوات من جد�د. ض�� هذا الوجه وراِق�� ا إذن تعودين ِقطَّ - «غد�
ا �خدمة ذي الوجوە العد�دة». كنِت جديرًة حق�

� رآها ل المطل ع� القناة. ح�� � � الم��
ا�� إ� بروسكو واب�ت�ه �� � اليوم التَّ

وهكذا عاَدت ��
ة: «ڤاالر ح�َّ ًة، وقالت �ات ع� س��ل التَّ  صغ��

ً
سعت عيناە، وأطلَقت ب��ا شهقة بروسكو ا�َّ
مورجوِلس»، فردَّ بروسكو: «ڤاالر دوهاير�س».

. طُّ
َ
و�عدها ف�أنها لم َتِغب ق

جل الذي عليها أن َتقُتله إذ داَرت �اح نفسه ألَقت نظرتها األو� ع� الرَّ � وقٍت الحق من الصَّ
��

ا تجاوَز ). وجَدته عجوز� �
ة ع� (الميناء األرجوا��

�
دة �الحجارة المطل وارع المع�َّ � الشَّ

�ع��تها ��
ا. لماذا �ح�� �سنواٍت  جد�

ً
ت أن تقول لنفسها: لقد عاَش ط���

�
ة أعوام، وحاول � �عدَّ الخمس��



ت بهذا الخاطر ة القنوات �ال أب، فاحتفظ� � �القل�ل؟ ل�ن ِقطَّ َ أ�� �
ة ع� ق�د الح�اة وقد ح�� كث��

لنفسها.

،« م الخلول و�لح �حر وحلزون، محار ورو��ان و�لح �حر أخ�� كب��
�
ناَدت إذ مرَّ بها: «أ

ون منها. ع� أن فون و�ش��
َّ
 إ� اب�سامٍة لتجعلهم يتوق

َّ
ا ال تحتاج إ�

�
ا. أح�ان واب�سَمت له أ�ض�

ة، لي�ناثر � ِبركٍة صغ��
ا �� � ط��قه خائض�

� وجهها وم�� ��
العجوز لم ُي�اِدلها االب�سام، �ل ع�َس ��

ل قدميها.
�
الماَء وُ��ل

ع �أيِّ ك�اسة. وجهه قاس� فظ. للعجوز أنف رفيع حاد  لنفسها: ال يتمتَّ
ً
شاهَدته �ذهب قائلة

� طرف
�ة �� ة المدبَّ غ�� ح�ة الصَّ

�
تان متقار�تان، شاَب َشعرە ل�ن الل وشفتان رف�عتان وعينان صغ��

ا. ت ِلَم لم َ�صُبغ َشعرە أ�ض�
�
أ��د، و�ساءل رت �ات أنها مصبوغة �التَّ

�
ت سوداء. فك

�
ذقنه ما زال

ا. ا معوج� إحدى كتف�ه أع� من األخرى، وهو ما �منحه منظر�

�ر. شفتاە قاس�تان وعيناە ِّ ل�لتها عندما رجَعت إ� (دار األب�ض واألسود) أعلَنت: «إنه رجل ��
تان وله لح�ة شخص� آثم». فظ�

��
�
� داخله نور وظالم. ل�س لِك أن َتح�

: «إنه رجل �أيِّ رجٍل آَخر، ��
ً

ب قائ� جل الط�ِّ قهقَه الرَّ
عل�ه».

، ق�ل أن �سأل: «هل ح�َمت عل�ه اآللهة؟».
ً
مت لحظة حدا بها قوله إ� الصَّ

؟ ل�ن اإلله عد�د الوجوە ال يزن م ع� الَ���
�
- «�عض اآللهة ر�ما. ما اآللهة إن لم تجلس وَتح�

 لعاَش األخ�ار إ� األ�د».
َّ

ته ألفضلهم وأسوأهم ع� حدِّ سواء، و�� اس، �ل ُ�ع�� هديَّ أنُفس النَّ

ة � العجوز �داە. أصا�عه عظم�َّ
رت �ات إذ راقَبته من وراء ع��تها أن أسوأ ما �� ا�� قرَّ � اليوم التَّ

��
اولة، تختلج وتختلج وتختلج. ذنه، َتنُقر ع� الطَّ

�
ف عن الحركة، تحكُّ لحيته، �شدُّ أ

َّ
ط��لة ال تتوق

رهها له.
�
ما راقَ�ت حركة �د�ه تضاعَف ك

�
. �ل � � أب�ض��ْ �داە كعنكبوت��ْ

ة ا. ال شكَّ أنه مفعم �الخوف. ستمنحه الهد�َّ ا جد� � ك �د�ه كث�� تهم: «ُ�حرِّ َ � المع�د أخ��
��

الم». السَّ

الم». ة تمنح جميع الَ��� السَّ - «الهد�َّ

.« �
ر��

�
� وَ�شك

� عي��َ
ر �� � أقتله سَ�نظ� - «ح��

 �لحظك ع� اإلطالق».
َّ

- «إذا فعَل فقد فشلِت. األفضل أ�

ل تجارًة ما، ولتجارته ِصلة �ال�حر، و�ن اس�نتَجت �ات �عد مراقبته �ضعة أ�اٍم أن العجوز ُيزاو�
رب (الميناء

ُ
� محل َحساٍء ق

ا �� هار جالس� جل النَّ � الرَّ
ًة. �ق�� ا ع� سفينٍة ولو مرَّ لم تَرە �ضع قدم�

ث ب األوراق وشمع األختام و�تحدَّ
�
د ف�ما ُ�قل ُ ا من مرق ال�صل َي�� ا عند ِمرفقه ك���

�
)، تار� �

األرجوا��
ار، الذين ي�دو عليهم جَّ هم من التُّ فن وغ�� ة إ� سلسلٍة من الق�اطنة وأصحاب السُّ ٍة حادَّ بن��

ًة. جل مودَّ ا أنهم ال ُ�ضِمرون للرَّ جم�ع�
َّ ً



ة ة وُعملة (براڤوس) الحد�د�َّ هب والفضَّ
َّ

 مألى �الذ
ً
ة ا ِجلد�َّ ، ُ�ر�

ً
ومع ذلك �جلبون إل�ه ما�

� ُب�ج� صغ�� أنيق،
قود �حرص� و�فرزها و�رصُّ �لَّ ن�ع� من الُعملة �� عة، فُ�ح�� العجوز النُّ الم��َّ

ا  من ذلك �عضُّ �لَّ قطعٍة �الجانب األ�� من فمه دائم�
ً

ا، و�د� ر إ� الُعمالت أ�د� ل�نه ال َينظ�
وت الذي � إ� الصَّ

اولة وُ�ص�� ر واحدًة ع� الطَّ � واآلَخر ُ�دوِّ � الح�� ، و���
ً
ح�ث ال تزال أسنانه �املة

وران. ُتصِدرە عندما تكفُّ عن الدَّ

ا ما ع� َرقٍّ و�مهرە �ختمه وُ�عط�ه ن العجوز ش�ئ� قها ُ�دوِّ ها و�تذوَّ
�
قود �ل � ُ�ح�� النُّ وح��

ا إ�اها إ� صاِحبها، وم�� فعَل هذا اولة مع�د� قود ع�� الطَّ ا و�دفع النُّ ان، أو يهزُّ رأسه نف�� َّ� لل�ُّ
جل اآلَخر والَح عل�ه الحنق أو شحَب وجهه والَح عل�ه الخوف. احتقَن وجه الرَّ

ا ع� ورق. أُهم  فُ�عطيهم �الم�
ً
ة ا وفضَّ ب: «َينُقدونه ذه�� جل الط�ِّ ت الرَّ

�
لم تفهم �ات، وسأل

أغب�اء؟».
ً

ضاءە، ل�نه ل�س رج� ل اس�� هم حِذر ب�ساطة. �عضهم ُ�حاو� - «�عضهم ر�ما، ل�ن أ���
�� �سهولة». ُ�س��

�ط؟». - «ل�ن ماذا ي��عهم �الضَّ

� عاصفٍة أو استو� عليها القراصنة فإنه
. إذا ضاَعت ُسفنهم ��

ً
- «إنه َ��ُتب ل�لٍّ منهم وث�قة

فينة وجميع محت��اتها». �عدهم بتع��ضهم عن ق�مة السَّ

- «أ�� ُمقامرة ما؟».

اٍن أن �خ�ها». ا، ُمقامرة يتم��َّ �لُّ ُر�َّ - «نوع�

- «نعم، ل�ن إذا كسبوا…».

� أغلب األح�ان ح�اتهم نفسها. ال�حار مألى �المخاطر،
- «… فإنهم �خ�ون ُسفنهم، و��

� عاصفٍة ل�نهم وجدوا
�ن وجدوا أنُفسهم �غرقون ��  كث��

ً
� الخ��ف. ال ر�ب أن ر�ابنة

ا �� تحد�د�
� أن أراملهم وأوالدهم لن �فتقروا إ� � (براڤوس)، عالم��

� تركوها �� � الوثائق ال��
 من العزاء ��

ً
قل��

ء �
 أن كتا�ة وث�قٍة كهذە ��

َّ
ب، وأردَف: «إ� جل الط�ِّ � الرَّ

ت اب�سامة ح��نة شف��َ ء»، ومسَّ �
��

ء آَخر». �
والوفاء بها ��

 لإلله أن
�

وفهَمت �ات. ال ُ�دَّ أن أحدهم �كرهه. أحدهم جاَء (دار األب�ض واألسود) وص�
�� ع� هذە

ها، وقال: «ل�س لِك أن تتطفَّ ب أ�� أن ُ�خ��ِ جل الط�ِّ ت َمن هو، ل�ن الرَّ
�
�أخذە. �ساءل

األمور. َمن أنِت؟».

- «ال أحد».

ا: «إن لم �كن ب�م�انِك أن تفع�� هذا »، وأمسَك �ديها مستطرد�
ً
قال: «ال أحد ال �سأل أسئلة

� هذا. �عض الَ��� مخلوق لخدمة اإلله عد�د الوجوە و�عضهم
. ال عار ��  أن تقو��

َّ
فما عل�ِك إ�

ة». ال. قو�� ال�لمة فقط وسأرفُع عنِك هذە المهمَّ



ذها». ذها وسأنفِّ � سأنفِّ ذها. قلُت إن�� - «سأنفِّ

ل�ن ك�ف؟ هذا هو الجزء األصعب.

� �لِّ م�اٍن منذ
، و�ذه�ان معه �� � للعجوز حارسان، أحدهما ط��ل نح�ف واآلَخر قص�� مكت��

، و�حرصان ع� عدم دنوِّ أحٍد من العجوز دون إذنه.
ً

�اح وح�� �عود إل�ه ل�� � الصَّ
له �� � ُ�غاِدر م��

��ل وضَع نفسه له من محل الَحساء، ل�ن الطَّ � ٍة �اَد رجل سكران يرتطم �ه وهو عائد إ� م�� � مرَّ
��

ا،  دوم�
ً

� محل الَحساء �ذوق القص�� مرق ال�صل أو�
ا. �� ٍة طرَحته أرض� كران �حدَّ ب�نهما ودفَع السَّ

ا ما لم ُ�ِصب حارسه. � من وقٍت ل�ضمن أن سوء�
د ق�ل أن يرشف منه، ما �ك�� ُ �ه العجوز َي�� ُ وَ���

جل خائف، «أو أنه �علم أن أحدهم �س� لقتله». ت �ات أن الرَّ
�
أدرك

ب: «ال �علم، ل�نه مرتاب». جل الط�ِّ ردَّ الرَّ

��ل � َ�خُرجان. الطَّ ل، ل�نه ال �ذهب معهما ح�� � َ�خُ�ج لي�بوَّ - «الحارسان �ذه�ان معه ح��
� عينه».

ل وأدخُل المحل وأطعُن العجوز �� أ�عهما. سأنتظُر ح�� �ذهب لي�بوَّ

- «والحارس اآلَخر؟».

ا». � أن أقتله أ�ض� . ُ�مكن�� � ء وغ�� - «إنه ���

ض ط��قه؟». ح �لَّ َمن �ع�� � م�دان المعركة ُ�ذبِّ
ار �� - «أأنِت جزَّ

- «ال».

ته ع�� هديَّ
ُ
- «آمُل هذا. أنِت خادمة لإلله عد�د الوجوە، ونحن خدم ذي الوجوە العد�دة ن

وا فحسب». نوا واخت�� لَمن ُعيِّ

وفهَمت الفتاة. اقُتل�ه، اقُتل�ه هو فقط.

ينها
�
در�ب �سك ا آَخر من التَّ تها، و�وم�

�
ت ثالثة أ�اٍم أخرى من المراق�ة ق�ل أن تجد ضال

َ
استغرق

ٍة ق�ل أن �أخذوا مها روجو األحمر ك�ف �ستخدمه، ل�نها لم �شقَّ ك�س نقوٍد منذ ُمدَّ
�
فيع. عل الرَّ

ها مِّ
�
� من � ��

�
ًة أخرَجت السك ًة ومرَّ ًة ومرَّ د من أنها ال تزال تعرف ك�ف. مرَّ

�
ًعي�يها، وأراَدت أن تتأ�

ا وجَدت نفسها راض�ة ، ولمَّ �� ��قة، ال تتحسَّ  لنفسها: بنعومٍة و�عة، هذە �� الطَّ
ً
ٍة قائلة �خفَّ

�
�� �

ت حافته �األزرق الف��ِّ
َ
ت نصله الفوالذي ح�� برق

َ
� شحذ ��

�
درتها ع� استخدام السك

ُ
عن ق

ق�طة موجودة لُتعينها.
�
م�ع. الجزء اآلَخر أصعب، ل�ن الل ضوء الشُّ

ا». ة غد� جل الهد�َّ ا�� ع� اإلفطار: «سأع�� الرَّ �اح التَّ � الصَّ
ثم أعلَنت الفتاة ��

ة القنوات معروفة ا: «ِقطَّ
�
� هذا ذا الوجود العد�دة»، ونهَض مردف

�� ب: «س��ُ جل الط�ِّ قال الرَّ
ة فقد �درُّ هذا المتاعب ع� بروسكو واب�ت�ه. حاَن الوقت ألن ذ المهمَّ �ن. إذا رآها أحد ُتنفِّ ل�ث��

ا آَخر». تض�� وجه�



ت لها، وال ُت��د أن
َ
ًة ورث � قرارة نفسها. لقد فقَدت �ات مرَّ

ت �� لم تب�سم الفتاة، ل�نها ُ�َّ
. «ك�ف سأ�دو؟».

ً
تفقدها ثان�ة

ون، وُ�شِفق ق إل�ِك األطفال وُ�ش�� � ي��نك، وُ�حدِّ ساء بوجوههن ح�� . سُ�شيح ال�ِّ
ً
- «قب�حة

.« ا. تعا�� . ال أحد يراِك سي�ساِك ��ع�
ً
جال األق��اء وقد �ذرف �عضهم دمعة عل�ِك الرِّ

ا�نة وصفوف اآللهة وداء السَّ كة السَّ ا �ال��ِ افه وقاَدها مرور� ب القند�ل عن ُخطَّ جل الط�ِّ خلَع الرَّ
م أحد،

�
ول. لم يت�ل � ق�طة إذ �دآ ال��ُّ

�
رة المع�د، ولحَقت بهما الل � مؤخِّ

اللم �� امتة إ� السَّ القاتمة الصَّ
ة ُخطوًة إ� � ع��

رجات. قاَدتهم ثما�� وت الوح�د من احت�اك نعال أخفافهم الخافت �الدَّ الصَّ
ا، ر� رجات وازداَدت تحدُّ ت الدَّ

َ
األقب�ة، ح�ث تنفتح خمسة أروقة �أصابع �د اإل�سان، وهناك ضاق

�ن ُخطوًة �لغوا � وع�� ٍة ولم َتُعد ُتخ�فها. �عد اث�ت��  ألف مرَّ
ً

ا ونزو� ل�ن الفتاة قطَعتها صعود�
خرة العظ�مة. أحد � قلب الصَّ

ى �� ة تتلوَّ ة، ثقوب دود�َّ قة معوجَّ ، ح�ث األنفاق ض�ِّ القبو األد��
�
� الحائط ودسَّ �دە ��

اٍف �� ق ال�اهن القند�ل ع� ُخطَّ
�
ات مغلق ب�اٍب حد�دي ثق�ل، فعل الممرَّ

ا. ق� ا منمَّ ات ث�ا�ه وأخ�َج مفتاح� ط�َّ

ة َّ� الث، إ� الُحجرات ال�ِّ لون إ� المستوى الثَّ � ف. ما زالوا سي��
�
اقشعرَّ ِجلدها. المعتك

المسم�ح �دخولها لل�هنة وحدهم.

� القفل، وانفتَح ال�اب ع�
ب �� جل الط�ِّ رە الرَّ ات �منت� الخفوت إذ دوَّ طقَّ المفتاح ثالث مرَّ

خر � الصَّ
اللم المنحوتة �� ا، ل�ظهر وراءە الم��د من السَّ تة دون أن ُ�صِدر صوت� مفصالٍت حد�د م��َّ

رجات و�� ًة الدَّ وء عادَّ �عت الفتاة الضَّ ��ق، واتَّ  وقاَد الطَّ
ً
المصمت. تناوَل ال�اهن القند�ل ثان�ة

�  ب��
ً
ل. 4، 5، 6، 7. وجَدت نفسها تتم��َّ لو أنها جلَ�ت عصاها. 10، 11، 12. تعرف �م درجة � ت��

ق الذي � الضيِّ ول��
�
م الل

�
ل ، ح�� إنها أحَصت درجات السُّ � القبو والقبو األد�� المع�د والقبو، و���

طح وال�سطة المكشوفة � العا�� الذي �قود إ� �اب السَّ م الخش��
�
ل ة، ودرجات السُّ َّ�

�
�قود إ� العل

�ــــح �الخارج. لل�ِّ
اللم مجهولة لها، وهو ما �جعلها خطرًة. 21، 22، 23. مع �لِّ ُخطوٍة �شتدُّ ل�ن هذە السَّ

� علَمت أنهم تحت القنوات نفسها اآلن. 33، الث�� ها الثَّ ا �لَغ عدُّ ء، ولمَّ �
َّ برودة الهواء �عض ال��

� �اطن األرض؟
لون ��

َّ
34. �م س�توغ

ا عند �اٍب حد�د آَخر، و�ن لم �كن � اللم أخ�� � انتَهت السَّ ا�عة والخمس�� رجة الرَّ عندما �لَغت الدَّ
دت ق�طة. تردَّ

�
� أعقابها الل

اخل، وت�َعته الفتاة و�� ب وخطا إ� الدَّ جل الط�ِّ ا. دفَعه الرَّ هذا موصد�
وء ب قند�له وأزاَح سدائله عن آِخرها ل�غمر الضَّ جل الط�ِّ لمة، ورفَع الرَّ � الظ�

أصداء ُخطاهم ��
الُجدران من حولهم.

ق إليها. ا من الوجوە ُتحدِّ ورأت ألف�

قة ع� الُجدران عاليها وسافلها، أمامها وخلفها، أينما نظَرت، أينما التفَتت. رأت
�
وجوە معل

،
ً
نة ا متغضِّ  ووجوه�

ً
ا ناعمة ، وجوه�

ً
ا دا�نة  ووجوه�

ً
ا شاح�ة ا، وجوه� ا عجوز�  ووجوه�

ً
ة ا شا�َّ وجوه�

 و�ساًء، ِص��ان وص�ا�ا
ً

، رجا�
ً
ا دم�مة  ووجوه�

ً
ا وس�مة ، وجوه�

ً
ا ندي�ة  ووجوه�

ً
شة ا منمَّ وجوه�



ا بق، وجوه� ا مألى �الجشع والغضب والشَّ ، وجوه�
ً
ا عا�سة ، وجوه�

ً
ا �اسمة ا، وجوه� ا أ�ض� ع� وُرضَّ

� حظة ال��
�
� الل

 أقنعة، ل�ن ح�� ��
َّ

عر. قالت لنفسها: أقنعة، إن �� إ� ا كث�فة الشَّ  ووجوه�
ً
حل�قة

ة. َّ� ا. هذە جلود َ��� ت فيها الفكرة �دماغها �انت تعلم أن ذلك ل�س صح�ح�
�
جال

ة؟ لم َ�ُفت األوان، ما زاَل ُ�مكنِك تركنا. أهذا غ�� ب: «هل ُتخ�فِك أيتها الصَّ جل الط�ِّ ها الرَّ
�
سأل

ا؟». ما ُت��دين حق�

دتها ٍة وجرَّ لت مئة جثَّ ت آر�ا شفتها. إنها تجهل ما ُت��دە. إذا غادرُت فأين أذهُب؟ لقد غسَّ عضَّ
� هذا؟ إنها

من ث�ابها، واألش�اء الميتة ال ُتخ�فها. �أتون بهم هنا ثم �قطعون وجوههم، وماذا ��
ة، هذا �لُّ ما هنالك، ال ُ�مكنها أن  من الِجلد. قل�سوات ِجلد�َّ

ً
�ل، ول�ست تخ�� قطعة

�
ذئ�ة الل

. �اندفاع� قالت: «افعلها». � ُتؤذي��
�

ة، وأناَر ضوء القند�ل �� ا �صفٍّ من األنفاق المفض�ة إ� أروقٍة جان��َّ قاَدها ع�� القاعة مرور�
ة، وتدعم سقفه أعمدة من الجماجم، و�نفتح َّ� منها �دورە. أحد األنفاق ُجدرانه من العظام الَ���

اللم �ال نها�ة؟ ل السَّ � ا هناك؟ هل ت�� ة تقود إ� أسفل. �م قبو� آَخر ع� ساللم ملتفَّ

� عي��ِك»، فأغمَضت عي�يها. «سُيؤِلمِك
»، فجلَست. «واآلن أغِم�� ا: «اجِل�� قال ال�اهن آمر�

.« ��
ة. ال تتحرَّ من القوَّ

َ
هذا، ل�ن األلم ث

ض أن �كون َ ا. المف�� صل ماض�� ا، والنَّ ب��ات الحجر. جلَست �ال حراك، و�ان الَقطع ��ع�
م ينهمر ع� وجهها كستار� أحمر ا، وشعَرت �الدَّ  أنها شعَرت �ه دافئ�

َّ
تها، إ� ا ع� ��� صل �ارد� النَّ

ها ال�اهن ُتغِلق عي�يها. حينما �لَغ
�
ت لماذا جعل

�
ج ُير�� ع� جبهتها ووجن�يها وذقنها، وأدرك متم�ِّ

حاس، ولعَقته وارتجَفت. قت الملح والنُّ شفتيها تذوَّ

يها يهمسان ق�طة، ل�ن الفتاة سمَعت ُخفَّ
�
� الوجه»، فلم ُتِجب الل

ب: «ها�� جل الط�ِّ ًقال الرَّ
ا. جرَعته ُدفعة � �دها ك���

� هذا»، ووضَع �� �� ة. للفتاة قال ال�اهن: «ا�� ع� األرض الحج��َّ
ت ت فتاًة أح�َّ

َ
ا للغا�ة �أنها قضَمت من ل�مونة. ق�ل ألف عاٍم عرف واحدًة، ووجَدت مذاقه الذع�

�مون. ال، لم تكن تلك أنا، �انت آر�ا.
�
كعك الل

لون وجوههم �الح�لة، والمشعوذون �ستخدمون لون ُي�دِّ ب �قول: «الممثِّ جل الط�ِّ �ان الرَّ
� تلك م��

�
. سوف تتعل � ا لعمل أوهاٍم تخدع األع��ُ � مع�

الل واألما�� وء والظ� حر، ي�سجون الضَّ السِّ
� الفنون، ل�ن ما نفعله هنا يتجاَوز ذلك. �استطاعة الُح�ماء اس�شفاف الح�ل، وتحت األع��ُ

� راسخ �الوجه الذي ُوِلدِت �ه. ال
ا الوجه الذي ستضعينه اآلن فحق��� اق�ة �ذوب الوهم، أمَّ الثَّ

. س�نتا�ك إحساس غ��ب، ً
� ثابتة

تفت�� عي��ِك». شعَرت �أصا�عه ُت��ــــح َشعرها إذ قال: «ا���
.« ��

 تتحرَّ
َّ

وار، ل�ن �جب أ� وقد ُ�ص��ِك الدُّ

ٍة وحف�ٍف خافت إذ ُوِضَع الوجه الجد�د ع� القد�م. احتكَّ الِجلد ثم إنها شعَرت �َشدَّ
� وجن�يها،

ت �دفٍء واحتقاٍن �� ا. أحسَّ
�
ا لدن ب دمها صاَر ناعم� َّ ا، ل�ن عندما ��� ا �ا�س�

�
�جبهتها جاف

ت لم �ستِطع التقاط أنفاسها. أط�َقت ع�
�
� صدرها، وللحظٍة طال

و�سارَعت خفقات قلبها ��
عان ذراَ�� مهاِجمها، ُعنقها �دان �صال�ة الحجر وراَحتا َتخُنقانها، فانطلَقت �داها إ� أع� ُتصار�

َّ



 �أن
ً
ا. أفعَمها إحساس مفجع �الخوف، وسمَعت ضوضاًء، ضوضاًء مهولة  أنها لم تجد أحد�

َّ
إ�

� ملتح� �لتوي فمه ثورًة. � سم��
، وسبَح وجه أمامها، وجه وح�� ا ما ينطحن �صحبها ألم ُ�ع�� ش�ئ�

الل. هو م�ت � الظ�
س، انف�� نفُّ ة، اطُردي الخوف �التَّ غ�� �� أيتها الصَّ سمَعت ال�اهن �قول: «تنفَّ

.« �� و�� ميتة. ألمها انت�. تنفَّ

�ــها، ت أن ما قاله صحيح. ال أحد َ�خُنقها، ال أحد ���
�
ا وأدرك ا راجف� ا عم�ق� ت الفتاة نفس�

َ
أخذ

م الجاف مع ت شذرات من الدَّ وع� الرغم من هذا ارتعَشت �دها إذ رفَعتها إ� وجهها، لتتفتَّ
رت أصا�عها ع� ست وجن�يها ولمَست عي�يها ومرَّ � ضوء القند�ل. تحسَّ

لمسة أناملها، سوداء ��
.« ل وج�� ها، ثم قالت: «لم ي��دَّ

�
خطِّ فك

ا؟ أأنِت واثقة؟». - «حق�

رت �دها ع� وجهها ا َ�شُعر �ه. مرَّ ، ول�ن قد ال �كون هذا ش�ئ� أ�� واثقة؟ لم َ�شُعر �أيِّ تغي��
جت مالمحه � فعَل هذا تموَّ � (هارنهال). ح��

من أع� إ� أسفل �ما رأت چا�ن هاجار �فعل ��
.« ء. «ال أشعُر بتغي�� �

ته �� لم َ�حُدث ��
�
� فعل ت، وح�� ها وتغ��َّ

�
�ل

ل». ردَّ ال�اهن: «أنِت ال َ�شُع��ن �ه، ل�ن وجهِك ت�دَّ

� وجهك غائص ح�ث
َ ِك مكسوران، وأحد جان��

�
� اآلَخ��ن أنفِك وف� � أع��ُ

ق�طة: «��
�
ت الل

َ
أضاف

مت عظمة الخد، وِنصف أسنانك مفقود». تهشَّ

ا ا مكسورًة. شعوذة. إن �� وجه�
�
ست داخل فمها �لسانها فلم تجد فجواٍت أو أسنان تحسَّ

ا. م� ا محطَّ ا قب�ح� ا، وجه� جد�د�

ا � �ــها كث�� ًة من الوقت. لقد اعتاَد أبوها ��  ف��
ً
ئة ا س�ِّ هها: «قد ت��ن أحالم� ب ُي�بِّ جل الط�ِّ قال الرَّ

ا من األلم ح�� جاَءتنا». ٍة ح�� إنها لم تنعِتق حق� و�وحش�َّ

- «هل قتلتموە؟».

ة لنفسها ال ألبيها». - «لقد طلَ�ت الهد�َّ

�ان َ�جُدر ��م أن َتقُتلوە هو.

ا و�ما �جب أن ك الَ��� جم�ع� ها�ة �ما ُ�در� � النِّ
ه ��

�
د أنه قرأ أف�ارها، ألنه قال: «الموت أدرك

�
مؤك

ا: «فرغنا هنا». ا»، ورفَع المص�اح مض�ف� ا غد� ن�  معيَّ
ً

ُ�در�ك رج�

� الجلود الفارغة ع� اللم �دا �أن محاجر أع��ُ . ب�نما �دأوا �صعدون السَّ � الوقت الحا��
��

ك، ت��اَدل همس األ�ار الفاتنة َل إليها أنها ترى شفاهها تتحرَّ الُجدران ت��عها، وللحظٍة ُخ�ِّ
ة ��لماٍت أخفت من أن �سمعها. المدلهمَّ

�
جاە وذاك �� � هذا االتِّ

ب ��
�
ت تتقل

�
� أغطيتها، ما انفك

�� 
ً
وم ل�لتها �سهولة. مش��كة لم �أِت النَّ

. رأت وجه أبيها �
، ل�نها ترا�� � رفتها ال�اردة المظلمة، وأينما انقلَ�ت رأت الوجوە. ل�س لها أع��ُ

ُ
غ

� صف. ال، �انت
الثة �� دة والدتها، وأسفلهما وجوە إخوتها الثَّ ع� الحائط، و�� جوارە وجه الس�ِّ



ا من األب�ض واألسود. ومع ذلك ها هو � الوح�دون يرتدون ث�ا��
تلك فتاًة أخرى. أنا ال أحد، و�خو��

مامل من ته �ـ(اإلبرة)، وهنا الُمرافق ذو الدَّ
�
� األسود، وهنا عامل االسط�الت الذي قتل

ذا المغ��ِّ
ت َحلقه لُتخر�جهم من (هارنهال). والُمدغِدغ رق، وهناك الحارس الذي شقَّ ق الطُّ َ الخان ع� مف��
� األسودين اللذين �انا عي��ه، وقد أعاَد منظرە شعورها قب�� � الثُّ

ا، �سبح الحقد �� ع� الحائط أ�ض�
ة. ة تلو المرَّ ًة تلو المرَّ هرە مرَّ � ظ�

� �دها إذ أغمَدته ��
�الخنجر ��

ا. �انت الفتاة تأمل أن �كون ا مكفهر� ا مظلم� ا ع� (براڤوس) �ان غائم� � هار أخ�� عندما طلَع النَّ
� أغلب األح�ان. اليوم الهواء

ها ��
�
ت ُدعاءها �ما تفعل اآللهة �ل

�
هناك ض�اب، غ�� أن اآللهة تجاهل

�ــــح قضمة �غ�ضة. يوم مناسب لموت أحدهم. �ال دعوٍة وجَدت صالتها ع� صاٍف �ارد، ولل�ِّ
ت . لفظ� ، الس�� م��ن، المل�ة ��� � شفتيها. الس�� ج��جور، دا�سن، راف المعسول، الس�� إل��

ت. ا َمن عساە ي�نصَّ � (دار األب�ض واألسود) ال �دري المرء أ�د�
األسماء �صمت، ف��

� س��ل
األقب�ة مألى �المال�س القد�مة المأخوذة من ُجثث َمن جاءوا (دار األب�ض واألسود) ��

اذين إ� أفخم أنواع الح��ر ٍء متاح هنا من أسمال الشحَّ �
الم من ِبركة المع�د. �لُّ �� �وا السَّ أن ���

ا
�
ئ ا مه�� سخ� ا م�َّ �� ا ب�ِّ . وهكذا انتَقت معطف�

ً
ا قب�حة ض أن ترتدي الفتاة القب�حة ث�ا�� َ والمخمل. المف��

ا �  ط��ل الُعنق، وأخ��
ً

فرة، وحذاًء ثق��
َّ

ا ف�ه رائحة األسماك الذ ا أخ�� �ال�� عند الحاش�ة، وقم�ص�
� راحة �دها.

فيع �� ينها الرَّ
�
وضَعت سك

ت َ )، وع�� �
��ق األطول إ� (الميناء األرجوا�� ك الطَّ

�
رت أن َ�سل � عجلة، وهكذا قرَّ

ل�ست ��
� دور الع�ادة هنا م الخلول و�لح ال�حر ب��

�
ة القنوات بيع أ الج� إ� (ج��رة اآللهة). اعتاَدت ِقطَّ

ا أن ترى تال�ا ت�يع �ضاعتها عت نوع�
َّ
م�� جاَء تال�ا ابنة بروسكو ن��فها القمري ولزَمت الِفراش. توق

ة مزاراتها المهجورة، ل�ن ة الم�س�َّ غ�� هنا اليوم، ر�ما خارج (ُجحر األرانب) ح�ث ل�لِّ اآللهة الصَّ
مثال خارج مقام ا. �ان التِّ ا أ�د� ر�

�
ودة، وتال�ا ال تحبُّ االس��قاظ م�ك هار شد�د ال�� هذا ُسخف، فالنَّ

� (حدائق ج�ليناي) ترتفع
ت الفتاة القب�حة، و�� ة إذ مرَّ َّ� ات الفضِّ دة (ِل�س) ال�ا��ة �ذرف الع�� س�ِّ

� بهو
وافذ �� ج ضوء المشاعل وراء النَّ قة، و�توهَّ ة المطرَّ �ة أوراقها من الفضَّ مئة قدٍم شجرة مذهَّ

صاص ِنصفمئة ن�ع� مختلف من الفراشات زاه�ة ، ع� ُزجاجها المط�� �الرَّ � فاء الخش�� إله الرِّ
األلوان.

ت لها عن أغرب آلهة المدينة. «هذە دار
�
ار معها وحك ًة ساَرت فيها زوجة ال�حَّ ر الفتاة مرَّ

�
َتذك

أس األول �لتهم ؤوس. الرَّ � الرُّ
ال��

ُ
الث ي�ت�� إ� ت��وس ث فات الثَّ ج ذو ال��ُّ ا�� األعظم، وهذا ال��ُ الرَّ

أس األوسط. هذە (أحجار اإلله الث. ال أدري ما �فعله الرَّ األموات، والم�عوثون َ�خُرجون من الثَّ
مون

�
مط إن َمن يتعل امت)، وهناك مدخل (متاهة صاِنع األنماط). �قول كهنة عق�دة النَّ الصَّ

ور األحمر قطعها دون توهاٍن فقط �جدون س��ل الح�مة. وراءها عند القناة، هذا مع�د الثَّ
». ل�ن � ل�� م للم�سوِّ مون أوع�ة الدَّ ا وُ�قدِّ  أب�ض نق��

ً
ا �ذبح ُره�انه عج� آ�وان. �لَّ ثالثة ع�� يوم�

ور األحمر خال�ة. الث ع�� ع� ما ي�دو، ألن ساللم الثَّ اليوم ل�س اليوم الثَّ

م اإللهان األخوان س�موش
�
وداء) َ�حل � (القناة السَّ

َ�� � ع� ضفَّ � متواجه�� � مع�دين توأم��
��

ت ط��قها إ� ا�ط ب�نهما وشقَّ قوش الرَّ ن �النُّ ت الفتاة الج� الحجري الم��َّ َ وس�لوسو. ع��



ا �أبراج وِق�اب (ال�لدة الغارقة) ال�ارزة قممها من فن ثم ع�� (ميناء راجمان) ومرور� أحواض السُّ
الماء.

ع�د)، ل�ن  من (الميناء السَّ
ً
حة

ِّ
ن � م�� �� ارة الال�س�نيِّ لدى مرورها خرَجت مجموعة من ال�حَّ

ت
�
� ما زال ل�� فينة) مغلقة خاو�ة، فال شكَّ أن ِفرقة الممثِّ ا من العاهرات، و(السَّ الفتاة لم تَر أ��

)، لمَحت صديق � ص�ف المجاور لسفينة ص�د حيتان من (إي�� ، ل�ن �عد مسافة، ع� الرَّ
ً
نائمة

ال�ه � ُ�عِمل أحدث �شَّ � ح��
رًة سوداء مع �اسو ملك الفقمات ��

�
ف ك

َ
�ات القد�م تاجانورو يتقاذ

 وقَع �� تاجانورو عليها ولم
ً

ج و�سمع قل�� فت تتف�َّ
َّ
� توق . ح�� � ج�� � جيوب المتفرِّ

�د�ه ��
مك، ، أو أنه �شمُّ رائحة السَّ � رت الفتاة: إنه �عرف��

�
ق بزعنفت�ه. فك  أن �اسو نبَح وصفَّ

َّ
فها، إ� يتعرَّ

ت ُخطاها. وجدَّ

ا إ� طاولته � محل الَحساء وجالس�
ا �� ) �ان العجوز �امن� �

ت إ� (الميناء األرجوا��
�
عندما وصل

ح�ف حوله ��ل النَّ ان سفينة، و�حوم حارسه الطَّ م ُر�َّ � ك�س نقوٍد ف�ما ُ�ساو�
المعتادة، �عدُّ ما ��

. إنها ال دًة ع� �لِّ من َ�دُخل. ال يهمُّ � نظرًة ج�ِّ
رب ال�اب ح�ث ُ�ل��

ُ
� ق و�جلس القص�� المكت��

�ــــح العاصفة تجذب �ن �اردًة وال�ِّ � َي�عد ع��  من ذلك جثَمت فوق قائٍم خش��
ً

خول. �د� تنوي الدُّ
ة. معطفها �أصابع ش�ح�َّ

ا عن عاهراٍت وعاهراٍت ارًة �جولون �حث� � يوٍم �ارد غائم كهذا الميناء مزدحم. رأت �حَّ
ح�� ��

� ث�اٍب مبهرجة فسَد هندامها، �م�ل �الهما
اڤو �� � من ُم�ارزي ال�� ارة، وزوج�� ا عن �حَّ َ�ُجلن �حث�

� ِغمديهما، ومرَّ بها راهب أحمر ُيَرفر�ف
�ارى وس�فاهما ُ�َصلِصالن �� ح السَّ

ُّ
ن ا ب�� ع� اآلَخر إذ مرَّ

�ــــح. � ال�ِّ
معطفه القرمزي �ُعنٍف ��

ا س�َقت لها رؤ�ته يتعاَمل مع العجوز جل الذي ُت��دە، ماِلك سفينٍة مو�� هر رأت الرَّ ب�ل الظ�
ُ
ق

ب � المهدَّ
 من القط�فة الب��ِّ

ً
ا ثق�� � الب��ة، و�رتدي معطف� ات، أصلع كب�� الحجم مت�� ثالث مرَّ

ة. ع� إثر حادثٍة ما َّ� ع �أقمار� ونجوٍم فضِّ � مرصَّ
�الفرو وُ�ح�ط �خ�ە حزام من الِجلد الب��ِّ

از.
�
ا ع� ُع� �ئ� � بُ�طٍء متَّ

ست إحدى ساق�ه، ولذا �م�� تي�َّ

ە، وهكذا قفَزت من فوق ح لغرضها �أيِّ أحٍد آَخر ور�ما أ��� من غ��
�
رت الفتاة أنه َ�صل قرَّ

ينها. ك�س
�
هت سك ًة وقد وجَّ ��لة وضَعتها وراءە م�ا�� القائم وت�َعته. دستة من الُخطوات الطَّ

ض ط��قها. مرَق نصلها ��عٍة ق ع� جان�ه األ�من من حزامه، ل�ن معطفه �ع��
�
نقودە معل

ء. �ان روجو األحمر ليب�سم لمرأى �
ت المخمل ولم َ�شُعر ��� �ة واحدة عم�قة شقَّ ونعومة، ��

هب…
َّ

ت ق�ضتها �الذ
َ
ينها ومأل

�
ت ال��س �سك غرة وشقَّ � الثَّ

ت �دها �� المشهد. دسَّ

: «ماذا…».
ً

جل ال�ب�� قائ� وداَر الرَّ

ل سحب �دها، وانهاَل وا�ل من الُعملة ات معطفه و�� ُتحاو� � ط�َّ
ت الحركة ذراعها ��

�
ش�ك

ت ساقه المصا�ة من تحته
�
�ــها، فر�ل ازە ل���

�
ة�»، ورفَع ُع� : «لصَّ جل ال�ب�� حول قدميها. صاَح الرَّ

ا وطفلها. سقَط الم��د من هم ت�تعد متجاوزًة أم� صت �حركٍة راقصة و�ذ سقَط انطلَقت �السَّ
�
وتمل

ة!» من ورائها. حاوَل ة! لصَّ ت ص�حات «لصَّ � أصا�عها ليتدحَ�ج ع� األرض، ودوَّ الُعمالت من ب��



ا أن ُ�مِسكها �حركٍة خرقاء، ل�نها داَرت حوله واندفَعت متجاوزًة صاِحب خان كب�� ال�طن �ان مار�
ًة إ� أقرب ُزقاق. عاهرًة تضحك وركَضت م�ا��

ا ووثَ�ت من فوق رها. اندفَعت �سار�
�
ة، والفتاة القب�حة َتذك

َّ
ة القنوات هذە األزق ت �ات ِقطَّ

َ
عرف

اب. �انت ء �ال��ُّ ت من �اٍب غ�� موصد إ� مخزٍن م��
�
ًة ودخل ًسور� وا�� وقفَزت عابرًة قناًة صغ��

قة ن، فق�َعت وراء �عض األقفاص مطوِّ �لُّ أصوات المطاردة قد خفَتت، ل�ن األفضل أن ت��قَّ
قت جانب المب��

�
رت أن الخروج مأمون اآلن، ف�سل اعة، ثم قرَّ را�ة السَّ

ُ
ُر�ب�يها �ذراعيها. انتظَرت ق

فينة جمَع نقودە ا. ال ُ�دَّ أن ماِلك السَّ ت ط��قها ع� األسُطح ح�� (قناة األ�طال) تق���� وشقَّ
اخن ب وعاًء من المرق السَّ ه ���

�
ازە �الفعل وم�� �ع�ج إ� محل الَحساء، ولعل

�
والتقَط ُع�

ت أن ��ق ك�س نقودە.
�
� حاول و�شكو إ� العجوز الفتاة القب�حة ال��

وداء. كة السَّ ا ع� حافة ال��ِ � (دار األب�ض واألسود)، جالس�
� انتظارها ��

ب �� جل الط�ِّ �ان الرَّ
هب ع�

َّ
 من الذ

ً
جلَست الفتاة القب�حة إ� جوارە ووضَعت قطعة ُعملة ع� الحافة ب�نهما، ُعملة

� وع� اآلَخر ملك. �� أحد وجهيها تنِّ

ا». . وك�ف حصلِت ع� هذا؟ لسنا لصوص� � ه��
َّ

وس) الذ � (وس�� �� ب: «تنِّ جل الط�ِّ قال الرَّ

ا من تنان�ننا». ا من تنان�نه وأعطيته واحد� . أخذُت واحد�
ً
- «لم تكن �قة

، و�عدها � � ك�سه دفَع لرجٍل مع��َّ
ب، وقال: «و�ــهذە الُعملة واألخ��ات �� جل الط�ِّ فهَم الرَّ

�
جل، أل�س كذلك؟ محزن للغا�ة»، والتقَط ال�اهن الُعملة وألقاها �� ف قلب ذلك الرَّ

َّ
�قل�ٍل توق

ا منِك». � ميؤوس� مه، ل�ن ر�ما ال تكون��
�
ا: «أمامِك كث�� عل�ِك تعل كة مض�ف� ال��ِ

ل�لتها أعادوا إليها وجه آر�ا ستارك.

م�ك، أسود ع� جانب وأب�ض ع� جانب، اعم السَّ � النَّ ا، ثوب الُمعاون�� ا أ�ض� جلبوا لها ث���
ا ا. غد� ا حال�� � � إل�ه كث�� � هنا، ل�ن اعل�� أنِك لن تحتا�� � تكون�� ها ال�اهن: «ارتدي هذا ح�� َ وأخ��
� من مال�س من األقب�ة �األسفل. � تدر��ِك األول. ُخذي ما �شائ��

� إ� إز�م�ارو لت�د�� ستذهب��
)، فاألفضل �

د إ� (الميناء األرجوا�� دُّ َحرس المدينة ي�حثون عن فتاٍة قب�حة �عينها، معروفة �ال��َّ
 برأسه

�
جاە وذاك، ثم أومأ � هذا االتِّ

ا»، وأمسَك ذقنها �أصا�عه وأداَرە �� ا أ�ض� ا جد�د� أن تض�� وجه�
ة؟». غ��  كوجهِك. وَمن أنِت أيتها الصَّ

ً
، جم�� ة ع� ما أظنُّ  هذە المرَّ

ً
ا جم�� ا: «وجه� متا�ع�

أجاَبته: «ال أحد».



 

���
 

ت رأسها وساوس وخ�االت
َ
ما أغمَضت عي�يها مأل

�
� أرق. �ل

ة �� أمَضت المل�ة ل�لة سجنها األخ��
. هكذا حام، لن �سمحوا ألحٍد �لم�� � الزِّ الغد. قالت لنفسها: س�كون م�� َحرس، سُ��ِعدون ع��

وعَدها الُعصفور األع�.

، �ان � . يوم أ�حَرت مارسال إ� (دورن)، يوم انتفاضة الُخ��
ً
س خ�فة وع� الرغم من هذا تتوجَّ

قوا قوا صفوفهم لُ�مزِّ ة م�شور�ن �طول ط��ق الموكب، ل�ن الغوغاء اخ�� هب�َّ
َّ

ذوو المعاطف الذ
جت ات. و�ذا ه�َّ ات المرَّ ابق أشالًء و�غتصبوا لول�س ستوكوورث ع�� الس�تون األع� ال�دين السَّ
 ف�م سُ�ث�� فيهم المل�ة من

ً
عة حمقاء ِمثلها هؤالء الحيوانات ب��ابها �املة مخلوقة شاح�ة خر�

هوة؟ الشَّ

�
�� روك) ��

� أعماق (�اس��
� عاَشت �� سود ال��

ُ
ا �ضجر األ  وذها��

ً
ذرَعت ��� زنزانتها جيئة

ال إ� قفصها،
�
اها أن ي�سل ى چا��� و�تحدَّ دت أن تتحدَّ ها. تعوَّ ا من زمن جدِّ

�
اث ِص�اها و�انت م��

مراء � ولمس أحد الوحوش السَّ � قض�ب�� جاعة لدسِّ �دها ب�� � من الشَّ
ٍة استجمَعت ما �ك�� � مرَّ

و��
، ثم � � ضخمت�� ت�� � ذهب�َّ �ث برأسه َيرُمقها �عين��

�
ة. لطالما �انت أجرأ من أخيها. التفَت الل المصفرَّ

ها چا��� من
�
د الخشب، ل�نها لم �سحب �دها ح�� أمسك ا �م�� لعَق أصا�عها. �ان لسانه خشن�

ا عن القفص. ها �ع�د� كتفيها وشدَّ

اك». ولم �فعل. �ان �جب أن أحمل أنا �عدها قالت له: «دورك. اجذ�ه من ل�دته، أتحدَّ
�ف ال هو. السَّ

هار. �حلول ب طل�ع النَّ
َّ
ق نزانة وع� كتفيها غطاء خف�ف، ت��  ذرَعت الزِّ

ً
� مرتجفة حاف�ة القدم��

� � مسك��
، أعوُد إ� تومن، �� � � وأعوُد إ� بي�� ٍء قد انت�. القل�ل من الم�� �

المساء س�كون �لُّ ��
��ل الوح�د إلنقاذ نفسها. ل�ن أهو كذلك �حق؟ إنها ال ها إنه السَّ داخل (حصن م�جور). قال عمُّ
�
� أن أ�َّ ع� براء�� فض، ما زاَل ُ�مكن�� � الرَّ

ها أ��� مما تثق �الس�تون األع�. ما زاَل ب�م�ا�� تثق �عمِّ
ٍء ع� ُمحا�مة. �

وأراهن ��لِّ ��

ماح للعق�دة �الُح�م عليها �ما تنوي مارچري تايرل أن تفعل. قد ينفع ل�نها ال َتجُ� ع� السَّ
�تون �توات والعصاف�� حول هذا السِّ � السِّ ة، ل�ن أصدقاء ��� قالئل ب�� غ�� ذلك الوردة الصَّ

. األع� الجد�د. أملها الوح�د الُمحا�مة �القتال، وألجل هذا ال ُ�دَّ من نص��

لو لم �فقد چا��� �دە…



�
ط��ق مسدود هذا. چا��� فقَد �د س�فه، وهو نفسه مفقود، اخت�� مع تلك المرأة ِب��ان ��

ة اليوم أقل  لصاَرت مشقَّ
َّ

ا آَخر �ذود عنها و�� هر. �جب أن تجد المل�ة أحد� � النَّ
� أرا��

م�اٍن ما ��
، لن � �� من. إنه ُ�حبُّ همونها �الخ�انة، وعليها أن تصل إ� تومن مهما �ان الثَّ متاعبها. أعداؤها يتَّ
ب. ب، ملك صغ�� ط�ِّ � صغ�� ط�ِّ ا، ل�ن تومن ص�� ��

�
ا متقل ه. چوف �ان عن�د� ض طلب أمِّ

ُ
َيرف

س�فعل ما ُ�قال له. إذا �قَ�ت هنا ف�� هال�ة، والوس�لة الوح�دة للعودة إ� (القلعة الحمراء) ��
ا ضدە. حَ�ح الُعصفور األع� ق�د شعرٍة عن موقفه، وأ�� الس�� ك�ڤان أن يرفع إص�ع� � . لم ي�� �

الم��
َّ

� أذى اليوم، لن ينج�ح إ� هار نافذتها: «لن ُ�ص�ب�� ت �ا�ورة ضوء النَّ قالت ��� عندما مسَّ
لته ع� ء. تخ�َّ �

� چا��� رغم �لِّ ��
ذنيها. قد �أ��

�
� أ

�� أجوف �� دت برن�� »، ل�ن �لماتها تردَّ �
�ا�� ك��

، إذا قة. چا��� مس الم�� � ضوء الشَّ
ة �� هب�َّ

َّ
ق درعه الذ

�
�اح، تتأل � ض�اب الصَّ

صهوة حصانه ��
ا… � يوم� أحب�ت��

هبنات ا، ومعهن أر�ــع م�� �تة سكول�� �تة م��ل والسِّ �تة أونال والسِّ اناتها �ق�ادة السِّ أَتتها سجَّ
. ماذا تفعالن هنا؟ � عر� مفا��

ُ
� المل�ة �ذ امتت�� � الصَّ  منظر األخت��

َ
مبتدئات وأختان صامتتان. مأل

ى لن
ً
�تون األع� وعَد �أن أذ . قالت: «السِّ امتات العنا�ة �المو�� هل سأموُت؟ مهمة األخوات الصَّ

.« � �� �مسَّ

�
�

 من صابون الِق�
ً
ن معهن قطعة ِك»، وأشاَرت للمبتدئات. أح��َ �تة أونال: «ولن �مسَّ ت السِّ ردَّ

. اقشعرَّ جسدها لمرأى الفوالذ. ين��ن ً
ا ومو� حالقة ط��لة � ومقص� ا�� ا من الماء الدَّ وطست�

ل. أنا ة فوق كومة اإلهانات. لن تمنحهن ُمتعة رؤ�تها تتوسَّ . م��د من اإلذالل، إهانة صغ�� � حالق��
ة، ابنة تاي��ن ع�َّ بع) ال��َّ خرة)، مل�ة هذە (الممالك السَّ ، لبؤة (الصَّ ��� سل�لة عائلة ال�س��

. «ه�ا إذن».
ً
عر ينمو ثان�ة ال�س�� وور��ته… والشَّ

ة، فجماعتها ُتع�� قة خب��
َّ

ا المقص. ال شكَّ أنها ح� � ِسن� امتت�� � الصَّ ت أ��� األخت��
�
تناول

عر. �� وقصَّ الشَّ
�
ن هذا �شذ�ب الل �الء القت� ق�ل إعادتهم إ� أهلهم، و�تضمَّ ب�نظ�ف ُجثث النُّ

ماث�ل الحجر إذ طقطَق المقصُّ ، وجلَست ��� �جمود التَّ
ً

ت المرأة رأس المل�ة أو� عرَّ
� و�� حب�سة هذە

� ع� األرض. لم ُ�سَمح لها �العنا�ة �ه �ما ي���� ه��
َّ

عر الذ وسقَطت أ�وام الشَّ
� . أخذن م�� � مس. تا�� ته الشَّ دە عندما مسَّ ساخه وتل�ُّ نزانة، ومع ذلك التمَع ع� الرغم من ا�ِّ الزِّ

ت إحدى
�
مت ُخصلها وجدائلها حول قدميها غسل � تكوَّ ا. ح�� � األول، واآلن ��قن هذا أ�ض� تا��

امتة الُجذامة �المو�. ابون وكشَطت األخت الصَّ المبتدئات رأسها �الصَّ

: «اخل�� ث��ِك �ا صاِح�ة
ً
�تة أونال قائلة ها�ة، ل�ن ال. أمَرتها السِّ ت ��� أن تكون هذە النِّ

�
أمل

الجاللة».

- «هنا؟ لماذا؟».

- «ال ُ�دَّ من جزِّ َشعر جسدِك».

دن». ٍة وألَقته ع� األرض، وقالت: «افعلن ما ُتر� وب �حدَّ �الخراف. خلَعت الثَّ

ً



ا � ، ثم ساقيها، وأخ��
ً

عر تحت إ�طيها أو� ، ثم المو�. زاَل الشَّ � ا�� ، ثم الماء الدَّ
ً
ابون ثان�ة الصَّ

� ساقيها �المو� وجَدت امتة ب�� ت األخت الصَّ
�
� دخل اعم ع� ج�ل زهرتها. ح�� � النَّ ه��

َّ
ال��ر الذ

� ركَع فيها چا��� ح�ث تركع اآلن، �طبع الُق�ل ع� �اطن فخذيها ات ال�� ر المرَّ
�
��� نفسها تتذك

لج. ا المو� ف�اردة �الثَّ ، أمَّ
ً
�الته دافئة

ُ
لها. لطالما �انت ق

�
وُ��ل

غها امرأة. وال
�
ا انت� هذا �انت قد �لَغت أق� درجٍة من الُعري واالستضعاف ُ�مكن أن َت�ل لمَّ

� شفتيها، ضحكة كئ��ة م��رة. ة من ب�� � وراءها. ان�ثَقت ضحكة صغ�� شعرة واحدة أخت��
ا؟». ا: «هل تجد جاللة المل�ة األمر ط��ف� �تة سكول�� تها السِّ

�
سأل

اشة ساخنة، وس�كون هذا ون لسانِك ��مَّ ا ما سأجعلهم �جتثُّ �تة». ل�ن يوم� - «ال أيتها السِّ
ا ألق� درجة.

�
مضح�

ل ساللم � يها ف�ما ت�� اعمة ُ�غطِّ �توات الب�ضاء النَّ جلَ�ت لها إحدى المبتدئات رداًء من أرد�ة السِّ
��ق منظر لحمها � الطَّ

دين �� �ت، لتجن�ب ما �لتقينه من متع�ِّ ج وتمرُّ من داخل السِّ ال��ُ
ت: «هل مسم�ح �� �انتعال صندل؟

�
. سأل � ا، �ا لهم من ُمرائ�� �عة جم�ع� المكشوف. لُينِقذنا السَّ

وارع قذرة». الشَّ

�� نفسِك �تة م��ل: «ل�ست �قذارة ذن��ِك. صاِحب القداسة األع� ق�� أن ُتقدِّ أجاَبتها السِّ
ِك؟». � خرجِت من رحم أمِّ  ح��

ً
� صند� �ما خلقتِك اآللهة. هل كنِت ت�تعل��

�تة».  قالت المل�ة: «ال أيتها السِّ
ً
مكرهة

�ِت الجواب إذن». - «تلقَّ

 لدفئه،
ً
ة داء ع� جسدها ممتنَّ ��ل. أح�َمت ��� الرِّ ، وانت� سجن المل�ة الطَّ �دأ جرس �دقُّ

َب لت �الخروج اق�� ما عجَّ
�
وقالت: «ه�ا بنا». ابنها ي�تظرها ع� الجانب اآلَخر من المدينة، و�ل

مرآە.

ول. لقد � رجات الخشنة �أخمص قدميها إذ �دأت ��� ال�س�� رحلة ال��ُّ ت حجارة الدَّ
�
احتك

 هذا.
َّ

� مغادرة. ال يهمُّ إ� . ل���
ً
� هودج، وُتغاِدرە صلعاء حاف�ة

�� 
ً
جاَءت (ِس�ت ب�لور) مل�ة

( تها، و(ِس�ت ب�لور ال�ب��  المدينة ل�شهد ع� معرَّ
ً
� مستدع�ة

�انت أجراس األبراج ُتغ��ِّ
ة �األع� أصداء صلواتهم، ل�ن د الُق�َّ � الذين أتوا لحضور شعائر الَفجر وُتردِّ ا �المؤمن�� مزدحم�
ًة �� ُتتاِ�عها إذ قطَعت المم�� مارَّ مت والتفَتت ألف ع�� م الصَّ عندما ظهَر موكب المل�ة خ�َّ
ا أو ر �مين�  دون أن َتنظ�

ً
َد فيها ُجثمان أبيها �عد مقتله. تجاوَزتهم ��� م�عة � ُمدِّ �الُ�قعة ال��

، ومن وراء
ً
خام ال�اردة. �انت نظراتهم إليها محسوسة ة الرُّ ، تلطم قدماها الحافيتان األرض�َّ

ً
ِشما�

ا. �عة) ُ�شاِهدون أ�ض� مذا�حهم �ان (السَّ

� انتظار وصولها، ت�سدل ع� ظهورهم
 من أبناء الُمحارب ��

ً
� (بهو القناد�ل) وجَدت دستة

��
� ضوء المصابيح. دروعهم من

ورات ع� قمم خوذهم العظ�مة ��
�
ق ال�ل ُ معاطف قوس ق�ح وَت��

ا من � المرا�ا، ل�نها تعلم أن تحتها يرتدي �لٌّ منهم قم�ص� ج��
�
�ق �ل فائح المصقولة ح�� ال�� الصَّ



ارة الم، الشَّ � الظ�
وري �لمع ��

�
مز نفسه، س�ف �ل ا الرَّ �ل جم�ع� ة الشَّ عر. ع� ُتروسهم لوز�َّ الشَّ

يوف. � �ضعها من �دعوهم العوام �السُّ العت�قة ال��

� ف��
�
ادق، وقد �ل � صاِح�ة الجاللة. أنا الس�� ثيودان الصَّ

ر��
�
: «ر�ما َتذك

ً
ركَع قائدهم أمامها قائ�

� أماٍن ع�� المدينة».
� سنصح�ِك ��

صاِحب القداسة األع� �ق�ادة حراستِك. أنا و�خو��

ها، ابن الس�� � وراءە، وها هو ذا ال�سل ابن عمِّ جال الواقف�� � وجوە الرِّ
ت ��� بنظرها ��

�
جال

. لن ت�ساە. قالت: «ُ�مكنك � . د�� وخائ�� ه لآللهة أ��� ر أن ُح�َّ ها ق�ل أن ُ�قرِّ � ُحبَّ ك�ڤان الذي ادَّ
ة». أن تنهض أيها الس�� ثيودان. أنا مستعدَّ

� نهَض الفارس والتفَت ورفَع �دە، فذهَب اثنان من رجاله إ� م�اَ�� ال�اب المن�ف��ْ
مس �الُخلد � ضوء الشَّ

لق، ترمش عيناها �� ودفعاهما، وخرَجت ��� من ب�نهما إ� الهواء الطَّ
� ُ�غاِدر ُجحرە. ح��

ا �اح مليئ�  أسفل ردائها ُيَرفر�ف وُ�فرِقع حول ساقيها، وهواء الصَّ
ً
�انت ر�ــــح شد�دة تهبُّ جاعلة

ن مك المتعفِّ � والسَّ ��ذ الحامض والخب�� قت النَّ بروائح (كينجز الندنج) ال���ــهة المألوفة. ت�شَّ
ذا. ها لم �شمَّ المل�ة زهرًة لها هذا الشَّ

�
� ح�اتها �ل

خان والَعرق و�ول الخيول، و�� والغائط والدُّ
خذ أبناء الُمحارب �شك�لهم حولها. خام ف�ما اتَّ اللم الرُّ ة السَّ  بردائها، وقَفت ��� ع� قمَّ

ً
ملتحفة

ا من ق�ل يوم فقَد اللورد إدارد ستارك رأسه. � هذە الُ�قعة تحد�د�
خطَر لها فجأًة أنها وقَفت ��

� عل�ه چوف وُ�رِسله إ� (الِجدار). �ان ابن
ض أن ُي��� َ ض أن َ�حُدث هذا. �ان المف�� َ لم �كن ُ�ف��

ر ڤارس واإلصبع . دبَّ
ً
� ال�الط رهينة

فل)، ول�قَ�ت سانزا �� � س�ادة (و�ن��
ستارك األ��� ل�خلفه ��

غ�� الفارغ. َف �الخ�انة لُينِقذ رأس اب�ته الصَّ � واع�� م�� فه الثَّ وط، وابتلَع ند ستارك ��َ غ�� ال��ُّ الصَّ
ح، أو أحد أخ��ه

�
ا، ل�ن ال�سل �ان لَ�صل دًة، ل�س �چوف ط�ع�  ج�ِّ

ً
ب لسانزا ز�جة كنُت ألرتِّ

بع، ف�سب  �الطَّ
ً

ج هو الفتاة، ل�ن ذلك �ان مستح�� وَّ � ر أن پي�� �ا�لش عرَض أن ي��
�
األصغر. َتذك

فل) الحرب ولتعامَل ت (و�ن��
�
جل ال �ليق بها ع� اإلطالق. لو فعَل چوف �ما ق�َل له لما دخل الرَّ

� مع أخَوي رو�رت. أ��

� �اين لتلب�ة  من ذلك أمَر چوف �قطع رأس ستارك، وأ�َع اللورد سلينت والس�� إل��
ً

و�د�
�ط. رفَع چانوس سلينت رأس ند  إ� الُ�قعة: حدَث هذا هناك �الضَّ

ً
قة رت المل�ة محدِّ

�
األمر. فك

رجات، و�عدها انقطَعت ُس�ل العودة. ستارك من َشعرە ل�س�ل دماؤە ع� الدَّ

د والدها ا، وح�� الس�ِّ ك��ات �ع�دًة للغا�ة. چوفري ماَت، وجميع أبناء ستارك أ�ض�
ِّ

�َدت الذ
عاع ة أن الرَّ ، ل�ن الفرق هذە المرَّ

ً
) ثان�ة �ت ال�ب�� ه الموت. وها �� ذي واقفة ع� عت�ة (السِّ

�
أدرك

رون إليها �� ال إ� إدارد ستارك. َينظ�

، � خام الواسعة مزدحمة �ما �انت يوم ماَت ستارك. أينما نظَرت المل�ة رأت األع��ُ احة الرُّ السَّ
اذون ساوي، وع� أ�تاف �عضهم أطفال. شحَّ � إ� رجاٍل و�ساء �ال�َّ عاع منقسم�� و�دا لها أن الرَّ
لون، وأرخص أنواع ال اسط�الت وممثِّ اغون وُعمَّ ار، وص�َّ ولصوص، وأصحاب حانات وُتجَّ
. �ختلط بهم أفراد جماعة جوا ع� مل�ٍة ع��زة تذلُّ العاهرات… خ�َج جميع األو�اش ليتفرَّ



� تحمل الِحراب والفؤوس وترتدي صفائح المعدن
�
عال�ك، مخلوقات قذرة مشعثة الل الصَّ

ن ض الم��َّ اٍت ط��لة من الخ�ش المب�َّ ق تحت ُس�� دئة والِجلد المشقَّ المن�عجة وحلقاته الصَّ
. ة، ج�ش الُعصفور األع� الحق�� �اع�َّ بنجمة العق�دة السُّ

ها ما زاَل جزء منها يتوق إ� أن �ظهر چا��� وُ�نِقذها من هذا الهوان، ل�ن ل�س لتوأمها أثر. عمُّ
ة. �جب � ز�ارته األخ��

ا �� ح الس�� ك�ڤان وجهة نظرە تمام� ا، ولم ُ�دِهشها هذا، إذ وضَّ ب أ�ض� متغ�ِّ
سود اليوم. المحنة

�
� معها أ

�� روك)، وعل�ه فلن �م��
ف (�اس��  ُ�سَمح لعارها بتل��ث ��َ

َّ
أ�

محنتها وحدها.

ت
�
ا خلفها. إذا حاول �تة سكول�� �تة م��ل إ� �سارها والسِّ �تة أونال إ� �مينها والسِّ وقَفت السِّ

ة س�حرصن ع� اخل، وهذە المرَّ الث إ� الدَّ مطاوات الثَّ ها الشَّ اُجع فستجرُّ المل�ة الفرار أو ال��َّ
ا.  أ�د�

ً
عدم مغادرتها زنزانتها ثان�ة

� الجو� واألفواە المفغورة والوجوە احة، وراء �حر األع��ُ رفَعت ��� رأسها. وراء السَّ
فات (القلعة ج بروج و��ُ َّ ) من �ع�د وتت�� سخة، ع�� المدينة، يرتفع (تل إجون العا�� الم�َّ
ا�ة س�نت�� أسوأ غ البوَّ

�
ا. ما إن َت�ل قة. ل�ست �ع�دًة جد� مس الم�� � ضوء الشَّ

الحمراء) �الوردي ��
. غ�� ، مل�� الصَّ �

ها. تومن ي�تظر�� ها. لقد وعَدها عمُّ همومها، س�ستع�د ابنها، سَتحُصل ع� نص��
أستطيُع أن أفعل هذا، �جب أن أفعله.

، المل�ة � خاط�ة. إنها ��� سل�لة عائلة ال�س��
�تة أونال، وأعلَنت: «أمام�م تأ�� مت السِّ تقدَّ

ا م صاِحب الجاللة الملك تومن، أرملة صاِحب الجاللة الملك رو�رت، ولقد ارتكَ�ت آثام�
�
األرملة، أ

.«
ً
ومفاسق فادحة

لت ت �ذن��ــها وتوسَّ
َ
ف : «هذە الخاط�ة اع��

ً
� المل�ة قائلة �تة م��ل لتقف إ� �م�� مت السِّ وتقدَّ

�اٍء وجاە هنة ع� ت��تها ب�نحيتها �لَّ ك�� اإلبراء والُغفران، وأمَرها صاِحب القداسة األع� �ال��
وتقد�م نفسها �ما خلَقتها اآللهة ألهل المدينة ال�رام».

 من األ�ار
ً
� أمام�م هذە الخاط�ة �قلٍب خاشع، خالصة

ا: «واآلن تأ�� �تة سكول�� وأنَهت السِّ
ارة». ة ال�فَّ ، ل�س�� مس�� � اآللهة والَ���  تحت أع��ُ

ً
والخ�ا�ا، عار�ة

ة أنه �ه اللورد�َّ
�
ه أبوها لدى تول

�
ٍء فعل �

ها، وأول �� ا عندما ماَت جدُّ ا واحد� �انت ِسنُّ ��� عام�
َدت المرأة مما أغدَق عليها �ه �� روك). ُجرِّ

طرَد عش�قة أب�ه الجشعة وض�عة المولد من (�اس��
�
�� 

ً
� عار�ة

تها لنفسها، وس�َقت إ� الم��
َ

� أخذ اللورد تايتوس من ح��ر� ومخمل، ومن الجواهر ال��
اها الغرب ع� حق�قتها. شوارع (ال�سپورت) ل��

�
ع� الرغم من أنها �انت أصغر من أن �شهد الُفرجة بنفسها فقد سمَعت ��� الِقصص ��

لت، واالستماتة ت المرأة وتوسَّ
�
وا. ذكروا ك�ف �ك االت والَحرس الذين ح�� أثناء �شأتها من الغسَّ

� تغط�ة ثدييها وُعضوها األنثوي
ِمَرت �خلعها، وجهدها العق�م ��

�
� أ ثت بها ب��ابها ح�� الذي �ش�َّ

ها: «�انت َ ا أخ�� ر المل�ة أن حارس�
�
. َتذك وارع إ� المن�� � الشَّ

�� 
ً
 حاف�ة

ً
ت عار�ة

�
ب�ديها إذ حجل



 لدرجة أنها �َدت �أنها �سَ�ت أنها أَتت من الحض�ض، ل�ن حالما
ً
 ق�لها، متعجرفة

ً
مغرورًة متعال�ة

د عاهرٍة أخرى». خلعنا ث�ابها �انت مجرَّ

ا. واب تمام� �تون األع� أن الِمثل سَ�حُدث معها فقد جانَبهما الصَّ إذا حسَب الس�� ك�ڤان والسِّ
� عروقها. أنا لبؤة، لن أن�مش منهم.

إن دماء اللورد تاي��ن ��

وخلَعت المل�ة رداءها.

د من المل�س ألجل � مسكنها تتجرَّ
كشَفت نفسها �حركٍة واحدة ناعمة، ع� مهٍل �أنها ��

�ــــح ِجلدها ارتعَدت �ُعنف، واستدَعت ت ال�ِّ امها تحت أنظار وص�فاتها وحدهن. عندما مسَّ حمَّ
ها. أط�َقت أصا�عها ل أن َ�س��ُ نفسها ب�ديها ع� غرار عاهرة جدِّ ة إرادتها �� ال ُتحاو� �امل قوَّ
ر إليها، ل�ن ماذا � الجائعة َتنظ� يها. �لُّ هذي األع��ُ � لحم كفَّ

رًة ق�ض�يها، وانغرَست أظفارها �� مكوِّ
ًة قال لها چا��� هذا؟ ح�� رو�رت منَحها هذا القدر ع� األقل م�� دخَل ترى؟ أنا جم�لة. �م مرَّ

قدير �قض��ه. ى لها فروض التَّ  وأدَّ
ً

ِفراشها ثم�

ا. ل�ن هكذا نظروا إ� ند ستارك أ�ض�

خام الع��ضة بتؤدة، رجات الرُّ ل الدَّ �  جرداء، �دأت ��� ت��
ً
 حاف�ة

ً
ك. عار�ة �جب أن تتحرَّ

اسها َ ُحرَّ � لمل�ة، وان���
وزحَفت القشع��رة ع� ذراعيها وساقيها. رفَعت ذقنها �شمٍم �ما ي����

يوف ع� جان�يها. حام، ف�ما انتظَم السُّ � الزِّ
ا �� ا ل�فتحوا ط��ق� اس جان�� عال�ك النَّ أمامها، ودفَع الصَّ

هبنات المبتدئات ا، ووراءهن الم�� �تة سكول�� �تة م��ل والسِّ �تة أونال والسِّ ت�َعتها السِّ
�مسوحهن الب�ضاء.

ساء. � ما �خصُّ ال�ِّ
ساء أق� �� ا ال�ِّ صاَح أحدهم: «عاهرة�». صوت امرأة. دائم�

� الح�اة أح�
ًة �� . س�كون هناك آَخرون، وأسوأ. تلك المخلوقات ال تعرف م�َّ تها ���

�
تجاهل

ة القوم. ال ُ�مكنها أن ُتخر�سهم، ولذا عليها أن تتظاَهر �أنها ال �سمعهم. ولن من االستهزاء �أعزَّ
) ع�� المدينة، ع� أبراج (القلعة الحمراء) � عي�يها ع� (تل إجون العا��

تراهم كذلك، �ل سُ����
فقة. � الصَّ

ها دورە �� ى عمُّ وء. هناك ستجد خالصها إذا أدَّ � الضَّ
ال�ارقة ��

َّ أن أتوب، ا ال ر�ب. لقد أذن�ُت وع�� ة أ�ض� غ�� لقد أراَد هذا، هو والُعصفور األع�، والوردة الصَّ
� س�نكِ�، أن هذە

�ا�� ون أن ك�� � المدينة. �ظنُّ
اذ �� َّ أن أستعرض عاري ع� مرأى من �لِّ شحَّ ع��

، ل�نهم مخطئون. � نهاي��

ا. ا وراءها تدقُّ ناقوس� �تة سكول�� �تة م��ل �محاذاتها، ف�ما أ�َعت السِّ �تة أونال والسِّ ساَرت السِّ
َك � اش�� � م�اٍن ما إ� ال�م��

مطاء: «عار، عار ع� الخاط�ة، عار، عار»، و�� هتَفت العجوز الشَّ
از� �صيح: «فطائر لحم، ثالثة ِّ خ�َّ � � اإل�قاع، صوت ص��

ة �لحن� مستقل �� � األغن�َّ
صوت آَخر ��

� �حذر�
ت ��� إ� الم�� خام تحت قدميها �ارد زِلق، فاضطرَّ ب�سات، فطائر لحم ساخنة». الرُّ

ا فوق قاعدته، ا وقور� لق. قاَدهم ط��قهم إ� المرور بتمثال ب�لور الم�اَرك الواقف ركين� � خش�ة أن ت��
ا. أنجَ�ت ُساللة � � منظرە ع� اإلطالق �أنه �ان أحمق كب��

ماحة واإليثار، ال ��� � السَّ
وجهه آ�ة ��



�تون ا منهم لم ُ�َحبَّ كب�لور، ذلك الملك السِّ ، ل�ن أحد� � ا صالح��
�
� وملو� ا طالح��

�
تارجارَ�ن ملو�

ة واآللهة عندە، ومع ذلك سجَن أخواته. إنها لمعجزة أن � الحل�م الذي �ساوى حبُّ العامَّ
�� التَّ

ا �ون أن �قول إن الملك ب�لور �ان مرع��� . اعتاَد ت�� � ت لمرأى ثدييها العارَ���ْ تمثاله لم يتهاَو و�تفتَّ
ار�ــــخ إنه دعا ٍة طرَد جميع العاهرات من (كينجز الندنج)، و�قول التَّ � مرَّ

ر أنه ��
�
من قض��ه. َتذك

ظر إليهن.  أنه أ�� النَّ
َّ

ا�ات المدينة، إ� هن الَحرس من بوَّ
َ
لهن إذ ساق

قت فوق رأسها
�
نة ما حل حام، ن�تة متعفِّ ء ما من الزِّ �

�». امرأة أخرى. طاَر �� �
�َخ صوت: «���

، ونادى �
ت الم��

�
. أنا لبؤة. واصل

ً
عال�ك. لسُت خائفة رًة عند قدم أحد الصَّ �ُّ لتحطَّ متفجِّ  ت��

ً
ة َّ� ب�ِّ

: ً
اقوس هاتفة ا النَّ �تة سكول�� ت السِّ

َّ
از: «فطائر ساخنة، عندي فطائر ساخنة»، ودق ُّ الخ�َّ � ص��

وسهم ل�صنعوا اس ب�� � النَّ عال�ك أمامهم دافع�� «عار، عار ع� الخاط�ة، عار، عار». م�� الصَّ
 رأسها �جمود، عيناها ثاب�تان ع� �ع�د. �لُّ

ً
ا، وت�َعتهم ��� ح�ث قادوها رافعة ق� ا ض�ِّ مجاز�

جاة. �ــها إ� ابنها والنَّ ، �لُّ ُخطوٍة ُتق�ِّ ب (القلعة الحمراء) أ��� ُخطوٍة ُتقرِّ

صف ��ل لحجارة الرَّ خام السَّ ا أخ� الرُّ � ، ل�ن أخ��
ً
احة استغرَق مئة عاٍم �املة �دا أن قطعها السَّ

���ا). � لون (تل ڤ�� � تحت قدميها، وأحاَطت بهم المحال واالسط�الت والمنازل، و�دأوا ي��

��ق ضون الطَّ عال�ك من �ع�� حام أشد. دفَع الصَّ ق منحِدر، والزِّ ارع ضيِّ الحركة أ�طأ هنا. الشَّ
ت

�
ة �دفعون �دورهم. حاول � الخلف�َّ

� تح��كهم إ� الجانب وال جانب �ذهبون إل�ه، وَمن �� محاول��
ٍء مبتل زِلق فاختلَّ تواُزنها، و�انت لَ�سُقط �

��� الحفاظ ع� رفعة رأسها، فقط لتخطو ع� ��
: «ع� صاِح�ة الجاللة أن ت�ت�ه لُخطواتها».

ً
ت ذراعها وأسنَدتها قائلة

�
�تة أونال أمسك لوال أن السِّ

�تة»، رغم أن غضبها �ان ل�جعلها ٍة ذل�لة: «نعم أيتها السِّ َعت ��� ذراعها، وقالت بن�� � ان��
، و�حَثت �عي�يها عن �اء ال أ���  القشع��رة وال���

ً
� مرتد�ة

ت المل�ة الم��
�
� وجهها. واصل

َت�ُصق ��
��لة ع� ة الطَّ � الخش��َّ

ها اآلن خلف الم�ا��  عن ناظ��ــْ
ً
(القلعة الحمراء) ل�نها وجَدتها متوار�ة

ت ��� أن تحثَّ الُخ�،
�
: «عار، عار». حاول ا وناقوسها �دقُّ �تة سكول�� مت السِّ

َّ
. ترن � الجانب��

ة . �عد مسافٍة قص��
ً
ت حركتها مرغمة

�
جوم أمامها فأ�طأ و�عان ما وجَدت نفسها عند ظهور النُّ

عال�ك ة إذ أزاَحه الصَّ فت المس��
َّ
حم المشوي ع� ع��ة �د، وتوق

�
ا من الل أمامهم ي�يع رجل أس�اخ�

حم ل��� لحم جرذان، ل�ن رائحته تمأل الهواء، ولدى إفساح
�
��ق. �صورٍة م���ة �دا الل عن الطَّ

حم. نادى
�
اس حولهم ُ�مِسك األس�اخ و�لوك الل � لمرورها �ان ِنصف النَّ

 �ما �ك��
ً
��ق ثان�ة الطَّ

تان و�طن عظ�م َّ��� � � له عينان خ��  �ا جاللة المل�ة؟». حيوان كب�� مت��
ً
أحدهم: «ُت��دين قطعة

يخ، فارتطَم �ساقها وسقَط ا أشاَحت بوجهها رماها �السِّ رتها برو�رت، ولمَّ
�
ولح�ة سوداء مشعثة ذك

م ع� فخذها. هن والدَّ  من الدُّ
ً
حم ِنصف المطب�خ لطخة

�
ك الل ُ ا لَي�� أرض�

ا. سمَعت ال�ث�� من � هماء أقرب كث�� احة، ر�ما ألن الدَّ � السَّ
�اح هنا أصخب مما �ان �� الصِّ

� ا، و��� «عاهرة�» و«خاط�ة�»، ل�نهم ألقوها �ـ«نا�حة أخيها�» و«مومس�» و«خائنة�» أ�ض�
الفينة والفينة يهتف أحدهم لستان�س أو مارچري. الحجارة تحت قدميها قذرة، والمساحة حولها
ك. قالت المل�ة لنفسها: لم َ�ُمت أحد من وران حول ال��ِ قة للغا�ة ح�� إنها ال �ستطيع الدَّ ض�ِّ



ا أنه بول ا أ�ض� ك ماء مطر� فقط، و�ن �ان وارد� � ال��ِ
ق أن ما �� . ُت��د أن ُتصدِّ � ت��

�
� مبتل ق�ل �قدم��

خ�ل.

ة، نة، ُسطول من الب�� فات؛ فوا�ه ِش�ه متعفِّ وافذ وال��ُّ انهمَر عليها الم��د من القمامة من النَّ
 فوق

ً
 نافقة

ً
ة ا أل�� ِقطَّ � ينك� ع� األرض… ثم إن أحد� ة ش��عة ح�� َّ��� ر برائحٍة ك�� ب�ض يتفجَّ

�
خ أسفل سا��َ رها ولطَّ ة ع� الحجر �ُعنٍف فجَّ عال�ك وأبناء الُمحارب، وسقَطت الجثَّ رؤوس الصَّ

قات. المل�ة �األمعاء وال��

�توات: «عار، عار»، ونادى ت السِّ اء، وُهم د�دان. غنَّ . أنا عم�اء صمَّ �
ت ��� الم��

�
وواصل

� نخٍب
فٍة �األع� رفَع سكران ك��ه �� ُ ة ساخنة»، ومن �� ل: «كس�ناء، كس�ناء مش��َّ �ائع متجوِّ

�». ال�الم هواء، ال�الم � �� � المل�يَّ دي�� � الجميع الثَّ
ِّ ا برصانة: «المل�ة المومس. فلُ�ح�� ساخر معلن�

. � لن ُيؤذي��

ة األو�، عندما انزلَقت ���ا) سقَطت المل�ة للمرَّ � ��ق إ� أسفل من (تل ڤ�� � منتَصف الطَّ
��

. ً
 دام�ة

ً
�تة أونال �انت ُر�بتها مسحوجة ا نهَضت �مساعدة السِّ ا، ولمَّ ٍء ر�ما �ان براز� �

�� �
قدمها ��

. نظَرت ��� ل الج�ح لُ�ش�� ا أن ُ�ق�ِّ ، وزعَق رجل عارض� � ج�� � المتفرِّ جت ضحكة خشنة ب�� تموَّ
ل. هل قطعُت �عة فوق التَّ ة السَّ ور�َّ

�
ة (ِس�ت ب�لور) العظ�مة وأبراجه ال�ل َّ�

ُ
ت ترى ق

�
وراءها، وما زال

ة، أن (القلعة الحمراء) غاَ�ت عن نظرها. ا؟ األن�، األن� مئة مرَّ ة فقط حق� هذە المسافة القص��
«أين… أين…؟».

: «جاللة المل�ة، �جب أن ُتواِص��
ً

م قائد حراستها -الذي �سَ�ت اسمه- إ� جوارها قائ� تقدَّ
��ق. الجمهور �دأ ينفِلت». الطَّ

نعم، ينفِلت. «لسُت أخاُف…».

ًة -إ�
ِّ مت متع�� � إ� جان�ه، وتقدَّ

ها من ذراعها لتم�� »، وشدَّ �
قاطَعها: «حريٌّ �ِك أن تخا��

ض أن َ  إ�اە �سندها. المف��
ً
ل، تجفل مع �لِّ ُخطوٍة تاركة أسفل، إ� أسفل فأسفل- إ� سفح التَّ

� �لِّ � الغوغاء، و�قتلع ع�� ا ب�� � و�شقُّ �ه ط��ق� ه��
َّ

�كون چا��� إ� جواري. �ان ل�م�شق س�فه الذ
ظر إليها. رجٍل �جرؤ ع� النَّ

ا، ا ما حاد� . داَس كعبها ش�ئ� � اعمت�� قة وعرة زِلقة، وخشنة تحت قدميها النَّ صف مشقَّ حجارة الرَّ
� ً
�تة أونال: «طل�ُت صند� � السِّ

ا، وهدَرت �� ار� مكسورة، ف�َخت ��� ألم� ا أو قطعة فخَّ حجر�
ها الفارس من ذراعها ، �ان ُ�مكنكن أن تفعلن ذلك ع� األقل�». شدَّ

ً
� صند�

�ان ُ�مكنكن إعطا��
وس)، وال �حقُّ له أن �ضع َ َمن أنا؟ إنها مل�ة (وس�� د امرأٍة من العوام. هل ���  �أنها مجرَّ

ً
ثان�ة

ا عليها. �د�

سع، وعاَدت ��� ترى (القلعة الحمراء) ارع ي�َّ ًة و�دأ الشَّ لِّ قلَّ المنحَدر حدَّ رب سفح التَّ
ُ
ق

َعت � . ان�� � � الم��
). �جب أن أستمرَّ �� �اح فوق (تل إجون العا�� � شمس الصَّ

ًبوهجها القرمزي ��
ت ط��قها عارجة

�
� أيها الفارس»، وواصل

�� : «ال دا�� ألن تجرَّ
ً
ذراعها من ق�ضة الس�� ثيودان قائلة

ا ع� الحجارة وراءها.  أثر أقداٍم دام��
ً
فة

�
مخل



� �لِّ م�اٍن حولها لغو ولغط. صاَح رجل:
ف وتقشعرُّ وتحجل، �� � وث، ت�� � الوحل والرَّ

ساَرت ��
��ق، عال�ك ب��عاد ع��ته عن الطَّ � أح� من هذين»، وسبَّ حوذي ولعَن إذ أمَرە الصَّ «ثد�ا زوج��
ورتها  تنُّ

ً
�توات: «عار، عار، عار ع� الخاط�ة»، وناَدت عاهرة من نافذة ماخور� رافعة مت السِّ

َّ
وترن

� ساقيها». �انت تها ب��
�
� أدخل روا إ� هذا، لم َ�دُخله ِنصف القض�ان ال�� جال �األسفل: «انظ� للرِّ

.« �
لة �أ�ِّ هِّ ٌّ ما: «ال ُ�مكن أن تكون هذە المل�ة. إنها م�� � ، وقال ص�� واق�س تدقُّ وتدقُّ وتدقُّ النَّ

، ثم �
ا، سُ�صِبح ورا�� . س�نت�� �لُّ هذا ق���� �

ار��  وهذە كفَّ
ً
ا وخ�مة . لقد ارتك�ت آثام� � هذە ت����

� أن أ��. ُ�مكن��

�
َ � وجهها رجل �لح�ٍة كث�فة ع� جان��

. من نافذٍة ع�َس �� ً
ا مألوفة �دأت المل�ة ترى وجوه�

ت. عند نافورة
ا للغا�ة �اللورد تاي��ن ح�� إنها تع��َّ وجهه �ما �ان أبوها �ع�س، وللحظٍة �دا ش�يه�

� م�الرا ه�ذرسپون، ورأت ند ستارك
هاٍم �عي��َ ق إليها �اتِّ ذاذ ُتحدِّ قها الرَّ ة ُ�غر� جلَست فتاة صغ��

� ومعها �لب رمادي أشعث قد �كون ذئ�تها. �لُّ طفٍل
ة �َشعرها ال�س�نا�� غ�� و�� جوارە سانزا الصَّ

� ماَت چوفري. وها هو ذا ر إليها �شماتٍة �ما نظَر ح�� �ون، َينظ� حام أصبَح أخاها ت�� � الزِّ
يندسُّ ��

ة و�سمته العذ�ة. �م هب�َّ
َّ

ج�ب �ُخصله الذ ا، ابنها، طفلها األول، ولدها الجم�ل النَّ چوف أ�ض�
، �م… � �انت شفتاە جم�لت��

ان�ة. ة الثَّ وهنا سقَطت للمرَّ

نا، لقد ، وقالت: «أرجو�م، ُرحماِك �ا أمَّ
ً
�ــــح عندما أنَهضوها ثان�ة � ال�ِّ

�انت ترتجف كورقٍة ��
فُت». اع��

ارتِك». فِت، وهذە كفَّ �تة م��ل: «اع�� ت السِّ ردَّ
ل، هذا �لُّ : «هل ت��ن؟ فوق التَّ ً

»، وأشاَرت مض�فة �تة أونال: «لم ي�بقَّ ال�ث�� قالت السِّ
ء». �

��

)، والقلعة �األع�. ة. إنهم عند سفح (تل إجون العا�� ء. المرأة محقَّ �
ل، هذا �لُّ �� فوق التَّ

�َخ أحدهم: «عاهرة�»، وأضاَف صوت آَخر: «نا�حة أخيها� نجسة�»، وقال رجل يرتدي
ا. ال �رە من �او�له مب�سم�

َ
 من هذا �ا صاِح�ة الجاللة؟»، وأخ�َج ذ

ً
ة ار: «هل ُت��دين مصَّ ر جزَّ � م��

� أو أد�� من دارها. . إنها قاب قوس�� يهمُّ

و�دأت ��� تصعد.

تها ع�� (ُجحر �اح ونظرات االستهزاء هنا ألطف �ل أغلظ. لم تأخذها مس�� ل�س الصِّ
جوا ع� العرض، ة ليتفرَّ فل�َّ ) السُّ انه ع� منحدرات (تل إجون العا��

�
اغ�ث)، فاح�شَد ُس� ال��

. ً
 �شعة

ً
ة  وحش�َّ

ً
هة عال�ك مشوَّ ا من وراء تروس وِحراب الصَّ ر� � ر إليها �� � َتنظ� و�َدت لها الوجوە ال��

ون الون مستط�� لون الُمعاقون وال�شَّ � �لِّ م�اٍن تحت األقدام، والم�سوِّ
الخناز�ر واألطفال الُعراة ��

مة ة متضخِّ رق�َّ ددهن الدَّ
ُ
�وناٍت غ � �ة، وح��  أسنانهم منحوتة مدبَّ

ً
. رأت رجا� اص�� حمة �ال�َّ � الزَّ

��
 وجنتاە

ً
ا ع� نهديها وكتفيها، ورج� ا ضخم� ط� ا مخطَّ

�
ع�ان

ُ
ُ�حا�� حجمها رؤوسهن، وعاهرًة ُ�سِدل ث



ا. اب�سموا ِملء أشداقهم ولعقوا شفاههم وهتفوا ا رماد�� �ُّ ق�ح� يها قروح مفتوحة ت�� وجبهته ُتغطِّ
عود. صاَح �عضهم ًة بهم، �ج�ش ثد�اها �اضطراٍب من مجهود الصُّ فيها ساخ��ن إذ عرَجت مارَّ
. أنا جم�لة، أنا � تائم. ال�الم هواء، ال�الم لن ُيؤذي��  وصاَح �عضهم �الشَّ

ً
 مش�نة

ً
ا أش�اء �ذيئة عارض�

ا. َّ أ�د� وس) من أقصاها إ� أقصاها. چا��� �قول هذا، چا��� ال �كذب ع�� � (وس��
أجمل امرأٍة ��

. �
، ل�نه رأى َجما�� واشتها�� طُّ

َ
� ق �� ح�� رو�رت، رو�رت لم ُ�حبَّ

ة داٍت صغ�� �ة، قذرة، قب�حة. ع� �طنها تجعُّ
�
ل�نها ال تحسُّ �أنها جم�لة، و�نما عجوز، مستهل

ستاٍن يرفعهما
ُ
� �ما �انا و�� أصغر، ودون ف تهم، وثد�اها لم �عودا شامخ��ْ

�
من األطفال الذين حمل

الن ع� صدرها. لم �كن �جب أن أفعل هذا. كنُت مل�تهم، ل�نهم اآلن رأوا، رأوا، رأوا. ما يتهدَّ
ا و�� عار�ة اج، أمَّ ستانها وتعتمر التَّ

ُ
� ف

ا. إنها مل�ة عندما ترفل �� �ان �جب أن أدعهم يرون أ�د�
ات غ�� هاتهم من بناتهم الصَّ ا عن زوجاتهم، أش�ه �أمَّ � د امرأٍة ال تختلف كث�� دام�ة تع�ج فإنها مجرَّ

الحسناوات. ماذا فعلُت؟

عاع ، ولن تدع الرَّ ، ولن ت��� � ع� ��ها. ال ُ�مكنها أن ت���
ء ما �لسعها وُ�غ�� �

� عي�يها ��
��

�ــــح إ� االرتعاش ة �اردة من ال�ِّ يها، ودفَعتها ه�َّ هر كفَّ ت ��� عينها �ظ�
�
ا. فرك يرونها ت�تحب أ�د�

�ُعنف.

ة المألى َّ تها المخ�� � و��� ْ��
�
ل
�
حام بثدييها المتدل � الزِّ

�� 
ً
�ون أمامها واقفة � وفجأًة رأت الح��

فراو�ن الغمصاوْ�ن �لتمع الُخ�ث، � عي�يها الصَّ
ا مع سائر اآلَخ��ن، و�� ر� � ر إليها �� ـ�ل�ل، َتنظ� �الثَّ

ينه � أخرى أصغر منِك وأجمل، لُتطيح �ِك و�سل�ِك �لَّ ما تعدِّ
، إ� أن تأ�� �  ستكون��

ً
: «مل�ة وتفحُّ

ا». ع��ز�

 �الحمض، وأطلَقت
ً
م�ع، فانهمَرت ع� وجه المل�ة حارقة ثم لم َتُعد تقوى ع� كتمان الدُّ

� ساقيها و�دأت تجري، تدفع ت ال�د األخرى ب�� ت حلمتيها �ذراع� ودسَّ ًة وغطَّ  حادَّ
ً
��� ص�حة

��ق إ� � الطَّ
� ال�حر. �� �ت �العرض ك�اط�� لَّ وقد انحَنت وتحرَّ عال�ك وتتجاوزهم صاعدًة التَّ الصَّ

ق
�
ا �عد ع�� �اردات، و�ذا بها تزحف، ت�سل د� ت وسقَطت ونهَضت، ثم سقَطت مجدَّ

أع� تع��َّ
�ن � ومش�� ��ق ضاحك�� لَّ ع� أر�ــع� �ال�الب ف�ما ُ�فِسح لها أهل (كينجز الندنج) ال�رام الطَّ التَّ

. � ق�� ومصفِّ

ا�ة القلعة أمامها، وصفٌّ من حام�� حام و�دا �أنه �ذوب، وها �� ذي بوَّ وفجأًة ا�شقَّ الزِّ
ها األجش المألوف �ة. سمَعت ��� صوت عمِّ ة مذهَّ ة وُخوذ قص�� � معاطف قرم��َّ

الِحراب ��
ا أب�ض ع� جان�يها إذ أق�َل عليها الس�� بوروس �الونت والس�� م��ن يزعق �األوامر ورأت وم�ض�

؟ أين تومن؟». � . أين اب�� � . �َخت: «اب�� � ْ�� لجيَّ � ومعطفيهما الثَّ احبت�� ترانت �درعيهما الشَّ

وها». ا. غطُّ ه أ�د� أجاَبها الس�� ك�ڤان �خشونة: «ل�س هنا. ال �جب أن �شهد ابن عار أمِّ

اعم ساترًة عورتها. وف األخ�� النَّ ها �دثار� من الصُّ � تم�ل عليها وتلفُّ وجَدت المل�ة چوسل��

لق من تحتها و��دين � مس، وشعَرت المل�ة �فوالٍذ �ارد ي�� ا الشَّ ا حاج�� ثم سقَط ظلٌّ عليهما مع�
ضيع. � الهواء �سهولٍة �ما رفَعت چوفري الرَّ

� ترفعانها عن األرض، ترفعانها �� عت�� � مدرَّ ضخمت��
ُّ �



وار �حفُّ رأسها: عمالق. رت ��� والدُّ
�
ها �ُخطواٍت واسعة ثق�لة، وفك

�
ا�ة حمل نحو مب�� البوَّ

د � القفر وراء (الِجدار). إنها مجرَّ
� عراء األرا��

�انت قد سمَعت أن العمالقة ما زاَل لهم وجود ��
ح�ا�ة. هل أحلُم؟

. طوله ثمان�ة أقدام، ور�ما أطول، وساقاە غل�ظتان كجذوع األشجار، �
ال. ُمنقذها حق���

� كتف�ه ما �ع�ب. درعه من الفوالذ المط�� �المينا
وصدرە �ليق �حصان حرث، ولن �جد ثور ��

� خوذته العظ�مة
�ة، وُتخ�� ة المذهَّ اصع ��مال العذارى، يرتديها فوق الحلقات المعدن�َّ األب�ض النَّ

ت معطفه ة �ألوان قوس ق�ح كرجال العق�دة، وُت��ِّ تها تخفق سبع ر�شاٍت ح����َّ وجهه، ومن قمَّ
تان. تان ذهب�َّ إ� كتف�ه نجمتان ُس�اعيَّ

معطف أب�ض.

ها �الَحرس غ�� الغا�� نص�� فقة، وألحَق تومن ولدها الصَّ � الصَّ
حافظ� الس�� ك�ڤان ع� دورە ��

. المل��

ها ن، ل�نها وجَدته إ� جوارها فجأًة، يه�ع لُ�جاري ُخطوات نص�� لم تَر ��� من أين أ�� �اي��
ف تقد�م أحدث  سمحِت �� ���َ

َّ
: «جاللة المل�ة، جم�ل للغا�ة أن تعودي إلينا. ه�

ً
��لة قائ� الطَّ

ونج». ؟ هذا هو الس�� رو�رت س�� أعضاء الَحرس المل��

ا�ة: «س�� رو�رت». همَست ��� إذ دخلوا من البوَّ

ا، س�  ع� نفسه عهد صمٍت مقدَّ
َ

ن: «�عد إذن صاِح�ة الجاللة، الس�� رو�رت أخذ تابَع �اي��
َّ من ال�الد». ا وُ�طَرد ال�� م ح�� �موت أعداء المل�ة جم�ع�

�
وأقسَم أنه لن يت�ل

� أعماقها: نعم، أوە، نعم.
وقالت ��� ال�س�� ��



 

�ون ت��
 

 من
ً
: «حس�ت�م جماعة

ً
د قائ� �ون وتنهَّ  لدرجٍة ُتخ�ف، ورمَقها ت��

ً
ارتفَعت كومة األوراق عال�ة

� ال ادقة ال�� قدير العميق؟ العاطفة الصَّ داقة؟ التَّ قة؟ الصَّ اإلخوة. أهذا هو ُحبُّ األخ لألخ؟ أين الثِّ
ا؟». � َمن ُ�قاِتلون و��ذلون دماءهم مع�  ب��

َّ
تجمع إ�

� أوانه».
ٍء �� �

: «�لُّ �� �
قال بن �لوم الب��ِّ

ع».
ِّ
ة وهو �شحذ ر�شة كتا�ة: «�عد أن ُتوق أضاَف المح��

� أن
ماء اآلن فُ�سِعد�� ار مق�ض س�فه، وقال: «إذا أردت أن ت�دأ �ذل الدِّ

�
ومسَّ �اسپور�و الم�

�يع». أسدي إل�ك هذا الصَّ

.« طف منك أن تعرض، ل�ن ال أظنُّ
�
�ون: «ل قال ت��

. إنه من (ڤوالنت�س : «ها هو ذا الِح��
ً

�شة قائ� ه ال�ِّ
�
�ون وناول ة األوراق أمام ت�� وضَع المح��

� ل�� ع وُتناو�
ِّ
. عل�ك فقط أن ُتوق ات األسود األص��  كِح�� الِما�س��

ً
القد�مة). س���� ط���

.« �
 ال�ا��

�
ندات. سأتو� السَّ

ه: «هل �� أن أقرأها؟».
�
، وسأل

ً
ة  معوجَّ

ً
�ون اب�سامة أعطاە ت��

� حينها».
� القاع، ل�ننا سنصل إليها ��

�� � ، ما عدا ال��
ً

ها واحد إجما�
�
- «إذا أردت. �ل

ا، ل�ن القزم ل�س ف االنضمام إ� الجماعة ش�ئ�
�
جال ال ُ��ل س�ة إ� أغلب الرِّ أوە، أنا واثق. �ال�ِّ

: ً
ف ورفَع عي��ه م�سائ�

َّ
واة وماَل ع� الورقة األو�، ثم توق � الدَّ

�شة �� جال. غمَس ال�ِّ أغلب الرِّ
� أن أضع توقيع يولو أم هيوجور ه�ل؟».

«هل ُت��د��

ل العودة إ� ورثة يزان أم قطع رأسك فقط؟». فضِّ
ُ
� عي��ه، وقال: «هل ت

ق بن الب��ِّ ضيَّ

ة إ� �سارە ها للمح��
�
، و��نما ناول �ون سل�ل عائلة ال�س�� ل الورقة بتوق�عه، ت�� ضحَك القزم وذ�َّ

� ان�� � األبناء الثَّ
ون؟ حس�ُت أن �� ا، ثم قال: «هناك… �م؟ خمسون؟ ستُّ ح ال�ومة ��ع� تصفَّ

خمسمئة رجل».
ابع ع�� نا ستكون الرَّ ع دف��

ِّ
� ُتوق . ح�� � الوقت الحا��

ة: «خمسمئة وثالثة ع�� �� قال المح��
�عد الخمسمئة».

ً



. ظن�ت�م تق�سمون �لَّ
ً

ا؟ ال ي�دو هذا عاد� ة ينال سند� ردَّ القزم: «إذن رجل واحد من �لِّ ع��
 أخرى.

ً
ع ورقة

َّ
ة»، ووق � الجماعات الُحرَّ

ساوي �� ٍء �ال�َّ �
��

انون ال ساوي. األبناء الثَّ ء، ول�ن ل�س �ال�َّ �
، وقال: «أوە، إننا نق�سم �لَّ �� �

قهقَه بن الب��ِّ
�ختلفون عن العائلة…».

قوق إذ ا آَخر، وخشخَشت ورقة الرَّ �ون سند� ع ت��
َّ
- «… ول�لِّ عائلٍة أوالد عمومتها الُ�له». وق

د والدي �أسوأنا». غمَس �� روك) زناز�ن احتفظ� فيها الس�ِّ
� أعماق (�اس��

قد. «�� � النَّ ها ألم��
�
ناول

� �� ند مئة تنِّ ا أن �دفع لحامل السَّ ، واعد� �ون سل�ل عائلة ال�س�� واة ثم كتَب: ت�� � الدَّ
�شة �� ال�ِّ

� يوم يندم
ا. قد �أ��

�
اذ � كذلك لو لم أ�ن شحَّ ت��

�
… أو لجعل

ً
� أفقر قل�� ة ر�شة تجعل�� . �لُّ جرَّ � ذه��

ع
َّ
قد ووق � النَّ ري وناوَل الورقة ألم�� � الِح�� الطَّ

وق�عات. ل�ن ل�س اليوم. نفَخ �� ف�ه ع� هذە التَّ
�
ة. �� � مجروح �شدَّ

� معلوم�م أ��
� قال: «ل�كن �� � توق�ع�� . ب��

ً
، وثان�ة

ً
، وثان�ة

ً
� تحتها، وثان�ة ال��

هب».
َّ

وس) ُتَعدُّ �لمة الال�س�� �الذ (وس��

ق) نضع وس). ع� هذا الجانب من (ال�حر الضيِّ � (وس��
: «لسنا �� ً

ة كتف�ه قائ� هزَّ المح��
ب الِح�� َّ وقيع لي��� اعم ع� التَّ مل النَّ َ القل�ل من الرَّ  ن��

ً
ما تناوَل ورقة

�
وعودنا ع� الورق». �ل

ا… ها غال�� يون المكت��ة �الهواء �كون مص�� ا. «الدُّ ائد، ق�ل أن ينفض الورقة و�ضعها جان�� الزَّ
س�ان، أل�س كذلك؟». ال�ِّ

 أخرى ثم أخرى وقد وجَد إ�قاعه المضبوط. «الال�س��
ً
�ون ورقة ع ت��

َّ
- «نحن ال ن�ساها». وق

ا». د ديونه دائم� ُ�سدِّ

ق �ال ق�مة». قهقَه �لوم، وقال: «أجل، ل�ن �لمة المرتز�

�م». ع دف��
ِّ
ا ح�� أوق

�
ق � لن أصبح مرتز� كر لآللهة ع� هذا. «صحيح، ل�ن�� و�لمتك كذلك، والشُّ

ندات». ا، �عد السَّ : «ق���� �
قال بن الب��ِّ

ع�ة لو ضحَك. �لوم
�
 أنه �ان لُ�فِسد الل

َّ
». أراَد أن �ضحك، إ� � � أرقُص �أق� �ع�� - «إن��

� اعتقادە أنه
�ون ال ينوي أن ُ�فِسد عل�ه ُمتعته �أيِّ ش�ل. َدعه �ستمرُّ �� مستمتع �ما َ�حُدث، وت��

� من ورق. إذا عاَد يوف الفوالذ ب�نان�� اء السُّ �� �
� ُدبري، وسأستمرُّ أنا ��

�� � � ونكَح�� � ع� �ط�� قلَب��
فه ه تحت ت�ُّ

�
�� روك) �ل

ه �الم�الد فس�كون ذهب (�اس�� وس) للمطال�ة �حقِّ ا إ� (وس�� يوم�
راتهم بهذا الورق. ا ول�مسح إخوته الُجدد مؤخِّ � بوعودە، و�ن لم �أِت الغد �ذلك فس�كون ميت�

و���
�� �

قد �ذهب �عضهم �ُقصاصاتهم إ� (كينجز الندنج) ع� أمل إقناع أخته الجم�لة �أن ت��
ا وسط الحص�� ألشهد المنظر. � أ�وُن ولو �صور� بوعودە. ولي��

ق�اء، � للرُّ � ذه�� �� ندات �ق�مة مئة تنِّ َّ المكتوب ع� األوراق. السَّ ا تغ�� � منتَصف ال�ومة تق����
��

. هزَّ رأسه وضحَك � �� ند �دفع ألف تنِّ �ون حامل السَّ وتحتها تزداد الم�الغ فجأًة. اآلن �عد ت��
� مع الجماعة؟».

ب، ماذا ستكون واج�ا�� ، وقال وهو �خطُّ اسمه: «ط�ِّ
ً
، وثان�ة

ً
ع، وثان�ة

َّ
ووق

هام».  للسِّ
ً
ح ُطعمة

�
الم بوكوكو، ل�ن قد َتصل

ُ
قال �اسپور�و: «إنك أقبح من أن تكون غ

ُّ



س� كب�� سُ�ث�� جنون
عم: «أفضل مما تحسب. رجل صغ�� ب��ُ ا ابتالع الطُّ �ون رافض� ردَّ ت��

ة». � بهذا رجل أعقل منك ذات مرَّ
�� َ ماة. أخ�� الرُّ

ة». : «ستعمل مع المح�� �
أعلَن بن �لوم الب��ِّ

ن العقود قود وُتدوِّ فاتر وتعدُّ النُّ ة، تمسك الدَّ ة: «ستعمل تحت إمرة المح�� ح المح�� صحَّ
سائل». والرَّ

فاتر». - «��لِّ �ور. أحبُّ الدَّ

ح للقتال».
�
ر إ� نفسك. لست َتصل قال �اسپور�و �ازدراء: «وماذا تفعل غ�� هذا؟ انظ�

�� روك). �ان
� (�اس��

 من ق�ل عن جميع ال�الوعات ��
ً

�ون �ك�اسة: «كنُت مسؤو� قال ت��
� الح��

�شة �� ف �كفاءة»، وغمَس ال�ِّ ها ُت�ِّ
�
� �عان ما جعلتها �ل ا لسنوات، ل�ن�� �عضها مسدود�

ر. ال �جب
�
ف ع� تا�عات المعسك � أن أ�� ندات وَ�فُ�غ. «ر�ما ُ�مكن�� ا. دستة أخرى من السَّ د� مجدَّ

جال �ال ت��ف، أل�س كذلك؟». ك الرِّ ُ ��
َ
أن ن

هن مجدورات، ا عن العاهرات. أ��� ا: «ابَق �ع�د� ر�
ِّ

، وقال محذ
ً
عا�ة ط��فة � الدُّ

لم �جد بن الب��ِّ
� أن علينا اإلعالن عن من. لست أول ع�ٍد هارب �لتحق �الجماعة، ل�ن ذلك ال �ع��

�
�ما أنهن يت�ل

� دلوك.
ز �� َّ اخل قدر اإلم�ان، وت�� ع ح�ث ُ�مكن أن يراك أحد. ابَق �الدَّ

�
وجودك. لن أتر�ك ت�سك

لِ�سك
ُ
. ُ�مكننا أن ن �

رنا دون إذ��
�
ا عند المراح�ض. وال َتخُ�ج من حدود معسك ة جد� � كث�� األع��ُ

ا. ما إن َ�سُقط الم چورا، ل�ن هذا لن ينط�� ع� �عضهم أ�د�
ُ
فوالذ ُمرافق ونتظاَهر �أنك غ

� والقرمزي، ل�ن ح�� ذلك ه��
َّ

� الذ
وس) ُ�مكنك أن ت��خ�� �ما �شاء �� �ن) ونرحل إ� (وس�� (م��

.«… � الح��

�ون ع: ت��
َّ
». �خطٍّ مزخرف وق � ا. أعط�ك �لم�� - «… سأع�ُش تحت صخرٍة ولن أصدر صوت�

ة، وت��� ثالثة سندات مختلفة عن األخرى، اث�تان منها . الورقة األخ�� سل�ل عائلة ال�س��
، � �� ة آالف تنِّ ار ع��

�
ها معنَونة �أسماء. ل�اسپور�و الم�

�
اعم و�ل مكت��تان ع� ِجلد العجول النَّ

و؟ أقرب إ� �ون: «تايب�� و إستار�ون. قال ت�� � تايب��
ة الذي ي�دو أن اسمه الحق��� وِمثلها للمح��

ا؟». . أأنت ابن عمومٍة ضاَع قد�م� أسماء آل ال�س��

ع».
ِّ
قد. وق � النَّ ا. هذا هو المنتظر من أم�� � دائم�

ُد ديو�� ا أسدِّ - «ر�ما. أنا أ�ض�

ع.
َّ
فوق

، � � ذه�� �� ، وهذا مكتوب ع� لفافة من ِجلد الخراف. مئة ألف تنِّ �
� �لوم الب��ِّ ند األخ�� ل�� السَّ

ا. راَح ا. �لوم هذا ل�س رخ�ص� ة. عظ�م جد� � الخص�ة، قلعة، ولورد�َّ
ا(72) من األرا�� خمسون ها�د�

ا عنه  رغم�
ً

خط. عندما ينكح المرء رج� �ون ُ�داِعب ندبته و��ساَءل إن �ان َ�جُدر �ه إ�داء السُّ ت��
ة، صوص�َّ

�
� وُ��ِ�د عن الل

. ُ�مكنه أن �سبَّ و�لعن وُ�ر�� � ت�� ًة أو مرَّ ع أن �سمعه �حتجُّ مرَّ
َّ
فإنه يتوق

اضه �ال هوادة… ل�نه سئَم من ا اع�� وقيع �عض الوقت، ثم ُ�ذِعن ع� مضض� معلن� ض التَّ
ُ
وَ�رف

� ً َّ



ا �ما تقول : «قض��ك كب�� حق� �
� الب��ِّ  ل��

ً
فافة قائ�

�
ة الل ع وناوَل المح��

َّ
َّ ووق مث�ل، وهكذا ك�� التَّ

� بنجاح� تام أيها اللورد �لوم». الِقصص. اعت��ِ أنك نكحت��

ا منا. عة أيها الِعف��ت. واآلن نجعلك واحد� حب والسِّ � توق�عه، وقال: «ع� الرَّ
�� �

نفَخ بن الب��ِّ
ة». ف�� أيها المح�� أح��ِ الدَّ

� ألن تأ�ل عل�ه الَعشاء، وداخل
ف �الِجلد وله مفصالت من الحد�د، وحجمه �ك��

�
ف�� مغل الدَّ

ة وهو �قلب � أسماء وتوار�ــــخ ترجع إ� أ��� من قرن. قال المح�� ق�لت�� � الثَّ ت�� ت�ه الخش�يَّ
َّ
دف

. اسم �لِّ رجٍل خدَم معنا ة. هذا رابع دف�� انون من أقدم الجماعات الُحرَّ فحات: «األبناء الثَّ الصَّ
. ف�� � الدَّ

� الخدمة وك�ف ماَت… �لُّ هذا ��
ن هنا، وم�� انضمَّ إلينا وأين قاتَل و�م ظلَّ �� مدوَّ

ا ق�ل بع. إ�جور ر�ڤرز خدَم معنا عام� ة هنا، �عضها من ممال��م السَّ ه�� ستجد �عض األسماء الشَّ
ا اطع إر�ون تارجارَ�ن �ان ابن� ونه الفوالذ األل�م. األم�� السَّ ة. ُ�سمُّ هب�َّ

َّ
� الجماعة الذ أن ُ�غاِدر لُي���

. استخِدم هذا»، وخلَع ا. ال، ل�س ذلك الِح�� ال رودر�ك ستارك، هو أ�ض� ئب الرحَّ
ِّ

ا، والذ ثان��
سدادة دواٍة أخرى ووضَعها ع� المنضدة.

: «ِح�� أحمر؟».
ً

�ون رأسه إ� الجانب قائ� ح�� ت��

ضح أن � وقٍت سابق �ان �لُّ رجٍل جد�د َ��ُتب اسمه �دمه، ل�ن اتَّ
- «أحد تقال�د الجماعة. ��

م ِح�� رديء». الدَّ

ينك».
�
� سك

قال�د. أِعر�� ون التَّ - «آل ال�س�� ُ�حبُّ

ر
�
ه للقزم من المق�ض. فك

�
ا من ِغمدە وناول ة حاج�ه، ثم هزَّ كتف�ه وسحَب خنجر� رفَع المح��

ًة . اعتَ� قطرًة كب��
ً

ا ج��� ، ُشكر� صف ِما�س�� � أيها النِّ �ون وهو �خز ُعقلة إبهامه: ما زاَل ُيؤِلم�� ت��
د ، س�ِّ �ون سل�ل عائلة ال�س�� ع: ت��

َّ
 جد�دًة ووق

ً
واة واس��دَل �الخنجر ر�شة � الدَّ

م �� من الدَّ
. ا �كث�� �� روك) �خطٍّ ع��ض كب�� تحت توقيع چورا مورمونت األ��� تواُضع�

(�اس��

؟ أال � : «أهذا هو �لُّ المطلوب م��
ً

حسن، فرغنا من هذا. تأرجَح القزم ع� مقعدە م�سائ�
ا؟ أمصَّ للقائد قض��ه؟». ا؟ أقتل رض�ع� �جب أن أحلف �مين�

ا: فحة متا�ع� اعم ع� الصَّ مل النَّ َ الرَّ ف�� ون�� ة: «امَصص ما ُت��د»، وأداَر الدَّ قال المح��
�
ا �ك �� الح. مرح�� � السِّ

ب أمل أخ� جد�د �� � أ�رُە أن أخ�ِّ نا، ل�ن�� � �الغرض عند أ���
وقيع ��� «التَّ

�ون». � أيها اللورد ت�� ان�� األبناء الثَّ

ة هب�َّ
َّ

انون �ُسمعة الجماعة الذ ع األبناء الثَّ ت الع�ارة القزم. قد ال يتمتَّ
َ
�ون. راق اللورد ت��

قوا �عض االنتصارات ع� مرِّ القرون. «هل خدَم لوردات آَخرون مع اصعة، ل�نهم حقَّ النَّ
الجماعة؟».

، ِمثلك أيها الِعف��ت». : «لوردات �ال أراض� �
أجاَب بن الب��ِّ

ا ع� اإلطالق. أتم��َّ الم��د من ابق لم �كن مالئم� � السَّ
: «أ��

ً
�ون من فوق المقعد قائ� نزَل ت��

� الُجدد. واآلن ك�ف أحصُل ع� درع� وسالح؟».
إخو��



�
ا؟». ا ترك�ه أ�ض� �ر� � ه �اسپور�و: «هل ُت��د خ��

�
سأل

ل أن أركب � أفضِّ طف منك أن تعرضها، ل�ن��
�
� الجماعة. ل

- «كنُت أجهُل أن زوجتك ُعضوة ��
ا».

�
حصان

مادي إ� حدِّ م بن �لوم نفسه التَّ ، وجشَّ
ً
 عال�ة

ً
ة أطلَق ضحكة اڤو، ل�ن المح�� احمرَّ وجه ال��

� ما �شاء من فوالذ الجماعة. الفتاة
ة. ُ�مكنه أن ي�ت�� ە أين الع��ات أيها المح�� القهقهة، وقال: «أر�

ا». ة ولعلَّ �عضهم �حسبها ص��� ا. َضع عليها خوذًة وحلقات معدن�َّ أ�ض�

،
ً

ها ح�� مرَّ القزم متما��
�
�ون»، ورفَع سد�لة الخ�مة وأمسك ة: «م�� أيها اللورد ت�� قال المح��

اخ». ُ سنا�ش �أن �أخذك إ� الع��ات. أح��ِ امرأتك وقاِ�الە عند خ�مة الط�َّ وأردَف: «سأخ��

وم ة النَّ ة األخ�� � الف��
ها أنت. �لُّ ما تفعله �� . قد �كون أفضل أن ُتح��ِ �

- «ل�ست امرأ��
.« � وج��

والعبوس ��

»، ثم أضاَف ب وتنكحها أ��� قد ع� س��ل المساعدة: «عل�ك أن ُتغِلظ لها ال��َّ � النَّ َح أم�� اق��
َّ �عد أن َتفُ�غ من درعك  ع��

. اع��ُ ها، اتُر�ها، افعل ما ش�ت. سنا�ش لن ُي�ا�� �استخفاف: «أح��ِ
فاتر». وسأر�ك ك�ف ُت�ا��ِ الدَّ

- «�ما ُت��د».

ٍة رف�عة من القشِّ وتحت كومٍة رًة ع� نفسها فوق حش�َّ � ُر�ن خ�متهما، متكوِّ
�� 

ً
� نائمة وجَد پ��

: ً
سخة. لمَسها �طرف حذائه فانقلَ�ت وارتعَش جفناها وقالت متثائ�ة من األغط�ة الم�َّ

«هيوجور؟ ما األمر؟».

ينا عنهما.
�
�رة تخل � م إذن؟». أفضل من صمتها الواجم. و�لُّ هذا �س�ب �لٍب وخ��

�
- «ُعدنا نت�ل

 فقد تفوتِك
ً
ة. �ان المرء ل�حسب أن االمتنان مستَحق. «إذا ظللِت نائمة لقد أنقذُتنا من العبود�َّ

الحرب».

ا». : «ومتَع�ة، متَع�ة جد�
ً
 مض�فة

ً
قالت: «أنا ح��نة»، وتثاءَ�ت ثان�ة

». هل
ً
: «ت�دين شاح�ة

ً
ة وجسَّ جبهتها قائ� �ون إ� جوار الحش�َّ متَع�ة أم م��ضة؟ ركَع ت��

� ان�� ؤال. ح�� رجال األبناء الثَّ ؟ ال �جرؤ ع� الب�ح �السُّ
ً

الجو ساخن هنا أم أنها محمومة قل��
اح�ة. �ل وقد ُ�ع�دوننا إ� ورثة يزان، �سندات أو األصالب يرتعبون من فكرة امتطاء الَفرس الشَّ

م. أنا اآلن ابن ثاٍن». ��قة القد�مة، �الدَّ هم، �الطَّ عُت دف��
َّ
دونها. «لقد وق

ع
ِّ
� أن أوق ؟ هل ُ�مكن�� � : «وماذا ع�� ً

وم م�سائلة ت عي�يها من النَّ
�
 وفرك

ً
� جالسة ت پ��

�
اعتدل
ا؟». أ�ض�

ساء، ول�ن… إنهم ل�سوا البنات � قبول ال�ِّ
ة سوابق �� . ل�عض الجماعات الُحرَّ - «ال أظنُّ

ان�ات». الثَّ



�رة � ا منهم فعل�ك أن تقول: إننا، ال إنهم. هل رأى أحد الخ�� قالت: «إننا. إذا كنت واحد�
ة قال إنه س�سأل عنها. أو كَر�ش؟ هل من أخ�ار عن كَر�ش؟». الجم�لة؟ المح��

� الحق�قة- أن ثالثة
� ��اسپور�و. زعَم نائب �لوم -الذي �عوزە المكر �� فقط إذا كنِت تثق��

، وحسب �الم �اسپو � � هار���ْ � عن قزم��ْ رات سائل��
�
� �جولون �المعسك �� ادي عب�د يون�يِّ ص�َّ

ا: � من الِفراش، فأجاَبها �اذ�� ج پ�� ا كهذا لن ُ�خ�� �  عليها رأس �لب. ع� أن خ��
ً
فأحدهم �حمل ح��ة

ا تضعينها». . علينا أن نجد لِك درع� ء ح�� اآلن»، ثم استطرَد: «تعا�� �
«ال ��

: «درع؟ لماذا؟».
ً
رمَقته �حذر� سائلة

ا. وأنا ا أ�د� ، ال َتدُخل المعركة عار�� � ا، قال: �ا ُب�� م سال�� القد�م ش�ئ�
�
ة قال �� معل - «ذات مرَّ

ُق �ه». ع� الرغم من ا أرتز� � أن أحمل س�ف� ا فَ�جُدر ��
�
ق � اآلن وقد أص�حُت مرتز� قه. ثم إن�� أصدِّ

� وجهها
�اب ��  من الثِّ

ً
�ون ع� ُرسغها وسحَبها لتقف، ثم أل�� كومة ك، فق�َض ت�� هذا لم تتحرَّ

� من � رأسِك. المفروض أننا زوج��
: «ارتدي مال�سِك. ض�� المعطف المقلَ�س واخف�� ً

قائ�
ادو العب�د ُيراِقبون». ا ألن �كون ص�َّ �� ��ة تحسُّ الصِّ

بغ الُمر، عندما ظهَر القزمان � الوقت �مضغ التَّ
ِّ اخ، ُيز�� � االنتظار عند خ�مة الط�َّ

�ان سنا�ش ��
ق�ب: «سمعُت أن�ما سُتقاِتالن لحسابنا. س�جعلهم هذا يبولون . قال لهما الرَّ � � مقلَ�س��ْ �معطف��

ا من ق�ل؟». �ما أحد� �ن). هل قتَل أ�ُّ � (م��
ع� أنُفسهم ��

�اب».
ُ
�ون: «أنا. أ�طُش بهم �أنهم ذ قال ت��

- «�ماذا؟».

.« � �� ابيَّ ا بُ�شَّ
�
� أشد فت� - «�فأس، �خنجر، �ملحوظٍة منتقاة �عنا�ة، ل�ن��

 قتلت بها؟».
ً

ة. �م رج� اب�َّ شَّ � ال�ُّ ء لع�� �
افه، وقال: «�� حكَّ سنا�ش زغب وجهه برأس ُخطَّ

�� روك)، حا�م الغرب، حا��
د (�اس�� ا �سوى أبوە هذا العدد. س�ِّ - «�سعة». حتم�

(ال�سپورت)، �د الملك، زوج، أخ، أب، أب، أب.

ا إ�اە إ� ه� عاب األحمر، موجِّ
�
ا و�صَق ِملء فٍم من الل ا ساخر� � د سنا�ش: «�سعة»، وأصدَر نخ�� ردَّ

خة ق�ب ملطَّ سعة». أصابع الرَّ � «ال�ِّ
�ون ر�ما، ل�نه حطَّ ع� ُر�بته. واضح أن هذا رأ�ه �� قدَ�� ت��

� فمه
� منهما �� بغ الُمر الذي �لوكه، وقد وضَع اثن�� �درجاٍت متفاوتة من األحمر من عص�� التَّ

ە: َ ا جاَء ِ�م هذا �جري أخ�� ا، ثم نادى: «ِ�م� تعال هنا أيها األ�له الملعون�»، فلمَّ � وأطلَق صف��
دهما �فوالذ الجماعة». ل للمطرقة أن ُيزوِّ

ُ
«ُخذ اللورد والل�دي ِعف��ت إ� الع��ات، وق

كر». ا عل�ه من السُّ قال ِ�م: «قد �كون المطرقة مغش��
: «لم ينضمَّ

ً
� قائ� �ون و��� ل ع� وجهه. سُيوِقظه هذا»، ثم التفَت إ� ت�� ردَّ سنا�ش: «تبوَّ

��ة. أبناء هذە العاهرة أو تلك، حم�� صغار إلينا أقزام مأفونون من ق�ل، ل�ننا ال نفتقر إ� الصِّ
ًة ه��وا من أهاليهم ل�خوضوا الُمغامرات، ِغلمان، ُمرافقون، وما إ� ذلك. قد تكون ُخردتهم صغ��



� أعلُم أن هذا � ماتوا ع� األرجح، ل�ن�� � �انوا �ضعونها ح�� �ما ف�ه ال�فا�ة لألقزام. إنها الُخردة ال��
� صند�دْين ِمثل�ما. قلت �سعة؟»، وهزَّ رأسه وابتعَد. لن ُيزِعج أ�له��ْ

ر.
�
رب مركز المعسك

ُ
ة ق ة مصطفَّ � ستِّ ع��اٍت كب��

انون �فوالذ جماعتهم �� �حتفظ األبناء الثَّ
�ون: «ك�ف ي�ت�� المطاف �ف�� من (كينجز ه ت��

�
ا ح��ته �أنها عصا، وسأل ر� ��ق مدوِّ قاَد ِ�م الطَّ

ة؟». الندنج) مع جماعٍة ُحرَّ

� من (كينجز الندنج)؟». ك �أن�� َ ه: «َمن أخ��
�
، وسأل زرَّ الف�� عي��ه �شكٍّ

�نة. «�ديهتك وَشت �ك. ال اغ�ث) النَّ - «ال أحد». �لُّ �لمٍة من فمك تعبق برائحة (ُجحر ال��
أحد أذ� من ولٍد لـ(كينجز الندنج) �ما �قولون».

قال وقد �دا �أن هذا أفزَعه: «َمن �قول هذا؟».

- «الجميع». أنا.

؟». - «منذ م��

� نفسه دأَب ع� قولها. هل عرفت اللورد تاي��ن ي. «منذ عصور. أ�� منذ اختلقُت المقولة لتوِّ
�ا ِ�م؟».

ًة ا صغ�� سود�
�
ًة. �ان رجاله �ل�سون المعاطف الحمراء و�ضعون أ لَّ مرَّ - «ال�د. رأيته �صعد التَّ

. لقد نهَب طُّ
َ
� ق ا: «ل�ن ال�د لم ُ�عِجب�� � ُخوذهم»، وزمَّ الف�� فمه مت�ع� ع� ُخوذهم. أعجَبت��

هر األسود)». المدينة، ثم دحَرنا ع� ضفاف (النَّ

- «كنت هناك؟».

� رة. رم�ُت ح���� - «مع ستان�س، ثم جاَء اللورد تاي��ن مع شبح رن�� وداهَمنا من المؤخِّ
سع : أين ح��تك �ا ولد؟ ل�س عندنا م�َّ � ع��

�
فن قال ذلك الفارس الل وج��ُت، ل�ن عند السُّ

ا سمعُت أن أ�اك ُيرِسل َمن قاَتلوا مع ا آَخ��ن. الحق� � أنا وألف�
� داه�ة وتركو��

للُجبناء، وذهبوا ��
.« � ان�� ق) وانضممُت إ� األبناء الثَّ ُت (ال�حر الضيِّ ستان�س إ� (الِجدار)، فع��

- «هل تفتقد (كينجز الندنج)؟».

فن». � كي��ت، ل�نه ماَت ع� ج� السُّ
. وأ�� �

ا. �ان… �ان صد��� ن� ا معيَّ . أفتقُد ص���
ً

- «قل��

فرە. ها �ظ�
�
 �حك

َ
ة، فأخذ ه �شدَّ

�
�ون �ستحك �� ماتوا يومها». �انت ند�ة ت��

�
- «رجال صالحون ك

ا». عام أ�ض� أضاَف ِ�م �شجن: «أفتقُد الطَّ

ك؟». - «طهو أمِّ

م وعاًء ، ال أحد ُ�قدِّ � . ل�ن �ان هناك محل أ�ل مع��َّ �
ض أن تأ�ل طهو أ�ِّ

ُ
- «الجرذان نفسها َترف

� لدرجة أنك �ستطيع أن ُتوقف ف�ه ملعقتك، ف�ه ِقطع من هذا وذاك. هل � ِمثله. ثخ��
من الب��ِّ



صف رجل؟». � من ق�ل أيها النِّ
أ�لت وعاًء من الب��ِّ

.« � �� �ه �خنة المغنِّ . أسمِّ � ت�� ًة أو مرَّ - «مرَّ

- «لماذا؟».

� أر�ُد الغناء». - «مذاقه رائع لدرجة أنه �جعل��

ة اغ�ث) المرَّ . سأسأُل عنه عندما أذهُب إ� (ُجحر ال�� � �� راَق االسم ِ�م، وقال: «�خنة المغنِّ
صف رجل؟». القادمة. ما الذي تفتقدە أنت أيها النِّ

��ذ والعاهرات � �ال�اد عرفتها. «النَّ وجة ال�� ، الزَّ � ، أفتقُد زوج�� � ، ِشاي، تا�شا. زوج�� چا���
ا، وَمن يوف أ�ض� ي بها السُّ ��ذ والعاهرات». و�ش�� ي النَّ وة �ش��

ا. �ال��َّ وة تحد�د�
وة. ال��َّ

وال��َّ
�حملونها من أمثال ِ�م.

هب الخالص؟».
َّ

�� روك) من الذ
� (�اس��

ه ِ�م: «أصحيح أن أوع�ة الفضالت ��
�
سأل

.« ق األمر �عائلة ال�س��
�
� يتعل ا ح�� ق �لَّ ما �سمعه، خصوص� - «ال َ�جُدر �ك أن ُتصدِّ

� ملتوون». ا ثعاب�� - «�قولون إن آل ال�س�� جم�ع�

ە. � ق��
ب ��

�
د والدي يتقل وت الذي �سمعه صوت الس�ِّ ؟ هذا الصَّ � �ون: «ثعاب�� ا قال ت��

�
ضاح�

� عداد
�ث تكن ��

�
ع�ان أو الل سود، أو أن هذا ما نحبُّ ترد�دە. ل�ن ال يهمُّ �ا ِ�م. ُدس ذ�ل الثُّ

�
إننا أ

المو�� ال محالة».

اد، ذلك المطرقة ضح أن الحدَّ )، واتَّ عب�� الح (إن جاز التَّ �انوا قد �لغوا مستودَع السِّ
. قال ِ�م: «إنه سكران أغلب � ت�� األسطوري، مسخ عمالق ذراعه الُ��ى أغلظ من الُ�م�� مرَّ
». تلم�ذ المطرقة �

اٍد حق��� ا ما سَنحُصل ع� حدَّ � يتغا�� عن هذا، ل�ن يوم�
الوقت. بن الب��ِّ

� غفوة
ا، وماذا غ�� هذا؟ �ان المطرقة �� عر اسمه المسمار. ط�ع� شاب ممشوق القوام أحمر الشَّ

�
�� � ض ع� تنق�ب القزم��ْ أ ِ�م، ل�ن المسمار لم �ع�� ا �ما ت��َّ ُسكر� عندما وصلوا إ� الورشة، تمام�

ههما: «معظمه حد�د ُخردة، ل�ن ل�ما أن تأخذا ما ُ�مكن�ما استخدامه». الع��ات، وقال ُي�بِّ

س تمت�� الع��ات �أ�واٍم عال�ة من األسلحة تحت سقوٍف من الخشب المع�ج والِجلد المتي�ِّ
يوف والِحراب والَمطارد ا صفوف السُّ ر�

�
�ون نظرًة واحدًة وزفَر متذك روع القد�مة. أل�� ت�� والدُّ

�� روك)، وأعلَن: «قد �ستغرق هذا
� مستودَع سالح (ال�سپورت) عند سفح (�اس��

معة ��
َّ

ال�
�عض الوقت».

ء منه حسن �
ة فوالذ سل�م هنا إن استطعتما العثور عل�ه. ال �� دمدَم صوت عميق: «ثمَّ

يوف». � من السُّ
المظهر ل�نه ���

� ساقه
من فوق إحدى الع��ات نزَل فارس كب�� يرتدي فوالذ الجماعة من رأسه إ� قدم�ه. وا��

قان مزخرفان دأ، وواق�ا ساِعد�ه فاخران منمَّ ع �الصَّ � ُعنقه م�قَّ
، ووا�� � الُ�م��

الُ��ى ال ُ�طاِبق وا��
از �ال أصابع فَّ

ُ
ر وع� الُ��ى ق از من الفوالذ المقعَّ فَّ

ُ
بزهور� من المينا األسود، وع� �دە الُ�م�� ق



ع حلقتان من الحد�د، و�رتفع من
�
� صدرە المضل

� وا��
� حلم��َ

دئة، و�� ة الصَّ من الحلقات المعدن�َّ
خوذته قرنا ك�ش� أحدهما مكسور.

ء ال�س�� �
َّ ح ول�س �ال��

ُ
ٍق ق � خلَعها كشَف وجه چورا مورمونت المرضوض. ي�دو �مرتز�  إ� حدٍّح��

�
� وجهه قد هدأ

م �� ورُّ ا. �ان أ��� كدماته قد خفَّ والتَّ الذي أخذناە من قفص يزان بتات�
� � ال�� �اط�� ا أقنعة الشَّ �ه أ�د� ُ ، فعاَد مورمونت ي�دو أقرب إ� إ�ساٍن من جد�د، و�ن لن َت�� كب��

 ُيوَصف
ً

. لم �كن الس�� چورا رج� ە كع�ٍد خطر عاص� � اسون ع� وجنته الُ�م�� لتمي�� وشَمها النخَّ
ٍء مف�ع. �

ل الوسم وجهه إ� �� ، فحوَّ طُّ
َ
�الوسامة ق

ا»، والتفَت ُ�خاِطب �ون �اب�سامٍة ع��ضة: «ما دمُت أ�دو أجمل منك فسأ�ون سع�د� قال ت��
: «ُخذي تلك الع��ة وسأ�دأ بهذە». � پ��

تتها دئ وقهقَهت وث�َّ ًة من الحد�د الصَّ ا»، والتقَطت خوذًة قص�� قالت: «أ�ع إذا �حثنا مع�
؟».

ً
: «هل أ�دو مخ�فة

ً
ع� رأسها م�سائلة

،«
ً
ة. ُت��دين خوذًة عظ�مة : «هذە خوذة قص�� ا. ردَّ لة تضع ع� رأسها ِقدر� ت�دين كفتاٍة ممثِّ

ها �األخرى.
�
ووجَد واحدًة واس��دل

ا»، وخلَعت الخوذة ا. ال أرى ش�ئ� ة جد� � �صدى أجوف من داخل الخوذة: «كب�� جاَء صوت پ��
ة؟». : «ما ع�ب الخوذة القص��

ً
ا قائلة وألَقتها جان��

ُل أن ظر إ� أنفِك، وأفضِّ � مغرم �النَّ ا: «إن�� �ون: «وجهها مفت�ح»، وقرَص أنفها مض�ف� قال ت��
� �ه».

تحتف��

؟». �
سعت عيناها، وقالت: «ُ�عِج�ك أن�� ا�َّ

�
روع القد�مة �� � �عض أ�وام الدُّ

ب �� َع ُينقِّ �ون عنها و�� �عة)! التفَت ت�� � (السَّ
أوە، لُينِقذ��
رة الع��ة. مؤخِّ

؟». َّ �
: «هل ُتعِج�ك أجزاء أخرى �� � ته پ��

�
سأل

�ون ع� أمل فقة. قال ت�� عوب، ل�ن سؤالها خ�َج بوقع� ُيث�� الشَّ
�
ص دور الل ر�ما أراَدت أن تتقمَّ

.« � أ���
� أجزا�� � �لُّ أجزائِك، وُتعِجب��  للموض�ع: «ُتعِجب��

ً
أن �ضع نها�ة

، نتظاَهر فقط �القتال». � ل��ْ د ممثِّ - «لماذا نحتاج إ� دروع؟ إننا مجرَّ

ا  من حلقات الحد�د مليئ�
ً

ا ثق�� �ون �فحص قم�ص� ظاُهر». �ان ت�� � التَّ
ا �� - «أنِت �ارعة جد�

جاة ظاُهر �الموت أحد طرائق النَّ ه الُعث. أي ُعث هذا الذي �أ�ل الحد�د؟ «التَّ
�
قوب �أنما أ�ل �الثُّ

� معركة (الف�ع
� أخ�� أنها ع��زة المنال هنا. �� روع الممتازة ط��قة أخرى». ل��� من المعارك. الدُّ

عة من هنا وهناك من ع��ات اللورد ل�فورد، وخوذٍة عظ�مة ذات ر�شٍة ) قاتَل �ُخردٍة مجمَّ األخ��
ا ا قلَب ع� رأسه طست غس�ل. فوالذ الجماعة هذا أسوأ. ل�س قد�م� ته ي�دو �أن أحد�

�
�ة جعل مدبَّ



مه ا. أهذا دم جاف أم صدأ؟ �شمَّ ق وهش أ�ض� وال ُيناِسب مقاساته فحسب، �ل من�عج ومشقَّ
ا. ومع ذلك لم �عرف تحد�د�

ة»، وأَرته إ�اها. اب�َّ شَّ
ُ
: «هناك � � قالت پ��

مها. ساقاي ل�ستا َّ ت�ب�تها �قد�� أللقِّ �ون، ثم قال: «ال أستطيُع استخدام واحدٍة ع�� ًرمَقها ت��
ة اب�َّ شَّ

ُ
». ولو أن الواقع أنه ال ُي��د � � أ��� � �ما ف�ه ال�فا�ة. واحدة ب�كرة وذراع ُتناِسب�� ط��لت��

� عدوٌّ ما لُ�ف��غ
ا أن �أ�� رب المراح�ض منتظر�

ُ
، وح�� إذا �مَن ق

ً
ا، فإعادة تلق�مها �ستغرق ط��� حق�

أحشاءە فُفرصة أن ُ�طِلق أ��� من سهٍم واحد ضع�فة.

ا. ثم تجاوَز عن مطرقٍة . ثق�لة جد�
ً
ح بها ثم وضَعها ثان�ة  ول�َّ

ً
رًة شائكة

�
 من ذلك اختاَر ك

ً
�د�

��لة، ق�ل يوف الطَّ ا)، وِنصف دستٍة من السُّ ا أ�ض� ا)، وهراوٍة شائكة (ثق�لة جد� ة (ط��لة جد� ح���َّ
ح هذا». ع�

�
ث. قال: «قد َ�صل

�
 من الفوالذ لها نصل مثل

ً
ا أعجَ�ه، قطعة فظ�عة أن �جد خنجر�

وف والِجلد ُيناِس�ه ودسَّ ا من الصُّ دأ، ل�ن هذا س�جعله أفظع. وجَد ِغمد� ء من الصَّ �
صل �� النَّ

ف�ه الخنجر.

؟». : «س�ف صغ�� لرجٍل صغ��
ً
� مازحة قالت پ��

ا، وأردَف: «هذا س�ف.  قد�م�
ً

ا ط��� �ون س�ف� »، وأراها ت�� - «إنه خنجر ومصن�ع لرجٍل كب��
��ه». ج�ِّ

ا». : «ثق�ل جد�
ً
ت قائلة حت �ه وك��َّ � ولوَّ ته پ��

َ
أخذ

�خة»، ل رأسه إ� �طِّ � ُعنق أحدهم بهذا ولن يتحوَّ �� قال: «الفوالذ أثقل من الخشب، ل�ن ا��
ري. رجعُت ، ثم أعلَن: «فوالذ رخ�ص، ومثلوم. هنا، انظ� �ف وفحَصه ب�معاٍن أ���  منها السَّ

َ
وأخذ

ؤوس». . �لزمِك نصل أفضل لقطع الرُّ � قو��
��

ؤوس�». - «لسُت أر�ُد قطع الرُّ
�لة، الُعرقوب، ال�احل… ح�� ��ة. ال�َّ �اتِك تحت الرُّ �� �� - «وال �جب أن تقطعيها. وجِّ

ِت أقدامهم. ما إن ُ�صِ�حوا ع� ظهورهم ال �عودون أ��� منِك». العمالقة َ�سُقطون إذا ب��

� عاَد إ� الح�اة. كنا ن�ناَزل أمام
� �أنها ع� وشك الُ��اء: «ل�لة ال�ارحة حلمُت �أن أ�� قالت پ��

عادة…». � غا�ة السَّ
اس يرموننا �الورد. كنا �� �رة الجم�لة، والنَّ � لورد عظ�م ما ونركب كَر�ش والخ��

�ون. وصفَعها ت��
ً
ك عالمة ُ ر، ولم َت��

�
ًة ُتذك ًة �معصمه لم �ضع فيها قوَّ  صغ��

ً
، تل��حة

ً
 إجما�

ً
 خف�فة

ً
�انت لطمة

م�ع. تا �الدُّ
َ
، ل�ن عي�يها اغرورق ها ح�� ع� خدِّ

� قلِب
�� � ا هار��� � س���� عب�د� ا �س��قظ�� وم، ولمَّ �� فعودي إ� النَّ

�
قال لها: «إذا أردِت أن َتحل

ا وضعيها وال عل�ِك أين ُتضاِ�قِك. ا. واآلن ِجدي درع� ا غال�� �رة أ�ض� � حصار. كَر�ش ماَت، والخ��



ر�ن ا �ان ما ُتقرِّ زي ع� نفسِك، �ما ُت��دين، ل�ن أ�� َّ � أو ت�� � انت�. قاِت�� أو اختب�� ل�� عرض الممثِّ
 الفوالذ».

ً
ِفعله فستفعلينه مرتد�ة

، ال
ً
قة ا. إننا لسنا مرتز� � الخدَّ الذي صفَعه، وقالت: «لم �كن �جب أن نهرب أ�د� لمَست پ��

ا
�
ا أح�ان � �ان قاس��

ِّ
ا مع يزان، لم �كن. المر�� ئ� عالقة لنا �القتال ع� اإلطالق. لم �كن وضعنا س�ِّ

� عندە، كنا… كنا…». ل��ْ ل�ن يزان ال. كنا المفضَّ

� عنها». � ت�حث�� - «… ع�دْ�ه. هذە �� ال�لمة ال��

ْ�ه». � ْ�ن، ِمثل َحلوى. كنا ك�� � َّ قالت بوجٍه �حتقن: «كنا ع�دْ�ه، ل�ننا كنا ع�دْ�ه المم��

سود.
ُ
نا إ� الحل�ة لتلتهمنا األ

�
ا لدرجة أنه أرسل اض� ا ف�َّ نا ُح�� ، وأحبَّ � كنا حيوان�ه األل�ف��ْ

بع) وأقل � (الممالك السَّ
�ن �� � كث�� ح��

َّ
ة. عب�د يزان �أ�لون أفضل من ف�  البتَّ

ً
ل�ست مخطئة

اؤهم، وَجلدهم ووسمهم، تاء. العب�د مقت��ات، نعم، ُ�مكن ب�عهم و�� � الشِّ
ا ��  للموت جوع�

ً
ُعرضة

�هم، واس��الدهم إلنجاب الم��د من العب�د، أي أنهم ل�سوا أر��
َّ

واستعمالهم إلش�اع شهوات ُم�
من ال�الب أو الخيول. ع� أن معظم اللوردات ُ�حِسنون معاملة �البهم وخيولهم. �ستطيع
ة، ل�ن االعتداد رخ�ص. ون �أنُفسهم أن �ص�حوا أنهم ُيؤِثرون الموت ع� ح�اة العبود�َّ المعتدُّ
 العالم �العب�د. لم �كن هناك

َ
 لما امتأل

َّ
، و�� � نان�� � ُ�صِبح هؤالء بُندرة أسنان التَّ � تدور الرَّ ح��

ة والموت، ل�ن االخت�ار موجود. � العبود�َّ ا. قد �كون االخت�ار ب��  �كون ع�د�
َّ

طُّ اختار أ�
َ
ع�د ق

� ال�دا�ة،
هرە �� �ون ال�س�� نفسه. صحيٌح أن لسانه درَّ عل�ه �ضع خطوٍط ع� ظ� � ت�� ال �س�ث��

��ل يزان. �انت مقاومة چورا مورمونت أشد وأطول، � والنَّ
ِّ
م ح�لة إرضاء المر��

�
ل�نه �عان ما تعل

ها�ة. � النِّ
لة نفسها �� ل�نه �ان ل�صل إ� المحصِّ

… � و���

ا �قول � بها، أحد� ا �عت�� دها الجد�د منذ فقَد أخوها جروت رأسه. ُت��د أحد� � ت�حث عن س�ِّ پ��
لها ماذا تفعل.

ون لم � َّ : «عب�د يزان المم��  من ذلك ردَّ
ً

غ�� أنه �ان ل�قسو عليها للغا�ة إذا قال لها هذا، ف�د�
� �أن

ە بن �لوم الب��ِّ َ ا. َحلوى أول من رحَل». أخ�� اح�ة. لقد ماتوا جم�ع� يه��وا من الَفرس الشَّ
قة اآلَخ��ن مص�� دهم الماموث ماَت يوم ه��وا، و�ن لم �عرف هو أو �اسپور�و أو أيُّ المرتز� س�ِّ

كوى � تحتاج إ� األ�اذ�ب لتكفَّ عن الشَّ أفراد معرض وحوش يزان… ل�ن إذا �انت الجم�لة پ��
ا �عد الحرب وأب�عِك مقا�ل �� ا طيِّ د�  فسأجُد لِك س�ِّ

ً
 ثان�ة

ً
مة

�
� أ

فس�كذب عليها. «إذا أردِت أن تكو��
ا آَخر، عل�ه ا أن�ق� ا ذهب��

�
ا ُ�عط�ِك طوق ا لط�ف�  يون���

ً
� إ� الوطن، سأجُد لِك رج�

� عود��
ذهٍب �ك��

� ل�� ي الممثِّ � مما هو مق�ل. ال أحد �ش��  أن تن��
ً

ان أينما ذه�ِت. ل�ن عل�ِك أو�
َّ
جرسان يرن

.« المو��

�دان ع� األرجح عندما تضع هذە ا للدِّ . سنكون طعام� قال چورا مورمونت: «أو األقزام المو��
ون خ�وا الحرب �الفعل، مع أنهم قد �ستغرقون �عض الوقت ح�� المعركة أوزارها. اليون�يُّ



، � �ن) عندها تنان�� ��ن، أفضل أجناد العالم، و(م�� �ن) لها ج�ش من الُمشاة الُمطهَّ ُ�در�كوا هذا. (م��
� ن من ُزهاء أر�ع�� د أن ترجع المل�ة. ولسوف تعود. �جب أن تعود. جان�نا يتكوَّ � �مجرَّ ثالثة تنان��

ة، عب�د . عب�د ع� س�قان خش��َّ � ��� ، �لٌّ برجاله القرود أنصاف المدرَّ � �� من اللوردات اليون�يِّ
� هذا». ا، لن ُ�دِهش�� � أ�ض� �سالسل… قد تكون معهم كتائب من العم�ان واألطفال المشلول��

 وأن
ً
انون ع� الجانب الخا�، وعليهم أن ينقلبوا ثان�ة �ون: «أوە، أعرُف. األبناء الثَّ قال ت��

»، وأضاَف �اب�سامٍة واسعة: «اتُرك �� هذا».
ً

�فعلوا هذا حا�
 



 

�اِ� الملوك
 

ظلٌّ شاحب وظلٌّ قاتم.

� رفوف )، ب�� � من (الهرم األ���
ا�� الح �المستوى الثَّ � هدأة مستودَع السِّ

الت�� المت�مران ��
قة ع� الُجدران.

�
ة المعل هام وتذ�ارات المعارك الم�س�َّ الِحراب وكنانات السِّ

حاس ع �ظهر وجه من النُّ
َّ
�لة». من تحت قل�سوة معطفه المرق

�
قال س�اهاز مو �انداڬ: «الل

: جروليو». � م�انهم. �لمة ال�ِّ
اص دماء. «�لُّ رجا�� س�كونون �� األصفر لوطواٍط مصَّ

� ال�الط؟».
. «نعم. ما فعلوە �ه… هل كنت �� - «جروليو». مناسٌب هذا ع� ما أظنُّ

� خ�ال الم�تة الجالس ع� العرش األمر لنفتك
ا أن ُ�ل�� ، ن�تظر جم�ع� � � أر�ع�� - «رجل واحد ب��

س رأس موا لدن�� � �انوا ل�جرؤوا ع� أن ُ�قدِّ �� ة واآلَخ��ن. أتحسب أن اليون�يِّ م��َّ ح�ة الدَّ
�
�ذي الل

رهي�تها؟».

ا». دار �دا مضط��� � ال. «ه��
ً
ة موا لنا م�ح�َّ ون قدَّ � �ما رأ�ت بنفسك. اليون�يُّ ع�دوا سالم��

�
� لوراڬ أ عاء. أهله من ب�� - «ادِّ

اسون اآلَخرون ، فالنخَّ طُّ
َ
دار. لم تكن المسألة يور�از زو يونزاك ق � ��ل ه�� ئ�س النَّ  �طلها الرَّ

ً
ة ًهزل�َّ

دار ذر�عة � �انوا ل�دوسوا األحمق العجوز �أنُفسهم عن ط�ب خاطر. ما حدَث حدَث إلعطاء ه��
.« � ين��ْ لقتل الت�ِّ

ه �جرؤ؟». ة، ثم سأَل: «هل تظنُّ � هذا برو�َّ
ر الس�� �ار�ستان ��

�
فك

د دَّ ف فسي�� ا؟ إذا لم نت�َّ � أ�ض� ل��ْ
�
 ع� قتل مل�ته، فِلَم ال َ�قُتل حيوانيها المدل

َ
- «لقد جرؤ

رصة تخل�صه من ِغ��ان
ُ
دار �عض الوقت لُي�ِ�ت نفورە من األمر و�منح األس�اد الُح�ماء ف � ه��

.« � � ق�ل وصول األسطول الڤوالن�ي�� ين��ْ ف. إنهم ُي��دون موت الت�ِّ م، ثم يت�َّ ال الدَّ العاصفة وخ�َّ

. � أن األمر يروق �ار�ستان سل�� أ��� ها متوافقة، ل�ن هذا ال �ع��
�
فاص�ل �ل نعم، معقول. التَّ

ئب،
ِّ

، ولن �سمح �مساس األذى طفليها. «ساعة الذ � نان�� م التَّ
�
«لن َ�حُدث ذلك». إن مل�كته أ

ٍة سمَع تلك الع�ارة �انت من تاي��ن ا». أول مرَّ �ل، عندما �كون العالم نائم�
�
اله��ــــع األحلك من الل

جر
َ
ا للخروج ب�يرس. ما لم أُعد �الملك مع مطلع ف � يوم� ال�س�� خارج أسوار (وادي الغسق). منَح��

� دخلُت وساعة ئب ح��
ِّ

. �انت ساعة الذ �
�� َ ان، هكذا أخ�� ��  ال�لدة �الفوالذ والنِّ

َ
ا�� ألخذ اليوم التَّ

ُّ ِّ



� ا�ات وُ�وِصدونها ما إن ي�ب��َّ رون سُ�غِلقون البوَّ مادي والُمطهَّ ودة الرَّ � خرجنا. «الدُّ ئب ح��
ِّ

الذ
الخ�ط األب�ض».

ا�ات ونجتاح خطوط ق من البوَّ
َّ
هاِجم مع الخ�ط األب�ض، نتدف

ُ
قال س�اهاز: «أفضل أن ن

تهم». � من أ�َّ ح��
ِّ
ن � وُهم �قومون م�� �� الحصار و�سحق اليون�يِّ

لتها شا هذا �الفعل. «هناك معاهدة سالم قائمة، صاِح�ة الجاللة ذ�َّ
َ
- «ال». سبَق أن ناق

ا ن مجلس� دار سُن�وِّ � د الق�ض ع� ه�� بتوق�عها ومهَرتها �ختمها. لن نكون أول َمن َينُقضها. �مجرَّ
هائن وا�سحاب جيوشهم. إذا رفضوا فعندها وعندها � ب�عادة الرَّ �� طاِلب اليون�يِّ

ُ
 منه ون

ً
م �د�

�
َ�ح�

خُ�ج لقتالهم. ط��قتك شائنة».
َ
فقط سُ��ِلغهم �فضِّ المعاهدة ون

ون، أس الحليق: «وط��قتك حمقاء. الوقت مناسب. رجالنا المعَتقون مستعدُّ قال الرَّ
عون». متجوِّ

ط قائد اإلخوة األحرار ومولونو يوس هر المخطَّ �علم سل�� أن هذا صحيح. سا�مون ذو الظ�
ق إ� المعركة، وعازم ع� إث�ات جدارته وغسل �لِّ ما وس المقدامة �الهما م�شوِّ دوب قائد ال��ُّ

ك الس�� م ُ�شار�
ُ
. فقط مارسلن قائد رجال األ � �� عاناە من اس��داٍد �طوفان من دماء اليون�يِّ

.« � فقنا ع� أن نفعلها �ط��ق�� شنا هذا واتَّ
َ
: «لقد ناق �ار�ستان شكوكه. ردَّ

ف لهم». اسون ال ��َ أس. النخَّ فقنا، ل�ن ذلك �ان ق�ل جروليو، الرَّ أس الحليق: «اتَّ زمجَر الرَّ

فاء». قال الس�� �ار�ستان: «نحن ��ُ

ة، ثم قال: «�ما ترغب، و�ن كنُت أعتقُد أنك س�ندم ٍء ما �الج�س�ار�َّ �
أس الحليق ��� تمتَم الرَّ

دار؟». � ع�ة. ماذا عن َحرس ه��
�
ف العجائز هذا ق�ل نها�ة الل ع� ��َ

�
اخل �� � �الدَّ

ا�� رفة نومه والثَّ
ُ
� معه وهو نائم، واحد ع� �اب غ - «جاللته �حتفظ برجل��

�لة س�كونان كراز وصاِحب الِجلد الفوالذ».
�
تج��ٍف متاخم. الل

� هذا». دمدَم س�اهاز: «كراز. ال ُ�عِجب��

. إذا أدرَك أننا ال �س�
ً

دار أو� � م ه��
�
� أنوي أن أ�ل ورة. إن�� ماء �ال��َّ غ األمر إراقة الدِّ

�
- «لن َي�ل

لقتله فقد �أمر حارس�ه �االس�سالم».

دار منا». �  َيهُرب ه��
َّ

- «و�ذا لم َ�حُدث؟ �جب أ�

� من د ُمقاتل��ْ - «لن َيهُرب». ال �خ�� سل�� كراز، ناه�ك �صاِحب الِجلد الفوالذ، فهما مجرَّ
� � �مثا�ة َحرس خامل�� ا�ق�� � السَّ دار المخ�فة من العب�د الُمقاتل�� � ُمقات�� الحل�ات، ومجموعة ه��

ا، ل�ن الح أ�ض� � السِّ
اعة �� ء من ال�� �

عون بها، و�� اسة يتمتَّ ة وال��َّ عة والقوَّ ع� أحسن تقدير. ال�ُّ
ء خصومهم األبواق � � الحل�ات ُتعِلن م��

م تدر�ب رديء ع� حما�ة الملوك. �� م�ار�ات الدَّ
د جروحهم و��لعون القل�ل من حل�ب بول، و�عد الخروج ظاف��ن من القتال ُتضمَّ والطُّ

وا العاهرات ح�� �وا و�أ�لوا وُ�عا��ِ هد�د انق�� ولهم أن ��� � أن التَّ الخشخاش ألجل األلم، عالم��
�



هد�دات ، فالتَّ س�ة إ� فارس الَحرس المل�� ا �ال�ِّ . ب�د أن المعركة ال تضع أوزارها حق� ا�� القتال التَّ
ء الخصم. األت�اع، � ا، وال أبواق ُتعِلن م��  أو نهار�

ً
� أيِّ وقٍت ل��

� من �لِّ م�اٍن وال م�ان ��
تأ��

ا تحت معطفه ين�
�
� سك ِّ ا منهم ُ�خ�� وجات… وارد أن أ�� الخدم، األصدقاء، اإلخوة، األبناء، وح�� الزَّ

�
ا �� � � فارس الَحرس المل�� ع��

� قل�ه. مقا�ل �لِّ ساعٍة من القتال �ق��
ة القتل �� وُ�ضِمر ن�َّ

ون
�
دار ف�دأوا �مل � ا ُمقاتلو حل�ات الملك ه�� ل، أمَّ � الظ�

ا �� المراق�ة واالنتظار والوقوف صامت�
اخون متخاذلون �طيئو االستجا�ة. مون منها، والملولون م�� َّ واج�اتهم الجد�دة و�ت��

� أمر أيِّ وحوش
�

د فقط من هدم اضطراري إ� تو�
�
 أمر كراز. تأ�

�
قال الس�� �ار�ستان: «سأتو�

ا». حاس أ�ض�
ُ
ن

حاس تك، الوحوش النُّ ا. لقد أخ�� ر� السل ق�ل أن ُ�حِدث �� ل مارجاز �السَّ - «ال تخف. سُن��ِّ
.« رجا��

؟». � �� � اليون�يِّ  ب��
ً

- «تقول إن لك رجا�

.« ون وجواس�س. رزناك له أ��� - «مخ��

ا. «�جب أن ُ�طِلق ا جد� ز� ا مقزِّ ر إحساس� ا وُ�صدِّ قة. رائحته عطرة جد�  للثِّ
ً

رزناك ل�س أه�
ون ضدنا». أحدهم �اح رهائ�نا. ما لم �ستِعد رجالنا فس�ستخدمهم اليون�يُّ

نف�ذ � قناعه، وقال: «ال�الم عن اإلنقاذ سهل، التَّ
� األنف ��

ا من فتح��َ � أطلَق س�اهاز نخ��
دون». � ُيهدِّ اس�� صعب. دَع النخَّ

هد�د؟». - «و�ذا فعلوا ما هو أ��� من التَّ

ق؟». �ري والمرتز� ا أيها العجوز؟ الخ�� وال�� � - «هل ستفتقدهم كث��

ا. ال دم المل�ة، دم دمها، وخرجا من (القفر األحمر) مع� و وچوجو ودار�و. «چوجو خ�َّ ه��
� عي�يها م�� نظَرت إل�ه،

مادي. ودار�و…». إنها تحبُّ دار�و. رأى هذا �� ودة الرَّ و نائب الدُّ ه��
ثت إل�ه. «… دار�و مغرور وأرعن، ل�نه ع��ز ع� صاِح�ة الجاللة. ال � صوتها م�� تحدَّ

سمَعه ��
ٍة أخرجُت � األمر �أنُفسهم. اإلنقاذ ممكن. ذات مرَّ

�
ر ِغ��ان العاصفة تو� ُ�دَّ من إنقاذە ق�ل أن ُ�قرِّ

د، ول�ن…». أ�ا المل�ة �أماٍن من (وادي الغسق) ح�ث أَ�ە لورد متمرِّ

ون. �لُّ واحٍد منهم �حفظ � أن تمرَّ مرور ال�رام دون أن �لحظك اليون�يُّ
- «… ال أمل لك ��

وجهك اآلن».

أس الحليق مص�ب. (وادي  أنه �علم أن الرَّ
َّ

� وج�� ِمثلك، إ�
� أن أخ�� قال سل�� لنفسه: ُ�مكن��

ه هذە. «علينا إذن أن � ِسنِّ
الغسق) �انت منذ دهر� �امل، ولم َ�ُعد �قوى ع� تلك ال�طوالت ��

رهم األنظار…».
�
� معسك

� ال �لفت وجودە �� �� ا لليون�يِّ
�
ا معروف ا آَخر، أحد�

�
 أخرى، ُمنقذ

ً
نجد وس�لة

� فهل �ان . لو كنا أنا وأنت رهي�ت�� �
ە الفارس. لن أقول ِ�َم �دعو�� - «دار�و �دعوك �جدِّ

� س��لنا؟».
لُ�خاِطر بنفسه ��

�



: غ�� محتَمل، ل�نه قال: «ر�ما». ر سل��
�
فك

ق، ل�ن �خالف ذلك ال ت�تظر أن �مدَّ إلينا �د العون. ل دار�و علينا إذا كنا نح�� - «ر�ما ي�بوَّ

ا. قة العالم واحد� ا آَخر �عرف مقامه. إذا لم َتُعد المل�ة فس�قلُّ مرتز� فل�خ�� ِغ��ان العاصفة قائد�
َمن س�ند�ه؟».

- «وعندما تعود؟».

� ال علينا. ال دم ع� أ�دينا. ُ�مكنك أن �� ع َشعرها وتصبُّ لعناتها ع� اليون�يِّ - «س���� وُتقطِّ
، قائدها � . إنها تحبُّ تلك الح�ا�ات. دار�و المسك��  ما عن األ�ام الخوا��

ً
ُتواسيها. احِك لها ح�ا�ة

ا». س أ�ض� ا، أل�س كذلك؟ أفضل لدن�� ا، نعم، ل�ن موته أفضل لنا جم�ع� جاع… لن ت�ساە أ�د� الشُّ

ة غ�� س تارجارَ�ن قائدها، ل�ن هذە مشاعر الفتاة الصَّ وس). تحبُّ دن�� س ولـ(وس�� أفضل لدن��
� داخلها ال المل�ة. األم�� ر�جار أحبَّ الل�دي ل�انا، وألجل هذا ماَت ألوف. د�مون �ال�فاير

��
ا م �الهما أحبَّ شي�� َم إ�اها. الفوالذ األل�م وُغداف الدَّ ا ُحر� د لمَّ س األو�، وثاَر وتمرَّ أحبَّ دن��
� ب�ت (الحجر ا �ِچ�� بع). أم�� (قلعة ال�عاس�ب) هاَم ُح�� ت (الممالك السَّ

َ
نجمة ال�حر، ونزف

ا. وثالثة أبناء إجون وس) َمهر العروس ُجثث�  عن تاجه، ودفَعت (وس��
�

العتيق) لدرجة أنه تخ�
بع قل�ه ين رغ�ات أبيهم، وألن ذلك الملك المس��َعد نفسه اتَّ جوا عن ُحبٍّ متحدِّ الخامس تزوَّ
ًة ح�ث �ان ُ�مكن أن ا أعداًء ألدَّ ا آَخر، صانع� �وا ط��ق�

�
� اختاَر مل�ته سمَح ألبنائه �أن َ�سل ح��

�
ت الح�ا�ة �� هار، وتمَّ �ل النَّ

�
. ت�َعت هذا الخ�انات والقالقل �ما ي�بع الل � �ح�� �أصدقاٍء حم�م��

ار والمأساة. عوذة والنَّ �ف) �الشَّ (قلعة الصَّ

ها�ة. «ما زاَل هناك چوجو، � النِّ
ا �� ها لدار�و ُسم، ُسم أ�طأ من الجراد ل�نه مم�ت ِمثله تمام� حبُّ

و، �الهما غاٍل ع� جاللتها». هو وه��

قُتل
َ
ا منا ن اسون واحد� ا. إذا قتَل النخَّ رە: «إن عندنا رهائن أ�ض�

�
أس الحليق س�اهاز ُ�ذك قال الرَّ

ا منهم». واحد�

للحظٍة لم �فهم الس�� �ار�ستان ما ير�� إل�ه، ثم إنه قال إذ أدرَك: «ُسقاة المل�ة؟».

ارا من � اء، وم�� عمة الخ�� ردَّ س�اهاز مو �انداڬ ب��ار: «رهائنها. جرازدار وِ�زا من دم ذات النِّ
هم

�
دار. �ل � � لوراڬ وق��ب ه�� � جاز�ن، و�ا�از من ب�� � �ال، وآزاك من ب�� ��، وِكزم�ا من ب�� � م�� ب��

أبناء و�نات األهرامات. زاك، �وازار، أوهلز، هاز�ار، دازاك، ي��زان، جم�عهم أوالد األس�اد
العظام».

� خدمة
ا خالل وقته �� ف الس�� �ار�ستان إليهم جم�ع� - «فت�ات ب��ئات وِص��ة مل�حون». تعرَّ

ارا الخج�، وم��الز ال�سول، وِكزم�ا الحسناء � لته، وم�� � مخ�ِّ
المل�ة؛ جرازهار �أحالم المجد ��

اقص، واآلَخ��ن. «أطفال». ، ودازار الرَّ � وصوتها المالئ�� � الود�عت�� ت�� المغرورة، وِ�زا �عي�يها ال�ب��

م دم». من الدَّ
َ
. ث � - «أطفال الهار��

� الذي أتانا برأس جروليو».
�

- «هذا ما قاله اليون�



ا». - «لم �كن مخطئ�

- «لن أسمح �ذلك».

ا؟». هائن إن لم �كن المساس بهم م�اح� - «ما فائدة الرَّ

و وچوجو. جاللة المل�ة…».  من األطفال مقا�ل دار�و وه��
ً
- «ر�ما ُ�مكننا أن نعرض ثالثة

� محق». - «… ل�ست هنا. منوط بنا أنا وأنت أن نفعل ما �جب ِفعله. تعلم أن��

ًة و�جون �ان ە الس�� �ار�ستان: «�ان لألم�� ر�جار طفالن. ر�ي�س �انت فتاًة صغ�� َ أخ��
� اميت�� � الدَّ ت�� م الجثَّ هما رجاله، وقدَّ

�
ا. عندما استو� تاي��ن ال�س�� ع� (كينجز الندنج) قتل رض�ع�

� رآهما؟ هل اب�سَم؟  للملك الجد�د». وماذا فعَل رو�رت ح��
ً
ة � هد�َّ �� � قرم��َّ � �معطف�� ملفوفت��

ة اللورد َب منظر هد�َّ الوث) وقتها، وهكذا ُجنِّ ا �الجراح ع� ضفاف (الثَّ �ان �ار�ستان سل�� مثخن�
ا ما ي�ساَءل. لو رأيته يب�سم لمرأى الخراب األحمر الذي صاَرە طفال ر�جار لما � تاي��ن، ل�نه كث��
 فال

َّ
� من قتله. «لن أسمح �قتل األطفال. اق�ل هذا و�� استطاَع ج�ش ع� وجه األرض أن �منع��

� ما ستفعله».
دور �� ��

ون لُ�صِ�حوا من أبناء قهقَه س�اهاز، وقال: «أنت عجوز عن�د. ِص�يتك المل�حون هؤالء س�ك��
. اقُتلهم اآلن أو اقُتلهم عندئٍذ». � الهار��

ا ما». � قد يرتكبونها يوم� � ارتكبوها ول�س األخطاء ال�� اس لألخطاء ال�� ض أن ُ�قَتل النَّ َ - «المف��

دار � ا من ع� الحائط وفحَصها، ثم دمدَم: «ل�كن. ال أذى س�مسُّ ه�� أس الحليق فأس� التقَط الرَّ
ي الفارس؟». أو رهائ�نا. هل ُيرض�ك هذا �ا جدِّ

ر».
�
ئب، تذك

ِّ
. «ال �أس. ساعة الذ � ضي�� ء من هذا س��ُ �

ال ��

، ل�ن الس�� �ار�ستان حا�� ك فم الوطواط النُّ ا أن أ�� أيها الفارس». لم يتحرَّ - «ل�س وارد�
�لة».

�
اخرة تحت القناع. «لطالما انتظَر �انداڬ هذە الل اس�شعَر االب�سامة السَّ

�لة خ�انة. ل�ن ك�ف ُ�مكن أن
�
ا فما س�فعلونه الل دار ب��ئ� � هذا ما أخشاە. إذا �ان الملك ه��

� رجاله أن
ق الجراد المسموم و�صيح �� س ع� تذوُّ ا؟ لقد سمَعه سل�� �حثُّ دن�� �كون ب��ئ�

� و�فتح األبواب ألعداء المل�ة. ومع ذلك ين��ْ دار الت�ِّ � . إذا لم نت�َّف فسَ�قُتل ه�� � �� َ�قُتلوا التنِّ
ف. ِّ � ذهنه لم �ستِطع أن �جد فيها ما ُ���

رها �� ب الفارس العجوز المسألة ودوَّ
�
مهما قل

��ل ��عة القواقع. ة هذا اليوم الطَّ ت �ق�َّ مرَّ

دار مع رزناك مو رزناك ومارجاز زو لوراڬ وجاالزا � � م�اٍن آَخر ما ي�شاَور الملك ه��
�علم أن ��

… � �� دَّ األمثل ع� مطالب اليون�يِّ روا الرَّ � أن ُ�قرِّ ، محاول�� � �� ِّ� � �ن�� هم من مس�شار�ه الم�� جاالر وغ��
 من ذلك

ً
ا من تلك المداوالت، ول�س له ملك َ�حُرسه، ف�د� غ�� أن �ار�ستان سل�� لم َ�ُعد جزء�

�
� مواقعهم. استغرَق ��

ا �� د من أن الَحرس جم�ع�
�
فح ليتأ� ة إ� السَّ � أرجاء الهرم من القمَّ

جاَل ��



ا ل�مدَّ �عض الِفت�ة ا بنفسه أ�ض� ا وُترس� �اح، ثم ق�� األص�ل مع أيتامه وحمَل س�ف� هذا معظم الصَّ
ا �امتحاٍن أصعب. األ��� ِسن�

رتهم من �ن) وحرَّ س تارجارَ�ن (م�� ت دن��
َ

� الحل�ات عندما أخذ
ن ع� القتال �� �ان �عضهم يتمرَّ

�
وا �� ة من ق�ل أن �ص�� �ف والح��ة والفأس الح���َّ ع هؤالء ب�لماٍم معقول �السَّ أغاللهم، فتمتَّ

� (ُجزر ال�از�ل�سق) ك�دا�ة، ا اآلن �الفعل. ص�� ُعهدة الس�� �ار�ستان، وقد �كون �عضهم مستعد�
ات، ل�نه قوي ��ــــع، أفضل ُمثاقف �الفطرة رآە سل�� � أسود كِح�� الِما�س�� �� تومكو لوهو. الصَّ

، ل�ن مهارته ال ��اج. ال �ستحسن الس�� �ار�ستان طرازە القتا��
�
ا، ال� . الراڬ أ�ض� منذ چا��� ال�س��

ة، قل�د�َّ ت أمام الراڬ سنوات من العمل ق�ل أن ُيتِقن أسلحة الُفرسان التَّ
�
�ار. ما زال

ُ
ُ�َشقُّ لها غ

وط عد�م الجدوى إذا هه الفارس العجوز إ� أن السَّ عب. نبَّ � الشُّ
ال��

ُ
ل�نه مم�ت �سوطه وُرمحه ث

ة. ه حول س�قان خصومه و��عهم �َشدَّ ا… إ� أن رأى الراڬ �ستخدمه و�لفُّ ع� ا مدرَّ جا�َه عدو�
ا �عُد ل�نه ُمقاتل مغوار. ل�س فارس�

��ان اآلَخرون �الَحمل � الذي �دعوە الصِّ الراڬ وتومكو أفضل تالمذته، و�عدهما الالزار���
� قتاله. ور�ما اإلخوة

ة �� َّ� األحمر، ولو أنه ما زاَل �عتمد �ال�امل ع� العتوِّ و�فتقر إ� األصالة الفنِّ
ا لديون أبيهم. � وض��� الم�الد الذين اسُتعِ�دوا سداد� �� ا، ثالثة الج�س�ار�ِّ أ�ض�

ً
ة ، ل�ن ستَّ �ن. �ان سل�� ل�أمل أن �كونوا أ��� ة من س�عٍة وع�� . ستَّ

ً
ة �جعل هذا عددهم ستَّ

ا، عارفون أ��� �األنوال والمحار�ث وأوع�ة هم أصغر ِسن� ��ة اآلَخرون أ��� دة. الصِّ �دا�ة ج�ِّ
ا. �ضعة أعوام أخرى مون ��ع�

�
 أنهم �عملون �جدٍّ و�تعل

َّ
وس، إ� يوف وال��ُّ الفضالت من السُّ

وا ا َمن لن �ستعدُّ رسان آَخرون ُ�عطيهم لمل�كته. أمَّ
ُ
ة ف � وقد ُ�صِبح عندە ستَّ �قضونها ُمرافق��

� وأصحاب اع�� ا. ال�الد تحتاج إ� الشمَّ �
رسان

ُ
��ة مولودين ل�� ُ�صِ�حوا ف ا… فل�س جميع الصِّ أ�د�

وس). �ن) ِمثلما ينطبق ع� (وس�� ا. ينطبق هذا ع� (م�� ادين أ�ض� الخانات والحدَّ

� تقل�د تومكو والراڬ
ب�نما شاهَدهم ُ�مار�سون تدر��اتهم أعمَل الس�� �ار�ستان فكرە ��

ا، و�ذا ب فارس�
�
ا يتطل جل فارس� ا. تنص�ب الرَّ حظة، ور�ما الَحمل األحمر أ�ض�

�
وِّ والل � التَّ

ة �� الُفروس�َّ
ب ُمرافق�ه إذن؟ من � زنزانة، فَمن ُينصِّ

�ُغ عل�ه الَفجر وهو م�ت أو �� �لة فقد َي��
�
ء ما الل �

اختلَّ ��
دە

�
جل الذي قل ف الرَّ ا ع� األقل- من ��َ اب ُسمعته -جزئ�� ناح�ٍة أخرى، �ستمدُّ الفارس الشَّ

�
ج بهم �� � هذا إ� ال�َّ

بهم خائن، وقد ُ�ف�� م أن َمن نصَّ
�
ا أن ُ�عل

�
ة، ولن ينفع ِفت�ته إطالق الُفروس�َّ

� من أن �ع�شوا  ُمرافق��
ً
ون أفضل. أفضل أن �ع�شوا ح�اًة ط��لة نزانة إ� جوارە. إنهم �ستحقُّ الزِّ

. � ث�� ا ملوَّ رسان�
ُ
ًة ف واحدًة قص��

ثهم عن � المساء أمَر ِفت�ته بوضع سيوفهم وُتروسهم واالجتماع حوله، وحدَّ
إذ ذاَب األص�ل ��

ٍف ال �ف. �ال ��َ هامة والمروءة ول�س السَّ � الشَّ
ب الفارس الحق���

�
ا: «ل جل فارس� مع�� أن �كون الرَّ

ٍف أفضل من الح�اة دونه». خطَر له أن الِفت�ة رمقوە قل�دي. الموت ���َ ى الفارس القاِتٍل التَّ يتعدَّ
ا ما س�فهمون. بنظرات االستغراب، ل�نهم يوم�

� أ�واٍم من  تقرأ ب��
ً
ة الهرم، وجَد الس�� �ار�ستان م�سانداي جالسة ا، عندما عاَد إ� قمَّ الحق�

ة. مهما جرى، مهما رأ�ِت أو غ�� �لة أيتها الصَّ
�
� هنا الل

ها: «ا��� َ تب، فأخ��
�
المخطوطات وال�



سمعِت، ال ُتغاِدري مسكن المل�ة».

قالت الفتاة: «هذە الواحدة �سمع. إن �ان لها أن �سأل…».

 تفعل».
َّ

- «األفضل أ�

ام�ة األطراف: ا إ� المدينة م�� ع�
�
ر متطل

�
فة، وفك خ�َج الس�� �ار�ستان وحدە إ� حدائق ال��ُّ

� القناد�ل والمشاعل
ا تلو اآلَخر، تدبُّ الح�اة �� ا لهذا. �انت األهرام �س��قظ واحد�

�
لسُت مخلوق

وارع �األسفل. مؤامرات وم�ا�د وهمسات وأ�اذ�ب وأ�ار داخل � الشَّ
الل �� ف�ما تح�شد الظ�

ا منها. أ�ار، و�وس�لٍة ما أمس�ُت جزء�
ا. وح�� ض أن �كون قد اعتاَد هذا �الفعل، إذ �انت لـ(القلعة الحمراء) أ�ارها أ�ض� َ ر�ما ُ�ف��

نة ع� هذا. عام ، و�انت (هارنهال) الب�ِّ طُّ
َ
ر�جار. لم يثق �ه أم�� (دراجو�ستون) ثقته ��رثر داين ق

ائف. �يع الزَّ ال�َّ

نت العجوز إقامة دورة الم�ار�ات عقب ا �المرارة. أعلَن اللورد و� كرى مصح���
ِّ

ار الذ ما زاَل اج��
ذنه أصبَح

�
� أ

اء وسوسة ڤارس �� ، ومن جرَّ نت فارس الَحرس المل�� ز�ارٍة من أخ�ه الس�� أوزو�ل و�
 ح�لة إلعطاء

َّ
نت ما �� إ� الملك إيرس ع� اقتناع� �أن ابنه �ح�ك مؤامرًة لإلطاحة �ه، �أن دورة و�

� آٍن واحد. لم تكن قدم إيرس قد وطَئت
 للقاء أ��� عدٍد ممكن من ك�ار اللوردات ��

ً
ة ر�جار ُحجَّ

 أنه س�صحب األم��
ً
ا خارج (القلعة الحمراء) منذ (وادي الغسق)، ومع ذلك أعلَن �غتة حجر�

ا ع� عقب. ٍء رأس� �
حظة انقلَب �لُّ ��

�
ر�جار إ� (هارنهال)، ومنذ تلك الل

ال األخ�� �ما أسقطُت � � ذلك ال��ِّ
ا أفضل… لو أسقطُت األم�� عن حصانه �� لو كنُت فارس�

ە ل�اَت �� أنا اخت�ار مل�ة الُحبِّ والَجمال… �ن غ�� كث��

ا �ار�ستان سل�� ف�ان اخت�ارە ل�ختلف. ل�س فل)، أمَّ ر�جار اختاَر ل�انا ستارك ب�ت (و�ن��
ت َ �ة القلب، ولو اخت��  طيِّ

ً
ة رغم أنها �انت رق�قة ة، وال إل�ا الدورن�َّ � لم تكن حا�� المل�ة ال��

ة حديثة الوفود َ�ت ال�الد ال�ث�� من الحروب وال�وارث. ال، �ان اخت�ارە ل�قع ع� فتاٍة شا�َّ لُجنِّ
ة �مثا�ة خادمة ة الدورن�َّ  �أشارا داين �انت األم��

ً
إ� ال�الط، إحدى رف�قات إل�ا… ولو أن مقارنة

مطابخ.

 أن
َّ

ر اب�سامة أشارا ووقع ضحكتها، وما عل�ه إ�
�
� ما زاَل الس�� �ار�ستان َ�ذك ن�� �عد �لِّ هذە السِّ

� ت�� � البنفسجيَّ � العين�� ��ل الم�سدل ع� كتفيها وهات�� ا�ن الطَّ اها �َشعرها الدَّ ُ�غِمض عي��ه ل��
ر إ� ابنة ر إل�ه المل�ة َ�شُعر �أنما َينظ� ا عندما َتنظ�

�
. أح�ان � س لها نفس العين�� . دن�� � اآل�ت��

آشارا…

ة ٍة قص�� دته الجم�لة ألَقت نفسها من فوق ُب�ج� �عدها �ف�� ، وس�ِّ
ً
ل�ن ابنة أشارا ُوِلَدت ميتة

�
فها �� ث ��َ جل الذي لوَّ � فقَدتها، ور�ما ع� الرَّ فلة ال�� وقد ُجنَّ جنونها من فرط ُحزنها ع� الطِّ

ا ها. وك�ف تعلم؟ لقد �ان فارس� ا. ماَتت أشارا دون أن تعلم أن الس�� �ار�ستان أحبَّ (هارنهال) أ�ض�
مت . الصَّ افه لها �مشاعرە لُ�سِفر عن خ�� ا ع� الُعزو�ة، وما �ان اع�� � الَحرس المل�� ومقسم�

��



ر جُت أشارا مل�ة الُحبِّ والَجمال فهل �انت لَتنظ� . لو أسقطُت ر�جار وتوَّ ا لم ُ�سِفر عن خ�� أ�ض�
 من ستارك؟

ً
َّ �د� إ��

د �ار�ستان سل�� ِمثل هذا اإلخفاق. � جميع إخفاقاته ال ُ�طار� ا، ل�ن من ب�� لن �عرف أ�د�

�
ا �� ه �س�شعر وخز�

�
ء ما جعل �

ماء غائمة، والهواء ساخن رطب ثق�ل، ورغم ذلك ف�ه �� السَّ
ا. �ساءَل الس�� �ار�ستان إن �ان �لة فغد�

�
ة عاصفة مق�لة. إن لم �كن الل عمودە الفقري. مطر. ثمَّ

. إذا �لَغت األمور ذلك � عداد المو��
دار عنكبوته الخاص فأنا �� � س�ح�ا ل�شهدها. إذا �ان له��

� �دە.
��ل �� الحد فإنه عازم ع� الموت �ما عاَش، �س�فه الطَّ

) عاَد الس�� � اس�� � تجوب (خليج النخَّ فن ال�� � الغرب وراء قل�ع السُّ
وء األخ�� �� � خ�ا الضَّ ح��

امه، � القل�ل من الماء لحمَّ هما ب�سخ�� َ � من الخدم وأخ�� اخل، ح�ث استد� اثن�� �ار�ستان إ� الدَّ
له �الَعرق.

�
ساخ و�ل فتدر��ه مع ُمرافق�ه خالل األص�ل أشعَرە �اال�ِّ

ا ا نظَف تمام� ، ولمَّ ام ح�� برَد وحكَّ ِجلدە ح�� احمرَّ � الحمَّ
ا، ل�ن سل�� ل�َث �� وصَل الماء فاتر�

ا من الح��ر ة وقم�ص� اخل�َّ ف جسدە وكسا نفسه �األب�ض. ارتدى جوار�ه وث�ا�ه الدَّ نهَض وجفَّ
� أعَطتها له المل�ة رع ال�� ض، وفوقها وضَع الدِّ ا ومب�َّ ، جم�عها مغسول حديث�

ً
نة  م�طَّ

ً
ة ًة ِجلد�َّ وُس��

ق �عنا�ٍة وحلقاته مرنة �الِجلد الممتاز، ب ومطرَّ � مذهَّ
أمارًة ع� تقديرها. القم�ص المعد��

ق خنجرە ع� َورك وس�فه
�
ازج. عل لج الطَّ ة �المينا وُصل�ة �الجل�د وناصعة �الثَّ فائح مطل�َّ والصَّ

ا تناوَل معطفه األب�ض � هب، وأخ��
َّ

��ل ع� اآلَخر من حزاٍم ِجلدي أب�ض �أ�از�م من الذ الطَّ
ته حول كتف�ه. ��ل وث�َّ الطَّ

ة لما ور�َّ ؤ�ة �� قة تحدُّ من رؤ�ته، والرُّ � الض�ِّ افها، ففتحة العين�� ها ع� ُخطَّ
�
ك ا الخوذة ف�� أمَّ

، ومن الممكن أن ينقضَّ عل�ه األعداء من أيِّ جهة، وعالوًة ع�
ً

هو آٍت. قاعات الهرم مظلمة ل��
هل نان الخوذة جم�ال المنظر، فمن السَّ � اللذين ُي��ِّ ق��ْ � المنمَّ �� ذلك، ع� الرغم من أن جناَ�� التنِّ
�عة) ال�ة إذا أنعَم عل�ه (السَّ �ها إذن لدورة الم�ار�ات التَّ ُ أن �ش��ك بهما س�ف أو فأس. سَي��

بواحدة.

ة الملحقة �مسكن المل�ة، غ�� رفته الصَّ
ُ
� عتمة غ

ا، جلَس الفارس العجوز �� ع� ا ومدرَّ ح�
�
مسل

�
هم، ووجوە اإلخوة الذين خدموا معه ��

�
الم وجوە الملوك الذين خدَمهم وخذل � الظ�

�سبح أمامه ��
أ��د، ل�ن ل�س . �ساءَل �م منهم �ان ل�فعل ما ُيوِشك ع� ِفعله. �عضهم �التَّ الَحرس المل��
ا. خارج الهرم �دأ المطر أس الحليق �اعت�ارە خائن� � إرداء الرَّ

د �� دَّ الجميع. ما �ان �عضهم لي��
. �أنها دم�ع تنهمر، �أن الملوك المو�� �

الم ُ�ص�� � الظ�
َ�سُقط، وجلَس الس�� �ار�ستان وحدە ��

ي�تحبون.

هاب.
َّ

ثم حاَن وقت الذ

الة أطالله الهائلة ذات يوم، �ن) األ��� هرم (ج�س) األ��� الذي زاَر لوماس الرحَّ ُ�حا�� هرم (م��
ا للعنا�ب والخفاف�ش يرتفع الهرم خام الحمراء مسكن� وكسا�قه العتيق الذي صاَرت قاعاته الرُّ

س لس�ٍب ما عند آلهة (ج�س). �دأ الس�� قم مقدَّ � مستوى، �ما أن هذا الرَّ  وثالث��
ً
ي ثالثة � �ن�� الم��

ُّ



ا ساللم الخدم، ل�س
�

ج وراءە، آخذ ��لة وحدە ومعطفه األب�ض يتم�َّ ول الطَّ � ً�ار�ستان رحلة ال��ُّ
ا واستقامة اللم األضيق واأل��� انحدار� خام المج�َّع، �ل السَّ اللم الفاخرة المنحوتة من الرُّ السَّ

م�كة. أة داخل الُجدران القرم�د السَّ المخ�َّ
ً
ة ت مالمحه الخشنة مخف�َّ

�
� انتظارە، وقد ظل

أس الحليق �� �عد اث�� ع�� مستوى وجَد الرَّ
حاس

ُ
ة وحوش ن �اح، ومع س�اهاز ستَّ ماء الذي وضَعه هذا الصَّ اص الدِّ تحت قناع الوطواط مصَّ

اٍت متماثلة. ا أقنعة ح�� �ضعون جم�ع�

: «جروليو». جراد. قال سل��

ردَّ أحد الجرادات: «جروليو».

قال س�اهاز: «عندي الم��د من الجراد إذا دَعت الحاجة».

ة �كفون. ماذا عن الحراسة ع� ال�اب؟». - «ستَّ

- «رجالي. لن ُتواِجه متاعب».

ا. �حلول الغد  مضطر�
َّ

ماء إ� ق الدِّ : «ال ُتر�
ً

أس الحليق قائ� ق�َض الس�� �ار�ستان ع� ذراع الرَّ
خ��ِ المدينة �ما فعلناە ولماذا».

ُ
ا ون سنعقد مجلس�

ا أيها العجوز». ا سع�د� - «�ما تقول. حظ�

حاس وراء الس�� �ار�ستان إذ واصَل ان�َف �لٌّ منهما إ� حال س��له، وانتظَم الوحوش النُّ
ول. � ال��ُّ

ا �لَغ ، ولمَّ ابع ع�� ادس ع�� والسَّ � السَّ � المست�َ���ْ
� قلب الهرم ذاته، ��

مسكن الملك مدفون ��
السل و�قف عل�ه اثنان من الوحوش ا �السَّ اخ�� مغلق� � وجَد �اب الهرم الدَّ ا�ق�� سل�� هذين الطَّ

� وجه جرٍذ ووجه ثور. ع��
َّ
� معطفيهما المرق

حاس، تحت قل�سو��َ النُّ

قال الس�� �ار�ستان: «جروليو».

لسلة لَ�دُخل الس�� �ار�ستان »، وحلَّ الجرذ السِّ � الثة إ� ال�م�� ور: «جروليو. القاعة الثَّ ردَّ الثَّ
ة دت األرض�َّ ق من القرم�د األحمر واألسود مضاء �المشاعل، وردَّ ومجموعته إ� رواق خدٍم ضيِّ

. � الثة إ� ال�م�� � وأخذوا الثَّ �ن �قاعت�� واق مارِّ وقع ُخطواتهم إذ قطعوا الرُّ

لب المنقوش الذي �قود إ� مسكن الملك �قف خارج ال�اب المصن�ع من الخشب الصُّ
فوف األو�. وجنتاە وجبهته صاِحب الِجلد الفوالذ، ُمقاتل حل�ات شاب ال ُ�َعدُّ �عُد ضمن الصُّ
ض أنها أ�سَ�ت لحمه َ ة عت�قة ُ�ف�� َّ� ، رموز شعوذٍة ڤال�� � موشومة �األخ�� واألسود الم�شا�ك��ْ
ا أن � عالمات مشابهة صدرە وذراع�ه، ل�ن إن �ان من شأنها حق�

وِجلدە صال�ة الفوالذ، وُتغ�ِّ
ضح. ا فهذا ما س�تَّ ا أو فأس� تصدَّ س�ف�



اب نح�ل مفتول العضالت ا، فالشَّ ح�� من دون الوشوم ي�دو صاِحب الِجلد الفوالذ مهي��
��لة إ� الجانب ل�سدَّ ط��قهم:  فأسه الطَّ

ً
�  بِنصف قدم. نادى مم�ِّ

ً
و�فوق الس�� �ار�ستان طو�

: «الس��
ً

 قائ�
ً
حاس وراءە خفَضها ثان�ة � رأى الس�� �ار�ستان والجرادات النُّ «َمن هناك؟»، وح��

العجوز».

م معه».
�
- «�عد إذن الملك، �جب أن أت�ل

رة». اعة متأخِّ - «السَّ

ة». رة، ل�ن المسألة ملحَّ اعة متأخِّ - «السَّ

� أن أسأل»، ودقَّ �اب مسكن الملك �كعب فأسه قال صاِحب الِجلد الفوالذ: «ُ�مكن��
� طفل وجاَء صوت طفو�� ع�� ال�اب، فردَّ الحارس، لقة وظهَرت ع�� � ة م�� وَّ

�
��لة، فانفتَحت ك الطَّ

ع، ثم انفتَح ال�اب، وخاطَ�ه صاِحب الِجلد الفوالذ:
َ
وسمَع الس�� �ار�ستان صوت مزالج� ثق�ل ُيرف

«أنت فقط. الوحوش ي�قون هنا».

 برأسه للجرادات فردَّ له أحدها اإل�ماءة، ودخَل سل��
�
قال الس�� �ار�ستان: «�ما ُت��د»، وأومأ

�مفردە.

وا�� ُجدران قرم�د خذە الملك لنفسه معتم �ال نوافذ، ُتح�ط �ه من جميع النَّ المسكن الذي اتَّ
قوف العال�ة ع� عوارض ضخمة من ف. ترتِكز السُّ ساع وال��َّ ُسمكها ثمان�ة أقدام، وال �عوزە اال�ِّ
قات نف�سة

�
ة من (�ارث)، وع� الُجدران معل ات ُ�سط ح����َّ � األرض�َّ

ند�ان األسود، وُتغ�ِّ السَّ
ي ها فلول ج�ش� ڤال�� ر أ��� ة (ج�س) القد�مة، ُتصوِّ اطور�َّ ا تصف أمجاد إم�� � عت�قة بهَتت كث��
رفة

ُ
� إ� غ

السل. َ�حُرس المدخل المقنَطر المف�� د �السَّ (73) وُتق�َّ �� مهزوم تمرُّ من تحت النِّ
تان. وجَدهما الس�� ندل، تمثاالن منحوتان ومصقوالن وم��َّ ة عاشقان من خشب الصَّ وم المل��َّ النَّ

ح�ل من هذا الم�ان �ان لنا �الرَّ ما عجَّ
�
، ولو أن الغرض منهما االس�ثارة ال شك. �ل � �ار�ستان نابَي��ْ

أفضل.

د حد�د، و�� جوارە �قف اثنان من ُسقاة المل�ة،
َ
� الم�ان مصدرە مستوق

وء الوح�د �� الضَّ
دار�از وِ�زا.

ا أيها الفارس؟».
�

قالت ِ�زا: «م��الز ذهَب ُيوِقظ الملك. هل نصبُّ لك ن��ذ

- «ال، أشكرِك».

ل �الجلوس». : «تفضَّ
ً

ٍة قائ�
�
أشاَر دار�از إ� ِدك

ُل الوقوف». - «أفضِّ

وم، أحدها صوت الملك، رفة النَّ
ُ
ا ع�� المدخل المقنَطر من غ حمَل الهواء إ� مسامعه أصوات�

ا ، متثائ�� ابع ع�� ��ل الرَّ دار زو لوراڬ، حامل هذا االسم النَّ � ة ق�ل أن َ�خُ�ج ه�� ت دقائق عدَّ ومرَّ

�



. تحته �
ؤلؤ والخ�ط الف��ِّ

�
ن �أناقٍة �الل ا لُ�غِلق معطف نومه الساتان األخ�� الم��َّ و�عقد زنار�

ة. عف وال �جنحون إ� أفعال ال�طولة االنتحار�َّ د، فالُعراة َ�شُعرون �الضَّ ، وهذا ج�ِّ الملك عار�

�
ا، ُ�خ�� افة عار�ة أ�ض� ر من وراء ستارٍة شفَّ � لمَحها الس�� �ار�ستان ع�� المدخل َتنظ� المرأة ال��

ا. ج ثدييها وَوركيها جزئ�� الح��ر المتم�ِّ

� الجم�لة؟». اعة؟ هل من أخ�ار عن مل��� ، وقال: «س�� �ار�ستان، ما السَّ
ً
دار ثان�ة � تثاءَب ه��

- «ال �ا صاِحب الجاللة».

عاس» اعة «صاِحب النُّ � هذە السَّ
مو من فضلك، مع أن �� : «صاِحب السُّ

ً
دار قائ� � د ه�� تنهَّ

� قاع
�� 

ً
 قطراٍت قل�لة

َّ
أدق»، ثم ذهَب إ� الُخوان ل�صبَّ لنفسه �أس ن��ذ، ل�نه لم �جد إ�

ا». اإلب��ق، فتذ�ذَب االس��اء ع� وجهه، وقال: «م��الز، ن��ذ، فور�

- «أمرك �ا صاِحب الع�ادة».

ا من � و�ب��ق من األحمر الُحلو. ال أر�ُد ش�ئ� ه��
َّ

- «ُخذ دار�از معك. إب��ق من ن��ذ (ال�رمة) الذ
� � الوجنت�� �ك ع� هات�� ًة أخرى فسأ�� ا مرَّ

�
ا. و�ذا وجدُت اإلب��ق فارغ بولنا األصفر، ُشكر�

: ً
ا إ� سل�� ثان�ة � األمر، وقال الملك ملتفت�

ِّ � ُ�ل�� �� وط». ه�َع الصَّ � �السَّ � الجم�لت�� دت�� المتورِّ
س». ت ع� دن�� «حلمُت �أنك ع��

- «األحالم تكذب �ا صاِحب الجاللة».

اعة أيها الفارس؟ مش�لة ما � هذە السَّ
�� � ونق. لماذا أت�ت�� � �صاِحب الرَّ - «ال �أس �أن ُتخاِطب��

� المدينة؟».
��

- «المدينة هادئة».

ا؟ لماذا أت�ت إذن؟». دار، و�ساءَل: «حق� � ة ع� ه�� الَحت الح��

؟». � مو، أأنت الهار�� . صاِحب السُّ
ً

- «ألسألك سؤا�

�
�� � ت عن ال�ساط وتدحرَجت، وقال الملك: «تأتي�� � أصا�عه وارتدَّ دار من ب�� � سقَطت �أس ه��

ؤال؟ أأنت مجنون؟». �دا لحظتها فقط أنه لحظ� أن � هذا السُّ �ل و�سأل��
�
� جوف الل

رفة نو�� ��
ُ
غ

الس�� �ار�ستان يرتدي صفائح وحلقات المعدن، فتمتَم: «ماذا… لماذا… ك�ف تجرؤ…».

مو؟». م �ا صاِحب السُّ - «هل كنت وراء السُّ

، ذلك األم�� المزعوم. � ، ك��ن�� �
: «الجراد؟ إنه… إنه الدور��

ً
دار ُخطوًة قائ� � تراجَع الملك ه��

.« َّ �
َسل رزناك إن كنت �شكُّ ��

- «هل عندك دل�ل ع� ذلك؟ هل عند رزناك؟».

َّ



� أن أفعل هذا ع� أيِّ حال. ال شكَّ أن مارجاز
 ألمرت �الق�ض عليهم. ر�ما ي����

َّ
- «ال، و��

ون. رزناك �قول إنهم َ�عُ�دون م هؤالء الدورنيُّ ا. جم�عهم َ�قُتلون �السُّ
�
اف �ع منهم اع�� س�ن��

.« � عاب�� الثَّ

نة، � مقصورتك، ع� مقاعدك. ن��ذ ُحلو ووسائد ليِّ
� حلبتك، ��

. كنا �� � عاب�� - «إنهم �أ�لون الثَّ
 �العسل. �لُّ هذا من عندك. ثم إنك حثثت المل�ة ع� تج��ة الجراد

�
ام وجراد مح� � وشمَّ ت��

ق ولو واحدًة».
ُ

ل�نك لم َتذ

�
. لماذا قد أرغُب �� � ، مل��� � . لقد �انت زوج�� �

ة ُتتِعب معد�� وا�ل الحارَّ … التَّ � - «إن��
�سم�مها؟».

�قول �انت. �عتقد أنها ماَتت. قال الس�� �ار�ستان: «أنت فقط القادر ع� اإلجا�ة عن هذا
� م�انها»، وأشاَر برأسه إ� الفتاة

مو. ر�ما أردت أن تضع امرأًة أخرى �� ؤال �ا صاِحب السُّ السُّ
؟».

ً
ا: «هذە مث�

�
وم مردف رفة النَّ

ُ
�� من غ اظرة �ُج�� النَّ

مة ِفراش»، ثم رفَع �د�ه
�
د أ ؟� إنها نكرة، مجرَّ ��» : ت الملك حوله �اضطراٍب �الغ، وردَّ تلفَّ

�ة ع� فنون الهوى. ح�� الملوك لهم ة، مدرَّ . امرأة ُحرَّ ً
مة

�
. ل�ست أ عب�� ا: «أسأُت التَّ مض�ف�

س، مستح�ل». احت�اجات… إنها… ل�ست من شأنك أيها الفارس. مستح�ل أن أوذي دن��

- «ل�نك حثثت المل�ة ع� تج��ة الجراد. لقد سمعتك».

� آٍن واحد».
: «خطَر �� أنها قد �ستمتع �ه. حارَّ وُحلو ��

ً
دار ُخطوًة أخرى قائ� � تراجَع ه��

� الحل�ة �قتل دروجون، تصيح فيهم».
جال �� � سمعتك تأمر الرِّ

ذ��َ
�
- «حار وُحلو ومسموم. �أ

. �ان َ�قُتل، س الَ��� � تف�� نان�� دار شفت�ه، وقال: «الوحش التهَم لحم �ارس�نا. التَّ � لعَق ه��
�حرق…».

� ع� األرجح، أصدقاؤك». - «… �حرق َمن حاَولوا إ�ذاء مل�تك. أبناء الهار��

.« �
- «ل�سوا أصدقا��

وا عن القتل أطاعوك. لماذا أطاعوك إن لم تكن � قلت لهم أن �كفُّ - «تقول هذا، ل�ن ح��
ا منهم؟». واحد�

ا. ة لم �حر جوا�� دار رأسه، وهذە المرَّ � هزَّ ه��

اج ؟ أم أنك كنت �شت�� التَّ
ً

ا ولو قل�� � القول، هل أحب�تها يوم� قال الس�� �ار�ستان: «اصدق��
فحسب؟».

هوة؟� لقد � عن الشَّ ث�� ؟ أتجرؤ ع� أن ُتحدِّ ا: «أشت�� قال الملك وقد التوى فمه غض��
ق. ر�ما �ان قائدها الغا�� هو َمن اج، أجل… ل�ن ل�س �قدر ما اشتَهت �� المرتز� اشته�ُت التَّ

ا فأفضل وأفضل». ته. ولو أ�لُت الجراد أ�ض�
َ

حاوَل �سم�مها ألنها ن�ذ
ً



؟». � : «أأنت الهار��
ً

ا»، ودنا من الملك سائ� م� ردَّ الس�� �ار�ستان: «دار�و قاِتل ل�نه ل�س مسمِّ
� القول وأعدك �أن مي�تك ستكون ��ل. «اصدق�� ة وضَع �دە ع� مق�ض س�فه الطَّ هذە المرَّ

.«
ً
 نظ�فة

ً
��عة

ا أيها الفارس. لقد فرغُت من هذە األسئلة ومنك. أنت م�وف من � أ كث�� دار: «تتجرَّ � قال ه��
� الحال وسأدعك تع�ش».

�ن) �� . اتُرك (م�� � خدم��

� اسمه»، واستلَّ س�فه من الِغمد لَ�سُقط � فأعِط�� قال الس�� �ار�ستان: «إن لم تكن الهار��
ة. تقال�َّ ار ال��ُ  إ�اە إ� خطٍّ من النَّ

ً
ە الحاد مح�� د ع� حدِّ

َ
ضوء المستوق

ة: «كراز� كراز�
رفة نومه �ُخطواٍت متع��ِّ

ُ
ا إ� غ دار، و�َخ متقهقر� � وى ه��

ُ
لحظتها خاَرت ق

كراز�».

ى كراز � الوقت المناسب ل��
� م�اٍن ما إ� �سارە، والتفَت ��

ا ُ�فَتح �� سمَع الس�� �ار�ستان �ا��
� �دە،

وم، ل�ن سالحه االخت�اري �� ح من النَّ
ِّ
ن ك بُ�طٍء م�� قات، يتحرَّ

�
َ�خُ�ج من وراء إحدى المعل

ة العم�قة من فوق ول�َّ �ات الطُّ �ٍط مصن�ع ل�سد�د ال��َّ س، س�ف ��� ��ل المقوَّ أراخ الدوثرا�� الطَّ
�
� الحل�ة أو م�دان المعركة. ل�ن هنا ��

اك ضد الخصوم أنصاف الُعراة �� متون الخ�ل. سالح فتَّ
ع �المعدن. قة �عمل طول األراخ ضدە، والس�� �ار�ستان مدرَّ هذە المساحة الض�ِّ

ر». ا ولن ُ�ص��ك �� دار. ألِق سالحك وتنحَّ جان�� � قال الفارس: «أنا هنا من أجل ه��

، ل�ن كراز أثقل
ً

� ُيناِهز اآلَخر طو� جل�� ضحَك كراز، وقال: «س��ُل قل�ك أيها العجوز». �ال الرَّ
ته شاح�ة وعيناە مي�تان و�متدُّ خطٌّ مرتفع من ا، ��� � عام�  وأصغر منه �أر�ع��

ً
� رط� منه �أر�ع��

عر األسود المحمر الخشن من جبهته إ� أصل ُعنقه. الشَّ

قال �ار�ستان ال�اسل: «هلمَّ إذن».

وانقضَّ عل�ه كراز.

ة الفوالذ قصة، أغن�َّ . هذا ما ُخِلقُت ألجله. الرَّ � ة األو� منذ �دا�ة اليوم أحسَّ سل�� �ال�ق�� للمرَّ
� �دي س�ف وأما�� عدو.

العذ�ة، ��

�
هم الس�� �ار�ستان ع� اإلطالق. ��

�
هم، من أ�ع من قاتل ُمقاتل الحل�ات ��ــــع، ��ــــع �السَّ

ا، عاصفة من الفوالذ �دا �أنها � استحاَل األراخ إ� ض�اٍب �شقُّ الهواء صافر� ت�� � ال�دين ال�ب�� هات��
�ات رأسه، فكراز � اآلن نفسه. استهدَف أ��� ال��َّ

تهبُّ ع� الفارس العجوز من ثالث جهاٍت ��
 لإلصا�ة فوق الُعنق.

ً
ة ل�س أحمق، و�علم أن سل�� دون خوذٍة أ��� قا�ل�َّ

صالن وتقاَرعا، ا. تقارَع النَّ لها جان��  منها وُ�حوِّ
�

��ل �� �ات بهدوء، ُ�قاِ�ل س�فه الطَّ صدَّ ال��َّ
ة ب�ضاء كب�ض � كب�� غار ُ�شاِهدون �أع��ُ قاة الصِّ وتقهقَر الس�� �ار�ستان، و�حافة ��ە رأى السُّ
ا س�ف الفارس العجوز،  عال�ة إ� أخرى منخفضة متجاوز�

ً
�ة ل �� ا وحوَّ جاج. أطلَق كراز س�ا�� الدَّ

�ٍة أصاَ�ت كتف ُمقاتل � ساٍق فوالذي أب�ض، ف�ما ردَّ سل�� ���
� بوا�� فقط ل�حتكَّ نصله �ال تأث��

َّ



ج َّ حم تحته، و�دأ قم�صه األصفر يت��
�
� الل

�� 
ً
ان الفاخر ومنغرسة  ال�تَّ

ً
ة

َّ
الحل�ات الُ��ى شاق

�الوردي، ثم األحمر.

� حل�ات القتال،
ا ��  ج�ان». ال أحد يرتدي دروع�

َّ
أعلَن كراز وهو �دور: «ال يرتدي الحد�د إ�

مال ماء، �الموت، �األطراف المبتورة، ��خات األلم، �موس��� الرِّ � لالستمتاع �الدِّ
فالجماه�� تأ��

ة. القرم��َّ

جل ا �دورە: «هذا الج�ان ع� وشك قتلك أيها الفارس». ل�س الرَّ قال الس�� �ار�ستان دائر�
ته �ستأهل هذا القدر من ال��اسة. ال �دري كراز ك�ف

�
جال جعل � السِّ

ا، ل�ن َشجاعته �� فارس�
ك واالرت�اك و�دا�ات الخوف. من جد�ٍد كرَّ � عي��ه، الشَّ

ا، وهذا ما رآە سل�� �� ع�  مدرَّ
ً

ُ�قاِتل رج�
ە �عدما فشَل وت قادر ع� اإلطاحة �عدوِّ ة، �أن الصَّ ا هذە المرَّ ُمقاتل الحل�ات عل�ه صارخ�

الفوالذ، وجاَء األراخ من أسفل، ثم من أع�، ثم من أسفل.

، وشقَّ نصله هو وجنة ُمقاتل �
هة إ� رأسه وترَك لدرعه ال�ا�� �ات الموجَّ صدَّ سل�� ال��َّ

م من جروح كراز، � صدرە. ان�ثَق الدَّ
ا �� ا أحمر �ل�غ� ذن إ� الفم، ثم أحدَث جرح�

ُ
الحل�ات من األ

ا الجذوات وِقطع الفحم � ة وقلَ�ه م�ع�� د ب�دە الُحرَّ
َ
اوًة، فق�َض ع� المستوق و�دا أن هذا زاَدە ��

 إ� ذراعه وأصاَبها،
ً
�ة د كراز �� ، فوثَب الس�� �ار�ستان من فوقها. سدَّ اخن عند قدَ�� سل�� السَّ

لب فحسب ق�ل أن ُ�قاِ�ل الفوالذ تحته. ل�ن األراخ كشَط المينا الصُّ

َ هذا ذراعك أيها العجوز». � الحل�ة لب��
- «لو كنا ��

� الحل�ة».
- «لسنا ��

رع�». - «اخلع هذە الدِّ

- «لم َ�ُفت أوان إلقاء فوالذك هذا. اس�سِلم».

قات ع� الحائط
�
صاَح كراز �ِغل: «ُمت»… ل�ن إذ رفَع أراخه احتكَّ طرفه ب�حدى المعل

�ٍة فتَح �طن ُمقاتل � �حتاج إليها الس�� �ار�ستان. ��� واش��َك بها، و�انت هذە �� الُفرصة ال��
� القلب إذ انزلَقت

ر من االش��اك، ثم أجهَز ع� كراز �طعنٍة �� الحل�ات، وتفادى األراخ إذ تحرَّ
زجة.

�
� الماء الل جل من �طنه كثعاب�� أمعاء الرَّ

� �دە أحمر
��ل �� �ف الطَّ م واألحشاء ُ�سط الملك الح��ر. تراجَع سل�� ُخطوًة والسَّ ث الدَّ لوَّ

� االشتعال ح�ث سقَطت عليها الِجمار. تنا� إ�
ح�� منتَصفه، ورأى هنا وهناك الُ�سط ت�دأ ��

ِك �أذى أيتها . لن أمسَّ �
: «ال تخا�� ً

مسامعه نح�ب ِ�زا، فالتفَت إليها الفارس العجوز قائ�
ة. أر�ُد الملك فقط». غ�� الصَّ

��ل دار زو لوراڬ، حامل هذا االسم النَّ � وم ح�ث وجَد ه�� رفة النَّ
ُ
مسَح س�فه �ستار� ودخَل غ

. ال أر�ُد أن أموت». � ل: «اعُف ع�� قٍة ي�شج و�قول بتوسُّ
�
ا وراء معل ، مخت�ئ� ابع ع�� الرَّ

ا رغم هذا»، ك الَ��� جم�ع� قال الس�� �ار�ستان: «قالئل ُي��دون أن �موتوا، ل�ن الموت ُ�در�
ض أن َ ا: «تعاَل. سأصح�ك إ� زنزانة». المف�� دار من �دە ل�قف مض�ف� � وأغمَد س�فه وسحَب ه��

ُّ



ا إ� دوا صاِحب الِجلد الفوالذ من سالحه �الفعل. «س���� سجين� حاس قد جرَّ َ�كون الوحوش النُّ
ا». أخذ � �اعت�اري فارس� ر. لك �لم�� ء ضدك فلن �لحق �ك �� �

أن ترجع المل�ة. إذا لم َي�ُ�ت ��
ا ا �دوخٍة عجي�ة �أنه ِش�ه سكران. كنُت حارس� وم شاعر� رفة النَّ

ُ
سل�� الملك من ذراعه وقاَدە من غ

ا، فماذا أ�وُن اآلن؟ مل���
� � اإلب��ق�� دار و�قفان عند ال�اب المفت�ح محتضَن��ْ � �ان م��الز ودار�از قد عادا ب�ب�ذ ه��

�ن ظهَرت لُتواسيها، � ، ل�ن چ�� ة كراز. �انت ِ�زا ال تزال ت��� سعة إ� جثَّ �� م�َّ
وُ�َحمِلقان �أع��ُ

قاة اآلَخ��ن وراءهما س ع� َشعرها، ووقَف �عض السُّ
�
واحتضَ�ت الفتاة األصغر منها وراَحت ُتمل

�
�� �

ك �أن تأ�� ��ل رزناك مو رزناك �قول أن أ-أخ�� ُ�شاِهدون. قال م��الز: «صاِحب الع�ادة، النَّ
الحال».

ا مل�� ع� ال�ساط  ميت�
ً

� الملك �أن الس�� �ار�ستان ل�س هناك، �أنه ال يرى رج� �� خاطَب الصَّ
ن من ض أن �ق�ض س�اهاز ع� رزناك ح�� ن��قَّ َ ث دمه الح��ر األحمر بُ�طء. �ان المف�� وُ�لوِّ
� أين؟ أين ُي��د القهرمان أن �ذهب صاِحب

: «�أ�� � �� والئه. هل وقَع خطأ ما؟ سأَل سل�� الصَّ
الجاللة؟».

فة، ـ�� ة األو�، وأجاَب: «�الخارج، �الخارج أيها الفارس، إ� الشُّ �دا �أن م��الز يراە للمرَّ
ى». ل��

- «يرى ماذا؟».

را أيها الفارس». ينان تحرَّ ينان. الت�ِّ - «التـتـت�ِّ

ا. �عة) جم�ع� ر الفارس العجوز: لُينِقذنا (السَّ
�
وفك

 



 

� نان�� ض التَّ مروِّ
 

ع�ان الماء، وساعة
ُ
��ل لساعة ث ت ساعة الوطواط السَّ

�
�ل ع� أقداٍم سوداء �طيئة. أخل

�
دبَّ الل

ر،
�
م �ال هج�ع، يتذك

�
قف، َ�حل � ِفراشه َيرُمق السَّ

د �� ع�ان الماء لساعة األش�اح، واألم�� متمدِّ
ُ
ث

م. ار والدَّ ان، محموم وجدانه �أف�ار النَّ ب تحت غطائه ال�تَّ
�
ل، يتقل يتخ�َّ

ة، ح�ث صبَّ مس�َّ رفته الشَّ
ُ
جه إ� غ � مارتل واتَّ احة، نهَض ك��ن�� ا، �عد أن ي�َس من الرَّ � ًوأخ��

الم. وجَد المذاق سلًوى ُحلوًة ع� لسانه، فأشعَل شمعة � الظ�
َ�ه �� ��ذ و�� ا من النَّ لنفسه ك���

وم، ل�نه علَم أن هذە كذ�ة. ��ذ ع� النَّ � النَّ
 لنفسه: سُ�ساِعد��

ً
ا آَخر قائ� وصبَّ ك���

هب. استلزَم األمر �لَّ ما لد�ه
�
، ثم وضَع ك��ه ورفَع راحة �دە فوق الل

ً
معة ط��� ق إ� الشَّ حدَّ

ا ص�حة ألم. َع �دە مطلق� � ت ان��
�
ا فعل ار ِجلدە، ولمَّ ت النَّ من إرادٍة ل�� �خفضها ح�� مسَّ

، أأنت مخبول؟». � - «ك��ن��

�س؟». ق. «ج�� ال، خائف فقط. ال أر�ُد أن أح��

ك». - «سمعتك تتحرَّ

وم». - «لم أستِطع النَّ

ذا لو أخذتك إ� � وته��دة، أو ح�َّ ا�� - «والحروق عالج لهذا؟ قد ينفعك القل�ل من الحل�ب الدَّ
عم) ووجدُت لك فتاًة». (مع�د ذوات النِّ

� عاهرًة». - «تع��

�اح»، وجلَس إ� عم. ألوانهن مختلفة. الحمراوات فقط للنِّ وهن ذوات النِّ �س: «ُ�سمُّ قال ج��
. هل الحظت أن � قل�د إذا طل�ت رأ�� � هذا التَّ

�ار تب��ِّ � الدِّ
�توات �� ا: «ع� السِّ �الته متا�ع�

ُ
اولة ق الطَّ

ف؟ هذا ما تفعله ح�اة الُعزو�ة �المرء». قوق المجفَّ �لَّ ِس�تة عجوز ُ�شِ�ه ال��

ذن�ه
�
�ل ال�ث�فة ع� األشجار، وترا� إ� أ

�
فة ح�ث ُتَه�ِمن ظالل الل � نظرًة خارج ال��ُّ أل�� ك��ن��

ط، فقال: «أهذا مطر؟ ستكون عاهراتك قد رحلن».
َ
صوت ماٍء ي�ساق

� حدائق الهوى ي�تظرن فيها �لَّ ل�لٍة إ� أن �ختارهن
ة �� ات صغ�� ة ُحج�� - «ل�س جم�عهن. ثمَّ

مس شاعراٍت �الوحدة واإلهمال. ُ�مكننا �ق الشَّ ن عليهن ال�قاء هناك ح�� ُ��� رجل. َمن ال ُ�خ��َ
مواساتهن».



.« �
� ُ�مكنهن مواسا�� - «تع��

ا». - «وهذا أ�ض�

� أرغُب فيها». - «ل�ست تلك المواساة ال��
ً

� العالم. هل ُت��د أن تموت رج�
س تارجارَ�ن ل�ست المرأة الوح�دة �� أي. دن�� - «أخالفك الرَّ

ا؟». ِ�كر�

ج ل أخت�ك، أن أتزوَّ � أن �موت ع� اإلطالق. أر�ُد أن أرجع إ� (يرونوود) وأق�ِّ ال ُي��د ك��ن��
� الم�ار�ات

. أر�ُد أن أركب ��
ً

ح وأنجب منها طف� ج����ث يرونوود وأشاهد براعم َجمالها تتفتَّ
. أر�ُد أن �عود � َّ أ�� � ُيرِسلها إ�� تب ال��

�
� (نورڤوس)، وأقرأ �عض ال�

�� �
�د، وأزور أ�ِّ وأذهب للصَّ

� ضاجعُت
ها أن �سمع أ�� س س��ُّ �ليتوس وو�ل والِما�س�� كدري إ� الح�اة. «هل تظنُّ أن دن��

عاهرًة؟».

جل الذي �عرف ما ساء ُ�عِجبهن الرَّ � �العذراوات، ل�ن ال�ِّ جال شغوف�� - «ر�ما. قد �كون الرِّ
ا لُتج�دە». ب تدر���

�
وم. إنه ن�ع آَخر من الم�ارزة، يتطل رفة النَّ

ُ
� غ

�فعله ��

س � وقَف أمام دن�� � ِمثلما أحسَّ ح�� طُّ �أنه ص��
َ
� ق ا. لم �حسَّ ك��ن�� لسَعته المزحة لسع�

تها ُترِع�ه �ما ُترِع�ه تنان�نها. ماذا لو لم �ستِطع تارجارَ�ن �ستجدي �دها. ت�اد فكرة معا��
رفة

ُ
� غ

ع المل�ة �� � إ� هنا ألمتِّ � أ�� س لها خل�ل. لم ُيرِسل�� ة: «دن�� إش�اعها؟ قال �لهجٍة دفاع�َّ
وم. أنت تعلم لماذا جئنا». النَّ

ا». جها. إن لها زوج� وَّ � - «ال ُ�مكنك أن ت��

دار زو لوراڬ». � - «إنها ال تحبُّ ه��

ج عن ُحب، � أن �كون األم�� أعقل من هذا. ُ�قال إن أ�اك تزوَّ
واج؟ ي���� - «ما ِصلة الُحبِّ �الزَّ

عادة؟». ف�م ناَل من السَّ

صف اآلَخر � والنِّ ة ِنصف زواجهما منفصل��ْ أقل القل�ل. ق�� دوران مارتل وزوجته النورڤوش�َّ
اس، ر الوح�د الذي ارتكَ�ه أبوە حسب �الم �عض النَّ ف المتهوِّ � شجار� ونقار. �ان هذا التَّ�ُّ

��
�  من عقله، وقد عاَش ليندم ع� هذا. قال ك��ن��

ً
� م�� فيها وراء قل�ه �د� ة الوح�دة ال�� المرَّ

�
ض أنك صد��� َ ، قدري». المف�� � مار. هذا واج�� ا أن تقود �لُّ مخاطرٍة إ� الدَّ م� ب��ار: «ل�س محتَّ

�ت ع� نار ب ال�َّ
�
� �ما ف�ه ال�فا�ة دون أن َ�سك كوك ُتخاِلج�� ؟ الشُّ �س. ِلَم �سخر من آما�� �ا ج��

ى». ��
�
� ال�

. «ستكون هذە ُمغامر�� �
مخاو��

ى». ��
�
� الُمغامرات ال�

اس �موتون �� - «النَّ

ا. َ�خُ�ج ال�طل مع أصدقائه ورفاقه وُ�جاِ�ه واب. هذا جزء من الِقصص أ�ض� لم ُ�جاِن�ه الصَّ
 أن �عض رفاقه ال �عود ع� اإلطالق. ل�ن ال�طل ال �موت

َّ
ا، إ� ر� األخطار و�عود إ� الوطن مظفَّ

�



� (دورن)
ر��

�
جاعة. هل ُت��د أن َتذك � ال�طل. «�لُّ ما أحتاُج إل�ه هو الشَّ د إذن أن��

�
ا. مؤك أ�د�

؟».
ً

�اعت�اري فاش�

 ع� األرجح».
ً

نا ط��� ر أيَّ
�
- «(دورن) لن َتذك

� نان�� ر إجون وأخت�ه. التَّ
�
: «(دورن) َتذك � الُ�قعة المحروقة من راحة �دە، وردَّ مصَّ ك��ن��

ا». س أ�ض� رون دن��
�
س�ان. سَ�ذك ل�ست سهلة ال�ِّ

- «ل�س إذا ماَتت».
َّ ر إ�� � أستطيُع العثور عليها». وعندما أفعُل سَ�نظ� أ��د. «إنها مفقودة، ل�ن�� ة». �التَّ - «إنها ح�َّ

� بها.
قها، ما إن أث�ت جدار�� ر إ� مرتز� �ما َتنظ�

؟». � �� � تنِّ - «من ع� م��

ادسة». � السَّ
� أركُب الخ�ل منذ كنُت �� - «إن��

ا».
�
ًة أو ثالث - «وأسقَطتك الخ�ل مرَّ

طُّ من امتطائها من جد�د».
َ
� هذا ق - «ولم �منع��

ا ما ُتح�ل را�بيها إ� عظٍم - «ل�نك لم َ�سُقط ع� ارتفاع ألف قدٍم من األرض، والخيول نادر�
م ورماد». متفحِّ

 واه�ع إ� الوطن �ا
ً
ح�ل. ِجد سفينة � الرَّ

�� �
ا من هذا. لك إذ�� أعرُف األخطار. «لن أسمع م��د�

لة عن
�
ان الم�ل معة بنفخة، ثم عاَد إ� ِفراشه وأغطيته ال�تَّ  الشَّ

�
�س». قالها األم�� ونهَض وأطفأ ج��

� أن ا �� . �ان ح��� � � در�نكووتر، أو ر�ما االث�ت��
َ ل واحدًة من توأم�� � أن أق�ِّ ا �� آِخرها �الَعرق. �ان ح���

�
� وال�لد الذي ُوِلَدت ف�ه لتعلم أ��

هاب إ� (نورڤوس) ألرى أ�ِّ
َّ

� الذ ا �� لهما وأنا قادر. �ان ح��� أق�ِّ
�ل. ط �الخارج و�دقُّ القرم�د �الطَّ

َ
لم أ�َسها. �ان ب�م�انه سماع المطر ي�ساق

� وا�ٍل قاس� �ارد
ا �ان المطر َ�سُقط �اطراد، ينهلُّ �� � ئب أخ��

ِّ
عندما زحَفت عليهم ساعة الذ

� برودة ما ق�ل
الثة �� ون الثَّ �ن) القرم�د إ� أنهار. أفطَر الدورنيُّ �عان ما سُ�ح�ل شوارع (م��

�س �صبُّ ا ذهَب ج�� � والُجبنة مع حل�ب الماعز، ولمَّ الَفجر ع� وج�ٍة �س�طة من الفا�هة والُخ��
ا». اب الحق� ا لل��َّ ا �اف�� : «ال ن��ذ. سنجد وقت�

ً
� قائ� ��ذ نهاە ك��ن�� ا من النَّ لنفسه ك���

�س: «هكذا آمُل». قال ج��

مة: «كنُت أعرُف أن المطر سَ�سُقط. ٍة متجهِّ فة �الخارج، وقال بن�� جل ال�ب�� إ� ال��ُّ نظَر الرَّ
. النار � ين��ْ � عظا�� ق�ل المطر. لن ُ�عِجب هذا الت�ِّ ا ُتؤِلم�� � ل�لة أمس. دائم� �انت عظا�� ُتؤِلم��
ل المطر و�ذا ماء ت�بوَّ جان، وهذە حق�قة. ُ�شِعل بؤرة نار� وُتذكيها ثم ت�دأ السَّ � والماء ال �م��

هب همَد».
�
�الخشب غرَق والل

 من الخشب �ا آرش».
ً
� ل�ست مصنوعة نان�� �س: «التَّ ا قال ج��

�
ضاح�



 ل�غزونا، ل�ن ذلك
ً
ة � خش��َّ ، بنا تنان�� �

هوا�� - «�عضها كذلك. الملك القد�م إجون، إجون الشَّ
.« لم ي�تِه ع� خ��

ا. ال تعن�ه حماقات إجون غ�� الجدير و�خفاقاته، � أ�ض� : وقد ال ي�ت�� هذا ع� خ�� ر األم��
�
فك

. ال �فهمان. داع ال أ��� ف ُ�ص��ه �الصُّ
�
كوك والهواجس ُتفِعمه، ومزاح صد�ق�ه المت�ل ل�ن الشُّ

ونها � ُ�غنُّ ة ال�� ، ستكون هذە �� األغن�َّ �
� (دورن). �عد أعواٍم من اآلن، �عد مو�� ان، ل�ن�� إنهما دورن�َّ

: «حاَن الوقت».
ً

. نهَض فجأًة قائ� � ع��

ارب األب�ض عن � جوفه ومسَح الشَّ
مالة حل�ب الماعز ��

ُ
 الس�� آرش�بولد ث

َ
قاَم صد�قاە، وأف�غ

ة». َّ��
�
نك ُ ث�ابنا التَّ ة، وقال: «سأح�� رة �دە ال�ب�� شفته الُعل�ا �مؤخِّ

، وتحتوي ع� ثالثة �
ا�� � لقائهم الثَّ

� أخذوها من أم�� األسمال �� جل ال�ب�� �الحزمة ال�� عاَد الرَّ
ا، وثالث ة المخ�طة مع� غ�� عات الُقماش الصَّ لة من عدٍد كب�� من م��َّ معاطف ط��لة مقلَ�سة مفصَّ

حاس األصفر المصقول؛ ثور وأسد وقرد. ة وثالثة أقنعة من النُّ هراوات وثالثة سيوف قص��

هم الحزمة
�
� ناول حاس، وح�� دهم أم�� األسمال ��لِّ ما �حتاجون إل�ه ل�كونوا من الوحوش النُّ زوَّ

بون �لمة �. إنها �لب».
�
: «قد َ�طل

ً
ههم قائ� نبَّ

�س: «أأنت واثق بهذا؟». ه ج��
�
سأل

� ألن أراهن �ح�اٍة عل�ه».
- «واثق �ما �ك��

� أنا».
لم ُ��� األم�� تأو�ل ما �عن�ه، فقال: «ح�ا��

- «وهذا م��ط الَفرس».

؟». - «ك�ف عرفت �لمة ال�ِّ

�س بتهذ�ب. ل�ن المفروض أن �كون األم�� تهم م��
�
حاس وسأل - «صاَدفنا �عض الوحوش النُّ

ا ا عمَّ از أ�د� � (پ�توس) عندنا مقولة: ال �َسل الخ�َّ
�� . �

أعقل من إلقاء هذە األسئلة أيها الدور��
ل فحسب».

�
ة. � � الفط��

وضَعه ��

. � هذا ح�مة ع� ما �ظنُّ
ل فحسب. ��

�
�

ور». أعلَن آرش: «سأ�ون الثَّ

.« : «األسد ��
ً

� القناع قائ� ه ك��ن��
�
ناول

� هذە
سون �� � القرد»، ووضَع القناع ع� وجهه، ثم �ساءَل: «ك�ف ي�نفَّ �س: «أي أن�� قال ج��

األش�اء؟».

� مزاج مزاح.
- «ضعه فحسب». ل�س األم�� ��

ُّ



حاس األصفر والعظم،  من الِجلد القد�م �مق�ض� من النُّ
ً
 لعينة

ً
ا، قطعة ا أ�ض� تضمُّ الحزمة سوط�

ة �ما ف�ه ال�فا�ة لتقش�� ِجلد ثور� عن جسمه. سأَل آرش: «ماذا سنفعل بهذا؟». ق��َّ

قه من
�
وط وعل ا إلخضاع الوحش األسود»، ولفَّ السَّ س استخدَمت سوط� : «دن�� � أجاَب ك��ن��

ا. قد نحتاج إليها». : «آرش، اجلب مطرقتك أ�ض�
ً

حزامه قائ�

ق وُتوَصد �لَّ ل�لٍة عند الغروب
�
ًة، فاألبواب ُتغل  �س��

ً
 مسألة

ً
) ل�� ل�س دخول (الهرم األ���

اس، و�طوف الم��د منهم �المستوى � ُحرَّ وق، وع� �لِّ مدخٍل ُ�ع��َّ وت��� كذلك ح�� ال��ُّ
��ن، واآلن أصَ�حوا من اس من الُمطهَّ ا �ان هؤالء الُحرَّ ارع. آنف� �ة الشَّ

َ
ف�� ح�ث ُ�مكنهم مراق السُّ

أث�� ال�الغ المطلوب لمسعاە. � أن �كون لهذا التَّ حاس، وأمل ك��ن�� الوحوش النُّ

الثة نزول ساللم الخدم �ان ون الثَّ � �دأ الدورنيُّ ل المناَو�ة، ل�ن ح�� مس ت��دَّ وق الشَّ عند ��
ات األلوان، ل�ن الَفجر ال يزال َي�ُعد ِنصف ساعة. الُجدران حولهم من القرم�د المط�� �ع��
�س. لم ُ�صاِدفوا ها ضوء المشعل الذي �حمله ج�� مادي إ� أن مسَّ ا �الرَّ الل ص�َغتها جم�ع� الظ�
 احت�اك أحذيتهم �القرم�د ال�ا�� تحت

َّ
��لة، ولم ُ�سَمع صوت إ� ول الطَّ � ا خالل رحلة ال��ُّ أحد�

أقدامهم.

وا ط��قهم إ� مدخٍل � شقُّ �� ة، ل�ن الدورنيِّ �ن) المرك��َّ ئ�سة ساحة (م�� ا�ة الهرم الرَّ ُتواِجه بوَّ
ا لممارسة شؤون قيق �ستخدمونه سالف� � ُ�فَتح ع� ُزقاق، وهو المدخل الذي �ان الرَّ جان��

ار و�ذهبون وُ�وِصلون حموالتهم. جَّ � منه العموم والتُّ
سادتهم، و�أ��

ق�ل و�قف أمامه اثنان من الوحوش ونز الخالص، ُ�غِلقه مزالج من الحد�د الثَّ ال�اب من ال��
حاس قناعيهما

ُ
، و�لتمع ضوء المشاعل ع� ن ح بهراوٍة وح��ٍة وس�ٍف قص��

�
حاس، �الهما مسل النُّ

ا. �س مع� م هو وج�� الل، وتقدَّ � الظ�
جل ال�ب�� �ال�قاء �� � للرَّ المصقول؛ جرذ وثعلب. أشاَر ك��ن��

�ْ�ن».
�
علب: «جئتما م�ك قال الثَّ

ا أن م عالم�
�
ا ل�ما �مناَو��نا». ت�ل  إذا أردت. هن�ئ�

ً
غاِدر ثان�ة

ُ
ا كتف�ه: «ُ�مكننا أن ن � هاز� ردَّ ك��ن��

ثون رون يتحدَّ حاس عب�د محرَّ ة، ل�ن ِنصف الوحوش النُّ �نته ال تمتُّ �أيِّ صلٍة إ� الج�س�ار�َّ
�
ل

�نته االن��اە.
�
، فلم تلفت ل غاٍت ش��َّ

�
ل

ا لهذا». ق الجرذ: «ت��
�
عل

علب: «أعِطنا �لمة � اليوم». قال الثَّ

: «�لب». �
ردَّ الدور��

ا ما ساَر ع� غ�� � أن ش�ئ� َ ك��ن�� �
حاس نظرًة، ولثالث لحظاٍت ط��لة خ�� ت�ادَل الوحشان النُّ

علب: ل�مة… ثم دمدَم الثَّ �س الحسناء وأم�� األسمال لم َ�حُصال ع� ال�لمة السَّ ما ُيرام، أن م��
«�لب إذن. ال�اب ل�ما».

س من جد�د. و�ذ غادَر الحارسان عاَد األم�� ي�نفَّ



: � ا. نادى ك��ن�� � س�ظهران ق���� ْ�� � المناَو�ة الحق�قيَّ
�

ل�س أمامهم وقت ط��ل، فال شكَّ أن رج�
ور ع� وجهه. «المزالج، جل ال�ب�� وضوء المشاعل ُيوِمض ع� قناع الثَّ «آرش»، فظهَر الرَّ

أ��ع».

� رفعه،
�� 

ً
ت �عنا�ة، فلم �جد الس�� آرش�بولد صع��ة المزالج الحد�دي سم�ك ثق�ل ول�ن م��َّ

ا �مشعله، ح� �س ملوِّ � ال�اب ع� م�اع�ه وخ�َج منه ج�� و��نما أوقَفه ع� طرفه فتَح ك��ن��
وقال: «أدِخلوها اآلن، ��عة».

��اجه
�
�ٍة من ك قاق �الخارج، فهوى الحوذي ع� ال�غل ��� � الزُّ

� االنتظار ��
ار �� �انت ع��ة الجزَّ

رتان �الحد�د ع� القرم�د �صوٍت  من ال�اب، ُتَقعِقع عجلتاها المؤطَّ
ً
ك الع��ة داخلة لتتحرَّ

ة أفراد ع� أقدامهم، عة إ� أر�عة وخروفان ميتان. دخَل ستَّ ة ثور� مقطَّ هرها جثَّ صاخب، وع� ظ�
�س الحسناء نفسها م م�� � لم ُتجشِّ � ح��

حاس، �� �ضع خمسة منهم معاطف وأقنعة الوحوش النُّ
ر.

�
نك عناء التَّ

دِك؟». �س: «أين س�ِّ سأَل األم�� م��

. اخُ�ج
ً

� ق��نك األم�� فهو ق��ب ومعه خمسون رج� د. إذا كنت تع�� أجاَبته: «ل�س �� س�ِّ
�نك وس�صح�ك إ� األمان �ما وعَد. الق�ادة ل�اجو هنا». ب�نِّ

؟». � �� ة �ما ف�ه ال�فا�ة لحمل تنِّ : «هل الع��ة كب��
ً

رمَق الس�� آرش�بولد الع��ة ب���ٍة م�سائ�

حاس، ت ثورْ�ن من ق�ل». يرتدي قاِتل الُجثث معطف الوحوش النُّ
�
- «المفروض. لقد حمل

ق ع� َوركه
�
د�ب وراء قناع ك��را، ل�ن األراخ األسود المألوف المعل ن النَّ � وجهه المتغضِّ

و�خت��
� أصغر من وحش المل�ة». ته. «ق�ل لنا إن هذين الحيوان�� و�� �شخص�َّ

بع) من � (الممالك السَّ
ء نفسه حدَث �� �

َّ � �أن ال�� هما». ُتف�د قراءات ك��ن�� - «الُجب أ�طأ نموَّ
) �ـ(كينجز الندنج) دنا ع� � نان�� � (ُجب التَّ

ت ��
�
� اسُتوِلَدت و�شأ � ال�� نان�� ق�ل، فال واحد من التَّ

عب األسود وحش الملك إجون. «هل جلبتم ا�سس، ناه�ك �الرُّ اإلطالق من حجم ڤاجهار وم��
؟».

ً
سالسل �اف�ة

حم».
�
أة تحت الل ًة، مخ�َّ � ع��

ا هنالك؟ معنا سالسل تك�� ين� �س: «�م ت�ِّ قالت م��

� لحظٍة َ�شُعر �أنها
�� .

ً
ا فع� ء من هذا ي�دو حق�ق�� �

وار. ال �� � الدُّ - «عظ�م». انتاَب ك��ن��
ا أن الهول والموت ا عالم� ا قاتم� � يرى نفسه ف�ه �فتح �ا�� ِّ ال�ة �أنه �ابوس، ُحلم س�� � التَّ

ع�ة، و��
�
ل

� �الَعرق، فمسَحهما �ه غارقت�� ي�تظران ع� الجانب اآلَخر، ل�نه عاجز عن إ�قاف نفسه. وجَد كفَّ
: «س�كون هناك م��د من الحرس خارج الُجب».

ً
ع� ساق�ه قائ�

�س: «نعرف». قال ج��

ين لهم». - «�جب أن نكون مستعدِّ

ون». قال آرش: «نحن مستعدُّ



� �طنه وحاجٍة مفاجئة إ� إفراغ أحشائه، و�ن علَم أنه ال �جرؤ ع�
� �انق�اضٍة �� أحسَّ ك��ن��

� صغ�� �ما َ�شُعر اآلن، ا ما شعَر �أنه ص�� � االن�اف اآلن. قال: «من هنا إذن». نادر�
االس�ئذان ��

ون اآلَخرون. �ان اثنان من �س و�اجو والمذروُّ ، وم�� جل ال�ب�� �س والرَّ ومع ذلك ت�عوە؛ ج��
� الع��ة.

� من مخ�أ ما �� ت�� اب�َّ شَّ
ُ
قة قد أخَرجا � المرتز�

� مارتل سبَق  أن ك��ن��
َّ

) إ� ت�ه، إ� �عد االسط�الت �ستح�ل المستوى األد�� من (الهرم األ���
��ق. مضوا تحت ثالث قناطر هائلة من القرم�د، ثم ع� ر الطَّ

�
له المرور من هنا مع المل�ة، وَ�ذك

� من � ماٍء عم�ق��
ا��َ ا �خزَّ عذ�ب، ومرور� ناز�ن وُحجرات التَّ منحدر� حجري إ� األعماق، وع�� الزَّ

ار وراءهم، الحجر. أرجَعت الُجدران صدى ُخطواتهم �صوٍت أجوف ف�ما قعقَعت ع��ة الجزَّ
��ق.  من ع� الحائط ل�قود الطَّ

ً
جل ال�ب�� مشع� واختطَف الرَّ

دأ، وُتغِلقهما سلسلة ق�ل أمامهم، �الهما منيع نخ�َ�ه الصَّ ا ارتفَع م�اعان من الحد�د الثَّ � أخ��
� � �جعل ك��ن�� ل حجم وُسمك هذين الم�اع�� ط��لة �لٌّ من حلقاتها �ُسمك كذراع رجل. تكفَّ

اء محاولة � من�عج بوض�ح� من جرَّ � ح�مة هذا المس�، واألد� أن �ال الم�اع��
ك ��

�
مارتل ُ�ش�

�ن الُعلوي من � ثالثة مواضع، والرُّ
ع �� ق ومتصدِّ م�ك مشقَّ اخل الخروج. الحد�د السَّ ٍء ما �الدَّ �

��
ا. الم�اع األ�� ذائب جزئ��

ح
�
ابع -رقيبهم- مسل ��لة، والرَّ حاس، �حمل ثالثة منهم الِحراب الطَّ

ُ
َ�حُرس ال�اب أر�عة وحوش ن

الثة اآلَخرون ف�ضعون أقنعة ا الثَّ ا ع� ش�ل رأس �از�ل�سق، أمَّ �س�ٍف قص�� وخنجر، و�ضع قناع�
ات. ح��

: جراد، وقال: «�لب». � ر ك��ن��
�
فك

ق�ب. س الرَّ وتي�َّ

ا ما ع� غ�� ما ُيرام، و�صوٍت م�ح�ح قال: � مارتل ل�عرف أن ش�ئ� �ه ك��ن��
�
وهذا هو �لُّ ما تطل

. عة إ� س�فه القص�� ت فيها �د ال�از�ل�سق �منت� ال�ُّ � امتدَّ حظة نفسها ال��
�
� الل

«خذوهم»، ��

جل ال�ب�� أ�ع. أل�� آرش المشعل ع� أقرب جرادة، ثم مدَّ �دە ق�ب… ل�ن الرَّ ��ــــع هذا الرَّ
ة، و�ان نصل ال�از�ل�سق قد خ�َج من ِغمدە الِجلدي �ال�اد عندما هرە وحلَّ مطرقته الح���َّ وراء ظ�
حم والعظم تحته.

�
فيع والل حاس القناع الرَّ

ُ
ا ن ب ع� ُصدغه ساحق� هوى طرف رأس المطرقة المد�َّ

ه ي�تفض
�
ا وجسدە �ل ق�ب إ� الجانب ِنصف ُخطوٍة ق�ل أن تتدا� ُر�بتاە و�ــهوي أرض� ح الرَّ

َّ
ترن

�ُعنٍف �الغ.

� ِغمدە، لم �مدَّ �دە إل�ه
جت معدته. ما زاَل س�فه �� ا وقد ته�َّ ا مبهوت� ر� � م�سمِّ ق ك��ن�� حدَّ

� ع� اقط ينط�� ا. �ان المشعل السَّ ق�ب الذي ُ�حت��َ أمامه مختلج� دت عيناە ع� الرَّ ، وتجمَّ ح��
، ولم جل المحت�� ة ساخرة الرتجاف الرَّ � محا�اٍة وحش�َّ

ى �� ب و�تلوَّ
َ
 �لَّ ِظلٍّ يتواث

ً
األرض جاع�

ا. احتكَّ رأس ا إ�اە جان�� �س دافع� � ط��قها إل�ه ح�� ارتطَم �ه ج��
يَر األم�� ح��ة أحد الجرادات ��

�ع �ة �ُعنٍف �اَد ين�� الحلقة بوجنة وجه األسد الذي �ضعه، وع� الرغم من ذلك أصاَبته ال��َّ
ا.

�
اق � اخ��

ق َحل�� القناع عن وجهه، فقال األم�� لنفسه ورأسه �دور: �انت ستخ��



قة � أصوات أقداٍم تعدو، ثم إذا �المرتز� ا إذ حاَ�ته الجرادات، وسمَع ك��ن�� �س س�ا�� أطلَق ج��
�س رأس  ألن يتجاَوز ج��

ً
الل. رمَقهم أحد الَحرس للحظٍة �انت �اف�ة يندفعون من قلب الظ�

حظة نفسها ن�َت سهم
�
� الل

� َحلق واضعه، و��
حاس و�� ح��ته و�غرس رأس س�فه تحت القناع النُّ

ان�ة. ة من صدر الجرادة الثَّ اب�َّ شَّ
ُ
�

جل: «أس�سلُم، أس�سلُم». ة ح��تها، وصاَح الرَّ وأسقَطت الجرادة األخ��

ي �ٍة واحدة من أراخه. جزَّ الفوالذ الڤال�� جل ��� َ رأس الرَّ ردَّ �اجو: «ال، �ل تموت»، و���
ا: «ضوضاء عال�ة ر� حم والعظم والغضار�ف �أنها صوف الخراف، وقال قاِتل الُجثث متذمِّ

�
الل

ذنان سمَع هذا».
�
للغا�ة. �لُّ َمن له أ

؟ ق�َل ض أن تكون �لمة ال�ِّ اليوم �لب. لماذا لم �دعونا نمرُّ َ : «�لب. المف�� � قال ك��ن��
لنا…».

ت�م جنون، هل �س�ت؟ افعلوا ما جئتم لِفعله». �س: «ق�َل ل�م إن خطَّ قاطَعته م��

� ��رته وقد انتا�ه غث�ان
، وتابَع �� � ين��ْ ينان. نعم، جئنا من أجل الت�ِّ : الت�ِّ � ر األم�� ك��ن��

�
فك

� س��ل
حظات، و��

�
� العدد نفسه من الل

؟ أر�عة رجال ماتوا �� � م�اغت: ماذا أفعُل هنا؟ لماذا �ا أ��
ة � األرض�َّ

� ِبركٍة عند قدم�ه و�غوص ��
ع �� م يتجمَّ ار». الدَّ م والنَّ م، الدَّ ار والدَّ ماذا؟ همَس: «النَّ

لسلة… ل�س معنا مفتاح…». ار وراء هذا ال�اب. غمغَم: «السِّ القرم�د، والنَّ

ر عندما أصاَب ة ليتطاَير ال��َّ ٍة و�عٍة هوى �مطرقته الح���َّ قال آرش: «أنا م�� مفتاح»، و�قوَّ
م القفل ا�عة تحطَّ �ة الرَّ �ٍة أخرى، وأخرى، وأخرى، ومع ال��َّ رأسها القفل. ثم إنه هوى ���
� الهرم سمعوە. قال: «اجلبوا

� ُيوِقن �أن ِنصف َمن �� �� جعَل ك��ن�� لسلة برن�� وسقَطت السِّ
م. أن المتفحِّ د إطعامهما. فلُيتِخما نفسيهما �الضَّ ا �مجرَّ ينان أ��� انص�اع� الع��ة». س�كون الت�ِّ

� دئة �خت�� � الحد�د وفتَحهما، لُتصدر مفصالتهما الصَّ أمسَك آرش�بولد يرونوود الم�اع��
ت عليهم لفحة مفاجئة من الحرارة المثقلة � ب��قاظ �لِّ َمن ناَم خالل ك� القفل، وانقضَّ قمي�ت��

حم المحروق.
�
�ت والل ماد وال��� بروائح الرَّ

ا، ومن فورە ا �ال��ل، ي�دو جائع� ا منذر� وراء ال�اب سواد حالك، ظالم مدلهم كئ�ب ي�دو ح��
جاعة أيها � الشَّ ا ع� نفسه و��تظر. امنح�� ا ملتف� ا ما، ش�ئ� لمة ش�ئ� � الظ�

� �أن �� شعَر ك��ن��
؟ � ين��ْ س الت�ِّ � دن��  فِلَم أَرت��

َّ
 أخرى. و��

ً
(الُمحارب). ل�س ُي��د أن �فعل هذا، ل�نه ال يرى وس�لة

، ودخَل األم�� من ال�اب.
ً

�س مشع� ه ج��
�
� أن أث�ت نف�� لها. ناول

ُت��د��

�ون. استخِدم اسميهما، ُمرهما، خاِطبهما بهدوٍء ول�ن ��امة، األخ�� ر�جال واألب�ض ڤس��
 من الح��ر،

ً
 غاللة

ً
� الحل�ة. �انت الفتاة وحدها مرتد�ة

س دروجون �� أخِضعهما �ما أخضَعت دن��
ٍء �

ا أستطيُع أن أفعلها. أهم �� تها، وأنا أ�ض�
�
 أخاف. �� فعل

َّ
فت �جسارة. يجب أ� ومع ذلك ت�َّ

؟ ما الذي �عرفه � نان�� … ما الذي �عرفه عن التَّ � نان�� ا. الحيوانات �شمُّ الخوف، والتَّ
�
 ُي�دي خوف

َّ
أ�

ت من العالم أل��� من قرٍن �امل.
�
؟ لقد زال � نان�� أيُّ أحٍد عن التَّ



�ت َّ ا المشعل من جانٍب إ� جانب، و���
�
� � منها محرِّ حافة الُجبِّ أمامه، و�تؤدٍة دنا ك��ن��

 إ� رماد.
ً

وء. محروق، القرم�د مسودٌّ محروق، يتفتَّت مستح�� قف الضَّ ة والسَّ الحوائط واألرض�َّ
ا.

�
د َعرق م ُخطوًة، و�دأ جسدە يتفصَّ ما تقدَّ

�
ا �ل ازداَد الهواء دفئ�

ثم ارتفَعت أمامه عينان.

هما الخاص، مشتعلتان جان �سع�� ا، تتوهَّ وس المصقولة ب��ق� تان، أشد من ال��ُّ عينان برون��َّ
� حراشف من . غمَر ضوء مشعل ك��ن�� � �� خان المتصاعد من منخَري التنِّ وراء ستار� من الدُّ
. ثم وء األخ�� ب�ل زوال الضَّ

ُ
� الغا�ات العم�قة ساعة الغسق ق

حالب �� ا�ن، أخ�� الطَّ األخ�� الدَّ
ة أ�َ� وداء الحادَّ وء والحرارة، ووراء س�اج� من األسنان السَّ � الضَّ � فمه، وغمَر ك��ن�� �� فتَح التنِّ
� أ��� من رأس الحصان، �� ٍة من مشعله. رأس التنِّ وهج األتون، ب��ق نار� خامدة أسطع مئة مرَّ
أس إ� أن أص�َحت هاتان العينان اء عظ�مة إذ ارتفَع الرَّ  �أف� خ��

�
و�متدُّ ُعنقه و�متدُّ منح�

ران إل�ه من أع�. تان الملتهبتان َتنظ� ون��َّ ال��
َّ

� حنجرته فلم َ�خُ�ج منه إ�
اء. قال: «ر�جال»، ل�ن صوته احت�َس �� اء، حراشفه خ�� خ��

عام، ٍة م�حوحة: «الطَّ ر فقال بن��
�
فدع من جد�د. تذك ُل إ� الضِّ � أتحوَّ فدع، إن�� نقيق مكسور. الضِّ

عام». وا الطَّ أح��ِ

. � الُجبِّ
� ورفَعه عن الع��ة، ثم داَر وألقاە �� ا من ساق��

�
جل ال�ب�� وأمسَك خروف سمَعه الرَّ

هب، عاصفة
�
�ه ان�ثَق ُرمح من الل

�
� فك ة، ومن ب�� � الهواء. التفَت رأسه �حدَّ

والتقَطه ر�جال ��
� الهواء ق�ل أن ي�دأ

. اشتعَل الخروف �� عة �األخ�� ة المجزَّ تقال�َّ فراء وال��ُ ار الصَّ امة من النَّ دوَّ
� وال تزال هالة من �� اخنة القرم�د أط�َقت عليها أسنان التنِّ ة الدَّ ب الجثَّ قوط، وق�ل أن ت�� السُّ

. � نان�� �ت. رائحة التَّ وف المحروق وال��� � الهواء رائحة الصُّ
ب حولها، وفاَحت ��

َ
هب تتذ�ذ

�
الل

.« � : «ظننُت أن هناك اثن�� جل ال�ب�� قال الرَّ

وء ع� العتمة �األسفل، ورأى � الضَّ
�ون؟ خفَض األم�� المشعل لُ�ل�� �ون، نعم. أين ڤس�� ڤس��

��ل الهواء من جانٍب إ� جانٍب اخنة و�جلد ذ�له الطَّ ة الخروف الدَّ ق جثَّ � األخ�� ُ�مزِّ �� التنِّ
 منه ثالثة أقدام من سلسلٍة

�
وط وهو �أ�ل. حول ُعنق ر�جال طوق حد�دي سم�ك تتد� �السَّ

مة، لفائف من المعدن � العظام المتفحِّ ة ع� أرض الُجبِّ ب�� مة م�ع�� مكسورة، والحلقات المحطَّ
ا ق�

�
�ون �ان معل ٍة كنُت هنا، ل�ن ڤس�� ا إ� األرض والحائط آِخر مرَّ د� ا. ر�جال �ان مق�َّ ائب جزئ��

َّ
الذ

قف. من السَّ
� ورفَع المشعل ورأسه. تراجَع ك��ن��

، ثم لفَت نظرە � ين��ْ ان الت�ِّ � لفَحتها ن�� ة ال�� لوهلٍة لم يَر �األع� غ�� القناطر القرم�د المسودَّ
�
ا �� ا، ُجحر� ك. صنَع لنفسه كهف� ، يتحرَّ � ء ما شاحب، مخت�� �

� �حركة. ��
ماد ��� خ�ط من الرَّ

�ن) األ��� سم�كة ضخمة ألجل حمل البناء الهائل فوقها، وح�� القرم�د. أساسات هرم (م��
�ون حفَر لنفسه ُحفرًة فيها اٍت من سور أيِّ قلعة، ل�ن ڤس�� اخل�ة أسمك ثالث مرَّ الُجدران الدَّ

وم فيها. سع للنَّ هب والمخلب، ُحفرًة ت�َّ
�
�الل



� أع� نقاطه
 تحلُّ نفسها داخل الِجدار ��

ً
واآلن أ�َقظناە. رأى ما ُ�شِ�ه أف� ب�ضاء عمالقة

ت، ماد من أع�، ومعه قطعة من القرم�د المفتَّ قف. سقَط الم��د من الرَّ � السَّ
س لُ�ال�� ح�ث يتقوَّ

� من ذهب، الم كجمرت�� � الظ�
قدتان �� أس، عيناە متَّ والَح من األف� ُعنق وذ�ل… ثم ظهَر الرَّ

� و�دآ ين�سطان. �� وخشخَش جناحا التنِّ

ها من رأسه.
�
� �ل ت ُخطط ك��ن�� وفرَّ

ب
�
السل، َ�طل : السَّ �

ر األم�� الدور��
�
قة، ففك � رجاله المرتز�

سمَع �اجو قاِتل الُجثث يزعق ��
ت

�
ا �ما فعل داهما عندما ُيثِقلهما الوسن، تمام� � وُ�ق�ِّ ة أن ُ�طِعموا الوحش�� السل. �انت الخطَّ السَّ

� واحد، واالثنان أفضل. �� المل�ة. تنِّ

حم». س�نعس الوحشان ما إن ُنطِعمهما. سبَق أن رأى هذە الوس�لة
�
: «م��د من الل � قال ك��ن��

وا…». وا… أح��ِ … «أح��ِ � ا هنا مع هذين الوحش�� � (دورن)، أمَّ
�� � عاب�� اجعة مع الثَّ النَّ

� عن آِخرهما، وتأرجَحت احب�� � الشَّ �� ا جناح�ه الِجلديَّ قف �اسط� �ون نفسه من السَّ أطلَق ڤس��
، تقا�� ، ذهب �اهت مج�َّع �األحمر وال��ُ اوة. أناَر له�ه الُجبَّ �ة من ُعنقه ���

�
لسلة المتدل السِّ

ًة َ�ه الجناحان األب�ضان مرَّ �ت إذ �� اخن وال��� ماد السَّ � سحا�ٍة من الرَّ
ا�ن �� ر الهواء السَّ وتفجَّ

ًة. ًة ومرَّ ومرَّ

�
، فسقَط المشعل من ق�ضته ليتدحَ�ج ع� األرض ثم َ�سُقط �� � أط�َقت �د ع� كتف ك��ن��

سان �س. «ك���ت، لن ننجح. إنهما �� . ج�� حا��
ُ
� مواجهة قرٍد ن

، ووجَد نفسه ��
ً

الُجبِّ مشتع�
للغا�ة، إنهما…».

ك رأسه من جانٍب � �ان ل�دفع مئة أسٍد إ� الفرار، وتحرَّ � وال�اب بزئ�� �� � الدورنيَّ � ب�� �� حطَّ التنِّ
�س ق الوحش إ� م�� ا حدَّ � �ن و�اجو، وأخ�� � والمذروِّ �� … الدورنيِّ � ل�� ا المتطفِّ ص� إ� آَخر متفحِّ
ه وال �فهم س، ُي��د أمَّ . ي�حث عن دن�� م الهواء. المرأة. �عرف أنها أن��  ي�شمَّ

َ
 وأخذ

ً
الحسناء ط���

غ�ابها.

�ون. ألقل من لحظٍة �ون». األب�ض ڤس�� �س، ونادى: «ڤس�� � كتفه من ق�ضة ج�� َع ك��ن�� � ان��
ق من حزامه:

�
وط المعل س ط��قها إ� السَّ  نادى و�دە تتلمَّ

ً
 االسم. ثان�ة

�
َ أنه أخطأ �

خ��
َّ أن أفعل الِمثل. �ون». �� أخضَعت األسود �سوط، وع�� «ڤس��

ة ثالث ن�ضات قلٍب � ُمدَّ
ط ناظ�ْ�ه ع� األم�� الدور��

�
� اسمه، فالتفَت برأسه وسل �� عرَف التنِّ

هب المصهور،
َّ

تان من الذ وداء. عيناە ُ�ح�� اح�ة موقدة وراء خناجر أسنانه السَّ ار الشَّ ط��لة والنَّ
خان. � أنفه ي��عث الدُّ

ومن طاق��َ

: «انزل»، ثم سعَل وسعَل. � قال ك��ن��

�ون االهتمام وعاَد �لتفت إ� �ت خانقة. فقَد ڤس�� خان، ورائحة ال��� الهواء مفعم �الدُّ
ار، أو ر�ما � ع��ة الجزَّ

حم ��
�
�ن، ثم اندفَع نحو ال�اب. ر�ما شمَّ دماء الَحرس القت� أو الل المذروِّ

��ق مفت�ح. رأى فقط أن الطَّ



�
�س الحسناء َتُ�خ �� السل، وم�� ب السَّ

�
قة �ص�حون. �ان �اجو َ�طل � المرتز� سمَع ك��ن��

� من ال�اب �حركٍة خرقاء كرجٍل يزحف ع� ِمرفق�ه وُر�ب��ه، �� م التنِّ ا. تقدَّ أحدهم أن ي�ن�َّ جان��
� االبتعاد عن

ون �� ر المذروُّ . تأخَّ �
 ع� تصديق األم�� الدور��

ً
ة �عة عص�َّ ومع ذلك �انت حركته ال�َّ

وت الوتري العميق � صلصلة سالسل والصَّ ا آَخر، وسمَع ك��ن�� � �ون زئ�� ��ق، فأطلَق ڤس�� الطَّ
ة. اب�َّ شَّ � لل�ُّ ِّ المم��

� أعماقه ق�ل أن يرتدَّ
 لقول هذا ��

َّ
ا إ� �َخ: «ال، ال�»، ل�ن األوان فاَت. األحمق. لم �جد وقت�

جة � المتوهِّ �� � أثرە، دماء التنِّ
ار �� � العتمة، وومَض خطٌّ من النَّ

�� �
�ون و�خت�� هم عن ُعنق ڤس�� السَّ

� واألحمر. ه��
َّ

�الذ

جل قناع � ع� رقبته. �ضع الرَّ �� ا�� ي�حث عن سهٍم آَخر عندما انغلَقت أسنان التنِّ �ان الرَّ
�ون عنوًة ان�ثَق � ڤس��

�
ل فتح ف� ا، و�ذ أسقَط سالحه لُ�حاو� ر وجه نمر� مخ�ف� حاس ُ�صوِّ

ُ
وحش� ن

حاس األصفر حولهما �ذوب. جل �صوٍت خافت و�دأ النُّ رت عينا الرَّ مر، وتفجَّ هب من فم النَّ
�
الل

ا. قة تتهاوى أرض� ة المح�� ا الجثَّ
�
ق، ثم ابتلَعها تار� حم، معظم رق�ة المرتز�

�
 من الل

ً
تلة

�
� ك �� ق التنِّ مزَّ

� هذا
�س الحسناء ال تملك َشجاعة المواجهة �� �ن يتقهَقرون. ح�� م�� ة المذروِّ �دأ �ق�َّ

قة � ف��سته، ل�نه تنا� المرتز� ا ب�نهم و���  وذها��
ً
� جيئة �ون ذو القرن�� ك رأس ڤس�� الموقف. تحرَّ

ة. جل الم�ت، أسفل ساقه هذە المرَّ  أخرى من لحم الرَّ
ً
�ع قطعة �عد لحظٍة ولوى ُعنقه لين��

�ون». ُ�مكنه أن �فعلها. ة: «ڤس�� ، ونادى �صوٍت أع� هذە المرَّ � سوطه لينحلَّ أر�� ك��ن��
�ون�»، وفرقَع ر: «ڤس�� ه أبوە إ� أقا�� األرض من أجل هذا، ولن �خذله. كرَّ

�
س�فعلها. لقد أرسل

وت الحاد. ة الصَّ د الُجدران المسودَّ دِّ � الهواء ل��ُ
وط �� �السَّ

خان من تان العظ�متان، وتصاعَدت خيوط الدُّ هب�َّ
َّ

ت العينان الذ
َ
احب، وضاق أس الشَّ ارتفَع الرَّ

. � �� منخَري التنِّ
� ح ك��ن��  تدعه �شمُّ خوفك. «انزل، انزل، انزل�». ول�َّ

َّ
ا: «انزل». �جب أ� قال األم�� آمر�

ا. �ون فح�ح� ، وأطلَق ڤس�� � �� وط وهوى �َجلدٍة ع� وجه التنِّ �السَّ
َ
�ان الهواء الذي امتأل ��� � �� � ِجلديَّ ة، وسمَع صوت جناح�� ال�ة ا�تنَفته ر�ــــح حارَّ حظة التَّ

�
� الل

و��
ا صد�ق�ه �جأران د القرم�د المسف�ع أصداءە، وسمَع أ�ض� � ره�ب ردَّ ماد والجذوات وزئ�� فجأًة �الرَّ
جل ال�ب�� يهدر: «وراءك، وراءك، �س ُيناد�ه �اسمه وُ�ناد�ه وُ�ناد�ه، والرَّ �أع� صوت. �ان ج��

وراءك�».

ر
�
�ــــح الحارقة، وقال ُ�ذك � وأل�� ذراعه الُ��ى ع� وجهه ل�ح�� عي��ه من ال�ِّ التفَت ك��ن��

نفسه: ر�جال، األخ�� ر�جال.

ق. ه �ح��
�
ه، جسدە �ل

�
ا، جسدە �ل ، و�دە أ�ض�

ً
�ط الِجلدي مشتع� � رفَع سوطه رأى ال��َّ ح��

: أوە، ثم �دأ َ�ُ�خ. � ر ك��ن��
�
وفك



 

چون
 

قالت المل�ة س�ل�س: «فل�موتوا».

ا. وع� الرغم من عات أ�د�
ُّ
وق عه چون سنو. هذە المل�ة ال ُتخاِلف أسوأ التَّ

َّ
الجواب الذي توق

�
ا �اآلالف �� رون جوع� عه الوطأة، فتابَع �عناد: «جاللة المل�ة، إنهم يتضوَّ

ُّ
ف توق ذلك لم ُ�خفِّ

ون منهم �ساء…». (هاردهوم). كث��

 ع�
ً
�لة

ُ
 إ�اها وط�َعت ق

ً
�ة ت اب�تها مق�ِّ ا»، وشدَّ قاطَعته المل�ة: «… وأطفال، نعم، محزن جد�

�
اء األرمد. لم َ�ُفت چون أن �لحظ هذا ف�ما تا�َعت: «إننا نر�� هها الدَّ � لم ُ�شوِّ وجنتها. الوجنة ال��

. ل�س عندنا طعام لهم، �ما أنهم أصغر من أن � ل�� بع، ل�ن �جب أن نكون متعقِّ غار �الطَّ لحال الصِّ
ور». � النُّ

دوا من جد�ٍد ��
�
� حرو�ه. أخ��َ لهم أن ُيول

� الملك �� ُ�عينوا زو��

د ص�غٍة ألطف لقول: فل�موتوا. مجرَّ

ع
َّ
ها، و�جلس ذو الوجه المرق �ن إ� جوار مقعد أمِّ ة ش�� �ن. تقف األم�� الُغرفة مزدحمة �الحا��

� تقف � ح��
ل، �� � الظ�

ا ساق�ه عند قدميها، ووراء المل�ة الس�� آ�سل فلورنت واقف �� ع� م��ِّ
� صدرها.

د �� دَّ ار، ت��ض ال�اقوتة ع� ج�دها مع �لِّ نفس� ي�� ة ع� مق��ٍة من النَّ مل�ساندرا اآلشاِي�َّ
هم لها الملك.

�
ا صحبها؛ الُمرافق دڤان سيوورث واثنان من الَحرس الذين ترك للمرأة الحمراء أ�ض�

� صفٍّ من الُفرسان البوارق: الس�� م�لجورن
و�قف ُحماة المل�ة س�ل�س عند الُجدران ��

والس�� ب�يثون والس�� نار�رت والس�� �ات��ك والس�� دوردن والس�� بروس. مع غزو �لِّ هؤالء
� حولها ل�ل نهار، �� خصيِّ وداء) تحتفظ س�ل�س �َحرسها الشَّ م (القلعة السَّ � للدَّ ش�� الَهمج المتعطِّ
ة العماليق، الذي قال: «خائفة من االختطاف؟ آمُل ر سماعه ضح�ات تورموند �ل�َّ وهو ما فجَّ
ها �حجم ُعضوي �ا چون سنو، فهذا كف�ل ب�فزاع أيِّ امرأة. لطالما أردُت لنف�� أنك لم ُتخ��ِ

 �ضحك و�ضحك.
َ

واحدًة �شارب»، ثم أخذ

لن �ضحك اآلن.

 َحرس
�

� من وقٍت هنا: «آسٌف إلزعاج صاِح�ة الجاللة. س�تو�
د ما �ك�� قال چون الذي �دَّ

�ل هذا األمر».
�
الل

تك ع� هاب إ� (هاردهوم). أرى ن�َّ
َّ

ا، وقالت: «ما زلت تنوي الذ سعت طاقتا أنفها غ�ظ� ا�َّ
وجهك. فل�موتوا، قلُت، ل�نك م�ٌّ ع� هذە الحماقة المجنونة. ال ُتنِكر».



، وهذا �
ا�� �ا صاِح�ة الجاللة، (الِجدار) تحت ق�اد�� َّ أن أفعل ما أراە األفضل. مع اح�� - «ع��

.« القرار ��

ة قراراٍت � �عود، ومسؤول�َّ ته أمام الملك ح�� ل مسؤوليَّ قالت س�ل�س: «صحيح، ولسوف تتحمَّ
ذن�ك عن العقل، فافعل ما ُت��د».

�
� أرى أنك تصمُّ أ خذتها. ل�ن�� أخرى اتَّ

: «لورد سنو، َمن س�قود هذە الحملة؟».
ً

ل الس�� م�لجورن قائ� تدخَّ

- «هل تعرض ق�ادتها أيها الفارس؟».

- «هل أ�دو لك بهذا الُحمق؟».

حف إ� ال�حر � ت أجراسه �م�ح� إذ قال: «أنا سأقودها� س��
َّ
ا ورن ع واقف�

َّ
هبَّ ذو الوجه المرق

� الودع لُتعلن مجي�نا. أوە،
كب أفراس ال�حر وَتنُفخ عرا�س ال�حر �� . تحت ال�حر س��

ً
خُ�ج ثان�ة

َ
ون

أوە، أوە».

ا چون فلم �جد الموقف ا، وح�� س�ل�س سمَحت لنفسها �اب�سامٍة رف�عة، أمَّ ضحكوا جم�ع�
. أنوي ق�ادة الحملة ا، وقال: «لن أطلب من رجا�� أن �فعلوا ما أحجُم عن ِفعله بنف�� ط��ف�

.« بنف��

رًة �عدها،
ِّ
 مؤث

ً
ة ف عنك أغن�َّ

�
ا ما سُيؤل قالت المل�ة: «�ا لجرأتك. موافقون. ال شكَّ أن شاعر�

� شؤوٍن أخرى.
م ��

�
��ذ، ثم استطرَدت: «لنت�ل  من النَّ

ً
ت رشفة

َ
»، وأخذ

ً
وسنح�� �قائٍد أ��� ح�مة

� إذا سمحت». آ�سل، أح��ِ الملك الهم��

�ك دم  �ا جاللة المل�ة»، وخ�َج من �اٍب وعاَد �عد لحظٍة �ج��
ً

قال الس�� آ�سل: «حا�
ح�ة الحمراء، ملك الَهمج».

�
�ك سل�ل عائلة الل ا: «ج�� الملوك معلن�

، و��دو أن المل�ة أل�َسته � � ع��ض المنكب�� اق�� �ك دم الملوك رجل فارع القامة ط��ل السَّ ًج��
ا وارتدى المخمل األخ�� وحرملة �عض ث�اب الملك القد�مة. اآلن وقد استحمَّ وصاَر مهندم�
َ�ت، ي�دو

ِّ
ة وُهذ ار�َّ َ�ت لحيته النَّ

ِّ
��ل وُشذ ِسَل َشعرە األحمر الطَّ

ُ
ًة من فرو القاقوم، وغ قص��

ا كواحٍد من لوردات الجنوب، وهو ما حدا �چون إ� أن �قول لنفسه: ُ�مكنه أن � تمام� الهم��
� (كينجز الندنج) ولن �طرف ألحٍد جفن.

َ�دُخل قاعة العرش ��

، منحِدر من �سل ذكور� متعاقب من مل�هم العظ�م �� �ك ملك الَهمج ال��َّ قالت المل�ة: «ج��
ا الغاِصب ما�س را�در ف�ان ول�د امرأٍة ما من العوام وأحد إخوتك ح�ة الحمراء، أمَّ

�
را�مون ذي الل

ود». السُّ

ح�ة الحمراء. وعند شعب
�
�س من �سل أخ� أصغر لرا�مون ذي الل �ان چون ل�قول: ال، ج��

ا �ا ح�ة الحمراء. ل�سوا �علمون ش�ئ�
�
� كونه من �سل حصان ذي الل � هذا و��� األحرار ال فرق ب��

موا.
�
ضون أن يتعل

ُ
إ�ج��ت، واألد� أنهم َيرف



ى لع��زي آ�سل، ل�جمع ��
�
�ك وافَق �كرٍم ع� إعطاء �د اب�ته ال� تا�َعت المل�ة س�ل�س: «ج��

ان�ة �الس�� بروس � الوقت نفسه، الثَّ
ج اب�تاە األخ��ان �� وَّ � س. ست�� �اط المقدَّ �اء �ال�ِّ ب�نهما إله الضِّ

كة الحمراء)». غرى �الس�� م�لجورن ابن (ال��ِ ��لر والصُّ

عادة مع : «أيها الفارسان، ع� أن تجدا السَّ ً
� المذكورْ�ن قائ� ح�� چون رأسه للفارس��ْ

خطي�ت��ما».

ج وَّ � ا وأجراسه ُتَجلِجل: «تحت ال�حر ي��
�
ًة مدندن  صغ��

ً
 راقصة

ً
ع حركة

َّ
ى ذو الوجه المرق أدَّ

جونها». وَّ � جونها، ي�� وَّ � جونها، ي�� وَّ � الَ��� األسماك، ي��

قت المل�ة، وقالت: «من الممكن إجراء أر�ــع ز�جات �سهولة ثالث. حاَن الوقت ألن ت�شَّ
ج فار�� المخلص ال���م الس�� �ات��ك وَّ � رُت أن ت�� �ستقرَّ تلك المرأة ڤال أيها اللورد سنو، وقد قرَّ

ابن (ج�ل الملك)».

� امرأٍة
�ِلَغت ڤال �ا جاللة المل�ة؟ عند شعب األحرار، عندما يرغب رجل ��

�
قال چون: «هل أ

ا ح� ِّ ا م�� �� ته ودهاءە وَشجاعته، والخاِطب ُ�خاِطر �أن يتل��َّ �� عل�ه أن �ختطفها، و�ــهذا ُي�ِ�ت قوَّ
إذا ض�َطه أهل المرأة، وأسوأ من ذلك إذا وجَدته �� نفسها غ�� الئق».

ق آ�سل فلورنت: «تقل�د ب��ري».
�
عل

� من ق�ل، وال � َشجاع��
شك�ك �� ا لل�َّ : «ال رجل وجَد س���

ً
وا�ت�� الس�� �ات��ك �قهقهٍة قائ�

امرأة ستفعل».

ت المل�ة س�ل�س شفتيها، وقالت: «لورد سنو، ما داَمت عاداتنا غ���ة ع� الل�دي ڤال زمَّ
د زوجها». ��لة تجاە الس�ِّ دة النَّ نها واج�ات الس�ِّ َّ أللقِّ فأرِسلها إ��

 ع� تزو�ــــج
ً
� ع� نحو� رائع. �ساءَل چون إن �انت المل�ة س���� ح��صة

د أن هذا س�م��
�
مؤك

، ل�ن إن سمحِت �� أن � �ن. «�ما ترغب�� ة ش�� رسانها إذا علَمت �مشاعرها نحو األم��
ُ
ڤال �أحد ف

ة…». َّ� م �ح�ِّ
�
أت�ل

. ُ�مكنك االن�اف». - «ال، ال أظنُّ

وهكذا ركَع چون سنو وح�� رأسه وا�سحَب.

 ع�
ً

نت رجا� ا برأسه لَحرس المل�ة. �انت جاللتها قد عيَّ � مومئ� � درجت�� اللم درجت�� نزَل السَّ
��ق إ� أسفل ناداە صوت من أع�: «چون � منتَصف الطَّ

�لِّ �سطٍة لحمايتها من الَهمج القتلة. ��
سنو».

: «ل�دي مل�ساندرا».
ً

التفَت قائ�

م».
�
- «�جب أن نت�ل

.« �
د�� . «إن عندي واج�اٍت �ا س�ِّ ا؟». ال أظنُّ - «حق�

ُّ



ة تحفُّ مع ورتها القرم��َّ ت وحاش�ة تنُّ
�
مك عنه»، ونزل

�
ت: «تلك الواج�ات �� ما أر�ُد أن أ�ل ردَّ

ه�ب؟». � الهواء. «أين ذئ�ك الرَّ
اللم، لت�دو �أنما تطفو �� احت�ا�ها �السَّ

ة. تها، َتزُعم أنه ُ�خ�ف األم�� � ح��
. جاللتها ال �سمح بوجود جوست �� � � مسك��

- «نائم ��
ل ر أن �صحب م�دِّ � الجوار». المقرَّ

ي �� ِّ �رە ال�� � ولسُت أجرؤ ع� إطالقه ما داَم بوروك وخ��
خ

َّ
ت قب�لة س�

�
� حمل د عودة الع��ات ال�� وس إ� (ال�اب الحجري) �مجرَّ الِجلدة سور�ن �اِ� ال��ُّ

� ُ�ق�م بوروك ب�حدى المقابر العت�قة إ� جوار )، وح�� ذلك الح�� الفقمات إ� (الحارس األخ��
شنة، فع� ما ي�دو أن ُصح�ة َمن ماتوا ِمن قد�ٍم ُتناِس�ه أ��� من ُصح�ة األح�اء، �ما أن

ُ
ساحة األ

ور ا عن الحيوانات األخرى. «ذلك ال�ائن ُيناِهز الثَّ � القبور �ع�د� ا ب�� ي ير� سع�د� ِّ �رە ال�� � خ��
يوف. سُيهاِجمه جوست إذا أطلقته، ولن ينجو أحدهما أو �الهما من ا، وأن�ا�ه �طول السُّ حجم�

قاء».
�
ذلك الل

- «بوروك أهون همومك. الحملة…».

 بتغي�� رأي المل�ة».
ً
- «�انت �لمة منِك كف�لة

� هذا أيها اللورد سنو. فل�موتوا. ل�س �استطاعتك إنقاذهم. ُسفن�م
ة �� - «س�ل�س محقَّ

ضاَعت…».

، أ��� من ِنصف األسطول».
ً
ت ستُّ ُسفن� �اق�ة

�
- «ما زال

.« �
ا�� � ن��

ها. لن يرجع ولو رجل واحد. رأ�ُت هذا ��
�
- «ُسفن�م ضاَعت �ل

انِك أن كذَ�ت». - «سبَق لن��

فُت بهذا، ول�ن…». � ارتك�ُت أخطاًء، ولقد اع�� - «صحيٌح أن��

خان والملح. � الدُّ
الم. أم�� موعود مولود �� � الظ�

ة ع� حصاٍن مائت. خناجر �� - «فتاة رماد�َّ
. أين ستان�س؟ ماذا عن ذي القم�ص الُمخشِخش �

د��  األخطاء �ا س�ِّ
َّ

� إ� ي�دو �� أنِك ال ترتكب��
؟�». � وزوجاته الِحراب؟ أين أخ��

� تتل��َّ اإلجا�ات أرِسل ماء أيها اللورد سنو، وح�� ع إ� السَّ
�
ا. تطل - «سُ�جاب عن أسئلتك جم�ع�

تاء ع� وشك الحلول، وأنا أملك الوح�د». . الشِّ �
� استدعا��

��

ها.
�
ردَّ چون: «أمل أحمق»، وداَر ع� عقب�ه وترك

ا ظهَر چون أ�لَغه: «تور�ــــج عاَد. أبوە أسكَن قومه (درع احة �الخارج، ولمَّ �ان ل�ذرز �ذرع السَّ
. ماذا قالت المل�ة الملتح�ة؟».

ً
 ُمقات�

ً
� رج� هر بثمان�� وط) وس�عود اليوم �عد الظ�

�
ال�ل

نا �مساعدة». - «جاللتها ال �ستطيع مدَّ

. رجال تورموند ورجالنا قال ل�ذرز: «مشغولة ب�تف َشعر ذقنها؟»، و�صَق ثم أردَف: «ال يهمُّ
�افون».



�افون للوصول إ� هناك ر�ما. رحلة العودة �� ما �شغل �ال چون سنو، فخاللها سُ����
ك ة يتحرَّ ون منهم المرض والج�ع. نهر من اإل�سان�َّ � كث��

حركتهم آالف من األحرار الذين ُ�عا��
�
� الغا�ة، أش�اء ميتة ��

 للخطر. أش�اء ميتة ��
ً
كنهر� من الجل�د أو أ�طأ. س�جعلهم هذا ُعرضة

 أ��� أم أقل؟
ً

� أن آخذ رجا�
 �كفون؟ مئة؟ مئتان؟ خمسمئة؟ ألف؟». هل ي����

ً
الم�اە. «�م رج�

م
ُ
يوف دون طعام؟ األ غ (هاردهوم) أ�ع… ل�ن ما جدوى السُّ

�
ًة فسَ��ل إذا �انت الحملة صغ��

ها؛ ُخلد وقومها �دأوا �أ�لون موتاهم �الفعل، وإلطعامهم عل�ه أن �جلب ع��اٍت وحيواناٍت تجرُّ
ا. «ما زاَل حف إج�ار� ون ع� الزَّ  من قطع الغا�ة �أق� �عٍة سُ�ج��َ

ً
ا. �د� ا و�ال��

�
ان  وث��

ً
خيو�

وس) مع �دا�ة مناَو�ة � (قاعة ال��ُّ
. أر�ُد جميع القادة �� ُ الخ�� رە. ا��� قرِّ

ُ
هناك ال�ث�� مما علينا أن ن

ض أن �كون تورموند قد عاَد حي�ئٍذ. أين أجُد تور�ــــج؟». َ المساء. المف��

ا ب�حدى الُمرضعات». غ�� ع� األرجح. سمعُت أنه صاَر مغرم� - «مع الوحش الصَّ

ب ا؟ أراَد تورموند من ق�ل أن ُينصِّ ، فِلَم ل�س �� أ�ض�
ً
ا �ڤال. �انت أختها مل�ة �ل صاَر مغرم�

��ل. هو د تور�ــــج الطَّ ا أن الُحلم نفسه ُيراو� ا وراء الِجدار ق�ل أن �غل�ه ما�س، ووارد جد�
�
نفسه مل�

ا»، ورفَع ُم مع تور�ــــج الحق�
�
�ك دم الملوك. قال چون: «دعهم وشأنهم إذن. سأت�ل أفضل من ج��

ة. «ادُع ماء فوقه شتاء. سماء ثلج�َّ ناظ�ْ�ه وراء (ُب�ج الملك)، ح�ث (الِجدار) أب�ض �اهت والسَّ
 ُتهاِجمنا عاصفة أخرى».

َّ
فقط أ�

هما:
�
� مناَو�ة حراستهما، فسأل

� يرتجفان �� غوث واقف��ْ الح وجَد مو�� وال�� خارج مستودَع السِّ
�ــــح؟». ا عن ال�ِّ اخل �ع�د� � أن تكونا �الدَّ

«أال ي����

� مزاج ُصح�ة اليوم».
دي، ل�ن ذئ�ك ل�س �� ا �ا س�ِّ غوث: «ل�ان هذا رائع� قال فولك ال��

ا». ، حق� � �� ا: «لقد حاوَل أن �عضَّ د� أضاَف مو�� م��ِّ

ا قال چون: «جوست؟�». مصدوم�

دي، طُّ �ا س�ِّ
َ
ة القائد ذئب أب�ض آَخر فنعم. لم أَرە ع� هذە الحال ق - «ما لم �كن عند ح��

ا هكذا». � جامح� أع��

�
ئب األب�ض ال�ب�� أن �قبع ��

ِّ
ا، �ما ا��شَف چون بنفسه عندما دخَل. رفَض الذ لم �كن مخطئ�

ا. ناداە ا و��ا�� ا �الورشة ال�اردة ذها�� الح من طرفه إ� طرفه مار� م�انه، وراَح �قطع مستودَع السِّ
� حاوَل لمسه انتصَب َشعر چون: «جوست، اهدأ. انزل. جوست، اجلس. انزل�»، ل�ن ح��

. ح�� من هنا �شمُّ جوست رائحته. � ع��
�
�ر الل � ئب وك��َّ عن أن�ا�ه. إنه ذلك الخ��

ِّ
الذ

ه چون ا، وما انفكَّ َ�ُ�خ: «سنو! ثلج، ثلج، ثلج!». هشَّ ا أ�ض� داف مورمونت مهتاج�
ُ
�دا غ

ا من ه �ستد�� �اون مارش وأوث�ل �ارو�ك. «وأح��ِ إب��ق�
�
ا، ثم أرسل وقال لساتان أن ُ�شِعل نار�

ا». ل أ�ض� ��ذ المت�َّ النَّ

دي؟». - «ثالثة أ�واب �ا س�ِّ

ا». ، وأنت أ�ض� � ٍء دا�� �
� إ� �� غوث ي�دوان محتاج��ْ ة. مو�� وال�� - «ستَّ



� شمال (الِجدار). أ�ع
�عد خروج ساتان جلَس چون وأل�� نظرًة أخرى ع� خرائط األرا��

رب ال�حر،
ُ
 ق

ً
ة). الغا�ة أقل كثافة ق�َّ َّ احل… من (القلعة ال�� ط��ٍق إ� (هاردهوم) �محاذاة السَّ

� تعوي عواصف حة وتالل مائجة ومس�نقعات مالحة، وح�� ضار�س معظمها أراض� مسطَّ والتَّ
�
لج. العمالقة ��  من الثَّ

ً
د �د�

�
ة و�َرد ومطر متجل احل ُحب��ات جل�د�َّ الخ��ف َ�سُقط ع� السَّ

وداء) أصعب، إذ ��ق من (القلعة السَّ ة)، ول�ذرز �قول إن �عضهم سُ�ساِعد. الطَّ ق�َّ َّ (القلعة ال��
 عند (الِجدار) فالوضع أسوأ �م

ً
ل�ج عم�قة ًة. إذا �انت الثُّ � قلب (الغا�ة المسكونة) م�ا��

�� �
�م��

ًة هناك؟ مرَّ

� هذە
اء األول: «عاصفة أخرى. ك�ف نعمل �� ا، وأعلَن البنَّ ا و�ارو�ك عا�س� ق� دخَل مارش مت�شِّ

.« � ائ�� � الم��د من البنَّ روف؟ �لزم�� الظ�

قال چون: «استِعن �األحرار».

ون، مهملون، ا، وقال: «متاعبهم أ��� من نفعهم هؤالء القوم. مسته�� هزَّ �ارو�ك رأسه نف��
درة، ول�س منهم

ُ
� ب�نهم ن ائ�� � هنا وهناك، لن أنكر هذا، ل�ن البنَّ ار�ن ال�ارع�� كسا�… �عض النجَّ

، ل�نهم لن ُ�ط�عوا األوامر الممالة عليهم. ونحن ��لِّ هذە
ً
ة اد واحد. قد تكون ظهورهم ق��َّ حدَّ

دي. أصدقك القول، ا إنجاز ذلك �ا س�ِّ … ل�س ممكن�
ً
لها إ� قالع� ثان�ة حوِّ

ُ
� �جب أن ن األطالل ال��

ا». ل�س ممكن�

� األطالل».
ب چون: «سُ�نَجز، أو عليهم أن �ع�شوا �� عقَّ

ادقة. ل�س مارش و�ارو�ك �حتاج القائد إ� رجاٍل حوله �ستطيع االعتماد ع� مشورتهم الصَّ
ا كذلك، وأ��� فأ��� �جد نفسه �علم ما س�قوالنه ما ُ�جِد�انه نفع�

�
… ل�نهما قل ، وهذا خ�� � ُمنافق��ْ

ق�ل أن �سألهما.

جب من أعمق ا عندما تخصُّ المسألة شعب األحرار، ح�ث �خ�ج االس�ن�ار والشَّ تحد�د�
ن چون سور�ن �اِ� العظام (ال�اب الحجري) اشت� �ارو�ك من أنها معزولة � وطَّ أعماقهما. ح��
م � قدَّ الل ال�ع�دة؟ وح�� � ُخلوة تلك التِّ

ى ��
ً
للغا�ة، فأ��َّ لهم أن �عرفوا ما قد َ�طُ�خه سور�ن من أذ

ا�ة المل�ة) إ� مورنا ذات القناع األب�ض أشاَر مارش ة العماليق و(بوَّ وط) إ� تورموند �ل�َّ
�
(درع ال�ل

� (الِجدار).
وداء) ع� جان�يها اآلن أعداء �استطاعتهم عزلهم بُ��� عن �ا�� إ� أن (القلعة السَّ

س�ة إ� بوروك فقد زعَم أوث�ل �ارو�ك أن الغا�ة شمال (ال�اب الحجري) مألى �الخناز�ر و�ال�ِّ
� بناء ج�شه الخاص من الخناز�ر؟

ل الِجلدة لن �ستغلَّ هذا �� ة، وَمن �دري إن �ان م�دِّ َّ� ِّ ال��

� اجتماع� سابق
هما چون ��

�
�ب) تعوزهما حاميتان، فسأل ا�ة ال��َّ قيع) و(بوَّ ت (تل الصَّ

�
ما زال

. «عندنا بروج � � القلعت��
� الق�ادة ��

�
زاتهم لتو�

ُ
ح ِمن ُزعماء الَهمج وغ

�
� أفضل َمن َ�صل

رأيهما ��
ل االختالء بنفسه، ل�ن هناك ال ُ�فضِّ اجر والفظ العظ�م… تورموند �قول إن هاود الرحَّ وجاڤن التَّ
�ر… يوجون الوالد العجوز �قود �عض األت�اع، ل�ن اص وهارل الوس�م ودوس ال��َّ هارل القنَّ

� غارات. أيُّ هؤالء…».
، ِنصفهن مختَطف ��

ً
ة زوجة � ع��

هم أبناؤە وأحفادە. إن له ثما�� أ���



جال أعرفهم من خالل أعمالهم. األحرى ا: «وال واحد. �لُّ هؤالء الرِّ أجاَب �اون مارش مقاطع�
عطيهم قالعنا».

ُ
أن نعقد األناش�ط حول أعناقهم ال أن ن

اذ، �أن � وأسوأ واألسوأ فهو شحَّ ِّ � س�� دە أوث�ل �ارو�ك: «أجل. إذا �ان اخت�ار المرء ب�� وأ�َّ
ق رقابنا». ها نحبُّ أن ُ�مزِّ ئاب و�سألنا أيُّ

ِّ
ا من الذ م لنا قط�ع� دي ُ�قدِّ س�ِّ

هما چون �ما داَر َ ��ذ ف�ما أخ�� ع� المنوال نفسه ساَر الحوار عن (هاردهوم). صبَّ ساتان النَّ
ا ثم َب �ارو�ك ك��� �� � � ح��

ل، �� ��ذ المت�َّ  النَّ
ً

� لقائه مع المل�ة، وأص�� مارش �ان��اٍە متجاه�
��

م الُو�الء: «جاللتها حك�مة. فل�موتوا». آَخر، ل�ن ما �اَد چون َ�فُ�غ ح�� قال ق�ِّ

دي؟ تورموند ص�حة الوح�دة لد�ك �ا س�ِّ : «أهذە �� النَّ ً
هرە إ� الوراء قائ� أرجَع چون ظ�

ب مساعدة العمالقة؟ �ستد��
�
طل

َ
رِسل؟ هل ن

ُ
ا علينا أن ن . �م واحد� ً

� رج� س�جلب ثمان��
م ُخلد».

ُ
� هذا األ ��لة)؟ إذا أخذنا معنا �ساًء فقد ُ�َطم��ِ اب�ة الطَّ � (الرَّ

وجات الِحراب �� الزَّ

�
دي �� ا. أهذا ما يرغب س�ِّ ع� ، أرِسل ُرضَّ

ً
ردَّ �اون مارش: «أرِسل �ساًء إذن، أرِسل عمالقة

ما
�
ا. �ل ا: «أرِسلهم جم�ع� � معركة (ج� الجماجم) متا�ع�

� ظفَر بها �� د�ة ال�� سماعه؟»، وفرَك النَّ
� علينا إطعامها». ت األفواە ال��

�
فقدنا أ��� منهم قل

� إ� نجدة � (هاردهوم) محتاج��
ە �ارو�ك �ما ُ�ف�د كذلك إذ قال: «إذا �ان الَهمج �� ولم �مدَّ

��ق إ� (هاردهوم). ِمن �المه، �ستطيع أن فل�ذهب الَهمج هنا لنجدتهم. تورموند �عرف الطَّ
خم». ا �ُعضوە الضَّ إنقاذهم جم�ع�

دان». ا ع� نصائح�م أيها الس�ِّ نقاش �ال جدوى، عق�م، فارغ، حالة ميؤوس منها. «ُشكر�

الح إ� الخارج ، و��نما قطعوا مستودَع السِّ
ً
ساعَدهما ساتان ع� ارتداء معطفيهما ثان�ة

� حاجٍة إ� قادٍة �ح�مة
�ل ��

�
. َحرس الل �

مهما جوست وقد رفَع ذ�له وانتفَش فروە. إخو�� �شمَّ
ب العجوز ة الدُّ صف �د وقوَّ الِما�س�� إ�مون ومعارف سام��ل تار�� وَشجاعة كور�ن ذي النِّ

 من أولئك هذان وأمثالهما.
ً

العن�دة وشفقة دونال نوي، وما لد�ه �د�

روا، إنها تذرو �ــــح تهبُّ من الجنوب. انظ� ق �ارو�ك: «ال�ِّ
�
لج َ�سُقط �كثافٍة �الخارج. عل �ان الثَّ

لج ع� وجه (الِجدار)». الثَّ

ا، وأبواب زناز�ن  ح�� ال�سطة األو� تق����
ً
جة مدفونة اللم المتعرِّ عندە حق. رأى چون السَّ

�
�� 

ً
ة اختَفت وراء حائٍط من األب�ض، فسأَل �اون مارش: «�م رج� الجل�د والمخازن الخش��َّ

زناز�ن الجل�د؟».

- «أر�عة أح�اء واثنان ميتان».

� عادوا بهما من ت��
�
� الل ت�� ا من الجثَّ نوا ش�ئ� ا. �ان �أمل أن ي�ب�َّ َ چون أمرهما تق���� تان. ��� الجثَّ

ناز�ن». لج عن هذە الزَّ � ع� س��ل العناد. «علينا إزاحة الثَّ  ميت��ْ
َّ

� ظ� ُ�ستان ال��روود، ل�ن الميت��ْ

ة مجارف كف�لون بهذا». ة ُو�الء �ع�� قال مارش: «ع��



ا». - «استخِدم َون َون أ�ض�

- «�ما تأمر».

لج، ل�ن ح�� �عد إزالته عن � جرف أ�وام الثَّ
�� 

ً
ة والعمالق ط��� ق الُو�الء الع�� لم �ستغر�

. األفضل أن
ً
ناز�ن قد اندفَنت ثان�ة ا ستكون الزَّ ا ص�اح� ضا، وقال: «غد� األبواب لم َ�شُعر چون �الرِّ

جناء ق�ل أن �ختنقوا». ننقل السُّ

�يع؟». �ه يرتجف ح�� ال�َّ ُ ��
َ
دي؟ أال ُ�مكننا أن ن ا �ا س�ِّ غوث: «�ارستارك أ�ض� ه فولك ال��

�
سأل

ة، ور�� َمن �جلبون ة األخ�� � الف��
�� 

ً
- «لي�نا �ستطيع». اعتاَد ك��جان �ارستارك الع��ل ل��

اسه. «خذوە إ� (ُب�ج القائد). القبو د، وهو ما لم ُ��ِس�ه ُحبَّ ُحرَّ از المتجمِّ عام �ال�� إل�ه الطَّ
ابق أدفأ من ب العجوز السَّ � �ظلُّ مقرُّ الدُّ

ف�� كف�ل �احتوائه». ع� الرغم من انه�ارە الجز�� السُّ
� الغالب.

فل�ة سل�مة �� زناز�ن الجل�د، وأقب�ته السُّ

� أمسكوە، �ل وحاوَل أن ى ودفَع ح�� � دخلوا من ال�اب، وتلوَّ اسه ح�� رفَس ك��جان ُحرَّ
ا وأقوى. سحبوە إ� ا وأصغر ِسن� د �ان قد أضعَفه، ورجال چون أ��� حجم� هم، ل�ن ال�� �عضَّ

لج المرتفع ح�� الفخذ إ� سكنه الجد�د. وە ع� الثَّ م، وجرُّ الخارج وهو ُ�قاو�

؟». � ت�� ة القائد أن نفعل �الجثَّ �عد نقل األح�اء سأَل مارش: «ماذا ُي��دنا ح��

ها�ة ال ر�ب، � النِّ
�� � جل�� ق الرَّ - «اتُر�وهما». إذا دفَنتهما العاصفة فال �أس. عل�ه أن ُ�حر�

� زنزان�يهما، ومن شأن هذا -عالوًة ع�
السل الحد�د �� دان �السَّ اهن مق�َّ � الوقت الرَّ

ل�نهما ��
تهما أحد. - أن �حول دون أذيَّ � كونهما ميت��ْ

ته وصوله مع ُمحار��ه �عد ، وأعلَنت ضجَّ � الوقت المثا��
ة العماليق �� وصَل تورموند �ل�َّ

� الذين وعَد تور�ــــج مان�� ل�ج. جاَء معه خمسون فقط ع� ما ي�دو، ول�س الثَّ الفروغ من جرف الثُّ
ا
�
ا قرن ب زاعق�

�
� محتقن الوجه َ�طل ب �الِمهذار من فراغ. حلَّ الهم�� ل�ذرز بهم، ل�ن تورموند ال ُ�لقَّ

ا �أ�له، ع� لحيته جل�د والم��د منه ع� شار�ه. ا ساخن� من الِمزر وش�ئ�

�ك دم الملوك ولق�ه الجد�د، وقد انفجَر تورموند عد �أمر ج�� �ان أحدهم قد أ�لَغ ق�ضة الرَّ
� الُمشعرة �األحرى�». ا لهذا، وقال: «ملك الَهمج؟ هار� ملك فلقة إس��

�
ضاح�

ا». ا مل��� قال چون: «إن له مظهر�

عر األحمر، هذا ما له. را�مون ا يتما�� مع �لِّ هذا الشَّ � ا أحمر صغ�� قال تورموند: «إن له قض���
� والعمالق ��لة) �فضل أهلك آل ستارك المالع�� ة الطَّ ح�ة الحمراء وأبناؤە ماتوا عند (الُ�ح��

�
ذو الل

بوە �الُغداف األحمر؟»، وانفرَجت غ�� لم َ�ُمت. هل �ساءلت من ق�ل ِلَم لقَّ . األخ الصَّ ��
�
السك

شفتاە عن اب�سامٍة ع��ضة أظهَرت فلج أسنانه، وواصَل: «�ان أول من طاَر من المعركة. �عدها
: «إذا أراَد

ً
اف»، وهكذا…»، ومسَح أنفه قائ�  لـ«خوَّ

ً
� أن �جد قاف�ة

. أراَد المغ��ِّ
ً
ة فوا عنه أغن�َّ

�
أل

ا لهما بهما». فارسا مل�تك اب�ت�ه إ�اهما فهن�ئ�



داف مورمونت: «اب�ت�ه، اب�ت�ه، اب�ت�ه!».
ُ
نعَب غ

ا، ا له �ا سنو؟ لقد أعطيتك ابن� من�
َ
، وقال: «طائر عاقل� �م ُت��د ث

ً
أضحَك هذا تورموند ثان�ة

ا». ا لعين� � طائر� وأقل ما ُ�مكنك أن تفعله أن ُتعطي��

عام ع� األرجح». - «كنُت ألعط�ك إ�اە لوال أنك سُتعاِمله معاملة الطَّ

رة؟
ُ
رة؟ ذ

ُ
ا �جناح�ه األسودين: «طعام. ذ ا، وقال الُغداف خافق� ا لهذا أ�ض�

�
هدَر تورموند ضح�

رة؟».
ُ
ذ

وس). � (قاعة ال��ُّ
م عن الحملة. أر�دنا أن نكون ع� وفاٍق تام ��

�
قال چون: «علينا أن نت�ل

م لُ�عِلن أن �ال�داس جهُّ َ مو�� أنفه من ال�اب وقد �دا عل�ه التَّ َ ع�ارته عندما ح�� �جب…». ب��
. ً
 رسالة

ً
هنا حام�

ا». �ها معك. سأقرأها الحق� ُ ل له أن َي��
ُ
- «ق

دي، ل�ن… �ال�داس ل�س ع� طب�عته، ي�دو أب�ض أ��� من وردي إذا - «�ما تقول �ا س�ِّ
كنت تفهم ما أعن�ه… و�رتجف».

ع؟».
�
� غمغَم تورموند: «أجنحة سوداء، أخ�ار سوداء. أل�س هذا ما تقولونه أيها الرُّ

ب مع دان الفصد وللمحموم ول�مة(74)، ونقول: إ�اك أن ��� ا: لل�� ە چون: «نقول أ�ض� َ أخ��
ًة». � تمامه. إننا نقول أش�اء كث��

� وال�در ��
دور��

�ف �ذو�ون كثلوجه، � العجوز أن تقول: أصدقاء الصَّ
�� : «اعتاَدت جدَّ

ً
أد� مو�� �دلوە قائ�

تاء أصدقاء إ� األ�د». ل�ن أصدقاء الشِّ

ل ل�ال�داس أن َ�دُخل إذا سمحت».
ُ
ا. ق قال چون سنو: «لنكتِف بهذا القدر من الح�مة حال��

لج �الخارج. قال: ا، فالوك�ل العجوز يرتجف �الفعل، ووجهه شاحب �الثَّ لم �كن مو�� مخطئ�
ر هنا». . انظ� � سالة ُتخ�ف�� ة القائد، ل�ن… هذە الرِّ � أتحامُق �ا ح�� «أظنُّ أن��

غل»، ل�س «اللورد سنو» أو «چون فافة من الخارج �� «النَّ
�
ال�لمة الوح�دة المكت��ة ع� الل

مع الوردي سالة مختومة �لطخٍة من الشَّ غل». والرِّ ة القائد»، �ل -ب�ساطة- «النَّ سنو» أو «ح��
� خوفك. كَ� الختم و�سَط

ا �� � الحال». كنت محق�
ء �� � ا �الم�� الجامد. قال چون: «كنت محق�

قَّ و�دأ �قرأ. الرَّ

حري ِهَر هو وج�شه خالل س�عة أ�اٍم من القتال. س�فه السِّ
ُ
غل، ق مل�ك المحتال ماَت أيها النَّ

. أخ��ِ عاهرته الحمراء. م��

غل. مل�ك ر أيها النَّ فل). تعاَل وانظ� أصدقاء مل�ك المحتال ماتوا. رؤوسهم ع� أسوار (و�ن��
 من ذلك

ً
ا، و�د�

�
لتما للعالم إن ملك ما وراء الِجدار ماَت محروق

ُ
ا. ق المحتال كذَب، وأنت أ�ض�

. � فل) ل��ق عرو�� م�� أرسلتماە إ� (و�ن��



اە � قفص� ل��
. إذا أردت استعادة ما�س را�در فتعاَل وُخذە. لقد وضعته �� سأستع�ُد عرو��

ا من جلود العاهرات ا دافئ� � صنعُت له معطف�  ع� أ�اذي��ما. القفص �ارد، ل�ن��
ً

ه دل��
�
مال �ل الشَّ

فل). � معه إ� (و�ن�� � ج��
ت الال�� السِّ

ة. ته الهمج�َّ . أر�ُد زوجة الملك المحتال. أر�ُد اب�ته وساحرته الحمراء. أر�ُد أم�� أر�ُد عرو��

غل ولن أزعجك َّ أيها النَّ � ر�ك. أرِسلهم إ��
. وأر�ُد مخلو�� � ضيع الهم�� ، الرَّ غ�� أر�ُد األم�� الصَّ

غل وآ�له. � وسأقتلُع قل�ك من صدرك أيها النَّ ود. امنعهم ع�� أنت أو ِغ��انك السُّ

رامزي بولتون

�� فل) ال��َّ د (و�ن�� س�ِّ
ا�� سقَط من هذە الورقة». ة العماليق: «سنو؟ ت�دو �أن رأس أب�ك الدَّ قال تورموند �ل�َّ

، ساِعد �ال�داس ع� العودة إ�  من ذلك: «مو��
ً

� الحال، وقال �د�
لم ُ�ِج�ه چون سنو ��

ة . ساتان، اذهب معهما»، ثم ناوَل تورموند �ل�َّ
ً
رقات زلقة لج جعَل الطُّ �ل مظلم، والثَّ

�
مسكنه. الل

: «هاك، اقرأ بنفسك».
ً

سالة قائ� العماليق الرِّ

� الحال، وقال: «ي�دو أنها أخ�ار ك��ــهة… ل�ن تورموند
� �ارت�اٍب ثم أعاَدها إل�ه �� رمَقها الهم��

ا، أل�س ا أ�د� � مه. إنه ال �قول خ��
�
م جعل الورق ُ��ل

�
عد عندە أش�اء أهم من أن يتعل ق�ضة الرَّ

كذلك؟».

� أغلب األح�ان». أجنحة سوداء، أخ�ار سوداء. ر�ما تحتوي تلك المقوالت القد�مة
- «ل�س ��

 لك ما كتَ�ه».
�
ها رامزي سنو. سأقرأ

�
ع� حقائق أ��� مما حسَب. «أرسل

ا، وقال: «هار. نك�ة �الفعل. ما هذا ال�الم عن ما�س؟ وضَعه �  أطلَق تورموند صف��
َ
حينما ف�غ

جل؟». ق الرَّ � قفص؟ ك�ف وقد شهَد مئات ساحرت�م الحمراء ُتحر�
��

ا. ته وهم� ت ذا القم�ص الُمخشِخش. �انت تلك شعوذًة. سمَّ
َ
�اَد چون �قول: �ل أحرق

� عاصفة. لقد رأت
داف ��

ُ
ا: «غ

�
سالة مردف ماء». وضَع الرِّ ع إ� السَّ

�
«مل�ساندرا… قالت: تطل

. �
� استدعا��

َّ اإلجا�ات أرِسل �� � تتل�� � ط��قها». ح��
سالة �� الرِّ

ٍة مناس�ة ا. لو �انت لديَّ ر�شة إوزَّ ه مكذو��
�
: «قد �كون ال�الم �ل ً

حكَّ تورموند لحيته قائ�
د �الم». ، ل�نه �ظلُّ مجرَّ ات ل�ت�ت أن ُعضوي ط��ل سم�ك كذرا�� ودواة من ِح�� الِما�س��

وجات فل)، و�عرف �أمر الزَّ م عن رؤوس ع� أسوار (و�ن��
�
�اء) معه. يت�ل - «(جاِلب الضِّ

ة حقائق هنا». الِحراب وعددهن». �عرف �أمر ما�س را�در. «ال، ثمَّ

. ماذا تنوي أن تفعل أيها الُغراب؟». - «لن أقول إنك مخ��

لون. أغلَق ق�ضته �ل ال يتدخَّ
�
ا نفسه: َحرس الل � أصابع �د س�فه و��سطها مخاط�� راَح چون يث��

� َشعرە. اقُتل
لج تذوب �� � روب ورقائق الثَّ

ر ��
�
حه ل�س أقل من خ�انة. فك . ما تق��

ً
وفتَحها ثان�ة

َّ �



هث،
َّ

� ضحك ر�كون ال�
ق حائط ُب�ج� برشاقة القرود، ��

�
� بران ي�سل

ر ��
�
د. فك

�
جل ُيول � ودَع الرَّ �� الصَّ

� آر�ا �َشعرها
ر ��

�
ا �ا چون سنو. فك ط فرو ل�دي وُتَدنِدن لنفسها. لسَت تعلم ش�ئ� � سانزا ُتمشِّ

��
� � ج��

ت الال�� ا من جلود العاهرات السِّ ا دافئ� � صنعُت له معطف� . ل�ن�� �� الم�شا�ك �أعشاش الطَّ
… … أر�ُد عرو�� … أر�ُد عرو�� فل)… أر�ُد عرو�� معه إ� (و�ن��

ة». غ��ِّ الخطَّ
ُ
ثم قال چون سنو: «أظنُّ أن األفضل أن ن

� ال�الم.
�� � اعت�� را�ة السَّ

ُ
واستغَرقا ق

ا آَن ل المناَو�ة، ولمَّ الح مع ت�دُّ حلَّ الجواد وروري محلَّ فولك ومو�� ع� �اب مستودَع السِّ
ه چون

�
� أعقابهم أمسك

ئب ��
ِّ

ا، ل�ن إذ جاَء الذ ». �ان جوست لي��عه أ�ض� األوان قال لهما: «م��
ٍء �

وس)، وآِخر �� � (قاعة ال��ُّ
�� � � المجتمع�� ا. قد �كون بوروك ب�� اخل ق�� من قفاە وأعاَدە إ� الدَّ

ل الِجلدة. �ر م�دِّ � س ذئ�ه خ�� �حتاج إل�ه اآلن أن �ف��

وداء)، قاعة احتفاالٍت ط��لة من الحجارة � (القلعة السَّ
وس) من األجزاء األقدم �� (قاعة ال��ُّ

� سالف
خان. �� ند�ان قرون من الدُّ دت عوارض سقفها السَّ ارات الهواء، سوَّ ضة لت�َّ وداء معرَّ السَّ

وس الخشب زاه�ة �ت ُجدرانها صفوف من ال��ُّ ا، ز�َّ � ًة أ��� كث�� �ل قوَّ
�
مان، عندما �ان َحرس الل الزَّ

�
�ل �ق��

�
، وِمثلما �� الحال اآلن، عندما يرتدي الفارس أسود َحرس الل � � ذلك الح��

األلوان. ��
ة األسود الخا�� من  منها ُترس األخ��َّ

ً
ا�قة، و�حمل �د�  عن أسلحته ودرعه السَّ

�
قل�د أن يتخ� التَّ

وس). � (قاعة ال��ُّ
وكة �� وس الم�� ق ال��ُّ

�
أيِّ رمز، ومن ثمَّ ُتعل

� وَجراِفن، شموس ووعول، ذئاب وس: صقور و�سور، تنان�� مع�� مئات الُفرسان مئات ال��ُّ
سود

�
راِ�ن، أ

�
� �حر وك ان، أشجار وأزهار، قيثارات، ِحراب، �اط�� ووا�ڤرنات، مان��كورات، ث��

عة، بوم، حمالن، عذارى وعرسان �حر، فحول، نجوم، دالء سود م��َّ
�
ة وأ سود ذهب�َّ

�
حمراء وأ

قون، فؤوس، سيوف ط��لة، سالحف، وأ�از�م، رجال مسلوخون ورجال مشنوقون ورجال مح��
�الة األخرى ع� ُجدران � وعقارب، ومئة من رموز النَّ يون�كورنات، دب�ة، ر�ش، عنا�ب وثعاب��

م �ألوانها قوس ق�ح.
�
وس)، ال َ�حل (قاعة ال��ُّ

ًة،  أم مق��
ً
لون ُترسه ل�ذهب معه إ� مثواە األخ�� سواء أ�ان محرقة � �

� �موت الفارس ُي�� ل�ن ح��
�ل �اطراد، ح�� جاَء يوم ولم

�
� َحرس الل

�� � � والقرون قلَّ عدد الُفرسان المنخرط�� ن�� وع� مرِّ السِّ
وداء) وج�اتهم �معزٍل عن اآلَخ��ن، فُهِجَرت (قاعة رسان (القلعة السَّ

ُ
 أن ي�ناَول ف

ً
َ�ُعد معقو�

، ف�� . كقاعة طعاٍم َينُقصها ال�ث��
ً

 قل��
َّ

وس)، وطوال األعوام المئة المن�مة لم ُ�ستخَدم إ� ال��ُّ
تاء، وأقب�تها مسكونة �أعداٍد � الشِّ

ة و�ستع�� تدفئتها �� ارات الهواء فيها ق��َّ سخة وت�َّ معتمة وم�َّ
عها أ�ال�ل من ش�اك ود وُترصِّ ة الهائلة �أ�لها الدُّ ة من الجرذان، وعوارض سقفها الخش��َّ غف��

العنا�ب.

 إ� ِنصف هذا العدد إذا تزاَحموا. عندما
ً
، إضافة � � من الجالس�� ع� أن مساحتها �سع مئت��

ها. �فوق الَهمج � ُعشِّ
ك �� � أنحاء القاعة كد�اب�� تتحرَّ

دخَل چون وتورموند تصاعَد صوت ��
ر من األسود القل�ل الذي رآە، والحظ� أن عدد ا خمسة إ� واحد حسب ما قدَّ الِغ��ان عدد�

ُّ ُّ



� خشبها
قوق �� � أقل من دستة واحدة، أش�اء �ا�سة المنظر طالؤها �اهت والشُّ

وس المت���ِّ ال��ُّ
ة مشاعل جد�دة موقدة ع� الحوامل الحد�د �طول الُجدران، �ما أن چون �ان ط��لة. ل�ن ثمَّ
� ع� مقاعد ٍة قال له الِما�س�� إ�مون إن الجالس�� اوالت. ذات مرَّ �ك والطَّ قد أمَر بوضع الدِّ

عيق. � �جنحون أ��� إ� الزَّ م��حة �م�لون أ��� إ� اإلصغاء، والواقف��

ة العماليق، ورفَع �د�ه ة �ال�ة اعتالها چون و�� جوارە تورموند �ل�َّ عند رأس القاعة تقف منصَّ
،

ً
� إ� شفت�ه وأطلَق دفقة . ثم إن تورموند رفَع بوقه الحر�� �اب�� ا الهدوء، فقط ليتعا� أز�ز الدَّ طال��

مت. د ع� العوارض �األع�، وراَن الصَّ وت القاعة وتردَّ  الصَّ
َ
ومأل

م: «استدعيت�م هنا لوضع الُخطط إلغاثة (هاردهوم). آالف من شعب
�
و�دأ چون سنو يت�ل

� الغا�ة». إ�
ا، و�لَغتنا تقار�ر عن أش�اء ميتة �� رون جوع� األحرار مح�شدون هناك، عالقون و�تضوَّ

اؤوە ف�ما �قف مع �اون �لٌّ من و�ك المهزول وليو �سارە رأى مارش و�ارو�ك، ُ�ح�ط �أوث�ل بنَّ
ا ذراع�ه ع� وس عاقد� ). و�� �مينه �جلس سور�ن �اِ� ال��ُّ �� األع� وآلف ابن (مجرى الطَّ
� �جلس � ح��

اجر وهارل الوس�م يتهامسان، �� صدرە، وع� مسافٍة أ�عد رأى چون جاڤن التَّ
� ُر�ن�

ال �مفردە، و�س�ند بوروك إ� الحائط �� يوجون الوالد العجوز وسط زوجاته وهاود الرحَّ
م ُخلد

ُ
� أرسلتها لحمل األ فن ال�� ي ل�س معه). «السُّ ِّ �رە ال�� � حمة أن خ�� مظلم (ومن �اب الرَّ

ُ�هم ��
َ
ا أو ن رِسل إليهم ما نقدر عل�ه من مساعدٍة بر�

ُ
متها العواصف. علينا أن ن وقومها حطَّ

ا، الس�� بروس والس�� ب�يثون ان أ�ض� رسان المل�ة س�ل�س حا��
ُ
� من ف �موتون». رأى أن اثن��

ة رجال المل�ة ملحوظ. «�ان أم�� أن أقود رب ال�اب عند قدم القاعة، ل�ن غ�اب �ق�َّ
ُ
� ق الواقف��ْ

حلة من األحرار». لفَتت نظر چون ومضة من األحمر ل الرِّ الحملة بنف�� وأعود �أ��� عدٍد يتحمَّ
هاب إ�

َّ
� ال أستطيُع الذ � أجُد اآلن أن�� ت الل�دي مل�ساندرا. «ل�ن��

�
رة القاعة إذ وصل � مؤخِّ

��
ا. لقد وعدته �العدد الذي ة العماليق المعروف ل�م جم�ع� (هاردهوم). س�قود الحملة تورموند �ل�َّ

جال». �ه من الرِّ
�
َ�طل

وداء) � (القلعة السَّ
ا هنا �� عد: «وأين ستكون أنت أيها الُغراب؟ مخت�ئ� ه بوروك �صوٍت �الرَّ

�
سأل

مع �ل�ك األب�ض؟».

� كتَبها رامزي سنو. سالة ال��  لهم الرِّ
�
ا»، ثم قرأ أجاَب چون: «ال. سأركُب جن���

وس) الجنون. � (قاعة ال��ُّ
ودبَّ ��

َعت ر�
ُ
يوف، وق ت السُّ

�
� �ق�ضاتهم، واسُتل ح�� � ملوِّ وا واقف�� � آٍن واحد، وهبُّ

�دأ �لُّ رجٍل �صيح ��
ئة للمقاعد الم��حة! نظَر چون سنو إ� تورموند، فعاَد وس �الفؤوس. مر� للُقدرات المهدِّ ال��ُّ

ها. ا�قة ودو�ــَّ فخة السَّ ا طول النَّ � بوقه مضاعف�
ة العماليق َينُفخ �� �ل�َّ

� حروب (الممالك
لون �� �ل ال يتدخَّ

�
� عاَد ما ُ�شِ�ه الهدوء إ� القاعة تابَع چون: «َحرس الل ح��

داِفع عن أرملته
ُ
ى لرووس بولتون أو نثأر لستان�س �اراثيون أو ن بع)، ول�س لنا أن نتصدَّ السَّ

� من صدري، ساء أقسَم أن �قتلع قل�� واب�ته. هذا المخلوق الذي �صنع المعاطف من جلود ال�ِّ
� أن �حنثوا �أ�مانهم.

� لن أطلب من إخو��  أن��
َّ

من هذە ال�لمات… إ�
َ
وأنوي أن أجعله �دفع ث



فل) وحدي، ما لم…»، وصمَت ا أنا فذاهب إ� (و�ن�� �ل إ� (هاردهوم)، أمَّ
�
س�ذهب َحرس الل

؟». � و�قف م��
، ثم أردَف: «… هل من رجٍل هنا س�أ��

ً
لحظة

ا من � أرض� ها أسقَطت ُترس�� � من ُعلوِّ اە هو �لُّ ما �ان �أمله، الجل�ة ال�� دُّ الهادر الذي تلقَّ الرَّ
اص ��ل، و�ورج، وهارل القنَّ ال، وتور�ــــج الطَّ وس، وكذا الرحَّ ع� الُجدران. نهَض سور�ن �اِ� ال��ُّ
ر چون

�
�ر، وح�� الفظ العظ�م… وفك وهارل الوس�م �الهما، و�وجون الوالد العجوز، ودوس ال��َّ

غل. ��ق إل�ك أيها النَّ � الطَّ
ا �� ، و�نَّ �

سنو: حصلُت ع� سيو��

ا إليهم . ل�س محتاج� ا. ال يهمُّ ن إ� الخارج ومعهما رجالهما جم�ع�
َّ

رأى �ارو�ك ومارش ي�س�
� �حنثون �أ�مانهم. إن �ان هذا

� جعلُت إخو�� اآلن وال ُي��دهم. لن �ستطيع أحد أن �قول �أن��
ا ِملء ِشدق�ه، هرە مب�سم� � وحدي. ثم إنه وجَد تورموند �دقُّ ع� ظ� � فالج��مة ج��م�� ا �ال�م�� حنث�

و�قول: «أحس�ت ال�الم أيها الُغراب. واآلن أح��ِ الِبتع� اجعلهم رجالك وأسِكرهم، هكذا ُ�ق��
. هار�». ا �ا ف�� األمر. سنجعل منك همج��

ا. � طلب الِبتع». أدرَك أن مل�ساندرا غادَرت، وفارَ�� المل�ة أ�ض�
وٍد قال چون: «سأرسُل �� ���

. سأتر�ك �
ر��

ُ
� معرفة أن زوجها ماَت. «اعذ

. إن لها الحقَّ ��
ً

� أن أذهب إ� س�ل�س أو� �ان َ�جُدر ��
أنت ُ�سِكرهم».

ا أيها الُغراب. اذهب�». � تمام� ة ُتناِسب�� - «هار� مهمَّ

م مع مل�ساندرا
�
َّ أن أت�ل وس). ع�� � چون إذ خ�َج من (قاعة ال��ُّ

َ ساَر الجواد وروري ع� جان��
 �� ع� رامزي سنو.

ُ � عاصفٍة فُ�مكنها أن َتع��
ا ��

�
�عدما أرى المل�ة. إذا �ان ب�م�انها أن ترى ُغداف

ل (الِجدار). ا �دا �أنما ُيَزلز� ا صاخ�� �اح… وهدير� ثم إنه سمَع الصِّ

خة دي»، و�ان ل�قول الم��د لوال أن ال�َّ وت من (ُب�ج هاردين) �ا س�ِّ قال الجواد: «الصَّ
قاطَعته.

� ألٍم مم�ت. اندفَع �عدو،
أول ما خطَر لچون أنها ڤال، ل�نها لم تكن �خة امرأة. رجل ��
تان؟». تان الحيَّ : «أهما الجثَّ �

ا�� ه الثَّ
�
وانطلَق الجواد وروري وراءە، وسأل

تاە من سالسلهما؟ �ساءَل چون إن �ان األمر كذلك. هل فلَتت جثَّ

ج َون دار َون ما زاَل يهدر. وجَد ف لدى �لوغهم (ُب�ج هاردين)، ل�ن َون و�
َّ
�ــــخ قد توق �ان ال�َّ

ح بها � ِصغرها وُتل�ِّ
� ُدميتها ��

�
ا �ما �انت آر�ا ُتد�  من ساٍق واحدة، تمام�

ً
 دام�ة

ً
ة ا جثَّ ��

�
العمالق مدل

. رأى طُّ
َ
ا ق ا إر�� م�ة إر�� ق الدُّ اوات. ل�ن آر�ا لم ُتمزِّ دها أحد ب�طعامها الخ�� رٍة شائكة إذا توعَّ

�
�ك

ب �الُحمرة. لج تحتها يتخضَّ ة �اردات والثَّ جل الم�ت ملقاًة ع� ُ�عد عدَّ ذراع �د الرَّ

زعَق چون: «َدعه. َون َون، َدعه�».
َ

ف، ع� �طنه وذراعه قطعات س�ف. أخذ � لم �سمعه َون َون أو لم �فهمه. العمالق نفسه ي��
جل ة، إ� أن احمرَّ رأس الرَّ ٍة �عد مرَّ ًة �عد مرَّ ة �ُجثمان الفارس مرَّ ماد�َّ ج الرَّ ب أحجار ال��ُ ���



وف األب�ض ا من الصُّ � الهواء ال�ارد معطفه الذي �ان سا�ق�
ة، ُيَرفر�ف �� �خٍة ص�ف�َّ خ ك�طِّ وتفسَّ

جاە. � �لِّ اتِّ
م والعظم �� جوم، و�تطاَير الدَّ ة والمنقوش �النُّ ر �ُقماش الفضَّ المؤطَّ

ون وأحرار ورجال مل�ة… وقال چون سنو جال من الحصون واألبراج المح�طة، شماليُّ ق الرِّ
َّ
تدف

جل الم�ت هو الس�� ا». الرَّ ا، رجال المل�ة تحد�د� ا، أ�ِعدوهم جم�ع� نوا صف� ا: «كوِّ لرجاله آمر�
� كوجهه، وال ُي��د چون أن َّ �ات��ك ابن (ج�ل الملك). لم َ�ُعد لمعظم رأسه وجود، ل�ن رمزە مم��

رسان المل�ة اآلَخ��ن االنتقام له.
ُ
ُ�خاِطر �محاولة الس�� م�لجورن أو الس�� بروس أو أيٍّ من ف

ا إ�اها من ال�تف ها مجتث� ا ولوى ذراع الس�� �ات��ك األخرى وشدَّ د� ج َون دار َون مجدَّ ل َون و� عوَّ
ئه. مه، هدِّ

�
ر چون: كطفٍل �قطف بتالت زهرة أقحوان. «ل�ذرز، �ل

�
. فك �

م األحمر القا�� ر الدَّ
َ
لي�ناث

خ�فه». أال يرون
ُ
ت�م� أغِمدوا فوالذ�م. إننا ن اَجع �قيَّ غة القد�مة. لي��

�
غة القد�مة، إنه �فهم الل

�
الل

جال. إنهم ال ُ�در�كون م�لغ  ماَت م��د من الرِّ
َّ

ا لهذا و�� ا؟ �جب أن �ضع چون حد� العمالق ج��ح�
ة َون َون. بوق، أحتاُج إ� بوق. لمَح لمعة الفوالذ فالتفَت نحوها صارَخا: «ال سالح� و�ك، قوَّ

أغِمد…».

ينه
�
�ٍة من سك � هوى و�ك المهزول ع� َحلقه ��� … سالحك. هكذا أراَد أن �قول، ل�ن ح��

� الوقت المناسب فكشَط ِجلدە �ال�اد. لقد
�� � ��

�
ت ال�لمة إ� آهة. تفادى چون السك

�
استحال

� أصا�عه. «لماذا؟�». م من ب�� ا وضَع �دە ع� جانب ُعنقه نبَع الدَّ . ولمَّ � جرَح��

ة أمسَك چون ُرسغه  أخرى، ل�ن هذە المرَّ
ً
�ة د إل�ه �� �ل»، وسدَّ

�
قال و�ك: «من أجل َحرس الل

ا �د�ه �أنما �قول: ل�س اجَع الوك�ل اله��ل رافع� ، ف�� � ��
�
ولوى ذراعه إ� الخلف ح�� أسقَط السك

��ل، غ�� أنه أل�� أصا�عه جال َ�ُ�خون، ومدَّ چون �دە إ� مخل�ه الطَّ أنا، لم �كن هذا أنا. �ان الرِّ
�ف من ِغمدە. ر السَّ  خرقاء، و�وس�لٍة ما لم �ستِطع أن ُ�حرِّ

ً
سة متي�ِّ

�ل»،
�
م�ع تنهمر ع� وجهه، و�قول: «من أجل َحرس الل ثم إذا ب�اون مارش �قف أمامه والدُّ

ا سحَب �دە ظلَّ الخنجر ح�ث دفَنه. � �طنه، ولمَّ
ول�َم چون ��

وسقَط چون ع� ُر�ب��ه.

خان من الج�ح. همَس واأللم �ل ال�ارد ان�عَث الدُّ
�
� هواء الل

َعه، و�� � أمسَك مق�ض الخنجر وان��
� � لوَ�� ال�تف�� الث ب�� ب. وعندما انغرَس الخنجر الثَّ رف المد�َّ �كتنفه: «جوست». اطعنيهم �الطَّ

لج. � الثَّ
ا وسقَط ع� وجهه �� أطلَق أن�ن�

ا�عة. عنة الرَّ وما شعَر �الطَّ

د…  �ال��
َّ

ما شعَر إ�
 



 

�د المل�ة
 

� سكرات الموت ثالثة أ�ام.
� �عَمه ��

ظلَّ األم�� الدور��

ا من سماٍء اجف األخ�� والمطر ال�ارد ينهال مهسهس� � الَفجر األسود الموحش لفظ� نفسه الرَّ
��

ا من  أن خيوط�
َّ

 المطر أسوأ الحرائق، إ�
�
ة فُ�ح�ل شوارع المدينة القد�مة إ� أنهار. أطفأ مدلهمَّ

� �انت هرم هاز�ار، ف�ما �جثم هرم ي��زان قة ال�� خان ال تزال ت��عث من األنقاض المح�� الدُّ
ادة.

َّ
ة وق جة �ُح�� ُبرتقال�َّ ِّ � العتمة �امرأٍة �دينة مت��

األسود العظ�م -ح�ث أقاَم ر�جال ع��نه- ��

 إذ راقَب تلك الِجمار ال�ع�دة: لعلَّ اآللهة ل�ست
ً

� قال الس�� �ار�ستان سل�� لنفسه متأمِّ
�ها �الفعل.

�
�ن) �أ ء. لوال المطر اللتهَمت الحرائق (م�� �

اء رغم �لِّ �� صمَّ

فق
ُ
� األ

� ال تحبُّ األمطار. �� نان�� ع أن يراهما، فالتَّ
َّ
، ل�نه لم يتوق � ين��ْ  من الت�ِّ

ً
ال يرى ولو لمحة

م المن�ثقة ر سل�� �أول قطرات الدَّ
�
ا، وقد ذك مس ق���� � َشقٌّ أحمر رفيع ح�ث سُ��ِلج الشَّ

�� ال��َّ
م األلم. ا، ح�� مع الجروح ال�ل�غة، �سبق الدَّ من ج�ح. غال��

ا أن ماء �ما �فعل �لَّ ص�اح، عالم� ) يرنو إ� السَّ رجة األع� من (الهرم األ��� وقَف عند سور الدَّ
 عن شعبها.

�
ا أن تتخ� د أنها لم َتهُجرنا، ل�س ممكن�

�
� مل�ته معه. مؤك

 أن تأ��
ً

ا آٍت وآم� الَفجر حتم�
جة موت األم�� من مسكن المل�ة. ث نفسه عندما سمَع ح�� �ان ُ�حدِّ

ً
ة

�
ا مبتل ف حذاؤە آثار�

�
هر معطفه األب�ض، وُ�خل دخَل الس�� �ار�ستان وماء المطر �جري ع� ظ�

ا، � ِفراش المل�ة، فالف�� �ان فارس�
� مارتل �� ة والُ�سط. �ان قد أمَرهم ب�رقاد ك��ن�� ع� األرض�َّ

� الِفراش الذي قطَع
أفة أن �دعه �موت �� ا عالوًة ع� ذلك، و�دا لسل�� أن من الرَّ ا دورن�� � وأم��

م عت برائحة الدَّ ة و�ش�َّ ا المالءات واألغط�ة والوسائد والحش�َّ غه. تلَفت تمام�
�
ِنصف العالم ل�� َي�ل

س سُ�ساِمحه. خان، ل�ن الس�� �ار�ستان اح�سَب أن دن�� والدُّ

عب�� � ما استطاَع التَّ
ِّ ة مع األم�� ل�ل نهار، ُتل�� غ�� ت الصَّ

�
إ� جوار الِفراش تجلس م�سانداي. ظل

� ب، وتقرأ له ح�� عنه من احت�اجات، و�سق�ه الماء وحل�ب الخشخاش إذا قوَي ع� ال��ُّ
كون، وتنام ع� مقعدها إ� جان�ه. طلَب الس�� �ار�ستان من �عض ُسقاة المل�ة � السُّ

�ستغرق ��
عم جل المحروق �ان أق� من احتمال أجرأهم. �ما أن ذوات النِّ أن ُ�ساِعدوا، ل�ن منظر الرَّ
� �� ن ت�قَّ اح�ة ممَّ ت الَفرس الشَّ

�
ات. ر�ما نال � ع� الرغم من أنه أرسَل إليهن أر�ــع مرَّ رقاء لم �ج�� الزَّ

منهن �الفعل.

َّ



ر، األم��
َّ
ە، وقالت: «أيها الفارس الموق ة ض��لة الجسد عي�يها مع دنوِّ جمة الناث�َّ رفَعت الُم��

�ار. أترى؟ إنه مب�سم». ة إ� الدِّ ته آلهته الدورن�َّ
َ

تجاوَز آالمه، أخذ
ً
ينان. ل�انت تلك -ع� األقل- ميتة . ل�ان أرحم أن �لتهمه الت�ِّ � وك�ف عرفِت؟ إنه �ال شفت��
ار ط��قة فظ�عة للموت. ال غرو أن ِنصف الجحائم من لهب… قال للفتاة: أ�ع. ل�ن هذا… النَّ

�ه». «غطِّ

: «ما الذي سَ�حُدث له أيها الفارس؟ إنه �ع�د
ً
سحَ�ت م�سانداي الغطاء ع� وجه األم�� قائلة

ا عن وطنه». جد�

ب ذلك الم��د من
�
ا؟ س�تطل - «سأحرُص ع� عودته إ� (دورن)». ل�ن ك�ف؟ هل أع�دە رماد�

حم، �الخنافس ال
�
د عظمه من الل ار، وهو ما ال �قدر الس�� �ار�ستان ع� هضمه. علينا أن ُنجرِّ النَّ

)، وأقرب � اس�� � األمر، ل�ن هنا (خليج النخَّ ��
�
امتات ليتول � الوطن �انت األخوات الصَّ

�� . الغ��
�
ة، �� غ�� وم اآلن أيتها الصَّ دي إ� النَّ

�
� أن َتخل

ة آالف فرسخ. «ي���� أخٍت صامتة َت�ُعد ع��
ِفراشِك».

�ل
�
ا. إنك ال تنام الل ئ أيها الفارس، عل�ك أن تفعل هذا أ�ض� - «إذا �ان لهذە الواحدة أن تج��

�أ�مله».

ٍة قال له الِما�س�� األ��� الوث). ذات مرَّ ة، منذ (الثَّ غ�� ال أنامه منذ سنواٍت ط��لة أيتها الصَّ
ان، ل�ن األمر ال �قتِ� ع� َّ� وم �الشُّ � ال �حتاجون إ� القسط نفسه من النَّ �� �ا�سل إن المسنِّ
ا. قد  أ�د�

ً
 �فتحهما ثان�ة

َّ
� ينفر فيها من إغالق عي��ه خش�ة أ� نَّ إ�اها ال�� هذا، ذلك أنه �لَغ السِّ

. � الَحرس المل��
تهم، ل�نها ل�ست �ميتٍة تليق �فارس� �� � أ�َّ

�� � يروم رجال آَخرون الموت نائم��

�
ا، هنا �ما �� ا واجب ِفعلها دوم� ة جد� �ا�� ط��لة للغا�ة، وهناك أش�اء كث��

�
قال لم�سانداي: «الل

». و�ذا شاَءت اآللهة ��� � واس�� ة. اذه�� غ�� ا أيتها الصَّ � حال��
بع). ل�نِك فعلِت ما �ك�� (الممالك السَّ

. � نان�� �� �التَّ
�
فلن َتحل

� مارتل، أو ما ًة ع� وجه ك��ن�� � نظرًة أخ��
�عد ذهاب الفتاة رفَع الفارس العجوز الغطاء لُ�ل��

ت���َّ منه. جزء كب�� من لحم األم�� ا�سلَخ ح�� إنه يرى الجمجمة من تحته، وعيناە ِبركتان من
ا. ل�س من شأن �لِّ الَ��� أن ا �ه ال�قاء ضفدع� � (دورن)، �ان ح���

ا �ه ال�قاء �� د�د. �ان ح��� الصَّ
� الف�� وجَد نفسه ي�ساَءل إن �ان هناك من غ�َّ مل�ته أم أن

. إذ عاَد ُ�غ�ِّ � نان�� صوا مع التَّ
ُ
َيرق

ق �ال ��� إ� )، ُتحدِّ � (�حر الدوثرا��
��لة �� تها س���� دون حداٍد وسط أعواد الُعشب الطَّ جثَّ

ط لحمها عن عظمها.
َ
ماء إ� أن ي�ساق السَّ

». هذا ما � م عي��
�
، رأيتها �أ � �� س لم َتُمت. لقد امتَطت ذلك التنِّ �صوٍت مسم�ع قال: «ال، دن��

ا ، هذا أ�ض�
ً

صديق أصعب. �ان َشعرها مشتع� ما مرَّ يوم أض� التَّ
�
ٍة من ق�ل… ل�ن �ل قاله مئة مرَّ

ق.. و�ذا لم أَرها َ�سُقط فهناك مئات ُ�قِسمون أنهم رأوها. رأيته. �انت تح��

ة ضوء مبهم مستط�� هار ع� المدينة، وع� الرغم من أن المطر ال يزال يهطل فثمَّ زحَف النَّ
ق. � سماء ال��َّ

��
ُّ



�
ات ورٍة سوداء ذات ط�َّ نة من تنُّ ا ث�ا�ه المألوفة، المتكوِّ أس الحليق مرتد�� مس وصَل الرَّ مع الشَّ
ا، ا جد�د� حاس��

ُ
ا ن � صدر� �ش�ل العضالت المفتولة، و�ن حمَل تحت إ�طه قناع�

� ووا�� � ساق��
َ وواق��

ة: «ماَت األحمق إذن؟».  لسانه من فمه. قال س�اهاز ع� س��ل التح�َّ
�

رأس ذئٍب يتد�

وء األول». لم يندهش سل�� من معرفة س�اهاز، ب�ل خ�ط الضَّ
ُ
� ماَت ق - «األم�� ك��ن��

فاألخ�ار ت�تقل ��عٍة داخل الهرم. «هل اجتمَع أعضاء المجلس؟».

فهم ال�د �الحضور �األسفل». ِّ - «ي�تظرون أن ُ���

. طُّ
َ
� هذا ق

 فارس �س�ط، حا�� المل�ة. لم أرغب ��
َّ

أراَد جزء منه أن يهتف: لسُت ال�د. ما أنا إ�
أس م أحد المدينة، والس�� �ار�ستان ال يثق �الرَّ

�
� غ�اب المل�ة واعتقال الملك ال ُ�دَّ أن َ�ح�

ل�ن ��
اء؟». عمة الخ�� الحليق. «هل من أيِّ أخ�ار من ذات النِّ

- «لم َتُعد �عُد إ� المدينة». عارَض س�اهاز إرسال ال�اهنة، ولم �س�ِسغ جاالزا جاالر نفسها
عاُمل مع ل أ��� للتَّ دار زو لوراڬ مؤهَّ � الم، ل�ن ه�� � س��ل السَّ

ة. قالت إنها ستذهب �� المهمَّ
عمة ها�ة حَنت ذات النِّ � النِّ

األس�اد الُح�ماء. غ�� أن الس�� �ار�ستان ال �س�سلم �سهولة، و��
اء رأسها وأقسَمت أنها س��ذل قصارى جهدها. الخ��

� المدينة؟».
أس الحليق: «ك�ف األحوال �� سأَل سل�� الرَّ

� �اٍق داخل المدينة،
�

ق أو يون� د �لَّ مرتز� طار�
ُ
ا�ات مغلقة وموَصدة �ما أمرت. ن - «جميع البوَّ

بع. ، داخل األهرامات �الطَّ
�
هم اخت�أ طُردهم أو نحتجزهم. ي�دو أن أ���

َ
وَمن نق�ض عليهم ن

� الم�دان مئتان من عل�ة القوم،
ون أليِّ هجوم. �� رون َ�حُرسون األسوار واألبراج ومستعدُّ الُمطهَّ

، �
دار ومو�� � . ُي��دون إطالق �اح ه�� ً

� مقا�لة لون طالب�� � المطر بتو�اراتهم وُ�َولو�
واقفون ��

جال ُ�خر�جون � هذا. ما زاَل الرِّ
هم �أن الُفرسان �ارعون �� َ . أحدهم أخ�� � ين��ْ وُ���دونك أن َتقُتل الت�ِّ

.« � ين��ْ الُجثث من هرم هاز�ار. أس�اد ي��زان وأوهلز العظام هجروا هرميهم للت�ِّ

ار؟». ؤال الذي �خ�� إجابته: «وفاتورة الجزَّ �علم الس�� �ار�ستان �لَّ هذا، وهكذا أل�� السُّ

ون». - «�سعة وع��

� استأنَف أبناء ا. ق�ل يوم�� ون؟�». أسوأ �مراحل من أشد خ�االته جموح� - «�سعة وع��
ان�ة، ل�ن أن �ذهبوا من �سعة إ� � الثَّ

�لة األو�، �سعة ��
�
� الل

ل. ثالثة قت� �� � حرب الظ� الهار��
ٍة وُضحاها… � عش�َّ �ن ب�� �سعٍة وع��

هار. ِلَم ت�دو م��دَّ الوجه هكذا أيها العجوز؟ ماذا � ق�ل انتصاف النَّ الث�� �و العدد ع� الثَّ - «س��
وارع من جد�ٍد شاه��ن الخناجر. دار، فأرسَل أبناءە إ� الشَّ � � ُي��د إطالق �اح ه�� عت؟ الهار��

َّ
توق

ا. عالمة حاس��
ُ
ا ن ، وحش� ابق. أحدهم �ان من رجا�� جميع المو�� معَتقون ورؤوس حل�قة �السَّ

ص�ف أو منقوشة ع� حائط. �انت �اش�� ع� الرَّ ت إ� جوار الُجثث، مرسومة �الطَّ
�
� ُتر�ك الهار��

»، و«هارجاز ال�طل». ع�ارة «الموت � نان�� ا. كتبوا: «�جب أن تموت التَّ هناك رسائل أ�ض�
ا ق�ل أن �محو المطر المكتوب». س» ُشوِهَدت أ�ض� لدن��



م…». ��ة الدَّ ��» -

هب من �لِّ هرم، أجل، سنجبيها… ل�ن خسارة
َّ

دمدَم س�اهاز: «ألفان و�سعمئة قطعة من الذ
م ُ�مكنه تحقيق ذلك». ا. وحدە الدَّ � أ�د� قود لن تردع الهار�� القل�ل من النُّ

. سَ�قُتلهم عن آِخرهم لو سمحُت له. «سمعتك أول
ً
هائن ثان�ة - «هذا ما تقوله أنت». الرَّ

ة. ال». خمسمئة مرَّ

نة واهنة. أتم��َّ أن ترجع ، متغضِّ � � رأ��
مة �� �امتعاض� زمجَر س�اهاز: «�د المل�ة. �د امرأٍة هر�

د أن مجلسك �دأ �ضجر».
�
ا: «مؤك ئب ع� وجهه مستطرد�

ِّ
ا»، ووضَع قناع الذ س إلينا ق���� دن��

ا وتمنطَق
�
ا جاف طب واحد� »، ثم اس��دَل �معطفه الرَّ : «إنه مجلس المل�ة ال مجل�� ردَّ سل��

أس الحليق. فقة الرَّ � ر�
اللم �� �حزام س�فه، ونزَل السَّ

�اح، فع� الرغم من أن الس�� �ار�ستان � هذا الصَّ القاعة ذات األعمدة خال�ة من الملتمس��
� غ�اب المل�ة، ولن �سمح لس�اهاز مو

أ ع� عقد ال�الط �� اضطلَع �أعمال ال�د فإنه ال يتجرَّ
ة

�
ك �انداڬ �أن �فعل ذلك. �أمر الس�� �ار�ستان أز�َل عرشا س�اهاز القب�حان، و�ن لم ُ�ِعد الدِّ

� منتَصف
ِصَ�ت مائدة مستديرة ��

ُ
 من ذلك ن

ً
لتها المل�ة، و�د� � فضَّ دة �الوسائد ال�� ال�س�طة المزوَّ

موا �أنداد.
�
جال و�ت�ل ��لة ل�جلس عليها الرِّ القاعة، ُتح�ط بها المقاعد الطَّ

أس الحليق س�اهاز. مارسلن خام و�� جوارە الرَّ اللم الرُّ نهضوا عندما نزَل الس�� �ار�ستان السَّ
وس ط قائد اإلخوة األحرار. �ان رجال ال��ُّ هر المخطَّ ، وكذا سا�مون ذو الظ� م حا��

ُ
قائد رجال األ

�ف) ُ�س�َّ تال توراڬ، �عد أن ة من (ُجزر الصَّ  أسود ال���
ً

ا، رج� ا جد�د� ًالمقدامة قد انتخبوا قائد�
ا ن�ا�ة مادي حا�� أ�ض� ودة الرَّ ابق مولونو يوس دوب. الدُّ اح�ة قائدهم السَّ اختطَفت الَفرس الشَّ
ل ِغ��ان �ة. ُ�مثِّ ونز المدبَّ � �عتمرون الخوذات ال�� �� ��ن، ومعه ثالثة ُرق�اء مخصيِّ عن الُمطهَّ
� وُمقاتل فؤوس� ند�ب عا�س معروف ب�ساطٍة اس اسمه چوك�� �ان، قوَّ قان محنَّ العاصفة مرتز�
� غ�اب دار�و نهار�س. معظم �االسار المل�ة ذهَب

كة ��  �الهما الق�ادة المش��
�

�األرمل، وقد تو�
� قت�� � الض�ِّ )، ل�ن الچا�ا رهان رومو ذا العين�� � (�حر الدوثرا��

مع آجو ورا�ارو لل�حث عنها ��
. � الة ال�اق�� م �لسان الخ�َّ

�
� موجود ليت�ل ست�� � المقوَّ اق�� والسَّ

، ُمقاتلو � ا�ق�� دار السَّ � �الة الس�� �ار�ستان �جلس إ� المائدة أر�عة من َحرس الملك ه��
ُ
وق

اد والِقطُّ األرقط. أ�َّ سل�� ع� ار و��ال�و �اِ� العظام و�امارون العدَّ الحل�ات جوجهور الج�َّ
فر بهذە س تارجارَ�ن ع� الظ� حضورهم ع� الرغم من احتجاجات س�اهاز، فقد ساَعدوا دن��
 أنهم

َّ
ماء، إ� � �الدِّ ث�� � ملوَّ  غاشم��

ً
 ُي�� ص��عهم هذا. قد �كونون قَتلة

َّ
� أ�

المدينة، و�����
ا. دار، نعم، ول�ن للمل�ة أ�ض� � ة… للملك ه�� مخلصون ع� ط��قتهم الخاصَّ

�ن ِ�لواس القوي الذي دخَل القاعة �ُخطواٍت ثق�لة. وآِخر الحا��

ت
�
ًة ودنا منها لدرجة أنه أوشَك ع� تقب�لها ع� شفتيها، وترك ة م�ا�� ُّ المن�َّ واجَه الخ��

ا�ن الذي �ان � الدَّ
 من وزنه، والِجلد الب��ِّ

ً
� رط� المواجهة عل�ه آثارها. ي�دو اآلن أنه فقَد أر�ع��

اٍت � ط�َّ
�� 

�
دوب ال�اهتة، أصبَح يتد� ، وتتقاَطع عل�ه مئات النُّ � ا ع� صدرە و�طنه الهائل��ْ مشدود�



� ح ع
اٍت من مقاسه. �اإلضافة إ� ذلك ا أ��� ثالث مرَّ لة رجراجة، �أنه يرتدي معطف� هِّ فضفاضة م��

ء. �
َّ دًة �عض ال�� دِّ �طَؤت حركته و�َدت م��

وع� الرغم من ذلك أبهَج مرآە قلب الفارس العجوز. لقد قطَع العالم مع ِ�لواس القوي، و�علم
نا : «ِ�لواس، ��ُّ يوف. قال سل�� �ون إل�ه إذا �لَغت المسألة حدَّ تقاُرع السُّ أنه �ستطيع الرُّ

انضمامك إلينا».

ا �ما ح�ة الب�ضاء، أين ال��د �ال�صل؟ ِ�لواس القوي لم َ�ُعد ق���
�
: «ذو الل

ً
اب�سَم ِ�لواس قائ�

ا. لقد أمَرضوا ِ�لواس القوي. أحدهم �جب أن �موت». � �ان، و�جب أن �أ�ل و�عود كب��

ا جلَس ِ�لواس وعقَد ذراع�ه ». ولمَّ �
ون ع� األرجح. «اجلس �ا صد��� أحدهم س�موت، كث��

ب�ل الَفجر».
ُ
�اح ق � مارتل ماَت هذا الصَّ ع� صدرە تابَع الس�� �ار�ستان: «ك��ن��

.« � نان�� ضحَك األرمل، وقال: «را�ب التَّ

ط: «أدعوە �األ�له». هر المخطَّ وقال سا�مون ذو الظ�

روا المو�� �سوء. لقد
�
. لم ي�َس الس�� �ار�ستان حماقات ش�ا�ه. «ال َتذك � د ص�� ال، �ان مجرَّ

ا». ه غال��
�
من ما فعل

َ
دفَع األم�� ث

ان اآلَخران؟». ه تال توراڬ: «والدورن�َّ
�
سأل

هما ع� اإلطالق. �ان آرش�بولد يرونوود �حتضن م أيُّ اهن». لم ُ�قاو� � الوقت الرَّ
- «سجينان ��

حاس، �ما �شهد �داە المسفوعتان، َ عل�ه الوحوش النُّ اخن عندما ع�� ق الدَّ جسد األم�� المح��
ا �س در�نكووتر واقف� � مارتل. و�ان ج�� هب الذي التهَم ك��ن��

�
�داە اللتان استعَملهما إلخماد الل

.«
ً
فوقهما �س�فه، ل�نه أسقَطه لحظة أن ظهَرت الجرادات. «�ق�سمان زنزانة

� ع� ين��ْ ون أطلقوا ت�ِّ . هؤالء الدورنيُّ ً
ط: «فل�ق�سما مشنقة هر المخطَّ ردَّ سا�مون ذو الظ�

المدينة».

ها
�
�ن) �ل � ف�ما تهتف (م�� . سأقتُل االثن�� � ه الِقطُّ األرقط: «افتح الحل�ات وأعِطهما س�ف�� حضَّ

.« �اس��

 إ� اجتذاب
َّ

وضاء إ� ماء والضَّ ي الدِّ . لن ُتؤدِّ ً
: «حل�ات القتال س���� مغلقة قال سل��

.« � ين��ْ الت�ِّ

ة ؟ هذە المرَّ
ً
� ثان�ة

ًة، فِلَم ال �أ�� . الوحش األسود جاَء مرَّ � نان�� قال مارسلن: «أو ثالثة التَّ
�مل�تنا».

�
ا، و�� ا ودم� هرە فس�شتعل المدينة نار� س ع� ظ� �ن) �ال دن�� أو دونها. إذا عاَد دروجون إ� (م��

� إ� هذە المائدة هذا ل�س عند الس�� �ار�ستان أد�� شك، و�عان ما س�شهر �عض الجالس��
حادهم الوح�د. س تارجارَ�ن س�ب اتِّ ًة، ل�ن دن�� � وجوە �عض. قد تكون فتاًة صغ��

الخناجر ��



� تعود. لقد ُسقنا ألف خروف إ� (حل�ة دازناك)، ومألنا (حل�ة جراز) - «جاللتها ستعود ح��
دار زو لوراڬ لم�ار�اته». لآلن ي�دو أن � � جمَعها ه�� ة) �الحيوانات ال�� هب�َّ

َّ
�العجول، و(الحل�ة الذ

ا إن �ان أحدهما أو أن، ف�عودان إ� (حل�ة دازناك) م�� جاعا، أمَّ � �حبُّ َطعم الضَّ ين��ْ �ال الت�ِّ
غ مسامع الس�� �ار�ستان

�
ا من ذلك لم َي�ل �الهما �صطاد الَ��� داخل المدينة أو خارجها فإن ش�ئ�

اسون الذين �انوا � منذ هارجاز ال�طل ُهم النخَّ �� هم تنِّ
�
ون الوح�دون الذين قتل ُّ� � �ن�� �عُد. الم��

ة هرم هاز�ار. «عندنا شؤون اض عندما حاوَل ر�جال إقامة ع��نه ع� قمَّ �الحماقة ال�اف�ة لالع��
� لعمل ترت��ات �� اء إ� اليون�يِّ عمة الخ�� ناِقشها. لقد أرسلُت ذات النِّ

ُ
ا �جب أن ن أ��� إلحاح�

هار �جوابهم». � منتَصف النَّ
ُع عودتها ��

َّ
إطالق �اح رهائ�نا. أتوق

�
ى �� . إن ألس�تهم د�دان تتلوَّ � �� قال األرمل: «��المهم المرَسل. ِغ��ان العاصفة �عرفون اليون�يِّ

�دان ال �القائد». اء ستعود ��الم الدِّ عمة الخ�� جاە وذاك. ذات النِّ هذا االتِّ

ة �د المل�ة أن األس�اد الُح�ماء �حتجزون ر ح��
�
مادي: «أرجو أن يتذك ودة الرَّ أضاَف الدُّ

ال دم المل�ة». د الخيول چوجو خ�َّ ا، وس�ِّ و أ�ض� نا ه�� ُجنديَّ

ب هذا».
�
ف ال�االسار يتطل دە الدوثرا�� رومو: «دم دمها. ال ُ�دَّ من إطالق �احه. ��َ أ�َّ

 أن ن�تظر ونرى إن استطاَعت ذات
ً

ق �احه، ل�ن علينا أو�
�
قال الس�� �ار�ستان: «سُ�طل

اء تحقيق…». عمة الخ�� النِّ

ا، ق ش�ئ� اء لن ُتحقِّ عمة الخ�� ا المائدة �ق�ضته: «ذات النِّ أس الحليق س�اهاز ضار�� قاطَعه الرَّ
� ونحن جالسون هنا. قلت ترت��ات؟ عمل ترت��ات؟ أي ن�ع� من �� �ل ور�ما تتواَطأ مع اليون�يِّ

ة. ا ع� ال�لمة �لَّ مرَّ ت��ات؟». قالها ضاغط� ال��َّ

ا». أجاَب الس�� �ار�ستان: «فد�ة، وزن �لِّ رجٍل ذه��

� إ� ذهبنا أيها الفارس. جم�عهم �ال اس�ثناء ق مارسلن: «األس�اد الُح�ماء ل�سوا محتاج��
�
عل

.« � �� وسيِّ أثرى من لوردات�م الوس��

ون هائن عندهم؟ إذا رفَض اليون�يُّ هب. ما ق�مة الرَّ
َّ

� الذ
قتهم س�طمعون �� - «ل�ن مرتز�

َحت عل�ه هذە � اق�� . م�سانداي �� ال�� �ــهم». أو أن هذا أم�� � أج�� قاق ب�نهم و��� � هذا الشِّ
فسُ�ل��

�� من اختصاص اإلصبع � (كينجز الندنج) �انت الرُّ
ا. �� ء كهذا لَ�خُطر له أ�د� �

الح�لة. ما �ان ��
ا واج�اته هو ف�انت أ��� اج، أمَّ � أعداء التَّ ، ف�ما عمَل اللورد ڤارس ع� �ذر الُفرقة ب�� غ�� الصَّ

�اء
َّ

� الذ
جال هنا �� ة من الُعمر ل�ن م�سانداي ُتضا�� ِنصف الرِّ � الحاد�ة ع��

�� .
ً
ًة واستقامة م�ا��

 تط�ح العرض ق�ل أن
َّ

اء أ� عمة الخ�� � الح�مة. «لقد أمل�ُت ع� ذات النِّ
ا �� وتفوقهم جم�ع�

هم لسماعه».
�
ون �ل �جتمع القادة اليون�يُّ

� ين��ْ ضون، س�قولون إنهم ُي��دون موت الت�ِّ
ُ
ف ط ب��ار: «س��َ هر المخطَّ قال سا�مون ذو الظ�

وعودة الملك».

». وأخ�� أنك محق. - «أدعو اآللهة أنك مخ��
ُّ



ون � ُيرِسل اليون�يُّ ها �سمع ُدعاءك. وح�� ي الفارس، وال أظنُّ قال األرمل: «آلهتك �ع�دة �ا جدِّ
� عينك؟».

العجوز لَت�ُصق ��

م». ار والدَّ : «النَّ �خفوت، �خفوت، قال �ار�ستان سل��

: «أفضل من ال��د ً
ت ِ�لواس القوي ع� �طنه قائ� م أحد، ثم ر�َّ

�
للحظٍة ط��لة لم يت�ل

ئب، وقال: «ستك� سالم
ِّ

� قناع رأس الذ
أس الحليق س�اهاز ع�� عي��َ ق الرَّ �ال�صل»، وحدَّ

دار أيها العجوز؟». � الملك ه��

�ه أم�� ب�ار�ستان ال�اسل، وما زاَل جزء من من لقَّ � قد�م الزَّ
ا». ذات يوٍم �� مه تحط�م� - «سأحطِّ

� من ق�ل. حطب جاف ة الهرم ح�ث �انت الهار�� � منارًة ع� قمَّ � أعماقه. «س�ب��
�� � �� ذلك الصَّ

، فسُ�شِعل المنارة. �  تح��
َّ

اعة، وأتم��َّ أ� ت السَّ
َ
�ت، مغ�َّ لوقايته من المطر. إذا حان غارق �ال�َّ

ا�ات والهجوم. س�كون ل�لِّ رجٍل من�م دور �لع�ه، وعل�ه ق من البوَّ
ُّ
دف هب إشارت�م للتَّ

�
س�كون الل

ر أعداءنا أو دمِّ
ُ
ا. سوف ن  أو نهار�

ً
� أيِّ وقت، ل��

�جب أن �كون �لُّ رجٍل ع� أه�ة االستعداد ��
ا إ� ُمرافق�ه المنتظ��ن، وواصَل: «لقد طل�ُت إعداد �عض � روننا». ثم رفَع سل�� �دە مش�� ُ�دمِّ
راتهم وخطوط حصارهم ومجان�قهم. إذا استطعنا

�
ات األعداء، معسك وَّ

ُ
الخرائط إلظهار توز�ــــع ق

قتهم. أعرُف أن لد��م مخاوف وأسئلة، فبوحوا بها اآلن. من  عنهم مرتز�
�

� فس�تخ� اس�� قهر النخَّ
د». د ولنا هدف موحَّ ا ع� رأي� موحَّ ك هذە المائدة أن نكون جم�ع� ُ ��

َ
م عندما ن المحتَّ

ًة». اٍب إذن. س�ستغرق هذا ُمدَّ � طلب طعاٍم و��
رِسل ��

ُ
قال سا�مون: «األفضل أن ن

سن
�
�اح ومعظم األص�ل. تجادَل القادة ع� الخرائط ك�ائعات سمٍك يتما� ة الصَّ استغَرقوا �ق�َّ

ة، وأجدى وس�لٍة الستغالل ِفرقتهم عف ونقاط القوَّ � ال�حر، نقاط الضَّ ع� دلو� من �اط��
� أم �� � تحط�م خطوط حصار اليون�يِّ

ماة، و�ن �ان األفضل استغالل األف�ال �� ة من الرُّ غ�� الصَّ
ف ق�ادة الموجة األو�، و�ن �ان األفضل ��� ة االحت�اط، وَمن س�نال ��َ وَّ

ُ
االحتفاظ بها مع ق

ل�عة. � أم مع الطَّ التهم ع� الجناح��ْ خ�َّ

حف ع� (يون�اي) ما إن ترَك الس�� �ار�ستان �لَّ رجٍل �قول رأ�ه. رأى تال توراڬ أن عليهم الزَّ
ا ون خ�ار� ا، ولن �جد اليون�يُّ فراء ستكون �ال دفاعاٍت تق���� قوا خطوط الحصار، فالمدينة الصَّ �خ��
� نزاٍل

 ُيواِجهه ��
ً

ي العدوَّ �أن ُيرِسل �ط� َح الِقطُّ األرقط تحدِّ حاق بهم. واق��
�
 رفع الحصار لل

َّ
إ�

م . وقدَّ  من الِقطِّ
ً

م أن ُ�قاِتل هو �د� ت ِ�لواس القوي، و�ن صمَّ
َ
� راق فردي، و�� الفكرة ال��

�
هر واستخدام (الس�اهازاذان) �� ة النَّ اس�ة ع� ضفَّ فن الرَّ  لالس��الء ع� السُّ

ً
ة اد خطَّ �امارون العدَّ

�ن فق جميع الحا�� رة. اتَّ � ومهاجمتهم من المؤخِّ �� وران بثالثمئة ُمقاتل حل�اٍت حول اليون�يِّ الدَّ
هم. أراَد األرمل ة ��� فق ع� ك�ف�َّ ا منهم لم يتَّ ��ن أفضل جنودهم، ل�ن أحد� ع� أن الُمطهَّ
ة، وارتأى مارسلن أن األفضل فاعات اليون��َّ م قلب الدِّ ة ُتحطِّ � كق�ضٍة حد�د�َّ �� استخدام المخصيِّ
� خطِّ المعركة األسا�� ح�ث ُ�مكنهم ردع أيِّ محاولٍة من العدوِّ إلحداث ثغرٍة

َ وضعهم ع� جان��
ط تقس�مهم ع� ثالث فصائل وتوز�عهم ع� هر المخطَّ ، وأراَد سا�مون ذو الظ� � � الجانب��

��
اقون إ� القتال، ل�ن دون وجود  إن إخوته األحرار ُشجعان وتوَّ

ً
الث، قائ� � الثَّ جماعات المعَتق��

� لمجابهة
�ن �االنض�اط ال�ا�� ع ُجندە غ�� المخت��َ  يتمتَّ

َّ
��ن لشدِّ أزرهم فإنه �خ�� أ� الُمطهَّ
ُّ



��ن سُ�ط�عون مهما ُطِلَب مادي �قول إن الُمطهَّ ودة الرَّ � وحدهم. وا�ت�� الدُّ م�� قة مخ�� مرتز�
منهم.

�
ا �� � كنُت ع�د� ًة: «ح��  أخ��

ً
قطة

ُ
و�عد مناقشة �لِّ هذا ومداولته وتق��رە ط�َح سا�مون ن

اف ع� دفع أجورها. ة واإل�� فاُوض مع الجماعات الُحرَّ دي ع� التَّ (يون�اي) اعتدُت مساعدة س�ِّ
، � نان�� � لمواجهة لهب التَّ

� ال �ستط�عون نقدهم ما �ك�� �� قة، وأعرُف أن اليون�يِّ � أعرُف المرتز� إن��
ان إ� ينان؟ هل س�نضمَّ � الت�ِّ

الم و�شَ�ت المعركة، فهل س�أ�� ولذا أسألك… إذا فشَل السَّ
القتال؟».

ماء. اخ، ورائحة الدِّ �اح وال�ُّ وضاء، الصِّ �ان الس�� �ار�ستان ل�قول: س�أت�ان، ستجلبهما الضَّ
مال ا �ما اجتذَب هدير (حل�ة دازناك) دروجون إ� الرِّ س�جتذبهما هذا إ� م�دان المعركة تمام�
� طرٍف وآَخر؟ �ش�ٍل ما ال �ظنُّ ذلك، ولذا قال فقط: قان ب�� � �أت�ان هل سُ�فرِّ ة. ل�ن ح�� القرم��َّ
ة د ِظلِّ أجنحتهما لت�ب�ط همَّ � مجرَّ

. إذا أت�ا فقد �ك�� � نان�� ينان س�فعالن ما تفعله التَّ «الت�ِّ
هم.

َ
� وحملهم ع� الفرار»، ثم إنه شكَرهم و�ف اس�� النخَّ

� ين ح�� مادي �عد خروج اآلَخ��ن، وقال: «هؤالء اآلحاد س�كونون مستعدِّ ودة الرَّ مكَث الدُّ
هائن ما إن ن�دأ الهجوم». � سَ�قُتلون الرَّ �� د أن ال�د �علم أن اليون�يِّ

�
إشعال المنارة، ل�ن مؤك

. إن عندي… فكرًة. ل�ن أرجو أن �
- «سأفعُل �لَّ ما بوس�� للح�لولة دون ذلك �ا صد���

هما». ان �موت أم�� � اآلن. ال ُ�دَّ أن �علم الدورن�َّ
ر��

ُ
َتعذ

: «هذا الواحد ُ�طيع».
ً

مادي رأسه قائ� ودة الرَّ ح�� الدُّ

نب
َّ

ناز�ن. معروف عن الُحزن والذ رسانه الُجدد معه إ� الزَّ
ُ
� من ف  الس�� �ار�ستان اثن��

َ
أخذ

�س در�نكووتر ا، وقد لعَب آرش�بولد يرونوود وج��
�
� إ� الجنون أح�ان الح�� أنهما �دفعان الصَّ

نزانة أمَر سل�� تومكو والحمل األحمر � وصلوا إ� الزِّ � هالك صد�قهما، ل�ن ح��
ا �� �الهما دور�

هما انت�. � �أن عذاب أم�� �� �االنتظار �الخارج ف�ما َ�دُخل لُ�خ��ِ الدورنيَّ

ا إ� �د�ه ، وا�ت�� �الجلوس ع� حافة ��رە محملق� ق الس�� آرش�بولد األصلع ال�ب��
�
لم ُ�عل

لُت إل�ه : «قلُت له إنها حماقة، توسَّ
ً

�س الحائط قائ� � ل�َم الس�� ج�� � ح��
ان، �� � �ال�تَّ دت�� المضمَّ

م ا للع�ان. لقد قطَع العالم لُ�قدِّ  �ما �ان واضح�
ً
ة لم تَر له ق�مة أن نرجع إ� الوطن. مل�تك الحق��

� وجهه».
ت ��

�
ه و�خالصه فضحك لها ُح�َّ

. لو عرفتها لعرفت هذا». طُّ
َ
: «لم تضحك ق قال سل��

ق».  وذهَ�ت ُتضاِجع المرتز�
ً
ته. عرَض عليها قل�ه فألَقته له ثان�ة

َ
- «لقد ن�ذ

�س در�نكووتر، ولن ٌ لك أن تحفظ لسانك أيها الفارس». ال �حبُّ الس�� �ار�ستان ج�� - «خ��
� �ان من ُصنعه وُصنع�ما». س. «موت األم�� ك��ن�� �سمح له �ذمِّ دن��

� �ان صد�قنا، نعم. لك أن تقول إنه �ان أحمق - «ُصنعنا؟� أين ج��رتنا أيها الفارس؟ ك��ن��
اعة». ا، وندين له �الطَّ �  وأخ��

ً
نا أو� . ل�نه �ان أم�� � حم�� ء، ل�ن جميع الحالم�� �

َّ �عض ال��



� طاعة
واد األعظم من ح�اته �� � هذا، فقد ق�� السَّ

لم �ستِطع �ار�ستان سل�� أن ُ�جاِدله ��
. «األم�� أ�� �عد فوات األوان». � �ن والمجان�� ��

�
أوامر السك

�س: «لقد عرَض عليها قل�ه». ر الس�� ج�� كرَّ

يوف ال القلوب».  إ� السُّ
ً
- «�انت محتاجة

ا». - «�ان ل�منحها ِحراب (دورن) أ�ض�

. «لقد � أ��� من �ار�ستان سل��
س األم�� الدور�� - «ليته فعَل». ال أحد أراَد أن �ستحبَّ دن��

� ع� المدينة. �ان هذا ين��ْ قة، إطالق ت�ِّ أ�� �عد فوات األوان، وهذە الحماقة… اس�ئجار المرتز�
.«

ً
ا وأسوأ من الجنون، �ان خ�انة

�
جنون

س، إلث�ات جدارته ه للمل�ة دن�� ه �دافع ُح�ِّ
�
ا: «ك���ت فعَل ما فعل �س در�نكووتر م�� ردَّ ج��

بها».

� �ان من أجل (دورن). هل ه األم�� ك��ن��
�
: «ما فعل �

قال الفارس العجوز الذي سمَع ما �ك��
) تنوي حمل � حول الملوك والمل�ات واألمراء. (ص�سپ��

ا؟ لقد قض�ُت ح�ا��
�
ا خرف � َجد� تحسب��

جل الذي �ستد�� ل اإلن�ار. دوران مارتل ل�س �الرَّ الح ضد العرش الحد�دي. ال، ال ُتحاو� السِّ
ش عطُّ ف والتَّ � هنا، الواجب وال��َّ �. الواجب هو ما أ�� �األم�� ك��ن�� � النَّ

ِحرا�ه دون أمٍل ��
س». � ال دن�� نان�� � �ان هنا من أجل التَّ للمجد… ل�ن ل�س الُحب. ك��ن��

- «أنت لم تعرفه أيها الفارس. لقد…».

ا، ا: «لقد ماَت �ا در�نك، ولن ُ�ع�دە ال�الم. �ليتوس وو�ل ماتا أ�ض� قاطَعه يرونوود ناهض�
� ف�ه ألخرسك»، ثم التفَت الفارس ال�ب�� إ� سل�� � ق�ل أن أدسَّ ق�ض�� فأطِبق فمك اللع��

: «ماذا تنوي أن تفعل بنا؟».
ً

سائ�

 من رجال المل�ة.
ً
 من رجاله، أر�عة

ً
أس الحليق س�اهاز ُي��د شنق�ما. لقد قتلتما أر�عة - «الرَّ

� ت�عا جاللتها من (أستاپور)». اثنان منهم �انا معَتق��ْ

ا فقط، رأس جال الوحوش، أجل. قتلُت واحد� لم ت�ُد ع� يرونوود دهشة، وقال: «الرِّ
قة قتلوا اآلَخ��ن. ل�ن ال فرق، أعلُم هذا». ال�از�ل�سق. المرتز�

، كنا…». � قال در�نكووتر: «كنا نح�� ك��ن��

ء � : «ال دا�� للم�� ا �ا در�نك. إنه �عرف»، ثم قال لسل�� : «صمت�
ً
قاطَعه الفارس ال�ب�� ثان�ة

وال�الم إذا كنت تنوي شنقنا. ل�ست المسألة هكذا إذن، أل�س كذلك؟».

، �
. اخِدما�� � �� ء ال�ديهة �ما ي�دو. «إن�ما أنفع �� حيَّ جل ��� - «نعم». قد ال �كون هذا الرَّ

د � لُتع�داە إ� الس�ِّ ُب أن تحمل�ما سفينة إ� (دورن) وأعط��ما ُرفات األم�� ك��ن�� و�عدها سأرتِّ
والدە».

ً



ة؟ ل�ن ع� أحدهم أن ُ�ع�د فن �لَّ مرَّ : «لماذا �جب أن تكون السُّ
ً

ع�َس الس�� آرش�بولد قائ�
ب منا أيها الفارس؟».

�
ك���ت إ� الوطن. ماذا َتطل

- «أطلُب س�ف��ما».

يوف». - «إن عندك آالف السُّ

رون جنود قة ال أثُق بهم. الُمطهَّ وا �عُد، والمرتز� : «رجال المل�ة المعَتقون لم ُ�خت��َ قال سل��
 ثم تابَع: «ماذا حدَث عندما

ً
ا»، وصمَت لحظة

�
رسان

ُ
، ل�سوا ف � ُشجعان… ل�نهم ل�سوا ُمحار���

.« �
ا�� ؟ أخ��ِ � ين��ْ حاولتم أخذ الت�ِّ

م
�
ح� � قال ألم�� األسمال إنه �ستطيع التَّ ان نظرًة، ثم أجاَب در�نكووتر: «ك��ن�� ت�ادَل الدورن�َّ

� عروقه».
� دمه، إن دم تارجارَ�ن ��

فيهما. قال إن الُقدرة ��

.« � �� - «دم التنِّ

السل لنأخذهما إ� � �السَّ ين��ْ قة ع� تقي�د الت�ِّ - «نعم. �ان المفروض أن ُ�ساِعدنا المرتز�
الميناء».

ا الستطاعتنا الحصول ع� �ال �� ًة تحسُّ ، واحدًة كب��
ً
ز سفينة أضاَف يرونوود: «أم�� الِخرق جهَّ

ا: «ل�ن لحظة أن
�
� مردف دت�� ع إ� �د�ه المضمَّ

�
، و�ان ك���ت س�مت�� أحدهما»، وتطل � ين��ْ الت�ِّ

ينان �انا ثائ�ْ�ن للغا�ة، وسالسلهما… �انت ا من ذلك لن ينجح. الت�ِّ ا أن ش�ئ� دخلنا �ان واضح�
ة، حلقات �حجم رأسك مخلوطة � �لِّ م�ان، سالسل كب��

السل �� هناك ِقطع مكسورة من السَّ
ز ع� نفسه. لم �كن َّ �عة)، �دا �أنه س�ت�� � (السَّ

قة. وك���ت، لُينِقذ�� مة والمشقَّ �العظام المحطَّ
تهم ا. ر�ما �انت ن�َّ ة سهم� اب�َّ شَّ ا. ثم أطلَق أحد ُرماة ال�ُّ �س، وقد رأ�ا هذا أ�ض� �اجو أع�، أو م��
ونا للوصول إليهما فقط. َمن �دري ما الحق�قة مع الِخرقة؟ ل�ن

�
� من ال�دا�ة واستغل ين��ْ قتل الت�ِّ

� مزاج�
� فقط، ولم �كونا �� ين��ْ هم أغضَب الت�ِّ ا. السَّ ا ذك��

�
ف ك�فما نظرت إ� األمر فلم �كن هذا ت�ُّ
حسن من األصل. ثم… ثم ساَءت األمور».

هب �لتهمه، ورحَل
�
�ن. �ان ك���ت َ�ُ�خ والل �ــــح المذروِّ �س: «وذَرت ال�ِّ قال الس�� ج��

�س الحسناء، الجميع �اس�ثناء رجلهم الم�ت». ا. �اجو وم�� قة جم�ع� المرتز�

قة � الخراء، والمرتز�
ان، والخناز�ر تتم�َّغ �� عت �ا در�نك؟ الِقطط َتقُتل الف��

َّ
- «آە، وماذا توق

� أمسِّ حاجٍة إليهم. ال لوم عليهم. إنها طب�عتهم».
ون وأنت �� �فرُّ

� أم�� األسمال لقاء �لِّ هذە ا. ِ�َم وعَد األم�� ك��ن�� قال الس�� �ار�ستان: «ل�س مخطئ�
المساعدة؟».

�س إ� الس�� آرش�بولد، ونظَر الس�� آرش�بولد إ� �د�ه، ثم ا. نظَر الس�� ج�� لم يتلقَّ جوا��
األرض، ثم ال�اب.



واصَل الس�� �ار�ستان: «(پ�توس)، وعَدە �ـ(پ�توس). قوالها. ال �الم من�ما من شأنه مساعدة
� اآلن». أو إ�ذاء األم�� ك��ن��

قال الس�� آرش��الد بتعاسة: «أجل، �انت (پ�توس). لقد وضعا عالماٍت ع� ورقة».

ب». هرُّ عوا التَّ ناز�ن، َمن ادَّ � الزَّ
ون �� رصة هنا. «ما زاَل عندنا مذروُّ

ُ
ة ف ثمَّ

ا ا جد� ئ� ذمة. لم �كن �عضهم س�ِّ ة تلك ال��ِّ و و�ق�َّ قال يرونوود: «أذكرهم. هنجرفورد وس��
قة. اآلَخرون… قد �كون الموت أصلح لهم. ماذا عنهم؟». س�ة إ� مرتز� �ال�ِّ

َّ
ض أ� َ � وسط ألوف، والمف�� - «أنوي إعادتهم إ� أم�� األسمال، وأنتما معهم. ستكونان اثن��
اە  إ� أم�� األسمال. أخ��ِ

ً
ال رسالة � االن��اە. أر�د�ما أن ُتوصِّ �� ر اليون�يِّ

�
� معسك

�لفت وجود�ما ��
.« � منه إذا أعاَد إلينا رهائ�نا سالم��

َ
اە �أننا سندفع ث ُم �صوت المل�ة. أخ��ِ

�
� أت�ل

� أرسلت�ما، �أ��
�أ��

�س الحسناء ع� األرجح. لن �فعلها». ا ردَّ الس�� آرش�بولد: «سُ�عطينا الِخرقة لم�� عا�س�

. «لقد أخرجُت أ�ا المل�ة من (وادي � نان��  ��قة التَّ
ً
». مقارنة

ً
ة �س�طة كفا�ة - «وِلَم ال؟ المهمَّ

ة». الغسق) ذات مرَّ

وس)». � (وس��
�س در�نكووتر: «�ان ذلك �� ردَّ ج��

�ن)». - «هذە (م��

.« � ا ح�� ب�د�ه هات�� - «آرش ال �ستطيع أن �حمل س�ف�

.« قة مع�م، ما لم أ�ن أخطأُت اخت�ار رج�� ا. س�كون المرتز� - «ل�س عل�ه أن �حمل س�ف�

: «هل �سمح لنا ب�عض الوقت ً
مس قائ� �س در�نكووتر َشعرە الموخوط �الشَّ أزاَح ج��

ش؟».
َ
لن�ناق

: «ال». أجاَب سل��

ا س�فعلها»، . در�نك أ�ض�
ً
ن قوارب لعينة قال الس�� آرش�بولد: «سأفعلها ما داَم األمر ال يتضمَّ

وأضاَف �اب�سامٍة ع��ضة: «ل�س �عرف هذا �عُد، ل�نه س�عرف».

وتمَّ األمر.

ا أنه ر�
�
ة الهرم مفك ��لة إ� قمَّ عود الطَّ الجزء ال�س�ط ع� األقل. �دأ �ار�ستان سل�� رحلة الصُّ

ا ع� ان فارسان، اسم� عج أ�ما انزعاج. الدورن�َّ � ە لي�� . �ان جدُّ � �� � أ�دي الدورنيَّ
عب �� ترَك الجزء الصَّ

ا در�نكووتر فله وجه ، أمَّ �
�ه �الفوالذ الحق���

�
األقل، ولو أن يرونوود وحدە ُ�عط�ه انط�اع تحل

وس�م ولسان متحذلق وَشعر ناعم.

� قد ُرِفَع، لدى عودة الفارس العجوز إ� مسكن المل�ة أع� الهرم �ان ُجثمان األم�� ك��ن��
� دائرٍة ع� األرض

 وقد جلسوا ��
ً
ة  طفول�َّ

ً
ع�ة

�
غار �لعبون ل قاة الصِّ  من السُّ

ً
ة � دخَل وجَد ستَّ وح��

َّ



 ِمن َشعر َمن ُ�ش�� إل�ه. �ان
ً
ف عند أحدهم �قطعون ُخصلة

َّ
ا يتوق ي��اَدلون تدو�ر خنجر، ولمَّ

� (بهو الحصاد)… و�ن �ان
� ِصغرە ��

 مع أوالد عمومته ��
ً
 ش�يهة

ً
ع�ة

�
الس�� �ار�ستان قد لعَب ل

��ذ إذا : «�ا�از، كوب من النَّ ً
ا. ناداهم قائ� قب�ل أ�ض� ن التَّ وس) تتضمَّ � (وس��

ع�ة ��
�
ر أن الل

�
َ�ذك

د وصولها، اء. أدِخالها �مجرَّ عمة الخ�� � انتظار ذات النِّ
�� � سمحت. جرازار، آزاك، ال�اب ل�ما. إن��

� أحد». ل�ن �خالف هذا ال أر�ُد أن ُيزِعج��

ة ال�د». : «�ما �أمر ح��
ً

أ�َع آزاك ينهض قائ�

مادي حاب الرَّ ا من السَّ فت، غ�� أن ِجدار�
َّ
فة. �انت األمطار توق خ�َج الس�� �ار�ستان إ� ال��ُّ

ت خيوط قل�لة من
�
). ما زال � اس�� � (خليج النخَّ

مس الغار�ة إذ �دأت تغوص �� �األردواز أخ�� الشَّ
ق ا إ� ال��َّ عر، و�ع�د� ائط الشَّ �ــــح ك�� ة، تل��ــها ال�ِّ خان ت��عث من أحجار هرم هازدار المسودَّ الدُّ
�ون. �صطاد ة. ڤس�� �ان فوق سلسلة تالٍل قص�َّ � يتحرَّ � شاحب�� وراء أسوار المدينة رأى جناح��
� األخ�� أنه أخطر من �� ان. �ساءَل أين ر�جال. ح�� اآلن أث�َت التنِّ �� د الطَّ ر�ما، أو �ط�� لمجرَّ

األب�ض.

� �جلب ماًء. ��  ثم أرسَل الصَّ
ً
 واحدًة ط��لة

ً
 الفارس العجوز جرعة

َ
��ذ أخذ عندما أ�� �ا�از �النَّ

ة وم، ل�نه س�حتاج إ� حدَّ �ط ل�ستطيع النَّ ��ذ ما �حتاج إل�ه �الضَّ قد تكون �ضعة أ�واٍب من النَّ
ا �ال�ث�� من الماء ف� َب ن��ذە مخفَّ ، وهكذا �� فاُوض مع العدوِّ � تعود جاالزا جاالر من التَّ ذهنه ح��
دار، رزناك، � ون، ه�� كوك. الدورنيُّ ن�ا من حوله. �م هو متَعب، و�م ُتفِعمه الشُّ ف�ما أظلَمت الدُّ
ا لهذا. سبَق أن

�
�دە؟ لسُت مخلوق س ل��ُ الهجوم… هل ما �فعله صواب؟ هل �فعل ما �انت دن��

� (ال�تاب
ة. �انوا قالئل، وقد قرأ عنهم �� � الَحرس المل�� منصب ال�دو�َّ

رسان آَخرون ��
ُ
شغَل ف

�اع ِمثله. ة والضَّ األب�ض)، واآلن �جد نفسه ي�ساَءل إن �انوا قد شعروا �الح��

اء عمة الخ�� . «ذات النِّ ً
 مشتع�

ً
ا عند ال�اب �حمل فت�� ة ال�د». �ان جرازار واقف� - «ح��

�ِلغك».
ُ
أَتت. طل�ت أن ن

م�ع». - «أدِخلها، وأشِعل �عض الشُّ
ً
ة، وقد �َدت المرأة للس�� �ار�ستان محاطة عم الورد�َّ ًرافَقت جاالزا جاالر أر�ــع من ذوات النِّ
 مخلصة

ً
ة، و�انت صد�قة  اإلعجاب. هذە امرأة ق��َّ

َّ
بهالٍة من الح�مة وال�رامة لم �ملك نحوها إ�

ة ال�د، هل �سمح �� � وجهها: «ح��
مع الذي ُ�خ��

َّ
قع األخ�� ال� س. قالت من تحت ال��ُ لدن��

�الجلوس؟ إن عظا�� عجوز متَع�ة».

ة أنُفسهن عم الورد�َّ ت ذوات النِّ اء»، وصفَّ عمة الخ�� : «جرازار، مقعد لذات النِّ قال سل��
ا؟». ا�� ُم لِك �� �ات األ�دي. «هل أقدِّ � مش�ِّ وراءها خافضات األع��ُ

� من ال�الم. عص�� ر�ما؟».
- «�ا ل�ت أيها الس�� �ار�ستان. لقد جفَّ َحل��

 �العسل
�

�مون المح�
�
قال: «�ما ُت��دين»، وأشاَر إ� ِكزم�ا وأمَرها ب�حضار �أس� من عص�� الل

� ر سل�� �ش�خوختها. أ��� م��
�
ت ال�اهنة إ� خلع ُبرقعها، وهو ما ذك �ه اضطرَّ ُ لل�اهنة. ل��



� ُشكرِك ع� �لِّ ما
�� َّ . «لو �انت المل�ة هنا فأنا واثق �أنها �انت لتنضمَّ إ�� ا أو أ��� �ن عام� �ع��

فعلِت من أجلنا».

ابها وأعاَدت ت�ب�ت »، وأنَهت ��
ً
مو مفضالة قالت جاالزا جاالر: «لطالما �انت صاِح�ة السُّ

: «هل من أيِّ أخ�ار� أخرى عن مل�تنا الجم�لة؟».
ً
قع م�سائلة ال��ُ

- «ل�س �عُد».

� رؤ�ة
ؤال؟ هل تأذن �� �� دار إذا سمحت �� �السُّ � � من أجلها. وماذا عن الملك ه��

�
- «سأص�

ونق؟». صاِحب الرَّ

ى لم ُ�ِص�ه».
ً
ُد لِك أن أذ

�
ا ع� ما آمُل. أؤك - «ق����

� أن أسمع هذا. أس�اد (يون�اي) الُح�ماء سألوا عنه. لن ُ�دِهشك أن �سمع أنهم
�� ُّ��» -

.« �� دار إ� منص�ه ال��َّ � ��ل ه�� � عودة النَّ
يرغبون ��

�ن) مجلس من م (م��
�
� سَ�ح� ل اغت�ال مل�تنا، وح�� ذلك الح�� - «س�عود إذا ث�َت أنه لم ُ�حاو�

مي�نا إ�اها �ا
�
ًة ُتعل � هذا المجلس. أعلُم أن لد�ِك أش�اء كث��

ة م�ان لِك �� . ثمَّ � األوف�اء والعادل��
صاِح�ة اإلحسان. إننا محتاجون إ� ح�متِك».

ا  حق�
ً
� حك�مة ة ال�د. إذا كنت تحسب�� َّ �مجامالٍت جوفاء �ا ح�� - «أخ�� أنك ُتطري ع��

دار وأِعدە إ� عرشه». � ��ل ه�� َّ اآلن. أطِلق �اح النَّ فأصغ� إ��

- «المل�ة فقط تقدر ع� ذلك».

� تحق�قه
الم الذي اجتهدنا �� اء من تحت ُبرقعها، وقالت: «السَّ عمة الخ�� دت ذات النِّ تنهَّ

ا � شوارعنا را���
� أ�اٍم عص��ة. الموت �جول ��

� مهبِّ ر�ــــح الخ��ف. إننا ��
يرتجف كورقة شجر� ��

ماء وتلتهم لحوم األطفال، ن السَّ
�
� َ�سك نان�� ا (أستاپور)، والتَّ

�
اح�ة من الملعونة ثالث الَفرس الشَّ

� إ� (يون�اي)، إ� (تولوس)، إ� (�ارث)، إ� أيِّ مالٍذ �ق�لهم. فن نازح�� ون السُّ
�
والمئات �ستقل

اللة الع��قة مو�� تحت أحجارە ون من تلك السُّ ل إ� أطالٍل داخنة، وكث�� م وتحوَّ هرم هاز�ار تهدَّ
اذين �ال مأوى. ، وأس�ادهما صاروا شحَّ � � لوحش�� ة. وهرما ي��زان وأوهلز أصَ�حا ع��ن��ْ المسودَّ

كر وال�غاء». � السُّ
لقد فقَد قو�� �لَّ أمٍل وانقلبوا ع� اآللهة نفسها، �قضون ل�اليهم ��

� ل�لة ال�ارحة». � قتلوا ثالث�� - «والقتل. أبناء الهار��

دار زو لوراڬ الذي أوقَف القتل من � ��ل ه�� � سماع هذا. س�ب أد� إلطالق �اح النَّ ن�� - «ُ�حز�
ق�ل».

دار زو � ؟ «صاِح�ة الجاللة أعَطت �دها له�� � ق ذلك ما لم �كن هو نفسه الهار�� وك�ف حقَّ
ا ته مل�ها وزوجها وأعاَدت الفنَّ المم�ت �ما ناشَدها، ومقا�ل هذا أعطاها جراد�

�
لوراڬ وجعل

ا». مسموم�



ر الم لؤلؤة ال ُتقدَّ ُل إل�ك. السَّ الم. ال ُتِطح �ه أيها الفارس، أتوسَّ - «مقا�ل هذا أعطاها السَّ
م. إنه بريء». ث �د�ه �السُّ � لوراڬ، ومستح�ل أن ُ�لوِّ دار من ب�� � بَثمن. ه��

م. � المسمِّ � تعرف��
� ذلك؟». ما لم تكو�� - «وك�ف تضمن��

.« � ت�� َ - «آلهة (ج�س) أخ��

� �ا صاِح�ة
مِت عر�� دد. هل قدَّ � هذا الصَّ

�عة) صامتون �� �عة)، وح�� اآلن (السَّ � (السَّ - «آله��
الح�مة؟».

� أخ�� أن جوابهم لن ُ�عِج�ك». … ل�ن�� � - «لجميع أس�اد وقادة (يون�اي) �ما أمرت��

- «رفضوا؟».

رهم». � سُتحرِّ ين��ْ ي رجالك. وحدها دماء الت�ِّ هب س�ش��
َّ

- «رفضوا. قالوا �� إن ال م�لغ من الذ

اە. عه، و�ن لم �كن الجواب الذي تمنَّ
َّ
زمَّ الس�� �ار�ستان فمه. إنه الجواب الذي توق

مة عن � سماعه، ومع ذلك أنا متفهِّ
تا�َعت جاالزا جاالر: «أعلُم أنه ل�س ال�الم الذي رغ�ت ��

� وحوش مرع�ة. (يون�اي) تخشاها… ولس�ٍب وج�ه، ال ُ�مكنك إن�ار هذا. تار�خنا نان�� . التَّ نف��
مار الذي أنَزلوە �شعب (ج�س هي�ة والدَّ �ا) الرَّ � الذين أتوا من (ڤال�� نان�� �ح�� عن سادة التَّ
ق … لقد رأيناها تح�� � نان�� م التَّ

�
� نفسها أ

� ُ�س�ِّ س الحسناء ال�� ا�ة، دن�� القد�مة). ح�� مل�تك الشَّ
.« � �� � الحل�ة… ح�� �� لم �سلم من ثورة التنِّ

يومها ��

- «جاللتها لم… إنها…».

ي�يها رى الُحلو. دَع ت�ِّ
�
ات تلتمع وراء ُبرقعها: «… ميتة. فلتمنَّ عليها اآللهة �ال� قاطَعته والع��

ا». �موتان أ�ض�

�ان الس�� �ار�ستان ي�حث عن ردٍّ عندما سمَع وقع ُخطواٍت ثق�لة، ثم انفتَح ال�اب �ُعنٍف
اض ا حاوَل جرازار اع�� حاس، ولمَّ  مع أر�عٍة من وحوشه النُّ

ً
واندفَع س�اهاز مو �انداڬ داخ�

ة. ا �قوَّ � جان�� �� ط��قه دفَع الصَّ

: «ما الخطب؟».
ً

� الحال قاَم الس�� �ار�ستان م�سائ�
��

� آٍن واحد».
تها �� أس الحليق: «المجانيق، س�َّ زمجَر الرَّ

رتك من أن
َّ

ون ع� عرضك أيها الفارس. لقد حذ : «هكذا يردُّ اليون�يُّ
ً
نهَضت جاالزا جاالر قائلة

جوابهم لن ُ�عِج�ك».

ء �فهمه. «إذا �انوا �
اختاروا الحرب إذن. ل�كن. شعَر الس�� �ار�ستان براحٍة غ���ة. الحرب ��

�ن) ب�لقاء الحجارة…». �حسبون أنهم س�ك�ون إرادة (م��

قالت العجوز �صوٍت أفعَمه األ� والخوف: «ل�ست حجارًة. إنها ُجثث».





 

س دن��
 

. � �حر� من األخ��
ة �� لُّ ج��رة حج��َّ التَّ

ا �انت تلهث من المجهود � فح أخ�� � �لَغت السَّ �اح، وح�� � نزوله ِنصف الصَّ
�� �

ت دا��
َ
استغرق

خور �ديها وسحَجتهما، ل�نها قالت . كشَطت الصُّ وُتؤِلمها عضالتها وتحسُّ ب�دا�ة أعراض ُح�َّ
تها  �أصا�عها: صاَرتا أحسن من ذي ق�ل. أص�َحت ���

ً
 مفتوحة

ً
فطة

َ
لنفسها �حسٍم إذ داعَ�ت ن

يها، ل�ن حروقها �دأت تلتِئم. �ُّ من شقوق كفَّ � شاحب ي�� ة سائل لب�� ، وثمَّ
ً
 رق�قة

ً
ة ورد�َّ

�ه (دراجو�ستون) ع� اسم القلعة � أن ُ�سمِّ
دت دا�� لُّ أ��� من هنا �األسفل. تعوَّ ي�دو التَّ

� ُوِلَدت فيها. ل�ست تملك ذك��اٍت عن (دراجو�ستون) تلك، ل�ن هذە لن تغ�ب عن العت�قة ال��
ة، و�األع� ترتفع أ�وام فل�َّ لِّ السُّ ائكة منحدرات التَّ ات الشَّ ج�� � الحشا�ش والشُّ

ا. ُتغ�ِّ ذا�رتها ق����
توءات مة والنُّ � الجالم�د المحطَّ ماء. هناك، ب�� ٍة إ� السَّ زة �حدَّ خور الجرداء المحزَّ من الصُّ
�
ة، أقاَم دروجون ع��نه داخل كهٍف ضحل، وعندما رأت دا��

َّ
القاطعة �األمواس والقمم المستدق

� مر�
� الهواء رائحة رماد، و�لُّ صخرٍة وشجرٍة ��

ة. �� ت أنه قاطن هناك منذ ُمدَّ
�
ٍة أدرك لَّ أول مرَّ التَّ

ة، ل�نه جعَل من الم�ان دارە. ة �العظام المحروقة المك�َّ ة، واألرض مكسوَّ ال�� مسفوعة مسودَّ

�ار. � عل�مة �فتنة الدِّ
ودا��

ًة � ًة وج�� ا التمَع ف�� ا رف�ع� ، لمَحت ماًء إ� الجنوب، خ�ط�
ً
ة  صخ��َّ

ً
ة ق قمَّ

�
، ب�نما ت�سل � ق�ل يوم��

، وذلك الجدول س�صبُّ ، ل�نه س�قودها إ� جدوٍل أ��� مس الغار�ة. جدول. صغ�� � ضوء الشَّ
��

� هذا الجزء من العالم روافد لـ(الس�اهازاذان)، وما إن تجد
، و�لُّ األنهار �� � نهر� صغ��

��
.( � اس�� بع مجراە إ� (خليج النخَّ (الس�اهازاذان) فعليها فقط أن ت�َّ

 أن دروجون ال ُ�شار�كها هذە
َّ

، إ� � �� �ن) ع� جناَ�� التنِّ بع أن تعود إ� (م�� � �الطَّ
ذ دا�� ُتح�ِّ

غ�ة ع� ما ي�دو. الرَّ

� ت��طها مائم ال�� ة والتَّ ح��َّ � مطا�اهم �األبواق السِّ
�� � نان�� م سادة التَّ

�
�ا) القد�مة تح� � (ڤال��

��
م

�
� �أنها تتعل �� � التنِّ ا ما َ�شُعر و�� ع� م�� � ر أمرها ��لمٍة وسوط. كث�� س فتتدبَّ ا دن�� ب�رادتهم، أمَّ

ا، ذلك وط ع� جانبها األ�من ذهَ�ت �سار� ة �السَّ َّ� رسها الفضِّ
َ
َ�ت ف �وب من أول وجد�د. إذا �� الرُّ

َ�ت دروجون ع� جان�ه األ�من انحرَف أن غ��زة الحصان األو� أن �فرَّ من الخطر، ل�ن إذا ��
ينها �ه، إذ �ذهب ت�ِّ ا أين ت�� ا ال ي�دو مهم�

�
ا أن ُيهاِجم. أح�ان � األو� دوم� �� ا، ذلك أن غ��زة التنِّ �مين�

وط ال �دور دروجون إذا لم تكن لد�ه ظر عن ال�لمات أو السَّ حيثما ُي��د و�أخذها معه، و�غضِّ النَّ



يق أ��� من األلم، وقد صاَرت وط ُ�ص��ه �الضِّ � أن السَّ
ت دا��

�
ٍة أدرك وران. �عد ف�� � الدَّ

رغ�ة ��
حراشفه أصلب من القرون.

�
ا إ� دارە �� � �لَّ يوم، فمع حلول المساء �عود دوم� �� ها التنِّ � �ط�� وال تهمُّ المسافة ال��

�ن) مع زوجها وعش�قها. � (م��
ا وراء غ��زٍة ما. دارە هو ال داري. دارها �� ��

�
(دراجو�ستون) م�ساق
ا. إ� هناك ت�ت�� قطع�

� فأنا ضائعة.
. إذا نظرُت ورا�� � واِص�� الم��

� الُعشب،
مل تعدو �� ة �النَّ � مشيها؛ سحاب رأته من أع�، وخيول صغ��

ك��ات ��
ِّ

صاحَبتها الذ
مس. هل سأرى مشاهد كهذە � الشَّ

�� 
ً
ق زرقاء �ارقة

َّ
ه، وأنهار تتدف ��ه تمسُّ

ُ
� ت�اد من ق

وقمر ف��ِّ
ماء ال تقدر ِمحن العالم ع� لمسها. ك�ف ُ�مكنها � السَّ

� دروجون تحسُّ �ال�مال، �� ؟ ع� م��
ً
ثان�ة

� عن هذا؟
�

التخ�

م
�
عب، ل�نها امرأة �الغة، مل�ة، زوجة، أ

�
� الل

� ح�اتها ��
غ�� أن الوقت حاَن. الفتاة قد تق��

وط، و�جب أن تحذو حذوە. عليها أن أللوف، وأطفالها محتاجون إليها. لقد انصاَع دروجون للسَّ
��ل. تها األبنوس وذراَ�� زوجها النَّ

�
ا وتعود إ� ِدك د� تعتمر تاجها مجدَّ

دار صاِحب الُق�الت الفاترة. � ه��

� ل�ست أ��� من أسمال
ماء زرقاء صاف�ة. ال �أس، فث�اب دا�� �اح، والسَّ ة هذا الصَّ مس حارَّ الشَّ

�
�ن) انزلَقت إحدى فرد��َ انها الجامح من (م�� � أثناء ط��

فء. �� ر ال�س�� من الدِّ �  �ال��َّ
َّ

ها إ� ال تمدُّ
 ع� انتعال فردٍة

ً
� حاف�ة

 أن تم��
ً
لة تها �األع� عند كهف دروجون مفضِّ

�
صندلها، واألخرى ترك

ا ان ل�س مصنوع� � ال�تَّ ح�� � الحل�ة، وقم�صها التَّ
قع �� ت عن التو�ار وال��ُ

�
واحدة. �انت قد تخل

قت ى، ومزَّ
ثه الَعرق والُعشب وال��َّ ة ول�ال�ه ال�اردة، �ما لوَّ ) الحارَّ الحتمال أنُهر (�حر الدوثرا��

� حاٍل مزر�ة، ل�ن إذا ظلَّ
� أ�دو �� د أن��

�
ا من حاش�ته لتصنع ضمادًة لقص�ة ساقها. مؤك �ط� �� �

دا��
د. ا فلن أتجمَّ هار دافئ� النَّ

� ألٍم وج�ع… وع� الرغم من
 �الوحدة، وقَضت معظمها ��

ً
تة ها هنا مفعمة

َّ
�انت إقامتها المؤق

ذلك سكَنتها سعادة غ���ة خاللها. قل�ل من األلم ومعدة خاو�ة ول�اٍل �اردة… ف�َم يهمُّ �لُّ هذا إن
ة. من ألعدت ال�رَّ � الزَّ ان؟ لو عاَد �� �� كنت �ستطيع الطَّ

جمتها العذ�ة �ن)، وكذا ُم�� � (م��
ة هرمها �� قالت لنفسها إن چ��وي و�يري منتظرتان ع� قمَّ

، � ال�ا�� �� كة تحت شجرة التِّ � ال��ِ
عام و�ستحمُّ �� غار. س�جلبون لها الطَّ م�سانداي وُسقاتها الصِّ

ا. سخة تمام� ى أنها م�َّ  إ� مرآٍة ل��
ً
ظافة من جد�د، فل�ست محتاجة  أن َ�شُعر �النَّ

ً
وس�كون جم��

، � � منتَصف المنحدر الجنو��
ا�� �� ي النَّ ِّ �ما أنها جائعة. ذات ص�اح� وجَدت �عض ال�صل ال��

ا من ا غ���� اوات قد �كون صنف� ا من الخ��
�
ا مورق ا محمر� � اليوم نفسه وجَدت نوع�

ا �� والحق�
� اصطاَدتها من مكة الوح�دة ال�� ا �ان فإنه لم ُيتِعب معدتها. �اس�ثناء هذا، والسَّ ال�رنب، ل�ن أ��
، �العظام � �� يها ي�ب�ع خارج كهف دروجون، فقد اقتاَتت قدر اإلم�ان �ُفضالة التنِّ

ِّ
� ُ�غذ كة ال�� ال��ِ

�ئة. �انت تعلم أنها تحتاج إ� مة وِنصف النَّ اخن ِنصف المتفحِّ حم السَّ
�
المحروقة وِقطع الل



ج م ِ م ع ِ
، لِّ ت جمجمة خروٍف مكسورة �جانب قدمها الحاف�ة لُ�سِقطها ع� جانب التَّ

�
� يوٍم ر�ل

الم��د، و��
ت أن عليها أن ت��عها.

�
ب ع� المنحدر العا�� نحو �حر ال�أل أدرك

َ
و�ذ شاهَدتها تتواث

� أعواد � ب��
� أصابع قدميها، تم�� �ة ب�� � رحلتها �ُخ� حث�ثة شاعرًة �دفء ال��ُّ

�دأت دا��
ة ورك�ُت إ� َّ� ر�� الفضِّ

َ
� امتط�ُت ف ا هكذا ح�� رًة: لم ي�ُد مرتفع�

�
 مفك

ً
� ُتناِهزها طو� الُعشب ال��

د الحل�ة، ��اج متعهِّ
�
جوار شم�� ونجو�� ع� رأس �االسارە. إذ مَشت نقَرت ع� فخذها �ك

ە والِخرق ع� �دنها.
َّ

�ن) إ� الذي لم تأخذ من (م��

ة ال�انعة. ح�� هنا ا�� �ف النَّ ة الصَّ � ممل�ٍة من األخ�� فهذە ل�ست ُخ��
�� �

مع أنها تم��
ر،

�
ا مما َتذك تاء مق�ل ��عة. الُعشب اآلن أ��� شح��� ا، والشِّ جعَل الخ��ف وجودە محسوس�

. الُعشب �موت. �
� دور الب��ِّ

ته �اهتة سق�مة ع� شفا االصفرار، و�عدها �أ�� ُخ��

)، مح�ط ال�أل العظ�م الذي س تارجارَ�ن (�حر الدوثرا�� ٍة ترى فيها دن�� ل�ست هذە أول مرَّ
م) و(رحم العالم). س�َقت لها ز�ارته عندما �انت فتاًة

ُ
�متدُّ من (غا�ة �وهور) إ� (الج�ل األ

. � �ونات الدوش �ال�� � � ط��قها إ� (ڤا�س دوثراك) لَتمُثل أمام ح��
واج �ال�ال دروجو، �� حديثة الزَّ

ماء زرقاء والُعشب ها منظر �لِّ هذا الُعشب الوارف المن�سط أمامها. �انت السَّ بَّ
�
آنذاك خلَب ل

ها العجوز الخشن، وتح�� �عنا�ة إيري  �األمل. و�ان معها الس�� چورا، ُدبُّ
ً
، وكنُت مفعمة أخ��

� �طنها ينمو طفلها. ر��جو، كنُت
، و��

ً
وچ��وي ودور�ا، وتجد شمسها ونجومها �حت��ــها ل��

� إنه س�كون الجواد الذي �مت�� العالم. منذ �ونات الدوش �ال�� � �ه ر��جو، وقالت ح�� سأسمِّ
ل ذي ال�اب األحمر، لم َ�شُعر � � الم��

� عاَشت �� � (براڤوس)، ح��
س�ان �ط��ــها �� � ��اد ال�ِّ أ�امها ال��

عادة. بتلك السَّ

ت سعادتها إ� رماد. سقَط شمسها ونجومها من فوق حصانه،
�
� (القفر األحمر) استحال

ل�ن ��
� أنفاس اله��ل الفارغ الذي صاَرە

� رحمها، وكتَمت دا��
ي ماز دور ر��جو �� � م�� ت الما���

�
وقتل

 معه
َ

م �االسار دروجو العظ�م. س�َّ ال�و پونو نفسه ال�ال پونو وأخذ ال�ال ب�ديها، و�عدها تحطَّ
، ا عد�دين وغادَر، وس�َّ ال�و چها�و نفسه ال�ال چها�و وغادَر �أعداٍد أ���  وعب�د�

ً
الة خ�َّ

س من تها منه دن��
َ

� أنقذ ها، الفتاة نفسها ال��
�
ال دمه المس�َّ ماجو الفتاة إيرو وقتل واغتصَب خ�َّ

بها أن ُتَجرَّ �� نفسها ق�ل. وحدە م�الد تنان�نها وسط نار وُدخان محرقة جنازة ال�ال دروجو جنَّ
. � �ونات الدوش �ال�� � � ح�� � ما ت���َّ من ح�اتها ب��

إ� (ڤا�س دوثراك) لتق��

� (حل�ة دازناك). هذا
. لم �ختلف األمر �� � �� ار َشعري، ل�نها �اس�ثناء ذلك لم تمسَّ ت النَّ

َ
حرق

ر
�
عون. َتذك

َ
ون للغا�ة َ�ُ�خون و�تداف ش مبهم. أناس كث�� ا مما تالە مشوَّ � رە، ولو أن كث��

�
القدر َتذك

، ي��عها
ً
قة

�
ام، ومن أسفل أَتت ح��ة محل  ثائرًة وع��ة طعاٍم تنقلب فَ�سُقط ما عليها من شمَّ

ً
خيو�

� ح�� إنها شعَرت �ه �مسُّ
ات، ومرَّ أحدها ع� مق��ٍة �الغة من دا�� اب�َّ شَّ �ب من سهام ال�ُّ

ت غشاء
َ
ق هام األخرى عن حراشف دروجون أو انغرَست ب�نها أو اخ�� ت السِّ � ارتدَّ � ح��

وجنتها، ��
هرە ث �استماتٍة �ظ� دمات و�� ت�ش�َّ ا من الصَّ ى من تحتها مرتجف� � يتلوَّ �� ر التنِّ

�
جناح�ه. َتذك

هام المغروسة �شتعل فجأًة، � أحد السِّ
خان يتصاَعد من جروحه، ورأت دا�� . �ان الدُّ �

الحرش��
هب،

�
ا �دورون وقد شبَّ فيهم الل . �األسفل رأت أناس� � �ات الجناح�� ته ��

�
وآَخر َ�سُقط وقد خلخل



ت � تو�ار أخ�� مدَّ
ة امرأة �� ت بهم آالم رقصٍة مجنونة. ثمَّ � الهواء �أنما اس��دَّ

يرفعون أ�ديهم ��
ون بوض�ح� ل�نها لم تَر وجه

�
� الل

ار. رأت دا�� ته �ذراعيها لتق�ه من النَّ �ديها إ� طفٍل �اٍك وضمَّ
ا. ا ع� القرم�د، �عضهم مشتعل نار� فل أرض� اس �دوسونها إذ انطرَحت والطِّ المرأة. �ان النَّ

هام والِحراب من تحتهما إذ اس وسقَطت السِّ ص النَّ
�
ثم خ�ا �لُّ هذا. خفَتت األصوات وتقل

ا فوق األهرام والحل�ات، ها، عال��
�
ماء. إ� أع� وأع� وأع� حمل � السَّ

أ�شَب دروجون مخال�ه ��
مس. لحظتها � المن�عث من قرم�د المدينة الذي تلفحه الشَّ ا�� �ان الهواء الدَّ جناحاە من�سطان ���

. ج��ة ال تزال �ستحقُّ رت: إذا سقطُت وِمتُّ فالتَّ
�
فك

� وسط سحاٍب ُيَرفر�ف كرا�ات ق�� � ممزَّ ق دروجون �جناح��
�
هر، ُ�حل  طارا متجاوزْ�ن النَّ

ً
شما�

ي القد�م الممتد �محاذاته ��ق الڤال�� ) والطَّ � اس�� � سواحل (خليج النخَّ
. لمَحت دا�� ج�ش� ش���

 ال�أل
َّ

��ق إ� الوطن. ثم ما عاَد تحتهما إ� � الغرب. الطَّ
مال الخالء إ� أن اخت�� �� وسط الرِّ

�ــــح. � ال�ِّ
ج �� المتم�ِّ

ت �الفعل. ة مرَّ ا ي�دو لها أن تلك الُمدَّ
�
ة؟ ألف عام؟ أح�ان قُت أول مرَّ

�
�م م�� منذ حل

. ماء، ولم �مض� وقت ط��ل ق�ل أن ي�دأ رأسها �دقُّ � السَّ
مس مع ارتفاعها �� ت حرارة الشَّ اشتدَّ

عة». فوق َّ�
ُ
�ان َشعرها قد عاَد َي�ُ�ت، ول�ن بُ�طء. قالت �صوٍت عاٍل: «أحتاُج إ� ق

ا �ما رأت �ساء ت أن تصنع لنفسها واحدًة بتضف�� أعواد الُعشب مع�
�
(دراجو�ستون) حاول

ا أنها ا خطأ من الُعشب و�مَّ ا أنها استخدَمت نوع� الدوثرا�� �فعلن خالل وقتها مع دروجو، ل�ن إمَّ
� �ديها. قالت لنفسها: حاو�� ها ب��

�
عاتها �ل َّ�

ُ
خت ق -ب�ساطة- تفتقر إ� المهارة المطل��ة، فتفسَّ

ت
�
. وهكذا حاول

ً
عة َّ�

ُ
، ُ�مكنِك أن تصن�� ق � �� ة القادمة. أنِت دم التنِّ � �الًء أحسن المرَّ . سُ��ل��

ً
ثان�ة

ة لم تكن أنجح من األو�. ت، ل�ن محاولتها األخ��
�
وحاول

ا ق� ا ض�ِّ . وجَدته غدير� لِّ ت إ� الجدول الذي أ�َ�ته من فوق التَّ
�
� وصل �ان األص�ل قد حلَّ ح��

 مع �لِّ يوٍم قَضته فوق (دراجو�ستون).
ً

للغا�ة، ل�س أعرض من ذراعها… وذراعها ازداَدت نحو�
ت

�
�ت �ديها ع� س��ل ال�وب احتك ت �ه وجهها، وعندما ش�َّ ها �الماء ورشَّ � كفَّ

ت دا��
َ
مأل

… ل�ن ال، إن �انت � قاع الغدير. �انت لتتم��َّ أن تجد ماًء أبرد وأص��
�� �� مفاصل أصا�عها �الطَّ

جدة. � فلتتمنَّ النَّ
م��ِّ ق آمالها ع� التَّ

�
سُتعل

� الس�� �ار�ستان ي�حث عنها، فهو أول
 �أمل أن �س� وراءها أحد. قد �أ��

ً
كة ت متمسِّ

�
ما زال

الة ا ع� خ�َّ ) ل�س غ���� فاع عنها �ح�اته، و(�حر الدوثرا�� رجال َحرسها المل�� ومقسم ع� الدِّ
دار زو لوراڬ َمن ي�حث عنها. � ��ل ه�� دمها الذين رهنوا ح�اتهم �ح�اتها، وقد ُيرِسل زوجها النَّ
� ضوء

هب ��
َّ

ه الذ ق ِسنُّ ُ ��ل، يب�سم فَت�� ا نحوها ع�� الُعشب الطَّ � را���
لته دا�� ودار�و… تخ�َّ

مس الغار�ة. الشَّ

و، وچوجو  ُ�ص�ب قادتهم أذى. دار�و وه��
َّ

� لضمان أ� ��  أن دار�و رهينة عند اليون�يِّ
َّ

إ�
ا �الفعل، ول�ن… هائن جم�ع� قوا �اح الرَّ

�
� أطل �� د أن اليون�يِّ

�
دار. مؤك � وجروليو، وثالثة من أهل ه��



� انتظار أن �عود دار�و
� إ� جوار ِفراشها �� ق��ْ

�
ت إن �ان سالحا قائدها ما زاال معل

�
�ساءل

� ع� سالمتهما من أج�� �ا
� معِك. حاِف��

َ � أعطاهما لها قال: «سأترُك فتا�� هما. ح�� دَّ و�س��
هائن ألَقت هذا ون عن ق�مة قائدها عندها. يوم إرسال الرَّ ت �م �علم اليون�يُّ

�
». و�ساءل � محب����

د أنهم سمعوا ال�الم، �ل ور�ما �كون نهار�س قد
�
ؤال ع� الس�� �ار�ستان، فأجاَبها: «مؤك السُّ

واُضع ل�س من � قو�� هذا، ل�ن التَّ
ت�ا� �ـ… بتقدير جاللتِك… العظ�م… له. أستم�حِك الُعذر ��

� الم�ارزة».
اعته �� فضائل القائد. إنه فخور للغا�ة �ـ… ب��

� � تجعله ي��ا� بهذا ب�� . ل�ن ال ُ�عَقل أن �كون دار�و �الحماقة ال�� وم م�� � أنه ي��ا� �النَّ تع��
ت �لَّ ما

�
� يزحفون عائدين من ح�ث أتوا �الفعل. لهذا فعل �� د أن اليون�يِّ

�
. مؤك أعدائها. ال يهمُّ

الم. � س��ل السَّ
ته، ��

�
فعل

� الُعشب كق�ضٍة
ر إ� ح�ث �دأت رحلتها، إ� (دراجو�ستون) المرتفعة فوق أرا�� التفَتت َتنظ�

� أن أمدَّ �دي وألمسها.
� منذ ساعاٍت ومع ذلك ت�دو �أن ب�م�ا��  للغا�ة. أم��

ً
مضمومة. ت�دو ق���ة

يها ي�ب�ع عند كهف دروجون، وقد اصطاَدت
ِّ

� ُ�غذ كة ال�� � ال��ِ
ة أسماك �� لم َ�ُفت أوان العودة. ثمَّ

م الذي � يومها األول هناك وُ�مكنها أن تصطاد الم��د، �ما أن هناك �قا�ا العظم المتفحِّ
واحدًة ��

فه دروجون مما َ�قُتله.
�
حم، ما ُ�خل

�
ت���َّ عل�ه القل�ل من الل

مس، � ُتلِهبها الشَّ � صخور (دراجو�ستون) ال�� ا ب�� � فأنا ضائعة. قد تح�ا أعوام�
ال. إذا نظرُت ورا��

� إ� ه��
َّ

ضالته �لَّ مساٍء ف�ما �ستح�ل الُعشب العظ�م من الذ
ُ
ا وتلوك ف تمت�� دروجون نهار�

لِّ ال�ع�د هرها للتَّ � ُوِلَدت لتع�شها، وهكذا عاَدت ُتدير ظ� ، ل�ن تلك ل�ست الح�اة ال�� تقا�� ال��ُ
لِّ � أخاد�د التَّ �اح إذ تتالَعب ب�� دها ال�ِّ � ُتردِّ ة ال�� َّ� ان والح�ِّ �� ذنيها عن أ�شودة الطَّ

�
ت أ وصمَّ

�عته ، وقد اتَّ � � جهة الجنوب والجنوب الغر��
ة. حسب أفضل تقدير� لديها ��ي الغدير �� �الحج��َّ

هر وسأتو�  هذا. ُخذ�� إ� النَّ
َّ

هر، ال أطلُب منك إ� � إ� النَّ
� قرارة نفسها: ُخذ��

 إ�اە ��
ً
مخاط�ة

. �
ال�ا��

 لمرور الوقت
ً
� جاعلة

�عته دا�� جاە وذاك، واتَّ � هذا االتِّ
اعات بُ�طء. انعطَف الغدير �� ت السَّ مرَّ

ات رأسها
َّ
� دق

� عليها أن تقطعها أو �� � المسافة ال��
ر ��

�
 ُتفك

َّ
ل أ� وط، ُتحاو� ا بنقر ساقها �السَّ إ�قاع�

ال�ة. ُخطوة أخرى. أخرى. وماذا ُ�مكنها أن تفعل � معدتها الخاو�ة. ُخذي ُخطوًة. ُخذي التَّ
أو ��

غ�� ذلك؟
َّ

غٍة ال �فهمها إ�
�
د ال�أل إذ تتماسُّ سوقه و�ــهمس �ل �ــــح ي�نهَّ � تهبُّ ال�ِّ �حرها هادئ للغا�ة. ح��

� �� ب�� غ�� أينما �ى حول حجر، و�نهرس الطَّ � الفينة والفينة ُيَ�قِبق ماء الغدير الصَّ اآللهة، و���
اء المعة وهاموش الدغ ��اد ات؛ �عاس�ب كسول ود�اب�� خ�� أصابع قدميها. حولها تطنُّ ح��
ب ا ���

�
ت جرذ

َ
ٍة صادف � مرَّ

تها �ذهن� شارد. �� ت ع� ذراعيها ذبَّ ة حجمه ال ُيرى، وم�� حطَّ
َّ
من دق

ا ا �سمع طيور�
�
��لة. أح�ان � أعواد الُعشب الطَّ � ب��

� رآها وه�َع �خت��  �الفرار ح��
َ
من الغدير، ل�نه الذ

ا.  تصطادها بها، وح�� اآلن لم تَر أعشاش�
ً
وت �طنها ُ�قرِقر، ل�نها ال تحمل ش�كة د ف�جعل الصَّ ُتغرِّ

تها الفكرة، وقالت
�
ان، واآلن وقد طرُت �ُت أحلُم �ص�د الب�ض. أضحك �� � حلمُت �الطَّ

� الما��
��

ا. د� ا»، فغمغَم الُعشب م��ِّ
�
� واآللهة أ��� جنون للُعشب: «الَ��� مجان��



ا �أنه �� ي�سلُّ إ� داخل ا جد� � األو� �ان �ع�د�
اٍت يومها لمَحت دروجون. �� ثالث مرَّ

�
قطٍة ��

ُ
د ن فه ح�� إذا �ان مجرَّ � �اَتت تحفظ ش�له وتتعرَّ

حب ال�ع�دة وخارجها، ل�ن دا�� السُّ
ة � المرَّ

ا جناح�ه األسودين فأظلَم العالم لحظات. و�� مس �اسط� ان�ة مرَّ أمام الشَّ � الثَّ
ماء. و�� السَّ

ًة ع� مق��ٍة شد�دة ح�� إنها سمَعت خفقان جناح�ه. للحظٍة أو دونها ة طاَر فوقها م�ا�� األخ��
�
� م�اٍن ما ��

انه من دون أن �لحظها واخت�� �� � أنه �س� لص�دها، ل�نه واصَل ط��
خطَر لدا��

رت: ال �أس.
�
ق، ففك ال��َّ

� ع�
ت دا�� َ رى (دراجو�ستون) ال�ع�دة ع��

ُ
مس ع� ذ �اَد المساء ُي�اِغتها. ب�نما انزلَقت الشَّ

ا من مع�ٍد أو قاعة زع�م حالب �كثافة. ر�ما �ان جزء� م تنمو عل�ه الطَّ ِجدار� حجري وا�� محطَّ
تها

�
� احتل � الُعشب تدلُّ ع� ال�قاع ال��

 ودوائر ��
ً
ا قد�مة � ق��ة. رأت الم��د من األطالل وراءە، ب��

��لة �ــــح واألمطار الطَّ ، ل�ن أعوام ال�ِّ � والقشِّ ��  �الطِّ
ً
ة رت أنها �انت مب��َّ األ�واخ ف�ما سبَق. قدَّ

مس، ل�ن قد �كون هناك الم��د ع� مسافٍة  ق�ل غ�اب الشَّ
ً
� ثمان�ة

تها ح�� مَحتها. وجَدت دا��
�
أ�ل

أ�عد وُ�خف�ه الُعشب.

ا فمن الثة ارتفاع� ە، ومع أنه ال ي��د ع� األقدام الثَّ احتمَل هذا الِجدار الحجري أ��� من غ��
ع��ة، ٍء من الحما�ة من عوامل التَّ �

ها ��� � �لتحم فيها �ِجدار� آَخر أق� أن تمدَّ او�ة ال�� شأن الزَّ
- عن عب�� ا -إن جاَز التَّ  لنفسها ُعش�

ً
�ن صانعة � هذا الرُّ

� نفسها ��
ت دا�� َ �ل �دنو ��عة. ح��

�
والل

ا�� حول األطالل وتغط�ة نفسها �ه. إرهاقها �الغ، وع� �لتا قدميها ط��ق تم��ق الُعشب النَّ
�ن. قالت لنفسها غ�� ظهَرت قروح جد�دة، �ما فيها اثنان متماثالن ع� إص�َ�� قدميها الصَّ

�ب. � السَّ : ال ُ�دَّ أن ط��قة مش��
ً
مقهقهة

�ل �ارد،
�
. الل �

وم أ�� أن �أ�� ت جفنيها، ل�ن النَّ
�
� م�انها وأس�ل

�� �
ت دا�� إذ أظلَم العالم استقرَّ

دار، � � حب�بها دار�و وزوجها ه��
�ن)، �� � (م��

ر ��
�
واألرض ُصل�ة، ومعدتها خاو�ة. وجَدت نفسها ُتفك

أس الحليق س�اهاز. هل � الس�� �ار�ستان ورزناك والرَّ
� إيري وچ��وي والعذ�ة م�سانداي، ��

��
دار � ت إن �ان ه��

�
؟ �ساءل � ��

�
، فهل س�حسبون أنه أ�ل � �� هر التنِّ ؟ لقد طرُت ع� ظ� � ِمتُّ

�خشون أ��
� غ�ابها؟ أراَد قتل

ا. لقد استمدَّ تاجه من تاجها، فهل �ستطيع الحفاظ عل�ه ��
�
ال يزال مل�

ظرة ع� وجهه �انت نظرة شبق. �دروجون. لقد سمعته. �َخ: «اقُتلوە، اقُتلوا الوحش»، والنَّ
د أنه �ان كذلك. الجراد المح�

�
ا، مؤك أ و�رتعد. �ان ُسم� وِ�لواس القوي �ان ع� ُر�ب��ه يتق�َّ

ته إ�
َ

دار مل�ها وأخذ � ت ه��
�
ه. لقد جعل

�
�ه، ل�ن ِ�لواس التهَمه �ل َّ أن أج�ِّ دار ألحَّ ع�� � �العسل. ه��

ە � موتها، ل�ن َمن غ��
غ�ة �� ِفراشها وفتَحت حل�ات القتال من أجله، أي أن ال س�ب �دعوە إ� الرَّ

؟ � ون؟ أبناء الهار�� ُ�مكنه أن �فعلها؟ القهرمان العاِطر رزناك؟ اليون�يُّ

ل من جوعها.
�
جن والوحشة، ل�نه لم ُ�قل وت �الشَّ � م�اٍن ما �ع�د عوى ذئب، فأشعَرها الصَّ

��

� لنوٍم مضطرب.
� ال�أل، اس�سلَمت دا��

ا، إذ ارتفَع القمر فوق أرا�� � أخ��

ماء �األع�. من جد�ٍد ا عنها، و�دا �أنها تطفو إ� السَّ وحلَمت. انجاَ�ت همومها وآالمها جم�ع�
� ذنها �األ�ار. «لتذه��

�
� أ

جوم وهمَست �� ت النُّ ت، رقَصت، ومن حولها لفَّ
�
طاَرت، داَرت، ضحك

ُ ً



ا �جب أن دم�
ُ
� ق

ق، لتم�� � إ� ال��َّ � الغرب �جب أن تذه��
��
�
ا، لَت�ل  �جب أن ترتح�� َجن���

ً
شما�

ل». ي تحت الظ� � النور عل�ِك أن تمرِّ
تعودي أدراجِك، و�� تم�ِّ

: «ك��ث؟ ك��ث، أين أنِت؟». �
ناَدت دا��

جوم. ثم إنها رأتها. قناعها من نور النُّ

� تعلم، فهل نان�� س. التَّ � �ا دن�� ري َمن تكون��
�
جوم �صوت امرأة: «تذك وهمَست لها النُّ

؟». � تعلم��

مل يزحف ع� ذراعيها وساقيها �ة العضالت والنَّ  متخشِّ
ً
عة ا�� متوجِّ �اح التَّ � الصَّ

ت �� اس��قظ�
� صنَعت منها ِفراشها � الجاف ال��

ت ماهيته أ�َعت ُت��ــــح سوق الُعشب الب��ِّ
�
� أدرك ووجهها. ح��

ها،
�
ة ملته�ة �ستحك ه مغ�� �لسعاٍت حمراء صغ��

�
وغطاءها ونهَضت �صع��ة. وجَدت جسدها �ل

رت �دها مل؟ نفَضته عن ساقيها وذراعيها و�طنها، ومرَّ ت نفسها: من أين أ�� �لُّ هذا النَّ
�
فسأل

مل هناك، و�واحدٍة تزحف ع� َق َشعرها وشعَرت �الم��د من النَّ ع� فروة رأسها ح�ث اح��
. نمل كث�� للغا�ة… � ا نفَضته وسحَقته �قدميها الحافيت�� رة ُعنقها. هذا أ�ض� مؤخِّ

قه
�
مل أن ي�سل ت ك�ف استطاَع النَّ

�
ضح أن كث��ه ع� الجانب اآلَخر من ِجدارها. �ساءل واتَّ

ا � وس). كث�� � (وس��
 كـ(الِجدار) ��

ً
مة شاهقة س�ة إل�ه ترتفع الحجارة المتهدِّ د أن �ال�ِّ

�
و�جدها، فمؤك

دە بنفسه. � العالم، واعتاَد أن �قولها �فخر� �أنه ش�َّ
س: أ��� ِجدار� �� د أخوها ڤس�� ردَّ

ا ينالون
�
� فقر� مدقع لدرجة أنهم لم �جدوا م�ان

رسان عاشوا ��
ُ
س ح�ا�اٍت عن ف ح� لها ڤس��

ة، بع) الجان��َّ ام�ة ع� ُطرق (الممالك السَّ ات العت�قة النَّ ج��  تحت الشُّ
َّ

وم إ� ا من النَّ ف�ه قسط�
ذا لو �انت دون  تنام تحتها. وح�َّ

ً
ًة كث�فة ا مقا�ل أن تجد ُشج�� ا �اهظ� من�

َ
� لتدفع ث

و�انت دا��
كث�ب نمل.

ة �ضع نجماٍت المعة. لعلَّ ا�نة ثمَّ رقاء الدَّ ماء الزَّ � السَّ
وق، و�� � �دا�ة رحلة ال��ُّ

مس �� �انت الشَّ
ت

�
�ل يب�سم �� من أع�. ما زال

�
� الل

� أرا��
اري �� إحداها ال�ال دروجو الجالس ع� جوادە النَّ

� ابتعدُت فراسخ عد�دًة، ل�نها  للغا�ة. ال شكَّ أن��
ً
(دراجو�ستون) ظاهرًة فوق ال�أل. ت�دو ق���ة

د من جد�ٍد وُتغِمض عي�يها � غضون ساعة. أراَدت أن تتمدَّ
� أستطيُع العودة إليها �� ت�دو �أن��

. الغدير، ات��� الغدير. � َّ أن أواصل الم�� وم. ال، ع�� وتعود إ� النَّ

��ق الخطأ وتفقد � الطَّ
جهاتها، فلن ينفعها أن �س�� �� د من اتِّ

�
 لتتأ�

ً
� لحظة

ت دا��
َ
استغرق

��ق». �انت � فلن أضلَّ الطَّ
 من صد���

ً
، إذا ظللُت ق���ة �

غديرها. �صوٍت عاٍل قالت: «صد���
ب، وقد رأت آثارها.  ل���

ً
� إ� الغدير ل��

ت، ل�ن هناك حيواناٍت تأ��
َ

لتنام إ� جوار الماء إذا جرؤ
ء. �

ه�دة أفضل من ال �� � �مثا�ة وج�ٍة زه�دة لذئٍب أو أسد، ل�ن الوج�ة الزَّ
ستكون دا��

امنة. جاە الجنوب �دأت ُتح� ُخطواتها، وظهَر الغدير عند الُخطوة الثَّ نت من اتِّ ما إن ت�قَّ
� معدتها، ل�ن االنق�اضات

َ�ت أصاَبها الماء �انق�اضاٍت �� ب، و�عد أن �� � �ديها ل���
ت دا�� ضمَّ

دى الملتمع ع� أعواد الُعشب،  النَّ
َّ

�ه إ� ء آَخر ��� �
 من العطش، ول�س لديها ��

ً
أسهل احتما�

مل مل. النَّ � أن أحاول أ�ل النَّ ب أ�ل الُعشب نفسه. ُ�مكن�� ًوال طعام ع� اإلطالق ما لم ُتجرِّ



� م م
م . قالت و�� تتقدَّ  أحمر أ���

ً
� الُعشب نم�

دها �أيِّ تغذ�ة، ل�ن �� ًاألصفر أصغر من أن ُيزوِّ
� أو سمكة اط�� � ال�حر، ف��ما إذن أجُد �عض ال�َّ

ج: «أنا ضائعة ��  �محاذاة غديرها المتع�ِّ
ً
عارجة

.«
ً
سمينة

�ار. مَضت وسوطها ُ�َطقِطق ع� فخذها �خفوت. ُخطوًة �عد ُخطوٍة وس�قودها الغدير إ� الدِّ

وت اة �التُّ  إ� جوار الغدير، فروعها الملت��ة مغطَّ
ً
ًة نام�ة ت ُشج��

َ
هار صادف ُ�ع�د انتصاف النَّ

، ثم اقتطَفت واحدًة وقضَمت منها،  إ�اە �شكٍّ
ً
� عي�يها رامقة

قت دا�� لب. ض�َّ األخ�� الصُّ
 أمرها: «�انوا

ً
ا. قالت حازمة

�
ا �دا لها مألوف ا ُمر�

�
� فمها مذاق

فت ��
�
، وخل

ً
 الذعة

ً
اغة فوجَدتها مضَّ

ا قالتها �صوٍت مرتفع ازداَدت ثقتها واء»، ولمَّ � ال�االسار لتنك�ه الشِّ
وت �� �ستخدمون ِمثل هذا التُّ

� فمها.
وت ��لتا �ديها وُتلق�ه �� � نفسها تقطف التُّ

بهذا. قرقَر �طنها، ووجَدت دا��

ة هذا ، وقَضت �ق�َّ �
ٍة لدرجة أنها لم �ستِطع مواصلة الم�� و�عد ساعٍة �دأ �طنها ينق�ض �شدَّ

اء لزجة. سأموُت إذا �ق�ُت هنا. ر�ما أموُت اآلن �الفعل. هل س�شقُّ إله ٍة خ�� ؤ مادَّ � تقيُّ
هار �� النَّ

�ل مع
�
� الل

� أرا��
كب �� ج�� ل�� ا من �االسارە النَّ الدوثرا�� الحصان الُعشب و�أخذها لُتصِبح جزء�

ار، ل�ن َمن سُ�شِعل لها وس) �انوا ُ�عطون مو�� عائلة تارجارَ�ن للنَّ � (وس��
ال�ال دروجو؟ ��

. عاَدت ود رح�� ئاب وِغ��ان الج�ف وَ�نُخر الدُّ
ِّ

رت: سُ�طِعم لح�� الذ
�
 هنا؟ �ُحزٍن فك

ً
محرقة

�ــــح ع� � نحَتتها ال�ِّ تها ال�� خان ي��عث من قمَّ عيناها إ� (دراجو�ستون) فوجَدتها أصغر، ورأت الدُّ
�د. ُ�عد أم�اٍل وأم�ال. عاَد دروجون من الصَّ

ا
�
ة. ازداَد ما َ�خُ�ج من أحشائها س��ان �ُّ �شدَّ � الُعشب ت��

حلَّ عليها الغروب و�� مقرفصة ��
، زت أ��� َّ َ�ت أ��� ت�� ما ��

�
ا. �ل �� ز ماًء ب�ِّ َّ وفاَحت منه رائحة أشنع، ولدى طل�ع القمر �انت تت��

ب الم��د. ها تزحف إ� الغدير ل���
�
زت أ��� اشتدَّ عطشها وأرسل َّ ما ت��

�
ل�ن �ل

. ً
� نفسها الُقدرة ع� فتحهما ثان�ة

� إن �انت ستجد ��
ا لم تدر� دا�� � � أغلَقت عي�يها أخ�� وح��

ل�لتها حلَمت �أخيها الم�ت.

ح، وَشعرە محروق، ووجهه أسود ِّ ة، فمه ملتو� من األلم الم�� س �ما رأته آِخر مرَّ ظهَر لها ڤس��
� عي��ه.

هب المصهور ع� جبهته ووجن��ه و��
َّ

خان ح�ث ساَل الذ يتصاَعد منه الدُّ

: «أنت م�ت». �
قالت دا��

ذنها. لم
�
� أ

�ا فبوس�لٍة ما سمَعت صوته يهمس �� - قت�ل. ع� الرغم من أن شفت�ه لم تتحرَّ
طُّ �ا أختاە. قسوة أن �موت المرء وال ي�ك�ه أحد.

َ
� ق ت�كي��

- «لقد أحب�تك ذات يوم».
ً

، أن تحم�� �� أطفا� � ض أن ُتصِ��� زوج�� َ تها ترتجف قال: ذات يوم. �ان المف��
�
�مرارٍة جعل

متِك َمن
�
. لقد اعت��ُت �ِك، عل � �� � ع� نقاء دم التنِّ

ة، أن ُتحاِف�� � وأعُينهم أرجوان�َّ
َشعرهم ف��ِّ

. نا ل�� ال تجو�� ، أطعمتِك، �عُت تاج أمِّ � تكون��



.« � عت�� ، روَّ � - «لقد آذيت��

. لقد أحب�تِك. � �� - فقط إذا أ�قظِت التنِّ

.« � ، خنت�� � - «�ل �عت��

، زوجِك أبو حصان �
، ع� لحمِك ودمِك. لقد خدعو�� َّ - ال، إنما أنِت الخائنة. أنِت انقل�ِت ع��

� هذا. قالها
� بتاج� من ذهب وأعطو��

، وعدو�� � � �اذب�� ائحة. �انوا مخادع�� و�رابرته ك��ــهو الرَّ
خان من إص�عه. ائل ع� وجهه، وتصاعَد الدُّ هب المصهور السَّ

َّ
ا الذ أخوها ماس�

: «كنت ستح�� بتاجك. �ان شم�� ونجو�� س�ظفر لك �ه لو أنك انتظرت �
قالت دا��

فقط».

. � ، وضحكوا م�� �� � انتظرُت. كنُت مل�هم، مل�هم ال��َّ
- انتظرُت �ما ف�ه ال�فا�ة، طوال ح�ا��

� م�� �و. �ان ع� ال�ال دروجو أن ُ�قدِّ � (پ�توس) مع الماچس�� إل��
- «�ان َ�جُدر �ك ال�قاء ��

ء معنا. �ان هذا خ�ارك، خطأك». � ا إ� الم�� ، ل�نك لم تكن مضطر� � للدوش �ال��

�تهم منه، . لقد اش�� � أيتها العاهرة الحمقاء؟ �االسار دروجو �ان �� �� - هل ُت��دين إ�قاظ التنِّ
منهم ب��ارتِك.

َ
ال صارخ، دفعُت ث مئة ألف خ�َّ

ون، �ل �منحون الهدا�ا و�ق�لونها. لو أنك . الدوثرا�� ال ي��عون و�ش�� طُّ
َ
- «لم تفهم ق

انتظرت…».

�
ا و�� � ظللُت منتظر� ن�� � وانتظرتِك، �لَّ هذە السِّ

� وانتظرُت عر�� - لقد انتظرُت، انتظرُت تا��
؟ �ان � نان�� هب المصهور. لماذا أعطوِك أنِت ب�ضات التَّ

َّ
ٍة من الذ  ِملء جرَّ

َّ
ها�ة ما نلُت إ� النِّ

مت العالم مع�� �لماتنا.
�
� لعل �� . لو �ان عندي تنِّ المفروض أن تص�� ��

هب من فمه.
َّ

م والذ خان وساَل الدَّ ا الدُّ ه عن وجهه �اعث�
�
س �ضحك إ� ا�سلَخ فك �دأ ڤس��

م. � �الدَّ خت��  وجَدت فخذيها ملطَّ
ً
س شاهقة ت دن�� ا اس��قظ� ولمَّ

�ــــح. ال، � ال�ِّ
��ل �حفُّ �� وِّ والُعشب الطَّ ء للتَّ �

ك ماهيته. �ان العالم قد �دأ ُ��� للحظٍة لم ُتدر�
قته ت أن تغوص تحت كومة الُعشب الذي مزَّ

�
� متَع�ة للغا�ة. حاول . إن�� � أناُم أ��� أرجوك، دع��

ت تجلس
�
؟ اعتدل

ً
ماء ثان�ة . هل أمطَرت السَّ

�
وق مبت� وم، وشعَرت ب�عض السُّ ق�ل الخلود إ� النَّ

�
م. أُترا�� ت رائحة الدَّ �ت أصا�عها من وجهها شمَّ ا ق�َّ � نومها، ولمَّ

زت ع� نفسها �� َّ  أنها ت��
ً
خاش�ة

ماء فوق الُعشب، وخطَر لها أنه ن��فها القمري � السَّ
ا �� احب طاف�� ؟ ثم إنها رأت الهالل الشَّ ُ أحت��َ

. ال أ���

 من ذلك �دأت ترتعش �ُعنف.
ً

احة، ل�نها �د�  ألشعَرها هذا �الرَّ
ً
 خائفة

ً
لو لم تكن م��ضة

. إنها � ال ي��� �� � ساقيها. التنِّ  من الُعشب لتمسح ب��
ً
ت حفنة

�
اب وأمسك � ال��ُّ

ت أصا�عها ��
�
فرك

ر
�
ت أن تتذك

�
، فك�ف ُ�مكن ذلك؟ حاول

ً
 أن القمر ال يزال هال�

َّ
. إ� ف، ل�نه دم أنثوي ال أ��� � ت��



ة ابق؟ الذي ق�له؟ ق�ل الذي ق�له؟ ال، ال ُ�عَقل أن تلك الُمدَّ ام السَّ ت. ال�در التَّ
َ
ٍة نزف آِخر مرَّ

.« � �� ت. قالت للُعشب: «أنا دم التنِّ ��لة مرَّ الطَّ

الم. � الظ�
السل �� ي��ِك �السَّ دِت ت�ِّ ا: كنِت، إ� أن ق�َّ ردَّ الُعشب همس�

فلة، ر اسم الطِّ
�
� أن تتذك

ًة. �ان اسمها… اسمها…». لم �ستِطع دا�� ا صغ�� - «دروجون قتَل ب�ت�
ًة ا صغ�� ق عن آِخرها. «لن أنجب ب�ت� ها هذا لدرجة أنها �انت لت��� لو أن دموعها لم تح��

َ
وأحزن

.« � نان�� ا. كنُت أمَّ التَّ أ�د�

قال الُعشب: نعم، ل�نِك انقل�ِت ع� أطفالِك.

ا ا، و��طنها مليئ� حتان، وتحسُّ �االنق�اضات تزداد سوء� متان متقرِّ
�
معدتها خال�ة، وقدماها متأل

هار �� والماء. عند انتصاف النَّ � من الطَّ اجفت�� ت ِملء �ديها الرَّ
َ
� ساع�ة تلدغ أحشاءها. غرف بثعاب��

� برد الَفجر وساعَدها ع� إ�قاء عي�يها
ودة اآلن �� ا، ل�نه أقرب إ� ال�� س�كون الماء دافئ�

� ح�� ث فخذيها وحاش�ة قم�صها التَّ ا ُ�لوِّ ا جد�د�  الماء ع� وجهها رأت دم�
ُ . ب�نما َتن�� � مفتوحت��

� القمري ال
�ف القمري، إنه ن���� � عرها. قالت لنفسها: ال��َّ

ُ
ئة، وأثاَر مشهد �لِّ هذا األحمر ذ المه��

م منها بهذە الغزارة من ق�ل. أُ�مكن أنه الماء؟ إذا �ان الماء ف�� ر س�الن الدَّ
�
، ل�نها ال َتذك أ���

.
�
ب أو تموت ظمأ هال�ة ال محالة. عليها أن ���

��� الغدير وس�أخذِك إ� (الس�اهازاذان). هناك س�جدِك ، اتَّ �
� نفسها آمرًة: «ام��

ثت دا�� حدَّ
�
 الوقوف ��

َّ
ا نهَضت لم �ستِطع إ� ها، ولمَّ

�
تها �ل ب قوَّ

�
د نهوضها ع� قدميها تطل دار�و»، ل�ن مجرَّ

ت
�
مس، وأدرك  الشَّ

ً
قتهما رامقة رقاء الخال�ة وض�َّ ماء الزَّ ف. رفَعت عي�يها إ� السَّ �  ت��

ً
م�انها محمومة

�
ت نفسها تأخذ ُخطوًة، ثم أخرى، ثم عاَدت تم��

�
�اح انق�� �الفعل. جعل  أن ِنصف الصَّ

ً
مفزوعة

فيع. �عة الغدير الرَّ متَّ

ب ع� رأسها و�قا�ا َشعرها مس �ال��َّ ة الشَّ ت أشعَّ
�
ا، وانهال هار دفئ� ا ازداَد النَّ ا فش�ئ� ش�ئ�

� مجرى الغدير نفسه. منذ
ر تحت قدميها، ووجَدت نفسها �س�� ��

َ
المحروقة. شعَرت �الماء ي�ناث

. ً
ف ألم قروحهما قل�� � أصابع قدميها وخفَّ ري ب�� � الطَّ

�� الب��ِّ م�� تفعل هذا؟ أراحها ملمس الطَّ
� الغدير إ�

ق إ� أسفل، وس�أخذ��
َّ
. الماء يتدف � َّ أن أواصل الم�� تحت م�سوب الماء أو فوقه ع��

� إ� الوطن.
هر س�أخذ�� هر، والنَّ النَّ

ا.  أنه لن �أخذها إ� وطنها حق�
َّ

إ�

عر ا. إنها مدينة من الَ��� الُغ��اء واآللهة الغ���ة والشَّ �ن) ل�ست وطنها ولن تكون أ�د� (م��
عارة وُ�شار إ� عمة �الدَّ �ة، ح�ث ُت��َسب النِّ � �التو�ارات المهدَّ �� � الملتفِّ اس�� األغرب، من النخَّ
ا، � دوم� �ن) مدينة الهار�� ا و�عدُّ لحم ال�الب من األطا�ب. ستظلُّ (م�� المجازر �اعت�ارها فن�

. � س لن ُتصِبح هار�� ودن��

رتِك �ا جاللة المل�ة، قلُت لِك أن
َّ

ا. لقد حذ ة چورا مورمونت الخشنة قال الُعشب: أ�د� بن��
وس). � (وس��

تد�� هذە المدينة وشأنها، قلُت لِك إن ح��ِك ��

َّ



�
ِّ
، ُد�� �

ِّ
ًة. ُد�� � وراءها م�ا��

� شعَرت �أنه �م��
 أن دا��

َّ
وت أع� من همسة، إ� لم �كن الصَّ

قه �ذراعيها . ل�م افتقَدته. ُت��د أن ترى وجهه القبيح، أن ُتطوِّ � � وخاَن�� �� العجوز الجم�ل الذي أحبَّ
� أحلُم. وتضغط نفسها إ� صدرە، ل�نها تعلم أنها إذا التفَتت فلن تجد الس�� چورا. قالت: «إن��

. أنا وح�دة وضائعة». �
هذا ُحلم �قظة، ُحلم م��

ا. � إل�ه أ�د� � م�اٍن لم �كن �جب أن تذه��
�ــــح: ضائعة ألنِك مكثِت �� تمتَم الس�� چورا بنعومة ال�ِّ

� من جان�ِك. وح�دة ألنِك �فِت��
هب».

َّ
َّ من أجل الذ ست ع�� ، تجسَّ � - «لقد ُخنت��

 الوطن.
َّ

د إ� ر�
�
- من أجل الوطن. لم أ

� عي��ه.
� هذا ��

ا». رأت دا�� � أ�ض� - «وأنا، أردت��

همَس الُعشب �ُحزن: نعم.

.«
ً
�لتك �انت صادقة

ُ
، ل�ن ق �

� ألعدا�� . �عت�� � لت�� طُّ ل�نك ق�َّ
َ
. لم آذن لك ق � لت�� - «وق�َّ

وس)، قلُت لِك خري ِحرا�ِك وسيوفِك لـ(وس�� ص�حة. قلُت لِك أن تدَّ - لقد أخلصُت إل�ِك النَّ
ا، وأب�ِت اإلصغاء. � غ��� �ن) ألهلها وتذه�� أن تد�� (م��

ت ترى
�
حف». ما زال � أثناء الزَّ

�ن) أو أرى أطفا�� �موتون من الج�ع �� َّ أن آخذ (م�� - «�ان ع��
فته وراءها خالل عبور (القفر األحمر)، ول�س هذا �المنظر الذي ُت��د أن تراە

�
أثر الُجثث الذي خل

.« �ن) ألطعم قو�� َّ أن آخذ (م�� . «�ان ع��
ً
ثان�ة

�ن)، ومع ذلك مكثِت. - وأخذِت (م��

.«
ً
- «أل�ون مل�ة

وس). � (وس��
ها: أنِت مل�ة… �� قال ُدبُّ

�ــــح، أن أضحك، أن  �ا چورا، سئمُت الحرب وأردُت أن أس��
ً
ا. كنُت متَع�ة ��ق ط��ل جد� - «الطَّ

ة». د فتاٍة صغ�� � مجرَّ جر وأراە ينمو. إن�� أزرع الشَّ

ا إذ قال: ال، �ل أنِت دم ا رو�د� ف عنها رو�د�
�
ا �أن الس�� چورا يتخل �ان الهمس يزداد خفوت�

ري �لماتِك.
�
ري َمن أنِت، ما ُخِلقِت لتكون�ه. تذك

�
جر. تذك � ال تزرع الشَّ نان�� . التَّ � �� التنِّ

م». ار والدَّ س لل�أل المتما�ل: «النَّ قالت دن��

 رغم انعدام األمل
ً
ا آملة ت وسقَطت ع� ُر�بتها وصاَحت ألم�

انقلَب حجر تحت قدمها فتع��َّ
ة َّ�  الم�اە الب�ِّ

َّ
� أداَرت رأسها ت�حث عنه لم تَر إ� هوض، ل�ن ح�� ها وُ�ساِعدها ع� النُّ أن ينجدها ُدبُّ

�ــــح تهزُّ األعواد �ــــح، ال�ِّ ك ع� مهل. قالت لنفسها: إنها ال�ِّ الجار�ة… والُعشب ال يزال يتحرَّ
ًة، والعالم هادئ ساخن. الهواء مس فوقها م�ا�� �ــــح سا�نة اآلن، والشَّ وتجعلها تتماَ�ل. ع� أن ال�ِّ

ُّ



ك ع� الرغم من ا هنا وهناك، والُعشب يتحرَّ �عجُّ �الهاموش، وفوق الغدير �ط�� �عسوب مندفع�
ب حركته. غ�اب ما ُ�س�ِّ

. سالح رديء ل�نه أفضل �� ا �حجم ق�ضتها ورفَعته من الطَّ � الماء ح�� وجَدت حجر�
�ت �� نقَّ

ٍة �أنه � �شدَّ  إ� �مينها، يتماَ�ل و�نح��
ً
ك ثان�ة � الُعشب يتحرَّ

من ال�د العزالء. بُر�ن عينها رأت دا��
ة ملك، ل�ن ال ملك ظهَر لها. � ح��

��

. َ العالم أخ�� فارغ، العالم أخ�� صامت، العالم أصفر ُ�حت��

�اع الغدير. � وأواصل اتِّ
َّ أن أنهض. �جب أن أم�� ع��

� خافت.
� ف��ِّ وع�� ال�أل جاَء رن��

ة � ضف��
رت شمسها ونجومها ال�ال دروجو واألجراس ��

�
: أجراس، وتذك �

رت دا��
�
 فك

ً
مب�سمة

�ــــح ق، عندما تجفُّ ال�حور وتعصف ال�ِّ � ال��َّ
مس من الَغرب وَتغُرب �� �ق الشَّ َشعرە. عندما ُ���

َّ � رح�� س�عود إ��
ا ��  ح��

ً
� من جد�ٍد وأحمُل طف� جر، عندما ي�تفخ �ط�� �الج�ال �أنها أوراق الشَّ

ال�ال دروجو.

الة دمها وجدوها. همَست: «آجو، رت: أجراس. خ�َّ
�
ء من هذا حدَث. تارًة أخرى فك �

ل�ن ال ��
چوجو، را�ارو». هل أ�� دار�و معهم؟

حاس المصقول، ته دا�نة �النُّ ته سوداء المعة، و��� ال… ضف�� ا�شقَّ ال�حر األخ�� وظهَر خ�َّ
صائع � األجراس، و�تمنَطق �حزاٍم من الرَّ

� َشعرە ُتغ��ِّ
وز الُمر، و��

�
� من الل ت�� وعيناە �ش�ل حبَّ

 قوس
�

ا، ومن َ�جه يتد� ا وع� اآلخر سوط� ق ع� أحد َورك�ه أراخ�
�
، وُ�عل

ً
نة و�رتدي ُصدرًة ملوَّ

ص�ٍد وَجع�ة سهام.
ن يركبون أمام ال�االسار ل�جدوا الفرا�س والُعشب األخ�� اف. إنه ممَّ ال واحد �مفردە، كشَّ خ�َّ

، و�ذا وجَدها هنا فسَ�قُتلها أو �غتصبها أو � دوا األعداء أينما �انوا مخت�ئ�� �� و�تص�َّ النَّ
ض أن تذهب َ � ح�ث ُ�ف�� �ونات الدوش �ال�� � ِسلها إ� ح�� � أفضل األحوال س��ُ

�ستع�دها، و��
الحة �عد وفاة �الها. ال�ال��� الصَّ

� عي��ه، وها هو ذا
جاٍە آَخر. تا�َعت دا�� � اتِّ

ر �� جل َينظ� غ�� أنه لم يَرها، فالُعشب ُ�خفيها، والرَّ
�
اف �� د ال�شَّ ، ومع ذلك تجمَّ

ً
 �ام�

ً
� م�� �� � عن آِخرهما. َي�ُعد التنِّ � من�سط�� ق �جناح��

�
لُّ ُ�حل الظ�

ته وانطلَق ك وداَر �مطيَّ ا، ف�دا �أنه اس��قظ� من ُحلٍم وتحرَّ
�
م�انه ح�� �دأ فحله �صهل خوف

��ل. ل ع�� الُعشب الطَّ ُيَهرو�

مت �دأت تصيح. ا غاَب صوت الحوافر وساَد الصَّ � ي�تعد، ولمَّ
شاهَدته دا��

�
خان. انح�� الُعشب أمامه، ووثَ�ت دا�� ا أعمدة الدُّ ناَدت ح�� ُبحَّ صوتها… وجاَء دروجون نافث�

ت . شدَّ ا من هذا ال يهمُّ م والَعرق والخوف تف�ح منها، ل�ن ش�ئ�  أن روائح الدَّ
ً
 إ�اە عالمة

ً
ممتط�ة

ته فأل��
�
»، ور�ل � ا �جب أن أعود أدرا�� دم�

ُ
� ق

: «ألم�� ً
� قائلة �� � حول ُعنق التنِّ ساقيها العار�ت��



هته إ� ماء. �انت قد فقَدت سوطها، فاستخدَمت �ديها وقدميها ووجَّ � السَّ
دروجون نفسه ��

ال. ا، إذ ر�ما اشتمَّ خوف الخ�َّ اف، وذهَب دروجون مذعن� جه ال�شَّ � ح�ث اتَّ
�� مال ال��َّ الشَّ

� وال�سار لمَحت ا �األسفل، و�� ال�م�� �عد لحظاٍت معدودة تجاَوزا الدوثرا�� المهرول �ع�د�
ة ماد�َّ ا. سبَق لدروجون أن أ�� هنا. كسلسلٍة من الُجزر الرَّ َق فيها ال�أل وصاَر رماد� ا اح�� � �قاع�

دا��
. � األخ�� طت آثار ص�دە ال�حر الُعش��

َّ
رق

 أنهم داروا وه��وا
َّ

، إ� �ن أو أ��� ا، ع��  أ�ض�
ً
الة ظهَر قطيع هائل من الخيول تحتهما، ورأت خ�َّ

ض �أق�
�
، َترك لُّ ، ونكَصت الخيول واندفَعت تجري عندما سقَط عليها الظ� � �� د مرأى التنِّ �مجرَّ

�ة �حوافرها… ل�ن مهما �انت ف ال��ُّ غوة جوانبها وُتجرِّ ت الرَّ �عتها ع�� الُعشب ح�� غطَّ
� �� ف عن القطيع، وانقضَّ عل�ه التنِّ

�
ان، و�عان ما �دأ أحدها يتخل �� �عتها فإنها ال �ستطيع الطَّ

، وع� الرغم من ذلك ظلَّ بوس�لٍة ما � � الحيوان المسك��
ار �� ت النَّ

�
�� اشتعل � غمضة ع��

ا، و�� زائر�
� �ُعنق

ثت دا�� هرە، ف�ما �ش�َّ  تلو �خة، إ� أن حطَّ دروجون عل�ه وكَ� ظ�
ً
ض وُ�طِلق �خة

�
َيرك

تها �� ال َ�سُقط. � ��لِّ قوَّ �� التنِّ

حم
�
ا الل

�
ق � م�انه ممزِّ

ة أثقل من أن �حملها دروجون إ� ع��نه، فالتهَم الحيوان القت�ل �� الجثَّ
خان ورائحة َشعر الخ�ل المحروق. م وقد اشتعَل الُعشب من حولهما وأفعَم الهواء الدُّ المتفحِّ
حم من الحصان الم�ت

�
 ِقطع الل

ً
عة � ت معه من��

�
هرە وأ�ل ا من فوق ظ� رة جوع� � المتضوِّ

انزلَقت دا��
أن مر المحشوَّ والضَّ  أرتدي الح��ر وآ�ُل التَّ

ً
�ن) كنُت مل�ة � (م��

�� . � � العار�ت�� ب�ديها المحروقت��
ا دار�و… دار ال ر�ب، أمَّ � عر ه��

ُّ
� اآلن؟ ألصاَب الذ

��ل ل�قول لو أنه رآ�� � النَّ �العسل. ماذا �ان زو��

 من لحم الحصان �أراخه وُ�ق�� ل�أ�ل إ� جوارها.
ً
�ان دار�و ل�ضحك و�قتطع قطعة

� صوت خيوٍل تدنو، فقاَمت
ام�ة سمَعت دا�� ب�نما اصط�َغت سماء الغرب �لون ال�دمة الدَّ

ينها. ئ وذهَ�ت تقف إ� جوار ت�ِّ � المه�� ح�� ومسَحت �ديها ع� قم�صها التَّ

خان � من الدُّ الة الُمحار��� وع� هذە الحال وجَدها ال�ال چها�و عندما خ�َج ِنصفمئة من الخ�َّ
المنجرف.



 

خاتمة
 

ا. أنا رجل الملك تومن ورجلك». أعلَن فارس (وكر الَجراِفن): «لسُت خائن�

ًة  صغ��
ً
ا ِبركة

�
ن ائب من ع� معطفه مكوِّ

َّ
لج الذ ر ماٍء ثا�ت إذ ساَل الثَّ ل �لماته صوت تقطُّ

�
تخل

لج َ�سُقط ع� (كينجز الندنج)، و�الخارج ترتفع ا ظلَّ الثَّ �لة الماض�ة تق����
�
ع� األرض. ط�لة الل
أ�وامه ح�� ال�احل.

: «هذا ما تقوله أنت أيها الفارس. ال�الم
ً

أح�َم الس�� ك�ڤان ال�س�� معطفه ع� جسدە قائ�
هواء».

ا ع� َشعر رون�ت ا نار�� � وهج�
». �ان ضوء المشاعل ُ�ض�� �

ته �س��� � أث�ُت صحَّ - «إذن َدع��
ائف � الزَّ �� � وس�ت�ك برأسه، ورأس التنِّ

� ضد ع�ِّ ��ل ولحيته. «أرِسل�� كوننجتون األحمر الطَّ
ا». أ�ض�

� �قف َحرس ال�س�� حام�� الِحراب مرتدين المعاطف �طوال ِجدار قاعة العرش الغر��
�
دة ب��شة األسد، وعند الِجدار المقا�ل �قف �� ة المزوَّ ة ومعتم��ن الخوذات القص�� القرم��َّ

� القاعة ملموسة، وع� الرغم من غ�اب
ودة �� اء. ال�� مواجهتهم َحرس تايرل �معاطفهم الخ��

�
م الهواء �أنهما ش�حان �� ا ُ�سمِّ المل�ة ��� والمل�ة مارچري فما زاَل حضورهما محسوس�

مأد�ة.

غ�� �جثم العرش الحد�دي وراء المائدة الجالس إليها خمسة أعضاء مجلس الملك الصَّ
ل، وَ�شُعر �ه ك�ڤان � الظ�

ة ِش�ه متوار�ة �� كوحش� أسود هائل، بروزاته ومخال�ه ونصاله الحادَّ
ا هناك، ل الملك إيرس العجوز قا�ع� هل أن يتخ�َّ � لوَ�� كتف�ه. من السَّ ٍة ب��

�
هرە كحك � ظ�

ال�س�� ��
ق من أع� �ا�فهرار. ل�ن العرش خاٍل اليوم، إذ لم يَر الس�� ك�ڤان ف من ج�ح� جد�د وُ�حدِّ � ي��
ه، فاآللهة وحدها تعلم �م من � مع أمِّ �� ك الصَّ ُ ا �ستد�� انضمام تومن إليهم. األرحم أن َي�� س���

… و�عدامها المحتَمل. ا ق�ل ُمحا�مة ��� م واالبن مع�
ُ
الوقت س���� األ

� الوقت المناسب». �جلس
ف �� ك وفتاە الم��َّ �ان ما�س تايرل �قول: «سوف نتعاَمل مع عمِّ

ند�ان المنحوت ع� ش�ل �د، قطعة سخ�فة من �د الملك الجد�د ع� عرش� من خشب السَّ
� اليوم نفسه الذي وافَق ف�ه الس�� ك�ڤان ع� ت�ل�فه �المنصب

ة اللورد �� الخ�الء جاَء بها ح��
رصة إث�ات والئك».

ُ
حف، وعندها س�نال ف ين للزَّ صِبح مستعدِّ

ُ
الذي اشتهاە. «س�نتظر هنا ح�� ن



، فقال: «اصحبوا الس�� رون�ت إ� مسكنه»، ولم �جد
ً
� هذا غضاضة

لم �جد الس�� ك�ڤان ��
هام �ظلُّ فارس (وكر اضاته ع� االتِّ ت اع��

�
ا ألن ُ�ض�ف: واحرصوا ع� �قائه هناك. مهما عل داع��

� الجنوب �قودهم واحد من أهله.
قة الذين رسوا �� ض أن المرتز� َ ا �ه، فالمف�� الَجراِفن) مش�به�

، وقال: «ذات
ً
ًة ثق�لة � أصداء ُخطوات كوننجتون هزَّ الِما�س�� األ��� �ا�سل رأسه هزَّ

مع تال��
َ الملك إيرس �أنه س�أت�ه برأس � وقَف فيها اآلن وأخ�� � الُ�قعة ذاتها ال��

يوٍم وقَف عمُّ الف�� ��
رو�رت �اراثيون».

ٍء � رك ���
�
ٍء تراە أو �سمعه ُ�ذك �

ا ك�ا�سل. �لُّ �� َ عت�� غ المرء من ال���
�
هذا ما َ�حُدث عندما َي�ل

ا رافَق الس�� رون�ت إ� ح�
�
 مسل

ً
رأيته أو سمعته وأنت أصغر. سأَل الس�� ك�ڤان: «�م رج�

المدينة؟».

هم من ُطغمة ج��جور �ل�جاين القد�مة. چا��� ابن ون، أ��� : «ع�� أجاَ�ه اللورد راندل تار��
ص نفسه منهم. لم �كن يوم واحد قد مرَّ

�
أخ�ك أعطاهم ل�وننجتون، وأراهُن أنه فعَل هذا لُ�خل

هم آَخر �االغتصاب. األول شنقته  وُ�تَّ
ً

� (ِبركة العذارى) ق�ل أن َ�قُتل أحدهم رج�
ع� وجودهم ��

�ل، �َمن فيهم كوننجتون.
�
ا إ� َحرس الل � خص�ته. لو �ان األمر ب�دي ألرسلتهم جم�ع�

ا�� والثَّ
(الِجدار) الم�ان األمثل لهؤالء الُحثالة».

أي. لن وداء ُتناِسبهم، أوافقك الرَّ دە. المعاطف السَّ ع �ط�اع س�ِّ أعلَن ما�س تايرل: «ال�لب يتطبَّ
� لـ(ها�جاردن) قد � َحرس المدينة». �ان مئة من رجاله المقسم��

أسمح بوجود رجاٍل ِمثلهم ��
ة اللورد عازم ع� مقاومة أيِّ محاولٍة ِّ أن ح�� ة، ل�ن من الج�� هب�َّ

َّ
أض�فوا إ� ذوي المعاطف الذ

� لموازنة الُقوى. �� إلضافة الم��د من الغ��يِّ

ما أعطيته أ��� أراَد الم��د. �دأ ك�ڤان ال�س�� �فهم نقمة ��� المتضاعفة ع� آل تايرل،
�
�ل

ا � صداٍم مفت�ح. راندل تار�� وما�س تايرل �الهما جلَب ج�ش�
خول �� ا للدُّ ل�ن الوقت ل�س مناس��

هر و�ضمحلُّ � النَّ
� أرا��

ة عائلة ال�س�� �� وَّ
ُ
واد األعظم من ق � ي��� السَّ � ح��

إ� (كينجز الندنج)، ��
�
، وقد نحتاج إ� �لِّ س�ٍف �� � ضاء: «لطالما �ان رجال الج�ل ُمقاتل�� ة اس�� ��عة. قال بن��

ن…». د هامسو �اي��
�
ا �ما ُيؤك ة حق� هب�َّ

َّ
قة. إذا �انت هذە �� الجماعة الذ مواجهة هؤالء المرتز�

د ُمغام��ن». ها�ة مجرَّ � النِّ
هم �ما �شاء، ل�نهم �� : «سمِّ قاطَعه راندل تار��

زنا ًة. لقد جهَّ ما طاَل تجاُهلنا هؤالء الُمغام��ن ازدادوا قوَّ
�
قال الس�� ك�ڤان: «ر�ما، ل�ن �ل

.« التهم. أيها الِما�س�� األ���
ُّ
 لتوغ

ً
، خ��طة

ً
خ��طة

ة ا، مرسومة ب�د ِما�س�� ع� ف�خ� من أجود أنواع ِجلد العجول، وكب�� الخ��طة جم�لة حق�
م ردائه الَحت

�
عة: «هنا». ح�ث ينح� � ا ب�ٍد م�قَّ � اولة. قال �ا�سل مش�� ت الطَّ لدرجة أنها غطَّ

احل وع� �ة من أسفل ساِعدە. «وهنا وهنا، �طول السَّ
�
احب متدل لة من الِجلد الشَّ قطعة متهدِّ

مونت). واآلن �لَغتنا تقار�ر عن زحف كوننجتون ع� الُجزر. (تارث)، (األعتاب)، وح�� (إس��
(ستورمز إند)».

ا». : «إن �ان چون كوننجتون حق� ق راندل تار��
�
عل



�
. «لن ُ�مكنه أن �أخذ (ستورمز � - «(ستورمز إند)». أطلَق اللورد ما�س تايرل االسم �أنه أن��
� هذا؟ إنها تا�عة لستان�س اآلن. فلندع القلعة

إند) ولو �ان إجون الفاِتح نفسه. و�ذا فعَل فماذا ��
.« � ع� إ� آَخر، ف�َم ُيزِعجنا ذلك؟ سأع�ُد االس��الء عليها �عد ثبوت براءة ابن��

تؤول من مدَّ

دي، ول�ن…». ك�ف ُتع�د االس��الء عليها وأنت لم �ستوِل عليها من األصل؟ «مفهوم �ا س�ِّ

ًة أخرى أسأُل، ما ة. مرَّ � أ�اذ�ب حق�� هامات ضد ابن�� لم �دعه تايرل ُ��ِمل، إذ قال: «هذە االتِّ
� أيها الفارس و�ضع نا ع� احتمال هذە المهزلة؟ اجعل الملك تومن ُ�عِلن براءة ابن�� الذي ُ�ج��ِ

 لهذە الحماقة هنا واآلن».
ً
نها�ة

� براءة اب�تك �ا
َّ من ح�اتها. «ال أحد �شكُّ �� د الهمسات مارچري ما ت��� افعل ذلك وسُتطار�

دي، ل�ن صاِحب القداسة األع� م�ٌّ ع� الُمحا�مة». س�ِّ

قص ع� زقزقة قال راندل تار�� �ازدراء: «ماذا أص�حنا إن �ان ع� الملوك وك�ار اللوردات الرَّ
؟». العصاف��

� الغرب،
ون �� مال، والحد�ديُّ � الشَّ

. ستان�س �� � �لِّ م�ان أيها اللورد تار��
- «إن لنا أعداًء ��

ا. ة (كينجز الندنج) أ�ض�
َّ
� أزق

ق ��
َّ
ماء تتدف �تون األع� وسنجد الدِّ � الجنوب. تحدَّ السِّ

قة �� والمرتز�
� اغتصاب العرش».

�� � اغب�� � إ� أحضان أحد الرَّ ن�� عار�ض اآللهة فسندفع المتديِّ
ُ
اس ن إذا رآنا النَّ

دُّ � من ال�حر س�س�� �� حَ�ح ما�س تايرل، وقال: «ما إن �ك�سح �ا�س�� ردواين الحد�ديِّ � لم ي��
س�ة إ� كوننجتون…». ل�ج أو بولتون. و�ال�ِّ � عل�ه الثُّ

وس). ستان�س ستق�� � (ال��ُّ
أبنا��

: «إن �ان هو». ق اللورد تار��
�
عل

قها من ق�ل لنخشاە؟ �ان ب�م�انه أن � حقَّ س�ة إ� كوننجتون فما االنتصارات ال�� - «… و�ال�ِّ
ا. قد ة دوم� هب�َّ

َّ
ت الجماعة الذ

�
ا �ما فشل �ت الحجري) وفشَل، تمام� � (السِّ

�قمع ثورة رو�رت ��
.« ٌ لل�الد الخالص من هؤالء الحم�� يندفع �عضهم إ� االنضمام إل�ه، نعم، وخ��

ا ا مفعم� . �ان شا�� ً
تم��َّ الس�� ك�ڤان لو ُ�شار�كه �قينه. لقد عرَف چون كوننجتون… قل��

قوا حول األم�� ر�جار تارجارَ�ن
�
غار الذين تحل � مجموعة اللوردات الصِّ ا ب�� �اء، األشد عناد� �ال���

دە
�
الح، قل � السِّ

سوا ع� حظوته. مغرور ل�ن قدير �ش�ط. لهذا، �اإلضافة إ� مهارته ��
َ
وتناف

ورة �االستفحال ���ذر العجوز للثَّ � اللورد م��
ة، �عد أن سمَح ترا�� الملك المجنون إيرس ال�دو�َّ

ا �لَغ ا لش�اب رو�رت و�طشه، ولمَّ �اب وال�طش ل�كون ند� ع �الشَّ ا يتمتَّ واالن�شار. أراَد إيرس أحد�
زم

َّ
ل للغا�ة. كوننجتون أصغر من ال� : «تعجَّ �� روك) أعلَن اللورد تاي��ن ال�س��

الخ�� (�اس��
زم».

َّ
ق للمجد أ��� من ال� زم وم�شوِّ

َّ
وأجرأ من ال�

َّ
ا إ� ع الس�� ك�ڤان �عدها أن إيرس لن �جد خ�ار�

َّ
ة هذا. توق وأث�َتت معركة األجراس صحَّ

 من
ً

 إ� اللوردين �ش�لستد ورزارت �د�
�
استدعاء تاي��ن من جد�د… ل�ن الملك المجنون لجأ

من �ح�اته وتاجه. ل�ن ذلك �ان منذ زمن� ط��ل. إذا �ان هذا چون كوننجتون ذلك، ودفَع الثَّ

ً



ًة… وأخطر. «قد �كون مع كوننجتون ا وأصلب وأ��� خ�� ا، أ��� ِسن�  مختلف�
ً

�الفعل فس�كون رج�
�� أنه من آل تارجارَ�ن». ة. ُ�قال إن معه ف��ً �دَّ هب�َّ

َّ
ما هو أ��� من الجماعة الذ

ف». : «ل�س أ��� من ف�� م��َّ قال راندل تار��

�
�

� طف� �� � هذە القاعة عندما وضَع تاي��ن جثَّ
ا �� - «ر�ما، ور�ما ال». �ان ك�ڤان ال�س�� موجود�

ا أن الفتاة �� � عند قدم العرش الحد�دي. �ان واضح� �� � قرم��َّ � �معطف�� األم�� ر�جار ملفوفت��
عر م و�ضع ُخصٍل من الشَّ … ُرعب �ال وجٍه من العظم وخال�ا الُمخ والدَّ � �� ا الصَّ ة ر�ي�س، أمَّ األم��
قناە. «�لَغتنا هذە الح�ا�ات ظر. تاي��ن قال إنه األم�� إجون وصدَّ األشقر. ال أحد منا أطاَل النَّ
� �سبها.

شك�ك �� ا. فرد آَخر من عائلة تارجارَ�ن، وهذە ال أحد ُ�مكنه ال�َّ ق أ�ض� اآلت�ة من ال��َّ
س ول�دة العاصفة». دن��

أعلَن اللورد ما�س تايرل: «مجنونة �أبيها».

ها�ة الم��رة وما �عدها. «قد تكون األب نفسه الذي آزَرته (ها�جاردن) وعائلة تايرل ح�� النِّ
ق». � ال��َّ

�� 
ً
ا ما مشتعلة د أن هناك نار�

�
ا فمؤك خان المنجرف غ��� ، ل�ن مع �لِّ هذا الدُّ

ً
مجنونة

. الِقصص نفسها �لَغت (ال�لدة القد�مة)، � نان�� : «التَّ ً
 الِما�س�� األ��� �ا�سل برأسه قائ�

�
أومأ

.« � عر بثالثة تنان�� ة الشَّ َّ� ِقصص أ��� من نتجاهلها. مل�ة فضِّ

ا لها �ه». )، نعم. هن�ئ� � اس�� � أق� األرض. مل�ة (خليج النخَّ
قال ما�س تايرل: «��

ها ستقنع �ال�قاء فق، ل�ن الفتاة من دم إجون الفاِتح، وال أظنُّ قال الس�� ك�ڤان: «ع� هذا نتَّ
ە هذا ة اللورد كوننجتون وأم�� تها إ� قوَّ ت قوَّ ت إ� سواحلنا وضمَّ

�
�ن) إ� األ�د. إذا وصل � (م��

��
س ول�دة � دن��

�� اآلن ق�ل أن تأ�� ر كوننجتون وهذا المدَّ دمِّ
ُ
ا أم ال… �جب أن ن ف� سواء أ�ان م��َّ

ا». العاصفة غ���

ا أيها الفارس… �عد عقَد ما�س تايرل ذراع�ه ع� صدرە، وقال: «هذا ما أنوي ِفعله تحد�د�
.« � الُمحا�مت��ْ

� من ذهٍب إقناع الجماعة
� س��ل المال. قد �ستطيع �ما �ك��

قة ُ�قاِتلون �� أعلَن �ا�سل: «المرتز�
.« �� ة ب�سل�م اللورد كوننجتون والمدَّ هب�َّ

َّ
الذ

ادة، خزائ�نا ال هب. لألسف أيها السَّ
َّ

قال الس�� هار�س س��فت: «أجل، لو كنا نملك الذ
قوا ع� �سد�د ديون

َ
. إذا واف

ً
� ثان�ة �� �ارفة الماي��ِّ . لقد كت�ُت للصَّ اص��  الجرذان وال�َّ

َّ
تحوي إ�

.«…
َّ

ائب، و�� ا فقد ال نضطرُّ إ� رفع ال��َّ ا جد�د� � ومنحنا قرض� �� اڤوسيِّ اج لل�� التَّ

�ــهم». �س��ِعد أن ا. ج�ِّ ات (پ�توس) معروفون ب�قراض األموال أ�ض� قال الس�� ك�ڤان: «ماچس��
وا ع� )، ل�ن ال مناص من �ذل المجهود. ما لم �ع�� ون أ��� من ص�ارفة (م�� ُ�ساِعدهم الپ�توشيُّ
اج  �سد�د ديون التَّ

َّ
ا إ� �� فلن �جد خ�ار� مصدر� جد�د للمال أو ُ�قِنعوا (الم�ف الحد�دي) �الصَّ

بع) ائب ف�ما تعجُّ (الممالك السَّ جوء إ� الم��د من ال��َّ
�
، فل�س �جرؤ ع� الل �ذهب ال�س��

غ�ان، وسيهرعون إ� ائب والطُّ � ال��َّ فرقة ب�� دين. ِنصف لوردات ال�الد ال �ستط�عون التَّ �المتمرِّ
ِّ



 واحدًة. «إذا لم
ً
ة حاس�َّ

ُ
 ن

ً
ر عليهم قطعة

ِّ
�� إذا �ان من شأن ذلك أن ُيوف � غمضة ع��

أقرب غاِصب ��
عاُمل مع (الم�ف الحد�دي) فر إ� (براڤوس) للتَّ ُ�سِفر هذا عن ن��جة فقد �لزمك السَّ

بنفسك».

وري؟». : «أهذا ��
ً

جفَل الس�� هار�س م�سائ�

قد». � النَّ ة: «أنت أم�� خاطَ�ه اللورد راندل �حدَّ

دي ر س�ِّ
�
َّ أن أذك ا: «نعم. أع�� �ُّ غض�� � طرف ذقنه يه��

عر األب�ض المنفوش �� قال س��فت والشَّ
رصة إعادة َملء خزائنه �الغنائم من

ُ
؟ �ما أن جم�عنا لم يَنل ف �أن هذە المش�لة ل�ست من ُصن��

(ِبركة العذارى) و(دراجو�ستون)».

�
ُد لك أن ال ثروة ُوِجَدت ��

�
ح إل�ه �ا س��فت. أؤك ا قال ما�س تايرل: «أرفُض ما ُتلمِّ مغض��

ط�ة ولم �جدوا ولو � من تلك الج��رة ال�ئ��ة الرَّ � �لَّ ش�� ش رجال اب�� (دراجو�ستون). لقد ف�َّ
� األسطوري إ�اە كذلك». نان�� جوهرًة أو شذرة ِت�� واحدًة، وال أثر لمخزون ب�ضات التَّ

ش �لَّ � أن لوراس تايرل ف�َّ
ا �� � رأى ك�ڤان ال�س�� (دراجو�ستون) بنفسه من ق�ل، و�شكُّ كث��

دوە، وجميع أعمالهم تف�ح منها رائحة ون ُهم من ش�َّ ُّ� � من ذلك المعقل العتيق، فالڤال�� ش��
ان، وعالوًة ع� َّ� ا كد�دن الشُّ

�
عوذة. ثم إن الس�� لوراس شاب �جنح إ� إلقاء األح�ام جزاف الشَّ

� من تذك�� ما�س تايرل �أن
� أثناء اقتحام القلعة. ع� أن ال خ�� س�أ��

ذلك أص�َب �جروح� �ل�غة ��
� (دراجو�ستون) ثروة لوجَدها

ا من الخطأ، وهكذا أعلَن: «لو �انت �� ل ل�س معصوم� ابنه المفضَّ
مان بُتهمة الخ�انة الُعظ�

�
� سُتحا� ادة. إن عندنا مل�ت�� ستان�س. لن�تقل إ� شؤوٍن أخرى أيها السَّ

ال، وسُ�ناِ�ها الس�� رو�رت � � �أنها اختاَرت الُمحا�مة �ال��ِّ ت�� َ � أخ��
رون. ابنة أ��

�
إن كنتم َتذك

ونج». س��

امت». ا: «العمالق الصَّ قال اللورد راندل عا�س�

جل؟ ِلَم لم �سمع اسمه من ق�ل؟ � أيها الفارس، من أين أ�� هذا الرَّ
�� ه ما�س تايرل: «أخ��ِ

�
سأل

ا؟». ا أنه فارس حق� ا. هل نعرف �قين� م وال �كشف وجهه وال أحد يراە دون درعه أ�د�
�
إنه ال يت�ل

ب، وأضاَف ونج ال �أ�ل أو ��� ا من األصل. قال م��ن ترانت إن س�� لسنا نعرف إن �ان ح��
زون. عند ك�ڤان َّ . وِلَم؟ المو�� ال يت�� طُّ

َ
جل �ذهب إ� المرحاض ق بوروس �الونت إنه لم يَر الرَّ

اقة، وهو االش��اە َّ ة تحت درعه الب�ضاء ال�� ة الس�� رو�رت الحق�ق�َّ � ُه��َّ
ال�س�� اش��اە قوي ��

ا �ان الوجه الذي ُتخف�ه خوذة الذي ُ�شار�كه ف�ه ما�س تايرل وراندل تار�� دون شك، ل�ن أ��
امت أمل ابنة أخ�ه الوح�د. وأتم��َّ ، فالعمالق الصَّ � الوقت الحا��

ا �� ونج فعل�ه أن ي��� خف�� س��
ا �ما ي�دو. ا حق� أن �كون مهي��

رە:
�
هد�د ضد اب�ته، ولذا قال الس�� ك�ڤان ُ�ذك ل�ن ما�س تايرل �أ�� أن يرى ما هو أ�عد من التَّ

ا. ع� �لِّ حال، إننا جل أ�ض� ن �ضمن الرَّ ، و�اي�� � الَحرس المل��
� الس�� رو�رت �� «جاللة الملك ع��َّ

ة ع�َّ � �الخ�انة فسُتصِبح ��
ادة. إذا أديَ�ت ابنة أ�� محتاجون إ� انتصار الس�� رو�رت أيها السَّ

� هذا
ر ��

�
»، وترَك تايرل يتفك

ً
ا فلن تعود مارچري مل�ة

�
أطفالها محلَّ شك، و�ذا لم َ�ُعد تومن مل�



� م �
. لن أتركها خرة) ومن د�� ته ��� فإنها ال تزال ب�ت (الصَّ

�
ا �ان ما فعل  ق�ل أن ُيتاِبع: «أ��

ً
لحظة

، هم رجا��
�
اسها ُ��فوا وحلَّ محل � حرصُت ع� خلع أن�ابها. جميع ُحرَّ تموت ميتة الخونة، ل�ن��

هبنات اختاَرهن ا ِس�تة وثالث م�� اِفقها من اآلن فصاعد� ا�قات س��ُ  من وص�فاتها السَّ
ً

و�د�
� أنوي إعادتها إ� � تعل�م تومن، �ما أن��

� ُح�م ال�الد أو ��
�تون األع�. لن �عود لها صوت �� السِّ

�� روك) �عد الُمحا�مة والعمل ع� �قائها هناك. اقنعوا بهذا».
(�اس��

اذ از وشحَّ ِّ خ�َّ � ة �ال قول. ��� �ضاعة تالفة اآلن و�لَغت ُسلطتها منتهاها. �لُّ ص�� ترَك ال�ق�َّ
اغ�ث) إ� (شارع المراح�ض) رأى ُع��ــها اغ من (ُجحر ال�� � المدينة شهَد عارها، و�لُّ عاهرٍة ود�َّ

��
 �عد

ً
م ثان�ة

�
ع أن َتح�

َّ
وزحَفت أعُينهم �شبٍق ع� ثدييها و�طنها وُعضوها األنثوي. ال مل�ة تتوق

 ف��
ً
ا عار�ة ، أقرب ما �كون إ� إلهة، أمَّ

ً
د �انت ��� مل�ة مرُّ هب والزُّ

َّ
ٍء كهذا. �الح��ر والذ �

��
الن… وهو ما نِّ وع� �طنها آثار الحمل و�دأ ثد�اها يتهدَّ � السِّ

م �� د إ�سانة، امرأة تتقدَّ مجرَّ
�
اقهن. قال الس�� ك�ڤان لنفسه: الح�اة �� حام ع� ِذكرە ألزواجهن وُعشَّ � الزِّ

ل�طات �� حرَصت السَّ
ا من المتاعب. � م��د�

ا: «لن تصنع ابنة أ�� د�
�
�اء، وقال لما�س تايرل مؤك ٌ من الموت �ك�� العار خ��

دي». � �ا س�ِّ لك �لم��

ل أن ُتحاِ�مها العق�دة � مارچري ُتفضِّ : «�ما تقول. ابن�� ً
 تايرل برأسه ع� مضض� قائ�

�
أومأ

ها ع� براءتها».
�
ل�شهد ال�الد �ل

 �ما ُت��دنا أن نعتقد فِلَم ت�ُّ ع� حضور
ً
�ان الس�� ك�ڤان ل�سأله: إذا �انت اب�تك ب��ئة

ا ع� ما آمُل»، ثم التفَت إ�  من ذلك: «ق����
ً

ِهميها؟ ل�نه قال �د� � ُتواِجه متَّ ج�شك ح��
الِما�س�� األ��� �ا�سل �سأله: «هل من شؤوٍن أخرى؟».

َمت…». دِّ
ُ
عاءات ق ة ادِّ ). ستَّ � ناِقش تركة (روز��

ُ
� أن ن

ا: «ي���� راجَع الِما�س�� األ��� أوراقه مجي��

ا؟». � وقٍت آَخر. ماذا أ�ض�
�� ( � ي مسألة (روز�� - «ُ�مكننا أن �سوِّ

ة مارسال». - «علينا إجراء ترت��ات استق�ال األم��

د أن إ�جاد زوج� أفضل للفتاة
�
. مؤك � �� عاُمل مع الدورنيِّ � من التَّ

قال ما�س تايرل: «هذا ما �أ��
ممكن، أل�س كذلك؟».

� وهو أعجَزە آَخر؟ «ال ر�ب، ل�ن لنا أعداًء �ما ف�ه
هها دور�� ؟ �� شوَّ

ً
�ابنك و�الس مث�

ائف � الزَّ �� ا لهذا التنِّ ته إ� كوننجتون دعم� � (دورن). إذا ضمَّ دوران مارتل قوَّ ه��
ُ
ال�فا�ة دون أن ن

� صالحنا ع� اإلطالق».
� األمور ��

فلن تم��
� �� قال الس�� هار�س س��فت �ضحكٍة مكتومة مزعجة: «قد ُ�مكننا إقناع أصدقائنا الدورنيِّ

ماء والمتاعب». ر هذا علينا ال�ث�� من الدِّ
ِّ
عاُمل مع اللورد كوننجتون. سُيوف �التَّ

ردَّ الس�� ك�ڤان ب�رهاق: «صحيح». حاَن الوقت لوضع نها�ٍة لالجتماع، وهذا قال: «أشكر�م
.«  �عد خمسة أ�ام من اليوم، �عد ُمحا�مة ���

ً
ادة. لنجتمع ثان�ة أيها السَّ



� ذراَ�� الس�� رو�رت». قال ما�س تايرل الع�ارة
ة �� - «�ما تقول. ع� أن ي�ثَّ (الُمحارب) القوَّ

ء، �
ًة ت�اد ال ُترى، ل�ن هذا أفضل من ال �� ا، وع� س��ل ال��اسة هزَّ ذقنه للورد الو�� هزَّ كره�

وهو ما أشعَر ك�ڤان ال�س�� �االمتنان.

ًة ثالثة من حَملة الِحراب غادَر راندل تار�� القاعة مع اللورد و�� أمرە، ووراءهما م�ا��
ق . رجل ضيِّ �

ر الس�� ك�ڤان إذ شاهَدهما يرحالن: تار�� هو الخطر الحق���
�
اء، وفك �معاطف خ��

فق ل�نه محنَّك قوي اإلرادة، ومن أفضل َمن ي��ا� بهم (المر�) من أجناد. ل�ن ك�ف أ�س�ه
ُ
األ

نا؟ إ� صفِّ

. مسألة شاي القمر � �� �عد خروج ال�د قال الِما�س�� األ��� �ا�سل ����ة: «اللورد تايرل ال �حبُّ
� �عد إذن جناب اللورد � م أمَرت��

ُ
ا عنه ع� اإلطالق، ل�ن المل�ة األ هذە… لم أ�ن ألذكر ش�ئ�

� �عض َحرسك». � إذا أعرت�� ، سأناُم ق��ر الع�� الو��

ء اللورد تايرل فهم هذا». - «قد ُ���

. � حاجٍة إ� حراسة عن نف��
ا �� : «أنا أ�ض�

ً
ة قائ� غ�� شدَّ الس�� هار�س س��فت لح�ة ذقنه الصَّ

� أوقات محفوفة �الخطر».
إننا ��

� اس��داله.
: أجل، و�ا�سل ل�س ُعضو المجلس الوح�د الذي يرغب ال�د �� ر ك�ڤان ال�س��

�
فك

ه قهرمان (ها�جاردن) المس�َّ ن: عمُّ حه الخاص لمنصب اللورد الخاز� لدى ما�س تايرل مرشَّ
ا . إنهم �فوقونه عدد� غ�� � المجلس الصَّ

. آِخر ما أحتاُج إل�ه هو تايرل آَخر �� � م�� جارث السَّ
ا، ل�ن تار�� مقسم ع� الوالء �الفعل. الس�� هار�س أبو زوجته، و�ا�سل ُ�مكن االعتماد عل�ه أ�ض�
ا �أسطوله حول (دورن) فن الم�حر حال�� م السُّ ال وق�ِّ لـ(ها�جاردن)، وكذا �ا�س�� ردواين األم��
� يورون جرا�چوي. حالما �عود ردواين إ� (كينجز الندنج) سُ�صِبح المجلس

ِّ
عاُمل مع حد�د�� للتَّ

ثالثة وثالثة، ال�س�� وتايرل.

�ار. الل�دي ن�م، ل�نها ل�ست ل�دي � تصحب مارسال اآلن إ� الدِّ ة ال�� ابع للدورن�َّ وت السَّ والصَّ
فعوان األحمر، ت�اد ُتضا��

ُ
ة لأل ع�َّ ن. إنها ابنة غ�� �� ا إن صحَّ ولو ِنصف ما ذكَرته تقار�ر �اي�� حق�

ًة ه األم�� أو���ن نفسه ف��
�
معة، وعازمة ع� احتالل مقعد المجلس الذي احتل � سوء السُّ

أ�اها ��
ا إل�الغ ما�س تايرل �قدومها �عُد، إذ �علم أن ذلك ًة للغا�ة. لم يَر الس�� ك�ڤان الوقت مناس�� � وج��
�
ا �� . پي�� �ا�لش �ان موه��� غ�� جل الذي نحتاج إل�ه هو اإلصبع الصَّ ا. الرَّ لن ��َّ ال�د بتات�

� من الهواء. نان�� استحضار التَّ

». ال �ظنُّ أن
ً
َح الس�� ك�ڤان: «استأِجرا رجال الج�ل. رون�ت األحمر لن �حتاج إليهم ثان�ة اق��

اس ل اغت�ال �ا�سل أو س��فت، ل�ن إذا �ان الُحرَّ � تجعله ُ�حاو� عونة ال�� ما�س تايرل �الرُّ
اس. سُ�شِعرونهما �األمان فل�حظ�ا �ُحرَّ

احة � أنحاء السَّ
اماٍت �� � دوَّ

لج �دور �� ا من قاعة العرش. �ان الثَّ الثة مع� جال الثَّ خ�َج الرِّ
د ة. سأَل الس�� هار�س: «هل شعرتما �ِمثل هذا ال�� َّ� ا الح�ِّ ة كوحش� حب�س �عوي طال�� الخارج�َّ

من ق�ل؟».



د ل�س وأنت واقف ف�ه»، و�دأ قال الِما�س�� األ��� �ا�سل: «الوقت المناسب لل�الم عن ال��
احة إ� مسكنه. ء ع�� السَّ �شقُّ ط��قه ال���

 ع� ساللم قاعة العرش، وقال الس�� ك�ڤان لحم�ه: «لسُت أثُق بهؤالء
ً

ل�َث اآلَخران قل��
هاب إ� (براڤوس)».

َّ
ز نفسك للذ ا. األفضل أن ُتجهِّ

�
� إطالق �� �ارفة الماي��ِّ الصَّ

رها، � أ�رِّ ا، ل�ن�� ور�� قال الس�� هار�س وقد �دا عل�ه االس��اء من الفكرة: «ل�كن ما داَم هذا ��
.« هذە المش�لة ل�ست من ُصن��

رت أن ع� (الم�ف الحد�دي) أن ي�تظر أمواله. هل أرسلها �� إ� � قرَّ - «نعم. ��� �� ال��
(براڤوس)؟».

: «جاللتها… هذا… هذا…».
ً

ق إل�ه الس�� هار�س قائ� حدَّ

. سأفعُل هذا عن
ً
ا دافئة . اذهب وِجد نار�

ً
ئة  س�ِّ

ً
، ُدعا�ة

ً
ە الس�� ك�ڤان �قوله: «�انت ُدعا�ة

َ
أنقذ

�ــــح ف�ما ُيَرفر�ف � ال�ِّ
ٍة �� ا ع� نفسه �قوَّ ة منحن�� احة الخارج�َّ از�ه و�دأ �قطع السَّ فَّ

ُ
»، ووضَع ق نف��

معطفه و�دور من ورائه.

قيع ع� � الخندق الجاف المح�ط �ـ(حصن م�جور) ثالثة أقدام، و�لتمع الصَّ
لج �� يرتفع الثَّ

��ل الوح�د لدخول الحصن والخروج منه ع�� الج� ة ف�ه. السَّ الخواز�ق الحد�د المصطفَّ
�لة

�
. الل رسان الَحرس المل�� ع� طرفه الق��

ُ
ا �قف أحد ف ك الممتد فوق الخندق، ودائم� المتحرِّ

جم د الفارس المجرم المس�َّ النَّ ف بهذا الواجب. �الون سوان ُ�طار�
�
الس�� م��ن ترانت هو الم�ل

�
� أرا��

� (دراجو�ستون)، وچا��� مختٍف ��
� (دورن)، ولوراس تايرل مثخن �الجراح ��

المظلم ��
� (كينجز الندنج)، وقد زجَّ الس�� ك�ڤان

يوف الب�ضاء �اقون ��  فقط من السُّ
ً
هر، أي أن أر�عة النَّ

خذت �ال اف ��� �أنها اتَّ ناز�ن خالل ساعاٍت من اع�� � الزَّ
�أوزموند ِكتل�الك (وأخ�ه أوزف��د) ��

امت رو�رت ن الصَّ  ترانت والواهن بوروس �الونت ووحش �اي��
َّ

ا. هكذا ال ي����َّ إ� � عش�ق� جل�� الرَّ
ة. غ�� والعائلة المل��َّ ونج لحما�ة الملك الصَّ س��

رسان قديرون.
ُ
ض أن ُ�ح�ط بتومن س�عة ف َ . المف�� ا جد�دًة للَحرس المل��

�
َّ أن أجد سيوف ع��

 أن ذلك لم �منع چوفري من �ف
َّ

� �ان فارس الَحرس المل�� �خدم مدى الح�اة، إ�
� الما��

��
��ق ل�ل�ه ساندور �ل�جاين، و�ستطيع ك�ڤان أن الس�� �ار�ستان سل�� من الخدمة إلفساح الطَّ
ف أ��� مما س�جد مع � هذا ��َ

� معطٍف أب�ض. ��
� أن أضع ال�سل �� ا�قة. ُ�مكن�� �ستغلَّ هذە السَّ

ا. أبناء الُمحارب أ�د�

ة وخلَع حذاءە وأمَر خدمه ب�حضار مس�َّ رفته الشَّ
ُ
� غ

لج �� ل �الثَّ
�
ق ك�ڤان ال�س�� معطفه الم�ل

�
عل

ل ��ذ المت�َّ د: «ال �أس �كوٍب من النَّ
َ
ار، وقال إذ استقرَّ إ� جوار المستوق القل�ل من الحطب للنَّ

ا». أ�ض�

ب، ل�نه اخل ع� نحو� مح�َّ ��ذ من الدَّ أە النَّ
َّ
لج العالق ب��ا�ه ودف ار الثَّ �عان ما أذاَ�ت النَّ

ا �لَّ الُ�عد عن االنتهاء. ب كوٍب آَخر، فيومه ما زاَل �ع�د� ا، فلم �جرؤ ع� ��ُ عاس أ�ض� أصاَ�ه �النُّ
ارة أضَحت ابنة ة ال�فَّ ُأمامه تقار�ر �قرأها ورسائل َ��ُتبها. والَعشاء مع ��� والملك. منذ مس�� ُّ



� ع
لث ساعات

ُ
� ث

� �خدمنها �أنها تق��
هبنات الال�� كر لآللهة، وأ�لَغته الم��  صاغرًة والشُّ

ً
أخ�ه خانعة

اٍت � حوض االستحمام، إذ �ستحمُّ أر�ــع أو خمس مرَّ
ة �� الة وال�ق�َّ � الصَّ

لثها ��
ُ
�قظتها مع ابنها وث

� �أنها ُت��د أن تكشط ِجلدها نفسه.
�

 نفسها �ُفرش من َشعر الخ�ل وصابون الِق�
ً
� اليوم فاركة

��

ر الس�� ك�ڤان الفتاة
�
� فرك نفسها. َ�ذك

ا مهما اجتهَدت �� لن �ستطيع الخالص من الوصمة أ�د�
ا ��ُّ األنظار � أزهَرت، آآآآە… هل عرَف العالم ب�ت� �ة، وح��

َ
� �انتها، مألى �الح�اة والمشاغ ال��

�نا؟ �انت ��� ِمثلها؟ لو وافَق إيرس ع� تزو�جها ب��جار ف�م من الموت �ان ذلك لُ�جنِّ
ة… و�زوجٍة ِمثلها ر�ما ما �ان َّ� �د فضِّ

�
ة ول �� أرجوان�َّ

ا �أع��ُ سود�
�
لُتنِجب لألم�� األبناء الذين أراَدهم، أ

ر، ل�ن مهما
�
ع �َجماٍل ضار� �ما َ�ذك ة تتمتَّ مال�َّ � إ� ل�انا ستارك. �انت الفتاة الشَّ ت�� ر مرَّ ر�جار لَينظ�

قة. مس الم�� جت فال ُ�مكنها أن ُتناِفس الشَّ قدت نار المشعل وتأجَّ اتَّ

ك، فتلك رذ�لة
�
� لم ُ�سل رق ال�� � المعارك الخا�ة والطُّ

فك�� �� � التَّ
ل�ن ال جدوى من اإلسهاب ��

خذ رو�رت �اراثيون ة، وماَتت ل�انا ستارك، واتَّ ج ر�جار إل�ا الدورن�َّ . تزوَّ � ع� الق�� � المق�ل�� �� المسنِّ
ا � ��� وجه�

�لة س�أخذە ط��قه إ� مسكن ابنة أخ�ه ل�لت��
�
ا، وها ُهم أوالء. والل ��� عروس�

لوجه.

لت
�
� �ل م. اب�ته �� ال�� د أن تاي��ن �ان ليتفهَّ

�
نب. مؤك

َّ
� لإلحساس �الذ

ل�س هناك س�ب �دعو��
.  لصالح عائلة ال�س��

َّ
اسمنا �العار ال أنا. لم أفعل ما فعلته إ�

ة من ح�اة أبيهم، �عد وفاة � األخ�� ن�� � السِّ
ا لم �فعله أخوە من ق�ل. �� لم �فعل ك�ڤان ش�ئ�

 أن �حتفظ لورد أرمل �فتاٍة من
ً
. لم تكن �دعة

ً
 عش�قة

ً
جل ابنة صانع شم�ع� مل�حة خذ الرَّ هم، اتَّ أمِّ

� القاعة وُ�غِدق عليها
ئه… ل�ن اللورد تايتوس �دأ ُ�جِلس المرأة إ� جوارە ��

ِّ
� ِفراشه لُتدف

العوام ��
� شؤون الُح�م، وخالل عاٍم �انت ت�ف الخدم

���م، �ل وذهَب إ� طلب رأيها �� �الهدا�ا والتَّ
� غ�ا�ه. تعاظَم نفوذ المرأة

ة اللورد ��  عن ح��
ً
م ن�ا�ة

�
رسان أهل الب�ت وتت�ل

ُ
� األوامر ع� ف

وُتل��
� أن ُ�سَمع التماسه أن يرفع

دون أن ع� �لِّ َمن يرغب �� � (ال�سپورت) أخذوا ُيردِّ
اس �� ح�� إن النَّ

� ساقيها. ثم إن المرأة جاوَزت المدى � تايتوس ال�س�� ب��
ذ��َ

�
صوته وُ�خاِطب ِحجرها… ذلك أن أ

هم. ن �ُح�� أمِّ َّ� � و�دأت ت��

اللم العال�ة  من السَّ
ً
� صدرە وهو �صعد مجموعة

د والدهم �� إ� أن جاَء يوم وانفجَر قلب الس�ِّ
ا ساَرعوا ا فش�ئ� وا أنُفسهم أصدقاءها ونالوا حظوتها ش�ئ� � الذين سمُّ �� إ� ِفراشها. جميع االنتهاز�ِّ
� شوارع (ال�سپورت) ح�� الميناء

� أمَر تاي��ن بتج��دها من ث�ابها وتج��سها �� � عنها ح��
�

خ� �التَّ
د أن

�
ة نها�ة سطوتها. مؤك ها فقد أعلَنت المس�� ا لم �مسَّ ة، وع� الرغم من أن أحد� كعاهرٍة تقل�د�َّ

ة. هب�َّ
َّ

ا أن المص�� نفسه ي�تظر اب�ته الذ ل أ�د� تاي��ن ما �ان ليتخ�َّ

وري إرضاء مالة ن��ذە إ� شفت�ه: «لم �كن هناك مفر». �ان من ال��َّ
ُ
ا ث تمتَم الس�� ك�ڤان رافع�

ت َ … ك�� � المعارك المق�لة. و���
صاِحب القداسة األع�، فتومن محتاج إ� العق�دة وراءە ��

م ألفسَدت تومن �ما
�
ت َتح�

�
لت إ� امرأٍة مغرورة حمقاء جشعة، ولو ُتر�ك ة وتحوَّ هب�َّ

َّ
الفتاة الذ

أفسَدت چوفري.

ُّ



�ــــح �شتدُّ �الخارج وتنهش مصار�ــــع نوافذ الُغرفة. نهَض الس�� ك�ڤان. حاَن وقت �انت ال�ِّ
� ذلك.

ر ��
�
، لن ُ�فك

َّ
�� … ا چا��� عنا مخالبها، أمَّ � � ع��نها. ان��

بؤة ��
�
مواجهة الل

� وجهه،
��ذ �� ا آَخر من النَّ � ك���

ا ألن �ط�ب البنة أخ�ه أن ُتل�� ��  تحسُّ
ً
 �ال�ة

ً
ًة قد�مة ارتدى ُس��

 لُفرسان الَحرس المل�� �حمل
َّ

ا إ� هر مقعدە، فل�س مسموح� ا ع� ظ� ق�
�
ل�نه ترَك حزام س�فه معل
� حضور تومن.

يوف �� السُّ

، � دخَل المسكن المل�� ه ح�� � ُصح�ة الملك وأمِّ
وجَد الس�� ك�ڤان الس�� بوروس �الونت ��

� حاٍل
ًة، و�ن لم ي�ُد �� ا أب�ض واعتمَر خوذًة قص��  �المينا ومعطف�

ً
ة ا مطل�َّ وقد ارتدى �الونت درع�

� وجهه و�طنه، ولونه ال �دلُّ ع�
ة ازداَد وزن بوروس �صورٍة ملحوظة �� ة األخ�� � الف��

�ة. �� طيِّ
ا. ا عظ�م� مه جهد� د الوقوف صاَر ُ�جشِّ العاف�ة، واآلن �س�ند إ� الحائط ورائه �أن مجرَّ

ادسة ة والسَّ ان�ة ع�� � الثَّ هبنات، فت�ات نظ�فات ك��مات األصل ب�� مت الوج�ة ثالث م�� قدَّ
ن�ا من ا عن ُبه�ج الدُّ

�
وف الب�ضاء أ��� براءًة وعزوف � ث�ابها الصُّ

ة من الُعمر، ت�دو �لٌّ منهن �� ع��
�عة � فتاة ما ي��د ع� األ�ام السَّ

 تق��
َّ

�تون األع� ع� أ� األخرى، وع� الرغم من ذلك أ�َّ السِّ
زن . ُ�ساِعد الفت�ات المل�ة ع� ارتداء ث�ابها وُ�جهِّ � خدمة المل�ة خش�ة أن ُتفِسدها ���

��
لن مالءات ��رها �لَّ ص�اح، �ما ُ�شار�كها إحداهن ِفراشها �لَّ ل�لٍة ��ذ وُ��دِّ دنها �النَّ امها وُ�زوِّ حمَّ
� �تة ال�� رفٍة مجاورة مع السِّ

ُ
� غ

� تنام األخ��ان �� � ح��
�� ،

ً
ا آَخر ال يزورها ل�� ق من أن أحد� لتتحقَّ

�ف عليهن. ���ُ

ا دخَل ، ونهَضت ��� لمَّ اصطحَبته فتاة فارعة القامة مجدورة الوجه إ� الحضور المل��
طف �الغ منك أن ت�ناَول معنا الَعشاء».

�
� الع��ز، ل

: «ع�ِّ
ً
 ع� وجنته قائلة

ً
 خف�فة

ً
�لة

ُ
وط�َعت ق

ا ح�� َحلقها ر� ا مزرَّ ا دا�ن� �� ا ب�ِّ
�
ستان

ُ
 تليق �امرأٍة كهلة، ف

ً
 مح�شمة

ً
ا متواضعة ترتدي المل�ة ث�ا��

تها �انت لت��خ�� �صلعها تحت � رأسها المحلوق. ق�ل مس��
ا �قل�سوة ُتغ�ِّ د� ا أخ�� مزوَّ ومعطف�

ا؟».
�

ب ن��ذ ل �الجلوس. هل ��� . قالت: «تفضَّ � تاج� ذه��
أجاَب: «كوب واحد»، وجلَس والحذر لم ُ�غاِدرە.

: «تومن اخن قالت ��� ل السَّ ��ذ المت�َّ شة الوجه ك��يهما �النَّ هبنة منمَّ ت م��
َ
ب�نما مأل

� �أن اللورد تايرل ينوي إعادة بناء (ُب�ج ال�د)».
�� َ أخ��

� من الذي ت�� ج الجد�د س�كون أع� مرَّ ا: «�قول إن ال��ُ  الس�� ك�ڤان برأسه مجي��
�
أومأ

أحرقِته».

ح اللورد تايرل إ� ، وقالت: «رماح ط��لة، أبراج عال�ة… هل ُ�لمِّ
ً
ة  َحلق�َّ

ً
أطلَقت ��� ضحكة

ٍء ما؟». �
��

ها إن �انت تح��
�
� سأل ر ك�ف تضحك. ح��

�
د أنها ال تزال َتذك حدا �ه قولها إ� االب�سام. ج�ِّ

الت �توات الم�جَّ �ات والسِّ . الفت�ات محبَّ ً
 الئقة

ً
�ه قالت المل�ة: «أتل��َّ خدمة

�
��لِّ ما تتطل

. � فق�� ���ذر إ� ر� � أن تعود تاينا م��
� فور ثبوت براء��

�� لوات، ل�ن س��ُّ � الصَّ
�حرصن ع� أدا��

ُ�مكنها أن تجلب ابنها إ� ال�الط. تومن محتاج إ� ِص��ٍة آَخ��ن حوله، أطفال ن���� المولد».



� ج
���ذر بنفسه ��ة ابن م�� د ب�� طلب �س�ط لم يَر الس�� ك�ڤان ما �منع تلب�ته. ُ�مكنه أن يتعهَّ
� استدعائها �عد

: «سأرسُل ��
ً

�� روك). وعَدها قائ�
ف�ما تصحب الل�دي تاينا ��� إ� (�اس��

الُمحا�مة».

ة ُتناِهز ان وسمكة كرا�� مش��َّ مَّ ، وت�َعته طيور السُّ ع�� حم ال�قري والشَّ
�
�دأ الَعشاء �َحساء الل

ق الس�� بوروس �دة. تذوَّ اخن وال�ُّ � السَّ فت والفطر وال�ث�� من الُخ��
�
، مع الل

ً
الثة طو� األقدام الثَّ

ء �
َّ ه ال��

�
، ول�ن لعل � الَحرس المل��

� لفارس� �� �لَّ صنٍف ُوِضَع أمام الملك، وهو الواجب المه��
� ماَت بها ��قة ال�� ف حك�م �عد الطَّ الوح�د الذي �قوى عل�ه �الونت هذە األ�ام… ولو أنه ت�ُّ

أخو تومن.

ِثر
َ �دا الملك أسعد مما رآە الس�� ك�ڤان منذ وقٍت ط��ل. من الَحساء إ� الحلوى راَح تومن ُي��

َ ٍة أخ�� � مرَّ
، و�� مك من ط�قه المل�� ق�ماٍت من السَّ

�
ة ف�ما ُ�طِعمها ل غ�� عن ُمغامرات ِهررە الصَّ

� وجهه
� ل�لة ال�ارحة، ل�ن الس�� �او�س هسهَس ��

� �ان خارج نافذ�� ِّ الس�� ك�ڤان: «الِقطُّ الس��
ط�ح». ا ع� السُّ ففرَّ مبتعد�

ا. ٌّ جم�ل حق� � ؟». ص�� � ِّ ا: «الِقطُّ الس�� د الس�� ك�ڤان مب�سم� ردَّ

ٍة ذن مقطوعة، حيوان قذر ك��ه المزاج. ذات مرَّ
�
: «إنه ِقطٌّ أسود عجوز له أ أجاَبته ���

ت: «أعلُم أن الِقطط تحدُّ من تزاُ�د
َ
خدَش �د چوف»، وار�سَم االمتعاض ع� وجهها إذ أردف

� الِمغدفة».
يور �� ا… معروف عنه أنه ُيهاِجم الطُّ أعداد الجرذان، ل�ن هذا الِقط تحد�د�

ر الس�� ك�ڤان رؤ�ة ابنة أخ�ه
�
ان أن َينُصبوا له مص�دًة». ال َ�ذك ادي الف�� - «سأطلُب من ص�َّ

ء كذلك. �
َّ ه �عض ال��

َ
، و�ن أحزن ٌ هذا ع� ما �ظنُّ زانة. خ�� بهذە الوداعة أو االست�انة أو الرَّ

لة عند الملك: ا. قال ف�ما ي�تظرون كع�ات القشدة المفضَّ
�
اذ � �ان وهجها أخَّ همَدت نارها تلك ال��

«لم �سأ�� عن أخ�ِك».

؟ هل �لَغتك أخ�ار ت: «چا���
�
م�ع، و�ساءل � ضوء الشُّ

ق عيناها ��
�
رفَعت ��� ذقنها لتتأل

عنه؟».

� نفسِك لـ…». �� ، قد �كون عل�ِك أن ُتهيِّ ا. ���
�
- «إطالق

،« �
اە، وما �ان لُ�غاِدرە من دو�� ا �ا عمَّ قاطَعته: «لو ماَت لعرفت. لقد جئنا هذا العالم مع�

غك عنه
�
ا لم َت�ل �ون فلُ�غاِدر م�� رغَب. أظنُّ أن أخ�ار� ا ت�� ورشَفت من ن��ذها ق�ل أن ُتض�ف: «أمَّ

هو اآلَخر؟».

ة». ة األخ�� � الف��
- «ال أحد حاوَل أن ي��عنا رأس قزٍم ��

اە؟».  �ا عمَّ
ً

ت برأسها، ثم قالت: «هل �سمح �أن أسألك سؤا�
�
أومأ

.« � - «َس�� �ما �شائ��

- «زوجتك… هل تنوي إحضارها إ� ال�الط؟».
َّ



� أهلها وأصدقائها. لقد أحسَ�ت ال�الء � ب�تها ب��
�� 

َّ
ا إ� ، ال ترتاح أ�د� - «ال». دورنا مرهفة الحسِّ

ا وتحبُّ أشغال اإلبرة اٍت يوم�� � سبع مرَّ
�

م �أن �كون لهما أحفاد وُتص�
�
� ت���ة أوالدهما وَتحل

��
. � ُجحر� لألفا��

ة �� غ�� � (كينجز الندنج) ستكون سع�دًة �إحدى ِهرر تومن الصَّ
هور، و�� والزُّ

فر. (ال�سپورت) م�انها». � ال تحبُّ السَّ دة زوج�� «الس�ِّ

- «امرأة حك�مة َمن تعرف م�انها».

.« � لم َيُرقه وقع تعل�قها، فقال: «قو�� ما تعن��

ت كع�ات
�
. ثم وصل

ً
مش ثان�ة � فعلُت»، ورفَعت ك��ــها لتمألە ذات النَّ : «حس�ت�� ت ��� ردَّ

رفة
ُ
. فقط �عدما اصطحَب الس�� بوروس تومن وِهررە إ� غ ا أخفَّ خذ ال�الم منعطف� القشدة واتَّ

�
� لن �قفا مكتو��َ

هه: «أخوا أوز�� ة انتقَل الحوار إ� ُمحا�مة المل�ة، وقالت ��� ُت�بِّ وم المل��َّ النَّ
جا ع� أخيهما �موت». األ�دي و�تفرَّ

ع أن �فعال ذلك. لقد ق�ضُت عليهما».
َّ
- «لم أتوق

ت: «�أيِّ ج��مة؟».
�
أدهَشها هذا، و�ساءل

… هل �س�ِت؟». � �� �المل�ة. صاِحب القداسة األع� قال إنِك ضاجعِت االثن�� - «الزِّ

احتقَن وجهها، وقالت: «ال. ماذا ستفعل بهما؟».

ا را فُ�مكنهما أن ُيواِجها الس�� رو�رت. لم �كن �صحُّ أ�د�
�
نب، و�ذا أنك

َّ
فا �الذ َ - «(الِجدار) إذا اع��
ا هكذا». ع أمثالهما عال��

َ
أن ُيرف

: «لقد… لقد أسأُت تقديرهما».
ً
خفَضت ��� رأسها قائلة

ا». ة جد� - «ي�دو أنِك أسأِت تقدير أش�اء كث��

� عاَدت لتقول: � المستديرت�� عر األسود والوجنت�� هبنة ذات الشَّ �ان ل�قول الم��د لوال أن الم��
ب حضور

�
ا �األسفل. الِما�س�� األ��� �ا�سل َ�طل ، ل�ن هناك ص��� ��

 لتطفُّ
ٌ
، آسفة �

د�� دي، س�ِّ «س�ِّ
� الحال».

جناب اللورد الو�� ��

�
أجنحة سوداء، أخ�ار سوداء. أُ�مكن أن (ستورمز إند) سقَطت؟ أم أنه خ�� من بولتون ��

مال؟ الشَّ

.« ا عن چا��� � قالت المل�ة: «قد �كون خ��

»، وق�ل أن � ر���
ُ

: «أرجو أن َتعذ ً
ة وس�لة واحدة للمعرفة، وهكذا قاَم الس�� ك�ڤان قائ� ثمَّ

�لٍة
ُ
امت فقد تكون هذە آِخر ق ها عمالقها الصَّ

�
ُ�غاِدر جثا ع� ُر�بته ولثَم �د ابنة أخ�ه. إذا خذل

تعرفها ع� اإلطالق.

، ر �ال�ث�� من الفرو لدرجة أنه ي�دو كُدبٍّ صغ��
ِّ
اسعة متدث امنة أو التَّ � الثَّ

�� ٌّ � رسول �ا�سل ص��
 من أن �سمح له �دخول (حصن م�جور)،

ً
ك �د� ه ي�تظر ع� الج� المتحرِّ

�
و�ان ترانت قد ترك



��ق إ� . أعرُف الطَّ غ�� ا أيها الصَّ � �دە: «اذهب وِجد نار�
ا �� ا ب�س� فقال له الس�� ك�ڤان واضع�

ا». د� الِمغدفة ج�ِّ

�
قة �طفو ال�در �� حب الممزَّ ا، ووراء ستار� من السُّ � ت عن االنهمار أخ�� ل�ج قد كفَّ �انت الثُّ
�
جوم ال�ع�دة �ضوٍء �ارد. إذ شقَّ الس�� ك�ڤان ط��قه �� رة ثلج وتلتمع النُّ

�
 أب�ض �ك

ً
ماء �ام� السَّ

ة واختَفت ا ن�َتت ل�لِّ حصن� وُ��ج� ف�ه أسنان جل�د�َّ ا غ����
�
ة �َدت له القلعة م�ان اخل�َّ احة الدَّ السَّ

تلة جل�ٍد ط��لة �الح��ة
�
جميع طرقاته المألوفة تحت �ساٍط من الب�اض، و��نما مرَّ سقَطت ك

� (كينجز الندنج). ما الوضع ع� (الِجدار) إذن؟
م عند قدم�ه. الخ��ف �� لتتحطَّ

ا عليها للغا�ة. نفَض الس�� ك�ڤان � ا �الفرو كب�� ن� ا م�طَّ فتَحت ال�اب خادمة نح�لة ترتدي معطف�
ت الفتاة

�
»، فأومأ �

: «الِما�س�� األ��� ي�تظر�� ً
لج عن حذائه وخلَع معطفه وألقاە إليها قائ� الثَّ

اللم. � وأشاَرت إ� السَّ برأسها �صمٍت رص��

� جناح� فسيح من الُغرف المزدحمة عن آِخرها برفوف
�قع مسكن �ا�سل تحت الِمغدفة ��

ا ع� تب والمخطوطات. لطالما وجَد الس�� ك�ڤان الم�ان حار�
�
األعشاب والمراهم والعقاق�� وال�

 للغا�ة. لم ي�بقَّ من
ً
ودة محسوسة �لة، فما إن دخَل من ال�اب �انت ال��

�
نحو� مزعج، ول�ن ل�س الل

ا
�
� ِبر�

م�ع المتذ�ذ�ة ُتل�� ة �عض الشُّ ماد األسود والجذوات المنطفئة، وثمَّ د سوى الرَّ
َ
نار المستوق

وء المعتم هنا وهناك. من الضَّ

ة ورات الجل�د المذروَّ
�
افذة المفتوحة ح�ث تلتمع �ل الل… ما عدا تحت النَّ نة �الظ� ة مكفَّ وال�ق�َّ

ا، طائر ضخم شاحب  وذها��
ً
داف جيئة

ُ
ع غ

�
افذة ي�سك �ــــح. ع� مقعد النَّ � ال�ِّ

� نور القمر وتدور ��
��

��
� (�اس��

داٍف رآە ك�ڤان ال�س�� ع� اإلطالق، أ��� من أيِّ صقر ص�ٍد ��
ُ
�ش، أ��� غ منفوش ال�ِّ

. �
اماٍت و�طل�ه القمر �الف��ِّ � دوَّ

لج حوله �� ص الثَّ
َ
اق روك)، أ��� من أ��� بومة، ي��

ائر أب�ض. ، �ل األب�ض. الطَّ �
ل�س الف��ِّ

� تط�� من وداء، وح�� سائل ع� غرار أوالد عمومتها السَّ ال تحمل ِغدفان (القلعة) الب�ضاء الرَّ
ُّ الفصول. : أن ُتعِلن تغ�� (ال�لدة القد�مة) فذلك لغرض� واحٍد ال غ��

� الهواء.
 ب�ضاء ��

ً
تاء»، وصنَعت ال�لمة غمامة قال الس�� ك�ڤان: «الشِّ

ء �
ا ل�َمه، ��

�
ل�ع �ُعنٍف �الغ �أن عمالق � الضُّ ء ما �صدرە ب�� �

افذة… ثم ارتطَم �� التفَت عن النَّ
ب �جناح�ه � الهواء وراَح ���

ة. وثَب الُغداف األب�ض ��  أنفاسه ودفَعه إ� الوراء �حدَّ
َ
أف�غ

� الجلوس افذة �حركٍة جمَعت ب�� � حول رأسه، ونزَل الس�� ك�ڤان ع� مقعد النَّ احب��ْ الشَّ
. �

� صدرە. ال، ال، هكذا ماَت أ��
ا �� �شة تق���� ا ح�� ال�ِّ ا مغروس� قوط. ماذا… َمن… رأى سهم� والسُّ

.«… � … إن�� � ا: «�ا�سل، أِغث��
�
ب من حول القناة. تمتَم مرت�� م ي��َّ �ان الدَّ

ف
�
خم المغل د الضَّ

�
د رأسه المجل ا إ� منضدته، يتوسَّ ثم إنه رأى الِما�س�� األ��� �ا�سل جالس�

يخ � جمجمة الشَّ
قَّ األحمر العميق �� ق ورأى الشَّ ر ك�ڤان: نائم… إ� أن حدَّ

�
�الِجلد أمامه. فك

ث صفحات ال�تاب، وحول شمعته ِقطع من العظم وخال�ا م تحت رأسه ُتلوِّ عة وِ�ركة الدَّ الم�قَّ
ائب.

َّ
مع الذ ٍة من الشَّ � ُ�ح��

الُمخ، ُجزر ��



ع ٍ � خ
 طوال الوقت؟ هل

ً
ة ا. أُ�عَقل أن ��� �انت محقَّ َّ أن أرسل إل�ه َحرس� ا. �ان ع�� أراَد َحرس�

�ون؟ أين…». ارتكَب ابن أخ�ه هذا؟ «ت��

ا». أجاَب صوت ِش�ه مألوف: «�ع�د جد�

تب، ممت�� الجسد، شاحب الوجه، مستدير
�
الل عند خزانة ك � ِبركٍة من الظ�

جل �� �قف الرَّ
� �� � ُخفَّ

� �المساحيق، وتغوص قدماە �� � المدهونت�� اعمت�� ٍة ب�د�ه النَّ اب�َّ شَّ
ُ
، �ق�ض ع� � � ال�تف��

من الح��ر.

- «ڤارس؟».

. ً
� إن استطعت. لسُت أضمُر لك ضغينة : «س�� ك�ڤان، ساِمح��

ً
ة قائ� اب�َّ شَّ ُّ ال�ُّ وضَع الخ��

لم أفعل هذا �دافع الحقد، �ل من أجل ال�الد، من أجل األطفال».

،
ً
. أوە، دورنا. غمَرە األلم، وأغلَق الس�� ك�ڤان عي��ه ثم فتَحهما ثان�ة

ً
، �� زوجة

ً
إن �� أطفا�

� هذە القلعة».
وقال: «هناك… هناك المئات من َحرس ال�س�� ��

دي. لست �ستحقُّ � هذا �ا س�ِّ . ُيؤِلم�� � هذە الُغرفة لُحسن الحظ�
- «ل�ن ال أحد منهم ��

ة رجال ِمثلك، رجال أخ�ار �خدمون قضا�ا فاسدًة… � ل�لٍة �اردة مظلمة كهذە. ثمَّ
ا �� الموت وح�د�

�� روك) ور�ط
� (ها�جاردن) و(�اس�� وفيق ب�� الح، �التَّ د ب�تالف عمل المل�ة الصَّ ل�نك كنت ُتهدِّ

بع) تحت ُح�م تومن، ولذا…». غ�� وتوح�د (الممالك السَّ العق�دة �مل�ك الصَّ

دي؟ افذة وارتجَف الس�� ك�ڤان �ُعنف، فقال ڤارس: «أأنت بردان �ا س�ِّ �ــــح من النَّ ت ال�ِّ ًه�َّ
ائحة فظ�عة � أثناء احتضارە و�انت الرَّ

. الِما�س�� األ��� ق�� حاجته ع� نفسه �� � ساِمح��
.« �

ت ع� خن��
�
وأوشك

ا ولم َ�ُعد �حسُّ �ساق�ه. ت منه تمام� ته �انت قد فرَّ حاوَل الس�� ك�ڤان أن ينهض ل�ن قوَّ

، فِلَم ال ُ�شار�كه هذا ة تليق. لقد شاركت اللورد تاي��ن ال�ث�� اب�َّ شَّ قال ڤارس: «خطَر �� أن ال�ُّ
تاب آل واطؤ مع الِعف��ت، وس�� ا؟ ستحسب ابنة أخ�ك أن آل تايرل وراء اغت�الك، ر�ما �التَّ أ�ض�
كوك . ستلتهم الشُّ � �� وم ع� الدورنيِّ

�
 لصبِّ الل

ً
� م�اٍن ما س�جد شخص ما وس�لة

تايرل فيها، و��
� ف�ما يرفع إجون رايته فوق (ستورمز إند) �� نون األرض تحت قدَ�� مل�ك الصَّ قاق والظ� والشِّ

و�ح�شد لوردات ال�الد حوله».

ث ضيع الملفوف �معطٍف قرمزي والُقماش الملوَّ ر الرَّ
�
- «إجون؟». لوهلٍة لم �فهم، ثم إنه تذك

ه. «م�ت، إنه م�ت». �دمه وخال�ا مخِّ

م
�
ل ع� الُح�م من ق�ل أن يتعل

�
ِّ أعمق إذ قال: «ال. إنه هنا. إجون مش� �دا صوت الخ��

الح �ما �ليق �فارس، ل�ن تعل�مه لم �قتِ� ع� ذلك. إنه �قرأ وَ��ُتب، َب ع� السِّ . لقد ُدرِّ �
الم��

َ �ما ف�ه نته ِس�تة تعال�م العق�دة منذ ك�� عر، ولقَّ ار�ــــخ والقانون والشِّ غات، ودرَس التَّ
�
ة ل م عدَّ

�
و�ت�ل

م غسل
�
�اك وتعل � األنهار ورتَق الشِّ

ادين وعمَل ب�د�ه وسبَح �� ال�فا�ة لفهمها، وعاَش مع الص�َّ
بخ وتضم�د الجروح، و�علم مع�� أن �كون المرء �د والطَّ ث�ا�ه بنفسه عند الحاجة، وُ�ج�د الصَّ

ُّ



ة واج�ه، أن ع� ه، و�جون �علم أن المل��َّ ة حقُّ م أن المل��َّ
�
ا. تومن تعل ا وخائف� ا ومطاَرد� جائع�

� س��له».
م ��

�
� المقام األول و�ح�ا وَ�ح�

الملك أن �ضع شع�ه ��

ا… َحرسه، إخوته، أخاە… ل�ن ال�لمات أَ�ت أن َتخُ�ج، وساَل حاوَل ك�ڤان أن يرفع صوته مناد��
م من فمه وعاَد يرتجف �ُعنف. الدَّ

، ومع ذلك هأنذا أثرثُر كعجوز� سخ�فة. �
: «أنا آسف. أعرُف أنك ُتعا��

ً
�سَط ڤارس �د�ه قائ�

ا. � ا قص�� � ُّ شفت�ه وأطلَق صف��  لهذا إذن»، وضمَّ الخ��
ً
لنضع نها�ة

ل أن �أخذە �الم��د من األلم. ا�تنَفت الس�� ك�ڤان برودة الجل�د، وطعَنه �لُّ نفس� جه�د ُ�حاو�
اعم �الحجر، ثم خ�َج طفل من ِبركٍة من ، وسمَع صوت احت�اك األخفاف الح��ر النَّ

ً
لمَح حركة

ة، ونهَض آَخر من وراء مقعد اسعة أو العا�� � ثوٍب رث ال يتجاَوز التَّ
� شاحب �� الم، ص�� الظ�

ا. أحاطوا �ه من �لِّ جانب، ِنصف دستٍة � فتَحت له ال�اب أ�ض� ، وظهَرت الفتاة ال�� الِما�س�� األ���
، ِص��ة وص�ا�ا. � منهم، أطفال ِب�ض الوجوە ُسود األع��ُ

� أ�ديهم الخناجر.
و��
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� �� الملك الصَّ
 

 

�
�� � بع، ص�� د الممالك السَّ � والرو�نار والَ��� األوائل، س�ِّ �� تومن �اراثيون األول، ملك األنداليِّ

امنة، الثَّ

همة ، متَّ � ت�� لت مرَّ ات، ترمَّ جت ثالث مرَّ - زوجته، المل�ة مارچري، سل�لة عائلة تايرل، تزوَّ
، � ِس�ت ب�لور ال�ب��

�الخ�انة العظمة، سجينة ��

�
همة �الخ�انة العظمة، سجينة �� ، المل�ة األرملة، متَّ ، سل�لة عائلة ال�س�� ه، المل�ة ��� - أمُّ

، ِس�ت ب�لور ال�ب��

- شق�قاە:

ة، ان�ة ع�� � الثَّ
�� � � مأد�ة زفافه، ص��

ا �� - (الملك چوفري �اراثيون األول)، ماَت مسموم�

، � ص�سپ��
اسعة، ر���ة األم�� دوران مارتل �� � التَّ

ة مارسال �اراثيون، فتاة �� - األم��

- ِقططه، الس�� �او�س، الل�دي و�سكرز، بو�س،

: - شق�قا المل�ة ���

، ، توأمها، لق�ه قاِتل الملك، قائد الَحرس المل�� - الس�� چا��� ال�س��

، � هم ومدان �اغت�ال الملك وقتل األق���� �ون ال�س�� ولق�ه الِعف��ت، متَّ - ت��

ة، � العا��
�� � �ون، ص�� - پودر�ك �اين، ُمرافق ت��

- أعمام وأخوال المل�ة ��� وأوالدهم:

ها، ، عمُّ - الس�� ك�ڤان ال�س��



ا د� َب س�ِّ صِّ
ُ
ا، ن - الس�� ال�سل، ابن الس�� ك�ڤان، ُمرافق الملك رو�رت وعشيق ��� سا�ق�

ا، ع� داري حديث�

� ر�ڤرَرن،
ِتَل ��

ُ
- (و�لم)، ابن الس�� ك�ڤان، ق

- مارتن، ابن الس�� ك�ڤان، ُمرافق،

الثة، � الثَّ
، ابنة الس�� ك�ڤان، فتاة �� �

- چا��

، زوجة إمون فراي، ة ��� ، عمَّ - الل�دي ِچنا ال�س��

ه الخارجون عن القانون،
�
- (الس�� �ليوس فراي)، ابن ِچنا، قتل

- الس�� تاي��ن فراي، ُ�َس�َّ تاي، ابن �ليوس،

- و�لم فراي، ابن �ليوس، ُمرافق،

، �
ا�� - الس�� اليونل فراي، ابن الل�دي ِچنا الثَّ

� ر�ڤرَرن،
ِتَل ��

ُ
- (تيون فراي)، ابن ِچنا، ق

�� روك،
� �اس��

- والدر فراي ولق�ه والدر األحمر، أصغر أبناء الل�دي ِچنا، وص�ف ��

احل تا�جت، ، ابن عمِّ ��� الرَّ - تايرك ال�س��

قلة، - الل�دي إرم�ساند ها�فورد، زوجة تايرك الطِّ

ة، � الحاد�ة ع��
غلة، فتاة �� �ون عمِّ المل�ة ��� المفقود النَّ - چوي ه�ل، ابنة ج��

احل، ، ابنة ستافورد خال ��� الرَّ �نا ال�س�� - س��

�نا، احل وأخت س�� ، ابنة ستافورد خال ��� الرَّ - مار��ل ال�س��

، ابن خالها ستافورد، - الس�� داڤن ال�س��

ا كرا�هول، ، ابن خؤولة �ع�د، زوج ش�� - الس�� داميون ال�س��

، ابنهما، - الس�� لوشن ال�س��

- النا، اب�تهما، زوجة اللورد آنتار�و چاست،

- الل�دي مارجو، ابن خؤولة أ�عد، زوجة اللورد تايتوس پ�ك،

: غ�� - مجلس الملك تومن الصَّ

)، �د الملك، - (اللورد تاي��ن ال�س��

، ، قائد الَحرس المل�� - الس�� چا��� ال�س��



، � م القوان�� ، ق�ِّ - الس�� ك�ڤان ال�س��

، � ، و�� الهامس�� - ڤارس ولق�ه الخ��

- الِما�س�� األ��� �ا�سل، مس�شار ومعالج،

- اللورد ما�س تايرل، اللورد ماث�س روان، اللورد �ا�س�� ردواين، مس�شارون،

: - َحرس تومن المل��

، القائد، - الس�� چا��� ال�س��

- الس�� م��ن ترانت،

َ من منص�ه ثم أع�َد إل�ه، � ع��ِ
�
- الس�� بوروس �الونت، أ

- الس�� �الون سوان،

- الس�� أوزموند ِكتل�الك،

هور - الس�� لوراس تايرل، فارس الزُّ

� دورن،
ة مارسال �� - الس�� آر�س أوكهارت، مع األم��

� كينجز الندنج:
- أهل ب�ت ��� ��

� س��فت، رف�قتها، - الل�دي چوسل��

� الِفراش وخادمتاها،
- س�نل ودور�اس، رف�قتاها ��

اس، ، ُحرَّ � ة، پوك�� ذن القص��
ُ
- لوم، لس�� األحمر، هوك ولق�ه ساق الحصان، ذو األ

ة، أرملة الملك چوفري �اراثيون ادسة ع�� � السَّ
- المل�ة مارچري سل�لة عائلة تايرل، فتاة ��

األول ومن ق�له اللورد رن�� �اراثيون،

� كينجز الندنج:
- �الط مارچري ��

د ها�جاردن، أبوها، - ما�س تايرل، س�ِّ

ها، ي سل�لة عائلة هايتاور، أمُّ - الل�دي آل��

ة لقبها مل�ة األشواك، تها، أرملة مسنَّ - الل�دي أولينا تايرل، جدَّ

، � - آر�ك و�ر�ك، حارسا الل�دي أولينا، توأمان طولهما س�عة أقدام لقبهما ِشمال و�م��

- الس�� جارالن تايرل، أخو مارچري ولق�ه الُهمام،

- الل�دي ليون�ت، زوجته، سل�لة عائلة فوسواي،



، � الَحرس المل��
ف ��

�
هور، أخ محل - الس�� لوراس تايرل، أصغر إخوتها، فارس الزُّ

- رف�قات مارچري:

- بنات عمومتها، ِمجا وآال و�لينور تايرل،

وز، ُمرافق، - خط�ب إلينور، آلن أم��

امنة، � الثَّ
� بولوار، فتاة �� - الل�دي أل�س��

ي، �د�ث ك��ن، أو م�� - م��

���ذر، - الل�دي تاينا م��

- الل�دي آل�س ج��سفورد،

� العق�دة،
��ا، أخت �� �تة �ست�� - السِّ

د ال�رمة، - �ا�س�� ردواين، س�ِّ

وأمان، الس�� هوراس والس�� ه��ر، - ابناە التَّ

- الِما�س�� �اال�ار، معالجه ومس�شارە،

، � ه��
َّ

د الُ�ستان الذ - ماث�س روان، س�ِّ

- الس�� و�الم و�ذرز، قائد َحرس مارچري،

- هيو �ل�فتون، حارس شاب وس�م،

، � - الس�� پورت�فر وودرا�ت وأخوە الس�� لو�انت��

� كينجز الندنج:
- �الط ��� ��

� ِكتل�الك، أخوان أصغر للس�� أوزموند ِكتل�الك،
- الس�� أوزف��د ِكتل�الك والس�� أوز��

ا �ج�ح� مسموم، م�
�
- الس�� ج��جور �ل�جاين ولق�ه الج�ل را�ب الخيول، ُ�حت��َ متأل

ة»، هب�َّ
َّ

� كينجز الندنج «ذوو المعاطف الذ
- الس�� أدام مار�راند، قائد َحرس المدينة ��

�ف، � من ُجزر الصَّ
هرة الحمراء، من�� - چاال�ار شو، أم�� وادي الزَّ

، مصاب �ُسعال مزمن، � د روز�� ، س�ِّ � - جا�لز روز��

��لة، اولة الطَّ د الطَّ ���ذر، س�ِّ - أورتون م��

، - تاينا، زوجته، امرأة من م��

- الل�دي تاندا ستوكوورث،



ى وور��تها، ��
�
- الل�دي فال�س، اب�تها ال�

ش، زوج الل�دي فال�س، - الس�� �المان ب��

غرى، ُح�� وضع�فة العقل، - الل�دي لول�س، اب�تها الصُّ

ق سابق، هر األسود، زوج الل�دي لول�س، مرتز� - الس�� برون فارس النَّ

� ِفراش اللورد تاي��ن،
ا �� رات تخدم كرف�قة ِفراش لول�س، ماَتت خنق�

�
- (ِشاي)، تا�عة معسك

� خدمة الل�دي تاندا،
- الِما�س�� فرنكن، ��

د،
َّ

� �اين، عدالة الملك، ج� - الس�� إل��

� زناز�ن القلعة الحمراء،
�� � ان�� جَّ � السَّ

�� - ر���فر لونجووترز، رئ�س ُم��

وداء، ناز�ن السَّ � الزَّ
�� � ان�� ف سجَّ - روجن، ُم��

، � �� - اللورد هاالين ال�ايروما��، صاِحب ح�مة من را�طة الخ�م�ائيِّ

- نوهو د�ميت�س، م�عوث من م�ف براڤوس الحد�دي،

جعان، فقة الشُّ � ر�
ا ُعضو �� ن، ِنكروما��، ِما�س�� سابق من القلعة، الحق� - �اي��

، ج المل�� - ف�� القمر، المه�ِّ

امنة، ك�ش فداء الملك تومن، � الثَّ
�� � - �ا�ت، ص��

، � المل��
- أورموند ابن ال�لدة القد�مة، عازف القيثارة والمغ��ِّ

هر األسود، � معركة النَّ
ا وِنصف ذراع �� - الس�� مارك مالندور، الذي فقَد قرد�

- أوران ووترز، نغل در�فتمارك،

- اللورد أل�ساندر س��دمون ولق�ه عاشق الب�سات،

- الس�� رون�ت كوننجتون ولق�ه رون�ت األحمر، فارس وكر الَجراِفن،

��ل، الس�� ة، الس�� تاالد ولق�ه الطَّ ي، الس�� درموت ابن الغا�ة المط�� ت ِترن�� - الس�� الم��
رسان مقسمون

ُ
الح، الس�� هيوجو ڤا�س، ف � ولق�ه الصَّ

�ا�ارد نوركروس، الس�� بون�فر هاس��
ع� الوالء للعرش الحد�دي،

، الس�� چون بت�� ولق�ه - الس�� ال�ل كرا�هول ولق�ه الُعفر القوي، الس�� آلن ستا�سپ��
رسان مقسمون ع� الوالء

ُ
چون الحليق، الس�� ستفون س��فت، الس�� همفري س��فت، ف

�� روك،
ل�اس��

هر األسود، � ��لدون، ُمرافق ومن أ�طال معركة النَّ - چوزم��



، ُمرافقان ورهي�تان، - جار�ت �ايچ وليو �اي��

- أهل كينجز الندنج:

�عة ع� األرض، رجل عجوز واهن، � وصوت اآللهة السَّ �تون األع�، أبو المؤمن�� - السِّ

� مجلس
�تون أول�دور، أعضاء �� �تون لوشن، السِّ �تون راينارد، السِّ �تون تور�رت، السِّ - السِّ

، � ِس�ت ب�لور ال�ب��
�عة �� ، �خدمون اآللهة السَّ � القاِنت��

� مجلس
�تة أونال، عضوات �� �تة ه�لس�ت، السِّ ، السِّ � �تة آجالنت�� �تة م��ل، السِّ - السِّ

، � ِس�ت ب�لور ال�ب��
�عة �� ، �خدمن اآللهة السَّ � القاِنت��

� إ�مانهم،
ا، مخلصون �� »، أ��� الَ��� تواضع� - «العصاف��

ف،
�
- شاتا�ا، مال�ة ماخور م�ل

- أال�ا�ا، اب�تها،

، ماري، من فت�ات شاتا�ا، - دا���

ا، - را�ال، خادمة، خدَمت الل�دي سانزا ستارك حديث�

- ت��ــهو موت، من أساتذة الحدادة،

- هام�ش ذو القيثارة، مطرب مسن،

جوال، ، مطرب كث�� التَّ �
- أالر�ك اآلي����

اعر األزرق،
َّ

- وات، مطرب ُ�طِلق ع� نفسه لقب الش

الح. ا �اسم الس�� ثيودان الصَّ َف الحق� ن، ُعر� لز، فارس متديِّ - الس�� ثيودان و�

� ع� ، ذه�� ، وأسد ال�س�� � ج، أسود ع� ذه�� را�ة الملك تومن ع�ارة عن وعل �اراثيون المت�َّ
قرمزي، يتصاَرعان.



 

الملك ع� الِجدار
 

 

� للورد ستفون �اراثيون والل�دي �اسانا سل�لة عائلة
ا�� ستان�س �اراثيون األول، االبن الثَّ

وس، � نفسه ملك وس��
د دراجو�ستون، ُ�َس�ِّ مونت، س�ِّ إس��

ة ع� ال�حر، ق�َّ َّ � القلعة ال��
ا �� مونت، زوجته، حال�� - المل�ة س�ل�س سل�لة عائلة إس��

ا�عة، � السَّ
�ن، اب�تهما، فتاة �� ة ش�� - األم��

�ن األ�له، ج ش�� ع، مه�ِّ
َّ
- ذو الوجه المرق

ان�ة � الثَّ
�� � غل، ابن الملك رو�رت من الل�دي د�لينا فلورنت، ص�� - إدر�ك ستورم، ابن أخ�ه النَّ

ق. � ال�حر الضيِّ
� پرندوس المجنون �� ة، ع� م�� ع��

اس إدر�ك، مونت، ابن خال الملك ستان�س، من رجال الملك، �قود ُحرَّ - الس�� أندرو إس��

ي، ، أومر �ال��� اك، الس�� ت��ستون ابن هض�ة تا�� مَّ الد جاور، ل��س ولق�ه السَّ - الس�� چ��
اس إدر�ك وُحماته، من رجال الملك ُحرَّ

وداء: � القلعة السَّ
- �الط ستان�س ��

�اء، ة ولقبها المرأة الحمراء، من راه�ات راهلور إله الضِّ - الل�دي مل�ساندرا اآلشاِي�َّ

- ما�س را�در، ملك ما وراء الِجدار، أس�� ومحكوم عل�ه �الموت،

،« � - ابن را�در من زوجته (داال)، ول�د �ال اسٍم �عُد، «األم�� الهم��

ة، ، ُمرضعته، فتاة همج�َّ - ج���



�
،( - ابنها، ول�د آَخر �ال اسٍم �عُد، من أبيها (كراس��

، الس�� �اليتون سوجز، الس�� جودفري فارنج � ما�� - الس�� ر��شارد هورپ، الس�� چاس��
رسانها،

ُ
، من رجال المل�ة وف �

ولق�ه قاِتل العمالقة، اللورد هاروود ِفل، الس�� كورل�س پ��

ان، - دڤان سيوورث و���ان فارنج، ُمرافقان مل��َّ

ة: ق�َّ َّ � القلعة ال��
- �الط ستان�س ��

ق، �د ال ال�حر الضيِّ ة، أم�� د الغا�ة المط�� - الس�� داڤوس سيوورث ولق�ه فارس ال�صل، س�ِّ
الملك،

- الس�� آ�سل فلورنت، عم المل�ة س�ل�س، أبرز رجال المل�ة،

�ان وأسطول من القوادس، ان ڤال�� رصان، ُر�َّ
ُ
- ساالدور سان، من ِل�س، ق

� دراجو�ستون:
- حام�ة ستان�س ��

� دراجو�ستون،
� القلعة �� غ��دة، من رجال الملك، أم�� - الس�� روالند ستورم ولق�ه نغل التَّ

م ومس�شار،
�
- الِما�س�� �ا�لوس، معالج ومعل

انان، لق»، سجَّ
ِّ

ان الش �د» و«سجَّ
ان ال��َّ - «سجَّ

- اللوردات المقسمون ع� الوالء لدراجو�ستون:

ادسة، � السَّ
�� � د الَمدِّ والَجزر وحا�م در�فتمارك، ص�� �س ڤ�الر�ون، س�ِّ - مون��

ة، � الخامسة ع��
�� � أس الحاد، ص�� د الرَّ - دورام �ار إمون، س�ِّ

� ستورمز إند:
- حام�ة ستان�س ��

� ستورمز إند،
� القلعة �� ت فارنج، أم�� - الس�� ج�ل��

ت، - اللورد إلوود م�دوز، نائب الس�� ج�ل��

ت ومعالجه، - الِما�س�� چورن، مس�شار الس�� ج�ل��

- اللوردات المقسمون ع� الوالء لستورمز إند:

، � الملك تومن ال�ب�� ، خال الملك ستان�س، خال أ�� د الحجر األخ�� مونت، س�ِّ - إلدون إس��
، � صديق حِذر لالثن��

� كينجز الندنج،
- الس�� إ�مون، ابن اللورد إلدون وور�ثه، مع الملك تومن ��

� كينجز الندنج،
ا مع الملك تومن �� - الس�� آلن، ابن الس�� إ�مون، أ�ض�

� ستورمز إند،
- الس�� لوماس، أخو اللورد إلدون، خال الملك ستان�س ومنا�ە ��



ق، � ال�حر الضيِّ
- الس�� أندرو، ابن الس�� لوماس، �ح�� إدر�ك ستورم ��

د ُعش الِغ��ان، - لس�� مور�جن، س�ِّ

ة، ادسة ع�� � السَّ
، شاب �� غ�� �نج ولق�ه لوكوس الصَّ - اللورد لوكوس �شي��

ة، د الغا�ة المط�� - داڤوس سيوورث، س�ِّ

ار، - مار�ا، زوجته، ابنة نجَّ

هر األسود، � معركة النَّ
، فقداهم �� - (دا�ل وآالرد وماثوس ومار�ك)، أبناؤهما األر�عة األ���

وداء، � القلعة السَّ
- دڤان، ُمرافق مع الملك ستان�س ��

� رأس الغضب،
ة، مع الل�دي مار�ا �� � العا��

�� � - ستان�س، ص��

� رأس الغضب،
ادسة، مع الل�دي مار�ا �� � السَّ

�� � - ستفون، ص��

تقا�� ع� هب ال��
�
اري، وهو قلب أحمر محاط �الل �اء النَّ خذ ستان�س لرايته رمز قلب إله الضِّ اتَّ

ج �لوٍن أسود. � داخل القلب وعل �اراثيون المت�َّ
ٍة صفراء، و�� خلف�َّ



 

مال ملك الُجزر والشَّ
 

 

� ع� األ�طال، وتقول عنه األساط�� إنه
ينحدر آل جرا�چوي من الملك األش�ب الذي عاَش ��

ل
�
� ش� ن�� ج عروس �حر. آلالف السِّ ة فحسب، �ل ال�حر نفسه كذلك وتزوَّ م الُجزر الغ���َّ

�
لم َ�ح�

ا ع�� ا مق�م� » ُرع�� � �� جال الحد�ديِّ و ُجزر الحد�د -الذين أطلَق عليهم ضحا�اهم لقب «الرِّ ُمغ��
� المعارك

استهم �� �ف، وت�اهوا ��� � وُجزر الصَّ ال�حار، فقد أ�َحروا لمسافاٍت �ع�دٍة ح�� ميناء إي��
» و«ملك صخري»، و�ان سة. �ان ل�لِّ واحدٍة من ُجزر الحد�د «ملك مل�� �اتهم المقدَّ وُح�ِّ
هؤالء ي�تخبون ملك الُجزر األع� من ب�نهم، إ� أن جعَل الملك أورون انتقال العرش �الوراثة
َ ع� ساللة أورون �لها َ�عد ألف � ِ��

ُ
ة الملوك أثناء اجتماعهم لالنتخاب، ثم ق عندما اغتاَل �ق�َّ

ون ُجزر الحد�د، وصاهَر آل جرا�چوي الغزاة �ما فعَل عدد من سادة عاٍم عندما ا��سَح األنداليُّ
الُجزر اآلَخ��ن.

، وأقاموا ون س�طرتهم لمسافاٍت تجاوَزت ُجزر الحد�د نفسها �كث�� �سَط الملوك الحد�ديُّ
ار، ح�� إن الملك كور�د �ان يتفاَخر �أن أوامرە ��ي �ف والنَّ  ع� ال�ا�سة �السَّ

ً
ممالك �املة

ال�ة فقَد أبناء كور�د � القرون التَّ
اس الم�اە المالحة أو �سمعون تالُطم األمواج». �� «حيثما �شمُّ النَّ

، ومع ذلك ظلَّ الملك � احل الغر�� ًة من السَّ  كب��
ً
ب�ة ومساحة ال�رمة وال�لدة القد�مة وج��رة الدِّ

ر األسود خالل � الج�ال من الُعنق وح�� النهَّ � الواقعة ب��
ا ع� األرا�� هارن األسود مس�طر�

ر � النهَّ
� سقوط هارنهال منَح إجون تارجارَ�ن أرا��

حروب الغزو، ل�ن َ�عد م�عه مع أبنائه ��
مهم،

�
� ب�ح�اء تقل�دهم القد�م واخت�ار من َ�ح� ج��

�
، وسمَح للوردات ُجزر الحد�د النا لعائلة َت��

فاختاروا اللورد ڤ�كون جرا�چوي ابن �ا�ك.

ا ع� العرش الحد�دي، أخمَدە الملك د� د ُجزر الحد�د تمرُّ سبَق أن قاَد �الون جرا�چوي س�ِّ
� ت�َعت موت رو�رت � خضمِّ الفو�� ال��

فل، ل�ن �� د و�ن�� رو�رت �اراثيون األول و�دارد ستارك س�ِّ
مال. ��لة ُتهاِجم الشَّ  وأرسَل ُسفنه الطَّ

ً
ا ثان�ة

�
ب اللورد �الون نفسه مل� نصَّ



يورون جرا�چوي، ثالث من �حمل هذا االسم منذ الملك األش�ب، ملك ُجزر الحد�د
� مت، لق�ه ع�� ان الصَّ د حصاد �ا�ك، ُر�َّ خر، ابن ر�اح ال�حر، س�ِّ مال، ملك الملح والصَّ والشَّ

راب،
ُ
الغ

مال، تاسع من �حمل هذا االسم منذ الملك ، (�الون)، ملك ُجزر الحد�د والشَّ - أخوە األ���
ا من عٍل، األش�ب، مات سقوط�

- أرملة الملك �الون، المل�ة أالن�س سل�لة عائلة هارلو،

-أوالدهما:

د �الون األول، ِتَل خالل تمرُّ
ُ
- (رودر�ك)، ق

د �الون األول، ِتَل خالل تمرُّ
ُ
- (مارون)، ق

وداء وغاز�ة ر�وة الغا�ة، �ــــح السَّ ان ال�ِّ - آشا، اب�تهما، ُر�َّ

ق، ون ثيون المار� ماليُّ �ه الشَّ فل، ُ�َسمِّ � نفسه أم�� و�ن��
- ثيون، ُ�َس�ِّ

اء: اء وغ�� األشقَّ -إخوة الملك يورون األشقَّ

� ش�ا�ه،
اء األرمد �� -(هارلون)، ماَت �الدَّ

� طفولته،
-(ك���تون)، ماَت ��

� طفولته،
-(دونل)، ماَت ��

� الحد�دي، د النَّ �ان قائد األسطول الحد�دي، س�ِّ -ڤ�كتار�ون، ال�ُّ

-(يور�جون)، ماَت �ج�ح� �ليغ،

-آرون، من ُره�ان اإلله الغ��ق،

،« جال الغر�� -روس ونورچن، اثنان من ُمعاون�ه، «الرِّ

� طفولته،
-(رو�ن)، ماَت ��

� �ا�ك:
-أهل ب�ت الملك �الون ��

، معالج ومس�شار، -الِما�س�� و�ندام��

-ه�ل�ا، راع�ة القلعة،

-ُمحار�و الملك �الون والمقسمون له:

ع تور�ن، � م��ــَّ
�� � �� مالة ال�حر، �قود الحد�ديِّ

ُ
ان ث كِّ المفلوق، ُر�َّ

َ
-داجمر ولق�ه ذو الف

ان سفينة ط��لة، رقاء، ُر�َّ ن الزَّ -ذو السِّ
َّ



حان وُمحار�ان،
َّ

-أولر وس�ا�ت، م�

� و�ك القد�مة:
� انتخاب الملك ��

ر�� حجر الَ�م ��
�
-المطالبون �ك

د المنارة الوح�دة، ت فارو�ند، س�ِّ ج�ل��

ت: أبناؤە جا�لز و�جون و�ون، - أنصار ج�ل��

�ت ان وُمغ�� ذائع الصِّ نادين و�ر�ك العادل، عجوز، ُر�َّ م السَّ إر�ك آيرونم�كر ولق�ه محطَّ
ا، سا�ق�

- أنصار إر�ك: أحفادە أور�ك وثورمور وداجون،

د و�ك القد�مة، ة، س�ِّ ، ال�د العظم�َّ د�ستان دروم، دروم ال�ب��

- أنصار د�ستان: ابناە دي�س ودونل، وأندر�ك الال مب�سم، رجل عمالق،

وداء، �ــــح السَّ ان ال�ِّ آشا جرا�چوري، ابنة �الون جرا�چوي الوح�دة، ُر�َّ

، الس�� هاراس هارلو، - أنصار آشا: �ارل الِ�كر، ت��س��فر بوت��

، � - ر�ابنة آشا وداعموها: اللورد رودر�ك هارلو، اللورد ب�لور �ال�تا�د، اللورد ملدر�د مرل��
هارموند شارپ،

�ان قائد األسطول � الحد�دي، ال�ُّ د النَّ ڤ�كتار�ون جرا�چوي، أخو �الون جرا�چوي، س�ِّ
الحد�دي،

ق،
َّ

- أنصار ڤ�كتار�ون: رالف ستونهاوس األحمر، رالف األع�ج، نيوت الح�

� و�ڤر، و�ل
- ر�ابنة ڤ�كتار�ون وداعموە: هوثو هارلو، آلڤن شارپ، فرالج القوي، روم��

، رالف كن�نج، مارون ڤولمارك، جورولد جودبراذر، غ�� � الصَّ
هم�ل، لينوود تاو��

ذن الواحدة، راجنور �ا�ك،
ُ
- طاقم سفينة ڤ�كتار�ون: وولف ذو األ

ة من أخ�ه يورون، � الِفراش امرأة سمراء خرساء �ال لسان، هد�َّ
- رف�قة ڤ�كتار�ون ��

مت، ان الصَّ راب، أخو �الون جرا�چوي، ُر�َّ
ُ
� الغ يورون جرا�چوي ولق�ه ع��

د أور�مونت، دونور سولت�ل�ف، ، اللورد أوركوود س�ِّ - أنصار يورون: جرموند بوت��

ة، چون ماير ذو الوجه المسحوب، َّ�
ِّ
ن الب� - ر�ابنة يورون وداعموە: توروولد ذو السِّ

صف هور، ح األحمر، لو�اس كود األع�، ك��لون هم�ل، هارن النِّ
َّ

ا، الم� رودر�ك المولود ُحر�
، رالف سل�ل لوردز�ورت، ا�� غل، ذو ال�د الحجر، رالف الرَّ ك�م�ت �ا�ك النَّ

- طاقم سفينة يورون: كراجورن،

-حَملة را�ة �الون، لوردات ُجزر الحد�د:



� �ا�ك:
��

� الُغراب، ه يورون ع��
َ
د لوردز�ورت، أغرق )، س�ِّ - (ساوان بوت��

ه، ، طرَدە عمُّ �� � وور�ثه ال��َّ
ا�� - ت��س��فر، ابنه الثَّ

ا، - سا�موند وهارلون وڤ�كون و��نار�ون، أبناؤە األصغر، مطرودون أ�ض�

ا ع� لوردز�ورت، د� َب س�ِّ صِّ
ُ
- جرموند، أخوە، ن

- ابنا جرموند، �الون وك��لون،

، � ق�ق�� - سارجون ولوس�مور، أخوا ساوان غ�� الشَّ

غل، ُمرافق ثيون جرا�چوي، ة، ابن سارجون النَّ ان�ة ع�� � الثَّ
� أخرس �� - و�كس، ص��

د غا�ة الحد�د، - والدون و��ش، س�ِّ

� هارلو:
��

� هارلو،
ة، زع�م عائلة هارلو �� وج الع�� د ال�� د هارلو، س�ِّ - رودر�ك هارلو ولق�ه القارئ، س�ِّ

ة، - الل�دي ج��ن�س، أخته ال�ب��

ة، أرملة الملك �الون جرا�چوي، غ�� - الل�دي أالن�س، أخته الصَّ

د بهو هارلو، ، س�ِّ ه ال�ب�� ، عمُّ �
عر الف��ِّ

َّ
- س�جف��د هارلو ولق�ه س�جف��د ذو الش

�ق، ابن عمومة، ە ُب�ج ال�� - هوثو هارلو ولق�ه هوثو األحدب، مقرُّ

ة، ابن عمومة، ماد�َّ - الس�� هاراس هارلو ولق�ه الفارس، فارس الحد�قة الرَّ

د َتل هار�دان، ابن عمومة، - بورموند هارلو ولق�ه بورموند األزرق، س�ِّ

- حَملة را�ة اللورد رودر�ك والمقسمون له:

د ڤولمارك، - مارون ڤولمارك، س�ِّ

ي، كن�نج، - ماير، ستون��

- أهل ب�ت اللورد رودر�ك:

الث أسنان، وك�لته، امرأة عجوز،
َّ
- ذات الث

� �ال�تا�د:
��

�ل،
�
ار الل ان ط�َّ د �ال�تا�د، ُر�َّ - ب�لور �ال�تا�د، س�ِّ

- بن �ال�تا�د األع�، من ُره�ان اإلله الغ��ق،



� و�ك القد�مة:
��

اعد، ان الرَّ ، ُر�َّ - د�ستان دروم، دروم ال�ب��

م، د الحجر المهشَّ - نورن جودبراذر، س�ِّ

، - ستونهاوس ال�ب��

ا، من ُره�ان اإلله الغ��ق،
�
- تارل ولق�ه تارل الغارق ثالث

ى: ��
�
� و�ك ال�

��

د هامرهورن، - جورولد جودبراذر، س�ِّ

- أبناؤە، جرا�دون وجورموند وجران، توائم،

- اب�تاە، جايزال وج��ن،

م ومعالج ومس�شار،
�
- الِما�س�� مورنميور، معل

د رأس الفقمات، - ت��ستون فارو�ند، س�ِّ

، - س�ار ال�ب��

- ابنه وور�ثه، س��فار�ون،

د �لدة الح�، ، س�ِّ � - ملدر�د مرل��

� أور�مونت:
��

د أور�مونت، - أوركوود س�ِّ

، �
- اللورد تاو��

� ُجرف الملح:
��

- اللورد دونور سولت�ل�ف،

، - اللورد سندر��

خور األصغر: � الُجزر والصُّ
��

د المنارة الوح�دة، ت فارو�ند، س�ِّ - ج�ل��

مادي العجوز، من ُره�ان اإلله الغ��ق. ورس الرَّ - النَّ

ٍة سوداء، و�لماتهم: «نحن ال نزرع». � ع� خلف�َّ را�ة آل جرا�چوي ع�ارة عن كرا�ن ذه��



 

 

 

ة ة وكب�� عائالت أخرى صغ��
 



 

عائلة آرن
 

 

�الء تنحدر عائلة آرن من ملوك الج�ال والوادي، و�� واحدة من أقدم وأن�� ُسالالت النُّ
فاع عن وادي اتها للدِّ ت �قوَّ � حرب الملوك الخمسة، واحتفظ�

ك عائلة آرن �� . لم ُ�شار� � �� األنداليِّ
آرن.

ٍة ذات لوٍن أزرق سماوي، و�لماتهم: � ع� خلف�َّ را�ة آل آرن ع�ارة عن قمر� وصقر� أب�ض��
ف». «سامون �ال��َّ

امنة، � الثَّ
� سق�م �� ، ص�� �� ق ال��َّ ه حا�م ال��َّ ته أمُّ د الُعش، حا�� الوادي، سمَّ رو�رت آرن، س�ِّ

ا الُعصفور الجم�ل،
�
ُ�َس�َّ أح�ان

 من �اب القمر،
ً
)، أرملة اللورد چون آرن، ماَتت مدفوعة ه، (الل�دي ال�سا سل�لة عائلة َت�� - أمُّ

الوث األع�، اللورد د الثَّ د هارنهال، س�ِّ ، س�ِّ غ�� ه، پي�� �ا�لش ولق�ه اإلصبع الصَّ - زوج أمِّ
حاِفظ الوادي،

ة سانزا ستارك، تها الحق�ق�َّ ة، ُه��َّ الثة ع�� � الثَّ
ة، فتاة �� ب�ع�َّ � ستون، ابنة اللورد پي�� الطَّ

- إلي��

، قائد َحرس الُعش، � خدمة اللورد پي��
ق �� - الس�� لوثور برون، مرتز�

ا ِكتل�الك،
�
، ُ�َس�َّ أح�ان � خدمة اللورد پي��

- أوزو�ل، ُجندي عجوز ��

� الُعش:
- أهل ب�ت اللورد رو�رت ��

هم �قتلها، - مار�ليون، مطرب شاب وس�م أث�� عند الل�دي ال�سا ومتَّ

م،
�
- الِما�س�� كولمون، مس�شار ومعالج ومعل

هب،
َّ

ان غاشم له أسنان من الذ - مورد، سجَّ



- جر�شل ومادي وم�ال، خادمات،

- حَملة را�ة اللورد رو�رت، لوردات الوادي:

ا�ات القمر، � قلعة بوَّ - اللورد �ستور رو�س، وك�ل الوادي األع� وأم��

- الس�� أل�ار، ابن اللورد �ستور وور�ثه،

ة، اندا وُ�َس�َّ راندا، ابنة اللورد �ستور، أرملة َ�عد ز�جة قص�� - م��

- أهل ب�ت اللورد �ستور:

- الس�� مارو�ن �لمور، قائد الَحرس،

غلة، - م�ا ستون، سائقة وراع�ة �غال، ابنة الملك رو�رت �اراثيون األول النَّ

- أو�� و�اروت، سائقا �غال،

د ب�ت القلوب، - اليونل كور�راي، س�ِّ

دة البؤس، ه�� س�ِّ �ف الشَّ � كور�راي، أخوە وور�ثه، حامل السَّ - الس�� ل��

- الس�� لو�اس كور�راي، أخوە األصغر،

، � عاب�� د غا�ة الثَّ ، س�ِّ - چون ليندر��

ا�س، ابنه وور�ثه، ُمرافق شاب، - ت��

، فارس و�كندن، - إدموند وا�س��

وارس، د �لدة النَّ ولد جرافتون، س�ِّ - چ��

- جا�لز، ابنه األصغر، ُمرافق،

الث أخوات، د الثَّ - ت��ستون سندرالند، س�ِّ

د األخت العذ�ة، - جودر�ك دورل، س�ِّ

��لة، د األخت الطَّ - روالند لونجثورپ، س�ِّ

ة، غ�� د األخت الصَّ - أل�ساندور تورنت، س�ِّ

ا عن اللورد رو�رت: - لوردات الب�ان، حَملة را�ة عائلة آرن المتضافرون دفاع�

ئ�س لعائلة رو�س، د رو�ستون، من الف�ع الرَّ ونزي، س�ِّ - يون رو�س ولق�ه يون ال��

ونزي ال�� الوح�د، ور�ث رو�ستون، - الس�� أندار، ابن يون ال��

ونزي: - أهل ب�ت يون ال��



م ومعالج ومس�شار،
�
- الِما�س�� هلي��ــــج، معل

�تون لوكوس، - السِّ

الح، م السِّ - الس�� سام��ل ستون ولق�ه سام ستون القوي، ق�ِّ

ونزي والمقسمون له: - حَملة را�ة يون ال��

د غدير الماء ال�ارد، - رو�س كولدووتر، س�ِّ

وارس، - الس�� دامون ِشفت، فارس ُب�ج النَّ

مادي، د الوادي الرَّ - أوثور تول�ت، س�ِّ

ة، ند�انة الحد�د�َّ دة السَّ - آن�ا واينوود، س�ِّ

- الس�� مورتون، ابنها األ��� وور�ثها،

ا�ة، ، فارس البوَّ �
ا�� - الس�� دونل، ابنها الثَّ

- واالس، ابنها األصغر،

ا هاري الور�ث، - هارولد هاردينج، ر��بها، ُمرافق شاب ُ�َس�َّ غال��

د األغرودة، - ب��دار �لمور، س�ِّ

سع، جوم ال�ِّ - الس�� سا�موند تم�لتون، فارس النُّ

ا، ��ل، ماَت ق���� د بهو القوس الطَّ )، س�ِّ - (إيون هن��

- الس�� ج�لوود، ابن اللورد إيون األ��� وور�ثه، اآلن ُ�َس�َّ اللورد هن�� ال�افع،

، �
ا�� - الس�� إيوس�س، ابن اللورد إيون الثَّ

- الس�� هارالن، ابن اللورد إيون األصغر،

- أهل ب�ت اللورد هن�� ال�افع:

م،
�
- الِما�س�� و�المن، مس�شار ومعالج ومعل

ات، ج ثالث مرَّ د ردفورت، تزوَّ - هورتون ردفورت، س�ِّ

، الس�� كرايتون، الس�� چون، أبناؤە، - الس�� چاس��

- الس�� ما��ل، ابنه األصغر، فارس مستجد، زوج �س�ال رو�س ابنة رو�ستون،

- ُزعماء ق�ائل ج�ال القمر:

� غا�ة الملوك،
�� 

ً
ا �قود جماعة ة، حال�� - شاجا بن دولف زع�م الِغ��ان الحج��َّ



، � جال المحروق�� - ت�م�ت بن ت�م�ت، زع�م الرِّ

وداء، - �شال ب�ت �ش�ك، زع�مة اآلذان السَّ

- كراون بن �الور، زع�م إخوة القمر.



 

عائلة فلورنت
 

 

هم ة حقِّ اءة من حَملة را�ة عائلة تايرل، ع� الرغم من أس�ق�َّ آل فلورنت أوالد قلعة الم�اە الوضَّ
ا. لدى � ح�َم ملوكها المر� قد�م� � عائلة جارندر ال�� ا إ� صلة دٍم ب�نهم و��� � ها�جاردن اس�ناد�

��
، � إعالنهم تأي�د الملك رن��

اندالع حرب الملوك الخمسة تبَع اللورد آلس�� فلورنت آل تايرل ��
� دراجو�ستون،

� القلعة �� ا �أم�� ل�ن أخاە الس�� آ�سل اختاَر الملك ستان�س، الذي خدَمه أعوام�
ت مل�ة ستان�س. َ�عد موت رن�� عند ستورمز إند انضمَّ

�
وقد �انت س�ل�س ابنة أخيهما وما زال

ب ستان�س . نصَّ ها، وُهم أول من �فعل هذا من حَملة را�ة رن��
�
تهم �ل آل فلورنت لستان�س �قوَّ

هر � معركة النَّ
ا له، وأع� أخا زوجته الس�� إمري فلورنت ق�ادة أسطوله، و�� اللورد آلس�� �د�

فاُوض ع� األسود ضاَع �ال األسطول والس�� إمري، وَعدَّ الملك ستان�س جهود اللورد آلس�� للتَّ
قه كُق��ان لراهلور. اه�ة الحمراء مل�ساندرا إ�اە لُتحر� ، وأع� الرَّ

ً
الم خ�انة السَّ

هور. رمز عائلة فلورنت ع�ارة عن ثعلٍب �طلُّ برأسه من حلقٍة من الزُّ

اءة، د قلعة الم�اە الوضَّ (آلس�� فلورنت)، س�ِّ

- زوجته، الل�دي م�الرا، سل�لة عائلة ك��ن،

- أوالدهما:

اءة، - أل��اين، ور�ث قلعة الم�اە الوضَّ

، - م�ل�سا، زوجة اللورد راندل تار��

- ر�ا، زوجة اللورد اليتون هايتاور،

- أخواە:



� قلعة دراجو�ستون، - الس�� آ�سل، أم��

� سقَط من فوق حصان، - (الس�� ر�ام)، ماَت ح��

- ابنة الس�� ر�ام، المل�ة س�ل�س، زوجة الملك ستان�س،

- ابن الس�� ر�ام األ��� وور�ثه، (الس�� إمري)،

ن، ، الس�� إر� �
ا�� - ابن الس�� ر�ام الثَّ

، � - الس�� كول��

، د�لينا، زوجة الس�� هوسمان نوركروس، � - ابنة الس�� كول��

�� للملك رو�رت، - ابن د�لينا، إدر�ك ستورم، ابن غ�� ��

- ابن د�لينا، آلس�� نوركروس،

- ابن د�لينا، رن�� نوركروس،

� خدمة أوك القد�مة،
، الِما�س�� أومر، �� � - ابن كول��

� ال�رمة،
�ل، ُمراِفق �� ، م�� � - ابن كول��

، زوجة ر��شارد ك��ن. � - أخته، را�ل��



 

عائلة فراي
 

 

اء وعدٍد وف�� من األوالد، وُهم حَملة را�ة عائلة َت�� ومقِسمون ع�
َّ ة وال�� ع آل فراي �القوَّ يتمتَّ

� قاتَل رو�رت �اراثيون ر�جار ا �أداء واجبهم، فح�� مون دائم� � الوالء ل��ڤرَرن، و�ن �انوا ال �ل��
ب � لقَّ  َ�عد انتهاء القتال، ومنذ ذلك الح��

َّ
الوث لم �صل رجال فراي إ� � معركة الثَّ

َّتارجارَ�ن ��
. لم ُيواِفق اللورد فراي ع� دعم روب ستارك إ� � هوس�� َت�� اللورد والدر �اللورد فراي الممتل��
� ت�ت�� جها ح�� وَّ � َ�عد أن وافَق روب ستارك ع� خط�ة واحدٍة من بناته أو حف�داته، ووعَد �أن ي��

 من ذلك ت�مَر آل فراي مع رووس بولتون واغتالوا
ً

لينج �د� ج چاين وس�� الحرب، ثم عندما تزوَّ
فاف األحمر.  �اسم الزِّ

ً
� صاَرت معروفة � الحادثة ال��

غ�� وأت�اعه �� ئب الصَّ
ِّ

الذ

، د المع�� والدر فراي، س�ِّ

ا) سل�لة عائلة رو�س: - من زوجته األو�، (الل�دي پ��

، � وأمت�� - الس�� ستڤرون، ور�ث التَّ

- زوجته (كور�نا سوان)، ماَتت �مرض� مزمن،

، الس�� را�مان، - ابن ستڤرون األ���

، - ابن را�مان، إدو�ن، زوج چان�س هن��

امنة، � الثَّ
- ابنة إدو�ن، والدا، فتاة ��

- ابن را�مان، والدر، لق�ه والدر األسود،

مامل، زوج م�ليندا �ارون، )، لق�ه پي�� ذو الدَّ - ابن را�مان، (پي��

� الخامسة،
ا، فتاة �� ، پ�� - ابنة پي��

� سقَطت من ع� حصان، � ل�دن)، ماَتت ح�� - زوجته (چ��

ب �ذي الجالجل، - ابن ستڤرون، (إجون)، أ�له ملقَّ



- ابنة ستڤرون، (ما�جل)، ماَتت أثناء الوضع،

� ڤا�س، - الس�� داف��

- ابنة ما�جل، مار�ان، عذراء،

- ابن ما�جل، والدر ڤا�س، ُمراِفق فارس،

- ابن ما�جل، �ات��ك ڤا�س،

- زوجته (مارسال واينوود)، ماَتت أثناء الوضع،

- ابن ستڤرون، والتون، زوج د�انا هاردينج،

- ابن والتون، ستفون، لق�ه الُحلو،

- ابنة والتون، والدا، لقبها والدا الحسناء،

- ابن والتون، برا�ان، ُمراِفق فارس،

، - الس�� إمون، زوج ِچنا سل�لة عائلة ال�س��

رب ِبركة العذارى،
ُ
� داري، قتله الخارجون عن القانون ق - ابن إمون، (الس�� �ليوس)، زوج چ��

ة، � الحاد�ة ع��
- ابن �ليوس، تاي��ن، ُمراِفق فارس ��

� آشمارك،
- ابن �ليوس، و�لم، وص�ف ��

- ابن إمون، الس�� اليونل، زوج م�ل�سا كرا�هول،

� ر�ڤرَرن،
ه ر��ارد �ارستارك وهو أس�� ��

�
- ابن إمون، (تيون)، قتل

�� روك،
� �اس��

- ابن إمون، والدر، لق�ه والدر األحمر، وص�ف ��

- الس�� إي�س، زوج (ت�انا وا�لد)، ماَتت أثناء الوضع،

م، خارج ع� القانون، - ابن إي�س، إجون ول�د الدَّ

�وري، � � ب�� - ابن إمون، ر�جار، زوج چ��

ة، الثة ع�� � الثَّ
�� � - ابن ر�جار، رو�رت، ص��

ة، لقبها والدا الب�ضاء، � العا��
- ابنة ر�جار، والدا، فتاة ��

امنة، � الثَّ
�� � - ابن ر�جار، چونوس، ص��

� هاي، ل�� � - ِپ��ان، زوجة الس�� ل��

- ابن ِپ��ان، الس�� هار�س هاي،



ا�عة، � الرَّ
�� � - ابن هار�س، والدر هاي، ص��

- ابن ِپ��ان، الس�� دونل هاي،

� هاي، ُمراِفق فارس، - ابن ِپ��ان، الس�� آل��

ان�ة، (الل�دي �اي��نا) سل�لة عائلة سوان: - من زوجته الثَّ

، زوج (آل�س فراي)، - الس�� چارد، ابنهما األ���

فاف األحمر، ه ساندور �ل�جاين خالل الزِّ
�
ي، قتل - ابن چارد، (الس�� تايتوس)، زوج زوي �لين��

ة، ا�عة ع�� � الرَّ
- ابنة تايتوس، ز�ا، فتاة ��

� ِس�ت ال�لدة القد�مة،
ب �� ة، يتدرَّ ان�ة ع�� � الثَّ

�� � - ابن تايتوس، زا�ري، ص��

فاف األحمر، ت خالل الزِّ
�
ِتل

ُ
- ابنة چارد، (�ايرا)، زوجة جارس جودبروك، ق

اسعة، � التَّ
�� � - ابن �ايرا، والدر جودبروك، ص��

ادسة، � السَّ
� جودبروك، فتاة �� - ابنة تايتوس، چ��

� كينجز الندنج،
� ِس�ت ب�لور ال�ب�� ��

�تون لوسيون، �خدم �� - السِّ

الثة، (الل�دي أماري) سل�لة عائلة كرا�هول: - من زوجته الثَّ

، زوج ب�لينا هاو�ك، ، ابنهما األ��� � - الس�� هوست��

، الس�� آروود، زوج ر��ال رو�س، � - ابن هوست��

� الخامسة،
- ابنة آروود، ر��ال، فتاة ��

الثة، � الثَّ
�� ، � وأم، أندرو وآل�� - ابنا آروود التَّ

ن، ، زوجة اللورد لوش�اس ڤاي�� � - الل�دي اليث��

، إل�انا، زوجة الس�� چون وا�لد، � - ابنة اليث��

ا�عة، � الرَّ
- ابن إل�انا، ر��ارد وا�لد، ��

ن، ، الس�� د�مون ڤاي�� � - ابن اليث��

ة، اڤوس�َّ - سا�موند، زوج ب�ثار�وس ال��

، - ابن سا�موند، أل�ساندر، مغنٍّ

ة، ا�عة ع�� � السَّ
- ابنة سا�موند، آل�س، فتاة ��

اجر أورو تنداي��س، ا للتَّ � براڤوس ر����
ة، �شأ �� � العا��

�� � - ابن سا�موند، برادامار، ص��



نت، - الس�� دان��ل، زوج واينافري و�

� المهد)،
ا مو�� أو ماتوا �� - (ُوِلَد أبناؤهما إمَّ

� الحجر العتيق،
ا �� �ت)، زوج مار�ا داري، ماَت شنق� - (م��

ة، �انت زوجة (الس�� �ا�ت فارس ادسة ع�� � السَّ
، أرملة �� ي، ُ�َس�َّ آ�� �ت، آم�� - ابنة م��
ه الس�� ج��جور �ل�جاين)،

�
الف�ع األزرق، قتل

ة، � الخامسة ع��
مينة، فتاة �� �ت، والدا، لقبها والدا السَّ - ابنة م��

ة، الثة ع�� � الثَّ
�ت، مار�سا، فتاة �� - ابنة م��

فل ك���ب الل�دي � و�ن��
امنة، ي�شأ �� � الثَّ

�� � ، ص�� غ�� �ت، والدر، لق�ه والدر الصَّ - ابن م��
� ستارك، �اتل��

ا، �ان زوج �ارو�� واينوود،
�
)، مات غرق - (الس�� چ����

ة، ُمراِفق الس�� دونل واينوود، ان�ة ع�� � الثَّ
�� � ، ساندور، ص�� - ابن چ����

اسعة، ر���ة الل�دي آن�ا واينوود، � التَّ
، س�ن��ا، فتاة �� - ابنة چ����

�وري، � � ب��
- الس�� را�موند، زوج بيو��

� قلعة ال�لدة القد�مة،
ب �� ة، يتدرَّ ادسة ع�� � السَّ

- ابن را�موند، رو�رت، ��

� ِل�س،
�� �

ب لدى خ�م�ا�� ة، يتدرَّ � الخامسة ع��
- ابن را�موند، مال��ن، ��

ة، ا�عة ع�� � الرَّ
ا وسارا، فتاتان �� وأم، س�� - اب�تا را�موند التَّ

ة، غ�� حلة الصَّ ادسة، لقبها النَّ � السَّ
�� ، - ابنة را�موند، ���

ا�عة، (الل�دي أل�سا) سل�لة عائلة �ال�وود: - من زوجته الرَّ

، لق�ه لوثار ال�سيح، زوج ليونال ل�فورد، - لوثار، ابنهما األ���

ا�عة، � السَّ
، فتاة �� � - ابنة لوثار، تا�س��

ا�عة، � الرَّ
- ابنة لوثار، والدا، فتاة ��

ان�ة، � الثَّ
، فتاة �� ��� - ابنة لوثار، إم��

- الس�� چاموس، زوج سا�� �ايچ،
� فل ك���ب الل�دي �اتل�� � و�ن��

امنة، ي�شأ �� � الثَّ
�� � ، ص�� - ابن چاموس، لق�ه والدر ال�ب��

ستارك،

� الخامسة،
وأم، د�كون وماثوس، �� - ابنا چاموس التَّ



- الس�� والن، زوج س�لوا �ايچ،

ة، ُمراِفق الس�� د�مون �ايچ، ان�ة ع�� � الثَّ
�� � ، ص�� - ابن والن، هوس��

ة، � الحاد�ة ع��
- ابنة والن، مار�ان، ُ�َس�َّ ِمري، فتاة ��

- الل�دي مور�ا، زوجة الس�� فل�منت برا�س،

�� روك،
� �اس��

اسعة، ي�شأ كوص�ف �� � التَّ
- ابن مور�ا، رو�رت برا�س، ��

ادسة، � السَّ
�� � - ابن مور�ا، والدر برا�س، ص��

الثة، � الثَّ
�� � - ابن مور�ا، چون برا�س، ص��

�ن، اسعة والع�� � التَّ
- تايتا، لقبها تايتا العذراء، ��

نت: - من زوجته الخامسة، (الل�دي سار�ا) سل�لة عائلة و�

- ال أوالد،

: � ) سل�لة عائلة روز�� �
ادسة، (الل�دي بثا�� - من زوجته السَّ

، - الس�� پرو�ن، ابنهما األ���

فاف األحمر، ، ماَت �ج�ح� أصا�ه خالل الزِّ ادس ع�� - الس�� (بنفري)، ابن اللورد والدر السَّ
زوج چ�انا فراي، ابنة عمه،

الثة، � الثَّ
اء، �� - ابنة بنفري، ِدال، لقبها ِدال الصمَّ

ان�ة، � الثَّ
�� � - ابن بنفري، أوزموند، ص��

��ل، � قلعة القوس الطَّ
- الِما�س�� و�المن، �خدم ��

� خدمة روب ستارك،
- أول�ڤار، ُمراِفق ��

ة، ادسة ع�� � السَّ
، فتاة �� � - روزل��

ا�عة، (الل�دي أنارا) سل�لة عائلة فارنج: - من زوجته السَّ

ة، ا�عة ع�� � الرَّ
- أرو�ن، فتاة ��

� س�جارد كوص�ف،
ة، ي�شأ �� الثة ع�� � الثَّ

�� � ، ص�� - وندل، ابنهما األ���

ا�عة، � السَّ
� العق�دة، ��

- كولمار، موعود �الخدمة ��

ة، � العا��
�� � ، ص�� ، ُ�َس�َّ ت�� - والت��

اسعة، � التَّ
�� � - إلمار، خط�ب آر�ا ستارك، ص��



ادسة، � السَّ
ي، فتاة �� - ش��

امنة، (الل�دي چ���يوس) سل�لة عائلة إر�نفورد: - من زوجته الثَّ

- ال أوالد �عُد،

هاٍت مختلفات: � من أمَّ �� عيِّ - أوالد اللورد والدر غ�� ال��َّ

غل، - والدر ر�ڤرز، لق�ه والدر النَّ

غل، الس�� إ�مون ر�ڤرز، - ابن والدر النَّ

غل، والدا ر�ڤرز، - ابنة والدر النَّ

، � � روز��
- الِما�س�� مل��س، �خدم ��

� ر�ڤرز، مارتن ر�ڤرز، را�جر ر�ڤرز، رونل ر�ڤرز، م�الرا ر�ڤرز، آَخرون. - چ��



 

عائلة هايتاور
 

 

ها إ�اًء، وتنحدر ى وأ��� ��
�
وس ال� آل هايتاور أوالد ال�لدة القد�مة من أعرق عائالت وس��

مون ال�لدة القد�مة واألنحاء المح�طة بها منذ
�
ا َ�ح�

�
ا �انوا ملو� أصولهم من الَ��� األوائل. قد�م�

� عن ��
�
ا خضعوا لملوك المر� متخل  من مقاَومتهم، والحق�

ً
� �د� �� بوا �األنداليِّ جر العصور، ورحَّ

َ
ف

ت�جانهم و�ن احتفظوا �جميع امت�ازاتهم العت�قة. ع� الرغم من سطوتهم وثرائهم الفاحش لطالما
وس. �ان � حروب وس��

ا �� � ا كب�� ا ما لعبوا دور� جارة ع� القتال، ونادر� ج العا�� التِّ ل لوردات ال��ُ فضَّ
هم � إ�شاء القلعة وما زالوا �حمونها ح�� اليوم، ولحصافتهم ورقيِّ

ا ��  أس�اس��
ً

آل هايتاور عام�
� الخ�م�اء

ا �� ا منهم اشتغَل أ�ض� ن� ا معيَّ ا ُرعاًة للعلم والعق�دة، وُ�قال إن �عض� �انوا دوم�
حر. ها من فنون السِّ �روما��� وغ�� وال�ايروما��� والنِّ

ن��
ُ
خان، و�لماتهم: «ن ة �لون الدُّ ار ع� خلف�َّ ج �النَّ ج مت�َّ رمز عائلة هايتاور ُب�ج أب�ض مدرَّ

��ق». الطَّ

، حا�� القلعة، منارة ج العا�� د ال��ُ د المرفأ، س�ِّ اليتون هايتاور، صوت ال�لدة القد�مة، س�ِّ
الجنوب، ُ�َس�َّ شيخ ال�لدة القد�مة،

ا�عة، - الل�دي ر�ا سل�لة عائلة هايتاور، زوجته الرَّ

- أ��� أبناء اللورد اليتون وور�ثه، الس�� ب�لور ولق�ه ب�لور ال�شوش، زوج روندا روان،

- ابنة اللورد اليتون، مالورا ولقبها العذراء المجنونة،

ي، زوجة اللورد ما�س تايرل، - ابنة اللورد اليتون، آل��

مادي، - ابن اللورد اليتون، الس�� جارث ولق�ه الفوالذ الرَّ

- ابنة اللورد اليتون، دين�س، زوجة الس�� دزموند ردواين،



- ابنها، دي�س، ُمرافق،

- ابنة اللورد اليتون، ال�ال، زوجة الس�� چون ك��س،

وز، ، زوجة اللورد آرثر أم�� � - ابنة اللورد اليتون، أل�س��

ات ت��جار ة محظ�َّ - ابنة اللورد اليتون، لين�س، زوجة اللورد چورا مورمونت، واآلن كب��
� ِل�س،

أورمولن ��

، - ابن اللورد اليتون، الس�� جونثور، زوج چاين فوسواي من ف�ع عائلة فوسواي األخ��

- ابن اللورد اليتون األصغر، الس�� همفري،

- حَملة را�ة اللورد اليتون:

الثة، د األبراج الثَّ - تومن كوستاين، س�ِّ

امنة، � الثَّ
اج األسود، فتاة �� دة التَّ � بولوار، س�ِّ - أل�س��

جود، د النُّ - مارتن مالندور، س�ِّ

د ر�وة العسل، �وري، س�ِّ � - وارن ب��

مس، اد الشَّ د بهو ع�َّ - برا�ستون �اي، س�ِّ

- أهل ال�لدة القد�مة:

ة للغا�ة، اح ق��َّ فَّ ساء ش�قات وخمر التُّ ورق، ح�ث ال�ِّ �شة والدَّ � ال�ِّ
- إما، ساق�ة ��

ا، ا ذهب�� ين� ف ِ��ارتها ت�ِّ
�
ة س�ت�ل � الخامسة ع��

- روزي، اب�تها، فتاة ��

� القلعة:
ات �� - رؤساء الِما�س��

وم، ، خاتمه وصولجانه وقناعه من معدن اإلل��� ئ�س نورن، قهرمان العام الحا�� - الِما�س�� الرَّ

صاص، ئ�س ثي��ولد، قهرمان العام المق�ل، خاتمه وصولجانه وقناعه من الرَّ - الِما�س�� الرَّ

ة، وز، المعالج، خاتمه وصولجانه وقناعه من الفضَّ ئ�س إي�� - الِما�س�� الرَّ

ئ�س مارو�ن ولق�ه مارو�ن المشعوذ، خاتمه وصولجانه وقناعه من الفوالذ - الِما�س�� الرَّ
ي، الڤال��

حاس، خ، خاتمه وصولجانه وقناعه من النُّ ستان، المؤرِّ ئ�س پ�� - الِما�س�� الرَّ

ونز، ، خاتمه وصولجانه وقناعه من ال�� � ولق�ه الخل، الفل�� ئ�س ڤا�ل�� - الِما�س�� الرَّ

هب األصفر،
َّ

ئ�س ر�ام، خاتمه وصولجانه وقناعه من الذ - الِما�س�� الرَّ



ئ�س والج��ڤ، عجوز تائه العقل، خاتمه وصولجانه وقناعه من الحد�د - الِما�س�� الرَّ
األسود،

�س، و�ل�فر، مولوس، - جاالرد، �استوس، زارا�لو، ب��دكت، جار�زون، نا�موس، سي��
ات، هم رؤساء ِما�س��

�
، �ل ، أج��ڤان، أو��� �

هارودون، جاي��

ات وُمعاونو ومبتدئو القلعة: - ِما�س��

� م�ان والج��ڤ،
ا �� - الِما�س�� جورمون، �خدم غال��

� سلسلته أر�ــع حلقات،
- آرمن وُ�َس�َّ الُمعاون، ُمعاون ��

اس �ارع، � سلسلته ثالث حلقات، قوَّ
اس ولق�ه أبو الهول، ُمعاون �� - أل��

� سلسلته حلقتان،
ة، ُمعاون �� ادسة ع�� � السَّ

- رو�رت فراي، ��

� خدمة القهرمان،
� سلسلته �سع حلقات، ��

- لور�اس، ُمعاون ��

�الء، - ليو تايرل ولق�ه ليو ال�سول، مبتدئ من النُّ

ة، - موالندر، مبتدئ مولود �قدٍم معوجَّ

ئ�س والج��ڤ، مبتدئ غ�� واعد، � �ِغدفان الِما�س�� الرَّ - �ا�ت، �عت��

. - روون، مبتدئ صغ��



 

عائلة ال�س��
 

 

دين لدعوى الملك تومن للعرش الحد�دي، �� روك أقوى الم��ِّ
ي��� آل ال�س�� أوالد �اس��

هم
�
� ع� األ�طال، وقد جعل

سبهم من جهة اإلناث من الن األر�ب، الُمحتال الذي عاَش ��
َ
� �

و�أ��
ى. ��

�
� أثرى العائالت ال� ه��

َّ
اب الذ �� روك والنَّ

ذهب �اس��

ي». ة، و�لماتهم: «اسمعوا زئ�� ٍة قرم��َّ � ع� خلف�َّ را�ة آل ال�س�� ع�ارة عن أسٍد ذه��

ه ابنه
�
�� روك، حا�� ال�سپورت، حا�م الغرب، �د الملك، قتل

د �اس�� )، س�ِّ (تاي��ن ال�س��
� مرحاضه،

القزم ��

- أوالد اللورد تاي��ن:

�� روك،
دة �اس�� ، اآلن س�ِّ ، توأمة چا��� ��� -

، توأم ��� ولق�ه قاِتل الملك، - چا���

، � �ون ولق�ه الِعف��ت، قزم وقاِتل أق���� - ت��

- إخوة اللورد تاي��ن وأوالدهم:

، زوج دورنا سل�لة عائلة س��فت، - الس�� ك�ڤان ال�س��

د ر�ڤرَرن، - الل�دي ِچنا، زوجة إمون فراي، اآلن س�ِّ

ه الخارجون عن
�
، (الس�� �ليوس فراي)، زوج چاين سل�لة عائلة داري، قتل - ابن ِچنا األ���

القانون،

، الس�� تاي��ن فراي وُ�َس�َّ تاي، اآلن ور�ث ر�ڤرَرن، - ابن �ليوس ال�ب��

، و�لم فراي، ُمرافق، �
ا�� - ابن �ليوس الثَّ



ي م � �
، الس�� اليونل فراي، �

ا�� - ابن ِچنا الثَّ

� ر�ڤرَرن،
ِتَل وهو أس�� ��

ُ
الث، (تيون فراي)، ق - ابن ِچنا الثَّ

�� روك،
� �اس��

- ابن ِچنا األصغر، والدر فراي ولق�ه والدر األحمر، وص�ف ��

� خدمة الل�دي ِچنا،
- وات ذو االب�سامة الب�ضاء، مطرب ��

، ماَت �الُجدري، - الس�� تا�جت ال�س��

- تايرك، ابن تا�جت، مفقود وُ�خ�� أنه ماَت،

فلة، - الل�دي إرم�ساند ها�فورد، زوجة تايرك الطِّ

� ال�حر،
)، مفقود �� �ون ال�س�� - (ج��

ة، � الحاد�ة ع��
غلة، فتاة �� �ون النَّ - چوي ه�ل، ابنة ج��

�ون اآلَخرون: - أهل اللورد تاي��ن المق�َّ

� معركة أوكسكروس،
ِتَل ��

ُ
)، ابن عم اللورد تاي��ن وأخو زوجته، ق - (الس�� ستافورد ال�س��

�نا ومار��ل، اب�تا ستافورد، - س��

، ابن ستافورد، - الس�� داڤن ال�س��

ا كهرا�هول، ، ابن عم، زوج ش�� - الس�� داميون ال�س��

- ابنهما، الس�� لوشن،

- اب�تهما، النا، زوجة آنتار�و چاست،

- الل�دي مارجو، ابنة عمومة، زوجة اللورد تايتوس پ�ك،

�� روك:
� �اس��

- أهل ب�ت اللورد تاي��ن ��

م ومس�شار،
�
- الِما�س�� كرا�لن، معالج ومعل

- ڤا�الر، قائد الَحرس،

الح، م السِّ - الس�� ب��دكت �لوم، ق�ِّ

- وات ذو االب�سامة الب�ضاء، مطرب،

- حَملة را�ة ومقسمون ع� الوالء، لوردات الغرب:

د آشمارك، - دامون مار�راند، س�ِّ

� كينجز الندنج،
- الس�� أدام مار�راند، ابنه وور�ثه، قائد َحرس المدينة ��



د كرا�هول، - روالند كرا�هول، س�ِّ

ه الخارجون عن القانون،
�
- أخو روالند، (الس�� برتون)، قتل

- ابن روالند وور�ثه، الس�� تايبولت،

- ابن روالند، الس�� ال�ل ولق�ه الُعفر القوي،

- ابن روالند األصغر، الس�� مرلون،

ة، د الج��رة القص�َّ - س��استون فارمان، س�ِّ

- چاين، أخته، زوجة الس�� جار�ث �ل�فتون،

د وادي القرون، - تايتوس برا�س، س�ِّ

- الس�� فل�منت برا�س، أخوە وور�ثه،

د �انفورت، � �انفورت، س�ِّ - ك��ن��

- الس�� هار�س س��فت، حمو الس�� ك�ڤان،

- ابن الس�� هار�س، الس�� ستفون س��فت،

- ابنة الس�� ستفون، چوانا،

ل، زوجة الس�� مل��ن سارسف�لد، - ابنة الس�� هار�س، ش��

د و�ندهول، ن، س�ِّ - ر�چينارد إس��

د الُجرف، لينج، س�ِّ - جاون وس��

- زوجته، الل�دي س��ل سل�لة عائلة س�ا��،

، ا ع� �استام�� د� ا س�ِّ َب حديث� صِّ
ُ
- أخوها، الس�� رولف س�ا��، ن

ها، الس�� سام��ل س�ا��، - ابن عمِّ

- أوالدهما:

لينج، - الس�� راينالد وس��

- چاين، أرملة روب ستارك،

ة، ان�ة ع�� � الثَّ
- إلينا، فتاة ��

اسعة، � التَّ
�� � - روالم، ص��

، - اللورد سلموند ستا�سپ��



، - ابنه، الس�� ستفون ستا�سپ��

، ، الس�� آلن ستا�سپ�� �
ا�� - ابنه الثَّ

د �ا�س، ا�س كن�نج، س�ِّ - ت��

� خدمته،
، فارس �� - الس�� كينوس ال�ا���

- اللورد آنتار�و چاست،

- اللورد رو�ن مورالند،

� ل�فورد، - الل�دي أل�س��

د الوكر العميق، - ل��س ل�دن، س�ِّ

- اللورد ف�ل�پ �لوم،

لب، - أبناؤە، الس�� دن�س �لوم، الس�� پي�� �لوم، الس�� هارو�ن �لوم ولق�ه الحجر الصُّ

، - اللورد جار�سون پرس��

ه، ، ابن عمِّ - الس�� فور�� پرس��

- الس�� ج��جور �ل�جاين ولق�ه الج�ل را�ب الخيول،

- ساندور �ل�جاين، أخوە،

، �
ك األرا��

َّ
- الس�� لورنت لورك، فارس من ُم�

، �
ك األرا��

َّ
- الس�� جارث ج��نف�لد، فارس من ُم�

، �
ك األرا��

َّ
- الس�� ال�موند ڤ��اري، فارس من ُم�

، �
ك األرا��

َّ
- الس�� راينارد روت�جر، فارس من ُم�

، �
ك األرا��

َّ
- الس�� مانف��د �او، فارس من ُم�

، �
ك األرا��

َّ
- الس�� تايبولت ه�ذرسپون، فارس من ُم�

�� روك.
� �اس��

� و�� ر���ة ��
� ب��

ت ��
َ
- (م�الرا ه�ذرسپون)، اب�ته، غرق



 

عائلة مارتل
 

 

� ال�َّسب ِّ � أقسَمت ع� الوالء للعرش الحد�دي. ُ�َم�� بع ال�� �انت دورن آِخر الممالك السَّ
� اندلَعت حرب الملوك الخمسة لم � عن سائر الممالك األخرى، وح�� �� ار�ــــخ الدورنيِّ والعادات والتَّ
ك دورن فيها. َ�عد خط�ة مارسال �اراثيون لألم�� ت��ستان أعلَنت ص�سپ�� تأي�دها الملك ُ�شار�

چوفري واستدَعت را�اتها.

، ال نخضع، � ة، و�لماتهم «ال ننح�� قها ح��ة ذهب�َّ را�ة عائلة مارتل ع�ارة عن شمس� حمراء تخ��
ال ننك�».

، أم�� دورن، د ص�سپ�� وس مارتل، س�ِّ دوران نا�م��

ة، - زوجته، م�الر�و، من مدينة نورڤوس الُحرَّ

- أوالدهما:

، ة آر�ان، ور�ثة ص�سپ�� - األم��

، م األخ�� ضاعة، من أيتام الدَّ � الرِّ
- جار�ن، أخو آر�ان ��

د يرونوود، فولة للورد يرونوود س�ِّ ، فارس مستجد، ر��ب منذ الطُّ � - األم�� ك��ن��

- األم�� ت��ستان، خط�ب مارسال �اراثيون،

- أخوا األم�� دوران:

ت خالل نهب كينجز الندنج،
�
ِتل

ُ
ة إل�ا)، اغُتِصَ�ت وق - (األم��

ت خالل نهب كينجز الندنج،
�
ِتل

ُ
ة، ق غ�� - (ر�ي�س تارجارَ�ن)، اب�تها الصَّ

ت خالل نهب كينجز الندنج،
�
ِتل

ُ
ُ- (إجون تارجارَ�ن)، رضيع، ق



ج ع �
ال، � مٍة �ال��ِّ

�
� محا�

ه الس�� ج��جور �ل�جاين ��
�
فعوان األحمر، قتل

ُ
- (األم�� أو���ن) ولق�ه األ

ة، ب�ع�َّ - إالر�ا ساند، خل�لة األم�� أو���ن، ابنة اللورد هارمن أولر الطَّ

غالت: مال، بنات أو���ن النَّ - أفا�� الرِّ

� ال�لدة القد�مة،
�ن، ابنة أو���ن من عاهرة �� امنة والع�� � الثَّ

- أو�ارا، ��

�ن، ابنة أو���ن من امرأٍة ن��لة من ڤوالنت�س، � الخامسة والع��
�ا ولقبها الل�دي ن�م، �� - نا�م��

�ن، ابنة أو���ن من ِس�تة، الثة والع�� � الثَّ
�� ، � - تاي��

�ش، �لة ال�ِّ
ُ
ان ق ة، اب�ته من تاجرة، ُر�َّ اسعة ع�� � التَّ

- سار�ال، ��

ة، اب�ته من إل�ا ساند، ا�عة ع�� � الرَّ
- إل�ا، ��

ة، اب�ته من إل�ا ساند، ان�ة ع�� � الثَّ
- أو�ال، ��

امنة، اب�ته من إل�ا ساند، � الثَّ
- دور�ا، ��

ادسة، اب�ته من إل�ا ساند، � السَّ
- لور�زا، ��

ة: � الحدائق المائ�َّ
- �الط األم�� دوران ��

- آر�و هوتا، من نورڤوس، قائد الَحرس،

م،
�
- الِما�س�� �اليوت، مس�شار ومعالج ومعل

ار جَّ
ُ
رسان وأيتام وت

ُ
ة، أبناء و�نات لوردات وف � من األطفال من عل�ة القوم والعامَّ �� - نحو ستِّ

اؤە، ، أر�َّ � ح��
َّ

� وف� �� وحرفيِّ

: � ص�سپ��
- �الط األم�� دوران ��

ة مارسال �اراثيون، ر��بته، خطي�ة األم�� ت��ستان، - األم��

، خ�� - الس�� آر�س أوكهارت، حارس مارسال الشَّ

، رف�قة ِفراش مارسال ووص�فتها، ابنة عمومة �ع�دة، - روزاموند ال�س��

، � �تة إجالنت�� - السِّ

م،
�
- الِما�س�� ما�لز، مس�شار ومعالج ومعل

، عجوز كف�ف، - ر��اسو، قهرمان ص�سپ��

، � ص�سپ��
� القلعة �� - الس�� مانفري مارتل، أم��

ن، ا�ت، اللورد الخاز� - الل�دي آل�س ل�دي��



، خ�� ، حارس األم�� ت��ستان الشَّ م األخ�� - الس�� جاسك��ن ابن الدَّ

، � ص�سپ��
- بورس وت�موث، خادمان ��

، � ص�سپ��
، خادمات �� - ب�الندرا وِسدرا واألختان مورا وم���

- حَملة را�ة األم�� دوران، لوردات دورن:

، م المل�� ��ق الحجري، صاِحب الدَّ د يرونوود، حا�م الطَّ - آندرز يرونوود، س�ِّ

- الس�� �ليتوس، ابنه، معروف �عينه ال�سول،

م،
�
- الِما�س�� ِكدري، معالج ومس�شار ومعل

د هض�ة الجح�م، - هارمن أولر، س�ِّ

ة، ب�ع�َّ - إالر�ا ساند، اب�ته الطَّ

- الس�� أول��ك أولر، أخوە،

ة اآللهة، دة عط�َّ �ون، س�ِّ - د�لون أل��

- الس�� ر�ون، ابنه وور�ثه،

ة اآللهة، ، نغل عط�َّ ب��� - الس�� د�مون ساند، ابن ر�ون الطَّ

ة الملك، د مق�� - داجوس مانوودي، س�ِّ

- مورس ود�كون، ابناە،

- الس�� ما�لز، أخوە،

دة �ال�مونت، - الرا �ال�مونت، س�ِّ

- چين�سا، اب�تها وور��تها،

وس، ابنها، ُمرافق، - پ��

دة تل األش�اح، - نا�مال، س�ِّ

مل، � كورجا�ل، ابن حجر الرَّ - ك��ن��

- الس�� چول�ان، ابنه األ��� وور�ثه،

، �
ا�� - الس�� أرون، ابنه الثَّ

�مون،
�
- الس�� دي��ل دالت، فارس غا�ة الل

- الس�� آندراي، أخوە وور�ثه وُ�َس�َّ دراي،



، قر العجوز، حا�م ممر األم�� ماء، لق�ه الصَّ د قلعة السَّ � فاولر، س�ِّ - فران�ل��

وأم، ، اب�تاە التَّ � - چاين وچي��ل��

قطاء، - الس�� سا�مون سانتاجار، فارس الغا�ة الرَّ

قطاء �س�ب نمشها، - س�لڤا، اب�ته وور��ته، ُ�َس�َّ س�لڤا الرَّ

د ستارفول، ُمرافق، - إدر�ك داين، س�ِّ

ه وحامل رايته، ومعة العال�ة، ابن عمِّ جم المظلم، فارس الصَّ ولد داين ولق�ه النَّ - الس�� چ��

�وة، د ال�َّ - ت��بور چورداين، س�ِّ

�ا، اب�ته وور��ته، - م��

د ساحل الملح، - ت��موند جارجالن، س�ِّ

ث�ان الحمراء.
�
د ال� - دايرون ڤا�ث، س�ِّ



 

عائلة ستارك
 

 

موا من
�
� ح� ن�� تاء الُقدا�، وآلالف السِّ اء وملوك الشِّ سب آل ستارك إ� براندون البنَّ

َ
�عود �

مال، إ� أن اختاَر تور�ن ستارك -الَملك الذي ركَع- أن ُ�قِسم ع� � الشَّ
فل �ملوٍك �� � و�ن��

هم �� مقرِّ
� أعدَم الملك چوفري اللورد إدارد ستارك � المعركة. ح��

 من ُمواَجهته ��
ً

� �د� �� الوالء إلجون التنِّ
مال، � الشَّ

ا ��
�
ون عن والئهم للعرش الحد�دي وأعلنوا روب ابن اللورد إدارد مل� ماليُّ  الشَّ

�
تخ�

� �لِّ معاركه، ل�ن آل فراي وآل بولتون خانوە
وخالل حرب الملوك الخمسة انتَ� روب ��

� زفاف خاله.
�� � وأمت�� � التَّ

واغتالوە ��

تاء ة، و�لماتهم: «الشِّ ٍة ب�ضاء ثلج�َّ را�ة آل ستارك ع�ارة عن ِذئب ره�ب رمادي ع� خلف�َّ
قادم».

فل، أ��� أبناء اللورد إدارد ستارك د و�ن�� الوث، س�ِّ مال، ملك الثَّ � الشَّ
(روب ستارك)، الملك ��

فاف � الزِّ
، اغت�َل �� غ�� ئب الصَّ

ِّ
ة ُ�َس�َّ الذ ادسة ع�� � السَّ

، شاب �� � سل�لة عائلة َت�� والل�دي �اتل��
األحمر،

فاف األحمر، � الزِّ
ِتَل ��

ُ
ه�ب، ق - (جراي و�ند)، ذئ�ه الرَّ

اء: - إخوته األشقَّ

، �ون ال�س�� - سانزا، أخته، زوجة ت��

� قلعة داري،
ت ��

�
ِتل

ُ
هي�ة، ق - (ل�دي)، ذئ�تها الرَّ

ة، مفقودة وُ�عتَقد أنها ماَتت، � الحاد�ة ع��
- آر�ا، فتاة ��

هر، � النَّ
هي�ة، تجوب أرا�� �ا، ذئ�تها الرَّ - نا�م��

فل، ُ�عتَقد أنه ماَت، اسعة، ور�ث و�ن�� � التَّ
- براندون وُ�َس�َّ بران، طفل ُمعاق ��

ه�ب، - َسمر، ذئ�ه الرَّ



- رفاق بران وُحماته:

ة، ماد�َّ د قلعة الم�اە الرَّ ة، ابنة اللورد هاوالند ر�د س�ِّ ادسة ع�� � السَّ
ا ر�د، فتاة �� - م��

ة، الثة ع�� � الثَّ
- چوچن ر�د، أخوها، ��

- هودور، عامل اسط�ل �س�ط العقل، طوله س�عة أقدام،

ا�عة، ُ�عتَقد أنه ماَت، � الرَّ
- ر�كون، طفل ��

س، ه�ب، أسود و�� - شاج�دوج، ذئ�ه الرَّ

فل، � و�ن��
ة سا�قة �� ة أس�� - رف�قة ر�كون، أوشا، همج�َّ

�ل،
�
� َحرس الل

قيق، چون سنو، أخ �� غل غ�� الشَّ - أخوە النَّ

ه�ب، أب�ض وصامت، - جوست، ذئب چون الرَّ

- المقسمون لروب ع� الوالء:

�
ِتلوا ��

ُ
، رو�ن فلينت)، ق - (دونل لوك، أو�ن نوري، دا�� مورمونت، الس�� وندل ماندر��

فاف األحمر، الزِّ

فل، ، قائد الَحرس، ينقل ُرفات اللورد إدارد ستارك إ� و�ن�� � - هالس مول��

- چا�س، ك���ت، شاد، َحرس،

- أعمام وأخوال روب:

� جولٍة وراء الِجدار وُ�عتَقد أنه ماَت،
ِقَد ��

ُ
- بنچن ستارك، أصغر أعمامه، ف

ا من عٍل، دة الُعش، زوجة اللورد چون آرن، ماَتت سقوط� - (ال�سا آرن)، خالته، س�ِّ

� سق�م، د الُعش وحا�� الوادي، ص�� - ابنهما، رو�رت آرن، س�ِّ

فاف األحمر، � الزِّ
�� َ�ِ

�
د ر�ڤرَرن، خاله، أ ، س�ِّ ��

َ
- إدميور ت

� سل�لة عائلة فراي، عروس إدميور، - الل�دي روزل��

� ر�ڤرَرن،
� القلعة �� ه، أم�� وداء، عمُّ أمِّ مكة السَّ - الس�� برايندن َت�� ولق�ه السَّ

مال: ، لوردات الشَّ غ�� ئب الصَّ
ِّ

- حَملة را�ة الذ

ق، د معقل الخوف، المار� - رووس بولتون، س�ِّ

� ال�طن،
�� وور�ثه، ماَت �مرض� �� - (دوم��ك)، ابنه ال��َّ



�
� القلعة �� ب��� وُ�َس�َّ نغل بولتون، أم�� ا)، ابن رووس الطَّ - رامزي بولتون (رامزي سنو سا�ق�

معقل الخوف،

، ُمرافقا رامزي، غ�� ووالدر ال�ب�� �ان والدر الصَّ - والدر فراي ووالدر فراي وُ�َسمَّ

ة رامزي، � أثناء انتحاله شخص�َّ
ِتَل ��

ُ
- (ر�ك)، ُجندي معروف برائحته ال���ــهة، ق

ة اللورد رووس، فتاة زائفة مخط��ة لرامزي، - «آر�ا ستارك»، أس��

� الفوالذ، قائد َحرس رووس، اق�� - والتون ولق�ه ذو السَّ

ات فل أس�� - ِ�ث �اسل، �ايرا، تورن�پ، �اال، �اندي، شايرا، �اال، العجوز نان، �سوة من و�ن��
� معقل الخوف،

��

، � وأمت�� � التَّ
، أس�� �� د األخ��

َ
د المستوق ، س�ِّ - چون أوم�� ولق�ه چون ال�ب��

فاف األحمر، � الزِّ
ِتَل ��

ُ
، ابن چون ال�ب�� وور�ثه، ق غ�� - (چون) ولق�ه چون الصَّ

، د األخ��
َ
� المستوق

� القلعة �� ، أم�� راب، عم چون ال�ب��
ُ
- مورس ولق�ه آِ�ل الغ

، د األخ��
َ
� المستوق

� القلعة �� ا أم�� ، أ�ض� - هوثر ولق�ه �اِقر العاهرة، عم چون ال�ب��

ِطَع رأسه الرت�ا�ه الخ�انة وقتل األ�ى،
ُ
د �ارهولد، ق - (ر��ارد �ارستارك)، س�ِّ

� الغا�ة الهامسة،
ِتَل ��

ُ
- (إدارد)، ابنه، ق

� الغا�ة الهامسة،
ِتَل ��

ُ
- (تور�ن)، ابنه، ق

� ِبركة العذارى،
- هار�ون، ابنه، أس�� ��

ة، � الخامسة ع��
- آل�س، ابنة اللورد ر��ارد، فتاة ��

� �ارهولد،
� القلعة �� - عمُّ ر��ارد، أرنولف، أم��

د ر�وة الغا�ة، أعزب، - جال�ارت جلوڤر، س�ِّ

- رو�ت جلوڤر، أخوە وور�ثه،

- زوجة رو�ت، س��ل سل�لة عائلة لوك،

- طفالهما:

الثة، � الثَّ
�� � - جاون، ص��

- إر�نا، رض�عة،

ة، الثة ع�� � الثَّ
�� � ، ص�� ب��� - ر��ب جال�ارت، الر�س سنو، ابن (اللورد هالس هورنوود) الطَّ



ة، من شعب المس�نقعات، ماد�َّ د قلعة الم�اە الرَّ - هاوالند ر�د، س�ِّ

- زوجته، چ�انا، من شعب المس�نقعات،

- طفالهما:

ة، ادة شا�َّ ا، ص�َّ - م��

اء، ة الخ�� � موهوب ال�ص�� - چوچن، ص��

د الميناء األب�ض، شد�د ال�دانة، ، س�ِّ - وا�مان ماندر��

� هارنهال،
ا، أس�� �� ، ابنه األ��� وور�ثه، �دين جد� - الس�� وا�ل�س ماندر��

- زوجة وا�ل�س، ليونا سل�لة عائلة وولف�لد،

ة، اسعة ع�� � التَّ
- وايناف��د، اب�تهما، فتاة ��

ة، � الخامسة ع��
- وا�ال، اب�تهما، فتاة ��

فاف األحمر، � الزِّ
ِتَل ��

ُ
، ق �

ا�� )، ابنه الثَّ - (الس�� وندل ماندر��

� الميناء األب�ض،
ه، قائد الحام�ة �� ، ابن عمِّ - الس�� مارلون ماندر��

م،
�
- الِما�س�� ثيومور، مس�شار ومعالج ومعل

ب�ة، دة ج��رة الدِّ - ِمج مورمونت، س�ِّ

فاف األحمر، � الزِّ
ت ��

�
ِتل

ُ
ى وور��تها، ق ��

�
)، اب�تها ال� - (دا��

، اليرا، چور�ل، ل�انا، بناتها، � - أل�س��

ه رجاله،
�
�ل، اغتال

�
- (چيور مورمونت)، أخوها، قائد َحرس الل

ا، فارس مدان �� سا�ق� ب�ة ال��َّ د ج��رة الدِّ - الس�� چورا مورمونت، ابن اللورد چيور، س�ِّ
، �

ومن��

� وادي الغسق،
ِتَل ��

ُ
ع تور�ن، ق د م��ــَّ - (الس�� هلمان تولهارت)، س�ِّ

احل الحجري، ون ع� السَّ ه الحد�ديُّ
�
- (بنف��د)، ابنه وور�ثه، قتل

ع تور�ن، � م��ــَّ
ة �� - إدارا، اب�ته، أس��

فل، � و�ن��
ِتَل ��

ُ
- (لي��ولد)، أخوە، ق

ع تور�ن، � م��ــَّ
ة �� �نا سل�لة عائلة هورنوود، أس�� - زوجة لي��ود، ب��

ع تور�ن، � م��ــَّ
ا أس�� �� �ن، أ�ض� - ابناهما براندون و���



د الُغدران، - رودر�ك ر�زو�ل، س�ِّ

،( � ، أرملة (اللورد و�الم داس�� � وا�� دة �لدة الرَّ ، اب�ته، س�ِّ � - �ار�ري داس��

، � وا�� - هاروود ستاوت، من أت�اعه، لورد صغ�� من �لدة الرَّ

، ان�ة، ماَتت �الُح�َّ � بولتون)، اب�ته، زوجة اللورد رووس بولتون الثَّ
- (ِبثا��

- روچر ر�زو�ل، ر��ارد ر�زو�ل، رووس ر�زو�ل، أبناء عمومته وحَملة رايته المشا�سون،

فل، � و�ن��
ِتَل ��

ُ
د �و�ن، ق - (�الي �و�ن)، س�ِّ

، � الث�� ان�ة والثَّ � الثَّ
- چونل، أخته، عذراء ��

دة قلعة األرملة، - لي�سا فلينت، س�ِّ

د القلعة العت�قة، عجوز، - أوندرو لوك، س�ِّ

ته، ، زع�م عش�� لو ال�ب�� - هيوجو وول ولق�ه الدَّ

ته، - �ارندون نوري ولق�ه النوري، زع�م عش��

ته. - تور�ن ل�دل ولق�ه الل�دل، زع�م عش��



 

عائلة َت��
 

 

هر الذين أقَسموا ع� الوالء إلجون د ر�ڤرَرن من أوائل لوردات النَّ �� س�ِّ
َ
� ت �ان اللورد إدم��

الوث. � نهر الثَّ
ا ع� جميع أرا�� ر ب�نص��ه حا�م� الفاِتح، و�افأە إجون المظفَّ

جة من األزرق واألحمر، ٍة متموِّ ة واث�ة ع� خلف�َّ َّ� را�ة آل َت�� ع�ارة عن سمكة ترو�ت فضِّ
ف». و�لماتهم: «العائلة، الواجب، ال��َّ

� لدى آل فراي، � أثناء زفافه وسج��
ا �� �  أس��

َ
ِخذ

�
د ر�ڤرَرن، أ ، س�ِّ ��

َ
إدميور ت

ة، ا�َّ � سل�لة عائلة فراي، عروس إدميور الشَّ - الل�دي روزل��

فاف � الزِّ
ت ��

�
ِتل

ُ
فل، ق د و�ن�� � ستارك)، أخته، أرملة اللورد إدارد ستارك س�ِّ - (الل�دي �اتل��

األحمر،

 من الُعش،
ً
د الوادي، ماَتت مدفوعة - (الل�دي ال�سا آرن)، أخته، أرملة اللورد چون آرن س�ِّ

� ر�ڤرَرن،
� القلعة �� وداء، عمُّ إدميور، أم�� مكة السَّ �� ولق�ه السَّ

َ
- الس�� برايندن ت

� ر�ڤرَرن:
- أهل ب�ت اللورد إدميور ��

م،
�
- الِما�س�� ڤا�مان، مس�شار ومعالج ومعل

الح، م السِّ ل، ق�ِّ - الس�� دزموند جر�

- الس�� رو�ن را�جر، قائد الَحرس،

��ل، إلوود، ِدلپ، َحرس، - ليو الطَّ

ا�دس واين، وك�ل ر�ڤرَرن، - أوث��



الوث: - حَملة را�ة إدميور، لوردات الثَّ

د شجرة الِغدفان، - تايتوس �ال�وود، س�ِّ

فاف األحمر، � الزِّ
ِتَل ��

ُ
- (لو�اس)، ابنه، ق

�اج الحجري، د السِّ - چونوس برا�ن، س�ِّ

� قلعته،
�� � د س�جارد، سج�� ، س�ِّ - ج�سون مال�س��

� مع أب�ه، - �ات��ك، ابنه، سج��

�ل،
�
� َحرس الل

، عمُّ اللورد ج�سون، رجل �� - الس�� دي�س مال�س��

ة، د قلعة العذراء الورد�َّ ، س�ِّ - �ل�منت �اي��

فاف األحمر، � الزِّ
ا �� �  أس��

َ
ِخذ

�
، أ - ابنه وور�ثه، الس�� مارك �اي��

��ل، احة عاِبري السَّ د اس�� - �ار�ل ڤا�س، س�ِّ

ى وور��ته، ل�ان، ��
�
- اب�ته ال�

�ا، تان، ر�التا و�مف�� غ�� - اب�تاە الصَّ

د أترانتا األع�، - نور�رت ڤا�س، س�ِّ

، � ِّ - ابنه األ��� وور�ثه، الس�� رونالد ڤا�س ولق�ه الس��

ث، الِما�س�� چون، ي، الس�� ك�� - أبناؤە األصغر، الس�� هيوجو، الس�� إل��

وط،
�
د بهو ال�ل - ثيومار سمولوود، س�ِّ

- زوجته، الل�دي راڤ�ال سل�لة عائلة سوان،

، � - اب�تهما، �ار�ل��

د ِبركة العذارى، - و�ل�ام موتون، س�ِّ

اة، دة هارنهال المنحَّ نت، س�ِّ - ش�ال و�

� خدمتها،
- الس�� و�ل�س وود، فارس ��

- الس�� هالمون �ايچ،

- اللورد ال�موند جودبروك.



 

عائلة تايرل
 

 

�
هول الخص�ة �� ت أمال�هم السُّ لطة كُو�الء لملوك المر�، الذين ضمَّ صعَد آل تايرل إ� السُّ

سب آل تايرل
َ
� �

هر األسود وح�� سواحل َ�حر الغروب. �أ�� � من تخوم دورن والنَّ الجنوب الغر��
ا من أوراق � الذي ارتدى تاج�

من جهة اإلناث من جارث ج��نهاند، َملك الَ��� األوائل الُ�ستا��
اسع هور واستغلَّ خص��ة األرض وزرَعها ح�� ازدهَرت، وعندما ماَت الملك ِمرن التَّ جر والزُّ الشَّ
م وك�له هارلن تايرل قلعة ها�جاردن إ�

�
ان، سل �� � معركة حقل النِّ

-آِخر ملوك عائلة جاردنر- ��
إجون الفاِتح وأقسَم له ع� الوالء، فمنَحه إجون القلعة وُح�م المر�.

جه اب�ته � �دا�ة حرب الملوك الخمسة وزوَّ
أعلن اللورد ما�س تايرل تأي�دە الملك رن�� ��

، وُخِطَ�ت مارچري للملك چوفري. مارچري، وَ�عد موت رن�� تحالَفت ها�جاردن مع عائلة ال�س��

ٍة �لوٍن أخ�� �الُعشب، و�لماتهم: «ننمو ة ع� خلف�َّ را�ة آل تايرل ع�ارة عن وردٍة ذهب�َّ
ة». �قوَّ

خوم، عاهل المر� األع�، د ها�جاردن، حا�م الَجنوب، حاِفظ التُّ ما�س تايرل، س�ِّ

ي، سل�لة عائلة هايتاور من ال�لدة القد�مة، - زوجته، الل�دي أل��

- أبناؤهما:

، ور�ث ها�جاردن، - و�الس، االبن األ���

، �
ا�� - الس�� جارالن، لق�ه الُهمام، االبن الثَّ

- زوجته، الل�دي ليون�ت، سل�لة عائلة فوسواي،

، � الَحرس المل��
ف ��

�
هور، االبن األصغر، أخ محل - الس�� لوراس، فارس الزُّ

ة من الُعمر، ا�عة ع�� � الرَّ
- مارچري، اب�تهما، فتاة ��



- رف�قات مارچري:

- بنات عمومتها ِمجا وآال و�لينور،

وز، ُمراِفق، - خط�ب إلينور، آلن أم��

امنة، � الثَّ
� بولوار، فتاة �� - الل�دي أل�س��

ي، �د�ث ك��ن، ُ�َس�َّ م�� - م��

���ذر، ة، زوجة اللورد أورتون م�� - تاينا الماي��َّ

- الل�دي آل�س ج��سفورد،

� العق�دة،
��ا، أخت �� �تة �ست�� - السِّ

ه األرملة، الل�دي أولينا، سل�لة عائلة ردواين، لقبها َمل�ة األشواك، - أمُّ

- أختاە:

د ال�رمة، - مينا، زوجة �ا�س�� ردواين، س�ِّ

- أوالدهما:

،
ً
- الس�� هوراس ردواين، توأم ه��ر، ُ�َس�َّ هورور ُسخ��ة

،
ً
- الس�� ه��ر ردواين، توأم هوراس، ُ�َس�َّ سل��ر ُسخ��ة

ة، ادسة ع�� � السَّ
ا ردواين، فتاة �� - دسم��

- چانا، زوجة الس�� چون فوسواي،

- أعمامه وأوالدهم:

، وك�ل ها�جاردن، � م�� - أخو أب�ه، جارث، لق�ه السَّ

، جارس وجارت فالورز، � �� عيَّ - ابناە غ�� ال��َّ

- الس�� مور�ن، قائد َحرس ال�لدة القد�مة،

� نور�دچ، - ابن مور�ن، (الس�� لوثور)، زوج الل�دي إل��

- ابن لوثور، الس�� ثيودور، زوج الل�دي ل�ا ِ�ي،

- ابنة ثيودور، إلينور،

- ابن ثيودور، لوثور، ُمراِفق،

- ابن لوثور، الِما�س�� مدو�ك،



، زوجة الس�� ليو �ال��ار، � - ابنة لوثور، أول��

- ابن مور�ن، ليو، لق�ه ليو ال�سول،

� ال�لدة القد�مة،
� القلعة ��

- أخو أب�ه، الِما�س�� جورمون، دارس ��

� آشفورد،
)، ماَت �� � ه، (الس�� ك��ن�� - ابن عمِّ

، الس�� أول�مر، زوج الل�دي ال�سا م�دوز، � - ابن ك��ن��

- ابنا أول�مر، را�موند ور��ارد،

- ابنة أول�مر، ِمجا،

اج األسود، � خدمة التَّ
ه، الِما�س�� نورموند، �� - ابن عمِّ

ة غا�ة الملوك، ه الفارس ال�اسم رجل أخوَّ
�
ڤ�كتور)، قتل ه، (الس�� - ابن عمِّ

ة، جت (اللورد چون بولوار)، ماَتت �ُح�َّ ص�ف�َّ - ابنة ڤ�كتور، ڤ�كتار�ا، تزوَّ

امنة، � الثَّ
� بولوار، فتاة �� - اب�تهما، الل�دي أل�س��

�وري، � ج الل�دي آل�س ب�� - ابن ڤ�كتور، الس�� ليو، تزوَّ

- اب�تا ليو، آال وليونا،

- أبناء ليو، اليونل ولو�اس ولورنت،

� ها�جاردن:
- أهل ب�ته ��

م،
�
- الِما�س�� لوم�س، مس�شار، ُمعاِلج، معل

و�ل، قائد الَحرس، - إ�جون ڤ��

الح، م السِّ - الس�� ڤورت�مر ك��ن، ق�ِّ

ج مفرط ال�دانة، ات ومه�ِّ
�
�دة، ن� - برم�ل ال�ُّ

- اللوردات حَملة رايته:

د هورن ه�ل، ، س�ِّ - راندل تار��

د ال�رمة، - �ا�س�� ردواين، س�ِّ

ند�انة القد�مة، دة السَّ - أرو�ن أوكهارت، س�ِّ

، � ه��
َّ

د الُ�ستان الذ - ماث�س روان، س�ِّ

د �دعم ستان�س �اراثيون، اءة، متمرِّ د قلعة الم�اە الوضَّ - آلس�� فلورنت، س�ِّ



د المرفأ، - اليتون هايتاور، صوت ال�لدة القد�مة وس�ِّ

��لة، اولة الطَّ د الطَّ ���ذر، س�ِّ - أورتون م��

وز. - اللورد آرثر أم��

رسانه والمقِسمون له:
ُ
- ف

هر األسود، � معركة النَّ
- الس�� مارك مولندور، ُشلَّ ��

اء من عائلة فوسواي، احة الخ�� فَّ - الس�� چون فوسواي، من ف�ع التُّ

احة الحمراء من عائلة فوسواي. فَّ - الس�� تانتون فوسواي، من ف�ع التُّ



 

فون
�
�ل المحل

�
إخوة َحرس الل

 

سعمئة، سعون َ�عد ال�ِّ امن وال�ِّ �ل الثَّ
�
فل، قائد َحرس الل چون سنو، نغل و�ن��

ه�ب األب�ض، - جوست، ذئ�ه الرَّ

- وك�له، إد�سون تول�ت ولق�ه إد ال�ئ�ب،

وداء: رجال القلعة السَّ

ٍة ط��لة وُ�عتَقد أنه ماَت، ال األول، مفقود منذ ف�� - بنچن ستارك، الجوَّ

ال مسن تائه العقل، - الس�� و��تون ستاوت، جوَّ

� الب�ضاء، �دو�ك ولق�ه العمالق، ماثار، داي��ن، جارث جرا�ف�ذر، أولمر ابن - ِكدچ ذو الع��
ور، برنار وُ�َس�َّ برنار األسود، جودي،

َّ
ن ولق�ه الث غا�ة الملوك، إلرون، �اي�� وُ�َس�َّ پ�پ، جر�

الة، ، جوَّ نجاب، بن الملت�� ت�م ستون، چاك بولوار األسود، جيوف ولق�ه السِّ

م الُو�الء، - �اون مارش، ق�ِّ

هاة، الثة أصابع، وك�ل وكب�� الطُّ
َّ
- هوب ذو الث

ا�ة، ار عند البوَّ ه ماج الج�َّ
�
اد وصانع سالح �ذراع� واحدة، قتل - (دونال نوي)، حدَّ

ح، ليو األع�، - أو�ن ولق�ه الجحش، ت�م الُمتهته، كوچن، دونل ه�ل ولق�ه دونل الم��
ن، و�ك المهزول، ُو�الء، چ��

اء األول، - أوث�ل �ارو�ك، البنَّ

ائون، عل الواحد، هالدر، آل�ت، ِكجز، بنَّ - ذو النَّ

الن، دان متجوِّ - كونواي وجورن، مجنِّ

، ��
�
�تون سالدور، رجل دين سك - السِّ

ابق، الح السَّ م السِّ - الس�� أل�� ثورن، ق�ِّ

ٍة د هارنهال لف�� � كينجز الندنج، س�ِّ
ابق �� - اللورد چانوس سلينت، قائد َحرس المدينة السَّ

ة، � وج��

� من الُعمر، � المئة واالثن��
- الِما�س�� إ�مون (تارجارَ�ن)، معالج ومس�شار، عجوز كف�ف ��

- وك�ل إ�مون، �ال�داس،



، �دين ومحب للقراءة، - وك�ل إ�مون، سام��ل تار��

الح، م السِّ ا، ق�ِّ ة سا�ق� ق�َّ َّ - إم�ت الحد�دي، من رجال القلعة ال��

دون تحت اط، مجنَّ طَّ وأمان أرون و�م��ك، ساتان، رو�ن النَّ - هارث ولق�ه الجواد، التَّ
در�ب، التَّ

الل:
�

رجال ُب�ج الظ

، قائد القلعة، - الس�� دي�س مال�س��

، - وك�له وُمرافقه، واالس ما��

، معالج ومس�شار، � - الِما�س�� مول��

ه چون سنو وراء الِجدار،
�
الة، قتل صف �د)، كب�� الجوَّ - (كور�ن ذو النِّ

الل: - إخوان ُب�ج الظ�

ادح، � الممر الصَّ
ِتال ��

ُ
�دچ، إ�جن)، ُمرافقان، ق - (الُمرافق دال��

ادح، � الممر الصَّ
ال، مفقود �� ع�ان الحجر، جوَّ

ُ
- ث

ة ع� ال�حر، ق�َّ َّ رجال القلعة ال��

- كوتر �ا�ك، قائد القلعة،

- الِما�س�� هارميون، معالج ومس�شار،

ائر األسود، ان الطَّ - ذو األسمال المالحة العجوز، ُر�َّ

الح، م السِّ - الس�� جلندون هي��ت، ق�ِّ

ة: ق�َّ َّ - إخوان القلعة ال��

- دار�ون، وك�ل ومطرب،

� قلعة كراس�� (الخونة):
��

، - ديرك، الذي قتَل مض�فه كراس��

، الذي قتَل قائدە اللورد مورمونت، - أولو األب��

الة سا�قون، ، جوَّ � ، جرو�ز، آالن ابن روز�� �
- جارث ج��نواي، ماو��

ة، أوس الي��م، ب�ل الُمتمتم، ُو�الء سا�قون. - �ارل ذو القدم المعوجَّ



 

الَهمج 
أو شعب األحرار

 

وداء، � القلعة السَّ
ما�س را�در، ملك ما وراء الِجدار، أس�� ��

� أثناء الوضع،
- (داال)، زوجته، ماَتت ��

- ابنهما حد�ث الوالدة، ول�د المعركة، �ال اسٍم �عُد،

وداء، � القلعة السَّ
ة �� ة»، أس�� ة الهمج�َّ ة، «األم�� غ�� - ڤال، أخت داال الصَّ

- ُزعماء الَهمج وقادتهم:

ت عند الِجدار،
�
ِتل

ُ
- (هارما) ولقبها رأس ال�لب، ق

- هال�ك، أخوها،

� القلعة
ة، أس�� �� ، قائد فرقٍة ح���َّ

ً
د العظام ولق�ه ذو القم�ص الُمخشِخش ُسخ��ة - س�ِّ

وداء، السَّ

وداء، ت خالل الهجوم ع� القلعة السَّ
�
ِتل

ُ
ة، حب��ة چون سنو، ق - (إ�ج��ت)، زوجة ح��ة شا�َّ

��لة، من فرقته، - را�ك، لق�ه ذو الح��ة الطَّ

- راجوا�ل، الينل، من فرقته،

وداء، ِتَل خالل الهجوم ع� القلعة السَّ
ُ
)، ماج��َ ِثن، ق - (ست��

، ماج��َ ِثن الجد�د، - س�جورن، ابن ست��

ة العماليق، الِمهذار، نافخ البوق، و�ا� ، ألقا�ه �ل�َّ �
� البهو القا��

- تورموند، ملك الِبتع ��
ب�ة، �ل�م اآللهة، وأبو الجيوش، عد، زوج الدِّ ا ق�ضة الرَّ الجل�د، وأ�ض�

ض، دورموند، در�ن، واب�ته، موندا، ��ل، تورو�ند المروَّ - أبناؤە، تور�ــــج الطَّ

ادح، � الممر الصَّ
ه چون سنو ��

�
ل ِجلدة قتل �)، م�دِّ

َّ
- (أورل ولق�ه أورل ال�

ار، ملك العمالقة، - ماج مار تون دوە و�ــــج، لق�ه ماج الج�َّ

د لثالثة ذئاب وِقطِّ ِظلٍّ وُدبِّ ثل�ج، ، لق�ه ِست جلود، س�ِّ - ڤارام��

ة، اء، ُمغ�� وقائد فرقة ح���َّ
�
- ال��



�ل،
�
صف �د رجل َحرس الل ه كور�ن ذو النِّ

�
� قاِتل الِغ��ان)، قتل - (ألف��

ا من ع� الِجدار، - (چارل)، ُمغ�� شاب، حب�ب ڤال، ماَت سقوط�

ة، ِلن،
َّ
ف ، ِهنك ذو الدَّ � �� ، دان القنَّ ة ال�ب�� �س، إروك، كورت، بودچر، ِدل، ب�� - ج��ــــج التَّ

انة، توفينجر، ذو اإلبهام الحجري، هجَّ

د قلعة كراس�� الذي ال يركع ألحد، )، س�ِّ (كراس��

، اب�ته وزوجته، - ج���

- ابنها حد�ث الوالدة، �ال اسٍم �عُد،

ة. سع ع�� ، ِنال، ثالث من زوجاته ال�ِّ �
�� - د�ا، ف��



 

 

 

إسوس 
ق وراء ال�حر الضيِّ

 



 

المل�ة وراء ال�حر 
 

 

دة الممالك � والرو�نار والَ��� األوائل، س�ِّ �� �ن، مل�ة األنداليِّ س تارجارَ�ن األو�، مل�ة م�� دن��
� لم

س ول�دة العاصفة، ال�� بع، حام�ة ال�الد، �ال��� �حر الُعشب العظ�م، ُ�س�َّ دن�� السَّ
، � نان�� م التَّ

�
�ق، أ

تح��

�ون، ر�جال، - تنان�نها: دروجون، ڤس��

احلون: - أهلها الرَّ

� معركة
ه رو�رت �اراثيون ��

�
- (ر�جار)، أخوها، أم�� دراجو�ستون وور�ث العرش الحد�دي، قتل

الوث، الثَّ

ت خالل نهب كينجز الندنج،
�
ِتل

ُ
ة، ق - (ر�ي�س)، ابنة ر�جار من إل�ا الدورن�َّ

ِتَل خالل نهب كينجز الندنج،
ُ
ة، ق - (إجون)، ابن ر�جار من إل�ا الدورن�َّ

� ڤا�س دوثراك
ِتل ��

ُ
اذ، ق الث، لق�ه الملك الشحَّ س الثَّ س)، س�َّ نفسه الملك ڤس�� - (ڤس��

ع� �د �ال دروجو،

ا �ج�ح، ر�
ِّ
� معركة، ماَت متأث

طُّ ��
َ
- (دروجو)، زوجها، �ال الدوثرا�� العظ�م، لم ُيهَزم ق

ي ماز دور، حم ع� �د م�� � الرَّ
ِتَل ��

ُ
س و�ال دروجو الجه�ض، ق - (ر��جو)، ابن دن��

، ، لق�ه �ار�ستان ال�اسل، قائد الَحرس المل�� - الس�� �ار�ستان سل��

ة: �ون ع� الُفروس�َّ - فت�انه، ُمرافقون يتدرَّ

- تومكو لوهو، من ُجزر ال�از�ل�سق،

�ن ��اج، من م��
�
- الراڬ، لق�ه ال�



ج
، � - الحمل األحمر، من الالزار�ن المعَتق��

ون، ��ة، ثالثة إخوة ج�س�ار�ُّ - الصِّ

- ِ�لواس القوي، خ�� وع�د ُمقاتل سابق،

: الة دمها الدوثرا�� - خ�َّ

وط، دم دمها، - چوجو، السَّ

- آجو، القوس، دم دمها،

- را�ارو، األراخ، دم دمها،

- قادتها:

� مختال، قائد ِغ��ان العاصفة،
ق تايرو�� - دار�و نهار�س، مرتز�

، � ان�� ، قائد األبناء الثَّ � ق هج�� ، مرتز� �
- بن �لوم، لق�ه بن الب��ِّ

��ن، ، قائد الُمطهَّ مادي، خ�� ودة الرَّ - الدُّ

��ن، و، نائب قائد الُمطهَّ - ه��

��ن، س المقدام، حامل ح��ة من الُمطهَّ
- ال��ُّ

وس المقدامة، - مولونو يوس دوب، قائد ال��ُّ

ط، قائد اإلخوة األحرار، هر المخطَّ
�

- سا�مون ذو الظ

م، أخو م�سانداي،
ُ
- مارسلن، قائد رجال األ

ال �ال أسطول، ان السادوليون، اآلن أم�� ا ُر�َّ ار من پ�توس، سا�ق� - جروليو، �حَّ

، - رومو، چا�ا رهان من الدوثرا��

ي: � �ن�� - �الطها الم��

- رزناك مو رزناك، قهرمانها،

حاس (َحرس المدينة)، أس الحليق، قائد الوحوش النُّ - س�اهاز مو �انداڬ، لق�ه الرَّ

- وص�فاتها وخدمها:

، تان من الدوثرا�� - إيري وچ��وي، شابَّ

جمة من ناث، - م�سانداي، م��



�ن، من أطفال أهرامات � ارا، كزم�ا، آزاك، �ا�از، م��الز، دازار، درا�از، چ�� � - جرازدار، ِ�زا، م��
�ن، ُسقاتها وخدمها، م��

�ن من عل�ة القوم والعوام: - أهل م��

عم الُعل�ا، اء، �اهنة مع�د ذوات النِّ عمة الخ�� - جاالزا جاالر، ذات النِّ

- جرازدان زو جاالر، ابن عمومتها، ن��ل،

ي ثري من عائلة ع��قة، � �ن�� دار زو لوراڬ، ن��ل م�� � - ه��

ه، - مارجاز زو لوراڬ، ابن عمِّ

- را�لونا ري، امرأة معَتقة وعازفة قيثارة،

ا�عة من الُعمر، � الرَّ
- (هاز�ا)، ابنة ُمزارع، ��

جاع، الِقط
ُّ

اد، إيثوك الش ار، كراز، ب�ال�و �اِ� العظام، �امارون العدَّ - جوجهور الج�َّ
رون، عر األسود، ُمقاتلو حل�ات وعب�د محرَّ

َّ
األرقط، �ارس�نا ذات الش

ائفون، وأعداؤها المعروفون: ، أصدقاؤها الزَّ � - ُحلفاؤها غ�� المضمون��

ابق، ب�ة السَّ د ج��رة الدِّ - الس�� چورا مورمونت، س�ِّ

، خادمة لرا�� الزار األعظم، � ي ماز دور)، قا�لة وما��� - (م��

- زارو زون دا�سوس، أم�� تاجر من �ارث،

عة من آشاي، - ك��ث، آ�ة ظالل مقنَّ

ب زواجها �ال�ال دروجو، ة، رتَّ �و م��ات�س، ماچس�� من مدينة پ�توس الُحرَّ - إل��

ار، - �ليون العظ�م، ملك أستاپور الجزَّ

- خاطبو ُود المل�ة:

: � اس�� - ع� ضفاف خليج النخَّ

� مختال، قائد ِغ��ان العاصفة،
ق تايرو�� - دار�و نهار�س، مرتز�

ي ثري من عائلة ع��قة، � �ن�� دار زو لوراڬ، ن��ل م�� � - ه��

حاس (َحرس المدينة)، أس الحليق، قائد الوحوش النُّ - س�اهاز مو �انداڬ، لق�ه الرَّ

ار، - �ليون العظ�م، ملك أستاپور الجزَّ

� ڤوالنت�س:
�� -



د ص�سپ�� وأم�� دورن، � مارتل، أ��� أبناء دوران مارتل، س�ِّ - األم�� ك��ن��

ون ورفاقه: خصيُّ اسه الشَّ - ُحرَّ

ه القراصنة،
�
- (الس�� �ليتوس يرونوود)، ور�ث يرونوود، قتل

، جل ال�ب�� - الس�� آرش�بولد يرونوود، ابن عم �ليتوس، لق�ه الرَّ

�س در�نكووتر، - الس�� ج��

ه القراصنة،
�
لز)، قتل - (الس�� و�الم و�

ه القراصنة،
�
- (الِما�س�� كدري)، قتل

- ع� ضفاف الرو�ن:

ة، امنة ع�� � الثَّ
عر �� ، ف�� أزرق الشَّ غ�� - ج��ف الصَّ

ة، هب�َّ
َّ

ق سابق من الجماعة الذ ، ج��ف، مرتز� �
ب��ِّ - أبوە �التَّ

موە وُحماته:
�
- رفاقه ومعل

ة، فارس، - الس�� رو�� حقل ال�ط، لق�ه ال�طَّ

�تة ل�مور، امرأة من العق�دة، - السِّ

مه،
�
، معل صف ِما�س�� - هالدون، معروف �اسم النِّ

ان العذراء الخجول، - �اندري، صاحب وُر�َّ

- �س�ال، زوجته،

� ال�حر:
�� -

ان الحد�دي، َّ� - ڤ�كتار�ون جرا�چوي، قائد األسطول الحد�دي ومعروف �اسم ال�ُّ

� الُغراب، ة من يورون ع�� - خل�لته، امرأة سمراء �ال لسان، هد�َّ

� الُغراب، ة من يورون ع�� ، هد�َّ س األخ�� - معالجه، الِما�س�� كرو�ن، من ال��ُّ

� الحد�دي: � النَّ - طاقمه ع� م��

ذن الواحدة، راجنور �ا�ك، لونجووتر �ا�ك، توم تا�دوود، برتون هم�ل،
ُ
- وولف ذو األ

ك��لون هم�ل، س��فار المتلعثم،

- ر�اب�ته:

بور، ان الثُّ - رودر�ك س�ار، لق�ه فأر الحقل، ُر�َّ



ج األحمر، ان المه�ِّ - رالف ستونهاوس األحمر، ُر�َّ

ان البومة، ، ُر�َّ � - مانف��د مرل��

ان اللورد ك��لون، - رالف األع�ج، ُر�َّ

ان المرثاة، م، ُر�َّ - توم كود، لق�ه توم عد�م الدَّ

ان الخنجر. ا�� األسود، ُر�َّ - د�جون ش��ارد، لق�ه الرَّ

�ا الُحر � عروق آل تارجارَ�ن الذين ينحدرون من ك�ار لوردات معقل ڤال��
�� � �� ��ي دماء التنِّ

� ذات ي)، واألع��ُ اذ (الذي �قول �عض الناس إنه غ�� َ��� � جمالهم األخَّ
اثهم �� ى م�� القد�م، و���دَّ

رَّ أسالف
َ
. ف � � أو األب�ض �ال�الت��

� الف��ِّ ه��
َّ

عر الذ ، والشَّ � � أو البنفس�� �ل�� � أو النِّ
ون األرجوا��

�
الل

� دراجو�ستون، الج��رة
وا �� � ت�َعته واستقرُّ �ا والفو�� والمذابح ال�� � من هالك ڤال�� إجون التن��ِّ

بع. ، ومن هناك أ�حَر إجون مع أخت�ه لغزو الَممالك السَّ � ال�َحر الضيقِّ
ة الواقعة �� خ��َّ الصَّ

جوا ي القد�م وزوَّ ل�د الڤال�� بع آل تارجارَ�ن التقَّ  ما اتَّ
�
م الَمل�� وص�انة نقائه، غال�ا للحفاظ ع� الدَّ

ج إجون نفسه أخت�ه وأنجَب أبناًء من �لتيهما. األخ أخته، وقد تزوَّ

ٍة � أحمَر ذي ثالثة رؤوس -َيرُمز إلجون وأخت�ه- ع� خلف�َّ �� را�ة آل تارجارَ�ن ع�ارة عن تنِّ
م». ار والدَّ سوداء، و�لماتهم: «النَّ



 

� اس�� ع� ضفاف خليج النخَّ
 

 

فراء: � يون�اي، المدينة الصَّ
�� -

اس ون��ل مسن ك��م المحتد، - يور�از زو يونزاك، القائد األع� لجيوش وُحلفاء يون�اي، نخَّ

اء،
َّ اخر الحوت األصفر، شد�د ال�دانة، سق�م، فاحش ال�� - يزان زو �اجاز، لق�ه السَّ

ف عب�دە، ، ُم�� �
ِّ
- المر��

، من كنوزە، - َحلوى، ُخن��

- س�ار، رق�ب وجندي ع�د،

- مورجو، جندي ع�د،

، ��
�
اخر الغازي السك ، لق�ه السَّ ��

�
- مورجاز زو ز�رز�ن، ن��ل سك

، � اخر وجه العج�� اس، لق�ه السَّ - جورزاك زو إراز، ن��ل نخَّ

اس، معروف �اسم األرنب، - فازهار زو فاز، ن��ل نخَّ

جراج، اخر اللورد الرَّ اس، لق�ه السَّ - جازدور زو آهالڬ، ن��ل نخَّ

ة، غ�� اخر الحمامة الصَّ اڬ، ن��ل قص�� القامة، لق�ه السَّ - �ازار زو م��

اخر لوردات �الء، لقبهم السَّ
ُ
دار زو رازن، مايزون زو رازن، جرازدان زو رازن، إخوة ن � ��� -

لصلة، الصَّ



اسون، �الء نخَّ
ُ
ر، ن د الوحوش، ال�طل المعطَّ - الحوذي، س�ِّ

� أستاپور، المدينة الحمراء:
�� -

ار، - �ليون العظ�م، لق�ه الملك الجزَّ

ا ثمان�ة أ�ام،
�
، خل�فته، ظلَّ مل� �

ا��
َّ
- �ليون الث

� ل��ق تاجه،
ا�� ق، ذبَح �ليون الثَّ

َّ
اح، ح�

َّ
- الملك سف

اج �عد مقتله. ت ع� التَّ
�
، استول �

ا�� ة �ليون الثَّ - المل�ة عاهرة، محظ�َّ



 

قة  المرتز�
ة رجال و�ساء الجماعات الُحرَّ

 

ة آالف رجل، والؤها غ�� مضمون، ة، قوامها ع�� هب�َّ
َّ

الجماعة الذ

�د، القائد العام،
��الند ال��َّ - هاري س��

، ُمرافقه وساق�ه، � - واتك��

ابق، - (الس�� ما�لز ت��ن، لق�ه القلب األسود)، م�ت منذ أر�عة أعوام، القائد العام السَّ

�ف، قائد ُرماة الجماعة، عر من ُجزر الصَّ - �االڬ األسود، رجل أب�ض الشَّ

م جواس�س الجماعة، ة، ق�ِّ ق من مدينة ِل�س الُحرَّ - ال�سونو مار، مرتز�

� نقد الجماعة، ة، أم�� ق من مدينة ڤوالنت�س الُحرَّ - جور�س إدور�ان، مرتز�

ق من المر�، � فالورز، مرتز� - الس�� فران�ل��

ة، مجدور الوجه، � هارب من العبود�َّ
- الس�� مارك ماندر�ك، من��

، �
- الس�� الزو�ل پ�ك، لورد من��

- أخواە، تورمان و�ا�كوود،

، �
- الس�� ت��ستان ر�ڤرز، نغل، خارج ع� القانون، من��

- �اسپور ه�ل، همفري ستون، مالو چ�ان، د�ك كول، و�ل كول، لور�ماس مود، چون
، چون مود � ونج، �شي�� ونج، دي�س س�� ، الس�� برندل �ايرن، دن�ان س�� � لو�ستون، ال�موند پ��

، من ُرق�اء الجماعة، غ�� الصَّ

- (الس�� إ�جور ر�ڤرز، لق�ه الفوالذ األل�م)، ابن نغل للملك إجون تارجارَ�ن الخامس،
س الجماعة، مؤسِّ

وس ع� �عرش وس��
� الوحش)، قائد الجماعة العام، مطالب مدَّ � �ال�فاير، لق�ه م�ل�� - (م�ل��

� حرب ملوك ال�سعة ب�سات،
تل ��

ُ
� ُزمرة ال�سعة، ق

الحد�دي، عضو ��

ي يون�اي، الة والمشاة، من أج�� ون، قوامهم ألفان من الخ�َّ المذروُّ

س، ة، القائد والمؤسِّ - أم�� األسمال، ن��ل سابق من مدينة پ�توس الُحرَّ

، - �اجو، لق�ه قاِتل الُجثث، �دە الُ�م��



اعر الُمحارب، �دە الُ��ى، - دنزو داهان، الشَّ

قة، ا عن ال�َّ � َم ثالثة أصابع تكف�� رِّ
ُ
ابق، غ � نقد الجماعة السَّ - هيو هنجرفورد، رق�ب، أم��

نجب�ل، و، چاك الزَّ - الس�� أورسون ستون، الس�� لوس�فر لونج، و�ل ابن الغا�ة، د�ك س��
ون، وسيُّ قة وس�� مرتز�

�ة الجماعة،
ِّ

�س الحسناء، معذ - م��

� مولع �القراءة، اف ڤوالن�ي�� تب، س�َّ
�
- ك

، ة من م�� اب�َّ شَّ
ُ
- ُ�قول، را�� �

�ف، - ب�ل بون العجوز، عجوز من ُجزر الصَّ

ق من پ�توس، ا��س، مرتز� �و م�� - م��

ي يون�اي، جماعة الِقط، قوامها ثالثة آالف رجل، من أج��

ة، القائد، م��َّ ة الدَّ ح�َّ
�
- ذو الل

ي يون�اي، الة، من أج�� ��لة، ثمانمئة من الخ�َّ ماح الطَّ الرِّ

- جا�لو ر�جان، القائد،

س، ي المل�ة دن�� الة، من أج�� انون، خمسمئة من الخ�َّ
َّ
األبناء الث

، القائد، �
- بن �لوم الب��ِّ

ار، ُم�ارز براڤو، نائب القائد،
�
- �اسپور�و، لق�ه �اسپور�و الم�

� نقد الجماعة، ة، أم�� و إستار�ون، لق�ه المح�� - تايب��

، ��
�
اد وصانع سالح سك - المطرقة، حدَّ

ه، - المسمار، ص��ُّ

- سنا�ش، رق�ب ب�د واحدة،

اغ�ث، - ِ�م، مرتزق شاب من ُجحر ال��

معة، - بوكوكو، ُمحارب فأس مخ�ف السُّ

- أولهان، رق�ب،

س، ي المل�ة دن�� الة، من أج�� ِغ��ان العاصفة، خمسمئة من الخ�َّ

- دار�و نهار�س، القائد،



- األرمل، نائب القائد،

، قائد ُرماة الجماعة. � - چوك��



 

� ڤوالنت�س القد�مة
��

 

القناصل الحا�مون:

، نمر، � - ماال�و ما�جر، قنصل ڤوالن�ي��

، ف�ل، � - دون�فوس �اي��ميون، قنصل ڤوالن�ي��

، ف�ل � - ني�سوس ڤاسار، قنصل ڤوالن�ي��

أهل ڤوالنت�س:

�اء األع�، و، راهب راهلور إله الضِّ - بن��

، مو�ورو، من ُره�ان راهلور، - �دە الُ�م��

ا �اسم عاهرة ڤوجارو، ة من المدينة، معروفة أ�ض� ة، امرأة معَتقة ث��َّ
َّ
- أرملة الضف

- ُحماتها، أبناء األرملة،

لة، ، فتاة قزمة ممثِّ �
- پ��

�رة الجم�لة، � �رتها، الخ�� � - خ��

- �لبها، كَر�ش،

طع رأسه،
ُ
تل وق

ُ
ل، ق ، قزم ممثِّ � - (جروت)، أخو پ��

ح للقنصلة، - آليوس �ا�دار، مرشَّ

ح للقنصلة، - �ار�لو ڤا�الروس، مرشَّ

ح للقنصلة، - �ل�كو ستا�جون، مرشَّ

- جرازدان مو إراز، م�عوث من يون�اي.



 

� براڤوس
��

 

�جو آنتار�ون، أم�� �حر براڤوس، ف��

، ُم�ارز براڤوس األول، حارسه، � - �ارو ڤولنت��

ة من ُساللة المل�ة القرصانة ذات االسم وداء، محظ�َّ ؤلؤة السَّ
�
�س ولقبها الل - ب�ل�ج�� أوث��

نفسه،

ات اعرة، محظ�َّ
َّ

مة، مل�ة ال�حار، ِظلُّ القمر، ابنة الغسق، العندل�ب، الش
َّ
- الل�دي الملث

ات، شه��

اجر مالك القاليون ابنة المارد، ان التَّ َّ� �س، ال�ُّ - ترن�سيو ت��

- يوركو ودي�يو، ابناە،

عل�ة، اجر مالك الثَّ ان التَّ َّ� - مور�دو پرستاين، ال�ُّ

تب ومخطوطات قد�مة،
�
- لوثو لورنل، تاجر ك

، ��
�
- إز�لينو، راهب أحمر سك

�تون إيوس�س، معزول ومطرود، - السِّ

و وأور��لو، ُم�ارزا براڤو، - ت��

�ر، تاجر أسماك، - ِ��و ال��َّ

- بروسكو، تاجر أسماك،

- اب�تاە، تال�ا و���ا،

رب ميناء راجمان،
ُ
ع�د، ماخور ق � وُ�َس�َّ ِمري، مال�ة الميناء السَّ ال�� - م��

ع�د، � الميناء السَّ
ار، عاهرة �� - زوجة ال�حَّ

ة، - النا، اب�تها، عاهرة صغ��

ع�د، ة، من عاهرات الميناء السَّ َّ� � � الخجول، �انا العوراء، آسادورا اإلي�ن��
- ِبثا��

ف ُ�د� ك��ل، كوزومو الحاوي، من
�
- روجو األحمر، جا�لورو دوثار، جا�لينو دوثار، مؤل

ع�د، ُمرتادي الميناء السَّ

� الميناء،
ال ولص �� - تاجانارو، �شَّ



ب، - �اسو، ملك الفقمات، �لب �حر مدرَّ

ا،
�
�كه أح�ان �� ، غ�� - نار�و الصَّ

فينة، � السَّ
لون �عملون �لَّ ل�لة �� ملو، چوس المكتئب، ك���س، آال�و، سلوي، ممثِّ - م��

- سڤرون، عاهرة قاتلة،

�ة المزاج،
�
ة، عاهرة متقل ��

�
ك - االبنة السِّ

رحة، عاهرة غ�� موثوق �ج�سها،
ُ
- چاين الق

� دار األب�ض واألسود،
ق�طة، خادمان لإلله عد�د الوجوە ��

�
ب، الل جل الط�ِّ - الرَّ

- أوما، طاه�ة المع�د،

جل ، الرَّ � ق العين�� ارم، ضيِّ ، ذو الوجه الصَّ غ�� جل ال�دين، اللورد الصَّ جل الوس�م، الرَّ - الرَّ
ون لذي الوجوە العد�دة، ُّ� المهزول، خدم �ِّ

ا �أسماء آري ونان و��ت  من الحد�د، معروفة أ�ض�
ً
- آر�ا سل�لة عائلة ستارك، فتاة تحمل ُعملة

عرس وال�تكوت وِملحة و�ات،

ان ر�ــــح القرفة، �ف، ُر�َّ � ُجزر الصَّ
��لة �� - �اهورو مو، من �لدة األشجار الطَّ

- كوچا مو، اب�ته، رام�ة حمراء،

� ر�ــــح القرفة. ان ع� م�� - زوندو دورو، وك�ل ُر�َّ



 

ُشكر وتقدير
 

كر ُم �الشُّ ًة أخرى أتقدَّ ا هذا ال�تاب فثالث مصائب و�ارثة. مرَّ ، أمَّ
ً
ابق �ان مص��ة ال�تاب السَّ

� «ڤ���چر»،
�� � ل�� ��لة. إ� چاين چو�سون وچوي �شام�� يَّ ع� معاناتهم الطَّ ريَّ ونا�� إ� محرِّ

هم الم�ح مهم وحسُّ � تفهُّ
و�� سكوت شانون ون�تا ت��ل�ب وآنا جرو�ل من «�انتام». ساعَد��

هم. ا عن االمتنان لص�� ع�ة، ولن أ�فَّ أ�د� � المراحل الصَّ
د�دة �� ونصائحهم السَّ

ا وال ي�ت�� دعمهم: ك��س لو�س، � ون عنهم ص��
�
� الذين ال �قل �� � األدبيِّ

ا لُو�ال�� كر أ�ض� والشُّ
احل رالف ڤ�س�نازا. رالف، ليتك كنت هنا ل�شهد ، والرَّ ائعة �اي ما�و�� ارد�س، والرَّ وڤي�س چ��

هذا اليوم.
ً

ا� � ع� الحفاظ ع� كومپيوتري شغَّ
ا�� الذي ُ�ساِعد�� الة األس�� ، الرحَّ كر لس��ڤن بو��� والشُّ

د حم المقدَّ
�
� من الل ا من البور�تو (إ�سماس) مع طبٍق جان�� ٍة م�� زاَر سانتا فاي لي�ناَول إفطار� بهمَّ

�ف. �الفلفل الح�ِّ

شجيع � م�لندا سنودجراس ودانِ�ل إبراهام ع� ال�َّ د�ق�� ا للصَّ كر أ�ض� � الوطن الشُّ
وهنا ��

نت، وللمذهلة را�ا جولدن ع� � من اإلن�� � ناجل لحفاظها ع� ُر���
عم، ومديرة موق�� �ا�� والدَّ

� ست�شن، ح�� إذا اپ�� � ت��
�� 

ً
� إضاءة أشد األ�ام حل�ة

الوج�ات والفنِّ والم�ح الذي ال �فشل ��
. � �� ت أن ��ق قطَّ

�
حاول

د أنها �انت
�
قصة فمن المؤك � رقص هذە الرَّ

� استغرقتها �� ة ال�� ع� الرغم من طول الف��
فر تاي فرانك، الذي ا رفيق السَّ

�
ذع) وأح�ان

َّ
� دون مساعدة تا��� المخلص (وال� ت�� لتتضاعف مرَّ

�
ِّ ة، وُ�ل�� قم�َّ � الرَّ � عن عتب�� �� اضيِّ ائ��ن االف�� � غ�اب س��ڤن، وُ��عد الغوغاء الثَّ

� �كومپيوتري �� �عت��
ة آالف دوالر مقا�ل تغي�� ب ع��

�
ا، وَ�طل م عبث�

�
، و�عدُّ القهوة، وال يت�ل �

ا�� ب ملفَّ ، وُ�رتِّ �
طل�ا��

� أ�ام األر�عاء.
ة �� ائعة الخاصَّ ت�ه الرَّ

�
ف ك

�
مص�اح� تالف… �لُّ هذا ف�ما ُيؤل

قصة � الرَّ
�� � � صاحَبت�� � �ار�س ال�� � لزوج��

� وامتنا��
ِّ ا ع� اإلطالق- �لُّ ُح�� ا -ول�ن ل�س آخر� � أخ��

ِك �ا في�س. ُخطوًة ُخطوًة. أح�ُّ

چورچ ر. ر. مارتن

13 مايو�أ�ار 2011





 

ف 
�
المؤل

چورچ ر. ر. مارتن
 

 

�
ك خاللها �� � هوليوود، واش��

� العمل ��
ع�� سنوات قضاها چورچ ر��شارد را�موند مارتن ��

Beauty» عقد الثمان�نات، منها �
كتا�ة و�نتاج عدد من المسلسالت التل�ف��ون�ة المعروفة ��

ء العام 1994 �ان مارتن قد ضاق � and the Beast» و«The Twilight Zone»، ل�ن مع م��
�
� �قدمها لهم لإلنتاج �� ة المستمر للمشار�ــــع ال�� � ع� االستوديوهات ال�ب�� ا برفض القائم�� ذرع�

ا ة جد� � �طرحها شد�دة الضخامة وس�ت�لف م�الغ كب�� التل�ف��ون أو الس�نما -بزعم أن األف�ار ال��
� تفرضها الت�ال�ف ع� اإلنتاج، ومن ثم ا من القيود ال�� ال ِق�ل لهم ب�نفاقها- وقال إنه ا�ت�� تمام�

�



ا ع� المستوى المطلوب، ب�نما �ستطيع ع� الصفحة قدرة الشاشة ع� تقد�م ما يرغب ف�ه حق�
� تتفتق عنها مخ�لته ال�شطة. المطبوعة أن �ح�� �ل ما ي��دە من قصص ��ل التفاص�ل ال��
� هوليوود و�عود إ� تأل�ف ال�تب وتقد�م أف�ارە �لها

ك العمل �� هكذا اتخذ مارتن القرار �أن ي��
� يتخ�لها فيها، ح�ث ال توجد عق�ات إنتاج�ة أو مال�ة تعوقه عن بناء العوالم الضخمة ال��

وتقد�مها �أدق وأصغر تفاص�لها.

� تف��ــــغ
� وال�ة نيو چر�� ألب من أصول إ�طال�ة �عمل ��

� س�تم�� 1948 ��
ُولد مارتن ��

�ة وألمان�ة � ا إنجل�� � عائلة تملك جذور�
وتحم�ل ال�ضائع ع� السفن وأم من أصول أيرلند�ة، و��

� ا حق�ة العصور الوس� ال�� ، خصوص� � وفر�س�ة، وهو ما �ف� شغفه الشد�د �التار�ــــخ األورو��
� الذهاب إ� المدرسة

� كتا�اته. �قول مارتن إن طفولته �لها �انت تتلخص ��
استلهم منها ال�ث�� ��

� تتوافد ع� ميناء نيوآرك من جميع أنحاء العالم من ل، ومشاهدة السفن ال�� � والعودة إ� الم��
� يراها و�حلم �أن يزورها ذات يوم، و�ان هذا ا قائمة �أعالم الدول ال�� ة، واضع� نافذة غرفته الصغ��
� خ�اله، ق�ل أن يتجه إ� ال�تا�ة

ما شجعه ع� القراءة بنهم شد�د ع� س��ل ز�ارة تلك الدول ��
ا ما

�
� �كتبها ألطفال ال�� مقا�ل ب�س للقصة، وأح�ان ة، ح�ث �دأ ي�يع القصص ال�� � سن صغ��

��
�ان �قرأ عليهم هذە القصص كذلك.

ا �القراءة وال�تا�ة، وخالل دراسته الثان��ة أضاف قصص ال�ومكس إ�
�
ظل مارتن شغوف

� سنة
هوا�اته، ح�� صارت لد�ه مجموعة ضخمة منها، وهو ما شجعه ع� كتابتها كذلك، و��

� ُي��� له
ا�� ت مجلة «Galaxy» منه واحدة من تلك القصص، لتصبح أول عمٍل اح�� 1970 اش��

� � وال�ة إلينوي ل�حصل ع� درج��
ن �� ع� اإلطالق. ثم التحق مارتن �جامعة نورثوس��

� � الصحافة، وخالل دراسته الجامع�ة �ان من ال�شطاء المعارض��
ال��الور�وس والل�سا�س ��

لحرب ڤي�نام.

� الصحف
ة واصل فيها ��� قصصه ومقاالته �� � الجامعة لف��

ا للصحافة ��
�
عمل مارتن أستاذ

� � سنة 1976 ��� مجموعته القصص�ة األو� «أغن�ة ل�ا» ال��
ا �� � والمجالت المختلفة، وأخ��

� العام التا�� ��� روايته
فازت �جائزة «Locus Poll» �أفضل مجموعة قصص�ة لهذا العام، ثم ��

«Bri�sh Fantasy Award»و «Hugo» �
� ُرشحت لجائز�� األو� �عنوان «موت الض�اء» ال��

�أفضل روا�ة، وُترجمت إ� �سع لغات.

ا، وواصل ��� مجموعاته القصص�ة مع حلول سنة 1979 �ان مارتن قد تف�غ لل�تا�ة تمام�
� المفقودة»،

� األرا��
� الجل�دي» و«�� � النجوم والظالل» و«التن��

� تضمنت «أغا�� وروا�اته، ال��
� �لغ عددها ح�� اآلن 21 ل�حصد الم��د من الجوائز األدب�ة المرموقة عن أعماله المختلفة، وال��
ها سنة 1983 �عنوان «المعركة ��� � ش�حات، غ�� أن روايته الرا�عة ال�� جائزة �خالف ال��
ر � المب�عات ع� الرغم من إشادة النقاد بها، ح�� أنه قال إنه «دمَّ

ا ��  ذر�ع�
ً

ة» القت فش� األخ��
». ل�ن �عان ما تعا�� مارتن من هذە العق�ة واتجه إ� � � ذلك الح��

�� �
ته المهن�ة كروا�� مس��

� اآلن نفسه واصل كتا�ة القصص والروا�ات، لت�لغ حص�لته منها ح�� اآلن
� هوليوود، و��

العمل ��
18 روا�ة ومجموعة قصص�ة ال تتضمن سلسلته األشهر «أغن�ة الجل�د والنار» وال�تب األخرى

� عالمها.
� تدور أحداثها �� ال��



� ح�اته، و�قرُّ �أن
� اتخذها �� �قول مارتن إن تركه لهوليوود �ان من أفضل القرارات ال��

ا لو �ان قدمها لالستوديوهات ة الجل�د والنار» تمام� هوليوود �انت كف�لة بتدم�� سلسلة «أغن�َّ
� حولتها إ�  من ش�كة «HBO» ال��

ً
ة لتحولها إ� سلسلة أفالم س�نمائ�ة ضخمة، �د� ال�ب��

� كتا�ة
ف ومنتج تنف�ذي وشارك �� مسلسل «Game of Thrones»، والذي �عمل عل�ه �م��

� وال�ة
ا �� عدد من أهم حلقاته، و�ن توقف عن ال�تا�ة للمسلسل �عد موسمه الرابع، و�ع�ش حال��

� السادس والسابع من سلسلته، ا ل�تا�ة الجزئ��
�
نيو مكس�كو مع زوجته الثان�ة �ار�س متفرغ

� جميع أنحاء العالم ع� أحر من الجمر.
واللذين ي�تظرهما القراء ��



 

جم  الم��

هشام فه��
 

 

� عدٍد من
ا �� ا و�ات�� جم� � جامعة اإلسكندر�ة، وعمَل م��

جمة �� َّ ي وال�� � درَس األدب اإلنجل��
، منها «اله���ت» � �� اب عالميِّ تَّ

�
ا من األعمال ل� ت والمواقع، وترجَم عدد�

َّ
حف والمج� الصُّ

» و«أغن�ة � األخ�� ، «1408» لس��ڤن كينج، «النا�� ، «فرانك�شتاين» لماري ِش�� � لتول���
رب» � نها�ة الدَّ

� الجل�د» لچورچ ر. ر. مارتن، «المح�ط �� �� المهد» ل�شاك پوالنك، «تنِّ
و«كوراالين» لن�ل جا�مان.
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Notes
[←1]

جم). االسم الذي ُ�طِلقه الَهمج ع� �سائهم الُمحار�ات. (الُم��



[←2]
جم). الِبتع هو ن��ذ العسل. (الُم��



[←3]
جم). وا�ة. (الُم�� � عالم الرِّ

ة �� ق ع� ن�ع� من األسود الج�ل�َّ
�
ل اسم ُ�طل ِقطط الظ�



[←4]
جم). ة آالف سنة. (الُم�� � ق�ل ع�� � منقرض �ان َ�قُطن األم��كت��

ه�ب حيوان حق��� ئب الرَّ
ِّ

الذ



[←5]
جم). ًة أق� ح�� �ختمر ومذاقه غ�� ُمر. (الُم�� ة �ستغرق ف�� الِمزر ن�ع من الب��



[←6]
جم). . (الُم�� � اس�� ة وُمدن خليج النخَّ � الُمدن الُحرَّ

ارجة �� ر واحدة من الُعمالت الدَّ
َ
األون



[←7]
جم). �د والحراسة. (الُم�� � الصَّ

خامة ُ�ستخَدم �� �ل شد�د الضَّ رواس �لب قبيح الشَّ الدِّ



[←8]
جم). ف. (الُم��

�
الحارس ن�ع أشجار من خ�ال المؤل



[←9]
جم). ف. (الُم��

�
ن��ر الُجندي ن�ع أشجار من خ�ال المؤل الصَّ



[←10]
روف غ�� � الظ�

فيع، والُقدرة ع� المالحة �� ��ل الرَّ � ب�دنه الطَّ َّ دة �مجاذ�ف، يتم�� فن المزوَّ القادس ن�ع من السُّ
جم). جارة والقرصنة. (الُم�� � الحرب والتِّ

الموات�ة، واسُتخِدَم ��



[←11]
جم). ف. (الُم��

�
وت من خ�ال المؤل � فص�لة من التُّ

خا�� وت الدُّ التُّ



[←12]
جم). ة. (الُم�� ة مصفرَّ َّ� الُمْغرة حجر ُ�ستخَ�ج منه ص�غة حمراء ب�ِّ



[←13]
ارة. � وال�حَّ ف��

ِّ
سع لعدٍد كب�� من المجذ القرقور سفينة ضخمة تحمل آالت الحرب والمؤن والعتاد، وت�َّ

جم). (الُم��



[←14]
جم). وط. (الُم��

�
اعان، وُتب�� من خشب ال�ل ا ��

�
ع عادًة وأح�ان اع واحد م��ــَّ ال��ج سفينة لها ��



[←15]
ا، وما زاَل نة إلنتاجه و�نما َي�ُتج عشوائ�� حل، ل�ست هناك ط��قة معيَّ � ن�ع نادر من عسل النَّ

العسل األرجوا��
جم). موض�ع �حٍث عند العلماء. (الُم��



[←16]
جم).  تم�ل ع� أحد جوانبها. (الُم��

َّ
فينة لئ� � �طن السَّ

ابورة أثقال توضع �� الصَّ



[←17]
ات، وتنمو ع� رقاء والفط��َّ اء أو الجراث�م الزَّ حالب الخ�� � الطَّ ق ب��

ُ
ن من تراف ة تتكوَّ شنة �ائنات تعاُ�ش�َّ

ُ
األ

جم). ق ع� ساحات المقابر هذا االسم. (الم��
�
األب��ة القد�مة والقبور، ولذا ُ�طل



[←18]
ت�ب- ساعة الوطواط وساعة �ل، �س�قها -�ال��َّ

�
 من الل

ً
ة األشدُّ حل�ة ئب �� الف��

ِّ
وا�ة ساعة الذ � عالم الرِّ

��
جم). ع�ان الماء وساعة األش�اح وساعة البومة، وتليها ساعة العندل�ب، ثم الَفجر. (الُم��

ُ
ث



[←19]
��ل �ف الطَّ � السَّ �ف الذي �قع حجمه ب�� وا�ة ع� السَّ � عالَ�� الواقع والرِّ

ق ��
�
غل مصطلح ُ�طل �ف النَّ السَّ

��ل) أقرب ا «�د ونصف». ُ�الَحظ أن (المخلب الطَّ ق عل�ه أ�ض�
�
�ف العظ�م الذي ُ�حَمل �ال�دين، وُ�طل والسَّ

جم). �ف العظ�م، ل�نه ُ�حَمل ب�ٍد واحدة. (الُم�� إ� السَّ



[←20]
ق وس)، األول ُ�قال إنه ُ�حقِّ � (وس��

ة �� عب�َّ � الح�ا�ات الشَّ
ان يرد ِذكرهما �� الجرامِكن والسنارك مخلوقان خ�ال�َّ

جم). د. (الُم�� � وحش ل�س له وصف محدَّ
ا�� حر، والثَّ � �السِّ

األما��



[←21]
ا ا تق���� ة، ل�نها دائم� ة أوصاف تختلف حسب القصَّ ، لها عدَّ � ة من الفل�لور األورو�� � مخلوقات وحش�َّ الج��ل��
� وا�ة ج��ل�� � عالم الرِّ

�� . � �اط�� ات والشَّ ة �الجن�َّ درات سح��َّ
ُ
ا لها ق

�
هة خب�ثة، وأح�ان ة الحجم مشوَّ صغ��

جم). � فل�لور (پ�توس). (الُم��
خور من المخلوقات المذكورة �� الصُّ



[←22]
وا�ة ُ�قال � عالم الرِّ

ة، و�� ع �قدرات سح��َّ اليون�كورن مخلوق أسطوري ع�ارة عن حصاٍن له قرن واحد و�تمتَّ
ق الج�ال

�
� منتَصف رأسه، و�ستطيع �سل

�ل، وله قرن واحد ط��ل �� � الشَّ
إنه حيوان أقرب إ� ال��ش ��

جم). العال�ة. (الُم��



[←23]
جم). ا وأيرلندا وسكوتلندا، وُ�ساوي أر�عة ب�سات. (الُم�� � إنجل��

ا ��  قد�م�
ً
الجروت ُعملة �انت متداولة



[←24]
طف

�
ات، وهو من أخطر حيوانات هذە الفص�لة ع� الرغم من ل � ي�ت�� إ� فص�لة العرس�َّ القاقوم حيوان ثد��

جم). � صناعة المال�س الفاخرة. (الُم��
ش�له وَجماله، وله فرو ُ�ستخدم ��



[←25]
جم). الِمغدفة ع�ارة عن قفص� كب�� �مثا�ة ُعش لطيور الُغداف. (الُم��



[←26]
ة ط��لة تلتفُّ ال�راِ�ن وحش �حري أسطوري عمالق �ظهر ع� سطح ال�حر كج��رة، وله أذُرع أخطبوط�َّ

جم). قها. (الُم�� فن وُتغر� حول السُّ



[←27]
جم). � مخلوق أسطوري له جسم أسد ورأس وجناحا ُعقاب. (الُم�� الج��ف��



[←28]
جم). فة الحصن. (الُم�� ُ�� �

�� � افت��ْ َّ ُ � عمودْين أو �� لمة �� الفرجة ب�� الثُّ



[←29]
� منتَصف المائدة، �ح�ث �جلس كب�� القوم وعائلته

� القرون الُوس�، يوَضع الملح ��
ع� غرار العادة ��

هم ا وغ��
�
يوف األقل شأن جاە رأس المائدة، ف�ما �جلس الضُّ � اتِّ

يوف رف�عو المقام فوق الملح، أي �� والضُّ
جم). تحت الملح. (الُم��



[←30]
� وُ�َشدُّ أطرافه �الح�ال خص ع� ل�ح� خش�� الِمخلعة آلة تعذ�ب تعود إ� العصور القد�مة، �ح�ث ُي�َ�ط الشَّ

جم). ق عضالته. (الُم�� ك مفاصله وتتمزَّ
�
ح�� تتف�



[←31]
ى

َّ
� فاتح وُ�قع صفراء ع� جان��ه، يتغذ

� عالم الواقع له لون رمادي أو ب��ِّ
، ل�ن �� �

� زاحف حق��� ��
�
ع�ان الل

ُ
ث

جم). ب لبنها. (الُم�� ع� الجرذان، وا��سَب اسمه من اعتقاد شائع مغلوط �أنه �حلب األ�قار و���



[←32]
ار. ، له جسم �السحل�ة وساقان وذ�ل سمكة، وال ينفث النَّ � �� الوا�ڤرن مخلوق أسطوري ش��ه �التنِّ

جم). (الُم��



[←33]
جم). ة. (الُم�� هام ال�ب�� ف �ه األحجار والسِّ

َ
ب من المنجنيق ُتقذ ادة �� العرَّ



[←34]
� أو ثالثة من المجاذ�ف، و�انت تعدُّ أ��� �� عة وُت�ِحر �صفَّ عتها م��َّ القاليون سفينة أ��� من القادس، أ��

جم). . (الُم�� �
ُسفن األسطول العثما��



[←35]
جم). ح�م �عد المعركة. (الُم�� ون القتل الرَّ

�
جال الذين يتول الچا�ا رهان عند الدوثرا�� ُهم الرِّ



[←36]
جم). � الغا�ات والمس�نقعات. (الُم��

ان، و�ألف الع�ش �� الموظ أحد أنواع األ�ائل، له ُعنق قوي وقرنان ج��د�َّ



[←37]
��ه �الجمجمة ع� �ل الشَّ ة، ُتعَرف بهذا االسم �س�ب الشَّ ق��َّ ة رأس الموت فص�لة من الُعثث الصَّ ُعثَّ

جم). صدرها. (الُم��



[←38]
ادة � أورو�ا خالل العصور الُوس�، ف�ان الِقنُّ ُ�ج��َ ع� خدمة السَّ

الِقنانة وضع اجتما�� واقتصادي ظهَر ��
جم). � الع�د. (الُم�� � أراضيهم وقالعهم مقا�ل المأوى والمل�س والحما�ة، وهو االختالف ب�نه و���

والعمل ��



[←39]
وا�ة إنه حوت �عدُّ أ��� المخلوقات � عالم الرِّ

�اثان وحش �حري أسطوري هائل له س�عة رؤوس، وُ�قال �� ��
�
الل

جم). � العالم ع� اإلطالق. (الُم��
ا �� حجم�



[←40]
جم). � المس�نقعات. (الُم��

� تع�ش �� ماسيح ال�� ون ع� التَّ وسيُّ واحف االسم الذي ُ�طِلقه الوس�� سود الزَّ
ُ
األ



[←41]
وس). � (وس��

� مناطق المس�نقعات ��
ف، ينمو ��

�
حالب من خ�ال المؤل ��� ن�ع من الطَّ حلب الشَّ الطُّ

جم). (الُم��



[←42]
ا � عالم الواقع أ�ض�

ل جذورە وأوراقه، وُ�عرف ��
�
فت وال�رنب أو الملفوف، ُتؤ�

�
� الل � ب�� فتوف ن�ات هج��

�
الل

جم). فت الس��دي. (الُم��
�
�الل



[←43]
جم). . (الُم�� � �� عيِّ ق ع� األوالد غ�� ال��َّ

�
ب��� مصطلح من القرون الُوس� ُ�طل فل الطَّ الطِّ



[←44]
جم). � جحور� تحت األرض. (الُم��

المناجذ جمع الُخلد، وهو حيوان أع� ش��ه �الفأر �ع�ش ��



[←45]
ة حيوان له رأس إ�سان وجسم أسد وجناحان �الوطواط وثالثة صفوف من � األساط�� الفارس�َّ

المان��كور ��
ٍة لها رأس ووجه ش��ه �اإل�سان وذ�ل ق ع� ح��

�
� عالم الروا�ة فُ�طل

ا �� ة كسمكة الِقرش. أمَّ األسنان الحادَّ
جم). م، و�ستطيع أن تطوي أجنحتها �الجعران. (الُم�� ء �السُّ س م�� شائك مقوَّ



[←46]
قف، و�انت شائعة � السَّ

 من فتحٍة ��
َّ

يق ال ُ�مكن الوصول إليها إ� ة شد�دة الضِّ �ماس زنزانة رأس�َّ الدِّ
جم). � قالع القرون الُوس�. (الُم��

االستخدام ��



[←47]
� إفرازها.

�� � � مع��َّ ب بروت�� ة ي�س�َّ ة رغ��َّ ها مادَّ د�د َتخُ�ج من مسامِّ  للمجهود الشَّ
ً
عندما تعرق الخيول ن��جة

جم). (الُم��



[←48]
جم). ف للمعدة. (الُم�� ر ُ�ستخَدم كدواء منظ� � معمِّ اص ن�ات ُعش�� الُقرَّ



[←49]
عامل ف فنَّ التَّ ا لإلشارة إ� �لِّ من �ح�� ار»، و�انت ُ�ستخَدم قد�م� � «�اهن النَّ ة تع�� ال�ايروما�� �لمة يونان�َّ

جم). ار لمختلف األغراض. (الُم�� مع النَّ



[←50]
جم). � �ستخدمها المغول. (الُم�� يوف ال�� صل، و�ان أحد السُّ ُّ س�ف معقوف ع��ض النَّ الِمنج��



[←51]
ن القرفة، ابتكَرە أ�قراط وا�ل، وعادًة ما يتضمَّ ر والتَّ

�
ك ��ذ المخلوط �السُّ � �عدُّ من النَّ

وب ص�ِّ الهيپوكراس م��
جم).  إل�ه. (الُم��

ً
َ �س�ة �

وُس�ِّ



[←52]
� عام �غرض تطه�� الجسد

ماء، و�دأ استخدامها ق�ل أل�� �دان وتمتصُّ الدِّ ة ُ�شِ�ه الدِّ قات �ائنات طف�ل�َّ
�
الَعل

� أثناء
ط ��

�
جل م من التَّ ة �انت ُتعَرف بتعليق الَعلق، �اإلضافة إ� الحفاظ ع� الدَّ م الفاسد �عمل�َّ من الدَّ

جم). الجراحة. (الُم��



[←53]
جم). ف. (الُم��

�
ة من خ�ال المؤل ام�ة آلة موس�ق�َّ القيثارة السَّ



[←54]
ق ع� �لٍّ

�
رة، ُ�طل مة والمؤخِّ � المقدِّ

�� � ن�� ز ب�ناءْين محصَّ � منها، ُتجهَّ ا الحر�� فن القد�مة، خصوص� �انت السُّ
جم). ة. (الُم�� منهما َسلوق�َّ



[←55]
ة، و�األخص ع� الجدران � منحوتاٍت عدَّ

رة �� ە مخ�ف مصوَّ ة ذات مظهر� مشوَّ راِجل مخلوقات أسطور�َّ
�
ال�

جم). . (الُم�� � اب نا�� � خذ ش�ل م�� ة لعدٍد من كنا�س العصور الُوس�، ح�ث تتَّ الخارج�َّ



[←56]
ا ُ�جرون اء عموم� � لم �كن األط�َّ � ذلك الح��

� أورو�ا. ��
اح مهنة تعود إ� العصور الُوس� �� ق الجرَّ

َّ
الح�

�
قون الذين اعتادوا أن �حملوا معهم أدوات الحالقة والجراحة ��

َّ
ة و�نما �ان ُ�ج��ــها الح� ات الجراح�َّ العمل�َّ

جم). آٍن واحد. (الُم��



[←57]
لمات ع� قمم األبراج واألسوار والحصون. � ُتب�� و��نها فراغات ُ�س�َّ الثُّ ة ال�� وائد الحج��َّ افات �� الزَّ َّ ُّ ال��

جم). (الُم��



[←58]
ة ع� األرجح، ح�ث �ان اآل�اء ي�تظرون مئة يوم ق�ل �ن�َّ قافة الصِّ ف من الثَّ

�
ە المؤل ضاعة تقل�د استمدَّ اسم الرِّ

� ق�ل إطالق اسٍم فع�� ع� موال�دهم. ا ع� الموال�د، ِمثلما ي�تظر الَهمج عام�� ا فعل�� أن ُ�طِلقوا اسم�
جم). (الُم��



[←59]
اَمن مع هبوب العواصف � ل ع� نحو� عمودي كث�ف و�حمل المطر و���

�
حاب ي�ش� عدي ن�ع من السَّ �ام الرَّ الرُّ

جم). ة. (الُم�� عد�َّ الرَّ



[←60]
جم). ف�� حصان والُعلوي إ�سان. (الُم�� القنطور مخلوق أسطوري ِنصفه السُّ



[←61]
جم). ف. (الُم��

�
ان من خ�ال المؤل و�� مخلوقان �ح��َّ قان الشَّ ادح وال�� ار الصَّ الح�َّ



[←62]
. عاف، وُ�قال إنه ملك األفا�� ه الزُّ � �الُقدرة ع� القتل �ُسمِّ َّ ال�از�ل�سق مخلوق زاحف أسطوري، يتم��

جم). (الُم��



[←63]
� ط��ل ي��طه ة، له مق�ض خش�� غ�� � درس الحبوب الغالل الصَّ

ة قد�مة �انت ُ�ستخَدم �� الِمدراس أداة �دو�َّ
رٍة شائكة من الحد�د.

�
ا، مق�ضه من المعدن ت��طه سلسلة �ك �ط من الِجلد �الِمدق، واسُتخِدَم كسالح� أ�ض� ��

جم). (الُم��



[←64]
� �عض أنواع الديناصورات، فُ�مكن مقار�ة هذا المصطلح إ� الُعرف

��� مشا�ه �� ا ع� تك��ن� ��� ق�اس�
، � الغالب تك��ن عظ��

، و�ما أنه �� و�� ا إ� الح�ل الشَّ ا إ� العمود الفقري و�مَّ  إمَّ
ً
، �س�ة و�� الفقري أو الشَّ

جم). فاألرجح أن تكون ترجمته الُعرف الفقري. (الُم��



[←65]
� أورو�ا ح��

شاط ُ�ماَرس �� حل�ة الجرذان منطقة مغلقة توَضع فيها الجرذان لَتقُتلها ال�الب، و�ان هذا ال�َّ
جم). . (الُم�� اسع ع�� � منتَصف القرن التَّ

�� �
�طا�� لمان ال�� منَعه ال��



[←66]
اء، وُ�ستخَ�ج منها ة ت��ت �القرب من األما�ن المأهولة لها أزهار ب�ضاء وسوق خ�� وكران ُعش�ة سامَّ الشَّ

جم). ُسم، وقد اشتهَرت ألن سقراط مات بها. (الُم��



[←67]
درتها ع� حمل

ُ
� �ُ�عتها وحجمها ال�ب�� وق َّ عة والمجاذ�ف، تتم�� ة ذات األ�� فن الح���َّ رمونة من السُّ الدُّ

جم). جال. (الُم�� عدٍد كب�� من الرِّ



[←68]
فن. � ال�حر لمهاجمة السُّ

ا�ات القالع والحصون، و�� ِّ لدكِّ بوَّ � ال��
ة ُ�ستخَدم �� اش آلة ح���َّ ال��ش أو ال��َّ

جم). (الُم��



[←69]
جم). � القناة نفسها. (الُم��

�� � ت�� ف من رأس ح��ٍة ورأس فأس� مث�َّ
�
الِمطرد سالح قد�م يتأل



[←70]
جم). �ف). (الُم�� � من (ُجزر الصَّ

ادر �أ�� � ن�ع من الخشب الممتاز النَّ ه��
َّ

القلب الذ



[←71]
� عالم الواقع إ� ما ق�ل الم�الد، ف�ان المجرمون

شه�� ترجع �� أقفاص الِغ��ان وس�لة قد�مة لإلعدام أو ال�َّ
ا �وا ل�موتوا جوع� َ ا بهم أمام العوام، أو ُ�شَنقوا أو ُي�� � قة للغا�ة من الحد�د �شه�� � أقفاص ض�ِّ

ُ�حَ�سون ��
جم). ًة. (الُم�� ا ل�كونوا ع�� وعطش�



[←72]
. �ساوي الها�د الواحد �

امن، و�ش�� إ� وحدة ق�اس لألرا�� � القرن الثَّ
ة ظهَرت �� الها�د �لمة أنجلو سا�سون�َّ

جم). ا. (الُم��
�
ان 120 فدَّ



[←73]
» تقل�د يرجع إ� إ�طال�ا �� ، و«المرور من تحت النِّ � � ثورْ�ن مقرون��ْ

ضة توَضع فوق ُعن�� �� خش�ة مع�� النِّ
�ا�ة والمهانة. � مصن�ع من الِحراب ع� س��ل النِّ ون ع� المرور من تحت ن�� القد�مة، ف�ان المهزومون ُ�ج��َ

جم). (الُم��



[←74]
ا ، و�عدُّ تن��ع� � إطعام م��ض الُح�َّ

د واإلفراط �� ف �مع�� فصد دم م��ض ال��
�
و�� من خ�ال المؤل َمثل وس��

ا
�
د وعدم إطعام م��ض الُح�َّ إ�مان ادس الع�� �مع�� إطعام م��ض ال�� � من القرن السَّ � أورو�� ع� َمثل شع��

جم). فاء. (الُم�� �أنها وس�لة للشِّ
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