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در . داد برن سنگ سخت زیر پنجره را به راحتی مالفه و تشک پر ترجیح می

کرد؛ در  آوردند و سقف باالي سرش سنگینی می تختخواب، دیوارها فشار می
خارج این پنجره، دنیاي وحشی ولی . تختخواب، اتاق سلولش بود و وینترفل زندانش

  .کرد هنوز دعوتش می

دوست . توانست ببیند توانست قدم بزند، باال برود، شکار کند یا با شمشیر چوبی مبارزه کند، ولی هنوز می نمی
ها و تاالرها  هاي لوزي شکل برج ها پشت پنجره ها و آتش ها را تماشا کند که با روشن شدن شمع داشت پنجره
  .ها بود ها زیر ستاره کردند و عاشق گوش دادن به آواز دایرولف شیدن میشروع به درخ

گفت دارن با من حرف  ها به خودش می موقع زوزه کشیدن دایرولف. دید ها را می اخیراً زیاد خواب گرگ
خواندند  گار به زبانی میان... نه کامالً، نه واقعاً، بلکه تقریباً... فهمید تقریباً منظورشان را می. زنند، برادر با برادر می

ها خون گرگ در رگ  ها بترسند، اما استارك والدرها شاید از آن. دانسته اما فراموش کرده بود که برن زمانی می
  ».تر از بقیه است ها غلیظ هر چند تو بعضی«: ي پیر گفته بود و اخطار داده بود ننه. داشتند

صدایشان در . تر بودند داگ وحشیانه مال شگی. ت و غصههاي سامر کشیده و محزون بودند، پر از حسر زوزه
ها  ي بزرگی از دایرولف آمد و مثل این بود که گله پیچید، تا آنجا که کل قلعه به صدا درمی حیاط و تاالرها می

ها هم دلشان براي  آن. دو تائی که زمانی شش بودند... یک گله به جاي دو تاي تنها. اند وینترفل را تسخیر کرده
زنند، نایمریا و روح لیدي را دعوت  خواهر برادرهایشان تنگ شده؟ آیا گري ویند و گوست را صدا می

  ها به خانه برگردند و دوباره با هم یک گله شوند؟ خواهند که آن کنند؟ می می

» تونه ذهن یه گرگ رو بخونه؟ کی می«: ها را پرسید جواب شنید وقتی برن از سر رودریک کسل علت زوزه
مورد باقی  در برن در غیاب خودش او را حاکم قلعه گماشته بود و وظایفش فرصت براي سواالت بیما

  .گذاشت نمی

آزادي چیزیه «: ها نداشت، نظر داد هایش دل خوشی از دایرولف ها بود و بیش از تازي فارلن که مربی سگ
موجود وحشی به حیات . شون کنهتونه سرزنش به زنجیر بودن رو دوست ندارن و کسی نمی. نالن که براش می

  ».وحش تعلق داره، نه قلعه

 برن
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. خوان شکار کنن اونا می«: هاي پیه به درون دیگ غذا موافقتش را اعالم کرد گیج آشپز موقع انداختن تکه
  ».به احتمال زیاد بوي شکار به دماغشون خورده. کشند ها بهتر از هر آدمی بو می گرگ

دار زوزه  حاال اونا به خاطر دنباله. کشن ها اغلب به ماه زوزه می گرگ«. تاي نداش استاد لوین چنین عقیده
  ».کنن که ماهه ببین چقدر روشنه، برن؟ احتماالً فکر می. کشن می

اونا از . شه هاي تو از اون استاد بیشتر سرشون می گرگ«. وقتی برن این جواب را به آشا گفت، او بلند خندید
برن از طرز صحبت او لرزش گرفت و وقتی پرسید » .رد خاکستري فراموش کردههایی خبر دارند که م واقعیت
  ».ده خون و آتش پسرم، و از هیچ چیز دوست داشتنی خبر نمی«: دار چه پیامی دارد جواب گرفت که دنباله

ز کرد، برن ا سوزي کتابخانه نجات یافته بودند مرتب می وقتی سپتون شیل داشت برخی طومارها را که از آتش
و خیلی زود زاغ سفید از اولدتاون خبر از پاییز آورد، » .اون شمشیریه که قاتل فصله«: او پرسید و جواب شنید
  .پس البد حق با سپتون بود

: سرش را بلند کرد و بو کشید و گفت. ها بیشتر عمر کرده بود ي آن کرد و از همه ي پیر چنین فکر نمی اما ننه
. کند کرد که بویش را احساس می دار را ببیند، با این وجود ادعا می توانست دنباله نمیتقریباً کور بود و » .اژدها«

توانست از ننه انتظار لقب پرنس را داشته باشد، همان طور که  برن نمی» .خبر از اژدهاست، پسرم«: اصرار داشت
  .هیچ وقت امکان نداشته

  .گفت تنها چیزي که می» .هودور«: هودور تنها گفت

امان  هاي شکاري بی محافظین روي دیوارها زیر لب فحش دادند، سگ. ها همچنان زوزه کشیدند ولفو دایر
خوابی  ها در اسطبل جفتک انداختند، والدرها کنار آتش لرزیدند، حتی استاد لوین از بی پارس کردند، اسب

ها  گاز گرفت، گرگ داگ والدر کوچک را سر رودریک بعد اینکه شگی. داد تنها برن اهمیت نمی. شاکی شد
کردند و گاهی مثل این بود  هاي عجیبی با صدا می هاي وینترفل بازي را به جنگل خدایان محدود کرد، اما سنگ

شد قسم خورد که باالي دیوارها هستند و مثل  برخی مواقع می. ي برن هستند ها در حیاط پایین پنجره که آن
  .ها را ببیند توانست آن که می آرزو داشت. زنند ها روي دیوار دور می نگهبان

ي  ها برج اول گرد و چاق بود، با سایه تر از آن دید، و عقب دار را می باالي تاالر محافظین و برج زنگ، دنباله
شناخته، درون و بیرونشان؛ از  زمانی هر سنگ این بناها را می. ي غروب بنفش تیره هایش در زمینه سیاه گارگویل
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سقف . دوند از دیوارها صعود کرده بود ها پایین می بود، به همان آسانی که پسرهاي دیگر از پلهشان باال رفته  همه
  .اش بودند هاي روي برج مخروبه، دوستان صمیمی هایش بوده و کالغ ها مخفیگاه آن

  .و بعد سقوط کرد

وقتی . نده بود بمیردکم ما. گفتند گفتند که افتاده، پس البد درست می آورد، ولی می سقوط را به خاطر نمی
ي عجیبی در شکمش  دید، جایی که محل سانحه بود، گره هاي فرسوده از باد باالي برج اول را می گارگویل
توانست مبارزه کند، و  توانست برود و با شمشیر نمی توانست صعود کند، راه هم نمی و حاال نمی. کرد احساس می

  .لخی بودندي ت گري داشته خاطره رویاهایی که از شوالیه

ها بعد که او در تختخواب افتاده بود؛ راب قبل رفتن به جنگ  سامر روز سقوط برن زوزه کشیده بوده، و مدت
و . اش شده بودند داگ و گري ویند شریک غصه سامر براي او عزا گرفته بود و شگی. به برن تعریف کرده بود

برن با ریکان در . از آن هم خبردار شده بودند ها شبی که زاغ ملعون خبر مرگ پدرشان را آورده بود، گرگ
هایشان صداي لوین را خفه  داگ با زوزه برجک استاد بوده و صحبت از فرزندان جنگل بود، که سامر و شگی

حاال براي چه کسی عزا گرفته بودند؟ آیا کسی پادشاه شمال، برادر سابق او، را کشته بود؟ برادر . کردند
ز دیوار افتاده بود؟ مادرش یا یکی از خواهرهایش مرده بود؟ یا همان طور که استاد و اش جان اسنو ا حرامزاده

  کردند علت دیگري داشت؟ ي پیر فکر می سپتون و ننه

ها  ي کوه توانست از دامنه اش می در رویاهاي گرگی. کردم اگه واقعاً یه دایرولف بودم، این آواز رو درك می
ایستاد و مثل قدیم،  لندتر از هر برجی بودند، و در قله زیر قرص کامل ماه میهاي یخی که ب به باال بدود، کوه

  .تمام دنیا زیر پایش بود

. دار بلند کرد هایش را دور دهانش گرفت و سرش را به سمت دنباله دست» .اووو«: برن امتحان کرد
ي پسري  زل و تو خالی، زوزهرسید، گرفته و متزل احمقانه به نظر می» .اووووووووووووووو، آآآاوووووووووو«

داگ  با این وجود سامر جواب داد، صداي بمش صداي برن را خفه کرد و شگی. ي گرگ کوچک، نه زوزه
  .با هم زوزه کشیدند؛ او آخرین عضو گله بود. برن باز آآآاووو کرد. همراهی کرد

خل سرك کشید، دید که برن هیهید با آن تاول روي دماغش به دا. صدا یکی از نگهبانان را جلوي در آورد
  »موضوع چیه، واالحضرت؟«: کشد و گفت به خارج از پنجره زوزه می
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بردند احساس عجیبی داشت، هر چند وارث راب بود و راب حاال پادشاه  وقتی برایش لقب پرنس را به کار می
  ».ووووواوووووووووو-اووو. اووووووو«: سرش را برگرداند و براي نگهبان زوزه کشید. شمال بود

  ».دیگه دست بردارید«. ي هیهید در هم رفت قیافه

  ».اوووووووووووووووووو-اووو-اووو. اووووو-اووو-اوووو«

. وقتی برگشت، استاد لوین تماماً خاکستري با آن زنجیر سفت دور گردن، همراهش بود. نگهبان بیرون رفت
عرض اتاق را پیمود و دست روي » .ندازن راه میي کافی سر و صدا  برن، اون جونورها بدون کمک تو به اندازه«

  ».دیر وقته، باید خوابیده باشی«. پیشانی پسر گذاشت

  .برن دست او را کنار زد» .زنم ها حرف می دارم با گرگ«

  ».به هیهد بگم تو رو به تختت ببره«

توانست به کمک  رن میهاي آهنی به دیوار کوبیده بود، طوري که ب میکن میله» .تونم به تختم برسم خودم می«
انداخت، ولی از حمل شدن  هایش را به درد می آهسته و سخت بود و شانه. هایش خودش را در اتاق بکشد دست

  ».به هر حال، اگه نخوام مجبور نیستم بخوابم«. متنفر بود

  ».ها حتی پرنس. ها باید بخوابند، برن ي انسان همه«

ها خواب  گرگ«. ش را برگرداند و دوباره به شب چشم دوختبرن صورت» .شم خوابم یه گرگ می وقتی می«
  »بینن؟ می

  ».ها بینن، ولی نه شبیه انسان ي جونورها خواب می فکر کنم همه«

در سرداب تاریک زیر وینترفل، سنگتراشی داشت تندیس » بینن؟ ها خواب می مرده«: برن با فکر پدرش گفت
  .تراشید پدرش را از گرانیت می

  ».اش حرفی نزدند ها درباره خود مرده. گن نه گن بله، بعضیا می بعضیا می«: اداستاد پاسخ د

  »بینن؟ ها خواب می درخت«
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  »...ها؟ نه درخت«

یه درخت . بینم من گاهاً خواب درخت می. بینن خواب درختی می. بینن می«: برن با اطمینانی ناگهانی گفت
کنم، گاهاً  بوهاي مختلف استشمام می. واب گرگی بهترهخ. زنه منو صدا می. شبیه اونی که تو جنگل خدایانه

  ».تونم خون رو تشخیص بدم می

هاي  فقط اگه وقت بیشتري با بچه«. خراشید کنار کشید استاد لوین جایی از زنجیرش را که گردنش را می
  »...گذروندي دیگه می

  ».که دکشون کنی بهت دستور دادم«. منظورش والدرها بود» .هاي دیگه بدم میاد من از بچه«

ها مالزم مادرت هستند، طبق دستور واضحشون به اینجا فرستاده شدند تا  فري«. ي جدي گرفت لوین قیافه
اگه بندازیمشون بیرون، کجا رو . آمیز نیست تو در مقام اخراجشون نیستی، تازه محبت. تحت سرپرستی باشند

  »براي رفتن دارن؟

  ».ید سامر پیشم باشهد تقصیر اوناست که اجازه نمی. خونه«

  ».خواستم خواستند بهشون حمله بشه، من هم نمی ها نمی فري«

سامر هیچ «. ترساند ي ریکان چنان وحشی بود که گاهی برن را هم می گرگ سیاه گنده» .داگ بود کار شگی«
  ».کس رو گاز نگرفته

هاي با نمکی که تو و  که اون تولهسامر تو همین اتاق گلوي یه مرد رو دریده، مگه یادت رفته؟ واقعیت اینه «
  ».کنند ها عاقلند که ازشون دوري می فري. برادرهات بین برف پیدا کردید، به جونورهاي خطرناکی رشد کردند

تونن هر چقدر دوست دارند نقش فرمانرواي گذرگاه رو بازي  می. باید والدرها رو به جنگل خدایان بفرستیم«
خواستم با دنسر  کنی؟ می اگه من پرنسم، چرا ازم اطاعت نمی. ش من بخوابهتونه دوباره پی کنند و سامر می

  ».داد از دروازه رد بشم سواري کنم، اما البلی اجازه نمی

خواي یه یاغی  می. ها پر از خطره؛ آخرین سواري باید بهت یاد داده باشه جنگل گرگ. و کارش درست بود«
  »تو رو اسیر بگیره و به لنیسترها بفروشه؟
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ها باید آزاد باشند که دریانوردي کنند و تو جنگل  پرنس. داد سامر نجاتم می«: شقی اصرار کرد برن با کله
  ».ها گراز شکار کنند و مسابقه با نیزه بدن گرگ

ي این کارها رو بکنی، اما حاال تنها یه  دي؟ یه روز شاید همه برن، پسرم، چرا خودت رو این قدر عذاب می«
  ».اي پسر هشت ساله

تونستم تو جنگل زندگی کنم و هر وقت خواستم بخوابم، و  اون وقت می. دادم یه گرگ باشم ترجیح می«
جنگید مثل  دادم، وقتی راب می رفتم نجاتشون می کشیدم که کجان و می بو می. شد آریا و سنسا رو پیدا کنم می

شد و همه به  ون وقت جنگ تموم میدریدم، ا کش رو می با دندونام گلوي شاه. جنگیدم گري ویند کنارش می
  ».اوووووووووو«: زوزه کشید» ...اگه یه گرگ بودم. گشتند وینترفل برمی

  »...یه پرنس واقعی از مهمون استقبال«: لوین صدایش را بلند کرد

  ».آآآاووووووووووووو، آآآاووووووووووووو«: برن بلندتر زوزه کشید

با نگاهی که نیمی افسوس و نیمی انزجار بود، اتاق خواب را » .مهر طور که مایلی، پسر«. استاد تسلیم شد
  .ترك کرد

با دلخوري فکر کرد که من . بعد مدتی ساکت شد. وقتی برن تنها شد زوزه کشیدن لذتش را از دست داد
ها از وقتی والدر. تونه بگه که نکردم من مثل لرد وینترفل رفتار کردم، یه لرد واقعی، نمی. ازشون استقبال کردم

اي چهار ساله داد و بیداد راه انداخته  مثل بچه. خواست ها را می دوقلوها رسیدند، ریکان کسی بود که رفتن آن
مسئولیت به دوش برن افتاد که او را آرام کند و به . ها را خواهد، نه این غریبه بود که مادر و پدر و راب را می

ی و جایی در کنار آتش تعارف کرده بود و بعد آن، حتی ها گوشت و نوشیدن به آن. ها خوشامد بگوید فري
  .استاد لوین اقرار کرده بود که کارش خوب بوده

  .فقط اینکه قبل از ماجراي بازي بوده

والدر و والدر به . شد و همراه با مقدار زیادي فریاد بود بازي با یک الوار، یک عصا، حجمی از آب انجام می
ها را استفاده کرد و یک  شد تخته یا حتی ردیفی از سنگ می. ترین است مهمبرن تاکید کرده بودند که آب 

از آنجا که استاد . اما بدون آب، بازي ممکن نبود. فریاد کشیدن ضروري نبود. توانست عصایت باشد شاخه می
به  ها و یافتن یک نهر را بدهند، ي رفتن به جنگل گرگ ها اجازه لوین و سر رودریک محال بود که به بچه
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والدر و والدر هیچ وقت جوشیدن آب داغ از زمین را ندیده . آلود جنگل خدایان رضایت دادند ي گل چشمه
  .کند تر می بودند، اما هر دو تصدیق کردند که بازي را حتی جالب

کنند که  والدر بزرگ گفت که گروه زیادي از والدرها در دوقلوها زندگی می. اسم هر دو والدر فري بود
تو وینترفل ما همه «: ریکان بعد شنیدن این حرف با غرور گفته بود. اند افتخار پدربزرگشان نامگذاري شده همه به

  ».اسم خودمون رو داریم

گذاشتند و یکی از بازیکنان ترکه در دست روي آن  ها به این صورت بود که الوار را روي آب می بازي آن
انرواي گذرگاه من فرم«: گفت آمدند باید می لو میسایر بازیکنان جاو فروانرواي گذرگاه بود و وقتی . ایستاد می

کرد که چه کسی است و چرا  هایی سر هم می و بازیکن دیگر باید از خودش حرف» هستم، شما کی هستید؟
. توانست وادارشان کند که قسم بخورند یا به سواالتی پاسخ دهند فرمانروا می. ي عبور داشته باشد باید اجازه

پس » .شاید«ماندند، مگر اینکه بگویند  ا الزم نبود که حقیقت را بگویند، ولی باید به قسمشان متعهد میه آن
توانستی شانست را براي سرنگون  بعد می. بگویی که فرمانروا متوجه نشود» شاید«کلک بازي این بود که طوري 

گفته » شاید«ی تنها به شرط آنکه کردن فرمانروا در آب امتحان کنی و خودت فرمانرواي گذرگاه شوي، ول
توانست هر وقت که خواست کسی را به آب بیندازد و تنها  فرمانروا می. شدي باشی، وگرنه از بازي خارج می

 .توانست عصا در دست داشته باشد کسی بود که می

نی که هاي طوال شد؛ و جر و بحث در عمل، بازي بیشتر به هل دادن و مشت زدن و سقوط در آب خالصه می
  .ماند والدر کوچک بیش از همه فرمانرواي گذرگاه می. گفته یا نه» شاید«کسی 

والدر بزرگ صورتی با . او والدر کوچک بود، هر چند بلند و تنومند بود، با صورتی سرخ و شکم گرد گنده
اه و دو روز از من اون پنج«: والدر کوچک توضیح داد. تر بود زوایاي تیز داشت و استخوانی بود و نیم قدم کوتاه

  ».تر رشد کردم تر بود، اما من سریع تره، براي همین اولش گنده بزرگ

پدرم پسر . من والدر پسر جیموس هستم. ما برادر نیستیم«: تري داشت، افزود ي کوچک والدر بزرگ که جثه
تو نوبت . هالیه ، کریکمادربزرگش سومین زن لرد والدر بود. اون والدر پسر مرته. لرد والدر از زن چهارمش بود

  ».ارث از من جلوتره، هر چند من سنم بیشتره

و محاله هیچ کدوممون صاحب دوقلوها بشیم، . تنها با اختالف پنجاه و دو روز«: والدر کوچک معترض شد
  ».احمق
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ن تو سر استورون یه نوه داره، والدر سیاه، که چهارمی. ما تنها والدر نیستیم. شم من می«: والدر بزرگ گفت
گن والدر  بهش می. نوبت ارثه و پسر سر امون، والدر سرخ، هست و والدر حرامزاده که اصالً تو نوبت نیست

  ».ضمناً چند دختر به اسم والدا داریم. ریورز، نه والدر فري

  ».کنی همیشه تیر رو فراموش می. و تیر«

به هر حال هیچ وقت . پس اهمیت ندارهو بعد ماست، . اون والتیره، نه والدر«: والدر بزرگ با حرارت گفت
  ».ازش خوشم نیومده

ها اتاق خواب جان اسنو را شریک شوند، چون جان عضو نگهبانان شب  سر رودریک امر کرده بود که آن
  .ها سعی در ربودن جایگاه جان دارند برن از این نفرت داشت؛ مثل این بود که فري. گشت بود و هرگز برنمی

کرده بود که تورنیپ، پسر آشپز، و دخترهاي جوزت، بندي و شیرا، همبازي والدرها ن با حسرت تماشا بر
گفته یا نه، ولی به محض » شاید«والدرها مقرر کرده بودند که برن قاضی باشد و حکم بدهد که کسی . شدند

 .شان برن را فراموش کردند شروع بازي، همه

ها، کیلون پسر کین، تامتو  پاال دختر مربی سگ: کرد ها کسان دیگري را نیز جذب فریادها و شاالپ و شلوپ
شان خیس و گلی  زیاد طول نکشید که همه. که پدرش تام چاق در کنار پدر برن در بارانداز پادشاه مرده بود

برن از . اي شده بود، جلبک در موهایش گیر کرده بود و نفسش از خنده بند آمده بود پاال از سر تا پا قهوه. شدند
تون رو تو  کرد که اگه پا داشتم همه به تلخی فکر می. زاغ بدخبر آمده بود این همه خنده نشنیده بود شبی که
  .شد هیچ کس جز من فرمانرواي گذرگاه نمی. نداختم آب می

ریکان دعواي تورنیپ و . داگ درست پشت سرش بود سرانجام ریکان بدو به جنگل خدایان آمده بود، شگی
هایش را  ه را تماشا کرد، تا اینکه تورنیپ تعادلش را از دست داد و در حالی که دستوالدر کوچک بر سر ترک

والدر کوچک با دست او را به » !خوام بازي کنم من هم می! منم! من«: ریکان داد زد. داد به آب افتاد تکان می
پیش . کنن زي نمیها با نه شگی، گرگ«: برادرش دستور داد. داگ خواست که تعقیبش کند جلو خواند و شگی

  ...و او اطاعت کرد» .برن بمون
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قبل از اینکه برن فرصت پلک زدن داشته باشد، . تا اینکه والدر کوچک با ترکه محکم به شکم ریکان زد... 
ها  زدند، ریکان وسط گل پرید، خون به آب ریخته بود، والدرها از ترس جان داد می گرگ سیاه روي الوار می

  »!هودور! هودور! هودور«: زد ید و هودور با عجله آمده بود و داد میخند نشسته بود و می

دیگر هرگز فرمانرواي گذرگاه . آید عجیب بود که بعد آن ریکان تصمیم گرفت که از والدرها خوشش می
این ي من شو، از  ها، موش و گربه، مهمون قلعه هیوالها و دوشیزه: هاي دیگري داشتند را بازي نکردند، بلکه بازي

کردند، دور  ي عسل غارت می بعد همدست شدن با ریکان، والدرها آشپزخانه را براي شیرینی و شانه. قبیل
انداختند، زیر چشم تیز سر رودریک با شمشیر  هاي سگخانه استخوان می گذاشتند، به توله دیوارها مسابقه می
ا نشان داده بود؛ جایی که سنگتراش ه هاي زیر زمین را به آن ریکان حتی سرداب. دیدند چوبی آموزش می

اونجا مال ماست، مال ! حق نداشتی«: برن وقتی این را شنید سر برادرش داد زد. مشغول کندن قبر پدر بود
  .اما ریکان هیچ اهمیتی نداد» !ها استارك

یه «. ندي سبزي در دست داشت و این بار آشا و هیهد با او بود استاد لوین شیشه. در اتاق خوابش گشوده شد
  ».آور برات درست کردم، برن معجون خواب

بدون زحمت . ها بلند بود و بدن مستحکمی داشت نسبت به زن. اش بغل کرد هاي استخوانی آشا او را با دست
  .او را به تختخوابش برد

  ».خواب شیرین بدون رویا. ده بهت خواب بدون رویا می«. استاد لوین درب شیشه را کشید

  .خواست باور کند میبرن » .واقعاً«

  ».بنوش. بله«

  .معجون غلیظ و مثل گچ سفید بود، اما عسل داشت و براي همین راحت پایین رفت. برن نوشید

  .اش زد لوین به برن لبخند زد و قبل خروج روي شانه» .صبح که بشه حالت بهتره«

  »باز هم خواب گرگی بود؟«. آشا معطل کرد

  .برن با سر بله گفت
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شاید خدایان دارن جوابت رو . حرف زدنت با درخت نیایش رو دیدم. مه با خودت بجنگی، پسرنباید این ه«
  ».دن می

  .رویا خواب شیرین بی. صورت آشا محو و خاکستري شد. خوابش گرفته بود» خدایان؟«: زمزمه کرد

خاکستري و  هاي سبز زیر کاج. با این وجود وقتی تاریکی او را برگرفت، خودش را در جنگل خدایان یافت
. زنم با هیجان فکر کرد که دارم قدم می. کرد صدا حرکت می هاي قدیم بی هاي پرپیچ و خم، مثل زمان بلوط

دانست که این تنها یک رویاست، اما رویاي قدم برداشتن هم از واقعیت اتاق خوابش و  بخشی از وجودش می
  .آن دیوارها و سقف و در بهتر بود

روي چهار پاي سالم . هایش استوار بود کرد و قدم دار راهش را روشن می اما دنبالهها تاریک بود،  بین درخت
هاي ضخیم و سنگ  هاي ریخته، ریشه ي برگ و قوي و چاالك بود و زیر پایش، زمین، خش خش آهسته

  .احساس خوبی بود. کرد هاي ضخیم حاصل از فساد را احساس می سخت، الیه

هاي داغ، عطر پوسیدن زمین زیر  ش بودند؛ بوي لجن سبز چشمهبوهاي مدهوش کننده و تندي در سر
ي خون گرم و شکسته شدن استخوان بین  بوي سنجاب او را به یاد مزه. ها هاي بین بلوط هایش، سنجاب پنجه
همین نیم روز پیش غذا خورده بود، اما لذتی در گوشت مرده . بزاق دهانش را پر کرد. هایش انداخت دندان

ها  شنید؛ جایشان بین برگ ها در باالي سرش را می جیر و جیر و جنب و جوش سنجاب. وشت آهونبود، حتی گ
  .تر از آن بودند که به جوالنگاه او و برادرش بیایند امن بود، اما عاقل

برادرش پر از خشم دور دیوارها . کرد؛ آشنا، تند و خاکی، به سیاهی موهایش بوي برادرش را نیز حس می
دنبال شکار بود، ... زد، بدون اینکه خسته شود، دنبال زد و دور می پشت روز پشت شب، دور میشب . دوید می

  .کرد گشت و هیچ وقت پیدا نمی گشت و می می... اش دنبال راه خروج، مادرش، برادر و خواهرهایش، گله

شر که به تمام این هاي بریده شده به دست ب اي از سنگ ها دیوارها به هوا برخاسته بودند؛ توده پشت درخت
تر و  هاي خزه داشتند، ولی ضخیم هاي خاکستري و لکه خال. انداخت محدوده از جنگل زنده سایه می

آهن سرد و چوب . تر و بلندتر از آن بودند که هیچ گرگی امید به پریدن از رویشان را داشته باشد مستحکم
ایستاد و دندان لخت  ش جلوي هر سوراخ میبرادر. پوشاند ها را می هاي روي توده سنگ خشک تنها سوراخ

  .ماند کرد، اما راه همیشه بسته می می
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دور . کرد اینجا غریدن راه باز نمی. اي ندارد خودش شب اول همان کار را کرده بود و فهمیده بود که فایده
دنیا . راند عقب نمیها را  ها انسان پا بلند کردن و عالمت زدن درخت. راند ها را عقب نمی دیوارها چرخیدن، آن

وینترفل را . ها هنوز وجود داشت دورشان سفت شده بود، اما پشت دیوارهاي جنگل، غارهاي عظیم سنگی انسان
زد و  پشت دیوارهاي به ارتفاع آسمان، دنیاي واقعی صدایش می. ناگهان صدایش را شنید. به یاد داشت

 .دانست که یا باید دعوت را بپذیرد یا بمیرد می
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